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 .ادمه]

 حراوج و ركفلا ءاديوس و ، بولقلا قامعأ نم

 يدهن ليلجلا ركشلاو .ليمجلاب نافرعلا اهؤلم

 ققحملا يضاقلا ةمالعلا انخيشل ليبنلا حتفلا اذه

 همحر ،ںيرهطم ناميلس جاحلا نب ۔امححا جاحلا

 .نيمآ 5هاوثم ةنحلا لعج و هاضرأو هلل ا

رمعو دمحأ





 نالزتزتلغ
 نببلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو

 , لم

 :دعب امأ

 مولعلا فرشأ نم ثيدحلا حلطصم ملع نإ

 هيلع هللا ىلص لوسرلا لاوقأ ةفرعمب هقلعتل ةيعرشلا

 اهنم ماكحألا طابنتسا ةيفيكو هتاريرقتو هلاعفأو ،مّلسو

 ىلإ كلذ لك عاجرإو اهنم ميقسلا زرفو حيحصلا نايبو

 عضوو اهنايب يف ءاملعلا داجأ ةرقتسم ةيملع لوصأ

 .ميركلا نآرقلا ةمدخ لجأ نم كلذ َلكو اهدعاوقو اهسسأ

 باتك نم ةيلاخ ةيضابإلا ةملعلا ةحاسلا تناك دقو

 ام ةصالخ هايانث نيب عمجي ةيعرشلا مولعلا بالط هيلإ عجري

خيشلا ةحامس اهل هللا ضيق نأ ىلإ ؛نوقباسلا ءاملعلا هب ءاج



 مظعم هيف مضي يذلا باتكلا اذه عضوف يرهطم دمحما جاحلا

 ىلإ ةلأسم لك عجري ايف اضرع اهضرعف ملعلا اذه لئاسم

 هرظن ةهجو نايحألا نم ريثك يف انيم يملعلا وأ رشلا اهلصأ
 كلذ لكو ةلاصألا قاطن نع جرخي ال هنأ ريغ موزللا دنع

 .ةلهس ةميلس ةرابعو نيصر بولسأب

 اعتممو لخم ريغ اعماج هتدجوف باتكلا اذه تأرق دقلو

 تالّوطملا نع ةيمالسإلا ةعيرشلا بالط هب ييغتسي ،َلمم ريغ

 ةيملع ردصم نم هنمضت امب ماه يملع عجرم كلذ عم وهو

 .عيمجلل لوادتلا ةرسيم ريغ ةنيمث قئاثوو ةماه

 تانسح نازيم يفباتكلا اذه لعجي نأ ىلاعت هللا لأسأ

 .نيمآ باوثلا نسحأ هبينيو هفلؤم

 رثوكب يحي :ذاتسألا

 . .\دعاقتم يماحم

 - ةيرئازجلا ةيروهمجلل - اقباس ءاضقلل ىلعألا سلجملا سيئرو
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 نلزن
 دمحم انيس ولعلا ولص

 ةم دنم

 ثيدحلا مولع ي ةصصختم اسورد تاحفصلا هذه عمجت

 صصختلا مسق يف . ةلا همحر _ فّؤملا اهاقلأو انيلع اهالمأ

 ةيادرغب ديعس 7 دهعمم. ةيمالسإلا مولعلل ايلعلا تاساردلا يف

 _ م1988) تايلاوتم تاونس ثالث ةدم (ةيرئازحلا ةيروهمجلا)
 اصالخإ اهحرشو اهدادعإ يف خيشلا صلخأ دقو ؛(م191

 ل ديدج نف اهنأو ةصاخ ؛ةّيعوبسألا هصصحل قوشتن انلعج

 املف ؛ةّملعل انتايح نم ةقباسلا لحارملا يف هانسرد نأ انل قبسي

 ةريدج انثوحب اهاندجو اسرد نيعبسو عبس يف اهكبس فّؤملا متأ

 نيسرادلاو نينحابلاو خياشملاو ةبلطلا عيمج اهتدئاف معتل رشنلاب

 اهعبط يف هئانبأل انخيش نذأ آمو ؛ةيوبنلا ةتسلا مولع يف

 حيحصتلاو نقرلا ةلمع لحارم ةعباتمل انب اوناعتسا اهجارخإو
-- ؤ ---



 ةعلاطم دنعو ؛هللا دمحلاو كلذ يف ميظعلا فرشلا انل ناكف

 اهراتخا تلا ةيجهنملا نأ انل نبت هحيحصت ةعباتمو باتكلا

 رييغت يف انلُخدتف ةيميلعت ةيجهنم هثحابمو هلوصف ضرعل فل
 هذه ىوتحمب ساسملا نود ةيسارد ةيجهنم ىلإ ةيجهنملا هذه

 :نيمسق ىلإ ةمدقملا دعب باتكلا انمسقو ؛اهبيترت الو ثوحبلا

 .ثيدحلا مولع ىلإ لخدم - ]

 .ثيدحلا حلطصم ملع - 2

 : نيقحلمو

 .ةيوبنلا ثيداحألا نم ةدافتسالا ةيجهنم - 1

 .سمخلا تايرورضلا ظفح يف ةيعرشلا ةدعاقلا - 2

 .ةمتاخو

 ىلل صوصنلا ةلاحإ مامتإ يف ناكمإلا ردق اندهتجا مث

 رداصملا نه نم اريثك نودجت كلذل ؛ ةيلصألا اهرداصم

 .بابكلا اذه فيلأت ةياهن دعب تققحو تعبط دق عجارملاو

 ىلإ ىقري ىتح ةتفلا هسراهف باتكلل انعضو ةياهنلا يفو

 .ةثيدحلا ةيملعلا ثوحبلا فاصم

 راركت هنأكو ةرظن لوأل رهظي باتكلا نأ نم مغرلابو

 دئاوف نم ولخي ال هنأ آلإ ثيدحلا مولع بتك يف دجوي امل

-_- م -



 سردمو رصاعم هفلؤم نأل ؛ةديدج تاداهتجاو ةديدع

 يف سيردتلاو فيلأتلا ةيمهأب عاوو هفراعمو هبولسأ يف نكمتمو

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا مولع نم فلا اذه لثم

 عمج فلؤم لوأ وه عوبطملا اذه نإ انلق اذإ غلابن الو

 بتك هتقبس دقو يرئازج فلؤمل رئازحلا يف نفلا اذه ىعوأف

 ثيدحلا " :لثم ثحابملا ضعب يف ةصصختم اهنكلو ىرخأ

 وأ ؛يراييلملا هللا دبع ةزمح روتكدلل "طباوضو دعاوق لولعلل

 رصن روتكدلل "ثيدحلا مولع يق زجوملا" باتك :لثم ةرصتخم
 اعيمج اهيف كرابي نأ ىلاعت هللا وجرنو ؛(م1997:ط )ناميلس

 .نيمآ _ اهبر نذإب نيح لك اهلكأ يتؤتل

 ريدقتلاو ليزجلا ركشلاب مدقتن نأ آلإ ريخألا يف انعسي الو

 ةميركلا ةقثلا هذه ىلع هؤانبأو وه ةمالعلا انخيشل ليلجلا

 هلضفو انخيش مرك ءايفوأ مهنظ نسح دنع نوكن نأ وجرنو
 نيقيدصلا ىلع ليمجلا ءاننلاب ثن نأ ىسنن الو .انيلع قباسلا

 ىسوم نب دمحم يمعابابو دمحم جاحلا نب ىفطصم يفيرشا
 يف فيفصتلا ةلمع ءاننأ ليمجلا ربصلاو ناقتإلاب انتدعاسم ىلع

 .هلضفب امهمركأو امهنم هللا لبقت ،يلآلا مالعإلا ةزهجأ

 هب دصقن ال يذلا ديدجلا لمعلا اذه اعيمج انم لبقت مهللاف

 تافرحت نم ةبوبنلا ةنسلا ريهطتو ةيمالسإلا ةعيرشلا ةمدخ آلإ

۔ط۔-



 مهنم ولخي ال نيذلا نيضرغملاو نيدحاحجلا تاضراعمو نيعاّضولا

 ةعنقم ةمحو ةياده ببس هلعجاو ؛ناكمو نامز يأ يف ملع يأ

 .ريرصنلا معنو ىلوملا معن كنإ مهل

 مكيلع مالسلاو

 نببزاب دمحاب نب رمع / مورك ومح نب دمحأ :ملقب

 /_ه1419 ىلوألا ىدامج 13 ةعمجلا :موي ةيادرغ
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 ناميلس نب دمحما جاحلا خبتتلا

 رهطم
 (م1998/ه1419 - م1915/ه1333)

 هتأشنو هدلوم 1

 ريكب نب دوا د نب ريكب نب ناميلس جاحلا نب دمحا دلو

 / م1915 ةنس ابسن ("رهطم ييب ةريشع نم "بويأ جاحلا" نب

 .ةيادرغ ةيالو ايلعلا ةكيلم ف _ه3

 بطقلا ذيملت «يرهطم ريكب نب ناميلس جاحلا وه :هوبأ

 نقزي يبب هدهعم نع هبايغ دنع سيردتلا يف هتفيلخو شيفطا .

 يف اهدش رمو ايلعلا ةكيلم يف ملعلا راد سسؤمو 5تهبتك خسانو

 يف ةراجتلا فرتحي ناك.ةبازعلا ةقلح وضعو قيتعلا دجسملا

 نم اليج فلخ دقو ؛م1948 ةنس يفوت نأ ىلإ ةيادرغب ناتكلا

 .يرابحإلا يركسعلا دينجتلا ةيضق

 .ةيرجحلا ةعبطلا .ريسفتلا ريسيت باتك نم سداسلا ءزجلا : كلذ لاثم _ (2

>- 



 ةعبرأ نم نوكتت ةرسأو سئافنلاب ةينغ ةبتكمو مالعألا ةبلطلا

 بسح ىلع عطتف ةيضار ةحلاص ةأشن "دمحما " مهنيب أشن كدالوأ

 .ةلضافلا قالخألاو ملعلا

 تنب ةلال دوعسم جاحلا راخف ةلضافلا ةدسلا يه :همأ

 ؛"ذوعس ةلال" _ب ةفورعملا (اليسيع نب حلاص نب دمحاب

 ةملعملاو ميركلا نآرقلل ةظفاحلاو ةباتكلاو ةءارقلاب ةملاعلا ةمزاحلا

 ةنس اهجوزت دقو ؛سيردتلا نع هبايغ دنع اهجوز ةسردم ق

 مهتيبتب تماقو ،دوادو رمعو ريكبو دمحما اهعم بجنأو م 8

 اهمحر م1920 ةنس ضار اهنع وهو تيفوت نأ ىلإ مايق نسحأ
 دمحأ ةنلاثلا عم بجنأ ؛نيتأرما اهدعب جوزت ث ؛اهاضرأو هللا

 هللا همحر -_- بطقلا هخيشب هباجعإ ةوقلو ،باهولا دبعو
٥ ٣ 

 الؤافتو هب انميت هيلع دمحا هنبا ىمس هاركذل اديلخت و .

 هملعت . 2

 حونب نب ميهاربإ خيشلا هبحطصا ملعتلا نس غلب امدنع

   هدلاو ءاقدصأ دحأ _ زايتم نآرقلا ظفحيل ةرارقلا ىلإ

 دنعاهذدنع تسرد ةمزاح ةملعم يه :لوقي زيعم دمحأ جاحلا اهذيمالت نم _ )1

 ءاقل ( نهتلئسأ نع بيجتو ءاسنلا سردت ةعرو ةأرما يهر اهجرز بايغ

 .(94/08/06 :رشابم

 _- ل -



 هللا همحر _ رافح ريكب نب ميهاربإ خيشلا ةسردم يف ميركلا

 موحرملا ميركلا نآرقلا ملعمو زايتم ميهاربإ خيشلا دي ىلع

 ؛رومعب نب فسوي جاحلاو بقبقش ميهاربإ نب حلاص جاحلا

 ؛همامأ بتكلا ضعب هل علاطي ناكف رامح ميهاربإ خيشلا امأو

 يب يف ةيمالسإلا ةعيرشلا يف هفقنيو ةيبرعلا ةغللا يف هناسل موقيل

 يف هرهظتساو ميركلا نآرقلا ظفح متأو ؛اهيلإ رجاه امدنع نقزي

 .ناورإ ةقلح ىلإ ُةضناو ايلعلا ةكيلم هرمع نم رشع ةيداحلا

 ةعيرشلاو ةفللا يف ايلعلا تاسارد لصاو م1926 ةنس يف

 !ملعلا راد ف يرهطم ريكب نب ناميلس جاحلا هدلاو دنع

 همحر _ (م1937 ت ) يتوكسا حلاص نب دمحأ جاحلا هنيعمو

 حلاص نب يحي جاحلا خيشلل يمويلا سردلا أرقي ناكو كلا

 اهسرد يلا بتكلا نيب نمو ،مومعلا مامأ دجسملا ق هرامعاب

 : مهنع

 .ريسفتلا ريسيت.1

 .ةنامضلا ءافو .2

 .بيتزتلا ةيشاح .3

 .ثيدحلا حلطصم ق ةينوقيبلا ةموظنملا.4

. ديحوتلا ةديقع حرش .5



 .لينلا حرش .6

 .(مئاعدلا) رظنلا نبا دئاصق .7

 .نوتملا عومجب نم ديوجتلا .8

 .حرش كلام نبا ةيفلأل ليقع نبا حرش باتك .و

 .ينومشألا نم ةغللاو.0

 .نونكملا رهوجلا ةغالبلا.11

 سنوتب ةينودلخلا ةسردملا ىلإ رفاس ما927 ةنس يفو
 يف بوقعي نب ملاس خيشلا دنع :مولعلا ضعب ي عّسوتف

 حلطصم ق وش انم ل مح خي . او ئ يضابإل ١ هقفلا

 نم ةملعلا ةزاجإلا لان دقو.هريغ دنع قطنملاو \ثيدحلا

 .هللا همحر زايتم حونبب نب ميهاربإ خيشلا فرط

 ةيعامتجالا هلامعأ . 3

 ةمدخل بدتناو ،م1930 ةنس سنوت نم عجر نأ دعب

 .ءافوو صالخإو نافت لكب هعمتجم

 _- ن _-



 رسبردتلا۔ ا

 هرودب ماق لب ملع نم يتوأ امب دمحما لخبي مل

 نأ ىلإ سنوت نم عجر امدنع ةرشابم ميلعتلا يف هب طونملا
 :يق سرد ثيح ىلاعت هللا هافوت

 ناكد ىيف ةراجتلاب لغتشا م1946 ةنس يف :فيطس _ (1

 ميركلا نآرقلا سيردتب ةعامجلا هتفلكو ‘فيطسب نياب لآ
 ناكو ،ةعامجلا راد يف راجتلا ءانبأل ةفللاو هقفلاو ةديقعلاو

 هسأر طقسم يف اهلبقو {ةديلبلاب رجتم يف اريجأ كلذ لبق لمعي
 .هتراجت يف هيبأل ادعاسم لغتشا

 راد"ب سيردتلا يف هدلاو فلخ :ايلعلا ةكيلم _ (2

 ةسردم ةرادإ يف العف اوضع ناكو رهدلا نم انيح "ناورإ

 لبق ةّلاعفب مهاس امك ،يطولا لالقتسالا دعب ةينآرقلا داشرلا

 ةفاقثلاو ةييبزلل م1960 ةنس رصنلا ةعمج سيسأت يف كلذ

 ةموصعملا ةبتكم يف ملع ةقلح حتف م1980 ةنس يفو .ةيمالسإلا

 خيش ) ةيادرغب حلفاب دمحاب نب بويأ جاحلا خيشلا ةبتكم

 داور رثك امدنع هلزنم ىلإ اهلوح مث ؛(ةرونبب قيتعلا دجسملا

 ناورإ تاقلحو ةبازعلا تاقلح خياشم ضعب اهرضحي ناكو ةقلحلا

 اهيف سرد دقو ؛نقزي ينبو ايلعلا ةكيلمو فطعلاو ةرونب نم اهئاضعأو

 .اهريغو ديوجتلاو ميركلا نآرقلا مولعو ثيدحلا حلطصم

-_- لقت -_-



 امسق ديعس يمع دهعم حتف امدنع :ةيادرغ _ (3

 نيع _ه1409/ م1988 ةنس ةيمالسإلا ةعيرشلا يف صصختلل

 هتارضاحمو ) هحلطصمو ثيدحلا مولع يف مسقلا اذهل ارضاحم

 .لاجملا اذه يق ةربتعم دوهجب ماقو (باتكلا اذه ةدام يه

 يوتتقلا۔ ب

 قيقحتلاو هل ىلاعت هللا اهبهو يتلا ةيوقلا ةظفاحلا لضفب

 يف ةمرتحم ةناكم أوبتي نأ انخيش عاطتسا هجهتنا يذلا ملعلا

 اًيهافش هلاحرتو هلح يف كلذ نع كفني ال ثيح ىوتفلا

 ؛امهم اديصر كلذ يف عمجف ؛ضرللاو ةحصلا مايأ «ايباتكو

 دبع خيشلا بناج ىلإ نايربب ءاعبرإلا ةودن كلذل رضحي ناكو

 ؛ضوَيب رمع نب ميهاربإ خيشلاو ،يلكب رمع نب نامحرلا

 ىلإ ةيادرغب دحألا ةودن سأرتو ... مهريغو ،يدوب بلاطلاو

 راشق جاحلب خيشلاو ،ديعس يمع ومح جاحلا خيشلا بناج
 جاجحلا خيشلاو ‘يالط ميهاربإ جاحلا خيشلاو 4 هللا همحر

 ...مهريغو ئلع نوهب ةدومح

 ةيادرغب ديعس يمع سلجب عاجرإ ىلإ نيعاسلا نم ناكو

 يف كراشو ىلوألا هتاسلج رضح دقو «يطولا لالقتسالا دعب

.هتارارقو هيواتف نم ريثك ريرقت



 داشرإلاو هبجوتلا۔ج
 هتفلك فيطس يف ةراجتلاب الغشم انخيش ناك امدنع

 ةالص ةمامإو ناضمر يف داشرإلاو ظعولا ةمهمب ةعامجلا

 ىلإ مضنا امدنعو ؛ميركلا نآرقلل نقتملا هظفح ببسب حيوازتلا

 اهب ماقو ةمهلاب علطضا م1952ةنس ايلعلا ةكيلم ةبازعلا ةقلح

 نع فكي مل و ادجسملا يف نيدشرملا نم هريغ عم مايق نسحأ
 هراوشم لصاو ثيح م1962 ةنس ةقلحلا لزتعا نأ دعب ولو كلذ

 ناضمر رهش يف ةصاخو ايلعلا ةكيلمب رهطم يب ةريشع رقم يف

 يلا ايلعلا ةكيلمب ةّتآرقلا داشرلا ةسردم فارشإ تحت كرابلل

 باتك حرشو ميركلا نآرقلا رسف دقو ؛اهترادإ يف اوضع ناك

 شيفطا بطقلل صلاخلا بهذلا باتكو ينوانجلل عضولا

 .اهريغو

 :ءاضتلا۔ د

 نعف ةضابإلا ةعامجلا هتحّشر ه1366 /م1946 ةنس يف

 اذهل ديدشلا عانتمالا مغرو ،نايربب ةّيعرشلا ةمكحملاب ايضاق

 يف دوجو ةيمهأب اعنقأ (!)_ هللا همحر _ هيبأ نمو هنم بصنملا

 هيف.ىضقف ؛م1946 توأ 24 موي يف هشاهم رشابف بصنملا اذه

 ةمكحم ىلإ لوح ثيح ل دالا بصنعم. نايرب ق تاونس عبرأ

 .عمللاو كايإ :هاصوو هدلاو هل لاقو ...7 )1
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 رجف ىفو ؛هسفن قباسلا بصنملا لغشف ما95(ا) ةنس (')ةيادرغ

 ةنس اهنع لاقتسا نأ ىلإ ةيادرغ ةمكحم اسيئر حبصأ لالقتسالا

 .م1969

 ةنس يرئازخلا يندملا نوناقلا ريرخ يف انخيش كراش دقو

 ىوتسملا ىلع ةفلكملا ةنجللا يف يضابإلا بهذملل الم م 2

 .فسويب تنيزت ر دمحاي .نب دمح ح اجث ديسلا عم يطول ١

 ٥ دمالا 4

 يلا ةينيدلا دهاعملاو ةيملعلا تاقلحلا لالخ نم

 ركذن ةبلطلا نم اايج فلخ ااهيف سردي انخيش ناك

 :زرضصحلا ال لاملا ليبس ىلع مهنم

 ۔اىعس جاجحلا _ سنوي . جاحلا ودرد _ جاحلب راشق خيشلا

 .. حوناب ودود نيزاب دمجأ جاجحلا ،يفطعلا دممحاب نب لدمحخ

 نوماب دمحم ليعامسا يبأ:_ رمع ةبيه _ حلفاب بويأ جاحلا

 جاجحلا مورك _ ريكب حاص خيشلا _ نام ل , جاحلا

 __ هللا دبع كشبل _ مع نيزاب _ ىسوم طير زق ۔ دمجأ

 ١ ) - نتقزي ينيب ةمكح هسفنل بستنملا لغشي هوخأ ناكر 5
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 نيدومح __ ريشب ىسوم جاحلا _ ميهاربإ ورورب _ رمع

 جاجحلا _ ريكب ديعس جاحلا _ نمحرلا دبع خابط _ ريكب

 نبا _-_ ىسيع رمع نبا _ ومح شومركوب _ ليعامسإ ديعس

 يف صصختلا مسق نم جرخت نمم مهريغو _ ىفطصم ةضف
 .ديعس يمع دهعمب ،ةيمالسإلا ةعيرشلا

 هتافلؤم . 5

 :بتكلا -ا

 هدلاو كلذ ىلع هعجشو ارثك فيلأتلاب انخيش متها

 نأ لبق ةلاسر جحلا نع بتكي نأ هرمأ امدنع ناميلس جاحلا

 هل اهاطعأو اهفلأف ؛ هظفحو هءاكذ ربتخيل هيلإ بهذي

 ."انخيش نوكتسو مهمو ديج" :الئاق اهنسحتساف

 :ةمّقلا هتافلؤم نم ركذنو

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

 .(كيدي نيب وهو) ثيدحلا مولع يف ثيغملا حتف .2

 .(طوطخ) ةنوقيبلا ةديصقلا حرش .3

 .(عوبطم) ةعمجلا ةالص يف ةدراولا ةعتمملا لئاسملا ةلاسر .4

 .(طوطخ) شرو فرح ةديصق حرش يف شرعلا بر حتف .5
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 ةبوجألاو ةبملعلا دودرلا۔ه

 ةميقلا ةيملعلا لئاسرلا ريرحتب انخيش فرع دقل
 يداو نع ةباينلاب \ةلاعلا ةيخيراتلاو ةّبهقفلا دودرلاو

 :اهنم ركذن ةماعلاو خياشملا وأ بازيم

 يذلا يملعلا درلا لالخ نم ةيضابإلا دنع ثيدحلا نع عافد .1

 هكيكشت بسب م1982 ماع رطاخ ًالم ميهاربإ ذاتسألا ىلإ هبتك

 .(نوقرم) بيبح نب عيبرلل حيحصلا عماخلا يف

 .(طوطخم) لقعموب دواد نب رمع خيشلل جحلا نع ىواتفو ةبوجأ .2

 .(طوطخر ايلعلا ةكيلم خيراتل ةرصتخم ةذبن نع باوج .3

 .(طوطخم) بازيم يداوب ةينيدلا سلاحلل لوح ةلاسر .4

 .(طوطخم) "ميركلا نآرقلا ريواون " ةوالت مكح ةلاسر .5

 رمع قيقحت ،ةينونلا نتم عم عوبطم) رصن يبأ ةينون حرش رصتخم .6

 .(نيزاب

 .(طوطخ) ليعامسإ نب ىسيع يدهم يبأ خيشلا نع ةمجرت .7

 يف يشكيودسلا ةتس وبأ خيشلا مهركذ نيذلا خياشملا مجارت .8

 .بيبح نب عيبرلل حيحصلا عماخلا بيترت ىلع هتيشاح

يرهطم ناميلس جاحلا خيشلا ةملعلا هدلاو نع ةرصتخم ةمجرت .و



 .(ةيضابإلا مالعأ مجعم يف ةعوبطم)
 طوطخ) جرفلا يف ةيعيبط بويعب قالطلا ةّيضق نع باوج .0

 .(دوقفم

 يمعاباب ىسوم نب دمحم :نيذاتسألل ةديقعلا يف ةلئسأ نع ةبوجأ .11

 .(طوطخم) ريثك اذه ريغو ؛يفيرشا دمحم جاحلا نب ىفطصمو

 تارضاحملا۔ و

 نم ريثك يف ةينطوو ةينيد تابسانم ةدع يف انخيش رضاح

 اهنم ركذن يداونلا

 ةبسانمب ديعس يمع يدان يف اهاقلأ لا "يدمحملا يدهلا" ةرضاحم .1

 ...ماع فيرشلا يوبنلا دلوملا عوبسأ

 ."مالسإلا يف ناتخلا " ةرضاحم .2

 ظعولا سور5ل ةيعمسلا ةطرشألا نم مهم ديصر هلو

 .ايلعلا ةكيلم ةينآرقلا داشرلا ةّيعمج هل هتظفح داشرإلاو

 هرعش۔ؤ
 ركذن تابسانملا ضعب يف اهدشنأ دئاصق انخيش كرت دقل

 :اهنم

 .(ةضلطوطخم ) بطقلا ءاثر يف ةديصق.1
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 ءيبنلا حدم ي دئاصق.2

 .اهريغو ...باتكلا اذه ةياهن يف هدلاو ركش يف ةديصق.3

 هد اهح . 6

 ةمكحملا يف يناديملا لمعلاب رامعتسالا انخيش مواق

 لواح ييلا تاموصخلا نم ريثك يف لخدتو ؛دجسملاو ةرضحملاو

 نوؤش يف لخدتلاو ةقرفتلل اهباحصأ لالغتسا رامعتسالا

 رهو ةجحلاب ةجحلا ةعراقمو مزحلاو ةمكحلا لضفب نبملسلل

 عريقلا اهسيئر ةسداسلا ةيالولاب ةسماخلا ةمسقلاب ةيلخ وضع

 ماظنلا سلجب يف اوضع نيع دقو ؛ايلعلا ةكيلم يف دحاب نب دمحم
 لوألا يعشلا سلجملا باختنا لبقو ًيطولا لالقتسالا رجف ف

 .م1962 ماع ةيادرغ ةيدلبل

 هتالحر . 7

 زجعلا هيلإ قرطتي ال ةبوؤد ةكرح انخيش ناك دقل

 لبق هناوخإ ةرايزو ةايحلا ق ةليبنلا هتاياغ غولب ق لسكلاو

 :هتالحر نم ركذنو تامملا

` 

ىقتلاو م1980و &م1935 ماع ةسدقملا عاقبلا ةرايز.1



 .نينامعلا يلع نب بلاغ مامإلاو يليلخلا مامإلاب

 عم ما986 ماع ةبرجو سنوتب ةيضابإلا هناوخإ ىلإ ةرايز .2

 .سنري جاحلا ودودو حلفاب بويأ خيشلا

 رنازحلا يف ةضابإلا هناوخإ ىلإ ةرركتم تارايز .3

 .(فلشلا { ةديلبلا نايرب ،ةرارقلا .نالجراو)

 ردحني يذلا هبسن لصأ ىلع فّرعتلل برغملا ىلإ ةلحر.4

 .ةيبرغملا ةكلمملا نم

 هتلئاع . 8

 نرتقا ما933 ماع هرمع نم رشع ةنسانلا نس غلب امدنع
 نواعتو ناميلس تنب ةشئاع يتوكس ةموح رملا ةديسلاب انخيش

 .رمع !ميهاربإ ،ناميلس دمح :دالوأ ةعبس ةّتبرت يف اهعم
 ىلإ ؛رجاتو حارج بيبطو ناسدنهم مهنم ناكو .ناتنبو « .عاص

 .اهيلع هلل ١ ةم>ر م ١ رر2 ةنس تيفوت نأ

 ةنصخشل شلا هتازيمم 9

 ةركاذلاو ءاكذلاو ةمارصلاو مزحلاو طاشنلاو دحلاب انخيش زاتمي

.ريخلا لعفو هلهأو ملعلا بحو صالخإلاو ربصلاو ةيوقلا



 هسأر بصعي وهو ،ةبيط ةراظن ههجو ىلع رهظت

 هقيقرو توصلا عيفر ءاضيب بايثب آلإ هدحت الو ءاضيب ةمامعب

 نيكم رورسو تاماستبا ههجو ولعت ةماقلا ريصق ناسللا حيصف

 نأ دعب ةخوخيشلا زا كعب هيشم يف نيعتسي ءاضيب ةيحل هب رودت

 .هرمع نم نينامثلا نس زواحت

 هن افو . 0

 ملقلاب هللا ةملك ءالعإ لجأ نم لاعفلا داهجلا اذه دعب

 فعضلا ضرم دب !ميركلا هراوج ىلإ ىلاعت هللا هراتخا مدقلاو
 ءاعبرإلا موي ءاسم رهشأ ةنال ةذم همسح يف ماعلا

 يف هنامثج عيش دقو ؛م1998 ربمتبس 30/ ه1419ىدامجمو

 هرضح دقو سيمخلا دغ موي ءاسم بيهر يرئانج بكوم

 هوثرو هذيمالتو هنايعأو بازيم يداو ءاملع نم ريفغ عمج

 ةليلحلا هلامعأو بولقلا يف يماسلا هماقم نع ةربعم تاملكب

 .ةماع ةفصب يمالسإلا ملاعلاو يرئازجلا نطولا ىف ةميقل

 ةعبط يف باتكلا اذه رودصب حرفت نأ ىنمتن انك مكو

 ردقلا نأ آلإ ؛هرودص موي ايلاع اميركت الافتحا كل ميقنو ةقينأ

 يف كب لافتحالا ىلإ انقبسمف ايشم عرسأو اوطخ انم عسوأ ناك

 ككلوأ نسحو نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلا عم دلخلا ةنج
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 الو املظ فاخت ال حلاصلا كلمعب معنتو نيعلا ريرق من ؛اقيفر

 هتاتجو ةعساولا هتمحر يف كب لاعت هللا انعمجي نأ ىلإ امضه

 . نيمآ ةيلاعلا

 هؤاثر . 1

 هتافو نم مايا ةرشع دعبو باتكلل ريخألا حيحصتلا ءانثاو

 ةديصقلا هذهب دمحأ جاحلا نب رمع ةبيه رعاشلا هذيملت انأجاف

 هذه اهضعبب متخن نأ انرثآف نانتمالاو بحلا رعاشمب ةشايجلا
 م رو ۔ ه

 : «رسمششلا هذه دوعت نل» ناونعب يهو ةرصتخملا ةمح زغلا

 لاحرلا توم انوفص رذكي

 امود كيف ركذن فوس انابأ

 رمأ لك عحرم كيفاندقن

 يرهطمنف ناسللا رهط نإف

 امل سمشلا بورغ ىسنن نلو

 قررش هبقعي سمشلا بورغ

 اديعس 7 كبر راوح ق منف

 يلايللا ضعب انشيع صنيو

 يلاعلا سمتلي شاع اميظع

 لاؤسلاب جرحن نيح ليلج

 لامكلابف مالكلا قدص نإو

 يلاعملل اسمش تنكو تبرغ

 لاحب اسمش اي دوعت تسلو

لاونلا روفوم نيملا ريرق





  

 خيشلا فيل ت

 يكلملا يرمطملاريكب زب زاميلس ز دمحما
(ها419 :تر)





 :صملا

 هب ا[ سم د

 ہمرتم

 نب ناميلس جاحلا نب دمحما يغلا هالوم ةمحر لإ ريقفلا دبعلا لوقي

 :اًبسن يكيلملا يرُهّطم ريكب
 4 م م ٤ م ٨ م م

 انرما نم انل ئ يمو ةَمحَر كندل نم انتاُ انبرل

 ءهاق تا نم يقاولا ،هادهتسا نم يداهلا هلل دمحلا .[10 :فهكلا]هاَدَشَر

 مالسلاو ةالصلاو ،هاهتنمو مامتلا دمأ اغلاب ادمح هاضر ىرحت نم ىفاكلا

 لآلاو نيئايبنلاو ادمحم انئيبن ىلع نالمكألا ناسنألا

 جار اجر امك ،بآملا موي ىلإ ناسحإب مهل عبات ّإكو باحصألاو

 .ءازجلاو رشحلا موي ىلإ ،راهنلاو ليللا ماودب نامئاد ،هاضرو هترفغم

 ةداعسلل اببس يل هلعجيو .هانيّخوت اميف باوصلا انمهلي نأ ىلاعت هلأسأو

 .ىرخأو ايند ةيدبألا

 ه ع

 :دعب اما

 ةةففانلا نونفلا عف عفنأو ةلضافلا مولعلا لضفأ نم ثيدحلا ملع نإف

 الو مهت ََمَكو ءاملعلا اوققح هب ىنعيو ملوحفو لاجرلا روكذ هي

 ُ م م

 يف اجلوت مولعلا رثكأ نم وهو ،مهتلفسو مهتلذارأ الإ سانلا نم ههركي
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 نيلطاعلا طلغ رثك كلذلو ،اهنويع ناسنإ وه ىذلا هقفلا اميس ال اهنونف

 ءاملعلا نم هب نيلخملا مالك يف للخلا رهظو ءاهقفلا يفَنصم نم «هنم

 .هتبلط عومج ةمظع ءاميظع لوألا نمزلا يف ثيدحلا نأش ناك دقلو

 ةمئأو نيعباتلا ةبخنو ةباحصلا ةلج مهو ؟ال فيك .هظاّفُح ريداقم اعيفر

 مهئاقبب هنونف نانفأو {ةّيح همولعب مهتايح تناكو .نيدتهملا موحنو نيدلا

 ؛ساردنا يف لزي مل و ،ضارقنا يف اولازي ملف .ةلهآ هلهأب هيناعمو !ةضع
 ةفيعض ددعلا ةليلق ةمذرش هلهأ راص نأ ىلإ لاحلا هب تضفأ ىكح

 يف ىنعت الو .الفغ هعامس نم رثكأب هلمحت يف بلغألا يف ىنعت ال ،ددملا

 .هردق لج اهب يلا همولع نيحرطم الطع هتباتك نم رثكأب هدييقت
 .هرمأ مخف اهب ىتلا هفراعم نيدعابم

 هملع نع لئاسلاو {افشاك هل ىقلي ال هلكشم نع ثحابلا داك نيحف

 ةسردملا هتاه حتفب هدابع ىلع ىلاعتو كرابت ميركلا هللا نم «افراع هب ىقليال

 ءنولماضعلا ةذباهخجلا اهناكرأ دييشتب ماقو نوصلخملا اهرظتنا قلا ةميقلا

 ام ةلمج نم اولعجو ؛ركذي ال ائيش راص تح ،رهدلا هتامأ ام اهب اويحيل

 حوبيو ةيبألا هتالكشم نع حيزيل "ليلخلا ملعلا اذه اهيف سرد

 هدعاوق اهيف دقتو ،ةيكرزلا هملاعم اهيف نيبو ةيفخلا هرارسأب

 نيب قرفلاك ؛هعاونأ ةفرعمب كلذو هعورفو هلوصأ اهيف حضوتو شةَينسلا

 .ةياردلاو ةياورلا

 اريخ كلذ ناكل ©ىفكأو ىفوأ وه نم ىلإ لمعلا اذه دنسأ ولو
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 يلا هنونف ضعب نم يل رسيت امبسح ةمهملاب هللا لوحب تمقف .ىقبأو
 دق َوُهَو "يرهطم ريكب نب ناميلس خيشلا موحرملا يدلاو نع اهتيقلت
 .هللا ُهَمحَر شيفطا بطقلا هخيش نع اهاقلت

 ةيمالسإلا مولعلل ايلعلا تاساردلا يف صصختلا بلطل اهتيلمأ دقو

 نيعبسو عبس يف }ةيساَرد تاونس ثالث لالخ ةيادرغب ديعس يمع دهعم
 .اسرد

 يف ررقملا جهنملا كلذ ف تكلس دقو .ةمتاخو لوصف لإ اهتمسق
 ىَّنَع تدمتعاو .ةنيطنسقب ةيملسإلا مولعلل رداقلا دبع ريمألا ةعماج

 ءاهبل جضنيل ،ليلخلا ملعلا اذه ىف ةصصختم ةثيدحو ةميدق عجارم

 .اهمهف بلاطلا ىلَع لهسيو ءاهظفل حضتيو

 مظطالتم ؛عساو رحب هنل ،اهلجب الو اهلكب ملعلا يعأ الو
 .ثيدحلا مولع يف ثيغملا حتف :_ب سوردلا هتاه تيمسو .جاومألا

 نييبتو ،هتالضعم ضعب فشك ىلإ ىنيدهي نأ لأسأ ميركلا هللاو

 .ميحر فوؤر ميرك داوج هنإ .هماسقأ ليصفتو ،هتالكشم ضعب

 .دوبعملا كلملا نوعب \دوصقملا يف عورشلا ناوأ اذهو

 يرهطم ناميلس جاحلا نب دّمَحما

,1991 يا 20/ه141 1 :دىقارذ6 نيجل يابما ةكين





 لوألا مسلا

ث ر مولع لإ لخ لم



 ةيسافأ نافيرغت

 ةياردو ةياور ثيدحلا ملع -

 احالطصاو ةغل ةنسلا فيرعت -

 احالطصاو ةغل يحولا فيرعت -

 ةعدبلا فيرعت -

 هقرط ميسقتو ربخلا فيرعت -

 يسدقلا ثيدحلا فيرعت -

ثيدحلاب اهتقالعو ةسمخلا ماكحألا فيرعت -



 ةياردو ةاور ثيدلا ملع
 امف .ثيدحلا مولعب ىمسي اموأ نيدحلا ملع :هتفرعم بجي ام لوأ

 ؟ثيدحلا مولع ىنعم

 هفرعي نأ نونفلا نم رف ق ملكتي نأ ديري نم لك نأ مولعملا نم

 نأ هيلع بجي امك .اذه انملعك ايفاضإ ابيكرت ابكرم وأ ادرفم همساب

 اذه نم دارللا وه ام مث ،امهنيب ةفاضإلا نعو ،هيفرط نع ثدح

 .اهب نودملا ةيمستلا هذهب هتيمستو هلقن دعب بيك نلا

 ىلع ءيشلا كاردإ وه ةغللا يف ملعلاو ملع عمج مولعلا : الف

 قباطملا مزاجلا داقتعالا وه وأ ءاًكيقيقح اكاردإ هكاردإ وأ هتقيقح

 بلق يف هللا هفذقي رون وهو .نيقيلا هلباقيو كيكشتلا لبقي ال ىذلا عقاولل

 لئاسم عومجب ىلع ملعلا قلطيو .ةفرعملل رياغم وهو ،هدابع نم ءاشي نم

 انملعو وحنلا ملعو مالكلا ملعك {ةدحاو ةهج اهعمجت ةيلك لوصأو

 .ةفرعملا سيلو مهفلا فداري ةغللا يف ملعلاف رم ام ىلعو .اذه

 دض وهو ءايشألا نم ديدجلا ىلع قلطيف ةغللا يف ثيدحلا امأ

 ؛ريثكلاو ليلقلا ىلع يتأيو ناك ءيش يأب ربخلا ىلع قلطيو .ميدقلا

 نم ناسنإلل غلبيو لقتنيو هب ثّدَحَتي مالك لك ىلع قلطي امك
 هلوق نآرقلا يف ءاجو .امانم وأ ةظقي ،يحولا وأ ةباتكلا وأ عمسلا ةهج

 م م ه م م م م م هم م م م صم

 هللا نم قدصأ نموا ]122 ءاسنلا] ليق هللا نم قدصأ نمو : ىلاعت ٠
ًُ 
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 ۔ را ۔

 فسوي] ه4ٹثيداَحلا ليوات نم 1١ ا و :هلوقو ]7 ءاسنلا] هاًئيدَح

 [ة4 روشظطلا] ؛نيقداص اوناك نإ هلم ثيدحب اوتايلقإ :هلوقو [6

 .[3 :ميرحتلا «اًيدَح هحاوزأ ضعبلل ءيبسسلا رس ةو :هلوقو
_- 

 : رعاشل ١ ل اق و

 هصن ىق ةنامألا نإف هلهأ ىلإ ثيدحلا ُنصنأ

 ةق هللا لوسر ىلإ فيضأ ام :وهف نفلا اذه لهأ حالطصا يف امأ

 7 دو . ةيم { او 4 - ةلل ١ هتافص نم ةفص وأ ريرقت وأ لعف وأ لوق نم

 ىلإ فيضأ امو .عوفرملا وهو ل ءينلا لإ فيضأ ام :روهمجلا دنع

 يتأيسو .عوطقملا وهو يعباتلا ىلإ فيضأ امو فوقوملا وهو يباحصلا

 .هللا ءاش نإ كلذ فيرعت

 ثيدحلا لقن فيرعت
 .ةيارد نوكيو ةياور نوكي هنإف ثيدحلا لقن امأو

 ثحبو ةاورلا ةياور ثيح نم هردصم ىلإ ثيدحلا لاصيإ وه ةياورلاف

 نم اعاطقناو الاصتاو ةلادعو اطبض دنسلا يف نيروكذملا ةاورلا كئلوأ

 . ثيدحلا لوصأ ملعب فرعيو .يورملا صنلل مهف ريغ

 اهطبضو ةنسلا ظ _ ةح طقف ةياور ثيدحلا ملعب ةيانعلا فو

` 
 .تي اذهبو شتت هللا لوسر ىلإ فيضا ام لقن يف إطخلا نع زارتحالاو ُ . هلامع . . . . .- ٤. ُ
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 .هب ءادتقالا نسح

 اهطورشو ةياورلا ةقيقح هنم فرعي ملع :وهف ةياردلا اًمأاَو

 مهطورش و ةاورلا لاح عم اهيلع لذ ييلا يناعملاو ،اهماكحأو اهعاونأو

 .اهنم ماكحألا طابنتساو \تايورملا فانصأب قلعتي امو

 غتسي الو .دودرملا نم لوبقملا ةفرعم وه ةيارد ثيدحلا ملع ةدئافو

 نرتقي مل ام يدجي ال ةياور ثيدحلا ملع نإ لب .رخآلا نع نيملعلا دحأ

 .ةيارد ثيدحلا ملعب

 لعف وأ لوق نم هريغ وأ يت يبلا ىلإ فيضأ ام ثيدحلا نأ رم دقو

 .ريرقت وأ

 لمعلا نأ هنم دافتسيف "}”«تاينلاب لامعألا» :ي هلوق لوقلا لاثم

 ' لمك يفف رارض الو ررض ال» :ة هلوقو لطاب ةينلا نم يلاخلا
 هدارمو هدصق نع هيف اربعم سانلل ةق لوسرلا نم باطخ نيثيدحلا نم

 نم ١ مالكل ٠.

 ث ه [

 لمعلا ةرئاد يف تافرصت نم هنم ردصي نإك ام وهف لعفلا اما

7 
 ق يدنهلا هاورو .هرخآ يق ةدايز عم { 1 مقر 5ةينلا يف باب (1) هدنسم يق عيبرلا هاور -1

 . .هرخآ يف ةدايز عم .8782 مقر ،3ج ازنكلا
 يف هام نبا هاورو .31 مقر "قفرملا يف ءاضقلا باب (26) ةيضقألا باتك يف كلام هاور -2

 » ۔ م

 .2340 مقر ،هراجب رضي ام هقح يف ىنب نم باب (17) ماكحألا
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 تيفيك هباحصأل هميلعت نم تبث يذلاك ،عيرشتلا هب ادارم كولسلاو

 امك اونص» :هلوقو ضمهيلع هتمامإ نم ،لمكألا هجولا ىلع ةالصلا مهئادأ
 .0)«ىلصأ ينومتيأر

 ,سانلا ىلع فرشيل هتقان ىلع ًجح"دق وهف جحلا لاعفأ هلثمو
 رغ ىلا («مككسانم يّتنَع اوذخ» :مهل لوقيو جحلا لامعأ مهيريلر

 .كلذ

 ا لوق نم هباحصأ لعف نم ةل هَمِلَع ارم رق نأ رهف ريرقتلا اسو
 برو ؛هّرقيف ةباحصلا دحأ نم هغلب وأ هترضح يف ناكأ ءاوس ،لعف

 وهر ءادبأ اركنم رقي ال هم هنأل ناسحتسالا عم كلذل حرفلا رهظا
 يور امك كراتلاو لعافلا رقيف راتخملا لعفلا رقي وأ ؛قلخلا ةيادهل ثوعبلا

 يلَصُ ال الا» :ةظيرق يب لاتقل مههجو اًتمَل هباحصأل لاق ةي هن

 ,قيرطلا ف رصعلا مهضعب ىلصف »«ةظيرق يب يف الإ رصعلا مكدحا
 ليجعتلا رمألا نم مهف ضعبف مهفلا نُيابقل ةظيرق ب يف رخآلا ضعبلاو

 لإ هرخأف اقيبوجو رمألا مهف رخآلا ضعبلاو ،قيرطلا يف ىلصف قاحللاب

 هبر يرايتخا رمألا نأ ىلع لدو ؛نيلعفلا ليق ءيبلا رقأف .ةظيرق يب

 .605 مقر ،رفاسملل ناذألا باب (18) ناذألا باتك يف يراخبلا هاور -1

 ٠ 204 ص .ج يقهيبلا هارر -2

 ييب لا هحرخمو بازحألا نم ا ءينلا عجرم باب (28) يزاغملا يف يراخبلا هاور -3

 .3893 مقر ؛مُهاَيِإ هترصاحمر ةظيرق
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 يف ةدراولا ثيداحألا نم كلذ ريغ ىلإ {صنلا مهف يف داهتجالا سانلا ذخأ
 ع

 .ناشلا

 ثيدحلا ي ههجو هللا مرك _ يلع نع يور امف هفاصوأ امأو

 نكي م « :: هلوق نم ةيقلخلاو ةيقلخلا : ءينلا فاصوأ نم حيحصلا

 سأرلا مخض نيمدقلاو نيفكلا نتش ريصقلاب الو ليوطلاب ل ءينلا

 هن ك > أاغكت ىشم اذإ 3 ةرسملا ليوط سي داركلا مخض

 .« ز ءينلا هلثم هلدعب الو هلبق رأ م بص نم ردحني

, .. 

 مئاد فق ناك ،ظيلغ الو ظفب سيل» :ةيقلخلا هتافص ضعب يف هلوقو
  و و 7

 ‘باحخص الو ظيلغ الو \ظفب سيل ‘بناخلا نيل ،قلخلا لهس ،رشبلا

 الو أرقي ال ةت هنإ :مهلوقكو .خلا «...بايع الو «شاّحف الو

 .خلا. . .هللا نم يحو وه هلوقي ام نأ ىلع ليلدك بتكي

 . اهيلع اوقتاو اهوررقو تافصلا هنع ريسلا باحصأ لقن دقو

 ٠ لوق نم اذخأ ثيدحلا ملع ئدابم نييبت يف ؟ ضعب لاطأ دقو

 : ( رعاشلا

 ةرمثلا عُت عوضوملاو دحلا ةرشع نف لك ئدابم نإ

 .3716 مقر (37) بقانملا باتك يف يذمزتلا هاور -1

 .(_ه604 :تر) نابصلا يلع نب دمح ل ةينجلا ةروكابلا يف يبريثألا دمح اهبسن -2

 . 6 ص ،ةَّينجلا ةروكابلا :يبويثألا
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 عراشلا مكح » دادمتسالاو مسالاو عضاولاو هبسنو ) ١ . ذو

 افرشل ا زاح عيمجل ا ىرد نمو ىفتكا ضعبلاب ضعبلاو ،لئاسم

 .ةلاسرلا هتاه لصأ يف اهتنُيب دقو كلذ يف الئاط ىرأ الو
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 احالطصاو ةغل ةتسلا فيرعت

 يفو .ةعيس وأ تناك ةنسح ة ةقيرطلا يهف : :ةغل ةنسلا ىنعم امأ

 نب دلاخ لاق .«ةحيبق وأ تناك ةنسح 5ةريسلا :ةنسلا» :برعلا ناسل

 : لذملا ةبتع

 اهريسي نم ةنس ضار لوأف اهترس تنأ ةريس نم نعزجت الف

 ٥ و
 ٠ و 3 \ - : ١ .ه. - او \ ١ ٠ .ه. . و

 )1 ٥ -4 ؤ

  

 رجأو اهرجأ هلف ةنسح ةنس مالسإلا ق رس نم» : 3 هلوق هنمو

 يف نس نمو ،ءيش مهروجأ نم صقني نأ ريغ نم هدعب عب اهب لمع نم

 نم هدعب نم اهب لمع نم رزوو اهرزو هيلع ناك ةئيس ةنس مالسإلا

 :بيصن لاقو .} «ءيش مهرازوأ نم صقني نأ ريغ

 .«ننس» ةَّداَم .399 ص 5606 ج ،برعلا ناسل :روظنم نبا -1

 ةملك وا ةرمت وشب ولو ةقدصلا ىلع ثحلا باب (20) ةاكزلا باتك يف ملسم هاور -

 نع :هلراو ليوط ثيدح يف (1017) 69 مقر .رانلا نم باجح اهناو ةبيط
 هءاجف :لاق راهنلا ردص ىف ةت هللا لوُسَر دنع انك » :لاق هيبأ نع ريرح نب رذنملا

 َ .خحلإ«...رامنلا يباتحجب ةارع ةافح موق

 3906 مقر \‘ترظفنا ءامسلا اذإ ةروس ريسفت (82) ريسفتلا باتك يف مكاحلا هاورو
 .ةبراقتم ظافلأبو ىنعملا سفنب (1044)
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 مهنيب نم تببحأ ذإ سانلا نم قشاع لؤأ بحلا تننس ىنأك

 يحو
 رركت دقو .هنس يذلا وه ليق هلدعب موق هب لمع ارمأ ادتبا نم لكو 1 ُ ٠ ء َ ٤ِ

 يف لصألاو ؛اهنم فرصت امو ةنسلا ركذ ةنسلا يفو ميركلا نآرقلا ن

 .ةداعلاو ةريسلاو ةقيرطلا كلذ

 هلعف وأ ق ءينلا هب رمأ ام اهب داري امنإ عرشلا يف تقلطأ اذإو

 هب قطني مل مم .اريرقت وأ العف وأ الوق هيلإ بدن وأ هنع ىهن وأ هرقأ وأ

 نآرقلا يأ ةنسلاو باتكلا :ع رشلا ةلدأ يف لاقي اذهلو زيزعلا باتكلا

 تَلَ قل :ىلاعت هلوق لثم رخأ ناعمل ةظفللا هتاه يتأت دقو "ثيدحلاو

 ةبقاع ناك فيك اورظناف ضرألا يف اوريس نس مكلف نم
 .كلبق نم يف هللا ةداع تضم دق يأ «(137 نارمع لآر «ںيذَكل

 .مهلسر اوبذك اذإ نيبذكملا رافكلا لاصئتساب

 ييلا _ ةارغألا'فالتخا بسحب ةفلتخم ناعمل يتأتف عرشلا يف امأ

 أ .مهلاح ى اهيل تجا
 ةيعرفلا ةلدألا جارختسا نع ثحبلا يه :نييلوصألا دنع الثمف

 وأ لعف وأ لوق نم ،اهل صن ال لا ةدراولا ماكحألا طابنتسال الوصأ نم

 وأ بودنم وأ بجاو ىلع لذي مم كلذكو .كلذ ىلع لذي ريرقت
 .هوركم وأ مارح وأ حابم
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 هكرت ىلع بقاعي الو هلعف ىلع باثي ام ىلع لاقيف :ءاهقفلا دنع امأ

 هيلع بظاو ام ىلعو !حلاصلا فلسلاو ةي ءينلا نع حص امم

 ريغ نم ةالصلاو موصلا ننسو ةيحضلا ةنسو ،ديعلا ةّسك ةي ءينلا

 .بجاولا

 تافوقوملا نم نولوألا هنسي ام وهف ظاعولاو نيصاصقلا دنع امأ

 باتكلا يف كلذ ناك ءاوس {ةَيلعفلاو ةيلوقلا تالضعملاو تاعوطقملاو

 قيرط عب ىل لاقي كلذكو .ةروثأم ءاملعلا نم لاوقأ وأ ثيدحلا وأ

 .ةعدبلا ىلع هنإ :هسكع ىلعو ،ةَنسلا ىلع هنإ ىدهلا

 ةنس ةنيدملا لعف :كلام لوقك .ئلمعلا عقاولا ىلع اهنوقلطي دقو

 ةق لوسرلا دافحأ مه ةنيدملا لهأ نأ ديري ،ةئس عفان ةءارق :هلوقو

 مهو مهلئاوأ هنع اوكردأ ام الإ لامعألا نم نولمعي ال ةباحصلاو

 وأ عوفرم روثأم لمع وأ لوق لعفلا كلذ ديؤي مل نإو .ةباحصلا
 .عوطقم وأ فوقوم

 هيلإ بهذ ام ىلع. _ ةنسلاب نوديريف نفلا اذه لهأ دنع امأ

 هتافصو هتاريرقتو هلاعفأو ةقَت ءيبلا لاوقأ _ اهفيرعت يف مهروهمج

 . ةثعبلا لبق هرابخأ ضعبو هيزاغمو هتريسو ةيقلخلاو ةيقلحلا
 ناك نلا ةفيرشلا هقالخأ نم كلذ ريغ ىلإ هتنامأو ءارح راغ يف هتنحتك

 فيرعتلا كلذبو .ثيدحلا فدارتو لمشأ مهدنع ىهف .ةثعبلا لبق اهلعفي
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 مدعلو .ةنسلا ىلع زيمتيو ،لزنملا هللا باتك هنأل نآرقلا ىنثتسي

 لاحملا بسحب ةنسلا ىنعم رسفن نأ ريخلا نمف ذإ ،هريغ نيبو هنيب طلخلا

 و

 ,هنيبتو نآرقلا حضوت ،نيدلا نم يناثلا لصألا يه ةنسلاو
 هيلعف عسوتلا دارأ نمو .اهيف ةدايزلا الو اهناركن ئرمال غوسي الو

 ( .نأشلا ىف ةفلؤملا بتكلاب

  

 مه :لاقيف ،ةسلا ىلإ ةعبرألا بهاذملا لهأ ةبسن سانلا دنع عاش دقو

 امك .ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيف نوديري ،ةَسلا لهأ

 ةفلؤملا ةتسلا بتكلا ىلع نوقلطي كلذكو .ةرعاشألا ىلوألا ةثالنلل لاقب

 نباو يئاسنلاو دواد وبأو يذمزتلاو ملسمو يراخبلا يهو "ثيدحلا يف

 .ملعأ هللاو ،تيدحلا نم حيحصلا ىلع اهلهأ دامتعال ةنسلا بتك هجام
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 نم هءايبنأ هب هللا مهلا امم يأ يحولا نم ةّسلا تأ ًرَم امم يبت دق

 بجي ةعطاق رماوأ اَهَسنأ ىلاعتو هناحبس هللا نم اهنومهفي لا تاراشإلا

 :نيمسق ىلع وهو ،اهغيلبتو اهيلإ ناعذإلا

 .نآرقلا وهو رتاوتم يعطق - ¡

 امك اهب لمعلا هللا ةمجوأو .ةنسلا يهو رتاوتم الو يعطق ريغ - د

 اَمَوَف :اهريغ نم و٣انهنم ة هلوسر هب يتأي ام يف ىلاعت هلوقل ،نآرقلا يف

 اَمَو» :اضيا لاقو :3 مجنلا] ىحوي ٌميْخَو الإ َوُه نإ "ىَرَهلا نع قيطن

 :هلوقو ،[7 رشحلا] هاوه ناق هنَع مُكاَهَناَمَو ةوُذُحَف لوسرلا ُمُكاتتا

 ةتنك نا لإ :هلوقو {80[0/ءاسنلا] هلل عاطأ دقف لوُسَرلا عط 7

 ةالصلا ,هيلع هلوقو ©[31/نارمع لآ] هل ُمكْببْحُي نوُمبَتاف هللا نوُحَت

 نب رباج نع ةديبع يبأ نع :حيحصلا عماجلا يف عيبرلا هاور اميف مالسلاو

 عاطأ دقف هللا عاطا نم» :لاق قي ءيبلا نع كلام نب سنأ نع ديز

 ىنعم ام نيبن نأ انيلع بجو كلذلو }«يناصع دقف يرمأ ىصع نمو

 .احالطصاو ةغل يحولا

 باتِك يف ملسم هاورو .47 مقر ةرامإلاو ةيالولا ف باب (7) هدنسم يف عيبرلا هاور -1

 نم .33 مقر ،ةيصعملا يإ اهميرحتو ةيصعم ريغ نم ءارمألا ةعاط بوحو باب (8) ةرامإلا
 .«يرمأ» ةظفل ركذ ريغ
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 ةغل يحولا -1

 ةباتكلاو ةراشإلا يناعم ىلع قلطيو ،ءاحيإلا :وه ةغللا يف يحولاف

 تيحو :لاقي ،كريغ ىللإ هتيقلأ ام لكو يفخلا مالكلاو ماهلإلاو ةلاسرلاو
 نا ربل َناَكاَمَو :ىلاعت لاق .يحولا :ردصملاو .تيحوأو مالكلا هيل

 0 .[51 ىروشلا هايحو لإ لا هملكب

 ىلع قلطيو ؛اذضيأ باتكلاو بوتكملا :يحولاو .بتك :هيلإ ىحوأو

 يأ [ ةلنزنلزلا] «“ايل اح كبر نابل :ىلاعت لاق .طخلاو ةباتكلا

 : جاجعلا لاق .اهيلإ

 د ّ 9 و . ھ ۔

 ©»تثبثلا تايسازلاب اهتشو ترقتساف زارقلا اهل ىحو

 ةظقي وأ اَماََم ءيشلا ىلع لدي ام لكو

 اعرش يحولا -2

 :هلوقب هباتك يف هللا هنيب دقو ‘ثحبللا اذه لوأ هانلق ام عرشلا يفو

 لسر و باجح ِءاَرو نم وأ ايحو لإ للا هملكي نآ رشبل ناك امو

 ىنعملا نم صخأ ىنع اذهف [51 ىروشلا] 4 نشي ام هنذإب ; يحويف ق الوسر

 مهيلع هللا تاولص ماركلا هءايبنأ هدرومو ،هللا نم هردصم رابتعاب ئوغللا

 :نيمسق ىلع وهو همالسو

 .«يحو» ةدام 240 ص ى 15ج ،برعلا ناسل :روظنم نبا -1
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 ىلع ةظقي مالسلا هيلَع ليربج هب هللا لزنأ ام [نآرقلا] :لوألا -

 نيج هب ضرعو هيلع هالتو ،هانعمو هظفلب - امانم ال - لي م هعيبن

 وأ لادبإلاب الو هانعمب الو هب لزن ام ريغب هتءارق زوجي الو .نُيََرَم ليق ةلي

 نإو هعماسو هئراق باوثو ،ةالصلا نم ءزج هئال هملعت بوجوو ،بنقلا

 .هقح يف درو امم كلذ ريغ ىلإ هانعم مهفي مل

 ةلصلصك وأ ،مانملا يف يحو نم هئيبن هب هللا محلا ام :يناغلا -

 نب ثراحلا هلأس ذإ ،ةت ءيبلا نع هفصو درو اًمِم كلذ ريغ وأ سرجلا

 لشم نيتأي انايحا» :لاقف ؟ هللا لوُسَر اي يحولا كيتأي فيك :ماشه

 لاق ام تيعو دقو يتنَع مَصفيف ،يلع هدشأ وهو سرحلا ةلصلص

 :ةشئاع تلاق «لوقي ام يعأف نملكيف الجر كلملا يل لثمتي انايحأو

 دّصفتي هنيبج نَِو دربلا ديدشلا مويلا يف يحولا هيلع لزني هتيأر دقل»
 ١ .طقف هتاه ىلع يحولا تائيه رصحنت مل و .) «اقرع

 ريغ يف كلذو ةي هتءاج يحولا فانصأ عيمج تأ رابخألا يف يور

 اذإ قه هللا لوسر ناك» :لاق هنأ هنع للا يضَر رمع ىور دقو ،نآرقلا
 3 م

 . «لحنلا يودك يود ههجو دنع عمسي يحولا هيلع لزن

 .2 مقر يحولا ءادتبا يف باب (2) هدنسم يف عيبرلا هاور -1

 .ا ءييئلا ىَّلَع يحولا لزني ناك فيك ءاج ام باب (34) بقانملا يف يذمزتلا هاورو

 .3713 مقر

 .هرخآ يف ةدايز عم .3222 مقر نونمؤملا ةروس نمو ،ريسفتلا باتك يف يذمزنلا هاور -2
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 اتتق هللا لوسر نع ةياورلا يلت ةئذبَك 3

 رتاوتم :نيمسق ىلع ق هللا لوسر نم دراولا ربخلا نأ مدقت دق
 :كلذو يداحآو

 نع نانثا وأ صخش هلقني يعأ ادحاو قيرط ربخلل نوكي نأ امإ -

 .هاهتنم ىلإ هئدبم نم نيصخش وأ صخش

 .كلذك نيرخآ صاخشأ ةدع نع صاخشأ ةدع هلقني نأ امإو -

 .رتاوتملا هل لاقي :يناثلاو .يداحالا ربخلا هل لاقي :لوألاف

 :يأ يرورضلا ملعلا ديفي :يناثلاو .يرظنلا ملعلا ديف :لوألاف

 . يعطقلا

 نيتاه نع جرخت ال ق هللا لوسر نع ةدراولا رابخألا تناك كلذلف

 لقن يق دكأتمو ،اهنم ليلقلا يناثلاو ةةسسلا رثكأ لوألاف .نيتدعاقلا

 نوظقحتي نيتلاحلا اتلك يف مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا ناك اذلف ،نآرقلا

 دصب ًالإ ةعيرشلا نم لقت لوسرلا نع ءيش لقن نع ظفحتلا دشأ
 وأ ةدايزلا نل .نولقني نم نعو نولقني ام ةحص نم ديدشلا تبشثنلا

 ناكف .هلوسرو هللا ىلع بذكو رفك ةيعرشلا ظافلألا يف صقنلا

 يف حالصلا نبا اهصخل نيناوق كلذل نوعضي مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا

 :يه طاقن عبرأ

 مادقأ لزت نأ ةيشخ ةق هللا لوسر نع ةياورلا ليلقت :اهلوأ
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 لوسر ىلع بذكلا ةهبش يف نوعقيف ،نايسنلا وأ إطخلا ببسب نيرثكملا

 نآرقلا ظفحل سانلا غرفتي نأ مهدصق نع الضف ،نورعشي ال مهو ةي هللا

 ةق هللا لوسر نأ يردخلا ديعس وبأ ىور امل ) ؛ءيشب هنع نولغتشي الو

 .“‘شهحميلف ن آرقلا ريغ يع بتك نمو 0 ينع اوبتكت ال» :لاق

 .كلذ يف نودًدشتي امهنع هللا يضر رمعو ركب وبأ ناكو

 :هل ليق ةلق هللا لوسر نع ةياور ةباحصلا رثكأ وهو ةريره وبأ اذه

 ثدحأ تنك ول» :لاقف ؟نآلا ثدحتت امك رمع نمز يف ثدحت تنكأ

 بابسأ دشأ نم اذهو ‘”«هتقفحمم برضل >> املثم رمع نمز يق

 ركب يبأك مهمالسإ مَدَقَت نيذلا ةباحصلا نم ريثك نع ثيدحلا ةلق

 .دوعسم نباو رمعو

 مامإلا لاق .اهئادأ وأ اهذخأ دنع ةياورلا يف تبثتلا :اهيناث

 :ركب يبأ ةمجرت يف )هذلا

 ةصيبق نع باهش نبا ىورف ،ربخلا لوبق يف طاتحا نم لوأ ناكو»

 دكحجأ ام :لاقف ثروت نأ سمتلت ركب يبأ ىلإ تءاج ةدحلا نأ بيؤذ نب

 كل ركذ ةي هللا لوسر نأ تملع امو كائيش هللا باتك ق كل

 ،ثيدحلا ةباتك مكحو ،ثيدحلا ف تُسبنشتلا باب (16) دهزلا باتك يف ملسم هاور -1

 .(3004) 072 مقر

 .02ص ،1ج ظافحلا ةركذت :يهذلا -2

 . 02 ص ،1ج ،ظاقحلا ةركذت :يهذلا -3
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 نت هللا لوسر ترضح :لاقف ةريغملا ماقف رانلا لأس ث .اعبش

 لثمب ةملسم نب دّمَحُم دهشف ؟دحأ كعم له :هل لاقف .سدسلا اهيطعي
 و ۔ . . ّ ٨

 ."هنع هللا يضر ركب وبأ اه هذفنأف كلذ

 :رمع ةمجرت ق لاقو

  ۔ م رو ث 9 . .

 فقوتي ناك امبرو لقنلا ف تبثتلا نيثدحملل نس يذلا وهو»

 نب ديعس يعي_۔_ يريرجلا ىورف باترا اذإ دحاولا ربخ يف
 . . ٥ ع ء ۔ .. ء ٥

 رمع ىلع ملس ىسوم ابأ نأ ديعس يبأ نع ةرضن يبأ نع سايإ

 هرثأ يف رمع لنرأف ،عجرف هل نذؤي ملف تارم ثالث بابلا ءارو نم

 مكدحأ ملس اذإ» :لوقي ق هللا لوسر تعمس :لاق ؟تعجر مل :لاقف

 نلعفأل وأ ةنيبب كلذ ىلع ينيتأتل :لاقف «عجريلف بَحي ملف ائالث

 ؟كنأش ام :انلقف «سولج نحنو هنول اعقعتنم ىسوم وبأ انءاجف كب
 ء ُ ع ]

 هعم اولسرأف .هعمس انلك معن :انلقف ؟مكنم دحأ عمس له لاقو «انربخأف
2 . ٥ ٣ 

 رمع ىتا ىتح مهنم الجر فأخبره«١ ) .

 : يلع ةمجرت يف ل اقو

 و م و

 .)»«فثيدحلاب هثدحي نم فلحتسي هنأ ثيحب ،ذحألا يف ايرحتم اللع امامإ ناك»

 .2183 مقر {ةّدحجلا ثاريم يف ءاح ام باب (10) ضئارفلا باتك يف يذمزنلا هاور -]

 .4 مقز كةذحلا ثاريم باب (8) ضئارفلا باتك يف كلام هاورو
 . 06 ص ،1ج ٬طافحلا ةركذت :يهذلا -2

 . 10 ص 51ج ظافحلا ةركذت :يهذلا -3
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 نيدلا دعاوقو صوصن ىلع اهضرعب كلذو !ةياورلا دقن :اهثلاث -
 ث

 .هب لمعلا اوكرتو هودر اهنم ءيشل اقلاخحع دجو نإف ،نآرقلاو

 و ۔ ّ ّ

 تنب ةمطاف ثيدح عمسي هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ةفيلخلا اذه

 ةقفن الو ىنكس اهل ةني هللا لوسر لعجي ملف اثالث اهقلط اهجوز نأ سيق
 اهلعل يردن ال ةأرما لوقل انئيبن ةنسو هللا باتك كرتن ال :رمع لاقف

 الإ :لَحَو م هلل ١ ل اق ا ةقفنلاو ىنكسلا امل { تيسن وأ تظفح

 ٥ م 1٥ ٥0 ۔ ۔ ء ى 7 مه , م ٠ رو

 نبب ةشحاف َنيتاي نأ نا ؟ الإ نجرخي الو نهتويب "نم نهوجرخت

 هتجوز قلط صفح نب ورمع ابأ نأ عيبرلا نع تبث نكل .)[1 قالطلا]

 امأ :لاقف ،هتطخسف ريعشب هليكو اهيلإ لسرأف ،اتاب اقالط بئاغ وهو

 :لاقف هل كلذ تركذف هللا لوسر ىلإ تءاجف !ءيش انيلع كل ام هللاو

 ._٫«ةقفن نم هيلع كل سيل»

 نأ هللا دبع هنباو رمع تعمس :ناخيشلا هجرخأ اميف ةشئاع مكلتو

` 

 :تلاقف «‘هيلع هلهأ ءاكبب بذعي تيللا نإ» :لاق ق هللا لوسر

 يئاسنلا هاورو .46 مقر ءال ةقفن ال اثالث ةقلطملا باب (6) قالطلا باتك يف ملسم هاور -1

 مقر ،اهانكسل اهتدع يف اهتيب نم ةتوتبملا جورخ يف ةصخرلا (70) قالطلا باتك يف
1. 

 يف ةدايز عم 3532 مقر .ةقفنلاو علخلا باب (28) قالطلا باتك هدنسم يف عيبرلا اور -2

 عم .67 مقر .ةقلطملا ةقفن يف ءاح ام باب 23(6) قالطلا باتك يف كلام هاورو .هرخآ

 .هرخآ يف ةدايز
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 نينمؤملا بذعي هللا نأ ةت هللا لوسر ثدح ام هللاو ءارمع ل محر»

 ‘«هيلع هلهأ ءاكبب اباذع رفاكلا ديزي هللا ن :لاق نكلو دحأ ءاكبب

 رزو ةرزاو رزت الول :لوقي هللا نإف نآرقلا مكبسح)» :تلاقو

 نيبذاك ريغ نع ينوثدحتل مكنإ» :ملسم داز .[18:رطاف] «ه'ىّرخأ

 ظ فلب ثيدحلا عيبرلا ىور دقو .'_»«عرطخي عمنملا نكلو نيبذكم الو

7 ) : 
 . رخ

 طوسبم وه امك ةريره يبأل اهتشقانم اميس الو ةباحصلا تشقان دقو

 .ةيافك رذقلا اذه يفو .هلح ق

 .قث هب ءاج امب لمعلا يف ةباحصلا ةردابم :اهعبار

 . ١ . ش ` . ٥

 ةليط ةي هللا لوسر نع ةعيرشلا ذخا يق { لمعلا عباطلا وه اذه نإ

 :هلوق دنع مهفصو يق هللا لوقل اقيدصت .هتوم دعبو ل هدهع يق مهتايح

 مهنيب ء محر رامكلا ىلع ء ءآدشأ , هعم م نيذلاو هلا لوسر ُذَمَحما

 ٥ ه ه لم 2 َّ 7 ز ىو و ه ي مم

 .[29 حتفلا] «اناَوْضرَو د هللا م الضف نوغتبي ادجس اعكر مهارت

 تيلا بدعي» :ل ءيبنلا لوق باب (32) زئانجلا باتك يف يراخبلا هارر -1

 .1226 مقر «...هلهأ ءاكب ضعبب

 .(929) 23 مقر هيلع هلهأ ءاكبب بذعي تيملا باب (9) انحلا يف ملسم هارو

 .(929) 22 مقر نانجلا باتك :ملسم -2

 .483 مقر ،روبقلا يف باب (20) زئانجلا باتك :بيبح ب عيبرلا دنسم :رظنا 3
٠ 
٠ 
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 ش 2 ۔۔

 مهدعب يتأي نمل ةلق م هلا لوسر نم درو ام حيحصت ىلع مهنم كلذ لد

 كلذ ةلنمأو رفك كلذ يف كشلا نل ،ةهبش الو كش ال يحلا هنأ

 :بابلا اذه يف الاثم كيلإو 5ةريثك

 نيذلا اَهُسيأ آنل :ىلاعت هللا لوقب رسيملاو رمخلا ميرحت لزن امدنع

 لُمَع نم سجر مالزألاو ُباَصنَلاو رسيملاو ُرُمَحْلا اَمّسنإ اونما

 ةباجتسالا انيأر [90 ةدئاملا] نوحلفت اف مكنع هوبنَُجاَق ناط غلا

 نأ عم اهعبت امو رسيملاو رمخلا نع قلطملا عانتمالل ةقداصلا ةماتلا

 مهتيدنأو مهتويب يف اهنولوانتي رمخلاب ةديدش ةقالع محل تناك برعلا

 لئاسو نم ةليسو اهيف نوري اوناك مهنم ريثك لب ،نيقرفتمو نيعمتحب

 :رعاشلا لاق .اهب نورخافتيو ةعاجشلا

 ءاقللا انهنمهني ام ادسأو اكولم انكرتتو اهيرشنو

 مهتايح نم اءزج حبصأ ىَّتَح هب بعللا اوثراوت رسيملا كلذكو

 عاونأ نم عون هنأب اهيطاعتب مهسفنأ نوللعي ام اريثكو ، ةيعامتجالا
 : : 1 د
 .مالزألاو باصنألاب كيهانو رخافيو يبرعلا اهب زتعي يلا ءاخسلاو لذبلا

 .مهئابآ دوبعمو مهتادوبعم تناك : ىلوألاف

 ثرو ۔

 اهوكزتف ،نورذيو نولعفي ام ىلإ مهدشرتو مهلدت تناك :ةيناثلاو

 مهعامسأ نآرقلا عرق امنيح لامو سفن نم نوكلمي امب اهلاطبإ يف اودهاجو ٠

 نم ةروصلا هذهف .«انُبر اي انيهتنا» :هباحصلا لاق ىَتَح اهميرحتب
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 العف هللا رماوأل ةباحصلا ةعاط جذومن نم ملاعملاو حمالملا ةحضاولا روصلا

 .اكرتو

 ءادتقالا نيدلا لوصأ نم لصأ وه يذلا ثيدحلا بلاط ىلع بجيف

 ةيداب مل ىلثم ةميسلا نوكت ىتح ننسلا عابتا يف نت مهدّيسبو مهب

 ىتحو ،ريخلاو ةعاطلا حمالم مهيف مسترت ؛مهنادبأو مههوجو ىلع
 هدابع نم راتخملا هللا بزح مهو ،مهرشاع وأ مهطلاخ نمل الاثم اونوكي

 . هللا لوسر ةنس ظفحل مهقفر امنيح

 هانع ءيش رلك يف هللا لوسر نولأسي اوناك ةباحصلا ن ئ

 امهم ،ام ءيش يف هرمأ نوفلاخي الو لمعلا يف ةعراسملاب هباوج نوبليو

 هيلع يفخ ام حضوتسيو لأسي ملعتل نأش اذهو ،اليلج وأ اريغص ناك

 .راثآلاو ةنسلاو نآرقلا نم

 كلذ خيراتو هتباتكو ثيدحلا نيودت ةيفيك -4

 لوسر نع ملعلا نوقلتي . مهيلع هللا ناوضر ... ةباحصلا ناك

 ثيدحلا مهيلع ولتي :وهف ،ةهفاشملا قيرطب امإ نآرقلا ريغ يف ذم هلل

 قيرطب وأ {ةدهاشملاو عامسلا قيرطب امإو .ظفحلاب هنم هنوقلي مهو

 .تاقوألا رك يت مهعيمج روضح رعتي ناك املو .يوفشلا لقنلا

 فلتخت هباحصلا تايورم تناك كلذل دهاشلا نع ذخأي بئاغلا ناك

 نيقباسلا يف ولو ،لقملا مهنمو ،طّسوتمل مهنمو ،رثكلل مهنمف ؛ةرثكو ةلق

 .راصنألاو نيرجاهملا نم نيلوألا
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 درو ام حصأو .ةلق ناك نإو رتاوتلا ةجرد غلب ام ثيدحلا نمو

 ‘"ه«رانلا نم هدعقم اًربتيلف ادمعتم يلع بذك نم» :في هلوق ارتاوتم

 .اظفل رتاوتم وهف

 ةرورضلاب نيدلا نم ملع ام لمشيو ريثكف يونعملا رتاوتلا امأو

 ةاكزلا عاونأو ةالصلا ةيفيكو ،تاراهطلا ماكحأ يف ةدراولا ثيداحألاك

 قالطلاو حاكنلاو ،ةرمعلاو جحلا كسانمو ،مايصلا ةيفيكو ،اهريداقمو

 معي اهب قلخلا ءالتبا ال تالماعملاو عويبلا ماكحأو ،كلذ ماكحأو

 .اهنم ريثكلا ةدهاشمب هم هتاوزغ رابخأ كلذكو ،مهرثكأ

 مث عامسلاو ةدهاشملا قيرطب رمألا لوأ ناك كلذ نم ظفح ام لكو

 اوناك ةباحصلا نم اريثكو نيدشارلا ءافلخلاو يم ءيبلا أل "كلذ ةياور

 ةباتكلا ةفرعم يف ةباحصلا فالتخالو .نآرقلا ادع ام ةباتك نوعنمي

 هريكذت سلاجب يف هنم ردصت تناك ثيداحألا نم اريثك نل اهمدعو

 دجسملا نرضحي رك دقل ©بيصن اهيف ءاسنللو لب ،لاجرلاب ةصاخلا

 اموي َرَهَل لعجي نأ هنم نبلط اَمَُرَو تابسانملاو دايعألا يف هثيدح عامسل

 ةماعلا اهنم سوردلا هتاه تناكو ،كلذل ًرهبيجي ناكف هيف ًرهملعي

 نهادحإ هتلأس اَمَكبُرَو فورظلل اعبت ليلقلاو ريثكلا اهرضحيو 5ةصاخلاو

 .739 }738 مقر كله هللا لوُسَر ىلع بذك نم مثإ باب (56) هدنسم يف عيبرلا هاور -1
 مقر ،قث هللا لوُسَر ىلَع بذكلا يف ديدشتلا باب "ملعلا باتك يف دواد وبا هاورو

51. 
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 لوسر نلأسي نأ نيحتسي ال نك نهنأل ءاهدنع ثيدحلا ينبف اهباجأف
 ن كلا لوسر اي» :نهفوق نهضعب ت امرو هنيد رمأ ىف ذ هلل

 :ةيباحصلا لوقك لاؤسلاب كلذ نعبتي ث ; ,قحلا نم نم ييحتسي ال هللا

 ةأرملا ن نإ فللا لوسر اي ءافخلا حرب دقو قحلا نم ييحتسي ال هلل نإ«

 "املا تأر اذإ من» : لاق ؟لسغ اهيلع لهف لجرلا ىري ام ىرت

 ءاسنلا معن» :اهلوقب راصنألا ءاسن اهنع هللا يضر ةشئاع تحدتما ىتح

 ً !«نيدلا ي هتنت نأ ءايحلا هعنم نكي م .راصنألا ءاس
 ينضح اوبتكت ال» :لاق ةق ءينلا نع يردخلا ديعس وبأ ىور دقو .

 .‘}»«هحميلف نآرقلا ريغ ائيش ينع بتك نمؤ نآرقلا لإ ائيش

 نب ديزو دوعسم نباو رمع ةباحصلا نم ثيدحلا ةباتك هرك نبو

 رخاوأ ىلإ ثيدحلا نيودت رخأت كلذل ،نوريثك مهريغو ىسوم وبأو تباث :

 نإو .نيثدحملا رثكأ دنع كلذ تبث امك ،يناثلا نرقلا ةيادبو لوألا نرقلا
 د , و

 نباو يقهيبلا لاق .ثيدحلا نم ءيش لت ءينلا دهع يف بتك دق ناك

 ١ :امهريغو حالصلا

 .137 0136 مقر هبانجلا لسغ هنم نوكي اميف (21) باب هدنسم ف عيبرلا هاور 1
 بابحتسا باب (13) ضيحلا باتك يف ملسم هاورو ؛ملعلا باتك يف يراخبلا هاور -2

 .(332) 61 مقر "ضيحلا م ةلستغملا لامعتسا

 :ظفلب ،(3004) 72 مقر \ثيدحلا نم تُسبتتلا باب (16) دهزلا باتك يف ملسم هارر -3

 يف يمرادلا هاورو .«هحميلف نآرقلا رسغ ينع بتك نمر ع اربتكت ال»

 .450 مقر }ثيدحلا ةباتك ري م نم باب (42) ةمدقلا
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 6 م

 هيف نذإلاو ،نآرقلاب هسابتلا فاخي نيح ناك كلذ نع يهنلا لعلو

 ىلع ةرخأتملا راصعألا يف ءاملعلا عامتجا يكح دقو .«كلذ نمأ نيح

 ريغ نم عئاذ عئاش ضيفتسم رمأ اذهو اهبيبحتو ثيدحلا ةباتك غيوست

 م ۔ م

 ورمع نب دمحم وه كلذ نود نم لوأ نا رغلا لهأ ركذ كلذلف ريكن

 يف) )هنع هلل يضر زيزعلا دبع نب رمع نينمؤملا ريمأ نم رمأب ى "مزح نب

 نأ باحصألا دنع تبث نكلو (يناثلا نرقلا ةيادبو لوألا نرقلا رخاوأ

 ٥ دقو دي ز نب رباج ناويد هل لاقي اناويد كلذ لبق بتك )ديز نب رباج

 }دوقفم نآلا وهو ،دادغب نئازخ يق ةدم يقب

 .ركفلا ةبخن حرش :يراقلا يلع المو .182 ص ،ثيدحلا مولع :حالصلا نبا :رظنا

 .799 ص
 .ه117 ةنس يفون ،ةرونملا ةنيدملا ىلَع زيزعلا دبع نب رمع لماع وه

 .101 }ك3ص ،فظافحلا تاقبط :يطويسلا :يف هتمجرت رظنا

 نم ريثك نع ملعلا ذخأ ه21 ةنس دلو ،ينامُلا يدزألا ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ

 ربتعي ،اَمَهنَع هللا َيضَر سابع نب هللا دبع رخازلا رحبلا الإ مهدنع ام ىوحف .ةباحصلا
 نبا لاق جحلا مسرم ين نيملسملا قرفمو ،ةرصبلا يف ههيقفو يضابإلا بهذلل سسم

 .هللا باتك نم املع مهعسوأل ديز نب رباج لوق دنع اولزن ةرصبلا لها نأ ول :سابع

 نم ىطسولا ةللاثلا ةقبطلا ف يطويسلا هفنص .ه93 ةنس ةرصبلا يف يفرت

 .(35-36ص ،طاقحلا تاقبط) نيعباتلا

 هقفو ريسفتو ثيدح نم ةباحصلا عيمج نع ملع نم هذخأ ام عمج ناويدلا اذه نو

 فشك هباتك يف ةفيلخ يجاح رشاعلا نرقلا ءاملع نم هركذ دقو) اهريغو ...خيراتو

 . نودب رعشلا نيواود نمض هفنص دقو .781ص ،1ج .نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا

 : .ليصفت الو قيلعت يأ
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 ةعدللا فرغت

 اهضيقن فرعن نأ يقبف يقبف ،قلطت ام ىلعو ةنسلا ىنعم لبق انركذ دق

 .ةعدبلا يهو

 لاقيو .ارش وأ اريخ ناك ءاوس .اقلطم ءيش ثادحإ :ةغل ةعدبلاف

 ءيشلا :عدبلاو عيدبلاو .هثدحأ هأشنأ :هعدتباو هعابو اعدب ءيشلا عدب

 يأ [و فاقحألا] لسرلا م اع تنكام قل :ىلاعت لاق .الوأ نوكي

 .لسر يلبق لسرأ دق لسرأ نم لوأ تنك ام

 .اهايإ هنادحإو ءايشألا هعادبإل ىنسحلا هللا ءامسأ نم “ميدبلا”و

 دعب نيدلا نم عدتباام :ةعدبلاو .بيجعلا ثدحملا :عيدبلاو

 .}»«هذُه ةعدبلا تمعن» :ناضمر مايق يف رمع ثيدح يفو .لامكإلا

 كلذلو ؛لالض ةعدبو ىده ةعدب :ناتعدب ةعدبلا :ريثألا نبا لاق

 ةعدب لكو ةعدب ةثدحم لكو .اهتاثدحُم رومألا رش» :ثيدحلا يف ءاج
 ۔ هر 2

 نيدلا نع ةجراخلا رومألا تائدحم نعي 5}«رانلا يف ةلالض لكو .ةلالض

 .1906 مقر ،ناَضّمَر ماق نم لضف باب (1) حيرازنلا ةالص باتك يف يراخبلا هارر -1

 .«هذه ةعديل معن» :ظفلب

 .106 ص 0 1ج ؛ةياهنلا :ريثألا نبا 2

 يئاسنلا هاورو .43 مقر {ةبطخلاو ةالصلا فيفخت باب (13) ةعمجلا باتك يف ملسم هاور -3

 .1575 مقر ءةبطحلا فيك (22) نيديعلا بات" ي
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 ل امم اقلطم عرشلا فلاخ ام وأ صقن وأ ةدايز نم هيف امب ةلخلا

 لامعألا يف ةدايز وه امم نآرقلا هب قطني مل امو أ هللا لوسر هنسب
 لفنلا ةالصك دًّدحُم ريغ حابم رمأ يف تناك نإف .ةعدب وهف اهيف ةداحلا

 ةدراو ريغ لاوقأ وأ لامعأ ةدايزك كلذ ىلع ديز امو .ةدومحم يهف الثم

 ىنعملا وه اذه .ناطيشلا لامعأو لالضلا نم يهف ،اهنع ئهنم وأ اهيف
 د د

 .ام يعرشلاو يوغللا

 رمتأي نملو ،يعدب :هللا رماوأ فلاخي نمل لاقيف قالطإلا يف امأ
 .ينس هرماوأب
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 هقرط ميسمن : ذو رلا فرعت

 ةغل ربخلا -1

 كاتأ ام وهو رابخألا دحاو ةغللا ف _ كيرحتلاب 7

 .ريباخأو رابخأ :عمجلاو ؛أبنلا وه ربخلا نأ يأ ،ربختست م نع اب 7

 .ربخلاب هربخي نأ بلط :هلاح نع هربختساو .ابن :هربخأو اذكب ربخو .

 هب لأشساقإل» :ىلاعت هلوقو ،ربخلا نع لاؤسلا ريبختلاو رابختسالاو

 ة ءينلا ثيدح يتو . كربخي اريبخ هنع لأسا يأ [59 ناقرفلا] اريبخ

 رسخ هل ربختي ةعازخ نم انيع ثعب هنأ ةيب بدخلا نأش يف

 :هك هانعمو رظنملا فالخ رّبخَملاو .اهلاوحأب فرعتي يأ شيرق

 .عمسلا ةهج نم ءيشلاب ملعلا

 حالطصالا يفربخلا 2

 ام ثيدحلا :ليقو .ثيدحلل فدارم ربخلا :فلا ءاملع حالطصا يفو

 يف ناك ام ربخلاو .ةّحصلاب اًسنّونعُم ةلي هللا لوسر ثيدح نم ءاج
 نمل ليق ةت نمو .قف هللا لوسر ريغ نم ءاج ام ربخلا :ليقو .كش هتحص

 ةشُسلاب لغتشي نملو «يرابخإلا اهلكاش امو خيراوتلاو رابخألاب لغتشي
 .ثّدحُملا :اقيقحتو احيحصت ةيوبلا

 .3944 مقر ،ةَيبيدحلا ةوزغ باب (33) يزاغملا باتك يف يراخبلا هاور 1
 . 07 ص ىركفلا ةبخن حرش رظنلا ةهزن :رجح نبا -2
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 _ ًرَم امك _ ثيدحلا نم معأ ربخلا ل ربخ ثيدح لكف لك ىلعو

 مكح ءاوسو ،هريغ نعو ةي ءيبنلا نع ءاج ام لك ىلع قدصي ثيح

 تناك امفيك ه هنع ءاج امب رصتخُم وهف ثيدحلا امأو .ال مأ هتحصب

 © ركفلا ةبخن » يف رجح نبا َرَبَعَو .اقلطُم ربخلا يأ ثيدحلا تاجرد

 .لمشأ نوكيل ربخلاب هنع

 دانسإلا فيرعت 3

 اًَمِل ،هنودب هل ةميق ال ذإ ،هدنَس ركذ نم ثيدحلا داريإ دنع د الو

 .امهريغو بذكلاو طلغلا نم هيلع ىشخي

 :)كرابملا نب هللا دبع لاق

 .‘_»«ءاش ام ءاش نَم لاقل دانسإلا الول ؛نيدلا نم دانسإلاو»

 .ةريغك ديناسأ يأ قرط هل نوكي نأ مإ انيلإ هلوصو رابتعاب وهو

 ء}نتملا ىلإ لصوملا قيرطلا وهو انيلإ هلوصو قيرط ةياكج دانسإلاو

 .هسفن ردصملا -1

 .امهريغو ناينايفسلا هنع ىورو ليوطلا ديمح نع ىور ،يميتلا يلظنحلا نمحرلا دبع وبأ -2

 اتّبثتم املاع ةقث ناكو .كرابملا نبا مهنم ةعس الإ هلل ثدحم نم تيأر ام :نيعم نبا لاق
 َ ۔ ٭.ھ

 .ه181 ةنس يفوت ثيدحلا حيحص

 .123 ص ،ظامحلا تاقبط :يطويسلا

 الإ نوكت ال ةياورلا أو نيدلا نم دانسإلا أ نايب باب (5) ةمدقملا يف ملسم هاور -3

 . 15 ص 4 1ج ...تاقثلا نع

 .(فرصتب) 07 ص هركفلا ةبخن حرش رظنلا ةهزن :رجح نبا 4
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 ،كلذك نالف انربخأ وأ ،نالف يندح وأ انثدح :لاق نالف الثم انثذحك

 .هاهتنم ىلإ السلستم
 نينثا نع نانثا وأ .هاهتنم ىلإ درف نع ادرف يوارلا نوكي نأ مإو

 .دنسلاب اهنع ربعملا نتملا قيرط وهو «اهتنم ىلإ درف نع وأ

 اهمكحو ربخلا عاونأ -4

 يأ ،ديناسأ ةدع وأ يداحآ قيرط اهقيرط نع دراولا ثيدحلل لاقيو

 رصح الب مهدعب نمف ةباحصلا نم يأ .ادعاصف ةنال نم نيوارلا ةرثك
 الب تدرو اذإ رتاوتلا طورش دحأ ةرثكلا كلتو .هاهتنم لإ نيعم ددع

 ىلع مهؤطاوت تلاحأ دق ةداعلا نوكت نأ طرشبو نيعم ددع رصح

 .دصق ريغ نم اَقاَقَتا مهنم هعوقو اذكو "بذكلا

 ذإ حيحصلا ىلع ددعلا نييعتل ىنعم الف قافتالا عقو اذإ اًمأ

 ريغ ربخ ىلع لمجلا ةعقو يف اوقفتا ايباحص نيعبس ن ليق

 ةةسمخلا يف :ليقو ،ةعبرألا يف اهنيع نُم مهنم ةرثكلا كلتو .حيحص

 يف :ليقو ارشع يالا يف :ليقو {ةرشعلا يف :ليقو ،ةعبسلا نا :ليقو
 كلذ ركذ هيف ءاج ليلدب لئاق لك كسمتو .كلذ ريغ :ليقو ؛نيعبرألا

_ 

 دانسإلا الولف :ةللا دبع وبأ لاق» ...كرابملا نبا مالك دعب يروباسينلا مكاحلا ركذو

 لهأ نكمتلو مالسإلا رانم َسّرَدل هظفح ىَلَع مهتبظارم ةرثكو هل ةفئاطلا هذه بلطو

 دوجو نع ترعت اذإ رابخألا نق ديناسألا بلقو ثيداحألا عضوب هنم عدبلا داحلإلا

 . 06 ص ،ثيدحلا مولع ةفرعم :يروباسينلا .«ارعب تناك اهيف ديناسألا
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 ركذ امب ربخ درو اذإف .طبضلاو ةلادعلاب كئلوأ فصو عم 3"ددعلا

 ىلإ هئادتبا نم ةروكذملا ةرثكلا يف يأ ،هيف رمألا يوتسي نأ هيلإ فاضناو

 تبث ام ال عومسملا وأ دهاشملا رمألا هئاهتنا َدَنَسسُم نوكي نأو ،هئاهتنا

 مهدانتسا ناكو ةعبرألا طورشلا هذه عمج اذإف .فرصلا لقعلا ةيضقب

 اذه ناك هعماسل ملعلا ةدافإ مهربخ بحصي نأ كلذ ىلإ فاضناو سحلا

 فّنحت امو ؛يقيلا :ليقو ؛يرظنلا ملعلا ديفي يذلا رتاوتملا ثيدحلا وه

 .سكعلا سيلو ،روهشم رتاوتم لكف ،طقف اروهشم ناك هنع ملعلا ةدافإ

 طورشلا نم اطرش دقف نكلو ،اضيأ ددع رصح الب ربخلا درو نإو
 .ارتاوتم ىمسي الف ةروكذملا

 اهماكحأو رتاوتطماو روهشماو يداحالا ثيدحلا فيرعت ،داحآلا ك

 ،نيعباتلاو ةباحصلاو ةلي ءيبلا نع ءاج يذلا ربخلا :وه ثيدحلا

 وهو ثيدحلا نم ثلاثلا ع ونلا يتأيسو .رتاوتمو يداحآ هنم ثيدحلاو
 د

 .يس دقلا ثي دحلا

 ريغ هب ثدحملا ىلإ لصكتُم طباض ظفاح لع هاور يذلا ثيدحلاف
 .حيحصلاب ىمسيو لوبقملا ثيدحلا وه .ةلع الو ذوذش هيف سيلو "عطقنم

 د م ه ىل م ۔ م

 فلحتلا اذه دتشي دقو ] فيعضلاب ىمسي طورشلا هتاه لمكتسي امو

 .عوضوملا وأ دودرملا هل لاقيف

 .80ص ركفلا ةبخن حرش رظنلا ةهزن :رجح نبا -1
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 للا نع هوري مل ىنعمو اظفل ةي هللا لوسر نم ناك ام ثيدحلاو

 ؛يداحآا ثيدحلا هل لاقيو .يوبنلا ثيدحلا هل لاقي لاعتو هناحبس

 لاقي ‘بذكلا ىلع مهؤطاوت نكمي ال ةعامج نع ةعامج هنع هاور يذلاو

 اذإ ًىيقيلا ملعلا ديفي يناثلاو ؛طقف لمعلا ديفي لوألاف .رتاوتملا ثيدحلا هل

 .هطورش ترفوت

 يف كيكشتلا لبقي ال يذلا عقاولل قباطملا مزاجلا داقتعالا وه نيقيلاو

 .ةبولطملا ةفصلا ىلع يتأي دق هَنأل ةقيقحلا يف هنوكل ال ،دقتعللا داقتعا

 ملعلا ديفي هت زأ حيحصلاو .يرظنلا لوقلا وهو "كلذ ريغ ةقيقحلا يف وهو
 رتاوتلاب ملعلا نأل ،هقيدصت ىلإ رطضي ناسنإلا نل ةلمحلا يف يرورضلا

 رظنلا ذإ يماعلا يف سيلو 3يُماعلاك رظنلا ةيلهأ هل تسيل نمل لصاح

 يف سيلو نونظ وأ مولع ىلإ اهب لصوتي ةنونظم وأ ةمولعم رومأ بيترت

 ئرظنلاو .لالدتسا الب ملعلا ديفي ام يرورضلا نأل ،كلذ ةيلهأ يماعلا

 يرظنلاو عماس لكل لصحي يرورضلا نألو "لالدتسالا عم نكل هديفي

 .رظنلا ةيلهأ هيف نمل الإ لصحي ال

 وه يذلا دانسإلا ملع نأل دانسإلا ملع ثحابم نم سيل رتاوتملو
 ةلادع 3هاهتشُم ل هلوأ نم ،اًدحاو ادحاو ةاورلا ةلسلس ع ثحبلا

 هب لمعيل هفعض وأ ثيدحلا ةًحص نع هيف ثحبي «اذوذشو ةلعو 5اطبضو

 نع هيف ثحب ال رتاوتملاو .ءادألا غيصو لاجرلا تافص ثيح نم كزتي وأ

 تنك ينإ :كل لئاقلا نأ كلذ .ثحب ريغ نم هب لمعلا بجي لب هلاجر
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 ادلب كانه نأ ةقيقح ملعت كربخي امنيح كنإف نيصلا هل لاقي دلب يف

 :لاق حالصلا نبا نأ لإ ،كلذ ةرهشل اهرت مل نإو نيصلاب ىمسي
 ۔ مد ري

 كلذ ىعدي نأ ًالإ 6هدوجو زعي مدقتملا ريسفتلا ىلع رتاوتملا لاثم ًنإ»

 هقابطناو هاور نم ةرثكل « “ادّمعتم يلع بذك نم ” : ثيدح ىف
 .كلذ فالخ حيحصلاو .ةروكذملا طورشلا ىلع

 نم "كلذك هلثم نع ظفاح طباض لْذَع هاور اذإ :الوأ ثيدحلا ن انلق دقو

 .بيرغلاب هنع ربعيو .حيحص وه ةلع وأ ذوذش ريغ نم هاهتنم اهتسُم ىلل هلو

 هاهتنم لإ هلوأ نم ،نينثا نينثا نع اثيدح يوارلا يوري نأ :يناثلا

 .هدوجو ةلقل زيزعلا ىمسيو

 ىلإ هلوأ نم مهلثم نع ادعاصف نينثا نم رثكأ هيوري نأب ثلاغلاو

 ؛ضيفتسلاو روهشملا هل لاقيو .رثكأف ةثالث نع ةثالث هيوري هرخآ

 ثيدحلا م حيصي دقف .حيحصل اطرش سيلو صهحوضول كلذب يمس
 تارابتعاب نكل لكلا حيم ر دقو روهشملا الو زيزعلا حصي ر الو يداحآلا

 ثيداحأ ىمست : اهلكو هتافص كل زئاحلا رتاوتملا لإ هللا ءاش نإ يتأتس

 _ رم امك _ يحو يهو ‘هدنع نم اهأشنأ ةلي ق ءينلا نل ةيوبن

 .حص اذإ اهاضتقمب لمعلا نم دب الو

 .هجيرخت مدقت -1

 .10 ص !ةدئاف ناونعب ركفلا ةبخن حرش :هباتك ىف رجح نبا هدروأ -2

 .اهدعب امو 131]ص رظنا -3
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 ىس دقفل ١ ث ل لا فرعت

 يف ثحابلا دجي .يسدقلا ثيدحلا وه ثيدحلا نم يناثلا مسقلاو
 ثيدحلا نيبو هنيب قرفلاف يسدقلا ثيدحلاب ىمسي ام ثيدحلا نيواود

 :وه ميركلا نآرقلا نيبو يوبنلا

 ةنيعم ةفص يأ اهئاطعإ نود ةق ءينلا ىلإ ةبوسنملا ثيداحألا نأ

 ١ .ةيوبلا ثيداحألا يه زيزعلا باتكلا يف تسيلو

 انومضمو الكش يسدقلا ثيدحلا فيرعت -1

 اهيكحي ىلا ثيداحألا يمهو ةيسدقلا ثيداحألا امأ

 .نآرقلا بولسأ ريغ بولسأب لَحَو زع هللا نع ةت لوسرلا
 للا ةمظع نايبت ىلع رودت لا ةظعوملا نم اعون لمحي اهرنكأو

 اقفاوم مهلمع نوكي نأ ىلع ،هتوعدو هدابعب هفطلو هتمحر ةعسو

 هدهعن ام ىلع تسيل نكل كلذ ريغ ىلإ لاثمألا برضو ،ةديقعلل

 ةبوسنملا لالجو ةمظعب ءرملا رعشي امم زيزعلا نآرقلا بولسأ نم
 ملسمو يراخبلا هاور يذلا ثيدحلا يف امك هللا وهو هناحبس هيلإ

 تذدحأ :ىلاعت هللا لاق» :لاق ة هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع

ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام نيحلاصلا يدابعل



 م هللاتع ال  دو ۔

 يقلي ةفق هللا لوسر نأ ىلع انلدي ثيدحلا اذهف ." «رشب بلق

 تسيل ل َحَو 7 هبر نع اهيكحي ظعاوم ةباحصلا ىلع انايحأ

 الو ٤ ان آ رق ىمسيف كنلا ةطس اوب ٥ انعمو هظفلب الزنم ايحو

 ايوبن اثيدح ىمسيف ارشابم اذانسإ هسفن ىلإ هدنسي اًميرص الوق

 ةرابعب اهريدصت ىلع ةف ءينلا صرحي ثيداحأ يه امنو

 اهيف دحوألا هلمع نأ ىلإ ريشي يكل كلا ىلإ اهتبسن ىلع ر

 بولسأ نع ارهاظ افالتخا فلتخي بولسأب هللا نع اهتياكح

 ملاع نم رونو ،سدقلا ملاع نم ةحفن كلذ عم هيف نكلو ،نآرقلا

 ثيداحألا يه كلت .ماركالاو لالجلا يذ نم ةبيهو ،بيغلا

 .قباسلا ثيدحلاك ةةينابرو ةيهلإ اضيأ ىمست قلا ةيسدقلا

 :لاق هبر نع هيوري اميف ةت ءينلا نع ذ وبأ هاور يذلا ثيدحلاو

 امرحم مكنيب هتلعجو يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ يدابع اي»

 ينودهتساف هتيده نم ألإ لاض مكل يدابع اي ؛اوملاظت الف

 ينومعطتساف ‘هتمعطأ نم ًالإ عئاج مكلك يدابع اي ؛مكدهأ

 ينوسكتساف هتوسك نم لإ ع مكلك يدابع اي ؛مكمعطأ

 ةقولخم اَهَنأو ةَنَجلا ةفص يف ءاج ام باب (8) قلخلا ءدب باتك يف يراخبلا هاور -1

 «هنيعأ ةرق م محل يفخأ ام سفن ملعت الفأ :متئش نإ اوأرقاف» :ةدايز عم .3072 مقر

 عم .3346 مقر ةعقاولا ةروس ريسفتلا باتك يف يذمرتلاو .هرخآ يف (17 ةدجسلا)

 .هرخآ يف ةدايز
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 انأو راهنلاو ليللا يف نوئطخت مكنإ يدابع اي ؛مكسكأ

 نل مكنإ يدابع اي ؛مكل رفغأ ينورفغتساف اعيمج بونذلا رفغأ
 ّ 4 ُ , ٣

 ول يدابع اي ؛ينوعفنتف يعفن اوغلبت نلو «ينورضتف يرض اوفلبت
:- ً . .. . 

