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 .لز    
 ءادالا

 ملعلا رشن يف رمعلا ىنفأ دقو ءاقبلا راد يف يبا حور ىلإ ©
 هل نوكت ؛ةحلاص ةيرذو اعفان املع كرتو ،لايجألا ريونتو
 .نيرخآلا يف ركذ ناسل

 دمأب يبأ لعب نيقيلا اهءاج دقو ةرباصلا ةنمؤملا يمأ حور ىلإ 2

 امب ةيضار تضمو ،روفغلا هللا ةمحر ىلإ هب تقحلف ريصق
 ملعلا ةمدخل اهتايح تلبسو .انسح اتابن اننتبنأ ذإ ،تمق
 نم ناكو .اهءاعد باجتساف اهبر تعدو ملعلا ةبلطو

 .ليبسلا هذهل هللا هرسي نَم اهتيرذ
 نيركاشلا عم ةعارضلا فكأ عفرأ ميحرلا داوجلا ىلوملا ىلإ ة

 , :نيركلا

 شاو هتا

  

  



 .قحلا نيدو ىدهلا ةعرشب هلسر لسرأو ،هبتك لزنأ يذلا هلل دمحلا

 .ةمعنلا هدابع ىلع هتلاسرب تأ يذلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةلصلاو

 ناسرفو ©نيدهتجملا نيدلا ةمئأ هبحصو هلآ ىلعو "نيدلا هتعيرشب محل لمكأو

 .نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نم ىلعو ،نيقابسلا ةعيرشلا
 ءاهتالكشمو ةايحلا تاروطت عستل ةعساولا هتعيرش لزنأ هللا نإف ؛دعب امأ

 .ةايحلا ةنينأمطو ةنينأمطلا ةايح اهفنك يف ناسنإلا دجيلو

 روطتلا جهن قشي ؛عيرس ريس يف مامألا ىلإ عفدنت ةايحلا ةلجع نأ امب نكلو
 اياضقلا نم ريثك يف رظنلا ةداعإ نم ب ال ناك ؛ديدجب نيح لك يف يتأي يذلا
 ال يتلا تباوثلا ريغ يف كلذو ؛روطتلا ةنس تايضتقم عم ةعجانلا اهلولح مءالتتل
 ؛لاقتنالاو لوحتلل ةضرع يه يتلا تاريغتملا يف وه امنإو ،ليدبت الو ريوحتل عضخت

 نم ۔ روطتلا جاهنم يف رارمتساب رودت يهو ۔ ؛ةايحلا ةلجع هزرفت ام بناجب
 صوصنلا نإف ؛حئارقلا لطعتو ناهذألا دومج عم لولحلا ىلع يصعتست تالكشم

 اذه نع مجنت ىتلا اياضقلا عيمجل عستت نأ نكمي الف ةدودحم اهتعس عم ةيعرشلا

 .اهيلع نمو ضرألا هللا ثريو ،ةايحلا يهتنت نأ ىلإ ؛دودحملا ريغ روطتلا

 لزاونلا يفو ةعيرشلا عورف يف مالسإلا يف داهتجالا ةرورض تناك هلك اذهل
 يذلا ةاهتجالا اهئارث ةعسو ةعيرشلا هذه نساحم نم هثلا لعج دقو .ةدجتسملا

 نم ةطبنتسملا ةيعرشلا لولحلاب تادجتسملا نوُعَسيف ؛نوينابرلا ءاهقفلا هب موقي
 يف لاوحألا تالوحتو روصعلا تابلقت ةاعارم عم ؛ةرفاولا ةعيرشلا هذه زونك
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 غبصل ؛راردملا ةنسلاو نآرقلا ضيف نم ةاقتسملا ةيعرشلا ىواتفلا رادصإ
 فورظل ةبسانملا ةغبصلاب ؛تاريغتملا لوح رودت ىتلا ةيعرفلا ةيهقفلا ماكحألا

 .ةيناكملاو ةينامزلا سانلا

 ين نيخسار ءاهقف رصع لك يف لعج نا هدابع ىلع هللا لضف نم نإو
 ةاجن اهيف يتلا ؛َميعرشلا داهتجالا نفسب مطالتملا ملعلا بابغ نورخمي ؛ملعلا
 .اهحاولا ىلع ءاوتسالا يف مهب قحتلا نل

 هنفس نودوقي نيذلا ةبابرلا كرادم عونتب داهتجالا سرادم تعونت دقو

 اذه دوعي ام اريثكو .لمعلاو قيبطتلا يف ةمالسلا عفارم ىلإ نافرعلا رخاوز يف
 .ةيعامتجالاو ةيسايسلا تاخانملاو ةيئيبلا فورظلا ىلإ عونتلا

 مهئاهقف تاداهتجا تزيمت دقف ؛ىلعملا حدقلا ةيضابإلا ةسردملل ناك دقو

 وعدت اميف ةنورملا ةاعارم عم ،نيدلل طايتحالا يف ةقدلاب ثيدحلاو ميدقلا يف

 .عسوتلا ىلإ هيف ةجاحلا
 مهفلا قمعو ؛ىوقتلاو عرولا نع اجتان - بير الو ۔ كلذ ناك دقو

 هل اوملس بصتنا اذإف ؛ليلدلا عم امئاد مهنأ ىلع .ءارغلا ةعيرشلا دصاقمل
 .دايقلا هل اوسلسأو رمألا

 يف وجاب حلاص ىفطصم روتكدلا خيشلا داهتجالا يف مهجهنم سرد دقو

 اهامس ىتلا ؛هاروتكدلا ةجرد لينل ةميقلا هتحورطا

 !ةيضاملا منع حامتجالا جمنم)
 ةيعاد ؛بيشقلا اهبوث يف ًةلاتمحع ؛اهلامجو اهتيلجب سانلل زربت هذه يه اهو

 .فلسلا جهنم فلخلا ءافتقاب رثآملا ءايحإ ىلإ
 نّمثت الو ؛نمثب رقت ال ىتلا ةيملعلا ةورثلا هذه ملعلا بالط ىلاف

 .نافرعلا دفاور نم ادفار مهل نوكتل ؛ضوعب

 قيفوتلا َئلو هلئاو
 يليلخلا دمح نب دمجأ

 ه1425 ةدعقلا يذ 25 طقسم

    



 | حب2ارر) ناي
 ك

 زاسل م 'نعازن ١ ىدرلا عرشم هلسرراسرا (و ؛تكدلزنا )ىزلا زرلا _

 :رسرازركزو ةرذلا هدابمرلع تاكرب زا أن ذلا ران هبسيولم مورمر ءا

 7.11 ا ةميرشا ناسو ني وتلا نيرلا ة غ ر ةبحعورل]رلعر رررلا !

 . انملامس رلا ن ارخاب رعش نيرلع» !

 الكو ةما ايظ وشل ةسارش زربا ( ١

 مس يلاول نااب س 7 ةنناطاة ة ابخارتنكرتن ا اشلا [

 ةهازن ي رن اب ينلارر ظن شيرف املا __
 4 رطملا ةسنا ضنت ررم ةىمانلااهلوللح م :ولتي اضقلا زمرينكف رظ» ١

 . شزلات تاريخملاروف وهلا ء منو ري وقل ض لزنلا راونىلاريغر ر  ا

 ٠ لينا رودنو» ةايحال ةزرنامزامسلافتنرلاور ورلا نرم
 , نان ازلارلطعتو ناه دربم لولوا لع رمعت ولتم نمروفتلا

 1 نلاإيافتلارلو تناز لف وروم اهتعس مت ةيرثلا ..
 ! .اهيلغم ضألا ,ردا ثرر ة ابل ووتتذ ١وإ دورولارمر و ظنلا انهم !. .]

 | هز اطلازرو ةمات لماز داهتجا ورتم حالم نب --
 | كلامتي اهارن مسرم 7 'ة رسملا .

 انونكرم ةايبتسملا ةيؤضلا)رولاب تاريغملا نعميف نوينائرلا ااننلاربرمرتب ! ِ
 2 ةزلا تزلرن هروصلا انلقن ةاعارم رم “ةرناول) ةبرشلا هذه ا
 تع ل س ازلايسلات تالاوم انتلا ةيتشلا اتنا !
 : _سانللز رطل ه ةمرلا ةنيدملاب دب تايتملرلو ع هدنرزلاا هيرلا ةيرفلا 1

 ._ . . . -ةشسالناو ةينامزلا :
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 !- ارتسرلاز مهنول :ا
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 ;_)مججلام) امش ةلفان وبقلا ةمرلرلا لوم ط ناثملارخ امز هنمس
 1 ٢ زر {حيرلزنيمرلا ةيساسلاتامعانملاو ا اولا يرلا اذم

 ..تبيما٨مدنلإر ممئايغم ناد اينما نلعلزو ن )ةيضاملا ةسملب إ !
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 ۔۔_ ٠: -- «.
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 ه ے ٧٣ هه و
 هملدمم

 ةلثأ اهزنا ،قيبطتلا ةيرشب ؛ردصملا ةيهلإ اهنوكب مالسإلا ةلاسر زيمتت
 .فيرحتلاو ليدبتلا نم اهظفح نمضو ةايحلل الماش اماظنو امكحح اروتسد

 .ميكحلا يهلإلا عيرشتلا اذه صئاصخ نايب يف مالسإلا ءاملع بهسأ دقو

 .مولعلا فلتخم يف تاباتكلا نم ضيف دوهجلا كلت جاتن نم ناكف

 يرشبلا لقعلا تظقيأ ةيركف ةروث مالسإلا ةراضح لظ يف ملاعلا فرعو

 ةجحلا ىده ىلع ةيملعلا ةفرعملا لبس همامأ تحتفو ليوط تابس نم

 .ليلدلاو

 ملع مالسإلا ءاملع لبق نم ةزيمتم ةيانع تلان ىتلا مولعلا مهأ نمو

 .ةصاخلاو ةماعلا اهيحانم لك يف ملسملا ةايح نوناق هرابتعاب ،هقفلا

 ةراضح" اهنإ اهنع لاقيف نيملسملا ةراضح هب فّرَعت نأ ابيجع سيلو
 .عزانم نودب ةيركفلا اهتاجتنم نيب ةرادصلا لتحا هنأل ،"هقف

 سفن هقفلا لوصأل نإف نيملسملا ةايح يف ةلزنملا هذه هقفلل ناك نئلو

 تحضتاو ،هناكرأ هيلع تماق يذلا هقفلا روتسد هنأ كلذ ؛ديزت وأ ةيمهألا

 .هتالاجم تددحو كهكلاسم

 ماكحألا طابنتسا ىلإ اهب لصوتي يتلا دعاوقلا هنأب لوصألا ملع فّرعيو
 ،اهنم ةدافتسالا ةيفيكو الامجإ هقفلا ةلدأ ةفرعم) وه وآ ،اهتلدأ نم ةيعرشلا

 .0!)(ديفتسملا لاحو

 لماعتلا ف هراسم طبضيو داهتجال ا طخ هيقفلل مسري جهنم هقفلا لوصاأف

 رمألا ادغ ملاعملا ةحضاو روتسدلا اذه دونب تناك املكو .ماكحألا ةلدأ عم
 .ماكحألا طابنتساو ،داهتجالل ءاهقفلا مامأ اروسيم

 ةمالسل يرورض طرش ،لثمأآلا هجولا ىلع مهتمهمب نيدهتجملاو ءاهقفلا مايقو
 ىلع ةراضحلا بكر ةرياسم يف ؛امدق يضملا نم نكمتي ىتح "ملسملا عمتجملا ءانب

 .ةايحلا نوؤش نم نأش ف نلأ عرش نع اني نأ نود ؛مالسإلا يده

 .5 :1 6لوئصألا جاهنم يواضيبلا _-)1

  



 - ه و

 ةمدقم

 اَمدَقُم هملعت اوربتعاو ،ةغلاب ةيانع لوصألا ملع ءاملعلا ىلوأ اذه لجأل

 هيلع اللا معنا نم ىلع بجاولا" ناب اوحَّرصو ؛مولعلا نم هربغ ىلع
 ناو ،عورفلا لبق لوصألا ميلعتب ادبي نا ،ناميإلا ةعيرشب هنصخو ،مالسإلاب
 لوصألا يناعم فرع نمو .ناكرألا قهاوش عفري نأ لبق ناينبلا دعاوق تبثي

 نأ ايرح ناك لوصألا ةقيقح فرعي مل نمو .عورفلا اهيلع ينبي فيك فرع
 .(!)«عورفلا ماكحأ هيلع ىفخت

 نيب ةرادصلا هلالتحاو "ةيمالسإلا ةفاقثلا يف هقفلا ةناكم انربتعا اذإو
 عيرشتلا يه هقفلا ةمهم تناك اذإ هنأب لوقلا اننكمأ ،اًفيكو امك اهتاجتنم

 يهقفلا لقعلل سيلو .لقعلل عيرشتلا يه هقفلا لوصأ ةمهم نإف ،عمتجملل
 مولعلا جهنم هقفلا لوصأ ربتعن نأ انل قحيو .هلك ملسملا لقعلل لب ،هدحو

 .ةيركفلا اهتالاجم لك يف ةيمالسإلا ةراضحلا جاتنإ روحم ادغ هنأل ةيمالسإلا
 ءالعإو هدعاوق ءاسرإ يف مهسأ ،مالسإللا ةراضح يف يروحملا ملعلا اذه

 .ةتوافتم تامهاسم .ةيمالكلاو ةيهقفلا سرادملا لك نم مالسإلا ءاملع هئانب
 جاتنلا اذه نوملسملا فرعو .ناكملاو نامزلا يف نيدلا اذه دادتما ربع تدتما

 يلاتت ىلع ثنايبلاو حرشلا نم اروفوم اظح لانو \اظفحو اسرد هيلع اولبقاف
 .ناطوألا ددعتو نورقلا

 امك ،نايسنلا ئط يف ثارتلا اذه نم ريسي ريغ ءزج يقب هنأ ةقيقحلا نكلو
 ملظلا تارتفو نتفلا لالخ ناسنإلا لعفب هضعبو نامزلا يداوعب هضعب فلت
 .نيملسملا دالب نم ةديدع نطاوم اهتفرع ىتلا

 رضاحلاب يضاملا طبر يضتقي انتمأل يراضحلا ءاطعلا رارمتسا نامضو ا
 ةيغب هجاتن لكب لاصتالاو يضاملا ىلع فرعتلاب كلذو .لبقتسملا فارشتسال

 .ءاوس دح ىلع ؛تايبلس نمو تايباجيإ نم هيف امب ؛هنم ةدافتسالاو هميوقت

 ةيخيرات فورظ نع مجن ،ثارتلا اذه ضعبل حضاو ريغ اروصت ةمث نكلو
 مث .كاذ وأ جاتنلا اذه وحن نيبتاكلا ضعب ىلع ةيعوضوم ريغ ىو تلمأ
 ولعت ةينيقي قئاقح كلذ دعب تدغو ،تالاقملا كلت اوددرف نوقحاللا ءاج
 .ميلع ميكح نم ليزنت اهناكو ؛ميوقتو دقن لك ىلع

 .4 فراعتلا ةكرب نبا .)1
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 ةمدقم

 رجف ذنم چاهئانبأو ةيضابإلا ةسردملا ثارت ىلإ ةدئاسلا ةرظنلا يه كلت

 نم اهضعبو ضورفم اهضعب ،ةديدع بابسأ ةديلو يهو .مويلا ىلإ مالسإلا
 فورظ مهيلع هتضرف يذلا عضولا ةاجت لعف ةر ؛بهذملا اذه ءانبأ ماهسإ

 .نونظلا مهيف نونظي سانلا اوكرتو ،مهنئازخ نونكمي اوتضف "خيراتلا
 هذه نع انايحأ ةمتاقو ،ائيح ةيبابض ةروص ليكشتل لماوعلا هذه ترزأآتو

 .ةعامجلا فص نع قورملاب مهومسوف نيملسملا رثكأ ىدل اهعابتأو ةسردملا
 دنع- ةيفاك مهت مهب تقصلأ امك .ةنسلاو باتكلا يذه نع داعتبالابو
 .ةلبقلا لهأ ةرمز نم مهجارخإل -اهقيقحت

 وهف هب ىلاعت ةللا رمأ ءيش لك :اولاق» مهنأ مهيلإ يناتسرهشلا بسن دقل
 .صوصخ نآرقلا يف سيلو ثرفاكلاو نمؤملا هب رمأ دقو .َرصاخب سيل ماع

 هب لدي نأ دب الو "هتينادحو ىلع اليلد الإ ائيش ىلاعت ةنأ قلخي ال :اولاقو

 فلكيو ،ليلد الب الوسر ىلاعت ةلأ قلخي نا زوجي :مهنم موق لاقو .ادحاو
 .'1»«ةزجعملا راهظإ هيلع بجي الو "هيلإ يحوي امب دابعلا

 ل اددرم لظ هنإف ميدقلا ف تالاقملا باحصآ مالك اذه ناك نئلو .

 امم» نآ ركذ ذإ ،يناتسرهشلا باتك ماقم هدكأ دقو .نينسلا ربع هادص تفخ

 ةوبنلا اوزاجاف .تايآ الو ليلد ريغب ايبن نلأ ثعبي نا زاوج ةيضابالا هتعدتبا
 .02)«ليليض دساف وأ ليلج موصعم نم تاقولخملا رئاسل

 مهيف ضرتفي نمم نييميداكألا ىدل ىتح ،طولغملا روصتلا اذه ثراوتيو

 ركذ دقف .ةيلصألا اهرداصم نم تامولعملا قيثوتو ‘ثحبلا يف ةيعوضوملا

 يف امك- .خياشملا ريس ىلإ رظنلا نم مهفي يذلا نآأ» لولغز دعس روتكدلا

 ىضابإلا بهذملا نأ ،ءاهقفلا ىواتفو ءاملعلا لاوقأو -ىنايسولا باتك

 . :يف ةلثمتملا ة)ديلاقتلاو لوصألا نم ددع ىلع زكتري ناك يباهولا
 ..دوعسم نب هللا دبع ةياور .ميركلا نآرقلا-1
 .ةصاخ ةفصب سابع نب هللا دبع ةياور ،ننسلاو ةيوبنلا ثيداحألا=2

 .214 :1 لحنلاو للملا ، يناتسرهشلا _.۔)1

 .د :1 .ححصملا ةمدقم .لحنلاو للملا ، يناتسرهشلا _)2

 .!؟ديلاقتلا نم يمالسإلا نيدلا ماكحأ ذخؤت لهو _(3

    
13 



 ةممتم

 افقوم هنم اوفقو يذلا ،نافع نب نامثع ءانثتساب نيدشارلا لاوقأ=3

 .ءادعلا ديدش

 ملسم ةديبع يبأ لثم ،ةرصبلا لهأ نم لئاوألا بهذملا ءاملع لاوقأ=4

 .(!ةميرك يبأ نب
 .نييمتسرلا نم ترهات ةمئأ رثآم=5

 نيذلا مهف .مهتاقبط ىلع ةوعدلا لهأ خياشم لاوقأو ريس يتات اريخاو=6
 .02)«لاَهج موقل لاقي ال يذلا "ملعلا نونكم" نوفرعي

 دبي ال ؛نامزلا نم انرق رشع ةعبرأ ربع دتمملا ةسردملا هذه ثارتل سرادلاو

 رداصملا هذه يف ام نيب عساشلا نوبلا نم بجعلا هكلمتي لب ،تالاقملا هذهل ارثأ

 .لاوقألا وأ مالقألاب اهنع عاشي ام نيبو

 ةلواحمو ،قيرطلا يف ةوطخ ةبراقملا هذه ىتأت ةعمتجم بابسألا هذهل

 ليصات يف ةسردملا هذه دوهجب فيرعتلاو ،ةيؤرلا حيحصتل قيفوتلا فدهتست
 ءانبل لوألا قلطنملا هنأل .هقفلا لوصأ ملع يف الثمتم ،ةعيرشلا مولع مهأ

 .ةايحلا يحانم لك يف عرشلا ماكحاب مزتلم ملسم عمتجم
 جاتن وأ ،هقف امل نوكي نأ ركني اهضعب .ةيضابإل ا لوح ءارآلا تددعت دقو

 .3)ةنس نوكت ال ثيح هقف الو ،ةّنَسلاب اهل ملع ال ةفئاط اهنأ ىريو ،اساسأ يركف

 ىلع ةًالئصلا ءاضق باجيإو مجرلا راكنإك ةذاش ةيهقف ءارآ اهيلإ بسني اهضعبو
 ءارآلا نم اهريغو .اهتلاخو ةأرملا وأ اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا زاوجو ضئاحلا

 ةيضابإلل نأ نورقي باتكلا ضعبو .)نيملسملا ةرمز نم مهجرخت نأ كشوت ىتلا

 رباج نع ملعلا ذخأ .ءالولاب يميمت _(ه145 :يلاوح ت) .ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبا _(1

 هتراشإبو .رباج توم دعب ةيضابإلا ةسائر تهتنا هيلإو .يدبعلاراحصو كامسلا نب رفعجو ديز نب
 دالبلا فلتخ نم لاجر هيدي ىلع جرختو تومرضحو برغملا : ةلقتسم الود ةيضابإلا سسا

 :رظني .دالبلا كلت يف هميلاعت اورشنو ،"ملعلا ةلَمَح" ب ةيضابإلا ريسلا بتك يف اوفرع .ةيمالسإلا
 .104 ،يراضحلا دعبلا ،يريبعجلا .83 ،ريسلا ،يجخاُمُشلا .238 :2 .خئاشملا تاقبط ،ينيجردلا
 .522 :2 ،ريبكلا برغملا خيرات ،ديمحلا دبع لولغز دعس .د _(2

 .18شماه .عامجإلا بتارم .مزح نبا _(3

 مث هللا فرع نم نأ اهنم .ةبيجع لاوقأ نم مهل يناتسرهشلاو يرعشألا هبسن ام كلذ نم _(4

 ىلع سيلو .مومعلا ىلع هللا رماوأ لك نأو .رفاكب سيلف ،رانو ةنجو لوسر نم هاوس امب رفك
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 ةروتسم اهنكلو ةيهقف ابتك اهل نإ نورخأ لوقي امنيب .ش!اانودم اثارتو اديج اهقف
 ؟ليواقألا هذه نم يقيقحلا ةيضابإلا عقوم امف .ت)سانلا نع

 شاهدنالا هكلمتي يهقفلا ةيضابإلا ةسردملا ثارت ىلع علطملا نأ ةقيقحلاو

 .رضاحلا رصعلا ىلإ نيودتلا رجف ذنم مهدنع ةنودملا فيلآتلا ةماخض نم

 لماوع مكحب .نيسرادلاو نيرظانلا نيعا نع ىأنم يف لظ اهمظعم نكلو
 ىربكلا ةنتفلا لالظ دادتماو نيملسملا فئاوط نيب ةعيطقلاو بصعتلاو لهجلا

 تماق ىتح ،نامزلا نم انرق رشع ةعبرأ ةليط ،مهتاقالعو نيملسملا ركف ىلع
 .ديحوتلا ةديقع ءانبأ نيب ديدح نم رذج كلذ ءارج نم

 فيلآتلا هذه يف جهنم ةيضابإلل ناك له ،هسفن ضرفي يذلا لاؤسلاو

 يه امو ؟داهتجالا يف مهجهنم ناك فيكو ؟ةمخضلا ةيهقفلا تاعوسوملاو

 هقفلا ناك لهو ؟اقيبطتو اريظنت ،يهقفلا مهجاتن ىلع هرثأو جهنملا اذه ملاعم

 هتقالع ةعيبط امو ؟هريغ نم اهدمتسا مأ ؟هرداصمو هلوصأب القتسم يضابإلا

 مأ ؟لالقتسالاو لاصفنالا يهآ ؟ىرخألا ةيهقفلاو ةيلوصألا سرادملا جاتنب
 .اهريغ ىرخأ ةلئسأو .؟ربثأتلاو رثأتلا

 هرداصم ةسارد نود عيرشتلا اذه ةعيبط مهف نكمي ال هنأ يهدبو

 يفو اهيف ترثأ يتلا فورظلا ةفرعمو ©ينمزلا اهراطإ يف اهعضوو هعجارمو

 .اجهنمو ىوتحم ،اهتاعوضوم
 ةروصلا عضوو تالؤاستلا كلت نع ةباجإلل ةلواحم ثحبلا اذه يتايو

 .ةسردملا هذه ءاهقف ىدل داهتجالا جهنمو ةعيبط نع ةيعوضوملا ىلإ برقألا

 :نيقباسلا دوهج
 ثارت تلوانت ىتلا ةقباسلا دوهجلاب فارتعالا فاصنالا ابجاو ىضتقي

 يف ديدجلا ةفاضإ ةلواحمو اهنم ةدافتسالل .ليلحتلاو ثحبلاب ةسردملا هذه

 مث دحلا هيلع ميقأ قرس وأ ىنز نمو .جحلل بوكرلاك تاعاطلا لعفل بابسألا بوجو سانلا
 .اثيدح الو اميدق ةيضابإلا تانودملا يف اهل دوجو ال ىتلا لاوقألا نم اهريغو .لتق الإو بيتتسا
 ©قرينلا نيب قرقلا ،يدادغبلا .دعب امف 170 تاحفص .نييمالسإلا تالاقم يرعشألا :رظني
 .دعب امف213تاحفص ،لحنلاو للملا ،ىناتسرهشلا .دعب امف 103 تاحفص

 .3 .ةيمالسإلا بهاذملا \ةرهز وبأ دمحم _(1

 .230 تسرهفلا "ميدنلا نبا _(2
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 .ةفرعملاو ثحبلا ناديم

 دنع عيرشتلا لاجم يف ةصصختم تاسارد كانه نكت هنأ عقاولاو

 تالاقملا بتك هتدروأ امم ةيعوضوملا ريغ تاراشإلا كلت ىوس .ةيضابالا

 ةيفرح ةروصبو نيثدحملا لبق نم ددرت تلظو .ميدقلا ف يمالسإلا خيراتلاو

 .نيياحألا رثكأ يف

 نم اهريغك ‘تاعوضوملا هذه رامغ لوخد ىلإ نيقابس نوقرشتسملا ناكو
 ؛ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيركفلاو اهنم ةينيدلا ،يمالسإلا ملاعلا اياضق

 .ةيرامعتسا اهرثكأو 5ةيملع عفاود اهضعب ىتش بابسأ كلذ ىلإ مهعفدت

 ‘© تاعوضوملا هذه ىلإ نيملسملا نيسرادلا هابتنا ةراثإ ف اومهسأ مهنكلو

 فسألا عم اهركذن ةّرم ةقيقح هذهو .مهضعبب دحاولا نيدلا ءانبأ فيرعتو

 .نيقرشتسملا ءالؤه لبق نم ةدوصقم نكت مل نإو ،ديدشلا

 روسيفوربلا بتك م1903 ةنس يف هنإ 'ا)يمانلا ةفيلخ ورمع روتكدلا لقني
 لوصأ نع فرعن ال اننإا) :لوقي ط٦ؤ٨]٦ ا٨ؤط0هط لانودكام .د

 نوكتس يضابإلا هقفلل ةلماش ةساردو .اليلق الإ ةنراقملاب يضابإلا عيرشتلا

 ةقباس تايادب نم ردحني هلالقتساو هطخ لاصفنا نأ امك .ةميظع ةدئاف تاذ

 هقفلل ةيفاو ةسارد عقت ل هنأ يمانلا دكؤيو .2«ةينُسلا بهاذملا لك ةأشنل

 ةسردملا نإف كلذ نع الدبو .ملاعلا اذه اهانمت امك ،نيحلا كلذ ذنم يضابإلا
 نكلو ،يمالسإلا عيرشتلا اوسرد نيذلا لبق نم تلوو عيرشتلا يف ةيضابإلا
 اه سيل .ةماع تاراشإ يضابإلا هقفلا ىلإ نوريشي ام ةداعو ؛ليلق مامتهاب

 .(3)ةريبك ةيملع ةميق

 تولان ةنيدم ف دلو ةيضابإلا تاساردلا : صتخم رصاعم ثحاب .يمانلا ةفيلخ ورمع .د _(1

 ةعماجب اذاتسأ ناكو 01971 ةنس ايناطيربب جديربمك ةعماج نم هاروتكدلا لانو .ايبيلب ةسوفن لبج

 تاقيقحت هل .نابايلا ىلإ مث ه ةدحتملا تايالولا يف ناجيشتم لإ لسرأ مث سلبارط ةعماج مث د كيزاغنب

 تاريخلا رطانق .نوفلخ نبا ةبوجأ .ينالجراولل فاصنإلاو لدعلا :اهنم .ةماه تاطوطخم

 .1986 ةنس ذنم ةضماغ فورظ ف هرابخأ تفتخا .يطوشلملا نيروغْێتل نيدلا لوصأ .يلاطيجلل

 2 _)[; 5[; 81 :باتك ىلع لاحاو .; ه 0

 ل ل , م ن ; . 1965.
1 1 6 ٠ 

3 _(; ; 81 . 

  



 ةصمقُم

 طابترا ىلع اعلطم ناك كؤاهؤاآ تخاش قرشتسملا نأ نم مغرلابو

 يضابإلا هقفلا لوح هتركذم ىهنأ دقف &‘!ديز نب رباج يعباتلاب ةيضابإلا ةسردملا
 تخاش ضقان مث .ةينسلا سرادملا نم مههقف اوذخأ ةيضابإلا ن ريرقت ىلإ
 فلتخمل ةكرتشملا تامسقلا نأ عقاو ةحارص ركنأ دقف هتسارد رخآ يف هسفن

 .0ة)سرادملا هذه ةأشنل اقباس ناك ،ةيمالسإلا ةيهقفلا سرادملا

 نكلو ثركنُي ال رمأ ةيمالسإلا ةيهقفلا سرادملا نيب لعافتلا نأ عقاولاو
 رئاس ىلع ادوجو قبسأ تناك ةيضابالا ةسردملا نأ اضيأ ىرخألا ةقيقحلا

 ةنس هتدالو تناك ذإ ،نمزلا يف ديز نب رباج اهمامإ مدقتل .ىرخألا سرادملا
 ه80 ةنس نامعنلا ةفينح وبأ مامإلا دلو امنيب ه93 ةنس هتافوو ه3

 .ه93 ةنس سنأ نب كلام مامإلاو

 ىتح ةيدجب هلوصأو يضابإلا هقفلا لوانتي مل هنأ كلذك يمانلا ركذيو
 لاقم كلذ نم ،لاجملا اذه يف ترهظ ىتلا تالاقملا ضعب ادع ءاذه انرصع
 ه " ناونعب ناكو ،ةنراقم ةسارد يف تاراهطلا باب يف ىلاطيإلا ىسانبورل

 نإف كلذ ىوس امو .(4)"م]آ٨ آ ; ت

 ىلعو ،يدقعلا بناجلا ىلع تزكرت ةيضابإلا نع نيقرشتسملا تاسارد
 مهتاعمتجم نم رهاظم لوانتب اهضعب متهاو ،ةعامجلا هذهل ةيخيراتلا روذجلا
 .0ة)ةينيدلا مهتايحو ةرضاحلا

 .ينامعلا يرصبلا يفوجلا _(ه93 ةنس يفوتو ه18ةنس دلو) .ءاثعشلا وبأ هتينك .ديز نب رباج _(1

 زاجحلا ىلإ ملعلا بلط يف لحر .ليلج يعبات .نامع يف ىوزن لامعأ نم ،"قزرق" ةدلب نم هلصاو
 ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا يف امامإ راص ىتح ©سابع نباب صتخاو "ماركلا ةباحصلا ىلع ذملتتو
 = .ةميرك يبا نب ملسم ةديبع وبأ مهرهشأو 3ملعلا هتذمالت ذخأ هنع ۔يضابإلا بهذملا مامإ وهو

 :1 ،يراضحلا دعبلا ،يريبعجلا .70 ريسلا ،ىجخاُمشلا .205-212 :2 .تاقبط ،ىنيجردلا :رظني
 .عجارملاو رداصملا لج ىلع ةلاحإ هيفو .230 ةمجرت .ةيضابإلا مالعا مجعم .0

2 _(; ; 81: . 
 ه ; ط 0 ه . 261نع كلقن .

3 _(; ; 81/82. 
4 _(; ; 16/17 . 

 ةيسنرفلا ىلإ همجرت ،عيمج نب ورمعل ؤديحوتلا ةديقع باتك ةمجرت تاساردلا كلت نم ركذو _(5
 الاقم ونيروم بتك مث ،ةيضابإلا ةديقعلا يف ةلزتعملا ريثأت نع الاقم ونيلان بتك مث ."يكسناليتوم "
 ينولوبلا قرشتسملا بتك مث ۔""07ع ط[ 7ع0106آه ]٨طآآه" ناونعب هاجتالا سفن يف
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 ىلإ "ةيميداكألا ريغو اهنم ةيميداكألا ؛تاساردلاو ثوحبلا مظعم تهجتاف

 نود ©يخيراتلا اهروطتو يسايسلا اهركفو ةيضابإلل ةيدقعلا لوصألا ةجلاعم

 ةبوصخ مغر ،هيف ةيهقفلا اهتافاضإو يداهتجالا يلوصألا اهركف ىلإ تفتلت نا

 ىقتلمو ،ملسملا لقعلا ةظقيل اقرشم اهجو ناك يذلا ؛هقافآ ةعسو لاجملا اذه

 .عراشلا دصاقمو ةغللا دعاوقو ،قطنملا ةيجهنم
 ةلاسر يه كاهليصاأتو ةيضابإلل يهقفلا بناجلا تلوانت ةسارد قبسأو

 ©يمانلا ةفيلخ ورمع روتكدلل " كآط[ك آ ]٨ط[]ك " ناونعب هاروتكد

 ةسردملا ةأشن اهيف لوانت .م 1 ةنس ايناطيربب جديربمك ةعماج ىلإ اهب مدقت

 قلعتت ىرخأ ةيركف بناوج نع الضف ثةيعيرشتلا اهلوصأ مهاو ةيضابإلا
 .ةيعامتجالاو ةيسايسلا اهتاقيبطتو ةيدقعلا اهسساب

 هباتك يف لوصألا هذه نع ازجوم ںادرمعم يحي يلع خيشلا دروأ امك
 ."مهخيراتو مهلوصأ يف ةزكرم ةسارد ةيضابإلا"

 رباج مامإلا" ةساردل ريتسجاملا ف هثحج يفاوصلا حلاص روتكدلا صّصخو

 رودو يخيراتلا بناجلا يف اساسأ بصني دهج وهو ،"ةوعدلا يف هراثآو ديز نب

 : هورشن نيذلا ةذمالتلا نيوكتو بهذملا دعاوق ليصات ف رباج مامإلا

 ©يضابإ لوهجم ةديصق ىلع ادمتعم .ةيكلاملاو ةيضابإلا نيب قراوفلا يف الاقم يكسفجروجومس
 اهب ماق ةسارد كانهو .ةيضابإلا تاماسقنا لوح الاقم يكستيفل بتك مث .اياضقلا هذه لوح
 ىلإ ةمجرت عم ،ينوانجلا ءايركز يبأ ةديقع لالخ نم ةيضابإلا ةديقعلا لوح ،يلاطيإلا يسانيبور
 .16 ؛ّ×; 57 »ىرخآلا ةيمالسإلا قرفلاب اهتقالعل ةساردو .ةيلاطيإلا

 ؛آا٧[]ؤ[] ،يكستيفل لاثمأ ،يخيراتلا بناجلاب نيقرشتسملا ءالؤه نم قيرف ينعو

 . ۔يكسناليتومو 3٨٦91954 ياروكسامو .جآ].يسانبورو

 ،يجخاّمُشلاو ،ينايسولا ريبس لثم نم ةمجرتلاو ليلحتلاو ةساردلاب ةيضابإلا ريسلا بتك اولوانتو

 :ف; 5آع-.ياًرَبلا رهاوجو ،ينيجردلا تاقبطو ،ينالجراّولا ءايركز يباو
3... 
 مث ءاهخويش ىلع ملعتو ،تولانب دلو ._(م1919-1980 / ه1338-1401) :رمعم يحي يلع _(1
 ةرارقلاب ةايحلا دهعب سرد ثيح رئازجلا ىلإ اهنمو ،ةنوتيزلا عماج ىلع اددرتم سنوت ىلإ لقتنا
 ةيمالسإ تاسارد كرتو ©فيلأتلاو ميلعتلل غرفتو م 1945 ةنس هدلب ىلإ داعو .تاونس عبس ةدمل

 ."ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا"و .تاقلح عبرأ يف "خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا" :اهمهأو ةماه
 :رظني = .فارتعالاو فراعتلاو ةفرعملا :ةثالث سسأ ىلع ءانب نيملسملا نيب ديحوتلا هراعش

 .640 ةمجرت ،ةيضابإلا مالعأ مجعم .86 ،يراضحلا دعبلا ،يريبعجلا
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 ةمدقم

 .ةيدقعلا بهذملا لوصأ مهأ ضرع امك .يمالسإلا ملاعلا نم ةفلتخ عاقصأ

 .ةيعيرشتلا هرداصم زربأو
 اذه يف فاضي رخآ ادهج ،يوابكلا دوعسم نب رمع ثحابلا ةلاسر لثمتو

 الثمتم ‘ثيدحلا ملع يف ةيضابإلا ةمهاسمو يثيدحلا بناجلاب ينع ذإ ،هاجتالا

 ريتسجاملا لينل اهب مدقتو "اهيقفو اثدحم بيبح نب عيبرلا" ةيصخش ةسارد يف
 ايبيلب حتافلا ةعماج نم

 "هراثآو هتايح يداربلا" لوح هتسارد يلاعلا ملاس ثحابلا صصخو
 هجاتنإ للح امك ،هرصعو يداربلا ةيصخشل ىخيراتلا بناجلا لوانت اهيفو

 ثادحألا تايربك نم هفقومو شةيوغللاو ةيهقفلاو ةيمالكلا اياضقلا يف هءارآو
 ىلإ ادانتسا ثحبلا نم اهبيصن ةيلوصألا ءارآلا تلانو .يمالسإلا خيراتلا يف
 لدعلا" باتك هيف حرش يذلا "فاشكتسالاو قداصلا ثحبلا" يداربلا باتك

 .ينالجراولا بوقعي يبأل "فاصنإلاو
 هقفلا يف ةيضابإلا ةسردملا رود" نع اثحب يوذب ميهاربإ روتكدلا بتكو

 يهو كناونعلا سفنب ثحب يريبعجلا تاحرف خيشللو "ةيمالسإلا ةراضحلاو

 بناجلا تزربأو .لامجإلا ىلع عوضوملا تلوانت اهنكلو ،ةروكشم دوهج

 هذه يف ةيضابإلا ماهسإ ديدحتو ،ةيلوئصألا هدعاوق ىلع زيكرتلا نود يهقفلا
 .ةسراممو اديعقت لوصألا

 لدعلا رصتخم حرش"ل هقيقحتو ىنجاويتلا ينهم ذاتسألا ةسارد تناك امك
 ةصاخبو ،ةيداهتجالا ةيضابإلا ةسردملا ملاعم دصر يف ةماه ةوطخ "فاصنإلاو
 .ثحبلا نم يساردلا مسقلا ف

 ةيضابإلا" ناونعب ريتسجام ةلاسر حلصم نمحرلا دبع ثحابلا بتكو

 ةديقع ةيضابإلا" :ناونعب اباتك ةميعط رباص روتكدلا عضوو ،"اركفو ةديقع
 ةيضابإلا" ةساردل هاروتكد ةحورطأ ةبسك ناسح دمحم صصخو . ."ابهذمو

 اهبعوتست الو ،عيرشتلا اياضق ىلإ ريشت تاساردلا كلت لجو "مهتديقعو
 .ليلحتلاو ليصأتلاب

 ةءاضإ فيضتو ‘تقبس ىتلا دوهجلا لمكت ةنبل الإ ةلواحملا هذه بسحن الو

 دعاوق ءاسرإ يف ةسردملا هذه ماهسإب فيرعتلل ةيميداكألا تاساردلا يف ةديدج
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 ةصمتمُم

 لمكأو لمشأ لمي يذلا هقفلا اذه .يمالسإلا هقفلا حرص ءانبو ،داهتجالا

 ردصم ةسادقب تيظح ‘ضرألا نيناوق نيب تفرُغ ةيعيرشت ةموظنم لدعاو

 دوهج هلثم ىلع عمتجت مل امب عيرفتلاو ليصأتلا دوهج رفاضتو ،عيرشتلا
 .خيراتلا ربع ةيرشبلا

 :ثحبلا اذه ةياغ

 ةكرابم دوهج ءايحإ يف ةبغرلا يهو ،هتياغ ىلجتت ثحبلا اذه رود نايببو
 اوقدص ،نوصلخ لاجر ةمألا هذهل اهادسأ تمقف تامهاسمب فيرعتلاو ،تَلنب

 راكنإ قوقعلا نمو .هب زتعن اثارت انل اودلخو ؛نيدلا اذه ةمدخ ىلع مزعلا

 لب .نايسنلا اياوز يف اهلامهإ وأ مهدوهج نع ضارعإلاو نيقباسلا لضف

 نم هيف ام زييمتو ةساردلاو ثحبلاب ثوروملا اذه لوانت نيثحابلا ىلع بجاولا
 ؛عئار يرشب داهتجا وهف ‘كلذ يف جرح الو .ىفالتئ تايبلسو ،دافتست تايباجيإ
 عمتجملا ةداير ىلع مزعلا قدص هلهأل عفشي امو .موصعم ريغ داهتجا اضيأ وهو
 ىتح هفارحا ميوقتو ،فينحلا عرشلا ماكحأ فنك يف لضفألا ةايحلا ىلإ هداشرإو

 .مالسإلا ةراضح ةصالخ مكلتو .ىقشيو لضيف لبسلا هعزوتت ال
 .مالسإلا تباوث نم ةعبانلا اهميق عباطب تزيمت مالسإلا ةراضح نإ

 مث ،هنيعب نامز يف ،هتاذب عمتجم صئاصخل ءاملعلا مهفو ،ةيعيرشتلا هلوصاو

 .ةيركفلاو ةيملعلا اهيحاون لكب ةيعامتجالا ةايحلا يف مهفلا كلذ قيبطت
 .ةيناسنالا اهتاقالعو

 انتلواحمو .داهتجالا جهنم يه مهفلا ةقيرطو داهتجالا وه مهفلا اذه

 اريظنت داهتجالا لاجم يف ةيضابإلا ةسردملا جاتن زاربإل راسملا اذه يف يتات

 هقفلا ةملعم ءانب يف اهئاملع ماهسإ ىدم نايبو ،ىؤرلا حيحصتو ؛اقيبطتو
 .هلوصاو يمالسإلا

 :ثحبلا جهنم

 ءامهدحأ :نيليبس ربع اهروطت لحارم عبتتو مولعلا خيرات ةسارد هجتت

 نايبتب ةلحرم لك لوانتو "ملعلا تايرظن اهتزاتجا يتلا راوطألا ةسارد
 اهالت اميف اهريثأتو ،اهقبس امب اهرثأت ىدمو ،اهفادهأو اهتاهابتاو اهصئاصخ
 .لحارملا نم
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 ةَمَذَقُم

 هذه ءانب يف اومهسأ نيذلا مالعألاو تايصخشلا ةسارد يناثلاو
 مييقتو ةفرعملا لاج يف مهماهسإ ىدم نايبو "ةيليلحت ةسارد ةيملعلا تايرظنلا

 ىلإ رظنلا عم .تانهو ذخآم نم اهيلع امو ،ءارثإو باوص نم اهل امب مهئارآ

 ىتلا مهجهانمو مهتئيبو مهرصع لوانتب كلذو 6مهجاتنإ يف ةرثؤملا لماوعلا

 .ةيملعلا مهفادهأ قيقحتل اهوكلس

 اياضقل يعوضوملا ميسقتلا ادمتعم لوألا هاجتالا ثحبلا اذه يف ترتخاو

 ايعارم ،اهيف ةيضابإلا مالعأ ءارآ داريإب ،لوُئصأآلا ملع ثحابمو داهتجالا
 لخاد اياضقلا هذهل يخيراتلا روطتلا عبتت ىنستي ىتح ،مهنيب ينمزلا بيترتلا

 .ثحبلل سيئرلا لاجملا يهو ،ةّيضاَبإلا ةسردملا
 :ةثالث لبس مازتلا ىلل تدمع ةطخلا هذه قيقحتلو
 نم ةيلوصألا ةيضابإلا ءارآ ضرعب كلذو ،ليلحتلاو فصولا جهنم

 اهتمهاسم ىدمو ءارآل ا هذه زربأ نع باقنلا فشكي ءانيمأ اضرع اهرداصم

 .لوصألا ملع ءارثإ يف
 يف يفرعملا روطتلا لحارم ةرورض هتضرف يذلا ،يخيراتلا جهنملا تاودأ

 هذه ضعب طبرو رضاحلا رصعلا ىلإ اهتأشن ذنم لوصألا ملع اياضق لوانت

 ىلع دعاسي امم ،ةيسايس مأ ةيعامتجا مأ تناك ةينيد ةيخيراتلا اهفورظب اياضقلا
 ةساردلا تناك الإو ،ميلسلا ريسفتلا اهريسفتو ،حيحصلا اهراطإ يف اهعضو
 ءارآلا يف فالتخالا تزرفأ ىتلا تاسبالملاو بابسآلا ىلإ ذفنت ال ةرستبم
 .كاذ وأ يارلا اذهب لوقلا ىلإ كاذ وأ ملاعلا اذه تعفدو

 رقتسا نأ دعب ؛ءارآلا يف نيابتلاو قفاوتلا نايبتل ةليسو ةنراقملا تدمتعاو

 هجوأ ىلجتت هبف يملعلا ثحبلا لاجم ةيمهألا ةغلاب ةادأ تانراقملا جهنم

 مالسإلا ءاملع نيب مأ ةدحاولا ةسردملا لخاد ءاوس ،فالخلاو قافولا
 ىتلا ةيفالخلا اياضقلا لالخ نم هترورض تدكأت ام وهو .ماع هجوب هسرادمو

 .لوُصأآلا ءاملع نيب ليوط لدج اهلوح راث

 نود اتلاح ءاهلوانت يتلا ةينمزلا ةرتفلا ةعاسشو عوضوملا ةماخض نكلو

 جرخي دق لمع وهو- ،لوصأآلا ةمئأ بلغا عم تانراقملا يف ءاصقتسالا
 دقع لثمآلا ليبسلا ناكف ةيضابإلا ةسردملا جاتنب ددحملا هراطإ نع ثحبلاب

    
21 



 ةصمقمم

 .مهريغو ةيضابإلا نيب اهيف فالخلا عقو ىتلا اياضقلا مهأ ي ةدصتقم تانراقم

 عقاولا ضرأ ىلع داهتجالا ديسجتو ،ليزنتلا لاجم ما ليصاتلا لاجم يف ءاوس
 .يعيرشتلا

 ةدوعلا عم ؛ةنراقملل اسيئر اردصم يلازغلل "ىفصتسملا" باتك انرتخاو

 .نيياحألا نم ريثك يف ىرخألا رداصملا ىلإ
 ةمقو نينلوُصأآلا جاتن ةدبز لمي ىفصتسملا نأ ىلإ دوعي ،رايتخالا اذه ببسو

 يف بتك نم لكل يساسأ ردصم وهف .اعوضومو اجهنم ملعلا اذه ين فيلاتلا
 ملع يف نيملكتملا جهنم ةصالخ عمج ذإ ؛يرجهلا سماخلا نرقلا دعب لوصألا
 .01)«هلثامي نم يلازغلا دعب ئبجي مل» :يرضخلا خيشلا هنع لاق ىتح ؛لوُصألا

 امم ںيلوصألا اهجهنم يف نيملكتملا ةسردم ىلع بسحت : ةيضابإلا نإ مث

 تاحفص هنايبل ىعست ام وهو أطخ وأ ةحص ةلوقملا هذه نم دكأتلا ىلإ وعدي
 .ثحبلا اذه

 قافو اياضق ةمث نإ ذإ ،ءاهقفلا وأ ةيفنحلا ةسردم لمهت ل ةنراقملا نأ ىلع

 م ليصأتلا ديعص ىلع ءاوس فالخ لحم تناك ىرخأو .ةيضاَبلاب اهعمجت

 .عيمجلا دنع اهليلدو اهانبم ة ةفرعم ايرورض ناكف عيرفتلا

 مالكلا ملع يف يرعشألا هابتالا لثمي يلازغلا اندجو ىرخأ هج نمو

 فالتخالا اذهل ناكو ىرخأ يف فلتختو اياضق يف ةيضابإلا هعم قفتت هابتا وهو

 نم ةدع عضاوم يف ىلجت ام وهو ،لوصأآلا ملع ثحابم نم ريثك يف هرثأ
 .ةحورطألا

 لوصألا لاجم يف ءاوس اهباحصأل ةيلصألا رداصملا ىلإ ةدوعلا تمزتلاو

 لئاسملا يف ةصاخبو ؛هيلإ لوصولا نع تزجع ام الإ ،اهريغ مأ هقفلا لئاسم ما
 رذعت دنع عجارملاب اهيف تيفتكاف ڵثحبلا بلص يف لخدت ال ىتلا ةيوناثلا
 .اهعسو الإ اسفن هللا فلكي الو .رداصملا ىلإ لوصولا

 عئارلا يجولونكتلا روطتلا نم تدفتسا دقف ثيداحألا قيثوت لاجم يفو

 اريثك توح ةيمقر ةيعوأو ،ةينورتكلا جمارب روهظب لكلا مالعإل ا ناديم يف
 يذلا ."يوبنلا ثيدحلل عماجلا"جمانرب اهنمو .يمالسإلا ثارتلا تاهمأ نم

 .376 ،يمالسإلا عيرشتلا خيرات يرضخلا دمح _(1
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 ةمدقتم

 يل تلّهس دقو .ديناسملاو ننسلاو حاحصلا نم ةنسلا رداصم مظعم ىوح

 بيبح نب عيبرلا ىلإ ةدوعلاب يفتكأ ال تنكف .ثيداحألا قيثوت ةمهم
 .نايحألا نم ريثك يف اهريغ ىلإو اهيلإ ليحأ لب ،نيحيحصلاو

 ثارت لج لوحت نأ دعب ةيعوألا هذه ةيقوثوم يف لدجلا نمزلا زوابحت دقو
 ثيدحلاو ةيآلاو صنلاو ةلأسملاب هبحاص مي اضايف اعبن تدغو ،اهيلإ نيملسملا
 .رصبلا حمل يف ةفلتخملا هرداصم ىلع هلديو ،ناوث يف

 نم قيرف اهزابغنإ ىلع رهس ةجمدملا صارقألا نم اريثك نأب املع
 ؛ةفرعملا نيدايم فلتخم يف ةزيمتم ةيملع دوهج اهيفو ،ءاربخلاو نيصصختلا
 نآرقلا يف ةيعرشلا مولعلا رداصم ةمدخو يمالسإلا ثارتلا لاجم اهنمو

 .(خيراتلاو ةّعْللاو لوصألاو هقفلاو ،اهمولعو ةنسلاو ،هريسافتو همولعو
 روطت عم اًيشامت .ملاعلا تاعماج يف ادمتعم ينورتكلالا قيثوتلا ادغ دقو

 ثحبلاو قيثوتلا لاجم يف ةثيدحلا لئاسولا اهترفو ىتلا ةلهذملا ةعرسلاو مولعلا
 .امومع ىملعلا

 مدعل ،ةيمالكلا وأ ةيشماهلا اياضقلا نم ريثك يف بانطإلا نع تضرعأ
 يف مهألا نع نيتلوألا لاب تلغش ايركف افرت اهنوكلو ،الوأ يلمعلا اهاودج
 .؟هدض نع يهن ءيشلاب رمآلا له :لئاسملا كلت نمو .لمعلاو ركفلا ئلاجم
 يهنلا نع جورخلا نكمي اذإ مكحلا امو ؟هدضب رمآ ءيشلا نع يهنلا لهو

 هريغ عرز لخد وأ ؟مارح جرف يف هجرف جلوأ نمك ؟رخآ يهنم باكتراب الإ

 .كلذ هبشأ امو .؟مارح مآ وه لالحا ،لوهجملا مارحلا مكحو ؟هنذإ نودب

 نكمي هنكلو ااهيف ةيثارتلا صوصنل ا طبض مدعو .جماربل ا كلت ضعب ف روصق دوجو ركني ال _(1

 .ةروصملا ةيقرولا رداصملا ىلإ ةلاحإلا نم اهيف امب روصقلا اذه كرادت
 اهنم لقأ تامهاسمب فرتعن اننأ لاحلاو .لاجملا اذه ف ةلوذبملا دوهجلل ركنتن نآ لوقعملا نم سيلو

 قيقحتلا نم وه امو ؛ةساردو قيقحت :ناونعب. هعبطو باتك جارخإ يف دارفأ وأ درف اهب موقي ريثكب
 .ريثك الو ليلق يف ةساردلا نم الو

 .ةلوادتملا ةعوبطملا بتكلا ف هلثم دين ءاطخأ نم صارقألا هلمتحت امو

 يديا نب اهرفوتل .عيمجلا لوانتم 2 وه لب ،ارذعتم ارمأ لئاسولا هذه لل لوصولا دعي ال امك

 ةيصق ةبتكم يف روتسم طوطخم ىلإ عوجرلا نم رسيا اهيلإ عوجرلاو .تاسسؤمو اصاخشأ سانلا
 ةليسو هوربتعاو .ديعب نمز ذنم تاطوطخملا ىلع ةلاحإلا سانلا فراعت دقف كلذ عمو .ملاعلا نم

 .قيثوتلا يف ةلوبقم

   >[ه7]اك



 ىتلا لئاسملا هذهب نيلغتشملا ىلع ةفينع ةلمح ينالجراَولا بوقعي وبأ لمح دقو

 .(!)هلهأو هقفلا ىلع ىمظع ةنتفو ةلب اهربتعاو .اناميإ رمثت الو املع ديفت ال

 عقاولا ضرأ ىلع لوصألا ملع ليزنت ىلإ اضيأ اهجتم مامتهالا ناكو
 نم ةيلمعلا ةياغلا يه هذه نأ لاحلاو ،هقفلا ىلع هرثأ ىدم نايبو ،يعيرشتلا

 .ملعلا اذه

 ةاولا هقف ةرورض ىلإ ترشأ داهتجالا لاجم نع ثيدحلا ينفو
 ف : ملع نيبو ةيرظنلا هدعاوق يف لوصألا ملع نيب ةيوضعلا ةقالعلا

 .ةيلمعلا هاياضق
 ةضيفتسم ةيليلحت ةسارد ىلإ ةسام ةجاح يف اننأب ريكذتلا بسانملا نمو

 اهداعبأو اهلاكشأ لكب ةيخيراتلاو ةيعامتجالا لماوعلا رئاس ئرقتست ،ةقيمعو

 جهنملا اذه انذخأ اذإو ،نيملسملا ثارت يف ةيركفلا اياضقلا نم ريثك ةأشن ريسفتل

 الو خيراتلا يف اهفوح لدجلا لاط يتلا رومألا نم اريثك نأ نيبت رابتعالا نيعب
 نأ ودعت ال يهو ةسادقلا سابل تسبلأو ،لماوعلا هذه نع تمجن امنإ "لازي
 نكمأل كلذ انلعف ولو .ناكملاو نامزلا فورظل اعضاخ ايرشب اداهتجا نوكت

 .ميقعلا لدجلا يف ناردهي نيمث نمزو ريبك دهج ريفوت
 تاطحم ليجست مدعو لئاسملا ضرع يف يبايسنالا بولسألا دامتعا ترثآ

 .ةلمم ةيرد ةغبصب ثحبلا غبطصي نأ ةيشخ ‘ثحبلا تايئزج لك يف فوقولا
 ءاغاستسم ارمأ كلذ بسحأو .بيترلا يسردملا لكشلا نع داعتبالا يف ةبغرو
 الكش ثوحبلل يسردملا جذومنلاب يفرحلا ديقتلا ادغ نأ دعب ،ابولطمو لب
 .ةيميداكألا تاساردلا يف ةرصاعملا ةرظنلا هتزوابحت

 مهب لهجلا مومعل ةيضابإلا م العأ زربأ ىلع مالعألا مجارت ي ترصتقا

 رفاوتل مالعأل ا لكل ةمجزتلا تل لو .مهفيراو ناظم ىلإ لوصولا ةبوعصو

 نيسرادلا يديأ نيب مهرداصم

 ةسائرب ،ةرارقلاب ثارتلا ةيعمج يف ثحبلا قيرف دوهجب انه ةداشإلا ردبحتو

 ءزجلا هنم ءاوس "ةيضابإلا مالعأ مجعم" اهزاجنإ ىلع رصان دمحم روتكدلا
 املاط ةرمث كلتو .قرشملا مالعاب صاخلا مسقلا مأ ،برغملا مالعاب صاخلا
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 ةمدقم

 .ليبسلا اذه يف ءانع نم هنوقلي امل يضابإلا ثارتلا يف نوثحابلا اهرظتنا

 :ثحبلا ةطخ

 ساسأ ىلع امسقم ةيضابإلل يلوصألا جاتنلا ةساردلا هذه تلوانت

 .يخيراتلا روطتلا ةاعارم عم يعوضوم
 يديهمتلا لصفلاو ةمدقملا عم ةثالث باوبأ ىلإ ةبوبم ثحبلا ةطخ تناكو

 .ةمتاخلاو

 زاربإ نم كةيميداكألا ثوحبلا داتعم ىلع راس دقف ةمدقملا ىوتحم امأ

 مث ؛اهلحارمو ةساردلا جهنمو هتياغو هتيلاكشإو عوضوملا رايتخا بابسأ
 " اسألا ق ةيثوت ةيغب اهنم ثحبلا ةدافتسا ىدمو ةدمتعملا رداصملل تضرع

 .ةساردلا هذه هيلع تماق يذلا

 نيتيضق لوانت ؛ثحبلل ايرورض الخدم يديهمتلا لصفلا ناكو
 جهنملا :ةثالث يهو ةحورطألا تاحلطصم طبض يف ىلوآلا .نيتيساسأ

 هدفاورو يلوصألا ركفلا روطت نع ةيناثلا ةيضقلاو .ةُي ةيضاَبإلاو داهتجالاو
 .كلذ . نم ةيضابإلا عقومو

 .ةعبرأ الوصف لوانتو "ليصاتلا داهتجا" ناونعب ناكف لوألا بابلا امأ

 .ةجحلا موهفم هيف تنيب ،"ليلدلاو ةفرعملا" يف لوآلا لصفلا تلعج

 يف تضرعو .لقنلاو لقعلا ةيلاكشإو "ماكحألا ةلدأو لقعلا ةيجح مايقو
 .ةلدألا رئاسل الصأ نآرقلا ناك فيكو "ةنسلاو باتكلا ئليلد"ل ىناثلا لصفلا
 نآرقلاب ةنسلا ةقالعو ،اهماسقأو ةيضابإلا دنع ةنسلا ةلزنم تحضوأو

 ثيدحلا طورشو ةياورلا دقن جهنم لصفلأ اذه لوانت امك .رابخألا ةيجحو
 تنب ،عقاولاو روصتلا نيب "عامجإلا ليلد" لوح ثلاثلا لصفلا ناكو .لوبقملا
 هداقعنا طورش يه امو هلهأ مه نمو ،هلوصح ةيفيكو عامجإلا موهفم هيف

 ةنيدملا لهأ عامجإو نيرمعلا عامجإك ةيئزجلا تاعامجإلا يف ةيضابإلا يارو

 لصفلا يفو .مهتاداهتجا يف ليلدلا اذه رثأو .عامجإلا يركنم نم مهفقومو

 تنيب ذإ ©روهمجلا دنع ماكحألا ةلدأ عبار هرابتعاب "سايقلا" تلوانت عبارلا

 دعب مهرمأ هيلع رقتسا امو ،هتيجح لوح ةيضابإلا لئاوأ فالتخاو هموهفم

 ديدحتو سايقلا فيظوت دعاوق عضوو ؛لاجملا ذه ءارثإ يف مهماهسإ مث .كلذ

    



 ةصمَقُم

 .يضابإلا هقفلا عورف يف كلذ دّسجت فيكو ،هتالاجم

 .ةعبرأ الوصف نمضت ذإ ."ريسفتلا داهتجا" ل يناثلا بابلا تلعجو
 لوألا لصفلا تصصخو ‘صوصنلا ريسفتب ةغللا ةقالع نايبب اهل تدهم

 احوضو ظافلألا ميساقتو ،زاجمو ةقيقح نم هيف امب "نايبلا" نع ثيدحلل
 .جهانملا هذه نم ةيضابإلا عقومو "ميساقتلا هذه يف نيدهتجملا جهانمو ،ءافخو

 ةيهقف لئاسم ي اهتاقيبطتو ،موهفملاو قوطنملاب تالالدلا ثحابم يف مهماهسإو

 نم امهب قلعتي امو "صوصخلاو مومعلا" نع يناثلا لصفلا ناكو .ةديدع
 روحملا ىل إ ثلاثلا لصفلا يف تصلخو .ةيهقف تابيرختو ةيليصاأت اياضق

 .ةلالدو : امهتنيبف "يهنلاو رمألا" ثحابم وهو فيلكتلا : يساسألا

 رمألا صخي اهضعب اياضق نم كلانه ام ىلإ .عرشلا ثيح نمو ةغللا ثيح نم

 كلذ رثأو ،داسفلا ىلع هتلالدك يهنلا صخي اهضعبو ©نمزلاب رمألا ةقالعك

 لوح عبار ى لصفب يناثلا بابلا تمتخو كداهتجالا لئاسم نم ددع ىلع

 طبارت امهنيبف .يهنلاو رمألا ثحابم ةديلو اعت ىتلا "يعرشلا مكحلا ةيرظن
 هذه ناكرأ ضعب لوانت ىلإ قايسلا اعدو .ببسلاب ةجيتنلا طابترا يوضع

 اهنم قلعت ام ءاوس ،هماسقا ضعبو هسفن يعرشلا مكحلا يف ةلثمتم ؛ةيرظنلا

 لعف وهو هيف موكحملا ىلإ تجرع مث .يعضولا مكحلا مأ يفيلكتلا مكحلاب
 ؛باطخلل مهف نم هيف طرتشي امو ‘فلكملا وهو هيلع موكحملا مث ثفلكملا

 .لاجملا اذه يف ةيضابإلا ماهسإ ىدم تنێبو "لاثتمالا ىلع ةردقو
 ثيح ؛لالدتسالاو حيجرتلا داهتجا عوضومل ناكف .ثلاثلا بابلا امأ

 ضراعتلا امهدحأ .لوصألا ملع ثحابم نم نيساسأ نيروحم نضتحا

 .لالدتسالابو ؛ةيداهتجالا ةلدألاب فرعت يتلا ةيعبتلا ةلدألا يناثلاو "حيجرتلاو

 لصفلا تلعج .ةثالث لوصف بابلا اذه تعزوت دقف ةطخلا هذه ىلع ءانبو

 ةيعرشلا ةلدألا نيب ضراعتلا ةقيقح نايبب "حيجرتلاو ضراعتلل" اهنم لوألا
 ناك مث .هاياضقو خسنلا اهزربا نمو ،ضراعتلا اذه ةلازإل ةموسرملا دعاوقلاو

 .صنلا دقف دنع داهتجالا وهو كهموهفمو "لالدتسالا" نع ىناثلا لصفلا

 انلبق نم عرشو يباحصلا لوق ةيجحك اهنم ةيلقنلا ةيعبتلا ةلدألا هيف تلوانت

 اهريغو ناسحتسالاو يدصاقملا داهتجالاو ةلسرملا حلاصملاك ةيلقعلا ةلدألاو

  

    



 ةمدقم

 هسفن لصفلا يف تثدحت مث .ةسراممو اموهفم ةلدألا هذه نم ةيضابإلا فقومو

 هذه رثأو ،عئارذلا دسو ةرورضلاو فرعلا اهنمو ،ةيهقفلا دعاوقلا زربأ نع
 ةيفيك ؛داهتجالا ةيلمعل هتلعجف ثلاثلا لصفلا امأ .داهتجالاو هقفلا يف دعاوقلا

 .هتيلوؤسم ديدحتو ،دهتجملا وهو اهب مئاقلا طورشو ۔اهتيعورشمو ێاهثودح
 فالتخا نم كلذ نع مجن امو زوجي ال امو هنم زوجي ام ؛داهتجالا لاجم نايبو

 اهب زّيمئ لئاسم تلوانت مث .داهتجالا يف اطخلاو باوصلا لوح نينلوصألا
 هذه ةقالع نايبو ©نيدلا لام ةءاربلاو ةيالولا اياضق يهو يضابإلا ركفلا

 داهتجالا نع زجاعلا نع ثيدحلاب لصفلا تمتخو .داهتجالاب لئاسملا

 6هديلقت زوجي نمو ؤزوجي ىتمو .هلامو همكحو ديلقتلا ةقيقحل ائايب ايب ؛دلقملاوهو

 ؟نيدهتجملا لاوقأ نيب رييختلا دلقملل لهو

 دنع داهتجالا ملاعم زربأ اهيف تدصر ر ل .ةمتاخلا ىلإ كلذ دعب تصلخو
 كلذ يف ءاوس ؛نيتلوُصأآلا نيبو مهنيب فالخ وأ قافو لحم ناك امو .ةيضابإلا
 .نيملكتملا ةسردم مأ ةيفنحلا ةسردم

 بيصنلا اهل ناك قافولا طاقن نأ ريرقتب ثادحأآلا قبتسن نأ ريض الو
 ؛عراشلا صوصن مهف يف دهتجملا ريس طبضي جهنم ددصب اننأل شرفوألا

 .عيرشتلا نم هدصقم ماهلتساو

 مالعألاو ،ثيداحألاو 8،تايآلل ةلماش سراهفب لمعلا تليذو

 سرهف نع الضف ءنادلبلاو نكامألاو ،نايدألاو بهاذملاو فئاوطلاو
 . عجارملاو رداصملا سرهفو ثتاعوضولملا

 :هقثاوعو لمعلا لحارم
 ادج ةريثك رداصم نيب ةيملعلا هتدام عيزوت يف ثحبلا ةبوعص لثمتت

 ةرتف ربع اهدادتماو ،ريسلاو خيراتلاو ةديقعلاو هقفلاو لوصألا نيب ةعونتمو

 ءاهجراخو رئازجلا لخاد ةديدع تابتكم نيب اهعزوت نع الضف ،ةليوط ةينمز
 ةلماش حسم ةيلمعب مايقلا لعج امم ؛تاطوطخملا دادع يف لاز ال اهنم ريثكو
 .دودحلا درفلا ةقاط زواجتت دوهج رفاضت كلذ يضتقي ذإ اليحتسم ارمأ اهل

 ىلع ةقئافلا ةردقلا تاذ بوساحلا ةزهجأ دامتعاب البقتسم اهليلذت نكمأ امبرو

 ثارتلا اذه ةثيدحلا جماربلا بعوتست نأ ةطيرش نكلو ،نمزلاو دهجلا راصتخا

    



 ةمدقم

 .رونلا ىلإ هجارخإو هقيقحت دعب ،نيفدلا
 6ثحابلا اهعفدي يتلا ؤثحبلا ةبيرض ىوس تسيل ةداملا عمج تابوعصو

 نم ىوكشلل رربم الف .ةملكلا ةنامأأل كردمو ،ةلاسرلا فرشب قوم وهو

 اعيفشو ارذع نوكي هاسع لوذبملا دهجلاب اريكذت نوكت نأ الإ ؛قيرطلا ءاوأل

 .ريصقتو روصق نم لمعلا يف نوكي امل

 اذه ليبس يف ىنضرتعت مل هنأ ركذا ،ليمجلاب افارتعاو هلأ ةمعنب ائدحتو
 ىتتلبقتساو ©باوبألا ةحتفم تابتكملا تدجو لب ،ركذت ةعنطصم تابقع ثحبلا
 .باعتألا لمحت ىلع ناعأو باعصلا للذ ام ،باحزتلاب اهباحصأ بولق

 يداو تابتكم ،ةطوطخملا رداصملاب ىنتدافأ ىتلا تابتكملا مهأ تناكو

 بطقلا ةبتكم اهنم .ةينغو ةريثك يهو .رئازجلا بونج ةيادرغ ةيالوب بازم
 ةبتكمو ،دلاخ لآ ةريشع ةبتكمو ،ةماقتسالا ةبتكمو «شيفطا فسوي نب دمحما
 ءةرارقلاب جاحلاب خيشلا ةبتكمو ©نجزي ينب ةدلب ين اهلكو ،يلعل حلاص خيشلا
 رداصملا تاذ ىرخآلا تابتكملا نع الضف .اضيأ ةرارقلاب ةايحلا دهعم ةبتكمو

 .ةعوبطملا

 نم ةيضابإلا تاطوطخملا ضعب ىلع انلصح ةرهاقلا ىلإ ةلحر انل تناكو
 ندرألاو ايروس نم لك ىلإ انهجوت ضرغلا سفنلو .ةيرصملا بتكلا راد ةبتكم
 يف ةردان تاطوطخم ىلع انلصحو ،ىغتبملا اندجو ةريخألا هذه يفو .نامعو

 ةيمهألا ثيح نم تابتكملا هذه تردصتو ،ةماعلاو ةصاخلا اهتابتكم نم ريثك

 يملاسلا هللا دبع خيشلا ةبتكمو ،ةفاقثلاو ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا ةبتكم

 خيشلا ةبتكمو طقسمب يديعسوبلا دمحم نب دمحأ راشتسملا ةبتكمو ،ةيدب ةنيدمب

 .بريضملاب يثراحلا دمح نب ملاس
 ريرحتلاو ،ةيملعلا ةداملا عمج ةلحرم تبقعأ رداصملا عمج ةلحرم دعبو

 .ريسي نمز ريغ اهنيب لصفي مل ةعباتتم تناكو
 :راذتعا

 ينأ يبسح نكلو ،ةلاسرلا هذه نم ةياغلا تغلب يلأ اذه دعب معزأ الو

 .عاطتسملا ردق ةيعوضوملاو ةيجهنملا مازتلا ىلع تصرح و ‘تيعسو ‘تدهتجا
 ءامتنالا نم طمن ىلوألاف ،ةيعوضوملاو ةيبهذملا نيب زييمتلا فاصنإلا نمو

    



 - س 2 هم و

 لكشب حطسلا ىلع وفطي ؛لماحتم فطاعت وأ ةهجوم ةفطاعب بَرشُي يذلا

 امأ .ءايشألا ىلع مكحلا ىلعو ريكفتلا ةقيرط ىلع كلذ رئؤيف ،رخآ وأ

 ةقالع يف اهل لخد الو ،ةيدايحلا ةيفرعملا ةرظنلاب لصتم فقوم يهف ةيعوضوملا

 .عوضوملاب رظانلا
 ىلإ اهتبسن نأل ،ةيناسنإلا مولعلا يف ريسع رمأ ةيتاذلا نم درجتلا نأ ريغ

 ولو اناسنإ اهنيح دعي مل كلذ لعف نإو ،هسفن نم درجتي نأ هيلع ىبأت ناسنإلا

 ةيعوضوملاف ،اهلك ال اهضعب اهنم كردم هنإف ،ةيعوضوملا ىعداو دحأ معز

 لدعلاب نلا رما دقو .يهلإلا يحولاب ديؤم موصعم ناسنإ الإ اهكردي مل فرصلا
 زيزع قيدص ىلع مكحلا ناك ءاوسو هدض مأ ءرملا حلاصل ناك ءاوس .مكحلا ف

 ."للا لك اوليمت ًالَقف» :تاماقملا ضعب يف لاق مث .دودل ودعل ما
 طرش هنأل ،ريكفتلا نم ةبترملا هذه ىلإ يقرلا لواحي ةاجلا يملعلا ثحبلاو

 .ةمألا ةدحو ديدجت ليبس يف اهفيظوتو انثوحبل ةيملعلا ةميقلا ةداعإل يرورض
 اذه قيزمتل تارجفتملا عرزو ،ةمئاقلا تاضقانتلا قيمعتل ةليسو تناك الإو
 .دوشنملا لمألا
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 ليلحتو ضرع :عجارملاو رمداصملا
 اهتعزوت ةعوبطمو ةطوطخ ةديدع عجارمو رداصم ثحبلا اذه دمتعا

 .اثيدحو ريسفتو خيراتو هقفو لوصأو ةديقع نيب ،يمالسإل ١ ركفلا نيدايم

 ةيغب ةدمتعملا رداصملا مهأ ىلع راصتقالا انبسحو ۔اهئاصحإال ماقملا عستي الو

 .ةحورطألا هذه هيلع تماق يذلا ساسألا قيثوت
 ىلع تاطوطخملا عم لماعتلا يف ةاناعملا رصتقت مل هنأ ىلإ هيبنتلا ردجيو

 ،ثحبلا رداصم نيب 7 امجح غلبت اهنأ مغر بسحف ةداملا عمجو ةءارقلا

 نود تاعوبطملا نم ددع ردص ذإ اضيأ اغلاب ائنَع عوبطملا نم مسق انملك لب

 رمألا ىعدتساف .لامتحالا قوفي ام ةيعبطملا ءاطخألا نم اهلانو .قيقحت

 .طوطخملا نم ةخسن نم رثكأ ىلإ ةدوعلاو لب طوطخملاو عوبطملا نيب تالباقم
 رهوج زابنإل بولطملا دهجلا باسح ىلع ناك قيقحتلا ف ادهج فاضأ امم

 .ليلحتلاو ضرعلا يف زيكرت نم همزلتسي امو ثحبلا
 اهنم ديز نب رباج بهذملا مامإ راثآ ف لثمتت رداصملا هذه مدقأو =

 !مره نب ورمع تاياور نع ةرابع وهو "ديز نب رباج باتك" ناونعب طوطخ
 موصلاو ةالصلاو تاراهطلا يف تادابعلا لاجمب قلعتت ىواتف يف رباج نع

 يف رباج جهنم حضوت لئاسم اهنم اندفتسا دقو .تالماعملا نود فاكتعالاو

 .ءاتفالاو هقفلا
 اهيلإ فاضأو اذه رباج باتك يصورخلا فلخ نب ديعس خيشلا عمج

 رباج نع ةرقص نب كلملا دبع ةرفص وبأ اهاور ااهريغو تالماعملا يف ىواتف

 .حاكنلا باب يف اضيأ رباجل رخآ اباتك امهب قحلا مث ،دحاو عومجم يف امهبترو

 .ديز نب رباج باتكب يناثلاو .ة)بيبح نب عيبرلا راثآب لوألا باتكلا فرعيو

 :رظني .ةقث :نيعم نب يحيو دحأ مامإلا هنع لاق .رباج ةذمالت نم ،يدزألا إمره نب ورمع _.۔)1

 .58 .رباج مامإلا هقف شوكب .267 :6 .ليدعتلاو حرجلا ،يزارلا

 يفوت- م694 / 75يلاوح دلو) .يرصبلا يديهارفلا يدزألا ورمع نب بيبح نب عيبرلا _(2
 . ارباج مامإلا كردأو ةرصبلا لإ لحر .نامع ف ةنطابلاب هتدالو تناكو -(م 6 /_ه6 يلاوح

 ذيمالت هنع ىورو .ةديبع يبأ دعب ةيضابإلل ةيملعلا ةمامإلا ىلوتو ةصاخ ةديبع يبأ ىلع ذملتتو
 ف ةدمتعم هؤارآو ةنودم تاداهتجاو ةطوطخ ىواتف هلو .ثيدحلا ف هدنسم رهتشاو .نوريثك

 ،نوفلخ نبا ةبوجأ ،نوفلخ نبا .دعب امف 273 :2 ،تاقبط "ينيجردلا :رظني .يضابإلا هقفلا
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 .و

 دعم

 نم" ناونعب عومجملا اذه عبطو .ديز نب رباجل حاكنلا باتك ىعديف ثلاثلا امأ

 ثارتلا ةرازو ةياعرب م4 /ه1404 ةنس ."ديز نب رباج مامإلا تاباوج

 .ةينامعلا
 اهنم رباج باتك ىلع تاظحالم ]هء٤ مع ىناملآلا قرشتسملا بتك و

 هنوك ودعي ال باتكلا نأ عقاولاو .ةنسلاو باتكلاب هيواتف ديؤي ال هنإ :هلوق
 دقو ،امئاد ليلدلا ركذ اهيف بلطي ال امم سانلا ةماع اهيقلي ةلئسأ نع تاباجإ

 ريغتي نأ ةيشخ هيواتف نيودت هركي ناك ذإ ،اهافش رباج نع تردص نوكت

 .نوملعي ال مهو هنع عجريف اقحال هؤطخ هل نيبتي يأرب سانلا لمعيف ،هداهتجا

 عبس غلبتو ،هباحصاو هذيمالت ضعب ىلإ هلئاسر رباج ءارآ رداصم نمو =
 .7 ظعولا اهردصتي .تالماعملا يف اهبلغأ اياضق اهيف لوانت .ةلاسر ةرشع

 ةلاسرلا فصن حئاصنلا هذه ذخات دقو .هعرش عابتاو ةلأ رمأ موزلو ىوقتلاب
 باتك يف رئاظن اهل دجوي لئاسرلا هذه لئاسم نم اديدع نأ امك .ديزت وأ

 باتكلا صوصن وأ ،داهتجالا اهانبم اهيف رباج ءارآو .رباج باتكو حاكنلا

 ةنسلا نم وأ ،ةنسلا اذكه :لوقلاب ايفتكم هليلد ركذي ام اردان هنكلو .ةنسلاو
 .(! كلذ هباش امو

 ثارتلا رداصم فلتخم يف ةرثانتملا رباج ءارآ شوكب يجي ذاتسألا عمج =

 نب رباج مامإلا هقف" هامس باتك يف اهردصأو .مهريغو ةيضابإلل يمالسإلا

 .يمالسإلا هقفلا باوبأ لج هيف بعوتسا ،اباب رشع دحأ يف هلعجو ."ديز
 وأ اصن ةيلوصألا اهتازكترمو ةيهقفلا رباج ءارآ دصر يف اريثك باتكلا اندافأو

 فرعي اباتك ،رباج ذيملت ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ انل كرتو =
 .ةيعدأو بادآو ظعاومب اهأدب ،ةددعتم ةيهقف عيضاوم يف "ةديبع يبآ لئاسم"ب

 لوق ةيجح لثم شةيلوصأ اياضق ىلإ تاراشإ ةيهقفلا لئاسملا للختتو
 ثيدحلا رابتعاو رثألا عابتا بوجوو ،مومذملا سايقلا نايبو ،يباحصلا

\ 

 .26 .ةيضابإلا دنع ةنسلا حشوكب .140 :1 ،يراضحلا دعبلا "يريبعجلا !8
 رشنلل يرماضلا راد اهتعبطو 6©يريبعجلا تاحرف روتكدل ١ خيشلا ةيانعب لئاسرلا هذه قيقحت تو ) 1

 .عيزوتلاو

  



 ةَصمَدقُم

 ةيفيكو ةريثك لاعفأ ركذ دروأ امك.ماكحألا ليلعتو لئاضفلا يف فيعضلا

 .اهيلع مكحلا
 ،ةبحتسملا ةنسلاو ةبجاولا ةنسلا نيب رييمتو ،ةنّنسلا ةيجحل نايب باتكلا يفو

 مجحل ةبسنلاب ةليلق تاراشإ اهعومجم يف يهو .بجاولاو ضرفلا نيبو
 .ةيضابإلا دنع يلوصألا نيودتلا روذب لمت اهنكلو ،باتكلا

 ريسي ريغ ءيش خلستلا ءاطخا نم اهيف ،ةديرف ةخسن دمتعملا طوطخملاو
 يالل ثيدحلا ف ادنسم ةديبع يبأ ذيملت بيبح نب عيبرلا انل كرت امك =

 .هف : لوسر نع ةباحصلا مث رباج ةديبع وبأ ،عيبرلا :هتاقلح ثدنسلا

 دقو .حاحصلا رئاس هيلت ،نآرقلا دعب ةيضابإلا ىدل لوألا دنتسملا ربتعيو

 ثيداحأ مأ اداهتجا ناك ام ءاوس .ةيهقفلا ةضابالا ةمئأ ءارآ نم ريثكب اندافأ

 مدقأ "عيبرلا دنسم" دعي اذهبو .اهيلع اوبقع وآ اهودمتعا ةللا لوسر نع
 .ةيضابالا دنع داهتجالاو هقفلا ةأشنل لماكتم ردصم

 تاياورلا هيف عمج لوألا نيأزج ف "عيبرلا راثآ" باتك عيبرلا هكرت اممو =

 نم" باتك اهنمضت دقو رباج نع ةرفص نب كلملا دبع ةرفص وبأ اهاور ىلا

 مامإلل ىواتف يه راثآلا هذهو .هركذ مدقت يذلا "ديز نب رباج مامإلا تاباوج

 دجوتو .عيبرلا ىواتفب صاخ وهو ،"عيبرلا ايتف" هناونعف يناثلا امآ .رباج
 ةماقتسالا ةبتكمب "عيبرلا هنع لئس امم لئاسم" ناونعب هنم ربكأ ىرخأ ةخسن
 ثارتلا يف نيصتخملا ىدل فورعم ريغ ردان طوطخملاو .بازيمب نجزي ينبب
 .ةميدقلا مههقف رداصم مهأ نم هنكلو يضابإلا

 لقن يف ةيثيدحلا تاحلطصملا لامعتسا طوطخملا اذهل ةزرابلا ةزيملاو
 هذه تايادب دصر يف ةماه يهو .ةنعنعلاو ،انربخأ ،انثدح :لثم تاياورلا

 ريغ ددعل اركذ باتكلا يف نأ امك .ىلوألا ةيضابإلا رداصملا يف تاحلطصملا
 .مهذيمالتو رباج ذيمالت نم ليلق

 تاوبألا تحت تفنصو ‘هقفلا باوبأ مظعم ف عيبرلا يواتف طوطخملا عمجو

 .ةيلاملا تالماعملا باب يف اهمظعمو .اديج ابيترت ةبترم ريغ اهنكل ةفورعملا
 يلوصألا هدنتسم عيبرلا اهيف زربأ ةددعتم لئاسم يف اهنم انتدافتسا تناكو

 .هداهتجا يف

    
32 



 هه صس .ه و

 همدمم

 لئاوو &&ا)دَرمعلا نب دلخم مهو ،هقافر ضعب ةيعمب اهبتك ةلاسر عيبرللو =

 ناميلس جاحلا ثحابلا اهققح دقو ثةلئسألا ضعب نع اباوج 5اةبويأ نب

 مكحو ،ةعمجلا ةالص لوح ىواتف اهيفو .)"ةجحلا ةلاسرلا" ناونعب زيزباب
 .ىلاعت هثل هيبشتلاب نيلواتملا ىلع درلاو ،ىنز هبشب تيتأ ىتلا ةأرملا

 ةيضابإلا ةمئأ دوهج زربت ذإ ،يخيراتلا بناجلا يف زكرتت اهتيمهأ نكلو
 رهاظ نع جرخ نم لك هابت قحلا يف ددشتلاو كاهتياورو ةتسلا ءايحإل لئاوألا
 نم كلذ ناك ولو ىتح ،ليلد نود سايقلا لامعتسا ىلإ ىعطقلا صنلا

 . .مهعابتأ

 "ىربكلا ةنودملا" باتك ىلإ لصنل كافيلأتو ةذملت ملعلا بسن لسلستيو =

 رباج ذيمالت تايورم اهيف عمج ثيح يناسارخلا مناغ نب رشب مناغ يبأل
 ةنودملا انتدافأو .الامجإ هقفلا باوبأ بعوتساو "هقفلا يف مهءارآو ،ةديبع يبأو

 نأ ريغ ،ةريثك ثيداحأ اهيف نأ امك .داهتجالا يف مهدمتعمو مهئارآ دصر يف

 .رابخألا قيثوتل دانسإلا ركذ مزتلي مل فلؤملا

 هبئرف '6شيفطا فسوي نب دمحما خيشلا ءاج ىتح ،اطوطخم باتكلا لظو

 ناك .بيبح نب عيبرلا ةقبط نمو "ملسم ةديبع يبأ ذيمالت نم .دّرمعلا نب دلخم ناسغ وبأ _(1
 .تاقبط ،ينيجردلا - .اهيف همحفأ زيزعلا دبع نب هللا دبع هقيفر عم تارظانم هلو ،املكتم اهيقف

 .15 ةبوجأ ،نوفلخ نبا .90

 ،عيبرلاو ةديبع يبأ عم ةرصبلاب سرد تومرضح نم .يمرضحلا بويأ نب لئاو بويأ وبأ _(2
 تظفح ثنيزرابلا ىوتفلا لاجر دحأ وهو .نامع ىلإ عيبرلا ليحر دعب قارعلاب ءاملعلا سأر ناكو

 يجي نب هللا دبع عم ةمامإلا نوؤش يف تاكراشم هل ..يناسارخلا مناغ يبأ ةنودم يف هئارآ نم ريثك
 .110 ،ةبوجأ ،نوفلخ نبا- .273-278 ،تاقبط ،ىنيجردلا - .تومرضح هدلب يف يدنكلا

 .رئازجلا . ؛ةرارقلاب ؛ةايحلا دهعب صصختلا مسق ىلإ ققحملا اهب مدقت جرخت ةلاسر يه -(3

 .م2009 /ه1430 ةنس شةينامعلا ثارتلا ةرازو اهترشن مث م!996/7

 نم هريغو بيبح نب عيبرلا نع ملعلا ذخاأو .ةرصبلاب سرد ،يناسارخلا مناغ نب رشب تاغ وبأ _)4

 نرقلا رخاوأ ف لحر دقو .ىركلا ةنودملا اهمهأو .هبتك نود مهنعو .ملسم ةديبع يبأ ذيمالت

 نب سورمع اهخسنو كانه ةنودملا هنع تيورو ،ةسوفن لبجب ارام ترهات ىلإ يرجهلا يناثلا
 ،يناسارخلا- .111 .نوفلخ نبا ةبوجأ ،نوفلخ نبا .323 :2 .تاقبط ،ينيجردلا :رظني-.حتف

 .يثراحلا ملاس خيشلا ميدقت .ىربكلا ةنودملا

 نجزي ينب ةنيدمب شاعو دلو _(م1821-1914 /ه1238-1332) .شيفطا فسوي نب دمحما _(5
 يف ةعونتم فيلآتب هارثأ ذإ نيرشعلا نرقلا يف يضابإلا بهذملا ددجم دعي .رئازجلا بونج ،بازيمب
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 ةمدقم

 ةظقيلا راد ف ةيطخلا هتروصب باتكلا عبطو .ةريثك تاقيلعت هيلع عضوو

 .1974 ةنس نانبلب ةيبرعلا

 ةخسنلا نم امجح ربكأ ،ةيرصملا بتكلا راد يف ةنودملل ةطوطخن دجوتو =

 تاياور اهنأ حجرأ تنكو "ىرغصلا ةنودملا" ناونعب ةعوبطم ىرخأو .ةلوادلل

 لك ةبسن نم .:, ةبعوتسم ةلباقم ىلإ ةجاحب : اهناو .الماك وأ ارصتخم ب

 (!)باتكلا قيقحتب تمق نأ لعب كلذ نبت ر مث مث ؛يقيقحلا همجح نمو باتك

 تامتسر نب نمحرلا دبع نب )"باهولا دبع :امال لئاسم" باتك ةمثو =
 تالماعملاو تادابعلا يف ۔ىتش لزاون يف هيواتف مض -نييمتسرلا ةمئألا يناث-
 يهو .. .ميركلا نآرقلا تايآ ضعب ريسفتو ،ةءاربلاو ةيالولاو ةعاطتسالا يفو

 سانلا اياضقل جذومنو ىلوأل ا نورقلا هب تزيمت يذلا ي ىعقاولا داهتجالل ة هروص

 .كاذنآ ةشيعملا

 نم ىتح ثنادلبلا فلتخم نم ةبلطلا هدصق سيردتلل ادهعم أشناو .ةيمالسإلا ةفرعملا عورف فلتحم

 هتعوسومب ملاعلا يف هتيص عاذ .يسنرفلا رامعتسالل ةضهانم فقاوم هلو .نامعو زاجحلاو ايبيل

 ةيركفلا هراثآو هجاتنإ ىلع ةديدع ةيعماج تاسارد تيرجأ . "ليلعلا ءافشو لينلا حرش ش" ةيهقفلا

 شيفطا فسوي نب دمحما خيشلا ءارآ ،نتنيو رصانلا نب ىفطصم :رظني .ةساسلاو ة ة عامتجالاو

 .هتيصخش خيراتل ةسارد لمشأ يهو .ةيدقعلا

 يف اهعضوو باتكلا لصأ نع بطقلا قيلاعت لصف يف باتكلا قيقحت يف انلمع لثمت دقو _(¡
 ةرازو ةياعرب تادلجم ثالث ف لمعلا ردصو .اهقيثوتو صوصنلا قيقحت هيضتقي ام عم .شماهلا

 .م2007 ةنس ةينامعلا ثارتلا
 ةلودلا ةمئأ يناث _( م787-826 /ه171-211) .متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع _(2
 يف اعيلض املاع ناك هيبأ نع ملعلا ذخأ _(ه160-296) طسوألا برغملا تمكح ىتلا ةيمتسرلا
 هتمكججب عاطتساو .اريبك ايداصتقا اراهدزاو ايملع اطاشن هدهع يف ةلودلا تدهش .مالكلاو هقفلا

 ناميلس- .دعب امف46 :1 ‘تاقبط ،ينيجردلا .هتمامإ دهع يف تمج يتلا نتفلا ىلع ءاضقلا
 دعبلا ،يريبعجلا- .109 ،نوفلخ نبا ةبوجأ ،نوفلخ نبا -165 :2 .ةيضايرلا راهزألا ،ينورابلا
 .56 :1 يراضلا

 اناطلسو املاع امامإ ناك .ةيمتسرلا ةلودلا سسؤم _( ه170ت ) متسر نب نمحرلا دبع _(3

 ،ملسم ةديبع يبأ ىلع ' 'ملعلا ةلمح" هقافر عم ذملتتو قرشملا ىلإ لحر مث ،ناوريقلاب أشن ؤالداع

 .سلبارط ىلع حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا يبا ةمامإ دهع يف ناوريقلا ىلع الماع ناك مث
 .ه160 ةنس هتلود سسأ اهيفو رئازجلا برغ ترهات ىلإ هجوت باطخلا يبا ةلود طوقس دعبو

 امف 19 :1 .تاقبط ،ينيجردلا - .هلدعو هتريس ىلع ءانثلا يف ةبهسم ارابخأ ريسلا بتك ركذتو

 .دعب

    



 ةمدقم ه ےسص ث .ه و

 اهنمو .احيملت اهنم ذخؤت دقو احيرصت ةلدألاب ةعوفشم لئاسملا هذهو
 ،ىواتفلا هذه لالخ نم ‘باهولا دبع مامإلل لالدتسالا جهنم ىلع فرعتن

 دنع هراتخيو هاري ام ركذيو .عامجإلا وأ ةنسلا وأ باتكلا نم هليلد دروي ذإ

 .ةيداهتجالا لئاسملا يف ءارآلا فالتخا

 هبيترت داعأو هققح امك ةيضابإلا تابتكملا يف اطوطخم باتكلا دجويو
 دبع مامإلا نأل ،"ةسوفن لئاسم" ناونعب هعبطو يلط ميهاربإ ذاتسألا
 ةسوفن لبج لهأ نم هيلإ تدرو ةلئسا نع اباوج هلئاسم مظعم ىتفأ باهولا
 .ةيمتسرلا ةلودلل يقرشلا لقعملا ،ايبيلب

 نب دمحم الأ دبع يبأل "ةنسلا نم ةرصتخم باوبا" طوطخ اندافأو =
 اهلامعتسا يف عسوتلا ىدمو ةنسلا حلطصم ليصفتب &‘ا١ليحرلا نب بوبحم

 .ا2هقفلا باوبأ فلتخ ف اهب جاجتحال او

 همكحب عرشلا ءاج ام لك ربتعاف حلطصملا ةلالد ىف عسوت هنأ فيرطلاو

 ماد ام داهتجاو يأر نع ناك مأ ثيدحلا م باتكلا هب درو ءاوس .ةنسلا نم

 ةنسلاب تتبث لئاسم انايحأ ركذيو .هيلإ ىحوملا لوسرلا ةنسب اعورشم لكلا
 .سايقلا وأ عامجإلا اهديؤيو

 "نيدلا عئارشو مالسإلا ءدب" امالس نب باول باتك يف دروو =
 ىخيرات باتكلاو .ءاضقلاو ةمامإلا بصنم ىلوتل داهتجالا طورش ىلإ تاراشإ
 قرشتسملا هققح دقو ،يمالسإلا برغملا خيرات رداصم مدقأ نم دعيو ءاساسأ
 ،ةيعرش ريغ ةعبط هل تردص امك .بوقعي نب ملاس خيشلاو زتراقش يناملألا

 ."ةيضابإ رظن ةهجو نم مالسإلا خيرات" ناونعب

 دعب قرشملاب ةيضابإلا سأر ىلع ناك .يشرقلا ةريبه نب ليحرلا نب بوبحم نب دمح هللا دبع وبا _(1
 لهأ لإ هتريس بتكلا نم هل بسنيو .0 مرحم 3 ف اهب يفوتو نامع لإ لقتنا مث ةكمب ماقأ .هيبأ

 ،نوفلخ نبا ةبوجأ ،نوفلخ نبا- .357 :2 تاقبط ،ينيجردلا :رظني - .اءزج نيعبس يف عقتو .برغملا

 .107 :1 ،يراضحلا دعبلا يريبعجلا .2

 .نامعب يرماضلا ةبتكم هترشنو ناميلس ج زيزباب ذاتسألا قيقحتب ارخؤم باتكلا ردص 2
 رخاوأ رصاع .ةسوفن لبجب وداج دلب نم _(ه273 دعب ت) .يتاوللا مالس نب ورمع نب باول _(3

 برغملاب ةيضابإلا خيراتل ردصم مدقأ دعي يذلا "مالسإلا ءدب" هباتك انل كرتو .ةيمتسرلا ةلودلا
 .36-41 .ققحملا ةمدقم "مالسإلا ءدب مالس نبا :رظني .يمالسإلا
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 لوانتف .(_ه283 ت) )حتف نب سورمعل "ةيفاصلا ةنونيدلا" باتك امأ =

 باتكلاو .تالماعملاو تادابعلا يف ةيعرش ىرخأو ةيدقع تاعوضوم

 باتكلا ةلدأ ىلع فلؤملا دامتعا نايب هيفو ،يخيراتلا هبناج يف ماه هيقباسك

 .ةيهقفلا هتارايتخا يفو ؤ©فالخلا ببس ىلإ هتاراشإو .هلئاسم ضرع يف ةنسلاو

 .ثحبلا نم ةديدع لئاسم ين اندافأو

 ثيدحلا عوضوم ناك ،‘ت)بوبحم نب دمحم نب ريشبل "ةبراحملا" باتك ينو =
 يف ةيملسلا ةوعدلاب اءدب اهماكحا يف جردتلا ةيفيكو ،مالسإلا يف برحلا نع
 ماكحألا هذه ليصافتو .لاتقلا عيرشتو ةرجهلا مث ،اهب رهجلا مث ،يكملا دهعلا
 نم امهتلدأو ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا عوضومل ضرع امك ،اهتلدأو

 .ةيعرلا وأ مامإلا لبق نم امهئادأ ةيفيكو .ةنسلاو باتكلا
 نآرقلاو نآرقلل ةنّنسلا نايبو ،ربخلاو ةنسلا ةيجح يف لئاسم هنم انيقتساو

 جارختساو عيرشتلا يف جردتلا نم ةمكحلاو ،حيبقتلاو نيسحتلاو ،نآرقلل

 ثيداحاو باتكلا يآ نم اهريغو بودنملاو يهنلاو بوجولاو رمألا
 .ةَققلوسرلا

 ىدل يلوصألا فيلأتلل ةمدقتم اروذب هنمضت يف ىلجتت باتكلا ةيمهأو
 ىلإ تاراشإ هيفو .ملعلا اذه تاحلطصم نم ريثك ىلع لمتشا امك .ةيضابإلا

 .لالدتسالاو موزللا لثم جاجتحالا يف يقطنملا جهنملا لامعتسا
 يبأل "نيفلاخملا عيمج ىلع درلا" باتك نم ةدودحم انتدافتسا تناكو =

 ناك .اهدنقف رصن نب ثافن ءارآل ىدصت ،ةسوفن ءاملع نم _(ه283ت) حتف نب سورمع _(1

 تظقفقحف مناغ يبأ ةنودم خسن . باهولا دبع مامإل ا دهع ف ةسوفن ف ءاضقلا ىلوتو هرمأ يف امزاح

 ونام ةعقاو دعب اربص ةبلاغألا هلتق ."ةيفاصلا ةنونيدلا" ريغ اهنم انلصي مل بتك هلو .عايضلا نم
 دعبلا ،يريبعجلا .320-325 :2 .تاقبط ،ينيجردلا - .ةيضابإلا ءاملع نم تائم تدصح ىتلا

 .109 ،يراضحلا
 ةنس ،ةينامعلا ثارتلا ةرازو نع ردصو ،رمع نيزابو دمحأ ج مورك :ناذاتسألا باتكلا ققح 2

 .م1999 /ه0
 ءاملع نم ._(ه273ت) يشرقلا يموزخللا ليحرلا نب بوبحم نب دمحم نب ريشب رذنملا وبأ _.)3

 ديحوتلا : "فضرلا" و . .لوصألا ف "ناتسبلا" اهنم ةديدع تافلؤم هل .ثلاثلا نرقلا يف نامع

 نب تلصلا مامإلا لزع دعب يفوت ."ةبراحملا"و "ةنازخلا" باتكو .ةمامإلاو ةنسلاو نآرقلا ماكحاو
 .50 :4 .عماجلا . رقعج نبا - .ه273 ةنس كلام
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 همدمم

 اساسأ ىلدج .ىمالك باتك وه ذإ .02)ا_ه0 تر).(ا١فاتلز نب الغي رزخ

 .اليلق الإ لوصألا اياضقل ضرعتي مل
 وهف &(ا3)ينامعلا يوكزأل ا رفعج نب دمحم رباج يبأل "عماجلا" باتك امأ =

 نم ةديدع عضاوم يف اندافأ دقو .ةيضابإلا ةيهقفلا تاعوسوملا مدقأ نم

 .“)يهقفلا بناجلا مأ يلوصألا بناجلا يف ءاوس ثحبلا
 ةبسنلا صلاخ سيل باتكلا نأ يه هابتنالا يعدتست ىتلا ةيجهنملا ةطقنلاو

 ىلع صوصنم اهضعب ىرخأ بتك نم ةريثك تافاضإ هيف ذإ ،رفعج نبا ىلإ
 .ةراشإ نود جردم اهضعبو هرداصم

 باتكلا بلص يف دجن ذإ .ةينامعلا تاطوطخملا يف ةزراب ةرهاظ جاردإلاو

 .(ةكرب نبا عماج يأ ) باتكلا نمو ،هريغ نمو :ةرابعب ةءعودبم خاسنلا ةدايز
 ةفاضإلا زاوجب ةلوادتم ىوتف كلذ يف محلو ... خلا .فنصملا نمو ،ءايضلا نمو

 ىنعملا رييغت مدع طرشو يلصألا صنلا ىلع ةدايز اهنأ ىلإ هيبنتلا طرش عم
 .ئراقلا ىلع سيبلتلا وأ

 فيلأت اساسأ هنأ ريغ ،ىتمزلا هراطإ ف باتكلا مييقت بعصي كلذلو

 ديرجلا دالبب ةماحلا نكس 6نيساو ينب نم _(م0 /_ه380ت) .فاتلز . الغي رزخ وبأ _)1

 ةروثب ماق .بويا نب نونحس ىلع دلخم نب ديزي مساقلا يبأ ةقفر لوصألا ملعت اهبو .يسنوتلا
 عرب .ةرهاقلا ىلإ هعم هبحطصاو هحلاص مث .مساقلا ابأ هليمز هلتقل اماقتنا يمطافلا ميت يبا ىلع

 ©يمانلا روتكدلا هققح .هيلإ تدرو ةلئسأ نع اباوج مالكلا ملع ف باتك هلو ةرظانملا ف ررزخ وبأ

 ،يريبعجلا- .ققحملا ةمدقم ،نيفلاخملا عيمج ىلع درلا رزخ وبأ ."نيفلاخملا عيمج ىلع درلا" ناونعب

 .112 :1 يراضحلا دعبلا

 ققحملا طخب ةيلوألا هتخسن يف الوادتم لظو ،عبطي ملو يمانلا ورمع روتكدلا هققح طوطخملا (2
 .هسفن

 ثلاثلا نرقلا رخاوا يف شاع .نامعب ©يكزإ ةدلب نم ،يوكزألا رفعج نب دمحم رباج وبأ _(3
 نب تلصلا مامإلا لزع ببسب نامع يف تعقو يتلا ةنتفلا كردأ .يرجهلا عبارلا نرقلا لئاواو
 انل كرتو هتايح ف ممصلاب بيصأ . قاتسرلا ةسردم يأر وهو لزعلل اضراعم هيأر ناكو .كلام

 دعبلا ،يريبعجلا- .10-14 :1 .ققحملا ةمدقم ،عماجلا رفعج نبا - "عماجلا" عماجلا هباتك
 .587 :2 .يراضحلا

 ربج روتكدلا لمكا مث رماع معنملا دبع ةثالثلا هءازجأ ققح رفعج نبال عماجلا باتك _(4

 هحيحصتب ينع مث ةينامعلا ثارتلا ةرازو نع ردصو ؤ،سداسلاو سماخلا نيأزجلا تاليضف

 .الماك ةينامعلا فاقوألا ةرازو نع ردصو دمحأ خيشلا دمحأ ذاتسألا
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 تافاضإلا نيبو لوصألا كلت نيب ناك نإو .هتافاضإ ينو هلوصأ يف يضابإ

 .ريبك ينمز نوب
 ةمئأل تاياور هيفو .باجأ كلثس :ىواتفلا ةروص ىلع باتكلا بولسأ ءاجو

 ةيورم هثيداحأ بلغاو .اريثك ماكحألا ةلدأ ركذب ىنعي ال هنكلو ،لئاوألا ةيضابإلا

 امم ،ةيعرفلا لئاسملل ةقيقد ةيئزج ليصافت داريإب انايحأ درطتسي هنأ امك .ىنعملاب
 .ماكحألل ةماعلا طباوضلا عضوو ،يليصأتلا هاجتالا نع ئراقلا تتشي

 نب دمحم نب هللا دبع دمحم يبأل "عماجلا" باتكل ةبسنلاب رمألا فلتخيو =
 ابيوبت هقافو هنم دافتساو كرفعج نبا عماج الت يذلا .0ا)ينامعلا يولهبلا ةكرب

 ءاملعل ةمدقتملا فيلآتلا يف ةديرف ةرهاظ هباتك ربتعيو .اعيرفتو اليصاتو ،اجهنمو

 دنع لوصألا ملع روحم حبصأو 8ةيلاتلا رداصملا لج ةثدَمتعا كلذل ،ةّيضابإلا
 ."باتكلا" مساب هيلإ ةراشإلا ىلع اوحلطصا ىتح صوصخلا ىلع ةقراشملا

 كلام ابأ هخيش مهنم ركذيو ،لئاوآلا ةمئألا راثآ باتكلا اذه رداصم نمو

 نب يحيل الاوقأ بسنيو .0ة)رثألا يف تدجو :هلوق انايحأ ركذيو .2)ناسغ

 الهب ةيرق نم .يرجملا عبارلا نرقلا ءاملع نم .ينامعلا يولهبلا ةكرب نب هللا دبع دمح وبأ _.)1

 ةيقاتسرلا ةسردملا ديمع ناك .امئاق هؤانب لازي الو ايملع ازكرم هدجسم ذختا 7 دهتجم نامعب

 ةماه ةيملع راثآ هل .تلصلا مامإلا امهعلخل رظنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم نم تئرب ىتلا
 .113 .ةبوجأ ،نوفلخ نبا .ةساردلا هذه يف اريبك ادامتعا هيلع اندمتعا يذلا "عماجلا" هباتك اهزربأ

 .164 :1 ،نايعألا ةفحت ،ىملاُسلا .384 :2 ،تاباوجلاو ريسلا ،نامع ةمئأو ءاملع
 .584-585 :2 .عماجلا ةكرب نبا _(2
 يف هقفلاو ملعلا ةمئأ نم .ه0 يف ايح ناك .كلام وبأ ،يولهبلا رضخلا نب دمحم نب ناسغو

 ."الهب" ةنيدمب دلو .نامع

 .ينآالصلاب فرعف ،"نالص" مساب فرعي اهيف ناكمب لزنف راحص ىلإ رجاه
 ءابدألاو نيلماعلا ءاهقفلا نم ةلمج اهيف جرخت ،ةيخيراتلا اهترهش اهل الهب يف ةيهقف ةسردم اشنا

 هتذمالت رهشأ نم .هنلا دبعو ريشب هادلوو بوبحم نب دمحم ةمالعلا هخويش نم .نيروهشملا
 -320) هنلا دبع نب ديعس مساقلا ابأ مامإلا رصاع ثيولهبلا ةكرب نب دمحم نب هللا دبع ةمالعلا

 .يوكزألا ركب يبأ نب ديعس نب دمحم ميهاربإ اباو ناطحق نب دلاخ ناطحق اباو _(ه8

 رشابملا ببسلا امهنوكل رظنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم نم اوثرب نيذلا ءاملعلا ةلمج نم ناك
 ،قرشملا مسق ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظني .ه273 :ةنس ةمامإلا نع كلام نب تلصلا لازتعال

 -194 /1 نايعألا ةفحت- .476 ،ةمغلا فشك :اهنمو ،رداصملا ىلإ ةلاحإلا هيفو .1009 مقر ةمجرت
 .224 /1 ثةماقتسالا- .63 /1 .جهنملا

 .576 :2 ،عماجلا ،ةكرب نبا _(3
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 عالطا هلو .'ةلانايحأ "رفعج نبا عماج" ىلع دمتعي امك .'!)يلصوملا ءايركز
 .بهاذملا نم مهريغو .(3)ةيرهاظلا ءارآ ىلع

 ارباج مامإلا شقاني نأ جرحتي ال وهف يركفلا هررحتو هلالقتساب زاتمي امك
 هيأرب حرصيو .هيلإ اوبهذ ام ريغ يف باوصلا ىأر نإ مهفلاخي دقو .هتذمالت وأ
 لوق ىلع ةسادق غبسي الو ."يدنع رظنلا هبجوي يذلاو" :هلوقب هراتخا امو

 .في لوسرلا ىوس ؛ملعلا يف ةلزنملا نم غلب امهم رشب

 .نآرقلا ثحابمو خسنلاو رابخألا لئاسمل ىلوألا باتكلا لوصف صصخ

 مظعمل ضرعت دقو .نايبلا لئاسمو صييصختلاو سايقلاو عامجإلا لوانتو
 ىف الماش باتكلا ىلع اندامتعا ناكو .هرصع يف ةلوادتملا لوصألا اياضق
 .ةساردلا هذه لوصف بلغأ

 ةلاطإلا نود ،ةيضقلل ةزرابلا ةلدألا داريإ يف راصتخالا ةكرب نبا ةداع نمو

 ،حيجرتو ليلد نم هيف ةلأسم ولخت داكت ال نكلو .تاضارتعالاو دودرلا يف

 .نيكم يميلعت بولسأو نيصر يملع راوح يف
 ةجح ةوقو بولسأ حوضو 6يهذلا هدهع ف هقفلا بتكل جذومن وهف

 .يضارتفالا ال يلمعلا هقفلاب ةيانعو

 دنع لالدتسالاو طابنتسالا يف يوغللا بناجلا ىلع يوقلا هزيكرتب زّيمئ

 .ناسللا لهأ ىدل دوهعملا يوغللا هلصأ ىلإ ىنعملاب عجريف ،لاوقألا فالتخا
 نإو ،نيثدحملا دعاوق قفو ثيدحلا دقنب ءانتعالا مدع هيلع ذخؤي هنكلو

 .ربخلا دامتعا ةحصل دنسلا حيحصت ةرورض ىلإ ريشي ناك

 يحي ىسيع قيقحتب ،م1974ةنس نانبلب حتفلا راد يف عوبطم باتكلاو

 © تارم ةدع نامعب ةعبطلا كلت ترّوُص مث ،ينورابلا

 .575 :2 ،عماجلا ،ةكرب نبا _(1
 .405 :2 = .227 :2 عماجلا ،ةكرب نبا _(2

 .9 :2 ،عماجلا ةكرب نبا _(3

 ىلإ ةجاحب هنأ تركذو ؤةحداف ةيعبطم ءاطخأب احفاط هتدجو ةكرب نبا عماج تدمتعا نيح (4
 .يمالسإلا ثارتلا يف ةزيمتملا لوُصآلاو هقفلا رداصم نيب هتناكم بساني يملع قيقحت
 يف ةينامعلا ثارتلا ةرازو نع ردصو هقيقحت متو ؛تاونس عضب دعب هب تلغتشا نأ هللا رسي مث
 .م2017 /ه1438 ةنس تادلجم سمخ
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 ناونعب &©ا)يوزنلا كرابم نب رمع نب حلاص عماجلا باتك رصتخا دقو =
 اضيأ فرعيو "ةيادهلا لهأ نم عامجإلاو ةياورلاو ةيآلا ريسفت يف ةيادهلا دعاوق

 .اطوطخم لازي الو "دنزلا طقس" باتكب

 لاقو ‘فرعلا ليلد نع هيف ثدحت "فراعتلا باتك" اضيأ ةكرب نبالو =

 تنكس ام و بلقلا ةنينامط ىلع ماكحألا ءانبو ،رابخألا لوبق يف ةدمعلا ناب

 : سانلا هيلع فراعت ام ًرقاف ،ريسيتلاب ءاج عراشلا ناو ،سفنلا هيلإ
 يف نيقيلا ةفرعمب اتنع مهفلكي ملو ؛مهسوفن يف نيقيلا هب لصحي امم ،مهتالماعم

 .ةديدع ةلثمأب اهل داهشتساو اياضقلا هذه ليصات باتكلا يفو .ةللا ملع
 الو هصن ركذي ملو ةكرب نبا ىلإ درو لاؤس نع باوج هلصأ يف باتكلاو

 .باوجلا بولسأ نم حوضوب مهفي هنكلو هبحاص
 تملعو ،ةطوطخ ةخسن ىلع لوصحلا تلواحف ،ةهوشم ةعبط عبط دقو

 يندهجأو ،نامعب برتغملا ةنيدمب يثراحلا دمح نب ملاس خيشلا ةبتكمب اهنأ

 .0 اهيلإ لصوتأ ملف ةبتكملا زونك مضخ يف اهنع ثحبلا
 ضرعت ،يقالخاو يهقف باتك وهف ،اضيأ ةكرب نبال "ادتبملا" باتك امأ =

 ناسنإلا قلخ نع لصف هيفو ،ظعاوملاو دهزلا نع ثدحت امك ماكحألل
 .اريثك انثحب يف اندفي ملو .ضرألاو تاوامسلاو

 .ةفيحص ةرشع تس هب عومجم نمض عقي "دييقتلا" باتك كلذك هلو =
 .نافلتخم امهو .ةقرو نوعبرأ هب "ةكرب نبا نع تادييقت" ناونعب رخآ باتكو
 .ثحبلا ايانث يف انتدافأ .ةيهقف لئاسم لوح امهعوضوم ناك نإو

 نيب تعقو قلا ةنتفلا نع اباوج اهب ثعب ةلاسر وهف "ةنزاوملا" هباتك امأ =

 نب تلصلا مامإلل رظنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم لزع ببسب نامع لها
 .ةءاربلاو ةيالولاو ةمامإلا ةيضق يف ةضيفتسم ثوجب نم اهنع مجن امو .'ة)كلام

 .ةرخأتملا نورقلا يف شاع هلعلو ،هل مجرت نم دجأ مل _(1

 .يحجارلا فيس نب ردب ثحابلا قيقحتب ؛نامُع ةركاذ نع ارخؤم فراعتلا باتك ردص دقل (2
 .ةلداع ةريس سانلا يف راسو ه237 ةنس نامعب نيملسملل امامإ كلام نب تلصلا عيوب _(3

 يفن سانلا ضعب هيلع فلتخاو سبحلاب تلصلا اهيف مكحف أطخ رخآ لجر لتق ةثداح تعقوو

 ماد مكح دعب .ه272 ةنس .ةمواقم نود مهفل اهكرتف ،هلزعل ىسوم نب ىسوم هيلإ راسف .كلذ

 خيرات يف رجفت اناكرب ةثداحلا هذه تناكف .ةعيابم نود .رظنلا نب دشار ىسوم ىلوو .ةنس 5
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 ةمدقم 73

 هقفلل ةمدقتملا صوصنلا نم يهو .ىوتفلا ةيجحو رابخألا توبث ليلحتو

 ريسلا" نمض عبط دقو .اطوطخ دجوي باتكلاو .ةيضابإلا دنع يسايسلا

 .فشاك ليعامسإ ةديس ةروتكدلا قيقحتب "نامع ءاملعو ةمئأل تاباوجلاو

 "ةيلوصألا ةكرب نبا ءارآ" يدعسلا يلع نب رباج ثحابلا لوانت دقو =
 .م1994 ةنس شةيندرألا ةعماجلاب ةعيرشلا ةيلك ىلإ اهب مدقت ،ريتسجام ةلاسر يف
 ثحابم قلعتت عماجلا نم لوألا ءزجلا نم لوصف ىلع ةساردلا ترصتقاو
 خسانلاو ،ديقملاو قلطملاو صاخلاو ماعلاو ،يهنلاو رمألاو ،هزاجعإو نآرقلا

 سايقلاف عامجإلا مث .ةعطقنملا رابخألا نم اهثحابم ضعبو ةنسلا مث .خوسنملاو

 .ديلقتلا اريخأو فرعلاف

 يلوصألا بناجلا ىلع ةساردلا تزكر دقف ؤثحبلا ةحاسم ثيح نمو
 باتكلل ءاصقتسا نود .عماجلا باتك نم اريغص امسق لثمي وهو ‘تفرصلا

 ةصاخبو ،ةيداهتجالا لئاسملل يقيبطتلا رثألا نايبب ةساردلا تينع ول اذبحو

 .مهريغو ةّيضابلا نيب فالخ هيف ناك ام

 عماجل احرش عضوف .01)يمدكلا ديعس وبأ مامإلا ةكرب نبا دعب ءاجو =

 لئاسم هللختت ،عماج يهقفو يدقع باتك وهو "ربتعملا" هامس ،رفعج نبا

 داهتجالاو خنسلا لئاسمو ماكحألا ةلدأ ةيجح اهنم .ةديدع ةيلوصأ

 ،لقعلا قيرط نع اهنم ناك ام ،ةجحلا موزل ثحابم يف ضافأ دقو .ىوتفلاو

 جرع مث ةضافتساب ةءاربلاو ةيالولا اياضق قرطو عمسلا قيرط نع درو امو

 .باتكلا ىهتناو .ةالصلا مث تاراهطلاب اءدب ةيهقفلا لئاسملا ىلع

 يقبو “تعاض ةمخض تادلجم عست يف عقي يقيقحلا همجح نإ لاقيو
 .ءازجأ ةعبرأ يف عبط دقو ،لوألا دلجملا

 ىسوم نم ةءاربلاب ةيقاتسرلا ةسردملا ترهتشاو .امهيف فقاو نيبو كاذ وأ اذهل لاوم نيب نامع
 امف 133 :1 ،نايعألا ةفحت يملاسلا :رظني .فوقولا ىلإ ةيناوزنلا ةسردملا تبهذ امنيب ،هعم نمو
 .44 :1-.25 :1 تاباوجلاو ريسلا ،نامع ءاملعو ةمئأ .دعب

 لزع ةنتف كردأ .نامع ف الهبو ءارمحلا نب دك نم .يمدكلا ديعس نب دمحم ديعس وبأ _)1

 هل .ةيقاتسرلا ةسردملا ولغ ىلع تدر قلا ةيناوزنلا ةسردملا راصنأ نم ناكو .كلام نب تلصلا
 ©نوفلخ نبا- .178 :1 ،نايعألا ةفحت ۔ىميلاّسلا -:رظنا .اذه انثحب يف اهنم اندفتسا ةديدع تافلؤم
 .106 :2 .تاباوجلاو ريسلا .116 ؤةبوجأ

  



 ةمدقُم مه ے 2 ه و

 هنأل طوطخملاب يفتكأ انايحأو .عوبطملاو طوطخملا نيب ةلباقملا تدمتعاو

 . اردصم قثوأو ءاطخأ ملسأ

 "ةمامإلاو ةءاربلاو ةيالولا ف ةماقتسالا" هباتك يمدكلا صصخ امك =

 ثيدح اهيفو ،اهتاقيبطتو اهعاونأ ليصفتو اهليصاتو ،ةيدقعلا ثحابملا هذهل
 نيب ةعقاولا ةنتفلل ىدص ناك اذه لكو .رابخألا ةحصو ةجحلا توبث نع

 مامإلا لزعو دشار ةمامإ رمأ يف ،ةيقاتسرلا ةسردملاو ةيناوزنلا ةسردملا

 .ليوط دمأل ةينامعلا تاباتكلا ىلع اهلالظب تقلأ ىتلا تلصلا

 باوبا لمش يذلا "يراوحلا يبآ عماج" باتك ،ةينامعلا عماوجلا نمو =
 الو .لئاسملا ضرع يف حضاو يجهنم طخ ىلإ دقتفي هنكلو .ةفلتخملا هقفلا

 يراوحلا يبأل ىواتفو تاباجإ هنأ هبولسأ نم ودبيو .اردان الإ هتلدأ دروي

 .تادلجم سمخ يف عبط دقو .هذيمالت اهنود

 ملسم نب ةملس رذنملا يبأل "ءايضلا" باتك انثحبل ةماهلا رداصملا نمو =
 هقفلا باوبأ تلوانت ،ةلماش ةيهقف ةعوسوم وهو .اا)يراحصلا يبئؤوعلا

 لوصألاو ةيدقعلا لوصألا اياضقل ىلوألا ءازجألا صصخو .يمالسإلا
 يف ةلماكتم ةروصب ةعزوم نكت مل نإو اهمجح يف ةربتعم ةدام يهو ،ةيهقفلا

 ملعلا اذه ليصأتب ةيضابإلا مامتها اهمومع يف نيبت اهنكلو ،لوانتلاو ضرعلا

 راحص يحاون ىدحإ “بئروَع لهأ نم ملسم نب ةملس رذنملا وبأ وه .يبئوعلا ملسم نب ةملس _(1

 ديعس نب نسحلا يلع وبأ هخويش نم ،نييرجهلا سداسلاو سماخلا نينرقلا نيب شاع .بسني امهيلإو
 نيب هتاءارق يف عمجي ،ةباسنو يوغلو هيقف وهف ©نيزرابلا ءاملعلا نم ناك ._(ه453 :ت) شيرق نب

 .ىرخألا بهاذملا ءاملع جاتنإ ىلع حتفتلاو ةلاصألا

 نيرشعو ةعبرأ يف "ءايضلا" ةيهقفلا هتعوسوم :هراثآ نم ،ةلئاط ةيملع ةورث رذنملا وبأ انل كرت
 فاقوألا ةرازو نع ردصو نيرخآو ناميلس جاحلا زيزباب ذاتسألا قيقحتب ارخؤم عبط دقو .اءزج
 .ةينامعلا
 رداونلا يف بئارغلا سنأ"و .باسنألا عوضوم يف "باسنألا" باتكو "ةنابإلا" مجعم فلا ةغللا ينو
 ."ةباطخلا مجعم"و ."لاثمألاو مكحلا"و ."رامسألاو تاهاكفلاو رابخألاو
 ةمدقملا ،ءايضلا- .4 .جهانملا قدصأ- .9 ةيضرملا ةعمللا- .624 /1 ثنيبلاطلا جهنم :رظني

 .273-275 /1 نايعألا فاحتإ- .12-11 /1

 يف ،قرشملا مسق .ةيضابإلا مالعا مجعم ._(هلك) 1998 ،يبدألا ىدتنملا ،يبئوَعلا ركف يف تاءارق
 .560 مقر ةمجرت .بوساحلا
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 .(!)هقفلا نيودت عم يزاوتلاب

 قاقتشا لصأ يفو فيراعتلا يف يوغللا بناجلاب مامتهالاب باتكلا زيمتيو
 رثأ باتكلا يف رهظ امك .ةيوغللا هتيعوسومب فلؤملا رثاتل ارظن .تاحلطصملا
 نم هبيصنب ىظحو ،ليلحتلاو ليلعتلا يف قطنملا ةغلو لدجلا بولساب ةيانعلا
 نيح داهتجالل انررطضاف ،طوطخملاب هتلباقم نم نكمتن ملو .ةيعبطملا ءاطخألا
 .صنلل ماعلا قايسلا ىلع ءانب ىنعملا ىلإ لوصولا يف ةبغر ةرورضلا

 ين اهتيقبو "ىلوألا ةثالثلا تادلجملا ىلع باتكلا نم انتدافتسا ترصتقاو
 رشع ةعست غلب اهنم عوبطملاو ،اهئارقتسال تقولا انل حمسي مل ةيهقف عيضاوم
 .تاطوطخملا دادع يف يقابلا لازي الو .اءزج

 ميهاربإ نب ىسوم نب داجن دمحم وبأ وه املاع ةينامعلا ةسردملا تجتنأو =

 رداصملا مهأ نم وهو "ةلدألا قئاقحو ةلكألا" هباتك انل كرت يذلا )يجنملا

 .عامجإلاو سايقلا ليصأتو ةفرعملا ةيرظنك .ةساردلا هذه لوصف ضعب يف ةدمتعملا

 ةلكألا باتكب هتُمَجرتو» :هلوقب هباتك يف هجهنم يحنملا فصو وا

 هيلع تردق ام هردص يف تمدقو ةلعلاو ليلدلا هيف تنهربو "ةلدألا قث

 خماوش دّيش نم هنأل ،حاضيإلاو ريسفتلاب اهتنهربو حاحصلا :7 نم
 مدهناو ،هناينبو هلمع حاط ،ناكرألاو عورفلا هب يوقي سأ ريغ ىلع ناينبلا

 .(3)«هناكرآو هدييشت

 بهسأو .عامجإلا نع ةذبنو ،سايقلاو لالدتسالا اياضق باتكلا لوانتو

 .ءيشلا فيرعت يف فالخلاك ،ةيمالك اياضق نع ثدحت امك ةلعلا ثحابم يف

 ثحابم ىلإ ةفاضإ ؛نيملكتملا ثحابم نم اهريغو تافصلاو رهاوجلا ديدحتو
 نم ةياغلاو ،ةقيقحلاو دحلا نيب قرفلاو ،دودحلا فيرعتك ،ةيقطنم ىرخأ

 ةينيدلا نوؤشلا ةرازو هعبط تداعأ مث ،ةينامعلا ثارتلا ةرازو هترشنو ءايضلا باتك عبط _(1

 ةنس ادلجم نيرشع يف ردصو .دواد زيزبابو ناميلس جاحلا زيزباب نيذاتسألا قيقحتب ةينامعلا
 .م2015 /6
 ىلع جرخ ءةيقاتسرلا ةسردملا باحصأ نم .يحنملا ميهاربإ نب ىسوم نب دابن دمحم وبأ _(2
 .ةنس نيتسو نيتنثا شاع هنأ رداصملا ركذتو .ه513 ةنس هلتقف ، ،حلفي ملو يلع نب دشار ةمامإ

 .275 /274 :1 .نايعألا ةفحت .يملاسلا - .ه451 ةنس هدلوم نوكيف
 .3 .ةلكألا ىسوم نب دابحن _)3
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 ةمدقُم

 ثدحت امك .الامجإ ةفرعملا ةيرظنو ،لقعلا كرادمو .مولعلا ماسقاو ؤفيرعتلا

 ىتح عاطتسا امب كلذ ىلع نهربو ناثدح امهنأ نايبو نامزلاو ناكملا نع
 .ةيسدنهلا ةيضايرلا ةلدألاب

 امو ةيقطنملا ةعانصلا نم هبحاص نكمتل ةروص هجهنمو باتكلا بولساو
 .لبق نم ةيقرشملا ةيضابإلا ةسردملا هدهعت مل ام وهو ،ةيمالك ةردقم نم هب زاتما

 فيحصت نم هظح هلان دقو ةفيحص نيسمخو نيتئام ف عقي باتكلاو

 .ديحولا ءزجلا اذه اهنم ابو تعاض ءازجأ ةسمخ هلصأ نإ لاقيو .خاسنلا

 : برضلاب يثراحلا دمح نب ملاس خيشلا ةبتكم يف ةخسنلا هذه ىلع ترثعو

 .(ا)نامع

 ىوتسا هللا نأ معز نم ىلع درلا" ةرابعب ئدب لوهجم باتك ةمثو =

 باوجو لاؤس لكش ىلع وهو ،ناونع هل سيلو "لقعي ام ىلع شرعلا ىلع
 لوانت .ةيملعلا هتدام ف ماه باتكلاو .)ليغنز نب ديعس خيشلا تاباوج نم

 اهنم اندفتسا ،ةيلوصألا دعاوقلا ىلإ ةديدع تاراشإ هيفو ،ةيهقفو ةيدقع اياضق
 .ثحبلا نم عضاوم ف

 لوصألا عامجإ يف ةنوزخملا فحتلا" باتك اضيأ ةزيمتملا رداصملا نمو =

 يذلا .(اه471تا .ةيتازملا فلخي نب ناميلس عيبرلا يبأل "ةيعرشلا
 .مالكلا ملع : باتكلا لصأو .اريثك ةيلاتلا ةبض ةيضابإلا تافلؤملا هنم تدافتسا

 رسيي نأ ىسعو .نآل ١ لإ زجنم عورشمب عمسن ملو باتكلا قيقحتل ةدع تالواحمب انعمس _۔)1

 .ةينامعلا ةيلوصألا ةبتكملا ىلإ اديصر فيضيل ابيرق هقيقحت بابسأ هنلا
 ،يسنوتلا ديرجلاب اشن .ثلاثلا نرقلا يف برغملا ةيضابإ ءاملع نم 6ليغنز نب ديعس حون وبا _(2
 فه358 ةنس يمطافلا ميمت يبأ مكح ىلع ةروثلا يف رزخ يبأ هليمز عم مهسأ .نالجراو نطوتساو

 .اهب ماقأو نالجراو دصقف "ميمت وبأ هنع افع مث حون يبأ ىلع ضبقلا يقلاو ةروثلا تلشفو
 امف123 :1 .تاقبط ©يتيجردلا :رظني .ةلزتعملا عم تارظانم هلو ،لدجلا يف هتعارب هنع رهتشاو

 .112 :1 "يراضحلا دعبلا "يريبعجلا - .390:مقر ةمجرت شةيضابإلا مالعأ مجعم - .دعب
 نيب طشن ةلاحرو ،عراب يلدجو يلوصأ ،_(ه471ت) .يتازملا فلخي نب ناميلس عيبرلا وبأ _(3

 ورمع وبآ هذيمالت نمو .يسوفنلا ركب نب دمحم دي ىلع ةبرجب ملعت .برغملا دالبب ةيضابإلا نطاوم
 فحتلا" هبتك رهشأو .ملعلا بلاط بادآ يف باتكو .مالكلا ملع يف "تالاؤسلا" باتك هل .يفوُسلا

 .اريثك ثحبلا اذه يف اندافأ دقو ."ةوعدلا لهأ فيناصت فرشأ نم» :يداربلا هنع لاق "ةنوزخملا
 .114 :1 "يراضحلا دعبلا "يريبعجلا - .472:مقر ةمجرت .ةيضابإلا مالعأ مجعم-
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 ةصمّدقتُم

 لمجلاو \بجاولا عاونأو يهنلاو رمآلا باب يف ةريثك ةيلوصأ اياضق نمضت نإو
 فيلكت ةلأسم يف ضافأو .ةيلهألا ضراوعو ،ةجحلا مايقو ،حخنسَئلاو ،رسفملاو

 .داهتجالا يف إاطخلاو باوصلاو ،ةعيرشلا عورفب رافكلا
 لظ دقو .باتكلا بولسأ يف ةزراب ةيقطنملاو ةيمالكلا ةعنصلا ودبتو

 ..0!ارخؤم هقيقحت ت ىتح اطوطخم باتكلا
 .)يمرضحلا سيق نب ميهاربإل "لاصخلا رصتخم" باتك يتايو =

 بعوتسا زكرم عومجم يف ةيهقفلا تالوطملا راصتخال ةلواحم .(_ه475ت)

 نع لاقو .زاجيإب اهيف فلتخملا ىلإ راشأو "ةيضابإلا نيب اهيلع قفتملا اياضقلا
 ةلأسم يف لوق هنع بزعي دقو مهلوصأ ىلع اذه هباتك فنص هنأب هجهنم
 .لوصألا كلت ىلع اسايق هركذيف

 باتكلا يف امهدراومو يهنلاو رمألا ماسقأ نايب يف باتكلا اندافأ دقو

 .امهتجحو سايقلاو عامجإلا عاونأو اهدر نم مكحو ةجحلا مايقو .ةنسلاو
 .ديلقتلاو داهتجالا نع ةذبنو

 "عضولا" باتك (ه5 نرقلا ) ينوائجلا ريخلا نب يجي ءايركز يبألو =
 حوضول ىوتفلا يف برغملا ةيضابإ هدمتعا هقفلاو لوصألا يف رصتخم وهو
 روصو ،(4)شيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ هعبطو هققح دقو .هتلدأ نايبو هبولسأ

 ةينملا هتلجاعو ةيعماج ةلاسر راطإ يف هققح .يسلدنألا دومحم يسنوتلا ثحابلا نأ ينغلبو _(1

 ،لهسوب لقعموب ذاتسألا هققح مث .ةقرو نيسمخو اسمخ طوطخملا مجح غلبيو .هجارخإ نود

 .م2015 ةنس رئازجلا يف ردصو
 _(ه475يلاوح ت) سماخلا نرقلا يف نامع ءاملع نم ،يمرضحلا سيق نب ميهاربإ قاحسإ وبأ _(2
 ءاملعلا هب ىنع يذلا "لاصخلا رصتخم" هباتكب رهتشا .ناذاش نب ليلخلل تومرضح ىلع الماع ناك

 دمحا ةمدقم .لئالدلاو ججحلا ،يمرضحلا ميهاربإ _"داقنلا فيسلا ناويد" هلو - .امظنو احرش
 .58 :1 .مالعألا ،يلكرزلا _- _(خم) .مورك

 يبأ ىلع ذملتت ،"نوانجإ" هدلب ةسوفن لبج ءاملع نم .ينوانجلا ريخلا نب يحي ءايركز وبأ _(3
 اهنم .ةديدع ابتك كرت .يتازملا ناميلس عيبرلا وبأ هذيمالت نمو .نوراه يبأ نب ناميلس عيبرلا
 ،لوئصألاو هقفلا يف "عمللا" وأ "عضولا باتك"و "حاكنلا باتك" 3"مْوصلا باتك" "ةسوفن ةديقع"
 .89:مقر ةمحرت .ةيضابإلا مالعأ مجعم-۔ .اهرهشأ وهو

 رفاس .شيفطا دمحما خيشلا ةذمالت زربأ نم _(م1886-1965) ،شيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ _(4
 مهسأو سنوت ىلإ مث ،يواجملا رداقلا دبع خيشلا ىلع سردف رئازجلا ىلإ هخيش دهعم يف هجرخت دعب
 ىلإ هجوتلا راتخاف سنوت نم اسنرف هتفن مث ،يبلاعثلا زيزعلا دبع عم ةيسايسلاو ةيملعلا ةكرحلا يف
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 ةمق

 ."عمللا" باتك ناونعب هتاطوطخمت ضعب فرعتو .تارم ةدع

 ماكحألاو ةيضقألا لئاسم لوانت "ماكحألا باتك" ءايركز يبألو =

 فالتخاو ثةيكزتلاو حرجلاو ،تانيبلاو ىواعدلاو ةداهشلا عوضوم ةصاخبو

 ةنسلاو باتكلا نم اهليصاأت دمتعاو .نامتكلاو روهظلا نيب ماكحألا هذه

 وهو .نيزاب رمعو "مورك دمحأ ناثحابلا باتكلا ققحو .ةيلوصألا دعاوقلاو
 .عبطلل زهاج

 جاتنلا يف ةمهاسم (!)يئاطسرفلا ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبألو =

 لاعفأ نييبت" باتك اهنم ،ةعونتم ةيهقف تافلؤمب ةيضابإلا ةسردملل يملعلا
 .بولقلا مأ حراوجلا لاعفأ اهنم ءاوس نيفلكملا لاعفأ ماكحا هيف لوانت "دابعلا
 باتكلاو .لاعفألا ىلع يهانملا رثأ يف ءاملعلا لاوقأو تايهنملا ىلع زكرو

 يلاّرَعلا اهيمسي امك تاكلهملا لاعفألا وأ ،قالخألا ةفسلف مسق يف فنصي

 رابتعا ىلع ماكحألا ءانبو ،يدصاقملا بناجلاب اريثك ىنعي هنكلو .ءايحإلا يف
 .لاعفألا كلت اهنع ردصت قلا اياونلا

 ءاملعلا فالتخا دنع قحلا ةفرعم هجوأ نايب ين هنم انتدافتسا ترصتقاو
 .مارحلا ةفرعم يفو بجاولا ءادأ يف كشلا لئاسم ين اندافأ امك ديلقتلا مكحو
 .يعرشلا مكحلا ةيرظن تحت جردنت لئاسم يهو .لوهجل مارحلاو

 يتمأ نع عفر» ثيدح حرشلاب هيف لوانتف "حاولألا باتك" هفلؤم امأ =

 هقفلا ف هعلضتو هتيعوسومب رهزألا خويش هفرعو ،ىتش نيدايم ف اطشن هتايح اهب ماقأو رصم

 ققحو .ةيرصملا بتكلا رادب يبدألا مسقلاب تاطوطخملا حيحصت ةمهم ىلوت .هبهاذمو يمالسإلا

 قيقحت يف مهسأو .يمالسإلا ثارتلا رئاخذ نم اهريغو ۔شيفطا هخيش بتك نم اريثك عبطو

 ةيركفلا ةضهنلا ءامعزب ةريثك تالص هلو "جاهنملا" ةلجم اشنا امك .يطرقلل "نآرقلا ماكحأل عماجلا"
 باتكلا) .يمالسإلا هداهج ي شيفطا قاحسإ وبأ رصان دمحم .د :رظني _ .يمالسإلا ملاعلا ف

 .ةيضابإلا مالعأ مجعم - .189 :1 .ةثيدحلا رئازجلا ةضهن ،زوبد يلع دمحم _ ._(هنع ةسارد هلك

 .37:مقر ةمجرت

 .ةبازعلا ةقلح سسؤم لجن ._(ه504ت) .يئاطسرفلا ركب نب دمحم نب دمجأ سابعلا وبأ )1

 نيرشعو ةسمخ فنصو .نالجراوب ةيملعلا ةكرحلا ايحأ . يتازملا عيبرلا يبأ ىلعو ‘هيبأ ىلع ذملتت

 "دابعلا لاعفأ نييبت" ء"حاولألا باتك" "تايدلا باتك" ،"نيضرألا لوصأو ةمسقلا" :اهنم .اباتك
 فيلآتلا يف يملع قبس وهو .هقفلا يف "ةبازعلا ناويد" فيلات ين ءاملعلا نم ةينامث عم كراشو

 دعبلا ©يريبعجلا _ .89:مقر ةمجرت .ةيضابإلا مالعأ مجعم = .يمالسإلا ثارتلا يف ةيعامجلا

 .115 :1 يراضحلا

    

  



 ةمدقم

 ىتم نامضلاو مثإلا ماكحاو ءاطخلا روص يف عسوتو «...نايسنلاو اطخلا

 هاركإلا هوجوو ،يدعتلاو إطخلا يف ىواعدلل ضرعو .ناعفري ىتمو نامزلي

 .نامضلا ةيرظنب قلعتي امم اهبلغأ ناك نإو ،لئاسملا نم اهريغو
 تادابع نم هقفلا باوبأ لمش "ةلأسم يبأ باتك"ب فرعي باتك هلو =

 مستاو .هماكحأو هاركإلا يف لئاسم اضيأ هيفو اةيصخش لاوحأو تالماعمو
 .نآرقلا صوصن ىلع هداهشتسا يف رصتقي ام ابلاغو ،ةلدآلا ركذ يف داصتقالاب

 .ا!)اعوبطمو }اطوطخم دجوي باتكلاو
 اذإ ةنتفلا مكحو ةاغبلا لاتق عوضوم يف "ءامدلا يف ةريسلا" هباتكو =

 ملو .لئاسملا هذه يف ضافتساو .لئاصلا عفد ماكحأو ،ةلبقلا لهأ نيب تعقو
 نيدلا ظفح دعاوق طبضت ةيداهتجا لئاسم هبلغأ ذإ ،اريثك انثحب يف انفعسي

 مظعم عرفتت دعاوقلا هذه نعو .ضراعتلا دنع اهنيب بيترتلاو ،لاملاو سفنلاو
 .(تباتكلا لئاسم

 تناك ذإ "نيضرألا لوصأو ةمسقلا" هباتكل ةبسنلاب لاحلا فلتخي الو =
 ةرامعلا هقف يف زيمتم باتك وه ذإ ،هتيمهأ غلاب ىلع ،ةدودحم انثحبل هتدافإ

 ةماعلا قفارملا نم اهريغو ةيدوألاو تاقرطلاو ميرحلا قوقحو راوجلا ماكحأو
 ةرامعلا دعاوق نم اريثك اصوصخ برغملا ةيضابإ هنم ىقتسا دقو .ملسملا دلبلل
 عوبطم باتكلاو .ةايحلا عقاو يف اقيبطتو تافلؤملا يف اريظنت ةيمالسإلا
 .جاحلاب خيشلا ريكب ذاتسألاو رصان دمحم روتكدلا قيقحتب

 ميهاربإ نب دمحم "عرشلا نايب" باتك ةمدقتملا ةينامعلا تاعوسوملا نمو =

 ثارتلا ةرازو هتعبط .ادلجم نيعبسو نينثا يف عقيو 0ة6اه508ت) ،يدنكلا

 ةعبطم يف عبطو ،عبسلا ميهاربإو .يقدص دمحم نيذاتسألا حيحصتب ةرم لوأ باتكلا ردص _(¡

 .ةيعماج ةلاسر يف يدعسلا يلع نب دهف هقيقحتب ينع مث .م1984 ةنس ثرئازجلا ةنيطنسقب ثعبلا

 .م2016 ه1437 ةنس نامع ةركاذ ةسسؤم نع ردصو
 .م.0 ةنس رئازجلا ةعماجب ريتسجام ةلاسر يف نمحرلا دبع خابط ثحابلا هققح طوطخملا _2

 .عبطي مل انوقرم هلمع لازي الو .ركذأ اميف
 .نتفلا هيف تقحالت تقو يف نامع ءاملع نم ._(ه508ت) "يدنكلا ميهاربإ نب دمحم _(3

 .نامع ىلع ناهبن ينب كولم طلست رصاعو .ةيناوزنلا ةسردملاو ةيقاتسرلا ةسردملا نيب عارصلاو
 هخيش باتكب هيف ناعتسا يذلا ."فنصملا" بحاص .يدنكلا هللا دبع نب دمحأ همع نبا هذيمالت نم
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 ے م و
 ةحمذنقم

 باتكلاو .بازيمب نجزي ينبب دلاخ لآ ةبتكمب ةطوطخم ةخسن هنمو .ةينامعلا

 .ةيداهتجالا ةيضابإلا ةمئأ ءارآ نم ريثكل بعوتسمو هقفلا باوبأ لكل لماش

 قافو ،هفيلأت نيعألا يف رهزاو "هفينصت ملعلا يف نّسح» باتك هنأ هتمدقم يو

 ،هلخادم ةلوهسو هلئاسم روفوب ،هعمج اهرثكأ زواجو هعضو بتكلا يف

 هعورف ةرثكو ۔هبابسأو هلوصأ قيثوو ،هجراخم نايبو 9،هجهانم حاضيإو

 هنأل ،لالتعاو هباوبأ ين صقنو لالتخا هخسن ضعب يف عقو نكلو .. .هباوبأو

 لهأ ضعب عمجف ؛قابطألاو ءازجألا عومجم الو "قاروألا فلؤم ربغ دجو

 .01)«هبابسأ فيلأتلاب لصوأو هباوبأ ملعلا

 .داهتجالاو لوصألا دعاوق نم ريثك نايبب لوألا هلوصف دهم هنأ مهألاو

 ثحابمو حيجرتلا دعاوق مأ صوصنلا ريسفت مأ ةلدألا ليصات ين ءاوس
 .لئاسم نم اهنع عرفتي امو "ىوتفلا ة ةيجحو .ديلقتلاو داهتجالا فو .خنسلا

 نيعبرأو نينا يف عقت اضيأ ةب ةيهقف ةعوسوم باتكلاو ا .(2)(_ه557ت) ،يدنكلا
 نم دمتعا هنأ امك ،اربثك هيلع اولاحأو نوقحاللا هدمتعا ردصم وهو .ادلجم
 وه اذه يدنكلاو .يمدكلل ربتعملاو ،يتوعلل ءايضلاو .ةكرب نبا عماجك هقبس
 نود هتدايز زوجت امم ،اهريغ نم تافنصملا يف جاردإلا زاوج ىوتف ركذ يذلا

 ..)باتكلا ريغ نم اهنأ ىلإ ةراشإلاو ،رومآلا سيبلت وأ ىنعملا رييغت

 .ز :ص .ققحملا ةمدقم :1 .رماع معنملا دبع قيقحت .فنصملا ،يدنكلا دمحا - ."عرشلا نايب" دمحم

 نم ةعومجم "عرشلا نايب" باتك قيقحت ىلع لمعيو .و1 :2 .عرشلا نايب "يدنكلا دمحم _(1

 .ابيرق هرشنو هقيقحت متي نأ ىسعو ‘ةداج ةيملع ةريسم يف ،نيثحابلا
 شاع .نامعب ،ىّوزن لهأ نم _(ه557ت) .يدنكلا ىسوم نب هللا دبع نب دمحأ ركب وبأ _(2

 ةسردملا راصنأ نم ناك .نامع ىلع ناهبن يب كولم طلستو بارطضالاو داسفلا هداس ارصع

 "رصيبصخَتلا"و "ءادتهالا" :اهنم ةدع تافلؤم كرت .ةيسايسلا ةايحلا يف كراشو .ةيقاتسرلا
 فيلأتب اورهتشا هتيب لهأ نم ةثالث ثلاث وهو."فنصملا" ةيهقفلا هتعوسومب فرغو "ريسيتلا"و

 نب دمحم همع نباو "عرشلا نايب" باتك بحاص ميهاربإ نب دمحم همع نبا مهنم ‘تاعوسوملا
 دبع قيقحت فنصملا ىدنكلا دمحأ - ."رئاصبلا ءالج " باتكو "ةيافكلا" باتك بحاص ىسوم

 باتك قيقحت هللا رسي دقو .300 :1 ،نايعألا ةفحت "يملاسلا - .ققحملا ةمدقم :1 .رماع معنملا
 رثكأ هتادلجع ضعب مضت ادلجم نيرشعو ةعبرأ ف ةينامعلا فاقوألا ةرازو نع ردصو فنصملا

 .اءزج نوعبرأو دحاو هئازجأ عومجمو .ءزج نم

 .31 :1 .فنصملا .يدنكلا دمحأ _(3
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 دحاو طخ ىلع اراس دقو .ةمومع ءانبأ "عرشلا نايب"و "فنصملا" افلؤمو

 عورشلا مث ىلوألا لوصفلا يف لوصألا لئاسم باعيتساو .امهيباتك بيوبت يف
 .ةيهقفلا ماكحألا يف

 نإف ؛اضيأ "عرشلا نايب" و "فنصملا" يف حضاو ةكرب نبا باتك رثأو

 نم ددع ف اهدجنو لب ،ةكرب نبا عماج نع ةذوخام لئاسملا هذه نم اريثك

 .اهصوصنب ةديدع نايحأ ىفو ،اهبيترتو اهئامسأب ،ةينامعلا تاعوسوملا
 ضعب يف للخ دوجو دنع رداصملا نيب ةنراقملا ىلع اذه اندعاس دقو

 . صوصنلا

 اكرتشم ادهج "نامع ءاملعو ةمئأل تاباوحجلاو ريسلا" باتك يتايو =

 ءاملعل ةبوجأو ريس ةعومجم وهف ،هنيعب باتكل يعامج فيلات هب دصقي مل نإو
 سداسلا نرقلا ىلإ لوألا نرقلا رخاوأ نم دتمت ةرتف يف مهتمئأو نامع

 اهضعبو ،دحأل بسنئ ال انايحاو ،اهباحصأل ةبوسنم ريسلاو .نييرجملا
 .راسفتسالل مهيلع درت ةلئسأ نع تاباجإ وأ .مهسفنأ ءاملعلا نيب تالسارم
 لوانتتو ،ءاملعلا داهتجا بسح اهيف عرشلا ماكحأو ةمامإلا اياضق جلاعت يهو

 .ةعونتم ةيهقفو ةيدقع اياضق نايبو "ةمامإلاب قلعتت تايآل اريسفت وأ اثوجب

 ةيفيكو ،يلمعلا يسايسلا هقفلاب ةيضابإلا مامتهال ةروص باتكلاو
 ةدايس نامض لفكي امب عضولا ةجلاعمو ةيعرلا وأ مامإلا فارحنا دنع فرصتلا

 لاوحألا عيمج ف عرشلا ماكحأ

 نأ حجرت يهو باتكلا فشاك ليعامسإ ةديس ةروتكدلا تققح دقو

 ."فنصملا" بحاص يدنكلا هللا دبع نب دمحأ ركب وبأ ملاعلا وه هعمج يذلا

 .ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةياعرب نيدلجم يف باتكلا عبطو

 يبأل "تالاؤسلا" باتك ،ةدع عضاوم يف انتدافا ىتلا رداصملا نمو =

 برغملا ءاملع نم .(1)(_ه 6نرقلا) يئغزاملا يفوُسلا ةفيلخ نب نامثع ورمع

 يقرش بونج فوس ةنيدم نم هلصأ ،_(ه6نرقلا) يفوُسلا ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ _(1

 يقلو .سداسلا نرقلا يف نالجراوب ةيملعلا ةكرحلا راهدزا رصاعو ،مالكلا يف علضت .رئازجلا
 مجعم = ."تالاؤسلا" هبتك رهشأ نم .يفاكلا دبع رامع يباو نوفلخ نباو ينالجراولاك اهمالعا
 .118 :1 يراضحلا دعبلا ،يريبعجلا - .620: :مقر ةمجرت ةيضابالا مالعأ
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 ةَمَقُم ه ء ..و

 نالجراوب سردو ،يرئازجلا بونجلاب فوس ةنيدم ىلإ بسني ©يمالسإلا

 .(اًيلاح ةلقرو)
 .هذيمالت ىلع ةبوجأ اهالمأو ،هيلإ تهجو ةلئسأ نع ةرابع باتكلاو

 .ةيلوصأ لئاسم انايحأ اهللختتو ،ةيمالكو ةيدقع اياضق يف اهلجو

 بناجلاب همامتهاب ةيضابإلل ةيبرغملا رداصملا نم ريثك نع باتكلا درفتيو
 ةروصب ةيرعشلا دهاوشلا نم رثكي امك ،ةيوغللا تاقيقحتلاب ينغ وهف ،يوغللا
 ةيملعلا ةكرحلا خيرات ىلإ ةريفو تاراشإ ىلع هلامتشا نع الضف .ةزراب

 .هلبق امو يرجهلا سداسلا نرقلا لالخ برغملا ةيضابإل
 .(1) (ةفيحص229) ةقرو115 همجح غلبيو ءاطوطحم باتكلا لازي الو
 .يخيراتلا بناجلا ف انتدافأ قرفلا ف ةريغص ةلاسر يفوسللو =

 ىسيع نب نيروثْبت وه ،نالجراو نم ملاع ميفوُسلا رصاع دقو -=
 . (3) "نايبلاو ةلدألا" اهنم ةدع تافلؤم كرتو .}ىطوشنلملا

 نايب اهلك .تاقرو عبس ف عقت هقفلا لوصأ ف ةريغص ةلاسر وهو

 اهتارابعب زاتمتو ،اريثك انتدافا دقو ؛نيملكتملا جهن ىلع ةيلوصألا دعاوقلل

 رثعن مل ةروصب كةيلوُصآلا تاحلطصملل طبضو يجهنملا اهميسقتو ةزجوملا
 ىنمزلا بيترتلا : ةلاسرلا هذه طسوتتو .ةمدقتملا رداصملا نيب اهل ليثم ىلع

 .ينالجراولل فاصنإلاو لدعلا نيبو ةكرب نبا عماج نيب
 ،ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب اروصم اطوطخ ،ةفدصلاب اهيلع ترثع دقو

 . ةبراغملا تابتكم نيب اهدوجوب عمسن ل نكلو يبرغم اهلصأ نأ بيرغلاو

 ةنيدم يف ىملاَسلا ةبتكمب اهنم ةخسن ىأر هنأ ىنيجاوتلا ينهم ثحابلا ركذ دقو

 ف ردصيسو ؤهلمع متأ دقو ريضخ راخف ىسيع جاح ثحابلا باتكلا قيقحت ىلع لمعيو _(1

 .هتلا ءاش نإ تادلجم ةدع

 دالبب ةطوشلم نم ._(ه6 نرقلا نم لوأل ا فصلنلا) . يِطونثلملا دواد نب ىسيع نب نيروغبت _(2

 ذختاو .يتازملا ناميلس عيبرلا يبأ دي ىلع ملعت .رئازجلا يقرش بونج _(ايلاح ،ترقت) .غيرأ

 هيلع تماق دقف هتيمهألو .يمانلا هققح "نيروغبيت ةديقع" :هفيلأت نم ."يلسي نيت" يف ميلعتلل اراغ
 .ثحبلا اذه يف اندافأ يذلا "نايبلاو ةلدألا" باتكو ."تالاهجلا باتك"و .ةديدع شاوحو حورش
 .115 :1 .يراضحلا دعبلا ،يريبعجلا - .1 :مقر ةمجرت .ةيضابإلا مالعأ مجعم _
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 ةصمَدَقُم

 ةصلاخ اهنأ نيبت انيديأ نيب ىتلا ةخسنلاو .نيدلا لوصأ يف اهنأو ،نامعب ةيد
 لقعلاو فيلكتلا نايب - .ةيلاتلا باوبألا ىلع لمتشتو .هقفلا لوصأ يف
 مالكلا- .ديلقتلاو كشلاو نظلاو لهجلاو ملعلا يف مالكلا- .هقفلاو مهفلاو
 ناسحتسالا نايب- .ةجحلاو ناهربلاو هبشلا نايبو ،اههابشأو لئالدلا يف

 يف مالكلا- .نايبلا يف عقاولا مالكلا - .داهتجالاو لدجلاو رظنلاو لوقعملاو
 ةلدأ يف مالكلا- .ةعيرشلا ملع اهب كردي يتلا هوجولا- .ةمكحلاو نايبلا
 .لصألا لوقعم يف مالكلا- .اهماسقأو عرشلا

 يف امهالكو "تالاهجلا "باتكو "نيدلا لوصأ" باتك نيروغبتلو =
 ال امهالكو .ةدودحم عضاوم يف الإ ثحبلا يف امهدمتعن ملو ،مالكلاو ةديقعلا

 ورمع روتكدلا لوألا ققح دقو .ةددعتم حورش امهيلعو .اطوطخم لازي

 .انوقرم لازي الو يمانلا

 كرتو ،‘يتازملا نوفلخ نب فسوي بوقعي وبأ اضيأ نيروغبت رصاع نممو
 ببس ريرحتو ،ليلدلا دامتعاو ليصأتلا جهنمب ازيمتم كنراقملا هقفلا يف اباتك انل
 كردص ةباحرو قفأ ةعس نع فشكت ةيلوصأ ةشقانم ةلدألا ةشقانمو فالخلا

 ورمع روتكدلا هعبطو هققح دقو .نيصر يملع راوحو ،عيفر يبدأ بولسأ يف
 ."نوفلخ نبا ةبوجأ" ناونعب .يمانلا

 مالسلا دبع نب ناميلس عيبرلا يبأل "ينايسولا ريس" باتك ينفو =
 -نوفلخ نباو يفوُسلا رصاعو "يرجهلا سداسلا نرقلا يف شاع - ينايسولا
 باتكلا ناك نإو ،اهباحصأ داهتجا جهنم نع فشكت ةديدع ةيهقف لئاسم

 .)خيراتلاو ريسلا يف الصأ

 نيت" ةيرقب اشن ._(ه6 نرقلا نم يناثلا فصنلا) .يتازملا نوفلخ نب فسوي بوقعي وبأ _(1

 .يفوُسلاو رامع اباو ينالجراولا بوقعي ابا رصاع ،_(ايلاح ةلقرو) نالجراو ىرق نم "سوطاماب
 مهعنقاف ،نيتمزتملا ضعب هيلع مقنو .هفيلأت يف تانراقملا بولسأ جهن .لوصألاو هقفلا يف عربو
 ةمدقم .ةبوجأ ،نوفلخ نبا - ."نوفلخ نبا ةبوجأ" هباتك ىمانلا روتكدلا ققح .هجهنم باوصب

 .1059:مقر ةمجرت ةيضابإلا مالعا مجعم - .ققحملا
 .13 .يلوصألا هركفو ينآلجراولا بوقعي وبأ ۔وجاب ىفطصم :رظني _(2
 .هاروتكدلل هتحورطا يف ينايسولا ريس باتك "نامقل ةنابصعوب ناميلس رمع روتكدلا ققح دقو
 .تادلجم ثالث يف ةينامعلا ثارتلا ةرازو نع ردصو
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 ةَمقُمم

 يف فاصنإلاو لدعلا" باتك هترازغ ىلع سداسلا نرقلا جاتن ردصتيو =

 ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأل "فالتخالاو هقفلا لوصأ ةفرعم

 اميدق ةيضابإلا دنع يلوصألا فيلاتلا ةمق باتكلا اذه لثميو .0!)ينًالجراولا

 ءارآل ةسارد انل تقبسو .ةلماش ةروصب لوصألا اياضق بعوتسا ذإ

 اندفتساو .ريتسجاملا ةلاسر يف باتكلا اذه لالخ نم ةيلوصألا ىنالجراولا

 ةيضابإلا يبلوصأ نيب اهعضوم هئارآ عضوب ةحورطألا هذه يف ةيناث هنم
 .مهريغو

 هيلع ماقأو ©لدعلاب رمأ هللأ ناب باتكلا ةيمست ببس ينألجراولا للعيو
 صقن وأ داز نمف .بتكلا لزنأو لسرلا لسرأ هلجألو نوكلا ين هنيزاوم

 يل نوكت نأ ىلع "نيزاوملا هذه ىلإ وعدأ انأو» .ةلا . نيزاوم نع راج دقف

 بحأ نمو ،لدع دقف هسفن ىلع مكحي امك هريغ ىلع مكح نمو ،ئيلعو
 .فاصنإلاو لدعلا ةقيرط ىلإ وعدأ اناو .فصنأ دقف هسفنل بجي املثم هريغل
 دقف ربكتساو ىبأ نمو تباصأ باجأ نمف .فارحنالاو روجلا نع ىهنأو

 .(2)(!باخو رسخ

 .هباتك يف ىطسولا ةقيرطلا ىلإ دمعي هنأ هجهنم ينالجراولا حضواو
 ىلع ذخأملا برقيل ءاطسو اكلسم كلسيو ،ذاوشلا حرطيو داوجلا لمعتسيف
 .ا3)دهتجملا ىلع ةقشملا نوهتو ‘دصتقملا

 امهدحأ :نارمأ لطابلا للخ نم قحلا جارختسا يف لوعي هنإف هدنتسم امأ

 لك نم ملعلا اذه لمحي» :هك ةلأ لوسر لوقف ربخلا امأ .رظن رخآلاو ربخ

 عمج . .ةيضابإلا مالعأ رهشأ نم ._(ه500-570) .ينآلجراولا مي ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ _(1

 سلدنألا ىلإ لحر مث نالجراو هدلبب ملعت .ةرماغملاو ةلحرلاو ؟ايشلاو سيردتلاو ،لمعلاو ملعلا

 قفألا عساو ناك .قرشملا ىلإ ىرخأو .ايقيرفإ لهاجم ىلإ ةلحر هلو ةساردلل تاونس اهب ثكمو
 خيراتلاو او مالكلاو لوصألاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا يف ةيمالسإلا ةفرعملا نونف فلتخم يف بتك
 رظني - ."فاصنإلاو لدعلا"و "ناهربلاو ليلدلا" هبتك رهشأ نم .رعشلاو .قطنملاو ةفسلفلاو
 .ةيضابإلا مالعا مجعم - .81-134 ص .يلوصألا هركفو ينالجراولا بوقعي وبا :هل انتسارد
 .119 :1 ،يراضحلا دعبلا يربعجلا - .1049:مقر ةمجرت
 .10 :1 ثفاصنإلاو لدعلا ۔ىنآالجراولا _(2
 .3 /2 :1 فاصنإلاو لدعلا ،ينآالْجَراَولا _(3
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 خ م و

 هكمذقم 3

 لاحتناو نيلاغلا فيرحتو نيلهاجلا ليوأت هنع نوفني ،هلودع فلخ

 لك ءاطعإو هعضوم مولعلا نم ءىش لك لامعتساف رظنلا امأو ).,.. نيلطبملا

 اهذاختاو ةمألا اهيلع تعمتجا ىتلا لوصألا ىلع ليوعتلا عم هقح قح يذ
 ةرظنلا يدافتل مولعلا لك نم ةدافتسالل او . فالخلا دنع الئومو مكحلا يف ارايعم

 ىلإ دشريو }اضعب هضعب بذكي الو اضعب هضعب قدصي قحلا نأل ةرصاقلا
 .رودصلا يف ركنملاو رومألا يف ذاوشلا عابتاو ،دييقتلا عضوم يف ديلقتلا بانتجا

 .1 )ريصقتلاو ولغلا نيب طسو نيدلاو

 عبط دقو ،ةّيضاَبإلا تابتكم يف ةديدع ةطوطخم خسن هنم دجوت باتكلاو

 .انوقرم هقيقحت لازي الو ،ىمانلا ةفيلخ ورمع روتكدلا هققح امك .نامع يف
 كلت نمو .. امظنو اراصتخاو احرش ةديدع لامعأ هيلع تعباتت دقو

 :لامعألا
 .0ت)يجخاُمشلا ديعس نب دمحأ سابعلا يبأل "فاصنإلاو لدعلا رصتخم" =

 يتلا مالكلا لئاسم نم هحقن ،ةقرو ةرشع تس يف عقي طوطخ .(اه928ت)
 امك .هقفلا لوصأل اصلاخ هلعجو ،لدعلا باتك يف ينآلجراولا اه ضرعت
 دعب باوبأ ةرشع ف هبوبو »ىرخأ ةيلوصأ بتك نم ةريثك لئاسم هيلإ فاضأ

 ف لوألا بابلا ناكو .اهتالالدو ةغللا ءادتباو هقفلا لوصأ لح ف ةمدقم

 عبارلاو ،مكحملاو رهاظلا يف ثلاثلاو ،يحهنلاو رمألا يف يناثلاو ،نيبملاو لمجملا

 عباسلاو ريخلا يف سداسلاو ،موهفملاو قوطنملا ف سماخلاو ،ماعلاو صاخلا يف

 ،سايقلا يف رشاعلاو .داهتجالا يف عساتلاو ،عامجإلا يف نماثلاو .خسنلا يف

 .4 / 3 :1 ثفاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا _(1
 ةرسأ ليلس .ايبيلب ةسوفن لبجب "نرقي" نم _(ه928ت) ،يجخامشلا ديعس نب دمحا سابعلا وبا _(2
 بونجلاب رمد لبج دصق مث ،املعتم لبجلا ىرق نيب لقتنا .نيريثك امالعا تبجنأ ىتلا نييجخاُمشلا
 لغتشا .مهتافارحنا نييصفحلا ماكحلا ىلع ركني قحلا يف اديدش ناك .هتياغ ملعلا يف غلبو .يسنوتلا
 "نيرحبلا جرم حرش" ."يحوتلا ةديقع حرش" ."خياشملا ريس" :هبتك نم .فيلأتلا و سيردتلاب
 مسقلا ،ينيجاوتلا ينهم :رظني - .هحرشو "فاصنإلاو لدعلا رصتخم" هيباتك نم انثحب يف اندفتساو
 .80:مقر ةمجرت .ةيضابإلا مالعأ مجعم- .115-150 ،لدعلا رصتخم حرش هباتكل يساردلا

 ةايحلا دهعمب صصختلا مسق ف هجرخت ثحب نمض فسوي راجن ثحابلا لدعلا رصتخم ققح دقو

 تحت 3ةيادرغب حالصإلا ةيلك تابلاط نم ةعومجم هتققح مث انوقرم هثحب لظو رئازجلا ،ةرارقلاب

 .م2019/ه1440 ةنس ‘ }ةيلكلا تاروشنم نمض عبطو ،ليعامسإو اباب ريهز روتكدلا فارشإ
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 ةممتم

 .حيجرتلاو ضراعتلا يف ةمتاخلاو

 عست يف عقيو .اضيأ يخامشلل ،"فاصنإلاو لدعلا رصت حرش" =
 هاروتكد ةلاسر يف هتساردو هقيقحتب ينيجاوتلا ينهم ثحابلا ماق .ةقرو نينامثو

 يف زربأو .سنوتب ،نيدلا لوصاو ةعيرشلل ةينوتيزلا ةيلكلاب ةثلاثلا ةقلحل
 اقرشم مهجاتن مهأب فّرعو "لوصألا ملع ين ةبيضابإلا ماهسإ يساردلا بناجلا
 ةيملعلا هتئيبو يجاملا ةيصخش لوانتو .ةيعيرشتلا ملوصأبو .ابرغمو
 .بولسألاو جهنملا يف هصئاصخو هباتك ةيمهأ ازربم ،هجاتنو

 هاندمتعا دقو .انوقرم ثحبلا لازي الو .اديج ايملع باتكلا قيقحت ناكو

 .اعم طوطخملا ىلإو هيلإ ةلاحإلا نوكت انايحاو ،ةلاحإلا يف

 يتالتلا ناَضَمَر نب رمعل ،"يجخاّمُشلا رصتخم ين يخارتلا عفر" =
 ام اريثكو ©يسردملا عباطلاب مستي زجوم يظفل حرش وهو .0!لؤه1187ت)

 ةيقطنملا ةغبصلا هيلع تبلغ امك ركذت ةدايز نود ظفللا فدارم داريإب ىفتكي

 .لاب لاذ ائيش باتكلل فضي ملف .هرصع تاباتك ىلع ةدئاسلا

 كلذ ناكأ يردن الو .حرشلا ةمات ريغ اهيلع لوصحلا مت ىتلا خسنلاو

 .اريثك هدمتعن ملف ؟يتالتلا هبتك ام لك وه مأ اهيف مرخل

 ريهشلا رصتخملا حرش ىلع ةتس يبأ نب رمع نب دمحم ةيشاح =
 ىلع كلذ ناكو اهاصقتساو ،ةعللا ثحابل ةصاخ ةيانع ىوأ دقو 3ايئشحماب

 سردو .ةبرجب "تالث" ةموجب دلو ._(ه1187ت) .يتالتلا يبرجلا ناَضَمَر نب رمع صفح وبأ _(1

 فسوي نب يلع هذيمالت نم .لوقعملاو لوقنملاب متهاو .رهزألاب سردو .ةرهاقلا ىلإ لقتنا مث اهب

 ىلع ةينوميملا يئلآللا اهنم .ةيضابإلا بتك ىلع ةديدع شاوح هل .يلضفألا ءايركز وباو .يكيلملا
 مجعم - .اهريغو .ديحوتلا ةديقع ىلع ناحرشو .نيروغبت لوصأ ىلع ناحرشو .ةينونلا ةموظنملا
 .687:مقر ةمجرت .ةيضابإلا مالعأ
 رصان نب دمحأ :امه رهزألا ةعماج نم ريتسجاملا لينل ناينامع ناثحاب باتكلا قيقحت مستقا دقو
 .يصورخلا دلاخ نب مصتعملاو ،يثراحلا
 اهب ملعت .سنوتب ةبرج ءاملع نم ._(ه1022-1088) .يصقلا ةتس يبا نب رمع نب دمحم _(2

 ةسردمب املعم مث املعتم .ةنس نيرشعو نامث رصمب رقتساو رهزألاب هتسارد عبات مث هدلاو ىلع
 الماع املاع ناك .ةبازعلا ةقلح ةسائر هيلإ تدنسأو هدلب ىلإ داع مث .رهزألابو ،نولوطب ةيضابإلا
 - .ىتثّحملاب رهتشاف .ةيضابإلا بتكلا تاهمأ ىلع ةديدع شاوح هل .ايهان ارمآ ريخلا يف ايعاس

    



 همَدقُم

 بقعيو ،يجخاّمشلا تارابع لئاوأ دروي وهف .يلوصألا بناجلاب هتيانع باسح
 فقوت مث .ماقملا تايضتقم بسح ،يمالكلا وأ يقطنملا وأ يوغللا حرشلاب اهيلع
 .ةقرو ةئامو نيعبسو ةسمخ غلبي ريبك همجح نكلو .باتكلا فصتنم يف هلمع

 ثحابملاب اهيف متها ،‘1)يبعصملا فسوي نب دمحمل ىرخأ ةيشاح ةمثو =

 لاز ال باتكلاو .عسوتلا باب نم ةيلوصأ اياضق ىلإ تاراشإ اهيفو ،ةيمالكلا
 .اطوطخ

 لدعلا باتك يناعم قئاقح نع فاشكتسالاو قداصلا ثحبلا" =
 اياضقلاب ةغلاب ةيانع هيفو .)يداربلا ميهاربإ مساقلا يبأل "فاصنإلاو
 رظتني ام يلوصألا بناجلل فضي مل هنأ ديب .ينالجراولا اهركذ يتلا ةيمالكلا
 ؛نيازج يف اطوطخم لازي الو .مات ريغ حرش هنأ امك .هناونع هديفي ام بسح هنم

 ةقرفتم عضاوم ي هنم انتدافتسا تددعتو .ةقرو يتئامو نينامثو ةينامث عومجمب

 .ثحبلا نم

 تاحلطصملا نم ريثك فيرعت اهنمض "قئاقحلا ةلاسر" يداربللو =

 ضعب ديدحت يف اهب اتعتساف ،لوُصأآلا ملع اهنمو ،ةيعرشلا مولعلا يف ةلوادتملا
 .ةعوبطمو ةطوطخم ةرفوتم ةلاسرلا خسنو .ثحبلا يف ميهافملا

 دمحما خيشلل ،"فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش حرش" وأ ،"هللا حتف" =

 اهمجحو .فلؤملا طخب ةظوفحم ،ةيلوصآ ةعوسوم وهو ©شيفطا فسوي نب
 تادلجم ثالث ين عقتو .اديدحت(1454) .ةفيحص ةئامسمخو فلأ يلاوح غلبي

 .هدلاو ىلع اهب ملعتو ةبرج أشن ._(ه1207ت) .يبرجلا يبعصملا يكيلملا فسوي نب دمحم _)1

 لهأل يمسرلا قطانلا ناك .عمتجملاو ءاتفإلاو ميلعتلا نوؤشو ةبازعلا ةقلح ةسائر يف هفلخ مث

 ىلع شاوح يهو .ةطوطخم لازت ال هفيلآت كليمج طخ هل .سنوت يف تايابلاب اهتاقالع يف ةبرج
 .865:مقر ةمجرت .ةيضابإلا مالعأ مجعم - .ىواتفو لئاسر هلو ةيضابإلا بتكلا ضعب
 بونجلاب رمد لبجب ةيضابإلا ءاملع نم ._(ه810يلاوح ت).يداربلا ميهاربإ نب لضفلا وبأ _(2

 ةسوفن لبج ىلإ اهنمو ،ةدازتسالل ةبرج ىلإ هجوت مث ،هدلبب ةبازعلا تاقلحب ملعتو أشن ،يسنوتلا
 ةبرج ىلإ لوحت مث .هنطومب حالصإلاو ملعلا رشنل داعو .يجخاًمشلا رماع نكاس يبأ ىلع جرختو
 تافلؤم كرت . لكاشملا لحو ىوتفلل سانلا ةلبق حبصاو اهب ميلعتلا نوؤش مظنو ،اهتبازع سأرو

 هنم اندفتسا يذلا "فاشكتسالاو قداصلا ثحبلا"و ،"مئاحلا ءافش" ،"ةاقتنملا رهاوجلا" :اهنم ةدع
 دعبلا ،يريبعجلا - .47-57 .هراثآو هتايح يداربلا ،يلادعلا ملاس :رظني - .ثحبلا اذه يف
 .124 :1 يراضحلا
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 3 ةمدقتم

 نمزلا لعلو .تادلجم ةتس هلصأ نأل "باتكلا فصن اهعومجمب لثمت ةمخض

 اذهف تادلجم ثالث ف عقي لينلا باتكو تارم عبرأ لينلا باتك مججب هنأو

 .عوبطملا مجحلا نم ادلجم رشع ينثا يلاوجب همجح ردقي باتكلا

 امو فاصنإلاو لدعلا باتك عم هللا حتف قيقحت ارخؤم انل هللا رسي دقو

 ةعوسوملا») اهانيمسأو مظنو شاوحو تارصتخمو حورش نم هيلع عباتت
 .هللا نذإب ابيرق رونلا لمعلا ىري اميرو «ةيبرغملا ةيلوصألا

 "نييلوصألا ءارآ ىلع عالطإلا يف ةيعوسوم نع حرشلا اذه فشكيو
 ةّعْللاب مأ مالكلاب مأ لوصألاب تقلعت ءاوس لئاسملا ثح يف ء ءاصقتساو

 .حيجرتلاو دقنلاو ليلحتلا ىلع ةردقمو وحنلاو

 ةموظنم يف ،‘!)ينامعلا يكلاملا سيمخ نب رماع كلام وبأ رصتخملا مظنو =
 نيتئامو نيسمخ يف عقت "فاصنإلاو لدعلا رصتخم مظنب فاطلألا دراوم" اهامس

 باتك ةصالخ ىلع همظن يف رصتقا .عوبطم باتكلاو (1250) .تيب فلاو
 دقو .فنصملا هيلإ بهذ ام ديكأتو ‘يحالطصالا ىنعملاب ايفنكم يجاملا
 امنيب ااسلس احضاو هبولسأ ءاجو .يجخاُمششلا كلذ لعفي ل نإ الوق حجري

 .زاجيإلا يف اهناعمإل زيكرتو لمات ىلإ انايحا يجخاُمشلا ةرابع جاتحت

 ءازجأ ةئالث : عقيو ‘ "ناهربلاو ليلدلا" باتك ينالجراَولا ثارت نمو

 ام ةصاخ ةديدع ةيلوصأ اياضقل هيف ضرعت هنكلو اساسأ يمالك باتك وهو

 .داهتجالا لئاسمو ،ةلدألا ميسقتب قلعتي
 اندمتعا . ةينامع ةعبطو ةميدق ةيرجح ةعبط هلو اط وطخ دجوي باتكلاو

 .اتاهئاطخأ ةلقل ىلوأ ةجردب ةيرجحلا ةعبطلا

 رظنلا نب دمحأ ركب يبأل "مئاعدلا" باتك ةميدقلا رداصملا نمو =
 ةيدقع تاعوضوم ف ،عيفر " بولسأ تاذ تاموظنم وهو &‘ا3)ينامعلا

 نرقلا رخاوأ شاع نامع ف كلام يب ةليبق نم ،ينامعلا يكلاملا سيمخ نب رماع كلام وبأ _.)1

 .يملاسلا مامإلا ذيمالت نم وهو .يضاملا

 هاروتكدلا ةداهش لينل هتلاسر نمض كيعسوب حلاص ثحابلا باتكلا نم نالوألا ناءزجلا ققح -(2

 .انوقرم ثحبلا لازي الو 01988 ةنس شةنوتيزلا ةعماجب ةعيرشلا ةيلك ن نم ةثلاثلا ةقلحلا

 لتقو ،هرغص ذنم ملعلا 2 رحبت ._(هك نرقلا) .ينامعلا يلئامسلا رظنلا نب ناميلس نب دحأ -)3
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 ةمدقم 73

 هنكلو ،"ةباصإلاو لحلا" هحرش ىمسو ،&ادفاصو نب دمحم اهحرش .ةيهقفو
 .اليلق الإ ةيهقفلا لئاسملل ضرعتلا نود يوغللا بناجلا ىلع رصتتا

 لئاسملا ضعب داريإ يف "ةوعدلا لهأ رابخأ يف تاقلعملا" باتك اندافأو =

 ةيضابإل ىواتفو رابخأ جيزم باتكلاو .ةيلوصألا دعاوقلل اداهشتسا ةيهقفلا
 .0 هلبق امو سداسلا نرقلا يف يمالسإلا برغملا

 نورقلا يف ةسوفن لبج ءاملعل ةديدع ىواتف "ةسوفن لزاون" لمشتو =
 اهبتر دقو ،هقفلا باوبأ لج اهعزوتتو ؤديز نب رباج مامإلل اهضعب ىلوألا
 .مهتالالدتساو مهتاداهتجا ىلع فرعتلا يف اندافأو ،شيفطا دمحما خيشلا

 .شيعملا مهعقاو يف اهب اوع ىتلا اياضقلاو

 هللا دبع يبأ نب نامثعل "رونلا" ات نم لئاسم اندفتساو =

 ةيجح تابثإو ،عرشلا عم لقعلا ةيجح توبثب قلعتت .() (ه631ت)مصألا
 .ةعيرشلا دصاقمو ،ةلدألا ميسقت ىلإ تاراشإو .برعلا ريغ ىلع نآرقلا

 لماكلا هناونعو .ليثمتلاو هيبشتلا نع ةللا هيزنتو ديحوتلا يف اساسأ باتكلاو

 "روكشلا روفغلا ديحوت يف رونلا باتك
 ىلع باوج .هديعس يمعب ريهشلا ،يبرجلا يريخلا يلع نب ديعس خيشللو =

 هيلعو .هقفلاو ةديقعلا يف دئاصق ىوح ىذلا "مئاعدلا باتك" هناويدب رهتشا .ةنس 35 هرمعو

 .352 :1 .يراضحلا دعبلا ،يريبعجلا - ."ةباصإلاو لحلا" فاصو نبا حرش اهنم ةديدع حورش

 نرقلا نم يناثلا فصنلا ف نامع ءاملع نم ،ىَوزئ قوسب رازبلا يوزنلا فانصو نب دمحم _(]

 رظنلا نبال ةيماللا ةديصقلل رخآ حرش هلو .رظنلا نبال مئاعدلا باتكل هحرشب فرغ .سداسلا

 .283 :5 .يالط ميهاربإ ققحتب بيترتلا ةيشاح ،ةتس وبأ - .ةءاربلاو ةيالولا يف اضيأ

 ةنس ةينامعلا ثارتلا ةرازو هترشنو ،ناميلس جاحلا زيزباب ثحابلا هققح تاقلعملا باتك _(ر

 .م.9

 باتكو .روكشلا روفغلا ديحوت يف رونلا :اهنم تافلؤم هل حسداسلا نرقلا يف نامع ءاملع نم _(3

 مماصتف هترضح يف تثدحاف هيتفتست تءاج ةأرما نأل مصألاب يمسو .جاتلا باتك .ةريصبلا
 .302 :1.نايعألا ةفحت ،ىملاسلا - .اهجرحي ال ىتح
 هخيش ىلع سردو .ةبرجب ميجأ ةيرق يف اشن ._(ه898ت) ،يبرجلا يريخلا يلع نب ديعس _(4

 نم بلطب اهب ملعلا ئايحإل رئازجلاب بازيم ىلإ ةبرج هتدفوأو .يتيراعتلا سنوي ةاجنلا يبا
 ةضهنلا روذب عرز يف لضفلا دوعي هيلإو .مايق ريخ هتمهمب ماقف .داسفلا اهيف بد نأ دعب.اهلهأ
 ©ىواتفلاو ةيعرشلا اياضقلاب ىنعيو بازيم ءاملع مضي ةبازعلل ىلعأ اسلجم اشناو .بازيمب ةثيدحلا
 يواتف"و "هقفلا يف ةموظنم" هل .مويلا ىلإ هتمهمب موقي لازي ال "ديعس يمع سلجم" همساب فرع
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 ةممتم

 دعاوقو .ملعلا ىلع رتاوتلا ةلالدو رابخألا دقن لوح تادافإ نمضت .ةيهقف ةلئسأ

 .عرشلاو لقعلا ليلدو .ةيفيلكتلا ماكحألا ثحابمو .ديلقتلاو .صوصنلا ريسفت

 ىسوم نب ليعامسإ رهاط يبأل "مالسإلا دعاوق" باتك ةيمهأ يتاتو =
 ىلع ةلدألاب عوفشم ،نراقم هقف باتك هنوك نم (1))(_ه750ت) يلاطيجلا

 هبولسأ يف حضاو ،هبيترت يف يجهنم ،ةيداهتجالاو ةيصنلا هرداصمب ،هلئاسم
 ركذي ال ناك نإو ،ةضرتفملا لئاسملاو رداونلاب ىتعُي الو ةيعقاولا لئاسملا دروي

 ديج جذومن وهف "لالدتسالا ءانثأ اهقبطي هنكلو ،اردان الإ ةيلوصألا دعاوقلا

 يفتكي انايحأو ،حيجرتلا عم لاوقألا دروي ©ليلدلا ىلع ةينبملا هقفلا بتكل

 خيشلا هققح مث ،ةيرجح ةعبط باتكلا عبط دقو .حيجرت نود فالتخالا ركذب

 .نيأزج يف ردصو ،يلكب رمع نب نمحرلا دبع
 همجح غلبي تادابعلا ةفسلف يف "تاريخلا رطانق" باتك يلاطيجللو =

 ين اندافأ دقو .يلازغلل نيدلا مولع ءايحإ باتكب ةيبش وهو ؛ءازجا ةثالث

 .ةيلوصألا دعاوقلا تاقيبطت ضعب يفو ،ىوتفلاو داهتجالاو ةجحلا لئاسم

 ©يبايسلا ليمج نب نافلخل "لوصألا لوصف" باتك نم اندفتسا امك

 دنع هقفلا لوصأ يف ةرخأتملا تافلؤملا نم وهو ؛)(م1972 ه1392 ت)

 .ةيضابإلا مالعأ مجعم- .271 /269 .ةبازعلا ماظن = .165 :1.يراضحلا دعبلا ،يريبعجلا- "ةيهقف
 .402:مقر ةمجرت

 .ايبيلب ةسوفن لبجب "لاطيجإ" ةنيدم نم _(ه750ت) .يلاطيجلا ىسوم نب ليعامسإ رهاط وبأ _(1
 ناكو .ءاكذلاو ظفحلاب زاتما .يجخاَمشلا رماع نكاس وبأ ملاعلا هقيفر ناكو .هدلب خويش ىلع ملعت

 .اهلهأ همركأف ةبرج دصق هجورخ دعبو ،هنجسف مكاحلا ىلإ هودساح هب ىشو .قحلا يف اديدش
 لوصأ يف رصن يبأ ةينون حرش"و "ضئارفلا باتك" و "تاريخلا رطانق" اهنم ؤةماه اراثآ كرتو

 دعبلا ،يريبعجلا- .110:مقر ةمجرت .ةيضابإلا مالعأ مجعم- ."مالسإلا دعاوق"و ."نيدلا

 .123 :1 يراضحلا

 مث ©م1976 ةنس ثةيبرعلا ةعبطملا نع ،يلكب نمحرلا دبع خيشلا قيقحتب نيازج يف باتكلا ردص
 ةعبطملا نع ،لوألا ءزجلا هنم ردصو ىسوم جاحلا ريشب ذاتسألا ةتس يبأ ةيشاح عم هقيقحت داعأ

 يرماضلا ةبتكم نع ردصو دمحأ خيشلا حلاص نب دمحأ هققح مث .م1998 /ه1418 ةنس شةيبرعلا

 .م2015 /ه1436 ،كط ،نامُع ةنطلس ،عيزوتلاو رشنلل

 رشع عبارلا نرقلا يف نامع ءاملع لجأ نم "يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا ةمالعلا وه _(2

 ادصقمو املع هيف راص ىتح ملعلل عطقناو .ةريقف ةلئاع ناضحأ يف .لئامس يف اشن. يرجهلا
 .يملاسلا نيدلا رون مامإلا هخويش زربأ نم ؛نيبلاطلل
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 .ةيضابإلا
 هاروتكد ةحورطأ يف ؛يناث لآ ملاس نب ميلس ثحابلا باتكلا ققح دقو أ

 .ةيندرألا ةعماجلا ؛ةعيرشلا ةيلكب

 يملاسلا دْيَمْخ نب هللا دبع مامإلل اهحرشو "سمشلا ةعلط" ةموظنم تءاجو

 هب تزيمت امب ،ةيضابإلل ةلماشلا ةيلوصألا فيلآتلا ةمتاخ ام1914 /ه1332ت)
 .اهريغ نمو ةيضابإلا ةسردملا نم ةدافتسالاو ؛قباسلا جاتنلا باعيتسا نم

 لومشلا عم ؛ارثن اهحرش مث ؛ةموظنم ةزوجرأ يف هباتك يملاسلا اشناو
 ءاصقتسا لواح ذإ ،دحاو نآ يف زيكرتلاو حيضوتلا ىلع ةردقلاو باعيتسالاو

 لئاسملاب لاغتشالا مدعو ،لالدتسالاو ةشقانملا يف داصتقالاو ةيلوصألا لئاسملا
 .ةيمالكلا ةعنصلا نايغط نم لوُصأآلا ةيفصتو ،ةيشماهلا

 دعاوق ىلع اهنأ يأ ،ديدسلا بهذملا دعاوق ىلع تءاج هتموظنم نأ ركذو

 هحرشو لدعلا رصتخم ىلع اريثك هدامتعا زربو ثةّيضاَبإلا دنع داهتجالا

 "لوصآلا ملع يف لوقعلا رايعم ىلإ لوصولا جاهنم" باتك ىلعو ،يخامشلل
 .ينميلا "يديزلا ىضترملا نب يحي نب دمحأل

 .ربكلا هزجعأ ىتح .ىرخأ قطانمو ؛لئامسو قاتسرلا ف ءاضقلا مث سيردتلا ىلوت

 .راثا ةدع هلو .راقولاو ةناصرلاو عرولاب فرعو

 ،تيب فلأ نيرشعو ةينامث يف ىنيمثلل لينلا باتك اهيف مظن 5"رثألا ررغ يواحلا رردلا كلس" :اهنم

 "سلاجملا ةجهب"و هقفلا لوصأ ف "لوصألا لوصنف"و ث"ءامدلا ةيميم 2 ىمعلا ءالج" :باتكو

 ."باوجلاو ةلأسملا يف باطخلا لصف" :باتكو

 .281 ةمجرت ؛قرشملا مسق ؛ةيضابإلا مالعأ مجعم .ةمدقملا ،ىمعلا ءالج ؛يبايسلا نافلخ :رظني
 نيقوحلا ةدلبب دلو _(م1869-1914 /ه1286-1332) .دمحم وبأ ،ىملاسلا ديمح نب هثلا دبع _(1

 هرمعو فيلأتلا ف عرش ءاكذلاو ظفحلا ف ةيآ ناكو اريرض أشنو .نامعب قاتسرلا لامعأ نم

 ةداعإل ىعسو .فيلأتلاو ءاتفإلاو سيردتلل غرفتو .لباقلا ةنيدم ماقملا هب رقتسا .ةنس ةرشع عبس

 لج يف ةديدع تافلؤمب امومع ةيمالسإلاو اصوصخ ةيضابإلا ةبتكملا ىنغأو .نامع ىلإ ةمامإلا

 اورشن نوديدع ذيمالت هلو ._(ةساردلا هذه ف اهضعب لإ انعجر) .عوبطم اهلج . ةيمالسا ١ مولعلا

 لدعتو نيثحابلل ةحوتفم يهو هدافحأ اهمظن ةينغ ةبتكم يملاُئسل أ كرت امك . هركذ اودلخو هملع

 خيشلا ةمدقم ،لوقعلاراونأ قراشم ،يملاسلا :رظني - .نامع يف تاطوطخملا تابتكم مهأ نم
 .200 يراضحلا دعبلا ،يريبعجلا = .ةمدقملا لامآلا جراعم" .يملاسلا باتك :اضيأو- .يشاطبلا

 يلع دمحأ هققح مث .نامع ةنطلسب ةيدب يف يملاسلا ةبتكمب باتكلا اذه ةطوطخ ىلع تعلطا 2
 راد هتعبطو ؛سنوتب ةنوتيزلا ةعماجب ةعيرشلا ةيلكب ةثلاشلا ةقلحلا هاروتكد ةلاسر ف ؛يذخاملا رهطم
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 2 ه و

 هةكمذتم

 عيبرلا يبأ ىلعو ،ينالجراولا ىلع اضيأ ليحيو ،ةكرب نبا ءارآ دروي امك
 يلارَعلاك لوصألا ةمئأ ءاراب ةنراقملا عم ."ةنوزخملا فحتلا" بحاص ،يتازملا
 .امومع ةيمالسإلا بهاذملاو ةلزتعملا ةمئأ ءارآبو يكبسلا نباو يدمآلاو

 ."لوقعلا راونأ قراشم" هباتك ىلإ ليحي ةيمالكلا لئاسملا يفو
 ابعوتسم ،اقيقدو احضاو سمشلا ةعلط يف يميانسلا بولسا ءاجو

 نيملكتملا ةسردم عباط هيلع بلغو .بانطإ الو لالخإ نود لئاسملل

 .لدجلاو جاجتحالا ينو "تاميسقتلا يف مهجهنم هدامتعاب
 .طقسمو قشمد يف ؛تارم ةدع اعبط ،نيازج يف حرشلا عقيو

 .ةساردلا لوصف بلغأ بعوتسا ؛اريثك باتكلا اذه ىلع اندامتعا ناكو
 اهنم ةطوسبملا ءاوس ؛هقفلا بتك ةصاخبو اهريغ عجارمو رداصم ةمثو

 امو اهنيماضم نع الضف ؛اهئامسأ رصح نع ضرعلا اذه قيضي ،ةزيجولاو
 اهنم انيقتسا ىتلا عجارملاو رداصملا ءاصقتسا ةلواحم نإ لب .اهنم ثحبلا دافأ
 ريسي ريغ ءىش هانلفغأ امو .اهل سرهف ىلإ ضرعلا اذه ليحت دق ثحبلا ةدام
 .ىلصألا بناجلاب اهنم قلعت ام ءاوس ةساردلا ثحابم هنم ةدافتسالا تعزوت
 قيثوتو ةيهقفلا تانراقملاب قلعت ام مأ .اليصاتو اجهنم ،داهتجالا اياضق وهو
 عورف هتعزوت ام كلذو .مالعألا مجارتب قلعت ام مأ ؛اهجيرختو صوصنلا

 وهو .خيراتلاو هقفلاو لوصألاو ثيدحلاو ريسفتلا بتك نم ةيمالسإلا ةفرعملا
 .عجارملاو رداصملا سرهف هباعيتساب يفي ام
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 .ةرهاقلاب ةبهو ةبتكم هترشنو ؛دعس دومحم وتكدلا هققح امك .ةيناميلا ةمكحلا
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 ىديمهملا لصفلا

 يديهمتلا لصفلا
 ميهافملا ديدحت :لوألا ثحبلا
 حتفل ةيرورض حيتافملا تناك اذإو ‘تويبلا لوخد لثم ثوحبلا لوانت نإ

 موقي يتلا تاحلطصملا ميهافمل طباض لخدم نم ثوحبلل دب ال هنإف باوبألا

 يف اديدج مدقي ال و ،ةجيتن ىلإ يدؤي ال ميهافملا ددحم ريغ ائجب نأل ،اهيلع

 .ةفرعملا ملاع

 .داهتجالا .جهنملا :ةثالث لخدملا اذه يف انينعت يتلا تاحلطصملاو
 ه

 .راصتعا نود راصتخاب ئراقلل اهحضوي امب اهنيماضم طسبنسو .ةيضابإلا

 :جهنملا

 .0:»عضاولا نيبلا قيرطلا ةغللا يف جهنملاب ىنعي
 ىلإ ناسنإلا اهب لصي ةقيرط» هنأب ةيملعلا ثوحبلا يف جهنملا فرعيو

 لجأ نم امإ ،ةديدعلا راكفألا ةلسلسل حيحصلا ميظنتلا نف» وهوأ .02)اةقيقح

 اهيلع ةنهربلا لجأ نم امإو ،نيلهاج اهب نوكن نيح ةقيقحلا نع فشكلا
 ٠(3)(«نيفراع اهب نوكن نيح نيرخآلل

 ىلثملا ةقيرطلا اهنأل .يملعلا ثحبلا نيدايم يف اريثك جهنملا ةملك ذرئو

 ةماع دعاوقب كلذ متيو .ثحبلا لحم ةقيقحلا ىلإ لوصولل ميلسلا ليبسلاو

 كلت ةعيبط بسح جهانملا ليصافت عونتت مث ،مولعلا فلت اهيف كرتشت
 ثحبلا جهنمو ،يبدألا ثحبلا جهنم كانهف ؛اهعيضاوم فالتخاو ،مولعلا

 بطلا مولع يف ييرجتلا جهنملاو ،سفنلا ملع يف ثحبلا جهنمو يخيراتلا
 ثيدحلاو ريسفتلا يف ،اهجهانم ةعيرشلا مولعل كلذكو ؛ءايحألاو ةعيبطلاو

 .لوصألاو
 همهف ةقيرطو ،ةيعرشلا ةلدألا نم ماكحألا طابنتسال هعقوم دهتجملا أوبتيو

 :جاهنملاو .حضاو قيرط :جاهنمو جهنم ليبسو = .نابتساو حضو :قيرطلا جهنأ :لاقي _(1

 .4554 :6 .جهن ةدام ،بّرَعلا ناسل ،روظنم نبا .ميقتسملا قيرطلا

 .27 يبدألا ثحبلا جهنم ،رهاطلا داوج يلع _(2
 .15 ؛يمالسإلا هقفلا يف ثحبلا جهنم :ناميلس وبأ باهولا دبع _(3

  



 يديهقلا لصفلا

 .داهتجالا يف ههجنم يه هطابنتساو

 ىلإ لوصولل قيرطلا راصتخا يف نمكت جهنملا ةيمهأ نأ فاخب سيلو
 وأ ةينيقي اهيلع لصحملا فراعملا لعجي امب ةدوصرملا جئاتنلا ةمالسو ،ةقيقحلا

 .0ا)نيقيلا ىلإ نوكت ام برقأ
 راصتخاو ميظنتلا ىلع ةردق نع مني هنأل 6قار يراضح رهظم جهنملاو

 .دوشنملا فدهلا ىلإ لوصولل قيرطلا نيمأتو ؛نمزلاو دهجلل
 هدامتعا حصي ىتح ،رارقتسالاو تابثلا و حوضولا جهنملا ةعيبط نمو

 .ةقيقحلا ىلإ لوصولل ةَرُسيُم اليبس
 مث ،©فشكلاو دصرلا رود الإ جهنملا لايح يناسنإلا ركفلل سيلو

 ؛جهانملا لاجم يف امهل بيصن الف عارتخالاو عادبإلا امأ .'تاديعقتلاو ةغايصلا

 نيب رييغت و ريوطت ىلإ جهنملا جاتحال الإو ؛تامولعملاو فراعملا لاجم يف لب
 اليبس ودعي الف ،هب ةقثلا سانلا مدعيو ،تابثلا ةمس دقفيف ؛رخآلاو نيحلا

 .ةدوشنملا ةيملعلا ةقيقحلا ىلإ مهلصوت ةنومأم

 :داهتجالا

 دارملا نوكيف .'ةةقاطلاو ةقشملا وهو دهجلا نم ذوخام ةللا يف داهتجالا
 ةيندبلا ناسنإلا ةقاط ين ام ىصقأ لذب ماعلا يوغللا هانعمب داهتجالا نم

 ةيدام ،هنم ةدوشنملا ةياغلا ىلإ لوصولل دهتجملا هرشابي يذلا لمعلا يف ةيلقعلاو
 هنإ هنع لوقن لمع زابنإل هعسو لذب نم لكف .)ةيركف مأ ةياغلا هذه تناك

 .ةايحلا تالاجم رئاس يف اذكهو ،املعم مأ ايضاق مأ اسدنهم مأ ناك ابيبط دهتجم

 يف دهجلا دافنتسا» هنأ اهنم ةديدع تافيرعت داهتجالا نويلوصألا فّرَعو

 هدوجوب نقوُي وأ ،هيف هدوجو ىجري ثيح ؛هكاردإ بوغرملا ءيشلا بلط

 دادعأ _(ةينامع ةيعوبسأ) ةضهنلا ةلجم .هقفلا لوصأ ةساردل يملعلا جهنملا .وجاب ىفطصم _(1

 خيشلا دنع داهتجالا جهنم - .م1998 رياربف /رياني ه1418 لاوش /ناَضَمَر .860 /9 8
 ناَضَمَر .1 ددع .رئازجلا ،ةرارقلا ةايحلا دهعم نع ردصت . .ةايحلا ةيرود كضويب ميهاربإ

 م1998 /_ه8

 .61 حيمالسإ بهذم ال ةكرابم ةينمز ةلحرم ةيفلسلا يطوبلا ناَضَمَر ديعس دمح .د _(2

 .708 :1 .دهج ةدام ثبعلا ناسل روظنم نبا _(3

 .21"،داهتجالا :رمنلا معنملا دبع - .220 ،لوحفلا داشرإ .يناكوشلا _)4
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 يديهقلا لصفلا
 . (1 )(هيف

 نييلوصألا نم اريثك دجن ،داهتجالل الاجم قيضاو ،اديدحت رثكأ ةرظن يفو
 مكح طابنتسا يف هتقاطو هعسو دهتجملا هيقفلا دافنتسا» هنأب داهتجالا نوفرعي

 .22)(عامجإ هب تاي ملو ةنس وأ باتك نم رصن هب تأي يعرش

 طابنتسا يف ةيركفلا هتقاطو هعسو هيقفلا دافنتسا هنآ مهضعب ىريو

 .ة)ةيليصفتلا اهتلدأ نم ةيعرشلا ماكحألا
 قيرطب كلذ ناك ءاوس .هقفلا لوصأ نم ءزج موهفملا اذهب داهتجالاف

 .)عبتلا قيرطب مأ ةلاصألا

 هربتعا امم يعرشلا مكحلا طابنتسا يف دهجلا لذب» هناب يرضخلا هفرع امك
 نم مكحلا ذخأ لوألا :ناعون وهو .هيبن ةّنُسو هنلا باتك وهو .اليلد عراشلا

 ذخأ :يناثلا .صوصنلا كلت هلوانتت امم مكحلا لح ناك اذإ صوصنلا رهاوظ

 لحمو ،ةطبنتسم وأ اهب ح “صم ةلع رصنلل ناك نأب ؛ًرصنلا لوقعم نم مكحلا

 .ا5)؛هس سايقلاب فرعي ام و :و .هلمشي ال صنلاو ةلعلا كلت هيف دجوي امم ةثداحلا

 لمشي داهتجالا نأ نورخآ ىري ،داهتجالا ىنعمل عسوملا هجوتلا اذه يفو

 .اضيأ ةلالدلا يط [ رصن هيف امو ،هيف رصن ال ام

 مومع هيف داهتجالا نآ ىري ذإ فالخ باهولا دبع راس طخلا سفن ىلعو

 مكحلا ىلإ لصوتلل دهجلا لذب لمشي ماعلا ىنعملاب داهتجالاف» صوصخو

 قيبطتب مكحلا ىلإ لصوتلل دهجلا لذب لمشيو ثةلالدلا نظلا صنلا نم دارملا

 هيف صن ال اميف مكحلا ىلإ لصوتلل دهجلا لذب لمشيو ،ةيلكلا عرشلا دعاوق
 دشرا يتلا لئاسولا نم اذه ريغ وأ ححالصتسالا وأ ناسحتسالا وأ سايقلاب

 .133 :8 ماكحألا لوصأ ف ماكحإلا : :مزح نبا _)1

 داهتجالا :رمنلا معنملا دبع - .8 /7 ،هيف صن ال اميف عيرشتلا رداصم فالخ باهولا دبع _(2

 .220 ،لوحفلا داشرإ ،يناكوشلا - .4

 :رمنلا معنملا دبع- .7 ،هيف صنال اميف يمالسإلا عيرشتلا رداصم .فالخ باهولا دبع _(3

 .101 شةيمالسإلا بهاذملا ،ةرهز وبأ دمحم - .24 ،داهتجالا

 . 17.مالسإلا يف داهتجالا ،©يرمعلا فيرش ةيدان _(4

 .17 يمالسإلا عيرشتلا خيرات يرضحلا دمحم _(5
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 ىديهملا لصفلا

 .01«هيف صن ال اميف طابنتسالل اهيلإ عرشلا
 اهدحأ ؛ ناعم ةثالثل الماش هلعجب ؛داهتجالا موهفمل ةعسوت لمي هاجتا اذهف

 تقولا يق داهتجالاك ؛ةلع ريغ نم نظلا يف بلغي ام ىناثلاو ،ىعرشلا سايقلا
 .0ةلوئصألاب لالدتسالا ثلاثلاو شةعلسلا ميوقتو ةلبقلاو

 ضرعتلاو هثحب قبسي مل عوضوم يف نوكي داهتجالا نأ قيرفلا اذه دكؤيو
 عئاقوو تاسبالم روهظل ؛هيف رظنلا ةداعإ يعدتسي ام دج مث ؛هثجب قبس وأ 5هل

 .ا3)ةديدج

 داهتجالا عوضوم ديدحت ىلإ هجتت اهنأ اضيأ فيراعتلا كلت نم حضاوو

 ةفص هيف ناسنإ نم ارداص ادهج وأ العف هرابتعاب هديدحت ىلإ يمرت امك "هلاجمو
 ؛تافصلا معي يهيدب رمأ اذهو .داهتجالا ةفص يهو لعفلا اذه ءادأ نم هنكم
 .ةايحلاو رصبلاو مالكلاك ؛اهلعف داري دقو ،اهتبسن دارت دق ةفصلا نأ ائيح دجنف

 هيف صن ال اميف روصحم ريغ داهتجالا موهفم ناك ةباحصلا رصع يف و

 امك ،امهدحأ ىلع رثكأ وأ نيلمحم مالكلا نم لمتحي ام لمح يف ىلجتي دق ذإ
 حجر نم نيب اوفلتخاف ةظيرق ينب يف ةالصلاب ةباحصلا ةث ىبنلا رمأ يف

 دصقملا بلغ نم نيبو ؛ةالئصلا ناكمب ديقتلا وهو باطخلل يفرحلا بناجلا
 .(هلريسملا يف عارسإلا وهو يئاغلا

 يف امك "ةنسلاو باتكلا هل ضرعتي مل ايليثمت اسايق داهتجالا نوكي دقو
 يف كعمتف اهنم لاستغالا ىلع ةبانجلا نم مميتلا رساي نب رامع سايق
 ين ىلجتي ةباحصلا دنع داهتجالا موهفمل رخآ هجوو .)بارتلا

 .8 /7 ،هيف صنال اميف يمالسإلا عيرشتلا رداصم فالخ باهولا دبع _(
 .220 "لوحفلا داشرإ ،ىناكوشلا _(2
 .19}يمالسإلا هقفلا يف ثحبلا جهنم "ناميلس وبآ باهولا دبع _(3
 .234 :2 كةيوبنلا ةريسلا .ماشه نبا _)4

 ىسوم يباو هللا دبع عم اسلاج تنك : لاق ،} قيقش نع . :يراخبلا دنع ثيدحلا ظفل _(5

 ۔يلصيو مميتي ناك امأ ارهش ءاملا دجي ملف بنجأ الجر نأ ول : ىسوم وبأ هل لاقف يرعشألا

 : هللا دبع لاقف ابيط اديعص اومميتف ءام اودجت ملف : ةدئاملا ةروس يف ةيآلا هذهب نوعنصت فيكف
 اذه متهرك امنإو : تلق . ديعصلا اومميتي نأ ءاملا مهيلع درب اذإ اوكشوأل اذه يف مه صخر ول
 3 ةجاح يف ه هلا لوسر ىنثعب : رمعل رامع لوق عمست ملا : ىسوم وبا لاقف 5 معن : لاق ؟ اذل
 " : لاقف 5 يبلل كلذ تركذف .ةبادلا غّرَمئ امك ديعصلا يف تغّرمتف " ءاملا دجا ملف تبنجاف
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 يديهقلا لصفلا 3
 وحن وأ ،موهفمب ذخأ وأ 3مومع صيصخت وأ ةعيرذ دس وأ ةحلصم ةظحالم

 .كلذ

 .0ا)ةديدع ةباحصلا تاداهتجا يف هجذامنو
 ،سايقلاب داهتجالا رسف مث 3داهتجالاب يأرلا رسف هسفن يعفاشلا مامإلاو

 بلط ىلع الإ نوكي ال ادبأ داهتجالاف» .تادحاو ىنعمل نامسا امه لاقو
 .ة)؛سايقلا يه لئالدلاو ،لئالدب الإ نوكي ال ءيشلا بلطو ،ءيش

 غارفتسا وهو داهتجالل ماعلا ىنعملا وه ميهافملا هذه نم هراتخن يذلاو

 صن هيف درو اميف ءاوس الامجإ يعرشلا مكحلا ىلإ لوصولا بلط يف عسولا
 يعرشلا صنلل ضرعتلا لبق دهتجملا ىلع نأل كلذ .هيف صن ال اميف مأ
 هتبسن توبث و صنلا اذه ةحص نم دكاتي نأ ؛هنم عراشلا دارم نايبو هريسفتو

 .عراشلا ىلإ

 ةللا عرش نأل ضراعتلا ةلازإ نم دبال ناك صوصنلا تضراعت ام اذإو
 َدوُرَتَدَي الفأ ل :ىلاعت لاق امك «ضراعتلا يفني ردصملا داحتاو ردصملا دحتم
 .[82:ءاسنلا] هك ابوك ائكيعآ ديفأو هقرنَعدنع نم ةاكوَلَ دال

 نع ثحبلا يف ارصحنم هيقفلا رود ناك الصأ صوصنلا تمدع ام اذإف
 .ةيعبتلا وآ ةيداهتجالا رداصملاب اهيلع حلطصا ىتلا رداصملا يف مكحلا

 تابثإ نم لوصألا ملع ثحابم مظعم ماعلا موهفملا اذهب داهتجالا لمشف
 .ماكحألا طابنتساو صوصنلا ريسفتو ةلدألا

 رهظ امهب حسم مث ،اهضفن مث ‘ضرألا ىلع ةبرض هفكب برضف ،اذكه عنصت نأ كيفكي ناك امنإ

 لوقب عنقي رمع رت ملفأ : هللا دبع لاقف " ههجو امهب حسم مث هقكب هلامش رهظ وأ هلامشب هفك

 :ىسوم وبأ لاقف 0 ىسوم يباو هللا دبع عم تنك : قيقش نع & شمعأل ١ نع- ىلعي دازو ؟ رامع

 انيتاف اديعصلاب تكعمتف تبنجاف تنأو انأ ينثعب ةث هلا لوسر نإ : رمعل رامع لوق عمست ملأ
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 يديهم الَصفلا

 لمع نأ ربتعا نيح ةرهز وبأ دمحم خيشلا هيلإ بهذ يذلا ىنعملا وه اذهو

 يمارملا فرعت :امه نيماه نيناديم يف موقي ماكحألا طابنتسا يف لقعلا

 .ةماعلاو ةيئزجلا اهطباوض جارختساو ،ةيعرشلا صوصنلا ةلمج نم دصاقملاو
 درو ام ءوض يف صن هيف دجوي مل اميف صوصنلا ءارو امم طابنتسالا يناثلاو

 صوصنلا ةيارب لظتسم لكلا نكلو "ةيهقفلا جهانملا فلتخت دقو .صنلا هيف

 .اهقاطن زواجتي الو اهناطلس نع جرخي ال

 جارختساو اهظافلا نم صوصنلا يناعم فرعت وهو ،ثلاث لاجم ةمثو
 طورش رفاوت نم دبال لب ‘كلذ ىلع ارداق ملسم لك سيل هنأل اهنم ماكحألا

 .0!)ماقملا اذهل هثّوبت ةصاخ

 روصعلا رادم ىلع يهقفلا داهتجالا نوملسملا ءاهقفلا سرام دقو»

 ةيمالسإلا ةعيرشلا ةعيبط مهفت نم ئشان ؛مظنم يملع جهنم قفو ةيمالسإلا
 داهتجالا دعاوق اوننق كلذل ةجيتنو .اهدصاقم كاردإو .اهتايصوصخو
 .02)هتاوطخ اومظنو ،هئدابم اوددحو

 :ىلي اميف هتاوطخو داهتجالا اذه ئدابم ىلجتتو

 انآرق ث ىنلا نع ةلوقنملاو ةدراولا صوصنلا ةحص نم دكاتلا =الوا
 هيلإ بسنلا ةلوصوم اهنأ نيقي ىلإ ثحبلا يهتني ثيحب ،اثيدح ما تناك
 نيزاومو رابخآلا ةحص دعاوق يف ءاملعلا هطسبام اذهو .هيلع ةلّوقتم تسيلو

 .اهضفر وأ اهلوبق
 هيلإ فدهت امو ‘ناعم نم صوصنلا كلت هنمضتت ام ىلع فوقولا =ايناث

 .دصاقم نم

 ةّعللا دعاوقل عضخي رمأ وهو ؛اهتالالد كاردإو صوصنلا مهف =اثلاث
 .حيسف داهتجالل لاجم انهو .عرشلا طباوضو لقعلا نيزاومو

 دري مل ماكحأ ىلإ لوصولل دصاقملاو يناعملا كلت ماهلتسا =اعبار

 .صاخلا ىنعملاب داهتجالاب فرعي ام اذهو يعرش صن اهصوصخب

 هيقفلا دنع ثحبلا جهنم» يه هقفلا لوصأ نأ دبن ماعلا موهفملا اذهبو

 .6 /5 }ةيمالسإلا بهاذملا ،ةرهز وبأ دمحم _(ا

 .17 ،يمالسإلا هقفلا يف ثحبلا جهنم ،ناميلس وبأ باهولا دبع _(2
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 يديهقلا لصفلا

 يف إطخلا نم هيقفلا نهذل مصاع نوناق وه :عسوأ ىنعمبو ،هلئاسم قطنمو
 .(ا»ماكحألا ىلع لالدتسالا

 قلطنت ،اساسأ يعرشلا صنلا وه يويحلا اهلاجم ةيركف ةيلمع داهتجالاف
 .هنع عطقنت الو ،هيلإ دشري امو هيده قفو ريستو ‘هيلإ دوعتو هنم

 وأ ،اطابنتساو اريسفت وأ ،اتابثإو اقيثوت دهتجملا لمع لاجم يعرشلا صنلاف

 .اماهلتساو اسايق وأ ،احيجرت
 اذإ» ةرابع وأ "صنلا دورو عم داهتجا ال» ةلوقمو ضقانتي ال اذه نآ امك

 ةيعطقلا ةتباثلا صوصنلا هب دارم اذه ىنعم ذإ ارظنلل ظح الف رثألا درو
 .ةلالدلا

 ةيعطقلا ةلالدلاو .نودهتجملا هعضو جهنمو دعاوق هل هسفن صنلا توبثو
 ىلإ ءافخ و احوضو تالالدلا اومسق ذإ نيدهتجملا لمع جئاتن نم اضيأ
 نإو ،داهتجالا رامث نم ةرمث ةيعطقلا ةلالدلا اذ صنلا اذه ناكف تاجرد

 ال اروسيم و لب ادودحم لاجملا اذه يف داهتجالا ىري نييلوصألا ضعب ناك
 هيف دهجلاف صن هيف دري مل ام يفوأ ةينظلا صوصنلا يف امأ .ءانع ريبك ىلإ جاتحي
 .(2)رسعأ هيف داهتجالاو قشأ

 ديدحتو يناعملا حوضو دعب حالطصالا يف ةححاشم الف ،رمألا ناك ام ايأو
 هتقاط مدختسا دق هيقفلا دجن لاجم وأ عون لك يفو ،اداهتجا ربتعي لكلاف .ميهافملا

 .داهتجالا ةفيظوو دهتجملا ةياغ كلتو ،يعرشلا مكحلا جارختسا يف ةيركفلا

 :ةيضابإلا
 يعباتلا دي ىلع هتأشن تناك ثةيمالسإلا بهاذملا نم بهذم ةيضابالا

 .)يدزآلا ديز نب رباج ليلجلا

 .55 "نيملسملا يركفم دنع ثحبلا جهانم ،راشنلا يماس يلع .د _(1

 .27 ،داهتجالا ،رمنلا معنملا دبع _(2
 خياشملا تاقبط :ينيجردلا سابعلا وبأ :ةيلاتلا رداصملاو عجارملا يف ليصفتب هتمجرت رظنت _(3
 ةيشاح ،ىملاُسلا هللا دبع- .70 .ريسلا باتك ،ىجخاُمشلا سابعلا وبأ-.214ىلا 205 :2 برغملاب
 ةيضفلا دوقعلا يثراحلا دمحا- 149 /138 :3 برغملا خيرات ،زوبد يلع دمحم-.8 /7 :1 ،بيتزتلا
 يف هراثآو ديز نب رباج ،يفاوصلا حلاص- .340 :2.يبّرَعلا ثارتلا خيرات۔نيكزس داؤف . 3
 ._(ةلماش ةسارد) ،ةوعدلا
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 يديهمتلا لصفلا

 هذاتسأ ملعلاب هل دهشو ماركلا ةباحصلا دي ىلع ذملتت اليلج املاع ناكو
 لاقو.(!)ليمج ءانث هيف ملو ،نورخآو يسودسلا ةماعد نب ةداتقو سابع نبا

 .سابع نبا رحبلا الإ مهدنع ام تيوحف ايردب نيعبس تكردا" :هسفن نع

 يرملا ضابإ نب هللا دبع ىلإ بسن لب ،رباج ىلإ بهذملا بّنسنُي ملو
 سانلا نيب ضابإ نبا راهتشا ىلإ دوعي اهببسو .ةيسايق ريغ ةبسن يهو &ة)يميمتلا
 جراوخلا عم هتارظانملو .ذئموي ةيمالسإلا ةحاسلا اياضق نم هفقاوم و هتارجب
 .تامرحلا اوحابتسا و نيملسملا اورفك ذإ كولسلاو دقتعملا يف مهفارحنا ببسب

 نيدشارلا ءافلخلا جهنم مهمازتلا مدع مهيلع دقتناو ،نييومآلا رظان امك

 .ادوضع اكلم اهذاختاو ةطلسلاب مهراثئتساو ،نيملسلملا رومأ رييست يف

 دبع عم هتالسارمو جراوخلا عم هتارظانم ةيخيراتلا رداصملا تظفح دقو

 .(4)ناورم نب كلملا

 يذلا ،رباج مامإلا نود هيلإ ةيضابإلا ةبسن تناك بابسألا هذه لجأل

 ضابإ نبا لغتشاف نييومألا تابرض نم ةعامجلا ىلع اظافح ةيقتلا رثآ
 ملعلا رشنو ءاتفإلاو هقفلاب رباج لغتشاو ؛ةيسايسلا كراعملابو ةيجراخلا ةهبجلاب
 ريبك ناويد يف هملع نّوذو "داهتجالا يف بهذملا دعاوق اوذخأ هنعو "هتبلط يف

 .(5)هايألا هيلع تتأ

 رداصملا لج ىلع ةلاحإ هيفو .230 مقر ةمجرت ،ديز نب رباج ةمجرت :ةيضابإلا مالعأ مجعم
 .عجارملاو
 :رباج توم ف كلام نب سنأ لوقو .قالطلاب سانلا ملعأ رباج :سابع نبا لوق كلذ نمو _(1

 وبأ- .76ص .2ج .742 ثيدح .حيحصلا عماجلا ،عيبرلا- .ضرألا رهظ ىلع نم ملعأ تام

 .280 :2 "ىربكلا ةنودملا ،يناسارخلا مناغ
 .280 :2 ،ىربكلا ةنودملا .يناسارخلا مناغ وبا _(2
 ةكرحلا ةأشن تافيلخ ضوع دمحم - . 123 /121 ،ةيضفلا دوقعلا .يثراحلا 7 :يف هتمجرت رظني -)3

 , كسنع ص آ54لنكص ] .38 /26 يضابإلا ركفلا يف ةسارد ءاب حلاص رمع .76 ةيضابإلا

 .عجارملا و رداصملا ىلع ةلاحإ هيفو .577:مقر ةمجرت ةيضابإلا مالعأ مجعم صصةتصن
 خيرات رصتخم ،ينورابلا ناميلس = .156-167 .ةاقتنملا رهاوجلا .يداربلا مساقلا وبأ :رظني _(4
 - .76.ةكرحلا ةأشن ،تافيلخ ضوع ۔.123-138.ةيضفلا دوقعلا ،يثراحلا- .18-27 .ةيضابإلا
 .115-124 ،يضابإلا ركفلا يف ةسارد ؤاب حلاص رمع
 خياشملا تاقبط ،ينيجردلا سابعلا وبأ :رظني ،هعايضو هخاسنتساو رباج ناويد ةصق نع _(5
 .82 /81 :1 برغملاب
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 يديهمتلا لصفلا
 ،ةوعدلا لهأو ةماقتسالا لهأو .قحلا لهأ مهسفنأ نوغعذَي ةيضابالا ناك

 مث 6مهريغ اهب مهاعد لب .ةَييضابإلاب مهسفنأ اومسي ملو "نيملسملا ةعامجو
 ثلاثلا نرقلا رخاوأ مهتافلؤم يف ترهظو .اعقاو ارمأ ةيمستلا هذه اوضترا
 .0!)"ةيفاصلا ةنونيدلا" حتف نب سورمع ةنودم يف يرجملا

 ةيئاهنلا اهتروص يف اهئارآو اهتالوقم ريرحت متو ،ةسردملا هذه ةروص تلمتكاو
 هنعو .ةرصبلاب ةيملعلا ةمامإلا ىلع ارباج فلخ يذلا ؛ةديبع يبآ مايأ رخاوأ عم

 اميف تحضأ ىتلا مهنادلب ىلإ برغملاو قرشملا نم هيلع اودفو نيذلا هتبلط لمح
 بونج نم لك يف ةزراب ةيسايس راثآ امل تناك ؛ةّماه ةيضابإ لودل زكارم دعب
 ريسلا بتك يف ذيمالتلا ءالؤه فرعو .ايقيرفإ لامش يفو اهّيقرشو ةيبرعلا ةريزجلا
 .)برغملا ىلإ ملعلا ةلمحو ©قرشملا ىلإ ملعلا ةّلَمَجب ةيضابإلا

 انورق اهضعب مادو اليوط اهضعب رمع ؛ةتوافتم اددم لودلا كلت تمادو

 فلتحم يف ريفو جاتنب اومهسأ ءاملع تبجنأو .نامع يف ةمامإلا لاح وه امك
 .لوصألا ملع اهسأر ىلعو ،ةعيرشلا مولع ةصاخبو .مولعلا

 &&ق)كلذ ريغ مأ تناك ةيميداكأ ،ةّيضابإلا نع ةثيدحلا تاساردلا ةرفو مغربو

 يف نيصتخملاو نيسرادلا نم ريثك ىلع بلاغلا عباطلا وه لاز ال اهب لهجلا نإف
 .نيملسملا داوس نم مهدعب نّمو ؛نيفقثملا ةماع ةلب ،ةيمالسإلا تاساردلا

 وهو ميلس ريغ وأ حضاو ريغ ةئفلا هذهل نيملسملا مظعم روصت لازي الو
 يف ترفحو ؛ميدقلا يف تالاقملا باتك اهمسر ىتلا ةروصلل قباطم روصت

 رتاوتلا مكح تذخأ ىتح نورقلا ربع لايجألا اهتثراوتو ؛ةيعامجلا ةركاذلا
 .صيحمتلا اهلاني الو ،دقنلا اهولعي ال ةينيقي ةقيقح اهتعانق تدغو

 ءاهبابسأو اهراسم نع ثحبلا وأ ةيضقلا هذه ةساردل انه لاجملا عسي الو

 .83 ثةيفاصلا ةنونيدلا .حتف نب سورمع _(1

 - ع: ع .5

 ةأشن :هيباتك يف ؤتافيلخ ضوع- .56 ةيضابإلا دنع ةديقعلل يراضحلا دعبلا يريبعجلا تاحرف

 .12.ةيضابإلا ةقرفلل ةيخيراتلا لوصآلا-و .81 .ةيضابإلا ةكرحلا
 .11 /9 .يمانلا ورمع روتكدلا ققحملا ةمدقم ،نوفقلخ نيا ةبوجأ ،نوفلخ نبا _(2

 لوانت اهضعبو الامجإ ةيضابالا لوانت اهضعب ،ةيضابإلا نع ةريثك ةيعماج ثوحب تزجنأ دقو _(3
 .اهمالعا نم املع وأ اهخيرات وأ اهركف نم ةيضق
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 يديهقلا لصفلا

 .اهنع لوؤسملا نم ةفرعمو
 ىتلا ةوفجلا ةلازإو لصاوتلا روسج دم ةساردلا هذه هيلإ فدهت يذلاو

 ديدح نم رذج ةماقإ يلإ ىدأ امم ديعبلاو بيرقلا يضاملا فورظ اهتعنطصا

 َ .'!)ديحوتلا ةديقع ءانبأ نيب

 اهب يلتبا ىتلا ةيسايسلا فورظلا اهتزرفأ ةعامج ةيضابإلا نأ مولعملا نمو

 ءارآ ةسيبح نكت ل ةعامجلا هذه نكلو ،يدشارلا دهعلا رخاوأ نوملسملا

 قلعت ام ءاوس ،اهلك نيدلا اياضقل لماش روصت اهل ناك لب ،ةرثانتم ةيسايس
 ةيدرفلا تاقالعلاو نمألاو بورحلاو ةسايسلا يف ةعيرشلاب مأ ةديقعلاب اهنم

 ةديقعلا هيف دبحن ذإ ،يركفلا اهئاملع جاتن يف ىلجت ام اذهو .نيملسملل ةماعلاو

 موهفم نم ئشان جازتما وهو .قالخألاو ةيكزتلا عم ةسايسلاو ،هقفلاب ةجوزمم
 ،لمعو لوقو ةديقع ،ةلماكتم ناكرأ ةثالث ىلع مئاق هنأو ؛ةيضابإلا دنع نيدلا

 .ةضعب ماقم اهضعب موقي الو ضعب نع اهضعب ينغي ال
 "نيملسملا قرف نم ريثك نع اهتريَم ةديقعلا اياضق يف فقاوم ةيضابإللو

 لدجلا نأ امك ،اياضقلا هذه نم ربكألا بناجلا لممت تلظ ةكرتشملا مساوقلا ديب
 ريثأتلاو رثاتلا تاقالع نم ىوق ليوطلا مهخيرات ربع نيملسملا نيب ماق يذلا

 .بهاذملاو سرادملا فلتخم نيب

 ىلع فرعتلاو ،ماكحألا طابنتسا وأ داهتجالا بناج يف انثجب رصحنيو

 فيك مههقف لوصأ ديدحتو ،هقفلا لاج ف ةيضابإلا هطتخا يذلا جهنملا ملاعم

 .؟مهداهتجا اهيلع اونب فيكو ۔اهولّصا

 يف هونَودو رودصلا يف هولمح نوديدع ةذمالت رباج نع ملعلا ىقلت ىقلت

 هذه ربع انلصوو عاض يذلا هناويد نم اماه اءزج مهفيلآتب اوذقنأو روطسلا

 نيملسملا ءاملعل ثيدحلاو هقفلاو ريسفتلا بتك نإ لب ،رباج هقف مظعم راثآلا

 . ارسفمو اثدحمو اهيقف مهنيب هترهشل ديز نب رباج ءارآب حفطت
 ©نورقلا ربع ىلاوت ادرطم اومن رباج دعب ةيضابإلا ىدل يهقفلا نيودتلا امنو

 "فراعتلاو فارتعال او ةفرعملا " هراعشو رمعم يحي يلع تافلؤم لإ ةراشإ .)1

 حرشو .عيمج نب ورمعل "ديحوتلا ةمدقم" باتك لثم .ةيضابالا ةديقعلا بتك دحأ رظني _)2

 .اهريغو ،يتالتلا حرشو ام يجخاُمشلا
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 ي ال | ١ باوبا عيمج تلوانت تارشعلاب دعت تاعوسوم انل جتناو ئ الس ١ هقفل - - ٠ -. , ٠.