 مكلوأ نأ ول يدابعاي .ائيش يكلم يف كلذ داز ام مكنم لجر

 دحاو لجر بلق رجفأ ىلع اوناك مكنحجو مكسنإو مكرخآو

 مكلّوأ نأ ول يدابع اي ؛ائش يكلم نم كلذ صقن ام مكنم

 ينولأسف دحاو ديعص يف اوماق مكنحو مكسنإو مكرحخآو

 امك ًالإ يدنع امم كلذ صقن ام هتلأسم ناسنإ لك تيطعأف

 مكلامعأ يه امنإ يدابع اي ؛رحبلا لخدأ اذإ طيحملا صقني

 نمو - هللا دمحيلف اريخ دجو نمف ْ اهب مكيفوأ مت مكل اهيصحأ

 .«هسفن ألإ مولي الف كلذ ريغ دَحَو

 يسدقلا ثيدحلا خبص -2

 يه ةيسدقلا ثيداحألا هذه ت هللا لوسر اهب ردص لا ةغيصلاف

 ةرابعلا يهو }«يهبر نع هيوري اميف ز هللا لوسر لاق» :انظحال امك

 ةصاخ ةقيرط مهل فلخلاو .ثيداحألا هذه ةياور يف فلسلا اهرقأ نلا

 هللا لاق» :نولوقي ذإ ،ةَيناَبرلا ةيسدقلا لاوقألا هذه نع ريبعتلا يف

 :يرانملاو .7 مقر ملظلا ميرحت باب )15( بادآلاو ةلصلاو لا بانك ق ملسم هارر -1

 .48 مقر ‘28رص .ةينسلا تافاحتإلا
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 . هه % ا

 .دحاو نيترابعلا ىدؤمو 5،«ةلق هللا لوسر هنع هاور اميف ىلاعت

 هغاص لي هللا لوسر نم وه له ثيدحلا ظفل يف ءاملعلا فلتخا دقو

 ريثكلا بهذ دقو ؟هللا نم هظفل وأ ،َلَحَو رَع هللا نم هيلإ يحوأ ىنعم نم

 :هصن ام اًحوضوو ةحارص لاق ذإ ،ِاقبلا وبأ عَرج هبو ،لّوألا لوقلا ىلا

 ثيدحلا امأو يلج يحوب هللا نم هانعمو هظفل ناك ام نآرقلا نإ»

 وأ ماهلإلاب هللا دنع نم هانعمو ،لوسرلا دنع نم هظفل ناك ام وهف يسقلا

 يف ىقلأ» :هلوقك ‘هظفل هيلإ ريشي امم كلذ ريغ وأ م «مانملب
 ثيدحلا نم نآرقلا زيمي يذلا لولا قرافلا وه اذهو .خلا«...يعور

 . يسدقلا

 ثيدح ىق يوبنلا ثيدحلاو يسدقلا ثيدحلا لخادت :ايناث =

 يبأ نع مايصلا لضف يف ملسمو يراخبلا دروأ ام كلذ لاثم ،دحاو

 ةنسحلا فعاضي مدآ نبا لمع لك» :كت هللا لوسر لاق :لاق ةريره

 انأو يل هَنإَق موصلا الإ :ىلاعت هللا لاق .فعض ةئامعبس ىلإ اهلاثمأ رشعب

 دنع ةحرف :ناتحرف مئاصلل .يلجأ نم هماعطو هتوهش عدي ؛هب يزجأ

 نم هللا دنع بيطأ مئاصلا مف فولَخَلو .هبر ءاقل دنع ةحرفو 3هراطفإ

 لوسر مالك نم حيرص وه ام رصنلا اذه يف دجن نإ .‘”«كسملا حير

 .66رص "يمساقلل ثيدحتلا دعاوق باتك نع القن .288 ص ،تايلكلا :يرفكلا ءاقبلا ربأ -1

 ةينسلا تافاحتإلاو .164 مقر مايصلا لضف باب (30) مايصلا باتك يف ملسم هاور -2

 .122 مقر اک6ص ثيوانللا
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 وم ّ 7 ُ , `

 ل هنإف . ..مد ١ نبا لمع لك» ةرابعف .يسدقلا ثيدحلا نم وه امو هلا

 امهاتلك «يلجأ نم هماعط هتوهش علي» : :ةرابعو .«هب يزجأ انأو

 جزم ةق لوس رلاف .ئوبن ثيدح هدعب امو هلبق امو يسدق ثيدح

 .فق هنم ظ_فللا نا ىلع د 7 دحاو ثيدح يف هلا مالكب همالك

 ظ فل نل نآرقلا نع يسدقلا ثيدحلل زيمملا يناثلا قرافلا وه اذهو

 هج زوجت ل ؤىنعمو اصن هب دبعتي وهف ،هريغب هحرم زوجي ال نآرقلا

 ليواقألا َض باع لوق روط :ىلاعت هللا لاق ن آرقلا "صنب هريغب
 رمم م م م ُ ٥ هم ى

 ليلد اذهو . .ام ت ةقاحلا] ] «و ه هنم م اعطقم من : نيميلاب ه هنم :م اَ نذأ

.هظافلأ ال هنومضم



 فس دحلا اهتقالعو ةسمللا م اكحللا فرعت

 ؟هك رت بجاو وه امو ،هب لمعلا بجاو وه ام ىلإ عرشلا ةلدأ مسقنت

 ؟هوركم ره امو ؟بودنم وه امو ؟ زئاج وه امو

 ءاملع تأ الإ هقفلا لوصأ نف نم ماكحألا هتاه فيرعت أ ملعإ

 ثيدحلا ملع ةرمث اَهَن ال ثيدحلا مولعب ةديدشلا اهتقالع ارأر ثيدحلا

 .كلذ نم اعنام ىرأ الو هيف اهوجردأف

 :بجاولا -1

 الو تقؤم ريغ ناك نإ كرتلا لمتخبن الو مزجو ديكأت هبلط ف ناك ام

 هكرات ىلعو ،ايصاعو اقساف ربتعي هكراتو ،اتقؤم ناك نإ هتقو نع ريخأتلا

 .دودحلاك طقف امهادحإ يف وأ ىرخأو ايند هيلع ةبقاعملا

 ايلعف ناك اذل بجاولا أ نعي ااكأرتو العف ءادألا بجاو نوكيو

 ضاع كلذ فلاحخملاو بجاو هكف ايكرت نإو ضرف هؤادأف هؤادأ بجي

 :ماسقأ ىلإ مسقنيو .بقاعمو

 هنع ربعيو ‘روهمجلا دنعو اندنع بوجولل وهو ،رمألاب هنع ربعيو

 نوكي ام هنمو .هليلد رابتعاب نوكي ام هنمو .ةفينح ىبأل افالخ ضرفلاب

 :ىلإ مسقني رابتعإلا اذهب بجاولا ةإَق هليلد رابتعاب نوكي ام ام
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 .اهوحنو ناضمر مايصو «سمخلا تاولصلا بوجوك «هب عوطقم ٠

 .هيف فلتخا امم الثم رتولا بوجوك هب عوطقم ريغ ىلإو ه

 باتكلا نم يعطق هبوجو ليلد نأل هب اعوطقم لوألا ناك امنإو

 :لوألاف .هيف ٌفَلتخُمف يناثلا فالخب .هيف فلتخم ريغ ،اهوحنو ةنملاو

 نإ كرشُمو ،كرتلا ًلحتسم ريغ هكرت يف ناك نإ قساف صاع هلاخ
 ذارلاو يعطقلا رصنلل دار لّأتملا ريغ لحتسللا نأ امهنيب قرفلاو ؛هلحتسا

 رمألل كراتلا امأو .كرشم وهف يعطقلا رمألل ذار اًناركن يعطقلا رصنلل

 .هتبوت بحت «قساف وهف ركان ريغ ناطيشلا نم ُءاوغإ وأ ازجع
 مارحلا -2

 .مارحلابو يهنملاب هنع ربعيو 6هكرت بجاولا وهو

 تلاق هبو ،روهمجلا دنعو اندنع ميرحتلل ةنيرقلا نع درجلا يهنلاو
 همرح دقف ءيشلا لعف نع ىهن اذإ هللا نأل \باوصلا وهو {ةَيعفاشلا

 يهنملا رئابكلا نايتإو رمخلا برشو ىنزلاو كرشلا ميرحتك «اقلطُم امبرحت

 .اقلطم اهنع

 زئاجلا -3

 بسكك حابملا وهو كرتلا بلط نمو لعفلا بلط نم يلاخلا وهو

 الثم بجاولا توقلا بسك مدع نأل بجاولا بسكلا قوف ةشيعمل
 الو> :هلوقب هللا امهنع ىهن ذَق ناذهو ‘فعضلا وأ توملا ىلإ يدؤي
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 اوؤزَتتَت الوط :هلوقو ئ ]195 ةرقبلا] ةكلهتلا ىلإ ,مكيديأب اوقلت

 باوث هلعف ق سيل امم هوحنو مونلا كلذكو . ]29 ءاسنلا] همكسفنأ

٥ 

 ءازج يوانللف .ةثيبخ ةين وأ ةنسح ةين هتنراق نإ لإ باقع هكرت يف الو

 .كلذ

 ؛بودنطا -4

 نأ اًمأو ،بجاولا وهف امزاج ابلط هلعف بولطملا نأ مدقت دقو

 هكرت ول ام مزاحلا ريغ بلطلاب ةارملاو .بودنملا وهف مزاج ريغ ابلط نوكي

 هكرت يف سيلو باوث هلعف يف ام :ليق ام وأ هكرت ىلع بقاعي مل فَكلل
 .لفتو ةنس ىلإ مسقنيو .باقع

 ءافلخلاو ةلق لوسرلا نم اكولسم ناك ام :يهف ةنسلا اًمأق

 ملعلا ميلعتو ناضمر مايقو ،اهنم تادكؤملاو ننسلا بتاورك نيدشارلا
 .كلذ وحنو فحصلا ةباتكو

 ىمسيو .تاعاطلا نم هيلع ابظاوم نكي مل ام رهف لفنلا اتاو

 “.اًمبَحتسُمو اعوطت

 .كوركطا -5

 باوٹ هكرت يف ام :ليق ام وهو ،مزاج ريغ ابلط هكرت بلط ام :وهو

 عابسلا موحل لكأب كلذل انباحصأ ضعب لتمو .باقع هلعف يف سيلو
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 هفصوو هحابأو .عابسلا نم بان يذ لك لكأ نع يهنلا درو ُهَنأل

 باوثلا هلف يوقلا ليلدلا ىفتقا نمف .)نيملسملا ةَمبأ نم مامإ ةهاركلاب
 » رو ث ۔ رو

َ . ُ 1 
 .١هقفلا لوصا ق تلصف روص هلو هيلع مدإ الف ةصخرلا عبت نمو

 دواد وبأ هاورو .4336 قر ©عابسلا لكأ ميرحت باب (28) ديصلا باتك يف يئاسنلا هاور -1

 .3802 مقر ،عابسلا لكأ نع يهنلا باب .ةمعطألا باتك يف

 لاقو ،ترهيت يف امهلابشأو ةوبلو اعبس لتق يذلا يسوفنلا سابعلا نب بوُي هب دصقي -2
 مجعم يف هتمجرت رظنا .73 ص ،مهرابخأر ةمئألا ريس ءايركز وبأ .كلد يحلا ناكسل

 .(ةيبيرجتلا ةخسنلا) 131 ص 5 2 جم .ةيضاَسإلا مالعا
 وبأ ناردب /د .اهدعب امو 83ص 51 ج ،يمالسإلا هقفلا لوصأ .يليحزلا ةبهر د عحار -3

 .اهدعب امو 273 ص ،يمالسإلا هقفلا لوصأ :ناردب نينيعلا
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 هؤ )وأر نيرلا لمحت هب رط

 همولعو ثيدحلا يف فلأ نم لوأ ركذ -

 ثيدحلا بلط يف ةلحرلا -
 ثيدحلا لُمحت ةيفيك -
 هغيصو ثيدحلا ءادا -

 ع , -

 ءادالا غيص هيمب ۔
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 همولعو ثيدلا ف فلأ نم لوأ ركذ

 “ ركفلا ةبخن ) يق ينالقسعلا رجح نبا مهنمو نفلا بابرأ ركذ

 هشماو] ؛يز يرهملا دم دمحم وبأ يضاقلا :كلذ يف فنص نم لوأ نإ»

 هباتك يف [(ه360 :ت) يزمرهمارلا دلخ نب نمحرلا دبع نب نسحلا

 .بعوتسي مل هنكلو © يعاولاو ياورلا نيب لصافلا ثدحلا ”

 هللا دبع نب دمحم همساو] "يروباسينلا هللا دبع وبأ مكاحلا ئ

 مولع ةفرعم ” هباتك يف (ه405 :ت) يروباسينلا ينامهطلا يبضلا
 يناهبصألا ميعن وبأ هالتو .بتري ل و بهي ل هنكل [“‘ ثيدحلا

 اميف دازف (_ه430 :تر هيقفلا يفوصلا دمحأ نب هللا دبع ن دمحأ همساو]

 هامس باتك يف رمألا ضعب يف هبقعتو ،مكاحلا هبتك ام ىلع بتك

 هيف ىقبأو [ةياغلا غلبي ل هنكل ““ مكاحلا باتك ىلع جرختسملا ”

 = ءايشأ ءاملعلا لوقي امك _.

 هيقفلا تباث نب ئلع نب دمحأ همساو] يدادغبلا بيطخلا مهدعب ءاج ئ

 نيناوق يف فّنصف « [(ه3 :ت) ““ دادغب خيرات ُُ” بحاص .خرؤملا

 هامس اباتك اهبادآ ىفو ،“ ةياورلا ملع يق ةيافكلا " ُهاَمَس اباتك ةياورلا

 _ نفلا مولع نم كلذ ريغو _ . ““عماسلاو خيشلا بادآل عماجلا ”

 لاق امك ناكف ادرفم اباتك هيف فنص دقو الإ ثيدحلا نونف نم رف رق

نا ملع فصنأ نم ى :(ه629 :ت) ةطقن نب ركب وبأ ظفاحلا



 .“ هبتك ىلع لايع بيطخلا دعب نيثدحلا

 ملعلا اذه نم ذخأف بيطخلا نع رخأت نم ضعب مهدعب ءاج مث

 يكلاملا .ب رغملا يبصحيلا] ىسوم نب ضايع يضاقلا عمجف بيصنب

 اباتك [(ه524 :تر 5“ىفطصملا قوقح فيرعتب افشلا"" باتك فلؤم

 “ عامسلا دييقتو ةياورلا لوصأ ةفرعم لإ عامإلا " ُهاَمَس افيطل
 هامس اءزج [( ه0 :تر] يجنايملا ديجملا لذبع نب رمع مت

 “ هلهج ثدحملا عسي ال ام )

 !اهملع رفوتيل تطسبو ترهتشا لا فيناصتلا نم كلذ لاثمأو

 .«اهمهف رسيتيل ترصتخا

 .نأشلا يف ةفلؤملا نيرخأتملا بتك قيلاعت يف اهبلغأ ركذ دقو

 ع غ , ء

 وبأ نيدلا يقت [ثدح مامإلا هيقفلا ظفاحلا [رفلا لحف] ءاج نأ ىلإ»

 ةنس دولولل] قشمد ليزن يروزَرَهَشلا نمحرلا دبع حالصلا نب نامثع ورمع

 ةنس ينا ع عيبر رهش نم نيرشعلاو سماخلا ءاعبرإلا موي حابص ىقوتللو &اےه7

 عمجف 0 قشمد يق ةيفرصلا رباقممي نفدو ©رهظلا دعب هُيَلَع يل يلصو 5 ه 3

 روهشملا هباتك ةيفرشألا ةسردلاب ثيدحل سيردت يلو امل

 . 5 ص ثركفلا ةبخن :رجح نبا -1
 . 5 ص ىركفلا ةبخن :رجح نبا -2

 كولملا دحأ &ه635 ةنس ىموتملا دمحم نب ىسرم فرشألا كلملل ةبسن ةيفرشألا -3

 .ةيساملا ةلودلا لزلزت مايأ ماشلا يف اوناك نيذلا
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 ع

 نبال ثيدحلا مولع" وا .“‘حالّصلا نبال ثيدحلا مولع ةمدقم”_ب]

 مل و هتذمالت ىلع] ،يش دعب ائيش هالمأو هنونف بهف .0)[“حالّصل

 فيناصتب ىنتعاو .بسانتملا عضولا ىلع هبيترت لصحي مل اذهلف [هعمجي

 بخن اهريغ نم اهيلإ مضو ،اهدصاقم تاتش عمجف ةقرفتملا بيطخلا

 هيلع سانلا فكع اذهلف ،هريغ ق قرفت ام هباتك يف عمتجاف اهدئاوف

 هيلع كردتسمو .رصتخمو هل مظ ان مك ىصحي الف &هريسب اوراسو

 اذه ىتح ٠ هيلع قلعمو 7 )2 «رصتشُمو هل ضر اعمو رصتقمو

 .نفلا اذه يف فلأ نم ةلبق وهف رصعلا

 ةامسملا ةموظنملا :نآلا َلِإ ةروهشملا ةفلؤملا بتكلا نيب نم َكلَذَكَو

 دقو ،(ه1080 :تر) ،ينوقيبلا حوتف نب رمع اهبحاصل {ةَينوقيبلاب
 .ء نب دمحم اهحرش ىلعو ةنوتيزلاب نيئدتبملا سيردت يف اهيلع دمتعا

 يعفاشلا يرومهجألا ةيطع خيشلا ةيشاح و1122 :ت) يناقرزلا يقابلا

 .(_ه1190 :ت) يرهزألا

 .نفلا اذه يف بتك نُم خيرات يف هلوق نكمي ام اذه

 دقف ال ءينلا ثيداحأل ةعماجلا بتكلا يهو ة نلا بتك امأ

 نم رمأب (ه117 :ت) مزح نب ركب وبأ اهنود نم لوا نأ مدقت 1 ع . 2 ى 1 1 ح [ م م ُ م

 ،رتع نيدلا رون روتكدلا قيقحت نم يه ةعبط دوجأو ،تاّرَم ةدع باتكلا اده عبط دقو -1
 .م1986 / ه1406 ةنس قشمدب ركفلا راد عبط

 . 6 ص ركفلا ةبخن :رجح نبا -2
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 عيبرلا هالت ث ،(ه101 :ت) هنع هلل يضر زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا

 نرقلا نم لوألا فصنلا لئاوأ يف كلذو ،(ه160 :ت) حيبص نب

 نم يقب ام الإ ؟مويلا نأشلا يف هبتك ام دجوي ال نكل "يرجملا يناثل

 .ثيدحلا بتك يف (ه124 :ت) يرهزلا تاياور

 هيف لوقي يذلا ءاملعلا محنو. _. ةرجهلا راد مامإ امهدعب فلأ م

 ءاملعلا ركذ اذإ» :لاقو 3”«مجنلا كلامف رثألا ءاج اذإ» :يعفاشلا
 كلام نب سنأ نب كلام مامإلا وهو ،اَيرثلا :مجنلاو 3'«مجنلا كلامف

 دنع ةعبرألا ةمألا دحأو ةرجهلا راد مامإ هللا دبع وبأ يريمحلا يحبصألا

 ةنيدملاب 7 كهھ93 ةنس دلو .ةيكلاملا بسنت هيلإو ةَُسلا لهأ

 دنع باتك لوأ وهف “ ًًطوملا 7 ىمسا هباتك ._ . . ه179 ةنس

 .ثيدحلا يف فلؤم ةعبرألا بهاذملا لهأ

 وه ثيدحلا يف نود باتك لوأ نأ ةيضابإلا رشعم اندنع نكل

 ورمع وبأ اذه رباج تاياور يف فلأ . .دوقفملا ديز نب رباج ناويد

 ىمسللا حيحصلا عماجلا ” هباتك (ه181 :ت) بيبح نب عيبرلا

 اذهو ،هقبس دق لقن مل نإ كلام مامإلل رصاعم وهو ،‘“عيبرلا دنسم ”

 رخآ باتك هيلإ بسن امك هبلغأ يف ةديبع يبأ هخيش نع هاور باتكلا

 : ت) بئاسلا نب مامض ىمسي هل رخآ خيش نم هاور ثيدحلا ق

 .96ص ظافحلا تاقبط :يطريسلا 1

 .208 ص ،1ج ،طافحلا ةركذت :يهذلا -2
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 يبأك اضيأ رباج نع ذخأ .7 ةديبع يبال رصاعُمو ©(_ه0

 )1( ةدمع

 دعب اوفلأف نيملسملا رثكا ةياردو ةياور ثيدحلا عمجب ىنتعا دقو

 نم نيعاضولا عئضو نم ثيدحلا ةيقنت يف ةديدع ابتك عماجلاو أطوم

 اقالطإ عضولا فرعي ال نَم بهاذملا لهأ نم مهل اوبسنو ،مهريغو ةقدانزلا
 نأل عضولا نع سانلا دعبأو نيدلا يف سانلا لدعأ مه نيذلا ةّيضابإلاك

 وأ هلعفي وأ هلقي مل ام ابذكو اقالتخإ ةفق لوسرلا ىلإ بسن ام وه عضرلا

 ىلإ هتبسن الو هتياور زوحت الف اذه ىلعو .عونصملا قلتخملاب ىمسيو ،هرقي

 يمس ،هنع ائيورمو اطوطخم ريبكلا مجحلا نم ةحفص نيسمح يف اباتك تدجو ينكل -1

 ماًمض نع عيبرلا راثآ نم لوآلا ءزجلا اَدَه» :هلوأ يف ءاجو 5“ ماًمض نع عيبرلا راثآ ”ب

 نب عيبرلا نع مثيهلا انثدح :لاق ةرفص نب كلملا دبع ةرفص وبأ انثدح ،ديز نب رباج نع

 فذق لحر نع ةنع للا َيضَر يدزألا ديز نب رباج نع بئاسلا نب ماًمض نع بيبح
 عيبرلا .هبحاص هثري :لاق امهدحأ تام مت "كلذ اري ملو ،اعفارتي مل و ،انعالتي مل و هتأرما

 .خلا «...اًسامتي نأ لبق راهظلا يف قتعلاو موصلاو ماعطلا :لاق ءاثعّشلا يبأ نع ماًمض نع

 ثيدحلل ةياور سيل هنأل ،ال مأ روكذملا وه له يردأ الو .ةياهنلا ىلإ لاونملا اذه ىلعو

 ةبتكم ي هنم ةخسن دحوت نيأزج يف طوطخم .هرخآ ىلإ هلوأ نم ةلئسألا نع باوح ةنِكَل
 ارخؤم عبط دقو .47 :مقر تحت .ةيادرغ ةيالو نجسي ينبب يلعل رمع نب حلاص خيشلا

 فلخ نب ديعس بيترتب «ديز نب رباج مامإلا تاباوج نم» :ناونع تحت نامعب

 .م1984 ،1ط ،برعلا لجس عباطم ،يصررخلا

 .1 ةقرو ،بيبح نب عيبرلا راثآ
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 .نيفص ةعقو لعب جراوخلا مث ةيواعم بزحو يلع ةعيش نم 6ناّنع ن: .

 ‘ةفغالبلا جهن حرش ”” يف (ه656 :تر) ديدحلا يبأ نبا رصن دقو

 :هلوقل

 ةعيشلا ةهج نم ناك لئاضفلا ثيداحأ ق بيذاكألا لصأ نإ«

 ىلع مهلمح مهبحاص يف ةفلتخم ثيداحأ رمألا ادبم يف اوعضو مهنإ

 ةعيشلا تعنص ام ةيركبلا تأر اًتمَل ؤ مهموصخ ةوادع اهعضو

 رثكأ لوانت دقو .»«فثيداحألا هذه ةلباقم يف ثيداحأ اهبحاصل تعضو

 مهنأل اةعيشلا ىلع هوقطو رثألا اذه نفلا اذه يف بتك نم

 .«بذكلاب ولو ةيقتلا نوزيجي

 ةحيحصلا يلع لئاضف» :( ه597 :ت) يزوحلا نب جرفلا وبأ لاق

 .)«عفري ام ال عضي ام هل تعضوف عنقت ال ةضفارلا نأ ريغ ةريثك

 ىلع صن امك عضولا نع سانلا دعبأ مهنأ رهاظلاف جراوخلا امأو

 دمحم روتكدلا مهنم ٤ ثيدحلا مولع ق فنص نمم نورخأتلمل كلذ

 مل» :لاق ذإ ، ““ثيدحلا مولع يف زيجولا ” هباتك يف بيطخلا جاجع

 ) ز هللا لوسر نع ثيدحلا نم .7 اوعضو جراوخلا ن تبثي

 .ةغالبلا جهن حرش نع القن .409ص "ثيدحلا مولع يف زيجولا :بيطخلا جاجع دمحم /د -1

 .ديدحلا يبأ نب ال

 .409 ص ،ثيدحلا مولع يف زيجولا :بيطخلا جاجع دمحم /د -2
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 ةريبكلا بكترم نأ مهداقتعا هدرم ثيدحلا مهعضو مدع نأ حجارلاو

 لقن نم قدصأ مهنأ دكؤت رابخألا ن لب ،رئابكلا نم بذكلاو رفاك

 نم اثيدح حصأ ءاوهألا باحصأ يف سيل ” :دواد وبأ لاق .ثيدحلا

 ام ضعب اندف دقو» :اذه هلوق ىلع قيلعتلا يف لاقو .« “ جراوخلا

 .ف “ نيودتلا لبق ةَسلا ” انباتك يف ثيدحلا عضو نم مهيلإ بسن

 امنيح نازيملا يف يمهذلاو ،لخدملا بحاص قدّصلاب مهل دهش امكو
 .مهريغو (_)ناطح نب نارمعل مجرت

 يف ثيداحألا نم فحصلا يف نود ام اوعمج كلذ ءاملعلا ىأر املق

 مألاو كلام مامإلل ًاًطوملاك كلذ دعب بتك امو 9ةلق لوسرلا دهع

 عماجب يف اهوعمجو ،امهريغو لبنح نب دمحأ دنسمو ،يعفاشلل ةلاسرلاو
 اهتمدقم يفو .ناشلا يف ةفنؤملا بتكلا حصأ اَهَسنأ نفلا لهأ قتا

 :هحرش ةمدقم يف رجح نبا لاق .يراخبلا مامإلل حيحصلا عماجلا

 ىلجتساو ،اهاير قشتناو ،اهاورو فيناصتلا هذه يراخبلا ىأر امّل»

 .411 ص ،ثيدحلا مولع يف زيجولا :بيطخلا جاجع دمحم /د -1
 ص ،نيودتلا لبق 7 :بيطخلا جاجع دمحم /د -2

 .236 ص 8 3 ج لادتعالا نازيم :يمهذلا

 .409 ص ،ثيدحلا مولع يف زيجولا :بيطخلا جاجع /د

 .2ج ،ةيِمألسإلا مولعلاو ةَُسلاَو نآرقلا ةساردل لخدملا :ليعامسإ دّمَحُم نابعش /د -3
 .103-104 ص

 .6277 مقر ى 235 ص 8 3 ج ،لادتعالا نازيم :يمذلا -4
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 حيحصتلا تحت لخدي ام نيب ةعماج عضولا بسحب اهدجو !اهايحم

 كرحف ،نيمس هغل لاقي الف ؤفيعضتلا هلمشي اهنم ريثكلاو "نيسحتلاو

 نم عمس امل كلذو ،نيمأ هيف باتري ال يذلا حيحصلا ثيدحلا عمحل هتمه

 ارصتخ اباتك متعمج ول :هلوق [ه238 :تأ هيوهار نب قاحسإ

 عمج يف تذخأف يبلق يف كلذ عقوف :لاق ةلق هللا لوسر ةنس حيحصل

 :ت] لبنح نب دمحأ ىلع هضرع هعمج اًتمَنَو .“ حيحصلا عماخجلا

 :ت] نيدملا نب يلعو 6[ه3 :ت] نيعم نب ىمحيو [ه41

 هونسحتساف رصعلا كلذ يف ثيدحلا ةمئأ نم مهريغو ،[ه3

 .“»«فيداحأ ةعبرأ ىف الإ ,ةحصلاب هل اودهشو

 نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب دّمَحُم هللا دبع وبأ :وه يراخبلا مساو

 .ه256 ةنس يقوتو ه194 ةنس دلو .يفعجلا هيزدر نب ةريغملا

 جاجحلا نب ملسم نيسحلا وبأ همساو ،ملسم هذيملت كلذ ىلع هعبت ش

 لي لحرو ‘ته304 ةنس روباسينب دلو .يروباسينلا يريشقلا ملسم نب
 &( .ه240 :ت) ديعس نب ةبيتق عمس ،قارعلاو ماشلاو رصمو زاجحلا

 .مهريغو (.. ه240 :ت) لبنح نب دمحأو «(ه221 :ت) ينعقلاو

 ف ةنس روباسيب رهاظب يفو
 م ۔ م

 نب دمحم ىسيع وبأ همساو ؛يذمزلا مامإلل حيحصلا .عماجلا هالت ئ

 . 07 ص 6 جم يراخبلا حيحص حرش ةَسَقُم :رجح نبا -1
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 ةنس دلو .يذمرتلا يغوبلا ريرضلا يملسلا ىسوم نب ةروس نب ىسيع
 ضعب يف هكراشو مامإلا يراخبلا عمس ._ ه279 ةنس يفوتو 5_ه9

 نب دادش نب ناميلس دواد وبأ :اهبحاص مساو دواد يبأ ننس اهدعبو

 نب رمع نب داذش نب قاحسإ نب ثعشألا نبا :ليقو رماع نب رمع

 6هھ202 ةنس دلو .دادش نب ريشب نب قاحسإ نب ثعشألا :ليقو رماع

 ،يسلايطلا ديلولا ابأو ،يبعقلا ةملسم عمس .ةرصبلاب ه275 ةنس تامو

 .مهريغو لبنح نب دمحأ مامإلاو

 نب دمحأ نمحرلا دبع وبأ همساو .““يبجلا” هننس مساو ،يئاسنلا ث

 ةنس اسنب دل .يئاسنلا رانيد نب نانس نب رحب نب يلع نب بيعش

 :ت) هيوهار نب قاحسإ عمس دقو . ه303 ةنس يفوتو 5ه 5

 دواد ابأو ثعشألا نب ناميلسو ديهشلا بيبح نب قاحسإو &(ه8

 .مهريغو يناتسجسلا

 نبا يوزقلا ديز نب دُمَحُم هللا دبع وبأ همساو ،هجام نبا كلذكو
 9 و

 . ه275 ةنس يفوتو ه207 ةنس دلو .هجام

 .ةدمتعملا ةتسلا بتكلاب اهنع ربعملا حاحصلا بتكلا ةمأ ءالؤهو
 ء ه دل و .

 نم عمجأ اهضعب \فيداحألاو ةنسلا يف ةديدع ابتك سانلا فلأ دقو

 هذه لثم ةربتعم تسيل نكل ٤ ئقهيبلل ىربكلا ننسلاك  بتكلا هتاه

 .دسملاو طوملاو ةّسلا انه ةروكذملا بتكلا
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 ثيدحلا بلط يف ةلحلا

 .ةياورلا قيرط نع نوكي ثيدحلا لقن نإ

 ءادتباو ةق لوسرلا نمز ي ةهفاشم تناك رمألا لوأ ةياورلاو

 يلا مهمولع كلذل تقّرفتو راصمألا يف ةباحصلا تقرفت مث .مالسإلا
 عشم اذإ ثيدحلا بلاط ىلع بجاولا نم ناكف .مهعم اعامس اهوذخأ

 ديعبلا خيشلا ىلإ لحري نأ هدلب يف نكي مل و ةباحصلا دحأ هاور اثيدح

 ام عم كلذ ريغ وأ ضماغلا هانعم راسفتسا وأ ،هظافلأ يف تبثتل

 هاور ام ثيداحألا نم ناك ذإ ةنسلا تاتش عمج دئاوف نم كلذ يف

 نم مهدنع ام عم هوعمجيل هل نوجحيف ادرفنم ةهفاشم مهنم دحاولا

 اعيمج اهوعمس سانأ نم دحاولا بابلا ديناسأ لمتكت كلذبو ،فيداحألا

 يبأ لوق كلذ ىلع انئديو .كلذ ريغ ىلإ اهعمج بجاولا ناكو «اوقّرفت م
 ادحأ دجأ ملف هللا باتك نم ةيآ يتيخأ ول» :(ه32 :تر ءادردلا

 .»«هيلإ تلَحَرَل دامغلا كرب لجر ًالإ يلع اهحتفي
. ` / 7 ّ 

 هلحر هيلع دشف اريعب عاتبا (ه78 :تر هللا دبع نب رباج كلذكو

 :يومحلا توقاي .رحبلا يلي امم لايل سمخب ةكم ءارو عضرم وه ،رسكلاب :دامغلا كرب -1
 .309ص ،1ج ثنادلبلا مجعم

 ثيدحلا مولع :حلاصلا يحبص /د .400 ص 51ج نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي -2

 .54 ص 5هحلطصمو
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 ق ثيدح نع سيأ نب هللا لبع لأسيل ماشلا مدق ىتح ارهش راسو

 لحرأل تنك نإ :(عه105 :ت) بيسملا نب ديعس لوقو ."صاصقلا
 .دحاولا ثيدحلا بلط يف يلايللاو مايألا

 :تر هيقفلا ظفاحلا يلذهلا ملسم نب دمحم هللا دبع وبأ لوحكم لوقيو

 تجرخ امف 6تقتعأف ليذه يب نم ةأرمال رصمب ادبع تنك» :(_ه32

 امف زاجحلا تيتأ ث ىرأ اميف هيلع تيوح ألإ ملع اهبو رصم نم

 امف قارعلا تيتأ م ءىَّرُأ اميف هيلع تيوح الإ ملع اهبو ،اهنم تجرخ

 ماشلا تيتأ مث ىرأ اميف هيلع تيوح آلإ ملع اهبو اهنم تجرخ

 ءيشب هيف ينربخي اًدحأ دجأ ملف لقنلا نع لأسأ كلذ لك «اهتلبرغف

 له :هل تلقف ،يميمتلا ةيراج نب دايز هل لاقي اميش تيتأ ىتَح
 :لوقي يرهفلا ةملسم نب بيبح تعمس معن :لاق ؟ائيش لفنلا يف تعمس

 :لفنلاو ؛}»«ةعجرلا يف ثلئلاو ةأدَبلا يف عبرلا لقن ةيَي ءينلا تدهش»

 .ةمينغلا نم ءاطعلا وه

 ‘ثيدحلا بلط يف لحري (ه93 :تر) ديز نب رباج ناك كلذكو

 .225 ص 3 2 ج "يوارلا قالخأل عماجلا :يدادغبلا -1

 ،ثيدحلا مولع ةفرعم :يروباسينلا .226 ص 3 2 ج "يوارلا قالخأل عماجلا :يدادغبلا -2

 .223 ص لضافلا ثدحملا :يزمرهمارلا .8 ص

 هاورو .2750 مقر ،لفنلا لبق سمخلا :لاق نميف باب ،داهجلا باتك يف دواد ربأ هاور -3
 .هانعمب 2853 مقر ،لفنلا باب (35) داهجلا باتك يف هجام نبا
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 نم ةرصبلا يف (ه145 :ت) ةديبع يبأ ىلإ اولحر ؛ملعلا ةّلَمَح كلذكو

 ."ةيئانلا راطقألا

 نونموُمْل نامك و :ىلاعت هلوق ملعلا بلط يف ةلحرلا ديؤيو

 اوُمَعَفَتيَل ةَفئآَط ط مُهْنُم ةقرف ( ك نم رق لل ز ةفآ اك اورفنيل

 ولو ملعلا اوبلطأ» :ةت لوسرلا لوقو ،[122 ةبوتلا] نيلا يف

 .‘»«نيصلاب

 :اهنم ةمج دئاوف ملعلا بلط ي ةلحرملاو

 .ثيدحلا ظفل نم تيبثتلا -1

 .ةاورلا ةلادع نم تيبثتلا -2

 وه نمم ٥هلذعب نم وأ يعباتلا هاور اذإ دسملا ق دلعلا بلط -3

 .ليق هللا لوسر ىلإ برقأ
 هخويش ىلإ (ه233 :ت) نيعم نب ىيحي مامإلا ىعس ضرفلا اذهلو

 (ه256 :ت) يراخبلا هذيملت كلذكو ؛ثيدحلا هغلبأ نم مهنم عمس ىتم
 9 « مو و

 .)اقللا طرتشي هنأ هنع يور اميف

 رباج مامإلا هقف باتك رظنا .اهريغو ةنيدملاو ةكمو رئازجلاو ايبيلو نميلاو ناسارخ نم -1

 .شيورد دمحأ/د "ملعلا لجا نم ةايح رباج باتكو .44ص ،1ج

 3ملعلا باتك ي يدنهلا هاورو .18 مقر ،هلضفو ملعلا ف باب (4) هدنسم يت عيبرلا هاور -2

 .28697 مقر ،هيف بيغزنلا يف لوألا بابلا

 .22 ص ركفلا ةبخن :رجح نبا -3
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 مولعلا نم هيلإ ريشت امو اهانعمو اهظفلب ءادألل ةياورلا لقن كلذك 4

 .ثيدحلا هنم بلط نمل

 ثيدح ثيدحلا صن تيبشت يف ةلحرلا هرئؤت ام ةلثمأ نمو

 نأ فنصم يغبني ام» :لوقي (ه198) يدهم نب نمحرلا دبعف ؛ةينلا

 لثمبو ."«ثيدحلا اذهب ئدتبيو الإ إ ملعلا باوبأ نم ائيش فنصي

 ثيدجب أدبيلف اباتك فنصي نأ دارأ نم» :هلوق يف ئراخبلا حرص اذه

 .هباتك هب حتتفا يذلا ثيدحلا وهو 3ث«“ً تاينلاب لامعألا"

 ىف ثيدحلا اوركَد .ةنسلا بتكو بيبح نب عيبرلا هلبق كلذكو

 ريك ذخأ ىلع 1" امم ادحاو اصن اهيف نوكي داكي مهبتك ةعيلط

ُ 

 .ىتش ةاوُر نم ثيدحلا مهنم

 للا ناوضر ءاغتبا ثيدحلا بلط يف لحري نأ ثيدحلا بلاطل دبالو
 ال كلذكو ،ةرهشلا بح وأ ةرخافُملل ال نيدلا يف ةفرعملا عاستاو

 يهنلا يف ةرفاضتم دوهجب ءاملعلاو نوثدحملا ماق دقو .كلذ لثممب الإ هيدؤي

 ©كلذ لباقُم ايندلا نم ءيش ذخأ وأ هللا ملع بلط يف ةرجاتملا نع

 .300 ص © 2 ج ،يوارلا قالخأل عماجلا :يدادغبلا -1

 .هسقن ردصملا -2

 هللا لوُسَر لإ يحرلا ءدب ناك فيك باب "(1) يحولا ءدب باتك "يراخبلا حيحص -3

 .1 مقر .ل
 .1 مقر ةينلا باب )1( عيبرلا دنسم -4
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 ه ۔ ه ٧

 يف نودنتسيو .)«انًسَم تملع امك اناجم ملع مدآ نبا اي» :نولوقيو

 نآرقلا يفو ،ةميدقلا ةيوامسلا بتكلا يف دراو اناجم ميلعتلا نأ ىلإ كلذ

 :هيف (2ع'‘0( سدقلل باتكلا رخآ نأ نوريو ،ميركلا

 يباحصلا تماصلا نب ةدابع اذهو .«يبَر رمأب مكتملع اَمنإ»

 لحر هيلإ ىدهأف ،نآرقلاو َباتكلا ةفصلا لهأ نم اسان ملع ليلجلا
 لوسر يفت سي ةدابع اذإف ،ليمحلا نافرعو ركشلل ازمر .اسوق مهنم

 تنك نإ» ةديدش ةجهلب فت لوسرلا هيتفيف ةيدهلا هذه رمأ يف ةنق هللا

 :ت) جاجحلا نب دمحم نع َيوُر امبو 6©_اهلُبقاف ران نم اقوط قوطت نأ بحت

 ةنيدملا يف (ه167 :ت) ةملس نب دامح نم عمسي لجر ناك» :لاق ( 7

 نإ رسخا :دامح هل لاقف ،دامح ىلإ ىدهأف مدقف نيصلا رحب بكرف

 ال :لاقف .ةيدهلا لبقأ م و كتثدح تئش نإو ابأ كَّْحأ و اهتلبق تئش
  م  , 2

 .“)«هثدحو ةيدهلا درف ،نثدحو ةيدهلا لبقت

 ود م ه ه٥۔ ء د

 مهنإف ظاعولاو ملعلا خويشو ةبازعلا نم هانيأر ام يحلا قداصلا لاثملاو
 َ < َ و ث و د و .

 .فلس نم عابتا ق ريخلا لكو .طق مهلمع لباقم ائيش نوذخاي ال

 . 240 ص . 5 ج 7ةيافكلا :يدادغبلا -1

 هذه ىنع اقيلعت 64 ص ،هحلطصمو ثيدحلا مولع هباتك يف حلاصلا يحبص /د لرقي -2

 :هباتك يف ،225 ص ةثلاثلا ةيشاحلا يف رمألا اَذَه ةحص ل رهيز دلوح راشأ دقو» :ةلوقملا

 .» 5 ا 0 «

 .3416 مقر ملعلا بسك يف باب {ةراحإلا باتك يف دراد ربأ هارر -3

 .240 ص 6 5 ج ةيافكلا :يدادغبلا
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 ثيدحلا لمح ةتنك

 هفيرعت -1

 :هانعم لمحتو الح مح باب نم هلصأ ةغللا ي لمحتلا نأ ملعا
 4 م م

 هنمو .هنم ءيش عايض مدع ىلع صرحو ءيشلل هلمح اذادتشا دتشا

 ىو ل ۔ ۔ ہ وص ۔ ۔ ۔ذ ء ه

 دبع ثيدح يفو .الًمحتو المَحَن هَلمَحََف الامحَو اليمحت هَلَمَح :مهلوق

 تددو» :هلوق اهنم كرت امو ةبعكلل جاحلا مده نأش يف ناورم نب كلملا

 ١ ."»«مثإلا نم لمحت امو هتكرت ينأ

 هخيش نم اثيدح ثيدحلا بلاط ذخأ :نفلا لهأ حالطصا يفو

 .ثيدحلا لقن قرط ىدحأب

 لمحتلا طورش -2

 :اهنايب اذهو 5ةدّدعتم عاونأ ىلع هلمحت و هلقنو

 .مالسإلا غولبلا لبق لّمحتملا ةياور
 لبقتف ؟ةيلهألا دوجو لبق حصي لهو ؟لُمحتلا حصي ىتم : :لوأ

 لبق عمس نم ةياور كلذكو .؟هدعب ىورو مالسإلا لبق لمحت نُم ةياور

 :حالصلا نبا لاق .موق كلذ عنم دقو .؟هدعب ىورو غولبلا

 يلع نب نسحلاك ةباحصلا ثادحأ ةياور اولبق سانلا نأل ءاوؤطخأف»

 .فرستتب .4-175 ص }© 11 ج ،برعلإ ناسل :روظنم نبا -1
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 نممو .«مههابشأو ريشب نب نامعنلاو ريبزلا نباو سابع نباو

 كلام نب سنأك رغصلا ىيف هعامس ناك ةباحصلا نم هنع ةياورلا ترثك

 .يردخلا ديعس يبأو

 اهَجب ةَّجَم لقع هنأ ركذي (ه 99 :ت) عيبرلا نب دومحم ناكو

 يفوتو مهراد يف اقلعم ناك ولد نم ههجو يف ةت هللا لوسر

 .)يراخبلا كلذ ىلع رصن امك "نينس سمخ هرمع ناكو

 ؛مالسإلاو ةلادعلاو طبضلاو لقعلا يوارلا ةياور لوبق يف طزتشي نكل

 اثيدحو اميدق اولازي مل و .هدعب امو غولبلا لبق هولَمحت ام نيب اوقرفي م و

 «سرادملاو ثيدحتلا سلاجم يف ةي هللا لوسر ثيداحأ نايبصلا نوملعي

 .كلذل مهتياورب نودمتعيو

 حيحصلاف هلمحت ام هدعب ىورو مالسإلا لبق لمحت نم ةياور امأو
 م ۔ » رد و ء ٤

 معطم نب ريبج ثيدح رفكلا ةلاح يف لمحت ام ةلثمأ نمو ."زاوجلا

 ُ ء هلات 1

 ءادف يق ءاج ناكو .}”«روطلاب برغملا يف أرقي» :ةفق ءينلا عمس هنأ

 رقو ام لوأ كلذو» :ةدايز يراخبلا ةياور يفو .ملسي نأ لبق ردب ىرسأ

 .128 ص ،ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -1

 .130 ص ،ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -2

 .77 مقر ،ريغصلا عامس حصي ىتم باب 18(5) ملعلا باتك يف "يراخبلا هاور 3

 .128 ص "ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -4
 .(463) 174 مقر ،حبصلا يف ةءارقلا باب (35) ةالصلا باتك يف ملسم هاور 5
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 نل ‘ثبابلا لوأ يف روكذملا انه فالخلا رجي و ._«يلق ىف ناميإلا

 .رفاكلا فالخب هابص يف هلمحت ام ابلاغ طبضي ال دق يبصلا

 هتبوت دعب ىدأو هتعدب ةلاح يف لمحت نم لوبق يف فلتخا كلذكو

 لإ وعدي ال نأ طرشبو شرفاكلا نم نسح هنأل كلذ لوبق ريتخاو
 كلذ لتخا نإف ننسلا هظفحو هزييمت ءاقب يصلا يف ربتعي ; كلذكو .هتعدب

 .هلمحت تقو يف زيم ريغ ناك نإ كلذكو اضفر

 :ةينامث اهعمجيو {ةريثك لمحتلا قرط عاونأو
 دترملا وأ ،هرفك ىلع يقابلا رفاكلا ةياور لبقت الف :مالسإلا - الوأ

 ىلع هلوقل ذيفنت اهلوبق يف نأل امهتياور لبقت نأ لمعي الو .بئاتلا ريغ

 امك "لوقلا نسح رهظأ نإو هلهأو مالسإلل ديكي نمم الو .نيملسمل

 نسمب اًرارتغاو مهتياور لوبقبو .مهرثكأ لب ،نيقرشتسملا ضعب لعفي
 .نيملسملا ىلع اًرشو لابو تناك ثيداحأ مالسإلا ىلع تّسدنا مهتين

 مكءاج نإل :هلوق يف قسافلا ربخ لوبق نم زارتحالاب انرمأ دق هللا نإو

 .م تارجملا] انيب _ ؤ ف إ ب , "سا

 المع "فيلكتلا نس نود نم م ةياور لبقت الف :غولبلا -اينا

 .لإ «...ثالٹ نع ملقلا عفر» :اي هلوقب

 .8 مقر .اردب ةكئالملا دوهش باب (9) يزاغملا باتك يف يراخبلا هاور -1

 .3432 مقر "جاوزألا نم هقالط عطقي ال نم باب (21) قالطلا باتك يف يئاسنلا هاور -2

 .2041 مقر ،مئانلاو ريغصلاو هوتعملا قالط باب (15) قالطلا باتك يف هحام نبا هاورو
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 ةنظم غولبلاو ،ديجلا كاردإلا وهو ،طبضلا :يه ةياورلا طورشو

 غلب نم كاردإلا نم هلثمو .فيلكتلا هب طين كلذلو ديجلا كاردإلا

 طبضلاو لقعلا غ ولبلا عم نوطرتشي كلذلو هةثول هيف وأ اهوتعم وأ انون
 .لصألا وهو

 ثيدحلا لمحت قرط 3

 :ةئالن ثيدحلا لمحت روصو

 .ةهفاشملا نم عامسلا : اهلوأ

 مهدعب نمف ةباحصلا نم لئاوألا ةقيرط ىلع رشابملا عامسلا :اهيناث

 .ةاورلا نم

 وأ ةزاجإلا وأ ةءارقلا قيرط نع ثيدحلا ملعلا بألط ذخأي :اهنلاث

 عبسلا روصلا هذهو ،ةداجولا وأ ةيصولا وأ مالعإلا وأ ةلوانملا وأ ةبتاكملا

 موقلا جهانم ددحت نلا ةينامثلا لمحتلا روص يه اهيلإ عامسلا ةفاضإ عم

 .ميلعتلا يف

 نم نوثدحملا فرعو ءاهاوقأو اهعفرأ روصلا هتاه ىلع عامسلا :الو

 ظ هفل نم لمحتلا عمسي نأب عامسلا مهتاحالطصاو مهفيراعت لالخ

 ءاوسو ‘هتاظوفحم نم وأ ،هؤرقي باتك نم خيشلا هنُدَحأ ءاوس هخيش

 .هيلع لمي مل مأ هيلع ىلمأ

 وأ «انربخأ» وأ ««نالف انثدح» :يوارلا لوق نأ فورعملا نمو
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 دنع يهف ثيدحتلا ىنعم ديفت «انل لاق» وأ ،«انل ركذ» وأ ،«انأبنأ»

 تعمس :لاق انالف تعممس» :يوارلا لوق يواست ةغللا ءاملع

 يف ةغللا ءاملع قيرط ىلع اوَرَج نيثدحملا نم ريثكلاو .)حلا «...انالف

 دحاولا مدختسيو ،ةروكذملا تارابعلا نيب اوقرفي مل ىَّتَح مهتاحالطصا

 نولوقي نيمدقتملا نم ريثكو .ءاوسلا ىلع ظافلألا هتاه نم هل قار ام مهنم

 :نولوقي نوداكي الو «انّربخأ» :هسنووؤري يذلا مهثيدح بلاغ ي

 .«انثدح»

 ناك ام قازرلا دبع نإ هللا دبع ابأ اي :لبنح نب دمحأ مامإلل ليقو

 وأ انثذح» :لبنح نب دمحأ لاق .«انربخأ» :لوقي ناك .«انثدح» :لوقي

 ىلا ىرخألا ظافلألا ىلع «انربخأ» ءالؤه راثيإ لعلو .} «دحاو انربخأ

 .اهلامعتسا ةرثكو اهعويش ببسب ةغل ثيدحتلا ديفن

 .اهريغب ظ __ ةلتلا نم لمشأو عسوأ «انَّرَبخأ»ب ريبعتلا نوكي دقو

 لوقي (ه181 :ت) كرابملا نبا تيأر ام» :لوقي داج نب ميعنف

 ء ء ه 7  ث

 .ظفللا ةهج نم )3 «عس وا انربخا ىري هنأك انثدح" :طق

 :نولوقيف ماهبإو سبل اك عفد نولضفي ثيدحلا داقن نا ريغ

 ،1ج ،ثيدحلا مولع راصتخا حرش ثيثحلا ثعابلا . 412 ص 3 9 ج ةيافكلا :يدادغبلا -1

 .328ص

 .415 ص ث 9 ج !ةيافكلا :يدادغبلا -2

 .414 ص ى 9 ج ةيافكلا :يدادغبلا 3
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 ظفل نم عمُس امف ،ناك فيك عامسلا لمحتلل يبي نأ يغبني

 نإ «تأرق» :هيف يوارلا لاق هيلع ئرق امو 8ي«انثدح» :هيف ليق ثدحملا

 ."«عمسأ انأو ئرق» :هريغ ةءارقب هعممس اميف لوقيو ،هتءارقب هعمس ناك

 رثكأ نل .ةيقابلا ظافلألا ىلع «تعمس» ظفل ميدقت ىلع نورثكاألاو

 ةزاجإلا ثيداحأ يف اهلوقي دحأ داكي ال هنألو 3اهنولمعتسي ةباحصلا

 تناكف ةهفاشم هعمسي مل ام «تعمس» سيلدت يف الو ،امهوحنو ةبتاكملاو

 «انربخأ» ث «نندح»و «انثدح» لوق اهولتي ئ .اهاوس نم عفرأ كلذل

 كلذ يفو .عمجلاو دارفإلا ىلاح نيب زييمتلا ةرورض عم ،«ينربخأ»و

 يه اًمَسنإ» :كلام بحاص (ه197 :ت) بهو نب هللا دبع لوقي

 :تلق اذإو يدحو ملاعلا نم هتعمس ام وهف “نيثدح” :تلق اذإ :ةعبرأ

 تأرق ام وهف ““ينربخأ”" :تلق اذإو ،ةعامجلا عم هتعمس ام وهف “انثلح””

 .} «عمسأ انأو ثدحملا أرق ام وهف “انربخأ"” :تلق اذإو ثدحلا ىلع

 ةقيقحلا ىلع ةروكذملا تاحلطصملا هذه عيمج نيب ةقرافلا يه ةينلاو

 .ةغللا ةهج نم هتلالد هل ظفل لك نأل ءةاورلا ددشت نم وه امو

 نأ حضاولا نمف «ةءارقلا فيرعت ىلإ ةجاح الو :ةءارقلا :امهيناث

 خيشلا ىلع ذملتت ءاوس ،اهظفل نم خيشلا ىلع لمحتلل ذملتت اهتقيقح

 . 50 ص ث 6 ج عماسلا بادآو يوارلا قالخأل عماجلا :يدادغبلا -1

 01ج ،ثيدحلا مولع راصتخا حرش ثيثحلا ثعابلا . 425 ص 3 9 ج .ةيافكلا :يدادغبلا 2

 .337 ص
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 اذهب ضرعي ذيملتلا ناك اذإو ."يف رظني باتك نم وأ هلبق نم هظفح نم

 ريثك ىدل اًضرَع ةءارقلا تّيّمُس هخيش ىلع هتءارق لمحتلا نم عونلا

 .رهظي اميف لمحتلا قرط ىلعأ يهو ،'ةنيئّدحملا نم

 نم وأ ذيملتلا ظفح نم نوكي نأ خيشلا ىلع ءورقملا نم دب الو

 هذه يفو .خيشلا ىلع باتكلا كلذ نم ارقي هريغ عمس وأ 3هيدي نيب باتك

 انكمتم وأ ،هيلع ءورقملل اظفاح نوكي نأ خيشلا يف طرتشي ُهَنإَق ةروصلا

 هتذمالت يديأب ولو ،هيلإ عوجرلا مزل نإ حيحصلا هلصأ ىلع هتلباقم نم
 دنع ةءارقلا .لضفأ باتكلا نم ةءارقلاو .هنم دحأ وأ نيطباضلا تاقثلا

 .ةيناثلا ةجردلا يف يهف عامسلا نم قأ نيققحملا

 يذوملا وأ لمحتلل طرش نم نأ ٣ دقو ،عاونأ اهلو ةزاجإلا :اهنلاث

 طورش نم ركذ وأ ركذي امو ،اطباض الدع القاع اغلاب املسم نوكي نأ

 .ءادألا طورش نم اضيأ يه لمحتلا

 وأ ““ةءارقلا"" يف خيشلا ظفل نم عمسي لمحتلل نأ يه :ةزاجإلاو

 نيتروصلا اتلك يقو ،هعامس وأ هتءارق هخيش ىلع ضرعيف ،“‘عامسلا

 . 12 ص ، 2 ج ،يوارلا بيردت :يطويسلا -1

 . 12 ص 5 2 ج يوارلا بيردت :يطويسلا -2

 . 331 ص 0 1 ج ‘ثيدحلا مولع عرش ثيثحلا ثعابلا :ركاش دمحم دمحأ 3

 ء1ج ،ثيدحلا مولع راصتخا حرش ثيثحلا ثعابلا :رظنا .قرشملا لها روهمج يار َوهَو -4
 .331ص

_ 7 1 _- 



 نم دق ام فلاخت يهو ؛لصُتُملا دانسإلا عم ةياورلا ىلع لمشت

 نم هعمس ام لمحتلا يوري نأ دمت ام نأل !لمحتلا تافص

 .هخيش نع ثيداحألا

 ل ولو ،اهضعب وأ هتايورم ميلعتب ذيملتلل خيشلا نذِل يه ةزاجإلاو

 اهاريو ةزاجإلا ىلع مزح نبا ضرتعي كلذل هيلع اهأرقي مل و هنم اهعمسي

 هريغل لاق نم :اهراكنإ يف اًدَدشتم مهضعب لوقيو .ةزئاج ريغ ةعدب
 نأ كل تزحأ :لاق ُهَنأَكَق ؛عمست مل ام ينع يورت نأ كل تزحأ

 هذهو {‘عمسي مل ام ةياور حيبي ال عرشلا نأل ءاًدُّمعتم يلع بذكت

 هعمسي مل ام مهنع يوري نأ ذيملتلل نوزيجي ال نيزيحملا ضعب نأل ،ةالاغُم

 نونسحي مهف ذخألا لوطو ةرشاعملا لوط عم هل مهرابتخا لوطي ىتح

 .زئاج اذهو {ئقتلا ذيملتلاب نظلا

 متسر نب نمحرلا دبع عم ملسم ةديبع وبأ هلعف دقو
 يورت نأ كل تززجأ» :هل لاق ذإ هللا امهَمحَر (ه1171 : تر يسرافلا

 . 30 ص & 2 ج "يوارلا بيردت :يطريسلا -1

 .353 ص 1 ج ،ثيثحلا ثعابلا .153 \152 ص ،ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -2

 نب رباج نع ملعلا ذخأ ،ءالولاب يميمت .م762/ه145 :(ةديبع وبأ) ةميرك يبأ نب ملسم -3

 .رباج توم دعب ةيضابإلا ةسائر تهتنا هيلإو يدبعلا راحصو ،كامسلا نب رفعجو ،ديز

 :يجردلا .«ملعلا ةلمحب» اوفرع كاذنآ ةيمالسإلا دالبلا فلتخم نم لاجر هدي ىلع جرخت

 . 222 ص ث 7 ج مالعألا :يلكرزلا .23 ريسلا :يخامشلا .288/2 تاقبطلا

 اوذخأ نيذلا \برغملا ىلإ ملعلا ةلمح نم دحاو : ه171 يسرافلا متسر نب نمحرلا دبع -4
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 لماح ريس خ ذيملتلا ناكف 0_«ممست مل امو ينم تعمس ام ينع

 نم ًدحلا اذه غلبي ال ةزاجإلا روص ضعب نالو 5هب ايدتقم هخيش راكفأل

 :ددرت نود روهمجلا ىدل ةزاجإلا يف ةلوبقملا رَوُصلا نمف .ةياورلا فعض

 .نينيعم صاخشأل وأ صخشل {ةنيعم بتك وأ ،نيعم باتك ةزاجإ -

 نينيعم صاخشأل وأ نينيعم نيصخشل وأ صخشل خيشلا لوقي نأك

 نس وأ ،عيبرلا دّسُم وأ الثم ملسم حيحص ينع اوُؤرت نأ مكل ُتْزَحأ

 عيمج وأ "نينودم هيلع تلمتشا ام وأ ،ةّسلا بتكلا وأ دواد يبأ

 مئاق ةروصلا هذه لوبقف .كلذ هبشأ ام وأ يتاَيورم عيمج وأ يتاعومسم

 .ةزاجإلا عونو ذيملتلا ةيسفن مهفت ن عاستالا نم برض ىلع

 .زرفلا لهأ نم اقافتا ةدسافف لوهجم لوهجم ةزاجإلا امأ -

 مل ولو يتامولعم عيمج يورت نأ كل تزجأ»ك ءمولعمل لوهجميو
 .اضيأ ةدسافف «ينم اهعمست

 .لاقم هيفف كلذ ادعامو ةزئاج مولعمل مولعمب ةزاجإلاف ادإ

 اهب لمع ال قلا ةدودرملا ةزاجإلا ينالقسعلا رجح نبا ركذ دقو

 _ہد. ۔ ۔ہ۔۔۔۔. .۔۔ہ .۔..۔.۔. ..۔ ۔۔۔ .۔ - ۔ _

 برغملاب ةيمتسرلا ةلودلا سسؤم {ةرصبلاب ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ نع ملعلا

 .هتافو ىلل ه160 ةنس (رئازخلا) ترهيتب طسوألا
 ةلودلا :زاجب ميهاربإ .84/2 ،ةيضايرلا راهزألا :ينورابلا .138 كريسلا :يخامشلا

 . 306 ص ى 3 ج ى مالعألا :يلكرزلا .اهدعب امو 92 ،ةيمتسرلا

 . 144 ص © ريسلا :يخاَمَشلا -1
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 :خيشلا لوقي نأك .ةماعلا ةزاجإلا يهو ،ةمودعملاك يهف ءاقلطُم

 وأ ينالفلا ميلقإلا لهأل وأ ،يتايح كردأ نمل وأ ،نيملسملا عيمجل تزحجأ

 ء‘«راصحنالا برقل ةّحصلا ىلإ برقأ وُهَو .ةينالفلا ةدلبلا لهأل
 ةزاجإلا كلذكو .ةصاخلا ةزاجإلا ليبق نم نوكت نأ نكمي اهنألو

 نأك ءمودعملل ةزاجإلا اذكو .الَمهُم وأ امهبم نوكي نأك ،لوهجملل

 نأك حص دوجوم ىلع هَقَطَع نإ ليق دقو .نالفل دلويس نمل تزجأ :لوقي

 ةحصلا مدع برقألا برقألاو «كل دلويس نملو كل تزحجأ» :لوقي

 .,اضيأ

 نأك هريغلا ةئيشم طرشب تقلع مودعم وأ دوجومل ةزاجإلا كلذكو

 نأ ال ««نالف ءاش نمل تزحأ» وأ ،«نالف ءاش نإ كل تزجأ» :لوقي

 .ركذ ام عيمج يف حيحصلا ىلع اذهو .«َتئش نإ كل تزجأ» :لوقي

 نيب ََي ملام لوهجملا ىوس كلذ عيمجب ةياورلا بيطخلا زوج دقو
 .)هخياشم نم ةعامج نع هاكحو هنم دارمل

 ةصاخلا ةزاجإلا نأل .يضرم ريغ عسوت كلذ نإ :حالصلا نبا لاق

 لمعلا ناك نإو ءامدقلا دنع ايوق افالتخا اهتحص ىف فلتخ ةنيعملا

 . 80 ص ركفلا ةبخن :رجح نبا -1

 . 80 ص ركفلا ةبخن :رجح نبا -2
 . 80-81 ص ىركفلا ةبخن :رجح نبا -3

 .155ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا . 81 ص ثركفلا ةبخن :رجح نبا -4
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 فيكف .قافتالاب عامسلا نود يهف ،نيرخأتملا دنع اهرابتعا ىلع رفسا

 ق اهنكل 8'_ه«افعض دادزت اهنإف روكذملا لاسرتسالا اهيف لصح اذإ

 .الضعم ثيدحلا داريإ نم ريخ ةلملا

 وأ اباتك هذيملت خيشلا يطعي نأ ةلوانملاب داراو .ةلوانملا :اهعبار

 توافتت ةددعتم روص ىلع يهو .هنع هتياور وأ هئادأب موقيل ابوتكم اثيدح

 وأ باتكلا هذيملت خيشلا لواني نأ اهاوقأو اهرَوص ىلعأف ؛اًمعضو ةوق

 هتياورب كنزح وأ هايإ كتكلم دق :هل لوقيو \بوتكملا ثيدحلا

 .ةزاجإلا عم ةلوانم ةروصلا هتاه ىمستو .فينع هوراو ينم هذخف

 هنذإ عم خيشلا باتكب ةقثلا نأل عامسلا نم عفرأ مهضعب اهلعج دقو

 عماسلا ىلع مولا نم لخدي امل تبئأو 3هنم عامسلاب ةقثلا قوف

 .عمتسللو

 حيحصلاو» :ةيضقلا هذه لصفي َوُهَو يوونلا مامإلا لوقيو

 .حيحصلا ىلع )ةءارقلاو عامسلا نع ةّطحنم اهنأ

 اذه ذُخ» :هذيملتل خيشلا لوقي نأ “ةزاجإلا عم ةلوانملا" براقيو

 .155ص ،ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -1
 :حالصلا نبا .357 ص ث 1 ج ‘ثيدحلا مولع راصتخا حرش ثيثحلا ثعابلا :ريثك نبا -2

 .146ص ،ثيدحلا مولع

 ثعابلا :ريثك نبا .47ص ،2ج ،يو ونلا بيرقت حرش يف يوارلا بيردت :يطويسلا -3
 .359 ص ث 1 ج ،ثيدحلا مولع راصتخا حرش ثيثحلا

_ 75 _ 



 م و ه »

 هذهو .يلع هوراو « هدر مث هححصو هعجارو هخسناف باتكلا

 ءابجن عم اذه نولعفي ام اريثك خياشملا نل اهتقبس يلا نم نسحأ

 .مهتذمالت

 هريغ عامس نم باتكب هخيش ذيملتلا يتأي نأ نيتروصلا نيتاه نودو

 ريغ اذهو .«ينَع اذه ورا» :هل لوقي ن هلمأتيو هنم خيشلا هذخأيف

 وهف اهيلع قيلعتلاو اهعبطو ثيدحلا بتك عويش دعب نأل :ليق ،لوبقم

 .هخيشل ال هفلؤل بوسنم وه باتكلا نأل زئاج

 ,هايإ هلوانُي نأ هنم سمتلي باتكب هخيشل ذيملتلا يتأي نأ امإو

 .هبباقي وأ هعجاري وأ باتكلا يف رظني نأ نود هتبغر ىلإ خيشلا هبيجيف

 .لوبقم ريغ ةزاجإلا هذهف

 نأب هريغ فلكي وأ هطخب خيشلا بتكي نأ يه .ةبتاكملا :اهسماخ

 وأ هيلع ملعلا ىقلتي هيدي نيب رضاح صخشل هئيدح ضعب هنع بتكي
 اهيلإ قرطتي ال اهب ةقنلا ةوقو .هيلإ ةباتكلا لسرأ هنع بئاغ صخشل

 وأ خيشلا ًطحخ هسفنب ىري هنأل هل بوتكملا رضاحلا ىلإ ةبسنلاب كش

 مولع راصتخا حرش ثيثحلا ثعابلا :ريثك نبا .146ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -1

 .357 ص © 1 ج ،ثيدحلا

 .46ص ،2ج يوارلا بيردت :يطريسلا .147ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -2

 .49ص 52ج يوارلا بيردت :يطريسلا -3

 .173ص ،حالصلا نبال ثيدحلا مولعو .55 ص 52 ج ،يطويسلل يرارلا بيردتب نراق -4

- 7 6 - 



 هل بوتكملا بئاغلا ىلإ ةبسنلاب امأو .هرارقإو خيشلا روضحب هبتاك مح

 نل ،ةلهو لوأل نهذلا ىلإ ردابتي امل افالخ فعضت ال ةبتاكملاب ةقثلا نإف

 وأ خيشلا اطخ نم بوتكملا نأب هيلإ لسرملا عانتقا يف ةيفاك لوسرلا ةنامأ

 بتاكلا نوكي نأ طرتشي ةلاحلا هذه يفو .خيشلا نع بتاكلا طح

 .نيَلدَع .عقن ; لوسرلاو

 ةنورقم نوكت نأ “ةبتاكملا” يف طرتشاف مهضعب ددش دقو

 ةنأ “روذنلاو نامبألا””) باتك يف يوري يراخبلا نأ الإ ،“ةزاجإلاب”
 مد ۔ و

 .هثيدح ىورو راشب نب دمحم ىلإ بتك

 همالغ عم ةرمس نب رباج ىلإ بتك هنإ “هحيحص” يف لوقي ملسم اَذَهَو
 7 ه 0 ٠ ء

 نم تعمس» : لوقي هيلإ بتكف ) ز هللا لوسر نع هتعمس ءيشب ينربخا نا عفان

 . 3( ۔ ٨ { . ل ل
 .ثيدحلا خلا ».. .يملسألا مجر ةيشع ةعمج موي تت هللا لوسر

 .ىوقأ ةزاجإلا عم ةباتكلا نأ الإ ةزاجإ الب ةباتكلا اوزاجأ اذه لثملو
 َ و

 عامسلا ىلع ةزاجإلاب ةنورقملا ةبتاكملا حيجرت ىلإ مهضعب بهذ لب

... 4( . : 

 نبا .«سابلإ هيف عقي الو ،هريغب هبتشي ال ناسنإلا طخ نأ رهاظلاو» :حالصلا نبا لوقي -1

 . 174ص ثيدحلا مولع :حالصلا

 .6283 مقر ،َلَحَو َرَع هللا دهع باب (10) روذنلاو ناميألا باتك :يراخبلا حيحص -2

 10 مقر شيرق يف ةفالخلاو شيرقل عبت سانلا باب (1) ةرامإلا باتك ملسم حيحص -3

(1822). 
 .2 ص ( 1 ج ثيدحلا مولع راصتخا حرش ثيثحلا ثعابلا :ريثك نبا -4
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 «ندح» وأ «تعمس» :لوقي نأ ةباتكلا قيرط نم يدؤملل زوجي الو

 نإ ًالإ .عماسلا ماهيإ نم ظافلألا هذه يف امل اقالطإ «ينربخأ» وأ

 .ةزاجإلا ةباتكلا تبحاص

 اذه نأب هذيملت رابخإب خيشلا ءافتكا مالعإلاب داري !مالعإلا :اسداس

 هتزاجإب حرصي نأ ريغ نم نالف نم هعامس نم وأ هتايورم نم ثيدحلا

 ؛لُمحتلا روص نم ةروصلا هذه زاوج ىلع نورثكألاو ؛ئادأ ىف هل

 هذيملت “ ملعي ”» نأ نم هعنمت ةقثلا هذه نأل ةرفوتم خيشلاب ةقثلا تمادام

 ىلإ ئموي هعامس حص امب هايإ همالعإ درجمبو ،هتاسيورم نم سيل امي

 الئاق هنم هعمس ام ءادأ نم خيشلا هعنم نإ لإ .هئادأو هل هلمحت نع هاضر

 اهتياور نم كعنمأ ينكلو ،يتايورم هذه وأ يتاعامس هذه» :هل

 نأل كلذ وخ وأ «كل اهزيجأ ال» وأ «كل اهحيبأ ال» وأ «ينَع

 دهاشلا هل نذأ اذإ الإ لوألا دهاشلا نع هتداهش حصت ال يناثلا دهاشلا

 .هقفلا بتك يف ررقم وه امك «كلذب لوألا

 اهب داري .لُمحتلا روص نم ةردان ةروص ةيصولا .ةيصولا :اعباس

 باتكب نالفل ىصوأ ُهَنأ هتوم شارف ىلع وأ هرفس دنع خيشلا حيرصت

 ةياور هل ىصوملا صخشلل فلسلا ضعب حابأ دقف .)هيوري ناك نيعم

 .58ص .2ج ،يرارلا بيردت :يطويسلا -1

 .364 ص 0 1 ج ثيثحلا ثعابلا :ريثك نبا -2

 .60 ص .2ج ،يرارلا بيردت :يطريسلا -3
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 نم ام ةيولا هله ن اوأر مسأل ؛يبمولل نع باتكلا كل
 لوان دق هذه هتَيصوب خيشلا نأكف .“ةلوانملا” نم ابرضو “مالعإلا”

 نكت مل هظافلأ نأ ريغ 3هتاسيورم نم هنأب هملعأو ،انُيَعُم ائيش هذيملت

 ."كلذ يف ةحضاو
 ۔

 اًهَسنأب ..كلذ عم . نوفرتعي ةيصولا يف نوغّوسملا ءالؤهو
 د 1 ُ

 . مالعإلاو ةلوانملا نود يهف لمحتلا روص فعضا نم

 كبناج نم “ةَيصَولا"" نيب ةهباشملل اهجو ىري ال حالصلا نباو

 جح دفر» :لوقيو } .رخآ بناج نم :: / ةلوانلا نيبو

 . «كلذ

 الو اهيلع ديزي الف يصوملا ةرابع مزتلي نأ هئادأ دنع هل ىصوملا ىلعو

 نوكت نأ بجي ( لاملاب ةيصول اك ملعل اب ةيصَول ١ نل اهنم صقني

 نايبلا يصوملا ىلع» :هقفلا يق ررق امك «رادقملا ةنيعم ،ملاعملا ةفورعم

 .«عابستالا هل ىصوملا ىلعو

 ريغ دلوم ردصم .. واولا رسكب . ةداجولا شةداجولا :انماث

 نم ملعلا ذخأ ىلع هقالطإ ىلع نوثدحملا حلطصا .برعلا نم عومسم

 .365 ص © 1 ج ثيثحلا ثعابلا :ريثك نبا -1

 . 177ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -2

 .178ص ُ؛اشيا لا مولع :حالصلا نبا -3
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 صخشلا دجو اذإ كلذو 5ةلوانم الو ةزاجإ الو عامس ريغ نم ةفيحص

 هقلي مل وأ \هب قثوو هفرعو هطخ فلأف هيقل دق ناك خيش طخب اثيدح

 اذإ كلذكو هيلإ ةبسنلا حيحص طوطخملا اذه نأ نم نقيتسا هنكلو

 صخشلاف نيروهشم نيفلؤمل ةروهشم بتك يف ثيداحألا ضعب دجو

 ليبس ىلع خيشلا نع هيوري نأ اذه نم ءيش ىلع هدي عقت يذلا

 «نالف طخ تدحجو» :لوقيو ‘هدجو امك ثيدحلا دانسإ درويف 5ةياكحلا

 روهشملا حيحصلا يف وأ ،«نالف طخ هنأ ينظ ىلع بلغي طخب» وأ
 دمحأ نب هللا دبع عنصي ناك املثم ثيدحلا قوسيو .حاحصلا بتكلا نم

 .خحلإ«...نالف انثدح :يبأ طخب تدجو» :لوقي ناك هنف لبنح نب

 .)نتملاو دسلا

 وأ «نالف نع)» :لوقي نأ هئادأ دنع ةداجولاب يوارلل زوجي الو

 وهو «هطخم تدج و» وأ ©}«هنم تعممس» وأ «نالف انربخأ» وأ «انثدح»

 مهوي امب يتأي الو حيرص بذكو ،حيبق سيلدت هلك اذهف ،كلذ يف كاش

 وأ «هنع بتك» وأ ««هنع يور اميف «نالف لاق» :لوقي نأ هلو .عامس

 .«نالف نع هنع اوور اميف نالف نع ليق» وأ "كلذ وحن

 زوجي ال .... حيحصل ا هجولا ىلع مهفت نيح . _. ةداجولاو

 .61-62ص 52ج بيردتلاب نراق -1

 . 7 ص ثيدحلا مولع ق زيجرلا :بيطخلا جاجع /د -2

 . 179ص 6ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -3
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 هلقننام عيمجف .لمحتلا روص نم ةروص اَهَنأب اهتميق يف كشلا

 نأل ةةداجولا نم برض ةحيحصلا ثيدحلا بتك نم مويلا

 اوحبصأ هوحنو عامسلاو نيقلتلا قرط نع ثيدحلا ظافح

 .ةعابطلا ترشتنا نأ دعب ةيمأآلسإلا ا تايح يف اًدج نيردان

 عم ءاروسيم الهس ثيدحلا بتك تاهمأ ىلإ عوجرلا ىحضأو

 قو .تاكاردتساو جيراختو قيلاعتو تافاضإ نم كلذ بحاص ام

 ةداجولاب لمعلا بوجو بهذم نأب» :حالصلا نبا مزج نأ قبس

 فقوت ول هنإف ،ةرخأتملا راصعألا يف هريغ هجتي ال يذلا وه

 طرش رتل لوقنلاب لمعلا باب ًدسنال ةياورلا ىلع اهيف لمعلا
 ."}«اهيف ةياورلا

 ںوسر نع يور يذلا حيحصلا ثيدحلاب ةداجولاب لمعلل لدتسا دقو

 :اولاق ؟اناميإ مكيلإ بجعأ قلحلا ئأ» :هباحصأل لاق هنأ ةلي هللا

 ءايبنألااوركذو مهبر دنع مهو نونمؤي ال فيكو :لاق ةكئالملا

 لوسر اي نحنف :اولاق مهيلع لزني يحولاو نونمؤي ال فيك :لاقف

 ؟هللا لوسر اي نمف :اولاق (مكرهظأ نيب انأو نونمؤت ال فيكو :لاق كلا

 اذه نم ذخؤيف .“”«اهب نونمؤي افحُص نودجي مكدعب نوتأي موق :لاق

 . 181ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -1

 نمآ نميف ءاج ام باب (301) 37 ©بقانملا باتك كئاوزلا عمجب ع يمثيهلا هاور -2

 .16691 6هري مل و لق ءيبللاب
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 م و

 دب ل نكلو ة داج ولا درجمب ةمدقتلا بتكلاب لمع نم حدم

 د ّ 2 1  و

 يف حصت ال ثيداحأ بتكلا يف نإف ،ةداجولا يف قيقحتلا ةاعارم نم

 دنع ححصت م و موق دنع تحص وأ ©تادابعلا ق وأ تادقتعملا

 لماعلا حلاصلا فلسلا يعأ «اهفلاخي فلسلا لمع ناك وأ نيرخآلا

 .ةعيرشلاب

 ةغللاب املاع نوكي نأ بتكلا نم ذخآلا ىلع بجاولاف انهه نمو

 .ةعيرشلا بتك تاهمأ ىلع اعلطم ضعرشلا ماكحأب افراع

 ىادألا اهيف لخد دقو ،لُمحتلا ماسقأ غيص يف مالكلا ىهتنا انه ىلإو

 .ملعأ هللاو
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 هغبصو ثىدمحلا ءا دأ

 ةبولطملا طورشلا نأل ىادألا لجأل نوكي لمحتلا نأ ئهيدبلا نم نإ

 ىلعو ءةحيحصلا هلوصأ نم ثيدحلا ةياور ةحص طورش اهلك لُمحتلا ق
 بذكلاو كشلا نم يلاخلا ربخلا ةّحص اهلامهإ عم نكمي ال نيلا دعاوقلا

 .الوأ ةلفغلاو

 ولو ينع اوغلب» :هلوق ق ثيدحلا ءادأب انرمأ ن لوسرلا نأل :ايناث

 ىور املو 3“«رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم يلع بذك نمو ةيآ

 هجو هللا رضن» :لاق ةني هللا لوسر ن هريغو تباث نب ديز نع نوثدحملا

 نم ىعوأ غلبم برف .اهعمس امك اهادأو ،اهاعوف قلاقم عمس ئرما

 .تاياور يف }«عماس

 ٩. د ۔د ۔ ٨٩ ۔ ِ ه ۔
 :لاق ت هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نعو

 نيذلا :لاق ؟كؤافلخ نم هللا لوسر اي :انلق ،يئافلخ محرا َهللا»

1 » 3 . . ٤ 

 .'»«سلانلا اهنوملعيو يثيداحا نووري يدعب نم نوتاي

 ثيدح ليئارسإ يب نع ركذ ام :51 باب ،ءايبنألا ثيداحأ :64 باتك :يراخبلا هاور -1

 .3274 مقر

 وبأ هاورو .(10) 297 مقر ، 164 ص ،1ج ؛ملعلا باتك هكردتسم يف مكاحلا هاور -2

 .3660 مقر ،ملعلا رشن لضف باب ،ملعلا باتك يف دواد

 .522 مقر 5مهتسلاجبو ءاملعلا لضف يف باب ملعلا باتك ،دئاوزلا عمجب يف يمثيهلا هاور 3
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 صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو رمع نباو يلعو ديز نب ةماسأ ىورو

 “ ٠.٨3 ۔ هلب . 2٤ ٨
 لك نم ملعلا اذه لمحي» :لاق فق هللا لوسر نا مهريغو دوعسم نباو

 ليوأتو ،نيلطبملا لاحتناو ،نيلاغلا فيرحت هنع نوفني ،هلودع فلخ

 .ثيداحألا نم كلذ ريغ ىلإ «نيلهاجلا

 ّ ش ّ 3

 ءادألا روص نم ةروص اهلباقت ةقباسلا لمحتلا روص نم ةروص لكو
 ث  و 7 . ٥

 هلمحت نإ لب ،ام تقو يف هيدؤيس ام موي يف بلاطلا هلمحت ام نأل كلذ
 ٤ ٣3 وه ء 2-

 لمحتلا نم ةدئاف ال هنأل هلمح نم هلمح ام ءادا هنع بجوي لقنلا ةناما

 .ء ١ د أ ريغب

 زنكلا يف يدنهلا هاورو .(51) 248 مقر ،يناثلا لصفلا ؛ملعلا باتك يف يزيربتلا هاور -1

 .28918 مقر }(176ص .10ج
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 ءادألا غبص ةبق

 :بتارم نامث ىلع يهو :عبس ةرغلا اذه لهأ دنع ءادألا غيصو

 ءادألا خيص -1

 ثالث تافص يهو { «ينربخأ»و «ينئدح»و «تعمعس» : ىلوألا -

 ئرتق» ئ .ةيناثلا ةبترملل يهو {«هيلع تأرق» ئ .رابخإلاو عامسلا :نيتبترمل

 يهو «ينلوان» ئ .ةعبارلا يهو «ينأبنأ» من .ةثلاثلا يهو «عمسأ انأو يلع

 يأ «يلِإ بتك» ن .ةسداسلا يهو ةزاجإلاب يأ «ينهفاش» ئ .ةسماخلا

 قفتلمل تافّصلا يهو .ةعباسلا يهو ناتفص ةداجولاو ةيصولا يهو {ةزاجإلاب

 ةلمتحملا غيصلا نم اهوحنو «نَع»ب يوارلا ةياور يهو ةنماث اودازو .اهيلع

 «لاق» لثم هذهو 6 ةداجولا" ك اضيأ عامسلا مدعلو 3ةزاجإلاو عامسلل

 يهو اعامس «هيلع تأرق»و «نثدح»و «تعمس» اهالعأو .«ىور»و «ركذ»و

 لإ حلصت الو ظفحتلاو تُمبثتلا نم اهيف امل ءالمإلا يف اهحرصأو اهعفرأ

 ىلع ةلومحم يأ ضعامسلاك ةرصاعلل ةنعنع :اولاقو .اضرع خيشلا ىلع أرق نهل

 ال سّلدلل ةنعنعو .ةعطقنم وأ ةلسرم نوكت اَهَنإَق رصاعلل ريغ فالخب عامسلا

 ءاقللا توبث رصاعلل ةنعنع يف ناخيشلا طرشو .رصاع نإو عامسلا ىلع لمحت

 وهو يراخبلا عينص وهو ،نمألا لصحيل ةّرَم ولو يوارلاو خيشلا ءاقل يأ

 .")كلذ ريغ :ليقو راتخملا

 .فرصتب .6-78 ص ركفلا ةبخن :رجح نبا -1
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 هباداو يذؤملا طورش -2

 بابسأ نم املاس القاع اغلاب املسم نوكي نأ يدؤملا ىف طرتشيو

 نإ هبوتكملو ،هالمأ نإ هردص يف امل اطباض اظفاح ،ةءورملا مراوخو قسفلا

 نأ ءادألاو .يدؤللا بادآ هذهف .اعرو نوكي نأ :انباحصأ دازو .")أرق

 ةمج ابادآ بتاكلل اوعضو دقو .الثم سيردتلاك هريغبو ءالمإلاب نوكي

 يف لاطأ دقو .اعون رشع ةسمخ ىلإ هباتك يف حالصلا نبا اهلصوأ

 .اهنم مهملا ىلع رصتقنلف ،كلذ
 ةباتك يف اوفلتخا نيثدحملا نم لوألا ردصلا لهأ نأ مدقت دق

 نم .مهنمو :هظفحب اورمأو ،ملعلاو ثيدحلا ةباتك هرك نم مهنمف .ثيدحلا

 .كلذ زاجأ

 وبأو تباث نب ديزو دوعسم نباو رمع كلذ ةهارك هنع انيور نممو

 هاور ثيدحل «نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامجو يردخلا ديعس وبأو ىسوم

 ريغ ينع اوبتكت ال» :لاق هنأ ةي هللا لوسر نع يردخلا ديعس وبأ

 .“»«هحميلف نآرقلا ريغ ائيش ينع بتك نمو ،نآرقلا

 دبعو سنأو نسحلا هنباو يلع هلعف وأ كلذ ةزاجإ هنع انيور نممو

 .104ص ،ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -1

 .اهدعب امو 105ص "ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -2

 ملعلا ةباتك مكحو ثيدحلا ف تُسبتتلا باب (16) قئاقرلاو دهزلا باتك يف ملسم هاور -3
 .(3004) 72 مقر
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 ةباحصلا نم نيرخآ عمج يف رمع نب هللا دبعو صاعلا نب ورمع نب هللا
 نم هسامتلا يف ميلا هاش يبأ ثيدحب كلذ زاوج ىلع نيلدتسم ،نيعباتلاو

 لاقف !ةكم حتف ماع لي هتبطخ نم هعمس اميش هل بتكي نأ لق هللا لوسر

 .“"«هاش يبأل اوبتكأ» : انزك هللا لوُسَر

 هيلع يشخ نمل هنع ةباتكلا يف نذأ ةت هللا لوسر لعل انلق

 لاكتالا ةفاخم هظفحب قسنو نم هنع ةباتكلا نع ىهنو .نايسنلا

 مهيلع فاخ نيح هنع كلذ ةباتك نع ىهن وأ .باتكلا ىلع

 نم نمأ نيح هتباتكب نذأو ميظعلا نآرقلا فحصب كلذ طالتخا

 .كلذ ريغ ىلإ كلذ

 انوصُم] مهنيب لاجرلا هاقلتي اميرك ملعلا اذه ناك» :يعازوألا لاق

 .( «هلهأ ريغ هيف لخد بتكلا يف لخد املق [اظوفح
 كلذ غيوست ىلع نوملسملا عمجأو \فالخلا كلذ لاز هنإ مث

 ةبقاعتملا رصعألا يف سردنال بتكلا يف ثيدحلا نيودت الولو .هتحابإو

 .ةباتكلا لضفب اظوفحم يقب نكل

 لإ اهتطقلو اهرجشرو اهلالخو اهديصر ةكَم ميرحت باب (82) جحلا باتك ق ملسم هاور -1

 .(1355) 447 مقر ؛ماودلا ىلع دشنمل

 .182-183 ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -2
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 .ثيدحلا ةباتيك طورش -3

 هنوبتكي ام طبض ىلإ ةمحلا فرص هتباتك ةبلطو ثيدحلا بتاك ىلعو

 الكش هوور يذلا هجولا ىلع مهتاَيورَم نم ريغلا طخب هنولصحي وأ

 ةظفاحلا ىلع الاكتا كلذب نواهتي الو .سابتلالا امهعم نمؤي ءاطقنو

 يتعيو .ةميخو ةبقاعلا نوكتف ،رومأ كلذ ىلع أرطي دق ذإ ،نهذلا ظقيتو
 ىنعملاب كردت ال اَهَسنإَق رثكأ سانلا ءامسأ نم سبتلي ام طبضب بتاكلا

 هنكمي مل نإو .باتكلا لكشي مل نإو لكشلاو طبضلاو ظفحلاب نكلو

 7 قيقدلا طخلا هركيو ةيشاحلا يف هبتكيلف باتكلا بلص يف كلذ

 .قعل
 شو &“‘}»قشملا ةباتكلا ش » :لاق ُهَنأ باطخلا نب رمع نع يورو

 وأ ةاردب نيثيدحلا نيب لصفيو .«هنيبأ طخلا دوجأو 5ةمرذهلا ةءارقلا

 ثيدحلا طلتخي الئل هريغو نيثيدحلا نيب كلذكو ؛كلذ وحن وأ طقن

 امهف زمري الو ،امهدحأب يفتكي الو مالسلاو ةالصلا نيب نرقيو ؛هريغب

 يفتكي ال كلذكو ؛نوقرشتسملاو مجاعألا لعفي امك الثم «معلص»ب

 .اطخ ال اقطن امهب

 ميظعلا دبع نب سابعو (ه203 :تر) ينيدملا نب يلع نع يورو

 انعمس ثيدح لك ىق هللا لوسر ىلع ةالصلا انكرت ام» :الاق يربنعلا

 .ةباتكلا ةعرس :قشملا -1

 .ةءارقلا يف ةعرسلا :ةمرذهلا -2

_- 8 8 - 



 ۔ م ر ۔

 عجزن ىتح ثيدح اك ق باتكلا ض ة انلجع امبرو

 .«هيلإ

 ئراقلا راتحي الغل هفلاخي الو مسرلا لهأ هررق ام هتباتك يف ىعاريو

 ةلمسبلا دعب بتكيو .ي هللا لوسر ىلع بذكلا عقيف سئطخي وأ كلذ يف
 هلهؤي قلخ نم هل امبو ،هبسنو هتينكو ،هنم باتكلا عمس يذلا خيشلا مسا

 .بوتكملا ةحصب ئراقلا ًرئمطيل ثيدحلا ةياورل

 ثيدحلا سيردت -4

 .نيقلتلاو سيردتلاو ةءارقلا ءادألا نم يناثلا ع ونلا

 وأ هيوري وأ ثيدحلا سردي نمل يغبني :ظفحلاب ثيدحلا ةياور 1

 نأل كىنعملاب يفتكي الو ئوبنلا ثيدحلا ظفل ىلع صرحي نأ هملعي

 عم لعف امك ،ثيدحلا ظفل ةباحصلا ميلعت ىلع صرحي "ناك ة ءينلا

 ذخأ دنع هب وعدي يذلا ءاعدلا هنل نيح (_ه72 :ت) بزاع نب ءاربلا

 .هتد اعإب هرم أو هعجضم

 لإ تيوأ اذإ \ءارب اي» :لاق ةلي ة ءينلا ن :بزاع نب ءاربلا لاق

 ©كيلإ يهجو تملسأ هللا" :لق م من ُ كنيمي دس وتف ارهاط كشارف

 لإ كنم ىجنم الو أجلم ال ںكيلإ يرهظ تأحلأو ©كيلإ يرمأ تضّوفو

 لاق . «““ًتلسرأ يذلا كئيبنبو تلزنأ يذلا كباتكب تنمأ .كيلإ

 .188-189 ص ،ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -1
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 :يردص ىف هديب لاقف ،‘“‘كلوسرو"" :تلق ينأ ريغ .ملع امك تلقف

 ام نوححصي ةباحصلا ضعب حار ساسألا ىلعو .«كئيبنبو»

 لادبتساو ريخأتلاو ميدقتلاب ئوبنلا ظفللا رييغت نم ةاورلا نم هنوعمسي

 }»مه73 :ت) رمع نب هللا دبع كلذ يف مهدشأو 3اهفدارمب ةملك

 رهطتي نأ هسلجب رضحي نمو ثيدحلا سردي نمل بحتسي -2

 نإف هتوص دحأ عفر نإف ؛راقوب انُكمتم سلجيو هتيحل حرسيو ،بيطتيو

 عفر نمل كلام لاق .ثيدحلا ةياورل سلاج هنأ هل رهظيو هاهني خيشلا

 نيذلا اهيأ آل :لوقي هللاو فق هللا لوسر ةرضح يف كنإ :هتوص

 لبقيو . [2 تارجحلا] هع يبنلا توص قو مكاوس اوم اوعفر ل اونما
 ىلاعت هللا ديمجتب متتخيو هسلحجب حتتفيو .مهلك نيرضاحلا ىلع

 قيلي ءاعدو "نيعباتلاو هبحصو هلآو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو

 الو .نآرقلا نم ائيش اًديجُم \توصلا نَسَح ئراق ةءارق دعب لاحلاب

 ثدحي ناك اًمَنإ ةق ءينلا نأل اهضعب مُهَف عنمي ادرس ثيدحلا درسي

 :ت) شيفطا بطقلا لاقو ءافهعل هفورح داع ًدَع ول اثيدح

 :هتدرب يف (م1914/ه2

 .هعمس يذلا ظفللاب ثيدحلا ةداعإ ُهاَسيِإ املعم ،كئيبن نم ًالدب كلرسرر لاق يأ -1
 ٠ م م

 افلاخم اضعب رخاو اهضعب مدقف ةسمخلا ناكرألا ثيدح ددري الجر عمس امدنع اذهو -2

 مايص لعحا» :هل لاقف { هللا لوُسَر نم هسفنب [رمع نبا] وه اهعمس ييلا ةياورلا كلذب
 .ةيافكلا :يدادغبلا .ك لا لوُسَر يف نم تعمس امك ًرهرخآ ناَضُمَر
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 مرخنمب سيل ادب احيحص ًالوق © ةرضان ثيدحلا أرقي نم هوجؤ يف

 ممص يذل ناك وأ لبق امدقت ؤلو ءوضولاو لاستغا بت تسيو

 همه يذل ولو بصتنت ال هنمو هتياور وأ ثيدحلا سرد لجأ نم

 يأ ةباتك لبق يلصي يراخبلاو ،مَئَقَت ام لغفي كلام ناك دقو

 بادآ ءالمإلاو ةياورللو .سيردتلا ةروصب ثيدحلا ءادأل نيتعكر ثيدح

 .تالًرطملا يف تركذ دق

 ريوصتل حلصت لُصحتلا ةقيرط يف ةمدقتملا ةينامثلا رَوصلا نأ ملعاو

 هنود نم ىلإ يدؤملاو ذيملتلل ثيدحلا ةياور وه ءادألا ال عادألا تالاح

 نأ هب أل ناك رابتعإلا اذه ىلعو ،هقوف نَم ثيدح الّمحتم لبق ناك

 .لُمحتلل دادتما هنأ ءادألا ىلإ رظني

 :وه ةديصقلا هذه علطمو .ص .ةدربلا :شييتفطا بطقلا -1

 /_ه1393 ةيرجح .ط .اهدعب امو 62ص نيلسرملا ديس تازجعم يف نيمثلا ردلا باتك

 . اهدعب امر 409ص ا 1ج ،يدادفغبلل عماسلا بادآو يرارلا قالخأل عماجلا رظنا .م 3
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 ىنعملان ثدحلا ءادا ف

 ظافلألاب املاع ن كي مل اذإ يوارلا نأ ىلع نوثدحملاو ءاملعلا قفتا

 ريداقم اريصب الو اهيناعم ليحب امإ اريبخ الو ءاهدصاقمو اهتالولدمو

 و م

 يكي نأ هيلع بجي لب 6 ىنعملاب هعمس ام ةياور هل زجي م اهنيب توافتلا

 ث

 حالصلا نبا لاق اذ كمه .هيف فرصت ريغ نم هعمسي يذلا ظفللا
 3 . 1 

 ."امهريغو يوونلاو
 ه ٤  ء

 ّ ّ ه ۔ ٨ ۔ ۔ ِ

 : لاق كلذك هنع ىور نم وا هوباو وه ناك نإو {‘«هنع هللا يضر» :لاق

 و ٥ هم ۔ & م ّ

 .()لظ __ فل يأب هيلع محرت هدعب نمف اعبات ناك نإو ؛«امهنع هللا ىضر»

 ٤ . « , ء ء ع 3 . . َ

 شمعألاك ،اهب فرع مأ وأ ةفرح وأ فصو وأ بقل وأ ةينكب فرع نإف
 و و ّ ٤ و « ء

 هب فرع اذإ كلذ هرك نإو ةنييع نباك :ما وا ردنغو طانحجلاو

 .صيقنتلا وأ بيعلا ال ةاورلا فيرعت دصقلاو

 .اهدعب امو 5 ص 1 ج 5(ةمدقملا) ملسم حيحص حرش :يروونلا -1

 ننس ةفرعم لإ قئاقحلا بلط داشرإ :يوونلا .213 ص ،ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -2

 .اهدعب امو 0229 ص ،ثيدحتلا دعاوق :يمساقلا .156 ص قئالخلا ريخ

 ي دقنلا جهنم باتكو 0145 ص هحرشو يذمزتلا للع باتك :رظنا ةفرعملا نم ديزملو

 ةلثمألاب تاحيضوتو ،ةمَيق دئاوف امهيفف ازتع نيدلا رون روتكدلل ثيدحلا مولع

 قيقحت ريخألا اَذُه يفو .اهب لالخإلا هليل يدوي امو ىنعمب ةياورلا طورش تازرتحم

 ريثأ ام عفدو 5هقفلا لوصأو ثيدحلا لوصأ نم رداصملا فلتخم 1 ةلاحإو 5زاجنإب ةلاسملل

 .ةيضقلا لرح ةهبش نم
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 سأب الو .مهركذي نأ هيلعف انيدح ةعامج نع يوري يلمملا ناك اذإو

 دسلا ركذيو .مهحجرأ ناك نإ هب قوثوم فورعم خيش ىلع رصتقا نإ

 فرغو هدنس رصق ام راتخيو .تاقثلا نع لإ يوري الو ،هلورن وأ هولعب
 ذيملتلا .برعيل هفعض وأ هنسح وأ ثيدحلا ةحص .ىلع .7 .هنتم

 هالمأ ام ةداعإب مهرمأي نأ هيلع بجاولاف هذيمالت ىلع ىلمأ اذإو .كلذب

 .ابذاك نوكي الغل ،ثيدحلا ظفلل اقيقدت مهيلع

 اهانركذ يلا ةثنفصلا ىلع ناكو ،ىنعملاب ثيدحلا دجو اذإ نكل

 .كلذ ىلع هبنيلف

 زاوج يف اوفلتخا نكلو نفلا بابرأ هيلع َقَقَستا دق هانركذ امو

 هقفلاو ثيدحلاب ءاملعلا نم ريثكلا اهعنمف ‘فراعلل ىنعملاب ةياورلا

 نأل ةعوفرملا ق ءيبنلا ثيداحأب عنملا ديق مهضعبو ،لوصألاو

 ،كلام مامإلا لعف وهو 3 "اهاوس اميف اهزاجأو .اهّصَنب اهدورو رهاظلا

 .““لخدملا”" يف يقهيبلا كلذ هنع ىورو

 نم ءاتلاو ءايلاو ءابلا نم ظمحتي ناك ُهَسنأ اضيأ كلام نع يورو

 فلا همحر دمحأ نب ليلخلا لاق كلذبو .}ةالق هللا لوسر ثيدح

 تومحرلا ختاوف :روكشلا دبع نيدلا بحم مامإلا .178 0174 ص ،عاملالا :ضايع يضاقلا -1
 .167 ص ، 2 ج ،توبثلا ملسم حرش

 داؤف دمحم هلع قلعو هثيداحأ جرخو همقرو هححص سنأ نب كلام مامإلل أطوملا ۔-2

 مولع :لاعلا يحبص /د :اضيأ رظناو .كز كو ةمدقملا :رظنا . يقابلا دبع

 .5 ص .هحلطصمو ثيدحلا
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 يلاقم عمس ادبع هللا محر» :هيف دراولا هللا لوسر ثيدحب لَذَتساَو

 هاور اذإ ُهَنل ء«عماس نم ىعوأ غلبم برف اهعمس امك اهادأو اهاعوف

 .طقف اهفدارمب اهزاوج ىلإ ضعبلا بهذو .هعضوم نع هلازأ دقف ىنعملاب

 رمع نباو ةيفلا نم يزارلا ركب وبأو بلعثو نيريس نبا بهذو

 ريثك نباو حالصلا نباك نيرخأتملا نم ءالؤه ريغو 5ةباحصلا نم

 لوألا رصعلا يف ةزئاج ىنعملاب ثيدحلا ةياور نأ ىلإ ،ةرهز يبأو يوونلاو

 ةياورلا يف لصألا نل حاحصلا نم هلقنو ثيدحلا نيودت دعب نآلا ةعونمم

 ظفللا يسن اذإ الإ ًرَُم امك ة هنم عومسملا ظفللا ىلع نوكت نأ

 ال نكل ،مهلاثمأو ظاعولا ىلع فيفختلا ليبس ىلع ىنعملاب ةياورلا تزاج

 .«لاق امك وأ» :ةدايز نم لب

 ئباحصلل لاق تي هللا لوسر نأ هوور امب اوندتسا ةلقلا مه نوزوجلاو

 امك هيدؤأ نأ عيطتسأ ال ثيدحلا كنم عمسأ ينإ هللا لوسر اي :هل لئاقلا

 مل و امارح اولحت مل اذإ» :هل لاقف ،افرح صقني وأ افرح ديزي ،كنم هعمسأ

 ام اذه الول :نسحلا لوقيو .”«سأب الف ىنعملا متبصأو الالح اومرحت

 ._نثلح

 .هيبأ نع معطم نب ريبج نب دّمَح ثيدح نم (9) 216 مقر ملعلا باتك يف مكاحلا هاور -1
 .156 ص «قئاقحلا بالط داشرإ :يرونلا .215 ص ،ثيدحلا مولع :حالصلا نبا :رظنا -2

 .99 ص 82 ج "يوارلا بيردت :يطريسلا 3

 .«تاعوضوملا يق ينازولا هاور لب حصب ال برطضم ثيدح وهر» :يراخسلا لاقو

 .231 ص ،ثيدحتلا دعاوق :يمساقلا 4
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 ةلثاو ىلع رهزألاو انأ تلخد :لاق لوحكم نع ئقهيبلا هاور امو

 لوسر نع هتعمس ثيدحب انثدح ،عفسألا ابأ اي» :هل انلقف عفسألا نب

 نآرقلا نم مكدحأ أرق له :لاقف ،«ناصقن الو ديزم هيف سيل ةلق هللا

 فلألاو واولا ديزنل نإ .اذج نيظفاحب هل نحن امو ،معن :انلق ؟ ائيش

 متنأو اظفح هنولات ال مكرهظأ نيب بوتكم نآرقلا اذهف :لاق صقننو

 لوسر نم اهانعمس ثيداحألاب فيكف نوصقنتو نوديزت مكنأ نومعزت
 اذإ مكبسح ؟ةدحاو ةرم لإ هنم اهانعمس نوكي ال نأ ىسع ي هلل

 .ىرخأ تاياور يف ىنعملا ىلع ثيدحلاب مكتندح

 يتوأ يذلا ز هللا لوسر نم ردص ثيدحلا نأل ،عنملا حيحصلاو

 .ةوبنلا قنور هصنب همالكلف ،ملكلا عماوج
 . 7 , « ١

 ؛3) ح نبا نيرخاتملا نمو ؛( هريغو حالصلا نبا بهد عنملا ىلإو

 .مهريغو يطويسلاو

 صو .نحللا نم هزنم ةي ءينلا نأل ،نوحلم ثيدح ةياور زوجي الو

 .230-231 ص ثيدحتلا دعاوق :يمساقلا -1

 .156 ص "قئاقحلا بالط داشرإ :يوونلا .213 ص ،ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -2
 .231 ص ثيدحتلا دعاوق :يمساقلا

 .50 ص ثركفلا ةبخن حرشب رظنلا ةهزن :رجح نبا 3

 .98 ص . 2 ج ،يوارلا بيردت :يطويسلا -4
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 . ز هللا لوسر ىلع بذك دقف اًنوحلم هاور

 زوج نمف .عنملاو زاوخلا يف فلتخا دقف ؟ ثيدحلا عيطقت زوجي لهو

 ازج باب لك يف يوريف ثيدحلا عطقي هنإ يراخبلا ىلإ رظن كلذ

 لب كلذ لعفي ال نق ملسم لعف ىلإ رظن هعنم نمو .هجاتحي امل هنم
 هريغ وأ وه هاور نكي مل اذإ زاوجلا يقهيبلا ححص دقو .امات هيوري

 .لُمحتملل كلذ نييبت نم ًذبب ًال نكل هدارم فاك هاور ام لكو !مامتب
 اهانلمهأ «‘ىرخأ طورش سيردتلاو ءالمإلاب ثيدحلا ءادألو

 .ر اصتخ الل
 م

 .157 ص ،قئاقحلا بالط داشرإ :يوونلا -1

 .235-236 ص ثيدحتلا دعارق :يمساقلا -2

 حيحصلا» :ملسم حيحصل هحرش يف لاقو .157 ص قئاقحلا بالط داشرإ :يورنلا

 نم ثيدحلا ضعبب ةياور زاوج ثيدحلا باحصأ نم نوقمقحماو ريهامجلا هيلإ بهذ يذلا

 يف ةلالدلا فلتخت الو ،نايبلا لتخي ال ثيحب ،هاور امب قلعم ريغ هكرت ام ناك اذإ فراعلا

 حرش :يوونلا .«ال مأ اماَت لبق هاور ءاوسو سال مأ ىنعملاب ةياورلا انزوج ءاوس &هكرت

 .ملسم حيحص
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 مهرقنر ةاورلا غيرات ملع

 ةاورلا خيرات ملع - 1

 ليدعتلاو حرجلا ملع - 2
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 مهلتنو أ ىرلا خيراترلع

 ةاورلا خيرات ملع -الوأ

 .هفيرعت -1

 ثيدحلا بلاط فرعي ملع وهو .ةاورلا تاقبط ملع اضيأ هل لاقيو

 نمف ةباحصلا نم مهلاوحأو مهنادلب و مهتايفوو مهديلاومو ةاورلا تاقبطب

 لخادت نم نمألا :هتدئافو .كلذ وحنو ةلاهجو ،احيرحتو اليدعت مهدعب

 ةقيقح ىلع فوقولاو «سيلدتلا سيبلت ىلع عالطالا ناكمإو 5نيهبتشمل
 ١٠ .ةنعنعلا نم دارملا

 :تاقبطلا ميسقت -2

 :ةباحصلاةقبط )

 ءاقلو رسلا يف اوكرتشا ةعامج نع ةرابع :فلا اذه لهأ دنع ةقبطلاو

 نب سنأك ،نيرابتعاب نيتقبط نم دحاولا صحشلا نوكي دقو .خياشملا

 ةرشعلا ةقبط يف دعي ي ءينلل هتبحص توبث ثيح نم هنإف ،كلام

 يف دعيل نسلا رغص ثيح نمو ؛ةرشعلا دحأك ةت لوسرلا هتمزالمل ءالثم
 :ناتيرظن نيئدحمللو 7 نم ةقبط

 ةدحاو ةقبط عيمجلا لعج ةبحصلا رابتعاب ةباحصلا ىلإ رظن نمف 1
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 .نابح نبا عنص امك

 دوهشو مالسإلا ىلإ قبسلاف ،ئاز رذق رابتعاب مهيلإ رظن نمو 2
 دعس نب دمحم حنج كلذ ىلإو ؛تاقبط مهلعج ةلضافلا دهاشملا

 اذه ىلعو ؛كلذ يف عمج ام عمجأ هباتك و ،‘‘تاقبطلا” باتك بحاص

 ءايازملا كلت نم هل امب يوارلا نوفرعي مهنإف ،هدعب ءاج نَم لمع ىرج

 .هصخش فيرعت ىلع ةدايز

 :نيعاتلاةقبط (ب

 نبا لعف امك ،مهَدعب نَمو نيعباتلا ةقبط يتأت ةباحصلا ةقبط دعب مت
 .ذعس

 لعج كط_ قف ةباحصلا ضعب نم ذخألا رابتعاب مهيلإ رظن نم -1

 .اضيأ نابح نبا عنص امك ،ةدحاو ةقبط عيمجلا

 مهمُسق (ئباحصلا ةمزالم ييعأ) ءاقللا رابتعاب مهيلإ رظن نمو -د

 .ذلعس نبا لعف امك

 امك ءاهبسح ىلع مهمُسق ةيلضفألا رابتعاب مهيلإ رظن نمو 3

 نيقيرفلا نم ًلُكلَو .ءاقللا ةيزم بيسملا نب ديعس لضف ذإ .يعفاشلا لعف

 . هجو

 هم . . ث

 نم نمألا لصحي امهتفرعمب هنأل مهتايفوو مهديلاوم ةفرعم مهملاو

 ىور امك كلذك سيل رمألا سفن يف وهو ذخألاو ءاقللا يعملا ىوعد
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 انعمتجاف ©صمح ىسوم نب رمع انيلع مدق :لاق يعالكلا نادعم نب ريفع

 :هل تلق رثكأ املف حلاصلا مكخيش انثدح لوقي لعجف دجسملا يف هيلإ

 يف :هل تلق ،نادعم نب دلاخ :لاقف ،هفرعن انل همس ؟اذه حلاصلا انخيش نم

 يف هتيقل :لاق ؟هتيقل نيأف :تلق ،ةئامو نامث ةنس هتيقل :لاق ؟هتيقل ةنس ئأ

 نب دلاخ تام بذكت الو خيش اي هللا قتا :هل تلقف ،ةينيمرأ ةازغ
 ،نينس عبرأب هتوم دعب هتيقل كنأ معزت تنأو 5ةئامو عبرأ ةنس نادعم

 .مورلا وزغي ناك ،طق ةينيمرأ زغي مل هنأ ىرحأ كديزأو

 مه انلمعتسا بذكلا ةاورلا لمعتسا امَل» :ئروغلا نايفس لاق

 .}»«خيراتلا

 .مهتالحرو مهرارقتسا ناكمو !مهنادلب ةفرعم اضيأ مهملا نمو

 .ةبسنلا يف اقرتفا نكل اقفتا اذإ ءامسألا لخادت نم نمألا هتدئافو

 نأ بإ يوارلا نأل .ةلاهجو احيرجتو اليدعت مهلاوحأ ةفرعم اضيأ مهلل نمو

 ائيش هنع فرعن ال وأ ،هنع ذخأن الف هقسف فرعن وأ 3هنع ذخأنف هتلادع فرعن

 .هلاح فرعن ىتح هيلع ذخألا نم فقوتلا انيلع بجيف .هلهجنف

 .هماسقأو هتيمهأ 3

 ءانأش ثيدحلا مولع مهأ نم وه لب ىمظع ةيمهأ ملعلا اذهلو

 .70ص ءهحلطصمو ثيدحلا مولع :حلاصلا يحبص -1

 :بيطخلا جاجع دمحم .133ص/4ج ،ثيغملا حتف :يقارعلا .193ص .ةيافكلا :يدادغبلا 2

 .225ص ،ثيدحلا مولع يف زيجولا
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 .مدَمَت امك نتملاو دسلا ةسارد لوانتي ثيدحلا ملع نأل كلذ

 ملع عوضوم وهف ثيدحلا ةاور صاخشألا مه دنسلا لاجرو

 .ثيدحلا ملع يناج دحأ نوكي يذلا ،لاجرلا

 .اذه وهو ةاورلا خيرات ملع :نيميظع نيمسق ىلإ مسقني ملعلا اذهو

 ملع نم انغارف دعب هللا ءاش نإ هنع ملكتنس يذلاو "ليدعتلاو حرحلا ملعو

 .ةاورلا خيرات

 ثيدحلا ةاور نم هنع ذخأن نم لك لمشي ةاورلا خيرات ملع ناك امل

 ةباحصلا نم لوألا ليعرلا لتب وهو ںاليلق ائيش ولو 5 يي يبلا نع
 مه ةباحصلا نأل يباحصلا فيرعتب أدبنلف مهدعب نمو نيعباتلاو

 ث

 ؟ يباحصلا وه نمف .ةاورلا نم ىلوألا ةلسلسلا

 .ةباحصلا ةفرعم ۔-4

 نع ةياورلا ةباحصلا يقلت ةيفيك نع اقباس ثيدحلا مدقت

 وه نمف .اهيف ءاج امب لمعلل مهتردابم تناك فيكو .يي هللا لوسر

 ؟ يباحصلا

 .يباحصلا مسا هيلع قلطي نم ىلع ءاملعلا فلتخا

 ه

 :همير

 -ا ء د . د
 نم وف ةت هللا لوسر ىأر ملسم لك :نيثدحملا دنع يباحصلاو

 - 2 نات د

 نم ه ار وا زنت ءينلا بحص نم» :هحيحص ق يراخبلا لاق .ةباحصلا
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 ."هباحصأ نم وهف نيملسملا

 . ٥ ع 7 ٥ ء

 نوقلطي ثيدحلا باحصا نا» :يزورملا يناعمسلا رفظم يبا نعو

 ىتح نوعسوتيو ؛ ةملك وأ اثيدح هنع ىور نم لك ىلع يب احصلا

 . ّ 0٦ . “3{ؤێ . 7 ّ د

 اوطعأ ا زل ءينلا فرشل اذهو .ةباحصلا نم طقف ةيؤر ٥ ار نم نودعي

 ه د م ۔ ه

 . ‘”«ةبحصلا مكح هآر نم لك

 هتبحص تلاط نم ىلع عقي هن ا رهاظلاو ةغللا ةهج نم امأو

 ل و هنع ذخألاو هل عبتلا قيرط ىلع هل هتسلاحب ترثكو ء ز يبنلل

 مولع بابرأو }«نييلوصألا قيرط اذهو» :لاق .[دتري وأ قفاني

 .ثيدحلا

 بيسلا نب ليعس نع انيور ام ديؤيو» : حالصلا نبا ل اق

 وأ ةنس ةق هللا لوسر عم ماقأ نم الإ ةباحصلا نم دعي ال ناك هنأ ء م ١ ء ٥ ش ۔ مم

 نع ىكحيام ىلإ عجار اذهو ؛نيتوزغ وأ ةوزغ هعم ازغو ،نيتنس

 لع ال نأ بجوي قيض ةرابعلا هذه ي نكل ©ثيدحلا لهأو نييلوصألا

 نمو ريشبلا نب نامعنلاو ،يلجبلا هللا دبع نب ريرج ةباحصلا نم

 ال نمم مهيف هطزتشا ام رهاظ دقف يف ةباحصلا راغص نم امهكراش

 .99ص .ةيافكلا :يدادغبلا -1

 .208رع ،2ج يوارلا بيردت :يطريسلا .293 ص ‘ثيدحلا مولع :حالصلا نبا :رظنا -2
 .717رم .4ج ©ثيغملا حتف :يراخسلا

 .293 ص ،ثٹيدحلا مولع :حالصلا نبا 3
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 ىسوم نع ةبعش نع انيورو :لاق ؛ةباحصلا نم مهّدع يف افالخ فرعن

 يقب له :هل تلقف كلام نب سنأ تيتأ :لاق ؛اريخ هيلع ىنثأو ينالبسلا

 دق بارعألا نم سان يقب :لاق ؟ كريغ دحأ ةي هللا لوسر باحصأ نم

 .")»«دَّيج ثيدحلا اذه دانسإو .الف هبحص نُم امأف 5هوأر

 يف هيلع تفقو ام حصأ» :““ةباصإلا"" يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو

 وهف كلذ ىلع تامو انمؤم ت ءينلا يقل نُم هنأ"" يباحصلا فيرعت

 .>«زغي مل وأ هعم ازغو وري مل وأ هنع ىور ؛ىباحصلا

 ةضافتسالاب ًةراتو رتاوتلاب فرعي ةرات ،ايباحص دحاولا نوك نإ م
 يباحص هنأ ةباحصلا دحأ نع ىوري نأب ةراتو 5رتاوتلا نع ةرصاقلا

 لشم !يباحص هنأب هتلادع توبث دعب هسفن نع هرابخإو هلوقب ةراتو
` 

 . ء ء ء 7 4 -

 .كلذ وحمو .يل لاق وا «هتيار وا 0 ةلت هللا لوسر تعمس :هلوق

 ؟ لودع مهأك ةباحصلا له -5

 صوصنب نيلّدعم قالطألا ىلع مهنوكل مهدحأ ةلادع نع لأسن الف

 اذهو ،ةَعألا نم عامجإلا يف هب دتعي نَم عامجإو ةئُسلاو باتكلا

 خيشلا ةَعألا بطق مهعمو ةعامجلاو ةتسلا لهأ بهذم

 .293-294 ص ،ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -1

 . 10 ص © 1 ج "ةباحصلا زييمث يف ةباصإلا :رجح نبا -2
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 ث ّ 

 يف مهلك ةباحصلا» :ةنامضلا ءافو هباتك يف لوقي ذإ 5‘!لشيفطا

 قيدصلا تحتو في ءيبنلا وهو ،لدعلا مامإلا تحت مهنأل ،ةيالولا

 محل ز ءينلا حدمو ،ةنتفلا نامز ي كلذ ماح بحصتسيف ©فقورافلاو

 ث 2 ٥ ه ٥ ۔ ه

 فقوتلا نأل ،فقوت نمم أربي الو بتي مل و اهيف لزو ةنتفلا رضح نم الإ

 .خلا...«قحلا كردي مل ذإ ،هيلع بجاولا وه

 نم امأ 5ةءاربلاو ةيالولا ق . هللا همحر همالك نا رهاظلاو

 كلذ نمو .مهنولدعيو مهنع نووري انعمج نا كش الف ةياورلا ةلادع ةهج

 ق © ىتريمدنتلا رمع خيشلا حدمو ،عيب رلا دنسم ق رباج ةياور

 بطق ،(م1821-1914) يرئازجلا يودعلا يصفحلا ش فطا ىسيع نب فسوي نب دّمَعا -1

 ةدلب يف هتافرو هتأشن دهتحب ،©بهذملا ئضابإ {ةغللاو هقفلاو ريسفتلاب ةمالع .ةمألا

 تحت ,ريسفتلا ريسيت :اهنم ؤ‘فّلوُم ةئامنالث نم رثكأ هل (بازيم يداو نم) نجسي
 - ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرشو & ثيدحلا يف -ط- لمشلا عماجو ،قيقحتلاو عبطلا

 / .اهريغو ...ط

 (فرصتب) .156رص ،7ج "مالعألا :يلكرزلا

 . 406 ص ٤ 3 ج هةنامضلا ءافو :- لا هَمحَر - شّتفطا بطقلا -2

 ديلاوم نم 6بتاكو رعاشو ملاع (ه1321 :ت) يتريمدنتلا ىسيع نب ورمع خيشلا 3
 ىيحي نب هللا دبع خيشلا دي ىلَع مت هسأر طقسم يف ملعت .ايبيلب ةسوفن لبجب ةريمدنت

 تافالخلا يف باتك ”و “ ديوجتلا ملع يف باتك ” اهنم تاَملنوُم ةدع كرت ،ينررابلا

 “ ديوجتلا ملع يف ةموظنم ”و “ ةيبهذملا تالدابملاو ةيمالسإلا بهاذملا نيب ةعقاولا

 .اهريغو ...“ ةيردلا دئالقلا ” :ناونمم تحت “ في لوُسَرلا حدم يف ناويد ”و
 .743مقر 490ص ،4ج ،(ةَيييرجتلا ةخسنلا) ةيضابإلا مالعأ مجعم :ثارتلا ةيعمج
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 يلعو ريبزلاو ةحلط مهيفو مهئامسأب ةرشعلا نع يضر ذإ 3هتسُمحُم

 بلاغو .نأشلا ىف ةيفاك امهتداهشو ،نارصاعتم ناخيشلاو .نامثعو

 ،ديز نب رباج نع قبس امك ثيدحلا ةياور يف مهنولدعي برغملا ءاملع

 .نيي .نامعلا ضعب مهفلاخو

 ريخ متنك :ىلاعت هلوق يه حالصلا نبا اهدروأ يلا صوصنلاو

 ةباحصلا مه نوبّطاخملاو ،[110 نارمع لآ] ينس تحر ةم ةمأ

 لوسر باحصأ يف ةدراو اهنأ نوررسفلمل َوفستا» :لاق .ةيقبسألاب

 راَقُكْلا ىلع ء دشأ ,ه ,هعم م نيذلاو ا لوسر دمحمل :اضيأ لاقو ؛ ني هللا

 يبنل ىع هللا بات دمل :لاقو 29[5 حتفلا] همهي ءاَمَح

 7 ]1 17 ةبوتلا] راصنألاو .

 ديعس يبأ ثيدح اهنم .ةريثك كلذب ةدهاشلا ةنسلا صوصنو

 ء ُ =..۔ ٥ ١  ۔٬م

 يب احصا اوبست ال» :لاق يت هللا لوسر نأ هتحص ىلع قفلتللا

 دم كردأ ام ابهذ دحأ لثم قفنأ مكدحأ نأ ول هديب يسفن يذلاو

 .111ص كيتريمدنتلا ىسيع نب رمع خيشلا هذيملتو ينورابلا هللا دبع خيشلا ناويد -1

 يوتحت !ةيشعو ةركب ةيربلا ريخ ىلع ةالصلا ف اهعضو ةسمخملا رأ ،هذُه هتديصقو

 :اهعلطمو ،ةعرطقم 41 ىلَع

 رجحلاو لمرلا ددعو تابنلا ددع

 .294-295 ص "ثيدحلا مولع :حالصلا نيا -2
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 لوسر لاق :لاق لفغم نب هللا لذبع هاور امو .( '"«هفيصن الو مهدحأ

 مهبحأ نمف 6يدعب اضرغ مهوذختت ال إ يباحصأ ي للا للا» : زق هللا

.. . . .. ِ 7 
 دقف مها ذا نمو 0 مهضغب ١ يضغببف مهضفغب أ نمو مهبح 1 يبحبف

 ©«هذخأي نأ كشوي ةللا ىذآ نمو هلا ىذآ دقف يناذآ نمو يناذآ

 .ةدراولا ثيداحألاو تايآلا نم كلذ ريغ لإ

 ةّلَمَت مهنوكل كلذ ىلع عامجإلا حاتأ َلاَعَتَو ُهَتاَحُبُس هللا نأكو :لاقو

 .نفلا لهأ بهذم اذهو :تلق .ةعيرشلا

 :ةب احصلا ةزنو

 دصق ريغ نم عقو ام هنمف شت ءينلا دعب مهنيب رجش ام نإ :اولاقو

 أطخأ نإو داهتجالاو .نيفص مويك داهتجا نع ناك ام هنمو لمجلا مويك

 .روذعم وهف هبحاص

 هباتك ق ربلا دبع نبا ناش دقو» :اضيأ حالصلا نبا لاقو

 بتك نع هاقلت امم ةباحصلا نيب رَجش ام ركذب ““ باعيتسالا ”

 مقر هت هللا لوُسَر باحصأ بس نع يهنلا يف باب سةَنسلا باتك يف دواد وبا هاور -1

 نيردخلا ديعس يبأ ثيدح نم 13861 مقر (59) بقانملا باتك ىف يذمزتلا هاورو .8

 .حيحص نسح ثيدح :لاقو

 وبأ لاقو ،لفغملا نب هللا دبع ثيدح نم 13862 مقر (59) بقانملا باتك يف يذمزتلا هاور -2
 .هجرلا اَدَه نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح اذه :ىسيع
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 ."">«مهريغو نييرابخإلا

 .ايلع لتاق نم الإ لودع ةباحصلا :مهبهذم بهذ نمو ةلزتعملا تلاقو

 لأسي مهريغك مهف اهدعب امأ {ةنتفلا لبق لودع مه :مهضعب لاقو

 .ملاح نع

 :ةباحصلا لضاقت

 ىلع ءايبنألا دعب سانلا لضفأف لضفلا يف نوتوافتم ةباحصلا ن ئ

 رمع هدعب مت ،نيلاغلا ةعيشلل اًمالخ نيملسملا قافتاب ركب وبأ قالطإلا
 ةباحصلا قافتال يلع مت "نامثع امهدعب مت (هنَع للا يضر باطخلا نب

 ىلع الع اولّضفف ضعب فلاخ دقو ؛بيتزنلا ىلع مهفالختسا ىلع
 نب ديعسو "صاقو يبأ نب دعس :مهو ،ةرشعلا يقاب مهدعب مت .نامثع

 دبعو ماوعلا نب ريبزلاو كلا ديبع نب ةحلطو ،ليفن نب ورمع نب ديز

 مهو ردب لهأ مهدعب م ؛حارخجلا نب رماع ةديبع وبأو \©فوع نب نمحرلا

 .ةيبيدحلاب ناوضرلا ةعيب لهأ مث ،دحأ لهأ ُمُت ؛رشع ةثالثو ةئامنالث

 مهل نمم مهو ،ناوضرلا ةعيب لهأ لبق ةبقعلا ةعيب لهأ لعج نم مهنمو
 نيرجاهملا نم نولوألا نوقباسلا اعيمج مهو .مهريغ ىلع لضف ةيزم

 .راصنألاو

 ءامسأ يف باعيتسالا :يظرقلا ربلا دبع نبا .292 ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -1

 .4رص }1ج ، باحصألا
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 .ةباحصلا تاقبط -6

 ةفرعم "" باتك يق ةبترم ةقبط ةرشع ێنئا ىلإ ةباحصلا اومسق دقو

 نمم ةي ءينلا نع ىور دقو ."يروباسينلا مكاحلل ““ ثيدحلا مولع

 وبأ :ثيدحلل ةياور ةباحصلا رثكأو .املأ نيتس وحن نيملسملا نم هآر

 ةعبرأ لي ءيبنلا نع ىور ةريره ابأ ن ئزوخلا نبا ركذ دقف ةريره

 :اهثيداحأ ددعو ةشئاعو .(5374) ثيدح فالآ ةسمخو ةئامتالثو نيعبسو

 نيتئامو نينامثو تس :كلام نب سنأو .(2210) ثيدح افلأ و ناتئامو ةرشع

 ةئامتسو نونس :هليداحأو سابع نب هللا دبعو .(226) ثيدح الأو
 الأو ةئامتسو نولنالث :رمع نب هللا دبعو .(2660) ثيدح اَقْلأو

 نوعبرأو ةئامسمخو الأ :هللا دبع نب رباجو .(2630) ثيدح

 .(1170) ثيدح فلأو ةئامو نوعبس :يردخلا ديعس وبأو .(1540) اثيدح

 هللا دبعو .(848) ثيدح ةئام نامنثو نوعبرأو ةينامث :دوعسم نب هللا دبعو

 .(700) ثيدح ةئامعبس صاعلا نب ورمع نب

 ءعفسألا نب ةلثاو نب رماع ليفطلا وبأ وه اتوم ةباحصلا رخآ امأ
 نم رخآو .)ةرشعو :ليقو ةعبسو :ليقو ناتنثاو :ليقو 3ةئام ةنس تام

 .كلام نب سنأ ةنيدملاب مهنم تام

 .اهدعب امو 32 ص ،ثيدحلا مولع ةفرعم باتك :يروباسينلا مكاحلا -1

 هلثمو 03197مقر '271ص ،1ج ،بيرقتلا يف رجح نبا هتبثأ امك ،حيحصلا وه لاوقألا نم ريخألاو 2

 .228 52ج "بيردتلا :رظنا .يهنلا كلذل قبسو .319مقر (171ص 64ج ،بيذهتلا يف
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 ىلع مهرثكأ وهو سابع نب هللا لبع : ةتس ايتف ةباحصلا رثكأو

 وررمع نب هللا دبعو شريب زلا نب هللا دبعو © رمع نب هللا دبعو قالطإلا

 نبا دازو .. ”«نينمؤملا ا ةشئاعو ،دوعسم نب هللا دبعو صاعلا نب

 .“”«تباث نب ديز» :حالصلا

 ث م ء ء . ٥ { ٥ ى

 يباو ©بلاط يبا نب يلعو ك باطخلا نب رمع :ةتس ةباحصلا ملعاو

 .دوعسم نب هللا دبعو ىادردلا وبأو تباث . نب ديزو بعك نب

 كلذ ىور ،قيدصلا ركب وبأ :ليقف ،امالسإ مهوأ يف سانلا فلتخاو
 .رهشألا وهو مهريغو يعخنلا ميهاربإو تباث نب ناسحو سابع نبا

 .مهريغو دادقملاو ءادردلا يبأو مقرأ نب ب ديز نع كلذ يور يلع :ليقو

 د م ء

 ىلع لدي ؛مهنَع للا يضر ةجيدخ دعب ءالؤه لكو .ةثراح نب ديز :ليقو

 سابع نبا لوق وهو .ةثعبلا لوأ يف ةلق هعم اهباهذو ليربج ربخ كلذ
 { ث يزاغملا ” بحاص راسي نب قاحسإ نب دمحمو ةداتقو يرهزلاو

 )3( ١ا٦ ل . :اا 5 ا۔ءاا اا2 4
 . عامجإ كلذ نإ :رسفملا يلعنلا لاقو . ةعامجو

 لاجرلا نم ملسأ نم لوأ :لاقي نأ عروألاو» :حالصلا نبا لاق

 ةجيدخ ءاسنلا نمو ،يلع ثادحألا وأ نايبصلا نمو ،ركب وبأ رارحألا

 .218رص .2ج ©بيردتلا :رظنا ،مزح نبا لوق هو -1

 .297 ص ،ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -2

 .222ص .2ج ©&بيردتلا :يطريسلا .9-300 ص ‘&يدحلا مولع :حالصلا نبا -3

 .اهدعب ام 5
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 . ةباحصلا نع تركذ امو ."_«لالب ديبعلا نمو {ةثراح نب ديز يلاوملا نمو

 مهرامعأو ةباحصلا مجارت يف ةريثك بتك تفلأ دقو .رحب نم ةرطق انه
 زييمت يف ةباصإلا ” :اعمج اهرثكأو ؛نيدلا ةرصن نم هب اوماق امو ،مهتايفوو
 .ملعأ هللاو ،ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل ““ ةباحصلا

 :نيعباتلا ةفرعم -7

 ؟ يعباتلا وه نمف .ةاورلا ةلسلس نم يناثلا عرفلا وهو

 :هميقت ه

 نم وه» :يدادغبلا بيطخلا لاقف ،هديدحت يف فلا لهأ فلتخا

 ةبحصلا نم اب ال لب اقللا درجمب هيف ىفتكي الو ءايباحص بحص

 .ةق ءينلا ةلزنم فرشل كلذو .ةت ءينلا عم يباحصلا فالخم

 هرنؤي ام فاعضأ لقلا رونلا يف رثنو ةرَم ولو هب عامتجالا
 .“”«رايخألا نم هريغو ئباحصلاب عامتجالا

 . ()«هبحصي ل نإو يباحصلاب هؤاقل ئعباتلا ق يفكي» :مكاحلا لاقو

 ع

 .“)«برقألا وه» :حالصلا نباو يوونلا لاق

 .300 ص 8،ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -1

 .234ص 52ج يوارلا بيردت :يطريسلا -2

 .234 52ج ،بيردتلا :يطويسلا .42 ص ،ثيدحلا مولع ةفرعم :يروباسينلا مكاحلا -3

 .199 ص ،قئاقخا بالط داشرإ :يوونلا .302 ص ،‘ثيدخا مولع :حالصلا نبا -4
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 ملسم ركذ دقف .”«ثيدحلا لهأ رثكأ لمع هيلعو» :يقارعلا لاقو

 هذه ىف هاجرخأ» :نابح .ن لاق .نيعباتلا ةقبط يف شمعألا نابح نباو

 .«هنع دنسملا عامس هل م حصي ر مل نإو كاسنأ ىأر اظفحو ايقل هل نل ةقبطلا

 مهيف اضيأ هدعو ةباحصلا نم ادحأ عمسي م « :يذمزنلا لاقو

 ىسومو ،اسنأ يقل هنوكل ،ريثك يبأ نب ىيحي مهيف دعو يغلا دبع ظفاحلا

 .«ثيرح نب ورمع يقل هنوكل ةشئاع يبأ نب
 ناك نإف ؛هنع ظفحي نم نس يف هآر نوكي نأ نابح نبا طرتشاو

 اولئمو 5ةَق ءيبلا عم يباحصلا فالخب «هتيؤرب ةربع الف ظفعي مل اريغص

 عابتأ نم وهف \‘ثيرح نب ورمع ىأر نإو {ةفيلخ نب فلخب كلذ ىلع

 .نيعباتلا

 ىلع مهنإ .ةريثك مولع ىلع لمتشي نيعباتلا ةفرعم» :مكاحلا لاق

 اذه نع ناسنإلا لفغ امهمو ؛املعو ةلادعو اظفح بيتزتلا يف تاقبط

 طقف ةبحصلا يباحصلا ٢ يفكي ذإ ئيعباتلاو ماحصلا نيب قرفي مل ملعلا

 عباتو يعباتلا نيب قرفي ل مث .نيعباتلا فالخب ،قبس امك 7 هللا ليدعتل

 نم نولوألا َنوقباَسلاوف :ىلاعت هلوق يف عيمجلا هللا حدم نإو يعباتلا

 مهحدم امك .ا ةبوتلا هرعت نيذلاو راصنألاو نيرجاهملا

 ...مهنولي نيذلا مث : (ينرق نورقلا ىن) :هلوقب ز ءينلا

 .235ص .2ج بيردتلا :يطويسلا .اهدعب امو 145ص .4ج ‘ثيغلملا حتف :يقارعلا -1

 .41 ص ثيدحلا مولع ةفرعم :يروباسينلا مكاحلا -2
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 لهو .»«ناسحإب عباتلاب صوصخم يعباتلا قلطُم» :حالصلا نبا لاق
 لامكلا طرش نإو حضاوف ناك نإف يعباتلا يف مالسإلا [ناسحإلاب] دارأ

 ريشت ةيآلاو {ئعباتلا دح يف هطرتشا نم ري مل هنإ :لاق رطويسلا نإف

 .«كلذل

 هيلإ عجري ليصأ لصأ نيعباتلاو ةباحصلا ةفرعم» :حالصلا نبا لاقو

 .})«دّنسملاو لسرملا ةفرعم يف

 نباو ‘تاقبط ثالث ملسمو ،ةقبط رشع ةسمخ مكاحلا مهلعج دقو

 نيرشبملا ةرشعلا اوقحل اموق ىلوألا ةقبطلا يف ًدعف .)تاقبط عبرأ دعس

 .دابع نب سيقو ،يدهنلا نامثع وبأو ،مزاح يبأ نب سيق :مهو .ةنجلاب

 ءاجر وبأو ةملس نب قيقش لئاو وبأو رذنملا نب نيصح ناساس وبأو

 !مهنم سيلو ءالغ بيسملا نب ديعس مهيف 7 .مهريغو ،يدراطعلا

 نم نأ ءاملعلا ححصو .باطخلا نب رمع ةايح نم اتيقب نيتنسل دلو هنأل

 مل مزاح يبأ نب سيق الإ ةرشعلا نم مهنم دحأ عمسي مل مهركَة نيذلا

 .دحأ اذه ى هكراشي

 .1483ص 54ج ،ثيغملا حتف :يقارعلا .203 ص ‘تيدحلا مولع :حالصلا نبا -1

 .235ص ،2ج ،بيردتلا :يطريسلا -2

 .203 ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا 3

 .302ص ،ثيدحلا مولع :حالصلا نبا .42 ص ،ثيدحلا مولع ةفرعم :يروباسينلا مكاحلا -4
 ١ .235س .2ج .بيردتلا :يطويسلا
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 اوعمسي مل و هوري مل و ةت لوسرلا ةايح يف اودلو نم ةيناغلا ةقبطلاو
 ةحلط يبأ نب هللا دبعو .قيدصلا ركب يبأ نب دمحمو ةمامأ يبأك ،هنم

 دُمحمك .اراغص اوناكو &هوري م و لوسرلا ةايح يف اودلو نمم مهريغو

 ةّمَح نم عوجرلا دنع ةكَم قيرط يف ةرجشلا يف دلو هَسنإَق ركب يبأ نب
 .موي ةئام أي هللا لوسر اهدعب شاعو ،عادولا

 ؛سيق نب ةمقلعو ،ديزي نب دوسألا مهيف ًدَعو ةثلاثلا ةقبطلا مث

 .مهوحنو قورسمو

 نب هللا دبعو ،ثراخلا نب حيرشو {يعشلا مهيف ًدَعو ةعبارلا ةقبطلاو

 سنأ يقل نم مهرخآ ةقبط ةرشع ةسمخلا يف ًَع نمو .ةبتع نب هللا دبع

 .كلام نب

 رمع ةفالخ ىيف دولوملا يدزألا ديز نب رباج وه اندنع نيعباتلا لضفأو

 هيقفأَسنأل .حيحصلا ىلع ةيرجه 93 ةنس ىفوتملاو ،باطخلا نب

 .ننسلا باحصأ عيمج دنع ةقثو 3هئَدحمو بهذلل

 .ةنيدملا نم ةعبسلا ءاهقفلا نم وهو بيسملا نب ديعس نفلا لهأ دنعو

 كريبزلا نب ةورعو ،دّمَحُم نب مساقلا :بيسملا نبا عم ةعبسلا ءاهقفلاو

 ةبتع نب هللا دبع نب ديبعو ،نمحرلا دبع نب ةملس وبأو ،ديز نب ةجراخو

 .راسي نب ناميلسو

 ءاملع نم رثكألا دنع ةعبسلا ءاهقفلا ءالؤه :هللا دبع وبأ ظفاحلا لاق

_ 1 1 4 7



 عم ادعلااذنمه يف فالخ مهئامسأ دادعت يفو زاجحلا

 .مهضعب يف لادبإلا

 ء . م

 لها بهذم وهو ،ينرقلا سيوا :ليقو ،يعفاشلاو _ كلذ ةنيدملا

 ةرصبلا لمهأو . زنت هللا لوسر نع هنأش ق هنووري ثيدحل ةفوكلا

 هنأل ءاطع : نولوقيةكم لهأو .يرصبلا نسحلا :نولوقي

 .)هكم نفم )2.3 . ,

 دبع تنب ةرمعو ©نيريس تنب ةصفح :ءاسنلا نم نيعباتلا تاديسو

 ةلا اهأ « ته ًاغلا هق . لق . ).ع ى م
 مجازتلا لهاو نيخرؤملل طلغلا عفو لفو . )ىرغصلا ءادردلا ماو ©نممحرلا

 ظفاحلا لاق امك !ةباحصلا نم نيعباتلاو نيعباتلا نم ةباحصلا ضعب دع ق

 .©)‘“ تاقبطلا ” يف دعس نباو ، ‘“ةباصإلا ” يف رجح نبا

 .ملعأ هللاو

ِ 42, 1 : 
 نم مهنم دحا عمسي ل و نيعباتلا يف دعت ةقبط» : حالصلا نبا لاقو

 .305رص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا .3 ص ثيدحلا مولع ةفرعم :يروباسينلا مكاحلا -1

 .2:40ص .2ج بيردتلا :يطويسلا

 .306 }305ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -2

 .242ص .2ج ©بيردتلا :يطريسلا .306رص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -3

 مولع ق حالصلا نبا :اضيأ رظناو .4رص .1ج ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا :رجح نبا -4

 ةفرعم يف :يروباسينلا مكاحلاو .242ص ،2ج بيردتلا ف يطويسلاو .306رص ‘ثيدحلا

 .45ص ثيدحلا مولع
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 اوعمسو ةباحصلا اوقل دقو ،نيعباتلا عابتأ نم ُدَعَت ةقبطو .'_«ةباحصلا

 ،نأشلا ىف حاحصلا بتكلا كلذ حيحصت يف عجرملا .)”«مهنم

 .ملعأ هللاو

 كردأ يذلا وهو ،ىارلا حتفب مَرضخُم مهدحاو "نيمرضخملا ةقبط مت

 مرضحملاو .هبحصي مل و ةي هري م هنك .ةنق ءينلا نمزو ةيلهاجلا
 :حاحصلا يفو .وه امهيأ نم ىردي ال نيئيش نيب ددزتم ءيش ةغللا يف

 اومرضخ” نم ،عطقلا هانعم :ليقو .ارم الو اًولح سيل مَرضحخُم ماعط

 يأ مَّرضحخُم لجر مهلوقك "بسحلا صقان :ليقو .اهوعطق :لبإلا ناذآ

 .مهنم سيل وهو موق ىلإ بسن نم يعدلاو .يعدلا :ليقو .بسحلا صقان

 هناكمإ عم ءينلا ةيؤر مدعل يباحصلا نع ةبتولا صقان هسنأ ىنعملاو

 مالسإلاو ةيلهاجلا رصاع نم :يبدألا حالطصالا يفو .كلذل

 نيرشع هحيحص ةَْدَقُم يف ملسم 7 .مل ةبحص الو اوملسأو

 ينابيشلا ورمع ابأ :حالصلا نبا مهيف دعو ،كلذ نم رثكأ مهو اسفن

 نب فنحألاو ،يدوألا نوميم نب ورمعو يدنكلا ةلفغ نب ديوسو

 سيف ٠... مهريغو ٠

 (ميملا رسكو نيسلا حتفب) طيمسلا يبأ نب ريكبو 6يعخنلا ديوس نب ميهاربإ مهنم -1
 .مهريغو ...جشألا نب هللا دبع نب ريكبو

 نب ماشه كلذكو ءاسنأو رمع نب هللا دبع يقل دقف ناوكذ نب هللا دبع دانزلا وبأ مهنم -2

 .مهريغو ...هللا دبع نب رباجو رمع نب هللا دبع ىلع لخدأ دقو 5ةوزع

 .242-243ص 82ج ،بيردتلا :يطويسلا .306رص ‘ثيدحلا مولع :حالصلا نبا 3
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 :نيجباتلا يعبات ةقرعم -8

 مالعأو رايخألا فلخ مهو ،نيعباتلا وعبات نيعباتلا ءالؤه فلخ دق

 مهو .هتظفحو ةلق هللا لوسر ننس ةلقنو لجو َزَع هللا نيد يف راصمألا

 دقو .ماركلا ءالجألا ءاهقفلاو مارحلاو لالحلاب ءاملعلاو ،ناقتإلا لهأ

 1 7 م د .
 . بتارم ىلع مهو ؛هيهنو هرماو .هماكحأو هللا ضورف اونيب

 لذعلا }ثيدحلل دقانلا ،دهتجا نقتملا عرولا ظفاحلا تبكلا .1

 ليدعتو هحرج ىلع دمتعيو . نانثا هف فلتخي ال يذلا اذهف .قداصلا

 .لاجرلا يف همالكو هثيدحب جتحيو

 جتحي اذهف داقنلا ةذباهجلا هلبق دقو مهي يذلا تبثلا عرولا قودصلا .2

 ١ ...هديدح

 .وهسلاو طلغلا وأ أطخلاو مهَولا هيلع بلاغلا ،لَقَعملا عرولا قودّصلا .3

 نم دنع بدألاو دهزلاو بيهلاو بيغزنلا يف هئيدح بتكي اذهف

 .مارحلاو لالحلا يف هثيدحب جتحي الو .كلذ زاجأ

 قدصلا لهأ نم سيل نمم مهنيب اهسلدو .مهب هسفن قصلأ يذلا .4

 ءاملعلا داّقنلل رهظ ءالؤه تايورم يف ثحبلا دعبو .ةنامألاو

 كرتي اذهف ،همالك يف بذكلا ._ .مهنم ةفرعملا يلوأ ... لاجرلاب

 .اًقلطُم هنع ةياورلا زوجت الو ،هتياور حرطنو هثيدح
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 .نيدلا يف ةودقو {مالسإلل املع هللا مهلعج نيذلا داقنلا ةذباهجلا نمف

 يبأ نب ملسم ةديبع وبأ :ةرصبلا يف ىلوألا ةقبطلا نم راثآلا ةلل ادامو

 حلاص حون وبأو ،يئاطلا بجاح دودوم وبأو ،بئاسلا نب ماًمضو ،ةميرك

 .ةديبع يبأ ةذمالت نمو .مهريغو ...يدنكلا ىيحي نب هللا دبعو ،نامهدلا

 ،بيبح نب عيبرلاك ؛ملعلا ةمح :مهيديأ ىلع بهذملا رشتنا نيذلا

 وبأو ليحرلا نب بوبحم مهدعب نمو .ينابيشلا ناطح نب نارمعو
 .متسر نب نمحرلا دبعو ،حمسلا نب ىلعألا دبع همساو يرفاعملا باطخلا

 .مهريغو ...دعس نب ةملسو ،يزوزلملا متاح وبأو ،يتاردسلا مصاعو

 نب كلام مامإلاك ،نفلا لهأ مهركَد نم مالعألا ةذباهجلا ءالؤه نمو

 جاحلا نب ةبعشو ،يروقلا نايفسو ،زاجحلاب ةنييع نب نايفسو ،سنأ

 ىيحيو ،حارخلا نب عيكوو ؛ماشلا يف يعازوألاو ،قارعلاب ديز نب دامحو

 كرابملا نب هللا دبعو ،ةرصبلاب يديملا نب نمحرلا دبعو ناطقلا ديعس نب

 ،نيعم نب ىيحيو ،لبنح نب دمحأو يعفاشلا سيردإ نب دمحمو ناسارخب

 نوروهشملا ةعيرشلا ةلقن ءالؤهو .مهريغو ...دادغبب نامعنلا ةفينح ويأ

 .)نأشلا يف ةع اوناكو مهدعب ءاج نمل

 (فلوملا) .ملعأ هللاو نيثدحملا مجارت يعأ محازتلا بكب هيلعف .عسوتل دارأ نمو -1
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 ليدعتلاو حرجلا ملع -ايناث
 :احالطصاو ةل هفيرعت -1

 حيسي احرج هندب يف ثدحأ اذإ هحرجي هحرج ردصم :ةغل حرجلاف

 هنم رثع اذإ دهاشلا هريغو مكاحلا حرج : اضيأ لاقيو .هنم مدلا ناليسب

 .هريغو بذك نم هتلادع هب طقست ام ىلع

 وأ ،هتلادع ملثي يوارلا يف فصو روهظ رهف :احالطصا ا حرجلا 7

 اهفعض وأ !هتياور طوقس هيلع بتر امم ،هطبضو هظفحب ل

 وأ هتياور فيعضت يضتقت تافصب يوارلا فصو :حيرجتلاو 5اهذرو
 .اهلوبق مدع

 هنأ سوفنلا يف ماق مم وهو ؛لدعلا نم ذوخأم ةغل ليدعتلا امأ

 ليدعتو .ةداهشلا لوبقم ،لذع لجرو .روُجلا دض وهو {ميقتسم

 .هتيكزت :لجرلا

 ءامهب لي ام هتعورمو هنيد رمأ يف رهظي مل نم وه : احالطصاو

 يف اهانركذ يلا طورشلا ةيقب هيف تروت اذإ هتداهش و هربخ كلذل لبقي
 .ءادألا ةيلهأ

 .هربخ لبقيو هتلادع رهظتف ،ةيكرتلا تافصب يوارلا فصو :ليدعتلاو

 لاوحأ يف ثحبي يذلا ملعلا وه ليدعتلاو حرجلا ملعف اذه ىلعف
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 ‘&ثيدحلا مولع مهأ نم وهو .اهدر وأ مهتاياور لوبق ثيح نم ةاورلا

 لوبقملاو ميقسلا نم حيحصلا زيمتي هب ذإ ارثأ اهدعبأو انأش اهمظعأو

 نم ليدعتلاو ح رحلا نم [ بتارم ىلع بترتي امل دودرملا نم

 .ةفلتخم ماكحأ

 :همكح

 ىلع اهظفح بوجو ىلع ةماعلا ةعيرشلا دعاوق تلد دقو

 :ىلاعت هللا لاق .ةُسلا ظفحل ميوق ليبس ةاورلا لاوحأ نايبو ،نيملسلل
 . ٤ م 2 هم هم ۔ے م, ِ مُ ۔ ٥٨ و ۔_۔ وم ۔ م . ث ك _

 نأ انيبتف أبنب 'قساف مكءآج نإ اونماء نيذلا اهيآ ايزلن

 تارجحلا ] هئنيمدان متح أَعَ اَم "ىلع اوُحبْصتق ةلاَهَحب اموق اوؤيصت

 نم نيذديهش اودهشتساول :قوقحلا ظفحل ةداهشلا نأش يف لاقو .[6
 ] د 7 ۔ ٥ ۔ ۔٥٠ ۔ و :إ ۔۔ هو ۔ هم 8 ۔ ٥ ه ه ۔

 ءآدهشلا نم نوضرت نمم ناتأرماو لجرف نيلجر انوكي مل نإف مكل
 م ل ۔٥ه

 .[282 ةرقبلا] ىرخألا مهاد ركذتف امهادحإ إ لض نآ

 هعرروو هتنامأو هنيد نوضرت نم :ءادهشلا نم ئضرملا نم دوصقملاو

 لبقي ال اذهب 5ةداهشلا نم لقأب هتياورو ثيدحلا لقن سيلو ،هقلخو

 .لودعلا تاقنلا رم الإ ثيدحلا

` 

 حرجلا يف هنع يور دقف .ليدعتلاو حرجلا لي هللا لوسر عرش دقو
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 نب دلاخ هللا دبع دبعلا معن» :ليدعتلا يفو {‘"«ةريشعلا وخأ ستب» :هلوق
 .امحلاثمأ ىف ؤ ّ)«هللا فويس نم ١ 7 , ؛ديلولا

 :هتسسمهاو هتاشن
ِ 

 ةفرعمل اهنم ًدُب ال ذإ .مالسإلا ق .ةياورلا ةأشن عم ملعلا اذه أشن دقو

 مكلا نم ملعلا لهأ نكمت : ةفرعم إاهتاور ةفرعم نم ةحيحصلا رابخألا

 كلذل .دودرملا نم لوبقملا زييمت نم اونكمتي ىَّتَح مهبذك وأ مهقدصب

 اوفرعو .ةيملعلا مهتايح لاوحأ فلتخم ىف مهرعبنتو ةاورلا نع اولأس

 ظفحألاف ظ _ حألا اوفرع ىتح ،ثحبلا دشأ اوثحبو ،مهلاوحأ ميمج

 .ةسلاحجب لقأ ناك نمم هقوف نمل ةسلاحب لوطألاو ،طبضألاف طبضألاو

 ق اوملكت نمم ريثك انلصو دقف يق هللا لوسر نع هانيور ام بناج ىلإو

 .ثيدحلا مولعب نيلغتشملا نم نيرخأتملا ةباحصلا دهع ذنم ملعلا اذه

 .(ه93 :ت) كلام نب سنأو (( ه68 :ت) سابع نبا :ةباحصلا نمف

 مقر ،هشحف ىقتي نم ةارادم باب (22) بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ملسم هاور -1

 نسح يف باب بادآلا باتك يف دواد وبأ هاورو .ريبزلا نب ةورع ثيدح نم (73)

 / .ةشئاع ثيدح نم (4792) مقر ،ةرشمعلا

 مقر فنع ةللا يضر ديلولا نب دلاخل بقانم باب (50) بقانملا باتك يف يذمزتلا هاور -2

 فرفن الو \بيرغ نسح ثيدح اذه :يذمزتلا لاقو .ةريره يبأ ثيدح نم (3846)

 ،زنكلا يف يدنهلا هاورو .لسرم ثيدح يدنع َوهَو ،ةريره يبأ نم اعامس ملسأ نب ديزل
 .ةريره يبا ثيدح نم (33277) مقر ،678ص 11ج
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 ث

 .(ه110 :ت) نيريس نباو \(ه104 :ت) يبعشلا :نيعباتلا نمو

 :ت) ةبعشو ،(ه148 :ت) شمعألا :نيعباتلا رصع رخآ ىفو

 .(ه179 :ت) كلامو ،(ه0

 ةنييع نباو ،(ه181 :تر) كرابملا نبا :اهنم ،ةقبط ءالؤه يليو

 لبنح نب دمحأو «(_ه233 :ت) يدهم نب نمحرلا دبعو «(ه197 :ت)

 .(ه241 :ت)

 دعس نبا . تاقبط ( :ليدعتلاو حرجلا ق ةعماجلا بتكلا نمو

 خيراوتو ‘تادُلجب ةينامت ق عقيو &(ه230 :ت) يرصبلا يرهزلا

 نب نمحرلا دبع دمح وبأ يزارللو .حيرحتو ليدعت اهيف ةثالثلا يراخبلا
 .تادلحب ةعست يف ““ ليدعتلاو حرخلا " باتك (ه327 :ت) متاح يبأ

 ة هللا لوسر ثيدح يف يباحي هلاجرو ثيدحلا داقن نم دحأ سيلو

 ظفحو ةعيرشلا ةمدخ عيمجلا دصق دقو .هدلو الو هاخأ الو هابأ

 (ه160 :ت) جاجحلا نبا اذهف .ةينلا اوصلخأو لوقلا اوقدصف اهرداصم

 ناكو .«رانلا فاخأ» :لوقيف يبح نب ميكح ثيدح نع لأسي

 فرع ام ةبعش الول» :يعفاشلا مامإلا لاق اذه .نيباذكلا ىلع اديدش

 3كيبأ نع (ه234 :ت) يلدلا نب ئلع موق لأسو .«قارعلاب ثيدحلا

 وه :لاقف هسأر عفر ث قرطأف !ةلأسملا اوداعأف .يريغ هنع اولُس» :لاقف

 .ةريثك عوضوملا اذه يف رابخألاو .«فيعض هنإ ،نيدلا

 ش 9 :

 ليدعتلا نولبقي مهف ؛ليدعتلا يف اهنم دشأ حرخلا يف نيثدحملا جهانمو
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 .روهشملا حيحصلا ىلع هببس ركذ ريغ نم
 .ايفاش انايب ُهبس نيبي مل اذإ هنودريف حرخلا امأو

 يف رجح نبا لاق كلذلو .ةقيقد ةضماغ لاجرلل داقنلا بهاذم نإو

 [مهنأ] كلذ نم ."}>«هب حرج ال امب صخشلا نوحرجي مهنإ» :مهقح

 يف لكألاو ،تاقرطلا يف هزنتلاك تاحابملا بكترُم ةياور ٢ اودًدشت
 هوحنو جنرطشلاب بعللا امأ .حازملاو ةبعادملا يف طسبتلاو ،قاوسألا

 ةيجان تيقل» :جاجحلا نب ةبعش لاق .دشأ اهرمأف برطلا تالآب وهللاو

 بتكأ ملو هتكرتف ؛جنرطشلاب بعلي هتيأرف قاحسإ وبأ هنع ىور يذل
 نب لاهنملا لزنم تيتأ» :اضيأ لاقو .[هنع لجر نع تبتك مث] «هنع

 ملعي الأ ىسع ؟تلأس ًالهف \تعجرف روبنطلا توص هيف تعمسف ورمع

 .(عزرولا هنكلو) وه

 اذه يق سيل هنأو 5ةاورلا لاوحأ نايب ةرورض ءاملعلا دكأ دقو

 دق مُهَلَكَل ماوقأ ىلع نعطنل اَسنإ» :ناطقلا ديعس نب ىيحي لاق .ةبيغ
 .‘_»«ةنس يئام نم رثكأ ةنجلا ىف مهلاحر اوطح

 مالسإلا ق ةياورلا ةأشن عم ليدعتلاو حرجلا ملع أشن اذكهو

 .87 ص ركفلا ةبخن حرشب رظنلا ةهزن :رجح نبا -1

 امو 133ص \ثيدحلا مولع يف ثحابم :حلاصلا يحبص .183ص .ةيافكلا :يدادغبلا -2

 .اهدعب

 .351ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا 3
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 ام ليدعتلاو حرجلا الولو ةباحصلا رصع ذنم هدعاوقو هسسأ تيسرأو

 .هنم دودرملاو ثيدحلا نم لوبقملا ملع
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 وانسإللاو ربخلا بتارم

 امإلقن قرطو
 . مخلا بت

 ربخلا بتارم 1

 .دانسإلا ميسقت 2

 .ثيدحلاو نتملا بيرغ 3

 .هخوسنمو ثيدحلا خسان 4

 .ثيدحلاو ةاورلل نيثدحلا دقن

 رطو نتملا در ةفرعم 6 .هقرطو نتملا ة

_- 1 25 _





 امهلتن قرطو دانسالادربخلا بتارم

 ربخلا بتارم -الوأ

 ٠ هفيرعت 1

 هو ۔ رو

 فدارم رفلا اذه ءاملع دنع وهو ةددعتم قرط هلو :ربخلا

 .هريغ نم ءاج ام ربخلاو ةلي ٍ ث ءينلا نع احج ام ثيدحلا :ليقو .ثيدحلل

 نملو 6 “ يرابخإلا ” :اهلكا امو خيراوتلاب لغتشي نمل ليق م :1 نمو

 مومع امهنيب :ليقو . ‘ ثدحل ١ ةيربلا ةنسلاب لغتشي

 ام لك ىلع قدصي ثيح ،ثيدحلا نم عأ ربخلاف قلطم صوصخو

 .هريغ نمو :ب ءينلا نع احج

 .هتاجرد تناك امفيك لي هنع ءاج اهب متح وهف ثيدحلا امأو ١
 : ث ي ۔

 .سكع ريغ نم ربخ ثيدح لكف
 رم ر م

 :عاونأ لا مسقني وهو

 :رتاوتملا :لوألاعونلا

 ةريثك ديناسأ هل نوكت نأ امإ !انيلإ هلوصو رابتعاب ربخلاو
 اذإ رتاوتلا طور: .-أ ةرثكلا كلتو نتملا قيرط ةياكح دانسإلاو
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 ىلع مهؤطاوت تلاحأ دق ةداعلا نوكت نأبو ،نيعم ددع رصح الب تدرو

 نييعتل ىنعم الف .دصق ريغ نم اقافتا مهنم هعوقو ناكو . بذكلا

 . حيحصل ١ ىلع ددعلا

 لا

 ق هنيع نم مهنمو ،نينئا قوف نيعم ددع هل نوكي نأ امإو

 ىلالا يف :ليقو ،‘رشعلا يف :ليقو )ةسمخلا يف :ليقو .)ةعبر

 .كلذ ريغ :ليقو })نيعبسلا يف :ليقو 0‘})نيرشعلا يف :ليقو )رشع
 م ص 1 ً 1  1

 هنأ ولو ،يوقلاب مهنم دحأ ليلد سيل نكلو ،ليلدب لئاق لك كسمتو
 درطي نأ مزالب سيلو ،ملعلا دافأف ددعلا كلذ ركذ هيف ءاج ثيدح وأ ةيآ

 .[13 رونلا] ءادهش ةعبرأب هيَلَع أوُءآَح الولف :لاَعَت هلوقب لدَساَو

< 
 «ننيقداُصلا نماك نإيآاهُيَلَع ةنا بض نأ ةَسماَخْلاَو ...مهسفنأ الا ءادهش

 .[6-9 :رونلا]

 .اهقرف امب وأ اهب الإ اعمج عمجلا ىمسي الو ،داحآ ةرشعلا نود ام نأل
 .[11 ةدئاملا] ايقت َرَشَع ىلا منم انبو :لاع هلرقل

 .[65 :لافنألا] «نيَتقام اوبلغ َنوُرياَص نورشع ْمُكنَم نكي نيول :لاعت هلوقل

 .[155 :فارعألا] اَتاقيم ًالُحَر نيعبس ,هموق 'ىَسوُم راتخاو :لاعت هلوقل

 نكو هللا كبسح يبلا اَهُيأ آي :َلاَعَت هلوقب اولذَساَو "نوعبرألا يهو

 ةيآلا هذه لوزن دنع ةباحصلا ددع َوُهَو .[4 :لافنألا «ينمرُمل ن كعبتا

 .هنع هللا يضر باطخلا نب رمع :مهنيب نمو

 .ردب لهأ ددع ىلع ناتأرماو الجر رشع ةثالثو ةئامئالث :مهضعب لاقو

 :رجح نبا .«حيحصلا ىلع ددعلا نييعتل ىنعم الف» :هتبخن يف رجح نبا هلاق ام حيحصلاو

 .07 ص ركفلا ةبخن حرش رظنلا ةهزن
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 .صاصتخالا لامتحال هريغ يف

 ةرثكلا يف هيف رمألا يوتسي نأ هيلإ فاضناو كلذك ربخلا َدَرو اذإف

 وأ ةرئكلا يوتست نأ طرتشي هنإ هئاهتنا ىلإ هئادتبا نم ةروكذملا

 .ءاهتنالا ىلإ ءانثألاو ءادتبالا يف ةلاحإلا

 الو عضاوملا ضعب يف ةروكذملا ةرثكلا صقنت ال نأ ءاوتسالاب دارملاو

 دنتسم نوكي نأو ،ىلوألا باب نم ةبولطم انه ةدايزلا ذإ ديزت نأ

 .فرصلا لقعلا ةيضقب تبث ام ال عومسملا وأ دهاشملا رمألا هئاهتنا

 .هطورش -2

 :يهو ةعبرألا طورشلا هذه تعمتجا اذإف

 .ريثكلا ددعلا .1

 .بذكلا ىلع مهقفاوتو مهؤطاوت ةداعلا ةلاحإ .2

 ًدَسَتسُم ناكو ةياهنلا لإ ةيادبلا نم مهلثم نع كلذ ةياور .3

 :رحلا مهئاهتن
 .هعماسل ملعلا ةدافإ مهربخ بحصي نأ .4

 ملعلا ةدافإ تفلخت امو .طورشب «يقيلا ملعلل ديفملا رتاوتلا وه اذهف

 .طقف اروهشم ناك هنع
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 قرط هل ام وهو .داحآلا ماسقأ لوأ وهو .يأر ىلع ضيفتسملا وهو

 وهو ‘هحوضول كلذب يمس ؛نيئدحما دنع نينثا نم رثكأب ةروصحم

 نم ؛هراشتنال كلذب يمس ىاهقفلا ةمأ نم ةعامج يأر ىلع ضيفتسللا

 .اًضْيف ضيفي ياملا ضاف

 ق نوكي ضيفتسللا ن روهشملاو ضيفتسلملا نيب رياغ نم مهنمو

 .كلذ نم معأ روهشملاو ،ءاوس هئاهتناو هئادتبا

 هتقلت ام ضيفتسملا نأ يهو :ىرخأ ةيفيك ىلع رياغ نم مهنمو
 ّ د م
 .نفلا اذه ثحابم نم سيلو }كددع رابتعا نود ةمالا

 ةةنسلألا ىلع رهتشا ام ىلعو ءانه ررح ام ىلع قلطي روهشملا مث

 وهو ،الصأ دانسإ هل دجوي ال ام لب ،اًدعاصف دحاو دانسإ هل ام لمشيف

 :رنبلا :ثلاشلاعونلا

: . . 7 
 كلذب يمسو .نينثا نع نينثا نم لقآ هيوري ال يذلا ثيدحلا وهو

 ىرخأ قيرط نم هئيجم يوق يأ ازيزع هنوكل امإو هدوجو ةلقل امإ

  ه ه « ء ء َ . ٤

 دمحم يئابجلا يلع وبا وهو همعز نمل افالخ . حيحصلل اطرش سيلو

 وبأ مكاحلا عئموي هيلإو .(ه303 :تر ةلزتعملا ةمكأ نم باهولا دبع نب:

 ةفرعم , هباتك يف (ه405 :ت) يروباسينلا هللا دبع نب دمحم هللا لبع
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 هنع لئازلا يباحصلا هيوري نأ حيحصلا» :لاق ثيح ،‘‘ ثيدحلا مولع

 ءانتقو ىلإ ثيدحلا لهأ هلوادتي مت ،نايواَر هل نوكي نأب {ةلاهجلا مسا

 يف (ه543 :ت) يبرعلا نب ركب وبأ حرصو .‘>«ةداهشلا ىلع ةداهشلاك

 » ما ليعاصتإ نب دع يراخبلا طرش كلذ ًأب» “ يراخبلا حرش "
 كلذ نم هيلع هدروأ ًمَع باجأو .(_ه256 :ت) ثيدحلا ىيف نينمؤملا

 مل درف “‘تاينلاب لامعألا" ثيدح ليق نإف» :لاق هنأل رظن هيف باوجب

 ىلع هنع هللا يضر رمع هب بطخ :انلق» :لاق «ةمقلع لإ رمع نع هوري

 بقعتو .لاق اذك .«هوركنأل هنوفرعي مهنأ الولف .ةباحصلا ةرضحب ربنملا

 هريغ نم اوعمس اونوكي نأ هنع اوتكس مهنوك نم مزلي ال هنأب هيلع
 ميهاربإ نب دمحم درفت مت .ةمقلع درفت يف عنم رمع يف ملس ول اذه نأبو
 قوكلا ميهاربإ نب دمحم نع هب ديعس نب ىيحي هب درفت م .ةمقلع نع هب

 .فلا لهأ دنع فورعملا وه ام ىلع

 نع هاور ،ديز نب رباج :مهنم نيروكذملا ريغ هاور هنأ دَرو نكل

 مهل تّدَرو دقو ،‘}»ميبرلا دسم حيحصلا عماجلا يف امك ،ساَبَع نبا

 .(فّرصتب) 62 ص ثيدحلا مولع ةفرعم باتك :يروباسينلا مكاحلا -]
 عجار) .ةباحصلا نم رخآ رشع ةعبس هاور ةينلا ثيدح نأ هدنم نب مساقلا وبأ ىري -2

 ىري مت ءهب درفني ل هرظن ف باطخلا نب رمعف .(83 ص "بيردتلا يف مهءامسأ
 .ىيحي ريغ دُمَحم نعو ادمحم ريغ ةمقلع نعو اةمقلع ريغ رمع نع هاور هنأ

 . 82 ص 3 1 ج يوارلا بيردت :يطويسلا

 .01 مقر ةينلا يف باب (1) تاينلا باتك يف بيبح نب عيبرلا مامإلا هاور 3
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 يضر رمع ثيدح ريغ يف ملست ال اذكو ءافعضلا اهب ربتعي ال تاعباتم
 و م ٨

 .هنع هللا

 ابأ] يضاقلا يفكي ناك دقو» : _ ريغصتلاب _ ديشر نبا لاق

 ثيدح لوأ يراخبلا طرش هنأ ىعدا ام نالطب يف [يبرعلا نب ركب
 :ت) نابح نبا م7 .هطرش ىلع ليلد هنأ ىلع هيف روكذم

 نأ ىلل نيننا نع نينئا ةياور ن :لاقف ،هاوعد ضيقن (ه4

 طقف نينثا نع طقف نينثا ةياور هب دارأ نإ :تلق .الصأ دجوت ال يهتني

 .)«ملسي نأ نكميف الصأ دجوت ال

 نع نينثا نم قأ هيوري ال نأب ةدوجومف امهانرَرح ييلا زيزعلا ةروص اًأو

 يبأ ثيدح نم يراخبلاو سنأ ثيدح نم ناخيشلا هاور ام هلاثم ،نيننا نم فأ

 نم هيلإ بحأ هل نوكأ ىَتَح مكدحأ نمؤي ال» :لاق فت هللا لوسر نأ ةريره

 بيهص نب زيزعلا دبعو ©«(ه117 :تر ةداتق سنأ نع هاورف 6}«هدلوو هدلاو

 ا(-ه160 :تر) جاجحلا نب ةبعش ةداتق نع هاورو ‘()-ه130 :ت) يرصبلا

 نب ليعامسإ زيزعلا دبع نع هاورو «( ه93 :ت) يموزخملا بيسلل نب ديعسو

 هاورو ،(ه180 :تر) ناوكذ نب ديعس نب فراولا دبعو «(ه93 :ت) ةيلع

 .ملعأ هللاو ةعامج 1 نع

 .2 ص ركفلا ةبخن حرشب رظنلا ةهزن :رجح نبا -1

 لهألا نم رثكأ ق هللا لوسَر ةبحم بوحو باب (16) ناميإلا باتك يف ملسم هاور -2

 .سنأ ثيدح نم 370 مقر ...دلاولاو دلولاو
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 بيرلا :عبإرلاعونلا

 عقو عضوم يأ يف دحاو صخش هتياورب درفني يذلا ثيدحلا وهو
 ّ ش 7(

 .قلطملا بيرغلاو يبسنلا بيرغلا هيلإ مسقني ام ىلع دسلا نم هب درفتلا

 .همكح -3

 ___ رتاوتلا وهو لوألا ىوس ةروكذلا ةعبرألا ماسقألاو
 ز م

 هيوري ام :ةغللا يف دحاولا ربخو .دحاو ربخ :اهنم لكل لاقيو .هيداحآ

 .رتاوتلا طورش عمجت م ام :نفلا لهأ حالطصا يفو .دحاو صخش

 اروهمجلا دنع هب لمعلا بجي ام وهو لوبقملا :داحآلا رابخأ يفو

 قدص حجري م يذلا وهو ) دودرملا اهيفو .حيحصلاب هنع ربعيو

 نود اهتاور لاوحأ نع ثحبلا ىلع اهب لالدتسالا فقوتل هب ربخلا
  ّ . م َ غ ٥ ٤ ے

 ارم امك هربخم قدصب عطقلا هتدافإل لوبقم هلكف رتاوتملا وهو لوألا

 اهنأل اهنم لوبقلاب لمعلا بجو امنإ نكل .داحآلا رابخأ نم هريغ فالخب

 ةفص لصأ وأ ںلقانلا قدص توبث وهو لوبقلا ةفص لصأ اهيف دجوي نأ امإ

 . يتأيس امك هصن ربخلا هذخأ مدع ةهبش وأ بذك توبث وهو 0 درلا

 هلقان قدص توبثل ربخلا قدص توبث نظلا ىلع بلغي :لوألاف

 .هب ذخو
 .حَرطيف هلقان بذك توبثل ربخلا بذك ًرظلا ىلع بلغي :يناثلاو

 الإو قحتلا نيمسقلا دحأب هقحلت ةنيرق تدجو نإ :ثلاثلاو
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 و و

 توبنل ال ي دودرملاك راص هب لمعلا نع فقوت اذإو .هيف فقوتيف

 .ملعأ هللاو ،لوبقلا بجوت ةفص هيف دجوت م هنوكل لب فرلا ةفص

 ديفي ام بيرغو زيزعو روهشم ىلإ ةمسقنملا داحآلا رابخأ يف عقي دقو

 .راتخملا ىلع نئارقلاب يرظنلا ملعلا

 رودي يذلا عضوملا يف يأ دنسلا لصأ يف نوكت نأ اًمإ ةبارغلا ئ

 لادبإلا عقو ولف .ةجاحلا ءاهتناب يهتني لب ،هيلع نوكي ال وأ ،هيلع دانسإلا

 عقو ولو .عوضوملا ماسقأ نم وهف الثم بارغإلل لب ةحلصمل ال ادمع

 .امهلحم يف امهفيرعت يتأيسو .للعملا وأ بولقملا وهف ،اطلغ

. > . 
 :فحصملا :سماخحلاعونلا

 ؛ط كا ةروص ءاقب عم فورح وأ فرح رييغتب ةفلاخملا تناك نإو

 اَمَس_نإ ليلج رف اذهو .فحصملا وهف طقنلا ىلإ ةبسنلاب كلذ ناك نإف
 هيف هلو .(ه385 :ت) طقرادلا مهنمو ظافحلا قاذملا هئابعأب ضهني

 اأشظطخلا نم ىرعي نمو» : لاق هنأ لبنح نب دمحأ نع يورو . فيناصت

 . )( فيحصتلاو

 نع مجازم نب ماوعلا نع ةبعش ثيدح دانسإلا ف فيحصتلا لاثمف

 :يق هللا لوسر لاق :لاق نافع نب نامثع نع يدهنلا نامثع يبأ

 .279 ص ثيدحلا مرلع :حالصلا نبا -1
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 نب ىيحي هيف فحص ثيدحلا }«...اهلهأ ىلإ قوقحلا نوُدَؤ : 7

 نباوه 7 هيلع درف ءاحلاو يازلاب محازم نبا :لاقف نيعم

 .ميحلاو ةلمهملا ءارلاب مجارم

 هيلإ ةبقع نب ىسوم باتك نع ةعيهل نبا هاور ام :نتلل ف فيحصتلا لاثمو

 وه مسن ،«دجسلل ى مجتحا ي هللا لوسر نأ» :تباث نب ديز نع هدانسإب

 نبا هفحصف 6}«اهيف يلصي ةرجح ريصح وأ صخ دجسلل يف رجتحا» :ارلاب

 .زييمتلا بانك يف ملسم كلذ ركذ .عامس ريغب باتك نم هذخأ هنوكل ةعيه

 .ملعأ هللاو .حلطصمل نم هباب يف هللا ءاش نإ اهركذنس لاثمأ فيحصتللو

 :فرجلا :سداسلاعونلا

 .هتاكرح طبض يف يأ ،فّرحهلا وهف لكشلا يف رييغتلا ناك نإو
 هلاثمو .ديناسألا يف يلا ءامسألا يف عقي دقو ؛نوتملا يف عقي ام رثكأو

 لوسر هاوكف هلكأ ىلع بازحألا مربي يبأ يمر» : رباحج ثيدح

` 
 وه امنإو ،ةفاضإلاب “ يبأ ” هيف لاقو مهضعب هفحص ._«ةلي هللا س

 نم "صاصقلاو باسحلا هنأش ءاج ام باب (2) {ةمايقلا ةفص باتك يف يذمزنلا هاور -1

 .2420 مقر ،ةريره يبأ ثيدح

 .مقر ليللا ةالص باب {ةالصلا باتك يف يراخبلا هاور -2
 .280 ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا 3

 {74 مقر 5 يرادتلا بابحتساو ،ءاود ءاد َلُكل باب (26) مالسلا باتك يف ملسم هاور 4

 َ .رباج ثيدح نم
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 ه م ء ش م م 7
 .)دحأب كلذ لبق دهشتسا دق رباج وباو . بعك نب يبا

 : 4 ه ك -

 صقنلاب هنم راصتخالا الو اقلطم نتملا ةروص رييغت دمعت زوجن الو

 ليحي امبو ،ظافلألا تالولدمب ملاعل ًالإ هل فدارملا ظفللاب فدارملا لادبإ الو

 لوسر رمأ امك هصنب نتملا ةياور بجاولا نأل حيحصلا ىلع يناعملا

 ظفللا ناك نأب كلذو \بيرغلا حرش ىلإ جيتحأ ىنعملا يفخ نإف .ةلي هللا

 بيرغلا حرش يف ةفنصملا بتكلاو .ةلوادتم ريغ ةغلب وأ ةلقب المعتسم

 .“ ثيدحلا لكشم ”و 8 ثيدحلا بيرغ يك ةبيتق نبا اهنم اريثك
 مساقلا ةديبع يبأ باتكو 3يرشخزلل “ قئافلا ”و 3‘‘ ثيدحلا فلتخم ”و

 وأ ةفرحم سانلا رثكأ اهيوري يلا “ نيثدحملا طلغ حالصإ ”و مالس نب ا
 .(ه388 :ت) يباطخلا مامإلا ظفاحلل ةنوحلم

 يبسنلا بررفلا:عياسلاعونل

 كلذ نايب يتأيسو عباسلا عونلا وهو ءيسنلا بيرغلا نوعطلا نمو

 .ملعأ هللاو .حلطصملا يف

 .280 ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -1

 .باتكلا اذه نم 271ص رظنا -2
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 :لوهجملا :نمالا عونلا

 :نارمأ اهببسو ،يوارلاب ةلاهلا يعأ

 وأ ،بقل وأ ،ةينك وأ مسا نم هتوعن رثكت دق يوارلا نأ :امهدحأ -

 ،ضارغغألا نم ضرغل هب رهتشا ام ريغب ركذيف \بسن وأ ةفرح وأ {ةفص

 عونلا اذه يف اوفَنصو .هلاحب لهجلا لصحيف ،رَخآ هنأ نظف

 هيلإ هقبسو 5( :ت) بيطخلا هيف داجأ “ قيرفتلاو عمجلا ماهوأل حضوملا 1

 هع هلمأ نمو .ةيروصلا م دزألا وهو هييرصلل ديعس نبلا دبع
 نب دمحم» :لاقف ،هدج ىلإ مهضعب هيسن ؛ىلكلا رشب نب بئاسلا نب

 ابأ» :مهضعب .7 ،«بئاسلا نب داًمح» :مهضعب 7 « رشب

 هنأ ظ راصف ،«ماشه ابأ» :مهضعبو &«ديعس ابأ» :مهضعبو ©«رظنلا

 نم ائيش فرعي ال هيف رمألا ةقيقح فرعي ال نمو ؛دحاو وهو ةعامج

 .كلذ

 رٹکكي الف «ثيدحلا نم القم نوكي دق يوارلا ن :يناغلا رمألاو -

 ولو دحاو لإ هنع وري مل نم وهو ،نادحولا هيف اوفنص دقو .هنع ذخألا

 ىمسي ال وأ .امهريغو نايفس نب نسحلاو ملسم :هعمج نّممف يمس

 وأ خيش وأ ،نالف ينربخأ :هلوقك ،هنع يوارلا نم اراصتخا يوارلا

 هدوروب مهلا مسا ةفرعم ىلع لدتسيو .نالف نبا وأ مهضعب وأ لجر

 .تامّهبلل اهيف اوفَنصو .اهيف ىمسم رخآ قيرط نم
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 ؛هيوار ةلادع مها لوبق طرش نل مسي مل ام مهلا ثيدح لبقي الو

 ولو هربخ لبقي ال اذكو !؟هتلادع فيكف هنيع فرعن ال همسا مهبأ نمو

 دق ُهَزل كةقنلا ينربخأ» :هنع يوارلا لوقي نأك ،ليدعتلا ظفلب مهبأ

 ةتكنلا هذهلو .ةلأسملا يف حصألا اذهو ؛هريغ دنع احورحب ،هدنع ةقث نوكي

 :ليقو .هنيعب لامتحالا اذهل هب امزاج كلعلا هلسرأ ولو لسرملا لبقي
 ى مش م

 .لصألا فالخ ىلع حرخلا ذإ رهاظلاب اكسمت لبقي

 نيعلا لوهجم وهف }هنع ةياورلاب دحاو وار درفناو يرارلا يمس نإف
 هنع درفني نم اذكو .حصألا ىلع هنع درفني نم ريغ هقنوي نأ لإ مهبلاك

 .كلذل المأتم ناك اذإ

 :روتسمملا:عساتلاعونلا

 دقو . ل اجلا لوهجم وهف 6قلنوي م و ًدعاصف نانثا هنع يوري نأ وأ

 روتسملا ةياور نا قيقحتلاو ؛روهمجلا اهدرو ديق ريغب ةعامج هتياور لبق

 لاقي لب ءاهلوبقب الو اهدرب لوقلا قلطي ال لامتحالا هيف مم هوحنو

 نبا لوق هوحنو ؛نيمرحلا مامإ كلذب مرج امك ،هلاح ةنابتسا ىلإ ةفوقوم

 . ملعأ هللاو 6©قسفم ريغ حرجب حرج نميف حالصلا

 :رسشاعلاعونلا

 نعطلا بابسأ نم عساتلاو رابخألا نم رشاعلا ببسلا يهو {ةعدبلا مت

 مزلتسي ام يوارلا دقتعي نأك ةرفكم نوكت نأ - :يهو ،يوارلا ق

 .ةقسفم وأ ،رفكلا
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 ؛اَمَلطُم لبقي :ليقو ؛قحلا وهو ءاهبحاص روهمجلا لبقي ال :ىلوألاف =
 رجح نبا لاق .لبق هتلاقم ةرصنل بذكلا لح دقتعي ال ناك نإ :ليقو

 ةفئاط لك نأل ،هتعدبب رفكم لك دري ال ُهَزأ قيقحتلا» :ينالقسعلا

 ىلع كلذ ذخأ ولف ءاهفلاخم رقكتف غلابت دقو عدتبم اهفلاخم نأ يعدت

 نم هتياور درت يذلا نأ دّمتعملاف فئاوطلا عيمج ريفكت مزلتسال قالطإلا

 .")”«ةرورضلاب نيدلا نم امولعم ع رشلا نم رتاوتم ارمأ ركنأ

 .الصأ ريفكتلا هتعدب يضتقت ال م وهو ،قسافلا وهو :يناثلاو _

 هب للع ام رثكأو ،ديعب وهو اقلطم دري ليقف ؛هدرو هلوبق ف فلتخأ دقو

 ال نأ يغبني اذه ىلعو ؛هركذب اهيونتو ،هرمأل اًجيورت هنع ةياورلا يف نأ

 نإ لإ اقلطم لبقي :ليقو .عدبم ريغ هيف هكراشي ءيش عدتبم نع ىوري

 ىلإ ةيعاد نكي مل نمم لبقي :ليقو ؛هُذَقَت امك بذكلا لح دقتعا

 ام ىلع اهتيوستو تاياورلا فيرحت ىلع هلمحي دق هتعدب نييزت نل شهتعدب
 ىلع عقو قافنالا نإ» :نابح نبا لاقو .حصألا ىيف هبهذم هيضتقي

 :يئاسنلا خيش 6}يناجزوجلا حرصو .«ليصفت ريغ نم ةيعادلا ريغ لوبق

 .ملعأ هللاو ء©ث} «راتخملا ىلع دري هتعدب هب يوقي امل يوارلا نأ»

 .3 ص ركفلا ةبخن حرشب رظنلا ةهزن :رجح نبا -1

 ظاَمحلا نم قشمد ليزن ،ننسلا يحاص ،يئاسنلاو دواد يبأ خيش ،ظفاحلا بوقعي ربأ ره -2

 .(ه259) :ت ©‘تاقثلا نيجرخلا نيفنصلا

 .54 ص كركفلا ةبخن حرشب رظنلا ةهزن :رجح نبا 3
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 ظفحلا ءوس :رشع يداحلاعونلا

 رشاعلاو رابخألا ةاور نم رشع يداحلا ببسلا وهو ظفحلا ءوس مت

 بناج ىلع هتباصإ بناج حجري مل نم هب دارملاو ،نعطلا بابسأ نم
 :نيمسق ىلع وهو ،هئطخ

 ضعب يأر ىلع ذاشلا وهف هتالاح عيمج يف يوارلل امزال ناك نإ -

 ةقث ةاور نم ذاشلا نأل «ةياورلا ةفصب درفنملا كلذب اودارأ نعي 9نفلا لهأ

 وأ هب درفناو 3هنم طبضأ وه نُم هاور امل افلاخم هلاوحأ ضعب يف طلتخي
 وأ !هرصب باهذل وأ ،هرُبكل امإ "يوارلا ىلع ائراط ظفحلا ءوس ناك

 ءءاسف هظفح ىلإ عجرف ءاهدمتعي ناك نأب ،اهمّدَع وأ كبتك قارحال

 زيمت اذإ طالتخالا لبق هب َثّدَح ام نأ هيف مكحلاو ،طلتخملا وه اذهف

 فرعي امنإ ،هيف رمألا هبتشا نم اذكو .هيف فقوت زيمتي مل اذإو لبق

 نوكي نأك ،ربتعمب ظفحلا ءيسلا عبوت ىتمو ،هنع نيذخالا رابتعاب كلذ

 .زيمتي يذلا طلتخملا كلذكو .هنود ال هلثم وأ هقوف

 لسرملا دانسإلا :رشع يناثلاعونلا

 ةاور نم رشع يناثلاو نعطلا بابسأ نم رشع يداحلا ببسلاو

 وأ اعبات ناك ءاوس وار هنم فوذحملا وهو لسرملا دانسإلا :رابخألا

 ال اًنَسَح مهثيدح راص هنم فوذحملا فرعُي مل اذإو .سَدملا اذكو ،هريغ

 لك عم نأل .عباتملاو عباتملا نم عومجلا رابتعاب كلذب هفصو لب كتاذل
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 .ءاوس دح ىلع باوص ريغ وأ اباوص هتياور نوك لامتحا مهنم دحاو
 نم نيبناجلا دحأ حجر مهدحأل ةقفاوم ةياور نيربتعملا نم تءاج اذإف

 نسم ىقتراف }ظوفحم ثيدحلا نأ ىلع كلذ لدو ،نيروكذملا يلامتحالا

 يمه رشع دحألا نعاطملا هذهف .رلا وأ لوبقلا ةجرد ىلإ فقوتلا ةجرد
 .ملعأ هللاو ،ربخلا يوار يف فقوتلا بجوت يتلا
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 دانسإلا ميستت -ايناث

 .نتملا ىلإ ةلصوملا قيرطلا :وه دنسلا

 ,هعاونأو عوفرملا -1

 ىلإ يهتني مإ وهو .مالكلا نم دانسإلا هيلإ يهتني ام ةياغ وه نتملاو

 لوقنل نأ .امكح وأ احيرصت اَمإ . .هظفل يضتقيو { ةلت ءينلا

 قيف هب الصتم هريرقت نم وأ هلعف نم وأ ةق هلوق نم دانسإلا كلذب

 .عوفرملا وأ لصُملاب ىمسيو

 تصمس :يباحصلا لوقي نأ اًميرصت لوقلا نم عوفرملا لانمو

 لوسر لاق :هريغ وأ وه لوقي وأ .اذكب انثدح وأ كاذك لوقي ت ءينلا

 .كلذ وحن وأ كاذك لاق هنأ هللا لوسر نع وأ ،اذك ةي هللا

 لوسر تيأر :يباحصلا لوقي نأ احيرصت لعفلا نم عوفرملا لانمو
 .اذك لعفي ةفق هللا لوسر ناك :هريغ وأ وه لوقي وأ كاذك لعف فق هللا

 ةرضحب تلعف :يباحصلا لوقي نأ احيرصت ريرقتلا نم عوفرملا لانمو
 ركذي الو ،اذك ي هللا لوسر دهع ىلع لعفن اًسنُك وأ ،اذك ت ءينلا

 .كلذل فت هراكنإ

 يذلا يباحصلا لوقي نأ احيرصت ال امكح لوقلا نم عوفرملا لانمو
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 ةغل نايبب قلعت الو ،هيف داهتجالل لاحب ال ام] تاَيلئارسإلا نم ذحأي م

 ..."[بيرغ حرش وأ

 يضتقي كلذب يباحصلا رابخإ نأل عوفرملا مكح هل ناك امنإو

 نب ورمع نب هللا دبعكو ،مالس نب هللا دبعك دوهيلا نم نوذخأي نيذلا نم زارتحا اذهو -1

 ءىراصنلاو درهيلا بتك نم ةريثك بتك كومريلا ةعقو يف هدي يف عقو ناك ُهَنإَق صاعلا
 نع ا شدح :هل لوقي هباحصأ ضعب ناك ىتح ةبيغملا رومألا نم اهيف امب رخ ناكف

 بتك يف تاّلئارسإلا هذه تلخد دقو .كيدي نيب يلا بتكلا نم انثدحت الو هللا لوسر
 هذه لبو .ريسلاو ريسفتلا ةناكم تلزلز ىَّتَح اهيف تلغوتو "ريسلاو ريسفتلا

 ...مهلاثمأو ،يدقاولاو نمحرلا دبع نب ليعامسإ ريبكلا ئيدسلاو هبنملا نب بهو تاياورلا

 :ت) يلكلا بئاسلا نب دمحم رظنلا يبأ ريسفت :ليدعتلاو حرجلا ءاملع لاق ىتَح

 .يلكلا ريسفت نم برقي (ه150 :ت) ناميلس نب لتاقم ريسفتو .بذك هلك (_ 06

 قيرط نع يورم هنأل «هب قثوي ال سابع نبا اديس ىلإ بوسنملا ريسفتلاو
 نورخأ تلا نورسفملا مهنع ذخاو ،ناميلس نب لتاقمو يّدسلاو ًيلكلاك ،نيباذكلا

 ريسفتك ةعوضوملا ثيداحألا يورت يلا ريسافتلا نمو .امحلاثمأو يوغبلا ريسفتو نزاخلاك

 يواضيبلا ريسفتو ،يدنحاولا ريسفتو “نايبلا حور" ىمسملا يدنفأ ىقح ليعامسإ
 نم ذوخأملاو ،ثيدحلا نف يف فاعض سانأ اهبتك لاو اهب ةهيبشلا ريسافتلا نم امهريغو

 بيرغ حرش وأ ةغل نايبب قلعت هل الو 5داهتجالل اهيف لاحب ال يلا تاَسيلئارسإلا
 محاللاك ةيتآلا وأ ءايبنألا رابخأو قلخلا ءدب نم ةيضاملا رومألا نم ةبيغملا رابخألاك

 .(فلوملا) .ةعاسلا مايقو نتفلاو عئاقولا يهو

 .104ص ،رجح نبال ،ركفلا حيضوت يف رظنلا ةهزن ةبخنلا حرش رظنا

 اًَمَع رابخإلاك "تاعوضوملا نم اريثك اهيف نإف ،بيهزتلاو بيغرتلا بتك كلذكو
 يناثلا مسقلا نع زارتحالاب انهبن اذلو .صوصخم باقع وأ صوصخم باوث هلعفب لصحي

 / .تايلئارسإلا نم ذوخأملا وهو
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 ال ةباحصلا نأل هيف فوقولا يضتقي هيف داهتجالل لاحم ال امو هل اربخُم

 .ق هللا لوسر وه هللا نع عرشملا اَمسنَِو ،نوعرشي

 لوسر لاق :لاق ول ام مكح هلف يباحصلا ربخأو كلذك ناك اذإو

 .ةطساوب هنع وأ هنم هعمس ام ناكأ ءاوس عوفرم وهف ،هللا

 لاجب ال ام يباحصلا لعفي نأ امكح لعفلا نم عوفرملا لانمو

 .ق ءيبلا نع هدنع كلذ نأ كلذ لديف 3هيف داهتجالل

 اوناك مُهَسنإ يباحصلا لوقي نأ امكح ريرقتلا نم عوفرملا لامو

 مكح هل نوكي ُهَتنإَق ةلي ءينلا نمز يف كلذ نولعفي (ةباحصلا يأ)
 نم هيلع عالطاب كلذ نولعفي اوناك مهنأ رهاظلا نأ ةهج نم عفرلا

 كلذ نألو .مهنيد رومأ نع هلاؤس ىلع مهيعاود رفوتل نق هللا لوسر

 هيلع نورمتسي ءيش لعف ةباحصلا نم عقي الف ،يحرلا لورن نامز نامزلا

 ام لثم "كلذك ئباحصلا ىلإ دانسإلا يهتني وأ .لعفلا عونمم ريغ وهو ألإ

 نم وأ يباحصلا وه لوقملا نأب حيرصتلا يضتقي ظفللا أ يف مَدَقَت

 .)راصتخاب ثيدحلا عاونأ يه هذه .هريرقت نم وأ هلعف

 تللخت ولو مالسإلا ىلع تامر 6هب انمؤم قي ءينلا يقل نُم يباحصلا نأ ىلإ انه ريشن -1

 .مالسإلا ىلإ عحر مت رفكلا ىلإ دترا يعأ ؛حيحصلا ىلع ذتدر
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 .دودرطاو لوبقطا -2

 هنأل 5هب لومعم ريغو هب لومعملا ىلإ مسقني ثيدحلا نم لوبقملا 1

 .ةريثك هتلثمأو مكحملا وهف هداضي ربخ تأي مل يأ \ةضراعملا نم ملس نإ

 نوكي وأ هلثم الوبقم هضراعم نوكي نأ بإ ولخي الف ضروع نإو

 .ادودرم

 هلثم تناك نإو ؛فيعضلاب رَلنأتي ال يوقلا نأل هل رمأ ال :يناثلاف

 نكمأ نإف ،ًال وأ فسعت ريغب اهيلولدم نيب عمحلا نكمي نأ إ ولخي الف

 ولخي الف امهنيب عمجلا نكمي ال وأ ،يتأيسو ثيدحلا فلتخم وهف عمجلا

 وأ اهب رخأتملا تبثو فرع نإف ال وأ خيراتلا فرعي نأ بإ

 هرهاظ ام راصف «الف الإو ضخوسنم رخآلاو ،خسانلا وهف هنم حرصأب

 خسانلا رابتعاف ،نكمأ نإ عمخلا بيتزتلا اذه ىلعو ؛اًعقاو ضراعتلا

 .نيثيدحلا دحأب لمعلا نع فقوتلا ئ نيعت نإ حيجزتلاف خ وسنملاو ٠

 وأ ،دانسإلا نم طقسل نوكي نأ بإ درلا بجومو دودرملا يناثلاو 2

 ئدابم نم نوكي نأ امإ طقسلاو .نعطلا هوجو فالتخا ىلع وار يف نعط

 .كلذ ريغ وأ عباتلا دعب هرخآ نم وأ ،فّنصم فّرصت نم دنسلا

 نيبو هنيبو ،رثكأ مأ اًدحاو طقاسلا ناك ءاوس :قلعملا لوألاف -

 .حالطصالا يف هحرشنس صوصخو مومع لضعللا
` 
 يتأيسو .لي هللا لوسر لاق :يعباتلا لوق وهو :لسرملا يناثلاو - .

 .حلطصملا يف هفيرعت
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 ناك نإو ،يلاوتلا ىلع نانثا هيف طقس ام وهو :لضعملا ثلاثلاو -

 نوكي دق طقسلا نأ اذكو .عطقنملا وهف نييلاوتم ريغ نينثاب طقسلا

 هكردي ال ايفخ وأ كنع ىور نم رصاع م الثم يوارلا نوكك احضاو

 وأ ؛ديناسألا للعو ثيدحلا قرط ىلع نوعلطملا ،قاذُحلا ةَعلا الإ

 .خيراتلا ىلإ جيتحا مت نمو ،يقالتلا مدعب كرديو احضاو نوكي
 , ۔ مم » ر . ُ ٥

 مسي مل يوارلا نوكل كلذب يمس ،سلدملا وهو ،يفخلا وه يناثلاو

 ةروصب ثيدحلا دريو ذ هني م نمم ثيدحل هعامس مهوأو هثدح 7

 .د 7 ٤ 1 ء ّ

 قلي مل هنكل رصاعم نم ردصي يذلا وهو ©يفخلا لسرملا اذكو .ءاقللا

 .«ةقنلا ثدح» :ك هفرعي مل و ،هندح نم

 عاونأ 7 دقو .كلذب هتمهت وأ ،يوارلا بذكب نوكي نعطلاو

 ثيدحلا يمس ةرشعلا نوعطلا دحأ نم دسلا ردص نإف ."نعطلا

 ال \بلافلا نظلا قيرطب وه اَمَّسنإ عضولاب هيلع مكحلاو ،اعوضوم

 اهحرش نوكيس ماسقألا هتاه 7 .بوذكلا قدصي دق ذإ عطقلاب

 .حلطصملا يف ليصفتلاب

 وأ اطَلغ ثيدحلا نم هلعج ائيش يوارلا لوق وهو .جردملا كلذكو

 .ملعأ هللاو كلذ وحن

 .ليدعتلاو حرجلا ثحبم ق -1
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 ثيدحلا نم ملا بيرغ -اثلاث

 .هفيرعت -1

 افيرعت ه َقَت دقو 77 ةبارغ :نامسق ثيدحلا يف ةبارغلا

 هانعم يفخ ام وهو :نتم بيرغو ؛ "حلطصملا يف هطسب يتأيسو ازجوم

 ام وأ ،ناضقانتم ناثيدح كانه ناك وأ ،ةلوادتملا ريغ ثيدحلا ظافلأ نم

 ؛هونيبو نوريثك هيف فلأ دقو .لكشملا وهو هنم دوصقملا لكش
 ثيدحلا فلتخم" :هباتك يف يرونيدلا ةبيتق نبا :هيف فلأ نممو

 :هباتك يف (ه388 :تر) ئباطخلا ظفاحلا مامإلاو ،‘“‘هبيرغو هلكشمو

 نم ظافلألا هذنهو» :هلوقب كلذ نيبو ،‘“نيثّدحلا طلغ حالصإ

 مهل اهانحلصأو ءةفرحمو ةنوحلم نيثدحملاو ةاورلا رثكأ اهيوري ثيدحلا

 . اهنيمأ اهنم انرتخا اهوجو لمتحت فورح اهيفو «اهباوضب انربخأو .
 .‘>«اهحضوأو.

 .ةروهشلل ةغللا فلاخ نإو هظفلب ثيدحلا ةياور نيثدحملا لاوقأ نم حيحصلا نكل

 نبال “‘ برعلا ناسل ” اهمهأ نمو {ةغللا لهأ اهريسفتب ىنتعا دقو

 إطخل ال اهلامعتسا ةلقل مهفلا نم ةديعبلا :ةضماغلا ظافلألاب دارملاو .روظنم

 .قالطإلا ىلع برعلا حصفأ يي ءينلا نأل ،اهيف

 .باتكلا اذه نم 272ص رظنا -1

 .شماضلا حلاص متاح /د قيقحت \19 ص ،نيثدحملا طلغ حالصإ :يباطخلا -2
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 ملعلا لهأب ئ ةُصاَخ ثيدحلا لهأب هلهج حبقي هم 7

 ةفرعم ريغ نم نفلا اذه يف ضئاخلاو ؛نّيهلاب سيل هيف ضوخلاو 3ةَماَع

 مل ام عيرشت وأ ،ةقت هللا لوسر ىلع بذكلا نم رذحلاو يقوتلاب ريدج

 .ملع ريفب اهيف لوقي ال نأ كلذل ضرعت نَم ىلع بجاولاو .هعرش
 فرح نع لبنح نب دمحأ لئُس :لاق ينوميملا ىورو .ملعأ ال :لقيلو

 نأ هركأ ينإف بيرغلاب ملعلا باحصأ اولأسا :لاقف ثيدحلا بيرغ نم

 نب دمحم يخيراتلا نع يررو .ئطخأف نطلاب ة هلل لوسر لوق يف ملكتأ
 ئعمصألل تلق :لاق دمحم نب كلملا دبع ةبالق وبأ ثدح :لاق كلملا دبع

 :لاقف ؟("”«هبقسب قحأ راخلا» :ف هللا لوسر لوق ىنعم ام ديعس ابأ اي

 بقسلا نأ معزت برعلا نكلو .ةنق هللا لوسر ثيدح رُسفأ ال انأ

 .٫قيزللا

4 

 ءاكيرش نكي مل نإو راجلل ةعفشلا بجوأ نَم ثيدحلا اذهب جتحاو

 وبأ هاورو .4716 مقر اهماكحأو ةعفشلا ركذ باب (109) عويبلا باتك يف يئاسنلا هاور -1

 607 رص 37ج زنكلا ي يدنهلا هاورو .6 مقر ،ةعفشلا يف باب :عويبلا باتك ي دراد

 .عفار يبا ثيدح نم 017700 مقر

 .تبرق يأ ابوقُس رسكلاب رادلا تّبقَس دقو برقلا :بقسلا» :ناسللا يف روظنم نبا لاق -2

 ناسل :روظنم نبا .برقلا :لصألا ي داصلاو .نيسلاب «هبقسب قحا راخلا» ثيدحلا هنمو

 .«بقس» ةدام الص ج ابرعلا
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 ةعفشلاب حأ راجلا نأ يأ ؛انباحصأ ضعبو ةفينح وبأ كلذل بهذ امك

 .هل راوج ال نمم

 :ةبيتق نبا لاق .رانلا هتسم مم أضوت ةنق هللا لوسر نأ هنمو

 اوداتعا سانلا نأل لكألا نم غارفلا دعب مفلاو نيديلا لسغ كلذب دارملا

 نم مهيديأ اولسغ اذإ نولوقيو إةيحان لكو رصم رك يف امهلسغ

 ىور ام كلذ ىلع ليلدلاو ،ةالصلا ءوضو دارملا سيلو ،انأضوت مهمازلإ

 ء"}همّللا يفني هدعبو ،رقفلا يفني ماعطلا لبق ءوضولا :لاق هنأ نسحلا

 .ةنسلاب ءادتقاو اءوضو نيديلا لسغ يمسف

 رهظي ال يلا ةضماغلا اهظافلأب امإ شةلكشم ةريثك ثيداحأ كانهو

 أ ىلإ انرشأ دقو .اهرسفت ثيداحا دورو وأ {ةغللا ةعجارمب الإ اهانعم

 ثيدحلا بلاط ىلعف ؛اريثك يبسنلا بيرغلا اذه يف اورسف دق ءاملعلا

 .ملعأ هللاو ،اهبوصأب لوقلاو اهتعجارم

 .همكح -3

 :نامسق ثيدحلا نم فلتخملاو

 نل عمجلا نيعتيف حيحص هجوب امهنيب عمجلا نكمي : امهدحأ _-

 نم «(11) 8082 مقر ،119ص ،4ج ،ةمعطألا باتك يف كردتسملا يف مكاحلا هاور -1

 )5(٨ 460 مقر ،155ص ،دلئاوفلا يف يناكوشلا هاورو .ىعَملا سفنب ناملس ثيدح

 هلبق ءوضرلا ماعطلا ةكرب" :يورو ،“هدعبو ماعطلا لبق رقفلا يفني" يورو» :لاقو
 .«““عوضوم"" :يناعنصلا لاقو .‘“فيعض ركلا" :رصتخملا يف لاق .“‘هدعبو
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 .هريغ نم نسحأو امهدحأ حرط نم ريخ نيثيدحلا لامعإ

 دجو اذإف .خسنلا ىلإ راصُف ،اقلطم امهنيب عمجلا نكمي ال :امهيناث -
 خسان رّخأَتْللا نل رخالاب انلمع رّخأَتملاو مدقتا

 خسانلا نايب يف تفلأ قلا بتكلا ىلإ بلاطلا عجريف مدقتملل

 نم ثيدحلا خسان ملع" :ب ىمسملا ةيّتق نبا باتكك ،خوسنلاو

 دعب الإ كلذب مكحي الو .اهريغو هقفلا لوصأ بتك كلذكو .““هخوسنم

 نوعماجلا ةتعلا هل لمكي امنو ،كلذب ةلقكتملا تاودألا عمج

 .ةقيقدلا يناعملا مهف ىلع نوصاوغلا هقفلاو لوصألاو ثيدحلل

 لاقو .““ةلاسرلا"و “مالا” يف يعفاشلا نأشلا يف فلآ نم لوأ :ليقو

 وهو مسالا اذهب اصاخ اباتك هيف ىفلأ دق :ركاش دمحم دمحأ روتكدلا

 ةيم هلوق هلاثمو .ةميدقلا ةعبطلا نم “ مألا ” نم عباسلا مزلا ةيشاح ىلع

 ق هلوق عم © «اقبخ لمحي ال نيتلق رذق ُءاملا غلب اذإ» :ثيدحلا يف

 هول وأ هسطع ام ةلإ هسمي ال اروهط ءالا لا قلخ» :رحآ ثيدح ف
 .ءيش هسُجني ال رثكأف نيتلق غلب اذإ ءامل نأ هرهاظ لوألا نإف 6ث«هحير وأ

 ثيدحلا ن :ثيدحلا يرسفم ضعب لاقف يش هريغي ال روهط ءامل نأ يناثلاو

 ءام ينانلاو اهوحنو يباوخلا يف دوجولل ريغتلل ءال ةساجنل نيبم لوألا

 ٠ .نيثيدحلا نيب عمخلا بهذم اذهو .كربلاو ةريبكلا ناردعلاو ةيدوألا

 .رباح ثيدح نم 5157 مقر ،هايملا ماكحأ يف (24) ةراهطلا باتك يف عيبرلا هاور -1

 .517 مقر سجني ال يذلا ءاملا رادقم باب ،(75) تاراهطلا باتك يف هجام نبا هاور -2
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 نم _ ف» :ثيدح عم "«ةرّيط الو ىودع ال» :ثيدح كلذكو

 ق )«حصم ىلع مئاه دري ال» :فت هلوقو .«دسألا نم كرارف موذجلا

 ناسنإ لك يدعت ال ىودعلا نأ امهنيب عمخلاب ىنتعا نم بهذف .اهلاثمأ

 ةيفاكلا ةعانملا هيف دجوت مل نمو هل ىودع الف ةعانملا هيف تدجو نم لب

 نإ« :ثيدح كلذ ةلثمأ نمو .هللا نم رمأب كلذ 7 .هيف ترثأت

 الف حضو هباصأف رمغ حير هدي يفو تاب نم «ساغ سان ناطيشلا
 ._)«هسفن آلإ مولي

 ناخيشلا هيلع َقَمتا ام اهانعم يف سانلا ضاخ يلا ثيداحألا نمو

 :(لاجدلا هنأ موعزملا) دايص نبال لاق ةلت ءينلا ن لاجدلا ثيدح نم
 م ُ ٥

 يف اوبرطضا دقف 0©}«خدلا» :لاق «؟وه امف ائيبخ كل تآبخ دق»

 يف لسم هاورو .73 مقر .رُيطتلاو رذحلا يف ردقلا ي باب ،(12) هدنسم يف عيبرلا هاور -1

 .ةريره يبا ثيدح نم 0102 مقر ...ةريط الو ىودع ال :باب 33(&5) مالسلا باتك

 .ةريره يبأ ثيدح نم 038340 مقر ‘ك6ص ،10ج ازنكلا يف يدنهلا هاور -2

 نبا ثيدح نم 374 مقر ؛رُكيطتلاو رذحلا يف ردقلا ف باب ،(12) ،هدنسم يف عيبرلا هاور 3

 .سابع

 نم رمغ حير هدي يفز ةنونيبلا ةيهارك يف ءاج ام (26) ةمعطألا باتك :يذمزنلا هاور -4

 ىبلع هرتنحاف ساسحل ساسح ناطيشلا َنإا» :ظفلب 1859 همقر ،ةريره يبأ ثيدح

 .269 مقر 104ص/1ج لمشلا عماج ؛شيفطا بطقلا «...مكسفنا

 هاورو .(2930) 95 مقر دايصلا نبا ركذ باب (16) نتفلا باتك يف ملسم هاور 5

 ثيدح نم {249 مقر ،داَيصلا نبا ركذ يف ءاج ام باب (63) نتفلا باتك يف يذمزنلا

 ١ رمع نب .
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 ناخدلا هتنأ احُجر حالصلا نبا هعبتو ةبيتق نباو .خدلا ىنعم
 .ء ٥ 2 ء . . ث و ۔ڵ

 كل تآبخ دق» :هصن ام ىرخأ ةياور يف كلذ ىلع لدي ام دوجول
 َ . و د_۔٥ه ۔ ۔ه ۔ .