 .موسرم جهنمو ةتباث لوصأ ىلع يهقفلا حرصلا اذه موقي نأ ايهدب ناكو
 اذهو .يهقفلا جاتنلا عم ابسانتم نكي مل ةيضابإلل يلوصألا جاتنلا نكلو
 جهنمل ملاعم ىلع فرعتلا لإ اناعدو ةرهاظلا هذه ربسمقت لإ هابتنالا تفل

 .ةسرذدملا هذهل يهقفلا ءانبلا هيلع ماق ىذلا
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 يديهمتلا لصفلا

 .دفاورلا و روطتلا ،لوصألا ملع :يناثلا ثحبلا
 :لوصألا ملع روطت -1

 امنو ،ةيمالسإ ةبرت يف قروأو تبن ،ليصأ يمالسإ ملع هقفلا لوصأ ملع

 .ةيبرعلا ةغللا مولعو ةنسلاو نآرقلا باحر يف هدوُع رمثأو
 ؛مالكلا ملع ثحابمو قطنملا نم ليخد ةقحال ةلحرم يف هيلع دفو نئلو

 رثأت نم اهباش ام مغرب ةيمالسإ امولع ريبك دح ىلإ تلظ مولعلا كلت نإف
 .نيملسملا ربغ ثارتو نانويلا ةفسلفب

 ناكو ثةلملا يف ةثدحتسملا نونفلا نم» لوصألا ملع نأ نودلخ نبا ركذيو
 ديزأ ىلإ اهيف جاتحُي ال ظافلألا نم يناعملا ةدافتسا نأ امب ،هنع ةينغ يف فلسلا

 برقل اهيف رظنلا ىلإ نوجاتحي يتلا نيناوقلا امأو ،ةيناسللا ةكلملا نم مهدنع امم
 ردصلا بهذو فلسلا ضرقنا املف .مهب مهتربخو ةلقنلا ةسراممو رصعلا

 ليصحت ىلإ نودهتجملاو ءاهقفلا جاتحا ... ةعانص اهلك مولعلا تبلقناو لوألا
 هسأرب امئاق انف هوبتكف ،ةلدألا نم ماكحألا ةدافتسال دعاوقلاو نيناوقلا هذه

 .0!)!هقفلا لوصأ هومس

 هاعرو ،لهتكا و بش مث اديلو أدب "مولعلا نم هريغك لوصألا ملعو
 .ءانبلا هقوف اولعأ مث ساسألا هل اوعضو ،نودهتجم ءاملع

 دهع يف لوآلا ردصلا نيب اهيلع افراعتم ملعلا اذه تاحلطصم نكت ملو
 نيودتلا دهع مهالت مث ،اقيبطت مهتاداهتجا يف اهوسرام مهنإف ةباحصلا

 ىلع كلذ تو ،ةلماكتم ةموظنم يف اهعمجو اهطبضو دعاوقلا زييمتو ،ديعقتلاو
 .ةريهشلا هتلاسر يف يعفاشلا مامإلا دي

 ،ةنسلاو باتكلا يناعم مهكاردإو 6يحرلا لوزن مهدوهشب ةباحصلا نإ

 دعاوق عم لماعتلا ىلع ةيلاع ةردق يوذ اوناك ،ةليصألا ةيبرعلا مهتقيلسبو
 .داهتجالا طباوضو .لوصألا

 اوبعوتساو ،ماكحألل اردصمو ةجح ةنسلاو باتكلاب ةباحصلا نمآ دقل

 ٥هللا مكح نع ةثداح ةنت ال هنأو ،ةايحلا يحانم لكل الماش اماظن ةعيرشلا

 وأ صن هيف دري مل ام مكح ةفرعمل اودهتجاو ©صن هيف درو ام قيبطتل اوعسف

 .816 /815 ،ةمدقملا \نودلخ نبا _(1
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 يديهقلا لصفلا

 .يتّظلا ىلع عطقلاو ماعلا ىلع صاخلا اومدقف صوصنلا هيف تضراعت
 اوعسو ثةعيرشلا دصاقم اومهلتساو ،للعلا اوفرعو سايقلا اولمعتساو
 ثحبلا يعدتست ثداوح نم مهيلع آرطي اميف ةربتعملا ةحلصملا ديسجتل

 .0!)يهقفلا ةباحصلا ثارت يف ةريفو تاداهتجالا هذه جذامنو ،رظنلاو

 ثيدحلا ةسردم نيب فالخ اشن ذإ تابقع نم ملسي مل راسملا نكلو

 كلذ تزرفأ ةيعوضوم ةيخيرات فورظل ؛قارعلاب يأرلا ةسردمو زاجحلاب
 نادقفل نخاسلا لدجلاو رتوتلا نم ةداح ةجرد انايحأ لصو دقو ،فالخلا
 ثيداحألا نم مهروثأمب اونغتسا زاجحلا لهأف ©فالخلا مسحت ةكرتشم دعاوق

 ملو ،راثآلا نم مهدنع ام ةلقل يارلا لامعإل اورطضا قارعلا لهأو ،ةريفولا

 ام ىلإ ةفاضإ ،ذئموي حضاو لكشب تطبض دق ليدعتلاو حرجلا نيزاوم نكت
 نانئمطالا مدعو ةاورلا يف اكوكش زرفأ بزحتو ماسقنا نم نيملسملا باصا

 .ةق هللا لوسر نع ىوري ام لك ىلإ
 عضوف فالخلا مسحيل رادقألا عم دعوم ىلع يعفاشلا مامإلا ءاجو

 .ةلاسرلا باتك

 تاراشإو تالواحم هتقبس دقف ،مدع نم ءاشنإ نكي مل يعفاشلا لمع نكل

 ىتح ةديدع تاروطتب جهنملا رمو ،ةيِفنحلا بتك ضعب يف لوصألا دعاوق ىلإ
 قسانتم لكيه يف هضرعو هميظنت ةداعإو هليلحتب ماقف يعفاشلا مامإلا ىلإ غلب
 هوجوو ةعيرشلا لئالد ةفرعم يف هيلإ عجري ايلك انوناق ةلاسرلا تناكف ،لماكتم

 مل نايبلاب قلعتت ةماه ثحابم ةلاسرلا نمض امك .اهحيجرت دعاوقو اهضراعت
 .ةيبرعلا مهتقيلسل اهيلإ ةجاحب لوآلا ردصلا نكي

 لمكأو ،لبق نم تفرع يتلا ةيلوصألا ثحابملا عيمج يف يعفاشلا عسوتو
 .لوصألا ىلع عورفلا ماقأو اهضعب

 ابارعإ هيوبيس هنتقو كانازوأو اظافلأ نايبلا رحس ليلخلا نق دقلا
 صنلا راطإ يف ،اىنعملاب ىنبملا ةقالع ىوتسم ىلع يعفاشلا هننقو ،افيرصتو
 .عيرشتلا لاجم يف ناك يذلا بارطضالل ادح عضوو .يعرشلا

 .171ص ثةفرعم جهنم هقفلا لوصأ ،يناولعلا _(1

 .1 لقعلاو هقفلا .يرباجلا _)2
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 يديهقلا لصفلا

 هرود رابتعا نكمي لب .جهنملا اذه ةماقإ يف قبسلا لضف يعفاشللف ف

 تربتعا امك .‘1)ةينانويلا تاساردلا يف وطسرأ رود ريظن ةيمالسإلا تاساردلا

 نإ» ليق ىتح .ملسملا ركفلا جهنمل ماعلا لكيهلاو ساسألا ةباثمب هتمهاسم

 يبرعلا لقعلا نيوكتل ةبسنلاب ةيمهأ لقت ال يعفاشلا اهعضو ىتلا دعاوقلا
 ركفلا نيوكتل ةبسنلاب تراكيد اهعضو يتلا "جهنملا دعاوق" نع يمالسإلا
 .2)ةماع ةثيدحلا ةيبورألا ةينالقعلاو \ةصاخ ىسنرفلا

 ةيلوصألا تالكشملل ةقداص ةروص لثمت "ةلاسرلا" نإف ىرخأ ةهج نمو
 ربخ ةيجح لوح فالخلا كلذ نمو 5كاذنآ نيّنلوُصألا لاب تلغش قلا
 راوحلل ابصخ لاجلا ناكف "سايقلا ةيجحو ناسحتسالا ةيجح و ،داحآلا
 ةكرابم ةقالطنال اساسأ تدغ قلا ةلاسرلا هذه بجنا يذلا نيصرلا ىملعلا
 .4ةاةيلاتلا نورقلا يف ةبيطلا هجئاتن ترهظ لوصألا حرص ءانب يف

 ةيلوصألا ةيضقلا ضرع يف تلجت ةتباث ةقيرط هباتك يف يعفاشلا جهن دقو
 ىلع ديكاتلا عم فاو ليلحتب اهبقعي مث ةنسلاو نآرقلا نم اهدهاوش ركذ مث

 ةيضقلا ىلع اناهرب كلذ نم لعجيو ،اهدهاوشو ةيضقلا نيب ةيعوضوملا ةبسانمل
 هلالدتسا جهنملا اذه ىلع لاثم حضوأو .اهاهتبثأ يتلا ةدعاقلا وأ اهضرع ىلا
 .(ك)داحآلا ربخ ةيجح تابلإل

 :يعفاشلا دعب هقفلا لوصأ -

 ءهقفلا عورفب رثاتي ال يرظن هاجتا ،نيهاجتا يف يعفاشلا دعب لوصألا روطت
 .اهل لالدتسالاو ةيقطنملا ئدابملا ىلع دعاوقلا ريرقتو لئاسملا ريرحتب متها لب

 زاتمتو اهتمدخل هجتيو ةيهقفلا عورفلاب رثاتم هابتاو .مالكلا ءاملع ناش وهو
 ىمسئو .ةيهقفلا عورفلا نم لقئ ام ىضتقم ىلع ةيلوصألا دعاوقلا ريرقتب
 .ةيلوصألا مهتافلؤم يف ةّيَِحلا راس كلذ ىلعو ءءاهقفلا ةقيرطب

 :اضيأ رظني اهيف يعفاشلا جهنمو ةلاسرلا صئاصخ لوح - .9 /58 ثحبلا جهانم راشنلا _(1

 .215-247 .لوصألا عضاوو ةنسلا رصان "يعفاشلا مامإلا .يدنجلا ميلحلا دبع
 .9 لقعلاو هقفلا ،يرباجلا _2

 .103 /102 ،يلوُصألا ركفلا ،ناميلس وبأ باهولا دبع _(3
 .76.قباسلا ردصملا _(4
 .دعبامف 01 ركاش دمحم دجأ قيقحت ةلاسرلا .يعفاشلا _-)5
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 يديهمتلا لصفلا

 مهنم ةلزتعملا مالكلا ءاملع نم ريثكلا ةلاسرلا يف يعفاشلا جهنم ىوهتسا
 .لالدتسالاو رظنلا يف مهقرطو ةيلقعلا مهلويم عم ىشامتي هنإ ذإ ،ةرعاشألاو

 هاياضق يف لدجلاو ثحبلا لاجم اوعسوأو لوصألا ملع ريوطت يف اوعدباف
 (_ه15]4ت)يلزتعملا رابجلا دبع يضاقلا مهتمدقم يفو "مهمالعا كلذب ضهنو

 نيمرحلا مامإو .دمتعملا يف (ه436ت) يرصبلا نيسحلا وباو .ينغملا هباتك يف

 (ه505ت) ىلازغلا دماح وبأو صيخلتلا يفو ناهربلا يف اه478ت) ىنيوجلا
 .كاذنآ ىملعلا طسولا ةعيلط اوناك نمم ءالؤه ريغ و ىفصتسملا يفو لوخنملا يف
 ةفلتخملا هتاهاجتاب مهيلإ بهذملا اذه بسنو ،لاجملا اذه يف ةماعزلاب مهل ملسف
 نورقلا ربع ةيمالسإلا لايجألا تلظو .(ا)نيملكتملا بهذمب افورعم حبصاو
 .نيبلوُصأآلا ءالؤه جاتنإ ىلع ةلاع

 ادانتسا ؛ةيهقفلا لئاسملا نم ةماعلا دعاوقلا ديرجتب نيملكتملا جهنم زيمتو
 .'2ةيرظنلا ةنهربلاو يلقعلا لالدتسالا ىلإ

 ةيهقفلا عورفلا ءارقتسا ىلع مئاق جهنمب نيملكتملا نع اوزيمتف ةيفنحلا امأ

 تجزتماو ءاهقفلا ةقيرطب مهجهنم فرغو .ةيلوصألا ةدعاقلا ىلإ لوصولل
 ةلثمألا ركذو ةيئزجلا لئاسملا عيرفت مهيدل رثكو ،هقفلاب لوصألا مهتاباتك يف
 .(اة)دهاوشلاو

 رظنلا سيسات هباتك ف ايرجه 430)يسوبدلا ديز وبأ مهتمئأ نمو

 زيزعلا دبع هحرش مث ،يودزبلا لوصأ يف (ه482ت) يودزبلا مالسإلا رخفو

 (ه490ت) يسخرسلا دمحا ركبوبأو .رارسألا فشك يف (ه437ت) يراخبلا
 . 4})يسخرسلا لوصأ ف

 ماظنلا عئادب هباتك يف نيتقيرطلا نيب (يرجه614) يتاعاسلا نبا عمج مث
 .ماكحإلاو يودزبلا نيب عماجلا

 .446 ۔ىلوُصألاركفلا ،ناميلس وبأ _(1
 .816 ةمدقملا نودلخ نبا :رظني _(2
 .446 ،ىلوُصأآلاركفلا ،ناميلس وبأ-.816 ةمدقملا نودلخ نبا _(3
 .63 ‘ثحبلا جهانم ،راشنلا- .816 ،ةمدقملا نودلخ نبا _(4
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 يديهقلا لصفلا

 دمتعا ذإ ،لوُصألا ملع يف اعادبإ ه790ت) يطاشلا تاباتك تناك مث
 دعاوقلا ةيعطق ىلإ الوصو ؛عورفلل عساولا ءارقتسالا يف ءاهقفلا جهنم
 نيب نم هزييمت و دصاقملا ملع مئاعد ةماقإب اديدج فاضأ امك ؤةيلوصألا
 يناثلا ءزجلا هل صّنصخ ؛القتسم انايك هلعجو ،سايقلا ثحابم يف ةلعلا كلاسم
 .0!تاقفاوملا ةيلوصألا هتعوسوم نم

 :ةيضابإلا دنع لوصألا نيودت -

 ةمدخل ةفئاطلا هذه دوهج نم اماه ابناج ةيضابإلل يركفلا جاتنلا لثمي

 لعج اريبك امجح مهفيلآت تغلب دقو .ايدامو ايونعم هتراضح ءانبو مالسإلا
 الو راثآلا نم فالآلا هذه لك نودت فيك :شاهدنا يف نولءاستي نيسرادلا

 ةليلق ةئف ريغ ءالؤه نم اهاري ال مث سانلا نم ريسي ددع الإ اهنع عمسي

 .(2!!؟
 ريسفت يف اًريبك ارود ةعامجلا هذه اهب ترم قلا ةيخيراتلا فورظلل نإ

 لوصأ يف ةسردملا هذه جاتنل ضرعتلا وه انه انينعي يذلاو .'ة'ةرهاظلا هذه
 .ىرخألا يركفلا جاتنإلا تالاجم نود ةصاخ ةفصب هقفلا

 الإ ةيضابإلا ىدل نيودتلاب لقتسي مل لوصألا ملع نأ ءدبلا يف لجسنو
 انتدمأ يتلأ تامولعملا بسح يرجهلا عبارلا نرقلا دودح يف رخاتم نمز يف
 اياضقو هقفلا لئاسمب ةجوزمم لوصألا دعاوق تناك ذإ ،ةرفوتملا رداصملا اهب
 ملع نيودتل اساسأ ةيضابإلا تافلؤملل ىلوألا رداصملا تناك اذهلو ،ةديقعلا

 َ .مهدنع لوصألا

 نأ ةيخيراتلا رداصملا ركذتو .ديز نب رباج ناويد رداصملا هذه ردصتي

 ةباحصلا ىواتفو ،هتريسو هتنس { يبنلا نع ةيورملا راثآلا ىوح رباج ناويد

 ريثك ىلإو .دعب امف.815 .ةمدقملا \نودلخ نبا ىلإ عجري لوُصآلا ملع خيرات لوح عسوتلل _(1
 نابعش .د :باتك كلذ لاثمو ‘ثحبملا اذه ضرع اهتامدقم يفو .ةثيدحلا لوصألا بتك نم
 .22-38 ،هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ ،ليعامسإ
 2( . غ ح آ ) غ _ ع 100(_

..380 

 لدعلا رصتخع حرشل هقيقحت ةمدقم ©ىنيجاوتلا ينهم :رظني ةيضابإلا ثارتب لهجلا بابسأ لوح _-)3

 دعب امف 9 تاحفص ،يجخاُمشلا سابعلا يبأل فاصنإلاو
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 نكلو ..اهسفن رباج تاداهتجا نع الضف ،رباج مهرصاع نمم نيعباتلا ءارآو

 .مايألا هيلع تتأ ناويدلا اذه

 مامإلا ذيمالت تافلؤم هنومضم تعزوت دقف هلكشب ناويدلا اذه دقف نئلو

 ةديبع يبأ بتكو ،يناسارخلا مناغ نب رشب مناغ يبأل ،ىربكلا ةنودملا اهنمو ،رباج

 .بيبح نب عيبرلا دنسمو &ات)ليحرلا نب بوبحمو ،ةميرك يبأ نب ملسم
 اهيفو ،هذيمالت ضعب ىلإ ديز نب رباج لئاسر مايألا انل تظفح امك

 نم تاحمل انل ىلجتت اهلالخ نمو .ةعونتم ةيسايسو ةيعرش اياضقل ضرعت
 .هيواتفو هتاباتك يف رباج اهدمتعا داهتجالاو هقفلا دعاوق

 نب رشب مناغ يبأل .ثىربكلا ةنودملا وه رباج ءارآ انل ظفح ردصم مهأو

 .رباج نع ملسم ةديبع يبآ ذيمالت نم ةعبس نع اهاور تلا يناسارخلا مناغ

 هقفلا باوبأ لك تلمش اباتك رشع ينثا يف عقت ثيدحو هقف باتك يهو
 مهدوهجل ةحضاو ةروص دعتو .كاذنآ ةيضابإلا ءاهقف اهجلاع ىتلا يمالسإلا

 .(ه)داهتجالاو هقفلا يف

 نب عيبرلا دنسم يلت يهو .ةيضابإلا ىدل هقفلا بتك مدقأ ةنودملا ربتعتو
 تاراشإ هيفو . عيبرلاو ةديبع يبأو رباج مامإلل ءارآ اضيأ يوحي يذلا \بيبح

 .ماكحألا طابنتسا يف دعاوق ىلإ

 اهنم ةيلوصأ تاراشإ نيدلا عئارشو مالسإلا ءدب مالس نبا باتك يفو

 هب قوثوملا الإ ءاضقلا ىلع لمعتسي نأ هل يغبني ال يتفملاو يضاقلا نإ» :هلوق

 .98 /88 ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن تافيلخ - .154 نيودتلا ةأشن يدشارلا _(1

 نرقلا نم ةيناثلا نيسمخلا يف شاع .نامع ءاملع نم ىشرقلا ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ _(2

 متهاو .رابخألاو ةريسلا يف ةجح ناك .بيبح نب عيبرلاو ةديبع يبأ نع ملعلا ذخأ .يرجملا يناثلا
 هيواتف يناسارخلا مناغ وبأ ىور .قحلا بلاط يحي نب هنلا دبع ىلإ ةغيلب حصن ةلاسر هل .اهنيودتب
 ،نوفلخ نبا .9 /117 ،ريسلا ،يجخاُمششلا - .278 :2 .تاقبط ،ينيجردلا _ .ىركلا ةنودملا ف

 .116 ،ةبوجأ

 ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو رشن نم تادلجم ثالث يف ردصو باتكلا اذه قيقحت انل هنلا رسي دقل ۔(3
 .نامع ةنطلسب

 : . م 92 /95. نادلجم ىربكلا ةنودملا ،يناسارخلا مناغ وبأ رظني _(4

 ةمدقمو .323 :2 ،بوغملاب خياشملا تاقبط ،ينيجردلا :رظني اهخسن ةقيرطو ةنودملا خيرات نعو

 .ةنودملل انقيقحت

    

  

 



 ىديمهملا لصفلا

 نوكي نآ ميقتسي ال هنإف ،ءاضقلاو يأرلاو سايقلا هنم ذخؤي يذلا ،هقفلا يف

 .0!)«ثيداحألاو راثآلاو ةنسلاب ملع هل سيل يأر بحاص

 امو ليزنتلا :هجوأ ةثالث ىلع ملعلا زرفي نأ حتف نب سورمع ممه دقو
 نيملسملا يأرو كاهب قلعت امو ةئُسلاو ،لئاضفلاو لئاسملا نم هب قلعت

 هلجعاف ةثالثلا دعاوقلا ىلع هنتْيو ،هباوبا نم باب لك بئريل .مهداهتجاو
 .ا2_كلذ نع ترولملا

 .(يرجهلا 3نرقلا) ليحرلا نب بوبحم نب دمحم نب ريشب صصخ امك
 يف عقي ،هقفلا يف ةنازخلا باتك هيلإ بسنيو .ةبراحملا هباتك يف لوصألل ةذبن

 اضيأ هلو .بوبحم نبا ةريسب فرعيو .مايألا يداوع هب تبهذ ،اءزج نيعبس

 ءزجلا هنم يقب دقو يلوصأ باتك هناب فصو ،بوبحم نبا رصتخم ىعدي باتك
 .(ه}لوُصألا يف ناتسبلا باتك اضيأ هيلإ بسنيو )سداسلا

 لالخ لوصألا دعاوق نم ريثكل ركذ يوكزألا رفعج نبا عماج يو
 .ةيضابإلل ركبم يلوصأ جهنم دوجو ديفت تارابع درويو ،هقفلا لئاسمل هضرع

 هيلع اونب امو ۔انباحصأ راثآ» ةرابعو انباحصأ لوصأ» :هلوق كلذ نم

 .(5)امملوصأ سايق يف انباحصأ بهذم» و امفوصأ

 هذه نم اديدع ،نامع ءاملعو ةمئأل تاباوجلاو ريسلا باتك يوحيو

 ةلاسر اهنم .لئاوألا ةيضابإلا ءاملع جاتن نمض كلذو ،ةيلوصألا دعاوقلا
 .07ناطحق نب دلاخ ناطحق يبأ ةريسو ،‘ذتومرضح لها ىلإ يراوحلا يبا

 ةلالطإ عمو .يرجهلا عبارلا نرقلا لبق يلوصألا فيلاتلا ريكاوب يه هذه

 ةكرب نبا عم ةيلج ةروصب ةيضابإلل يلوصألا نيودتلا زيمت عبارلا نرقلا

 .113 ،نيدلا عئارشو مالسإلا ءدب مالس نبا _(1

 .321 :2 تاقبط ،ينيجرالا - .2 ._(خم) ريسلا ،ينايسولا مالسلا دبع _(2

 .32 /31 ،ريس ،ىنايسولا _(3

 .208 ،نيودتلا ةأشن يدشارلا _(4
 .183 :2 =.277 :1 =.46 :1 عماجلا رفعج نبا :لاثملا ليبس ىلع رظني _(5

 .353-361 :1 ،تاباوجلاو ريسلا "نامع ءاملع _(6
 .97 :1 ،تاباوجلاو ريسلا ،نامع ءاملع _(7
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 ىديمهملا لصفلا

 دعاوق نم اريثك رثنو .(عماجلا هباتك نم اماه امسق هل درفأ ذإ ،يولهبلا

 تاباتكل اسيئر ادمتعم عماجلا اذه لظو .هلماكب باتكلا ايانث يف لوصألا
 .نيرشعلا نرقلا ىتح ةيضابإلا ىدل لوصألا

 نب نامثع ورمع يبأل ‘تالاؤسلا باتك سداسلا نرقلا انل جتنأ امك
 ثحابم نم اماه امسق نمضت هنكلو اساسأ يمالك باتكوهو ،يفوُسلا ةفيلخ

 هباتكل (ه570ت) ينًالجراولا بوقعي يبأ فيلأتب ءانبلا لمتكا مث .لوصألا
 .)فالتخالاو هقفلا لوصأ ةفرعم يف فاصنإلاو لدعلا

 :اهئامسأ ركذب ىرخألا رداصملا يف يفتكنو
 ىسوم نب داجنل ةلدألا قئاقحو ةلكألا باتك نم لوصألاب صاخ ءزج

 .طوطخ .(ه5ق) ،يحنلملا

 . عوبطم (_ه508ت) يدنكلا ميهاربإ نب دمحل .عرشلا نايب باتك نم ءازجأ

 .طوطخ (اه6ق) .يطونثلملا ىسيع نب نيروغبتل ،نايبلاو ةلدألا

 .لوصألا يف ىناثلا ءزجلا (ه6ق) فسوي نب دواد ناميلس ىبأ باتك

 . .(طوطخ)
 يبأل .فاصنإلاو لدعلا يناعم قئاقح نع فاشكتسالاو قداصلا ثحبلا

 .طوطخ (ه8ق) .يداربلا مساقلا
 .عوبطم (_ه928ت) .يجخاُمشلا سابعلا يبأل .فاصنإلاو لدعلا رصتخت

 .طوطخ .اضيأ يخامشلل .فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش

 .طوطخ (ه1088ت) .يبعصملا فسوي نب دمحم .يحاملا رصتخم حرش
 .(طوطخم) .يتالتلا ناَضَمَر نب رمعل .يجخاّمتشلا رصتخم يف يخارتلا عفر

 ثارتلا ةازو تدهعتو ؛تادلجم سمخ يف عقيو ؛باتكلا اذه قيقحت انيلع اضيأ هل رسي دقل _)1

 .هللا نذإب ابيرق هرشنو هعبطب نامع ةنطلسب ةفاقثلاو

 .يلوصألا هركفو ينالجراولا بوقعي وبأ :باتكلا نع انتسارد رظني _(2
 .نامُع ةنطلس يف عبطو ؛ناميلس جاحلا زيزباب ثحابلا ةيانعب ارخؤم باتكلا اذه قيقحت مت 3
 ةعيرشلا ةيلكب ؛ةثلاثلا ةقلحلا هاروتكد ةحورطأ يف ؛ىينيجاوت ينهم ثحابلا باتكلا ققح )4

 .ةيسنوتلا ةعماجلاب
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 يديهمتلا لصفلا

 ديعس نب سيمخل .نيدشارلا غالبو نيبلاطلا جاهنم باتك نم لوألا ءزجلا

 .عوبطم .ادلجم نيرشع يف عقيو .يقاتسرلا يصقشلا

 نب ليمجل .ةعيرشلا سوماق باتك نم ثلاثلاو يناثلاو لوألا :ءازجألا

 .عوبطم .ادلجم90 يف عقيو . (_ه11ق) .يدعسلا سيمخ

 .تددعتو ،نيرخاأتملا ىدل ةيلوصألا ةباتكلا تمانتو

 ليمج نب نافلخ "لوصألا لوصف" باتك ىلإ ريشن نأ ليثمتلا باب نمو
 .0!(م1972 ه1392 ت) ،ىبايسلا

 هاروتكد ةحورطأ يف ؛يناث لآ ملاس نب ميلس ثحابلا باتكلا ققح دقو
 .2007 ةنس ،ةينامعلا ثارتلا ةرازو هتردصأو .ةيندرآلا ةعماجلا ؛ةعيرشلا ةيلكب

 اضيأ يبايسلا نافلخ رثألا ررغ يواحلا رردلا كلس باتك نمضت امك
 .لوادتم عوبطم باتكلاو .لوصألا ملع ثحابم هيف لوانت اربتعم امسق

 دهف هققح .ناهبن يبأ نب رصان خيشلل .لوصألا دعاوق يف لوقعلا ريونت
 م2019 /ه1440 ةنس .نامع ةركاذ نع ردصو نورخآو يديعسلا رماع نب

 دمحأ قيقحت ؛(ه 1390 ت) .ىميلسلا ديبع نب دمحل .لوصألا ةاكشم

 ف 1440 ةنس شةينامعلا ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو هتردصأ يصورخلا ملاس نب
 .م 59

 قيقحتو ةسارد ،(ه1287 ت) .يليلخلا نافلخ نب ديعس .لوصألا يسرك

 .م2007 طقسم ،يرماضلا ةبتكم رشن .يديعسوبلا رصان نب ديعس نب ةفيلخ

 نب دمحما بطقلل .فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش حرش وأ .هللا حتف

 رشع عبارلا نرقلا يف نامع ءاملع لجأ نم "يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا ةمالعلا وه _(1
 ادصقمو املع هيف راص ىتح ملعلل عطقناو ،ةريقف ةلئاع ناضحأ يف لئامس يف اشن. يرجفلا
 قاتسرلا يف ءاضقلا مث سيردتلا ىلوت .يملاسلا نيدلا رون مامإلا هخويش زربأ نم ؛نيبلاطلل
 .راثآ ةدع هلو .راقولاو ةناصرلاو عرولاب فرعو .ريكلا هزجعأ ىتح .ىرخأ قطانمو ؛لئامسو

 ،تيب فلأ نيرشعو ةينامث يف ينيمثلل لينلا باتك اهيف مظن 3"رثألا ررغ يواحلا رردلا كلس" :اهنم
 "سلاجملا ةجهب"و هقفلا لوصأ 2 "لوصألا لوصف"و ©"ءامدلا ةيميم ف ىمعلا ءالج" :باتكو

 ."باوجلاو ةلأسملا يف باطخلا لصف" :باتكو

 .281 ةمجرت ؛قرشملا مسق ؛ةيضابإلا مالعا مجعم .ةمدقملا ىمعلا ءالج ؛يبايسلا نافلخ :رظني
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 يديهقلا لصفلا

 عبطلا رظتنيو .هللا لضفب هانققح دقو .(م1914 /ه1332ت) .شيفطا فسوي
 .هللا ءاش نإ

 .يملاسلا ديمح نب هللا دبعل .تيب فلا يف ةموظنم .لوصألا سمش
 .عوبطم (م1914 /_ه1332ت)

 .عوبطم .نادلجم .اضيأ ،يملاسلل .لوصالا سمش ةعلط

 كلام يبأل .اتيب1280 يف ةموظنم .لاصخلا رصتخم مظنب فاطلألا دراوم

 .عوبطم .يكلاملا سيمخ نب رماع

 نب رصان ملسم يبأل .رهزألا عرشلا ملع ف رهوجلا راثن باتك ةمدقم

 .عوبطم .يحاورلا ميدع

 .طوطخ .يبايسلا دومح نب ملاس خيشلا ةموظنم
 .طوطخ .داهتجالا يف يدشارلا دمحم نب نايفس خيشلا ةموظنم

 .0اعوبطم .يشاطبلا سماشل .بهذلا لسالس باتك نم مسق

 ةيلوصألا سرادملا نم ةيضابإلا ةسردملا عقوم -
 ملو ،يحالطصالا هانعمب مهدنع يلوصألا نيودتلا رخات ةيضابإلا ركني م

 نإو .هقفلا لوصأ يف فنص نم لوأ لوح ماق يذلا لدجلا يف اوكراشي
 .ادوجو ةمئاقلا ةيهقفلا سرادملا قبسأ اوناك

 ال هنأو ،هيقفلل لوصأل ا ةرورض نع يملاسلا مامإل ا ثيدح ضرعم يفو

 اهاندقتسا اهضعبو بتكلا هذه تاعوبطمو تاطوطخ نم هكلغغ ام ةمئاقلا هذه انصلختسا .)1

 نم ةيضرملا ةعمللا ،يملاّسلا- .208-29 يضابإلا هقفلا يف نيودتلا ةأشن يدشارلا ثحب نم
 ةيعمج زابنإ نم .بازيم يداو تابتكم تاطوطخملا لئالد سراهف- .76-86 ،ةيضابإلا ةعشا
 .ةيادرغ .ةرارقلا .ثارتلا

 م. غ ع ه آ ) ح _
 ع 100(_ م 380/381.

 , ن 0 ع آ --, 91. , ع
 س ح . 63
 هقفلا لوصأ ،نابعش ليعامسإ دمحم :رظني ىلوُصألا فيلأتلا ةيقبسأ لوح فالخلا لوح _(2
 . .29 ،هلاجرو هخيرات
 هتمجرت رظني .ةايح بهاذملا ةمئأ قبسأ وهف ه93 ةنس يفوتو ه18 ةنس رباج مامإلا دلو _(3

 .0 مقر ةيضابإلا مالعأ مجعم

  



 يديهقلا لصفلا

 ليق نإف» :لاق ،هقفلا لوصأب افراع نوكي ىتح هقفلا ةفرعم ىلإ دحأ لصوتي
 ردصلاف ،نيعباتلا يعبات نامز وهو ،ثلاثلا نرقلا يف عضو امنإ هقفلا لوصأ نإ

 :انلق ؟فقوتلا كلذ نياف "مهدعب نمم هقفأ اوناك نيعباتلاو ةباحصلا نم لوألا

 امولعم ناك هنإف نفلا تاحالطصا وه امنإ ثلاثلا نرقلا يف عضو يذلا نإ

 ىلإ هباشتملا نوريو ،ماعلا ىلع صاخلا نومآقي مهف مهدعب نمو ةباحصلل

 ،معن . .لاكشالا عفدناف .هقفلا لوصأ سفن يه ةيفيكلا هذهو ااذكهو . .مكحملا

 نم انفلس ُلُج ىرج دق نيعباتلاو ةباحصلا نم لوألا ردصلا ةقيرط ىلعو

 عضوم ف ماعلابو ، صوصخلا عضوم ف صاخلاب نومكحي مهارتف ،نامغع لهأ

 نم اذكهو .دييقتلا عضوم يف ديقملابو ،قالطإلا عضوم يف قلطملابو مومعلا
 .(!)(نفلا لهأ اهيلع حلطصا ىتلا تارابعلا سفن اوركذي نأ ريغ

 يحالطصالا يلوصألا نيودتلا رخأتب يملاسلا مامإلا نم حيرصت اذهف
 ءارآ تسسات دق تناك يرجهلا يناثلا نرقلا يف هنأ مغر .ةيضابإلا دنع

 ةديبع يبأ تاونس رخاوأ كلذو .ةينيدلاو ةيهقفلا اياضقلا مظعم يل ةيضابإلا

 راوح يف ةديبع يبأ ذيمالت طاشن ىلوألا هقفلا تانودم تلجس ذإ .ملسم

 .ا2)داهتجالا دعاوق ىلع مئاق يملع

 ذخأ دق ديز نب رباج ةسردملا مامإ اندجو ،قالطنالا ةطقن ىلإ اندع اذإو

 نمو ءالجألا ةباحصلا نم هتذتاسأ نع داهتجالا جهنمو لوصألا دعاوق

 نآرقلا ريسفت ىقلت هنعو .يركفلا هجهنمب رثأتف هبحأ يذلا سابع نبا ءالؤه

 .ليوأتلا يف ةجحو ريسفتلا يف امامإ راص ىتح

 دنع افاقو نكي مل ذإ رباج هذيملت راثآ يف ةيلقعلا سابع نبا ةعزن تلجتو
 طباوضب امزتلم ،لاعفألا تالآمو للعلا نع ثحبي ناك لب ؤ صوصنلا رهاوظ

 قيرب هوهتسي ملف ؛عقاولاب اطبترم لظ هنكلو .عراشلا دصاقم افدهتسمو ؛ةَعْللا
 .)يضارتفالا هقفلا

 تفلاخ ولو .ةيضابإلا ءارآ يه اهسفن اهدجن سابع نبا ءارآ مهأ نإ لب

 .14 /13 :1 سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا _(1
 هقفلا ةودن لامعأ نمض .داهتجالاو هقفلا ف ةيضابإلا ةسردملا رود يودب زيزعلا دبع _)2

 .726 /725 يمالسإلا

 .27 /26 ءيخامشلل فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش قيقحتو ةسارد ،ينيجاوتلا ينهم _(3
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 يديهقلا لصفلا

 نأو &©!داخوسنم نيفخلا ىلع حسملا رابتعا كلذ نمو ،نيملسملا ءاهقف روهمج

 .02)مهسفنأ ةيضابإلا نيب ةيفالخ ةلأسملا تناك نإو .ةئيسنلا يف الإ ابر ال

 : ءاسنلا مغَسَملوآا :ىلاعت هلوق يف ةسمالملا ريسفتل ةبسنلاب رمألا كلذكو

 ةسمالملا درجم امأ .عامجلا ىنعمب ةيضاَبإلاو سابع نبا اهرسف دقف .[43:ءاسنلا]

 .ءوضولا ضقنيال هنإف ،ظفللا رهاظ نم مهفي يذلا نيجوزلا نيب
 ذاتسألل نوكي نأ يرشبلا كولسلا ةعيبطو ةيبرتلا دعاوق تضتقا نئلو

 اهرود ةماعلا ةئيبلل نإف ؤفقاومو تاعانقو اكلسم ؛هذيملت ىلع قيمع ريثأت

 قارعلا يف هتاشن هتلعج يذلا ديز نب رباج دنع هدجن ام وهو .اضيأ زرابلا
 ام ،لوُصأآلا ىلع سيقي هنأو ،يأرلاب لوقي نمم ناكف ،يأرلا لهأ ىلإ ابوسنم
 يأرلا ةسردم ىلإ برقأ ارباج نيسرادلا ضعب دع لب .)ةلأسملا يف اصن دجي مل

 .ا5)رثألا ةسردم ىلإ هنم
 نباو ةشئاعو رمع نبا لاثمأ نم زاجحلا خياشم ىلع رباج ذملتت نكلو

 ةنيدملاب ارواجم ةلماك ةنس ثبل دقلو .اروفوم راثآلا نم هبيصن لعج ؛سابع
 .نيتسردملا نيب عمجلا عاطتساف .ةرهطملا ةنسلل ايوار ةرونملا

 ةنسلاو باتكلا صوصن نم تباثلا هاوتف ف مزتلي ناك هنآ هنع رهتشا دقو

 .(6)»دودرم وهف ةنسلا فلاخ رمأ لك نأ حرصيو .امهنع ديحي ال

 اذإو ،ةباحصلا ءارآ ىلإ أجل ةنسلاو باتكلا صوصن يف مكحلا هزوعأ اذإو

 .07)يآرلاب داهتجالا ىلإ دمع دجي مل

 نم هنع ينلاست يذلا يف كباتك يناتأ» :الئاق هذيمالت دحأ ىلإ بتك دقو

 ملعتم الإ انأ ام يرمعلف ©يريغ ايتف ىلإ جلثنت ال مكرودص نأ معزت يذلا
 ىسع ةياور الإ ؛ةلالد الو ةقث كلذ نم يدنع امو ،يلبق تئطو دق راثآ عتم

 .179 :1 .مالسإلا دعاوق ،يلاطيجلا _.)1

 .37-40 :8 ©لينلا حرش ۔شيفطا 2

 .184 :1 .مالسإلا دعاوق ۔يلاطيجلا _)3

 .74 :1 ديز نب رباج مامإلا هقف .شوكب يحي _)4

 .6 ةيضابإلا ةسردملا رود يودب _(5

 .74 :1 }ديز نب رباج مامإلا هقف ،شوكب يحي _(6
 7( .ع , 49.
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 .(!)!اهيف فلتخن نأ

 نآرقب آلإ ريفت ال» :هل لاق نيح رمع نبا هذاتسأ ةحيصن رباج عبتاو
 ةنسلا مامإ كلذب ناكف .ة؛تكلهاو تكله الإو .ةيضام ٍةَنُس وأ ،قطان
 ةئسلاو نآرقلا نم صن هزوعأ اذإو .)ثيداحألا حصا نم هئيدحو .ةرصبلاب

 ةباحصلا لوقف .ث)يأرلاب داهتجالا ىلإ دمع دجي مل اذإف ةباحصلا لاوقأ ىلإ اجل
 .عرشلا دصاقمو يحولا يناعمب رصبأ مهنأل يصخشلا هيأر ىلع مدقم هدنع

 .نآرقلا لزن هب يذلا بّرَعلا ناسلب ىردأو
 هقفلا ةمئأ نم هذيمالتو ةباحصلا نيب لصو ةزمه رباج مامإلا ناك

 يف مامإ هل سيل شيدح بحاص لكا :ملسم ةديبع وبأ لاق هيفو يضابإلا
 لاقو .‘ت١انللضل ديز نب رباجب انيلع لأ نم نأ الولو ،لاض وهف هقفلا
 دقو ،نيدلا نم ءيش ىلع سيلف ةباحصلا نم ذاتسأ هل نكي مل نم» :اضيأ
 نب هللا دبعو دوعسم نب هللا دبعو سابع نب هللا دبعب انيلع ةلا نم

 اندمتعا مهتريس ىلعو انيفتقا مهراثآ ىلعف 5 .ملعلا ين نوخسارلا مهو ،مالس
 .6»«اريثك هنل دمحلاو انكلس :ام ىلعو

 نآرقلا :رباج مامإلا اهدمتعا ىتلا لوصألا هذه ىلع يضابإلا هقفلا ماقو
 .يارلا مث ةباحصلا لاوقأو ةنسلاو

 دنع الإ هوحيبي ملف يأرلا لامعتسا يف رباج ةذمالت ضعب ددشتو

 نولمعتسي نامع لهأ نأ عمس ام ةديبعابأ نأ كلذ نم ىوصقلا ةرورضلا

 .(7)ءامدلاو جورفلا نم اوملسي ل مهنإ :لاق يأرلا

 فالتخالا راطإ يف ةديدع لئاسم يف ةيهقفلا ءارآلا نيابتت نأ يهدبو

 ؛سايقلا ببسب اياضقلا ضعب لوح رباج ةذمالت فالتخا كلذ نمو .عورشملا

 لبق قالطلا لثم وهو ذفني ال اعيمج اولاق كلملا لبق قتعلا ةلأسم يفف

 .38 _(خم) ،رباج مامإلا لئاسر ؤديز نب رباج _(1
 .59 :1 6نيعقوملا مالعأ ،ميقلا نبا _)2

 .53 رصتخملا حرش قيقحتو ةسارد ©ينيجاوتلا _)3

 .18 ،رباج مامإلا لئاسر ؤديز نب رباج _(4

 .ظ18 طوطخم ،ةديبع ىبأ لئاسم ،ةديبع وبأ _-(5

 .و19 /ظ18 .قباسلا ردصملا _(6
98 . . )7 
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 نم وهو 0اجرؤملاوبأ ناك دقو .كلم دعب الإ قتع الو قالط الف .حاكنلا

 لبق قتعلاب لوقي يعخنلاو يعخنلا ميهاربإ ءارآب اعلوم ةديبع يبا ةذمالت

 :لاق هتعباتم مدع نع لئس املف :كلذ يف هعباتي ل جرؤملا ابأ نكلو كلملا

 لباقب تسلف رظنلا هيف لفغي ام امأ ،رظنلا هيف نسحيو هيف بيصي اميف هعبتأ»
 .2)«يدنع هنم ربكأ وه نمع الو هنع هب ضار الو هنم

 :اهنم لئاسم يف ةيضابإلا روهمج بيبح نب عيبرلا فلاخ امك
 .ة ةالص لكل وهسلا دوجس ةزاجإ =
 .(4) ءيش اهعطقي ال ةالصلا نأ =

 .065) ابجاو هاري ال ءاملاب ءاجنتسالا =
 لوي ملو ةيعرشلا ةلدألا ىلع اساسأ دمتعا يضابإلا هقفلا نأ عقاولاو

 .لاجرلا لاوقأل ةيجح الو صاخشألل ةسادق

 ان ةكرب نبا اذهف ؛كلذب حرصت هقفلا بتك ايانث يف ةديدع تارابع دجنو

 بقع مث لاوقألا ركذ ،هتجاح يضقي ءرملا ناك اذإ مالسلا ةر ةلأسمل ضرعت
 اهدعبو لاحلا كلت يف مالسلا در ١طوقس ىلع لدي ام ةياورلا يفو» :هلوقب

 نع ملعلا ذخأ .بيبح نب عيبرلا ةقبط نم .نميلاب مدق لهأ نم .دمحم نب ورمع جرؤملا وبأ _(1
 اهيف فلاخ لئاسم هلو .ةنودملا يف يناسارخلا مناغ وبأ مهنع ىور نمم وهو .ملسم ةديبع يبا

 .110 ،ةبوجأ ،نوفلخ نبا = .قحلا ىلإ عجرف اهؤاملع هّجاحف نامع ىلإ مدقو .ةيضابإلا
 .73 :2 ىربكلا ةنودملا ۔ىناسارخلا _(2
 .290 :1 مالسإلا دعاوق ،يلاطيجلا _(3
 .253 :1 .قباسلا ردصملا _)4

 .244 /243، اثدحم بيبح نب عيبرلا ،يوابكلا دوعسم-.156 .ةيضفلا دوقعلا ۔يثراحلا -(5

 در مدعب تاياورلا تدرو دقو.خسانلا نم أطخ هلعلو .طوقس مدع :لصألا ةرابع تدرو _(6
 ِ .ةجاحلا ءاضق ءانثأ مالسلا يبلا

 ةري ملف ملسف لوبي ةزه هللا لوسرو رم الجر نأ " : رمع نبا نع ، عفان نع :ملسم دنع امك

 .581:ثيدح ،مميتلا باب ضيحلا باتك ملسم حيحص
 © هيلع ملسف لوبي وهو ه يبنلا ىلع لجر رم " : لاق رمع نبا نع ، عفان نع" :يئاسنلا ظفلو
 ."مالسلا هيلع دري ملف
 . 37:ثيدح ،لوبي نم ىلع مالسلا ءةرطفلا ركذ ةراهطلا باتك ىرغصلا ننسلا

 .ةجاحلل هئاضق مامت دعب هبحاص ىلع مالسلا در ةقف يبنلا نأ تاياورلا ضعب تدرو نكلو
 ملسف لجر هيقلف لمج رئب وحن نم ة يبلا لبقأ ":لاق يراصنألا ميهجلا يبأ نع :يراخبلا يفف
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 ةر نأل ،كلذ دعب ملسملا ىلع مالسلا ةر ة يبلا نا ةياورلا يف سيل هنأل

 انسلو &هل ميلستلا بجوي ام هبجوي نأ الإ بجي ال ضرفلاو ضرف مالسلا
 هديأ ام رظن» :لاق فالتخا نيدهتجملا وأ قافتا هبجوي نأ الإ كلذ بجون

 امهنم دحاو ديلقت ىلإ كلذ يف عجري ملو ،امهلبق ملعلا لهأ هب لمعو ليلدلا
 .(!ليلد ريغب

 هاجتالا ةمس هيف ترهظ مث "جهنلا اذه ىلع يلوصألا نيودتلا راسو
 هذه تناك نإو .2)ينالجراولاو يفوُسلاو ةكرب نبا تافلؤم عم يمالكلا

 ليلعتلا ىلعو يوغللا بناجلا ىلع هزاكترال ،ةكرب نبا دنع اروهظ لقأ ةمسلا
 مهعابتأو ةقطانملا اهب يبع ىتلا ةلعلا قئاقد يف قارغإلا نود ماكحألل يرهاظلا

 .يدمآلاو يلازغلا لاثمأ ،نيملكتملا نم
 .ةبراغملا تافلؤم يف ةزراب ترهظ ةيمالكلا ةمسلا نإف ،ناك ام ابأو

 ،لامعأ نم هيلع عباتت امو ينالجراولل "فاصنإلاو لدعلا" باتك يف ةصاخبو
 " فاصنإلاو لدعلارصتخ"و .يداربلل "فاشكتسالاو قداصلا ثحبلا" اهنمو

 ةلكألا" باتك هاجتالا اذه يف مهتافلؤم نم زربف ةقراشملا امأ ,يخاتشلل
 .يحنملا ىسوم نب داجنل " ةلدألا قث

 ديعقتلاب اهمامتها لوُصآلا يف ةيضابإلا فيلآت نيب كرتشملا 7
 ةزيمملا ةيساسألا ةمسلا يه كلتو ةيهقفلا عورفلل صقت نود ليصاتلاو
 .نيملكتملا ةسردمل

 .ةيضابإلا ىدل يلوصألا نيودتلا يف ةيعون ةلقن ةكرب نبا عماج ناك نئلو

 يف ةلقتسم تافلؤم رن ملف ؛هدعب نم ةريتولا سفنب لصاوتت مل دوهجلا نا الإ
 .اليلق الإ ملعلا اذه

 ." مالسلا هيلع در مث ، هيديو ههجوب حسمف خ رادجلا ىلع لبقأ ىتح ةز يبلا هيلع دري ملف هيلع

 .334: ثيدح رضحلا ف مميتلا باب .مميتلا باتك .يراخبلا حيحص

 .580:ثيدح .مميتلا باب ضيحلا باتك .ملسم حيحص

 .298: ثيدح رضحلا يف مميتلا .مميتلا ءدب ،يئاسنلل ىركلا ننسلا

 .328 :1 قباسلا ردصملا 2

 ركفلا ،ناميلسوبأ- .14 /1 13 فاصنالا لدعلا رصتخم قيقحتو ةسارد ©ينجاويتلا :رظني :.

 .دعبامف 1 .ينالجراولا بوقعيوبأ .وجاب- .446 . .يلوُصأل ا
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 تاعوسوم يف دسجت ةكرب نبا رصع الت يذلا لئاهلا يهقفلا جاتنلا مغرو
 لوصألا ملع يقب دقف ،ةعيرشلا سوماقك .ادلجم نيعست اهضعب غلب ةمخض
 انايحأ ايفرح عماجلا يف درو ام ددري ،ةكرب نبا ثارت سيبح ةقراشملا ىدل

 .نايحألا ضعب يف ةليلق تافاضإ وأ راصتخابو

 روحم فاصنإلاو لدعلا باتك ادغ ذإ ةبراغملل ةبسنلاب رمألا فلتخي ملو
 خيشلا هيف بتك ذإ ،نيرشعلا نرقلا ىلإ ينآلجراولا دعب ةيلوصألا فيلآتلا
 .هللا حتف ةيلوصألا هتعوسوم شيفطا دمحما

 ىه امف ؛ةّيضابإلا ىدل لوصألا فيلآتل ةماعلا ةمسلا ىه هذه تناك اذإ
 وأ مهقفاوت ىدم امو ؟ةساردلاو ثحبلاب اهولوانت يتلا تاعوضوملا ةعيبط
 مهب اورثأت لهو ؟ءاهقفلا مأ مهنم نيملكتملا ءاوس لوصألا مالعأ عم مهنيابت
 مهعقاو ريثات ىدم امو ؟هلك كلذ نم ىأنم يف اولظ مأ ؟مهنم اوسبتقاو
 مهجهنم ىلع ةديدع لئاسم يف يدقعلا مهزێيمتو يسايسلا مهعضوو يخيراتلا

 ؟داهتجالا ي

 ليلحت ىلع ءانب اهنع ةباجإلا ثحبلا اذه لواحي اهريغو ةديدع ةلئسأ كلت
 لمع اذهو انرق رشع ةعبرأ ربع دتما يلوصأ جاتن نم ةيضاَبل ا مالعأ هكرت ام

 ل هنإ ذإ ؛ركب ناديم يف اندهتجاو انلواح اننأ انرذعو ،ةيدرفلا دوهجلا زواجتي

 ةيضابإلا ةسردملا هقف يف لماكتم يليلحت يميداكا لمع ملعن اميف ح دعب ردصي
 .داهتجالا يف اهئاهقف جهنمو

 لوصألا ملع دفاور -2

 تطبض جهنم هنأ نيبتي هقفلا لوصأ ملعل ةفلتخملا فيراعتلا لالخ نم
 لاعفأب قلعتملا يعرشلا مكحلا ىلإ لوصولا ةيغب هكلاسم تددحو هدعاوق

 ةليسوو ©فالتخالا دنع هيلإ مكتحُي تباث نازيمو يرايعم ملع وهف ،نيفلكمل
 .حيحصلا يعرشلا مكحلا ىلإ لوصولل ةنمآ

 ملع يف روطتلا نإف ،جهنملا تامس نم رارقتسالاو تابثلا ناك نئلو

 اذه دعاوق ريرقت ىلإ لوصولا ةيفيكو لوانتلاو ضرعلا قئارط صخ لوصألا
 هدعاوق ديعقت يف مهتاماهسإ تمانتو لوصألا ءاملع دوهج تلمحت انهو ،ملعلا

 ىلع مهدودرو ءاهتيجح تابثإو اهيلع ليلدتلاو اهريرحتو اهطبضو
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 ،لازي الو هيف نيبتاكلا عسو بحر لاجم اذهو ءاهيلع ةدراولا تاضارتعالا

 .لئاسولاو بيلاسألا هيف تعونتو
 يف اهب ةناعتسالل ىرخأ مولع ىلإ نويلوصألا هجتني نأ لاحلا ىضتقاو

 ©يقيبطتلا داهتجالا يف اهرامثتساو ،اهتحص ىلع ةنهربلاو مهدعاوق ريرقت

 ةرات هقفلا يف نوثدحتي مهسفنأ اودجوو .بولطملا يعرشلا مكحلا ىلإ الوصو

 .هاياضقو قطنملا يف اروطو "مالكلا ملع ين رخآ انيحو ،انيح ةللا ينفو
 مالكلا ملع لثم نييلوصألا تاباتك يف ايلج مولعلا هذه ضعب عباط زربو

 ملع :يه ةثالث امولع لوصألا دفاور نم ىنيوجلا مامإلا دنع كلذلو .قطنملاو
 .'اةَعْللا ملعو هقفلا ملعو مالكلا

 :لوصألاو مالكلا ملع -

 ملعاو» :هلوقب اهنيب لوصألا ةلزنمو مولعلا هذه طبارت نوفلخ نبا فصي
 هتلدأ ة ةفرعمو هساسأ ىلع هناينبو هلوصأب ملعلا نود دحأل لجي ال هقنلا نأ

 ©يهاونلاو رماوألاو صوصخلاو مومعلا نم باطخلا ماكحأ نم ،هنيهاربو

 6ديقملاو قلطملاو ،خوسنملاو خسانلاو ،لمتحملاو صنلاو لمجلاو رسفملاو
 زييمتلاو 3راثآلا قرطو رابخألا ماكحأو ،عامجإلا ةفيكو ؤزاجملاو ةقيقحلاو

 .ةغللاو وحنلا نم بَرَعلا مالك هب مهفي امب ملعلاو ،اهدساف نم اهحيحصل

 ىلع وهو هب ىلاعت هللا ربخأ ام لوُصأآلاف ؛عورفو لوصأ :نابرض وهو
 هقفلا لوصأ ساسأ ىمه نيدلا لوصاأاف ؛تايهقف لوصأو ةنايد لوصأ :نيمسق

 .(2«هقفلا لوصأ نع عورف تايهقفلاو ؛اهنع عورف هقفلا لوصأو "هتدعاقو

 ئدتبي ملكتملا نأل ،لوصألا ملعل لصأ مالكلا ملع نأ نويلوصألا ررقيو
 هبو ‘لوسرلا قدصو يحولا ةحصو ةوبنلا توبث ىلع لالدتسالا يف هرظن
 ادحاو ملكتملا هيف رظن ام ةلمج نم رسفملا ذخأيف» ،ةنسلاو نآرقلا ةيجح موقت
 ؛ةنسلا وهو اصاخ ادحاو ثدحملا ذخايو هريسفت يف رظنيف باتكلا وهو اصاخ

 رظنيف ؛فلكملا لعف وهو ،اصاخ ادحاو ذخأي هيقفلاو ،اهتوبث قرط يف رظنيف

 نابعش ليعامسإ دمحح - .5 :] .سمشلا ةعلط حرش ©يملاُسلا - .77 :1 ناهرلا .ينيوجلا .)1

 .16 ثهقفلا لوصا

 .98 /97 .ةبوجأ ،نوفلخ نبا _(2
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 ذخايو ،ةحابإلاو رظحلاو بوجولا ثيح نم عراشلا باطخ ىلإ هتبسن يف
 رظنيف ؛هقدص ىلع ملكتملا لد يذلا لوسرلا لوق وهو اصاخ ادحاو يلوصألا
 هانعم لوقعمب وأ هموهفمب امإو هظوفلمب امإ ؛ماكحألا ىلع هتلالد هجو يف
 ؛اذإف ...هلوقب تبثي تبثي عامجإلاو هلوق نم هعمسي امنإ باتكلا نإف ...هطبنتسمو

 ةفاضالاب ةيئزج يهف اهلك ةينيدلا مولعلا ئدابم تابثإب لفكتملا وه مالكلا

 نيهاربلا نيب قرفلاو لالدتسالاب ملعلا مالكلا ف لوانتي امك .(!)«هالكلا لإ

 .2)رظنلا كلاسم كردو تاهبشلاو

 ئدابم ملع لك يف ذإ ؛مالكلا ءاملع نم نوكي نأ يلوُصأل ا يف طرتشي الو

 - رخآ ملع ف اهتوبث ناهرب بلطي و ملعلا كلذ يف ديلقتلاب ذخؤت ةملسم

 بجاو ليلدو ةجح لوسرلا لوق نأ ملكتملا نم ديلقتلاب ذخاي للوعألاف
 .(3)!هتحص طورشو هتلالد هوجو يف رظني مث قدصلا

 ،كلذ فالخ ىلع ناك عقاولا يف رمألا نكلو يرظنلا ديعصلا ىلع اذه

 لب ؛ماكحألل ةلدا هنأ مهيدل تبث امب نيملكتملل نوملسي نيلصألا دجن مل ذإ
 نآرقلا ةيجح تابثإ يف مهسفنأ اودهجأو رفصلا ةطقن نم قالطنالا اوداعأ
 ةفرعملا ةيرظنب فرعي ام وأ ؛مولعلا ئدابم نع ثيدحلا يف اوبهسأو ،ةنسلاو

 ملعلا ىلإ لوصولا نود لوحت يتلا كاردإلا ءاطخأو ؛يلقعلا رظنلا ةميقو

 قراوفلاو يرظنلا ملعلاو يرورضلا ملعلا نع ثيدحلا اولصف امك بولطملا
 .داقتعالا وأ ماكحألا ىوتسم ىلع امهنم لك مكحو .امهنيب

 اهضعب مدخي ؛ةطبارتم مولعلا هذه ثحابم تماد ام بيرغلاب اذه سيلو

 ٍ .اضعب اهضعب حضويو اضعب
 ءاملع ناك اذإف ،الدابتم ناك لب ؛ةدحاو ةهج نم رثأتلا اذه نكي ملو»

 نم نوملكتملا ذخأ دقف ؛قرطلا ضعب نيملكتملا نم اوذخأ دق هقفلا لوصأ
 .(ه»«ةريثك اقرط نييلوصألا

 .ظ 66 /و 65 :1 ©قداصلا ثحبلا ،يدارَبلا :اضيأ رظناو- .6 :1۔ىفصتسملا ،يلاَرغلا _(1
 .78 :1 ناهرلا .ينيوجلا _2

 .7 :1 .ىفصتسللا ،يلاَرغلا _3

 .58 ثحبلا جهانم شراشنلا _(4
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 ىوديهملا لصفلا

 ام وهو "مهثوحب يف لوصألا دعاوق اوفظو دق مهسفنأ مالكلا ءاملع نإ
 عوقول ةلدألا لمج نآلا ركذن امنإو» :هلوقب رابجلا دبع يضاقلا هيلع صن

 ءامسألاو ،ديعولاو دعولاو عئارشلا لوصأ ةفرعم باب ف اهيلإ ةجاحلا

 باوبألا هذه نأل ،ةمامإلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ماكحألاو

 .0!اههوصأ نايب نم دب الف ؛ةيعرشلا ةلدألا اهلصأ
 داكت ال ةديطو امهنيب ةقالعلا نأو ،نالماكتم نيملعلا نأ اذهب نيبتف

 كلذ ؛اهباحصأل ةيمالكلا بهاذملاب لوصألا بتك تغبطصا كلذلو "مصفنت
 لوصأ ملع نم عرف» وه هقفلا لوصأ ملع نأ نوكردي امدنع ءاهقفلا نأ

 فنصم داقتعا ىلع هيف فينصتلا عقي نأ ةرورضلا نم حبصي هنإف ؛نيدلا

 .ا2)اباتكلا

 دعاوقلا نم ريثك ريرقت يف ةزراب ةمسلا هذه دبن لوصألا بتك يفو
 .ة)داهتجالا يف مهجهنمل يليصفتلا ضرعلا انل هيلجيس ام وهو .ةيلوصألا

 :لوصألاو هقفلا ملع -

 لصألاب عرفلاو ؛ةرجشلاب ةرمثلا ةقالعو ،هعرفو هقفلا لوصا ةرمث هقفلا

 خيرات ةسارد بعصلا نم هنإ» لب ؛لالدتساو ةنهرب ىلإ جاتحت ال ةيهدَب ةيضق

 ةدمتسملا ةيلمعلا ةيعرشلا ماكحألا وه يذلا هقفلا خيرات نع اديعب ملعلا اذه
 .(4)«ةيليصفتلا اهتلدأ نم

 ،لوُصألا لولدم هنإف ،هداوم نم هقفلا ناك ،هقفلا ةلدأ لوُصآلا تناك اذإو
 نم ةلثمأب ىفتكي ىلوُصأآلا نكلو لولدملا كرد نود ليلدلا كرد روصتي الو
 . .'ةهقفلا لوصأ نم باب لك يف اهب لثمتي هقفلا

 هلئاسم تعرفت اهنعو ؛هتلدأ يه ىتلا هلوصأ ىلع امئاق هقفلا ناك املو

 ىتح يحولا ادب ذنم ؛عيرشتلا خيرات نع ةحضاو ةركف نيوكت نم دبال ناك

 .200 ،يلوُصألا ركفلا ناميلس وبأ - .92 :17 ،لدعلا باوبأ يف ينغملا ،رابجلا دبع يضاقلا _(1
 . 35،يجابلاو مزح نبا نيب ةعيرشلا لوصأ يف تارظانم { يكرتلا ديجملا دبع _(2

 :1 ۔سُسنثلا ةعلط .يملاسلا :رظني .ةئللاو هقفلاو مالكلا ؛ ةثالثلا لوصأل ١ ملع رداصم نع _(3

5. 

 .168 هقفلا لوصأ ،يناولعلا _(4

 .78 :1 ناهرلا ،ىنيوجلا -(5

    



 يديهقلا لصفلا

 .ةمئألا بهاذمو نيدهتجملا جهانم ترقتسا

 ناك دقو .هلوسرو ىلاعت هلا صاصتخا نم عيرشتلا عضو نأ مولعمو

 دعبو .ةنسلاو باتكلا ،هييعونب يحولا يف الثمتم ليزنتلا نمز ماكحألا ردصم

 تادجتسم مامأ مهسفنأ ةباحصلا دجو ىلعألا قيفرلا ىلإ لوسرلا ليحر
 مكحلا نع اثجب ةنسلاو باتكلا لإ عوجرلا مهيلع ناكف ،ارظنو المأت يعدتست

 اولمعأ ةبيرقلا اهتالالد يف صوصنلا مهتزوعأ اذإو .لزاونلا كلتل يعرشلا

 اوفرعو .مكحو دصاقمو للع نم صوصنلا كلت هنمضتت ام يف مهركف
 .ةيداهتجالا رداصملا نم اهريغو سايقلاو عامجإلاك ةنسلاو باتكلا ريغ رداصم
 يف رداصملا هذه فيظوت ىلع ءانب نورقلا ربع ىمالسإلا هقفلا روطتو
 .يلوصألا ثحبلا عم يزاوتلاب يهقفلا ثحبلا ىمانتو ،ءاهقفلا تاداهتجا
 هنم ذإ .لوصألل اردصم هقفلا ناك امك .لالدتسالاو رظنلا دعاوق هنم دمتسي
 دعاوقلا يف ءاوس شةيلكلا ةدعاقلا ىلإ لوصولل ةيليصفتلا جذامنلا ئرقتسي

 دعاوقلا ضعب يف مأ شةنسلاو باتكلا صوصن نم ةدمتسملا ةيساسألا ةيلوصألا
 عينص وهو ،بهاذملا ةمئأ تاداهتجا نم ءاهقفلا اهجرختسا ىتلا ةيلوصألا
 .ءاهقفلا جهنمب مهتسردم ترهتشا ىتح .صوصخلا ىلع ةيفنحلا

 ىلع اذه دعاسو ،ةيداهتجالا مهتمئأ لوصأل نييلوصألا نم ريثك رصتناو
 سداسلا نرقلا عم هتمق غلب اريبك ءارث يلوصألا ثحبلا ءارثإو لئاسملا ريرحت
 .لوصألا ملعل يبهذلا رصعلا قحب دعي يذلا "يرجلا

 :لوُصأآلاو ةّخألا ملع -

 ؛ةنسلاو باتكلا يف دراولا هباطخ نم عراشلا دارم نايبب اساسأ هقفلا لوصأ متهي

 تدرو ةنسلاو باتكلا صوصن نأ امبو ؛ؤالرصوصنلا ريسفتب فرعي دارملا اذه نايبو

 .لوصألا ملعل ةيرورض ةليسو هعورفب ةغللا ملع ناك نيبم يبرع ناسلب
 رمألاو ؛ءاشنإللاو ربخلاو ؛زاجملا ةقيقحلاو ؛َصاخلاو ماعلا بَّرَعلا ناسل يفن

 .كلذ ىوس امو ؛دّيقملاو قلطملاو ؛يهنلاو

 .ةنسلاو باتكلا يناعم ةفرعمو داهتجالل طرش دعاوقلا هذهب ةطاحإلاو
 ملو ،نيناوق الو امولع ةمللا دعاوق نكت مل هلهأل ةكلم مالكلا ناك نيحو

 .78 :1 ناهربلا ينيوجلا )1
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 ظ ىديهمتلا لصفلا

 ببسب بَّرَعلا ناسل يف ةكلملا تدسف املف .اهيلإ ةجاحب ذئنيح هقفلا نكي

 ةذباهج هيات ةغلل هللا ضيق ،مالسإلا ةيار اهتلظا ىرخا مماب مهطالتخا
 هيقفلا اهيلإ جاتحي امولع تراصو ،اهطباوضو اهدعاوق دصرو اهنيودتل اودربت

 .ىلاعت هللا ماكحا ةفرعم يف
 ام بسجب "ماكحألل اهتدافإ ةقيرطو مالكلا بيكارت نيب ةقالع ةمثو

 رمألا نأو ،هيناعم عيمج هب داري ال كرتشملا نأ لثم ،عرشلا لهأ هيلع عضاوت
 امو داسفلا يضتقي يهنلا نأو ،يخارتلا وأ روفللو ‘بدنلا وأ بوجولل

 .0اكلذ لكاش
 باب تحت ةلاسرلا يف دعاوقلا هذه نم اريثك يعفاشلا مامإلا ىسرأ دقو

 داري اصوصخو مومعلا هب داري امومع عراشلا باطخ ف نأ حضوأو كنايبلا

 ريغو 2©3)هومعل ا هب ديرأ اصوصخو صوصخلا هب ديرأ امومعو ؛صوصخل ا هب

 .لوصألا ملع يف ةبولطملا ةغللا لئاسم نم اذه
 ؛اهلهأ ةدافإ ىلإ ةغللا نم ةدافتسالا دح اوزواجت نينلوُصألا نإ لب

 اوققد و .ةَعْللا ءاملع ىلع هب اوزرب ام فورظلاو فورحلا ىناعم يف اوعدباف

 .عراشلا ماكحأ ةفرعمل ةجاحلا كلذ ىلإ مهتعد .اعيدب اقيقدت اياضقلا هذه ي
 طابنتساو صوصنلا ريسفتب ىقثو ةلص فورحلل نأ يف فالخ ال ذإ

 .(ة)ماكحألا

 :لوصألاو قطنملا ملع -

 فيرعتلاو .ةفسلفلل ةبسنلاب قطنملاك هقفلل ةبسنلاب هقفلا لوصأ ملع ربتعي
 عضيو ،هدسافو ركفلا حيحص يف ثحبي يذلا ملعلا» هنأ قطنملل عئاشل

 .(4»«ماكحألا يف اطخلا يف عوقولا نع نهذلا مصعت يتلا نيناوقلا

 .85 /8 14 ةمدقملا 6نودلحخ نبا :رظني _.)1

 .دعب امف56 ركاش دمحم دمحأ قيقحت }ةلاسرلا ،يعفاشلا _(2

 ةعلط ،يمياسلا- :لاثملا ليبس ىلع رظني نيتلوألا دنع فورحلا يناعم ثحابم لوح _(3
 .218-252 :1 سمشلا
 ريكفتلا ملع» هنأ اهنم ءاذه نم ةبيرق فيراعت ةمثو .4 ،يهيجوتلا قطنملا ،ىفيفع ‘ي ءالعلا وبأ _()4

 ركفم لك هلبقي حيحص مكح لإ لوصولل ةيرورضل ١ طورشل او نب زاوقل ا يف ثحبي وهو .حيحصل ا

 .44 ةفسلفلا ئدابم ،تربوبار .س .ا !يداع

    
 



 يديهقلا لصفلا :
 غيزي ال ىتح هلمع يف لقعلا هيجوتو ريكفتلا ةقيرط ةسارد قطنملا لاجمف

 فيراعتلاو تاروصتلا لمشتل هتال اجع ددعتتو . باوصلا نع هماكحأ ف

 .(!اسايقلاو ءارقتسالاو © فينصتلاو ناهربلاو ٥ثتاقيدصتلاو

 تامولعملاب تالوهجملا ليصحت قطنملا ملع ةقيقح» :هلوقب يداربلا هفرغو

 .22)!تاهمألاب جئاتنلا ليصحتو تامدقملا بيترتب

 هقفلا لئالد ةفرعم» هنأ ىلع اهنومضم يف قفتت ةفلتخملا لوصألا فيراعتو
 .(3)(ديفتسملا لاحو ،اهنم ةدافتسالا ةيفيكو ،الامجإ

 قطنمو هيقفلا دنع داهتجالا جهنم وه لوصألا ملع نأ اذه نم يلجو
 لالدتسالا ف اطخلا نم هيقفلا نهذ مصعي نوناق وه عسوأ ىنعمبو اسل

 .(4)ماكحألا ىلع

 ىدم امو ؟يفسلفلا قطنملاب رثأت لهف ؛اّيهقف اقطنم لوصألا ناك اذإ نكلو
 ؟كلذ نم ةيضابإلا ةسردملا بيصن امو ؟ناك نإ ريثاتلا اذه

 ؛فيلاتلاب مهدهع تايادب يف يطسرألا قطنملا دعاوق نوملسملا فرعي م
 ءاملعلا نم ةئف هفقلتو ،مالسإلا دالب ىلإ ةمجرتلا ةكرح عم ملعلا اذه لقتنا مث

 لخدف ؛لئاسولا مولع نمض هوجرداو ،هحرشو هئارثإ يف اونتفتو هب اوعلو
 .؛ةيمالسإلا مولعلا نم اريثك

 لوصأب وطسرأ قطنم جزم لواح نم لوآ يتيوجلا نيمرحلا مامإ دعيو

 قطنمل يقيقحلا جزاملا ربتعي يذلا يلاَرَعلا هذيملتل كلذب قيرطلا دّهمف هقفلا

 لب ۔.ىفصتسملا هباتك ف ةيفاض ةمدقم هل صصخو &(6)نيملسملا مولعب وطسرأ

 "الصأ همولعب ةقث الف قطنملا دعاوقب طيحي ال نم» نأ ركذ ىتح ًطتشا هنإ
 .(}داهتجالا طورش نم اطرش قطنملا لعجو

 .49 ،ةفسلفلا ىلإ لخدملا ،هبلوك دلقزأ _(1
 .3 .قئاقحلا ةلاسر يداربلا _-2

 ةبهو :اضيأ رظناو .5 :1 ،يونسألا حرشب ،لوُئصآلا جاهنم ،يواضيبلا رمع نب هنلا دبع _(3
 23 :1 يمالسإلا هقفلا لوصأ ،يليحزلا
 .55 ثحبلا جهانم راشنلا _)4

 .6 /5.ثحبلا جهانم ،راشنلا :رظني يمالسإلا ملاعلا يف قطنملا راشتنا بابسأ نع _(5
 .65 /4 ثحبلا جهانم راشنلا _)6

 .10 :1 .ىفصتسلملا ،يلاَرغلا _-)7
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 يديهمتلا لصفلا

 تناكو ،ةيقطنملا تامدقملا هذهب مهبتك نوردصي نويلوصألا ادب ذئذنمو
 ؛(ا)تافيرعتلاو ظافلألا ثحابم ىنانويلا قطنملاب ارثات ثحابملا هذه رثكأ

 ناعم ةغايص يف ةفسلفلاو قطنملا ءاملع ةقيرطب حضاولا رثاتلا ىرن انحبصاف
 تافيرعتلاب ىمست ةدودحم تارابع اهف تعضو ؛تاحلطصللاب تنرع ةطوبضم

 ؛لبق نم ادوهعم نكي ل ام اذهو قطنملا سيياقمب اهتغايص متت ةو دودحلا وأ

 ىلع دامتعالا وأ فصولاب اياضقلا هذه يف نوفتكي ولا ناك لب
 .02)هيناعمل عئاشلا كاردإلا

 نرقلا دعب نيرخأتملا نيّيلوُصأآلا تاباتك يف ةيلج قطنملا عانت تزربو

 دحلا طباوض قفو فيراعتلا ريرحت ىلع يلوصألا دقنلا زكرتو ،يرجملا عبارلا
 .)ىقطنملا

 ةيقطنملا سيياقملا تدغو ،يناعملاو ظافلألا ديدحتب مامتهالا زرب امك

 ليلحتو ،هتاحلطصم حرشو ملعلا اذه قئاقح طبض ين اهيلإ مكتحي ىتلا ةليسولا
 .(4)هاياضق

 .لوصألا ملعب دهعلا ةيادب يف كلذك رمألا نكي ملو
 هذه نم اهولخ نيبت يعفاشلا اهعدبأ ىتلا ةلاسرلل ةصحاف ةءارق نإ

 ىلع امئاق اهيف تاعوضوملا ءانب يف يعفاشلا جهنم ناك نإو ،ةيقطنملا ةعانصلا

 .ةحضاو ةيقطنم ةيلقع دعاوق

 دعاوقلا ةغايص نيبو ،اهنومضم فيظوتو دعاوقلا ةياعر نيب قرفو
 .ا5)اهرهاظمو اهلاكشأب علولاو

 ةعانصل رثأ يأ نم ةلاسرلا ولخ ىلع لالدتسالا ىلإ نوسرادلا دمعيو

 ةلاسرلا يف نأ مغر .هباتك يف صاخ جهنمب يعفاشلا زيمتب يطسرألا قطنملا

 ٬65ثحبلا جهانم ،راشنلا _(1
 .164 ،يلوئصآلا ركفلا ناميلس وبا _(2
 رثكأ راس طخلا سفن ىلعو _.28/1:27 ©ىفصتسملا "يلازغلا :بجاولا دح يف الثم رظني _(3

 ف يشخدبلاو ،لوسلا ةياهن ف يونسألاو ماكحإلا يف يدمآلاك لوصألا ءاملع نم نيرخأتملا

 .تومحرلا حتاوف يف روكشلا دبع نباو ،لوقعلا جهانم

 .443۔ىلوُصألا ركفلا ناميلس وبأ _)4

 .10-55 :1}ىفصتسملا يف يلازغلل ةيقطنملا ةمدقملا :لاثملا ليبس ىلع رظني _(5
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 يديهقلا لصفلا 3
 دودحلا عضو لإ يقطنملا هاجتالا هرهاظم نمو ۔هيف كش ال ايقطنم اماظن

 مسق لكل داهشتسالاو ليثمتلا عم ميسقتلا يف ذخألا مث ،الوا فيراعتلاو

 داكت ىتح ءهيناعمو قطنملا روصب عبشملا يلدجلا راوحلل بولسأ اضيا هيفو
 روماب هلاصتاو ،تاذلابو الوا لقنلا ىلع هدامتعا مغر ايفسلف اراوح هبسحت
 .(ا)ةصلاخ ةيعرش

 ةديدش ةمجاهم يطسرألا قطنملا مجاه دق يعفاشلا نأ ىلإ راشنلا صلخو

 ةَعْلا صئاصخ ىلإ هدانتسا اهمهأ للعب كلذ للعو .ميرحتلا دح ىلإ تلصو

 نم ريثك ىلإ قيبطتلا يف يدؤي امم ،ةيبّرَحلا ةَعَللا دعاوقل ةفلاخم يهو ةينانويلا

 .ضقانتلا

 بتك نّمضت ؛هالت امو سماخلا نرقلا يف يلوصألا ركفلا تامس نمو
 ةيوغل اياضقب قلعتت ؛لوُصألا بلص نع ةجراخ :رك تاعوضوم لوصألا

 بتك هنم لغت مل هنإ ىتح ،ةفسلفلاو قطنملاب اريبك ارثأت اهرثأتو ،ةيمالكو ةيلدجو
 .ق)ىلبنحلا ىلعي ىبأ ىضاقلا دنع احضاو هدجن ام وهو ؛ةيفلسلا ةلبانحلا

 لوصأ نمض مولعلا هذه جاردإل ماعلا هجوتلا اطخ يلازغلا كردأ دقو

 كلذو ثةيمالكلا ثحابملاو ةيقطنملا لئاسملا نم هتيفصت لواحف ؛٫هقفلا
 مل هشياع يذلا يملعلا عقاولا نأ ريغ ؛تاعوضوملا هذه ةشقانم يف داصتقالاب

 رياسي نأ هيلع ناكف ؛ثحابملا كلت نم لوصألا ملع ةيفصت دعب يضتري نكي
 .(4)دودح يف نكلو ههاجتا

 يف ةيميت نبا اهءاول لمح كهابتالا اذه دض ةيوق لعف ةدر تناك .7
 قطنملا ملعت ربتعا نم ىوعد هفسو ۔"نييقطنملا ىلع درلاو قطنملا ضقن .

 هب عفتني الو ،يكذلا هيلإ جاتحي ال" املع ينانويلا قطنملا ربتعاو .ةيافك ضرف

 .ا5)ةيبّرَعلا ةّحْللا ملعت وهو ،ةنسلاو نآرقلا مهفل ليدبلا ماقو . ."ديلبلا

 .61 ثحبلا جهانم راشنلا _(1

 .62 /61 ثحبلا جهانم ،راشنلا _(2
 .444.يلوصألا ركفلا ناميلس وبأ _3

 .337 ،يلوُصألا ركفلا ،ناميلس وبا - .10 :1 ،ىفصتسملا ،يلارغلا _(4
 ىفلسلا ركفلا ،يرباجلا. 137 ثثحبلا جهانم راشنلا .3 ©نبيقطنملا ىلع درلا باتك ةيميت نبا _(5
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 ة يديهمتلا لصفلا
 مولعلا نيب جزم نم عبو ؛داضملا هاهحتالا اذه حالصلا نبا هذيملت ىكزو

 دقف قطنمت نم ناو قطنملا ملعت ةمرحب مكحف الغ هنإ لب ،قطنملاو ةيعرشلا
 .يلاعلا ىلع ايساقو افينع اموجه ناك فقوملا اذهو &0!)قدنزت

 نمو يطسرألا قطنملا ريثأت نم تلخ تافلؤم ةمث نأ ىلإ ةراشإلا ردبحتو

 لوصأ ىلع رارسألا فشكو ،(اه430)يسوبدلل رظنلا سيسات اهمهأ

 (ه680ت) يفارقلل ةريخذلاو ،(ه730ت) .يراخبلا زيزعلا دبعل ،يودزبلا

 .(ه728ت) ،ةيميت نبا تافلؤم كلذكو ،(اه790ت) ىطاشلل تاقفاوملاو
 .0تىنانويلا ثارتلل ازراب امصخ يتنآلقابلا ركب وبأ ربتعي امك

 : لوصألا ملع دفاورو ةيضابإلا =-3

 تناك لب ،يلوئصألا فيلاتلا لاجم يف سانلا نم اعدب ةيضابإلا نكي م
 ملع نعو جهنم نع ثيدحلا ماد ام ؛ةبراقتم وأ ةقستم عيمجلا ىدل ىطخلا

 .يعرشلا مكحلا هتياغو يحرولا نم هقالطناف ،دراوملاو رداصملا دحوم يرايعم

 يلوصألا ةيضابالا ثارت غبص ةديقعلا اياضق ضعب يف فالتخالا نكلو

 تقبس دقو هاياضقو هثحابم نم ريثك يف كلذ 7 ،يدقعلا نوللا اذهب

 .هقفلا لوصأو نيدلا لوصأ نيب ةقيثولا ةقالعلا ىلإ ةراشإلا

 مل هجهن نوملكتملا احن يذلا يديرجتلا رظنلا وأ يمالكلا بناجلا نأ ريغ

 ةديقعلل يلمعلا بناجلا هيف ىلبت لب ؛ةيضابإلا ييلوصأ ىدل ةلثامم ةفصب زربي

 لوصألا دحأ ركنأ نم ىلع ديدشتلاب قلعتي اميف ةصاخبو ؛ةحضاو ةروصب
 .اكولس وأ اداقتعا اهب فختسا وأ ؛ةيعطقلا صوصنلا وأ ةيعطقلا

 طايتحالا دعاوق ىلع ةيداهتجالا ماكحألا نم ريثك ءانب يف لاحلا كلذكو
 ةءاربلاو ةيالولا ادبم فيظوتو ،ليحلا ةبراحمو ،عئارذلا دس ادبم يف عسوتلاو

 .ةيعورفلاو ةيلوصألا اياضقلا نم ربثك يف
 لصفني ال الك مالسإلا ىرت ىتلا ةيضابإلا ةديقعلا نم عبان كلسملا اذه

 لمعلاو ،ناسللاب لوقلاو نانجلا يف ة ةديقعلا :ةثالث ناكرأ ىلع مث مره هنأو

 .131،يفلسلا ركفلا "يرباجلا _(1
 .64 /63 ،ثحبلا جهانم ،راشنلا _(2
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 يديهقلا لصفلا 3
 .ناكرألاب

 ةيضابإلا جهنم ملاعمو لوصألا اياضقل يليصفتلا ثحبلا هيلجيس ام اذهو
 .داهتجالا يف

 اوفلتخا لئاسم ىوس ؛مهريغ نع ةيضابإلا زيمي ديدج الف هقفلا يف امأ

 فوسو ،ماكحالا طابنتسا يف مهجهنم ةديلو تناك ىرخألا بهاذملا عم اهيف

 خسنبو ،هتينزم لجرلا حاكن ميرحتب مهلوقك كلذو ؛ثحبلا ايانث يف اهف ضرعن
 .(!"اهريغو ،نّيفخلا ىلع حسملا

 اهنأل معألا بلاغلا يف ةيداهتجالا سرادملا نيب ةقفتم تناك ةللا دعاوقو
 يف نيرخاتملل لخد الو ،لامعتسالا يف مهفرعل عضختو بَرَعلا عضو نم

 بيترتلاو ؛تالالدلا ضعب ةوق لوح راظنألا نيابتت دق امنإو ،اهديدحت

 .ضراعتلا دنع اهنيب حيجرتلاو
 امنيب ؛طابنتسالل اليلد هنوريو ،موهفملا ةلالدب ءاهقفلا ضعب دتعي دقو

 .هدحو قوطنملا ةلالدب ىفتكيو ؛ادساف اكسمت ضعبلا هاري

 ىلإ .نظلا ةجرد نورخآ هب زواجي ال امنيب ؛ةيعطق ماعلا ةلالد ضعبلا ىريو
 .مهراظنأ فالتخاو نيدهتجملا داهتجال ابصخ الاجم تناك دعاوق نم كلانه ام

 غلبي مل ؛ادودحم ارثأ هاندجو يضابإلا هقفلا يف قطنملا رثأ ىلإ انرظن اذإو

 ام وهو .نيملكتملا نيّيلوُصأآلا نم هعابتاو يلازغلا ىدل اهلصو يتلا ةجردلا
 لدعلا هباتك يف ملعلل ينآلجراَولا فيرعت حرشل هضرعت دنع يداربلا هيلع صن

 يألاهب ةيدبتلاب ةيرعشألا نم نيتلوُصألا ةداع ترجا :لاق ذإ ©فاصنإلاو

 اهدودجب الإ فرعث ال ءايشألا نأل تافنصملا لوأ يف اهنوعضيو ،[فيراعتلا

 نم ملعي امل كلذ نأ نظأو .باتكلا اذه خيشلا اهنم ىلخأو .اهموسرو

 .)!بلطملا اذه نع مهروصقو انباحصأ ضارعإ
 نع ىأنم يف ةيضابإلا دنع ةيلوصألا ةباتكلا تلظ ىلوألا نورقلا يفف

 وهو ؛ناهربلاو ريكمقتلا يف ةيهدبلا ةيلقعلا دعاوقلا ةياعرب تفتكاو كريثاتلا اذه
 .ةكرب نبا عماج يف احضاو ةقراشملا ىدل هدجن ام

 .8 /71 ةيضابالا خيرات رصتخم ،ينورابلا ناميلس عيبرلا وبآ :ةيفالخلا لئاسملا هذه رظني _)1

 .و82 :1 ،قداصلا ثحبلا ،يداربلا _(2

    



 ىوديهملا لصفلا

 جهنملا لامعتسا ىلإ تاراشإ بوبحم نب دمحم نب ريشبل ةبراحملا باتك ينو
 امم ةيئاطسفسلاو ةينَمُسلل ركذ هيف درو امك "لالدتسالاو موزللا لثم يقطنملا

 حجري امم اذه لعلو .لدجلاو قطنملا يف ةقباسلا راثآلا ىلع فلؤملا عالطا ديفي

 مث . .ىلوألا اهروذب ذنم نيملكتملا جهن لإ ةيلوصألا ةيضابإلا ا هجوت

 قئاقحو ةلكألا هفلؤم يف ىسوم نب داجن تاباتك عم ةيقطنملا ةعانصلا اهتقحل
 نوددري اولظ لب ،ةقراشملا ةّييض ةيضابإلا مظعم جهنلا اذه ىلع هعبتي مل مث : ةلدألا

 .ركذت ةفاضإ نود انيمأ اديدرت هعماج يف ةكرب نبا هبتك ام

 ءاول الماح ينالجراولا بوقعي وبأ زرب يمالسإلا برغملا حانج ينو

 لجرلا و ةفسلفلاو قطنملا يف نيرحبلا جرم رم ةزكرملا هتلاسر هيف عضوف ؛قطنملا

 رثأ رهظف ،ناهربلاو ليلدلا وه ازيمتم افلؤم لاجملا اذه يف بتك ،عيلض ملكتم
 هقفلا لوصأ ةفرعم يف فاصنإلاو لدعلا يلوصألا هباتك يف يمالكلا هجهن
 .فالتخالاو

 لوصاف» ةعبرألا ملعلا ناكرأ دحأ قطنملا ينالجراَولا لعج دقو

 لوصألا ةعبرألا هذهو "هقفلاو قطنملا :نانجلا لوصأو ؛َوحنلاو ةغللا :ناسللا
 ؛نايبتلا نوكي وحنلابو؛ نايبلا نوكي ةخللاب ذإ ؛اهنع ةيادهلا ليبسل ىنغ ال

 ةبسنف ©نآرقلا يناعم رهظت هقفلا لوصابو ؛ناهربلا ججح رهظت قطنملابو

 .١0«تالوقملا يف ناسللا ىلإ وحنلا ةبسنك تالوقعملا يف لقعلا ىلإ قطنملا
 عرف مولعلا رئاسو .مولعلا سار يقطنملا ناهربلا لعج ينالجراَولا نإ لب

 ظافلألا رجب ؛نايّجَل نارخاز ناميظع نارجب قلخلا اذه فنتكاف» :لاقو ،هنع

 هيلو امف ؛قطنملاب نانحلاو قطنلاب ناسللا درفناو .مكحلاو يناعملا رجبو ملكلاو

 .2)«ائاهرب ناك ىنعملاب نانجلا هيلو امو انايب ناك قطنلا نم ناسللا

 راس فينصتلا يف هدعاوق فيظوتو قطنملا ءاول عفر يف جهنلا سفن ىلعو
 مث.نايبلاو ةلدألا يف يطونثملا نيروغبتو ،تالاؤسلا يف يفوُسلا ورمع وبأ
 ةلاسر عضو ذإ يوانلا مساقلا يبا ىدل ةيقطنملا ةعانصلاب مامتهالا ىمانت

 مامتهالا اذه ىلجتو دودحلاو تاحالطصالا طبضو فيراعتلا ي قئاقحلا

 .2 :1 فاصنإلاو لدعلا .ينالجراولا _)1

 .88 :2 ،ناهربلاو ليلدلا ،ينآلجراولا _(2
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 يديهقلا لصفلا
 لدعلا هيف حرش يذلا فاشكتسالاو قداصلا ثحبلا هباتك يف قطنملاب

 لكشب ةيمالكلا ثحابملا باتكلا اذه يف تزربو ؛ينالجراولل فاصنإلاو
 .(!)ريبك

 حرشب مث فاصنإلاو لدعلا رصت هباتكب ءانبلا يخامشلا لمكاو

 طبض يفو اهتالالدو ظافلألا ميساقت يف ةقطانملا ةقيرط ىلع راسو ؛رصتخملا

 فيلكتلا باب يف ةصاخبو ؛ةيمالك لئاسل ضَّرَع امك ؛فيراعتلاو دودحلا

 .ةجحلا غولبو يبلا ةثعبو ةعاطتسالاو

 ىتح اومن تدادزا لب ؛ريثاتلا اذه نم يخاّمشلل ةيلاتلا حورشلا لخت ملو

 حرش وأ ،هللا حتف هتعوسوم يف شيقطا دمحما خيشلا دي ىلع اهجوأ تغلب
 ةيقطنملاو ةيمالكلا ثحابملاب تحفط ذإ فاصنإلاو لدعلا رصتخن حرش
 .)ريبك دح ىلإ اهيف ةضافتسالاو

 اياضقلا هذه نع ثيدحلا زجوأو رمآلا يف دصتقاف يملاسلا مامإلا ءاجو

 داريإو فيراعتلاب مامتها نم لخي ملو ؛لوُصأآألا سمش ةعلط هباتك يف
 بل هيف ذخأ اطسو اجهنم هكولسب هفيلأت زيمتو .دودرلاو اهيلع تاضارتعالا

 نع داعتبالاو ةيرهوجلا هقفلا لوصأ اياضق ىلع زيكرتلا لواحو قطنلا
 .داكوأ همسر يذلا فدهلا هيف غلبو ،ةيشماملا تادارطتسالا
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   !اال اتالل تال

 .7 _(حرشلا ف يداربلا جهنم لصف ( .ينآلجراَولا بوقعي وبأ وجاب :رظني _.(1

 ،نجزي ىنب "يلعل حلاص جاحلا ةبتكم اطوطخ ،الماك رصتخملا ،يجخاُمئشلا سابعلا وبأ :رظني _(2
 .1 /160 _(حرشلا ف يجخاُمششلا جهنم لوح) .ينآلجراولا بوقعب وبأ وجاب - .ةيادرغ

 .ةيادرغ ،نجري يب ؤ ۔©بطقلا ةبتكم .الماك طوطخلا هللا حتف { ۔شيفطا دمحا _3
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 ليصأتلاذاهتجا :ليألا باتلا

 :ديهمت
 ليصأتلا داهتجا موهفم

 ام يف هرصحي نم ةمث نأو ؛داهتجالا موهفم فالتخا ىلإ ةراشإلا تقبس

 انناو ؛صوصنملا ريغو صوصنملا لمشيل هيف عسوتي نم مهنمو ؛هيف صن ال
 .اعيمج لوصألا اياضق بعوتسي يذلا ماعلا ىنعملا هنم انرتخا

 ىلإ يمري هنأل ؛اداهتجا ماكحألا ةلدأ نع ثيدحلا ودغي رابتعالا اذه نمو

 ؛فالتخالا دنع الئؤمو ؛ماكحألل اردصم اهرابتعاو ؛ةيعرشلا ةلدألا دامتعا

 تابثإ يف ططشلاو قرفتلا نم يمحي ؛موسرم طخ يف نيدهتجملا راسمل اعماجو
 .اهيلع قفتم ريغ رداصم نم نوكي نيح ؛ماكحألا

 مث .ةلدألا ةيجحو ليلدلا موهفم ديدحت يملعلا ثحبلا ةعيبط يضتقتو

 .ماكحألا اهنم ىقتست يتلا ةلدألا هذه تابثإ
 ةنسلاو باتكلا يف لثمتت مالسإلا ءاملع نيب ةدمتعملا ماكحألا ةلداو

 .يلوصألا هانعمب سايقلا اهيلي مث ؛عامجإلاو
 هلصافم انل يلبت ام اذهو ؛مهيارو مهتملك اياضقلا هذه يف ةيضابإللو

 .هللا ءاش نإ ؛بابلا اذه ثحابم هليصافتو
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 ليللاو ةفرعملا :لألا لصفلا 3

 ليلدلاو ةفرعملا :لولالصنفلا
 ةفرعملا ةيرظن :لوألا ثحبلل
 ديدحتو ملعلا نع ثيدحلا يف مهفيناصت تايادب يف نويلوصألا ضانا

 مولعلا لصأ اولوانتف ،هباستكا بابسأو هعاونأو هماسقأ نايبو ،هموهفم

 اوصحم امك .لوجي ال امو لقعلا هيف لوبي امو ،لوقعلا كرادمو ۔اهبتارمو
 ىلإ لوصولا نود لوحت يتلا ضراوعلا اونيبو ؛اهودقنو هيلإ ةلصوملا قرطلا
 ام اذهو &‘ةدنيقيلا ىلإ لصوملا جهنملا ةمالسل اديهمت كلذو ؛حيحصلا ملعلا

 ملعلاب ةيرظنلا هذه ىنعئو )٠0 ةفرعملا ةيرظنب ةثيدحلا تاساردلا يف فرع
 .هدودحو هتقيقح ؛ءيشلاب

 دهع ذنم ةفسالفلا هب متها دقف اديدج لاجملا اذه يف ثحبلا سيلو
 احن نم مهنمو ،ةيعقاولا ةرظنلا دمتعا نم مهنمف مهراظنأ تفلتخاو .نانويلا
 .ناسنإلا كرادم ىلع قلطملا دامتعالا ىلإ بهذ نم مهنم نأ امك .ةيلاثملا لإ

 دقنلا دمتعاف طسوت نم مهنمو ،اهيف ككش نم مهنمو ،نيقيلا دلوت اهناو
 .0ة)نيقيلا ىلإ لوصولل اليبس

 نوج لإ هدعاوقو هجهنمب الماكتم ملعلا اذه ةأشن نويبرغلا بسنيو

 مه ةفرعملا جهنم دعاوق عضو ىلإ نيقباسلا نأ يضقي فاصنإلاو .(4ه)كول

 نم ةيفصنلا ريثك فارتعاو ،يخيراتلا عقاولا تاداهشب نيملسملا ءاملع

 لدعلا .ينالجراولا بوقعي وبأ _95-120 :1 ،ناهربلا ،ينيوجلا يلاعملاوبأ :الثم رظني (!

 .18-33 :1 ©فاصنإلاو فاصنإلاو
 :حلطصمب يفسلفلا ركفلا يف تفرعو .ةثيدحلا ةفسلفلا بتك بلغأ ةيضقلا هذه تلوانت _(2
 ليبس ىلع رظني .ةفرعملا ةيرظن لوانت يف ةفسالفلا تاهابتا تلصفو .ع][5آع006×
 ئدابم .تربوبار . .س .ا - .37 ،يفيفع العلا وبأ .د ةمجرت ،ةفسلفلا ىلإ لخدملا ،هبلوك دلقزأ :لاثملا
 .ةيبرعلا ةمللا عمجم :عضو .1 .يفسلفلا مجعملا- .دعب امف 189 .نيمأ دمحأ ةمجرت .ةفسلف
 ةرهاقلاب

 .تاروصتلا نم نهذلا يف امع لقتسم جراخلا يف ءايشألا دوجو نأ ةيعقاولا ةرظنلاب دوصقملاو (3
 نم ملاعلا سيلو .كاردإلا يف عجرملا يه انركف يف ءايشألا روص نأ ىلإ ةيلاثملا ةرظنلا بهذت امنيب
 .198 /189 .نيمأ دمحأ ةمجرت ،ةفسلفلا ئدابم .تريوبار .س .ا :رظني .انلوقع جاتن الإ انلوح

 .37 ،يفيفع العلا وبأ .د ةمجرت ةفسلفلا ىلإ لخدملا ،هبلوك دلقزا _(4
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 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا بالا

 .ةيبرغلا ةراضحلا ءانبأ

 يتلا .0اداياضقلا هذه نم رفاو بيصن ةيضابإلا هقفلاو لوصألا بتك يفو

 ةجحلاو ةفرعملاو ملعلا ثحابمب مهتافلؤم حاتتفا مهتداع نم حبصا ذإ ،لوُصألا
 . (2) رظنلاو

 :ملعلا موهفم

 هفرع دقف ؛ملعلا ديدحت يف ةيضابالا نيّنلوُصألا تارابع تددعت

 :يخاّمشلا لاقو 0٠ة؛هب وه ام ىلع ءىشلا كرد» :هنأب ىنآلجراولا بوقعيوبا

 :هنأب يتالثلا هفرعيو ةضيقنلا لمتحي ال ثيحب ءيشلا كاردإ ملعلاا
 .؛5)«كيكشتلا لبقي ال يذلا عقاولل قباطملا مزاجلا داقتعالا»

 هب وه ام ىلع ءيشلا داقتعا وه) :مهلوقك ملعلل ةديدع فيراعت ةمثو

 .(7)(هي وه ام ىلع ءيشلا ةفرعم) وه ليقو 6«(3«قحلا كاردإ وه وأ ةقث نع

 نأل ،ةفرعملا ظفل ىلع كاردإلا ظفل هفيرعت يف ينآالجراولا لضفي امنيب
 .'ةملعلا ةياهن ةجرد ىلع ةفرعملا رصق بّرَعلا

 69)ينادجوو يلقعو يسح :ةثالث عاونأ كاردإل او

 وه ام ىلع مولعملا كرد» هنأب ملعلا فيرعت راتخا دقف يِطوثثلملا امأ

 لدعلا-يدنكلا دمحمل عرشلا نايب - يدنكلل دمحأل فنصملا :ةيتآلا بتكلا كلذ نم (!
 يبأل زجوملا - يفوُسلا ورمع يبأل تالاؤسلا-ينآلجراولا بوقعي يبأل فاصنإلاو فاصنإلاو
 .يتازملا عيبرلا يبأل ةنوزخملا فحتلا-ينالجراولا رامع

 دبعل نيدلا لوصا-.اضيأ هل داشرإلاو .ينيوجلل نيدلا لوصأ يف لماشلا :كلذ ةلثما نمو 2
 زعا-يجيإلا نيدلا دضعل فقاوملا-رابجلا دبع يضاقلل ةسمخلا لوصألا حرش - يدادغبلا رهاقلا

 .٤161‘ترموت نبا راجنلا ديجلا دبع :رظني .يدحوملا ترموت نبال بلطي ام

 .23 :1 فاصنإلاو لدعلا ۔ىنالجراّولا -(3

 .ظ 3 فاصنإلاو لدعلا رصتغ حرش ،يجخاَمشلا_(4
 .34 ،ديحوتلا ةمدقم حرش ،يتالتلا_(5
 .ظ13 :1 .عرشلا نايب .يدنكلا دمحم _(6

 .23 :1 فاصنإلاو لدعلا ،ىنالجراولا _-)7

 .23 :1 فاصنإلاو لدعلا ،ىنالجّراَولا _(8
 .ظ 3 ‘فاصنإلاو لدعلا رصتغ حرش .يجخامشلا_(9
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 ليلدلاو ةفرتملا:لؤألا لصلا :
 .'2)ضيرمتلا ةغيصب فيرعتلا اذه يدنكلا دمحم ىكحو ١1اهب

 نايبب امهدحا مهف قلعتي ناظفل مولعملاو ملعلا ذإ ثرؤَد فيرعتلا اذه يو
 ىلع "ءيش" ةملك لضفو فيرعتلا اذه ينًالجراَولا ةر كلذلو رخآلا ىنعم
 كضانإلا دنع وهف ،ءايشألا معأ لوح فالخلا ةيضقلا ؤ ؤشنمو . "مولعم" ةملك

 قلعتي مهدنع ملعلاو ادوجوم ةملك ةرعاشألا دنعو ؛اةءيش ةملك ةلزتعملاو
 اذه قفو ينيوجلا فيرعت ءاج كلذلو .(4)مهدنع ائيش سيل وهو مودعملاب

 .5)هب وه ام ىلع مولعملا ةفرعم ملعلا» :لاقف "موهفملا

 .يظفللا فالخلا ودعت ال اهرهوج يف ةلأسملاو

 ءاهز هفيراعت تغلب دقف ملعلل قيقدو حضاو موهفم ديدحت ةبوعصلو

 ساسحإلاو راصبإلا نيب اكرتشم ملعلا يلاَرَعلا لعج لب اهددح نيرشع
 هديدحت رسعي امبرو» :لاقو ،لقعلا كاردإو ىلاعت انل ملعو نظلاو ليختلاو

 .07«. ..يتاذلا لصفلاو سنجلل ةعماج ةررحم ةرابعب يقيقحلا هجولا ىلع
 اذح نع انزجع اذإو ،اهديدحت رسعي ةيسحلا تاكردملا رثكأ نأ» ركذو

 ميسقتلاب هفيرعت ىلإ دمع مث ،‘ةلازجعأ تاكاردإلا ديدحت نع نحنف تاكراملا

 ةردقلاو ةدارإلاك ؛سفنلا تافص نم هب سبتلي امع هزيمت متيل ليثمتلاو

 ... نظلاو كشلاو

 تنعلا فلكت نود ملعلا مسا ليلعت ىلإ يدنكلا دمحم ليمي امنيب ؛اذه
 ملاعلا اهب يدتهي ةمالع هنأل املع ملعلا ى ىّمسيوا :لاقف “فيراعتلا ءاصقتساب

 رانملاو ،قيرطلا ىلع بوصنملا معلا ةلزنمب وهو ،سانلا هلهج دق ام ىلإ
 راصف دحاو ظفل نم هقاقتشا مّلَعلاو ةمالعلاو ملعلاف .دودحلا ىلع بوصنملا

 .و 2 "نايبلاو ةلدألا .يطول _)1
 .ظ13 :1 . عرشلا نايب .يدنكلا 2

 .23 :1 تفاصنإلاو ." .ينالجراولا_(3

 .25 :1 .ىفصتسللا .يلآزغلا_(4

 .12 داشرإلا & .ينيوجلا _.(5

 .98 /97 :1 ناهربلا ۔ىنيوجلا _(6

 .25 :1 ۔ىفصتسلملا ،يلارغلا _.)7

 .25 :1 ۔ىفصتسملا ،يلارغلا _)8
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 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا بالا

 نم ذوخام لهاجلاو ،لهاجلا نيبو هنيب قرفت ةمالعلا ةلزنمب ناسنإلل ملعلا
 .0!)!اهقيرطل يدتهي اهل مُلَع ال ىتلا لهاجلا نيضرألا

 .فيرعتلا تاهاتم نم فيطل جرخ اذهو

 ةرابع وهف مهفلا اماو» ،ملعلا باب نم هقفلاو مهفلا يطوثلملا لعجو
 لاقي كلذلو .رظن نع هب وه يذلا هجولا ىلع هب ةقثلاو ءىشلا ناقتإ نع

 مكح بجو هلجأل يذلا ىنعملاب ةفرعملا وهف هقفلا امأو ...تمهفف ترظن
 ةقيقحو .(ة»عرشلا يف عورفلا ملع داقتعا نع ةرابع عرشلا يف هدحو ...ءيشلا
 ه مهتم هتور ذلا ةملعلإ» :ك ةللا لاق .طابنتسالا :يدنع هقفلا
 .(3)ا([83:ءاسنلا]

 :مولعلا ماسقأ -2

 ىلإ لقتنا لب "ملعلا ةيهام نع ثحبلا دنع نيّبلوُصآلا ثيدح فقوتي م
 ريغو ائدحم نيمسق ملعلا اولعجف ؛هبتارمو هعاونأ نايبو ءاهرصحو هماسقأ ركذ

 .(هللا ملع ثدحملا ريغو ؛رشبلا ملع ثدحملا ثدحم

 .لوصألا ثحابمب مالكلا ثخابم جزامتل رخآ هجو اذهو

 :عاونأ يرورضلاو 5‘ثبستكمو يرورض ىلإ ثدحملا مسقني مث
 .هلاوحأو هتافصو هلاعفأو هدوجوب ناسنإلا ملع وهو ،ةينبلا ملع(1

 .ليحتسملاو زئاجلاو اهنم بجاولا .تايلقعلا ملع (2
 ضراوع هيرتعت دقو ،اهتطساوب ناسنإلا ىلل لصي امو ساوحلا ملع(3

 .ةديدع بابسأل ءاطخأو
 .6)ةرورض اهرخآو بسك اهلوأ هذهو ،ةرتاوتملا رابخألا ملع (4

 :هجوأ ىلع وهف ،لالدتسالاب عقي ام وهو يسكلا امأ

 .ظ13 :1 ضعرشلا نايب يدنكلا دمحم _(1
 ."عرشلا " باوصلاو اطخ يهو "عورشلا " لصألا يف ةملكلا تدرو _(2
 .124 ،تالاؤسلا ،يفوُسلا .و2 /ظ1 ،نايبلاو ةلدألا ۔يطوششلملا _(3
 .19 :1ثفاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا _(4
 .14 :3 ،ءايضلا ،يبئؤوعلا ةملس (؟
 -و 12 .ةنوزخملا فحتلا ،يتازملا :اضيأ رظناو .22 19.فاصنإلاو لدعلا ،ينآالجراولا _(6
 .و 2.ةلدألا ًيطونننملا
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 ليلدلاو ةفرحملا :لالا لصلا 53

 هتكردأ ام هيلع لد امو ساوحلا تكردأ امب لالدتسالا ةهج نم عقي ام )1

 ءامّظنم افلؤمو امتنم انوزوم ناك اذإ ةساحلا هكردت توصلاك لوألاف .ساوحلا
 يهنو رمأ ىلع لدي توصلا اذه نأ يناثلاو .هذ وأ هلئاق نسح ىلع لدف

 .رابختساو ربخو

 ،هقفلاو عئارشلا مولع نم ثحبلاو رظنلا ةهج نم هب ملعلا عقو ام(2
 .ىوتفلاو ةرابعلاو هقفلاك ؛ةيونعم مولع يهو

 يهو فرحلاو تاعانصلا ملع يف ةداعلا نايرج نم هب ملعلا عقو ام )3

 'ااةيبيرجتلا مولعلا
 :برضأ ةثالث ىلع مولعملا يبئوَعلا لعج امنيب ؛اذه

 .تارورضلاو ةيادبلا ملع وهو عرفب سيل لصأ وه مولعم ٠
 الضافتم زرألاب زرألا ميرحت لثم وهو لصأب سيل عرف وه مولعمو ٠

 .ربلا ىلع اسايق

 عامجإلا عرف وهو داهتجالا وهو هريغل لصأو هلصأل عرف وه مولعمو .

 .(2)ثداوحلل لصاو

 .ة)ةقطانملا ىدل عونلاو سنجلا ميسقتب هيبش ميسقت اذهو

 ةفرعم قيرط نع لؤاست يبسكو يرورض ىلإ ملعلا ميسقت نع مجنو
 ؟باستكا مأ رارطضا يهأ ،ىلاعت هنل ناسنإلا

 نسحلا وبآ خيشلا بهذ دقف :نييأر ىلع ةيضقلا هذه يف ةّيضابلاو

 يملعلا رظنلاب انرماو لئالدلا اهيلع بصن ةلأ نأل ؛ةيبسك اهنا ىلإ يويسبلا
 رس

 .اهسفن ةقباسلا رداصملا _(1
 .19 :3 ءايضلا ،يبئوقعلا _)2

 هتحت جردنيو .تاوذلاو قئاقحلا ةفلتحغ ءايشأ ىلع لاقي يلك :هناب سنجلا ةقطانملا فّرعي ا(3
 ىلع لاقي &ءانبلا ظفلو .روثلاو سرفلاو ناسنإلا ىلع لاقي ،ناويحلا ظفل :لثم .هنم صخأ تايلك
 .فحتملاو دجسملاو تيبلاو ةسردملا
 معأ ئلك تحت جردنيو ةدحاو ةقيقح تحت ةلخاد تاوذلا ةفلتخ دارفأ ىلع لاقي يلك :عونلاو

 ...خلإ بنيزو ةيفصو رمعو دمحاو دمحم ىلع لاقي ،ناسنإ :لثم .هنم
 .هقوف ام رابتعاب اعونو ،هتحت ام رابتعاب اسنج امهدحأ نوكي دقف ،نايفاضإ نامسا عونلاو سنجلاو

 وبأ :رظني- .فيراعتلا طبضل ةفسالفلا اهعضو يتلا سمخلا تايلكلا نم عونلاو سنجلا نأ امك

 .30 /29،يهيجوتلا قطنملا يفيفع ءالعلا
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 ليصأتلا ذاهتجا:لزألا بالا

 ولو ،طّرف نمل باقعلاو لثتما نمل باوثلا دعاو ،لئالدلا كلت يف يركذلاو
 .باقع ال و باوث اهنع بترت امل ةيرارطضا تناك

 ةلبجو رارطضا ةفرعملا هذه لوأ نأ ىريف ليحرلا نب بوبحم نب ريشب امأ
 ،ناتفرعم هدنع هنلا ةفرعمف ،باستكا ةيناثلا و ؛ناسنالا بلق ي 1 اهقلخ

 .(!ةيباستكا ةيناثلاو ةيرارطضا ىلوألا

 :نيمسق يف ةفرعملاو مولعلا رداصم ةكرب نبا رصتخيو
 .ةلدألا لئاوأو مولعلا لصأ وهو ،ةدهاشملاو سحلاب كردي ام "لولد .

 سمخلا ساوحلا دحاب مّلعُي امب الإ فالتخالا هيف عقي الو ،همدقتي ملع الو
 .ةدهاشم هنم تحصو ةساح هل تناك نم لك هتفرعم يف يوتسي

 .ةقيقحلاب هنم مولعملا فرعيو ،ةرورض هب ملعلا عقي برضلا اذهو
 .عورفلا عرفتت هنعو ،ءانبلا حصي هيلعو

 رظنلاو ثحبلاب هانعم كرديو ،لوقعلاب طبنتسملا لئالدلا ملع .يناثلا ٠

 .هتلدأ ضومغو ،هعورف ةرثكل عزانتلاو فالتخالا عقي اذه يفو ةربعلا ليلدبو

 .هيناعم ةقدو

 ةدوجو ةنطفلاو ءاكذلا نم هب هللا لضف امب ءاملعلا لضف زييمت هيفو
 .02)«ىلاعت ةنا ماكحأ جارختسال بلطلا نسحو ،يأرلا

 ©يجهنملا ميسقتلاو يفرعملا ليصأتلا اذهل ةيلمعلا ةجيتنلا ىلإ الوصوو
 مولعلا اورصح ءاملعلا نإ» :هلوقب رداصملا هذه ينوانجلا ءايركز وبأ صخلي

 ،عومجملا لقعلاو ،عوبطملا سحلا يهو ،قرط ةثالث يف دابعلا ىلإ ةلصاولا
 .ا4)نوقحاللا نويلوصألا راس ميسقتلا اذه ىلعو ،اة)اعومسملا عرشلاو

 لصأ لوقعمو لصأ :ةثالث ماسقأ ىلإ عومسملا عرشلا يئوانجلا مسقي مث
 .لصألا لاح باحصتساو

 .٬13رونلا مصألا _(1
 .6 /5 ©تفراعتلا ،ةكرب نبا _(2
 .5 ،عضرولا باتك .ينوانجلا -(3

 ٥قداصلا ثحبلا ،يداررَبلا- -3 : 1 رطانقلا ،يلاطيجلا- 17 : 1 ثفاصنإلاو لدعلا .ينالجراَولا _)4

 .دعب امف ظ55 :1
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 ليللاو ةفرتملا:لؤالا لصفلا 3
 .عامجإلا و ةنسلاو باتكلا :ةثالث لصألاف _

 ىنعمو ‘باطخلا ىوحفو ‘باطخلا نحل :ةثالث لصألا لوقعمو _

 .باطخلا

 ةمذلا لغشو ءثةمذلا ةءارب :ةثالث لصألا لاح باحصتساو _
 .(!)ناسحتسالاو

 .)فاصنإلاو لدعلا يف ينآلجراولا هانبت يذلا ميسقتلا سفن وهو
 ١ :لاؤسلاو رظنلا 3

 مكح امو ؟اهنع لاؤسلا مزلي لهف ،ةيبسك امولع ةعيرشلا مولع تناك اذإ
 ؟ال مأ وه بجاوأ ؟اهيف رظنلا

 ؟نونظو كش ىلإ مأ نيقي ىلإ ؟رظنلا لصوي اذام ىلإو

 ماق نم هب بلطي يذلا ركفلا وه نيدحوملا حالطصا يف رظنلا" موهفم نإ
 .(3)(نظ ةبلغ وأ املع هب

 مولعلا هذه ىلإ لصوملا رظنلا نأ نوملسملا قفتا دقف رظنلا مكح امأ

 نس لامكتساب ،غلابلا لقاعلا ىلع بجي ام لّوأ» نأ ينيوجلا صنو ،‘هلبجاو
 ثودحب ملعلا ىلإ يضفملا حيحصلا رظنلا ىلإ ذصقلا اعرش ملحلا وأ غولبلا

 . ؛5)«ملاعلا

 لصوتيال هنأ نيبتو ،هتدابعو ىلاعت هلأ ةفرعم بوجو ىلع ةعمجم ةمألاو
 فيلكتلا بوجوو .بجاو وهف هب الإ بجاولا متي ال امو ،رظنلاب الإ كلذ ىلإ
 ثحبلاو رظنلا نم دبال ناكف 0 ا ةهج نم الإ ناملعت ال هئادأ ةقيرطو

 .ىلاعت ةلل ةدابع ةيفيكب ملعلا ىلإ لوصولل ،لاؤسلاو

 ةهج نم وهأ ،هبجوم يف اوفلتخا دقف رظنلا مكح ىلع عيمجلا قفتا نئلو

 .7 /6 عضولا ،ينوانجلا _)1

 .18 :1 تفاصنإلاو لدعلا ،ىنالجراولا 2
 .3 ،داشرإلا ،ينيوجلا (3
 .11 /10 داشرإلا ،ينيوجلا (4
 .3 ،داشرإلا ينيوجلا (؟
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 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا

 مهعمو روهمجلاو .(ا)القع هوبجوأ ةلزتعملاف ؟عرشلا ةهج نم مأ لقعلا

 ذ ام ابلق لف ف :ىلعت هوتل ؛تارشلا ةمج نم هربو ةيخا
 هس و .ء .۔ م و ٨ هرم وو س حم ء ,مس ج . . مم ۔ ۔۔ م

 .[101:سنوي] : نؤنمؤيال موق نع رذنلاو تنيالا ىنغت امو ضرالاو ِتروَمَسلا

 .[185:فارعألا] : ضرألاو توملأ توكلم ق اورظني ملوأ ل :هلوقو

 ةهبش ال حيحص ليلد يف احيحص ارظن ناك اذإ الإ املع ديفي ال رظنلاو

 هجولا نم ليلدلا يف رظنلا وه حيحصلا رظنلاو» :يداربلا لوقي هنعو .هيف
 وهو دسافلا رظنلا هسكعو 5(ة)الولدملاب ملعلا ىلإ هر لصوتيو 7 لدي يذلا

 ملعلا ىلإ هب لصوتي الو ،هنم لدي يذلا هجولا ريغ نم ليلدلا يف نوكي يذلا»

 .(4)«لولدملاب

 ملعلا هب لصح ملعلا ينانت ةفآ هبقعت ملو ،هدادس ىلع م اذإفا
 .اثبولطملا

 ةفرعم ىلإ رظانلا جاتحي» ذإ حيحصلا رظنلا طورش ينآلجراولا حضويو
 .ةمألا هيلع تعمتجا ام ةماعو ،ةعيرشلا لهأ تاعضاومو ،ءاملعلا قرط

 هذه نم ءيش لتخا نإو ءاملع هرظن ناك رومألا هذه هل تماقتسا امهمف
 .06)اازيمم القاع نوكي نأ دبالو .انظ ناك طورشلا

 :رظنلا ةجيتن -

 ىلع ةيضابإلا ددش دقو لمعلا هعبتي ملعلاو "ملعلا ىلإ يدؤي رظنلا نإ

 نأ هيلع بجو رظنلل الها ناك نمف ،هنع لاؤسلاو ملعلا باب يف رصقملا
 .لاؤسلا همزل عطتسي مل نمو ‘ثحبي

 نع لاؤس ،نالاؤس لاؤسلاف ؛ماكحأ لاوحألا هذهلو ،لاوحا لاؤسللو

 بجاو نع لاؤس :نيبرض ىلع هب روماملاف ؛هنع يهنم نع لاؤسو هب رومأم

 .11 /10 داشرإلا ىنيوجلا_(1
 = .دعب امف 129 :1 .صيخلتلا ،ىنيوجلا .34/33 :1 فاصنإلاو لدعلا ،ينآالجراولا _(2
 َ .8 داشرالا

 .6 .قئاقحلا ةلاسر يداربلا _)3

 .6 .قئاقحلا ةلاسر ،يدارَبلا _(4
 .6 .داشرإلا ۔ىنيوجلا _(؟

 .34 :1 فاصنإلاو لدعلا .ينالجراَولا ۔-)6
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 ليلدلاو ةفرحملا :لؤألا لصلا

 نع لاؤسلا كرت دقتعا نمف .بدن وهف بودنم نع لاؤسو ،بجاو وهف
 .عامجإب كلاه وهف هيلإ بودنللا

 هنع ثحبلا يف امم ؛هنع لاؤسلا نع دابعلل يفع ام وه هنع يهنملا لاؤسلاو

 :ىلاعت هلوقل .0ا)6الالح لاؤسلا الول ناك دق رمأ ميرحت وأ امكح باجيإ

 .[101:ةدئاملا] :4 م وق وف مكل َدَث نإ ءيش نَعاونتتت ال اونما۔ كيذزآآ امئآي ل

 ؛ةيلج ةروصب لهاجلاو ملاعلا نيب ةيضقلا ديز نب رباج مامإلا مسح دقو

 عطق ؛كنم تئرب الإو يلهج لثم ىلإ عجرا :ملاعلل لهاجلا لاق اذإ » :لاقف

 ؛كنم تئرب الإو يملع لثم ملعا : هاجل لاعلا لاق اذإو لهاجلا رذع هللا
 ٠(2)«ملاعلا رذع هللا علطف

 ناكرا بوجوو ديحوتلاب ملعلاك ،اهلهج سانلا عسي ال اياضق ةمثو
 رئاسو 8ناَضَمَر رهش لوخدب مايصلاو ،غولبلا نيح ةًالئصلا نم مالسإلا

 .اهفارتقا ةلواحمب فلكملا يلتبا اذإ يصاعملا ةمرحو ،اهبوجو ناوأ تابجاولا
 ارفاك دع الإو ‘ة)لئاسملا هذه مكح نع لاؤسلا يف طيرفتلا يف دحأ رذعي الف

 .(4ه)رئابكلا نم ةريبك هباكترال ةمعن رفك

 لهجلاو ديحوت كرشلاب ملعلاو ،ةعاطو ديحوت ديحوتلاو نيدلاب ملعلاو

 .2 ةلكألا 6كىسوم نب داجن۔-6 :1 ،ءايضلا ،يبئؤوعلا _(1

 .76 ،خياشملا ريس ،يخاَمشلا - .207 :1 ،عماجلا .رفعج نبا _(2
 :هتموظنم يف رظنلا نبا لوق كلذ نمو ،لئثاسملا هذه نع بهسم ثيدح ةيضابإلا ةديقعلا بتك يف (3

 لهجلا يف قحلا لهأل رذع هركذ ىرج نإ هيف سيلو
 لصألا يف وأ عرفلا يف كش وأ هلقع هجلاخ نم لكف

 لتقلاب جلوع بتي مل نإ اكلاه هل ادعب هكلاهف
 لفغ اهب لهج يخأ ىلع اهتقو ىتأ نإ تاولصلاو
 لهماو ةحسفلا يف تناف تُمئ مل ام جحلاو ،كلاهف

 لبحلاو قزرلا عاطقنا ىلإ اهتقو هلثم تاوكزلاو
 لكألا يف كلهج عساوف هتاقيم تأي مل ام موصلاو

 لقعلا ةجح هيلع تماق دقو اذه يف كش نم ًرفاكو
 .64 /63 /62 تفاّصو نبا حرشب ،مئاعدلا .رظنلا نبا

 ._(خم) 26 ،تالاؤسلا ،يفوُسلا _(4
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 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا

 .(!)كرشأ دقف هتيصعم نع ىهنو هتعاطب رمأ ةلا ناب ملعي ل نمو كرش هب

 عسي ال اميفو ،هلهج عسي ال ام لك يف ةضيرف ملعلا بلط» ناك كلذلو

 اذإ مه عساو كلذف هلعف دابعلا مزلي ملو هلهج عسي امم كلذ ريغ امأو 5هكرت

 .(2)اسانلا نم ضعبلا هب ماق

 قّيضي نأ دحأل زوجي الف .هلهج مهعسي اميف مهرمأ نم لح يف سانلاو

 .ةلأ ةمحر نم اعساو
 مهيلع سيل ام ىلع سانلا لمح نم» نأ ديز نب رباج مامإلا حضوا دقو

 نأ الإ كلاه هلهجب ىدتعاو هلوقب لض دقف مزاللا ريغ نم لاؤسلا نم

 .(3)(بوتي

 :ملعلا يف نيقيلا تاجرد-4

 ملعو يعطق نيقي ملع :نيمسق ىلإ ناسنإلل لصاحلا ملعلا ءاملعلا مسقي

 .يعطق ربغ رهاظ

 زوجي ال اذهو ©لقعلا لئالد هيلع تلدو ةيعطقلا ةلدألاب تبث ام :لوألاف

 .عئارشلا باب يف ةلدألا لوصأو دئاقعلا ذمتسئ هنمو ،بالقنالاو رييغتلا هيلع

 دح اوغلبي مل امم ؛رثكأ وأ نيدهاش ةداهشك ةينظلا ةلدألاب ملعي ام :يناثلاو

 ‘كلذ ريغ رمألا عقاو نوكي دقو ،رهاظلا بسجب املع ىمسي اذهف رتاوتلا

 .ماكحألا مظعم ي هب اندبعت عراشلا نكلو

 مْضسَج ادإ اونماءَيزلااميأتي ل :لاقو ءاملع انل رهاظلا ملع ةللا ىمس دقف

 ك َةشوتحينت الق نكمم ةمومع نق ةونكيإي مدأ ةئشنت نررديمثتمزتلا
 .[10:ةنحتمملا] دا ركلا

 نا نكستو .. رهظي ام رهاظب انل املع هب مكحي ام ىمسف

 ه ةينكيإيمكعأةكع:هلوق يف ةقيقحلا ملع نهنامياب هنلا ملع ناك نإو ،انسوفن

 _(خم) 100 ،تالاؤسلا ،يفوُسلا _(1
 .و 12 ،ةنوزخملا فحتلا ،يتازملا _(2
 .208 "عماجلا رفعج نبا _(3
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 ليلدلاو ةفرعملا :لؤألا لصلا :3

 .[10:ةنحتمملا] )1(٠

 لئالدلا لعجو ،تاكرشملا حاكن انيلع مرحو تانمؤملا حاكن انل حابأ امك
 .(ةروظحماو حابملا نيب زييمتلل ،نهلاوحأ َرهاظ كلذ ىلع

 يف همزتلاو ةق ٨ ىئلا هررق رمأ وه لب ،ةعيرشلا ماكحأ يف اعدب اذه سيلو

 ةقيقحلا ملع ىلع عالطالا هناكمإ مغر هب ىلاعت ةللا هفلك ام وهو ءاضقلا
 .(3) مهرارسأ ىلع علطيو سانلا ةقيقح ةققح د نأ فلك ام هنكل ©يحرلا دييأتب

 نأ مُكَضْعَب لعلو ين وُميصتخت مكل رشب انأ أ امإ :لاق يذلا وهو

 تضق نمق .عمسأ ا وخ ىلَع ه يفناق ؛رضن ؛ضخَب ني هجحب َنَحْلأ درك
 .(4) «رائلا 7 ٌةَعْطَق ه هل عطقأ ام امف ذخأت ة الف اَئْيَش هيخأ قَح مم

 سفنلا نوكس يف ةربعلا نأل ؛ةعيرشلا رسي نم . رهاظلا ىلع .اسأ ءا يو
 نيدلا يف نإف ؛نظلاب نيقيلل اعفر اذه سيلو ،ليلدلا ةحص ىلإ بلقلا ةنينأمطو
 عفدت ةطقللا نأ ةنسلا يف تبث دقف ؛ةنينامطلا لوصح اهانبم ماكحألا نم اريثك

 .(5) (!اهؤاكوو اهنصاقع اهئرامآ» .ف يبلا لوقل كاهل يعملا اهب يتاي ةمالعب

 .9 فراعتلا ةكرب نبا .)1

 .9 فراعتلا ةكرب نبا _۔2

 9٥. فراعتلا ةكرب نبا (3

 ماكحألا باتك يراخبلا حيحص .. .ةملس مأ قيرط نم .يراخبلا _-(4

 .6769: ثيدح موصخلل مامإلا ةظعوم باب

 3129:ثيدح ءاطخأ اذإ يضاقلا ءاضق ف باب ةيضقألا باتك دواد يبأ ننس

 لوسر نع ماكحألا باوبأ 5 هلا لوسر نع زئانجلا باوبأ حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس
 .1296:ثيدح ٬هل سيل ءيشب هل ىضقي نم ىلع ديدشتلا يف ا ام باب ة هللا

 لوُسَر لأس الُجَر تأ هنع هلا يبضَر ئنهُجْلا دلاخ 7 دنز نع: يراخبلا يف ثيدحلا صن ۔(5
 اهداق اهبر ءاج نإف اَهب قننتنسا مث اَهَصاَقِعَو اَهَءاَكو فرغا مث ةنس اَهفَرَع لاق ٍةَطَعْللا نع هلف هللا

 لوُسَر اي لاق بثألل وأ كيحخآل وأ كل ئه ام اهذخ لاق مَتَْلا ةَلاَضَق هللا لوُسَر ا ولاق هيلإ
 ام لاق مث ،ههْجَو رمحا وأ ؛ُهاتتجَو تّرَمخا ىح هف هللا لوُسَر َبيضْعَف لاق ؟ليإلا ةلاضف للا
 7 اَهاَقْلَي ىح اهؤاقسَو اهؤاذجحَ اَهَعَم ؟اَهَنَو كل

 هيلع اهدر ةنس دعب ةطقللا بحاص ءاج اذإ باب ؛ةطقللا يف باتك .يراخبلا حيحص
 .2324:ثيدح

 .3334:ثيدح ،ةطقللا باتك ملسم حيحص
 اهؤاقسو اهؤاذح :يفرص ثجب
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 3 ليصأتلا ذاهتجا:لؤألا باتلا

 يف قدصلا لصح اذإ تامالعلاب اهعفد زوجيف اًريفو الام ةطقللا نوكت دقو
 دق ةنيبلا نأ املع ،ةلداعلا ةنيبلاب اهميلست زوجي امك سفنلا نوكسب اهيعذدم

 "مكحلا ديفت ةداهشلاو .رهاظلا يف ةلداع اهانملع نإو ،ةقيقحلا ي ةبذاك نوكت

 .(!)يقيقحلا ملعلا ديفت الو

 امب اهل يعدملا قيدصت يف انبولق نوكسب دبعتلا هجو ىلع كلذب انرما دقو
 دحأل لاق هك هنا يور امل ںاذهب اضيأ ةدهاش ةنسلاو تامالعلا نم هدنع

 لدتسي نأ ت ىنلا هرمأف .ات)؛‘كسفن تفتسا ،ةصباواي» :هلاؤس دنع هباحصأ

 ` .ةهسفن نوكسو هبلق ليلدب هملع ىلإ جاتحي ام ةحص ىلع
 ىمعألا نأ ةعيرشلا ماكحأ نم ريثك هب يرجي سفنلا نوكس نأ ىلع لديو

 نوكسب ةللا ءاش ام ال إ اهلك هلاوحأو ،ءاطيو جوزتيو جوزيو ©يتفي و ربخي
 .(ه}»سفنلا

 ملعي نأ ريغ نم اهؤطيف ةمئان يهو هشارف ىلع ةأرما يتأي لجرلا كلذكو

 ال نأ سايقلا ناكو .ةيراجلا ةداعلاو بلقلا نوكس الإ هعم نيقي الو ،هتجوز اهنأ
 ىلع رتسيو ةفلكلا ففخ ةللا نكلو .هتجوز اهناب نيقي ملع هل نوكي ىتح اهيتأي
 .[185 :ةرقبلا] 4 َرنُمْلُمكب ديريال رنُمْلَا هيتآ يرثو دابعلا

 9 و

 مهلاوقأب نوذخاي امك .مهيناوأ ريهطتب مهلوق يف نايبصلا سانلا قلصُيو

 لوسر نع ماكحألا باوبأ ه هنلا لوسر نع زئانجلا باوبأ .حيحصلا عماجلا يذمزتلا ننس

 1330:ثيدح "منغلاو لبإلا ةلاضو ةطقللا يف ءاج ام باب ه هنلا

 ىلوم ديزي نع ، نمحرلا دبع ىبأ نب ةعيبر نع © رفعج نب ليعامسإ انثدح : لاق ةبيتق انثدح
 اهفرع " " : لاقف ، ةطقللا نع ة هللا لوسر لأس الجر نأ ، ىنهجلا دلاخ نب ديز نع ، ثعبنملا
 لاقف ، " " هيلإ اهداف اهبر ءاج نإف ، اهب قفنتسا مث ، اهصافعو اهءاعوو اهءاكو فرعا مث 9 ةنس
 " " بئذلل وأ كيخأل وأ كل يه امنإف ©} اهذخ " " : لاقن 6 منغلا ةلاضف ٠ هللا لوسر اي : هل

 ههجو رمحا وأ ، هاتنجو ترمحا ىتح ة ىنلا بضغف : لاق ، لبإلا ةلاضف ك هللا لوسر اي : لاقف

 © ثعبنملا ىلوم ديزي ثيدحو " " اهبر ىقلت ىتح اهؤاقسو اهؤاذح اهعم ؟ اهلو كل ام" : لاقف .
 .هجو ريغ نم هنع يور دقو 0 حيحص نسح ثيدح دلاخ نب ديز نع

 .و 1 .صيصختلا .يدنكلا _.)1

 ؛ةقرلا لزن يدسألا دبعم نب ةصباو ثيدح ،نييماشلا دنسم ؛لبنح نب دمحأ دنسم _(2

 .17689: ثيدح

 .16 ،فراعتلا ،ةكرب نبا _(3
 _(خم).348.دييقتلا ،ةكرب نبا _(4
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 ليللاو ةفرعملا :لالا لصفلا 7

 .0الكلذ يف مهفدص ىلإ سفنلا نوكسل مهسفنأ نع هب نوربخي اميف
 هل انمكح نينس عبرأ ىلإ ةاجن هل ملعُي ملو رحبلا بكر وأ عبسلا هلمح نمو

 .02)هفالخ نيقيلا نوكي دقو ،ترلملاب

 نم انل رهظي امل ناميإلاو حالصلاو رتسلاب سانلل انتداهش نإف اضيأو»
 نيقي ريغ نم مهتبحم ضرف انيلع بجيف ،مهقدص ىلإ انسوفن نكستو مهلاوحأ
 .(3)امهبيغم يف انم

 هيلع امو ةعيرشلا ماكحأ لهج نم هيلإ بهذي ام ىلع دبعتلا ناك ولف »
 نيقيب الإ لوزي ال انيقي هانملع ام نأو ثءاهقفلا بهاذم نم مهلامعأ نم سانلا

 .)رابخألا هذه نم ءيش تبثي ملو راثآلا تلطبل ،هلثم

 ىلع عرشلا ةلدأ ترتاوت دقف فالتخالاو داهتجالل الاجم سيل رمألاو

 ةكرب نبا مسحو .باوصلا نع ىأن دقف اهيف قحلا فلاخ نمو ةلأسملا ةيعطق

 ام ريغ اوملعي نأ مهفلكو ةقيقحلا ملع ىلع سانلا لمح نمو» :هلوقب ةيضقلا

 ارتجاو ،نيملسملا ىلع لوقلا مظعأ دقف ،اولدتساو ... اودهتجا اذإ مهدنع

 .(5)«نيملاعلا بر باتك ةفلاخم ىلع

 ةجحلا مايقو ليلدلا موهفم:يناثلا ثحبلل

 صنب ©قلخلا نم ةياغلا وه فيلكتلا نأ مالسإلا يف ةيهدبلا رومألا نم

 مل ناسنإلاف .[56:تايراذلا] ه نيوبع الإ ينالو نل تتَلَحاَمَو /

 ىدسلاو» .[36:ةمايقلا] :& ىدس ري نأ نمالاب . بآ لت ىدس الو اثبع

 امهب هنلا دبعت ناذللا يهنلاو رمألا وه فيلكتلاو .ىهني الو رمؤي ل .
 ٠(هرانلا و ةنحلا قلخ امهلجألو ،قلخلا

 ذإ ،فيلكتلا بوجوب قلخلا ىلع ةجحلا تابثإ نم ملعلا اذه لبق دب الو

: _.)1 

 .37 فراعتلا 5ةكرب نبا _2

 _(حخم ) .345 دييقتلا ةكرب نبا 3

 ( .1 دييقتلا ةكرب نبا _(4

 .٥11تفراعتلا ،ةكرب نبا_(5

 .ظ 1 ةلدألا ،يطوئنلا 6
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 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا

 :ىلاعت ن ل لا اق امك ‘باقعلاو باوثلا بترتيو ،رذعلا عطقي ةجحلا ةماقإب

 و۔ ۔ ۔۔رم س ر ري
 لسرلا َدَعب ةجح متلا َلَع ںياَلل دوكي الل يرذنمَو َنرِتَبَم السر

 .[165:ءاسنلا] : اًكيكَح اًريزَع هنآ هللأ َناَكَو

 نع ثيدحلل ايرورض الخدم ليلدلاو ةجحلا موهفم ديدحت ودغي انهو
 .ةلدألا ماسقأو ةجحلا مايق

 :ةجحلا موهفم -1

 !هيف روظنملا ءيشلا ةقيقح رظانلل هب عقي ام» اهناب ةغللا يف ةجحلا فرع
 .(ا)ةجحمو ةجح دصاقلا قيرطلا يمس هنمو كدصق اذإ .جحي جح : :مهلوق نم

 دصاقلا قيرطلل لاقي» :هنأب ىليلعتلا يوغللا ىنعملا اذه ىبئوَعلا دكؤيو

 قيرطلا يف ةماقتسالا يهو ةجحلا نم ةذوخام ةجحلا نأك .ةجح ميقتسملا

\ ٩ 

 .ت؛؟صضرغلا ىلإ يضاملا

 رفظلا هب نوكي يذلا هجولا اهناب ةغللا يف ةجحلل رخآ ىنعم تبثي امك
 .ةموصخلا دنع

 الل :ىلاعت هلوق كلذ نمو ]ةلطاب تناك نإو ةجح اهتيمست حصيو

 نم الإ يأ .[150 :ةرقبلا] :ئ مهنم خ .اونظ كيزا الإ ةبح ح ةبح مكيلع سيا نوكي

 )...هجاجتحاب ملظ
 نأ يف امومع نيملكتملاو ةيضابإلا ييلوصأ تارابع براقت وأ قفتتو

 نأ امك.ا5)ا همصخ ىلع ناسنالا اهب جتحي ىتلا يه ) :احالطصا ةجحلا

 ©بلاغ ججاحم تناف كل تناك نإف ،كيلع نوكت دقو كل نوكت دق ةجحلا
 .بولغمو جوجحم تناف كيلع تناك نإو

 .ظ 2 ،ةلدألا ،يطونثملا _(خم).111 ،تالاؤسلا ،يفوُسلا _(1
 .208 :1 ةلكألا ۔ىسوم نب دابن _.241 :1 ،ءايضلا ،ىيئوَعلا _(2
 .242 :1 ءءايضلا 6ىبئوعلا 3
 .109 /1:108 ،ةلكألا .ىسوم نب داجن _(4
 .241 :1 ،ءايضلا ،ييئوعلا _.108 :1شةلكألا ۔ىسوم نب داجن _.329 :1 .عماجلا \ةكرب نبا _(5
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 ليللاو ةفرحملا :للا لصفلا %

 :ليلدلا موهفم -د

 ىلإ اهب لصوتي ىتلا ةمالعلا ىلع قلطيو ‘دشرملا :ةغللا يف ليلدلاو
 .(!)ءىشلا

 رومألا ةفرعم ىلإ هب لصوتي ام لك» هناب ينآلجراولا هفرع حالطصالا يفو
 نكمي ام ليلدلا» :هلوقب هترابع يحاورلا بتهو .ت)اةيرورضلا ال ةيرظنلا
 فيرعت نم بيرق وهو .‘ة)؛يربخ بولطم ىلإ هيف رظنلا حيحصب لصوتلا
 قبس دقو .ا4}})يربخ بولطم ىلإ هيف رظنلا حيحصب لصوتي ام» هنأ .يدمآلا

 ملعي ال ام ىلإ اهيف رظنلا حيحصب لصوتي ىتلا» اهنأ ةلدألا دح نايب ىلإ ينيوجلا

 .(5)«ارارطضا ةداعلا رقتسم يف
 ةيعطقلا رومألا ىلع ليلدلا لومشم يملاسلا مامإلا مّمع امنيب اذه

 ،لولدملا هب فرعي ام لك وه» يتآلاك هفيرعت ءاجو ،ةيعرشلاو ةيسحلاو ةينظلاو

 لقعلا و سحلا يمس ىتح .يعطق ريغ وأ ناك ايعطق ،ايعرش وأ ناك ايسح
 حجرملا ليلدلاو .ةلدأ اهلك صوصنلا رهاوظو داحآلا ربخو سايقلاو صنلاو

 .66)«اليوأت ناك اينظ ناك نإو اريسفت ناك ايعطق ناك نإ

 هتاقتشم اونيب نإو ،ليلدلا فيرعتب ةيضابإلا يبلوصأ روهمج نعي ملو
 هب لدتسملاو لدتسملاو لادلاو لولدملاو لآلدتسالاو ةلالدلا لثم .اهيناعمو

 .7ليلدلا بلطو لالدتسالا لوح موحت اهلكو ،هيلع لدتسملاو هل لدتسملاو

 :ليلدلاو ةجحلا نيب قرفلا

 امومع امهنيب نأب ةجحلاو ليلدلا نيب ىسوم نب دابغو يبئوَعلا قرفيو
 ليبسلا ىلإ دشرملا نأل ةجح ةلالد لك سيلو ةلالد ةجح لكف ،اصوصخو

 .12 :1 سْسشلا ةعلط حرش ،يملاُسلا (!
 .34 :1 فاصنإلاو لدعا ينج راولا _)2
 .75 :1 رهوجلا راثن .يحورلا _)3

 11 :1 .ماكحألا لوصأ ف ماكحإلا .يدمآلا يلع يبا نب يلع ۔-(4

 .8 داشرإلا .ينيوجلا _(5

 .12 :1 سْمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا (6
 نب داجن۔.ظ 2 /و 2 "نايبلاو ةلدألا يطونثملا- .ظ 36 ،‘فحتلا ،يتازملا :يف تافيرعتلا هذه رظني )7
 .34 :1 ©فاصنإلاو لدعلا .ينالجراَلا بوقعي وبا-.103 /102 شةلكألا ىسوم
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 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا

 ةجح سيلو ىمسملا ىلع ليلد مسالا نأ امكءهيلع ةجحب سيلو هيلع ةلالد
 ةجح وه ليلدلا» نأ ىلع ًصنف ،دحاو ىنعملا نأ ةكرب نبا ىري امنيب .ااهيلع

 هسفن حصان نم هلكاشي امو اذه ةفرعم ةحص مدعي ملو ...قلخلا ىلع نل
 ."هداشرإ يف ىلاعت ةلأ ىل بغرو اهل دهتجاو

 ين امهادؤم نإف ،ةغل نيتظفللا يناعم تفلتخا نإو ©يأرلا اذه ىلإ ليمنو

 ةللا دوجو ىلع ليلدلا ةحص نإ ذإ ،دحاو ةيلمعلا ةيحانلا نم حالطصالا
 كلذكو "ناميإلا اذه بوجو ىلع ةجحلل امايق ربتعي اذهو ،هب ناميإلا يضتقت
 .فيلاكتلا رئاس يف رمألا

 :ةجحلا توبث -3

 هدابع ىلع انلا ةجح نا نآرقلا ريرقت ىلإ ادانتسا ةييضانإلا رداصملا قفتت
 ةجحلا مهيلع ماقا» دق ىلاعت هئلاف ،فيلكتلا هيلع بترتي يذلا ملعلاب تماق
 دقو {©ةكلذب ةللا مهرذعي مل ةلأ ة ةجح هب تماق ام اولهج اذإف .هتفرعمب
 أهلَعَت ع نمو ۔ةيفَتلَق رصبأ نمك مكير نم زراَصب مكاج قل :لاعت لاق
 .[:04:ماعنألا] ه ظيِفَع مكيلَع اتآ امو

 قطنم قفو ةيلقع تاملسم نم ةجحلا موزل تابثإل ينالجراولا قلطنيو
 لبق عرفلا روهظ لاحم هنأ» نيبف ،قيرط رسيا نم ةجيتنلا ىلإ يضفي ميلس
 تاناهربلا هوجوب لطاب وا قح ىلع نهربم نهربي نأ لاحمو لصألا توبث
 3هب هرارقإو قحلا ةفرعم نم دب الو ... هب رقي الو ناهربلا فرعي ال نم ىلإ
 ،نيهاربلا مظعأ هنيهاربو .ججحلا مظعأ نآرقلا ججح نأب يخأ اي تنقيت دقو

 نم قح هنأ الوأ نآرقلا تيبثت دت يف مالكلا عقي ىتح ركنم لهاج يف كعذني نلو

 نم نوللا ىري نأ لاح هنأ امكو .هل نآرقلا حاضيإ يف عرشت كانهف ةلأ دنع
 رقيو قحلا فرعي نأ لاحمو ... عمسلا دقف نم توصلا عمسيو ،رصبلا دقف

 ةداع اذكهو ،هقرط فرعي ال نم ناهربلا فرعي الو ناهربلا فرعي ال نم هب

 .108.ةلكألا .ىسوم نب داجن-.242 /241 :1 ،ءايضلا ،يبئوعلا _(1
 .329 :1 .عماجلا ةكرب نبا _)2

 .204 :1 عماجلا رفعج نبا _(3
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 ليلدلاو ةفرتملا:لؤالا لصفلا
 خ

 .0!اهلك رومألا ين نلا

 قدصو ةلاسرلا ةحصو يحولا توبث نع عرف نآرقلا ةيجح تابثإو
 رومألا نع ثيدحلا دري م .مالكلا ملع يف اهل لدتسي لوصأ كلتو ،لوسرلا

 ىلع نيدلا ضرف اهب تبثي ثي ىتلا ةجحلا ام :لئاس لأس نإف» ،نآرقلاب تبثت ىتلا

 .(2)«لسرلاو باتكلا :لقف ؟دابعلا

 نأل ©يقطنم رمأ اياضقلا هذه تابثإ إ ين عمسلا ليلد ىلع ىلع دامتعالاو

 ضمغأ ةلا نيد ملعف» اهكاردإب لالقتسالا لقعلل نكمي ال عرشلا ماكحا
 نأ ىلع ءاملعلا قفتا كلذلو .هيبنتو ميلعتب الإ لاني الو ،لوقعلا نم دعبأو

 ام لعف ىلإ اهب نولصي ىتلا بابسألا مهنع سبحيف ائيش هدابع فلكي ال ةللا

 .(3)(هب مهفلك

 ةيتآلا ةلسلسلا يف عرشلا ةلدأ ريوصت ىلإ يطوششللا صلخ كلذلو
 امأف ، ،عمسلا يناثلاو لقعلا امهدحأ : :نيهجو نم كردت فيلكتلا ةفرعمو)

 لصأ باتكلاف سايقلاو عامجإلاو ةنسلا و باتكلاب هملع تبث ام وهف عمسلا

 كلذ مسقنيو ،سايقلل لصأ عامجإلاو .عامجإلل لصأ ةنسلا و ةنسلل

 .(4)«...اماسقأ

 :ةثالث اهلعج ذإ ةلدألا ميسقت ف رخآ ىحنم وحنيف ينالجراولا امأو

 عومسم ١ عرشل ا مسقنيو . عومسمل ١ عرشل او عومجم ١ لقعل او عوبطم سحل |»

 لصأل ا مسقنيو .لصأل ا لاح باحصتساو لصأ لوقعمو لصأ :ماسقأ ةئالث

 :ماسقأ ةثالث لصألا لوقعم مسقنيو .عامجإلاو ةنسلاو باتكلا :ماسقأ ةثالث

 مسقنيو &ةربعلا وهو باطخلا ىنعم و باطخلا ىوحفو باطخلا نحل

 ةمذلا لغشو ةمذلا ةءارب :ماسقأ ةثالث لصألا لاح باحصتسا
 .(5)!ناسحتسالاو

 ورمع وباف ،افيرط اميسقت ججحلا هذه ميسقت ىلإ نيبلوُصأآلا ضعب ليميو

 .3 /2 :3 ،ناهربلاو ليلدلا ،ينآلجراولا _(ا
 .و 0 فحتلا .يتازملا _)2

 .و 14 نيدلا لوصأ .يطوننملا )3
 .ظ 1 ثةلدألا ۔يطونننملا _)4
 .18 :1 فاصنإلاو لدعلا .ينألجراولا ۔(5
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 3 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا

 ةينلاو ملعلا لمعلا يف ةجحلاو شةنابتسالا ملعلا يف ةجحلا» لعج يفوُسلا

 6يهنلا ةيصعملا يف ةجحلاو ،رمألا ةعاطلا يف ةّجحلاو ،ةفرعملا لهجلا يف ةجحلاو

 ةجحلاو 52)نامتكلا ؛عطقت ال ىتلا ةجحلاو “!دروهظلا ؛عطقت ىتلا ةًّجحلاو

 ةمدقتملا ةّجحلاو بلقلاب ريمضلا ةنطابلا ةّجَحلاو "ناسللاب قطنلا ةرهاظلا

 .لقعلا فيلكتلا يف ةجحلاو خ دمحم ةفناتسملا ةجحلاو لفقل مدآ ةجح
 اهب مصتعي يتلا ةجحلاو "ناميإلا رفكلاو لالضلا نم دابعلا مصعت ىلا ةجحلاو
 نيدلا ضرف اهب تبثي ىتلا ةجحلاو ،ةنسلاو باتكلا رفكلاو لالضلا نم دابعلا

 ئطخملا إاطخو بيصملا باوص يف ةّجحلاو كلسرلاو بتكلا دابعلا ىلع

 .(ة)اةنسلاو باتكلا نم هيلع عمتجملا لصألا
 كلسرلاو بتكلا لقف ؟اهمظعأو اهالعأو ةجحلا لضفأ ام ليق نإفاا

 . دحاو نيمأ اهاندأو 5نانيمأ اهطسوأو

 .04»ةربعلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا مارحلاو لالحلا يف ةجحلاو

 ةجحب ديحوتلا لصأ نوتبثي ةيضابإلا نا ةروكذملا صوصنلا نم انل صلخيو
 ` .عمسلا ةجحب فيلكتلا بوجوو ،لقعلا

 هللا ةفرعم هيلع بجو الزعنم رحبلا رئازج ف ناك نم نأ يبئوقلا ررقيو

 .(5)هلهج ف لقع يذل رذع الو لاعت

 نم ءيش ف هل مكح ال لقعلا نأ نايبب يملاسلا مامإلا هحضوأ ام اذهو

 عرشلا لبق بوجو الف .باقعلاو باوثلا هنع بترتي يذلا يعرشلا بوجولا
 الف اعناص نوكلا اذهل نأ لقعلا كردأ نإو .عورفلاو لوصألا نم ءيش يف

 اهناطلس ةماقتساو ةملسملا ةلودلا مايق لاح وهو.ةيضابإلا دنع نيدلا كلاسم نم كلسم روهظلا _(1
 ةاشن ،ىلوألا ةقلحلا .خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا .رمعم يحي يلع :رظني- .اهئادعا ىلع اهروهظو
 .54 يراضحلا دعبلا ،يريبعجلا تاحرف- .3 ‘يضابإلا بهذملا

 نع نيملسملا زجعو روجلا ةبلغو ةلودلا فعض لاح وهو نيدلا كلاسم نم اضيأ نامتكلا _(2

 قفو نيملسملا نوؤش ىعرتو .مامإلا ماقم موقت مهنم ةعامج مهرومأ نولويف .نيدلا ماكحأ ةماقإ

 © رمعم يلع :رظني _ .ةبازعلا ةقلحب ةيضابإلا خيرات : ةئيحلا هذه فرعتو .ةنسلاو باتكلا يده

 .95 ص .قباسلا عجرملا

 .و 20 ،فحتلا ،يتازملا _.110 ،تالاؤسلا ،يفوُسلا ورمع وبأ _(3
 .111 ،تالاؤسلا ،يفوُسلا _(4
 .39 :2 .نامع ءاملعو ةمئأل تاباوجلاو ريسلا نمض "ةريس ،يبئؤوَعلا _(5
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 ليللاو ةفرعملا :لوألا لصفلا 3

 لقعلا نوك اذه ضقاني الو .01)عرشلا اهب دري نأ الإ "هل ةدابع كلذ بجوي

 فيلكتلا بوجول يرورض لقعلا دوجو نآ هانعمو .فيلكتلا ةحصل اطرش
 .يلقعلا بوجولا ىلع افقوتم سيل يعرشلا فيلكتلا بوجو نكلو لاعرش
 .02)هيف سبل ال حضاو نيتيضقلا نيب قرفلاو

 > ،عرشلا نم هتجح مايقب دابعلا مزلي ر نأ تبث اذإ

 اهرصح ةديدع اقرط فلكملا ىلإ ةجحلا هذه غولبل نإف .ةجحلا مايق لبق
 :ةثالث يف يفوُسلا

 نآرقلا يفو .ةعطاق ةجح هذهو ،هسفنب مكحلا لوسرلا غلبي نأ :اهلوأ

 .قيرطلا اذه تابثإ يف ةريثك تايآ

 لَع مكل يب اتلوُسر مكاج ك يتكنآلمأتت > :لاعت هلوق كلذ نم
 طزتو طشم كءاج دَمَ رذن الو ريشت م انءاج ام اولوعَت نآ لسرلا َنَ .2۔وو .م علس ۔ےہ دع .۔ ۔ . م غ

 مص صم مص

 كدب ات ةنر :هلوقو .[19:ةدئاملا] : ريدق تت 7 1
ُِ 
2 

 م م ةرتف 22<

 .[37:رطاف] : {كذَت نم هيف

 « ¡كير ني قحلي لوسلا مكا دم شاتلا امياتي )ف :هلونو
 .[170:ءاسنلا]

 نم» :لاق هنأ ةث هنع حص امك اهباتك وأ لوسرلا لوسر غلبي نأ :اهيناث
 .3«ينبذك دقف يريمأ بتك نمو .ينعاطأ لقف يريمأ عاطا

 .42 ،لوقعلا راونأ قراشم ،يملاسلا _(
 ديحوتلا نوتبثي ةيضابإلا نأ حلصم نمحرلا دبع ركذو .44 ،لوقعلا راونأ قراشم ،يملاسلا 2

 رامع يباو .43 /42 قراشملا يف يملاسلا نع صوصنب دهشتساو ،لقعلاب ال عمسلاب اهلك عئارشلاو
 بابجإ نيبو ،ديحوتلا ىلع اليلد لقعلا نوك نيب قرفلا نيبي هانركذ يذلاو .139 :2 زجوملا يف

 .91 ءابهذمو ةديقع ةيضابإلا .حلصم نمحرلا دبع رظني- .ديحوتلا
 عماجلا بيبح نب عيبرلا . "يريمأ " سيلو "يرمآ " عيبرلا دنسم ف ثيدحلا درو )3

 .19 :1 .47 ثيدح 7باب. حيحصلا

 "رَمَو هللا عاطأ دقف ينعاطأ ( :رم لاق ا هللا لوُسَر نأ» ةريره يبأ نع يراخبلا ين هظفل دروو
 7 دقف يريمأ ىصع نمو ينعاطأ ذ دقف يرييأ عاطأ نمو هللا ىصع دقف يناصع

 ؛رمأآلا يلواو لوسرلا اوعيطأو هنا اوعيطأ و ىلاعت هنلا لوق باب .ماكحألا باتك ؛يراخبلا حيحص
 . 65738: ثيدح
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 ليصأتلا ذاهتجا:لؤألا بالا

 :ىلاعت هلوقل 8هتيججب عمسي ىتح نيدلا ىلع ناك نمل هتعسوت :اهثلاث
 ترشتنا < ۔۔ہم ے۔ .ه 2 ء

 ت رومتي امن مهل تييبي ىح مهن ده ذإ إَدَحجب اموق لل هللا ت راح اَمَو

 .(!)عوطقم هرذعف نيد ىلع نكي مل نمو .[115:ةبوتلا] : رم ميلع ن ك لكي هلأ نإ

 لبق لوسرلا لوسر لتق نم» :لاقف فنصلا اذه ىلع يفوُسلا ددش لب

 .2)اكرشم وهف ةجحلا دعب هلتق نمو ،قفانم وهف ةجحلا غولب
 عسي ام ديدحت يهو ةماه ةيضق نيدلا ماكحاب لهجلا ىلع بترتي امك

 ىّمسي الو ،ةيفاع يف هيف لهاجلا لظي هلهج عسي امف ،هلهج عسي ال امو هلهج
 هملع اذإف ،هب ملعلا همزليف عيش لهج هيلع قيضي ىتح ،ئفاعم وه لب الهاج

 .ملعلا دعب هيف كشلا هعسي ل

 دبي مل نإف ؤ ملعلا همزليف اهئادأ تقو نيحي ىتح اهلهج ءرملا عسي ةالصلاف

 هعسي الف ،اهتيفيكب ملع هغلبي ىتح ،هلقع يف نسح امك ىلص.١ ،هل نيبي اربعم

 .<ة)!تامرحملاو ضئارفلا رئاس كلذكو ،اهدعب كلذ يف كشلا
 اهمدع نإو "نايبلاو ةجحلا سامتلا يف دهتجي نأ فنصلا اذه ىلع ةَجحلاو

 .[46:تلصف] ه ديم وللب ,كير امول هرذع ةجح تماق

 ماكحألا ةلدأو ،لقعلا ةيجح :ثلاثلا ثحبملا
 دقف .لازي الو ديعب دمأ ذنم يرشبلا يركفلا روحم لقعلا عوضوم لظ

 نيناوق هل اوعضوو كةفرعملل اردصم هودمتعاو "مهتفسلف يف نانويلا هثحب

 .اهيلإ لصوتي ىتلا جئاتنلا ةمالس نمضت

 هب هنأل لقعلا دبعلا ىلع هب ةللا معنأ ام لضفأ نم» نأ ىلع اوعمجاو

 نأل .فيلكتلا هب همزليو مذلاو دمحلا هب بجيو حيبقلا نم نسحلا فرعي

 هنع طقس لقع هب نكي ل نمف .نولقعي امب ءالقعلا بطاخ امنإ ىلاعت ةنا

 .3507: ثيدح ةيصعم ريغ يف ءارمألا ةعاط بوجو باب "ةرامإلا باتك - ملسم حيحص

 .19 ‘تالاؤسلا .يفوُسلا _)1

 .19 "تالاؤسلا .يفوُسلا _2

 .73 /72 :1 .عماجلا رفعج نبا _(3
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 ليلتلاو ةفرعملا :لزألا لصلا

 .()اةمألا عامجإب فيلكتلا

 كةفرعملا ملاع ف ةزيمتم ةفاضإ لقعلا ثجب : مالسإلا ءاملع ماهسإ ناكو

 ىلع زيكرتلا ىلإ مهدشرأ ذإ ،مهثوحجب يف ازراب ينآرقلا هيجوتلا رثأ رهظ دقو
 جهنملا سسأ اوعضوو ©يملعلا ثحبلا جهانم انل اوجتنأف ،يلمعلا بناجلا

 .(2)”ةرصاعملا اهتراضح ابورأ تداش اهيلعو ،ىيرجتلا

 نع اوثحب دقف مالسإلا ءاملع اهيف ضافأ ةريثك بناوج لقعلا لاجم يفو

 نعو هلمعو هرظن لاجم يفو هتاردقو هتيمهأ نعو .هتقيقحو لقعلا ةيهام

 رظنلا ضراوع يه امو ؟اطخلا هيرتعي مأ هلك باوص وهآ هب لصاحلا ملعلا

 ؟لقنلاب لقعلا ةقالع امو ؟ةيرظن مأ ةيرورض ةيلقعلا ةفرعملا لهو ؟حيحصلا

 كلانه ام ىلإ ؟لماكتو رزآت مأ ؟ماصخو عارص مأ ؟لالقتساو لاصفنا يهآ

 ...اياضقلا نم

 اليلد هتيحالص ىدمو لقعلا نع ءاملعلا ثحب هقفلا لوصأ لاجم يفو

 سايقلا له ؟لقعلا ىلع ةدمتعملا رداصملا يه امو ماكحألا تابثإل

 ف لقعلا رود امو ؟ةيلقع مأ ةيلقن ةلدأ اهريغو ءارقتسال او باحصتسال او

 ؟ضرلاعتلا دنع اهنيب حيجزتلا يفو ؟اهدصاقمو اهللع كاردإو صوصنلا مهف

 ءايشألا مكح امو ؟عرشلا مأ لقعلا صاصتخا نم حيبقتلاو نيسحتلا لهو

 مكح امو ؟ةثعبلا لبق عرشب 7 : ينل ا ناك لهو ؟عرشلا دورو لبق

 .؟سانلا نع اعطقنم ةريزج يف ناكو مالسإلا ةوعد هغلبت ل نم

 نيب ابصخ ايملع اراوح تراثأ اياضق تنمضت اهريغ ةريثك ةلئسأو هذه

 ملع نيدايم نم اهضعبو لوصألا ملع ميمص نم اهضعب مالسإلا ءاملع
 اهنيب لصفلا نم نوُثلوُصأآلا نكمتي مل ىقثو جئاشو نيملعلا نيبو ؛مالكلا
 .تالواحملا مغر اهلك

 لاجم ديدحتو ،فيلكتلا اهب مزلي ةجحو اليلد لقعلا نوك زاربإ لواحنسو

 8 .63 :1 ،نيبلاطلا جاهنم ۔يصقشلا )1

 .د :قيقحتو ةمجرت .برغلا ىلع عطست بَّرَعلا سمش {هكنوه ديرغيز :لاثملا ليبس ىلع رظني _(2
 فلتخم يف مهماهسإو نيملسملا ةراضح ةثحابلا تفصنأ باتكلا اذه يفو .يلع نينسح داؤف

 لقعلا ةظقي ىلع مهرثأ تنيبو .نونفلاو بادآلاو ةرامعلاو تايضايرلاو بطلا يف ،ةفرعملا لوقح
 .مويلا ةيبرغلا ةراضحلا تماق مهدوهج ىلعو .يبورألا
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 3 ليصأتلا ذاهتجا:لؤألا باتلا

 .ةيضابإلا ءاملع تاداهتجا يف لقعلا لمع

 ١ :لقعلا ةقيقح -1

 .دحاو ىنعمب بلقلاو لقعلاو .قمحلا دض ،ىهئلاو رجحلا ةللا يف لقعلا
 نع اهدريو هسفن سبحي يذلا وه :ليقو .هيارو هرمأل عماجلا وه لقاعلاو
 .0ا"كلاهملا يف طروتلا نع هبحاص لقعي هنأل القع لقعلا يمسو .اهاوه

 مهعمو نيملسملا ءاملع لاوقأ تنيابت دقف يحالطصالا بناجلا يف امأ
 ةيئام" اهامس ةلاسر يبساحملا ثراحلا هيف بتكو ،لقعلا ديدحت يف ةيضابإلا

 لقعلا ")2(٠

 مولعلا نم هنأ ىلع ليلدلاو ،ةيرورض مولع» هناب ينيوجلا هفرعو
 .4ة)مولعلا عيمج ` نع ولخلا ريدقت عم هب فاصتالا ةلاحتسا رورضلا

 .لقعلا عوضومب "نايبلاو ةلدألا " ةيلوصآلا هتلاسر يطوثشلملا حتتف

 ةلا هاللا اهقلخ ةلآ وه» :يعفاشلا لوق اهنم ،هديدحت يف تافالتخالا ضعب و

 اهب اولدتسيل هناحبس مهيف اهبكر ،اهدادضاو ءايشألا نيب اهب نوزيمي دابعلا يف
 موق لاقو.ا4)اةمعنو هنم انم .مهل اهبصن ىتلا تامالعلاب ةبئاغلا رومألا نيب

 كلذلو سأرلا يف ساوحلا رثكأ نأل .غامدلا يف هناطلسو بلقلا يف ىنعم وه

 .غامدلا ىلع برضلاب بهذي دق
 نم رصبلا ةلزنم هنم هتلزنم ،بلقلا يف هريظنو ،ةوق وه :نورخآ لاقو

 .5)«نيعلا

 قحلا نيب هب زيمي بلقلا يف رون لقعلا" هقث يبلا ثيدح يصقشلا دروأو

 .3046 :4 ،لقع ةدام طيحملا بّرَعلا ناسل ،روظنم نبا _(1

 .نآرقلا مهف :ناونعب ىرخأ ةلاسر عم يلتوق نيسح روتكدلا اهققح _(2
 .15 .داشرإلا ،ينيوجلا _(3
 مجنلاو تاَمالَعَو)) :ىلاعت هلوق حرش يف ءاذه نم ابيرق يعفاشلل الوق ةلاسرلا يف اندجو _(4

 ...مهايإ هقيفوتو مهف هتنوعمب \تيبلا ةهج هنمب نوفرعي اوناكف» :لاق .6 :لحنلا . _(_(نوذَمهَ م مه

 هجوتلا دصق اودصقيل مهيف اهبكر ىتلا لوقعلا نم مل قلخ امي تالالدلا فلكت مهيلع ناكو

 ةناعتسا دعب لئالدلاب مهملعو مهلوقعب نيدهتجم اهوبلط اذإف .اهلابقتسا مهيلع ضرف ىتلا نيعلل

 .502 ثةلاسرلا ،يعفاشلا « .مهيلع ام اودأ دقف "هقيفوت يف هيلإ ةبغرلاو فللا

 .ظ 1 ،ةلدألا .يطوئلا _(ة
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 ليللاو ةفرعملا :لزألا صقلا 7

 هدريو ©ىده ىلإ هيدهي لقع لثم ناسنإلا بستكا ام» :هلوقو .'ا)لطابلاو
 هريبدتو ،غامدلا يف لقعلا لحم» :هللا همحر يلع وبأ لاق ىتح .ت)اىدر نع

 .لقاعم ةيلاعلا نوصحلاو ،لقاعم لابجلا سوؤر يمست بّرَعلا نأل .بلقلا يف
 .ةادسجلا ىلعأ يف لقعلاف

 وهف ،يوغللا ىنعملاب لقعلل يحالطصالا ىنعملا ةقالع نويلوصألا دكؤيو
 نع هلقعيو ناسنإلا عنم عنمي لقعلا كلذكو .رفني الئل ريعبلا لاقع نم قتشم)ا

 .(ث}ادورشلا نع ريعبلا لاقعلا عنمي امك 6هتاوهش
 لاقع نم ذوخام ،هاوهت ام لعف نع سفنلل اعنام هنوكل القع ىمسيو"

 صقنيو دادزي ناسنإلا يف قولخم وهو تءاش ثيح بهذت نأ اهل عناملا ةقانلا

 .(5 )« 1 لبق نم ةذوخام هتجحو

 لب ،لقعلا فيرعت تاهاتم ةيضابإلا نييلوصألا نم ريثك محتقي ملو
 ىلع ليلدلا ام:لئاق لاق نإف» ىتازملا دنع امك ،هراثآب هتفرعم ىلع اورصتنا

 لاعلا نأ ىلع ليلدلاو ،لعفلا نسحو ريبدتلا نسح :لقف ؟لقاع لقاعلا نا
 ليلدلاو ؤبلقلا يف هنإ لقعلا يف ليقو ...لافغإلل هكرتو فاصنإلل هذخأ ملاع
 هنأ انيضق هبهاذم تنسحو هلاعفأ تحص هانيأر نمف ‘بهاذملا نسح هيلع

 .6)«ج وجحم موزلم لقاع

 ماد ام ،ناسنإلا ركف يف ةيباجيإلا هتلالد هل يلمعلا بناجلاب مامتهالاو

 هدجأ ملو .ةعستلا بتكلا باحصأ هجرخي مل ثيدحلاو - .63 :1 نيبلاطلا جاهنم يصقشلا _(1
 .فيعضلا بتك نم هناظم يف

 ةمكحلا رونو لقحلا مهف ة هنإف نآرقلا مكيلع لاق وبْغَك نَع» اذه نم ابيرق اثيدح يمرادلا درواو
 « اَدْهَع نمحراي و بئكْلا ثدخاأو مليذا عيبانيو

 .3268: ثيدح ،نآرقلا أرق نم لضف : باب ©نآرقلا لئاضف باتك نمو يمرادلا ننس

 يف دروو - .63 :1 ،نيبلاطلا جاهنم يصقشلا- .2765 ثيدح .ةيلاعلا بلاطملاارجح نبا ۔۔2

 ىده ىلإ هبحاص يدهي ملع لضف لثم بستكم بستكا ام» اذه نم بيرق ثيدح لامعلا زنك
 .28808 :ثيدح .لامعلا زنك يدنهلا اهلقع ميقتسي ىتح هنيد ماقتسا الو .ىدر نع هدري وأ

 .157 رص .10ج

 .69 :1 نيبلاطلا جاهنم ،يصقشلا )3

 .63 :1 نيبلاطلا جاهنم .يصقشلا ۔-()4

 .ظ 1 9 ۔يِطونئلا ۔(5

 .و 7 ؤفحتلا ،يتازملا 6
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 3 ليصأتلاذاهتجا :لزألا باتلا

 ةيؤرب دابعلا اهيلع علطي ملو هقلخ رثك يف هناحبس نلأ اهعضو ةزيرغ لقعلا
 نمفا ،هنم لقعلاب مهلوقع هللأ مهفرع امنإو معط الو قوذ الو سح الو
 لقعلاب هيلع نم دق ىلاعت نلأ نأ فرع هايند رما يف هرضي امم هعفني ام فرع
 يل هراثآب الإ فرعي ال ةزيرغ وهف ..ا هيتلا لهأو نونجلا لهأ بلس يذلا

 .2)دهتجا امهم هلاعفأ ريغب هفصو ىلع دحأ ردقي الو ،حراوجلاو بلقلا

 ررقيو .هتفيظوو لقعلا رود ةفرعم ىلإ ركفلا لقتني هراثآب لقعلا ةفرعمبو
 ةلثأ اهلعج ةزيرغ لقعلاف» ،قلاخلا ةفرعم لقعلل ةيساسألا ةفيظولا نا ءاملعلا

 مهاتأو شةجحلا ملحلل نيغلابلا ىلع اهب ماقأ ،هدابع نم نينحتمملا يف لجو زع
 .03)؛بتةنو صضَحو ىهنو رمأو دغوتو دعوو ،مهلوقع لبق نم بطاخ

 ىرخألا قيرطلا اندجوو ،فيلكتلا قرط مهأ دحأ لقعلا ناك كلذلو

 نم ذوخام دبعتلا» نأ ررقئو قلخلا ىلع ةجحلا تماق امهبف "عمسلا يه
 .(4)اعومسم عرشو عوبتم لقع

 رانلا لهأ نع ركذف هتايآ نم ةيآ ام ريغ يف جهنملا اذه نآرقلا ررق دقو

 :هعريمَّسلا يتأف انكام لقعت وأ غمسَاَنكؤتاولاتو ل مهراسخ ببسب مهرارقإ
 كاردإ ةليسول مهلامهإ ليبسلا ءاوس نع اوبكنت نيذلا ىلع ىعن امك .[:0:كلملا]
 َنأ بست مآ)خ .ناويحلا ةكرد نم ىندأ مهلعجف ،لقعلاو عمسلا يهو قحلا
 7 مم 7

 ء 2 ۔۔ ,و. ۔۔ ى .و . ت ء۔ < لع ۔,ے همس ور.ء۔ ء ع

 : اليب لضأ ه لب ملعنال اك الإ مه نإ ترولقَعَ وأ روَعَمّس مهرثك

 .[44:ناقرفلا]

 لقعلا قيرط نم ءالقعلا هدابع فك امنإ ىلاعت ةلأ اندجو اذه لجألو

 .202 ،نآرقلا مهفو لقعلا ،يبساحملا ثراحلا _(1
 مولع =2 ناويحلا ناسنإلا هب قرافي يذلا فصولا =1 :ناعم ةعبرأ لقعلا يلازغلا لعج _(2
 .تاوهشلا حامج حبكو رومألا بقاوع ةفرعم =4 "براجتلا نم ةدافتسملا مولعلا =3 زيمملا لفطلا
 ةياغلاو ةرمثلا وه ريخألاو ،يناثلا نع عرف ثلاثلاو ‘هنع عرف يناثلاو .ساسألا وه لوألاف

 .ىوصقلا

 .73 /72 :1 ءىفصتسملا ،يلاّرغلا
 .189 /188 ،نآرقلا مهفو لقعلا .يبساحملا ثراحلا:رظني ،هماسقاو هتاجردو لقعلا يناعم لوحو

 .204 }لقعلا كىساحملا _(3
 .178 ،رونلا مصألا - _(خم) 128 كادتبملا ةكرب نبا _(4
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 ليلدلاو ةفرعملا :لوالا لصلا 52

 .0ا)عئارشلا ةفرعمو ديحوتلا ةفرعمل ةجحلا دامع امهلعجو ،عمسلا قيرطو

 :ىلاعت هلوق اهنم قحلا كاردإل ةليسو لقعلا نأ تبثت تايآ نآرقلا يفو

 .[17:ةيشاغلا] :4 تتح تيك لبإلا لإ َوُرظني الفأ

 ِتوكَلَم ىف اورظني :مهحنم يذلا لقعلا زاهج مهليطعت موق ىلع ىعنو
 .[185:فارعألا] 4 ضرألاو تومَنلأ

 .[2:رشحلا] هك رصبكلا ىلؤأتي اوريَتَعاَلء:رابتعالاو رظنلاب انرماو
 ىلع ًآلاد العف هلمعتسا لب مسالا ةغيصب لقعلا نآرقلا لمعتسي ملو

 .نآرقلا لماك يف ةرم نيعبرأو اًعست كلذ رركتو ،رظنلاو ركفتلا
 ۔قحلا ةفرعم ىلإ يدؤي رابتعالا نأ ىلع اليلد تايآلا هذه ةكرب نبا لعجيو

 .2)ريخأو الوأ لقعلا لمع رابتعالاو

 كرابت ةلأ تايآ يف دبعتم لكل ةمزال تافص ركفتلاو ربدتلاو رابتعالاف
 .4ة)ىنعم ريغل رابتعالاب دابعلا هللأ مزلي نأ لاحمو "ىلاعتو

 ةجحفا» ،ىلاعت هثلاب لهجلا يف ءالقعلا نم دحأل رذع ال هنأ ىنعملا اذه مزالو
 مكحيف ءانبلا ةغورفم راد ىلإ يتاي نأ هلقع يف حصي ال ذإ ،ناميإلا همزلت لقعلا

 اهيلع مكحيف ؛امظن تمكحأو تبتك دق ةباتك ىلإ يتأي وأ ،اهل يناب ال نأ اهيلع

 يف ربتعا نمل لقعلا يف بجو لقعلا يف ادساف كلذ ناك املف ،اهل بتاك ال نا

 .(ه)ادوجولا ىلإ مدعلا نم هجرخأو هأرب ائرابو ،هقلخ اقلاخ هل نأ نوكلا تايا

 توملآ قلع ىف نإل :ىلاعت هلوقب ثودحلا ليلد ىلإ نآرقلا دشرأ دقو
 نم هللا لوأ امو سالآ مني امب رتتلا ف ىرجت ىتآ كلملاو راكهتلاَو يلتلا فخاو نآلاو
 ُ س ۔,ح . حرس ۔ . رم ,م .۔ م ه . مم ؟ 72 آ 1

 1 باحَتلاَو جتيرلآ فيرّسَتَو ةَبآَد لك نم اكف تبو اهتوم دمب ضزألآ وي اكيخاف ات نم

-
 

٦٥
 -
-
-
 

 نمض عوبطم) .408 :2 كةنزاوملا ةكرب نبا _ :ةيضقلا هذه تلوانت يتلا ةيضابإلا رداصملا نم (ل
 .مصألا _ .65 :2 ،يويسبلا ةريس 6يويسبلا نسحلا وبأ _( نامع ءاملعو ةمئأل تاباوجلاو ريسلا

 _.ظ 66/و 65 :1 ،قداصلا ثحبلا "يداربلا .65 /64 ،مئاعدلا ،رظنلا نبا _.178/9شرونلا
 .145 :1 ،لامآلا جراعم "يملاسلا .9 :1 رطانقلا ،يلاطيجلا
 _(خم) .106.ادتبملا \ةكرب نبا 2
 ._(طم).16 :1 / _(خم).ظ10 ثربتعملا .يمدكلا _(3

 .91 :1 ثفاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا _ .10 /9 ،رونلا .مصألا _(4
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 53 ليصأتلا ذاهتجا:لؤألا باتلا

 .[164 :ةرقبلا] ه َتوْنِقَعَيمَوَقَل تيك ِضرَلاَو ءالآ ََب رمشلا

 اهنأل ،ةيلقعلا رومألا نم نيكرشملا ىلع نآرقلا ججح لك تناك كلذلو

 .01×ننجتو رباك ةيرورضلا رومألا ركنأ نمف» ،ةيرورض رومأ
 ةلفغلا بئاوش نم اهبحاص ملس ىتم ةيقيقحلا ةفرعملا رمثت ةيلقعلا مولعلاو

 .ديلقتلا تافآو

 ةرباكم هعامس دعب يلقعلا ليلدلا درو .لقعلا ةفرعمل ميلستلا بجيو
 .02)لوقعلل

 نا امإ امهنيب زييمتلا نأل ،يتنتملاو يبنلا نيب زيميو ؛ةّوبنلا تبثت لقعلابو

 سايقلاو لالدتسالا نم برض ىلإ وأ ،يرورض ملع ىلإ وأ ديلقت ىلإ عجري
 .ىلقعلا

 ملع ىلإ الو ،اربتعم اليلد سيل هنأل ،هيلإ عوجرلا نكمي الف ديلقتلا اما
 رظنلا الإ قبي ملف ءةوبنلا لوح سانلا فالتخا عقو امل دجو ول هنأل ؛يرورض

 تناك نإ ججح نم يبلا دي ىلع رهظ ام رظانلا سيقيف لالدتسالاو يلقعلا

 ولو .هقدص ملع اهنع اوزجع نإو ،هبذكب مكحيف ،نيقولخملا ةردق تحت
 .0ةليبس نم كلذ ةفرعم ىلإ انل نكي مل يلقعلا سايقلاب لوقلا انلظطبا

 اوتأي نأ رشبلل هيدحتو نآرقلا ة هزجعم ف ىلاعت ةلأ هحضوأ جهنملا اذهو

 ادمحم نأو .قدص باتك هنأب ةجحلا مهمزلا اوزجع املف "هلثم ة هروسب وأ هلثمب
 ز

 .نانلا دنع نم قح لوسر
 .هيدهي عمسلل دايقلا ملنسُي مث ،ديحوتلا تابثإب هلاجم يهتني لقعلا نكلو

 لوسرلا قدص هيدل تبث دق ماد ام ،ماكحألاو رابخألا عراشلا نع ذخايف

 ال ذإ ،‘ه١اقدصمو عمسلل ادعاسم كلذ دعب لقعلا لظيو ةلاسرلا ةحصو

 وهف ماكحألا وأ بيغلا رومأ نم تايعمسلا كاردإب لالقتسالا لقعلا عيطتسي

 حجرم الو ،تازئاجلا نم هرظن يف اهلكو ةلاحتسا الو بوجوب اهيف مكحي ال

 .23 /22 :1 ،ناهربلاو ليلدلا ،ىنآلجراولا _(1

 .337 /336 :25-3 :1 تفاصنإلاو لدعلا ،ىنآلجَّراَولا _(2
 .61 /60 }ةلكألا .ىسوم نب داجن _(3
 .ظ 66 /و 65 :1 قداصلا ثحبلا ،يداربلا _(4
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 ليلدلاو ةفرعملا :لألا لصلا 73

 ال اميف ةجحلاف» كلذ ةفرعم نع ازجاع لقعلا ناك اذإو ،&ا)عرشلا الإ اهنيب

 .")رابخألاو عمسلاب ةمئاق عمسلاب الإ كردي
 هذه يف لقعلا عرشي لهو صنلا بايغ دنع لقعلا رود نع لاؤسلا دريو

 ؟لاحلا

 اهنيب كرتشملا ردقلا ناك نإو ،لاحلا هذه ليصافت يف لاوقألا تفلتخا دقل

 هقيرط ناك امف» ،عئارشلاو ماكحألا عامس هغلبي مل ماد ام روذعم فلكملا نأ

 هب ةجحلا دعب الإ ،هملعي مل نم كلاه الو هضرف مزال ريغف عمسلا قيرط
 يف ارئسفم ناك نإ هضرف همزل هتحصب عمسلا قرط اذإف ،لوقنملا ربخلا وهو
 ام ريسفت نع ءاملعلا لأسي نأ ىلإف المحم ناك نإو ،لوقنملا ظفللا سفن
 .(3)«هب بطوخ

 .كلذ هعسي الو هلهجب رذعي الف لقعلا اهقيرطف ىلاعت هللأ ةفرعم اماو
 هيف فلتخا امم ةللا تافص ليصافت نع لاسي الو .هتجح موزلو هليلد مايقل

 ةجحف ،هسفنب رداق وأ هسفنب ملاع وأ ،ةردقب رداقو ،ملعب ملاع :مهلوقك ،سانلا
 .ه)لاؤسلاو لالدتسالا دعب مزلت اذه

 رهظي ىتح ةجحب سيل هتدهاشمف ،هدهاش ولو لوسرلاب ناميإلا همزلي الو
 .؛ة}عئارشلاو ناميإلا ىلإ هوعديو ةوبنلا ىوعد ىلع ةزجعم هل

 رحبلا رزج نم ةريزج يف ناك نم مكح نع لاجملا اذه يف ءاملعلا ثدحتو

 ةدابعب تأي ملف .مهبتك الو لسرلا ةوعد هغلبت ملو ،سانلا نع اعطقنم ضرأ وأ

 ةلأ ةفرعم الإ فلكي الو .كلاه ريغ ملاسو روذعم وهف ،امرحم بنتجي ملو

 ريغب كردت الف عئارشلا امأ .قلاخلا لهج يف لقع يذل رذع ال ذإ ،ىلاعت
 بتكلا لازنإو لسرلا لاسرإل ناك امل انكمم لقعلاب اهكاردإ ناك ولو .عامسلا
 فيلكتلا موزلل لسرلا ةرورض ىلع لدف ‘كلذ فالخ عقاولاو .ىنعم

 .6 :1 ۔ىفصتسملا ،يلارغلا_(1

 .145 :1 ،لامآلا جراعم يملاسلا 2

 .8 :2 _(تاباوجلاو ريسلا نمض) ةنزاوملا ةكرب نبا _)3

 .1765رونلا مصألا -_(خم).127۔أدتبملا ًةكرب نبا-.409 :2.ةنزاوملا ،ةكرب نبا -)4

 .177 5رونلا مصألا_(5
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 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا

 .(1)عئارشلاب

 ربخمو ملعم ريغ نم عئارشلا ةفرعم ناسنإلا ىلع اوبجواف ضعب طتشاو

 اولَعتَ ت لهاجلا ىلع ملعتلاو لاؤسلا باجيإب ةحارص مهيلع ةري نآرقلاو
 ركذلا لهأ لاؤسب رمأي فيكف .[43:لحنلا] : َنوسََمَال رت كنإ ركلا لمآ

 ؟رظنلاو لقعلاب لاني اميف
 َدوكياَلَكل يرذنُمَو َبرِتَبَماَلُسَز ل : :هلوقب ةجحلا سانلا ةلأ مزلا امك

 ص

 ح و مم م مور م ے و 2 ۔۔

 فيكف .[165:ءاسنلا] 4 اًكيكَح .7 :ء هنأ ناكو و لسرلا دعب ةجح هلآ ع سانلل

 ؟ريغ ال لوقعلا يه ةجحلا تناك , :" ىلع هيف ةجح ال امب مهرذع عطقي

 مولعب فيكف ملعتلاب الإ لانت ال - لانملا ةلهس يهو - ايندلا مولع تناك نإف

 .2)؟ةرخآلا لاوحأو بيغلا رابخأو نيدلا
 ماكحألا ضعب فرعي نأ عمسلا مدع دنع لقعلا فيلكتب ضعب أرتجاو

 لقاعلا ىلع :اولاقو ربدملا عناصلا قلاخلل هتفرعم دعب ،اهكاردإ هعسو يف يتلا

 ماليإ نأل» اهموحل لكاو تاناويحلا لتق لثم هلقع يف حبق امع فكي نا
 انسح ناك امل هل ةعيرشلا زيوبحت الولو ،لقعلا يف حيبق حاورألا تاوذو ناويحلا

 تحبقتسا اميف ًظح ال نكلو ،هلكايو هلتقيف هلثم حور يذ ىلإ ناسنإ يتأي نا
 .(3)(ةحابالاب عئارشلا دورو عم

 مدع دنع مكحلل اردصم لقعلا رابتعا نوري ةيضابإلا روهمج 7 ظحالملاو

 ،يلصألا يفنلل اررقم اليلد هنوكب لقعلا رود ددحي يلازغلا نكلو .عرشلا
 .(4)ديدج مكحل اتبثم سيلو

 كلذلو ،القاع غلب نم لك تمزلف ،لسرلاو لقعلاب تبثت هت هللأ ةجحو
 يحيحصلا نيغلابلا عيمج تمزل دق هدابع ىلع هللا ةجح» ا نا يتازملا حضوا
 مل وأ عمس .ةنلا نايصع يف دحأل رذع الو .عامس ريغبو عامسب ،لوقعلا

 .دعب امف 39 :2 _(تاباوجلاو ريسلا نمض) ‘©باوج ثىيئوعلا _(1

 .ظ 21 /و 21 فحتلا ،ىتازملا _(2
 .179 ؤرونلا مصألا-.302 /301 :2 ،عرشلا نايب "يدنكلا 3
 .100 :1 ىفصتسملا ،يلاَرغلا _)4
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 ليلتلإو ةفرتملا:لؤالا لصلا 3
 ةدابعلا قيرط امأ .عناصلا قلاخلا هللا دوجو داقتعا يه انه ةجحلاو .« عمسي

 .عامسلاب الإ ملعي الف

 لقنلا ىلع تماق ةللا ةجح نا يطوثثلملا هيلإ بهذ ام اذه نم بيرقو
 نيغلابلا عيمج تمزل اهنأو ،ةغلابلا ةجحلا هلل نأ ىلع سانلا قافتا ركذف هدحو

 | .لوقعلا يحيحصلا
 ةلأ ةجح نإ :مهلوقب لاق نمو كلذ يف انباحصأ» نإ الئاق فيضي مث

 .عامس ريغب وأ عامسب نيغلابلا عيمج تمزل دقو ،بتكلاو لسرلا هدابع ىلع

 ل وا عمس .هيلع تماق ةلالض ىلع ناك نمو عمسي ىده ىلع ناك نمو
 .هيلع ةلأ لدعبف عمسي مل نإو ،ةللا لضفبف عمس نإ ،روذعم ريغ ؤعمسي
 آمو :ىلاعت ةنا لوقل ،هيلع ةلا ضرف يذلا ميلعتلاو بلطلا يف هطيرفتو

 ال زثكني ركذلا لمأ ارثتنق ةمتلي حيرف الاجر الإ كيت ني انما

 .(2) [43:لحنلا] 4 َنوُمَََ

 ةجحلا هلل ناب هتمدقم عم ىتأتي الو ،ريبك دح ىلإ ايساق يأرلا اذه ودبيو

 لقعلل ماحقإ وه لب ،لاحملاب وأ قاطي ال امب فيلكت ال هنأو ،هدابع ىلع ةغلابلا
 ةرطاحم كلذ نأ مولعمو» ،عمسلا ليلد نود عئارشلا ةفرعمل بيغلا ملاع ين

 .)!كلذ لعفي نم وجني نأ تاهيهو ڵبشخ نم حول ىلع رحبلا عطقل
 :لقنلاو لقعلا ةيلاكشإ -2

 لقعلاف حومسم عرشو عوبتم لقع نم ذوخام دبعتلا» نأ ةكرب نبا ركذي

 نأل ،لقعلا هنم عنمي ملاميف عومسم عرشلاو ؤعرشلا هنم عنمي ال اميف عوبتم
 .(4)«عرشلا هنم عنمي مل اميف عبتي لقعلاو ©لقعلا هنم عنمي امب دري ال عرشلا

 ال ةيلقعلا ماكحأآلا» نأ يهو ،نيماقملا نيب لصفلل ةماه ةدعاق عضي مث

 ماكحألا ط ماكحألا هبشت الو ةيعرشلا ماكحألل الصأ نوكت

 .و 20 فحتلا ،يتازملا _)1

 .ظ 12 "نيدلا لوصا ،يطونتملا _(2
 .66 .مالسإلا ف يفسلفلا ريكفتلا ،دومحم ميلحلا دبع _(3

 .128 أدتبملا ةكرب نبا _(4
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 73 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا

 .(1 )ةيلقعلا

 طباوضلا نكلو صنلا اذه يف لقنلاو لقعلا نيب ةيلدج ةمث نأ ودبي دقو

 نوبهذي ةيضابإلا روهمجف .لقنلا دودحو لقعلا دودح حضوت افنآ ةروكذملا

 ديعسوبأ ءالؤه نمو ،عرشلا مدع دنع لقعلا ميكحتب لوقلا لل

 بوقعي وبأو {ةكرب نباو ،ليحرلا نب بوبحم نب ريشبو.يمدكلا
 ىلإ نوحنجي الو ،لقعلا ىلع امدقم صنلا نولعجي مهنكلو .ت)ينالجراّولا

 دورو حصي ال هناب اولاق نيذلا ةلزتعملا تلعف امكءعرشلا ىلع لقعلا ميكحت
 .مهلوقع فلاخي ام اور كلذلو لقعلا ىضتقم فالخب عرشلا

 نم مزل كلذلو ،عرشلا مدع دنع مكاح لقعلا نأب يضقتف ةيضابإلا امأ

 ام كرتي نأو ؤهلعف لقعلا نسحتسي ام لعفي نأ عئارشلا نم ائيش عمسي ل

 يأ :ىلاعت هلوق اهنم ©نآرقلا نم تايآب كلذل اوجتحاو .لقعلا هحبقتسي

 ال 1 نكلو كلاح ةيأ ىلع فلكم وهف .[36:ةمايقلا] : ىنس رتنأ نالآ

 يذلا لقعلا وه عسولا اذهو .[286 :ةرقبلا]: اكهكسُو الياكسنت هنآ كن

 امم ناكف .[7:قالطلا] ه اهنتاءآمالراكتت تل فيكالو ،ناسنإلل ةللا هحنم
 ،صنلا مدع دنع كلذو ،هيف حبقي ام كرتو لقعلا يف نسحي ام لعف بوجو هاتآ
 هَحبق ام الإ حبق الو عرشلا هنسح ام الإ مهدنع نسح الف صنلا درو اذإ امآ

 .ةحضاو زييمتو عساش نوب نيفقوملا نيبو .عرشلا
 ،نيملسملا فئاوط نيب ةاح لدج راثم تناك حيبقتلاو نيسحتلا ةيضقو

 نسحلا كاردإب لقعلا لقتسي له :اهيف فالخلا رهوجو .ةديدع انورق ترمتسا

 ؟كلذ يف لقعلل لخدم الو ،عراشلا تايصوصخ نم اذه نإ مأ ؟حبقلاو
 لاح لك يف هب اقوثوم انازيم لقعلا رابتعا يف لاغُم نيب ءارآلا تددعتو

 عيمج يف هرادهإ يف لاغُم نيبو ،لاعفألاو ءايشألا يف حبقلاو نسحلا كاردإل
 .لاوحألا

 .178 شرونلا "مصألا-.128شأدتبملا .ةكرب نبا _(1
 .175 :1 لامآلا جراعم ،يملاُسلا 2

 .176 /175 :1ؤلامآلا جراعم يملاسلا _(3
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 ليلتلاو ةفرعملا :لؤألا لصلا .