 [:ه ناخدلا] «هئنيبم ناخدب ءآمسلا يتات موي هل ابخو ،ائيبخ

 .ةغل يف ناخدلا وه خدلاو

 - . 1 هدوم ۔ د

 الإو ،ةيتآلا تاحجرملا دحأب هيف حيجرتلا نم دب ال يونعملا بيرغلاو

 ريغب هضقني مت امكح لوقي ال مت لوسرلا نأل ،ابذكو اعوضوم ًدُع

 يف امهدحأ نوك يأ ةاورلا تافصب نيثيدحلا دحأ حجر يذلاو .حجرم

 وخحنو هل ضقانلا ثيدحلا ةاور نم طبضأو ظفحأو نقتأ ةاورلا ةلسلس

 رصتقن \تاحجرملا نم اهجو نيسمخ وحن حيجزنلا يف اوركذ دقو .كلذ

 :هوجوب كلذو ،يوارلا لاحب حيجزلا وهو ،اهنم مهملا ىلع

 هلامتحا نم دعبأ رثكألا ىلع مهولاو بذكلا لامتحا نل ،ةاورلا ةرثك .1

 .لقألا ىلع

 .رَم امك طئاسولا ةلق وهو دنسلا ولع .2

 1 - هنع ثحب هرهاظ ىلع هلرح عنتمي ام عمس اذإ هيقفلا نل ،كقفلا .3

 .لاكشإلا هب لوزي ام ىلع علطي

 عقاوم نع ظُحتلا نم نكمتي اهب ملاعلا نل هعباوتو وحنلاب هملع .4

 .للزلا

 .274 ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -1
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 .ةغللاب هملع .5

 نال .هباتك ىلع دمتعي ال ثيدحلل اظفاح يوارلا نوك يأ ظفحلا .6

 .ثيدحلل هلمحت نم دكأتي -انركذ امك- هيقفلا ظفاحلا

 نأب طبضلاو ظفحلاو وحنلاو هقفلا ي اوقفتا نإ ةاورلا ةّبلضفأ .7

 امم كلف ريغ وأ لهاستلا مدع هنم ملع وأ عروأ امهدحأ نوكي

 .ملعأ هللاو مسقلا اذه عبتتب متعي نم هيلإ لصي
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 هخوسنمو ثدحلا خسان ۔اعار

 :هقيرعت -1

 ىنعمب ةلازإلا ق وهف لقنلاو ةلازإلا : :نيينعم ىلع قلطي ةغل خسنلا

 ُبي لا خسنن : :وحن 5هريغب هلادبتساو ةيلك خوسملا ءيشلا لاوز

 .هتلاز ا ىنعم ٢ حيرلا تخسنو لظلا سمشلا تحنو بابشلا

 باتكلا تحسن :وحن رخآ ناكم ىلإ ناكم نم هلقن :لقنلا ىنعمو

 انإو :ىلاعت هلوق هنمو ؛خوسنملا ءاقب عم رخآ ناكم ا هيف ام تلقن اذإ

 لقن هللا ديرب ]29 ة ةيئاجلا] ه«نولمغعَت معن اَم خسنَتُسن

 .ءازجلا ىلإ اهنمو .فحصلا ىلإ لمعلا ل ل اسا ةتح

 ايعرش امكُح عراشلا عفر وهف نييلوصألا دنع خسنلا امأ

 : ز هلوق ثيدحلا يف خسنلا لاثم .هنع خارتم ةحصلا يف هلثم رخآ ليلدب

 نأل ،يظفل خسنلا اذهو 5»«اهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن دق تنك»

 .يتأي امك كلذ ريغب نوكي دقو .هخسنب ظفل عراشلا

 . .هعوضوم -2

 .ثحبي يذلا ملعلا وهف هخ وسنمو ثيدحلا خسان ملع عوضوم امأ

 كسابَع نبا ثيدح نم 11 مقر 5روبقلا ق باب )20( زئانجلا باتك ق عيبرلا هاور -1

 .سنأ ثيدح نم ،هرخآ يف ةدايز عم 5إ(129) 1393 مقر شزئانجلا باتك يف مكاحلا هاورو
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 اهضعب ىلع مكحلا إ نم اهنيب قيفوتلا نكمي ال لا ةضراعتلمل ثيداحألا نع

 لوقلاب هنايب ناك امف .خ وسنم هنأب رخآلا ضعبلا ىلعو خسان هنأب

 نع يملعل ثحبلا وهو رخآلا او هب قوطنم هليلدف لاكشإ الف

 6هملعي نأ بحي نم هنع ثحبي ام مهأ نم وهف ،رخأتملا نم منَقَتلا

 طبنتسي نأ هل نكمي ال ةعيرشلا ماكحأ يف ثحبلل ىدصتي نم لك نأل

 مانقلا ثحب ريغ نم كلذ فرعي م نإ اهتلدأ نم ةعيرشلا ماكحأ

 .داهتجالا تاًمتت نم نفلا اذهو .خسنلا ةلدأ يهو رخأتملا نم

 نأل {كلذ وحنو ،ىتلطملا نم ديقملو !مومعلا نم صيصحتلا ملع ريغ وهو
 طابنتسا ةيفيك ىف لاكشإلا امنو ريسي رابخألا رهاوظ يف رمألا

 ملعلا اذه :ي مهالو .اهيف ملعلا قيقحتلاو صوصنلا ايافخ نم ماكحألا

 ناكف ؛اًريبك امامتها مهدعب نم ملعلا لهأو نوعباتلاو ةباحصلا هالوأ

 بابسأ اونيب دقو .ةئسلا قيقد نم مهبهاذم ماكحأ نوجرختسي ةلا
 .ةنسلاو باتكلا نم خسنلا ملع اهمهأو .كلذ

 رخآ ناك :هلا دبع ع ن رباج ةياور يف ءاج ام ةلدلا نيبأ نمو

 هَقَت دقو رانلا هتسم مم ءوضولا كرت ةقَم هللا لوسر نم نيرمألا
 .يوغللا ثحبلا ليلد نم هيف خسنلا ليوأت

 هاور ام خيراتلا ملع نم مدقتملا اخسان هن رتخت نوكي خسنلا ةلدأ نمو

 ناضمر يف مجتحي لجر ىلع ىتا ةق هللا لوسر نأ هريغو جيدخ نب عفار
 نب رفعج ناك مجتحملا نا ةياورلا يفو . )! و .0موحهاو مجاحلا رطفأ». :لاقف

 نم .4 مقر مئاصلل ةماجحلا ةيهارك باب (60) مرصلا بك ق يذمزتلا هاور -1

 .جيدخ نب عفار ثيدح
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 وم

 هنأ سابع نبا هاور امو .حتفلا لبق ة ةتؤم ي يفوت دقو بلاط يبأ

 ،حتفلا ف ملسأ سابع نباو ٢ 'مئاص وهو مرحم وهو مجتحي ت ىأر

 كلذ» :لاق هنأ هقرط ضعب ىف نل رطفي ال ماجتحالا نا ىلع لدف

 .عفار ثيدح نع رخاتم وهو ،نام ةنس كلذو ،«حتفلا نمز

 اميف ي ءينلا نع يور امك ،عامجإلاب فرعي ام خسنلا ةلدأ نمو

 يف داع نإف هودلجاف رمخلا برش نم» :لاق هنأ هريغو دواد وبأ هاور

 .ةباحصلاو ي ة ءينلا نإف ةيواعم ثيدح نم كلذو 0 ئ ) «هولتقاف ةعبارلا

 رمأ مهدعب نمو ةباحصلا فلاخي نأ 7 كلذ اولعفي م نيعباتلاو

 ةمألا عامجإو .عامجإلاب خوسنم ثيدحلا نأ ىلع َلَدَق .ز هللا لوسر

 ىلع يتمأ عمتجت ال» :ةلي هلوقل 3هيلع عمجلا ةّحصل يعطق ليلد
 ٤ ؟ ١ ,(. . 2 { . لا ناك ايد ل :
 نا الإ ئ «؟ةلالض ىلع يتما 7 عمجيل هللا ناك ام» وا ) «لالض

 .ملعأ هللاو رخ آ ليلد هخسني الو ،ليلدلا خسني :ي ال عامجإلا

 هاورو .929 مقر "مئاصلل ءيقلاو ةماجحلا باب (32) مرصلا باتك يف يراخبلا هاور -1

 ثيدح نم 5775 مقر كلد يف ةصخرلا يف ءاح ام باب (61) موصلا باتك يف يذمزنلا

 ".سابع نبا

 ثيدح نم {4484 مقر ،رمخلا برش يف عباتت اذإ :باب ،دودحلا باتك يف دواد ربأ هارر -2

 مقر ...رمخلا برش نم ءاج ام باب (15) دودحلا باتك يف يذمزنلا هاورو .ةريره يبأ
 .ثيدحلا خسن ىلع لالدتسالا ريخألا اَذَه يف رظناو .ةيراعم ثيدح نم 44

 .180 ص ردلا يف يطريسلا هدروأ 3
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 اوبرتقي ال نأ ءاملعلاو نيتفملاو ظاعولا ىلعو :(هيبنت

 هخ سانو هعاونأو \ٹيدحلا بيرغب ملعلا دعب الإ كلذ نم ءيش لعفل

 هللاو همولعو نآرقلل مهملع لعب كلذو هقفلا لوصأب ماملإ عم هخ وسنمو

 .ملعأ
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 ثدحلاو ةاورلل نيثدحملا دقن -اسماخ
 , د ء ء

 . درلاو لوبقلاب هطابتراو هروطتو دقنلا ةاشن وا

 م م © م

 ةفاك سانلا ىلإ كت ادمحم هلوسر ثعب 7 زع هللا ن :لوقأ

 :لاقف هنع ةنابإلا عضوم هلعجو ءيش ًركل انايبت باتكلا هيلع لزنأو

 لحنلا] همهي لت اَم ًم سانلل نيبتل ل كيلإ آلَزن اول

 يذلا مهيل نيبتل الإ َباَتكلا َكيلَع اَنلَرنأ امو :لاقو .[هم
 م ۔

 ًاَحَو زع هللا نع نيبملا وه تي ناكف .[64 لحنلا] هيف اوفلتخا

 امو هب لَجَو رع هللا دارأ امو سانلا هب بطاخ ام يناعم ةباتك نعو ،هرمأ

 هتنس و هبودنمو هبادآ او هتابجومو هضئارفو هماكحأو هنيد يناعم نم ع رش

 ةت ثبلف اهنب يلا هراث آو ءاهب مكح ييلا هماكحأو !اهنس ىلا

 ضرفب نيدلا ملاعم سانلل ميقي ةنس نيرشعو انالث ةنيدملاو ةكمب

 لالحلا لحيو ،مارحلا مرحيو .ماكحألا يضعمو نسلا نسو ضئارفلا

 ىلع لزي ملف ،لعفلاو لوقلاب لذعلا قحلا جهنم ىلع مهنيد سانل ميقيو
 هقلخ ىلع َلَحَو رع هللا ةجح ثب نأ دعب لَحَو رج هللا هافوت ىتح كلذ

 هصاخو ههباشتمو هباتك مكحم نم هيلع لد امو .نيبو هنع ىدأ امل

 زا : هلل لوسر نأ هناحبس م هلل انملع نيح 5 ؛هخوسنمو هخسانو هماعو

 . وه ف ه ۔ و
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 ظفللاب ةّسلاو نآرقلاب هيلع لزني مالسلا هيلع ليربج ناكو .[3-4 مجنلا]

 عط ي نمط :هدابعل لجو ًرَع هللا لاقو .ةيناثلا يف نايبلاو لوألا ف

 لوسرلا مكا آمو :لاقو ،[80ءاسنلا] هللا عاطأ َدَقَق لوسرل

 غيلبتب هتمأ هت هلوس رمأو .[7 رشحلا] هاوه ناق هنع ْمُكاَهَن اَمَو ُهوُدُحَف

 سانلا ةداعس متتل ةئسلا يهو .ةمكحلاو باتكلا نم مهملع ام

 ةالصلا هيلع لاقو .فينحلا هنيد عابتاب .ة يوَرحألاو ة ةيويندلا

 رّضن» :هل ظفللاو دمحأ مامإلاو حاحصلا بتكلا لهأ هاور اميف مالسلاو
 م را هم

 بر نإف 8«هريغ هغلبي ىتح هظفحف اثيدح انم م عمس اءرمأ هللا

 ة رمأ امك .هنم هقفأ وه نم ىلإ هقف لماح برو ،هيقفب سيل هقف لماح
 مدعو هنع غلبملاب كسمتلا وهو غيلبتلا اذه ةرمثب رمأ هنع غيلبتلاب

 ني يدهلا ءافلخلا ةعسو قنسب مكيلع» :ذل ة لاقف هيف طيرفتلا

 تانَدحُمو مكايإ ؛.ذجاوتلاب اهيلع اوضعو اهب اوكسمت نيدشازلا

 صرخ نم لب دقو .«ةلالض ةعدب لكو 3ةعدب ةثدحم لُك نإف ،رومألا

 ةق هللا لوسر ثيدح ىلع _ مهيلع هللا ناوضر . ةباحصلا

 ثيح ادبأ هوأش غلبي ال اغب هنع نيغلبملا لوأ مهو هظفحب و هب مهمامتهاو

 ةكرح لك مهدعب نمل اوغلبي نأ . مهيلع هللا ناوضر . مهتفي م

 .2656 مقر عامسلا غيلبت باب إ(07) ملعلا باتك يف .يذمزتلا هاور -1

 ثيدح نم :47 مقر ةسلا موزل ق باب ةنسلا باتك ي دواد وبأ هاور -2

 .ضابرعلا
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 مهنأ ةّسلا بتك عبتت نم كرديل ىَّتَح ةق هنم تناك ةّحلخو

 هغلبمو صرحلا اذه ةفرعملو .هولقنو هوور الإ نق هنع ردص ائيش اوكرت ام
 انأ تنك» :لاق هسنأ ُهنَع للا يضر باطخلا نب رمع انديس ثيدح ركذأ

 اًتنُكَو 5ةنيدملا يلاوع نم يهو ،ديز نب ةيمأ ىب يف راصنألا نم يل راجو

 تلزن اذإف ،اًموي لزنأو اموي لزني 5ق هللا لوسر ىلع لوزنلا بوانت

 .١"”«كلذ لثم لعف لزن اذإو ،هريغو يحولا نم مويلا كلذ ربخب هتئج

 ثيدحلا عامس ىلع . _ مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا رفوت امكو

 نيداه قافآلا يف ماركلا ةباحصلا عّزوتف هرشنو هتعاذإ يف اوبستحا هلمحو

 هللا ناوضر ةباحصلا نم صرحلا اذهو .نيدشرمو نيملعمو نيغلبم

 .مهدعب نمف "نيعباتلا نم مهدعب نل ىرس مهيلع

 .مهنع ثيدحلا يقلتو ةباحصلا ةاقالمل ةريثكلا نيعباتلا تالحر يف نإو

 ةحضاو ةروص انيطعي ام ةقشمو ءانع نم تالحرلا هذه يف اومّشحت امو

 بيسملا نب ديعس نيعباتلا مامإ اذهف .هغلب يذلا وأشلاو صرحلا كلذ نع

 ول :لوقي يعشلا اذهو .دحاولا ثيدحلا يف انالث ريسأل تنك نإ :لوقي

 اميف هعفنت ةملك ظفحف نميلا ىصقأ ىلإ ماشلا ىصقأ نم رفاس الجر نأ
ّ . 

 .«عيضي ال هرفس نأ تيار هرمع نم هلبقتسي

 نسبا ثيدح نم 589 مقر {ملعلا يف بوانتلا باب (27) ملعلا باتك يف يراخبلا هاور -1

 .سابع

 .رتع نيدلا رون /د :قيقحت }128 ص ثيدحلا بلط يف ةلحرلا :يدادغبلا -2
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 ؛لبق نم كلذ مهل مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا رس دقو

 يف رهش ةريسم ُهنَع هلل يضَر يراصنألا هللا دبع نب رباج اندّيس لحر دقف

 لحترا كلذكو ؛لصألا يوارلا نع هعمسي ىَّتَح ماشلا ىلإ دحاو ثيدح

 عمسي نأ لجأ نم رصم يف رماع نب ةبقع ىلإ يراصنألا بويأ وبأ

 ."ىدادغبلل ةلحرلا يف ءاج امك لحتراو هعمسف اهنم اًذحاو اًئيدح

 يف صقنلاو ةدايزلاو نحللا نم نوعباتلاو ةباحصلا ظفحت كلذكو

 ق ملسم مامإلا ىورو . ز ءينلا نع درو امك نيد هنأل ثيدحلا

 نيذلا مه لئاوألا ءالؤهو .نأشلا يف مهظفحت نع تاياور ةدع هحيحص

 ؟ ةغل دقنلا وه امف .ثيدحلا يف دقنلا اومس

 :دقنلا فيرعت -1

 زييمت اذك و اهنم فيرلا جارخإو ،مهاردلا زييمت :ةغللا يف دقنلا

 :رعاشلا لاق .اهريغ

 فيرايصلا داقنت ريناندلا يفت ةرجاه لك يف ىصحلا اهادي يفنت

 ةفيعضلا نم ةحيحصلا ثيداحألا زييمت نيثدحملا حالطصا يفو

 .اًميرحجتو اقيثوت ةاورلا ىلع مكحلاو

 ىرخأ نادلب لإ لحترا نمم ديدعلا دجتس ‘ثيدحلا بلط يف ةلحرلا :يدادغبلا :عجار -1

 .ةهفاشم هتاور نم هذخأو ©‘ثيدحلل ابلط

 ُ ص ۔

 .اسذعب اسر 122ص ` !ج حيحصلا ةمدقم :ملسم حيحص حرش :يرورنلا -2
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 .هتيمها 2

 ناك لب ةيملع ةبغر عابشإ درجمل نيثزحملا دنع دقنلا نكي ملو

 هتاه اهتلُمحت نل ةنامألا هتاه هاجت ةيلوؤسملاب روعشلا كلذ هل مفادلا

 ةصلاخ اهدعب نمل ةقبط لك اهملستل مهدعب نمف ةباحصلا نم ةمألا

 لوسر رمأل ةباجتسا 3اهراهنك اهليلو ءاضيب ةيقن ،ةبئاش اك نم

 دهاشلا غلب يل» :اضيأ هلوقلو .هركذ فلاسلا ثيدحلا يف ةل هلل

 نع صحفلاب ًالإ كلذ ظفح مهل ىتأتي الو ءاهلاثمأ يف «بئاغلا

 اهب لمعيو ةاقللا مالكب ذخؤيل ،مهلاوحأ نع ثحبلاو ،ةلَق للا

 نم لذعلا سانلا فرعيل كلذ ىوري وأ ؛لمهيو مهريغ مالك حرطيو

 حرخلاب هنع ربعملا ملعلا وهو قيقدتلاو صحفلاب الإ كلذ نوكي الو هريغ

 .ليدعتلاو

 . ةت لوسيلارصع يف دقنلا -3

 نكي و ،هتايح ىق ةق هللا لوسر ثيداحأ يف ثحبلا أدب دقنلا اذهو

 ىلع ناك راسفتسالا اذهو 3ةلقَت هسفن هللا لوسر لاؤس الإ هنيح ىف رمألا

 مهضعب بذكي الو ،نوبذكي اوناك ام ةباحصلا .ادج قيض قاطن

 نم عون وأ "قيقدتلا وه تقولا كلذ يف ثحبلا ةياغ ناك لب 3اضعب

 هاورو .(1354) 446 مقر ...اهديصو ةكم ميرحت باب (82) جحلا باتك يف ملسم هاور -1

 .حيرش يبأ ثيدح نم 02876 مقر ،هيف لاتقلا ميرحت باب (111) جحلا يف يئاسنلا
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 مالسلا مهيلع ميهاربإ ءايبنألا بأب ةوسإ كلذ ف مهلو .ةنينأمطلاو قيثوتلا

 بر ر ير لاق ذإوإ» :ىلاعت هلوقب هلاؤس نع لجو زع ىلوملا انربخأ 5
 م ه ه . 4 م ف م

 نميل نكمو ىلب :لاق ؟نموت ملوأ :لاق ء'ىَقَوَمْلا ييحن فيك ينرا
 ق 7 دق مالسلا هيلع ميهاربإ نوكي نأ لاحُمو ٤ ] ةرقبلا] هيبلق

 اذكهو ؛كلذ نع موصعمو ،للا ليلخ هنأل ،ىلاعتو هناحبس هللا ةردق

 .ريغ ال يلقلا نانئمطالا نم ديزمل فق ءيبلا ةايح يف ةباحصلا قيقدت ناك

 دُمحم اي :لاقف قي هللا لوسر ىلإ ءاج ةبلعث نب ماًمض نأ كلذ ةلثمأ نمو

 :لاق ؛قّدص :لاق ؛كلسرأ هللا نأ معزت كنأ انل معزف كلوسر اناتأ

 :لاق ؛قّدص :لاق ؛انتليلو انموي يف تاولص سم انيلع نا كلوسر معزو

 :لاق ؛قدص :لاق ؛انتََس يف ناضمر رهش موص انيلع نأ َكْنوُسر معزو

 ؛قّدص :لاق ؛اليبس ه عاطتسا نم تيبلا م جح انيلع نأ َكُنوسر معزو

 لاقن ؛ن فنم صقنأ الو نهيلع ديزأ ال ىلاب كثعب يذلاو :لاق

 ٥ ه ۔و ِ ّ ا

 ."»«ةنجلا نلخديل قدص نئل» :ةلي هللا لوسر

 .ةباحصلا دهع يف دقنلا 4
 ًالكش _ .. مهيلع هللا ناوضر _ ةباحصلا رصع يف دقنلا ذخأ ئ

 ر ۔ م س

 امنإ 1 اظفحو ايلبت مهئيبن ثيدح ىلع ةنمألا مهف رخآ

 نم «(12) 10 مقر ،مالسإلا ناكرأ نع لاؤسلا باب (3) ناميإلا باتك يف ملسم هاور -1

 .سنأ ثيدح
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 دهلا ىصقأب اهغيلبتو ،هجو متأ ىلع اهلمحب اوماق ةميظع ةيلوؤسمل
 هنأ ُهنَع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نع لقن دقف ؛قوثولاو يرحتلاو

 ‘ثروت نأ سمتلت تءاج ةدجلا نأو ،رابخألا لوبق يف طاتحا نم لوأ

 ركذ ةفق هللا لوسر نأ تملع امو ءاميش هللا باتك يف كل دجأ ام :لاقف

 اهيطعي هللا لوسر ترضح :لاقف ةريغملا ماقف ؟سانلا لأس مت .ائيش كل

 ،كلذ لثمب ةملسم نب دمح هل دهشف ؟دحأ كعم له :هل لاقف سدُسلا
 ثيدح يف ُهنَع للا َيضَر باطخلا نب رمع نع ءاجو .)ركب وبأ اهل هذفنأف

 "كلذ لعف مل هلأسف 3هل نذؤي ملف 5االث يرعشألا ىسوم يبأ ناذئتسا

 ملف اًمالث مكدحأ ملس اذإ» :لوقي يق هللا لوسر نم عمس هنأب هل ىورف

 اودهش رفنب هيلإ ءاجف ،كلذ ىلع دهاش نايتإب هفلكف 3«عجريلف بحي

 .ثيدحلا كلذ لاق فق هللا لوسر نأب هل

 بلعو رمعو ركباب » :"نيحور" باتك يف نبح نيا ل
 مهعبت مت ،رابخألا يف لقنلا نع ثحبو ةياورلا نع شف نم لوأ مه
 . ©ة«سلانلا

 02102 مقر ،اهنبا عم ةدحلا ثاريم يف ءاج ام باب (11) ضئارفلا باتك يف يذمزنلا هاور -1

 .دوعسم نبا ثيدح نم
 نم {13560 مقر ،ناذمتسالا فيك باب 13(5) .حاكنلا باتك يف (ىربكلا) يقهيبلا هاور -2

 .رمع ثيدح

 .37ص .1ج ،نيحورجلا :نابح نبا -3
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 :نيعباتلا دهع يف دقنلا -5

 يف نيعباتلا ليج كلس دق» :هصن ام باتكلا يف نابح نبا ىورو

 م هيدهب ىدتهاو مهتنسب نتساو اودتقا مهبو {ةباحصلا كلسم كلذ

 .)«مهدع ةريثك ةعامج تايورم ق ظميتلا نم اونتسا اميف

 دمحم ليلجلا ئعباتل نع يور» :ةمدقملا يفو هحيحص يف ملسم لاقو

 _ أي هللا لوسر باحصأ يأ _ اونوكي مل :لاق هَنأ نيريس نب

 رظنيف مكلاجر انل اومس :اولاق ةنتفلا تعقو املق ،دانسإلا نع نولأسي

 .”«مهنع ذخؤي الف عدبلا لهأ ىلإ رظنيو مهثيدح ذخؤيف ةنسلا لهأ ىلإ

 ط بضلا بناجب ةلادعلا نع ثحبلاب نيعباتلا رصع يف دقنلا زاتما دقو

 يف ثحبلا ذخأ مت تناك ييلا ثادحألاو ،اهوشاع يلا فورظلا ةجيتن

 هدرون ام اذهو ‘ثيدحلا نيودت تقو ىلإ جهنملا سفن نيعباتلا يعبات رصع

 .ملعأ هللاو نأشلا يف

 .اهدعب امو 38ص .1ج ©نيحورججلا :نابح نبا -1

 .نيدلا نم دانسإلا ا نايب .(5) حيحصلا ةمدقم :ملسم -2
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 هقرطو نملا ذر ةفرعم ۔اسداس

 2٥ ع 9ِ م

 دق نيعب اتلاو ةب احصلا دهع نم نيملسملا نا رم امم رين لق

 انسو ادنس يبنلا نم ةدراولا رابخألا حيحصت يف اودهتجا

 ةحص اهيلع رودي لا ةلعلا هنأل دنسلا حيحصت يف مهداهتجا انيبو

 مهعنطصا نمم انرصع يف غباونلا ضعب , عدتبا دقف اذه عم نكل ،نتملا

 نيملسملا نم اهسفنل مهترخداو دقاحلا ينارصنلا برغلا رامعتسالا

 اومعزف نيرشبملا نيملسملا خويش اوناكف نوقرشتسملا امأ .نيقرشتسللا

 اهب جاجتحالا زوجي ال اهنأو لصأ الو اهل ةحص ال ثيداحألا لك نأ

 ىلع لخدف ،نتللا اولفغأو ةاورلا يف اودهتجا ءاملعلا نأو ،نيلا يف

 اولوأ مهعم نيقعانلا نيملسملا نم ضعبلاو .نوتملا نم أطخلا مهمعز

 مهنأ نيمعاز ،مهاوهو مهلقعل ودبي امب اهوفنو ثيداحألا كلت

 ثيداحألا يف نعطلا نأ اولهجو ،حيحصلا يملعلا ثحبلا اوعبتا

 نالعإ وه امنإ ةم ءينلا ىلإ اهتبسن ةحص يف كشلاو ةحيحصلا

 رصق وأ «يبرغلا ثيدحلا ملعلاب هيلإ دمع نمم اًدُمع نيملسملل ءادعلاب

 عضولا فرعي :اولاقو 3هيف اوملكتو "نتملا يف اوثحب دق دسلا يف اوثحب نيذلا

 :ةيلاتلا نئارقلاب نتملا يف

 ةغللاب مالإ هل نم كردي ثيحب ئورلا ق ظفللا ةكاكر :الو -
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 ام نأب يوارلا َحَرَص اذإ اذه 5 ءيبلا ةحاصف نم سيل اذه نأ هلوصأو

 ةُككر ىلع ةكاكرلا رادمف كلذب حرصي مل نإف ؛ةلق ءيبلا ظفل هيوري

 ظفللا ةمحر اهيلإ مضنت مل نإو عضولا ىلع تلد تدجو امثيحف .ىنعمل

 نبا كلذب َحرَص امك ،ةءادرلا ىلإ عجرت ةكرلاو نساحم هلك نيدلا نل
 . رجح )1(

 ناحنذابلا» :وحن نسحلا اهبذكي قلا فثيداحألاك ىنعملا داسف :ايناث

 ناطيش هبرقي مل اًضيبأ اكيد َذَحَتا نم» :هوحنو ؛»«ءاد [اگت نم ءافش

 ‘تاوهشلا ءاورو ريسلاو دسافملا ةحابإ ىلع لدي ام وأ ،‘}ةرحس الو

 ال تافزاحب ىلع لمتشا ام وأ ‘_«ةدابع ليمجلا هجولا ىلإ رظنلا» :وحن

 ييلا ىعفألا قرع نم ءامسلا يف يلا ةَّرحلا» :وحنك ءالقعلا نع ردصت

 ثيدح ًإككو 8}«ةوالحلا 7 ولح نمؤملا» :وحنكو ،«شرعلا تحت

 .41 ص كركفلا ةبخن حرشب رظنلا ةهزن :رجح نيا -1

 يف ينولجعلاو .128 ،ةركذتلا يف تفلاو .144ص ثةعوفرملا رارسألا يف يراقلا هدروأ -2
 .328رم 1ج ءافخلا فشك

 .3-4ص ‘تاعوضوملا يف يزوجلا نبا هاور -3
 010ج (ن ، ح ، !8 م) 436و 370و 35ص ‘ةعوفرملا رارسألا باتك يف يراقلا هدروأ 4

 .102ص

 ىَّنَع اهمرح نمو» :وه ثيدحلا مامتو .1612 مقر (367ص ،1ج زنكلا يف يدنهلا هاور -5

 اولكو مكسفنأ ىلع تابيطلاَو هللا ةمعن اومحت ال ،هلوسرو هللا ىصع دقف هسفن

 .يلع ثيدح نم ««لَحَو َرَع هللا ةبوقع مكتمزل اولعفت مل نإف ساوركشاو اوبرشاو
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 .ليوطلا قانع نب جوع ثيدحك هنالطب ىلع ةحيحصلا دهاوشلا تماق

 رادل" يف هتيزوملا ميف نيا كلذ لك ركد دقو
 عامجإ وأ ةرتاوتملا ةئسلا وأ باتكلا رصن ضقاني ام :انلان

 ةعبس اَهَنأو) ايندلا رادقم ثيدح ميركلا نآرقلا فلاخي اًممف .نيملسملا

 .ةسايقلا مويل ىقبي مك املاع دحاو لك ناكل حص ول اذهف "(ةنس فالآ
 اًمَسنا لق اَماَسْرُم نيأ ةعاسلا نع كولسل :لوقي لَحَو رَع هللاو

 ونف يي قمان سنر اين
 اضقانم عقو ام وأ ،[187 فارعألا ه«ةتغب الإ ,مكيتاق ل ضرألاو

 لكو ،دمحأو اًدمحم همسا نم حم ثيدحك .ةنيب ةضقانم ةنسلا حيرصل

 نم مولعم وه امل ضقانم اذهو .رانلا لخدي ال ءامسألا هتاهب ىمست نم

 لمعلاو ناميإلاب امنإو ءامسألاب اهنم راجيال رانلا نأ ةرورضلاب نيدلا
 .حلاصلا

 هنأل ةفالخلاب ئلع ةياصو ىلع صني ثيدح لك :اعبار -

 ةعيابم هدعب نم مث ،قيدصلل اهتعيابم نم ةمألا هيلع تعمجأ امل فلاخم

 .ةفيقسلا يف عقو ام عقو ام ةت هفلخي نُم ىلع صن ولو ،ةياصو ال

 مدعو رمأ نامتك ىلع ةباحصلا قفاوت يعاي ثيدح ك :اسماخ -

 هللا مرك . _ . بلاط يبأ نب ئلع ديب ذخأ قي هنأ ثيدحك هلقن

 يخأو ييصو اذه» :لاق مت {ةباحصلا رضحمب مخ ريدغ يف .ههجو
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 امك . _ .هنامتك ىلع ةباحصلا قتاو 5خلا«...يدعب نم ةفيلخلاو

 .هرييغتو قرفلا ضعب معزت

 يف ترح يلا ةيخيراتلا قئاقحلل فلاخم ثيدح لك :اسداس -

 عضو ثيدح لثم ،هنالطب تبثت نئارقب نرتقا وأ ، ةلقم هللا لوسر دهع

 ةداهش هيف نأ اهنمو ،هوجو ةدع نم حضاو هبذكف ربيخ لهأ نع ةيزجلا

 فورعمو ؛قدنخلا ةوزغ يف كلذ لبق دعس يفوت دقو ،ذاعم نب دعس

 ماع دعب تلزن امنإو ،كاذنآ اهعضو تعرش دق نكت مل ةيزجلا نأ

 .نميلا دوهيو نارجن ىراصن ىلع اهعضو نيح كوبت

 يف لاغم بصعتم وهو يوارلا بهذمل ثيدحلا ةقفاوم :اعباس -

 يف ئجرم وأ ،تيبلا لهأ لئاضف يف اثيدح يضفار يوري نأك .هبصعت

 .ءاجرإلا

 ال ئ هلقن بابسأ رفاوتت ميسج رمأ نع اربخ نوكي نأ :انماث -

 .كلذ لثم يف رابخألا رهاظتب ترج ةداعلا نأل دحاو الإ هلقني

 لباقم ميظعلا باونلا يف طارفإو تافزاجم ىلع ثيدحلا لامتشا :اعسات -

 ثيدح يف ريثك اذهو ،ريقحلا لعفلا ىلع ميظعلا ديعولا وأ ©ريغص لمع
 هل ارئاط ةملكلا كلت نم هللا قلخ هللا الإ هلإ ال لاق نم» :كلذ لاثم صاصقلا

 .‘}«هل نورفغتسي ةغل فلأ نوعبس ناسل لكل ناسل فلأ نوعبس

 .226رص ،10ج (ن ، ح غ ا ، م) 433 ،ةعوفرملا رارسألا باتك يف يراقلا هدروأ -1

 .185ص 52ج ،ةعونصلل ئلآللا ف يطريسلاو اك75رص ،2ج ءافخلا فشك يف ينوجلعلا هاور -2
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 ةجيتن ثيدحلا ءاملع رثكأ دنع نوكت ةصاخ ةكلم :ارشاع -

 ةرثكلو .هقرط ةنراقمو هظفحو ) ل هللا لوسر ثيدح مهتساردل

 نب عيبرلا لوقي اذه يفو .ىتفملا نم قداصلا مالكلا نوفرعي مهتسرامم
ُ . 1  

 اثيدح ثيدحلا نم نإ» :دوعسم نبا باحصا دحا ليلجلا يعباتلا ميثخ

 ةملظك ةملظ هل ثيدحلا نم نو كب هفرعن راهنلا ءوضك ءوض هل

 .0«اهب هفرعن ليللا

 نبا هركذ لق نملا ق عضولا ةمالع هوجو نم انه ركذ ام لكو

 .ملعأ هللاو ،“رانملا” يف ةيزوجلا ميقلا

 ثيدحلا مولع :حلاصلا يحبص /د .94ص 52ج راظنألا يناعمل راكفألا حيضوت :يناعنصلا -1

 .264ص هحلطصمو
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يناثلا مسقلا





 ثيدحلا حلطصم ملع :ديه
 عماسلا بادآو لمحتلاو ةياورلاب قلعتي ام َوُهَو ،يناثلا مسقلا وه

 نع ةذبنو ءاهبابرأب فيرعتلاو ثيدحلا ن نم حاحصلا نع ةذبنو ،بتاكلاو

 يلا تاودألا تمت ة دقف هيلعو .الصفم كلذ ريغ ىلإ ©نيعباتلاو ةباحصلا ا

 عاونأ فيرعت انل يقبو انتمو ادنس ،ميقسلا نم حيحصلا اهب فرعي

 اثسيدحلا حلطصمب هتيمست ىلع نوثدحملا قفتا يذلا وهو .ثيدحلا

 .هريغ نم حيحصلا مسا فرعي هبو

 هلهأ دنع ثيدحلا نأ _ يايو يخأ اي هللا كملع _ ملعا

 نورخألا دازو .فيعضو نسحو حيحص ىلإ مسقني (لئاوألا نع .رعأ)

 .)دواد يبأل 7 .حلاصلا :هومس اثلاث امسق

 لدعلا لقنب هدانسإ ليمت يذلا دّسملا ثيدحلا وه حيحصلاف

 هذه يقو ،ًالَنعُم الو اذاش نوكي الو ،هاهتنم ىلإ هلوأ نم طباضلا

 ةلع هيف امو ؛لشلاو لضعملاو عطقنملاو لسرملا نع زارتحا فاصوألا

 __ اهركذ يتأي عاونأ هذهو .اهفصو ٌمَدَمَت قلا للعلا نم ةحداق

 لهأ نيب فالخ الب ةحصلاب هيلع مكحي يذلا وه اذهف ةلا ءاش

 دوجو يق مهفالتخال ثيداحألا ضعب ةحص ق نوفلتخي دقو . ثيدحلا

 .187 ةحفص يف هنع مالكلا يتأيس ام وهو -1
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 ىتمو .فاصوألا هذه ضعب طارتشا يف مهفالتخال وأ ،هيف فاصوألا هذه

 فاصوألا رئاس عم هدنس لصتا هنأ هانعمف حيحص ثيدح اذه :اولاق

 دقو .طباضلا مهي دق ذإ هتحصب رمألا سفن يف اعوطقم سيلو ،ةروكذمل

 ىلع دراولا ثيدحلو .لدع ريغ وهو كيولرل ةلادع هداقتعال هلع ك
 هلوأ نم دحاو نع دحاو هتياورب درفنا ولو احيحص ىمسي ةذصلا هتاه

 ثيدحلا اذه :اولاق اذإ كلذكو .بيرغلا نم عون وهو هاهتنم ىلإ

 دق ذإ رمألا سفن يف بذك هنأب اًعطق كلذ سيلف .حص ال وأ \فيعض

 حصي مل امَّنإَو ،بوذكلا قدصي دق ذإ ،رمألا سفن يف اقداص نوكي

 ةَمَدَمُس لا هذهو ،ريغ ال روكذملا طرشلا ىلع هدانسإ حص وأ هدانسإ

 .ملعأ هللاو \تيدحلا عاونأ نم يتأي اميف اهتاعارم بجي اهانمدق لا
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 لربقل) برث)

 | - 1 حيحصلا ثيدحلا

 - 2 نسحلا ثيدحلا

 - 3 حلاصلا ثيدحلا

 ورورا) ربلا
 ثيدحلا - هعاونأو فيعضلا

 لسرملا -
 عطقنملا -
 عوطقملا -
 لضعملا _

 سلدملا

 للعملا
 برطضملا -

. _  

 ركنملا -
 . كوتملا -

 ع وضوملا ربخلا - 2
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 لوبتملاربخلا

 ا ٥ ٩ ٣ ( ٩ ٨

 وهو :دودرمو حيحصلا وهو لوبقم :ناعون هباقلأ عيمج ق ثيدحلا

 هعاونأ تحت جردني يذلا يعيبطلا ميسقتلا وه اذه .كورتملا وأ فيعضلا

 هنع ربعلا ةاورلا لاوحأ توافتب اًمعضو ةحص توافتت ةريثك عاونأ

 نيثدحملا ميسقت وهو ،نتملاب هنع ربعملا يورملا صنلا لاوحأو .دنسلاب

 .لئاوألا

71 ّ , 7 
 ىلع هورثآ ثيدحلل يثالث ميسقت ىلإ نورخأتملا حلطصا نكل

 .ماسقألا هذه دحأ نع جرخي ال ثيدحلا حبصأف قباسلا ئئانثلا ميسقتلا

 وهو ) هيلع در او رخآ ححصمم حيحص وأ ) هسفنب حيحص اماق -

 .هريغب حيحصلا

 ٠ هيلع دراولا هل نسحملا هريغب نسح وأ تاذب نسح امإو -

 هقوف ام ىلإ كلذ نع هلقني ام ىتأي ال ايوق افعض فيعض اًتمإَو _

 امك .ي هب لمعلا كرتي الف هريغب ربجني فيعضلا نم ع ون امإو . كرتيف

 .يأرلا ىلع سايقلا لبق هب لمعي :لبنح نب دمحأ لاق
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 حيحصلا

 وهو &هاهتنم ىلإ هلوأ نم هلثم نع طباض لدع هلقني يذلا وهو

 اميف انيب دقو ؤللعُم الو ذاش ريعو .يعباتلا وأ يباحصلا وأ لوسرلا

 .اهنهوي وأ اهححصي امو نوتملاو ديناسألا لاوحأ قبس

 :اهتظحالم يغبني ءايشأ ةعبرأ يف كلذ نايبو

 :هل لاقيو ،هرخآ ىلإ هلوأ نم هتاور لصتا ام وه دّنسملاف 1

 وهف وار هدانسإ نم طقس يذلا ثيدحلاف . “لصُتملا” وأ أ ““لوصوملا”

 فيعض وهو لسرم وهف ايباحص طقاسلا ناك نإف لاصتالا دقاف

 .رخآ قيرطب الوصوم دجو نإ الإ حيحصب سيلو

 يف ناك ءاوس ،لجر يباحصلا دعب هدانسإ نم طقاسلا كلذكو -2
 يف ركذ وأ رثكأ وأ ادحاو طقاسلا ناك ءاوسو ،هرخآ وأ هطسو وأ هلوأ"

 .كلذ وحن وأ خيش وأ لجرك مهبم صخش هدانسإ

 هاور امل افلاخم ةقثلا هاور ام وهو اذاش نوكي نأب نتملا يفو 3

 .ةقث نم رثكأ وأ هنم قثوأ وه نم

 .ثحبلاب ًألإ كردت ال ةيفخ ةلع هيف ام وهو .للعلا كلذكو 4

 / .ةيافكلا هيف امب نتملاو دنسلا فيرعت رم دقو
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 : هطورش

 ،طبضلاو \ةلادعلا :طورش ةسمخ هيف تعمتجا ام حيحصلاف 3نذإ
 ث ه و

 :لاقف ينوقيبلا اهمظن دقو .ةلعلا مدعو ذوذشلا مدعو ‘ لاصتالاو

 لعي وأ ةشي ملو هدانسإ لَصَت ا ام وهو حيحصل ١ اهلؤأ

 هلقنو هطبض يف دمتعم هلثم نع طباض لدع هيوري

 ذخؤي ام نومأم مهلك ةئام ةنيدملاب تكردأ» :دانزلا وبأ لاق كلذلو

 كلام نع يور ام كلذ لثمو ،هلهأ نم سيل لاقيو ‘ٹيدحلا نم مهنع

 ةوق بسحب افعضو ةوق هتاجرد توافتتو .هتاذل حيحصلا وه اذهف .اضيأ

 .رابتعالا يف اهفعضو طورشلا
 م مم م و د

 حجر ريو ،لمعلا هيلعو ةجح نوكيو لبقي طورشلا رفاوت عم دراولاو

 .اعم لمعلاو ملعلا ديفي هنأل ،رتاوتملا دعب وهو لالدتسالا ق هريغ ىلع

 . م 2 ء

 : ديناسألا حصا

 2 ء ۔٥ و. ۔ه و ء

 حصأ اهنأ ىلع اوق قتا ديناسألا ضعب نفلا لهأ ركذ دقو
 « ش ء دم

 :اهلك ديناسألا حصا» :لاق هنأ هيوهار نب قاحسإ نع اوورف ديناسألا

 . ِ ّ ش هد

 .لبنح نب دمحا نع هلثم اوورو .«هيبأ نع ملاس نع يرهزلا
  ه ء د ه ,

 دصح ديناسألا حصأ» :لاق هنأ سالفلا يلع نب ورمع نع اوورو
» 

 .«يلع نع ةديبع نع نيرنس نب
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 نيع نم مهنم مث .امهريغ نعو ،هلثم ينيدملا نب يلع نع اوورو
 ّ ث ٥

 . نوع نبا هلعج نم مهنمو ،ينايتخسلا بويأ هلعجو دمحم نع يوارلا

 ميهاربإ نع شمعألا : اهدوجأ» : لاق هنأ نيعم نب ىيح نع اوورو

 .كلذ ريغ ىلإ ...«هللا دبع نع ةمقلع نع

 ةديبع وبأ هاور ام اهحصأ نإ» : انباحصأ هححص ام ىلع لوقن نحنو

 ةديبع يبأ نع عيبرلا هاور ام هدعب نمو {ةباحصلا نع ديز نب رباج نع
 .هنع ةديبع يبأ ذيمالت هاور ام ئ ،هريغو رباج نع ملسم

 نع ةاورلا يف نكي مل هنأ ىلع» :حالصلا نبال اعبت نفلا لهأ لاقو

 نأ ىلع حاحصلا بتكلا يف اوقّقَتا مث ،ئيعفاشلا نم لجأ كلام
 ۔ ه مو ث  ء

 اهنأ ىلع اولاقو امهطرش ىلع ناك ام مث ،ملسمو يراخبلا اهحصأ
 ."كلام أطوم نم حصأ

 نب رفعج» :تيبلا لهأ ديناسأ حصأ نإ ةرغلا لهأ ضعب نع لاقيو

 .«ةقث رفعج نع يوارلا ناك اذإ ئلع نع هدج نع هيبأ نع دمحم

 ء « ء ُ 13

 يبا نب سيق نع للاحخ يبأ نب ليعامسإ» :قيدصلا ديناسا حصاو

 .«ركب يبأ نع مزاح
 و ء ُ 2 ع د ع

 .«هدج نع هيبا نع م اس نع يرهزلا» :رمع ديناسأ حصاو

 ء  ث ء ّ ث .

 .«ةريره يبا نع بيسلل نب ديعس نع يرهزلا» :ةريره يبا ديناسأ حصاو

 .فرصتب 15-016ص "ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -1

- 179 - 
14 



 .«رمع نبا نع عفان نع كلام» :رمع نبا ديناسأ حصأو

 ،«ةشئاع نع مساقلا نع رمع نب هللا ديبع» :ةشئاع ديناسأ حصأو

 .اذه ريغ ليقو

 نب رباج نع ةديبع وبأ» :سابع نبا ديناسأ حصأ» :نحن لوقنو

 هانتبلأ هوحُحصو اثيدح انريغ ىور اذإو . «سابَع نبا نع ديز

 ،نآرقلا قفاوي امب نآرقلا صنل هرهاظ اًملاخم ناك نإ احلاص اليوأت هانلوأو

 نع بيبح نب عيبرلا ىور امل ) كلذو ،‘بهذملا لهأ عامجإ هيلع امبو

 ينع مكء اَجاُم...» :لاق ف ءينلا نأ سابع نبا نع هقيرط

 .ف«يًَع رسل 7 امو يق ُهَمَقاو مف هللا باتك ىلع هوضرغا

2 , ٥ 

 بابلا اذه ف ثيدح حصا هنإ :ثيدح ك نوثدحملا لاق اذإو

 نع ةحص ً ةدايز هيف نكل ئ . امك نطق حيحص هن ز نوديري ال مهن ق

 .ملعأ هللاو هريغ

 .83 ص 1ج يوارلا بيردت :يطريسلا .55 ص &ثيدحلا مولع ةفرعم :يروباسينلا -1

 نبا ثيدح نم :41 مقر ةلت دمح ةمأ ةمألا ع باب )6( هدنسم ق عيبرلا هاور -2

 .س اع
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 هربخ حيحصلا

 ،هريغب حيحصو ‘هفيرعت قبس دقو هسفنب حيحص :نامسق حيحصلا

 يف قبس امك لوبقلا تافص ىلعأ ىلع رفوتي مل يذلا ثيدحلا وهو
 دحأ هيف نوكي نأكو .ةلادعلا يف ات ريغ لدعلا هيوار نوكي نأك كهفيرعت

 .امهوحن وأ طبضلا مات ريغ ناك وأ ،ةءعورملا مراوخ

 وأ .دسلا طورش هيف ترفوت يذلا قباسلا ثيدحلا نود ثيدحلا اذهف

 وأ هنم قثوأ وه نم ةقثلا هيوار فلاخي نأك ؛مراوخلا دحأ هنتم يف نوكي
 وأ لاثم نم هدضعي ام ءاج نإف .فعض عم دارفنالا يأ 5ةبارغلاك ةلع هيف

 نم لقتنيف «هل ا يوقم ناك رخآ وار نم عطقنم لصو وأ دهاش
 دقو .اذه وهو ،هريغب احيحص نوكيف حيحصتلا ةجرد ىلإ نسحلا ةجرد

 ىلإ هتحص تحجر نإ يقتريف .هريغو ححصم الثم نوثدحملا هيف فلتخي

 .ملعأ هللاو ،هريغب حيحص

 ىلإ نوثدحملا فلتخي دقر» :وه ةرابعلا باوص لعلو خيشلل ةيطخلا ةخسنلا يف اذك -1

 »... هريغو ححصم
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 نسحلا ثدحلا

..: 7 
 لوأو :نسحملا +

 نسحو حيحص لإ ثيدحلا ميسقت هنع فرع نم مدقأ نإ لاقي
َ . ُ 

 مالك ي نسحلا ركذ دق ناك نإو يذملا ىسيع وبا مامإلا فيعضو

 دحأ نع فرعي م ئنالثلا ميسقتلا اذه نا لإ مهلبق نمو هخياشم ضعب

 عماخجلا”» باتك نوثدحملا ًدَع ىَتَح هعماج يف هركذ نم رثكأ دق ذإ «هلبق
 .نسحلا ةفرعم يف لصألا ““ننسلل .& 23 ٤ً

 نسح ثبدح نم باتكلا اذه ق انركذ امو» : هلوقب هفرع دقو

 : هرهش نم

 ه ر . ّ ٥

 .اندنع هدانسإ نسح اندرا امنإف

 دع و د ٤

 نوكي الو ،بذكلاب مهتي نم هدانسإ يف نوكي ال ىوري ثيدح لكو
 د ه

 ثيدح اندنع وهف كلذ وحن هجو ريغ نم ىوريو ءاذاش ثيدحلا

 لصتم طبضلا مات لدع لقنب داحآلا ربخ و» :: هلوقب رجح نبا هفرعو

 . ه . ٥ ل م م ِ

 نإف» :الئاق فاضأ مث ‘٫«هتاذل حيحصلا وه ذاش الو للعم ريغ دنسلا

 :هلوقب ينوقيبلا هفرعو .هتاذل نسحلا وهف طبضلا فح

 .8 ص .ج حيحصلا عماجلا :يذمزلا -1

 .38 ص ركفلا ةبخن حرشب رظنلا ةهزن :رجح نبا -2

 .4 ص ركفلا ةبخن حرشب رظنلا ةهزن :رجح نبا -3
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 ترهتشا حيحصل اك ال هل اجر تدغو اقرط فورعمل ا نسحل او

 :نامسق نسحلا» :حالصلا نبا لاقو

 ققحتت مل روتسم نم هدانسإ لاجر ولخي ال يذلا ثيدحلا امهدحأ -

 يف مهتم وه الو هيوري اميف طخلا ريثك الفغم سيل هنأ ريغ هتيلهأ
 ث

 رخآ ببس الو ثيدحلا يف بذكلا دمعت هنم رهظي مل يأ ،ٹيدحلا

 نم هوحن وأ هلثم يور نأب فرع دق كلذ عم ثيدحلا نتم نوكيو . , ٣7

 امم وأ ،هلثم ىلع هيوار عبات نم ةعباتمب دضتعا ىتح رثكأ وأ رخآ هجو

 وأ اذذاش نوكي الو .هانعم ىق هلثم رخآ ثيدح دورو وهو دهاش نم هل

 . ()«اًركنم

 ٥ ٥ ع ل .و ء

 ظفحلاو طبضلا يف اوغلبي مل هلاجر نأ ريغ ركنملا درفملا نم دعي ام يأ

 هلعجيو نسحلا عون درفي ال نم ثيدحلا لهأ نمو .حيحصلا لاجر
 ٥ ث ۔ و ود 2 ء ء

 نسحلا وه اذه .حيحصلاك هب جتحي هنأل حيحصلا عاونأ يف اجردنم

 .هتاذب

 ريغ نم هطبض فخ لدعب هدنس لصتا ام نسحلا :لوقن راصتخابو

 .ملعأ هللاو .ةلع الو ذوذش

 .31ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -1
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 هربخ نسحلا

 نم هيوار نوكي نأ» :هلوقب حالصلا نبا هفرع يذلا يناثلا وهو

 حيحصلا لاجر ةجرد غلبي م هنأ ريغ ةنامألاو قدصلاب نيروهشملا

 نم لاح نع عفتري كلذ عم وهو ناقتإلاو ظفحلا يف مهنع رصقي هنوكل
 » ر م ح۔ هد 2

 ثيدحلا ةمالس عم اذه لك يف ربتعيو اركنم هثيدح نم هب درفني ام دعي

 مد و ء ء ٥ ء

 اذه ىلعو .اللعم نوكي نأ نم هتمالس اركنم وأ اذاش نوكي نأ نم

 .0)«ىباطخلا مالك لزني يناثلا مسقلا

 دورو نم مزلي ال : لاقو .امهيمالك نيب عمج هانركذ يذلاو» :لاق

 نوكي نأ &ة““سأرلا نم نانذألا”" ثيدحك .ةددعتم قرط نم ثيدحلا

 نب رهش ثيدح نم هحيحص ي هل ناح نب ١ ةياورل عي 0 اسح

 دواد وبأ هاورو .روهمجلا هفعض “رهش”و اعوفرم ةمامأ يبأ نع بشوح

 سيل [نرسح] ثيدح اذه» :لاقو ،يذمزتلاو ةمامأ يبأ ىلع افوقوم

 .31-32ص ،ٹيدحلا مولع :حالصلا نبا -1

 ثيدح نم .7 مقر فضرفو ءوضرلا بادآ ي باب .(15) ةراهطلا باتك ي عيبرلا هاور ۔-2

 .7 مقر سأرلا نم نينذألا ن ءاج ام باب ،(29) ةراهطلا باتك يق يذمزتلاو .رباج

 يبأ ثيدح نم 0134 مقر ، ق عيبللا ءوضو ةفص باب ،ةراهطلا باتك :دواد وباو

 .ةمامأ
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 .)«مئاقلا كاذب هدانسإ

 مهعمج ةباحصلا نم ةعامج ثيدح نم يور دقو» :[يقارعلا لاقو]

 : [حالصلا نبا لاق] ؛ «اهلك اهفعضو ““ةيهانتملا للعلا" يف يزوحلا نبا

 رثوي ال نعي تاعباتملاب لوزي ال ام هنمف ‘توافتي فعضلا نألَو»

 لوزي فعض هنمو ،نيكوزتملاو نيباذكلا ةياورك اعوبتم وأ اعبات هنوك
 نإف {الَسرم ثيدحلا يور وأ ظفحلا ءيس هيوار ناك اذإ امك ،تاعباتملا

 نسحلا جوأ ىلإ فعضلا ضيضح نم ثيدحلا عفتريو .ذئنيح عفنت ةعباتملا

 نيرخأتملا ءاملعلا نم ريثك أطخ نيَبَتَي كلذبو ٨. «ةّحصلا وأ
 ىقترا ةفيعض ةددعتم قرط نم ءاج اذإ فيعضلا ثيدحلا نأ مهقالطإ يف

 قسفل ءاج اذإ ثيدحلا فعض نأل !ةحصلا وأ نسحلا ةجرد ىلإ

 عونلا اذه نم ىرخأ قرط نم ءاج مت ،بذكلاب هماهتا وأ يوارلا
 هلثم ميقتسب ىوقتي ال ميقسلا نل ،فعض ىلإ افعض دادزي هنإ

 .“‘)«ملعأ هللاو

 .53 ص ،1ج يذمرتلا -1

 دقر :تلق» :كلذ ىلع ابيقعت رجح نبا لوقي .37 رص ،حاضيإلاو دييقتلا :يقارعلا 2

 يف هتيار لب "ثيدحلا اذه ضرعت هرأ ملف يزوجلا نبال ةيهانتملا للعلا باتك تعحار

 .«اذه يف رظنيف 5هاوقو هب جتحا دق [اهدعب امو 92ص/1ج] هل قيقحتلا باتك

 .410ص ،1ج ،‘ثكنلا :رجح نبا

 .33ص ،ثيدحلا مولع :حالصلا نبا اضيأ رظناو .134ص/1ج ثيثحلا ثعابلا :ريثك نبا -3

 .134ص/1ج ثيدحلا مولع راصتخا حرش ثيثحلا ثعابلا :ركاش دمحم دمحأ 4
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 حلاصل اثدلا

 :هلوقب هننس ق دواد وبأ هل نونع يذلا وهو ؛نسحلا نود حلاصلاو

 هتنيب دقف ديدش نهو هيف ثيدح نم ننسلا يباتك يف ناك ام»
 ء ء ء

 ."'«ضعب نم حصا اهضعبو ؛ملاص وهف ائيش هيف ركذا م امو

 امو ههبشي امو حيحصلا هيف تركذ» :لاق هنأ خسنلا ضعب يتو
ِِ ُ 

 هنع تكس امو» :ةيوار يقو .خلا« ...ديدش نهو هيف ناك امو ،هبراقي

« )2( 
 ٠ نمح وهف

 يف سيلو اقلطم اروكذم هباتك يف هاندجو امف» :حالصلا نبا لاق

 حيحصلا نيب زيم نمم دحأ هتحص ىلع صن الو ٤ نيحيحصلا نم دحاو

 :تاياورلاو» :لاق ئ .«دواد ىبأ دنع نسحلا نم هنأب هانفرع نسحلاو

 ٤ , ٥ ء

 مالكلا نم اهضعب يف دجوي ؛ادج ةريثك ““.رنسلا , هباتكب دواد يبا نع

 ؛444ص ،1ج ارجح نبال تكنلا عم نراقو .6 ص ،ةّكَم لها لإ ةلاسر :دواد وبأ -1

 ىنعلا «لاص)» :هلوق نم دراد يبأ دارم نأ قيقحتلا .72 ص ،يروونلل داشرإلاو

 هب ربتعي نأل حلصي هنوكل فعضلا ريسيلا فيعضلاو نسحلاو حيحصلا لمشي يذلا معألا

 نم ىوقأ مهدنع هنأو ،يئاسنلاو دمحأو دواد يبأ لاثمأ ءاملعلا نم ريثك دنع هب لمعيو

 .لاجرلا يأر

 مولع :حالصلا نبا .273 ص "نيثدحلا دنع دقنلا جهنم :رتع نيدلا رون .د :عجار

 .37 ص ثيدحلا

 .قباسلا شماهلا :رظنا -2
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 ةلئسأ هنع يرخآلا ديبع يبألو ‘ىرخألا يف سيل ام ثيداحألا يفو لب

 ثيداحأ كلذ نمو .ديفم باتك ليلعتلاو حيحصتلاو ،ليدعتلاو حرخلا يف

 يأ 5‘““نسح وهف هيلع تكس امو"" :هلوقف .هنس يف اهركذ دق لاجرو

 ننسلا باتك ديري ُهَنأ رهاظلاو ؟اّقَلطُم وأ طقف هننس يف هيلع تكس ام

 .“"«طقف

 نوكي نأ نم عأ همالك يف “حلاص”” ظفل» :رجح نبا لاق

 قتري مل امو ؛نسحلا وهف ةحصلا ىل ىقترا امف ،رابتعالل وأ جاجتحالل

 .©«ديدش نَهَو هيف يذلا وهف كلذ نع رصق امو يناثلا ىنعملاب هف
 مسق دق ““ حيباصملا" بحاص ئوغبلا نإ» :حالصلا نبا لوقيو

 دحأ يف دَّرَو ام حاحتصلاب اًديرُم ؛ناسحلاو حاحصلا :نيعون ىلإ هثيداحأ

 امههابشأو يذمزتلاو دواد وبأ هدروأ ام ناسحلابو ،امهيف وأ نيحيحصلا

 .ملعأ هللاو .)«ثيدحلا لهأ هفرعي ال حالطصا اذهو .مهفيناصت يف

 .فرصتب اهدعب امو &©36 ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -1
 ه

 .فرصتب \444ص ،1ج تكنلا :رجح نبا :رظنا -2

 .7 ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -3
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 دودرملا ربخلا

 هعاونأو فعضل ا ثدحلا

 جاجتحالل حلصت يلا ثيداحألا نأ هانركذ اميف مَدَقَت دق

 هريغب حيحصلاو هسفنب حيحصلا :ةسمخ اهباقلأ روهمجلا دنع لمعلاو

 3- لكلا دنع ال - روهمجلا دنع حلاصلاو ،هريغب نسحلاو هسفنب نسحلاو
 عاونأ انه درونسو .طقف لمعلل ضعبلا دنعو جاجتحالاو لمعلل حلصي

 ام ةَرَو نإ ًالإ ،ةرّشع يهو :امهنم يأل حلصت ال يلا ةفيعضلا ثيداحألا
 :حالطصالا ين اهباقلأو ،لانم وأ عباتم وأ دهاش نم اهيوقي

 .لسرملا .1

 .عوطقملاو عطقنملا .2

 .لضعملا .3

 .سلدملا .4

 .للعملا .5
 .برطضملا .6

 .بولقلل .7
 .ذاشلا .8

 .ركنملا .و

 .كورتملا .0
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 ق

 ضعبف .عوضوملا وهو ،لمعلل الو جاجتحالل حلصي ال ع ون كانهو

 لهأ دنع ثيدحلا نأل اثيدح سيل ةقيقحلا ي هنأل اهكرت ضعب و هركذ

 وأ قلخ ةفص وأ ريرقت وأ لعف وأ لوق نم ةت ءيبلا تاذب َقّلعَتي ام :نفلا

 هدنع نم هقلتخا هل عضاولا نل عيش يف كلذ نم سيل عوضوملاو

 .طقف ملعلل هجردن نحنو .ائاتهبو اروزو ابذك ةق ءينلا ىلإ هبسنو

 .ملعأ هللاو ،ةيتآلا ثوحبلا يف بيتزنلا ىلع اهنايبو
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 لسرلا
 ريبكلا ئعباتلا ثيدح اهيف فالخ ال ييلا هتروص» :حالصلا نبا لاق

 رايخلا نب يدع نب هللا ديبعك مهسلاجو ةباحصلا نم ةعامج يقل يذلا

 لوسر لاق” :لاق اذإ مهلاثمأو ديز نب رباجو ؤ©بّيسملا نب ديعس مت

 اهيف فلتخا روص هلو .نيعمجأ نيعباتلا نيب ةيوستلا روهشملاو .“ ة هلل

 .0_«ال مأ لسرملا نم يهأ

 .هفيرعت (1

 لوقك اقلطم يباحصلا هنم طقس ام ُهَنأ :راصتخاب هفيرعت يف ءاجو

 ءاج امو .«ةت هللا لوسر لاق» :بيسملا نب ديعس وأ عفان وأ رباج

 .هنايب يتأيسو ءعطقنملا وهف يعباتلا ىلإ لوصولا لبق هيف طقس مم

 .همكح 2

 نع ثيدحلا ةياورب انلهخ }»فيعضلا ثيدحلا مكحف همكح امأو

 .51 ص ،ثيدحلا مولع :حالصلا نبا 1

 مولعو 5399 ص اهحرش حرشو ،36 ص ىركفلا ةبخن :رظنا .عسوتلاو ةدئافلا ةدايزل -2
 1ج "(يواخسلا) ثيغملا حتفو ،79ص .قئاقحلا بالط داشرإو اك1ص 6،ثيدحلا

 ...اهريغو \24رص ،يطريسلا ةيفلأو \155ص

 ريغ نوكي نأ لمتحي ُهَنألَو لاحلا لوهجب فوذحملا نأ وه لسرملا فعض ىَلَع ليلدلاو -3

 ىور اذزف ‘تاقثلا ريغ نعو تاقثلا نع اوثّدح ةاورلا َنإَق كلذك ناك اذإو يباحص
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 رثكأ دنع روهشملا وهو ،ةفص رأ اناذ امكح وأ ةهقاشم ةلت هللا لوسر

 .ملعلا لهأو نيثدحلا

 انلوق لصأ يف تاياورلا نم لَّسرملاو» :هحيحص ردص يف ملسم لاق

 لبنح نب دمحاو كلام هب جَتحاَو 8"«ةَّجُحب سيل رابخألاب ملعلا لهأ لوقو

 حيحصلا وهر ،هنم حصأ لوصوملا :اولاقو ؛ءاهقفلاو نييلوصألا ضعبو
 .هفيناصت يف هولوانتو رثألا داقنو ثيدحلا ظاًّمُح هيلع رقتسا يذلا

 ث و . غ

 لودع مهلكو مهضعب نم الإ نووري ال ةباحصلا نأل ،ةلوصوم اهنوريو

 اوعمسي مل هوحنو سابع نباك ةباحصلا رغاصأ ًَألَو ءَرَم امك نأشلا يف

 للع حرش :رظنا .ةقث ريغ نع هذخأ دق نوكي نأ ادج لمتحيف هلسرأو اثيدح مهدحأ
 .172ص ‘بجر نبال يذملا

 .245ص ،1ج "يرونلا حرشب حيحصلا ةَسدَقُم :ملسم -1

 قيقحت بحر نبا ظفاحللو .372 ص ‘ثيدحلا مولع يق دقنلا جهنم :رتع نيدلا رون .د -2

 مالك نيب يفانت ال هَنأ ملعاو» :هصن ام “يذمزتلا للع حرش" :هباتك يف هدروأ ديج

 ناك اذإ نيعملا ثيدحلا ةّسِص نوديري ظامحلا ن ،بابلا اَدَه يف ءاهقفلا مالكو ظاّقحلا

 ءيسيّئلا لإ هدانسإ لاصتا مذعو عاطقنال «مهتقيرط ىلَع حيحصب سيل َوُهَو السرم

 كلذ دضع اذإف ‘ثيدحلا هْيَلَع ًلَد يذلا نيعملا كِلَد ةًّسيص مهدارمف ءاهقفلا امأو .لج

 ام عم هب تحاف هْئَلَع ًلَد ام ةًّحيمب نظلا يوق الصأ هل تأ ىلع لدت نئارق لسرملا
 :يعفاشلاك ةمئالا دنع لسرملاب جاجتحالا يف قيقحتلا وه اَذَهَو ،نئارقلا نم هب فتحا

 . 181سح :يرلا للح حرش :بجر نبا .خلا »... امهريغو دمحأو



` 

 ةباحصلا رابك نم مهرثكأو ضمهتايورم نم ليلقلا الإ ق هللا لوسر نم
 نم باتكلا لهأ نع هوور اميف ظافتحالا عقي هنأ الإ ؛مهنم انس

 .ةعاسلا مايقك ‘تابُيغللا رابخأ

 ةباحصلا راغص تايورم ححصنو لمعن مل نإ» :رجح نبا لاق

 .«فثيدحلا ثلث نم رثكأ انطقسأ دق انك

 اهنأب وم دقف ةباحصلا ركذ ريغ نم نيعباتلا تايورم امأو

 ةنسح بيسلا نب ديعس ليسارم نإ :يعفاشلا لوق امأو .ةلسرم

 نب رباج ليسارم نإ« :ىماسلا لوقو 8©'_)هةريره يبأ رهص هنأل اندنع

 امهليسارم امهعبتت دعب كلذ الاق اَمُهَنَ )«ةحيحص ديز .

 ليسارملاب جتحي ال :نفلا لهأ لاق كلذلو امهريغ دنع ةلوصوم اهودجوف
 .هوحنو عبات نم دضاع اهدضع نإ لإ

 نع وأ لجر نع نالف" : دانسإلا يف ليق اذإو» :حالصلا نبا لاقو

 مولع ةفرعم"” يف مكاحلا هركذ يذلاف كلذ وحن وأ ،‘“نالف نع خيش

 تافنصملا ضعب يف وهو ءاًعطقنم لب ًالَسرم ىمسي ال هنأ )ثيدحلا
 دعن مل انإ ًمُث» :لاقو .«لّسرملا عاونأ نم دودعم هقفلا لوصأ يف ةربتعلل

 . ئباحصلا لسرم" هقفلا لوصأ يق ىمسي ام هوحنو لسرملا عاونأ ٢

 .اهدعب امو (199ص ،1ج يطويسلل يوارلا بيردت :عجار -1

 .46-47ص .2ج سمشلا ةعلط حرش : يملاسلا -2

 .28 ص ثيدحلا مولع ةفرعم :يروباسينلا -3
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 زي هللا لوسر نع ةباحصلا ثادحأ نم هريغو سابع نبا هيوري ام لثم
 نع مهتياور نأل دنسملا لوصوملا مكح ق كلذ ل لدنم هوعمسي م و

 8«لودع مهلك ةباحصلا نأل شةحداق ريغ ئباحصلاب ةلاهخلاو ةباحصلا

 .ملعأ هللاو

 .56 ؛53 ص ،ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -1
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 عطقنم

 ٠ هفيرعت (1

 ركذ وأ لجر هدانسإ نم طقس يذلا ثيدحلا هنأ :هفيراعت رهشأ

 ق لاصتالا دقف هفعض ببسو .لوهجلاك مهلل نل !مهبم لجر هيف

 :لجر هدانسإ نم طقسأ نم لاثم .ةيحانلا هتاه نم لسرملاك وهف ،دّنسلا

 نع قاحسإ يبأ نع ئروثلا [نايفس] نع قازرلا دبع اور يذلا ثيدحلا

 يوقف ركبابأ اهومتيلو نإ» :اعوفرم ةفيذح نع عبني نب ديز

 نكل ©‘فقاحسإ يبأ نيبو يرونلا نيب كيرش هدانسإ نم طقس دقف 8‘'«نيمأ

 ثكيرش نم هعمس امنإو ،ةرشابم قاحسإ يبأ نم عمسي مل يرونلا
 .قاحسإ يبأ نم هعمس اذه كيرشو

 كلأسأ ينإ ههللا» :ثيدح مهبم لجر هيف ركذ ام 7

 نع ريخشلا نب هللا دبع نع ءالعلا وبأ هاور يذلا }«رمألا يف تابنلا

. ` . » . 

 ىّلَع مكميقي يدهم داهف ايلع اهومتيلو نإو ؛مئال ةمول هللا يف هذخأت ال...» :ثيدحلا مامتو -1

 .يلع نع طسوألا يف يناربطلاو .28-29 ص .ةفرعملا يف مكاحلا هجرخأ .«ميقتسم قيرط

 ةدايز عم 6كسروأ ثيدح نم 8 مقر هنم باب .3 ©تاوعدلا بانك ق يذمزتلا هاور -2

 :لاق ةلظنح نيب نم لجر نع ريخشلا نب ءالعلا يبأ نع...» :هلوق هلوأَو هرخآ يف

 نأ انملعي ة هللا لوُسَر ناك ام كملعأ الأ :لاقف ارفس يف سوأ نب دادشلا تبحص

 .ثيدحلا قاس مث «...كلآسا ينإ مهللا ؟لوقن

 نب دادش ثيدح نم 51303 مقر ءاعدلا نم رخآ عونب (61) وهسلا باتك يف يئاسنلاو

 .27 ص ةفرعملا ف مكاحلا .«نيلجر نع» :هلوق تبثو ،اضيأ سوأ

- 194 - 



 ،نامّهُم امهنإ ؟نالجرلا ناذه امه نمف .سوأ نب دادش نع نيلجر

 مهبم لجر نع ةدرفنم ثيداحأ ف ةياورلا نوكت دقو .دنسلا ق اركذ دقو

 . دحاو

 .همكح (2

 ببس وهو ‘لاص_تالا دقف يف عطقنملاو لسرملا قفتيو

 يف هرثكأو ،يباحصلا ريغ يف عطقنملاو يباحصلا يف لسرملا نأ الإ فعضلا
 ء ء  ٥ ه ۔ ه - ه

 .امهوحن وا دهاش وا عباتمي الوصوم دجو نإ الإ «هب جتحي الو ؛يعباتلا

 و د م َ 2

 ركذي م ام :عطقنملاو يعباتلا هنم فذح ام :لسرملا نإ :ليق دقو

 م . ّ 2 ء م."  َ ث ..

 لصتي الام لك وهو ،رثكا وأ لجر يعباتلا لبق هيف مهبأ وأ 3هيف
 هلوق نم هيلع افوقوم هنود نم وأ يعباتلا نع يور ام اذكو . اًمَلطُم هدانسإ

 .ملعأ هللاو زق ءينلاىلإ هبسني م و ،هلعف وأ
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 عوطتم ا

 . هفيرعت

 هنمو 8‘“‘عيطاقملا”" هعمج يف لاقيو هركذ رم يذلا عطقنملا ريغ وهو

 موقأ نزم مهيلع اًفوقوم نيعباتلا نع ءاج ام وهو ! عيبرلا عيطاقم

 ةا ههريغو ئناربطلا مساقلا يبأو ئعفاشلا مالك يف دجو دقو .مهلاعفأو

 .عطقنملا ريغ عوطقملا نع مالكلا
 ىلل هفضي مل نإ ،«اذك لوقن وأ لعفن اَنُك» :يباحصلا لوق هنمو

 لوسر نامز ىلإ هفاضأ نإو ؛”فوقوملا ليبق نم وهف ةق لوسرلا نامز

 كلذ نأل ؛عوفرملا ليبق نم هنأ نفلا م رثكأ هب عطق يذلاف ذم هللا

 دحأ هريرقتو ،هرّرقو هيلع علطا دق هي هللا لوسر نأب رعشم هرهاظ

 يأ ريرقتو هلاعفأو هلاوقأ اهنم :عاونأ 7 .ةعوفرملا نسلا هوجو

 .ةعوطقملا ثيداحألا نم اددع مضي هرردب يذلا بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم لا ةراشإ -1

 .اهريغو 847و ©835 مقر ثيدح :الثم رظنا

 نبا :اضيأ رظناو ملعلا لهأ ضعبل الوق 21ص .ةيافكلا يف يدادغبلا بيطخلا هركذ -2

 .59 ص ““ثيدحلا مولع” :هباتك يف حالصلا
 د ُ .. ّ . . ٥ ۔

 يوونلا اضيأ هراتخاو ،ع وفرم هنأ ىلإ اوبهذ يطريسلاو رجح نباو يقارعلا نكل -3

 َرهَو ع رشلا يكحي هنأ «...اذك لعفن اًنُك» :يباحصلا لوق نم رهاظلا نألو هريغو

 ٥©بيردتلا ق يطريسلاو 6 ص .1ج 6ثيغملا حتف ق يواخسلا :رظنا .اضيأ مهباد

 .1914ص .1ج
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 .هعالطا دعب راكنإلا نع هتوكس

 لوسرو ،اذكو اذكب اسأب ىرن ال اًتنُك» :يباحصلا لوق انه نمو

 نولعفي اوناك» :وأ «هدهع ىلع اذكو اذك لاقي ناك» :وأ 5«انيف هللا

 ي جرحخُم دنسم عوفرم ههبشو كلذ ُلُكَق « ق هتايح ىف اذكو اذك

 .ديناسملا بتك

 نوعرقي هللا لوسر باحصأ ناك» :لاق ةبعش نب ةريغملا هاور ام هنمو

 نم سيل نم هممهوتي مم اذه نأ» مكاحلا ركذو ."«ريفاظألاب هباب

 هيف قي هللا لوسر ركذل اعوفرم يعي !اَدَسسُم ةعنصلا لهأ

 نبا هلاق كلذ فالخ روهشملا نكلو .«فوقوم وه لب دّسمب سيلو
 ©فيعضلا ثيدحلا عاونأ يف هدعأ مل هيف فالتخالا نوكلو ؛'}»حالصلا

 .ملعأ هللاو

 ةريفغلا نع هجرخأ امك ،سنأ نع .515رص/2ج ثدرفملا بدألا باتك يف يراخبلا هاور -1

 ،يقارعلل ةيفلألا حرش ةلأسملا ف رظناو \1ا9لص ثيدحلا مولع ةفرعم يف مكاحلا

 .اهدعب امو \185ص/1ص بيردتلا ف يطويسلاو .120ص/1ج

 .19 ص يروباسينلا مكاحلا -2

 .49 ص 8،ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -3
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 لضعملا

  )1هفيرعت ٠

 لك سيلو 6عطقنم لّضعم ُلُكَف كعطقنملا نم صاخ عونل بقل وهو
 طرشب ادعاصف نانثا هدانسإ نم طقس اًَمَع ةرابع وهو ،الّضعم عطقنم

 تءاج انه نمو ،عطقنملا نم اماهيإو اقالغتسا دشأ ةروص وهو . يلاوتلا

 اذإو :ىلاعت هللا لاق .قييضتلاو سبحلا :ةغللا يف وهو لّضعملاب هتيمست

 هجاوزأ َضكني نأ رهولضعت ًالَق هلحأ لبق ءاسنلا مسقَلَط

 .صاخ هجوب نكل عطقنملا نم امسق ربتعيو ،[232 ةرقبلا]

 اذك :ةي هللا لوسر لاق :ثيدحلاب مهلالدتسا يف ءاهقفلا لوق هنمو

 لسرملا يف ًرَم امك هفعضأ يذلا وه لاصتالا دقفو ؛دَنسلا ركذ الب

 .عطقنملاو
 يعشلا هاور ام :كلذ لاثم .يعبات نع يعبات هلسرأ ام لَضعملا نمو

 ىلع متخيف ،ال لوقيف اذكو اذك تلمع» :ةمايقلا موي لجرلل لاقي :لاق

 سنأو سنأ نع هاور اًمَنإ يعشلا نأل .©_«لمع امب هحراوج قطنتو ،هيف

 طق سأف هدعب ثيدحلا شمعألا لضعأ لقف ح :ت هللا لوسر نع هاور

 .هدانسإ نم ق هللا لوسرو اسنأو يبعشلا

 .سنأ ثيدح نم {(2968) 16 مقر ،قئاقرلاو دهزلا باتك يف ملسم هاور -1
 .نأشلا يف 37-38 ص “‘ةفرعملا” :هباتك يف يروباسينلا مكاحلا مالك رظنا -2
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 .همكح (2

 ناك اذإو .لسرملا نم أوسأ عطقنملاو ؛عطقنملا نم الاح أوسأ لضعملاو

 اهنم أوسأ نيعضوم يف هعاطقناف الاح أوسأ دحاو عضوم يف عاطقنالا

 .ةجحلا هب موقت ال كلذلو

 ؛«نالف نع نالف» :هيف لاقي يذلا وهو ،نعنعملا دانسإلا يف اوفلتخاو

 ليبق نم هنأ لمعلا هيلع يذلاو 'عطقنملو لسرملا ليبق نم ضعبلا هع
 .ملعأ هللاو لصتملا دانسإلا
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 سلدلملا

 .٠ هفيرعت (1

 عيبلا سند ملظم :سلدم ليلو سلد لعف وهو {ةملظلا :ةغل سيلدتلا

 يف سيلدتلا ذخأ انه نمو ،يرتشملا نع بيع نم هيف ام ىفخأ اذإ

 توكُسلاك .اهريغب وأ ةملظلاب ءيشلا ءافخإ امهنم اك يفف دانسإلا

 .الٹم

 ٠ هعاونأ (2

 :نامسق نفلا لهأ حالطصا يتو

 م ام هيقل نمع يوري نأ وهو دانسإلا سيلدت :امهدحأ -

 اًُمهوم هلقي مل ام هرصاع نمع وأ ،هنم هعمس هسنأ اًمهوم هنم هعمسي .

 نمو ،رثكأ نوكي دقو دحاو امهنيب نوكي دقو هنم هعمسو هيقل دق ُهَنأ

 ءامههبشأ امو «انثًدح» الو «نالف انربخأ» :كلذ يف لوقي ال نأ هنأش

 اميف لاق ولو .كلذ وحنو «نالف نع» :وأ «نالف لاق» :لوقي امنإو

 ناك اهيف روحت ال ةفرص ةغيص يأ وأ «تعممس» :وأ «نثدح» :هعمسي مل

 .ابذك
 م

 :لاق مرشخ نب ئلع نع انيور :لاق ،حالصلا نبا هاكح ام كلذ لاثم

 مكتندح» :هل ليقف 6«ئيرهزلا لاق» :لاقف ةنييع نبا دنع تنك
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 م ر
 6«؟ئرهزلا نم هتعمس» :هل ليقف «يرهزلا» :لاق مث ڵ\تكسف «؟يرهزلا "

 دبع ينيثح «يرهزلا نع هعمس نمم الو يرهزلا نم هعمسأ مل ،ال» :لاقف

 .""«يرهزلا نع رمعم نع قازرلا

 اندح خيش نع يور نأ وهو .خويشلا سيلدت :يناثلا مسقلاو -
 ال يك هب فرعي ال امب هفصي وأ هبسني وأ هيكي وأ هيّمسيف هنم هعمس

 .«طباضلا وأ ظفاحلا تبثلا ةمالعلا انثَدح» :لوقي نأ كلذ نم .فرعي

 ئرقملا مامإلا دهاج نب ركب يبأ نع ”حالصلا نبا ىور ام هلاثم

 انثذح» :لاقف .يناتسجسلا دواد يبأ نب هللا دبع ركي يبأ نع ىور هنأ

 شاللا نسحلا نب دمح ركب يبأ نع ىورو ،«هللا دبع يبأ نع هللا دبع

 ديري وهو ،هل دج ىلإ ةبسن «دنس نب دمحم انئدح» :لاقف ئرقملا رسفملا

 لا هبسني ملو هدح لإ هبسن ؛رّسفلل شاقلا نسح نب دح ركب ا
 .هب رهتشي يذلا مسالا وهو هيبأ

 ؛.همكح (3

 يف مسقلا اذهب اًحل ناك يدادغبلا بيطخلا نأ حالصلا نبا ىريو

 ء«ءاملعلا رثكأ همذ اذج هوركمف لوألا مسقلا اًمأ» :لاقو .هتافنصم

 :لاق هنأ هنع مامإلا يعفاشلا نع انيورف 3هل مذ مهُدشأ نم ةبعش ناكو

 نم ل بحأ ينزأ نأل» :لاق هنأ هنع انيرو .«بذكلا وخأ سيلدتلا»

 .359 ص .ةيافكلا :يدادغبلا .73-74 ص ،ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -1

 .74 ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -2
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 هنع رجزلا يف ةفلابملا ىلع لومحم طارفإ ةبعش نم اذهو ،«سَلدأ نأ

 .سلدما مكح (4

 نم قيرف هلعجف سيلدتلا اذهب فرع نم ةياور لوبق ق اوفلتخا مث

 نيب كلاحب هتياور لبقت ال :اولاقو كلذب احورج ءاهقفلاو ثيدحلا لهأ

 .نمبي م وأ عامسلا

 هيف نيبي مل لمتحم ظفلب سُلدملا هاور ام نأو ،ليصفتلا حيحصلاو

 ظ فلب هاور امو هعاونأو لسرملا مكح همكحف ،لاصتالاو عامسلا

 اامههابشأو «انربخأ»و «انندح»و ،«تعمس» :وحن لاصتالل نيبم

 .هب جتحم لوبقم وهف

 برضلا اذه ثيدح نم ةدمتعملا بتكلا نم امهريغو نيحيحصلا يفو
 ۔ وو ٥ ۔ م َ ٥

 ريشب نب ميشهو كنينايفسلاو ؛شمعألاو &ةداتقك ادج ريثك

 ماهبإلا نم برض وه امنو ابذك سيل سيلدتلا نأل اذهو ...مهريغو

 هارجأ دقو ،َنيَبُي ىَّستَح سدملا نم لبقي ال هنأ مكلاو

 ._«ةرم سد هانفرع نميف يعفاشلا

 هرمأ» :حالصلا نبا لاقف ،يناثلا مسقلا وهو .خ ويشلا سيلدت امأو
 . . هف ` « . ش ء

 بلطي نم ىلع هتفرعم قيرطل ريعوتو هنع يورملل عييضت هيفو ،فخأ

 .74-15 ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -1
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 ضرغلا بسحب كلذ ةهارك يف لاحلا فلتخيو .هتيلهأو هلاح ىلع فوقولا

 ةقث ريغ هتمس ريغ يذلا هخيش نوك كلذ ىلع هلمحي دقف ،هيلع لماحلا

 هنوك وأ هنود ةعامج هنم عامسلا يف هكراش دق ةافولا رخاتم هنوك وأ

 نم ًَراثكإلا بحم الف ةياورلا ينك هنوك وأ ،هنع يوارلا نم اس رغصأ

 .""«ةدحاو ةروص ىلع دحاو صخش ركذ

 :اهنم «سيلدتلا نم رخأ عاونأ كانهو

 سيلدت نم اعون رجح نبا ظفاحلا هربتعيو :)ةيوستلا سيلدت 1

 .ةقث خيش نم هعمس دق ثيدح ىلإ يوارلا ءيجي نأ :هتفصو ،دانسإلا

 ةقثلا نم عمس يذلا سلدملا يتأيف ،ةقث نع فيعض نع هيوري ةقثلا كلذو

 ثيدحلا ريصيف ،ةلمتحم ةغيصب دنسلا يف يذلا فيعضلا طقسيف ،لوألا

 .)سيلدتلا عاونأ ًرش هربتعاو ةقث نع ةقث

 لوقي نأ :هتروصو ؛رجح نبا ظفاحلا هتبثأ دقو :فطعلا سيلدت -2

 رخآلا نود امهدحأ نم عمس دق نوكيو ،«نالفو نالف انثدح» :سلدملا

 .هيلع يناثلا فطعيو عامسلاب لوألا نع حّرصيف

 سيلدت هريغ هامسو رجح نبا هامس اذكه :عطقلا سيلدت 3

 وأ «اننَدح» :يوارلا لوقي نأ :هتروصو .فطعلا سيلدت وأ \توكسلا

 .76 ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -1

 .هريغ فذعحيو ،داوجألا نم هيف نم ركذي هنأل «اديوحت» ءامدقلا دنع ىمسي ام َوهَو -2

 .616 ص .2ج تكنلا :رجح نبا -3
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 عمس هنأ امهوم ،«نالف» وأ «نالف» :لوقي مث تكسي ت }«تعممس»
 , ٤

 ديبع نب رمع نع يدع نبا ىور ام هلاثم ؛كلذك سيلو امهنم

 من كعشظطقلا يونيو تكسي مت «انثًدح» :لوقي ناك هنأ يسفانطلا
 .هه م, ء . ِ

 عم هنم عمس هنآ امهوم ،&«ةشئاع نع هيبا نع ةورع نع ماشه» :لوقي

 )(. . ه ¡ , 2 .
 . خلا ...هنم عامس هل حصي م هنا

  و

 ماهبإو اديدش ثبخ ىلع يوطنت نيسلدملا تارابعف لك ىلعو
 ۔ م ّ ُِ ء ُ

 .مدقت امك ةياورلا يف نعطلا عاونأ نم كلذ لكو ةحضاو ةلاهجو

 اميظعت هناسل هيولي هباشتم مّهبُم ظفل ىلإ دمعي نم نيسلدملا نمو

 لاق اذإ امك هيلإ بسني يذلا يحلا وأ دلبلا ميظعت لالخ نم هخيشل
 ء ء ف  ُ

 :لاق وأ ؛ةفارقلاب اعضوم ديريو «سلدنألاب نالف ىثدح» :يرصملا
 ٥ ع ٤ ء ء ء

 نالف نثدح» :يدادغبلا لاق وا ؛ةرهاقلاب اعضوم داراو «بلح قاقزب»

 ىلع اناتسب دارأو «ةقرلاب» :لاق وأ ؛ةلجد رهن دارأو ،« رهنلا ءارو امب

 ء ٥ ء ء

 حون كرك داراو «كركلاب يئدح» :يقشمدلا لاق وأ ؛ةلجد عمطاش

 يف ةلحرلاو ذخألا ماهيإ كلذب اًديرم كلذ وحنو قشمد نم برقلاب :وهو

 .ةقثلا ريغ وأ دوجوملا ريغ يوارلا ةيمعتو ‘ثيدحلا بلط

 هده ۔ے 7 ]

 ةهج نم نعطلا اهيلع دري هنأل حيحصلا ىلع درت سيلدتلا عااونا لكو

 .ملعأ هللاو قدصو نساحم مالسإلا نأل درتف ©بذكلاو ماهيإلاو ةلاهجلا م لا 2, . .

 نييالا رون روتكدلل ثيدحلا مولع يف دقنلا جهنم :باتك يف عيسوتب ماسقألا هذه عجار -1

 .381-383 ص ،زتع
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 للعملا

 ٠ هفيرعت (1

 ليلع وهف «ضرم :يأ "ًلتعاو لعي لع نم ێضرملا :ةغللا يف ةلعلا

 د ث ردحلا لهأ ةرابع ق عقو هنكلو .لڵلعمو " :لاقي نأ :سايقلاو

 .«لولعم ثيدح اذه» :ةغللا لهأ ضعبو

 روهظ عم ثيدحلا يف حدقي ضماغ ببس يه :نيثدحملا حالطصا يفو

 .هنم ةمالسلا

 . هتيمهأ (2

 بابسألا نع ثحبي يذلا ملعلا هسنأ ثيدحلا للع ملع ةمهأف

 عفرو ؛عطقنم لصوك ثيدحلا يف اهحدق ةهج نم ةضماغلا ةيفخلا

 .كلذ ريغ و ،نتمب دنس قازلإ را اثيدح 5 ثيدح لاخدإ و ،فوقوم
 ۔ ع ۔ م

 ميق سلاو حيحصلا ريغ هسأرب ملع وه» :يروباسينلا مكاحلا لاق

 حرجلل سيل هجوأ نم ثيدحلا لع امنإو .(1)«ليدعتلو حرجلاو
 ،تاقثلا ثيداحأ يف رثكت ثيدحلا ةلعو طقاس حرجا ثيدح نإف لخدم اهيف

 .الولعم ثيدحلا ريصيف !اهملع مهيلع ىفحيف هةلع هل ثيدحب اوثحي نأ

 .112 ص 6!ثيدحلا مولع ةفرعم :يروباسينلا -1
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 :وه ةرغلا ءاملع بلغأ دنع ثيدحلا ةلع ملع ين :يأ 5هيف ةجحلاو

 كلذلو ،ىلاعت هللا ماهلإ عم نوتملاو ديناسألا شيتفتو ةفرعملاو مهفلاو ظفحلا

 عامسلاو ظاَّملا ةمئألا ءاقل ىلعو ،ٹيدحلا قرط عمج ىلع اوصرح

 ةفرعم ىلإ بلاطلاب لصت ةليسولا هذه نل مهيديأ نيب ةركاذملاو مهنم

 نسب نمحرلا دبع لاقو ؛ليلعلا نم حيحصلا زييمتو فيعضلا نم ئوقلا
 بتكأ نأ .. نمألا بحأ يدنع وه ثيدح ةلع فرعأ نل» :يدهم

 ©)«انيدح نيرشع

 :ةئالث ةلعلا نطاوم :اولاقو

 دق هيف ةحداقلا ةلعلاو ريثكلا وه اذهو :دسلا يف ةلعلا لوألا

 نع يسفانطلا ديبع نب ىلعي ثيدح كلذ لاثم ؛هيلع اهرثأ ىلع رصتقي

 :لني هللا لوسر نع رمع نبا نع رانيد نب ورمع نع يرونلا نايفس

 نب ورمع :هلوق يف نايفس ىلع ىلعي طلغ دقف 3}«...رايخلاب ناعيبلا»

 .ورمع نع ال هللا دبع نم هوور ةمئألا نل ،رانيد

 اضيأ نتملا يقو هيف ةعقاولا ةلعلا لاثمو ؛اضيأ نتملا يف رثؤت دقو

 يبأ نب ليهس نع ةبقع نب ىسوم ثيدح اعيمج نتملا يفو هيف ةحداقلاو

 .112 ص ثيدحلا مولع ةفرعم :يروباسينلا -1

 ثيدح نم 3568 مقر طرشلا عيبو رايخلا عيب يف باب (33) ،ع ويبلا باتك يف عيبرلا هاور -2

 47 مقر نايبلاو عيبلا ف قدصلا باب (11) عويبلا باتك يف ملسمو .سابع نبا
 .مازح نب ميكح نع ثراحلا ثيدح نم 1532(6)
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 رثك اسلحجب سلج نم» :لاق ةلقم ءينلا نع ةريره يبأ نع هيبأ نع حلاص

 ال كرفغتسأ كدمحبو يللا كناحبس"" :موقي نأ لبق لاقف هطغل هيف

 &‘"«هسلجب ىف ناك ام هل رفُغ لإ “كيلإ بوتأو كرفغتسأ تنأ الإ هلإ

 اذه :لاقف ،هنع هلأسو يراخبلا ىلإ ءاج املسم مامإلا نأ مكاحلا ىورف

 ضلولعم ُهَنأ لإ ءاذه ريغ بابلا اذه ين ايندلا يف ملعأ الو ،حيلم ثيدح

 اذهو ءي لوسرلا لوق نم ال هللا دبع نب نوع لوق نم ثيدحلا نأل

 .فليهس نم عامس ةبقع نب ىسومل كردي ال هنإ ىلوأ

 نبال ثيدحلا مولع راصتخا حرش"" يف ركاش دُمحم روتكدلا لاقو

 دقو ،مكاحلاو نابح نباو يذمرتلا هححص امم ثيدحلا ًنإ» :ريثك

 امك هحُحصي اذهو 8‘}ريره يبأ ريغ ةباحصلا نم ةعامج ثيدح نم درو

 .)«دّنس ريغب هلثم ثيدح درو نإ لولعم لك ححصي

 وأ لاسرإلا وأ فقولاب دنسلا لالعإ :نتملاو دنسلا يف حدقي 7 .

 قباسلا ثيدحلاك لوصوم هريغ دس يف حص نإف ريثك اذهو .عاطقنالا

 .حصو ةلعل ١ نم ملس دقف

 كشي مل هلمأت نَم ثيدح اَذَه» :هللا دبع وبأ لاقو .113 ص ةفرعملا يف مكاحلا هجرخأ 1

 .«ةشحاف ةلع هلو حيحصلا طرش نم هنأ

 .205ص ،1ج ثيثحلا ثعابلا :ريثك نبا .114 ص ،ثيدحلا مولع ةفرعم :يروباسينلا 2

 نباو \دوعسم نباو "جيدخ نب عفارو ،ئملسالا ةزرب اب :الثم الؤه نم ركذ دقو 3

 .مهريغو ...ورمع

 .206 ص ،1ج ثيثحلا ثعابلا :ركاش دمحم .د 4
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 نع نامهط نب ميهاربإ هاور ام كلذ لاثمو :نتملا يف ةلعلا :يناثلا -

 ةني هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع نيريس نب دمح نع ناسح نب ماشه

 نأ ليبق تارم ثالث هيفك لسفغيلف همانم نم مكدحأ ظقيتسا اذإ» :لاق

 نم هنيميب فزتغي مت ،هدي تتاب نيأ يردي ال هَنإَق ،ءانإلا يف امهلعجي

 7 :هلوق نم نإف 8‘«هتدعقم لسفغيلف .هلامش ىلع بصيل ئ هئانإ

 همالك جردي هنإ ،نامهط نب ميهاربإ مالك نم خلا «...هنيميب فزتغيل

 ةروكذملا ةدايزلا ريغب هوور دق ةاورلا نأل ؛عمتسملا هزيمي الف ،ٹيدحلا يف

 .العم دعي الف هنم اهنأ ةدايزلاب يوارلا فرتعا نإف ؛عيبرلاك

 .امهف الماش امهرثأ نوكيف : اعم دانسإلاو نتملا يف ةلعلا ثلاثلا -

 نع رمع نبا نع ملاس نع يرهزلا نع سنوي نع ةيقب هاور ام هلاثم

 دقفا هريغو ةعمجلا ةالص نم ةعكر كردأ نم» :لاق فت هللا لوسر

 نع رهزلا وه امنإ ،دانسإلاو نتملا يف أطخ اذه :متاح وبأ لاق ،«كردأ

 دقف ةعكر ةالصلا نم كردأ نم» :هت ءينلا نع ةريره يبأ نع ةملس يبأ

 مهوف ،ثيدحلا نم سيلف «ةعمخلا ةالص نم» :هلوق امأو .”«اهكردأ

 نم 887 مقر ‘هضرفو ءوضولا بادآ يف باب (15) تاراهطلا باتك يق عيبرلا هارر -1

 .ةريره يبأ ثيدح

 مقر ،ةعكر ةعمجلا نم كردأ نميف ءاح ام باب ،(91) ةالصلا باتك يف هجام نبا هاور -2

 .عوكرلا يت مامإلا كاردإ باب ،(186) ةالصلا باتك يف (ىربكلا) يقهيبلا هاورو .2
 .ةريره يبأ ثيدح نم 52575 مقر
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 .اعم دنسلاو نتملا يف

 .هنم صقن وأ ،هيف ديز اذإ ثيدحلا نأ ىلع ُلُدَت سايقمك ةلثمأ هذهف

 ةرشعلا للعلا ىدحإب ٌلعأ وأ ،اًعم امه وأ ،هدّس وأ ،هنتم يف مهو وأ

 .رخآ قيرط نم حص نإ لإ حرط نتملا وأ دنسلا ي ةمدقتملا

 ثيدحلا دروت ييلا نأشلا يف ةفلؤملا بتكلاب نيعتسي نأ بلاطلا ىلعو

 جيرخت يف ةيارلا بصن” :اهمهأ نم «ةريثك بتك يف ةقرفتم يهو هنعو
 امهالك “‘يرابلا حتف""و ،“‘ريبحلا صيخلتلا””و ،يعليزلل ““ةيادلا ثيداحأ

 ؛مزح نبال “ىلنحلا”و «ئناكوشلل “راطوألا لينو ،رجح نبال
 يف يناكلا يفاشلا”"و ةيزوجلا ميقلا نبال “دواد يبأ ننس بيذهتو

 يف رافسألا لمح نع يتغملا”و ‘رجح نبال فاشكلا ثيداحأ جيرخت

 ثيداحألا جيرخت بتك نم امهريغو ،““رابخألا نم ءايحإلا يف ام جيرخت

 بلاشظللف ،هجيرخت يف هيلع بيع نم اهيف نأ الإ ءانرصع يف ةريثك يهو
 هللاو اهنأش يف انباحصأ هلوقي ام ةعجارم عم نأشلا يف كلذ تُبشت

 .ملعأ
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 ٠ هفيرعت (1

 نم ةغل ذوخأم 3 برطضا ” نم لعاف مسا \برطضملا ثيدحلا

 :[هرمأ] برطضا» :ناسللا يفو .لالتخالاو ةكرحلا :ىنعمب بارطضالا

 .")« لخم :برطضم هرمأو دنسلا برطضم ثيدحو ؛لتخا

 دحاو وار لبق نم ىوري يذلا ثيدحلا وه :نفلا لهأ حالطصا يو
 نإف اهنيب حيج تلا نكمي ال ةيواستم ةفلتخم هجوأ ىلع نيددعتم ةاور وأ

 ظ فحك حيجزتلا هوجو نم ءيشب تاياورلا وأ نيتيوارلا ىدحإ تحجر

 ةحوجرملاو ةحجارلا تناك هنع رور نمل هتبحص ةرثك وأ هطبض وأ وار

 .ابرطضم ثيدحلا ناك حيجزتلا عنتما نأب ًلإَو ةركنم وأ ةذاش

 .همكح (2

 عقي نأ : يهو !ةدحاو ةلاح ق ألإ ففعضل بجوم هبارطضاو

 ةقث يوارلا نوكيو 8الثم هتبسن وأ ،هيبأ مسا وأ ،وار مسا يف فالتخالا
 م د ل ً ٤ م . ّ

 عم كذ ق فالتخالا رضي الو ةحصلاب ثيدحلل مكحي هنإف

 ةباثملا هذهب نيحيحصلا ىف ةريثك ثيداحأ دورول كلذو ،ابرطضم هتيمست

 رعشم بارطضالا نأل ابرطضم ثيدحلا ىمسيو .اهب لمعلا ىرج دقو

 .«برض» ةدام .544ص 2ج ©برعلا ناسل :روظنم نبا -1
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 حلاصلاو نسحلاو حيحصلا يف طرش وهو «ةاورلا وأ يوارلا يف طبضلا مدعب

 . ثيداحألا نم

 وهم مدل ۔ ّ ٨

 لاق هنأ هنع هللا يضر َر ركب يبأ ثيدح دنسلا يف بارطضالا لاثمف

 .")«اهتاوخأو دوه تبيش» : :لاق تبش كارأ :ةق هللا لوسرل

 قاحسإ يبأ قيرط نم يور هنأل دنسلا يف بارطضا هيف ثيدحلا
 ء ٠. ث َ

 ،هجوأ ةرشع وحن ىلع هيف فلتخا دق :يطقرادلا لاق دقو .هريغو يعيبسلا

 هلعج نم مهنمو الوصوم هاور نم مهنمو االسرم هنع هاور نم مهنمف

 الو تاقث هتاورو ةشئاع دنسم نم هلعج نم مهنمو ركب يبأ دسم نم

 :هلوق دعب هيف داز نم مهنمو ‘ضعب ىلع مهضعب حيجرت نكمي

 لاسو تروك سمشلا اذإو ةقاحلاو ةعراقلاو ةعقاولا» :«اهتاوخأو»

 راصف اهحصأ ىلع مكحلا رذعت اتاقث ةاورلا نوكلو .اهريغو «لئاس

 .افيعض ثيدحلا

 ةالصلا حاتفتسا يف سنأ ثيدح :ثيدحلا نتم يف بارطضالا لاثمو
٣ 2 ٤ 

 هيلإ بتك هنأ ةداتق نع يعزاوألا انثدح» :ملسم نب ديلولا ةياور نم

 ةق ءينلا فلخ تيلص :لاق هثدح ُهَنأ كلام نب سنأ نع هربخي

 هاررو .ةفيحج يبا ثيدح نم 83838 مقر .123 ص .22ج ريبكلا ق يناربطلا هاور -1

 يبأ ثيدح نم 15(8) 3535 مقر ‘فوخلاو ءاكبلا باب (6) قاقرلا باتك يف يزيربتلا
 . اضيأ ةفيحج

 ّ , 

 .346 ص 53 ج ،(دوه ةروس) روثنملا ردلا باتك يف يطويسلا رظنا -2
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 ال نيملاعلا بر هلل دمحلا أ"_ب نوحتفتسي اوناكف نامثعو رمعو ركب

 مث 8‘')«اهرخآ يف الو ةءارق لوأ ي “ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب" أ نوركذي

 دبع نب قاحسإ ينربخأ» : :يعازوألا نع ديلولا ةياور نم اضيأ ملسم هاور

 .«كلذ ركذي اسنأ عمس هَنأ ةحلط يبأ نب هللا

 حيرصتلا يعي ال روكذملا ظفللا ةياور موق للعف» :حالصلا نبا لاق

 اوناكف" :هيف اولاق امنإ ،نورثكألا ىور امل ةلمسبلا ةءارق يفني

 ةلمسبلا ركذل ضرعت ريغ نم ““نيملاعلا ًبَر هلل دمحلاب ةءارقلا نوحتفتسي
 ٥ . ء ۔ ۔٥و .

 نأ اوارو حيحصلا يف هجارخإ ىلع ملسمو يراخبلا قفتا يذلا وهو
 : :هلوق نم مهفف ل عقو يذلا ىنعملاب هاور روكذملا ظفللاب هاور نم

 هاورف .نولمُسَبي ال اوناك مهنأ “ث[ل] دمحلاب نوحتفتسي اوناكف

 نم اهب نوحتتفي اوناك قلا ةروسلا نا هانعم نأل أطخأو .مهف ام ىلع

 رومأ كلذ ىلإ مضناو .ةيمستلا ركذل ضرعت هيف سيلو ةحتافلا يه روسلا

 ال هنأ ركذف ةيمستلاب حاتتفالا نع لئس هنأ سنأ نع تبث هنأ :اهنم

 2 م ١

 يعفاشلا ةالصلا يف ا هتبثأف ،}«ةت هللا لوسر نع ائيش اهيف ظفحي

 يف انلثم دقو .نآرقلا روس نم اهريغ نيبو اهنيب قرف ال ،انباحصأو

 يف ملسمو .710 مقر ريبكتلا دعب لوقي ام باب 08(5) ةالصلا باتك يف يراخبلا هاور -1

 ثيدح نم «(...) 2 مقر ةلمسبلاب رهجي ال :لاق نم ةجح باب ،(13) ةالصلا باتك

 .سنأ

 .92 ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -2
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 يف ةلعلاو بارطضالا نوكي دقو ،نيلاثمب نتملا يفو دنسلا يف بارطضالا

 .امهريغ

 امهركذ دق "سانجأ ةرشع يف ناعمتجي ةلعلاو بارطضالا نإ مث
 يطويسلا كلذكو ،“ثيدحلا مولع ةفرعم" :هباتك يف ةلصفم مكاحلا 7 > , ؤ

 مولع رصتخم""_ل هحرش يق ركاش دمحم دمحأو })““يوارلا بيردت" ق

 نبا لوقي امك برطضم لولعم لك نأل كانه نم عجازنلف “ثيدحلا

 . رجح

 و د 7

 يف ةيؤرلا ثيدح نامع يفم يليلخلا خيشلا برطضملا يف جردأ دقو

 .ملعأ هللاو ركذ امب فتكنلف .“لوقعلا راونأ قراشم" باتك ىلع هقيلعت

 .112-118 ص 6‘ثيدحلا مولع ةفرعم :يروباسينلا -1

 .اهدعب امو 262 ص .1ج ،يرارلا بيردت :يطريسلا -2

 .اهدعب امو 221 ،1ج ،ثيدحلا مولع راصتخا حرش :ركاش دَّمَحم دمحا -3

 :حيحصتو قيلعت 53 مقر قيلعتلا 1376 ص ،1ج ثلوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا خيشلا 4

 هثيداحأ جرخو .فصرصن ققحو ؛نامع ةنطلس يتفم «يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا

 .ةريمع نمحرلا دبع روتكدلا
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 بولنلملا

 :نولوقي .ههجو نع هلوح :يأ يشلا بلق نم :ةفل برلقلل

 ."ههجو نع فورصم يأ ،لوعفم مسا نزو ‘بولقم مالك

 وأ اهنتم يف بلقلا هلخد ثيدح :بولقملا :نفلا لهأ حالطصا يقو

 دنسلا يف بلقلا نوكيو .رخآب ءيش لادبإب بلقلا عقي امنو .هدنس

 :نتملا يف نوكي امك

 مسا ي ةاورلا ضعب نم اطخ نوكي دقف ءدانسإلا يف بلقلا مأ (
 نأل ٤«بعك نب ةرم» :لدب «ةرم نب بعك» :لوقي نأك ،هبسن وأ وار

 .ادمع ال اوهس نوكي دقو رخآلا بأ مسا امهدحأ

 اوهس ال ادمع عقو ولو .ثيدحلا فعضل بجوم وهف كلذ عمو

 ىمسملا بيرغلا ماسقأ نم وهو . قالتخالاو عضولا نم ابرض كلذ ناكل

 .بارغإلاب

 ضعب دمعيف ،هدانسإ يف وارب اروهشم ثيدحلا نوكي نأ كلذ نمو -أ

 نأك ،هثيدح يف ةبغر دشأ سانلا نأل كريغب وار لادبإ ىلإ نيعانضول
 ءهنم فرعأ ُهَزأل ،عفان نع هلعجيف الثم ملاس نع افورعم ثيدحلا نوكي

 يتأي وأ ،هريغ نم دانسإلا ماسقأب ملعأ هنأب هسفن رهظيل \بارغإلل وأ

 .«بلق» ةداَم .685 ص .1ج ©برعلا ناسل :روظنم نبا -1
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 نع باذكلا يسيصنلا ورمع نب دامح نع يور امك ،دانسإ ناكم دانسإب

 يف نيكرشملا متيقل اذإ» :اعوفرم ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع شمعألا

 نع هلعجف ثيدحلا اذه دامح بلق دقف 8_«مالسلاب مهوؤدبت الف قيرط
 يبأ نع هيبأ نع حلاص يبأ نب ليهس نع فورعم وه امنإو شمعألا
 دبع نب ريرجو ،يروثلاو ةبعش ةياور نم ملسم هجرخأ اذكه ،ةريره

 ىلع قلطي عينصلا اذهو .ليهس نع مهلك ئدووادلا زيزعلا دبعو 3ديمحلا

 .هيلإ دصق اذإ ثيدحلا قرسي هنأ هلعاف

 ضفب ناحتمال اًدصق ثيدح دانسإ نيثدحملا ضعب بلقي دقو -ب

 مهيلع مدق نبح دادغب ءاملع لعف امك مهظفح ةجرد ةفرعمل ءاملعلا

 ةلئام ىلإ اودمعو اوعمتجا مهنإف ،بيطخلا هاور اميف يراخبلا مامإلا

 دانسإو رخآل دانسإلا اذه نتم اولعجو ،اهديناسأو اهنوتم اوبلقف \ٹتيدح

 مهورمأو ةرشع لجر لك ىلإ سفنأ ةرشع ىلإ اهوعفدو ،رخآ نتمل اذه

 سلجملل دعولا اوذخأو ،يراخبلا ىلع كلذ نوقلي «سلجما اورضح اذإ
 ناسرخ لهأ نم ءابرغلا نم ثيدحلا باحصأ ةعامج سلجملا رضحف

 نم لجر هيلإ بدتنا هلهأب سلجملا نمطا امَلَف نييدادغبلا نم مهريغو

 ال« :يراخبلا لاقف ،ثيداحألا كلت نم ثيدح نع لأسف &ةرشعلا

 تاورس نيملسملا ىلَع نوذخأي ال :باب (22) ةيزجلا باتك يف (ىربكلا) يقهيبلا هاور -1
 باب 4(0) مالسلا بانك ق ملسم هاورو .1825 مقر ،قاوسألا ق ساجلا الو قيرطلا

 .ةريره يبأ ثيدح نم {(2167) 13 مقر ...مالسلاب باتكلا لهأ ءادتبا نع يهنلا
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 ؛هترشع نم غرف ىَّتَح دحاو دعب اًدحاو هيلع يقلي لاز امف ؛«هفرعأ

 سلحلا رضح نمم ءامهفلا ناكف &«هفرعأ ال» :هلوقب هبيجي ئراخبلاو

 ريغ هنم ناك نمو ،«لجرلا مهف» :نولوقيو ضعب ىلإ مهضعب تفتلي

 رخآ لجر هيلإ بدتنا مت ؛مهفلا ةلقو ريصقتلاو زجعلاب هيلع يضقي كلذ
 ال» :لاقف .ةبولقملا ثيداحألا كلت نم ثيدح نع هلأسف ةرشعلا نم

 هترشع نم غرف ىتح دحاو لعب ادحاو هيلع يقلي لزي ملف ؛«هفرعأ

 مامت ىلإ عبارلاو ©فثلاثلا هيلإ بدتنا ئ ؛«هفرعأ ال» :لوقي ئراخبلاو

 مهديزي ال يراخبلاو ،ةبولقملا ثيداحألا نم مهلك اوغرف ىَّتَح ،ةرشعلا
 لوألا ىلإ تفتلا اوغرف مهنأ يراخبلا ملع امَلَف .«هفرعأ ال» :ىلع

 اذنك رهف يناثلا كثيدحو ،اذك وهف لول كتيدح اًَمأ» :لاقف مهنم

 نتم لك ذرف ،ةرشعلا مامت ىلع ىتأ ىَتَح ؛ءالولا ىلع عبارلاو ثلاثلاو

 نوتم ةرو ؛كلذ لثم نيرخآلاب لعفو ،هنتم ىلإ دانسإ لكو 3هدانسإ ىلإ

 سانلا هل رقأف ؛اهنوتم ىلإ اهًديناسأو ،اهديناسأ ىلإ اهلك ثيداحألا

 .©)زضفلاب هل اونعذأو ظفحلاب

 طرشو رابتخالا ديري ناك نإ الإ هب ملاعلا دصقي نأ مرحم لعفلا اذهو

 ءاهتناب يهتني لب هيلع رمتسي ال نأ» :رجح نبا لوقي امك زاوجلا

 .«ةجاحلا
ِ . 

 ر مر

 مهلظي نيذلا ةعبسلا ق ملسم هاور ام هلاثمف ،نوتملا بلق اما -2

 .868 ص 5.2ج تكنلا :رجح نبا .101 ص ،ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -1
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 اهافخأ ةقدصب قدصت لجرو» :هلوق هلظ الإ لظ ال موي هلظ يف هللا

 اذكه نيحيحصلا يف ثيدحلاف 3©«هلامش قفنت ام هنيمي ملعت ال ىتح

 أشن باشو لداعلا مامإلا :هلظ لإ لظ ال موي هللا مهلظي ةعبس» :هظفل

 للا يف اأباحت نالجرو ،دجاسللاب قّلعُم هبلق لجرو 3هَبَر ةدابع يف
 : لاقف لامجو نسح تاذ ةأرما هتبلط لجرو هيلع اقرفتو هيلع اعمتجا

 ملعت ال ىتَح اهافخأ ةقدصب قدصت لجرو سلجو رَع هللا فاخأ ينإ

 ركو 8ث«هانيع تضافف ايلاخ هللا ركذ لجرو ،هنيمي تقفنأ ام هلامش

 نيلاثملا ف بلقلاو .لامشلا ىلع نيميلا مدقف ةاورلا دحأ ىلع بلقنا نتملا

 .اوهس عقو

 .ححصي ىَّستَح ‘فعضلاب فوصوم بولقملا ثيدحلاف كلذ عمو

 ريخأتو &رُخؤملا ميدقت نأل .مهولاو مهفلا ءوسو ظفحلا ةلقل كلذو

 هللاو \ثيدحلا يف ةرينك دنسلاو نتملا بلق ةلثمأو .كلذ نع عئشان ،مّدقملا

 ١ ملع .

 يبأ ثيدح نم 1 مقر ،ةقدصلا ءافخإ لضف باب (30) ةاكزلا باتك يف ملسم هاور -1
 .ةريره

 لاق ؟بلقلا اَدَه هنم لصحو ثيدحلا يف مهو نمف نذإ» :كلذ ىّلَع اذر رجح نبا لاق

 نم نوكي نأ ظفاحلا زوجو "ملسم نود نُمم مهولا نوكي نأ هبشي” :ضايع يضاقلا

 لاوقألا ءافيتسالو .«ناّطقلا ىحب :وهو هخيش خيش وأ 5ريهز :وهو ملسم خيش

 .146 ص 82ج ،يرابلا حتف :رجح نبا :رظنا ثحبلاو

 .كلام نب سنأ ثيدح نم 148 مقر ،ةرامإلاو ةيالولا ف باب (7) هدنسم يت عيبرلا هاور -2
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 ذاشلا

 .هريغ نع درفنا :ىنعمب ءاذوذش ذش نم ،لعاف مسا :ةغل ذوذشلا

 :ةديدع فيراعتب فرغ دقف حالطصالا ق امأو

 ال ام ةقثلا يوري نأ ثيدحلا نم ذاشلا سيل» :يعفاشلا لاق ام - 1

 ‘")«سانلا ىور ام فلاخي اثيدح ةقثلا يوري نأ ذاشلا امنإ .هريغ يوري

 .تاقثلا سانلاب يعيو

 تاقثلا نم ةقث هب درفت ام ذاشلا نأ» يروباسينلا مكاحلا بهذ - 2

 .)«ةقنلا كلذل عباتم لصأ ثيدحلل سيلو

 ام ناك نإف ،هيف رظن ءيشب يوارلا درفنا اذإ» :حالصلا نبا لاق - 3

 ام ناك ،طبضأو كلذل ظفحلاب هنم ىلوأ وه نم هاور امل افلاخم هب درفنا

 امنإو 6هريغ هاور امل ةفلاخم هيف نكي مل نإو ؛اَدودرم اذاش هب درفنا

 ناك نإف ،درفنملا يوارلا اذه يف رظنيف اهريغ هوري مل و وه هاور رمأ وه
 هيف دارفنالا حدقي مل و ،هب درفنا ام لمق هطبضو هناقتإب اقوثوم اظفاح الدع

 كلذل هناقتإو هظفحب قثوي نمم نكي مل نإو _ ةبارغلاب فصوو
 ّ و ً

 .حيحصلا زيح نم هل احزح زم كل امراحخ هدارفنا ناك هب درفنا يذلا

 .6 ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -1

 .76رص ،ثيدحلا مولع :حالصلا نبا .119 ص ،ثيدحلا مولع ةفرعم :يروباسينلا -2
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 ناك نإف ؛هيف لاخلا بسحب ةفلتخم بتارم نيب رئاد وهف كلذ عمو

 ا نسحتساو هدرفت لبق لوبقملا طباضلا ظفاحلا ةجرد نم ديعب ريغ درفنملا
 نم اًديعب ناك نإو ؛فيعضلا ثيدحلا ليبق ىلإ هطحن مل و كلذ هثيدح

 .ركنملا ةاشلا ليبق نم ناكو 3هدرفت انددر كلذ

 :يناثلاو ،فلاخملا درفلا ثيدحلا :امهدحأ :نامسق ذاشلاف كلذلو

 درفتلا هبجوي امل ارباج عقي ام طبضلاو ةقثلا نم هيوار يف سيل يذلا درفلا
 .ها”«دودرملا وهف فعضلاو ةراكنلا نم ذوذشلاو

 ظ فحأ وه نُم هاور مل افلاخم درفلا هاور ام نوكي الو» :هريغ دازو

 ؛هللا تافص يف وأ ةوبن ةمصع ىف اًحداق الو يعطق رصنل افلاخم الو كهنم

 نم تاُيداقتعالا نأل الع هيوار ناك نإو ،َدر كلذ هيف ناك نإف

 امم رهظي اميف اهلكو ،تافيرعتلا نم كلذ ريغ ىلإ ،تايعطقلا
 نم هباتنا اَمل لوبقم ريغ ادودرم ربتعي يذلا ذاشلا نأ ىلع رودت مدقت

 اًحيحص ثيدحلا اهب نوكي لا طئارشلا ىلع أرط يذلا للخلاو فعضلا

 .نتملا يف ذوذشلا وه اذه مَدَمَت امك اًخلاص وأ اًنسح وأ

 نم هاور امل افلاخم هدنسب درفلا هاور امف ،دنسلا يف ذوذشلا امأو

 نم هجام نباو ىئاسنلاو يذمرتلا ىور ام :هلاثم .رخآ دنسب هنم قثوأ وه
ِ 

 م ٤ م ًّ

 .79 ص ،ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -1
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 ،هقتعأ ىلوم الإ انراو عدي م و ةلت هللا لوسر دهع ىلع يفوت الجر

 هقتعأ مالغ الإ 5ال :اولاق ؟دحأ هل له» :مالسلاو ةالصلا هيلع :لاقف

 اذه لصو يق هريغو جيرج نبا ةنييع نبا عباتو .)«هل هثاريم ةي لعجف

 رانيد نب ورمع نع هاورف ديز نب دامح مهفلاخو سابع نبا ىلإ ثيدحل

 ةياور نوكت اذكهف ةنييع نبا ثيدح ظوفحملا :متاح وبأ لاق \ةجسوع نع

 نم ةياور متاح وبأ حجر كلذ عمو طبضلاو ةلادعلا لهأ نم ديز نب دامح

 .اددع رثكأ مه

 دبع ثيدح نم ئذمزتلاو دواد وبأ هاور ام نتملا يف ذوذشلا نمو

 ىّنَص اذإ» :اعوفرم ةريره يبأ نع شمعألا نع دايز نب دحاولا

 فلا ضخ» :يقهيبلا لاق {”«هنيي ىلع عجطضيلف رجفلا يعكر مكدحأ

 ال ةلق ءينلا لعف نم هوور سانلا نإَق كاذه يف ريبكلا ددعلا دحاولا دبع

 .هلوق نم
 د , ٥

 رطفيو متيو رفسلا يف رصقي ناك ةق ءينلا نأ» دحاولا دبع درفناو

 هاورو .2106 مقر ،لفسألا ىلوملا ثاريم يف باب (14) ضئارفلا باتك يف يذمزنلا هاور -1
 نبا ثيدح نم 52741 مقر هل ثراو ال نم باب ،(11) ضئارفلا باتك يف هحام نبا

 .سابع
 يف يذمزنلا هاورو .1 مقر ناهدعب عاجطضالا باب ةالصلا باتك يف دواد ربأ هاور -2

 نم 8420 مقر ،رجفلا نيعكر دعب عاجطضالا يف ءاج ام باب 311(0) ةالصلا باتك

 .ة ري ره يب ا ثي دح
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 امل فلاخمف دنسلا اسأ «انتمو ادس ذاش ثيدحلا اذهف ،©«موصيو

 امل فلاخم وهو ،رفسلا يف امئاد رصقي ناك لي ءينلا نأ :تاقنلا هاور

 .تاقثلا هيلع قفتا

 .هلعف نم ال اهلعف نم اذه نأ اوقفتا :تاقثلا لاقف ،نتملا يف امأو

 .ظفللا اذهب شمعألا باحصأ تاقث نيب نمو

 يذلا ةشئاع ثيدحك ةقثلا هاور نإو ،ادّنَسو انتم ذاشلا نوكي دقو

 .يطقرادلا هجرخأ

 . .غا""«تايلب لامعألا اَمَسنإ» :ثيدح دارفألا يف اوركذ دقو

 درفنا م ؛باطخلا نب رمع الإ ةلق يلا نع نع هوري مل درف ُهَنإ :اولاقو

 هنع مث ْ ميهاربإ نب دمحم ةمقلع نع ئ صاقو نب ةمقلع رمع نع هب

 يطويسلا كلذ ىلع ر دقو . )4 )كلذ لدعب هنع رهتشا مت ديعس نب ىمح

 ٥ ث

 لب رمع هب درفني م ةينلا ثيدح نإ» :هصن امي ““يوارلا بيردت" ق

 هيلع هللا ىلص ءينلا رصق باب 5رفاسملا ةالص ،راطوألا لين هباتك يف يناكوشلا هجرخأ -1

 رفاسملا ةالص باب عمجلا ف يمنيملاو .4 مقر 0202ص/3ج رفسلا يف ملسو

 .ةشئاع ثيدح نم 157ص/2ج

 :لاقو \ةشئاع ثيدح نم {44 مقر "مئاصلل ةلبقلا باب ،موصلا باتك ق ئطقرادلا هاور -2

 .«حيحص دانسإ اذهر»

 .سابع نيا ثيدح نم ٤1 مقر ةينلا يف باب 1(8) تاينلا باتك يف عيبرلا هاور -3

 ال تنأ ىَّلَع قفتا دقو» :لاق مث ،هقرط ددعت لإ هداشرل يف ينالطستلا راشا دقو 4

 .75-76 ص ،1ج يراسلا داشرإ :ينالطسقلا .«رمع ةيارر نم الإ ادنسم حصت
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 لب ءهريغو ئطقرادلا هركذ امك .يردخلا ديعس وبأ نت ءينلا نع هاور

 يلع مهنم ةباحصلا نم رشع ةعبس هاور هنأ هدنم نب مساقلا وبأ ركذ

 نباو &رمع نباو دوعسم نباو صاقو يبأ نب دعسو ،بلاط يبأ نب
 ءادردلا وبأ دازو .ريخألا اذه نع دنسملا يف عيبرلا ةياورو .خلا.. .سابع

 هاور هسنأ هدنم نبا ركذو ،مهريغو ناعمس نب ساونلاو دعس نب لهسو

 ريغ دّمَحُم نعو \دمَحُم ريغ ةبقلع نعو ةمقلع ريغ رمع نع
 هنعط يف رطاخ الم ميهاربإ ليلخ هاعدا اميف ةجح الف هيلعو .. .خلاىيحي

 . ملعا هللاو ©درفتلا نم هريغو ( ام ا , ,.: 7

 .197ص ،1ج ،يوارلا بيردت :يطويسلا -1

 هفس امدنع رطاخ الم ميهاربإ ذاتسألا ىلع فلوملا خيشلا هبتك يذلا درلا ىلإ ريشي -2

 ماع ناسملتب يمالسإلا ركفلل رشع سداسلا ىقتلملا ف \بيبح نب عيبرلل حيحصلا عماجلا
 .نوقرم وهو «(رئازحلا) م2
 .ةهبش درو نايب :ناونع تحت ،يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامسل رخآ ر كانهر

 يبأ نب ورمع ةللا دبع يبأل حيحصلا عماجلا حرش ،بيتزنلا ةيشاح باتك ةياهن يف عوبطم

 .عحاريلف .يالط ميهاربإ خيشلا قيقحت .343ص/5ج إةتس
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 ركنملا

 . هفيرعت (1

 يقو .هفرعي مل وأ هدّحَج اذإ :اًراكنإ هركنأ نم ،لوعفم مسا ةغل ركنملا

 وأ ،هتلفع ترثك وأ ،هطلغ َشَحَف وار هب درفت يذلا ثيدلا :حالطصالا

 ، ظافحلا نم هريغ ةفلاخم كلذك هيف طرتشيو .كلذ وحن وأ ،هقسف رهظ

 .ةفلاخملا يف ًداشلاك وهو

 .همكح (2

 الدع نكي مل نإ امأو ،دودرم ركنمف لوألا فصولا ىلع ناك نإف

 حجرم هل دجوو ادنس وأ انتم هب درفت وأ ،طقف دنسلا يف مهو وأ اطباض

 ظوفحم هنأل شةغل ركنملا مسا هيلع قلطأ نإو ،اعرش لبق ،تاعباتملا نم

 .لدعأ وأ رثكأ وه نَم نع

 نيسحلا نب يلع نع يرهزلا نع كلام هاور ام :دسلا ركنم لاثم

 ثري ال» :لاق ة هللا لوسر نع ديز نب ةماسأ نع نامثع نب رمع نع

 تاقثلا نم هريغ كلام هيف فلاخ دقف 5_«ملسملا فاكلا الو رفاكلا ملسملا

 يف كلام هاورو .671 مقر ثيراوملا ي باب (46) روذنلاو ناميألا باتك يف عيبرلا هاور -1

 .دير نب ةماسأ تيدح نم {10 مقر ،للملا لهأ ثاريم :باب (13) ضئارفلا باتك
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 « 3 » ۔ :

 ريغ يرهزلا نع هاور نم لكو &”نيعلا مضب «نامثع نب رمع» :هلوق يف

 ؛نامثع نب ميملا ناكسإو نيعلا حتفب ورُمَع نع هاور "كلام

 ظفاح ملاع نمو ،طقف دسلا يف تءاج ةراكلا نأل لوبقم ثيدحلا نكل

 .ةجح_لا وهو حيحص ظوفحم نتملاو لدع طباض

 2 ه

 ةياور نم هجام نباو يئاسنلا هاور ام هلاثمف :دودرملا ركنملا امأو

 ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نع ماشه نع سيق نب دمحم نب ىيحي ريكز يبا
 ُ َ ً ٥ ى و م م ّ ّ ٨

 كلذ ىأر اذإ ناطيشلا نإف رمتلاب حلبلا اولك» :اعوفرم اهنع هللا يضر

 لاق ._«قلّ خاب ديدجلا لكأ ىتح مدآ نبا شاع :لوقيو ‘هظاغ
 7 ٤ م ٥ . ء

 هل جرخأ حلاص خيش وهو ،ريكز هب درفت ركنم ثيدحلا اذه :يئاسنلا
 ء ش و م 7

 قلطأ دق لب ،هدرفت لمتحي نم غلبم غلبي مل هنأ ريغ ،تاعباتملا يف ملسم

 نبا لاقو ،«فيعض» :نيعم نبا لاقف ؛فيعضتلاب لوقلا ةمئألا هيلع
 ء م ش م 

 هل درواو &‘«هثيدح ىلع عباتي ال» :يليقعلا لاقو ،«هب جتحي ال» :نابح

 ع ٥ ء . »

 باحصا هيلع صن ثيدحلاو .ريكانم ثيداحا ةعبرا يدع نبا

 .عضولاب تاعوضوملا

 هنم حجرأب لدعلا يوارلا فلوخ نإف» :ةبخنلا" يف رجح نبا لاقو

 يف نوكي نأ نوبأي ثيدحلا لهاو" :ربلا دبع نبا لاق» :كلاوحلا ريونت ف يطويسلا لاق -1

 ،‘كلاوحلا ريونت :يطريسلا .ةتسلا ةمألا ةياور يهو .«“واولاب ورمع آلإ دانسإلا اَذَه

 .نانبل ‘ترورمب ةديدحلا ةودنلا راد ط .59لصا2ج ©كلام مامإلا أطوم حرش

 027رص ،10ج ىزنكلا يف ئدنهلا هاورو .26 ص ،3ج تاعوضوملا يف يزوجلا نبا هدروأ -2

 .ةشئاع ثيدح نم 18 مقر
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 عم ةفلاخمل تفقو نإو .ذاشلا :هل لاقي هلباقمو ظوفحملا :هل لاق
 :لاقي دقو ؛ركنملا :هل لاقي هلباقمو ؤفورعملا :هل لاق حجارلاف فعضلا

 الو ءاميعض ثيدحلا كلذ نكي مل نإو ،اذك :نالف هاور ام اوركنأ

 نبا لاق كلذلو .“«ةقث ناك نإ طقف هفيعضت لب هدَر كلذب نوديري

 ةيفانم عقت مل ام ةلوبقم [نسحلاو حيحصلا يف يأ] اهيوار ةدايزو» :رجح

 هبابرأ ذخؤت ركنملا ةفرعم نأ ذاشلا يف رَم دقو .«هنم قئوأ وه نم ةياورل

 .ملعأ هللاو ليدعتلاو حرجلا بتك نم هتاَيورمو

 ه ٠

 .فرصتب 28-29 ص ركفلا ةبح حرشب رظنلا ةهزن :رجح نبا -1

 .6 ص :ركذلا ةبخن حرشب رظنلا ةهزن :رجح نبا -2

_- 2 25 - 

 



 كورتملا

 :وهو دحاو ىنعمب :ةغللا يف حرطلاو كرتلاو .اضيأ حورطملا هل لاقيو

 .طاقسإلاو لاطبإلا

 بذكلاب مهتم هيوري يذلا ثيدحلا وه 7 اذه لهأ حالطصا يفو

 وأ لوقلاب هقمسف رهظ نم وأ همالك ق باذك وأ |ئوبنلا ثيدحلا ق

 هنعذب وأ هتلاهج وأ هتلفغ ترثك وأ هطلغو هشحف رثك نم وأ ،لعفلاب

 نع فورعملا فالخ ىلع هب ثدح ام وهو مهلا فيرعت يف رم امك

 ةرم نع يخبسلا دقرف نع يقيقدلا ىسوم نب ةقدص ثيدحك . ذ ءينلا
 7 2 ِ ء » د

 مولع ةفرعم" يف يروباسينلا مكاحلا هفصو دقو ركب يبأ نع بيطلا
 ۔ ٥ ; وم

 .ديناسألا ىمهوا هنأب ثيدحلا

 نع روعألا ثراحلا نع يفعجلا رباج نع رمش نب ورمع ثيدحكو
  و  2 _ ,

 نيسح انثدح ديمح نب دبع انثدح» :وه هصنو ،نارقلا ظفح يف يلع
 ء " ه ٧

 نع يئاطلا راتخملا يبأ نع تايزلا ةزمح تعمس :لاق يفعخلا يلع نب

 سانلا اذؤذف دجسملا يف تررم :لاق \تراحلا نع روعألا ثراحلا يخأ
 ء ء « م

 ىرت الأ نينمؤملا ريمأ اي :تلقف يلع ىلع تلخدف ،ثيداحألا يف نوضوخي

 امأ :لاق معن :تلق ؟اهولعف دقوأ :لاق ؟ثيداحألا يف اوضاخ دق سانلا
` 

 :تلق {«ةنتف نوكتس اهنإ الأ» :لوقي ةيم هللا لوسر تعمس دق ينإ
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 مكلبق ناك ام أبن هيف ،هللا باتك» :لاق ؟هللا لوسر اي اهنم جرخملا ام

 نم هكرت نم ،لزهلاب سيل لصفلا وه ؛مكنيب ام مكحو مكدعب ام ربخو
 هللا لبح وهو هلا هلضأ هربغ يف ىدهلا ىغتبا نمو ،هللا همصق رابج

 هب غيزت ال يذلا وه ؛ميقتسملا طارصلا وهو ،ميكحلا ركذلا وهو ،نيتملا

 ةرثك ىلع قلخي الو ،ءاملعلا هنم عبشي الو {ةنسلألا هب سبتلت الو ءاوهألا

 :اولاق ىتح هتعمس ذإ نجلا هتنت مل يذلا وه ؛هبئاجع يضقنت الو 8درلا

 لاق نم [. نحلا] دشرلا ىلب يدهي ابجع انارق انعمس انإ

 ىلإ يده هيلإ اعد نمو ،لدع هب مكح نمو .رجأ هب لمع نمو "قدص هب

 .روعأ اي كيلإ اهذخ ««ميقتسم طارص

 هجولا اذه نم ًالإ هفرعن ال ثيدح اذه» :يذمزنلا ىسيع وبأ لاق
 .ها.}”«لاقم ثراحلا ثيدح يفو ؛لوهجب هدانسإو

 نباو ئئاطلا راتخملا يبأ ةلاهل لوهجب هدانسإو» :هصن ام هحراش لاق

 :هتمجرت يف ظفاحلا لاق لاقم ثراحلا ثيدح يفو .روعألا ثراحلا يحأ

 لاتقو .“,)«فعض هثيدح يفو ؛ضفرلاب يمرو ““هيأر" ق يعشلا هبذك »

 1 كذ «« ء
 :ليقو ،عوضوم :يناغصلا لاق» : ةعومجملا دئاوفلا يف يناكوشلا هنع

 .‘_«نسح هنتمو فيعض هدانسإ نإ

 .3070 مقر ،نآّرملا لضف يف ءاج ام باب (14) نآرقلا لئاضف باتك يف يذمزنلا هاور -1
 .ثراحلا ثيدح نم

 .1075 مقر 98 ص "بيذهتلا بيرقت :رجح نبا -2
 .256 ص ةعومجملا دئاوفلا :يناكوشلا 3
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 هللا دبع نب ثراحلا وه» : ““لادتعالا نازيم" يف يبهذلا لاقو

 ابأ ىنكي ‘هيف فعض ىلع نيعباتلا ءاملع رابك نم روعألا ينادمهلا

 :يعشلا نع ةريغملا ىورو .دوعسم نباو يلع نع يوري ،ريهز .

 مل :لاق ىرخأ ةرابع يفو اباك ناكو ،روعألا ثراحلا ثدح

 :يدملا نبا لاقو .ثيدحلا يف يلع نع قدصي ثراحلا نكي
 .فيعض :ئطقرادلا لاقو .بذكلاو فعضلاب هفصوو باذك

 :نابح نبا لاقو .ظوفحم ريغ هيوري ام ةماع :ئدع نبا لاقو

 :لاق نأ ىلإ ...خلا «ثيدحلا يف ايهاو عبشتلا يف ايلاغ ثراحلا ناك

 تام باوبألا نم هثيدحل مهتياور عم هرمأ نيهوت ىلع روهمجلاو»

 اكوفرم ثيدحلا اذنه نووري سانلا تدجوو .0)«ةييرجه 65 ةنس

 فيعضلاب هفصو دقو ئذمزنلا دنع ًالإ اعوفرم هدجأ ل ينأ عم

 .ةلاهجلاو رم امك ةبارغلاو

٦٩ 
٠ 

 نإو زا هللا لوسر ىلع بذك هنأل اعوفرم ىوري ال نأ باوصلاو

 ظ فلب وأ كضيرمت ةغيصب وأ ،لولعم قيرطب ىوري لب اانسح هنتم ناك

 .ملعأ هللاو هوحنو ج هللا لوسر نع ليق لق

 .4ج ،يذوحألا ةفحت :يروفكرابملا .7 مقر \435 ص ،1ج ،لادتعالا نازيم :يمذلا -1

 .52ص
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 عيضوملا
 نا لإ هركذ اولمهأ دقو \تيدحب سيل ثيدحلا لهأ ضعب دنع وهو

 هركذ دقو "مهوذح انوذحف حلطصملا عاونأ يف هوركذ مهنم رثكألا
 ّ و و د

 ةمدقلا يف حالصلا نبا كلذكو ،ةينوقيبلا ةموظنملا يق:ْتوقيبلا

 .هفصوو هركذ بجي كلذلف امهريغو

 :اهنم ؛ةدع ناعمل وهو عضي عضو ،لوعفم مسا هنإ :ةغللا يفف

 لهاكلا نع ءيشلا عضوو 3هنع هطقسأ يأ ،هنع موصلا َمَضَوك ،طاقسإلا

 ؛ىعرملا يف ةكورتم يأ ،ةعوضوم ليإ :مهلوقك ،كزنلا ىنعمو ؛هَّطَقسأ يأ

 .اهزتفا يأ ةصقلا نالف َّضَوك قالتخالاو ءارتفالا ىنعمب يتأيو

 ،نيباذكلا نم عونصملا قلتخملا مالكلا :وه نفلا لهأ حالطصا يفو
 - ُ ع ُ

 هب ملعلا عم هتياور مرحو .الصا ثيدحب سيل وه لب ‘فيعضلا رش وهو

 ثيداحألا نم هريغ فالخب ؛هعضو انيبم الإ ناك ىنعم ئ ق

 اهل حّحصم داريإب نطابلا يف اهقدصو اهتحص لمتحي لا ةمدقتملا ةفيعضلا .

 دقف كلذ عمو ©ضعب دنع بيهزلاو بيغلا يف اهتياور زاج ثيح

 .هيلع ءارتفا ك هللا لوسر ىلإ سانلا ضعب اهبسني

 نم ظافلأبو ،نيعاضولا سفنأ ءاقلت نم قالتخالا اذه نوكي ام رثكأو

 مهل حتي مل اذإ نيزتفملا ضعب أجلي دقو .مهجسن نم دانسإو مهتغايص
 نوهتني بوذكم دانسإ عانطصا ىلإ عضولا ىلع مهردقي بصخ لايخ
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 ثيدح ى م امك ،ةعئار ةغلاب ةمكح هنتم يف نيعضاو ةق ءيبلا ىلإ هب

 ثيدح لثم ازجوم لثم وأ ةعماج ةملك هيف نوكت دقو روعألا ثراحلا

 يف مدقتلل ...خلا «اسلجب سلج نم» :لاق ت ءينلا نأ ةريره يبأ

 لوسر نع سيل هنكل ةحالملاب هفصو ئراخبلا نإف ،لولعملا ثيدحلا

 اهعضوب دهشي ةليوط ثيداحأ تعضو دق» :حالصلا نبا لاقو .لكيهلل

 .“»«اهيناعمو اهظافلأ ةكاكر

 ثيدحلل ًعضاولا لاحلا ئجلي دقو ،ليبقلا اذه نم اهلك تسيل نكل

 .هيلإ بهذ ام بساني اثيدح عضيف ،اثيدح كلذل دجي الف ،هبهذمل ادييأت

 ىلإ نيبوسنملا نم موق اًررض مهمظعأو فانصأ ثيدحلل نوعضاولاو

 ةقث مهتاعوضوم سانلا لبقتف ،اومعز اميف اباستحا ثيدحلا اوعضو دهزلا

 .مهيلإ انوكرو مهب مهنم

 زاوج ىلإ نوبهذي ةَيماركلا ضعب نأ يناعمسلا ركب وبأ ىور دقو
 ةمصع يبأل عقو ام لثم ‘بيهزتلاو بيغزنلا باب يف ثيداحألا عضو

 نع كل نيأ نم» :هل ليق هسنأ _ ميرم يبأ نب حون وهو

 ينإ» :لاقف ،«؟ةروس ةروس نآرقلا لئاضف يف سابع نبا نع ةمركع

 يزاغمو ةفينح يبأ هقفب اولغتشاو نآرقلا نع اوضرعأ دق سانلا تيأر
» 

 .>«ةبسح ثيداحألا هذه تعضوف يدقاولا

 .99 ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -1

 .100 ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -2
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 نم اطلغ عضولا عقي دقو .ةعيشلا ضعب ىلإ اضيأ عضولا بسن دقو
 يف كلذ رثك دقو ،هيف هجرديف ثيدحلا نم كلذ نا هنم انظ يوارلا

 نم» :ةمألا هنع ىورو ،‘”دهازلا ىسوم نب تباث ثيدحك ،تاجّردمل

 دصقي م اتباث نق }»«راَهَنلا يف ههجو نسح ليللاب هتالص ترثك

 دنع هئالمإ سلجمب وهو هللا دبع نب كيرش ىلع لخد امنإو اهعضو

 .ةلق هللا لوسر لاق :لاق رباج نع نايفس يبأ نع شمعألا انثاح :هلوق

 ترثك نَ» :لاقو ؛هل احزام لاد وهو كيرش ل رظنف .تكس
 دقعي» :لئاقلا هللا لوسر لوق نم هَنأ تباث نظف 5خلا...«ليللاب هتالص
 ىلع برضي دقع ثالث مئان وه اذإ مكدحأ سأر ةيفاق ىلع ناطيشلا

 تلحنا هللا ركذو ظقيتسا نإف دقراف ليوط ليل كيلع :اهنم ةدقع لك

 حبصأف اهلك هُدَقُع تلحنا ىلص اذإف ةدقع تلحنا ًًضوت اذإف ةدقع

 ث .}«نالسك سفنلا ثيبخ حبصأ الإو سفنلا بيط اطيشن

 رظف خلا.. .«هتالّص ترثك نم» :لاق هاءر املق تباث لخدو تكس

 رظنا .هريغو رباج نع يوري حلاص خيش ،«(ه127 :ت) ينانبلا تباثب فورعملا وهو -1
 ظافحلا تاقبط .187/1ج ‘يصمحلا زئاف دمحأ ،ءالبنلا مالعأ ريس بيذهت :يف هتمجرت

 .56ص ،يطريسلل

 01333 مقر ليللا مايق يف ءاج ام باب (174) ةالصلا ةماقإ باتك يف هجام نبا هاور -2
 .رباج ثيدح نم

 مايق يف ءاج ام باب (174) اهيف ةَسُسلاَو ةالصلا ةماقإ باتك يف هجام نبا هاور -3

 .ظفللا ق رييغت عم ةريره يبا ثيدح نم 1329 مقر ليللا
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 بنذ الو طلغو ةلفغ يهو ؛هيف هجردأف ثيدحلا سفن نم اذه نأ تباث

 .)طقف مهولا هيلع أرط امنإو ،عاّضولا نم وه الو ،تباث ىلع

 ةعلاطمو ثحبلا ةرثكب فعت ةريثك تاجردلل نم كلذ 17

 .حاحصلا لوصألا

  ى د

 نب ثايغل عقو امك مكاحل ءاضرإو افلزت اٹثيدح عضاولا عضي دقو

 هيف قاسف مامحلاب بعلي هدجوف ئدهملا ىلع لخد امل يعخنلا ميهاربإ

 ء ء ٧ ء 

 وا» : دازو ‘}«رفاح وا 5&8فحخ وا كلسن ق الإ قبس ال» :ثيدح

 . ء ً ء 2 مه مد . ٤

 حبدب رماو حانج وا» :ةدايز يق باذك هنا يدهملا فرعف «حانج
 ه { .  ه ۔ 7 ٥

 افقل كافق نإ هللاب دهشأ :ثايغ جرخ امل يدهملا لاقو .مامحلا

 . باذك

 ة هللا لوسر ىلإ تبسن قلا ةفورعملا ةلثمألا يف عضولا عقو كلذكو

 ٨ث«ءاود رك سأر ةيمحلاو ءادلا تيب ةدعملا» :لثمو ،هل تسيل يهو

 ىنعم نأل ىلوأ 7 ،«جردملا نم هَنإ» :لاقو © رجح نبا ظفاحلا هيلإ بهذ ام وهو -1

 باهشلا دنسم يف يعاظقلا امنيب ،ءاملعلا نم ريثك يأر اضيأ َوهَو .رهظا هيف جاردإلا

 .هتوبث لإ ثيدحلا يف لام (408مقر/252/1)

 يبأ ثيدح نم ،2878 مقر ناهرلاو قبسلا :باب (44) داهخلا باتك يف هجام نبا هاور -2

 .ةريره

 01035 مقر \455 ص ،دصاقملا ف يواخسلاو . 88 ص ٤ 3 ج ردلا ف يطويسلا هدروأ 3

 ءابطألا تعمجأ :لاق هبنم نب بهو ةهج نم ‘تمصلا ق ايندلا يبأ نبا دنعو» :لاقو

 .«تمصلا ةمكحلا سأر نأ ىلَع ءامكحلا تعمجأو إةيمحلا بطلا سأر نأ ىلَع
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 ةدلك نب ثراحلا لوق نم وه لب ) ز هللا لوسر مالك ق هل لصأ ال

 و ّ , و ء ث

 نم هنإف 5‘«ةئيطخ لك سأر ايندلا بح» :هلثمو .برعلا بيبط

 مالك نم وأ 3 رانيد نب كلام مالك نم :ليقو ،يرصبلا نسحلا مالك

 . 7 . 1 م م ر . »

 .ةق هللا لوسر مالك نم هنأ كلذ لك نظو ،ميرم نب ىسيع انديس

 يف وأ ريسفتلا بتك يف ةدراولا تايليئارسإلا نم اريثك انلق ام ىلإ فضأ

 .اًجاردإ وأ اسيبشت ظاعولا مالك

 تالوطلا كلذ ق هتامحو فلا دام عضو لق ؛ةريثك عضرلا بابسأو

 - ةيملع نيناوقب بيشلا نم ثيبخلا زيميل ،اقيقد افيرعت اهوفّرعو

 م م

 )2( .[[ ( ه .
 . عمج رتلف كهحيحص

 ضعب نيبو حون ةمصع يف رم امك عضولاب عاّضولا ضعب رقأ دقو
 :هنم ؛هقرطو ثيدحلا نتم در ةيفيك ةفرعم

 "صنل وأ }دّماشملل وأ رسحلا وأ لقعلل افلاخم ثيدحلا نوكي نأ 1

 ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع هاور ام كلذ لاثم «ليوأتلل لباق ريغ يعطق
 تلصو اعبس تيبلاب تفاط حون ةنيفس نإ» :اعوفرم هدج نع هيبأ نع

 ناسح نع يخلبلا عاجش نب دمحم دنسأ امكو }>«نيتعكر ماقملا دنع

 .384 مقر 0218 ص دصاقملا ف يواخسلا هدروأ -1

 دمح .دو ا203 ص ثيدحلا مولع ق دقنلا جهنم :تع نيدلا رون .د :اَذَُه ق عجار -2

 ...امهريغو 0252 ص ،ثيدحلا مولع يف زيجولا :بيطخلا جاجع

 نمحرلا دبع نع يمليدلا هاور :لاقو 012025 مقر \ك5 ص 3ک ج زنكلا ي يدنهلا هاور -3

 .هدح نع هيبأ نع ملسا نب ديز نب
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 ًنإ» :اعوفرم ةريره يبأ نع موزهملا يبأ نع ةملس نب دامح نع لاله نب

 نب دمح هب مهتملاو ©‘}>«اهنم هسفن قلخف 3اهارجأف سرفلا قلخ هللا

 .هنيد نع اغئاز ناك عاجش
 , .ه .| .ه .

 وهو يصخش وا يبهذم وا يسفن ىوهل اراصتنا يور ام هنمو -2

 ىلا ىرت الأ :يورلا دمحأ نب نومأمل ليق هنأ يور ام هلاثم ؛ريثك

 هللا دبع انثدح هللا دبع نب دمحأ انثدح :لاقف ؟ناسرخب هعبت نمو ئعفاشلا

 هل لاقي لجر يتمأ يف نوكي» :اعوفرم سنأ نع يدزألا نادعم نب
 يتمأ يف نوكيو ،سيلبإ نم يتمأ ىلع رضأ وه سيردإ نب دمح

 .«يتمأ جارس وه ةفينح وبأ هل لاقي لجر

 .هحدمو كلام وح يف ليق ام 3

 اُمذو اًحدم ثيداحأ نم ةيمالسإلا قرفلا فصو يف ليق ام 4

 رفلا باحصأ بنطأ دقو .اهوحنو تالاقملا بتك نم تذخأ اهرثكأ نإف

 بتك ةعجارم نيعاّضولاو عضولا ةفرعم يف يفكي نكلو .عونلا اذه يف

 ‘“ذيرجتلاو ليدعتلاو ،‘“‘دعس نبا تاقبط"ك نيثدحم مجارت

 نابح نبال نيثدحملا ءافعض"”و هناسل" وأ ““لادتعالا نازيمو

 ص .6ج .لماكلا ق 77 نبار 0373 ص تافصلاو ءامسألا باتك ق يقهيبلا هدروأ -1

 .1776/155 ةمجرت ن1

 هذهب ثدح نمف» :لاقر 146 ص 83 ج ،نيحورجلا باتك يف نابح نبا هاور -2

 .«ملعلا لهأ ةلمج يت ركذي ال نأ بجي اهضعبب وأ ثيداحألا
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 .اهريغو رجح نبال بيذهتلا بيذهت""ك مهريغو

 هلوقي ام ةدايز عم ،اعم ثيدحلاو ثدحملا ةلزنم بلاطلا ملعي اهنمو

 .هلقي مل ام ةث لوسرلا ىلإ بسني الغل كلذو ،نأشلا يف باحصألا
 ٦ و ّ 0 ٤

 .ملعأ هللاو ،رانلا نم هدعقم ؤوبت بذاكلا يفكيو هيلع ابذاك نوكيف
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 ةحصلا ةجرد ىلإ ىهاولا وأ فيعضلا ثيدحلا هب ىقترب ام

 حالصلا وأ نسحلا وأ

 نم هثيجمب لوزي ثيدحلا يف فعض لك سيل» :حالصلا نبا لاق

 اعشان هفعض نوكي نأب ،كلذ هليزي فعض هنمف ؛ترافتي كلذ لب ،هوجو

 ام انيأر اذإف ؛ةنايدلاو قدصلا لهأ نم هنوك عم ،هيوار ظفح فعض نم

 هطبض هيف لتخي مل و هظفح دق امم هنأ انفرع رخآ هجو نم ءاج دق هاور

 يف امك ،َكِلَذ وحنب لاز لاسرإلا ثيح نم هفعض ناك اذإ كلذكو .هل

 هجو نم هتياور وحنب لوزي ليلق هيف ذإ ظفاح مامإ هلسري يذلا لسرملا

 .رخآ

 رباخلا اذه دعاقتو فعضلا ةوقل كلذ وحنب لوزي ال فعض كلذ نمو

 امهتم يوارلا نوك نم أشني يذلا فعضلاك كلذو ،هتمواقمو هربج نع
 ك

 .ذاش ثيدحلا نوك وأ 5‘'«بذكلاب

 ك `"ربتعع ءيسلا عبوت ىتمو» :رجح نب ر نأك )ربتعم ظفحلا ء سلا عب وت , ےتم و» : .ربا ظفاحلا لاق

 حرجلا بتارم نم نوكي نأ وه هطباضو فعضلا ديدش ناك نم ،بذكلاب مهتملا لثم -1

 :يقارعلاو ؛25!1 ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا :كلد يف عجار .اهب ربتعي ال قلا

 .134 ص تكنلا

 .34 ص ،ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -2

 «فقودص» هنإ هيف ليق يذلا صخشلا يعت يهو ،ليدعتلاو حرخلا بتارم ىدحإ :ربتعملا -3

- 236 - 



 .روتسملاو ،زّيمتي مل يذلا طلتخملا اذكو حص هنود ال هلثم وأ هقوف نوكي

 اًسَح مهثيدح راص هنم فوذحملا فرعي مل اذإ سلدملاو لسرملا دانسإلاو

 حم نأل عباتلاو عباتملا نم عومجملا رابتعاب كلذب هفصو لب هتاذل ال

 .77 ىلع بارص ريغ وأ اباوص هتياور نوك لامتحا مهنم دحاو لك
 نيبناخلا دحأ حجر مهدحأل ةقفاوم ةياور نيربتعملا نم تءاج اذإف ،اوس

 ىقتراف ظوفحم ثيدحلا نأ ىلع كلذ لدو ،نيروكذملا نيلامتحالا نم

 .لوبقلا ةجرد ىلإ درلا وأ فقوتلا ةجرد نم

 .روهمجلا لوق ىلع «هلثم فيعضلاب ىّوقتي ال فيعضلا ن كلذو
 .يلي اميف اهنيبن لا يه ربتعت قلا دهاوشلاو تاعباتملا ةفرعمو

 ةحداق ةلع نم هقرط نم قيرط ولخي ال يذلا فيعضلا ثيدحلا لاثمو

 نع هقرط عومجمب يقتري هنأ لإ اهريغل نسحلا ةجرد ىلإ هءاقترا عنمت
 نيعبرأ يتسأ ىلع ظفح نم» :ثيدح هل لصأ ال وأ ،اركنم هنوك

 ميعن وبأ هاور» :يواخسلا ظفاحلا لاق 8}«اهيقف ةمايقلا موي ثعبب اثيدح

 .103ص ٬ةبخنلا حرش :رجح نبا -1

 ‘ةيلحلا يف ميعن وبأ هاورو .(6]) 258 مقر ،117 ص ،1ج ملعلا باتك يف يزيربتلا هاور -2
 :هيف لاقو ظفللا ف فالتخا عمو ىنعملا سفنب :ب دوعسم نبا ثيدح نم 189 ص .4ج

 ببس امناو «دانسإلا اذهب لإ هبتكن مل مصاع نع ركب يبأ ثيدح نم بيرغ»

 نم رثكأ همهتا دقو ،هدنس يف ةرتنع نب نوراه نب كلملا دبع دوجو ل عجار هفعض

 ددذصتل نسحلا ةجرد لإ هعفر “حيتافملا ةاقرم” :باتك يف يراقلا نأ الإ بذكلاب دحاو

 / / َ .هقرط
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 يلعو سنأ نع بابلا فو ؛دوعسم نباو سابع نبا نع هوحنب ةيلحلا يف

 .ةيهانتملا للعلا" يف يزوجلا نبا اهجرخأ ،نيرَخآو ةريره يبأو ذاعمو

 انخيش لاق كلذكو ؛“تباثب سيلو ةفيعض اهلك هقرط" :يوونلا لاقو
 ةلع نم ملست قيرط اهيف سيل ءزج يف هقرط تعمج" :رجح نبا

 دعب رظنلا هيجوت" هباتك يف يرئازحلا رهاط ةمالعلا لاقو .}«‘ذحداق

 ضب لاق ؛هقرط ةرثك عم هفعض ىلع اوقَمَتا» :ثيدحلا اذهل هركذ

 دق بيهزتلاو بيغزتلا يف ةدراولا ثيداحألا نم عونلا اذه ن :ظافحلا

 نع يقترت ىتح رابتعالا ةجرد نع ةرصاق تناك نإو ،قرطلا هيف رثكت
 زوجي يذلا فيعضلا ةبتر ىلإ لاحب هب لمعلا زوجي ال يذلا ركنملا ةبتر

 سيلو ،اهب نولمعيف تانسحتسملا نم اهنوربتعي لئاضفلا يف هب لمعلا

 .ملعأ هللاو ،}«اهلوبقب مكحلا مهدارم

 .اهدعب امو 119ص/1ج .ةيهانتملا للعلا :يزوجلا نبا 1

 .410ص/1ج ©تكنلا :رجح نبا -2

 .480 ص ةنسحلا دصاقملا :يواخسلا -3
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 دهاوشلاو ناعانملاو ر ابتعإلا ةفرعم

 رابتعالا :ثيدحلا ءاملع دنع ةلوادتملا ظافلألا نم هنأ ملعا

 ةحص ثيدحلا لاح اهب نوفرعتي رومأ يهو }دهاوشلاو تاعباتملاو

 هكراش وأ 5هب درفت دق ثيدحلا يوار ناك اذإ ،افعضو اًحالصو انسُحو

 .فورعم ريغ وأ فورعم وه لهو ،هريغ هتياورب

 درف ُهَنأ نظي ةاورلا ضعبل ثيدح ىلإ دمعي نأ :رابتعالاف
 عبتتلا اذهو ىازجألاو ديناسملاو عماوجلا نم اهناظم ق هقرط . ف

 .")ريسلاب ثيدحلا ءاملع هيمسي

 مجاعملاو ديناسملاو عماوجلا يف رظنلاب هريغو حالصلا نبا هركذ امك كلذ نوكيو -1

 اهيف تعمُج لا بتكلا يه :عماح اهدرفمو عماوجلاف ؛ءازجألاو دئاوفلاو تاخيشملاو ٠

 فورخلا بيترت ىلع وأ تسلا تاهُمألاك ،هقفلا باوبأ بيترت ىلع ثيداحألا

 :يهو ،دنسم عمج :ديناسملاو .“لوصألا عماح” هباتك يف ريثألا نبا عينصك .ةيئاجهلا

 داريو . ايعض وأ ناك اًحيحص ةدح ىلع يباحص رك دنسم عمج يلا بتكلا

 خويشلا وأ ةباحصلا بيترت ىلع ثيداحألا اهيف تركذ لا بتكلا :مجعم عمج :مجاعملاب

 ررهشلملاو ؛ءاجملا فورح ىلع نيبترم اونوكي نأ بلاغلاو ‘كلذ ريغ وأ نادلبلا وأ

 حتفب _ :تاخيشُملا امأ .ريغصلاو طسوألاو ريبكلا :يناربطلل ةثالثلا مجاعملا اهنم

 مهيقل نيذلا خويشلا ركذ ىلع يوتحت يلا بتكلا يهف اهرسكو نيشلا نوكسو ميملا

 لجر ثيداحأ اهيف نود ام يه :ءازجألاو .مهقلي م و هوزاحأ وأ مهنع ذخأو فوملا

 ([فلنوملار .ةعامج نيداحأ نم ةذحارو ةدام وأ مهذعب نم رأ ةباحصلا نم دحاو
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 هانعم وأ هظفلب رخآ وار هاور دق درفل ثيدحلا اذه ناك اذإ ام ةفرعملو
 - 1 ء ء م ء

 الإو هيلإ عجري لصا ثيدحلل ناك ىنعملا وا ظفللاب دجو اذإف ال وا

 َ مم ّ ِ ء ه. و و

 اعباتم نوكي دق دقانلا هدجي امو .مدقت امك ابيرغ وأ ،اقلطم ادرف ناك

 .ادهاش نوكي دقو ،ةعباتم كانه تناك اذإ

 حلصي وار لوألا ثيدحلا ظفلب هيوري يذلا ثيدحلا وه :عباتملاف

 ةياور عباتم هل ثيدح اذه :لاقف .لوألا يوارلا هنع ىور نمع هثيدح

 .نالف يوارلا نعي هعبات وأ نالف

 نأب كلذو ،لّولا ثيدحلا ىنعمب ىوري ثيدح وهف :دهاشلا امأ

 نم دهاش هل : لاقيف رخآ ئباحص ةياور نم لوألا ثيدحلا نتم ىوري

 ىلع ““دهاشلا""و ،ظفللاب نوكي ام ىلع ““عباتملا"" قالطإو .نالف ةياور

 دهاشلا ىلع عباتملا قلطي دقف الإو لامعتسالا بلاغ وه ىنعملاب نوكي ام

 امهنم الك نأل » رنالقسعلا ظفاحلا لاق امك لهس رمألاو سكعلابو

 هسفن يوارلل ةعباتملا تناك اذإ ث .ىنعملاب وأ ظفحلاب ءاوس ،ةيوقتلا ديفي

 اذإو ،ةَ ماتلا ةعباتملا يهف لوألا يوارلا خيش نع ةياورلا تناك نأب

 نأب ةرصاق نوكتو ،ةرصاق ةعباتم تناك هقوف نمف يوارلا خيشل تناك

 نم أ تناك ةماتلا نم ةعباتملا تبرق 7 .يباحصلا ىف ولو هقراف

 درفلا ثيدحلل ةيوقتلا ديفت ةرصاق وأ ةَماَت ةعباتملا نأب املع 3اهدعب يلا
 م

 . عباتملا

 .0 ص ركفلا ةبعن حرشب رظنلا ةهزن :رجح نبا 3
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 نبا نع رانيد نب هللا دبع نع كلام نع يعفاشلا هاور ام :عباتملا لاثم

ًُ 

 ىّتَح اوموصت الف ،نورشعو عست رهشلا» :لاق ةلفق هللا لوسر ث رمع
 ةًدِلا اولمكأف مكيلع مغ نإف "هورت ىّتتَح اورطفت الو ،لالهلا اورت
 .") «نينالث

 هل'ًنكَكو "كلام نع يعفاشلا هب درفت بيرغ ثيدحلا تأ موق نظ دقو
 يهو كلام نع ينعقلا ةملسم نب هللا دبع نع ث راخبلا هحج رخأ اكباتم

 ُدعقلا هعبات ثيح {يعفاشلا وهو هسفن يرارلل تناك اَهَتَال ةمات ةعباتم
 ؛هنع ةياورلا يف هكراش يذلا سنأ نب كلام :بيرقلا هخيش يف عمتجاو

 نب مصاع ةياور نم .)ةميزخ نبا حيحص يف رخآ اًعباتم ثيدحلل أأ امك

 اولمكأف» :رمع نب هللا دبع هج نع ديز نب دمحم نع هيبأ نع دمح
 تناك اَمَّئِإَو هسفن يوارلل نكت مل اهنأل ةرصاق ةعباتم يهو ،«نيثالث

 هاور ذإ يباحصلا يف هقراف نأب عيبرلا هعباتو ؛يوارلا خيش قوف وه نمل
 ال» :ناضمر يف هللا لوسر لاق ًييردخلا ديعس يبأ نع ديز نب رباج نع

 هورت ىتح اررظطفت الو ،لالهلا اورت ىَتتَح اوموصت

 ثيدح نم 52 مقر {موصلل لالهلا ةيؤر يف ءاج ام باب (1) مايصلا باتك يف كلام هاور -1

 .رمع نبا

 ««اوموصف لالهلا متيار اذإ» :ةت ءيبّلا لوق باب (!1) موصلا باتك يف يراخبلا هاور -2
 باب (2) مايصلا باتك يف ملسم اضيأ هاورو ،(ارصتخم) رمع نبا ثيدح نم 01908 مقر
 .رمع نبا ثيدح نم «(...) 9 مقر ،لالهلا ةيؤرل ناَّضَمَر موص بوحو

 رمألا أ ىَلَع ليللا ركذ باب (27) مايصلا باتك يف هحيحص يف.ةميزخ نبا هاور -3
 ١ : .رمع نيا ثبدح نم 01909 مقر ...مغ اذإ رهشلل ريدقتلاب
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..: ّ ّ ُ 
 نينالثاومتأف» :ىرخأ ةياور يفو .«هل اوردقاف مكيلع يمغ نإف

 . )1( «ام وي

ُ 

 ةياور نم }يئاسنلا هاور دقف \هسفن ثيدحلا يف وهو ،دهاشلا لاثمو

 ظ فلب ةياورلا تناكو .ةلل ءينلا نع سابع نبا نع نينح نب دمحم
 ء 2 7

 نم يراخبلا هاور اميف ىنعملاب ادهاش هل نأ امك .ءاوس لوألا ثيدحلا

 ةدع اولمكأف مكيلع يمغ نإف» :ظفلب ةريره يبأ نع دايز نب دمحم ةياور

 دهاوش اهنأ اهدعب نمف عيبرلا ةياور نم نيبتف ،}نيئالث نابعش

 يور نكل اهوج ر ولا نم هجو نم الصأ ثيدحلا كلذ وري م نإف

 .ةعباتم ريغ نم دهاشلا كلذف ،هانعمب رخآ ثيدح

 نأ سابع نبا نع يور دقف ةتيملا باهإب عافتنالا ثيدح :هلاثم

 ءاطع عبات دقف ‘})«هب اوعفتناف هوغبدف اهباهإ اوذخأ ول» :لاق ز ءينلا

 .323 مقر كشلا مويو نيديعلا مايص نع يهنلا باب (53) موصلا باتك يف عيبرلا هاور -1
 .يردخلا ديعس يبا ثيدح نم

 ثيدح يف رانيد نب ورمع ىلَع فالتخالا ركذ باب (12) مايصلا باتك يف يئاسنلا هاور -2
 تبجع» :هدنع ثيدحلا لواو سابع نبا ثيدح نم 32124 مقر .هيف سابع نبا

 .«“...لالهلا متيأر اذإ” :فق هللا لوُسَر لاق دقو رهشلا مَدَقَتَي نمم

 مهتيأر اذإ :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لوق باب (11) موصلا باتك يف يراخبلا هاور -3
 .1810 مقر ،اوموصف لالهلا

 نم 547 مقر ؛غبدلاب ةتيملا دلج ةراهط (13) ةراهطلا باتك يف (ىربكلا) يقهيبلا هاور 4
 .سابع نبا ثيدح
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 هومتغبدف اهدلج متعزن الأ» :لاق ةفق هنع سابع نبا نع ديز نب ةماسأ

 لاق سابع نبا نع ةلعو نب نمحرلا دبع كلذك و .> «هب متعتمتساف

 .»«رهط دقف غبد باهإ امُيأ» :مت د هللا لوسر

 يف اودذشضنتي مل ثيدحلا داقن نأ ىلع هيبنتلا نم دب الو 5اذه
 يف اولبق لب ةقثلاب كلذ اورصحي ملف ،دهاوشلا وأ عباتملا دنع يوارلا رمأ

 . ٠ِ ع = , و
 لهاستلا اذه ناك امنإو ،هدحو هثيدحب جتحي ال نم اهنم لك

 امنإو ،أيدحلا يف دامتعالا عضوم وه سيل دهاشلا وأ عباتملا نوكل

 دقف رخآ ثيدح هانعمب ثيدحلا كلذ وري مل نإف ،هلبق ام ىلع دامتعالا

 جتحي الو اعطق دريف هيف ةدوجوملا ةلعلا عم ذئنيح قلطملا درفتل هيف ققحت

 كلذو دهاش وأ عباتم هل لبقي مل يوارلا فعض ًدَتشا نإو .هب

 انوه كضيغب نوكي نأ ىسع ءام انوه كبيبح ببحأ» :ثيدحك

 نبا نع بويأ نع ةملس نب دامح قيرط نم يذمزنلا هاور دقف 3

 هفرعن ال بيرغ ثيدح اَذَه» :لاقو .نت ءينلا نع ةريره يبأ نع نيريس

 تبثي هجو نم يأ» :يطويسلا لاق .)هجولا اذه نم الإ دانسإلا اذهب

 ثيدح نم هرخآ يف ةدايز عم 83 مقر ،غابدلا باب ،ةراهطلا باتك ق يطقرادلا هاور -1

 .سابع نبا

 نم 51728 مقر ،تغبد اذإ ةتيملا دولج يف ءاج ام (7) سابللا باتك يف يذمرتلا هاور -2

 اذإ ةتيملا دولج سبل باب 25(5) سابللا باتك يف هجام نبا هاورو ،ساَبَع نبا ثيدح

 .سابع نبا ثيدح نم 03609 مقر ‘تغبد

 ةلصلاو ربلا باتك ق يذمزنلا هاور .«ام اموي كبيبح نركي نأ ىسع»ا :وه ثيدحلا مامتو -3

 .ةريره يبأ ثيدح نم 01997 مقر ضغبلاو بحلا يف داستتقالا يف ءاج ام باب (60)
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 ال ثيدحلا كورتم نسحلاو ،نيريس نبا نع رانيد نب نسحلا هاور دقف الإو
 .ملعأ هللاو 8‘'«تاعباتملل حلصي

 ل
 .243ص)/1ج 5يوارلا بيردت :يطويسلا -1
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 فيعضلاو نسحلاو حيحصل ا نل كرتشملا

 ؛اهريغو فحصملاو جردملاو ع وطقملاو فوقرملا بابلا اذه ق يتأيو

 نآلا ىلإ فيعضلا ماسقأ نم درسأ مل ينإ :لوقلاب بابلا اذه يف أدبنلو

 نم ةلاح اهنم ناك ام اًمأَو ،هب اصاخ امسا ذخأ ام لإ جهنملل اعبت

 .هيلإ ةراشإلاب يفتكا دقف نيعم بقلب صخ نأ ريغ نم فعضلا تالاح

 حلاصلاو نسحلاو حيحصلا نيب كرتشملا مسق ىلإ لقتنأ نأ لبقو

 :نيتماه نيتيضق ريثأ .فيعضلاو

 .جردملاو عوطقملاو فوقوملاب لصتت امهادحإ -

 .اهب لمعلاو ةفيعضلا ثيداحألا ةياور مك لصتت ةيناثلاو

 وأ لوق نم يباحصلا نع يور ام فوقوملاب دصقي هنإ :لبق تلق

 :يوارلا لوقي نأك ،ةقم هللا لوسر ىلإ لصي مل هيلع افوقوم ريرقت وأ لعف

 وأ «لعفلا اذه ًقأ» وأ }«اذك لعف» وأ «اذك باطخلا نب رمع لاق»

 ...كللذ وحن وأ ،«هركني م « وأ .«هرقأف قيدصلا ركب يبأ مامأ اذه لعف»

 ةت ءيبنلا نع ارداص نوكي نأ ضرتفي يذلا ريرقتلا وأ لعفلا وأ لوقلاف

 لصي مل يذلا وه فوقوملا ًمَّنإَو "يباحصلا دنع فوقولا هب دصقي مل

 .قف هيلإ

 نم لإ وأ نيعباتلا ىلع رصق ام وهف حالطصالا ق ع وطقملا امأو
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 ،©بيسملا نب ديعسك ،اريرقت وأ العف وأ ناك الوق ءاملعلا نم مهنود

7 
 مدعو فعضلا عوشظطقملاو فوقوملا نم لك مكحو .الثم كلامو

 .دروملل اًرظن ةحصلا وأ هب جاجتحالا

 ،عوطقملاب جاجتحالا مدعب ةفينح وبأو انباحصأ ضعب بهذو

 نع ءاج امو ©نيعلاو سأرلا ىلعف ز لوسرلا نع ءاج ام : نولوقيو

 امك 8لاجر نحنو لاجر مهف نيعباتلا نع ءاج امو ںهنم انريغت ةباحصلا

 ء ى َ

 ىلإ لوصوملا ةسادقل كلذو ،‘ضيأ فوقوملا فعض ىلإ يمساقلا بهذ

 كلذكو .موصعملاو عرشملا هَنأل ،هريغل تسيل ةسادق هل ف هللا لوسر

 اذهلو .هيق هيلع بذكلا نع نوموصعم مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا

 احلاص هلعحت وأ هنسحن وأ هلل ١ 9 وسر نع مهنع حص ام ححصن ببسلا

 ثيدحل يباحصلا ةياور انحَحص دق ذئنيح انأل لمعلاو جاجتحالل

 ال }هيلع همالسو هللا تاولص هيلع بذكت ملف هسفن ثيدحلا ال ،لوسرلا

 .هلقي م ام هيلع لقن م و 6نيدُمعتم الو نيهاس

 ©كلذب لمعلا بوجو يعن ال نسحلا وأ ةحصلاب فوقوملا انفصو اذإو

 مل داهتجالا وأ يأرلل لاحم ال هنأل 3 لمعلا حيبن امنإو

 نبا لوق ربتعن كلذلو ةا هيلع بذكلا نع نوموصعم ةباحصلا نأل م

 حصالا 7 ةجحب سيل هرابتعار فرقوملل هفيعضت دعب هدعارق يق يمساقلا بهذ دقف -1

 انسح وأ احيحص نوكيف ميسقتلا هّيَلَع يرجي هنأ فوقوملا مكح يف دمتعملا نكو

 .134 ص 8“ثيدحتلا دعاوق :يمساقلا .نيثدحملا لح هبلع صن امك !افيعض رأ
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 «دُمَسُم ىلع لزنأ امب رفك دقف افاًرع وأ انهاك ىتأ نم» :دوعسم

 ىصع دقف اذه اَمأ» :نذؤي ندؤملاو دجسملا نم جرخ نمل هلوقو

 ثيداحألا يف ظّمحتن كلذ عمو فوقوم ثيدح امهالكو ،”«مساقلا ابأ
 نم امهنإ انلق نإ هبنم نب بهوو رابحألا بعك ىلع ةفوقوملا

 اونُهَو دق نينحلا قاذُح نألو ،كلذب لوقلا ةحص مدعل ةباحصلا

 تايلليئارسإلا تاياورب عبات نم رهتشا نم كلذكو .امهنيداحأ

 .نآرقلا رصنل كلذ ةفلاخمل ةعاسلا مايقب قلعي اميف اميسالو صيصاقألاو

 مدع تبث دق ذإ ،نامزلا رخآ لاوحأ نم اهطارشأ نم ريثك كلذكو

 7 :يباحصلا لوق امأو .رفلا لهأ نم كلذ عبتتب اهتحص

 ءينلا ىلإ هغلبي وأ كلذ يمني وأ ،«ةت لوسرلا دهع يف اذك لعفن

 .مدقت امل عوفرملا ليبق نم نفلا لهأ دنع وهف ي
 وأ نسحلا وأ ةحصلاب فصوي عوطقملا نأ نيثدحملا دنعو

 هنأ يعي ال هنيسحتو هحيحصتو ؛هننتمو هدانسإل اعبت فعضلا
 ء « ه۔ هد ى ّ

 ةفينح وباو .هل يعباتلا ةياور درجمب اعطق ةباحصلا نم ذوخام

 وبأ هاورو .ديز نب رباج ثيدح نم .91 مقر .371 ص ،4ج ،هدنسم يق عيبرلا هاور -ا

 ص كج ،ةيلحلا يف ميعن ربأ هاورو .3904 مقر نهاكلا يف باب ؤبطلا بانك يف دواد

 .ةريره يبأ ثيدح نم 4
 . ّ د

 داعب دجسملا نم جورخلا ةيهارك يق ءاج ام باب (150) ةالصلا باتك يف يذمزتلا هاور -2

 ناذألا دعب دجسملا نم جورخلا باب ةالصلا باتك يف دواد وبأ هاورو 0204 مقر "ناذألا

 .ديز نب رباج ءاثعشلا يبأ ثيدح نم .56 مقر
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 ء ُ ّ ى ور

 ديعسك نيعباتلا رباكأ نع ىور امإ جتحي الو سايقلا هنع حجري

 حيتأ نمم مهلاثمأو يعششلاو قورسمو لديز نب رباجو بيسملا نب

 .ةحُحصمو ةلوصوم قرطب ىورب يذلا وأ ةباحصلا ةرصاعم د

7 ِ ِ 
 ق ائيش ثيدحلا يوار لوق وهو ،هفيرعت . دقف جردملا امأو

 اوهس ثيدحلا نم هنأ ظف كضوغل هلاق نكلو ،هنتم نم سيل ثيدحلا
 ء  ك ء ء . 4 ء

 وأ نتملا لوأ يف اعبات وأ ايباحص يوارلا ناكأ ءاوسو .اطلغ وأ

 ؛مهو وهو {© ز هللا لوسر نع هاور هخيش نا هنم انظ هرخآ وأ هطس و

 نب عيب رلا هاور يذلا ثيدحلا هلاثم ؛نأشلا ق هبهذمل انايب ي وارلا هلاق وأ

 و ٧ ص ِ

 لخدي مل ام رجافو راب لك فلخ ةزئاج ةالصلا» :ةفق يبلا نع بيبح

 «اهدسفي ام هتالص يف لخدي ام» :هلوقف 0٠ «اهدسفُي ام هتالص يق

 .ثيدحلا نم سيلو رباج نم جردم
 . ث و ۔ د م ۔ ٥ ء

 رخا ثيدحل هتياور كلذ ىلع لدي كنم دب ال ديق وه» :يملاسلا لاق

 ةالصلا» :لاق فت ت ءينلا نأ رباج نم عامسلاب هيف حرص دنسلا سفنب

 نم رهظف ذ « رجافو اب رك ىلع اولضو رجافو اب اك فلخ ةزئ

 مقر ،ةالصلا ي ةفالخلاو ةمامإلا ف باب (35) ةالصلا باتك يف بيبح نب عيبرلا هاور -1

 .سابع نبا ثيدح نم 8

 لا َُمحَر بيبح نب عيبرلا دنسم هب زاتمي يذلا يمهذلا يثالثلا دنسلا يعي «دنسلا سفنب» -2

 .الثم «َك ءينلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع ربا» :وهو

 ىستوم ىلع ةالصلا ىري ال نم ىّلَع ةمحلا باب (3) هدنسم يف بيبح نب عيبرلا هاور 3
 .سابع نبا ثيدح نم {©776 مقر .. .ةلبقلا لها
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 نايبل رباج نم جردم خلإ« ...هتالص ق لخدي م ام» :هلوق نأ كلذ

 ي هلاثم وأ ؛')لقق لوسرلا لوق نم اهنأ عيبرلا رظف نأشلا يف هبهذم

 ةن هللا لوسر لاق ةريره يبأ نع بيطخلا هاور يذلا ثيدحلا نتملا لوأ

 «ءوضرلا اوغبسأ» ةرابعف 8”« رانلا نم باقعألل ليو وض ولا اوغبسأ»

 ةرابعلا جردأ ةريره ابأ نكل ؛لوسرلا لوق نم تسيل ثيدحلا لوأ ي
 .ثيدحلا نم اهنأ يوارلا مهوف 3ةقباسلا

2 

 :اعوفرم ةلاضف ثيدح نم يئاسنلا هاور ام طسولا يف جاردإلا لاثمو
 هللا ليبس ق دهاجو ملسأو نمآ نمل _ ليمحلا ميعزلاو .. ميعز انأ»

 نم تسيل «ليمحلا ميعزلا» :ةرابعف }«ةَنَ ا ضبر نم تيب

 ظ ذل اريسفت ثيدحلا ةاور دحأ _ بهو نبا اهلخدأ نكل ثيدحلا

 عماوجلاو حاحصلا بابرأو .ثيدحلا نم اهنأ يوارلا ظف ‘ميعز”"

 ثيداحأ ق ةدايز [اگ ىلع ابلاغ نوهبني اهتاجرختسمو ديناسملاو

 نألو ةلفق ا ة هللا لوسر ىلع بذكلا نم وجنيل ةنيه تناك امهم لوسرلا

 .(فرصتب) 311 ص ،1ج ،حيحسصلا عماجلا حرش :يملاسلا خيشلا -]

 ءوضولا باتك يف يراخبلا هدروأو .179 ص "دوبعملا ةحنم” :هباتك يف يتاعاسلا هدروأ -2

 باب (09) ةراهطلا باتك يف ملسم هاورو .(الوطم) 165 مقر ،باقعألا باب 163(6)
 باتك يف اضيأ يئاسنلا هاورو .(241) 26 مقر ،امهلامكب نيلجرلا لسغ بوحو
 .رمع نبا ثيدح نم ©111 مقر ،نيلح رلا لسغ باجيإ باب (89) ةراهطلا

 ثيدح نم &3133 :مقر دهاجو ملسأ نمل ام باب (19) داهجلا باتك ق يئاسنلا هاور -3

 :لوقي أت هللا لوُسَر تعمس :لرقي ديبع نب ةلاضف عمس هنأ ىنحلا كلام نب ورمع

 .هرخآ يف ةدايز عم 6‘ثيدحلا قاس مث »«»...»
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 نيسيلوصألاو نيندحلا قافتاب كلذو م امك بذكللو مارح كلذ

 .ملعأ هللاو سيلدتلاو سيبلتلا نم نمضتي امل مهريغو
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 هب لمعلاو فيعضلا ثيدحلا ةداور مكح

 ء«لامعألا لئاضف يف فيعضلاب لمعلا زوجي» ةرابعلا هذه سانلا لقانتي

 .مهدنع حيصت مل ثيداحأ نم هتياور يف نولهاستي ام عيمج نوغوسي اهبو

 تباث لصأ ىلإ دنتست ال ولا ميلاعتلا نم اريثك نيدلا يف نولخديو

 ىرخأ ةرابعل ىدص لإ روصهلا رم ىلع تسيل ةرابعلا هتاه أو ؤفورعم

 لبنح نب دمحأ مه ،ثيدحلا ةمأ رابك نم ةثالث ىلإ ةبوسنم اهل ةلثامم

 مهنأ مهنع يور دقف ‘كرابم نب هللا دبعو "يدهم نب نمحرلا دبعو

 اهوحنو لئاضفلا يف انيور اذإو ،اندًدش مارحلاو لالحلا يف انيور اذإ» :اولاق

 ءاًحيحص نكي مل مهدعب ىتأ نمِم ةرابعلا هذهل مهفلا نأ ىلع ،«انلهاست

 حيحصلا اَمَنِإ ،لاص الو نّسَح باقلألا يف كانه سيل مهرصع يف نإف
 يف ارهظ نيذللا حلاصلاو نسحلاب نوذخأي مُهَتأ رهاظلاو ؛طقف فيعضلاو

 نأ اودارأ اذإ مُهَتنأَو فيعضلاب مهتقو يف ىمسملاو .مهدعب حالطصالا

 تاجرد ىلعأب لإ نوجتحي الف ،نوددشتي مارحلاو لالحلا ي اوُجتحي

 يف اوور اذإو ؛حيحصلاب هتيمست ىلع مهرصع يئ قفتملا وهو ،ثيدحلا

 يف ةرورض اودجي مل ةمرحلاو لحلا ُنسُمَي ال امم اهوحنو لئاضفلا
 ارهظ نيذللا حلاصلاو نسحلاب نوُجتحيو لب ؛حيحصلا ىلع راصتتإلا

 .مهف امك فيعضلاب ال مهدعب

 لامعألا لئاضف يف نآلا فورعملا فيعضلا ةياور زاوجب ملسن ال كلذل
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 لاجملا اذه يف نولهاستملا اهظحال يلا طورشلا عيمج هل ترقوت ولو

 :يهو ءاهب اوكّسمتو

 . فعضلا ديدش ئورملا نوكي لا - 1

 .ةحيحصلا ةسلا وأ باتكلاب تبث يلك لصأ تحت جردني نأ - 2

 .هنم ىوقأ ليلد هضراعي ال نأ - 3

 ةحودنم انل رال طورشلا هذه مغر فيعضلا ةياور زاوجب ملسن الو

 ةريثك يهو ،ةحلاصلاو ناسجحلاو حاحصلا ثيداحألا نم انيدل تبت اع. هنع

 .ةلق هللا لوسر ىلإ ةروكذملا طورشلا مغر بيهلاو بيغتلا يف

 وأ ،«رشثألا يف ءاج» :لوقن لب ،لبق ًرَم امك نيباذكلا نم كلذ يف نوكنف

 وه اذهو ؛ضيرمتلا غّيص نم كلذ وحن وأ .« ي هللا لوسر نع ليق»

 .ملعأ هللاو نأشلا يف اندنع لصفلا لوقلا
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 فرحلاو فحصلا

 فرح رييغت هيف ناك ام [ىَمَسي]ف :نيمسق مسقني» :رجح نب ا لاق

 كلذ هيف ناك امو ،افيحصت ةروصلا ءاقب عم طقنلا رُثيغتب نيفرح وأ

 ._«اًقيرحت لكشلا

 . هابشأب فحصلا ةءارق نع أطخلا يوري يذلا» :ةغللا ف فحصملاو

 .‘”برعلا ناسل ف احج امك ظفللاو ،« فورحلا

 ءاقب عم فورح رأ فرح رييغتب هيف اطخلا ناك ام» :حالطصالا يفنو

 دانسإب يتأيو ‘فَّحصلملا رهف ط ةنلا لإ ةبسنل مم اب ناك نإف طخلا ةروص

 .‘»بيرغلا فيرعت يف كلذ فيرعت ًرَم دقو نتملا يف ةاورلا

 اطخلا نم ىرعت نمر» : لاق كز لبنح نب دمجأ نع يرور دقو

 نإف .فحصلا نم هملع ذخأي نميف كلذ دورو رثكيو .«!؟فيحصتلاو

 ،فَّرحلا وهف لكشلا ىلإ ةبسنلاب ناك نإو ©فحصملاف طقنلا يف أطخلا ناك

 .بيرغلا عاونأ فيرعت يف كلذ ًرَم دقو

 ىلا ةاورلا ءامسأ يفو نوتملا يف عقي ام رثكأو مهم عونلا اذه ةفرعمو

 .فرصتب \49 ص ،ركفلا ةبخن حرشب رظنلا ةهزن :رجح نبا -1

 ' .«فحص)» ةَّداَم 0187 ص ،9ج ،برعلا ناسل :روظنم نبا -2

 .باكلا اَذَه نم 136 ةفيحص رظنا -3
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 هنم راصتخالا الو ءاقّلطُم نتملا ةروص رييغت دُمعت زوجي الو ديناسألا نف

 تالولدم ملاعل لإ هل فدارملاب ظفللا لادبإ يعأ لادبإلا وأ صقنلاب

 .كلذ مَدَقَت دقو ،نيتلأسملا يف حيحصلا ىلع ،يناعملا ليحُ امبو ،ظافلألا

 نع مجارم نب ماوعلا نع ةبعش ثيدح :دانسإلا يف فيحصتلا لاثمف

 :ةق هللا لوسر لاق :لاق نامع نب نامثع نع يدهنلا نامثع يبا

 نيعم نب ىيحي هيف فحصو 5‘ثيدحلا«...اهلهأ ىلإ قوقحلا ُدؤَعَل»

 ةلمهلا ءارلاب مجارم اَمَئِإَو :هيلع درف ءاحلاو يازلاب «محازم نبا» :لاقف

 .ميجلاو

 :لاق رفعج نب دّمَحُم انثاح» :لاق لبنح نب دمحأ ىور ام هنمو

 اَهنَع للا َيضَر ةشئاع نع ريخ دبع نع ةطفرُع نب كلام نع ةبعش انثدح

 فحص :)دمحأ لاق ؛'}«تقرملار ءابألا نع ىهن يق هللا لوسر كا

 ىلع هريغو ةمادق نب ةدياز هاور دقو {ةمقلع نب دلاخ وه اَمَتِإ هيف ةبعش

 . رجأ هلاق ام

 ةبقع نب ىسوم باتك نع ةعيهل نبا هاور ام نتملا ف فيحصتلا لاثمو

 باتك يف يذمرتلاو .(2582) 60 مقر ؛ملظلا ميرحت باب (15) ربلا باتك يف ملسم هاور -1

 يبأ ثيدح نم 02420 مقر صاصقلاو باسحلا نأش يف ءاج ام باب (2) ةمايقلا ةفيص

 .ةريره

 .ةريره يبا ثيدح نم ، مقر {ةبرشألا باب (5265) ةبرشألا باتك يف يراخبلا هاور -2

 :182ص ،1ج كللعلا باتك :لبنح نب دمحا -3
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 ،«دجسملا يف مجتحا» تق هللا لوسر أ تباث نب ديز نع هدانسإب هيلإ
, 

 يّلَصُي ةرجح ريصح رأ رصحب دجسملا يف َرَجَمح» :ءارلاب وه اَمَئإَو

 كلذ ركذ عامس ريغب باتك نم هذخأ هنوكل ةعيهل نبا هفَّحصف 8‘')«اهيف

 .هل زييمتلا باتك يف ملسم

 موي يبأ ئيمر» :لاق رباج نع نايفس يبأ ثيدح يف وطقرادلا ىررو

 ،«يبأ» :هيف لاق اردنغ نأ « ةلي هللا لوسر هاوكف هلَّحكأ ىلع بازحألا

 لبق دهشتسا دق ناك رباج وبأو ؛ا”بعك نبا وهو «يَبأ» وه اَمَتِإَو

 .دحأب كلذ

 ‘ ناكو ،هللا لإ هلإ ال :لاق نم رانلا نم جرخي 7 :سنأ ثيدح يقو

 مضلاب «َرْذ» :ةبعش هيف لاق 3}«ةرذ نزي ام ريخلا نم هبلق يق

 .فيحصتلا ىلإ هيف بسنو فيفختلاو

 باتك يف ملسمو .698 مقر ليللا ةالص باب (52) ةالصلا باتك يف يراخبلا هاور -1
 872(6) 215 مقر هريغو ليللا مايق نم مئادلا لمعلا ةليضف باب (30) نيرفاسملا ةالص

 .ةشئاع ثيدح نم

 74 مقر "يوادنلا بابحتساو ءاود ءاد لكل باب (26) مالسلا باتك يف ملسم هاور -2
 رباج ثييدح نم {3493 مقر ،ىوتكا نم باب (24) بطلا باتك يف هجام نباو .(...)
 .ةللا دبع نب

 يف ملسمو .32 مقر ،هناصقنو ناميإلا ةدايز باب (ه4) ناميالا باتك يف يراخبلا هاور -3
 دقو .سنأ ثيدح نم 5325 مقر اهيف ةلزنم ةلا لهأ ىندأ باب (84) ناميإلا باتك
 .ةبعش فيحصت ملسم ركذ
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 ح ِ م اول
 داَضلاب :ةورع نب ماشه هيف لاق ،«مناصلا نيعت» .:رذ يبأ ثيدح يفو
 د ِ

 داصلاب «عناصلا» :يرهزلا هاور ام وه باوصلاو 5فيحصت وهو ةمجعملا

 .يراخبلا هاور امك ‘قرخألا دض ةلَمهملا

 مالس نب ىيحي 7 ئزارلا ةعرز يبأ نع انغلب و» :حالصلا نبا ل اق ا

 :ىلاعت هلوق يف ةداتق نع ةبورع يبأ نب ديعس نع ثح رسفملا وه

 وبأ مظعتساو ،“رصم” :لاق .[145 فارعألا] هنيقِساَفلا راد مُكيرأسإل

 :ةداتق نع ديعس ريسفت يف هنأ ركذو 6هحبقتساو اذه ةَعَرز
 . (2) » “مه «

 راد مكيروأس كلذ ىنعم :نورخآ لاقو» :يربطلا ريسفت يف ءاجو
 )« رصم يهو ّ نوعرف موق

 ابأ ىنملا نب دَّمَحُم اا :وطقرادلا نع انغلبو» : حالصلا نبا لاقو

 ةمايقلا موي مكحأ نيتأي ال” :لق ءيبنلا ثيدحب ثدح يزنعلا ىسوم
 » ه ه

 ُرعيَت” وه اَمَتِإَو نونلاب “ًرِعْنَت ةاش وأ” :هيف لاقف “راَوخ اهل ةرقبب

 يف داهجو كللاَعَت هلل اب ناميإ :لاق ؟لضفأ لمعلا يأ يللا لوُسَر اي :تلق» :هلوأ ثيدحلا -1

 مقر لضفأ باقرلا يأ باب (02) قتعلا لوأ باتك يف يراخبلا هاور .خلإ«...هليبس
 رذ يبأ ثيدح نم 2

 .281 ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -2

 .282 ص ،7ج ىنآرقلا ماكحأل عماجلا :يطرقلا -3
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 انل موق نحن ” :اموي مهل لاق ةَئنأو» :لاق .">«تحت نم ةانشملا ءايلاب

 ءيبلا ثأ” يور ام ديري ؛“انيلإ ةلق ءينلا ىلص دق ةَرنَع نم نحن ؤ©فرش
 انهه ةَرَنَعلا امسن إ .مهتليبق ىلإ ىّلَص هأ مهوت “ةَرََع 1 5:

 ناكس إب ة ةَرنَع لإ اهفُحصرو ئ اهيلإ 1 كيدي نيب تبصن ةبرح

 .«نونلا

 نم» :بويأ يبأ ثيدح عماجلا يف ىلمأ ًملوصلا ركب ابأ أ يورو
 لاقف 77 ملسم هجرخأ امك «.. .لاوش نم اتس هعبتأو ناضمر ماص

 .ءايلاو نيشلاب «ائيش» :هيف

 هللا لوسر نعل» :لاق نايفس يبأ نب ةيواعم نع ىوري ثيدح يفو

 يف ُناربطلا هجرخأ امك ،«رعشلا قيقشت بطخلا نوققشي نيذلا ةل
 وبأو ةّلَمهملا ءاحلاب ةّرَم هلاق ُهَتأ عيكو نع يطقرادلا ركذف 3‘ثريبكلا"

 يبا ثيدح نم 3 مقر لامعلا اياده باب (24) ماكحألا باتك ق يراخبلا هاور -1

 .يدعاسلا ديمح

 نم 5،369 مقر ،رمحألا بودلا يف ةالصلا باب (16) ةالصلا باك يف يراخبلا هاور -2

 .هيبأ نع ةفيحح يبأ ثيدح

 240 مقر ،لاوش نم ماَّأ ةئيس موض بابحتسا باب (39) موصلا باتك يف ملسم هاور -3
 ،لاوش نم مايأ ةتس مايص يف ءاج ام باب (53) موصلا باتك يف يذمزتلاو .(1164)

 02433 مقر ،لاوش نم مايأ ةئيس موص يف باب ،موصلا باتك يف دواد وباو .759 مقر

 .يراصنألا بويأ يبا ثيدح نم
 .ةيراعم ثيدح نم {848 مقر 0261 ص ،19ج ؛ريبكلا يف يناربطلا اور -4
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 ."ةمومضملا ةَّمّجعملا ءاخلاب هيلع هدرف دهاش ميعن

 نتملا يف :امهدحأ :نبمسق ىلإ فيحصتلا مسقنا دقف تلق» :لاقو

 :امهدحأ :نيمسق ىلإ ىرخأ ةمسق مسقنيو .دانسإلا يف :يناثلاو

 :يناثلاو ؛رٹثكألا وه كلذو ةعيهل نبأ نع قبس امك رصبلا فيحصت

 نع" :لاقف مهضعب هاور (لوحألا مصاعل) ثيدح رحن عمسلا فيحصت
 ني ال عمسلا فيحصت نم هتنأ ميطقاردلا ركذف «“بدحألا لصاو

 .رصبلا فيحصت

 فيحصت لإو رثكألا وهو ظفللا فحصت , ر : ىلإ ةثلاث ةمسق مسقني يو

 ةالصلا يف ىشملا نب دّمَحُم نع قبس ام لثمك "ظفللا نود ىنعملاب قلعت

 .«ةَّرََع ىلإ

 هيف ريغ ام : امهدحأ» : نيمسق ىلإ ةعبار ةمسق ( يح نبا همًسقو

 وهف فورحلا ءاقب عم لكشلا هيف ريغ ام :رخآلاو ،فَّحصملا وهف طقنلا

 هيف مل ةلحلا رباكألا نع لوقنملا فيحصتلا نم ريثكو» .ًرَم امك «فّرحملا

 .)«هولقان اهلقني مل راذعأ

 يف عقو املثم نآرقلا يف عقو ©فيحصتلا ىلع ةرفاظتم رابخألاو

 مهل نكي مل نيذلا ةماعلا نيب نيلاعتملا نم نيفّحصملا رثكأ ناكو .ثيدحلا

 .283 ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -1

 .35 ص ركفلا ةبخن حرشب رظنلا ةهزن :رجح نبا -2

 .اهدعب امو 281 ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -3
! 
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 .مهئاطخأ ىلع مهنوفقوي ظافحلاو ءارقلا نم خويش

 هيدي نيب مالغ ىلع يلمي وهو بدؤم ترثع» : يطيعملا ركب وبأ لاق

 اذه نم ةللا لاق ام اذه اي :تلقف 3 ريجلا يف قيرقَو ٍةَّبَحْلا يف قيرف"

 ء[7 ىروشلا] ريعسلا يف ٌقرَقَو ةنَحْلا يف قيرف :وه امإ 5انيش
 ىلع أرقأ انأو يئاسكلا ءالعلا نبا مصاع يبأ فرح ىلع أرقت تنأ :لاقف

 لإ بجعأ ةءارقلاب كتفرعم :تلقف 3يندملا مصاع نب ةزمح يبأ فرح

 يكح امم رثكأ نآرقلا يف فيحصتلا نم نفلا بابرأ ىكحو .تفرصناو

 .ثيدحلا يف فيحصتلا نم

 هوشيو ىنعملا ريغي ام ابلاغ نمل ةَّملَعَملا هروص عيمج يف فيحصتلاو
 دقلو .ظفحلا ءيس ،ةفرعملا ليلق فحصملا ناك اذإ امّيس .الو ،قئاقحلا

 حيحصلا نيب كرتشملا مسقلا يف فحصملا كلسي نأ نيريثك ىلع لكشي

 هروص عيمج يف هعبطي داكي يذلا رهاظلا فعضلا مغر فيعضلاو نسحلاو
 مل نإ فعضلل اصلاخ نوكي نأ بجي هَتنأ هيف ثحابلا هضزتفي ام رقأف

 .ملعأ هللاو ةمصعلاو قيفوتلا هللا لأسنو عوضوم هأب مكحي
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 عينرللا

 ة هللا لوسر ىلإ فيضأ ام وه :عوفرملا فيرعت يف روهشملا

 ءاوس ءاريرقتو العفو الوق نوكيو كلذ ريغ ىلع هقلطم عقي الو .ةصاخ

 .امهدعب نم مأ يعبات وأ راحص هفاضأ

 ىلعف ،طقف ني هللا لوسر ىلإ هدانسإ ليصا وه عوفرملا ث :َليِقَو
 رهف يباحص نم عاطقنإ مأ هيف عقو ولف ليصتم لإ عوفرملا نوكي ال اذه

 امف "ىرخأ باقلأب لاصتإلا مدع هيف ناك ام نأب موق هصخ دقو .لسرملا

 رأ لضعمف رثكأ وأ نايوار هنم طقس وأ ،لتسرمف ٌباحصلا هنم طقس

 فيرعت ًرَم امك ،عطقنم رهف مهبأ وأ لجَر عضوم يأ يف هدانسإ نم طقس
 يف عوفرملا لوخد نكمأ انه نمو فعضلاب فصوي تالاحلا هذه يفف ."كلذ

 .فيعضلاو نسحلاو حيحصلا نيب كرتشملا مسقلا

 نسحلاو حيحصلاب فصوي نأل مص عطقني مل و هدانسإ َلَصَتا نإو

 عم فعضلاب فصوي دقو امهريغو ةلادعلاو طبضلا يف هلاجر ةجردل اعبت

 وأ دهاش هل الو ،ةّحّصلا طورش هلاجر يف نكي مل نإ عاطقنإلا مدع

 عوفرملا صخ دقو .سكعلاو ،اًحيحص عوفرم لك سيلف اذإ ؛عباتم

 .يتآلا مسقلا وهو دّنسملاب

 .باتكلا اََه نم 142 ةفيحص رظنا -1
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 دنسملا

 هاهتنم ىلإ هيوار نم هدانسإ لصتا ام :ّرفلا لهأ نم دمتعملا يأرلا يف دملاو

 عفرلا يف طرتشي بيطخلا نأالإ 6 "!حالصلا نبا رايتخا وهو 5 ي ءيبلا ىلإ اعوفرم
 ليصنتُم هدانسإ ن نوليري “زّتسم" هأب ثيدحلا مهفُصو» :لوقيف انبلغأ اًطازتشا

 نع دنسأ اميف وه ةرابعلا هذه مهلامعتسا رثكأ ن الإ 3نع دنسأ نم نيبو هيوار نيب

 نمم هعمس هتاور نم دخاو لك نوكي نأ هيف دانسإلا لاصتاو 5ةّصاَح ةلي ءينلا

 ."«ةنعنعلاب رصتخي لب عامسلا هيف نبي مل نإو 6هرخآ ىلي لذ يهتني ىَّتَح هقوف
 طرش نم هيف ًدُب ال ناك نإو عوفرملا فياريث ال حجرألا يف دسملا يفو

 ،طقف هنتم ىلإ الإ هيف رظني الف رم امك عاطقنإلا هيف نكمي عوفرملا نأل .عفرلا
 .ًرَم امك كلذب هيلع مكحيو

 نوكي لا هطئارش نمو ؛لصّتملا عوفرملا يف الإ دسملا لمعتسي ال مكاحلاو
 :هذانسإ يف نوكي الو «سڵدم هتيار ين الو ،ًالضعم الو ًالَسرُم الو افرقوم

 الو \«نالف نع فلب» الو ،«نالف نع تنُح» الو ،«نالف نع تربخأ»

 هدنع وهف اذإ .هدسفي امم كلذ ريغو «اغوفرم هُنطأ» الو ،«نالف هعفر»

 .ملعأ هلل او ،هفالخ ىلع فلا لهأ رثكأو طقف حيحصلل فدارم

 .فرصتب 42 ص 86©ثيدحلا مولع :حالصلا نبا - 1

 .فرصتب 58 ص .ةيافكلا :يدادغبلا -2

 .17 ص ،ثيدحلا مولع ةفرعم :يروباسينلا 3
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 لصملا

 ىلإ اعوفرم ناكأ ءاوس ،هدنس َلَصَتتا ام وه :لوصوملا وأ ليصّتلا

 ىلإ ةجاح الو .هنود نم وأ 5يباحصلا ىلع افوقوم وأ ق يبنلا

 الف ‘هل حلصت عوفرملا ةلثمأ تل ،عفرلا ةلاح يف ليصّتلا ىلع داهشتسالا
 ةلثمأ عيمج هل حلصت فقولا ةلاح يف لصتملا كلذكو .راركتلل غّوَسُم

 عوفرملا ليصَكُلا لاثم» :لاقف كلثم حالصلا نبا هل برض دقو .فوقوملا

 نع هيبأ نع هللا دبع نب ملاس نع باهش نبا نع كلام ” :إَطوملا نم

 رمع نبا نع عفان نع كلام" :فوقوملا لصتملا لاثمو ،“ ة هللا لوسر

 .0')«“ هلوق رمع نع

 الف مهيلإ ديناسألا تّنَصتتا اذإ نيعباتلا لاوقأ اَمأو» :يقارعلا لاقو

 يأ _ عوطقملا يف ليصا مسا عنتمي اَمَنِإ» :لاقو .«ةليصكم اهنوُمسي

 يف عقاوو زئاجف دييقتلا عم امأو ،قالطإلا ةلاح يف _ّئعباتلا مالك

 ىلإ وأ يرهزلا ىلإ وأ بيسملا نب ديعس ىلإ ليصّتُم اذه :مهلوقك "مهمالك
 يعباتلا ركذ نود قالطإلا عم اهتيمست زوجي الو .}«كلذ وحنو كلام
 يف رهف ءاعوطقم ىمسي يعباتلا ىلإ يهتني ام تل ،دانسإلا هيلإ ىهتنا يذلا

 وأ هتاور ةفرعمب لإ حيحصلا يف دعي نأ نكمي ال اذهلف لوصوملا دض ةغللا

 .ملعأ هللاو ،هحّحصي دق هل اعباتم

 .44 ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -1

 .123 ص ،1ج ٬ةيفلألا حرش :يواخسلا .50 ص ،حاضيإلاو دييقتلا :يقارعلا -2
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 نعنعملا

 نالف» :هدنس يف لاقي ام هظفل نم رهظي امك وه :نعنعملا ثيدحلا

 نم سانلا ضعب هَدَعو ؛عامسلاو ثيدحتلاب حيرصت ريغ نم «نالف نع

 .هلاصلا ََيَبَعَي ىصح عطقنملاو لسرملا ليبق

 نم ىلإ ليصا دانسإلا ليبق نم هنأ لمعلا هيلع يذلاو حيحصلاو

 هعدرأو مهريغو ثيدحلا ةمأ نم روهمجلا بهذ اذه ىلإو ؛هيلإ دنسأ

 :طورش ةثالث هيف ترفوت اذإ هولبقو هيف مهفيناصت يف حيحصلل نوطرتشللا
 نم ةءاربلاو هترَصاعُم وأ هنع ىور نمل يوارلا ءاقل توبثو ،يوارلا ةلادع
 .سيلدتلا

 مل ةنأل رثكأ ملسم حيحص ينو ؛نيحيحصلا يف ريثك نقنعملاو

 ةبطخ يف كلذ ركنأ لب هنع نعنع نمو ،يوارلا ةاقالم طرتشي

 امهريغو يراخبلاو يدملا نب يلع بهذم وه ءاقللا طرشو 8"هحيحص
 هوذخاو هودقتنا لب ثحأ هيأر ىلع املسم عباتي مل و ،ثيدحلا ةمأ نم
 .هيلع

 ‘ 1ج ©نعنعملا ثيدحلاب جاجتحالا ةًّحِص باب (6) ةمدقلا ملسم حيحص :ملسم -1

 .(يرونلا حرش عم) 242ص
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 حراش هدقتنا كلذكو .»«رظن ملسم هلاق اميف» :حالصلا نبا لاق

 مهضعبو ©فيعض ملسم هيلإ راص يذلاو» :لاقو .يرول مامإلا هحيحص

 ذإ كلذ مغر هب جاجتحالا مهنم ةفئاط ترثآو .'ث)«هب جتحي ال هنإ :لاق

 نيحيحصلا يف دّرَو ام نألو .يباحصلا لسرم ي ر نركي ام رثكأ كلذ اور
 .لوصألا يف طرتشي ام اهيف طرتشي ال ىلا تاعباتملا يف درو

 :لاوقأ ة ةثالث هيف َنإ» :لاق ذإ لصفلا لوقلا ئنالقسعلا رجح نبالو

 .“انثكح ”» وأ “انربخأ ” ةلزنم اَهَتِإ :لوألا

 .سلدم نم تردص اذإ ةلزنملا كلتب تسيل اَهَتإ :يناثلا -
 نع جرخت الف ،ةزاجإلا.يف ةلمعتسملا “انّرَبخأ” ةلزنمب اهنإ :ثلاغلا =

 نّمَع نولسري ام اريثك مهنأل :يأ» :يناقزرلا لاق .66 ص ،ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -1

 حرش :يناقرزلا .«عامسلا ىَلَع ةنعنعلا لمحتل امهايقل طرتشاف هوقلي مل و هررصاع

 اذإ هلثمو ،سدملا ريغ ةقنلا يف ةلأسملا نأ ملسم بهنم يّرقي يذلاو .42ص .ةّينوقيبلا

 دب الف سڵدملا ريغ يق ةلأسملاو ءاسلدم ناك لاَر عامسلا ىّلَع لمحي «نالف نع» :لاق

 عامسلا تبثي مل ولو ،انكمم كلذ ناك املاط عامسلا ىلَع سلدملا ريغ ةقثلا ةنعنع لمحت نأ

 ‘كيدحلا مولع :حالصلا نباو .192ص ‘1ج ©ثيغملا حتف :يراخسلا :رظنا .«احيرص اًصَن

 0211ص "يذمرتلا للع حرش باتك عجار عيسوتلا نم ديزملو .1مقر قيلعت .66

 .1ج ، باتكلا اه ىلع رتع نيدلا رون روتكدلا قيلعت اضيأ عجارو .يئارماسلا :قيقحت

 دمحأ ريبشل ملسم حيحص حرش مهلملا حتف باتك يف اضيأ اهليصفتو .359-383لص

 .420-423 109-0112ص ،1ج ،ينامثعلا

 .242ص ،1ج ،(ةَمَدقملا) ملسم حيحص حرش :يرونلا -2
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 هبراق امو انرصع يف رثك دق» :هصن ام حالصلا نبا لاق ذإ ٠«لاصتتإلا

 :مهدحأ لاق اذإف ةزاجإلا يف “نع"” لامعتسا ثيدحلا ىلإ نيبستنملا نيب

 ةزاجإلاب هنع هارر هنأ ًرظف ،كلذ وحن وأ “نالف نع نالف ىلع تأرق "

 اميف ًدُع كلذلو 5_«ىفخي ال ام ىلع لاصتإلا ليبق نم كلذ هجرخي الو

 .ملعأ هللاو ،ةكَرَتشمللا ثيداحألا نم وه

 .اهلعب امو 585ص .2ج تكنلا :رجح نبا -1

 .62 ص ،ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -2
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 نؤملا
 لاق ائالف ت نالف انثَتح» :هدّس ىف لاقي يذلا وه نّتنؤملا ثيدحلاو

 ىلع لمحلا يف "نع" ةلزنمب وه له "كلذ ف فلئحاف ««اذكر اذك
 :هلاثم .؟عاطقنإلا هيف َنَيَبَنَي ىّنتَح امهنيب يقالتلا تبث اذإ لاصتالا

 كلام نع انيّوُرف ؛«اذنك :لاق بيسملا نب ديعس أ يرهزلا نع كلام»

 لبنح نب دمحأ نعو .ءاوس “انالف اأ” و “نالف نع” ىري ناك أ

 .ءاوس اسيل اَمُهَتَ

 ءاوس “ثأ”و “نع"» نأ ملعلا لهأ روهمج نع ربلا دبع نبا ىكحو
 عامسلاو ،ةسلاحجلاو ءاقللاب وه اَمَئإَو ظافلألاو فورحلاب رابتعا ال هنأو

 نم مهضعب عامس ناك اذإف .سيلدتلا نم ةمالسلا عم ينعي ،ةدمهاشملاو

 ىلع الومحم ةَرو ظفل ياب ضعب نع مهضعب ثيدح ناك احيحص ضعب
 .«هيف عاطقنإلا [ةلع] َنيَبَسَي ىسَح لاصتالا

 ًنأ» :(ه303 :تر يجيدريتلا ركب يبأ نع رجلا دبع نبا ىكحو

 ربخلا كلذ يف عامسلا نيبتي ىّتَح عاطقنإلا ىلع لومحم “ا”» فرح

 ن ىلع مهعامجإل ءاذه ىنعم ال يدنع» :لاقو 8ة«ىرخأ ةهج نم هنيعب

 .فرصتب 26ص خ اج كيهمتلا :رملا دبع نبا -1

 .فرصتب 26رص ،1ج ،ديهمتلا :ربلا دبع نبا -2
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 أأ" وأ “هللا لوسر لاق" :هيف لاق ءاوس يباحصلاب لصتملا دانسإلا

 لوسر تعمس ” وأ ،“لاق هنأ هللا لوسر نع" وأ ،“لاق يق هللا لوسر

 ."")«ءاوس » لوقي ن هلل ا

 ام ركذ هنإف لحفلا هدنسم ق ظفاحلا ركب يبأ يجيدربلا نع ركذو

 وهو ز ءيبنلا تيتأ» :لاق راًمَع نع ةيفنحلا يبا نع ريبزلا وبأ هاور

 9 م م ,

 ركذو الوصوم ادنسم هلعجو » مالسل ا يلع درف هيلع تملسف . ىلصت

 » ةيفنحلا نبا نع حابر يبأ نب ءاطع نع كلذب دعس نب سيق ةياور

 م . .7 , ۔ ,م, ۔
 :لاق هنوك ثيح نم السرم هلعجف ،«[يلصي وهر] ز يبلاب ر اًراَمَع

 .}»«راًمَع نع» :لقي مل و «لعف اراًمَع »
 د

 عينصل هريسفت حالصلا نبا نع يقارعلا ظفاحلا كردتس ١ نكل

 هلعج اَمَكِإَو . ا ” ظ فل ثيح نم الَسرُم هلعجي ل » :لاقف ةبيش نب بوقعي

 ىلإ ةصقلا ةياكح دنسي مل ةيفنحلا نب دّمَحُم يأ_ هنإ ثيح نم السرم

 ىتأ كلق الّسرُم هلعج اَمَل ز ىلاب تررم لاق اًراَمَع ا :لاق ولف الإو راًمَع

 .اهكردي مل ةصقل يكاحلا وه ةيفنحلا نب دَّمَحُم ناك “ًرَم اراًمَع نأ" ظفلب هب

 . ملعأ هلل ١ ر 2 «الّسرم كلذل هلقن ناكف'ا :: يبلاب راًمَع رررم كردي ل ن

 .فرصتب 26ص .1ج كيهمتلا :رملا دبع نبا -1

 .فرصتب 62-63 ص ،ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -2

 .217رص .1ج يرارلا بيردت :يطويسلاو .196ص ث1ج ،ةيفلألا حرش :يراخسلا -3
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 قلعملا
 هوحنو قالطلا قيلعتو رادجلا قيلعت نم ذوخأم هنأك قلعملا ثيدحلاو

 ١ .لاصتإلا علق نم هيف عيمحلا كرتشي امل

 ىلع رثكأف دحاو هدنس ادبم نم فذح ام :نيثدحملا حالطصا ينو

 يراخبلا يف وهو ،هتاور نم فوذحملا قوف نَم ىلإ ثيدحلا ىزعيو .يلاوتلا
 .اقلعم اثيدح رشع انثإ هيف ام ةياغف ملسم حيحص يف اًمأو .اداج ريغك

 نع فوع انثدح ورمع وبأ مثيهلا نب نامثع لاق» :يراخبلا يف هلاثمو

 نب ديعس :لاقو» :هوحنو «اذكو اذك ةريره يبأ نع نيريس نب دمحم

 .«اذكو اذك ةريره يبأ نع بيسملا

 يراخبلا حيحص يف ناك نإو قلعملا يرهاظلا مزح نبا ًةَر دقو

 ضعب هيلع ةرو عطقنملا ةروص هتروص نأل «فيعضلا نم وه» :لاقو

 طارتشاإل حيحص هلك نيحيحصلا يف ام أ مهدانقتعإل نفلا لهأ

 .")ة هللا لوسر نع حص ام لإ امهيحيحص ىف اجرخي ال نأ نيخيشلا

 هيف عقو ثيدحلا اَذَه أ نم مزح نبا همعز ام نبو ،ثيدحلا اَذَه حالصلا نبا قاس دقو -1

 ةلمج نم هلعحو ،اذَه همعز هْئَلَع ةرو مشاهو يراخبلا نيب اميف عاطقنالا نم عون

 هباتك نم رخآ عضوم يف اضيأ هركذ دق ُهَنَلَو ،لاَصتالا ةفورعملا ةحيحصلا ثيداحألا

 نيدلا رون روتكدلا قيلعت .67-68 ص ،ثيدحلا مولع :حالصلا نبا :رظنا .اليصّتُم ادنسم

 .ةريخألا ةحفصلا سفن يق هُيَلَع رتع
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 ىلا تانيثالثلا يف انينعي ام مهأ» :حلاصلا يحبص روتكدلا لاقو
 يمهف ,ءيش يف ةقدلا نم سيل صلاخلا فعضلاب اهيلع مكحلا أ اهروص

 لاحل اعبت ،فعضلاو نسحلاو ةحصلاب فصوت نأل ةلباق تاقلعملا يأ _

 .")«اهتاور

 انثاح» :ورمع وبأ مثيهلا نب نامثع لاق :يراخبلا نم قلعملا لاثم

 زنت هلا لوسر ييلكر :لاق ةريره يبأ نع نيريس نب دّمَحُم نع فوع

 : تلقو هتذخأف ماعطلا نم اوثحي لعجف تآ يناتأف كناضمر ةاكز ظفحب

 ةجاح يلو لايع يلعو جاتحُم ينإ" :لاق ، لي هللا لوسر ىلإ كتعنرأل

 ام ةريره ابأ اي ” :لقي ءيبلا لاقف تحبصأف هنع تيلخف :لاق ،“ةديدش

 هديدش ةجاح اكش هللا لوسر اي تلق :لاق “؟ ةحرابلا كريسأ لعف

 “ درعيسرو كبذك دق 7 امأ ” :لاق كيبس تثيلخف هتمحرف الايعو

 ءاجف ،هتدصرف “دوعيس هنإ" :ق هللا لوُسَر لوقل دوعيس هأ تفرعف

 ينعد :لاق 5ةمَي هللا لوسر ىلإ كَتعفرأل :تلقف هتذخأف ،ماعطلا نم وثحي

 لاقف & تحبضأف هليبس تيلخف هتمحرف دوعأ ال لايع ئلعو جاتحم يئإف

 كلا لوسر اي :تلق “؟ كريسا لعف ام ةريره ابأ اي" :قي هللا لوسر يل

 كبذك ُهَنإ ام ” :لاق .هليبس ثيلخف هتمحرف لايعو ةديدش ةجاح اكش

 :تلقف هتذخأف ماعطلا نم وشحم ءاجف ةلاخلا هتدّصرف . دوعيسو

 .225رص ‘هحلطصمو ثيدحلا مولع :حلاصلا يحبص .د -1
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 و
 مث دوعت ال معزت كنإ تاَّرَم ثالث رخآ اذهو ،هللا لوسر ىلإ كّتعفرأل د

 اذإ :لاق ؟وه ام تلقف ،اهب هللا كعفني تاملك كملعأ يمعد :لاق ،دوعت

 يحلا وُه لإ هلإ ال لا» :يسركلا ةيآ ارقف كشارف ىلإ تيوأ

 الو {ظفاح هللا نم كيلع لازي نل كنإف إ[255 ةرقبلا] ...مويقلا

 ىلع ءيش صرحأ اوناكو» :لاق نأ ل ،«حبصت ىَّتَح ناطيش كّتبرقي

 نم ملعت ڵبوذك وهو كقدص دق ةئنإ اَمأ” :لقي يبلا لاقف ،ريخلا

 .)“ ناطيش كاذ ” :لاق ،ال :لاق “؟ ةريره ابأ اي لايل ثالث ذنم بطاخت

 عضوم يف نوكي ام امهدحأ :نيعون ىلع يراخبلا باتك يف قلعملاو

 الام رخآلاو راصتخاب هدانسإ يف فرصتي وهف ،الوصوم هباتك نم رخآ

 قنع نم ىلإ ةّسصلا هنم دافتسيو .مزحلا ةغيصب دروي رهف اقلعم الإ نوكي

 رمأو لعفو ،لاقك ،مزحلا ةغيصب هنم ناك امف :يوونلا لاق .هنع

 لك ىلعو .هيلإ فاضملا نم هتحصب مكح وهف “افورعم” َرُكَدو "ىورو
 يف هجيرختو هدنسو هلاجر يف رظني نأ هب لالدتسإلا مار اذإ ققدملا ىلعف

 لهأ نم نوقّمحلاو .«انهمدعو ةّجحلل هتيحالص ىريل تاجرختسملا
 .ملعأ هللاو عطقنملا يف تاقلعملا نوجردي فلا

 هزاجأف ائعْيَش ليكولا كرتف الجر لكو اذإ :باب (10) ةلاكولا باك يف يراخبلا هاور -1
 .ةريره يبأ ثيدح نم ،2187مقر ...زئاج وهف لكوملا

 يف يوونلا اكضيأ رظنا .فرصتب 225 ص ،هحلطصمو ثيدحلا مولع :حلاصلا يحبص .د -2

 .88-89 ص داشرإلا
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 درفلا

 دحاو صخش هتياورب درفت يذلا وه :حالطصالا يف درفلا ثيدحلا

 .ام ديقب ديقي مل يذلا قلطملا درفلا وهو ،هاهتنم ىلإ هلوأ نم رَخآ نع

 نم هاور اَمِل افلاخم هب درفنا ام ناك نإف ،هيف رظن ءيشب يوارلا درفنا اذإو

 يف ًرَم امك ادودرم اذاش هب درفنا ام ناك طبضلاو ظفحلاب هنم ىلوأ وه

 مل و وه هاور رمأ وه اَمَنَِو هريغ هاور امل افلاخم هيف نكي مل نإو هاشلا

 اقوثوم اظفاح الدع ناك نإف ،درفنملا يوارلا اذه يف رظنيف 3هريغ هوري

 هلل ا دبع ثيدحك ؛هيف دارفنالا حدقي م ر ،هب درفنا ام لبق هطبضو هناقتإب

 هزإَق .}«هتبهو ءالولا عيب نع ىهن» ةت ءينلا ٥أ رمع نبا نع رانيد نب

 ىلع لايع مهلك سانلا » :هيف ملسم لاقو .رانيد نب هللا دبع هب درفنا

 .3 ”«هيف رانيد نب هللا دبع

 لخد ةق ءينلا دأ» سنأ نع يرهزلا نع كلام ثيدح كلذكو ا
 مرحلا لوخد باب جحلا ىف يراخبلا هجرخأ )«رفغملا هسأر ىلعو ةكم

 .باتكلا اذَه نم 218 ةفيحص رظنا -1

 نبا ثيدح نم 52535 مقر «هتبهو ءالولا عيب باب (10) قتعلا باتك يف يراخبلا هارر -2

 ٠ .رمع

 .378ص ،4ج يراخبلا حيحص حرش :ينالطسقلا -3

 .1846 مقر ،مارحإ ريغب ةكمو مرحلا لوخد باب (18) ديصلا ءازج باتك يف يراخبلا هاور -4

 .سنأ ثيدح نم ،نصقذ مقر كرفغلا يف ءاج ام باب (18) داهجلا باتك يف يذمزنلاو
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 ال بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه» :يذملا لاقو مارحإ ريغب ةكمو

 ثيداحألا نم اهلاثمأو ،‘«يرهزلا نع كلام ريغ هاور ادحأ فرعن

 نيعست وحن ئرهزلل» :ملسم لاق دقو .نيحيحصلا يف ةَجَرخملا ةبيرغلا

 مل نإو .«دايج ديناسأب دحأ اهيف هكراشي ال ت ءينلا نع هيوري افرح

 هب] هدارفنا ناك هب درفنا يذلا كلذل هناقتإو هظفحب قثوي نمم درفنملا نكي

 .حيحصلا زّيح نع هل اًحزحزُم [هل امراخ

 ناك نإف {هيف لاحلا بسحب ةتوافتم بتارم نيب رئاد كلذ دعب وه م
 اًنسحتسا هدرفت لوبقملا ظفاحلا طباضلا ةجرد نم ديعب ريغ هب درفنملا

 نم اديعب ناك نإو .فيعضلا ثيدحلا ليبق ىلإ هطحن مل و ،كلذل هثيدح

 .م امك اذاش هانربتعاو هب درفنا ام انددر كلذ

 هريغ حاحصلا بتكلا نم باتكلا ريغ يف ةجرخم دارفألا ضعب يتأت دقو

 ل يذلا قلطملا درفلا وه َرَم يذلا اذهو .كلذب دارفنإلا نع ةجراخ اذإ يهف

 درفلا امو .ةفلاخملاو درفتلا هيف طرتشي يذلا ذاشلل فلاخم وهف ام ديقب ديقي

 ثيدحلا» :هأب مهفيرعت ءاج كلذبو ،درفتلا قلطم الإ هيف ظحالي الف قلطملا

 رأ ةحصلاب هل مكحيو ،}«هيلإ هقرط تدعت نإو دحاو وار هب درفت يذلا

 .ًرَم امك هتاور لاحل اعت فعضلا رأ نسحلا

 .202ص ،4ج ،حيحصلا عماجلا :يذمزنلا -1

 :يطويسلا .اهدعب امو 78 ص ،ثيدحلا مولع :حالصلا نبا :عجار عسوتلا نم ديزمل -2

 .234ص ۔1ج © بيردتلا

 .تيبلا لوح قيلعتلا اضيأ رظناو .39 ص ةيفلألا :يطويسلا 3
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 وأ دلب لهأ هتياورب درفني يذلا وهو "وبسنلا درفلا وهو :يناثلا امو

 :ةديرب نبا ثيدحك يميلقإلا درفتلا هنوُمسيو يباحصلا نع ميلقإ لهأ

 تعمس :لوقي ةديرب يبأ نع هتعمس ثيدح دعب ءاضقلل سلجأل تنك ام

 نانثإلا مف ةنجلا يف دحاوو ىرانلا يف نانثاف ؛ةثالث ةاضقلا» :لوقي للق

 قحلا ريغب ىضق ضاقو ،رائلا يف وهف ملعي وهو قحلا ريغب ىضق ضاقف
 ىضق ضاقف ةنحلا يف وه يذلا دحاولا امأو ،رانلا يف رهف ملعي ال وهو

 هب درفت ثيدح اذه مكا لاق .}«ةئنَحلا يف وهف ىلاب

 )ةزوارَم مهرخآ نع هتاور تف نوُثيناسارخلا

 .رخآ دلب لمأ نع دلب لهأ نم صخش درفت هنمو :[ثلاشلاز
 نع يحمجلا رمع نب عفان ينربخأ :لاق ،يليألا رازن نب دلاخ ثيدحك

 ةيم ءيبلا نع صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع هيبأ نع مصاع نب رشب
 رقابلا للخت هناسلب للختي يذلا غيلبلا هللا ىلإ لاجرلا ضغبأ» :لاق هنأ !