 حبقيو نسحي هنأو ةجح عرشلا نأ امك ةجح لقعلا نأ ةيضابإلا يارو

 نإف .عرشلا مدع دنع كلذ لعفي هنإ لب ،قالطإلا ىلع سيل هنكلو ،عرشلاك
 .00)عرشلل ةقيقحلا يف مكحلا ناكو لقعلا ىضتقم كرت هفالخب عرشلا درو

 فلكي ال نأ مزلي الو ،حبقلاو نسحلا يضتقي ال يهنلاو رمألاب فيلكتلاو

 فيلكتلا نوكي لب ،ةلزتعملا لوقت امك \ةحلصملا ةهج نم الإ دابعلا ةلل
 ال نازيملا وه عرشلا نأ نيبتف .ةمحر نوكيو ءءالتبالل نوكيو.ةحلصملل

 نم ال حيبقلا حبقو نسحلا نسح فرعي عرشلا نمف ف ،ا2)اهريغ الو ةحلصملا

 نأ امك .تاليحتسملاو تابجاولا ةهج نم لقعلاب قلعتي ام الإ ،لقعلا ةهج
 لقعلا رظن نيب مزالت ال هنإف كلذلو .اةحبقلاو نسحلا دح نع جراخ حابم
 دعب لقعلاو ،عراشلا وه تباثلا رايعملا لب .ماكحألا عيرشت نيبو اًحبقو ائسُح

 .(ه)عباتو رزاؤم كلذ

 درفت ،‘)يسلبارطألا نيسحلا نب دمحأ ىعدي لجر ةيضابإلا نع قشناو

 ةجح ناب هلوق ءارآلا كلت نمو .هنم ةيضابإلا ةءاربل اببس تناك ةذاش ءارآب

 بيغلا رابخأو ماكحألا فرعت هبو 6هدحو لقعلا ىلع تماق هدابع ىلع 1

 .6)اهرهظ ءارو هذبن هفلاخ امو ،انيد هذختا هسايق قفاو ام لكو» شرانلاو ةنجلاك

 ءاول اوعفر نيذلا ةلزتعملا ةرمز يف هورشحو شهتالاقم هيلع ةيضابإلا درو

 .ةفرعملل اًمًدقم اليلدو ةقلطم ةجح هودمتعاو لقعلا

 بسنو ،ءيش لك يف لقعلا دامتعا يف ةلزتعملا ططش ةيضابإلا ة در دقو

 لوقعلا نم مهيف بكر ام هدابع ىلع هللأ ةجح ناب» :لوقلا مهيلإ يطول

 .و 1 رصتخملا ح رش ،يجخاُمشثلا )1

 .239 /238 :1 .تاقلا .يلاطيجلا 2
 .و 60 /و 58.قداصلا ثحبلا ،يدارَبلا-.63 :1ؤفاصنإلاو لدعلا .ينًالجراولا ۔(3
 :2.عرشلا نايب يدنكلا دمحم _ :كلذك رظني .ةيضابإلا دنع حيبقتلاو نيسحتلا ةيضق لوح _(4
 .275 ثرونلا .مصألا- .ظ 5 .ةبراحملا بوبحم نب ريشب- .304 3

 .دعب امف 55 :1 ،ىفصتسملا ،ىلاَرَغلا :رظني ،ةيضقلا هذه يف ةلزتعملا ةشقانم لوحو
 ةيضابإلا رمعم يحي يلع- .62 .خياشملا ريس ،يجخاُمششلا :نيسحلا نبا ءارآ نم ديزم رظني ۔(5

 .273 .ةيمالسإلا قرفلا نيب
 .و 3 نيدلا لوصأ ۔يِطونثنملا 6
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 ليصات ألا ذاهتجا: :لال ابالا

 مهل لعج دقو الإ هدابع ةلا فلكي نأ مهدنع ةمكحلا يف سيلو ،ةحيحصلا

 نع - اومعز - هللأ مهانغا دقو ،هب مهفلك اميف اهيلإ نوجاتحي يلا مهحلاصم
 هقلخ يف لعج امل ،مهريكفتب نوكردي امم مهريغ نع محلوقعب عامسلاو بلطلا

 نأ مهمزليو اهاوس ام نود ةللا ت ةفرعم يف كلذو ،نيهاربلاو لئالدلا نم

 .مهلتقو ءايبنألا راكنإ مهل اوعسويو ،مراحملا نم كلذ نود ام سانلل اوحيبي

 اوؤرتجاو .ةمايقلاو رانلاو ةنجلا نم اهلك تاصوصنملا راكنإو ،ةكئالملا راكنإو
 يكرشم ىلع اذإ اوركنأ يذلا امف .هللاب كرشلا سانلل اوحابأو هلك اذه ىلع

 ضرألاو تاوامسلا قلخو مهقلخ يذلا وه ةلأ نا اورقا نيذلا برعلا
 نم عيمج دنع مهؤطخو مهتيرف تنابو ؟رانلاو ةنجلاو ثعبلا اوركنأو
 .1 )!لقعي

 ال هنإف ،ةلزتعملا لوقل ةيساقلا تامازلإلا هذه ىلع ىطوثثلملا قفاون الو
 ءايبنألا لتق ةحابإ الو ،رانلاو ةنجلا نم تاصوصنملا راكنإب لوقي مهنم دحا
 ،حوجرم هنأب مهيار ىلع مكحلاب يضقي لدعلا نكلو .ةكئالملاو ةوبنلا راكنإو

 ذئنيحف همدع دنع الإ ،عوبتمو مدقم عرشلا لب ،عرشلا ىلع لقعلا مدقي الف

 .عاطتسملا ردق داهتجالل لقعلل لاجملا حسفي

 ةزيمتم فالخ ةطقن ناك لقعلا ليلد نأ نخاسلا راوحلا اذه نم انل ىڵجتي

 امنيب ءاطسو افقوم اهيف ةي ةيضابإلا فقوف ،ةلزتعملا جهنم نع ةيضابإلا جونم ل ف

 ‘ثتاعوضوملا عيمج ف امكح هولعجو ،هتقاط قوف ةحاسم لقعلا ةلزتعملا حنم

 .ةيعيرشت مأ تناك ٣7

 ملاع ةعيبطلا ءارو ام دييشت مهتدارإ وه ءالؤه هيف عقو يذلا اطخلاو
 صنلا نع فارصنا هنأل ريطخ هابتا اذهو ،لقعلا ىلع -۔بيغلا
 .2ةوبنلا ريغ بيغلا ةفرعمل ردصم ةماقإل ةلشاف ةلواحمويمهلإلا

 اوز يف لقعلاب اوقلي ةيضابولا نأ اهدافم ةجيتن ىلإ اذه نم صلخنو

 ال موق ىلع ىعنو بابلألا يلوا هيحوب بطاخ ةلأ نأل ،لامهإلا
 نالذخلاب مهيلع ىدانو كةقيقحلا كردو قحلا مهف ف ملوقع نومدختسي

 .و 13 ،نيدلا لوصأ .يطونشنملا _۔)1

 .9 مالسإلا ف يفسلفلا ريكفتلا دومح ميلحلا دبع _(2
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 ليللاو ةفرحملا :لالا لصفلا

 .0!)نآرقلا تايآ يف ريثك كلذو

 هولمعاف صنلا ىلع هورثؤي لو ،هاوتسم قوف لقعلا اوعفري مل مهنا امك
 تابثإو ،هنع ءاكرشلا يفنو ةلأ دوجو ىلع ةلدألا ةماقإ نم عورشملا هلاجم يف

 قلعتي اميف حيبقتلاو نيسحتلا ىلع هل ةردق ال نكلو ‘لوسرلا قدصو ةوبنلا
 احيسف لاجملا هل ىقبي مث .فرصلا ةيعيرشتلا ماكحألا نم باقع وأ باوث هب
 يف ديقتلا عم 6هدصاقم نييعتو ©يعرشلا صنلا مهف لئاسو نم ةليسو ودفغيل

 نيعت ىتلا لاوحألا نئارقو ،اهتالالدو اهتالامعتسا يف ةّعْألا طباوضب هلك كلذ

 تابثإ يفو ڵصوصنلا ريسفت ثحابم يف ىّلجتيس ام اذهو .دارملا مهف ىلع

 زوجي ام ؛خسئلا اياضق يفو ،ناسحتسالاو باحصتسالاك ةيعبتلا رداصملا ضعب

 .زوجي ال امو اهنم خسني نأ

 الف ةيعرشلا ماكحألا امأ عرش اهب دري مل ولو ةتباث ةيلقعلا ماكحألاف

 نئلو .عرشلا مكحل اعابتا اهحبقو اهنسح كردي دق نكلو ءادتبا لقعلا اهفرعي
 مهنإف ؛عرشلا دورو مدع دنع لقعلاب ماكحأل ا تابثإ ىلإ ةيضابالا ضعب بهذ

 قرافلا لصيفلا وه اذهو عرشلل الإ عرشلا دورو دنع مكح ال هنأ ىلع اوقفتا
 .02)ةلزتعملا نيبو مهنيب

 ىلع .ةيضابإلا انه دصقيو ] جراوخلا نأ» يبلاط رامع روتكدلا دكؤيو

 هقفلاو ثةينيدلا تالكشملا باب حتف نم لوآ [مهنع نيبتاكلا روهمج ةداع

 ،لالدتسالا يف ةوقو ،ركفلا يف ذافن ىلع اونهرب كلذبو .يلقعلا يسايسلا

 .(3 )!تالكشملا ةراثإ يف ةعاربو

 يف اوحتف نيذلا مه اوناك دقل» :جراوخلا نع يواملقلا ريهس تلاقو

 ةفسلفلاو هقفلا باب وهو ،ملسملا لقعلل هحتف نم دب ال ناك اباب مدقتم رصع
 مهنكلو .اهتذحل اهناوأ قبست ريكفتلا نم ةوق ىلع كلذب اونهربف .ةينيدلا

 ةيضابإلا تناك نإو .هوحتف نأ دعب ناديملا اذه ناسرف اونوكي نأ اوزجع

 _( يليلخلا دمحأ خيشلا ةمدقم) ،ةيضابإلا دنع ةديقعلل يراضحلا دعبلا ،يريبعجلا تاحرف 1
2 . 

 .43 /42 ،لوقعلا راونأ قراشم = .240 /237 :2 سمشلا ةعلط حرش يملاسلا 2
 .114 :1 ،ةيمالكلا جراوخلا ءارآ ،يبلاط رامع ۔(3
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 ليصأتلاذاهتجا :لزألا بالا

 نيبو اهنيب هبشلا ام دح ىلإ اهب دعبف ...هيف اماه ائيش يمالسإلا هقفلل تمق

 .(1)(«جراوخلا

 :اميسقتو اموهفم ماكحألا ةلدأ -3

 فرع ام عرفلاو ٥هريغ مكح هب فرع ام)» هنأب لصألا يبئوَعلا فرعي

 1 باتك ف ءاج ام لوُصأآلا» نأ ركذي رخآ عضوم يفو .(2)(هريغب همكح

 .عرف وهف دجوي امو لصأ وهف ةثالثلا هذه ف دجو امف .عامجإلاو ةنسلاو

 .ة)!نهادحإ يف ركذي مل ام نهيلع ساقيو
 ام هنأ يوغللا ىنعملا نم اقالطنا لصألل يملاسلا مامإلا فيرعت ءاجو

 لقنو .اهعذجل ةرجشلا لصأو هساسأ ىنعمب رادجلا لصأك هريغ هيلع ىنتبي

 اقلطم ليلدلا هب داري دقو .ماكحألا اهيلع ىنبت تلا ةلدألا ىلإ حالطصالا يف

 .هاكحألا ةلدأ ماقملا اذه يف دوصقملاو .ةاكلاو ةالصلاك .مالسإلا ناكرأ وأ

 ىمست امك .)عرشلا اهيلع ىنبي ىلا ةيلكلا دعاوقلا اهب ىنعي هقفلا لوصاف

 .عيرشتلا رداصم اضيأ

 .ه)ةيملعلاو ةفاضإلا :نيرابتعاب هقفلا لوصأ فيرعت نوثدحملا لوانتو

 ملع ىلع اًمَلَع هرابتعاب يناثلاو ،هقفلا ىلإ لوصألا ةفاضإ ىلإ رظنلاب لوألاف
 اذهو .حيجرتلا دعاوقو ،طابنتسالا قرطو ماكحألا ةلدأ لوانتي ،هتاذب مئاق

 ملع نع ال ةلدألا لوصأ نع انه انثيدح نإ ذإ ،‘ثحبلا لوأ ىلإ انب دوعي

 يمدقتم نأ امك .داهتجالا جهنمب هتيمست ىلع انحلطصا يذلا ،هقفلا لوصأ

 مهتداع ىلع ايرج لوصألا ملع فيرعت يف عيونتلا اذه اوركذي مل ةيضابإلا
 .فيراعتلا يف فارسإلا مدع يف

 سفن ماكحألا تابثإ يف نودمتعي ةيضابإلا نإف شةلدألا لوصأل ةبسنلابو

3 

 .43 /42 ©يومأآلا رصعلا يف جراوخلا بدأ ،يواملقلا ريهس _(1
 .7 :3 ءايضلا ،ىبئوعلا _(2

 .10 :3 ءايضلا ،ىبئوَعلا _(3
 .21 :1 ةعلط ىملسلا _)4

 .74 :1 ،رهوجلا راثن يحاورلا_(5
 .74 :1 رهوجلا راثن يحاورلا = .دعب امف 18 :1 ،ةعلط ،يملاسلا _(6
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 ليللاو ةفرعملا :لزألا لصملا .7

 لك تحتو .لقنلاو لقعلا يف ةلثمتم ،نيملسملا روهمج اهاضترا ىلا رداصملا
 مهضعب اهلعج ذإ ،اهفينصت يف فلت ةلدألا ضعبو ،ةددعتم ةلدأ دجوت فنص
 .ةيلقنلا ةلدألا نمض نورخآ اهفنص امنيب لقعلا ةلدأ نم

 باتكلا يف ماكحألا اهب فرعت ىتلا نلأ ججح» ةكرب نبا رصح دقو
 اميف لقعلا ةجح يمدكلا دّيق مث &‘!)لقعلا ةجحو ةمألا قافتاو ةنسلاو
 ىلع لقنلا مهميدقت يف ةيضابإلا جهنم عم اريس ،‘ةثالثلا لوصألا هذه قفاو
 الإ اه سماخ ال هنأو ،ةعبرأ ةلدألا رابتعا ىلع دكؤيف ينالجراَولا امأ .لقعلا
 ةلدألا نأ يلاَرَعلا هيلإ بهذ ام وهو ةديلقتلا نود دييقتلا ين قحلاو ديلقتلا

 .(ه)يلصألا يفنلا ىلع ررقملا لقعلا ليلدو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا :ةعبرا

 ةنسو ةلا باتك نم فرعي قحلا نأ ائيبم اسماخ اليلد ةكرب نبا فيضي مث

 .؛ةةرتاوتملا رابخألا نمو ،لقعلا ةجح نمو ثةمألا عامجإو لفل لوسرلا
 .يبئوعلاو يوّنسبلاك ءاملعلا ضعب عم ميسقتلا اذه يف ةكرب نبا ةملك تقفتاو

 ةيضابإلا ويلوصا عباتي مل نكلو .'ةداسماخ اليلد رابخألا نم رتاوتملا اولعج ذإ
 .ةنسلا ليلد نمض ةرتاوتملا رابخألا اودع ذإ ،ميسقتلا اذه

 هدييقت نود اقلطم رابخألا ليلدو ةنسلا ليلد نيب لصف يداربلا نأ ديب

 ينعي _ ةيضابإلا يأ_ انتمئأ ىدل ةنسلا حلطصم نأب كلذ اللعم ۔رتاوتلاب

 رفكي ةيعطق ةجح ًعتو ،ةرتاوتملا ةنسلا وهو هنلا لوسر نع تباثلا يعطقلا
 ةنسلاف .داحآلاو روهشملا لمشتو كلذ نود ام يهف رابخألا امأ .اهدحاج

 .07هب عطقي ال هجوو هب عطقي هجو ،نيهجو ىلع مهلوصأ ىلع
 راس لب ،رابخألاو ةنسلا نيب لصفلا يف جهنملا اذهب هيضابإلا درفني ملو

 يداربلا هدروأ يذلا ليلعتلا سفنب اللعم ،ملبق نم ينيوجلا نيمرحلا مامإ هيلع

 .6 ثفراعتلا ،ةكرب نبا (1
 .ظ 9 ،ربتعملا يمدكلا _(2

 .18 :2.ناهربلاو ليلدلا ،ينآلجراولا (3
 .100 :1۔ىفصتسملا ،يلآزغلا _(4
 _(خم). 105 أدتبملا ةكرب نبا ۔(5

 .65 :2 _( تاباوجلاوريسلا نمض) ،ةريس ،يويسبلا- .3-9 ،ءايضلا يبعلا _(6

 .و 69 /ظ 68 :1 قداصلا ثحبلا .يداربلا 7

137 
    



 3 ليصأتلاذاهتجا :لبألا باتلا

 ءاداحآ لقن ام وهف ربخلا امأو ،اعطق ةث لوسرلا نع تبث ام ةنسلا نأ وهو
 .(1 رتت يبلا لإ هتبسن توبثب انيقي مزبحن الف

 لالحلا نأ ررقو ةربعلا ليلد ىلإ لقعلا ليلد ركذ نع لدعف يِطوثثللا امأ

 .ةربعلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا :هجوأ ةعبرا نم عمسلاب كردي مارحلاو
 ةلدألا يف اروصحم هثيدح لعجب انه ىفتكا امنإو لقعلا ليلد ىغلي وهو

 .صنلا لوقعم وأ سايقلا ليلد ةربعلا نمضتتو ،ةيلقنلا
 ءاج اهجو مك :لاؤس نع ابيجم ةثالث يف ةلدألا هذه يتازملا رصتخي مث

 نمو ،نيملسملا يأرو ةنسلاو ليزنتلا ،هجوأ ةثالث ىلع» :لاقف ؟نيدلا هيلع

 اياضق كلذب ىَتَع هلعلو .'ة)ارفاك وهف نيملسملا يأرو ةنسلاو ليزنتلا ركنأ
 رداصملا يف ةروصحم اهتلدأ تناك كلذلو فلاخملا رذع هيف عطقي ىتلا ةنايدلا

 هذه اهعستف ةيلمعلا ماكحألا رئاس امأ ،عامجإلاو ةنسلاو باتكلا :ةيعطقلا

 .ةيعبتلا رداصملا نم اهريغو لوصألا
 ركذف ،ةديقعلا صوصن نمض لوُصأآلا هذه تجردأ رابتعالا اذه لجأل

 باتكلا :ةثالث ليزنتلا لامك» نأ ديحوتلا ةمدقم هباتك ين عيمج نب ورمع

 .(4)«يأرلاو ةنسلاو

 نأل ©لزاونلا عيمج مكح نيدلا لامكب دارملا نأ نيب يجخاّمشلا نكلو

 نمل يأرلا نم طبنتست اهضعبو ةنسلا نم اهضعبو باتكلا نم ذخؤي اهضعب
 .(5)سايقلا نيناوقو داهتجالا لوصأ ملع

 عيمج نبا ىدل "يارلا" حلطصم نيب زييمتلا وه لاكشإلا ليزي يذلاو
 مومع ال عامجإلا ينعي يذلا يتازملا ىدل " نيملسملا يأر " حلطصمو

 .(6)داهتجال ١

 .174 /173 :1 صيخلتلا باتك ،ينيوجلا _(1
 .ظ 4/و 4 ةلدألا ۔يطوثثلملا _2
 .ظ 8 ،ةنوزخملا فحتلا ،يتازملا _)3

 .43 ،_(يتالتلاو يجخاُمُشلا حرشب )ديحوتلا ةمدقم .عبمج نب ورمع _(4
 .4 /43 ديحوتلا ةمدقم حرش ،يجخاُمشثلا _(5

 باتكلا يه ةلدألا لوصأ نأ فاصنإلاو لدعلا يف ركذ .ينالجراولا نأ كلذ ىلع لديو _(6

 .ينآلجراولا - .نيملسملا يارو ةنسلاو باتكلا :اهنأ ناهربلاو ليلدلا يف ركذو .عامجإلاو ةنسلاو
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 ليلتلاو ةفرحملا :لوألا لصلا 52

 وه اسماخ اليلد نوفيضيف مهورخاتم امأ ،ةّيضاَبإلا يمدقتم دنع اذه

 .باتكلا اهدحأ :ةسمخ ةيعرشلا ةلدألا » :يمياّئسلا مامإلا لوقيو .لالدتسالا
 حضوي مث .0!)«لالدتسالا اهسماخ سايقلا اهعبار .عامجإلا اهثلاث ،ةنسلا اهيناث

 نمف ،عبرألا لئالدلا هب تات مل امم ليلدلا بلط هب دارملا» ناب هانعم يحاورلا
 هنمو 8،سكعلا سايق هنمو ،لصألا باحصتساب لالدتسالا كلذ

 .(2)(..ءارقتسالا

 ثيدحلا يف حضتيس امك هعاونأ ضعب ةيجح يف فالخلا عقو ليلد وهو

 .ةيعبتلا رداصملا نع

 ريثك هراتخا امل ةفلاخم اليبس كلس دق ينالجراّولا دجن ةلدألا ميسقت ينو

 اهلعج لب ،اهيف فلتم ةلدأو اهيلع قفتم ةلدا ىلإ اهفنصي ملف نييلوصألا نم
 مسقنيو لصألا لاح باحصتساو لصأ لوقعمو لصأ :ماسقأ ةثالث ىلع
 ةثالث لصألا لوقعم مسقنيو ،عامجإلاو ةنسلاو باتكلا :ماسقأ ةثالث لصألا

 مسقنيو ةربعلا وهو باطخلا ىنعم و باطخلا ىوحفو باطخلا نحل :ماسقأ
 ةمذلا لغشو ةمذلا ةءارب :ماسقأ ةثالث لصألا لاح باحصتسا

 .(3)اناسحتسالاو

 .(ثجاهنملاو تاراشإلا هيباتك يف يجابلا ديلولا وبأ راس ميسقتلا اذه ىلعو
 .(5)لخدملا يف ناردب نبا هعبت امك

 قلعتل ،ةينظلا ةلدألاو ةيعطقلا ةلدألا نيب زييمتلا ماقملا يضتقي انهو

 نمو ،عامجإلاو ةنسلاو باتكلا :ةثالث ةيعطقلا ةلدألاف .ميسقتلا اذهب ماكحأ
 .(6}>سايقلل لصأ نهو كرشأ اهنم ادحاو ركنأ

 تارامأ درجم مأ ةيعطق ةلدأ هقفلا لوصأ ضعب نوك ةيلدج يداربلا ريثيو

 .5 :3 ،ليلدلا = .18 :1 ،لدعلا
 .26 :1 سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا _(1
 .82 :1 رهوجلا راثن ،يحاورلا _)2

 .5 :3 ،ناهربلاو ليلدلا =.18 :1 فاصنإلاو لدعلا ،ينآالجراولا 3
 .15 جاجحلا بيترت يف جاهنملا - .6 /5 ،تاراشإلا يجابلا _(4
 .143 ،لبنح نب دمحا مامإلا بهذم ىلإ لخدملا ،ناردب نبا _(5
 .9 :1 عرفلاو لصألا لماش ،شيفطا (6
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 3 ليصأتاذاهتجا :لزألا باتلا

 يتلا لوصآلا هذهو ،اهفوصأ يه عئارشلا ماكحأ ىلع ةلادلا ةلدألاف» ؤةينظ
 ام ناتشو ،ماكحألا اهدنع تبثت تارامأ ةقيقحلا يف يه ماكحألا اهب تبثت

 نمض داحآلا رابخأ دعي مل كلذلو هدنع تبثي امو إمكحلا هب تبثي ام نيب

 عطاقب لب ،اهسفنأب هب اعوطقم امكح تبثت الو املع بجوت ال اهنأل ،ةلدألا

 ه اوهتنا ةنع مككمتامو ةرذش لون مككتاءآمو » :لاعت هلوق وهو اهلب
 نكمي ناك نإو ،اهب لمعلا انيلع بجو هنأ رابتعاب تماق اهتيجحف .[7:رشحلا]
 .اننونظ ىلع بلغ ام فالخب رمألا نوكي نأ

 الو ،هب لمعلاب مكحلا تبثي امنإف سايقلا ليلدل ةبسنلاب لاحلا كلذكو
 .0!)عطقلا ديفي

 فالتخالا ةرثكل ةطوبضم ريغ هلوصأو هقفلا ةفرعم» ينآلجراولا ربتعاو
 تينب اهنأل .اهفوصحم يف عزانتلا ةرثكو .اهلوصأ ىلع قافتالا ةلقو ،اهلوصف يف
 نكت ملو ‘تاهيبنتو تاحيولت ىلع ةروصقم اهنيهاربو ،ةراشإو ةرامأ ىلع

 قفتم الو ،اهب عوطقم ريغ اهججحف .تاسكعنم تادرطم تايلقع اهنيهارب

 .2)ااهيلع

 اهتقالع نايبو ةلدألا هذه ليصأت ليبس ةيضابإلا ويلوصا لصاوي مث
 ةرجش اهعومجمب لكشت ثحابمو اياضق نم اهنع مجني ام عيرفتو اهضعبب
 .لوصألا ملع

 ؛سايقلا وأ عامجإلا وأ ةنسلا وأ باتكلاب هملع تبث ام» ةيعمسلا ةلدألاف

 .0ة)؛سايقلل لصأ عامجإلاو ،عامجإلل لصأ ةنسلاو ،ةنسلل لصأ باتكلاف
 تبثا هنأ نيبيف ،ةلدألا هذه ليصأتل ايدعاصت رخآ اهاجتا يمدكلا وحنيو

 تبثو ‘باتكلا نمو ةنسلا نمو عامجإلا نم (سايقلا يأ ) يأرلا ةزاجإ
 ةنا نع باتكلا تبثو ‘باتكلا نم ةنسلا تتبثو ،ةنسلاو باتكلا نم عامجإلا

 .(4)!بير الو - يعم - كلذ يف كشال ىلاعت

 .و 68 /ظ 67 :1 قداصلا ثحبلا ،يداربلا _(1
 .2 :1 لدعلا ،ىنالجراولا _2

 .103 ‘تالاؤسلا ،يقوُسلا _)3

 .18 :1=طم -ظ 1 =خم ربتعملا .ىمدكلا _)4
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 ليللاو ةفرتملا:لؤألا لصفلا 3
 باتكلا ةجح ناب لوصألا هذه ةيجح توبث ةيفيك يويسبلا لصفيو

 اهريغو .[3:فارعألا] :4 كير نم م ة كنل لزنأ آم أو عبتأ : :ىلاعت هلوقب تماق

 .نآرقلا ن

 امروذُحَت لولا رلا مكنتاءآمو :ىلاعتو كرابت قحلا لوقب ةنسلا تتبث

 نأ ورم نَع 7 بذلا ردح إ :هلوقو .[7:رشحلا] ةه اوهنأ 7
 < 8ِ هم ء, .ومس و

 ال كبرو الك ل :هلوقو .[63:رونلا] : يلآ تادَع مهنيز ةنتف ميث

 مهيشنآ ف ارذجي ال مث تهت ركت اكف كونكحُي ىقح كون
 .[65:ءاسنلا] : اميش امل َتيَصَف امم اجرح

 .[2:رشحلا] هك ربألا يلأتي اوُرَتَعاَ ق ن :ىلاعت هلوق لقعلا ةجحو
 كردنو هدهاشن ملو انلبق ناك ام رابخألاب ملعن اننأ رابخألا رتاوت ةجحو

 يبلا رابخاو ةديعبلا نادلبلاو ندملارابخأو ،ةلزانلا نحملاو بورحلا نم .هنامز

 .رابخألاب كلذ م حصتف .هباحصأو ةق

 ةلأ دبعت ام ةفرعمب نيفلكملا ءالقعلا ىلع ةجحلا موقت هوجولا هذه نمف

 امو هلسرو هئامسأ ةفرعمو ،هديحوتو هتفرعم نم مهيلع ضرتفا امم هدابع هب
 .(!)هبر دنع نم ه دمحم هب ءاج امو ءايبنألا هب تءاج

 رابخألا ةيجح ىلع لدتسا ذإ ،رودو لخادت هيف اذه يويسبلا لالدتساو

 لدتساو ،هسفن باتكلاب باتكلا ةيجح تبثأو ،هسفن رتاوتلا ليلدب ةرتاوتملا

 ىرخألا ةلدألا دانسإ مث ،هسفنب امئاق اليلد باتكلا تابثإ يضتقي جهنملاو

 ةيضقلا ىلإ لقعلا ليلد نع ثيدحلا يف انضرع دقو .اهتيجح توبث يف هيلإ

 قدصو ةلاسرلا ةحصو لسرملا قلاخلا دوجو لقعلا تبثي نيحف ،ىلوألا
 .ةلدألا رئاس توبث هنع مزليو كلذ عبتي ؛لوسرلا

 لصأ نأ نيب نأ دعب ماكحألا ةلدأ نع لقعلا داعبإب يلاَرَعلا درفنيو

 .ديفم ريغ ىنعملا ناك الإو "يعم" اهنأ حجارلاو ._(ىنعم) ةغيصب ةملكلا تدروو
 .ةعوبطملاو ةطوطخملا خنسلا يف اريثك ترركت دقو
 . عماجلا ٹيويسبلا 1
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 3 ليصأتلاذاهتجا :لألا باتلا

 الو مكحب سيل © لوسرلا لوق ذإ ،ىلاعت ةللا لوق وهو ثدحاو ماكحألا
 ںهدحو ىلاعت هلل مكحلاف ،اذكو اذكب مكح هنأ ىلاعت ةللا نع ربغ وه لب مزلم
 لدي الف لقعلا اماو ؤىلاعت ةنأ مكح ىلع ةنسلاو ،ةنسلا ىلع لدي عامجإلاو
 ةيمستف ،عمسلا ءافتنا دنع ماكحألا يفن ىلع لدي لب ،ةيعرشلا ماكحألا ىلع

 .(ا)زوجت ةلدألا لوصأ نم الصأ لقعلا
 ال ةثداح لك نأ» رابتعاب اهثحابمو ماكحألا لوصأ نوفلخ نبا لصوحيو

 اهئامسأ صخأب اهنيعب اهيلع اصوصنم نوكي نأ امإ ،اهيف ةلأ مكح نم ولخت
 يف اهسمتلاف ةلأسم كيلع تدرو اذإف ،اهريغ عم ةلمجلا يف اهيلع الولدم وأ

 اهدجت مل نإف ،ةمألا عامجإو ةنسلا رتاوتمو باتكلا صوصن وه يذلا لصألا

 رابخأو ،هانعمو هليلدو هاوحفو باطخلا نحل نم لصألا لوقعم يف اهسمتلاف
 ىتح اهتءاربو ةمذلا لغش نم لصألا لاح بحصتساف اهدجت مل نإف ،داحآلا

 .02كلذ نم قحلا هجو كل نيبتي

 هنإف ،ديلقتلا بانتجاو ماكحألا ةفرعمل ليلدلا دامتعا بجاولا نأ دكؤي مث
 تڵلجو هردق مظع نإو ،ملاع ديلقت رظنلا نم ليصحت ىندأ هل نمل زوجي ال»

 ءيش يف ذع نإ : :ىلاعت لوقل مهنود نمم مهريغ وأ ناك ايباحص ،هتلزنم

 ىلإو هباتكل :ةنفأ ىلإ درلا ىنعمو .[5و:ءاسنلا] ه ولوُمَلأو هلا لإ ودر
 .داهتجالا ةلآ هل تلمك نمل اذهو ...داهتجالا وه درلا اذهف ،هتئسل :لوسرلا

 .ق)«الوؤسم ال الئاسو ،ايتفم ال ايتفتسم نوكي نأ هبسحف هيدل لمكت مل نمو
 ،يحو ريغ وأ يحو امإ يهف }اهردصم ىلع ءانب ةلدألل رخآ فينصت ةمثو

 لمشي يحولا ريغو .ةنسلا وهو ًولتم ريغ وأ ،نآرقلا وهو ًولتم امإ يحولاو
 اذهل ةيضابإلا ضرعتي ملو .(هةيعبتلا ةلدألاو سايقلاو عامجإلا نم ةلدألا ةيقب
 .فينصتلا

- 

 ةنسلاو باتكلا نمضتت ةيلقنلاف :ةيلقعو ةيلقن ةلدأ ىلإ فنصت اهنأ امك

 .102 /101 شةبوجأ ،نوفلخ نبا اضيأ عجاري-.101 :1 ،يفصتسملا ،يلاَرغلا _(1

 .12 ةبوجأ ،نوفلخ نبا _)2

 .13 ةبوجأ ،نوفلخ نبا _-(3

 .417 :1 يمالسإلا هقفلا لوصأ ،يليحزلا ةبهو _(4
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 ليلتلاو ةفرعملا :لالا لصقلا 3

 اهتحت جردنيف ةيلقعلا امأ .يباحصلا لوقو انلبق نم عرشو فرعلاو ،عامجإلاو
 .عئارذلاو باحصتسالاو ناسحتسالاو ةلسرملا حلاصملاو سايقلا

 زاكترالا نود لبقي ال داهتجالا نإف رخآلا ىلإ رقتفم نيعونلا نم لكو

 رظنلاو ربدتلاو لقعتلا نم اهيف دب ال ةيلقنلا ةلدألاو ةيلقنلا ةلدألا ساسأ ىلع

 .حيحصلا

 52 !2 ك
:2 ٥0:08:٥0 

   تمذل قل تال

    
143 



 ليصأتلاذاهتجا :ليألا باتلا

 (ةنسلاو باتكلا)- ىحولا ليلد:ىناثلا لصفلا
 " باتكلا ةيجح:لوألا ثحبلا

 :باتكلا فيرعت -1

 امو ،هتيجح نايب مث ه ،نآرقلا فيرعت نم ماقملا اذه يف ثيدحلا قلطني

 .لئاسم نم كلذ نع عرفتي
 .هايانث يف اهركذ درو ةديدع ءامسا هلو ،ىلاعت ةلأ باتكل مسا نآرقلاو

 .اهريغو ،ىدهلا ،باتكلا ،رونلا "ناقرفلا ميكحلا ركذلا :اهنم
 .امهريغ نم رثكأ باتكلاو نآرقلا يتملك لامعتسا نويلوصألا فراعتو
 ءورقم وهف .ةباتكلاو ةءارقلا نم ذوخام ةغللا يف نيتملكلا لصاو

 :هلوقو .[18:ةمايقلا] هرداق يا هأرق اديك لع :ىلاعت هلوق هنمو ٠(البوتكمو و, ه

 لكل ةغللا لصأ يف وهف .[2 :ةرقبلا] ه متتف ىده هبير ال ثتحتآ كل ل
 لهأ فرع ف ةبلغلاب املع حبصأ ىتح .نآرقلا ىلع هقالطإ بلغ مث ه ©بوتكم

 .02)هيوبيس باتك ىلع ةَعْللا لهأ فرع يف بلغ امك.۔عرشلا

 ىمست امنإو هاوس نود كي ةللا باتكل مسا قالطإلا دنع باتكلاو
 .0ة)اهتاعوضومو اهعاونأ ىلإو اهيفلؤم ىلإ تافاضإلاب بتكلا

 .ةماه ةيلمع ضارغأل هديدحتو نآرقلا فيرعت نم نويلوصألا فدهيو
 ماكحألا طابنتسا يف ةجح نوكي امو ،زوجت ال امو ةلصلا هب زوجت ام نايب اهنم

 .(4ه)رفكي ال امو هدحاج رفكي امو

 مهدامتعال فيراعتلا ثحبمب مالسإلا ءاملع نم لوألا ردصلا نغي مل
 ركفلا اهفرع ىتلا ةيقطنملا ةعانصلاب مهرثأت مدعو ةعئاشلا يناعملا ىلع
 .اقحال يمالسإلا

3 

 دعب امف .70 :1 نايبلاو فشكلا ۔يتاهلقلا _ .دعب امف .87 :2 ،ءايضلا ©ييئوعلا _.)1

 لوصأ ،يليحزلا _ .76 :1 رهوجلا راثن ،يحاورلا _.26 :1 كسُمُنشلا ةعلط حرش .يملاسلا _)2

 .420 :1 هقفلا

 .263 :1 شنايبلاو فشكلا ،۔ىتاهلقلا _ .179 :2 ءءايضلا ،ىبئوعلا _)3

 ` .421 :1 هقفلا لوصا "يليحزلا _(4
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 لالخ تدرو ىتلا نآرقلا ءامسأ دروي يبئوعلا ملسم نب ةملس خيشلاف

 اهعمجأب ةمألا تلاق دقو» ءامسألا هذه ىلع ةمئألا عامجإ ركذيو .هتايآو هروس
 .(0!)«هليزنتو هيحوو ىلاعت ةلا مالك نآرقلا وه

 صنلا توبث ةيعطق ررق يذلا يمدكلا ىدل احضاو فيرعتلا ددحتيو
 حورلا هب لزن ،نيملاعلا بر نم لزنم هلك هنأ بير الو» :هلوقب ينآرقلا
 نوكيل دمحم بلق ىلع ظوفحملا باتكلا نم نيملاعلا بر نيمأ ،ليربج نيمألا
 بر ىلاعتو كرابت ةنا نع كلذ عيمج نأو نيبم يبرع ناسلب ،نيرذنملا نم

 .02)«نيملاعلا

 يف ءاج امك ؛نآرقلل نآرقلا فيرعت وه لب ،اعدتبم افيرعت اذه سيلو
 كلك لع () نيمكلا غورأ هي لَرَت (؟ يملعلا ير ليرتتكشَلو ل ءارعشلا ةروس

 .[192-195 :ءارعشلا ةروس ] نيبش : م رع ناسل 9 رذنملا نم نكل

 :هلوقب نآرقلا فيرعت يملاسلا مامإلا طبضو

 القن هنعو انيبن ىلع الزن مظن وهف باتكلا امأ
 (3)هلاوحأ ف هاوان نم زاجعإ هلازنإ يف ناكو ارتاوت

 رتاوتلاب الوقنم لف ىنلا ىلع الزنم ،اموظنم ،امالك :هنوكب هزّيمف
 .(4) ؟ زاجعإلاب افصتم

 .ا١5فحصلا يتفد نيب اعومج هنوك مهضعب ز زو

 :ةق هلوقل ،ىلاعت ةلأ مالك نآرقلا رابتعا ىلع نيملسملا ةملك تقفت
 :ك ر ه حص مه و ه ل < ۔ے ح دحب م ,هتوفرَحس رش ح هللا اكح رثنت - وح ج ] سع

 مالك نآرقلا» 7 هنأ هللا دبع نع قورسم نع ثيدحلا يفو .[5 .

 .270 :1 ،نايبلاو فشكلا ،يتاهلقلا-.187 :2 ءءايضلا ،يبئوعلا _(1
 .18 :1=طم /.ظ 11=حخم ثربتعملا .يمدكلا ۔(2

 .27 :1 عسْسنشلا 7 حرش .يملاسلا ۔(3
 عم ،ةوبنلا يعدي نم دي ىلع رهاظ .ةداعلل ضقان لعف لك اهناب ةزجعملا ىفوُسلا فّرع _(4
 .٥112تالاؤسلا ،يفوُسلا ." نيدحتملا ىلع رذعتلا روهظو يدحتلا
 .دعب امف.27 :1۔سْسشلا ةعلط حرش ،يملاُسلا :رظني اهحرشو فيرعتلا دويق لوح ۔(5
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 3 ليصأتلاذاهتجا :ليألا باتلا

 .(!)6رفك دقف اذه ريغ لاق نم .ةلا

 نم مهنمو ،انه فقوت نم مهنمف ‘كلذ دعب نيملسملا فقاوم تنيابت مث

 هللأ هب ملكت ام ىنعمب مالك وهف ؤىلاعت هلل تاذ ةفص سيل نآرقلا نإ :لاق

 .قولخ هنأ ىلإ صلخو
 عيدبتلا ىلإ نسحلا لادجلاو راوحلا دودح تدعت ةيمالك برح تبشن

 لانو ،نآرقلا قلخ ةيضقب ةيضقلا هذه تفرغو ،تامرحلا كاهتناو قيسفتلاو

 .ريبك ءالب اهتنتف نم نيملسملا
 .2)كلذ فالخ ىلع مهضعبو ،نآرقلا قلخب لوقلا ىلع ةيضابإلا لجو

 .ة)مالكلا ملع بتك نم اهناظم يف ةطوسبم نيفقوملا ىلع ةلدألاو
 :نآرقلا يحو

 فصتملا ة ىبلا ىلإ ىحوملا ةلأ مالك هنا نآرقلا فيراعت يف در
 .زاجعإلاب

 يحوو .ةوبنلا يحو :اهنم ،ةديدع ناعمب دري برعلا ةغل يف يحولاو
 .(4)ةباتكلا يحوو ةراشإلا يحوو ؛ماهلإلا

 كلذ ةقيقح كردن نأ نود ءامسلا ربخب يبلا لاصتا وهف ةوبنلا ىحو امأ

 .ينلا هب ربخي امم اهرثأ ىقبي امنإو شةسرامملا وأ ةبرجتل عضخت ال ةلاح اهنأل
 .اكلوسرلا وأ

 .ظ 51 :1 ثةباصإلاو لحلا ؤفاّصو نبا _(1

 هناويد ف ةديصق كلذ ف بتكو نآرقلا قلخب لوقلا مدع لإ ةيضابإلا نم رظنلا نبا بهذ _(2

 لحلا ©تفاصو نبا :رظني .ةيضابإلا روهمجل افالخ فاّصو نبا هحراش كلذ ف هديأو 8"مئاعدلا"

 .و 58_ ظ 50 :1 .ةباصإلاو

 .دعب امف 7 .غمادلا قحلا { يليلخلا دمحأ _(3

 .268 ،نايبلاو فشكلا يتاهلقلا _ .185 :2 ءايضلا ،يبئوَعلا _)4

 بيصي عرصلا نم عون هنأب هريسفت لواحو ،يحولا ةحص يف نيبتاكلا ضعب ككش -(5

 ةساردلاب يحولا ةرهاظ يبن نب كلام لوانت دقو .ايفاو ادر نوققحملا مهيلع ة ةر دقو ،ناسنإلا

 .ناسنإلا بيصت يتلا ضراوعلا نم ههبشأ امو ،عرصلا نع اهزيمت يتلا اهصئاصخ ازربم ليلحتلاو
 عم .دعب امف167 شةينآرقلا ةرهاظلا ،يبن نب كلام :رظني .هللا دنع نم قح يحولا نأ تبثأو
 ديعس دمحم روتكدلا ةسارد كلذك رظناو - .ركاش دمحم دومحم ذاتسألل ةماهلا باتكلا ةمدقم
 .186-195 شةينوكلا تاينيقيلا ىربك يطوبلا ناَضَمَر
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 :روص ةدع ىلع ناك ة ةللا لوسرب صاخلا يحولاو
 .هيلع يحولا تالاح دشأ يهو «سرجلا ةلصلص لثم يف هيتأي نأ -
 ةه ىنلا لاؤس ثيدح هنمو .هملكيف لجرلا ةروص يف كَلَلا هيتأي نأ د

 .نودهاش ةباحصلاو مالسإلا ناكرا نع
 يف ثفن سقلا حور ثإ» :ثيدح هنمو .ثفن مالكلا هعور يف ثفني نأ ت

 يف اومجأو هللأ اوقئاف ،اهلجاو اهقزر يفوتست ىتح تومت نل اسفن نا يعور
 .(1 )!بلطلا

 ناكامو ة:ىاعت لاق امك ،كلملا ةطساو ريغب ىنعملا كلذ ةلأ همهلي نا د
 .[5::ىروشلا] هك باج يآو نم وآ اًيَجَو الا هميكَي نآ رتل

0 

:. 

 .تلا هب هرماي امب مونلا يف كلملا هيتأي نأ د
 :اهنمو ،نآرقلا يف ةددعتملا هيناعم يحولا تالامعتسا يفوُسلا دروأو

 .ةةراشإلا ةسوسولا ،نايبلا رمآلا ماهلإلا ،لاسرإلا

 :نآرقلا زاجعإ -2

 .نآرقلا ةيجح توبث يف زاكترالا روحم زاجعإلا ةيضق ربتعت

 نع زجعو .ةردقلا مدعو فعضلا وهو زجعلا نم ةغللا يف زاجعإلاو

 .(ههكاردإ عطتسأ ملو ينتاف اذإ نالف ينزجعأو هنع رصق اذإ رمألا
 ريغ ،نآرقلا فيرعت ايانث يف ةيضقلا هذه لوانت ىلع نويلوصألا جرد دقو

 سانلا اهيا» :ة هللا لوسر لاق : لاق ، هللا دبع نب رباج نع" :هجام نبا دنع ثيدحلا ظفل _(1
 هللا اوقتاف ، اهنع أطبأ نإو اهقزر يفوتست ىتح تومت نل اسفن نإف & بلطلا يف اولمجاو هنا اوقتا
 .'مرح ام اوعدو ، لح ام اوذخ ، بلطلا يف اولمجاو
 .2141:ثيدح ،ةشيعملا بلط يف داصتقالا باب تاراجتلا باتك هجام نبا ننس

 ، هقزر لمكتسي ىتح تومي نل مكدحأ نإ» :هق هنلا لوسر لاق : لاق ، رباج نع. : مكاحلا ظفلو

 .'مَّرح ام اوعدو لح ام اوذخ & بلطلا يف اولمجاو ، سانلا اهيأ هثلا اوقتاو ، قزرلا اوئطبتست الف

 .2076: ثيدح عويبلا باتك .مكاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا

 .3 :2 سْمنشلا ةعلط حرش ،يملاسلا _(2
 ._(خم).102 /101 ثتالاؤسلا 6يفوُسلا 3
 .2817 :4 زجع ةدام .برعلا ناسل روظنم نبا (4
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 ناب كلذ اللعم ؛نآرقلا فيرعت يف زاجعإلا طرتشي مل يلازغلا دماح ابأ نا

 نألو ةللا باتك امتح نآرقلا نوك ىلع ال ،ةوبنلا قدص ىلع ةلالد ةزجعلل
 .زجعمب سيل ةيآلا ضعب

 ملعلا هب لصحي رتاوتلا نأل "نآرقلا ةحصل رتاوتلا طرشب ىلازغلا ىفتكاو
 .(!)انيقي

 ىلإ اهجتم ناك ةلاسرلا يركنمل نآرقلا يدحت نأل ،ملسم ريغ ليلعت اذهو

 نوك ةيناثلاو ةلاسرلا ةحصو لوسرلا قدص امهالوأ ! ,؛نيتمزالتم نيتياغ

 لأ ل ؛دحاو بناج ىلع ارصاق نكي مل يةحتلا نأ نآرقل حرص دقو

 : اريجخكح اًملَلِنَخَآ هيف اودجيل هللا ريغ ر دنع نم َناَك واو ا ءرملا تورَتَدَ

 .[82:ءاسنلا]

 .[88:ءارسإلا] : اهي ه ىض هبل مصع ےگ وتو .هلت ۔هلتمب

 مهنيد هفس نأ دعب برعلا ىدحت دقف .نآرقلا 7 تبث فيك امأ

 لهأ برعلاو ؤةمئاق يدحتلا يعاود تناكو .هتضراعمب مهبلاطو .مهءابآو

 ددحي ل مث .ةضراعملا نم مهتياغ نود لوحي عنام ةمث نكي ملو ،ةفنأو ةّيمَح

 نايتإلا نع مهزجع اوتبثا مهنكلو شلجألا يف مهلهما لب ثكلذل ادما ةلل مهل
 .)نلأ دنع نم قح باتك هنأ قدصف ‘هلثم نم ةروسب

 زاجعإلا :نيرمأب تتبث باتكلا يف ةجحلا نأ يطونثلملاو يفوُسلا ركذو
 .اققح باتك هنأ ىلع عامجإلاو

 نلو « :ىلاعت هلوقل .ةدحاو ةروس نآرقلا يف زاجعإلا هب تبثي ام لقأو
 م هرم مم م ؟ےرم ص

 نإ هلل 1 نو د نم : مكءادَهش ث أوُغَدأَو ع هلثم ص روم اثأَك ان لبع يع لا امم ةر ق تنك

 .101 :1 ىفصتسملا ،ىلاَرَغلا _(1
 نايبلاو فشكلا ،ىتاهلقلا .196 :2۔ءايضلا ،يبئوَعلا.دعب امف.52 :1 .عماجلا ةكرب نبا _)2

1: 178. 

 .ظ 4 نايبلاو ةلدألا يطوثشلَلا_ .111 ،تالاؤسلا ،يفوُسلا 3
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 ةروسل اوثأَف لق ة ةبرت ن ولوقت مأ م : :اضيأ هلوقو .[23 :ةرقبلا] : َنقِدَْص شرك
 . 7 يك مو و .,ص ء مس ه و مهرم

 .[38:سنوي] 44 نوص عنكنإ هللآ نود نم متُعطََسآ نم أوعدأو يقت
 انيلإ لقنت ل نآرقلل ةضراعم عوقو لامتحاب مهضعب ةلاقم ةكرب نبا ركذو

 ب نم نلعملا يدحتلا مايقو زاجعإلا توبث يف ككشت اهنأل ؛اههقسو اهدرف

 .١:0اعيمج نيلقثلل ةلل
 هترهش ىلإ ةرورضلا وعدت امم هنأل ،رمأآلا اذه لثم ءافخ ليحتسي هنأ امك

 نم هتوعد لاحو &هموق عم ةث لوسرلا رابخأ ترهتشا امك ،قافآلا هغولبو

 ةيجحو لوسرلا قدصو ثزاجعإلا توبث ىلع اذه لدف .هتافو ىلإ هثعبم
 .2})نآرقلا

 بناج ىلع ىمادقلا دوهج تزكرت نآرقلا يف زاجعإلا هوجو نايب يفو
 بيغب قلعت ام ءاوس يغلا زاجعإلا ىلإ تاراشإ عم ،يغالبلا زاجعإلا
 .قيحسلا يضاملا بيغب مأ ؛لبقتسملا

 :ةينامث يف زاجعإلا هوجو يوسلا رصح دقو
 ىلزأتت ةويح صاصقلا ىف مكَنَو : ةيآب هل لتمو ثةغالبلاو زاجيإلا (1

 .[179 :ةرقبلا] : دوعتت مكحَتَمل بلألا

 ارقي الجر عمس ايبارعأ نأ ةديبع وبأ ىكح ام هنمو ،ةحاصفلاو نايبلا (2

 ال اقولغ نا دهشأ :لاق .[80:فسري]ةماَيَم أوصتحع هنم اوشتتسأ اَمَلَك
 .مالكلا اذ اذه لثم .اه لع ردقي

 .لمي ال هعمتسمو ،ًلكي ال هئراق نأ (3

 ارعشو اعجس ،بّرَعلا تاموظنم رئاس نع اجراخو ةداعلل اقراخ هنوك (4
 .الاثمأو ابطخو

 لسرلا صصقك ةك ،نيلوألا " "نيضاملا . نم هب ربخأ ام )6

 .نينرقلا يذو فهكلا باحصأو

 .دعب امف 52 :1 عماجلاءةكرب نبا _(1

 .279 :1 "نايبلاو فشكلا ،ىتاهلقلا _ .196 :2 ،ءايضلا ،يبئوعلا 2
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 3 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا

 مارحلاو لالحلا نم بتكلا نم هريغ يف نكت مل مولعل اعماج هنوك(7
 .لاثمألاو ظعاوملاو رابخألاو صصقلاو

 .(!هتضراعم نع مهممه فرصب ةفرصلا )8

 ةغالبلاو زابيإلاب زاجعإلاو» :هلوقب هوجولا هذه شيفطا خيشلا رصتخاو

 يف ةداعلا قرخبو ،هعمتسم للمو هئراق لالك مدعبو ،ةحاصفلاو نايبلاو

 نم هريغ اهعمجي مل امولع هعمجو ىضم نم رابخابو ،بيغلاب رابخإلابو .همظن
 ليلق هضراعو .هتضراعم نع ةمهلا فرصبو ،لاثمأو ظعاومو مارحو لالح

 .(2)((ا ورحضتنف اف

 :ةفرصلا ةيضق -
 ؛ةعامج اهب لوقلا ىلإ بهذ ذإ ءاملعلا نيب الدج ةفرصلا ةيضق تراثأ

 برعلا ممه فرص ةلأ نا ىنعمب يهو ؛هةةلزتعملا ضعبو ماظنلا ميهاربإ مهنم
 اوناكل مهالخ ولو كلذ ىلع ةردقلا مهدقنأ ةنأ نا وأ ،نآرقلا ةضراعم نع
 .4)امظنو ةحاصفو ةغالب هلثمب اوتأي نأ ىلع نيرداق

 امك &‘ة)"لحنلاو للملا يف لصفلا" هباتك يف مزح نبا يأرلا اذهب لاق نممو

 ٠(65)يرعشأل ٠رسحلا يبا لإ هر لوقلا بسن

 )7( ةكرب نبا هدنف دقف ©يأرلا اذه در لإ ءاملعلا ريهامج بهذ امنيب اذه

 زجعم نآرقلا نإ ةماقتسالا لهأ لاقو» :الئاق ةيضابإلا يار يوكزألا ىكحو

 .(8!هلثمب ىتأي نأ دحأ ردقي ال ،هسفنب

 .115 /114 ‘تالاؤسلا ،ىفوُسلا _(1
 نع برعلا زجعو ،ههوجوو زاجعإلا اذه لوحو-.22/21 صلاخلا بهذلا ،شيفطا _2
 .258 :1 اقشلا .ضايع يضاقلا :رظني نآرقلا ةضراعم

 .75 :1 ،نآرقلا ماكحأل عماجلا .يبطرقلا _3
 .ظ 156 ،ةمغلا فشك ،يوكزألا- .115.تالاؤسلا .يفوُسلا )4
 .19 /17 :3 ،لحێلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا "مزح نبا _(5
 ىلإ "فقاوملا" هباتك يف اهبسنو ،ةفرصلاب لوقلل يجمإلا نيدلا دضع ةياكح روشاع نبا ركذ _(6

 لإ ءاقشلا ف ضايع يضاقلا اهبسن امك . ىتييارفسإلا قاحسإ يباو يضرلا فيرشلاو ماظنلا

 .102 :1 شريونتلاو ريرحتلا ريسفت روشاع نبا- .267 :1 ءافشلا ضايع ىضاقلا - .يرعشألا
 .دعب امف.52 :1 ،عماجلا ،ةكرب نبا 7
 .ظ 156 ةمغلا فشك ،يوكزألا _(8
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 ىعولا ليلد :يناقلا لصملا

 نأل هسفنب زجعم نآرقلا نأ ىلع لصاح عامجإلا نأ يبطرقلا حضواو
 .0ا)زجعملا وه ةفرصلاو عنملا سيلو ،ةداعلل قراخ رمأ هتغالبو هتحاصف

 .نآرقلا اهب رخزي يتلا يدحتلا تايآ لكل ضقانم رمأ ةفرصلاب ميلستلاو

 سيلو .مهسفنأ لبق نم مئاق نآرقلا ةاهاضم نع برعلا زجع نأ تسثت ىتلاو

 يدحتلل ناك امل الإو ،كلذ ىلع ةردقلا مهبلس وأ مهممه ىلاعت للا فرصب

 .ةزجعم :7 ناك الو 6ىنعم

 :ةثالثرومأ رفاوتب الإ ققحتي ال زاجعإلا نأ كلذ

 .ةضراعملاو ةارابملا بلط يأ يدحتلا بلط :الوأ"

 .يدحتلا ىلإ عفادلا يضتقملا دوجو :ايناث"
 .")ةضراعملا هذه نود لوحي يذلا عناملا مدع :اثلاث"

 هثيدح يف ةكرب نبا هحضوأ ام وهو نآرقلا يف ةرفاوتم اهلك يناعملا هذهو

 .زاجعإلا نع
 بّرَعلا نأ ةفرصلاب مهلوق نم شيفطا خيشلاو يفوُسلا دارم لعلو

 نأ ال ‘كلذ نع مهزجع دعب نآرقلا ةضراعم ةلواحم نع مهسفنأب اوفرصنا

 هديفي ام وهو ‘كلذ ىلع ةردقلا مهدقفأ وأ .مهنع امغر مهممه فرص :ل

 ةمهلا فرصبو" :نآرقلا زاجعإ هوجو يف يفوُسلا مالك اصخلم شيفطا لوق

 .(3)(اوحضئفاف ليلق هضراع و ،هتضراعم نع

 لكل ازجعم ةلأ دنع نم ايحو نآرقلا توبث ىلإ هلك اذه دعب صلختو

 هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ؛نوصم ظوفحم هنأو نيلقثلا

 هنأ ملعلاو رتاوتلاب تبث يرورض ملع ةمث دمحم ىلع لزن هنأ ملعلاو

 ةحص ىلع لصاح عامجإلاو ،هيف رظان لكل ققحتي يبسك ملع ةلل دنع نم
 نبا لاق .4)رفك هنم ائيش در وأ ،هلدب نمف ،نافع نب نامثع فحصم يف ام

 ظ

 .75 :1 ،نآرقلا ماكحأل عماجلا ،يطرقلا (!

 .432 /431 :1 ثهقفلا لوصأ ،يليحزلا 0.25 هقفلا لوصأ ملع .فالح باهولا دبع_(2

 .22 .صلاخلا بهذلا ۔شيفطا _3

 .191 :2.فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا _(4
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 .(!ارفاك ةمآلا دنع ناك هنم صقن وأ هيف داز ادحأ نأ ولو» :سابع

 وهف ،ةجحلا مايق دعب هنم ةيآ يف وأ ،نآرقلا يف كش نم يف رمألا كلذكو

 .02)لتف الإو باتتسي كرشم
 نع ركذو .اّيمذ وآ ايبص هل يلاتلا ناك ولو ،هيلع يلئ نم ىلع ةجح وهو

 ‘ةراذنلا هتقحل دقف نآرقلا اذه هغلب نم» :لاق هنأ ةث ىنلا نع سابع نبا
 .0ة)ةمايقلا موي ىلإ ةجحلا هيلع تماقو

 رما هغلب دقف ةنأ باتك نم ةيآ هغلب نم» :لاق هنأ ة ىبنلا نع يورو
 .(4 )اهدر وأ هلبق ،هلك ذلا

 سيلو ،بّرَعلا ريغ ىلعو برعلا ىلع ةجحلا موقت زاجعإلا توبثبو
 تمزل فيك :لئاق لاق نإ»و ،نآرقلا اودري ىتح ةيبّرَعلا لهج يف رذع مجعلل
 ليق ؟زجعم هب ىتأ ام نأ نوفرعي ام مهف ؟مجعلاو كرتلاو دنهلا نآرقلا ةجح

 اوناك © يبلا مهيلإ ثعُب نيذلا بَّرَعلا نأ اوملع اوشتف اذإ ثيح نم :هل
 هنأو ،مهدنع اشن هناو بابلا اذه يف ةياهنلا مهناو ،يبّرعلا مالكلا يف حصفأ
 مهادحت عمجأ كلذ عم هنأو ،هنيميب هطخي الو باتك نم هلبق نم ولتي ناك ام

 ةجح نأ امك .كلذ نع اوزجعف كنيقرفتمو نيعمتجم ةروس لثم وأ هلثمب

 ايدحت امهنأ هملعل ‘بيبط الو رحاسب سيل نم ىلع ةمئاق ىسيعو ىسوم
 صرحلا عم كلذ نع اوزجعف .هب ايتا ام لثمب رحسلاب مهملعاو سانلا بطا
 .(5)«(هيلع

 ؟ةيبرع ريغ ظافلأ نآرقلا يف له و .نآرقلا ةيبرع -
 صوصنب كلذ تبث ©نيبم يبرع مالك نآرقلا نأ ىلع لصاح عامجإلا

 .[103:لحنلا] ه تق م رك ناسل ادر ةيعطقلا نآرقلا

-
 

 .81 !ح =4 باب .حيحصلا عماجلا بيبح نب عيبرلا _)1

 .276 :2 ۔ءايضلا ©ييئوعلا _)2

 يبطرقلا ثيدحلا دروأو - .280 :1 نايبلاو فشكلا ،يتاهلقلا _.198 :2 ءايضلا ،ييئوعلا _)3

 .399 :6 .نآرقلا ماكحأ يف
 .51 :2 .دادغب خيرات .يدادغبلا بيطخلا - .276 :2 ءايضلا يبيتعلا _)4

 .201 شرونلا .مصألا ۔(5
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 ىول ١ ايل : ف ا لصفل 72 ١

 اولممو "نآرقلا يف ةيبرع ريغ ظافلأ دورو ةيضق اوراثأ ءاملعلا ضعب نكلو

 .ةيمور يهو ساطسقلاو ؛ةيسراف يهو قربتسالاو ؛ةيدنه ىهو ةاكشلملاب اهل
 .ةديدعلا تايآلا حيرصب يبرع نآرقلا يف ام عيمج ناب مهيلع بيجاو

 هنلرنأ كلاتكو { .[2:فسوي] ولعت َهَلاَمبرَع انهف ُهَتلَرنأ انإ

 : ر نا ُقَرَصُم ثتكادنكو اه .[113 :هط] : اَئبَرَع نامرف

 ك.عأء رهنلا تيف ك اولاَم ت ةارق ُهتَلَجوَلَو ع .[12:فاقحألا]

 .(44[)1:تلصف] 4 فرعو

 .) نآرقلا نم عضاوم ةرشع يف يبرعلاب هفصو كات دقو
 نم ملعلا يف ملكت دقو» :هلوقب ءالؤه ىلع ةرلا يعفاشلا مامإلا ىڵوتو

 ةمالسلا نم برقأو هب ىلوأ كاسمإلا ناكل هنم هيف ملكت ام ضعب نع كسمأ ول

 لدي نآرقلاو .ايمجعاو ايبرع نآرقلا يف نإ :لئاق مهنم لاقف كنل ءاش نإ هل
 .ق!بّرَعلا ناسلب الإ ءيش 5 ةنأ باتك نم سيل نأ ىلع

 دعب هيف ةجح الف ؛َئبرع ريغ لصأ تاذ ةليلق ظافلأ نم هودروأ ام اماو
 .اعيمج سانلا تاغل يف غئاس اذهو ،اهتبّرعو اهمالك يف برعلا اهتجردأ نأ

 .(4مهنولماعي وأ مهنوروابي نمب ناسل لهأ لك ديفتسي

 اهتبرع دقو يمجع اهلصأ ثالثوأ نيتملك ىلع نآرقلا عيمج لامتشاو»

 اذه قالطإ نعو ايبرع هنوك نع نآرقلا جرخي ال مهتنسلا يف تعقوو برعلا
 تاملك داحآ هيف تناك نإو ايسراف ىمسي يسرافلا رعشلا نإف ...هيلع مسالا
 اذه ىلإ ةجاح الف سرفلا ناسل يف ةلوادتم تاملكلا كلت تناك اذإ ؛ةيبرع
 .ا5)؛فلكتلا

 ةغل ريغ نآرقلا يف نوكي نأ زاجأ نمل رخآ ادنتسم ينًالجراولا درويو

 .3 1٥: فاصنإلاو لدعلا .ينالجراَلا _)1

 ؛28 :رمزلا 0195 :ءارعشلا 0113 :هط 0103 :لحنلا ؛37 :دعرلا ؛2:فسوي :روس يف 2
 12 :فاقحألا ؛3 :فرخزلا ؛7 :ىروشلا .3 :تلصف
 .422 :1 ،هقفلا لوصأ ،ىليحزلا:رظناو .42 /41، ةلاسرلا ،يعفاشلا 3
 .279 :1 ،نايبلاو فشكلا ،ىتاهلقلا-.197 :2ءءايضلا ،يبئوَعلا _(4
 " .106 :1 ،ىفصتسملا ،يلارغلا _(5
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 :3 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا

 سانلا ىلإ هثعب ىلاعت ةللا نا وهو ؛ے دمحم ةلاسر مومع ىلع هونب ،بّرَعلا
 .[28:ابس] ه مذو امي ن ةَئاكالي كتنمأ ابو ل :هلوقب ةفاك

 يمجعلاو يبرعلا هتمأ يفو ٠(ةهدوسألاو رمحألا ىلإ تثعب» :ةث هلوقو
 ني اََلَسَرأآَمَو خ :ىلاعت لاق دقو ،تاغللا لها رئاسو ،يكرتلاو يربربلاو

 نم نآرقلا يف نأ ىلع اذه ىضتقاف .[4:ميهاربإ] هه دوق ناسلي الإ لوُسَر
 .02 دمحم مهيلإ لسرا نم تاغل رئاس

 !قطني ملو تكس هتيل ،قرخ اذه » ناب مالكلا اذه ىلع ينآلجراّولا ةرو

 .ا3)(؟ هب اوبطوخ ام عيمجب مهل يفيو ،ةغل لك لهأ يفكي ام نآرقلا يف لهو

 .مهيلإ لسرا نم تاغل لكب ملكت دق ه يبلا نأ اذه مهلوق نم مزليو
 زيمي ل هبحاص نأل باوصلا نع ديعب لوق اذهو ،هتمأ دادع نم اوجرخ الإو

 الإ لوُسَر نم انمتأ امو & :لاق ىلاعت هللاف ؤةمألاو موقلا نيب

 لسرم وهو ،بّرَعلا نم شيرق مه يبلا موقو .[4:ميهاربز] ه هموق ناسلي
 لسرأ نم لك ىلإ هموق ةغلب لسرأ امنإ لوسر لكف ،هتمأ مهو ،ةفاك سانلا ىلإ
 . (4)مهيلإ

 يمجع لصآ تاذ ظافلا هيف تدرو نإو ،نيبم يبرع نآرقلا يف ام عيمجف

 نآرقلا حيرصت يفو .باتعلا عطقناو ،بّرَعلا اهتبّرع ال ةيبرع تعجر دقف
 .١5[103:لحنلا] ئ تيش ثورع ناعل ادهو باطخلا لصف

 ىعةاو كب لأ ىلع لوقت دقف ءايمجعا ائيش نآرقلا يف نأ معز نمو»
 .6هب هل ناهرب ال امب

 .6555:ثيدح ؛يتعافش :ه هلوق ناب نايبلا ركذ .خيراتلا باتك ،نابح نبا حيحص _(1
 .2427:ثيدح .انلبق دحأل لحت ال ةمينغلا : باب ريسلا باتك نمو ،ىمرادلا ننس

 .53 /52 :1©فاصنإلاو لدعلا ،ىنآالجراولا _(2
 .53 :1 فاصنإلاو لدعلا ،ىنالجَراَولا 3
 .53 :1“فاصنإلاو لدعلا ،ىنآالجَراَولا _(4
 فشكلا ،ىتاهلقلا _.198 :2 ءايضلا ،ىبئوعلا _.53 :1 ©فاصنإلاو لدعلا ،ىنالجر اولا _(5

 .280:1 5نايبلاو
 .279 :1 "نايبلاو فشكلا ،يتاهلقلا _.197 :2 ءايضلا ،يبئوعلا _(6
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 :نآرقلا ةيعجرم -3
 يف ةيعجرملا زاكترالا ةطقن نآرقلا ناك فيك قباسلا ليلحتلا نم ىلجتي

 رمأ كلذو ،اهلك ةيعرشلا مولعلا روحم هنإف كلذ قوفو ،لالدتسالا لاج
 ؛يحرلا دامع ىلع تماق صن ةراضح مالسإلا ةراضح نوكو ىشامتي

 هتاياغ ىرحتتو هب يدهتست ،اشيعَم اعقاو هلثمتت مث هبعوتست مث ؛هنم قثوتست
 اروصت ؛خيراتلا ةكرح يف اهماهسإو ێاهتلاسرب مايقلا يف ةديعبلاو ةبيرقلا
 ِ .اكولسو

 بسانتت ةيانع مالسإلا ءاملع هب ينع ،اديرف اعونت نآرقلا ثحابم عونتتو

 تابثإل دنتسملا وه امك زكترملاو عجرملا هرابتعاب ؛مهتراضح يف نآرقلا ةناكمو
 .اطابنتسا مأ تناك اصن ؛ىرخألا ماكحألا ةلدأ رئاس ةيجح

 :نآرقلا ثحابم -

 ةرجشب ههبش ذإ ،افيرط ايبدأ اريوصت نآرقلا ثحابم ينآالجراولا روصيو
 :رامثاو ناصغأو ءاضعاو قورع اهل

 مكحملاو ،خوسنملاو خسانلاو ،يندملاو يكملا :ةرشعف اهقورع امأ "

 .صاخلاو ماعلاو ،نطابلاو رهاظلاو ،هباشتملاو
 ،لوصوملاو عوطقملاو ،ديقملاو قلطملاو ،نّيبملاو لمجملا :ةرشع ءاضعألاو "

 .حيرصتلاو ةيانكلاو كرخؤملاو مدقملاو
 ليلدو ،باطخلا ىوحفو ‘باطخلا نحلو دودحلا :ةرشع ناصغألاو"

 نادبألا ءامسأو ،ىلاعت هلل ةيتاذلا ءامسألاو ؤباطخلا ىنعمو ،باطخلا
 .لاعفألا ءامسأو

 دعولاو ،رابختسالاو ربخلاو ىهنلاو رمألا :ةرشع ةرجشلا تارمثو"

 .(ةدراذنإلاو راذعإلاو ،لاثمألاو ظعاوملاو ديعولاو
 ضرعنس انك نإو ،لوُصأآلا ملع ميمص يف اهلك لخدت ال ثحابملا هذه

 .ةنسلاو باتكلا صوصن ريسفت يف اهنم ددعل

 .76 :1=طم /.64 :2=ةيرجح ،ناهربلاو ليلدلاءينآلجراولا _(ا
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 3 ليصأتلاذاهتجا :ليألا باتلا

 :ماكحألاو ةلدألا لصأ نآرقلا -
 .عيرشتلل الصأ نآرقلا توبث كلذ رمثي ،نآرقلا ةيجح توبث دعب

 .ماكحألل انسيئر اردصمو

 لصاو دحاو قيرط نم ةذوخام اهلك ةعيرشلا ماكحأ نأ ةكرب نبا ررقيو

 نأام َنسَملاَوَعيَتَو :هناحبس قحلا لوقل ،نيملاعلا بر باتك وهو دحاو

 .(55[1:رمزلا] ة مكير نِت كنا

 َناَرْشْلا ادها ل :ىلاعت هلوق هنم قحلا فَّرعُي نآرقلا نأ ىلع ليلدلاو

 ىده هيف َبيَر ال تتحن كلد ل :هلوقو .[9:ءارسإلا] ه موأ ه تل ىدهت

 .[2 :ةرقبلا] : َبتتشنل

 .2)ريثك نآرقلا يآ يف اذه وحنو
 ،ليزننتلا مكح نم هرسأب جراخ هلك قحلا ( نأ ىمدكلا ديعسوبأ دكؤيو

 ساسأ نآرقلا ناك اذهلو .(3)(لطاب وهف هنم هماكحأ جرحت وأ هقفاوي ل امو

 .ىرخألا ةيعيرشتلا رداصملا

 ملع هبو باتكلا نم ةذوخام اهتيجحو ةللا باتكل ليوات اهلك ةنسلاف
 عو « م 7 ص و ے ه ه. ےرم < هرو ر ,رم ۔ 2 هو < ۔

 نق ركنم رتكلايلؤأو َلولا اوعيطأو هللا اوخيلطأ اونما نيذلا اهيأتي ع ءاهعابتا بوجو
 وم س ۔ے ٤ مم [ <2 ۔ ي مي ح ,ثح <م < د وح .ي . ء ء۔۔<ح
 ريخ كلاذ رخآلا مويلاو هتناي نونمؤت حنم نإ لوسرلاو هنلا ىلإ هودرف ءىش يف ملعزتن
 سح 2 . رر ح م ۔ << .۔ے۔ ۔ ,,د ے 2 ةم ء ه
 امف وت نمو هللا عاطأ دقف لوسرل ا علطي نم .[59:ءاسنلا] : ايوأ نسحأو

 .[80:ءاسنلا] ة اظيفَح مهتلَع كلسر

 ةجح كلذكو .باتكلا نم يه ىلا ةنسلابو ةنأ باتكب ملغ اضيا عامجإلاو
 .(4)نآرقلا نم هلك ملعلاو هلك قحلا نأ تبثف .باتكلا ليوات نم لوقعلا

 لصألا وهو نآرقلا هلك ملعلا» :لاق هق يبنلا نع اثيدح رفعج نبا ركذو

 .84 :1 نيبلاطلا جاهنم .يصقشلا - .279 :1 .عماجلا ةكرب نبا _.1

 .105 أدتبملا }ةكرب نبا _)2

 .و 95ربتعملا .يمدكلا -3

 9=خم ربتعملا .يمدكلا _.280 :1 .عماجلا ةكرب نبا-. 11 /10 :3 ءايضلا ©ييئوَعلا :رظني _)4

 .10 :1 راثآلا بابل ،يديعسوبلا-.51 /50 :1 فنصملا "يدنكلا .14/13 :1=طم .ظ 9 /و
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 .(0!«ليوأتو هل ريسفت ملعلا نم هدعب امو ،ليزنتلاو

 ةنسلا ليلد :يناثلا ثحبملا

 :ةنسلا ةيمهأ -1

 نآرقلا مساقتو .عيرشتلا رداصم نمض ةيناثلا ةبترملا ةيوبنلا ةنسلا أوبتت

 ريغو ،ًولتم ريغ ايحو تناك نإو ث هيبن ىلإ ىلاعت :ل نم ايحو اهنوكب
 ثيح نم دحاو ىوتسم ف تسيلو اهب ةالصلا م حصت الو ءاهتوالتب دبعتم

 3هتوالتب 7 .هانعمو هظفلب لاعت ةلأ . نم يحو هنأب نآرقلا زيمت مت امنيب .اهتوبث

 .ةلا ءاشي نأ ىلإ يحولا نمز ذنم رتاوتلاب هلقنل توبثلا يعطق
 نم نيلقثلا لع هتجح تماقو © فلاخملاو قفاوملا نآرقلل نعذأ نئلو

 م لتلآديأيال (ةلزيرع تكت بتكل هو .هظفح نلأ نمضو ،نجلاو سنإلا

 ل ةنسلا نإف .[42/41:تلصن] 14 ديمح ميكح نم ليزنت ُدِلَح نم ال هيدي نب

 اهنم افرط لان دقف ؛لامجإلا ىلع تلفح نئلو ؛زايتمالاو ماقملا اذهب ظحت

 راكنإلاو كيكشتلا ماهس نم اهروتعاو “تفيرحتلاو عضولا للع نم بيصن

 ميقسلا نم حيحصلا اوزّيمو 5اهودقن ةذباهج امالعأ هيبن ةنسل هللأ رتسو
 .اهتيجح اوتبثأو اهءانب اوماقأو تباشوألا نم اهوصلخو .اهتياور ين

 .(2)داهتجالا رداصم نمض ةسيئر ةماعد تماقتسانف

 ةيضابالا ىدل ةنسلا موهفم ءالجتسا اساسأ ثحبلا اذه ف انينعيو

 نوركني مهنأ مهنع عاشي ام اقح لهو ،مهمالعأ داهتجا يف اهتيمهأو ،اهتناكمو
 نيه رمأ ةنسلا راكنإ لهو ؟اهب تدرو ماكحأ ضعب نوركني مهنأ وأ ؟ةنسلا

 ةنسلا يذه جراخ داهتجا ;م عوسي لهو ؟صيحمتو ت نود دحأ هر مسوي ىتح

 ءارآ نم هب اودرفنا اميف ةيضابالا داهتجا ف ةّنّسلا ليلدل يلمعلا رثألا امو ؟

 ١ ؟ةيسايس فقاومو ؛ةيهقفو ةيدقع

 .48 :1 عماجلا رقعج نبا )1

 يغلا دبع خيشلا اهيف ثحبلا عسوأ دقو ةنسلا ةيجح نع تثدحت لوصألا بتك لك _(2

 .ىفكو ىقشف ةنسلا ة ةيجح :ةميقلا هتلاسر ف قلاخلا دبع
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 3 ليصأتلا ذاهتجا :ليألا باتلا

 .اعيرفتو اليصات ةنسلا عم لماعتلا يف ةّييضاَبإلا جهنم وه ام ،راصتخابو

 .؟اقيبطتو اريظنت
 :اليلدو اموهفم ةنسلا-2

 :ةنسلا حلطصم -

 ددحت مل اهنإف ،اريثك ىلوألا ةيضابإلا رداصم يف ةنسلا ةملك دورو مغرب

 اولؤأ نيذلا مهتمئأ جهن ىلع اريس ،رخاتم نمز يف الإ يحالطصا فيرعتب
 .تاحالطصالا ريرحتو ريظنتلاب اونعي ملو ،يلمعلا بناجلل مهتيانع

 :ناتس ةّنُسلا» :لاقف ،نيعون ةنسلا حتف نب سورمع لعج دقو

 ةئيطخب سيل اهكرتو ةليضف اهب ذخألا ةضيرف ريغ يف ةنس "
 .01«ةلالض اهكرتو ىمه اهب ذخألا ةضيرف يف ةنسو "
 نيب حوارتي ايعرش امكح اهرابتعاب ةنسلا نع انه ثيدحلا نأ حضاوو

 ادراو هدجن ام وهو .ماكحألل اردصمو الصأ اهرابتعاب ال ضرفلاو بدنلا

 :مهلوق اهنم ،اهثيدحو اهميدق ةيضابإلا رداصملا تارابع يف اريثك
 هلعف نم © يبنلا نع لقن ام وه قاشنتسالاو ةضمضملا يف ةجحلاد "

 .(2)(هيلع ابظاوم

 ةأرما ىلع (برحلا يف) ضرعي سيل هنأ ةمئاقلا ةنسلاب ءاملعلا تعمجا» "
 .ة)املحل غلبي مل نم ىلع الو دبع الو

 ،ىطغو يسن نإو ،هسأر (مرحملا) لجرلا طفي ال :اهيلع عمتجملا ةنسلاو» "

 .4«...عزنو ،ةيبلتلاب رهج
 .؛ة)ارذع نم الإ اهنع فلختلا زوجي ال ،ةبجاو ةنس ديعلا ةالصو»"
 روكبلاو ؤبيطلا سمو لسغلا :لاصخ عبرأ ةعمجلا يف ةنسلاو»""

 ةالصو .مالسإلا ننس نم ةنس تيملا ىلع ةالصلاو .ةبطخلا ىلإ تاصنإلاو

 .127 /126 ثةيفاصلا ةنونيدلا .حتف نب سورمع _۔(1

 .388 :1 عماجلا ©رقعج نبا _(2

 .و 4 ،ةبراحملا رذنملا وبأ _(3

 .136 ثةيفاصلا ةنونيدلا ،حتف نب سورمع _-)4

 .413 :2 .عماجلا رفعج نبا _(؟
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 ىعولا يلد :يناتلا لصفلا :

 .(!)مالسإلا ننس نم ةنس نيديعلا

 ةنسلاب بجاو قاشنتسالاو» :ةكرب نبا لوقي ءوضولا لاعفأ ينفو"

 اردصم اهرابتعاب انه ةنسلا ركذو .نآرقلاب ءاضعألا رئاس بوجوك

 يدنكلا دنع هدجن ام وهو "ىلوألا نورقلا دعب ةنسلا حلطصم ديدحت در 7
 املو ةةضيرف باتكلا يف ءاج امل لاقيو » رثألاو ةنسلاو ضرفلا نيب هزييمت يف

 .(ةرثأ لدعلا ةمئأ نع ءاج املو ،ةنس ة ىنلا نع ءاج
 ةنسلا نم اعيمج ءاملعلا ضعب امهدع كلذلو ،هباشت رثألاو ةنسلا نيبو

 ةروثأملا امأ .ةنستسم ةنسو ،ةروثأم ةنس :ناتنس ةنسلاف» امهنيب قيرفتلا عم

 .4 هدعب اهونتسا قلاف ةنتسملا امأو ثلتتلا ىنلا نع اهورثأ يلاف

 قرفلل ضرعتلاو حالطصالاب ازراب مامتهالا دب سداسلا نرقلا دعبو
 ةقيرطلا ىنعمب ةغللا يف ةنسلا ركذ درييو» .ىحالطصالا و يوغللا نيينعملا نيب
 ةلالدب شةمومذم مأ ةدومحم ةكولسملا ةقيرطلا هذه تناك ءاوسو .)ةداعلاو
 ةمايقلا موي ىلإ اهب لمع نم رجاو اهرجأ هلف ةنسح ةنس نس نم» ثيدحلا
 ٠(76)«ةمايقلا موي ىلإ اهب لمع نم رزوو اهرزو هيلعف ةئيس ةنس نس نمو

 .و 92 :1 ،ةباصإلاو لحلا فاصو نبا ۔(ا
 .269 :1 ةعماجلا ،ةكرب نبا _(2
 .84 :1 "نيبلاطلا جهنم يصقشلا - .50 :1 فنصملا ،يدنكلا دمحا _(3
 .ظ 6 ءاوتسالا نأ معز نم ىلع درلا ©ليغنز نب ديعس )4

 .2 :2‘سْئثلا ةعلط حرش ©يميائسلا _.92.ديحوتلا ةمدقم حرش ،يجخاّمشلا (؟
 .ةبراقتم ظافلأب ننسلا باحصاو ملسم هجرخا _(6

 ريغ نم 0 هدعب اهب لمع نم رجأو { اهرجأ هلف ، ةنسح ةنس مالسإللا يف نس نم» :ملسم ظفلو
 لمع نم رزوو اهرزو هيلع ناك 0 ةثيس ةنس مالسإلا يف نس نمو & ءيش مهروجأ نم صقني نأ

 " ءيش مهرازوأ نم صقني نأ ريغ نم 3 هدعب نم اهب
 .1753:ثيدح ءةرمت قشب ولو ةقدصلا ىلع ثحلا باب .ةاكزلا باتك .ملسم حيحص
 .3367:ثيدح ،عوطتلا ةقدص باب ةاكرلا باتك نابح نبا حيحص

 ،ةئيس وأ ةنسح ةنس نس نم باب 5 هللا لوسر باحصأ لئاضف يف باب ،ةمدقملا ۔هجام نبا ننس
 .201:ثيدح

 .533:ثيدح ،ةئيس وأ ةنسح ةنس نس نم باب ،يمرادلا ننس
 .77 :1 رهوجلا راثن ،يحاورلا )7
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 : ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا

 لوق نم ،نآرقلا ريغ ة يبلا نع ردص ام لوصألا لها حالطصا يفو
 :يملاسلا لاق .ريرقت وأ لعف وأ

 .0×؛لوعفملل ريرقتلاو لعفلاو لوسرلا نم لوقلا ةنسلا»
 سيل امو ،ةلفانلا تادابعلا وأ ،بودنملا اهب دصقي ءاهقفلا حالطصا يفو

 .(2)ةعدبلا لباقي ام وأ ؤبجاوب
 :ةنسلا ةيجح -

 دعب عيرشتلا رداصم نم اردصم ةنسلا رابتعا ىلع ةيضابإلا ةملك قفتت
 ةيجح تابثإ ةلدأ نم نآرقلا يف درو ام كلذ يف مهتدممو .ميركلا نآرقلا
 لالدتسالا جهنم يف نيملسملا رئاس عم دحاو طخ ىلع اذه يف مهو .ةنسلا

 .ةلدألا ليصأت ثحبم يف كلذ نم افرط اندروأ دقو ،ةنسلا ةيجح ىلع

 .[92:ةدئاملا] ئ َلوُسَلآ اوعيطأو هللآ اوعيطأو و باتكلا نم ةذوخام ةنسلاف

 .[1:لافنألا] ه َنينمُمرُشنكنإ هلوسرل هللا اوغيطأتل
 ركذو .'ة'نآرقلا نم عضاوم ةرشع يف ث لوسرلا ةعاطب رمألا درو دقو

 نأ ىلع ليلدلا نع لئاسلا لاؤس نع هباوج يف تايآلا هذه ضعب ةكرب نبا
 يهف ،اهعابتا بجو هبو تذخأ نآرقلا نمف ،ه)اهلبق نم قحلا فرعي ةنسلا

 .'ةلبقلا لهأ نم دحأ اذه ىنعم ركني الو 5تاةتلأ باتكب لمع
 ه هلأ عاطأ دَمَم لوسلا عيطي نم ل :ىلاعت هلوق يتازملا هجويو

 ناك هيهنو هرمأ نع يأ ,ةللأ يهن هيهنو ةللا رمأ يبلا رما ناب .[80:ءاسنلا
 نمو ٧هيبن عاط ةلأ عاطا نم لك نأل ،هل ةعاط يبلا ةعاط كلذكو .كلذ

 92:،ديحوتلا ةمدقم حرش ،يجخاّمشلا :اضيأ رظناو .2 :٤2سُمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا _(1

 .77 :1 رهوجلا راثن ،يحاورلا_ .45 .ديرملا ةدمع ،©يتالتلا_

 .77 :1رهوجلا راثن ،يحاورلا_ .2 :2۔سْمشلا ةعلط حرش "يملاسلا _(2
 _ 46١1. :لافنألا _ .92:ةدئاملا_ .59:ءاسنلا_ .132:نارمع لآ :ةيتآلا روسلا يف كلذ درو _(3

 .12:نباغتلا_ .13:ةلداجملا_ .39:دمحم_ .5١56ك4:رونلا
 .105۔3أدتبملا ةكرب نبا _(4

 .84 :1 نيبلاطلا جاهنم ۔يصقشلا - .280 /279 :1 .عماجلا ةكرب نبا _(5

 .و 10 ،ربتعملا يمدكلا _(6
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 .(!)هيبن ىصع هاصع

 ةديبع يبأ نع بيبح نب عيبرلا دنسم ف درو ام ةنسلا نم كلذ ةلدأ نمو

 دقف يرمأ عاطأ نم» :لاق ةت ةث ينلا نع كلام نب سنأ نع ديز نب رباج نع

 ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نعو . .ث)«يناصع دقف يرمأ ىصع نمو ،ينعاطا
 وهف انرمأ هيلع سيل المع لمع نم. : هنأ لوسر لاق :لاق سابع نبا نع
 . (3)اٌذر

 مهسفنأ اوحصان امل مهيلع هنلا ناوضر ةباحصلل نابتسا ام اذهو
 اهدهاشي ل نم امأو .لوسرلا اوعبتاو اهوقاذصف ةلاسرلا لئالد اودهاشو

 .لالدتسالا ف ةدهاشملا ماقم هل موقي ربخلا نإف

 ءرملا نأ ركذيو ةنسلا ةيجح ةكرب نبا جردي هلهج عسي اًمع ثيدحلا ينفو

 لمعلاو كلذب ملعلا همزليف ؛هيلع اهبوجو ناوأ غلبي ل ام ضورفلا لهج هعسي

 هيلعو ،نيملسلملا لاؤسب هل عقي كلذ ملعو . عييضتلا و لهجلاب كله الإو .هب

 نع ةلوقنملا ننسلا نم هيلإ هوعفرو هودنسأو ،هب هوربخأ اميف مهنم كلذ لوبق
 كلأ لمأ اوثتسَقإل لاؤسلا همزلا ةللا نال ،نيمدقنملا ةمئألاو ه لوسرلا
 نم هغلبي امب لمعلاو لوبقلا هيلع بجوف .[43:لحنلا] ه نومت ال رثكن
 ميكحلا مالك اذه نع هزنتيو ،هل ىنعم ال لاؤسلاب رمألا ناكل الإو باوجلا
 . (4ه)ريبخلا

 .اك)لايجألاو روصعلا ربع نيملسملا لك ةنسلا ةجح تمزل اذهل

 امأف اهافش هعمس نم ىلع ةجح ه لوسرلا لوق» نأ يلاَّرَغلا نيبيو

 امإو ،رتاوتلا ليبس ىلع امإ ،نيربخملا ناسل ىلع الإ هلوق انغلبي الف نحن
 .(6)«اداحآلا قيرطب

 .ظ 6 .ةنوزخملا فحتلا ،يتازملا _)1

 .19 :1 .47ح.7 باب حيحصلا عماجلا ؤبيبح نب عيبرلا _(2
 .19 :1 .47ح.7 باب حيحصلا عماجلا ،بيبح نب عيبرلا _(3
 .ظ 14 /و 14 ،تادييقت ،ةكرب نبا _(4

 .ظ 2 ءةبراحلا ريشب رذنملا وبأ 5

 .129 :1 ىفصتسملا ،يلارغلا _(6
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 :3 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا

 :ةيضابإلا ةمئأ داهتجا يف ةنسلا ةلزنم -3

 ىو ،ةنتسلا يف امامإ - ةيضابإلا ةسردملا مامإ وهو - ديز نب رباج دعي
 هذيملت هنع ركذو ،ةباحصلا نم ىلوألا هرداصم نم هاور ،اروفوم اظح اهنم

 ينلا ثيدح مهايتف رثكأ ةباحصلا نم اسان تكردأ» :هلوق ملسم ةديبع وبأ

 .(1)«ةف

 مامإ نع لئس دقف ۔هاواتفو هداهتجا ف اهل هعابتاو ةنسلاب هدّيقت ىلجتو

 ميقتسي الو هتالص نم ةنسلا هيف فلاخ ام ديعي :لاقف ةبوتكم ةالص ف عكري

 .02)ةّنُسلا هيف اوفلاخ ام سانلل
 هنإ» : لاق ۔اهُمقيي ملو باتكلا ةحتافب الإ أرقي ملو اموق أ يشمأ لجر ينفو

 .)ضقن ةنسلا هيف فلوخ رمأ نم ناك امو ،ةنّنسلا فلاخ دق هنإف ،هتالص ديعي

 .اهكرت يغبنيال ةبجاو ةئُس ناتخلا نأل ،نتتخي مل نم ةالص لطبأ امك

 كاهيلو نذإب الإ حكنت نأ ةأرملل حلصي ال») : لوقي جاوزلا نوؤش يفو

 .(5)« ةنسلا اذكه اهاضرب الإ اهجوزي نأ اهيلول سيلو
 يبأ نع ماَمُض نع عيبرلا نعفال هدنس حص اذإ ثيدحلا ودعي ال ناكو

 ال :لاق تام مث اقادص اهل ضرفي ملو ةأرما جوزت لجر ف لاق ثءاثعشلا

 ال نأ ءاهقفلا نم عامجإ :ىلع وبآ لاق .ثاريملا املو ةدعلا اهيلعو اهل قادص

 ادوعسم نبا نع كلذ يورو ،اهتيب لهآ نم اهلثم ناك نم وأ ،اهئاسن قادص

 .6»«هب انذخأآل ةقث نعو دوعسم نبا نع كلذ دبن ول :لاق ،قادصلا اهل نأ

 وبأ ررق دقو .رثألاب ديقتلا يف هدعب نم هذيمالت راس رباج جهن ىلعو

 الو ،امهفلاخ اميف كالهلاو ،هلوسر نعو ةلأ نع ءاج اميف ةاجنلا نأ» ةديبع
 .07)(امهقفاو نم الإ اميقتسم نوكي

 .14 :1 .29ح .4 باب .عماجلا ،عيبرلا .)1

 .14 رباج مامإلا لئاسر رباج _ 7 "رباج باتك ،ديز نب رباج _(2

 .19 شرباج مامإلا لئاسر ێرباج -3

 .4 رباج لئاسر رباج _)4

 .129 _(حاكنلا باتك) رباج مامإلا تاباوج نم ،رباج _(5
 ._(خم) .1 عيبرلا راثآ بيبح نب عيبرلا _ .83ثرباج مامإلا تاباوج نم ؤرباج _(6

 .ظ 5 ةديبع يبا لئاسم "ةديبع وبأ _.)7

  



 ربتعاو ،هباحصأو سايقلا هرك ىتح شيعب ح ىلإ ايرثأ ةديبع وبآ ناكو
 .0ا)‘بلو لقع هل نم اهيف بغري سيل ةباحصلا دعب تثدح ةلأسم 1

 نم ذاتسأ هل نكي ل نم» :هلوق نيدلاو ملعلا يف هبسنب هراختفا نمو

 س نب هللا دبعب انيلع هللأ نم دقو .نيدلا نم ءيش ىلع سيلف ةباحصلا
 ىلعف ،ملعلا يف نوخسارلا مهو ،مالس نب هللا دبعو ،دوعسم نب هللا دبعو
 دمحلاو .انكلس مهجمانم . اندمتعا مهتريس ىلعو ءانيفتقا مهراثآ

 .(2)«هلل

 زيزعلا دبع نبا لئس دقف ،ةنُسلاب رباج ذيمالت دّيقت يناسارخلا مناغ وبأ ركذيو
 كلذ ًدَعْيأ .اهسفن تراتخاف ‘تّرْيْخف دبع تحت تناكو ‘تقتعأ اذإ ةَمآلا نع

 ،هب هَوفتو هدصق دصق نمل الإ اقالط دجن ال» اننأل ،اقالط هيمسي نأ ىباف ؟اقالط

 .ة١اةّنسلا تءاج اذكه ،قالطلا ركذ ريغ نم تعقو ةقرف اندنع هذهو

 هتفلاخمل ؛رباجل الوق ةر رباج ذيمالت نم وهو- زيزعلا دبع نبا نإ لب
 ام ؛ةنس نيرشع رورمب تبثت ةزايحلا نأ رباج ىتفأ دقف .ةي ينلا نع تبئ ام

 داح حيحص ثيدح درو ١ امنيب .مهضراب ةبلاطملا ىوعد ضرأل ا لهأ مقي : م

 ىبلا هلاق ام» :زيزعلا دبع نبا لاقف .(ه.نينس رشعب ةزايحلا ةدم اث يبلا هيف
 امأو .ةقينا نع [ةتباث] ةنس تناك اذإ ،عبتئ ناب قحأ ةنسلاو 3َقَح وهف ةت

 .ا5»«همداقت هلطبي ال ؛ميدق ؛وحلاو ،همداقت قحلا لطبي نأ يغبني الف سايقلا

 هنوزوحي .ةنس نيرشع ذنم هلهأ دي يف ائيش ىعدا نمل قح ال هناب لوقلا حجرو

 .6)هنورمعيو
 ىرمعلا لوح رباج ذيمالت ضعب عم زيزعلا دبع نبا فلتخا امك

__ 

 .ظ 5 ةديبع يبآ لئاسم ةديبع وبأ _)1

 . سنع5.58/59. - .و19 /ظ18 ةديبع يبأ لئاسم ،ةديبع وبأ _(2
 .52 :2 .ىركلا ةنودملا يناسارخلا _)3

 نينس رشع اهرمعو اضرأ زاح نم» :لاق ظ يبل ا نع سابع نبا نع رباج نع ةديبع وبأ ىور ۔_(4

 عماجلا ،عيبرلا .ااهيف مصخلل ة ةجحالو اهرمعو اهزاح يذلل يهف ركني الو ري ريغي ال رضاح مصخلاو

 .44ص 52ج .601ثيدح .35باب ماكحألا باتك حيحصلا

 . كع.85/86- .225 :2 .ةنودملا يناسارخلا _(5
 .225 :2 ،ةنودملا ،يناسارخلا _(6
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 ر ليصات تلا ؤ اهتجا :ليألا باتلا

 نم هبقعلو هل تيطعأ نمل نوكت اهنأ رباج نع ةديبع يبأ نع اوورف ،ىبقرلاو
 وهو ،هتثرو ىلإ اهَّرَمَع نُم ةافو دعب عجرت اهنأ زيزعلا دبع نبا ىأرو .هدعب

 هذه ف يعخنلا مي ميهاربإ لوقب ذخأ نأ هبحاص هبتاعف .هريغو يعخنلا لوق

 قحلا يف فاصنإلا أ :باجا لضفأو هنم ربكأ وه نم لوق نع لدعو .ةلأسملا

 هريغك سيل .للخالو هيف لخد ال يذلا يوقلا رمألاو ،هب ءاج نمم قحلا لوبق

 .(!)!«فعضلاو نهولا هيف لخدي امم

 ردصملا اهرابتعاب .ةيضابإلا داهتجا يف ةنّنسلا ةناكم صوصنلا هذه .7

 ةمئأ رصع ذنم اموسحم ارمأ دعي امب 5اهب مازتلالا بوجوو ،عيرشتلل يناثلا

 .نيدهتجملاو ذيمالتلا نم مهدعب نم راس مهجهن ىلعو .بهذملا
 بسنت ةربتعم ةيمالسإ رداصم يف الاوقأ دبي نأ اذه دعب ءرملا بجعي مث

 .02)ةنسلاب ةتباثلا ماكحألا ضعب راكنإ وأ ةنسلا راكنإ ةيب ةيضابإلا ىلإ

 :ةنسلا يركنم نم ةيضابإلا فقوم -
 تلمأ امزاح افقوم ؛اهتيجح يف ككش وأ ةنسلا ركنأ نمم ةيضابإلا فقو

 .ناكرألا كسامتم ءانبو {ةلماكتم ةدحو نيدلا ربتعت ىتلا ةديقعلا ي مهدعاوق
 انباحصأ ضعب دنعا يجخاُمشلا ركذيو ،هضقنو همده دقف اءزج هيف نهوأ نمف

 .164 /163 :2 ،ةنودملا ،يناسارخلا _(1
 مث ةيضابإلا خيرات يف اه دوجو ال قرف ءامسأ نم ةيضابإلا ىلإ يدادغبلا هبسن ام كلذ نم _2

 ةفرعم ناميإلاو كرشلا نيب نأب مهلوق اهنم .مالسإلا ةرئاد نم مهجارخإل اهضعب يفكي الاوقا اهلوق
 نم تامرحملا عيمجب لمع وأ ،ران وأ ةنج وأ لوسر نم هاوس امب رفك مث هفرع نمف ،اهدحو هللا
 -(83 ،قرلا نيب قرفلا ،يدادغبلا) .كرشلا نم ءيرب رفاك وهف ،ىنزلا لالحتساو سفنلا لتق

 ةراشإ نم هماقم موقي امو .ربخلاب الإ هريغو ديحوتلا ين قئالخلا ىلع هلل ةجح ال نأ :مهلوق اهنمو
 -(85 .ن . م) .اهفرعي ملو . .عمسي ل مأ عمس . .هماكحأ لك هيلع بجو مالسإلا لخد نمو .ءاميإو

 سانلا ىلع سيل :مهضعب لوقو .هقدص ىلع لدي ليلد الب الوسر هللا ثعبي نا زاوجب :مهلوقو
 مهلوقو .بجاولا ءادأل ةلصوملا بابسألا نم ءيش الو جحلا ىلإ توكرلا الو ةالصلا ىلإ يشملا
 مث ،دحلا هيلع ميقأ قرس وأ لتق نمو .اولتق الإو اوبات نإف ،ليوات وأ ليزنت يف مهيفلاخم ةباتتساب
 الإ زوجي الو فيلكتلا لهأ هللا ىتفأ اذإ ىتفي هلك ملاعلا نإ :اولاقو .لتق الإو بات نإف ‘بيتتسا

 ادسفم هجورخ ناك نإ هيلع مرحو .جورخلا هيلع بجو هنذإ الب هريغ عرز لخد نم : :اولاقو .كلذ

 نراقي نأ فصنمللو _(86 .ن . 1 ).نيهجو نم . .دحاو ءيش ف نيفلتخم نيمكجب اومكحف .عرزلل

 هل سيل ام ءرملا وفقي نأ نآرقلا رذح دقو .ربخلا قدص نيبتيل .ةيضابإلا رداصم يف امب لاوقألا هذه

 «نيمدان متلعف ام ىلع اوحبصتف ةلاهجب اموق اوبيصت نأ» ةريطخلا هتجيتن نيبو . .ملع هب
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 يتول ١ ايل : ف ا لصفل ا 53

 ءاوس .كرشم ةهجاوم ةتف ٨ يللا ىلع ةر نم اذك ،كرشم ةنسلا ركنأ نم نأ

 يخاُمشلا ففخ مث .(ا)اةليضف يه ىتلا ةنسلا وأ ضرف يه ىتلا ةنسلا ركنأ

 هبحاص نكمت يف ةغلابمو ،اديدشتو اظيلغت نوكي نأ لامتحاب مكحلا ةدح نم
 .2)«قفانم وهف يأرلاوأ ةنسلا عفد نم نأ» رزخ يبأ نع يور هنأل ،قافنلا نم

 .ة)كلاه وهف يارلاو ةنسلا ركنا نم» يف ركب يبا نب ءايركز يبأ صن وهو
 نم اهعابتا بوجو تبث ةنسلا نأب مكحلا اذه شيفطا خيشلا للعيو

 .(4)«هيف فلتخا هكرش ف كانشلاو كرشم وهف ن ينلا ة 7 عفد نموا)ا ©نآرقلا

 نمك ةمألا هيلع تعمتجا ام در نما :نولوقي خياشملا نأ يفوُسلا ركذيو

 .(ف!كرشأ ليزنتلا ةر نمو ،ليزنتلا ةر نمك ةّنُسلا ةر نمو ٨ةّنُسلا ةر

 ةنسلا مهراكنإل كرشلاب ةيكاكسلا ةقرف ىلع ةيضابالا مكح اذه لجأل

 .(6)نآرقلا نم جرختسم هلك نيذلا نأ مهمعزو يأرلاو

 ةنسلاب تبث ام ةر نم كلذكو ،ماكحألا ةلدأ نم ليلدك ةنسلا در يف اذه

 بات نإف ،امهب نري مل اذإ ،باتتسي هنإف ناتخلاو رتولا كرت نمف» ايعطق اتوبث

 نمو .‘7)!هيلع ىلصي ال رفاك وهو امهب ندي مل اذإ لتف الإو ،نتتخاو ىلصو
 .رافغتسالاو ةبوتلا هيلعف هب نئاد وهو رتولا كرت

 ل نإ:لاقو .ةنسلا نم هنأ معزو ،ءوضولا يف ء ءاجنتسالا كرت لجر نعو

 ،نيحلاصلا راثآو : ةلا لوسر ةنس نع بغار اندنع اذهف ا ،يلابا الف جنتسأ

 .58 ديحوتلا ةمدقم حرش .يجخاُمشلا _۔(1

 .ظ 176 معز نم ىلع درلا ،ليغنز نب ديعس 2
 .72 تاقلعملا باتك لوهجم 3
 .و 3 ةسوفن لزاون بيترت .شيفطا -(4

 .6 _(خم) ،قريفلا يف ةلاسر .يفوُسلا ۔(5
 راكنإ :اهنم مالسإلا ةلم نع اهب تجرخ ءارآ اهلو.كاكسلا هللا دبأ ىلإ ةقرفلا هذه بسنت ۔(6
 لوح .ديعب دمأ ذنم ةقرفلا هذه تضرقنا دقو .ةعدب ناذألاو ةعامجلا ةالص نأو ،يأرلاو ةنسلا

 يحي يلع _ .118 :1 تاقبط ،ينيجردلا _ .6 ،قرفلا ف ةلاسر ۔يفوُسلا :رظني اهئارآو اهتاشن

 ءاركفو ةديقع ةيضابإلا حلصم نمحرلا دبع- .276 /275 ،ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا رمعم
2. 
 .374 :2 "عماجلا رفعج نبا 7
 .374 :2 .عماجلا رفعج نبا _8
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 73 ليصأتلاذاهتجا:لأل لةألاباتلا

 .(0!)بوتي نأ الإ اندنع هل ةيالو الو ،كالهلل ضرعت دق اندنع وهو

 الب ادمعتم ةعامجلا ةالص كرت نم» ىلع مكحف غلاب دق مهضعب نإ لب

 .'2)«ةّنُسلا كرت دق هنأل هنم ئرب الإو بات نإف ثباتتسي هنإف ارذع

 ،لفاونلا نم ءيشب عوطتي ملو 5ةزانجلاو ىحضألاو رطفلا كرت نم امأو

 .لضفلا نع بغر دقو ،ةسيسخ هتلزنمف ،َملع ضرفي مل اذه لك :لاقو
 .كلذ ىلع هتيالو كرتث الو ،هل حصنيو

 دوهشل ءاسنلا جورخ ىلع ديكاتلا ،ةّنُسلا عابتا ىلع صرحلا روص نمو

 بجاوب كلذ سيلو كلذ ىلع نهّتضح ة ىنلا نأل ،نيملسملا ةوعدو ديعلا
 كلذب نيدئ ال يهو ،اهنم ءايحتسا ةأرملا جرخت مل اذإو» لضفا هنكلو نهيلع
 .(4)(اهتيالو كنت ملاتومت ىتح (جورخلا مدعب يأ)

 ولو ،رومألا لك يف ةنسلا عابتا ىلع ديدشلا صرحلا جذامنلا هذه دكؤت

 ناك اليلج "هتاذ لعفلا ف ال .ةللا لوسرب يساأنتلا ف ةربعلا ذإ اهنم ريسيلا ف

 .اريقح مأ

 نوضري الو .ةنسلل نييقيقحلا عابتألا مهسفنأ ةيضابإلا ربتعي اذه لجأل

 ةرئاد جراخ مهنع امغر مهرشح مث ،نيينس ريغو نيينس ىلإ نيملسملا فينصتب
 .اث ةنسلا لهأ ىلإ قرفلا برقأ مهنأ مهفصوب ضعبلا فطلتي دقو .ةنسلا لها

 .(هنهاوس دحأ ىلإ ال كنلا لوسر ةنس ىلإ باستنالاب مهدنع ةربعلا نكلو
 ،جراوخلا نيبو مهنيب طلخلا نع جتان ةيضابإلا نع نيبتاكلا ءاطخأ ضعبو

 ىلإ هوبسن جراوخلل ابوسنم الوق اوؤرق وأ اوعمس اذإف ،ةدحاو ةئف مهرابتعاو

 .243 :1 عماجلا رفعج نبا _(1

 .و 148 ،ربتعملا .يمدكلا. _(2
 .و 148 ؤربتعملا .ىمدكلا _(3

 .و 92 :1 ،ةباصإلاو لحلا "فاصو نبا _(4

 ةعامجلا لإ مهبرقأو الادتعا جراوخلا رثكأ ةيضابإلا» نأ ةرهز وبأ دمحم خيشلا ركذ ۔_(5

 ءاملع مهيفو كيج هقف محلو .اوقب كلذلو ولغلاو ططشلا نع مهدعبأ مهف .اريكفت ةيمالسإلا

 بهاذم الب مالسإ :ةعكشلا ىفطصمو _ .91 :1ج .ةيمالسإلا بهاذملا خيرات سةرهز وبأ "نوزاتمم

 - .يرجملا عباسلا نرقلا ىلإ عجرت ةرخاتم ةيمست ةنسلا لهأ ةيمست نأ ةعكشلا ركذيو .5

 .8 ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابالا رمعم يحي يلع :اضيأ رظني- .390: .س.م ةعكشلا

 .. کع5.86. .59 :1 عيبرلا دنسم حرش ،يملاسلا _(6
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 يعولا ليلد :يناثلا لتصقلا 52

 .ةجيتنلاو ةمدقملا يف يجهنم أطخ اذهو .امازلإ وأ اعبت ةيضابإلا

 ةكرب نبا صن امنيب .مجرلل مهراكنإ نم جراوخلا نع رهتشا ام كلذ نم
 ىلع نوُصني ةيضابإلا نإ لب .ا!)اهلهج نم اهلهج نإو ةتباث ةنس مجرلا نأ

 .يارلاو ةنسلاو ليزنتلا :ةثالث نيدلا لامك» نأ ةديقعلا بتك يف مكحلا اذه

 ءاجنتسالا :هجوأ ةعبرأ اهنم اوراتخاو ،ةريثك اهوجو اوجرخأ ةنسلا نمو

 نع ةديبع يبأ نع :بيبح نب عيبرلا دنسم يفو .'2)ارتولاو مجرلاو ناتتخالاو
 .(3)اةبجاو ننس رتولاو ءاجنتسالاو ناتتخالاو مجرلا» :لاق رباج

 رابخألا ةيجحو ةنسلا ماسقأ :ثلاثلا ثحبلا

 :اهماسقأو ةنسلا ثحابم-1

 :ةنسلا ثحابم -

 يف هل اميسقو ،نآرقلل ارواجم اليلد تماقو ؛ةّنُسلا ةيجح تررقت نئل
 نم دري ام ليصافت يف كلذ دعب امئاق لظي فالخلا نإف ،ماكحألا طابنتسا

 ه ينلا ىلإ اهتبسن ةحص نم دكاتي ىتح ،رابتخاو صيحمت ىلإ جاتحت تاياور
 ةلص نايب يف داهتجالا زربي امك .نيقيلا وأ نظلا ثيح نم ةحصلا هذه ةجردو

 ضراعتلا اذه ةلازإ ةيفيك يفو ،اضراعت وأ الالقتسا وأ اقافتا نآرقلاب ةنسلا

 .تالاحلا هذه لك يف اهنم ماكحألا دافتست فيكو ،اهصوصن ريسفتو

 ،دهتجملل يرورض رمأ ثيدحلا هقفو ةياورلا قرطب ملعلاو
 ةلقو ‘كلذ ىلإ هقفتملا ةجاحل ةعيرشلا لوصأو هقفلا دعاوق اهنألا»

 .(4»«هيناعم يف رابتعالاو هيف رظنلا نع هئانغتسا

 ينغتسا دق اهيلع عمجم ةنس :نيبرض يف ةنسلا» ةكرب نبا رصح اذه لجأل
 يتلا يهو .اهملع لكلا غلبي مل.ااهيف فلتخم ةنسو ،اهتحص بلط نع عامجإلاب

 نع ثحبلاو ،ديناسألا بلط بجي كلذلو ،اهتحص يف سانلا نيب عزانتلا عقي
_ 

 .544 :2 .عماجلا ةكرب نبا 1

 .45 ؤديرملا ةدمع ،يتالتلا _ .45 /44 ،ديحوتلا ةمدقم عيمج نب ورمع (2
 .48ص .2ج .604ثيدح.36 باب حيحصلا عماجلا ؤبيبح نب عيبرلا 3
 .38 :1 ©فنصملا "يدنكلا _.14 :1 عماجلا ،ةكرب نبا (4
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 ليصأتلا ذاهتجا:لؤألا بالا
. 

 اهمكح يف اوفلتخا اذإف ،اهلقنب تحص اذإ اهليوأت ف عزانتلا عقي مث اهتحص

 .١0)»«باتكلا ىلإ مهعجرم ناك
 يذلا ةق يبلا ثيدحجب ملعلا اذه ةرورض ىلع ينالجراَولا لدتسا امك

 يلع بذك نم» رانلاب هبحاص دعوت هنكلو ؤهيلع بذكلا عقيس هنأ ربخأ
 ليوأتو ليخد نم عرشلا مولعل ضرعيس امع ربخاو .رانلا أوبتيلف ادمعتم
 نيلهاجلا فيرحت هنع نوفني ،هلودع فلخ لك نم ملعلا اذه لمحي» :لاقف

 نأو ،ملعلا بالطل ةراشإ اذه يفو .(3)(نبلطبملا لاحتناو نيلاغلا ليواتو

 .(4ةذباهجو ابابرأ مولعلل
 : هجوأ ةثالث ف ةنسلا ثحابم ينالجراَولا رصحو

 .هب تبثت ىتلا هوجولا نم اهتابثإو "قرطلا ةحص :اهلوا
 .نتملاو ثيدحلا ةحص :ىناثلا

 .(5)هنم يناعملاو هقفلا جارختسا :ثلاثلا

 قرطو ىاهبتارمو رابخألا عاونأ هلوانت ءانثأ دانسإلا اياضق يداربلا لصفو

 ىلإ راشأ امك .ا>كلذ ريغو ،حيرجتلاو ليدعتلا نم ةلقنلا لاحو .اهلقن

 ام اهنمو ،نآرقلل نايبلا عقوم عقي ام اهنمف ث يبلا لاعفا لوح فالخلا

 هنلعا نكلو ؛هب رمأي ملو هلعف امو ،هتمأ هب رماو هلعف ام اهنمو ،هب صتخي
 هفالخب نآرقل ا لزنو هلعف ام اهنمو ،هنلعي ملو هسفن ةصاخ ف هلعف وأ هرهظآأو

 .84 :1 نيبلاطلا جاهنم ۔ىصقشلا _..11 :35۔ءايضلا ،يبئوقعلا _.280 :1 .عماجلا ةكرب نبا _(1

 . .ظ 15 .ةيادهلا دعاوق يوزنلا-
 . تارملا تارشع ةنسلا رداصم مظعم يف درو .رتاوتم ثيدح اذه _)2

 .74 ص .2ج .738ثيدح .56باب .حيحصلا عماجلا ،عيبرلا

 .106: ثيدح .ك ىبلا ىلع بذك نم مثإ باب 3ملعلا باتك ،يراخبلا حيحص

 .3:ثيدح ىلاعت هنلا ىلص هللا لوسر ىلع بذكلا نم ريذحتلا يف باب ملسم حيحص

 لجرلا نع لأسي هقفلا لهأ نم لجرلا : باب تاداهشلا باتك ،يقهيبلل ىربكلا ننسلا _(3
 .19452:ثيدح ،لهأ نم
 .3268:ثيدح هيلع هنلا ىلص هنلا لوسر نع يور ام لكشم نايب باب "يواحطلل راثآلا لكشم

 .176ص .. 10ج .28918 ثيدح لامعلا زنك يدنملا

 .192 :2 ثفاصنإلاو لدعلا ،ىنالجراَولا _(4
 .28 :2 "ناهربلاو ليلدلا ،ىنالجَراَولا _(5
 .ظ 68 "قداصلا ثحبلا "يرابلا _(6
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 ىرلا يلد :يناتلا لصفلا 2
»« 

 .0!)هيلع بتوعو هلعف امو
 :ةنسلا ماسقأ -

 ه ةَتَسَح ةو هللآ رلوشر ىف مكل َناكدَمَل ء:لاعت هلوق ةكرب نبا درو
 لوقلا يف ة ينلاب ءادتقالا بوجو ىلع ةيآلاب دهشتساو .[21:بازحألا]

 ينع اوذخا :هلوقو .2)يلَصا ين ىنومتيآر امك اولص » :هت ينلا لوقو لمعلاو

 .هرمأ َلَعف هب ىدتقا نمف ،هتنس نم هلاعفأ نأ ىلع لدي اذهف .(ة»مككسانم
 .(4)لعف عقي ةراتو ،الوق ةرم عقي دق نايبلا نأ ىلع كلذب لدتساو

 .ريرقتلاو لعفلاو لوقلا لمشت ةنسلا نأ نييلوصألا دنع روهشملا نكلو
 .؛5ثيدحلا مساب ةيلوقلا ةنسلا صتختو

 نإف ،يتساتلا وه يبلا لاعفأ يف لصألا نأ بازحألا ةيآ تدافأ نئلو

 :ةديدع اهوجو لمتحي لعفلا
 .ةليضف هب لمعلاو 5ةلفان وهف هب رمأي ملو هلعفي ام هنم =

 .هيلع بقاعي هكرتو ةضيرف هب لمعلاف ،هب رمأو هلعف ام هنمو=
 زاوجو ،ليللا مايق بوجوك ،ةيصوصخخلا ديفي ليلدل ،هب صتخي ام هنمو =

 .ظ 68 /و 68 "قداصلا ثحبلا ،يدارَبلا _(ا
 .ثريوح نب كلام نع يمرادلاو ةميزخ نباو يراخبلا هجرخا _(2
 .613:ثيدح ثرفاسملل ناذألا باب ناذألا باتك .يراخبلا حيحص

 .ماع ةظفل اهنأ تركذ ىتلا ةلمجملا ةظفلل رسفملا ربخلا ركذ باب .ةالصلا باتك ةميزخ نبا حيحص
 .389:ثيدح

 .1280:ثيدح !ةمامإلاب قحأ نم باب .ةالصلا باتك ،يمرادلا ننس
 .ةبراقتم ظافلأب هنلا دبع نب رباج نع ننسلا باحصأو ملسم هجرخأ _(3

 .«مككسانم ينع اوذخ» يقهيبلا ظفل
 عاضيإلا باب ؛ةكم لوخد باوبا عامج ،ةرمعلاو جحلا تقو باوبأ عامج ،يقهيبلل ىربكلا ننسلا
 .8947:ثيدح رسحم يداو يف

 .ا!مككسانم اوذخ» :ظفلب رباج نع يئاسنلاو

 .3026:ثيدح ،مرحملا لالظتساو رامجلا ىلإ بوكرلا : باب جحلا كسانم باتك ىرغصلا ننسلا
 .«مككسانم اوذخاتل» ظفلي ملسم هجرخاو

 .2361:ثيدح ۔ابكار رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمر بابحتسا باب . جحلا باتك ؤ ملسم حيحص

 .166 /165 :2 ،عماجلا ،ةكرب نبا ۔(4
 2 سمشلا ةعلط حرش ،يميائسلا-.116 ،تالاؤسلا ،يفوُسلا ة
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 ليصأتلاذاهتجا:ليألاباتلا

 .ةوسن عبرأ نم رثكأ حاكن
 يف همكحف ،يساتلا ةين ىلع الإ انمزلي الف ،اًّيلبج لاعفألا نم ناك امف =

 . .ءادتقالا دصقب بدنلا ىلإ عفتري مث ةحابإلا لصألا
 ٠(!ابدنلاو بوجولا ثيح نم هب قحليف يعرش صنل انايب ناك امو =

 انايب نكي ملو ،اّيلبج نكي ملف هفصو فرعي مل يذلا لعفلا يف فالخلاو

 ءادتقالا ةلدأ مومعل بوجولا ىلع ضعب هلمحف ،ةنسلا وأ نآرقلا نم صنل
 :نارمع لآ] 1 هلكشي نومي اك هَلاَدوُحترسنك نإ لق « :ىلاعت هلوق لثم نم

 هللآ تلآ اوغتاو اوهتناك دنع ةككمتامو ةرذش لوثملا مكتتاءآموإلهلوقو.[31

 .هب اناتآ امم هلعفو .[7:رشحلا]:ئ باَمَلأديدَع

 ذإ ‘شيعملا مهعقاو يف ةينآرقلا رماوألا هذهل نيلثتمم ةباحصلا ناك دقو

 ملف ؤ عتمتي ملو يدهلا قاس هوأرو &©2)كلذ لعف ن يبلا اوأر امل محلاعن اوعزن

 .)اضيأ اوعتمتي

 ظ

 ،سْمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا-.212 ثتالاؤسلا .يفوُسلا - .40 :2 "عماجلا ،ةكرب نبا _(1

2: 52/ 53. 
 يلص ةق هللا لوُسَر اَمَتْيَب لاق يرذحا , ديعس ييأ نَع» دواد يبأ دنع هصنب ثيدحلا _(2
 لوُسَر ىضق املق مُهَلاَعِ اوقلأ وقلا كلذ ىأر امل ؤ هراسي نَع اَمْهَعَضَوَق هتلع علخ ذإ ؛ هباحصأب
 لاقف اَنلاَعِن انيَقلأَف َكييَلْع لا د كاَنيأَر اولاق ْمُكِلاَعِن اَقْلإ ىلع ْمُكلَمَح ام لاق هئالَص ف هللا
 ىلإ ْمُكذَحأ ءاج اذإ لاَقَو ىذأ لاق وأ اردق اَمهيِف أ ينَّرَبخاف ينائأ ة5 ليربج نإ ةق هللا لوُسَر

 .( اَمهيِف لَصُيْلَو هْحَسْمَيَلَف ىذأ وأ ارَذَق هلعن يف ىأر نإف لظتف , دجُسَمْلا

 .560:ثيدح لعنلا ف ةالصلا باب .ةالئصلا باتك دواد يبأ ننس

 باهش وبأ ائئدَح ع وبأ ائئدَح» .يراخبلا صنو .. .نتسلاو حا احصلا بتك هتدروأ ربخلاو 3

 ريصت ةكم لمأ ني سانأ يل َاَقَ مايأ ز ةئالكي ةيورتلا لبق نح ة ةرْمُعي ةكم اعتمتم تمق لا
 :1 امهنع هللا يضَر ٤ % نب ; رياَج يئ گُدَح لاقف ِهيتفتْسأ ءاطع ىلَع تلخدف ةيكَم كَنُجَح نآلا

 مكماَرخإ نم اولا مم لاقف ارف جحلاب اولح ذقَو ُهَعَم نابلا قاس موي قف ينلا عَم جَح
 اولا ةيورتلا م موي ناك اذإ ىتح ا الالح اوُميِقأ م ؛ اوُرَصقَو ةَوُرَمْلاَو افصلا [ نيبو ؛ تبلا فاَوطب

 اَم اولَعفا لاقف جَحْلا ا انيمس دقو ةَعْنُم اَهلَعْجَن 7 اولاقف ةَعْنُم اهب مسق يا اوُلَعْجاَو چَحلاب
 لبي ىئح ماَرَح يئم لحي ال نكلو مكرَمأ يذلا لثم تْلَعَقَل ياهلا تقس يئآ الولف مكئزرَمأ

 .{لحَم ئذَمْلا
 .1502:ثيدح "جحلاب دارفإلاو نارقإلاو عتمتلا باب .جحلا باتك .يراخبلا حيحص
 .2185:ثيدح مارحإلا هوجو نايب باب ، جحلا باتك املسم حيحص
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 ىعولا ايل :يناتلا لصفلا 72

 مهمهفل وأ ،هلضف ءاغتباو يساتلا دصقب ناك اذه مهلعف نأ قيقحتلاو
 تسيلف ،اهماكحأ ةمولعم تادابعب ةنرتقم تناك لاعفألا كلت نإ ذإ ؤبوجولا

 .بوجولا ىلع ينلا لعف قلطم ةلالد ىلع داهشتسا لحم
 امنيب ةحابإلا ىلع لدت ةث هلاعفأ نأ ىلإ نييلوصألا ضعب بهذو ؛اذه

 .٢0)فق ولاب لوقلا يلاَرَعلا بوص
 دئاز ءيشف بوجولا امأ ،ةبرقلا ىلإ ىندأ بدنلا ىلع اهلمح نأ حجارلاو

 نوكي نأ غيلبتلا يف لصألاو ،غيلبتلا ةف لوسرلا ةمهمف .ليلد هيلع دري م
 ةيلوقلا ةنسلا ةيضابإلا مدق كلذلو ‘ تالامتحالا هيلع درتف لعفلا امأ لوقلاب

 هلعف امف .لوقلاب نرتقملا لعفلا نيبو درجلا لعفلا نيب اوقرف امك ،ةيلعفلا ىلع

 هلعف ام امأو ،هيلع باقع ال هكرتو ،ةليضف هب لمعلاو ةلفان وهف هب رمأي ملو

 .(ة)هيلع بقاعي هكرتو ةضيرف هب لمعلاف ،هب رمأو
 وأ هتمأ نم ردص الوق وأ العف و يبلا ىري نأ يهف ،ةيريرقتلا ةنسلا امأ

 .هلعف احابم انل اعرش نوكيف ،راكنإلا ىلع ةردقلا عم هنع تكسف مهضعب نم
 احضاو اركنم ناك اذإ امأ مكحلا كلذل اخسن هريرقت ناك ميرحت هقبس اذإو

 ال ةمرحلا مولعم هنأل ،ةسينك ىلإ رفاك رورمك ،هنع تكس نإو ةجحب سيلف

 ناك ،هب ةث يبلا راشبتسا ريرقتلا بحاص نإو .ةرم لك يف راكنإ ىلإ جاتحي
 .(ه)زاوجلا ىلع لدأ

 نب رباج نع ةديبع يبأ نع» عيبرلا دنسم يف درو ام ه هتاريرقت نمو

 6مهسوؤر قفخت ىتح اسولج نوماني ه ةنأ لوسر باحصأ ناك :لاق ديز

 مهرمأي الو ةلاحلا كلت ىلع مهدهاشي قف يبنلاو ڵنوؤضوتي الو نولصي مث
 .(5)«ءوضولا ةداعإب

 .دعب امف.4 :2 ۔ىقصتسملا ،يلاّرغلا_(!

 دعاوق ،يلاطيجلا-.93.ديحوتلا ةمدقم حرش ،يجخاُمشلا-.13 :1 شةنودملا ،يناسارخلا 2
 .53 /52 :2 سْسئنثلا ةعلط حرش ،يملائسلا-.137 :2 مالسإلا

 .93 ديحوتلا ةمدقم حرش ،يجخاُمشلا- .92 ديحوتلا ةمدقم ،عيمج نب ورمع _(3

 ةعلط حرش ،يملاسلا- .93 ©ديحوتلا ةمدقم حرش ،يجخاُمشلا-. 212 تالاؤسلا ،يفوُسلا _()4

 .57 :2 سمشلا
 .35كص ،1ج .119ثيدح .18 باب حيحصلا عماجلا ،عيبرلا (؟
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 2 ليصأتلاذاهتجا :ليألا باتلا

 لستغا نإ كالهلا ةيشخ ةبانجلا نم همميت ىلع صاعلا نب ورمع رقأ امك

 أولُتَمَ ولتت الو : ىلاعت هلوقب هلالدتساو ورمع داهتجال كحضو ٬درابلا ءاملاب

 ٠(29[)1:ءاسنلا] : اًميحَر مكيَناَكهل انإ :هش

 :نآرقلاب ةنسلا ةقالع-2

 : ىبنلا بطاخ ان "نايبلا"رود يف نآرقلا اهددح نآرقلاب ةنسلا ةقالع

 .[44:لحنلا] ه مهتلا لزن ام ِساَلل يبل ركلا ى كر لرنو
 يف يعفاشلا هحضوأ ام قوف اثيش نايبلا هجوأ ف ةيضابالا فضي ملو

 :درت دق ةنسلا نأ نم كةلاسرلا

 .نآرقلا مكحل ةدكؤمو ةررقم =
 .هقلطم دييقتوأ ،هماع صيصختوأ هلمجم نايبب هل ةحضوموأ =

 .هب ةخوسنم وأ هل ةخسان نوكت دقو =

 ،نصحملا ينازلا مجرك .نآرقلا هب دري مل مكحل ةتبثمو ةسسؤم نوكت امك =

 .(2)راغشلا حاكن ميرحتو ،لاجرلا ىلع بهذلاو ريرحلا ميرحتو

 .ةماعلا هدعاوقو هلوصأ تحت ةلخادو .هيلإ ةعجار ،نآرقلل عبت ةنسلاو
 ام الإ ةنسلا ماكحأو نآرقلا ماكحأ نيب يقيقح ضراعت عقي نأ عنتمي كلذلو

 .رهاظلا بسح رظانلل ودبي دق
 وهو ،ءاهقفلا راظنأ انايحأ نيابتتو كرادملا فلتخت ضراعتلا اذه ةلازإ يفو

 .داهتجالل بصخ لاجم

 :ربخلا تاميسقت-3

 .بذكلاو قدصلا هلخدي ام هنأب ربخلا ينالجراولا فرع

 .هب وه ام ىلع هنع ربخملل فصو لك :قدصلاف
 .03)هب سيل ام ىلع هنع رّبخملل فصولا وه :بذكلاو

 , ص اج .. .172 ثيدح .26 باب ،حي عماجل عيبرل ) .46 1 ثيدح .2 اب .حيحصلا اجلا . ا _)1

 ،يفوسلا _ .ظ 76 . .جَجحلاو لئالدلا يمرضحلا _ دعب امف .7 ةلاسرلا ،يعفاشلا _)2

 .460 :1 هقفلا لوصأ ،يليحزلا _.و 1 /ظ 9 .ةريصبلا .مصألا- .16 ‘تالاؤسلا

 داشرالا ،ينيوجلا :رظني رظني .فيراعتلا بلغا هيلعو .189 :2 ثفاصنإلاو لدعلا .ينالجراولا -(3
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 ىو ١ ايل : ف لا لصفل 3 ١

 .هبذكب عوطقمو ،هقدصب عوطقم :ماسقأ ةسمخ ىلإ رابخألا مسق مث

 .هيف ددرتمو ،هبذك نونظمو ،هقدص نونظمو
 :لمشي هقدصب عوطقملا .

 .لاعت ةلأ ربخ _ ال

 ،ءايبنألا ربخو _ "

 هقدصب هئايبنأ دحأ وأ ةلا ربخأ نم ربخو _ [ل

 ةرورضلاب مولعملا ربخلاو _ ال
 رتاوتلاب لوقنملاو _ ال
 ،لوق ىلع لوبقلاب ىقلتملا روهشملا ربخلاو _ [ت
 نم مهعنمي ملو ،هيلع اوركني ملف مهترضح ةعامج نع ربخأ نم ربخو _ال

 ،عنام كلذ

 .هيلع ركني ملف هعمسي وهو هترضحب لوسرلا نع ربخأ نم ربخو _
 :لمشي هبذكب عوطقملا ت
 .ةروكذملا ةقداصلا عاونألا نم ادحاو فلاخ ام _ ال

 .نيادضلا عامتجاك ،هدوجو لقعلا يف ليحتسي امب ثدحي نأ وا _[ت
 .ةدهاشملاو ساوحلا هعفدت ام وأ _ال

 رطملا رطقو لمرلا ددع ةفرعمك ثةيرشبلا سوفنلا هنع زجعت ام وأ _[ل
 .ةزجعم ريغ نم رجشلا قروو

 .لدعلا ربخ :هقدص نونظملا ه
 .بذاكلا ربخ :هبذك نونظملا 5

 .0!).لوهجملا ربخ :هيف ددرتملا ت

 رتاوت :ناعون هنأ ربخلل لوُصآلاو ثيدحلا ءاملع ىدل فراعتملا ميسقتلاو

411. 
 ركذو- .7 :2 ،سْمشلا ةعلط حرش ،يمياّسلا-.190 :2 تفاصنإلاو لدعلا ،ينآلجراولا _(1

 .411 .داشرإلا ينيوجلا :رظني .ماسقألا هذه ضعب ينيوجلا
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 3 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا
 ام وهو ،‘ة)روهشملا ربخلا وه ثلاث مسق ةدايز ىلإ ةّيَنحلا حنج نإو .(ل)داحآو
 هفرع حالطصا هنأ عقاولاو ‘بيرق امع حضتيس امك ةيضابالا هيلإ بهذ

 .0ة)كلذك نوثدحملا

 :رتاوتملا ربخلا 4

 رتاوتملا موهفم -
 انعمس اذإف ؤبذكلا ىلع ؤطاوتلا مهيلع زوجي ال ةعامج ربخت نأ رتاوتلا»

 .(4)اهيلإ دنتسي ةدهاشم نع نوكيو ،هب يرورض ملع انل عقو اربخ مهنم
 هنع ربخملاو ربخملا نيب اميف ةلصتم ةعامج نع ةعامج هتلقن ام» هنأب فرغو

 كلذ ىلإ مهاعد الو ممهلا قافتا الو يعاستلا الو ؤطاوتلا مهيلع حصي ال امم

 .ا5)اةدهاشم نع كلذب مهملع لصأ نوكيو .داحلإ الو بهذم داقتعا

 ةلاحتساف ةداع بذكلا ىلع مهؤطاوت ليحتسي ةعامج رتاوتلا لهأو

 .6)لقعلا ىلإ ال ةداعلا ىلإ دنتسم بذكلا

 هنودامو الماك الاصتا لصتملا ربخلاب رتاوتملا ربخلا يملاسلا مامإلا يمسيو

 .07داحآلاو ضيفتسملاك:لماك ريغ الاصتا الصتم ىمسي

 رتاوت وهف هنيعب ظفللا لقن نإف يونعمو يظفل :نيهجو ىلع رتاوتلاو
 ريداقمكو ..ة)«رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم يلع بذك نما ثيدحك ©يظفل

 ناك هانعمب ظفللا لقن نإو .اهوحنو "مايصلا تقوو ‘كسانملا عضاومو "ةاكزلا

 يلع ةعاجشكو .هقلخو ث يبنلا تافص نم رتاوت يذلاك ،ايونعم ارتاوت

 4 }ةلدألا يطوثشلملا _.116 ،تالاؤسلا ،يفوُسلا _.29 :2،ناهربلاو ليلدلا .ينالجراَولا _)1
 ،لوحفلا داشرإ ©يناكوشلا - .93 :1 ىفصتسملا ،يلارَغلا- .275 :2 صيخلتلا ينيوجلا .ظ
 .451 :1 هقفلا لوصأ ،ىليحزلا - .1

 .5 :2 .رارسألا فشك "يفسنلا _(2
 .173 :2 ،يروارلا بيردت ،يطويسلا نمحرلا دبع -)3

 .80 :1 "نيبلاطلا جاهنم . .يصقشلا - .44 :1 تفنصلملا .يدنكلا دمحأ _(4

 .ظ 4 .ةلدألا .يطوثثلملا _.116 ‘تالاؤسلا سيفوُسلا _(5
 .و 124 ،©باوج ،ىبرجلا ديعس _(6

7: 
 .هجيرخت قبس _(8
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 ىتلا ايل :يناتلا لصفلا 2

 .(!)تاح ءاخسو

 :رتاوتلا طورش -
 .ةدهاشملا يناثلاو ،لقعلا اهلوأ :ةثالث اطورش رتاوتلل ينالجراّولا ددح

 :ددعلا ثلاثلاو
 .هب قثويال نولقعي ال نمو نايبصلاو نيناجملا ربخف _

 لقنت ال ةيلقعلا رومألا ذإ سوسحم ىلإ مهملع دنتسي نأ ةدهاشملا و _
 ملع هب مهل سيل امب فالسألاو ءابآلل ممألا نم نيدلقملا رابخأ اذكو ،رتاوتلاب

 .هودهاشي ملو
 .بذكلا ىلع اهؤطاوت ليحتسي ةعامج اونوكي نأ هطرشف ددعلا امأ _
 كهيلإ بهذ امل لدتسا لكو .ءاملعلا نيب ريبك ددعلا اذه ديدحت يف فالخلاو

 اسايق ةعبرألا نيب لاوقألا تحوارتو .نآرقلا يف تركذ ةثداح وأ ةيآب اسناتسم

 )ردب لهأ ددع مهو ثةئامو رشع ةثالث نيبو ،انزلا دوهش ىلع
 .(ه×ادح اندنع رتاوتلل سيل» هنأ ةلأسملا يفوُسلا مسحو
 الو» ©بذكلا ىلع قافتالا عانتما وهو هيف فصولا ققحت اساسأ ربتعملاو

 .(5احصألا يف نيعم ددع هيف ربتعي

 .داحآ اهلصأ ،ةددعتم قرط نم دري نأ دعب ربخلا اهغلبي ةجرد رتاوتلاو (

 ددعلا سيلو .هبذك ةلاحتساو هقدصب هيف مزبحن ادح غلبي ىتح يقرتلا يف ذخايف

 لصحي اهعامتجابو ،اهب فحت نئارق ةثداح لكل نأل ،مئاقولا لك يف ادحاو
 .ملعلا

 ىتم ديدحتلاب ملعن ال انأل ،هتفرعم ريسع رمأ رتاوتلا هب لصحي ددع .
 ايرورض ريصي ىتح ؛نيربخملا دايدزاب ديكاتلا يف جردتي وهف كلذ انل لصحي

 رظناو .8 :2ثةعلط ،يملاسلا-.و 124۔ باوج ،يبرجلا ديعس-.116 ‘تالاؤسلا 6يفوُسلا )1

 .180 :2 يوارلا بيردت ،يطويسلا :اضيا
 .414 /413 ،داشرإلا ،ينيوجلا :اضيأ رظني - .189 :2 فاصنإلاو لدعلا .ينآلجراولا )2
 حرش .يملاسلا _.دعب امف.93 :1تفاصنإلاو لدعلا .ينآلجراولا :اهتلدأو لاوقألا َرظنت _(3
 .دعب امف .8 :2۔سْمشثلا ةعلط

 .16 ‘تالاؤسلا ،يفوُسلا _۔(4

 .176 :2 ،يوارلا بيردت يطويسلا (؟
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 .0الريسع رمأ نيقيلا لوصح ةظحل كردو .انسفنأ هيف ككشن نأ اننكمي ال

 ربخو رتاوتلا ربخ نيب ةكرب نبا قرفي ملعلا اذه لوصح ةيفيك يفو
 .ماوعلا نم دهاش فالآ ةرشع ةدحاو ةعفد هيلإ لصو ول مكاحلا ناب ؛ةداهشلا
 الو 6مهتداهش لبقت ل ،اتيم هانيأر : اولاقف بئاغ لجر توم ىلع نودهشي

 ةعامج لوقب ربخلا ةحص ىلع ادهشي نأ نيلدعللو .لدع ئدهاشب الإ لبقي
 رتاوتو ربخلاب نيقرتفم اوءاج اذإ ةثالث قوف نوكي ام لقأو .ةرشعلا وحن ةريسي

 .سفنلا يف كلذ تبثي امب مهب ربخلا
 ام بيذكتب دحأ مهيلع ضرتعي ال كلذب نيقرتفم ماوعلا انءاج اذإ امأ

 دحأ دارأ ولو .حيحص انيلإ هولقن ام نأ انملع ،مهربخ فلتخي الو ،نولوقي

 .2)نيقيلا ةجرد ربخلا غولبل .عاطتسا ام هيف انككشي نأ

 ىتح هب قدصلا ىمانتي مث داحآ دارفأ هيوري ،اقرفتم دري رتاوتلا ربخف

 اذهلو .ةاورلا ةلادع نم اهيف دبالو ةدحاو ةعفد درتف ةداهشلا امأ .عطقلا غلبي

 لقعلا نم ةروكذملا طورشلا الإ رتاوتلا لهأ يف طرتشي مل نم لوق حجر
 وأ "مهعقاومو مهنادلب فالتخاك ىرخأ طورش ةدايز امأ .ددعلاو ةدهاشملاو
 .(ة>روهمجلا دنع ةربتعم ريغ دويق كلتف ،الودع وأ نيملسم مهنوك

 :رتاوتلل ةيملعلا ةميقلا -

 .هتجردو ،هب لصاحلا ملعلا عون يف رتاوتملا ربخلل ةيملعلا ةميقلا نمكت

 ال ،ةفرعملل اينيقي اردصم دعيو ،ءالقعلا ىدل يعطقلا ملعلا بجوي وهف
 .(4)اينارصنو يدوهيو رفاكو ملسم لك هتفرعم يف كرتشيو» ،نانثا هيف فلتخي

 ؟يرظن ما يرورض وهأ ،هب لصاحلا ملعلا يف فالخلاو

 لب ،ةيرظن تامدقم ىلإ جاتحي ال يرورض ملع هنأ ىلإ نوريثك بهذ دقف
 امك ،‘ة)اثيدحو اميدق ةيضابإلا يبيلوصأ لوق اذهو .ةهادب سفنلا يف لصحي

 .دعب امف .136 :1 .ىفصتسلملا ©ىلاَرغلا _)1

 .32 /31 ،فراعتلا شةكرب نبا _(2
 .8 :2 ،سْسشلا ةعلط حرش ،يمياسلا-.ظ 4 .ةلدألا .يِطوثشملا۔.ظ 153 ،ربتعملا .يمدكلا _(3

 .139 :1 ىفصتسللا 7 امف

 .193 :2 ©فاصنإلاو لدعلا ،ىنالجراولا _(4
 ٠يطوثشلملا .44 :1 ©فنصملا ،يدنكلا-.ظ153 شربتعملا يمدكلا-.106 ،ادتبملا ةكرب نبا _(5
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 3: ىول ١ ايل : ف كا لصفل ١

 .0ا)نيملكتملاو ءاهقفلا روهمجو ةلزتعملا رثكأ هيلإ بهذ

 هل مزال كلذ ملع نإف ،اهرتاوتو رابخألا ؤطاوتب ملعلا هل لصح نمف
 هيلإ تةات نيأ نم ملعي مل ولو كرايتخا الو كلذ نع هل ديح ال ،رارطضالاب

 .")رابخألا كلت

 .(ة)يرظنلا ملعلا ديفي هنأ ىلإ يبعكلاو يرصبلا نيسحلا وبأ بهذو
 هيف ضرعي نأ زوجي يذلا وه يرظنلا ملعلا ناب يارلا اذه يلازغلا درو

 دجن ال نحنو .ضعب نود سانلا ضعب هملعيف ،لاوحألا هيف فلتختو كشلا
 .ةروهشملا نكامألاو نادلبلا نم اهوحنو نيصلاو ةكم دوجو يف نيكاش انسفنا
 ملعف ،اذه وه يرظنلا ملعلاب دصقلا ناك نإف .اهدوجوب رتاوتلا لوصحل

 .«ه)يرظن سيل رتاوتلا
 :سفنلا يف نيتمدقم لكشت دصقلا ناك نإو
 مهعمجي ال ،مهترثكو ٥مهفارعاو مهلاوحأ فالتخا عم ءالؤه نأ امهادحإ

 .قدصلا ىلع الإ نوقفتي الو عماج بذكلا ىلع

 .ةنيعم ةعقاو نع رابخإلا ىلع اوقفتا دق مهنأ ،ةيناثلاو

 .نيتمدقملا نيتاه ىلع ءانب مهقدصب ملعلا يه ةجيتنلاف

 .اث)ريسفتلا اذه ىلع ءانب يرظن رتاوتلاب ملعلاف
 ربخ عامس دنع سفنلا يف لكشتت ال اياضقلا نم روصلا هذه نكلو

 اليلد اذه يملاسلا ذختا كلذلو ،رظنلاو لمأتلاب لقعلا اهانع اذإ الإ ،رتاوتلا

 رئاسك نيتمدقم ىلإ رقتفال ايرظن ناك ول ذإ ،ايرورض املع هرابتعا ىلع
 هنأ ىلع لدف ‘كلذ فالخ لاحلاو .هب ملعلا يف ءالقعلا فلتخالو .تايرظنلا

 ..13 /12 :2 ءةعلط ،يملائسلا-.189 :2 تفاصنإلاو لدعلا ،ينآلجراولا-.ظ 4 .ةلدألا
 نيدلا فيس- .284 :2 صيخلتلا ،ينيوجلا - .80 :2 ،دمتعملا يرصبلا نيسحلا وبأ (!
 .37 :2 .ماكحألا لوصأ ف ماكحإلا .يدمآلا

 ظ 153 ثربتعملا .يمدكلا )2

 .ىجخامشلا- .132 :1 ،ىفصتسملا ،ىلارَغلا .دعب امف 80 :2 .دمتعم ،يرصبلا نيسحلا وبأ _(3
 . _ .ظ50 تفاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش

 .132 :1 ىفصتسملا ،يلاَرغلا _(4
 .132 :1 حىفصتسملا ،يلارغلا _(5
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 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا بالا

 .(ال يرورض ملع

 ناك نإ ‘يرورضلا نإ» :هلوقب نييأرلا نيب قيفوتلا ىلإ يلاَرغلا حنجو
 ال دوجوملاو ،اثدحم نوكي ال ميدقلا :انلوقك.ةطساو ريغب لصحي امع ةرابع

 لكشت نودب لصحي امع ةرابع ناك نإو ،يرورضب سيل اذهف ،امودعم نوكي
 .)ايرورض اذهف نهذلا يف ةطساولا

 لوخدب ةيضابإلا نعي مل امنيب ،ةيضقلا يف يلازغلا هذختا طسو فقوم اذهو
 ©يرورض رتاوتلا ملع نأ رمآلا اومسحو ،ةيلقعلا تاضارتفالاو تاهاتملا هذه

 .اوضمو
 نم رتاوتملا ربخلاب ملعلا هل لصح نم ةفرعم» نأ ركذ ينآالجراولا نأ ريغ

 نأ ىريو 0ة»«ايبسك ناك اردان الإ هعمسي مل نمو ،ةيرورض يهف ةرورضلا ةهج
 ىضترملا فيرشلاو يدمآلا فقوتو .هيرورض هرخآو ىسك هلوأ» رتاوتلا

 يف اوككشف ‘هةينَمُسلا ةش امنيب .'5ةلدألا ضراعتل ةيضقلا يف اومزجي ملف
 نم مهيلع درلاب نغي ملو ساوحلا يف ملعلا اورصحو ءاهلك مولعلا كرادم
 ملعل ةينمسلا دحج سيل» نأ ةرباع ةراشإ يف ريشب رذنملا وبأ الإ ةيضابإلا
 دحجب تادهاشملا يف كلذ نكي مل امك ،اهب ملعلا ىلإ رارطضالا ليزمب رابخألا

 ظ

 .13 /12 :2 ،سْمئثلا ةعلط حرش يملاسلا _(1
 .133 /132 :1 ،ىفصتسملا ،يلارَغلا _(2
 .193 :2 تفاصنإلاو لدعلا ،ىنالجراَولا _(3

 .193 :2 ،فاصنإلاو لدعلا ،ىنآلّجراولا_(4
 صلخ مث ،اهليلحتو لوق لك ةلدأ داريإ يف يدمآلا بهسا دقو .34 :2 ضماكحإلا .يدمآلا _(5

 ،سْمشلا ةعلط حرش ،يملاّسلا- .وكا فاصنإلاو لدعلارصتخغ حرش ،يجخامشلا _ .فقولا ىلإ
2: 12. 

 .ملاعلا مدقب لوقلا مهدئاقع نمو خسانتلاب نولئاق نويرهد دنهلاب موق ةينرْغك ءةينمسلا _)6

 ،يدابأزوريفلا :رظنأ .سمخلا ساوحلا ةهج نم الإ مولعم ال نأو ،لالدتسالاو رظنلا لاطبإو

 :2 شماه صيخلتلا ينيوجلا - .235.قرفلا نيب قرفلا ،يدادغبلا-.236 :4 .طيحملا سوماقلا
81. 

178 
    



 ىتلا يلد :يناتلا لصفلا ج
 يد

 .'2)«املاا)ةيئاطسفسلا

 اهيلع ذرو مهتلاقم ليلحتب ىلازغلا ىمشو .(ا3)مهتش مهتشقانم ينيوجلا ىڵوت دقو

 .(4)ايفاو اذر

 ملعلا اذه يمسي يمدكلا مامإلا دبحن رتاوتلاب لصاحلا ملعلا ةيمهأ نعو
 هيف كشي نأ ملعلا كلذ ملع هل نمل سيلف» ،اينيقي املع هدعيو ةرهشلا ملع

 هضقن ىلع دهش ولو ،بابسألا نم ببسب هريغ ىلإ هنع عجري الو ،باتري الو
 دقو ...لاثملا ليبس ىلع نكلو ‘كلذ نوكي نلو “س سنإلاو نجلا نم نالقثلا

 نانذألا هتعو ام ملع نم بجوأو "نايعلا ملع نم بجوأ ةرهشلا ملع نإ ليق

 ةرهشلا يدؤت نأ لاحمو ...باترملا هيف باتري دق هنأل "ناسللاب ملكتملا نم

 .(5)«ناك ام فالخل ةحيحصلا

 اهحضواو اهتبثاو مولعلا بجوأ ةجحلا هذه» نأب اديكوت رمألا ديزي مث
 ملع بجوت اهنأل ،ةرهشلا ملع نم حضوأ ةجح مالسإلا ف ملعن الو .ةجحم

 هب طيحي ال امو .روهشلاو تاونسلا هيلع ىضم امو روهدلا نم فلس ام

 .(6)«(املع ناسنالا

 بوجو = :اهنم ،رومأ نيقيلاو عطقلل اديفم رتاوتملا ربخلا نوك نع عرفتيو
 .ةيداقتعالا رومآلا نم ناك نإ هداقتعا

 .ةيلمعلا لئاسملا نم ناك نإ هعابتا بوجو =
 .(7)الّوأتم ناك نإ هفلاخم قيسفت =

 .ةيدانع ىمستو .ماهوأ اهنأ معزتو ءايشألا قئاقح ركنت ةقرف ٥قرف ثالث ةيئاطسفسلا 1

 ةقرفو .ةيردأ اللا ىمستو "قئاقحلا نم ةقيقحب ةيارد ال لوقتو ءايشألا قئاقح ف كشت ةقرفو

 .اهيف دقتعي ام بسح ىلع موق لك دنع اهتقيقح لب اهسفن يف ةدحاو ةقيقح ءايشألل سيل لوقت

 -.8 :1 :لحنلاو للملا يف لصفلا "مزح نبا- «.ةيدنعلا ىمست يهو ،داقتعاللو دنعلل ةعبات يهف
 ._(شماه) 283 :2 .صيخلتلا 3 .ينيوجلا

 .و 3 ،ةبراحملا .ريشب رذنملا وبأ _(2

 .102 :1 ناهربلا = .283 /281 :2 صيخلتلا ،ينيوجلا 3
 .دعب امف 132 :1 ۔ىفصتسللا .يلازغلا _)4

 .86 :1=طم /.ظ 153=خم شربتعملا .يمدكلا _(5
 .87/86 :1=طم /.و 154=خم شربتعملا ،يمدكلا _(6
 .47 :1 سْمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا-.12 :2 ،مالسإلا دعاوق ،يلاطيجلا 7
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 23 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا

 :داحآلا ربخ-5

 :داحآلا ربخ موهفم -

 .رتاوتلا ةح غلبي ملو هق ةنفأ لوسر ىلإ هدنس لصتملا ربخلا وه داحآلا ربخ
 .(!)داحأ ربخ وهف الثم ةتس وأ ةسمخ نم ةعامج هلقن امف

 لسرمو دنسم :ماسقأ ةثالث ىلع يِطوثثللاو يفوُسلا هلعج دقو
 اسيلف عطقنملاو لسرملا امأ دنسملا ربخلا ىلع انه انثحب رصتقيو .'ةعطقنمو
 يف ثيدحلا ضعبب امهصخنسو "جاجتحالا يف ءاملعلا نيب قافتا عضوم
 .ةياورلا دقن قرط ثحبم

 :نيبرض ىلع ينالجراولا هلعج دنسملا ربخلا اذه

 وهو ،ربخلا هب ضافتساو ة هنلا لوسر نع ةباحصلا هتلقن برض =
 .رتاوتملا نود

 .ا3كلذ نود برضو =

 ةمألا هتقلتو ،ةثالث ىلع داز ام» هنأب روهشملا ربخلا يخاّمشلا فرع دقو
 1 (4«لوبقلاب

 ءةاقثلا نع ةعامج هاور يذلا ثيدحلا» هنأ شيفطا خيشلا دنع هفيرعتو

 نأ نود ضعب نع ةرم هاكحو .ات»ماعلاو صاخلا هتفرعم يف ىوتساو
 عاش ام» هنأ ضيفتسملا فيرعتب هحضوأ مث .قيقد ريغ فيرعت وهو ..6)هدمتعي

 دروأو اروهشم ىمسي دقو .نولقانلا هيلإ عجري يذلا مامإلا وهو }لصأ نم

 .07هانركذ ام اهنم راتخاو ،ةدع فيراعت هل
 يف روهشملا ةاور نأ رتاوتملا نيبو روهشملا ربخلا وأ ضيفتسملا نيب قرفلاو

 يف كلذ دعب ثيدحلا رهتشي مث ‘بذكلا ىلع مهؤطاوت نكمي نورقلا لوآ

 .145 :1 ،ىفصتسملا "يلازغلا _(1
 .ظ 4 ةلدألا 6يطونشلا _ .116 ،تالاؤسلا ،يفوُسلا _(2
 .و 124 ©باوج ،يبرجلا ديعس _.193 :2 تفاصنإلاو لدعلا ،ينآالجراولا 3
 .14 :2 ،ةعلط ، يملاسلا _.439 ،ينجاويتلا ينهم قيقحت رصتخملا حرش ،يجخامئشلا _(4
 .364 :2 لينلا حرش ،شيفطا دمحما _(5
 .8 .لمشلا عماج ٥شيفطا دمحما _(6

 .338 /337 لمشلا عماج شيفطا دمحما _(7
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 .رتاوتلا لهأ يف كلذ نكمي ال امنيب ١ةيلاتلا نورقلا

 داحآلا رابخأ نم اريثك نإف ثلاثلا نرقلا دعب رابخألا رتاوتب رابتعا الو

 .(ا)كلذ دعب رتاوتلا دح تلخد

 ناحجر دادزي مث لئاوألا هتاور قدصب نظلا لصحي ضيفتسملا ربخلاو

 .لوبقلاب هل ةمألا يقلتو رتاوتلا دح هلوخدب قدصلا

 ةيزم هيف ناك ثيح رتاوتملا سفن نم ضيفتسملا لعج ىلإ ضعب بهذو
 رابتعا ديفي همالك رهاظ نأ يجخاُمشلا ىلإ يملاسلا بسنو .(ةةضافتسا

 يخاُمنشلا ةرابع صنو .اةرتاوتملاك هقدصب اعوطقم لوبقلاب ىقلتملا ضيفتسملا

 .(4)ةنيرقب الإ املع ديفي ال هنأ

 نإف تكردأ ام ىلع سفنلل ائوكسو ةنينامط ملع ديفي هنأ باوصلاو

 ملوأ هبر لاؤس ابيجم ميهاربإ ليلخلا لاق امك نيقي ةدايز اهدافأ ارتاوت ناك

 اهداز اداحآ ناك نإو .[260 :ةرقبلا] : ىّلَق يمط نكلو ل َلاَق نمؤت

 .5نظلا لصأ قوفو نيقيلا نود امكح دافأف نظلا بناجل اناحجر

 :داحآلا ربخ ةيجح -
 ىضقي لقعلاو ،لقنلا قيرطب تباث كلذو ،نيدلا يف ةجح داحآلا ربخ

 هب 1 موزلو ملعلا هتدافإ نإف رتاوتملا ربخلل افالخ ،هبوجوب ال كلذ زاوجب

 كلذلو .امومع رابخألاب ن ةبجوملا ةلدألاب اعرش دكأتمو القع تباث

 نمض داحآلا ربخو ،ةيلقعلا ةلدألا نمض رتاوتلا ربخ فصن نأ ازواجت اننكمي
 .مزاج لوقب اهيف مسحي ال ةيرابتعا ةيضقلاو .ةيلقنلا ةلدألا

 فلتخي ل ةديدع دحاولا ربخب دبعتلا وأ دحاولا ربخ لمعلا بوجو ةلدأو

 :يف صخلتتو ،امهلوح نوُلوُصألا
 لوسرلا ةايح يف دحاولا ربخب مهلمع نم رهتشاو ةباحصلا نع رتاوت ام ت

 .14 :2 سْمئشلا ةعلط حرش "يملاسلا _(1
 .و 124 ©باوج ،يبرجلا ديعس _.193 :2 ؤفاصنإلاو لدعلا ينل راول 2
 .13 :2 ۔سُمشلا ةعلط حرش .ييلائسلا 3
 .9 ©يتجاويتلا ينهم قيقحت ، رصتخملا حرش © .يجخاُمشثلا _(4

 .14 :2 سمشلا ةعلط حرش .يملاسلا ۔(5
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 73 ليصأتلاذاهتجا: :لألا بالا

 .هتافو دعبو خ

 ىلإ ةاعسلاو “تاولصلا ىلع ةمئألا ةث ىنلا لاسرإ نم رتاوت ام

 سانلا ذخأيف داحآ مهو دانجألا ف ءارمألاو ماكحألا يف ةاضقلاو تاقدصلا

 .مهرابخاب
 يف كشل ناك امنإف ةدودعم رابخأل ةباحصلا ضعب ةر نم درو ام امأ :

 .ةنسلاو باتكلا نم اهنم حجرأ وه امل اهتضراعمل وأ ،تبثت ةدارإ وأ كاهتحص

 دقو ؤ©باهسإ وأ داهتجال اهيف لاجم ال ةموسحم داحآلا ربخ ةيجح ةيضقف

 سيل ام ةلدألا نم اهل عمجو ةلاسرلا يف اهيف ثيدحلا يعفاشلا مامإلا طسب
 دنع ءاوس ،لوُصألا بتك مظعم يف اهسفن ةلدألا هذه تددرتو .(!)ديزم هيلع

 .(3)مهريغ دنع مأ 2ةيضابإل |

 ةلوبقم داحآلا رابخأ نأ ةلأسملا يف لصألا» نأ ةيضقلا ينالجراولا رصتخيو

 هعسيف ،بايترالا ةنيرق هتنراقو ةجحلا نع همهف رصق نمو ةعيرشلا لقن يف
 .4»نيملسملا يف حداقب كلذ سيلو ،(ةاورلا يأ )اورثك ولو ؤفقوتلا

 .ططش الو هيف طيرفت ال طسو فقوم اذهو

 :داحآلا ربخ هديفي ام -
 لدعلا ربخ نأ» ةكرب نبا صن دقو ،لمعلا بوجو ديفي داحآلا ربخ

 .ا5)!املع بجوي الو ءامكح هب لمعلا بجيو ،لوبقم

 بجوي ال رتاوتملا الو روهشملا ريغ ثيدحلا نإ :ينالجراولا لوق وهو
 .07)ملعلا ال لمعلا يف ةجح وه امنإو .6هدعطقلا الو ملعلا

 دوادو نيثدحملا لوق وهو .لمعلاو ملعلا بجوي هنأ ىلإ موق بهذو

 .401-471 ثةلاسرلا ،ىعفاشلا _(1
 لدعلا ،ينآلجراولا-.489 :1 عماجلا شةكرب نبا _.264 /261 :2 ،ءايضلا ،يبتوعلا _(2
 .20 /15 :2 سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا-.210/206 :2 ؤفاصنإلاو

 وبأ - .دعب امف 325 :1 صيخلتلا ،ىنيوجلا _.155 /146 :1 ىفصتسلملا ،يلاَرغلا :رظني _(3

 .106-126 :2 ثكمتعملا يرصبلا نيسحلا

 .94 :1 فاصنإلاو لدعلا ۔ىنالجررلا _-(4

 .20 :2 ،عماجلاةةكرب نبا _(ة
 .46 :2.ناهربلاو ليلدلا ،ىنآالجراولا _(6
 .29 :٬2ناهربلاو ليلدلا ،ينالجراَولا 7
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 فعضو ،'ماكحإلا" يف هل جاجتحالا ين لاطأو مزح نبا هحجرو .(ا)يرهاظلا

 باوج ناك ىرخأ ةهج نمو .ة!ملمعلل اديفم دحاولا ربخ ربتعي ال يذلا يأرلا

 .)ايساق لوقلا اذه ىلع ىنيوجلا
 :ىلاعت هلوقب اولدتساو ،نطابلا نود رهاظلا ملعلا بجوي هنإ :ضعب لاقو

 .[10:ةحتملا :ه رَتكنا لي َةْهرمتَت الك نتمؤم هملع نق ًةهنكيإي مل ةنأل
 .ةللا دنع ةقيقحلا ملعو ،نطاب ال رهاظ ملع انملعف

 امنإو "قول هيلإ لصي الو ،نطابلاو رهاظلا ىلع يضقي ةقيقحلا ملعو
 .افاماكحألا باب يف هل لخدم الف ،هب ةلأ رثاتسا

 ةيضابإلا لوق وه ملعلا نود لمعلا بوجو داحآلا ربخ ةدافإب لوقلاو

 .'هاثيدحو اميدق مالسإلا ءاملع ريهامج لوق وهو «اقافتا
 المع الو املع بجوي ال هلصأ يف دحاولا ربخ نأ ىلإ ىنيوجلا بهذو

 لمعلل هبابيإف ،هتحصل ءاملعلا اهعضو ىلا طئارشلا ىلع لمعلا بجوي هنكلو
 .(ب ذخألل ةبجوملا ةلدآلا ىلع هدانتسال

 تلماكتو هطئارش ترفاوت اذإ رتاوتملا ربخلا» :هنع لاقف رتاوتملا ربخلا امأ

 دحاج كلذب ملعلا دحاجو .ةرورض هنع ربخملاب ملعلا بقعتسا ؤهتافص

 .127 /126 .ثيدحلا مولع راصتخا حرش ثيثحلا ثعابلا .ركاش دمحا _(1
 .119-127 :1 ..ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا ،مزح نبا _(2

 بجوي لدعلا دحاولا ربخ نأ ىلإ ثيدحلا ةبتكو ةلباتحلا نم ةيوشحلا تبهذا» :ينيوجلا لاق _(3

 :1 ناهرلا ،ىنيوجلا .ايساق ادر مهيلع درو !بل يذ ىلع هكردَم ىفخي ال يزخ اذهو 3ملعلا

2. 

 .206 :2 ثفاصنإلاو لدعلا .ينآلجراولا _)4

 .و 15 ،تادييقت ،ةكرب نبا (؟
 ءابعوتسم اعمج ءاملعلا ءالؤه لاوقأ _ نيرصاعملا ةيضابإلا نم _ يبونقلا ديعس خيشلا عمج (6
 ،داشرإلا ينو ،ملسم حرش ةمدقم يف يوونلا:هاكح امك ةمألا روهمج ةياكح وه لوقلا اذه 7 ركذو

 يف يلازغلاو _ءحيولتلا يف ينازتفتلا دعسلاو _ءناهربلا يف نيمرحلا مامإو _ ،بيرقتلا ينو
 نيدلا يفصو _ءلوُصألا عماج ةمدقم يف ريثألا نباو _ؤديهمتلا يف ربلا دبع نباو _۔ىفصتسللا

 يف يراخبلا زيزعلا دبعو _ءرظانلا ةضور يف ةمادق نباو _ءلوُصألا دعاوق يف يلبنحلا يدادغبلا
 _‘توبثلا ملسم يف روكشلا دبع نباو _ءعماوجلا عمج يف يكبسلا نباو _رارسألا فشك

 .7 ،داحلا فيسلا ،يبونقلا ديعس .مهريغو _ دوعصلا يقارم ف يطيقنشلاو

 .388 :1 ،ناهربلا ينيوجلا (7
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 3 ليصأتلا ذاهتجا:لؤألا باتلا

 .0!»'ةهيدبلا ىلع مولعملا يف ككشتمو ،ةرورضلل

 رابخاب دئاقعلا تابثإ نوري ال ةيضابإلا نإف ةدعاقلا هذه ىلع ءانبو
 ضرعي دق ذإ ،نظلا هانبم داحآلا ربخو ،نيقيلا اهانبم دئاقعلا نأل .داحآلا

 رابخأ نيب ضراعتلا دورولو .ةاقث الودع اوناك نإو "نايسنلاو ةلفغلا هتاورل
 داحآلا رابخأ نأ ىلع لدف ،ةرتاوتملا رابخألا يف ضراعتلا نوكي الو .داحآلا

 اودر ةباحصلا نألو .)دئاقعلا اياضق يف اهيلع دمتعي الف عطقلا ديفت ال

 ةرك ةنسلا رتاوتمو نآرقلا تايعطقل ةفلاخم نم اهارتعا ال ثيداحألا ضعب
 م ء وول۔ ۔ و ۔م

 رزو ةرزاو رزت الو : ةيآلل هتفلاخمل ،هلهأ ءاكبب تيملا بيذعت ثيدح ةشئاع

 .(ة”بلكلاو رامحلاو ةأرملاب ةالصلا عطق ثيدح تةر امك .[18: رطاف]: لير ىرتأ

 كلذ وحنو اهيف عضولاب مكحلاو اهفيعضتو رابخألا حيحصت نأ نع الضف

 .4)نظلا ىلع مئاق رمأ ىلع يعطق ءانب نكمي الف ،ةينظ رومأ
 يف نوتوافتم كلذ يف ةاورلاو ىنعملاب تيور ثيداحألا نم اريثك نإ لب

 مهيفو ؤةعللاب مهتفرعمو مهناقتإ ىدمو ،مهكرادم فالتخال يناعملا طبض
 تالامتحال ةنظم داحآلا ثيدح ناكف .برعلا ةغل نونسحي ال نمو مجاعألا

 .؛5)تايعطقلا يف هب جتحي الف يناعملا

 هجتي يلاَرَعلا دماح ابأ اندجو دحاولا ربخ هديفي ام يف فالتخالا ءازأو

 ديفي داحآلا ربخ نأ ىلإ بهذ نم لوق لمحف ءءارآلا نيب قيفوتلا ىلإ هتداعك

 .هيجوتلا يف فلكت اذهو ،‘ه١لمعلا بوجوب ملعلا ديفي هنأ دارأ امبر هنأب ،ملعلا
 ةيآلا ىلإ ادانتسا يعطقلا ملعلا داحآلا ربخ ةدافإ لوقلا اذه دارم رهاظو

 ملعلا ربخلا دفي ولف اولاق .[36:ءارسإلا] :4 لع ۔هي كل ىسل ام + ع

 .هب لمعلا زاج ام

 .412 ،داشرإلا ،ىنيوجلا _(1

 .دعب امف .13 ،داحلا فيسلا ،يبونقلا _)2

 .دعب امف.19.داحلا فيسلا ،يبونقلا :يف ةقدب ثيداحألا هذه جيرخت رظني _(3
 .13 هدنسمو هتناكم عيبرلا مامالا ،يبونقلا _.(4

 .13 ،هدنسمو هتناكم عيبرلا مامالا ،يبونقلا _(5

 .145 :1 ىفصتسملا ،يلارغلا _(6
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 ىول ١ يلد : ل م ١ لصفل ١ 3

 ةعطاق ةلدأب بوجولا مولعم دحاولا ربخب لمعلا نأل ،مّلسم ريغ اذهو
 لمعلا بجوف اعطق لصاح قدصلا نظو ©قدصلا نظ دنع لمعلا تبجوأ

 ديفت ال يهو ،اهب لمعلا بجي هنإف ‘لودع نينثا ةداهشك كلذو .اعطق هدنع

 .(!)اينيقي املع

 املع بجوت ال نيدهاشلا ةداهش» نأب ةيضقلا هذه ةكرب نبا لصؤيو
 حص ام نيقيلا ةحصو انكرت ولو .ةعيرشلا قيرط نم امهل اديلقت الإ ،ةقيقحلاب
 ةداهش زاوج امنإو ‘لودع ةرشع ةداهشب الو ،نيدهاشلا ةداهشب ملع انل

 .2)(ملعلا قيرط نم ال ةعيرشلا نم نيدهاشلا

 ملعلا داحآلا ربخ ةدافإب لوقلا ىلع درلا يف يملاسلا مامإلا ضافأ امك

 رومألا نيب ةعيرشلا يف هباحصأ زيمي مل ذإ ضقانتلا يف عوقولا ىلإ يدؤي هنأل
 نظلا ةبلغ اهيف يفكي يتلا تايعرفلا نيبو ،نيقيلا اهيف بجاولا ةيداقتعالا

 .اقدصلا ناحجرو

 ولو ،داحآلا رابخأ دامتعا ىلع ةمئاق يمالسإلا هقفلا ماكحأ نم ريثكو
 .ةعيرشلا مظعم ةر مزلل اهانددر

 باب يف هب لمعيف داحآلا ربخ ةرئاد عستت دق هنأ ةيضابإلا رداصملا ركذتو

 ىسيع نيد ىلع ضرألا نم لزعم يف لجر نوكي ناك ،ةرورضلا دنع ديحوتلا
 هثعبمب هوربخأف ،ةيفاج ةأرما وأ وفاج يبارعأ هيقلف ةث دمحمب عمسي ملو ث
 ناميإلا هيلع بجيف .هرذع عطقناو ،ةجحلا هتمزلو ةوعدلا هتغلب دقف و

 .(4هب ءاج امي لمعلاو 5 دمحمب

 ال ام نيبو لخدم هيف لقعلل امع لدعلا رابخإ نيب قّرف ةكرب نبا نآ ريغ
 مهو ،لقعلا نود ةجح هيف لودعلا نوكي ال ديحوتلاف ؛هيف لقعلل لخدم

 .146 :1 ىفصتسملا ،يلاّرَغلا 1
 .و 17 تادييقت ةكرب نبا _2

 :هتموظنم يف هلاق امو .20 /15 :2 سمشلا ةعلط حرش ،يملاُسلا 3
 لصح دق لك :ليقو ،ال:ليقو لمعلا نكل ملعلا ديفي الو

 ظ د 7

 نيقيل ةرمث اهنأ عم نيال ١ لوصأ هب اوتبثأف

 عر غلاب م لوصأ تلطلتخاف يع طقلا فالخ ف هولبقو

 .26 :1 ،يراوحلا ىبأ عماج يراوحلا نب دمحم ۔(4
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 ١ ليصأتل ا د اهتجا:لؤال \: لألا ب ل 3"

 رماب ربخلا ناك اذإ ،نانثالا الو ةجح دحاولا نوكي ال امك لقعلا عم ةجح
 .01 هب نيدتلاو هب ملعلا زاج لقعلا هلبق نإف ،لقعلا هعفدي

 حجرات هنأل ،هيف رظنلا لقعلل زوجي اميف لقعلل ادعاسم ربخلا ودغي انهو
 لإ ىندأ لاحلا هذه ف لقعلا نازيمو .هدرو هلوبق نيبو ڵبذكلاو قدصلا نيب

 .باوصلا

 الدج تراثأ ةيضق يهو ،سايقلل دحاولا ربخ ةضراعمب ةلص ةلأسملا هذهلو

 قلعتي ةلكشملا رهوج نأ الإ .سايقلا ثحابم يف اهف ضرعن دق "نييلوصألا نيب
 .لقعلا هيلع اومدق نيذلاف ؛نيقيلل داحآلا ربخو لقعلا ةدافإ ىدمو ليلدلا ةوقب

 قرط ىلع ةدراولا تالامتحالل ،رابخألا هذهب لصاحلا ملعلا ين اوككش

 رهشأ مهو ۔ نوثدحملا كسمت امنيب ؛ةقف نا لوسر ىلإ اهتبسن ةحصو چاهتوبث
 ىلع رابخألا هذه ةلالدب ۔ داقتعالا اياضق يف دحاولا ربخب لمعلاب لاق نم

 .موصعملا يحولا بناجب روصقلاب هايإ نيمهتم ،لقعلا ىلع اهومدقو ،ملعلا
 قطني ال هنأل ،لقث ىبلا ىلإ هدنس حص ىتم ثيدحلا دامتعا يضقي لدعلاو

 ضراعي نيح لاكشإلا نكلو .ناملسم ةيضقلا هذه يف فلتخي الو .ىوهلا نع
 وأ ةرتاوتملا ةنسلا وأ نآرقلاب تباثلا ،لوقنملا حيحص نم ،ىوقأ ةلدأ ثيدحلا
 انه .ةميلسلا لوقعلا يوذ نيب هيلع قفتملا لوقعملا حيرص نموأ ؛ةروهشللا

 لب &صنلل الامهإ وأ ةنسلل ادر ال ،يداحآلا ربخلا اذه نع لودعلا حجرتي
 اهتلالد يف ةحيرصلا ؛ىوقألا صوصنلل الامعإو حجرألا ىنعملاب امهب اذخأ
 .ةدحاو ةاكشم نم ةرداص تماد ام ماكحألا يف ضقانت ال نأب يضقت يتلاو

 ىفتنا عمجلا نكمأ اذإف صوصنلا نيب عمجلا ناكمإ مدع دنع هلك اذهو

 .لاتقلا نينمؤملا نلا ىفكو ،لاكشإلا عفتراو ضقانتلا

 .6 /334 دييقتلا ةكرب نبا _)1
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 3: ىجر ١ ايل : ف لا لصفل ١

 ةياورلا دقن جهنم :عبارلا ثحبلا

 :ةياورلا لقن ةيمهأ -1

 هتحص ىلع اساسأ دمتعي ،ايداحآ مأ ناك ارتاوتم ربخلاب جاجتحالا نإ

 .ادودرم ناك ةلع هتروتعا اذإو 5انتمو ادنسم

 امب رابخألا لوبق يف ديدشتلاو ةياورلا يف تبثتلا ىلإ اودمع ةّيضابإلاو

 ةمراص طباوض مهتمئأ عضو دقو .مهريغل ةبسنلاب اليئض اهنم مهبيصن لعج
 .تاحفصلا هذه يف اهيلع فرعتلا لواحت تايورملا زييمتل

 نيملسملا نيب هيف اقلت نكي مل ثيداحألا دقن جهنم نإ لوقلا ىلإ ردابنو
 ناكو ،طورشلا ضعب يف لهاستلاب نورخآو ؛ددشتلاب مهضعب زيمت نإو ،الامجإ
 .ةيفالخلا اياضقلا نم ريثك يف هرثأ اذهل

 حون وباو ،بهذملا مامإ ديز نب رباج :مه ثيدحلا يف ةيضابإلا ةمئأو

 .ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأو ،‘)جرعألا نايح ،‘1ناهدلا حون نب حلاص
 .طبضلاو ةقثلاب لاجرلا رداصم يف نوفورعم مهلكو

 تلظ نإو ،ىلوألا مهرداصم يف تنود ةيضابإلل ةيثيدحلا تاياورلاو

 عمجو صقت ىلإ ةجاحب يهف ،تاباوجلاو ريسلاو هقفلا بتك نيب ةرئانت
 .(3)فينصتو

 ةيثالثلا ديناسألا يذ بيبح نب عيبرلا دنسم مهدنع ثيدحلا يف ةدمعلاو

 نع ديز نب رباج نع ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ نع عيبرلا هاور ذإ
 ديعس وبأ كلام نب سنآ .ةريره وبأ كسابع نبا :اساسأ مهو .ةباحصلا

 نب رباج نع ملعلا ذخأ .ءيط يف هلزنمو ،ةرصبلا نم .ناهدلا حون نب حلاص حون وبآ (!
 مالس نبا - .هتقبطو بيبح نب عيبرلا هتذمالت نمو سيردتلا ف ةديبع ابأ كراش املاع ناك .ديز

 رجح نبا لاق-.103 .ةبوجأ ،نوفلخ نبا .254 /211 :2 تاقبط ،ىنيجردلا- .114 ،مالسإلا ءدب

 لاق هنأ نيعم نب يحي نع لقنو ©فورعمب سيل لاقو يدع نبا هركذ يرصب :ناهدلا حلاص نع
 .178 :3 ،نازيملا ناسل .رجح نبا- .جراوخلا لوقب ىضريو ايردق ناك هيف

 ديز نب رباج نع ىور ،ةرصبلاب فوجلا برد ىلإ ةبسن ،يفوجلا جرعألا بجاح نب نايح 2
 نم نابح نبا هدع .مهريغو جيرج نباو ةبورع يبأ نب ديعسو ةداتق هنع ىورو.تابتاكم هعم هلو
 ةبوجأ 6نوفلخ نبا - .68 :3 ©بيذهتلا بيذهت رجح نبا _ .نيعم نبا هقثوو نيعباتلا عابتا

 .275 :2 ‘تاقبط ،ينيجردلا - .201 :5 عماجلا رفعج نبا = .4
 ع: ; 86/87. )3
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 3 ليصأتلا ذاهتجا :ليألا بالا

 فلا غلبت هثيداحآ عومجمو .ة هللأ لوسر نع ،نورخآو ،ةشئاع ،يردحخلا
 .ثيداحأ ةسمخو ثيدح

 نع ةحيحصلا ثيداحألا نم ةروثأملا تاياورلا نأ دكؤي هسفن عيبرلاو

 ف يقابلاو لوصأل ا ف ةئامعست اهنم \ثيدح فالآ ةعبرأ غلبت ةخ ت ة نلأ لوسر

 .0ا)رابخألاو بادآلا

 سفنبو ىرخألا ةيثيدحلا ديناسملا ف ةدوجوم عيبرلا ثيداحأ ةدامو

 .ةريثك نايحأ يف ظافلألا

 لوألا ناءزجلا وه باتكلا لصأو .ءازجأ ةعبرأ يف عقي باتكلاو
 هبيترت ينالجراَولا بوقعي وبأ داعأ مث د ،ةاورلا بسح ىلع ابترم ناك،يناثلاو

 ساسأ ىلع دنسملاب انيح يمسف هتيمست تددعت كلذلو ،هقفلا باوبأ قفو

 .تاعوضوملا ساسأ ىلع عماجلاب رخآ انيحو ةاورلا
 ىلع اهب جتحا يتلا عيبرلا تاياور هنمض اءزج هيلإ ينآلجراولا فاضأ مث

 ،عيبرلا نع ليحرلا نب بوبحم نايفس يبآ تاياور لمش اعبار اءزجو هيفلاخم

 ،يناسارخلا مماغ نب رشب مناغ يبا نع باهولا دبع نب حلفأ مامإلا تاياورو

 .هديز نب رباج مامإلا ليسارمو
 :يتآلاك ةباحصلا ىلع عزوتت دنسملا ثيداحأ ليصفتو
 ديعس يبأ نع = .اثيدح68 ةشئاع نع = .اثيدح150 سابع نبا نع =

 40 كلام نب سنأ نع = .اثيدح72 ةريره ىبأ نع = .اثيدح 60 يردخلا

 .اثيدح 184 رباج ليسارم = .اثيدح
 .ا3)اثيدح 88 ةديبع ىبأ ثيدح =

 .اثيدح 92 ةباحصلا نع عيبرلا عيطاقم =
 .(4)اثيدح 261 ىنالجراَولا تافاضإ =

 ةياور دعاوقل ادج ةريسي تاراشإب ىلوألا ةيضابإلا رداصملا ظفتحتو

 .621 /620 :3 دنسملا حرش يملاسلا- .193 ص .2ج حيحصلا عماجلا ،عيبرلا _.)1

 ع: ; 89/90. -

 .4 ،ةمدقملا ححيحصلا عماجلا .يملاسلا 2

 . 194ص .2ج حيحصلا عماجلا ،عيبرلا _3

 ع: ; 89. _)4
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 ىول ١ ايل : ف لا لصفل :: ١

 .ركبم دهع ذنم هفيظوتو جهنملا نع ةربعمو ةقيقد اهنكلو ،هنيودتو ثيدحلا
 تاباتك مجح لوح تالاكشإلا نم اريثك تمسح ةيساسأ ةطقن ةمث ناك نإو

 مهنأ وهو رابخألا دقن نيزاومو ليدعتلاو حرجلاو ثيدحلا مولع يف ةيضابإلا

 ة ىنلا صن دقو .'ادرانلا يف دّلخت ةريبكلا نأو ،ةريبك بذكلا نأ نودقتعي
 اوبتيلف ادمعتم ئلع بذك نم» رتاوتملا ثيدحلا يف هيلع بذكلا ةروطخ ىلع
 .(2)«رانلا نم هدعقم

 .بذكلا عنشأ ةت ةلأ لوسر ىلع بذكلا» نأل ،كلذ نم مهتمئأ رتحو
 .هب وه ام فالخب ةق هنع رابخإلا وه نقلا هيلع بذكلاو ،هحضفأو هحبقاو
 .هلاعفأ نعو ثانا هنع رابخألا عفر نع عروتي نأ ملسملا ىلع بجاولاف
 .(ة)!هظفلو هتغيص ىلإ هنم ءيش لك لقنيو

 ملف ،نيعاضولا نم ةيضابإلا ةحاس ولخ يليلخلا للعي ببسلا اذهبو
 اوفتكاو ،ةياورلا يقلت ةيفيكو .اهبيلاسأو ديناسألا يف رظنلا ىلإ ةجاجب اونوكي
 .(4)ةاورلا ةلادعب

 لاوحأ نكلو .ارارطضا الإ ةياورلا نع سانلل ازجاح عرولا ناكو
 ،عضرلا نرق مجنو ،عرولا لظ صَلقتف ،لوألا ردصلا دعب تلدبت نيملسملا

 ةاورلا لاوحأ نع ثحبلا لاحلا ىضتقاف ؛سانلا اهب لغتشاو ةياورلا تّمعو
 .ديناسألا لاصتاو

 لوألا :هجوأ ةثالث ىلإ جاتحت ةنسلا نآ» ينألجراَولا بوقعي وبأ ددحو

 مولعلا سابتقا ةيفيك ثلاثلاو ،ثيدحلا ةلقن حيحصت يناثلاو "نوتملا جيرخت

 هذه ةفآ وهو للزلا مظعو ،للخلا عقو هوجولا هذه نمو .ثيدحلا سفن نم
 هذهو ةصوصخم ةروصقم اهضئارف ممألا ةماع نأل ،ممألا رئاس نود ةمألا
 تاولص ةكئالملا كولس داهتجالاو يأرلاب دادبتسالا ةقيرط اهب كلس ةمألا

 اوعستاف ،نويملا مهب تغبو نويعلا مهيلع تبعشتف ماهلإلا ةقيرط .مهيلع ةلل

7 

 .دعب امف 3 ،غمادلا قحلا ،يليلخلا دمحأ :رظني ةيضقلا هذه لوح _.(]

 .هجيرخ قبس _)2

 .260 :2 ءايضلا ،يبئوقلا _.)3

 .نامع طقسمب 1997 يفناج10 / 1417 ناَضَمَر 1 موي هعم ةلباقم ،يليلخلا دمحأ _(4
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 ليصات ألا اهتجا :لوال لالا بالا

 0٠!ناهرلا سارفأ قباست اوقباستو ©ناديملا يف

 :لوبقملا ثيدحلا طورش -2

 ةاقثلا هتلقن ام»وهو ،حيحصلا دنسملا ينالجراولا هيمسي لوبقملا ثيدحلا
. 

 ماد

 ةهج نم نهو اهلخدي ملو 5ف ةللا لوسر لإ قرط وا قيرط نم ةاقثلا نع
 .(ق)هيف فلخ الو فيعض الو لوهجم هيف رمكذ الو ،نتملا ةهج نم الو دنسلا

 اهلصف دقو .طبضلاو ةلادعلا يه هتياور لبقت يذلا يوارلا تافصو

 اهروص ضعب يف ناك نإو ،اهمظعم ىلع اوقفتاو ،نوثدحملاو نويلوصألا
 .ريسي فالخ

 :زاجيإب يملاسلا مامإلا اهدروأ امك تافصلا هذه داريإ ديفملا نمو

 .غولبلا دعب اهادأ اذإ الإ يبصلا ةياور لبقت الف :غولبلا =1
 .مهمالك يف ةجحالو ،هوتعملاو نونجلا ىلع فيلكت الف :لقعلا =2

 .ءادآلا ىتح عامسلا دنع ىنعملا ناقتإب: طبضلا =3

 .قسافلا اذكو ءاقافتا ةدودرم رفاكلا ةياورف :مالسإلا =4

 .تاءاندلا يوذ لاعفأو ىصاعملا بانتجاب :ةءورملا =5
 .يفخلا بذكلا عاونأ نم سيلدتلاو :سيلدتلا مدع =6
 :اهنم }اضيأ فالخ لحم يه ىرخأ طورش ةمثو

 .ىور ام فالخب يوارلا لمعي ال نا =1
 .ءاملعلا نم هريغ هتياورب ذخألا كرتي ال نأ =2

 .اهيوار ةياورلا لواتي ال نأ =3
 .اهنع ىور يذلا هلصأ يوارلا بتكي ال نأ =4

 اهصيصخت وأ اهخسن مدعو اهتوبث ةحصو ةياورلا طبض ىلإ دوعت اهلكو
 .(ه١تالامتحالا نم كلذ ريغ وأ

 ظ

 .198 /197 :2.فاصنإلاو لدعلا .ينألجراَولا _۔1
 ،يبرجلا ديعس_.ظ 4 شةلدألا ،يطوثثللا _ .194 :2 تفاصنإلاو لدعلا .ينألجرآولا 2
 .ظ 124 /و 124 ؤباوج

 .37 /2:30}سُمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا _(3
 .157 /155 :1 ىفصتسللا ،يلاَرغلا :كلذك رظني _(4

   >[»]ك



 يحولا ليلق :يناقلا لصتلا 3

 ركذ دقف ،ةلمجم دويقلا هذه دبغن ةيضابإلا رداصملل ةميدقلا صوصنلا ينفو
 مأ ناك ارمأ همكح مازتلاو هب لمعلا بجو ربخلا عفر اذإ لدعلا نأ يبئوعلا
 .(ا)ةجح اذه يف لدعلا نأل ،ايهن

 ةر لهاجل سيلو رصبلا لهأ نع اهلقن حص ىتم رابخألا در زوجي الو
 كلذ نأل ،قحلا ليوات ريغ ىلع لمحئ نأ الو اهفيعضت الو ،رثألاو ةياورلا

 نأل لطابلا نم قحلا هل نيمي ىتح كسمأ اهليوأت لهج نمف .لطابلل عابتا

 .(قحلا فرع نم دنع حيحصلا اهليوأت اهل ةحيحصلا راثآلا

 لوسر نع لبج نب ذاعم ثيدح نع جرؤملا ابأ يناسارخلا مناغ وبأ لأسو

 :جرؤملا وبأ لاقف كاهنانسأو اهدادعا بسح رقبلا ةاكز ليصفت يف ه هلل
 رقبلا ةاكز يف ةنسلا نأ ،مهيلع دمتعنو مهنع ذخان نيذلا انئاقف دنع رثألا"

 لمع ام اهيف لمعيو ،لبإلا نم ذخؤي ام اهنم ذخؤيف لبإلا ةاكز يف ةنسلاك
 هللاف ةمق يبنلا نع لبج نب ذاعم ثيدح امأو .فالتخا امهنيب سيلو ،لبإلا يف

 هيلع اندمتعاو هب انذخأل ةث يبنلا نع ذاعم نع كلذ نأ ملعن ولو ،هب ملعا

 نم لوق مهغلب دقو ،هب اوذخأي مل ديز نب رباجو ةديبع ابأو انباحصأ نأ ريغ
 .(3)اتمصو

 الو .تةُر اهيف كشلا عقو اذإو ،ةياورلا ةحص ىلع اساسأ دامتعالاف
 ناك اميرو ؤ©بجاو لدعلا لوق لوبق نإف ةرورض يوارلا بيذكت اهذَر ينعي
 .هقداص ناك امبرو قسافلا لوق لوبق زوجي الو ،اطلاغ وأ ابذاك

 ىأر اذإ ثيداحألا دقني ةباحصلا نم هتذتاسأ جهن ىلع رباج ناك دقو

 .رهاظلا بسح اهتياور تحص ولو ،احداق اهيف

 دبع نع ىوري :لاق ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع» عيبرلا جرخأ دقف
 تعمس دق كذيبنلاب أضوتي نأ هل تمت ىنلا ةزاجإ يف نجلا ةليل دوعسم نب هللا

 هنع عفر يذلاو ،ةليللا كلت دوعسم نبا رضح ام :نولوقي ةباحصلا نم ةلمج

 .256 :2 ءايضلا ،يبئوقغلا _۔(1

 .و 6 ربتعملا .يمدكلا _2

 .274 :1 ،ىربكلا ةنودملا يناسارخلا 3
 .155 :1 ۔ىقصتسملا ،يلارغلا _)4
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 7 ليصأتلا ذاهتجا:لؤالا باتلا

 .(1؛بيغلاب ملعأ هناو بذك

 هدهع رخآ نوكي ىتح مكدحأ رفني الا ثيدح ىلع ةكرب نبا دمتعاو

 نأ هريغو رمع نبا ةياور اهيكزي ،اهتحص ىلع قفتم ةياور يهو ، )!تيبلاب
 فاوط فوطت ىتح رفنت نأ اهانعم يف ناك نمو ضئاحلل زجي تت يبلا

 .فاوط نود رفنت نأ ضئاحلل يبنلا صيخرت نم ركذ ام اهب ةرو .(ة»ردصلا
 ` . .كانباحصأ دنع حصي مل ربخ هنإ :لاقو

 ةدحاو» ءوضولا رمأ يف ةث يبلا ىلإ بسن اثيدح اضيأ رفعج نبا ركذو
 ربخ اذه» :لاقو .ءوضولا نهيلع ثالثو لجعتسا نمل ناتنثاو ،هؤام لق نل
 .5)«هداسفب دهشت ننسلاو ،هبجوي ال رظنلاو ،ةياورلا يف هفرعن مل

 .دودرملا نم لوبقملا ربخلا زييمتل ةحضاو طباوض هذهف

 ،تباوثلا نم ثيدحلا باحصآ امأو :ةكرب نبا لوق جذامنلا هذه نمو

 ألا ،بابلا يلع قثوأ :رحستي وهو همالغل لاق قيدصلا ركبابأ نأ اوور مهنإف
 برشأ ينإف ينايقسأ :هيمالغل لاق هنأ سابع نبا نع يورو 'هلحبصلا اناجفي

 .44 :1 .165ح .24 باب .عماجلا عيبرلا _(1
 رخآ نوكي نأ سانلا رمأ لاق اًمهْنَع هنلا يبضَر ساَبَع نبا نع) يراخبلا يف ثيدحلا صن _(2
 .َضئاَحْلا نَع ففخ هئأ ألإ تبلاب م مهدهع

 1676:ثيدح ،عادولا فاوط باب ، .جحلا باتك .يراخبلا حيحص

 .سابع نبا نع اهلكو ىرخا تاياور يف صيخرت نود اماع رمألا دروو _(3
 .'تيبلاب هدهع رخآ نوكي ىتح دحأ نرفني ال» ظفلب ةجام نباو يمرادلاو ملسم ةياور اهنم
 .2425:ثيدح ضئاحلا نع هطوقسو عادولا فاوط بوجو باب .جحلا باتك ملسم حيحص

 .1915: ثيدح ،عادولا فاوط يف باب ثكسانملا باتك نم ،يمرادلا ننس

 .3068: ثيدح © ادولا فاوط باب كثكسانملا باتك هجام نبا ننس

 فاوط فوطت ىتح رفنلا نم ضئاحلا عنم يف رمع نبا نع ةياور ةعستلا بتكلا يف دجأ ل نكلو

 يتأ ضئاَحْلا ةأرَمْلا لوق ناك َرَمُع نب هللا َدْبَع نأ مفائ نَع» هصنو ءأطوملا ين اثيدح الإ ردصلا
 نيب ألو تێبْلاب فوُطئ ال نِكَلَو تةاَرأ اذإ اَهِتَرْمُع 5 اَهَجَحب له اهنإ ةَرَمْعْلا وأ جحلاب له
 افصلا َنْيَب الو تبلاب فوطت ال اهنأ َرْيَ سانلا م م اَهَنُك كيماتَمْلا دهنت َئهَو ةوُرَملاَو اًقئصلا

 .«َرْهطَ ىئح دجنملا برقئ الو ةَورَمْلاَو
 .755: ثيدح .ججحلا ف ضئاحلا لعفت ام باب . .ججحلا باتك ،كلام أطوم

 .211 :2 عماجلا ةكرب نبا _(4
 .388 :1 ،عماجلا رفعج نبا _(5

 .23 :2 عماجلا ةكرب نبا _)6

   >[:1ك



 يول ١ ايل د : ف 8 ١ لصفل 2 ١

 .(!)احلطصت نأ ىلإ

 امهعرو عم سابع نباو ركب يبأل اشاحو» :الئاق نيربخلا ىلع قلعو
 ةهارش امهيف نوكت نأ ،امهب سانلا ءادتقا نم ناملعي امو امهملعو امهدهزو

 ةعاط ىلع ناربصي الو ،ءام برشوأ لكألا لضف ىلع ربصلا ةلقو ؛سفنألا

 .02)اهباقع نم افوخو ؛هاضر بلطو هل
 ءازتجالا بسانملا نم لعلو .ادج حيسف ناديم رابخألا قيثوت ثحابمو

 ضرع ةيضقب متخنو ،لسرملا ةيجحو ،©فيعضلا ثيدحلا ماسقأ نايبب اهنم
 .لوصألا ىلع ثيدحلا

 :فيعضلا ثيدحلا ماسقأ -3

 لج هيلع هعبت ءافعضو ةحص رابخألل ميسقت عضو ىلإ ةكرب نبا قبس

 .نيقحاللا ةيضابإلا ييلوصا
 ،نتملا رابخاو ،ةفوقوملا رابخألاو ،عيطاقملا رابخأو ليسارملا رابخأ اهنمفا

 نم هريغل ضراعملا ربخلاو ،‘ق»صقانلا ربخلا و دئازلا ربخلاو ةفيحصلا ربخو

 رخآلاو اصاخ امهدحأ نوكي نيقيرط وأ قيرط نم نادريي ناربخلاو رابخألا
 .(4«اخوسنم رخآلاو اخسان امهدحأ نوكي ناربخلاو ،اماع

 نإ ذإ دنسلا رابتعاب يثيدح ساسأ ىلع ينبم ريغ ميسقتلا نأ حضاوو

 صييصختلاب اهنيب عمجلا قرطو صوصنلا ضراعت ىلإ دوعت ةريخألا ةثالثلا
 ثيدحلا خسان ملع مهثحابم يف نوجردي نوثدحملا ناك نإو .خسنلا وأ
 .هخوسنمو

 ة يبنلا نع ةدراولا رابخألا لعجب اديدحت ةمسقلا ينالجراولا ديزيو
 رابخألا يهو داحآلا رابخاو رتاوتملا ربخلا :يهو حاحص اهنم ةسمخ ةرشع

 فاعض سمخو .ةفوقوملا مث ،ةفيحصلا رابخأ مث كليسارملا رابخأ مث ،ةدنسملا

 .23 :2 .عماجلا ةكرب نبا _.(1

 .23 :2 ،عماجلا ةكرب نبا _(2
 أطخ وهو .صقانلا ربخلا ىلع دئازلا ربخلاو :اذكهرداصملا لك يف ةرابعلا تدرو ۔(3
 :1 ،نيبلاطلا جاهنم ‘يصقشلا - .253 :2 ،ءايضلا ،ييئوعلا _ .16 :1۔عماجلا شةكرب نبا .
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 ليصأتلا ذاهتجا:لؤألا باتلا
 مث ريكانملا مث ث ،ذاوشلا مث ث ©عيطاقملا مث ©فيعضلا ربخلا :ىهو ،ةطقاس

 . . 1 )بيذاكملا

 امنإو ،اداحآ مأ ناك ارتاوت لصتملا مسقلا نع ثيدحلا راركت ىلإ ةجاح الو

 .ةلصتملا ريغ ىرخألا عاونألا نايب ىلإ جرعن
 نم اهاور نم ركذي الو ثلث يبنلا نع درت يتلا يه :نتملا رابخأ ل

 .'2)اهتحص ىلع دمتعيو .ةباحصلا

 لوقيف لجر ىلإ هب يهتني نأ ىلإ ربخلا يوارلا يوري نأ :ةفيحصلا ربخ []
 يبرجلا ديعس حضويو . .(3 )ف يبلا روكذملا كلذ كردي ملو .هدج نع هيبأ نع

 بيعش نب ورمعك ل ةلا لوسر نع نوبتكي اوناك ةباحصلا نأب عونلا اذه

 صاعلا نب ورمع نب ةنا دبع نذأتسا امك .ل لوسر نع هدج نع هيبأ نع

 يذلاوف» :هق هل لاقو .بضغلا لاح يف ولو ،هل نذاف هنع بتكي نا ةللا لوسر
 .4«قتحلا الإ (هناسل نم يأ )هنم جرخي ال ،هديب يسفن

 .ةقداصلا ةفيحصلاب صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ةفيحص ترهتشاو

 .هظفح ديرا ه هللأ لوسر نم هعمسأ ءيش لك بتكأ تنك :اهنع لاقو
 :نلأ لوسرو ة ةللا لوسر نم هتعمس ءيش لك بتكت :اولاقو شيرق ينتهنف

 لوسرل كلذ تركذف ىةباتكلا نع تكسمأان .اضرلاو بضغلا ف ملكتي ن

 جرخ ام هديب يسفن يذلاوف ،©بتكا» :لاقو ،هيف ىلإ هعبصإب أمواف ن ةلا

 .(5)(ىقح الإ هنم

 و 244 باوج ،يبرجلا ديعس-3 /192 :2 فاصنإلاو لدعلا .ينآلجراولا _-)1

 40 1آفنصللا يدنكلا- .253 :2 ءايضلا ،يبئوعلا- .17 :1 عماجلا .ةكرب نبا _)2

 .40 :٥1ثفنصللا .يدنكلا- .253 :2 ءايضلا ©يبئوعلا- .17 :1 عماجلا ءةكرب نبا _(3

 .ظ 124 باوج ،يبرجلا _)4

 نم ةّعَملسأ ء ءيش َلُك بتكا تنك لاق ق ورمع ن هللا دبع نَع».د دمحا د دنع ,ثيدحلا .صنو (5

.3 

 هنم جرخ ام ورديب ييسفئ هن يلاو ؛بَكَكا لاق ه هللا لوسرل كلذ تركذ ى ىمح تكنسشناق اضرلاو

 .ءقَح الإ
 امهنع هللا يضر صاعل ١ نب ورمع نب هللا دبع لنسم .مشاه يب لنسم نمو لبنح نب دمحأ دنسم

 .6642:ثيدح
 ،يشرقلا عاطملا يبآ نب ىحي مهنمو 3ملعلا باتك .مكاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا
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 يول ١ ايل :يف كا لصفل 7 ١

 .نوليلق مهنكلو كلا لوسر نع ثيدحلا نوبتكي ةباحصلا نم هريغ ناكو
 .0ا)نآرقلاب سابتلالا ةيشخ كلذ مهلج هركو

 فقويو ،يعباتلاو يباحصلا نع ربخلا ىوري نأ :فوقوملا ربخلا []
 ٤ )ت ةص نلا لوسر هب غلبي ملو امهيلع 2(.