 .نييكملا نع نييرصملا دارفأ نم ثيدحلا اذه مكاحلا لاق .“«اهناسلب

 .حالطصالا يف ىمس امك بيرغلا وأ -1

 مقر "يضاقلا يف (ص) هللا لوُسَر نع ءاج ام باب (1) ماكحألا باتك يف يذمزتلا هاور -2

 نباو .3573 مقر ئطخي يضاقلا يف باب (3) ةيضقألا باتكك يف دواد وبأ هاورو .2
 ثيدح نم 52315 مقر قحلا بيصيف دهتجي مكاحلا باب (3) ماكحألا باتك يف هحام
 .هيبأ نع ةديرب نبا

 .ورم ءانبأ :ةزواَرَملاو .99 ص ثيدحلا مولع ةفرعم :يروباسينلا -3

 .153ص ضعماوجلا عمج يف يطويسلا .102 ص ،ثيدحلا مولع ةفرعم باتك يف مكاحلا هجرخأ -4
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 ."ك كم رمع نب عفانو نيرصملا يف هدادع رازن نب دلاخ ًإف
 . د ]

 درفتلا ناكو ءاهب دحاو صخش ةَّرفت اهيف ظحالن عاونألا ه لكف _ د . د . . . . . ١ ذه ٠

 دنسلا لصأ يف نكي مل هيف عقو دنسلا نم عضومم. اهنم ع ون ز 1 / 7 1 . . . لك ق اًديَقم

 .ملعأ هللاو ،هئانثأ يف لب

 ت . د -۔اإ . ¡; كانه

 ىلإ ةبسنلاب ديقم وهو ،يبسنلا بيرغلا نمو درفتلا نم عون كانهر
 ناثيدح هيف دَرو هنأل وأ نتملا ق هانعم ضومخغل امإ :نيعم ءيش : 3 ٠ . ة

 ‘}إ.رعنعملا ق كلذ نايب مدقت دقو ءهنم دوصقملا لكشي ام وا { هََفَت دق ةلا لكشي ام وأ ،ناضقانتم

 .ملعأ هللا و

 .102ص ثيدحلا مولع ةفرعم :مكاحلا -1

 .باتكلا اَذَه نم 261 ةفيحص رظنا -2
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 ررزدملا

 ةثالث وأ نينثا نع نانثإ هيوري ثيدحلا وه :ةرغلا لهأ دنع زيزعلاو

 .خيشلا ىلإ مهنع

 ُ ه ,., د ۔۔ ص ۔ د ِ
 يمس .يوق اذإ :زعي ع هنإ انلق نإ يوقلا ءيشلا :ةغل هانعمو

 ليلقلا ءيشلا :ةغل وهو .ىرخأ قيرط نم هئيجم هتوقل كلذب ثيدحلا

 ةلقل كلذب ثيدحلا يمس ؛هدوجؤ لق اذإ زعي ًرَع نم ُهَتِإ :انلق نإ دوجولا

 .هدوج
 ةقبط يف ولو ،مَدَقَت امك طقف ةثالث وأ نانثا هاور ام :اًحالطصاو

 ىًمسي ال ةثالثلا هاور ام أ طباضلا اذه موهفمو .هتاقبط نم ةدحاو
 ."">ونوقيبلا هيلعو ،ازيزع لب اروهشم () . .۔ م.

 :“ةبخنلا” يف رجح نبا ظفاحلا هاور ام مهدنع هيلع لوعملا حجارلاو

 رثكأف ةنال هاور ام :روهشملاو طقف نانثا هاور ام :زيزعلا رر

 أ كلام نب سنأ نع ناخيشلا هاور ام هلاثم ؛}«دحاو هاور ام :بيرغلاو

 :هتموظنم يف لوقي ذإ -1

 .......................... ةثالث وأ نينثا يورم زيزع

 ثيدحلا حلطصم ريسيتو .اهدعب امو 44 ص ،يبريثألل ةينجلا ةروكابلا يف هحرش رظناو

 .718ص ،1ج شودامح ذاتسألل

 .اهدعب امو 44ص ،ركفلا ةبخن :رجح نبا -2

- 275 - 

20 



 هدلاو نم هيلإ بحأ نوكأ ىَتَح مكدحا نمؤي ال» :لاق ي هللا لوسر
 بيهص نب زيزعلا دبعو ةداتق سنأ نع هاور 3‘«نيعمجا سانلاو هدلوو

 ليعامسإ زيزعلا دبع نع هاورو ٬ديعسو ةبعش ةداتق نع هاورو ۔ريغصتلاب

 .)ةعامج امهنم ك نع هاورو ،ثراولا دبعو ةّيلَغ نب

 يًمُس ةثالث هتور نإو ؛نانثإ خيشلا نع هاور ام :زيزعلاف هيلعو
 .اًصيفتسُم يمس ءاوسلا ىلع هئاهتناو هئادتبا يف ةعامج هتور نإو اروهشم

 هتياور يف ظحول نأ دعب سانلا نيب هراشتنال يونعملا رتاوتلا نم برض هيفو

 اهنكو ،ةعامجلا ةنسلأ ىلع هلقانتب ةرهشلا هل تبتكو ضافتساف ددعتلا

 نع ةعامج هيورت نأ هثاحبأ نم رتاوتملا تال كرتاوتلا نم ال ثيداحألا نم

 ًرَم دقو .هطورش ةيقب عم بذكلا ىلع ؤطاوتلا اهنم ليحتسي ةعامج

 ماسقألا هتاه لكو .رتاوتملاو روهشملاو ضيفتسملاو زيزعلا نم لك فيرعت
 .ملعأ هللاو فيعضلاو نسحلاو حيحصلا اهيف نوكي ةرتاوتملا ريغ

 تضافتساو ترهش ثيداحألا نم اريثك أ انه هركذ ردجي اًمِمَو

 ءادبأ هل لصأ ال يذلا اهيفو ،ناسحلا يف الو حاحصلا يف اهل دوجو الو

 هاورو .15 مقر ناميإلا نم (ص) لوُسَرلا بح باب (8) ناميإلا باتك يف يراخبلا هاور -1

 نم (...) 70 مقر ...(ص) هللا لوُسَر ةَبع بوحو باب (16) ناميإلا باتك يف ملسم
 .سنأ ثيدح

 يطويسلا اكضيأ اهلقن دقو .اهدعب امو 10 ص ،ركفلا ةبخن حرشب رظنلا ةهزن :رجح نبا -2

 .235 ص ثيدحلا مولع يف ثحابم :حلاصلا يحبص .د .191ص ،1ج بيردتلا يف
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 يف ةربعلاف اذإ .كلذ لاشمأو ."مكرحن موي مكيموص ممري» :ثيدحك

 امب دعب هيلع مكحلاو هنتمو هدنس شيتفت هفيعضت وأ ثيدحلا حيحصت

 . ملعأ هلل ١ رو - هيف 2 / / َ 1

 ةروشنملا ئلآللا يف يشكرزلاو .211 ص ،2ج ءافخلا فشك :هباتك ىف ينوجلعلا هدروأ -1

 .«نيباذكلا ثيدح اذه» :هيف لاقر ء15-18ص
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 لزانلاو يلاعلا

 :ىلاتلا :الوا

 تلق يذلا وه :اًحالطصاو .هريغ ىلع عفنرملا ءيشلا :ةغل يلاعلا

 .هريغ ىلإ ةبسنلاب هلاجر ددع يأ 3هدانسإ لاجر

 :ةسمنح ولعلا ماسقأو

 ليلق ددعب ةق هللا لوسر نم برقلا وهو :قلطملا ولعلا :لوألا

 ةبسنلاب وأ ريثك ددعب هنيعب ثيدحلا كلذب هري رخآ دنس ىلإ ةبسنلاب
 .ديناسألا قلطم

 ظفحلاك ةيلاع ةفصب ثيدحلا ةمأك :مامإلا نم برقلا ؛ينانلا

 .ماًمضو ةديبغ يباو يعفاشلاو كلامك طبضلاو

 اذه يفو :حاحصلا باحصأو نيخيشلا ةياور نم برقلا :ثلانلا

 .ةحفاصملاو ةاواسملاو لادبإلاو تاقفاوملا عقت مسقلا

 هلاثم ؛هقيرط ريغ نم نيفّشَصُلا دحأ خيش ىلإ لوصولا :يه ةقفاوملاف

 نع رخآ دانسإب وه هيوريف اثيدح كلام نع ةبيتق نع يراخبلا يوري نأ
 .كلام نع يعأ هنع يراخبلا نع هتيور ول امي لقأ ددعب ةبيتق

 نأ هلاثمو ؛اًضيأ هقيرط ريغ نم هخيش خيش ىلإ لوصولا وه :لادبإلاو
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 نوكيف كلام نع يبعقلا ىلإ رخآ قيرط نم هنيعب قباسلا دانسإلا كل عقي

 .ةبيتق نم ًالدب يبنعقلا

 دانسإ عم هرخآ ىلإ يوارلا نم دانسإلا ددع ءاوتسإ يه :ةاواسملاو
 يبنلا نيبو هنيب عقي اميدح الثم ئئاسنلا يوري نأ هلاثمو ؛نيفّتَصملا دحأ

 ل رخآ دانسإب هنيعب ثيدحلا كلذ ادل عقيف ،اسفن رشع دحأ هيف ي

 نع رظنلا عطق عم !اصخش رشع دحأ ع ءيبلا نيبو اننيب اي ءيبلا

 يف يهف ةاواسملا اَمأ» :حالصلا نبا لاقو .ًرصاخلا دانسإلا كلذ ةظحالم

 ىلإ الو ،هلانمأو ملسم خيش ىلإ ال كدانسإ يف ددعلا لقي نأ انراصعأ

 اَمسبرَر 6هبراق نم رأ يباحصلاك ،كلذ نم دعبأ وه نم ىلإ لب هخيش
 ددعلا نم لثم يباحصلا نيبو كنيب عقي ثيحب ه هللا لوسر ىلإ ناك

 ايواسم نوكتف {ئيباحصلا كلذ نيبو ملسم نيب ددعلا نم عقو ام لم

 .)«هلاجر ددعو دانسإلا برق يف الثم ملسمل

 ةحفاصملاب يمسو ،فّسَصلا كلذ ذيملت عم ءاوتسإلا وه :ةحفاصملاو

 ًرلعلا نأ لبق انيب دقو ،ايقالت نم نيب ةحفاصم بلاغلا يف ةداعلا نل

 .طئاسولا ةلق عم يباحصلا وأ لوسرلا ىلإ يوارلا برق هيف بولطم
 نع رخآ رار ةافر ىلع خيش نع يوارلا ةافو مدقتب ولعلا :عبارلا

 .هلبق وأ دحاو نآ ىف ةافولا رخأت عم هعامس ناك ءاوس خيشلا كلذ

 .259 ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -1
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 نم هعامس هََقَت نمف .خيشلا نم عامسلا مدقتب ةلعلا :سماخلا

 .هدعب هسفن خيشلا كلذ نم عمس نمم العأ خيش

 : لزانلا :ايناث

 :وه اًحالطصاو .هريغ تحت يذلا لفاسلا ءيشلا :ةغل لزانلا امأو

 :ةسمخ هماسقأو .هريغ ىلإ ةبسنلاب هدانسإ لاجر رثك يذلا ثيدحلا

 ريثك ددعب ةي هللا لوسر نم دعبلا وهو :قلطملا لوزنلا :لزألا _

 .ليلق ددعب هنيعب ثيدحلا كلذب ري رخآ دنس ىلإ ةبسنلاب صاخشألا نم

 ظفحلاك ةيلاع ةفص يذ ثيدحلا ةمئأ نم مامإ نم دعبلا :يناثلا _

 . ماًمضو ةديبع يبأو ئعفاشلاو كلام لثم طبضلاو

 .ننسلا باحصأو نيخيشلاو عيبرلا ةياورل ةبسنلاب دعبلا :ثلانلا -

. .7 77 . 

 نع رخآ وار ةافو نع خيش نع يوارلا ةافو رخأتب لوزنلا :عبارلا -
 .خيشلا كلذ

 , ق

 نم هعامس رخات نمف ،خيشلا نم عامسلا رخأتب لوزنلا :سماخلا _

 .هلبق هسفن خيشلا كلذ نم عمس نُمِم لَرنأ خيشلا

 لاجر نع ثحبلا برقل هيف بعرم طئاسولا ةل إ انلق نأ قبس دقو
 ةلقو طبضلا مدع نم كلذ نع اشني اًمِم طئاسولا ةرثكل لزانلا نم دنسلا

 ةللاو ڵثيدحتلا نيناوق بسحب لاع نم حصأ لزان بر نكل قدصلا

 .ملعأ
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 لسلسللا

 لسلستلا نم ذوخأم «ضعبب هضعب ليصنتملا ءيشلا :ةغل لسلسملا

 .اهتاقلح لسلستل ديدحلا ةلسلس هنمو ضعبب هضعب ءىشلا لاصتا وهو

 فصو ق لسلسمو ،ةاورلا فصو ق لسلسم : نامسق اًحالطصاو

 .ءادألاو لُمحتلا

 نم فصر يق هتاور تَقَقَتَر ةا يذلا ثيدحلا :وه لألا مسقل اف

 .اعم امه وأ ايلعف وأ طقف ناك اًيلوَق فاصوألا

 ءادألا فصو يف هتاور تقفتا يذلا ثيدحلا :وه يناثلا مسقلاو
 ص.4 . - اا هيك .رادا راك .

 :هلوقب ينوقيبلا هفرعو هظفلو هتيفيكو
 ىتفلا ىنأبنأ هلل او امأ لثم ىتأ فصو ىلع ام لق لسلسم

 اًمَسبت ىنثدح نأ دعيو امئاق ىنثدح دق كاذك

 َقَفَتا نإو» :هلوقب اهحرشو “ةبخنلا ” يف ينالقسعلا رجح نبا هفرعو

 تعمس :لاق انالف تعمسك ءادألا غيص يف ديناسألا نم دانسإ يف ةاورلا

 اهريغ وأ غيصلا نم كلذ ريغو نالف انثدح :لاق نالف ييثَدح وأ ،انالف

 ننح دقل هللاب دهشأ :لوقي انالف تعمسك .ةيلوقلا تالاحلا نم

 ...خلا"")«نالف

 .6 ص ركفلا ةبخن حرشب رظنلا ةهزن :رجح نبا -1
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 هلوقب ذاعم لسلسم لثم ،طقف ايلوق ناك اذإ لوألا مسقلا نم هلاثمو

 ه ۔ 0 ۔ هناك
 انأر» : ل هلوقو .«ك حأ ينإ ذاعم اي» :هنع هللا يِضَر ذاعمل ةني

 كركذ ىلع ىنعأ ةهَللا» ةالص 1 ربد ف لق :لاقف ا«كُحأ

 . . ٣ م م 7

 هيوري نمل هتاور نم لك هلوقب لسلسم هنإف «كتدابع نسحو كركشو

 .. .خلا")«كُبحا انأو» هنع

 :لاق ةريره ىبأ ثيدح طقف العف ناك اذإ لزألا مسقلا نم هلاثمو

 موي ضرأل ا هللا قلحخ» :ل اتقو يدي ت مساقلا وب أ كبش

 « م. َ
 نم ديب هدي هتاور نم لك كيبشتب لسلسم هنإف ثيدحلا « ...تبسلا

 .هنع هاور

 ال» :سنأ ثيدح :اعم العفو اًيلوَق ناك اذإ لولا مسقلا نم هلاثمو

 6«هرمو هولح هرشو هريخ ردقلاب نمؤي ىَتَح ناميإلا ةوالح دبعلا دحي

 ؛لبح نب ذاعم ثيدح نم 51522 رافغتسالا يف باب }ةالصلا باتك يق دواد وبأ هاور -1

 هارر» :لاقو ،ةريره يبأ ثيدح نم 35073 مقر }685ص ،2ج زنكلا ي يدنهلا هاورو

 مكاحلاو .السلسم 241ص ،1ج ،ةيلحلا يف ميعن وبأ هجرخأو .«نسح َوُهَو نيهاش نبا

 طرش ىَلَع حيحص ثيدح اَذَه» :لاقو (337) 1010 مقر ،ةالصلا باتك 3هكردتسم يف

 .«نيخيشلا

 ٍهيلَع مدآ قلخو قلخلا ءادتبا باب (1) مهماكحأو نيقفانملا تاقفص باّمك يف ملسم هاور -2

 مقر ،ثلاثلا لصفلا ،ةمايقلا ةفص باتك يف يزيربتلا هاورو .(2789) 27 مقر ،مَالَّسلا
 ثيدحلا مولع ةفرعم باتك يف مكاحلا هجرخأو .ةريره يبأ ثيدح نم (37) 4
 .12ص ،4ج ،ثيغملا حتف يف يقارعلاو .32ص
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 تنمآ» :لاقر هتيحل ىلع ي هللا لوسر ضبقر :سنأ لاق

 :مهلوقبو هتيحل ىلع هئاور نم اك ضبقب لسلسم ف ,خلا..."">«ردقلاب

 .«هرمو هولح 5هرشو هريخ ردقلاب تنمآ»
 يف لسلسللف ادألا ةبي يف لسلسمل عأ يناشلا مسقلا لانمو

 ىلإ انأَبن وأ انربخأ وأ انثدح وأ تعمس :هتاور نم رلك لوقك ءادألا ةيفيك

 :لاق سابع نبا ثيدحك ةياورلا نمزب قلعي اميف لسلسملاو .كلذ ريغ

 نم غرف املف «ىحضاأ رأ رطفلا ديع موي ةلق هللا لوسر عم تدهش

 بحأ نمف اريخ متبصأ دق سانلا اَهُشيأ» :لاقف ههجوب انيلع لبقأ ةالصلا

 ةيطخلا عمسي ىّستَح ميقي نأ بحأ نمو ‘فرصنيلف فرصني نأ

 يندح :الئاق ديع موي يف ةاورلا نم ك هتياورب لسلست دقف 3}«ميقّيلف

 هدانسإ يفو قايسلا اذهب بيرغ» :يطويسلا ظفاحلا لاق .ديع موي يف نالف

 .«لاقم

 مقر ،ءاوهألا لهأ ةداهش هب درت ام باب (50) تاداهشلا باك يف (ىربكلا) يقهيبلا هاور -1

 ةفرعم باك :اضيأ رظناو .«ةرالح» :لدب «معط» :ظفلب لع ثيدح نم 8

 .يراخسلل 38ص ،4ج ،ثيغملا حتفو .32ص ،ثيدحلا مولع

 يطويسلل ىربكلا تالسلسملا باتك لاثمأ لسلسملا ثيدحلا يف ةفنصملا بتكلا عجار -2

 باَتكَو \ثيدح ةئام هيف عمج يذلا يواخسلا ظفاحلاو .اثيدح نونامنو ةسممح يهو

 “ةلسلسملا ثيداحألا يف ةلسلسلا لهانملا" يبوُتيألا يقابلا دبع دمحم ثدحلا ةمالعلا

 ةفرعم :اضيأ رظناو .نفلا اذَه يف ِهيَلَع انفقو ام عسوأ َهَو ،انيدح 212 هيف ،(عوبطم)

 .38ص ،4ج ،يفقارعلل ثيغملا حتفو .276ص ‘ثيدحلا مولعو .32ص ثيدحلا مولع

 .اهدعب امو 187رص ،2ج ،يوارلا بيردت :يطويسلاو
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 يضر ساَبَع نبا لاق .مزتلملا دنع ءاعدلا ةباجإب لسلسملاك اهناكم وأ

 هيف باجتسي عضوم مزتلملا» : لوقي ل هلل ١ لوسر تعمس :امهنع هلل ١

 سابع نبا لاق .”«هل باجتسا الإ ةوعد دبع هيف للا اعد امو ءاعدلا
 8 م 9 ` `

 الإ ثيدحلا اذه تعمس ذنم طق هيف ًللَجَو ًرَع هللا توعد ام هللاوف
, 7 

 هللا توعد ام انأو هتاور نم لك لوقب ى يدحلا لسلست دقف يل باجتسا

» 

 نم لك لوقب ثيدحلا لسلست دقف ،يل .باجتسا الإ هتعمس ذنم ءيشب هيف

 .«يل باجتسا لإ ءيشب هيف للا توعد ام اناو» :هتاور

 .هخيش نع يوري نم ريخآ يوارلا نوكك اهخيراتب وأ

 ثيدحلا السلستو انتم اهنالطبب داقنلا مكح نلا تالسلسملا نمو

 ينثدح دقل ميظعلا هلل اب» :لاق ة ءينلا ا وهو مسقلاب لسلسملا

 مالسلا هيلع ليئاكيم يندح دقل ميظعلا هللاب لاقو {ْمَالَسلا هيلع ليربج

 :يواخسلا لاق .ثيدحلا...”«ىلاعتو كرابت ةزعلا بَر ىلإ ىهتنا نأ ىلإ

 .2 (اًدَنسو اسم لطاب ثيدحلا اذه»

 لسلستلا ضعب عطقني دقو ،هرخآ ىلإ هلوأ نم ثيدحلا لسلستي دقو

 نم تالسلسملا ملست املق» :يقارعلا ظفاحلا لاق اذهلو ،هرخآ وأ هلأ نم

 .قباسلا قيلعتلا رظنا -1

 .قباسلا قيلعتلا رظنا -2

 .38-41ص .4ج ثيغملا حتف :يواخسلا -3
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 نبا ظفاحلا لاق ‘أ«نعملا لصأ يف ال لسلستلا فصو يف :نعي ؤ©فعض

 ةءارقب لسلسملا ايندلا يف ىوري لسلسم حصأ نم» :ينالقسعلا رجح

 بحأ نع ة هللا لوُسَر اولأس ةباحصلا ٤ وهو ،«فصلا ةروس

 :لاق مالس نب هللا دبع هاور ام َوُهَو اهولمعيل ًاَبَو ًرَع هللا لا لامعألا

 يأ ملعن ول انلقف انركاذتف أي هللا لوسر باحصأ نم رفن اندعق
 يف ام هلل حبس :هناحبس هللا لزنأف ،هانلعفل هللا ىلإ برقأ لامعألا

 ميل اونما سيرلا اَهُثيأآي ميكحلا زيزعلا َرُهَو ضرلا يف امو تاَرَمسلا
 لوسر انيلع اهأرقف :هللا دبع لاق ،[1 فصلا] همَنولعْفَت ال ام نولوقت

 وبأ انيلع اهأرقف :لاق ،مالس نب هللا دبع انيلع اهأرقف :ةملس وبأ لاق ،هلل ا

 ول» :هتاور نم ك ةءارقب ثيدحلا لسلستف اذكه 3خلا...«ةملس

 .خلا...«ملعن

 لبح 'ىلَع تايرقلا اذه اَلَنَأ ول :ةءارق ثيدح تالسلسملا نمو

 :هلوقب دحار لك ةياورب لسلسم هنإف كرشحلا ةروس خلا... ةيأر

 ينإف ،كساأر ىلع دي عض :يل لاقف تايآلا هذه نالف ىلع تأرق»

 .ق هللا لوسر ىلإ كسار ىلع كدي عض :لاقف نالف ىلع تأرق
 اهيف ،ةريثك نامزلاو ثداوحلاب ةنزتقملاو ةيلعفلاو ةيلوقلا تالسلسملاو

 .ملعأ هللاو كقبس امك عوضوملاو فيعضلاو حيحصلا

 .189ص .2ج ،يرارلا بيردت :يطويسلا .276 ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -1

 .189ص ‘2ج ©بيردتلا :يطويسلا -2
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 تالسلسملا نمو .سيلدتلا مدع تالسلسملا ةحيص ين اوطرتشا دقو

 يتأيف يراخبلا حرشل ينالقسعلا رجح نبا يتأي نأك خويشلا لسلسم

 تاعامج وأ ادارفأ رخآلا ولت اًدحاو مهنع ىور نيذلا هخويش ةلسلسب

 لإ لصي ىتح ذخألا ةئينيك اركاذ ءيراخبلا لإ ىندألا هخيش نم
 ‘تالسلسملا نم عاونأ كانهو .لاصتالا ةلسلس هتاه 7 .ئراخمبلا

 .ملعأ هللاو انركذ امب يفتكنو

- 286 -



 ن ارتأل ا ةياور

 ريغو ٨منوقيبلا هيلع رصتقا ام وهو ،جّتبَدُم :ناعون نارقألا ةياور
 نم رثكأف دحاو رمأ يف هنع ىور نم يوارلا كراشي نأ :جبدملا ريغف . جُبدُم

 .جيدلا يف ال هدحو جبدملا ريغ يف فاك ُةَئإَق ٌنرسلاك .ةياورلاب ةقلعتملا رومألا

 ةياور نم صخأ جمبدملاف ؛رخآلا نع نيقيرفلا دحأ ةياور جبدملا ريغ يف يفكيف

 ةياورك جّبدملا ريغ لاثمف ؛سكع الو ،نارقألا ةياور جمدم لك ذإ ،نارقألا
 لاثمو .هنع ةياور ريهز ملعي ال هنإ ةيواعم نب ريهز نع ةمادق نب ةدئاز

 .يتأيس امك رخآلا نع ةريره يبأو ةشئاع نم اك ةياورك جبدملا

 .ريرحلا يأ جابيدلاب بايثلا نم نيز ام :ةغل جبدملاو

 "رسلا ىف نييواستملا نينيرقلا نم لك ىور يذلا ثيدحلا :احالطصاو

 ةياورك ،ةباحدلا نم اناك ءاوس رخآلا نع خويشلا نع ذخألا يقو ابلاغ

 نم لك ةياورك نيعباتلا نم وأ ،رخآلا نع ةريره يبأو ةشئاع نم 1

 نم لك ةياورك ،امهريغ نم وأ رخآلا نع زيزعلا دبع نب رمعو يرهزلا
 .رخآلا نع ثيللاو كلام

 :لوقيف هتديصق يف -1

 هختناو اقح هفرعاف جبدم هخأ نع نيرق لك ىرر امو
 حلطصم ريسيتو .95ص ،يبويثألل ةينجلا ةروكابلا :نم لك يف تيبلا اذه حرش عحار

 .24ص/2ج شودامح ريذنل ثيدحلا
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 يوري الو رخآلا نع نينيرقلا دحأ يوري نأ وهو جّبدملا ريغ امأو
 َئإَف ةيواعم نب ريهز نع ةمادق نب ةدئاز ةياور هلاثم ،ملعن اميف هنع رخآلا

 ،نانيرق امهو رعسم نع يميتلا ناميلس ةياورو ،هنع ةياور ريهزل ملعي ال

 .ملعأ هللاو ،ةريثك لاثمأ كلذلو ،يميتلا نع ةياور رعسمل ملعن الو
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 قرتفملا وأ فلتخملاو فلتؤملاو قفتملا
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 .رومألا نم رمأ يف قا يذلا ءيشلا وه :ةغل قفتملا

 قرفم قفتم موق :لاقيو رمأ يف هريغ عم قزتفا نم :ةغل قرتفملاو

 .مهؤارآ قرتفم مهنيد قينَتم يأ

 اظفل ةاورلا ءامسأ هدنس يف تّقَتتا يذلا ثيدحلا وه :اًحالطصاو

 رابتعاب نوقّتتُم مُهَسنأ دارملاو {مهصاخشاو مهتايمسم تقرتفاو ،اطخو
 طخلا ةروص يف قافتالا هيف ام لق وأ ،تايّمسملا رابتعاب نوقزتفم ىامسألا

 ىلإ مسقنيو .كرتشملا هقفلا لوصأ يف ىمسي ام اذهو ظفللاب قازتفإلا عم

 .تالوطملا يف ةروكذم ةينامث ماسقأ

 :هلانم .مهئابآ ءامسأو مهؤامسأ تقفتا نمم قرتفملا :لوألا -

 :ةعرس دمحأ نب ليلخلا

 “نيعلا باتك"و "ضورعلا" بحاص يدزألا يرصبلا يوحنلا (1
 شتف :دربملا سابعلا وبأ لاق ،هريغو لوحألا مصاع نع ثدح ،امهريغو

 ليلخلا يبأ لبق دمحأ همسإ نم ةلفق دمحم انئيبن دعب اودجو امف نوشّتفللا

 شييفطا بطقلا هل مجرتو .ملع ىلع ران نم رهشأ وهو دمحأ نب
 ةمجرت ديوجتلا يف "يلاعتملا تايآل يلاتلا نيقلت" هباتك يف _هللا امهمحر
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 ."ةضف

 . ةعامجو يربنعلا سابعلا هنع ىرور ةق نب ةيواعم

. . ِ . 4 . 
 يف يقارعلا لاق نكل ،هريغو ةدابع نب حور نع ىور ،يناهبصأ 3

 ناكم لعجيف دمحأ نب ليلخلاب ىمس نم نيتناهبصألا ىف رأ مل» :تكنلا

 .‘>»«يرصبلا دمحأ نب ليلخلا اذه

 ثح ،ناسارخب روهشملا .لا هيقفلا ىضاقلا يزجسلا ديعس ربأ (4

 .ظافحلا نم مهريغو يوغبلاو دعاص نباو ةميزخ نبا نع

 يزجسلا ليلخلا نع ىرر لضاف .يلهملا يضاقلا يسبلا ديعس وبأ )5

 نعو هخيراتب ةميثخ يبأ نع يركبلا رفظملا نب دمحأ نع ثحو روكذملا
 .ظفاحلا ُرقهيبلا هنع ثح امهريغ

 :يقارعلا لوقي “تكنلا” يف نكل يعفاشلا اضيأ يسبلا ديعس وبأ (6

 :لاق حالصلا نبا كلذ ق مهو }«ادحاو ناذه نوكي نأ ىشخأ»

 .360 ةنس دلو \تًدحو سلدنألا لخد ،مولع يف فرصتم لضاف»

 سابعلا وبأ هنع ثدح . هريغو يييئارفسألا دماح يبأ نع کرر

 .(طوطخ) 418 ةقرو "يلاعتملا تايآل يلاتلا نيقلت :شّتفطا بطقلا -1

 .9 ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا :اضيأ رظناو .57 ص ‘تكنلا :يقارعلا -2

 .358 ص ،تكنلا :يقارعلا 3
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 ."«هريغو يرذعلا

 نب دمحأك :مهدادجأو مهئابآ ءامسأو مهئامسأ يف نوقفمحملا :يناثلا -

 :دحاو رصع يئ مهلك .ةعبرأ نادمح نب رفعج

 نب دمحأ نب هللا دبع نع يوارلا ركي وبأ يدادغبلا ©»)ىعيطقلا )1

 دمحأ نب هللا دبع نع اضيأ يوري ركب وبأ يرصبلا يطقسلا (2

 .يقرودلا ميهاربإ نب دمحأ نب هللا دبع 7

 ريشك نب دّمَحم نع نانس نب دّمَحم نب هللا دبع نع ىور يرونيد (3

 .يروثلا نايفس بحاص

 دًّمَحم خيرات يسوسرطلا رباج نب هللا دبع نع ىور يسوُسَرَط (4

 .عابطلا ىسيع نب

 وبأ هلاثم :امم ةبسنلاو ةينكلا يف كلذ نم َققَتا ام :ثلاثلا -

 :نانثإ يفوكلا نارمع

 .بيبح نب كلملا دبع يعباتلا امهدحأ

 نب ماشه نع ىور ،دادغب نكس يرصبلا لهس نب ىسوم يناثلاو

 نبا هركذ ام رخآ ىلإ هريغو دمحأ نب جلع هنع ىور هريغو رامَع

 .359 ص ،ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -1

 .دادغبب لاع شةعيرشك ةعيطقل ةبسن -2
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 .هريغو ("لحالصلا

 . ةملس نبا وأ دير نبا وهأ يردن ال داح :هلاثمو

 :نايفس نب ةملس لاق .وه نم ىردي ال قلطأ اذإ هللا دبع كلذكو

 ةنيدملا ىف ليق اذإو ،ريبزلا نبا وهف دنسلا يف ةكمب هللا دبع نع قلطأ اذإ

 وأ ساَّبَع نباف ةرصبلابو \دوعسم نباف ةفوكلا ىف ليق اذإ ورمع نبا وهف

 كلذ ةدئافو .صاعلا نب ورمع نباف ماشلاب وأ ،كرابملا نباف ناسارخب

 افيعض ةقثلا ًرظي نأ نعو ،اًدحاو اصخش ناصخشلا ًمرظيي نأ نع زارتحالا

 .ملعأ هللاو ،‘ةقث فيعضلاو

 .360 ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -1

 .اهدعب امو 362 ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -2
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 كلذب قحتلب امو ىنكلاو ءامسألا يف فلتخملاو فلتؤملا

 .هتغيص ظفللا يف فلتختو هتروص طخلا ف قفتت يأ فلتأي ام وهو

 .اهنك وأ ءايشألا ضعب يف هريغ نع فلتخا يذلا :ةغل فلتخملاو

 يف فلتخاو رومألا ضعب يف َقَقَتاَو فّلَتئا يذلا ءيشلا وه :فلتؤملاو

 .اهريغ

 ةباتكو اطخ هتاور ءامسأ تّمَمَاَو تفلتنا يذلا ثيدحلا :اًحالطصاو

 فالتخالا اذهو .اهتاكرح وأ اهفورح فالتخال 5ةءارقو اظفل تفلتخاو

 ىنعمب كلذ نأل \ثيداحألا نيب عقاولا فالتخإلا ريغ عونلا اذه يف عقاولا

 ثيدح عم "«ةريط الو ىردع ال» :ثيدح يف امك ،مكحلا يف ةضراعملا

 .ثيدحلا بيرغ يف ًرَم يذلا }«دسألا نم كرارف موذحلا نم ًرف» | ه

 ،هيلإ عزفي هرثكأ ن طباض ال رشتنمو ريثك فلتؤملاو فلتخملا لاثم

 اذه ىفو .ةديفم بتك هيف تفئُص دقو .اليصفت ظفحلاب طبضي اَمَئَِو

 ،“روصعلا ربع 7 باتك يف نمحرلا دبع بلاط اهب ىنتعا دق رصعلا

 راصتخابو ‘ثيدحلا ةاور ضعب ءامسأ طبض يف ريخألاو لصفلا وهو

 .هجيرخت مَدَقَن -1

 .هجيرخت عَدَقَت -2
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 : ريم ٢ ق \ , ضعبل اش .

 ماللا ديدشتب وهف كيلع دري ام عيمج مالسو مالس :لوألا مسقلا

 .ئليئارسإلا ىباحصلا مالس نب هلل ا دبع دلاو مالس :مهر ةسمخ لإ

 ءالوكام نب مالسو ،يراخبلا خيش يدنكيبلا مالس نب دمحم دلاو مالسو
 نب دمح نب مالسو يدرمهي وهو ريسلا ي دراولا قيقحلا يبأ نب مالسو

 .ُئناربطلاو ظفاحلا بلاط وبأ هنع ىور يسدقملا ضهان

 نم ةرامع نب يبأ الإ نيعلا رسكب ةرامع انل سيل ،ةرامحعو ةرامَع 2

 هيف ًثإَف ،‘“تكنلا” ىف اذه ىلع ضرتعا دقو .ةرامغ هادع نمو ةباحصلا

 .ميمل ديدشتو نيعلا حتفب ةاورلا نم ةعامج مسا

 دييقت ”» باتك يف يناسقلا يلع وبأ ىكح دقف ،زيركو زيرك )3

 اريركو ،ةعازخ يف فاكلا حتفب اًريرُك نأ حاضو نب دمحم نع “لّمهمل

 اهّمَضب زيركو» :حالصلا نبا لاق .فانم دبع نب سمش دبع يق اهمضب

 .«امهريغ يف اضيأ دوجوم

 .راصنألا يف ةلمهملا ءارلاب مارحو شيرق يف يازلاب مازح (4
 ابأ ىنكي ادحأ ملعن ال) :ئيطقرادلا لاق .مضلاب هلك ةديبع وبأ (5 ف ٨ ,م ال ه

 .« حتفل اب ةديبع

 .345 ص ،ثيدحلا مولع :حالصلا نبا .334 ص ،تكنلا :يقارعلا 1

 .6 ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -2

 :يطويسلا .333ص تكنلا :يقارعلا .344 ص ‘ثيدحلا مولع :حالصلا نبا :رظنا -3

- 294 - 



 كلذ نم ىنكلا تدجو ءاهحتفب رقسلاو ءافلا ناكسإب رفسلا (6

 .ناكسإلاب يقابلاو حتفلاب

 اهحتفب لَسَعو }ةّلَمهملا ناكسإو ةّنَمهملا نيعلا رسكب لسع (7

 .ليبق نم امهالك

 ةشلغملا ءاشلاو ةمهملاب ماعَعو ةدّشملا نونلاو ةمجعملا نيغلاب مانغ (8
 . ُ ٠ . - ُ  ف

 يلع نب ماثع ريغ سم دبع نم فرعن الو ةعازخ نم مهلكو ،ةددشملا

 .دهازلا ماثع نب يلع ذلاو يفوكلا يرماعلا

 عدجألا نب قورسم ةأرما الي فاقلا مضب عيمجلا ،ريمقو ريّمُم (و

 ٠ . 7 . - 7 م م ِ

 نب روسم رهف اهحتفو واولا ديدشتو ميملا مضب روسمو روسم (0
 رر ©يعوبريلا كلملا دبع نب روَسُمو ةبحص هل .يلهاكلا يكلاملا ديزب

 ميملا رسكب ملعن اميف امهاوس نمو يراخبلا هركذ ىسيع نب نعم هنع

 .نيسلا ناكسإو

 دبع نب نوراه لإ ثيدحلا ةاور يف فرعي ال لامجلاو لامحلا (1

 .لامجلاف هادع نمو }ظفاحلاو لامحلا نوراه نب ىسوم دلاو لامحلا هلل ا

 .رشع دحأ مهنم ركذ نم ةدعو لزألا مسقلا وه اذه

 ةهزن :رجح نبا .219ص «قئاقحلا بالط داشرإ :يوونلا .297ص ،2ج ،يوارلا بيردت

 .اهريغو 699ص ركفلا ةبخن حرش حرش :يراقلا يلعو .82 ص ثركفلا ةبخن حرشب رظنلا
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 أطوملا عم امهيف وأ نيحيحصلا يف طبض ام وهف يناثلا مسقلا امأو

 .هتالّوطملاب هيلعف ءاصقتسالا دارأ نمو .اهركذ نع يغي اهطبضو

 قبس امك ادحاو اصخش ناصخشلا رظن نأ نم زارتحإلا كلذ ةدئافو

 .ملعأ هللاو «سكعلاو اًّميعض ةننلا نظي نأ وأ ،قباسلا بابلا يف هريظن

 .قباسلا قيلعتلا رظنا -1
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 تاجرختسملا

 :دصاقم ةسمخ ىف اهذروأ تاجرختسملا

 ؟اًحالطصاو ةغل جيرختلا وه ام :لّولا

 ؟اهتدئاف امو حاحصلا بتكلا تاجرحخَسُم :يناثلا

 ؟كلذل يعادلا امو بتكلا نم اهريغ تاجيرخت :ثلانلا

 امو ءافعضو ةحيص ثيدحلا ىلع مكحلا يف نيجرخملا فالتخإ :عبارلا

 ؟كلذ ببس

 :امهو ملعلا اذه ق نيريبك نيمامإ جيراخت نم جذامن :سماخلا

 .ىنالقسعلا ظفاحلاو ،ىعليزلا ظفاحلا

 اًَحالطصاو ةغل جيرختلا فيرعت يف :لوألا دصقملا
 م

 :ةغل جيرختلا (1

 يفف .دحاو ءيش يف نيداضتم نيرمأ عامتجإ :ةغل جيرختلاف

 ةَحَرخُم ضرأو ،بدَحو بصخ يأ جيرخت هيف ماع» :سوماقلا
 اضعب بتك اًمرخت حوللا جرخو كناكم نود ناكم ي اهتلبن (ةَشقنُمك)
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 ةَدِع ىلع اضيأ قلطيو ،‘”«داوسو ضايب نم نانول :جرخلاو ،اىضعب كرتو

 :اهرهشأ ؛ناعم

 :عارتخالاو جارختسالاو» :سوماقلا يف لاق طابنتسالا -

 . ة«طابنتسال ١

 وهف جرختف الثم بدألا ىف هجًرخ» :سوماقلا يف لاق ،بيردتلاو -

 .)جرخ يأ 5،«لوعفم مسإ (نينمك) جيرخ

 .اهجو ام نيب يأ اَهَهَجَو : :ةلأسملا جرخ لوقت هيجوتلا كلذكو

 م, 2-ؤ ه ه ٥ ه ه ۔ .+ . . . . . ٨ِ

 لخدم ينلخدا برط :ں آرقلا يرو ؛جورخلا عضوم :جرخملاو»

 اًجَرَحَم جرخ :لاقيو .[80 ءارسإلا] ؛قئيع جرخ م ينج رخأو قدص

 ثيدح اذه» :نيثدحملا لوق هنمو اههجو يأ 0 ) 9«ةهَُرحخَم اذهو انسح

 .نتمو اًدَنَس هتاور ةفرعم وهو كهحجورحخ عضوم يأ .«هُجَرخَم فرغ

 ؛هأطش جرخا عزرك :ىلاعت هلوق هنمو :راهظإلاو زاربإلا هنمو
 سانلل هزربأ يأ ،«يراخبلا ثيدحلا جرخأ» :نيثدحملا لوقو . ]29 حتفلا]

 نيثدحملا قاقتشا لصأ اذهف ،هدانسإ ركد :يأ ،هجَرخَم نايبب هرهظأو

 .«جرخ» :ةَداَم 0251ص ،1ج ،طيخملا سوماقلا :يدابآزوريفلا -1

 .«جرخ» :ةَداَم .252ص ،1ج طيخلا سوماقلا :يدابآزوريفلا 2

 .«جرخ» :ةَّداَم 0251ص ى 1ج ،طيخملا سوماقلا :يدابآزوريفلا 3

 .249ص ،2ج ،برعلا ناسل :روظنم نبا 4

 .8 ص ديناسألا ةساردو جيرختلا لوصأ : ناحطلا دومحم .د 5
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 .")جيرختلا ةملكل

 : احالطصا جيرختلا (2

 ىلع ةلالدلا وه» :هلوقب ناحطلا دومحم هفرع دقف اًحالطصا امأو

 هتبترم نايب ًمُث ،هدنسب هتجرخا قلا ةيلصألا هرداصم يف ثيدحلا عضوم

 فعضلاو ةحصلا نم ثيدحلا ةبتر نايب» :اضيأ لاقو .}«ةجاحلا دنع

 نوتمل ةقفاوم نم نتملا نايب . ءاحرجو ةلادع دانسإلا نايبب «امهريغو

 امك !ةراكنلار ةّسصلا نيب تناك وأ تيغلأ وأ تحضو تيور ىرخأ

 ةقفاوم اهّمهأ نمو ؛ةجاحلا هتعد يذلا ملاعلل كلذ عبتت نم فرعي

 .نآرقلا نم يفخ ام نيبي لوسرلا نأل ،هتفلاخم وأ نآرقلا صنل ثيدحلا

 :ةلالدلا قيرط ىَلَع جيرختلا :يناثلا دصقملا

 ثيدحلا رداصم ىلع ةلالدلا يأ» ،ةلالدلا ىلع جيرختلا قلطت دقو

 .()«نيفلؤملا نم هاور نم ركوب كلذو .اهيلإ ةوزعو ةيلصألا

 اذكو ءاهنم فيزلا جارخإو مهاردلا زييمت» :ةغللا يف داقنتلاو دقنلاو

 نم ةحيحصلا ثيداحألا زييمت ُهَتَِق» نيثدحملا دنع دقنلا امأو .«اهريغ زييمت

 .8 ص ديناسألا ةساردو جيزختلا لوصأ : ناحطلا دومحم .د -1

 .10 ص ‘هسفن -2

 .12 ص ،هسفن -3

 .9 ص هسفن -4
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 .؟ملعلا اذه أشن ىتمف .«اًميرحتو اًقيثوث ةاورلا ىلع مكحلاو ةفيعضلا

 رهو ‘ثٹيدحلا نيودت رصع وه يرجهلا ثلاثلا نرقلا أ مولعملا نم

 ةقدو اعاستا هتورذ هيف ةلا نيودت غلب ثيح ،اًضيأ يبهذلا ةلا رصع

 ديناسملاو حاحصلا تافنصملاو عماوجلا هلبقو هيف ترهظ دقف جهنم

 4303 ةنس ىلإ يناثلا نرقلا لئاوأ نم ،ةزتفلا كلت يف مجاعملاو ننسلاو

 دعب اهريغو مجاعملا باحصأ نم هدعب نم ءاج 4 .ئئاسنلا ةافو خيرات

 ةميزخ نبا حيحصك .ةتسلا حاحصلا بتكلاو كلام أًطومو عيبرلا دنسم

 ةناوع يبا حيحصر &(-ه352 :ت) ناتبح نبا حيحصر ،(ه311 :ت)

 يليعامسإلا حيحصو ،(_ه353 :ت) نكسلا نبا حيحصو ،(ه316 :ت)

 .(ه405 :ت) يروباسينلا مكاحلل كردتسملا حيحصو ،(ه371 :تر)

 اهعمج ييلا ةتسلا بتك مث ،(ه458 :تر يقهيبلل ىربكلا ننسلاو

 فئصمك .ةاي ءيبنلا ىلإ ديناسأب مهخويش نم اهيقلت قيرط نم اهوفڵلؤم

 هنأ الإ حاحصلا نم اذوخأم اهرثكأ ناك نإو ،اهريغو قازرلا دبع

 .(ه456 :ت) مزح نبا ىلحم اهرخآو مهدانسإب

 ةتسلا نيودت رارقتساو ةياورلا عاطقنا نمز دعب ملعلا اذه أشنو

 حاحصلا كلت ثيداحأ نوجرخي اوراصف ،اهجضنأو هلحارم زيمأ هغولبو

 ثيدحلا وزعو ،نوزربملا ظاّقْلا كعلوأ اهب اهاور يلا قرطلا ريغ ديناسأب

 .هرداصم وأ هردصم لإ
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 :كبذل يعادلاو ىرخألا بتكلا نم جيرختلا :ثلاثلا دصقملا

 فينصتلا ةكرح تطشنو .ةيعرشلا مولعلا يف تافلؤملا ترثك امل م

 لدتسا ثيح .اهريغو دئاقعو نآرق مولعو هقفو لوصأو ريسفت نم اهيف

 ةنسلا نأ رابتعاب ت هللا لوسر ثيدجب مهتاّمَنَصُم يف نوفلؤملا كعلو

 نم اودَررأ ءالؤه نأ ريغ نآرقلا دعب عيرشتلا يف يناثلا ردصملا يه

 ازع نإو {ةقباسلا ةنسلا بتك نم هردصم لإ هوزع نود ثيدحلا

 ءامهوحن رأ فعضلا وأ ةًّحّصلا ثيح نم هتجرد ركذي ال ُهَنِإَف مهضعب

 ثيداحأ اَهَسنأ ىلع صرصنب اودهشتسإ ةلق اوناك نإو مهنم ضعبلاو

 ال ،قباس هيقف لوق رأ ،ةئيهقِف ةدعاق نوكت نأك هنم تسيلو هللا لوسر

 اليدعت ةنسلا لوصأ ىلع هل عالطا الو ،نيهوتلاو حيحصتلا قرطب هل مل

 ىلإ ظافلا ءاملعلا ةذباهج اعد اًمِم كلذ وحنو اًعاطيتناو الصوو ءاميرحجتو

 ةئسلل ةيقنت ةرلاو لوبقلا ثيح نم اهبتارم نايبو ثيداحألا كلت جيرخت

 نيققحملا سوفن نئمطت ىّتتَح تاياورلا كلت لاحل اًنايبو ،ليخدلا نم
 هفعض وأ هيلع ث ام ةحيص ةفرعمل يلاتلابو ،هب لدتسا يذلا ليلدلل

 مهريغ نع الضن اذم انمز يف ةعيرشلا ةبلط راتحاف ؛هنم طبنتسا مكحر
 تاَقَتنَصُلا نم هل مهتءارق دنع ثيدحلا رداصم ىلع فوقولا نم

 ءةريثك بتك نأشلا يف تبتكو "كلذ يف ظافحلا دهتجاف ةحيحصلا

 كلتل ةريبك ةمدخ ثيدحلا ءاملع مدق كلذبو تائملا لب تارشعلا تقافو

 ةنسلل ةروكشم ةليلج ةمدخ اومدق يلاتلابو ،اهثيداحأ اوجرخ لا بتكلا
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 تاَقكنَصُلا حرص يق ةريبك ةرغث اذه مهلمعب اوسو ،ةرّهطملا ةّئيوَبَّلا

 .ةيثيدحلا

 ةداع» :هصن ام ءايحإلل ريبكلا هجيرخت ةبطخ يف ظفاحلا لاق

 نايب مدعو مهفيناصت يف ثيداحألا نم اودروأ اَمَع توكسلا نيمدقت

 .اردان الإ مهنم ءاهقفلا اميس الو ‘فيعضلا نم حيحصلا نايبو هجرخ نم
 ركذي امدنع جرخملاف ؛مهريغ نع الضف ثيدحلا ةيأ نم اوناك نإو

 نايب عم هنتمو هدانسإ ثيح نم قيرط لك ىلع مَلَكَعَيو هرطو ثيدحلا

 ةعانصلا ثيح نم هب قلعي ام لك يف داقنلا لاوقأ اركاذ ءامهللوإ

 مهنيب اميف مهتشقانمو ضعب ىلع مهضعب ءاملعلا دودر ادروم .ةيثيدحلا

 نم ساسأ ىلع هفعضو لوق لك ةّحيص نع اهنم ،ثيدحلا اذه رمأ يف

 ماق دق نوكي ثيدحلا ءاملع اهعضو يلا ةيجهنملا ةيدقنلا دعاوقلا كلت

 ةساردلا دعب جرخملا ثيدحلا اذهل فيعضتلار نيسحتلاو حيحصتلا 7

 .«هب ُقْلعَتي ام لكل ةقمعملا

 ثيداحألا ىلع مكحلا يف نيجرخملا فالتخإ :عبارلا دصقملا

 :اذرو الوبق

 يتأيف الثم ةحصلاب ثيداحألا نم ثيدح ىلع مكحي اجرخم دجنف

 هيلع مكح نمع تباغ هيف ةلع نع هباتك يف انل فشكيف رخآ م جرخم

 اهتساردو ثيدحلا قرط عمج نم ابلاغ هذه ةلعلا فشك يتأيو {ةَحّصلاب

 ؛روصقل وأ عجارملا ضعب دقفل امإ ،لّلا ةسارد نم رثكأ ةقمعم ةسارد

ھ
۔
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 يف وأ اهطبضو يوارلا ةلادع يف نيثدحملا فالتخإل بلاغلا ريغ يفو
 يف مهفالتخاو ةلعلا نع فشكلا يف مهراظنأ نيابت وأ ءييورملا يف مهفالتخا
 ىلع مكحلا يف مهنالتخا وأ اهمدعو ثيدحلا ةًّخيصب حدقلا يف اهراثآ

 مهنالتخاو اهيلع مهماكحأ نيابتو هقرط ىلع مهعالطا توافتل ةَّسّصلا

 لوبق يف مهنالتخا رأ ،ةلاهجلا عفترت هب امو لوهجلا ةياور ىلع مكحلا ين

 حرجلا بابسأ يف مهفالتخا وأ ءاهضفر وأ عدبلاو ءاوهألا لهأ ةياور

 باتكك ،تالّرطملا يف ةحورشم ةعبسلا تافالتخالا هتاهو .ليدعتلاو

 لرصأ” باتك وأ ،بدحألا نودلخ روتكدلل “ نيثدحملا فالتخا بابسأ ”

 ."امهريغو ناحطلا دومحم روتكدلل “ ديناسألا ةساردو جيرختلا

 ام قثرأ يه جيرختلا بتك نأ ةياهنلا يف ديفي اذه ًتإف لك ىلعو

 اذهر هدرلا وأ لوبقلا نم هتبتر نايبو ثيدحلا رداصم ةفرعمل هيلإ عجري

 .قبس امك ةياورلا رصع دعب ناك هلك

 امه جيرختلا بتك نم نيباتك ركذ ىف :سماخلا دصقملا

 :ةدئاف رثكأو ةدام رزغأ

 وه لوألاو يعفاشلا بهذملا يف يناغلاو 3يفَنحلا بهذملا يف دحاو

 امو 515ص ،2ج نيثدحملا فالتخا بابسأ :بدحألا نودلخ روتكدلا ادَه يف رظنا -1

 .اهدعب امو 18]ص ديناسألا ةساردو جيرختلا لوصأ :ناحطلا دومحم روتكدلاو . اهدعب

 روتكدلاو . اهلعب امو 2مح1 ص( ثيدحلا مولع ق دقنلا جهنم :رتع نيدلا رون روتكدلاو

 .اهدعب امو 49لص نيثدحملا دنع دقنلا جهنم :مظعألا ىفطصم دمحم
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 يعليزلا فسوي نب هللا دبع مامإلل “ ةيادهلا ثيداحأل ةيارلا بصن ” باتك

 نب ىلع مامإلل “ ةيادهلا ” باتك ثيداحأ هيف جرخأ يذلا (ھ762 :ت)

 .(ه593 :ت) ينانيغرملا ركب يبأ

 مل نإ ملعأ اميف جيرختلا بتك مهأ نم “ ةيارلا بصن ” باتكو

 ثيدحلا ملع يف خوسأرلاب هل دوهشم هفْنصمف ؛اهمظعأو اهمهأ نكي

 حارش نم هدعب ءاج نَّم هنم دمتسا ،اج مفان هجيرختو {هيف رُخبتلاو

 0)هجيراخت يف ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا اريثك دمتسا هنم لب {ةيادهلا

 ةعَسو ،لاجرلا مجارت يفو ،تيداحألا جيرخت يف هرُخبت ىلع دهاش وهو

 لوقلا دييأت يف أتفي ال وهف ،}لامكلا ىلإ هّوُمُسو ،ثيدحلا عورف يف هرظن
 دمتعا دق» :هيف رجح نبا لاق .هبهذم تفلاخ ولو ةلأسملا يف ولا

 ريثك كلذ لك يف وه ًمُت نيفلاخملا ةلدأ ركذي نأ باب لك يف [يعليزلا]
 ال نأ الإ ءابلاغ بقعت الو ضارتعا ريغ نم هدجو ام يكحي فاصنإلا
 ١ .هبهذم فلاخي

 بحاص هَدَروأ يذلا ثيدحلا رصن ركذي هتنأ هجيرخت ةقيرطو

 ااهريغو ثيدحلا بتك باحصأ نم هجرخأ نم ركذي ث ،«ةيادهلا»

 يف [ةيارلا بصن] باتكلا اَدَه نم هتدافتسا 11 راشأو كيذ رجح نيا ظفاحلا فرتعا دقو -1

 ةلاسرلا :يناتكلاو .10ص ى “ ةيادهلا ثيداحأ جيرخت يف ةياردلا ” :هباتك ةمدقم

 .141ص ءةفرطتسملا

 .141ص ءةفرطتسملا ةلاسرلا :يناتكلا -2

 .06ص .ةيارلا بصن ةَسدَقُم :يعليزلا -3
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 ىنعمل دهشتو معدت يلا ثيداحألا ركذي ث }هعضاومو هقرط ايصقتسم

 زمريو ،اًّضيأ هجرخأ نم ركذيو ،«ةيادهلا» بحاص هركذ يذلا ثيدحلا

 ركذي ةيفالخ ةلأسملا تناك نإ 4 ،«بابلا ثيداحأ»ب ثيداحألا هذهل

 هيلإ بهذ امل نوفلاخملا ةمألاو ءاملعلا اهب دهشتسا ىلا ثيداحألا

 نم ركذيو ،«موصخلا ثيداحأ»ب ثيداحألا هذهل زمريو \فانحألا

 ريغ نم فاصنإلا لامكو ةهازنلا ىضتقمب كلذ للك لعفي ؛اضيأ اهجرخأ

 .0«هاويس وأ يبهذم بصعت قحلا نع هب ليع نأ

 :هجيرخت نم جذومن اذهو

 أدبيف .ةيهقفلا بتكلا بيترت بسح ةبترم باتكلا ثيداحأ جيرختو

 ربتعي اذهلو ،هقفلا باوبأ رخآ ىلإ رمتسيو ،ةراهطلا باتك ثيداحأب

 17 ييلا ءاوس ماكحألا ثيداحأ جيرختل ةمخض ةعوسوم باتكلا

 .ىرخألا بهاذملا باحصأ نم مهريغ وأ ةئينلا اهب

 نم ملا ربهطت ةيفيكب قلعت جيرخت وهو ،جيرختلا نم اجذومن كيلإو

 يف ةشئاعل لاق هتزأ زا ءيبنلا نع يور :ثلاثلا ثيدحلا» :لاق ؛بونلا

 .بيرغ :تلق 5“اسباي ناك نإ هيكرفاو ،ابطر ناك نإ هيلسغاف" :نمل

 . نب رشب اناح :ريبزلا نب هللا دبع ثيدح نم هننس يق ئطقرادلا ىررر

 تنك" :تلاق ةشئاع نع ةرمع نع ديعس نب ىيحي نع يعازوألا انث ركب

 .1ص ديناسألا ةساردو جيرختلا لوصأ :ناحطلا دومحم .د -1
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 ناك اذإ هلسغأو ،اسباي ناك اذإ ةي هللا لوُسَر بوث نم يملا كرفأ

 ةشئاع نع هدنسأ ملعي ال :لاقو ،هدنسم يف رازبلا هاورو .ىهتنإ "ابطر

 نبا لاق .ىهتنإ ًالَسرم ةرمع نع هريغ هاورو ءاَذَه ريبزلا نب هللا دبع ًالر

 هرَرَر ثيدحب يملا ةساجن .ىلع نوُجتحي ةيفنحلاو “قيقحتلا" يف يزوجلا

 ناك نإ هيكرفاو ابطر ناك نإ هيلسغإ" :ةشئاعل لاق ُهَنَأ ةق ءيبلا نع

 .ةشئاع مالك نم هوحن يور اَمَئِإَو فرعي ال ثيدح اذهو» :لاق “اسباي

 .«ملعأ هللاو روكذملا ًيطقرادلا ثيدح ركذ 4

 هيف ىلصي يذلا بوشلا ريغ ىلع بوثلا كرف لمح نم سانلا نمو

 لوسر بوث نم هكرفأ تنك» :ملسم حيحص يق عقو امب ضقتني اذهو

 عفرت ءافلاو 3}_)«هيف يلصي م :دواد يبأ دنعو .”«هيف يلصيف قلتت هلل ا

 اذهو .ءاملاب كرفلا ىّلَع ةئيِكلاتلا ضعب هلمحو كرفلا دعب هلسغ لامتحا

 هللا لوسر بوث نم هكحأل انأو تيأر دقل» :اضيأ ملسم يف امب ضقتني

 .)«يرفظب انسباي ج

 ءاسبايو ابطر همكحو نيملا ةراهط يف ذرو ام باب ،ةراهطلا بانك يف يطقرادلا هاور -1
 .ةشئاع ثيدح نم ©03مقر

 .ةشئاع ثيدح نم (288) 105 مقر يملا مكح باب (32) ةراهطلا باتك يف ملسم هاور -2
 .ةشئاع ثيدح نم 8372 مقر ‘بوثلا بيصي يملا باب {ةراهطلا باتك يف دراد وبأ هاور 3

 .ةشئاع ثيدح نم (290) 109 مقر «يوملا مكح باب (32) ةراهطلا باتك يف ملسم هاور -4
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 بابلا ثيداحأ

 ينملا لسغت تناك اَهَنأ» ةشئاع ثيدح نم ملسمو يراخبلا ىورو

 يف ءاملا عقب ىلإ رظنا انأو هيف يلصيف جرخيف شت هللا لوسر بوث نم
 كرفأ تنك» اهلوق نيبو هنيب ةافانم ال اذهو :يقهيبلا لاق .ىهتنا‘"«هبوث

 ىَلَع هحسمو هيمدق] هلسغ نيب ةافانم ال امك «هيف ىلصي مت هبوث نم

 هلسغ نال ًةًمُح ثيدحلا اذه يف سيل :يزوجلا نبا لاق .ىهتنا [نيفخلا

 :لاق مت 1هيف ءاج ام خلا...ةساجنلل ال راذقتسإلل ناك
_

 يلع نب نيسح انثدح :“هفنصم" ىف ةبيش يبأ نبا ىورف :راثآلا انم 

 رمع لثُس :لاق ةّرع يبأ نب دلاخ نع ناقرب نب رفعج نب
 نإ» :لاقف ةسفنط ىلع تملتحا يتإ :لاقف باطخلا نب

 يفخ نإو ‘هككحاف سباي ناك نإو {هلسغاف ابطر ناك

 :لاق 4 .ىهتنا “«ءاملاب هششراف كيلع

 ةمركع انأبنأ ذاعم انثًلح :“هدّنسم"” ق دمجأ ىورف : موصخلا فثيد احأ ام ا

 ةشئاع نع ريمع نب ديبع نب هلل ا دبع نع ر اًمَع نب

 ءهرثأ بهني ملف اهريغ وأ ةبانجلا لسغ اذإ باب (65) ءوضولا باتك يف "يراخبلا هاور -1

 289(6) 108 مقر يملا مكح باب (32) ةراهطلا باتك يف ملسم هاورو .220-230مقر

 .ةشئاع ثيدح نم

 كبوث نم هكرفت نأ كيزجي :لاق نم باب (104) تاراهطلا باّيك يف ةبيش يبأ نبا هاور -2

 .رمع ثيدح نم 012 مقر
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 قرعب هبوث نم يملا تلسي ةت هللا لوسر ناك» :تلاق

 .ىهتنا"«هيف يلصي م اًسباي هنحيو ،هيف يلصي مث رخذإلا

 نع “همجعم” يف يناربطلاو 3“هننُس" يف يطقرادلا جرخاو :رخآ ثيدح

 نع يضاقلا كيرش نع قرزألا نب فسوي نب قاحسإ

 لئُس :لاق سابَع نبا نع ءاطع نع نمحرلا دبع نب دمع

 وه اَمَسِإ» :لاق بوثلا بيصي يملا نع ةي هللا لوسر

 هحسمت نأ كيفكي اَمَنِإ :لاقو ،قازبلا وأ طاخملا ةلزنم

 .ىهتنا'“«رخذإلاب وأ ةقرخ

 رَم امك هبهذم ححص ًمُث ،راثآلاو ثيداحألا داريإ يف لاطأ دقو

 بصن" يف لماكلا صنلا رظناف طوحألا وهو ،هكرف دعب هلسغب :لاقو
 .ملعأ هللاو 3ثةيارلا

 :وهف يعفاشلا بهذم يف يذلا يناثلا ام

 ءايحإلا يف ام جيرخت يف رافسألا يف رافسألا لمح نع ينغملا" باتك

 .ةشئاع ثيدح نم 026118 مقر &87 ص ،10ج ‘هدنسم ي دمحأ هاور -1

 ءاسبايو ابطر همكحو وملا ةراهط يف درو ام باب (32) ةراهطلا باتك يف يطقرادلا هاور -2

 .ساَّبَع نبا ثيدح نم &11321 مقر ،120ص 11ج ريبكلا يف يناربطلا هاورو .01مقر ا

 .209-210ص ء1ج ةيارلا بصن :يعليزلا -3
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 مولع يف نانبلاب هيلإ راشي نمم وهو (ه806 :ت) يقارعلا نيسحلا نب

 .ثيدحلا

 يلازغلل “نيدلا مولع ءايحإ" باتك ليذب جيرختلا اذه عبط دقو

 خوسر ىلع لدي ادج سيفن جيرخت وهو «(ه005(5 :ت) يسوطلا (ه550)

 .هيف هعاب لوطو ‘ثيدحلا مولع ين ىقارعلا مدق

 امهدحأ رأ نيحيحصلا يف ثيدحلا ناك نإ هأ جيرختلا يف هتقيرطو

 الو ًةحيحص نيحيحصلا ثيداحأ لك نأ ربتعي ُهَنَال ،هيلإ هوزعب ىفتكا

 نيم هجرخأ نم ركذ امهدحأ وأ نيحيحصلا يف نكي مل اذإو ،امهيف رظن

 ىلإ هزعي مل ةتسلا بتكلا دحأ يف ناك اذإو ،ةَسلا بتكلا باحصأ ةيقب

 هجرخأ نم نوكي نأك ،ديفم ضرغل الإ _احاحيم ربتعت اهنل اهريغ
 يف يذلا هظفل ىلإ برقأ هظفل ناك وأ هباتك يف ةحصلا مزتلا نكم
 يف هعضاوم ركذ ةتسلا بتكلا دحأ يف ثيدحلا نكي مل اذإو .“ءايحإلا"

 يف ثيدحلا رركت اذإو .ةريثكلا ةروهشملا ثيدحلا بتك نم اهريغ

 رركي دقو كالغ ةَّرَم لوأ هجيرخت ركذ دحاو باب يف رركت نإف ءايحإلا"
 يف راركتلا ناك نإو .هجيرخت ممت هنوك نع لوهذل وأ ضرغل هجيرخت

 نع لهذ اَمَبْرَو ؛مَئَقَت هنأ ىلع هبنو عضاوملا عيمج يف هجرخ رخآ باب
 .هيبنتلا

 “ءايحإلا" يف يذلا ثيدحلا فرط ركذي هنأ جيرختلا يف هتقيرطو
 و ال ۔ مود :

 نكب ل اذإو .هفعض وأ هنسح وأ هتحص نيبي مباإ هجرخمو ةيباحصرو
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 انايحأو ،«هل لصا ال» :هلوقب كلذ نيب ةتسلا بتك يف لصأ ثيدحلل

 دودح يف ،ةَُسلا بتك ىف اًنيدح هفرعي ال يأ ،«هفرعأ ال» :لوقي

 ٠. هباتك ةَمّلَعُم ق كلذ ركذ دقو .ريبعتلا ق ةقد هنم اذهو هعالطا

 “نيدلا مولع ءايحإ" باتك نل ،ادج مهمو يرورض جيزختلا اذهو

 ىلَوَعف اةعوضوملاو لب ةيهاولاو ةفيعضلا ثيداحألا نم ريثك ىلع لمتشي
 ةرابعبو ارصتخم لكشب اهميقس نم اهحيحص زّيمو اهنايب جيرختلا اذه
 نيذلا نيملسملا ءاملع ةيقبو يقارعلا ظفاحلا هللا ىزجف \ةحضاو ةلهس

 .ءازحلا لضفأ ةعفانلا ةميقلا مهفيناصتب ةَّيوَبَّشلا ةنسلا اومدخ

 :جيرختلا اذه نم اجذومن كيلإو

 للا هعفني مل ملاع :ةمايقلا موي اباذع سانلا دشأ» ثيدح :ىقارعلا لاق

 نم “ناميإلا بعش" يف يقهيبلاو “ريغصلا" ين مناربطلا هجرخأ 0«هملعب

 ىلع ةضيرف ملعلا بلط» :ثيدحو .فيعض دانسإب ةريره ىبأ ثيدح

 يقهيبلاو دجأ هفعضو سنأ ثبدح نم ةحبام نبا هجرخأ )«ملسم لك

 .ملعلا رشن يف باب () بعشلا يف يقهيبلا هاورو . ص ، ج ،ريغصلا يف يناربطلا هاور -1
 يف يقارعلاو .ةريره يبأ ثيدح نم ،1778 مقر ،ملاعلا رضح اذإو ،هلهأ هعنمي ال نأو

 .8ص ،1ج ،ةبطخلا ثيداحأ يف “ءايحإلا"

 .224 مقر ،ملعلا بلط ىّلَع ثحلاو ءاملعلا لضف باب (17) ةمدقملا يف هجام نبا هاور -2

 .سنأ ثيدح نم {1664 مقر ملعلا بلط يف باب (17) بعشلا يف يقهيبلا هاورو
 .8ص ،1ج ،ةبطخلا ثيداحأ يف “ءايحإلا" يف يقارعلاو
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 «عفني ال ملع نم هللاب ذوعن» :ثيدحو .امهريغو نم هحجام نبا هجرخأ )1(

 هسُجنُي ال ،اروهط ءاملا هلا قلخ» :ثيدحو .نسح دانسإب رباج ثيدح

 ثيدح نم هجام نبا هجرخأ (ث«هحير وأ همعط وأ هنول ريغ ام لإ ءىش

 ئئاسنلاو دواد وبأ دانسإ نودب هاور دقو ،&فيعض دانسإب ةمامأ يبأ

 .خحلا«...هريغر دراد وبأ هححصو ديعس يبأ ثيدح نم ئذمزلاو

 ..اذكهو

 عون يناثلاو "جاجتحإلا عم جيرختلا نم عون لوالا جذومنلاف هيلعو

 .ملعأ هللاو ،هريغو فعض نم ثيدحلا ةفصو جرخملا ركزي جيرختلا نم

 يف اريثك هدوجولو راصتخالا لجأل هتكرت ريثك مالك عوضوملا يفو

 .تالرطملا

 هاور .«عبشت ال سفن نمر عشخي ال بلق نمو عمسي ال ءاعد نمو» :وه ثيدحلا مامتو -1

 يبأ ثيدح نم 0250 مقر {هب لمعلاو ملعلاب عافتنالا باب (23) ةمدقملا يف هجام نبا

 .ةريره

 وباو .هوحنب ةأرملا ءوضو لضفب ةصخرلا باب (33) ةراهطلا باتك يف هجام نبا هاور -2
 ةراهطلا باك يف يئاسنلاو .66 مقر ،ةعاضب رئب يف ءاح ام باب ،ةراهطلا باتك يف دواد

 ال ءاملا دأ ءاج ام باب (49) ةراهطلا باتك يف يذمزنلاو .324 مقر ،هايملا باتك (2)

 .ديعس ييأ ثيدح نم 6 مقر ئش هسجني
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 مهت اجرد نايبو مهؤامسأو نيثدحملا ب اشلأ

 :ثيدحلا لهأل ةيملعلا باقلألا

 مهتاكيورم ةرثك بسحب مهلك ثيدحلا ة اور ءاملعلا فص دقف

 اهنم ةدحاو لك اوُصخ .ةيملع تاجرد ىلإ هنونفو ثيدحلاب مهتيانعو

 ىهو ،اهرزيي بقلب

 م ُ

 :دنسملا :الوا
 س

 هل سيل وأ هب ملع هدنع ناك ءاوس ،هدانسإي ثيدحلا يوري نم وهو

 .ةياورلا درجم الإ

 :ثنحلا :ايناث
 و ى 71

 ةياردو ةياور ثيدحلاب لغتشا نم :سانلا دّيَس نبا هفرع امك وهو

 يف زيمتو اهرصع يف تاياورلاو ةاورلا نم ريثك ىلع علطاو ،ةاور عمجو
 يف ةدافإلل دّصقيث راص يأ ،هطبض هيف رهتشاو ،هطخ هيف فرغ ىَستَح كلذ

 د م

 نم بتكي ام ةرثكل هطح فرغو كلذب رهتشا ىح هتاورو ثيدحلا

 ةياور ثيدحلا لمحت نم :ثدحلا :َليِقَو .سانلا ةلعسأ ىلع ةبوجألا

 .ةيارد هب ىنتعاو
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 :ظفاحملا :اشلاث

 ثيدحلا يف عسوت نم هنأ مهمالك نم ذخؤيو ‘ثّحملا نم عفرأ وهو

 .هفرعي ال امم رثكأ اهللعو ثيداحألا نم فرعي ام نوكي ثيحب ،هنونفو

 تتوافت دقو .هيلإ جاتحي ام ىعوو ،هيلإ لصي ام ىور نم ظفاحلا :ليقو

 نيثحابلا ضعب هع ام انايحأ اوغلب ىح ،ظفاحلا فيرعت ىف ءاملعلا ةرابع

 ،«ةنس نيعبرأ ك لإ ظفاحلا دلوي ال» :يرهزلا لوقك ظافحلا ىف ايلاغت

 اذهو ‘«“ثيدح فلأ فلأ ظفحي ناك» :لبنح نب دمحأ مامإلا يف مهلوقو

 يراخبلا مامإلا نع اوكحو .ظفحلا يف ايلعلا ةبترملا رابتعاب مهنع ردص

 امك .حيحص ريغ ثيدح ىفلأ يئامو حيحص ثيدح فلأ ةئام ظفح

 ىرن انت ألإ ؛كلذ يف نامزلا فالتخا رثأو فرعلا توافتب اوحرص مهتأ
 :ةيلاتلا يه ؛مهقوفتب رعشت اباقلا ظاًمحلا نم رابكلا ةبألل اوعضو مهأ

 :ةَححلا : اك ارم

 ناك اذإف ،ناقتإلا ثيح نم ظفاحلا ىلع قلطي انل ودبي اميف وهو

 بقل نونلاو ديناسألا نم ظفحي اميف قيقدتلاو ناقتإلا ميظع ظفاحلا

 ةفرعم عم ثيدح فلأ ةئامئالث ظفحي نم هأب “ض هب هفرعو .ةّملاب

 ظفح يف اهددع نوركذي يلا ثيداحألا يف لخديو .اهنوتمو اهديناسأ

 دعت لوخد رهظي اميف فولألا تائم وأ فولألا تارشعب ءاملعلا

 ةملكب ثيدحلا رييغت ثإف ،تاياررلا فالتخاو دحاولا ثيدحلل ديناسألا

 نم اولحرو نوثدحملا دهتجا مكو .اديدج اثيدح اهب ربتعي نتملا وأ دنسلا يف
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 .تالحرلا بتك كلذل ريشت امك ‘ثٹيدح يف ةملك لجأ

 :مكاحلا :اكسماخ

 .ريسيلا لإ اهنم هتوفي ال ىع ‘ثيداحألا عيمجب طاحأ نم وهو

 :ثيدحلا ثيس نينمؤملا ريمأ :اسداس

 يف ةطاحإو اناقتإو اظفح قاف نم وهو ،اهالعأو بتارملا عفرأ وهو

 هناقتإل نوكي ثيحب ،بتارملا نم هقبس نم لك اهللعو ثيداحألا ملع

 .مهريغو ظاَّمحلاو ماكحلل اعجرم

 ةبعشو ،يروغلا نايفس :فلا لهأ دنع ثيدحلا يف نينمؤملا ءارمأ نمو

 ‘لبنح نب دمحأو كرابم نب هللا دبعو ،ةملس نب دامحو .جاحلا نب

 .ملسمو ،يراخبلاو

 مهريغو ،ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ ظفاحلا :نيرخأتملا نمو

 .اريخ اََع هللا مهازج "كلذب اوبقل نمِم

 ىَّتَح "بتكلا ءانتقا ال ظفيلا اهيف ظحلي اَمَتِإ ةيملعلا بتارملا هذهو
 ولو مهدنع ربتعي ال اهيف ام ظفحي الو بتكلا هذه هدنع تناك نم نإ

 اوهقفي مل و إمللا مهدنع ناه رصعلا اذه يف سانلا ضعب ًرِكَلو .اث

 نآرقلا ظفحب اوُمَحتساو ،سراهفلا قيرط نم قاروألا بيلقت الإ هنم
 للا هطاحأ نم الإ ،عفنت ال يلا مولعلاب اولغتشاو ،نيدلا مولعو ثيدحلاو

 .لضفلا وذ لإ لضفلا فرعي الو ،قيفوتلاب
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 :نفلا لهأ مهب اهفرع يتلا باقلألا

 اهفرعي ال نم {ةرثك اهيفو ،اهب اوفرع ىّتَح سانلا مهب اهبقل ييلا يهو

 يف هبقلبو عضوم يف همساب ركذ نم لعجي نأو يماسأ اهنظي نأ كشوي

 دمحا ركب وبأ اهفنص نممو .فلأ نم ةرثكل قفتا امك نيصخش عضوم

 .ظفاحلا يكلفلا نبا لضفلا وبأ مت ظفاحلا يزاريشلا نمحرلا دبع نب

 لإو ؛بقللا ههركي ال ام وهر «هب فيرعتلا زوجي ام : لإ مسقنت يهر

 .بقلملا ههركي ام وهو ،زوجي ال ام

 امهمزل ناليلج نالجر :لاق هنأ ظفاحلا ديعس نب ىغلا دبع نع انيور

 .ةّكَم قيرط يف لض اَمَئِإ لاضلا ميركلا دبع نب ةيواعم :ناحيبق نابقل
 ۔ ى
 .هثيدح يف ال همسج ىف افيعض ناك امن

ُ 

 و فبعضلا دمع نب هللا دبعو

 لضفلا نب نامعنلا وبأ مراع وهو ثلاثو : تلق» :حالصلا نبا لاق

 :وه فيعضلار .ةمارعلا نم اديعب ءاملاص ادبع ناكو يسودسلا

 متاح وبأ هنع بتك هريغو ريرضلا ةيواعم ابأ عمس دمع وبأ يسوُسَرطلا

 .هطبضو هناقتإل فيعضلا :هل ليق هت نابح نب متاح وبأ معزو ،يزارلا

 ا انيور ام هببسو اركب يبا يرصبلا رفعج نب دمح بقل : ردنغ

 هيلع هوركنأف يرصبلا نسحلا نع ثيدحب مهثًدحف ةرصبلا مدق جيرج نبا

 .دسفلملا ريرشلا :مراعلاو ،ةدشلاو ةسارشلا ةمارعلا -1
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 تكسأ :هل لاقف ،هيلع بغشلا نم رفعج نب دمحم رثكأو اوبغشو

 ك ةردانغ هدعب ناك مت ءاردنغ بغشملا نوُمسُث زاجيملا لهأو !ردنغ اي

 ىور ردنغ نيسحلا وبأ يزارلا رفعج نب دمع :مهنم ،ردنغب بّذلي مهنم

 يدادغبلا ركب وبأ رفعج نب دمع :مهنمو .هريغو يزارلا متاح يبأ نع

 نب دمح :مهنمو .هريغو ظفاحلا ميعن وبأ هنع ثدح ،لاّرحلا ظفاحلا ردنغ

 .هريغو يحمجلا ةفيلخ يبأ نع ىور بيطلا وبأ يدادغبلا نارد نب رفعج

 .رفعج نب دمحمب سيل نمم كلذب اوبقل نورخآو

 مدقم يراخبلا دمحأ يبأ يميتلا ىسرم نب ىسيع بقل :راجنغ
 ءهيتنجو ةرمل راجبغب بقل امهريغو ٌيروغلاو كلام نع ثدح
 ظفاحلا يراخبلا دمجأ نب دمحم هللا دبع :وهو رخأتم رخآ راجنغو

 .(ه412 :ت) 5“ىراخب خيرات" بحاص

 هنع ىور ،ظفاحلا ميحرلا دبع نب دمح ىيحي وبأ وه :ةقعاص

 ةدشو هظفحل ةقعاص بت اَمَتِإ» :ظفاحلا ئلع وبأ لاق .هريغو يراخبلا

 .«هتبلاطمو هتركاذم

 عمس خيراتلا" بحاص رفصملا طايخ نب ةفيلخ بقل :بابش

 .هريغو اًردنغ

 هنع ىور ،يزارلا يناهبصألا ورمع نب دمحم ناسغ يبأ بقل :جين

 .هريغو ملسم

 .يناهبصألا رمع نب نمحرلا دبع بقل :ةَعْسر
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 ىور 0 “رمسفتل | بحاص ىيصيصلملا دواد نب نيسحلا بقل : دينس

 .امهريغو ناظفاحلا متاح وبأو ةعرز ربأ امهنع

 ملسمو ئراخبلا هنع ىرر يرصبلا راشب نب دمح بقل :رادنب

 .نيدحلا رادنب ناك ُهَئَال اذهب بقل اَمَِإ :ىكلفلا نبا لاق ؛سانلاو

 نب دمحأ هنع ىرر ،فورعملا مساقلا نب مشاه رضنلا يبأ بقل : رصيق

 .هريغو لبنح

 يوحنلا ئرسصبلا نارمع نب دمحأ :مهنم ةعامج بقل :شفخألا

 يفو .“ًاطوملا بيرغ" هلو هريغو بابحلا نب ديز نع ىور مدقم

 نب ديمحلا دبع باطخلا وبأ :مهربكأ }نرروهشم ةنالث شفاخأ نيّيوحنلا

 ةدعسم نب ديعس :يناثلاو .هبانك ينل هيوبيس هركذ يذلا وهو ديجملا دبع

 . دربلاب بقلملا ديزي نب 77 ذ بلعثب بللا

 .ئيدادغبلا ظفاحلا ميهاربإ نب دّمحع وه {ةددشملا ءابلا حتفب :عبرملا

 لجأ نم كلذب بت ظفاحلا يدادغبلا دمع نب حلاص بقل :ةَرزَج

 ىقري ناك هتنأ رسب نب هللا دبع نع يور ام خويشلا ضعب نم عمس تأ

 عئاضبلا نونزخي نيذلا رأ ،نداعمل نومزلي رات :ةردانبلا» :سوماقلا يفو ،هنم اًرِثكُم يأ -1

 .«رادنب عمج الغلل
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 رداون هل افيرظ ناكو {هيلع تبهذف 5ميجلاب ةَرَرَج :لاقو اهفَحصف ةَرَرَخب

 يدادغبلا ماح نب دمع نب نيسحلا هللا دبع ىبأ بقل :لجعلا ديبع

 .لفاحلا

 .يدادغبلا حلاص نب دم وه :ةَجَليك

 وهو دمصلا دبع نب نالع بقل وه مغل ا لعفل ىفنلا ظفلب : مغ ام

 ،نيبقللا نيب هيف عمجيو . ظفاحلا يدادغبلا دمصلا دبع نب نسحلا نب اع

 نيعم نب ىيحي تأ انيور .ةسمخلا نويدادغبلا ءالؤهو هّمغ ام نالع :لاقيف

 .ثيدحلا ظافُحو هباحصأ رابك مهو مهبقل يذلا وه

 . هريغو اًعيكو عمس داح نب نسحلا وه :"روهشملا ةد اًكس

 دبع بقل كسملا ءاعو وأ ،كسلملا ةبح ةيسرافلاب هانعمو :هنادكشُم

 . نابأ نب دمحم نب رمع نب هلل ١

 هل قباسلاو وه هبطاخ ،ئيمرضحلا رفعج يبأ بقل ٬ءايلا حتفب :نّيطُم

 .امهب ابقلف 0 نيكذ نب لضفل ١ ميعن وب ا

 بحاص ، يزورملا نامثع نب هللا دبع : مهربكأ ةعامجل بقل :نادبع

 هل ليق امنإ هنأ يسدقملا رهاط نب دمع نع انيور :هتياورو ،كرابملا نبا

 لظتفاحلا يناجرجلا يدع نبا هنع ىور دمجأ نب نيسحلا :همسا رخآ ةدايس كانه دجوي -1

 .343ص ،حالصلا نبا ىلَع رتع نيدلا رون روتكدلا قيلعت :رظنا .حالصلا نبا هلاق .هريغو
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 همساو هتينك ىف عمتجاف هللا دبع همساو «نممحرلا دبع وبأ هتينك ل نادبع

 .نادبعلا

 ةئماَعلا رييغت نم كلذ لب {حيصَي ال اذهو» :حالصلا نبا لاق

 امك كلذ وحن رأ ىمسملا رسلا رغص نامز ق ام مهرسكو ئ ىماسألل

 » . « ِ ال د . . , .
 6 نادمح :هريعو يملسلا فسوي نب دمحأ يرو ©.‘“نالع” : يلع ق اولاق

 .ملعأ هللاو .'")«“نابهو" :يطساولا ةيقب نب بهو يفو

 .344 ص ،ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -1
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 .7 دحل ا دورو ب ابس ا ةفرعم

 كلذب هنأل ثيدحلا دورو بابسأ ةفرعم :ةئمهلا عاونألا نم

 .نآرقلا لوزن بابسأ يف امك ثيدحلا ىنعم يبعي
 باتكلا يناعم مهف يف يوق قيرط ببسلا نايب» :ديعلا قيقد نبا لاق

 .ةيآلاو ثيدحلا مهف ىلع نيعت ببسلا ةفرعم» :ةيميت نبا لاقو .«ةَسُسلاو

 .«بسملاب ملعلا ثروي ببسلاب ملعلا تف

 يأرلل لاجب الو طقف ةياورلا وه اَمَئِإ ثيدحلا ببس ةفرعم قيرطو

 ثيدحلا يف لقني دق ببسلاو» :ييقلبلا لاق .ةمئألا هيلع صن امك هيف

 ."ناسحإلاو مالسإلاو ناميإلا نع مالسلا ِهيَلَع ليربج لاؤس ثيدحك

 ثيداحأ ركذ 4 ،«ثهؤام روهطلا وه" ثيدحو ،‘ةنيتلقلا ثيدحو

 يغبني يذلا وهو !هقرط ضعب يف لقني وأ هيف لقني ال دق» :لاق مت ،رخأ
 .«ةلأسملا ف هقفلا نيبتي ببسلا ركذبف ،هب ءانتعالا

 لامعألا اَمَئإ» :ثيدح وه لاثمب ثيدحلا ةيفلأ ىف ٌمطويسلا ءاج دقو

 .هجيرخت مَدَمَت -1

 .اضيأ هجيرخت مدقم دقو .«انبَخ لمتحي ل نيتلق ردق ءاملا ناك اذإ» : ق هلوق ا ةراشإ -2

 ق يذمزتلا هاورو .161 مقر ،هايملا ماكحأ يف باب (24) ةراهطلا باتك يف عيبرلا هاور -3

 يبأ ثيدح نم 369 مقر ،روهط ةنأ رحبلا ءام يف ءاج ام باب (52) ةراهطلا باتك

 .ةريره
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 هلوسرو هللا ىلإ هترجه تناك نمف ؛ىون ام ئرما لُكِل اَمَتِإَو ، تاينلاب ۔ ى

 ةارما رأ اهبيصي ايندل هترجه تناك نمو ،هلوسرو هللا ا هترجهف

 مأ رجاهم هيف ببسلا أ ركذو .«هيلإ رجاه ام ىلإ هترجهف اهحكني

 نب ديعس اهاور سيق أ رجاهم ةصقو» :حتفلا يف رجح نبا لاق سيق

 هللا دبع نع قيقش نع شمعألا نع ةيراعم وبأ انربخأ :لاق روصنم

 رجاه كلذ هل اَمَئنإف ائيش يغتبي رجاه نم :لاق دوعسم نبا وه

 هاورو ،سيق مأ رجاهم هل لاقي ناكف سيق مأ اهل لاقي ةأرما جوزتيل لجر

 بطخ لجر انيف ناك" :ظفلب شمعألا نع ىرخأ قيرط نم يناربطلا

 اهجوزتف رجاهف ،رجاهي ىّكَح هجَرَتَت نأ تبأف سيق مأ اهل لاقي ةأرما

 .نيخيشلا طرش ىلع حيحص دانسإ اذهو .“سيق مأ رجاهم هيمسن انكف

 نم ءيش يف رأ ملو .كلذ ببسب قيس لامعألا ثيدح نأ هيف سيل نكل

 .»«كلذب حيرصتلا يضتقي ام قرطلا

 هذه نوكت نأ “مكحلاو مولعلا عماج" يف يلبنحلا بجر نبا ركنأو

 يف نيرخأتملا نم ريثك هركذو .اذه رهتشا نإو ثيدحلل اببس ةّنصقل

 ._«حِصَت الصأ كلذل رن مل و» :لاق ث .مهبتك

 .هجيرخت مَدَمَت ثيدحلاو .183 ص .ةيفلألا :يطويسلا -1
 .14 ص ،1ج ،يرابلا حتف :رجح نبا -2

 :ركاش دّمَحم دمحأ :اضيأ عجارو .74-75ص ،1ج ،مكحلاو مولعلا عماج :بحر نبا 3

 .182 ص يطويسلا ةيفلأ حرش
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 هانرك نب دماح وبأ ثيدحلا دورو بابسأ يف فلأ نم لوأو

 صفح وبأ هدعب فلأ مث ; 0«كلذ ىلإ قبسي ي مل » :يمذلا لاق ،يرابوجلا

 نب دمحأ نب هللا دبع ةذمالت نم وهو .يربكعلا ءاجر نب دمع نب رمع

 ل اباتك هيف يطويسلا فلأ دقو .ه339 ةنس يربكعلا يفوتو ،لبنح
 :ت) ُمويسحلا ةزمح نباب ريهشلا دمع نب ميهاربإ هيف فلأو 3هلمكيي

 "فيرشلا ثيدحلا دورو بابسأ ىف فيرعتلاو نايبلا” هامس اباتك (ھه0

 يف يطويسلا مظن اذهو .ريبك دلب يف ه1329 ةنس بلح يف عبط دقو
 :لاق نأشلا يف ثيدحلا ةيفلأ

 ثيدحلا بابسأ

 راثألا ببس يف يربكتلاف يرايؤَجلا َفَّلأ دق

 يناعاو هقفلل نيبم نآرقلا ببس يف امك وهو

 :اولاقو اوَوَر اميف ةبَتَس

 م ٥ ٥

 دقف نم لوأ ١

 لامعألا امنإ ثيدح لذي

 حص هيف ةأرما ركذ : ني محكن يك سيق مأل رجاهُم
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 تاكردتسملا

 نم ثيدح جيرخت دارأ اذإ جرختسملا هلعفي ام تاجرختسملا ىف َدَقَت

 لعف نال ءانه كلذ رك ةداعإب يفتكنف ،هنتمو ثيدحلا دنسل هعبتت

 .اهمدعو ثيدحلا ةّحِص نايب وه جرختسملا

 بحاص هركذي مل يذلا حيحصلا ثيدحلا زّيميف كردتسملا امأو

 مهيف عمتجت ثيدحلا كلذ ةاور ناكو ؛حاحصلا ةنسلا بتك نم باتكلا

 .حيحصلا ىلع ةدايز هكردتسيف حاحصلا بتكلا نم باتك ةاور طورش

 كردتسملاف هيلعو ،نتمو دنس ىلع لمتشي ثيدحلا ا مولعملا نمو

 :اتحبي

 تب اذإف ااًحرجو ةلادع هتاور مهو :ثيدحلا دنس لاجر يف : الوأ

 باتكلا بحاص اهيلع دمتعا ىلا لاجرلا لثم لودع هلاجر ا هيدل

 ره لزألا باتكلا بحاص هكرت يذلا كل هلاجر نم وأ هيلع كردتسملا

 نم لإ فرعي ال يذلا ثيدحلا وه دنسملا ف للعملاو .كردتسملا ثيدحلا

 فقو زا ،نطابلا عاطقنإلا وأ بارطضإلاك ةلع هيف ترهظ 4 ،دحاو وار

 .ةفيعضلا ثيداحألا يف مقت امم اهريغ وأ عوفرملا

 نب ليهس نع ةبقع نب ىسوم نع جيرج نبا ثيدح :كلذ ةلثمأ نمو

 خلا...«هطغل هيف رثك اًسلحب سلج نم» :اعوفرم ةريره يبأ نع حلاص يبا
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 .دقل

 ظافحلا نم دحاو ريغ هب غا ىسَح {ةّّصلا هرهاظ ثيدحلا اإف اذه

 نب بيهو هاور ام هيف باوصلاو ةحداق ةيفخ ةلع هيف نكل ێهوحَحصو

 يراخبلا هاور امك هلوق نم هللا دبع نب نوع نع ليهس نع يلهابلا دلاخ
 اذهب جيرج نبا دنسب بابلا اذه يف ايندلا يف فرعي ال هنأب حَرَص يذلا

 نئارقلا تءاجف ،ليهس نم اعامس ىسومل ركذن الو :لاق ثيدحلا اذه لإ

 نب هللا دبع لوق نم ثيدحلا أو ةبقع نب ىسوم فلاخ نم حُجزنل

 للعلا ف كلذ رك دفت دقو 5 يت لوسرلاب ليصَتتَي الو ،كرابلل
 .عوضوملاو

 اليدعتو احرج ديناسألا ةفرعم كردتسملا ىلع لوألا بجاولاف هيلعو

 اَمُك نيدلا نم دنسلا ةفرعم نال ،كلذ وحنو ةبارغو اعاطقناو الاصتاو

 ءاش نم لاقل دانسإلا الولو ،نيدلا س دانسإلا» :كرابملا نب هللا دبع لاق

 تافلؤملا رهشأو .لاجرلا مجارت بتك نم كردت كلذ ةفرعمو ،«ءاش ام

 ظفاحلل “ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا" باتك :ةباحصلا يفف ؛نأشلا اذه يق

 ةريكذت"و هدعس نبال "ىركلا تاقبطلا" باتكو ؛نالقسعلا رجح نب
 حرجلا باتك كلذكو ؛اهريغو ةعوبطم اهلكو "يبهذلل “طظاَمْلا

 تاعوضوملا بتكب ةناعتسإلا نكمي كلذكو يزارلا متاح يبأل “ليدعتلاو

 .حيحصلا نم عوضوملا فرعتل

 .هجيرخت َدَقَت -1
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 نم دنسلا هيلإ ىهتنا ام وه نتملاو .هجذامن ضعب مَدَمَت دقف :نتملا ايناث

 لبقت ام فرعيل حلطصملا ثاحبأ نم دوصقملاو هعوضوم وهو .مالكلا

 دقو ةقباسلا باوبألا يف كلذ قبس دقو .لبقت ال امو هلئاق ىلإ هتبسن
 يف مهثحبل ًالامكتسإ ةديدعلا هبناوج نم نتملا ةساردل نوثدحملا ضرعت

 .""»رلاو لوبقلا

 :تاكَردتسملا رهشأو

 اًملسمرو يراخبلا تاف ام هيف كردتسا دقو مكاحلا :كردتسم . الوا _

 طرش)» :هلصاح ام يمزاحلا لاق امك امهطورشو ،امهطرش ىلع دوجرلملا

 نينقتملا تاقثلاب هدانسإ َلَصَّتتا ام ثيداحألا نم جرخت نأ يراخبلا

 ةقبطلا نم انايحأ جرخي دق هنأو ةليوط ةمزالم هنع اوذخأ نمل نيمزالملا

 ةمزالم ًالإ هومزتلي ملف ،هنع اوور نمل ةمزالملاو ناقتإلا يف هذه يفت يل

 .هنم هعامس هنع تبثو هخيش رصاع دق يوارلا نوكي نأ كب الو .«ةريسي

 هنأ اندجو ثيدحلا مولع نم عاونألا هذه ءارقتسا ىدل ثحابلا هيلإ جاتحي اَمِل ءافيتساو -1

 :يتأي ام ىلإ اهميسقت نكمي

 نم عونرللا )2 .يسدقلا ثيدحلا )1 :عبرأ يهو ءهلئاق ثيح نم نملا مولع :الو

 .فوقوملا (4 .عوطقملا 3 .ةئيوَبّسلا ثيداحألا

 دورو بابسأ (2 .ثيدحلا بيرغ (1 :اهنم ثحبن :نتملل ةحراش مولع :ايناث

 .ثيدحلا مكحم (5 .هلكشمو ثيدحلا فلتخم (4 .هخوسنمو ثيدحلا خسان (3 .ثيدحلا

 يورملا ةلباقم (2 .يعطقلا ينآرقلا صنلاب يورملا نعملا ةلباقم نم اشنت مولع (1 :اثلاث

 .ركنملا نم ظوفحملا اهنم َنيَبَعَيل ىرخألا ثيداحألاو تاياورلاب
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 .تاعباتملاو دهاوشلا يف ال لوصألا يف اذهو

 اذإ حرجلا لئاوغ نم ملس نم ثيدح جرخي نأ ملسم طرش امأو

 مل و ،ينانبلا تباث يف ةملس نب داًمحك هنع ذخأ نمل ةمزالملا ليوط ناك

 .ةرصاعملا دَرَجُمي ىفتكا لب ةهفاشملا ملسم طرتشي

 ملسم ةياورل ةحصلاب مهل مكحي نيحيحصلا لاجر لك سيلو
 دقف كلذ لاق نمو حيحصلا طرش نم ُهَنأب امهحيحص يف هنع يراخبلاو

 ىلعو ضمهنع ةياورلا ةئينيك يف رظنلا ىلع فقمقوثم كلذ لب ءاطخأو لفغ
 ىلع بيجع كلذلو ،هريغو حالصلا نبا كلذ لاق ،ادمتعا هجو يأ

 مل ةنأ معزف مهضعب غلابف كردتسملا يف ثيداحألا حيحصت يف مكاحلا

 فارسإ _"ةوهذلا لاق امك _ اذهو ،نيخيشلا طرش ىلع ايدح هيف وري

 ظفاحلا هلاق ام قحلاو لهاست وهو اَقَلطُم هحيحصت دمتعا مهضعبو 8ٌرلغو

 هحمنيل باتكلا درس ُهَتَأل لهاست مكاحلل عقو اَمَتِإ» 77 رجح نبا

 ةتس ةئزجت نم يناثلا ءزحلا فصن نم ابيرق تدحو دقو ،ةّينملا هتلجعأف

 نم كلذ ادع امو :لاق ،مكاحلا ءالمإ ىهتنإ انه ىلإ \كردتسملا نم

 ليلق ئلمملا رذقلا يف لهاستلاو ةزاجإلا قيرطب لإ هنم ذخؤي ال باتكلا

 .8 ص ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -1

 كردتسملا ليذب عوبطم َوُمَو “كردتسملا صيخلت" :هباتك يف ينلا كلذب حَّرَص دقو -2

 ضحالصلا نبا ةَمّدَقُم ىلَع رزتع نيدلا رون .د قيلعت رظنا دنهلا ةعبط يروباسينلا مكاحلل

 .22ص
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 .‘»«هدعب ام ىلإ ةبسنلاب احج

 ىلع همكح يف هبقعتو مكاحلا كردتسم هذلا ظفاحلا رصتخا دقو

 هيف مكاحلا كردتسم نم عوبطملا باتكلاو هفلاخو هقفاوف ثيداحألا

 ءادج ريثك هيف حيحصلا ًِإَو حيحص رجح نبا هلاق اَمِل عّبتتملاو طالغأ

 يبهذلا عمج دقو .ردان وهف عوضوملا امأو .هل ةبسنلاب ليلق فيعضلاو

 ةئام وحن تغلبف \ةعوضوم يهو كردتسملا يف يلا ثيداحألا هيف عمج ازج

 .هرصع.ىن ريبك مخض باتك يف ليئض ددع وهو ‘ثيدح

 نيمدقلا دنع اهرهشأو .ةريثك نيحيحصلا ىَلَع تاكردتسلملاو

 :ت) يورملا رذ يبأ كردتسم :اهيناث .مكاحلا كردتسم :الأ :ةثالث

 .(ه335 :ت) يطقرادلا نسحلا يبأل تامازتلالا باتك :اهثلاث..(ه4

 .دئاوزلاب ايمس ناكردتسم رهظ يرجهلا عساتلا نرقلا يو

 بتك ضعب يف ةدئازلا ثيداحألا عمجت يلا تاَقَصلا يه دئاوزلاو

 نيب ةكرتشملا ثيداحألا نود ىرخأ بتك ثيداحأ ىلع ثيدحلا

 .نيتعومجملا

 نيباتكلا نيذه اهنم ركذأو دئاوزلا فينصت نم ءاملعلا رثكأ دقو

 :نيليلجلا

 .25ص ةفرطتسملا ةلاسرلا :يناتكلاو .1065-107رص .لج ،يرارلا بيردت :يطويسلا -1

 بحاص وهو ،(ه405 :ت) يروباسينلا هللا دبع نب دّمَحم هللا دبع وبأ وه مكاحلاو -2

 ."نيحيحصلا ىلع كردتسملا”و “ثيدحلا مولع ةفرعم باتك"
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 ركب يبآ نب يلع نيدلا رون ظفاحلل :“دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجب" )1

 عجارم ةتس نم ةتسلا بتكلا ىلع داز ام هيف عمج ،(ه807 :ت) ئمنيهلا

 رازبلا دنسمو يلصوملا ىلعي يبأ دنسمو دمحأ دنسم :يهو ءةَّماَه

 .يناريطلل ةثالثلا مجاعملاو

 دافأو ،اعاطقناو الاصنتاو اًفعضو ةّسص ثيداحألا لاح نايبب ىنغو

 هيلع يه اّمِم رثكأ طبضو قيقحت ىلإ جاتحت هتعبط نأ ريغ 5ةدئافلا ةياغ
 ناءزج دّنَحُم "كل عازجأ ةينامثل تادلجم عبرأ يف هتيأر دقو 5")ريثكب

 دمحا روتكدلا هركذب داشأ دقو .ءزج دّلَحُم لكل تادلَجُم رشع يفو

 ثيثحلا ثعابلا"و ثيدحلا يف يطويسلا ةَّيفلأل هيَحرش يف ركاش دمع

 رون روتكدلا كلذكو .ريثك نبا لففاحلل ثيدحلا مولع راصتخا حرش

 .ثيدحلا مولع يف دقنلا جهنم" :هباتك يف تع نيدلا

 ىلع نب دمحأ ظفاحلل :“ ةينامثلا ديناسملا دئاوزب ةيلاعلا بلاطملا" 2

 دئاوزلا هيف عمج ،(ه852 :تر) مّلَعلا مامإلا ،يعفاشلا ينالقسعلا رجح نب

 رشع يف هثيداحأ جيرختو باتكلا قيقحتب شيوردلا دمح هللا دبع ذاتسألا ماق دقو -1

 قيقحت يف دئارلا ةيغب" :ُهاَمَسَو إما994ط ،نانبل ،توريب ،ركفلا رادب عبط ،تادلَحُم

 اهبصقنت نكلو ،اهنيداحأ ةقرمو ةيتف ةفينأ ةعبط يهو ،"دناوفلا عبنمو دئاوزلا عمج

 : .ةتفلا سراهفلا

 .11 !ص ،1ج ركاش دمحم دمحأ قيقحت ثيثحلا ثعابلا :ريثك نبا -2

 .206-207ص ثيدحلا مولع ق دقنلا جهنم :رتع نيدلا رون .د -3
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 كيسلايطلا دواد يبأل يهو» ديناسم ةينامث نم ةتسلا بتكلا ىلع

 يبأ نب ركب يبأو ،عينُم نب دمحأو ،دلسمو رمع يبأ نباو ،يديمحلاو
 نم تادايز فاضأو .ةماسأ يبأ نب ثراحلاو يديمح يبأ نب دبعو {ةبيش

 ."دئاوزلا عمجب يف تسيل هيوهار نب قاحسإ دنسمو ىلعي يبأ دنسم

 يمظعألا نمحرلا بيبح خيشلا ثدحملل نقتم قيقحتب عبط دقو
 نم ةدرحم ةخسن ىلع دمتعا ُهَنِكَل ملعلا ةمديخ يف هرمع هللا لاطأ _

 ىفخي الو .ةزنع روتكدلا ركذ امك هقسن ىلع ققحملا هديعيسو ديناسألا
 ىا

 .ةدئافلاو ةيممألا نم اهيف ام -

 ام تدروأ دقو .نيمآ كرادلا هتاه ىلإ اهقيرط لهسي نأ هللا نم وجرأ

 ىلإ عجري ققحملاو ،اهتاروهشم ءامسأو تاكردتسملاو تاجرختسملا يف ليق

 .ملعأ هللاو ،نأشلا يف نوثدحملا ظافحلا ححص ام

 .04ص باتكلا ميدقت يف رجح نبا اذهب حصفأ امك -1

 .207 رص ‘ثيدحلا مولع يف دقنلا جهنم :رتع نيدلا رون .د -2
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 اهباقلأو ثيدحلا يف ةروهشملا بتكلا عاونأ ةمقب

 لعجي امم ءاهيف اونَعنفتو ،فيزاصتلا ف نوثدحملا نوفّنصملا عون دق

 ءاملعلا اهيلإ علطتي ييلا بلاطملل ةيبلم اذه اهعونتب مهفيناصت
 :لوقأف اهعاونأ مهأ رصتخملا اذه يف ركذأسو .عجارملا يف نوثحابلاو

 :باوبألا ىلع ةفنصملا بتكلا :الوأ

 .اهيلع “فانصألا" قالطإ نيمدَقَتُلا بتك يف عقوو

 دحاولا عوضوملا تاذ ثيداحألا عمحت نأ :فينصتلا اذه ةقيرطو

 ،«ةالصلا باتك» :لثم ،اهعمجي ماع ناونع تحت اضعب اهضعب ىلإ

 ىلع ثيداحألا عزوت ث ضخإ...«ع ويبلا باتك» ،«ةاكزلا باتك»

 اذهف عضويو ،ةّيئزُج ةلأسم يف ثيداحأ وأ اًيدح باب لك مضي ،باوبأ

 ،«روهطلا ةالصلا حاتفم باب» :لثم عوضوملا ىلع دي ناونع بابلا

 .“ ةمجرت ” ناونعلا نوثدحملا يمسيو

 ام لوأ هنإ ثيح نهيلإ عوجرلا ةلوهس :بتكلا نم عونلا اذه ةدئافو

 .هيلإ عجري نأ ثيدحلا نع ثحابلاو ملعلا بلاطل ردابتي

 نإف ةنيعم ةلأسم يف ثيداحأ ىلع عالطإلا ديري ناك نإ هنأل كلذو

 '.باوبألل عوجرلا هيلع متحي ثيداحألا هذه عوضوم

 ‘ةئنُسلا رداصم نم هجّرخيل هآر ثيدح نع ثحبلا ديري ناك نإو
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 .بولطملا ثيدحلا نع هيف ثحيي يذلا بابلا هل ددحي ثيدحلا عوضومف

 يملع قوذ ىلإ جاتحت ةبوبملا بنكلا هذه نم ةعفنملاو ةدافإلا رِكَل

 يف ةمئألا بولسأب ةربخ ىلإو \ثيدحلا عوضوم ديدحت ىلإ بلاطلا يدهي
 .عقوتملا بابلا ريغ يف ثيدحلا نوجرخي اَمَبر مُهَتِإَق مهبتك باوبأ ةمجرت
 .ىرخأ ةلأسم ىلع ثيدحلا ةلالد نايب كلذ نم نودصقي

 صئاصخ نم غ ىَتَح ) يراخبلا مامإل ١ حيحص ق ريثك اذهو

 .«همجارت يف يراخبلا هقف» :مهلوق رهتشاو هباتك

 :يلي ام اهنم ركذن ،ةَدلَعَتُم قرط باوبألا ىلع فبنصتللو

 :عماوجلا )

 باوبألا ىلع بترملا ثيدحلا باتك وه نيثدحملا حالطصا ق عماجلا

 ةينامث اهددعو باوبأو نيدلا تاعوضوم عيمج ي ثيداحأ هيف دحجوي يذلا

 ©نتفلا ريسفتلا بادآلا ريسلا ماكحألا دئاقعلا يهو 5ةئيسيئر باوبأ

 ..بقانملا ةعاسلا طارشأ

 :ةثالث اهرهشأ ةريثك عماوخلا بتكو

 .يراخبلا مامإلل “حيحصلا عماخلا” 1

 .ملسم مامإلل “حيحصلا عماحجلا” 2 .