 ةباحصلاب نظلاو ةحيحصلا رابخألا نمض هجاردإل حيحص هنأ همكحو

 هنوكردي ال امم هوور ام ناك اذإ ةصاخبو .انل ةنا لوسر ىلع اوبذكي ال نأ

 .0ة)هنع ذخأ نمم وأ لوسرلا نم فيقوتب الإ هنوغلبي الو 6مهلوقعب
 سيل فيعضلا ثيدحلاو .فيعضلا مسقلا نم دعت ىرخألا عاونألاو [ل

 ناك اذإ لئاضفلا باب يف نوريثك هب لمعلا ىلإ بهذ نإو ،ماكحألا يف ةججب

 نأو ،ةعيرشلا لوصأ نم هب لومعم لصأ تحت اجردنم ناكو ؤالَمَتحم هفعض

 .(}طايتحالا عم هب ذخؤي لب ،امزج ةلفأ لوسر ىلإ هتبسن دقتعي ال

 :لسرملا ربخلا ةيجح 4
 :لسرملا موهفم -
 ملو ،ةث يبنلا نع ربخلا يعباتلا يوري ناب لسرملا ثيدحلا ةكرب نبا فرع

 امإ ،هركذي الف يباحص ة يبلا نيبو هنيب نوكي نأ بجيو .ةلتلا يبلا دهاشي

 ركذ ىلإ جتحي ملو ،هل ىور ام ىلع رصتقاف يباحصلا نم عمس دق نوكي نأ

 كلذ نع رابخإلاب ث يبنلا نع ربخلا هدنع حص نوكي نأ وأ هربخأ نم

 .327:ثيدح

 .506: ثيدح ملعلا ةباتك يف صخر نم باب ،يمرادلا ننس

 لبق ةنسلا ؤبيطخلا جاجع :رظني ،اهريغو ،ورمع نب هللا دبع ةفيحص قيثوت نم ديزم لوحو
 .لعب امف 8 .نيودتلا

 لبق ةنسلا ‘©بيطخلا جاجع دمحع :رظني ةباحصلاو مه يبنلا دهع ف ةنسلا نيودت لوح )1

 .دعب امف 3 نيودتلا

 :2 ©تفاصنإلاو لدعلا .ينالجراولا- .39 :1 ثفنصملا ،يدنكلا-.17 :1 ،عماجلا شةكرب نبا 2
 .ظ 124 باوج ،۔يبرجلا ديعس - 5

 .196 :٥2تفاصنإلاو لدعلا .ينآلجراولا )3
 -.299 /297 :1 ،يوارلا بيردت ،يطويسلا-.93 ثيدحلا مولع ةمدقم .حالصل نبا _(4

 .73 /70 كةيوبنلا ةنسلا عم لماعتن فيك ،يواضرقلا فسوي .د
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 ليص تلا ذ اهتجا:لؤال لالا بالا

 .( 1 ىنلا ىلإ هدنسو ©ىباحصلا

 .ةكرب نبال ةيلاتلا رداصملا يف هظافلاب هدجن هسفن فيرعتلا اذهو
 يوارلا هدنسأ ربخ لسرملا» نأب الماشو ارصتخ ينالجاولا فيرعت ءاجو

 لو ،كردي ملو بحصي مل هدنسأ يذلا يوارلا نا مولعمو { ةللأ لوسر لل
 نإو ةباحصلا رابخأ يف ليسارملا عقي دقو .ةلتقلا :نم) ةلأ لوسر عم ةبحص هل عقت

 ةياورك كلذو .انقلا هنلا لوسر نم اوعمسي ل مهنأ مهنم ملغ اذإ ،اوبحص

 .ضعب نع مهضعب يوري ،ةباحصلا رغاصأو سابع نبا
 لصتي ملو هلق يبلا نع يور ام لسرملا» يفوُسلا و يطونثذملا لعجو

 .4«رثكأ وأ طسولا يف الجر يوارلا كرتل ،هدنس

 ديدحتو كلضعملاو عطقنملاو لسرملا لمشي ذإ ،قيقد ريغ فيرعتلا اذهو

 وا اذك هيه هنلا لوسر لاق ريبكلا يعباتلا لوق :نيثدحلا حالطصا يف لسرملا
 .؛ةللضعمف رثكأ وأ عطقنمف دحاو يعباتلا لبق عطقنا نإف كاذك لعف

 نع مهضعب ةباحصلا لاسرإ اهاوقأ :عاونأ ىلإ لسرملا يِطوثنْلا فنصو

 الإ يوري ال هنأ هلاح نم مولعمو 5 يبلا نع يعباتلا لاسرإ هيلي مث ضعب

 كرتو ،يعبات نعو ،هريغو يباحص نع يوري نم لاسرإ هيلي مث .يباحص نع
 .06)هركذي ملو هيف

 وأ ،الصأ ةباحصلا ةقبط يف هعاطقنا رصحو هريغ نع لسرملا زيم اذهبو
 دراولا قباسلا لاكشالا مسحناف .اهدعب ال نيعباتلا ةقبط يف نكلو ،نيعباتلا

 .لضعملاو عطقنملل فيرعتلا مومع نم
 { نم ةلأ لوسر لاق لوقي نأ هتروصو» :هلوقب يلازغلا هنيب ام وهو

.3 

 .16 :1 عماجلا ةكرب نبا _(1

 .39 :1 تفنصلملا ،يدنكلا- .253 :2 ءايضلا ثييئوعلا )2

 .ظ 124 باوج ،يبرجلا- .194 :2 ففاصنإلاو لدعلا .ينآلجراولا -3

 .116 ،تالاؤسلا ،يفوُسلا-.و 5 ،ةلدألا .يِطوتشَلا _)4
 رظني امك .تاحلطصملا هذه طبض : ليصفت هيفو .195 :1 ،يوارلا بيردت ،يطويسلا -(5

 .160 /155 ،هدنسمو هتناكم عيبرلا مامإلا ،يبونقلا :اضيأ

 .و 5 ةلدألا ۔يطونئنملا .)6
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 ىرلا ايل :يناتلا لصفلا 72

 .'!«ةريره وبأ لاق :ةريره ابأ رصاعي مل نم لاق وأ اهرصاعي
 :لسرملاب لمعلا مكح -
 :ةثالث لاوقأ ىلع لسرملاب جاجتحالا يف ءاملعلا فلتخا
 دمحأ روهشمو ،ةفينح يباو كلام لوق وهو ،اقلطم ةجح هنأ :لوألا

 .روهمجلاو
 داقنو ثيدحلا لهأ روهمج بهذم وهو .هب جتحي ال فيعض هنأ :يناثلا

 .راثآلا

 وأ السرم ىوري ناب ،هيوقي ام هدضعي نأ طرشب هب جتحي هنأ :ثلاثلا

 بهذم وهو .ءاملعلا رثكأ وأ ةباحصلا ضعب هب لمعي وأ ،رخآ قيرطب ادنسم
 .")يلازغلا هراتخاو "يعفاشلا

 لوقي كلذ يفو ،هب جاجتحالاو لسرملاب لمعلا يف روهمجلا عم ةيضاَبإلاو

 :يملاسلا
 لبة يباحص لا نم نكي نإف لصفنملا وهف رابخألا لسرمو
 .اةادري ال حيحصلاو ئعباتلا يف درو دق فالخلاو فالخ الب

 مهعامجإك ،ةباحصلا نيب عامجإ لحم وهو ،اقافتا لوبقم يباحصلا لسرمف
 باحصأ نحملا :سابع نبا لاق كلذلو .(ه)لدعلا دحاولا ربخ لوبق ىلع

 انضعب بذكي الو انضعب نم انعمس ام ةنا لوسر نع يورن ة ةللا لوسر

 لوسر نم عمسي مل هنإ ليق ،هتياور ةرثك عم سابع نبا نإ لب .'ت؛بذكن الو
 .ا6هنس رغصل ثيداحأ ةعبرأ الإ 1

 .169 :1 ىفصتسملاءيلاَرغلا (1
 "يلازغلا - .دعب امف.198 :1 ،يوارلا بيردت ،يطويسلا- :رظني لسرملاب جاجتحالا لوح 2
 .169 :1 ىفصتسللا

 ۔-.و5 ةلدألا ©يطونشلملا- .199 :3 ثءايضلا ©ييئوَعلا :عوضوملا تلصف تلا ةيضابإلا رداصملا نمو

 يحي _.46 /44 :2 ،سْئشلا ةعلط حرش ،يميلاسلا-.196 :2 ©فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراَلا
 .157 /156 عيبرلا مامإلا ،يبونقلا-.43 :1 ،رباج مامإلا هقف ۔شوكب

 .44 :2 ۔سْمنشلا ةعلط ح رش ،يملاُسلا -(3

 .46 :2 حسْسئشلا ةعلط رش ،يملاسلا _(4
 .194 :2 فاصنإلاو لدعلا ينأل راول -(5

 .170 :1 ،ىفصتسملا ،يلآزغلا _(6
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 ليصأتلاذاهتجا :ليألا بالا

 .هلوبق باوصلاو .يعباتلا لسرم ف فالخلاو

 .00 بجاو لسرملاب لمعلا نأ ىلع ءاملعلا رثكأ نأ :ينالجراَولا صن و
 قيقحتلا دنع اهنإ لب .رباج ةلادعل \ةحيحص اهلك رباج مامإلا ليسارمو

 دقف .ثيدحلا ةاور ددعت دنع هيلإ أجلي لاسرإلا ناك ذإ ،هديناسم نم حصأ

 هتلسرأ ثيدح ىلع ةباحصلا نم ةعبرأ عمتجا اذإ تنك» :يرصبلا نسحلا لاق

 تلق ىتمو ،ريغ ال هثيدح وهف ،نالف ينثدح مكل تلق ىتما :لاقو .الاسرإ

 .)رثكأ وأ نيعبس نم هتعمس دقف : 1 لوسر لاق

 هدنساف ةللا دبع نع اثيدح تيور اذإ ميهاربإل تلق» :شمعألا لاقو
 كلذ يل ىور يذلا وهف .ةللا دبع نع نالف ينثدح كل تلق اذإ لاقف يل

 .(ة)دحاو ريغ يل هاور دقف ةلأ دبع لاق تلق اذإو
 ةعامج نع تيور اذإو هتيمس دحاو نع تيور اذإ :رباج لاق كلذكو

 .(هللا لوسر نع ينغلب تلق

 هتجحو ،سانلا ىدل عاش ام فالخب نيعباتلا ءالؤه دنع لسرملا موهفمف

 .نيعباتلا ءالؤه حيرصتب ،هقرط ةرثكو هلاضتا توبثل ىوقأ
 برست امل نيتئاملا دعب تثدح ةعدب لسرملا ر ربتعا يملاسلا مامإلا نإ لب

 رابك ليسارم ةصاخبو ،هعفدل هجو الف م نمو .ةياورلا ىلإ بذكلاو عضولا

 ۔؛5 بيسملا نب ديعسو ديز نب رباجك ،نيعباتلا

.3 

 .196 :2 تفاصنإلاو لدعلا .ينالجراَولا _-)1

 .403 ؛ركفلا ةبخن حرش حرش ؛يراقلا يلع الم 2
 دئاقعلاو هقفلا يف هؤارآو هجهنمو هرصع ةيزوجلا ميق نبا نيدلا فرش ميظعلا دبع _(3

 112.ص .1985 /1405 ‘تيوكلا ، ملقلا راد .3ط فوصتلاو

 ةق هللا لوسر نع ينغلب :لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ينثدح :بيبح نب عيبرلا لاق _(4

 هلوق » :يملاسلا لاق .اوه هنلا ملع نم ملعتي نأ يغبني ام لوا هنإف نآرقلا مكدالوا اوملع » :لاق

 قثي قرط وأ قيرط نم هنع هللا يضر هيلإ ىهتنا ربخلا اذه نأ ىلإ ةراشإ ةرابعلا هذه يف . "يتغلب"

 هنكمي ملف ةباحصلا نم يقل نم ةرثكل وأ مهترثكل كلذب هربخأ نم يسن هنكل "اهيلع لوعيو اهب

 .15 :1 .حيحصلا عماجلا ةيشاح ©يملاُسلا- !لاصتالا مكح ف هنع هنلا يضر هغالبو .نييعتلا

 .43 :1 ،رباج مامإلا هقف كشوكب- .47 :2 سمشلا ةعلط . يملاسلا -(5
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 يتول ١ يلد : ف لا لصفل 7 ١

 :لوصألا ىلع ثيدحلا ضرع 5

 دبعتي ملو اهظفلب اهب حوي مل اهنأ ريغ كنآرقلاك افأ نم يحو ةيوبنلا ةنسلا
 ةلمج توبثلا يعطق نآرقلاو .نايبلا هوجو فلتخمب نآرقلل ةنيبم يهو .اهتوالتب
 امنإ اهيف عطقلاف ،اهداحآ يف ةنونظم ،ةلمجلا يف اهب عوطقم ةنسلاو ،اليصفتو
 نم دكاتلل رظنو ثحب لحم اهلعج امم ،ليصفتلا ىلع ال ةلمجلا ىلع حصي
 .هه ةللا لوسر ىلإ اهتبسن ةحص

 مامتهالاو ةيانعلا نم اديرف اظح ةيوبنلا ةنسلا تلان نأ انلا لضف نمو
 ثيدحلا ملعب اومتها امالعأ اهخيرات ربع ةيمالسإلا ةيملعلا ةحاسلا تفرعو

 .اهللعو اهتاور لاوحأ اونيبو تاياورلا نم مهغلب ام اولبرغو ،ةياردو ةياور
 ديناسألاب قلعت ام ءاوس ،تايورملا فيعضتو حيحصتل ة ةقيقد نيزاوم اوعضوو

 .ة :لا لوسر مالك ريغ خيراتلا يف رشب مالك هب ظحي مل ام وهو . .نوتملاب مأ

 قاقحإ نم نول هنأل ،رابخألا قيثوتب اغلاب امامتها نوملسملا متها دقو
 يف ةيمهألا غلاب اًكلسمو ؛اميلس اجهنم هنوك نع الضف لطابلا لاطبإو قحملا
 .لالدتسالاو ةفرعملا ںاب

 تايساسأو ةلدألا عطاوقل ثيدحلا نتم ةضقانم مدع قيثوتلا طباوض نمو

 .ةديعبلاو ةبيرقلا هتالالدب ةطاحإو ،نآرقلاب املع بلطتي كلذو» .ةعيرشلا
 اهضعب نيب حيجرتلاو ةنزاوملا ناكمإل ،ةلوقنملا تايورملا ىتشب رخآ املعو
 حيحصلا اهيفو نآرقلا مكح هل ارتاوتم ةنسلا يف نإ ذإ.(!»رخآلا ضعبلاو

 طباوض قفو صيحمتلاو رظنلل الاجم نوكي امم كلذ نود ام اهيفو ،روهشلملا
 .صوصنلا قيثوت

 .هضقانت نأ ،هتلصفمو نآرقلا روتسد ةحراش ىهو “ةرهطملا ةنسلل ناك امو

 نايبلاف» .هلصأ عرفلا ضراعي نأ الو ،نيبملا نايبلا ضقاني نأ لقعي ال ذإ
 ةنس دجوت ال اذهلو .هاطختي الو زيزعلا باتكلا كلف يف ادبأ رودي يوبنلا
 ضعب نظ اذإو .تاحضاولا هتانيبو نآرقلا تامكحم ضراعت ةتباث ةحيحص

 ال انمهف نوكي وأ ةحيحص ريغ ةنسلا نوكت نأ دب الف كلذ دوجو سانلا

 _ ه

 .15 ‘ثيدحلا لهأو هقفلا لهأ نيب ةيوبنلا ةنسلا ،يلارغلا دمحم (!

199 
    



 3 ليصأتلا ذاهتجا:لؤألا باتلا

 ةنسلا مهفت نأ اذه ىنعمو .ايقيقح ال ايمهو ضراعتلا نوكي وأ .حيحص ريغ

 .(!)(نآرقلا ءوض يف

 :ةروهشم ةريثك ثداوح يف ؛مهيلع ةلأ ناوضر ةباحصلا هكلس جهنم اذه
 ةقفن اهل لعجي مل ت :ت يبلا نأ سيق تنب ةمطاف ربخ هنن رمع ةر دقف !!

 ال ةأرما لوقل ة انيبن ةنسو انبر باتك كرتن ال» :رمع لاقف ىنكس الو

 .2اتيسن وأ تظفح اهلعل يردن

 هيلع هلهأ ءاكبب تيللا بيذعت ثيدح يف هن رمع ربخ ةشئاع تدرو از

 لوسر ثح ام هلاو ،رمع ةللا محر:هريغو يراخبلا حيحص يف امك "تلاقو
 إ نآرقلا مكبسح :تلاقو ؤهيلع هلهأ ءاكبب نمؤملا بذعيل هللأ نا ه ةللا
 م و وه 7 ١ 7 ؟ مص م

 .[15: ءارسإلا يرخأ رزو ةرزاو رزب ذ الو

 رفغي :ةشئاع تلاق هنعو رمع نبا نع ىرخأ قرط نم ربخلا اذه دروو ال

 رم امنإ ؤاطخا وأ يسن نكلو بذكيل نكي مل هنإ امأ ،نمحرلا دبع يبأل هل

 بذعتل اهنإو اهيلع نوكبيل مهنإ :لاقف ءاهيلع ىكبث ةيدوهي ىلع هللأ لوسر
 .ا3)اهربق ف

 .93 ،ةيوبنلا ةنسلا عم لماعتن فيك ،يواضرقلا فسوي .د _(1
 .ينطقرادلا نع لقنو .هريغو _(1480) 46 ملسم هاور هنأ "داحلا فيسلا" يف يبونقلا ركذ _(2

 ةعامج اهركذي مل \ةظوفحم ريغ ةدايز " انيبن ةنسو" :هلوق .95 :10 ملسم ىلع يوونلا حرش ي امك

 .19 داحلا فيسلا ،يبونقلا .ةاقثلا نم

 دجْسَمْلا يف اًسلاَج ةيزيي نب ; دَوُنسآلا ( م تنك لاق قحسإ يبأ نعف :ملسم دنع ثيدحلا ظفل
 اهل لَعْجَي ْمَل خف هللا َلَوُسَر نأ سيق د تنب ةَمِطاف ثيرَحب يبعشلا ثاَحف يبعشلا اَنعَمَو مظغآلا
 لاق !اذه لثيي . ُثّاَحث كَلنَو :َلاَقَ هب ُهَبَصَحَق ىصح رم افك ذوُنسآلا ذخأ م من . .ةقفن الو ىئكُس

 ىئكسلا اهت .اتيسن وأ تّظفَح اع يرذن ال ارا لوقل ةه انب ةنئسَو هللا باتك كرت ال :رمغ

 .ةنيم ةشحاقي نيتأي نأ الإ نجرخي ًالَو نهتويب نم نهوجرخ آل» :لَجَو رَع هللا لاق .ةمَنلاَو
 .2797:ثيدح ءاه ةقفت ال اثالث ةقلطملا باب "قالطلا باتك ملسم حيحص

 ."تيسن مأ تظفحأ يردن ال ةأرما لوقل ة انيبن ةنسو هلا باتك عدن ال "" هيف يذمرتلا ظفلو

 باب ،ناعللاو قالطلا باوبأ ء هللا لوسر نع زئانجلا باوبأ حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس
 .1 136: ثيدح ةقفن الو امل ىنكس ال اثالث ةقلطملا ف ءاج ام

 .1240:ثيدح تيملا بذعي" :ة يبلا لوق باب شزئانجلا باتك 6يراخبلا حيحص 3

 .1599: ثيدح هيلع هلهأ ءاكيب بذعي تيللا باب زئانجلا باتك ، ملسم حيحص

 ف ةصخرلا يف ءاج ام باب تق هللا لوسر نع زئانجلا باوبأ . .حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس
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 عطقي» :لاق ةو ينلا نأ ةريره يبأو رذ يبأ ربخ اضيأ ةشئاع تةرو ن

 ىورو .0ا؛لخّرلا ةرخؤم لثم كلذ نم يقيو ،بلكلاو رامحلاو ةأرملا ةالصلا

 ة هنلا لوسر يدي نيب يئيار دقل !ءوس ةبادل ةأرملا نإ» :تلاق اهنا ملسم
 .2)(ىلصي وهو كةزانجلا ضارتعاك ةضرتعم

 رابخألا ضرع جهنمب ةباحصلا مازتلا تبثت يتلا تاياورلا نم اهريغ يفو ات
 .ةنسلاو نآرقلا نم ةتباثلا تايعطقلا ىلع

 ريغ ربخا هنأب هلهأ ءاكبب تيملا بيذعت ثيدح ىلع ةكرب نبا بقعو ال

 ىتلا رابخألا دورو ذرُ ملو ،لوقعلا هتحص بجوت الو ،هنلا باتكل قفاوم
 س ء وو م ١ و <

 .]15: ءارسإلا يَرَحأ َدذو ةرزاو رزت الو : :ىلاعت لاق .اهتحصب رذعلا عطقني

 ربخلا ناك نإو .[40:توبكنعلا] :4 هيدي انْذَحَأ الكف { : :هركذ لج لاقو

 .03)ليوأتلا بجوف }احيحص

 ،الماك ربخلا ىلع عالطا مدع نم ةاورلل ضرعي ام ىلإ ةكرب نبا هبن مث

 ملع ةباحصلا نم ضعبلا نوكي نأ زوجي امل» ،هانعم ريغي دق امب اصقان ىرريف
 ةباحصلا ضعب ناك دقو ...لكلا يف صقتسي ملو رابخألا ضعب وأ ربخلاب

 .ربخلا ضعب ركذ دقو ،يباحصلا ىلإ لصي لجرلا وأ ث يبلا ىلإ لصي

 ىلع لقني ام اهنمو .هيف ديزي وأ هانعم ريغيف ،ائيش ربخلا نم ىسني نم مهنمو
 .(4)«هريغل وأ بدألا ةدئافل وأ صصقلا هجو

 ظ

 .963:ثيدح ،تيلملا ىلع ءاكبلا
 .ثيدحلا تاياور قرط ءارقتسا هيفو .19 داحلا فيسلا ،يبونقلا ديعس:اضيأ رظني

 .821:ثيدح ،يلصملا رتسي ام ردق باب .ةالصلا باتك .ملسم حيحص ۔۔(1
 بلَكْلا ةلصلا عطقي اَم اهدنع َرِكذَو ةشاع نَع قورسم نَع» :ملسمو يراخبلا هاورو _(2
 ظ هللا لوُسَر تأر ُدَقَل هللاو بالكلاو ريمحلا انوُمتَهْبَش لق ةّشِئاَع تلاقف ةاََمْلاَو زاَمِحْلاو

 ئؤواق َسِلْجأ نأ هركاف ة ةَجاَحْلا يل ودبتف ؛ةعجطضُم ةلبقلا م نيبو هتيب ريرسلا ىّلَع ينإو .يلص

 يدي نيب ضارتعالا باب ،ةًالئصلا باتك ,.ملسم حيحص اهيلجر , دئع نم لسلاف ؛ةخ هللا لوُسَر

 : لاق نم باب ،يلصلملا ة ةرتس باوبأ ءةأالئصلا باتك .يراخبلا ؛ حيحص _ .825: ثيدح .يلصللا

 .501:ثيدح ءيش ةالصلا عطقي ال

 20 ،داحلا فيسلا ،يبونقلا ديعس :هبيرخت قرط اضيا رظني
 .429 :1 ةعماجلا ةكرب نبا 3

 .547 :1 عماجلا ةكرب نبا ۔(4
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 23 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا

 ةريره يبآ ثيدح اهغلب امل ةشئاع نع يو امب ربخل ا ءزج عامسل لمو

 لخد ةريره وبأ طلغ :تلاقف ،امداخلاو ةبادلاو رادلا ف .ةثالث يف مؤشلا»

 وباف .ااةثالث يف مؤشلا نإ :لوقت دوهيلا هنلا نعل» :لوقي وهو ة يبلا ئلع

 .)ربخلا رخآ عمس ةريره
 ىلع نآرقلا لزنأ يذلاو - بذك» :تلاق ةشئاع نأ ىرخأ 7 يفو

 نولوقي ةيلهاجلا لها ناك» :لاق امنإ ء ةلأ لوسر نع اذه ثدح نم-دمحم

 الو ضرأل آ ق ةبيصم نم َب باسك ,< تارق مث أ 5ارادلاو ةأرملاو ةبادلا يف ةريطلا

 .(22[«3:ديدحلا]هك اهآر اريت نأ لتق نت بتح ىف لا إ مكيشنآ ق

 حيحصلا» نأ وهو رابخألا هذه نم لبقي ام " ةدعاق عضو كلذلو

 .4هاكلذل عامجإلا هيلع عقو وأ لمعلا هديأ ام اهنم

 امو !ف ةلا لوسر ةنس يهف باتكلل ةقفاوم ةنس لكا» نأ مصأل ا ررقيو

 .'5)«نانورقم ناقفتم ةنسلاو باتكلا نأل ةعدب وهف باتكلا فلاخ

 انسوفن ف دكؤت (نآرقلل ة ةضقانملا) رابخألا هذه لثم نآأا ةكرب نبا صنيو

 ةلالد الو ،هتحص ملعن ال امم انيلإ رابخألا نم هنولقني امو ،اهلثم ي مهل ابيذكت

 .(6)(هيف مهقدص بجوي عامجإ الو ةنس الو باتك نم هيلع انل

 لاق ة هللا لوُسَر نأ امهنع هنلا يبضَر َرَمُع نب : هللا دْبَع نَع» يراخبلا دنع ثيدحلا صن (!

 .٬سَرَقلاَو رادلا ةأرَمْلا يف موشلا
 .2723:ثيدح ،سرفلا مؤش نم ركذي ام باب ريسلاو داهجلا ناتك .يراخبلا حيحص

 نبا نع اهلج ؛اعضوم نيرشعو ةينامث ي مهريغو ننسلاو حاحصلا باحصأ هاور ثيدحلاو

 .ذه هللا لوسر لوق نم هلعجت اهلك لب .دوهيلا ىل لوقلا ةبسن اهيف سيلو ،رمع
 .257 :2 ضءايضلا يبئوعلا۔-8 /547 :1 6عماجلا.ةكرب نبا _(2

 مالكلا ة ةبيتق نبا لصف دقو .ةبيتق نبا نع اهدجو ةصقلا نأ ركذ .7 2 ءايضلا ،ييئؤوعلا -3

 تيملا نأ ة يبنلا ركذي ملف .نآرقلا عم ةحيحصلا هتاياور ضراعتت ال هنأو ثيدحلا هيجوت يف
 ةلدأب تباث ربقلا باذعو .هربق يف بذعي 27 لاحلاو هيلع نوكبي مهنأ ركذ امنإو .هلهأ ءاكبب بذعي

 ثيدحلا لكشم ليوأت ،ةبيتق نبا :رظني - .رمع نبا ربخل ههيجوت ءانثأ يف ةبيتق نبا اهدروأ ةريثك

 .دعب امه5

 .257 :2 ءايضلا يبئوعلا۔-8 /547 :1 ،عماجلاءةكرب نبا _(4

 .ظ 9 ءةريصبلا مصألا _(5
 .24 :2 .عماجلا ةكرب نبا _)6
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 نمل ةدحاو هنأ» ءوضولا يف درو ربخ ىلع يوكزأل ا رفعج نبا قلعي امك

 مل ربخ اذه» :لاق ،اءوضولا نهيلع ثالثو لجعتسا نمل ناتنثاو ،هؤام لق

 ول نأ نيب مث .(ا»!هداسفب دهشت ننسلاو ،هبجوي ال رظنلاو ،ةياورلا ي هفرعن
 نم ضورفملا ددحو ريثكلاو ليلقلا رادقم لوسرلا نبل احيحص ربخلا ناك
 .لاكشإو ةيامع يف انكرتي ملو ،نونسلا

 :نآرقلا ىلع ةنسلا ضرع ثيدح -

 هل دهش ام الإ تبثي مل ،رابخألا يف ةمألا تفلتخا اذإ هنأ يناسارخلا صن
 ينع مكءاج امف كيدعب نم نوفلتختس مكنإ» ثيدجب لدتساو .()سايقلا

 مكءاج اذإف ،يدعب نوفلتختس» ثيدحيو ىلاعت ةللا باتك ىلع هوضرعاف
 ريغ هومتيأر اذإو يّتعف ،توافت الو مقافت يذب سيل ائيضم هومتيارف ثيدح
 .4)اينع سيلف كلذ

 نمحرلا دبع لاقو ،نآرقلا ىلع ةنسلا ضرع ثيدح ءاملعلا ضعب ةر دقو

 ىرر ام» :يعفاشلا مامإلا لاقو .جراوخلاو ةقدانزلا عضو نم هنإ:يدهم نب

 .ا5»ارُبك الو رص ءىش يف هثيدح تبثي دحأ اذه

 ىلإ ثيدحلا اذه عضو ةبسن دنف يعابسلا ىفطصم روتكدلا نكلو

 لوق اهنم ،عضولا نم مهتحاس ةئربت يف ءاملعلا نع اصوصن دروأو .جراوخلا

 ف سيلا :دواد يبا لوقو امهيلعو مهل قدصلا نوّرحتي مهنإ :ةيميت نبا

 .6ه«جراوخلا نم اثيدح حصأ ءاوهألا باحصأ
 نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع بيبح نب عيبرلا دنسم يف ءاجو

 .388 :1 ةعماجلا رفعج نبا (!
 .388 :1 ،عماجلا كرفعج نبا (2
 .350 :1 ،ىربكلا ةنودملا ،يناسارخلا (3
 .351 /350 :1 ىربكلا ةنودملا يناسارخلا _(4
 دري مل ىنعملا اذه» نأ شماهلا يف ركاش دمحأ باتكلا ققحم ركذ و .225 ،ةلاسرلا ،يعفاشلا (؟

 .فعضلا يف ةياغلا غلاب وأ عوضوم اهلك ،ةريثك ظافلأ هيف تدرو لب .نسح الو حيحص ثيدح هيف
 .هدنس ف ءاملعلا لاوقأ ضعب دروأو .اداهشتساا وأ جاجتحالل اهنم ءيش حلصي ال ىتح

 .224 شماه ىةلاسرلا

 ،بيطخلا جاجع دمحم.د-.دعب امف 97 عيرشتلا يف اهتناكمو ةنسلا ،يعابسلا ىفطصم .د (6
 .دعب امف 204 نيودتلا لبق ةنسلا

    
203 

 



 3 ليصاتلاذاهنج :لؤالا باتلا

 ينع مكءاج امف يدعب نم نوفلتختس مكنإ" :لاق ة يبلا نع سابع
 .(1)ينع سيلف هفلاخ امو يعف هقفاو امف للا باتك ىلع هوضرعاف

 رمع نباو ‘بلاط يبأ نب يلع قيرط نم يو ذإ هقرط يبوتقلا ركذو

 .(2)ةفيعض هقرط لكو :لاقو ،نابوثو ،ةريره يباو
 .ملعا هثلاو ينعي» :لاق (ينع مكغلب امف) ثيدحلا اذهل ةتس يبأ حرش يو

 ولو ،هب لمعلا بجي هنإف هيلع قافتالا هيف عقو ام امأو هيف فالتخالا عقو امم

 نمو.'ة)!اصصحش وآ مهضعب دنع اخسان نوكيف ،باتكلا رهاظلا بسحب فلاخ

 .ةيصولا ةيآ صصخ يذلا 4«(ثراول ةيصو ال» ثيدح كلذ

 عجري ام ىلإ رظنلاب يأ» (ينع سيلف هفلاخ امو ) ثيدحلا ةيقب حرش مث

 يتلا ثيداحألاك ،هيف خسنلا زاوج مدعب ،هئافتنا وا ءيش عوقوب رابخإلا لإ

 هللأ ربخا امم كلذ ريغو ةيؤرلاو رانلا نم جورخلا زاوج يف انموق اهيوري
 .ميرحتلاو ليلحتلاو يهنلاو رمألا ىلإ عجري ام امأو .مولعم وه امك .هفالخب

 وأ ةخسان لعجتف ،كلذ ي باتكلا رهاظل ةفلاخملا ثيداحألا دورو زوجيف

 نم بلخم يذو عابسلا نم بان يذ لك لكأ" :ف هلوقك إمدقت امك ةصصخم
 ےم ےم

 اط َلَع امرحم لإ ح وأ ٣ فل ل رم ل :ىلاعت هلوق دعب 5‘ة)امارح ريطلا

 . 17 ص .1 ج .40ثيدح .6 باب .حيحصلا عماجلا ،عيبرلا _(1

 =.اعوفرم " لخدملا" يف يقهيبلاو ،ينطقرادلا امهاور ةريره يبا ثيدحو يلع ثيدح ۔_(2

 ين يقهيبلاو ينطقرادلا هاور ةريره يبأ ثيدحو = ."ريبكلا " يف يناربطلا هاور رمع نبا ثيدحو
 و ،يناربطلا هاور نابوث ثيدحو = ."ةيافكلا" يف بيطخلاو ."لماكلا" يف يدع نباو ء"لخدملا"
 .12 /1 11 6كهدنسمو هتناكم عيبرلا مامإلا ،يبونقلا :رظنا ."ةفرعملا " ف يقهيبلا

 .47 :1 ©بيتزتلا ةيشاح ،ةتس وبأ -(3

 .ىلهابلا ةمامأ ىبأو كلام نب سنأ نع ننسلا باحصا هجرخا _(
 2501 :ثيدح ،ثراولل ةيصولا ين ءاج ام باب ،اياصولا باتك دواد يبا ننس

 .2711:ثيدح ،ثراول ةيصو ال باب ءاياصولا باتك هجام نبا ننس

 .3638:ثيدح كلذ ريغو ريسلاو ضئارفلا باتك .ينطقرادلا ننس

 ال ءاج ام باب ء هللا لوسر نع اياصولا باوبأ "حئابذلا حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس
 .2097:ثيدح ،ثراول ةيصو

 .10715: ثيدح ،هثراول ضيرملا رارقإ ف ءاج ام باب ثرارقإلا باتك ،يقهيبلل ىركلا ننسلا

 نم بان يذ لك نَع ةلف هللا لوُسَر ىن لاق ساُبَع نبا نَع» ملسم دنع ثيدحلا صن -(5

 .ريطلا [ نم ٤ بلخم يذ لك نعو عابسلا
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 ىتلا زيلد :يناتلا لقلا

 أ شجي هتِإَق رزنخ حت آ اًحوُفَسَت امد وأ ةَسيَم وكي نأ ةزرفم

 لوزن لبق ناك ام / لومحم كلذ نإف .[ 145:ماعنألا] ۔هي هلآرتَحل لأ ات

 نايب يف ىلاعت هلوقل كلذ دعب ناك ام ىلع لومحم ثيدحلاو ،تامرحملا ةيقب

 .(!)[157:فارعألا] :4 َتجََحْلا مُهتَلَع مرح 21 وإ :ة يئلا رود

 ىلع هب ضرتعا ىذلا ذخأملا ىلع قيلعتلاب ثيدحلا حرش ةتس وبأ متخو
 باتك ىلع هانضرع :اولاقف نيفلاخملا ضعب هيف نعط دق هنأ» ثيدحلا دنس

 ةككمتامو ةرذش لونلا مكنتاء آمو :لوقي ةلأ نأل 5هل افلا هاندجوف :ا

 ال ام الإ © لوسرلا نع يتاي ال هنأ :هباوجو .[7:رشحلا) هه اوهنأ هن
 .2)(مدقت امك .ىلاعت هرابخأل هيف ةمداصم

 نأل ،ثيدحلا عم ةقفتم رشحلا ةيآ نأ نايب ىلإ هيجوتلا اذه دعب صلخيو

 .ةنفأ باتك يف ال اضراعم نوكي ال سلا لوسر نع هنأ انيقي تبث ام
 .هتلالد ىضتقم ىلع ةقبطم ةمألاف لاح لك ىلعو» يبونقلا فاضأ مث

 اذإ ثيدحلا ةر ىلع ةقفتم ةمألا نأ كلذ نايبو هتحص ىلع ليلد كلذو

 عمجلا هوجو نم هجوب امهنيب عمجلا نكمي ملو ‘باتكلا صن فلاخ
 .(3)«ةفورعملا

 .ةرورضلاب هتحص ثيدحلا ىنعم ىلع ةمألا قابطإ نم مزلي ال هنأ ديب
 .عامجإ لحم هانعمو ؤعوضوم هظفل ثيدح نم مكف

 فلاخي نأ اهدحأ :رومأب ةر ةقث ربخلا ىَوَر اذإ» :يزاريشلا لوق كلذ نمو

 امأو ،لوقعلا تازّوجمب دري امنإ عرشلا نأل ،هنالطب ملعيف ،لوقعلا تابجوم

 .الف هفالخب

 ع:

 نم بان يذ لك لكأ ميرحت باب ،ناويحلا نم لكؤي امو حئابذلاو ديصلا باتك إملسم حيحص
 .3668: ثيدح .عابسلا

 .3327:ثيدح عابسلا لكأ نع يهنلا باب ةمعطألا باتك دواد يبا ننس

 .3232:ثيدح لكأ باب ديصلا باتك ،هجام نبا ننس
 .48 /47 :1 بيترتلا ةيشاح ،ةتس وبأ _(1

 .48 /47 :1 بيترتلا ةيشاح ،ةتس وبأ _(2
 .112 ،هدنسمو هتناكم عيبرلا مامإلا ،يبونقلا 3
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 23 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا

 .خوسنم وآ ،هل لصأ ال هنأ ملعف .ةرتاوتم ةنس وأ باتك صن فلاخي نأ ىناثلاو
 ال هنأل .هل لصأ ال وأ خوسنم هنا ىلع هب لدتسيف .عامجإلا فلاخي نأ ثلاثلاو

 .هفالخ ىلع ةمألا عمجو خوسنم ريغ احيحص نوكي نأ زوجي
 ...هملع ةفاكلا ىلع بجي ام ةياورب دحاولا درفني نأ عبارلاو

 .(1رتاوتلا لهأ هلقني نأ ةداعلا ترج ام ةياورب درفني نأ سماخلاو

 .لقعلل افلاخم نوكي نآ عضولا لئالد ةلمج نم نأ» بيطلا نب ركب يبأ نعو

 ةلالدل ايفانم نوكي وأ .ةدهاشملاو سحلا هعفدي ام هب قحتليو ،ليواتلا لبقي ال ثيجب

 ناكمإ عم ةضراعملا امأ .يعطقلا عامجإلا وأ ،ةرتاوتملا ةنسلا وأ ةيعطقلا باتكلا

 .(2)هالف عمجلا

 وأ لوقعملا نيابي ثيدحلا تيأر اذإ ،لئاقلا لوق نسحأ ام» :يزوجلا نبا لاقو

 .(3)؛عوضوم هنأ ملعاف ،لوُصألا ضقاني وأ ،لوقنملا فلاخي
 ناكمإ دنع امأ ،ةيعطقلا لوصألاو ثيدحلا نيب عمجلا ةيناكمإ مدع دنع اذه

 .(4يرهاظلا ضراعتلا ةجحب ةري الف عمجلا

 ام وهو ،ةدعاقلا هذه قيبطت لاجم ددحي يملاسلا مامإلا دبغ ءدب ىلع ادوعو

 ىلإ جاتحي الف خ ةلل لوسر نع هنا هيلع قفتملا اما» .ةمألا نيب هيف فالتخالا عقو
 وأ خسان امإ هنأل باتكلا رهاظ فلاخ نإو ،هب لمعلا بجي لب ضرع

 .عيمجلا نيب قافو لحم رمألاف ،هنايب ىلإ ةتس وبأ قبس ام وهو .(5)ا... صصخم
 نم تايعطقلا ىلعو نآرقلا ىلع رابخألا ضرع ىنعمل ميلسلا مهفلا وه اذه

 امهنيب عمجلا نكمأ ولو ©نآرقلا هرهاظ فلاخ ثيدح لك در هانعم سيلو لوصأل ا

 .دوصقم ريغ ىنعمو دودرم مهف اذه نإف ،ةفورعملا عمجلا هوجو نم هجوب
02 0 2 
©. :09 :60 

 تنتتلل قمتمتل نتنال

 .82 ،هقفلا لوصا يف عمللا "يزاريشلا قاحسإ وبأ _(1
 صنلا ركذو- .3 يطويسلا ةيفلأ حرش ركاش دحأ- .27 :1 ،يوارلا بيردت يطويسلا _)2

 .136 :1 .يقارعلا ظفاحلل "ثيدحلا ةيفلا حرشب ثيغملا حتف" ىلع هقيلاعت يف عيبر دومحم
 .83 ،يطويسلا ةيفلأ حرش ركاش دمحأ _(3

 ةيافكلا يدادغبلا بيطخلا_ :مهنمو ،لوقلا اذه باحصأ يبونقلا ديعس خيشلا ىصقتساو _)4

 _.44 /43 ،فينملا رانملا ،ميقلا نبا _.89 ،يطويسلا ةيفلا يف .يطويسلاو _.432 ةياورلا ملع يف
 داشرإ ،يناكوشلا-.4 ركاش دمحأ قيقحتب ثيدحلا مولع ©ريثك نبا-. 120۔رظنلا ةهزن ارجح نبا

 .66 :1 .حيحصلا عماجلا حرش ،يملاسلا-.86 /85 :1 ثرانملا ريسفت ءاضر ديشر-.55 /46 ،لوحفلا

 .66 :1 .حيحصلا عماجلا حرش يملاسلا -(5
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 عامجالا هريلك :ثلاتلا لصتلا

 عامجإلا ليلد :ثلاثلا لصفلا

 عامجإلاو ةيخيراتلا ةيعجرملا :ديهمت
 ىلع اهدامتعال رداصملا ةقوثوم ة ةلل لوسر دهع يف ماكحألا تناك

 ىلإ لوسرلا لقتناو ،ةلاسرلا تعطقنا املو .ةنسلاو باتكلا ؛هيعونب يحولا
 ماكحأ قيثوتل ةديدج ةجاح مامأ مهسفنأ ةباحصلا دجو ىلعألا قيفرلا
 .ماكحألا ليصات يف ادئار اجهنم سانلاب ركبوبأ كلسف ةدجتسملا اياضقلا
 وأ باتكلا نم اهب ملع دحأل له سانلا لأس ةثداح هل تضرع اذإ ناكف

 ةباحصلا سوؤر عمج ثحبلا هايعأ نإو ،هب ىضق امكح اهيف دجو اذإف ،ةنسلا
 .هاضمأ رمأ ىلع مهتملك تقفتا اذإف 6مهراشتساو

 نم ةباحصلا عنم هنإ لب ؤباطخلا نب رمع هفلخ راس ركب يبأ جهن ىلعو
 .ةليقثلا ةنامألا هذه لمح هوكراشيل ةرونملا ةنيدملا ةرداغم

 مهتعدو راصمألا يف ةباحصلا قرفت ال كلذ دعب عاضوألا تلدبت مث

 ةعستملا ةيمالسإلا دالبلا نوؤشب مايقلاو داهجلاو حوتفلا ةرورض كلذ ىلإ
 .مهؤارآ تفلتخاو مهلاوقأ تددعتف ©نيدلا ماكحاب ددجلا نيملسملا ريصبتو

 رذعتو .نيدشارلا ءافلخلا دهع لوأ يف امزلم ناك يذلا عامجإلا توص تفخو

 ققحي يذلا ديشرلا هيجوتلا نادقفل دحاو لوق ىلع ءاهقفلا عمج كلذ دعب

 .ةياغلا هذه
 ةرم لوأ دسجت يذلاو ،عامجإلل يلمعلا جذومنلا اذه ىلإ راظنألا تاشو

 عامجإلا ديدحت ةيغب "نينلوُصألاو ءاهقفلا ثحب روحم ادغو ،ةباحصلا رصع يف

 اردصم لظي ىتح ،اطورشو اناكرأ هطباوض عضوو .اليلد هليصاتو ،اموهفم
 اوعدا ،ةديدع لئاسم يف ضعبلا اهدمتعا ةليسو حبصأ لب .ماكحألل اددجتم
 .اهباوص ىلع ليلدتلل اهيف عامجإلا عوقو

 ينعي يذلا يحالطصالا هموهفم نيب لدج لحم عامجإلا عوضوم لظو
 تماق امك ،اهنم لك ةيجحو ،ةيئزجلا تاعامجإلا نيبو ،نيدهتجملا عيمج قافتا

 .ةباحصلا رصع دعب هعوقو ددجت ةيناكمإ لوح لدجلا قوس

 انرصع يف عامجإلا قيقحت قرط ةساردو ثحبلل اديدج عوضوملا لازي الو

:3 

 



 3 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا بالا

 ءانبا ضرألا يف سانلا حبصأ ذإ "لاصتالا لئاسول لهذملا مدقتلا رابتعا عم
 .دهج رسياب عامجإلا قيقحت نم نكمي امب اريبك دحاو تيب لب ةدحاو ةنيدم
 .تقو رصقأو

 عقاولاو روصتلا نيب عامجإلا :لوألا ثحبلا

 :عامجإلا موهفم ديدحت -1
 نيب اهيلع قفتملا ةيلصألا عيرشتلا رداصم نمض ةثلاثلا ةبترملا عامجإلا اوبتي

 .ةيلقنلا وأ ةيعمسلا ةلدألا نم وهو .نيملسملا

 .01«عامجإلاو ةنسلاو باتكلا ،ماسقأ ةثالث لصألاف»

 .)سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب تبث ام عمسلاو

 كرابت ةلا باتك نم كردي امنإ هلك قحلا نأ» ةيضابإلا رداصملا صنتو

 لقعلا ةجح وأ 5ةق دمحم ةمأ نم نيقحملا عامجإ وأ 5 هلوسر ةنس وأ "ىلاعتو

 .(ة)اةثالثلا لوصألا هذه قفاو امم
 ددحت ىرخألا رداصملا نأ ربغ .عامجإلل فيرعت هبش صنلا اذه يفو

 ةملكلل عئاشلا ىنعملاب اهتداع ىلع تفتكاو حلطصملا

 ام :لاق وه ام ىلع ةعامجلا ريسفت» :هلوقب ةعامجلا مالس نبا رسف دقف
 نمف ةمألا قارتفا لبق عئارشلاو ننسلا نم راصنألاو نورجاهملا هيلع عمجأ
 :لاقي هنأل ،هقنع نم مالسإلا ةقبر علخ دقف ةريسلاو لاحلا يف كلذ فلاخ
 .4)«مهفالخ يف ىدهلا دجوي الو .عدتبا نم كلهو ،عبتا نم ابن

 لئاسمل ةيعرشلا ةميقلا وأ .عمالا ة ةيجحل لصوؤي ريسفتلا اذهب ملس نباف

 اهنع جورخلا مدعو اهعابتا بوجوو ،عامجإلا
 نود اريثك هب لدتسيو ،هعماج ف عامجإلا حلطصم ةكرب نبا ددري امنيب

 لدب قافتالا ظفل انايحأ لمعتسيو .قيقد فيرعتب هديدحتل ضرعتي نأ

 .18 :1 ©تفاصنإلاو لدعلا .ينآلجراولا _ (1

 .ظ ] ةلدألا ءيطونشلا _2
 .13 :1 =طم - .ظ 9 /و 9 =خم ربتعملا .يمدكلا _-)3

 .81 مالسإلا ءدب مالس نبا _)4
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 عامجإ هريلك :ثلاتلا لصتلا 2 حالا ءإلد :ثلاثلا لصم

 .لامعتسالا وأ لولدملا يف نيحالطصالا نيب زييمت ىلإ ةراشإ ريغ نم ©عامجإلا

 :هباتك يف نيتظفللا دراوم نمو

 ليبسلا دبي ناكو كلذل اراتخغ ةلبقلا نع ةالصلا يف ههجو لّوح نمو» =

 كلذ لعف نإف ،ةمألا عامجإب هتالص تدسف ،لعفي ملف اهيلع لالدتسالا ىلع
 يلصي براحملا نأ اوعمجأ مهنأل ،ةمألا عامجإب هتالص تزاج ةرورضلا لاح يف
 .(!)هجوت ام ثيح

 .")ةمألا عامجإب ةالصلا عطقي ال دمعلا ريغ ىلع ميلستلاو» =
 ءاسنلا ىلع ةعامجلا طوقسو ةعامجلا ةالص ءاسنلا ىلع سيلو» =

 (3)(ءامح

 .ةالصلا يف ليلقلا لمعلا زاوج ىلع عيمجلا قفتا +-
 .(ة)«اقافتا امامإ نوكي ال يصخلاو» =

 ىنعملا دروأ يذلا ينالجراَولا دنع هدجن حلطصملل قيقدلا فيرعتلاو
 قطن دقو .قافتالاو مزعلأ:نيهجو ىلع هنأ برعلا ةغل ين عامجإلل يوغللا

 مكنأ اوعمجا 3 :سنوي ناسل ىلع ىلاعت هلوق يف ،اعيمج امهب نآرقلا
 مهقافتا مهؤاكرشو هيلع مهمزع مهرمأ مهعامجإف» .[71:سنوي] 4 مكءارو

 .)6)ءاهقفلا دنع ةمألا عامجإب دارملا وه يناثلا ىنعملا اذهو .هيلع

 مدع عامجإلاب هدوصقم نأ هتاباتك ضعب يف يفاكلا دبع رامع وبأ حلطصاو

 كلذ يف سيل هنأ فرع اوعمجأ تلق اذإ» :لاقف ،ةلأسملا يف فالخ دوجو

 ىلع لد كلذ نم ابيرق وأ هب لومعملا وأ هب ذوخأملا تركذ ىتمو فالتخا
 .(7(فالتخاا

 نم نامز لك لهأ نم عامجإل ا» نأ يدنكلا دنع رثكأ حلطصملا حضتيو

 .498 :1۔عماجلا شةكرب نبا (!
 .503 :1 عماجلا ،ةكرب نبا _(2

 .507 :1 ،عماجلا ةكرب نبا (3
 .497 :1 ،عماجلا شةكرب نبا (4
 .507 :1 ةعماجلا ةكرب نبا _ا(5

 .245 :2 ©تفاصنإلاو لدعلا .ينالجراَولا 6
 .و 2 ثيراوملا راصتخا رامع وبأ _-)7
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 3 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باللا

 لجر ناك ولو فالتخا فالتخالاو "يار لهأ اوناك اذإ ،عامجإ نيملسملا
 .عامجإلا ىلع قبس مكح ناك٤هنامز لهأ ملاع ناكو ‘لوف ىلع قبس دحاو

 يف ءاملعلا هعزاني ملو لاق نإ كلذكو ‘كلذ ىلع هعابتا هفلخ نم ىلع ناكو

 .0!اضيأ اعامجإ كلذ ناكءهل اوملسو هرصع

 نم ولو عامجإلا لوصح ةيناكمإ نايب عم حلطصملل قيقد ديدحت اذهو
 راثم ةيضقلاو .هدعب نم ىلع هلوقب ةجحلا موزلو ،هنامز دهتجم ناك اذإ دحاو

 .نييلوصألا نيب لدج
 دقعلاو لحلا لهأ قافتا» :هنأب يتالتلا هفّرعيل حلطصملا ديدحت روطتيو

 وهو .ا2!تايداعلاو تايلقعلاو تايعرشلا رومألا نم رمأ ىلع ةمألا هذه نم

 .ىرخألا دويقلا ضعب عم لوصألا لهأ هيلع عضاوت يذلا ىنعملا

 دمحم ةمأل حص لعف وأ لوق لك وه عامجإلا نأ يصقشلا فيرعت ءاجو

 .(3)امهه فلاخ هيف دجوي الو !ة

 دمحم ةمأ يدهتجم قافتا» عامجإلا نأ ىلإ نيرخأتملا ىدل فيرعتلا صلخو

 .(4رومأل ا نم رمأ ىلع راصعألا نم رصع ف ،هتافو دعب ف

 :عامجإلا لوصح ةيفيك -2

 متي هنأ ىلإ ضعب بهذف عامجإلا عوقو روصت يف لاوقألا تنيابت
 نأ تبث اذإف .عامجإلا اهيلإ بسني يتلا ةعامجلا يف هراشتناو لوقلا ةضافتساب

 هيف فيضأ ،نوقابلا هركني ملف مهضعب هب لاق وأ ،هلاق دق مهنم دحاو لك

 نأ ىلع لمحو &هب ىضرلاو هل مهنم ريرقتلا ىنعم ىلع "مهتعامج ىلإ لوقلا
 .اعامجإ مكحلا كلذ راصف هئاضمإب مهنم تعقو دق ةميزعلا

 مكح يف مهنم تعمتجا امل لاوقألا نأو .عامتجالا نم هانعم :موق لاقو

 .8 :1 ،راثآلا بابل "يديعسوبلا _.48 :1 فنصملا "يدنكلا دمحا _(1
 .46 ديحوتلا ةمدقم حرش ،يتالتلا _2

 .86 :1 ،نيبلاطلا جاهنم .يصقشلا _(3
 حرش ،يملاّئسلا _ .9 :1 ،عرفلاو لصألا لماش ،شيفطا _.77 :1 ،رهوجلا راثن "يحاورلا _(4
 .65 :2 ةصُمشلا ةعلط
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 عامجإلا هزيلك :ثلاتلا لصتلا 2
 تيو

 .(!)اعامجإ يمس دحاو هجو ىلع دحاو

 هلوق هنمو هب عطقلاو رمألا ىلع مزعلا عامجإلا ىنعم نأل لوقلا اذه ةرو

 .هب اوعطقاو ،‘هوضمأو هيلع اومزعأ يأ .[71:سنوي] :4 2 آ اوعمجأ ظ :ىلاعت

 .2)عامتجالا هانعم سيلو

 لوقلل داهتجالا لها ةلأ قيفوتب لصحي عامجإلا اذه نإ ةفئاط تلاقو
 .مهبولق نيب فلؤيف ةلأسملا يف دحارلا

 رهظ اذإف ت 0 لوسر نم فيقوتلا قيرط نم نوعمتجي ةفئاط تلاقو

 كلذ نم . .اوعمجأ هلجأ نم يذلا ببسلا ملعن ل ولو فيقوت هنأ انملع عامجإلا

 تيملا جح ںياَنلآلَع قو و :ىلاعت هلوق يف لخاد ريغ دبعلا نآ اوعمجأ مهنأ

 نإو .ةت ينلا نم فيقوت هنأ انملعف .[97 :نارمع لآ] : اليم ه هلإ إ َعاَطَمَسا نم

 .ةلتقلا يبنلا ظفل انيلإ لقني

 ال ةلزان تلزن اذإ هنأ عامجإل ١ لوصح ةقيرط ليصفت ينالجراَولا حضويو

 اوقبطأ اذإف ،اودهتجي نأ داهتجالا مهيلع طورشملا ءاملعلا ىلعف اهيف صن

 اورقأ وأ اعامجإ ناك ىضر نع ضعبلا تكسو ضعبلا ملكت نإو ءاعامجإ ناك

 .اعامجإ راص ريكن الب كلذ لعاف

 ايندلا نأل ءاعامجإ ناكو امثآ ناك تكسو مهيأر ريغ ضعبلا ىأر نإو

 .رئارسلا ىلبت ةرخآلا يفو ،رهاوظلاب

 .حرصي وأ رصعلا ضقني مل ام ىعاري ةلدألا بلط يف ادهتجم تكس نمو

 هيف هدنعو ملع هل رهظ نإ توكسلا هعسي الف نيدلاب قلعتي اميف امأو

 هل طسبي امبرف ديكأ ريغ ءيش ناك نإ امأو .كلذ نع يهنلا دورول ربخ

 .هلوعلا ةيضق يف رمع عم سابع نبال ىرج امكءرذعلا

 .50 /49 :1 ©فنصملا "يدنكلا _.112 شةلكألا ىسوم نب داب _(ا

 .50 :1 ©فنصملا ،يدنكلا _.112 ؤةلكألا ىسوم نب داب _(2

 .امهنيب ةلباقملاب اهانححص ءادج ةريثك ءاطخألا نكلو نيردصملا نيذه يف ةقباطتم تارابعلا ٭
 .انلمع قئاوع نم اذهو

 ٭ .49 :1 ©تفنصملا ،يدنكلا _.111 ،ةلكألا ىسوم نب دابن _.17 :3 5ءايضلا ،يبئوعلا (3
 .نيردصملا نيذه نم نيتقباطتملا نيترقفلا يف ريبك فيحصت اضيا كانهو

 .258 :2 فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا _(4
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 3 ليصأتلاذاهتجا:لؤالا باتلا

 يف رمألا قيضي ملو ،ةيتوكسلاو ةيلوقلا هروص لك عامجإلا يف جردا دقف
 اياضقلا نيب زّيم امك .ارارقإ وأ اقطن ءاملعلا ءارآ حضتت ىتح عامجإلا تابثإ

 عسي ال ىتلا ةنايدلا اياضق نيبو ،ريكفتلل لجألا اهيف طسبي ىلا ةيداهتجالا

 .ليلدلا مايق دنع توكسلا اهيف
 :عامجإلا ماسقأ -3

 :ةفلتخم تارابتعاب ةديدع تاميسقت عامجإلا ةيضابإلا وّيلوصا مّنسق
 ةماعلا هيف يوتست عامجإ = :ناعون صوصخلاو مومعلا ثيح نم وهن «

 مهو ،ةصاخلا هب درفنت عامجإ= .ةاكرلاو تاولصلا دادعاك كلذو .ةصاخلاو

 .0!لزاونلا لئاسملاب صتخيو ،ءاملعلا

 :عاونأ هيف ،هعوقو ةيفيك ثيح نمو ٥
 .اعم لعفلاو لوقلا ةهج نم نوكي عون =

 ىلع اوقبطي ناب كلذو هدحو لعفلا وأ دحو لوقلا ةهج نم عونو =
 .العف هيلع اوقبطي وأ ،الوق ءيش

 امهيف قافتالا لوصح ققحتل رصعلا ضارقنا امهيف طرتشي ال ناذهو

 .ةيلج ةروصب

 لعف وأ نيقابلا توكسو ضعبلا لوق ةهج نم نوكي ثلاث عونو =

 هيفو ،يتوكسلا عامجإلاب هيلع حلطصا ام وهو .نيقابلا توكسو ضعبلا
 .02)هعوقو ققحت يف لامتحالل هتيجح يف فالخ

 ضعب توكسو .لوق تكاسل بسني ال هنأ ىلإ دنتسا هتيجح ىفن نمف

 تكاسلا دقتعي دق ذإ ،ةلأسملا يف ملكت نم مهتقفاوم ىلع لدي ال نيدهتجملا

 هراهظإ نود لوحي عنام دوجول وأ ،بيصم دهتجم لك نأو ،اهيف فالخلا زاوج
 توكسلاف .لوعلا ةيضق يف رمع عم سابع نبال لصح ام وهو .ةفلاخملا

 .3)هل اتبثم سيلو عامجإلل مراخ

 .و 5 ةلدألا .يطول - .6 تالاؤسلا 6يفوُسلا _.)1

 :2 ©فاصنإلاو لدعلا ۔ىنالجراولا -.و 5 .ةلدألا .يطونثللا - .116 ،تالاؤسلا ،يفوُسلا 2
5. َ 

 .192 /191 :1 ،ىفصتسملا ،يلارغلا _(3
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 عامجإل ١ ايلك : كل ت ١ لصفل 72 ١

 مرحي ملاعلا نأل ةجح يتوكسلا عامجإلا رابتعا ىلإ ةيضابإلا روهمج بهذو
 تماصلا نب ةدابع ثيدحل ،ةرصبتلا دعب توكسلاو داهتجالا عييضت هيلع

 عزانن ال نأو ،هركملاو طشنملا يف ةعاطلاو عمسلا ىلع ة هللا لوسر انعياب»

 مئال ةمول هنلا يف فاخن ال ،انك امثيح قحلاب لوقن وأ موقن نأو ،هلهأ رمألا

 ةلع ربتعيف ،ءايح وأ كرذع نع ناك تكاسلا توكس نأ نيبت نإ امأ ."

 .22)عامجإلا لوصح نم عنمت ةلوبقم

 ،©فالخ هيفف ©يتوكسلا عامجإلا يفن فلتخاو» :شيفطا بطقلا لاق

 مهتردق عم مهضعب هب مكح ام ىلع مهيقاب توكس نأل ةجح هنأ حيحصلاو
 .(3)امهبيوصتب قطنلاك

 ربخ لثم وهف ،ةينظ يتوكسلا ةلالدو ةيعطق يلوقلا عامجإلا ةلالدو
 .(هملعلا نود لمعلا بجوي داحآلا

 ةحلم ةلئسأ انيلع درئ ،ايرظن هلوصح ةيفيكو عامجإلا موهفم ديدحت دعب
 عامجإلا قيقحتل طرتشي لهو ؟عامجإلا لهأ مه نمف :يلمعلا ديعصلا ىلع

 ؟ةدعابتم تارتف يف مأ ،ةدحاو ةظحل يف كلذ متي لهو ؟ماتلا قافتالا لوصح

 ؟هدعب وأ ؟قافتالا لوصح لبق هاوتف نع عجر نم مكح امو

 فالخب دتعي له :اذه ىلع ءانبو ؟عامجإلا باب يف رصعلا موهفم وه امو
 ؟ةباحصلا عامجإ يف يعباتلا

 .6795:ثيدح ،سانلا مامإلا عيابي فيك :باب ماكحألا باتك ،يراخبلا حيحص (!
 .3515:ثيدح ،ةيصعم ريغ يف ءارمألا ةعاط بوجو باب .ةرامإلا باتك .ملسم حيحص

 .262 :2 فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا 2
 .10 :1 ،عرفلاو لصألا لماش ،شيفطا ۔(3
 :هلوقب اهنم عون لك هبجوي امو اهتالالدو ضعامجإلا عاونأ يف ةيضابإلا يأر يملاسلا صخلي (4

 م كح عون نايب ىلع انم ملعلا لهأ قافتا انعامج إ

 م هلاعفأ تاطاوت وأ هيلع مهلاوقأ تقفتا ا اذإ اك

 لوألا نودف ضعبلا تكسو لمعي وأ مهض هب لقي نإو
 ا ةساف راص ًئعطقلا كراتو قباس لا ينعأ يعطقلا همسو
 نا يإلا يف فلاخ نم قباو ي اثلا مس ف يتوكس اابو
 لأعملا ربخ يف امك ا ظ لمحلا سفن بج وي هنكل

 " .65 :2 سمشلا ةعلط حرش ،يملاُسلا
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 3 ليصأتلا ذاهتجا :لألا باللا

 .عاطتسملا ردق اهيف ةيضابإلا ءارآ طسب لواحن ةلئسأ اهريغو كلت

 عامجإلا ناكرأ :يناثلا ثحبملا

 .عامجإلا سفنو ،نوعمجملا :نانكر عامجإلل

 عامجإلا لها :لوآلا نكرلا -1
 ىلع يتمأ عمتجت ال» :اهنع لاق يتلا ةث دمحم ةمأ مه نوعمجملاو

 .(1)!لالض
 .نجلاو سنإلا نم مهيلإ لسرأ نم لك هتمأ لعجف مهضعب عسوت دقو

 .ةوعدلا ةمأ ال ةباجإلا ةمأ دوصقملا ذإ ادودرم لوق وهو

 باولا ةمأ يه كلتو ،هقدصو هب نمآ نم يف ضعب اهرصحو

 رياتلل تجتنأ ةمرح متنك ْمَتْكك م نينمؤملا نم نيحلاصلاب نورخآ اهديقو
 ء ۔

 :نارمع لآ] 4 هت هللاي دوئمَونَو ركنملا نع كروَهَنَتَو فورعملا اب تومت

 .2)هيلإ بهذ اميف هتلدأ :الكلو .[110

 .ةبراقتم ظافلأب ثيدحلا درو _(ا

 دمحم ةمأ : لاق وأ .يتمأ عمجي ال هنلا نإ» : لاق ةه هللا لوسر نأ ، رمع نبا نع» :يذمرتلا ظفل

 ."رانلا لإ ذش ذش نمو 6 ةعامجلا عم هللا ديو 0 ةلالض ىلع ه

 موزل يف ءاج ام باب ش هنلا لوسر نع نتفلا باوبأ ،حئابذلا حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس
 .2144: ثيدح ةعامجلا

 .اادبأ ةلالضلا ىلع يتمأ هنلا عمجي ال » :ة هنلا لوسر لاق : لاق . رمع نبا نعا :مكاحلا ظفلو

 ،يشرقلا عاطملا يبآ نب ىحي مهنمو ،ملعلا باتك . .مكاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا

 .357: ثيدح

 © نينثا نم ريخ ةثالثو ، دحاو نم ريخ نانثا» : لاق هنأ ةخ يبلا نع رذ يبا نع» :دمحأ ظفلو

 .ىده ىلع الإ يتمأ عمجي نل هللا نإف . ةعامجلاب مكيلعف { ةثالث نم ريخ ةعبرأو

 .20768:ثيدح يرافغلا رذ يبأ ثيدح راصنألا دنسم ،لبنح نب دمحا دنسم
 { ادبأ ةلالضلا ىلع يتمأ عمتيت نل» :ةه هنلا لوسر لاق : لاق ، رمع نبا نع» :يناربطلا ظفلو

 .'ةعامجلا ىلع هللا دي نإف ةعامجلاب مكيلعف
 ورمع ءامهنع هثلا يضر رمع نب هنلا دبع دنسأ اممو ،هنلا دبع همسا نم ،يناربطلل ريبكلا مجعملا
 .13405:ثيدح .رانيد نب

 .دعب امف.253 :2 فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا _(2
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 عامجإل ١ :ايلك : كل تك ١ لصفل ١

 قفتملاو .ىوتفلا لوبقم دهتجم لك عامجإلا لهاب دوصقملا نأ هيلع قفتملاو
 ،دهتجملا ريغ هيقفلا دبغ نيفرطلا نيبو .نيناجملاو نايبصلا هرابتعا مدع ىلع
 نم عئشانلاو ،©عدتبملاو قسافلا دهتجملاو ،هيقفلا ريغ يلوصألاو ،يماعلاو
 .(!)ةباحصلا رصع يف نيعباتلا

 ةيفالخ اياضق كلت ؟عامجإلا لوصح يف مهفالخو ءالؤه قافوب دتعي لهف
 .ريثكلا ءىشلا نييلوصألا ربح نم تلاسا

 نأ .ة)الالض ىلع يتمأ عمتبحت ال» :ةق هلوق يف ةمآلا ةتس وبأ رسفو

 ءاملعلا ريغ قافتا نأل رهاظ وه امك "مهقافتاب عامجإلا دقعني نم ةمألاب دارملا"
 .(3)اةجح نوكي ١

 هوعبتا نيذلا» مهناب ثيدحلا يف ةمألا ظفل مهلوانتي نم ييئوَعلا ددحو
 لاق كلذلو .ماصو ىلص نم لك هتمأ سيلو هوفلاخي ملو هليبس اوكلسو

 ةمايقلا موي هضوح نع نوداذي ماوقأ نم اربتو .(4انشغ نم انم سيلا :تف
 .'ةاقحُسف اًدعُبف :مهل لاقيف ،هدعب نم اوثدحأ مهنأل

3 7 1 8 

 .181 :1 .ىفصتسلملا ،يلاَرغلا _.(1

 .ابيرق هبيرخت قبس 2
 .47 :1 ثبيترتلا ةيشاح ،ةتس وبأ -)3

 .ةريره يبأ نع مكاحلاو دمحأ ظفللا اذهب هاور (4
 تباث يبا نب بيبح ثيدح امأو عويبلا باتك . .مكاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا

 .2094:ثيدح

 .15554:ثيدح شراين نب ةدرب يبأ ثيدح ،نييكملا دنسم .لبنح نب دمحأ دنسم
 ."انم سيلف انشغ نم" ظفلب هقرط بلغاو

 .146 ثيدح .ناميإلا باتك .ملسم حيحص

 عيبلا يف اضعب مهضعب نيملسملا شغ نع رجزلا ركذ ،عويبلا باتك ،نابح نبا حيحص
 4983:ثيدح

 .2222:ثيدح ،©شفغلا نع يهنلا باب تاراجتلا باتك هجام نبا نتس

 .2498:ثيدح "شغلا نع يهنلا يف : باب .عويبلا باتك نمو يمرادلا ننس
 ىَلَع مُكْطَرَف يئإ» :ز ييلا لاق لاق لعَس نب لهس نع» يراخبلا دنع ثيدحلا ظفل_(5

 م .ينوفرغيَو مهفرعا م اوفأ يلع ثةريل .ادبأ امظ مل برش نَمَو برش يلع رم نم ضْوَحْلا
 لْهَس نم تعمس اذكه لاقف شايع يبأ ن ناَمْغْثلا ينَعِمَسَق ف مزاح وبأ لاق .مُهَنيبو يتيب لاَحُي
 كلإ لاقي يئب ْمُهنا لوقاف اَهيف ديزي َوُهَو هتعمس ئرذُحْلا , ديعس يبأ ىلع ذَهنشأ لاقف معن ر تلقف
 يدنب ريغ نَمِل اخس اقخُس لوقا كدعب اودخأ ام يرذئ ال
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 3 ليصأتلاذاهتجا :لزألا بالا

 .هليبس نوكلاسلا ،هلوقل نوعبتملا نوعيطملا مه هتمأ نأ ىلع لدي اذهو
 .0!)«هتفلاخمل نوكراتلا ،هتنسب نولماعلا

 .عامجإلاو داهتجالا : مهب دتعي نيذلا ءاملعلا ةفص ينالجراولا ددحمو

 .اهنونفو ننسلابو كريسفتلا نونفبو 5كي هللا باتكب نوفراعلا» :مهنا
 روهشملا هلك اذه : ينعاو هنونفو هقفلابو .هنونفو مالكلا وهو .لوُصألابو

 الف ،هنف نسحي ال نمم ءالؤه نم نف (لهأ )لكو .رومغملا ذاشلا ال ،روئثأملا

 .2)«ةماعلا طمن يف مهنأل مهفالتخا الو ءالؤه عامجإب دتعي

 رمألا قلعت اذإ الإ ،هفالخب دتعي ال ةعيرشلا مولع ريغ يف املاع ناك نمو

 نم امهنأل امهب دتعي ال ملكتملاو يوحنلاف» .هصاصتخا ميمص نم ةيضقب

 وأ وحنلا ىلع ينبنت ةلأسم ف مالكلا عقي نأ الإ ،ملعلا اذه قح ف ماوعلا

 ٠ ٠ و .ف؛مالكلا ملع

 عامجإلا اولعج كلذلو ،عامجإلا يف مهلوخد روصتي دق ماوعلا نكلو

 :نيمسق

 ننسلا نم رتاوتملاك ةماعلاو ةصاخلا هيف يوتست عامجإ وهو !ةفاكلا عامجإ=

 .اهلاثمأو ةلبقلاو دايعألاو مساوملاو كاهيماسأو مايألاو ءاهدادعأو تاولصلاو

 ثيروتو ةوخالل ١ عم دحلا ثيروتك ©،ءاملعلا عامجإ وهو ةصاخلا عامجإو=

 ةفلاخم ةماعلل سيل عونلا اذهو .مألاو بألا نم تخألا عم بألا نم تخألا

 .(4)هيف ءاملعلا

 .عامجإلا يف مهل رابتعا الف قسافلاو عدتبملا امأ

 :هلوقب كلذ يف ةيضابإلا فقوم يملاسلا مامإلا ددح دقو

 .6224:ثيدح ضوحلا يف باب ،قاقرلا باتك ،يراخبلا حيحص
 .ننسلا باحصأو دمحاو ملسم دنع ةبراقتم ظافلاب دروو
 .393:ثيدح ،ءوضولا يف ليجحتلاو ةرغلا ةلاطإ بابحتسا باب .ةراهطلا باتك "ملسم حيحص

 .1809:ثيدح ‘هنع هنلا يضر ةريره يبأ دنسم إمشاه ينب دنسم نمو لبنح نب دمحأ دنسم

 .و 7 ،ةريسلايبئوعلا _(1

 .257 /256 :2 ©فاصنإلاو لدعلا .ينالجراَولا _2
 .183 :1 ىفصتسملا ،يلارَغلا _.76 :2 سمشلا ةعلط حرش "يملاسلا 3
 ©ثفاصنإلاو لدعلا .ينآلجراولا- .111 ةلكألا 6كىسوم نب دايمن۔. 246 :1 ءايضلا ،ييئوعلا _)4

 .77 :2 ،سْمشثلا ةعلط حرش ،يملائسلا-.255 2
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 :2 ا;ايلك :ثلاتلا لصتلا

 .0ا»عدتبملا قسافلا جرخيف عبتملا دهتجملا هلهأو

 طابنتسا ىلع ةردقلا كلتما يذلا دهتجملا قافو عامجإلا داقعنا يف هب ةتعملاف
 قسافلا امأ ،هماكحأل اعبتم ؛هنيدب اَيقوم ناكو .،اهتلدأ نم ةيعرشلا ماكحألا

 ليبمَرَع يتو :ىلاعت لاق دقو .ناميل ا لامك نع هجورخل هفالخب رابتعا الف
 .[115:ءاسنلا] ه اريمَمتءآَسَو ّهَتَهَج ۔هلصنَو لوت ام ۔رلَون نمؤملا و ٣ مس

 ةقيرط نع داح نم وهو ؛ ؛عامجإل ا لهأ دادع نم اضيأ عدتبملا جرخيو

 ضعبل كرشلا تبثا نم دنع ،هب كرشي وأ هب قسفي ليوأتب حلاصلا فلسلا
 .)قحلا لهأ نم نيربتعملا عامجإ ضقني ال ءالؤه فالخ نإف .نيلؤاتملا

 ةمألا تفلاخو ةقرف تذش ام اذإف» :هلوقب هجارخإ ينالجراَولا دكأو

 كاهقارتفاو ةمألا عامتجا نم اوفوع ءاهلعف يف دانعلاو اهلوق يف داسفلا رهظ نإف

 نع ىوري يذلاك .اذاش ذاشلا راصو هللا دنع اقح عمتجملا عامجإ ناكو

 ةللا باتك الإ كانه سيل اولاقو ،يارلاو ةنسلا اوركنأ مهنأ ة)ةيكاكسلا
 .(4)(ىلاعت

 يف قسافلا دهتجملاو عدتبملا لوقب دادتعالا ىلإ يلازغلا بهذ امنيب اذه
 .(5)عامجإلا

 :قافتالا لوصح :يناثلا نكرلا 2

 نيح نيدوجوملا نيدهتجملا لك قافتاب ققحتي هنأ عامجإلا فيرعت ديفي
 ؟مهنم ةفئاط وأ ءاملعلا رثكأ قافتاب دتعي له :لاؤسلا نكلو .ةلأسملا ثودح

 ؟عامجإلا اذه مرخت ضعبلا ةفلاخم نإ ما
 ناونع تحت اهلمج ،لاؤسلا اذه اهزرفا لئاسمل نويلوصألا ضّرعئ

 .ةيئزجلا تاعامجإلا

:3 

 .74 :2 سمشلا ةعلط حرش ،يملاُّسلا )1
 .75 :2 سمشلا ةعلط حرش ،يمياُسلا _)2

 .256رص فاصنإلاو لدعلا شماه يف اهب يمانلا فّرع دقو {ةيكاكسلاب فيرعت -(3
 .259 /255 :2 تفاصنإلاو لدعلا .ينآلجراَلا ۔(4
 .183 :1 ىفصتسملا ،يلآزغلا ة
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 : ليصأتلا ذاهتجا:لؤألا بالا

 ةيئزجلا تاعامجإلا -

 ركذو .ةيئزجلا تاعامجإلا نم عاونأ زيوت ىلإ نييلوصألا ضعب بهذ
 :لاوقألا كلت نم افرط ينالجراولا

 مهدعب نمل غوسي ال هنأ ىرتو {ةباحصلا عامجإ ريغب دتعت ال ةيرهاظلاف =ً
 .اوعمتجي نأ

 .عورفلا باحصأ عامجإ عامجإلا :مهضعب لاقو =

 .رومألا ةالوو ةمئألا عامجإب ضعب لاقو =

 .(1) ةنيدملا لهأ عامجإب ضعب لاقو =
 لوقو= .ةنيدملا لهأ عامجإب ةّيِكِلاَنا لوق = لاوقألا كلت نم رهتشاو

 ركب يبأ نيتفيلخلا عامجإب ضعب لوقو = .تيبلا لها وا ةرتعلا عامجإب ةعيشلا
 ةباحصلا يف عامجإلا رصحب ةيرهاظلا لوقو .ةعبرألا ءافلخلا عامجإ وأ كرمعو

 .02)مهدعب نمل هغيوست مدعو
 تسيل اهنأ كلذ ىنعمو ،ةّيضاَبإلا رظن ي اهل دادتعا ال تاعامجإلا كلتو

 .ةباحصلا وأ ءاهقفلا نم ةربتعم ةفئاط ءارآ اهنأ امأ .امزلم الوقو ةعطاق ةجح
 ءارآلا نم اهريغ ىلع ناحجرلا ةوق اهيطعي ام كلذف ؛ةباحصلا رابك ءارآ وأ

 .هتايلكو عرشلا دعاوقو ةقفتم تناك وأ ىرخأ ةلدأب تدضتعا اذإ ةصاخبو

 ةفيلخلا رابتعاب عامجإلا ىلع ةعبرألا ءافلخلا وأ نيتفيلخلا عامجإ لمح ضعبو
 ناريشتسي اصوصخ رمعو ركبوبأ ناكو .داهتجالا لهأ نم هنأو ،نيملسملا مامإ

 يف ةباحصلاو ،ةلوفكم يأرلا ةيرح تناكو ‘ثداوحلا نم دجي ام يف ةباحصلا

 اقفو مهتماعو نيملسملا ةمئأل حصنلا ىلع صرحلا مهنأش ،نوعمتجم ةنيدملا
 .ةق لوسرلا ميلاعتل

 نمض نيدشارلا ءافلخلا عامجإ جاردإ نكمي ةرفاضتم تارابتعالا هذهل
 .ةباحصلا نم فلاخ مهل دجوي مل اذإ يحالطصالا عامجإلا

 حجرو "ةيئزجلا تاعامجإلا كلتب نيلئاقلا ىلع درلا يف يلاَرَعلا ضافأ دقو

 .256 :2 ©فاصنإلاو لدعلا ينالجراولا _(ا
 .18 :2 ،سْمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا _(2
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 عامجال ١ ايلك :كل ك ١ لصفل > ١
 ثك

 .(1)هب جتحي اعطاق اليلد موقت ال اهنا

 ال كلذلو .نيدهتجملا نيب ماتلا قافتالا فصو ققحت عامجإلا يف ربتعملاو

 مهفلاخو اريثك اددع نوقفتملا ناك ولو نيقابلا فالخ عم مهضعب قافو ربتعي
 :ىملاّسلا لاق اذه يفو .نانثا وأ دحاو

 ةئام فلأ فلا اونوكي نإو ةمألا ضعب هيف يزجُي سيلو
 .ة«لقألا ةفلاخم عم ةجحب سيل رثكألا نم عامجإلا» نأ يلاَرَعلا صنو
 دحاولا فالخ نأ ىلإ يزارلا ركب وبأو طايخلا بهذ رخآلا فرطلا يفو

 نم هريغو ه)امظعألا داوسلاب مكيلع» ثيدحل ،عامجإلا مرخي ال نينئالاو

 .رثكألا عابتال ةبجوملا ثيداحألا

 عامجإ اذه سيلو ،اهتيلكب ةمألل تبثت امنإ ةمصعلا نأ ةلدألا يف دمتعملاو

 اقرخ هوًعي ملو ،دحاولا ةفلاخم ةباحصلا زوج دقو ،هيف فلتخم وه لب عيمجلا
 يف سابع نبال عقو امك ،هتفلاخمب عامجإلا داقعنا مدع ىلع لدف .عامجإلل

 .'‘ة)اياضقلا نم اهريغو ثاريملا يف لوَعلا ةيضق
 تاعامجإلاب لالدتسالا ةيضابإلا رداصملا يف دجن ىرخأ ةهج نم اننكلو

 - ..دلب لهأ وأ ةفئاط ىلإ ةبوسنملا ةيئزجلا
 يسن نم نأ ةنيدملا لهأو قارعلا لهأ عمجاو» ىربكلا ةنودملا يف ءاج دقف

 .6)«وهسلا دوجس هيلعو ةيضام هتالص نأ دهشتلا

 ىلإ هجوتم هنأ ىري وهو ىلص نم نأ اوعمجاو» رفعج نبا عماج يفو
 ةداعإ ال هنأ ،هريغ وأ ميغ نم هعنم عنامل ةلبقلا ريغل ىلص هنأ هل نيبت مث ،ةلبقلا

 تقولا نأ ىري وهو ىلص ول هنأ اوعمجاو .تقولا ريغ يف الو تقولا يف هيلع
 اهديعي نأ هيلع نأ ددحملا تقولا ريغ يف ىلص ناك هنأ هل نيبت مث لخد دق

 .187 :1 ىفصتسملا ،يلاّرغلا _(ا
 .78 :2 ،سْسئشلا ةعلط حرش "يملاسلا 2
 .186 :1 ۔ىفصتسللا ،يلاَرغلا _)3

 .ريشب نب نامعنلا نع دمحأو .كلام نب سنأ نع هجام نبا هجرخأ _)4

 .3948:ثيدح ،مظعألا داوسلا باب ،نتفلا باتك ،هجام نبا ننس
 .18112:ثيدح 5 ىنلا نع ريشب نب نامعنلا ثيدح ،نييفوكلا دنسم لوأ ،لبنح نب دمحا دنسم

 .79 /78 :2 سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا- .186 :1 ىفصتسملا ،يلازغلا_(5
 .109 :1 ىربكلا ةنودملا يناسارخلا 6
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 3 ليصأتلا ذاهتجا:لؤألا بالا

 ةالصلا تقو لوأ نأ اوعمجاو .تقولا ريغ يف وأ تقولا يف كلذب ملع ىتم

 .'!)«اباوث يلصملا ىلع رفواو لضفأ

 رصعلا ضارقنا -3

 تبجوو عامجإلا دقعنا ةدحاو ةظحل ولو رمأ ىلع ةمألا ةملك تقفتا اذإ

 زوجت الف "مهريغ ىلعو مهيلع ةجح مهعامجإ راصو ‘كلذ يف ةمصعلا محل

 .ةنيلوُصأآلا روهمج يار هنا امك“ةااقافتا ةيضابإلا يار اذه .هتفلاخم

 ناك ام الإو ،عامجإلا ققحتيل رصعلا ضارقنا طارتشا ىلإ موق بهذو

 .4هنع عوجرلاو هتفلاخم تزاجف ،دحأ ىلع ةجح

 نيبو &رصعلا ضارقنا هيف طرتشاف يتوكسلا عامجإلا نيب موق لصفو
 .'5هيف هطرتشي ملف "يلمعلا و يلوقلا عامجإلا

 مهفلاخي نأ نود مهلك اوتوميو نوعمجملا يضقني نأ رصعلا ضارقنا ىنعمو
 .هيأر نع مهدحأ عجري وأ ،قحال دحأ

 مهرصع ين مهدعب نمل زوجيف ،عقاو ريغ عامجإلاف رصعلا ضقني مل امو

 عجر مث ،لوق ىلع ناك ةباحصلا ضعب ناب لوقلا اذه باحصا جتحاو
 ىري ناك ذإ ،دالوألا تاهمأ عيب ةلأسم يف بلاط يبأ نب يلع لعف امك .هنع

 .43 :2 .عماجلا رفعج نبا _(1

 جاهنم يصقشلا-.259 :2 فاصنإلاو لدعلا ،ىنآالجراولا-.113 ،ةلكألا ىسوم نب داجن _(2
 .10 /9 :1!۔لصألا لماش ،شيفطا-.10 :1،رآثآلا بابل ،يديعسوبلا- .86 :1 ،نيبلاطلا

 -.366 :1 ماكحإلا ،يدمآلا-192 :1 ،ىفصتسملا ،يلازغلا- .153 :4 ماكحإلا مزح نبا _(3

 ،يونسألا-.74 ،لوحفلا داشرإ-.366 :1 ،رظانلا ةضور .ةمادق نبا-.108 :2 ،ىسخرسلا لوصأ
 .526 :1 ،هقفلا لوصأ ،ىليحزلا- .315 :3 ،لوسلا ةياهن

 :يملاسلا لوقي اذه يفو _(4
 يربي فالخ وه ،ال:ليقو رصعلا ضارقنا ضعبلا طرتشاو
 ر ۔ بتعي ليقو ،هداقعنا دعب ر _ بتعي ال هلهأ نم عجارف

 .83 :2 سمشلا ةعلط حرش "يملاسلا
 -.108 :2 يسخرسلا لوصا-.366 :1 ،ماكحإلا يدمآلا .153 :4 ،ماكحإلا مزح نبا _(5
 - .315 :3 ،لوسلا ةياهن ،يونسألا-.74 ،لوحفلا داشرإ-.366 :1 ،رظانلا ةضور .ةمادق نبا

 .526 :1 ،هقفلا لوصأ ،يليحزلا

    



 :2 ا;ايلك :ثلاتلا لصملا

 نيب ركب وبأ ىوسو .هتفالخ مايأ ين كلذ نع عجر مث رمع مايأ نهعيب مدع

 نم لعجأ ال» :ةروهشملا هتملك لاقو رمع مهنيب لضاف مث ءاطعلا يف سانلا

 .'ةنلأ لوسر عم لتاق نمك ةلأ لوسر لتاق
 هذه يف عامجإلا لوصح دحا عي مل ذإ ،هلحم ريغ يف داهشتسالا اذه نكلو

 الإو رصعلا ضارقنا طارتشال اليلد اهيف فلاخملا فالخ حلصي الف ،اياضقلا

 يف ةجحلاف .امهقح يف زوجي ال ام اذهو ،عامجإلا افلاخ دق رمعو يلع ناكل
 .رصعلا َئضُم يف ال قافتالا لوصح

 .0اللدعاو حجرأ لوآلا لوقلا نأ اذهب حضاوو

 نود يتوكسلا عامجإلا يف الوبقم رصعلا ضارقنا طرش رابتعا نكميو
 ضرقنا ىتح نوقابلا تكسو ةلأسم يف نيدهتجملا ضعب ملكت اذإف ،يلوقلا

 نكر وهو "قافتالا فصو ققحت دقف ،نيلئاقلا لوق ىلع ريكن نود رصعلا
 . 2)عامجإلل

 :اهنم ،اهيف فلتخا لئاسم رصعلا طارتشا نع عرفتيو
 :ةباحصلا عامجإ يف يعباتلا رابتعا -
 يف يعباتلا داهتجاب دتعي له :اولءاستو ،ةيضقلا هذه نويلوصألا ثحب

 .كلذ دعب مهتاباجإ تنيابت مث ؟ةباحصلا عامجإ
 يضتقي ،نيدهتجملا قافتا وهو .عامجإلل يحالطصالا لولدملاب ديقتلاو

 .نيئلوصألا ةرهمج لوق وهو .ةباحصلا رصع ف دهتجملا يعباتلا لوق رابتعا

 :يملاسلا مامإلا لاق هيفو

 .(3ركذ نم عم هفلخو هقلفو ربتعا يباحص لاك يعباتملاو

 .ةيعفاشلا نم نيملكتملا ضعب بهذم وهو ءهرابتعا مدع ىلإ موق بهذو

 ينالجراَولا هدر ،حوجرم لوق اذهو .)نيلوقلا دحأ يف دمحأ مامإل ا هيلإ اموأو

_ « 

 -.260 /259 :2 “فاصنإلاو لدعلا .ينالجراولا- .113 /112 شةلكألا ىسوم نب دابن !
 .ىفصتسملا ،يلارغلا-.10/9 :1 لصألا لماق چشيفطا-.83 :2 سمشلا ةعلط حرش ،يملاُسلا

1: 192. 

 .13 ةلكألا 6 ىسوم نب دايحن-. .و 5 ةلدألا ۔يِطوننملا _(2

 .78 :2 ۔سُمششلا ةعلط حرش ،يمياُسلا _(3

 .114 :2 ،يسخرسلا لوصأ-.328 :1 .ماكحإلا ،يدمآلا- .185 :1 .ىفكت .يلازغلا ۔(4

:3 
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 3 ليصأتلاذاهتجا:لئألا باتلا

 .2)روهمجلا هدر امك 8(!)ىملاسلاو

 عيج عامجإب سيل يعباتلا ةفلاخم عم ةباحصلا عامجإ نأ ىلإ كلذ ةرمو
 .اهضعب عامجإ وه لب ةمألا

 غيوست ىلع ةباحصلا نم لصاح عامجإلا ناب لوقلا اذه يلاغلا ىكزو
 نسحلاك ةباحصلا رصع يف نوتفي اوناك نيعباتلا نم ريثكو ©ىعباتلل فالخلا

 .)بيسملا نب ديعسو يرصبلا
 .هملع ىلع ةباحصلا ىنثأو ،نيعباتلا نيب اروهشم ايتفم ديز نب رباج ناكو

 نب رباج مهدنعو اننولأسي فيك ،قارعلا لهأل ابجع» :سابع نبا لاق ىتح

 .(هللا باتك ىف امب املع مهعسوأل هودصت ول ؟ديز
 دبعو ‘بلاط يبأ نب يلع هنع جرخي عامجإ لكل فأ" : :مزح نبا لاقو

 نباو ماشلاب ةباحصلاو ؤ،سابع نباو كلام نب سنأو ،دوعسم نب هللا

 وأ ةقفاوم عامجإلا يف رباج لوقب مزح نبا دتعيو .'ة١اديز نب رباجو ،نيريس

 .6هةيضاَبإلا ىلإ هباستنا نع هاضر مدع مغر ،ةفلاحم
 اًماع يعباتلا فالخل ةباحصلا غيوست ناك اذإ ام انل نيبي مل يلاعلا نكلو

 لامتحالا اذهو .ةباحصلا عامجإ هيلع عقو امب اصاخ ما .داهتجالا لئاسم يف
 هنم مزلي ال ةباحصلا لضف نأ ىرخأ ةهج نم نيب هنكلو "لالدتسالا طقسي
 نيرجاهملا لوقو نيرجاهملا لوقب راصنألا لوق طقسل الإو مهيف قحلا رصح

 لوبقم هيجوتو ،ديدس مالك وهو .ةذهب لئاق الو .مهلضافتل ،نييردبلا لوقب
 .يلقعلا مازلإلا ثيح نم

 .530 :1 هقفلا لوصأ ،يليحزلا - .355 :1 :رظانلا ةضور ،ةمادق نبا =

 .81 :2 ۔سًمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا- .259 فاصنإلاو لدعلا .ينالجراَولا _)1

 .114 :2 ،يسخرسلا لوصا-. 328 1 ،ماكحإلا ،يدمآلا- .185 :1 ،ىفصتسملا 3 .يلازغلا _(2
 .530 :1 ،هقفلا لوصأ ،ىليحزلا - .355 :1 :رظانلا ةضور ،ةمادق نبا =

 . .185 :1ىفصتسملا ،يلاَرغلا 3
 .71 /70 .خياشملا ريبس .يجخاُمثثلا _(4

 .25 :1 ،رباج هقف كشوكب- .573 :5 ،ىلحملا مزح نبا (؟
 .19 عامجإلا بتارم "مزح نبا _(6
 .185 :1 ۔ىفصتسملا ،يلارغلا _)7

]   



 عامجإلا :ايلك :ثلاقلا لصتا :

 :ةلأسملا يف ثلاث لوق ثادحإ -

 كلذ ىلع رصعلا ىضقناو ،نيلوق ىلع ةلأسم يف نودهتجملا فلتخا اذإ

 كنيذ نع اجراخ اثلاث الوق ثدحي نأ داهتجالا ةجرد علب نمل زوجي لهنف

 ؟نيلوقلا

 اجورخ يلازغلا هربتعاو ‘ثادحإلا اذه زاوج مدع ىلإ روهمجلا بهذ

 ةلفغلاو عييضتلا ىلإ ةمألا ةبسن هيف هزيوجت نأو ،ةمأآلا هيلع تعمتجا ام ىلع
 .(ا)لاحم اذهو .قحلا نع

 كرتشملا ردقلا وأ ،نيقباسلا نيلوقلا عفري مل ام هزاوج ىلإ لوق بهذو
 بججب لوق ،نيلوق ىلع ةوخإلا عم دجلا ثاريم يف فالخلاب هل اولقمو .امهنيب

 نامرحب يضقي ثلاث لوق ثدحأ ولف .مهل دجلا ةمساقمب لوقو ،دجلاب ةوخإلا
 هذه نيب كرتشملا ردقلل عفار هنأل ،ادودرم الوق ناك الصأ ثاريملا نم دجلا

 .لاوحألا عيمج يف ثري دجلا نأ وهو ،لاوقألا
 لوقلا عفر ءاوس ،زاوجلا ىلإ بهذ مث ةلأسملا يف لاوقألا يملاسلا ضرعو

 :لاقو ،امهعفري مل مأ نيقباسلا نيلوقلا ثلاثلا

 امَّرح موقف ءنيلوقب اوءاج امدعب لوق ثادحإ يف فلخلاو
 لخدملا هيف حَص فالخلاب ذإ لدعألا وهو ،مرحي ال :ليقو

 .اة)املعاف زوب ،عفارب سيل ام دقت امل ناك نإ :ليقو
 لوق ثادحإ عنم ديفي همالك رهاظ نأ ينآلجراّولا ىلإ يجخاُمشثلا بسنو

 .4}ةباحصلا دعب نَم عم كلذ زاوج و ،ةباحصلا فالخ يف ثلاث
 فالتخا نع اجراخ الوق نيعباتلا ثادحإل جذامن دروأ هسفن ينآلجراولاو

 .199 /198 :1 ىفصتسملا ،يلاّرغلا (!
 روهمجلا بهذ امنيب .بألا ةلزنمب هنأل دجلاب نوبجحي ةوخإلا نأ ىلإ ةّيفنحلاو ةيضابإلا بهذ _(2
 .بألا ةطساوب تيملا ىلإ نولدي اعيمج مهنأل 5،هب مهبجح مدع لا
 .لاوقألا يف عيرفتو لالدتسالا يف ليصفت ةلاسملا يفو .نيعباتلاو ةباحصلا نم عمج ذخا لوق لكبو
 هقفلا ،يليحزلا ةبهو- .430 :15 ،لينلا حرش ،شيفطا = .دعب امف 63 7 ،ينغملا .ةمادق نبا :رظني

 .299-309 :8 ،هتلداو يمالسإلا
 .89 :2 سمشلا ةعلط حرش "يملاسلا 3
 .و 63 /ظ 62 فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش ،يجخاُمشلا _(4

>=   



 : ليصأتلاذاهتجا:لزألا بآلا

 ثالث هنأ يلع يارف .مارح هيلع هتارما :لاق نم يف مهنالتخا» لثم {ةباحصلا

 ةباحصلا قبطأو ،ةنئاب ةدحاو اهنأ ةباحصلا ضعب ىأرو ،يعجر هنأ رمع نعو
 ضعبو ديز نب رباجو قورسم كلذ دعب ىار مث .ةثالثلا لاوقألا هذه ىلع

 .01)ةمألا رثكأ دنع مويلا لمعلا هيلعو ©نيمي ةرافك هنأ نيعباتلا

 يف ىعاريو هيأرب ذخؤي داهتجالا ةجرد غلبي مل نم نأ ينآلجراولا صنو
 .اق)حيحصلا وه اذه نأو ،هعوقو دعب فالخلا

 .يجخاّمشلا هيلإ هبسن ام ديؤي ام ينالجراَلا مالك ين دجن ملو

 عامجإلا نأل حجارلا وهو ،هزاوج يف يملاسلا عم ينالجراولا نأ رهاظو

 فالتخالا امأ .دحاو لوق ىلع ماتلا قافتالا هيف لصح ام فالخلا عنمي يذلا

 .عنملا ىلع هتلالد نم ةلأسملا يف ءارآلا ددعت زاوج ىلع لدأ وهف نيلوق ىلع

 الو ،هفالخ حجارلا ىأر اذإ مهفلاخي نأ دهتجملا مزلي هنأ يملاسلا صن لب

 .اة)داهتجالا نم هنكمت دعب هلثم دهتجم ديلقت هل حصي ال امك ،مهديلقت هل حصي

 راكنإلاو قيثوتلا نيب عامجإلا:ثلاثلا ثحبلا
 :عامجإلا ة ةيجح -ا1

 ةمأ اهتؤئ مل لئاضفب اهصتخاو ،ممألا رئاس ىلع مالسإلا ةما ةللا ز
 :لاقو .[110 :نارمع لآ] 4 سياتلل تحرأ ةَمأرتَع متك :اهل لاقو .تلخ

 لوسلا َدوُكَيَو ساتلآ َلَع ءآدَبُش اؤوكتنز اطَمَو هأ مكَتْلَحَج كلدكو ل

 .[143 :ةرقبلا] 4 اًديهَت كلع

 إطخلا ىلع قافتالا نم اهمصع دق ةلأ ناو ،هتمأ لضفب ه ئنلا هونو
 .لالضلاو

 .عامجإلا ةيجح تابثإل ادنتسم صوصنلا هذه نم لوصألا ءاملع ذختاو

 .9 :2 فاصنإلاو لدعلا .ينالجراولا _.)1

 .260 :2 فاصنإلاو لدعلا .ينالجزراولا _2

 .90 2 ،سْمشثلا ةعلط حرش "يملاسلا (3

]   
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 .(!اباوصو قح هيلع ةمألا قافتا عقو ام نأ نايبو

 ةيجح ىلع لالدتسالا يف نيلصألا ةماع جهنم نع ةيضابإلا ةشي ملو
 .هسفن عامجإلا نمو لب "لقعلاو ةنسلاو باتكلا ةلدأ دامتعا نم عامجإلا

 :باتكلا نم -
 رو ىرو ه .

 َرمَح متنك :ىلاعت هلوق =

 .[110 :نارمع لآ] 4 اي دتمتو ركنُمتا نَع رونتو

 .لاعفأو لاوقأ نم نوتأي ام باوص يضتقت ةيريخلاو
 مص ے مص وص ہ م صس وو٤؟إرإ ء۔ ع ى ه و ء۔ وجح ّ عر ّ

 نَعَدَوَهتَيَو فور دورمأيو رقلا لإ دوغدي ةمأ مكني نكتلو ) :هلوقو =

 ةيآل ا ف ةلالدلا هجوو .[104 :نارمع لآ] 4 ےروخلفشنا ه ًكيتؤأو ركنُمَلا

 لعف يف مهعابتا قلخلا ىلع بجوأ ميظعلا ناشلا اذهب مهفصو امل لأ ناد
 هذه هب تتأ امف مسال ا اذه قلطأ ذإ ةجح مهلعجو ركنملا كرتو فورعملا

 مهعبتا نمف ،اكورتم ناك هنع تهن امو ،افورعم اليبس ناك عورفلا نم ةمألا
 .2«ىلوأ مهعامتجاف ،ىدتمها

 َلَع ةآدَبْش اذو اطَمَو ةمأ مكتنتَج كلدكو ل :اضيا هلوقو =
 ] ےر 7 %, ۔ س , ,2 ۔ .م , 21

 كتلع اديهش لوسلا نكسل اذه قو : :هلوقو .[143 :ةرقبلا] 4 سانلا
 .0) [78:جحلا] هه ںياّتلآ ىلع ءادهش أونوكتو يد ۔۔ ررر ه و /س ر

 ىلع اطخلا زوجي ال اًملف» :هلوقب تايآلا هذه ىلع ىنالجراّولا بقعو

 ... مهتداهش يف مهيلع اطخلا زوب ال كلذكف ،مهيلع هتداهش يف لوسرلا

 .(4)زوجأ عمجلا يف يهف ،ةزئاج داحآلا ةداهش تناك اذإف ،لدعلا وه طسولاو

 .ةلادعلا مزلتست ةداهشلا يف لوسرلا ةلزنم» :نأ يملاسلا هدكأ ام وهو
 .اة»«مهتفلاخم تمرحف ك ىنلا ةلزنمب اهلعج ذإ ةمألا ةمصع كلذ ىضتتاف

 .244 /238 :2 تفاصنإلاو لدعلا ،ينالجراَولا :رظني (!
 .248 :2 ؤفاصنإلاو لدعلا ،يِنالجراولا 2
 -.16/15 :1 طم= /و 10 خم = ربتعملا يمدكلا :تايآلا هذهب لالدتسالا ليصافت رظني 3
 .دعب امف 67 :2 سْسنشلا ةعلط حرش ،يميلاسلا

 .249 :2 تفاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا _(4
 .67 :2 سمشلا ةعلط حرش ،يملاُسلا (؟

 . وهم م م 71 . > 7

 فورعمل ا نو أت سانلل تَجرخأ
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 3 ليصأتلاذاهتجا :لألا باللا

 موي نوكت ةيمالسإلا ةمألا ةداهش ناب لالدتسالا اذه ىلع ضرئعاو

 .0ا)كلذ ديفي ربخ دورول ،ةمايقلا

 ةداهشو ،اهروص نم ةروص ركذ لب ،ةيآلا ىنعم ديقي مل ربخلا ناب بيجاو
 امكو .عابتالا بجاوو قح نيدلا اذه ناب سانلا ىلع ةمئاق ايندلا يف نيملسملا
 ليلد الو "هتمأ ةداهش كلذكف ةرخآلاو ايندلا يف ةمئاق ةم ينلا ةداهش نأ

 .(2 صيصختلا ىلع

 هللأ لإ ةودق م يف ْمثَعَرَتَت نإك لل :ىلاعت هلوق نآرقلا ةلدا نمو =

 ۔ م هد ,2 وح ٥ ۔۔۔ے يعم م ع ے د م. ّ

 تررم رك ن ا هنل ثعبف هدحاو ةمأ سالآ ناك ل : ىلاعت ل اقو=

 ع ٤ . 1۔ےع7 س .22 2ء۔ رحس ۔, 217 ۔ےے حم دصح ه۔ < م . رم
 و ديف اوفلتخا ايف اتلا نسب مكحيل قحلاي بتكلا مهعم لزنأ َيِرِذنَمَو

 - لع 7 م مه <

 و ے { ے۔ "حو ۔ هرم حرص و ص رر 227 و وو ہ حرس .م .ر و م .؟ .5 . 2122م

 هللأ ىدهف مهتيب اينب تملأ مهت ءاجام دمب نم هونو نيذلا الإ هيف فلتخا
 ص ۔ . وس ے ص م هم ,مر 8 ه س س ءم . ؟ ھ۔۔ م ,م 2 .

 طم لإ آعم نم ىدهي هتنأو ذديذإب َقَحلآ نم هيف ارتكتخ امل اوثماء بزلا

 يف ةيادهلا ةمألا هذه دعو ىلاعت ةلأ نا ةلالدلا هجوو .[213 :ةرقبلا ه مقت
 .ة ىلوأ عامجإلاف ضعبلا ىلع هرصح نإف ،مهلبق ممألا هيف فلتخا ام لك

 مو « :ىلاعت هلوق ،عامجإلا ةيجحل اليلد تدمتعا ىتلا تايآلا زربأ نمو=

 ءايبنألل رشحملا يف يأ "سانلا ىلع" .ناك ربخ "ءادهش" :ةيآلا هذه ريسفت يف يبطرقلا لاق _(!
 يعدي) :هةهنلا لوسر لاق لاق يردخلا ديعس يبأ نع يراخبلا حيحص يف تبث امك ؛مهممأ ىلع

 لاقيف معن لوقيف تغلب له لوقيف بر اي كيدعسو كيبل لوقيف ةمايقلا موي مالسلا هيلع حون
 هنأ نودهشيف هتمأو دمحم لوقيف كل دهشي نم لوقيف ريذن نم اناتأ ام نولوقيف مكغلب له هتمأل

 اؤوكتن] اطسو همأ مكتنتَج كلدكو ل لجو زع هلوق كلذف اديهش مكيلع لوسرلا نوكيو غلب دق
 ,هانعمب كرابملا نبا الوطم ثيدحلا اذه ركذو .ه اًديهَع مُكَلَع لولا دوْكيَو ںياتلا لع اَدَمُش
 نودهشت فيك هناحبس برلا مهل لوقيف انكردي مل نم انيلع دهشي فيك ممألا كلت لوقتن) :هيفو
 انيلع تصصقو كباتكو كدهع انيلإ تلزناو الوسر انيلإ تثعب انبر نولوقيف اوكردت مل نم ىلع
 مكانلعج كلذكو لجو زع هلوق كلذف اوقدص برلا لوقيف انيلإ تدهع امب اندهشف اوغلب دق مهنأ
 .اطسو ةمأ

 .249 :2 فاصنإلاو لدعلا ،ىنآلجراولا _2

 .249 :2 ©فاصنإلاو لدعلا .ينالجزراولا _3
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 عامحالا هريلك :ثلاتلا لصتلا >

 ام ۔رێون ةينمؤُملا ليبس ًدنَع عبتيو ىمنا هل تبت ام دعب نم لوستلا قات
 نمل باذعلاب ديعو اهيفف .[115:ءاسنلا] ة ايم تءاسو ًمَتَهَج لصنو ل
 عابتا بوجو ىلع ليلد ديعولا اذهو ،مهليبس ريغ عبتاو نينمؤملا ليبس فلاخ
 .0اةحابإلا نودو بدنلا نود نينمؤملا ليبس

 زيوجت ىلع ةيآلا هذهب لالدتسالا هتعاربب ينالجراَولا عاطتساو

 نإو ،عامجإلا ىلع اهنم لدأ فالتخالا غوس ىلع يهو)» :لاقف فالتخالا

 نم جراخ نينمؤملا ضعب ليبس عبتا نم نأل ،ىلوأ عامجإلاف اذكه اذه ناك

 .2)«نينمؤملا ريغ ليبس عابتا نم اضيأ جراخو ،ديعولا
 .ةيآلا هذهب لالدتسالا ىلع تدرو ةريثك تاضارتعا تمثو

 .نينمؤملا ليبس هامس هنأل ءاصوصخ ناميإلا وه هعابتاب رومأملا نأ اهنم -
 نم اهلك تاعاطلاو .نيابت الف "ناميإلا تالومشم نم عامجإلا نأ باوجلاو
 .اهنيب زييمت نود ناميإلا

 ليبس ريغ عابتا نيبو لوسرلا ةققاشم نيب عمج نمل ديعولا نأ اهنمو -
 لصاح ديعولاف ،عومجملا ىلع ال عيمجلا ىلع عقاو يهنلا ناب ةرو .نينمؤملا
 ةروس رخاوأ يف دراولا ديعولاب هيبش وهو .هعومجم يفو هداحآ يف يهنلا ةفلاخمب

 هرح يلأ سنتلا يولثَقَي الك رَحاء اهي هعم رغي ال يلال ناقرفلا
 .(3) [68:ناقرقلا] امسا َعَنَي كلك لحقينَمَو تيري الك قحلا لإ

 ليبس ريغ عابتاو ،هتبراحمو ن يبنلا ةاداعم ىنعمب ةققاشملا مهضعب رسفو -
 نمف .هروكذملا ديعولا هيلع قحي اذهف مهتعياشمو مهئادعأ ةرصنب نينمؤملا

 ريصملا يف هعم كرتشيو ،ةرخآلاو ايندلا يف هل ايلو ةلث هلعجي رافكلا نم هالوتي
 لع س

 .05115:ءاسنلا] ةه ايِمَم تءاسو َمَتَهج لصنو لوت ام رونت موؤشللا

 .249 :2 فاصنإلاو لدعلا ،ينآالجراولا (!
 .245 :2 فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا 2
 .248 /247 :2 فاصنإلاو لدعلا ،ينالجزاولا 3
 .عامجإلا ةيجح ىلع ةيآلا هذهب لالدتسالا ليصفت لوحو .175 :1 كىفصتسملا .يلازغلا (4
 .دعب امف 286 :1 .ماكحإللا يدمآلا :رظني .تاشقانملاو دودرلاو

 .259 "نراقملا هقفلل ةماعلا لوصألا .ميكحلا يقت دمحم (5
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 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا

 .عوضوملا يف اصن تسيلو ةرهاظ يلازغلا رظن يف ةيآلاف

 ولزن :ىلاعت هلوق وهو هيلإ هبتنا نم رأ مل ليلدب ىسوم نب دابن لدتساو=
 ل فلأ هلآ ركح تهبولق كيب رب ب , َتتَلأ ام اًم اعيمج ضا ا ىف ام ام تن ا

 دنع نم هنأ انملع دحاو رمأ ىلع بولقلا تدحو اذإف .[63:لافنألا] 2 هنت

7 
 راب نم عامجإلا ةيجح ديفت اهلك تايآلا هذه نأ دبل قيقحتلا دنعو

 ةلدأ فيظوت ىلإ رمآلا جاتحا كلذلو .ةيعطقلا ةلالدلا باب نم ال سانئتسالا

 .اهريغو ةنسلا نم ىرخا
 :ةنسلا نم -

 دقف ،ةنسلا ةلدأ ىلع اساسأ دامتعالا ناك ةلمتحم نآرقلا ةلدأ تناك ال
 ةمألل ةمصعلا تابثإ ىلع ىنعملا ةقفتم ةفلتخم قرطب ةديدع ثيداحا تدرو
 :كلذ نم .اهتملك هيف تقفتا اميف

 سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع بيبح نب عيبرلا هاور ام =
 .02)!لالض ىلع ىتمأ عمجيل ةنا ناك ام» :لاق ةف ينلا نع

 نم دحأ قح يف ةجح ةمألا هذه عامجإ نأ ىلع هب لدتسي» :ةتس وبأ لاق

 .(ة)اةموصعم اهنأ ىلعو ،ةمألا هذه

 :اهنم ةيضقلا هذه يف ةدراولا ثيداحألا ينالجراولا عمجو =
 .(4)«ةيلهاج ةتيم تام ربش ردق ةعامجلا ،قراف نما :ةث هلوق =

.3 

٢ 
 ي

 .112 ثةلكألا كىسوم نب داجن _(ا
 ،يمدكلا دنع ثيدحلا دروو .. 17 ص 1 جح .39 ثيدح .6 باب .حيحصلا عماجلا ؤعيبرلا _2

 ضيبئوعلا دنعو ."لالض ىلع ىتما عمتجت ال " ظفلب .49 :1 فنصملا ،يدنكلا-.ظ 10 شربتعملا
 ننسلا بتك ف دروو ."إطخلا ىلع يتمأ عمتبت ال ":ظفلب .6 أدتبملا ةكرب نباو-.9 3 ءايضلا

 .هبيرخت قبس دقو ،ةبراقتم ظفلاب

 .47 :1 ثبيترتلا ةيشاح إةتس وبأ _(3
 ىأر ¡ نَم : :لاق ة يبنلا نع اَمهنَع هللا يضر سابع نبا نع» يراخبلا دنع ثيدحلا ظفل _(4
 .اةيلِهاَج ةتيم َتاَم لإ تامف اًرْبيش ةَعاَمَجَلا قراف نَم هلف هبلع ربْنصْيلَف ههركي اتيش هريمأ 7
 .6664: ثيدح يدعب نورتس»] :ك يئلا لوق باب ©نتفلا باتك .يراخبلا حيحص

 ©رفكلا ىلإ ةاعدلا ريذحتو نتفلا روهظ دنع ةعامجلا موزلب رمألا باب .ةرامإلا باتك ملسم حيحص

>=   



 عامجإلا ليلك :ثلاثلا لصتلا :

 .(!)اذش نم ذوذشب 1 يلابي الو ةعامجلا عم 1 ديال =

 .(2)اةعامجلا مزيلف ةنحلا ةحوبجب نكسي نأ هرس نم) =

 مهلذخ نم مهرضي ال نيرهاظ قحلا ىلع يتمأ نم ةفئاط لازت ١ل)) =

 .ةانألا رمأي ىتح

 .(ه)برقأ ةضافتسالا ىلإ يهو ،داحآلا رابخأ تزواج ثيداحألا هذهف

 تدرو نإو يهو ةلالدلا ثيح نم ىوقأ ثيداحألا هذهب لالدتسالاو

 ديفي امب إطخلا نم ةمألا ةمصع وهو ءاهنيب كرتشملا ردقلا رتاوت دقف ،اداحآ
 دوعسم نباو رمعك ةباحصلا نم ريثك ناسل ىلع رهتشا رمأ وهو عطاقلا ملعلا

 .(5مهريغو رمع نباو سناو
 قداصلا ربخأ نم ربخال ةق ةقداصلا رابخأل ١ عاونأ ن نم ينالجراَولا لعج دقو

 ام وأ هب ثحي اميف قداص هنإ هنع لوقيو ةق يئلا هقدصي يذلاك ،هقدصب

 ةمألا هيلع تعمتجا لوق لكف ،ةلالض ىلع عمتجت ال هتمأ نأ نم هنع انربخأ

 اوعمتجا اميف مهقدص تبثف ‘تالالضلا ىدحإ بذكلا نأل هقدص انملع

 .3528:ثيدح

 1 لاق أ يتمأ ) عمجي ر ةل هللا لا :لاق ةز هللا لوُسَر ا 3 رمع نبأ ن نغع» يذمرتلا هاور _(1

 ."راثلا ىلإ ة ةش ةش ْرَمَو ،ةَعاَمَجْلا م عم هللا يو ةلالض ىلع ة دمحم
 موزل يف ءاج ام باب ء هنلا لوسَر نع نتفلا باوبأ .حئابذلا .حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس
 .2144: ثيدح ةعامجلا

 عم ناطيشلا نإف ةقرفلاو مكايو ةعاَمَجْلاب مكيَلَع» ظفلب رمع نبا نع يذمزتلا هجرخا ۔(2
 .اَةَعاَمَجْلا مرق ¡ ةئجْلا ة ةَحوبخُب ُ داَرأ ى نم فَعْبأ نيئئالا ( نم وهو بحاو

 موزل يف ءاج ام باب 5 هنلا لوسر نع نتفلا باوبأ .حئابذلا حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس
 .2142:ثيدح .ةعامجلا

 .امهريغو نيحيحصل ١ ف ةبراقتم ظ افلأب ثيدحلا درو _(3

 هللا رمأب ةمئاق ةمأ يتمأ نم لازي ال :لوقي ة يبلا تعمسا :لوقي ةيواعم نع يراخبلا ظفلو

 .!كلذ ىلع مهو هلا رمأ مهيتأي ىتح .مهفلاخ نم الو مملذخ نم مهرضي ال

 .3462:ثيدح .ةيآ ه يئلا مهيري نأ نيكرشملا لاؤس باب بقانملا باتك .يراخبلا حيحص

 .3640:ثيدح ءاةفئاط لازت ال» :ةص هلوق باب ةرامإلا باتك .ملسم حيحص

 .250 :2 ©تفاصنإلاو لدعلا .ينالجراَولا ۔(4
 -.دعب امف 175 :1 كىفصتسملا ،يلارعغلا-.70/69 :2 سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا (؟
 .542 :1 ،هقفلا لوصأ ،يليحزلا
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 53 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا
 .(ا)هيلع

 :عامجإلا نم -

 :بجاحلا نبا لاق 3مهعامجإ فلاخ نم ةئطخت ىلع تقفتا ةباحصلا نإ

 ليلد نع الإ دحأ ةئطخت ىلع عمجت ال ىمظعلا ةعامجلا نأ يضقت ةداعلاو

 هلجأل يعطق ليلد ىلع مهعالطا لوصحب عطقلا كلذ مزلتساف ،ينظ ال يعطق
 .2)انحن هملعن مل نإو "مهفلاخ إطخب عطقلا ىلع اوعمجأ

 ليلد ىلع راكنإلا ءانب همازلتسا يف تاداقتنا لالدتسالا اذه ىلع ركعيو

 حلصي الف ؛مهعامجإ فلاخ نم ةئطخت ىلع ةباحصلا عامجإ تبث نئلو .يعمس
 يف لطاب هسفنب ءيشلا تابثإو .روألا مزل الإو ،عامجإلا تابثإل هسفنب اليلد
 .ا3)ءالقعلا رظن

 هنأو ةصاخبو هب سناتسُي لب ،رابتعالا نم عامجإلا اذه ءاغلإ ينعي ال اذهو

 لك ءاهقف نإ ذإ ،مالسإلا خيرات لوط ىلع دتما لب ؛ةباحصلا ىلع رصحني م
 .فلسلا ودهتجم هيلع قفتا ام فلاخ نم ىلع راكنإلا دشا نوركني اوناك رصع
 موقي نأ ؛دراوملاو ءارآلا توافتو عئابطلا فالتخا عم ةداعلا يف ليحتسيو

 وه ليلدلا اذهو ىعطق ليلد ىلع لب ،ىنظ ليلد ىلع ليبقلا اذه نم قافتا

 .ةروكذملا ةنسلاو نآرقلا ةلدا عومجم نم رتاوتملا كرتشملا ردقلا
 قافتاب هتفلاخم زوجت ال ةجح عامجإلا نا هلك اذه نم ةيلمعلا ةجيتنلاو

 .(4)ج وجحم وهف هفلاخ نمو ،نيملسملا

 ءهضرا يف ةللا ةجح نيملسملا نا ،ىنعملا اذه ةيضاتإلا رداصملا ررقئو
 ءادتهالاو قح مهعابتاو ،مهممأ ىلع هلسر دعب هؤانمأو 5هدابع ىلع هتجحو

 كيلوأ ى :هلبق نيئيبنلا صصق ركذ دعب ي هيبنل ةلا لاق دقو .ةضيرف مهيدهب
 س م ے ےص م ‘ي م

 نم ةماعب ءادتقالا سيلو .[90: ماعنألا] : هرمأ ُههَدَميَف أ هللأ ىده نيذلا

 فلسلا راثآو هيبن ةنسو الفأ باتكب ملعلا لهاب ةودقلا نكلو .ماصو ىلص

 .190 :2 ©فاصنإلاو لدعلا .ينالجراَولا .)1

 .71 :2 ،سْمششلا ةعلط حرش ،يملاُسلا _(2
 .540 :1 هقفلا لوصأ .يليحزلا 3
 .9 :1 ،راثآلا بابل ،يديعسوبلا _(4

]   



 عامحال ١ ايلك : كل ك ١ لصفل ١

 نيب نوقرفي ةمئأ سانلل مهلعجو ةمكحملا ةللا مهلمح نيذلا رمألا يلوا نم
 .0!نوملعي مهو قحلا نومتكي الو لطابلاب قحلا نوسبلي الو ،لطابلاو قحلا

 .ىدهلا ةمئأ راثآو ق لوسرلا ةنسو ىلاعت ةنفأ باتك ةجحلا» :يبئؤوَعلا لاق
 يناعمب ةفرعملا لهآ تامو !ةق يئلاب دهعلا مداقت دقو .نيملسملا ءاملع عامجإو

 مارحلاو ©لالح لالحلاو دحاو نيدلاو سانلا فلتخاو ،ههوجوو باتكلا

 يبلا كرت ام .صيخرتلا و ديدشتلاو ،ماكحألاو دودحلاو ضئارفلاو ،مارح
 دعب سانلا قرتفا امنإو ،ةمايقلا موي ىلإ لدبتيال ةث ضبق موي هيلع هتما هف
 يبلا دعقم ةمئألا تدعق اذإ كلذو ،ءاملعلاو ةمئألا ثادحأ لبق نم مهلوسر
 هيحوو هرمأب 6هرثأو ا لوسرلا ةنس ىلع ءاملعلا رمأب ةمألا ف اوريِسَيل ة

 :1 1 لوأو ل وسلا اوعيطأو هللا ؟ اوخيطآ اونما 21 ياي : :كنف هلوقل ،هليزنتو

 نكي مل لوسرلا ةنسو ةلأ باتك ىلع ءاملعلاو ةمئألا تناك امف .[59:ءاسنلا]

 عمتجي نا هنيد ىلاعت ةللا مظع نكلو .ةمألا يف قارتفا الو ،نيدلا يف فالتخا
 .2)اةمايقلا موي ىلإ هفالخ ىلع اعم ةمئألاو ءاملعلا

 عيمج هيف فلتخي ملو \دحاو لوق ىلع مهداهتجاو مهيأر عمتجا نإف»

 فالخ زوجي ال امك ،دحأل هفالخ زوجي الو .ةللا دنع اقح كلذ راص ءءاملعلا

 .(ة)اةنسلاو باتكلا

 :عامجإلا دنتسم -2

 موقي لصأ ىلإ دنتسي نأ دبال .ماكحألل اردصمو اليلد عامجإلا دعي يكل

 .هناينب هيلع
 :ىلإ هدنتسم ىلع ءانب عامجإلا ةيضابإلا مسق دقو

 .فيقوتلاو صنلا ةهج نم عامجإ =
 .(4)لالدتسالاو داهتجالا قيرط نم عامجإو -

:3 

 .22 /21 :1 ،تاباوجلاو ريسلا ،نامع ءاملع !
 .11 :3 ،ءايضلا ،ييئوَعلا 2
 .ز 15 فحتلا ،يتازملا ۔(3

 .نايبلاو ةلدألا ،يطوثشلملا-.ظ 10 لاصخلا رصتخم يمرضحلا-.18 :3 ،ءايضلا ،يبئؤَعلا (4
 .و 5
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 ليصأتلاذاهتجا:ليألا باتلا

 :نيعون ىلإ ريخألا اذه ىمرضحلا فنصيو

 عامجإلاك ءاعيمج ةلبقلا لهأ هيلع عمجا ام كلذو ،هفالخ زوجي ال امهدحا _

 .ثاريملا لهأ نم هوحنو دجلا ثيروت ىلع
 ليبس ىلع ًأالّواتم لوقلل اطبنتسم ناك نمل هفالخ زوجي ىناثلاو _

 هيلع قفتم (ةيضاَبإلا ينعي) نيملسملل يار هيف ناك ام يف كلذو .داهتجالا

 لضفألاو .هيف مهتئطختب نيدي نأ زوبجي الو .اعيمج ةلبقلا لهأل ايار سيلو
 ءالولا ثاريم طاقسإو ماحرألا ثيروت ىلع مهعامجإ وحن كلذو ،هيف مهعابتا

 كرات ىلعو ،ادمع لتاقلا ىلع ةرافكلا بوجوو ؤدالوألا تاهمأ عيب زاوجو

 اهيف فقو دقو ضيحلا يف اهثطو اذإ جوزلا ىلع ةجوزلا ميرحتو .ةالصلا

 .(ا)هلحجي ملو اهمرحي ملف موق

 عامجإ ريخآلا مسقلاب ىتَع يمرضحلا نأ ميسقتلا اذه نم حضاوو
 .هب لمعلا دلقملا ىلع بجي احجار الوق هربتعا لب اةجح هلعجي ملو .ةيضابإلا

 قيضي ال نأ ةطيرش نكلو ليلدلاب كلذ هل نيبت اذإ هفالخ دهتجملل زوجيو

 .02)ةيداهتجا لئاسم هذه نأل ،هيف مهتئطختب اعساو

 هنأو سايقو داهتجا نع عامجإلا داقعنا زاوج ىلع نييلوصألا روهمجو

 .كلذب ةجح نوكي
 .(3)يربطلا ريرج نبا مهنمو ،هعنم ىلإ نورخآ بهذو

 اندمتعاو ،مهب نظلا اتسحأ الإو عامجإلا لها دنتسم ركذ لضفألاو

 فلاخي ملام اديلقتب وأ دييقتب مهلوق ناك ءاوس» مهدنتسمي ملع نود مهعامجإ

.3 

 .(4)ةنسلاو باتكلا نم اصن

 :يملاسلا لاق

 مهب نظلا نس حأ الإو ،وهف م اغ نإف ،ذنتسم هطرش و

 .6 فص - دي هب ال فلاخم صس _ ذ كانه سيل هنأو

 .و 11 /ظ 10 لاصخلا رصتخم يمرضحلا _(1
 .داهتجالا يف باوصلاو طخلا ثحبم يف ةيضقلا هذه ضرعنس _(2
 .196 :1 كىفصتسملا ،ىلارَغلا _(3
 .257 :2 فاصنإلاو لدعلا.ىنآالجراولا _(4
 .83 :2 ،سْمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا (5

  

 



 عامجالا يلك :كلاَتلا لصفلا 2

 نوكت نآ الإ ةنسلاو باتكلا صوصن فالخ ىلع عامجإلا دقعني الو

 .ىرخأ صوصنب ةخوسنم
 زاوج مهضعب ىعدا نإو .هب خسني د الو خسني ال عامجإلا نأ حجرألاو

 تاهمأ عيب عنمو سمخلا نم ةللا لوسر ةبارق عنم امل رمع لعفب اجتحم كلذ
 .01ةاكرلا نم مهبولق ةفلؤملا مهس لطعو .دالوألا

 نإف ءال اخسن ال صوصنلل ايقيبطت انايب ناك رمع لعف نا باوصلاو
 ،ىلعألا قيفرلا ىلإ لوسرلا لاقتناب عطقنا دقو ،ةلاسرلا نمزب دودحم خلا

 اذإ نكلو .المع الو املع رمثي ال هنأل ،ةيضقلا هذه يف لدجلا ىلإ ةجاح الف

 ملعي مل نإو ،فيقوت هنأ ملغ ةنسلاو نآرقلا بجوم ىلع ضرتعم عامجإ لصح
 - ربخ ىلع عامجإلا ءانب يف ةجحلا نوكتف .هيلع اوعمجأ هلجأ نم يذلا ببسلا
 الو .هيلع مئاق و صنلا نع عرف هنأل اهسفن عامجإلا يف ال - هنيعب هانلهج نإو

 .هيلع يضقي الو هلصأ عرفلا فلاخي

 رمأ هنأ رمخلا براش يف ة يبلا ربخب ةلاسملا هذهل ييئوعلا دهشتساو
 اوعمجأ مهنكلو .اةةعبارلا يف هلتقب رمأ مث {ةثلاثلاو ةيناثلاو :

 اوعمجأ مهنأ ملُعف هيلع بجاو ريغ هلتق نأو ،مدلا مارح رمخلا براش نأ ىلع

 هظفل انب لصتي مل نإو ،ةعبارلا يف لتقلا خسن ىلع مهفقو ة يبلا ناو كافيقوت
 .ةم هنع كلذ ين

 _ ه

 .76 :1 رهوجلا راثن ،يحاورلا-.267 :2 تفاصنإلاو لدعلا .ينآلجراَرلا ۔۔(]

 لجرلا ركس اذإ» :لاق ه هللا لوسر نع ةريره يبأ نع» :نابح نبا دنع ثيدحلا صن _(2

 .اهقنع اوبرضاف ةعبارلا ركس نإ مث ،هودلجاف ركس نإ مث ،هودلجاف ركس نإ مث ،هودلجاف
 دعب رمخلا برش يف داع نم لتقب رمألا ركذ برشلا دح باب دودحلا باتك نابح نبا حيحص

 .4511:ثيدح تارم ثالث

 ركس نإ» : ة هللا لوسر لاق : لاق . ةريره يبأ نعا ةعبارلا ف هقنع برض مدع هيف دمحأ ظفلو

 .اهقنع اوبرضاف ةعبارلا ف داع نإف ۔ هودلجاف ركس نإ مث ْ هودالجاف

 .اهليبس ىلخف  ةعبارلا ف ناركس لجرب ء هللا لوسر يتاف» : "يرهزلا لاق

 .7727:ثيدح ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ دنسم ؟مشاه ينب دنسم نمو ،لبنح نب دمحأ دنسم
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 3 ليصأتلاذاهتجا: :لالا باتلا

 .(!)هظفل

 داحآلا ربخو عامجإلا ضراعت -
 ن ة نذأ لوسر نع رهظو يأر ىلع ةمألا تقبطأ اذإ» :ينالجراولا لاق

 نإف ،ءاملعلا ليواقأ نم ةلوق نوكيو ىعارت ةياورلا نأ عيمجلا قفتاف هريغ

 ولو ،نيدهتجملا ليواقأ نم ةلوق ةياورلا تراص ةياور ىلإ مهليواقأ نع اوعجر

 ىلع ،ةعبرأ وأ ةثالثوأ نيتلوق مهعامجإو ةياورلا ريصت كانهف اوركني ملو اوقبطأ
 رمع رواش نيح ض فوع نب نمحرلا دبعل ىرج يذلاك .ت)امهفالتخا ردق

 اوفلتخاف ،هيف ءابو ىلع ماشلا مهماحتتا ناش يف نيرجاهملا هنن باطخلا نب

 ن لاقف هتجاَح ضع ي اَبَغَتُم ناكو فوع نب : نَمْحْرلاذبَع ءاج ىتح هيلع

 الف ضزأي هب متعمس اذإ :لوق ةزه هللا لوسر تغيَس املع اده يف يدنع
 ةللا ًدمَحَف لاق نم اًراَرك اوجرخ ًالَق اههب ْمتلأَو ضزاب ع عقَو اذإو هيَلَع اومدق
 .(3)افَرَصلا م مع

 ةباحصلا ينادا نم ردص اذإ هب لمعلا عسيو ةلوق ريصي امنإ مهضعب لاقو

 .(4)كلذ ىوس ام حرطيو ،ةعبتم ةنس نوكي هنإف مهلضافأ نم ردص اذإ اماو

 رمع فقومو ،ةدجلا ثاريم ثيدح نم هنن ركب يبأ فقوم كلذ نمو
 .نينجلا ةيدو سوجملا مكح نم هف

 ترهظ ةنس يف لصاألاو» :هلوقب جذامنلا هذه ىلع ينالجراولا بقعو

 .(5)!نيملسملا ليواقأ نم ةلوق دعت اهنأ :لنت تل نلا لوسر دعب

 عامجإلاراكنإ ةيضق -3
 يور اذإف ،داحآلا ربخب عامجإلا توبث زاوج يف ةيضابإلا ةملك فلتخت م

 .17 :3 ءايضلا ©يبئوقعلا _.(1

 .264 :2 ©فاصنإلاو لدعلا .ينالجراولا 2

 :يف ةصقلا ليصفت رظني _3

 .3304:ثيدح راغلا ثيدح باب ،ءايبنألا ثيداحا باتك ؛يراخبلا حيحص

 .5406:ثيدح نوعاطلا يف ركذي ام باب ©بطلا باتك ؛يراخبلا حيحص

 .4210:ثيدح اهوحنو ةناهكلاو ةربيطلاو نوعاطلا باب مالسلا باتك ؛ملسم حيحص

 .264 :2 ©تفاصنإلاو لدعلا .ينالجراولا _()4

 .265 :2 فاصنإلاو لدعلا .ينألجراولا -(5
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 عامجال ١ :ايلك :كل ك ١ لصفل 2 ١
 .جد

 ام بلغأ ف ةنسلاك ،اينظ اليلد ناكو هب لمعلا بجو ،قيرطلا اذهب عامجإ انز

 .(1 )تدرو

 هنأل داحآلا ربخب عامجإلا توبث ةيرهاظلاو ةيفنحلا ضعبو يلازغلا عنمو

 .هب عطقي ال داحآلا ربخو "ةرتاوتملا ةنسلاو نآرقلا ىلع هب مكحي عطاق ليلد

 .02)عطاق هب تبثي فيكف
 اداحآ لقن امو ،يعطق وهف ارتاوت عامجإلا نم لقن ام نأ حجارلا نكلو

 .لمعلا بجوي ينظ وهف
 قح يف هب كسمتي نم بهذم نالطبب عطقن انسل» اننأ ىلازغلا حرص دقو

 .(3)«ةصاخ لمعلا

 :ني كل ا اندم -

 بناج ىلإ امئاق ماكحألا ةلدا نم اليلد عامجإلا تابثإ ىلع ةيضابإلا عمجا

 ركذو .اه ماظنلا ميهاربإك ،'ههتيجح ركنأ نم ىلع اودرو .ةنسلاو باتكلا
 لوق ناك نإو هتجح تماق لوق لك نع ةرابع ماظنلا دنع عامجإلا نأ يلاغلا

 .(6)دحاو

 مامإل لوق ف ةجحلا اوربتعاو }ةعيشلا نم ضفاورلا ضعب هدر امك

 .(7)الف الإو ةجح راص مهعم مامإلا ناك نإف ءاملعلا عامجإ ف ال موصعملا

 62 فاصنإلاو لدعلارصتخ حرش ،يجخامشلا-.265 :2 فاصنإلاو لدعلا .ىنالجراولا (!
 0 .ظ

 .216 :1 ءىفصتسملا ،يلاَرَعلا-.265 :2 ©فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا (2
 .217 :1 كىفصتسملا "يلازغلا 3
 نوبلطيو ،مهتقرف قافتا الإ نورقي الف جراوخلا نم ةيضابإلا امأ» :لوقي نم دجن اذه عمو ۔(4
 .286 :2 .تخاش فيزوج :اهبتك .لوصأ ةدام .ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد- .ااعيج مهعامج
 ،يملاُسلا-.و 157 ،ةمغلا فشك ،يوكزألا-.246 :2 فاصنإلاو لدعلا ،ينآالجراولا 5
 :لاقو.73 :2 ۔سْسُشلآ ةعلط حرش
 .مالم هنإف هريغو ماظنلا هدوجو ىفن نإو

 لوحفلا داشرإ ،يناكوشلا- .245 :3 لوسلا ةياهن ،يونسألا - .286 :1 ،ماكحإلا .يدمآلا
 .194 ،هقفلا لوصأ يف زيجولا "ناديز ميركلا دبع-.65

 .173 :1 ىفصتسملا يلازغلا ۔(6

 -.112 شةلكألا ىسوم نب داجن-.269 ،نراقملا هقفلل ةماعلا لوصألا .ميكحلا يقت دمحم 7
 .و 157 ،ةمغلا فشك ،يوكزألا
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 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا

 نينثا يف لصح ولو ،ةجح ناك ال هلوق نم انئاهقف نم ةئاملا الخ ول» :اولاقو
 .(!)ا!ةجح ناك

 باصأ نم لك نأ اومعز» امل جراوخلا نم ةيرفصلا عامجإلا ضقن امك
 ةمألا هيلع تعمتجا ام اوضقنف ،هلام ةمينغو هيبس لحي كرشم وهف .ابنذ

 .نوملسملاو ث يبلا هب مكح امو "نآرقلا هب قطن امو

 قيرط نم ناك ام الإ ة ىبنلا نع ةيورملا رابخألا اوقئا» اذه لجأل

 .(ة؛نوكرشم مهدنع مهيفلاخم عيمج نأل ،مهتمئأ
 ىلإ ةدوعلاب عزانتلا دنع انرمأ نارقلا نأ يف نيركنملا ءالؤه ةلدأ صخلتتو

 امهو .[59:ءاسنلا] ه لوسلا هلأ لإ ُوُدرق يك يف ْمثَعَرتَ نكل هلوسرو هلا
 .عامجإلا ال ةنسلاو باتكلا

 .ةر الف عامجإلا عقو اذإ امأ "عزانتلا دنع اذه نأ باوجلاو

 ءىش نم هيف عَملخأ :ىلاعت هلوق لثم نم ىرخأ تايآ ىلإ اودنتسا امك

 هللا ىلب أوُمتَعَأَو ل :كلذك هلوقو .[10:ىروشلا] هه هلأ لإ :ةمكح

 فالتخالا نع يهن تايآلا هذه يفف .[103 :نارمع لآ: أُقَرَمَت الو اًعيِمَج
 .عامجإلا ىلإ عوجرلاب رمأو

 ،ءارآلا قافتاو ءاقللا رذعتل عامجإلا رذعتب لوقلا ىلإ نوركنملا دمعو

 ضعبلا نامتك لامتحاو رامعألا رصقو ماهفألا فالتخاو نادلبلا دعابتل

 هعم رذعتي امم ،قافتالا لوصح لبق مهئارآ نع ضعبلا عوجرو 3ملعلل

 . عامجإل ا

 امم يهو ،سانلا ىلع مهؤارآ ىفخت ال موجنلاك ءاملعلا نأ باوجلاو
 مهنأ ءاملعلاب لصاح نسحلا نظلا نأ امك ،اهترهشل نادلبلا ربع هلقن لهسي

 ريغ ارمأ مهقافتا ناكمإ ناكف ،قحلا لوق نع نوتكسي الو ملعلا نومتكي ال
 .ريسع

3 

 .269 نراقملا هقفلل ةماعلا لوصألا .ميكحلا يقت دمحم _(1
 .و 12 نيدلا لوصا ،يطوثللا _(2
 .9 /8 :2 .عماجلا ةكرب نبا -)3

    
 



 عامجإلا هايلك :ثلاتلا لصتلا

 ةباحصلا رصع ف عامجإل ا لصح دقو ناكمإلا لئالد ربكأ عقاولا نإ لب

 .'!)ةيلاتلا رصعألا ين هنم عنمي امف

 ليبس َرَع يتيوت :ىلاعت هلوق هيجوت يف ماظنلا ةلاقم ينآلجراولا لقنو

 عابتا ادحا مزلي الو ،ةريثك لاصخ ناميإلا نأ» .[115:ءاسنلا ه ينموملا

 .اهيلع مهعبتي ام ملعي ىتح نينمؤملا
 طلتخاو ،ماظنلا نم ماظنلا لحنا دقفا :رخاس يمكهت بولساب هيلع درو

 ناميإ هنأ ملعي ىتح نينمؤملا ليبس عبتي الأ يماعلا فلك ولف .مالظإلاب راونإلا
 ."مهعابتا فلك نيذلا نينمؤملا نم ملعأ يماعلا ناكل ،ةعاط وا

 نم كلذ هل سيل ذإ» ،عامجإلا ةلاحتسا هئاعدا يف ةيلقعلا ةجحلا همزلا مث

 باجيإ هبسحف ،عامجإلا لبق نم هتلاحإ ىعدا نإ آلإ ،ةنس الو باتك الو لقع

 .عامجإلا نم هتلاحإ لبق نم عامجإلا
 ىلإو ،لاحاأ ،امهريغ ىلإ نيرفاكلاو نينمؤملا ليبس كرتي هنأ ىعدا نمو

 .(3)ا!باصأ امهدحأ

 عامجإلا ركنم مكح -

 ،هعابتا بوجوو عامجإل ١ ةيجح ىلع نينلوصأآل ا ةملك تقفتا نئل

 ركنأ نم ىلع مكحلا ىلع اوقفتي مل مهنإف ،هتيجح يف فلاخ نم ىلع راكنإلاو
 .عامجإلا هيلع عقو ام ركنأ وأ ،اليلد عامجإلا

 ضرأ ىلع رمألا ليزنتو طانملا قيقحت دنع راظنألا فالتخا ببسلاو

 فالخ ىلع رمألاو ،اهيف عامجإلا يعدا لئاسملا نم اريثك ةمث نإف .عقاولا
 .كلذ

 .ةماعلاو ةصاخلا هيف كرتشت عامجإ = :ناعون عامجإلا نأ هيلع قفتملا نكلو

 اهقحمو اهقسافو اهنمؤمو اهلهاجو اهملاع ةمألا هيلع تعمتجا ام وهو

:3 

 - .18 :1 =طم .ظ11=خم ربتعملا ،يمدكلا :عامجإلا يركنم ةلدأ ليصافت رظني ا
 ةبهو - .78 /77 :1 ،رهوجلا راثن ىحاورلا-.252 /249 :2 فاصنإلاو لدعلا ،ينالجارولا
 دبع نبا = .دعبامف 286 :1 ماكحإلا يدمآلا :ىلإ لاحاو .549 /546 :1 ءهقفلا لوصأ ،يليحزلا
 .211 :2 ،توبثلا ملسم حرشب تومحرلا حتاوف ،روكشلا
 .246 :2 فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا 2

 .247 /246 :2 ثفاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا 3

]   



 3 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا

 ةصاخلا عامجإو = .ةيعطق ةجح عامجإلا اذهف .رتاوتلاب انيلإ لقنو ،اهعدتبمو
 .'!)ةينظ ةجح اذهف كرتاوتلاب لقني مل وا نيدهتجملا قافتا وهو

 ةالصلا وأ نآرقلاك.ةرورضلاب نيدلا نم ملع امم هيلع اعمجم ركنأ نمف
 كرش وأ ،روهشملا ريغ هيلع صوصنملا دحاج كرش يف فلتخاو .اة)كرشم وهف

 ححصو .تنبلا عم سدسلا نبالا تنب قاقحتساك ،يفخلا هيلع عمجملا دحاج
 .ملعي مل اميف فقولا فلكملا ىلع بجاولا نأل ،هكرشب لوقلا شيفطا خيشلا

 .0ة)راكنإلاب فراقم كلذو ،فراقي مل ام رذعي امنإو
 عسي ال» :لاقف ،نيملسملا يأر هيلع عمتجا ام عفد نمع يِطوثننما لئسو

 .(4)(هرفك يف كش نم لهج عسي الو ،هرفك لهج
 ىلإ فرصني قالطإلا دنع رفكلاف ‘كرشلاو رفكلا نيب نوقرفي ةّييضاَبإلاو

 نود رئابكلا فارتقا ىلع بترتيو ثةلملا نم جرخي ال يذلا ةمعنلا رفك
 تايعطق نم ءيش راكنإب نوكيو .ةلملا نم جرخُم وهف كرشلا امأ .اهل لالحتسا

 هنأ ىلإ ةيضابإلا ضعب بهذ كلذلو .يعطقلا عامجإلاب تبث ام اهنمو ،نيدلا
 .يعطقلا عامجإلا رابتعاب لوألاف .ةمعن رفك رفاك هنأ ىلإ نورخآ بهذو ،كرشم
 .5ينظلا رابتعاب يناثلاو

 يا _ انخيش لاق :لاق» :يرابلا حتف يف رجح نبا هيلع صن ام اذهو
 هدييقت ،عامجإلا ركنم ريفكت يف حيحصلا ،يذمرتلا حرش يف _ يقارعلا ظفاحلا

 .06»«رتاوتلاب هبوجو ملع ام راكنإب

 عامجإلا ليلدل ةيلمعلا ةميقلا :عبارلا ثحبلل
 ناكمإ مدعب موق ةيرهاظلا ىلع مهدر ف روهمجلا ةلدأ مهأ نم ناك

 .يلعفلا عوقولاو يلقعلا ناكمإلاب لالدتسالا وه {ةباحصلا رصع دعب عامجإلا

 .78 :2 سْسنثلا ةعلط حرش ،يملاسلا-.و 3 ،ةسوفن لزاون بيترت ،شيفطا _(1
 .9 :1 لصألا لماش /.23 ،صلاخلا بهذلا ،شيفطا _(2
 .9 :1 لصألا لماش ،شيفطا _(3
 .ظ 6 ۔تالاهجلا .1 -(4

 .و 3 ،ةسوفن لزاون بيترت ،شيفطا (؟

 .199 ،داحلا فيسلا ،يبونقلا _(6

] <   



 عامجال ١ ايلك :ك ك ١ لصفل ١

 يقيقح عامجإ اهضعب ،عامجإلا اهيف لقن امم لئاسملا تائم هقفلا بتك يلو
 .يئزج عامجإ اهضعبو ،ناكرألا لماك

 رئاس نع ادرفنم اليلد امئاد سيل عامجإلا نأ هلافغإ زوجيال يذلا رمألاو
 دارملا ىنعملا نيبي وأ اهدكؤي ،ةّنّسلاو باتكلا ةلدأل ارزاؤم دري دق لب .ماكحألا

 ىضقي ةمألا يدهتجم قافتا هنأب هفيرعت نإ ذإ .ةدراولا صوصنلا كلت نم

 وأ هتوبث يف ايعطق وأ اصن ناك امف ،ايداهتجا هنوكب يعرشلا مكحلا دييقتب
 تماق ىتلا لئاسملا امأ ؛هل اديكأت نوكي نأ ودعي ال هيلع عامجإلا نإف ،هتلالد

 ©نيعم مكح ىلع اهيف ةمألا تعمجأ مث ،ليلد اهيف نكي مل وأ .ينظ ليلد ىلع

 .هتفلاخم عنمي وأ ذئدعب اهيف داهتجالا عنمي عامجإلا اذه نإف
 .ةيهقفلا لئاسملا نم ريثك يف عامجإلل عساو رامثتسا ةيضابإلا رداصملا يفو

 باب يف ةيلمعلا هترمثو ،ليلدلا اذه ةيمهأ نايبو ليثمتلل اهضعب درون
 .داهتجالا

 :تادابعلا يف -1

 :تاراهطلا يف -

 ةالصلل مميتي نأ رفاسملل سيل هنأ اوركذ :ةالصلا تقو لبق مميتلا =

 ةلصلا لإ رشق ادإ اوداع تكرذلا امأ < ةيآلل ،اهتقو لوخد لبق

 مُكَلَجَرآَو مكيمورر وحمو -. ارَمَنا لإ مُكَيديَآَو مكمموُج ؤ اونغ
 اج وأرَفَس َمَس لع وأ حيصت متك نلو اورَمعاَم ابنج اًبشج ممتكنإَو نيبعكلا

 ابيط اكح د أوُمَميَسَف ءام اوذحت َمَلَق ءاسنلا مك وأ طبآَتَلأ َنَم َِم مكنت أ

 ةالصلا اهب هصقلاو .[6: ةدئاملا] ة هت ر هني مكيريأو او ہ.كيوجوب اوُخَسَماَ

 نأ تعمجأ ةمآلا نأ ريغ» .تقولا لبق ةراهطب اهمدقتي نأ هل سيلف ،ةدوهعملا

 مكح يقبو .عامجإلل كلذ مّلُسف ،تقولا لوخد لبق ءاملا ةراهطب مدقتي نأ هل

 ىلاعت ةلأ نم ةصخر ءاملا ةراهط ميدقت نإ ذإ ،لوألا رمألا ىلع مميتلا
 .(!»همكح ىلع ديعصلا ةراهط تيقبو كاهانلبق

:3 
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 .340 /339 :1 عماجلا ،ةكرب نبا 1

239 
    

  



 ة ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا

 اهؤطو مرحمف اضئاح تناك اذإ اهنأ ىلع اوقفتاو» :ةضاحتسملا ءطو =

 تارومأملا رهاوطلا مكجب اهيلعو اهل موكحمو .عامجإلاب ةرهاط (ةضاحتسملا) هذهف

 .01)!هل ىنعم ال ،هَرك نمم ةلاحلا هذه ىف اهنطو نم ةهاركلاف 5ةًالئصلاب

 قرعلا مدف ،هجرف يف اهجرف نم مدلا رهظ اذإ اهنطو زاوج ىلع اوعمجاو»
 نأ اوعمجأو .اهمد رثك نإو ةضاحتسملا ءطو بجوي مهنم قافتالا اذهو .هلثم
 هراكلاف ،يأر هليزي ال عامجإلاو ؛ضيحلا لاح يف الإ اهجوزل جرفلا ةحابم ةارملا
 .2)ا!ليلد ىلإ جاتحم ةضاحتسملا ءطول

 لبقو ضيحلا مد عاطقنا دعب ةأرملا نايشغ يفو :لسغلا لبق ضئاحلا ءطو =

 امنيب .هعنم ىلع روهمجلا نأو ،ءاملعلا نيب فالخلا ةكرب نبا ركذ "لاستغالا

 دعب ضئاح ريغ ةأرملا نوك ةججب ،هزاوج ىلإ 6تاةّيفنحلاو ةيضابإلا ضعب بهذ
 .اهؤطو زوجيف ارهاط ربتعتف ةالصلاب ترمأ ذئنيح اهنأل "مدلا عاطقنا

 مهعامجإو ،مدلا عاطقنا لبق اهنايشغ ةمرح ىلع عامجإلا روهمجلا ةجحو
 ةجحلاف إمدلا عاطقنا دعب كلذ يف اوفلتخا مث .لاستغالا دعب كلذ زاوج ىلع

 ىلع اوعمجي ىتح ثعامجإلاو نيقيلاب تباثلا رظحلا ىلع ءاقبلاب نيلئاقلا عم
 .4)ءط ولا ةحابإو هعافترا

 ضيحلا عامتجا ةلأسم يف ةيضابإلا فلتخا :لمحلاو ضيحلا عامتجا =

 لاقو ،اضئاح كلذب نوكتو ةلصلا عدت مدلا تأر اذإ مهضعب لاقف ،لمحلاو
 .لمحلا عم ضيحلا هللا لعجي ملو اةضاحتسملا ةلزنمب اهنإ رثكألا

 هللا نأل حصأ هل ةجحلاو ،قحلاب هبشأ وه لوقلا اذه نأ ةكرب نبا ركذو

 لماحلا هجوز قالط لجرلل حاباف ،لماحلا ماكحاو ضئاحلا ماكحأ نيب قرف
 قلطملا نأ ىلع مهعامجإ دقعنا دقو .ضئاحلا قالط حبي ملو .ةنسلل قالط هنأو

 ريغ نم رهاط يهو اهقلط نإو ،ةنسلل اقلطم نوكي ال ضئاح يهو هتجوزل
 .ةراهطلا مكح : اهنأل ،ةنسلل قلطم هنأ لماح يه وأ ضيح

 .215 :2 .عماجلا ةكرب نبا _)1

 .216 /215 :2 ،عماجلا ،ةكرب نبا _(2
 .301 :1 ثنايبلا عئاور ،ينوباصلا يلع دمحم - .16 :2 \طوسبملا ‘يسخرسلا _)3

 .374 /373 :1 ،عماجلاءةكرب نبا _(4

    



 عامحمالا ايلك :ثلاتلا لصفلا

 ةجح عامجإلا ناب اهمتخ مث ،روهمجلا يار حيجرتل ىرخأ ةلثمأ ركذو
 اهتوبث لعب اهيلع زوجحم الو داسفلا اهقحلي ال هللا ججحو ،هللا

 .1 )!بالقنالا

 الَو :ىلاعت هلوق يف ءطولاب ةرشابملا ةكرب نبا رسف :ةرشابملا ريسفت =

 كلذ ىلع لدتساو .[187 :ةربلا دحسَسلا يف ومع شنو رورتن

 مهعامجإ يفو .هفاكتعا دسمي ل فكتعم وهو هتأرما لبق اذإ هنأ اوعمجأا مهنأب

 .02جرفلاب الإ نوكت ال ةرشابملا نأ ىلع لدي ام كلذ ىلع

 :ةالصلا يف -

 ةلا لوسر ةنس نم هنأ سانلا عمجأ» ةيفاصلا ةنونيدلا يف درو :ناذألا=

1 

 ال تقولل هنأ ةيوقت اذهو تقولا تاوف دعب ناذأ ال هنأ اوعمجأ دقو» ."ةت
 .ا3)اتقولل نذؤي هنأ اوعمجأ مهنأ عم ثدعب ال هنأ امك لبق

 ال دوك متي لي بعلو ازه اكوذختآ ةلصلا َلِي ميات ادو : :ىلاعت لاق

 موت نم ةزَلَصلل ون ادإ اونما نلآ اهثأتي ل :لاقو .[58:ةدئاملا] : َنوُلقَ

 .[9:ةعمجلا] ه ةَعُمُجْلا
 :نيتيآلا نيتاه يناعم ضعب نايب يف ةكرب نبا ركذو

 ىلع اوقفتاو .تاضورفملا تاولصلا هب دوصقملا ناذألا نأ ىلع اوقفتاو"

 ةعامجلا نم ائيش كردأ نم نأ ىلع اوقفتاو .ةماقإ الو هل ناذأ ال عوطتلا نا
 .(4)«ةماقإ الو هيلع ناذأ الف

 دبعلاو رفاسملا ىلع سيل انباحصأ لاق» :ةكرب نبا لاق :ةعمجلا بوجو =

 طقسو ؛مامإلا عم اهولص اهورضح اذإو ‘كلذ ىلع عامجإلل ،ةعمج ةأرملاو
 اوكرتو ،هب اورمؤي مل امب اوئأ مهنأل \ءيش كلذ نم يسفن يفو .مهنع ضرفلا

 ظح الو .ملعأ هللاو ©مهيلع ايقاب ضرفلا ىراف .هب اورمأ يذلا ضرفلا

 .207 /206 :2 .عماجلا ةكرب نبا _.(1

 .41 :2 .عماجلا ةكرب نبا 2

 .200 ،ةيفاصلا ةنونيدلا حتف نب سورمع 3
 .439 :1 ،عماجلا{ةكرب نبا ۔(4
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 3 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا

 .(ا»؛صنلاو قافتالا عم رظنلل

 زوجي ال ذإ ،داهتجالا دعاوقل مارتحاو قحلل فاصنإ بيقعتلا اذهو

 .صوصنلا دراومو عامجإلا ىلع جورخلا
 اهيلع ضرحو ديعلا ىلص ة ىبلا نأ ةرتاوتملا ةياورلا» :ديعلا ةالص =

 ناكل ضرفب تسيل اهنأ عامجإلا الولو ،اهيلإ ءاسنلا جورخب رمأ ىتح ،اهب رمأو
 .ت)اهضرف بجوي ديكاتلا اذه

 ةالصلا كرات يف انباحصأ» فالتخا رفعج نبا ركذ :ةالصلا كرات مكح =

 .اهلعفي ىتح برضي :نورخآ لاقو 5اهتقو تاف اذإ لتقي :مهضعب لاقف ءادمع

 بجوي رظنلاو .برضلا هلتقي وأ ةالصلا لعفي ىتح برضلا هنع عفري الو
 ةمألا نأل .لتق اهضرف دحج اذإف .ارقُم اهضرفب ناك ام لتقي ال نأ يدنع

 .(ة)«هيلع لتق ال ةاكزلاو مايصلاو جحلا رخ رخؤم نأ تعمجأ

 .(&ةيفالخ ةلأسملاو ،هلتقب نيلئاقلا ةلدأ دروا مث
 :ةاكزلا يف -

 ي رقبلاب اهقاحلإو سيماوجلا يف ةقدصلا بوجو ىلع سانلا عمجاو» =
 زعملاو نأضلاك ،رقبلا ىلع ةلومحمو اهيلع عقاو رقبلا مساو ،ةقدصلا مكح

 .(ة)ارخآلا ىلع امهدحأ لومحم

 :جحلا يف -

 جحلا لاخدإ جحلا رهشأ يف ةرمعلاب لهأ نمل نأ ىلع نوملسلا عمجا» -
 نأل .زبي مل كلذ زاوج ىلع مهعامجإ الولو ...فاوطلا حتتفي مل ام اهيلع
 .06)«عامجإلا عم رظنلل ظح ال هنأ ربغ .جحلا نود 77 لعج مارحإلا

 يف فاوطلا نأ اوعمجأو .زوبي ال دجسملا جراخ فاوطلا نأ اوعمجا» =

 فاوطلا نأل 5زبي مل عاجإلا الولو .زئاج اهيف ةالصلا نع يهنملا تاقوألا

 .572 :1 ،عماجلا ،ةكرب نبا _(1
 .590 :1 .عماجلا ةكرب نبا _(2

 .13 :2 عماجلا رفعج نبا _(3
 .14 /13 :2 عماجلا رفعج نبا _(4
 .621 :1 عماجلا .ةكرب نبا _(5

 .315 :3 ،عماجلا رفعج نبا _(6
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 3 عامجإلا هايلك:ثلاقلا لصتملا 7

 .(1)((ةالص

 :تالماعملا يف -د

 . :عويبلا يف -

 .تعيب يف نيطرش نع ىهن هنأ ل يبلا نع يور
 مالغلا لجرلا عيبي نأ وهو ۔هب عيبلا لاطبإ ىلع سانلا قفتا ام اذه»

 ناقفتي نمث وأ مولعم نمثب امالغ يرتشملا هل عيبي نأ ىلع مولعم نمثب هريغل
 .ة)اةمألا عامجإب عيبلا يف زوجي ال هوحنو اذهف .هيلع

 :ةبحلا يف -

 ؤضبق الو لوبق الب حصت مهضعب لاقف ؤةبهلا مكح يف سانلا عزانت»
 ةبهلا حصت ال مهضعب لاقو غضبقي مل ولو لوبقب الإ حصت ال نورخآ لاقو
 تبث ام ليلدلاو ءاذه بجوي رظنلاو .انباحصأ لوق اذهو .ضبقو لوبقب الإ
 .ةنيدملاب هل تناك الخن هتنبا ةشئاعل بهو قيدصلا ركب ابأ نأ نيلقانلا لقنب

 :اهوبأ اهل لاقف ‘كلذ يف ةشئاع تملكتف اثاريم هلعج ةافولا هترضح املف

 .ثراولا لام نآلا هنإو ،هيضبقت مل كنإ كةينب

 ةبهلا نأ ىلع اذه لدف ...هيلع ركنأ الو كلذب هباع ادحأ نأ لقني ملف

 .بهاولا كلم نع لقتنت مل ضبقت ملام
 مكحلا راصف .هل مهنم ابيوصت همكح ةرو راكنإلا ةباحصلا كرت ناكو

 .(4ه)«عامجإلاك كلذب مهنم

 هتجحو .ةلالدلا يف عطاق ريغ وهو ،©يتوكسلا عامجإلاب لالدتسا اذهف

 . .326 :3 ،عماجلا رفعج نبا (!
 ىهن ف هللا لوُسَر ثأ هج نع هيبأ نَع ربَْعُش نُب ورمع نَع» ىئاسنلا دنع ثيدحلا صن ۔(2
 .نمضي مل ام حبرو ميب يف نيَطَنشَو مْيبَو وفلَس نع
 .4575:ثيدح ،عيبو فلس ،عويبلا باتك ‘ىرغصلا ننسلا
 ۔امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع دنسم مشاه ىنب دنسم نمو ،لبنح نب دمحأ دنسم
 .6759:ثيدح

 .2516:ثيدح ؛عيب يف نيطرش نع يهنلا يف باب ،عويبلا باتك نمو ©يمرادلا ننس
 .يدنكلا- .ظا1 .ةيادهلا دعاوق "يوزنلا - نم لك صنلا لقنو-.19 :1 ،عماجلا ،ةكرب نبا (3
 .41 :1 ؤتفنصلا

 .416 /415 :2 ،عماجلا ،ةكرب نبا (4
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 7 ليصأتلاذاهتجا :لزألا باتلا

 .هب لمعلا ةيضابإلا حجرو .ةلاسملا يف ءاهقفلا نيب فالخلا عقو كلذلو ةينظ

 لوبقلا :ناطرش اهيف رفوتي مل اذإ ةبهلا ةحص مدع ىلع مهتملك تقفتاف

 .ضبقلاو
 :ةيصخشلا لاوحألا ف -3

 :ثيراوملا -

 ملو ،ةلالك ثرو اذإ لجرلا نأ كلذ يف مهنيب فالخ ال ملعلا لهأ عمجا"

 ادعاصف نيتنثا اتناك نإ امهنأو .فصنلا تخالل نأ ،امأو بأل اتخأ الإ فلخي
 ظح لثم ركذلل مهنيب لاملا نإف ءاسنو الاجر ةوخإ اوناك نإو "نيثلثلا امهل نأ

 ...نييثنالا

 ماقم نوموقي بألل تاوخألاو ةوخإلا نأ مهنيب فالخ ال اعيمج اوعمجاو

 .(!»مهبايغ دنع مألاو بألا نم ةوخإلا

 أ ,هلو ةآرمارآ ًةلكَح ترون لجر ےراگنإو ل ةيآلا ريسفت را

 مهف َكِلَذ نم رك / ٤ اوناك نإف رشذشلا 4 امهنم دح لحلو و يلكلَك ت

 نأ اعيمج اوعمجا» :يفاكلا دبع رامع وبأ لاق .[12: ءاسنلا لتلا ف :كر
 كلذ نم رثكأ اوناك نإف كسدسلا امهنم دحاو لكل نأ .مأل تخأ وأ خا كلذ

 ركذلا ظح هيف يوتسي ثلثلا ف ءاكرش مهف كاثانإو اروكذ وأ اثانإ وأ اروكذ

 .2«ىتثنأل او

 ال ةدجلا نأو ...با نكي مل ام ثري دجلا نأ هيلع ةمألا تعمتجا اممو"
 عم الو الع نإو بألا عم نوثري ال مألا نم ةوخالا نأو .مألا عم ث

 .0ة)!ثيراوملا يف ريثك اذه وحنو .لفس نإو دلولا

 :بسنلا ف 7

 دحاب قحلي ال هنأ تملع اميف مهنيب فالخ ال راصمألا ءاهقف عمجأ»

 .ادساف وأ ناك احيحص ثنيمي كلم وأ حاكن نم الإ ،مالسإلا يف هقحلتسي دلو

 .ظ2 "ثيراوملا راصتخا .رامع وبأ .1

 .ظ2 ثيراوملا راصتخا رامع وبأ _2

 .ظ10 .لاصخلا رصتخم .يمرضحلا -)3

    



 عامجإ ا;زيلك:ثلاقلا لصتملا

 يف شارفلاو .شارفلا بحاصب قحال دلولاف ،نيمي كلم وا حاكنلا ناك نإف
 لهأ عمجأ...ادعاصف رهشأ ةتس مامتو ،ءطولا ناكمإ عم حاكنلا دقع ةيجوزلا
 ىلإ ادعاصف حاكنلا موي نم رهشأ ةتس مامت يف الإ قحلي ال دلولا نأ ملعلا

 .(1»هاندأ يف اوفلتخي ملو لمحلا ةدم ىصقأ يف اوفلتخاو .لمحلا ةدم ىصقأ

 :ةيعرشلا ةسايسلا يف 4

 .02)اةدحاو ةريس يف نيمامإ ال نأو ،ةمامإلا دقع عامجإلا نمو»

 هوجو نم هجوب هتمامإ تتبث اذإ مامإل ا نأ نيملسملا نم ملعلا لهأ عمجاو»

 عامجإ وأ هيبن ةنس وأ هللا باتك فلاخي مل ام ،ةبجاو ةمزال هتعاط نا ،قحلا

 .(ق)اهرصع يف نمم ملعلا لهأ عامجإ وأ ،هلبق نم نيملسللا
 :ةءاربلاو ةيالولا ف -5

 ةمينغو نيملسملا ءامد نأ ملعي نأ ،هب ةفرعملا فلكملا ىلع بجي امموا
 لوسرلا لوقل كلذو .مهعم يذلا ديحوتلاب ةمرحم مهيرارذ يبسو مهلاومأ

 اوتؤيو ةالئصلا اوميقيو ةلأ الإ هلإال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترما» :ةفل
 .4)اهقجب الإ مهلاومأو مهءامد ينم اوعنم كلذ اولعف اذإف قاكررلا

 هلوق يف "نآرقلا نم صن هنأل ،ةمآلا عيمج نم اذه ىلع عامجإلا عقوو

 مهل اوذئناو مشزرشخاو رودو رهستو ثح يكرمنآ اونقل :لاعت
 ر

 1 ح ز - ! <22; ۔ سإ 2 ,2 !وح ,۔۔ ے < م ر س ي ٤ م۔ 42 ه

 َنإ مَهَليَس أولَحَم ةركلا ازتاءو ةزملا اوماَمأَو اوباَت نك دَصرَم لك

3 

 .24 /23 ث،نوفلخ نبا ةبوجأ ،نوفلخ نبا ۔(ا
 .14 عضولا باتك ،يئوانجلا ءايركز وبأ _(2
 .ظ445 ةماقتسالا .يمدكلا _-)3

 نع» يراخبلا يف هصنو .ةريثك قرطب .مهريغو ننسلا باحصأو ناخيشلا هاور ثيدحلا _(4
 اَدُمَحُم نأو هللا الإ ةلإ ال نأ اوذهنشي ىنح سانلا لتاقأ نأ تزيأ لاق ةق هللا لوُئسَر أ َرَمُع نبا

 قحي الإ ْمُهَلاَوْمأَو ًمْهَةاَمد ينم اوُمَصَع كي اولعف اذإق ةاكرلا اوئؤُيَو ةلصلا اوُميِقْيَو هللا لوُسَر » ؟;, ٠ د؟,۔٠؟۔ ة ه ۔,۔ » , ه ۔ ۔ 23 ه إ ۔ ...2 ,۔ س .ه -. ه ]ه۔ ,,م ك ۔
 ٤ 1 .هللا ىّلَع مُهباَسحَو مالسإلا

 ٨مهليبس اولخف ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأو اوبات نإف : باب ،ناميإلا باتك ،يراخبلا حيحص
 .25:ثيدح

 .56: ثيدح هللا الإ هلإ ال : اولوقي ىتح سانلا لاتقب رمألا باب ناميإلا باتك ملسم حيحص
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 ليصأتلا ذاهتجا:لؤألا باتلا 3.

 هه ۔ے 7 + ے آ
 .(!)[5:ةبوتلا] : ميحر روفغ
 رانلا نم لفسألا كردلا يف مهنأو ،نورفاك نيقفانملا نأ ةمألا تعمجاو

 فصو دقو .ةرخآل ف رافكلا عمو ءايندلا ماكحأ يف نيملسملاو ىئلا عم مهناو

 سو ا م

 ِتَتْفَسُمْلاَو نقتملا دلا بزحل ل ،ةمايقلا موب سانلا لزانم نلأ

 م .و ؟24 رس وحم صر 71 ہ وم تم 1 >و حرم
 ه ١٠ ح ٠ ٠ ه

 : بوتيو تكرشملاو كيرشلاو
 م سس حو م ےس مسص م مص م ےيرم ص >

 لال ءالؤته كي ل كلد يب ييدبَدَم مهنوكب مهفصوو .[73:بازحألا]

 .[143 :ءاسنلا لوك

 ضنوكرشم مهنأ معز نمم ةمألا نم ريثك عامجإلا اذهو باتكلا اذه ضقنو

 .02)كرشلا نومتاك ديحوتلا نورهظم
 فقوتي نأ هلف نيملسملا ىلع هتيالو بجت نمم دحأ ةيالو يف كش نموا

 هيلع عمجا ام اذه .ةيالولل لهأ هنأ نيبت نم ىڵوتيو هل تضرع ىتلا ةهبشلل

 مكح الأ نإف ،نينمؤملا ليبس ريغ اوعبتت الو اذه اومهناف هب اونادو نوملسلا
 تءاسو منهج هلصيو ىلوت ام هيلوي ناب نينمؤملا ليبس ريغ عبتا نم ىلع
 .(3)(ا ريصم

 عاممإل ا ةمتاخ

 ةيضابإلا دامتعا ىلع ةلثمألاو تانايبلا نم ريفولا ضيفلا اذه دعب
 ضعب تاباتك يف دجي نيح ءرملا بجعي ،ماكحألا ةلدا نم اعطاق اليلد عامجإلا
 .ريربتلا وأ ليوأتلا لمتحت ال ةضقانم ةيملعلا ةقيقحلا هذه ضقاني ام نيسرادلا

 نآرقلاب نوفرتعي (ةّيضاَبإلا) مهو) :ةعكشلا ىفطصم روتكدلا لوقي

 عامجإلا نم الدب يأرلاب نولوقي مهنكلو ،ةينيدلا مولعلل ردصمك ثيدحلاو
 نإو اذه» :لوقي ذإ ،هتاذ باتكلا يف هسفن ةعكشلا ضقاني مث .(4)اسايقلاو

 نكرلاو .. .عامجإلاو يأرلاو ةنسلاو باتكلا يه ةيضابإلا دنع ةديقعلا رداصم

 يفخ امنإو ،ةنسلاو باتكلا نم ذوخأم داهتجا اضيأ وهو .عامجإلا وه عبارلا

 .39 :1 ،مالسإلا دعاوق 6يلاطيجلا _(1

 .ظ6 ،نيدلا لوصأ ۔يطوثننملا _2

 .191 /190 :1 .عماجلا رفعج نبا _(3

 .133 بهاذم الب مالسإ ةعكشلا ىفطصم .د _(4
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 عامجالا هايلك :كاقلا لصملا 2
« 

 .0ا)«نيعمجملا ريغ ىلع هؤافخ امنإو ،امهنم هذخام
 ةقيقحلا عمو كألوأ هسفن عم هيف عقو يذلا ضقانتلا ةعكشلا كردأ لهف

 بتك نع نولقني نمم ريثك هيف عقو يذلا كارشلا يف عقو هنإ مأ ؟أيناث ةيملعلا
 .نآرقلا اهرقأ يتلا ةيعوضوملا ةقيقحلا نيزاوم ىلع صيحمتو دقن نود تالاقللا

 هنأ نقيت ام وه عامجإلا ةفص نأ» مزح نبا صن عامجإلا بتارم باتك ينفو

 نم ءءاملعلا انلوقب ينعن امنإو ...مالسإلا ءاملع نم دحأ نيب هيف فالخ ال
 لهأ ةمئأو راصمألا ءاملعو مهيعباتو نيعباتلاو ةباحصلا نم ايتفلا هنع ظفح

 فالعلا ليذهلا ابأ ينعن انسلو .نيعمجأ مهنع هنلا يضر ،مهعبت نمو ،ثيدحلا

 الو ...[ماظنلا ]رايس نب ميهاربإ الو رمتعملا نب رشب الو مصألا نبا الو
 .2»اضفرلا لهأ الو ةيضابإلا لاَهُج الو ةيرفصلاو ةقرازألا

 نوقحاللا مكتحيو ،لايجألا اهثراوتي قئاقح حبصت ةيفازجلا مهتلا هذهو

 .نوررحيو نوبتكي ام يف ةجحو اًمالعأ اهيفلؤم اهرابتعاب صوصنلا هذه ىلإ
 ال مهناب ةيضابإلا مهتي نم دجن ذإ ،ناولألا فلتخمب مهتلا هذه ىلاوتتو

 هذه دنفي ام اهاندروأ يتلا ةريفولا صوصنلا يفو "مهتفئاط عامجإب الإ نوةتعي

 تعمتجا نإ لاق اذإ» لاؤس نع اباوج يفوُسلا هيلع صن امب هدكؤنو .معازمل

 نكلو ،ال :لاق ؟ةمألا تعمتجا لوقت له {ةلأسم ىلع ةّييضاَبإلا يأ ةيبهولا
 .(ة»اةجحلا هتمزل

 .اهبهاذمو اهقرفب كةلبقلا لهأ لك نمضتت ةمألاو
 وأ ةئف ىلع ةمألا موهفم رصحي نم نيملسملا ءاملع نم ادحأ دجن لو

 زع لاقف ،عينم روسب كاهملاعم نآرقلا ددح نأ دعب .اهنيعب ةفئاط وأ بهذم

 ىلص ينلا مسح مث .[52 :نونمؤملا ةه ًةَدحو همأ ركتَمُأ وذنم كرو ت :لجو
 هلوسرو هللاب نمآ نم تلعجو .ةنيدملا ةقيثو يف ةمألا موهفم ملسو هيلع هللا
 .سانلا نود ةمأ

 .145 ©بهاذم الب مالسإ ةعكشلا ىفطصم .د (!
 .7 1 .عامجإلا بتارم .مزح نبا )2

 :رظني ،اهيلع دودرلاو عامجإلل ةيضابإلا راكنإ مهت لوح .38 لاؤس ،تالاؤسلا .يفوُسلا 3
 يساردلا مسقلا يخامشلل ٥ثفاصنإلاو لدعلا رصتخع حرش قيقحتو ةسارد ،ىنيجاوتلا يهم
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 3 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا
 عامجإل ا عوضوم ف يضابإل ا ركفلا نأب مكحلا ىلإ لصفلا اذه نم 7

 ءاسرإ ف اًمهاسم زاشن وأ ططش نود يلوصألا ركفلا كلس يف امظتنم ناك

 اهيده ىلع راس ىتلا ةكرتشملا طباوضلا قفو داهتجالا جهنم و لوصألا مئاعد
 .مالسإلا ءاملع روهمج

      

 ر
25 

 0 ل

      

     



 سانلا هايلة : جتلا لصفلا

 سايقلا ليلد :عبارلا لصملا

 :هتيجحو سايقلا موهفم :لوآلا ثحبلا
 عبار دعي ذإ ،سايقلا ليلد نييلوصألا روهمج نيب اهيلع قفتملا لوصألا نم

 .ةيلصألا ةلدألا

 ةلدألا نم هلعج مهضعبف داهتجالا ةلدأ نيب هفينصت يف اوفلتخا مهنأ ربغ

 مأ ةنس مأ ناك اباتك ،هيلع سيقملا لصألا وهو &صنلا ىلع موقي هنأل 5ةيلقنلا

 كاردإو صنلا لوقعم دمتعي هنأل ةيلقعلا ةلدألا نم نورخآ هربتعا امنيب ءاعامجإ
 ناكو ،اهرابتعاو تادوجوملا يف لقعلاب رظنلا بجوأ دق عرشلا نإ ذإ» هتلع

 اذهو ،هنم هجارختساو مولعملا نم لوهجملا طابنتسا نم رثكأ ائيش سيل رابتعالا

 .0!؛سايقلاب وأ سايقلا وه
 .هلئاسم قدأ نمضتت ذإ ،سايقلا ةيلمع يف يزاكترالا روحملا يه ةلعلاو

 .سايقلا ثحابم رهوج يهف
 ملع] نفلا اذه دعاوق مظعأ نم سايقلا يف رظنلا نأ» نودلخ نبا ربتعيو

 .ماكحألا نم لثاميو ساقي اميف عرفلاو لصألا قيقحت هيف نأل .[لوُصألا

 نيبت نم ؛لصألا يف هب قلغ مكحلا نأ نظلا ىلع بلغي يذلا فصولا حبقنتو
 نم عنمي ضراعم ريغ نم عرقلا يف لصألا كلذ دوجو وأ لحملا كلذ فاصوا

 .2!كلذ عباوت نم ىرخأ لئاسم ىلإ .هيلع مكحلا بيترت

 ةلدأ نم ال ماكحألا طابنتسا قرط نم سايقلا ربتعا دقف يلازغلا اما
 ظافلألا نم ماكحألا رامثتسا ةيفيك يف ثلاثلا نفلاو» :لاقو ماكحألا
 .ة>!سايقلا قيرطب ظافلألا لوقعم نم سابتقالاو

 هدر امنيب ،روهمجلا هدمتعا ذإ ،ليلدلا اذه لوح نيملسملا ةملك قفتت ملو

 هرظح اميف لقعلل اماحقإ هوربتعا نيذلا ةيرهاظلا ةصاخبو ءاملعلا ضعب

 وه لب ،يحولا يهاضي ،ماكحألاو نيدلا يف ديدج ردصمل اسيساتو ،نيدلا

:3 

 .3 ،لاصتالا نم ةمكحلاو ةعيرشلا نيب ام يف لاقملا لصف ،دشر نبا (1
 .815 ،ةمدقملا نودلخ نبا _(2

 .228 :2 ۔ىفصتسللا ،يلارغلا _)3
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 3 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا بالا

 .هلأ اهب نذاي مل عرشلا يف ةدايز
 رمألا رقتساو ،ليلدلا اذه ةيعورشم لوح نيقيرفلا نيب شاقنلا دتحاو

 .روهمجلا يأر ناحجرب

 رمألا لوأ سايقلا ةيجح يف فالخلا ضعب لئاوألا ةيضابإلا ةمئأل ناكو

 .روهمجلا يار عم ماجسنالاب ةيلاتلا روصعلا يف مسح مث
 ملع روحم دعي يذلا يويحلا لاجملا اذه ءارثإ يف مهتاباتك تمهسأو

 روطتو ةنكمألا نيابتل ةعيرشلا ماكحا لومش نامضب قلعتي اميف لوصألا
 .ةنمزألا

 بناوجلا ىلع نيزكرم ماهسإلا اذه ىلع فرعتلا لواحن ةبراقملا هذه يفو
 بتك ام يّنصقتو ،سايقلا ثحابم ءاصقتسا نإ ذإ ،عاطتسملا ردق ةيساسألا

 لوصف نيب بولطملا نزاوتلاو ماجسنالا اهنع قيضي ةضافتسا ىلإ ةجاجب اهيف
 تانراقملا بناجب اهيف ىنعي ،ةدرفم ةلاسرب اهصيصخت لعلو .ةساردلا هذه

 .ىدجاو ىفوأ نوكي
 :سايقلا موهفم -1

 .هريغب ءيشلا هيبشت وه هسفن يف سايقلا» :هلوقب سايقلا ةكرب نبا فرع
 مكحلا عقوو هتلع توتسا اذإ هلصأ مكحب عرفلل مكحلا وه هب مكحلا و

 هيبن ناسل ىلع نيزيفقب ربلا زيفق لاعت 1 ميرحتب كلذل لتمو .(2)(هببسب

 هنأل ،هلثم مارح نيزيفقب زرألا نم زيفقلا نأ سايقلاب نولئاقلا عمجاف 3لف
 .اهب ميرحتلا عقو يتلا هتلع يف هل واسم

 اودروأو فيرعتلا اذه ةكرب نبال نوقحاللا ةيضابالا ويلوصأ سبتقاو

 َ .(4)هسفن لاثملا

 هباتك نم نماثلا ءزجلا نم ةلوطم الوصف سايقلا لهأ ىلع درلل مزح نبا صصخ دقو _(1
 .ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا

 .155 :٥1عماجلا ،ةكرب نبا _(2
 .155 :1ؤعماجلا ،ةكرب نبا _(3
 -.57 :1 ©فنصملا كيدنكلا-.22 :3 ءايضلا ،يبئوعلا-.56 /55 ةلكألا ىسوم نب داجن _(4
 . . .ظ6 ،ةيادهلا دعاوق ،يوزنلا

    



 س لا ايل : حا الَصفلا

 ىلع مكحلا هنع جتني يذلا هيبشتلا وه فيرعتلا اذه يف سايقلا دامعو

 .لصألا مكحب عرفلا

 ةتكنب لصألا ىلع عرفلا لمح هنأب سايقلل رخآ افيرعت يبئؤوعلا ىدل دبغو

 دحاو لك هل دهشي يذلا مكحلا جارختسال نيئيشلا نيب عمجلا وه :وأ ا مكحلا

7 

 يف هدجن ام وهو ،عمجلا وأ لمحلا يهو ةرشابم ةجيتنلا ىلإ دمعي اذهو
 دحأ لمح» :هناب ىنالجراّولا هفرع ذإ سماخلا نرقلا دعب نيرخأتملا فيراعت
 ."امهعمجي رمأب هطاقسإو مكحلا لوصح يف رخآلا ىلع نيمولعلل

 اهلك اظفل نيرشع ءاهز سايقلا دح يف نييلوصألل نأ ينالجراَلا ركذو

 .ةروكذملا فيرعتلا راتخا مث ،هدحل ةيفوتلا نع ةرصاق

 ةلالدلا تلد ىتلا ةلعلاب لصألا ىلع عرفلا لمح وه» :ىسوم نب دابن لاقو
 .ه«(اهب) لصألا يف عقو مكحلا نأ

 .ا5)هبشلا نم برضب لصألا ىلع عرفلا لمح» :هنأب يِطوثثللا هفرعو

 لمح» شيفطا خيشلا دنع وهف .نورخاتملا هيلع رقتسا يذلا فيرعتلا وهو

 ةلع هيف دجوت ناب همكح ةلع يف لصألا هتاواسمل مكحلا يف لصألا ىلع عرفلا
 .6)«دهتجملا لماحلا دنع اهمامتب مكحلا

 عمجي ىنعمب هماكحأ ضعب يف لصا ىلع عرفلا لمح» يملاسلا مامإلا دنعو

 مكحلا لوهجم لمح» وهو ،فيراعتلا دوجأ هربتعا افيرعت هل راتخا مث .(7)«امهنيب

 .0ة«امهنيب عماجب مكحلا مولعم ىلع

 يف نيبتي يلج اهنيب كرتشملا ىنعملاف فيراعتلا هذه نيب ريسي فالخلاو
 _ ه

 .53 {ةلكألا ىسوم نب دابغن-.245 :1 ءءايضلا ،ييئوعلا _(1
 .325 :3 "لدعلا .ينالجراَلا )2

 .325 :3 لدعلا .ينالجّراَولا _3

 .طوطخلا يف ةدوجوم ريغ اهب ةملك = .6 ةلكألا كىسوم نب دان ۔(4

 هانححصو "ةهبشلا " لصألا يف درو فيرعتلا ف هبشلا ظفل .و 3 ةلدألا ،يطونننلا ۔(5

 .اداهتجا

 .11 /10 :1 ،عرفلاو لصألا لماش ،شيفطا _(6

 .25 :1 ،لامآلا جراعم 6يملاُسلا (7

 .91 :2 ط ،يملاُسلا (8

3 
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 : ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا

 .(ا)مكحلاو ةلعلاو عرفلاو لصألا ،ةعبرأ ناكرأ ىلع سايقلا مايق

 ينالجراولا الإ حلطصملل يوغللا ىنعملا نايبب نغي مل هنا ظحالملاو

 لوقت ذإ يواستلا وه ةغللا يف سايقلا لصأ نأ اركذ نيذللا ىخاَمشلاو
 .ةميقلاو رادقملا يف امهيواست فرعي اميك ءاذه ىلإ بوثلا اذه سق :برعلا

 ءيشلا نزي نأ يأ ،نازيإلا وه سايقلا نأ ىلإ ىسوم نب دابن راشأ امك
 هيف امب ةنس الو هيف صن ال ام نزت نأ عرشلا يف هانعمو ،ةكرتشم ةلعل ءيشلاب

 .اة)امهنيب ةكرتشم ةّلعب ةنسلاو صنلا

 ©فيرعتلا تازرتحم زييمتو سايقلا ناكرأ دح نايبب مهلج متهي مل امك
 هعاونأو سايقلا ةيجح ىلع لالدتسالاو ناكرألا ركذ ىلإ ةرشابم اودمعو

 يقطنم رمأ وهو ،ريسي ريغ ابيصن مهنم ةلعلا نع ثيدحلا لان نإو .هتالاجمو

 .سايقلا ةيلمع ساسأ ةلعلا تماد ام
 سيل ةلعلا ةحص ىلع لالدتسالا» ىلع ىسوم نب داجن صن امنيب اذه

 عرفلا لمحي مثؤةلعلا ةحص ىلع لدي نأ الوأ بجي لب ،ليبسب سايقلا نم

 .4ه)هتلع يف ههبشأ اذإ همكح يف هيلع

 سايقلا نأل ليثمت وه لب ،اسايق اذه نومسي ال ةقطانملا نأ يلازغلا ركذو

 تناك نإف .ةجيتن امهنع دلوتيف ةصوصخم طورشب نيتمدقم بيترت مهدنع
 تناك نإو ،ايلدج يّمُس ةملسم تناك نإو كاناهرب يّمُس ةيعطق تامدقملا

 اذه حصيل مومع تحت صوصخ بيكرتب كلذو .ايهقف اسايق يمس ةنونظم
 .ميسقتلا

 لك :ةروصلا هذهب غاصي .مارح وهف رمخلا لثم ركسم ذيبنلا :انلوق يفف
 .(5مارح ذيبن لك :ةجيتنلا اركسم ذيبن لكو ،مارح ركسم

 ل ذإ ؤةيقطنملا بناوجلا هذهل اوضرعتي مل ةيضابإلا ييلوصأ لج نكلو

 .84 :1 رهوجلا راثن ،يحاورلا- .91 :2 ۔سُمشلا ةعلط-.25 :1 لامآلا جراعم يملاسلا _(1

 .5 ؤينجاويتلا ينهم قيقحت ©،لدعلا رصتخم حرش كيجخاُمُشلا- .325 :3 لدعلا .ينالجراولا _2

 اهانححصو ' امهل ةطرتشم ةلعب " لصألا ةرابع تدرو .3 /52 ةلكألا 6كىسوم نب داجن _(3

 .ةلباقملل ىرخأ ة هخسن دجوت ال ذإ .اداهتجا

 .76 }ةلكألا .ىسوم نب داجن _(4
 .38 /37 :1 ،ىفصتسملا ،يلارغلا_(5

<=   



 س كا ليلق : ح لصفل 2

 ينالجراولا لعف امك ،ةرورضلا ردقب الإ مهنيودت يف ةيقطنملا ةعانصلا رهظن
 ١ .'!)لدعلا رصتخم حرش يف يخاّمشلاو ؤفاصنإلاو لدعلا يف

 ةيضابالا لئاوأ دنع سايقلا -2

 ناك هناو ،ديز نب رباج مامإلا ىلإ يأرلاب لوقلا ةبسن يف رداصملا تقفتا
 نأ دقتعي ناك نإو .يأرلاو ةنسلاو باتكلا يف ةلثمتم عيرشتلا رداصم ىري

 كلذ يفو .رابتعالا يف ماقم وهف ،يصخشلا هيار نم لضفأ ةباحصلا يار
 مهنأب كلذ للعيو ،)اىرن يذلا انيأر نم لضفأ انلبق نم يأرو» :لوقي

 .(ةليزنتلا يناعم اوكرداو يحولا اودهشو ةللا لوسر عم اورجاه
 ؟رباج هنع ثدحتي يذلا يأرلا اذه موهفم ام نكلو
 ىدحإ يف رباج هدكؤي ام اذه ؟مهعامجإو مهقافتا مأ ةباحصلا داهتجا وهأ

 مهمادقأ ءطو انيلع َقحلاف» مهمادقأ عقاوم ودعي الو مهراثآ يفتقي هنأ هلئاسر

 يف لوآلا رخآلا عزان ىتح طق موق كلهي مل هنأ ملعاو ،مهراثآ عابتاو
 .(4)«ملعلا

 ؟داهتجالا وأ صاخلا يأرلل اركنم ايرثأ ناك هنأ اذه ينعي لهف

 تاحلطصم نم ريثكك ملاعملا ددحم رمألا لوأ نكي ل يأرلا حلطصم نإ

 .لوصألا ملع
 هتحت جردني دقف .'ة)!ةثداحلا ملع يف عسولا غارفتسا» يتالتلا دنع يأرلاو

 عامجإلا لمشي دق لب ‘كلذ ريغو ةلسرملا حلاصملاو ناسحتسالاو سايقلا

 ناَدَمتسِي امهنأل ،يارلاب ةيضابإلا لئاوأ امهنع ربعي ناك نيللا .داهتجالاو

 رداصملا هذه ضعب راكنإ ةبسن يف نيبتاكلا ضعب لاوقأ تكبترا كلذلو .هنم
 .(6)ةك ةيضابإلا لإ

 ىنهم- .154/153 ،يلوئصألا هركفو ينًالجراَولا بوقعي وبآ ،وجاب ىفطصم :رظني
 .دعب امف 9 .يخامشلل لدعلا رصتخم حرش قيقحتو ةسارد ،ينيجاوتلا

 .42 رباج لئاسر ،ديز نب رباج 2

 .49 ,عصةتن, كنلنعی-.42 رباج لئاسر ،ديز نب رباج 3

 .2 رباج لئاسر كيز نب رباج _(4

 .6 ديحوتلا ةمدقم حرش ،يتالتلا _(5

 .شماهلا يف شيفطا قاحسا يبأ قيلعت .46 ديحوتلا ةمدقم حرش ،يتالتلا _(6
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 :3 ليصأتلا ذاهتجا:لؤألا بالا

 لضفيو رثألا ةلباقم يف يأرلا ركني ناك هنأ رباج مامإلا مالك نم حضاوو

 مهتبحاصم يهو ،اهحضوأ يتلا ةلعلل مهدعب نم ىلع ةباحصلا داهتجا
 ذئنيح حسف رثأ وأ صن نم ةلاسملا تلخ اذإو .ليزنتلل مهتدهاشمو لوسرلل

 .هتملك تعمسو هناكم يأرلل

 .0!)ةديدع لئاسم يف يأرلاب هلوق رباج نع تبث دقو
 فقاوم هنع تدرو ؛رباج ذيملت ،ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع ابأ نكلو

 الوق هربتعا ذإ ديدحتلا هجو ىلع سايقلا نمو ؛امومع يأرلا نم ةددشتم

 .راثآلاو ةنسلاو باتكلا فالخب

 نيد يف سيل» :لاق ذإ ،ليحرلا نب بوبحم هذيملت هاجتالا اذه يف هدياو

 عبتث "نيملسملا راثآو ةه ةللا لوسر ةنسو ةلأ باتك وه امنإ سايق نيملسملا
 .اهب ىدتقيو ءاهب ذخؤيو

 .2رامدلا يف بهذ سايقلا يف بهذ نم» :لوقي ةديبع وبأ ناكو

 اوطعأ موق لك» ناو ،ةنسلاو باتكلا فالخب الادج سايقلا ربتعي ناكو
 لمعلل الو ةوالح ةدابعلل دجي ال لداب نم لكف ...لمعلا اوعنُم لدجلا

 نأل ،ليبسلا ءاوس نع هب بهذ سيياقملاو ءارملاو لادجلا نأل {ةذل هللا ةعاطب
 وهف هفلاخ امو سايقلا يف ميقتسم وهف هاوه قفاو امف سايقلا هدئاقو همامإ

 .(ق)!سايقلا يف ميقتسم ريغ
 نمم ةعامجو بيبح نب عيبرلا هذيملت اضيأ هفقوم يف ةديبع ابأ عياش نممو

 نم ظفحتمو فلاخم فقوم مهل ناكو .رثألاب ديدشلا مهمازتلاب اوفرع

 جرؤملا وباو زيزعلا دبع نب هللا دبع ةصاخبو ،سايقلاب نيلئاقلا مهئالمز

 ربخ ىلع سايقلا نومدقي اوناك نيذلا اهئاهقف جهنمو ةفوكلا ةئيبب ارثأت ناذللا
 .اثاحآلا

 بهذملا عابتأ احصان ،هسفن فقوملاب مالس نبا حرصي برغملا دالب يفو

 .ثحبلا اذه لالخ يف هئارآ نم جذامنل ضرعنس _(1
 .301 :1 تاباوحجلاو ريسلا "نامع ءاملع-.26 :3 ءايضلا ،يبئوقعلا _2

 .و 5 ،ةديبع يبا لئاسم "ةديبع وبأ _)3

 ع , ك , 101. _)4

 .102 لدعلا رصتخم حرش ةسارد ،ىنيجاوتلا ينهم )5
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 رومأب ملعأ حلاصلا فلسلا نم اوضم نيذلا نإف» ،نيفلاسلا ءاملعلا مازتلاب

 الو لوقلا نم سايقب اولوقت الف مهينارهظ نيب مويلا متنأ نمم هللا نيد
 .1 )!لامهإ

 هنأ يهو هيلع اهوركنأ ةلقم نيسحلا نب دمحأ نع مالس نبا ركذو
 نبا نوك مغرب اذه .ا2)اسايقلا مهلئاسم يف نولوانتي هباحصأو هتعيشو»

 نيسحلا نب دمحأ الإ نكي ملول» :هيف اولاق ىتح ملعلا يف اعيلض نيسحلا

 مامإلا الإ نكي ملولو ،بهاذملا هتعبتل ءارفلا صفح نب ناميلس وأ يسلبارطألا

 ةرامع نباو نيسحلا نب دمحأ نأ الإ ةيضابإ مهلكو بهاذملا هتعبتل حلفأ

 .(3)«سايقلا لئاسمب نوذخاي

 ف يعفاشلا ىلع درلا" باتك 7 ،ةارشلا ءاملعل ابتك ميدنلا نبا بسنو

 . (4)"رسايقلا

 ةيضابإلا ةمئأ ناسل ىلع ادراو سايقلا لامعتسا دجن رخآلا فرطلا يو
 َ .لئاوألا

 دقو مدق اذإ دوقفملا ةأرما قاقحتسا ساق هنأ ،يلع نب ىسوم نعف
 يذلا ،نيقادصلا لقأ هلف قادصلا دئاعلا جوزلا راتخا نإف هريغب تجوزت
 ةعفشلا عاب نم ىلع كلذ ساق دقو .رضاحلا جوزلا ىلع يذلا وأ هاطعأ

 ليقو» .هدي يف يه يذلا نم اهذخاي ةعفشلل قحتسملا نأ ،ثلاثل يناثلا عاب مث

 اهنأ ةفصلا يف اههبشت ةيعرف ةلأسم تءاجو ةفصو لصأ اهل ةلأسم تءاج اذإ
 .5)«اهلثم

 نم هتءاجف بتكلا نم ةعومجم بلط هنأ باهولا دبع مامإلا نع ركذو

 اظوفحم اهيف ام تدجو ذإ هلل دمحلا» :لاق مث ،اهلك اهأرقف قرشملاب هناوخإ

 .116 ©نيدلا عئارشو مالسإلا ءدب .مالس نبا ۔(1

 .135 .مالسإلا ءدب مالس نبا 2

 .262 ،ةيرجح ط ريسلا ىخاّمشلا سابعلا وبأ (3
 .تعقو ام لق ةروتسم مهبتك نأ ةارشلا ءاهقف رابخا يف ركذو .230 تسرهفلا ،ميدنلا نبا 4
 مهيفلؤم ءامسأ دروأو .مالكلاو هقفلا يف نوفنصم مهلو .هراكملاب مهعبتتو مهؤنشت ملاعلا نأل
 .258- 230 /229 .تسرهفلا ،ميدنلا نبا :رظني .لوصألاو هقفلاو مالكلا يف مهتافلؤمو

 .99 :1 نيبلاطلا جهنم ،يصقشلا (؟
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 ر ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا

 امهرئاظن ىلع اسايق امهنع تبجأل امهنع تلئس ول نيتلاسم الإ "يدنع
 .0!اباوصلا تقفاوو

 ةديدع جذامن ،هقفلا يف ةيضابإلا فيلآت مدقا يهو ىربكلا ةنودملا ينو

 وأ ةحارص هيلع ةينبملا ةيداهتجالا مهئارآلو سسايقلاب لئاوألا ةيضابإلا لمعل
 .()سايقلا لئاسم ليصفت يف اهضعبل ضرعن دقو .انمض

 مل يتلا ماكحألا دافتسئ هب ماكحألا رداصم نم سايقلا ةكرب نبا ربتعاو

 مكح نم لخت ل تثدح اذإ ةثداحلا» :لاقف ةنسلاو باتكلا نم صن اهب دري

 امإو ،اهئامسأ صخأب وأ اهنيعب اهيلع اصوصنم نوكت نأ امإ 5اهيف ىلاعت هللا
 دبعتلا يف هللا ءاش نإ ققحي اذهو .اهريغ عم ةلمجم اهيلع اصوصنم نوكت نأ

 .(ق)!نيدهتجملا ةفص ليصفتو داهتجالا باتك يفو ،داحآلا رابخاو سايقلاب

 نولوقي ال اوناك انباحصأ ضعب نأ ىلع اهب للدي جذامن ةكرب نبا دروأ امك
 .ماكحألا يف سايقلاب

 نم اهقادص لطبي مالسإلا نع ةدترملا نأ مهيفلاخم عم مهعامجإ اهنم =
 .اهلعفب تناك امهنيب تلخد ىتلا ةمرحلا نأل ،هيلع مرحتو اهجوز

 لطباف ،اسايق ةدترملا ىلع مهضعب اهدرف كةينازلا يف اوفلتخا مث =

 قادصلا اهل مهضعب لاقو ،اهلعفب اهجوز ىلع ةمرحلا تلخدأ اهنأل ،اهقادص

 اهنأ ىلع مهقافتا عم .اهلعفب ةمرحلا لاخدإ ةلع يف ةدترملا نيبو اهنيب عمجي ملو

 .(هلانزلا ةشحافل اهلعفب اهجوز ىلع مرحت

 اهعنمي نأ هل ام لعفت آلآ قالطب اهجوز اهيلع فلح اذإ ةارملا كلذكو =
 ءاهقادص لطبي هناب‘5)يندملا نمحرلا دبع نب دمحم ىتفأ دقف .هيهن تبكتراف هنع

 يجخاّمشلا - .103 ،ةمئألا رابخأو ةريسلا ،ءايركز وبا-.57 :1 .خياشملا تاقبط ،ينيجردلا _(1
 .نامع ةعبط .162 :1 ريسلا

 .103 ،لدعلا رصتخم حرش ةسارد ،ينيجاوتلا :اضيا رظني _(2
 .و 68 :1 ،قداصلا ثحبلا ،يدارَبلا _(3
 .24 /23 :3 ثءايضلا ،يبئوعلا-.5 18 :2 .عماجلا ةكرب نبا _(4

 نباو اهيقف ناك هنأ ةكرب نبا هفصو .يناثلا نرقلا ءاملع نم ،يندملا نمحرلا دبع نب دمحم _(5
 .518 :2 .عماجلا ةكرب نبا .همظعي ةديبع وبأ ناكو "هيقن

>=   



 ساملا ليلد :بلا لصفلا :
.« 

 .(!)ةدترملا ىلع اهل اسايق

 .سايقلا لامعتسا لوح فالخلل ىرخأ جذامن دروأو

 يقيقحلا ةيضابإلا فقوم ىلع فرعتلا يف نيسرادلا كبرأ فالتخالا اذه

 يف ةيضابإلا ةسردملا قاحلإ لهسلا ريغ نم حبصأو ،رمألا لوأ سايقلا نم
 .هل نيركنملا مأ ،سايقلاب نيلئاقلا :نيقيرفلا دحأب ىلوألا اهمايا

 يأرلاف .حلطصلا تالالد حوضو مدعب كلذ مهضعب مهضعب للع دقو

 ةهج نمو .ةهج نم اذه ،‘)لاعملا ةددحم ريغ اظافلأ تناك سايقلاو داهتجالاو
 ءالجب حضتي مل ماكحالا طابنتسا ةقيرط يف ةديبع يباو رباج فقوم نإف ىرخأ

 . 03)مهتذمالتل

 ّ نورخآ هري ملو كضعب هآرف هيف اوفلتخا انباحصأ نأ ةكرب نبا ررقيو

 .)ليحرلا نب بوبحم مهنمو
 كلذ نأ مهنع فالتخالا ةياكح نم درو ام يليلخلا دمحا خيشلا هجويو

 اهب ذخألا ضعبلا ري مل ةيعرش تاياور اهيف تدرو ةدودحم نطاوم يف روصحم

 .اثنورخآلا كلذ ري ملو .سايقلا ىلإ لدعف ،اهتحص يف هكشل امبر
 ةيضابإلا لئاوأ رابتعا ىلع لدأ نوكت دق ةكرب نبا اهركذ ىتلا جذامنلاو

 نم امأو مهضعب نم هعوقو ىلع ةيلعف تانيع اهنإف .هل مهراكنإ نم سايقلل
 مل هلعل لب ،ةلمج هل هراكنإ كلذ ينعي الف ،ةروكذملا لئاسملا كلت يف مهنم هعنم

 يتلا عناوملا نم كلذ ريغ وأ ،ايدبعت مكحلا ىأر وأ .لصألا يف ةيفاك ةلع دجي
 فنتحت مل ام ،لوق تكاسل بسنُي الف هيلعو .سايقلا ةيلمع ءارجإ نود لوحت

 وأ ©يتوكسلا عامجإلا يف امك لوقعم ىنعم ىلع هتوكس لمحت نئارق هب
 .حاكنلل اهناذئتسا دنع ركبلا توكس

 ةيضابإلا نأ ركذي تخاش قرشتسملا تلعج فقوملا يف ةيئانثلا هذه
 اردصُم هورقأو سايقلاب اربخأ اوفرتعا دق -هلوق بسح- ةيباهولاو ةلبانحلاو

 .24 :3 ،ءايضلا ،ييئوَعلا-.518 :2 عماجلا ةكرب نبا
 .100 ةسارد ©ىنيجاوتلا 2

 .102 ةسارد ،ىنيجاوتلا )3
 .85 .ةلكألا ىسوم نب دابن۔.23 :3 ءءايضلا ©ييتوعلا- .518 :2 .عماجلا ةكرب نبا _۔(4

 .1997 يفناج 0 / ه 1417 ناَضَمَر 1 موي ةيصخش ةلباقم يليلخلا دمحأ _(5
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 23 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا بالا

 لفغأ امك .فارتعالا اذه خيرات طبضلاب ددجي مل هنكلو .'!ا)عيرشتلا رداصم نم

 همايأ ذنم سايقلاب نيلئاقلا بهذملا ءاملع ىدل زراب هاجتا وهو ،رخآلا هاجتالا
 نيظفاحملا مأ ،جرؤملا يبأ هبحاصو زيزعلا دبع نباك مهنم نيلاغملا ءاوس ،ىلوألا

 .هدعب ءاج نمو بيبح نب عيبرلاك
 يار نم باوصلا ىلإ برقأ ناك تخاش يار نأ ينيجاوتلا ثحابلا ىريو

 يف يعرشلا سايقلا نودحبي ىرخأ فئاوطو ةيضابإلا نا ركذ يذلا ينيوجلا
 .(ة)يلقعلا سايقلاب نورقي نيح

 هل دوجو ال يذلا قيرفتلا اذه ينيوجلا مامإلا ىقتسا نيأ نم يردن الو

 نيب نيب زييمتل اذهب نولوقي موق عم ةيضابالا عمج هنإ مأ .ةيضابإلا رداصملا يف

 د "صيخلتلا" هباتك يف مهءارآ دروأو ءالؤه ركذ دقو اذه .سايقلا عاونا

 .0ة)ةيضابإلا ىلإ ةراشإ
 ءاليصفتو ةلمج سايقلا ركني مل ةديبع ابأ نأ ةيضقلا نم ايلج ودبي يذلاو

 دعاوق نم امهيف ررقت امل افلاخم ةنسلاو باتكلل ايهاضم ماق اذإ هركنأ لب
 لأ باتك فالخب سايقو لادج اذه» :هلوقب كلذ ىلع صن دقو .ماكحاو
 اميف مهداهتجا دشأ نوملسملاو مرحي يذلا وهف انف ةا لوسر ةنسو

 اولمعي نأ امهنع ءاج ام قفاو ام وآ لا ةللا لوسر نعو ةلأ نع مهءاج
 يف هتياغ نأ هوجر نمل هل اوحصنيو .مهسفنأ ةصاخ يف هب ةللات١اودبعيو هب

 .287 :2 .تخاش اهبتك .لوصأ "ةدام .ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد _(1

 روتكدلا ركذو- .106 /105 ،ةسارد ضينيجاوتلا :اضيأ رظني - .490 :2 ،ناهربلا ينيوجلا _(2
 :ينيوجلا لوقي امك ءالؤه نمو ©فئاوطلا ضعب سايقلا ةيجح يف لداج» هنأ روكدم ديمحلا دبع
 ثتادجنلا الإ .جراوخلا قرف مظعمو .ةقرازألاو ةةيضابإلاو ضفاورلا نم فئاوطو ماظنلا "
 :ىلع لاحأو ."روهمجلا دنع هب دتعم ريغ ةلأسملا هذه يف ءالؤه فالخ نكلو .رهاظلا باحصاو
 ‘ةرهز يبأل هقفلا لوصا - .234 /233 :2 ،يلازغلل ىفصتسملا-.751 /750 :2 ،ينيوجلل ناهربلا
 ركفلا ف ةيجهنملا اياضق ةودن .هقفلا لوصأ ملع يف جهنملا روكدم ديمحلا دبع :رظني .6

 ةدحاو اهيلع درو مههبش اعبتتم سايقلا يركنمو ماظنلا ينيوجلا شقان دقو .1 /20 .يمالسإلا

 .دعب امف 157 :3 صيخلتلا ،ىنيوجلا .ةدحاو

 .156 /154 :3 صيخلتلا ،ىنيوجلا 3
 .اداهتجا اهانححصو 3"مهؤازج " لصألا يف تدرو "مهءاج "ةظفل _(4
 اوميقيو :اهباوص لعلوأ .اداهتجا اهانححصو ."اوميقي " لصألا يف تدرو " اودبعي " ةظفل_(ة
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 سايقلا ليلد :بازلا لصفلا .

 .(!)«هنيدل ةمالسلاو هسفنل ةاجنلا

 يأرلا ريرقتو سايقلا نع اوفكف» حوضوب هفقوم ةلع ةديبع وبأ ررقي مث
 ام ،امهقفاوي مل امو هلوسر نع الو ةلأ نع ئجي مل ام نأل .فيلكتلا ةفاخ
 .(3)(عرطخم مأ وه بيصمأ هل يضارلا يردي

 سيلو ،سايقلا نم هقفاوي ل وأ صنلا فلاخ ام راكنإ يهو ةرهاظ ةلعلاف

 نأ ىلع نوقفتم لكلاف .ةيرهاظلا لوقت امك عرشلل ايهاضم سايقلا رابتعال
 عفتراف ،لوُصألا يف ررقت ام فلاخي ملو لصأ ىلع اينبم ناك ام ربتعملا سايقلا
 .لاكشالا

 داهتجالل ردصمك فرع سايقلا نأ حوضوب ررقي يمانلا روتكدلا دجن اذهل
 ناكو ،ةرجهلل يناثلا نرقلل يناثلا فصنلا ذنم لئاوألا ةيضابإلا ىدل

 زيزعلا دبع نب هللا دبع ةصاخو ،ةديبع يبأ ذيمالت لبق نم ةرثكب المعتسم
 .راثآلاب اج نيكسمتم ضيقنلا ىلع هتعامجو عيبرلا ناك امنيب جرؤملا يباو
 ةروصب هوسرامو ،نيرخاتملا ةيضابإلا ىدل سايقلا جهنم دامتعا عاش مث
 .(4)لج ةعساو

 يف ةكرب نبا هنع ثحت ذإ ،ثلاثلا نرقلل ةيلاتلا رداصملا يف ىلجت ام اذه

 هل رظنو .ةريثك ةيداهتجا اماكحأ هيلع ىنبو ،اضيفتسم اثيدح هعماج
 راس طخلا سفن ىلعو .باهسإب هلئاسم نع ثيدحلا لصفو ،ينالجراولا
 حرش" هباتك يف يملاسلا ىدل ةورذلا غلب ذإ .ثيدحلا رصعلا ىتح نوقحاللا
 ثحابم يف نويلوصألا اهل قرطت يتلا لئاسملا لك هيف لصوحو ،"سْمشثلا ةعلط

 .سايقلا
 ىلع هورصقي ملف ليلدلا اذه يف ةيضابإلا عسوت يقيبطتلا لاجملا ينو

 .تارافكلاو تادابعلا لاجم يف كلذك هورجأ لب تالماعملا

 ةباحصلا فقومب هيبش وه لب ،ابيرغ سيل سايقلا نم ةيضابإلا فقومو

 .ةللا نيد

 .ظ 5 /و 5 ،ةديبع يبأ لئاسم ،ةديبع وبأ _(1

 ."فلكتلا " وه باوصلا نأ ودبيو " فيلكتلا " لصألا يف تدرو ۔(2
 .ظ 5 /و 5 ةديبع يبأ لئاسم ةديبع وبا_ )3

 : ; ع; 101. )4
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 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باللا

 يف ةضقانتم لاوقأ مهنع تدروو هَّمذو هدر ضعبو هدمتعا ضعبف يأرلا نم

 ربتعم دومحم عرشلا ةلدأ ىلإ دنتسملا يارلا نأ نيبت مث ،يارلاب لمعلا لاجم

 .(!)دودرم مومذم وهف اهفلاخ امو

 يرشبلا ريكفتلا قطنم نأل لايجألا ربع اهادص دجت ةيركفلا اياضقلاو

 .دحا و

3 

 سايقلا ةيجح -3
 القع زئاج وهو ىرخألا ةلدألا رئاسك ،عرشلاب تباث سايقلاب دبعتلا

 يضفي هنأ اومعزو عرشلا ةهج نم هعنم نملو لقعلا ةهج نم هعنم نمل افالخ
 الام اذهو .لالحلاو مارحلا عامتجاو ،اهضقانتو ماكحألا ةاضت نم لاحملا ىلإ

 .02)ميكحلا عراشلاب قيلي

 لجو ةعيشلا ضعبو ماظنلا بهذم وهو ،سايقلا يركنمب ءالؤه فرغو
 ةيجح تابثإ نع ثيدحلا دعب ةملك مهعم انلو .اة)ةيدجنلا الإ جراوخلا
 .سايقلا

 دقف .(هاعرش بجاو سايقلاب دبعتلا ناب نيلئاقلا روهمجلا عم ةّييضابإلاو
 نآرقلا ةلدأ نيدمتعم ،هتيجح تابثإل لالدتسالا جهنم يف مهتملك تقفتا
 .لقعلاو عامجإلاو ةباحصلا لاوقاو ةنسلاو

 بتك نم اهناظم يف ةطوسبم يهف ،ةلدألا هذه ىّنصقتن نأ ايرورض سيلو

 ليلدلا اذه ليصأت يف ةيضابإلا ماهسإ نايب يف ديفي ام اهنم ئزتجنو .ا)لوُصألا
 َ .ماكحألا ةلدأ نمض ماهلا

 حسم هيفو .دعب امف 55 :1 نيعقوملا مالعأ ،ميقلا نبا :رظني ،يأرلا ف ةباحصلا لاوقأ لوح _(1

 .صوصنلل فلاخملا مومذملا يأرلا نودري مهنأ نيبو .ادرو المع يارلا يف محلاوقأل ءارقتساو
 .عيرشتلا حورل قفاوملا صوصنلا عم مجسنملا دومحلا يأرلاب نوذخايو

 .61 .ةلكألا ىسوم نب داجن _(2

 6لدعلا ،ىنآالجراولا-65 /64 .ةلكألا ىسوم نب داجن :اهباحصأو لاوقألا هذه ليصفت رظنب _(3
 .صيخلتلا ،ينيوجلا-.528 /527 ،ينجاويتلا ينهم قيقحت لدعلا رصتخم حرش 6يجخامشلا-.326 :3
 .دعب امف 4 :3

 64 .ةلكألا .دابن_(4

 =.دعب امف 5 :4 ،ماكحإلا ،يدمآلا-278 ىلإ 234 :2 ،ىفصتسملا ،يلاّرَغلا :الثم رظني_(5
 .دعب امف 5 :4 لوسلا ةياهن يونسأآلا- .دعب امف178 :3 صيخلتلا .ينيوجلا
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 سامتلا ُايلة :عبارلا لصفلا 72

 :باتكلا ةلدأ -

 :ىلاعت هلوق ىلع اساسأ سايقلا ةيجح ىلع نآرقلاب ل لالدتسالا زكترا

 .[2:رشحلا] : كلا لأ ىلتي او اور راف ه

 موؤشملا مهريصمو ريضنلا ينب نم دوهيلا ريصم رموصخب تلزن ةيآلاو

 باذعلاو ءالجلا نم محلانف .نينمؤملاو ةتف ةنأ لوسرل مهدياكمو مهيغب ببسب

 اوكلس ام اذإ ريصملا اذه اورذجي نا راصبألا يلوا نينمؤملا نلأ ظعيو .مها ام
 .1 )ليبسلا سفن

 نوكتل ماعلا اهانعم يف ةيآلا هذه سايقلاب نولئاقلا نويلوصألا ويو
 .ت)رئاصملاو ماكحألا سفن اهل رئاظنلاو هابشألا نأ ىلع اليلد

 .دتنكاع امرتَنيل كربم كت هتلَرأ بتك ل :ىلاعت هلوق نم ةكرب نبا قلطنيو

 .رابتعالاو ركذتلا ةللا بجوا» دق نا نيبيل .[29:صد ه يتللاأرلؤأَرَكتَتلك
 ةن ماكحاب ةفرعملاو رئاصبلا لهأ ربتعاف راصبألا يلوأ كلذب صخو

 ريظنلا اوساقو اودهتجاو .هيلإ مهبدنو هب مهرمأ امب ،هباتك نم اهجارختساو
 امب ،اهنيب ةعماجلا للعلاب هنيعب هيلع صوصنملاو ةلمجلا يف همكح ىلع ريظنلاب

 .0ة"[2:رشحلا] :ي رصبلا ىلؤأتي اور ريعا :هلوقب هيلع مهد
 امإ ،هب همكح رابتعاو هريغ ىلع ءيشلا لمح ةْعْللا يف رابتعالا ةغيصوا

 .هانركذ ام رابتعالا ةقيقح ناك اذإف ...هتفص يف وأ هردق يف امإو همكح يئ

 .4)«هيلإ ريصملاو هب ذخألاو كلذ بوجو ةيآلا تضتقا سايقلا ضحم وهو

 تابثإ نم دوصقملا يف اعيمج اهفظويل رابتعالا يناعم ينالجراَولا رقتساو
 :كلوق نم ذوخأم رابتعالا) نأ احضوم سايقلا ةيجح ىلع اليلد ةيآلا

 هليك نم هليك وآ هنمث وأ هرادقم ملعتل هنم هتسقف اذهب بوثلا اذه تربتعا

 رهنلا تربع يأ رهنلا روبع نم ذوخام ليقو .نازيملا ريبعت نم ذوخام وهو

 .327 :3 "لدعلا .ينآلجراَولا )1

 .36 :1 ،بيترتلا ةيشاح شةتسوبا-.10 :1 .لماش ،شيفطا 2
 .6 فراعتلا باتك ،ةكرب نبا _(3
 65 ةلكألا ىسوم نب دابن _(4
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 3 ليصات أتلاذاهتجا: :لوال ابالا

 يرجيل هل ايواسم ناك ءيش ىلإ ءيش نم ةللا مكح ةزواجم وهو ؤهتزواجو

 .(!ادحاو مكح ا امهيلع

 .ةغللا : مامإ بلغئو .سايقلا وه رابتعالا نأ بّلْغئ نع يورو

 .©ةقحلا ةفرعم ىلإ يدؤي رابتعالا نا ىلع لدي رابتعالاب ةلأ رماو
 يف رمأ لكف ،ءايشألا يف يناعملا رابتعا اهانعم ةرابعلا نأ يطوششلملا نيبو

 .انلوقع هكردت دق ىنعملا اذهو» حيبأ وأ رظح هلجأل ىنعم هلف يهن وأ عرشلا

 ل ةللا رثاتسيو هكرادم انيلع ىفخت دقو

 مُهاَجاَدَو » :ىلاعت هلوق كلذك نآرقلا دهاوش نم يبلجراولا ركذو
 رمكلا يلؤأ تكو لوشملأ َلِإ ُهوُذَر ولو دي أوغاذأ يفوَحَلا وأ نقلا نمز

 انمض مهرمأ دقف .[83:ءاسنلا] ة مهتم مشت تنم بلأ هملعل هنم

 قحلاب بتكنا كلإ اَلَرنأ إ إ : :ةق هسنل لاق امك .اة)داهتجالاو طابنتسالاب
 .[105:ءاسنلا] : ح ۔ہص : < َنينباَحَلَل نكت ر ةلأ كنرأ ا ہہر : ساَتلاَنيَب 7 7

 م صس

 ىلإ رمألا قلع املف .كملعأ وأ كاأبنأ وأ كربخأ امب :هل لاقل ءابنإلا دارأ لو

 لوسر ناك» :هثض سابع نبا لوق كلذ قادصمو .هأر هدارأ ام ناك هارأ ام

 الو نآرقلا مكح لبقتسيف ،اهفالخب نآرقلا لزنيف ةيضقلاب يضقي زةنتل هنل
 .(6)اهءاضق ة دري

 زاوج حجارلاو ثءاملعلا اهيف فلتخا ةلأسم ة ىبلا داهتجا ةيضقو

 اباوصو اقح ةياهنلا ىف هداهتجا نوكيف ءاطخ ىلع رقي ال هناو ،هداهتجا
 . ٍ .امامت يحولاك

 يتلا منغلا مكح يف فالتخالا ةتلا ناميلسو دواد نع نآرقلا ىكحو

 .327 :3 لدعلا .ينآلجراولا_(1
 .327 :3 ،لدعلا .ينآلجراولا_2

 9 :3 ءايضلا .يبئوَعلا _)3

 .ظ5 ،ةلدألا ۔ىطوشلملا _(4
 .17 :1 =طم /.و 11 =خم ربتعملا ثيمدكلا _(5
 .327 :3 لدعلا .ينالجراولا - .8رص ،1ج .16ثيدح .3باب حيحصلا عماجلا ،عيبرلا _(6
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 س نلا ليلد : ن الصلا :

 . < { ه

 هيف تشقن ذإ 1 ق نامكم ذل 7 دوو ادو « ثرحلا ي ا
 ے مص

 سناع و ر , ش ؤ ) كيه م مكحل ا 1 4 م 1 ا .2 م "ن ر 7

 دقو الإ كلذ نم ءيشب ربخيل ةللا نكي نكي ملو .[9 78 ءايبنألا املعو

 : هرَصَمأ مث ُمَهنَدَيف د ةنا ىده َيزَ بزل ا كيتؤأ : :هلوقل 5هب ءادتقالا انل لعج

 .(1). [90:ماعنألا]

 دورو مدع دنع مكحلا يف رظنلاو يأرلا لامعتسا زاوج ىلع اذه لدف

 .صنلا

 رظنلا ىلع ثحت نآرقلا نم ةديدع تايآ ينالجراَولا بوقعي وبأ درويو

 يلوأ باتعتسا يف لزن امنإ نآرقلا لج نأ اهيلع بقعيو ءرابتعالاو ركذتلاو
 م ٩ ص ى <

 امهنتنتب اَمَو نمالل اكهترضن در لثمألا 17 : .ىهئلاو رئاصبلاو راصبألا

 .[43:توبكنعلا] ة َنوُملصنآ الإ

 .(2) [21:رمزلا] 4 بنلَألآ ١ ىلوأل ل يركزآ ك كلد ى ط

 21[)3:رشحلا] : > اهثرت لتكلا تللتو»

 .[26:تاعزانلا] ة حيعَت نمل ةريل كلد ىف ن دإ
 هلثم ىلإ هسنجو هلكش ىنبب ربتعي ؟ىشخيي يذلا امو ؟ربتعي د يذلا امف

 .هريثك نآرقلا يف ىنعملا اذه لثمو .هسفنو
 :ةنسلا ةلدأ -

 نأ يور دقو ،هسفنل ةحصانملا كرت دق سايقلا نم عناملاو» :ةكرب نبا لاق
 .(5ل!ثداوحلا ضعب يف دهتجاو ساق ةت يبلا

 هداهتجاب مهسفنأ ةباحصلا رقأ دقو .ةريثك ق يبنلا داهتجا نع تاياورلاو

 .17 /16 :1 =طم /.ظ10 =خم ثربتعملا ،يمدكلا (!
 .ةرم 16 نآرقلا ف "بابلأل ١ ىلوأ " ةرابع تدروو ۔(2

 :يف نوركفتي موقل »و .44:لحنلا-176 :فارعألا ف « نوركفتي مهلعل )تدروو ۔(3
 .13 :ةيثاحجلا-.42:رمزلا-.21: مورلا- .69: لحنلا- .3:دعرلا-.24:سنوي

 .328 /327 :3 ،لدعلا .ينالجراَولا _(4

 .112 :1 ،عماجلا ةكرب نبا (؟

    



 7 ليصأتلاذاهتجا:لؤألاباللا

 : نكف

 ءابيصم ناك ةيم ينلا نم يأرلا نإ» :لاق هن باطخلا نب رمع نعف =

 .0!)!نظلا انم وه امنإو ددسي ناك كنت ةلأ نأل

 تيآأرأ» :لاقف ،مئاصلا ةلبق نع هلأس امل سايقلا رمع ملع يذلا وهو =

 .2اكلذكف :لاق ،ال :لاق ؟حانج نم كيلع له تضمضم ول

 ناب مكحف .هيأرب ةظيرق ينب يف مكحيل ذاعم نب دعس ىلإ لسرا انو =
 مهيف تمكح دقل» :ةق لاقف .لاومألا مسقئو ةيرذلا ىبسئو ةلاقملا لتق

 .(3)اةعقرأ ة هعبس قوف نم ةل مكج

 ىلع ناك ول تيأرأ : :اهيبأ نع جحت نأ تدارأ ا ةيمعثخلا ةأرملل لاقو =

 .(4اكلذك كلذف :لاق ،معن : :تلاق ؟هنع ةيضاق تنكأ هتيضقف نيد كيبأ

 .)سايقلا ميلعت سفن وهو .اة)اءاضقلاب قحا ةلل نيدف» :لاق ةياور يف
 مث دَهَتجاَف ٌمِكاَحْلا مَكَح اةإ» :هلوقب داهتجالا مكاحلل هه يبلا تبلاو =

 .54 :1 ،نيعقوملا مالعأ 6ميقلا نبا _(ا
 .؟ميفف» ةه ىبنلا ظفلب .139 .ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دنسم ،دمحأ هاور _(2
 يف لوقلا ؤبازحألا ةروس ،نآرقلا ريسفت يف نايبلا عماج ،يربطلا :ظفللا اذهب هجرخا _(3
 .26070:ثيدح ،لهأ نم مهورهاظ نيذلا لزناو : ىلاعت هلوق ليوات
 .'لجو زع هللا مكجب» ملسمل ةياور يفو .'كلملا مكحب مهيف تمكح دقل » يراخبلا ظفلو
 .2899:ثيدح لجر مكح ىلع ودعلا لزن اذإ باب ،ريسلاو داهجلا باتك .يراخبلا حيحص

 .3402:ثيدح دهعلا ضقن نم لاتق زاوج باب ريسلاو داهجلا باتك . .ملسم حيحص

 لوُسَر فيدَر لنضقلا ناك لاق امهنع هللا يبضَر سابع ن ء ; هللادْبَع نه يراخبلا هجرخا _(4
 ةجو فرصي ق يبنلا َلَعَجَو هيلإ رظنتو ا رظن 1 َلَعَجَف ( مَعلَخ نب ةارما تءاجف ة هللا
 يبأ تكرذأ جَحْلا ي يف هدابع ىلع هللا ةضيرف نإ هللا َلوُسَر اي تلاقف رخآلا شلا ىلإ لضفلا
 ظفل هيف سيلو عادولا ة ةّجَح يف كيدو ْمَعَن لاق هنع جُحافأ ةلحارلا ىلع تبثي آل اريبك اخيش
 ' ."كلذك كلذف"
 1452:ثيدح هلضفو ججحلا بوجو باب 0 .جحلا باتك .يراخبلا حيحص

 .2451:ثيدح ،امهوحنو مرهو ةنامزل زجاعلا نع جحلا باب جحلا باتك .ملسم حيحص

 قحأ هنلا نيدف» :يراخبلا ظفلو .ملسمل ظفللاو .سابع نبا نع ملسمو يراخبلا هجرخأ ۔(5

 .!ىضقي نأ

 .6332:ثيدح رذن هيلعو تام نم باب "روذنلاو ناميألا باتك ،يراخبلا حيحص
 .2001:ثيدح تيللا نع مايصلا ءاضق باب .مايصلا باتك .ملسم حيحص

 .329 /328 :3 لدعلا .ينالجراولا- .113 /112 :1 ،عماجلا ةكرب نبا _(6
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 راقلا هليلد : حلل لصفلا 2
 .يد

 .'!)ارْجأ هلف اطخا مث دَهتْجاف مكح اذإو ناَرجأ ةلف باصا
 نم ءادفلا هذخأك ،تاوزغلاو بورحلا ف هيأرب هداهتجا هنع تبثو =

 قدنخلا موي ةنيدملا رامث ثلث ىلع بازحألا ةحلاصم همهو ؤردب ىرسا
 .(2)اهريغو

 باتكب مكحي هنأ ركذف نميلا ىلإ هلسرا امل لبج نب ذاعم فقومب رسو = .
 .4ولاي الو هيار دهتجي هنإف دجي مل نإف ،ةنلأ لوسر ةنسبف دبي مل نإف ةلل

 اهوعابو اهولمج موحشلا مهيلع تمرح امل مهتليح دوهيلا ىلع ىعنو =
 .ا5نمثملا ىلإ نمثلا ساقف ..4)اهنمث اولكأو

 :ةباحصلا لمع -

 نإ ذإ ،عامجإلاو رتاوتلا دح غلب دق سايقلاب ةباحصلا لمع نم لقن ام نإ
 ةئطخت الو مهضعب ىلع ربكن الب اوفلتخاو اودهتجاو سايقلاب اولاق مهنم اريثك

 .صاعلا نب ورمع نع امهريغو ملسمو يراخبلا هجرخأ _(ا
 أطخأ وأ باصان دهتجا اذإ مكاحلا رجأ باب ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك .يراخبلا حيحص

 .6940:ثيدح

 .3326:ثيدح ،باصاف دهتجا اذإ مكاحلا رجأ نايب باب ةيضقألا باتك .ملسم حيحص

 هلل دهتجملا مكاحلا العو لج هللا ءاطعإ ركذ ،ءاضقلا باتك .عويبلا باتك "نابح نبا حيحص
 .5137:ثيدح ،هلوسرلو

 .65 /64 :1 ©تفنصملا "يدنكلا -.25 :3 ءايضلا ،يبئوعلا 2
 .مهريغو دمحأو دواد وبأو يذمرتلا هاور ثيدحلاو _(3

 لوسر نع ماكحألا باوبأ ةه هللا لوسر نع زئانجلا باوبأ حيحصلا عماجلا يذمزتلا ننس

 .1286:ثيدح ىضقي فيك ىضاقلا يف ءاج ام باب 5 هللا
 3136:ثيدح ،ءاضقلا يف يأرلا داهتجا باب شةيضقألا باتك ،دواد يبأ ننس
 .21551:ثيدح ،لبج نب ذاعم ثيدح راصنألا دنسم ،لبنح نب دمحأ دنسم
 غلب لوقي امهنع هللا يضر سابع نا عنم ةنأ سوط نع» يراخبلا دنع ثيدحلا صن _(4
 لئاق :لاق هه هللا لوسر نأ ملعب منأ انأل هلا لئاق لاقف ارمح عاب اال أ باطخلا ني رمع
 !اًهوُعاَبَق اَهوُلَمَجَف ٌموُحْشلا ُمهْيَلَع ترح ةوهَنلا ةللا
 .2131:ثيدح ‘هكدو عابي الو ةتيملا محش باذي ال : باب ضعويبلا باتك "يراخبلا حيحص
 .3046: ثيدح رمخلا عيب ميرحت باب ةاقاسملا باتك .ملسم حيحص

 .3381:ثيدح ،رمخلا يف ةراجتلا باب ،ةبرشألا باتك ،هجام نبا ننس
 نب رمع دنسم لوأ نيدشارلا ءافلخلا دنسم ،ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دنسم ،لبنح نب دمحا دنسم
 .170: ثيدح اهنع هللا يضر باطخلا

 .328 :3 لدعلا ،ينالجراولا (؟
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 ليصأتلاذاهتجا :ليألا باللا

 .0!»غئاس فالتخالاو زئاج داهتجالا اذه نأ ىلع لدي امم .ةءارب وأ

 نأ ،ةريهشلا هتلاسر يف يرعشألا ىسوم ابأ كلذب رمأ ين رمع نإ لب

 .سمألاب هتيضق ءاضق كنعنمي الو لاثمألاو هابشألا رظناو رومألا سق"

 يف يدامتلا نم ريخ قحلا ةعجارم نإف ،هيف قحلا عجارت نأ كدشرل هيف تيده
 .2)!لطابلا

 نما» :لاق ةم يبلا نأ ههثن سابع نبا قيرط نم اثيدح ةكرب نبا دروأو

 ءيش لك بسحأو :سابع نبا لاق .هضبقي ىتح هعبي الف اماعط ىرتشا

 مكحلاو سايقلا زاوج ىلع لدي ام ةياورلا هذه يف نأ ةكرب نبا بقعو .'ة)اهلثم
 .(4)رظنلاب

 لئاسم يف داهتجالا ىلع راصنألاو نيرجاهملا نم ةمألا رايخ عمجا دقو

 ثاريمو ،لوعلاو ،ةوخإلاو دجلا ثاريم لثم ©ضئارفلا ماكحأ يف :ةديدع

 كيارف كيار عبتن نإ :رمعل نامثع لاقو .هيأرب ةلالكلا يف ركب وبأ لاقو .دجلا

 رمعراشتسا نيحو .ناك يارلا وذ معنف كلبق خيشلا يار عبتن نإو ،ديدس

 ائيش رمع ىلع ةباحصلا ري مل ،هنم اقَرَق اهنطب تضهجاأ ىتلا ةأرملا يف ةباحصلا
 ‘كوشغ دقف كومتك نإو ،اوؤطخأ دقف اودهتجا نإ» :يلع لاقف ؤبذؤم هنأل
 .(5)«ةيدلا كيلع

 دحاو لك لدتساو ،هيف اوفلتخا اميف ةباحصلا نيب ةرظانملا تعقو دقو
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 -.56 ةلكألا ىسوم نب داب-.25 /24 :3 ،ءايضلا ،يبئومعلا-.114 :1 ،عماجلا ،ةكرب نبا _(1
 ةباحصلا لاوقأ اضيأ رظني- .330 :3 ،لدعلا۔ىنالجراولا-.66 /65 :1 “ثفنصملا يدنكلا
 .61-66 :1 ،نيعقوملا مالعا‘ميقلا نبا :سايقلاو يارلاو داهتجالاب

 ةلماك رمع ةلاسر رظناو-.10 :1 ،عرفلاو لصألا لماش ،شيفطا-.98 :1 .عماجلا ،ةكرب نبا _(2
 .86 /85 :1 .نيعقوملا مالعأ ميقلا نبا :يف

 .سابع نبا نع نابح نباو ملسم هجرخأ _(3
 .2892:ثيدح ضبقلا لبق عيبملا عيب نالطب باب عويبلا باتك ملسم حيحص

 ةعانص ف رحبتملا ريغ مهوي دق ربخ ركذ .هنع يهنملا عيبلا باب عويبلا باتك نابح نبا حيحص

 .5057:ثيدح ،ربخ نأ ملعلا

 .رمع نبا قيرط نع ةريثك تاياور يور امك
 .336 :2 .عماجلا .ةكرب نبا _(4

 .66 ةلكألا ىسوم نب داجن _(5

    



 رسايلا ليلك:عبزلا لصفلا

 مهنم دحاو عطقي ل نكلو .ةيسايقلا ةلدألاب هبحاص ىلع جتحاو 3هيأرب مهنم

 سايقلا زاوج ىلع مهنم اعامجإ كلذ راصف .هيار هيلع رظحي ملو ،رخآلا رذع

 .0!)ريكن ريغ نم
 ة يبلا نأل ]ةلاسملا يف هب جتحي ام دكوا نم ةباحصلا نم عامجإلا اذهف

 .02)!لالض ىلع ىتمأ عمتجت ال» :لاق

 نمل زئاج وهف ،مهنيب فالتخالاو داهتجالا زاوج ىلع ةباحصلا عمجأ اذإو

 ةيلاو رسألاو ةركشلا نم ةولرألا توثيتلاوف :لاعت هلوقل .مهدعب
 رمألا سيلف .[100:ةبوتلا] ه ُهَنَع اوضرو مَجتَع هنلا يضر نسحل مهوت

 راصبألا يلوأل ىلاعت ةنا نم ةحنم وه لب ةفئاط وأ رصع ىلع اركح

 أوغادأ فوخلا وآ نتنا َنمرمل مهءاج ادو ل طابنتسالا قرطب نيفراعلاو

 هئوظينتَسي يذلأ ةمل مهتم رمكلا يلؤأ يكيو لوشلا لي ةوذَر ولو هب
 .(83[)3:ءاسنلا] 4 مهنم

 :لوقعملا نم -

 صوصنلاو .هيلع لدي اليلد هيلع بصنيو الإ ءيش ةفرعمي رماي ال لأ نإ
 ةريثك ماكحأ تبثت نأ هنع مزلي امم ،اعيمج لئاسملاو ثداوحلاب ءافولا نع رصقت
 .داهتجالاو لالدتسالا قيرطب

 يحولا دري ىتح باوجلا نع فقوتيف انايحأ لأسي هقث يبنلا ناك دقو

 لقعلا رظن درجمب ال ،قباس يحو نم ملع ام قفو دهتجا ،دري مل اذإف ،نايبلاب

 اماكحأ عرشلا يف نأل صن هيف دري مل اميف امكاح سيل هدحو لقعلاو .ضحملا
 .اهيف لقعلل لاجم ال ةريثك

 .ةنس وأ ناك اباتك.ليلد نع نوكي نأ دب الف الوق اولاق اذإ عامجإلا لهاو
 يرورض ذالم سايقلا نأ تبثف .سايقلا ىلإ هيف اوعجر اونوكي نأ بجو الإو

 ظ .

 .335 /330 :3 ،لدعلا ،ينآلجراولا _(ا

 .هبيرخت قبس _(2
 .18 :1 =طم-.ظ11 /و 11 =خم شربتعملا ،يمدكلا _(3

  



 ليصأتلا داهتجا :لالا بالا 3.

 0الصوصنلا هيف درت مل اميف عرشلا مكح ةفرعمل
 :سايقلا يركنم عم راوح 4

 مهججح عبتتو ،سايقلا يركنم عم ليوطلا لدجلاب ةيضابإلا لج نغي م
 نيركنملا ججح اودروأ دقف مهروهمج امأ .ىسوم نب داجن الإ ،دودرلاو ضقنلاب

 نم رثكأ ىلإ مهرظن يف وعدت ال ةيضقلا نأكو ،باضتقاب اهنع اوباجاو ،اًضَرع
 .كلذ

 ديفي ام اهنم ،ةباحصلا لاوقأو ةنسلاو باتكلا نم ججح نيركنملا ءالؤهو

 ه تم لكل ايت بتكلا كلع نيول ءيش لكل نآرقلا لومش
 % نظلا نع يهنلاو .[38:ماعنألا] هن ءّىَك نم بتكلاف ارفاك .[89:لحنلا

 ال وهف .[12:تارجحلا] :ه ن إ نملا صعب كي نلا نم اريك انتج اوثماء يلاما

 زهرتكأ عبش عبتي امو ث هءارو قلخلا مظعم راس نإو .قحلا ىلإ لصوي الو املع ديفي

 امك .[36:سنوي] ه ولع َنولَحَتَي امب امي ملَعهَ هللأ نإ اتش ىلأ نم ىنتي الملا دإ نط الا
 رح

 ىف ةفيلَح َكَتَلَحَج إ | هاد ىوهلا عابتا نع دواد هدبع لاعت ذلأ ىهن

 .[26:ص] : نا ليبس نع ه يوهلا عت 2 ر الَر يل سانلا نب زب كح ضرألا

 هلآ رن اي رش متي را لق . .ةللا نم نذإ ريغب ميرحتلاو ليلحتلا نع ىهنو

 و

 َلَ
 ؟ > 5 ص ِ ,122 حرس ح ء۔ رك

 وم ہس

 كرشلا ىهاضي 1 "" القت اذه لعجو .[59: سوبا : رومت
٠- 
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 ے حےےص ممر صم +-

 ريعي ىبلو نالاو َطبامو اهتم ا ام توقلا ور مَرح اَمَتللَق لل ؤشحاوفلاو
 ه ةونتتك ال ام هلأ َلَع أولوُمَت نآو اطس ۔وي لزي رك ام هل اوكرشت نآو يحلا
 .[33: س

 ميلا ضيق ِ ل هللا ن لوقي ف لل ةوك تعمس لاق صا نب ورُمَع نب

 يقبي مل اذإ اذإ ىتح ءاَمَلُلا ضقي ملعلا ضيقي نكلو دابعلا ن هعرتن اَعاَرَل

 .67 ةلكألا 6كىسوم نب دابحن _۔(1

    



 س تلا يلد : حاز الصلا 53

 .0د«اولَضأو اولضف ملع ريغي اوتفاَق اولس لهج اسو سانلا ةخ املا
 مث 7٦1 لوسر ةنسب ةهرب لمعت مث باتكلاب ةهرب ةمألا هذه لمعتا :هلوقو

 .2اولضأو اولض دقف كلذ اولمع اذإف .يأرلاب لمعت

 رمع لوقك ،سايقلاو يارلا مذ يف ةباحصلا لاوقأب مهكسمت دشأ ناكو
 و اهوعي نأ ثيداحألا مهتيعأ ،ننسلا ءادعأ يأرلا باحصأ نإ» :فن

 يأرلا نإو ،نيدلا يف يأرلا اومهتا» :لاقو .).. .مهايإو مكايإف ... .اهوظفحي

 اذإ مكنإ» :دوعسم نبا لاقو = .ا4اائيش قحلا نم ينغي ال نظو فلكت انم

 لحا امم اريثك متمّرحو نلأ مرح امم اريثك متللحأ سايقلاب مكنيد يف متلمع
 ةنس وأ قطان نآرقب الإ نيتفئ ال» :ديز نب رباجل رمع نبا لوقو = .اذل

 ىلع هنيد لمح نم» :سابع نبا لوقو = .(6)اتكلهأو تكله الإو ،ةيضام
 .07)؛ليمجلا ريغ الئاق ليبسلا نع الاض ،سابتلا يف رهدلا لزي مل سايقلا

 .0)ةديدعلا لاوقألا نم اهريغو

 .100 :ثيدح ،ملعلا ضبقي فيك : باب "ملعلا باتك يراخبلا حيحص (!

 .نامزلا رخآ يف نتفلاو لهجلا روهظو هضبقو ملعلا عفر باب ،ملعلا باتك إملسم حيحص
 .4935:ثيدح

 باهذ يف ءاج ام باب { هلا لوسر نع ملعلا باوبأ .حئابذلا حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس
 .2643 :ثيدح .ملعلا

 .51:ثيدح ،سايقلاو يأرلا بانتجا باب ةمدقملا هجام نبا ننس
 .181ص ،1ج .915ثيدح .لامعلا زنك ،يدنهلا _(2
 .55 :1 نيعقوملا مالعأ ،ميقلا نبا _)3

 .55 :1 ،نيعقوملا مالعأ ميقلا نبا _(4
 نم رش وهو الإ ماع مكيلع يتاي ال» :هلوق يهو ،اذه نم ةبيرق ةرابع ميقلا نبا دروأو (؟

 مكرايخ ب اهذ نكلو .ماع نم بصخأ ماع الو ريمأ نم ريخ ريمآ لوقأ ال ينإ امأ .هلبق يذلا
 مالعا ،ميقلا نبا .ملثنيو مالسإلا مدهنيف مهيأرب رومألا نوسيقي موق ثدحي مث مكئاملعو
 .57 :1 ،نيعقوملا

 .59 :1 ،نيعقوملا مالعأ ،ميقلا نبا _(6
 ةنس هب ضمت ملو ةلث باتك يف سيل ايار ثدحأ نم» :ميقلا نبا دنع ءاج ام اذه نم ابيرقو 7
 .58 :1 ،نيعقوملا مالعا ،ميقلا نبا .« كت ةلنأ يقل اذإ هنم وه ام ىلع ردي مل ك ةللا لوسر نم

 -.57 ،ةلكألا ىسوم نب داجن۔.26 /25 :3 ءايضلا ،ىيئأوعلا :دنع لاوقألا هذه تدرو امك (8

 ،ينجاويتلا ينهم قيقحت ،رصتخملا حرش ،يجخامشلا-.277/274 :2 كلدعلا شينألجرارلا
 .10 :1 لصألا لماش شيفطا 9
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 ة ليص أتلاؤ اهتجا: :لوال ابالا

 ةروكذملا نآرقلا تايآ نأب ةلدألا هذه نع باوجلا ينألجراولا رصتخاو
 دعاوقلا ثيح نم ءيش لكل نآرقلا لومش نإو عوضوملا يف اصن تسيل
 امب مكح سايقلاب مكحلا نأ امك .ضقانتلا مزل الإو ةماعلا ئدابملاو {ةيلكلا

 .نظلل اعابتا وأ هنلا لزنأ ام ريغب وأ ،ىوهلاب امكح ال ،هسفن نآرقلا هيلإ دشرأ

 لاوقاو .جاجتحالا اهب موقي ال ،ديناسألا ةفيعض اهودروأ قلا ثيداحألاو

 وأ هل امداصم ©صنلا ةلباقم يف ناك ام وهو ،مومذملا سايقلا صخت ةباحصل

 سايقلا امأ .هرابتعا مدعو هدر ىلع قفتم اذهو .هطباوضو هيده نع اجراخ

 هب مهلمع غلبو مهسفنأ ةباحصلا هب لمع دقف صوصنلا ىدهب دشرتسملا

 .0ا)ميقعلا لادجلل لاجم الف .عامجإلاو رتاوتلا دح العفو الوق

 نيب قيرفتلاو ةيلقعلاو ةيلقنلا مهتلدأ ىلع درلا يف ىسوم نب داجن ضافأو

 ةمكحلا ةلوقعملا ةللعملا صوصنلا نيبو ؤاهيف سايق ال يتلا ةيدبعتلا رومألا
 .0ق)سايقلا اهيف يرجي ثيح

 عساولا ءارقتسالا لمعتسا يذلا يلازغلا دماح يبأ عينص وه اذهو

 راثآلاو ةنسلاو باتكلا نم ةيلقعلاو ةيعمسلا ةلدألاو دهاوشلا بلغأل

 4ة)سايقلا ةيجح ىلع يعطقلا رتاوتلا ديفت اهنأ ىلإ صلخو
 :سايقلا ةيجح لوح فالخلا ميوقت

 ةيجح لوح -انايحأ ةاحلاو- ليوطلا لدجلا ةلالد مهف ناكمإلا يف سيل
 اساسأ ةلثمتملا ةيعوضوملا اهبابسأو ةيخيراتلا اهروذجب ةيضقلا طبر نود سايقلا

 رجح ناكو .ةيلقعلا قارعلا ةسردمو ةيرثألا زاجحلا ةسردم نيب فالتخالا يف

 ةيفرحب كسمتلا ىلإ قيرف بهذف .ماكحألا ليلعت وه فالخلا كلذ يف ةيوازلا

 .ةيعرشلا صوصنلا مهف يف ةيئاغلاب لوقلا ىلإ روهمجلا هجتا امنيب صوصنلا

 صوصنلا دراوم دنع اوفقوت سايقلا يفن يف مهعياش نمو رهاظلا لهاف
 هانعم ناك ام الإ سايقلا روص نم اوزيجتسي ملو ،اهفورح نوزواجتي ال

 :2 ،لدعلا ،ينالجراولا- .57 شةلكألا ىسوم نب دابن۔.26/25 :3 ثءايضلا ،ييبئوَعلا _(1
 لماش ،كشيفطا- .0 /529 ،ينجاويتلا ينهم قيقحت . رصتخملا حرش ،يجخامُشلا- .77 !274

 .10 :1 لصالا

 .81 ىلإ 64 ،ةلكألا ،ىسوم نب داجن _(2

 .293 /290 ،ىنآالجراَولا بوقعب وبأ .وجاب-.278 ىلإ 234 :2 ،ىفصتسملا ،يلاَرغلا _(3

]   
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 يد

 اوركنأ نإو .يلجلا سايقلاب فرغ ام وأ ةيوغللا صنلا ةلالد نم ادافتسم

 .ةللعم ةللا لاعفا نا ىنعي كلذ نأل ،ماكحألل ليلعت لك اوفنو ،اسايق هتيمست
 ًَع لكش ال ل .ءاشي عرشملا ،هقلخ نوؤش يف فرصتملا كلاملا قلاخلا وهو
 ء > م لحف

 .(23[)1:ءايبنألا] :4 رولك رولشسل مهو لعفي

 نم دافتسي امو صوصنلا لوقعم دنع نويئاغلا فقو ىرخأ ةهج نمو

 ماكحأ عورفلا نم هللع تقفتا ام ىلع اوَرجأو ،للع نم اهتربعو اهانعم

 يف ةروصحم اهلك داهتجالا يراجم نأب لوقلا ىلإ يلازغلا بهذ ىتح .لوألا
 .")طانملا جيرخت مأ طانملا حيقنت مأ طانملا قيقحتب رمألا قلعت ءاوس ،للعلا

 نم مهفده نكي مل سايقلا يركنم نأب فرتعن نأ يضقي فاصنإلاو
 ببسب بارطضالا نم ةعيرشلا ةيامحو صوصنلا ىميم كسمتلا الإ مهفقوم
 ةاهاضم كلذب اوديري مل سايقلاب نيلئاقلا نأ امك .ءاوهألاو ءارآلا فالتخا

 .يهشتلاو ىوهلا عفادب اهماكحاب ثبعلا الو ،اهيلع تايتفالا وأ ةعيرشلا

 هذه نم نمألاو سايقلا ءارجإ ةحصل ةقيقد اطورشو طباوض اوعضو مهنكلو
 .سايقلا ءادعأ ءاول عفار مزح نبا ملق اهب مهامر يتلا مهتلاو قلازمل

 ناعمو للع ىلع ةمئاق ةعيرشلا ماكحأ اودجو مهنأ روهمجلا ججحو

 ثداوحلا ىلع سايقلا اوَرجاف لوبقمو غئاس قيرطب اهكاردإ نكمي ةلوقعم
 يلل ةلواحم الو فلكت الب ،هدنع اوفقوت هتلع مهف مهيلع رتتسا امو .ةدجتسلل
 ءافو كلذب اونمضف .تادابعلا ماكحأ بلغأ لاح هذهو .صوصنلا قانعأ
 لك يف ةددجتملا ثداوحلا ىلع نيدلا ماكحأ طسبو سانلا تاجاجب ةعيرشلا
 .ناكمو نامز

 قلعت هنأل يعرشلا صنلا راطإ يف لمع هرهوج يف سايقلا نأ قحلاو
 ىلإ راصبألا يلوا امههيجوتل ،ماكحألا ىلع امهتالالد يف ةنسلاو باتكلاب
 .رابتعالاو ركفتلا

 .98 :8 .ماكحإلا .مزح نبا )1

 .دعب امف 9 .ينالجراولا بوقعب وبأ .وجاب- .230 :2 ىفصتسلملا ،يلاَرغلا )2

  



 ليصأتلاذاهتجا:لؤألاباتلا

 :ليلعتلاو سايقلا ءانب :يناثلا ثحبلا

 :سايقلا سسأ -1

 اوحلطصاو ©سايقلا اهيلع موقي يتلا سسألا لوح نويلوصألا فلتخي م
 .لصألا مكحو ةلعلاو عرفلاو لصألا :يهو .سايقلا ناكراب اهتيمست ىلع

 .هتجيتنو سايقلا ةرمث وهف عرفلا مكح اما
 لصأ ىلع الإ زوب ال سايقلاو» :هلوقب ناكرألا هذه ةكرب نبا زيم دقو

 ىلإ عجر دق ،هب مارو سايقلا يف مكحلا ىطاعت نمو ،نيسئاقلا نيب هيلع عمتجم
 .هيلع ساقي الو الصأ نوكي الف هيف فلتخا امو .هتلع طابنتساو هسايقب لصأ

 ساقي عرفب مكحو ،هيلع فقوي لصأب مكح :نامكح نيسئاقلا دنع مكحلاو
 ولو .هنيعب هيلع فقوم لصألا مكحو ،هلصاأب جرختسم عرفلا مكحف .هيلع
 نيب قرف ال ناك.ءاجرختسم عرفلا مكحو ،اجرختسم لصألا (مكح) ناك

 .0!)«اعرف لصألاو الصأ عرفلا نوكي ناكو ،هلصأو عرفلا

 :يملاسلا دنع ناكرألا هذهل ةزجوم فيراعت تدروو

 ةروصلا وأ .همكحب صنلا درو ام وهو ،هيلع سيقملا ىمسيو :لصألا =

 .مكحلا اهيف لزن يتلا
 لصألا ين صنلا هب درو يذلا يعرشلا مكحلا وهو :لصألا مكح =

 .عامجإلا وأ ةنسلا وأ باتكلاب مكحلا اذه تبثي دقو .عرفلا ىلإ هتيدعت دريو

 .راتخملا وه لوألاو ،سايقلا لصأ وه اذه مكحلا ليلد نإ ليقو

 نأ داريو همكحب صن دري مل ام وهو ؤهيلع سيقملاب ىمسيو :عرفلا =
 .سايقلا قيرطب لصألا مكح لثم هل نوكي

 مكحلا عرش هلجأ نم يذلاو لصألا يف دوجوملا فصولا وهو :ةلعلا =

 .مكحلا اذه يف لصألاب هتيوست داري عرفلا يف هدوجو ىلع ءانبو .هيف

 .2)سايقلاب عرفلل تبثي يذلا مكحلا يه هترمثو سايقلا ةجيتنو =

.3 

 ءايضلا ،يبتوَعلا - دنع اضيأ صنلا دروو .419 /417 :1-.111 /110 :1 ،عماجلا ةكرب نبا _(1
 ةديدع تافيحصت كانهو .63 :1 ©فنصملا ،يدنكلا - .83-.59 .ةلكألا ىسوم نب دابن۔.2 3
 .حيحصتلل اهنيب ةنراقملا اندمتعا دقو ،عوبطملاو اهنم طوطخلا 3 .خنسلا هذه يف

 لصألا لماش شيفطا-.77 :3 .ماكحالا ،يدمآلا- .94 /93 :2 ۔سُمششلا ةعلط يملاسلا )2
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 رساجلا ليلد :مزلا لصفلا

 ديدرتب تفتكاو ،ناكرألا هذه طورش ليصفتل ةيضابإلا رداصملا قرطتت لو

 نم يدنكلا دنع درو امك !انايحأ ركذت تاراشإ ضعب الإ ،ةكرب نبا ةرابع
 ىلع اهضعب لوصألا ساقت ال» :لاقف ضعب ىلع اهضعب لوصألا سايق عنم
 يف تاي مل ام ساقيو .عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نم ءاج ام لوصألاو ،ضعب
 .(!»؛لوُصآلا ىلع لوصألا

 ةصاخبو ،اهطورش لصفو ،نايب ديزم ناكرألا هذه ىلؤأ يجخاُمَنشلا ءاج املو
 .ة)لاونملا سفن ىلع يملاسلا عينص ناكو .)ةلعلا طورش اهنم

 .لوصألا لهأ هيلع حلطصا امع جرخت ال طورشلا هذهو
 .الامجإ ةمكحلاو ةلعلا دوجو يف لصألا يواسي نأ طرتشي عرفلا يفف =

 همكح نوكي نأو .همومعب عرفلا هليلد لوانتي ال نأ طرتشيف لصألا اما =
 روهمجلا دنع تايلقعلا ف سايق ال ذإ ايعرش امكح نوكيو ،اخوسنم ال اتباث

 ،سايقلا ننس نع اجراخ مكحلا كلذ نوكي ال نأو .فالخ تايوغللا يو

 عيبو رفسلا يف رصقلاك اهدارفأ ىلع ةرصاقلا ماكحألاو ،ةيدبعتلا ماكحألاك
 .ايارعلا

 الاجم لوُصآلا حبصأ امل نورخاتملا اهب ىنغ اهيف فلتخم ةريثك طورش ةمثو

 ىلإ اهب رثأتف ،ةيقطنملا ةعانصلا هيلع تبلغو ،لئاسملا عيرفتو يرظنلا ثحبلل
 .(4ه)دودحلا دعبأ

 :سايقلا ماسقأ -2

 هفنصي ينآلجراَولاف .ةفلتخم تارابتعاب سايقلا ميسقت ىلإ نويلوصألا دمع
 مث .يفخو يلج ىلإ يعرشلاو .يعرشلا سايقلاو يلقعلا سايقلا :نيعون لا
 ةلعلا سايقو ةصوصنملا ةلعلا سايق :ناعون يلجلاف ؛ميسقتلا لصاوتي

 .(5)ناسحتسالا سايقو هبشلا سايق :ناعون اضيأ يفخلاو ؛ةطبنتسملا

3 
 ظ ٨ "

 .11:1 .عرفلاو

 .49 /48 :1 ©تفنصملا .يدنكلا _(1
 .559 ىلإ 530 ،ينجاويتلا ينهم قيقحت "لدعلا رصتخم حرش ،يجخاّمشلا :رظني _(2

 .102 / 93 :2 حسْمئشلا ةعلط ،يملاُسلا (3
 .102 / 93 :2 سْصْشلا ةعلط ،يملاسلا_(4
 .336 :3 لدعلا .ينآلجراولا ۔(5
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 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا

 لب ،يلوُصأآلا سايقلا راطإ يف جردني ال يلقعلا سايقلا نا قيقحتلاو
 لمعتسا ام بلاغ وهو ،ةلاسرلاو ديحوتلا تابثإ يف لقعلا ليلد نمض ربتعي
 هعامس دعب هراكنإو ،ددعتي ال دحاو هيف قحلاو "نيكرشملا باطخ يف نآرقلا
 .0!)لوقعلل ةرباكم

 نييلوصألا ةداع نإف ينآلجراولا اهركذ يتلا يعرشلا سايقلا ماسقا امأ
 لقتسيو ةلعلا كلاسم ثحبم تحت اهنوجردُي لب ‘تاسايق اهومسي ال نأ

 .سايقلا نم ءانثتسا وه وأ سايقلا جراخ داهتجالل اردصم هسفنب ناسحتسالا

 -1 :ةتس اهلعجيف رخآ عضوم يف ةسيقألا هذه لصفي هسفن ينالجراولاو

 سايق-4 ،ىنعملا سايق-3 ،اهيلع صوصنملا ةلعلا سايق-2 ‘باطخلا موهفم

 .02لالدتسالا سايق -5 ،هبَشلا سايق-5 ،ةطبنتسلملا ةلعلا

 .ةلعلل ىرخأ كلاسمل اركذ نوكي نأ ودعي ال اذهو

 يلج سايقلاف ؛ةددحم ةيعابر ةمسق يف ةلأسملا طبض دقف يملاسلا امأ

 .ةلالد سايقو ةلع سايقو ،يفخو

 :يفخلاو يلجلا نع لاقو

 يفخللو ،احضاو ناك نإ يلجلل سايقلا اومسقو
 امدع هيف قرفي يذلا نأ املع دق ام وهف ًئلجلا امأ

 ةملعاف نظي هنكل همدع ملعُي مل ذإ يفخلا هسكعو
 :لاق ةلالدلا سايقو ةلعلا سايق نعو

 ةلعلا سايقب ىعدُيف هيف ةلعلاب احرصم نكي نإو
 (ه)العجا ةلالدلابف اهسفنب ال ةلعلا مزالب نكي نإو

 وأ باطخلا موهفم وأ ،يولوألا سايقلاب يلجلا سايقلا يمسي ضعبو
 .(5)ةبراقتم ناعم تاذ اهلكو ‘ىوحنفلا

 :نيبرض ىلإ يلجلا ىسوم نب داب مسقيو

 .337 /336 :3 ،لدعلا .ينآلجراولا_(1
 .351 :3 لدعلا ينالجراَولا_(2

 .151 :2 سمشلا ةعلط ،يملاسلا 3
 .153 :2 سسْمششلا ةعلط ،يملاسلا_(4
 .ظ ةلدألا .يطوششلملا _(5
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 سايقلا ليلد :عيرلا لصفلا

 هفالخب عرفلا ين ةعيرشلا دورو زوجي ال ىتح ءالجلا يف ىمانت عون =

 لمت الفإلث :ىلاعت هلوق يف فيفاتلا ميرحت ىلع سيقملا نيدلاولا برض ميرحتك
 ليلحتب عرشلا دري نأ لقعلا يف زوجي الف .[23:ءارسإلا] : امهرهتناَلَو يأ اشا

 رَمَعَي نمف :ىلاعت هلوق كلذكو .امهمتش ةحابإو نيدلاولل فيناتلا

 ةرذلا باوث نولماعلا ىفوُي نأ لاحمف .[7:ةلزلزلا] :ئ ,هري اريَح ةر ةَرَد لامي

 .هلصأ نم صنلل لاطبإ كلذ نأل ،اهقوف ام اومَرحيو
 عرشلا دري نأ لقعلا يف زوجيو ،ءالجلاو حوضولا يف كلذ نود عونو =

 كلذ نع ىهني ال نأ زوجيف ،نابضغ وهو يضقي نأ يضاقلا يهنك ،هفالخب

 ىوس ام نأ يضقي ليواتلاو .كلذ لكاش ام وأ عوجلا وأ شطعلا لاح يف

 الو ءاضقلا نع عنملا يف بضغلا ةلزنمب جعزم ملاو طرفم عوج نم بضغلا
 وهو ءاضقلا هل حابيف ،ههباش ام نيبو بضغلا نيب ةفلاخملاب عرشلا دري نأ عنم

 .01)نيديدشلا عوجلا وأ شطعلا دباكي

 :نيعون ىلإ اضيأ يفخلا سايقلا مسق امك
 اهميرحت بجوي اهضعب لوصأ وأ نالصأ ةثداحلا بذاجتي نأ امهدحا =

 امهدحأ بجوي نالصأ امهبذاجئ سدعلاو زرألاك ێاهليلحت بجوي اهضعبو

 مأ ةيوبرلا فانصألاب؟ هقحلن مبف ،هميرحت رخآلاو 5امهيف لضافتلا زاوج
 هذه نم ملس امف ،تايتقالاو ليكلا فانصأ هرواعت دق و؟ ؟ةاكزملا ف فانصاألاب

 .هب هانقحلا اهبش رثكآ هب ناكو فاصوألا

 ةرثك ىلإ هيف رظني امنإو .ربسلا دعب فصو هل حصي ال نأ ،يناثلاو =
 ىلإ مأ ةيمدآلا ىلإ هيف رظني له ةيانج هيلع تعقو اذإ دبعلاك ،اهتلقو هابشألا
 ي هلاثمأ ىلع ءانب ةيانجلا انمّوقو ،هب هانقحلا هابشألا هيف ترثك امف ؟ةيلاملا
 .2)كلذ

 .تارابتعالا فالتخا ىلع ءانب عاونألا لخادت ىرن ماسقألا هذه يفو

 يه ذإ ،ةلعلا كلاسم ثحبم يف ماسقألا هذه ضعبل نايب ديزل ضرعنسو

 ظ 3:

 .82 /81 ثةلكألا ىسوم نب داجت (!

 .83 /82 شةلكألا ىسوم نب دايت_(2
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 ليصأتلاذاهتجا :لزألا باتلا

 .سايقلا ةيلمع يف ساسألا روحملا

 :ةلعلا طورش-3

 ةيضقلا هذه ةكرب نبا رصتخيو .لوصألا لهأ دنع سايقلا ساسأ ةلعلا

 لولعم ىلع الإ ساقي نأ زوجي الو ،ةلع ىلع الإ زوجي ال سايقلا» :هلوقب
 الو .امهنيب عمجت ةلعب هب قوطنملا مكح ىلإ هنع توكسملا مكح ةَرِي نأ وهو
 اهميلست زاج ولو ،ليلدب الإ ملس الو ،اهاعدا نم لكل ةلعلا ميلست بجي
 .0!)«هب لتعيو ءاشي ام يعذي نأ دحأ لكل زاجل ليلد ريغب

 ىلع اصوصنم درو اهضعبف ،ةللعم اهلك تسيل صوصنلا نأ هيلع قفتملاو

 هتلع كردن اهضعبو .انيلع نيفاّوطلا نم اهناب ةرهلا رؤس ةراهط ليلعتك.هتلع
 لحم ةلعلا هذه تناك نإو ةتسلا ةيوبرلا فانصألا يف ابرلا ةلعك ،طابنتسالاب

.3 

 .ءاملعلا نيب فالخ

 دادعأك ،ةيدبعتلا ماكحألا بلغأ وهو .هيف ليلعتلل لاجم ال رخآ مسقو
 .ا2)هتاعكرو تاولصلا

 اهنايرج اهتحص ،ةحيحص ةلع» نوكت نأ ةكرب نبا دنع ةربتعملا ةلعلاو
 .3)«اهتالولعم يف اهدارطاو

 عماج دحب اهفرعي ل هنإف ،اهدارطا ةلعلا ةحصل ةكرب نبا طرتشا نئلو
 نأ امهدحأ : نيهجوب كردئ اهنأو ،اهتفرعم قرطب يبئوقغلا اهددح امنيب عنام

 م اهيناثو .عنام اهنايرج نم عنمي الو ،اهتالولعم ف يرجتن ةلعلا بصنت

 قلعم هن اف رمخلل ا ف ميرحتلاك . اهعافتراب عفتريو اهدوجوب مكحلا دجوي

 يف ةدشلا هذه اندجو اذإو .ميرحتلا مكح عفترا اهتدش تلاز اذإف 5ةدّشلاب
 .'ةامهنيب ةعماجلا ةلعلل رمخلاب هانقحلا ذيبنلا

 -.53 ثةلكألا ىسوم نب دابن-.21 :3 ءايضلا ،ييئؤوعلا-.140 :1 ،عماجلا ،ةكرب نبا _(1
 .و 5 ةيادهلا دعاوق يوزنلا-.2 :1 ؤفنصلملا .يدنكلا

 .54 /53 }ةلكألا ىسوم نب دابن _(2
 .594 :2 عماجلا ةكرب نبا _(3
 .16 :3 .ءايضلا ©ىبئْوعلا _)4

 -.53 ،ةلكألا ىسوم نب داجن-.21 :3 ءءايضلا ،يبئوَعلا-.141 /140 :1 .عماجلا ،ةكرب نبا _(5
 .و 5 ةيادهلا دعاوق 6يوزنلا-.2 :1 ؤتفنصلملا .يدنكلا
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 سامتلا ليلد :عزلا لصفلا

 .اهميرحت ةلع ىلع صني نأ نيبو رمخلا ميرحت ىلع ةلأ صني نا نيب قرفو
 تمرح لاق نإو .صنلاب اهلك ةلعلاو ميرحتلا تبث ،اًعم امهيلع صن اذإف
 ركسم لك سايق بجو ،ركسم لك هيلع اوسيقو ركس اهنأل رمخلا مكيلع
 .0!»سايق ال صنلل انايب كلذ نوكيو ،اهيلع

 ىلع ةمالع وأ ةرامأ ربتعت ىلوألاف ،ةيلقعلا ةلعلا ريغ ةيعرشلا ةلعلاو

 ةيلقعلا ةلعلا امأ مكحلا ةيعرشلا ةلعلا قرافت دقو .هل ةبجوم ةيناثلاو مكحلا
 .الولعم قرافت الف

 كلذ سيلف ءامدعو ادوجو اهمكح عم ةيعرشلا ةلعلا نارود انطرتشا اذإو
 هذه ىلع ةمالع وأ ةلالد اهلعج عراشلا نأل لب ێامهنيب يلقعلا مزالتلل
 .تاهتايمسم ىلع اهتالالد يف ءامسألا ىرجم يربت يهف ،ماكحألا

 اهب هطانو اهل مكحلا فاضأ عراشلا نأل الإ عرشلا يف ةلع اهّمسن ملو
 .(3) هيلع ةمالع اهلعجو

 .اهطورشو ةلعلا تافص نايب ىملاًسلاو ىجخاّمشلا ىفوتسا دقو
 ارهاظ افصو :نوكت ناب اهيلع قفتملا ةلعلا تافص ىجخامشلا ددحو

 :افصو نوكت ناف اهيف فلتخملا طورشلا امأ .(ه)اطبضنم
 نكلو ،ةرصاقلا ةلعلاب ليلعتلا يخاُمشلا ححص نإو ،ارصاق ال ازواج =

 .(5)سايقلا اهب يرجي ال

 .ةاكزلا بوجول ةضفلاو بهذلا يف ةينمثلاك ءاضراع ال امزال =

 .دوقعلا يف ىضرلاك ايفخ نوكي دقو ،ايلج =

 ةماوقلا ليلعتك ،ينآلجراولا هيلإ بهذ امك ،ابكرم نوكي دقو كادرفم =

 لست اكي ءاسنلالَع ےروشرَق لالا :ىلاعت هلوق يف ةقفنلابو ليضفتلا
 .34[×66:ءاسنلا] ٥ مهلمأ نم أوُشَمنأ امير ضعب لع رتَهَصَتب هلل

 ظ

 .62 .ةلكألا 6كىسوم نب داهن _(1

 .103 /102 :2 ،ةعلط ،ىمياُسلا-.71 ،ةلكألا ىسوم نب داجن (2
 َ .230 :2 ۔ىفصتسللا ،يلارغلا _)3

 .105 :2 ةعلط ،يملاُسلا _)4
 .55 ،ىنجاويتلا ىنهم قيقحت رصتخملا حرش ،يجخاُمشلا _(5

 ` ...353 :3 "لدعلا ،ينالجراولا 6

    



 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا

 بهذ ام وهو .ةالصلا كرتل ضيحلا مدب ليلعتلاك ،امسا نوكي دقو =

 ديرت يذلا ىنزلاك ،ىنعم نمضت اذإ مسالاب ليلعتلا زاوج نم ةكرب نبا هيلإ
 بجوو ايناز يمس قيضم يف هجرف لخدأ نمف ©قيضملا يف لوخدلا برعلا هب

 .0ا}جرفلا يف ئطاولا ينازلا ىلع ربدلا يف ئطاولاو طئاللا ساقيف .دحلا هيلع
 دحلل اببسىنزلا لعج هللا نإف ثبابسألا يف اسايق اذه مهضعب ربتعيو
 لاجم بابسألا يف سايقلاو .اضيأ دحلل اببس هنوك يف طاوللا هيلع ساقيف
 .02)قبس امك نيّنلوُصألا نيب فالخ

 ند هقف يبنلا ساق هيفو ةيمعثخلا ثيدحك ؤامكح ةلعلا نوكت دقو=

 .ةذللا نيد ىلع دابعلا

 :يف اهبعوتساو ةلعلا طورش يملاسلا عمج امك
 .عرفلا يفو لصألا يف ةدوجوم ةلعلا نوكت نأ =

 .ةسيقملا ةروصلا يف ةلعلا نايرج نم عنمي عنام نوكي ال نآ =

 .عامجإ وأ صن ةلعلا ضراعي ال نأ =
 .ةدرطم ةلعلا نوكت نأ يأ ،ءايصقتسم اهمكح نوكي نأ =

 ؛فالخ عورفلا ضعب يف اهنع اهمكح فلخت وهو ،ةلعلا صيصخت ينو
 .اقلطم هعنم ىلع ةيضابإلا روهمجو

 .لاطبالاب اهلصا ىلع ةلعلا دوعت ال ن =
 .لصألا مكح نع ةرخاتم ةلعلا نوكت ال نا =
 .يمدعلا فصولاب ماكحألا للعت ال ذإ ،امدع فصولا نوكي ال نا =

 .هزاوج يملاسلا حجرو

 .عراشلل ةدوصقم ةمكح ىلع ةلعلا لمتشت نا =
 .(4)ةدسفملا عفد وأ ةحلصملا ليصحت يه ةمكحلاو

.3 

 .124 /123 :1 ،عماجلا .ةكرب نبا _(1
 .195 لوحفلا داشرإ ۔ىناكوشلا :رظني _(2

 .110 /105 :2 ءةعلط ،ىملاسلا :رظني طورشلا هذه ليصافت لوح _(3
 .119 /115 :2 ،ةعلط ،يمياسلا :رظني طورشلا هذه ليصافت لوح _(4
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 3: سافلا ليلد :عبارلا لصفلا

 :ةلعلا كلاسم -4

 :نيهجو لوانتي ةلعلا توبث قرط نع ثيدحلا
 يف صن = نم ةيعرشلا ةلدألاب الإ نوكي ال لصألا يف ةلعلا توبث :الوأ

 .طبنتسم لالدتسا عون وأ = .عامجإ وأ = .ةنسلا وأ باتكلا

 .فرعلاو لقعلا ليلدو سحلابو عرشلاب زوجيف عرفلا يف اهتوبث امأ :ايناث
 ةلعلا :امه نيروحم وأ ،ةثالث رواحم يف قرطلا هذه فينصت نكميو

 .ةطبنتسملا ةلعلاو ةصوصنللا
 .هيبنتلا وأ = .ءاميإلاوأ = .حيرصلا قطنلا = نم دافتستو :ةصوصنملا ةلعلا

 . عامجإل | وأ =

 يهو لالدتسالا قرطب متت :ةطبنتسملا ةلعلا

 فيضي نأ هانعمو .طانملا ربس وأ .طانملا حيقنت ىمسيو .ميسقتلاو ربسلا =

 يف اهل لخدم ال فاصوأ هب نرتقتو هب هطونيو ،هببس ىلإ مكحلا عراشلا

 يذلا يبارعألا ىلع قتعلا بابيإ لثم ،رابتعالا نع اهفذح بجيف .ةفاضإلا

 .مكحلا ين اهل لخدم ال ىتلا تافصلا لك فذحتتف ،ناَضَمَر راهن يف هلهأ عماج
 .رهشلا ةمرح كاهتنا ةفص ىقبتو

 مكحلا طانمل عراشلا ضرعتي ال نأ وهو .طانملا جيرخت ىمستو ،ةبسانملا =

 فانصألا يف ابرلا ةلع لثم ،هجارختساو هيلع فرعتلل ملاعلا دهتجيف ،هتلعو

 روهظ ىلع دمتعيو ،تارظانملا يف بلغألا وه قيرطلا اذهو .ةتسلا ةيوبرلا

 لقعلا ةلازإف إميرحتلل راكسإلا ةبسانمك ،هتلع وأ هطانمو مكحلا نيب ةبسانم
 .(1)رمخلا ميرحت طانم

 .(2) هبشلا -

 يلمعلا قيبطتلا وهو .طانملا قيقحت ىمسيف ،ناك قيرط يأب ةلعلا تابثإ امأ
 ،تاردقملا ريدقتو مامإلا نييعت يف داهتجالاك كلذو ،عقاولا ضرأ ىلع صنلل

 .568 ،ىنجاويتلا ىنهم قيقحت رصتخملا حرش ،يجخامشلا _(
 ©ينجاويتلا ينهم قيقحت رصتخملا حرش ،يجخاَمشلا :رظني ةلعلا كلاسم ليصافت لوح ۔۔2

 .306 /288 :2 ىفصتسملا ،يلاَرغلا ۔.139 /135 :2 ةعلط يملاسلا - .579 /0
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 3 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا

 .0ا)تافلتملا ميق يف لثلا باجيإو ؤبراقألا تاقفن يف تايافكلاو

 اهنكلو ،للعلا هذه تابثإ يف دحاو قسن ىلع ةيضابإلا ييلوصا دبغن الو
 .ةطبنتسم للعو ةصوصنم للع ىل ةيئانثلا ةمسقلا ودعت ال

 :ةصوصخملا للعلا -

 .اهدورو ردصم بسحب ةصوصنملا للعلا ميسقت ينالجراولا راتخا

 :نيعون اهلعجف
 .)ةنسلا نم ةصوصنملا للعلاو = .(ة)نآرقلا نم ةصوصخملا للعلا =

 .[7:رشحلا) ه مكنم متكلا تبب ةلودنكيال ك :ىلاعت هلوق ىلوألا نمف
 همش ,رع ٥ . ہى س ورم صم إ روو وص ےر م| ے < & ,ر .< ,2 1 -

 ريتملاو رتت ىف اصعلاو ةودعلا مكتنب عقوي نأ نطقلا ديرب امإ ن :هلوقو
 م هو ے < ۔ . ۔ ۔ے ,2 ۔2۔ ےه ىم م هسل ورس

 رزلا اربسَم الو « :هلوقو .[91:ةدئاملا] ةوَلَصلا نعو هللأ ركذ نع مكدو

 .ى مم ءص ٠٥ م و مم

 .[108:ماعنألا] :ه ملع ريعي اودع هنلا اوُبَسَيَف هللا نود نم توعد

 ةقتشملا ءامسألا نم للعلا كلس يف طرخني ام مسقلا اذه يف جردأو

 .[2:رونلا] هدلج ةتاماممتت رحو لك اودجت نأو ةناَلا ه :ىلاعت هلوق اهنمو
 ىلع مكحلاف .[38:ةدئاملا] : اميأ اوُعظقاَق ةقراَسلأو قراَصلأو ل :هلوقو

 ىلع شابنلاو ،ينازلا ىلع ةميهبلا ئطاو اوساقف ةقرسلاو ىنزلا لجأل ءالؤه
 .(ه)رمخلا ىلع ركسملا ذيبنلاو قراسلا

 مكحب هناحبس يرابلا اهنرق اذإ تافصلا ءامسا» نآ ينالجراولا صنيو .
 تضتقاف ...ليبسلا جاهنم ىلع ليلدلا حضوا ليلعتلا يفو ،ليلعتلا ىلع تلد
 ءاملعلا تفلك ىنعملا اذهلو .طرشلا اهيضتقي امك ليلعتلا ءامسألا يف ةدايزلا
 .(5!تافصلا نود للعلا جارختسا

 ةرمحلا اوبَرَمَت ال اوثماء يلأ اهيأي خ :ىلاعت هلوق يلاطيجلا رسفو

 .234 /230 :2 ىفصتسملا ،ىلارغلا _(1
 .338 :3 ،لدعلا ،ىنآلجراولا _(2
 .339 :3 ،لدعلا ،ىنآالجراولا_(3
 .353 :3 "لدعلا ،ىنالجَراَولا_(4
 .220 9 ،ينالدبأآلا باوج ،ينالجراولا-. 145 /144 :3 ،نامع.ط ©ليلدلا .ينآلجرآولا -ا5
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 سايقلا ُايلة : حبلا لصفلا

 مهلا ةرثك نم ركسلا» هناب .[43:ءاسنلا] ة نولوقت اَم اوُمَلَعَت يح ىركش رشآ
 نيب ذإ ،ايندلا ركس ىلع هيبنت هيفو .هرهاظ دارملا نإ ليقو .ايندلا بح نم

 برشي ل لصم نم مكف .[43:ءاسنلا] : َنولوُمَت ومن ام 7 ت ىح ت لاقف ةلعلا هيف

 .(!)(هتالص يف لوقي ام ملعي ال وهو رمخلا

 لعج امنإ» :ةت هلوق اهنم ،ليلعتلل ةديدع جذامن اهيفف ةيوبنلا ةنسلا اما

 .ة)اةفادلا لجأل مكتيهن امنإ" :هلوقو .تارظنلا لجأل ناذثتسالا

 ال» :هلوقك ،ظفللا يف رهظي مل نإو ليلعتلا ةت ينلا باطخ نم مهفي دقو

 نانيعلا تمان اذإف ،هّسلا ءاكو نانيعلا» :هلوقو.(4)انابضغ وهو يضاقلا يضقي

 .(5)«ءاكولا قلطتسا

 .357 :1 ‘ تاريخلا رطانق ،يلاطيجلا _(

 يبنلا رت رَجُح يف رحج نم لُجَر لطا لاق 7 نب لهَس نعا يراخبلا دنع ثيدحلا صن ٣

 لعج امإ كنيع يف هي تئَعَطْل رظن كنأ لغأ ول لاقف هسأر هب كحي ىرذ تف يبنلا ( ات

 .ارَصَبْلا لجأ نم نادفينسالا
 .5896:ثيدح رصبلا لجأ نم ناذئتسالا : باب ناذئتسالا باتك .يراخبلا حيحص

 .عالطالاو يدعتلا باب طوسلا ةفص باوبأ عامج ةقرسلا باتك .يقهيبلل ىركلا ننسلا

 .16410:ثيدح

 ،كعب يحاضألا موحل لكأ نع يهنلا نم ناك ام نايب باب .يحاضألا باتك .ملسم حيحص )3

 .3737:ثيدح

 .2444:ثيدح يحاضألا موحل سبح ف باب اياحضلا باتك دواد يبا ننس

 .1033:ثيدح يحاضألا موحل راخدا باب اياحضلا باتك ،كلام اطوم
 .ةبراقتم ظافلأب ثراحلا نب عيفن نع هريغو يراخبلا هجرخا -)4

 .؛نابضغ وهو نينثا نيب مَكَح نيضقي ال » يراخبلا ظفلو
 .6759:ثيدح نابضغ وهو يتفي وأ يضاقلا يضقي له : باب ،ماكحألا باتك ،يراخبلا حيحص

 ."نابضغ وهو نينثا نيب دحأ مكحي ال» ملسم ظفلو
 .3327:ثيدح نابضغ وهو يضاقلا ءاضق ةهارك باب ةيضقألا باتك ملسم حيحص

 ."نابضغ وهو نينثا نيب يضاقلا يضقي ال » نابح نبا ظفلو
 ريغ هتلاحو مكاحلا مكحي نأ نع رجزلا ركذ ،ءاضقلا باتك .عويبلا باتك نابح نبا حيحص
 .5140:ثيدح "لادتعالا يف ةلدتعم

 .نايفس يبأ نب ةيواعم نع دمحاو ىقهيبلاو ىنطقرادلاو يمرادلا هجرخا (؟
 .756: ثيدح ،مونلا نم ءوضولا باب .ةراهطلا باتك ،يمرادلا ننس

 .520:ثيدح ،اعجطضمو امئاقو ادعاق مان نميف يور ام ف باب ۔ةراهطلا باتك .ينطقرادلا ننس

 .266:ثيدح ٬هنلا همحر ينزملا رايتخا ،يقهيبلل راثآلاو ننسلا ةفرعم
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 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا

 .ا2)اهجوز نم ةريرب هربيختو 8(ا)وهسلل هدوجسكف ةنق هلاعفأ امأ

 ىتم ةطبنتسملا نم ىوقأ اهلك ةصوصنملا للعلا هذه نأ ينالجراولا ىريو
 نكمي ملو فورحلا نم اهماقم موقي ام وأ مدقت ام باطخ ين ءافلاب بقع

 .اق)ليلعتلا ىلإ الإ هفرص

 ىفتكاو ةرهاظلا ةصوصنملا للعلاو ةعطاقلا ةصوصنملا للعلا نيب زيمي ملف

 .اهيف ردصملا ةدحوب

 هامس دحاو ثحبم يف ءاميإلاب ةلعلا ىلع ةلادلا صوصنلا عمج هنأ امك

 دارم رهظو حال اذإ وهو .نينلوُصأل ا ضعب دنع هيبنتلاب فرعيو .ىنعملا سايق

 ف مكدحأ نلوبي ال » : . هف ىبنلا لوقك .لاحلا دهاش وأ لاقملا سفن نم عراشلا

 .لوبلا ةساجنل ءاملا ةساجن ثيدحلا نم حالف .)هنم أضوتي مث دكارلا ءاملا

.3 

 .16580:ثيدح ،نايفس يبا نب ةيواعم ثيدح ،نييماشلا دنسم ،لبنح نب دمحأ دنسم

 .نيديلا يذ ثيدح اهرهشأ نم .وهسلل ن ينلا دوجس ةنسلا بتك مظعم تور دقو _(ا

 نيتلا وذ هل لاقف نيتا نم فَّرَصنا ن هللا لوُسَر نأ ة ةريره يبا ( نعا يراخبلا دنع هصنو

 ُمَع رسائلا لاق ننَدَيْلا وذ قدصأ هه هللا لوسر لاقف هللا لوُسَر اي ة تيسن : مأ ة ةالصلا تّرْصقأ

 .'َلَوطأ أ هدوُجُس لثم دَجَسَف ربك مم ملس ( مد : نيرخأ نينثا ىلصف ن هللا لوُسَر ماقف

 كش اذإ مامإلا ذخأي له : باب .ةمامإلاو 7 ةالص باوبأ ناذألا باتك يراخبلا حيحص
 .693:ثيدح ؟سانلا لوقب

 .929:ثيدح .۔هل دوجسلاو ةالصلا يف وهسلا باب ةالئصلا عضاومو دجاسملا باتك .ملسم حيحص

 هريغو يراخبلا هجرخأ _(2

 فوطي هيلإ رظنأ ينأك ، ثيغم هل لاقي ادبع ناك ةريرب جوز نأ ، سابع نبا نع» :يراخبلا ظفلو
 بح نم بجعت الأ . سابع اي» : سابعل ظ يبلا لاقن ۔ هتيحل ىلع ليست هعومدو يكبي اهفلخ

 ؟ ينرمات هللا لوسر اي : تلاق ؛هتعجار ول : : ينلا لاقن ،اثيغم ة هريرب ضغب نمو 6 ةريرب ثيغم

 .اهيف يل ةجاح ال : تلاق .عفشا انا امنإ :لاق

 .4982: ثيدح .ةريرب جوز ف ة يئلا ةعافش باب ©قالطلا باتك .يراخبلا حيحص

 . 3304:ثيدح رهملا باب .حاكنلا باتك ،ينطقرادلا ننس
 .2257:ثيدح "قتعتف دبعلا تحت نوكت ةمألا رييخت يف باب "قالطلا باتك نمو ،يمرادلا ننس

 .340 /339 :3 "لدعلا .ينآلجراولا -)3

 .ةريره يبا نع ةبراقتم ظافلأب ثيدحلا درو _(4

 .236: ثيدح ،مئادلا ءاملا ف لوبلا باب ءوضولا باتك .يراخبلا حيحص

 .450:ثيدح دكارلا ء املا يف لوبلا نع يهنلا باب ةراهطلا باتك ملسم حيحص

 .63:ثيدح دكارلا ءاملا يف لوبلا باب ةراهطلا باتك .دواد يبا ننس

 ءاملا يف لوبلا ةيهارك باب ث هلا لوسر نع ةراهطلا باوبأ حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس
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 سالا ليل :عبرل لصفلا 72
.« 

 .ءاملا ليبس اهليبس اهلك تاساجنلاو رمخلاو طئاغلا :ليبسو
 هنأ مئادلا ءاملا يف هبصف زوك يف لاب نم نإ :انلقل ةروصلا انيعار ولف

 اطخ اذهو .رهاظلا باحصأ بهاذم ىلع ىهنلا هلاني الو هنم أضوتي
 .ااعيمج اهيف مكحلاو ىنعملا داحتاب يضقي سايقلاو

 ميسقتلا قفو ةصوصنملا ةلعلا كلاسم طبض يف اقباس يجخاّمُشلا َعْيو

 :يهو .نيلصألا يرخاتم ىدل دمتحلا
 .رهاظ امإو حيرص امإ ،ناعون هيفو :صنلا -]

 هه مكتام ام لَع أوَسأَت اليك خ :ىلاعت هلوقك ،اهاوقأ وه صنلا =

 .[32:ةدئاما] ه يرسا نب َلَع انَتَك َكلَد لجأ نم :هلوقو .[23:ديدحلا

 ةعوضوم تسيلو هريغ ديفتو ليلعتلا ديفت ظافلأب ليلعتلا وهو ،رهاظلا =
 فصولا ىلع ءافلا لوخد اهنمو ،اذك نعو ‘كلذبو ‘كلذل وحن .اصن ليلعتلل
 .مكحلا ىلع وا

 مهيولكب مهوُمز» :ءادهشلا يف هقف هلوقك ؤفصولا ىلع اهلوخدف _
 .") «...اًمد بحنشئ مهُجادواو نورشحي مهنإف

 اهتيرحو لك اوذلجاكينازلآو ةيارلا ع :ىلاعت هلوقك مكحلا ىلع اهلوخدو _
 4 اَمَهَيري اوع , 7 راتتلاو » :هلوقو .[2:رونلا] : ةدلج ًةئأم مص ء

 .[38: ةدئاملا]

 لوق هنمو ،يوارلا ظفل ىلع اضيأ لخدت عراشلا ظفل يف نوكت امكو _

 _صه

 .66: ثيدح !دكارلا

 .354 :3 لدعلا .ينالجراولا(ا

 .كرابملا نب هللا دبع نع ننسلا باحصا هجرخأو ظفللا اذهب ثيدحلا دري 2

 مْلَك سي هلف مهئامدب مُهوُلَمَز ر دحأ ىلق ةه هللا لوُسَر لاق لاق ةَبَلْعئ نب ؛ : هللا دْبَع نَع» هظفلو
 .«كنسيلا خير همرَو مألا نؤل هنول ىقذي ةمايقلا مو َي يتأت الإ هللا يف ملك
 .1985:ثيدح همد ف ديهشلا ةاراوم شزئانجلا باتك .ىرغصلا ننسلا .يئاسنلا
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.5
 ليصأتلا ذاهتجا:لؤألا بالا 

 .2)امجرف زعام انز»و !)دجسف ةق يئلا اهس» :يوارلا

 :عاجإلا-2
 .صنلا ىلع مدقم وهو .هرغصل ريغصلا لام ةيالو ىلع مهعامجإك كلذو
 :ءاميالاو هيبنتلا 3

 اذه ركذ اذإف ،ةلعلل نكي مل ول مكحلا عم فصو ركذ داعبتسا وهو
 نع ميكحلا مالك هزنيو ،ةدئاف هركذل نكي مل الإو "ليلعتلل هنا ملغ فصولا
 يضاقلا يضقي ال» :ةق هلوقو 0ةدجسف ة ىنلا اهس» :هلوق هنمو .اذه
 . (4)«نايضغ وهو

 نكلو“ليلعتلا هجو ىلع ال فصو ركذي نأ وهو ،ءاميإلل رخآ عونو _

 مكيلع نيفاوطلا نم اهنإ" :ةرهلا يف هه هلوقك ؤهنم بيرق هجو ىلع
 .اثهتافاوطلاو

 ىلع اهسايقو مئاصلا ةلبقك كريظنلا ركذي نأ وهو.ثلاث عونو _

3 

 فرعيو .ةفلتخم ظافلأب اهريغو ةريره يبأ نع اهريغو ننسلا بتكو ملسمو يراخبلا هجرخأ _(1
 نع يقهيبلاو دمحأ دنع ظفللا اذهب وهو .ةالصلا يف وهسلا دوجس ببس هنأل ،نيديلا يذ ثيدحب
 .دوعسم نبا

 .!وهسلا ىتدجس دجسف ةالئصلا يف اهس ة هللا لوسر نأ» :هظفلو

 هنع ىلاعت هثلا يضر دوعسم نب هنلا دبع دنسم .مشاه ينب دنسم نمو ،لبنح نب دمحأ دنسم

 .4210:ثيدح
 ؛مارحإلا دعب ةينلا بوزع باب .ةالصلا ةفص باوبأ عامج .ةالصلا باتك ،يقهيبلل ىربكلا ننسلا
 .2094:ثيدح

 نعا يراخبلا ةياور اهنم .ةنسلا بتك يف ةريثك قرطب تدرو نصحملا ينازلا مجر ثيداحأ _(2
 ىلَع دهش ح ة ئبئلا هنع ضرأف ىنزلاي فرتعاف % ئيئلا ءاج :هلمأ ن الُجَر أ رباج
 .مرق هب َرَماَف ْمَعئ لاق تنصخآ لاق ال لاق نوئج كبأ ةه يبنلا هل لاق تارَم عبرأ هيسفن
 .6449: ثيدح .ىلصلملاب مجرلا باب دودحلا باتك .يراخبلا حيحص

 .3288:ثيدح حىنزلاب هسفن ىلع فرتعا نم باب دودحلا باتك املسم حيحص

 .هجرخت قبس _(3

 .هجيرخت قبس (4
 .يراصنألا ةداتق يبأ نع مكاحلاو ينطقرادلاو دواد وباو هجرخا _(5
 .68: ثيدح ةرهلا رؤس باب .ةراهطلا باتك دواد ىبأ ننس

 .187:ثيدح .ةرهلا رؤس باب ةراهطلا باتك ،ىنطقرادلا ننس
 .518:ثيدح .ةشئاع ثيدح امأو .ةراهطلا باتك .مكاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا

    
284 



 .مايصلا ضقني ال امهالك ،بارشلا ةمدقمك عامجلا ةمدقم لعجف ،ةضمضلملا

 ،ليلعتلا يف لخدم هل حضاو فصو نع لاؤسلاب هبني نأ ،عبار عونو _

 ناصقنلاف .0ا«نذإ الف :لاق معن :اولاق ؟فج اذإ بطرلا صقنيا» :ة هلوقك

 .ابرلا نم هنأل ؤبطرلاب رمتلا لادبتسا عنم ةلع
 هئاطعإك ،نيفصوب نيمكحلا نيب ةقرفتلاب هيبنتلا ،ءاميإلل سماخلا عونلا _

 هيبنتلا وأ .اق)!ثري ال لتاقلا» :هلوقو .)امهس لجارللو نيمهس سرافلل ة

 يع َنُهورَقَت الو ضيحملا يف املا أولرَتَعأَت خ :ىلاعت هلوقك شةياغلاب
 اوعيبف ناسنجلا فلتخا اذإ :ةف هلوق هنمو ،طرشلاب وأ .[222 :ةربلا ره

 ف وللا هنأ كنام ال إ نيميلا ةيآ هنمو ،ءانثتسالاب وأ .4متئش فيك

 .صاقو يبأ نب دعس نع مهريغو ننسلا باحصا هجرخا_(ا
 عيب نع رجز اهلجأ نم ىتلا ةلعلا ركذ .هنع يهنملا عيبلا باب عويبلا باتك "نابح نبا حيحص

 .5080:ثيدح رمثلاب رمثلا

 .2932:ثيدح رمتلاب رمتلا يف باب .عويبلا باتك ،دواد يبأ ننس

 .2261:ثيدح ،رمتلاب بطرلا عيب باب ؤتاراجتلا باتك هجام نبا ننس

 هللا لوسر نع عويبلا باوبأ ،ة هنلا لوسر نع زئانجلا باوبأ .حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس

 .1182:ثيدح .ةلقاحملا نع ىهنلا يف ءاج ام باب ة

 .رمع نبا نع مهريغو ننسلا باحصا هجرخا _(2
 .2373:ثيدح ،امهس هل مهسأ نميف باب .داهجلا باتك .دواد يبا ننس

 يف ءاج ام باب "مسقلا قيرفت باوبأ عامج ،ةمينغلاو ءيفلا مسق باتك ،يقهيبلل ىربكلا ننسلا
 .12038:ثيدح سرافلاو لجارلا مهس

 .3663:ثيدح ،ريسلا باتك ،ينطقرادلا ننس
 .15198:ثيدح ،ةيراج نب عمجم ثيدح ،نييكملا دنسم ،لبنح نب دمحا دنسم

 .بلاط يبأ نب يلع نع يمرادلاو ،ةريره ىبأ نع يذمرتلاو ةجام نبا هجرخأ _(3

 .. .2641:ثيدح "ثري ال لتاقلا باب ‘تايدلا باتك ،هجام نبا ننس
 يف ءاج ام باب ثةه هنلا لوسر نع ضئارفلا باوبا .حئابذلا حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس

 .2086:ثيدح ،لتاقلا ثاريم لاطبإ
 .3029:ثيدح لتاقلا ثاريم : باب ضئارفلا باتك نمو ۔يمرادلا ننس

 .تماصلا نب ةدابع نع هريغو ملسم هجرخا _(4
 .متئش فيك اوعيبف & فانصألا هذه تفلتخا اذإف» :ملسم ظفلو
 .3055:ثيدح ءادقن قرولاب بهذلا عيبو فرصلا باب ،ةاقاسملا باتك ملسم حيحص

 .2924:ثيدح ،فرصلا يف باب .عويبلا باتك ،دواد يبأ ننس
 .22138:ثيدح تماصلا نب ةدابع ثيدح ،راصنألا دنسم لبنح نب دمحأ دنسم
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 3 ليسانازاهنجا :لل باتل

 .89:×00:ةدئاما] هه َنّميَكلا ُتدَمَ امي مكا نكتلو كيسن

 :ةطبنتسملا " _
 صن اهب دري مل يتلا ةلعلا اهب ىنعيو ،ةطبنتسملا للعلا وه يناثلا مسقلا

 .ءاميإ وأ رهاظ وأ عطاق

 ماكحألا طانمو هقفلا لصأ ةطبنتسملا ةلعلا سايق ينالجرالا ربتعاو

 نم ملست نأو .راعشالاو ةبسانملاو ،ةلاخإالا :ةثالث اطورش كلذل عضوو

 .02)عامجإلا ةمداصمو 8دعاوقلا مدهو صوصنلا در :ةثالث تالطبم

 :يه ،ةسمخ يف ةطبنتسملا ةلعلا قرط يملاسلا رصح دقو
 .ةطانملا حيقنتب فرعت اهنأ انركذ دقو .ميسقتلاو ربسلا =1

 يذلا لسرملا بسانملا هنمو بسانملا عاونأ اهتحت جردنتو .ةبسانملا =2

 .)ةلسرملا حلاصملا ليلد هنع قثبنا

 .5)ةيضاَبإلا نيب فالخ هتلثمأ ضعب يفو .هبشلا =3

 .565 60 ©ينجاويتلا ينهم قيقحت ارصتخلا حرش ءيجخاُمشلا_(1

 :لاقف .يجاملا اهركذ يتلا ةصوصنملا ةلعلا قرط يملاسلا مظنو
 صن لا اهنم ةلعلا قر _ طو

 احير ص ةرا _ "[ يتاي صنلاو

 ءاءيإلا ره اذه مهدنعو

 م - كحلا دنع ركذي نأ كاذو

 ار كذ دق ةلعل نكي ل ول

 ابس انىقص و ركذيننأ هنمف

 بضغ هيفو يضقي ال يضاقلاو
 ضقن ي له:امك ريظنت هنمو

 ب طرلا فخي :وحن هنمو

 اح ك نيئيش نيب قرف هنمو

 صن ذ٫ي اهب عامجإ كاذك

 ا ء&{ولت ىتأو لجأل :وحن

 ءا هيالا ةيهلعلل هيف ذ
 م هف وذ هداعبتسا ىري فصو

 ىرت امك بتارم ىلع وهو

 ا هلاط يلو ن ال :وحن مكحلل

 هاوقأ هذ ھو

 ضمضمتلا 7 ص يلئاس اي

 ب ةرلا مث ١

 بآادي هيف ل لعتلاف فج نإ

 ا منغ ام ن ا مهسل ١ سر افلل

 .127 :2 ةعلط ،ىملاّسلا
 .355 :3 لدعلا ،ىنالجارولا 2
 .138 /135 :2 ءةعلط "يملاسلا (3
 .145 /2:139 ،ةعلط .يملاسلا_(4

 .147 /2:145 ةعلط 6يملاسلا_(5

    



 سانقلاليلق :عزلا لصفلا

 جتحاو ،ةلعلا كلاسم نمض هتبثأو ،ةكرب نبا هب ينع دقو .نارودلا =4

 ع:

 .هل

 .(ا)امدعو ادوجو مكحلا عم ةلعلا رودت ثيح ماتلا ءارقتساللاب فرعيو

 .02)فالخ هيفو .سكعلا نود ةلعلا دوجول مكحلا دوجو وهو .درطلا =5

 ،نيئيشلا نيب ةقرفتلاك ةطبنتسملا للعلا هذه ضعب ىلإ ينآالجراولا راشاو

 .(3)دبعتلل لسغلاو ةساجنلل ءاجنتسالاف ءاجنتسالاو ةبانجلل لسغلاك

 6نهلتق نع يهنلل ءاسنلا نع ةيزجلا طاقسإ قيرفتلا روص نم ركذ امك
 .(4)زجعلا ةلعل نامتكلا مايا روهظلا ماكحأ طاقسإ كلذكو

 :هبشلا سايق -

 نمف :ىلاعت هلوقب هل اولدتساو .الآمو الاجم ةسيقألا عسوأ هبشلا سايق

 هساساو .[194 :ةرتبلا] مكنع ىدتعا ام لمي هيلع ودعك كَنَع كدعا
 ولو ضيبأ ضيبألا لجرلا ربتعت سانلا نإف .بلغألاو لثمألا رابتعاو هيبشتلا

 .نينيعلاو نانسألا ضيبأ ناك ولو دوسأ دوسألاو .ةيحللاو سأرلا دوسأ ناك
 املقو ةيصعم نم حلاصلا صلخي املقو .اذه ةباثمب تاعاطلاو يصاعملاو

 .ا5بلغاألل مسالاو ةعاط نم حلاطلا صلخي

 سايقو هبش سايق وه ذإ يفخلا سايقلا يعون دحأ هبشلا سايقو
 .ناسحتسا

 نأل هبشلا سايق وه هب لومعملا سايقلا عيمج نأ ىلإ ضعب بهذ لب

 ،يبئوَعلا-.142 /141 :1 ،عماجلا ،ةكرب نبا :اضيأ رظناو-.150 /147 :2 ،ةعلط .يملاسلا )1
 .53 /52 :1 فنصملا ،يدنكلا-.21 :3 ،ءايضلا

 .91 /89 }ةلكألا ىسوم نب دابجن۔.151 /2:150 }ةعلط يملاسلا _(2
 :ىماسلا لاق ةطبنتسملا ةلعلا قرط ينو

 هطبض اف هبيش و ابس انم ،ربس ه طبن ةسملا قرط امأو اذه

 ادي ىوقأ اهض هب نكل لكلا يف ادبدق فلخلا درطلا ،نارودللو

 .133 :2 ،ةعلط ،يملاُسلا
 .343 :3 ،لدعلا ،ىنالجراّولا 3
 .344 :3 ،لدعلا ،ينالجّراَولا _(4
 .356 /355 :3 لدعلا ،ينالجرآولا (
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 ل ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا

 سايق امأ .ةيلقعلا للعلاك سكعنتو درطت داكت ال ةرصاق ةيعرشلا للعلا سايق

 !)عرفلاو لصألا نيب عمجت ةلع دجوت مل ولو ،ةهباشملا هيف ىعارتف هبشلا
 راهظإ رسعي ذإ ،هيلإ عجرت ءاهقفلا ةسيقا لج نا نم يلازغلا هررق ام وهو

 لاق هنأ "لوخنملا" يف صنو .‘2)ةيحلصلملا ةبسانملاو عامجإلاو صنلاب للعلا ريثات

 ةمآلا قاحلإب هل لتمو يزورملا قاحسإ ابأ الإ ،ةفينح وبأو كلامو ىعفاشلا هب

 .ةةاكولا يف ززأآلاب ةرثلا قاحلإو حلا يف دبعلاب
 .يسحو يمكح : :نيعون ىلإ هبشلا سايق مسقنيو

 تضراعتف هيف هابشألا تمحدزا ذإ ،دبعلاب يمكحلا هثل ءاهقفلا لثمو =1
 حاكنلاو اياصولاو تاقدصلاو ةاكرلا ف ؛ديبعلا ماكحأ ف ءاملعلا فلتخاو للعلا

 .صاصقلاو دودحلاو تاداهشلاو

 مسأو ديصلا اولنقتال اوثماء َذَلااهيأتي % :ىلاعت هلوق هل دهشيف ،يسجحلا هبشلا اما 2

 ،ةرقبلا ف ةرقبلاف .[95:ةدئاملا] : محلا َنمَلَتَق ام ام لتم ارجف ادمعتم مكنم هل ل هلق نمو مرح

 .(4)ةاشلا ف ةاشلاو

 ةرقبلا اوَوسو ێربلاب زرألاو ،ليخلاب'5) نيزاربلاو ،رقبلاب سيماوجلا اوقحلاو

 ..ديصلا ءازج ف يشحولا رامحلاو ةيشحولا

 .اهجوز لتقف ةأرما ( يوه لجر يف مهلوق اهنم ىرخأ جذامن ينالجراَلا دروأو

 نورخآ دازو .هيلع مرحي هلام نأ .هثربل هثراو لتاق ىلع اسايق هيلع مرحا ةأرملا نأ

 .06)هيلع مرحت اهنأ اهجوز ىلع ةأرما بيخ نميف
 يف دصاقملاو ثعابلا رابتعاو ،عئارذلا دس بابب بسنأ ةلثمألا هذه لعلو

 .تالماعملاو تافرصتلا

 .345 /344 :3 ،لدعلا ،ىنالجراّولا _(1
 .312 :2 ءىفصتسملا ،ىلارغلا 2
 .378 ،لوخنملا .يلاغلا -3

 .357 /356 :3 لدعلا .ينالجراولا _(4

 برشُي علطلا رشق نم ءانإ نيزربلا ىنعمو .ناويحلا ىنعمب نيزاربلا ةغللا سيماوق ركذت مل _(5
 .256 :1 ،نزرب ةدام ،©بّرَعلا ناسل روظنم نبا .ةيباخلا نم بارشلا هب لمحي زوك وه وأ .هيف

 زربو .ضرألا نم عساولا ءاضفلا ناكملا :زاربلاو ءاضفلا ىلإ جورخلا ىنعمب زرب ةملك تءاجو
 .255 :1 زرب :ةدام برعلا ناسل روظنم نبا - زّربم قباس لك ليقو .اهقبس ليخلا ىلع سرفلا

 .نيزارب ىلع تعمج اهلعلو
 .346 :3 "لدعلا ،ينآلجراولا _(6
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 سامتلا ليلد :عبرلا لصملا
3 

7 1 5 

 سايقلا تالاجم :ثلاثلا ثحبملا

 نم ةيضابإلا ذختيو .ماكحألا ليلعت ساسأ ىلع سايقلاب لوقلا دمتعي
 .ةمكحلاب ةللعم ىلاعت ةلأ لاعفا نأ نم نآرقلا هيلإ دشرأ يذلا فقوملا ليلعتلا
 لعفي اَمع لال إ وهف .هلعفي ال وأ ائيش لعفي نأ دحأ همزلي نأ هللا ىلاعتو

 قحلاب ناك نوكلل هقلخ نأ انربخأ كيت هنكلو .[23:ءايبنألا] :7

 اتتلعام » .[85:رجحلازه قحلأ ال مهتنب امو تفلاو يوسَملآ انقلَع امول
 نع ةزنتو .[3:فاقحألا] 4 كسم لو يلي الإ امم امو صخأو توملآ

 ر ي ه سر ے م, ص وس رص . صس

 اَمَو نألاو امَلآاَمَقَلَح امو 3 اهانعمو ةمكحلا نيع كلذو ثبعلاو وهللا

 فيلكتلا وه سنإلاو نجلا قلخ نم ةياغلا نأ نيبو .[16:ءايبنألا] : تييحأ امه
 .[56:تايراذلا] ه نيوك الإ ينالو نأ تَتَلَحامَو ل ةدابعلاو

 لصفم هيف نوكي نأ ىلاعت ةلل ةمكح تضتقا دق هسفن نآرقلا نإ لب
 نإف ،ةجحلا ةماقإو فيلكتلا مازلإ يف لصفملا ةمكح تحضتا نئلو .لمجمو

 دادعتسالا سفنب باثيف ،لاثتمالل فلكملا دادعتسا يف ىلجتت لمجملا ةمكح

 .0!دلامجإلا كلذل نايب دعب لزني مل نإو ىتح ،ةيدوبعلا ىنعم ققح هنأل
 ركذو سايقلا تالاجم ديدحت يف سانلا راظنأ تفلتخا قلطنملا اذه نم

 بهذو ،اعيمج ماكحألا و ديحوتلا يف هتابثإ ىلإ مهضعب بهذ» :هنأ ةكرب نبا

 يف هتابثإ ىلإ نورخآ بهذو ،ماكحألا يف هيفنو ديحوتلا يف هتابثإ ىلإ نورخآ

 لوق اذهو ؛اعيمج نيلاحلا يف هيفن ىلإ نورخآ بهذو ديحوتلا يف هيفنو مكحلا
 .22)!ثيدحلا باحصأ ضعبو دواد

 نود هترابع نوقحاللا ددر مث .بهاذملا هذه نم هفقوم ةكرب نبا نيبي ملو

 .ددحم فقومل حيجرت

 ديحوتلا اياضق نأ اثيدحو اميدق ةيضابإلا ةملك هيلع تقفتا يذلاو
 الف ينظ ليلد سايقلاو ،ةيعطق ةلدأب الإ تبثت ال ،ةينيقي اياضق داقتعالاو

 .6 :1 ةعلط يملاسلا )1
 -.55 ،ةلكألا ىسوم نب داجن-.22 :3 ،ءايضلا ،ييئوَعلا-.155 :1 ،عماجلا ،ةكرب نبا (2

 .ظ6 ةيادهلا دعاوق آيوزنلا-.7 :1 ثفنصلملا .يدنكلا
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 : ليصأتلا ذاهتجا:لؤالا باتلا

 .اهماسقأب ماكحألا ةرئاد هل عستت مث ،ديحوتلا اياضق يف هل لخدم

 .عسومو قّيضم نيب ماكحأل ا ليلعت لاجم ديدحت يف ءاملعلا راظنأ فلتختو

 يف سايقلا ءارجإ مزلتسي ال اذه ناك نإو ،ةعسوتلاب لوقلا ىلع ةيضاببلاو

 ررق دقف .مكحلا لحم ودعت ال ةرصاق ةلعلا نوكت دق ذإ ؤللعم مكح لك
 ريغ ،حيبأ وأ رظح هلجأل ىنعم هلف يهن وأ عرشلا يف رمأ لك» نأ يِطوننملا
 :نيبرض ىلع كلذ نأ

 هانعم ملعب ىلاعت ةللا رثاتساو ؤفلكملل ةحلصم ةلمجلا يف هانلقع ام=

 غن اهنإ ةآلئصلا يف ىلاعت هلوقك ،هيلع سايقلا ىرن ال انإف ليصفتلا ىلع

 .[45 :تربكنعلا] ة ركملاو ءاخملا رع

 اهيلع اسايق اهبوجوك بجاوف ،ةلمجلا يف كلذ نع ىهن ام لك نأ انملعف
 .اهيلع سقن ملف ؛اهتيقاومو اهتافصو اهددع يف ىنعملا ملعن ملو

 ببس امهنإ رسيملاو رمخلا يف ىلاعت هلوقك ،هانعب صنلا درو ام هنمو =

 ةودعلا دعلا مكتنب عق كقوُث نأ نطبملا د ديرب اَمَتِإ : ةالصلا نعو لل ذلا ركذ نع دصي

 هلوقو .[91:ةدئاملا] ةم ووَكَصلا نَعَو هللأ ركو و نع كدصو رينملاو رمخلا يف ءاضعأو

 .[32:ةدئاملا] : َليَرَسِإ نب لع ابتك كيذ د لجأ نمل :ىلاعت

 ب ب ةلود نكسال 1 هلوقو .رمألا داسفو لتقلا ةرثك لجأ نم يأ

 .كلذ وحنو .[7:رشحلا] ه مكنم ماكلا
 ةلعو عرفو لصأ ،طئارش ةعبراب الإ متي الو ،طابنتسالاب لقع ام هنمو=

 .1( مكحو

 ةيحالصب اوفتكاو .لاجم نود ماكحألا نم الاجم سايقلل ةيضابإلا ددحي ملو
 لدجلا يف اولخدي ملو سايقلا اورجاف ةيدعتم هتلع نوكو 'ليلعتلل مكحلا

 مهفقوم ناك نإو .سايقلا تالاجم ديدحت لوح ةيفنحلاو روهمجلا نيب ماق يذلا

 دودحلا يفو ‘تالماعملاو تادابعلا يف سايقلا زاوج يف روهمجلا عم

 .ظ5 ،نايبلاو ةلدألا يِطوثئَلا _(1
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 دودحلاف تارافكلاو دودحلا يف هتوبث ةيفنحلا عنم امنيب .'!)اضيأ تارافكلاو

 الف ؛فذقلا ي نينامثلاو ،انزلا ف ةئاملا ددعك 6لقعث ال تاريدقت ىلع لمتشت

 .ةهبش كلذ ناكف إاطخلا ةنظم هيف سايقلاو ،هتمكح كاردإ يف لقعلل لخدم
 عنمي امم تارافكلا يف رهاظ دبعتلا بناج نأ امك .تاهبشلاب ردت دودحلاو

 .ا2)اهيف سايقلا نايرج

 طورشلاو بابسألا يف سايقلا ةّيعِفائشلاو ةّيِفَنحلا ضعبو ةّيِكِلاَا عنم امك
 .(3)عناوملاو

 نع مهثيدح ءانثأ اهل اورظني ملو ؤاياضقلا هذه ىلإ ةيضابإلا رشُي ملو
 مهتاداهتجا ف اودروأ دقف .دودحلا دعبأ ىلإ ايلمع مهفقوم ناكو ،سايقلا

 يف ،هقفلا باوبأ لج اهتعزوتو ،سايقلا ىلع تينب يتلا لئاسملا نم اديدع
 .تاغللاو تارافكلاو دودحلاو تالماعملاو تادابعلا

 ئزتجن امنإو .لئاسملا هذه باعيتسال ةدودحم ةيليصأت ةسارد عست الو

 .ليلدتلاو ليثمتلل باوبآلا ضعب نم جذامن
 مأ تناك ةصوصنم ةلعلا ىلع ءانب سايقلا نوكي جذامنلا هذه ينو

 ينالجراولا هيلع صن امك ريثك وهو ،هبش سايق نوكي امك ،ةطبنتسم
 لبس نم كلذ ريغ وأ ،للعلا فالتخال مكحلا فالتخا نوكي دقو ،يلارَغلاو

 .ةلعلا ىلع فرعتلا

 :تادابعلا يف سايقلا 2

 :تاراهطلا يف -

 تعمس :لاق ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع هدنسم يف عيبرلا ىور =-

 دحأ يف نإف ،هولقماف مكدحأ ءانإ يف بابذلا عقو اذإ» :لاق ة ةلا لوسر نع

 جاهنم ،يواضيبلا-.343 :2 ،رظانلا ةضور ،ةمادق نبا- .332 :2 ©ىفصتسملا .يلاّرغلا (

 ©يجابلا- .دعب امف 82 :4 . ماكحإلا ،يدمآلا- .35 :4 ،يونسألا حرش- .31 :3 ‘لوصولا

 .706 :1 ،هقفلا لوسلا .يليحزلا- .196 ،لوحفلا داشرإ ،يناكوشلا- .110 ،تاراشإلا
 ،يناكوشلا- .386 :1 ،رارسألا فشك ،يفسنلا- .317 :2 ،توبللا ملسم روكشلا دبع نبا 2

 .706 :1 ،هقفلا لوصأ ،يليحزلا-.196 ،لوحفلا داشرإ
 - .195 ،لوحفلا داشرإ ،يناكوشلا- .319 :2 توبثلا ملسم-.86 :4 ماكحإلا .يدمآلا (3
 .710 :1 هققلا لوصأ يليحزلا
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 وبأ لاقو ."ءاودلا رخؤيو ءادلا مدقي هنإو ،ءافش رخآلا يفو ءاد هيحانج

 سيل امم ههبشي امو بابذلا نأ لدي اذهو» :ديز نب رباج نع ةديبع نع ةديبع

 .هبش سايق اذهف .02هيف عقو ام سجني ال مد هل
 .هوقيراف ابثاذ ناك نإف نمسلا يف ةرافلا تتام اذإ) ثيدح هدكأ ام وهو

 نم ةرافلا ريغ نأ :يلاطيجلا بقعو .اة)اهلوح امو اهوقلاف ادماج ناك نإو
 نا :كلذ طباضو .تارشحلا عيمجو تايحلاو ريفاصعلاك اسايق اههبشا ام عيمج
 .(فمظعلاو محللا هيف عمتجم ،ةلئاس سفن هل نوكت

 سايقلاب _ةكرب نبا نع القن _ رفعج نبا لدتسا عابسلا رؤس ميرحت يفو =
 بجوف ،سجت هرؤسو ،مارح هنبلو همحل نأ لصاح عامجإلا نأل .ريزنخلا ىلع
 .؛5)سجحن هرؤسف ©عابسلا نم هنبلو همحل مرح ام لك نوكي نأ

 ءاغصإ ثيدح امأو ،عابسلا نم اهنأل ةرهلا رؤس ةساجن ىلإ ضعب بهذو

 نم اهل صيصخت وهف مكيلع نيفاوطلا نم اهنإ" :هلوقو ،اه ءانإلا هن يبلا

 .ةرافلا اهيلع ساقيو .اهنم سانلا عانتما مدعو اهب ىولبلا مومعل ،عابسلا ةلمج

 .07الصآ اهرؤس سجني الف ماوهلا نم اهنأ ىلإ ضعب بهذو

 .94ص .1 جح .371ثيدح .3 باب .حيحصلا عماجلا ،عيبرلا _)1

 .نابح نباو ةجام نباو دواد يبا دنع "هولقماف" ظفلب دروو

 .3364: ثيدح ماعطلا يف عقي بابذلا ين باب ةمعطألا باتك "دواد يبا ننس

 .3502:ثيدح ءءانإلا يف بابذلا عقي باب ©بطلا باتك هجام نبا ننس

 هيف عقو اذإ ءانإلا يف بابذلا سمغب رمآلا ركذ ،هايملا باب ةراهطلا باتك نابح نبا حيحص
 .1263:ثيدح

 .94صص “ !ج .372 ثيدح .3 باب .حيحصلا عماجلا عيبرلا_(2

 .نابح نباو يذمرتلاو دواد وبأ :ةبراقتم ظافلأب ثيدحلا درو _(3

 .3363:ثيدح نمسلا يف عقت ةرافلا يف باب ةمعطألا باتك ،دواد يبأ ننس
 .1410:ثيدح .اهريهطتو ةساجنلا باب ةراهطلا باتك "نابح نبا حيحص

 ؛نمسلا يف تومت ةرافلا يف ءاج ام باب ةمعطألا باوبأ .حئابذلا .حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس
 .1768:ثيدح

 .136 /135 :1 دعاوق ،يلاطيجلا-.272 :1 ،عماجلا ،رفعج نبا _(4
 .273 :1 "عماجلا ،رفعج نبا_(5

 .هبيرخت قبس -(6
 .351 /350 :1 .عماجلا ،رقعج نبا _-)7
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 مهقافتا عم باودلا لاوبأ يف سانلا فالتخا ءاضيأ هبشلا سايق نمو =
 .ريزنخلا لوبو يمدآلا لوب ةساجن يف

 مَرَمَو تسبيطلا مهل ليو ةيآلل ةسجن اهلك لاوبألا نأ اندنعو»

 وهو ،رذقتسئو بنتجت امم اهلك لاوبألاو .[157:فارعألا] هي َكيجََحْلآ مهَتلَع

 نحنو ،همحل لكؤي ام لوب ةراهط ىلإ ةيفنحلا ضعب بهذو .ثئابخلا زيح يف
 همحل لكؤي ال اميف انيأر انأ كلذ ىلع ليلدلاو .لاوبألا لك ةساجنب مكحمن
 همحل لكؤي ام مد مكح نأ ىلع اعيمج انقفتا املف .لوبلاو مدلا :نيعنام نيئيش
 .(!)؛سايقلا باب يف هبشأ لوبلاب لوبلا ناك ؛همحل لكؤي ال ام مد مكحك

 دواد لاقف» هيف لاوقألا ةكرب نبا دروأو كرشملا رؤس فالخلا لاطو =

 رؤسو ،اضيأ رهاط هرؤس ةفينح وبأ لاقو رهاط هرؤسو ،سيغن كرشملا نإ
 .02«نالوق هيف كلام مامإللو سجن بلكلا

 نم) ةلدألا نم اعمج يارلا اذه دشحو ،اسبغن بلك كرشملا نأ» حجر مث

 ىمسو .[28:ةبوتلا] ه سحت ك تكرتُمْلا اَمَكإ ت اسجن هامس ىلاعت ةلا نا لبق

 لمك هلت دل هلشف لت :لاقف ءابلك رفاكلا 7 ريزانخو ةدرق نيكرشملا

 7 مم اوركذا هلل هللآ دنع : آَوَدلاَرَ د :لاقو .[176:فارعألا] 4 يكنا

 " .[6:ةنيبلا] ه ة لا رك مه { :لاقو .[55:لافنألا] ه نونمؤي ال

 .(ة)رفاكلا نم رشأ هنأ أرب وأ قلخ نمم دحأ ال هنأ نق

 هنأ ةيفنحلاو ةيضابإلا بهذمف .فاعرلا مد ةساجن يف لاوقألا تفلتخاو =

 كلام بهذو .ةراهطلا ناضقني امهنأو ةضاحتسالا مد ىلع اسايق سجن

 نم ةراهطلا ضقن ةلع نأل "ةراهطلا ضقني ال فاعرلا مد نآ ىللإ يعفاشلاو

 .)كلذك سيل فاعرلا جرخو ‘تاساجنلا جرخ هجرخ نأ ةضاحتسالا مد

 .393 /392 :1 عماجلا شةكرب نبا (!
 يزج نبا - .4 :1 عئانصلا عئادب .يناساكلا - .48 /47 :1 طوسبملا كيسخرسلا 2

 -.130 /129 :1 ،هتلداو يمالسإلا هقفلا .يليحزلا - .38 .ةيهقفلا نيناوقلا
 .400 /399 :1 ،عماجلا .ةكرب نبا (3
 بذهملا ،يزاريشلا - .1 ةيهقفلا نيناوقلا ؤيزج نبا- .175 :1 .ينغملا ةمادق نبا :رظني _)4

 .268 :1 ،هتلداو يمالسإلا هقفلا ،يليحزلا - .83 :1 ،طوسبملا يسخرسلا - .46 :1
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 ذلا مرح دقو .مد عيمجلا نأ .ةكرب نبا اهدروي امك هتساجن ىلع ةجحلاو

 ةضاحتسالا مدو .[3:ةدئاملا] ةه ريزنخلا متو مدلاو ةتيملا كيلَع تمر تمرح مدلا

 0ا)!قرع مد هنإ» :ةضاحتسالا مد نع ةتف ينلا لوقو .. :راهنلا غن

 ضقانو سجن وهف قرع مد لكف ؤقرع مد فاعرلا مدو شةلعلا ىلع هيبنت
 قلعتلا نم ىوقأ وهف لوصأ ةثالث وأ نيلصأ ىلع سايقلا ناك اذإو .ةراهطلل

 ىلوأ اذه نوكي نأ بجيف ،هبجوي ةعيرشلا مكحو هديؤت ةنسلاو دحاو لصأب
 .2)جاجتحالا باب ف ىوقأو

 هبشو َساَقو دهتجا دق لكو)» :هلوقب فالخلا اذه ىلع ةكرب نبا بقعو

 .(3)(عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نم هيلع قفتم لصاب تدرو اذإ ةثداحلا

 نيب عمجت ةضاحتسملا نأ انباحصأ لوق» يولوألا سايقلا روص نمو =
 لوق نم رظنأ انباحصأ هيلإ بهذ يذلاو .ادحاو السغ امهل لستغتو نيتالصلا

 .هبشأ ةنسلاب هنأل .دارفنا ىلع ةالص لكل لسغلا اهل اوبجوأ نيذلا انيفلاخم
 رفاسملل عمجلاو .رظنلا قيرط نم ةشئاع ربخ يف نعطلا انملس نإ انأ ىلع
 لاح يف اهيلع ةقشملا نأل ،كلذب ىلوأ ةضاحتسملاو ،رفسلا ةقشم قافتاب بجو

 نم ىلوأ ةنسلل ميلستلاف احيحص ةشئاع ربخ ناك نإو .مظعأ اهتضاحتسا
 .(4اةنسلا دوجو عم رظنلل ظح الو .رظنلا

 كلذ نأ ةه ىنلا اهربخاف .ضاحتسُئ تناكو شيبح تنب ةمطاف ثيدح نم ءزج اذه _(!

 . .ةبراقتم ظافلأب ةشئاع نع درو ثيدحلاو .قرع مد وه لب ضيح مدب سيل
 ةه ىنلا تلاسف & ضاحتست تناك 0 شيبح ىبأ تنب ةمطاف نأ 0 ةشئاع نع » :يراخبلا ظفلو
 .لصو يلستغاف تربدأ اذإو ةالصلا ىعدف ةضيحلا تلبقأ اذإف 0 ةضيحلاب تسيلو قرع كلذ» : لاقف

 .316: ثيدح ءهرابدإو ضيحملا لابقإ باب ضيحلا باتك "يراخبلا حيحص
 .529:ثيدح ۔اهتالصو اهلسغو ةضاحتسملا باب ضيحلا باتك .ملسم حيحص

 نمل مكحي يذلا مدلا فصو ركذ ةضاحتسالاو ضيحلا باب ،ةراهطلا باتك ،نابح نبا حيحص
 .1364:ثيدح ضئاحلا مكحب اهيف دجو

 6فنصملا يدنكلا - .419 /418 :1 = .417 /416 :1 =.112/111 :1 ،عماجلا ،ةكرب نبا_(2
1: 63/ 64. 
 .112 :1 عماجلا ،ةكرب نبا 3

 .237 :2 .عماجلا ةكرب نبا -(4
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 .ليلدلا مازتلاو فاصنإلاو لادتعالل عئار جذومن اذهو

 ةنسلاو» ،ةالصلا ءاضق مدع يف ضئاحلا ىلع هيلع ىمغملا اوساق امك =
 انركذ يذلاو ،اهضيح لاح اهضرفب ملث مل ذإ ،ةالئصلا يضقت ال ضئاحلا نا
 :مئانلا يف لئاق لاق نإو .هنع ضرفلا عضوف ،الاح اهنم دشأ هيلع ىمغملا نم
 حراوجلا يهاو هيلع ىمغملا نأل ،هيلع ىمغملل فلاخ هنأ انباوجف ؟نولوقت ام

 ىلإ ليبس مهل سيلو ،هظاقيإ ىلإ ليبسلا مهلو .لقعلا حيحص مئانلاو ،اهضيرم
 .(!)«افلتخا دقف ،هيلع ىمغملا هيبنت

 نيب قّرف امك ةلعلا ءاوتسال مكحلا يف ضئاحلاو ىمغملا نيب ىوس دقن
 .ةلعلا فالتخال مكحلا يف ىمغملاو مئانلا

 لجر نع ديز نب رباج لئسا دقف كرانلا هتسم امج ءوضولا ةلأسم يفو

 :لاق أضوتي نأ لبق يلصي مث بارشلاو ثرانلا ىلع خبط دقو ماعطلا لكاي

 ءيشب متبرشو متلكأ اذإ اولصت نأ نوهركتأ :لوقي سابع نبا ناك "معن

 ؟ةبانجلا نم نولستغتو ثرانلاب نخسي يذلا ءاملاب نوؤضوتتو ؟رانلا هتسم
 ."«؟هبرش نوهركتو ةبانجلا نم لسغلا هب لحي فيكو

 .عيمجلا يف ةدحتم ةلعلا تماد ام مكحلا يف قرف ال نأ مهل نيب دقف

 اهنأ اهنع يوز ذإ ،بابسلاب ءوضولا ضقن يف سايقلا ةشئاع تدمتعاو
 نم مكدحأ أضوتي :لوقتو ؤةثيبخلا ةملكلا نم ةراهطلا ةداعإ بجوت تناك
 ىلع لدي اذهو ...هيخأل اهلوقي ءاروعلا ةملكلا نم أضوتي الو بيطلا ماعطلا

 هيلإ بهذي ام ىلع هيلع دمعتملا بذكلا نم ةراهطلا ضقن ىرت تناك اهنا
 .0ة)ةيضابإلا

 :ةالصلا يف - /
 لبق ناذألا زاوجب اولاق انباحصأ نم اريثك نأ ةكرب نبا ركذ :ناذألا =

 (ه)«ليلب نذؤي الالب نإ» ثيدح ليلدب ،رجفلاو ةعمجلا ةالصل تقولا لوخد
 ه

 .195 /194 :1 ىربكلا ةنودملا يناسارخلا _(1
 .10 رباج باتك ؤديز نب رباج 2

 .65 :1 ©ثفنصملا "يدنكلا - .113 :1 عماجلا ،ةكرب نبا 3

 .رمع نبا نع يذمرتلاو نابح نباو .ةشئاع نع ملسمو يراخبلا هجرخأ _(4
 .600:ثيدح ‘هربخي نم هل ناك اذإ ىمعألا ناذأ باب ،ناذآألا باتك يراخبلا حيحص
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 5 ليصأتلا ذاهتجا:لؤالا بالا

 ةعمجلا نيب ةكرتشملا ةلعلاو .لالب لعف نم ةنسلا ىلع اسايق ةعمجلا اودرف

 دنع مهتوفت حبصلا ةالص نأ ة يبلا مايأ يف سانلا ةداع رثكأ نأ رجفلاو

 لغتشا اذإ ةعمجلا كلذكو .قحلث مل تتاف اذإ هدنع ةعامجلا تناك ت يبلا

 عم هتتاف نم اهقحلي ةعمجلا ريغو .قحلئ مل تتافو هريغب وأ مونب اهنع سانلا
 الإ تقولا لبق زوجي ال ناذألا نأ انباحصأل يناثلا لوقلاو .هريغ وأ مامإ

 .(!)«اميقأو انذاف ةالصلا ترضح اذإ» ثيدحل ةكرب نبا هحَجرو .رجفلا ةالصل

 ةلمج نم اصوصخ رجفلا يقبو ،تقولا لبق ناذألا زاوج مدع يف رهاظ وهو
 . (2)ىهنلا

 .ةيئانثتسا ةلأسم ىلع ناك هنأل .ملسم ريغ رجفلا ىلع ةعمجلا سايقو
 ميدقت يف اوركذ لب هدحو سايقلا اودمتعي مل لوقلا اذه باحصأ نكلو

 راثآلا كلت مل تيقب مهسايق لطب نإف ،‘ةكلذ يف تيو اراثآ ةعمجلا ناذأ

 .1892:ثيدح ؤرجفلا عولطب لصحي موصلا ف لوخدلا نأ نايب باب .مايصلا باتك ملسم حيحص

 حبصلل ناذألا عمسي نمل روحسلا لكأب رمألا ركذ روحسلا باب "موصلا باتك "نابح نبا حيحص
 .3529: ثيدح ،ليللاب

 هللا لوسر نع ةالصلا باوبأ ه هنلا لوسر نع ةراهطلا باوبأ 3 .حيحصلا عماجلا يذمزتلا ننس

 .192: ثيدح ليللاب ناذألا ىف ءاج ام باب ج

 .ثريوحلا نب كلام نع دمحأو ةجام نباو يراخبلا هجرخا _(1

 .ةعامج امهقوف امف نانثا : باب ،ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باوبأ ،ناذألا باتك "يراخبلا حيحص
 .638:ثيدح

 .975:ثيدح .ةمامإلاب قحأ نم باب ،ةالئصلا ةماقإ باتك هجام نبا ننس
 .20044:ثيدح ،ثريوحلا نب كلام ثيدح ةيقب نييرصبلا دنسم لوأ لبنح نب دمحأ دنسم

 .و19 ججحلاو لئالدلا يمرضحلا قاحسإ وبا-.440 :1 عماجلا ،ةكرب نبا _(2
 يراخبلا هاور ام وهو ©رهظلا تقو ف ةعمجلا يلصي ناك ةؤ ينلا نأ حاحصلا ف تبث -3

 .؛سْسنشلا ليمت نيج ةَعُمْجْلا يلصي ناك ةه ئيئلا أ هنع هلا يضر كلام ن ; سنأ ( نَع»
 .877:ثيدح ۔سُمششلا تلاز اذإ ةعمجلا تقو باب ةعمجلا باتك .يراخبلا حيحص

 .ةلأسملا يف فالتخالا ركذو يراخبلا ةياور لثم يذمرتلا دروأ دقف ،ءاهقفلا نيب ةيفالخ ةلأسملاو

 ثيدح ىتسيع وا لاَقأل سنشلا ليمت نيج ةَعُمُجْلا ينص ناك ةه ينلا نأ كيلاَم نب سنأ نَع»
 تلاز ادإ ٍةَعُمُجْلا تقو أ ميلا لمهأ رئكأ هيلع َمَمن ىذلا وهو حبجَص نَسَح ثيدَح سنأ

 اذإ ٍةَعُمُجَلا ةالص نأ | .مهضعب ; ىارو ،قَحسَِو .. لوق ر وهو .رهظلا تفّوَك سمشلا
 ؛ةَداَعِإ ؛ هيَلَع َرَي مل هئف لاوزلا :بق اهالص نمو :دمخأ لاق و .اضيأ زوُجئ اهأ لاوؤلا َلْبَق تلص
 ۔486: ثيدح ةعمجلا تقو ف ءاج ام باب ةعمجلا باوبأ 3 .حيحصلا عم اجلا يذمرتلا ننس

 ين اهئانثتسا دورول "ةعمجلا موي ءاوتسالا دنع ةالصلا اوزاجأ مهنأ 7 نع يليحزلا ركذو
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 ساملا ليلد : جزل لصفلا 72

 .دانسإلا ةهج نم تملس نإ

 بلاط يبأ نب يلع نع وهسلا دوجس يف ىربكلا ةنودملا يف دروو =
 نباو نسحلاو سابع نبا لاقو .ةلفان ف وهس ال هنأ نيريس نباو يهعشلاو

 يف لخد نم نأل ،شيفطا خيشلا هحَجرو .وهسلا يئدجس امهيف نإ ريبج

 مزلا نم» ثيدحلا يفو .وهسلا دوجس همامتإ نمو ،همتي نأ هيلع بجو لفنلا
 ."ةبجاو ةنس ةلفانلا يف وهسلا دوجسف ..١1!هل هانمزلأ هسفنل ائيش

 اتدجس (ةلفانلا يأ) اهيف ديز نب رباج نع ةديبع يبا نعا عيبرلا نعو

 سايقلا يفو .ةضيرفلا يف ناتبجاو امهنأ وهسلا يتدجس يف ةنسلاو .وهسلا
 .(3)اهلهأ عنصي اميف ءاوس هعوطتو جحلا ضرف نأل .هلثم عوطتلا

 اذإ هيف انباحصأ فلتخاو» :ةكرب نبا لاق مميتلاب ة ةالصلا ءاضق يفو =

 هنأل ،ةالصلا كلت ءاضق هيلع :مهضعب لاقف ‘تقولا جرخ دقو ءاملا دجو
 رظنأ يدنع لوقلا اذهو .هيلع ءاضق ال : :مهضعب لاقو ...ةراهط ريغب اهالص

 دق ءاضق هيلع بجوي ال تقولا جورخ دعب ءاملا دوجوف رمأ امك ىلص هنأل

 هبجوي ربخب الإ بجي الو ،ناث ضرفل باجيإ ءاضقلا نألو .. .هتقو يف لاز

 ىلع بجواف ،مكحلا يف نيزجاعلا نيب قرف دق ىلاعت ةللا نأل ى .ميلستلا
 .ءاضقلا ةالصلا نع نيزجاعلا ىلع بجوي ملو ،ءاضقلا موصلا نع نيزجاعلا

 رك هنأ ن يبنلا نع ةَداَعَ يبأ نع» هيفو .دواد يبا دنع ةداتق يبا ربخ اهنم تاياورلا ضعب

 لسرم وه دواد الاق ةعمجلا م موت ر الإ ر جسن منهَج نإ لاقو : ةَعُمُجْلا م موت الإ راهنلا فصن :لصلا

 ."ةداتق يبأ نم عمسي مل ليلخلا وبأو ليلخل يبأ نم ربكأ دمماَجُم
 "لاوزلا لبق ةعمجلا موي ةلصلا باب ؤةعمجلا باوبأ عيرفت ،ةًالئصلا باتك ،دواد يبأ ننس
 928: ثيدح

 .ةباحصلا لمعب ديأت دقف فعض ثيدحلا ف ناك نإو

 .524 :1 ‘هتلداو يمالسإلا هقفلا يليحزلا :رظني

 ©يزاريشلا .دحاو امهتقو نأل ،رهظلا تقو يف الإ ةعمجلا ةالص حصت ال هنأ بذهملا يف ءاج نكلو

 .111 :1 .بذهملا

 .210 :2 ،ينغملا سةمادق نيا .لاوزلا لبق اهوزاجا دقف ةلبانحلا امأ
 باتك ىلإ "ثيدحلا فارطأ ةعوسوم" بحاص هبسنو .ةرفوتملا ثيدحلا بتك يف هدجأ .1
 .10 "صاصقلا ثيداحا"

 .102 :1 ىربكلا ةنودملا ،يناسارخلا 2
 .103 /102 :1 ،ىربكلا ةنودملا يناسارخلا (3
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 : ليصأتلاذاهتجا:لؤالا باتلا

 لوأ ةالصلاب ةالصلا هبشي نأ حيحص سايقلا نأل ،هانرتخا ام ديؤي سايقلاو

 .(1)«موُصلاب ةالصلا هبشي نأ نم

 نع اهزجعل ،سافنلاو ضيحلا لاح ةأرملا نع ةلصلا طقسا هنلا نا نيبو
 لاح ةراهطلا لجرلا نع طقست نأ بجي كلذكو .اهيلع لدب الو ،ةراهطلا

 .اقافتا هؤاضق بجي ذإ كلذ فالخ موصلا يف رمألاو .زجعلا

 نم ىلع ةرو ۔اهنالطبب ةكرب نبا مكح ةبوصغملا رادلا يف ةالصلا يفو =

 الاومأ هب تبثأو مرح ءطوب اماكحأ بجوأ ةلا نأ ةجحب كاهحيحصتب لاق

 هبصغ يذلا طوسلاب دودحلا تبثأو ،اهنع يهنملا تاعايبلاب كالمألا لقنو

 ام ىلإ _ بصغلا يف اهلعف نع ايهنم ناك نإو _ ةالصلا هذه انددرف .مامإلا

 .اسايق لح ةماقإو عيبو ءطو نم هانركذ

 نأش نم نأآل» ،هباشتم ريغل هيبشت هنأ لالدتسالا اذه نع هباوج ناكو

 ةمث سيلو &‘ة»...امهنيب عمجت ةلعب الإ ءيش ىلإ ائيش اوةري ال نأ نيسئاقلا
 سايقلا نم سيلو .لصأ ةالصلاو لصأ عيبلاف "عيبلاو ةالصلا نيب ةعماج ةلع
 .(ه)لصأ ىلإ لصأ ةر

 اهلصأ يف عجرت ةيضقلاو .ةالصلا هذه ةحصب نيلئاقلا شاقن يف ضافتساو

 .داسفلا ىلع يهنلا ةلالد ثحبم ىلإ
 اميظعت ةراهطلا ضقنتو اهضقنت ةالصلا يف ةهقهقلا» نأ ةكرب نبا نيبو =

 .عرشلا يف اذه ركني الو .ةالصلا ريغ يف ةراهطلا ضقنت الو ،ةالئصلا ناشل

 تدجو اذإ نكلو ێاهلايح ىلع ةنس يهو ،اهريغ ىلع ساقي نأ بجي الو
 ضقني اعجطضم مونلا نأ ىرت الأ .اهيلع ساقي نأ زاج اهانعم يف ةثداح
 يف ههجو ىلع ناسنإ مان ولو .اهضقني ال دوعقلا لاح يف مونلاو ،ةراهطلا
 دوجسلا لاح يف همون ناك ولو "ةالصلا يف نكي مل اذإ هتراهط تضقتنا دوجسلا

 .349 /347 :1 ةعماجلا شةكرب نبا _(1

 .349 /347 :1 عماجلا ةكرب نبا_(2
 .525 /524 :1 ،عماجلا شةكرب نبا _(3

 .525 :1 .عماجلا ةكرب نبا _)4
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 سال ليلد :عللا لصفلا 3

 !ركني ال عرشلا يف اذه لثمو .هتراهط ضقتنت مل ةالصلل
 :يلاطيجلا لاق ؛رفسلا يفو ةفلدزمو ةفرع يف نيتالصلا نيب عمجلا يو

 ةضاحتسملاك ،ةقشملا هيف قحلت امم ههبشي اميفو ‘كلذ عيمج يف انباحصأ هزاجاو»

 تاقوأ هيلع تيفخ نملو ،هيلع ىشغي نأ فاخي يذلا ضيرملاو نوطبملاو
 ةفرع يف عمجلا نم هيلع قفتملا ىلع اسايق .كلذ هابشأو ٬باحسلاب ةلصلا
 .")رفسلا لجأل ةصخرلا يهو ،عيمجلا يف ةلعلا ءاوتسال رفسلا يفو ةفلدزمو

 يملاسلا مامإلا دروأ دقف .ماكحألا نيب زييمتلا حاتفم ةلعلا كاردإو
 ليق رذع نم الإ هل ةالص الف بجي ملف ءادنلا عمس نم» ةق ىبنلا ثيدح

 .(ةاضرم وأ فوخ :لاق ؟هرذع امو ةللا لوسراي :هل
 تمهفن .هلاحرلا ىف ةالصلاف لاعنلا تلتبا اذإ» :لاق رخآ ثيدح يفو

 لصح اذإ امب طقسي ةعامجلاو ةعمجلا ضرف نأ ثيداحألا هذه نم ءاملعلا
 يف رطملا ركذ نم دارملا سيل ذإ ‘ثيداحألا يف ةروكذملا راذعألا هباشي رذع

 طقسي ال ضرفلا نأ رخآلا ثيدحلا يف ضرملا وأ فوخلاركذو ،يناثلا ثيدحلا

 .و17 ،ةيادهلا دعاوق يوزنلا-.327 :1 عماجلا ،ةكرب نبا (!
 .238 :1 ،دعاوق ،يلاطيجلا 2
 .يقهيبلل ظفللاو سابع نبا نع يقهيبلاو ينطقرادلاو دواد وبأ هجرخا _(3

 .469:ثيدح ،ةعامجلا كرت يف ديدشتلا يف باب .ةالصلا باتك .دواد يبا ننس

 .1352:ثيدح ٨هيف ةالصلا ىلع دجسملا راجل ثحلا باب .ةالصلا باتك ،ينطقرادلا ننس
 كرت باب .اهكرتب رذعلاو ةعامجلا لضف باوبأ عامج .ةالصلا باتك .يقهيبلل ىركلا ننسلا

 .4693:ثيدح فوخلاو ضرملا رذعب ةعامجلا
 .ةبراقتم ظافلأب دروو ،ظفللا اذهب هدجأ ل _(4

 يف اولص الأ لاق ؟ مث حيرو درب تاذ ةلي يف ة ةالصلاب ندأ َرَمَع نبا نأ ؤان عه يراخبلا دنعو

 , الا لوقي رَطَمَو رَب تاذ ةليل تناك اذإ ندَوُمْلا رمأي ناك خف هللا لوُسَر نإ لاق مث لاحرلا
 َ :7 يف

 .614:ثيدح ێرفاسملل ناذألا باب .ناذألا باتك يراخبلا حيحص

 .ىرخأ ظافلأب امهريغو دواد وبأو ةجام نبا هجرخأو
 نم : يبا لاقف ؛تحتفتسا تعجر املف 5 ةريطم ةليل يف تجرخ : لاق & حيلملا يبأ نع» :ةجام نبا ظفلو
 لفاسأ لبت مل ، ءامس انتباصأو ،ةيبيدحلا موي ةنق هنلا لوسر عم انتيار دقل : لاق ، حيلملا وبأ : لاق ؟ اذه
 .؛مكلاحر يف اولص " ه هللا لوسر يدانم ىدانف { انلاعن

 .932:ثيدح ةريطملا ةليللا يف ةعامجلا باب .ةالصلا ةماقإ باتك ،هجام نبا ننس

 .907:ثيدح ريطملا مويلا يف ةعمجلا باب ةعمجلا باوبأ عيرفت ةالئصلا باتك دواد يا ننم
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 2 ليصأتلاذاهتجا :لزالا باتلا

 ضرفلل طقسملا رذعلا هب نوكي ام نايب دارملا امنإو ةروكذملا ءايشألا هذهب الإ

 .0!)اههباش ام ءايشألا كلت ىلع اولمحف روكذملا

 :مايصلا يف -

 وهو هتأرما لبقي لجر نع ديز نب رباج لئس :لاق مره نب ورمع نع =
 .ا2}باشلا لجرلا كلذ نع ىهني :لاق .مئاص

 دسفم ذم ءطولاو ،ءطولا يعاود نم اهنأل مئاصلل ةلبقلا ةكرب نبا هركو
 ة يبلا لعف ىلع بقعو .سانلا فالتخال كلذ يف طاتحاف .موصلل
 , ٣ لدف .(ت)«ليت ةه نا لوسر نم هبرأل كلمأ مكيأو» هنه نهذ ةشئاع ليلعتب

 :لاق ذإ سابع نبا عينص وهو .كلذل ضرعتلا هل زوجي ال هبرأ كلمي ال نم

 .(4اخيشلل اهب ساب الو باشلل اههركأا»
 لجرلا رشابيأ :ةشئاع لأس» هنأ رباج نع ةديبع وبأ ىور ام اذه دكؤيو

 ين نكي ملأ :رباج اهل لاقف .ال :تلاقف ؟مئاص وهو ةدحاو ةفحلم يف هتجوز

 .؛امكنم هبرأل كلمآ ناك ةه يبلا نإ :تلاقف ؟هلعفي نه هللأ
 ربغ هنأل ،هموص دسفي نأ ةبهر كلذ تقهرك امنإ :رباج نع ةديبع وبأ لاق

 ؟ساب الف ،هسفنل انمآ ناك نإف ،ةديبع يبأل تلق :جرؤملا وبأ لاق.هسفنل نمآ

 .(6)معن :لاق

 .امدعو ادوجو ةلعلا عم رودي رظحلا وأ ةحابإلاب مكحلاف

 .40 /39 ةعنقملا ججحلا يملاسلا )1

 .60 رباج باتك ؤ،ديز نب رباج _(2

 .دمحأل ظفللا اذهو .ةبراقتم ظافلأب مهريغو ننسلا باحصاو ناخيشلا هاور ثيدحلا _(3

 ؛مل نم ىلع ةمرحم تسيل موصلا يف ةلبقلا نأ نايب باب 6مايصلا باتك "ملسم حيحص
 .1918:ثيدح

 يبأ ننس .647: ثيدح .مئاصلل ةلبقلا ف ديدشتلا يف ءاج ام باب ،مايصلا باتك كلام أطوم

 .242:ثيدح .عامجلا نود ام اهنم بيصي لجرلا يف باب .ةراهطلا باتك ؤدواد

 ةشئاع ةديسلا ثيدح راصنألا دنسم نم كردتسملا قحلملا اراصنألا دنسم ،لبنح نب دمحأ دنسم
 .24145:ثيدح ءاهنع هنلا ىضر

 .35 :2 .عماجلا ةكرب نبا _(4

 .هالعأ هجيرخت قبس (؟
 .283 /282 :1 ،ىربكلا ةنودملا .يناسارخلا _(6
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 ٥٨ 7 ة

 س تلا يلق : عز الَصفلا

 لسعلا قوذ مئاصلل اوزاجأ ،مكحلا يف ةجيتنلاو ةمدقملا نيب زييمتلا يفو =

 هبو &سابع نبا لوق اذهو» :شيفطا خبشلا لاقو .يبصلل ماعطلا غضمو

 كلذ ودعي الو ©برشلاو لكألا نع اناهن امنإ هللاو .سايقلل قفاوم وهو ،ذخان
 الو مهقولح يف همعط سانلا دجي امم ءامههبشأ امو ناخدلاو رابغلاك نوكي نأ

 .0!)؛مهموص ف مهرضي

 يور ،مويلا كلذ يف ضيحت مد ث ناَضَمَر يف ةمئاص حبصت ة ةأرملا مكح نعو

 .ترهط اذإ هيضقتو اهموي ةيقب متن اهنا ةديبع يباو رباج نع

 .2)ةشئاع لوق هنأ يكحو

 موص حصي ال هنأل ةشئاع نع كلذ حصي ال هنأب شيفطا خيشلا قلعو

 لوأو ،ىضقتو رطفت ضئاحلاف .‘كلذ فالخ ةشئاع نع درو دقو .ضيحو

 .(4}ءاوس سايقلا يف هرخآو راهنلا

 بهذ» هنأ يلاطيجلا صن ،ناَضَمَر يف تامرحملا باكترا مكح نعو =

 ىلإ رظنلاو روجفلا ناميإو بذكلاو ةميمنلاو ةمرحملا ةبيغلا نأ ىلإ انباحصأ
 نع كلذ توبثل ءوضولا ضقنيو موصلا دسفي هلك كلذ نأ ،ةمرحملا جورفلا
 .(5)!اهيلع اسايق تامرحملا رئاسو .ةميمنلاو ةبيغلا يف ةص ىبلا

 نم ءاهقفلا روهمج بهذ» ناَّضَمَر ةمرح كته نمل ةرافكلا مكح يفو =
 ؤ©برش وأ لكاب ادمعتم رطفأ نم نأ ىلإ راصمأل ا ءاهقف نم مهريغو انباحصأ

 فالخلا ببسو .ادمعتم هب عماجملا ىلع ام لثم ،ةرافكلاو ءاضقلا هيلع نا

 عماجملا ىلع نأ اوعمجأ دقو .عماجملا ىلع لكألاب رطفملا سايق يف مهعزانت
.« 

 .295 :1 ىربكلا ةنودملا ،يناسارخلا (!
 .309 :1 ىربكلا ةنودملا .يناسارخلا ۔(2

 انرُمايَف رهط مث هه هللا لوُسَر دْهَع ىلع ضيجن ائُك تلاق ةشئاع نَع» :يذمرتلا جرخا _(3
 .ةلئصلا ءاَضَقي انرمأي الو مايصلا ؛ ءاضقب
 لمأ ً دنع اه ىلَع َلَمَعْلاَو اضيأ ة ةشئاع نَع ةداَعُم نَع يور ذقَو نَسَح ثيدَح ادَه ىسيع وبأ لاق
 .ةلصلا يضقت الو مايصلا يضقنت ًصضئاَحْلا إ افاليخا ) مهنيب ملعن أل ملا
 ءاج ام باب -ه هللا لوسر نع موصلا باوبأ ةةعمجلا باوبأ حيحصلا عماجلا انلا يذمرتلا ننس
 .751: ثبدح .ةأالئصلا نود مايصلا ضئاحلا ءاضق ف

 .310 /309 :1 ىربكلا ةنودملا ،يناسارخلا _(4
 .87 :2 ،دعاوق ،يلاطيجلا (5

 ع
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 : ليصأتلا ذاهتجا: :لزالا بالا

 ةلعلا داحتال ڵبرشلاوأ لكألاب رطفملا روهمجلا هيلع ساقو ،ةرافكلاو ءاضقلا

 .هيلع ةرافك ال هنأ ىلإ "!)ناليغ نب مشاه بهذو .رهشلا ةمرح كاهتنا وهو

 .تاعامجلاب ةصوصخم ةرافكلا ناب لاقف .ربكأ هباقع ناكف ،ةمرحلا كاهتن ا يف

 له ‘كلذ هنم رركت اذإ ناَضَمَر راهن يف ئطاولا يهو ،ىرخأ ةيضقو =
 ِ ؟ةرافكلا هيلع رركتت

 ؛رفكي مل ام ةدحاو ةرافك هيلع نأ انباحصأ بهذم» نأ ةكرب نبا ركذ

 ىلإ دوعلا نع مهعدرت دابعلل رجاوز اعيمج اهنأل دودحلا ىلع اسايق كلذو

 يناجلا ىلع ماقي لب رركتت ال دحاو سنج نم تعمتجا اذإ دودحلاف .ةيانحلا

 اذإ ةرافكلا كلذك و .ايناث ادَح دح كلذ لعب لعفلا لا داع اذإف دحاو اذح

 .3ةيناث ةرافك هتمزل اهببس دواع مث اهرفك

 :ةاكؤلا ف -

 اعاص نيسمخو ةئام هل جرخي ثرح هل لجر نع بيبح نب عيبرلا لئس = =

 :لاق ؟ةاكًرلا جرخيف ربلا لإ ريعشلا مضي خب نأ هيلع له .اربعش اهلثمو ار

 دحاو عون ف كلذ ناك نإ :لوقي وهو هرهد نم نامز ةديبع يبأ ىلع ىضم

 نع عجر مث .هيلع ةاكز الف دحاو عون يف نكي مل اذإو .ةاكؤلا هيلعف ةئامثالث

 ربلا مضيو ةضفلاو بهذلا مضي لاقف ةضفلاو بهذلاب هساقف لوألا هلوق
 .(4ه)ريعشلا

 ،ليحرلا نب بوبحمو نامهدلا حلاص لوق وهو .هب ذوخأملا رمألا وهو

 .؛5)ةيضابالا دنع دمتعملا وهو

 .هللا دبع نب مشاه فيحصت هلعلو .ناليغ نب مشاه ةمجرت يدي نيب ىتلا رداصملا يف دجأ .)1

 دعبتسي الو .سانلا عروأ نم ناسارخ ةيضابإلا ءاملع نم تفم هيقف هنأب مالس نبا هركذ يذلا

 ءدب كمالس نبا :رظني .لبق نم انرشأ امك ةكرب نبا باتك يف عئاش رمأ وهو فيحصتلا اذه

 .15 مالسإلا

 .90 /89 :2 دعاوق ،يلاطيجلا۔2 :1 فنصملا .يدنكلا-.8 /27 :2 .عماجلا ةكرب نبا 2

 .73 :1 فنصلا .يدنكلا-.6 :2.عماجلا ةكرب نبا _)3

 .و 7 ،عيبرلا لئاسم ،عيبرلا !

 رفعج نبا-. 121 /120 ةيفاصلا ةنونيدلا .حتف نب سوررمع = .و 17 ،عيبرلا لئاسم ،عيبرلا _(5

 .91 :3 .عماجلا

    



 رساجلا يلق :ميلا لصلا .

 :جحلا يف -
 يف اديص لتق نم ىلع ءازجلا بوجو ىلع انباحصأ قافتا ةكرب نبا ركذ

 عفرب ال اطخلا يف مثإلا عافترا نإو .امرحم وآ ناك الالح ،أطخ وأ ادمع ؛مرحل
 يف إطخلا لتق يف هنلا بجوا دقو ،سايقلاب لوقلا انناش نم نإو» ،ءازجلا
 اذهو .هب قوطنملا ىلإ هب توكسملا اودري نأ نيسئاقلا لصأ نمو .ةرافك سفنلا

 ىن امهيواستل ءاطخلا قيرط نم سفنلا لتاقب ديصلا لتاق انقحلاف ءاطخ لتاق
 لتقلا يواستل صاصقلا سفنلا يف إطخلا لتق يف متبجوأ الهف :لاق نإف .طخلا

 ىلع انيارو ،لاومألا ىلع تايانجلا ىلإ ديصلا ءازج درن انإ :هل ليق ؟لتقلاب
 انقحلاف ،هيلع بجاو مرغلاف ءاطخ وأ ناك ادماع هريغ لام ىلع ىنج نم
 إطخلا قاحلإ نم هبشأ إطخلاب اطخلاو هبشأ لاملاب لاملاو ،لام هنأل ،هب ديصلا
 .(!)(دمعلاب

 .ليمج سايقو قيقد هيبشت اذهو
 :ةبرشألاو يناوألا ين

 ةينآلا لامعتسا زاوج ىلع سانلا قافتا ةكرب نبا ركذي :يناوألا يف =
 تلاق ةَمَلَس مأ ثيدحل .ةضفلاو بهذلا ةينآ ىوس .اهلك رهاوجلا نم ةيلاغلا
 يف رجرَجي : امل ه ةضف وأ بقهذ نم ءائإ يف برش م ة هللا لوُسَر لاق

 .صنلا رهاظب اذخأ 5اهيف بارشلا مرحو لكألا حاباف .02)«َمَنهَج م اران ه هنطب

 لثم عافتنالاو لكألا نأ ىلإ _ ةيضابإلا مهعمو _ نوسئاقلا بهذو

 نأ كلذ يف مهتلعو .ةهارك عنم وأ ميرحت عنم هلك كلذ نم اوعنمف ،بارشلا

 .سانلا رئاس نع زيمتلاو ءاليخلاو ربكتلا لجأل ربخلا دورو

 عم اوعمجا مهنأ كلذو ءانيلع رسكنت ةلع هذه نأ مهيلع ةكرب نبا ةريو

 نم اوعنتماو ،زئاج مهرد فلأ هتميق نوكت رولب حدقب برشلا نا مهيفلاح
 حدق ف مرحل ربكتلاو ءاليخلا قيرط ناك ولف . مهارد ةرشع هتميق ةضف حدق

 .63 /62 :2 .عماجلا ةكرب نبا _۔(1

 .5319:ثيدح ةضفلا ةينآ براب ةبرشألا باتك يراخبلا حيحص ۔(2

 هريغو برشلا ف ةضفلاو بهذلا يناوأ لامعتسا ميرحت باب ،ةنيزلاو سابللا باتك ملسم حيحص

 .3939:ثيدح "لاجرلا ىلع
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 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا بالا 3.

 .0اةلعلا هذهب يهنلا نوكي نأ لطبف .عفترم ميرحتلاو ةدوجوم ةلعلاو .رولبلا

 الو ةلعلا حداوق نمض اهركذي ملو ءاقيبطت ةلعلا راسكنا نع ثدحت دقف

 .حداوقلا هذه نم ءيش ىلإ سايقلا باب يف راشأ

 وه قفتاف ،رمتلاو رسلا طيلخ نع بيبح نب عيبرلا لئس :ةبرشألا يف =
 لئسف .لالحلا نم هريغ عم هطلخ زاج ،هدحو هذابتنا حلص ام نأ هباحصأو

 بيبز وأ ،رمتب رسُبلا طلخي نأ ىهن هنأ ه يبلا ثيدح نع زيزعلا دبع نبا
 انءاقف نأ ريغ تفصو نمع كلذ انّمَلب لقا :لاقف . 2)رمتب بيبز وأ رسب

 ءاش نإ قحلا وهو ©مهفلس نم كلذ اولبق مهيلع دمتعنو مهنع ذخان نيذلا
 .هنع لبقن لب © يبلا ىلع سيقن ال انأ ريغ .سايقلا يف ىوقاو ،لاعت هلل
 ارسب وأ ،الالح ىدارف ارمت نوكي نأ زوجي فيك .هانفلاخ ام هلاق هنأ ملعن ولو

 نمف ...لالحلاب لالحلا طلتخا امنإو ؟امارح راص طلتخا اذإو ،الالح ىدارف
 .0ق)؟طالتخالا يف مارحلا هيلع لخدي نيا

 نا نيبم وه لب ،طلخلل امرحم نكي مل هناب ثيدحلا شيفطا خيشلا هجوو

 مهوت لبق برشلاب تجلوعو ءايشأ نيب طلخ ىتمف ،راكسإلا هب عرسي طلخلا
 .(4)ساب الف راكساإلا

 دامتعاب مهداهتجا يف ةيضابإلا جهنم نع فشكي زيزعلا دبع نبا هيجوتو

 هتروتعا اذإو .احيحص ناك ىتم ربخلا ىلع سايقلا ميدقت مدعو ،ةياورلا ةحص
 .ملسأ سايقلا ىلإ ريصملا ناك كوكشلا

 حيحص ربخلا نأو ،يهنلا نم ةلعلا نيبيل شيفطا خيشلا فقوم ءاج مث
 ةلعلا ءالجلل ،سايقل نيبو ربخلا نيب ضراعت ال نأ حضواو "لاوقألا نيب عمجف

ٍ 

 .310 /309 :2.عماجلا ةكرب نبا _(1
 نسلاو ُرْمَتلاَو بيبؤلا طلخي نأ ىهن ة ئيينلا نأ» هللا دبع نب رباج نع :ملسم دنع هصن _(2

 .رمتلاو
 ,3768:ثيدح ،نيطولخم بيبزلاو رمتلا ذابتنا ةهارك باب .ةبرشألا باتك ملسم حيحص

 لوُسَر لاق 7 هللا دبع نب رباج تعمس ُءاَطَع يل لاَق لاق مجِنَرج ن نبا» نع ملسمل ىرخأ ةياورو

 .«اذيبئ رَْتلاَو بييؤلا َنْيَبَو رسلاو بطرلا نيب اوُعَمْجَت ال ةز هللا

 .3770:ثيدح ،نيطولخ بيبّلاو رمتلا ذابتنا ةهارك باب .ةبرشألا باتك ملسم حيحص
 .232 /231 :2 ىربكلا ةنودملا يناسارخلا _(3
 .232 /231 :2 ،ىربكلا ةنودملا ،يناسارخلا_(4

]   



 سايقلا ليلد :عبرلا لصفلا

 درجم ال ،رمتلاو رسبلا نيب طلخلا ببسب راكسإلا عارسإ فوخ يهو يهنلا يف
 .طلخلا

 :تالماعملا يف سايقلا -د

 :عويبلا باب ي -

 زوجي ال رمخلا نأ ىلإ مهريغو ةيضابإلا ضعب بهذ :رمخلا ليلخت =
 .هريغ وأ حلم نم جالعب الخ تراص نإو اهايإ هنلا ميرحتل كاهب عافتنالا
 يفقثلا هءاج ةت ينلا ناو .الالح لوحتت نأ زوجي ال ةمرحملا نيعلا نأ مهتجحو

 ؛مفقثلا رماف ؟اهمرح ةللا نا تملعامأ» :هل لاقف ،هل ةيده رمخلاب ةكم حتف موي
 ينلا رمأو اااهعيب مر مرح اهبرش مرح يذلا نإ» : : ه يبلا هل لاقف ،اهعيبب همالغ

 .(!)ةكم ءاحطب ف تّبُصف اهب م

 .ارمخلا ةقارإو ريزنخلا لتقو بيلصلا رسكب تثعب» :اضيأ لاق دقو
 .لاملا ةعاضإ نع ىهن دقو اهتقارإب رمأ ام اهب عافتنالا زاج ولف

 ناب نيعناملا ةلدأ نع اوباجأو ،رمخلا ليلخت ةزاجإ ىلإ رخآ قيرف بهذو ,

 دعب هب عافتنالا ه يبلا زاجا مث رمخلا ميرحتك ةتيملا دلج امّرح هلوسرو هل
 .(3)ارهط دقف غبد باهإ اميأ» :هلوقب غابدلا

3 

 ظ ٨ ٣

 .ىمرادلاو دمحا ثيدحلا جرخأ _(ا

 رمخ نم ةيوار ةه هللا لوسرل سود وأ ] فيقث نم لجر ىدهأ : سابع نبا لاق» :يمرادلا ظفلو

 لاق " هللاو ال : لاق .؟اهمرح دق هللا نأ نالف ابأ اي تملع امأ: ة ينلا هل لاقف . عادولا ة هجح ف

 ةزه هنلا لوسر لاقف 3 اهعبف ةروزحلا ىلإ اهب جرخا :لاقف همالغ ىلإ تفتلاف ،اهمرح دق هللا نإف :
 يف تغرفاف اهب رماف : لاق ؟ اهعيب مرح " اهبرش مرح يذلا نأ 0 نالف ابأ اي تملع ام وأ :
 .اءاحطبلا

 .2528:ثيدح ێرمخلا عيب نع يهنلا يف : باب .عويبلا باتك نمو ۔يمرادلا ننس

 .1986:ثيدح ،سابعلا نب هنلا دبع دنسم ،مشاه ينب دنسم نمو ؛لبنح نب دمحا دنسم
 يرتشي نم سانلا نمو» :ىلاعت هلوق ريسفت يف .53 :14 .نآرقلا ماكحأل عماجلا ،يطرقلا (2

 .نامقل ةروس يف .'هثنا ليبس نع لضيل ثيدحلا وهل
 .سابع نبا نع ننسلا باحصا هجرخا _(3
 لكب عافتنالا ةحابإ ىلع لدي ناث ربخ ركذ كةتيملا دولج باب ،ةراهطلا باتك ،نابح نبا حيحص
 .1303:ثيدح 8©تيم دلج

 .3607:ثيدح ،تغبد اذإ ةتيملا دولج سبل باب سابللا باتك هجام نبا ننس
 }تفغبد اذإ ةتيملا دولج ف ءاج ام باب .سابللا باوبأ .حئابذلا حيحصلا عماجلا يذمزتلا ننس
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 3 ليصأتلا ذاهتجا:لؤألا باتلا

 زاج رمخلا كلذكف .اهلجأل مرحلا ةساجنلا مكحل ةعفار ةغابدلا تراصف

 .الالح ريصتف جلاعت ىتح ميرحتلا دعب اهسبح

 حرطي نأ رمخلا يف رمألا درو دقو ،هيلع قفتملا ىلإ هيف فلتخملا ةر بجوف
 راص تلاز املف ،ةلعلل ناك ميرحتلاو الالح راص هتدش تلاز نإف "حلملا هيف
 .(!)الالح مرحملا مكح

 .امدعو ادوجو هتلع عم مكحلا نارود اذه نم نيبتف

 نم ريثك ىلع مكحلل هقفلا يف ةماهلا دعاوقلا نم هذه ةلاحتسالا ةدعاقو

 يف لخدي ذإ رضاحلا انرصع يف ليمجتلا داومو ةيلديصلاو ةيئاذغلا تاجتنملا

 ةتيملا دلجب اههيبشت يف نوكي دقف ،ةهوبشملا وأ ةسجنلا داوملا ضعب اهبيكرت

 ىلإ ةجاجب ةلأسملاو .غابدلا يف ةدعاقلا هذه ىلع ءانب اهتراهطب مكحلل سفنتم
 ىلإ ةجاجب اهنأ امك .ءامسألاب ماكحألا ةقالع يف قيمع ثحبو يعرش ليصأت
 ةيئاودلاو ةيئاذغلا تاعونصملا كلتل يئايميكلا بيكرتلا ىلع ءانب يملع ليلحت

 مكحلا حيضوتل ةيعرشلا دعاوقلاو لوصألا ىلع اهطاقسإو .ةيليمجتلاو
 ةراضحلا هب مهقرغئ ام مامأ نيرئاح نولازي ال مهنأ لاحلاو 5،اهيف نيملسملل
 ءيش ةهوبشملاو ةمرحملا داوملا نم اهبيكرت يفو ،اهل رصح ال تاجتنم نم ةثيدحلا

 تاجتنملا كلت صوصخب ىواتفلا براضت ءازأ ىرايح نيملسملا مومعو ،ريثك
 لبق ةرمثلا عيب نع ىهن هنأ ن ينلا نع تبث :اهجضن لبق رامثلا عيب =

 .اهئرمحو اهئرفص اهحالص ءدبو .)ةهاعلا نم اهيلع نمؤيو اهحالص ودبي نأ
 نأ ىلإ ليخنلا ىلع يرتشملا اهكرتي نأ ىلع ،ةكردم ريغ ةرمث عاب نمو

 .1695:ثيدح
 .4190:ثيدح ءةتيملا دولج "ةربتعلاو عرفلا باتك ىرغصلا ننسلا

 .55 /53 :1 تفنصملا "يدنكلا _(1
 نع ة ىبنلا ىهن» رمع نبا نع يراخبلا ظفلو .ةنسلا بتك يف ةريثك قرطب ثيدحلا درو _(2

 .'هتهاع بهذت ىتح : لاق اهحالص نع لثس اذإ ناكو ، اهحالص ودبي ىتح ةرمثلا عيب
 .1426:ثيدح ،هرامث عاب نم باب {ةاكزلا باتك "يراخبلا حيحص

 عطقلا طرش ريغب اهحالص ودب لبق رامثلا عيب نع يهنلا باب ،عويبلا باتك "ملسم حيحص
 .2906:ثيدح

 يف يرتشملاو عئابلا مكح نأب نايبلا ركذ ،هنع يهنملا عيبلا باب ،عويبلا باتك ،نابح نيا حيحص
 .5068:ثيدح هانركذ يذلا رجزلا اذه

   1[2ك



 3: سانلا هليلد : حتلا لصفلا

 .هبرل صاع وهو .لطاب هعيبف ،اهحالص ودبي
 نأ لبق ،اهعيب نع يهنملا ةرمثلا هذه عاب نم نأ ملعلا ىلإ نوبستنملا قفتاو

 .زئاج هعيبف يرتشملا اهعطقي نأ ىلع كردي
 عنم نإ تيارأ» :ثيدحلا رخآ يف ةت ينلا لوق كلذ زاوج ىلع ليلدلا و

 عقاولا يهنلا نأ ىلع لدف .(ا)٢؟هيخأ لام مكدحأ لحتسي ميف ؛ةرمثلا :نلا

 ."هنيح يف هعطقي نأ ىلع حلبلا عيب يف ررغ الو ررغلا لجأ نم
 .هسفنب لصأ يدنع ةراجإلاو» :ةكرب نبا لاق :عيبلا ىلع ةراجإلا سايق =

 هارجم يرجي عيب هدنع ةراجإلاف يعفاشلا اماف .عيبلاب هبش و ةبراضملاب هبش هيفو
 ىنعم عيبلاو 6ىنعم ةراجإلا نأل ،هنم أطخ يدنع اذهو .ةضوافملا ثيح نم

 رجاتسا نمو .هريغل اكولمم ناك ام ءارشلاب كلمي يرتشملا نأ كلذو .هريغ

 كلمي ملف ،هكلام نم اراقع وأ هديس نم ادبع رجأتساوأ ،هسفنل رح الجر

 ةراجإلا تناك ولو .هرجأتسا امب عافتنالا هل زاج امنإو ،هرجاتسا ام ةراجإلاب
 نوكي نأ -كيرش رجؤملا لجرللو- لجر نم اراد رجأتسا نم ناكل اعيب
 .تملع اميف دحأ هب لقي مل ام اذهو ،ةعفشلاب رجاتسملا بلاطي نأ هكيرشل

 ةرجألا عفد وأ اهملس وأ اراد رجأتسا نم (نأ) ،لوقلا اذهب لاق نم مزليو

 .ءيشب اهبر ىلإ عجري الا تقولا مامت لبق اهمدهف ليسلا ءاج مث ءاهبحاص لل

 هتقرفت (ين)و .اهملس اذإ ءيشب عئابلا ىلع عجري ال هنإ عيبلا يف لوقي امك
 .03)«(هلوق داسف ىلع لدي ام امهنيب

 :ابرلا باب يف -
 :ةيوبرلا فانصألا يف ابرلا ةلع
 يف ابرلا ةلع ديدحت يف بهاذملا ءاملع مهعمو ةيضابإلا لاوقأ تفلتخا

 لحتسي مبف © هللا اهرمثي مل نإ " : لاق ةه يبنلا نأ ك سنأ نع» :ملسم دنع ثيدحلا ظفل _(
 .«؟هيخأ لام مكدحأ

 .2991:ثيدح ،حئاوجلا عضو باب ةاقاسملا باتك ملسم حيحص

 .ىهانتت نأ لبق رامثلا عيب باب .عويبلا باتك "يواحطلل راثآلا يناعم حرش :يواحطلا هجرخاو
 .363 1:ثيدح

 .328 7 :2۔عماجلا ةكرب نبا _2

 .85 /83 :3 لضفلا عماج يراوحلا نب لضفلا-.394 :2.عماجلا ،ةكرب نباا3
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 3 ليصأتلا ذاهتجا:لؤألا باتلا

 هنأ سايقلا لهأ قافتا عم .‘!ثيدحلا اهب درو ىتلا ةتسلا ةيوبرلا فانصألا

 وبأ بهذو .راخدالاو تايتقالا ةلعلا كلام مامإلا لاقف .نيعلا كلت ي ابرلا
 هنأ ىلإ نورخآ بهذو "معطلا وأ لكألا يعفاشلا لعجو ،نزولا هنأ ىلإ ةفينح

 .اتاوحارتساف ،سايقلا تنع اوفلكتي ملو ،هتلع ةيرهاظلا ىفن امنيب .تابنلا

 نزولاو ليكلا يه ةلعلا نأ حجرو .ايفاو اليصفت ةلأسملا ةكرب نبا لصفو
 يف نزوي ام ةلعو ،ليكملا يف لاكي ام ةلع نوكت نأ يدنع رظنلاو» :لاقو

 ربخ كلذ نم عنمي نأ الإ ،نزوي ام وأ لاكي ام ركذب درو ربخلا نأل ،نوزولملا
 .(ة)اةمألا نم قافتا وأ ملسم

 ففانصألا هذه يف ابرلا ةلع كاردإ يف قمعأ هرظن ناكف ينالجراَولا امأ

 لإ ادازو اغالب ايندلا لعج ىلاعت هللأ نا ابرلا ميرحت يف لصألا" ناب نيبو
 هريغ نم ةجاح دكوأ وه ام لاومألا يفو .لاومألا ءانتقاب رمأو ةرخآلا

 نع ةبراقتم ظافلاب .ننسلاو حاحصلا باحصأ هاور ،ةتسلا فانصألا يف ابرلا ميرحت ثيدح _(1

 .باطخلا نب رمع نعو ،يردخلا ديعس يبا
 بهذلا اوعيبت ال : لاق ة هنلا لوسر نأ : هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع» :يراخبلا ظفلو

 ، لثمي الثم الإ قرولاب قرولا اوعيبت الو ، ضعب ىلع اهضعب اوفشت الو © لثمب الثم الإ بهذلاب
 .'زجانب ابئاغ اهنم اوعيبت الو ، ضعب ىلع اهضعب اوش الو
 ةضفلاو . بهذلاب بهذلا : ة هنلا لوسر لاق : لاق ى يردلا ديعس يبا نعا :ملسم ظفلو

 نمف ، ديب ادي ، لثمب الثم & حلملاب حلملاو { رمتلاب رمتلاو ، ريعشلاب ريعشلاو { ربلاب ربلاو ، ةضفلاب
 .اءاوس هيف ىطعملاو ذخآلا 5 ىبرأ دقف © دازتسا وأ " داز

 .2088:ثيدح ،بهذلاب بهذلا عيب باب ،عويبلا باتك يراخبلا حيحص
 .3056: ثيدح ءادقن قرولاب بهذلا عيبو فرصلا باب ،ةاقاسملا باتك . .ملسم حيحص

 لثمي الثم اهسانجأب ءايشألا هذه عيب نع رجزلا ركذ ،ابرلا باب عويبلا باتك ،نابح نبا حيحص
 .5093:ثيدح بئاغ امهدحأو

 هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبا دنسم .مشاه يتب دنسم نمو لبنح نب دمحأ دنسم

 .10792:ثيدح

 -.54 ةلكألا ىسوم نب دابن-.23 /22 :3 ،ءايضلا ،ييئوَعلا-.110 :1 ،عماجلا ،ةكرب نبا _(2
 يف ابرلا ليلعت لوح اضيأ رظني - .و 32 ؤمعنلا غوبس ،لوهجم-.58 /57 :1 ؤفنصملا ،يدنكلا
 .524 ،ةلاسرلا ،يعفاشلا :ةتسلا فانصألا
 .98 ىلإ 83 نم ةلصفم ةلأسملاو .98 /97 :1 ،عماجلا ،ةكرب نبا 3
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 سايقلا ليلد :عباتلا لصملا 2
.« 

 .زازبألا مث ،هكاوفلا مث ،توقلا مث ،دوقنلا :هتايحل يمدآلا صخت ىتلا لاومألاف

 يغبني الف اهب اوتض نإف ةاساوم لب ،تارابت ذختت نأ يغبني ال عبرألا هذهف
 .0ا×اهريغ يف ددشي مل ام اهيف مهيلع ىلاعت نلأ ددشف .ابر بسكت نا

 هذه يف ابرلا ةلع نأ انباحصأ روهمج لوق نأ شيفطا خيشلا هدكأ ام وهو

 لوق ىلإ مهضعبو ،يعفاشلا لوق ىلإ مهضعب بهذ نإو .ةيلاملا يه فانصألا

 ."الام اهنوكب ليلعتلا وه حجارلا نكلو .ةفينح يبا

 هذه يئ ابرلا ةلع رهوج ىلإ باهذو ةيضقلل قيقد ريسفتو ديدس رظن اذهو
 الوصأ فانصألا هذه ربتعي يداصتقالا ركفلا نإ ذإ .اهريغ يفو فانصألا
 ةعماج خيراتلا ربع تناك دقف .ةينمثلا يه اهل ةعماجلا ةفصلا نأ وأ ،نامثألل

 اهتميق دقفت نأ نود يزجتلل ةلباقو لماعتلل طيسو يهف ،ةزيمم صئاصخل
 كلذل ،توقلل اردصم اهنوك نع الضف اذه .ةورثلل اعدوتسم كلذب تناكف
 اههباش ام اهيلع ساقيف .ينآلجراولا هحضوأ امك ،اهيف ابرلاب لماعتلا مرح
 .ماكحألا هذه نم يعرشلا دصقملل اقيقحت فاصوألا هذه يف

 :قالطلاو حاكنلا ف سايقلا -3

 لجر يف ءاثعشلا يبأ نع بئاسلا نب مامض نع هنع عيبرلا راثآ يف درو =
 لاق .تلبق دق :رخآلا لاقو .يتأرما اهدلت تنب لوأ كتجوز دق :لجرل لاق
 .03ىلبحلا جيوزت زوجي الا :رباج

 لحم اذهو .هيف ةلاهجلا ققحت دنع هعنمف ،عيبلا ىلع جاوزلا ساق دقف

 جاوزلاف .(4)ةلبحلا لبح عيبو حيقالملا عيب ١ نع :5 ينلا يهنل ،ءاهقفلا نيب قافتا

_ 

 .341 :3 لدعلا .ينالجرارلا )1

 .40-45 :8 ،لينلا حرش ،شيفطا _(2
 .2 عيبرلا راثآ ،عيبرلا (3

 .رمع نب هنلا دبع نع امهريغو ناخيشلا جرخا ثيدحلا _(4
 لبح عيب نع ىهن " ، ك هللا لوسر نأ : امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع» :يراخبلا صنو
 يتلا جتنت مث ]ةقانلا جتنت نأ ىلإ روزجلا عاتبي لجرلا ناك .ةيلهاجلا لهأ هعيابتي اعيب ناكو ،"ةلبحلا
 .ااهنطب ف

 .2053:ثيدح .ةلبحلا لبحو ررغلا عيب باب عويبلا باتك .يراخبلا حيحص

 .2863 :ثيدح .ةلبحلا لبح عيب ميرحت باب عويبلا باتك ملسم حيحص
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 2 ليصأتلاذاهتجا:لؤالا باتلا

 .سايقلا ف هنم ىلوأ ناكف ظيلغ قاثيم هنأل ،عيبلا نم رطخأو دشأ

 يارب ءاهقفلا روهمج ةكرب نبا فلاخي ،حاكنلل يلولا طارتشا يفو =
 نأ ةأرمللو» :لاق ؛يلولا اهلضع اذإ اهسفن جيوزت ةأرملل زاجأ ذإ ©فيرط

 وهو ‘كلذ نم اهعنمو جيوزتلا نم اهيلو اهلضع اذإ امل ءفك نم اهسفن جوزت
 اهعنم اذإ اهجوز لام نم ةقفنلا ةأرملا ذخات نأب ةنسلا تءاج امك ؤ،اهل قح

 ريغب اه ءفك نم اهسفن جوزت نأ ،جيوزتلا وهو ،اهل بجي يذلا قحلا كلذ

 مهرد ةئام اهّيلو ىلع اهل ناك اذإ ةأرملا نأ ىرت الأ .اهلثم قادصب اهيلو رمأ

 نم اهقح ىلع تردق اذإ اهنأ ‘كلذ ىلع رداق وهو اهيلإ اهعفدي نأ عنتماف
 نم اهقح ىلع تردق اذإ كلذك ؟كلذ ذخات نأ اهل نأ ،هيلع ةجحلا دعب هلام

 .!!كلذ لعفت نأ اه ناك۔اهل ملظو ال هنم عنم اهجوزي ملو جيوزتلا

 .ةقفنلا يف اهقح ىلع جاوزلا يف ةأرملا قح سايق وه انه ةكرب نبا ةدمعو

 .قوقحلا نم قح لكل ةددحملا صوصنلا دورو عمو 6قراف عم سايق هنكلو

 هنأل لضعلا مرح نآرقلاو ،هذخأ اهل حابأو ةقفنلا يف ةأرملا قح تبثأ ةن يبلاف

 .حاكنلا ةحصل يلولا تطرتشا ةنسلاو .ملظ
 ذإ ،هفالخ ىلع روهمجلا لب .قافتا لحم سيل ةكرب نبا هيلإ بهذ امو

 توبثل ،برقألا َئلولا اهلضع نإ دعبألا يلولا ةارملا جوزي نأ يضقي لدعلا
 هنوري نيذلا ةيفنحلل افالخ ءءاملعلا روهمج دنع حاكنلا ةحصل يلولا طارتشا

 .ةحص طرش ال لامك طرش

 ةارملل له :لئاق لاق نإف» :ةكرب نبا لاق :حاكنلا اهب ةري يتلا بويعلا =
 اذإ ،ةأرملا هب ةرت ام ءاودألا نم لجرلا نم ناك اذإ ،اهيف لجرلل امك رايخلا
 ؟متلق سايقبا ؟كلذ متلق ّمِل :لاق نإف .لوقن كلذك :انلق ؟اهب كلذ ناك

 ؟هيلع قفتم ءاصربلا حاكن ةرو ،هيلع قفتم لصأ ىلع الإ نوكي ال سايقلاف
 .02)«نيتعلا وهو ،هيلع قفتم سايقب كلذ انلق :هل ليق

 نم ذخاي نأ لجرلا عنم يف ةيضابإلا لوق ةكرب نبا ركذ :علخلا رادقم =

 هنم ءيش ىلع هتعلاخ نإو كاهقدصأ امم رثكأ اهسفن تدتفا اذإ هتجوز لام

 .127 :2 .عماجلا ةكرب نبا .1

 .145 :2 ،عماجلا ،ةكرب نبا _(2
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 سافلا ليلد :بازلا لصفلا 72

 مامإلا نع يورم وهو .ابر عون هنأل زوجي الف قادصلا ىلع داز ام امأ ،زئاجف
 .بلاط يبأ نب يلع

 دهشي باتكلا رهاظف ‘كلذ ةزاجإ بجوي رظنلا ناب ةكرب نبا بقعو
 ناكف .[229 :ةرتبلا] ه ۔هي تدفأ امف اَملَع حانج اَلَق ل :ىلاعت هلوقل ،هزاوجب
 .(!"صنلل هتضراعمل سايقلا اذه نم ىلوأ باتكلا رهاظ لإ عوجرلا

 ابولحم ءاسنلا نبل عيب ميرحت رثألا يف ءاج هنأ ةكرب نبا ركذ :عاضرلا يف =
 فرعي الف نوقرفتي ذإ ؤباسنألا يف مهكارتشاو هيف لافطألا كارتشا نم افوخ

 .حاكنلا يف ةهبشلا رثكتف بسنلا
 ابولحم اهنبل عيب نأ سايقلاو .اهنبلل ةعضرملا ةراجإ كلذ عم اوزاجأ امك

 بولحم ريغ وأ 5ابئاغ هعيب نم زاوجلاب ىلوأ ،هتلمج ملعئو هرادقم ىري ارهاظ
 قيرط نم ال ربخلا قيرط نم هلاثمأو اذهب دبعتلا نكلو .رادقملا مولعم الو
 .(2)سايقلا

 طالتخا نم فوخلا يهو اهنيب دقو سةرهاظ نيمكحلا نيب قيرفتلا يف ةلعلاو
 .ا3!بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي هنأل ةمرحلا راشتناو باسنألا

 :اهجوز ىلع ةأرملا ميرحت -
 ةهبش يأ نم اهتيامحو ،ةيجوزلا ةقالعلا ةمرّخ ةياعر ىلع ةيضابإلا صرح

 ب ازتلاو ؤفافعلاو رهطلا نم ميلس ساسأ ىلع ماقت ىتح ،اهلوح موحت

 ةدقع ضرعي هنإف دويقلا هذهب لالخإ ياو .هدعب مأ حاكنلا لبق ءاوس ،عرشلا
 .داسفلل ةيجوزلا

 .196 /195 :2 .عماجلا ةكرب نبا _1

 .547 /546 :2 .عماجلا ةكرب نبا _2

 .ةنسلا رداصم مظعم هتجرخا ثيدحلا _(3
 مرحي ر هف هللا لوُسَر يل لاق تَلاَق ةشِئاَع ! نع ةَرمَع نَع ركب يبأ نب هللا دبع 72 ملسم ظفلو

 ؛ةدالوْلا 7 مرحي ر اَم ةعاضرلا نم

 .294: ثيدح ،ةدالولا نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحي باب .عاضرلا باتك ملسم حيحص

 نذأتنسا حَلفأ ىم ىمسي ةعاضرلا [ نيم اَهَمَع نا ةثَرَبخا اهنأ آ ةّشئاَع م نع ةورع نع « :ىرخأ ةياور يفو

 مرحي ر ام ةعاضرلا [ نم مرحي ر هف ه هنم يبجَتحت و ال اَهَل لاق ه هللا لوُنسَر تربخا ؛ هْنبَجَحْف اَهَْلَع

 .2699:ثيدح لحفلا ءام نم ةعاضرلا ميرحت باب ،عاضرلا باتك ملسم حيحص هبسنلا م نم
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 ز ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا

 رهاوظ لا ادانتسا ،هتينزمب ينازلا حاكن ةيضابإلا مَرح : :ةينزملا حاكن =

 ارتم ؤ ناز ر ال اهحكني ال ل ةينلاو ةكرشم ةم وأ ةيناز َر الإ غكتي ال نرلا آ نآرقلا
 رص مم مص ے . م

 .[3:رونلا] : َنينمْزُملا لع لذ مرحو

 :اهنم ©بهذملا ةمئأو ةباحصلا نع راثآ ىلإو

 ةارماب ىنز لجر يف دوعسم نباو نينمؤملا مأ ةشئاع نع يور ام _

 .(!)اعمتجا ام نايناز امه :الاقف اهجوزتف

 نع ةيانك كرضخألا رحبلا امهنيب لعجيلو ناعمتجي ال :امهنع رباج لاقو

 .(ةامهنيب قيرفتلا يف ةغلابملا
 دقف .ماقملا اذه يف هفيظوتو ،سايقلا نم مهدمتعم ماقملا اذه ي انينعيو

 ةقرفلاب ةنسلا تءاجو كناعللاب هللأ مكح املف» .ناعللا ىلعىنزلا اوساق
 بجوملا ىنزلا نم اهجوز هب اهامر يذلاب .ادبأ اعمتجي ال ناب مكحلاو ،امهنيب
 نإ سايقلا يف بجوف .ةركنم ىهو اهيلع ىنزلا هؤاعدا :ةلعلا تناكف ،ناعلل

 ،نيرمألل ةعماحلا ةلعلا ءاوتسال ،ادبا هل لحت ال نأ قحأو ىرحأ ،اهب َرَجْف ناك

 .يولوألا سايقلا باب نم اذهو .'ة)اسايقلا يف مظعا اهب هانز لب
 .ادبؤم اميرحت اهحكان ىلع ةدعلا يف ةحوكنملا باطخلا نب رمع مرح امك

 ال فيكف ؛يداهتجا لوق وهو ءاهقفلاو ةباحصلا نم ريثك رمع لوف ىلعو
 ةحوكنملا نم امرج ربكأو الاح عظفأ يهو ؛اهب ىنز نم ىلع ةينازلا نومرحي

 .48 :6 لينلا حرش 6 ،شيفطا دمحما _(1
 ةيضابإلا ةمئأ نيب فالخ ال هنأ ىلع نوفلخ نبا صنو-. .48 :6 لينلا حرش ۔شيفطا دمحما _-2

 دوعسم نبا مهنم ةباحصلا نم مهفلس لوق وهو ».مهيرخاتمو مهيمدقتم . .حاكنلا اذه عنم يف

 هبو ،هللا دبع نب رباجو ةريره وباو بلاط يبأ نب يلعو بزاع نب ءاربلاو ،نينمؤملا مأ ةشئاعو
 ةفئاط تحابأو .حالصلاو ةبوتلا عم ،اهحاكن ةفئاط تحابأو .نيريس نباو يرصبلا نسحلا لاق

 .بيسملا نب ديعسو دهاجمو سابع و رمع نب هللا دبع نع كلذ اَوَرو .طرش ريغ نم اهحاكن
 دروا مث !.يعفاشلاو كلامو ةفينح يباو يروثلا بهذم وهو .ديز نب رباج نع كلذ اومعزو
 .ميرحتلاب لوقلا ةلدأ

 .36 /35 ،نوفلخ نبا ةبوجأ ،نوفلخ نبا _

 .ظ36 :2 ،ةباصإلاو لحلا فاصو نبا- .39 ،حاكنلا باتك ،ينوانجلا ءايركز وبا :اضيا رظني
 .حاكنلا باوبأ يف يضابإلا هقفلا رداصم نم اهريغو

 .38 ،نوفلخ نبا ةبوجأ ،نوفلخ نبا _(3
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 سامتلا نيلت :ميلا لصملا 3.

 .ةيوستلاب مكحلاو ،امهنيب قيرفتلا مدع قطنملاو لدعلا نم ناكف ؟ةدعلا يف

 .نآرقلا رهاظ ةلالدو "ناعللا ىلع انزلل يولوألا سايقلا نع الضف
 نيب يدبألا قيرفتلل اببس ،دوهش نود ىنزلا ءاعدا وهو ،ناعللا ناك اذإف

 .0ا)؟نيصخش نيب يقيقح ىنز عوقو دعب حاكنلا ىنبي فيكف ،نيجوزلا

 لاجعتسال ادمع لتاقلا ىلع ىنازلا سايق وهو رخآ اليلد ةكرب نبا دازو
 لجعتسا هنأل ،ثاريملا نم ادمع لتاقلا نامرح ىلع تعمج ةمألا نإف .ثاريملا
 حاكنلا نم ينازلا عنمي كلذكف .لتقلا ةميرج وهو ،هنع يه ام باكتراب هقح

 عمجا ةنس تناك املو» .مارحلا ءطولا وهو ©يهنملا باكتراب هقح لجعتسا هنأل

 .2)«اهيلع سايقلا بجو ێاهب لمعلاو اهلوبق ىلع سانلا

 ةربتعم ةدعاق يهو ،عئارذلا دس ةدعاق تحت اضيأ سايقلا اذه جردنيو

 .داهتجالا يل

 ىلع ةينازلا ةجوزلا ميرحت ىلع ةيضابإلا قفتا :ةينازلا ةجوزلا ميرحت =
 ةأرملا ين» فالتخالا اذه ةكرب نبا دروأو ،اهقادص يف اوفلتخا مث .اهجوز

 اهجوز ىلع قحتست ال :مهضعب لاقف .اهانز هنع متكتو ؤجوز اهلو ينزت
 اهقتادص لطبي ال :مهضعب لاقو ،اهجرف يف هتناخو هشارف تأطوأ اذإ اقادص
 و ...مالسإلا نع ةدترملا قادص لاطبإ ىلع اوقفتاو .اهانز هنع رتتسا اذإ

 ةمرحلا اتلخدأ اعيمج امهنأل ،اسايق ةدترملا ىلإ اهمكح ةر .ةينازلا قادص لطبا
 ري مل نمو .ادحاو امهمكح ناكف ،انزلاب ةيناثلاو رفكلاب ىلوألا ؛جوزلا ىلع

 درتسي نأ ةقث يبنلا لاس مث ،هتجوز نعال يذلا ثيدحب جتحا اهقادص نالطب
 تنك تبذك تنك نإو اهنم تبصأ امف تقدص تنك نإ» :هل لاقف ،هقادص

 .ةدترملا ىلع اهوسيقي ملو .(3)ادعبأ كلذ نم

 .32 /29 :2 ،ىربكلا ةنودملا ۔ىناسارخلا :رظني (!
 .125 :1 ،عماجلا ،ةكرب نبا _(2
 نيت َلَتُملا , ثيدح نع َرَمَع نبا تلاس لاق , ريبج نب ديعَس» نع : :يراخبلا دنع ثيدحلا ظفل _(3

 :لاق .اَهَْلع كل ليبس آل .باك اَمُكذَحا .هللا ىّلَع اَمُكَباَسح :نْتِعًالَتُملِل اه يبلا لاق :لاقف
 تبدك تك نإو اهجرف نم تلَلْختنسا اَمي َوُهَف اَهْيَلَع ة تقدص تنك نإ .كل َلاَم ال :لاق ؟يلام

 3 .«َكَل دعبأ كادف اَهْنَلَع

 بذاك امكدحا نإ " : نينعالتملل مامإلا لوق باب ،قالطلا باتك ،يراخبلا حيحص
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 2 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا

 .0!هب جاجتحالا هل غوسي لصاب قلعت دق لكو

 .سايقلا اهانبم حاكنلا باب يف ميرحتلا لئاسم نم ريثكو =

 لوق وهو .ةمرحلا رشنيو ،لالحلا مرحي مارحلا نا ةيضابإلا دنع ةدعاقلاو

 امهئطوف كرشلا يف اهتنباو ةأرملا نيب عمج نم نأ مهتجحو . .نيعباتلا نم ريثك

 ذعب امهنم ةدحاو هل لحي الو ،اعيمج امهقرافي نأ هيلع نأ ،املسا مث اعيج
 .ملعلا لهأ قافتاب

 نيميلا كلم يفو ،دسافلاو حيحصلا حاكنلا يف ءطولا ناك امل :اولاقو
 هليبس ىنزلاب ءطولا ليبس ناك عامجإب ةمرحلا بجوي ،دسافلاو حيحصلا

 باتكلا اندجوف هلوسر ةنسو ةل باتك ىلإ درلاب عزانتلا يف الل انرما دقو
 هنإف .مارحلا ءطولا يف كلذب انيضقو ،لالحلا ءطولاب ميرحتلا نابجوي ةنسلاو

 وأ تاهمألاب ىنزلا ناك اندنع قرف الو .هنم دشأ وأ هلثم نوكي نأ دعبي ال

 .ة)اهدعب وأ ةدالولا لبق وأ ،هدعب وأ حاكنلا لبق تانبلا

 يف ءطولا لمشي وهف ،اهجرف يف ةأرملاب ىنزلا ىلع رصتقي ال رمآلا نإ لب
 هيلع تمرح ربد وأ لبق يف لجر وأ ةأرماب ىنز نمف .اضيأ طاوللاو ،ربدلا
 حاكنلاب حابي دق لبقلاف ،لبقلا نم ةمرح مظعأ ربدلا نأل ،امهعورفو امهلوصأ

 يف ةللا بجوا دقو .ادبأ ةحابإ لاح هيف تاي ملف ربدلا اما ،نيميلا كلم وآ
 نم هب ميرحتلا ناكف ،نآرقلا نم ةريثك تايآ يف ةشحاف هامسو .ةلملا هلعاف
 .03)يولوألا سايقلا باب

 :دودحلا ف سايقلا -4

 ي ةأرما ىتأ نم :لاق .اهربد يف ةأرما ىتأ لجر نع ةديبع وبأ لئس =
 .(4ه)دحلا هيلع اهجرف وأ اهربد

 .5010:ثيدح

 ،يوزنلا- .4 /23 :3 ءايضلا ،ييئوعلا-.9 /518 :2 = .149 :2 .عماجلا ةكرب نبا 1

 .ظ25 ،ةيادهلا دعاوق

 .48 /47 ةبوجأ ،نوفلخ نبا _(2

 .53 /52 ةبوجأ ،نوفلخ نبا _(3

 251 :2 ىربكلا ةنودملا كيناسارخلا _(4
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 سامتلا ليلق :مازلا لصفلا .

 ناك اركب سمجرلا هيلع نأ ،طول موق لمع لمعي لجر يف رباج نعو =
 .(!)طول موقك لتق هدح 1 مأ

 نوهأ نأ عيبرلا ركذو دحلا هيلع نأ ةميهب يتأي نميف جرملا وبآ ددشو =

 .(2)ةدلج ةئام :هيلع ماقي ام

 له كسلتخملاو نئاخلاو رارسلاو شابنلا ف اوفلتخا ،ةقرسلا لح يفو =

 ؟قراسلا ىلع ءالؤه ساقي

 دبع نب ةلأ دبع لاقو .شابنلا الإ ءالؤه ىلع عطق ال :جرؤملا وبا لاق
 .هل كلام الو ازرح ريغ نم ائيش ذخأ هنأل ،اقراس سيل شابنلا نأب :زيزعلا
 نوبقاعيو ءالؤه رزعي نكلو .هذخأ نم ىلع عطق الف نفكلا كلمي ال تليللاف

 .03)ةديدش ةبوقع
 عماجب ال بابسألا يف اسايق يأرلا اذه ءاهقفلا ضعب ىري امنيب اذه

 .(4)ةلعلا

 مسا ءالؤه ىلع قلطي لهو طانملا قيقحت يف لخدت لئاسملا هذه لاثمأو

 ،دحلا عفر هعنم نمو ،دحلا ماقأ هقلطأ نمف ؟ال مأ يعرشلا ىنعملاب قراسلا
 .تاهبشلاب دودحلا ءرد ةدعاقل ابيلغتو اطايتحا

 لجر دي لجر عطقي ناك ؟حورجلا عامتجا يف تاصاصقلا ددعتت له =
 .صاصق نكي ل اذإ اهتيد كلذ نم ةحراج لكل تبثي نأ مكحلاو ؟هنيع اقفيو

 مكحلا لطبو صاصقلا وأ سفنلا ةيد ىلإ مكحلا عجر هيلع ينجملا تام اذإف

 فاوط الإ همزلي مل ةرمعلا ىلع هلخدأ اذإ جحلا ىلع اسايق كلذو .لوألا
 .اة)دارفنا ىلع امهنم دحاو لك مكح همزل امهقرف اذإو ادحاو يعسو دحاو

 اياصولا يف = ىرخأ باوبأ يف تاسايقلا هذهل ةديدع جذامن ةمثو دت

 _ه

 .252 :2 ىربكلا ةنودملا ۔يناسارخلا (!