 اهيفلؤمو اهركذ مَئَقَت دقو .يذمزنلا مامإلل “حيحصلا عماحلا" 3
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 ."هتايفوو

 تعمج ؛مَجعملا فورح ىلع ةبترم يهر ةرخأتم عماوج كانهو

 .يطويسلا مامإلل “ريغصلا عماجلا" اهرهشأ ،ةفلتخمو ةَمهُم ثيداحأ

 :ننسلا (ب

 ةبترم ةعوفرملا ماكحألا ثيداحأ عمجت يلا بتكلا يه ننسلا بتكو

 :اهرهشأو هقفلا باوبأ ىلع

 عماج اهعمو ،ةجام نبا ننس (3 .يئاسنلا ننس (2 .دواد يبأ ننُس (1

 .«ةعبرألا ننسلا» :ننسلا هذه ىلع قلطيو .يذملا

 .ةجام نبا ادع ام هذه مهدارمف «ةنالنلا» :اولاق اذإو

 .دمحأ دنسمو ةعبرألا ننسلا مهدارمف ةسمخلا :اولاق اذإو

 .ةعبرألا ننسلاو ناحيحصلا مهدارمف ،ةَتسلا :اولاق اذإو

 :زومرلا هذهب لاجرلا بتكو جيرختلا بتك يف اهل نوزمريو

 :(ن) ©يذمزنلل :(تر دواد يبأل :(د) ملسمل :(م) ،يراخبلل :(خ)

 دمحأ لإ اهيفلؤم ركذ دفت دقر . ةتسلل (ع) ةجام نبال (ه) ،يئاسنلل

 .باتكلا اَذَه نم 60 ةفيحص رظنا -1

 .17 ص ٬ةفرطتسملا ةلاسرلا :يناتكلا -2
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 :تانعللا [(ح

 فرقوملا ثيدحلا ىلع لمتشت اَهَسِكَل باوبألا ىلع ةبترم بتك يهو
 .عوفرملا ثيدحلا ىلإ ةفاضإلاب عوطقملا ثيدحلاو

 :ت) يناعنصلا ماشه نب قازرلا دبع فنصم :تاقّسَصُلا رهشأ نمو

 .(ه235 :ت) ةبيش يبأ نب ركب يبا فئصمر 6(ه211

 :تاكردتسملا (د

 .يروباسينلا مكاحلل “كردتسملا” اهرهشأو اهركذ ًرَم دقو

 :تاجرختسملا (ه

 .ةداعإل ةجاح الف اهرهشأ رك ًرَم دقو

 :ةباحصلا ءامسأ ىلع ةبترملا بتكلا :ايناث

 :ناعون يهو

 :ديناسملا (

 ن يباحص لك اهيوري يلا ثيداحألا عمجت بتك يهو ،دنسم عمج

 ىاجهلا فررح قفاري ثيحب "يباحصلا اهيوار مسإ لمحي صاخ عضوم

 .كلذ ريغ رأ \بسنلا ةفارش وأ 3ةيِمالسإلا قباوسلا قفاوي رأ

 لبنح نب دمحأ مامإلا لنسم :اهالعأو اهرهشأ احج ةريثك ديناسملاو
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 فلأ نيثالث ىلع لمتشيو ،(ه 241 :ت) يلبنحلا بهذملل بحاص

 دنسملا اذه يفو .نيمدقألا لوق ىلع ادلج نيرشعو ةعبرأ يف ثيدح

 مامإلا لاق دقو .)ةتسلا بتكلا ىف جرخت مل ةريثك ةحيحص ثيداحأ

 ةئام عبس نم رثكأ نم هتيقتناو هتعمج باتك اذه» :هدنسم نع دمحأ

 نم نوملسملا هيف فلتخا امف 7150{0 000 مقرلاب اًقلأ نيسمخو ثيدح فلأ

 سيلف الإَو هيف هومتدجو نإف ،هيلإ اوعجراف ت هللا لوسر ثيدح
 م

 ةهثزإف دنسملا اذهب ظفتحا» :دنسملا يوار هللا دبع هنبال لوقيو .}«ةّجبُْج

 / .“)«امامإ سانلل نوكيس

 هنم لوقلا اذه» :هلوقب مامإلا لوق ىلع هذلا ظفاحلا بقع دقو
 ءازجألاو ننسلاو نيحيحصلا ىف ةيوق ثيداحأ انلف لإ رمألا بلاغ ىلع

 .اميكح ًالصف ةيضقلا هذه يف ةيميت نبا لصف دقو .«دنسملا يف يه ام

 .13ص ثيدحلا مولع راصتخا يف ثيثحلا ثعابلا :ريثك نبا -1

 01971 ةنس رصمب فراعملا راد ةعبط يه ةعبط نسحأو ،تاّرَم ةَدِع دنسملا اَذَه عبط دق

 لك ةحرد اهيف انيبم ،ةققحم ةّئْلِع ةعبط هعبط دقف ،ركاش دمحم دمحأ خيشلا لبق نم

 اسرهف ءزج لك رخآ يف لعج امك ،حرشلا نم ءيش عم ،اهريغو ةّسّصلا نم ثيدح
 حيحصلا نايب عم ،هيف ةدوجوملا ثيداحألا ددع اضيأ ءزج لك ةياهن يف تبثأو ،الّمصفم

 نيثالث نمض نم ادنَجُم رشع ةئيس ىلَع هتلحاع ةينملا نأ الإ فيعضلا ددعر نسحلاو

 راصتخا حرش ثيثحلا ثعابلا باتك يفو ،باتكلا ةمدَقُم يف كلق ىلَع صن امك ادّنَجُم

 .110ص ،1ج ،ثيدحلا مولع

 .21ص ،1ج (ةَمدَقملا) دنسملا :لبنح نب دمحا مامإلا -2

 .21ص ،1ج (ةَمَدقلا) هسفن -3

 .31 ص .1ج هسفن -4
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 ناك نإ دنسملا يف عوضوملا دوجو ؤثيدحلا ملع" باتك يف ىفن ذإ

 هلقي مل ام دارملا ناك اذإ امم ،باذك هدنس يف ام عوضوملاب دارملا

 ،«ريثك كلذ نم ننسلاو دنسملا يفف هظفح ءوسو هيوار طلغل ةي يبلا

 .ملعأ 7 و

 :فارطألا بتك[(ب

 ةرابعلا وأ ،هنم لوألا ءزجلا :ثيدحلا فرطو فرط عمج فارطألاو

 نزاخلا» :ثيدحو ،«تانلاب لامعألا» :ثيدح لشم ،هيلع ةلادلا

 .«ليربج لاؤس» :ثيدحو ،«نيمألا

 لادلا ثيدحلا فرط ركذ ىلع اهوفّلَوُم رصتقي :فارطألا بتكو

 ركذي مهضعبو .اهدانسإب هيورت يلا عجارملا يف هديناسأ ركذف مُت ،هيلع
 ركذت ال اَهَتنِكَل دانسإلا نم ءزج ىلع رصتقب مهضعبو ،الماك دانسإلا

 رصن نم روكذملا فرطلا نوكي نأ مزتلت ال اَهَنَأ امك الماك ثيدحلا نتم

 .ايفرح ثيدحلا

 :هانركذ ام ىوس دئاوفلا نم ةقيرطلا هذهلو

 .دحاو عضوم يف اهعامتجال ثيدحلا ديناسأ ةفرعم ليهست (1

 بابلار لوصألا رداصملا باحصأ نم ثيدحلا جرخأ نم ةفرعم (2
 .دئاوفلا ددم سراهفلا نم عون يهف ،هيف هوجرخأ يذلا

 .2 ص تيدخلا مولع :ةيميت نبا . -1
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 :ناباتكلا ناذه فارطألا بتك رهشأ نمو

 جاجحلا يبأ مامإلا ظفاحلل :“فارطألا ةفرعمب فارشإلا ةفحت" (ر

 بتكلا فارطأ هيف عمَج (ه742 :ت) يرملا نمحرلا دبع نب فسري

 .ملسم حيحص ةَّمَّقُم 1 :يه تاقحلملا هذهو ،اهتاقحلم ضعبو ةتسلا

 .يذمرتلل ريغصلا للعلا -3 .يناتسجسلا دواد يبأل ليسارملا -

 .يئاسنلل ةليللاو مويلا لمع -5 .يذمزلل لئامشلا 4

 زمرب ةتسلا بتكلا نم باتك لكو بتكلا هذه نم لكل زمرو

 ةدايز زومر عم زومرلا براقت ،هباتك ةمدقم يف هحضوأ صاخ

 .تاقحلملا

 خلا...ءاب فلأ بيترت بسحب ةباحصلا ءامسأ مجارت بتري باتكلاو

 دنهلا يف نآلا باتكل عبطي ،لاًمَح نب ضيبأ دنسم :هلوأ يف عقو كلذل

 باتك تاحفص ماقرأ ىلإ وزعلاب هيلع اوقلع هجارخإ ىلع نيمئاقلا تيلو

 اديرف اسرهف حبصأو ءادج باتكلاب عافتنالا لهسل اذإ عجارملا يف ثيدحلا

 دح يف باتكلاو لمكألا لكشلا ىلع باتكلا قيقحت ةديلو رداصملل

 دوجرلا زيزع هتاذ )1( .. .2 -ا

 اذه قيقحتل شيواشلا ريهز فارشإب نيدلا فرش دمصلا دبع بلطلا اذهل باجتسا دقو -1

 ةنس ةنس تردص هنم ةيناثلا ةعبطلاو ممر ه دنهلاب ةميقلا رادلاب هعبطو ميقلا باكلا

 امكو .تادلَّحُم ةعبرأ يف ،«فارطألا ةفرعمب فارشألا ةفحت بيرقت» :ناونع تحت لولغز

- 336 - 



 خيشلا فينصت :“ثيدحلا عضاوم ىلع ةلالدلا يف ثيراوملا رئاخذ" (2

 هبتر ،أطوملاو ةتسلا بنكلا فارطأ هيف عَمَج «(ه1143 :ت) يسلبانلا

 زرك تحت جردأو ،فارشألا ةفحت بيتزتك ،ةباحصلا ديناسم ىلع
 .اهضعب يف رأ شةعبسلا بتكلا يف هل تيور لا ثيدحلا فارطأ يباحص

 ىلإ كلذ بسحب باتكلا مسقف ،هيف هجرخأ نم ركذي مت ثيدحلا ركذيف
 رشنلا ةيعمج ةيانعبو ءازجأ ةعبرأ يف عوبطم باتكلاو .باوبأ ةعبس

 باتكلاو .افرط (12302) باتكلا مض دقو .ةرهاقلاب ةيرهزألا فيلأتلاو

 ام هجارخإ ىلع ظحالن امنأ الإ هنع ثيدحلا يف لغتشملل ىنغ ال ميق

 . .ملعأ هللاو ڵفارشألا ةفحت ىلع هانظحال

 : مجاعملا :اثلاث

 بيترت ىلع ثيداحألا هيف ركذت باتك :نيثدحملا حالطصا يف مّجعملاو

 فلؤملا ركذيف ؛ءاجهلا فورح ىلع بيتزنلا عابتا اهيلع بلاغلاو .خويشلا
 ...اذكهو ،ميهاربإ ن ،نابأ :هخيش نع اهيوري قلا ثيداحألاب اءدب

 ظفاحلا ثدحملل ‘ثالشلا مجاعملا :عونلا اذه تاّقنَصُم رهشأو

 :يهو &(ه360 :تر يناربطلا دمحأ نب ناميلس مساقلا يبأ ريبكلا

 باكلا اذهل احاتفم ينوتلا يماس ءادفلا يبأو ،هودنملا ديعسلا هللا دبع يبأ نم .اك دعأ

 تادنَحُئ تس ف نركي عومجلاو نيدلجم ق اطع رداقلا دبع دمح هدعأ هل اسرهفو

 .م1994 ،1ط نانبل ڵترريب ةَّمِفاَقَلا بتخلا ةسسؤمب عوبطم
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 فورح ىلع ةبترم ةباحصلا ديناسم ىلع وهو :“ريبكلا مجعملا" -1

 راص ىَتَح ،مجاعملا ربكأ وهو لفاح عجرم اذه ريبكلا مجعملاو .مجعملا

 وه دارملا ناك «ئناربطلا هجرخأ» :وأ «مجعملا» :مهلوق قلطأ اذإ هترهشل

 .“ريبكلا مجعملا"

 ءامسأ ىلع بترم امهالكو ،“ريغصلا مجعملا"و “طس وألا مجعملا”-2

 : مجعملا فورح ىلع ةبترملا بتكلا :اعبار

 ...اذكهو ءابلا مت ةزمهلاب أدبت ثيدحلا نم ةملك لوأ بسحب يهو
 ،يطويسلل “ريغصلا عماجلا" يهو ،اهرهشأ ىلإ انرشأ دقو ،ةريثك يهو

 .ةعجارملل اج ةلهس ةقيرطلا هذهو ؛اذه نم عماوجلا يف اهتركذ دقو

 اهب فورعملا اهظفلب ثيدحلا نم ىلوألا ةملكلا ةفرعم نم اهل ةب ال نكل

 .ىودج نود انه ثيدحلا نع ثحبلا ىف دهجلا بهذ ًالإَو ةديكأ ةفرعم

 :ناتقيرط اهل تاَقَسَصلا هذهو

 هركذن اًكِم ةددعتم ةيثيدح بتك ثيداحأ عمجت :عماجم بتك )1

 .يلاتلا عونلا ق

 يلا ثيداحألا يهو :ةنسلألا ىلع ةرهتشملا ثيداحألا يف بتك 2

 يف روهشملاو .ةروهشملا ثيداحألا نم عون يهو ةماعلا ةنيسلأ اهلوادتت

 :ىلإ هترهش عقوم بسحب مسقني مهفرُغ
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 وأ اثيدح ناك ءاوس ،رشنيو اهيف عاذي يلا طاسوألا يف رهتشا ام (أ

 رفسلا» :اثيدح لشم ةماعلا دنع روهشملا وهو ثيدحلل بسن هريغ

 :ثيدحو .«اتنم سيلف انًّغغ نم» :ثيدحو ©‘"«باذعلا نم ةعطق

 كل كلذ يف كشن ال ريخألا ثيدحلاف ؛‘)«يبيدأت نسحأف ىبر نبدأ»

 ملسمو يراخبلا امهدرؤأ دقف نالرألا ناثيدخلا امأو .فيعض هدانسإ

 ولو ،سانلا ةنيسلأ ىلع رهتشا ام ىلع روهشملا قلطيو .حاحصلا نم امهف

 هذه ضعبل ةلثمأ هذهو .الصأ دانسإ هل نكي مل وأ دحاو دانسإب يور

 :م اسقألا

 لوسر أ سنأ ثيدح لثم :ةصاخ ثيدحلا لهأ دنع روهشملا )1

 ق ملسمو . 1804مقر ©‘باذعلا نم ةعطق رقسلا باب (19) ةرمعلا بانك ق يراخبلا هاور -1

 يبأ ثيدح نم «(1927) 179 مقر ...باذعلا نم ةعطق رفسلا باب (55) ةرامإلا باتك

 .ةريره

 نع .حلاص يبأ نع يمس نع كلام ثيدح نم هيلع ىقفَتُم» :هجيرخت يف يواخسلا لاقو

 نم ةعطق رفسلا ناك مل :هيبأ عضوم سلج نيح نيمرحلا مامإ لئسو .اعوفرم هب ةريره يبأ
 مقر ،ةنسحلا دصاقملا :يواخسلا .بابحألا قارف هيف نل :روفلا ىَلَع باحأف ؟باذعلا

2. 

 164 مقر ،اًئم سيلف انُشغ نم (ص) ءينلا لوق باب (43) ناميإلا باتكك يف ملسم هاور

 باب (1) هدنسم يف عيبرلا هاورو .«...حالسلا لمح نم» :هدنع ثيدحلا لوأو .(101)

 .ةدايز عم 753 مقر ،291ص ،3ج ،نيرفاكب اوسيل رئابكلا لها تإ لاق نم ىلَع ةًّمْلا
 .ةريره يبأ ثيدح نم 01157 مقر ،ةنسحلا دصاقملا يف يواخسلاو

 مقر ،ةعومجملا دئاوفلا يف يناكوشلا :ر .249 مقر ،ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هجرخأ -3

 .يلع ثيدح نم :45 مقر ةنسحلا دصاقملا ق يواخسلاو .7
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 هجرخأ .©«ناوكًدو لعر ىلع وعدي عوكرلا دعب ارهش تنق» ةت هللا

 نع هاور دقو .سنأ نع زلجم يبأ نع يميتلا ناميلس ةياور نم ناخيشلا

 .مهريغ هبرغتسي دقو ،ٹيدحلا لهأ دنع روهشم وهو زلجم يبأ ريغ سنأ
 .ةطساو الب اهنوك سنأ نع يميتلا ةياور ىلع بلاغلا نأل

 ملسملا» :ثيدح لثم :ماوعلاو ءاملعلاو نيثدحلا دنع روهشملا (2

 .ةلصلاو ربلا يف ملسمو ملاظملا يف يراخبلا هاور 3،«ملسملا وخأ

 6‘}”«راريض الو ررض ال» :ثيدح لثم :ءاهقفلا دنع روهشملا (3

 هجوأ نم ةلق ءيبنلا نع يرر لّوالاف .«مهطورش ىلع نوملسملا»و

 هاورو .1003 مقر ،هدعبو عوكرلا لبق تونقلا باب (7) رتولا باتك يف يراخبلا هاور
 ةالصلا عيمج يف تونقلا بابحتسا باب (54) ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ملسم

 .كلام نب سنأ ثيدح نم 50299 مقر

 02442 مقر ،هملسي الو ملسملا ملسملا ملظي ال باب (3) ملاظملا باتك يف يراخبلا هاور

 ملسملا ملظ ميرحت باب (10) ةلصلاو ربلا باتك يف ملسمو .رمع نبا ثيدح نم
 الو اوشحانت الو اودساحت ال» :وه هدنع ثيدحلا وأر .(2564) 2 مقر ...هلذخو

 .ةريره يبأ ثيدح نم «...اوضغابت

 02340 مقر ،هراجب . ام همح يف ىنب نم باب (17) ماكحألا باتك يف هجام نبا هاور

 .(16) 2345 مقر ،عويبلا باتك يف مكاحلا هاورو .تماصلا نب ةدابع ثيدح نم

 .يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم 332 مقر ،نيعبرألا يف يوونلاو

 حلصلا» :وه ثيدحلا لوأو .2 مقر باب (17) ماكحألا باتك ىف يذملا هاور

 يبأ ثيدح نم «(180) 2309 مقر ،عويبلا باَمك يف مكاحلاو .«...نيملسملا نيب زئاح

 .ةريره
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 يف يورلا هنسحو ةحصلا وأ نسحلا ىلإ اهب يقتري قرط هلو ،ةريثك

 ساَّبَع نبا نعو ،امطقنم ةدابع نع هجام نبا هجرخأ نكل ؛نيعبرألا

 طرش ىلع هححصو يردخلا ايعس يبأ نع مكاحلا هجرخأ نإو "كلذك

 مكاحلاو ؛هنّئسحو !ماكحألا يف يذملا ح رخأ يناثلا ثيدحلاو .ملسم

 امهالكو 6هحيحصت رأ ثيدحلا اذه نيسحت يف يذمزنلا ىلع دقتنا دق

 .فيعض ثيدحلا لهأ دنع

 ملسملا» :ثيدح وه :ماوعلاو ءاملعلاو نيثدحملا دنع روهشملا (4

 .هرك راملا «ملسملا وخأ

 مكاجلا مكح اذإ» :ثيدح لثم :نييلوصألا دنع روهلا (5

 ء«رجأ هلف أطخأ بت دهتجاف مكَح اذإو ،نارجأ هلف باصأف دهتجاف

 .ملسمو يراخبلا هجرخأ

 ابيهُص دبعلا معن» :ثيدح لثم :ةيبَرَعل ا ءاملع دنع روهشملا )6
 م

 بحاص كلذ ركذ امك دانسإ هل سيلو ،'}>«هصعي مل هللا فخي مل ول
 ديب داضلاب قطن نم حصفأ انأ» :ثيدحو .“ءافخلا . غ ك”و “‘دصاقما”

 .هجيرخت مدقت -1

 دهتجا اذإ مكاحلا رجأ باب:(21) ةَّسُسلاَر باتكلاب ماصتعالا باتك يف يراخبلا هاور -2
 مكاحلا رجأ نايب باب (6) ةيضقألا باتك يف ملسم هاورو .7352 مقر أطخأ رأ باصأف

 ' .صاعلا نب ورمع ثيدح نم 1716(5) 15 مقر دهتجا اذإ
 ثيدح نم 01259 مقر دصاقملا يف يراخسلار .409 مقر ،دئاوفلا يف يناكوشلا هاور 3

 .رمع
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 لإ دانسإ ظفللا اذه سيل نكل قحو حيحص هانعمف 8''ئ«شيرق نم يأ

 .“ءافخللا فشك”و “ةنسحلا دصاقملا” بحاص كلذ ركذ امك . ز ءينلا

 ةآرم نمؤمملا» :لثمو .ةحيحص يهو ‘»«ةعدخ برحلا» :ثيدحو

 .؟قارعلا هنسحو ،«هيخأ ةآرم نمؤملا» :ظفلب دواد وبأ هجرخأ 3‘«هيخأ

 .هفعضو ،بدألا ىف دواد وبأ هجرخأ فيعض ‘)ه«نادت ريدت امك» :لثمو

 ىف ُُرقهيبلا هجرخأ دقو ىاملعلا هفمض 5}«تانامألاب سلاجلا» :لثمو

 نإو ڵتيدحب سيل «هنم فح ةللا رفحي مل نَم» :لثمو .هريغو دهزلا

 ةنسلأ ىلع رودت يلا ثيداحألا نم ريثك كلذ ريغو اًحيحص هانعم ناك

 نغ كلذل ،ةمألا كولس يق ريثأت اه ثيداحألا هذه أ بير الو .سانلا

 هانعم» :لاقو .185 مقر \دصاقملا يف يواخسلاو .1020 مقر ،دئاوفلا يف يناكوشلا هاور 1-

 .«ريثك نبا هلاق امك ،هل لصأ ال نكنو حيحص

 يف ملسم هاورو .2866 مقر \ةعدخ برحلا باب (154) داهجلا باتك يف يراخبلا هاور

 .رباج ثيدح نم 31739 مقر ،برحلا يف عادخلا زاوج باب (05) ريسلاو داهجلا باتك
 يبأ ثيدح نم {4918 مقر ،ةطايحلاو ةحيصنلا يف باب بدألا باتك ف دراد وبأ هاور

 .181ص ،2ج شءايحإلا يف يقارعلاو ،ةريره

 يف يراخسلاو .() باتكلا ةحتاف يف ءاج ام باب (1) ريسفتلا باتك يف يراخبلا هاور

 .رمع نبا ثيدح نم 0834 :مقر دصاقملا

 تدر بسن يفن وأ دحب هريغ هضع نم باب (80) تاداهشلا باتك ىف يقهيبلا هاور

 مقر ثيدحلا لقن يف باب بدألا بانك يق دواد وبأ هاررو .2 مقر ...هتداهش

 .رباج ثيدح نيم 21000 مقر ،ةنسحلا دصاقملا يف يواخسلار .9

 نم فوخلا مدع نف ضحيحص هانعم» :لاقو }1176 :مقر دصاقملا يف يواخسلا هجرخأ

 .«هوركمو روذحم لك يف هبحاص عقوي هللا
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 :اهمهأ نم ،ةريثك فيناصت كلذ ىف اوفلأو ،اهلاح نايبب ءاملعلا

 مامإلل :“سانلا ةنيسلأ ىلع ةرهتشملا ثيداحألا يف ةنسحلا دصاقملا" (1

 : .(ه902 :تر) يواخسلا

 ىلع ثيداحألا نم رهتشا اًنمَع سابتلإلا ليزمو ءافخلا فشك" (2

 .(ه1162 :ت) ينولجعلا دمع نب ليعامسإ ةمالعلل :“سانلا ةنيسلأ

 ره امو ثثيدحب سيل ام ررهشملا ماسقأ ني لأ ًرَم امم نيبتيو

 صقنت الو ديزت ال سانلا نيب اهترهشو ؛حيحص وأ نسح وه امو ،‘فيعض

 نييلوصألل الر ءاهقفلل سيلو .ثيدحلا ءاملع دنع ةددحملا اهتميق نم

 دعب لإ ماكحألا نم امكح نوطبنتسي ال لب ‘ٹيدحلا ةرهش ىلع ليوعت

 نم ضعب هلوقي امل هبتننلف ،هريغو اًحيحصت راثآ نم هيف ىور اَمِل مهدقن
 .ملعأ هللاو ،نفلاب هل ملع ال

 :ءازجألا بتك :اسماخ

 ءاوس دحاو لجر نع ةيورملا ثيداحألا فيلأت مهحالطصا يف ءزحلاو
 يبأ ثيدح ءزجك "مهدعب نم وأ ةباحصلا ةقبط يف لجرلا كلذ ناك

 .امهيلع سقو كلام ثيدح ءزجو هنع ةللا َييضَر ركب

 مسقلاو .لئاسرلاب ىمسيو ءازجألا نم لوألا عونلا وه مسقلا اذهو
 ةريسلا ىلإ داقتعإلا نم {ةينامثلا بلاطملا نم نوراتخي ام هنم يناهلا

 امك . طوسبم هيف نوفَّتنصير ٤ اثيئزُج ابلطم عماجلا ةفص يف ةروكذلملا
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 ؛«ايندلا مذ» يف رخآو «ةينلا» يف اباتك ايندلا يبأ نب ركب وبأ فنص

 ةدافإل كلذو ؛هيف ثيداحألا نم دّرَر ام امهنم دحاو الك يف طسب

 تفّنُص سايقلا اذه ىلعو ،زحجلا كلذب هتفرعم ةرئاد عيسوتو ،بلاطلا

 ءزخلا كلذ يف بلاطلا صيصختك, بلاطملا كلت تايئزج يف ةريثك بتك

 .ملعأ هللاو ،هيلع ةقشلل اقييضت راتخملا ثيدحلا نم

 :تاينيعبرألا :اسداس

 ثيداحأ نم اثيدح نيعبرأ فنصلا راتخي نأ كلذ ىنعمو

 وأ ةنسح وأ ةحيحص ثيداحألا كلت تناك ءاوس .ةت لوسرلا

 كعيضاوم ةدع وأ ثيدحلا بلاطم نم بلطم يف تناك ءاوسو ،ةعوضرم

 بيغرتلا يف اميس الو عوضوملا رايتخا يف ظعاولل اليهست كلذو

 .عماوخلا نم اهجارختسا يف صوغلا بلاطلا لمتحي ال اًمم بيهلاو
 , ِ . , ه

 يلع ةياورب ق لوسرلا نع دراو ثيدح نأشلا يف نيفنصملا بغرو

 سنأو سابع نباو رمع نباو ءادردلا يبأو ذاعمو درعسم نب هللا دبعو

 . ب ل . ِ
 ةمامأ يبأو صاعلا نب ررمع نب هللا دبعو يردخلا ديعس يبأو هريره يبأو

 7 ك ِ ِ . ١
 لوسر نع مهنع هلل ا يضر يسرافلا ناملسو هديربرو هرمس نب رباجو

٠١ 
 ف

 ` ّ  م .

 ىلاعت هللا هثعب اهنيد نم اثيدح نيعبرأ ىتمأ ىلع ظفح نم» : لق هلل ا

 اهيقف هللا هثعب» :ةياور يفو & «ءاملعلاو ءاهقفلا ةرمز يف ةمايقلا موي

 لصفلا ،33ص ،1ج ،“ثيدحلا نف يف ةنامألا ءادأب ةنامضلا ءافو" :هباتك يف بطقلا هدروأ -1
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 «اًديهش اًعفاش ةمايقلا موي هل تنك و» :ءادردلا يبأ ةياور يفو ،«املاع

 يفو 6«تئش باب يمأ نم ةئملا لخدأ :هل ليق» :دوعسم نبا ةياور ينو
 .«ءادهشلا ةرمز يف رشو ،ءاملعلا ةرمز يف بتك» :رمع نبا ةيارر

 فلاخت تايورلا فلاختب دارملا عل : _ هللا همحر _ بطقلا لاقو

 نايتأيف ءاش باب يأ نم ةَّئَحلا لخدي هنأو 5اديهشو اعيفش الإ ،بتارملا
 ."_«ميمحل ق

 ذإ \فيعض هقرط ةرثكو هتاياورب ثيدحلا أ ىلع ظاَقحلا َقَقَا دقو

 املو .فيعضلاب فورعم وأ لوهجب اهيف نوكي نأ اهنم قيرط ولخي ال

 فورعم الو ظوفحم ريغ اذه» :لاق كلام ثيدح نم ربلا دبع نبا هجرخأ

 .«هيلع أطخأ دقف دنع هاور نمو اهنع

 ق نكسلا نبا لاقو .فيعض هدانسإ :هباتك نم ملعلا باتك يف لاقو

 هقرط لك :يطقرادلا لاقو .ثيدحلا ركنم هنإ :هقرط ضعب ةاور ضعب

 :ركاسع نبا لاقو .ةفيعض اهلكو ةريثك هديناسأ :يقهيبلا لاقو .فاعض

 دقر :لاق 5اهب ىوقتي قرط نم يور نإ :يفلسلا لاقو .لاقم اهيف اهلك

 يرذنملا باجأو .ضزنعُم هَنَأل اهيلع اولوعو اهتّحيص اوفرعو اهيلإ اونكر

 اهضعب مضنا اذإ ةفيعضلا ثيداحألا ىأر نم كلسم كلس أب كلذ نع

 يف يناكوشلاو .480 مفر \دصاقملا يف يراخسلا :اضيأ رظناو .اضيأ ثيدحلا يف :يناثلا

 .اهريغو ‘189لص ،4ج .ةيلحلا يف ميعن وبأو .290 مقر شدئاوفلا
 .33ص 1ج ةنامضلا ءافو :شُيفطا بطقلا -1
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 وهو \تاعوضوملا يف هركذ يزوجلا نبا نكل .ةوق اهل تثدح ضعب ىلإ

 هعضو مدع انملس نئلو ؛ع وضوم ال فيعض هنإ : بطقلا لاقو

 بيغرتلا يف ولو هب لمعي ال هفعض ًدَتشا امو ،©فعضلا ديدش ةَتِإ :لوقنل

 ضعوضوملاب لمع ال امكو .هريغو يكبسلا هلاق امك ،لئاضفلاو بيهزنلاو

 ال هناب باجو ؟هيلع ادامتعا تاينيعبرألا اوجرخأ ةمئأ هب لمع فيكف

 ولخي ال يذلا وه فعضلا ديدشلا فيعضلا ال فعضلا ديدش هأ ملسن

 ثيدحلا اذه سيلو كبذكلاب مهتم وأ باذك نم هقرط نم قيرط

 .كلذك

 لئاضف يف فيعضلا ثيدحلاب لمعلا زاوج ىلع ظافحلا ضعب فاو

 .ريغلا قح عييضت وأ ميرحت وأ ليلحت اهيلع بكرتي ال هَنَأل لامعألا

 ةني ُهَنأ _هللا همحر _ ةديبغ يبأ قيرط نع يور فيعض ثيدح يقو
 تلق نكأ ل نإو هرجأ هل لصح هلمعنف لمع باوث يّسَع هغلب نم» : لاق

 .""«فثيدحلا ةياور رجأو لمعلا رجأ هل لصح هتلق تنك نإو

 ثيدحلاب اهتابثإف عرشلا نم ىقلتت لئاضفلا اب ضعب ضرزعار»

 هيوقيو .«هللا هب نذأي مل امب نيدلا يف غرشو ةدابع عارتخإ فيعضلا

 .(طوطخم) 16ص .ةديبع يبأ لئاسم :لوهحب -1

 .فرصتب .34-35ص ،1ج .ةنامضلا ءافو :شّيفطا بطقلا -2
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 عم اًيرما هللا رّضن» :ةلق هلوق لثم ‘ثيدحلا ءايحإ يف ةدراولا ثيداحألا

 :هلوقو ،«بئافغلا مكنم دهاشلا غلبيل» :هلوقو ثيدحلا « ...لاقم

 دمحلار_ نآرقلا أ كلذو ،ثيدحب فيكف :يأ »«ةيآ ولو يّسَع اوغلب»

 نُمِمَر .ةيآلاب غلابف ،هدعب امك ةت هنامز ين اًظفحو ةرهش رثكا ل
 ثيداحألاب يمس هنم ءزج يف هريغو يوونلا مامإلا اهحرشو اهعمج
 .ةئيوونلا نيعبرألا

 .اثيدح نيعبرأ باب لك يف “ةنامضلا ءافو" يف دروأ هسفن بطقلاو

 عضوف "عروتي ال نم ضعب تانيعبرأ ثيداحأ عضو ىلع اًرحت نكل
 ةغالبلا ةياغ يف ةقيقحلا ف تناك نإو 5‘»هركف نم اهعرتخا ثيداحأ

 ىامكحلا مالك نم ةموعزملا ظافلألا نم ريثك نأش كلذ يف اهنأش 0ةقدلار

 همُعدير ت ءيبنلا ىلإ عضاولا اهبسني {ةباحصلا راثآ نم وأ ،لاثمألا رأ

 بجر نبا ظفاحلا لاق كلذلو ،هئاشنإو هلايخ جسن نم هعزتخي دنسب

 كرتي نيذلا دّعتلاب نولغتشلملا» :هصن ام يذمزنلا للع حرش يف ئلبنحلا

 :نيمسق ىلع مهثيدح

 عفرف ،هثيدح يف مهولا رثكف ظفيلا نع ةدابعلا هتلغش نم مهنم -

 .هجيرخت دقن -]

 .هجيرخت مدن -2
 .هجيرخت مدقت -3

 .صنلا لالخ نم ئراقلا همهوتي امك شيفطا بطقلا سيلو ،عروتي ال يذلا يأ -4
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 .كلذ وحنو ،لَّسرملا لصرو ©فوقولملا

 ." «!!كلذب دّبعتيو عضولا دمعتي ناك نم مهنمو -

 ءاررض مهمظعأو ،ارطخ فانصألا دشأ نيعضاولا نم فنصلا اذهو

 .ميلستلاو لوبقلا عضوم ةًّماَعلا نم مهثيدح عقي ثيح

 دبع خيشلا اهحرش لا “ةيناعدولا نوعبرألا" :ثيداحألا كلت نمو

 ةنس يح) نيجسيلا يبعصملا يلضفألا فسوي نب ىسوم نب زيزعلا

 انبطخ :لاق كلام نب سنأ نع لزألا ثيدحلا» :اهؤدبم يلاو }_,_هووم

 اهيف توملا تاك سانلا اَهُّشياي" :لاقف اعدجلا هتقان ىلع ةفق هللا لوسر

 اةحورشم ريغ نيعبرألا نم ةخسن يدنعو خلا( ... بتك انريغ ىلع

 يلع نب دّمَع رصن وبأ هيقفلا لاق :اهلوأ يفو سحراشلا بيترت ىلع ةبترمو

 يفو ناعدو نبا يف ليق ام ىلع علطي مل حراشلا أ رظأ .ناعدو نب

 .96ص ۔1ج يذمزتلا للع حرش :بحر نبا -1

 نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ةيح "يبعصملا فسوي نب ىسوم نب زيزعلا دبع خيشلا -2
 ثيداحألا حرش هل لضفا لآ ةريشع نم ،بازيمب نجسي يتب ءاملع نم (م16/ه10)

 .دحاو دّنَحُم يف ةئيرجح ةعبط عوبطم “ةَّيناعدولا ثيداحألا"ب ةامسملا ،نيعبرألا

 .624مقر &(487ص ،4ج .ةيبيرجتلا ةخسنلا .ةيضابإلا مالعأ مجعم :ثارتلا ةيعمج

 43596 مقر ء931ص ،15ج زنكلا يف يدنهلاو .202ص ،3ج .ةيلحلا يف ميعن وبأ هاور -3

 .سنأ ثيدح نم

 يضاقلا نم الإ هعمسن ل .ةيطلا ةرتعلا ثيدح نم بيرغ ثيدح اَدَه» :ميعن وبأ لاقو

 .«طظفاحلا
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 :تر يفلسلا لبق نم اطيسب احرش ةحورشم اهدجوو .هتّينيعبرأ

 ءاهتدئاف متتل كلذب اهمعط يعأ ءاهريغر صصقلا نم اهدازف [(6

 نع يرر» :نولوقي .نآرقلا متخ دعب ءاعد لك يف اهيلع سانلا فكعو

 يف ةماعلا لوقتو !عونصملا ثيدحلا نودرويف «...لاق هنأ لم هللا لوسر

 تدجوف هيلع تشّتفنف 8ف)نوددريف « ةت هللا لوسر قدص» :هرخآ

 عم هلصن ام ناعدو نبا ةمجرت يف يمهذلا لوقي ،“لادتعإلا نازيم" يف هتمجرت
 بحاص يلصوملا رصن وبأ ،يضاقلا ناَعذَو نب يلع نب دًّممع» :قيلعتلا

 .ةعوضوملا ةئيناَعذَولا نيعبرألا كلت

 اهنم حص ال" :هصخلم امب باجأف ةيناعدولا نيعبرألا نح ئرملا لئس

 ةريسي ظافلأ اهنم حيصي َمّتِإَر ثءيش ديناسألا هذهب قسنلا اذه ىلع

 اهقرس {ةقورسم كلذ عم يهو {غ رف ىلإ اهعبتت جاتحي ةفورعم ديناسأب

 نب دوعسم نب هللا دبع نب ديز :ليقو شةعافر نب ديز نم ناعدو نبا
 ناكو ،لاقين اميف “ءافعضلا لاوحأ ةلاسر" عضو يذلا وهو يمشاهلا ةعافر

 نأ ىلإ ،«...ديناسأ اهل بكرف ،ناعدو نبا هنم اهقرسو ثيدحلاب الهاج

 :يبهذلا لاقر . «ةكفتؤم ةبذكو ةلعتفم ةحيضف اَهَتَأ لصاحلاو» :لاق

 خيشلا ةكيلم ىلإ ءاج ىًّتَح : يبلا نع ةيورم ةحيحص ثيداحأ اَهَتأ ظا تنكو ۔-1

 دعب نولوقي ةَباََعلا نإ» :هصن ام دجسملا يف اظعاو لاقف هللا همحر _ رمعم ىيحي يلع

 تنطفف ،«ثيدحلا...» :اهرخآ يف لقي مل و ،«“...نوتومتس مكتاف هللا اوقّكا” :ءاعدلا

 .حيحص ريغ ثيدحلا أ
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 مّهَتم :لاقو ،هنم عمسو ،هكردأو .يفلسلا رهاط وبأ (يناعدولا يأ) همذ»

 لصوملاب مرحملا يف ةئامعبرأو نيعستو عبرأ ةنس يفوت :تلق .بذكلاب
 .ةنس نيعستو نيتنثا نع دادغب نم هعوجر بيقع

 نب حلاص نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ حتفلا يبأ هّمع نع ىرر

 نيعبرألا تحفصت نيح ل َنيََت» :ىفلسلا لاق .}«ناعدو نب ناميلس

 .غلا؛« ...ديناسألا هبيكرتو هبذك ىلع اذب اميظع اطيلخت هل نأ

 ةعوضوملا ثيداحألا ىف ةعونصملا لالا ليذ يف يطويسلا لاقو

 يف قسنلا اذه ىلع عوفرم ثيدح اهنم حم ال ةيناعدولا نيعبرألا » ٤

 اًنَسح اهنم اك ناك نإو ،ةريسي ظافلأ اهنم عم اَمَئَِو ديناسألا هذه

 نبا اهقرس ةقورسم يهو ،هسكع لب ءائيدح قح وه ام لك سيلف ،ةظحعو

 لئاسر" عضو يذلا وه ةَتِإ :لاقيو \ةعافر نب ديز اهعضاو نم ناعدو
 ايح مهلقأو ثيدحلا يف هللا قلخ لهجأ نم ناكو ،“افصلا ناوخإ

 .«بذكلا ىلع مهأرجأو

 ثيداحألا يف ةعومجملا دئاوفلا" يف رناكوشلا ىلع نب دمحم لاقو

 لاقيو ،ةئيناعدولا نوعبرألا اهنمف ،ةعوضوملا خسنلا نمو» :“ ةعوضوملا
 ركذ دقو ،ظاّقخلا نم ةعامج كلذب حرص ،“ةيقليسبلا ” نميلا رايد يف اهب

 :يبهذلا .ةوريصلا دمحم نب نيسحلاو «لشهب نب يلع نب دّمَحم نع اضيأ ىور امك -1

 .658ص 83ج لادتعالا نازيم

 .7983 مقر 657 ص {3ج ،لادتعالا نازيم :يذلا -2
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 .0«هرركو هتاملؤم يف بهذلا اذه

 بابسا" يف يتوريبلا توحلا شيورد نب دمع هللا دبع وبأ لاقو

 هيلع ترتحا ام عيمجو ثيدحلا بتك تفنص دق» :“هتامالعو عضرلا

 يضاقلل ةيناعدولا نوعبرألا اهنمو ،يعاضقلا تاعوضوم اهنم كعوضوم

 هذه لأ» :ئناغاصلا لاف .(ه424 :ت) لصوملا ناعدو نباب ريهشلا

 لإ تيب نم ام" :اهرخآو .بتك انريغ ىلع اهيف توملا ٥أك” :ةيناعدولا

 لاقام ىكحو .تارم سمح موي لك هباب ىلع فقي كلمو
 ثيدح اهيف - ال ةئيناعدولا نيعبرألا نإ» :ليذلا يف يطويسلا

 .غلاث”«...ع وفرم

 حرش ي يرونلا نيدلا ييحم خيشلا لاق» :هصن ام اكضي لاقو
 رأ اعوضوم هنوك فرع نم ىلع عوضوملا ثيدحلا ةياور مرحت» :(ملسم
 نيبي ملو هعضو نظ وأ ملع اثيدح ىور نمف ،هعضو هنظ ىلع بلغ
 نيبذاكلا ةلمج يف جردنم ديعولا اذه يف لخاد وهف ،هعُضو هتياور لاح

 ثح نم» :بدنج نب ةرمس ثيدح ىف لاق ثيح شةيَي هللا لوسر ىلع

 ىنعمب ءايلا مضب ىريو 6«نيبذاكلا دحأ وهف بذك هنأ ىري اميدح شع

 ُرظي وهو اثيدح ىور نم قح يف اديدش اديعو ةلمحلا هذهب ىفكو انظ

 .6518صا2ج ىافعضلا يف غملا :ينلا -1

 .303 ص ،ةبترلا ق ةلكشملا ثيداحألا :يتوريبلا -2

 .اهدعب امو 180ص 1ج ةمدقثلا) ملسم حيحص حرش : يوونلا -3
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 .‘_«هنّيَبُث الو كلذ ققحتي نأ الضف \بذك هأ

 اًوبتيلف ادمعتم يلع بذك نم» : ةق ءيبنلا نع اًرتاوتم ءاج دقو

 اثيدح يرري نأ ديري نم ىلع بجاولاف هيلعو 2 «رانلا نم هدعقم

 6«ربخلا» :وأ ،«رثألا يف ءاج» :لقيلف ،ةق لوسرلا نم هتحص هدنع تبثي

 .كلذ وحن وأ «ثيدح هنإ ليق» :وأ

 سيلو فورعملا ريغ اهنمو فورعملا اهنم احج ةريثك تاّيديعبرألاو

 .7 هدنسو ثيدحلا ركذت ةرات يهف اهطبضي طباض تاّنيعبرألل

 ظعاوملا نم كلذ بساني ام تدرطتسا وأ هظافلأ ضعب تحرش

 هللاو ،كلذ ريغ ىلإ حرش الو 7 الب ثيدحلا ركذت ةراتو تاياكحلاو

 .ملعأ

 م و ٠ ٠ م ٠

 ثيدحلا ةاور نم ءافعضلاو تاقثلا ةفرعم

 ةفرعم ىلإ ةاقرملا هنإف ،همخفأو عون لجأ نم اذه» :حالصلا نبا لاق

 :ةريثك فيناصت هيف ثيدحلاب ةفرعملا لهألو كهمقسو ثيدحلا ةًحِص

 ءافعُضلا”و “يراخبلل ءافعضلا" باتكك :ءافعضلا ىف درفأ ام اهنم

 ةريشكلا ءافعضلا يف تاقْلَؤملا نم اهريغو ،“يليقعلل ءافعضلا”و “يئاسنلل

 .09 ص ىةبترلا يف ةلكشملا ثيداحألا :يتوريبلا 1

 '.هجيرخت مَدَمَت -2
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 :ةيتآلا ةثالثلا تاَمَّتَصمملا اهمهأو .احج

 درفت }ظفاحلا مامإلا ءيبحذلل “لاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم" :الو
 د

 هدرفت عم ديدشلا راصتخالاب زاتميو ،هل “ءافعضلا ق غملا" :ايناث _

 (')هريغ يف تسيل دئاوفب

 دئاوف هيف لمك ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل “نازيملا ناسل” : اًتلاث

 .ةعربطم اهلك و ءاضيا هبقعتو “لادتعالا نازيم"

 ناتبح نب متاح يبال “تاقثلا" باتكك 8&“كببسحف تاقنلا ق اهنمو

 .)نيلوهجملا ليدعت يف هبهذمو هحالطصا يف هدنع “ ةقث ” وه نم هيف عمج

 “يراخبلا خيرات"ك :ءافعضلاو تاقثلا نيب هيف عمج ام اهنمو

 “زيدعتلاو حرجلا" باتكو هدئارف رزغأ امو }“ةمثيحخ يبأ نبا خيرات”و

 هذه نم ثيدلا بلاط هب ىنعُي نأ بجي ام مهأ ش وهو ،يزارلا متاح يبأل

 ةعبرأ هذهو اهيلع لزعل ةتسلا بتكلا لاجرب ةصاخلا بتكلا :رداصملا

 :اهضعب نع ةعرفتم

 يسدقملا يفلا دبع ظفاحلل :“لاجرلا ءامسأ يف لامكلا" : الأ _

 .(ه600 :ت)

 ق ةَمهُم تاقيلعتو ،ةريشك دئاوف هنبإ فاضأو ،رتع نيدلا رون .د هقيقحتب ماق دقو -1

 .نيدلجب ق عوبطم َوُهَو ©نأشلا

 . .َكِلَذ يف هداهتجا مغر ليدعتلا يف لهاستي هنأب هفصو نم كانهو -2

- 353 - 



 يرملا نمحرلا دبع نب فسوي ظفاحلل :“لامكلا بيذهت" :ايناث

 ىَتَح ةريثك دئاوف هيلع كردتساو لامكلا هيف بده ؛(ه742 :ت)

 .هل ليثم ال اليلج اباك حبصأ

 بيذهت" هيف صخل رجح نبا ظفاحلل :“ بيذهتلا بيذهت ” :اثلاث -

 .دئاوف هيلع دازو ،“لامكلا

 هيف صخل رجح نبا ظفاحلل :“بيذهتلا بيرقت ” :اعبار -

 .)اديدش اًصيحلت “ بيذهتلا بيذهت ,

 :لاق ةَرَزَج ظفاحلا دمع نب حلاص نع انيرر» :حالصلا نبا لاق

 ديعس نب ىيحي هعبت مم ،حاًّمحلا نب ةبعش :لاجرلا يف ملكت نَم لوأ"
 .ءالؤهو نيعم نب ىيحيو ،لبنح نب دمحأ هدعب 4 .ناطقلا

 مهيف مالكلاف ًالإَو ،هب ينغو كلذل ىدصت نم لوأ هنأ يعي :تلق

 نم ريثك نعع مث ، م هللا لوسر نع تباث مدقتم ًاليدعتو اًحرج
 .مهدعب نمف نيعباتلاو ةباحصلا

 .اهنع بذكلاو إطخلل ايغنو ةعيرشلل اًنوْص كلذ زوجو

 مافرأل ةقباطم ماقرأب امقرم بيذهتلا بيذهت باتك عم ارخؤم باتكلا اَذَم عبط دقر -1

 ركذ يف لامكإلا باتك اضيأ هشماهبو ،امهيف ثحابلاو ثحبلا ىلَع اليهست بيذهتلا
 رادب لامكلا بيذهت يف ركذ نم ىوس لاحرلا نم دمحأ مامإلا دنسم يف ةياور هل نم

 .م1995ط راطعلا ليمج يقدص :(هعجارو هطبض) 3ادّلَحُم 12 يف ركفلا

 .ة35-35/ ص ،ثيدحلا مولع :حالصنا نبا -2
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 .ةاورلا يف زاج دوهشلا يف حرخلا زاج امكو

 امأ :ديعس نب ىمحيل تلق :لاق دالخ نب ركب يبأ نع تيورو : لاق

 موري هللا دنع كءامصخ مهني۔اح تكرت نيذلا ءالؤه نوكي نأ ىشخت

 ىميصخخ نوكي نأ نم ةلإ بحأ يئامّصُخ اونوكي نأل :لاقف ؟ةمايقلا

 .“؟يئيدح نع بذكلا بذ مل مل" :يل لوقي ؛ ةلثم هللا لوسر
 لبنح نب دمحأ نم عمس دهازلا يبشخنلا بارت ابأ كا انغلب وأ انيرو

 اذه !كحيو :هل لاقف ءاملعلا بتغت ال خيش اي :هل لاقف ،كلذ نم امش

 ."ةبيغ اذه سيل ةحيصن

 تُيثتير كىلاعتو كرابت هللا يقتي نأ كلذ ف ذخآلا ىلع ث

 هيلع ىقبي رس ةَميسب ائيرب ٌميسِيو ،اًميلس حرج اليك لهاستلا ىقوتير

 ناك هنإ :ليق دقو- متاح يبأ نب نمحرلا دبع دمع ابا بسحأو .اهراع رهدلا

 نب فسروي ا انغلب وأ هانيوَر اميف \فاخ هانركذ ام لثم نمم لادبألا نم /.

 لاقف }ليدعتلاو حرملا يف هباتك أرقي وهو هيلع لخد فوصلا وهو يزارلا نيسحلا
 7 ث

 ێئامو ةنس ةئام ذنم ةنجلا ق مهلحاور اوطَح لق موقلا ءالؤه نم مك :هل

 .نمحرلا دبع ىكبف ؟مهباتغتو مهركذت تنأو ةنس

 ىلع ضرتعا نم ةشقانمو ليدعتلاو حرجلا ةيعورشم يف رثكأ حيضوتلاو عيسوتلا نم ديزملو -1

 نيب ةنزاوملاو يذمرتلا مامإلا باّتكَو .يزارلل ليلعتلاو حرجلا باتك :عجار نيثدحم
 امو 43ص ‘بحر نبال يذمرتلا للع حرش .235-236 ص نيحيحصلا نيبو هعماج

 .رتع نيدلا رون .د قيقحت .اهدعب
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 هنأ ©نيعم نب ىيحي نع سانلا ىلع هباتك أرقي وهو ثح هنأ انغلبو
 رثكأ ذنم ةنحلا يف مهلاحر اوطَح دق مهلعل ماوقأ ىلع نعطنل انإ» :لاق ى . ث ھ۔ ه. . ى ّ

 .باتكلا طقس ىَّتَح هادي تدعتراو نمحرلا دبع ىكبف .«ةنس يئام نم

 ال امي مهوحًّرجف \دحاو ريغ ىلع دحاو ريغ حرجلا يف أطخأ دقوأ

 .ملعأ هللاو ليدعتلاو حرحجلا ماكحأ يف مالكلا ىضم دقو ."هل ةّحرص

 ثيداحألا ماكحأ صيخلت يف فاطملا ةصالخ

 لوبقم :ىلإ ةماعلا ثيداحألا ماكحأ صلختسن فاطملا ةياهن يف

 تالامتحاو ،رابتخإلا للع ءارو ثحبلا لوح امهنيب كرتشمو ،دودرمو
 هجرأ لك دقنل نيثدحملا جهنم لومشل عطاق مزاج لكشب اهيف دقنلا

 لكشي اًميقد الومش ،اًنتمو ادس {ةَفاك ثيدحلا بناوج يف لامتحالا

 .اقباس هتنيب امك {ةلماك ةئيدقن ةفسلفو ةير

 :يضتقي اذهو ،هعمس امك ثيدحلل يوارلا ءادأ :وه لالا ساسألاف

 ةضيفتسم تاساردب كلذ نوثدحملا ققح دقو :يوارلا ةسارد الوأ -

 عت «(طبضلاو ةلادعلا) ةقثل يوارلا طورش اهيف اوعضوو ةقيقد ةعونتم

 مهخيراوت يفو مهئامسأ يف اوثحبف ،ةاورلا رومأ فشكت يتلا مولعلا اوعضو

 عاونأ نم اعون نيثالث يف لئاسملا نم لوصألا هذهب لصي امبو ،مهنكامأو

 .اهلعب امو 388 ص ©ثيدحلا مولع :حالصلا نبا -1
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 تلوانت قلا ةريثكلا اهفيناصتو ،اهلئاسمو اهعورف اهل ثيدحلا مولع

 .ةيِبزُج ةئيزج رار لُكِل ةبسنلاب اهتايئزج

 ىلع لُدَت دق "يوارلا صخش ىريس ىرخأ بناوج ثيدحلل إ ث

 وأ 6يرارلا ذخا يف نوكت نأ امإ :يهو ؛لقنلا يف ةمالسلا وأ فعضلا
 نيب ةكرتشم وأ ،نتملا نيع يف وأ ،دنسلا ةلسلس يف وأ ثيدحلل هئادا

 لامتحا لك اوعبتتو ،هلُك كلذ ثحب نوثح ىفوتسإ دقو ؛نتملاو دنسلا

 باوبألا نم باب ك ف الصفم هانمًلَق امبسح اهيف فعضلا وأ ةوقلل

 .ةحضاو ةجيتن رلك يف انصلختساو {ةقباسلا
 دق ،ةًّمحْا ةرين اةحيضاو ةميلس نيثدحملا ماكحأ تءاج دقف انه نمو

 لامتحا هجوأ نم هجو ٌلُكِل ةّماَئلا ةساردلا ىلع اهناينب ثيدحلا لهأ ماقأ

 دجن من نمو ؛مئالملا هعضوم يف اهنم لاح لك اوعضوو ،‘فعضلا وأ ةوقلا
 هوسُسأ اميف ةحصلا ةمف نم أدبت ءةجردتم ةقدب مسقنت ةرلاو لوبقلا يف مهماكحأ

 نسلاف "حيحصلا بتارم يقاب مث "ىرخأ نئارق نم هي امو ديناسألا مصأ نم

 يوقت طورشل هب لمعي دق يذلا ريسيلا فيعضلا ىلإ ،هريغل نسحلاف ،هتاذل
 رأ {ةلفغلاو طلغلا شحف نع ئشانلا وهو ديدشلا فيعضلا ًمُث كتمالس لامتحا

 كلف نم رش رهام من ل تفتلي ال كورتم اذهو ،قّسفمب امهتم يوارلا نوك

 ىلع هيبتلاو هنم ريذحتلا ليبس ىلع الإ هتياور زوحت ال قلتخملا بذكلا َوُهَو ةلك
 اهطورش هنم ةجرد لك تذح .درلاو لوبقلل قيقد مُلُس اذهف ،هبذك

 .ئلج حضاو وه امك امامت مئالملا اهمكحو
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 ةّماَع ثيداحألا عاونأ ىلع مكحلا صخلن نأ نكمي كلذ ىلع ءانبو

 ىلع بلاطلا نيعي نيرمت لودجك ،ةّيسيئر ماسقأ ةثالث ىلإ اهميسقتب

 .ظفحلا

 ةبتر يي لوبقلا طورش ىفوتسا يذلا وهو :لوبقملا :لوألا مسقلا
 رتاوتملا : ثيدحلا نم عاونألا هذه هتحت جردنتو ،لوبقلا بتارم نم

 .هريغل نسحلا هريغل حيحصلا تاذل نسحلا كتاذل حيحصلا

 طورش نم رثكأ وأ طرش هيف لتخا ام وهو :دودرملا :يناثلا مسقلا

 :اهنم طرش اك دقفل اكب اهدرسن ،عاونألا هذه هتحت جردنتو ،لوبقلا

 .حورطملا كورتملا عوضوملا :ةلادعلا لالتخال فعض ام 1

 ذ برطضللا ئ ركنملا &فيعضلا :طبضلا لال تخال فعض ام )2

 .جردملا بولقملا فحصلا

 «سلدملا ،قّلعملا ،لَضعملا ،لَسرملا عطقنملا :لاصتالا دقفل فعض ام (3

 نوكي نأ لمتحيف فوذحملا لاحب لهجلل دري مسقلا اذهو ،يفخلا لسرملا

 .ىلوألاب ركنملا ىفاشلا وهو :ذوذشلا مدع طرش دقفل فعض ام (4

 .طبضلا لالتخا ىلع ليلد هن

 ءلالعإلا هجوأ دحأب لمل وهو :ةلعلا مدع طرش دقفل فعض ام (5

 دنس يف عاطقنالا َنَميَبَت وأ يوارلا مهو نم سإ هيف ةللا نال دودرم اذهف

 .لاصتالا هرهاظ
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 لمتشي ال هنأل كلذو :دودرملاو لوبقملا نيب كرتشملا ثلاثلا مسقلا

 .ىرخأ انايحا لتحتو انايحأ هين عمتجت لب ،لوبقلا تافيص ىلع امئاد

 .عوفرملا يسدقلا ثيدحلا :عاونألا هذه مسقلا اذه تحت جردنتو

 يلاعلا لسلسملا ،نتنؤملا سنعنعملا كدملا ليصّتلا عوطقملا ؤفوقوملا

 روهشملا زيزعلا كدرفلا ،بيرغلا .ديناسألا ليصّتتُم ف ديزملا ،لزانلاو

 .ةقثلا ةدايز

 ةنزاوم ارد لب هذل دنسلا رانس س اوكب مل يلتلا
 نم ةريشك امغاونأ اهنم اوجرختساو ،انتمو اًدنَس ثيداحألا نيب ةمخض

 دجنو .تالوطملا يفو ٧َئَقَت اميف ةلَصفمو ةحورشم يه ،ثيدحلا مولع

 ءتاياورلا نم ههابشأ ىلع ثيدحلا ضرعب اوفتكي مل ةنراقملا هذه يف مهنأ

 .نآرقلا امّيسالو ،ةّيِرَّشلاو ةيلقعلا لئالدلا لك ىلع اضيأ هوضرع لب

 مهنجحب أأ فيك تبني هلك اذهو جردملاو عوضوملاو للعملا يف امك

 يلا ةئيجراتخلا لئالدلا ًلكِلَو ثيدحلا بناوخل الماش ءاج دق يدقنلا

 عطقي مْهفتم لطم لك لعجي امم ،هفعض وأ ثيدحلا ةوق ةفرعم ىلإ دشرت
 ديحولا ليبسلا وه مهجهنم نأب ‘ثيداحألا.ىلع مهماكحأ ةمالسب

 .تاَّيورملا نم دودرملا نم لوبقملا زييمت ىلإ لوصولل لماكتلل

 مولع ةساردل يفكي يذلا ليبسلا وه اذه يف ركذ ام لك سيلو

 ام لك اولطباف ءنآرقلا صوصن ىلع كلذ لك اوضرع لب يدل
 نإ رومألا نم رمأ يأ نأ ىلع نيملسملا رثكأ عمجأ كلذكو .اهفلاخ
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 .نآرقلا وه ذري ال يذلا ديحولا لصألا نأل ،هولطبأ ثيدح هضراع

 اذه ليمكتل ديزأسو ،حاضيإو نايب ةدايز هيبش ،رحب نم ةرطق هذهو

 ةيعرشلا ماكحألا جارختسا دن .م اهيلإ عجري يلا لوصألا ضعب لمعلا

 نم قرطلاب ةَيوَبَّشلا ثيداحألا نم ةدافتسالا ةيجهنم متتل \ثيدحلا نم

 هتاراشإ هيلإ ئموت امو هموهفمو ثيدحلا قوطنم من حلطصمو دنس

 .ملعأ هللاو

 ي و 7 ء

 اهعمجو ةتسلا نود نم لوا ركذ

 وأ ثيدحلا مولع ق فلأ نم لزأ ركذ ف مالكل ١ َدَقَت لق

 حلطصم وأ ثيدحلا مولع يف فلأ نم لزأ نأ كلذ ق انيبو هحلطصم

 ركذن :يأر .ةيدمحملا ةنسلا نود نميف مّكتن نأ انيلع ىقبو ثيدحلا

 ثيداحألا عمج :يأ .ةنسلاب هنع ربعملا ثيدحلا نيودت يف قبس نم ضعب

 :لوقأف 5(ةي هللا لوسر نع تيور ييلا

 “يرابلا حتف" باتك ةمدقم يف ىنالقسعلا رجح نبا ظفاحلا ركذ دق

 ) ل هللا لوسر 7 ديناسملاو عماوجلا ي اونًود لق اونوكي ةباحصلا كا

 :نيرمأل كلذو ‘بتكلا يف اهوبتر الو

 حيحص يف تبث امك اهتباتك نع مهاهن دق لي يبلا نأ :امهلوأ -

 ديعس وب أ ىور امل ،ميظعلا نآرقلاب كلذ ضعب طلتخي نأ ةيشحخ _ ملسم
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 ينع بتك نمو افيش يسع اوبتكت ال» :لاق ذم هللا لوسر نأ يردخلا
 .مَدَقَت امك 5«هحميلف نآرقلا ريغ

 نم لأ نأ “يرابلا حتف" ةمدقم يف ركد رجح نبا ظفاحلا ث امكر

 ماق نأ ىلإ ءامهريغر {ةبورع يبأ نب ديعسو حيبص نب عيبرلا ةنسلا عَمَج

 يف عيبرلاو {”همطوم يف كلامك ماكحألا اوندف ةشلاثلا ةقبطلا رابك
 هنايد يف ديز نب رباج امهلبقو (عيبرلا دنسُم :يأ) حيحصلا عماجلا

 ءاج نأ ىلإ ،“نونظلا فشك" بحاصو نوخرؤملا كلذ ركذ امك

 .سانلا هعبت ًمُت حيحصلا عماجلا فَّنصف يراخبلا

 سانلا ظفحأ اوناك _ صخلا برعلا مهز _ ةباحصلا أ :امهيناث =

 تلارت مث {ةباتكلا نوفرعي ال اوناك مهرثكأ نالو مهناهذأ نايس

 لوسر ىلإ هنم ةاور ةلسلس ىلع هباتك فلؤم لُك بيترت عم فيلآت

 ؤك مدقن امك يرجهلا سماخلا نرقلا يف كلذ لك ىهتناو .يق هللا

 ليخدلا نم اهتيقنتو ةَسُسلا ظفح كلذ نم ضرفلا ناكو ؛كلذ

 .نآرقلا دعب ماكحألا يف يناثلا لصألا اَهَتَأل عوضوملاو

 ءهريغ نم حيحصلا جيرختو \ثيدحلا مولعل نيعبتتملا ءاملعلا لكو

 كلذ ىلعو ؛يارغلا ةيمالسإلا ةعيرشلا ةمديخ ريخألاو لوالا مهضرغ ناك

 .ترصتب 8ص (ةَمدقملا) يراخبلا حيحص حرش يراسلا يده :رجح نبا .هجيرخحم مدمت -1 , ا .ة ۔ے 2

 .فرصتب ص مةَمَقْلا) يراخبلا حيحص حرش يراسلا يده :رجح نبا 2

 .باتكلا اذه نم 32 ص عجار -3
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 .ةنسلا عابتا ىلع بلاطلا بيردت وه اَذَه انلمع يف هانعبتت ام لك نإف

 المعو املع ةنسلا عابتا ىلع لمعلا ًمُت الوأ ليخدلا نم ةعيرشلا ةيقنتو

 امم امهريغو هقفو لوصأ نم اهل ةمّمتملا مولعلا نم كلذ حيحصتو كايتفو

 ةيعرشلا رماوألا أ ءيش ُإك بف بلاطلا ملعيلو . نوققحملا امهيف دهتجا

 :امهل ثلاث ال نيمسق مسقنت

 .هيلإ ئموي امو قوطنملا :لو

 ةيعرشلا صوصنلا مهفل نالصوملا ناليلدلا امهو "موهفملا :ايناث

 نل هب متكّسمت نإ ام مكيف تكرت يتإ» :ةلق هللا لوسر لوقل ،اهظفجو
 7 هللا باتك :ادبأ اولضت

 بلاطلا فرعت هنم يذلا حلطصملا ةسارد :وه ثيدحلا ملع عوضومف

 امو حيحصلا ماكحأ ىلع دمتعيف ،اهريغو ةّحيصلا نم يورملا ثيدحلا ةميق

 ىوصق ةرورضل لإ هعاونأب فيعضلا كرتيو ،هوحنو نسحلا نم ههبشي

 موهفمو حلطصمو هدنس نم كلذ ةساردب ةليفك عبرألا تاونسلا هذهو

 .ملعأ هللاو حيحصلا ثحبلا هيلإ ئموي امو ،هقوطنمو ثيدحلا

 تفلخ» :ظفلب 30 مقر ‘هلضفو هبلطو ملعلا يف باب (4) هدنسم يف عيبرلا هاور -1

 «(ص) ءيبَنلا تيب لهأ بقانم باب (32) بقانملا باَمك ىف يذملا هاورو .«.. .مكيف

 تكرت دق ينإ سانلا اَهُيأاي» :وه هدنع هظفلو ،طقف هنم لزألا رطشلا 13786 مقر
 / .رباج ثيدح نم «...مكيف

 بقنملا ةَّمِئأ راثآ مت .ةنسلاو نآرقلا ةيساسألا داوملا ةمدقم يف لعح اذه اندهعمو -2

 .سايقلاو عامجإلا نمو ،امهنم ةدمتسملا
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 لَوالاقحلملا

 ةوبنلا ثداحالانمةدافتسالاةَيجَهَنَم

 :عبرأ عاونأ نم تاصصختلا ددعتملا ريزغلا ملعلاب يوبنلا ثيدحلا نتم دوجي

 .تاملكلا رئاكتب دئاوفلا ترثاكت دقو ىحصفلا هظافلأ قوطنم (ا

 .تارابعلا ددعتب يناعملا ددعتت امإو ةميركلا ظافلألا كلت موهفم د

 ؛صاخشألا و ،ناكملا و ،نامزلا :اهنم ةريثك يه و ©فثيدحلا تاسبالم (ة

 .ثيدحلا دورو بابسا و ‘تاداعلاو ڵتانكسلا و \تاكرحلاو

 مكلت يعدتست دقو ؛ةعقوتم ةلثمأل تاريسفت يعدتست قلا هتاءاحيإ (4

 عوضوملاب نيتم طابترا اهل ثيداحأ ةلمج رشح تاريسفتلا و تاءاحيإلا

 .ةعقوتملا و ةعقاولا ةلئسألا مكلت نع اباوج نوكتل

 :نيتنئا نتيحان نم دئارفلاب رخآلا وه ثيدحلا دنس دوجي و

 ؛ممبادآ ركذ و٬مهئامسأ طبض نم اهيف امو ،ثيدحلا ةاور مجارت (ا

 .ليدعت و حرج نم مهعئابط و مهثادحأل ضرعتلا و
 و٬خشن و«هتاحلطصم نم هب لصتي ام و ثيدحلا ملع 2

 ...... كلذ ريغو ثيدحلا لكشم

 ثيدحلا قرط نأل «هبساني ام سلجب رُكل يطعي نأ سردملا ةهابن نمو
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 .هقوطنم (4 .هتاسبالم (3 .هعحلطصم (2 .ثيدحلا دس (1 :ةتس

 ءانثأ ايفاو اًحرش قرطلا كلت حرش رم دقو .هتاءاحيإ (6 .هموهفم (5

 مكلتبو ؛حيضوتلل ةلثمأ وأ الاثم اهنم ُإُكِل انمّدَقَو رفلا اذهل انتسارد

 .ةعئار ةيملع انونف ةيوبلا ثيداحألا نم ءاملعلا جرختسا ةتسلا قرطلا

 يف ارصتخم اثحب ةئيِجَهنَلا هتاه قيبطت يف عورشلا لبق بلاطلل مدقأسو

 نآرقلا قوطنم نم اهنك ذخؤت ةيعرشلا ماكحألا نل ءموهفملاو قوطنملا

 .ملعأ هللاو ،امهمرهفم نمو ،امهعباوتو ةلسلاو

 :قوطنملا

 دقو ،قوطنملاب ئدتبتف ‘كلذ ىلع قيبطتك 5يوبنلا ثيدحلا ةلأ عمو

 َ :نيمسق ىلإ قوطنملا ءاملعلا مست

 رأ ةقباطملا قيرطب مكحا ىلع هظفل ًلَد ام وهو :حيرص قوطنم 1
 ثيح نم زاجلاو ةقيقحلا :نامسق ةبانكلاو حيرصلا تل نُمضتلا

 زاجملاو ةبقيقحلا نيبو ،زاجا وأ حيرصلا ىقيقحلا هانعم يف ظفللا لامعتسا

 ضعبو ،ةيانك اهضعبو حيرض ةقيقحلا ضعب نال يهجو صوصخ مومع

 ضعبو ،ةيانك هضعبو حيرص زاجحلا ضعبو ،زاحب هضعبو ةقيقح حيرصلا

 .")هقفلا لوصأ يف كلذ نيب امك ةقيقح اهضعبو زاجب ةيانكلا

 .اهدعب امو 193 ص ،1ج ةيفلألا ىلع سمشلا ةعلط حرش :يملاسلا :عوضوملا يف عجار -1

 :نينيعلا وبأ ناردب .اهدعب امو 292ص ،1ج ،يمالسإلا هقفلا لوصأ :يليحزلا ةبهو .د
 .اهريغر اهدعب امو 394 ص ،يمالسإلا هقفلا لوصأ
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 فشكنا يأ !انيب اروهظ هنم دارملا رهظ ام وهف :حيرصلا امأ

 ةقيقح لمعتسملا ظفللا كلذ ناك ءاوس ،هل لامعتسإلا ثيح نم اماشكنا

 يف امك كلذل عضؤ دق ظفللا نأ ذإ ،نُمضتلا وأ ةقباطملا قيرطب ،ااجم وأ

 ًلَد ثيخ «[275 ةرقبلا] ابرلا مَرَحَو عيبلا للا لَحألظ :ىلاعت هلوق

 ميرحت ىلع ةقباطملا قيرط ىلعو عيبلا زاوج ىلع حيرصلا هقوطنمب صنلا

 نإ 8''«هترثع هللا لاقأ هتعيب اًملسم لاقأ نم» :ةلق هلوق هلثمو .ابرلا

 .رجألا ترب ىلع نيمضتلا قيرط ىلعو .ةلاقإلا ةّيِعرَتش ىلع هقوطنم لد
 عومجمن ؛يلصألا رمنلا لولدم نم ليلد هل نكي مل ةرثعلا ةلاقإ أل

 .رجألا توبث ىلع نيمضتلاو عيبلا ةلاقإ وهو حيرصلا نيّصنلا

 مازتلالا قيرطب مكحلا ىلع ظفللا ةلالد وهف :حيرص ريغ قوطنم (2

 دووَمْلا ىلعو :ىلاعت هلق لثم كلذو ،ىنعملا كلذل مزلتسم ظفللا نأ ذإ
 ىلع «هل» ظفل لدف 233[5 ةرقبلا] همروُرُعَمْلاب هت وسِكو هقزر ,هل

 كلذ تامزلتسم نمو .ملل ال بألل نوكي بسنلا أ مازتلإلا قيرط
 نيذه ةدافإل عضوي مل مألا ظفل اف ،مألل ال هيلع ةعضرملا ةقفن توبث

 حيرص نأ كلذر }هيلع صوصنملا مكحلل مزال امهنم الك نكو ،نيمكحلا

 نك اذإ ؛َنهنوسكو تاقلطملا تاجوزلل ةقفنلا بوجو ىلع رصني ةيآلا

 بانك يف دواد وبا هاورو .امامت ظفللا اذهب 30 ص ،4ج .ةيارلا بصن يف يعليزلا هجرخأ -1
 باب (26) عويبلا باتك يف هجام نبا هاورو .3460 مقر .ةلاقإلا لضف يف باب ©عويبلا
 .ةريره يبا ثيدح نم 2199 مقر ةلاقإلا
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 هب موكحم بّسنلاف قلطملا جوزلا نم مهنبجنأ نيذلا ًرهدالوأ نعيغري
 .كلذ لجأل ةقفنلا هيلعو ©بألل

 لَد دق ءارقتسالا اف مكحلا ىلع حيرصلا ريغ قوطنملا عاونأ امأو

 :ةثالث عاونأ مكحلا ىلع ةلالدلا يف هل حيرصلا ريغ قوطنملا تأ ىلع

 .ةراشإلا ةلالد (3 ءاميإلا ةلالد (2 .ءاضتقالا ةلالد (1

 .ملكتملل دوصقم مزال :ىلع ظفللا ةلالد عت :ءاضتقالا ةلالد 1

 لم دقو .ةيمرلا وأ ،ةّيلقَعلا هتّحيص وأ مالكلا قديص هيلع فقوتي

 ؛رم ةق رقس ىلع ؤأ اصيرم مكني نامك نمق :ىلعت هلوقب هل ءاملعل
 نم ةدف ،«رطفأف» :وه ارمضم هل اوردق ثيح [184 ةرقبلا] هرخأ ما

 رفاسملا وأ ضيرملا رطفأ اذإ الإ بجي ال رخأ مايأب ءاضقلا نال رخأ مايأ

 ١ .امهيلع ءاضق الف اًَرطفي مل نإف

 ال ملكتملل دوصقم مزال ىلع ظفللا ةلالد يهو :ءاميإلا ةلالد 2

 مكحلا أ نيح يف ،اعرش وأ القع هتّحيص الو مالكلا قديص هيلع فقوتي

 ذإ غاستسُم الو لوبقم ريغ هب هنارتقا ناكل ليلعتلل نكي مل ول هل نزنقملا

 :هلوق ةت هللا لوسر مالك نم هلاثم .هب نزتقا ام نيبو هنيب ةمءالم ال

 0«قح ملاظ قَّرَعل سيلو ،هل يهف ةتيَم وأ _ اتاوم اضرأ ايحأ نَم»

 .1378 مقر ،تاوملا ضرأ ءايحإ يف ركذ ام باب (38) ماكحألا باتك يف يذمزتلا هاور -1
 نم 33073 مقر ،تاوملا ءايحإ يف باب ،يفلاو ةرامالاو جارخلا باتك يف دواد وبأ هاورو
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 ىلع تاوملا ضرألا ةئيكلم بر ةلفق هللا لوسر ث دجن صنلا اذه يفن

 ضرألل ءايحإلا أ ىلع هيبتو ءامإ ةلالد هذهف .هل يهف ‘ترجب اهئايحإ

 رم سيل يملفلا ءايحإلا أب كلذ ىلع ه هيك .كلما لع ره ؛ةل
 .ءاميإلا ةقيرط ىلع «قح ملاظ قَّرَعل سيلو» :هلوقب عورشملا ءايحإلا

 دوصقم ريغ مزال ىلع لادلا ظفللا يهو :ةراشإلا ةلالد 3

 هيضتقي ام نكل ،هنّحيص الو مالكلا قديع هيلع فقوتي ال ؛ملكتملل
 نمو .هيلإ اموأ الو هيلإ رشي مل صنلا :يأ وهف ،هيف لمعلا بولسأ

 اذه يف ةلأسملا نع مهرنغأ» :رطفلا ةاكز قدصم نأش ىق ةلفق هلوق هتلثمأ

 ةاكزلا نأ ةراشإلاب تبثو رطفلا ةاكز ةّيِعرَش 5ةرابعلاب تبثف 3‘«مويلا

 جورخلا لبق نوكي نأ.يغبني اهجارخإ نأو ،تاجاحلا يوذل لإ ىطعت ال

 .ديعلا ةالصل ىلصملا ىلإ

 : موهفملا

 نم مهن ام مرهفملار .موهفملل لصأ قرطنملاو قوطنملا لباقم :موهفملا

 .ةفلاخم مرهفمو ةقفاوم موهفم :نامسق وهو ،قطنلا لحم ريغ يف ظفللا

 يف (ىربكلا) يقهيبلاو .امامت ظفللا اذهب 432ص ،2ج ٬ةيارلا بصن يف يعليزلا هجرخأ -1

 باتك يف مكاحلاو .7739 مقر ،رطفلا ةاكز جارخإ تقو باب (119) ةاكزلا باتكك
 نبا ثيدح نم ،«مويلا اَذَه فاوط نع مهونغا» :ظفلب [131 ص ثيدحلا مولع ةفرعم

 .رمع
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 توكسلا لحم يف ظفللا لولدم نوكي ام وهو :ةقفاوملا موهفم :الوأ

 موهفمو ىلوألاب موهفم :ناعون وهو "قطنلا لحم يف هلولدمل اقفاوم

 ًنإ» :ذقق هلوق ىلوألاب موهفملا وهو لوألا عونلا ةلثمأ نمو .ةاواسملاب

 ماركإلاو ناسحإلاو ةلصلا تناك اذإف ،©«هيبأ ةو لهأ دلولا ةليص ربلا ربأ

 ماركإلاو ناسحإلاف ،هبيطأو ربلا ربأ نم مهبحي ناك يذلا بألا باحصأل

 موهفملا وه اذهو ،ىلوأو ىرحأ باب نم يه هسفن باألاب ةبحلاو ةعاطلاو

 كلوق ،نايصعلا مذو ،اضيأ بحلاو ةعاطلا بوجو يف هتلثمأ نمو .ةَّيلَوَالاب

 فأ امهل لقت ًالَق اَمُْهَالِك أ اَمُهُدَحا ربكلا كدنع نعلي امل : :ىلاعت

 نم فقأفلا ناك اذإف [23 ءارسإلا] هاميرك الوق اَمُهَل لقو اَمُهرَهنَت ال
 .امل ةعاطلاو ناسحإلا باجيإ ىلوأ باب نمف هنع يهنم دلاولا باطخ

 امنيب» :افق هلوق _ ةاواسملاب موهفملا وهو _ يناثلا عونلا ةلثمأ نمو

 ًرَع هللا رمأ ،امهيف لاتخي نيرضخأ نيدرب يف جرخ مكلبق ناك نمم لجر

 ركذ ثيدحلاف 8‘“«ةمايقلا موي ىلإ اهيف لجلجتي وهف هتذخأف ضرألا لجو

 ،نيضيبأ وأ نيرضخأ نيدرن يف لاتخا ولف نيرضخأ نيدرب يف لاتخي الجر

 ال ربكلاب ُقلَعَعَت ةمرجملا ال ياوس مكحلاف ةلذب ةءابع يف لاتخا وأ

 مقر ،امهوحنو مألاو بآلا ءاقذصأ ةلص لضف باب (4) ةلصلاو ربلا باتك ىف ملسم هاور -1

 دلاولا قيدص ماركإ يف ءاح ام باب (5) ةلصلاو ربلا باتك يف يذمزتلاو .(2552) 1
 .رمع نبا ثيدح نم 01903 مقر

 مقر ‘568ص ،3ج ‘عضاوتلا يف بيغرتلا باب بيهزنلاو بيغرتلا باتك يف يرذنملا هاور -2
 '.ةريره يبأ ثيدح نم ،كغللا يف فالتح! ع: :382س :9 ،ةيلحلا يف ميتن ربأز .2
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 يف نوكي ًركلا نإف ،ربكلاو مكاميإ» :ةلق هنع درو دقو .سابللا عونب
 بحل دحا وهو ةقفاوملاب موهفملا وه اذه 3"»«ةءابعلا هيلع اَمَكِإَو لجرلا

 .باطخلا
 تركسملل مكح توبث ىلع ظفللا ةلالد وهو :ةفلاخملا موهفم :ايناث

 .مكحلا يف ةربتعملا دويقلا نم ديق ءاهتنإل قوطنملا هيلع لد اَمِل اًملاخم هنع
 موهفمو 5ةياغلا موهفم :عاونأ ةعبس يملاسلا اهدع ةفلاخملا عاونأو

 مرهفمو "بشلا موهفمو ،طرشلا موهفمو رصلا موهفمو ددعلا

 .ثءانثتسإلا موهفمو ؤ©فصرلا
 ةلعلا موهفم ‘طرشلا موهفم \ةفصلا موهفم :ةرشع هريغ اهدعو

 ،نامزلا فرظ موهفم ،ددعلا موهفم ، ءانثتسالا موهفم بقللا موهفم

 يزاغلا نبا اهمظنو .ةياغلا موهفم رصحلا موهفم ،ناكملا فرظ موهفم

 : وهو ©}‘تيب ق

 .11 مقر 561ص {.3ج ضعضاوتلا يث بيغرتلا باب "بيغرتلا باتك يف يرذنملا هاور -1
 .. ثيدح نم \491ص ،10ج ،حتفلا يف رجح نباو

 :دًّمَع نب يماسلا مولس نب ديح نب هللا دبع (م1914- /ه1286-1332) :يملاسلا -2

 يف هنافور هدلوم ،هرصع يف ملعلا ةسائر هيلإ تهتنا .ةيضابإلا نايعأ نم ؤهيقف .خرؤم

 ط ۔“بيبح نب عيبرلا دنسم حيحصلا عماخل حرش" :هفيناصت نم .اريرض ناكو ،نامُع
 .اهريغو - ط _ “لوقعلا راونأ قراشم"و ۔ ط هل “ةيفلألا ىلَع سمشلا ةعلط حرش”و

 : .فرصتب 84ص ‘4ج مالعألا : يلكرزلا

 .263ص ،1ج ةيفلألا ىلع سمشلا ةعلط حرش باتك :يملاسلا -3

 .362ص ،1ج ،يمالسإلا هقفلا لوصأ :يليحزلا ةبهو .د -4
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 .اييغ رصحو نيفرظ ةعو اينث بقلو للعو طرتشاو فص

 ةيوبلا ثيداحألا نم ةذوخأم ةرشعلا ميهافملا مكلتل ةلثمألا هذهو

 نم مهنمف نويلوصألا اهيف فلتخا ميهافملا هذه نأب ملعلا عم {ةفيرشلا

 :اهبيترت اذهو طسوت نم مهنمو ،اهب ذخألا يف ددشت

 دّئيقملا مكحلا فالخ تربُث ىلع رصنلا ةلالد وه :ةفصلا موهفم (1

 :لاوقأ ةثالث ىلع هيف فلتخا دقو ،©فصولا كلذ هنم ىفتنا نمب فصوب

 ."«ةاكز منغلا ةمئاس يف» امك لاح يف ةمحو .ةّسُجب تسيل ،ةّبُح

 ثيدح هتلثمأ نمو .«ةاكز ءاضيبلا منغلا يف» :ليق ول اَمُك ،ةّجُحب سيلو

 عض خلا«...ةاش ةئامو نيرشع ىلإ نيعبرأ نم» :هلوق ةلت هللا لوسر

 روهمج هيلإ بهذ امك ةفولعملا ريغ :يهو ،«ةمئاسلا»ب ق هفصو

 مهدنعف هريغ امأو {ةفولعملا :ةمئاسلا ث ىلإ كلام مامإلا بهذو ةمئألا

 ال ةيعارلا منغلا يف ةاكزلاف ؛اهل فصو يهو ةيعارلا :يه ةمئاسلا

 فيعض وهو كلام هيلإ بهذ ام ىلإ انباحصأ ضعب بهذو .ةفولعملا

 .نأشلا ىف ةندأل

 بّشلاو» :حاكنلا ةيالو يف ةلفق هلوق اضيأ ةفصلا موهفم ةلنمأ نمو

 ىشنألا نوربجي الف 5“)«اهتمُص اهنذإو ،رمأتست رُكبلاو ،اهسفن نع برعت

 .115رص ،4ج ،قشمد خيرات بيذهت يف ركاسع نبا هدررأ -1

 هاورو .1872 مقر ،بّتيثلاو ركبلا رامثتسا باب (11) حاكنلا باتك ىف هجام نبا هاور -2

 .يدع ثيدح نم ،ظفللا يف فالتخا عم 5264 مقر ،1ل8ص ،17ج ريبكلا يف ناريطلا
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 يف ءاسنلا اورواش» :ةق هلوقل كابي وأ اًرُكب تناك ءاوس ،جاوزلا ىلع

 جاتحي» :يرامل ظفاحلا لاق كلذلو 8''رهئاوهأب َرهوقحلاو َنرهعاضبأ

 لولا اهجوزف حرصت مل اذإف ،ابّنيث تناك اذإ اهنذإ حيرص ىلإ لولا

 ىلع افوقروم ةفينح وبأ هلعجو يعفاشلا دنع اًّمَلطم لطاب اهج اوزف

 .ةزاجإلا

 طرشب مكحلا ضيقن تربل ىلع صنلا ةلالد وهو :طرشلا موهفم (2
 .هافن نم مهنمو هب ذخأ نم مهنم موهفملا اذهو طرشلا كلذ مادعنا دنع

 .”«كيلع ام تيضق دقف كلام ةاكز تيدأ اذإف» ٥: هلوق هتلثمأ نمو

 ةلا نم هيلع ام ىضق دقف اهقحتسمل اهعفد نأب هتاكز ملسملا ىدأ اذإف ا

 اَمّئِإَو !مازلإلا ليبس ىلع هلام نم ءيش جارخإب بلاطت الو \©بجاولا

 ةؤي مل يذلا نأ هموهفمو ؛هسفن هب تحمس امب بدنلا ليبس ىلع قدصتي

 ام جارخإب بلاطم وهو ءهيلع ام ضقي مل يعرشلا هجولا ىلع هتاكز
 عوطتلا ليبس ىلع هجرخي ام هيفكي الو الجآ وأ الجاع نإ هتُمزب

 د

 .ع ربتلاو

 نإ حفأ» :ةبلعث نب ماًمض يباحصلل ةت هلوق اضيأ هتلثمأ نمو

 .ظفللا اذهب هجيرخت ىلع فقن مل -1

 ةاكزلا يف هللا ضرف ىدأ نم نأ ىلع ليلدلا باب (3) ةاكزلا باك يف يقهيبلا هارر -2

 عم (14) 1440 مقر {ةاكزلا بامك يف مكاحلا هاورو .7240 مقر ...هنم رثكأ هُيَلَع سيلف

 .ةريره يبأ ثيدح نم ،هرخآ ىف ةدايز
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 ضرع امدنع «صقنأ الو اذه ىلع ديزأ ال هللاو» :لاق امدنع (!"«قادص

 .مالسإلا عئارش هللا لوسر هيلع

 ل و بذك نإ باذعلا نم وجني الو حلفي ال هنأ طرشلا موهفمف

 .هنيميب ري م و ،لوقلا قدصي

 . يه هللا ةملك نوكتل لتاق نم» :ةقي هلوق هتلثمأ نم :ةلعلا موهفم (3

 إدبملا اذهل لتاقت ال يذلا أ ةفلاخملا موهفمف ،}«هللا ليبس يف وهف ايلعلا

 .«هللا ليبس يف» ةرابع تحت لخدي الو يضرم ريغ هلاتق إف فيرشلا

 لوسر اي» :لاقو لأس يذلا لئاقلا لئاسلل اباوج ثيدحلا اذه ءاج دقو

 ىريل لتاقي لجرلاو ركذيل لتاق لجرلاو ؛منغملل لتاقي لجرلا ،هلل ا
 .«؟هللا ليبس يف نمف ‘هناكم

 ام هل رفغ اباستحاو اناميإ ناضمر ماص نم» :ةت هلوق هتلثمأ نمو

 لوعفم اَهَتزأ ىلع تدرو «اًناستحاو انامإ» ةرابعف 5}«هبنذ نم َدَقَت

 باتك يف يئاسنلاو .55 مقر عئارشلاو مالسإلاو ناميإلا يف باب (9) هدنسم يف عيبرلا هاور -1
 .هللا ديبع نب ةحلط ثيدح نم 5457 مقر .ةليللاو مويلا ف تضرف مك :باب (4) ةالصلا

 .123 مقر ،اسلاج املاع مئاق َوُهَو لأس نم باب (45) ملعلا باتك يف يراخبلا هاور -2
 5150 مقر ...ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل لتاق نم باب (42) ةرامإلا باتك يف ملسمو

 .ىسوم يبأ ثيدح نم

 .327 مقر ،ناَتضَتَر لضف يف باب (54) موصلا باتك يف عيبرلا هاور -3
 يبأ ثيدح نم {38 مقر ،ناميإلا نم اباستحا ناَضَمَر موص باب (28) ناميإلا باتك يفو
 . ةريره
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 رأ اًئافن ماص يذلا 1 هموهفمر ءانباحصأو ئوانملا مامإلا لاق امك هلجأل

 .هبنذل نارفغ الف هباوثو هللا ةاضرم نع ٌءانغتساو الامهإ

 ىلع ملعلا مسا رأ سنجلا مسا قوطنم ةلالد وهو :بقللا موهفم (4
 ابرب نولوقي مهنأل هب لبنح نباو "انباحصأ ذخأو روكذملا همكح يفن

 ةضفلاو بهذلاب بهألا» :هلوق وهو ثيدحلا مكُخ قفاو نإ لضفلا

 .لشب الشم حلملاب حلملاو ربلاب ربلاو ريعشلاب ريعشلاو رمتلاب رمتلاو ةضفلاب
 نإف اوس يطعملاو ذخآلاو ،ىبرأ دقف دازتسا وأ داز نمف ديب ادي

 .“»«متئش فيك اوعيبف ناسنحلا فلتخا

 لإ ىفاعم يمأ لك» :ةلق هلرق هتلثمأ نمو :ءانثتسالا موهفم (ة

 مُث افخ يف اهوبكترا قلا مهبونذب نوثدحتي نيذلا يأ >«نيرهاجملا

 ءايحتسا يف انبونذ اوبكترا نيذلا حماسو وفعي هللاف سانلا اهب نورهاجُ
 قحم افافختسار ءازهتسا مهبونذب نوثدحتي نيذلا نيراجلا نكل ،راتتساو

 ريتسملل وفعلا لوصح نذإ قوطنملاف .هللا نم بضغو تقم لحم وهف هلل ا

 حرش :شيفطا بطقلا) تالَوطملا يف كلذ نيب امك .انباحصأ نم ضعبلا هب ذخأي ملو -1

 .(39ص/8ج ثلينلا

 مقر هنم لرألا رطشلا ،َشفلاو خاسفنالاو ابرلا باب (34) عويبلا باتك يف عيبرلا هاور -2
 (33) عويبلا باتك يف اضيأ هنم يناثلا رطشلا ىور امك ،سابع نبا ثيدح نم 474

 .سابع نبا ثيدح نم &571 مقر طرشلا عيبو رايخلا باب

 ةدابز عم ،ك721 مقر ،هسفن ىلع نمؤملا رتس باب (60) بدألا باتك يف يراخبلا هاور 3

 .ةريره يبأ ثيدح نم رخآ يف
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 لوصح وه ةفلاخملا موهفمو .رهاجملا نع وفعي الو فللا نم ءايح ةيصعملاب

 .ءانثتسالا موهفم وهو ءافافختسا سانلل هنلعيو هبنذب رهج يذلل تقملا

 `  « م , ,

 هلل ا ىلع درش نم الإ ةنجللا لخدي مكلك» : لك هلوق اًمضيأ هتلثمأ نمو

 ام هللا ىقتاو ةملسملا ةعامجلا عم ناك يذلاف 5©}«هلهأ ىلع ريعبلا دارش

 أ هموهفمو ،ةنحلا لهأ نم هللا ءاش نإ وهف ،تايهنملا نع ىهتناو عاطتسا

 باحصأ نم وهف ةعئاطلا ةملسم ١ ةعامجلا عم ره الو احلاص المع

» 
 مومحي نم لظو ،ميمحو مومس يف لامشلا باحصأ ام كاردأ امو ،لامشلا

 .ملعأ هللاو ميرك الو رداب ال

 ءافتناو !صوصخم ددعي دتقملا رصنلا ةلالد رهو : ددعلا موهفم )6

 هب ذخأي ل و ةمئألا ضعب هب ذخأ دقو ددعلا ققحت مدع دنع مكحلا

 ّ ُ .  ٧

 دح ق الإ طاوسا ةرشع قوف دلجي ا»” : :ت هلوق هتلثمأ نمر . نورخآ

 لب زوجي ال بيدأتلا يف ددعلا اذه ةزواحب أ هموهفمو ،«هللا دودح نم

 ق دحلا لثم ئ ةنس وأ نآرق نم عرش نيعم ددع ىلع صن اذإ الإ عنمي

 دبع دّيسلا نع يور ام اضيأ هلثمو ،ةئام انزلا يف دلخلاو ،نونامت فذقلا

 6يج ردلا يف يطويسلاو .120ص ،كج قشمد خيرات بيذهت يف ركاسع نبا هدورأ -1

 .359ص

 دراد وبأ هاورو 01463 مقر ،ريزعتلا يف ءاح ام باب (30) دودحلا باتك يف يذمزنلا هاور -2