 .252 :2 ىربكلا ةنودملا ،يناسارخلا ۔۔2

 .162 /161 شةنونيدلا سورمع-.260 /259 :2 ،ىربكلا ةنودملا يناسارخلا (3

 .81ص .6ددع .تاقفاوملا ةلجم .سايقلا ذاوش .ناوضر يحي ليعامسإ .د (4
 .57 :2 .عماجلا ةكرب نبا ز
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 ليصأتلاذاهتجا:لؤالا باتلا

 .اهريغو .اة)تاداهشلاو ىواعدلاو .‘ة)روذنلاو ناميألاو .(!ا)شيراوملاو

 اندك دقو .عيرفتلا ىلإ ليصأتلا ودعن ال ىتح ةروكذملا جذامنلاب يفتكنو
 .هاندصق امو

 ىلع يضابإلا هقفلا دامتعا ىدم نايب يف ةيافك اندروأ ام يف نأ بسحنو

 .ماكحألا طابنتسال ابصخ ادرومو اردصم سايقلا

 :ةللا ف سايقلا -5

 مكح طورش نم نأل ةيعرشلا ماكحألاب صتخي نأ سايقلا يف لصألا

 يلوصألا سايقلا لاجم لوانتي ال كلذل ؤايعرش امكح نوكي نا لصألا
 اوعسوت امك ،ادارطتسا نيتلوُصألا نم ريثك هجردأ نإو .ةغللا عوضوم

 .(4}بابلا اذه يف ةيداعلا رومألا يف سايقلا اومحقاف
 يف سايق ال نأ لوصألا ءاملع نم نيققحملا روهمج يأر نأ يداربلا ركذ

 يزارلاو ،©7) ةكرب نبا هزاجأ امنيب .ا6)ىملاُسلا هدكأ ام وهو ،‘)تايوغللا

 فتومب حيرصتلا نود هيف فالخلا ىكحف ينالجراولا امأ 6ةيزاربشلاو
 .)نيقيرفلا نم حضاو

 ىنعم ىلع ظفللا ةلالد وهو ،يلوصألا سايقلاب ةيوغل ةلأسم قلعتت دقو

 لعلو .هيلع ءانب سايقلا ءارجإ مث ،ةغل ىنعملا كلذ نايب مزليف إمكحلا ةلع وه
 ىلع دحلا ةبوقع ىأر دقف ةللا يف سايقلا زاوج نم ةكرب نبا دصقم وه اذه

 اللعم "جرفلا يف ئطو نمك ةانز امهربتعاو ،ربدلا يف ئطاولاو ةميهبلا ئطاو
 روظحملا يف لخد نم لكف جرفلا قيضم يف لوخدلا وه ةغللا يف ىنزلا نأ كلذ

 .187 /186 :2 ،ةنودملا كيناسارخلا-.547 :2 =.152 /151 :1 ،عماجلا ،ةكرب نبا _(1
 .107 /106 :2 =.95 :2 شةنودملا ،ةكرب نبا _(2
 .ظ106 /و 106 ؤربتعملا كيمدكلا _(3
 .711 /710 :1 ،هقفلا لوصا ،يليحزلا :رظني _(4

 .44 :4 لوسلا ةياهن ،يونسألا :اضيأ رظني - .ظ159 :1 قداصلا ثحبلا ،يداربلا _(5
 .99 :2 ،سُمئشلا ةعلط ،ىملاسلا _(6
 .525 :2 ،عماجلا \ةكرب نبا _(7
 :4 _(لوسلا ةياهن شماه) لوصولا ملس ،يعيطملا تيخب- .418 :2 لوصحملا يزارلا _(8

 .99 :2 سمشلا ةعلط ،يملاسلا- .45

 .47 :1 لدعلا .ينالجراولا ٥_

.3 
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 سامتلا :ايل : حبلا لصفلا

 .(ا)ةنسلاو باتكلاب بجو يذلا دحلا همزلأو .ايناز ىمسي

 ضعب هزاجأف ،ةلع مسالا لعج يف فالتخالا ىلع ىسوم نب دابن صنو

 ءامسألا تابثإ زاوج ىلع ملعلا لهأ ضعب ةماع نأ ركذو .2)نورخآ هعنمو

 .يحلا قراس ىلع اسايق ،اقراس شابنلا ىمسيو ،ارمخ ذيبنلا ىمسيف .سايقلاب
 ` ` نآرقلا ىف هب رومأملا رابتعالا نأ ىلإ داجن بهذو .نورخآ كلذ نم عنمو

 رظننف ،ظفللاب ال ىنعملاب قلعتي .[7:رشحلا :ه رسصبألا يلؤأتي اوريل
 امك .هب هانقحلا هريغ يف هاندجو نإف ءيشلا يف مكحلا تبث ه هلجأل يذلا ىنعملا

 ذيبنلا يف ةدوجوم ةدشلاو ،اهيف ةدشلا دوجول تمرح اهنإ رمخلا يف لوقن

 نع درو كلذلو ،مسالا يف نوكي ام وهو "ميرحتلا يف رمخلا ةلزنمب هانلعجف

 لكو ،رمخ رمخ لك :سابع نبا لاقو .لقعلا رماخ ام رمخلا :لاق هنن رمع
 .(3)مارح رمخ

 لجرلا يمسن نأ مزل الإو ،هقالطإ ىلع اذه سيل :اولاق نيعناملا نكلو

 ءاملا اهيف رقتسي يتلا ةنكمألاو ةيعوألا يمسنو هيف دلبتلا دوجول ارامح ديلبلا
 .(4)ناسللا لهأ قافتاب حيحص ريغ اذهو .ةروراق

 ديعصلاب ةراهطلا نإف ةيضقلل حضاو يهقف قيبطت مميتلا ةلاسم يفو

 اديص اوُمَمَيََف ءام أوذحت ملق :هناحبس قحلا لوقل ،ءاملا مدع دنع ةبجاو

 دعص ام وه ليقو ،بارتلا وه بّرَعلا مالك يف ديعصلاو .[43:ءاسناا ة ابيط
 بّرَعلا ةغل يف مميتلاو .لالحلا رهاطلا وه بيطلاو .اهنم ضرألا هجو ىلع
 كيفكي بيطلا ديعصلا» :لئاسلل لاقو بارتلاب مميت هت يبنلاو .بلطلا وه

 ،ىنعملا اذهب ةنسلاو باتكلا دهشو .'تنينس رشع ىلإ ولو ،ءاملا دبت مل ام
_< 

 .525 :2 .عماجلا ةكرب نبا 1

 .92 ةلكألا ىسوم نب داجن )2

 .ينآلجراولا- .74 /73 شةلكألا ىسوم نب دابن۔.30 2 "ىركلا ةنودملا يناسارخلا _3
 .و 160 /ظ159 :1 قداصلا ثحبلا يداربلا .47 :1 .لدعلا

 ىلع ةلاحإلا هيفو .6 /713 :1 ثهقفلا لوصأ ،يليحزلا :يف رثكأ ةلأسملا ليصفت رظني _)4

 .رداصملا

 .مهريغو دمحأو ننسلا باحصأ هجرخأ _(5
 رشع ىلإ ولو ، ملسملا ءوضو بيطلا ديعصلا» :هل لاق ة يبلا نأ رذ يبأ نع نابح نبا ظفلو

:3 

  
317 

  



 7 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا

 قفتا ام يف مهعم نحنو ،بارتلا ىوس ام يف اوفلتخاو .هيلع ةمألا تقفتاو

 ام يمست الو ،اديعص بارتلا يمست بَرَعلا نأل ،هيف اوفلتخا ام ف ال هيلع

 .(!)ا)اديعص كلذ ىوس

 ىلع دعص ام لك نأ بارتلا ريغب مميتلا زاجأ نم ريسفت ةكرب نبا دريو

 هانعم يف امو ناويحلا ناكل الإو احيحص سيل هناب ،اديعص ىمسي ضرألا

 ةلاسملا مسحيو ...قاقتشاب سيل ملع مسا ديعصلا مسا نإ لب .اديعص ىمسي

 ىنعم ديقف .(ة×2اروهط اهبارتو ادجسم ضرألا يل تلعج :ةقث يبلا لوق

 .صنلا دورو عم داهتجا الو ،بارتلا يف ديعصلا
 يلوصألا سايقلا ميوقت
 ابصخ الاجم ناك فيك سايقلا ثحابمل قباسلا ضرعلا نم انل حضتا

 فشكي امم ،ةايحلا تادجتسم ىلع عرشلا ماكحأ طسب يف ءاملعلا تاداهتجال

 .يمالسإلا هقفلا ءارثإ يف مهريغ عم ةيضابإلا ءاملع ماهسإ نم ماه بناج نع

 « ريخ كلذ نإف ، كدلج هسسماف ءاملا تدجو اذإف { نينس

 ءاملا مدعملا ءوضو بيطلا ديعصلا ناب نايبلا ركذ مميتلا باب ءةراهطلا باتك ،نابح نبا حيحص
 .1327:ثيدح

 اذإف ججح ر رشع ىلإ ولو ُءاَمْلا دجئ م ام روهط بيطلا ديعصلا » دمحأ دنع ثيدحلا صنو

 .اكرش شل ر رسيأ ُءاَمْلا ة تذَجَو

 20779: ثيدح ،يرافغلا رذ يبآ ثيدح راصنألا دنسم ،لبنح نب دمحأ دنسم

 .20342 ثيدح .راصنألا دنسم .دمحأ

 .333 /332 :1 ،عماجلا ،ةكرب نبا (1
 سانلا ىلع انلضف هه هللا لوُنسَر لاق َلاَق ةقيدح نَع 7 نع» ملسم دنع ثيدحلا صن _(2
 ال اهتبرت تَلعُجَو .ادجُسَم اَهْلُك رضزآل ا ان تَلِعُجَو ةَكتالَمْلا فوُقُصَك انفوفص تلعج ؛ثالكئب

 .{َءاَملا دن مل اذإ اروُهَط
 .842ثيدح .ةلصلا عضاومو دجاسملا باتك .ملسم
 .بارتلا وأ ةبرتلا ركذ نودب ثيدحلا تاياور يقابو

 .يلبق دَحا نُهَطْعُي مل انئْمَخ تيطغأ لاق ةق يبنلا نا هللادْبَع ن رياج» نع :يراخبلا ظفلو
 ةنكرذأ يمأ نم لُجَر اَمْثاَف . اروُهَطَو ادجُسَم ُضزرآل ا يل تلجو .رهش ةريسم بعرلاب ( تريصت

 ثعبي ينلا ناكر ؛ةعافئشلا تيطعأو ،يلبق دَحآل لحت ملو مناعَملا ىل تلاو صلق ةالصلا
 اةئاَع سانلا ىلإ تثعبو .ةئماخخ هموق ىلإ

 .332ثيدَح .مميتلا باتك .يراخبلآ

 .336 :1 .عماجلا ةكرب نبا_(3
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 س تلا يلق : ح ١ لصفل ١

 نع مني نيملسملا ةراضحل راب ةجو ،يلوصألا سايقلاب لالدتسالاو
 ذإ هروص لمكأ يف يئارقتسالا جهنملا ىلإ لصوتلا يف يمالسإلا ركفلا ةيرقبع
 :امه نييلقع نينوناق ىلع يملعلا ثحبلا قرط مها لوصألا ءاملع ماقأ
 .(ال"ثداوحلا عوقو يف دارطالا نوناقو ةيلعلا نوناق

 كلاسم اهل اوعضوو .ةقيقد طاوضب ةيعرشلا ةلعلا نويلوصألا طبضو
 سايقلا ةيلمع ءارجإ متي ىتح ؛لصألا يف مأ عرفلا يف ءاوس ،اهنع فشكلل

 .ميلس ساسأ ىلع
 اوماقأو ،هقرطو ءارقتسالا نيناوق عضو يف نيثدحملا اوقبس جهنملا اذهبو

 كلسم يف احضاو كلذ ىلجتي امك ،ةبرجتلا ساسا ىلع يلوصألا سايقلا
 .طانملا حيقنتب فرغ ام وأ 0 ،ميسقتلاو ربسلا

 ةراضح اهيلع تماق ىتلا يملعلا ثحبلا جهانمل ادئار جهنملا اذه دعيو

 .ثيدحلا رصعلا يف برغلا

 ربتعي يعفاشلا اندجو ىتح ،لوصألا ملع رهوج سايقلا دعي نأ ورغ الو
 ةيرحلا طورش يسريي هنأ هثحابم يڵلجئو .ادحاو ىنعم داهتجالاو سايقلا

 دشرأ ام قفو .ماكحألا ريرقت يف عقاولا دامتعاو ثةيملعلا ةهازنلاو ةيركفلا

 لك داوملاو رصبلاو عملا نإ ملع ۔هي كت ىبل ام فقت الو ل ؛نآرقلا هيل
 < صس .آ وم ص

 سايقلا اندجو لماشلا موهفملا اذهبو .[36:ءارسإلا] : الوشَسَم هنع َناَك كل كيلأ

 .ةفرعملا باوبأ نم ريثكل احاتفم

 ءاملع صوصن ف هقفلا لوصأ باحصأ مالك ىرحف أرقن نأ بجع الو

 يعوضوملا دادتعالا يف دحتت يهو .مهجهانم وأ ةيقيبطتلا مولعلاو ةعيبطلا

 صالختسا يف سايقلا لامعتساو ،ةهازنب هيلع براجتلا ءارجإو عقاولاب

 نورقلا ف ابورأ ءاملع لاح ناك امك ةقباس تاررقم عوضخلا نود جئاتنلا

 . 2)ىطسرلا

 قيقدتلاو ،مولعملا نم لوهجملا جارختسا دعاوق نأ برغلا ءاملع دهش دقو
 ميلستلا مدعو ،تالولعملا نم للعلا طابنتسا ىلإ ايدؤم اقيقدت ثداوحلا ين

 .102 ‘ثحبلا جهانم ،راشنلا _(ا
 .258 ،يعفاشلا مامإلا ،يدنجلا ميلحلا دبع _(2
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 3 ليصأتلاذاهتجا:لؤألا باتلا

 بسنُي ال هنأ اوفرتعاو .برعلا اهب لاق ئدابم ؛ةبرجتلا دعب الإ عئاقولا بابسأب

 نكي ملو ،ابورأ يف يبيرجتلا جهنملا فاشتكا يف لضف يأ نوكيب سيسنرف لإ
 نأو ،ةيحيسملا ابورأ ىلإ يمالسإلا ملعلا لسر نم ادحاو الإ ةقيقحلا يف نوكيب
 حورلاو ©يعيبطلا ملاعلا يف اهريثات وه ابورأ يف ةيمالسإلا ةفاقثلل رثأ مهأ
 .0!الثيدحلا ملعلل ناتزيمملا ناتوقلا امهو ©يملعلا

 امو نانويلا ثارتب هل ةلص ال صلاخ يمالسإ جاتن يلوصألا سايقلاو
 .يطسرألا قطنملا نم ي رهتشا

 .يطسرألا ليثمتلا نيبو يلوصألا سايقلا نيب هباشت عون ةمث نأ ودبي دقو
 نافلتخم قيقحتلا دنع امهنكلو ،يئزج ىلإ يئزج نم الاقتنا امهيلك يف نأل

 ءيش ىلع مكحلا وه قطنملا ين ليثمتلاف ،يلكشلا بناجلا يف اقفتا نإو 5امامت
 تافص وأ ةفص يف هل لثامم رخآ ءيش يف اهسفن ةفصلا هذه دوجول ةفصب نيعم
 ةفصلاو ،اعرف سيقملا لاثملاو الصأ هيلع سيقملا لاثملا ىمسيو .ىرخأ
 .(2)عماج ةكرتشملا

 يف سيلو ،امهنيب ةعماج ةلع ةطبار نود يئزج ىلإ يئزج نم لاقتنا وهف
 موقي يذلا يلوصألا سايقلل افالخ ،ةيناسنإلا ةفرعملا ىلإ ديدج ةفاضإ اذه
 نينوناقلا ىلع ءانب اهئارجإو ةلعلا ىلإ لصوتلل قيقدلا ءارقتسالا نم عون ىلع
 لولعم لكل نأ امهانعمو .ثداوحلا دارطا نوناقو ةيلعلا نوناق ،نيروكذملا

 تالولعم تدجوأ ةهباشتم فورظ تحت تدجو اذإ ةدحاولا ةلعلا نأو ،ةلع
 بئاغلا مكح ىلإ لوصولل دهاشلا ىلع بئاغلا سايق اولمعتساف .اة)ةهباشتم
 نويلوصألا ربتعاو .مكحلل بجوملا فصولا يف دهاشلا عم هئاوتسا ىلع ءانب

 .4)نيقيلا ىلإ الصوم قيرطلا اذه
 يمدقتم دنع لوصألا ملع ثحابمل يرظنلا ءانبلا لماكتي مل نإو كاذه

 نم ريثك هيف تلجت .ايناديم اقيبطت مهتاداهتجا يف دسجت هنإف ،ةّيضاَبإلا
 طبارتم لكيه يف اهطبضو اهديرجتب نوقحاللا ينغ مث ،نفلا اذه تاحلطصم

 .261 ،يعفاشلا مامإلا يدنجلا ميلحلا دبع _(1
 .77 يهيجوتلا قطنملا يفيفع العلا وبأ _(2
 .86 /85 ‘ثحبلا جهانم ؤراشنلا _(3
 .86 /85 ثحبلا جهانم ©راشنلا _)4
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 راتتلا ليلد : حرلا لصفلا 7

 ىدل احضاو هدجن ام وهو .لوصألا لهأ دنع فراعتم وه امك ،موظنم

 .يملاسلاو يجخاُمشلاو ينالجراَولا
 مهقارغإ مدعو ،يلمعلا ركفلاب ديدشلا ةيضابإلا مامتها اذه رربي ام لعلو

 .دودحم ردقب الإ ديرجتلاو ريظنتلا ةعزن ي

02 502 502 
 » « 0: 08:00:٥

             هال نات نك
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 7 رييتلاذاهتجا:نالابالا

 صوصنلا ريسفتب ةمللا ةقالع :ديهمت
 مالك نم دارملا نايب ىلع .ماكحألا ةلدأ ليصات لعب .يلوصألا لمع زكرتي

 .هنم مكحلا طابنتسال .عراشلا

 يتلا ؛لوئصألا ملع ثحابم زربأ نم يحولا صوصن يناعم نع فشكلاو
 صوصنلا ريسفتوأ ماكحألا رامثتسا وأ ظافلألا ثحابمب اهيلع حلطصا

 حبصا دقف ؛نيبم يبرع مالك ةث هلوسر ثيدحو ىلاعت ةلا باتك نأ امبو

 .مالكلا اذه يناعم ةفرعمل برغلا ناسل ةقف دهتجملا ىلع اًمازل

 رداصم مهأ نم رم ةغللا ملع نأ ىللإ ةراشإلا تمذقت قباس ثحبم يفو

 ءاملع تاداهتجا نم اروفوم ابيصن ةغللا ثحابم تلان كلذلو .لوصألا
 ريكاوب ذنم تدغو .ثحابملا هذه يف مهماهسإ ةيضابإلل ناكو ؛لوئصألا
 مهةنتسمو ،مهتارظانمو نيدهتجملا تاراوح سيئرلا لاجملا يلوئصألا فيلاتلا
 .ماكحألا طابنتسال ساسألا

 :نمحرلا ةروس يف ىلاعت هلوقب ةيمهألا هذه ىلع ةكرب نبا لدتسيو

 ةتنا ةلع (ةتنالا كتع(ةازثلا مع () نعتل)
 . [1-4:نمحرلا]

 عطقناو ةجحلا تمزل كلذلو "ناسللا يف نايبلا نأ هركذ لج هللأ ربخا ذإ
 .ناسللا كلذ لهأ نم ناك اذإ هب بطاخملا رذع

 رمألا نيب قرفلا ملغ ام كلذ الولو ،ةّصاخ غيص ةفلتخملا يناعمللو
 ملعيل تامالعو لئالد ءامسألا هذه ةنا لعج دقو .رظحلاو ةحابإلاو يهنلاو

 بجتل هنوملعي امب مهبطاخو ،هيلإ اودصقيو هولثتميل هب اوبطوخ ام قلخلا اهب
 .(!)مهيلع ةجحلا

 ةقيقحلا اهناسل يف فرعت برعلاو اهتغل يف بّرَعلا لقعت امب انبطاخ هثلاو
 .دّيقملاب هلقعت ال ام قلطملاب لقعت امك ؛صوصخلاو مومعلا نيب قرفلاو ؤزاجلاو
 .اهدراومو اهانعم ةغيص لكلو

 مومعلا نع ربعت دق اهنإف ،اهمالك يناعم ةرثكو اهتغل ةعسل برعلاو

 .68 :1 ،عماجلا ةكرب نبا _(ا

]   



 .ماقملا تايضتقم بسح زاجملا ظفلب ةقيقحلا نعو ۔صوصخلاب

 ربتعت نأ بجوف .هباتك مكحم يف ىلاعت نلا ةبطاخم ترج وحنلا اذه ىلعو
 .'!)ةق لوسرلا مالكو نآرقلا مهف يف بيلاسألا هذه

 ةقيقحلاو ،هباشتملاو مكحملاو .لمجلاو رسفملا ىلع المتشم ن اندجوو

 بيغزتلاو باجيإلاو ،حيرصتلاو ةيانكلاو ،مومعلاو صوصخلاو .زاجملاو
 .02)كلذ ريغو ،ةحابإلاو

 بورضلا هذه فالتخا ىلعو» ماكحألا طابنتساب ةقالع بيلاسألا هذهلو

 تعضو ةغيصو كاهب فرع ةروص اهنم برض لكلو ،اهماكحأ يناعم فلتخت
 كلذ فرع نمف .ملكتملا ضرغو بطاخملا دصق كلذب عماسلا فرعي كاه
 ءيش نع هملع رُصَق نمو ،هتهج نع هب لدعي ملو هعضوم باطخلا عضو
 القاع نكي مل نم كلذ كردي ملو اهنع هملع رصق ام هيلع سبتلا كلذ نم
 .(3)(ازيمه

 ثناعساو ناميظع نارحب هيناعمو مالكلا» نأ ينالجراولا ىري كلذلو

 دنع ةدحاو ةباثمب امهو ،لوقعلاو رئاصبلا يوذ دنع نايغبي ال خزرب امهنيب

 ىلإ اهل اظفاحو ،يناعملل اًمداخ مالكلا لعج امنإو ،لوضفلاو ةلاهجلا يوذ
 نود رشقلاب عنق ة نمف ،بابل يناعملاو رشق ,مالكلاو .مانألا لإ اهتيدأت نيح

 .(4)اباصآ دقف هلصاب الك قحلا نمو ‘باخ دقف بابللا

 يغبني١» هنإف ،داهتجالا طورش مهأ ةَعْللا هقف نوكي نأ اذه دعب بجع الو

 .ملعلا ذخأ نم نع يكحي هنكلو ،ءايشأ ةثالث فرعي مل اذإ يتفي ال نأ ملاعلل

 .ث ٢فورحلا يناعمو ءامسألا نزاومو .لاعفألا رداصم :ملعي ل اذإ

 ضعب لوح فالخلا رامغ يف ضوخلا نود صوصنلا . ريستب ةلصلا قيثو

 ؟ةيعضو مأ ةيفيقوت يه لهو كةَعللا لصا ثحبمك ێةيشماهلا لئاسملا

 .240 :2 ،ءايضلا ،ييئعلا-.298 :1 = .73 /71 :1 عماجلا ،ةكرب نبا (!
 .241 :2 ءايضلا ،يبئاوعلا-.71 :1 ،عماجلا ةكرب نبا _(2
 .ظ2 ،ةيادهلا دعاوق ،يوزنلا-.242 :2 ،ءايضلا ،يبئزوعلا-.72 :1 عماجلا .ةكرب نبا 3
 .29 :3 ،ناهربلاو ليلدلا .ينآلجراولا )4

 .12 ثتالاؤسلا .يفّوُسلا ۔(5
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 3 رييتلاذاهتجا:يناتلا باتلا
 ميساقتلا ركذب اودرطتسي ملو اهتالالدو ظافلألا ميساقت داريإ يف اودصتقاو

 ةعزنلاب اورثأت نيذلا نييلوصألا نم نيرخأتملا بتك يف ترهظ ىلا ةلوطملا
 ئطاوتملاو ككشملا :تاحلطصم انفرعف !ةريخألا روصعلا يف ةبلاغلا ةيقطنملا
 رظنلاو ،مازتلالاو نمضتلاو ةقباطملا تالالدو .كرتشملاو نيابتلاو فدارتملاو

 اهنم تلخ يتلا تاحلطصملا نم كلذ ىلإ امو .اتاةبكرملا مث ةدرفملا يناعملا يف
 .(3)نيمدقتملا تاباتك

 نأ ةكرب نبا ركذ دقف .ةركبم دوهع ذنم افورعم كرتشملا ناك نإو ،اذه

 .هيف كارتشالا عقي ال ام اهنمو ،هتايمسم نيب كارتشالا هيف عقي ام ءامسألا نم

 عقي ةلالد وأ ةراشإ وأ ةمدقمب "نايبلاب كشلا لوزيو هنم دارملا فرعي كرتشملاو

 لمتحيو .اهب شطبي ىتلا ةحراجلا دصقت دقف .ي نالفل :لوقت نأك كنايبلا اهب

 دوصقملا نايبل ةمدقم نم دب الو .كلملا يف فرصتلا لمتحي امك ،ةَمعنلاو ةنا
 .'4)فيلكتلا حصيو باطخلا مهفيل .مالكلا اذه نم

 :ةغللا ةيادب ةيضق -

 :نييأر ىلإ ليوط لادج دعب ةيضقلا هذه يف لوصألاو ةللا لهأ ثجب ىهتنا

 اهملاو ©ىنعملاو ظفللا نيب ةطبارلا كلت اشنا ىلاعت ةللا نا ءامهدحا =
 ربع تاغللا تعستا مث ،نيقلتلاو ملعتلاب هدعب نم هؤانبا اهاقلت مث مدآ
 .ضرألا عاقب ىتش يف ةايحلا طامنأ فالتخاو ؤتاراضحلا روطت عمو ؛روصعلا

 .[31 :ةرقبلا] ه اهلك يكلا مداء َمَلَعَو > :ىلاعت هلوق ىلإ يأرلا اذه دنتساو

 عضاوت نم تاشن لب كلأ نم افيقوت نكت مل ةغللا نا ىلإ ليمي :يناثلا =
 ىلإ عفانملا لدابتو نواعتلا ىلإ ةجاحلا مهتعفد ذإ ،اهظافلأ ىلع مهقافتاو سانلا

 .33 /25 ‘ثحبلا جهانم ،راشنلا :رظني .يطسرألا قطنملاب اهتلصو ظافلألا ثحابم لوح _(1
 حرش ،يجخاُمشلا- .دعب امف 11 :1 ،ماكحإلا يدمآلا-.دعبامف 29 :1 ،ىفصتسملا ںيلارغلا _(2
 .17 /1 ،ىنجاويتلا ىنهم قيقحت رصتخملا

 يف اهلمهأ هنكلو۔قطنملا يف"نيرحبلا جرم " هباتك يف تاحلطصملا هذه ينالجراولا لوانت 3
 نيجوملا مظاعت " باتك يف ايفاو احرش ىنيمثلا اهحرش امك ."فاصنإلاو لدعلا " يلوصألا هباتك
 مظاعت ،ينيمثلا زيزعلا دبع - 90 :2 ،ناهربلاو ليلدلا ،ينالجراولا :رظني ." نيرحبلا جرم حرش
 .71 /65 :خم ،نيجوللا

 .69 /68 :1 .عماجلا ةكرب نبا _)4
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 ديهمت
:3 

 .نكسملاو سابللاو لكألا ىلإ مهتجاحك تاحلطصملا كلت عضو

 دهجلا نم عاضف ؛هنم ىجرت ةرمث ال امي ةلأسملا هذه اه ي ثحبلا لاط دقو

 !)نيمث ئيش نمزلاو ربحلاو
 اهنأب لئاق نيب اهيف فالخلا ركذب ةْعْللا ةيادب ةيضق :3 لتر رصتخاو

 ذإ ؛لصف الو حيجرت نود 6نيلامتحالا م غوسو ةعضاوم اهناب لئاقو ؤفيقوت

 ملع كلذ ىلع بترتي الو .فالخلا مسحي عرشلا نم الو لقعلا نم ليلد ال

 .02)اًألعف تناك فيك ملعأ هللاو» :هلوقب بقعو .عفان لمع الو

 ترج ةلأسم اهنأب لاقو ،ةيضقلا نم ةيضابإلا فقوم يداربلا حضوأو

 ركذ اهل سيلو .عرف الو لصاب اهل قلعت الو اهيف ضوخلاب نيّنلوُصألا ةداع

 اهناو ،ةعضاوم الو فيقوت ىلع اوّصني ملو .انيلإ ىهتنا اميف انباحصأ راثآ يف
 ،سانلا نيب بطاختلا رقتسا دقو .فيلكتب اهل قلعت الو .ىضم امع رابخإ

 .(3هيف عفن الو هل لصأ ال لوضف اهيف ضوخلاف

 دروأو ةلأسملا يف لاوقألا لصف نأ دعب ،يلاَرَعلا هرقأ يذلا يارلا وه اذهو
 عم 7 لقعلا ئدابمو عرشلا دعاوق عم مجسنم يأر وهو . اهتادنتسم

 .}نونظلاب مجرلا بانتجاو ،ليلدلا ىلع فراعملا ءانب يف ميلسلا جم

 :ءامسألاب ماكحألا ةق
 .اهئامسأب اهيلع انلدو ،اهنايعأب اهيلع افيقوت انل اهفرع تادابعب ىلاعت ةلل اندّبعت
 دحأل سيلو» .عراشلا عضو نم اهميهافمو ءامسألا نآ ةكرب نبا ررقيو

 دحلا كلذ عضو ىڵوتي نأ الإ امكح ةعيرشلا يف هفصوب بجوي اذح عضي نأ

 ةمأ ءاملع كلذ ىلع قفتي وأ قداص نع قداص اهلقني ةنس وأ قطان باتك

 ام مسنم الأ ل :لاقوءارهطم ىلاعت ةلأ هلعج ءاملاف .)انق دمحم

 .هاقال ام رهطي ،ةراهطلل لوعفلا ءيشلا وه روهطلاو .[48:ناقرفلا] : اروُهط

 .30 /22 :2 ،لوسلا ةياهن يونسألا ،اهتالالدتساو لاوقألا هذه ليصفت رظني (!
 .44 :1 لدعلا ،ينالجراولا 2

 .و 157 :1 ،قداصلا ثحبلا ،يِاربلا (3
 .322 /318 :1 ىفصتسملا يلازغلا _(4
 .294 /293 :1 .عماجلا ةكرب نبا _(5

    
327 

  



 رت ١ د اهتج : ف 8 ١ ب ل | « 3.

 تماق ةلدأ ةمث نأ ريغ .ءاملا هاقال ام لك ريهطتب امكحل رمألا رهاظو انكرت ولو

 ىنال اذإ ءاملا مكح يف كلذو 6مومعلا اذه نم تعنم عضاوملا ضعب يف
 .ةساجنلا

 ريغ ام الإ عيش هسجني ال روهط ءاملا» :هلوقب كلذ ةنق ىئلا ددح دقو

 ؛ةساجنب هححمر وأ همعط وأ ءاملا نول ريغت اذإف .(!)(هحمر وأ همعط وأ هنول

 .ا2اروهط ءام ذع

 مسا هيلع عقو ام لكف ،هتساجنب مكحو ،لوبلا بانتجاب غراشلا َرَماو

 .)عرشلا نم ليلدب صخي نأ الإ .اسجن ناك لوبلا

 بجوف نايعرش نامسا سجنلاو رهاطلاو ،نايوغل نامسا لوبلاو ءاملاف

 عرشلا هب ءاج امل ناعذإلاو قئاقحلا ةفرعم ف ناسللا لهأ هب درو ا ميلستلا

 .ماكحألا ة ةفرعم ف

 .ةيداهتجالا لئاسملا و دعاوقلا نم اريثك ةللا هقف ىلع نودهتجملا ىنب دقو

 لاستغالا وأ ءوضولل هيفكي ال ءام دجو نم ف مهفالخ كلذ نمو =

 .هئاضعأ نم يقب ا مميتيو هلك ءاملا كلذ لمعتسي هنأ ىلإ ةيضابالا بهذف

 لدعي الف ،ءاملل دجاو هنأ نيلوألا ةجحو .اسأر مميتلا ىلإ لقتني ةيفنحلا لاقو

 .هكلهتسي ىتح هنع
 نبا حجرو .ءاوس مدعلاك ةراهطلل يفاكلا ريغ ءاملا نأ نيرخآلا ةجحو

 متزجع اذإ :لقي مل هللاو ةجحلاب ىلوأو ةنسلاب هبشأ» هنأل ،لوألا لوقلا ةكرب

 ردق ام لمعتسي نأ بجاولاف .ءاملا اولمعتست الف مكئاضعأ ضعب لسغ نع

 ءاملا ينف اذإف .(4)« متعطتسا ام هنم اوتأف ءيشب مكترمأ اذإ» ثيدحلل ؛هيلع

 ال اَمْلا نإ ف هللا لوئسَر لاق لاق ًئليهاَبلا ةمامأ يبأ ( نع» :هجام نبا دنع ثيدحلا صن _(1
 'هنولَو 7 هحمر ىلَع بَلَغ ام لا : ءيش ُهُسُجَنُي

 .518:ثيدح ضايحلا باب :77 ةراهطلا باتك هجام نبا ننس

 .93 /292 :1 .عماجلا ةكرب نبا _)2

 .294 :1 .عماجلا ةكرب نبا _)3

 .ةبراقتم ظافلاب ننسلا باحصأو ناخيشلا هجرخأ _(4

 مكلبق ناك نم كله امتإ . مكتكرت ام ينوعد :لاق ةق يئلا نع “ةريره يبا نع» :يراخبلا ظفلو

 ام هنم اوتأف رمأب مكترمأ اذإو 6هوبنتجاف ءيش نع مكتيهن اذإف ،مهئايبنأ ىلع مهفالتخاو مهلاؤسب

 ."متعطتسا

>   



 ل

 ظ -> ديهمت ٧

 .'!)بارتلا ىلإ لدع

 هديب قلع مل نإ هيزجي ال هنإف كضرأآلا ىلع هدي مميتملا برض اذإو = -

 مكيديأو مكوج اوحسماَقلت هيلع نآرقلا ةلالدل ثبارتلا نم

 يل تّليُج» ةنسلا ةلالد هتدكأ ام وهو .ديعصلا نم ينعي .[6:ةدئامل] : د 7

 .02)اروهط اهبارتو ادجسم ضرألا
 ءاملاك سجنلا بارتلا نأ امك .ديعصلاب حسمي ل بارتلا ريغب حسم نمف

 نأل لمعتسملا ءاملاك فزخلاو رجآلا بارتو .ابيط اديعص سيل هنأل سجنلا
 .اة)افاضم راصو ةعنصلاب ريغتو هنع لاز دق بارتلا مسا

 .ذغم ريغ ناك ولو فوجلا لخد ام لك هضقني موصلاو =
 امو نيطلاو ىصحلاو صجلا لكأ يف ىري ال ناكف ةفينح وبأ فلاخو

 ىلع عقي عماج مسا لكألا نأ هيلع ةّجحلاو .مايصلل اضقان اهارجم ىرج

 كلذ نبل اهريغ نود ةيذغألا نم عنمي منصلا ناك ولو اهريغ ىلعو ةيذغألا

 ©فكلاو كاسمإلا وهو ةّعْللا يف فرعي يذلا موصلاب اندبع اندبع انكلو ،ةنسلا ين

 .(4مئاص مسا قحتسم الو كسممب سيلف ةبذغأل ا ريغ لكأ نمو

 ةتيملا لكأ ىلإ ةصمخملا هترطضا مث ،نيملسملا ىلع ايغاب جرخ نمو =
 ح ا ال

 َِإَك مقإل فناجَتُم َريَع ةَصَمَع يف رطضا نمك ةيآلا مومعل ،كلذ هل زاج

 َمكِإ الف ٍاَع الو جاب َرَع ًدظضآ نَمَف ةيآو .[3:ةدئاملا] : يجت ووُعَع هللا هللا
>> 77 

 .[173 :ةرقبلا] هم رومع هلأ ن هيلع

 ىنعملا باوصوا» .داعو غاب هنأل ،ةتيملا لكأ نم هعنم ءاهقفلا ضعب نكلو

 .توملا هسفن ىلع فاخ اذإ هل حيبأ لكألاف .هيف دعتم الو لكألا يف غاب ريغ

 .ص ج . .394ثيدح .ججحلا ضرف ف باب ۔ .جحلا باتك ۔ حيحصلا عماجلا .عيبرلا

 ق هللا لوسر ننسب ءادتقالا باب ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك .يراخبلا حيحص

 .6879:ثيدح

 .2456:ثيدح ،رمعلا ف ةرم جحلا ضرف باب ۔ جحلا باتك .ملسم حيحص

 .282 /281 :1 .عماجلا ةكرب نبا .)1

 .هبيرخت قبس _(2
 .358 /357 :1 عماجلا ةكرب نبا _(3

 .9 2 .عماجلا ةكرب نبا _(4
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 : ريتلاذاهتجا:يناتلا باتلا

 .0؛×؛كلذ ىلع ردق اذإ هسفن ءايحإ نم عنمي امم يغب ريغ وأ يغبل هجورخ سيلو
 ءاسفنلا مكحاهيلع ةيضابإلا بجوأ 6ةقلع وأ ةغضم تقلا اذإ ةأرملاو =

 نوكت ال :مهضعب لاقو .كلذب اهتدع يضقنتو ،سافنلا نم اهتداع مايأ دعقتف
 ركذلا فرعي وأ ةحراجلا وحن ،ناسنإلا تامالع ةغضملا نم رهظت ىتح ءاسفن

 .ىشنألا نم

 نأ الإ ءاسفن ةأرملا نوكت ال نأ بجوي رظنلا» نأ ىلإ ةكرب نبا بهذو

 اذهو .ةدالو دعب الإ نوكي ال سافنلا نأل ،دلولا مساب هبقلن نأ حصي ام عضت
 مسا هب ةقحتسم ةأرملا نوكتف ،ادلو ةغضملا تسيلو برعلا مالك ف فرعي ام

 ضيح مدب سيل هنأ تملعف .امد ةغضملا ءاقلإ دعب تأر اذإف .ادلو ةيقلُم
 .2)اةالمصلا الو موصلا هل عدت مل ةضاحتسالا مدو ضيحلا مد نيب اهزييمتب

 :ةيتآلا لوصفلا بابلا اذه يف لوانتنسو ،ةغللا هقف ىلع ءانب داهتجالل جذامن هذه
 .نايبلا :لوألا لصفلا .1
 .صوصخلاو مومعلا :يناثلا لصفلا .2
 .يهنلاو رمألا :ثلاثلا لصفلا .3
 .يهنلاو رمآلا ةرمث وهو ،يعرشلا مكحلا :عبارلا لصفلا .4

 .435 /434 :1 .عماجلا ةكرب نبا _(1

 .234 2 .عماجلا ةكرب نبا _)2
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 ن ل \: لال ١ لصفل ١
:3 

 نايبلا :لوألا لصفلا
 زاجملاو ةقيقحلا :لوألا ثحبلا

 .اماسقأو اموهفم :زاجملاو ةقيقحلا -1

 .ازاجم وأ ةقيقح نوكي نأ ةنسلاو باتكلا صوصن يف دراولا ظفللا ولخي ال

 وأ ،‘!ااعرش وأ افرع وأ ةغل ؤهل عضأو اميف لمعتسملا ظفللا يه ةقيقحلاف

 .0ةهل عيضو ام هب ديرأ ام وه وأ 3‘هل عيضو اميف لمعتسا ظفل لك وه
 وه وأ ،ا4)ةنيرق عم ةقالعل ،هل عيضو ام ربغ 1 لمعتسا ظفل لك زاجملاو

 يف هل عضوي مل ام هب ديرأ ام وه وا 5ةهريغ ىلإ هل عيضو ام زواج ظفل لك
 .(6)ةخللا

 هيلإ لوقنملا ىنعملاو يلصألا ىنعملا نيب ةقالع دوجو نم زاجملا يف دب الو
 ينعتو ،سرف ىلع ادسأ تيار :كلوقك .يلصألا ىنعملا ةدارإ نم عنمت ةنيرقو

 سرف ىلع هنوكو ،عاجشلا لجرلاو دسألا نيب ةقالع ةعاجشلاف .عاجشلا هب
 .)دسألل يلصألا ىنعملا ةدارإ نم تعنم ةنيرق

 يمس بطاختلا حالطصا يف هل عيضو يذلا ىنعملا يف ظفللا لمعتسا اذإف

 لهأ نيب فالخ الو .ازاجم ناك هل عيضو ام ريغ ىلإ هب لدع نإو ،ةقيقح

 .(فيرعتلا اذه لوح لوصألاو ناسللا

 .ةيعرش امإو ةيفرع امإو ةيوغل امإ ةقيقحلاو
 6بّرَعلا هل هتعضو ام لصأ يف لمعتسملا ظفللا يه :ةيوغللا ةقيقحلا =

 .سرفلاو ةبادلاو ناسنإلاك

 .194 :1 ةعلط ،يملاُسلا _(
 .ظ3 كباوج ،يبرجلا ديعس-.39 :1 لدعلا .ينآالجراولا 2

 .ظ3 شةلدألا ،يِطوّتثنَلا )3

 .199 :1 ،ةعلط .يملاسلا _(4
 .ظ113 ،‘باوج ،يبرجلا ديعس (؟
 .ظ3 ،ةلدألا ،يطونشللا 6
 .دعب امف 199 :1 ،ةعلط ©ىملاسلا 7
 .341 :1 ۔ىفصتسملا "يلازغلا _(8
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 73 ريتلاذاهتجا :يناتلا بالا

 ةبادلا ظفل قالطإك سانلا نم ةفئاط هيلع عضاوت ام :ةيفرعلا ةقيقحلاو =

 لوعفملاو لعافلا ظافلأ يف وحنلا لهأ فرعكو .صاخ ىنعم ىلع طئاغلاو
 .اهريغو لاحلاو

 بلغو صاخ ىنعم يف عراشلا هلمعتسا ظفل :ةيعرشلا ةقيقحلاو=
 ةينيدلا يناعملا هذه يف ظفللا لامعتساف .مايصلاو ةالصلاو ءوضولاك .هيلع

 .0!)عضولا لصأ يف رخآ ىنعم اهل ناك نإو ،ةيعرش ةقيقح ىمسي
 ىلإ لودعلا بجوو ،ناسللا ةعيرشلا تبلغف ،ةْعللا ىلع ئراط عرشلاو

 .عراشلا اهددح امك ظافلألا كلت يناعم

 .يعرشو يفرع و يوغل :عاونأ ةثالث زاجلا كلذكو
 بدي ام لكل ةبادلا لامعتساو ©يوغل زاجم عاجشلل دسألا لامعتساف

 يف ببسلاو .يعرش زاجم ءاعدلل ةالصلا لامعتساو "يفرع زاجم ضرألا ىلع
 ،يقيقحلا اهلامعتسا نع ظافلألا هذه يناعمب انجرخ اننإ ذإ حضاو ةيمستلا

 .(ة)عرشلا لهأ مأ ؤفرعلا لهأ ما ةْعللا لهأ دنع ءاوس
 دحاو نآ يف ازاجمو ةقيقح ةدحاولا ةظفللا نوكت دق ،روظنملا اذهب

 يتلا ةفورعملا ةدابعلا اهب دصق اذإ ةيعرش ةقيقح ةالصلاف .نيفلتخم نيرابتعاب
 اهب اندصق اذإ ايعرش ازاجم ودغت دق اهنكلو .ميلستلاب متختو ريبكتلاب حتتفت
 .ءاعدلا درجم

 زاجملا اهنمو= "ةهباشملا اهتقالعو ؛ةراعتسالا اهنم= ةريثك هوجو زاجمللو

 ةيببسملاو ةيببسلاو ةيلاحلاو ةيلحملاو ةيئزجلاو ةيلكلاك ةديدع تاقالع هلو لسرملا
 .ةيانكلاو = ،يلقعلا زاجملاو =.اهريغو

 يفو "ناسللا يف دراو ةثالثلا ماسقألاب زاجملاو ةقيقحلا نيب ظفللا ددرتو
 .نآرقلاو ةنسلا

 ِلَتْسَو :فسوي ةوخإ إ ناسل ىلع ىلاعت هللا لوق نآرقلا تازاجم نمو

 .195 /194 :1 ةعلط .ىملائسلا-.165 :1 ،دعاوق ىلاطيجلا :رظني _(1
 " .218 ،ىنالدبألا باوج ،ىنآالجراولا _(2
 .62 /61 :1 ،رارسألا فشك "يراخبلا زيزعلا دبع ح :اضيا رظني-.209 :1 ،ةعلط يملاسلا 3
 .59 /58 هقفلا لوصأ ،يطوبلا-. 21 يمالسإلا عيرشتلا لوصأ هللا بسح يلع-

    
332 



 ناتبلا:لؤألا صقلا

 اَدَجَوَقف :اضيا هلوقو .ةيرقلا لها يا .[82:فسوي] ه اهفتح ىلآ ةَيرَتل
 ديريارادجاهف

:3 

_

 

١
 

 .0ادرادجلل ةدارإ الو .[77:فهكلا] صقت نأ

 ام رابتعاب .[282 :ةرتبلا] ه مكلاجر نم نكيت اوديَتساَوإلت :هلوقو
 .[36:فسوي]٤ اَرَمَح معأ ننرأ قا :هلوق كلذكو .نوكي

 :1 وزأ توُرَدَيَو مكنم نوكوي َيِذَلآَو :هلوق هنمف ناك ام رابتعاب امأو

 .02)مهتافو لبق اجاوزأ نك يتاوللا يأ .[234 :ةرقبلا]
 صس ج < س . > ؟ مم . مس 4 ,سم ۔ ٢2 . كم . .
 : رومتنت مكتمل بل الا ىلوأ ةوخ صاَصقل ١ ق مكو : : هلوقو

 طقسل ةقيقح توملا دارملا ناك ولو .هيلع فوخملا ضرملا يأ .[180 :ةرقبلا]

 .تاومألا عم باطخ ال ذإ .ةيصولا مازلإب فيلكتلا

 .(ةريثك نآرقلا يف ةمللا زاجم نم اذه ريغو
 دقف دحاولا ظفللا ىلع زاجملاو ةقيقحلا رواعتل ىنالجراَولا ضرعتو

 .قئاقح فرعلاب تعجر ازاجم ةيادبلا يف تناك ءامسأ ىللع سانلا فراعتي
 تريغ ةعيرشلا نكلو .كلذ هبشأ امو ،ماّيصلاو ةالصلاو حاكنلاو طئاغلاك
 تناك امدعب ثةغللا يف ازاجمو عرشلا يف قئاقح اهتلعجو ةغللا نم اريثك

 بيصت ةبانجلا نع هلأس دقو هض رمعل هف يبنلا لوق كلذ نمو .سكعلاب
 هركذ مث هيدي لسغ دارأ دقف .(4)«كركذ لسغاو ًانضوتا : ©ليللا نم لجرلا

 .(5)ةالئصلا ءوضو دري لو

 .نيفلاخملا عيمج ىلع درلا ثفائلَز نب الغي رزخ وبا-.237/236 :2 ،ءايضلا ،يبئوعلا (ل
 .306 /305 :1 ،نايبلاو فشكلا ،يتاهلقلا 9

 .107 /106 :1 ،عماجلا ،ةكرب نبا _(2
 .ظ3 ،ةلدألا ،يطونثلملا 3
 .رمع نب هللا دبع نع مهريغو ننسلا باحصاو ناخيشلا هجرخأ _(4

 .286: ثيدح .ماني مث أضوتي بنجلا باب .لسغلا باتك .يراخبلا حيحص

 .490:ثيدح هل ءوضولا بابحتساو بنجلا مون زاوج باب ضيحلا باتك إملسم حيحص
 .194:ثيدح 3ماني بنجلا ف باب .ةراهطلا باتك دواد يبأ ننس

 امهنع هلا يضر رمع نب هللا لبع دنسم مشاه ىنب دنسم نمو لبنح نب دمحأ دنسم

 َ .5158:ثيدح
 .52 :1 لدعلا .ينالجراولا _(5
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 ىلع ءامسألا نإ» :لاقف ،قدأ افينصت قئاقحلا يداربلا فنص امنيب ،اذه

 .0ااةيوغل ءامسأو ،ةيعرش ءامساو ،ةينيد ءامسأ .ماسقأ ةثالث مسقنت انلوصا

 رفكلاو ناميإلا لثم ةرخآلاو ايندلا ماكحا اهب قلعتت ةينيدلا ءامسألاف =

 اساسأ تلعُج هذهف .ةريغصلاو ةريبكلاو ،قسفلاو قافنلاو ،مالسإلاو كرشلاو

 .ةءاربلاو ةيالولاو دودحلاو ثباقعلاو باوثلا اهيلع قلغو ،ةعيرشلل

 هذه ىلع اهب بطاختت الو ،عرشلا دورو لبق اهفرعت بّرَعلا نكت ملو
 .ايهنو ارماو امازلإو افيلكت اهب مهبطاخو اهيلع عراشلا مهفقوا ىتح .ةفصلا
 .اهيلإ ةعجار ءامسألا هذهب ةقلعتم تانايدلا لوصأو فراعملا عيمجو

 اهتفرع دقو ©فيلاكتلا اهب قلعتت يتلا يهف ،ةيعرشلا ءامسألا اماو =

 ةعورشم ناعم ىلإ اهعوضوم نع عرشلا اهلقن ىتح ،اهب تبطاختو بَرَعلا
 عيبلاو "قالطلاو حاكنلاو ،جحلاو ةاكزلاو ةالصلا لثم \ةصوصخم فاصوأو

 .ءارشلاو

 .همدعو داسفلاو ،ءازجإلاو ةحصلا لثم ماكحألا اهب قلعتت هذهف
 .هلوصأو هقفلا نم يهو

 ىلع ةيقاب يهو ،اهتاعوضوم ىلع ةلمتشملا يهف ،ةيوغللا ءامسألا امأو =

 .)مكح الو باقع الو باوث اهب قلعتي الو .رخآ ءيش ىلإ لقنت مل .الوصأ
 نع مزال كلذو ،ةيعرشلا ءامسألل هراكنإ ينالقابلا نع يلاغلا لقنو

 فرصت امنإو ،ةّعْللا قئاقح درجم يه عرشلا قئاقح نأ ةجحب ،زاجما هراكنإ
 هفرصتف ظفلل يلكلا ىنعملا رّيغي ال اذهو طورشو دويق ةدايزب اهيف عراشلا
 اذه ىلع ينالقابلا يلاَرَعلا رقي ملو .عضولا رييغتب ال طرشلا عضوب ناك اهيف

 ةيوغل ىلإ تازاجملاو قئاقحلا ميسقت يف روهمجلا فص ىلإ مضناو .اة)يأرلا
 لإ جاتحي ال رما وه لب ةيلك كلذ راكنإل لاجم ال هنأ ررقو .ةيعرشو ةيفرعو
 . (4)لادج

 .15 .قئاقحلا ةلاسر "يداربلا _(1
 .16 /15 .قئاقحلا ةلاسر ،يدارَبلا _(2

 .331 /326 :1 .ىفصتسلملا ©ىلاَّرغلا -.3

 .326 /325 :1 ءىفصتسملا ،يلارغلا _(4
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 ن ل \: لال ١ لصفل ا 52

 ارمأ اصاخ مأ ناك اًماع ،هل تعضو يذلا ىنعملا تابثإ ةقيقحلا مكحو

 سيل هنإ بألا نع لاقي الف ؛اهانعم يفن زوجي الو .ارهاظ مأ اًنصن .ايهن مأ

 .0!ةقيقح ال ازاجم بآ هنأل ،ابأ هنوك يفن زوجي دجلا نكلو ،باب

 :تازاجملاو قئاقحلا نيب بيترتلا -د

 .ئراط زاجملاو ،ةقيقحلا ةدارإ مالكلا يف لصألا

 .نف لك لهأ هيلع حلطصا ام يه ةمدقملا ةقيقحلاو

 ةيوغللا مث ةيفرعلا اهيلت مث ةيعرشلا قئاقحلا مدقت عراشلا صوصن يفن

 لكل اذكهو ،وحنلا لهأل ةيفرعلا قئاقحلا مدقت وحنلا بتك يفو .زاجملا مث
 .ا2هتاحلطصمو هقئاقح لاجمو صاصتخا

 ليلدلا لدي نأ الإ ةقيقحلل ظفللاف زاجملاو ةقيقحلا نيب ظفللا راد اذإف

 .دسأ ينلبقتساو ارامح مويلا تيأر :كلوقك .المجم نوكي الو .زاجملا هب ديرأ هنأ

 .ةدئاز ةنيرقب الإ عاجشلاو ديلبلا ىلع لمحي الف
 زاجملا نأل ©برقأ زاجملل هلعجف ،كارتشالاو زاجملا نيب ظفللا راد اذإو

 .(هكرتشملا نم لامعتسالا يف بلغأ

 .مالكلا ةدئاف ترعتل المجم زاجملاو ةقيقحلا نيب ددرت ظفل لك انلعج ولو

 .ظافلألا نم ريثك لاح اذه نأل
 .بيترتلا اذهل ةديدع جذامن ةيهقفلا تاقيبطتلا ينو

 يورم وهو .ةيضابإلا دنع ءوضولا ضقنت ال هتأرمال لجرلا ةسمالمف =
 َ . عيبرلاو ةديبع يباو رباج مامإلا نع

 ه« ةلا معل ؤآ)» ةياب اولدتساو ؤهضقن ىلإ ةيعاسلا بهذو
 يف دوعسم نباو رمع نبا نع تاياور يعفاشلا ركذو .[6:ةدئاملا] / [43:ءاسنلا]

 نم ةوهش لصحت ولو كلذب مكحف هتجوز لجرلا سمل نم ءوضولا ضقن

 .198 :1 ةعلط يملاسلا _.(]

 .195 :1 ةعلط ،يملاُسلا 2

 .360 /359 :1 ۔ىفصتسلملا ،يلاَرغلا _.(3

 .198 :1 ةعلط يملاسلا _)4
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 7 رييستلا داهتجا :ىفاتلا بآلا

 .'!)ةسمالملا كلت

 اهانعمف "ْمتنَمَل" ةءارق امأو .ةلعافملا يضتقت ةسمالملا ناب مهيلع ةرو

 نمَرُهوُمُتقَلَط ناو لف ىرخا ةيآ يف ءاج امكءازاجم كلذب يمسو ،عامجلا وه
 .اعامجإ عامجلا انه هب دارملاف .[237 :ةرقبلا هه َنُهوُسَمَت نأ لب

 وه نآرقلا يف روكذملا سمللا نأ :سابع نباو يلع مامإلا نع يور دقو
 . .عيفرلا نآرقلا بدأ نم اذهو .2)عامجلا

 جوز دعب الإ هل لحت مل ثتاقيلطت ثالثب اهجوز نم ةارملا تناب اذإو =
 .قالط وأ تومب اهقرافي مث 6الالح اءطو اهؤطيو احيحص ادقع اهيلع دقعي

 يف وأ ربدلا وأ ،سافنلا يفوأ ضيحلا يف اهئثطو وأ ،ةدع لاح يف اهجوزت نإف
 يبلا اهطرتشا ىتلا ةليتسعلل اقئاذ نكي مل هنأل ،لوألا اهجوزل لحت مل ،مونصلا

 :ىلاعت هلوقل لالحلا قيرط نم هب ذلتسي ام ةيعرشلا ةليسعلاو .لالحإلل ة

 .157[×4:فارعألا] ه تيتََحْلا هتلع مرَمَر تتيتلا شمهت ليو
 .اكمس تلكأف .امحل تلكأ نإ قلاط تنأ هتجوزل لاق نم يف اوفلتخاو =

 نآرقلا ةغل يف ةنا امس كمسلا نأل "قالطلا اهيلع عقو دق :مهضعب لاق
 ارط امَحَل ةني ارذظكأتي رحبلا ررَكَس فيلا رمو ه .امحل
 نأل ،هيلع عمتجملا محللا لكات نأ الإ ،اهيلع ثنح ال :ضعب لاقو .[14:لحنلا]

 .(4)محللا ريغ مهدنع وهو ‘كمس كمسلاو ؛محل مهدنع محللا

 .هلكأ مارح ريزنخلاف ،يعرشلا مكحلا هعبت يوغللا مسالا لطب اذإو =

 دبع مامإلا بهذ ،؟هبرش مث ادامر راص ىتح ناسنإ هقرحأ ول مكحلا ام نكلو
 مارحلا برشي مل هنأل» ،هلعاف كالهب مكحي ملو ‘كلذ ةهارك ىلإ باهولا
 .05)«هل لحي ال ام لعف دقو ،هنيعب هيلع صوصنملا

 .15 :1 .مألا .يعفاشلا _(1

 ةيادهلا دعاوق ،يوزنلا۔--6 /325 :1 .عماجلا ةكرب نبا-.9 /8 :1 ةنودملا يناسارخلا _)2

 .و 7

 .187 /186 :2 ،عماجلا ،ةكرب نبا _(3

 .95 :1 ،ةنودملا ،ىناسارخلا _(4

 .54 ،ةسوفن لئاسم =.ظ3 ،باهولا دبع مامإلا لئاسم باهولا دبع مامإلا _(5
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 ن ل \: لوال ١ لصفل ا

 ©يوغللا ىنعملا ىلإ هب لدع ةيعرشلا هتقيقح ىلع ظفللا ءارجإ رذعت اذإو =

 .(1)(هلكأ ةنا لحأ ماعط نم مكدحأ أضوتي ال ) :لاق ةت ىنلا نع يرور امك

 . (2)رانلا هتسم امم ءوضولاب مهرمأ هنأ دروو

 يف ءوضولا نأل "مسدلا نم مهيديأ فيظنتب مهرمأ نوكي نأ لمتحم وهف
 .نسحلاو ةفاظنلا ىهو ،ةءاضولا نم ذوخأم بَرَعلا مالك

 لعفب يتاي نأ دبعتملا ىلع بجوي هرهاظ ناك ءوضولاب درو اذإ رمألاو
 وهو ‘ة)اثضوتم كلذب ىمس ،ةموهزلا نم هدي انضو اذإو ،ائضوتم هب ىمسي
 رمألا نأو .دبعتلل ال ةفاظنلل ناك ءوضولا كلذ نأ ةيثيدحلا تاياورلا هدكؤت ام
 رانلا تريغ امم ءوضولا ملعلا لهأ ضغب ىأر ذقَو» : يذمرتلا لاقف خوسنم

 كزئ ىلع مُهَدْعَب نَمَو نيجبائلاو ةمث يبنلا باحصأ نم مليلا لهأ زئكأو
 َ ھ , ع . . , و , د آ

 .(هرائلا تريغ امم ءوضول

 :تافصلا باب ق زاجملاو ةقيقحلا -3

 ىلع كلذ رئأو ،زاجملاو ةقيقحلا لوح نيملسملا فئاوط نيب لدجلا ذتحا

 اهنأل موق اهافنف .كت يرابلا تافصب قلعتت ءةديقعلا ثحابم نم ماه بناج

 ث يتيك ستل ل :ىلاعت هلوق ينانئو .تاقولخملاب ةهباشملا مزلتست
 ر حم ے ,ث م

 .قئاقح يه اولاقو ،نورخآ اهتبثاو .[11:ىروشلا] هئيبلا عيمسلا وهو
 .ةيآلا سفنب اولدتساو .قلخلا تافص نم اندهع ام قئاقح نع فلتخت اهنكلو

 نع دمحاو يئاسنلا هاور امك ةريره يبأ نيبو هنيب فالخلا عقو دقو .سابع نبا لوق وهو(!

 نا لاق :لوقي يموزخملا طنح نب هللا دنغ ب بيطلا عمتس هلآ ورمع نن نمحرلا دنغ»
 وبأ عَمَجَف :لاق .هنئسَم رانلا ثآل ؛لَجَو ًؤَع هللا باتك يف الالح ةنجأ ماَعَط نم ًأئضوئا :سابع
 .'رائلا تم امم اوتضَوئ ة هللا لوُسَر لاقل ىصحلا اه ةدع ثهنشأ :لاقف هيدي نيب اًنصَح ةريره
 .174:ثيدح .رانلا ترغ ام ءوضولا باب ءوضولا ةفص ةرهلا رؤس .ىرغصلا ننسلا

 .10633:ثيدح ءهنع هللا يضر ةريره يبا دنسم مشاه ينب دنسم نمو لبنح نب دمحأ دنسم

 تسم امم ءوضول ا : لوقي ه هنلا لوسر تعمس : لاق تب اث نب ديز» نع ملسم جرخأ )2

 .ارانلا

 .554:ثيدح ءرانلا تسم امم ءوضولا باب ضيحلا باتك ملسم حيحص

 .305 :1 ،عماجلا شةكرب نبا _(3
 تريغ امم ءوضولا باب .ة لوسر نع ةراهطلا باوبأ حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس _(4
 .77:ثيدح رانلا

 ظ .
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 .رصبلاو عمسلا هسفنل اللا تبثا اهيفو
 فراعتي اهب .ةدحاو ةغلا نإفا .نيرابتعا ةيضقلل نأ ينالجراَولا ركذو

 هنأل .ازاجم ال ةقيقح هقح يفو ،ازاجم ال ةقيقح انقح ف اهلعجو ©فصانتي اهبو

 .(11[«1:ىروشلا] لتلا عيمَسلاَوُه وُهَو ث ۔هلتمك ستل ل

 ملعلاو ءةايحلاو دوجولا :نم نآرقلا يف ةثوثبملا قئاقحلا ينالجرالا ركذو

 .ةيصعملاو ةعاطلاو ،يهنلاو رمألاو ىضرلاو هركلاو .ةدارإلاو {ةردقلاو

 .زاجملاو ةقيقحلا نيب اهيناعم لصفو .رانلاو ةنجلاو ،باقعلاو باوثلاو
 اذهو ،نامزلاو ناكملا تحت اننوك ؛انيف دوهعملا انفراعتم يف دوجولا ةقيقحف

 يرابلا دوجو نكلو .هسكعب مودعم نالفو ،دوجوم نالف :انلوق نم مهفي ام

 ليلدب عرشلا ةهج نم الإ لوقعم ريغ دوجولا اذهو .لوألا فالخب هناحبس
 :انلق اذهو .[11:ىروشلا] ه يبلا غيمَسلآَوَمَو ٤ ۔ءلتك تنلل :هلوق
 .هدوجو هنك لقعت نأ انلوقع ترصق ذإ .زاجم انقح يف هنع رابخإلا نإ

 اندوجو نم قئاقحلاب ىلوأ وهف هتاذ يف هتافصو ةلا دوجو ةقيقح امأو

 هتافص ذإ .هماودو هتافصو هدوجو لامك نع انل لماشلا صقنلل ؛انتافصو
 ىلع ءاوس نادوجولا سيلو ©قطنلا تحت انتاقصو ،قطنلا قوف العو لج

 .(2)لاح

 يهو ،اعيمس :نل لزي مل :لاقي نأ زئاج» هنأب ةيضقلا يبئوعلا حضويو
 ريصب ءيشلاب ملاعلا نأو لاع هنأب ىنعملاو ،اعيمس لزي ل زئاجو ‘تاذ ةفص

 ىلع كلذب ىلاعت هل فصولاو ،قلخلا نم بيرق هنأب فصوي نأ زئاجو ؤب
 ارو ،قلخلا لوقل عماس هناو كانلامعابو انب ملاع هنأ دارملاو عسوتلا ةهج

 ىلع ناك املف .ةفاسم الو باجح الو مهنيبو هنيب رتس ال هنأو مهلامعأل
 نم دحأ انلامعأ دهاشي ال ناك ذإ ،انم بيرق هنإ ةّعللا ةعس يف هل ليق ؛كلذ

 .ا3)«انم ابيرق ناك نم الإ نيقولخملا

 بلط هانعمو عسوتو زاجم وه تاعاطلاب ىلاعت هثن دابعلا برقت كلذكو

 .14 :3 .نامع ةعبط 5ناهربلاو ليلدلا ،ينالجراولا _(1
 .15 /14 :3 نامع ةعبط ،ناهربلاو ليلدلا .ينآلجراولا _2

 .5 :2 ءايضلا ،ييئوعلا -3
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 هانبَرق ائيش انببحأ اذإ دهاشملا يف انأل برقت كلذل ليق امنإو هنم ةماركلاو ةبحملا

 .0دزاجما ىلع كت ةلأ ىلإ برقت كلذل ليق اذهلف ،انم هاندمعب هانضفبا اذإو ،انم

 :ةيعرشلا ةقيقحلا يفن 4

 لثم نم ةيعرشلا قئاقحلا يفن ةديدع عضاوم ف عراشلا بولسأ ف دري

 .(ة)؛باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال»و .ا)اروهطب الإ ةالص ال» :ة ىنلا لوق

 ف الإ دجسملا راجل ةالص الو .(4)اةنّيبو قادصو يلوب الإ حاكن الاو

 .6 /5 :2 ءايضلا ،ييئوَعلا _(ا
 حيحص - .اروهط ريغب ةالص هللا لبقي ال و 'روهط ريغب ةالص لبقت ال» ظفلب دروو _(2
 .355:ثيدح ةالصلل ةراهطلا بوجو باب ةراهطلا باتك ملسم

 نمل ءوضو ريغب ةالصلا لوبق يفن ركذ .ةالصلا طورش باب ،ةًالصلا باتك "نابح نبا حيحص
 .1726: ثيدح ثدحأ

 .271:ثيدح روهط ريغب ةالص هللا لبقي ال باب ،اهننسو ةراهطلا باتك ،هجام نبا ننس
 ماب ارقي مل نمل ةالص ال» ظفلبو !باتكلا ةحتافب ارقي مل نمل ةالص ال» ظفلب ثيدحلا دروو ۔(3
 .تماصلا نب ةدابع نع ةبراقتم ىرخأ ظافلأو "نآرقلا

 ين مومأملاو مامإلل ةءارقلا بوجو باب .ةالصلا ةفص باوبأ ،ناذألا باتك ،يراخبلا حيحص
 .735:ثيدح .اهلك تاولصلا

 .621:ثيدح ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق بوجو باب .ةالصلا باتك .ملسم حيحص
 | . ..834:ثيدح ؛مامإلا فلخ ةءارقلا باب ،ةًالصلا ةماقإ باتك ،هجام نبا ننس
 هلا لوسر نع ةالصلا باوبا .9 هللا لوسر نع ةراهطلا باوبأ .حيحصلا عماجلا يذمزلا ننس

 .236:ثيدح باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال هنأ ءاج ام باب -
 . 7745:ثيدح "باتكلا ةحتاف نآرقلا لئاضف باتك ،يئاسنلل ىربكلا ننسلا

 .30ص .2ج .510ثيدح .24باب .حاكنلا باتك .حيحصلا عماجلا ،عيبرلا )4

 .تاياورلا ضعب يف دوهشلا ركذو .ابلاغ َئلولا ركذب ننسلا بتك يف ثيدحلا دروو
 .'لدع يدهاشو يلوب الإ حاكن ال " : لاق & هلا لوسر نأ ةشئاع نع» نابح نبا ظفلو
 يدهاشو يلو ريغب حاكنلا دقع ةزاجإ يفن ركذ ،يدهلا باب .جحلا باتك ،نابح نبا حيحص
 .4138:ثيدح "لدع

 .يلوب الإ حاكن ال» :امهريغو يئاسنلاو دواد يبأ دنعو
 .1798:ثيدح يلولا يف باب ،حاكنلا باتك ،دواد يبأ ننس
 .1876:ثيدح ،يلوب الإ حاكن ال باب ،حاكنلا باتك ،هجام نبا ننس
 هللا لوسر نع حاكنلا باوبأ ؛& هنلا لوسر نع زئانجلا باوبأ حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس
 .1057:ثيدح .باب .ق
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 :2 رييتتلا داهتجا :يناتلا بآلا

 .(!)ادجسلملا

 دجوت لاعفألا هذه ةروص نأل ،عوفرم ثيداحألا هذه يف عوقولا يفنو

 ةالصلاو ،َيلو ريغب عقي دق حاكنلاف .ةيعرشلا اهطورش نم ةيلاخ تناك نإو
 ...روهط الب ىدؤت دق

 يفنو ةروصلا يفن نيب هرمل لمجم يفنلا اذه نا ىلإ ةلزتعملا تبهذ دقو
 ةحصلا يفن نيب اددرتم لامتحالا ىقبو .انحضوأ امك دودرم وهو .مكحلا

 .ينالقابلا يضاقلا بهذ هيلإو ،هجولا اذه نم لامجإلا نوكيف ،لامكلا يفنو

 امأ .ةيعرشلا ةقيقحلل يفن وهو ،ةحصلا يفن باوصلاو حجارلا نكلو
 .2)ليلدب الإ هيلإ راصي ال زاجم وهف لامكلا يفن

 يبا نع بيبح نب عيبرلا ىور دقف ءوضولا يف ةيمستلا كلذ لاثمو =

 نمل ءوضو ال» :لاق هنأ هق يبلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع

 ينلا نم بيغرت كلذ» ةديبعوبأ لاق :عيبرلا لاق .هيلع ةللا مسا ركذي
 ءوضو ال يأ» :ىلاطيجلا لاقو .(4«ةنل ركذ يف ليزجلا باوثلا لين يف ة

 نورخآ بهذو ؤضرف ءوضولا يف ةيمستلا نأ ىلإ مهضعب بهذو .اث)«الماك
 .)لضفلا لينل بدنلا ىلع هلمح حيحصلاو .ةينلا ةيمستلاب دارملا نأ ىلإ

 :عيبرلا لاق .07؛دجسملا يف الإ دجسملا راجل ةالصال» ثيدح نعو =

 .هتيب يف هتالصو ،دجسملا يف هتالص نيب ام لضفلا -ملعا هللاو كلذب ينعي»

 .52ص ،1ج .256ثيدح .44 دجاسملا باب .ةالصلا باتك .حيحصلا عماجلا ،عيبرلا (!
 .351 :1 .ىفصتسملا ،يلاَرغلا )2

 .يردخلا ديعس يبأ نع ننسلا باحصأ هجرخأ _(3

 .728:ثيدح ءوضولا يف ةيمستلا باب ةراهطلا باتك ©يمرادلا ننس
 .394:ثيدح ءوضولا يف ةيمستلا يف ءاج ام باب ،اهننسو ةراهطلا باتك ،هجام نبا ننس

 كهنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ دنسم .مشاه يغب دنسم نمو لبنح نب دمحأ دنسم

 .11158:ثيدح

 .29ص .1ج .88 ثيدح .18 باب حيحصلا عماجلا ،عيبرلا _(4

 .331 :1 رطانقلا ،ىلاطيجلا _(؟

 .111 :1 ،بيترتلا ةيشاح ،ةتس وبا-.255 /254 :1 ،عماجلا سةكرب نبا _(6
 .52ص .1ج .256ثيدح .4 دجاسملا باب ةالصلا باتك .حيحصلا عماجلا ،عيبرلا _-)7
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3 
 ناتيلا:لؤالا لتلا : ظ ٨

 لا» :ةكرب نبا لاقو .'ا)اةمألا قافتاب هتالص تزاج دقف هتيب يف ىلص نمو

 .'2)(!اهرجأ ناصقن الإ كلذب دري

 وبأ لئس» دقف ،ةعمجلا ةبطخ يف اغل نم مكح اضيأ كلذ جذامن نمو =
 ادحأ بيجي ال :لاق .ةجاحل ةعمجلل بطخي مامإلاو ملكتي لجرلا نع جرؤلا
 :لئسو .اغل ثيح ءاسأ دقو عنص ام سئبو "هتعمج لطبت ل كلذ لعف نإو ،هلأس

 ءاهقفلا نع رثأ كلذ يف ىنءاج دق :لاق ؟هل ةعمج الف اغل نم ليق دق سيل وأ
 .(ةكلذ لوقن الف هتالص كلذ ضقني نأ امأو ،هل ةعمج لضف ال هانعمو

 اذهف 54هل ةعمج الف اغل نمو ێاغل دقف ىصحلا رس نم :درو ام كلذكو

 .'5)ةألئصلا هنم داعت الو ،ةالئصلا يف صقن هلك

 ءافخلاو حوضولا :يناثلا ثحبلل

 :ءافخلاو حوضولا ق نيدهتجملا جهانم 2

 اهانعم حوضو ثيح نم عراشلا باطخ يف ةدراولا ظافلألا فلتخت
 ةجردتم لزانم يف لوصألا ءاملع اهلعج فالتخالا اذه ىلع ءانبو ،هؤافخو

 دهتجملا هب يدهتسي قيقد فينصت وهو .ءافخ اهدشأ ىلإ احوضو اهدشأ نم

 دنع ظافلألا هذه نيب حيجرتلا هيلع لهسي امك ،مكحلا طابنتسال هقيرط يل
 .صوصنلا ضراعت

 ،بيترتلا ةيشاح {ةتس وبأ-.68ص ،1ج .256ثيدح .44 باب حيحصلا عماجلا "عيبرلا (!
1: 111. 

 .555 :1 .عماجلا ةكرب نبا 2

 .208 :1 شةنودملا ،يناسارخلا 3

 .ةريره يبا نع ةميزخ نباو دواد وبأو نابح نباو ملسم هجرخأ _(4

 .1465:ثيدح .ةبطخلا يف تصنأو عمتسا نم لضف باب ةعمجلا باتك ملسم حيحص

 دق لضفلا اذه نأب نايبلا ركذ ،ةعمجلا ةالص باب ةعامجلاو ةمامإلا باب نابح نبا حيحص
 .2826: ثيدح ،عئضوتملل نوكي

 .899:ثيدح ،ةعمجلا لضف باب ،ةعمجلا باوبأ عيرفت ةالصلا باتك ،دواد يبا ننس
 عامج ،انركذ يذلا طرشلا ىلع دنسملا نم رصتخملا نم رصتخملا ةعمجلا باتك ،ةميزخ نبا حيحص
 .1650:ثيدح ،ةضيرف ال ةليضف ةعمجلا موي لسغلا نآ ليلد ركذ باب ،ةعمجلل لسغلا باوبأ

 .161 :1 ةنودملا يناسارخلا (؟
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 هيف اوفلتخا فينصتلا اذه يف ازيمتم اجهنم نيملكتملا روهمج كلس دقو

 نيتسردملا نيب زّيمم ام ىلجأ نم ثحابملا هذه تناك كلذل .ةيفنحلا جهنم نع

 وأ حوضو نم اهيف ام ىلع ءانب ظافلألا نيب بيترتلاو طابنتسالا قرط ييف
 عورفلا نم ريثك يف فالخ كلذ نع جتنف ؛تالالدلا عاونأ ىلعو ،ءافخ

 .(1 )ةيهقفلا

 صوصن امأ اهسفن ظافلألا تاذ يف نوكي ام ءافخلاو حوضولاب دوصقملاو

 دوصقم ىلع اهتلالد ةوق دارملا امنإو ،اهيف ضومغ ال ةحضاو اهلك يهف عراشلا

 باعيتسا ىلع اهتردقو ظافلألا هذه ةعس ىدمو "ماكحألا عيرشت نم عراشلا

 .قيبطتلا دنع ةددجتملا عئاقولا

 :نيمسق ىلإ ظافلألا هذه مسقنتو

 وأ هنم دارملا مهف جاتحي ال ثيحب "هانعم ىلع ةلالدلا حضاو :لوألا =

 .هنع جراخ رمأ ىلإ عئاقولا ىلع هقيبطت
 ىلإ هقيبطت وأ هنم دارملا مهف جاتحي ذإ ،هانعم ىلع ةلالدلا مهبم :يناثلا =

 .هنع جراخ رمأ

 .نيمسقلا نيذه عيرفت يف هجهنم ةيفنحلاو روهمجلا نم لكلو
 لمجم لإ يفخلا وأ مهبملاو رهاظو صن ىلإ حضاولا اوعّرف روهمجلاف

 عبرأ حضاولا اولعجف ،اليصفت رثكأ اليبس ةيفنحلا كلس امنيب .هباشتمو

 تاجرد يفخلا اولعج امك .رهاظلاو صنلاو رّسفملاو مكحملا يه تاجرد

 ىلإ احوضو اهالعأ نم ةبئرم ؛هباشتملاو لمجلاو لكشملاو يفخلا يه ءاعبرأ
 .2)ءافخ اهدشأ

 :روهمجلا ميسقت -

 رهاظلاو صنلا :يهو .ًءافخو احوضو ماسقأ ةعبرأ روهمجلا دنع ظفللا

 حوضو يف ةيفنحلا جهنمو نيملكتملا جهنم نيب ةنراقم ةلقتسم ثحابم نيثحابلا ضعب درفأ _(1
 .يمالسإلا هقفلا يف صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمح :رظني .تالالدلا قرطو ظافلألا ءافخو
 .يمالسإلا عيرشتلا يف يأرلاب داهتجالا يف ةيلوصألا جهانملا سينيردلا يحتف .د _

 ريسفت .حلاص بيدأ دمحم- .دعب امف 13 :1 كيسخرسلا لوصأ ©يسخرسلا :رظني _(2

 داهتجالا يف ةيلوصألا جهانملا ينيردلا يحتف .د _ .دعب امف .139 :1 .يمالسإلا هقفلا يف صوصنلا
 .دعب امف .94 ،هقفلا لوصأ ،يطوبلا = .دعب امف .37 .يمالسإلا عيرشتلا يف يأرلاب
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 ناتيلا :لألا صقلا :

 .هباشتملاو لمجلاو

 غلب هنأل كلذب يمسو .هريغ لامتحا نود ادحاو ىنعم دافأ ام صنلاف

 ةصنمو ،اهديج تعفر اذإ ةيبظلا تصن مهلوق نم وهو .حوضولا يف ةياغلا

 .01)سانلا مامأ رهظتل هيلع عضوت سورعلا
 ةنسو حلل يف ريأ ةت مايق ديت مل نف ل :ىلاعت هلوق صنلا ةلثمأ نمو

 لمتحت الو ،دادعألا هذه يف صن يهف .[196 :ةرقبلا ةلماك ةَرَكَع كلت مُتعَجراَدِإ رسرس '+ رو ,رر

 .اهريغ

 اهريغ يفو ،حجار يلج اهدحأ ف وهو ىنعم نم رثكأ لمتحا ام رهاظلاو

 ينلا لوقك رهاظلا ىنعملا يه حجارلا ىنعملا ىلع هتلالدف .حوجرم يفخ

 ةالصلا هذه نالطب يف ةرهاظ ىهف .)باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال» :ةت

 . احوجرم الامتحا رجأل ا ناصقن لمتحت اهنكلو

 ظفللا فرصت ةنيرق وأ ليلدب هداضتعاب الإ حوجرملا ىنعملا ىلإ راصي الو
 .الًووم ذئنيح ىّمسيف .هرهاظ نع

 . )لوصأل ا بتك ف ةلصفم طورش ليواأتللو

 نم نايبو ،لمجملا نم ريسفتب الإ هنم دارملا مهفي ال ظفل وهف لمجملا اما
 عئاقولا ىلع هقابطنا ىدم وأ هانعم ف لمأتلاب هئافخح فشك نكمي الف .هتهج

 .لخدملا ،ناردب نبا - .28 :2 رظانلا ةضور ،ةمادق نبا-.61 :2 ،لوسلا ةياهن ،يونسألا (!
 ،يطربلا .د _ .دعب امف .139 :1 .ىمالسالا هقفلا ف صوصنلا ريسفت .حلاص بيدأ دمحم- .ا 7

 .95 هقفلا لوصا

 ."باتكلا ةحتافب ارقي مل نمل ةالص ال» نيخيشلا دنع هظفلو ةبراقتم تارابعب ثيدحلا درو_(2

 ف مومأملاو مامإلل ةءارقلا بوجو باب .ةالصلا ةفص باوبأ ©ناذأآلا باتك .يراخبلا حيحص

 .735:ثيدح ۔اهلك تاولصلا
 621:ثيدح ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق بوجو باب ةالصلا باتك ملسم حيحص

 .ةالصلا باتك ،ةميزخ نبا حيحص

 هتالص يف ةءارقلا كرت نم باب .ةالصلا حاتفتسا عيرفت باوبأ ،ةالئصلا باتك ،دواد يبأ ننس
 .707:ثيدح باتكلا ةحتافب
 .22091:ثيدح تماصلا نب ةدابع ثيدح راصنألا دنسم ،لبنتح نب دمحأ دنسم

 ةيلوصألا جهانملا ،ينيردلا يحتف .د _.61 :2 ،لوسلا ةياهن- .30 ،رظانلا ةضور ،ةمادق نبا _(3
 زيجولا ،ناديز - .243 ،هقفلا لوصا ،يطوبلا - .163 .يمالسإلا عيرشتلا يف يأرلاب داهتجالا يئ
341. 
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 22 ريتاذاهتجا:يناقلا باللا
« 

 .عراشلا نم ذرّي نايب ىلع كلذ فقوتي امنإو ،قايسلاو نئارقلاب الو .ةيجراخلا
 ايهناعم ريغل اهلمعتساو عرشلا اهب درو ىتلا ظافلألا بلغأ لوانتي لمجملاو

 .0ن)كلذ وحنو جحلاو موصلاو ةالصلاك ،ةيوغللا
 كاردإ نكمي ال ثيجب ،لاكشإلاو ضومغلا ةياهن يف هباشتملا يتاي اريخاو

 تحت جردني ال عونلا اذهو .هملعب هللا رثاتسا ام وهو لاب يقيقحلا هانعم
 هيف يفكيو .داقتعالاب صاخ وه لب "ماكحألا باب يف يلمعلا فيلكتلا ظافلا

 يف ةعطقملا فورحلاك كلذو .هنا ىلإ يقيقحلا هانعم ريسفت ضيوفتو ،هب ناميإلا

 .)تافصلا تايآ ةقيقحو روسلا لئاوأ

 :ةيفنحلا ميسقت -
 .يفخاو حضاولا نم لكل ،اليصفت رثكأ ةيفنحلا ميسقت ءاجو

 .مكحماو رسفم او رصنلاو رهاظلا لوانتي حضاولاف ت
 فقوت ريغ نم ،هسفنب هنم دارملا رهظ يذلا ظفللا وه :مهدنع رهاظلاو

 .ةهالكلا قايس نم ةلاصأ دوصقملا وه هنم دارملا نكي ملو 6يجراخ رمأ ىلع

 ةيآلا رهاظف .[275 :ةرتبلا]ة ابرلا مرحو َعيَمْلَا هلأ لحأو :ىلاعت هلوق هنمو

 .'مرح"و "لحا" يتملك نم همهف ردابتملا ىنعملا وهو .ابرلا ميرحتو عيبلا لالحإ
 نأل ةلاصأ دوصقم ريغ مكحلا نكلو .ةيجراخ ةنيرق ىلإ ةجاح ام ريغ نم
 عيبلا امنإ" :اولاق نم ىلع ادر ابرلاو عيبلا نيب ةلثاملا يفن يلصألا دوصقملا
 .اابرلا لثم

 .يمالسإلا هقفلا يف صوصنلا ريسفت ،حلاص بيدأ دمحم-.61 :2 ،لوسلا ةياهن ،يونسألا _(1

 .يمالسإلا عيرشتلا يف يأرلاب داهتجالا يف ةيلوصألا جهانملا ،ينيردلا يحتف .د _ .دعب امف .139 :1
 .32 زيجولا ناديز - .96 هقفلا لوصأ ،يطوبلا - .15

 .يمالسإلا هقفلا يف صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم-.61 :2 ،لوسلا ةياهن ،يونسألا _)2

 .يمالسإلا عيرشتلا يف يأرلاب داهتجالا يف ةيلوصألا جهانملا سينيردلا يحتف .د _ .دعب امف .139 :1
 .353 زيجولا ناديز = .96 ،هقفلا لوصأ ،ىطوبلا - 5

 - .19 :2 ،توبثلا ملسم ،روكشلا دبع نبا- .163 :1 يسخرسلا لوصا يسخرسلا _(3
 :1 .يمالسإلا هقفلا يف صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم- .05 :1 رارسألا فشك ،يفسنلا

 .يمالسإلا عيرشتلا يف يأرلاب داهتجالا يف ةيلوصألا جهانملا سينيردلا يحتف .د _ .دعب امف !9
 ناَضَمَر ديعس دمحم .د - .دعب امف 338 ؤهقفلا لوصأ يف زيجولا "ناديز ميركلا دبع .د- .3

 .99 هقفلا لوصأ ،يطوبلا

    



 ن ل \: لوال ١ لصفل ١

 ىلع فقوت نود ؛ىنعملا ىلع هتغيصو هظفل سفنب لد ام وهف رصنلا امأ

 ةيآلاف .مالكلا قوس نم يلصألا دوصقملا وه ىنعملا اذه ناكو ،يجراخ رما

 .0!دابرلاو عيبلا نيب ةلثامملا يفن يف صن ةقباسلا
 قوس نم ةيولوألاو حوضولا ةوق رهاظلاو صنلا نيب يرهوجلا قرافلاو

 .ضراعتلا دنع رهاظلا ىلع صنلا حجريف .مالكلا

 ىلع هانعم ىلع هسفنب لدو صنلا ىلع احوضو دادزا ام وهف رسفملا امأ

 اولينتَر : ىلاعت هلوق هنمو .. 2)ليواتلل لامتحا هيف ىقبي ال هجو

 هنكلو ؛ماع رهاظ مسا نيكرشملا ةملكف .[36:ةبوتلا] ه ًهَماَك يحيرَتُملا
 صيصختلا لامتحا عفترا "ةفاك" ةملك هدعب ركذ املف .صيصختلا لمتجي
 .اًرَسفم راصف

 هسفنب هتلالد ترهظ يذلا ظفللا وه ذإ ةحضاولا ظافلألا مكحملا ردصتيو
 ليوأتلا لبقي ال وهف كرتسفملا هيلع امم رثكأ وحن ىلع .ايوق اروهظ هانعم ىلع

 :ىلاعت هلوقب تباثلا ةث يبنلا جاوزا حاكن ميرحت كلذ نمو .)خسنلا الو

 :هدمب نم ةَورَأ اوخكنت نآ الو هلل وشر اوذؤَت نأ مكت كاكاَمو
 .ةمايقلا موي ىلإ ضام داهجلا" :هق ىبلا لوقو .[53:بازحألا] ه ادب

 ظ 5

 - .19 :2 ،توبثلا ملسم ،روكشلا دبع نبا- .164 :1 ‘يسخرسلا لوصأ ،يسخرسلا (!
 :1 .يمالسإلا هقفلا يف صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم- .206 :1 ،رارسألا فشك ،يفسنلا
 .يمالسإلا عيرشتلا يف يأرلاب داهتجالا يف ةيلوصألا جهانملا ،ينيردلا يحتف .د _ .دعب امف ا9
 .340 هقفلا لوصأ ف زيجولا ناديز- .98 هقفلا لوصأ ،يطوبلا- .51

 داهتجالا يف ةيلوصألا جهانملا ،ينيردلا يحتف .د- .165 :1 يسخرسلا لوصأ ۔يسخرسلا _(2

 .هقفلا لوصأ يف زيجولا ،ناديز- .98 ،هقفلا لوصأ ،يطوبلا- 55 .يمالسإلا عيرشتلا يف يأرلاب
40. 

 ۔-.51 :1 رارسألا فشك ،يراخبلا زيزعلا دبع - .165 :1 ىسخرسلا لوصأ يسخرسلا )3

 يف يأرلاب داهتجالا يف ةيلوصألا جهانملا ںىنيردلا يحتف .د .209 :1 رارسألا فشك ،يفسنلا

 .340 ،هقفلا لوصأ يف زيجولا ،ناديز- .98 هقفلا لوصأ ،ىطوبلا- .63 .يمالسإلا عيرشتلا
 .كلام نب سنأ نع يقهيبلاو دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا _(4

 هلإ ال لاق نُمَع فكلا ناميإلا لصأ نم ثآلئ هه هللا لوُئسَر لاق لاق وكلام نب سنأ نَع» :هصنو
 نآ ىإ هللا ينكَعب ةنم ض آم داهجلاو لَمَعي مالنسإلا نم هجرخ الو ربلدَي هَرَقَك الو هللا الإ
 ةت 3 “ `.٬رادآلاب ناميإلاو ليع لدع الو رئاج روج ةلِطْنُي ال لاجدلا يتمأ زيخآ لتاق
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 رييت ١ د اج ١ : ف م ١ ب ل ١

 دعاوق نم ربتعت ةيساسأ اماكحأ جلاعت ىتلا صوصنلا لوانتي مسقلا اذهو

 .تادابعلا لوصأو قالخألاو هاياضقو ديحوتلاك نيدلا
 ذإ ادحاو ىنعمب ة ينلا دهع دعب احبصأ رسفملاو مكحملا نأ قيقحتلاو

 .ةلاسرلا نمز دعب خسن ال

 .تاجرد عبرا دبحن حضاولا ريغ ظفللا مسق يو د

 هانعم قابطنا يف نأ الإ ،هانعم ىلع ةلالدلا رهاظ ظفل وهو ،ًيفخلا اهلوا

 ةلازإل لماتلاو رظنلا نم ءيش ىلإ جاتحيف ،ءافخو اضومغ هدارفأ ضعب ىلع
 جذامن نمو .'ا)دارفآلا نم ضعبلا اذه ىلإ ةبسنلاب ءافخلا وأ ضومغلا اذه

 .[38:ةدئاملا] اَمَمَيريأ اورُعصَتاَق ةَقراَلأو ثراتتلاو & :ىلاعت هلوق يفخلا

 قراسلا ظفل نم رهاظلاو .هلثم زرح ني ةيفخ ريغلا لام ذخاي نم وه قراسلاو

 ةراهملا نم عونب مهتظقي يف سانلا قرسي نَم ىتح ؛هدارفأ عيمج لوانتي هنأ
 -رهاظلا بسح - ،قراسلا ظفل لوانتي امك .راَرطلاب ىمسملا وهو ديلا ةفخو

 صاصتخا نكلو .شابنلاب ىمسملا وهو مهروبق نم ىتوملا نافكأ قرسي نم
 يفخ قراسلا ظفل لعج ؛شابتلا مساب يناثلا صاصتخاو راطلا مساب لوألا
 لب ،ظفللا سفن نم مهفي ال امهيلع هانعم قابطنا نأل ،امهيلإ ةبسنلاب ىنعملا

 .يجراخ رمأ نم هل دب ال

 ينعي نيمسالا نيذهب امهصاصتخا نم نهذلا ىلإ دري ام ءافخلا هجوو

 راطلا صاصتخا نأ نيبتي لمأتلاو رظنلاب نكلو .قراسلا دارفأ نم اسيل امهنأ
 نيعألا ةقراسم يف هتراهمو هقذحل ةقرسلا ىنعم يف ةدايز هرَم مسالا اذهب
 هتميرجو ،رطخأ رابتعالا اذهب هتقرسف .هنم قورسملا ةلفغ ازهتنم ،ةظقيتسملا
 .ةقرسلا دح هيلع ماقيو قراسلا ظفل هلوانتيف عظفأ

 ذخاي ال هنأل ةقرسلا ىنعم يف هناصقنل مسالا اذهب صتخا دقف شابنلا اما

2.3 

 .2183:ثيدح روجلا ةمئأ عم وزغلا ف باب داهجلا باتك دواد يبآ ننس

 روجلا ةمئأ عم وزغلا باب ،ريسلا باوبأ عامج ريسلا باتك ،يقهيبلل ىربكلا ننسلا
 .17186: ثيدح

 .52 :1 ،رارسألا فشك ،يراخبلا زيزعلا دبع - .167 :1 يسخرسلا لوصأ يسخرسلا _(1

 عجارملا ىلإ ةفاضإ .348 هقفلا لوصأ يف زيجولا "ناديز = .214 :1 ،رارسألا فشك ،يفسنلا-
 .ةقباسلا

   >[عاك



 ن ل \: لوال ١ لصفل 7 ١

 ال تيملاو ،ازرح حلصي ال ربقلا نأل ؛ظفاح وأ زرح نم هيف ابوغرم ًالام
 .رزعي امنإو ،ةقرسلا دح هيلع ماقي الف قراسلا ظفل هلوانتي الف .اظفاح حلصي

 .شابنلا لوانتي قراسلا ظفل نأ روهمجلا ىري امنيب &!اةّيَنحلا يأر اذه

 نوكي امنإو .هيلع قراسلا ىنعم قابطنا يفني ال مسالا اذهب هصاصتخا نأل

 سنج نم عون شاَنلاف .سنجلا تحت عونلا صاصتخاك صاصتخالا اذه

 .22قراف الب دحلا هيلع ماقيف ؛قراسلا
 دارملا هبتشي امل مسا وهو ئفخلا نم اضومغ رثكأ ةجرد يف لكشملا يتايو

 نم هب زيمتي ليلدب الإ هنم دارملا فرعي ال هجو ىلع هلاكشأ يف هلوخدب هنم

 ةفرعمل لماتلا ىلإ جاتحاف ،ةددعتم يناعم لمتحي ام وه وأ .لاكشألا رئاس نيب
 :ىلاعت هلوق يف ءرقلاك ،كرتشملا ظفللا لثم كلذو .اهنيب نم دارملا ىنعلا

 عوضوم وهف .[228 :ةرقبلا 4 ءو هتلت نهِضنأب صبرتي ثمَلظمْلَر
 .)هنم دارملا نيعت ىتلا ىه ةيجراخلا نئارقلاو ۔ضيحللو رهطلل

 .(4)روهمجلا دنع هنع ةيفنحلا دنع لمجملا لولدم فلتخي الو

 .ا5)هباشتملل ةبسنلاب لاحلا كلذكو

 :نيجهنملا نيب ةيضابإلا عقوم -2
 دق مهنأ نيبت ةيهقفلاو ةيلوصألا ةيضابإلا تانودم ىلع ةماعلا ةرظنلا نإ

 كلسمب هبشلا ضعب مهل نأ ريغ ميسقتلا اذه يف روهمجلا كلسم يف اومظتنا
 .نيح دعب هفشك لواحن ام وهو ©نيجهنملا نيب اطسو اليبس اوذخأ ذإ ةبفَئحلا

 ناديز- 20 :2 ،توبثلا ملسم كروكشلا دبع نبا- .17 :1 كيسخرسلا لوضصأ ‘يسخرسلا 1

 .348 هقفلا لوصأ يف زيجولا
 .83 .يمالسإلا عيرشتلا يف يأرلاب داهتجالا يف ةيلوصألا جهانملا ،ينيردلا يحتف .د 2
 .د- .216 :1 ،رارسألا فشك ،يفسنلا- .52 :1 رارسألا فشك ،يراخبلا زيزعلا دبع 3

 زيجولا ،ناديز - .87 .يمالسإلا عيرشتلا يف يارلاب داهتجالا يف ةيلوصألا جهانملا شينيردلا يحتف
50. 

 .53 :1 ،رارسآلا فشك ،يراخبلا زيزعلا دبع - .168 :1 ©يسخرسلا لوصأ ‘يسخرسلا ۔(4
 يف يارلاب داهتجالا يف ةيلوصألا جهانملا "ينيردلا يحتف .د- .218 :1 ،رارسألا فشك ،يفسنلا-
 .32 زيجولا ناديز - .3 .يمالسإلا عيرشتلا

 .55 :1 ،رارسألا فشك ،يراخبلا زيزعلا دبع - .169 :1 ىسخرسلا لوصأ كيسخرسلا .۔(5
 .ةقباسلا عجارملا ىلإ ةفاضإ - .353 زيجولا ،ناديز - .221 :1 ،رارسألا فشك ،يفسنلا-
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 .2 ريي داهتجا :يفلا بآلا

 .هباشتمو مكحم ىلإ هانعم مهف رابتعاب ظفللا يملاسلا مسقي

 لمتحي ال ثيجب ايوق حاضتالا ناك نإف ؤهانعم حضتا يذلا وه مكحملاف
 وهف احوجرم الامتحا هريغ لمتحا نإو .صنلا وهف ،ىنعملا كلذ الإ ظفللا

 .0اامهل سنج مكحملاو .مكحملل ناعون رهاظلاو صنلاف .رهاظلا

 هرقلاك هظفل يف لامجإل امإ نيرمأ دحأ ببسب هانعم ىفتخا ام هباشتملاو

 امإو لمجم امإ هباشتملاف .ءاوتسالا ةيآك هقلخب يرابلا هيبشت هنم رهاظلا نأل امإو
 .02لمجم ريغ

 :رهاظلاو صنلا -3

 نا امإ وهف :ةيلاتلا ةرجشلا يف يعرشلا باطخلا ماسقأ ينالجارولا دصر

 :نامسق لصفملاو .لصفمو لمجم :نامسق ةقيقحلاو.ازاجم وأ ةقيقح نوكي
 رمأ :نامسق صاخلاو ماعلاو .صاخو ماع :نامسق نطابلاو .نطابو رهاظ
 فلألا هيلع تلخد اذإ ربخلاو .ايهن راص ال هيلع تلخد اذإ رمألاو .ربخو

 .ةااهلك برعلا ةغل لوؤت اهيلإ يناعملا ةعبرألا هذهف .ارابختسا راص

 لمتحملا ريغو .لمتحم ريغو لمتحم :نيعون يف لصفملا لعجف يبئوَعلا اما
 .(4)رهاظلاو ماعلا لمشي لمتحملاو .صنلا وه

 :صنلا -

 اذإ ةيبظلا تصن نم هلصأو .لوُصأآلا بتك اهتركذ ةدع ناعم صنلل

 نم ىرتل سورعلا اهيلع عفر يتلا سورعلا ةصنمو .هترهظأو اهسأر تعفر

 يف هسفنب فاك ظفللا نأل .ظفللا قلطم ىلع صنلا قلطي دقو .ءاسنلا نيب

 ثثيدحلاو نآرقلا ظفل ىلع اضيأ قلطيو .ملكتملا سفن يف ىنعملا حوضوو نايب

 عامجإلا ةلباقم يف هنأل ،صنلا قلطم هب داري نأ لمتحيو .صوصن امهنأل
 .(5)سايقلاو

 .168 :1 ءةعلط ،ىملاُسلا _(1
 .172 :1 ،ةعلط 5يملاسلا 2

 .113 باوج ،يبرجلا ديعس-.41 /39 :1 ،لدعلا .ينالجراَولا )3

 .يبرجلاو يبئوَعلاو ينالجراولا نيب ةلماكتم صوصنلا هذه .19 :3 ،ءايضلا "ييئوعلا _(4
 .168 :1 ،ةعلط ،يملاُسلا _(5

   >[ اك



 ن ل \: لال ١ لصفل ١ .

 هتعفر يأ ،نالف ىلإ ثيدحلا تصصن :لوقت ءيشلا عفر اضيا صنلاو

 .0اهّصن يف ةقيثولا نإف ،هلهأ ىلإ ثيدحلا ص :لاقيو .هيلإ

 ريغ نم هانعم نظلا ىلع بلغي ام وهو رهاظلا ىنعملا قلطم هب داري دقو
 .)يعفاشلا هلمعتسا حالطصا اذهو ،عطق

 لوصألا لهأ دنع صنلل فيراعت ةدع ةيضابإلا لوصألا بتك تركذو
 :هنأ ،اهنم

 قالطإ دنع حالطصالا يف روهشملا وهو ،ادحاو ىنعم الإ لمتحي ال ام =
 .صنلا ظفل

 .هنطابو هرهاظ ىوتسا و ،هليزنت هليوأت ام وأ =
 .ةهبشلا نع هانعم يلخو ةكرشلا نع هظفل يرع ام وآ =

 .()صوصخلا ةلدأ نم هيلع ضرتعي ال ام :ليقو =

 ِ :نيبرض ىلع صنلا دابن لعجو
 ؛& دحأ هنآ ره ذ :ىلاعت هلوق وحن ،ليواتلا لمتحي ال ام =

 .[29:حتفلا] ه ه لوُمَر دمحت :هلوقو .[1:صالخإلا]

 َبَحَذلا كوثنكي مزلأو : :كق هلوقك ليوأتلا لمتحي صنو =

 .[34:ةبوتلا] : ميلأ ي باَدكب مُهَرتَبَف هللأ ليبس ىف اهتوتِضنياَلَر ةحملو

 صنلاو .اصن نوكي نأ جرخي الو ،َئلحلا ريغ لمتحيو يلحلا لمتحي وهف

 .(4)دحاو ىنعمب صوصنملاو

 .يحالطصالا ىنعملاب حضاولا صنلا ال ،هيلع صوصنملا وه انه دارملا و

 ىصقأ ىلإ نايبلا يف عفر ام» :هنأ ماقملا اذه يف صنلل يحالطصالا ىنعملاو

 .(5)األصأ لامتحا هيلإ قرطتي الف ،هتياغ

 ظ

 .ه

 .50 :1 ثفنصملا "يدنكلا - 10 :3 ،ءايضلا ،يبئوعلا (!
 .384 :1 .ىفصتسللا ،يلاَّرغلا _2

 .107 /106 شةلكألا ۔ىسوم نب داب _(3
 .107 ،ةلكألا .ىسوم نب داجن _(4
 -.40 :1 ثلدعلا .ينالجراولا- .107 .ةلكألا ىسوم نب داجن۔-.19 :3 ءايضلا ©يبئوقلا .5

 .ظ 6 ةلدألا ،يطونثلملا- .58 تالاؤسلا .يفوُسلا
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 72 ريذتلاذاهتجا:يفاقلا باتلا

 ىلع يناعملا ةدافإب لالقتسالا صنلا نم دوصقملا نأ يداربلا حضوأو

 وهو .'!اتالامتحالا كلاسم عاطقناو تاليواتلا تاهج ماسحنا عم عطق

 .2)نينلونصألا دنع كرتشم فيرعت

 . :رهاظلا -

 .3)حضاولا :ةغللا يف رهاظلا

 .ه»هانعم سوفنلا ىلإ قبس ام :حالطصالا يفو =

 .ةرخآلا نم رهظأ امهدحأ ناليوات هل ام رهاظلا :ليقو =
 .(6)هريغ لامتحا عم هانعم رهظ يذلا وه وأ =

 .ةهباشم عون يحالطصالا ىنعملاو يوغللا ىنعملا نيبف

 اركب ةوحَيَسو ( ايك اكو هأ اوز اوركذا :ىلاعت هلوقب رهاظلل اولئمو
 .[142:ماعنألا] ه ورَمَك نم اولك : لوقو .[42 /41:بازحألا] ة اليصأ

 .[31:فارعألا] :1 اوفرش الو اورفو اول .1 :هلوقو

 يف وهف ،نيرمأ لمتحا ظفل لك وهو .لمتحملا رهاظلا يفوُسلا ىمسو

 .(7ىهنلاو رمأل اك رهظأ امهدحأ

 هلوقف .ةهاركلاو ةمرحلا لمتحي ىهنلاو .بدنلاو بوجولا لمتحي رمألاف
 مر مم ىر م ےسے

 الف ،رحنلا بوجو يضتقي هرهاظ .[2:رثوكلا] ه رحنو كبرل لصف : :ىلاعت

 .)ليلدب الإ هنع فرصي

 .هانعم سفنلا لإ قبسي ال ام وهو نطابلا ةلباقم ف رهاظلا اولعج دقو

 اوجردأو .[22:رجفلا] ةاَمصاَمَص كلملاو كير ءاجو ت :ىلاعت هلوق وحن كلذو

 .و 147 :1 قداصلا ثحبلا يداربلا _(1
 .385 :1 ىفصتسملا ىلازغلا _(2

 .168 :1 ءةعلط ،يملاسلا _(3
 .ظ113 باوج ،يبرجلا ديعس-.133 :1 =.40 :1 ،لدعلا .ينالجراَولا _)4

 .133 :1 .لدعلا ۔ينالجراولا- .ظ6 ةلدألا .يطونشنملا -(5

 .169 :1 ،ةعلط .يملاسلا _)6

 .58 ،تالاؤسلا ،يفوُسلا _)7

 .19 :3 ثءايضلا ،يبئوقعلا _-)8
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 ْن ل \: لال ١ لصفل ا

 هيلع حلطصا ام وهو .')رشبلا تافص ىلإ ىلاعت هنلا تافص نم لوؤي ام هيف

 .يفخلا مسق يف يتأيسو .هباشنلاب
 هفلاخ نم قيسفتو ‘هداقتعا بوجوو ۔هلولدمب عطقلا صنلا مكحو 0

 .ينظب ثبشت ٹت الو سايق هعم حصي الف داهتجالل عطاقو لامتحالل عفار هنأل

 نم رهظ م وه ملكتملا دارم نأ نظنو ،رهاظلا وهف رخآ ىنعم لمتحا اذإ ام امأ

 نطابلا رخآلا ىنعملا حجري حضاو ليلدب الإ رهاظلا كرت زوبي الو .هظفل
 .02)ليواتلاب ىّمسملا وهو

 يفنتو ةينادحولا هل تبثت يتلا يرابلا ديحوت تايآ صنلا تاقيبطت نمو ت
 نم ىلع درلاو ،ديحوتلا عيمج مظتني مكحم مالك» يهو ءهل هيبشلاو كيرشلا
 صنلا ةروص ف تايآلا هذه دورو ةيمهأو ..ةاىلاعت ةنأ تافص ف دحلا

 اهزرفيو "هتافصب هدَّحوي ل نم هللا ملعي مل هنإف اهيلع نيدلا ءانبل ةحضاو

 .(4)«(هقلخ تافص نم

 ناك اميقم ؛ديعّصلاب مّميتي نأ ءاملا دبي مل نَم ىلع انْمَكَح رهاظلا يفو ت
 ضيرملا يف مميتلا ةصخر رصح ىلإ ةيضابإلا ضعب بهذو .ارفاسم را
 اذإ ةيآلا رهاظ ىلع نحنف .ءاملا دجي مل نم لمش ةيآلا رهاظ نكلو .رفاسملاو
 .65)كلذ فالخ ىلع لدي اليلد دجن م

 يه لب ىاهباجيإ يف اصن تسيل ةعمجلا ةيآ نأ اندجو ،ةعمجلا ةالص يفو ات

 اصن سيل ةلأ ركذو {ةالصلا لعفب ارمأ سيل ةلأ ركذ ىلإ يعسلا نأل 5ةرهاظ
 .(6)ةمألا عامجإو ةنسلا ةلدأب تباث اهبوجو نكلو .ةالصلا يف

 هباشتملاو مكحملا -4

 مهروهمج ناك نإو ؛هباشتملاو مكحملا ديدحت يف نينلوُصآل ا تارابع تفلتخا

 : ل

 .ظ٤113باوج ،يبرجلا-.41 /40 :1 ،لدعلا .ينالجراولا )1

 .169 :1 ،ةعلط .يماسلا 2
 .و 2 نيدلا لوصأ .يطونننملا _3

 .و 2 نيدلا لوصأ ۔يطونننملا _(4

 .257 :1 ،عماجلا ةكرب نبا (؟

 .18 ث ةعنقملا ججحلا ،يملاُسلا ۔(6
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 لمشي كلذك اسنج هباشتملاو رهاظلاو صنلا لمشي اسنج مكحملا رابتعا ىلع

 .لمجملا ريغو لمجملا
 .هانعم كردي ال امم هدحو لمجملا ريغ ىلع هباشتملا رصقي ضعبو

 .نطابلا ضعب هباشتملاو رهاظلا ضعب مكحملا ينألجراَولا لعج كلذلو
 .0اهفالخب نطابلاو هانعم سوفنلا ىلإ قبس ام رهاظلاو

 مكحملا :موق لاق ذإ ،هباشتملاو مكحملا يف سانلا فالتخا ىلإ ةكرب نبا راشاو

 دعولاو ضئارفلا وه مكحملا :موق لاقو .خوسنملا وه هباشتملاو ،خسانلا وه

 نيليوات لمتحي امو ،روسلا لئاوأ يف ةعطقملا فورحلا وه هباشتملاو .ديعولاو
 همكح ناك ام» مكحملا نأ حجرو ."هليزنت هليوات يذلا وه مكحلاو ]ةغللا يف

 مو ذل ك :لاعت لوقك .نلتخ نيهجو لمتجي ال هرعاطب انل
 تل :هلوقو .[4/3:صالخإلا] ه ََ :2 حل ارفكشل نكمي مَلَو تل دكوي ا

 ُتْقَلَحاَمَو 3 :هلوقو .[11:ىروشلا] :4 ىلا عيمللا وهو ثىوَت ۔ولتمئك

 .ةذه وحنو .[56:تايراذلا] ة نودعي الي ىنإلآو َنآ
 .صنلل فرارم مكحملا اذهو

 دنع مكحلاب هيبش اذهب وهو. همكح دبأت ام هناب مكحملا يفوُسلا ددح امنيب

 .4)خنمنلا هيلإ قرطتي ال امم وهو .ةّيفَنحلا
 عجري امنإو هظفل رهاظ يف هب دارملا ملعي ال ام» هنأب هفرعف هباشتملا امأو

 ام لع قرتحن :ىلاعت هلوقك ،هل مكحملا ليواتلا هوجو نم كلذ ةقيقح يف

 :هرك ناك نمل ارج اتمََأي ىرتت م :هلوقو .[56:رمزلاا ه هللأ بنج ىف تل
 :هلوقو .[75:ص] 4 مدي تَقَلَح امل َدجَنَم نأ َكَعََم امو :هلوقو .[14:رمقلا]

 هءاكب نم ىدَمَرَو ءاي نم لضي :هلوقو .[71:سي] هه يديأ تلِمَعالت

.3 

 .131 /130 :1 لدعلا .ينالجراولا _.1

 .50 :1 .عماجلا ةكرب نبا _(2

 .232 :2 ،ءايضلا۔يبئوعلا- .51 /50 :1 .عماجلا ةكرب نبا _)3

 .8 ‘تالاؤسلا ،يفوُسلا _)4
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 3 ناتيلا:لؤألا لصتلا

 ظ ٠ ٢

 .(!)[93:لحنلا]

 هباشتملاو ،ليواأتب وأ رهاظب هانعم ملعي ام مكحملا نأ» شيفطا خيشلا راتخاو

 .2)اةمألا رثكأ هيلعو .هملعب ةلا صتخا ام

 هو بتكنا أ َنُه تمكتت تياد ةملث :هلوقب نآرقلا ةللا فصو دقو

 درو امك .نيعونلا نيذه نيب زييمتلا يف انثيدحو .[7 :نارمع لآ ثنهيتَتَم

 ال اكبسلا ةمكحم اهنأ يأ .[1:دوه] : ,ةنباءتكمعل تتكت هناب نآرقلا فصو

 ابتك ثيل َنَسَحأ ل ل للا ناو .للخ الو فعض الو اهيف ضقانت

 اهماكحإو ێاهزاجعإو اهتحاصف ف هتايآ هباشتت يأ .[23:رمزلا] 4 اًهَتَتُم

 .ةهباشتم هلكو مكحم هلك ىنعملا اذهب نآرقلاف .كلذك

 .(4ه)ليواقأ ةرشع نم رثكأ هباشتملاو مكحملا فيرعت يفو

 ميسقتب هيبش هنكلو ،هباشتملاو مكحملا لمشي ميسقت ركذب ييئوَعلا درفت دقو ا
 يذلا رسفملا هنمف ؤباطخلا نم نيبرض ىلع لمتشم نآرقلا» نأب لاقف .ةّيِفَنحلا

 هنايب ةفرعم نع ينغتسي ال يذلا لمجملا هنمو ،هريغ نايب نع هظفلب ينغتسي
 ام هنمو ،ملاعلا هيف ركفي يذلا هباشتملا هنمو ،عماسلا هفرعي يذلا مكحملا هنمو
 دارملا هب ملعب ليلدب الإ اهنم ءيش ىلع عطقلا زوبي ال يتلا هوجولا لمتج
 .(5)ااهنم

 .رهاظلا مكحملابو صنلا رسفملاب دصقي هنأكو
 لمجملل هفيرعتو .لمجملا عاونأ نم وهو كرتشملا هلعلف ريخألا عونلا اما

 .ضماغ

 عم ،ارهاظ مأ ناك اصن ؛مكحماب لمعلاوه هباشتملاو مكحملا ءازا بجاولاو

._ 

 .232 :2 ءءايضلا۔يبئوعلا- .51 :1 ،عماجلا شةكرب نبا (!
 .49 :1 .لماش ۔شيفطا 2

 .5 1 /50 :1 لماش ۔شيفطا _)3

 -.58 ،تالاؤسلا »يفوُسلا-.133 /131 :1 لدعلا ۔ىنآلجراولا :لاوقألا هذه ليصفت رظني (4
 .يملاسلا- .49 /48 :1 لماش ،شيفطا - .106 :1 ،ىفصّسملا ،يلارَعلا-۔.و118 ؤباوج ،يبرجلا
 .173 /172 :1 ،ةعلط

 .241 :2 ،ءايضلا ،يبئوعلا (5
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 ناك نإ هنايب ةرَي ىتح ،هباشتملا يف فوقولاو .رهاظلا ىلع صنلا ميدقت ةاعارم
 .روسلا لئاوأ تاعطقمك ،للأ الإ دحا هكردي ال امم ناك نإ هب ناميإلاو .المج
 .بيغلاو ةعاسلاو

 يف ًدوْخِسّرلآَو ل :ىلاعت لاق امك .ملع ريغب هباشتملا اذه يف لوقلا زوب الو
 بيعش نب ورمع ةياور يفو .[7 :نارمع لآ]: اتير دنع نم لكوي اتماع َنولومَي وملا ےر, م ۔ ج م

 دروأ دقو .01)«هب اونمآف هباشت امو .هب اولمعاف متفرع ام» هدج نع هيبأ نع

 .2هباشتملاب ناميإلا بوجو يف ةديدع ثيداحأ شيفطا خيشلا
 سانلاف ©لاحملاو ضقانتلا ىلإ يضفي هباشتملا رهاظ ىلع نآرقلا لحو

 كلذكو .كة)ربقلا يف هبر نأ نوديري الو ،هبر ىلإ راصو "هبر تێملا ئقل :نولوقي
 .هقلخب قلاخلا هيبشت اهانعم رهاظ مهوي يرابلا تافص يف تايآ نم درو ام

 خسانلا نأ معزو ،ههباشتم ىلع همكحو ،هنطاب ىلع نآرقلا رهاظ لمح نمو»
 .4»رفك خوسنم هنم

 "نطابلاو رهاظلا باب يف سانلا نم نيقيرف ىلع ةيضابإلا ضرتعا دقو

 اوفنو برعلا ناسل تايضتقم اوعاري ملو صوصنلا رهاوظ اوبلغ ةيرهاظلاف
 .باطخلا ىنعمو باطخلا نحلو باطخلا ليلد

 اوحنجو كةموهفملا اهرهاوظ نع عراشلا ظافلأ فرص يف اولغ ةينطابلاو

 هباشتملا عابتا نم ريذحتلا يف اثيدح امهريغو ملسمو يراخبلا دروأو .ظفللا اذهب هدجا مل _(1

 ةنم بتكنا كيتع لَرَىزلاَوه ل ةيآلا هذه هه هللا لوُسَر ًالئ تلاق اهنع هللا يضَر ةنثئاع نَع»

 ةتتفلآ ةتيتآ هنم هبتك ام َهشتَص عن رهيوأن يف يلآ لك ثنكرنتتم زعأو بتكنا مأ نه ثكم تات
 هم ش ۔ے س رر .. هير مرإ رإورور ....| هرم .مرحم ے ,. ؟۔ وس .مم مإ آ ہس .ه

 اولؤأ لإ ركذي امو اتير دنع نم لك ۔وي اتماع تولومَيرنيلآ يف ةوخيلاو هتنأ الإ :هليوأت مكمي ام ۔وييوأت هكميبو
 ىس نيذلا كيتوأق ةنم ةباتغئ ام نوعبتي نيذلا تأر اذإف ه هللا لوسر لاق تاق بتل ةلآ
 .امُهوُردحاف هللا

 4282:ثيدح ،تامكحم تايآ هنم باب .ةرقبلا ةروس ،نآرقلا ريسفت باتك ،يراخبلا حيحص
 .4924:ثيدح ،نآرقلا هباشتم عابتا نع يهنلا باب "ملعلا باتك ملسم حيحص
 .73:ثيدح ،ملسملا ءرملل نآرقلا نم هباشتملا عبتت نع رجزلا ركذ ،ملعلا باتك نابح نبا حيحص

 .4003:ثيدح ثنآرقلا نم هباشتملا عابتاو لادجلا نع يهنلا باب ،ةنسلا باتك ،دواد يبأ ننس
 .50 /49 :1 لماش ۔شيفطا _)2

 .و 4 ،نيدلا لوصأ ،يطونشلملا _(3
 .58 ،تالاؤسلا ،يفوُسلا _(4
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 نايلا:لؤالا لصفلا . 2

 بحاص نع لقنب اهيف ماصتعا ريغ نم ؛ماهفألا ىلإ قبست ال ةنطاب ناعم لإ
 ظافلألاب ةقثلا تطقسف .لقعلا ليلد نم اهيلإ وعدت ةرورض الو ،عرشلا

 .0ا)عرشلا دعاوقو ةغللا تايضتقم نع جورخ اذهو .لطابلاب قحلا طلتخاو

 ىلع هبيلغتو .حجارلا ىنعملا وهو ،رهاظلا لامعتسا روهمجلا بهذمو

 ليوأتلا ىلإ ءوجللا نوكي ذئنيح كلذ نم عنمي لقع وأ عرش دري مل ام نطابلا
 .لوقعملا ليبسلا وه

 ىلع مهتباثإو قلخلا ناحتما ميركلا نآرقلا يف هباشتملا دوجو ةمكحو

 .داهتجالا ةصخر هيف اوحنُم اميف باوصلا يرحت يف داهتجالاو ،بيغلاب ناميإلا

 هيف فالتخالا نكمي الو ليوأتلا لمتحي ال امكحم هلك نآرقلا ناك ولو"

 ىلإ قبسلا يف داهتجالاو لضافتلا لطبو لوقعلا تدنلبتو ،هيف ةنحلا تطقسل

 هضعب لعجي نا ةنلأ ةمكح تضتقا كلذلو .ادابعلا لزانم توتساو ،لضفلا
 جارختسالا ىلإ هيف جاتحي اهباشتم هضعبو ،هيلإ عجري الصأ نوكيل امكحم
 .باوثلا كلذب قحتسيل ركفلاو لقعلا لامعإو ،مكحملا ىلإ هدرو ،طابنتسالاو
 ليوانلا -5

 "يوغللا اهانعم نم اقالطنا ليواتلا ةيلمع ليصاتب نويلوصألا ينغ
 ليوأتو .ةعجر اذإ لوؤي لآ نم هلصأو ،َلّوأ لعفلا ردصم ةغللا ف ليواتلاف

 ءيشلا ريسفت وه وأ .ىهتنا اذإ :لوؤي لآو لات لّوأتو .هاهتتمو هرخآ ءيشلا

 يف دهاجم نعو .ايؤرلا ليوأت كلذ نمو .هرمأ هيلإ ريصي امو هب داري يذلا

 نورظني له يأ .[53:فارعألا] ه هليوأت الإ َتوُرظنيلَه :ىلاعت هلوق ريسفت

 .(4)هاهتنمو هرمأ رخآ :ليقو .هريسفتو هيناعمو هنايب
 هتقيقح نع ظفللا فرص» :هناب يملاسلا هفرع نيّيلوُصآلا حالطصا يفو

 _ص ه

 .209 /208 :1 رطانقلا ،يلاطيجلا-.134 /133 :1 ،لدعلا ،ينآلجراولا 1
 .233 /232 :2 ،ءايضلا ،ييئوَعلا-.58 /57 :1 .عماجلا ةكرب نبا _(2

 :هلوأتو هلَوأو .هردقو هربد :هلواأت مالكلا لوأو . .عجر : :لآو .عوجرلا ةلا ف لوآل ا 3

 :لاقف ليوأتلا نع يحي نب دمحا سابعلا وبأ لئسو .هليوأت مهيتأت اًمَلَو » :ىلاعت هلوق هنمو .هرسف
 .172 /171 :1 .لوأ ةدام ،بَّرَعلا ناسل ،روظنَم نباَ- .دحاو ،ريسفتلاو ىنعملاو ليوأتلا

 .189 /188 :1 شنايبلاو فشكلا ،يتاهلقلا-.207 :2 ،ءايضلا ،ييئوعلا _(4
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. 2 
 ريي اذاهتجا :ف ملا باللا 3

 .0!!؛فرصلا كلذ تضتقا ةنيرقل هزاجم ىلإ

 .ديعبلا حوجرملا ىنعملا ىلإ حجارلا رهاظلا هانعم نع ظفللاب لودعلا وه وأ
 .لودعلا اذه دضعي ليلدب

 ةقيقحلا يف عيضو مومعلا نأل مومعلا صيصخت يلازغلا هيف جردأو

 .(2)زاجع ٢7 ضعب ىلع هرصقف ،قارغتسالل

 دقو .ابيرق حوجرملا ىنعملا ناك اذإ ،ليلد ىندأ هيف يفكي دق ليوأتلاو

 هلوقك ،ةيلقع ةنيرق نوكي دقو .اديعب ىنعملا اذه ناك اذإ يوق ليلد ىلإ جاتحي

 .ةيلاقم ةنيرق نوكي وأ .[39 :هط] نعل تسول :لفقلا ىتسوُم هيبنل ىلاعت

 .11[3:ىروشلا]٤ئ ىت د ۔هلتمك رسل و: هناب ىلاعت هفصوك
 امه مأ دحاو ىنعمب امه له ؛ريسفتلاو ليوأتلا نع ءاملعلا ثدحتو

 .ريسفتلا ريغ وه نورخآ لاقو ،هنيعب ريسفتلا وه ليوأتلا : :موق لاقف ؟نافلتح

 .(4)نآرقلاو ةَعْللا نم ةلدأ كلذ ىلع محلو

 نبا ركذف .ةييضاتإلا بتك يف ريسفتلا ىنعمب ليوأتلا ةملك لامعتسا دروو
 ءوضولاو .ليزنت اهتلمجو ،ليوات اهتفص نأ الإ ،ةضيرف اهلك ةلئصلا» نأ ةكرب
 .اةليوأت هتفصو ةضيرف هلك جحلا كلذكو .ليوأت هتفصو ،ةضيرف هلك

 الوق ة يبلا ةنسب ةضيرفلا هذهل نآرقلا نايبو ريسفت انه ليواتلا ىنعمو
 .العفو

 هل داك ني قرت امم شذشلآ امهتي حك لكل هتوبلول :ىلاعت لاقو
 عم نيوبألا نم دحاو لكل نآ ،هليزنتك هليوات نأ اوعمجاو» .[11:ءاسنلا]: نلو
 يقب امو سدسلا مأللو فصنلا اهلف ةدحاو ىثنأ ناك نإف .سدسلا دلولا

 .ةبصع هنأل رخآلا سدسلاو ،ليزنتلا يف ةيمستلاب سدس ،ثلثلا وهو ©باللف

 .169 :1 ،ةعلط ،ىملاّسلا _(1
 .388 :1 ،ىفصتسملا ،ىلازغلا 2
 .170 :1 ءةعلط .ىملاسلا 3
 دقو .289 /288 :1 ،نايبلاو فشكلا 5يتاهلقلا-.207 /206 :2 ءايضلا ،يبئوعلا :رظني _(4
 .ةرم ةرشع عبس ليوأتلا ةملك تدروو.ةدحاو ةرم نآرقلا يف ريسفتلا ةملك تدرو

 .24 :2 ،عماجلا رفعج نبا _(
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 ناتيلا:لؤألا لصفلا 2

 .ريسفتلا ىنعمب انه ليواتلاف .اهنم برقأ ةبصع ال

 ناك ولو ،داهتجالاب دافتسملا مكحلا وأ ،داهتجالا ىنعمب ليوأتلا دري امك

 دقف لالح اهنأ معزو 6ليوات ريغب مهلاومأو نيملسملا ءامد لحتسا نمف» .أطخ
 لمع نم لك نأ ةمعازلا ةيرفصلا لثم كلذو قفانم وهف لّوأت نإو ،كرشا
 هلوق كلذ يف اولّوأتو ،هلام ةمينغو هتيرذ يبسو همد لالح .كرشم وهف ابنذ

 ابنذ لمع نم لك اولاقف .[121:ماعنألا] هه تكرت مك مُهوُمْسَعَطَا ناول :ىلاعت
 نإو :ةيآلا ليوات ةمئألا دنعو .كرشأ هعاطأ نمو ممرت عاطأ دقف

 .2)ااهلكأب ال اهلالحتساب نوكرشمل مكنإ مهومتعطا
 لقعلاو عرشلا هدضع امف .أطخو اباوص :نيمسق ليوأتلا ناك كلذلو

 أطخ ناك برعلا ناسل دعاوق نعو امهنع اجراخ ناك امو ۔اباوص ناك
 رم مو

 تمرح ة ةيآل مهليوات اهنمو ةريثكلا ةينطابلا تاليواتك.الالضو

 مرحتف ؛ءاملعلا اهنم دوصقملا نأب .[23:ءاسنلا] :4 كمهت مَكَتلَع

 .(3)مهتفلاخم

 ةرلل "فاصنإلاو لدعلا " هباتك نم الوطم الصف ينالجراَولا دقع دقو

 .نايب هيف سيل ارهاظ نآرقلل نأ مهئاعداو ةعيرشلا ليوات ف مهتالاقم ىلع

 ىفطصملا ةرتع نم ةراتحم ةلثو ةلأ الإ هملعي ال يذلا ليواتلا يف نايبلا امنإو
 .رهاوظلا دح يف فقو نم همهفي يذلا بيرقلا ىنعملا وه ريسفتلا نأو .لكل

 .ةقيقحلا ةبترم غلب نَم بيصن نيف ليواتلا امأ

 ىوعدب ،تامرحلا كاهتناو تامرحملا ةحابتساب عرشلا ماكحأ اوبلقنف
 .(4)هوعزملا ليوأتلا

 :تافصلاو ليوأتلا _

 ديسجتلا نع ىلاعت ةللا هيزنت لدبم يدقعلا بناجلا يف ةيضابإلا متها

 .و 2 ، ثيراوملا راصتخا رامع وبأ .1

 .40 /39 :1 دعاوق ۔يلاطيجلا _2

 .170 :1 ،ةعلط.يملاّسلا-.ظ146 ،ربتعملا .يمدكلا )3
 .56 :1 لدعلا .ينآلجراولا -(4
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 71 رييتتلاذاهتجا:ينافلا بالا

 .0!ةهبشملاو ةمسجملا فئاوط ىلع اودرو.هيبشتلاو
 هيزنتلا ققحي امي اهليوأت ىلإ اودمع كلذ م ميهون : تايآ نم نآرقلا يف درو امو

 يف ةمئاق ةيلدجلا نأل 1 نع تافصلا يفن يأ ليطعتلا ططش نع اديعب

 .ليطعتلا بانتجاو ليزنتلاب ناميإلا نيب قيفوتلا ةبوعص

 لاعت ةلأ نا كلذ .ةمللا دعاوقو عرشلا طباوض مازتلا اذه يف مهتدمعو

 رتل :هلوق يف مهل نيبو 6مهتاغل نم نومهفي امب قلخلا بطاخ

 ناميإلا بيغب اونمؤي نأ .[11:ىروشلا] ٌبِصبلا عيمسلا ث ۔ولنمك

 ام الإ كردت ال لوقعلا نأل ،مهراكفأ هلثمت الو مهلوقع هردقت ال امب اوقدصيو

 قلخ ركذ ديحوتلا ضرع يف ءايبنألا جهنم ناكو .هلثم وأ ساوحلا هيلإ تا

 ميهاربإ جاح امك .هقلخب ههيبشتو هتافص ديدحت ال ‘كلذ يف هتردق نايبو هللا

 :نوعرفل ىتسوُم لاق امكو .قرشملا نم سمشلاب يناي لا ناب رفك يذل
 م و وم 2 رم ه م م م

 هنإ هل لقي ملو .[50 :هط] ه َدَحمثُةَقلَع ءيَم لك نطأ ئرآاابر لاق ل

 ثأ ةللا « :ميهاربإ لاقو .ءايشألا نم ءيشب ههبشي ملو .رون وأ مسج

 تافص نم سيل اذه نأل ،لقتنملا لئازلا ينعي .[76:ماعنألا] : تريفآلا

 .02)هلال

 عم انك» :لاق يرعشأل ا ىسوم يبا نع ثيدح عيبرلا دنسم يف درو دقو

 ينلا لاقف "مهتاوصأ اوعفرو سانلا ربك ةنيدملا نم انوند املف ة ةللا لوسر
 مكنيب هنوعدت يذلا نإ ،ابئاغ الو مصأ نوعدت ال مكنإ سانلا اهيأ اي» :ة

 :ىلاعت هلوقب ثيدحلا ىنعم رباج رسفو .(ةمكباكر قانعأ نيبو

 ممشداس وه الإ ةصح الورتهُعيارَوُهاَلِ ةل وت نم ثوگيي اموت

 هيبشتلا نأو .[7:ةلداجملا] : ارئاكام ن رمعم وه الإ رتكأ الو كلت نم قدأ الو

 نم دعابت عضوم نم برق اذإ قولخملا ل ،قولخمل الإ نوكي ال ديدحتلاو

 .لاقملا صيلختو لاؤسلا صيخلت يف زجوملا ،يفاكلا دبع رامع وبا :لاثملا ليبس ىلع رظني _(1
 .دعب امف 351 :1

 .و3 /ظ2 ،نيدلا لوصأ كىطوششلملا _(2
 .214 /213 ص .3ج .825 ثيدح .5باب حيحصلا عماجلا ،عيبرلا 3
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 ناتيلا:لؤالا لصفلا 5

 لاوزلا بجوتسي ديدحتلا نأل .هريغ نم مدع ناكم يف ناك اذإو ،هريغ
 .0اكلذ نع رع ىلاعت هثلاو ،لاقتنالاو

 ديدحت لوح ميقعلا لدجلا تاهاتم يف لوخدلل نوملسملا رطضا دقلو
 نيككشملا تاهبش اهيلإ مهتعفد ةيخيرات فورظل كلذو ةيهلإلا تافصلا ةقيقح

 لوسرلا هنم مهرذح ام يف اوعقوو ،ليبسلا هذه اوؤرمتسا مهنكلو .ةديقعلا ف

 لاجملا اذه يف ثحبلا ادغف .اة2)«قلاخلا يف اوركفتت الو قلخلا يف اوركفت» م

 ىلع نوعمجم نيملسملا نأل يركفلا فرتلا نم ابرض نيملكتملا نم ريثك دنع

 ركفلا تايبدأ يف رهتشاو .ناميإلا نيع وه ىلاعت ةلأ تاذ كاردإ نع زجعلا نا
 .4)!كارشإ تاذلا يف ضوخلاو كاردإ كاردإلا نع زجعلا» ةلوقم يضابإلا

 ،بيفغلا ملاع يناعم باعيتسال ةّعْللا عيوطت ي انماك لاكشإلا رهوج لظيو

 .دودحملا قولخملا ةلباقم يف ،قلطملا قلاخلا ةللا وه انه بيغلا ناو ةصاخبو
 .اناسلو القعو ؛انامزو اناكم

 نايبلاو لامجإلا :ثلاثلا ثحبملا

 :نيبملاو لمجملا موهفم -1

 .مهبملا ىعدي دق لمجماف ؛ةيضابإلا بتك يف نّيبملاو لمجملا تايمست فلتخت
 .رسفملا وأ لصفملا ىمسي نيبملاو

 .هسفنب لقتسي ال يذلا وهف لمجملا امأ» :الئاق نيبملاو لمجملا يبئوَعلا فرع

 لوقو .[141:ماعنألا ۔يداكصَح مو ,هقح اوتا و :ىلاعت هلوق لثم وهو

 سانلا لتاقأ نا ترمأ ثيدح 7 .ءامدلا ةمصع ف .ااهقحجب الإ» :ه يبلا

 اهقح الا مهلاومأو مُهَءاَمد يئ اوُعَتَم امهوُلاَق اذإ هللا الإ هلإ ال اولوقي ىئح

 رتقي نايبب الإ هرادقمو قحلا ةفرعم ىلإ ليبس آلو .'ة١اهَّللاَىَلَع ْمْهُباَسحَو

 > ه

 .214/213ص .3ج .825 ثيدح .كباب حيحصلا عماجلا ،عيبرلا (!
 .212 ص .3ج .823 ثيدح .كباب حيحصلا عماجلا عيبرلا 2
 .165 :1 ةيضابإلا دنع ةديقعلل يراضحلا دعبلا ،يريبعجلا _(3
 .110 .ةيدقعلا شيفطا فسوي نب دمحما خيشلا ءارآ ،نتئيو ىفطصم ۔(4
 .ثيدحلا جيرخت قبص _(5
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 : رييتلاذاهجا:يناتلابال
 .(1) هب

 .هظفل نم دارملا لقعي ال ظفل لك لمجملا نأ امهل ىفوُسلا فيرعت ءاجو

 نوكي نايبلاو .اتةيزجلاو ةاكؤلاو ةلئصلا ظفلك ،هريغ ىلإ نايبلاب رقتفيو
 .ةاانايبو هل اريسفت كلذ ىمسيو ،هريغ وأ عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب

 هتلالد ءافخلو .هتلالد حضتت ل يذلا وه لمجملا» :لاقف يملاسلا امأ

 ماع وأ صاخ نم هتلالد تحضتا ام وهو ،نّيبملا وهف لصفملا امأ .بابسأ
 .(4)(اكلذ ريغو

 ةاديقملاو قلطملاو صوصخلاو مومعلا ىلع عقي اماع يطوثلَلا لعج امنيب

 لقتسا اذإ ظفللاف .دحاو ىنعم ىلع فيراعتلا هذه قافتا ءالجب نيبتيو

 نيبملاو لصفملا وهف نايب ةدايز ىلع فقوت نود هانعل بطاخملا كرد يف هسفنب

 فقوي نايب ىلإ جاتحيو ،هنم ذارملا بطاخملل مهفني ال ثيجب ارقتفم ناك نإو
 .06)لمجملا وهف ،هيلع

 :لامجإلا بابسأ -د

 اهرارسأو ةَعْللا هقفب نييلوصألا ةيانع نم اهجو فشكت لمجملا ةسارد
 .عراشلا صوصن مهف ف ةقدلا ىلع مهصرحو

 :اهنم ،ةديدع لامجإلا بابسأو

 لتاقأ نأ تزرمأ زف هللا لوُسَر لاق لاق ةريره يبأ نَع»: يئاسنلإو ينطقرادلاو دواد وبا هجرخاو
 مُهْباَسِحَو اَهقَحي الإ ْمُهَلاَوْسأَو ْمُهَءاَمد يئم اوعنم اهولاق اذإف هللا الإ هلإ ال اولوقي ىّئح ًَساَنلا
 ."هلل ا ىّلَع

 .2284:ثيدح ،نوكرشلملا لتاقي ام ىلع باب .داهجلا باتك .دواد يبأ ننس

 .1649:ثيدح .ةاكزلا باتك ،ىنطقرادلا ننس
 .3935:ثيدح ،مدلا ميرحت باتك "ىرغصلا ننسلا

 .19 :3 ءايضلا ،ييئؤَعلا _(1
 .39 :1 لدعلا .ينالجراولا- .53 ،تالاؤسلا .يفوُسلا _2

 .و 6 ،ةلدألا ،يطوشلَلا _(3
 .6 :1 ،ةعلط ،ىملاَسلا _(4
 .ظ6 ةلدألا ۔ىطونشلملا _(5
 .و 146 :1 ،قداصلا ثحبلا ،يدارَبلا _(6
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 ناتيبلا :لالا لصفلا

 ىلص لهف .(!)٢تيبلا يف ت ينلا ىلصا :مهلوقك :لعفلا ف لامجإلا =

 ؟يحالطصالا ىنعملاب ةالص ال ءاعد هتالص تناك مأ ،؟اضرف ما الفن هيف
 ةرصابلا اهب داري نيعلا لثم &‘هيناعم نيب كرتشملاك :درفملا لوقلا يف =2

 نيب عئطاوتملاكو .ضيحلاو رهطلا هب داري ءرقلاو سمشلاو بهذلاو ةيراجلاو

 ؟مودعملاو دوجوملا ىلع قلطي ءيشلا لثم هدارفأ

 ىلعو لعافلا ىلع قلطتف .جاتحملا ظفلو راتخملا ظفلك :لالعإلاب =3

 .لوعفملا

 :4 جاكتلا ا ةدع وريب + : :ىلاعت هلوقك : بكرملا لوقلا يف=4

 ةدايزلا ةيآلا ىنعمف جوزلا ديرأ نإف ؟ئلولا مأ جوزلا وه له .[237 :ةرقبلا]

 .قادصلا طاقسإ ىنعملا ناك يلولا ديرأ نإو .قادصلا يف

 :ىلاعت هلوق هنمو ترجه وأ اهتقيقح ترذعت اذإ تازاجملا ف =5

 .[64:ةدئاملا] :& نات ناك وسيم هم هاي

 بورضملا له .هتبرضف ارمع ديز برض :مهلوقك :ريمضلا عجرم يف =6
 .ورمع ما ديز

 مأ ديز لضافلا له لضافلا ديز خاب تررم وحن :تعنلا عجرم ف =7

3 

 ظ 1 ٧

 ىلصف تيبلا هنه هللا لوسر لخد : لاق , سابع نبا نع» :ينطقرادلا دنع ثيدحلا ظفل _(ا

 مث ه " ةلبقلا هذه " : لاق مث , نيتعكر رجحلاو بابلا نيب ىلصف جرخ مث نيتعكر نيتيراسلا نيب

 .؛لصي ملو جرخ مث وعدي هيف ماقف ىرخا ةرم لخد
 .1528:ثيدح ةبعكلا يف ةه يبلا ةالص باب ،نيديعلا باتك ينطقرادلا ننس
 كهاجو { نيتعكر ىلصف تيبلا لخد ه يبلا نأ " : ةحلط نب نامثع نع» :دمحا دنع هظفلو
 .؟نيتيراسلا نيب لخدت نيح

 .15117:ثيدح ‘هنع هنلا ىضر ةحلط نب نامثع ،نييكملا دنسم ،لبنح نب دمحأ دنسم

 فرصنا مث هيحاون يف اعد امنإو ؛تيبلا لخاد لصي مل ك يبلا نا ةنسلا بتك مظعم يف درو امنيب
 .تيبلا جراخ ىلصو

 عم كرتشت يهو ؛ليصفتب هماكحا اونيبو .القتسم اثحبم كرتشملل نويلوُصآلا صصخ ۔2
 .لمجملا عاونأ نم قيقحتلا دنع كرتشملا نإ لب ث .لمجملا ماكحا

 .همدع وأ همومع لوحو .ةللا و ةنسلا و نآرقلا ف لمجملا دوجو لوح ليوط لدجو فالخ ةمثو

 :ةيضقلا ليصفت رظني .مهسفنأ ةيضابإلا نيب ىتح همومع ف فالخلاو ،هدوجو باوصلاو

 .142 /134 :1 ،ةعلط ،يملاسلا- .و 39 رصتخملا حرش .يجخاُمشلا
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 .(ا؟هوخأ

 ىتح .هب لمعلا وأ هدارمب عطقلا نع فقوتلاو ،هب ناميإلا لمجملا مكحو
 يف فلكتلا انل يغبني الف ؤ،امهبمو المج يتاي 7 .عراشلا نم نايبلا دري

 هب وه ام ىلع ‘هتلمججب ناميإلا نم رثكأ هقئاقح ملع نم انمزلي الو ،هريسفت

 .2)اةجح كلذف دحاو ليوأت ىلع ةمألا عامجإ عقي نأ الإ .ةللا دنع

 :اهلامجإ يف فلتخا اياضق -

 ىلع قفتم اهضعب ةدع عضاوم يف ةنسلاو نآرقلا بولسأ يف لامجإلا عقو
 .هيف فلتخم اهضعبو .هلامجإ

 نأل .لمج .[141:ماعنالا]: ۔يداكصح موي هقح اوثاءو ف :ىلاعت هلوقف

 كرت امي ت يصت لاجرلل :هلوق كلذكو .باصنلاو سنجلا لوهجم انه قحلا
 ك وو

 م ووم م م رص

 ؤأ هن ك امم روبمل :او نادلولا َكَرَت امم كيت ت ءاسنللو وذ هالاو نادلو

 .)لمجم وهف مكلا لوهجم بيصنلاف . .[7:ءاسنلا] :ه امَصوُرَقَماَك ايت رثك
 .ةيعرشلا ءامسألاو جحلاو موصلاو ةاكزلاو ةلصلا ظافلأ يف فلتخا امنيب

 .هنايب دراولا عرشلاب الإ هتقيقح ىلع فقوتي ال هلك اذه نإ :مهضعب لاقف

 ةاكزلاو ءاعد ةًالئصلاف .ىنعملا ةحضاو ةفورعم اهنأ لإ ينالجراولا بهذو

 .هدصق جحلاو كاسمإ موصلاو ءءامنو ةراهط
 تانبلاو تاهمآلا ميرحتك نايعألا ضعب ىلإ ةمرحلا دانسإ يف اوفلتخا امك

 مأ حافسلا مأ بسلا وأ لتقلا مأ برضلا ؛نهنم مرحملا امف .مراحملا تاوذو

 ؟حاكنلا

 لب ،عرشلاب ةصاخ ناعم ىلإ لقنت مل اهنأل ،ةلمجم تسيل اهنأ باوصلاو
 نأ الإ .حاكنلا انه وهو ءدارملا اهيلإ هجوتيف ؛بَّرَعلا ةغل يف ةرهاظ ناعم اهل

 .رهاظ ريغ انيعم ىنعم صخي ام عرشلا نم دري
 نكلو ،ةريثك يناعم لمتحت هتغيص نإف يعرشلا رمألا اضيأ كلذ نمو

 .176 /173 :1 ،ةعلط ،ىملاُسلا _(1
 .ظ32 .صيصختلا .يدنكلا _)2

 .39 :1 لدعلا ،ينالجاولا _-)3

 .54 /53 :1 "لدعلا ©ينالجاولا _)4
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 جاتحت يناعملا يقابو .بوجولا وأ فيلكتلا وه قالطإلا دنع اهنم ردابتملا ىنعملا

 .0)لمجملا باب نم سيل وهف .نئارق ىلإ
 هلوق لثم نم ،ةيعرشلا قئاقحلا يفن ،نايعألا ىلإ ةمرحلا دانسإب ةيبشو

 قادصو يلوب الإ حاكن ال» :هلوقو .اة)؛باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال» :ةت
 لاجمف ،زاجملاو ةقيقحلا باب يف اهنع ثيدحلا ىضم دقو .كلذ وحنو .ات)اةنيبو
 .ةدحتم ريخألا يف ةجتينلاو ةفلتخم رظنلا ةيواز نكلو دحاو ثحبلا

 اهدوجو ال يعرشلا اهدوجو يفن ةيعرشلا قئاقحلا يفن يف باوصلاو
 ةنيرقل لامكلا يفن اهب داري دقو .اهئازجإو اهتحص مدع دوصقملاف "يلعفلا
 ضاق يعرشلا فرعلا نأل .لامجإ اذه يف سيلو .يزاجلا ىنعملا اذه حجرت

 .54 /53 :1 لدعلا ،ىنالجاولا _(ا

 فلخ ارقي لاق نم باب .ةلئصلا ةفص باوبا عامج ؛ةالئصلا باتك .يقهيبلل ىربكلا ننسلا 2
 .2729:ثيدح ؛ةحتافب ةءارقلاب هيف رهجي اميف مامإلا

 .2302:ثيدح دمحأ همسا نم فلألا باب ،ىناربطلل طسوألا مجعملا

 ىلع ليلدلا نايب ،هريغو برغملا ةالص يف ةماقإلاو ناذألا نيب ةالصلا يف باب ،ةناوع يبأ جرختسم
 .1322:ثيدح باتكلا ةحتافب أرقي مل نمل ةالصلا ةداعإ باجيإ
 'نآرقلا ماب ارقي مل نمل ةالص ال» ظفلبو !باتكلا ةحتافب ارقي مل نمل ةالص ال» ظفلب ثيدحلا دروو
 .تماصلا نب ةدابع قيرط نع ةبراقتم ىرخأ ظافلاو

 يف مومأملاو مامإلل ةءارقلا بوجو باب .ةالصلا ةفص باوبأ .ناذألا باتك "يراخبلا حيحص
 .735:ثيدح ێاهلك تاولصلا
 .621:ثيدح ثةعكر لك ف ةحتافلا ةءارق بوجو باب ةالصلا باتك .ملسم حيحص

 هللا لوسر نع ةالصلا باوبأ { هللا لوسر نع ةراهطلا باوبأ .حيحصلا عماجلا يذمزتلا ننس
 .236:ثيدح باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال هنأ ءاج ام باب 5
 .30ص .2ج .510ثيدح .24باب .حاكنلا باتك حيحصلا عماجلا ،عيبرلا (3

 .تاياورلا ضعب يف دوهشلا ركذو .ابلاغ ىلولا ركذب ننسلا بتك يف ثيدحلا دروو
 هللا لوسر نع حاكنلا باوبا ه هنلا لوسر نع زئانجلا باوبأ .حيحصلا عماجلا يذمزلا ننس

 يلوب الإ حاكن ال ءاج ام باب .م
 .1056: ثيدح

 اهنذإ ريغب ركبلا ءابآلا حاكنإو ءايلوألا ىلع ام باوبأ عامج .حاكنلا باتك .يقهيبلل ىربكلا ننسلا
 .12817:ثيدح ،حاكن ال باب ،هجوو
 يدهاشو يلو ريغب حاكنلا دقع ةزاجإ يفن ركذ ،يدهلا باب جحلا باتك ،نابح نبا حيحص
 .4138:ثيدح لدع
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 .(!)لامجإالا نايبو دارملا ديدحتب

 ضعب لوق وهو .'2)ةّيِفَنحلا ىلإ انه لامجإلاب لوقلا يملاسلا بسن دقو
 ةغل وأ اعرش ظفللا نم دارملا نّيعت اذإ هنأ روكشلا دبع نبا حجرو 6مهتملأ
 يهنلا نيبو ،المجم هدعي الف تابثإلا نيب قرفي يلاَرَعلا ناك نإو .(ة)لامجإ الف
 .(ه)المج هاريف

 حلاصلا ظفللا» هنأب لمجملل هفيرعتب لاكشإلا اذه يلاغلا عفر دقو

 اذإف .ا5×لامعتسالا عضوب الو ةَعْلا عضوب ال هانعم نيعتي الو ،هيينعم دحأل
 .لامجإلا لازو لاكشإلا عفترا يناعملا دحا فرعلا ددح

 نوبيرتسي ال مهنأ ملع مهفرع ىلع علطاو ةغللا لهأ فراعتب سنأ نمو

 رظنلا نود لكألا ديري هنأ ؤبارشلاو ماعطلا مكيلع تمرح :لاق نم نأ يف

 مكيلع تمرح لاق اذإو ،سبللا ينعي بوثلا مكيلع تمرح لاق اذإو ،سلملاو
 .ا6)؟ المجم نوكي فيكف ،هب عوطقم مهدنع اذهو ،عاقولا ينعي وهف ءاسنلا

 لاجمف كزاجملاو ةقيقحلا باب يف لئاسملا هذه نع ثيدحلا ىضم دقو
 .ةدحتم ريخألا يف ةجتينلاو ،ةفلتحم رظنلا ةيواز نكلو دحاو ثحبلا

 :هعاونأو لمجملا نايب -3

 الجلاو حوضولا زيح ىلإ لاكشإلا زيح نم ءيشلا جارخإ وه نايبلا
 ،داشرالاو ،مالعإلاو ةلالدلاو ۔حاضيإلا ةغللا ف نايبلا تافدارم نمو

 .ةيادهلاو

 لهأل يناعملا اهنم مهفنت يتلا هوجولا عيمج» :نأ ينالجراولا صنيو

 .177 :1 ةعلط "يملاسلا _(1
 .177 :1 }ةعلط يملاسلا _(2
 .41 :2 توبثلا ملسم روكشلا دبع نبا _(3

 .1 :2 ‘توبئلا ملسم روكشلا دبع نبا _.(4

 .345 :1 كىفصتسملا ©ىلاَّرغلا -(5

 .347 /346 :1 ،ىفصتسملا ،يلارغلا _(6
 -.116 ،تالاؤسلا ،يفوُسلا-.109 ةلكألا ىسوم نب داجن۔.242 :1 ،ءايضلا ،يبئوعلا _(7
 .345 :1 ىفصتسملا ،يلارغلا۔.ظ3 .ةلدألا يطونننملا
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 .0ارثألاو ةنسلاو نآرقلا يف امل نايب وهف ناسللا

 ةنيب دوهشلا يمسو شدارملا نيبي اهب نأل انايبت تازجعملا تيمس كلذلو

 وهف هب بطوخ نمل نيب باطخلا ناك اذإو .ماكحألا يف نايبلا عقي مهب نأل
 هب دتهي مل نإو يدهي نآرقلا نأ امك .رظني مل مأ هل نيبملا هيف رظن ءاوس ؤنايب
 .(2)دحأ

 صيصختلا هيف جردنيو ،لمجملا نايب نم معأ ىنعم نايبلاب داري دقو

 ريسفتلا نأ ملعا» :يطوشلَلا لوقي اذه يفو .اةليواتلاو خسنلاو دييقتلاو
 يف ةقفتم ،اهظافلا تفلتخا نإو ،خنسئلاو ءانثتسالاو دييقتلاو صيبصخلاو

 دقو ،رخآلا نم ىنعمب صتخي اهنم دحاو لكو ‘باطخلاب دارملل انايب اهنوك
 .(4)ا(ناعم ف هيواسي

 :ةعبرأ يف نايبلا عاونأ نويلوصألا رصح
 .نآرقلاب نايبلا .1
 .ةيلعفلاو ةيلوقلا ةنسلاب نايبلا .2

 .عامجإلاب نايبلا .3
 .(5)لقعلاب نايبلا .4

 :نآرقلاب نايبلا -

 ادوأ كَرَتاَمَم بيصت لاجرلل :ىلاعت هلوق هلمجم نآرقلا نايب نم =
 ايييت راك هني زكاكم كونملاو نادلكلا كرتام بييت ةيو ورفألا
 : :هلوقب هنّيبف .[7:ءاسنلا] 4 اًصوُرَفَم

 . .[11:ءاسنلا]ة نييشنألا لح

 - مه

 .ا6ُةبصع مأ اوناك ضورف باحصأ ،ةثرولا ةبصنأ لصفو

 ۔_>»

 .54 :1 ،لدعلا ،ىنالجراولا _(ا
 .ظ3 ةلدألا ۔يطوتثلَلا 2
 .97 ،هقفلا لوصأ ،يطوبلا :رظني 3
 .ظ6 ؤةلدألا ،ىطونشملا ۔(4

 .189 /188 :1 ،ةعلط۔ىملاسلا - .55 :1 ،لدعلا ،ينالجراولا ة
 . .55 :1 ،لدعلا ،ينآلجّراولا _(6

    



 2 ربيتلاذاهتجا :يناقلا باتلا

٨
 

 رجح

 سر ه.وو ,م - ہءے< حم حش إ م م < 4 . ! . ٠
 4 :كلع تي ام ل ملعنالا ةميهب تلل : : هلوق كلذ نمو =

 م 2 { رر ؟م و س هم و 2 هم هرم 5 1 م م ه - ٠
 ريغل هأ ريزنخلا مو مدلاو - ١ . : تَمَرُحت :هلوقب هنيبف .[ 1 :ةدئاملا]

 م م ۔ه۔۔ےو دم ٨ .ر ءمص ه م س :<

 و

 ميكو ام الإ بسلا لكأ آمَو ةَحيلطتلأو ةيوَتملاو ُةَدوفوَملاو ةَقيَحَنملَاو ۔وي هل
 لف ل :اضيا هلوقبو .3 نالا م وكزةلاياوُمِسَقَنسَت نآو بصلا ع يذ امو

 امَدَرَأ ةَعََم ت م نأ ةئر هممح ر معاط لع امش غ لإ جوأ ام نيل ال ؟ ه

 .145[0:ماعنألا] ه ريزنخ محل 7
 :ةنسلاب نايبلا -

 رم مع م

 انلزنأو ::نآرقلا هيجوت حيرصب ©نآرقلا يناعم نايب اساسأ لوسرلا ةمهم

 .[44:لحنلا] توزكفتي هل ةهنلإ لزن ام ںياَتلل نيبتل رزلا ك

 .باتكلا صوصن يف لمج نايب كلذ نمو
 هنايب كلذ نمو .ةيلعفلا ةنسلاب عقي دقو ،ةيلوقلا ةنسلاب عقي دق نايبلاو

 اهلاعفأ ضعب الإ اهنم ددحي ملو .نآرقلا يف ةلمجم اهب رمألا درو ىتلا ةالصلل قف

 اهلاوقأ لك هتنسب ةح ينلا لصف مث .اهتاقوأ ضعبو ؤدوجسلاو عوكرلاك

 .نآرقلا ضئارف نم ريثكو جحلاو ةاكزلاو موصلا يف رمألا كلذكو .اهلاعفأو
 ةاكزلاو ةالئصلا ضرتفا ىلاعت هللأ نأ ،بوبحم نب ريشبو ةكرب نبا ركذو

 .©ةنسلاب ه ةلأ لوسر اهرسفو 5ةلمج

 نم كلذ ريسفتو ‘هباتك يف جحلا ضرف ةلأ نا حتف نب سورمع ركذو
 دال : اليس هيإ عاطتسا نم تيلا جح يانلا لع رتو :ىلاعت لاق .ةنسلا
 تعمتجا اذإف ،قيرطلا نمأو ةلحارلاو دازلا ليبسلا ةعاطتساو .[97 :نارمع
 .ةجحلا مهيلع بجو دقف هذه

 .(4)نايبلا اذه جذامنب ىالم هقفلا بتكو

 .53 ،تالاؤسلا ،ىفوُسلا _(1
 .455 :1 عماجلا ،ةكرب نبا _(2
 .131 شةنونيدلا سورمع ۔(3

 "يفوُسلا - .59 /57 ،لدعلا .ينآلجراولا- .10 :2 =.470 :1 ،عماجلا ةكرب نبا :رظني _(4
 .116 ،تالاؤسلا

    



 ناتيلا:لؤالا لصفلا 3
 هلعف نأ نيبتو ؤةنسلا ماسقا يف ةث يبلا لاعفأ ةيجح نع ثيدحلا قبسو

 فالخ ىلع ليلد موقي نأ الإ ڵ©بوجولا ىلع وهف بجاولل انايب درو اذإ
 .())كلذ

 ام لواف .ىنزلا ةحك نآرقلا يف ةدراولا دودحلا قيبطت ةنسلا نايب نمو

 ارات تلإَق اًمُهوُماََق ركنم اهيتأت ناذلاو { ىذألا وه هيف بجو

 ح , يم م مص

 تلزن مث .[16:ءاسنلا] :اكيت اًباوت ناك هللآ ا امنع اوضرع احَلَِسَأَو

 ةينلا { باتكلاب تبث دلحلاف .نصحلا مجر ركبلا دلج اهيفو ،ليبسلا ةيآ

 قفتملا ةنسلاب تبث مجرلاو .[2:رونلا]ةةَدلَج ةئأماممت رمك لك اوديجَك ل
 . (2)اهيلع

 ةنسلاو .ىنميلا هدي عطقت امنأ ةنسلا تنيبو قراسلا دي عطق ةنا بجوأو

 .(3)لدع ئدهاشب وأ رارقإب الإ عطق الو زرحلا نم لاملا جرخأ نم عطقي نأ
 اودحيل رجملا ةميق ي اوفلتخاف انع قرس قراس دي عطق يف ةنسلا تءاج امك

 .نآرقلل ةنسلا نايب نم هلك اذهو .ة)عطقلا بجوي يذلا لاملا ردق هب

 ناك نإو صاخلا ىنعملاب لمجملا نايب اهب تبثي الف ،ةيريرقتلا ةنسلا امأ

 لعف نع توكسلا ةنسلا هذه ةعيبط نأل :لامجإلا ىلع ماكحألل نايبلا اهب عقي

 صنل ريسفت وهف لمجملا نايب امأ ؛هيلع مهرارقإو ةباحصلا نم ثدح رمأ وأ

 .ةيريرقتلا نود ةيلعفلاو ةيلوقلا ةنسلا يف روصتي اذهو .هتاذب هنم دارملا مهفي ال

 :عامجإلاب نايبلا -
 يف هب عطقيو .نايبلا عقي هبو .اكرت وأ العف وأ الوق نوكي دق عامجإلا

 لوقك .اةارظح وأ حابم وأ بدن وأ بوجو نم هيلع اوعمجا ام ىلع ماكحألا
 نلو دحاو مامإلاو ،دحاو نيدلاو ،دحاو لوسرلاو دحاو هللا» :ركب يبا

 ،تالاؤسلا ،يفوُسلا-.و 4 ةلدألا يطونثذملا-.523 :2 =.470 :1 ،عماجلا ،ةكرب نبا (!
 .ظ1 ةيادهلا دعاوق ،يوزنلا-.1 16

 .525 /524 :2 .عماجلا ةكرب نبا _)2

 .160 ةنونيدلا سورمع _)3

 .160 شةنونيدلا سورمع _)4

 .و 4 ةلدألا ۔يطوننملا _(5
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 كلذ ىلع عمجأو اسايق دحاو مامإب مكحف .(ادادحاو دمغ يف نافيس ميقتسي
 .تاةاكؤلاو ةالصلا نيب قرف نم نلتاقأل هللأ مياو» :اضيا لاقو .نوملسملا

 .هيلع مهتلتاقل ةه نلا لوسر ىللإ هنودؤي اوناك ام الاقع ينوعنم ول» : لاقو

 .(4)كلذ ىلع هعم ةباحصلا عمجاو .(3)اهب قحلأ ىتح

 ثيروتو كديبعلا ثيروت مهكرتب هل اولتمف ،كرتلاب عامجإلا نايب امأو
 .5)قتعلاو دودحلا يف دبعلاو ةمألا ةيوستو تاومألا

 دؤ ادإ اَرْثَماَء يذلا اهثب :هلوقب بطاخ ىلاعت ةللا نا اوعجا امك

 نيغلابلا .[9:ةعمجلا] ة ملآ اورَدَو هللاركذ لإ اوَعْساَق ةمجلا رزت ني ةَصلل

 نايب عون اذهف .ءاسنلا نود لاجرلاو ،ةيرحلاو ةماقإلا لهأ "لوقعلا ءاحصألا

 .)عامجإلاب صنلل
 نايبب ةصاخ نوكت نأ نم 3ماعلا هانعمب نايبلاب بسنأ جذامنلا هذه نكلو

 .قيقدلا هانعمب لمجملا

 .60 :1 لدعلا ،ىنالجراولا _(1

 .دمحاو ةعبرألا ننسلا باحصاو ناخيشلا ركب يبأ لوق ئور _(2
 .1346: ثيدح ةاكررلا بوجو باب ةاكرلا باتك .يراخبلا حيحص

 .54:ثيدح هللا الإ هلإ ال : اولوقي ىتح سانلا لاتقب رمألا باب ناميإلا باتك .ملسم حيحص

 .1344:ثيدح ةاكرلا باتك ،دواد ىبأ ننس

 .2198:ثيدح .ةاكرلا عنام لاتق ةاكزلا باتك ،يئاسنلل ىركلا ننسلا

 نب رمع دنسم لوأ نيدشارلا ءافلخلا دنسم ثةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دنسم لبنح نب دمحأ دنسم

 .117:ثيدح ‘هنع هنلا ىضر باطخلا
 . هنلا لوسر ننسب ءادتقالا باب ،ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك يراخبلا حيحص -)3

 .6876: ثيدح

 .54:ثيدح للا الإ هلإ ال : اولوقي ىتح سانلا لاتقب رمألا باب "ناميإلا باتك .ملسم حيحص

 .1344:ثيدح .ةاكؤلا باتك ،دواد ىبأ ننس
 ترمأ ءاج ام باب ه هلا لوسر نع ناميإلا باوبأ .حئابذلا حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس
 .2595:ثيدح ءهنلا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ

 .60 :1 لدعلا ،ىنالجراولا _(4
 .60 :1 ،لدعلا .ىنآالجَراولا _(5
 .ظ93 :1 ةباصالاو لحلا فاّصَر نبا _6
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 ْن ال \: لوال ١ لصفل ١
: 

 :لقعلاب نايبلا -
 نآرقلا يف ىلاعت هنلا ججح ججح ميمج لمشي لقعلاب نايبلا نأ ينالجاولا ركذ

 .122: هينالا:ه اسك ل أ الل اف ناكول :هلوقك ،نيكرشملا ىلع
 :هلوقو .[17:لحنلا] 4 تورَكََت دت الفأ ت السك ني نمفأ , :هلوقو

 .0اد[115:نوسؤملا] ه َنوُعَحَم ال ا ًمَبَع > اَمَكأرتِبِيَحَفأل
 لقعلا نأل ؛اهراكنإ مهنكمي الو ؛ رافكلا مزلا تلا ةلأ ججح هذهف

 .2)يلقع نايب وهف ت كاهنابم ضاق
 .دوصقملا لمجملا نايب نم ال ماعلا نايبلا عاونأ نم ،هقباسك عونلا اذهو

 :ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت 4

 .نمزب هنع ارخأتم دري دقو .هعم انرتقم نايبلا دريو ءالمجم باطخلا دري دق

 انم بلط اذإ انأل "لاثتمالا تقو نع هرخات عنم ىلع نوملسملا قفتاو
 ،هيلإ ةجاحلا دعب نايبلا ربخأت ذئنيح عنتميف 3نايبلا ىلإ انجتحا لمجملاب لمعلا

 امأ .'ة)لاحلا فيلكت زوجي نم بهذم ىلع الإ .قاطي ال امب فيلكت كلذ نأل

 .(ه)لوصألا لهأ روهمج دنع زئاجف ةجاحلا تقو ىلإ هريخأت

 .افصلا اذه يف ةيضابإلا مظتنيو

 :اهنم .كلذ ىلع مهتلدأ روهمجللو

 .[18:ةمايقلا] ه هناب اَتَع ةيح ((لشتارف عتآ هتأرق اديق ع :ىلاعت هلوق =

 ات :ميهاربإل ةكئالملا ناسل ىلع لاقو .برعلا ناسل يف يخارتلل "مث"

 .[31:توبكنعلا] ة ييل اوئاك اَهَتَمأ ي ةيرملا وذنم لمآ 7

 4 اًطوأ اهيف ك مرإ ل لاق :لاقف اصوصخ مومعلا اذهل نأ ميه ميهاربإ ملعو

 .60 :1 "لدعلا .ينالجراولا _)1

 188 :1 ةعلط .يملاسلا -(2

 .184 /183 :1 ةعلط .يملاسلا ۔(3
 .138 :1 ىفصتسملا ،يلاَرَعغلا :رظني _(4
 .183 :1 ،ةعلط 5،يملاُسلا-.52 :1 لماش ،شيفطا-.61 :1“لدعلا "ينآلجراولا 5
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 ريي ( د اج : ف م ١ ب ( |

 ُهَتَََتْتَل ا اميف نمي رمأ رتت ع اولاق مهباوج ناكف .امهفتسم .[32:تربكنعلا]

 .[32:توبكنسلا] ه كيرتتلا نم تتاك هتأرما الإ هلمأ

 اوُتذَت نأ مكممأَي هلأ نإ :هناسل ىلع ىتسوُم موقل ىلاعت لاقو

 .اهتعن نايب رخأو .[67:ةرتبلاز ةرق
 باوجلا رخاف ،ةالئصلا تاقوأ نع ه ىبنلا لاس الئاس نأ ةنسلا نمو

 ام ؟تاولصلا تاقوأ نع لئاسلا نيأ» :لاقف ،نيموي ةالص مهب ىلص ىتح

 .(2×ا)!تقو نيذه نيب

 ةجاحلا تقو ىلإ نايبلا ريخأت نع ة ىنلا ةنس يف ةضيفتسم رابخألاو

 . .هيلإ
 نايب ريخات زاوجب اولاقف ،ماعلاو لمجملا نيب قيرفتلا ىلإ مهضعب بهذو

 مث ،هلومش دقتعي مومعلا عماس نأل ،ماعلل صصخملا ريخات اوعنمو ،لمجمل

 لصحي الف لمجملا عماس امأ .لهجلاب ءارغإ اذهف .كلذ فالخب صيصختلا يتاي

 .ءادتبا ىنعملا ماهبنال لهجلا اذه هل

 دعولا يف هوعنمو ،نايبلا ريخات هيف اوزاجاف ،يهنلاو رمألا نيب موق قّرفو
 .ريخأتلا اذه زاوج يف ةلدألا مومعل قرف الو هعوقو باوصلاو .اةاديعولاو

 .ليلد الو ،ليلدلا همزل ةيصوصخلا ىعدا نمو

 ريخأت عنم ىلإ ،ةفينح يبأ باحصا نم ريثكو ةيرهاظلاو ةلزتعملا بهذو
 .(4)الصأ باطخلا تقو نع نايبلا

 باطخلا تقو نع نايبلا ريخات ناب مهجاجتحا ينالجراولا درواو

.3 

 ك م 2 م

 .1509:ثيدح حبصلا تقو لوأ ‘تاولصلا تيقاوم ،يئاسنلل ىربكلا ننسلا _(1

 تقو لواو رهظلا تقو رخآ باب ،تيقاوملا باوبأ عامج .ةالصلا باتك يقهيبلل ىربكلا ننسلا
 .1586: ثيدح رصعلا

 هنع ىلاعت هنلا يضر كلام نب سنأ دنسم .مشاه ينب دنسم نمو لبنح نب دمحأ دنسم

 .12737:ثيدح
 .2: ثيدح .ةالصلا توقو باب .ةالصلا توقو باتك كلام أطوم

 .62 /61 :1 لدعلا .ينالجراولا _2

 .185 :1 ةعلط ،يملاُسلا-. 369 /368 :1 ىفصتسلملا "يلآغلا )3

 .368 :1 ءىفصتسملا ،يلارمغلا _(4
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 ن 1 \: لال ١ لصفل ا 22

 امك .لاحم وهو .مهفي ال نمو ىتوملا باطخ ةلزنمب لمجملاب نيفلكملا ةبطاخمو
 .ةيسرافلاب يبّرَعلا باطخ لاحتسا

 ىتح يبرعلا ءاقبو ،تيملا ءايحإ طرشب ©لاحم ريغ اذه ناب مهيلع ةرو
 دري نأ ىلإ لمجملاب نوبطاخ نحنف .اذكهو ،هّمهفُي نم ءيجي وأ ةيسرافلا مهفي

 قرافلا عم سايق وهو ،غيلبتلا بوجوب هونراقو .هب لمعلا هبوجو نيح هنابب

 .01لكلذك سيل نايبلاو روفلا ىلع بجو لوسرلا ىلع غيلبتلا نأل
 وهو ،يناثلا يارلا حيجرتب ،ةيضابإلا نيب نم ©يبئوَعلاو ةكرب نبا درفناو

 .باطخلا نمز نع نايبلا ريخات عنم
 .ماهنإلاو ةدئافلل باطخلا لعج امنإ ىلاعتو كرابت ةللا نإ» :ةكرب نبا لاق

 ةدئاف ال اب بطاخي ال ميكحلا .بطاخملا دارمو ،رمآلا ضرغ رومأملا ملعيلو

 دوعقلاب ادحا رماي نأ زئاج ريغ هنأ ىرت الأ .هنع مهفي ال امب رمأي الو ؤهيف
 نا نكي مل هدارم نيبي مل اذإف ،هرمأ لثتميل رمأي امنإ هنآل .مايقلا هنم ديري وهو

 ل ،ثكلذك كلذ ناك اذإو .هايإ هفلك اميف هتعاط دقتعي نأ اّيهتي ملو 6هرمأ لثتمي

 بجوي هريخأت نأ مالكلا لصف مامتو .باطخلا تقو نع نايبلا رخاتي نا زج
 دييقتلا ديري وهو ،مومعلاو قالطإلا رهاظب بطاخ اذإ هنأل رهظ ام ريغ داقتعا

 فالخ اودقتعي نأ هدابع مزلأ دق ناك هنع نيبت ةلالدب هنرقي مل مث صوصخلاو

 .(2)(اريبك اولع كلذ نع 1 ىلاعتو ،مهنم هدارأ ام

 لمجملاب فلكملا باطخب دوصقملا نأل . .ملسم ريغ ةكرب نبا هب لدتسا امو

 ةعاطلا ىلع مزعلاو لاثنمالل نايبلا راظتنا مث ،ةنلا دنع نم قح هنا داقتعا
 ناطلسلا قلطم هدابع ءالتبا يف هلو ،امثآ ناك اهريغ ىلع مزع نإف ،باثيف

 : ےس ح رم .,ه .ووم لح .4
 ےرزأكتت مُمَو لنت 1 مم هي عش ال لي الإ وهف ،ءاشي امب مهيلتبي نأ هل

 (23[)3:ءايبنألا]

 يأرلا اذهب ةكرب نبا درفت ىلإ ةيضابإلا ويلوصا رشي مل هنأ هابتنالل تفاللاو

 ،يلارغلا:رظني دودرلاو ةلزتعملاو روهمجلا ةلدأ لوحو .61 :1 ،لدعلا .ينالجراَولا )1
 .188 /183 :1 ءةعلط ،يملاسلا-.62 /61 :1 ،لدعلا ،ينآلجراولا۔ -- 8 :1 ،ىفصتسللا
 .240 :2 ءايضلا ،ييئوَعلا-.71 /70 :1 عماجلا شةكرب نبا 2
 .6 :1 ةعلط .يملاسلا )3
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 : ريستلاذاهتجا:ينالا بآلا

 هصوصنل مهلقنو ئ هباتك نم نيريثك ةدافتسا مغر ،ةلزتعملا فص ىلإ همامضناو

 ىضمو صنلا اذه لقن يذلا يبئوعلا ءانثتساب .مهنم ةقراشملا ةصاخبو .ةريثكلا

 .ديكأتلا وأ درلاب هيلع بيقعت نود

 ظافلألا تالالد قرط :عبارلا ثحبملا
 .موهفملاو قوطنملا ىلإ ىنعملا ىلع اهتالالد قرط ثيح نم ظافلألا مسقنت

 .ىوحفلاو ةراشإلاب هانعم دافتسي ام اهنمو ،هانعم ىلع هقوطنمب لدي ام اهنمف
 نوملكتملا فرعو ماسقألا هذه ديدحت يف نيّنلوُصألا راظنا تددعت دقو

 مهب ىهتنا نإو ؛ةّيِفَنحلا جهنم نع فلتخي تالالدلا هذه ميسقت ين اجهنم
 يف اوفلتخا دق مهنأ ىلع .ةدحوم ميهافمو ةقباطتم ءامسأ ىلإ فاطملا
 .تالالدلا هذه عاونأ ضعبب جاجتحالا

 يناعملا هذه نإف ،اهيناعم ىلع اهتالالد قرط يف ظافلألا فلتخت امكو

 .هنم ةدافتسملا قيرطلا بسجب افعضو ةوق نيابتت

 ين اوذخأ له ؟تالالدلا باب يف ةيضابلا عقوم ام :انه دراولا لاؤسلاو

 ؟اًعم امهب مأ ؟ةّيفَتحلا جهنمب مأ روهمجلا جهنم ا اهميسقت

 :تالالدلا ميسقت ين ةيضابإلا جهنم جهنم

 دقف ،ةزجوم تالالدلا ميسقت يف ةيضابإلا نم نيمدقتملا ةقيرط تناك
 قوطنملا مكح سفن هل تبثي دق هنع توكسلملا نأو موهفملاو قوطنملا اوركذ

 :ىلاعت هلوق ىلإ يبوعلل ةراشإ ينفو ،ةنسلا مأ باتكلا صوصن يف ءاوس ءهب

 بجيف .نهانعم يف نينصحملا نإ :لاق .[4:رونلا ه تتَصَحمْلآ دوت بذلاو
 :ىلاعت هلوق يفو .مكحلا نم تانصحملا فذاق ىلع بجي ام نينصحملا فذاق ىلع

 كيم تكسملا لَع ام فضي نهنم ةمحَتي كرتأ نإَك نصحأ ارقا

 ركذلا رصخ نإو ،اقافتا ةمألا مكح يف دبعلا ا ركذ .[25:ءاسنلا] ئ باَدَصْلا
 .0)دبعلا نود ةمألا

 :ىلاعت هلوق لثم يف رامضإلا ىلإ حتف نب سورمع راشأو

 .251 :2 ،ءايضلا ،ىيئوعلا _(1
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 نايلا:لالا لصملا 72

 .۔ { ےے س ہ۔
 .[184 :ةرقبلا] هرح ِراَيَأ نم ةدف رمس نلع وأ ارت مكنم كاكنمقإل

 هلوق هريظنو .بَرَعلا مالك يف فورعم راصتخا اذهو .رطفاف :رمضملا ريدقتو

 :رمضملا ريدقتو .[63:ءارعشلا] : ىمنت رحنلا كاَصَعَي برضآ نأ :ىلاعت

 .(ا)قلفناف رجحلا برضف
 رامضإلا نم ركذو ،ةكرب نبا دنع ةيانكلاو رامضإلا نع ثيدحلا درو امك

 ينعي [23:ءاسنلا] 4 كناو مهتأ مَكتلَع تمرح : :ىلاعت هلوق

 .[43:ءاسنلا] ه طبآَعلاَنَي مكنم حأ اج تول :هلوق ةيانكلا نمو .نهجموزت
 .(ا2ثدحلا ببس نع ىكو ،عضوملا ركذف

 يف ةيضابإلا ويلوصأ دروأو .ءاضتقالا ةلالدب اقحال رامضإلا اذه فرغو

 ِ .ةراشالاو ءاضتقالا تاحلطصم ةمدقتملا رداصملا
 لقعي امم هنأل لصألا لوقعم ليلد هوجو نم موهفملا ةلالد اوربتعا امك

 ،باطخلا ىوحف :ةعبرأ اماسقأ هولعج دقو .هيلع صني الو صنلا نم مهفُي وأ
 سايقلا وهو ،ةربعلا وأ باطخلا ىنعمو ‘باطخلا ليلدو “باطخلا نحلو
 .افورعم

 ميسقت نيب ذإ يملاسلا ىدل ةصاخبو نيرخأتملا ىدل ميسقتلا لمتكا مث
 .موهفمو قوطنم :نيمسق ىلإ هانعم ىلع ظفللا ةلالد قرطل نيئلوُصألا

 ©روكذملل امكح نوكي يأ .قطنلا لحم يف ظفللا هيلع لد ام قوطنملاف»

 هترابعب لادلل لوانتم ىنعملا اذهب وهو .ال مأ هب قطن ءاوس .هلاوحأ نم الاحو

 .هئاضتقاب لادلاو هتراشإب لادلاو

 نيّنلوُصأآلا ةقيرط يهو ،هتلالدب لادلل انريسفت يف مدقت امب موهفملا اورسفو
 .(4»«ماسقأ ىلإ موهفملا اومسقو .ةيعفاشلاو انباحصأ نم

 ©قوطنملا ماسقأ يف هتلالدب لادلا جردأ رخآ عضوم يف يملاسلا نكلو

 .141 /140 =128 هةنونيدلا سورمع (!
 .ظ3 ،ةيادهلا دعاوق ،يوزنلا .105 /104 :1 عماجلا ،ةكرب نبا _(2
 :1 ،لدعلا ،ينالجراولا-.84=107 .ةلكألا ىسوم نب دابجن-.20 /19 :3 ءايضلا ،ييئوَعلا 3
 . َ .و 7 = .و3 /ظ2 ةلدألا .يِطوثشلملا-.8

 .258 /257 :1 ةعلط يملاسلا _(4
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 نإو ،ةرابعلا وهف هل اقوسم مظنلا ناك نإ مظنلا نم دافتسملا مكحلا» نأ نيبف

 وهف ةغل مظنلا نم اموهفم نوكي نا امإو ةراشإلا وهف هل قوسم ريغ ناك
 .0!«ءاضتقالا وهف اعرشوأ ةلالدلا

 .ةيفنحلا ميسقتب هبش اذه يئو

 :يتآلا بيترتلا قفو ماسقألا هذه لوانتنس اننإف ناك ام اناو

 :قوطنملا ماسقأ 2

 .صنلا ةرابع وأ ،ةرابعلا ةلالد =1

 .صنلا ةراشإ وأ ،ةراشإلا ةلالد =2

 .ءاضتقالا ةلالد =3

 :موهفملا ماسقأ ت

 .ةقفاوملا موهفم وأ ©صنلا ةلالد =1

 .باطخلا نحل =ب .باطخلا ىوحف = :لمشيو

 .باطخلا ليلد وأ ،ةفلاخملا موهفم=2

 .سايقلا وأ حصنلا ىنعم =3

 هنم ءاملعلا فقومو .ةفلاخملا موهفم ةيجح لوح فالخلا ت

 .ةيضابإلا دنع ةفلاخملا موهفم تاقيبطت ت

 :قوطنملا ماسقأ -2

 :صنلا ةرابع وأ "ةرابعلا ةلالد -

 ىدحإب ©صنلا هل قيس ام ىلع لد ام» :اهنأب ةرابعلا ةلالد يملاسلا فرع

 ادوصقم ىنعملا نوكي نأ يأ .مازتلالاو نمضتلاو ةقباطملا ،ةثالثلا تالالدلا

 صنلا لديف .[3:ءاسنلا] هه لَستلاَنَم كل َبااَم رحِكناك إ :ىلاعت هلوقك ،ايلصأ

 .جاوزألا ددعت ةحابإ ىلع هترابعب

 :ةراشالا ةلالد -

 .مازتلالا وأ نمضتلا وأ ةقباطملا ةلالدب قايسلا هل سيل ام ىلع لد ام يه

 .255 /254 :1 ،ةعلط ،يملاُسلا )1

 .255 :1،ةعلط ،يملاسلا _2
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 ن ل \: لوا ١ لصفل ا .

 هنإف .[275 :ةرقبلا]ة ازبرلا مرحو عتملا هأ َلَحآوإل ةيآ ،ةقباطملا لاثم =

 .ةقباطملا ةلالدب ةمرحلاو لحلا نايب ىلإ ةراشإ

 امنإ ناك اذإ .قلاط هل ةأرما لك :هتأرمال لجرلا لوق ‘نمضتلا لاثمو =

 .ةبطاخملا ريغ قالطل مالكلا اذه قاس

 ةراشإ هنإف .[233 :ةرقبلا] 4 َنضنر هل دوللا لوت ةيآ "مازتلالا لاثمو =

 لحم وهو ،كلملل ال صاصتخالل انه ماللا نأل ،ءابالل بسنلا توبث لإ
 .0«البسنلا نايبل ال ععضرملا ةقفن بوجو نايبل ءاج قايسلاو .عامجإ

 .[37:ةبوتلا]ةئ رفُكنآ ىف ةداز ثحلا امك :ىلاعت هلوق هنمو =

 يفوُسلا بقعو .روهشلا نم هريغو رفص ىلإ مرحملا ميرحت برعلا ريخات هانعمو
 دافتسم اذهو .اة)رفك ماكحألا ليدبت نإ ةيضابإلا لوقل ةجح اهناب ةيآلا ىلع
 .ةراشإلا ةلالد نم

 ينلا نم سينألا ظحلا هكل متي َيَح اوبرشاو اولكو :ىلاعت هلوق يفو =
 عامجلاو بارشلاو ماعطلا ةحابإ ىلع ةلالد .[187 :ةرتبلا1:رجتلَم روسكلا

 ردقب عزني عماجملا نكلو .رجفلا نم ضيبألا طيخلا نيبت ىلإ هلك ليللا ةد
 ثيدح اهصصخ ،ةماع ةراشإلا ةلالدف .مميتلا وأ ةبانجلا لسغ ىلإ لصي ام

 .ة)(ارطفم حبصأ ابنج حبصأ نم» :لاق ت ينلا نع ةريره يبا

 .256 :1.ةعلط ،يملاسلا _(ا
 .109 ،تالاؤسلا ،يفوُسلا 2

 .81ص ،1ج .315 ثيدح .51 باب حيحصلا عماجلا عيبرلا (3
 "مصي الف" ظفلو "هل موص الف" ظفلب دروو
 ءاملعلا فلتخا دق امم مايصلا يف ةحابملا لاعفألا باوبأ عامج "مايصلا باتك .ةميزخ نبا حيحص

 .1875:ثيدح بنجلا كردأ اذإ موصلا نع رجزلا يف يور ربخ ركذ باب ،يف
 نم ربخلا اذه عمس ةريره ابأ ناب نايبلا ركذ ،بنجلا موص باب {موصلا باتك ،نابح نبا حيحص
 .3545:ثيدح لضفلا
 ،ثيدحلا اذه يف دهاجم ىلع فالتخالا ركذ ،مايصلا درس "مايصلا باتك ،يئاسنلل ىربكلا ننسلا
 .2898:ثيدح
 .7226: ثيدح ،هنع هنلا يضر ةريره يبا دنسم .مشاه يب دنسم نمو لبنح نب دمحأ دنسم
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 7 ريتلاذاهتجا:يناتلا باتلا

 .ةيضابإلا ىدل دمتعملا لوقلا وهو

 هنأل 8قّرلا ف ةريي ال هتباتك نع زجع اذإ ب فمئاكملا نأ ةيضابإلا ىريو =

 ريغ بهذ امنيب .ءامرغلا نم ميرغ وه امنإو {ةبتاكملا هيلع تعقو موي نم ح

 .هيلع ام ةؤُي مل ام قرلا يف لظي هنأ ىلإ ةيضابإلا

 .مهرد هيلع يقب ام دبع هنأ ةشئاعو تباث نب ديزو رمع نع كلذ ىوريو

 عم هل لعجو ةاكررلا لام يف ابيصن هل مسق لاعت ةلا نأ ةيضابالا ة ةجحو

 7 املف .اقافتا نوكلمي ال مهنأل ،ديبعلل ىطعي ال لاملاو .امهس رارحألا ٨

 ٍةَمَلَوُمْلَا هتلع يلماو نيكسملاو ةَرَمشلل ثَكَدَصلا امإ !ان :ىلاعت 1

 ق ةكيرت ليملا نباو قآ ليس فيفر مركلاو باقرلا يفو مول
 رارحأ مهنأ ىلع هتراشإب صنلا لد .[60:ةبونلا] : يكح يلع 1
 .2)مهتبتاكم ذنم

 :ءاضتقالا ةلالد -

 مالكلا قدص هيلع فقوتي ادوصقم رمضم وهف هئاضتقاب لادلا امأ

 .ة)هازلتسالا قيرطب الإ نوكي الو .ةيعرشلا وأ ةيلقعلا هتحصو

 يأ .ا4)نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع عفرا :ةث هلوقك .ةغل مالكلا قدص =

 .نايسنلاو إطخلا مثإ

 ه اهفات ىلا َةَيَرَمَلالََنَو % :ىلاعت هلوقك ،القع مالكلا قدص =
 .ةيرقلا لهأ يأ .[82:فسوي]

 لبق مايصلا عمجي مل نمل مايص ال» :ةقث هلوقك ،اعرش مالكلا قدص =

 .280 /279 :1 شةنودملا ۔ىناسارخلا _(1

 .279 /278 :1 ،ةنودملا ،يناسارخلا _(2
 .257 :1 ةعلط يملاسلا -)3

 ةللا نإ لاق ه يبنلا نع ساُبَع نا نع» هجام نبا هجرخاو .ظفللا اذهب ثيدحلا دري ۔(4
 3 . ٢٬هيَلَع اوُهركتسا اَمَو ناَنْنسنلاَو اطخلا يتمأ ¡ نع عضو

 .2041: ثيدح ،يسانلاو هركملا قالط باب .قالطلا باتك .هجام نبا ننس

 ۔'هيلع اوهركتسا امو & نايسنلاو ى اطخلا يتمأ نع زواجت دق هنلا نإه :ظفلب رذ يبا نع هجرخأو

 .2039: ثيدح ،يسانلاو هركملا قالط باب ،قالطلا باتك هجام نبا ننس
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 ن ال \: لا ١ لصفل ١ ج2
.« 

 .(2)ا!دجسملا ف الإ دجسملا راجل ةالص ال» :هلوقو .ةحصلا يفنل 8‘ا)ارجفلا

 قئاقح يفن نأل .اعرش مالكلا ماقتسا امل ريدقتلا اذه الولو .(ة"لامكلا يفنل

 يفن رذعت 1 يعرشلا اهدوجو يفن مزلتساف نكمم ريغ اهعوقو دعب ءايشألا

 .يعقاولا اهدوجو

 :باطخلا ةلالد -

 .باطخلا ىوحف وأ ‘باطخلا موهفمب هنع ربعي ام يهف باطخلا ةلالد اما

 .موهفملا ماسقأ نمض هنايب يتايو

 :موهفملا ماسقأ -3

 ةقفاوملا موهفم 7

 يه صنلا ةلالد نأ ىلع اوحلطصا مهنكلو "موهفملا وه هتلالدب لادلا

 .ةفلاخملا موهفمل باطخلا ليلدو ،ةقفاوملا موهفم

 قوطنملا مكح توبث ىلع ظفللا ةلالد» وه ةقفاوملا موهفم فيرعتو

 درجمب كردي ىنعم يف امهكارتشال .اتابثإ وأ ايفن هل هتقفاومو ،هنع توكسملل

 وهف هب قوطنملل ايواسم هنع توكسملا ناك نإف .داهتجاو ثحب نود ةئللا

 .)باطخلا ىوحف وهف هنم مكحلاب ىلوأ ناك نإو ؤباطخلا نحل
 :باطخلا ىوحف :1

 نود روكذملا ىنعملا هيضتقي يذلا» :هنأب باطخلا ىوحف ينالجراولا فرع
 هيلع هبن ام :ليقو .هيبنتلا ةهج نم ظفللا هيلع لد ام وه» وأ .(5)اركذ ام

 .(6)«هانعمب ظفللا

 .افوقوم رمع تنب ةصفح نع ثيدحلا اذه ةنسلا بتك تدروأ _(ا
 ةصفح ربخل نيلقانلا فالتخا ركذ ،روحسلا ىلع ثحلا .مايصلا باتك ،يئاسنلل ىربكلا ننسلا
 .2605: ثيدح كلذ يف

 .1942:ثيدح باب .مايصلا باتك .ينطقرادلا ننس

 .52ص .1ج .256ثيدح .4 دجاسملا باب .ةالئصلا باتك حيحصلا عم اجلا ٠ عيبرلا 2

 .257 :1 :7 :يبالا 3
 .608 :1 صوصنلا ريسفت .حلاص بيدأ دمحم-.259 /258 :1 ةعلط ،يملاُسلا _(4
 .و 114 ؤتباوج ،يبرجلا ديعس-.18 :1 لدعلا .ينآلجراولا ۔(5

 .107 ،ةلكألا ىسوم نب داجن _(6
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 الو تأ آمسَف لمت لقو نيدلاولل فيفاتلا ميرحت ةيآب عونلا اذه لمو ا
 .يهلا ىلوا لتقلاو ىذألاو برضلاو متشلاف .[23:ءارسإلا] اممهرَمَتن

 و .كلذب ةبسانملا يف هتيدشأل قوطنملا نم مكحلاب ىلوأ توكسملاو
 .0!)اعطق هنم مهفي امم مالكلا ىوحف نأل ىوحفلاب

 .هيبنتلاب مهضعب هيمسي كلذلو 6ىلعألا ىلع ىندألاب هيبنتلا باب نم وهو

 رانيدلاف .[75 :نارمع لآ] : راظنقي ُهنَمأَت ننم بتكلا لمآ نم و :ىلاعت هلوقك

 .'2)كيلإ هيدؤي نأ ىرحأ مهردلاو

 بهذف ؟اسايق مأ ةغل كلذ ملعي له موهفملا اذه لصأ يف فلتخا دقو
 نم هنأ ىلإ نورخآ بهذو .ةللا ةلالد نم مهدنع وهو ‘هدامتعا ىلإ ةيرهاظلا

 ءارسإلا ةيآ يف فيفاتلاف .يعفاشلا هيمسي امك يلج سايق هنكلو ،سايقلا باب
 كلذو ،ىندألا وه يذلا هانعمب هيلع لولدم وه امنإو ؤبرضلل لوانتم ريغ
 .(سايقلا سفن

 :باطخلا نحل =2

 لام قارحإ ميرحتك .مكحلا ف قوطنملل ايواسم هنع توكسلا نوكي دق

 مل نتملا لوم توفت بذلا يط هلكا ميرحت ةيآ نم موهفملا ميتيل

 لكألاو .[10:ءاسنلا] ة ابيس ےرؤكصَيَسَو ات ةيزوأ ىف نولكأي امإ

 ىلإ هنع توكسملا مكح اوةرف» .مكحلا يف ءاوس اهلك فالتإلاو قارحإلاو
 هنم لكأ نَم ،ميتيلا لام عيمج يف هجوتي ديعولا نأب اومكحو ،هب قوطنملا مكح

 .(4)«كلذ ىلع اسايق "هتباد بكر وأ ،هبوث سبل وأ

 :ىلاعت هلوق نم اذوخأم باطخلا ىنعمو باطخلا نحل ىمسي اذهو

 .[30:دمح] ه لوقلا نحل يف رمهَتَقرَعََلَو
 هضراعي مل اذإ امهلولدمب حطقلا باطخلا نحلو باطخلا ىوحف مكحو

 ء

 .259 :1 ،ةعلط ،يملاُسلا-.18 :1 ،لدعلا ،ينآلجراولا _(1
 .ظ114 باوج ،يبرجلا ديعس-.و 7 ،ةلدألا ،يِطونشلملا- .107 ةلكألا ۔ىسوم نب داجن _(2

 .107 ةلكألا ىسوم نب داجن _(3

 .21 :3 ،ءايضلا ۔ىيئوعلا _(4
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 رج ناببلا:لؤالا لصفلا 72

 .(ا)قوطنملا

 ةلالد وه باطخلا نحل نأ لإ ةيضابإلا يمدقتم روهمج بهذ امنيب ،اذه

 متي ال يذلا ريمضلا وه وأ .مالكلا ةحص هيلع فقوتي ام يهو ،باطخلا

 ىتآ عي قآ اميت منم ن كنك لت مرحملل قلحلا ةيآب هل اولمتمو .هب الإ مالكلا

 :فوذحملا ريدقتو .[196 :ةرتبلا] ه كش ؤ ٍةَكَدَص 7 مام نق ةَيذْفَك ۔هيأت نق

 .ءاضتقالا ةلالد يف ةروكذملا ةلثمألا نم اذه ريغ اودروأ امك

 (باطخلا ليلد) :ةفلاخملا موهفم -

 مكحلا قيلعت :ليقو .هادع امع قوطنملا مكح ءافتنا وه باطخلا ليلد

 .قهفالخب هادع ام نأ ىلع لديف ،ءيشلا يتفص دحا ىلع

 اهب قلعتملا ةفصلا ادع امع مكحلا يفن يضتقي هنأب ينالجراَولا هفرعو

 .ةلثامملا ىلع ىنبم سايقلاو .سايقلا "سكعب باطخلا ليلد نآ ركذو .اهتوبث

 ادع اميف مكحلا وه باطخلا ليلد نأك .ةفلاخملا ىلع يببم باطخلا ليلدو

 .'5ةروكذملا ةفصلا هبش ىلع لمحلا سايقلا نأكو ةروكذملا ةفصلا

 .[6:تارجحلا] ه انيبف ايديا . واك ركءاج نإ > :ىلاعت هلوق كلذ ةلثمأ نمو
 .نيبتي مل لدع ءاج نإ :باطخلا ليلدو

 .ةفولعملا يف ةاكز ال هنآ ىلع هليلد .'ه٢اةاكز منغلا ةمئاس يف» :هوق هلوقو

 ريغ لتق باطخلا ليلدب تبثف نيلصملا لتق نع يهنلا اق يبلا نع ءاجو
 كرات ةباتتسا ،بهاذملا لك نم ةمألا فلس رثكأ هيلع يذلا نكلو .نيلصملا

 _ ه

 .259 :1 ةعلط ،يملاُسلا _(ا
 ةلكألا 6كىسوم نب دايغ۔.20 :3 ءايضلا ©ييئوَعلا- .18 :1 ثلدعلا .ينالجرالا 2

 .و4 باوج ،يبرجلا ديعس-.8 /7 عضولا ،يئوانجلا- .ظ7 ةلدألا 6يطونثلملا-. 108 /107

 .ظ114/و34 ©باوج ،يبرجلا ديعس-.8 ةلكألا ىسوم نب داب _(3

 .179 :2 "لدعلا ،ينآلجراولا 4
 .176 :2 ،لدعلا .ينآلجزاولا -(5
 !ةاش ةاش نيعبرأ تغلب اذإ منغلا ةمئاس يف» :ظفلب درو _(6
 .600:ثيدح رقبلا ةقدص يف ءاج ام باب ،ةاكرلا باتك ثكلام أطوم
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 , ريتتاذاهجا:نالاباللا

 .(!)هقنع تبرض الإو .ىلصو عدتراو بات نإف .ةالصلا

 هف دروأو باطخلا ليلد مومعلا تاصصخ نيب نم ينالجراولا لعجو

 .(2)رصحلاو ةياغلاو ةفصلاو طرشلاك ةفلاخملا موهفمل ةديدع اعاونا

 (سايقلا) :صنلا ىنعم

 .ءافخلاو ءالجلا ثيح نم عاونأ ىلع وهو .سايقلا صنلا ىنعمب دصقي

 ىلع ةَمآلا تناكو .(ة»هيلع موق دبع يف هل اصقش قتعأ نم» : هلوق هنمو

 نانسولا نوكيف .نابضغ وهو يضاقلا يضقي ال» :هلوقو .دبعلا ىنعم
 . .هانعم يف ناشطعلاو

 .دحلا يف دبعلا ىلع ةمألا سايق ةجردلا يف اذه ىليو

 يف ربلا ىلع زرألا سايقو .ةمرحلا يف رمخلا ىلع ذيبنلا سايق هيليو
 .(5ةاكؤلا

 .354 :1 رطانقلا كىلاطيجلا _(

 .188 /179 :2 ،لدعلا ،ىنآالجراولا _(2
 .ةبراقتم ظافلاب ننسلا باحصاو ناخيشلا هجرخأ _(3
 "نينثا نيب ادبع قتعأ نم :لاق ةه يئلا نع " هنع هللا يضر هيبأ نع 6 ملاس نع» :ي يراخبلا ظفلو

 !قتعي مث هيلع موق ارسوم ناك نإف
 .2405: ثيدح نينثا نيب ادبع قتعا اذإ باب ٥قتعلا باتك .يراخبلا حيحص

 هل انصقيش َقتغأ نَم لاق يت يبنلا نع هئَع هنا يبضَر ةريره يبأ نَع» يراخبلل يرخا ةياور يفو
 .اهيلع قوقنثَم َرْيَغ عنمتس الإو َلاَم هل ناك نإ هلُك َقغأ دبع يف
 .2380: ثيدح ©لدع ة هميقب ءاكرشل نيب ءايشألا ميوقت بآأب ةكرشلا باتك .يراخبلا حيحص

 مكَح يضقي ال لوقي ةخ يبنلا تعمَسا» :لاق ةركب يبا نع يراخبلا دنع ثيدحلا صن (4

 ."نابضغ وُهَو نينثا نيب

 .6759: ثيدح نابضغ وهو يتفي وأ يضاقلا يضقي له : باب .ماكحألا باتك .يراخبلا حيحص

 ."نابضغ َوُهَو نينثا ني ر يضاقلا يضقي ر ال» يئاسنلاو دمحأ دنع هصنو

 ةدلك نب ثراحلا نب عيفن ةركب يبأ ثيدح "نييرصبلا دنسم لوأ "لبنح نب دمحأ دنسم
 .19914:ثيدح
 .اهيف ءاضقلا بانتجا مكاحلل يغبني يذلا لاحلا ءاضقلا باتك ث،يئاسنلل ىركلا ننسلا

 .5782:ثيدح
 ."نابضغ وهو نينثا نيب مكحلا يضقي ال» :دواد يبأ ظفلو

 .3133:ثيدح نابضغ وهو ىضقي ىضاقلا باب ةيضقألا باتك دواد ىبأ ننس
 .84 .ةلكألا .داج۔.20 :3 ،ءايضلا ،يبئوَعلا _(5

380 
  

 



 نايلا:لؤالا لصلا 3
 .سايقلا عوضوم يف ثحبلا نم اهبيصن اياضقلا هذه تلان دقو

 :ةفلاخملا موهفم ةيجح ۔-4

 ىلإ مهروهمج بهذف .ةفلاخملا موهفمب دادتعالا يف نويلوصألا فلتخا
 امنيب ؛ما)هاكحألا نم اريثك هب اوطبنتساو تالالدلا قرط نم اقيرط هرابتعا

 اضيأ ةّيِفَنحلا يأر بسنو .)ةدسافلا تاكسمتلا نم هوربتعاو .ةيفنحلا هافن

 .ة)ينالقابلاو يلاَرَعلاو يشاشلا لافقلاو حيرش نبا لإ
 يف روهمجلاو ةيفنحلا نيب فالخلا رهوج ةفلاخملا موهفمب لمعلا ربتعيو

 .تالالدلا باب

 يرهاظلا مزح نبا هيلإ بهذ لب ،فقوملا اذه يف مهدحو ةيفنحلا سيلو
 :يلازغلا لوق رهاظ وهو ،ينالقابلا يضاقلا مهسأر ىلع نيملكتملا نم ةعامجو

 .4!هجوأل ا وه هل ةلالد ال ةفلاخملا موهفم رابتعا نإ»

 بّلغئو ةديبع وبأ ةغللا ءاملع نم .موهفملا اذهب لوقلا يلإ بهذ امك
 .(ةك)دريملاو

 طابنتسال اقيرط ةفلاخملا موهفم دامتعا يف روهمجلا عم ةيضابالاو

 .ماكحألا

 اضيأ لدت ،قفاوملا اهموهفمو اهقوطنمب لدت امك ظافلألا نأ مهتجحو =

 .فلاخملا اهموهفمب
 لحم يف مكحلا مهف دنتسم نأ يف نايقتلي ةفلاخملا موهفمو ةقفاوملا موهفمف

 نإف ؛هريغ نود ركذلاب قطنلا لع صيصخت ةدئاف ىلإ رظنلا وه امنإ توكسلا
 اهنإف توكسملل قوطنملا مكح لثم ديكأت ةقفاوملا موهفم يف ةدئافلا هذه تناك
 .توكسملا نع قوطنملا مكح لثم يفن ديكأت ةفلاخملا موهفم ف ودغت

 ے ء - س ص م و < < 2

 .[92:ءاسنلا] :4 ةَسممَؤَم ٨بدر ررحتف اًَمطَح اًكِمْؤَم َزَتَك مو ) :ىلاعت هلوقف

 .191 :2 ىفصتسملا ،يلارغلا _(1
 .256 :2 رارسألا فشك يراخبلا زيزعلا دبع 2

 .256 :2 رارسألا فشك يراخبلا زيزعلا دبع _(3

 .192 :2 ۔ىفصتسلملا ،يلاَرغلا _)4

 .179 :2 لدعلا .ينآلجراَولا ۔(5
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 72 ريستلاذاهتجا :ىناتلا بابلا

 فلاخملا هموهفمب ديفيو ،إطخلا لتقلا ةرافك يف ةنمؤملا ةبقرلا ءازجإ هقوطنمب ديفي

 .'!)ناميإلا وهو اهيف ربتعملا فصرلا مادعنال ةنمؤملا ريغ ةبقرلا ءازجإ مدع

 بڵلغئو دربملا لاثمأ ةغللا ةمئأ لوق هنأ يأرلا اذه باوص يكزي اممو =

 يور دقو .برعلا ناسل دعاوقو ،لامعتسالا فرعل قفاوم وهو .ىعفاشلاو

 .يشلا تفص ىدحإب مكحلا تقلع اذإ بّرَعلا اندجو انإ" :هلوق ةديبع يبأ نع
 .(2)(هفالخجب مكحلا كلذ ادع ام دجن ،ناتفلتخم ناتفص هل امم

 هلوق نم اومهف دقف عراشلا صوصنل مهريسفت يف ةباحصلا مهف وهو =
 تور ىتح .لازنإلا مدع دنع لسغلا بوجو يفن.اة»اءاملا نم ءاملا امنإ» :ةف

 ىلع هب اومكحف .اه»لسغلا بجو دقف ناناتخلا ىقتلا اذإا ثيدح هن ةشئاع

 .(ةللوآلا ثيدحلا هدافأ يذلا ةفلاخملا موهفم
 ؟انمأ دقو رفسلا يف رصقن انل ام» :باطخلا نب َرمع ةيمأ نب ىلعي لأسو

 نإ ةوكَصلا تم اسمن نآ عات زمكتتع ىبلق ضرألا يف عادر له :لوقي هللاو
 تبجع امم تبجع دقل :رمع هباجأف .[101: ءاسنلا اوك نلا ا مكتيقب نآ ث لفح

 اولبقاف مكيلع اهب ةنا قدصت ةقدص :لاقف ة ةللا لوسر تلأسف هنم

 .360 2 .ينالجراولا بوقعي وبأ وجاب _(1

 .179 :2 "لدعلا .ينآلجراولا _)2

 .544: ثيدح ءاملا نم ءاملا امنإ باب .ضيحلا باتك . .ملسم حيحص )3

 ،ءانمإلا نم لسفلا باجمإ باب ،ةبانجلا لسغ باوبأ عامج ءوضولا باتك ةميزخ نبا حيحص

 .234:ثيدح

 .ةشئاع نع قازرلا دبعو ةجام نباو نابح نباو عيبرلا هجرخأ _(4

 "لزني مل وأ لجرلا لزنأ بجاو لْسْعْلاَف نائاتخْلا لا اذإه :عيبرلا ظفلو
 .1ج .135 ثيدح ءءوضزلا عماج باب 20 ،ةراهطلا باتك . .حيحصلا عماجلا بيبح نب عيبرلا

 .65ص

 انركذ ام ةحصب حرصي ناث ربخ ركذ ،لسغلا باب ثةراهطلا باتك نابح نبا حيحص

 .1199:ثيدح

 ىقتلا اذإ لسغلا بوجو يف ءاج ام باب .مميتلا باوبأ ءاهننسو ةراهطلا باتك هجام نبا ننس

 .605:ثيدح .ناناتخلا

 .7223: ثيدح مايصلا لطبي نم باب مايصلا باتك ،يناعنصلا قازرلا دبع فنصم

 .196 :2 ،ىفصتسملا ،يلاغلا _(5
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 ظ 3: ناتيلا :ىالا لصفلا

 .(1 )!هتقدص

 اذإف ،رفسلا يف رصقلل ربتعم ديق نمآلا مدع طارتشا نأ ىلعيو رمع مهف دقن

 ينلا مهرقأ مث .ةالئصلا مامتإ بجاولا ناكو رصقلا ةصخر تفنتنا ديقلا اذه دقف

 .ميركلا ةللا نم ةصخر رصقلا نأ نيبو "ميلسلا مهفلا اذه ىلع ة
 باوص ىلع لدي امم ،موهفملا اذهب نودتعي اوناك حاحقأ برع ةباحصلاف

 ذإ ؛هقالطإ ىلع سيل رمآلا نكلو .صوصنلا ريسفت يف هدامتعاو ،هب ذخألا
 نوكي ناو ؛ةفلاخملا موهفمب ذخألا ةمالس نمضت ةقيقد طورش ةاعارم نم دبال
 هضراعي ال نأو ©ىئلم ال اربتعم اهب قوطنملا ةياغلا وأ طرشلا وأ فصرلا
 لمعلا طورش يف طوسبم كلذو .ةيعرش ةدعاق وأ ،هنم ىوقأ موهفم وأ قوطنم

 .02ةفلاخملا موهفمب

 داريإ يف ضافاو ،موهفملا اذهب جاجتحالل نيركنملا فقوم يلازغلا ىتبتو
 . مهتلدأ

 اذإو ،ةقفاوملا موهفمو قوطنملا ىلع ةرصاق ظافلألا ةلالد نأ مهدمتعمو =

 .ةفلاخملا موهفم نم ادافتسم كلذ سيلف توكسملا نع قوطنملا مكح ىفتنا

 ةءاربلا وأ ةيلصألا ةحابإلا وأ .يلصألا مدعلاك رخآ ليلد ىلإ عجار وه لب
 .(ا3كلذ هباش ام 7 ةيلصألا

 .هرابتعا مدع ىلع ليلد ةفلاخملا موهفم نع لاؤسلا نسح نإ . :اولاقو =

 ينبرض نإف :هل لاقي نأ نسحي ،هبرضاف ادماع ديز كبرض نإ :رخآل لاق نمف
 ةفلاخملا موهفمب مالكلا يف الخاد أطخ براضلا ناك ولو ؟هبرضافأ ،ائطاخ

 اهرصقو نيرفاسملا ةالص باب ،اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك ،ملسم حيحص ا
 .1143:ثيدح

 ةالصلا رصق لوبقب رمألا ركذ .ةالصلا يف ثدحلا باب ،ةعامجلاو ةمامإلا باب ،نابح نبا حيحص
 .2786: ثيدح 3ةقدص نم وه ذإ رافسألا يف

 .1027:ثيدح كرفاسملا ةالص باب رفسلا ةالص عيرفت ةًالئصلا باتك 5دواد يبأ ننس
 .1061:ثيدح رفسلا يف ةالصلا مصقت باب .ةأالئصلا ةماقإ ب باتك !هجام نبا ننص

 نمو : باب قه هنلا لوسر نع نآرقلا ريسفت باوبأ ۔حئابذلا .حيحصلا عماجلا يذمزلا ننس

 .3043: ثيدح ءاسنلا ة هروص

 .679 /672 :1 .صوصنلا ريسفت .حلاص بيدأ دمحم.د :طورشلا هذه ليصفت ف رظني 2

 .667 :1 صوصنلا ريسفت .حلاص بيدأ دمحم.د _(3
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 ج رييتتلا داهتجا :ىناتلا بالا

 .(!)احيبق هنع لاؤسلا ناك

 نم تامرحملا يف ىلاعت لاق "موهفملا اذه لامهإ نآرقلا يف درو دقو =

 ةمألا تعمجو .[23:ءاسنلا] ئ مشكروُجُح ىف ىتآ ُمُككتبَرَو ن :ءاسنلا

 الو .روجحلا جراخ مأ روجحلا يف نك ءاوس ،بلئابرلا حاكن زاوج مدع ىلع
 .")ةيآلا يف دراولا روجحلا ديق نم دافتسملا موهفملل رابتعا

 .دوسألا ماق" :كلوقف ؤفوصوملا ريغ يفني ال ةفصلا يذ نع ربخلاو =

 الإو "ضيبألا نع توكس وه لب ؛ضيبألا نع هيفن ىلع لدي ال "جرخ وا
 ةفصلاف .هتكئالمو افأ نع ملعلل يفن هنأل 5ارفك "لاع ديز" :كلوق ناكل
 قرف الو .صاخشأل ا فيرعتل مالعألا ءامسأ نأ امك طقف فوصوملا فيرعتل

 :هلوق نيبو ©منغلاو رقبلا نع ةاكؤلا يفن يف ت)«ةاكز منغلا يف» :ةتف هلوق نيب

 .اك)ةفولعملا نع ةاكًرلا ىفن ةز يف (4)«ةاكز منغلا ةمئاس يف)

 :ةفلاخملا موهفمل نيركنملا ةلدأ ةشقانم -

 ءارآ اهنأ ىلع زيكرتلا وه موهفملاب نيلئاقلا ةلدأ دقن يف يلازغلا دمتعم ناك

 اهب جتحي الف رتاوتلاب لقنئ ملو عامجإب تسيلف عطقلا ةح غلبت مل صاخشا
 .(هلوُصألا تابثإ ف

 اهنكلو ،ةينظ ةلدأب تتبث :بث لوصألا دعاوق نم اريثك نإف . .ملسم ربغ اذهو

 ةيلمعلا رومألا يف نودبعتم نحنو .نيقيلا ةجرد انايحأ اهعومجمب غلبت ،ةرفاظتم
 .نيقيلا ملعلاب ال "نظلا ةبلغب

 لب "تافصلاك ءامسألا لعجي يوغللا عضولا نأ يلازغلل ملسن ال امك
 اوغل تافصلا كلت ركذ ناكل الإو ءال كلذ سيلو ،ميهافم تافصلل

 .192 :2 ،ىفصتسملا ،يلارغلا _(1
 .180 :2 ،لدعلا ،ينآالجراولا _(2
 .ةاكزلا اهيف ببحت ىتلا لاومألا نمض منغلا نييعت هانعمف حص نإو .ظفللا اذهب هدجا مل _(3
 .اهيف ةاكزلا توبثل موسلا فصو طرتشت يتلا صوصنلا تءاجو

 !ةاش ةاش نيعبرأ تغلب اذإ منغلا ةمئاس يف» :ظفلب درو _(4

 .600:ثيدح .رقبلا ةقدص ف ءاج ام باب ةاكزلا باتك كلام أطوم

 .193 :2 ،ىفصتسملا ،ىلارَغلا _(5
 .198 /194 :2 كىفصتسملا ،ىلارغلا _(6
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 ن ايل \: لوال ١ لصفل ٦2 ١

 .نايبلاو ةغالبلا يف ةجحلا وهو ؛ميكحلا ةلأ مالكب فيكف ،ءاحصفلا هنع هزنتي
 ءيش الو ةفلاخملا موهفم وه دويقلاو تافصلا كلت نم دافتسلملا موهفملاو

 .ىرخأ ناعم ىلإ قايسلا هفرصي نأ الإ .هريغ

 هيلع سايقلاف باطخلا ليلد امأ :ينالجراَولا لاق طباوضلا هذهل ةاعارمو

 تح تلؤأ َركنوؤت :ىلاعت هلوقف .تالطبملا هضراع مل ام ،قثوا هب مكحلاو ،يل

 نع لماحلا مكح فالتخا تبثي .[6:قالطلا] ؛َنُهَلَحَرَعَصَي ح َنرتَع اوق

 ناينعملا ناكل لمحلا تاذ ريغ ىلع قافنإلا طوقس انل مهفني ل ولو .لئاحل مكح

 .0!)«ةدئاف الو صيصتنتلاو صيصختلا عقيف .ف قافنإلا يف ةدحاو ةباثمب

 وأ ريفنتلل ديقلا درو اذإ هب لمعي ال ةفلاخملا موهفم 77 لصاح قافتالاو

 .كلذ هباش ام وأ ،لاؤس نع اباوج ءاج وأ ،بلاغلا جرخ جرخ وأ "ميظعتلا
 ةاعارم عم هب ذخألاف .ةفلاخملا موهفمب لمعلا طورش يف ىفوتسم اذه لكو
 ام اذهو .ناسللا ةمئأو ةباحصلا مهفو ةّخْألا دعاوقو قفتي رمأ طورشلا هذه

 ةْخألا دعاوق قفو ماكحألا طابنتسا يف داهتجالل ءاملعلا مامأ احيسف لاجملا حيتي

 ةياعرو .عراشلا ةدارإ يرحت عم ؛لوسرلا اهب ثدحتو نآرقلا اهب لزن ىتلا

 .عيرشتلا دصاقم

 ةيضابإلا تاداهتجا يف ةفلاخملا موهفم 6

 ةصاخبو .ةفلاخملا موهفم اهدنتسم لئاسمب ىألم يضابإلا هقفلا بتك
 .(2)رصحلاو ةياغلاو ةفصلاو طرشلا موهفم

 ِ :طرشلا موهفم -

 ةالصلا ترضح اذإ» ثيدحلل تقولا لوخد لبق ناذألا زوجي ال :اولاق =
 لوخد دعب الإ ناذألا زوجي ال نأ هرهاظ بجوي ربخ اذهو .ة١ااميقأو انذاف

:3 

 .352 :3 "لدعلا .ينالجراَولا _۔(1
 .ظ114 /و114 ©باوج ،يبرجلا ذيعس _(2
 امهقوف امف نانثا : باب .ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باوبأ ،ناذألا باتك "يراخبلا حيحص ۔ا(3
 .638:ثيدح .ةعامج
 .975:ثيدح ؛ةمامإلاب قحأ نم باب ةالئصلا ةماقإ باتك هجام نبا ننس

 .15325:ثيدح ،ثريوحلا نب كلام ثيدح ©نييكملا لدنسم لبنح نب دمحأ دنسم
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 !يهنلا ةلمج نم اصوصخ رجفلل تقولا لبق ناذألا زاوج ناكو ‘تقولا
 هيف عئابلا نأ ىلع اعيب لجرلا ىرتشا اذإ بيعلا رايخ يف اوفلتخاو =

 نم رثكأ رايخ الو ،دساف عيبلا نأ ىلإ زيزعلا دبع نبا بهذف .ارهش رايخلاب
 ةثالث ىلإ رظنلاو رايخلاب وهف ةلقحم ةاش ىرتشا نم» يوبنلا ثيدحلل ؛مايا ةثالث

 :لوقي عيبرلا ناكو .ارمت نم اعاصو اهةر ءاش نإو اهكسما ءاش نإ ؛مايا
 شيفطا خيشلا حّجرو .هيلع طرتشا ام ىلع وأ .ةنس وأ ارهش 5زئاج هلك رايخلا

 ثيدحلل سيلو ،ةحابإلا لصأ ىلع وهو ،هيفاني ال ثيدحلا نأو ،عيبرلا يأر
 .(ة)ةفلاخم موهفم

 هنأ سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ىور ءامإلا حاكن يفو =
 نم دافتسم وهو .4)«مكنم تنعلا ىشخي نمل الإ ةمألا حاكن لحي ال» :لاق

 ِتكَصحُملا حكني نأ الوط مكنم عطت مل نمو ل ءاسنلا ةيآ موهفم
 مث [25:ءاسنلا] ئ تكموُمَلا مْكَييتَك نت مكنم تنم امت نمق تنتمؤُملا

 .[25:ءاسنلا] ه َتَتَمَلآىِشَحع نمل كلاد ةيآلا رخآ يف لاق
 يلاكلا لاملا وهو ،لْوطلا مدع :نيطرش ةمألا حاكن ةحابإل طرتشا اذهلو

 ناذه دجوي مل اذإف .انزلا يف عوقولا وهو ،تنعلا ةيشخو .ةرحلا جوزتل
 .حاكنلا اذه هل حي مل ناطرشلا

 .باجيإلا ىلع ال بيدأتلا ىلع ةيآلا نأ ىلإ ةكرب نبا بهذو

 ىلع اسايق ،هحاكن خسفي له كلاملا دجو مث اهطورشب ةمألا حكن اذإو

 .442 /441 :1 ،عماجلا ،ةكرب نبا _(1

 ةلفحم ةاش ىرتشا نم : لاق هنع هنلا ىضر دوعسم نب هللا دبع نع» يراخبلا هجرخأ _(2

 َ .ارمت نم اعاص اهعم دريلف ،اهدرف
 .2059:ثيدح ،لبإلا لفحي ال نأ عئابلل يهنلا باب .عويبلا باتك يراخبلا حيحص

 اهدر الإو ءاهكسمأ ءاش نإ رايخلاب وهف مايأ « اهبلحف ةلفحم ةاش ىرتشا نم» :يناربطلا ظفلو

 ارمت نم اعاصو

 .6893:ثيدح ،دمح : همسا نم ميملا باب "نيعلا باب يناربطلل طسوألا مجعملا

 .103 :2 كةنودملا ،ىناسارخلا _(3

 .33 :2 كةنودملا يناسارخلا _(4
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 ناتيلا:لؤالا لصفلا 7

 .0افيرط ليلحتو ليوط شاقن ةلأسملا يف ؟ةألئصلا مامتإ لبق ءاملا ىري مميتملا

 :ةفصلا موهفم 7

 فلتخاو .'ةاةاكز ةمئاسلا منغلا يف»ه ثيدح ةاكزلا باب يف اودروا =

 ريغو ةمئاسلا يفو ،رقبلاو لبإلا نم لماوعلا ريغ وأ لماوعلا يف ةيضابإلا

 ىلإ ضعب بهذف ؟اهضعب يف م اهعيمج يف ةاكزلا ببحت له ،منغلا نم ةمئاسلا
 ةاكزلا ميمعت ىلإ نورخآ بهذو .ثيدحلا رهاظب اكسمت ةمئاسلا يف ةاكزلا رصح

 لماوعلا نأ ثيدحلا نم ةفلاخملا موهفم ةلالدل لوألا حجارلاو .عيمجلا ىلع

 .6ة)اهيف ةاكز ال منغلا نم ةمئاسلا ريغو رقبلاو لبإلا نم

 :لاق ذإ \ةجح تادرفنم نهتداهش لعجي ل ةل نإف ،ءاسنلا ةداهش يفو =

 نبا بهذو .[282 :ةرقبلا] : ءادبملا نم َتوَصَت نكم ناكآرتآو ليف

 .ةدودرم نهتداهش تناك نهعم لجر الو ةأرما فلأ نهنم دهش نإ هنأ ىلإ ةكرب

 ندهش نهنأ نهب نظي ال نأ بجي ناك نإو { يبلا جاوزأ ءالؤه تناك ولو

 ةر وهو ،مكحلا اذهب يضقت ةفلاخملا موهفمب صنلا ةلالد نكلو .قحلاب الإ

 .4)لجر نهعم نكي مل نإ ءاسنلا ةداهش ةرو ،لودعلا ريغ ةداهش
 تادرفنم ءاسنلا ةداهش زاوج ىلع روهمجلاو ،ءاهقفلا نيب ةيفالخ ةلأسملاو

 عوضوملا لظي تالاجملا يقاب يفو .ءاسنلا نوؤش نم نهريغ هيلع علطي ال ام ي
 .(5)لادجو فالخ لحم

 :ةياغلا موهفم -

 ودبي ىتح رمثلا عيب نع :5 يبنلا يهن ،موهفملا اذه تاقيبطت نم =

 عيبلا زاج ،هحالص هيف ودبي يذلا تقولا يف لجرلا هعاب اذإف .)هحالص

 م

 .116 /111 :2 عماجلا ةكرب نبا :رظني (!

 .هبيرخت قبس _(2
 .619 /618 :1 ،عماجلا ،ةكرب نبا -3

 .315 :2 .عماجلا ةكرب نبا )4

 .دعب امف 395 :9 ،ىلحملا مزح نبا .اهتشقانمو .لاوقألا ليصفت رظني 5

 .هللا دبع نب رباجو رمع نبا نع .امهريغو ملسمو يراخبلا هجرخأ _(6
 رمثلا اوعيبت ال : لاق ة هللا لوسر نأ : امهنع هنلا ىضر رمع نب هللا دبع نع» :يراخبلا ظفلو
 .ارمتلاب رمثلا اوعيبت الو ، هحالص ودبي ىتح

    



 .هيلع يتات دق ىلا ةحئاجلا نامض نم ملسو
 مدعو ؛كلذ دعب هزاوج يضتقي حالصلا ودب لبق عيبلا نع يبلا يهنف

 رماب عاب عئابلا نأل ،يرتشملا لام نم يهف ةحئاج تثدح نإف .حئاوجلا نامض

 .(1)ننم ىنلا

 ك تيع نت يلاتن ىلاعت لاقو =

 لعجي ملو .قحلا نم اوجرخ هنم ام ىلإ اوعجري ىتح
 .نلا رمأ لإ

 :رصحلا موهفم -
.: 

 .(4)ةشئاعل ءال ولا حنم اهيلاوم عانتماو ،ةريربل

 ابرلا نأ كلذ نم سابع نبا مهفو .اة١اةئيسنلا يف ابرلا امنإ» :ة لاقو =

 موهفمب ديفيو .نمزلا ءاقل لضافتلا هيف نوكي يذلا ةيلهاجلا ابر وه مرحملا
 .ءاسنلا نود لضافتلا هيف نوكي يذلا وهو ،لضفلا ابر زاوج ةفلاخملا

 موهفملا اذه ىلع ءانب لوقلا اذه حيجرت ىلإ ةيضابإلا رثكا دمعو

٠٧ 2 .3
 

 ؟

 يا .[9:تارجحلا] ةه هلات
 ءيفلا الإ ةياغ مهلتقل ةلا لعبي 7

 .2093:ثيدح ةنبازملا عيب , باب .عويبلا باتك يراخبلا حيحص

 "عطقلا طرش ريغب اهحالص ودب لبق رامثلا عيب نع 7 باب ،عويبلا باتك "ملسم حيحص

 .2909: ثيدح

 .326 :2 .عماجلا ةكرب نبا _(1

 .ظ10 ،لوصأ ،يطونثلملا _2
 نباو رمع نبا نع يورو ؛ةشئاع نع ةنسلا بتك مظعمو ملسمو يراخبلاو عيبرلا هجرخأ _(3

 ،ةقفنلاو علخلاو باب 28 ،قالطلا باتك .حيحصلا عماجلا بيبح نب عيبرلا .امهريغو سابع

 ينلا جاوزا يلاوم ىلع ةقدصلا باب ،ةاكرلا باتك ،يراخبلا حيحص .215رص .2ج .535ثيدح
 .2840:ثيدح ،قتعأ نمل ءالولا امنإ باب ،قتعلا باتك 6 ملسم حيحص .. .1433:ثيدح !

 .183 :2 "لدعلا .ينالجراَلا _)4

 ٥.يردخلا ديعس يبآ نع ةجام نباو يذمرتلاو ؛ديز نب ةماسأ نع يقهيبلاو ملسم هجرخأ 5

 .3076: ثيدح ،لئمي الثم ماعطلا عيب باب ،ةاقاسملا باتك ى ملسم حيحص

 .3411:ثيدح ،ةئيسنلا يف ابرلا امنإ :لاق نم ،عويبلا باتك ،يقهيبلل راثآلاو ننسلا ة ةفرعم

 هللا لوسر نع عويبلا باوبأ ه هنلا لوسر نع زئانجلا باوبأ 3 حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس

 .1198:ثيدح فرصلا ف ءاج ام باب خ

 .2254:ثيدح ةئيسنلا يف الإ ابر ال : لاق نم باب ،تاراجتلا باتك ،هجام نبا ننس
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 ن بل \: لال ١ لصفل 7 ١

 ةماسأ نع هيبأ نع سابع نبا نع سوواط قيرط نع تدرو ةياورب هودضعو

 .0!ااديب ادي ناك اميف ابر الو» :لاق ة هنأ ديز نب

 وأ عيب نم سانلا فعضأ ام لك» نأ يناسارخلا مناغ يبأ ةنودم يف دروو

 لالح وهف ليب ادي عيب نم سانلا فعضأ ام لكو .مارح وهف لجأ ىلإ فلس

 فعضأ .لالح وهف ةئيسن وأ رليب ادي هناولا تفلتخا امم سانلا عيابت ام لكو
 .(2)!افعضي مل وأ هيف

 فانصألا ثيدح قوطنم ةلالدل ةيضابإلا نم قيرف ةلأسملا هذه يف فلاخو

 ىلإ رظنلا نود ،سنجلا داحتا دنع اقلطم ةدايزلا ميرحت ىلع صن يذلا ةيوبرلا
 .اقافتا موهفملا ىلع مدقم قوطنملاو .«ىبرأ دقف دازتسا وأ داز نمف» ©نمزلا

 :يناعملا فورحو ةفلاخملا موهفم -
 تاذ فورظلاو فورحلا ثحابمل ةضيفتسم ثحابم نويلوصألا درفا

 واولا :فطعلا فورح اهنمو .صوصنلا ريسفتب ةقالع اهل ىتلا ةصاخلا يناعملا
 .وأو نكلو .لبو .مثو ،ءافلاو

 .)طرشلا تاملكو ©فورظلاو .يف ىتح ،ىلإ كنم ،ىلع ثءابلا :رحجلا فورحو

 ديفت يتلا رجلا فورحو طرشلا تاودأك ،موهفملا ثحبمب ةقالع اهضعبلو
 .يفنلا عم رصحلا ديفت يتلا فطعلا فورح وأ ،ةياغلا

 الضف .ةلقتسم اهلوانت نع ىنغم ثحابملا كلت تحت اهجاردنا نأ ىرنو

 اهنع ثيدحلا درو لب .ةصاخ ةيانع اهب نض مل ىلوألا ةيضابإلا رداصملا نأ نع

 اؤةَرَج اَمَكِإ إ ةبارحلا ةيآ نع مهثيدح كلذ نمو .ةقرفتم عضاوم يف اضرع

 اونكسي ز اوَتَمي نأ اداسَت نلا ىف دوعيو هلوسرو ةلأ ثرام يل
 ه ضزكلا ےرم اوَمنُي رآ فتح ني مهلجرأو مهيدي علتقت ز
 رمألا نإ مأ ؟ عيونتلا مأ تاءازجلا نيب بيترتلا "وأ"ديفت لهف .[33:ةدئاملا]

 .321 /320 :2 ،عماجلا ،ةكرب نبا _(1
 :اضيأ رظني لضفلا ابرل نيزيجملا ةيضابإلا يأر لوح .99 :2 .ةنودملا ،ىناسارخلا _(2
 .و32 /ظ31 ،معنلا غوبس "لوهجم-.385 :2 .عماجلا ،ةكرب نبا-.218 /215 :2 ،ةنودملا ؤيناسارخلا
 .252 /218 :1 }ةعلط "يملاسلا :ةلصفم فورحلا ثحابم رظني 3
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 ريتلاذاهتجا :يناتلا بالا

 نيبو .(امهسفنأ ةيضابإلا نيب فالخ اهيف ةلأسملا .؟مامإلا داهتجال لوكوم

 ىلع روصحم دودحلا نم عونلا اذه نأ عامجإلا عم .اضيأ ءاهقفلا نم مهريغ

 ."امنإ " رصحلا ةادأب هريدصتل نيبراحملا

 .[6:ةدئاملا] : قفاَرَملآ لإ مكَيديأدل :ىلاعت هلوق دجن ءوضولا ةيآ يفو =

 ىنغملا يف ةياغلا لخدت لهو &"ىلإ" رجلا فرح هديفي يذلا ةياغلا موهفمب قلعتي
 ي ةلخاد قفارَملاف ‘هسنج نم تناك نإ اهلوخد ىلع روهمجلا ؟لخدت ال مأ

 مايصلا ةيآ يف امك هسنج نم نكت مل نإ لخدت الو "يديألا عم لسغلا مكح

 ناك نإو ،مايصلا يف لخدي ال ليللاف .[187 :ةرتبلا: يلبلا ليمالا اومر
 .راهنلا مكحل اعبات سيلو راهنلا موص قيقحتل امزال هنم ريسي ءزج خا

 هلوق هنمو ©فصولل دري دقو ‘ضيعبتلل دري دق "نم"رحجلا فرحو =

 هذه يفو .[95:ءاسنلا] : ررضلا ىلأ ُربَع نينموملا نم ودلا ىوت الا :ىلاعت

 .ررضلا باحصأ ةلاح ءانثتساو ،نينمؤملا نم نيدعاقلا نوك :نافصو ةيآلا

 .(3)ةفلاخ موهفم اهل دويق اهلكو

 نإ :ىلاعت هلوق هنمو .طرشلا موهفم يف لخدي "نإ" طرشلا فرحو =
 :ىلاعت هلوقو .متككش اذإ يا .[4:قالطلاا هم رهشأ ةكن َنْمتَديَق رتنأ

 .[139 :نارمع لآ] :َتينموُم من نإ دوللا متنأو اونَرِتَع الو اونهت الول

 .(ه}طورشملا لطب طرشلا مدع اذإو .نينمؤم متنك اذإ يأ
 :ةديقعلا يف ةفلاخملا موهفم -
 .ةديقعلا لئاسم لوانتف ،هقفلا لوصأ جراخ ةفلاخملا موهفم فيظوت دتما

 تابثإ كلذ نمف .رخآ نود لاجم ىلع رصاق ريغ صوصنلا ريسفتل جهنم هنأل
 نم ئرابلا قلاخلا هلل ةيهولألا رصح ىلع لدت ةريثك تايآب ىلاعت هل ديحوتلا

 ةنأ له :هلوقو .[171:ءاسناز هه :ةتحب حك ةرت امتإ):ىلاعت هلوق لثم

3 

 .18 /157 ،ةنونيدلا ٥!سورمع _.)1

 .245 /244 :1 .عماجلا ةكرب نبا _(2

 .ظ27 /و27 صيصختلا "يدنكلا _(3
 .162 /161 :2 .عماجلا ةكرب نبا _(4
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 ن ل \: لوال ١ لصفل ١
:3 

 .اهريغو .[255 :ةرقبلا] 4 ُموُيَمْلا ىحلا وه الإ هلإال
 دحأ مهنم سيلو ،رارحألا لاجرلا نم مهلكو ،مدآ ينب نم اعيمج ءايبنألاو

 :ىلاعت هلوقل ؤةيدابلا لهأ نم الو لافطألا نم الو ءاسنلا نم الو ديبعلا نم

 ؛“ئلا لمأ نت مهتي يئ الاير الإ كيتق نم انمز او
 .(109[)1:فسري]

 نمب اصتخم رافغتسالا اولعجف ءةءاربلاو ةيالولا ةيضقب ةيضابإلا متهاو

 دنب َدوُخَيَُي لوحمو لألا » ةيآلا ةلالدب .ةللا نيدب ىنو

 ةمع ةمح ءىش 1 ح و مر أ اونما 7 َنذَلل نورفع هب د َنوُنِموو مير

 تصن دقف .[7:رفاغ] ة من 7 اوبات َذَلِلَرَغَعاَناَملِعَو
 ال هنأ اهموهفمو ،ليبسلا نيعبتملا نيبئاتلاب صتخي رافغتسالا نأ ةحارص ةيآلا

 { :ليسلا ءاوس نع غاز نم مهاوس لاني

 <۔۔ ۔ے۔ ر 2٤ وك ۔ غ 7 ِ ١%4 ۔ .
 ارت ملل و ذَعههَت 1 نبب ًمَلَ ُهاَكإ ااه كو ة ٥ ةَدَوَم نع لإ إ إ هيبال عيهزرنإ

 ح

 .(114[)2:ةبوتلا] : لح و ل يهتإ دنم

          

 .و3 ةنوزخملا فحتلا يتازملا .)1

 .ظ7 ةريسلا ،يبئؤوقعلا 2
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 7 ريتلاذاهتجا:يناتلا بآلا

 صوصنخحلاو مومعلا :يناثلا لصفلا
 ىنعملاب ظفللا ةقفالع:ديهمت

 .دسجلاب حورلا ةقالع لثم ىنعملاب ظفللا ةقالع
 .تالالدلاو ىناعملا ءاعو ظافلألاو
 .يجراخلا دوجولا ىلإ هجتت دق هتلالد نإف ،ىّمسم ىلع ظفللا قلطأ اذإو

 تاذ هل انيعم اصخش هب ينعن دق ،ناسنإ :انلوقف .ةدرجملا ةيهاملا ىلإ هجتت دقو
 اندارم نوكي دقو .ناسنإللا ةقيقح هيف يوطنت تادوجوملا رئاس نيب ةزيمتم

 .ةقطانملا اهددح امك ثةيقطانلاو ةيناويحلا يتفصل عماجلا درجلا ناسنإلا موهفم

 دقو ءادج ةقيثو ةلص قدصاملاو موهفملا وأ ىنعملاو ظفللا نيب ةلصلاو
 ةاشن نم ركبم رصع ذنم لوصألا ءاملعو ةَعْللا ءاملع ىدل ثحب لاجم تناك
 .يمالسإلا ركفلا يف ثحبلا

 ةيسنجلا "لأ"ب فّرَعيو ،ةدرجلا ةقيقحلا وأ ةيهاملا ىلع ظفللا قلطي دقو

 نم دحاو درف هب داري دقو ،دسألاو ةأرملاو لجرلا :لثم سنجلا مّلَع ىمسيف

 .ةفرعملا وهف هسنج

 هسنج يف عئاش ىلع لدي هنأل ،ةركنلا وهف نّيَعم ريغ ظفللا درو اذإو
 سيلو ةركن قلطم لكف ؛عمجلا نود قلطملاب صتخي درفملاو .اعمج وأ ادرفم
 اقلطم ةركن لك

 .(1)هاعلا وهف هدارفأ عيمج باعيتسا ظفللاب ديرأ نإو

 .وه اهب وه ةقيقح ءيش لكل نأ» تاحلطصملا هذه يواضيبلا صخل دقو

 عمو ةركنلا ة ةنيعم ريغو ةفرعملا ة ةنيعم ةدحو عم اهيلعو "قلطملا اهيلع لادلاف

 .02)«ُماعلا اهتايئزج لك عمو ذدعلا ةدودعم تادحو

 اروتسد نآرقلا لزن دقو .ةينوناقلا ةدعاقلا صئاصخ مهأ نم مومعلاو

 ؛تاراضحلا تروطتو ،ةنكمألا تنيابتو ةنمزألا تلواطت ام ةيرشبلل ادلاخ

 يرورض هنأ امك لومشلاو مومعلاب هتاعيرشتو هماكحأ فصتت نأ امازل ناكف

 .139 ،هقفلا لوصأ يطوبلا _(1

 .59 :2 ،لوُصألا ملع يف لوصرلا جاهنم يواضيبلا _(2
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 صوضخلاو مومحلا :يناقلا لصلا 72

 .لاوحألا نم ريثك يف دويقلاو تاءانثتسالاو ةصاخلا تالاحلا ىعاري نأ

 ارظن ماعلا صصخي دق امك ؤنينيعم دارفأب ةصاخ ماكحا تدرو كلذلو
 .صيصختلا كلذ ىضتقت فورظل

 قالطإلاو صيبصخُتلاو صاخلاو ماعلا ثحابم تلان هلك اذه لجأل
 رصع ذنم ،لوُصألا ءاملع ةيانع نم اغلاب امامتهاو ،ايفاو اردق دييقتلاو
 ظافلألا يناعم ءالجتسا يف ةعئارو ةقيقد ثحابمب مهتافلؤم تحفطو ،نيودتلا

 .عراشلا صوصن يف اهصوصخو الومش يف اهتالالدو
 ءارآلا نم ضيف هنع جتن امم صاخلاو ماعلا لئاسم يف مهثاحبا تمانتو

 اهتعسو ،ةعيرشلا ةمظعو ةغللا ةيرقبع ىلع تلد .ةيهقفلا راثآلاو ةيلوصألا
 .تاراضحلاو ةنمزألا روطتو ،تائيبلاو ةنكمألا عونتل

 تحسفو .ةيبرعلا ةْحألا رارسأ نم اريثك ةفيرطلا ثحابملا هذه تفشكو

 لماعتلا يف دعاوقلا هذه فيظوتل عيرشتلاو هقفلا لاجرو نيدهتجملا مامأ لاجمل
 .اقيبطتو اريسفت ةيعيرشتلا رمو صنل -

 ءابلا اياضق :لوألا ثحبلا

 :ةغيصو اموهفم ماعلا -1

 :ماعلا موهفم _

 (!)«ادعاصف نيئيش مع ام» :هنأب ماعلا ينالجراَولا فرع

 لمتجي هنأ هرهاظ نم لقع باطخ لك ماعلا ( :يطوثثنلملا لوق هنم بيرقو

 دحاو نم رثكأ ىلع ةبرض لد ام ماعلا :ىجخاًمشلا لاقو .02)!ادعاصف نينثا

 .(3)(ااقلطم رمأ ف هكارتشا رابتعاب

 :الئاق يملاسلا همظنو
 ه)لُمكف ؛ارصحنم نكي مل ام ىلع ةعذد لد ظفل ماعلا

 .ظ113 ،©باوج ،يبرجلا ديعس-.41 :1 ،لدعلا ،ينالجراولا (!
 .و6 .ةلدألا .يِطوَثَا )2

 .8 ،ينجاويتلا ينهم قيقحت ، رصتخملا حرش .يجخاُمشلا -(3

 .81 :1ءةعلط ،يملاسلا ۔(4
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 ه غيلَع هلع ء ت يقار :لاعت هلوقك .دارفأل ماع نوكي دق ماعلاو

 .187[×:0 :ةرقبلا]ه يللأ يمايأ ارتيأ مف ضاعبألا ماعو .[176:ءاسنلا]
 ةهج نم لادلا دحاولا ظفللا نع ةرابع ماعلا نأ وهف يلاغلا فيرعت امأ

 .ا2)اادعاصف نيئيش ىلع ةدحاو

 وأ اظفل ءامسألا نم اعمج مظتني ظفل لك» هنأ يفنحلا يودزبلا هفرعو
 . (3)(ىنعم

 .لجر اذهو لديز اذه :اقلطم صاخ امإ ظفللاو

 .مولعملاو روكذملاك :اقلطم ماع امإو

 صاخو ،مهداحآ ىلإ ةفاضإلاب ماع "نونمؤملا وحن :ةفاضإلاب ماع امإو

 .)نيكرشملا لوانتي ال ذإ مهتلمج ىلإ ةفاضإلاب

 :مومعلا غيص -
 ىلع ءانب ةددحم اغيص مومعلل نأ نينلوُصألا روهمج عم ةيضابإلا قفتا

 مومعللف ةفلتخملا هغيص هل درو اذإ باطخلاو .ظفلو باطخ ماعلا نأب مهقافتا

 هوجو نم هجو لكلو .اهغيص يهنلاو رمألاو صوصخلل نأ امك ةغيص
 كلذ لهجي نلو .هانعم ىلع بطاخملا لديو همكح 7 فرعي ةغيص باطخلا

 .نايبلاو ةغللا لهأ نم هب ةفرعملاو ناسللا لهأ نم دحأ هنم ائيش وأ

 بجوف ،نيفلكملل هباتك مكحم يف ىلاعت نلا ةبطاخم ترج وحنلا اذه ىلعو
 همومع ىلع يرجأ مومعل ظفلب درو امف .اذهب هلوسرو ةنا باطخ ربتعي د نأ

 6اهفصوصحخ ىلع فقوأ صوصخلا ظفلب ءاج امو .صوصخلا ليلد هصح ام

 .؛ة)مومعلا ليلد هقلطي ل ام

 ةغيص صاخلاو ماعلا نم لكل نآ ف ةيضابإلا فقوم ينالجراولا ديأو

.3 

 .ظ113 باوج ۔ىبرجلا ديعس _(1

 .32 :2 ءىفصتسملا ىلازغلا _2
 .33 :1 ،رارسألا فشك ،يراخبلا زيزعلا دبع _(3
 .32 :2 ،ىفصتسملا ،يلاَرَغلا _(4
 .72 /71 :1 ،عماجلا ،ةكرب نبا _(5
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 صوسملاوموشلا :نلا لصفا ::
 ركذملا عمجو ،نينثالاو دحاولا ةروص ىلإ ةجاحلاك امهيلإ ةجاحلا ةدش مهليلدو

 .يهنلاو رمآلا ةغيصو ،ثنؤملاو

 مهيلع جتحاو ،امهل ةغيص دوجو اوفن نيذلا ةيرعشألا ىلع ةر امك
 .(!)(نايب ةللا نايب دعب سيل هنأو» ،ةريثكلا نآرقلا صوصنب

 غيصلا يف عقي امك يناعملا يف نوكي مومعلا نأ ىلإ يجخاّمَشلا بهذ دقو

 .ا2كلذ عنم نمل افالخ

 نم مومعلا نأ ىلع رصن يذلا ؛يلاَرَغلا (كلذ عنم نم) ب دصقيو

 .ةلاعفألاو يناعملا ضراوع نم ال ظافلألا ضراوع
 اودروأ لب ،اهدرجب ةيضابإل ا لئاوأ نعي ل نإو ،اهيلع قفتم مومعلا ظافلأو

 .ةفلتخملا مهتاداهتجا يف اهل جذامن
 :اهنمو ،اهركذل يجخاُمئشلاو ينالجراَولا ضرعت دقو

 .راجفلاو ،راربألاو ،نوملسملا وحن :عومجلا ءامسا =
 .ناويحلاو ،ءاوهلاو ءامسلاو ضرألا لثم سانجألا ءامسأ =

 ...ىتم نيأ ،امهم ،ام نم .ةفورعم يهو .ماهفتسالا ءامسأ =

 .نوعمجأو ،لك اهنمو ديكوتلا ظافلا =

 اذإو .اهيف مومع الف ةيدهعلا امأ .ةيسنجلا "لأ"ب ىلحملا درفملا مسالا =
 .سنجلل تناك دهعلل نكت مل نإو .دهعلا ىلع تلمح اهيف فالخلا عقو
 يف ماع هنأ ىلإ ةيضابإلا بهذ دقف .'ت١شارفلل دلولا» :هف هلوق كلذ نمو

 .154 /153 :2 لدعلا .ينالجراولا )1

 .8 ©ينجاويتلا ينهم قيقحت رصتخملا حرش ۔يجخاُمشلا 2

 .32 :2 .ىفصتسملا ،يلارغلا _)3

 ،ينجاويتلا ينهم قيقحت .رصتخملا حرش ،يجخاُمشلا .160 /159 :2 ،لدعلا ،ينالجراولا _(4
 :ىماسلا لاق اذه يفو.6

 .85 :1 ؤةعلط .لمح سنجللف دهعلاو سنجلل لمتحم وهو ماللا وذ ىتأ نإو
 .ةشئاع نع ةنسلا بتك مظعم هجرخأ ۔(5
 .1963:ثيدح ،تاهبشملا ريسفت باب ،عويبلا باتك يراخبلا حيحص
 .2723:ثيدح ،شارفلل دلولا باب عاضرلا باتك .ملسم حيحص

 .1948:ثيدح ©شارفلل دلولا باب ©قالطلا باوبأ عيرفت باوبأ ،قالطلا باتك دواد يبأ ننس
 .2000:ثيدح ،شارفلل دلولا باب ،حاكنلا باتك ،هجام نبا نتس
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 7 ريمتلاذاهتجا:يناقلا باتلا

 :شارف بحاص لوألا ناكو ؛ةَمأ وأ ةارما نالجر عطو اذإ» ةرحلاو ةَمآلا
 لدتسي مل ام شارفلا بحاص وهو لوألل دلولاف ةهبش ءَطَوب رخآلا هبقاعو
 .١0رخآلل هنأو لوألل سيل هنأ هب

 ديفي يفنملا لعفلا كلذكو .'ة)يفنلا قايس يف ةركنلا مومعلا ظافلا نمو =
 .ةطرشلا مأ يهنلا مأ يفنلا قايس يف ناك ءاوس ،مومعلا

 مكنع رّيكَت تع وَهتل امَربابك اوُبنَمَت نإل :ىلاعت هلوق هنمو
 .ماع ريفكتو ماع بانتجا وهف .[31:ءاسنلا] هه مكتيم

 .ملظلا عاونأ لكل يفن وهف .[49:فهكلا] ه ادحأ كير ملَظَياَلَو ن :هلوقو

 نع يهن .[13:نامقل] : ميظع ةلظ ارلا ت هتايةلرشالإل :هلوقو
 .كرشلا عاونأ لك

 :ءامسألا معأ 0

 مودعملا ىلع قلطي هنأل 3"ءيش" ظفل ةيضابإلا دنع ءامسألا معأ

 الو 5"روكذمو ،مولعم " مهدنع ءامسألا معأف ةيرعشألا امأ .دوجوملاو

 .ائيش مودعملا نولعبي
 .ءيشب سيل ةقيقحلا يف مهدنعو اندنع مودعملا نأ ينالجراولاً رقاو
 اهل رثأ ال ؛ةيرظن ةيمالك ةلأسملاو ،نابراقتم نيبهذملا ناب قلعف يداربلا امأ

 .؛هماكحألا لاجم يف

 امو .نيثيش لوانتي ام هصخأو .دوجوملا عيمج لوانتي مسا مومعلا معأو

 يتلاف .عونلاو سنجلا لثم .هجو نم اصاخو كهجو نم اماع نوكي دح امهنيب

 .اهقوف امل عون يه تحت تلاو ،اهتحت امل سنج يه قوف

 اولق :ىلاعت هلوقف .اماع صاخلاو اصاخ ماعلا نوكي اذه ىلعف

 .34 3 ةبوجأ كنوفلخ نبا _۔)1

 .353 /350 ،ينجاويتلا ينهم قيقحت .رصتخملا حرش ،يجخاُمشلا _(2
 .117 :1!ؤةعلط ،ىملاّسلا _(3
 .و 65 :1 "قداصلا ثحبلا .يداًرَبلا-.49 :1 ،لدعلا ،ىنآلجراولا _(4
 .ظ164 /و164 :1 "قداصلا ثحبلا ييتارَبلا _(5
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 نود نيكرشملا يف صاخو كرشم لك يف ماع .[ك:ةبوتلا] ة َيكرقملا

 يلمعلا بناجلا ىلع ال رثأ ال ،ةيبسن ةيرابتعا اهتمرب ةلأسملاو .ا!)نينمؤملا

 .داهتجالل

 :عمجلا لقأ ت

 .ةباحصلا دهع ذنم عمجلا لقأ لوح فالخلا عقو

 .نانثا عمجلا لقأ نأ ىلإ نافع نب نامثع بهذف

 .يعفاشلاو ةفينح يبأ لوق وهو .ةثالث عمجلا لقأ :سابع نبا لاقو

 .02)ةثالثو نانثا ،نالوق هيف كلام مامإللو

 ةيآ ىلإ ةكرب نبا دنتساو .'ة)لوألا لوقلا ىلإ يبئوَعلاو ةكرب نبا بهذو

 عمجا دقو .[11:ءاسنازةم ش دشلا يأل وخا و ةل ناك نإَق ةوخإلا ثاريم
 هلوق يفو .ادعاصف نيوخألاب سدسلا ىلإ ثلثلا نم مألا بجح ىلع ةباحصلا

 [11:ءاسنلال ه نتَيَتَكلا قح لتم ركذلل مش دكت ف هتا دكيصو ل :لاعت
 .امهيتخأ نابصعي نيوخألا نأ ىلع عامجإلا لصح

 هيف تتشت ذإ يرلا يف نامضكتي ذإ ملسو دوادو إ ةيآب لدتسا امك
 مر وو و م

 درلا ىلإ اذه نم صلخو .[78:ءايبنألا] ة رهن مهيكخلات اًنُكَيَو موعلا مغ

 مايألا رذق ةلصلا يعد » ثيدحل ،ةثالث ضيحلا مايأ لقا نإ لاق نم ىلع

 دهاوش هديفت امك ،نيمويلا ىلع قلطت مايألا ا ناو .اهيف نييضيجئ تنك يتل
 امهقوف امف نانثالا» ثيدحل ،امهقوف امف نينثاب دقعنت ةعمجلا نأ ررقو . .(ةةعللا

 .161 :2 لدعلا .ينآلجرالا )1

 .49 :1 لدعلا .ينالجّراَولا 2

 .236 :2 ،ءايضلا ،ييبئوعلا-.202 :2 عماجلا ةكرب نبا _(3
 ةملس مأ نع ينطقرادلاو ةشئاع نع يقهيبلاو يراخبلا هجرخأ ۔(4

 .323:ثيدح ٨ "ضيح ثالث رهش يف تضاح اذإ باب ضيحلا باتك .يراخبلا حيحص

 ةزيمم تناك اذإ ةضاحتسملا باب .ضيحلا باتك ةراهطلا باتك .يقهيبلل ىركلا ننسلا

 .1438:ثيدح

 .724: ثيدح .ضيحلا باتك .ينطقرادلا ننس

 ةثالث ضيحلا مايأ لقأ نأ ةيضابإلا روهمج لوق نأ املع .204 /202 :2 عماجلا ،ةكرب نبا ۔(5

 - .ةَيفَحلا لوق هنا امك .236 :1 ،عرفلاو لصألا لماش ،شيفطا-.مايآ ةرشع اهرثكاو ؛مايا
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 رييست ( د اج : ف م ( ب [

 اذه ىفف .ةعامج ناذه» :اعم نايلصي نينثا ىأر امل ةثت هلوقلو .'!)اةعامج
 عمجلا لقأ ناو ،نينثاب دقعنت اهريغو ةعمج يف ةعامج نأ ىلع ةلالد ربخلا
 .(3)نانثا

 لها ىلإ ادنتسم شةثالث عمجلا لقأ نأ دييأت ىلإ بهذف ينالجراولا امأ

 ناك ولو ،ةروص ةثالثللو ةروص نينثاللو ةروص دحاولل اولعجت نيذلا ةغلا
 نينثالا ظفلو ©نينثا دحاولا ظفلو ،نينثا عمجلا ظفل ناكل اعمج نينثالا ظفل

 .ادحاو

 .اهانعمب ةروص لك لالقتساو ،يناعملا فالتخا ىلع لدي روصلا فالتخاف
 هلوقك {ةئراط ةلعل نطاوملا ضعب يف ةعامجلا مساب دحاولا ىمسي نأ ركني الو

 .ةمظعلاو ةهبألا ىنعمب .[9:رجحلا] :ه كوطح لاََو ركَلأاننَبتثعاَتإ ل :ىلاعت

 يفنامكتي ةي نتسو دوؤاد ي ين امك.ةعامجلا مساب نانثالا ىمسي نأو

 ةبآو .[78:ءاينألا] هك بيرهت ميمكت و وقل مَمَع ه هيف تتشت إ ديلا
 ال ازاجم ناك عقو نإف .[11:ءاسناز: شدلا هملك ةوخ وشل تاكنز ثاريملا

»" ٨ - 

.
2
 

 ىنب نامثعف ،ةيآلا هذه ف نامثعو سابع نبا نيب فالخلا عقو مت نمو

 ال نيوخألا نأ ىضقف ةّعْللا ةلالدب سابع نبا كسمتو .عامجإلا ىلع هيأر

 .سدسلا ىلإ ثلثلا نم مألا نابجحي
 عمجلا ةغيص اهيف درو ىتلا نآرقلا تايآ رئاس يف ةدعاقلا يرجت كلذكو

 .نينثا نم رثكأ ىلع لدت ىتح ؛هيلع لمح ليوات ىلع جرختف ،نينئالل
 دواد مكحل يأ [78:ءايبنألا] : ك برهت مهمكحل ا كي انكو هلوقف

 نأ هنل 22 :هيبأ ناسل ىلع فسوي ةصق يف هلوقو .مصخلاو ناميلسو

 .38 :1 ۔عئانصلا عئادب .يناساكلا

 .8034: ثيدح ۔ضئارفلا باتك مكاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا _(1

 .936: ثيدح .ةعامج نانثالا باب .ةالئصلا باتك ،ينطقرادلا ننس

 نب نالجع نب يدصلا ىلهابلا ةمامأ ىبأ ثيدح ،راصنألا دنسم ؤلبنح نب دمحأ دنسم _(2
 .21634:ثيدح .: لاقيو ورمع

 .243 :2 =.559 /558 :1 عماجلا ،ةكرب نبا _(3
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 صوضلاو موشلا :يناتلا لصفلا -<

 - و م

 ابونن نإ لت :هلوقو .اذوهيو نيماينبو ديري .[83:فسري] اعيمج مهب ىنمِتأ

 .[4:ميرحتلا] هه هللوَم وه هلأ َنإَك هلع ارَهلَمَت نو امكفولف تكَص دمف هلال

 .نيعمج وأ نيتينثت نيب عمجلا برعلا ةهاركل
 مصخلاو .[21:ص] ه بارحملا اورف ل ٍعَسَحْلآ اوت كلمأ لو :هلوقو

 ثراََلأَو ت :هلوقو .ىثنألاو ركذلاو "عمجلاو نينثالاو دحاولا ىلع قلطي
 .0))لاكشإ الف ،ةعبرا ديا امهلو .[38:ةدئاملا] ة اَمّمَيريأ اوغع قا ةَراَملأو

 عمجلا نأ ىلإ صلخو ءاهتلدأو لاوقألا ضرع دقف يملاسلا مامإلا امأ

 .ةثالث وهف ةقيقح عمجلا لقأ امأ ،ةنيرقلا عم ،ازاجم نينثالا ىلع لدي

 هلقا= .ةثالث هلقأ = .نانثا عمجلا لقا= :ةثالث لاوقأ ةلأسملا يف ةيضابإللف
 .نانثا ازاجمو ،ةثالث ةقيقح

 ماعلا ةلالد -2

 له ؛اهدارفأل اهقارغتسا ثيح نم مومعلا ظافلأ يف نويلوصألا فلتخا
 ؟ضعبلا اذه دودح امو ؟اهضعب لوانتي مأ اهلك هدارفأ ماعلا ظفللا لوانتي

 دري نأ الإ .هدارفأ عيمجل ماعلا ظفللا قارغتساو مومعلاب نولئاقلا =1

 .اقافتا ةيضابإلا هيلعو روهمجلا بهذم وهو صيصختلا ىلع ليلد
 نانثا عمجلا لقأل عوضوم ماعلا ظفللا نأ وهو صوصخلاب نولئاقلا =2

 .عمجلا لقأ يف روهشملا مهفالخ ىلع .ةثالث وأ
 .مومعل الو صوصخل عضوي ل ماعلا ظفللا نأو فقولاب نولئاقلا =3

 نيب كرتشم وهو ،عضولا مكحب ظفللا قدص ةرورضل هيف لخاد عمجلا لقاو
 اهدحأ نيعتي الو اعيمج اهل حلصيف ،كلذ نيب امو عمجلا لقأو ،قارغتسالا
 .فقولا بجيف ،ليلدب الإ

 يلاعلا مالك هديفي ام وهو .اة :ةيعفاشلا ىلإ لوقلا اذه ينالجراولا بسنو

3 

 .51 /49 :1 لدعلا ،ينالجراَولا )1
 .89 /88 :1 ةعلط يملاسلا _2

 .154 :2 لدعلا ،ينالجراَولا _-3
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 < رييتتلا داهتجا :يفنلا بآلا

 .٢0)عراشلا نم نايبب الإ دارملا نيعتي الف كارتشالاب مهلوق نم

 ردقلا وه عمجلا لقأو ،نيقيلا ىلع ماكحألا ءانب صوصخلا لهأ دمتعمو
 مكح تابثإ ىلإ ليبس الو ‘كوكشم كلذ قوف امو ،ماعلا ةلالد يف نقيتملا
 .كشلاب

 مهنأ بّرَعلا نع رتاوتم لقن انيلإ لقني مل هنأ مهتدمعف نوفقاولا امأ
 صوصخلاو مومعلل هولمعتسا لب ،هدارفأ عيمج قارغتسال ماعلا نولمعتسي
 عراشلا نم نايبلا دري ىتح فقولا ىلع نحنف .هدارفأ يف كرتشملا لامعتسا

 ظفللا ىلع ديكوتلاو ماهفتسالا لوخد نسح ال هنأ امك .دارملا ةقيقح ىلع

 ةلالدلل ،نوعمجأ ذيمالتلا ءاج :انلوقف .ادرجم هقارغتسا مدع ىلع لد .ماعلا

 نم :همداخل لاق نمف .ذيمالتلا ضعب لمتحال ديكاتلا الولو .قارغتسالا ىلع
 .2)؟كاخأ وأ كابأ ناك نإو :هل لوقي نأ نسح .هلتقاف ىلام ذخأ

 مههاجتا ةرصنل لقعلاو لقنلا نم ةريثك ةلدا اودمتعاف مومعلا بابرأ امأ
 :اهنمو .ةيلقنلا ةلدألا ىلع اساسأ زكرو .ينالجراَولا اهلصف دقو

 .برعلا ةغل يف ةلمعتسم ةروصو ةغيص ماعلل نأ =1

 يف قارغتسالل ماعلا ظفللا لامعتسا يف ةباحصلا نع رتاوتملا لقنلا =2

 .صصخم نع ثجب وأ ةنيرق سامتلا نود ،ةنسلاو باتكلا صوصن عم مهلماعت
 :عئاقولا هذه نمو

 ة هلا لوسر اهيبا نم اهثاريم ذخأ يف ركب يبأ ىلع ةمطاف جاجتحا
 تيكلا قح لتم ركذلل ض وتقآ هف هلأ هكيصسو ل :ىلاعت هلوقب
 رشاعم نحن» ثيدجب ةيصوصخلل جتحا هنكلو ،اهمهف ركبوبأ رقأو .[11:ءاسنلا]

 .(3)!ةقدص هانكرت ام ،ثرون ال ءايبنألا

 .37 /36 :2 ىفصتسملا ،ىلاَرَغلا _(1

 .45 :2 ءىفصتسملا "يلازغلا _(2
 .84 :2 .669 ثيدح .عماجلا ٥بيبح نب عيبرلا :ظفللا اذهب هجرخأ _)3

 ."ءايبنألا رشاعم نحا نودب هريغ دنع هظفلو

 .3389:ثيدح ءيفلا مكح باب ريسلاو داهجلا باتك . ملسم حيحص

 نم سبحلاب ةيصولا باب ،‘تاسبحملاو تاقدصلا باوبأ عامج ةاكؤرلا باتك ،ةميزخ نبا حيحص

 .2317:ثيدح ،نيضرألاو عايضلا

    



 ظ ك

 رملا يلؤأ ربع نموملا رم ةوديَتلا ىوني ال :ىلاعت هلوق لزن املو 2 وح
 انو» :موتكم مأ نبا لاق .[95:ءاسنلا]: مهفنو هلومي هللا ليبس يف ةونهتجنلو

 .[95:ءاسنلانن رملا يلؤأ ُرَعلع هلوق لزنف "؟هللا لوسر اي
 يمؤد ني توُدُبَتَتاَمَو مكا ل :ىلاعت قحلا لوق ىرعبزلا نبا عمس املو

 ه ےس ,< ء 4 ۔<۔ س و ۔۔ ۔2ث
 برو ادمحم تمصخ » :لاق .[98:ءايبنألا] :4 كودرواكهل رتنأ رمتهج بصحوتاا

 ةل :هلوق ةلأ لزناف «رانلا يف هماو ريزعو ،رانلا يف هماو ىسيع نإ ]ةبعكلا
 مورم ص ِ ج رس , و حر , ۔ک س 2 ٠ سرس 4ِ

 لاقف .[101:ءاينألا] ه دودح اهتَع كهيتلؤأ سحلا ات مهل تقبس كزلا
 .اهحصفاو شيرق خيش ذئموي وهو .ادمحم اهنم صّلخت» :ةريغملا نب ديلولا
 ماعلا نأ ءالؤه موهف رقأ ميركلا نآرقلاف .(! شيرق ءاحصخف موزح ونبو

 .ةقيقحلا ةرامأ ردابتلاو ؛مهفلا ىلإ ردابتملا هنأل ثقارغتسالل

 َدالاوُجْسأ ةكيتكملل انلف ةرو :ىلاعت هلوقب بوقعي وبا دهشتسا امك
 ولو" :لاق .[34 :ةرقبلا] ه كيرفنكنا نم ناكو ربكتو نأ يسيلتإ ال اكدَجََف
 ف سيلبإل ةجحو ةليسو مظعأ كلذ ف ناكل مهبهذم فقولا لهأل حص

 يمع نإو .ةكئالملا عم ىنّمعي ام انهاه سيل ىهلإ اي : لوقي ذإ دوجسلا مدع

 تلطبل اذه حص ولو .ىرخألا هوجولاو بدنلا رمألا اذه لمتحيف مهعم

 .(2)«مالكلا ةدئاف

 هلوقب سنجلا قرغتسي ال مومعلا نإ لاق نم ىلع ةكرب نبا جتحا امك

 رم , ۔ےي مص , ._ ےر م ,موس مسح < , ۔ے ۔۔ هه ء ,سس . ّ
 الو ضرالا تنملظ ىف ٍةَبَحالو اَهَمَلَعي الإ ةَقَرو نم طقست امو : :ىلاعت

 ضزألآ يف ةد نم امول :هلوقو .[59:ماعنألا] :ه زنبيمش بتكف الإ يبت الك ر

 .ةصوصخلا هيف لخدي ال لماش ماع اذهف .[6:دوه] ه اهقزر هللا َلَعالإ

 بجيف ،يهنلاو رمآلا عقي ثيح مومعلا ىلع باطخلا ءارجإ بجوف

 ةكرت يف ءاج ام باب ث هنلا لوسر نع ريسلا باوبأ ،حئابذلا حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس
 .1577:ثيدح .ة هللا لوسر

 .155 /154 :2 لدعلا ،ىنالجاولا _(1
 .156 :2 ،لدعلا ،ىنالجاولا _2
 .45 :1 فنصملا يدنكلا-.142 :1 ،عماجلا ،ةكرب نبا 3

2 ]   



 : ريتلاذاهتجا:يناثلابآتلا

 بهذم حجرتي اذهبو .(!درمألا نم جورخلاب نيقيلا عقيل روكذملا باعيتسا
 رارقإو ،ماركلا ةباحصلا مهفو ،ناسللا لها فراعتم ىلع اًرْيس مومعلا بابرا
 .نآرقلا

 ءافوصأ ىلع ةماعلا دعاوقلل ءارجإ ،اهدارفأ قارغتسا ديفت مومعلا ظافلاف

 درف لك جاتحا ولو .ةماعلا هماكحأو عراشلا صوصنب ةايحلا رومأل اطبضو

 نم ريثك ةشلو .ثداوحلا باعيتسا نع صوصنلا تقاضل صاخ مكح لإ

 1 مكح نع سانلا

 :ماعلا ةلالد ةوق -

 ؟ةينظ مأ يه ةيعطقأ ؛هدارفأ ىلع ماعلا ةلالد ةوق يف نويلوصألا فلتخا
 .صيصختلا هلامتحال ةينظ هتلالد نأ مهعم ةيضاَبإلاو روهمجلا بهذم

 نألو .ينظ هيف هدارفأ لوخد مكحف : ؛صاخلا هب داريو ماعلا دري دقو

 ءانثتساب صصخ دقو الإ مومع نم ام ليق ىتح ،عئاش رمأ مومعلا ين صيصختلا

 المتحم كلذل ماعلا ناكف .اهلاثمأو .[3:ديدحلا] 14 ُيلَع ت 7 ش لكي َوُه 7 7

 داحآلا ربخو ءانثتسالاب هدارفأ ضعب ؛ جارخإ زوجيف . .دجو امثيح صيصختلل

 .ءانثتسالاب هصيصخت زوجي ال يعطق وهف صنلا فالخب ؛سايقلاو

 اوعنمو ©عطقلاب ماعلا ةلالد ىلع اومكحف روهمجلا ةيفنحلا فلاخو

 ال اخسان هوربتعا مومعلل ءانثتسالا نم ءاج امو ،ةينظلا ةلدألاب هصيصحت
 .ا3اصصخح

 . مهتلدأ ةوقل حجار روهمجلا يأرو

 نأل ،داقتعالا بجوي ال هنأ ةيضابإلا دنع ماعلا ةلالد ةينظ ىلع ينبنيو
 ؛ةلالدلا ينظ هنإف نتملا يعطق ناك نإو مومعلاو .يعطقلا ةرمث داقتعالا
 .(4)ملعلا نود لمعلا بجويف

 .239 _(ةيناث ةخسن) صيصختلا يدنكلا _(1

 .54 /36 :2 ©ىفصتسملا ،يلازَعغلا :رظني ،اهيف ليوطلا شاقنلاو ةلاسملا ليصافت لوح 2

 .375 ,8 .ينالجراولا بوقعي وبأ .وجاب-.155 /154 :2 ،لدعلا ،ينالجاولا-

 .110 :1 ،ةعلط ،يملاسلا _(3

 .105 /103 :1 ةعلط . ،يملاُسلا _)4

    

  



 صوضخلاو موملا :يناتلا لصفلا 3.

 هباتك يف ةدعاقلا هذه قيبطتل ةديدع جذامن يدنكلا دروأ دقو
 .1 )صيصختلا

 :صصخللا دورو لبق ماعلاب لمعلا -

 ثحبلا لبق هب كسمتلاو ماعلاب لمعلا بوجو يف نويلوصألا فلتخا
 ريغ ،ةيضقلا هذه يف فالخلا داريإب ةيضابإلا ءاملع نغي ملو .هصصخي امع

 َ .ىملاسلاو ىجخاُمشلا

 .فقولا بوجوو لمعلا بوجو يهو ،لاوقألا يجخامُشلا ركذ دقو
 لمعلاب كسمتلا زوجي ال هنأ ىلإ مهريغو يعفاشلا جيرس نباو يزورملا بهذف
 لامتحا عفرل هبلط يف ءاصقتسالا نم دبال لب ؛صصخملا نع ثحبلا لبق

 .صييصخللا
 هنأ يف فالخ ال هناب هلوقب كلذ ديؤي نأ ىلاَرَعغلا نم ىجخاُمشلا بّجعتو

 نأل ةصصخملا ةلدألا نع ثحبلا لبق مومعلاب لمعلا ىلإ ةردابملا زوجي ال
 .عامجإلا اذه يف بجاحلا نبا ىكحو .صصخملا ءافتنا طرشب ليلد مومعلا
 .(2)روهشم فالخلاو

 .صصخللا نع ثحبلا لبق لمعلا بوجو وهو رخآلا بهذملا امأ

 لوق وهو ؛اه ةيفنحلاو 0ةةّيعِفاشلاو 6هةيِكِلاَنا ضعبو 0ة)ةيرهاظلا هيلإ بهذف
 جيرختو جاجتحال ا يف ةديدع تارم هعماج يف ةكرب نبا هيلع صنو .ةيضابإلا

 .همومع ىلع يرجأ مومعل ظفلب درو ام» ةرابع انضرتعت ذإ ،ةيهقفلا عورفلا
 هصوصخ ىلع فقوا صوصخلا ظفلب ءاج امو صوصخلا ليلد هصخي مل ام

 ظ

 , .دعب امف الظ3 .صيصختلا .يدنكلا )1

 .يملاسلا- .355 /354 ،ينجاويتلا ينهم قيقحت=.و35 _(خم) رصتخملا حرش ،يجخاُمشلا 2
 .113 /112 :1 ؤةعلط

 .97 :3 .ماكحإلا .مزح نبا _-)3

 .6 تاراشالا ،ىجابلا _(4

 .403 :2 ،لوسلا ةياهن "يونسألا- .91 :2 "لوصولا جهانم "يواضيبلا 5
 دمحم - .43 :2 لوسلا ةياهن ،يونسألا- .267 :1 ،توبثلا ملسم روكشلا دبع نبا 6

 _ .188 هقفلا لوصأ يرضخلا
 ،يملاسلا- .355 4 ©ينجاويتلا ينهم قيقحت=.و5 _(خم) رصتخملا حرش .ىجخامشلا )7

 .113 /112 :1 ؤةعلط
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 ريتلاذاهتجا:يناتلابآتلا

 همومع ىلع هؤارجإ بجاولاف درو اذإ ربخلاو» .(ا)مومعلا ليلد هقلطي مل ام

 يف ركذو .)ليلدلا ةماقإ هيلع هصيصختل يعاملاو ؛ةججب الإ صخي الو
 .(3)«عامجإ وأ ةنس وأ باتك : ةصصخملا ةجحلا» نأ عضوم

 نإف ،كلذ نظي وف صصخ هل ملعب مل ام ماعلاب لمعلا بوجو باوصلاو
 ةدئاف لطبت الئلو .نيقيلا ىلع ماكحألا ءانبو نظلا عفدل ثحبلا بجو انظ

 .مالكلا

 ماكحألا نوغلبي ةديعبلا نكامألا ىلإ ةاعدلا لسري ةقث لوسرلا ناك دقو

 .لوقعلا يف لمتحم صصخ نع اثجب اهلاثتما نع سانلا فقوتي الو ،تامومعلاو

 نم ام :ليق ىتح صيصختلا اهلخد دق تامومعلا نإ لاق نمل رربم الو

 انأل 6اه٦[29 :ةرقبلا] ةي ةيلع ,ىم لكيوُهولن :ىلاعت هلوق الإ صخ دقو الإ مومع

 يذلا رهاظلا وهو ،ماعلاب لمعلا انبجوأ لب صصخملا نع ثحبلا عنمن م
 صصخم درو نإف حوتفم ثحبلا بابو .هب ةخألا لقعلاو عرشلا يضتقي
 .ماعلا هب انصصخو .هب انلمع

 مهضعب لاقف صصخملا بلط دودح يف فقولاب نولئاقلا فلتخا امك
 املاع ناك اذإ ؛هدقف نظ ثحبلا دعب هل لصحي نأ صصخملل بلاطلا يفكي

 نادقف يف نيقيلا ةجرد غولب هفيلكت ىلإ نورخآ بهذو .ماكحألاو ةلدألا ناظم
 .صصخملا

 ،صوصنلا رثكأب لمعلا لطبل كلذ انطرتشا ولف ،ديدس لوق اذهو
 سيلو .اهعسو الإ اسفن نلأ فلكي الو ماكحألا مظعم نع عئاقولا تلطعتو
 .؛دعيرشتلا دصاقم نم ادصقم الو ،عراشلل ادارم كلذ

 :يضابإلا هقفلا يف ةدعاقلا هذه تاقيبطت نم -

 لعفي مل نإف ،اهجارخإ هيلع بجو هريغ عرز يف ىعرت باود ىار نم

. 

 .15 :3 =.35 :2 ءايضلا يبئوعلا۔2 /71 :1 عماجلا .ةكرب نبا _)1

 .489 :2 =.67 :2 =.630 :1 =.293 :1 ،عماجلا ةكرب نبا _(2
 .517 :2 عماجلا ،ةكرب نبا 3
 .113 :1ءةعلط ،ىملاسلا _(4
 .114 /113 :1{ةعلط "يملاسلا :رثكأ اليصفت رظني _(5
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 .ركنم هنأل كلذ يف رذع هل سيلو ،اهجارخإ ىلع ردقي ناك اذإ نامضلا هيلعف
 رييغت يف دراولا ثيدحلا مومعل ؛هتلازإ هيلعف ركنملا ةلازإ ىلع ردق نم لكف
 ىأر نم لكف .ة»هيخأ لام ظفح نمؤملا ىلع» :اضيأ ةت هلوقلو &ااركنملا
 رمأ نأل .نامضلا هنع طقسي الو "مثآ وهف هظفح ىلع ردقي وهو عيضي الام

 .)بدن هنأ ليلد ماق ام الإ مومعلا ىلع ضرفلاف هل مزال ةت يبلا
 قح نأ يدنع بجوي رظنلاو» :ةكرب نبا لاق ةاكزلا ف ةفلؤملا مهس نعو

 خسنلا مدعل 6مهفيلات ىلإ جيتحاو مامإل ادجوو اودجو رصع لك يف قاب ةفلؤملا

 اروكذم باتكلا يف ةفلؤملا مسا ناك اذإو ،عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نم كلذل

 اذإو .ليلد ريغب رهاظلا نم عنمت ىوعد صوصخلا يعذأمل زجي ر م اًولتم ةيآلا ف

 .(4)(هرهاظ ىلع مومعلا ءارجإ بجاولاف رمأ مومعب باطخلا درو

 ءاة)اءاسنلا نم هل َئلو ال نم َئلو ناطلسلا» :لاق هنأ ةت ينلا نع يورو

 اًرُكْنُم مكنم ىأر نُم» :لاق ةن هللا لوُسَر نأ ؛دمحأو نابح نباو ملسم دنع ثيدحلا صن _۔(ا

 ل فعضأ كلذو هبلَقيَف عطتست مل نإف هناسلب عطتست م نإف هديب هريعيلف

 .95: ثيدح ناميإلا نم ركنملا نع يهنلا نوك نأيب باب ناميإلا باتك . ملسم حيحص

 3هب درفت ربخلا اذه نأ معز نم لوق ضحدملا ربخلا ركذ ‘ناسحإلاو ربلا باتك "نابح نبا حيحص

 .308:ثيدح

 .هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ دنسم ،مشاه ينب دنسم نمو كلبنح ني دمحأ دنسم
 .10934:ثيدح

 .ظفللا اذهب اثيدح دجأ مل 2
 هيخأل ىأر نم لكو ."هيخأ لام ظفح نمؤملا ىلع" : ةث ىبلا لاق» :نيبلاطلا جهنم يف ءاجو

 ةه يبلا نأل ؛نامضلا هنع طقسي الو .مثآ وهف ،هكرتو هظفح ىلع ردقي وهو .عيضي الام .ملسملا
 .انامضلا هكرات ىلع بجوأ دقو الا لام ظفحب رماي ال

 .380ص ؛18ج ؛نيبلاطلا جهنم ؛يصقشلا سيمخ
 .ظ7 .تاك ةكرب نبا _(3

 .489 :2 عماجلا ةكرب نبا _(4
 .'ءاسنلا نم« ةدايز نودب ثيدحلا درو ۔(5
 { اهنع هلا يضر ةشئاع تعمس : لوقي © ةورع تعمس : لاق . يرهزلا» نع مكاحلا دنع هظفلو

 اهحاكنف " لطاب اهحاكنف 0 اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اميأ " : لوقي ةه هنلا لوسر تعمس : : لوقت

 نم يلو ناطلسلاف اورجاشت نإو 3 اهباصأ امب اهرهم اهلف { اهباصأ نإف ، لطاب اهحاكنف { لطاب
 . " هاجرخي ملو © نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه . " هل يلو ال

 .2636:ثيدح حاكنلا باتك .مكاحلل ا نحصلا ىلع كردتسملا
 يلو ريغب حكن يذلا حاكنلا نالطب 2 يدهلا باب ، .جحلا باتك .نابح نبا حيحص
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 رييمتلاذاهتجا:يناقلا بآلا

 مسا قحتسا نم لك نأ ىلع لدي ربخلا رهاظو .ارئاج الو الدع ركذي ملو
 .0!انهه ءايلوأ ال ىتاوللا ءاسنلا دقع ىلع ةيالولا هيلإف ناطلسلا

 :لاق وأ لاجرلا تملك ال هللاو :لاقف لجرلا فلح اذإ» ناميألا باب يفو
 جوزت وأ ،ادحاو الجر ملك نإف ،رمتلا تلكأ ال :لاق وأ ءاسنلا تجوزت ال

 نالخدي ماللاو فلألا نأ لبق نم ؛ثنجي هنإف رمتلا نم ليلق لقأ لكأ وأ ،ةأرما

 :فلح اذإو .اعيمج هدارفأل اقرغتسم حبصيف سنجلا مساو دوهعملا مسالا يف

 كلذ نم لعف اذإ ثنحي ،ةركن مسا اذهف ،الاجر تملك الو ءاسن تجوزت ال

 .2)«ةثالث وهو ،عمج ددع لقأ هيلع عقي ام
١ 

 :هلوقب ،ةقرسلا يف ديلا عطق ةللا بجوأ دقف ،دودحلا باب يو
 م

 < دم " ۔ . )ء س ر ہہس ص ,م رفص <٠ ؟ ,ر 4 22 س 4

 ةنو هللا نم الكت ابس كامي"آرج امهيديأ اوعطقا ةقراَملأو راتتلاو )

 روكذلاو ديبعلاو رارحألا ىلع ىرج مكح عطقلاو .[38:ةدئالا14 ميكح
 .ا3)دحللا باصن هب غلبي امب زرحلا نم لاملا جرخأ اذإ ؛كرشملاو دحوملاو ثانإلاو

 ايناز صخي ملو هباتك يف مهانز ىلع ةانزلا عيمجل باقعلا ةلل بجوأ امك

 زو َرَحاء اهلإ هلأ عم يوعي ال يزلاو :ناقرفلا ةروس يف لاقف ؛ناز نود

 امأ مني كلك لقي نمو تيري الو يناي اليذَأ عَرَح يلا سنتلا ولت
 بات نم ال ( اهم .هيف دلتو ةمتتلا مرب ثاتصنا هل فعسي

 ] هلأ داكو تسح مهتاتس تلا لزي هيتزأتاحيصالمص َرمَعَر ماو

 ح - ]

:3 

 .(68-70[)4:ناقرفلا] : اًييحَت اروفغ م ۔ے ح ج+ ۔
- 

 .4137:ثيدح

 .35438:ثيدح ثيلو ريغب حاكنلا ةلأسم ةفينح يبأ ىلع درلا باتك ،ةبيش يبا نبا فنصم
 ةشئاع ةديسلا ثيدح ،راصنألا دنسم نم كردتسملا قحلملا ،راصنألا دنسم لبنح نب دمحأ دنسم
 .24789:ثيدح .اهنع هنلا يضر

 .ظ32 :2 ،ةباصإلاو لحلا تفاّصو نبا _(1
 .ظ30 /و30 .ةيادهلا دعاوق ،يوزنلا-.101 :2 ،عماجلا ،ةكرب نبا _(2
 .159 شةنونيدلا سورمع ۔_(3
 .ظ19 ،ةنوزخملا فحتلا ،يتازملا _(4

    



 ع .

 :ماعلا عاونأ -3

 ةمث نكلو دارفألا نم هتحت لخدي ام لك لوانتي ماعلا ظفللا نأ لصألا

 .اهظافلأ تامومع تحت دارفألا ضعب ءاوضنا يف ةهبش تدروأ تالاح

 .باضتقاب تالاحلا كلت ضعب ىلإ ريشنو

 :لاجرلا باطخ يف ءاسنلا لوخد -
 !لاجرلا باطخ نع افلت اباطخ نآرقلاو ةغللا يف ءاسنلل نأ لصألا

 سانلا نم نهنأل ؛ةلاصأ ءاسنلا لمشي مدآ ينبو سانلا ىلإ هجوملا باطخلاو
 .مدا ينب نمو

 باب نم هيف لخدتف ،نوملسلملاو 6نونمؤملا :وحن : حت ،روكذلا عمج ةغيص امأ

 باطخلا هيجوت برعلا نم دهع ذإ .برعلا ناسل يف فورعم رمآ وهو ،بيلغتلا

 ؛ةعللا ىلع ئراط عرشلا نأ امبو .ىنعم لوضفملا هعم لخديو .ةغل لضفألل

 .اهماكحأ ذخايو ؛اهفرع يعاريف
 نم نمآ نم نأ ىلع قافتالا نم ةيبيدحلا حلص ف ثدح ام اذه يكزيو

 .اهدر نوملسملا ىباف ةأرما تبرهف ،رافكلا ىلإ نوملسملا هدري نأ رافكلا
 لومشب اوجتحا نيكرشملا نكلو .حلصلا قافتا يف اهركذ مدعب اوجتحاو

 مهّرقأو .اةعدج اهانددر تئش نإ» ورمع نب ليهس لاقو ؛امل لاجرلا باطخ
 .2)ناسللا فرعل قفاوملا مهفلا اذه ىلع ةخ يبلا

 :لاقف ؛لاجرلا باطخ يف ءاسنلا لوخد يملاسلا رصتخاو
 رو - هألا بلاغ يفاثؤم رو كذلا ةغيص معت الو
 تامركلا نيحلاصلا نيملسملا يف ا مك بيلغتب هّمعت دقو

 باطخ يف ءاسنلا لوخد مدعب ينالقابلا يضاقلا رايتخا يلازغلا ىكزو

 .106 :1 لدعلا .ينالجراَلا _(1

 .106 /105 :1 لدعلا .ينالجراولا :رظني _(2
 .ةنسلاو ةريسلا بتك يفو ،حتفلا ةروس ريسفت يف ةلصفم ةيبيدحلا حلص ةصقو

 ةباتكو برحلا لهأ عم ةحلاصملاو داهجلا يف طورشلا باب طورشلا باتك ،يراخبلا حيحص : :رظني

 .ةصقلا ليصفت هيفو .2601:ثيدح طورشلا

 .92 :1 ةعلط .يملاسلا _3
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 ج ريلاذاهتجا :ينافلا باتلا
 .ك

 .هباطخو هتغيص هل سنج لكف ©نآرقلا ف نهب صاخ باطخ دورول لاجرلا

 يف ءاسنلا عم اوعمتجا اذإ روكذلا ظفل ىلع راصتقالا دنع اهلوخد زاجأ هنكلو
 .سايق نم رخآ ليلدب هيف ءاسنلا لوخدف ،ءادتبا لاجرلل نوكي ام امأ .مكحلا

 .(!)هارجم ىرج ام وأ صوصنملا ىنعم يف هنوك وأ
 فالخ ةمث ناك نإو ،ةجيتنلا يف فالخالو لوألا لوقلا ىلإ رمألا لآف

 هنكلو ،؟روهشم زاجم مأ ةيفرع ةقيقح وهأ ؛َنهل لاجرلا باطخ لوانت ةيفيك يف
 .2)يلمع مكح هيلع بترتي ال فالخ

 :ءاسنلا باطخ ف لاجرلا لوخد -

 لاق هيفو .اعرش الو ةغل ءاسنلا باطخ ف لاجرلا لوخد حصي ال

 :يملاسلا
 ةناَركلا دحأ لاَح لكب ناوسنلا ة ةغيص مغن هئالو

 ةراهطل لمعتسملا ءاملا لامعتسا زاوج مدع ةكرب نبا ىأر اذه ه ىلع ءانبو

 مكحلا مّمعو . .(4)ةآرملا ءوضو لضفب ءوضولا نع ة يبلا يهن أ دورول \ثدحلا

 مل :لاس نم ىلع ةرو ،ءوضولا يو لامعتسالا يف ثانإلاو روكذلا ىلع
 مل درفنا اذإ ثنؤملاو ؟ءاسنلاب صوصخم باطخلاو ؛ءاسنلا عم لاجرلا متلخدأ

 لاجرلا نإ :لاقف ؟هيف ثنؤملا لخد ركذملا نع ربخأ اذإو .هيف ركذملا لخدي

 .يهنلاو رمألا باطخ يف ضعب عم مهضعب لخدي ءاسنلاو
 :اهنم.كلذل جذامن دروأو

 يف ةَمألا تناكو .'ة)اهيلع موق دبع يف هل اصقش قتعأ نما ثيدح =

 .عامجإلاب دبعلا ىنعم
 تضقتنا اهجرف ةأرملا تسم اذإ» :لاق هت يبنلا نع ةشئاع تور امو =

 .80 /79 :2 ىفصتسملا ،ىلاَرَغلا _(1

 .93 :1 ةعلط ،يملاسلا :رظني _(2
 .92 :1 ةعلط 6ىملاٌسلا _)3

 ةأرملا لستغت نأ ةخ هتنا لوسر ىهن " : لاق ، ةريره يبا نع دواد يبا دنع ثيدحلا ظفل _(4

 :" ةارما لضفب لجرلا لستغي وأ ١ لجرلا لضفب
 . 74:ثيدح كلذ نع يهنلا باب ةراهطلا باتك دواد يبا ننس

 .هجيرخت قبس _(5
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 صوضخلاو مولا :يناتلا لصملا 2

 .ءاسنلا عم لاجرلا ناكف .'ا)ااهتراهط

 ث تكَصَحسْلاَدوتَب تلو ول :ىلاعت هلوقب ليواتلا اذه ةحص ىلع لدو =
 .مهانعم يف نونصحملا ناكو .[4:رونلا] :هدلج ينست رُهوُدلجَق ءاتش ةعبرأ انأبرت
 ناك نإو .مكحلا نم تانصحملا فذاق ىلع بجي ام نينصحما فذاق ىلع بجيو

 .نينصحملا نود تانصحلا هب رصخ ركلا

 امش َهنلَعم ةنتحكي كربأ نإ محأ داق :ىلاعت هلوق كلذكو =

 ةَمألاك مكحلا ين ديعل ناكف .[25:ءاسنلا] 4 باَدَسْلا ےرم ِتتَصَحُمَلا لَع

 .(2)دبعلا نود ةَمألا ركذلا صخ نإو ،قافتاب

 اهيف يوتسي ديبعلا ماكحأ نأل ؛هب لدتسا ام يف ةكرب نبال ملسي ال نكلو
 ضاقتنا نأ امك .فرعلاو ةغللا ةلالدب ال عامجإلا ليلدب ثانإلاو روكذلا

 هركذ سم نم» لاجرلا صخي رخآ ليلد هيف تبث جرفلا سم ثدحلا
 ىلع ةدعاقلا ىقبتو ،ةلثمألا كلتب لالدتسالا هل ميقتسي الف .ة)ااضوتيلف
 بّرَعلا لامعتسا يف دجن ملو .ءاسنلا باطخ تحت لاجرلا لخدي ال هنأ ءاهمومع
 .اهضقني ام عراشلا باطخ يف الو

 :ماعلا باطخلا يف راغصلاو نيناجملاو رافكلاو ديبعلا لوخد -
 ةلالدب ماعلا باطخلا يف راغصلاو نيناجملاو رافكلاو ديبعلا لوخد لصألا _
 جرخي الو .ةعيرشلا عورفب رافكلا باطخك .انايحأ عرشلا ةلدأبو “ةداع ةللا

 .صاخ ليلدب الإ باطخلا تامومع نم فانصألا هذه نم دحاو

 تادابعلا رجأ مهلو ،ديعولاو دودحلاو مهنع مثأملا عفرب راغصلا رصخ دقف

 .اهولعف اذإ

 هللا لوُسَر يل لاق لاق هدج نَع هيبأ نَع ربْيَعُش نُب ورُمَع نَع» دمحا دنع ثيدحلا صن (!

 أضوتف اهجرف تكَم ةارما امئآد اضَوَيلَق ةركذ ر نم
 امهنع هلا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع دنسم .مشاه ىنب دنسم نمو لبنح نب دمحأ دنسم

 .6916: ثيدح

 .311 /310 :1 ،عماجلا ،ةكرب نبا 2

 .ناوفص نب ةرسب نع امهريغو دواد وبأو مكاحلا هجرخأ _)3

 .430:ثيدح ©يميتلا نامثع نب ةعيبر مهنمو ءةراهطلا باتك .مكاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا

 .156:ثيدح ،ركذلا سم نم ءوضولا باب ،ةراهطلا باتك .دواد يبأ ننس
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 7 ريتلاذاهتجا:يناتلاباللا

 ريغ ءامإلا ةالص ةزاجإو ،حاكنلاو دودحلا يف ماكحاب ديبعلا صخو
 رئاس عم باطخلا مومع ف اولظو .ءاربتسالاو ددعلا ماكحاو ،تارمتحم

 .نيفلكملا
 .هزييمتو هنونج تاجرد يف ليصفت ىلع ،فيلكتلا هنع عفر دقف نونجلا امأ

 .0!)سانلا قوقحب قلعتي امم هفلتي ام نامض يف وفالخو

 ءاسنلا ىلع ضرفي مل ام لاجرلا ىلع ضرف ةلأ نا» يفوملا صنيو
 ل ام رارحألا ىلع ضرفو ،لاجرلا ىلع ضرفي مل ام ءاسنلا ىلع ضرفو
 لاقي الو .رارحألا ىلع ضرفي مل ام ديبعلا ىلع ضرفو ديبعلا ىلع ضرفي
 "لاجرلا ريغ ءاسنلا ةعيرش الو ءاسنلا ةعيرش ريغ لاجرلا ةعيرش كلذ عم

 .ديبعلاو رارحألا كلذكو

 لك صتخا نإو ،ةدحاو اهمومع يف ماكحألاو ادحاو يعيرشتلا ردصلملاف

 .نيفلكملا حلاصمو عيرشتلا ةرورض اهتضتقا ةمكحل ماكحألا ضعبب قيرف

 :يبلا باطخو ةمألا باطخ -

 لخديو 5 دمحم ةمأ ىلإ بستنا نم لك لوانتي ماع ةمألا باطخ =
 .نيبلوُصأل ا روهمج يأر اذهو ؛صيصخحت دري نا الإ هتمأ باطخ يف هق يبلا

 فلكم يبلا نأل ،ثفقوت ىلإ جاتحت ال يهو .. .ةلأسملا ف مهضعب فقوتو

 ةنيرق كلذ نم تعنم اذإ الإ ،هباطخ مومع يف لخديف ،نيبطاخملا رئاس عم
 .(3)ةيلقع وأ ةيلقن

 نأل ،هتّمأ هيف لخدت الو .هصخي هنأ لصألاف ء ينلا باطخ اما =ب
 رمألاب عرشلا درو نكلو .ةللا لهأ فرع يف هريغ معي ال درفملا باطخ

 اليلد اذه ناكف ةديدع ثيداحاو تايآ يف كلذو ،هعابتاو ه ىنلاب ءادتقالاب
 .هتمأل يبلا باطخ مومعل

 :2 ،ىفصتسملا۔يلاَرَعلا-.245 :1 دعاوقلا ،يلاطيجلا-.107 /104 :1 ،لدعلا ،ينالجراولا _(1
7. 3 

 .85 ،تالاؤسلا ،ىفوُسلا _(2
 :2 ،ىفصتسملا ،يلاَرغلا- .119 :1 ةعلط ،يملاُسلا- .103 /102 :1 "لدعلا .ينًالْجراَولا _)3
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 امم اهاوس امل ةبسنلاب ةردان يهو ،مومعلا اهلخدي ال اماكحأ ةمث نأ الإ

 ةث ىبلا باطخ يف لصألا وه مومعلا حبصأ ىتح كمومعلا هلخد
 الإ ة يبلل ةيصوصخلا تبثتال :اولاق كلذلو .ءانثتسالا وه صوصخلاو
 .(1)ليلدب

 هصخ ام الإ لوسرلل عرش وهف انل اعرش ناك ام لك نأ» يفوُسلا ررقيو
 .ليلدلا هصخ ام الإ انل عرش وهف لوسرلل اعرش ناك ام لكو .ليلدلا

 ،كاوسلاو رتولاو ليللا مايق ضرف اهنم ،ةروهشم هته هتايصوصخو
 الو قادص الب حاكنلاو ةوسن عبرأ نم رثكأ حاكنو مايصلا ف لاصولاو

 .ا”كلذ 7 ةقدصلا ميرحتو .يلو

 ؟ هريغ معي له درفملا باطخ -

 الإ هريغ غ لمشي ال صوصخ لجرل يبنلا باطخ نأ ينالجراولا ركذ

 ىلإ تثعب» ةمايقلا موي ىلإ سنإلا ىلإ لسرم هنآ ةمث يبلا ربخا دقو .ليلدب
 م < ر م مو مص ے 2 ہحم م

 و سانلل ًهَفاكالإ كلنلسرأ امو : :ىلاعت لاقو .(4)ادوسألاو رمحألا

 اوناك ءاوس ،نيفلكملا نم هريغ دحاولا ىلع همكح معف .[28:إبس] :ه يذو
 .اكهرصع دعب نوقلخُيس مأ نيدوجوم

 دجسملا يف فكتعي نأ ةيلهاجلا يف رذن باطخلا نب رمع نأ كلذ نمو
 هرذن رذن لك ف ماع مكح وهو .(6)«كرذنب فروآ» . ت يئلا هل لاقن .مارحلا

3 
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 .ىفصتسملا ،يلاَرغلا-.123 /122 :1 }ةعلط ،يملاسلا-.104 /103 :1 ،لدعلا .ينالجراَولا )1
2: 80/ 81. 

 .5 تالاؤسلا ،يفوُسلا _2

 :1 ،ةنودملا ،يناسارخلا-.182 _(حاكنلا باتك) ،رباج مامإلا تاباوج نم ديز نب رباج ا(3
 .327 /326 :1ؤعماجلا ،ةكرب نبا-.433 :2 ،عماجلا رفعج نبا-.43

 .يرافغلا ًرذ يبأ نع يمرادلاو نابح نباو مكاحلا هجرخأ _(4
 .3522:ثيدح ءابس ةروس ريسفت ريسفتلا باتك .مكاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا

 .6555: ثيدح .يتعافش " : هلوق ناب نايبلا ركذ .خيراتلا باتك نابح نبا حيحص

 .2427:ثيدح .انلبق دحأل لحت ال ةمينغلا : باب ،ريسلا باتك نمو ©يمرادلا ننس
 .119 :1 }ةعلط ،يمياسلا-.107 :1 لدعلا .ينآلجراَلا ۔(5
 .رمع نبا نع يذمرتلاو دواد وبأو يراخبلا هجرخأ ۔6

 .1953:ثيدح ملسأ مث فكتعي نأ ةيلهاجلا يف رذن اذإ باب فاكتعالا باتك .يراخبلا حيحص
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 !2 رييستل داهتجا :يفاقلا بآلا

 ىمكحك مكنم دحاولا ىلع يمكح :ة هلوقل ،هب ءافولا بجي هنأ ناسنإلا
 .ليلدلا ةماقإ هيلع ناك صيصختلا ىعدا نمف .'اعيمجلا ىلع

 بجوو .02( ظح رظنلل هعم هعم نكي ل عراشلا نم فيقوتلا درو اذإو)

 ةغللا نأب دحأ جتحي الف كسانلا هيلع فراعت ام انكرتو ،هبجوم ىلإ لودعلا

 ام ؤ .عيمجلا م معي دحاولا مكح نأ ثةلأسلملا يف اجيمرص صنلا ماد ام ؛كلذ عنمت

 .ليلدلاب هب اصوصخ نكي
 نأل ،ةثداحلا كلتب دتعي الف صاخ ببس وأ لاؤس دعب ماعلا دري دق امك

 درفلا ىلع مكحلا درو اذإ لب .)ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا

 ىلع يمكح دحاولا ىلع يمكح :ةدعاق ىلع ءانب اماع مكحلا ناك نيعملا

 بوجوب ناَضَمَر يف هلهأ عقاو يذلا يبارعألا ىلع مكحلاك كلذو .عيمجلا

 .ءاوس يلا ةنس يف سانلا نأل .هلاب ناك نم لك ىلع مكح وهف .ةرافكلا

 كلت لثم هلف هلاح لثم يف ناك نمف ،ءيش يف هف يبنلا هل صخر نمو

 ذإ اةعذجلاب ةيحضتلا يف رباجل ثدح امك ةيصوصخلا تبثت نأ الإ ؛ةصخرلا

 .2906:ثيدح "مالسإلا كردأ مث ةيلهاجلا يف رذن نم باب ،روذنلاو ناميألا باتك "دواد يبأ ننس

 ءاج ام باب 5 هنلا لوسر نع ناميألاو روذنلا باوبأ .حئابذلا حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس

 .1500:ثيدح ©رذنلا ءافو يف

 .يراقلا يلع ًالملا- .يبهذلاو يرملا هركنأو .هل لصا ال :يقارعلا هنع لاق ثيدحلا اذه _(1
 .196ص .178ثيدح .ةعوفرملا رارسألا

 .389 :1 ،عماجلا ةكرب نبا _(2
 .115 :1ؤةعلط ،يملاسلا 3
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 .1×02؛كدعب ادحأ ئزجت الو كئزجت» :ةص ىنلا هل لاق
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 صاخلا : يناثلا ثحبملا

 :صاخلا موهفم -1

 نم ظفللا همسر ام ضعب جارخإ» :هنأب صاخلا ينألجراَولا فّرع
 ۔ادعاصف نيئيش وأ ائيش جرخي لوق صاخلا» :لاق رخآ عضوم يفو .ةمكحلا

 هلوخد حلصي وأ مومعلا لهأ لوق ىلع مومعلا ف هلوخد بجول هالول امم

 .(ه)ادعاصف ةثالث ،ميمعتلا يعاري نم لوق ىلع

 نم ماعلا ظفللا هل حلصي ام ضعب جارخإ» هنأ ىلإ يطوثثلملا بهذو
 .(5)!مكحلا نم ءامسألا

 .6)اهرمأ يف كرتشملا ظفللا تايمسم ضعب نيع ام» يجخاّمشلا دنع وهو

 نم دارفأ وأ درف جارخإ ةيلمع هناب صاخلا ددحت اهلك فيراعتلا هذهو

 دعب رحنلا موي غ هنلا لوسر انبطخ : لاق 3 ءاربلا نع :نابح نبا دنع ثيدحلا ظفل _(1
 لبف كسن نمو ؛ كسنلا باصا دقف . انكسن كسنو ؛ انتالص ىلص نم " : لاق مث © ةالصلا

 ىلإ جرخا نا لبق تكسن دقل { هللا لوسر اي : راين نب ةدرب وبأ لاق © " محل ةاش كلتف ةالصلا
 لاقف . يناريجو يلها تمعطاو تلكأف تلجعتف & برشو لكا موي مويل ا نأ تفرعو 6 ةالصلا

 ئزجت لهف ى محل ئئاش نم ريخ ةعذج اقانع يدنع نإف : لاق ى " محل ة ةاش كلت " : هته هللا لوسر

 ." كدعب دحأ نع ئزبحت نلو كنع ئزجت ، معن " : لاق ؟ ينع
 .هانركذ ام ىنعمب حرصي ناث ربخ ركذ ةيحضألا باتك .ةحابإلاو رظحلا باتك ،نابح نبا حيحص
 .5994:ثيدح

 ة هللا لوسر انبطخ : يدع يبا نبا لاق ة يبلا نا ى بزاع نب ءاربلا نع" :دمحأ دنع هظفلو
 © محللا موي اذه ث هنلا لوسر اي : لاقو يلاخ هيلإ ماقف 5 " يلصن نأ لبق دحأ نجبذي ال " : لاقف
 يدنعو ٠ يناريجو يلهأ لكايل لبق يكسن تحبذ ينإو ٠ هوركم : يدع يبأ نبا لاق ۔ رثك هيف

 يهو ، كدعب دحا نع ةعذج ئزجت الو 3 معن " : لاق ؟ اهجمذاف ، محل يتاش نم ريخ نبل قانع

 .18282:ثيدح ‘بزاع نب ءاربلا ثيدح ،نييفوكلا دنسم لوأ ،لبنح نب دمحأ دنسم

 .دعب امف 58 :2 ىفصتسملا ،يلازفلا: ةلأسملا ليصفت رظناو-.325 :1 ،ةنودملا يناسارخلا _(2
 . .41 :1 ،لدعلا .ينلجراولا 3
 .153 :2 ،لدعلا .ينآلجراولا -(4
 .و7 ةلدألا ،ىِطوتشنَلا 5

 .348 ©ينجاويتلا ينهم قيقحت رصتخملا حرش ،يجخامُشلا _(6
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 7 ريتلاذاهتجا:يناتلاباتلا

 هدارفأ ضعب دارفإو 3ماعلل صيصخت وه جارخإلا اذه نأ عقاولاو .ماعلا مكح

 .ةجيتنلا رابتعاب صاخلل حيحص ىنعم اذهو .صاخ مكحب

 ام ضعب ماعلاب دارملا نأ نايب» هنأب صيصختلا يرضخلا فّرع دقو
 .(!)اهمظتني

 دحاو ىنعمل عيضو ظفل لكا»وهو :ماعلا ةلباقم يف ناك ام صاخلا نكلو

 نوكي دق درفملا اذهو .درفم ىنعم ىلع ةرصاق هتلالدف .ثادارفنالا ىلع

 ناعمل ةعوضوم اهنإف ؛فلأو ةئامك ايرابتعا وأ ،ناسنإو لجرو رديزك ايقيقح

 .3)ددعتلاو لومشلا نم لاخ دودحم دحاو اهردق نكل .اهتاذ يف ةريثك

 صاخلا ىنعمو «يثكتلا ماعلا ىنعم لعجي يبئؤعلا دجن ىرخا ةهج نمو
 ءاش نمف عوضوم ريخ ةالئصلا» :ةق هلوق لثم ماعلا ناب امهل لتمو ،ليلقتلا

 ضزتعملا صاخلاو ؤتقو لك يف مومع اذهف .'ه١رثكيلف ءاش نمو ،للقيلف
 دعب ةالص الو سمشلا برغت ىتح رصعلا دعب ةالص ال» :ة هلوق هيلع
 ماعلاو ،ماعلا ىلع ضرتعي صاخلا نأ ركذو .(6×ة»اسْمشلا علطت ىتح حبصلا

 .}لكلا عفري نأ ةقيقح خنسلا نأل ءاخسن اذه سيلو .صاخلا ىلع ضرتعي

 .208 هقفلا لوصأ ،يرضخلا _(1

 .30 :1 رارسألا فشك "يراخبلا زيزعلا دبع _(2
 .32 :1 ةعلط .يملاسلا -3

 ." رثكتسا ءاش نمو لقتسا ءاش نم عوضوم ريخ ةلصلا " : لاق نسحلا نع ثيدحلا ظفل _(4

 .1672:ثيدح .ىلاعت هنلا همحر نسحلا ىبأ نب نسحلا رابخأ ،لبنح نب دمحأل دهزلا

 يبا نع يقهيبلاو سابع نبا نع ةجام نباو "يردخلا ديعس يبأ نع يراخبلا هجرخأ _(ة
 .رد

 ،سْمشثلا بورغ لبق ةالصلا ىرحتت ال : باب ةالصلا تيقاوم باتك يراخبلا حيحص

 .570:ثيدح
 رصعلا دعبو رجفلا دعب ةالصلا نع ىهنلا باب .ةالصلا ةماقإ باتك 5،هجام نبا ننس
 .1246:ثيدح
 باب ،عوطتلا ةالص اهيف هركت يتلا تاعاسلا باوبأ عامج .ةالصلا باتك "يقهيبلل ىربكلا ننسلا
 ضعب نود ةنكمألا ضعبب صوصخغ يهنلا اذه نأ نايبلا ركذ
 .4104:ثيدح
 .234 /233 :2 ،ءايضلا ،يبئوعلا _(6
 .80 :1 نيبلاطلا جاهنم يصقشلا - .234 :2 ءايضلا ،ييئوَعلا _(7
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 راتخملاو ،ديقملاو قلطملا يف فالخلاو ،يهنلاو رمألا صاخلا عاونأ نمو
 .(!)ماعلا نم ال صاخلا نم امهنا

 ةيآ كلذ نمو .دادعألاو ،ةيدهعلا لأب فرعملا درفملا :صاخلا ظافلأ نمو
 ح < روحم م ه حم ۔ , ۔م ٩

 “ ثاَبع عَبَس هلكأب نامس رقب عبس رآ ةني كلملا لاو »

 ظ م 7

 . ]43 :فسروب]

 نكي روف لاع ن نمؤم ُلجَر َلاَمَو لت ،ةنيعملا ةركنلا درفملاو
 نم نينج اَمهِرَمَمل المج بلجت الَتَم متك ترضآو اث .[28:رناغ] هه وُهَكيِإ

 يفنلا يفو \ةصاخ تابثإلا يف نوكت ةنيعملا تاركنلا هذه .[32:فهكلا] ه بنعا
 . مومعل ا ظافلأ نم حبصتف سنجل أ لإ عجرت

 عل اودجس ةكيتكمللاتلُ ةلو ل مالعألا وا ]ةنيعملا ءامسألاو
 ه ہس ص ص

 هدوجو سملو تورف تل .[116 :هط] هه آ ينإ الإ دجف

 درل يف نامكتي ذإ متسر دراو ل .[8:صصقلاذ: يوط راك
 .)مالعألا نم رصحني ال امم اذه ريغو .[78:ءايبنألا] 4

 :صاخلا مكح -

 وأ ضراع هيلع ضرع اذإ الإ ،هظفل هيلع لد امب عطقلا وه صاخلا مكح

 وأ زاجملا ببسب ،ظفللا ةقيقح ةدارإ نم ةعناملا ةنيرقلاك عنام كلذ نم هعنم
 دحأ ةفرعم وأ زاجملا نم ةقيقحلا زييمتل ،نايبلاب الإ دارملا نيعتي الف ،كارتشالا
 .اة)كرتشملا دارفأ

 :صوصخلاو مومعلا نيب ظافلألا -2
 مومعلا نيب اهددرت بسح ظافلألل تاميسقت يضابإل ا هقفلا بتك تدروأ

 .صوصخلاو
 يف أت نم امَوئ:ىلاعت هلوق وحن ،هيف صوصخ ال اماع ظفللا دري دقف

 .33 :1 ةعلط ،ىملاُسلا (!
 .و 2 /و 11 .صيصختلا .يدنكلا _)2

 .34 :1 ةعلط .يملاسلا _3
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 7 ريتلاذاهتجا:ينافلابالا
.« 

 .[6:دوه] ئ اهقزر هلا َلَع الإ ِضزَكلآ
 هلوقك ،هقايسب وأ هقلطمب كلذ هنم لقعيو 5رصاخلا هب داري اًماع نوكي وأ

 لوقعمف .[77:فهكلا] ةه اَوبأَم اهلهأ معطت ةيرق لهأ ينأ ادإ َمَحلل :ىلاعت
 :نيفعضتسملا ناسل ىلع هلوقو .اهلك ال {ةيرقلا لها ضعب ماعطتسا دارملا نأ
 لها يفو .[77:ءاسنلا] :ه اَهنَحَأ رلإاتلآ ةيرقلاو نم اجيمأ انبر ولوقي بلأ
 .ملاظ ريغ ناك نم ةكم

 : مكل اوعمج دم مالآ تي اتلا مهل لات َيذلا :ىلاعت هلوق كلذكو

 :هلوقو .هل لوقملا ريغ لئاقلاو ،لئاقلا ريغ عماجلا نأ مولعمف .[173 :نارمع لآ]

 ضعب يف اذهو .[199 :ةرتبلا] : سالآ ماكمأ تيح نم اومضي كف الل

 .(ا)مهلك ال سانلا
 هي كل يلام ُفقَكاَلَر لت :ىلاعت هلوق فنصلا اذه نم ةكرب نبا لعجو

 هناو .[36:ءارسإلا] ةه الوُشَسَم ُهَنَع َناكك هلوأ لك داوفلاَوَرَصلاو عملأ تيرمع
 وهو ،ماع ظفلب للعم هنأل ،ماع هنكلو ؛هرهاظ يف بطاخملل صاخ باطخ

 .02)داؤفلا رصبلا ،عمسلا :ةيسنجلا لاب فرعملا درفملا

 هب اصاخ اباطخ سيل وهف ثلث يبنلا باطخ مومع يف لخدي اذه نكلو
 ةلءاسملا وهو ،ماع ليلعتب هليلعت مومعلا اذه دكؤيو ،اضيأ هتمأ لوانتي لب ةف

 .داؤفلاو رصبلاو عمسلا معن نع

 دنول :ىلاعت هلوق وهو .صاخلا هي ديرأ ماعلل الاثم ةكرب نبا ركذ امك

 يف صاخ لب ،ناسنإ لك يف اماع سيلف .[7:ةدجسلال :هك ونيط ن ننمإللاَقَلَح
 مهنأل كنيط نم نوؤدتبم مهلك سانلاف ،نيط نم مدآ قلخ اذإو .ةتنا مدآ

 .'1[)3:ءاسنلا] 4 اَهَجوَر اهم َىلََو هنم تقلخ اهنأ ريغ اهدحو ءاوح الإ هتيرذ

 نوكتم وهو ،َنم نم هلصأ ناسنإ لك نأل ،ةّماع ةيآلا نأ باوصلا لعلو

 .و6 ،ةلدألا يطوشللا _(1
 .18 /157 :1 .عماجلا ةكرب نبا _)2

 .45 :1 فنصملا .يدنكلا-. 175 :1 عماجلا ةكرب نبا _(3
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 صوضخلاو مومحلا :ينلا لصلا .

 .هدحو مدآ صخت الف .ضرألا هتبنت يذلا ناسنإلا ماعط نم

 سانلا اهيأتَي ث :ىلاعت هلوقك صاخلاو ماعلا نيب عمجي اماع ظفللا نوكيو

 ن :لاق مث .مدآ ينب عيمج معف .[13:تارجحلا] 4 ىنأوركد ن كتقَلَح اَتإ

 .صاخلا ديري [13:تارجحلا] 4 مكنَمنأ هلآ دنع كمركا

 ال تير ارثيت ث :ىلاعت هلوقك يعرش ليلدب رصخ اماع نوكيو

 ه ۔ ريس و ۔ ۔۔۔۔۔ےس ۔< دوس -ح

 :هلوقب باتكلا لهأ صخ مث .[29:ةبوتلا] 4 رخآلا موَيلاي الو هللاي روم

 عونلا ف لخدي اذهو .[29:ةبوتلا] : بَتكلآ أوثوأ كرلا 7

 .0ا)قايسلا وأ لقعلاب ال يعرش ليلدب صخ هنكل ،يناثلا
 ةكيتكمأل ل ذإو : :ىلاعت هلوق هنمو ڵصوصخلا هب ديرأ صاخ كانهو

 يذلا مكحملا نم صاخلا اذهو .[34 :ةرقبلا] سيلتإ الإ اددَجَسَم مدآلاوذُجسأ

 .2هانعم ىلع رصن هنأل .نيهجو لمتحي ال

 صوصخ -= .ةيعابرلا ةمسقلا هذه اهعمجت هجوأ ةعبرأ ىلع نآرقلا ظافلاف
 = .مومعلا هب داري مومع = .مومعلا هب داري صوصخ = .صوصخلا هب داري
 .اص وصخلا هب داري مومع

 :ماعلا تاصّصحخ -3

 ىنعمب هلعبت صاخلل ةيضابإلا فيراعت بلغأ نأ ىلإ ةراشإلا تضم

 مكحل رياغم مكحب درفني ام وه صاخلا نأ ىلإ اورظن مهنأكو .صيصختلا
 وهف قيقدلا حالطصالا يف صاخلا امأ .صوصخملاب ىمسي نأ ىلؤوآلاو ،ماعلا

 .نيرصحنم دارفأ وأ درف ىلع لدي يذلا

 نإو "ىلوألا ةيضابإلا رداصملا يف ةلخادتم تدرو عاونأ ماعلا تاصّصخمو

 .ةفلتخم تاميسقت مهضعب اهمسق

 صخو ،عامجإلاو ةنسلابو باتكلاب صخي باتكلا نأ يطونثلملا نيب

 .و6 ةلدألا ۔يطوثشللا 1
 .ظ3 .صيصختلا .يدنكلا _(2

 .۔ظ3 .صيصختلا .يدنكلا -(3
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 2 ريتلاذاهتجا:يفاقلابآتلا

 رصيبصختلا نمزو . صيصختلا هلخدي الف عامجإل ا امأ ،ةثالثلا هذهب اضيأ ةنسلا

 .(!)هنع ارخأتم وأ هيلع امدقم نوكي وأ ماعلاب نرتقي نأ زوجي

 .لوقعلا ةلالدب :نوكت اهنأب تاصصخملا عاونأ ينالجراولا طبضو
 .باطخلا ليلدبو كديقملابو ،ءانثتسالابو ،داحآلا رابخابو ؤ.ةنسلابو ،نآرقلابو

 .02)عامجإلابو
 اهضعب ركذو ] ةلصفنمو ةلصتم ىلإ تاصصخملا م اسقنا ىلإ يدنكل ١ راشأو

 ىلإ جاتحي ال يلج اهضعب نأو . لقعلاو باطخلا ليلدو ءانٹغسالاك ارصح نود

 .)ثحبلاو لماتلا ىلإ وعدي اهضعبو ،رظن
 .نييلوصألا روهمج دنع زئاج هنع هلاصفناو ماعلا نع صيصختلا ريخاتو

 ربختو .هل نايب وه لب .صصخلا دورو لبق ماعلا ىنعمل ماهيإ كلذ ف سيلو

 .(4)حجارلا يأرلا وهو شزئاج ةجاحلا تقو ىلإ لوزنلا تقو نع نايبلا

 ريغ وأ ظفل امإ صصخملا نأ ركذف .ميسقتلا اذه يملاسلا راتخا اذهلو

 طرشلا ف ةلصتملا تاصصخملا رصحو .. لصفنم وأ لصتم ظفللاو ظفل

 تاصصخملا امأ .'5)لصتملا ءانثتسالاو ©ضعبلا لدبو ،ةياغلاو ةفصلاو

 ةنسلا ،ةيلعفلا ةنسلا داحآلا ربخ ،ةرتاوتملا ةنسلا ©باتكلا :يهف ةلصفنملا

 .06)عامجإلا سايقلا موهفملا ةيريرقتلا

 لب ةلصفنملا ال و ةلصتملا تاصصخملا نم سيلف لقعل اب صيصختل ا امأ

 .(7)ةلهو لوآ نم كردي ئلوأ ةنسلاو باتكلل لقعلا صيصخت نإ

 ،يوارلا بهذمب صييصخّتلاك ةربتعم ريغ ةلصفنم تاصصخم ةمثو

 ٨ةث}اعلا دارفأ ضعب ىلإ دئاعلا ريمضلابو 5‘) ةيفنحلل افالخ .ةداعلابو

 .و7 ةلدألا يطوثثللا _(ا
 .162 :2.لدعلا ،ينالجراولا _(2
 .239 _(ةيناث ةخسن ) صيصختلا ،يذنكلا _(3
 .186 /185 :1 ،ةعلط يملاسلا _(4

 143 :1 ةعلط .يملاسلا _)5

 .158 /155 :1 ،ةعلط ،يملاّسلا:رظني _(6

 .165 :1 ةعلط ،يملاُسلا _)7

 .159 /158 :1 ةعلط ،ىملاسلا _(8
 .161 :1 ءةعلط ،ىملاسلا 2٥(_
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 صوضخلاو مومملا :يناقلا لصفلا 72 ك
 ٠ ۔ہ ۔_ ة :-_ - < ؟

5 

 .(!)هببسب ماعلا صيصختو

 رابتعا نود اهرداصم بسجب "تاصصخملا هذه راتخن نأ بسنألا لعلو

 ةنسلاب=3 ،نآرقلاب=2 6لقعلاب =! :صيصختلا ىهو ‘لاصفنالاو لاصتالل

 -8 6يوارلا بهذمب=7 سايقلاب=6 ،عامجإلاب =5 ،ةيلعفلا ةنسلاب=4 ؤةيلوقلا
 .ءانثتسالاب

 :لقعلاب صيصختلا -
 لوأ نم كردي ،َئلَوأ ةنسلاو باتكلا صوصنل لوقعلا ةلالدب صيصختلا

 لقعلا هليحي امب ظفللا لمعتسا اذإف لقعلا ضقاني امب دري ال عراشلا نأل 5ةلهو
 ئ ءتَ لك قنك :ىلاعت هلوق عونلا اذه ةلثمأ نم رهتشاو .هب صخ
 مومع هنأ مغر ؛لقعلا ليلدب مومعلا اذه يف لخدي ال ىلاعت هناف .[102:ماعنألا]

 ىم لكي ةلل توا مولعمو ،"َلك "ظفلب اب دكاتو ءيش ظفلب درو لماش
 لك سيلفا .[12:قالطلا] :7 ىش لك 1 لَع هنآ ا أ لتو ©[97:ةدئاملا] :م هيلع

 .2اةردقلا هيلع يربحت الو ل ىلاعت ةنا نأل هيلع ارودقم مولعم

 كلملاو كبر ءاو : :لاعت هلوق نم صخ لقعلا نأ ينالجراولا ىريو {

 َقَوَف رئهاَمْلا وهول :هلوق نم صخو .لاقتنالا .[22:رجفلا] هاس اَنَص ب صم ءم ےو ر
 يرابلا فاصوأ ف نآرقلا ف ركذ ام عيمجو .ةهجلا .[18:ماعنألا] : ۔ودابعع

 زوجحم دقو .نيقولخملا تافص نم هب قيلي ال ام لقعلا هنم صخ هناحبس

 ىلوأ ماعلا صيصختف ،لقعلا ليلدب زاجملا ىلإ نآرقلا رهاظ نع فارصنالا
 .(3)هب

 صيصخت بابب اهنم زاجملاو ليوأتلا بابب بسنأ ةلثمألا هذه نكلو

 .مومعلا
 : اهيَرِرمَ ىت ك لكرمَدُت دت :ىلاعت هلوق كلذك لقعلا صيصخت نمو

 ضعب تركذ اهسفن ةيآلا نإ لب تاوامسلاو ضرألا صخ .[25:فاقحألا]

 .165 :1 ةعلط .يملاسلا )1

 .162 :2 لدعلا .ينآلجراولا _(2

 .162 :2 لدعلا .ينآالجزراَولا _.)3
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 7 رييتتلاذاهتجا:يناقلا باتلا
 5 ح 77 , ط . هتح ت

 ح ۔- .- ۔ رح

 .(!) [25:فاقحألا] 4 نكسم الإ جري ال اوحبصا تاصوصخللا

 س .۔ { .

 .[23:لمنلا] ئ وتَم نك نم ِتيت وأو اهنا سيقلب نع دهدهلا ركذو
 2 وهم م و ء

 ةَجْل هتبح هتأر املف هب تشهذ كلذلو ناميلس حرص تؤت مل اهنكلو
 .[44:لمنلا] : اَهنَتاَسنَعتَمَعَكَو

 لأ اتنأ كت تبث كتكبش :قافاو اقعص رخ امل ىتسوُم لاقو
 .هنامز ينمؤم دارأ لب نينمؤملا لك دري ملو .[143:فارعالا] ة تنمؤُملا

 لك ال ؛مهنامز يمّلاعب اصاخ نيملاعلا ىلع ليئارسإ ينب ليضفت ناك امك

 .") [16:ةيئاجلا] هم َكبمَلَْعلَ لع هتلصو .نيملاعلا

 ناك نيفلكملا ماكحأ نم نايبصلاو نيناجملا صيصخت نا ينآلجراولا ركذو
 مهفي ال نم فيلكت ةلاحتسا ىلع لد لقعلا نأل لقعلا ليلدب ضعبلا رظن يف

 عفر ثيدح لثم نم ،يعرش ليلدب اصوصحم نورخآ هآر امنيب ،باطخلا
 ىتح مئانلاو ،قيفي ىتح نونجملاو ،ملتجي ىتح يبصلا ،ثالث نع ملقلا

 اعقاو صيصختلا ماد ام يلمع رثأ هل سيل انه فالخلاو .(4×ة)اطظقيتسي

 ةلدألا رفاضتو .كلذ ىلع ارزآت لقنلاو لقعلا ناب لوقلا زوجيو .اموسحمو

 .اهدارفنا نم ىوقأ

 .163 :2 ،لدعلا ،ينآلجراولا _(1
 :1 .ةعلط ،يملاّسلا-.113 /112 "مئاعدلا "رظنلا نبا-.ظ14 /و14 صيصختلا .يدنكلا _(2
166. 

 ملقلا عفر» : لاق 54 ىنلا نع ةشئاع نع» :دمحأ دنع هظفلو .ةبراقتم ظافلأب ثيدحلا يور _(3
 .! لقعي ىتح نونجملا نعو . ملتحي ىتح يبصل ا نعو 5 ظقيتسي ىتح مئانلا نع : ثالث نع

 ةشئاع ةديسلا ثيدح ،راصنألا دنسم نم كردتسملا قحلملا راصنألا دنسم ،لبنح نب دمحا دنسم
 .24171:ثيدح ،اهنع هنلا يضر

 ظقيتسي ىتح مئانلا نعو & هلقع ىلع بولغملا نونجملا نع : ثالث نع ملقلا عفر» :مكاحلا ظفلو

 .املتحي ىتح يبصلا نعو ث

 .2292: ثيدح كشار نب رمعم ثيدح امأو عويبلا باتك .مكاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا

 .162 :2 ،لدعلا ،ىنآالجراولا _(4
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 صوضخلاو مومحلا : : ينأتلا لصفلا 2

 دح ..: ۔ سدع .ہ۔.۔. ۔۔۔.هو ٠ . .ج ٠ِ . +: يخ ح _ ھ»ھتج اسا .=<حححح ۔۔<

 :صنلاب صيصختلا -

 :نآرقلاب =أ
 .الصفنمو الصتم نآرقلاب صيصختلا عقي

 يح كرتلا اوخكنت الوف :حاكنلا يف ىلاعت هلوق لصفنملا نمف

 تانمؤملاف .ناميإلا وهو ةياغ ميرحتلل لعجو .[221 :ةرتبلال ه نمؤي
 اضيأ ةيآللو .ةلصتملا تاصصخملا نم اذهو ©ديقلا اذهب ةيآلا نم تاصوصخ

 نهنم ةلمج ةلأ صخ مث تاكرشملا عيمج تمرح اهنإ ذإ ؛لصفنم صصخ
 ُِ ح م

 نم بتكلا ائوأ يذل أ َنم . تستلا او ت تنموملا نم ثتَصَخَلأَو و :هلوقب

 تت مك مكؤآكباة 2 َم اخ و ( :لاقو .(1) [5:ةدئاملا] ه مكل و

 َم

 تاصصخملا عاونأ مهأ نم ءانثتسالاف .[22:ءاسنلا]هئ تلم َدَم اَماَلِإ 2
_
_
 

١
 

 م

 .نآرقلا يف

 نهسضنأب ےرسبَرتي ثنمَلمْلاَو إ :دديلا ماكحا يف هلوق لصتملا نمو
 م م >

 صيصخت ءاج مث ،تاقلطلملا لك ف ماع اذهو .[228 :ةرقبلا] : ورف ةثالث

 1 أو و :لاقف ،اهب لوخدلل ريغو لماحلاو سيآلاو ةريبكلاو ةريغصلا
 . ت . ؟ 2 ہ رس ۔ے ح م .م رس عم مس

 تلفأ رضي رك يتلاو رهشأ ةتكن َتمتَديَف نت نكا اق نم ضيجَملاَنم
2 ٠ 

 دنَحَكَن ادإ « :لاقو .[4:قالطلا] هه َنهَلَمح َنُع ممصي نأ َنهلَجَل لامحألا
 ٍَدِ م َنهَتَلَع مكل اَمَ َََ ووسمت نآ لق نم : وح . ط ث 2 _ ,{ روملا
 ررم ج مءص

 .(49[)2:بازحألا] 4 اهنوذنعت

 عون صيصختلا نأل ؤتارسفم يقابلاو ،ةلمجم ةرقبلا ةيآ ةكرب نبا ربتعاو

 ىضقي نأ زوجي ال» هنأب تايآلا هذه يف خنسلا لامتحا معز نم لع درو .نايب
 .(3)اليلد ريغب خسنب اهليزنت مكحأ دق ةيآ ىلع

 ،يبئوعلا-.47 :1 ©تفنصملا يدنكلا-.592 /591 :1 =.392 /391 :1 ةعماجلا ةكرب نبا (!
 .234 :2 ءايضلا

 .167 /166 :1 عماجلا ،ةكرب نبا _(2
 .167 :1 ةعماجلا ءةكرب نبا (3

 ےره ٨ ص ح
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 ريستتلا داهتجا :يف اثلابابل 7

 :ةيلوقلا ةنسلاب =ب
 ىصحت داكت ال جذامن هقفلا بتك يفو ،اعيمج ةنسلاو نآرقلا ةنسلا صصخت

 .ت اصيصخُنل أ ه ذه نم

 اباطخ اونمآ نيذلاو سانلا بطاخ ةلأ نا نآرقلل ةنسلا صيصخت نمف
 ؛هغولب ىلإ لفطلا باطخلا مومع نم ةنسلا تصصخف كمهقرغتسي اماع

 .ههابتنا ىلإ مئانلاو ،هتقافإ ىلإ نونجملاو

 آ اوعطقت ةَقراَسلأَو راتتلاو { :ىلاعت لاقو

 رع ةناو ملأ ني النكتابسك
 :تف هلوقب ؛رانيد عب نود ام

 اولينَقَرل :ىلاعت لاقو

 ہسر ےص ص 7 ِ م و مر . م

 امي ءازج

 قرس نم .. تّصخ مث .[38:ةدئاملا] 4
 .(!(ادعاصف رانيد عبر يف ديلا عطقا

 تصخف .[36:ةبوتلا] : هَكاَك حرقلا

 الو ةأرما اولتقت ال» :ةه هلوقب ،دهعلا لهأو نابهرلاو نايبصلاو ءاسنلا ةنملا

 امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو : ىلاعت هللا لوق باب .دودحلا باتك يراخبلا حيحص 1
 .6419: ثيدح مك يفو

 .هلثم قرس اذإ قراسلا عطقي يذلا دحلا ركذ ،ةقرسلا دح باب .دودحلا باتك ،نابح نبا حيحص

 .4524:ثيدح
 . !ادعاصف رانيد عبر يف الإ ديلا عطقت ال» رصحلا ةغيصب ثيدحلا دروو

 .3276: ثيدح ٬اهباصنو ةقرسلا دح باب دودحلا باتك .ملسم حيحص

 اب .دودحلا باتك ،نابح نبا حيحص

 .4528: ثيدح ؤعبر نم لقأ قرسي

 يذلا قراسلا نع عطقلا بابيإ يفن ركذ شةقرسلا دح ب

    
422 

  



 ٦7 ا ` : ١ ١ ٠ .

 . ...۔... ٭

 .0ة×2)!هدهع يف دهع وذ لتقي ال» :لاقو ،!١اايبص

 .رمه ,گص ۔ رم ى س ٩

 تّصخو .[3:ةدئاملا] : ةيلا كت ه تمرح امومع ةتيملا نآرقلا م مرحو

 دبكلاو دارجلاو كمسلا .نامدو ناتتيم انل تَلحأ» كلذ ضعب ةنسلا

 .(4(.)5)(لاحطلاو

 ءطولا مرحف .[222 :ةرقبلا] ك ضيحملا ىف ستل اورم :ىلاعت لاقو
 ،ءامإلا نم ساطوأ ايابس نع ة ىنلا لئس مث .هادع اميف هحابأو ضيحلا ف

 .نضحي ىتح لئاوحلا نعو ‘نعضي ىتح نهنم لماوحلا ءطو نع ىهنف

 .دانجألا ءارمأل رمع لوق نم ظفللا اذهب ربخلا _(ا
 .32466:ثيدح برحلا راد يف هلتق نع ىهني نم "داهجلا باتك .ةبيش ىبأ نبا فنصم

 .476رص .4ج .11414ثيدح ؤلامعلا زنك ،يدنهلا يقنلا
 .ةأرملا ركذ نود «اديلو اولتقت الو» ظفلب ثيداحألا تدروو
 .3348:ثيدح ،ثوعبلا ىلع ءارمألا مامإلا ريمأت باب ريسلاو داهجلا باتك ملسم حيحص
 يصوي نأ مامإلل بحتسي ام ركذ ‘باودلل سرجلاو ديلقتلا باب ريسلا باتك ،نابح نبا حيحص
 .4812:ثيدح ءهنلا ليبس يف تجرخ اذإ ةيرسلا
 .2855:ثيدح .مامإلا ة هيصو باب داهجلا باتك هجام نبا ننس

 الَو رفاكب نيؤُم لتقي ال لاق ة يبنلا نع ساُبَع نا نَع» :هجام نبا دنع ثيدحلا صن ۔(2
 .«ودنهَع يف رلهَع وذ
 2386:ثيدح "ركسعلا لهأ ىلع درت ةيرسلا يف باب ،داهجلا باتك دواد يبأ ننس
 .6728:ثيدح ،سفنلا يف كيلامملاو رارحألا نيب دوقلا ةماسقلا باتك ،ىئاسنلل ىربكلا ننسلا
 يبأ نب يلع دنسم ،نيدشارلا ءافلخلا دنسم ؤةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دنسم ،لبنح نب دمحأ دنسم
 .975:ثيدح اهنع هثلا يضر بلاط

 .164 :2 لدعلا .ينآلجراولا (

 رمع نبا نع مهريغو ننسلا باحصأو هجام نبا هجرخأ ٠

 .3216: ثيدح ‘ناتيحلا ديص باب ديصلا باتك هجام نبا ننس

 ءاملا يف تومي توحلا باب .ءاملا دسفي ام باوبأ عامج .ةراهطلا باتك ،يقهيبلل ىربكلا ننسلا
 .1121:ثيدح .دارجلاو
 ءامهنع هتا يضر رمع نب هللا دبع دنسم .مشاه ينب دنسم نمو ،لبنح نب دمحأ دنسم

 .5567:ثيدح
 .136 /135 :1 دعاوقلا ،يلاطيجلا _(5
 {} ربيخ ماع ىهن ة هنلا لوسر نأ " } ينشحلا ةبلعث يبأ نعا نابح نبا دنع ثيدحلا ظفل ۔_(6

 .؛نعضي ىتح ، يبسلا نم ىلابحلا اطوت نا
 يبسلا نم لماحلا ءطو نع رجزلا ركذ ێاهتمسقو مئانغلا باب ريسلا باتك ،نابح نبا حيحص

 .4923 :ثيدح اهلح عضت ىتح
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 ث ا ريمنلا ذاهتجا: .يناثلا باتلا إ
 ه ._ ۔۔ . `د>_۔. صح .هيح

 طالتخال اهنم لمحلا نمز وهو ،ميرحتلاب ضيحلا ريغ رخآ اتقو صخف
 .(!)هايملا

 امومع ةلصلا حابأ ة يبلا نا ]ةنسلل ةيلوقلا ةنسلا صيصخت نمو
 صخ مث .ات)رثكيلف ءاش نمو للقيلف ءاش نمف عوضوم ريخ ةالصلا" :لاقف
 دعبو سمشلا برغت ىتح رصعلا دعب ةالص ال» ،اهيف ةالصلا عنمف اتاقوأ

 .(3(4)اسُمُشلا علطت ىتح حبصلا

 .ا5)ااروهط اهبارتو ادجسم ضرأل يل تلعج» :لاق ةالصلا نكامأ نعو

 ةالصلا نع ىهن نكامأ صخ مث .اهلصف ةالصلا كتكردأ امثيح» :لاقو

 نطاعمو ،قيرطلا ةعراقو ،مامحلاو ةلبزملاو ،ةرزجملاو ةربقملا يهو .اهيف

 ۔ ه. .هم.مستدح>حء؛ِِ.ص مص . ۔س۔.٠.۔_ ٨ ..- حت ._

 .(8) .7)لبإلا

 اماع ربتعي ةلدألا يأو صيصختلا ةقيقح يف تاداهتجالا فلتخت دقو

 .اصاخ نوكي اهياو

 :اهبيصي وا لماح يهو ةيراجلا يرتشي لجرلا يف اولاق ام .حاكنلا باتك ،ةبيش يبا نبا فنصم
 .13458:ثيدح

 .ظه ةيادهلا دعاوق ،يوزنلا-. 145 :1 .عماجلا ةكرب نبا _)1

 .هبيرخت قبس _(2
 .هجيرخت قبس _(3

 .106 :1 عماجلا ،ةكرب نبا _(4

 .هجيرخت قبس _(5
 . يرافغلا رذ يبا نع امهريغو ملسمو يراخبلا هجرخأ _6

 دبعلا معن ناميلس دوادل انبهوو : ىلاعت هنلا لوق باب ،ءايبنألا ثيداحأ باتك "يراخبلا حيحص
 .3259:ثيدح هنإ

 .840:ثيدح .ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك إملسم حيحص
 ةعبس يف ىلصي نأ ىهن ة هنلا لوسر نأ : رمع نبا نع» :يذمرتلا دنع ثيدحلا ظفل _(7
 قوفو { لبإلا نطاعم يفو ْ مامحلا يفو © قيرطلا ةعراقو 0 ةربقملاو ؤ ةرزجلاو { ةلبزملا يف : نطاوم

 .اهنلا تيب رهظ

 هللا لوسر نع ةالصلا باوبأ 5 هنلا لوسر نع ةراهطلا باوبأ .حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس

 .324:ثيدح .هيفو هيلإ ىلصي ام ةيهارك يف ءاج ام باب .ةتف
 .744:ثيدح .ةالصلا اهيف هركت يتلا عضاوملا باب ؤتاعامجلاو دجاسملا باتك ،هجام نبا ننس

 .فنصملا "يدنكلا-.254 :2 ،ءايضلا ،يبئوَعلا-.488 /487 :1 =.18 :1 ،عماجلا ءةكرب نبا _(8
1: 40/ 41. 
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 صوخلا و موم ما ا فالصفل :

 ' د۔>ع ن . -

3 
 ۔. .حي

 ...حم يم ره - ہ ۔۔ وجه

 .0ارجفلا لبق مايصلا عمجي 7 نمل مايص ال» :كت ةث ىبلا لاق ابصلا يفف

 لكل اطرش ةينلا نوكتف .موص لك لمشي مومع اذه نأ ىلإ روهمجلا بهذن

 نيعتم ناَضَمَر موص نأ ىلإ ةيفنحلا بهذ امنيب .'ة)الفن وأ ناك ابجاو !موص
 لوسر نأ هن ةشئاع ثيدجب اوجتحاو .اة)ضرفلل ةّنيَعُمْلا ةينلا هيف طرتشئ الف
 :لاقف ،ال :تلاقف ؟ماعطلا نم ءيش كدنع له» اهلاسف اهيلع لخد ة ذلا

 .(4)(مئاص ينإف

 .رادلا لاوحأ ةفرعم ىلع لومحم ة يبلا لاؤس نا ةكرب نبا يارو
 لاؤسلل اضرعتم ة يبلا نكي ملف هل ءاشنإ ال موصلاب ارابخإ ناك باوجلاو
 اهيلع لخد اهنأ ةياورلا صنت مل امك ‘تقولا كلذ يف هيلإ ةجاحلل ماعطلا نع

 .(5)اهب جاجتحالا تبثي الف .راهنلا يف

 ثيدحل ،ةلفانلا موصل ةينلا تييبت مدع زاجأ يعفاشلا نأ اضيا ركذو

 موي وه :اولاقف ،ءاروشاع دوهيلا مايص نع هلاؤسو ةنيدملا ةم ٭ ىلا لوخد

 رمأو ماصف ،ا ىّتسوُم يخاب ىلوأ انأ» :لاقف .نوعرف نم ىّسوُم هيف ةلا ىمف
 .(65)همايصب سانلا

 .هجيرخت قبس _(1
 نيناوقلا يزج نبا - .28 /27 :3 "ىنغملا ،ةمادق نبا - .181 :1 ©تبذهملا ،يزاريشلا _(2
 . .59 :3 طوسبملا ۔يسخرسلا- .9 .يهل

 وهو .الصأ ةينلا طارتشا مدع ىلإ رفز بهذو .272 :2 كيسخرسلا لوصأ كيسحخرسلا _

 :1 دهتجملا ةيادب ةمادق نبا - .59 :3 طوسبملا ©يسخرسلا :رظني .ءاملعلا روهمجل فلاخ ,

92. 

 لوسر يل لاق : تلاق 0 اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع» :ملسم دنع ثيدحلا ظفل _(4

 ءيش اندنع ام 0 هللا لوسر اي : تلقف : تلاق " ؟ ءيش مكدنع له ، ةشئاع اي " موي تاذ ه هلل
 .«مئاص ينإف " : لاق
 .2022:ثيدح لاوزلا لبق راهنلا نم ةينب ةلفانلا موص زاوج باب .مايصلا باتك . ملسم حيحص

 عوطتلا موصلا عئشني نأ ءرملل ةحابإلا ركذ .عوطتلا موص باب .موصلا باتك "نابح نبا حيحص
 .3688: ثيدح راهنلاب

 مايص باب !ةه هللا لوسر نع موصلا باوبأ ةعمجلا باوبأ .حيحصلا عماجلا يذمزلا نتس

 .697:ثيدح ،تييبت ريغب عوطتملا
 .6 :2 .عماجلا ةكرب نبا ۔(5

 ةنيدملا :ةو ىئلا مدق : لاق ، امهنع هللا يضر سابع نبا نع» :يراخبلا دنع ثيدحلا ظفل _(6

 هللا ىجن موي اذه حلاص موي اذه : اولاق ، " ؟ اذه ام " : لاقف ، ءاروشاع موي موصت دوهيلا ىارف

>=   



 " رتتلا داهتجا :يناتلا باتلا

 هذهو .صوصخلا بجوم تبثي ىتح مومعلا نع لودعلا مدع حجارلاو

 تبي مل نمل مايص ال هنأ وهو ،ماعلا لصألا ىلع انيقبو ،ةلمتحم تاياورلا

 .(!)ليللا نم مايصلا

 .ةنسلا ةلدأو نآرقلا ةلدأ نيب صيصختلا ف ةلأسملا ددرتت دقو

 ةءارق هنع عفري مامإلا نأ هيلع قفتملاف .نآرقلل مومأملا ةءارق كلذ نم

 .ةحتافلا ةءارق يف فالخلاو ،ةروسلا

 .ة)اباتكلا ةحتافب الإ ةالصال» ثيدحل ،هيلع اهبوجو نوري ةيضابإلاف

 :انلق ؟مكمامإ فلخ نوؤرقت مكلعل» ثيدحلو ،هريغو مامإلا عم ارقت اهنإف
 .ة)«اهب الإ ةالص ال هنإف "نآرقلا ماب الإ اولعفت ال :لاق كلجأ

 ام» ثيدحل ،مومأملا نع اهلك ةءارقلا طوقس ىلإ ةيضابإلا ضعب بهذو
 ترث ادلَو ل ةياللو .'ثاوتصناف ارق اذإو» ثيدحو .٨×؟نآرقلا عزانأ يل

 رمأو ©٠{ هماصف . " مكنم ىسومب قحأ انأف " : لاق . ىسوم هماصنف . مهودع نم ليئارسإ يغب

 .اهمايصب

 .1915:ثيدح ،ءاروشاع موي مايص باب ،موُصلا باتك "يراخبلا حيحص

 .7 /6 :2 .عماجلا ةكرب نبا _(1

 .هجيرخت قبس _(2

 ننسلا باحصأ هجرخاو - .61 ص ،!ج .226 ثيدح .38 باب حيحصلا عماجلا ؤعيبرلا _(3

 هللا لوسر نع ةراهطلا باوبأ . .حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس .تماصلا نب ةدابع نع دمحاو
 .292: ثيدح .مامإلا فلخ ةءارقلا ف 7 ام باب ك هللا لوسر نع ةالصلا باوبأ -ز

 .مامإلا فلخو ةالصلا ف باتكلا مأ ةءارق بوجو باب .ةأالئمصلا باتك ،ينطقرادلا ننس

 .1050:ثيدح

 .22154:ثيدح تماصلا نب ةدابع ثيدح ،راصنألا دنسم لبنح نب دمحأ دنسم

 .ةريره يبأ نع مهريغو ننسلا باحصا هجرخا _(4

 .1090:ثيدح "ناك نم " : ةه هلوق ركذ باب "ةالصلا باتك ،ىنطقرادلا ننس

 باتكلا ةحتافب ةءارقلا هرك نم باب .ةالصلا حاتفتسا عيرفت باوبا ،ةًالئصلا باتك ،دواد يبأ ننس
 مامإلا رهج اذإ

 .710:ثيدح

 ةءارقلاب موماملل توصلا عفر ةيهارك ركذ .ةالصلا ةفص باب .ةالصلا باتك ،نابح نبا حيحص
 .1871:ثيدح .هؤرقي ام مامإلا عزاني الئل
 .3730: ثيدح مامإلا فلح ةءارقلا هرك نم ةةالئصلا باتك ةبيش يبا نبا فنصم

 .ةريره يبأ نع مهريغو ينطقرادلاو ةجام نباو دواد وبأ هجرخأ -)5

<   
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 صوضخلاو مومئلا :يناتلا لتصتلا 72
 ۔د ح 5

 - `..۔۔مح ۔. .ء م هم ۔-

 هب رهج ام انصصخ نحنو .[204:فارعألا] ةم أوُتصن أو ههل أوغمَحَساَ داَهَرَشْلآ
 .0)طقف مامإلا

 ،بوبحم نب دمحم ىلإ مومأملا ىلع ةحتافلا ةءارق بوجو مدعب لوقلا بسنو
 .(2ثلوألا لوقلا وه ةيضابولا دنع هيلع قفتملاف .هنع عجر مث

 .ةيفنحلاو ةيكلاملا مهو 6ة؛موماملا نع اهلك ةءارقلا طقسي نم بهاذملا نمو
 سيلف مامإلا ءارو ىلص نم امأ هدحو ىلص نم ةءارقلاب بطوخ امنإ :اولاقو

 .(4)اةءارق هل هتءارقف مامإ هل ناك نم) ثيدحل ةءارق هيلع

 :ةيلعفلا ةنسلاب =ج

 نآرقلل انايب تدرو ىتلا ت ينلا لاعفأ نأ ةنسلا ماسقأ ةسارد يف نبت

 هب صصخي امم هلاعفأ تناك كلذلو .بدنلا وأ بوجولا نم اهماكحأ ذخات

 .لاصولا نع ةباحصلا هيهنك كلذو ،هفالخ ىلع ليلدلا لد نإ الإ ،مومعلا
 .(ةءادتقالل سيل هنأو ،هلعف ةيصوصخ سانلل نيب لئس املو لصاوي وه مث

 .516:ثيدح دوعق نم يلصي مامإلا باب ،ةًالصلا باتك دواد يبأ ننس
 .843:ثيدح ،اوتصناف مامإلا ارق اذإ باب ،ةآلّصلا ةماقإ باتك ،هجام نبا ننس

 .1073:ثيدح ،ناك نم " : ةه هلوق ركذ باب ،ةًآلئصلا باتك .ىنطقرادلا ننس
 .91 :2 .عماجلا رقعج نبا۔-.9 : 1 .عماجلا ةكرب نبا 1

 .503 :1 ،عماجلا شةكرب نبا _(2
 .ةيعفاشلل اقافو ةعكر لك يف بجتو .ةيفنحلل افالخ .ةيكلاملا دنع ةبجاو نآرقلا مأ ةءارق _(3

 رهج ام يف أرقي الو "هب رسأ ام يف مامإلا عم ارقي مومأملا نأ ةيِكلاًلا ىريو .ةدحاو ةعكر يف ليقو

 ةءارقلا هنع نوطقسيف ةيفنحلا امأ . .عمسي 7 اميف ال عمس ام يف ةءارقلا هنع ةلبانحلا طقسيو .هب

 ةيضقلاو .امومأم وأ ناك ادرفنم لاح لك ىلع ةءارقلا بوجو يف ةّيعِفاَشلا قفتي امنيب .الصا
 يل ام لوقأ ينإ"ثيدحو .!باتكلا ةحتافب الإ ةالصال ١»ثيدح يور دقف راثآلا فالتخا اهعزانت

 رظني = ."اوتصنأف مامإلا ارق اذإه ثيدحو "نآرقلا ماب الإ اولعفت الفه ثيدحو ،'نآرقلا يف عزانا
 ةيادب دشر نبا = .600 :1 ،ىنغملا ةمادق نبا - .72 :1 بذهملا "يزاريشلا :ةلأسملا ليصفت
 .200 :2 ،هتلداو يمالسإلا هقفلا ۔يليحزلا- .66 ةيهقفلا نيناوقلا يزج نبا- .154 :1 ؤدهتجما

 .هللا دبع نب رباج نع ةبيش يبأ نباو دمحاو ينطقرادلا هجرخا _(4
 .1082:ثيدح .8ناك نم ا : لت هلوق ركذ باب .ةالئصلا باتك .ينطقرادلا ننس

 .14379:ثيدح سهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج دنسم مشاه ىنب دنسم نمو لبنح نب دمحا دنسم
 .3755: ثيدح .مامإلا فلح ةءارقلا هرك نم .ةالئصلا باتك ةبيش يبأ نبا فنصم

 هللا لوُسَر ىه لاق امهنع هنلا يضر َرَمع نب 4 هللادّنَع ! عا :يراخبلا دنع ثيدحلا صن ۔(5

 .'ىقنسأو معطأ يئإ مكلثم تنم ينإ لاق لصاوت كلإ اولاق لاصولا نع كس
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 هلوق كلذب صخ دقف &ا1)ةاكز تاورضخلا نم ذخاي ل هنأ }هلعف نايب نمو

 .[141:ماعنألا] :ه ۔وداككح موي ُهَفَح اوثاعو :ىلاعت

 البقتسم رمع نيبا هآر مث ‘ة)ةجاحلا ءاضق يف ةلبقلا لابقتسا نع ىهنو
 نيب فالخ ىلع ،ةهاركلل يهنلا نأ وأ خسنلا وف صوصخلا ىلع لدف ،اةااهل
 .كلذ يف ءاملعلا

 جراخو ىراحصلاب صاخ يهنلا نأ نوري روهمجلا عم ةّيضاَبإلاف

 "لاح لك ىلع ىلوأ هزنتلا ناك نإو .(ه'ناينبلاو رودلا يف زئاجو {نارمعلا
 .ةألصلا فرشو ةبعكلا ةمرحل ةياعر

 .1833:ثيدح "باجيإ ريغ نم روحسلا ةكرب باب إموُصلا باتك "يراخبلا حيحص

 }1915:ثيدح "موصلا يف لاصولا نع يهنلا باب .مايصلا باتك ملسم حيحص

 .اضيأ ننسلاو حاحصلا باحصا هجرخأو

 : لاق ةث يبنلا نأ , هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع» :ينطقرادلا دنع ثيدحلا ظفل _(1
 ` .ةقدص تاوارضخلا يف سيل "
 .1671:ثيدح }ةقدص تاوارضخلا يف سيل : باب ،ةاكرلا باتك كىنطقرادلا ننس
 ءاج ام باب ث هللا لوسر نع ةاكرلا باوبأ .ةعمجلا باوبأ .حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس
 .607:ثيدح تاوارضخلا ةاكز يف

 .6958:ثيدح رضخلا باب ،ةاكلا باتك ،ىناعنصلا قازرلا دبع فنصم
 الو قرشملا يف سيل " قرشملاو ماشلا لهاو ةنيدملا لها ةلبق باب" :هلوقب هل يراخبلا بوب _(2

 .'اوبرغ وأ اوقرش نكلو & لوب وأ طئاغب ةلبقلا اولبقتست ال " : ةص يبنلا لوقل " ةلبق برغملا يف
 .ةلبقلا لابقتسا باوبأ ةالصلا باتك ،يراخبلا حيحص
 .ي ىراصنألا بويأ يبا نع مهريغو ننسلا باحصأ هجرخأو

 ىلإ لوبلاو طئاغلا نايتإ يف اهيلإ جاتحملا بادآلا باوبأ عامج ءوضولا باتك ،ةميزخ نبا حيحص
 .56:ثيدح ،يف ةه يبنلا نع يور ربخ ركذ باب .غارفلا
 اهلابقتساو ةلبقلا رابدتسا نع رجزلا ركذ ،ةباطتسالا باب ،ةراهطلا باتك "نابح نبا حيحص
 .1433:ثيدح ،لوبلاو طئاغلاب

 .20:ثيدح .ةلبقلا لابقتسا نع يهنلا ءةراهطلا باتك ،يئاسنلل ىربكلا ننسلا
 .22961 :ثيدح ،يراصنألا بويا يبا ثيدح راصنألا دنسم ،لبنح نب دمحأ دنسم

 ةصفح تيب رهظ قوف تيقترا : لاق . رمع نب هنلا دبع نع» :يراخبلا دنع ثيدحلا ظفل _(3

 ."ماشلا لبقتسم ث ةلبقلا ربدتسم هتجاح يضقي ةه هنلا لوسر تيأرف . يتجاح ضعبل

 .146:ثيدح تويبلا يف زربتلا باب ءوضولا باتك .يراخبلا حيحص

 .186 :1 .عرفلاو لصألا لماش شيفطا _(4
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 .01) ةّئِكلاَلا هحجرو 6ميرحتلل يهنلا نأ ةلبانحلاو ةّيِفَنحلا ىري امنيب

 لصألا ىلإ اوعجر ةلدألا تضراعت املف .اقلطم زاوجلا ىلإ موق بهذو

 .(2)ةحابإلا وهو

 :عامجإلاب صيصختلا -
 :ىلاعت هلوق كلذ نمو .ةنسلاو باتكلا تامومع يف اضيأ ريثك عونلا اذهو

 صخف .[11:ءاسنلا] نتيَكْألا ح لتم ركذلل مك دنتؤآ ف هتا دكيصوي ل
 .لتاقلاو كرشملا ةنسلا تصخ امك ؤديبعلا اهنم عامجإلا

 .[45:ةدئاملا] : سيلب سقلا ا آهيف هتلع انك : :ىلاعت لاقو

 .(ة)نيناجملاو لافطألا نيب دّوَق الو .نيفلكلل نيب صاصقلا نأ ةمألا تعمجاو

 : توزغنم مهو ر دي نع ةيرحلا اوطعي :2 :نييمذلا نع ىلاعت لاقو

 ؛ديبعلاو نايبصلاو ءاسنلا نع ةيزجلا طوقس ىلع ةمألا تعمجأو .[29:ةبوتلا]

 .4 ةنسلا صيصختل دكؤم عامجإلاف ةنسلاب اهطوقس تبث نإو

 .[121:ماعنألا] ه دتَع هللا مسآ ركت رت ام اذظحأت الو ) :ىلاعت لاقو

 .؛هاعط لك يف ال ناويحلا يف اذه نأ ةمألا تعمجاو
 ©فذقلاو انزلاو ةقرسلا ىلع دودحلا ةماقإب رمأت ةماع رماوأ نآرقلا يفو

 نأ زوجي الو "لدعلا ةمئأل الإ نوكت ال دودحلا ةماقإ نأ ىلع انؤاملع عمجأو"

 .6 )ةمئألا نم لدعلا ريغ اهميقي

 :سايقلاب صيصختلا -
 يجخاّمشلا درواو ،سايقلاب صيصختلا زاوج يف نويلوصألا فلتخا

 نع بجاحلا نبا هاكحو روهمجلا هزاجأف .فالخلا اذه ليصفت يملاُسلاو
 .مشاه وبآ يئابجلا هنم عنمو "يرصبلا نيسحلا يبأ لوق وهو ةعبرألا ةمألا

 .45 :1 ،لينلا حرش شيفطا = .153 :1 ،ينغملا ،ةمادق نيا :رظني 1
 .103 :1 ©بيتزتلا ةيشاح ةتس وبأ _(2

 .171 :2 لدعلا .ينالجراولا )3

 .632 :1 عماجلا ةكرب نبا _(4
 .234 :2 ءايضلا ،يبئاوعلا-.156 :1 ،عماجلا ،ةكرب نبا (5
 .185 /184 :1 ،عماجلا ةكرب نبا _(6

>=   
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 .جد ن ۔۔۔س-۔۔_ - تمح

 7 و .يفخلا سايقلا نود يلجلا سايقلاب صيصختلا زوجي : :جيرس وبأ لاقو

 الإو .صيصختلا هلخد دق ماعلا اذه ناك نإ كلذ زاوج ىلإ نابأ نب ىسيع

 ةينظ هتلالد تراص صصخ اذإ ماعلا نأ يف ةيفنحلا بهذم ىلع اذهو .الف
 (!ا)سايقلا هصصخيف

 اتوافت نإو ،انفقوت سايقلاو مومعلا لداعت نإف ،زييمتلا ىلإ يلازغلا بهذو
 .22)ئوقألا انحجر

 وأ "عامجإ وأ صنب هتلع تتبث نإ سايقلاب صيصختلا يجخاُّمشلا راتخاو
 ةنيرق ترهظ وأ ،ماعلا هب صخ هنع اجرح يا ،عامجإل اصصخم لصألا ناك

 هقدص ميلو ن نم ذخ :ىلاعت هلوقب هل لتمو .ىلوا ماعلاف الإو اهحجرت

 نويدملا صخو .هريغو نويدملا معف .[103:ةبوتلا] 4 امي مهبك مهكرتو مُهرَهَلطت

 .[275 :ةرقبلا]: َعيَمْلاُهَا لحأو :ىلاعت هلوق كلذكو .ريقفلا ىلع سايقلاب

 ثيدحل .ربلا ىلع سايقلاب الضافتم زرألاب زرألا صخو ،عويبلا عيمج لحف
 ليلحت مومعل صصخ .‘ة»...رمتلاب رمتلاو ريعشلاب ريعشلاو ربلاب ُرْبلا»
 .(4)عيبلا

 .دييقت نود هب صيصختلا يملاسلا حجرو

 ناب كلذل يملاسلا جتحاو .ليصفت ىرخألا ةيضابإلا رداصملا يف دري ملو
 هبهذم ىنب مهنم دحاو لكو ،لئاسم يف دجلا مهس نييعت يف اوفلتخا ةباحصلا

 ةيآ مومعل صوصخم تاسايقلا كلت نم دحاو لكو صن ىلع ال سايق ىلع

 .[176:ءاسنلا] ... ةللكنا ىف مكينها لف َكَنوُتَمَت وقي ةلالكلا

 .ةبصع ةوخإلا عم دجلا :دوعسم نباو يلع لاقف

 =حم /و46 =خم رصتخملا حرش ،يجخاُمئثلا- .275 :2 .دمتعملا يرصبلا نيسحلا وبأ _(1
 ..108 :1 ،ةعلط ،يملاسلا-.413 /411

 .134 :2 ،ىفصتسملا "يلازغلا _(2
 هللا لوُسَر ( نع ريخي هْنَع هنلا يضر و باطَخْلا نب َرَمع» نع يراخبلا دنع ثيدحلا ظفل ۔_(3

 ءاه الإ ابر رْمَتلاي ُرْمَلاَو َءاَهَو َءاَه الإ ابر يلاي او ُءاَهَو ءاه الإ ابر بهلاي بهذلا لاق ج

 .«َءاَهَو َءاَه ألإابر ريعئشلاب ريعشلاو َءاَهَو
 2081:ثيدح رمتلاب رمتلا عيب باب .عويبلا باتك يراخبلا حيحص

 .414=حم /.و46=خم رصتخملا حرش ،يجخاُمشلا _(4
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 ۔ ۔۔ ۔۔_ _ ۔۔ےح ؛۔ _ . -- -77

8 
 `۔ ةدنم ۔ هحصو __

 .كلذ يف ليصفت ىلع ،امهنيب ةمساقملاب :ديز ايز نبا لاقو .

 .ةلالكلا ةيآ مومع هب صخف ،بألا ىلع اسايق ؛بأ دجلا :ركبوبأ لاقو

 مدع ىلإ مهريغ بهذ امنيب ؛ةّيفَئحلاو ةيضابإلا ذخأ اذهبو ةوخإلا بجحيف
 َ .(1 )دحلاب ةوخالا بجح

 باهإ اميأ» ثيدح وهو سايقلاب مومعلا صيصختل الاثم ةكرب نبا دروأو

 اذإف .هنيعب سجن ريزنخلا نأل ،ريزنخلا دلج هنم انصصخو ،ارهط دقف غبذ
 ةتيملل افالخ .ةمئاق نيعلاو ةراهط اهيف حصي مل ،ةمّرحم اهنيعب ةساجنلا تناك

 ةراهطلا ىلإ لوسرلا اهلقن مث ،ميرحتلاب تسجنت مث ،ةسجن ريغ تناك دق اهنإف
 . (3)غابدلاب

 درو ىتلا ةَمآلا ىلع اسايق ةدلج نوسمخ نصحملا دبعلا دح نأ ىلإ بهذو
 م مم ےےص

 َلَع ام فض َنهنلََم ةتحتي كرتأ نإَك ممما ادف ،نآرقلا صن اهب

 دحلا مومع هب صخي : رايق اذهو .[25:ءاسنلا] :& ب باَدَصْل آ ےرم ه تتَصَحُمْلا

 لاج ل ىلع

 :يباحصلا لوقب صيصختلا -

 .بحاصلا لوقب مومعلا صيصخت ةنسلا عورف نم نأ ينالجراَولا ركذ

 .109 :1 .ةعلط ،يملاسلا- .430 :15 ،لينلا حرش ،شيفطا ۔(ا
 بهذم وهو .دجلاب ةوخالا بجججب لوقلا ىلع ةيفنحلا روهمجو ةيضابالا نأ شيفطا خيشلا ركذ

 ءافلخلا ىري امنيب .ةيعفاشلا ضعبو .نيعباتلاو ةباحصلا نم عمجو ةشئاعو سابع نباو ركب يبا
 ةيعفاشلاو ةيكلاملا لوق وهو ،ةوخإلل دجلا بجح مدع نيعباتلاو ةباحصلا نم عمج مهعمو ةثالثلا
 -430 :15 .لينلا حرش ،شيفطا .هيلإ بهذ ام ىلع هتلدأ لكلو .ةفينح يبأ يبحاصو ةلبانحلاو
6. 

 .سابع نبا نع مهريغو ننسلا باحصا هجرخا _(2
 لكب عافتنالا ةحابإ ىلع لدي ناث ربخ ركذ .ةتيملا دولج باب ،ةراهطلا باتك ،نابح نبا حيحص
 .1303:ثيدح ۔اذإ تيم دلج

 .1966:ثيدح .ةتيملا دولجب عاتمتسالا باب يحاضألا باتك نم يمرادلا ننس
 .3607:ثيدح تفغبد اذإ ةتيملا دولج سبل باب سابللا باتك ،هجام نبا ننس
 ٥تغبد اذإ ةتيملا دولج يف ءاج ام باب ،سابللا باوبأ .حئابذلا حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس
 .1695:ثيدح

 .377 /376 :1 عماجلا ةكرب نبا 3
 .254 /253 :2 ،عماجلا ةكرب نبا (4
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 7 رييتلاذاهتجا :يناتلا بابلا
 ه ۔ ۔۔۔.۔۔۔۔۔۔۔ي : مسح - ۔ے۔ج ے=ن ۔-:۔۔. ..۔۔۔ تح ۔

 نلأ لوسر نع ىوري هنإف ؤبلكلا هيف غلو اذإ ءانإلا يف ةريره يبأ ثيدحك
 نأ ركذو .تارم ثالث اهنم ئزجي هنأ ةديبع وبأ ىتفأو .(ا)اعبس لسغي نأ ةت
 مث .نقيتملا نآرقلا مومع اهب صختو داحآلا رابخأ لمعتست لزت مل ءاهقفلا

 نإو إماعلا صيصخت هب حصي ال بحاصلا بهذم» نأ رخآ عضوم يف صن
 بلكلا هيف غلو ءانإ يف بئاسلا نب مامضو ةريره يبأ ايتفك ادهاشو ىور ناك
 : هللأ لوسر نع ةريره وبأ ىور كلذ عمو .تالسغ ثالث هيزجي هنا
 .(3)("اعبس هولسغاف"

 ةرمو "يباحصلا لوقب لمع ةرمف ،فالتخا ينالجراّولا مالك يف ودبيو

 .ةيناثلا يف داهتجالا ىلعو ىلوألا ةياورلا ىلع اثالث لسغلا لمح هناكف هدر

 .فالتخا هيفف داهتجاب مومعلا صخ هنأ يباحصلا نم رهظ نإ" هنأ حرص دقو
 ىنعم لمحوأ ،هلعف كرت مث ةقث يبلا نع ائيش ىور اذإ يباحصلا نأ لصألاو

 ىلع هلمحنو ،هعابتا كرتو هعابتا انل غوسي هنأ هتالمتحم ضعب ىلع هثيدح

 .4«هثيدح مومعب ذخان ذإ ،هكرت يفو هلعف يف نظلا نسح

 بهذمب ماعلا صيصخت مدع لوألا همالك رهاظ ناك نإو ،نيلوقلا زاجاف
 .يباحصلا

 ةياورلاب ةربعلا نأل ،مومعلل اصصخم يباحصلا بهذم يملاسلا ربتعي ملو
 .ءاملعلا روهمج هيلعو !ةيضابإلا روهمج لوق اذهو .يوارلا بهذمب ال

 نولعفي ال مهنأل ليلدلا ليلد يباحصلا لوق ناب نيجتحم ةيفنحلا فلاخو
 .اكاعرش تبث ام الإ

 .ةبراقتم ظافلأب ةريره يبا نع ننسلا باحصاو ملسم هجرخأ _(1

 .444: ثيدح بلكلا غولو مكح باب ةراهطلا باتك .ملسم حيحص

 ءانالا هلسغ دنع هل بحتسي ءرملا نأب نايبلا ركذ رآسألا باب .ةراهطلا باتك نابح نبا حيحص

 .1314:ثيدح .غولو نم

 66:ثيدح ،بلكلا رؤسب ءوضولا باب ،ةراهطلا باتك .دواد يبأ ننس
 .360:ثيدح ،بلكلا غولو نم ءانإلا لسغ باب ،اهننسو ةراهطلا باتك ،هجام نبا ننس

 .172 /171 :2 ،لدعلا ،ىنالجراولا _(2

 .174 :2 ،لدعلا ،ىنالجّراَولا 3
 .175 :2 لدعلا .ىنالجزراولا _)4

 .113 :2 ىفصتسملا ،يلاَرَعلا :اضيأ رظني - .355 :1 توبثلا ملسم ،روكشلا دبع نا _(5
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 صوضخلاو مولا :ين ةلا لصفلا 2

 يباك هب دادتعالا انباحصأ ضعب بهذم ىضتقم نأ يملاسلا مامإلا ل كذو

 يف اصاخ «ا)«هولتقاف هنيد لذب نم» ثيدح لعج ذإ يمرضحلا قاحسإ

 .)ربخلا مومعل مكحلا مومع ىلع روهمجلاو .ةدترملا ةأرملا لتقت الف ،لجرلا

 :ءانثتسالاب صيصختلا -

 وأ انآرق صنلاب صتخيو ،ةلصتملا تاصصخملا مسق يف ءانثتسالا جردني

 يهاضي امب اهليلحت ين اوققدو .ةلقتسم ثحابمب هودرفأ نييلوصألا نكلو ،ةَُس
 جهنم ليصات يف روكشم دهجب اومهسأ كلذبو .نييوغللا ثحابم قوفي وأ

 .صوصنلا ريسفت
 :ءانثتسالا ةقيقح =

 فطع ءانثتسالا ةقيقحا» :هلوقب ؛قئاقحلا ةلاسر يف ءانثتسالا يداربلا فّرع

 ينو .هتفطع اذإ دولا تينث :لوقت بّرَعلاو ،هرخآ ىلع ءيشلا لوأ
 .كلذل بّرَعلا اهتعضو ىتلا تاودألا ضعبب لك نم ضعب جارخإ : حالطصال

 .عنام الو عماج ريغ دح وهو
 .ةقيقح مدقتملا لوقلاب دّري مل هيف روكذملا نأ ىلع لاد مالك ءانثتسالا :ليقو

 .ةمدقتم ظفلب ظفللا يف هلوخد بجي ام ضعب جارخإ ءانثتسالا ليقو

 مالكلا تحت الخاد ناكل هالول ام مالكلا نم جرخي نأب يطوثثنلا هفرعو

 .(4)هل ابعوتسمو

 (5) رصيصخ اك يبئوعلا هلعجو

 > ۔۔۔ ةح . م

 .سابع نبا نع ننسلا باحصأو يراخبلا هجرخأ _(1
 .2875:ثيدح هنلا باذعب بذعي ال : باب ريسلاو داهجلا باتك يراخبلا حيحص

 ءةأرما وأ ناك الجر هنيد لدب نمل لتقلاب رمألا ركذ .ةدرلا باب .دودحلا باتك نابح نبا حيحص
 .4539:ثيدح

 .3808:ثيدح ،دترا نميف مكحلا باب .دودحلا باتك .دواد يبأ ننس

 .2532:ثيدح .هنيد نع دترملا باب دودحلا باتك هجام نبا ننس

 .159 /158 :1،ةعلط "يملاسلا _(2
 .14 .قئاقحلا ةلاسر "يداربلا (3
 .و7 ،ةلدألا ۔ىطوششلملا _(4
 .235 :2 ،ءايضلا ،ييئوَعلا _(5
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 "2 ريستلاذاهتج اتجا: :يفش لا بابلا ا
 ح

 " اهب صخي يتلا يناعملا نم ينلجراؤلا هر هربتعا امنيب
 .سيل ،هلب ادعام ،الخام ريغ ىوس ،اشاح 6الإ :ةفورعملا هتاودأ ركذو

 .(ا2)نوكي الو

 نا ىلع لاد ةروصحم ةصوصخم غيص وذ لوق هنإب هفرعف يلازغلا امأ
 دق اهنأل صيصختلا ةلدأ نع زارتحا هيفو .لوألا لوقلاب دّرُي مل هيف روكذملا

 .(ة)لقع ليلدو ةنيرقو العف نوكتو ،الوق نوكت ال
 .اقباس فيرعتلا اذه يداربلا ركذ دقو

 صيصختلا نأب صيصختلا نع الصفنم ءانثتسالا لعج ىيلاَرغلا نإ لب

 مالكلا ىلع لخدي ءانثتسالاو ،اهضعب ىلع هرصقو ماعلا دارفأ ضعب جارخإ
 صيصختلاو ،عفر ءانثتسالاف ؛هالول لخدي ناك ام ظفللا تحت لخدي نأ عنميف
 .(4)نايب

 "ديحوتلا الإ هلإ ال" ديحوتلا ةملك ريسفت يف ةلأسملا هذه يتازملا لصفو

 نأ ىفن امنإ هنأب اا ؟رخآل ا ف اهل تابثإو لوألا ف ةيهولالل يفن يه له

 يديبع :تلق اذإ كنأ امك؛هريغ هلإ ال ادحاو اهلإ هتبثاو ٧نلأ ىوس هلإ نوكي
 مل دبعلا كلذ نأ .ءيشلا اذه الإ ةقدص هلك يلام وأ ،انالف الإ رارحا مهلك
 .'ثءانثتسالا عاونأ لك يف لاحلا كلذكو .هلوأ يف الو مالكلا رخآ يف نثتسي

 :ءانثتسالا طورش =ب

 مدع = ،سنجلا داحتا =۔لاصتالا = :ةثالث يف ءانثتسالا طورش صخلتت
 .قارغتسالا

 : لاصتالا طرش =

 .هنم ىنثتسملاب ىنثتسملا لاصتا هانعمو
 زاوج يف سابع نبا نع ةياور الإ ،ءاملعلا نيب قافتا لحم طرشلا اذهو

 .ةنس ىلإ الصفنم ءانثتسالا

 .165 :2 لدعلا .ينالجراَولا _)1

 .166 :2 لدعلا .ينآلجزراولا _2

 .163 :2 ىفصتسملا .يلآغلا _-)3

 .164 :2 .ىفصتسللا ،يلاَرغلا _(4

 .و34 /3 ةنوزخملا فحتلا يتازملا _5

>   



 ۔۔
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 : ةت :ته ينا لا لاق دقف ؤدنتسم ةنسلا يف هلو ،ناسللا لهأ نم سابع نباو

 ينلا لعفو .1 نذأ ءاش نإ :لاقف ةعاس تكس مث . !اشيرق نوزغأل هللاو»

 .2)انيبمو اغلبم ثعبب دقو لاصفنالا زاوج ىلع ليلد اذه

 الإ سابع نبا نع اهلقن حصي ال هناب ةياورلا هذه ىلع يلازغلا ضرتعاو
 .ءانثتسالا حصي ال ليوأتلا اذه نودبو .ءانثتسالا راهظإ مث ،ةينلا دقع ليوأتب

 ىنعم ممتي ال امك "مالكلا مامت نم نكي مل الإو .هفالخ ىلع ةَعَللا لهأ قافتال

 .ا طورشملا نودب طرشلا الو ربخلا نودب إدتبملا

 الصتم ركفلا مادام ءءانثتسالل ةلهملا زاوج يضتقي طسولا فقوملاو

 هيفف ،ةلهو لوأ نم ةينلا طارتشا امأ .سلجملا لاصتا يف وه وأ عوضوملا
 نوزغأل» :هلوق يف ة ىبلا ءانثتسا هب رسفي ام اذهو ،ملسم ريغ فلكت
 نع جورخف ،نمزلاو ةينلا يف دودح الب ءانثتسالل نانعلا قالطإ امأ .اشيرق

 .(4)فرعلا طباوضو ةْعْللا دويق

 .لصتم اهمظعم يف ءانثتسالاو ،ةريثك نآرقلا يف ءانثتسالا دهاوشو

 ٤: اكمَحاَلائمؤُم لقي نآ نمؤمل اكامو ل :ىلاعت هلوق كلذ نمو

 4 ةهجتنألعالي ( ة نوظِفَْح وح روظح مهجورفل ه نلو : :هلوقو .[92:ءاسنلا]

 دق
 ك .م

 ام الإ نتتتخلا كب اوغمجَت نآو :هلوقو .[6/5:نونسولا]

 .[23:ءاسنلا] ئ كلس

 َدودنَقْلا ىوتسي الا :ىلاعت هلوق هنمو ،نآرقلا يف الصفنم ءانثتسالا دروو

 : شنأ زهلؤتي 9 ليبس يف تودهَلأَو ررشلا يلؤأ ُتَع ُرمَع َنيِنمَوُملَ َنم

 يلؤأ ديع هلوق هنلا لزناف ،هلاح نع موتكم ما نبا لاسف .[95:ءاسلا

 .يشرقلا ةمركع نع دواد وبأو سابع نبا نع نابح نبا هجرخأ )1
 .ةريسي ةتكس دعب هنيمي يف ىنثتسا نم نع ثنحلا يفن ركذ ناميألا باتك نابح نبا حيحص
 توكسلا لعب نيميلا ف ءانثتسالا باب روذنلاو ناميألا باتك دواد يبأ ننس .. 4407:ثيدح

 .2874:ثيدح

 .166 :2 ،لدعلا ۔ىنآلجراَولا _(2
 .دعبامف 165 :2 .ىفصتسملا .يلآغلا -(3

 .147 /146 :1 ءةعلط "يملاسلا :رظني ءانثتسالا نمز ديدحت يف لاوقألا ليصفتل ۔(4
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 " رينتل داهتجا:ن ينل اب ل ا
 ۔ _ ۔ه۔ ةحح ةعد ۔عح دمب ۔ .- ۔ دح -.

 ٭%&.۔.۔_ يس _ < - - "

 | . [95:ءاسنلا] ئ ا
 الصتم ذلا ءاش نإ :لاقف هنيمي يف ىنثتسا نم» نإ :رفعج نبا لاقو

 ناميأ الإ .ناميألا مدهي ءانثتسالاو ،ىنثتسا دق هنأل ثنح هيلع سيلف ،نيميلاب

 .(!)!ءانثتسالا اهمدهي ال اهنإف .حاكنلاو قتعلاو راهظلاو قالطلا

 سنجلا داحتا طرش =

 .ةقيقح ءانثتسالا لصحي ىتح هنم ىنثتسملاو ىنثتسملا نيب سنجلا داحتا وهو

 .ايزاجم ءانثتسالا ناك سنجلا فلتخا نإو
 هنأل صيصختلا هب عقي ال سنجلا ريغ نم ءانثتسالا نأ ينآلجراولا ركذو

 اهمالك يف برعلا هتلمعتسا نكلو .2)هلوانت ام ضعب ةلمجلا نم جرخي ال

 هني ل :ىلاعت لاقف . نكل ىنعمب "الإ" نوكت هيفو ؛نآرقلا هب دروو

 توكت نأ ةلي لطتبلاي مكتنب مكتوتآ اولكأت ال اونما٤ كيذآأ

 .4ءيش يف لطابلا نم ةراجتلا تسيلو .[29:ءاسنلا]ة مُكنَي يضرت نَع ةرت
 .[74/73:ص] هك سيلت ي (ل ةوغمجت مهنك ةكيتملا دجت ل :لاقو

 .نجلا بآ وه لب .ةكئالملا سنج نم سيل سيلبإو
 .كرشأ دقف ةكئالملا نم سيلبإ لعج نم نأ يفوُسلا صنو
 ريغ نم ءانثتسالا زاوج مدع ىلإ ةيضابإلا بهذ داهتجالا لئاسم يفو

 هؤانثتسا لطبو رانيدلا همزل امهرد الإ رانيدب لجرل لجر رقأ اذإف سنجلا

 .ةاش الإ رانيد فلأب وأ ،المج الإ رانيدب لجرل ًرقأ نمب هيبش وهو .مهردلا يف
 ضعب جارخإ صوصخملاو ،صييصخّتلاك ءانثتسالا نأل ،لوقعم ريغ اذهف
 .روكذملا نم ءيشلا

 يدنع بجوي رظنلاو» :هلوقب ةكرب نبا هديأو ،‘}كلذ ةفينح وبآ زوجو
 باب يف اعمتجا املف سفنلا يف نينومضم اعيمج ناعقي امهنأل كلذ زاوج

 .427 :3 .عماجلا رفعج نبا (!
 .166 :2 لدعلا .ينالجراَولا _)2

 .166 :2 لدعلا .ينآلجراولا _.)3

 .52 ‘تالاؤسلا .يفّوُسلا _)4

 .316 :1 ،توبثلا ملسم .روكشلا لذبع نبا- .42 :2 ۔يسخرسلا لوصأ ، .يسخسلا -(5
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 نم سيلبإ ءانثتساب لدتساو ..."رخآلا نم امهدحأ ءانثتسا زاج . نامضلا
 .(!ادوجسلا ةيآ يف ةكئالل

 قارغتسالا مدع طرش =

 تلطبل الإو ،هنم ىنثتسملل ىنثتسملا قارغتسا زوجي ال هنأ ةغللا لهأ قفت
 .عراشلا مالك هنع هَرني ثبع وهو .ءانثتسالا ةدئاف

 هزاجاو ،رثكألا ءانثتسا مهضعب عنمف ‘كلذ دعب زئاجلا رادقملا يف اوفلتخاو

 لق املك نكلو ،مالكلا ةغالب تايضتقم هتفلاخمل احبقتسم ناك نإو ،نورخآ
 .'2)انسح داز ءانثتسالا

 َلاَق ف :سيلبإ ناسل ىلع ىلاعت لاق .هزاوج ليلد نآرقل يف هعوقوو
 .[83 /82:ص] هب كيبيتحُملا مهنم كدابعالإ () ييمجت مهتين أل ك

 5 ۔۔_ - -ح دعس دح .تح - - ۔ 5 . 5 =< - حم د - مإ -

 .وغلال كم

 :4 ياملا َنم كَعتانَم الي ةطنش مرتلع كل رتل ىدابع تإ 1 :لاقو
 .[42:رجحلا]

 .ليلقلا نم ريثكلا ايناثو ثريثكلا نم ليلقلا الو ىنتسا
 مكلك ،هتمعطأ نم الإ عئاج مكلك يدابع اي» :يسدق ثيدح يف لاقو

 رثكألا ءانثتسالا لمشف .ا4)اهتيده نم الإ لاض مكلك ،هتوسك نم الإ راع

 .(5ك)لقألاو

 :ءانثتسالاب لمجلا بقعت =ج

 اهيلع دوعي لهف "ضعب ىلع اهضعب فوطعم لمج دعب ءانثتسالا درو اذ
 ؟اهرخآ ىلع دوعي مأ اعيمج

 .282 :2 عماجلا ،ةكرب نبا (!

 .150 /149 :1 }ةعلط ،يملاسلا-.167 :2 ،لدعلا .ينالجراّولا )2
 .و7 .ةلدألا ،يطوتشلا 3
 .يرافغلا رذ يبا نع دمحأو يقهيبلاو ملسم هجرخأ _(4

 .4780:ثيدح "ملظلا ميرحت باب بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك ملسم حيحص
 ٥ىح ريغب سانلا لاومأ ذخأو بصخلا ميرحت باب ©ثبصغلا باتك .يقهيبلل ىركلا ننسلا

 .10751:ثيدح
 .20893:ثيدح ،يرافغلا رذ يبا ثيدح راصنألا دنسم .لبنح نب دمحأ دنسم

 .150 :1 ةعلط "يملاسلا _(5
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 ص صوضخلاو م وملا :يف ثلالصقلا 2
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 2 ريستتلااهتج ذاهح ج :يناتلا باتلا ا
 .ك

 ٭ ۔- ۔ د ۔. . ۔۔ے۔ .۔ ۔۔-

 ةعنام ةنيرق كلذ نم عنمت نأ الإ ؤ .عيمجلا ىلإ دوعي هنأ ىلإ ياشلا بهذ

 .(ا2ريغو يعفاشلا لوق وهو :لاقو .اا)لوقلا اذه يف يملاسلا هديأو

 .ةريخألا ةلمجلا وهو روكذم برقأ ىلإ دوعي هنأ ىلإ ينالجراَولا بهذو

 ليصفت نيسحلا يبأل ناك نإو ،تةيفَئحلاو يرصبلا ةللا دبع وبأ بهذ اذه ىلإو
 دوع حصيف ،هلبق ام نع بارضإ ريخألا فوطعملا يف نكي مل اذإ ام نيب همالك يف
 .(ةُ)ريخألا ىلإ الإ ءانثتسالا دوعي الف هيف نوكي نأ نيبو ،عيمجلا ىلإ ءانثتسالا

 هاوس امو 6نقيتم رمأ روكذم برقأ ىلإ ءانثتسالا ةدوع نأ مهتجحو

 .(ةنيقيلا رمألاب انكسمتف .كوكشم
 ميمعتلا نأل كنيلامتحالا ءاوتسال ينالقابلاو يلازغلا فقوتو

 امهدحأ حيجرتو .اعيمج برعلا ناسل يف ادرو ،ءانثتسالا دوع يف صييصختلاو

 .١66فقوتلا بجوف مكحت ليلد الب
 ؤلوألا حجر مث ،ناذه اهرهشأ لاوقأ ةتس ةلاسملا يف يملاسلا ركذو

 نم ةماعلاو ةديبع يبأ لوق وهو سابع نبا نع ةمركع هاكح هناب لاقو
 امنإو .ةنيرقلا عم عيمجلا ىلإ وأ ةريخألا ىلإ هعوجر يف فالخ ال هناو 8انئاهقف
 .(7) ةنيرقلا مدع دنع فالخلا

 رونلا ةروس يف فذقلا ةيآ ريسفت يف ةيضقلا هذه ف فالخلا ةرمث تلهتو

 ل .. او ةدلج يزنك زهو هنه ةمير انأيرل مث يصحلا لأو )ف
 22ك2 ,ه رم م إ رر
 هللا نإف اوُحَلَسأَو ك كلاذ دعب رم اوداك َبَذلا ار( َنوقِسَفْلَا مه كيتلؤأو ادب ةدلهش

 ي درو قسفلاب فصولا لإ ءانثتسالا دوعي لهف .[5 /4:رونلا] ميت

 ؟عيمجلا لإ دوعي مأ .بات نإو فذاقلا ةداهش لبقت الف

 .151 :1 ةعلط يملاسلا _)1

 :1 ،دمتعملا يرصبلا نيسحلا وبأ- .104 :2 ،لوُصألا ملع ىلإ لوصولا جاهنم ،يواضيبلا _(2
 .44 :2 ۔ىسخرسلا لوصأ &ىسخرسلا - .5

 .245 :1 .دمتعملا يرصبلا نيسحلا وبآ _(3
 .245 :1 دمتعملا يرصبلا نيسحلا وبأ _(4

 .168 :2 لدعلا ،ينآالجراَولا _-(5

 .177 :2 ىفصتسملا ،ىلآزغلا _(6
 .152 :1 ،ةعلط ،ىملاّسلا _(7
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 صوضخلاو و مومغلا :ين :ناغا لصفنا 2

 ۔` ح ۔ > .۔۔» َ >.۔يصح ك . . .٩٠٩

 ال هنأل ،تحلا هنم ىنثتسيو .عيمجلا ىلإ ءانثتسالا دوع ىلإ مهضعب بهذ

 .0ا)يعفاشلا لوق وهو .اعامجإ ةبوتلا هطقس
 .2)هنع قسفلا فصو طقست ال فذاقلا ةبوت نأ ىلإ نورخآ بهذ امنيب

 فذاقلا ةداهش لوبق مدعب لاقو بيبح نب عيبرلا بهذ يناثلا لوقلا ىلإو
 .0ة)هنع ةداهشلا ةر عفرت ال ةبوتلاف .بات نإو

 .ءانثتسالا عوجر ةدعاق يف مهفالتخا مغر ؛ةّيضاَبإلا لوق وهو

 .مهتدعاقل ءايفوأ اولظ عيمجلا ىلإ ءانثتسالا عوجر مدعب نولئاقلاف

 الف انه كيرشتلا نم تعنم ةنيرقلا نأ اوربتعا عيمجلا كيرشتب نولئاقلاو
 .عيمجلا ىلع ءانثتسالا دوعي

 قسفلا فصو ىلع ءانثتسالا ةدوع ىلع لصاح ءاملعلا نيب قافتالاو

 .ءاغلإلاو ءاقبإلا نيب اددرتم ةداهشلا در ىقبيو دحلا ىلع هتدوع مدعو

 .4)ءاهقفلا نيب ليوط لدج اهيف ةلأسملاو

 دييقتلاو قالطإلا 4
 امك صاخلاو صاخلا ماكحأ تحت ديقملاو قلطملا نييلوصألا روهمج جردي

 مأ ادرف ناك ءاوس اروصحم دحاو ىمسم ىلع لادلا ظفللا وه هفيرعت قبس

 ناسنإك سنجلاو ةأرماو لجرك عونلاو مالعألا ءامسأك درفلاف .اسنج مأ اعون
 .تابنو ناويحو

 .(ث}سنجلاب دحاولاو عونلاب دحاولا تحت قلطملا جردنيو
 .6»هفالخب دّيقملاو هسنج يف عئاش ىلع لد ام» هناب يجخاُمشلا هفرعو

 اهقرغتسي ال هنكلو .هتحت جردنت ةريثك اصاخشأ لمتحت هتلالد نأ حضواو
 اهلوانتي قلطملاو ،ايلومش الوانت هدارفأ لوانتي ماعلا نأل .ماعلا قراف كلذبو

 .89 :7 ،مأآلا .يعفاشلا _(ا
 .107 :4 ،يويسبلا نسحلا يبأ عماج :ىويبلا نسحلا وبا _(2
 ._(ققحملا شماه) 46 .ماكحألا ،يتوانجلا- 27 ،تالاؤسلا ،يفوُسلا _(3
 .153 /152 :1 ةعلط يملاسلا :رظني _(4
 [ لوصأ يف زيجولا ،ناديز ميركلا دبع-.659 ,8 ةيلوصألا جهانمل ،يتيردلا ۔(5

 .4 ©ينجاويتلا ينهم قيقحت ، رصتخا حرش ،يجخاُمشلا .)6
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 .(1يلدب الوانت

 .(قاحيضوتو افيرعت يملاسلا راس يخاُمشلا جهن ىلعو
 ىطوشلملا هفرع دقف .ةيضابإلا ىمدقتم ىدل قيقدلا فيرعتلا اذه دجن الو

 هنم دارملا لقغ ظفل لك قلطملا ذح» العج ذإ ،عنام ريغ افيرعت يفوُسلاو

 هنايرج نم عنمف قلطملا ىلع هب ضرتعا ام دّيقملاو .هرهاظ ىلع ىرجو كهظفلب
 .'3)!قلطملا تافص ضعب طاقسإ ديقملا دح :ليقو .هرهاظ ىلع

 .دييقتلاو قالطإللو صاخلاو ماعلل حلصت جذامن ادرواو

 .[5:ىروشلا] ضتةلا ف نمل تتورفعَتَسََو ل :ىلاعت هلوق لثم قلطملاف

 ةيآلا نأ عقاولاو .[7:رفاغ] :هابر اوئَماَع يذلل دوَْعَتَستَوظ :هلوق ديقملاو

 .صيصخت ةيناثلاو مومع ىلوألا

 هديق قلطم ...2 :ةرقبلا مَشَعياََت . :ىلاعت هلوق هنمو

 ي قلطم داهشإلاب رمألاف .[2:قالطلا] ة كن لَدَع يوذ اوهو :هلوق

 .ةيناثلا يف ةلادعلا طرشب ديق مث ،ىلوألا

 امم امهرابتعاب ىفتكا لب ،ديقملاو قلطملا فيرعتل ينآلجراولا ضرعتي ملو
 نيب لخادت اهيف ةلثمأ دروأو ،قلطملا تاديقم ركذو ،َصاخلاو ماعلاب لصتي
 .(ةمومعلاو قالطإلا

 دديقملاو قلطملا تابثإ ىف برعلا ةغل ىلإ دانتسالا ىلإ دمعف ةكرب نبا امأ
 نإ" :لاقف ،سانلا ناهذأ يف عئاشلا ىنعملاب ءافتكا ،امهنم موهفملا ديدحت نود
 .قلطملاب لقعت ال ام ديقملاب لقعت برعلاو ءاهتغل يف برعلا لقعت امب انبطاخ ةلل
 .06)اديقملاب لقعت ال ام قلطملاب لقعتو

 هلوق هنمو .هريغب وأ ناسللاب نوكي دقف ،لوقلا ىنعم زييمتل جذامن دروأو

 .414 ،ينجاويتلا ينهم قيقحت رصتخملا حرش ،يجخاُمشلا _(1
 .75 :1 ،ةعلط ،ىملاسلا _(2
 .107 ،تالاؤسلا ،ىفوُسلا-.و6 .ةلكألا ءىطوششلملا _3
 " .107 ،تالاؤسلا ،ىفوُسلا _(4
 .169 /168 :2 ،لدعلا ،ىنآالْجراولا _(5
 .198 :1 عماجلا ،ةكرب نبا _(6

    



 صوضخحلاو مومغا:ين ذا ا لصفلا ة

 الوق هنوك بجوي قالطإلاو .[64: ةدئاملا :7 هللآ ت ولآ تلام : :ىلاعت

 نل امت مهتيب نولوتي :لاق رخآ عضوم يفو .بلقلاب اداقتعاو ناسللاب

 ة َدولشَيَو لل :اضيأ لاقو .ناسللاب هنوكب هدّيقف .[11 .جتلا 4 ةهيولف يف

 .الوق رئامضلا داقتعا ىمسف .[8:ةلداجلا]: لومت امي ةَأاَتبَزَعي الول ةش

 مهفُي ام ريغ ىنعم هنم مهفُي هقالطإ دنع ظفللا نأ ىلإ ةكرب ا صلخو
 درو اذإو ،هقالطإ ىلع وهف اقلطم درو اذإ باطخلا نأ» ررق مث .(!دييقتلا دنع
 .2)«ليلد كلذ صخي نأ الإ ،هدييقت ىلع وهف اديقم

 دارملا ريسفتو قلطملا نايب وهف» ،نوكي مو دييقتلا نايبل يطوشلَلا ضرعتو
 هب نوكي ام لثمب نوكيو .دادعألاو نامزآلاو نايعألا يف كلذ لخدي دقو هنم

 .(ةاءاوس صييصخلا

 لمحُف قلطملل انراقم نوكي دقف = :روُص هل قلطملاب دييقتلا طابتراو

 ملفل :لاق مث [6:ةدئاما] : ةكمهوُجَؤ اولع )% :ىلاعت هلوقب هل لئمو .هيلع

 .ءاملاب لسغلا ديقف .[6:ةدئالا] ه اوُمَمَيَتَق آم اوذجت

 :هلوقب هدّيق مث [196 :ةرقبلا] هملأ ةرشنب عَتَمَت نمخ :جحلا يف لاقو

 .[196 :ةرقبلا] 4 مارلا دجسملا ىرضاحك لمآ > م مل كلد

 ةبقر ريرحتب راهظلا ةرافك يف ىلاعت هرمأك ،الصتم دييقتلا نوكي دقو

 ي اهايإ هدييقتو كعضوم يف ةداهشلا هقالطإك لصتم ريغ نوكي دقو .ةنمؤم
 .(4)ةلادعلاب رخآ عضوم

 ديقملا ىلع قلطملا لمح -
 .نالصفني وأ نارواجتي دقو ظافلألا نارواعتي نافصو دييقتلاو قالطإلا

 .انايحأ ديقملا ىلع قلطملا لمحي دقو

 .صوصنلا ريسفت دعاوق يف ةماهلا ثحابملا نم ديقملا ىلع قلطملا لمحو

 .-.۔ےسمج۔هص=ج .ه.ه۔ ۔.

 .198 :1 عماجلا ةكرب نبا (!

 .242 :2 ،ءايضلا ،يبئوَعلا-.521 :2 =.99 :1 ،عماجلا ءةكرب نبا _(2
 .و7 .ةلدألا .يطونننملا _3

( | 441 | . 

 .ظ6 /و6 .ةلدألا ۔يطونشنملا _(4

  

 



 رد

 ك" ربيتلا داهتجا :ىش كا بآلا

 لطملا ىلع ديقملا ىلع درو يذلا ديقلا بحس ديقملا ىلع قلطملا لمجب دارملاو

 هرابتعاب ديقملاب لمعلا ميدقت ىرخأ ةرابعبو .ديقلا سفن يف اعم امهكارشإو
 .(!)قلطملل انايب

 يف سيل نكلو سديقملا ىلع قلطملا لمجب لوقلا ىلع نييلوصألا روهمجو
 قيرف بهذ امك .فالخ لحم ىرخأو ،اهيلع قفتم روص ةمثف ،تالاحلا لك

 .اقلطم رخآلا ىلع امهدحأ لمح ال هنا ىلإ

 :ةثالث اهلعجو ثةلأسملا يف ءارآلا ىنالجراَولا ىكح دقو

 اذهو .هسفنب ةجح صن لك نأل لصألا هناو ،لمحلا مدعب نولئاق =ا
 لباقت ماعلاو صاخلا نيب ىري ال نم بهذم ىلع حيحص يلاعلا هفصي امك
 .02)!خوسنملاو خسانلا

 .اضعب اهضعب رسفي صوصنلا نأل لصألا وه لمحلا ناب نولئاق =2

 .0ةهيلإ ةيعادلا ةنيرقلا طارتشا عم لمحلاب نولئاق =3

 .نيئلوُصأآل يرخأاتم ىدل رقتسا يذلا ميسقتلا قفو ليصفتلا وه راتخملاو

 :ةيعابرلا ةمسقلا وهو
 .ببسلاو مكحلا فالتخا = .ببسلاو مكحلا داحتا =
 .ببسلا فالتخاو مكحلا داحتا = .ببسلا داحتاو مكحلا فالتخا =

 :ببسلاو مكحلا داحتا =أ

 ام وهو .همكحلا هلجأ نم عرش يذلا ببسلا داحتاو مكحلا داحتا هانعمو
 نيسنج نم ناصنلا نوكي ثيح .(ابسَجوملاو بجرلا داحتا يلاَّرَغلا هيمسي

 لب .نييلوصألا نيب قافتا لحم اذهو .ديقملا ىلع امهنم قلطملا لمحيف "نيقفتم
 ءاقلطم دوقعلا يف دوهشلا بابييإ هلاثمو .‘هاابجاو لمحلا اذه يملاسلا لعج

 انيرجاف .[2:قالطلا] ه كنت لدع َتَوَد اومتأو ةلادعلا فصوب مهدييقت مث

 .66 .ةيلوصألا جهانملا ،ىيردلا _)1

 .185 :2 ،ىفصتسملا "يلازغلا _(2
 .171 /170 :2 لدعلا 6ينالجراَولا _3

 .678 ،ةيلوئصألا جهانملا ينيردلا _(4
 .185 :2 ،ىفصتسملا ،يلاَغلا _(5
 .77 :1 ،ةعلط "يملاسلا _(6
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 صوضخلاو م لا :ين يناتلا لصلا و
 . ه

 مكحلا داحتال ديقلل ىلع قلطملل المح ةداهش لك يف ةلادعلا انطرتت رتشاو دييقتلا
 .(!اهببسلاو

 :ببسلاو مكحلا فالتخا =ب
 .ديقم ىلع قلطم لمحُي مل هل بجوملا ببسلاو مكحلا فلتخا اذإ

 يعاد الف .الصأ نيصنلا نيب طابترا ال ذإ .اقافتا هلحم يف امهنم الك انيرجأو
 ةبقر قاتعإ يهو أطخ لتقلا ةرافك لثم كلذو .رخآلا ىلع امهدحأ لمح

 لرةمكسمةيدررةتمؤم رةبكرزرتَتَماَتطَح اتمؤم َلَتَك نمو ةنمؤم
 4 ابش ٍةَمَيَرَأ ب ارثأي ر 2 انزلا ف ةداهشلا بوجوو .[92:ءاسنلا] :ئ وه لهأ

 ةرافكلا يف ةبقرلا ديقم ىلع انزلا يف ةداهشلا قلطم لمحي الف .[4:رونلا
 .2)اعامج]

 :ببسلا داحتا و مكحلا فالتخا =ج
 ىقبي هيفو ،مكحلا فالتخاو سنجلا قافتا .ينالجراولا هاًمس عونلا اذه

 ةرافك يف ةل هبجوأ يذلا موصلا لثم .هدييقت ىلع ديقملاو هقالطإ ىلع قلطملا

 ترهس مايق دحي مل نمف 7 اعباتتم راهظلا ةرافكو ،إطخلا لتقلا
 نترهَس مايق دحي مَل نمكت /[92:ءاسنلا] ة نيَكِباَتَُم

 .جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمتملا ىلع هبجوأ يذلا مايصلاو .[4: ةلداجملا هه نيَكياَتصُم

 ه متعي ادإ ةعنمو فن ف رابأ ةمتت مات ذه م قل لاملا وا يدهلا دجي م اذإ
 .(ة)اعامجإ رخآلا ىلع امهدحأ لمحي الف .[196 :ةرقبلا]

 :ببسلا فالتخاو مكحلا داحتا =د

 كتهو ،راهظلا اهنم ،بابسأ ةدعب تبث يذلا ،ةبقرلا قتع بوجوك كلذو
 .إطخلا لتقو ،ناَضَمَر ةمرح

 4 اَمآَمَتي نآ يلتق نم ةر درَحَتَف : ةقلطم ةبقرلا تدرو راهظلا يفف
 - > مس و ص ص

 ررحتف انطح اتمؤم َلََق نَمَو ناميإلاب اطخلا لتق ف تدنقو .[3:ةلداجملا]

 .81 :1ؤةعلط ،يملاُسلا-.107 تالاؤسلا "يفوُسلا- .170 :2 لدعلا .ينالجراَلا _(1
 .81 :1ؤةعلط ،يملاسلا- .7 ‘تالاؤسلا ،يفوُسلا-. 170 :2 لدعلا .ينآلجرآولا 2

 .171 :2 لدعلا .ينالجزراولا _.(3
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 "2 ريستلا ذاهتجا يناثلا با بآلا ا
 و>

 .[92:ءاسنلا] : :هلهأ خلإ ةملسم ش ةَيدَو تَسموَم رتبق

 .لوصألا لهأ راظنأ تنيابت نهو

 يار وهو .(ا)طرش نودب ديقملا ىلع قلطملا لمح ىلإ روهمجلا بهذف =
 لتق ةرافكو راهظلا ةرافك نأ ةكرب نبا ىري كلذلو .'ة)ىعفاشلاوت) ةكرب نبا

 ىرخألاو ةلمجم امهادحإ نأل ةنمؤملا ريغ اهيف ئزجي ال نيميلاو اطخلا
 نأ هدنعو ،ةدايز ناميإلا فصوف .ةلمجملا ىلع ةمكاح ةرسفملا تناكف .ةرسفم

 .4)ةلوبقم ةدئافو بجاو ةدايزلاب ذخألا

 نم بوبحم نب دمحم لوق وهو .اة»لمحلا مدع ىلإ ةيفنحلا بهذو =
 ةجيتن اذهو ضراعتلا وه لمحلا ىلإ ىعادلا نأ ةيفنحلا دمتعمو .اه ةيضابإلا
 الخ ام ءازجإ مدع ديقملل ةفلاخملا موهفم نأل ةفلاخملا موهفمب مهذخا مدعل
 مهو .ديقملا ىلع قلطملا لمجب ضراعتلا عفر بجوف ،قلطملا وهو ،دييقتلا نع
 ضراعت الف ،ةدسافلا تاكسمتلا نم هنودعي لب 6موهفملا اذهب نوذخاي ال
 .لاكشإ الو نذإ

 نإف» ،ديقملا يف رظنلاب لاق ذإ 6يفوُسلا مهنمو ةلأسملا يف موقا قرفو =

 مصلا لثم كلذو .نيديقملا نم دحاو ىلع ر قلطم لمحُي مل ارخآ ديقم هضراع
 يف قلطاو ،قيرفتلاب هديق مرحملل عتمتلا يفو ،عباتتلا ةللا هديق راهظلا يف
 رتعي لب ،نيدَتقملا نيذه نم دحاو ىلع قلطملا لمحي الف ؛نيميلا ةرافك
 .هب قوطنملا مكح ىلإ هنع توكسملا مكح ري لب دوعسم نبا لاقو .هسفنب

 تديق ىتلا ةبقرلاك رخآ ديقم ديقملا ضراعي مل نإو .مايصلا يف انلوق وهو

 - .80 :1 ]ةعلط "يميلائسلا-.170 :2 ،لدعلا ،ينآلجراولا-.88 :2 ،عماجلا شةكرب نبا (
 .684 ةيلوصألا جهانملا ،ينيردلا

 نم ءيش ف ةلأسملا هذه دجع هنأ يدعسلا رباج ثحابلا ركذو .88 :2 .عماجلا ةكرب نبا _)2

 هؤارآو ةكرب نيا ،يدعسلا رباجرظني .عضوملا اذه يف اهدوجو حيحصلاو ،ةكرب نبا بتك
 .97 ةيلوصألا

 .430 :2 ،لوسلا ةياهن ،يونسألا _(3
 .88 :2 ةعماجلا ةكرب نبا _(4
 فشك ،يفسنلا - .6 :3 ،ماكحإلا ،يدمآلا- .365 :] ،توبثلا ملسم ،روكشلا دبع نبا _(5

 .425 :1 ،رارسألا
 .80 :78-1 :1 ةعلط ،يملاّسلا 6

2 ]   
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 ىلع قلطملا انلمح شراهظلا ةرافك يف تقلطأو ،لتقلا ةرافك يف ناميإلاب
 .1 )ديقملا

 دّيقملاو قلطملا نيب عماج دوجو طارتشاب عناملا مدع نع مهضعب ربع امبرو

 سايقلا باب نم هلعجو .ةرخآلا ىلع امهدحأ لمحي مل الإو ،لمحلا زاوجل

 امب هل اولَئمو .هب قوطنملا ىلإ هنع توكسملل در هنأكف عماجلا اذه دوجول

 .اة)إلطخلا لتق ةرافك ىلع راهظلا ةرافك لمح نم قبس
 .(؛}ليواضيبلاو يزارلاو يزاريشلاك ةيعفاشلا وققحم ليصفتلا اذه راتخاو

 يف ةداهشلا ريغ حاكنلا يف ةداهشلا نأ ىري وهف ،ينالجراولا مالك رهاظ وهو
 لمجي ل كلذلو .ىرخآلا تاعبت نع فلتخت ةداهش لك تاعبت نآل ،قالطلا

 .اة)اةنيبو قادصو يلوب الإ حاكن ال» ثيدحلا يف دراولا حاكنلا دوهش قلطم

 .[2:قالطلا] ه كن لَدَع يوذ اودهشو قالطلا دوهش ديقم ىلع

 .06)اةداهش هل لبقت ال رجافب لب ‘لدعب سيل نم ةداهشب حاكنلا متي :ي»١:لاقو

 .اضيأ يجخاّمّشلا لوق وهو

 .هتهاجول ريخألا لوقلا اذه حجر تيو

 يفف ،طرش وا ديق نود ديقملا ىلع قلطملا لمجب لوقلا ةقفاوم ىرن الو
 سفنلا ةمرح يه نيببسلا نيب ةعماج ةلع دجوت ،راهظلا ةرافكو لتقلا ةرافك

 ريرحت ىلإ عراشلا فوشت يهو نيمكحلا نيب عمجت ةياغو ضرعلا ةمرحو
 فالتخا مغر ديقملا ىلع قلطملا لمحل ةيجو عاد كانه ناكف .ةنمؤملا باقرلا

 الب لمحلا نألو ءاغاستسم لمحلا ناك امل كارتشالا اذه الولو .امهنيب نيببسلا
 ] عضول فلاخ ُهُكَحَت ليلدو ةجاح

 .108 ،تالاؤسلا-يفوُسلا (!
 .78 :1 .ةعلط يملاسلا 2
 .81 /80 :1 ةعلط ،يملائسلا-.200 :3 ،ءايضلا ©يبئوعلا ۔(3
 .حلاص بيدأ دمحم- .5 2 .ماكحإلا ،يدمآلا- .139 :2 }لوصولا جاهنم يواضيبلا _(4

 .6 :2 .صوصنلا ريسفت

 .هبيرخت قبس (؟
 .171 :2 ،لدعلا ،ينآلجراولا _(6
 .6 ،ينجاويتلا ينهم قيقحت ، رصتخملا حرش ،يجخاُمشلا )7

 .185 :2 ىفصتسملا "يلاغلا ۔_(8
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 . ريستتلاذاهتجا:ينافلا بآلا
 .ك

 .. ٠>۔۔.ح. صح ۔۔

 داحتا نأ ىوعدب ديقملاو قلطملا نيب ب عمجلا قلطم ىلإ وعدي نمل ملسن الو

 رابتعا نأل ،دييقتلاو قالطإلا ف امهنيب قيسنتلا بجوي صوصنلا نيب مكحلا

 ريسفتلا ىلإ ةجاحلا دنع نوكت امنإ هماكحأو ل ةلا مالك يف ةيعيرشتلا ةدحولا

 ؤصوصنلا نيب يقيقح ضراعت لوصح دنع ةيلج ةفصب ةجاحلا هذه نوكتو
 قلطمو ماع لك ديقتي نأ مزلل كلذ الولو .ماكحألا داحتا يضتقي عماج وا

 نونف نم نيمرحلا مامإ هدع يذلا طلخلا نيع اذهو ،ديقمو صاخ لكب

 (!نايذهلا
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 .222 :2 .صوصنلا ريسفت حلاص بيدأ دمحم _(ا1
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 ۔١!إ . 14 ٠
 ىعناورما ا:ٹشا لصلا 2

 يهنلاورمآلا :ثلاثلا لصفلا
 فيلكتلا ف يهنلاو رمألا ةيمهأ :ديهمت

 قلاخلا لبق نم مدآ هب بطوخ ام لوأ امهو ،فيلكتلا دامع يهنلاو رمألا

 نرقت الو اَمئَِش ثيح اًدَعَر اهنم الكو ةنأ كجَوَرَر تنأ نكسأ مدا انلو ه
 ةصق ةيآلا هذه تصخ دقو .[35 :ةرقبلا] : بيل لم انكف هرجشلا ونه

 .ءازجلاب يهنلاو رمألا طابتراو ،فيلكتلا عم ناسنإلا

 ةقيقحف ؛ةيفيلكتلا ماكحألا لوصألا لمهأ دافتسا يهنلاو رمألا نمو
 ،ضرفلا وهف رمأب ردص نإف كاهب رداصلا كت ةلأ باطخ ةيعرشلا ماكحألا

 بدنلا عرفتيو .ةحابإلا وهف رييختب ردص نإو "ميرحتلا وهف يهنب ردص نإو
 .(!)ةهاركلا يهنلا نع عرفتيو .رمألا نع

 قحا اناكف ،لوُصأآلا ملع ثحابم بلصو "عيرشتلا دامع يهنلاو رمألاف

 .مالسإلا رادم امهيلعو ،امهب ءالتبالا مظعم نأل ،نايبلا يف هب ادبي ام
 .مارحلا نم لالحلا زيمتيو ماكحألا ةفرعم متت امهتفرعمبو

 نع اهب ايفتكم يهنلاو رمألا ثحابمب فينصتلا ادبي نم نييلوصألا نمو
 نع ةمزال ةيعرشلا ماكحألا نأل ،يعرشلا مكحلا اياضق يف ثيدحلا ليصفت
 .ا3)نيبت امك .ىهنلاو رمألا

 مزال هنأل فيلكتلا يه يهنلاو رمألا ةقيقح ينًالجراّولا لعج لب

 رمألا وهو ،هتعاطل مازلإلا وه هدابعل ةلا نم فيلكتلا ىنعمو)ا .امهنع

 .الامهإ وأ الاثتما ىهنلاو رمآلا ةجيتن ةيصعملاو ةعاطلا .'5»!يهنلاو

 ةقيقح يف ؛يهنلاو رمألا لاجم يف نييلوصألا ثحابم تضافتسا دقو
 دنع مكحلاو .انمضتو ءاضتقا وأ امازتلاو احيرصت ءهتالالدو هغيصو امهنم

 .8 .قئاقحلا ةلاسر "يداربلا (!
 .2:11 ثيسخرسلا لوصأ يسخرسلا-.35 :1 سمشلا ةعلط حرش "يملاسلا 2
 ،يجابلا- .17 ،ةرصبتلا ،يزاريشلا- .37 :1 5دمتعملا يرصبلا نيسحلا وبأ :رظني 3
 .9 .تاراشالا

 .16 :3 .نامع ةعبط ،ليلدلا ،ينالجراولا _(4
 .و6 ةنوزخملا فحتلا ،يتازملا (؟
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 2 ريستتلاذاهتجا:يفاتلا باتلا
 + ۔- ۔۔. = _ . .. صح٬صص هه دو ۔>۔_حهي:دحح سدس . ۔ھصہ % .هم ۔۔-

 بتك ف ةطوسبملا ثحابملا نم كلذ ريغو اامهضراعت دنعو اامهعامتجا

 .لوصألا
 اذه ف ةيضابإلا هب ام لدأ ام مهأ نع ماثللا ةطامإ ف انطخ رمتسيو

 .ناديملا

 هاياضقو رإامألا :لوآلا ثحبلل

 هتغيصو رمألا موهفم -1

 , :رمألا موهفم -

 :اهنم ،رومأ ىلع ةئللا يف رمألا قلطي

 ."لعفا" ةغيصب هنع ربعملا صوصخلا لوقلا =

 .[210 :ةرقبلا] .1 . :ناشلاو =

 .دوسي نم دوسي ام رمأل :مهلوقك :ةفصلاو =

 .هفنأ ربصق عدج ام رمأل :ءيشلاو =

 .ضرغل يأ "رمأل اذه تلعف :ضرغلا =
 له ©ىرخألا يناعملا يف اوفلتخاو صوصخملا لوقلا يف هنأ هيلع قفتملاو

 .01)؟زاجماب مأ كارتشالاب اهلوانتي
 لعفلا بلط» هنأ هيف يملاّسلاو يدابلاو ينآلجراولا فيراعت تقفتا

 .02)ةلأسملا هجو ريغ ىلع هؤاضتقاو
 يحولا هيف لخدي ،عنام عماج هنأل احجار فيرعتلا اذه يداربلا ربتعاو

 .0قهريغو لعفلاب عقت ،لوقلا دح نع جرخت ىرخأ رومأو ةراشإلاو

 يفوُسلا رصحو-.35 :1 سمشلا ةعلط حرش ،يميائسلا - .64 :1 ،لدعلا ،ينآلجراولا _(ا
 :توملا يحولا ،“باذعلا ،لوقلا ،نيدلا ،ءاضقلا :اهنم ،ىنعم 14 يف نآرقلا يف رمألا ىناعم
 .جاهنملا حرش يف جاهبإلا ،يكبسلا نبا :اضيأ رظني - .106 ‘تالاؤسلا ،يفوُسلا .اهريغو.بنذلا

 فشك "يراخبلا زيزعلا دبع-.ىنعم نيرشع ىلإ رمألا يناعمب مهضعب غلب دقو- .دعب امف4 :2
 .دعب امف 107 :1 ،رارسألا

 .سمشلا ةعلط حرش[يميائسلا-.13 .قئاقحلا ةلاسر.يدارَبلا-.64 :1 .لدعلا۔ينالجراولا _(2
1: 35. 