 .ةديرب يبأ ثيدح نم 34491 مقر ،ريزعتلا يف باب تايدلا باتك يف

- 374 - 



 تضم اذإ هنإف هنأرما نم ىلآ لجر اميآ» :هلوق ،اليإلا يف رمع.ني هلا

 تضم اذإ هيلع قالط عقي الو ،يفي وأ قلطي ىَّتَح فقو ،رهشألا ةعبرألا
 ةعبرأ دعب لإ عقي ال ءاليإلا نأ هموهفمف ،«فقري ىّسَح رهشألا ةعبرألا

 مامأ جوزلا فقوي ام دعب ألإ عقي ال قالطلاو .كلذ لبق سيلو ،رهشأ

 ةرشعلا نسحير هتجوز ىلإ عجري نأ امإف ةملسملا ةعامجلا وأ يضاقلا

 مهئاسن نم نولوي نيذلل» :لاعت هلوقل كلذو ،اهقنطب نأ امإو لعف
 قالطلا اومَرَع نإو ميحر هوفع هللا ن اوُءاف نإ رهشأ ةعبرأ صرت

 إطو نع عانتمالا ىلع مس ءاليإلاو .[226 ةرقبلا] ه«ْميِلَع عيمس هلل ا نف

 ةجوزتم يه ال اهلعجو ،اهب رارضإلا دصق ةّحيصلا ةلاح يف يهو ،ةجرزلا

 .ةقلطم يه الو

 :ق هلرف امهتلمأ نمو 5ينامزلاو يناكملا فرظلا موهفم (8-7
 ,0ثمجحلا كردأ دقف عمج ةليل نم رجفلا عولط لبق ءاج نم ،ةفرع جحلا»

 ديع ةليل وهو نامز ىلعو ،ةفرع ضرأ وهو ناكم ىلع لمتشي ثيدحلاف
 ن رشاعلا ةليل ةفرع ضرأب جاحلا فقي نأ هيف طرتشي جحلاو .ىحضألا

 ضرأ جراخ فقر يذلا أ هموهفمو .اليلق ازج ولو ةّجِلا يذ رهش

 كلت نم جرخ هنكلو ةفرع ضرأ يف فقو يذلاو جحلا هنم حصي ال ةفرع

 علط ىّتَح فقي مل وأ ،رشاعلا مويلا ةليل نم سمشلا بورغ لبق ضرألا

 رمعي نب نمحرلا دبع ثيدح نم 9 مفر .399ص جحلا باتك ق يديمحلا هاور -1

 .يليدلا
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 كلذ وحنو لباق ماع نم هّجَح ديعي نأ هيلعو ،هل جح الف ديعلا موي رجف

 .فرظلا دوجو هيف طرش امم

 توبثو ،هيف رصح ام ريغ نع روصحملا ءافتنا وهو :رصلا موهفم (ه

 دور ببسو _«ضارت نع عيبلا امَِر» :ل هلوق هتلثمأ نمو .هضيقن
 اولأسف عوج سانلا باصأ دقو ريعشو رمتب مرق ايدوهي نأ ثيدحلا اذه

 عقو اذإ هتنأ ثيدحلا قوطنمف .هركذو ،ىبأف مهب رّعسي نأ هللا لوسر

 عقو اذإ عيبلا ث هموهفمو ،تبثو عيبلا حص يزنشملاو عئابلا نيب يضازنلا

 كلم ىلع عيبملا يقبو ،َحصي الو عيبلا دسف ىضر نودبو هاركإ نع

 سيل يأ ،'ث}«هلوسرلو هل لإ ىمج ال» :ةفق هلوق هتلثما نمو .عئابلا

 مهباكرو نيملسملا ليخب ىمحي ام ألإ ةحابم ضرأ يف ىعرملا عنم دحأل
 هل ةحابملا ضرألا ىمح زاوجب رعشي هقوطنمف ؛لمحلاو داهجلل ةدصرلل
 ةّتلهاجلا هلعفت تناك امك صاوخلل ضرألا ىمح أ هموهفمو ،هلوسرلو
 ةغللا يف تعضو دق رصحلا تاودأ تل موهفملا اذه ةَر نم كانهو .زوجي ال

 .اًغم يفنلاو تابثإل

 ملسمل لحي الو ،ةقفصلا دعب رايخلاو» :ةدايز عم (185ص ،2ج ،هريسفت يف ريثك نبا هدروأ -1

 .السرم ،نارهم نب نوميم ثيدح نم «امنإ» :ةظفل نودبو «املسم شغي نأ

 لحرلا وأ مامإلا اهيمحي ضرألا باب ،ءيفلاو ةرامإلاو جارخلا باتك يف دواد وبأ هاور -2

 ؛نيلوقلا دحأ يف ةصاخ هل ىمحلا باب (34) حاكنلا باتك يف يقهيبلا هاورو 3083 مقر

 .ةماثج نب بعصلا ثيدح نم 013371 مقر
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 ءاج ام ءافتنا ىلع ةياغب ديق يذلا صنلا ةلالد وهو :ةياغلا موهفم (0

 هب اولاق نررثكلاو كلذ دنع ضيقىلا توبثو ةياغلا هذه دعب مكُح نم هب

 هللا يضر ةشئاع ةديسلل ةق هلوق هتلثمأ نمو .هافن نم ةّمتو هوضتراو

 كا ريغ جاحلا لعفي ام يلعف» :جحلاب ةمرحُم يهو تضاح امدنع اهنع

 هنّحيمر «فاوطلا يف طرش رهطلاف 8«يرُهطت ىصَح تيبلاب فوطت ال
 نأ همرهفمف ،رذعل مّميتلاب وأ ءاملاب ىرغصلاو ىربكلا نيتراهطلاب دقعنت

 وهر }ىرصق ةرورضل ألإ اهنم حصي ال ضئاح يهو تفاط اذإ ةأرلل
 ىلع رفاسي نمل مويلا ةبسنلاب لماحلا بكرملا وأ ءاهنع ةلفاقلا لاحترا
 لبف ةأرملا لستغت نأ ةرورضلا هذهل ءاملعلا زوجي دقو ،ةرخابلا وأ ةرئاطلا

 اهجرف ىلع عضتو ءاهرحنو ءاضيبلا ةصقلا روهظ لبق هدعب وأ مدلا عاطقنا
 كرتب اهّمَح لطي ًالثل تيبلاب فوطتو مدلا عنمي عنام نم هوحن وأ انغامق

 ىقبتو اهتقفر بهذت ال ىتحو {جيحلا ناكرأ نم نكر وهو ،فاوطلا

 ال» :ةيم هلوق اًضيأ هتلثمأ نمو .تاروظحملا حيبت ةرورضلاو .ةعئاض

 مكيلع غ نإف ،هررت ىّتتَح اورطفت الو ،لالهلا اورت ىَستَح اوموصت

 ،لالملا ةيؤرب تبثت موصلا ةًّحيصف 5}«نينالث اومتا» وأ «هل اوررقاف

 يراخبلا هاور 0440 مقر جحلا يف ضئاحلا لعفت ام باب (11) جحلا باتك يف عيبرلا هاور -1

 نم 01650 مقر ...فاوطلا ألإ اهلك كسانملا ضئاحلا يضقت باب (81) جحلا باتك يف

 .ةشئاع ثيدح

 .هجيرخت مدقت -2
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 رأ ةيؤرلا نودب مايصلا ث هفوهفمف ،لالهلا ةيؤرب مصي ديعلا نوي زاطفإو

 .ملعأ هللاو راطفإلا اذكو ،َحصي ال تكش ىلع

 لو ،موهفمو قوطنم نم مكحلا ةلالد نم هنايب تدرأ ام رخآ اذهو

 ل ام ىلع دَّرَو ام سيقيو ،ةلدألا كلت عضي نيأ ملعي نأ ةنسلا لماحل دب

 . دري
 م
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 يناثلا قحلملا

 سملا تانرورضلا ظفح ىف ةّئِعرَّشلا ةدعاقلا ىف

 ةبترم يهو ،ةسمخلا مالسإلا دصاقم رأ ةعيرشلا دصاقم اًمضيأ فرعتو

 ظفح (4 .لقعلا ظفح (3 .سفنلا ظفح (2 .نيدلا ظفح (1 :يلي امك

 .دصقلاو ،ةمولعم عرشلا يف اهلئاسمو .لاملا ظفجح (5 .ضرعلاو لسنلا

 نم مصعي هجر ىلع هيف سانلا فرصت طبضو ملاعلا ماظن ظف اهنم

 دسافملا بانتجاو حلاصملا ليصحتب نوكي امنإ كلذو كلاهتلاو دسافتلا

 نيبأ نأ يلع قيقحف ؛ةدَّسفملاو ةحلصملا ىنعم هب ققحتي ام بسح ىلع

 ءارش ةروظحملا دسافملاو ءارش ةربتعملا حلاصملا عاونأل رئاظنو ًالاثمأ

 نم عراشلا دوصقم اهب فرعي ةكلم ةعيرشلا دصاقم ملعب ملاعلل لصحتل
 .ةمألا لاوحأل دسافملاو حلاصملل ضورع دنع هوحن وحنيف ،ميهافملاو ظافلألا
 ةتوافتم ةريثك حلاصملا أ كلذ ىلإ ملعلا اذه ةجاح هجوو .اًرَدو اًبلج

 ةنرافتم اضيأ اَهَتَأو ءةعامجلا رأ ةمألا لاوحأ حالص يف ،اقعضو ةّوق راثآل

 تالطبم رأ ،اهراثآل تادضعم نم ءاهب ةقاحلاو ةضراعلا ضراوعلا بسحب

 درصقم هنأ ققحتت ام اهنم ربتعي امنإ اضعب وأ الك راثآلا كلتل

 اريثك يفنت دصاقم ةعيرشلا تءاج دقو .ةقبنم ةريثك حلاصملا نل ،ةعيرشلل

 اضوع تبتر حلاصم نامزألا ضعب يف ءالقعلا اهربتعا يلا لاوحألا نم
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 ريغ نوكي نأ زوجي ال عراشلا دصقم ن معن ؛اهنم حجرأ حلاصم اهنع

 قح نمف .ةحلصم لك هنم ادوصقم نوكي نأ مزلي سيل هنكلو ةحلصم

 نأو ءاهضراوع يفو اهتاذ يف حلاصملا هذه نينافأ ربخي نأ عيرشتلاب ملاعلا

 انابثإ هلاوحأو اهلاثمأ يف ةعيرشلا اهتظحال قلا تاياغلاو دودحلا لبسي

 سيل ذإ ىذتحي اًمامإو ىدتقي اروتسد هل نوكتل ،اِضفَرو اًدادتعار اعَفرو

 اهل رفظي نأب ةضراعلا باونلاو ةلزانلا لزاونلا لك ضورع دنع عمطم
 .هيلإ ءيفي عنقم صن هلب ،هيلع سيقيل اةصوصنملا ةعيرشلا يف لثامم لصأب
 نومدقي اميف لصفلا هلوق نوبلطي هيلإ سانلا عرهو ةجاح ةمألل تنع اذإف

 مسقنتو .دَلبتم الو نالسك ريغ لوقلا مراص ،بلقلا يكذ هودجو ،هيلع

 .ةيرورض (1 :ماسقأ ةنالث ىلإ ةمألا رمأ ماوق يف اهراثآ رابتعاب حلاصملا

 .ةينيسحت (3 .ةّيجاحو 2

 (1!)ىلإ اهدارف وأ اهتعامج وأ ةمألا مومعب اهقلعت رابتعاب مسقنتو

 .ةيئزج (2)و ةيلك

 ىلإ دارفألا وأ ةمألا رمأ ماوق يف اهيلإ جايتحالا ققحت رابتعاب مسقنتو
 .ةيمهو وأ ةّينظ وأ ةّيعطق

 ةنالث هذهف ةّينيسحتو ةّيجاحو ةيرورض ىلإ لوألا ميسقتلا امأف

 يف اهداحآو اهعومجمب نوكت يلا يه ةيرورضلا حلاصمف فانصأ

 لوؤت تمرخنا اذإ ثيحب اهلالخإب ماظنلا ميقتسي ال اهليصحت لل ةرورض
 اهكاله ةمألا ماظن لالتخاب يعأ تسلو ،شالتو داسف ىلإ ةمألا ةلاح
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 .ةّيجمملا ةّينثولا يف ممألا قرعأ هنم تملس دق اذه نل كاهلالحمضاو

 نوكت ال ثيحب ماعنألا لاوحأب ةهيبش ةمألا لاوحا ريصت نا هب يعأ ينكلو

 ىلإ لالتخالا كلذ ضعب يضفي دقو ،اهنم عراشلا اهدارأ نلا ةلاحلا ىلع

 اذإ اهيلع ودعلا طّلستب وأ ضعبب اهضعب ينافتب لجآلا لالحمضالا
 امك اهيلع اهئاليتسا يف ةعماطلا وأ اهل ةيداعملا ممألا نم دصرم تناك

 :ريهز لاقو .كلذ ىلع ةيلهاجلا يف برعلا ةلاح تكشوأ

 مشنم رطع مهنيب اوقدو اونافت امدعب نايبذو اسبع امتكاردت

 اذهب يطاشلاو نارقلاو بجاحلا نباو "ىفصتسملا" يف يلازغلا لتم دقو
 "باسنألاو لاومألاو لوقعلار سوفنلاو نيدلا ظفحب يرورضلا مسقلا

 ةيعفاشلا بتك يف بسنو .ضارعألا ظفيس -لئاق نع ًألقن- يفارقلا دازو

 ."}هيقوطلا ىلإ
 ال نأ ليحتسي ةسمخلا لوصألا هذه تيوفت ميرحتو :يلازغلا لاق

 ةرورضلاب ملع دقو ،قلخلا حالصإ اهب ديرأ ،ةعيرش الو ةلم هيلع لمتشت

 نع ةجراخ ةلدأب لب ؛نيعم لصاو دحاو ليلدب ال عرشلل ةدوصقم اهنوك
 تبثي ملو هب اًعرطقم راص تايرورضلا هذه ملعو :يطاشلا لاقو .رصحلا

 ال .ةلدأ عومجم ةعيرشلل اهتمءالم تملع لب نيعم دحاو ليلدب كلذ

 ملعلل نوكي نأ يوفعلل رتاوتلا يف نيعتي ال امكف \دحاو باب يف رصحتت

 ءاوتسال انه نيعتي ال كلذك رابخألا رئاس نود رابخألا نم ادحاو اريخ

 .دادغب ةيحانب رصرص لامعأ نم ةيرق ىفوط ىلإ ةبسن -1
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 ؛سفنلا ظفح نف انرظن اذإ نحنف ،اهدارفنا ىلع نظلا ةدافإ يف ةلدألا عيمج ٠

 هيلع ادًعوتمو صاصقلل اببس اهلتق لعجو اهلتق نع يهنلا دجن لثم

 لكأب ولو هسفن ىلع فئاخلا ىلع قمرلا دس بوجو ،كرشلاب انورقمو

 ايراج راص يلكلا لصألا مظتنا اذإو .نيقيلا ملع لتقلا ميرحت انملعف ،ةتيملا

 كلذ اهيف ققحي يلا:تاتئرجلا عيمج هتحت تجردناف ئملع ليلد ىرجب

 .ها مومعلا

 اهيلإ راشُم تايرورضلا هذه تأ ىلإ لوصألا ءاملع ضعب هّنت دقو

 ال نأ ىلع كّغياتَي تانوُمْلا كَءاَج اذإ يبنلا اهيأاي :ىلاعت هلوقب

 الو نالوأ نلتقي الو نيزت ًالو نفرْسَي الو انش هلل اب نكرشن
 ,فورعم يف كنيصغت الو نهِلُجزأو نهيديأ نيب ةنيرتفَي ناتهب يت
 ناك دقف ،تانمؤملا ءاستلل ةيصوصخ ال ذإ ،[12 ةنحتمملا] هنهغياَبق

 يف امك تانمؤملا يف لزن ام لثمب لاجرلا ىلع ةعيبلا ذخأي ةي هللا لوسر
 ."يراخبلا حيحص

 ميقي ام امهدحأ :نيرمأب تايرورضلا هذه ظفحو» :يطاشلا لاق

 .اهدوجو لصأ

 هذه ظفح نإ لوقأو .«ال ضرعي يذلا لالتخإلا عفدي ام :يناثلاو

 ريسفتلا باتكو .18 مقر ،راصنألا بح ناميإلا ةمالع باب (9) ناميإلا باتك :يراخبلا -1

 .4612 مقر ،كنعيابي تانموملا ءاج اذإ باب (369)

 .فرصتب 71 ص .2ج تاقفاوملا :يطاشلا -2
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 .ىلرألاب ةمألا مومعل ةبسنلابو «ةمألا داحآل ةبسّتلاب اهظفح هانعم تاّيآكلا

 نم دحأ لك نيد ظفج هانعم نيدلا ظفحف :نيدلا ظفح -الوأ

 ةبسنلاب نيدلاب قحاللا هلمعو ،هداقتعا دسفي ام هيلع لخدي نأ نيملسملا

 لخديو .ةيعطقلا نيدلا لوصأ ضقني نأ هنأش ام لك عفد يأ ةمألا مومعل

 نيدلا لئاسو ءاقبإب ةيمالسإلا ةزوحلا نع بذلاو ةضيبلا ةيامح كلذ يف

 ( .اهيتآو اهرضاح ةمألا نم

 فلتلا نم حاورألا ظفح :سوفنلا ظفح ىنعمو :سفنلا ظفح -ايناث

 سفن لك يفو ،ناسنإلا دارفأ نم بكرم ملاعلا ةل امومعو ادارفأ

 امكو صاصقلاب اهظفح دارملا سيلو ؛ملاعلا ماوق ضعب اهب يلا اهصئاصخ
 هَنأل «سوفنلا ظفج عاونأ فعضأ وه صاصقلا دجن لب ءاهقفلا اهب لم

 لشم ،هعوقو لبق فلتلا نع اهظفح هّمهأ ظفحلا لب ‘تاوفلا دعب كرادت

 لوخ نم شيجلا باطخلا نب رمع عنم دقو .ةيراسلا ضارمألا ةماقم

 ةجيرشلا رظن يف ةمرتحملا سوفنلا دارملاو «ساومع نوعاط لجأل ماشلا

 نصحملا ينازلا بقاعي هنأ ىرت الأ مدلا ةموصعملاب اهنع ربعملا يهر

 نم سيفنلا ظفحب قحليو «سفنلا ةبترم نود بسنلا ظفح ث عم مجرلاب
 يلا فارطألا يهو ،فالتإلا نم دسجلا فارطأ ضعب ظفح فالتإلا

 لشم سفنلا كلتب ةعفنملا مادعنا يف سفنلا فالتإ ةلزنم اهفالتإ لزني

 .ةلماكلا ةيدلا أطخ اهفالتإ يف تلعج لا فارطألا

 نأ نم سانلا لوقع ظفح لقعلا ظفح ىنعمو :لقعلا ظفح -انلاث
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 .ميظع داسف ىلإ يدؤي لقعلا ىلع للخلا لوخد نأل ،للخ اهيلع لخدي
 داسف ىلإ ضفم ةم درفلا لقع البغ للخلا لوخدف \‘فّرصتلا طابضنا مدع نم

 بجي كلذلو مظعأ ةمألا لا مومعو تاعامجلا لوقع ىلع هلوخدو يئزج

 اهدارفأ نيب ركسلا يشفت دت ن ةمألا عنمو ؛ركسلا نم صخشلا عنم

 ؛نيورهلاو نيياكوكلاو نويفألاو ةشيشحلا لثم تادسفملا ىشفت كلذكو

 ثئابخلا نمو ادج ًراضو نتنم هنال ڵشيشحلاب هنغ رمعمل ناخدلا برشو

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف هلوانت رثك امم اهوحنو

 نم ةمألا لاومأ ظفح وهف لاملا ظفح امو :لاملا ظفح -اعبار

 ءازجأ ظفحو ،ضَّوِع نودب ةمألا نم ريغلا يديأ ىلإ جورخلا نمو ،فلتلا

 يرورضلا نم سيلو .فارسإلا وهو ضوع نودب فلتلا نم ةربتعملا لاملا

 وهو ليجأتلا ىلع ضرويلا عغد ءاغلإك رابتعإلا نم ضاوعألا ضعب ءاغلإ
 ظفح ال و هاجلا لدب ىلعو ،نامضلا ىلع ضيوعتلا ءاغلإو ،ةّيلهاخجل ابر

 ىرخأ ديأب وأ ضَّوِع نودب ىرخأ دي ىلإ هكلام دي نع جورخلا نم لال

 نا ًمُت يرورضلا نم ال يجاحلا نم نيذه نأل ىضر نودب ةمألا نم
 لكلا لوصح لصحي هبو ،ةّمألا لام ظفح ىلإ لوؤي ةيدرفلا لاومألا ظفح

 .ةرورض مرحم فارسإلاو ؛هئازجأ لوصُت
 ظفحب هنع ربعيو باسنألا ظفح امأو :باسنألا ظفح -اسماخ

 هيف لوقلا لصفن نحنو ،هنم دوصقملا اونّبي مل و ءاملعلا هقلطأ دقف لسنلا

 نم هلع رهاظف ؛ليطعنلا نم لسنل يأ باسنألا ظفح هب ديرأ هنأ كنذو
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 ىلإ هليطعت لرؤي لطعت ولف ؛عونلا دارفأ ةفلخ وه لسنلا أل يرورضلا
 ليبسلا ًنوُمَطقترإ» :همرقل طول لاق امك ،هصاقتناو ع ونلا لالحمضا

 نم هع ل ةهبش ال ىنعملا اذهف ،نيريسفتلا دحأ ىلع [28 :توبكنعلا]

 نم ةّئألا روكذ ظفاحت نأ بجيف ،سوفنلا ظفح لداعي هل تاّكلا

 نأ ؛كلذ وحنو ءةبوزعلا دارطاب ءاسنلا ةرشابم كرت نمو الثم ءاصتحالا

 يشفت نمو «ةدالولا اهب يلا ماحرألا ءاضعأ عطق نم ةمألا ثانإ ظفحن

 ركي ةت ءيدنلا نم عاضرإلا كرتو 6قوعلا تقو ىف لمحلا داسفإ
 هرذعتو ءاسنلا نم ريثك ىلع يعانصلا عاضرإلا رسعب لافطألا يف ترلل

 .يداوبلا ىف

 رهر هلصأ ىلإ لسنلا باستنا ظفح يأ بسنلا ظفيي ديرأ نإ امأو

 دقف ؛دحلا هل ضرفو انزلا مرحو شةحكنألا دعاوق تعرش هلجأل يذلا

 ىلإ ةرورض نم ةئألاب سيل ذإ حضاو ريغ تايرورضلا نم هَّدَع تإ لاقي

 عودلا دارفأ دوجو يف اهترورض امنإو ورمع نبا وه اديز كا ةفرعم

 باستنا يف كشلا نا يهو ،ةميظع ةَرضَم هذه يف نكلو ،مهرمأ ماظتناو

 ءهنع بذلا نع ثعابلا يلبجلا ليملا لصألا نم ليزي هلصأ ىلإ لسنلا

 ةيبزتلاب هتيانعو ‘هدسج لامكو هحالصو هؤاقب هيف امب هيلع مايقلار

 ةَرضَم يهو .ةيانعلا نع ءانغتسإلا غلبم اوغلبي نأ ىلإ دالوألا ىلع قافنإلاو

 لبيصحتل ام ةيافك لافطألاب تاهمألا مايق يف ثل \ةرورضلا غلبت ال

 ءةلصلار ةربملاب ساسحإلا عرفلا نم ليزي وهو لسنلا نم دوصقلل
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 ىلإ رظنلاب ىنعملا اذهب بسنلا ظفح نوكيف زجعلا دنع ظفيملاو ةنواعملاو
 نم هظفح تاوفل تناك امل هنكلو ،يجاجلا ليبق نم هبناوج كيكفت

 ةمألا ماظن رمأ امل برطضي .ةئيس ةريثك بقاوع بناوخحلا هذه عومجب

 امل يرورضلا يف بسنلا ظفح انؤاملع ربتعا ةلئاعلا ةماعد اهب مرخنتو

 نم ءاملعلا ضعب نم دّرَو امو انزلا ةح يف ظيلغتلا نم ةعيرشلا يف درو
 كلذ نيب امك ،داهشإ نودبو لو نودب حاكنلاو رسلا حاكن يف ظيلغتلا

 .دالوألا قوقح ظفح ىلإ عجارلا ةلئاعلا ماظن نم يهو هقفلا بتك ين

 هتنأ باوصلاو حيحصب سيلف يرورضلا يف ضرهلا ظفح ًدَع امو
 يف: يكبسلا نيدلا جات لثم ءاملعلا ضعب لمح يذلا نأو ،يجاحلا ليبق نم

 فذقلا دح دورو نم هوأر ام وه يرورضلا يف هَدَع ىلع "عماوجلا عمج

 دح هتيوفت يف ام نيبو ،يرورضلا نيب ةمزالم مزالب سيلو ،ةعيرشلا يف

 يرورضلا فنصلا اذهو .ايرورض بجاحلا نباو يلازغلا هَدُعَي مل كلذلو
 ذنم مهسفنأل مهتطيح اوذخأ دق رشيلا تل ةعيرشلا يف هيلإ ضّرعتلا ليلق

 ندمتلا تاذ رشبلا نم ةعامج لخت مل و عئابطلا يف ازوكرم حبصأف ،مدقتلا

 .هلئاسو ةيفيكب عئارشلا لضافتت امنإو ،هل ةطيحلا ذخأ نم

 نم وه اهيلع ءادتعإلا نم سانلا ضارعأ ظفح :يأ ضارعألا ظفحو

 نمو .مالكلا وهو هلئاسو لهسأب ىذألا نع سانلا فكيل يجاحلا
 ضعب دسك ،يرورضلا يف ةمدقتملا ةسمخلا تايلكلا يف لخدي ام يجاحلا

 ىلع ةظفاحملل اهريغو ةآلؤلاو ةطرشلاو ةاضقلا ةماقإكو ،داسفلا عئاذ
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 .يرورضلا نم تسيل اهنأ لإ كلذل سانلا جايتحال ةعيرشلا ذيفنت
 .عويبلا ماكحا ضعبو ،درهشلاو لولا طارتشا لثم يجاحلا نم اَهَسكَلو

 .لاملا ظفح لصأ يف لخدي اًمِم اهريغو ،ابرلا ميرحت يف لاجآلا لثمو

 ةّينيسحتلا حلاصملاو !يرورضلاب اهتيانع نم برقت يجاحلاب ةعيرشلا ةيانع
 .ةنئمطم ةنمآ شيعت ىح اهماظن يفا ةّمألا لاح لامك اهب ناك ام :يه

 ةيمالسإلا مألا نوكت ىَتَح ممألا ةيقب ىأرم يف عمتحجملا رظنم ةجهب اهلو
 ,كلذ ل الخدم تاداعلا لاحب يف ناسحلل نإف ،اهيف جامدنإلا يف ابوغرم

 ضعي ةصاخ را ةأرملا نم امّيسالو ،ةروعلا زايسك ةّماَع تناك ءاوسر
 ىلع ةظفاحملل تاعامجلا ميظنتو ةيحللا ءافعإو ةرطفلا لاصخك ممألا

 .فيظنلا عمتجا ىلإ اهيقرت يلاو اهريغو ةمألا يف ةحلاصلا راثآلا

 نسحا يعارتو ،ريسيئلاو نيسحتلا عقوم عقت يلا يهو :يلازغلا لاق
 حلاصملا ةاعارمو ضداسفلا عئارذ ةسك ،تالماعملا يف تاداعلاو جهانمل

 امكح اهب طنت مظف اهتلسرأ ةعيرشلا نأ ةلسرم اهنوك ىنعمو .ةلتسرلل

 يه ساقتف يعرش مكح هل }نيعم اه ريظن عيرشتلا يف اهل ىقلي الو ،انيعم

 دانتسالا ةحبص يف درنلا يغبني الو .ديقملا ريغ لسرملا سرفلاك يهف «هيلع
 سايقلا ةّيجحب لوقن انك اذإ اننأل {ةّيكلاملاو انباحصأ اهربتعا دقو ،اهيلإ

 تباث يئزجب عرشلا يف مكح هل فرعي ال ثداح يئزج قاحلإ وه يذلا

 ةيئزج ةحلصم يهو {ةطبتسللا ةلعلا يف امهنيب لئامتلل ةعيرشلا يف همكح
 ةيلك ةحلصم سايقب لوقن نألو .ةصوصنللا ةلولا روص ةلل ائلاغ ةن
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 ةعيرشلا يف اهرابتعا تيت ةيلك ىلع مكح اهل فرعي ال ةّمألا يف ةثداح

 انب ىلوأ يعطقلا نم بيرق ينظ وأ يعطق وه يذلا ةعيرشلا ةلدأ ءارقتساب

 ىلع ةباحصلا عمجأ دقو .يعرشلا جاجتحإلا يف لخدأو سايقلاب ردجأو

 وبأ لإ لسرأ لاق تباث نب ديز نأ :يراخبلا ىور ام كلذ نم اهرابتعا

 وبأ لاق هدنع ةنع لا يضر باطخلا نب رمع اذإف ةماميلا لهأ لتقم ركب

 انأو نآرقلا ءارقب ةماميلا موي رحتسا دق لتقلا تإ :لاقف يناتأ رمع نأ ركب

 ينإو ،نآرقلا نم ريثك بهذيف نطاوملا يف ءارقلاب لتقلا رحتسي نأ ىشخا
 هللا لوسر هلعفي مل ائيش لعفن فيك :رمعل تلق "نآرقلا عمجب ىرأ

 هللا حرش ىّتتَح ييعجاري رمع لزي ملف ريخ هللاو وه :رمع لاق ؟ ي

 تنك دقو ‘كمهتن ال لقاع باش لجر كنو :لاق ،كلذل يردص

 لوسر هلعفي مل ائيش نولعفت فيك :تلق 5 هللا لوسرل يحولا بتكت
 .ريخ هللاو وه :ركب وبأ لاق ؟ ه هلل ا

 ىبلع امهقافتاو .ركب يبأ ردص حرشنا مت ،ريخ هللاو وه رمع لوقيف

 ديز ةقفاومو لي هللا لوسر دعب ةمألا لضفأ امهو «ريخ هللاو وه» :لوق

 دهشي ام ةغيرشلا يف سيل ةلسرم ةحلصم ةنأ هنم ملعن تباث نب

 اهلعفل مهديكأت كلذكو ،كلذ رابتعا ىلع ةباحصلا عمجأ دقز .اهرابتعال

 عمتجت ال» اَهَزا عم كلذ ىلع ةمألا عابتاو ،نامثع ةفيلخلا دهع ىف ةيناث

 ةلسرملا حلاصملاو ناسحتسالا رابتعا ىلع عطاق ليلد «لالض ىلع

 ىلع مامإلا لوقل ،ةدلج نينامث رمخلا براش دح ىلع مهعامجإ كلذكو
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 كلذكو .كلذ ىلع ةباحصلا نوملسملا عبتو 5اًسايق كلذ ههجو هللا مرك

 داوسلا ضرأ نم مناغملا ةمسق رمع كرتو ءاطعلا يف نيواودلا رمع أشنأ
 .حوتفلا تق اذإ نيملسملا بئاون ةلغ نوكتل ةازغلا ىلع قارعلا داوس

 :هلوقو ة هللا لوسر ثيدح هنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع ةباتكو

 .ريثك كلذ ريغ ىلإ ،روجفلا نم اوثدحأ ام ردقب ةّيضقأ سانلل ثدحن

 يف كلذ دراولا رسيي هللا نيد نأ اًيدحو اميدق ءاملعلا مهف دق كلذكو

 تناكف ءةعيرشلا رمأ سانلل اورسيو اهيلع اوساقف ثيدحلاو نآرقلا

 هيف دري مل ولو "هيف صيخزتلا غوسي اميف سانلل اوصَخرو ةعيرش نسحأ

 .ةصاخ نوكتو ةماع نوكت حلاصملاو دسافملاو ؛عطاق صن

 ظفحر ضةضيبلا ةيامح لثم لاثملا ةليلق ةّمألا عيمجل ةماعلا ةحلصملاف

 نم هظفحو هب رمألاو هميلعتب نيدلا ظفحو ،اهداوس ريثكتو ةعامجلا

 يديأ يف اعقي نأ نم ةنيدملاو ةكمب ةفيرشلا.نيمرحلا ةيامحو ،لاوزلا

 عاطقناب ريغتلاو عايضلاو داسفلاو نحللا نم نآرقلا ظفحو ،نيكرشللا

 عيمج هداسف وأ هحالص لوانتي امم كلذ وحنو هفحاصم فلتو هتلظّقَح

 .اهنم درف لكو ةمألا

 رأ دارفألا ىلإ نادوعت يتاوللا يأ ةّيتزحلا ةديسفملا وأ ةحلصملا امأو

 يهو ؛تارضملا بانتجاو تانسحملا نم ةّمألا عيمج لمشت الو ،تاعامجلا

 .اههبشي امو تانيسحتلاو تاّيجاحلاو ةمدقتملا تايرورضلا يهو .ةليلف

 ىلع لقعلا لد ام هنمو «اهنايب رم دقو ،ةّنظو ةّيعطق يهو {ةعّرنتم يهر
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 .ةّيئزجو ةيلك يهو ررضلا عفد هرد يفو ،اًميظع اًحالص هليصحت يف نأ

 .ملعأ هللاو راصتخاب ةيمالسإلا ةعيرشلا

 اع دو هع اخ

 يف تدجو ينأ ملعإ ؛ةدايزو ىنسحلاب نيملسملا عيمجلو يل هللا متخ

 حلطصملا عاونأ ركذ دعب "لسرلا ريخ ثيدح يف لمشلا عامج" باتك

 ركش نيمآ همولعب ينيعفنو ىلاعت هللا همحر شّيفطا بطقلل اًسيفن امالك
 ضعبل ءادأ فسزي نب ميهاربإ جاحلا هقيقشو هخيش روكذملا فلؤملا

 جاحلا انخيش هيندافأ اهنم هتركذ ام ضعبو» :هّنصنو ،هيلع ميلعتلا بجاو

 ذإ هيف تلقو تاجاحلا حاجنو تاحلاصلاب هللا هركذ فسوي نب ميهاربإ

 7 «تايبألا خلا ...عبرم نجسي عبرب هل مامإ :تايبألا هذه رفاس

 ركشي ال سانلا ركشي ال نم» :% لوسرلا لونم ثيدحلا اذهب همالك

 همحر- هلوق ينركذف ،ديعس يبأ نع ءايضلاو يذمزتلاو دمحأ هاور ،«هلل ا

 حلاصلا ملاعلا دلاولا ناك اذإ امّيسالو مهنملا ركش نم درو اميف -ىلاعت هلل ا

 اًيّسأت تايبألا هذه تلقف ،معنلل اركذو ،سقملا بجاولا ضعبل ءادأ

 :اهصنو ‘©بطقلا هخيشب

 الّصأت ملع ناث ثيدحلا مليل يتسارد تمت هللا دمحب لوقأ

 القعم نيدلل راص ذإ هعيباني ترجفت ديعس انمع دهعمب

- 390 -



 الْمؤم ناك مليلل نم نميلس يدلاو ميلعت ث يهالإ لضفب

 الئوم دلخلا ةنج يف هيطعيو هبنذ نارفغ نمخرلا نم وجرأف

 الت نتو الك بحصلاو هل لأو شيبئلا ىلع يمالا ملسو لصو

 ملسر هبحصو هلآو دمع ىلع هللا ىلصو 5ارخآو الوأ هلل دمحلاو

 .نيدلا موي ىلإ اًميلست

 .م1991 يام 20 موي هقفاري ه]411 ماع نم ةدعقلا وذ 06 نينثالا موي

 يكيلملا ابسن يرهطملا ريكب نب ناميلس جاحلا نب دمحما جاحلا هبتاك

 .انكسم
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 ةماعلا سراهفلا

 395 ةينآرقلا تايآلا سرهف

 400 ثيداحألا سرهف

 407 مالعألا سرهف

 426 قرفلاو لئابقلا سرهف

 427 ةيدحلا تاحلطصملا سرهف

 430 عجارملاو رداصملا ةمئاق

437 باتكلا تايوتحم





 ةينارقلا تانآلا سرهف

 ةرفىلاةروس

 366 رخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ اضيرم مكنم ناك نمف 4

 6 ةكلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو 5
\ 

 75 رهشا ةعبرأ صبرت مهئاسن نم نولوي نيذلل 6

 198 نهولىنعت الف نهلجأ نغلبف ءاسنلا متقلط اذإو 2

 365 فررعملاب نهتوسك و نهقزر هل دولوملا ىلعو 3

 210 مويقلا يحلا وه الإ هلإ ال هللا 5

 13 ىتوملا يحت فيك ينرأ بر ميهاربإ لاق ذإو 0

 365 ابرلا مرحو عيبلا هللا لحا 5

 120 مكلاجر نم نيديهش اودهشتساو 2

 ٠ ارمع لا هروس

 19 هللا مكببحي نوعبتاف هللا نوبحت متنك نإ لق 1

 106 سانلل تحرخأ ةمأ ريخ متنك 0

 16 ضرالا يف اوريسف ننس مكلبق نم تلخ دم 7

 ء اسنل ١ ةروس

 10 اثيدح هللا نم قدصأ نمر 4

 47 مكسفنأ اولتقت الو 9

 9-159 هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نم 0

 09 اليت هللا نم قدصأ نمو 2

 ةدئاملا ةروس

 130 ابيقن رشع ينثا مهنم انثعبو 1
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 صحر مالزالاو باصنالاو رسيملاو رمخلا امنإ اونمآ نيذلا اهيأاي

 فارعالا ةروس

 نيقسافلا راد مكيرأس

 انتاقيمل الجر نيعبس هموق ىسوم راتخاو
 يبر دنع اهملع امنإ لق اهاسرم نايأ ةعاسلا نع كنولأسي

 لافنالا ةروس

 نينموملا نم كعبتا نمو هللا كبسح ءينلا اهيأاي

 نيتئام اوبلغي نورباص نورشع مكنم نكي نإ

 ةبونلا ةروس

 مهوعبتا نيذلاو راسنالاو نيرجاهملا نم نولوالا نوقباسلاو

 راصنألاو نيرحاهملاو ءيبلا ىلع هللا بات دقل

 ...ةفاك اورفنل نونموملا ناك امو

 فسو ةروس

 ثيداحألا ليرأت نم كملعيو

 لحنلا ةروس

 مهيلإ لّرن ام سانلل نيبتل ركذلا كيلإ انلزنأو

 هيف اوفلتخا يذلا مهل نيبتل الإ باتكلا كيلع انلزنأ امو

 ءارسإلا ةروس

 امهالك وأ امهدحأ ربكلا كدنع نغلبي امإ

 قدص جرخم يحرخأو قدص لخدم يلخدأ بر
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 فهكلا ةروس

 ادشر انرمأ نم انل ئهو ةمحر كندل نم انتآ انبر

 رونلا ةروس

 مهسفنأ الإ ءادهش مهل نكي مل و مهجاوزأ نومري نيذلاو

 ءادهش ةعبرأب هيلع اوءاج الول

 اترنلا ةروس

 اريبخ هب لأساف

 توكنعلا ةروس

 ليبسلا نوعطقتو

 بازحالا ةروس .ل .
 اثيدح هحارزأ ضعب ىلإ ءيبلا رسأ ذإو

 رطاف ةروس

 ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو

 ىروشلا ةروس

 ريعسلا يف قيرفو ةنبا يف قيرف

 ايحر الإ هللا هملكي نأ رشبل ناك امو

 راخدلا ةروس

 نيبم ناخدب ءامسلا يتات موي
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 ةيثاجلا ةروس

 نولمعت متنك ام خسنتسن انك انإ 9

 فانحألا ةروس

 لسرلا نم اعدب تنك ام لق 9

 حتفلا ةروس

 رافكلا ىلع ءادشأ هعم نيذلاو هللا لوسر دمع 9

 هأطش جرخأ عرزك 9

 تارجحلا ةروس

 مكتاوصأ اوعفرت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي 2

 اونيبتف إبنب قساف مكءاج نإ 6

 روطلا ةروس

 نيقداص اوناك نإ هلثم ثيدحب اوتايلف 4

 مجنلا ةروس

 ىحوي يحر لز وه نإ ىوهلا نع قطني امو 3

 ةعقاولا ةروس

 ميمحو مومس يف لامشلا باحصأ ام 42 1

 ةنحتمملا ةروس

 كنعيابي تانموملا كءاج اذإ ءينلا اهيأ اي 12
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 رشحلا ةروس

 اوهتناف هنع مكاهن امو هوذخف لوسرلا مكاتآ امو

 لبج ىلع نآرقلا اذه انلزنأ ول

 فصلا ةروس

 ضرألا يف امو تارامسلا يف ام هلل حبس

 نالطلا ةروس

 ةنيبم ةشحافب نيتاي نأ لإ نجرخي الو نهتويب نم نهوحرختال

 ميرحلا ةروس

 اثيدح هجاوزأ ضعب ىلإ ءينلا رسا ذإو

 ةقاحلا ةروس

 نيميلاب هنم انذخأل ليواقالا ضعي انيلع لوقت ولو

 زجلا ةروس

 دشرلا ىلإ يدهي ابجع انآرق انعمس انإ

 ةلزلزلا ةروس
 اهل ىحوأ كبر نأب
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 ةيوبنل ا ثىد احلا سرهف

 غيلبلا هللا ىلإ لاجرلا ضغبأ

 هيلع تملسف يلصي وهو ه يبلا تيتأ

 ييدأت نسحأف يبر يبدأ

 سأرلا نم نانذألا

 رانلا نم باقعألل ليو ءوضولا اوغبسأ
 هعفني مل ملاع ةمايقلا موي اباذع سانلا دشأ

 نيعلاب ولو ملعلا اوبلطأ

 تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام نيحلاستلا يدابعل تددعأ

 تاينلاب لامعألا

 مويلا اذه ةلأسملا نع مهونغأ

 موجحلاو مجاحلا رطفأ

 قدص نإ حلفأ

 هللا باتك لات انب هللا لوسر اي اهنم جرخملا ام : تلق ةنتف نوكتس اهنإ الأ

 ةضيرق ييب يف الإ رصعلا مكدحأ يلصي ال الأ
 هب متعتمتساف هومتغبدف اهدلج متعزن الأ

 بوذك وهر كقدص دق هنإ امأ

 مساقلا ابأ ىصع دقف اذه امأ

 ثروت نأ سمتلت ركب يبأ ىلإ تءاج ةدحلا نأ

 لاقف ثروت نأ سمتلت تءاج ةدجلا نأ

 رفغملا هسأر ىلعو ةكم لخد ك ءيبلا نأ
 ةزنع ىلإ ىلص الث ءيبلا نأ

 ابيبخ كل تأبخ دق ... دايصلا نبال لات 5 ءيبلا نأ

 موسصب . .طفب م من ١ رفسلا يف رصقي ناك ٢ 2 اا 5

 هقتعأ ىلوم ًآلإ اثراو عدي مل و ظث هللا لوسر دهع ىلع يفوت الجر نأ
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 دجسملا يف مجتحا لت هللا لوسر نا

 ارهش تنت الث هللا لوسر نأ

 تنزلاو ءابدلا نع ىهن اث هللا لوسر نأ

 اثالث اهقلط [سيق تنب ةمطاف] ج وز نأ

 داضلاب قطن نم حصنأ انأ

 دهاجو ملسأو نمآ نمل ميعز انأ

 هل ربختي ةعازخ نم انيع !ث ثعب هأ

 مئاص وهو مرح وهو مجتخ هلت ىأر هأ

 روطلاب برغملا ىف أرقي خ ءيبلا عمس هنأ

 لخ هللا لوسر بوث نم يملا لسغت تناك اهأ

 ؟اناميإ مكيلإ بجعأ قلخلا يأ

 رهط دقف غبد باهإ اميأ

 فرصنيلف فرصني نأ بحأ نمف اريخ متيصأ دق سانلا اهيأ

 بتك انريغ ىلع اهيف توملا نأك سانلا اهيأ

 همانم نم مكدحأ ظقيتسا اذإ

 اثبخ لمح ال نيتلق ردق ءاملا غلب اذإ

 نارجأ هلف باصأف دهتجاف مكاحلا مكح اذإ

 عجريلف بجي ملف اثالث مكدحأ ملس اذإ

 هنيب ىلع عجطضيلف رجفلا نيعكر مكدحأ ىلص اذإ

 قيرطلا يف نيكرشملا متيقل اذإ
 هيبأ دو لهأ دلولا ةلص ربلا ربأ نإ

 ساخن ساحن ناطيشلا نإ

 اهارجأف سرفلا قلخ هللا نإ

 هيلع هلهأ ءاكبب بذعيل تيملا نإ

 اعبس تيبلاب تفاط حون ةنيفس نإ

 هككحاف اسباي ناك نإو هلسغاف ابطر ناك نإ

 اهلبئاف ران نم اقوط قوطت نأ بحت تنك نإ
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 اهلبتاف ران نم اقوط قوطت نأ ديرت تنك نإ

 نيمأ يوقف ركب ابأ اهومتيلو نإ

 نيبذكم الو نيبذاك ريغ نع ينوثدحتل مكنإ
 تاينلاب لامعألا امنإ

 ضارت نع عيبلا امنإ

 قازبلا وأ طاحنملا ةلزنمب وه امنإ

 ادبأ اولضت نل هب متكسمت نإ ام مكيف تكرت ينإ

 ,لحرلا يف نوكي ربكلا نإف ربكلاو مكايإ
 اهيف يلصي ةرجح ريصح وأ صخب دجسملا يف رجتحا

 اسباي ناك نإ هيكرفاو ابطر ناك نإ هيلسغا

 جاحلا لعفي ام يلعفا

 ةاش يبأل اوبتكا

 ةريشعلا وخأ سبب

 ادمعتم يلع بذك نمو ؛ةيآ ولو يع اوغلب

 رايخلاب ناعيبلا

 نيرضخأ نيدرب يف جرخ مكلبق ناك نمم لحر امنيب

 هللا الإ هلإ ال لاق نم رانلا نم جرخي مث

 هبقسب قحأ راحلا

 ةئيطخ لك سأر ايندلا بح

 ةفرع جحلا

 ةعدخ برحلا

 مككسانم ينع اوذخ

 تبسلا موي ضرألا هللا قلخ

 هنول وأ همعط ريغ ام ًالإ هسجنيال اروهط ءاملا هللا قلخ

 مهنولي نيذلا مث ينرق ينورقلا ريخ

 ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب بهذلا

 اهاعوف يتيلاقم عمس ادبع هللا محر

 ثالث نخ منقلا عمر
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 هلحكأ ىلع بازحألا موي يبأ يمر

 لاقن بوثلا بيصي ينملا نع ا هللا لوسر لئس

 هلظ الإ لظ ال موي هللا مهلظي ةعبس
 باذعلا نم ةعطق رفسلا

 نهعاضبأ يف ءاسنلا اورواش

 ةعدب ةثدحم لكو اهتاثدحم رومألا رش
 ةعجرلا يف ثلثلاو ةأدبلا يف عبرلا لفن انج ءينلا تدهش

 لالهلا اورت ىتح اوموصت الف نورشعو عست رهشلا

 اهتاوخأو دوه ينتبيش

 رجافو راب لك فلخ ةزئاج ةالصلا
 يلصأ ينومتيأر امك اولص

 رمعو ركب يبأو ظف ءيبلا فلخ تيلص

 ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط
 نيدشارلا نيدهملا ءافلخلا ةنسو نسب مكيلع

 كيلع ام تيضق دقف كلام ةاكز تيدأ اذإف

 دسألا نم كرارف موذحلا نم رف
 ةاكز منغلا ةمئاس يق

 ةنجلا يف دحاوو رانلا يف نانئاف ثالث ةاضقلا

 نوعرقي ث هللا لوسر باحصأ ناك

 يرود ههجو دنع عمسي يحولا هيلع لزن اذإ !% هللا لوسر ناك

 هبون نم يملا تلسي && هللا لوسر ناك

 نيرهاججلا الإ ىلفاعم يمأ لك

 هب يزحأ انأو يل هنإف .... مدآ نبا لمع لك

 درش نم الإ ةنجلا لخدي مكلك

 نادت نيدت امك

 اث لا لوسر بوث نم ينملا كرفأ تنك
 ديز نب ةيمأ ينب نم راصنألا نم يل راجو انأ تنك
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 اهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك

 ةنحلا نلخديل قدص نكل

 ةنحلا نلخديل قدص نثل
 لالض ىلع يمأ عمتجت ال
 ابهذ دحأ لثم قفنأ مكدحأ نأ ول هديب يسفن يذلا اوف يباحصأ اوبست ال

 لالهلا اورت ىتح اوموصت ال

 نآرقلا الإ ائيش نع اوبتكت ال

 بتك نمو ائيش يمع اوبتكت ال

 هلوسرلو هلل الإ ىمح ال

 رفاح وأ فخ وأ لسن يف آلإ قبس ال

 رارض الو ررض ال

 ةريط الو ىردع ال

 راوخ اهل ةرقبب ةمايقلا موي مكدحأ ينتأي ال

 نم هيلإ بحأ هل نوكا ىتح مكدحأ نمؤي ال
 هرش و هريخ ردقلاب نمؤي ىتح ناميإلا ةرالح دبعلا دجي ال
 دح يف الإ طاوسأ ةرشع قوف دلجي ال

 ملسملا رفاكلا الو رفاكلا ملسملا ثري ال

 حصم ىلع مئاه دري ال

 اهلهأ ىلإ قوقحلا ندوتلإ

 بطخلا نوققشي نيذلا ك هللا لوسر نعل

 تأ هللا لوسر بوث نم هكحأل انأو يتيار دقل

 هنيبج نإو دربلا ديدشلا مويلا يف يحولا هيلع لزني هتيأر دقل

 ريصقلاب الو ليوطلاب ث ءيبلا نكي م
 يدعب اضرغ مهرذختت ال يباحصأ يف هللا هلل ا

 كيلإ يرمأ تضوفو كيلإ يهجو تملسا مهللا

 كتدابع نسحو كركشو كركذ ىلع يعأ مهللا

 رمألا يف تابثلا كلأسأ ينإ مهللا

 كؤافلخ نم هللا لوسراي :انلق 6يئافلخ محرا مهللا
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 هب اوعفتناف هوغبدن اهباهإ اوذخأ ول

 بئاغلا دهاشلا غلبيل

 ةقفن نم هيلع كل سيل
 هيخأ ةآرم نمؤملا

 يعن هقناو امن هللا باتك ىلع هوضرعاف يع مكءاج ام

 ةلالض ىلع يمأ عمجيل هللا ناك ام

 تانامألاب سلاجلا

 ملسملا وخأ ملسملا

 مهطورش ىلع نوملسملا
 ءاود لك سأر ةيمحلا ءادلا تيب ةدعلا

 ءاعدلا هيف باجتسي عضوم مزتلملا

 رفك دقن افارع وأ انهاك ىتأ نم

 هل يهن اتاوم اضرأ ايحأ نم

 اهكردأ دقف ةعكر ةالصلا نم كردأ نم

 يعاطأ دقن هللا عاطأ نم

 هترثع هللا لاقأ هتعيب املسم لاقأ نم

 هطغل هيف رثك اسلجب سلح نم
 اثيدح نيعبرأ نيمأ ىلع ظفح نم

 اهنيد نم اثيدح نيعبرأ يمأ ىلع ظفح نم

 اهب لمع نم رجأو اهرجأ هلف ةنسح ةنس مالسإلا ف نس نم

 هردلجاف رمخلا برش نم
 هل رفغ اباستحاو اناميل ناضمر ماص نم

 هعبتأو ناضمر ماص نم
 انم سيلف انشغغ نم

 ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل لتاق نم

 راهنلاب ههجو نسح ليللاب هتالص ترثك نم

 رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم يلع بذك نم

 هنم فخ هللا فخي مل نم
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 هظفحف اثيدح انم عمس اءرما هللا رضن

 اهاعوف يتلاقم عمس ئرما هجو هللا رضن

 ءاملا تأر اذإ معن

 بيهص دبعلا معن
 ديلولا نب دلاخ هللا دبع دبعلا معن

 راصنألا ءاسن ءاسنلا معن

 هذه ةعدبلا تمعن

 عفني ال ملع نم هللاب ذوعن

 عابسلا نم بان يذ لك لكأ نع هن ىهن

 هتبهر ءالولا عيب نع ا ىهن

 يدعب نم ةفيلخلاو يخأو يصر اذه

 هؤام روهطلا وه

 اهسفن نع برعت بيثلاو

 اهافخأ ةقدصب قدصت لحرو

 رقفلا يفني ماعطلا لبق ءوضولا

 تآ يناتأف ناضمر ةاكز ظفحب ظ ذا لوسر يلكو

 اوملاظت الف امرحم مكنيب هتلعجو يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ يدابع اي

 هلودع فلخ لك نم ملعلا اذه لمحي

 دقع ثالث مان وه اذإ مكدحأ سأر ةيفاق ىلع ناطيشلا دقعي

 ال :لوقيف {} اذكو اذك تلمع ةمايقلا موي لجرلل لاقي

 سيردإ نب دمحم هل لاقي لجر ينيمأ يف نوكي

 مكرحن موي مكموص موي
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 344 {311 184 4 ةمامأ وبا

 1 يراصنألا بويأ وبأ

 184 14 قاحسإ وبأ

 69 يعيبسلا قاحسإ وبأ

 95 عفسألا وبا

 43 ءاقبلا وبأ

 345 0111 }110 661 : ءادردلا وبأ

 178 دانزلا وبأ

 69 ىرذعلا سابعلا وبأ

 75 ءالعلا وبأ

 312 يكلفلا نب لضفلا وبأ

 282 2 هدنم نب مساقلا وبأ

 '721 ١ يئاطلا راتخملا وبأ

 315 يسودسلا لضفلا نب نامعنلا وبأ

 267 يجيدربلا ركب وبأ

 و4 يزارلا ركب ويا

 164 © 121 ،110 ،108 ؛105 ؛4 قيدصلا ركب وبأ

 264 " يلوصلا ركب وبا

 132 1 يبرعلا ركب وبا

 233 يطيعملا ركب وبأ

 344 ايندلا ييأ نب ركب وبا

 54 ...........مزح نب ركب وبأ

 355 دالخ نب ركب ربأ

 4 ِ ةبيش نب ركب وبأ

 201 : يرقملا دهاجي نب ركب وبأ

 52 ةطقن نب ركب وبأ .
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 نسحلا نب دمحم ركب وبأ
 يشخنلا بارت وبأ

 رباج وبا

 ييياريفسإلا دماح وبأ

202 

.7 

137 

290 .6 

 390 {388 }387 .370 {369 {347 {343 }334 }320 .244 ،130 0110 &63 ،25....... ىلازغلا دماح وبأ

 يرابوجلا هانرك نب دماح وبأ

 دراد وبأ

 يرافغلا رذ وبا

 يررهلا رذ وبأ

 يزارلا ةعرز وبأ

 ةرهز وبا

 يردخلا ديعس وبأ

 نايفس وبأ

 زلجب وبأ
 يئاطلا بجاح دودرم وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 ةرضن وبأ
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 52 يناهبصألا ميعن وبأ

 318 14 نيكد نب لضفلا ميعن وبأ

 118 ناهدلا حلاص حون وبأ

 380 0341 1340 0230 1133 }109 144 6 ةريره وبأ

 133 \220 0 يلصوملا ىلعي وبا

 133 2 يبرعلا نب ركبوبأ

 .4 ةرامع نب ييا

 136 10 بعك نب ييأ

 260 لامج نب ضيبأ

 290 0103 يناعمسلا رفظملا نب دمحأ

 299 يرونيدلا رفعج نب دمحأ

 "5 ركب وبأ يطقسلا رفعج نب دمحأ

 288 ركب وبأ يدادغبلا يعيطقلا نادمح نب رفعج نب دمحا

 213 يليلخلا دمح نب دمحأ

 373 }334 ٤58 ٤59 ٤70 ٤114 119 1123 1135 0148 314، ٤317 .................................... لبنح نب دمحأ

 220 ركب وبأ يزاريشلا نمحرلا دبع نب دمحا

 350 حتفلا وبأ هللا دبع نب دمحأ

 .17 يرصبلا نارمع نب دمحأ
 317 عينم نب دمحأ

 317 يحي نب دمحأ

 319 يملسلا فسوي نب دمجأ

 213 10 ركاش دمحم دمحأ

 84 ديز نب ةماسأ

 115 ىرغصلا ءادردلا مأ

 0225 0220 60149 0140 134 }122 ،115 6110 6109 ٨ا(4 (67 (19................................ كلام نب سنأ

0330 6300 0287 {283 1281 1280 276 1{275 .270 261 20 

382 0380 1375 370 :350 340 .3 

  



 ينرقلا سيوأ

 ينايتخسلا بريأ

 يعخنلا ميهاربإ
 نامهط نب ميهاربإ

 فسوي نب ميهاربإ

 هيوهار نب قاحسإ

 شيفطا

 هللا دبع نب قاحسإ

 فسوي نب قاحسإ

 دلاخ يبأ نب ليعامسإ

 ةيلع نب ليعامسإ
 ةماسأ ييأ نبا

 ديدحلا يبأ نبا

 ةمثيخ يبأ نبا

 ةبيش ييأ نبا

 رمع يبأ نبا

 ريثألا نبا

 جرفلا وبأ يزوجلا نبا

 نكسلا نبا

 ل ي ز اغل ١ نب ١

 ةيزوخلا ميقلا نبا
 ة ديرب نب ١

 ةيميت نبا
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 321 0320 6319 {©317 0316 310 0300 8215 1210 2() كا 86 4
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 جيرج نبا

 نابح نيا

 رجح نبا

 يرهاظلا مزح نبا
 ةميزخ نبا

 ديعلا قيئد نبا

 يلبنحلا بحر نبا

 دشر نبا

 دعس نبا

 سانلا ديس نبا

 نيروس نبا

 دعاص نبا

 دايص نبا

 ربلا دبع نبا

 يدع نبا

 ركاسع نبا

 نوع نبا

 ةبيتق نبا

 هللا دبع ةبيتن نبا

 ريثك نبا

 ةعيمل نبا

 ةجام نبا

 هللا دبع دوعسم نبا

 روظنم نبا

 سيق نب فنحألا

 رهزألا
 ديزي نب دوسألا

 ديعس وب أ يعمصأل ١

323 

 300 0164 0140 5133 0112 ا01. .3

 314 0139 0123 6117 0111 6106 695 اك 8 .ک2 ؛35 1

31 268 

300 .20 

324 .234 0123 116 3 

312 

243 164 621 4 

121 

151 

266 7 

264 

345 

179 

219 :2 

150 5149 148 16 6 

94 

136 

 311! 6ا1ا ا75 0 0

 222 ©110 :87 55 ا31 :3

147 

114 

198 
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 215 }179 {©122 112 .2 شمعألا

 7 يعازرألا

 305 212 211 0 (مامإلا) يعازرألا

 300 , يليعامسالا

 133 6132 {}123 103 896 585 .75 }66 ©63 ک9 {ک7 42 ،40 8 يراخبلا

 'وو بزاع نب ءاربلا

 320 رازبلا

 17 : يوغبلا

 20 ييلقبلا

 176 4 حوتف نب رمع ,ينوقيبلا

 300 {©96 8.95 .93 860 030....: يقهيبلا

 112 8 8 يذمزلا

 110 (رسفملا) يبلعثلا

 140 بوقعي وبأ يناجزوجلا

 226 يناذمهلا روعألا ثراحلا

 '0 : ةدلك نب ثراحلا

 21 ماشه نب ثرالا

 300 ©132 {113 0112 109 1 يروباسينلا مكاحلا

 6 . فسوي نب جاجحلا

 115 يرصبلا نسحلا

 318 : دامح نب نسحلا

 138 : نايفس نب نسحلا

 149 .95 6 يلع نب نسحلا

 317 . دواد نب نيسحلا

 318 يدادغبلا دمحم نب نيسحلا

 147 6 يباطخلا

 '112 }2 ‘ک1 5 يدادغبلا بيطخلا
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 ينزملا رشب وبأ ذمحأ نب ليلخلا
 يسبلا دمحأ نب ليلخلا

 ديعس وبا يزجسلا دمحأ نب ليلخلا
 يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا

 يرستبلا يناهبصألادمحأ نب ليلخلا

 طايخلا

 نطقرادلا

 يذلا

 ركب وبأ يزارلا

 متاح يبأ نب نمحرلا دبع يزارلا

 نمحرلا دبع نب نسحلا يزمرهمارلا

 بيبح نب عيبرلا

 مشيخ نب عيبرلا

 حيبص نب عيبرلا

 ماوعلا نب ريبزلا

 يابلا دبع نب دمحم يناقرزلا
 يرشخمزلا

 يرهزلا
 يراخسلا

 رفظملا وبأ يناعمسلا

 يطويسلا
 يفلسلا

 يطاشلا

 سيردإ نب دمحم يعفاشلا

 يجشلا

 ورمع وبأ ينابيشلا

 يسلبانلا خيشلا

 مساقلا وبأ يناربطلا
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, 245 
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 يسوطلا
 ينوطلا
 دواد وبأ يسلايطلا

 يربنعلا سابعلا
 (ظفاحلا ) ديعس نب يغلا دبع نيسحلا نب نمحرلا دبع يتارعلا

 ءاجرلا وبأ يدراطعلا

 يليقعلا

 محازم نب ماوعلا

 ةديبع وبأ مالس نب مساقلا
 دمح نب مساقلا

 يقارقلا

 ةملسم نب هللا دبع يبنعقلا

 ءالعلا نب مصاع وبأ يئاسكلا

 ديزي نب دمحم سابعلا وبأ دربملا

 يرملا

 رضخأ نب رينتسملا

 ةبعش نب ةريغملا

 ورمع نب دادقملا

 يرذنملا

 يدهملا

 ينوميل
 يسلبانلا

 يئاسنلا

 ريشب نب نامعنلا

 نامثع وبأ يدهنلا

 ناعمس نب ساونلا

 يرونلا
 يدقاولا
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 ملسم نب ديلولا
 (بطقلا) شيفطا فسوي نب دمحما

 ةديرب

 ركب نب رشب

 مصاع نب رشب

 ح اب ر نب لالب

 ينانبلا تباث

 دهازلا ىسوم نب تباث

 يحي نب دمحأ بلعث

 يفعجلا رباج

 ديز نب رباج

 ةرمس ني رباج

 هللا دبع نب رباج

 ليربج

 معطم نب ريبج

 ديمحلا دبع نب ريرج

 هللا دبع نب ريرح

 ناقرب نب رفعج

 ةفيلخ يجاح

 ةملسم نب بيبح
 ةفيذح

 تباث نب ناسح

 لاله نب ناسح

 يفعخلا يلع نب نيسح
 ناساس وبأ رذنملا نب نيصح

 نيريس تنب ةصفح

 ديز نب دامح

 ةملس نب دامح
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 ييصنلا ررمع نب دامح

 تايزلا ةزمح

 ديز نب ةجراخ

 ةزع يبأ نب دلاحخ

 ديلولا نب دلاخ

 يلذهلا ةبتع نب دلاخ

 ةمقلع نب دلاخ

 نادعم نب دلاخ

 يلبألا رازن نب دلاخ

 دليوخ تنب ةجيدخ

 بدحألا نودلخ

 ةفيلخ نب فلخ

 يرفصعلا طايخ نب ةفيلخ

 رطاخ الم ميهاربإ ليلخ
 دمجأ نب جلعد

 جيدخ نب عفار
 ةمادق نب ةدئاز

 ةيواعم نب ريهز

 ةيراج نب دايز

 مقرأ نب ديز

 بابحلا نب ديز

 تباث نب ديز

 ةثراح نب ديز

 ةعافر نب ديز

 عيثي نب ديز

 ةفيذح ىلوم هللا دبع نب ملاس

 رصاو يبأ نب دعس

 ذاعم نب دعس

 ۔-416 -
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 ةبورع يبأ نب ديعس

 يريرخلا سايإ نب ديعس

 بيسلا نب ديعص

 ديز نب ديعس

 ةدعسم نب ديعص

 روصنم نب ديعس

 يرروللا نايفس

 ةنييع نب نايفس

 الوكام نب مالس

 يس رافلا ناملس

 دعص نب ةملس

 نايفس نب ةملس

 يميتلا ناميلس

 يناربطلا دمحأ نب ناميلس

 راسي نب ناميلس

 بدنج نب ةرمس

 دعس نب لهس

 .حلاص يبأ نب ليهس

 نوع نب ليهس

 يدنكلا ةلفغ نب ديوص

 هيوبيس

 سرأ نب دادش

 ثراحلا نب حيرش

 هللا دبع نب كيرش
 جاجحلا نب ةبعش

 لئاو وبأ ةملس نب قيقش

61 

25 
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 بشوح نب رهش

 يدادغبلا دمحم نب حلاص

 حلاصلا يحبص
 يقيقدلا ىسوم نب ةئدص

 بئاسلا نب مامض

 ةبلعث نب مامض

 نمحرلا دبع بلاط

 يرئازخلا رهاط
 هللا ديبع نب ةحلط

 نينمؤملا مأ ةشئاع

 يتاردسلا مصاع

 دمحم نب مصاع

 ليفط وبأ ةلثاو نب رماع
 تمادلا نب ةدابع

 ميلعلا دبع نب سابع

 باطخلا وبأ يرناعملا حمسلا نب ىلعألا دبع

 ديجلا دبع نب ديمحلا دبع

 متسر نب نمحرلا دبع

 ديز نب نمحرلا دبع

 يناهبصألا رمع نب نمحرلا دبع

 فوع نب نمحرلا دبع

 يدهم نب نمحرلا دبع

 ةلعو نب نمحرلا دبع

 قازرلا دبع

 يدررادلا زيزعلا دبع

 بيهص نب زيزعلا دبع

 يلضفألا ىسوم نب زيزعلا دبع

 يسدقملا يفلا دبع
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 181 180}6 0175 0175 6172 6170 132}6 0122 ،111 110 }109 83\٤ (67................ سابع نبا هللا دبع

348 1346 {335 1330 300 295 0245 :241 1240 210 )196 195 2 

 ةحلط يب أ نب هللا دبع

 يقرودلا دمحأ نب هللا دبع

 لبنح نب دمحأ نب هللا دبع

 سينأ نب هللا دبع

 ريخشلا نب هللا دبع

 كرابملا نب هللا دبع

 رمسب نب هلل ١ دبع

 يسوسرطلا رباج ني هللا دبع

 رانيد ني هللا دبع

 مالس نب هللا

 = عس

ع
 = 

 رمع نب ديبع نب

 يزورملا نامثع نب

٢ . 
 ع

. 

غ
 --
 

 ررمع نب هلل ١

. 
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& 

+ 

114 

291 

322 :291 80 70( 

61 

194 

123 618 \:70 5 

317 

29 

39 

365 0 

285 

116 

307 

305 

 350 }345 0310 1302 215ُ ،210 110ُ 6109 \ال5 .7 .83 6

318 

123 {111 .9 .7 

 291 نانس نب دمحم نب هللا دبع

 89 يدزألا نادعم نب هللا دبع

 107 لفغم نب هللا دبع

 70 (كلام بحاص) بهو نب هللا دبع
 118 يدنكلا يحي نب هللا دبع

 304 يعليزلا فسوي نب هللا دبع

 53 يجنايملا ديحلا دبع

 291 يفوكلا نارمع وبأ بيبح نب كلملا دبع
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 ةبالق وبأ دمحم نب كلملا دبع

 ناررم نب كلملا دبع
 دايز نب دحاولا دبع

 ديعس نب ثراولا دبع

 ديمح يبأ نب دبع

 فانم دبع نب سمش دبع

 رمع نب هللا ديبع

 ةبتع نب هللا دبع نب ديبع

 يفوكلا يرماعلا يلع نب ماثع ٠

 ورمع وبأ مثيهلا نب نامثع

 نافع نب نامثع

 ريبزلا نب ةورع

 حابر يبأ نب ءاطع

 يروهجألا ةيطع

 نادعم نب ريفع

 رماع نب ةبقع

 ةمركع
 رامع نب ةمركع

 دمصلا دبع نب نالع

 سيق نب ةمقلع

 صاقر نب ةمقلع

 ينانيغرملا ركب يبأ نب يلع

 يمثيهلا ركب يبأ نب يلع
 بلاط ييأ نب يلع

 نيسحلا نب يلع

 دمصلا دبع نب نيسحلا نب يلع

 يعيدملا نب يلع
 مرشخ نب يلع
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 57 نسحلا وبأ ناميلس نب يلع
 114 يفوكلا يرماعلا ماثع نب يلع
 56 رساي نب رامع

 105 يترمدنتلا رمع

 99 688 186 اك 134 132 .30 }26 .25 :24 123 .21 باطخلا نب رمع

 ٠390 389 {388 (37:0) ؛360 6265 }159 132 115 ا1ا

 4 اا زيزعلا دبع نب رمع
 54 يسفانطلا ديبع نب رمع

 223 نامثع نب رمع

 8 يربكعلا دمحم نب رمع

 101 ىسوم نب رمع

 118 8 ناطح نب نارمع

 305 . 5 نمحرلا دبع تنب ةرمع

 113 ثيرح نب ررمع

 219 206 رانيد نب ورمع

 7 رمش نب ورمع

 .7 سالفلا يلع ني ورمع

 116 يدرألا نوميم نب ورمع

 219 ةجسوع

 324 هللا دبع نب نوع
 53 يضاقلا ضايع

 210 ميرم نب ىسيع

 0 يميتلا ىسوم نب ىسيع
 102 يعالكلا نادعم نب ريفغ

 315 ركب وبأ رفعج نب دمحم نب ردنغ
 332 يعخنلا ميهاربإ نب ثايغ

 25 سيئ تنب ةمطاف

 ,6 يخبسلا دقرف
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 ةداتق

 ديعس نب ةبيتق

 مزاح يبأ نب سيق

 دابع نب سيق

 زيرك

 رابحألا بعك

 يررهلا دمحأ نب نومأم

 سنأ نب كلام

 رانيد نب كلام

 ةطفرع نب كلام

 ليحرلا نب بوبحم
 يدادغبلا حلاص نب دمح

 كلملا دبع نب دمحم

 يناكوشلا يلع نب دمحم

 مزح نب ررمع نب دمحم

 يلذهلا ملسم نب دمحم

 ديزي نب دمحم

 ركاش دمحم

 ناحطلا دومحع

 عيبرلا نب دومحم

 نمحرلا دبع نب دمحم

 ميهاربإ نب دمع

 قاحسإ نب دمح

 جاجحلا نب دمع

 ةيفنحلا نب دمح

 بئاسلا نب دّمحع

 ر اشب نب دمع
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 317 يرستبلا راشب نب دمح

 316 ركي وبأ رقعح نب دمح

 16 ناراد نب رفعح نب دمحم

 110 نينح نب دمحم

 351 ينوريبلا شيورد نب دمحم
 242 دايز نب دمع

 59 (هجام نبا) هللا دبع وبأ ديز نب دّمحم

 60 مالس نب دمحم

 234 .3 عاجش نب دمحم

 18 يسدقملا رهاط نب دمح

 108 ربلا دبع نب دمحم

 131 يلع وبأ يئابخحلا باهولا دبع نب دَّمحم

 هو .40 يلسرولملا ناعد و نب يلع نب دمح

 1 يناهبصألا ورمع نب دّمحع

 291 عابطلا ىسيع نب دَّمحع

 291 ريثك نب دمح

 164 24 ةملسم نب دمح

 44 حاضو نب دمحم

 56 بيطخلا جاجع دمح

 283 بعك نب ةرم

 285 : ددسم

 248 : ........اگ ورسم

 164 0159 0138 }136 ؛117 0112 98©6 076 }ک9 43 41 .26 9 ملسم

 346 0220 © 18 }713 662 اک6 9 ةديبع وبأ ةميرك يبأ نب ملسم

 295 يعوبريلا كلملا ديع نب روسم

 295 يلهاكلا يكلاملا ديزي نب روسم

 156 6 نايفس يبأ نب ةيراعم

 55 ميركلا دبع نب ةيواعم
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 ةرق نب ةيراعم

 ملسم نب دّمع لوحكم
 رمع نب لاهنم

 سيق مأ رجاهم

 ينالبسلا ىسوم

 ةشئاع يبأ نب ىسوم

 يرمعملا نارمع وبأ لهس نب ىسوم

 ةبقع نب ىسوم

 نوراه نب ىسوم

 عنان

 يحمجلا رمع نب عفان

 رباج ىلوم عفان

 دامح نب ميعن

 ةمصع وبأ ميرم يبأ نب حون

 تع نيدلا رون

 لامحلا هللا دبع نب نرراه

 رضنلا وبأ مساقلا نب مشاه

 ناسح نب ماشه

 ةورع نب ماشه

 رامع نب ماشه
 عفسألا نب ةلثاو

 حارجلا نب عيكو

 يطساولا ةيقب نب بهو

 هبنم نب بهو

 يلهابلا دلاخ نب بيهو

 ريثك ييأ نب يحي
 ناطقلا ديعس نب يحم

 مالس نب يحي
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 نيعم نب يحي

 يزارلا نيسحلا نب فسوي

 يزملا نمحرلا دبع نب فسوي

 متاح وبأ يزوزلملا بيبل نب فسوي

 سنوي
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 قرفلاو لئابقلا سرهف
 . ةنسلا لهأ 54 8

 . ةرعاشألا

 ةيضابالا 55 4 "

 . ةلبانحلا

 : جراوخلا 57 :6 7

 ١ ةننارلا

 . ةيعفاشلا

 54 838 س

. 66 88 

 108 نوقرشتسملا

7 169 

 ديز نب ةيمأ ونب 160 :

 9 ليذه ون

7 6 108 : 

 برغملا ءاملع 106 "
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 ةشدحلا تاحلطصملا سرهف

 ثدحلا بادآ

 ثيدحلا بلاط بادآ

 نيعباتلا عابتأ

 نيثدحلا باقلأ

 رثأل
 (هغيصر ثيدحلا ءادآ) ءادألا

 ىنكلاو ءامسألا

 دارفألا

 نارقألا

 ةزاحإلا

 دانسإلا

 مالعإلا
 ةعدبلا

 عباتلا

 نوعب اتلا

 يس دقلا ثيدلا

 هتاذل نسحلا
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 ٥ ريغل نسحلا

 ةيا ورلا

 عامسلا
 ١

 دنسلا

 ذاشلا

 دهاوشلا

 اصلا
4 

 ةباحصلا

 هتاذل حيحصلا

 هريغل حيحصلا

 ءافعضلا

 يبسنلا بيرغلا

 ةءا رقل ١

 فلتخملاو فلتؤملا
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 ةلوانملا

 مهئابآ ريغ ىلإ نوبوسنلا

 ركنملا

 عوضوملا
 لزانلا

 اهرهاظ فالخ ىلع يلا بسنلا

 ةداجولا

 يحولا
 ثيدحلا لمحت

 بيرغ نسح

 نارقألا ةياور

 بيرغ حيحص
 ةاورلا تاقبط

 ةباحصلا تاقبط

 ثيدحلا ملع

 ةيارد ثيدحلا ملع

 ةيارر ثيدلا ملع

 ثيدحلا بيرغ

 ثيدحلا ةباتك

 ثيدحلا عامس ةيفيك

 هخوسنمو ثيدلا خسان

 ةيصولا
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 عج م او رمداصملا ةمئاق

 .ميركلا نآرقلا .1

 بيعش قيقحت ؛مكحلاو مولعلا عماج :بجر نباب ريهشلا نيدلا باهش نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ.2
 .رئازجلا ،ةليلما نيع ،ىدهلا راد ؛سحاي ميهاربإ طوؤانرألا

 :ةيملعلا بتكلا راد ؛اطع رداقلا دبع دمحم ؛ىربكلا ننسلا :يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ .3

 .م1994 :1ط ‘توريب

 .ت.د :!نآرقلا فايطملا ڵتوريب ملقلا راد ؛نيدلا مولع ءايحإ :يلازغلا دماح وبا.4

 بنكلا راد ؛ديمحلا دبع نيدلا يحم دمحم قيقحت ؛ننسلا :يناتسجسلا ثعشألا نب ناميلس دواد وبأ.5

 .ت.د ‘تروريب ،ةيملعلا

 .يبرعلا ليعامسا قيقحت ؛مهرابخأو ةمألا ريس :نالجرولا يحي يأ نب يخي ءايركز وبا.6

 راد ؛نورحخآو رارد هللا دبع خيشلا قيقحت ؛ةعيرشلا لوصأ يف تاقفاوملا :يطاشلا قاحس وبأ.7

 .م!991 ‘تزورمب ،ةيملعلا بتكلا

 ؛نماضلا حلاص متاح روتكدلا قيقحت ؛نيثّدحملا طلغ حالصإ :يباطخلا يسبلا دمح ناميلس وبأ .8

 .م1985 توريب ،ةلاسرلا ةسسؤم

 قاحسإ وبأ قيقحت ؛ميركلا نآرقلا ماكحأل عماجلا :يطرقلا يراصنألا دمحأ نب دمحم للا دبع وبأ.و

 .ت.د :1نآرقلا فايطملا ڵتوريب ،يبرعلا باتكلا راد ؛هريغو شيفطا

 .طوطخم ؛ةديبع يبأ لئاسم :ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ.1 0

 دمح دمحا خيشلا قيلعتو حيحصت ؛لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا ديمح نب للا دبع دمحم وبأ.ا ا

 : .م1989 توريب ،ليحلا راد ؛هريمع نمحرلا دبع روتكدلا قيقحخ ؛يليلخلا

 ‘توريب ىركفلا راد ؛ءايفصألا تاقبطو ءايلوألا ةيلح :ناهفصألا للا دبع نب دمحأ ميعن وبأ.1 2

 .م 6

 :؛ط توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ؛لولغز دمحم قيقحت ؛ناميإلا بعش :يقهيبلا نيسحلا نب دمحأا 3

0. 

 .1993 :3ط ‘توريب ،ركفلا راد ؛يلع دمحم ىسوم قيقحت ؛ثيدحلا ملع :ةيميت نب دمحأ.1 4

 ::ط توريب ‘ركفلا راد ؛راظطعلا يقدص قيقحت ؛دنسملا :لبنح نب دمحأ :لبنح نب دمحأ.1 5

1944. 
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 نوضيب ةسسؤم ؛نوضيب ماسح دمحم قيقحت ؛لاجرلا ةفرعمو للعلا يف عماجلا :لبنح نب دمحأ.ا 6
 .1990 :1نآرقلا فايطملا ڵتوريب ةيفاقثلا

 فايطلا «يالط دمع ميهاربإ قيقحت ؛برغملاب خياشملا تاقبط :نييجردلا ديعس نب دمحأ. 7

 .م1974 رئازحلا \ٹعبلا ةعبطم :1ينآرقلا

 .ه]301 ةرهاقلا \ةيرجح ةعبط ؛ريسلا باتك :يخامشلا ديعس نب دمحأ.8

 بتكم زيقخ !يدنسلا مامإلا ةيشاحو يطويسلا حرش عم ننسلا :يئاسنلا بيعش نب دمحأ.؛ و

 .1991/1411 :!ط ،ثتوريب {ةفرعملا راد يمالسإلا ثارتلا

 درمحم قيقحت ؛عماسللا بادآر يرارلا قالخأل عماجلا :يدادغبلا بيطخلا يلع نب دمحأ.0

 .1983/1403 ضايرلا فراعملا ةبتكم ،ناحطلا

 بتكلا راد ؛رتع نيدلا رون قيقحت ؛ثيدحلا بلط يف ةلحرلا :يدادغبلا بيطخلا يلع نب دمحا.

 .1975 :1ط توريب ،ةيملعلا

 دبعو ميلحلا دبع دمحم قيقحت ؛ةياورلا ملع يف ةيافكلا باتك :يدادغبلا بيطخلا يلع نب دمحا.2

 .ت.د ،!نآرمقلا فايطملا ،ةداوسلا .طم ؛نيسح نمحرلا

 ؛ترريب ،ةيملعلا بتكلا راد ؛ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا :نالقسعلا رجح نب يلع نب دمحا.3

 .ت.د

 يداه نب عيبر قيقحت ؛!حالصلا نبا باتك ىلع تكنلا :نيالقسعلا رجح نب يلع نب دمحا.4

 .1997/1417 :هط ،ضايرلا ،ةيارلا راد ؛ريمع

 .1984 :!ط ،تروريب ،ركفلا راد ؛بيذهتلا بيذمق :نالقسعلا رجح نب يلع نب دمحا.5

 نبيدلا بحس قيقحت ؛يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف :نالقسعلا رجح نب يلع نب دمحا 6
 .ت.م.د ،ةفرعملا راد ؛بيطخلا

 ؛رثألا لهأ حلطصم يف ركفلا ةبخن حيضوت يف رظنلا ةهزن :نالقسعلا رجح نب يلع نب دمحا.7

 .1993/1414 :2ط ،«قشمد-توريب ،حابصلا ةعبطم ؛رتع نيدلا رون قيقحت

 راد ::نآرقلا فايطملا ؛يراخبلا حيحص حرشل يراسلا داشرإ :نالطسقلا دمحم نب دمحاو

 .ه1323 ‘توريب ،يبرعلا باتكلا

 .1988 :2ط :ةرهاقلا ؛ةيميت نبا ةبتكم ؛ثيدحلا يف يطويسلا ةيفلأ :ركاش دمحم دمحأ.و

 دمع دمحأ حرش ؛ثيدحلا مولع راصتخا حرش ثيثحلا ثعابلا :يقشمدلا ريثك نبا ليعامسإ. ه

 ::ط «ضايرلا فراعملا ةبتكم ؛يلجلا نيسح نب ىلع قيقحت ؛ابلألا نيدلا رصان قيلعت ؛ركاش

.19967 
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 .1990 ثرئازجلا }ةفاقثلا راد ؛ميركلا نآرقلا ريسفت :يقشمدلا ريثك نبا ليعامسإ.3 1

 .1991 ،ايروس ،ةلاسرلا ةسسؤم ؛يوبنلا ثيدحلا ظافلأل سرهفملا مجعملا :كنسنو ،يأ.3 2

 ‘ىدملا راد ؛اغبلا بيد ىفطصم قيقحت ؛ثيدحلا مولع يف حالصلا نبا ةمدقم :حالصلا نبا.3 3

 .1991/1411 رئازجلا

 بطقلا ةبتكم طوطخم ؛(ديوجتلا نف يف) يلاعتملا تايآل يلاتلا نيقلت :شيفطا فسوي نب دمحما.3 4

 .رئازجلا {ةيادرغ نجسي ينب

 دمحأ رداقلا دبع دمحم قيقحت ؛لسرلا ريخ ثيدح يف لمشلا عماج :شيفطا فسوي نب دمحما.3 5

 .1987 :1ط ،تروريب "ةيملعلا بتكلا راد ؛اطع

 رشن 6‘برعلا لجس عباطم ؛ثيدحلا يف ةنامألا ءادأب ةنامضلا ءافو :شيفطا فسوي نب دمحما.3 6

 .1982 :2ط ،نامع ةنطلس ،ثارتلا ةرازو

 .ت.د {ةعماخجلا بابش ةسسؤم ؛يمالسإلا هقفلا لوصأ :ناردب نينيعلا وبأ ناردب.3 7

 .ةيبيرجتلا ةخسنلا ؛(برغملا مسق) ةيضابإلا مالعأ مجعم :ثارتلا ةيعم>.3 ه

 .ت.د :2ط ،توريب ،ركفلا راد ؛نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك :ةفيلخ يحاح.3 و

 جابجع دمحم قيقحت ؛يعاولاو يوارلا نيب لصافلا ثدحملا :يزمرهمارلا نمحرلا دبع نب نسحلا.4 ٥
 .1984/104 ‘توريب ركفلا راد ؛بيطخلا

 .م1985 رشنلل ةيدوعسلا رادلا ؛نيثدحملا فالتخا بابسأ :بدحألا نودلخ.4 ¡

 .م1986 :7ط ؛نانبل توريب نييالملل ملعلا راد ؛مالعألا باتك :يلكرزلا نيدلا ريخ.4 2

 ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ بيترت ؛حيحصلا عماجلا :يديهارفلا بيبح نب عيبرلا.4 3

 .1968/1388 :2ط ،قشمد ،ةيمومعلا .طم ؛شيفطا ميهاربإ قاحسإ يبأ :قيقحت ؛نالجرارلا

 .1984/1401 :1:ط ‘برعلا لجس عباطم ؛رباج مامإلا تاباوج نم :يصورخلا فلخ نب ديعس .4 4

 .م1983 ‘توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ؛ريغصلا مجعملا :يناربطلا دمحأ نب ناميلس.4 ك

 ثارتلا ءايحإ راد ؛يفلسلا ديحلا دبع يدمح قيقحت ؛ريبكلا مجعملا :يناربطلا دمحأ نب ناميلس .4 6

 .م1993 ‘تورمب يبرعلا

 راهزألا ةعبطم ؛ةيضابإلا ةمأو كولم يف ةيضايرلا راهزألا :نورابلا هللا دبع نب ناميلس .7

 .ت.د !ةرهاقلا ،ةينورابلا

 .ت.د ،دنهلا ،ةريهشلا ةعبطملا ؛ملسم حيحص حرش مهلملا حتف :نامثعلا دمحأ ريبش .4 8

 .ةرهاقلاب راصنألا راد ؛ةيمالسإلا مولعلاو ةنسلاو نآرقلا ةساردل لخدملا :ليعامسإ دمحم ناسعش .4 و

 .م1980 :1نآرقلا فايطملا
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 .1986 :16ط ،توريب !نييالملل ملعلا راد ؛هحلطصمو ثيدحلا مولع :حلاصلا يحبص . 0

 فنيفع دمحم قيقحت ؛ةيسدقلا ثيداحألاب ةينسلا تافاحتإلا :يواتملا يلع نب فوؤرلا دبع.ة ا

 .ت.م.د ؛يعزلا

 .ت.د !توريب ںركفلا راد ؛ريذنلا ريشبلا ثيداحأ يف ريغصلا عماجلا :يطويسلا نمحرلا دبع. 2

 .ت.د ةيدمحملا راونألا .طم ؛روثأملاب ريسفتلا يف روثنملا ردلا :يطويسلا نمحرلا دبع.5 3

 .ت.د 'ترريب {ةفرعملا راد ؛ةعوضوملا ثيداحألا يف ةعونصملا يلآللا :يطويسلا نمحرلا دبع.ك 4

 ؛فيطللا دبع باهرلا دبع قيقحت ؛يرونلا بيرقت حرش يرارلا بيردت :يطويسلا نمحرلا دبع.5

 .2 ‘توربب ‘فارتلا راد

 ؛توريب «ةديدجلا ةودنلا راد ؛كلام مامإلا أطوم حرش كلاوحلا ريونت :يطويسلا نمحرلا دبع.ك 6

 .ت.د

 .1983/1403 ::ط ،توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ؛ظافحلا تاقبط :يطويسلا نمحرلا دبع. 7

 ءدفملا ًةيناثعلا فراعلا ةرئاد ؛ليدعتلاو حرجلا باتك :يزارلا متاح يبأ نب نمحرلا دبع.ك 8

 .1نآرقلا فايطملا

 ؛رتع نيدلا رون روتكدلا قيقحت ؛يذمرتلا للع حرش :يلبنحلا بحر نب دمحأ نب نمحرلا دبع.د و
 .م1978 :!نآرقلا فايطملا ،حالملا راد

 راد ؛سييلا ليلخ قيقحت ؛ةيهاولا ثيداحألا يف ةيهانتملا للعلا :يزوحلا نب يلع نب نمحرلا دبع. ٥

 .1975 :1نآرقلا فايطملا \توريب ،ةيملعلا بتكلا

 ‘ثيدمجلا راد ؛حالصلا نبا ةمدقم حرش حاضيإلاو دييقتلا :يقارعلا نيسحلا نب ميحرلا دبع.6 ا

 .1984/1405 :2ط ‘توريب

 فايطملا ؛تويللا ملسم حرش تومجرلا حتاوف :يراصنألا نيدلا ماظن نب دمح يلعلا دبع.ه 2
 .م1322 {ةرهاقلا {ةيريمألا ةعبطم ،1يآرقلا

 ؛تورعب {ةيملعلا بتكلا راد ؛يمظعألا نمحرلا بيبح قيقحت ؛دنسملا :يديمحلا ريبزلا نب هللا دبع.6 3
 .1988 :1ط

 :¡:ط رصم ؛ةينررابلا راهزألا ةعبطم 2و :ج ؛حيحصلا عماجلا حرش :يملاسلا ديمح نب هللا دبع .6 4

 .1963 ؛قشمد ةيمومعلا ةعبطملا ؛يخونتلا نيدلا زع قيلعتو حيحصت 3ج امأ .6

 .ت.د ارصم «تاعوسرلملا ةعبطم ؛ةيفلألا ىلع سمشلا ةعلط حرش :يملاسلا ديمح نب هللا دبع.6
 راد ماسحلا دع .اي... نيت ؛رااآلاو ثيداحألا يف فنصملا :ةبيش يبأ نب دمحم نب هللا دبع.6 6

 .ت.د توريب ،ركفلا
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 .ت.د ،ةيثيدحلا ضايرلا بتكم ؛ةيادهلا ثيداحأل ةيارلا بصن :يعليزلا فسوي نب هللا دبع.6 7

 -قشمد ركفلا راد ؛رتع نيدلا رون قيقحت ؛ثيدحلا مولع :يروزرهشلا نمحرلا دبع نب نامثع.6 8

 .1986/1406 ‘تروريب

 هللا دبع قيقحت ؛دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم قيقحت يف دئارلا ةيغب :يمليلا ركب يبأ نب يلع.6 و

 .م1994 ‘توريب ركفلا راد :2نآرقلا فايطملا ڵشيور دمحم

 ؛مثيه هوخاو ميمت رازن دمحم قيقحت ؛رجح نبال ركفلا ةبخن حرش حرش :يراقلا ناطلس نب يلع. 0

 .ت.د :1!ط ،توريب ،ملقلا راد عيزوت مقرألا راد

 .م1993 توريب ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ؛ينطقرادلا نتس :نيطقرادلا رمع نب يلع.7 !

 قيقحت ؛عامسلا دييقتو ةياورلا لوصأ ةفرعم ىلإ عاملإلا :يسصحيلا ىسوم نب ضايع يضاقلا 2
 .1970 :1!ط ،ةرهاقلا ‘ٹارتلا راد رقص دمحأ

 -توريب ‘يرصملاو ينانبللا باتكلا راد ؛يقابلا دبع داؤف دمحم قيقحت ؛أطوملا :سنأ نب كلام ة

 .ت.د ةرهاقلا

 دمحأ رهاط قيقحت ؛رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا :ريثألا نبا ،يرزجلا دمحم نب دمحم كرابملا 4

 . .ت.م.د ،ةيمالسإلا ةبتكملا ؛يحانطلا دمحم دومحمو يوازلا

 طم ::نآرقلا فايطملا ا "يدهلا راد ؛ةينوقيبلا نتم فاطق يف ةينجلا ةروكابلا :يريثألا نيمأ دمع . 5

 .ت.د «رئازجلا ،ةلخنلا

 .1969 توريب ،ركفلا راد ؛رتع نيدلا رون قيقحت ؛ءافعضلا يف ينغملا :يهذلا دمحأ نب دمع 6

 ،يرعلا ركفلا راد ؛يملعملا يحي نب نمحرلا دبع حيحصت ؛ظافحلا ةركذت :يهذلا دمحأ نب دمحع .7

 .ت.د

 راد ؛يلشعرملا فسوي قيقحت ؛كردتسملا ليذب عوبطم كردتسملا صيخلت :يهذلا دمحأ نب دمح .7 8

 .ت.د ،توريب ،ةفرعملا

 ؛وكفلا راد ؛يواجبلا دمحم يلع قيقحت لاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم :يهذلا دمحأ نب دمحم 9

 .ت.د ‘توريب

 بتكملا يمظعألا ىفطصم روتكدلا قيقحت ؛ةميزخ نبا حيحص :ةميزخ نبا قاحسإ نب دمحم .ة 0

 .م1975 :1يوآرقلا فايطملا ڵتوريب يمالسإلا

 5ةليلما نيع ،ىدهلا راد ؛اغبلا بيد ىفطصم قيقحت ؛حيحصلا عماجلا :يراخبلا ليعامسإ نب دمحم .8 !

2. 
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 دبع ربا قيلعت ؛ةفرشملا ةنسلا بنك روهشم نايبل ةفرطتسملا ةلاسرلا :ناتكلا رفعج نب دمحع .2

 .م1995 !توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ؛ةصيوع حالص نمحرلا

 دملا :ةيزيزعلا ةعبطملا ؛نيكررتسملاو ءافعضلاو نيثدحملا نم نيحورجلا :نابح نب دمح .3
19700. 

 ركفلا راد !ماحللا دمحم ديعس قيقحت ؛!حيباصلا ةاكشم :يزيربتلا بيطخلا دبع نب دمحم .4

 .م1991 :!ط توريب

 نيصح دمحم قيقحت ؛يفارعلل ثيدحلا ةيفلأ حرش ثيغملا حتف :يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم .5

 .1992/1412 :2ط ،يربطلا مامإلا راد ؛يلع

 ؛يلشعرملا فسري قيقحت ؛نيحيحصلا ىلع كردتسملا :مكاحلا يروباسينلا راتسلا دبع نب دمحم .6
 .ت.د ‘تورمب ،ةفرعملا راد

 بتكلا راد ؛نيسح مظعم قيقحت ؛ثيدحلا مولع ةفرعم :مكاحلا يروباسينلا راتسلا دبع نب دمحم .7

 .1977/1397 :2ط ،ةرونملا ةنيدملا ةيملعلا

 يفطل نب دمحم قيتحت ؛ةررهشلل ثيداحألا يف ةروننملا يلآللا :يشكرزلا هللا دبع نب دمح .8

 .1996/1417 :!ط ،نامع-قشمد-توريب يمالسإلا بتكملا ؛غابصلا

 ؛ترويب ؛يمالسإلا بتكلا ؛ةعوضوملا ثيداحألا يف ةعومجملا دئاوفلا :ناكوشلا يلع نب دمح .و

 .1972/1392 :2ط

 :جط يئازجلا ؛ثعبلا راد ؛يالط دمحم ميهاربإ قيقحت ؛بيترتلا ةيشاح :ةتس يبأ ورمع نب دمحع. ٥

94. 

 .ركاش دمحم دمحأ قيقحت ؛حيحصلا عماجلا :يذمرتلا ىسيع وبأ ىسيع نب دمحم.و 1

 ::نآرقلا فايطملا ؛توريب ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ؛برعلا ناسل :روظنم نب مركم نب دمحم . 2

3. 

 ؛توريب ركفلا راد ساحنلا ةيحور قيقحت ؛قشمد خيرات رصتخم :روظنم نب مركم نب دمحم 3

 .1984 :1ط

 يرصلا باتكلا راد ؛يقابلا دبع داؤف دمحم قيقحت ؛ننسلا :هجام نبا نييوزقلا ديزي نب دمحم .4

 .ت.د ،ةرهاقلا۔توريب ،يانبللاو

 ::نآرقلا فايطملا ؛ترريب {ةيملعلا بتكلا راد ؛طيحملا سوماقلا :يدابازوريفلا بوقعي نب دمحم .و ك

.5 
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 ‘ةيملعلا بتكلا راد ؛ثيدحلا حلطصم نونف نم ثيدحتلا دعاوق :يمساقلا نيدلا لامج دمحم . 6

 .1979 :1ط توريب

 .1989/1409 توريب ،ركفلا راد ؛هحلطصمو همولع ثيدحلا لوصأ :بيطخلا جاجع دمحم .و 7

 :5ط ‘توريب ةلاسرلا ةسسؤم ؛ثيدحلا مولع يف زيجولا رصتخملا :بيطخلا جاجع دمحم .و 8

1111. 

 ‘ةيعبطملا نونفلل ةينطولا ةسسؤملا ؛هصوصنو ثيدحلا مولع يف زيجولا :بيطخلا جاجع دمحم .و و

 .1989 /1409:ط رئازجلا

 .ةيدوعسلا ،رثوكلا ةبتكم ؛هخيراتو هتأشن نيللحملا دنع دقنلا جهنم :يمظعألا ىفطصم دمحم . 0

 .م 0

 .م1991 ضايرلا ضراعملا ةبتكم ؛ديناسألا ةساردو جيرختلا لوصأ :ناحطلا دومحع. 1

 ؛ملقلا راد ؛سيملا ليلخ خيشلا هعجار ؛ملسم حيحص حرش :يروونلا ءايركز وبأ نيدلا يع.. 2

 .توريب

 ءايحإ راد ؛يقابلا دبع داؤف دمحم قيقحت ؛حيحصلا عماجلا :يروباسينلا جاجح نب ملسم..3

 .ت.د ،ةرهاقلا ةيبرعلا بتكلا

 .ط.تامولعم.د ؛ثيدحلا حلطصم ريسيت :ودامح ريذن.! 4

 .1997 :3ط توريب ،ركفلا راد ؛ثيدحلا مولع يف دقنلا جهنم :رتع نيدلا رون. 5

 .1986 ::ط ،تورمب ،ركفلا راد ؛يمالسإلا هقفلا لوصأ :يليحزلا ةبهو.ا 6

 .1984 ‘توريب ،رداص راد ؛نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي.. 7

 .1988 :2نآرقلا فايطملا ،ةيبرعلا ةعبطملا ؛ديز نب رباج مامإلا هقف :شوكب يحم 8

 روتكدلا قيقحت ؛قئالخلا ريخ ننس ةفرعم ىلإ قئاقحلا بالط داشرإ :يروونلا فرش نب يحو

 .م1992 :3نآرقلا فايطملا \توريب ،ركفلا راد ،رتع نيدلا رون

 ؛‘توري ب ،يرعلا باتكلا راد ؛باحصألا ءامسأ يف باعيتسالا :يطرقلا ربلا دبع نب فسوي 0

 .ت.د

 ىفطصم قيقحت ؛ديناسألاو راثآلا نم أطوملا يف امل ديهمتلا :يطرقلا ربلا دبع نب فسري.1 1 1

 .1383 :1نآرقلا فايطملا ،طابرلا ؛يركبلا دمحمو يولعلا

 ؛يللا يابلا ىفطصم .ط ؛زابخألا ىقتنم حرش راطوألا لين :يطرقلا ربلا دبع نب فسوي 2

 .1961 :3ط ،‘توريب
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 .......... شوكب يحي ذاتسألا :ميدقت

 ................ قيقحتلا ةمدقم
 يرهطم ناميلس نب دمحم جاحلا خيشلا

 ......... هتاشنو هدلوم 1

 هملعت .2

 داشرإلاو هيجوتلا ه
 ٠.٠. ءاضقلا ٥

.................٠ 
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 ثيدحلا مولع يف ثيغملا حتف باتك

 لوألا مسقلا

 ثيدحلا مولع ىلإ لخدم
 3...................................................................... فلؤملا ةمدقم

 9........................................................ ثيدحلا مولع يف لخدم :لرألا مسقلا

 9.............................................................. ةياردو ةياور ثيدحلا ملع

 9............................................................... ةغل ثيدحلا ه

 10 ....................................................... احالطصا ثيدحلا ه

 ثيدحلا لقن فيرعت

 10 .................................................................. ةياورلا ه

 11 .................................................................. ةياردلا ه

 11 ................................................................... هتدئاف ه

 ةنسلا فيرعت

 15 ................................................................ ةغل ةنسلا ه

 16 ......................................................... احالطصا ةنسلا ه

 16 .................................................... نييلوصألا دنع ةنسلا ه

 17 ...... ................................................. ءاهقفلا دنع ةنسلا ه

 17 ............................................ ظاعولاو صاصقلا دنع ةنسلا ه

 17 ........................ .. نيثدحملا دنع ةنسلا ه

 :يحولا فيرعت

 20 .............................................................. ةغل يحولا ه

 20 ............................................................ اعرش يحرلا ه

 هماسقأ

 21 ...................... .............................. رتاوتم الو يعطق ريغ -2

 22 ..... . انلم اللا لوسر نع ةياورلا يقلت ةيفيك
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 ةياورلا نم ليلقتلا ه

 اهئادأ رأ اهذخأ دنع ةياورلا ف تبثتلا ه

 ةياورلا دقن ه

 . هب ءاج امب لمعلا يف ةباحصلا ةردابم ه

 كلذ خيراتو هتباتكو ثيدحلا نيودت ةيفيك

 :ةعدبلا فيرعت

 ةغل ةعدبلا ه

 .. اعرش ةعدبلا ه

 :هقرط ميسقتو ربخلا فيرعت
 ةغل ربخلا ه

 احالطصا ربخلا ه

 دانسإلا فيرعت ه

 اهمكحو ربخلا عاونأ ه

 اهماكحأو رتارتملاو روهشملاو يداحآلا ثيدحلا فيرعت ه
 : يسدقلا ثيدحلا فيرعت

 انومضمو الكش يسدقلا ثيدحلا فيرعت ه

 يسدقلا ثيدحلا غيص ه

 :ثيدحلاب اهتقالعو ةسمخلا ماكحألا فيرعت

 .بح اول ا ه

 ٠ هوركملا ....

 :هؤاداو ثيدحلا لمحت قرط

 همولعو ثيدحلا يف فلأ نم لوأ ركذ ه

 ثيدحلا بلط ف ةلحرلا ٠

 :ثيدحلا لمحت ةيفيك
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 65 ................................................................. هطورش ه

 65 ................................ مالسإلاو غولبلا لبق لمحتملا ةياور مكح ه

 67 ......................................................... مالسإلا.1

 67 .......................................................... غولبلا .2

 68 .................................................................. ثيدحلا لمحت قرط

 68 ................................................................. عامسلا.1

 70 ....................... ه.......................................... ةءارقلا .2

 “71 ................................................................. ةزاجإلا.3

 75 .................................................................. ةلوانملا .4

 76 .................................................................. ةبتاكملا .5

 78 ................................................................. مالعإلا .6

 78 .................................................................. ةيصرلا .7

 79 ................................................................. ةداحولا.8
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 :ءادألا عيص ةيقب

 85 .............................................................. ءادألا غيص.1

 86 .......................................................... يدوملا طورش .2

 88 ................................................... ثيدحلا ةباتك طورش .3

 ٠89 ......................................................... ثيدحلا سيردت.4

 92 ...................................................... نعملاب ثيدحلا ءادأ .5

 مهدقنو ةاورلا خيرات ملع

 مهدقنو ةاورلا خيرات ملع

 ةاورلا خيرات ملع .1
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 تاقبطلا ميسقت

 99 ........................................................... ةباحصلا ةقبط -ا

 100 .......................................................... نيعباتلا ةقبط -ب



 هماسقأو هتيمهأ -ج

 يباحصلا فيرعت :ةباحصلا ةفرعم -د

 لودع مهلك ةباحصلا له -ه

 ...ةباحصلا ةنتف

 ةباحصلا لضافت .

 ...... ةباحصلا تاقبط -و

 اتوم ةباحصلا رخآ
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 نيعباتلا ةفرعم -ز

 نيعباتلا تاقبط

 نيعباتلا تادايس
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 130 ...................................................... روهشملا -ب

 130 ......................................................... زيزعلا -ج
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 142 ..... عوفرملا.1
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 ان لوسرلا رصع ق دقنلا.2

 ةباحصلا دهع يف دقنلا .3

 نيعباتلا دهع يف دقنلا .4

 هقرطو نتملا در ةفرعم (6

 ..ظفللا ةكاكر.1

 ةنسلا وأ باتكلا صن ضقاني ام .3

 ةفالخلاب يلع ةياصو ىلع صني ثيدح لك .4

 ةباحصلا قفاوت يعدي ثيدح لك .ك

 قئاقحلل فلاخم ثيدح لك .6

 يوارلا بهذمل ثيدحلا ةقفاوم .7
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 دنسلا ركنم .

 دودرملا ركنلا .

 :كورتملا ل

 ...هفيرعت

 :عوضوملا ۔م
 ..هفيرعت

 ...يهاولا وا فيعضلا ثيدحلا هب يقتري ام
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