 .14 .قئاقحلا ،يدارَبلا 3

    



 ىغكاورمالا :ثلاتلا لصفلا
3 

 ءاعدتسالا» هنأب ىفوُسلا هفرع دقف ؛ةاضترم ريغ ىرخأ فيراعت ةمثو

 كاعئاط هلاثتماب رومأملا نوكي ام رمألا دح» :ييئوَعلا لاقو .'!١؛لعفلا لإ

 .02)لاحجب هكرت زوجي ال ام :ليقو ،ايصاع هكرتبو
 .اهركذب ليطن ال تاضارتعا فيراعتلا هذه ىلعو

 ضعب هاري ال امنيب رمألا يف ءالعتسالا طرش يعارت فيراعتلا مظعمو

 يضتقملا لوقلا" هنأب يلازغلا هفرع كلذلو .رمألا ةقيقح يف الخاد نينلوُصألا

 ،رمأ لك يف ةبجاو تسيل ةعاطلا نأب حجرو .هب رومأملا لعفب رومأملا ةعاط
 .0ةىلاعت هنل الإ بجت ال ةعاطلا لب

 .سامتلالا وهو هدن ىلإ دنلا نم رمألا رودص حصيف برعلا ناسل يف اما

 .(4)ءاعدلا وهو ،هديس ىلإ دبعلا نم ،ىلعألا ىلإ ىندألا نمو
 دض هناب رمألا ناسللا مجاعم ددحت ذإ يارلا اذه ديؤت ةغللا نا ةقيقحلاو

 .؛ةءالعتسالا ديق اهيف دري ملو ؤيهنلا
 باب يفف .ظافلألا يناعم ددحيو لامعتسالا ديقي حالطصالا نكلو

 صاصتخا هل يذلا قلاخلا نم يهاونلاو رماوألا هجتت ©فيلكتلاو عئارشلا

 مظعم تراس كلذلو .لاثتمالا بجاو مهيلع نيذلا نيفلكملا ىلإ عيرشتلا

 لعفلا ءاعدتسا رمألا» :اولاقف .ديقلا اذه رابتعا ىلع نييلوصألا فيراعت
 .7)ءالعتسالا ةهج ىلع لعفلا بلط» وهوأ 6‘١3اهنود نمم لوقلاب

 ةلأسملاو رمآلا نأ نم ةلزتعملا ضعب هيلإ بهذ ام ىلع ةكرب نبا ةر دقو

 اماظعتسا ءارمأ هتلاسمو ةلأ ءاعد مسي مل هنإ اولاقو ،دحاو ةح ىلع ناعقي

 .104 ۔تالاؤسلا .يفوُسلا _.(1

 .251 :2 ،ءايضلا ،يبئوعلا _(2
 .411 :1 ىفصتسملا ،يلاَرغلا _(3
 ركذو .هرمأ لبق يأ :رمتاف هرمأ .يهنلا ضيقن ؤ©فورعم رمألا :رمأ .برعلا ناسل يف ءاج ۔(4
 .125 :1 ،رمأ ةدام ‘بّرَعلا ناسل ©روظنم نبا - .عرشلاو ةغللا يف ةديدعلا رمألا يناعم
 .4564 :6 .س.م .ةفك يا ،ىهتناف هاهن رمألا فالخ يهنلا :يهنلا يف لاقو

 دمحم-.96 :1 ،بَّرَعلا ناسل روظنم نبا-.465 :1 طيحملا سوماقلا ،يدابأزوريفلا :رظني (؟
 .570 :1 ،نيرشعلا نرقلا فراعم ةرئاد آيدجو ديرف

 .7 ،ةرصبتلا ،يزاريشلا 6

 .فيرعتلا اذهراتخاو ىرخألا فيراعتلا دقتنا دقو .204 :2 ،ماكحإلا .يدمآلا _(7
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 73 رييستلا ذاهتجا :يناتلا بآلا
 ث

 انسلو» :لاقو ،اثطخ نكي مل كلذ لاق ول الئاق نأ ىلإ اوبهذ مهنأكو ،ىلاعت هل
 ىلع عقيو ءاعدلاو ةلأسملا مسا هل قلطي امنأ هراتخن يذلا لب كلذ ىلإ بهذن

 وهف كنود نمل ناك ام نأ ةللا لهأ ليصفت ركذو .(!)6يهنلاو رمألا دح ريغ

 .2ءاعد وهف هلل ناك نإو ،ةلأسم وهف كقوف نمل ناك امو ،يهنو رمأ

 رمألا ةغيص -
 .تالعفا :رمآلا لوق وهو هب فرعئ ةغيص رمألل نا ةيضابإلا ةملك قفتت

 رمألا مالب نورقملا عراضملا وهو ‘كلذك رمألا ديفت ىرخآ غيص ةمثو
 .(4»”لعفتل

 .ربخلا ةروصبو ةراشإلابو لوقلاب رمألا نع ربعي دقو
 3 :صالخإلا] : ,4 هللأ وه ل ال :ىلاعت هلوق لوقلا نمف

 ذإ سانلاب يلصت نأ كعنم ام» :ركب يبأل ق هلوق ةراشإلا نمو

 .مالك نود كلذب هيلإ راشأ دقو .اتا؟كترما

 َرلَكث الأ كتما % :ءايركز نع ةياكح ىلاعت هلوق زمرلا ةهج نمو

 .[41 :نارمع لآز: اَرَمَر ال مايأ ةمنكَت ساتلأ

 :ةرقبلا] هك نيلماك نيلوح َنُهَدَلَوَأ نعضري ثدلولأو لع :هلوق ربخلا نمو
6233( 

 .130 :1 ،عماجلا ،ةكرب نبا _(1
 .131 /130 :1 .عماجلا ةكرب نبا _2

 ۔-.106 تالاؤسلا ،يفوُسلا- .238 :2 ءايضلا ،يبئوعلا- .89 :1 .عماجلا ةكرب نبا -3

 .93 ةيادهلا دعاوق ،يوزنلا- .65 :1 ،لدعلا .ينالجراَولا

 .36 :1 .سُمششلا ةعلط حرش ©يملاّسلا )4

 .اكترمأ ذإ تبثت نأ كعنم ام ؛ركب ابأ اي» ثيدحلا ظفل _(5

 ضسانلا مؤيل لخد نم باب شةمامإلاو ةعامجلا ةالص باوبأ ،ناذألا باتك "يراخبلا حيحص
 .663:ثيدح
 اوفاخي ملو مامإلا رخات اذإ مهب يلصي نم ةعامجلا ميدقت باب شةالئصلا باتك ملسم حيحص
 .668: ثيدح

 ةالصلا يف ةجاحلا دنع قيفصتلاو تافتلالا باب ،رفسلا يف ةالصلا رصق باتك كلام أطوم
 .395: ثيدح

 .65 /64 :1 ،لدعلا ،ينآالجراولا _(6

    
450 



 ىقاورمألا:ثلاتلا صقلا

 دلصلا تيود .لعافلا وأ لعفلا حدمك ،قايسلاب فرعي ام اهنمو

 4 ن روتوملا ح ا 71 .[45:توبكنسلا] ه ركملاو ءاستحَملا ىيرع كنت

 دي هلوسرو هلأ عطي نممو لعفلا نع باوثلا ركذبو :[1:نونموملا
 .17[)01:حتفلا] :عرتلا اَهيتت نم ىرجت

 لوق وه ةغيصو ةروصب رمألا صاصتخاب لوقلا نأ ينالجراولا ركذو
 بابرأ مهو ناسللا لهأ لامعتسا ةلالدل حصألا لوقلا وهو ،ءاهقفلا يشكأ

 اربخو ايهنو ارمأ هولعجف مالكلا اومسق دقو .نأشلا اذه باحصأو نايبلا

 "لعفا" رمألا ةغيص تناكو .ةنيعم ةغيص دحاو لكل اوركذو .ة)ارابختنساو

 .ةةّعّللا لهأ قافتاب
 بغرو ىاهّمْلكو ؤاهبجوأو ،اهمرْلأو ،اهَضَرَقو ،هتعاطب ةلأ َرَمأ لاقيو

 .(هاهب رمأ هلك اذه ىنعمو .هدابع نم اهلأسو ێاهيلإ اعدو ںاهيف

 ازراب الاجم تدغ لب ،يوغللا رظنلا ةسيبح رمآلا ةغيص ةلأسم لظت ملو

 لك دنع ةفلتخم تاقالطإ ةغيصلل نأ كلذ ،مالكلا ملعو لوصألا ملع جزامتل

 هيهنو هرماو ؤهباطخو نص ةلأ مالك لوح نوملكتملا فلتخا دقو .ةفئاط
 .اةيهنلاو رمألا غيص يف مهتارابع تفلتخان

 ةلا مالكو .املكنم هب يمس نمل قحتسا ام :ةيضابإلا دنع مالكلا دحو
 .(6)دحاو هباطخو هلوقو ىلاعت

 موقي ام وهو ىلاعت هلل يسفنلا مالكلا تابثإ ىلإ ةرعاشألا بهذ امنيب

 ةردقلاك وهو .هيلع اليلدو هنع ةرابع قطنلا نوكيو .ةعاطلا ءاضتقا نم سفنلاب

 اه سفنلاب ةمئاق ةفص مالكلا كلذكو .اهتاقلعتمب قلعتتو كاهتاذل ةردق اهنإف

 رمألا ىلع ةلادلا ظافلألا هذهو .لوقلاو لعفلاو زمرلاو ةراشإلاك تاقلعتم

٩ 
: 

 و 7 ےر

 ِتنج هالخ ,

 .104 ،تالاؤسلا ،يفوُسلا (!
 .65 :1 لدعلا ،ىنالجراولا 2
 .106 ،تالاؤسلا ،يفّوُسلا 3
 .ظ6 فحتلا ،يتازملا _(4
 .ظ191 :1 ،قداصلا ثحبلا يداربلا (؟
 .42 :1 ،لدعلا ،ينآالجراولا _(6
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 .ارمأ ىمست

 نوكيف ،لادلا ظفللا نيبو سفنلاب مئاقلا ىنعملا نيب كرتشم مسالا ناكو

 ىمسي "لعفا" هلوقو .سفنلاب مئاقلا ىنعملا يف ةقيقح نوكي وأ ،امهيف ةقيقح
 .(!)ازاجم ارمأ ةفرعملا ةراشإلا ىمست امك ،ازاجم ارمأ

 يتلا ةرعاشألا رظن ةهجو نايبو ةيضقلا ليلحت يف يلازغلا دهتجا دقو

 مهيلع ة درو يسفنلا مالكلا مهراكنإ يف ةلزتعملا يار ىلع جرع مث كاهانبتي

 ناك يصاعملا عوقو نأ ىلإ يدؤيف "ةدارإلاو رمألا طبتري نأ مهلوق مزال ناب

 ءيش لكف ؛ةدارإللا نع رمألا قارتفا حجرو . .كلذ نع هزنم وهو “ىلاعت هرمأب

 .اهعوقو ىلع هركتسي ملو ،هناحبس اهب رمأي مل يصاعملا نكلو .ةلأ ةدارب عقو
 " ةبحلا يضتقت ر ال ىتلا ةيردقلا وأ ةينوكلا ةدارلاب هيلع حلطصا ام اذهو

 .02ةبحلا يضتقت ىتلا ةيعرشلا ةدارإلاو

 مهنكلو ،نيتدارإلا نيب زييمتلا اذه يف ةرعاشألا , عم ةيضابإلا ةرظن قفتتو

 مالكلل نأ يف ةلزتعملا عم مهف ،يسفنلا مالكلا تابثإ ةيضق يف مهعم نوفلتخي

 مهلوق ةرعاشألا ىلع اودرو ،مهفقوم نع عافدلل اوربنا كلذلو \ةروصو ةغيص

 هنإف "ىلاعت انلا سفن يف ام ال عومسملا ظفللا وه ربتعملا ناو "يسفنلا مالكلاب
 .اة)املع دحأ هب طيحي ال

 لثم نم ؛فالخلا اذه مسحي اهغيصب نآرقلا يف ةريثكلا رماوألا دوروو

 وهف .[34 :ةرقبلا] : ءدالاودُجَس رآ ةكيتكمنلات ت او « :ةكئالملل ىلاعت هلوق

 ىلع ةلالد وأ ةراشإ تناك اهنأب ىلاعت ا انربخي ملو .رمألا يف ةحيرص ةغيص

 .(4)سفنلاب مث :اقلا ىنعملا ىلع ةلادلا ةرابعلا

 يف مالكلاو» :هلوقب اهمتخ مث ةيضقلا هذه لي صقت يف ينآلجراولا لاطاو
 .(5)«تانايدلا لوصأ يف ةلأسملا هذه

 .413 /412 :1 ،ىفصتسملا ،يلارَغلا _(1
 .416 /413 :1 .ىفصتسللا .يلارلا 2
 .ظ192 /ظ191 :1 قداصلا ثحبلا يدارَبلا-.106 ،تالاؤسلا ،يفوُسلا _(3
 .و195 :1 ،قداصلا ثحبلا ،يدارَبلا _(4

 .44 /42 :1 ،لدعلا ،ينآألجراولا _(5
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 5 - ىغتاورمألا:ثلاتلا لصلا ٢7

 رمألا ةلالد -د

 بلط درجم نع ةجراخ ةديدع ناعمل رمألا دورو ف نث رأ فلتخي ل

 :اهنمو ؛يناعملا هذهل ةريثك اهوجو اوداعو .زاجملا ليبس ىلع كلذو ،لعفلا

 دعب قالطإلاو "ديدهتلاو ،ريغصتلاو ،ةناهإلاو ميركتلاو نيوكتلاو ،زيجعتلا

 ضيضحتلاو ،سايلاو ،داشرإلاو ،ءاعدلاو ؤتبيجعتلاو ،ةحابإلاو رظحلا
 .بيغزتلاو

 .(ا»ميركلا نآرقلا نم دهاوش يناعملا هذهل اودرواو
 بقعو ائنعم رشع ةسمخ اهب غلب ىتح هوجولا هذه دادعتب مهضعب علوو

 سيلو .ة)لخادتم اهضعبو ،ريثكتلاب نييلوصألا نم فغش اذه ناب يلاعلا
 .6ةاهمالك نم برعلا لقعت امب انبطاخ نلأ نإف 3بّرَعلا ناسل نع اجراخ كلذ

 مأ ؟بدنلا مأ بوجولل يه له ةيقيقحلا رمألا ةلالد ديدحت يف فالخلا نكلو

 .؟بلطلا درجم مأ ؟امهنيب كرتشملا ردقلل

 :بدنلاو بوجولا نيب رمآلا -

 يهنلا نأ امك ©بوجولل ةيقيقحلا هتلالد يف رمألا نأ ىلإ ةيضابإلا بهذ
 يناعملا نم هريغ وأ بدنلا ىلإ كلذ نع هفرصت ن نئارق درت 1 ام .ميرحتلل

 وهو .مارحف هنع ىهن امو ،ضرف وهف هباتك يف هب 1 رمأ ام لكف .ةيزاجملا
 .)نيملسملا فئاوط فلتحم نم ملعلا لهأ نم مظعألا روهمجلا لوق

 -.248 /239 :2 ضءايضلا .يبئومعلا- .521 /520 :2 =.92/89 :1 عماجلا ةكرب نبا (!
 ،يجخاُمشلا- .105 ‘ثتالاؤسلا 6يفوُسلا- .ظ3 /و3 9ةلدألا ،يطوثلملا-. 66 :1 ،لدعلا .ينالجراَولا

 .418 /417 :1 ىفصتسللا .يلاَرعلا-. 7 ديحوتلا ةمدقم حرش

 .418 :1 ىفصتسملا ،يلاَرغلا _(2
 .92 :1 ،عماجلا .ةكرب نبا _(3
 ،يبئومعلا- .555 :2 =.520 :2 =.581 :1.عماجلا شةكرب نبا-.237 :2 كةنودملا يناسارخلا _(4
 - .105 /104.تالاؤسلا ،يفوُسلا-.و10 ججحلاو لئالدلا ،يمرضحلا-.246 :2 ءءايضلا
 ةمدقم حرش ،يجخاُمششلا - .و195 :1 ،قداصلا ثحبلا ،يدارَبلا- .113 :1 دعاوقلا ۔يلاطيجلا

 .لينلا حرش =.51 :1 ،عرفلاو لصألا لماش شيفطا-.و2 ،يخارتلا عفر ،يتالتلا۔8 ديحوتلا

 .38 :1 كسُمششلا ةعلط حرش ،يملاسلا- .340 ديحوتلا ةديقع حرش = .84 :2

 ،يراخبلا زيزعلا دبع- .150 :1 ‘لوصفلا حيقنت حرش ثيفارقلا- :ةيضابإلا ريغ رداصملا نمو

 :3 ماكحإلا مزح نبا - .17/15 :1 ،يسخرسلا لوصأ ،يسخرسلا- .108 :1 ،رارسألا فشك
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 .7 ريتلاذاهتجا:يناتلا باللا

 .اهب ةّنلأ انبطاخ يتلا ةللا ةلالد نم كلذ ناب بوجولا لها جتحا =
 ىلع ناك ،هل دايقنالاو هتعاط بجت نم رمأ اذإ هنأ اهباطخ نم لقعت برعلاو

 .0ادامازل هب رمأ ام نايتإ رومأملا
 :ىلاعت هلوق كلذ نم .ىنعملا اذه دكؤت تايآلا نم فيفل نآرقلا يفو =

 ُتاَدَع دَع مهَبيْشَوَأ ََتف . 2 ۔ ء. .موس هك ت نأ ورمَأ َنَع َنوُفلاَتع :51 رذحيلف اق ز

 ٨ و مص ر 2 آ ص ے

 :هلوسرو كنلا ىصق ادإ ٍةَنمَوُم 7 نمَوُمِل َناكاَمو :هلوقو .[63:رونلا] :ه ميلأ

 ه ائيش اكَصَلَص ذل وها تياو هرمأ نم ةريل مف كي 1 1

 .[12:فارعألا] : كتمأ ذإ دجست الآ َكَكَتَم َلَعَتَم اَم لت :سيلبإلل هلوقو .[36:بازحألا]

 ةنعللا سيلبإ قحتسا كلذلو 7 رمألا نأ عوضوملا يف صنلاك اذهو

 .لاثتمالا ىلإ ةكئالملا تردابو هبر ىصع امل درطلاو

 :تلاقف .هيتعجار ول» :ثيغم اهجوز عم ةريربل هقف يبنلا لوق ةنسلا نمو =

 .(2)(هب يل ةجاح ال :تلاقف .عفاش انأ امنإ ال :لاقف ؟كرمأبا .ةلا لوسراي

 بودنم ةعافشلا ف هتعاط نأل رمآلاو ةعافشلا نيب ظ ينلا قرف دقف

 .ةمزال تسيلو كاهيلإ

 نيسحلا وبا- .210 :2 ،ماكحإلا "يدمآلا - .70 :2 ،رظانلا ةضور ،ةمادق نبا = .اهدعب امف 2

 :1 = .50 :1 ،رارسألا فشك ،يفسنلا-.251 :2 ،يونسألا حرش = .50 :1 دمتعملا "يرصبلا

 - .226 دمحا مامإلا بهذم ىلإ لخدملا- .27 /21 :2 ،جاهنملا حرش جاهبإلا يكبسلا .0
 .222 /219 :1 ،هقفلا لوصأ "يليحزلا

 .51 :1 لماش ٥كشيفطا-.39 2 ءايضلا ©يبئوعلا _-)1

 رظنا يناك ٠ ثيغم : هل لاقي ، ادبع ناك ةريرب جوز نأ ، سابع نبا نع» :ثيدحلا ظفل _(2

 الأ } سابع اي " : سابعلل . يبلا لاقف ، هتيحل ىلع ليست هعومدو يكبي اهفلخ فوطي هيلإ
 هيتعجار ول " : % اهل لاقف . " اثيغم ة ةريرب ضغب ةدش نمو 6 ةريرب ثيغم بح ةدش نم بجعت

 الف : تلاق ، " عفاش انأ امنإ " : ةث لاق ؟ هب ينرماتأ © هنلا لوسر اي : تلاق 3 " كدلو وبا هنإف
 .اهيف يل ةجاح

 ءارح ال ادبع ناك ةريرب جوز نأب حرصملا ربخلا ركذ ،قالطلا باتك ،نابح نبا حيحص
 .4335: ثيدح

 تحت يهو قتعت ةكولمملا يف باب ،قالطلا باوبأ عيرفت باوبأ "قالطلا باتك ؤدواد يبا ننس

 .1917:ثيدح دبع وأ رح
 .2257:ثيدح ،قتعتف دبعلا تحت نوكت ةمألا رييخت يف باب ،قالطلا باتك نمو ،يمرادلا ننس
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 ىقتاورمألا:ثاتلا لصتملا

 مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ الول» :كاوسلا يف هلوق كلذ دكؤي اممو
 .مهرمأي ملو مهبدن هنأ مولعمو .(1)اةالص لك دنع كاوسلاب

 .02)امتعطتسا ام هنم اوتأف ءيشب مكترمأ اذإ :لاقو

 .دعقا وأ .مق ة وأ ءام ينقسا :هدبعل لاق ول ديسلا نأ لقعلا ةلالد نمو =

 .هئبوقعو هخيبوتو ،هَمول رحا لك نمو ديسلا نم نسح ©كلذ لعفي ملف
 .بوجولا ىلع لد ةنيرقلا نع درجت اذإ رمآلا نأ ىلع دهاوش هذهف

 .بدنلا ديفي درجملا رمألا نأ ىلإ نييلوصألا نم قيرف بهذو
 درجم ديفي هنأ نورخآ ىأر امك ،امهنيب كرتشم وه ءالؤه ضعب لاقو

 ف يناعملا ءاوتسال يأرب مسحي ملف ©قيرف فقوو .ةحابإلا ديفي ليقو .بلطلا

 . (4)ه رظن

 نم يلاَرَعلا فقوم ىلإ ةراشإ الإ ءءارآلا هذه ةلدأ ليصفت ددصب انسلو
 هذه دحأل عيضو رمألا نأ ىلع لقن وأ لقع نم نم عطاق ليلد رفاوت هطارتش

 بسنن الف و ،مودعم ليلد وهو ؛ازاجع رخالل ةقيقح ةقيقح اهدحأل وأ اه وأ .ي

 .65)مهيلع عارتخالاو

 ةصاخبو قيرف لك ةلدأ ضقن يف يلاعلا ةعارب انه رظنلا تيلي يذلاو

53 

 .ةريره يبأ نع امهريغو ملسمو يراخبلا هجرخأ _(1
 .861 :ثيدح ةعمجلا موي كاوسلا باب ةعمجلا باتك .يراخبلا حيحص

 .396: ثيدح كاوسلا باب .ةراهطلا باتك ملسم حيحص

 .ةريره يبأ نع امهريغو ملسمو يراخبلا هجرخا _(2
 ق هللا لوسر ننسب ءادتقالا باب ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك يراخبلا حيحص

 .6879: ثيدح

 .2456:ثيدح ثرمعلا يف ةرم جحلا ضرف باب .جحلا باتك ملسم حيحص
 .19:ثيدح متحلا اهليبس يهاونلا ناب نايبلا ركذ ،نابح نبا حيحص

 قداصلا ثحبلا ،يدارَبلا-.106 /105 ‘تالاؤسلا ،يفوُسلا-.68 /67 :1 ،لدعلا .ينالجراَولا 3
 .39 /38 :1 سْمئثلا ةعلط حرش ©يملاسلا-.51 :1 .لماش ©،شيفطأ-.و195 :ا

 ديحوتلا ةمدقم حرش ،يجخاُمشلا- .239 :2 ءايضلا ©يبئوقعلا :رظني ءارآلا هذه لوح _(4

 يلاعلاو .428 /420 :1 ،ىفصتسملا ،يلازغلا-.41 /40 :1 سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا-8
 .اهشقانو ةلدألاو لاوقألا لصف نم مهأ نم

 .424 /423 :1 ىفصتسملا ،يلارغلا _(5
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 "2 ربيتلا داهتجا :يفنلا باتلا
 ىود

 اذهو ؛اعيطم هلثتمم نوكي ام رمألا ةقيقح نأ ركذف ؛بوجولاب نيلئاقلا ةلدأ
 نُسح !اذكب ارمأ انعمس اذإ كلذلو ؛كلذك بدنلا يفو باجيإلا يف ققحتم
 ىلع ةلالد تناك ولو ؟بابحتساو بدن رمأ مأ باجيإ رمأ وهأ :هنع لاؤسلا

 رمأ يف بوجولا ةمألا مهف نم ليق ام امأ .لاؤسلا نسح امل ةقيقح بابيإلا

 .اهب رماوألا درجم ال اهب تقتحا ىتلا نئارقلل كلذف .هيصاع مذو عراشلا
 ىلع ليلد رماوألا لاثتما موزل ىلع بوجولا لهأ اهب جتحا يتلا تايآلاو

 .بوجولل درجلا رمألا نأ ىلع اليلد تسيلو ،اذه
 اهدمتعا ىتلا ةيوبنلا ثيداحألاب داهشتسالا لاطبإ يلازغلا لواح امك

 لاقو .اهجوزل ةث يبنلا ةعافشو ةريرب ثيدح كلذ نمو ©بوجولاب نولئاقلا
 وأ .لاثتمالا بجيف اينيد ناك نإ رمألا عون نع اماهفتسا ناك ةريرب لاؤس ناب

 .0اهيلع اهسفن ضرغ رثؤتف جوزلا ةحلصمل ةعافش
 .ةف لوسرلا رماوأل ةباحصلا مهفو ميقتسي ال باوجلا يف لّحمت اذهو

 دورول نوكي ال نأ مهلوق نم مزلي هنأب فقولا لهأ ىلع ةكرب نبا ةر امك
 لاثتمالل درو رمألاو .نوفقوتم هدعبو ،نوفقوتم هدورو لبق اننأل ىنعم رمألا
 جاتحي لمجم كلذف ،هئادأ ةيفيك ىردي ال وأ ،هانعم مهفُي ال ام الإ .راظتنالل ال
 .(2)نايب ىلإ

 .الإ سيل ،ةيلقع ةضاير درجم هنأ ىلإ فالخلا اذه نم ةكرب نبا صلخو

 ةغللا ةلالدل ةقيقح بوجولل درجلا رمآلا نأو كروهمجلا بهذم حجارلاو

 .كلذ ىلع عرشلاو لقعلاو

 ‘بوجولا ريغل رمألا نأب نيلئاقلا ىلع درلاب امومع ةيضابإلا ( نغي ملو

 لصألا ماكحألا يف رمألا دراوم نأ ىلإ اوصلخو .هتلدأو مهيأر ريرقتب اوفتكاف

 اضرف نوكي ةلا رمأف» .بدنلل تناك ةنيرقلا اهتفرص اذإو .بوجولل اهيف

 .0ق)«الفن نوكيو اضرف نوكي لوسرلا رمأ كلذكو ،الفن نوكيو
 ضيضحتلاو ضئارفلا يف مازلإلاف .ضيضحتو مازلإ :ناعون رمألا هوجوف

 .434 /429 :1 ءىفصتسملا يلازغلا _(1
 .87 :] .عماجلا ةكرب نبا _)2

 .106 ‘تالاؤسلا ،يفوُسلا _-3
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 ئمتلاورمالا :ثلأنلا لصفلا 2 ك

 .0ا)تابودنملاو لفاونلا يف

 ىلع مهروهمجف .؟هب رومأم وه له بودنملا يف ةيضابإلا فلتخا دقو
 ينالجراّولا يارو .بدنلل دريو بوجولل دري رمألا نأل .هب رومأم بودنملا نأ

 ريغ بودنملا نإ :الاق كلذلو .طقف بوجولل رمألا نأ حتف نب سورمعو
 لب .كت هلل ةدابعو ةبرقو ةعاط لفاونلاو تابودنملا نأ حجارلاو .)هب رومأم

 رفكلاب ،ةعاط لفاونلا نوك يفن نم ىلع مكح فلخي نب اميلس عيبرلا ابأ نإ
 ىهن وا ،اهمَرح :لاق وأ ،لفاونلاب رماي مل ةلأ نا معز نم» :لاقو ،ةمعن رفك
 .ناميإلا نم تسيل اهنأ معز وأ ،اباوث اهيلع بجوي مل وأ ،اهلحيي مل وأ ؤاهنع
 .0ة)«هلئاق لضي امم هلك اذهف

 نم ةعاطلا فني ملو ،ةعاطلا نم لفاونلا فني مل حتف نب سورمع نكلو

 .(ه)يظفللا بناجلا ودعي ال فالخلاف .رمألا
 :جرختسملا رمآلاو صوصنملا رمألا -
 وأ باتكلا يف هيلع اصوصنم ناك ام نيب رماوألا باب يف ةيضابإلا زيمي

 .يدقعلا بناجلاب ةقالعو يلمع رثأ زييمتلا اذهلو .اجرختسم ناك امو "ةنسلا
 :هجوأ ةثالث هيلع صوصنملا رم لا .1

 7 مايصو ةاكؤلاو ةالصلاب رمألاك ،هضرفب حرصم :اهدحأ =

 .هيف ةجحلا مايق لبق هيضرفو هتفرعم لهج عساوف .كلذ هبشأ امو .جحلاو

 .كرش هدوحج وأ هيف كشلا وأ هلهجف ،هيلع ةجحلا تماق ىتمو

 ْمنَياَدَت ادإ :ىلاعت هلوق هنمو ،اداشرإو ابدن هب رمألاب حرصم :يناثلا =

 :اهسفن ةيآلا يف هلوقو .[282 :ةرقبلا] : ُهوُبتَح ث 2٨ت.ات ,كب ىمسم لح ل ندب

 لبق هلهج عساوف .كلذ هبشأ امو .[282 :ةرقبلا] هه رتشم ادإ اودهشو

 امأ .اكرشم ناك هدر نمو .هب قيدصتلا بجو هتجح تماق اذإو ةجحلا مايق

 ةةضيرف عيبلا دنع داهشإللا نإ لوقي ناك .أالاض ناك قحلا ربغب هيف لاق نإ

5 

 .103 ،تالاؤسلا ،يفوُسلا-.و171 .. ..معز نم ىلع درلا ،ليغنز نب ديعس ۔(ا
 .30 /29 .قراشملا يملاسلا 2
 .ظ11 ،ةنوزخملا فحتلا ،يتازملا _-3

 .ظ197 /ظ196 :٥1قداصلا ثحبلا .يداًربلا-.69 :1 ،لدعلا ،ينآالجراولا _(4
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 .ةيداهتجالا ةلاسملا كلت يف هفلاخم رذع عطقي وا .ملع ريغ نم الهج
 ةو :ىلاعت ةلا لوقك .ةحاب وا ارييخت هب رمألاب حرصم :ثلاثلا =

.3 

 ف اودشَتناَق ةلصلا تضق اَدإَ : :هلوقو .[2:ةدئاملا] : اوداك ملح
 رمرم مم

 :كمأ ثنح نم ترهؤأت دره ادك % :كلذك هلوقو .[10:ةعمجلا] :ضرألا

 .00مكحلا يف اهتقباسك هذهف .كلذ هبشا امو .[222 :ةرقبلا] هه هنلا
 :ةنسلا يف درت دق نآرقلا يف ةثالثلا تاصوصنملا هذه

 اهمكحف ،نيملسملا عامجإب ةنسلاب اهضرف تبثو ،اهب رمألاب اعوطقم امإ =
 لسغك كلذو .راكنإلاو كشلاو لهجلاو ملعلا ف نآرقلاب تبث ام مكحك

 ةرافكو نصحملا ينازلا مجرو رطفلا ةاكزو ،رفسلا ةالصو ،سافنلاو عامجلا

 .كلذ وحنو .ةدجلا ثاريمو ،ناَضَمَر رهش يف عئطاولا
 ةضمضملاو ،رتولا ةالصك ،اهضرف يف اَقَلتخغ ابدن اهب اعوطقم امإو =

 اذإف ةجحلا مايق لبق اهلهج عساوف ؛كلذ هبشأ امو ءوضولا يف قاشنتسالاو

 .قافنو لالض اهدر وأ اهلهجف تماق

 رجفلا يتعكرك .عامجإب ضورفم ريغ ‘بدنلا ىلع اهب اعوطقم امإو =
 كلذك اهمكحو .ءاروشاع مايصو ،ناَضَمَر ين حيوارتلا ةالصو ،كاوسلاو
 .2)تابودنملا نم اهتاقباسك

 :ةصوصنملا ريغ رماوألا ام .2

 فورعملاب رمألاو ،ةيغابلا ةئفلا لاتقف ؛ةنسلاو باتكلا نم ةجرختسملا يهف

 نمل ةءاربلاو ،هنيعب ناميإلا لهأ ةفصب لمع نمل ةيالولاو ،ركنملا نع يهنلاو
 ؛كلذ وحنو ،هنيعب ةلبقلا لهأ نم رئابكلا نم ائيش بكر

 ءاهذرو تماق نإف ،هيلع ةجحلا مقت مل نمل اهلهج عساو لئاسملا هذهف

 .ا3)اقفانم الاض ناك

 عفد نمو ،هربخ يف ةنلا بتك هنأل اكرشم ناك تاصوصنلملا عفد نمف

 .ظ7 /و7 لاصخلا رصتغ كيمرضحلا _(1
 .و10 /ظ9 لاصخلا رصتخم يمرضحلا _)2

 .و9 /ظ8 لاصخلا رصتخم كيمرضحلا۔.و6 ةبراحملا باتك ربشب رذنملا وبأ _)3
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 ىقتلاورمألا :ثلاتلا لصتلا 5

 .(ا)اقفانم ناك تاجرختسملا

 دنع اهب ملعلا بوجو يف يهنلاو رمألا ماكحأ يوتست, اياضقلا هذه يفو
 .اهيف كشلا وأ اهدر مدعو كاهب ناميإلاو ةجحلا مايق

 مكحلاو .هدحاج كرشيف ؛هيلع عمجملا صوصنملا مكحلا نيب لاحلا فلتخيو
 .هفلاخم رذع عطق وأ 6لهجب هيف لاق وأ ،هدر نم لضيف ؛هيف فلتخملا جرختسملا

 اياضقلاو ةيلوصألا اياضقلا طبارت نم بناج نيبتي ماكحألا هذه ينو
 نع عرشلا عم لماعتلا يف مزحلا بناجب ةيضابإلا مامتها ىدم رهظيو "ةيدقعلا
 ريذحتب امازتلا ؛لهجب نيدلا يف لوقلا وأ ةنأ ىلع لّوقتلا نم ريذحتلاو ،ملع
 نييلآ ةنمانذَمكل (ل يولقلا رصمب لعن زيل هسفن ةه لوسرلل نآرقلا
 .[44-47:ةقاحلا] هنزح هنع رمأ ني ركنمامق (ل ترلآةنم اعت(

 َوَر رع انلف » ،كرشلا نيرق ملع ريغب هيلع لوقلا .ةللا لعج دقو
 تي رت ام هلاي اركرشن نآو يحلا ريمي تبلاو تلاو لكب امو اهنم َرَهلَع امم ىكمرَتلأ

 ح
 .[33:فارعألا] : دوست ال ام هللأ َلَع أولوشَت نآو امظن ۔وب

 نمزلاب رمآلا ةقالع -3
 مهعسي مأ ؟لاثتمالا ىلإ ةردابملا مهيلع لهف كرماب هدابع نلأ رما اذإ

 ؟رومأملا نايتإ ريخأتو ليجاتلا
 يفو اصوصخ يهنلاو رمألا ثحابم يف ةطقنلا هذه نويلوصألا لوانت

 .يخارتلا وأ روفلا ىلع رمألا ةلالدب تفرع .الامجإ فيلكتلا اياضق
 نأل ،ليجاتلا هيف عسي ال قيضملا رمألا نأ ىلع نيلوُصآلا نيب فالخ ال

 لماش اذهو .باقعلا قحتساو ،ايصاع دع لاثتمالا نمز يف عّيض اذإ فلكلا

 .لوألا عونلا ىلإ لوؤي ذإ ،هتقو قاض اذإ عسوملا بجاولاو ،قّيضملا بجاولل

 ،نمزب ددحملا ريغ بجاولاو ،ءادتبا عسوملا بجاولا يف فالخلا نكلو

 ؟جحلا ةضيرف لثم كلذو
 قلطم نإ :لاق نم مهنمف ،ةيضقلا هذه يف ةدع ءارآ لوصألا لهأ تعزوت

 .ظ11 فحتلا ،يتازملا _.)1
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 2 ريستلاذاهتجا:يناثلا بآلا

 موق بهذو ؛رخآ قيرف فقوتو ،هيضتقيال :نورخآ لاقو ،روفلا يضتقي رمألا
 .'!»ريخألا لوقلا يلازغلا راتخاو يخارتلاو رادبلا هيف يوتسي هنأ ىلا

 ىلع 7 روفلا ىلع لدي ال هنأ ىلإ مهروهمج بهذف ةيضابإلا امأ

 .)يملاسلا مامإلاو شيفطا خيشلا هيلع صن امك ؛يخارتلا

 نأ انتمثا لوصأب هبشألاو 5انخويش هيلإ بهذي يذلاو» :ةكرب نبا لاقو
 وأ هطسو وأ هلوأ يف هعابتا رومأمللف تقوب رصخ دق لعفب درو اذإ رمألا

 ريغ لعفب رمألا درو اذإو .لضفأ تقولا لوأ يف لعفلا ليجعتو ؛هرخآ

 بهذ هيلإو .(ة»«ةايحلا مايأ رخآ ىلإ مهدنع زئاج هريخأت نإف تقوب صوصخ
 .(ه)لوُصألا لهأ نم قيرف

 دقو ،يخارتلا ىلع لدي هنأ ىلع صيصنتلا ىلإ ةيضابإلا ضعب بهذو

 نإف "اذه اولعفا" : :ةلأ لاق نإ» :هلوقب يفوُسلا هدكاو .(هينآلجراولا هححص

 .(6)!يخارتلا ىلعف تقو نإو ،روفلا ىلعف تقوي ل

 .(7هباحصأو يعفاشلاو يئابجلا مشاه يبأ ىلإ لوقلا اذه بس امك
 ىلع لدي رمألا رابتعاف .ةدحاو نيلوقلل ةيلمعلا ةجيتنلا نأ ةقيقحلاو

 .بسحف يرظن قيرفت درجم ،خارت الو روف ىلع لدي ال وأ ،يخارتلا

 مل ام يدنع بجوي رظنلاو» :لاقف ،روفلل هنأ ةكرب نبا راتخا امنيب ،اذه

 لدتساو .ناكمإلا تاقوأ لوأ هليجعت بجاولاف تقوب اصوصخ نكي

 لاثتما ىلإ ةردابملا َمَرلَي نأ امإ ،ولخي ال تقوب ديقملا ريغ قلطملا رمألا نأب كلذل

 ءانب حصي الف .ةلوهجم رمعلا ةياهن نكلو .هطسو وأ رمعلا رخآ ىلإ هريخات وأ

 .10 /9 :2 ،ىفصتسملا ،ىلارغلا _(1
 .46 :1 سْمْشلا ةعلط حرش ،يملاسلا-.493 :2 ںلينلا حرش ،شيفطا _(2
 .و3 ةيادهلا دعاوق ،يوزنلا۔-9 :2 ءايضلا ©يبئوعلا۔8 /87 :1 .عماجلا ةكرب نبا _)3

 _(بقع ىلع اسأر ىنعملا بلقت ءاطخأ ىيئوَعلا صن يف :ةظحالم )
 .247 :1 ‘لوصحملا ،يزارلا - .111 :1 دمتعملا يرصبلا نيسحلا وبأ _(4
 .100 :1 لدعلا ينالجارولا _(ة
 .100 ثتالاؤسلا ،يفوُسلا _.)6

 يونسألا .111 :1 دمتعملا ڵيرصبلا نيسحلا وبا-.47 :1 &سْمثلا ةعلط حرش يملاسلا 7
 .287 :2 لوسلا ةياهن

 .78 :1 عماجلا ةكرب نبا _(8

    



 ىقتلاورمألا:ثلاتلا لصلا 7

 .0!اناكمإلا تاقوأ لوأ لاثتمالا ىلإ ةردابملا بجوف .لوهجم رمأ ىلع ةدابعلا

 مالك ديفيو .2)يملاَّسلاو يبئؤوَعلا نم لك ةكرب نبا ىلإ لوقلا اذه بسئو
 هنأ اهباطخ نم لقعت برعلا نأ ركذ دقف .يأرلا اذه ىلع قفاوم هنأ ىبئؤوعلا

 تاقوأ لوا يف هب رمأ ام نايتإ رومأملا ىلع بجو ،هتعاط بجي نم رمأ اذإ
 نب ةرمض لوقب دهشتساو .امولعم اتقو كلذل رمآلا برضب مل اذإ ،ناكمإلا

 :هقالطإ اورخاف ،هقالطإب رمأ مث ،نامعنلا هسبح نيح ةرمض

 ةاكرمأ لاح يف ناكمإلا عم ناوت ادبا عاطم رمأ اذ تنك ولف

 ل نإ روفلل يدنع رمألاو» :لاقو يأرلا اذه اضيأ شيفطا خيشلا راتخاو

 .(4»ريخاتلا زاوج ىلع ةنيرق نكت
 .ا5)لوُصأآلا ءاملع نم ريثك لوق اذهو

 هتلالد لب ،ةينمز ةلالد لمحي ال قلطملا رمآلا نأ ىخارتلا لهأ ةجحو

 حصي امكو .الثتمم دع لمعلاب ماق ىتمف ؛لاثتمالا رومأملا ىلع بجوت ةيمازلإ
 ،نايبب الإ ناكم الو نامز نيعتي الو .ةنمزألا كلذكف .ةنكمألا لك يف هلعف

 هحيجرتل امكحتم نوكيف ناسللا لهأ نع يلقن ليلد هدضعي ال روفلا يعدمو
 .06)ليلد الب روفلا

 ىلإ عارسإلا بوجو ديفت عرشلا نم ةلدأ ىلإ اودنتساف روفلا لهأ اماو
 ةَتِجو مُكتَر نيم قَرْهمَم لإ أو وعراكبو ت :ىلاعت هلوق اهنم .رماوألا لاثتما

 : ىبلا لوقو .[133 :نارمع لآ] : َِقَتْمَلل تدأ ىضركلاو تومتلااهشضَع

 .(7«8«اوجُحَت ال نأ لبق اوجح : وجح

 .78 :1 .عماجلا ةكرب نبا _(1

 .46 :1 ،سْمشلا ةعلط حرش ،يمياسلا-.240 /239 :2 ءايضلا ،ييئؤوعلا 2
 .244 /243 :2 ءايضلا ،ييئوَعلا (3

 .52 :1 لماش ،شيفطا ۔(4
 .لماش ،شيفطا-.48 /46 :1 سمشلا ةعلط حرش ،يميائسلا-.100 :٥1لدعلا ،ينآلجراولا (5

 ليصفت هشماه يفو .دعب امف 321 :1 "صيخلتلا ،ييوجلا-۔ .10 ,9 :2 .ىفصتسلملا .يلارغلا- .52 :1

 .اهرداصم ىلع ةلصفم ةلاحإو ؤاهباحصأو لاوقألا
 .10 /9 :2 ءىفصتسملا ،يلاّرَعلا-.100 :٥1لدعلا .ينالجراَولا 6
 .10ص .5ج .11820ثيدح ،لامعلا زنك .يدنهلا _(7
 .180 /179 ،لمعلا يعاد شيفطا-.65 /64 :2 عماجلا ،ةكرب نبا -8
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 5 ريستلاذاهتجا:ينالابآتلا

 :نمزلاب رمألا ةقالعل يلمعلا رثألا -

 لئاسملا يف هرثأ ،يخارتلاو روفلاب رمألا ةقالع لوح روكذملا فالخلل
 .ةيهقفلا

 وا ريخاتلاب امثآ ناك الإو ،ردابتلا رومأملا ىلع بجوي روفلاب لئاقلاف
 .ردابتلا زيجي يخارتلاب لئاقلاو .عييضتلا

 ؛روفلاو يخارتلا نيب كارتشالاو ريخاتلاب لوقلا مزاول يف ليصافت ةمثو
 ةجيتنلاو .ةيلقع ةضاير قيقحتلا دنع يهو .اهتاهاتم يف ضوخلل يعاد الو
 دنع لضفأ لعفلا لإ فلّكلملا ةردابم نأ ىلع نوقفتم عيمجلا نأ ةيلمعلا

 هب صوي ملو تام اذإ نكلو ،زاج ةايحلا ىدم هرخأو هنكمي ل نإو "ناكمإلا

 .1 )يخارتلا لهأ دنع عّيضم ريغو ،روفلا لهأ دنع امثآ ناك

 روفلا لهاف ؛جحلا ةضيرف ةيضقلا يف فالخلا رثأ هيف حضتي لاثم زرباو

 لوأ ف جحلا هيلع بجو دقف ةعاطتسالا طورش هيف ترفوت نم نأ نوري

 .ايصاع ناك رذع الب هرخأ نإف ،ناكمإلا تاقوأ

 لعفب مهلالدتسا ليجاتلا راصنأل ملسي ملو ؛ليجعتلا راصنأ نم ةكرب نباو
 ىلإ ةعراسملا يف ةودقلا وهو ،ةرشاعلا ةنسلا ىلإ جحلا ءادأ رخا يذلا ن ينلا

 .«اوجحت ال نا لبق اوجح» :لاق دقو ؛ةنفأ رماوأ لاثتما
 جحلا ىلع ثحي نأ ةث لوسرلا اشاحو» :اذه ىلع ادر ةكرب نبا لاقف

 هماع يف همزل امنإ جحلا ضرف نإ :ليق لب .هنع رخاتيو ؤهيلإ ةردابملاب هب رمأيو
 نيملسملا نوؤش حالصإب لغش نكلو هيلع بجو هنأ وأ 5هيف جرخ يذلا

 .02نيكرشملا ةبراحمو

 و ينلا نآو 6يخارتلا ىلع بجاو جحلا نأ نوريف ةيضابإلا روهمج امأ

 يلع هعمو ركبابأ هلبق ثعب دقو ؛تاونسب كلذ دعب جح مث ثحلا هيلع ضرف

 .ةرشاعلا ةنسلا يف وه جح مث ،ةعساتلا ةنسلا يف إمسوملا يف بلاط يبأ نب

 امو .نامزب هبوجو دعب انت ينلا هَلَعَفو تقوب ىلاعت ةللا هددح ل ضرف اذهف

 الف 0 .ملسم ريغ رمأ هجحل يبلا ريخات يف رذعلا مايق نم روفلا لهآ هب جتحا

 .52 :1 لماش 0 ©كشيفطا-.100 :1 لدعلا .ينالجراَولا _1

 .65 /64 :2 =.173 /172 :1 .عماجلا ةكرب نبا _(2

    
462 



 5 ىقتلاورمألا:ثلاتلا لصتلا 3.

 .(1)جاجتحالا هب متي

 نمف ؛ناَّضَمَر ءاضق تقو يف فالخلا عقو جحلا نمز يف فالخلا لثمو

 .رطفلا موي بيقع هيضقي هنإف ،هنم ءيش وا ناضَمَر رهش ءاضق هيلع بجو
 .اعباتتم هب يتأيو ،موُصلا ىلع ارداق ناك اذإ

 بعك نب يبأ ةءارقلو 5ءادألاك مهدنع ءاضقلا نأل .ةيضابإلا يآر عباتتلاو

 .(3)يعشلاو رمع نباو يلع لوق وهو .2)!تاعباتتم رخأ مايا نم ةدعف»

 يتاي نأ هل يغبنيو» :لاق ذإ .روفلا لهأو ةكرب نبا يأر وهف ليجعتلا امأ

 همزل دق ضرف هنأل هئادأ نع رخأتي الو هيلع هتردق تاقوأ لوأ بقع هب

 ملو السرم بجو ضرف لك كلذكو .هريخأت يف صخري ملو ،هتقو لخد دقو
 .(4الجؤم هرخآ لعجي

 ناَضَمَر هيلع لخدي مل ام هرمأ نم ةعس يف هنأ ةّيضاَبِل ا روهمج ىري امنيب
 اهيلع ام يضقت تناك ذإ ،كثض ةشئاع لعفلو .يخارتلا ىلع رمألا ةلالدل ،رخآ

 رثكأ ناك هنألو ف ةلا لوسر رمأب اهلاغتشال نابعش يف ناضمر مايص نم

 .ا5)روهشلا رئاس يف هنم نابعش يف امايص

 .65 /64 :2 =.173 /172 :1 ةعماجلا شةكرب نبا (!

 مايصنف دجي ل نمف " : اهؤرقي " ناك هنأ © هنع هللا يضر بعك نب يبا نع» مكاحلا جرخأ ۔2

 .هاجرخي ملو © دانسإلا حيحص ثيدح اذه ." تاعباتتم مايأ ةثالث

 .3023:ثيدح ةرقبلا ةروس نم ،ريسفتلا باتك "مكاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا
 ؟ اهعطقي مأ تاعباتتمأ ةرافكلا مايا مايص نع هلأسف ناسنإ هءاج» هنأ دهاجم نع كلام إطوم يو

 بعك نب يبا ةءارق يف اهنإف اهعطقي ال " : دهاجم لاق . ءاش نإ اهعطقي . معن : هل تلقف : ديمح لاق
 .'اعباتتم ماصي ،نآرقلا يف هلا ىمس ام ، نوكي نأ يلإ بحاو " : كلام لاق " تاعباتتم مايا ةثالث

 .677:ثيدح "تارافكلاو ناَضَمَر ءاضق يف ءاج ام باب مايصلا باتك ،كلام اطوم

 ٨ اعباتتم ناَضَمَر ءاضق موصي " : لوقي ناك رمع نب هللا دبع ن . عفان نع كلام جرخأ 3

 ." رفس يف وأ ضرم نم هرطفأ نم
 .673:ثيدح "تارافكلاو ناَضَمَر ءاضق يف ءاج ام باب .مايصلا باتك ،كلام اطوم

 .207 :1 .نايبلا عئاور ،ينوباصلا

 .11 :2 .عماجلا ةكرب نبا )4

 ال لوق ىح ؤ موصي ر ة هللا لوُسَر ناك تلاق اَهْنَع هللا يضر ةّنشِئاَع نَع» يراخبلا يفو ۔(5

 اَمَو ناَضَمَر الإ رن رهش مايص لَمكَتْنسا ة هلل 7 موصي ال لوق ىح .7 رطق

 .اناَبعَش يف 7 اًماَيص ّكأ هيأر

 .1880:ثيدح ،نابعش موص باب .موصلا باتك يراخبلا حيحص
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 يوج

 .اهتالص ضئاحلا ءاضق ،اضيأ ةدعاقلا هذه ىلع عورفلا جيرخت نمو
 كلت ءاضق اهيلع له .ةالصلا تقو لوخد دعب ضيحلا مد تأر اذإ ةأرملاف
 ؟اهرهط دعب ةالصلا

 يفكي تقو لخد اذإ اهيضقت ضعب لاقو .اقلطم اهيضقت مهضعب لاق
 يفكي امب تقولا رخآ يف تضاح اذإ الإ يضقت ال نورخآ لاقو .اهئادأل

 لبق ضيحلا اهءاج اذإف تقولا رخآ ىلإ ةالئصلا رخؤت نأ اهل نأل ،اهئادأل

 .ةعيضم ًدعُت ال ذإ ؛اهيلع ءاضق الف كلذ
 تقولا نم لخد اذإ اهيضقت نأ ،يناثلا لوقلا وه ةيضابإلا روهمج يارو

 ترمأو ةالصلاب تبطوخ اهنأل ةجحلا باب يف ىوقأ وهو .اهئادأل يفكي ام

 .ريخأتلاب طقسي ال لعفلاب رمألاو كاهب
 تقولا نم يقب دقو ترهط اذإ وهو ،ةلأسملا هذه ريظن يف كلذك اوفلتخاو

 .اهيلع ةالصلا كلت بوجو مهضعب ىأرف ؛ةًالئصلاو رهطتلل يفكي ال ام
 .0!!)”نورخآ اهنع اهطقسأو

 يف اهضعب يدؤتف نكمم اهب فيلكتلا نأل ،اهيلع اهبوجو طوحألاو
 ةعكر كردأ نما :ةيم ينلا لاق دقو .ةرورض تقولا جراخ اهضعبو ©“تقولا

 نم ةعكر كردأ نمو رصعلا كردأ دقف سمشلا برغت نأ لبق رصعلا نم

 .)حبصلا كردأ دقف سُمشلا علطت نأ لبق رصعلا

 .فالخلا اهيف م غوسي ،ةيداهتجا ةلأسملاو .هليلد لو

 رادقمب رمألا ةق
 ريخاتلا وأ روفلل هنوكو ،نمزلاب رمألا ةقالع يف نويلوصألا فلتخا امك

 .372 :1 .عماجلا ةكرب نبا _(1

 .ةريره يبآ نع مهريغو دمحأو نابح نباو ملسمو يراخبلا هجرخأ _(2

 .563:ثيدح ةعكر رجفلا نم كردأ نم باب .ةالئصلا تيقاوم باتك يراخبلا حيحص

 كلت كردأ دقف ةالّئصلا نم ةعكر كردأ نم باب .ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك ى ،ملسم حيحص

 .988: ثيدح ءةالئصلا

 نع بيرلا يفني ربخ ركذ ،اهنع يهنملا تاقوألا يف لصف ءةالئصلا باتك نابح نبا حيحص

 .1576: ثيدح لعب ةالصلا نع رجزلا ناب بولقلا

 .9762:ثيدح ءهنع هنلا يضر ةريره يبأ دنسم إمشاه ىنب دنسم نمو ،لبنح نب دمحأ دنسم
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 ئمَتلاورملا :ثلاتلا لصفلا "2 ل

 ؟راركتلل مأ ةدحاولا ةرملل وهأ ؛رادقملاب هتقالع يف اوفلتخا دقن
 ديفي ال درجلا رمألا نأ مهلاوقأ نم راتخملاو ،نّيه ةلأسملا هذه يف فالخلاو

 اهبو ؛ةدحاولا ةرملا يف ققحتم كلذو .لعفلا ءاضتقا ديفي لب ،اراركت الو ةرم

 .اعيطمو رمالل الثتمم ىمسيو “فلكلملا ةمذ أربت

 هدكؤيو ،ناسللا لهأ هيلع عضاوت امو ةغللا دعاوق لوقلا اذهل دهشيو
 ام اهنم اوتأف ءيشب مكترمأ اذإ» :ةت هلوق اهنمو .كلذك عرشلا صوصن

 بجاوأ :جحلا نع هلأس ال سباح نب عرقألا ىلع بضغ دقو .(ا»امتعطتسا
 .هلاؤس يف عرقألا رطخ ىلع لدف .اتبجول معن تلق ول» :لاق ؟ماع لك يف

 .راركتلا ديفي ال قلطملا رمألا نأو

 .(ة)اقافتا ةيضابإلا يأر اذهو

 رمألا ةغيص هديفت الف ،لاثتمالا اهب متي ىتلا ةدحاولا ةرملا ىلع داز ام امأو

 طرش نم رركتمب هقيلعت وأ ،رمألا راركتك ،ىرخأ لئالدب دافتسي لب ثاهتاذب
 .كلذ ريغ وأ نمز وأ ةفص وأ

 ةرورض هراركت مزلي ال برضلل ديق ؛امئاق ناك نإ اديز برضا :كلوقف

 رمألا هعم رركتيف ،رركتي طرش وهف ؛ماق املك اديز برضا :كلوق امأو

 .برضلاب
 راركتو .ديقلا تاذب ال ديقلا راركتب اقلعم رمألا راركت ناك كلذلو

 ناك ذإ ؛للعلاو سايقلا باب يف عراشلا هب اندّبعت امم اهطورش عم ماكحألا

 درجمب ال ،يعرش ليلدب تباث اذهو .امدعو ادوجو ةلعلا عم رودي مكحلا

5 

 .هبيرخت قبس _(1
 .ةريره يبأ نع ننسلا باحصاو ملسم هجرخا _(2
 .2456:ثيدح رمعلا ف ةرم جحلا ضرف باب .جحلا باتك ملسم حيحص

 ىلع جحلا العو لج هللا ضرف ناب نايبلا ركذ جحلا ضرف باب جحلا باتك ،نابح نبا حيحص
 .3765: ثيدح دجو نم

 .2883 :ثيدح .ججحلا ضرف باب كسانملا باتك هجام نبا ننس

 . 3476: ثيدح .ججحلا بوجو كسانملا باتك ،يئاسنلل ىركلا ننسلا

 ©لدعلا .ينالجراولا۔-2 :2 ،ءايضلا ،يبئَعلا-.99 /89 :2 =.139 :1 عماجلا ةكرب نبا _(3

 .48 :1 سمشلا ةعلط حرش ،يملاّسلا- .174 :1 دعاوقلا ،يلاطيجلا-.98 /95 :1
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 " رت ١ د اج ١ : ف مل ١ ب ل ١

 .0ةعْللا
 : يملاسلا لاق

 فرعلا بسجب د هقلا ربتعي فصر الاب ديقم اذكهو

 فال +خالب اراركت دافأ فاص وأآلا تباث نم نكي نإف

 ةدص دق ليلد ب الإ كلذ ذفُي الف هريغ نم نكي نإو

 ادحاو لعف ىلع نيرمأ عامتجا يهو ثرمألا راركتب ةلص اهل ةلأسم ةمثو ت

 ؟هراركت يضتقي له
 مأ دحاو لسغ اهيلع له ؛لاستغالا لبق ضيحت مث عَماجت ةارملاك كلذو

 ؟نالسغ
 .ضيحلاو ةبانجلا عيمجلل ادحاو الس اهيلع نأ ىلإ ةيضابإلا رثكأ بهذ
 تاهج فالتخال ةكرب نبا هراتخاو .نيلسع اهيلع نأ ىلإ مهضعب بهذو

 هاوه اَبئُج متك نيو ول :لسغلاب بنجلا رما هللاف ،هبابساو رمألا
 رابدإ دنع ةأرملا رمأ ةقف ىبنلا نإ مث ثءاسنلاو لاجرلل ماع اذهو .[6:ةدئالا]

 لستغت نأ اهيلعف ،‘ة»يلصو يلستغاف ةضيحلا تربدأ اذإ» لسغلاب اهتضيح

 .8 /7 :2 =.3 /2 .ىفصتسللا ،يلاَرغلا- .98 :1 "لدعلا ،ينالجراولا _ )1

 .49 :1 سمشلا ةعلط حرش ث .يملاسلا 2

 .يراخبلل ظفللا اذهو .ةبراقتم ظافلأب ةشئاع نع امهريغو ملسمو ي يراخبلا هجرخأ )3

 .316: ثيدح ٠هرابدإو ضيحلا لابقإ باب .ضيحلا باتك .يراخبلا حيحص

 .528:ثيدح ۔اهتالصو اهلسغو ةضاحتسملا باب .ضيحلا باتك ملسم حيحص

 .1368: ثيدح ةضاحتسالاو ضيحلا باب .ةراهطلا باتك نابح نبا حيحص

 تلاق ة هللا لوُسَر شخَج تنب ةبيبح أ ا ُتَتْفَتْنسا تلاق ةشئاع نع ةورع نع» :يئاسنلا ةياورو

 .ةألنص لكل ليستخئ تناكف يلصو يليقغاق قز كلذ اَملإ لاقف ضاَحتْسأ يئإ ؛ هللا لوُئسَر اي
 ةضاحتسالاو ضيحلا نم لاستغالا كهضقني ال امو ر ةغولا ضقني ام ركذ .يئاسنلل ىربكلا ننسلا

 .202:ثيدح

 .اضيأ ملسمو يراخبلا دنع "يلصو مادلا كنع يلسغاف" ظفلب تدرو امك
 .225: ثيدح مدلا لسغ باب ءوضولا باتك 6يراخبلا حيحص

 .527:ثيدح ءاهتالصو اهلسغو ةضاحتسملا باب .ضيحلا باتك ،ملسم حيحص

 نم سق تني ةَمِطاَف نأ ةورع نَع» :لاستغالاو لسغلا نيب تعمج يئاسنلا دنع ةياور تدروو
 كلد امإ اَهَل لاق هئأ تَمَعَرَق ( ضاَحتنىئ اهنأ تركذف ةه هللا لوُسَر تئأ اهنأ شيرق دسأ ينب
 .'يلَص مث مدلا كئَع يليسغاو يليستغاف تَرَبذأ اذإو ةالصلا يعدف ةَضَْحْلا تلبقأ اذإف ( قرع
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 ىقكاورمألا:ثلاتلا لصتلا 72

 .نيتلسغ ةنسلاو باتكلاب

 دحاو مميت اهيفكي نأب مميتلا ىلع لسغلا ساق نم ىلع ةكرب نبا ةرو

 ىلع لدبلا ساقي الو صوصخم مميتلا نأب :لاقو .ءاملا مدع دنع نيلسغلل

 .٢0)لصألا

 هاياضقو يهنلا :يناثلا ثحبلا

 يهنلا اياضق نم ريثكو ،فيلكتلا يف هميسقو ىنعملا يف رمألا ريظن يهنلا

 لاق كلذلو .رظانتلا باب نم ؛رمألا ثحابم نمض لوصألا ءاملع اهجردُ
 .2)ارمألا ماكحأ يف ةجردنم يهنلا ماكحا لج نإ» :ينالجراولا

 ديفي رمألاو ،كرتلا يضتقي يهنلاو ،لعفلا يضتقي رمألا :مهلوق كلذ نمو

 نع يهنلاو ،هدض نع يهن ءيشلابرمألاو .ميرحتلا ديفي يهنلاو ؤبوجولا

 .كلذ ىلإ امو .هدضب رمأ ءيشلا
 اهنم ئزتجن امنإو ،هذهك ةلماش ةيفصو ةسارد اهيفوتست نل يهنلا اياضقو

 ةزيكرلاو ،لوصألا ملع نم ماهلا مسقلا اذه لوانت يف ةيضابإلا جهنم يلج ام

 .فيلكتلا باب ف ةيناثلا

 هتغيصو يهنلا موهفم-1
 :يهنلا موهفم _

 لاقو .ا»بسكلا كرت هب يضتقملا لوقلا» هنأب يهنلا ينالجراولا اذح

 سبتقم يهنلا دح» :يداربلا لاقو .هلعفلا كرت ىلإ ءاعدتسالا وه)) :يفوُسلا

 نأل ؛كرتلا وهو ‘هجو نم رمأ يهنلا نأ ىلإ مهضعب بهذو ،رمألا هجو نم
 رمألا ريصي هنأل ،لوبقم ريغ اذه ناأب بقعو .(5)«هكرتب رومأم هنع يهنملا

 .349:ثيدح "هرابدإو مدلا لابقإو ةضاحتسالا ركذ \ةضاحتسالاو ضيحلا باتك ،ىرغصلا ننسلا
 .ظ17 شةيادهلا دعاوق "يوزنلا-.375 :1 =.331 :1 ،عماجلا ،ةكرب نبا (!
 .117 :1 ،لدعلا ،ينالجراولا _(2
 .117 :1 لدعلا .ينالجّراَولا _3

 .14 ‘تالاؤسلا ،يفَّوُسلا _)4

 .14 .قئاقحلا ةلاسر يداربلا (؟
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 4 ريتلاذاهتجا:يفاقلا بآلا

 اذهو .ارمأ يهنلاو ،ايهن رمألا نوكي نأ ىلإ يضفيف رخآ هجو نم ايهن كلذك
 .(0!قئاقحلل بالقنا

 ئهنملا نوكي ام يهنلا ةح لعجو ،لاثتمالا بناج ىلإ رظنف ىبئؤوعلا امأ
 ١ . .ة)اعئاط هكرتبو ايصاع هلعفب

 ءالعتسالا هيف طرتشي ملو .اتاالعفلا نع فك بلط» هنأ يملاسلا راتخاو
 ريغ نوكي دقو ،امزاج نوكي دق بلطلا اذه نأو ؛رمألا يف هطرتشي مل امك

 .(4هوركملاو مارحلا لمشيف ؛مزاج
 :يهنلا ةغيص -
 لهأ لامعتسا ىلع ءانب ،ةغيص يهنلل نأ ةلزتعملاو ةيضابإلا فلتخي مل

 ةيضقلا ذإ .رمألا باب يف مهفالخ لثم انه ةرعاشألا عم مهفالخو ناسللا
 .(ث}يسفنلا مالكلا لوح فالخلا وهو ،دحاو لصأ تاذ

 اهتيل :ىلاعت قحلا لوق هنمو .لعفتال :رمآلا . ذا يهنلا ةروصو

 .(ه[29:ءاسنلا] ةه لطنَبلاي مكتنب مكلمأ اولكأت ال اوا ترز
 :كلذ نمو .زاجملا باب نم ربتعب ا امو .يهنلل " ةغيصلا يه هذهو

 » ¡مكنابو ممكمسهمأ مكتَع تمرح زف :ميرحتلا ظفل
 .[23:ءاسنلا]

 .[13:نامقل] ه ميظع ملظل للا كيل :لعفلا مذ =

 ه كيتلؤأ هلاي اورمكو للبي اوئما۔ كيلاود :لعافلا عذ =

 .[52:تربكنلا] 4 َتوُشِينَحْلآ
 2244م ه < حمس ,سو 7

 .14 قئاقحلا ةلاسر يداربلا _)1

 .251 :2 ءايضلا ،ىبئوعلا _2

 .66 :1 سمشلا ةعلط حرش .يملاسلا _3
 .66 :1 سمشلا ةعلط حرش يملاسلا _(4
 .118 /117 :1 لدعلا .ينالجراَولا _(5

 .و3 ،ةيادهلا دعاوق ثيوزنلا- .89 :1 .عماجلا ةكرب نبا (6
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 ظ ىقاورمألا:ثلاتلا لصتا 3.

 .[57:بازحألا] 4 اًيهُشاَاَدَ :
 ,هدو ح 7 7 هلوُسَرَو هللآ صعب ل رو ) :ب اتعل اب ديعول = ١

 ×14:ءاسلا] ه ريهم كرادَع هلو ايف ادك اراك ةلظ
 ٠'2)دحاو ىنعمب اهلكف . ميرحتلاو ريذحتلاو رجزلا ،ىهنلا تافدارم نمو

 هيلع دعوت امو نآرقل ا ف روكذملا نعلل ا عيمج نأ ينالجراَول ا ركذو

 .هيف اوفلتخاف ت ىئلا نعل امأ .رجزلاو ميرحتلا ىلع ليلد وهف باذعلا

 لثم نم . متشلاو ءاعدلا ىلع مهضعبو . ميرحتل او ربخلا ىلع ضعبلا هلمحف

 اَهَرِصاَعَو اَهَعاَتْمَو اَهَعِئاَبَو اَهَيقاَسَو اَهَبراَشَو َرْمَحلا هللا َنَعَل» :ةف هلوق
 ةصمانلا لل نعلا :هلوقو .تاهلإ ةلوُمحَمْلاَو اَهَلِماَحَو اَهَريصَتْعُمَو
 1 .(4)(ةصمنتملاو

 بويجلا قشو دودخلا برض نم انم سيل» :ةث هلوقك ؤؤربتلا كلذكو

 .104 ،تالاؤسلا ،يفوُسلا _(
 .ظ6 .ةنوزخملا فحتلا ،يتازملا (2
 .رمع نبا نع امهريغو دمحأو دواد وبأ هجرخأ _(3

 .3207:ثيدح رمخلل رصعي بنعلا باب ةبرشألا باتك دواد يبا ننس

 امهنع هنلا يضر رمع نب هللا دبع دنسم .مشاه ينب دنسم نمو لبنح نب دمحأ دنسم

 .5560:ثيدح
 .ةبراقتم ظافلاب سابع نبا نع ننسلا باحصأ هجرخأ _(4
 ةمشاولاو ةَصمَتَتُمْلاَو ةصماّئلاَو ةلصْوَتسُمْلاَو ةلصاولا تل لاق ساَبَع ناه دواد يبأ ظفلو
 " .«ءاد َرْيَغ نم ةَميشْوَتْسُمْلاَو
 .3657:ثيدح ،رعشلا ةلص يف باب ۔لجرتلا باتك ،دواد يبأ ننس
 © ةلصاولا و ، ةمشوتسملاو ، ةمشاولا نع ة هنلا لوسر ىهن» :تلاق ةشئاع نع يئاسنلا ظفلو
 .!تامشتؤملا ةصمنتملاو } ةصمانلاو & ةلصوتسملاو
 ،ثيدحلا اذه يف نارهم نب ناميلس ىلع فالتخالا ركذ .ةنيزلا باتك ،يئاسنلل ىربكلا ننسلا
 .9095: ثيدح
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 2 رييتلاذاهجا:ينالابالا

 .2)ميرحتلا ىلع لدي هنإف.'!)اةيلهاجلا ىوعدب اعدو

 ز دبع نبا نأ ،رمخلا ميرحت نع ثيدحلا يف ىربكلا ةنودملا ين ءاجو

 متشي ملو ،اهمرحي ملو اديعو اهيف ةل دعي ملو ،اهميرحت ليلد نع لئس
 ىهن دق 7 :باجاف .[90:ةدئالا] :هك َكوُخَعن مكَلَعَل هوُنَمجَك :لاق امنإو ءاهلهأ

 ناثوألاو سجرلا ةدابع نم ركذ ام بانتجاب رمأ امك .اهبانتجاب رمأو اهنع

 اويكجلو ندتؤدلا ا نم رمنلا ا ا اوبنجت دو :لاق ذإ روزل ا لوقو

 " هلوقف .رئابكلا ربكأو ديعولا مظعا اذهف .[30:جحلا] روزلا ےوَك
 .(4)ميرحتلا ىلع ليلد هلك هباتك ف هيهنو .(ت)ميرحت "هوبنتجاف

 :يهنلا ةلالد -2

 . .نئارقلاب يناعملا نم هريغ لإ فرصي دقو ،ميرحتلل لصألا ف يهنلا

 يلخا ركذ ؛رمألا يناعم يف اولعف امك يناعملا هذه نوئلوُصألا ىمحا
 ريغو اةظعوملاو ،سيئيتلاو ةيلستلاو ،ءاعدلاو كهيزنتلاو ميرحتلا :اهنم

 .اككلذ

 .(6بَّرَعلا ناسل رهاظ وهو ،ميرحتلل يهنلا ز

 ميرحتلا ةدافإ يف ءاوس هلوسر يهانمو ىلاعت ةللا يهانم نا ةيضابإلا قفت
 لوق اذهو .بدألاو هيزنتلاوأ ةهاركلا ىلإ ةنيرقلا اهفرصت نأ 4 .ةقيقح :

 .دوعسم نبا نع ننسلا باحصاو ملسمو يراخبلا هجرخأ _.)1

 .1248:ثيدح دودخلا برض نم انم سيل : باب زئانجلا باتك "يراخبلا حيحص

 .ةيلهاجلا ىوعدب ءاعدلاو بويجلا قشو دودخلا برض ميرحت باب "ناميإلا باتك ملسم حيحص
 .173:ثيدح

 ركذ ،اهوحنو ةحاينلا ف لصف ارخؤم وأ امدقم اهب قلعتي امو زئانجلا باتك ،نابح نبا حيحص

 .3206:ثيدح هب تلزن نمل ةيلهاجلا ةوعد لامعتساو دودخلا برض نع رجزلا

 .1968:ثيدح ،دودخلا برض زئانجلا باتك ،يئاسنلل ىركلا ننسلا

 .130 /126 :1 لدعلا .ينالجراَولا _2

 .228 :2 ثةنودلملا ،يناسآرخلا -)3

 .237 :2 ثةنودملا ۔ىناسارخلا _(4

 .119 /118 :1 5لدعلا "ينالجراولا _(5
 .و2 ،يخارتلا عفر ،يتالتلا- .119 :1 ،لدعلا .ينآلجزراَولا 6

 ،تالاؤسلا ،يفوُنسلا- .242 :2 كةنودلملا ،يناسارخلا- .5 ،عيبرلا راثآ بيبح نب عيبرلا _)7
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 عن اورمل ا:كل ك ١ لصفل ١ م
 تج

 .ةمألا ءاملع ريهامج

 لاقو ،ةهاركلل ليقو ؤفكلا بلط درجم يهنلا نأ ىلإ ةلق تبهذ امنيب
 الو "ناسللا لهأ فرعو قفتت ال ةفيعض لاوقأ هذه لكو .فقولاب ضعب

 .0ا)عيرشتلا حورو مجسنت
 كلذ نمو ءالج هقفلا يف ةيلوصألا ةدعاقلا هذهل ةيضابإلا قيبطت دسجتو

 هيلع داعاف ،هنع هاهنف َرجلا ذيبن نع ءاثعشلا ابأ لأس الجر نا عيبرلا هاور ام

 .02)«امارح وهف :للا لوسر هنع ىهن امو ؤ ةنا لوسر هنع ىهنا :لاقف 9ًرثكاف

 مارح و ،اهتلاخو اهتمع ىلع ةأرملا جوز نأ مارحو» معنلا غوبس يف ءاجو
 رهشأ نإو دوهش الب اندنع لجي الو ‘كلذ اهنم ملع لاح لك يف ةانزلا حاكن

 .اةاهيف درو يهنلا نأل ،ةعتملا جيوزت اندنع مارحو كلذ

 :ميرحتلاب لوقلا رثا -
 اهنم حيرصلا ةنسلاو نآرقلا يف ةدراولا يهانملا رثأ نيب ةيضابإلا قرف

 .حيرصلا ريغو

 وحنو ،ةنلعملا ةينازلاو ةيسوجملا حاكنك همظع ىلع عمتجم ريبك امهدحاف
 رفكلا يفن وأ ،ناميإلا وأ كرشلاب ةلبقلا لهأ نم رئابكلا لهأ ةيمستكو .كلذ
 .قافنلاو مهنع

 سيل امم ‘كلذ هبشأ امو "ةيفخلا ةبذكلاو ةمضلاو ةرظنلاك ،ريغص يناثلاو

 .(4ريبك وه انباحصأ ضعب لاق دقو .هنيعم ىلع عوطقم ديعو هيف
 لالح اذه ،لوقلا قالطإب ءاهقفلا دنع فرعلا» :نأ نوفلخ نبا ركذو

 تاي مل اميف هميرحت عقو اميفو ،ةعطاقلا لوصألاب هميرحت عقو اميف إمارح اذهو
 اميف ،دوقعلاو تادابعلا نم عقو اميف دسافو حيحصو ‘هيف عوطقم صن هيف
 اصن هميرحت عقو ام لحتسا نميف اولاقو .زاوجلا لوصأو عنملا لوصأ هتذخا
 ام لحتسا نميفو .هيلع ليلدلا روهظل دحاجو رفاك ريزنخلا محلو ةتيملاك

 .67 :1 سْمشلا ةعلط حرش ©يملاّسلا-.52 :1 لماش ،شيفطا-6
 .70 /67 :1 ،سْسئثلا ةعلط حرش ©يملاّسلا :رظني ليصفتلل _(1
 .15.عيبرلا راثآ ؤبيبح نب عيبرلا-.80 ،رباج مامإلا تاباوج نم ،ديز نب رباج _(2
 .و34 معنلا غوبس لوهجم 3
 .ظ9 /و9 لاصخلا رصتخم .يمرضحلا قاحسإ وبأ )4
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 7 ريستتلاذاهتجا:يناثلا بالا

 نم بان يذك ،ميرحتلا لوصأو ليلحتلا لوصأ هتعزانتو يأرلاب هيف فلتخا

 .هيف ليلدلا مومعل ملسم هنإ رفاوحلا تاوذو ريطلا نم بلح يذو عابسلا
 .٢0!تاليواتلا نم لمتحا املو

 دنع لطاب وهف ،هنع يهنلا دورول ،يلو الب حاكنلا ميرحت كلذ نمو

 لوق الإ ،ةمآلا روهمجو ةباحصلا بهذم وهو ؛امهنيب قرف عقو اذإو .ةيضابإلا
 يلولا ىري هنأل ءفك يف اهسفن ةأرملا تعضو اذإ تباث حاكن هنأ ةفينح يبأ
 .ةحص طرش ال حاكنلل لامك طرش

 :تركذو» :لاق مث ،ةّنُسلل فلاخ هناب لوقلا اذه ىلع نوفلخ نبا ةرو

 زئاج كلذ نإ :باوجلا ؟مارح يلو ريغب حاكنلا ،لوقي نأ يتفملل زوب له
 :زيزعلا دبع نب هللا دبعو بيبح نب عيبرلا لئس .ءاهقفلا دنع فورعملا وهو

 مارح هنآ انيأر :لاقف ؟مارح هنأو ىنز هنأ ئلو ريغب حاكنلا ىلع نادهشي له

 .024‘كلذب لوقن الف ،نيدب مارح هنإ لوقن نأ امأو .امهنيب قرفيو
 راثآ هل نيرمألا نيب قرفلاو داقتعا ةيضق نيدلاو ،داهتجا ةيضق يأرلاف

 .ةماه ةيدقع
 :بدالل يهنلا -

 لعاف نأ مكحلاو ©بيداتو ةهارك يهن نوكيو ةمرحلا ريغ يهنلاب داري دق
 .دصقلا اذهب مثأيف ، ةث يبنلا ةنسب ةناهتسالا دمعت نإ الإ ،مثاي ال يهنلا اذه

 مدقتي نأ الإ ،اعّوطت ةعمجلا موي موص نع ة ىبلا يهن اذه جذامن نمو
 بجوي يهنب سيل يدنع يهنلا اذهو» :ةكرب نبا لاق .)مويب هدعب وأ مويب هلبق

 نع ىهن هنأ هم ينلا نع ربخلا يف ءاجو (4)ابدأ يهن هنأل قسفلا هتفلاخمل

 .72/71 ثةبوجأ ،نوفلخ نبا _(1

 .41 }ةبوجأ ،نوفلخ نبا _(2

 ىهن : هنع هثلا يضر ارباج تلأس : لاق 5 دابع نب دمحم نع» :يراخبلا دنع ثيدحلا ظفل _(3

 .!موصب درفني نأ : ينعي ؤ مصاع يبأ ريغ داز ؤ . معن " : لاق ؟ ةعمجلا موي موص نع ظ يبلا

 .1898:ثيدح ةعمجلا موي موص باب ؛موُصلا باتك .يراخبلا حيحص

 هلبق مويب الإ ةعمجلا موي موص نع ة هنلا لوسر ىهن " : لاق 0 ةريره يبا نعا» :ةجام نبا ظفلو

 .اهدعب موي وأ 5

 .1719:ثيدح ةعمجلا موي مايص يف باب ،مايصلا باتك ،هجام نبا ننس
 .13 :2 .عماجلا ةكرب نبا _)4
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 5 ىمتلاورمألا:ثلاتلا صقلا 7

 اوقفتاو .0اذكشلا مويو ،قيرشتلا ماياو ،نيديعلا :ةنسلا نم مايأ ةتس موص

 :مهضعب لاق ؛قيرشتلا ماياو كشلا موي يف اوفلتخاو ،ديعلا موص ميرحت ىلع
 بدا يهن وه لب ،ةيصعملا دح غلبي ال هنإ نورخآ لاقو ،ميرحت يهن هنإ

 .)برشلاو لكألا يف بيغرتو
 هنأل ؤبدأ يهن وهف ماجحلا بسك نع ىهن تم ينلا نع يور ام كلذك

 .امارح سيسخ لك سيلو ،ةااسيسحخ ماجحلا بسكا :هلوقب هللع

 .(4)هءارك ماجحلا ىطعاو مجتحا ةف ينلا نأ سابع نبا نع يور دقو

 لصبلاو موثلا هفصوب هيبش وهو .اة×ثيبخ ماجحلا بسك» :اضيأ لاقو

 .باطخلا نب رمع نع يراخبلا يف نيديعلا موص نع يهنلا درو (!
 يهنلاو اهنم دوزتي امو يحاضألا موحل نم لكوي ام باب .يحاضألا باتك .يراخبلا حيحص

 .رمع نبا نع يراخبلا يف قيرشتلا مايأ موص نع
 .1909:ثيدح قيرشتلا مايأ مايص باب ،مْوصلا باتك يراخبلا حيحص

 ىصع دقف كشلا موي ماص نم" :لاق رساي نب رامع نع يراخبلا يف كشلا موي موص نع يهنلاو
 .ةه مساقلا ابا

 اورطناف هومتيار اذإو © اوموصف لالهلا متيار اذإ " : ةه يبلا لوق باب .موصلا باتك .يراخبلا

 .254 :3 ،عماجلا .رفعج نبا 2
 ءاوس ."ثيبخ" ظفلب اهلك ةدراولا تاياورلاو "سيسخ" ظفلب ثيدحلا اذه دجأ مل ۔(3

 .ةفيعضلاو اهنم ةحيحصلا
 .سابع نبا نع امهريغو ملسمو يراخبلا هجرخا _(4
 .5375:ثيدح ‘طوعسلا باب بطلا باتك يراخبلا حيحص

 .4186: ثيدح ،يوادتلا بابحتساو ءاود ءاد لكل باب .مالسلا باتك ملسم حيحص

 .7332:ثيدح ‘طوعسلا ٥©بطلا باتك ،ىئاسنلل ىركلا ننسلا

 بسك يف ةصخرلا باب ،ماجحلا بسك باوبا عامج ،اياحضلا باتك ،يقهيبلل ىربكلا ننسلا
 .18145:ثيدح ؛ماجحلا

 .جيدخ نب عفار نع دواد وبأو نابح نباو مكاحلا هجرخأ _(؟

 .2219:ثيدح .ةريره يبأ ثيدح امأو ،عويبلا باتك .مكاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا

 .رثك يبا نب ىحم نأ معز نم لوق ضحلذدملا ربخلا ركذ "ةراجإلا باتك نابح نبا حيحص

 .5230:ثيدح
 .2984:ثيدح "ماجحلا بسك يف باب ،ةراجإلا باوبأ ،عويبلا باتك ،دواد يبأ ننس

. 
 ؟
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 ريتلاذاهتجا:يناقلا باتلا

 .)لكألا ميرحت يف ال ةحئارلا ثبخ يف كلذو 'ا١انيتثيبخلا نيترجشلاب»

 ،بدالل وهف سمشلا عولط لبق اوعيابتي نأ قاوسألا لها ة ينلا ىهنو

 هيف امل تقولا كلذ يف ةلأ ركذب لاغتشالا يف مهل ابيغرت نوكي نأ ةلعلا لعلو
 ةيقابلا ةملظلا سبلل يرتشملل ررغلا عوقو ةيشخ وأ .باوثلا ليزج نم
 .ةليللا

 ةيدوهيلا حاكن نع ىهن باطخلا نب رمع نأ ديز نب رباج ركذ دقو
 .نوهني نكلو ال :لاق ؟نهوجوزتي آلا مويلا سانلا ربجي :لئسف ،ةينارصنلاو

 4)ءيش مهل لاقي الف اوهتني مل نإو ،َيلإ بحأ وهف اوهتنا ناف
 .ءاسنلا كلتب ةنتفلا ةعيرذل ادس رمع داهتجا نم ةهاركلل طابنتسا اذهو

 .عراشلا نم يهن هيف سيلو
 نم ريذحتلا دورول .اطايتحاو اعروت ةهاركلا ظفلب ميرحتلا نع ربعي دقو

 امارح هت رشبت قزر نرت مكل ه ُهَنأَلرنأ آ ان شر لق : نآرقلا يف كلذ

 .[59:سنوي] :ه ورف هالع تأ . تز هنآ زف اللو
 هنأ ءاثعشلا يبأ نع مامض نع عيبرلا هاور ام ةهاركلا ظفل مهفيظوت نمو

 .(5)ةبعكلا قوف ةالصلا هركي

 ىلإ وأ ةرزجم يف ىلصي نأ هركيو» :يناسارخلل ىربكلا ةنودملا يف دروو

 هركێو» معنلا غوبس يفو .اة)ريواصت هيف تيب يف وأ مامحو ةلبزم يف وف ضاحرم
 .بدأ يهن هنأ حصي ىتح ،كلذ نع ا ا 9 ةيلهلا رمحلا موحل لكأ

 .7[}0:رشحلا] هه اوهتنا ُهَتَع مكهتامو وذحت دا آمو :ىلاعت لاق

.3 

 .سايإ نب ةرق نع دمحاو يئاسنلا هجرخأ _(1

 .6480:ثيدح ،خوبطملا موثلاو لصبلا لكأ 2 ةصخرلا ،ةميلولا باتك ،يئاسنلل ىركلا ننسلا

 .15955:ثيدح ىنزملا ةرق ثيدح ،نييندملا دنسم ،لبنح نب دمحأ دنسم

 . .396 /395 :2 ،عماجلا ،ةكرب نبا _(2
 .338 :2 ،عماجلا ةكرب نبا _(3
 .160 _(حاكنلا باتك ) ،رباج مامإلا تاباوج نم ،ديز نب رباج _(4
 .23 شرباج مامإلا تاباوج نم ثكديز نب رباج _(5

 .178 :1 شةنودملا يناسارخلا -6

 .و33 "معنلا غوبس لوهجم _(7
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 -» ىقلاورمألا:ثلاتلا لصتلا 7

 داسفلا يهنلا ءاضتقا -3

 نم اهنايتإ بولطملا دابعلا لاعفأ ىلع عراشلا ماكحأ نم داسفلاو ةحصلا

 امو .حيحص هيف ليق عرشلا صوصن اهنم قفاو امف .تالماعملاو تادابعلا
 هل مكحي مل ام وهو ©لطاب دسافلاو قح حيحصلاف .دساف هنع ليق هفلاخ

 .زاوجلاب
 .ايهنم ارمأ فلكملا اهيف بكتري ىتلا ةلماعملاوأ ةدابعلا مكح ام :لاؤسلاو

 ف ةيضقلا هذه ترهتشا ؟اهنالطبو اهداسفب مأ ااهزاوجو اهتحصب مكحي له

 داسف يهنلا يضتقي له وأ ؟داسفلا يهنلا ءاضتقاب ،هقفلاو لوصألا بتك
 ؟هنع يهنلا

 انزلاك ةيسحلا لاعفألا نع يهن :نيعون ىلإ هعوضوم رابتعاب يهنلا مسقني
 .عيبلاو ةالصلاو موصلاك ةيعرشلا تافرصتلا نع يهنو ،لتقلاو ةقرسلاو

 ةعورشملا ريغ رومألا امأ ،ةيعرشلا تافرصتلا ىلع انه ثحبلا بصنيو
 برشو انزلاك ،اهراثآ اهنع بترتت الف ؛الصأ ةمرحم اهنأل ءاهنع ثيدح الف

 جحلاو ةاكزلاو ةالصلا مكح نع ثحبلا امنإو .كلذ هبشأ امو ،ةقرسلاو رمحلا

 يهنم باكترا اهبحاصو تعقو اذإ ،عويبلاو قالطلاو حاكنلاو موصلاو
 .(2)؟هنع

 لاقو ‘هنع يهنملا داسف ىلع لدي يهنلا نأ ىلإ ةيضابإلا روهمج بهذ

 نيلوقلا غوسف ينالجراَولا امأ .(ق)يملاسلا هحجرو .كلذ ىلع لدي ال مهضعب

 .هعضوم دحاو لكلو ،نانكمم اعيمج نيرمألا نأ لصألا» ذإ اعم

 ةيعفاشلاو ةلبانحلا بهذم وه داسفلا يهنلا ءاضتقاب لوألا لوقلاو

 ظ

 __ ه

 .244 :1 ءايضلا ،ييئوَعلا _(ا
 .71 :1 .۔صسُمنشل ١ ةعلط حرش . يمل اسل أ 2

 .75 :1 ،سْمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا-.و243 :2 قداصلا ثحبلا .يداربلا (3
 .119 :1 لدعلا .ينالجراَولا _.)4
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 بسنو .2 'ينالقابلا يضاقلل افالخ ةّيكلاَلا روهمج بهذ هيلإو .(ا)ةيرهاظلاو

 وهو )يخركلا نسحلا يبأو يرصبلا ةلل دبع يبا ىلإ يناثلا لوقلا يملاسلا
 راتخا هنكلو "نيملكتملا هخويش بهذم هنأو ىخركلا نع يرصبلا هدكأ ام

 تادابعلا يف داسفلا يضتقي هدنع يهنلاف .تالماعملاو تادابعلا نيب زييمتلا

 .(4}تالماعملاو دوقعلا نود

 يهنلا نأ ىلإ ضعب بهذ ذإ .ةلأسملا يف ىرخأ الاوقأ يملاسلا ركذو

 .6ة يلازغلا بهذ هيلإو .نكر وأ طرشب لخأ اذإ داسفلا ىضتقي
 باحصأ لوق وهو ،هفصول ال ءيشلا تاذل يهنلا ناك اذإ :لاق ضعبو

 .)هفصوب عورشم ريغ هلصأب عورشم وه ام مهدنع دسافلاو .اة)ةفينح يبأ

 سيل المع لمع نما» ةث يبنلا ثيدح هنع يهنملا داسفب نيلئاقلا ةجحو

 يل هب جتحيف .هب دتعم ريغ لطاب وهف 8دودرم :يأ .اادر وهف انرمأ هيلع

 ليلد اذهف ؛اهيلع ةبترتملا اهتارمث دوجو مدعو ،اهنع يهنملا دوقعلا عيمج لاطبإ
 بجين نيدلا رمأ نم تسيل اهلك تايهنملا نأل داسفلا يضتقي يهنلا نأ ىلع

 ةعلط حرش ،يميلاَّسلا- .282 :2 ،ماكحإللا يدمآلا- .112 :2 ،رظانلا ةضور .ةمادق نبا 1

 ةلدألاو لاوقألا ليصفت هيفو ،دعب امف 295 :2 ،لوسلا ةياهن ،يونسألا - .73 :1 سْمشثلا

 .اهتشقانمو
 .4 تاراشالا ،ىجابلا 2

 .72 :1 سْمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا _(3
 .171 :1 ،دمتعملا ڵيرصبلا نيسحلا وبأ _(4

 ةعلط حرش.يملاسلا-.41 :1 .صيخلتلا ۔ينيوجلا-.31 /30 :2.ىفصتسملا "يلازغلا _(5

 .73/1۔سُمشلا
 :! "صيخلتلا ،ينيوجلا- .148 :1 رارسألا فشك ،يفسنلا - .396 :1 سروكشلا دبع نبا _(6
 .74 /73 :1 حسُمْشلا ةعلط حرش ،يملاّسلا- .112 :2 ،رظانلا ةضور {ةمادق نبا 1

 جهانملا ،ينيردلا - .148 :1 ،رارسألا فشك ،يفسنلا = .396 :1 روكشلا دبع نبا _(7
 .720 ،ةيلوُصألا

 .مقر نود .شجتنلا باب .عويبلا باتك .يراخبلا حيحص _-)8

 .ةشئاع نع هريغو ملسم هجرخأو

 .3329:ثيدح ةلطابلا ماكحألا ضقن باب ةيضقألا باتك ملسم حيحص

 .4011:ثيدح .ةنسلا موزل يف باب ةنسلا باتك "دواد يبا ننس

 ةشئاع ةديسلا ثيدح ،راصنأآلا دنسم نم كردتسملا قحلملا راصنألا دنسم ،لبنح نب دمحأ دنسم
 .24928:ثيدح چاهنع هنلا يضر
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 : ىغاورمألا:ثاتلا لصلا ٨2 7

 .(!)اهدر

 نم ،تايهنملا داسف ىلع يهنلاب نوجتحي ةباحصلا نم فلسلا ناك دقو

 :ةرتبلا] ةه ايرلا نم َقَباَم أورَدَو ت :ىلاعت هلوقب داسفلاب ابرلا ىلع مهمكح كلذ
 رثكن الو :ىلاعت هلوقب تاكرشملا حاكن داسف ىلع رمع مكحو .8

 الو خ هنع يهنلاب مراحملا حاكن يفو .[221 :ةرقبلا] ةم َتِموُي يح كرشملا

 .[22:ءاسنلاز: تلم دَم ام الإ ءاسا كيت : كت ام اوخكتت
 .(ا2)كلذ ريغ لإ

 داسفلا يضتقي ال يهنلا ناو» ،داسفلا مدعب لوقلا حّجرف يملاسلا امأ

 يهنلا نع جراخ ليلدل وه امنإ كلذف عضاوملا ضعب يف هاضتقا نإو .اقلطم

 .ةيعرشلا اهراثآ اهنع تبترت تايهنم عوقوب كلذل جتحاو .(ة»«يهنلا سفنل ال
 .هةعمجلل ءادنلا تقو عيبلاو ةعدبلا قالطك

 ءاهانزجأ اهنع َئهنملا رومألا نم ريثكو» :هلوقب ىنالجراّولا هقبس دقو
 .مارحلا لاملاب جحلاو ةعدبلا قالطك تاحلاصلا رومألا نم اريثك اهب انلطبأو

 نأ ؛حلصاو ىدأو عجارو بات نإ هلك اذهو .مارحلا لاملا نم ةاكزلا جارخإو

 .(5)«ةداعإ هيلع سيل

 اهجورخو ۔اهنع ماكحألا فلخت ينعي داسفلا نأب ةلأسملا يلاَرغلا ررحو

 داسفلا يهنلا ءاضتقاب عرشلا حرص ولو .ماكحألل ةديفم ابابسأ اهنوك نع
 طقف ةرخآلا باقعل ضرعتلا يضتقي ميرحتلاو .دري مل نكلو ؤفالخلا عفترال

 يضتقي ال يهنلا ناب لوألا لوقلا راتخاو .ماكحألاو تارمثلا فلخت نود
 .(6)داسفلا

 مدعو ،لوبقلا مدع وه داسفلاب نيلئاقلا ثيدح يف ةرلا ىنعم نأ ركذو

« 

 .54 :1 ،بيترتلا ةيشاح ةتس وبأ-.119 :1 عماجلا ،ةكرب نبا (!

 .25 ،تاراشإلا ،يجابلا - .54 :1 بيترتلا ةيشاح }ةتس وبا-.119 :1 .عماجلا ةكرب نبا _(2
 .75 :1 ،سُمششلا ةعلط ح رش ،يملاُسلا -(3

 .75 :1 سْسشلا ةعلط ح رش ،يملاُسلا -(4
 .119 :1 "" ينالَجراولا _(5

 .31 /30 :2 =.26 /25 :2 ىفصتسملا ،يلآزغلا _(6
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 .(!)ىنعملا اذهب دوصقم ريغف مكحلل اببس هنوك مدع امأ .ةبرقو ةعاط هرابتعا

 .ليوأت ىلع الإ هل ملسي ال ؛ثيدحلا ىنعم هيجوت ف حضاو فلكت ر اذهو

 ىلع يهانملاب لالدتسالا ىلع فلسلا عامجإب مهجاجتحا ىلع ةر امك

 هب كُسمتێو .جاجتحالا هب حصي الف ،اعامجإ سيلو ميصضعب لوق هنأ داسفلا

 .)داسفلا يف ال ميرحتلا ين

 ةلاسملاف ةباحصلا لعفب جاجتحالا ةر يف احضاو فلكتلا ودبي شأ انهو

 اذه ىلإ بهذي مل نكلو ،فلاخملا رذع عطق الإو ،عامجإ لحم تسيلو ةيداهتجا
 .ءاملعلا نم دحأ

 :داسفلا ىلع يهنلا ةلالدل يلمعلا رثألا -
 يهنملا داسف ىلع لدي ىهنلا نأ ىلإ اوبهذ ةيضابإلا روهمج نأ نايب قبس

 ال احيبقتو اميرحت ة نلا لوسر يهانم وا ةلل نع يهنلا هيف عقو اميف ،هنع
 دوقعلا داسفو ‘تابجاولا ةداعإب كلذ يف اوضقو .اهيزنتو اهيركت عقو ام ف

 باوبأ يف ةصاخبو ،لئاسملا نم اديدع لصألا اذه نع اوعّرفو .تافرصتلاو

 قالطلاك ،ديباتلا ىلع اًمرح هنع ايهنم كلذ نم عقو ام اولعجف "جورفلا
 ام رثكاف ،ماينصلاو ةالصلا يفو ،ءاربتسالاو دديلا ماكحاو ،راهظلاو ءاليإلاو

 .ت)ةداعإلاب هيف نورمأي ايهنم اهنم عقو
 عزانتو هابشألا فالتخال ،همكح يف فلتخي ام لئاسملا هذه نمو

 .هيف ةلدألاو تارامألا

 :تادابعلا باب يف=

 يف ةالصلا مكح ،اليوط انمز ءاهقفلاو نييلوصألا لاب لغش لكَم زرباو
 نيكسب حبذلاو ڵبوصغم بوثب ةالصلاك ،اههبشأ امو ؛ةبوصغملا ضرألا
 .اهوحنو ،ةبوصغم

 ضرأ يف اهنوكو ،هنع يهنم بصغلاو .اهب نايتإلاب رومأم ةالصلاف
 .يهنلاو رمألا عامتجال ًالَحَم اهلعج ڵبوصغم بوثب وأ ةبوصغم

.3 

 .26 :2 ىفصتسملا ،يلاَرغلا _(1

 .27 /26 :2 ۔ىفصتسملا ،يلاَرغلا _2

 .ظ243 /و243 :2 ،قداصلا ثحبلا ںيدارَبلا _(3
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 ىقتلاورمألا:ثلاتلا لصتلا

 .مهرثكأ اهزاجأ» ذإ ،اهيف ةيضابإلا فالخو ةيضقلا ةكرب نبا لصف دقو

 ©ضرفلا ءادأ نم هعقوم عقو لعفلا نأو صاع نم ةعاط تعقو اهنأ اوأرو

 .ةبصتغملا ضرألا نم جورخلاو هبحاص ىلإ بوثلا ةر يلصملا ىلعو

 ناب اجتحم ‘كلذ فالخ ريشب هنبا ىري امنيب ڵؤبوبحم نب دمحم لوق اذهو

 لك يف هسبل نع هنلا ىهن دق بصتغملا بوثلاو ،اهب هللأ رمأ ةعاط ةلئملا
 .هيف عقت رهاط رارقو ةروعلا رتسي رهاط بوثب الإ موقت ال ةالئصلاو .لاح

 ةالصلا نع يهل دقو ،ةالصلل نييرورض ضرأل ا هذهو ،©بولثلا اذه ناك املو

 ةعاطلا نأل ،لاحلا كلت ىلع اهب ارومأم ةالصلا نوكت نأ زبي مل ،امهيف

 نم نيرهاطلا بوثلاو ضرألا يف ةالصلاب رومأم يلصملاف .نايفانتم ةيصعملاو
 .عامجإلاب ةدساف هتالص تناك رمألا اذه فلاخ اذإف سن الو بصغ ريغ
 سجنلا بوثلا وا ضرألا يف ةًالئصلاك بوصغملا بوثلاوأ ضرألا يف ةالصلاف
 .نالطبلا وه دحاو امهمكحو .حيحص امهنيب سايقلاف .امامت

 درو .0ا)اليلد حصأو سفنلا ىلإ برقأ هنأو لوقلا اذه ةكرب نبا حجرو

 اهنع عراشلا بتر امنيب ،اهنع يهنملا عويبلا ضعبب ةالصلا هذه ةبش نم ىلع
 .الوطم اليلحت ةيضقلا للحو .قرافلا عم سايق هنأ نيبو .كالمألا لقن
 ."ةالصلا هذه نالطبب مكحلا حيجرت ىلإ صلخو

 يهنلا ءاضتقا مدع مهانبمف "ةالصلا هذه ةحص ىلإ اوبهذ نيذلا اما
 ةالصلاو .ءيشلا يف فصول يهنلاو ءيشلا تاذل يهنلا نيب لصفلا وأ ،داسفلا

 وهو ضراع فصول لب ،اقافتا اهتاذل اهنع ايهنم سيل ةبوصغملا ضرألا ي
 هتازجاف اهفصوب اهنع يهنم اهلصاب ةعورشم يهف ؛ةبوصغم ضرا يف اهنوك
 .(ةاهب عافتنالاو رادلا بصغ ىلع لب ءاهيلع بقاعي الو ،ةالئصلا

 ىضم دقو لوألا ردصلا دعب تثدح دق ةألئصلا ةلأسم نأ ينالجراَولا ركذو

 نانثا فلتخي ملو .اهموي نيبصاغلاو ةروجلا ةرثك ىلع ؛اهنالطبب اومكحي ملو ةباحصلا

 .نيقلذحتملا ضعب نم عطنتلا غبن ىتح ،ةيزجم ريغ وأ ةيزجم يه له ةالصلا هذه يف

:3 

 .482 ,481 :1 .عماجلا ةكرب نبا _.(1

 .528 /523 :1 .عماجلا ةكرب نبا _2

 .80 /79 :1 ىفصتسملا ،يلاّرغلا 3

479 
    

  



 " رييستلا داهتجا :ىفأقلا بآلا

 نا يدمآلا هيلع صن ام وهو .(ابرقأ عامجإلا ىلإ مهدنع يهو ،فالخلا عقوف
 تاولصلا ءاضقب ةملظلا رمأ نع فكلا نع دقعنم ارج ملهو ةمألا فلس عامجإ»

 .)امهنم كلذ عوقو ةرثك عم ؛ةبوصخغملا روذلا يف تاذؤملا

 .دحاو اهيف بيصملاو .ةيداهتجا ال ةيعطق ةلأسملا ربتعا يلازغلا نإ لب
 ءاضقب نيملاظلا ءاملعلا رمأ انغلبي مل ذإ ،لوألا ردصلا يف اهيف عامجإلا لوصحل

 هذه ةحصب لوقلا حجرف .رهتشال عقو ولو ،ةبوصغملا ضرألا يف مهتاولص
 .اة)ةالئملا

 نالطبب اهاتا نم ىلع ةيضابإلا مكح ةالصلا يف ف ىرخا و هانم ةمثو =
 ١بلعثلا تافتلاو ،كيدلا رقو ؤبلكلا ءاعقإ نع هق ىبلا يهنك ؤهتالص
 : .ا4)درقلا دوعقو

 .اث"ةالّنصلا ةداعإ هيلعف ةعبرألا هوجولا هذه نم ائيش لعف نمو :عيبرلا لاق
 يئلا يهنل ةالصلا ءانثأ يف بوثلاو رعشلا فك اضيا ةالصلا دسفي اممو

 .6هيلع ضقن الف ،ارارطضا وأ اوهس كلذ لعفي نأ الإ ؤكلذ نع تق

 ىلع ىلص نمو ،ءاّمَصلا لمتشي نأ يلصملل زوجي الو» :ةكرب نبا لاقو
 ٨[ةاةالُصلا يف ءامصلا سابل نع ة ىبلا يهنل ةدساف هتالص تناك كلذ

 .115 :1 "لدعلا ،ىنآلجراّولا _(1
 .167 :1 ماكحإلا ،يدمآلا _2
 .9 /77 :1 ۔ىفصتسللا ،يلاَرغلا _)3

 يناهنو ثالثب ة هنلا لوسر ينرمأ " : لاق هنع هنلا يضر ةريره يبأ نع» يقهيبلا جرخا _(4
 6١ ىحضلا يتعكرو . رتو ىلع الإ مانأ ال نأو . رهش لك نم مايأ ةثالث مايصب ينرمأ ٠۔ ثالث نع

 .!كيدلا رقن رقنأو 0 درقلا ءاعقإ يعقاو ٥ بلعثلا تافتلا ةالصلا يف تافتلالا نع يناهنو

 ةالصلا ف هوركملا ءاعقإلا باب .ةًأالئصلا ةفص باوبأ عامج .ةالئملا باتك ،يقهيبلل ىركلا ننسلا

 .2557:ثيدح

 هيبقع يلع دعقي نأ درقلا دوعقو .اهبصني الو هيعارذ شرفي نأ بلكلا ءاعقإ :عيبرلا لاق _(؟
 .64 /63 :1 .238 ثيدح .40 باب .حيحصلا عماجلا ،عيبرلا- هيمدق بصنيو

 .154 /153 :1 شةنودملا ،يناسارخلا _)6

 لامتشا نع ة هللا لوسر ىهن " : لاق هنأ ك يردخلا ديعس يبأ نع» :يراخبلا جرخأ _7
 .!ءيش هنم هجرف ىلع سيل © دحاو بوث ف لجرلا يبتحي نأو © ءامصلا

 .363: ثيدح ،ةروعلا نم رتسي ام باب ةالصلا باتك يراخبلا حيحص

 ادحاو بوث يف ءابتحالاو ءامصلا لامتشا باب .ةنيزلاو سابللا باتك . ،ملسم حيحص
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 ىغتاورمالا:ثلاتلا لصملا 72

 .'!)ةالئصلا يف هتروع رتست ال اهبحاص نأ يهنلا ةلعو
 ريغب ةالصلا نأ قرفلاو .هدنع ةزئاجف هريغب اهرعش ةلصاولا ةالص امأ

 رعشلا لصو امأ .ةالصلا لاعفأ نم لعف ىلإ هجتم يهنلاف ،ةنكمم ريغ ةرتس

 .ةلصلا يف احداق انه يهنلا نكي ملف ،هب موقت امم الو ،ةالئصلا يف اطرش سيلف
 .'2)امهلاثمأو ةصمانلاو ةمشاولا ةالص كلذكو

 هدوجس يف رقني امهدحأ نيلجر ىأر ةق يبلا نأ دوعسم نبا ىورو

 يذلا وهو .اهيلإ ةلا رظني ال امهدحاأ» :لاقف ضرألا يف هرازإ ايخرم رخآلاو

 ةالصو .(3)هدوجس ف رقني يذلا وهو . ((هل ةللا ه رفغي ال رخآل ا»و .هليذ بحس

 .ه)زويحت ال ديعولا اهب نورقم
 :تالماعملا باب يف =

 & كلذ نع نآرقلا يهن دورول ،ةعمجلا موي ءادنلا دعب عيبلا يف فلتخا
 ه تملأ اوزَدَو هللا ركذ لي اعسات ةمجلا رزب نم ةوَصلل كو اا
 امنإو .ميرحتلل سيل يهنلا نأل .هتحص لإ ةيضاَبإل | بلغأ بهذو .[9:ةعمجلا]

 .ىلاعت هنلا نم بيدات وه

 .4009:ثيدح

 يف هيشمو هلامشب ءرملا لكأ نع رجزلا ركذ ،لكألا بادآ باب ةمعطألا باتك .نابح نبا حيحص
 .5301:ثيدح .ةدحاولا لعنلا

 .3558:ثيدح ،سابللا نم هنع ىهن ام باب سابللا باتك .هجام نبا نتس

 ` .486 /485 :1 عماجلا ،ةكرب نبا (!
 .486 /485 :1 عماجلا شةكرب نبا _(2

 .دوعسم نبا ىلع افوقوم قازرلا دبعو يناربطلا هجرخا _(3
 الو هعوكر متي ال رخآل او © هرازإ لبسم امهدحأ 3 نايلصي نيلجر ىأر هنأ دوعسم نبا نع: هظفلو

 لبسملا امأ ، نيلجرلا نيذهل تبجع " : لاق ؟ نمحرلا دبع ابأ اي كحضت امم : اولاق كحضف { هدوجس
 .اهتالص هللا لبقي الف رخآلا امأو 0 هيلإ هنلا رظني الف هرازإ

 .9219:ثيدح 1 دوعسم نب هللا دبع ؛هنلا دبع همسا نم ريبكلا مجعملا ،يناربطلا

 .3609:ثيدح اهلمكي ال ةالص يلصي لجرلا باب؛ة الئصلا باتك .يناعنصلا قازرلا دبع فنصم

 لإ هلا رظني ال» : لاق ةخ هللا لوسر نأ : امهنع هلا يضر ٨ رمع نبا نع» :يراخبلا يف دروو

 .اءاليخ هبوث رج نم
 .5454:ثيدح ثفئلا ةنيز مرح نم لق : ىلاعت هلا لوق باب سابللا باتك ،يراخبلا حيحص

 .188 :2 عماجلا رفعج نبا _(4
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 :ةرقبلا شعيت اد اكدهشأو :هلوق يف ،عيبلا يف داهشإلا كلذكو
 .١0ا)رضقتني مل عيبلا ىلع اودهشي مل ولو بيدأت وه .2

 هرهاظ ىلع يهنلل المح ،ةعمجلا ءادن دعب عيبلا ضقن ىلإ رثؤملا وبا بهذو
 .(2)داسفلا يضتقي هنأو ،ميرحتلا نم

 ىلع لجرلا عيبي نأ ىهن هنأ هق يبنلا نع حص ام ،عريبلا لئاسم نمو
 عيبلا داسف بجوي ربخلا رهاظف» .اة)هيخأ ةبطخ ىلع بطخي وأ ،هيخأ عيب

 عيبلا زاوج ىلع ةلالدلا تماق نكلو .يهنلا اذه ىلع دقع اذإ حاكنلاو
 .ه)«ايصاع كلذل بكترملا ناك نإو ،حاكنلاو

 نبا يارف 3ا5ةدحاو ةعيب يف نيتعيب نع ن يبلا يهن ىهن نم تبث ام كلذكو

 وبأ ىري امنيب .هتيصعم نم ةبوتلا هيلعو لطاب عيبلاف .عيبلا ةحص مدع ةكرب
 وبأ بهذف ‘كلذ دعب افلتخا مث .زئاج عيبلا نأ بوبحم نب دمحمو ملسم ةديبع

 نينمثلا لقأ هل بوبحم لاقو ،نيلجألا برقأو نينمثلا رثكأ عئابلل نأ ىلإ ةديبع
 .0ه)نيلجألا دعبأو

 .ظ94 /و94 :1 ةباصإلاو لحلا ٥©فاصو نبا-.400 :2 .عماجلا ©رفعج نبا _(1

 .و94 : 1 ةباصإلاو لحلا تفاصو نبا 2

 رضاح عيبي نأ 2 هللا لوسر ىهن : : لاق © هنع هللا يضر ةريره يبا نعا :يراخبلا هجرخأ _)3

 لأست الو ، هيخأ ةبطخ ىلع بطخي الو 0 هيخأ عيب ىلع لجرلا عيبي ي الو ، اوشجانت الو 0 دابل

 ابئان يف ام أفكتل اهتخأ قالط ةأرملا

 .2050:ثيدح هيخأ عيب ىلع عيبي ال باب .عويبلا باتك ،يراخبلا حيحص

 .2612: ثيدح ،هيخأ ةبطخ ىلع ةبطخلا ميرحت باب .حاكنلا باتك ، .ملسم حيحص

 .322 :2 ،عماجلا شةكرب نبا _(4
 نيتعيب نع ىهن هنأ . زه هنلا لوسر نع ، ةريره يبا نع» مهريغو ننسلا باحصأ جرخأ -5

 .اةعيب يف

 ةئيسن رانيد ةئمب ءيشلا عيب نع رجزلا ركذ ‘هنع يهنملا عيبلا باب عويبلا باتك ،نابح نبا حيحص
 .5050:ثيدح .ادقن ارانيد نيعستبو

 هللا لوسر نع عويبلا باوبأ ،ة هنلا لوسر نع زئانجلا باوبأ حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس
 .1188:ثيدح ٬ةعيب يف نيتعيب نع ىهنلا يف ءاج ام باب !خ

 ،كلذ ريغو بويعلاب درلاو نامضلاب جارخلا باوبأ عامج ضعويبلا باتك ،يقهيبلل ىربكلا ننسلا
 .10185:ثيدح ؤةعيب يف نيتعيب نع يهنلا باب

 .322 /321 :2 ،عماجلا ةكرب نبا _(6
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 ىقكاورمألا:ثلاتلالصتلا 2

 اهوركم ارمأ بكرو ءاسأ هنأ» براقألا ريغل ىصوأ نم ىلع اومكحو

 وأ هيلول لحأ دقف مثأو هتيصو يف راج نم :لاق هنأ ديز نب رباج نع يورو
 نأ ىلإ هريغ بهذو .لدعلا ىلإ اهدريو كلذ لوحي نأ نيملسملا ةمئأ نم مامإل

 ةنسلا اطخا دقف ،اثالث قلطي يذلا لثم كلذو ؛ةتباث ةيصولاو لصاح مئإلا
 .(ا«ذفان هقالطو ©ىصعو

            

 .191 :2 ةنودملا ۔ىناسارخلا .)1

  

 



 يعرشلا مكحلا ةيرظن :عبارلا لصفلا
 يعرشلا مكحلا ةيمهأ :ديهمت

 ةبترمو ؛يعرشلا مكحلا ىلإ لوصولل اهلك هثحابم نم لوصأل ملع فدهي

 .ةرجشلا نم ةرمثلا ةباثمب لوصألا ملع نم مكحلا
 اهلئم ذإ ،لوُصألا ملع ثحابم ميسقت يف هيبشتلا اذه يلاعلا دمتعا دقو

 باتكلا شةثالثلا ماكحألا ةلدأ وه رمملاو .ماكحألا اهترمث ،ةرمثم ةرجشب

 :ةعبرأ اهلعج دقو .ةلدألا ةلالد هوجو يه رامثتسالا قرطو ؛عامجإلاو ةنسلاو

 وهو لوقعملاب ةلالدو ،ءاضتقالاب ةلالدو 0موهفملاب ةلالدو ،موظنملاب ةلالد

 رامثتسالا نع زجاعلاو ؛هفاصوأو هطورشب دهتجملا وهف رمثتسملا امأ ؛سايقلا

 .(ا)دلقملا وه

 لب ،ةلقتسم الوصف يعرشلا مكحلل ىمادقلا نويلوصألا درفي ملو
 6فيلكتلل ناتيساسألا ناتماعدلا امهنأل ىهنلاو رمألا ثحابم تحت اهوجردأ

 .ةيضابإلا نييلوصألا بتك تراس جهنلا اذه ىلعو
 6يهنلاو رمآلا دعب لصفلا اذه بيترت انيأر اضيأ رابتعالا اذهل ةاعارمو

 يف رظنلا تاهجو ودعت ال ةيداهتجا ةلأسملاو .ةجيتنلاو ببسلا نيب اطبر
 .فينصتلاو بيوبتلا

.3 

 (هب موكحملا) .يعرشلا مكحلا :لوألا ثحبملا

 .اماسقأو اناكرا يعرشلا مكحلا 1

 :يعرشلا مكحلا موهفم _-

 .(2)لصفلاو ناقتإلاو عنملا ةغللا ف مكحلا

 رأ ةبسنلا عوقو كاردإو ،ابلس وأ اباجيإ رخآ ىلإ رمأ دانسإ :قطنملا ينو

 .7 :1 ،ىفصتسملا ،يلارغلا _(1
 مكحي يذلا :ميكحلا .يضاقلا وه :مكاحلاو .لدعلاب ءاضقلاو هقفلاو ملعلا :ةغللا يف مكحلا _(2
 - .ةبادلا درت اهنأل ماجللا ةمكح هنمو .ملظلا نع لجرلا در :ةموكحلا لصأو .اهنقتي ءايشألا
 .951 :2 مكح ةدام برعلا ناسل روظنم نبا
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6 ٢ ٣ ٦ 

 ت
 ظ ٩ 3

 ۔(!)اهعوقو مدع
 ىنعملاو ظفللا نيب ةقالعلا يه ةقطانملا دنع مكحلاو ةيضقلا نيب ةقالعلاو

 لمتحي يذلا وهو ،ةيضقلا هديفت يذلا ىنعملا وه مكحلاف .ةمللا لهأ دنع

 .(2)بذكلاو قدصلا

 لعفب قلعتملا ىلاعت ذلا باطخا» هنأب يخاّمشلا هفرع حالطصالا يفو

 هيلع حلطصا يذلا فيرعتلا وهو . .(ة)اعض ولا وأ رييختلا وأ ءاضتقالاب فلكملا

 .ه>لوُصألا لهأ

 دابعلا لاعفأب قلعتملا هئلا باطخ رثأ» هنأب هفيرعت ىماسلا راتخا امنيب

 .(ةعضولا وأ رييختلا وأ ءاضتتالاب

 ،حيجزتلا وأ مازلإلا ليبس ىلع كرتلا وأ لعفلا بلط ءاضتقالاب دارملاو

 جردنت رييختلاو ءاضتقالا تحتو .كرتلا وأ لعفلا نيب ةيوستلا هب داري رييختلاو
 فرعئو .ةمرحلاو ةهاركلاو ةحابالاو بدنلاو بوجولا ةسمخلا ماكحألا

 .يفيلكتلا باطخلا ماكحاب

 اببس ءيشلا عراشلا لعج هب داريو يعضولا باطخلا وه يناثلا مسقلاو

 .هنم اعنام وأ هل اطرش وأ رخآل

 ناكرأ تناك ©فلكملل عراشلا نم باطخ هنأب مكحلا فيرعت ىلإ رظنلابو

 :يهو .يعرشلا مكحلا ةيرظن ثحابم رادم اهيلع ،ةعبرأ مكحلا

 اهنع ربعي ةركف هنأ مكحلا فيرعت يف ةيفسلفلا ةعوسوملا يف ءاجو .12 :1 ،ةعلط :ز 1

 .ةبذاك وأ ةقداص ايعوضوم نوكت دقو تاعوضوم نع ام اديكأت يطعتو .ةيريرقت ةلمج ةروص ف

 اهنأب اهفصو نكمي ال يتلا راكفألاو .ابذاك وأ اقداص نوكي دقو مكح اضيأ وه يملعلا ضرفلاو

 .نيدوي .ب كلاتنزور . .م _ .تابلطلاو رماوألاو ةلئسألا لثم اماكحأ تسيل ةبذاك وأ ةقداص

 .185 .مكح ةدام ،ةيفسلفلا ةعوسوملا

 .51 ،يهيجوتلا قطنملا 6 يفيفع ءالعلا وبأ _(2

 .2 _(حم ( رصتخملا حرش ۔يجخاُمشلا _-)3

 :1 .ماكحإلا ،يدمآلا- .90 :1 ،رظانلا ةضور .ةمادق نبا-.55 :1 «. وفصتسملا ،يلاّرغلا -(4

 ،ناردب نبا-.54 :1 ،تومحرلا حتاوف رروكشلا دبع نبا-.47 :1 ،لوسلا ةياهن .يونسألا- .5
 اهنيب فيراعتلاو .37 :1 ؤهقفلا 5 ،يليحزلا- .5 ،لوحفلا داشرإ ،يناكوشلا- .16 لخدملا

 .ةبراقتم

 .213 :2 =.12 :1 ةعلط ،يملاُسلا _(5
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 رينلا داهتجا :ف ملا باللا

 .باطخلا هنم ردص يذلا عراشلا وأ :مكاحلا =]

 .عضوو رييختو ءاضتقا نم فاصوألا كلت وهو :هب موكحلا=2

 .تافصلا هذه هب قلعتت يذلا فلكملا لعف وهو :هيف موكحملا =3

 .(!هذيفنتب بلاطيو باطخلا هيلإ هجوي يذلا فلكملا وأ :هيلع موكحملا =4

 لوانتي فيرعتلا نأل .نانكرلا امه هيلع موكحملاو هب موكحملا نأ عقاولاو

 نع نامزال امهف موكحملاو مكاحلا امأ .فاصوألا كلت هب قلعيو ©فلكملا لعف

 .2)فڵلكم موكحمو فلكم مكاح دوجو هنع مزلي ذإ ©فيرعتلا

 .يبنلا باطخ اهنم ،ةديدع لئاسم نويلوصألا لوانت مكحلا ثحبم ينو
 ةلزنم هيف اوجردأ امك .ة هيبن ةعاطب رمأ هنلا نأل ىلاعت هللا باطخ نم هنأو

 ةيجح ثحبم يف اهل انضرع لئاسم كلتو .حيبقتلاو نيسحتلا يف هرودو لقعلا
 .لقعلا

 ىتأتي ىتح باطخلا مهفو لقعلا هطرشو .فلكملا وهو هيلع موكحملا امأ
 .فيلكتلل لاثتمالاو لعفلا ىلإ دصقلا هنم

 هنم حصي ىتح فيلكتلا رودص نيح ادوجوم فلكملا نوكي نأ ًيهدبو
 .لاثتمالاو ةعاطلا مث ڵباطخلا مهف

 رايتخالاو ناكمإللا هطورش نمو ،هيف موكحم فلكملا نم رداصلا لعفلاو
 .هيلإ دصقلا حصي ىتح امولعم نوكي نأو

 ةطبارتم ثحابملا هذه لوانتت مل ةيضابإلل ةمدقتملا رداصملا نأ ىلإ انحلا دقو
 .هقفلاو لوصألا باوبأ نم ةقرفتم عضاوم يف ترثانت لب ميسقتلا اذه قفو

 رمألا ثحابم يف اربتعم ابيصن اهتاقلعتمو ةسمخلا ماكحألا تلان نئلو

 نإف ؛فيلكتلاو ةجحلا ثحابم يف بيصنب كلذك مكاحلا روحم يظحو ،يهنلاو
 نادري ،هقفلا ثحابم نمض ًالظ ،هيف موكحملا وأ فلكملا لعفو فلكملا رصنع
 .هضراوعو هعناومو هطورشو فيلكتلا بابسأ ركذ دنع

 رافكلا فيلكتو ،لاحملاب فيلكتلا ثحابمل ةديقعلا بتك تضرع امك

 ...كلذ لكاش امو ؟اعرش مأ القع بجاو وهأ معنملا ركشو ةعيرشلا عورفب

.3 

 .86 /83 :1 ،ىفصتسملا ،يلارَغلا :رظني _(1
 .192 ،ينالجراولا بوقعي وبآ ءوجاب :رظني _(2
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 عرقلا مكحلا ةرت :جزلا لصملا

 .مالكلا ملعو لوصألا ملع جزامتل ازراب اهجو اياضقلا كلت دعتو

 هب موكحملا ماسقأ -

 :نيعون ىلإ ةيعرشلا ماكحألا ميسقت ىلع نيبلوُصأآلا روهمج حلطصا
 .يعضولا مكحلاو ،يفيلكتلا مكحلا

 ٠ ةمرحلاو ةهاركلاو ةحابإلاو بذدنلاو بوجولا : ماسقأ ةسمخ يفيلكتلا يفو

 امك .ضرفلاو بوجولا :نيتجرد بوجولا اولعجف اليصفت ةّيِفَتحلا دازو
 .ةيهيزنت ةهاركو ةيميرحت ةهارك ىلإ ةهاركلا اومسق

 هنع بترتيو .عناملاو طرشلاو ببسلا لوانتي وهف يعضولا مكحلا امأ

 .نالطبلاو داسفلاو ةحصلاو ءاضقلاو ةداعإلاو ءادألا

 .ماعلا جهنملا اذه نع الامجإ ةيضابإلا ذشي ملو
 :ينياكتل أ ,مكحلا ا -2

 ىلع ام دبعلا مازلإ فيلكتلا ةقيقحو» ،فيلكتلا ! ىلإ ة ةبسن : 7

 .'!اةقشملا ةَعْللا يف ةفلكلاو .ةفلك هيف دبعلا

 هدحو .سفنلا ىلع قشي ام ،ةْعللا لهأ دنع فيلكتلا نأ يفوُسلا ركذيو

 : دس كرتينأ نتفالا بسح بحأ :ىلاعت هلوقل ،يهنلاو رمألا :عرشلا لهأ دنع

 .2)ىهني الو رمؤي ال يذلا ىدسلاو .[36:ةمايقلا]

 نأ ،ةلزتعملا دنع هساسأو ةيضابإلا دنع فيلكتلا ساسأ نيب يوازربلا زيميو

 لوصأ ىلعو "لاعفألا فاصوأب انلوصأ ىلع قلعتت امنإ فيلكتلا ةقيقح»

 ةيضابإلا نأ ىلع ءانب ؛اذه .'ة»ااهدابجيإو لاعفألا ثودحب قلعتت امنإ ةيردقلا

 اهم بستكم دبعلاو ،ةعاطتسالاو ةردقلا هنمف .ىلاعت هلل لاعفألا قلخ نأ نوري

 .ارايتخاو ارادتقا دبعلل لاعفآلا نوبسنيف ةلزتعملا امأو .رايتخالاب

:3 

 .ةداعلا فالخ ىلعو ةقشم ىلع همشمجت :ءىشلا فلكتو .هيلع قشي امب هرمأ :افيلكت هفلك )1

 . .3916 :5 .بَّرَعلا ناسل روظنم نبا ح
 .8 .قئاقحلا ةلاسر يداربلا 2

 .102 ،تالاؤسلا ،يفوُسلا 2
 .8 قئاقحلا ةلاسر يوارلا )3
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 2 ريستتلاذاهتجا :يفاقلا بآلا

 :يفيلكتلا مكحلا موهفم -

 ذح» نأ ركذ ذإ ،يبئزوعلا دنع اهدجن ةيفيلكتلا ماكحألا فيراعت مدقأ

 .هانعم يف مزاللاو متحلاو ضرفلاو .لدب ىلإ هكرت نوكي ال ام بوجولا
 .هكرت نم لضفأ هلعف ام :هيلإ بودنملاو

 ام زئاجلا نإ :ليقو .هنم عنملا عمسلا يف الو لقعلا يف سيل ام :زئاجلاو

 نم لضفا هلعفو ،زئاج هيلإ بودنملا نأل "رظن هيف اذهو .ءاوس هكرتو هلعف
 .هكرت زوجي الو زئاج بجاولاو ،هكرت

 هلعف زوجي ام :ليقو .هكرت ىلع بقاعي الو هلعف ىلع باثي ال ام :حابملاو
 الو .لعفي ال نأ هلو حلصألا لعفي نأ هل ىلاعت هللا نأل ،رظن هيفو .هكرتو
 .(!)!حابم هلعفل لاقي

 .اهضعب ىلإ هجوملا دقنلا يفو فيراعتلا هذه يف ىمالكلا رثألا رهظيو

 .اعت هللا لاعفأ يف حلصألا ةياعر ةيضقو ،دابعلا لعف ىلإ هللا لعف سايقك
 فرعف ،ينآلجراَولا بوقعي يبأ ىدل ةققدم فيراعتلا ترقتسا مث

 .باقع هكرت يفو باوث هلعف يف ناك ام» هنأب بجاولا

 .باقع هكرت يف سيلو۔باوث هباستكا يف ناك ام بودنملاو
 .باقع هكرت يف سيلو باوث هلعف يف سيل ام حابملاو
 .باقع هلعف يف سيلو ،باوث هكرت يف ام هوركملاو
 .باقع هلعف يفو ،باوث هكرت ين ام مارحلاو

 هنأو ؤبودنملاو ضرفلا نيب ةلزنم بجاولا لعجي نم ةمث نأ ىلإ راشأو

 .ننسلا دكوأ هب دصقي

 اولاق هذافنإب هيف اورمأ امف .ءاهقفلا تاعضاوم نمف دسافلاو حيحصلا امأ
 .2دساف اولاق هتداعإب هيف اورمأ امو حيحص

 ديعس خيشلاك ،ينآلجراَولا دعب نوقحاللا راس جهنلا سفن ىلعو

` 

 .252 /251 :2 ثءايضلا ©ىبئوعلا _)1

 .39 /38 :1 ،لدعلا ،ىنآلجراولا _(2
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 عرتلا مكحلا ةنرلن :جلا صقلا 7

 .02يملاسلاو.يخاّمشلاو &(©!)يبرجلا

 ةقيقح نأب" ،حيبقتلاو نيسحتلا نيبو ةيعرشلا ماكحألا نيب يداربلا طبريو

 وهف رمأب ردص نإف ،اهب رداصلا لجو زع هللا باطخ ةيعرشلا ماكحألا

 عرفتيو .ةحابإلا وهف رييختب ردص نإو ،ميرحتلا وهف يهنب ردص نإو »ضرفلا
 .ا3)«اةهاركلا يهنلا نع عرفتيو رمألا نع بذنلا

 ام ةهاركلا ةقيقحو ،هكرت نع هلعف عرشلاب نسح ام بدنلا ةقيقحوا»

 هكرت عرشلاب ىواست ام ةحابإلا ةقيقحو .هلعف نع هكرت عرشلاب نسح
 .(4)«هلعفو

 .عرشلا هحبق ام حيبقلاو .عرشلا هنسح ام انلوصأ ىلع نسحلا نأ دكؤيو

 .؛5كلذ نم ءىش يف لقعلا ىلإ تافتلا الو

 بجاو كانهف بوجولا تاجرد نيب زييمتلا ىلإ ةيضابإلا روهمج بهذو
 .06)ةزانجلا ةالصو رتولاك ينظ بجاوو ؛سمحخلا تاولصلاك .هب عوطقم

 يبأ دنعو ،يعفاشلا دنعو اندنع بجاولا وه ضرفلاو» :يملاسلا لاق

 .(7«انباحصأ بهذ هيلإو ،مزلأ ضرفلاو مزال بجارلا دمحأو ةفينح

 هلعف ام مهدنع بجاولا نأل ،ةبجاو ننس :ةرابع مهبتك يف درت كلذلو

 .نآرقلاب تباثلا يعطقلا رمألا وه ضرفلاو .ةنسلاب تبثف ،هب رمأو ةث لوسرلا

 .08هكرات بقاعيو هلعاف باثي امهالكو

 لوسرلا نع ءاج امو ،ضرف وهف باتكلا نع ءاج ام :ةرابع دجن انايحأو

 .ظ111 باوج ،ىبرجلا ديعس ۔(ا
 :2 ةعلط ،يملاسلا- .دعب امف 2 ©ينجاويتلا ينهم قيقحت رصتخملا حرش ،يجخاُمشلا _(2

 .24 :1 .لامألا جراعم 7
 .8 .قئاقحلا ةلاسر ،يواربلا (3
 .8 .قئاقحلا ةلاسر "يداربلا (4
 .9 /8 .قئاقحلا ةلاسر ،يدارَبلا (؟
 .222 :1 دعاوق ،ىلاطيجلا ۔_(6
 ،يسخرسلا - .140 :1 5ماكحإلا .يدمآلا :اضيا رظني - .24 :1 ،لامآلا جراعم "يملاسلا 7
 ةاكزو ضرف لاملا ةاكز ةيفنحلا دنعو .91 :1 رظانلا ةضور .ةمادق نبا- .110 :1 عىسخرسلا لوصأ
 .2 :2 ،عئانصلا عئادب ،يناساكلا :رظني بجاو سأرلا ةاكز وأ رطفلا

 .1 _(ققحلا شماه ( عضولا ۔ينوانجلا _)8
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 73 ريتاذاهتجا:يناثلا باتلا

 .(!)رثأ وهف لدعلا ةمئأ نع ءاج امو .ةنس وهف ةف
 :مهلوقب هنع اوربعو .بودنم وه ام هنمو ،بجاو وه ام لوسرلا ةئَس نمف

 ذخألا \ةضيرف ريغ يف ةنسو .ةئيطخ اهكرتو ىده اهب ثخألا ةضيرف يف ةنس

 . .2)ةئيطخب سيل اهكرتو ةليضف اهب
 .ليزنتلا نم ضرف ةالصلا يف ةبعكلا ىلإ هجوتلا نأ كلذ ماكحا نمو

 نابجاو امهف ©قاشنتسالاو ةضمضملا ة هللا لوسر رسو .كلذك ءوضولاو

 دعب الإ ءوضولا زوجي الف ةساجن لك نم ءاجنتسالا نس امك .امهكرت عسي ال

 .(3)ءاجنتسال |

 ننسو ،تادكؤم ننسو تابجاو ننس ؛ماسقأ ننسلا ةالص :اولاقو

 .(4)تابغرم

 ننس ناتتخالاو مجرلاو رترلا» :لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ىورو
 .ا5)اتابجاو

 ريخ ةسداس ةالص مكداز هنا نإ» :هباحصأل ه ىبنلا لوقلف رتولا اماف

 .6 رتولا يه 3معنلا رُمح نم مكل

 رصقت ىرخأ ةلدأل ؤ بجاو ريغ رتولا نوك يلع نب ىسومو عيبرلا حجرو
 .(7سمخ يف ةضورفملا تاولصلا

 .17 :1:طم =.و11:خم ةريصبلا مصألا-.15 :3 ءايضلا ،يبئوَعلا _(1
 .ظ8 ةنوزخملا فحتلا ،يتازملا 2

 .و 0 3معنلا غوبس ،لوهجع-.4 /113 ثةيفاصلا ةنونيدلا .حتف نب سورمع -)3

 .101 عضولا ،ينوانجلا _(4
 .51ص ث !ج .192 ثيدح .29 باب .حيحصلا عماجلا ،عيبرلا _-(5

 .. ِ , .51]ص . 1 ج . 192 ثيدح .9 باب .حيحصلا عماجلا ،عيبرلا _6

 مكل ري يهو ةلنصي كمأ ذق لَجَو زَع ةللا نإ» :يودعلا ةفاذح نب ةجراخ نع ننسلا بتك يفو
 هرْجقلا عوط ىإ ءاتثَمْلا نب اميف مكل اَهَلَعَجَق رثولا يهو معنلا رمخ نم
 .1083:ثيدح لئاو نب ركب ثيدح امأو رتولا باتك مكاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا

 .1590:ثيدح شرتولا يف باب "ةالصلا باتك ،ىمرادلا ننس
 .1221:ثيدح ۔رتولا بابحتسا باب .رتولا باوبأ عيرفت باب.ةالئصلا باتك .دواد يبأ ننس

 .1164:ثيدح شرتولا يف ءاج ام باب ،ةالصلا ةماقإ باتك هجام نبا ننس
 .ةنسلا بتك يف ةرتاوتم اذه يف ثيداحألا _(7

 .51صص “ !ج .192 ثيدح .29 باب .حيحصلا عماجلا ،عيبرلا
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 يرلا مكحلاةرلتت :جلا لصلا

 ناك هلحتسا نإف قساف هنأ ضرفلا وأ يعطقلا بجاولا كرات مكحو

 .0اكلذك سيلف يعطقلا ريغ كرات امأ .اكرشم
 امهعمجي ذإ نافدارتم بجاولاو ضرفلا نأ ىلإ ةيضابالا ضعب بهذو

 .(2امهكرت نم باقع

 ضرف :نيهجو يف اهلك دابعلا لاعفأ دمحأ سابعلا وبأ رصتخا امنيب اذه
 .(3)لفنو

 امنيب.هكرتب مازلإلل مارحلاو {هلعفب مازلإلل بجاولا لمشي ضرفلا ناكو
 .هكرت يف بيغزتلل ةوركملاو ،هلعف يف بيغزتلل بودنملا لفنلا لمشي

 .بودنملا ةبتر ىلإ ةينلاب يقتريف حابملا اما
 لكو ةعاط ةدابع لكو "ةدابع برقت لك» نأ رابتعاب رمألا حضتيو

 .عاطأ دبع نم لك اندجو انأل ةدابع ةعاط لك سيل نكلو .ةدابع هلل ةعاط

 .(4)(دبع عاطأ نم لك سيلو

 .مالكلا ملعو لوصألا جزامتل رخآ هجو مارحلاو بجاولا فيراعت يفو
 باقع هكرت يفو باوث هلعف يف ناك ام» هنأب بجاولا ينالجراَولا ددح دقف

 هكرت يف ناك ام .سكعلاب مارحلاو ،هكرت ىلع بقاعيو هلعف ىلع باثي ام وأ
 .(5)ا(هلعف ىلع بقاعيو هكرت ىلع باثي ام وأ باقع هلعف يفو باوث

:3 

 .46: ثيدح . مالسإلا نم ةاكرلا : باب ناميإلا باتك .يراخبلا حيحص

 .37:ثيدح مالسإلا ناكرأ دحأ يه ىتلا تاولصلا نايب باب ،ناميإلا باتك & ملسم حيحص

 449 :1 .عماجلا ةكرب نبا :رظني :لوق لك ةلدأو 5رتولا ةالص مكح ف ةيضابإلا فالتخا لوحو

 .ججحلاو لئالدلا يمرضحلا - .433 :2 .عماجلا رفعج نبا - .588 =587 = 581 = 580 =

 .8 ،ديحوتلا ةمدقم .عيمج نبا- .7 ربس ينايسولا- .ظ 5

 نيب ةيفنحلا زييمت ليلحتلاب يعيطملا تيخب دمحم لوانت دقو- .220 :2 ،ةعلط .يملاسلا 1

 هيلإ بهذ ام وهو .همدع وأ رفكلاب مكحلا ىلع امهدحأ راكنإ رثأ ثيح نم بجاولاو ضرفلا

 امف 76 :1 ،يونسألل لوسلا ةياهن شماه ىلع لوصولا ملس يعيطملا تيخب دمحم- .ةيضابإلا
 .لعب

 .94 ديحوتلا ةمدقم حرش ،يجخاُمشلا 2

 .ظ87 ٬دابعلا لاعفأ نييبت دحأ سابعلا وبأ -(3

 .ظ171 ... معز نم ىلع درلا ،ليغنز نب ديعس _(4
 ،باوج ،يبرجلا ديعس-.101 ،عضولا .ينوانجلا- .39 /38 :1 ثلدعلا .ينالجراولا ۔(5
 .217 :2 ،ةعلط ،يملاسلا-.94 ديحوتلا ةمدقم حرش ،يتالتلا-.ظ111
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 2 ريتلاذاهتجا :يناتلا باللا

 ىلع باقعلاب دعوأ ام» هنأب مارحلا فيرعت يف الوق يجخاُمشلا دروأو

 نم لك ىلإ هجوتي ديعولا نأ نم هنايب ىلإ ةكرب نبا قبس ام وهو ،!»اهكرت
 ةبوقع اورذحي نأو ،مهبر ةيصعم اوقتي نأ سانلا ىلع بجاولاف .مارحلا بكر

 .(2)هطخس

 نأل ،يعرش بيترت وه امنإ ،ءازجلاو لعفلا نيب يلقع موزل ةمث سيلو
 اباوث عئاطلل نأ ىلع ةرتاوتم ةرفاضتم لوسرلا ثيداحاو نآرقلا تايآ

 سفنب ةعاطلا ىلع باوثلل اقحتسم نكي مل بجاولاب ىتأ نمف .اباقع يصاعللو
 هللا لدعب ديعولا هلان مراحملا حرتجا يذلاو .هتمحرو هنلا لضفب لب ،لعفلا

 .هتمكحو
 اهنم راتخاو ةيفيلكتلا ماكحألا فيراعت دروأ يلازغلا دماح ابأ نكلو

 ماجحإلاو مادقإلا هيف ىوتسا امف .ةيمالكلا تاضارتعالا هب ىدافتي افيرعت

 نإف .ابودنم ناك هكرت ىلع باقعلاب رعشي ملو هلعف حجرت امو ؤاحابم هامس

 وهف هكرت ىلع باقعلاب رعشي ملو هكرت حجرت امو ،ابجاو يمس باقعلاب رعشأ

 .0ة)روظحملاو مارحلا وهف رعشأ نإو ،هوركملا
 ذإ ،ديعولا نيبو مارحلا لعف وأ بجاولا كرت نيب طبر نم ىلع ةرو

 .(4)هبقاعي الو هبحاص نع هنلا وفعي نأ روصتي
 يتلا صوصنلا دهاوش نم وه لب ءايلقع افيرعت سيل اذه نأ عقاولاو

 .باقعلا ةيصعملا ىلعو باوثلا ةعاطلا ىلع بترث
 نأ نع الضف ‘صنلا دورو عم لقعلل لامعإ نايبلا اذه دعب جرحتلاف

 طورشلاو عناوملا نأل ،دارفألا ىلع هذافن ةرورضلاب ينعي ال ماعلا مكحلا
 ايندلا رومأ يف ءاوس ؛صاخشألا ىلع مكحلا يف اهرابتعا اهل فورظلاو دويقلاو

 .ةرخآلا رومأ ما

 .94 ،ديحوتلا ةمدقم حرش ،يجاُمنشلا _(1
 .320 /318 :2 ،عماجلا شةكرب نبا _(2
 .28 /27 :2 ،ىفصتسملا ، ىلازغلا _(3
 .66 :1 ،ىفصتسملا ،يلاَرَعلا _(4
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 3: ئىعرتلا مكحلا ةيرظن :ميرلا لصفلا

 :بجاولا ماسقأ نم -

 :اهنم .ةفلتخم تارابتعاب نويلوصألا اهب ينع ةديدع ميساقت بجاولل

 :يئافكلا بجاولاو ىنيعلا بجاولا =ا

 بجاوو ينيع بجاو ىلإ فلكملاب هقلعت ىلإ رظنلاب بجاولا مسقني
 .يئافك

 الو نيفلكملا نم درف لك نم هلعف عراشلا بلط ام وه :ينيعلا بجارلا٤ه

 تامرحملا بانتجاو .جحلاو ةاكؤلاو ةالصلاك رخآ نع هب فلكم مايق ئزجُب

 ةباينلا هيف ئزج تابجاولا نم اعون ةمث نأ ىلع .شةدرمخلاو ابرلاو انزلاك
 ةالصلاك ةيندبلا تادابعلا وهو ةباينلا لبقي ال اعونو .ةيلاملا فيلاكتلاك

 بناجو يندب بناج ،نابناج هل ام وهو ،ةرورضلا دنع اهلبقي اعونو .موصلاو
 .(2) جحلاب امئاد هل لئميو يلام

 نم ىلإ رظن ريغ نم هلوصح عراشلا بلط ام وه :يئافكلا بجاولا
 .نيقابلا نع ىزجأ ضعبلا هب ماق نإف ،نيفلكملا مومع ىلإ هجوم وهف .هب موقي

 هذه نم ريثك ديدحتو ىئافكلا بجاولا نع ثيدحلا ةيضابإلا لوانت دقو

 باطخلا لهو ؤبجاولا اذهل ةيعرفلا ثحابملاب اونعُي ملو ،اهَماكحاو تابجاولا
 .ةيعامتجالا نيبطاخملا ةئيه ىلإ مأ ؟ مهبم ضعب ىلإ مأ درف لك ىلإ هجوم هيف
 .03)؟عيمجلا ىلإ مأ

 ىلع عقي بجاولا اذه كرت دنع مثإلا نأ هيلع اقفتمو احضاو ناك نإو

 ينغي "يئافكلا" حلطصمو "ضعبلا ىلع ذيفنتلاو عيمجلل باطخلاف .عيمجلا
 .ةموسحملا ةيضقلا هذه يف لدجلا نع

 صاخلا هيف ئزجيو ،ماعلل همازلإ نوكي ام ضورفلا نم نأ يتازملا ركذو

 نآرقلا ملعتو .داهجلا اهنم اودروأو .اهب مقي مل نمع ىزجأ ضعبلا اهب ماق اذإ

 مهيلع ةالصلاو ،مهنيفكتو ىتوملا لسغو ثةعامجلا ةالصو هكةنسلاو

 .60 :1 ثهقفلا لوصأ ،يليحزلا .)1

 .61 /60 :1 ،هقفلا لوصأ ،يليحزلا _(2
 .64 /62 :1 ،هقفلا لوصأ يليحزلا _(3
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 هنأل ةمعن رفك () اورفك سانلا عيمج اهكرت ول ضئارفلا هذهف .مهتاراومو
 .ةريبك باكترا

 ردق نامز لك يف بجاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا كلذكو
 وا ناسللا وأ ديلاب تق لوسرلا اهنيب دق يهنلاو رمألا تاجردو .ةقاطلا

 . ةيافكلا ىلع ضرف وهو .بلقلا
 .يارلا لهأ رظنب نيملسملل مامإ ةيلوت يهنلاو رمألاب مايقلا مامت نمو

 اذهب موقي ىتح .ةعاجشلاو ،ةوقلاو ،عرولاو ،ماكحألاب ملعلا هيف ىعاري

 .3 بجاو وهف هب الإ بجاولا متي ال امو .هوجولا ريخ ىلع بجاولا
 هللا ضرفل اندنع ضرف ةمامإلا دقع» ناب بجاولا اذه يطوثشلملا دكاو

 اهلهأ يف اهعضوو اهعضاوم نم قوقحلا ذخأو ،لدعلاب مايقلاو ،يهنلاو رمألا
 اهب الإ متت ال اهيلع عمجملا ةريثكلا ضئارفلا تناك املو ...مهب هلا رمأ نيذلا

 ضرف وهف هلمعب الإ ضرفلا متي ال ضرف لك نأل ؛اهلثم ةضيرف اهنأ حص

 اهلثم ضئارف يهف كاهب الإ متت . تلا ةالصلا فئاظو لثم .هنم مظعأ وأ 7

 هللاب رفكو ريبك يهنلاو رمألا م ا عييضت ناو .كلذ هابشأو دسجلاو بايثلا ريهطتك
 .ةنسلاو باتكلا نم مكحلا اذهل ةريثك ةلدأ ركذو .اذف هلوسر ةنسو هباتكو

 :عسوملا بجاولاو قيضملا بجاولا =ب

 عسي دق ددحملاو ددحم ريغو ددحم ىلإ نمزلا ىلإ رظنلاب بجاولا مّنسق
 اموص الإ رهشلا عسي ال ،ناَّضَمَر رهشك قيضم وهف هدحو هنم ادرف ز تقولا
 .ادحاو

 كلذو كعسوم وهف بجاولا اذه نم درف نم رثكأ تقولا بعوتسا اذإو

 .تاولصلا تاقوأك

 ئزجي ال نكلو .هلثملو هل تقولا عستي ذإ .نيَهَبَشلا اذ ىعدي عون ةمثو

 -۔ظ26 ،ةنوزخملا فحتلا ،يتازملا-.278 :2 ،عماجلا رفعج نبا-.362 :1 ،عماجلا ،ةكرب نبا _(1
 .290 ،ينجاويتلا ينهم قيقحت رصتخملا حرش ،يجخاًمشلا-.14 :1 ءةريصبلا مصألا

 .11 ماكحألا .ينوانجلا-.ظ26 فحتلا ،يتازملا _(2

 :رظني ،هب الإ بجاولا متي ال ام ةدعاق ليصفت لوحو .18/17 ،ماكحألا ،ينوانجلا _(3
 .72 /71 :1 ىفصتسملا ،يلاَرَغلا-.112/111 :1 ،لدعلا .ينالجراولا

 .و11 /ظ0 ،نيدلا لوصا . ۔يطونئنملا _ )4
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 ىرشلا مكحلا ةرظن :علل لصفلا

 همايأ يف الإ ىدؤي ال هنكلو ‘تامولعم رهشأ هنمز .جحلاك دحاو الإ هيف

 .0!)قّيضملا بجاولا ىلإ لوؤيف ‘تادودعملا

 ال امب فيلكت هنأل ،لعفلا ءادأ نع قيضأ تقولا نوكي نأ حصي ال امك
 .2)ىلاعت هللا ةمكحل فانم وهو "قاطي

 بجاولا ناش يف ةيفنحلا نيبو نيّنلوُصأآلا روهمج نيب ةعبوز تراث دقو
 هازجأ هلعف ىتمف .ءاداو بوجو تقو هلك هتقو نأ ىلع روهمجلاف ،عّنسوملا
 .(ة)اقافتا ةيضابإلا يار اذهو .عامجإلاب بجاولل العاف ناكو كلذ

 وهف هلبق امو ڵبوجولا تقو وه تقولا رخآ نإ اولاقف ةيفنحلا فلاخو

 زاج ام لفنلا نأل ضرفلا هب طقس الفن ناكل ذئنيح هلعف ولو .بجاو ريغ
 .تقولا لوا يف هكرت زوجي عسوملا بجاولاو ،هكرت

 قيضي ىتح هدعب لعفلا ىلع مزعلاب طورشم كرتلا اذه نأب بيجأو
 ىلع مزع الب ادبأ هكرت زوجي ذإ كلذ فالخ لفنلاو .كرتلا هعسي الف تقولا
 .لعفلا

 بوقعي وبأ اهيلع بقعو ىودج نود ،ةيضقلا هذه لوح شاقنلا دتحاو

 امنإو دحاو ىنعملاو ‘تاطلاغملا الإ ةلأسملا هذه يف سيلا هنأ ينالجراولا

 .'ه)اظافلألا يف فالتخالا

 نأ ربتعا ذإ ،ةفينح يبأ يار ىلع درلا يف ةداح رفعج نبا ةجهل تناكو

 ةجحو ةنسلاو باتكلا يناعمل ينانلا ليواتلا لالض نم ءهيلإ بهذ ام
 .(اك)لوقعلا

 رثألا ليبس قيضملا بجاولاو عسوملا بجاولا باب يف ةيضابإلا كلسو
 لهجلا هعسيو ملعلا هعسي تقولا لوأ يف عسوملاف .ميسقتلا اذهل يلمعلا

.3 

 .42 :1 ةعلط ،ىملاُسلا _(1
 .42 :1 ،ةعلط .يملاسلا 2
 -.291 ،ينجاويتلا ينهم قيقحت رصتخملا حرش ،يجخاُمشلا-.211 ،تالاؤسلا .يفوُسلا ۔(3
 .44 /43 :1 ،ةعلط ©يملاُسلا

 .100 /99 :1 ثلدعلا .ينالجراولا _(4

 -.70 /69 :1 ،ىفصتسملا "يلاغلا ةيضقلا ليصفت رظني .46 /45 :2 ،عماجلا ،رفعج نبا ۔(5
 .45 /42 :1 ،ةعلط ،يملاسلا- .97 /96 ديحوتلا ةمدقم حرش ۔يجخاُمشثلا
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 2 ريتلاذاهتجا:ينافلا باتلا
 ىود

 الو ،لعفلاو ملعلا هعسي تقولا لوأ يف قيضملاو .كرتلا هعسيو لعفلا هعسيو
 .0ا)كرتلاو لهجلا هعسي

 قيضملاو سصعي مل لعفي مل نإ تقولا لوأ يف فلكملل ةعس هيف عسوملاف

 .(2)مثاو ىصع هلعفي مل نإ
 قيضملل ليقو ،رفكي مل كلانه لعفي مل اذإ هنأل عسوم عسوملل ليق امنإو»

 نع مجانلا ةمعنلا رفك هب دوصقملاو .ةرفك كلانه لعفي مل اذإ هنأل ،قيضم
 .رئابكلا باكترا

 كلذ نمو ،اقيضو ةعس ضئارفلا رمأ يف طايتحالا ةداج ةيضابإلا مزتلاو

 نم ليللا ىلإ راهنلا تاولص وأ ،راهنلا ىلإ ليللا تاولص كرت نمف .ةالصلا
 .(4)ةمعن رفك رفكو لض كنايسن الو رذع ريغ

 دحأ ىلع مكحي الف ةعسلا ىلع نابجاو امه 5جحلاو ةاكزلا كلذكو

 ناك ولو .() هب صوي ملو جح وأ ةاكز نم هيلع ام ةؤي ملو تمي مل ام رفكلاب
 نأ ال ؛هنم آَربُي مل .ةنس نيعبرأ هكرتو جحلا عاطتساو ،ةردقو لام ناسنإلل

 نع ع هلآ َنإَق رمك نم : :ىلاعت هيف لاق دقف ،هيلع هضرف يردي ال وأ هركني

 ة يبنلا لعف ةعسلا ىلع جحلا بوجو ليلدو .(6)ا[97 :نارمع لآ] :ئ نيملعلا
 « نأ» سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع عيبرلا ىور دقف
 نع فلخت نم ىلع ركنأ الو .هترجه نم ججح رشع دعب الإ جحي مل ةث هللا
 .(7)«هتمأ نم جحلا

 عسي ام لئاسمب هيلع حلطصا ،بناجلا اذهب غلاب مامتها ةديقعلا بتك يفو
 نم لامعألا مأ ديحوتلا بناج يف ناك ام ءاوس ؛هلهج عسي ال امو ،هلهج

 .211 ‘تالاؤسلا .يفوُسلا _(1
 -.و6 فحتلا ،يتازملا _2
 .و171 ... معز نم ىلع درلا ،ليغنز نب ديعس -)3

 -.10/9 ،موُصلا باتك ،ينوانجلا۔.ظ26 فحتلا ،يتازملا-۔.111 كةنونيدلا سورمع ۔_(4
 .236 :1 .مالسإلا دعاوق ۔يلاطيجلا

 .63 مئاعدلا رظنلا نبا-.ظ6 فحتلا ،يتازملا _)5

 .ظ1 باهولا دبع مامإلا لئاسم باهولا دبع مامإلا _۔6

 .104 ص .2ج .393:ثيدح .1 باب حيحصلا عماجلا ،عيبرلا _)7
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 ىعرشلا مكحلا ةيرظن :مب عزلا لصفلا 7

 .تامرحملاو تابجاولا

 رئاسو .كلذك كرشلا كرتو غولبلا ةعاس لوأ قيضم بجاو ديحوتلاف

 اهلهج عسي تامرحملا رئاسو .اهئادأ ناوأ نحي مل ام اهلهج عسي ضئارفلا

 .(!ناسنإلا اهفرتقي مل ام اضيا

 .ديحوتلا وه تاضورفملا نم اقَضُم همازلإ ناك يذلا امأ» :يتازملا لاق
 ،قّيضم همازلإ ههابشأو اذهف .بونذلا عيمج نع فكلاو "ةوادعلاو ةيالولاو

 .لاوحألا نم لاح ىلع كرتلا هعسي الو

 دضو .ضئارفلا نم ضرف اهلعف نأ امك ©بونذلا نم بنذ ةبوتلا كرتو»
 نم هريغك سيل قّيضم اهمازلإ ةبوتلاو .هكرت بنذ لك دضو ،هكرت ضرف لك
 .'3)اةعاطلا لاصخ نم ةلصخ ىهو ‘تاعسولملا ضورفلا

 :ريحملا بجاولاو نيعملا بجاولا =
 مايصلاو ةلئصلاك اهنيعب هلعف عراشلا بلط يذلا وه نيعملا بجاولا

 رمأ اذإ كلذكو .كلذب الإ فلكملا ةمذ أربت الو ،هنيعب هؤادأ بجيف .جحلاو

 دنع قتعلاب رمأ ،هتارما نم رهاظملاك ،انّيعم ابجاو ناك بيترتلا ىلع ءيشب هنلا

 وهف ،عيمجلا نع زجعلا دنع ماعطإلابو ،اهمدع دنع مايصلابو ،ةبقرلا دوجو
 .(4هنيعب دحاو اهنم هيلع بجاولا لب كريخ ريغ

 كلذو ،نايعأ ةدع نيب رييختلاب هلعف عراشلا بلط ام رّيخملا بجاولاو

 .[89:ةدئالا] ه َيككَسَم ةَرَكَع ماكمإ إ رهنرلمكفالت :ىلاعت هلوق يف نيميلا ةرافكك

 .هنيعب دحاو اهنم دوصقملا لهف .ةرافكلا بجاو يف نايعأ ةدع ةيآلا تركذ ذإ

 ؟اهنيب رييختلاب وأ

 .نيعم ريغ دحاو اهنم بجاولا نأ يف روهمجلا عم ةيضابإلا فلتخي مل

 بجوأ يذلا عراشلا باطخ ماد ام .ءاشي اهياب نايتإلا رايتخأ ةيرح فّكمللو

 كلذ نيب ةافانم الو .اهنايعأ نيب رايتخالا هحنم يذلا وه ،ةرافكلا هيلع

 .97 ,6 ديحوتلا ةمدقم ؤعيمج نبا .)1

 .ظ26 فحتلا ۔يتازملا _2

 .ظ26 6فحتلا يتازملا _(3
 .2 تالاؤسلا ،يفوُسلا _(4
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 72 ريتلاذاهتجا:يناثلا باتلا

 هنع هب طقسو “©بجاولل ءادأ ناك اهنم هاتأ امو .‘!)رييختلا اذهو بوجولا

 .تاعوطت يقابلا ناكو دحاوب هنع ضرفلا طقس اعيمج اهلعف نإو ضرفلا
 يفاني مهدنع رييختلا نأل ،ريخملا بجاولا يفن ىلإ ةلزتعملا بهذو

 ناب ينالجراّولا مهيلع ةر دقو .تاهجلا فالتخال ميلس ريغ وهو ،بوجولا
 اذه در يف يلازغلا ضافأ امك ،اةااهنم دحاوب ال 5اهلك اهكرتب قلعتي باقعلا

 بجاولاب فيلكتلا زاوج ىلع ةيعرشلاو ةيعقاولا ةلثمألاب الدتسم لوقلا
 ةمامإلا ديلقتو ©نيبطاخلا نيفكلا دحأ نم ةأرملا جيوزت بوجوك كلذو ،ريخملا

 .لاعت هللا ملع يف نّيعم بجاولا اذه نإ مهلوق ىلع ةرو .اهل نيخلاصلا دحأل
 دابعلا ملع يف بجاولاو .هنلا ملع يف امب ال مهملع يف امب نوفلكم دابعلا ناب
 .(4)هنلا ملع يف امل افالخ ريخ لب ،نيعم ريغ

 نيب رييختلا اهرهشأ ،ريخملا بجاولل ةديدع جذامن يضابإلا هقفلا يو

 حيرصلا نآرقلا صنب تبث يذلا ةرافكلا لاصخ
 هل نأ .هذه وأ قلاط تنأ :هيتأرمال لاق لجر يف اولاق قالطلا باب يفو

 ةدحاو ىلع قالطلا عقيف ةرافكلا لاصخ ىلع اسايق امهادحإ قيلطت يف رايخلا

 اعيمج امهنإ :لاقف عيبرلا كلذ يف فلاخو .اهنييعت يف رايتخالا هلف ،اهنيع ريغب
 . (5)قلاوط

 ةقفن نع جوزلا زجع اذإ ،راسعإلا ببسب نيجوزلا نيب قيرفتلا اوزاجاو
 ةارملا تبلطو .هيلإ مكاحلا لصي ال ثيح هلام اهنع بيغو ،اهتوسكو هتجوز

 شرنو :ىلاعت هلوق كلذ ىلع مهججح نمو .كلذ اهل ناك ،قارفلا

 :ار كاحمإَكل :هلوقو .[19:ءاسنلال فورعملاب

 نع زجع نإف ةوسكلاو ةقفنلا ةرشاعملا يف فورعملا نمو .[229 :ةرقبلا]

 ‘كلذ نيب ريغ كنأل حيرستلا ىلع رداق تناف :هل لاقي فورعملاب كاسمإلا

 .98 :1 ،لدعلا .ينالجراولا _(1
 .211 ‘تالاؤسلا ى يفَوُسلا _)2

 .99 /98 :1 لدعلا :ىنكلتراولا -3

 .68 /67 :1 ،ىفصتسملا ،يلآزمغلا _(4
 .101 100 رباج مامإلا تاباوج نم ديز نب رباج _(5
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 عرتلا مكحلا ةرت :جلا لصملا :

 ال امهدحأ نع كزجعف .امهلعفب ارومأم تنك!اذإ .هيلع ردقت ام امهنم تآف
 .ةنيميلا ةرافك يف ريخملاك ،هب ترمأ يذلا يناثلا لعفلا طقسُ

 يصوملا نكلو ،ةبجاولا ةيصولاب لوقلا ىلإ ةيضابإلا بهذ ةيصولا ينو

 ىلأ هللأ لامت نيت مهناو ل :ىلاعت هلوقل ،ثلثلا زواجي مل ام اهيف ريخ
 ءاش نإ .دودحم ءيش هيف سيلو بجاو ءاطعإلاف .[33:رونلا]ةم مكنا

 ةبجاولا ةبقرلاب هيبش وهو .رثكأ وا سمخلاب ىصوأ ءاش نإو ،سدسلاب ىصوا
 روعأ وأ ةكرشم ةبقر ةزاجإ ىلإ بوبحم نب دمحم بهذ دقف راهظلا ةرافك يف
 اهيرتشي نأ نيب ريغ وهف ؛ةبقرلا مسا قاقحتسا الإ كلذ يف عاري ملو .نيعلا
 .0ق)رانيد ةئامب وأ رانيدب

 :بدنلا اياضق نم -

 ؟ هب رومأم بودنملا له -أ
 بودنملا له ©يعرشلا رمألا ةلالدب ةلص اهل يتلا بودنملا ثحابم نم

 ؟ كلذك سيل مأ ،هب رومام

 .لاكشإلا مسحي رمألل يحالطصالا فيرعتلاو
 .4>ءاعدلا هجو ىلع ال فك ريغ لعف بلط رمألاف

 رمألا ىري نم نينلوُصألا نم نإف هيلع قفتم ريغ فيرعتلا اذه نكلو
 بودنملا نوك يف ةيضابإلا فلتخا كلذلو .لعفلا بلط قلطمل ال ؤبوجولل

 روهمجلا بهذم وهو ،هب رومأم بودنملا نأ ىلإ مهروهمج بهذف ؛هب ارومام

 رومأم ريغ هنأ ىلإ ينالجاولا بوقعب وبأو حتف نب سورمع بهذو .اضيا
 رمألا نوك حجر يزارلا نأل ،يزارلاو يخركلا بهذم وهو .اهب
 .069 بوجرولل

 .ذإ اهباوص نأ ودبيو ،اذإ :لصألا يف تدرو ۔(!
 .194 /193 :2 .عماجلا ةكرب نبا 2

 .598 /597 :2 ،عماجلا شةكرب نبا (3
 .37 :1 ةعلط يملاسلا _(4

 ةمدقم حرش =.ظ23 _(خم ) رصتخملا حرش ،يجخاُمشلا-.69 /68 :1 ،لدعلا ،ينآلجراولا _(
 .37 :1 ةعلط 6ىمزاسلا۔-8 ديحوتلا

 .ىفصتسلملا ،يلارغلا- .261 /257 :1 .صيخلتلا .ىنيوجلا- .300 :1 لوصحملا ،يزارلا _(6
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 : رييتلاذاهتجا :يناثلا باللا

 دنع عاش هنأل .(0ا)هب رومأم بودنملا نإ روهمجلا لوق يجخاُمشلا رصنو

 ةعاطلاو ةعاط بوذدنملاو .بابحتسا رمأو باجيإ رمأ نامسق رمألا نأ ءاملعلا

 .تابودنم مأ ابجاو لعفلا ناك ءاوس ،هلعاف باثيف ،رماوألا لعف
 لوق يف هب رومأم ريغ بودنملاف "يظفللا فالخلا ودعت ال ةلاسملاو

 درو ام عيمجف . .بوجرلا ىلع هلك رمأل ا الج امهنأل .ينالجراولاو سرورمع

 هف طقسأ امو . هكرات بقاعيو كضرفو مزلاو بجوأ هانعمف رَمأ ظفل هيف

 .(ةبغرو اعدو بدن لاقي امنإو .رمأ هيف لاقي الف كرتلا ىلع باقعلا
 درج مهدنع رمألا نأل روهمجلا دنع هب ارومأم بودنملا ربتعا امنيب

 . (هبلطلا

 بيقنتلاو يوغللا ثحبلاب قلعتت اهنأ ركذو ةيضقلا يف لاطأ يداربلا نكلو

 هتدئافو .امهريغو حابملاو بذنلا يف رمأل ا مكح نعو ،ناميإلاو ةعاطلا ةلع نع

 ةف لوسرلا نع اثيدح هيقفلا عمس اذإف .اعم نيلصألابو ،عورفلاب ةلص اهل
 ف رمألا لعج هب رومأم ريغ بودنملا نأو ،ثبوجورولل رمألا نأ دقتعي وهو

 باوثلاو ‘نايصعلاو ةعاطلا نم باجيإلا جئاتن ظحالو بوجولل ثيدحلا

 دقتعي نمم ناك نإو ... .خلا داسفلاو ص همدعو ءازجإلاو باقعلاو

 .171 /170 :1 ماكحإلا يدمآلا - .75 :1
 ام مازلإ هدنع فيلكتلا نأل حصألا ىلع فيلكتب سيل بودنملا نأ يجخاُمشلا كردتساو _(ا

 .98 ديحوتلا ةمدقم حرش ،يجخاُمشلا .ةقشم هيف

 نع رظنلا عطقب ،ةفلك هيف ام بلط فيلكتلا نأل ،مالك اهيف ةيضق مازلإلاو فيلكتلا نيب طبرلاو
 .همدعو مازلإلا

 =1 :اعاونأ اهلعجو .بدنلاو يهنلاو رمألاب اهتقالعو فيلكتلا يناعم شيفطا خيشلا نيب دقو
 اذهبو .ةقشم هب نوكت نأ وهو يوغللا هموهفم رابتعا نودب مازلإلا يف ةيفرع ةقيقح امإ وهف
 كلملاف ةقشم هيف ام مازلإ وه وأ =2 .هيف موزل ال ذإ 6هب فلكم ريغ بودنملاو .نوفلكم ةكئالملاف

 برودنملاو . .يهنم رومأم هنأل فلكم كلملاف ،يهنلاو رمألا وه وأ =3 .مزلم ريغ هنأل هب فلكم ريغ

 .هيرنت يهن هنع يهنم هنإف .هوركملاك بدن رمأ هب رومأم هنأل .ب فلكم

 .5 .صلاخلا بهذلا ،شيفطا

 .76 /75 :1 ىفصتسللا ،يلاَرَغلا-.ظ3 _(خم) رصتخملا حرش .يخامششلا _2

 .69 /68 :1 ،لدعلا ،ينآالجراولا 3
 ضيملاسلا-.و197 :1 ،قداصلا ثحبلا ،يدارَبلا-۔.ظ23 _(خم) رصتخملا حرش ،يجخاُمشلا _(4
 .37 :1 ةعلط
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 ىرقلا مكحلا ةرت :عبارلا لصفلا 2
 جد

 رمأ لوات بدنلا ىلإ هفرصت نئارق رمألا عم دجوو ،هب رومأم بودنملا نا

 دقتعاو ،زاجملا ىلع هيف رمألا لعجو .بغرو اعدو بدن ىنعمب ة ىنلا

 .0ادكرتلا يف باقعلا طوقسو ©لعفلا ىلع باوثلا بوجو
 بودنملا هب سبتلي يذلا بجاولا =ب
 ءابجاو لكلا حبصأ بجاولاب سبتلا اذإ بودنملا نأ ىلإ ةيضابالا بهذ

 ىلع دئازلا ردقلاو ،عوكرلاو دوجسلاو ةالصلا يف مايقلا ةلاطإ لثم كلذو

 ةلصو نيدلاولاب ربلاك ‘كلذ ريغو ميظعتلاو حيبستلاو ةءارقلا يف يناكلا
 .محرلا

 سيلو بودنم دئازلا ردقلا نأ ىلإ ةرعاشألاو ةلزتعملا بهذ امنيب

 .)ديزملا لصألا نع دئازلا ردقلا اذه زييمت نكمأ اذإ ةصاخبو .بجاوب
 قحلي ال هنأ وهو .هيلع بدنلا ةلالدل ،يارلا اذه ينالجراَولا حجرو

 .(3)اعامجإ باقع الو مول هكرات
 سيقألا هناو ،ةيضابإلا روهمج لوقب اكسمتم ،حيجرتلا اذه يداربلا ةرو

 ١ .رابتعالاو رظنلا يف ىوقألاو
 ف ةيرعشألا لوق حجر نيأ نما» :الئاق ينالجراَولا نم يداربلا بجعتو

 نم ىضم ام يف هبهذم نأ عم ،نيمكجب ةدحاو ةدابع يف مكحو .ةلأسملا هذه
 .٨«نطبل ارهظ انهاه ةيضقلا بلقف .بوجولا ىلع قلطملا رمألا نآ همالك

 هضعبو ابجاو هضعب نوكي نأ لاحمو ؤبجاو دوجسلا نأ يداربلا نيبو
 رمألا ىلإ لكلا ةبسن نأب لوقلا اذه باحصأ ةجح ىلازغلا لصفو .اةاابودنم
 نم ضعبلا زيمتي الو باجيإ رمأ وهو ،دحاو رمأ هسفن يف رمألاو ،ةدحاو
 .0ه١لاثتما لكلاف .ضعبلا

 ىلع لصاح عامجإلا نأل ةيوق ريغ يداربلا ةجحف اذه مغر ؛نكلو

 .ظ197 /و197 :1 ،قداصلا ثحبلا يداربلا _(1

 .73 :1 ىفصتسملا ،يلاَّرَغلا _(2
 .116 /115 :1 ،لدعلا ،ينآلجراولا (3
 .و245 :2 قداصلا ثحبلا ،يِارَبلا _(4
 .و245 :2 ،قداصلا ثحبلا .يداربلا _(5
 .73 :1 ىفصتسملا ،يلاَرعغلا _(6
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 7 ريستلاذاهتجا:يناثلابآلا

 اهضعب "لاعفألا نم فانصأ امهيفو ،ةاكزلاو جحلاو مايصلاو ةالصلا بوجو

 لب ،يدارَبلا يارل ملسن الف .بودنم اهضعبو ؤبجاو اهضعبو نكرو ضرف
 .مسالا هيلع قبطني ام لقأ الإ بجي ال ذإ ،ينآلجراولا هيلإ بهذ ام حجارلا
 .بدن يهف ىندألا دحلا ىلع ةدايزلا اما

 :بجاو ىلإ بودنملا بالقنا =ج
 عوطتلا موزل يف اذه ىلجتيو نايحألا ضعب يف ابجاو بودنملا بلقني دق

 ريمأ عوطتملا نأ ىري ميضع ؛ناقيرف ةيضقلا هذه ءازإ ءاهقفلاو .هأدب نمل
 هل هانمزلأ اثيش هسفنل مزلا نم نأ ىري ضعبو اهسفن

 .يناثلا قيرفلا عم ةُيرضابلاو .هيلإ بهذ اميف هتلدأ 7

 يفف = .ةدعاقلا هذه ىلع ةجرخ ةديدع لئاسم ةيهقفلا مهتاداهتجا يو

 حبصي ىتح ليللا نم مايصلا هسفن ىلع بجوي لجرلا نع :ةيفاصلا ةنونيدلا

 ىلع هبجوا هنأل .هلدب همزليف هموص لطعي ام هراهن يف هيلع يتاي مث ،امئاص
 .هسفن

 مايقلا هسفن ىلع بجوأ دقف شةلفان ةرمع وأ ةلفان جحب مرحأ نمو =

 اميف ةرافكلا نم هيلعو .اهلك دهاشملا روضحو ،كسانملا نم غارفلاو ،هعيمجب
 .ضرفلا بحاص ىلع ام بيصي

 ام هيلع لخد مث د رهاط دسجو ةرهاط بايثب ةلفان ةالصب مرحأ نمو =

 نم امأو :ةلفان تناك نإو ،اهبجوأ هنأل ،اهلدب هيلع ناك ةلفانلا هتالص ضقني

 يف لخدي مل هنأل .هيلع ةداعإ الف ،ركذف ءوضو هيلع وأ سجن بوثب اهمرحا
 ةداعإ الف حبصأ ىتح بنج وهو ليللا نم مايصلا دقع نمك وهو ؛ةًلئصلا
 .'!)ةيضاَبإلا دنع مايصلا ينانت ةبانجلا نأل ،ارطفم حبصأ هنأل ؛هيلع

 ١ :؟يعرش مكح حابملا له -
 اهنيب نمو ،ةسمخ ىلإ ماكحألا ميسقت عم اضراعتم لاؤسلا اذه ودبي دق

 ةحابإلا نأ ىلإ اوبهذو ،ةيضقلا هذه اوراث ةلزتعملا ضعب نكلو .حابملا مكح
 كلذو كرتلاو لعفلا نع جرحلا عفر حابملا ىنعم ذإ .يعرش ال يلقع مكح

 .عمسلا لبق تباث

 .202 ،ةيفاصلا ةنونيدلا سورمع ۔(1
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 ىرشلا مكحلا ةيرظن :علل لصفلا :

 مكح ال عرشلا مكح هعجرم ناك عرشلا دعب تباثلا فصولا نكلو
 لوق ،ديعو الو دعو الو ‘هيلع رزو الو هيف رجأ ال ام حابملا انلوقف .لقعلا
 .ةينلا نع درجت اذإ ،هكرت يف الو هلعف يف باقع الو باوث ال هنإ ذإ ؛ميلس

 ةينلابو ،اهرجا اهل ةعاط برقتلا ةينب نوكيف ،مكحلا هقحل ةينلا هتنراق اذإ نكلو

 .(!)اهيلع رزؤي ةيصعم ودغي ةئيسلا

 يقتلا ةينب هلكا نمو ،بيثأ .ةدابعلل يقتلا هب ىونو ماعطلا لكأ نمف
 ةعاط :نيمسق دبعلا لعف يمدكلا مامإلا لعج كلذلو .بقوع ،ةيصعملا ىلع
 .ا2لامهدحأ نم ولخي ال ،ةيصعمو

 ءاج املو ،عرشلا دورو لبق ايلقع امكح ناك .ةيلصألا ةحابإلاب مكحلاو
 صنت ةلدأ نم ةنسلاو نآرقلا ف امع الضف ،ايعرش امكح راصف هتبثأ عرشلا

 اَمَو تمتأ ىفام ركلَرَحََو َرَحَسَو ) :ىلاعت هلوقك .ءايشألا نم هنع وفعملا ةحابإ ىلع

 ةمحر ءايشأ نع مكل تكسو» ة :هلوقو .[13:ةيناجلا] هي ُهَنَي ايج ضا ىف

 .)اهنع اولأست الف نايسن ريغ مكب
 ىلع عمسلا لدف» ايلقع ال ايعرش امكح حابملا توبث يلازغلا ررق اذهلو

 ليلد اذهو .ريحم هيف فلكملاف ،كرتلا بلط الو ،لعفلا بلط هيف دري مل ام نأ

 نم هيلع الولدم الإ لعف ىقبي الف ،لاعفألا نم ىهانتي ال اميف مومعلا ىلع
 .(4)«عرشلا نم هتحابإ نوكتف .عرشلا ةهج

 يخيرات مكح هنإ لاقي نأ حلصي هنكلو يلقع مكح ةيلصألا ةحابإلاف

 .يعرش مكح حابملا نأ الإ قبي مل عرشلا دورو دعبو

 .ةايحلا تالاجم لك مالسإلا لومشل حيحصلا روصتلاو قفتي ام اذهو

 .217 :2 ،ةعلط "يملاسلا-, نامع ةعبط .7 :2 ناهربلاو ليلدلا ،ينالجراّولا (!
 .218 :2 ،ةعلط "يييآسلا 2

 .193ص .1ج .980ثيدح "لامعلا زنك ،يدنهلا (3
 زع هللا نإ : ك هللا لوسر لاق : لاق , ىنشخلا ةبلعث ىبأ نع» :ىنطقرادلا دنع ثيدحلا ظفلو

 , اهودتعت الف ادودح دحو , اهوكهتنت الف تامرح مرحو , اهوعيضت الف ضئارف ضرف لجو

 .ااهنع اوثحبت الف نايسن ريغ نم ءايشأ نع تكسو

 .3853:ثيدح عاضرلا باتك ۔ينطقرادلا ننس

 .75 :1 ىفصتسملا ،يلارغلا _(4

503 
    

  



 2 ريسلاذاهتجا:يناقلا باتلا
4 

 تحت جردنت كلذبو .عرشلا مكح نع رمأ ةني الف .ةيتايحلاو اهنم ةيدبعتلا
 ملعلاو نيناوقلاو مظنلا ف ،ةايحجلا نوؤش ريوطت ف سانلا تاداهتجا تاحابملا

 ماعلا لولدملا ققحتيو .ةيبرتلاو ةسايسلاو داصتقالاو عامتجالا ف ؛ةينقتلاو

 + س ۔ سس ے, ش س . رم ,موص ص
 ىايحمو ىكششَو الص نإ لق : نارقلا صنل اقادصم ؛مالسإلا يف ةدابعلل

 .[162:ماعنألا] : لعل بري قاَمَمَو

 يعضولا مكحلا اياضق نم -3

 :عناملاو طرشلاو ببسلا -

 مكحلا ثحابم ليصفتب ةيضابإلا ييلوصا رئاس نود يماسلا درفنا
 نع ثيدحلاك ،ةركبملا رداصملا ف اهضعب ىلإ تاراشإ تدرو نإو "يعضولا
 ىسوم نب دايح ديدحتو 6يفوُسلاو ةكرب نبا دنع ءاضقلاو ةداعإلاو ءادألا

 .طرشلاو ببسلا موهفم
 ماسقا ديدحت يف لوصألا ءاملع جهن نع يملاسلا مامإلا جرخي ملو

 .يعضرلا مكحلا ميهافمو

 ءيشل ةمالع وأ اطرش وأ اببس وأ ةلع عراشلا هعضو ام يعضرلا مكحلاف

 .0!)ءيشب ءيش لوصح قلعت هرثأ : ناك ام :وه وأ ،ةيفيلكتلا ماكحألا نم

 :عاونأ مكحلا اذهو

 ءيشلا كلذ مدهنيو .هماوق ف لخديو يشلا هب موقتي ام :نكرلا =1

 ةريبكتو .انباحصأ روهمج دنع ناميإلل نكر "نيتداهشلاب رارقإلاك ،هئافتناب
 .(2)ةالصلل نكر مارحإلا

 .)حجارلا يارلا ىلع مكحلل فّرعملا فصولا يه :ةلعلا =2

 لصوتي ام وآ . (4)هريغ ةطساوب مكحلا لإ لصولملا فصولا وه : ببسلا =3

 .؛5)مكحلا ىلإ هب

 .230 /229 :2 ،ةعلط ،ىملاسلا _(1
 .230 :2 ،ةعلط ،ىملاسلا _(2
 .231 :2 ،ةعلط ،ىملاسلا _(3
 .232 :2 ،ةعلط ،ىملاسلا _(4
 .106 }ةلكألا ىسوم نب داجن _(5
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 ىعرملا مكحلا ةرقن :جآرا لصفلا

 ءوضولاك ،هئافتناب يمتنيو مكحلا دوجو هيلع فقوتي يذلا وه :طرشلا =4

 .0ا ةلصلا تلطب ءوضولا مدع اذإف .ةلصلا ةحصل طرش
 .02)مكحلا دوجو هدوجو نم مزلي الو همدعل مكحلا مدعني ام وه وأ

 ظ

 :ءاضقلاو ةداعإلاو ءادألا -

 يّمُس تقولا كلذ يف رومأملا اهلعف مولعم تقو يف ةدابعب هنلا رمأ اذإ
 .ءادأ كلذ

 قاب تقولاو ،اهطورش نم اطرش ىسن وأ ،اهدسفأ ام اهيلع لخد اذإو
 . .ةداعإ كلذ يمس ،اهلعفل

 .اةءاضق كلذ ىمس تقولا دعب اهلعف وأ ،تقولا تاف اذإف

 اًجح اذإ دبعلاو ىصلاف "فيلكتلا نمز باطخلا دوروب قلعم ءادألا ==

 اذإ ،ةيرحلاو غولبلا دعب جحلا امهمزل ،دبعلا ةيدوبعو ،يبصلا ةلوفط لاح يف
 هب نَْبطاحم انوكي مل امهنأل ضرفلا نع لوألا جحلا امهزجي ملو .هيلع اردق

 .(هامهنع كلذ ئزجي :انباحصأ ضعبو بوبحم نب دمحم لاقو .لاحلا كلت يف

 .اث)لوألا رمألا ريغ ناث رمأب بجت ءاضقلاو ةداعإلاو ==
 ؛اهؤاضق همزلي ال ادمع ةالصلا كرات ناب نيلئاقلا ةكرب نبا شقانو

 ناب مهباجاف .يسانلاو مئانلا ةلصلا ءاضق يف ركذ ةثلوسرلا نأب نيجتحم

 نع لاق امك ،ايسان اضيأ هللا هامس دقو ،هيلع ءاضقلا بوجوب ىلوأ عّيضملا

 .[115 :هط] ه اَمّرَع هل دمحت ملو ىتق لَنَق نم مداع كلإ اتدهَع َدَمََو ت :مدآ
 ءاضق بوجو تبث دقف .ايهاس ال ادماع ةرجشلا نم لكأ مدآ نأ مولعمو

 .(}١ثيدحلا اذه وهو ،ناث رمأب ةالصلا
 مأ عسوم وه له ثءاضقلا اذه لوح ةيضابإلا فالتخا ىلإ راشأ امك

 ناسنإلا ىلع ام ءاضق ليجعت بجوي رظنلا نأل .قيضم هنأ حجرو ؟ قّيضم

 .233 :2 ةعلط .يملاسلا _1

 .105 .ةلكألا ىسوم نب داجن _(2

 .211 ،تالاؤسلا ،يفوُسلا 3
 .66 /65 :2 ،عماجلا شةكرب نبا (4
 .45 :1 ،ةعلط ،يملاسلا-.101 :1 لدعلا ،ينالجراولا-. 10 /9 :2 ،عماجلا شةكرب نبا _(5

 .500 /499 :1 عماجلا ،ةكرب نبا 6
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 2 ريتلاذاهتجا:يناقلا بالا

 :ىلاعت هلوقل ،ناكمإلاو ةردقلا عم تارافكلاو ضئارفلاو نويدلا نم

 لطم» :ةق ىنلا لوقو .[133 :نارمع لآ] : مكتَر نم رعشم لأ وغراو

 .(2!)«ملظ ىنغلا

 :داسفلاو نالطبلاو ةحصلا -

 .نالطبلاو ةحصلا فاصوأ هيرتعت يورخألا مكحلا ىلإ رظنلاب لعفلاو
 لحك ،دوصقملا كلذ هيلع بترتي ذإ .عرشلا يف هب نعا ام حيحصلاف

 .تادابعلا يف ءازجإلاو ،حاكنلا ين ءطولاو ،عيبلا ين عافتنالا
 ابناجم ؛عراشلا رماوأ ىضتقمل اقفاوم ناك اَمِل الإ ةحصلاب مكحي الو

 .لطابلاو دسافلا وهف هادع امو .هيهانمل

 .(ة)ةبولطملا هفاصوأ لالتخال اعرش هب دتعي ال دسافلاو
 اعورشم نكي مل امل لطابلا اولعجف ،نالطبلاو داسفلا نيب ةّيِفَنحلا زيم دقو

 عيب مهدنع وهف چابرلاب دسافلل اولممو .هفصوب عرشي مل ام دسافلاو .هلصا

 : داع تيغلأ اذإف .عورشم ريغ فصو هيف ةدايزلاو .هلصأ يف زئ
 .7 مأ تناك تادابع ،لاعفألاف .اذه فالخ ىلع روهمجلاو :

 .(ه”اسفلا يضتقي مهدنع يهنلا نأل .ةدساف امإو ةحيحص امإ

 .ةريره يبأ نع ننسلا باحصأو ملسمو يراخبلا هجرخأ _(1

 .2187:ثيدح ،ةلاوحلا باب تالاوحلا باتك .يراخبلا حيحص

 .3008: ثيدح ،ينغلا لطم ميرحت باب ةاقاسملا باتك .ملسم حيحص

 هلام ءيلم ىلع ليحأ نمل عابتالاب رمألا ركذ .ةلاوحلا باب ،عريبلا باتك نابح نبا حيحص
 .5130:ثيدح

 .2920:ثيدح لطملا ف باب عويبلا باتك دواد يبا ننس

 .2401:ثيدح ،ةلاوحلا باب تاقدصلا باتك هجام نبا ننس

 هللا لوسر نع عويبلا باوبأ 5 هنلا لوسر نع زئانجلا باوبأ حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس
 .1266:ثيدح ملظ هنأ ينغلا لطم يف ءاج ام باب 3
 .ظ33 /و33 ةيادهلا دعاوق ،يوزنلا-.273 /272 :2 ،عماجلاءةكرب نبا _(2
 .215 :2 ةعلط ،يملاسلا-. 105 ةلكألا ىسوم نب داجن _(3
 ،يملاُسلا- .95 /94 :1 ۔ىقصتسللا ،يلاَرغلا :رظني .ةيفنحلا دنع داسفلا ةيرظن ةشقانم لوح _(4

 .724 /720 ،ةيلوصألا جهانملا ۔ينيردلا-.216 /215 :2 ،ةعلط
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 عرتلا مكحلا ةرت :جلا لصفلا 72

 .فلكملاو لعفلا :يناثلا ثحبلا
 (هيلع موكحملاو هيف هموكحلا

 نأو ،نيفلكملا لاعفأب قلعتم ىلاعت هللا نم باطخ يعرشلا مكحلا نأ ام

 نأ امازل ناك دقف ؛يهنلاو رمألا ةطساوب كلذو {ةفلك هيف ام مازلإ فيلكتلا

 .لاثتمالا نكمي ىتح ةنيعم طورش هب فلكملا لعفلا يفو بطاخملا يف رفاوتت
 .طورشلا هذه ليصفت ي نينلوُصألا ثحابم تضافتسا دقو

 ؛لاثتمالا ىلع هتردقو ©باطخلل بطاخملا مهف :طورشلا هذه مهأو

 ىلع نويلوصألا حلطصا كلذل ،ندبلاو لقعلا ةوق لامك فصو اهعمجيو
 .0افيلكتلاب مايقلل ناسنإلا ةيلهأ يأ .ةيلهألا ةفصب هتيمست

 بوجولا ةيلهأ وأ ،مازتلالا ةيلهأو مازلإلا ةيلهأ :نيمسق اهوفنص امك
 ؛هيلع باطخلا مكح قلعتل دبعلا ةيحالص بوجولا ةيلهاف ؛ءادألا ةيلهأو

 .2ةدابعلا كلت ءادأل هتيحالص ءادآلا ةيلهأو

 نم حي امم اهلامتكا نود لوحت ىتلا قئاوعلا ىهو ضراوع ةيلهألا هذهلو

 ضراوعلا هذه اولعجو .اساسأ اهطقسُي وأ ©فيلاكتلا لمحت يف دبعلا ةيلوؤسم

 ةبستكم ضراوعو ‘ضرملاو نونجلاو رغصلاك ،ةيوامس ضراوع :نيمسق

 .(ق)هاركإلاو رفسلاو ركسلاك
 .ةيضابإلا ىدل ةيهقفلا اهراثآو ،ةيلهألا اياضق مهأ راصتخا لواحنسو

 :نيروحم يف ثيدحلا نيزجوم
 ىلع ةردقلاب قلعتي ام :يناثلاو باطخلا مهفب اهنم قلعتي ام :لوألا

 .لاثتمالا

 :باطخلا م ۔-1

 4 َيرِذَعم اك امول .غالبلاب الإ فلكملا ىلع ةجحلا موقت

 .هباطخ مهفو ةزجعملا لئالدب موقت لوسرلا ة ةجحو .[15:ءارسإلا] » الوسر

 .245 :2 ةعلط .يملاسلا 1
 .247 :2 ،ةعلط ،يملاسلا _(2
 تلوانت يتلا ةيضابإلا رداصملا مهأ وهو .ايفاو اليصفت ضراوعلا هذه يملاسلا لصف 3
 .273 /245 :2 ،ةعلط ،يملاسلا :رظني ؤزيكرتو ةيلومشب ةيلهألا ثحابم
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 , ريستلاذاهتجا:يناتلا بآلا
 يه

 .[+:ميهاربإ] : ا كرتنل ديرف ناسلب إ ١ لوُم وُسَر نم اَنَسَأ 7 ل

 .مالكلا حوضوو لقعلا ةمالس باطخلا مهف دامعو

 نأ يف فالخ الو ؛ريسفتلا داهتجا يف هانضرع ام وهف مالكلا حوضو امأ

 .ءالجلاو حوضولا يف ةياغلا غلب "نيبم مالك هلوسرو هللا مالك
 مهن نود قوعي اهمدع وأ اهناصقنو ؤفلكملا يف طرشف لقعلا ةمالس اماو

 .فيلكتلا موزلو ةجحلا مايق نود لوحف باطخلا

 الو هوفأمب سيل يذلا حيحصلا لقعلا فيلكتلا ةلع» نأ يتازملا ركذو
 سيلف هل لقع ال نمو ،جوجحمو موزلم وهف حيحص لقع هل نم لكف ©نيز
 فلكي نأ هتمكح نم نوكي الو .يهن الو رما همزلي الو جوجحم الو فلكم
 .هلقع هل نم نع فيلكتلا طحي نأ هتمكج نم نوكي ال امك ،هل لقع ال نم

 همزلي الو ؤبطاخي ال تيملاف ،ةايحلل عبات لقعلا نوكي نأ يرورضلا نمو
 ضعب يف لاحلا ىضتقا اذإ هب جتجُي امنإو ،نانثا هيف فلتخي ال امم اذهو .فيلكت
 هيلع اهل ةقفن الف اهجوز تام اذإ ةجوزلا نأ ةكرب نبا ركذ دقف ؛نايحألا

 / .2)اهنع لاز دق باطخلا نأل ( الئاح مأ تناك الماح

 اهب بطوخ ام ةفرعمب فيلكتلا همزل ؤ،القاعو ادوجوم ناسنإلا ناك اذإو

 لقعلاب تماق ةجحلا نأل ،ةيلهألا ضراوع نم سيل لهجلاف .لهجلاب رذعي الو
 .فيلكتلا ملعي نأ لقاعلا ىلعف .لسرلاو

 وهف كرشلا نع ىهن هنأو ،ديحوتلاب رمأ هنلا نا لهج نَم» نا ررقت دقو
 نع ىهنو ،ديحوتلا نود يه يتلا ضئارفلاب رمأ ةلأ نا لهج نإ اما كرشم
 نيحي ناب ،ءالتبالا تقو ىلإ كلذ هل عساوف كرشلا نود يه يتلا يصاعملا
 .(ة)«ةيصعملا فراقي وأ \ةضيرفلا ءادأ تقو

 ةمألا نأب كلذ يف ةمكحلا هجو يِطوثثملا حضوأ امك - .و7 ،ةنوزخملا فحتلا ،يتازملا _(1
 ةعاطلا نايتإ ةيفيك مهل نيبيو ،لوقعلا لهأ فلكي نأ هتمكح نمو &© ةمكحلاب هللا فصو ىلع ةعمحع

 مهعدي وأ .هيلع ةيرفلاو هتيصعم ىلإ مهوعدي نأ زاحجل ىدس مهكرت ولو .ةيصعملا بانتجاو

 لوصا 6يِطوثنلا. .ءيش يف ةمكحلا نم اذه سيلو .هلالجو هلا لامك ضقاني ام نوتأيف إمهناشو

 .ظ6 /و6 ©نيدلا
 .191 :2 عماجلا شةكرب نبا _(2
 .ظ177/و177 .... معز نم ىلع درلا ،ليغنز نب ديعس -)3
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 ىرقلا مكحلا ةيرلن: نلا :

 انباحصأ لاق» هنأ يتازملا صنو ؤفيلكتلا لهأ لهجب ناسنإلا رذعي ال امك

 ةللا همزلا يذلا يهنملا جوجحملا موزلملا ناسنإلا ةفرعم دابعلا ىلع اضيا
 .0ا»هيهنو هنلا رمأل بجوتسملا لقعلا حيحصلا غلابلا وهو ،هضورفل فيلكتلا

 :هنادقفو لقعلا ناصقن -

 :رغصلا =أ

 اهرهشأ نم ،ةرفاضتم ةلدأل ،هيلع فيلكت ال يبصلا نأ نوملسملا عمجأ

 .2)ملتحي ىتح يبصلا مهنم ركذو ...ثالث نع ملقلا عفر» ةت يبلا ثيدح

 لامتكالا روط يف هناو ،يبصلا يف لقعلا ناصقنب كلذ ءاملعلا للعو

 اهلعج ،ةطبضنم ةرهاظ ةمالع كلتو .غولبلا نسب هجضن غلبي ىتح يجيردتلا

 .طبضنم ريغ يفخ فصوف دشرلا امأ ؤفيلكتلا موزلل اببس هل
 يذلا زيمملا يبصلاو زيمملا ريغ يبصلا نيب زييمتلا يف ءاهقفلا دهتجا دقو

 ةياعر باب نم كلذ نكلو ءهلاعفأ تاعبت ةرضعب هولّمحف .غولبلا زهان
 دعب اهادأ اذإ هتياور اولبق امك .نايبصلا نيب عقت يتلا تاحارجلاك شةحلصللا

 .ةدعاقلا نم ءانثتسا كلذ لكو .غولبلا

 .ةيهقفلا لئاسملا ضعب يف كلذ رثأ رهظيو
 نيملسملاو ة ةيضابإلا روهمج يارف ،ناَضَمَر رهش يف غلب اذإ يبصلاف =

 مايألا موص لدب هيلع امنإو .هغولب لبق رهشلا نم ىضم اميف هيلع لدب ال نأ

 .غولبلا نيح مايصلا ىلإ ردابي ملو طرف نإ اهيف غلب يتلا
 .ةلصتم ةدابع ناَّضَمَر مايص نآ رابتعاب ىضم ام لدب همازلإ ىلإ ةلق بهذو

 . يلع نب ىسوم مهنمو . (5)زجتت ال ةدحوو

 _ ه

 و2 ،فحتلا ،يتازملا (!

 .هبيرخت قبس _(2
 .92 :6 نيبلاطلا جاهنم .يصقشلا سيمخ - .467 :1 تاريخلا رطانق ،يلاطيجلا 3

 بهذو ،روهمجلا دنع .راهنلا ةيقب كاسمإلا هيلع بجو ناَضَمَر راهن يف يبصلا غلب اذإ (4
 هغولب لبق ناَضَمَر نم ىضم ام امأ .يعفاشلاو كلام مامإلا لوق وهو .هل رطفلا ةحابإ ىلإ ضعب
 .72 :3 .ىغلا ةمادق نبا :رظني .اقافتا مهدنع هيلع ةداعإ الن

 .166 :3 ،عماجلا رفعج نبا (؟
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 رييستلا داهتجا :ىناتلا باتلا

 .0!»«انيلإ بحأ لدبلاو» :يصقشلا لاقو

 .روهمجلا هيلإ بهذ ام باوصلاو
 الصلا ترضح اذإ» ثيدحل يبصلا ةمامإ مدع رفعج نبا ىريو =

 نيفلكملا ىلع هجوتي اذه» نأب جتحاو .2)امكربكأ مكمؤيلو مكدحأ نذؤيلف

 لعج نم ىلع درو .‘ة)اهرغصو دل باطخلا هقحلي ال نم نود نيغلابلا
 نم لك سيلف ،ملسم ريغ هناب ،هتمامإ ةحص ىلع اليلد يبصلا ةالص ةحص
 زوجت الو ،ةالص اهل ةأرملا نأ ةمألا تعمجأ دقو .هتمامإ تزاج هتالص تحص
 .(4)اهتمامإ

 هتمذب ال هلامب تقلعت اهنأل يبصلا نع ةاكزلا طوقس ةيضابإلا ىري الو =

 ءا&روهمجلا يار اذهو .(ة)غولبلا اهيف طرتشي الف ؤةيندب آل ةيلام ةدابع يهف

 ملسملا ىلع بجتف ثةمذلاب قلعت قح مهدنع ةاكزلا نأل ،ةيفنحلل افالخ

 .}غلابلا لقاعلا

.3 

 .92 :6 "نيبلاطلا جاهنم ۔يصقشلا سيمخ _(1

 .ثريوحلا نب كلام نع ننسلا باحصأو يراخبلا هجرخأ _(2

 .610:ثيدح دحاو نذؤم رفسلا يف نذؤيل : لاق نم باب "ناذألا باتك ،يراخبلا حيحص
 .561 :ثيدح ؤعفرب رمأ ظ يئلا نأ ىلع ليلدلا باب ةالئملا باتك ةميزخ نبا حيحص

 رمأ ةه ىفطصملا نأ ىلع لادلا ربخلا ركذ .ةالصلا ةفص باب .ةالئصلا باتك ،نابح نبا حيحص
 .1894:ثيدح

 .1582:ثيدح رضحلا ف هريغ ناذأب ءرملا ءازتجا تاولصلا تيقاوم ،ىئاسنلل ىركلا ننسلا

 .278 :2 .عماجلا ،رفعج نبا _(3

 .279 ,8 2.عماجلا ©رفعج نبا _)4

 .8 :3 ©لينلا حرش ،شيفطا _(؟

 :1 ث©بذهملا ،يزاريشلا-.102 ثةيهقفلا نيناوقلا يزج نبا - .2 2 .ينغملا ةمادق نبا _(6

 ناك نإو ،رارحألا نم كلملا مات كلام لك ىلع ةقدصلا بجتو» :مألا يف يعفاشلا لاقو-0
 .رثكأ لاوقألا دشر نبا لصفو- .7 2 مأل . .مهنيب كلذ ف قارتفا ال .ةأرما وأ اهوتعم وأ ايبص

 ام نيب موق قرفو .يبصلا لامب قلعت ءارقفلل قح اهنأل ،اقلطم يبصلا ىلع اهبوجو ىلع روهمجلاف
 اهلك لاومألا يف هبوجو ىلإ موق بهذ امنيب .لاومألا نم هريغ نود .هيف هبجواف ضرألا هجرخت
 .245 :1 ،دهتجملا ةيادب دشر نبا .نيدقنلا الإ

 .عئانصلا عئادب ،يناساكلا _ .162 :2 طوسبملا كيسخرسلا- . 103 :1 شةيادهلا ،ينانيغرملا _-)7

 ةاكزلا باجيإب لوقلا هباحصأو ةفينح يبآ ىلإ دشر نبا بسنو-.140 :1 ،بذهملا ،يزاريشلا.4 :2
 .245 :1 دهتجملا ةيادب .دشر نبا .هاوس ام نود ضرألا هجرخت امم يبصلا لام يف
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 ىرشلا كحلا ةرظن :علا لصفلا :2

 لام مهلو اراغص الايع كرتو تام لجر نع ديز نب رباج لئس دقو
 .01هيف ةاكزلا بجوانف

 لاومألا يف هانج ام مرغ هيلع له "ةيضابإلا فلتخا يبصلا تايانج يفو =
 سانلا لاومأ نم هفلتأ اميف هيلع ءيش ال :مهضعب لاقف ؟ال مأ نادبألاو

 .غولبلا دعب هلام يف مرغ همزلي الو .مهنادباو

 رايتخالا لاح نيب قّرفو .هلام نم اهمرغو هتيانج مازلإ نورخآ بهذو
 .2اركإلا لاحو

 حرجلا وهو ۔ ةَحّضَوُلا غلب اذإ نادبألا ىلع يبصلا يدعت نأ اوعمجاو
 يفو ،يبصلا غلب اذإو .هتلقاع ىلع بجاوف - هحضويو مظعلا فشكي يذلا

 .ة)هبابرأ ىلإ هدر هيلع بجو ،سانلا لاومأ نم هذخأ لام هدي
 ( :ءامغإلاو نونجلا =ب

 .فيلاكتلا هموزل مدع يف ،امامت يبصلاك نونجملا ءاهقفلا ضعب لعج

 .قيفي ىتح نونجملا نعو» روكذملا ثيدحلل .تايانجلا يف تاعبتلا طوقسو

 وأ الصتم هنونج ناك نمو نونجملا لاوحأ نع هقفلا بتك ف ليصافت ةمثو

 .(4)روصلا كلت ماكحأ نايبو ،اعطقتم

 نأ ديز نب رباج ىريف ،فيلكتلل اعفار هنوك ىلع اقفتم سيلف ءامغإلا امأ
 رباج لئس دقف» .ةديبع يبأل افالخ ،لدب الو فيلكت هيلع ىمغملا ىلع سيل
 مث يلصي الو لقعي ال ،يلايل هيلع يمغاف ،اديدش اضرم ضرم لجر نع
 هتالص نم هيلع ىرأ ال :لاق ؟هتالص نم ىضم ام لدب هيلع له .حصو قافأ
 .(5!عيش الو لدب ،لقعي ال وهو اهلصي مل ىتلا

 .ءاضقلا هيلع لاق ؟ناَضَمَر لبق هيلع ىمغي لجرلا نع ةديبع وبأ لئس امك

 نإ :لاق ،لقعلا بهاذلا نونجملا نيبو هيلع ىمغملا نيب قرفلا نع لثس املو
 وهو ،هيلع ةفلك ال قبطملا نونجملاو ،مئاق هيلع فيلكتلاو ضيرم هيلع ىمغللا

 .58 رباج مامإلا تاباوج نم ،رباج (!
 .356 ثدييقتلا ،ةكرب نبا 2
 .357 /356 ثدييقتلا ةكرب نبا (3
 .351 :1 شةنودملا ،ىناسارخلا _(4
 .7 رباج باتك ديز نب رباج ۔(5
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 .(!!)نايبصلا ةلزنمب

 ماكحألا تفلتخاف ضرملاب هقحلا ضعبو ،نونجلاب ءامغإلا قحلا ضعبف
 .تاسايقلا فالتخال

 .ةيدارإ ةكرح ةكرحلا ةكردملا ىوقلا لطعت ةجيتن ءامغإلا نا قيقحتلاو

 مونلا نأ الإ ،لقعلا ليطعت يف مونلاب هيبش وهو غامدلل ضرعي ضرم ببسب
 .تافرصتلا يف ادحاو امهمكح نوكيف ؛يعيبط ريغ ءامغإلاو ،يعيبط ضراع
 .02)هيلع ىمغملا دنع دصقلا رفوت مدعل .اهنالطبو اهؤاغلإ وهو

 :نايسنلا =ج

 نع عفز» :ةث يبلا لوق ؤفلكملل ارذع نايسنلا رابتعا يف ءاملعلا دّمتعم
 مثإلا عفر انه دوصقملاو .‘ة)اهيلع اوهركئسا امو نايسنلاو اطخلا يتمأ

 اطخلا نأل ؛ءاضتقالا ةلالد نم اذهو .نايسنلاو إطخلا نيع عفر ال باقعلاو

 .اعفر ل اعقو اذإ نايسنلاو

 ىسني نأ وه نايسنلا نأ كلذ ليوأت ف رثأل ف ءاجا هنأ رفعج نبا ركذو

 يف ؛كلذ هنايسنل ملاس وهف ،اهلعف هيلع بجوا يتلا للا ضئارف نم ائيش دبعلا
 عامجإب مثإلا نم ملاس وهف ‘كلذ ريغ وأ ةاكز وأ ةالص نم ضئارفلا عيمج

 ثيدحل نيحلا يف اهؤادأ همزل اهركذ اذإ نكلو هرمع لوط اهيسن ولو .

 .351 :1 كةنودملا يناسارخلا _(!
 .128 :4 ،هتلدأو يمالسإلا هقفلا يليحزلا :رظني _(2

 نايسنلاو اطخلا يتمأ نَع عَضَو هللا نإ لاق ه يبنلا نع سابع نبا نع» هجام نبا هجرخا _(3
 .اهلع اوُهركنسا امو

 .2041: ثيدح ىسانلاو هركملا قالط باب قالطلا باتك هجام نبا ننس

 عقي الو مالكلا نم قالطلا هب عقي ام باوبأ عامج قالطلاو علخلا باتك ،يقهيبلل ىركلا ننسلا
 .14100:ثيدح هركملا قالط يف ءاج ام باب كالإ

 .يتمأل زواجت هنلا نإ" ظفلب ةنسلا بتك مظعم هتجرخاو

 2039: ثيدح ،يسانلاو هركملا قالط باب قالطلا باتك هجام نبا ننس

 ،قالطلاب ءيشلا ىلع فلحي لجرلا يف و اولاق ام قالطلا باتك .ةبيش يبا نبا فنصم

 .15480:ثيدح
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 عرقلا مكحلا ةرت :عبرلا لصفلا 2

 هدكأ ام وهو ٠‘2×!!اهركذ ىتم اهتقوف اهيسن وأ ةالص نع مان نم» ةث ينلا

 نأ ،اهنايتإب رومأملا مزاوللا نم ائيش يسن نم نأ ءاملعلا عمجا» هنأ ةكرب نبا

 .(3)((هب رمأ ام ةداعإ هيلع

 وأ هتأرما قلط وأ هلتق وأ هترمث وأ لجر لام لكأ ىتح يسن نإو =

 تقو ين اهلهأ ىلإ اهئادأب دبعتم وهف ءايشألا هذه نم ناك امو ؛هدبع قتعأ

 .(ا4ه)كلذب هملع

 وهو هناكم ملعي ملو ءاملا يسن نمف فيلاكتلا طوقس ف رثؤي ال نايسنلاف

 :ضعب لاقو .ءاضقلا هيلعف هناكمب ملع مث ىلصو مميتو هلحر يف وأ هدنع

 نأل ،حجرأ لوألا نأ ةكرب نبا ركذو .ءاملل دجاو ريغ هنأل هيلع ءاضق ال

 ىلص نم كلذكو .اهنم لدب وه يذلا موصلا هيزجي ال هكلم يف ةبق ةبقرلل يسانلا

 سان وهو ،روهط ريغ ىلع ىلص وأ هتسابح يسن وأ ؤ 3ملعي ملو . سجن بوثب

 .ا5)ءاهقفلا قافتاب ءاضقلا هيلعف ،هثدحل

 نم بات نمف ،نيعملا بنذلا نم ةبوتلا بوجو ىلع ةّييغاتإلا صرحيو =
 همزلي لب ةماع ةبوت بوتي نأ هيفكي الف ،هبكترا نيعم بنذب ملاع وهو هبونذ

 ميرحتب نيدي ماد ام هيلع جرح الف ،هيسن نإ الإ ،هنيعب بنذلا كلذ دصقي نا
 .065 بنذلا كلذ

:3 

 مونلا يف طيرفت ل ا , دواد يبا ظفلو ؛ةداتق يبا نع هريغو دواد يبأ دنع ثيدحلا درو ۔۔(1

 .ںاهركذَي نبج اَهَلَصْيْلَق ةالص رع مكذَحا اَهَس اذإف ةظقيلا يف طيرفَنلا امإ

 .378:ثيدح ةالئصلا نع مان نم يف باب .ةالصلا باتك دواد يبا ننس

 ءاهيسن وأ ةًالئصلا نع مان نم باب ءةالئصلا تيقاوم باوبأ ةالئصلا باتك هجام نبا ننس

 .696: ثيدح

 هللا لوسر نع ةالئصلا باوبأ فخ هللا لوسر نع ةراهطلا باوبأ حيحصلا عماجلا يذمزتلا نتس

 .167:ثيدح ةالئصلا نع مونلا ف ءاج ام باب كمه

 .1255:ثيدح ءاهتقو دعب ةالصلا ءاضق باب ،ةالئصلا باتك ىنطقرادلا ننس
 .135 :1 .عماجلا رفعج نبا )2

 .و16 ،ةيادهلا دعاوق يوزنلا-.552 :1 ،عماجلا ،ةكرب نبا 3

 .16 /135 :1 عماجلا .رفعج نبا _(4

 .346 /345 :1 عماجلا ،ةكرب نبا (؟

 .135 :1 .عماجلا رفعج نبا 6
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 2 رييتتلاذاهتجا :ياتلا بآلا

 :اطخلا =د

 اطخلا نكلو ،امهباحصأ نع مثإلا عفر يف نايسنلاو اطخلا ةث يبنلا عمج

 ؛هريغ يتأيف قحلا دصقي ناب ؛لعفلا يف ال دصقلا يف نوكي يذلا وه عوفرملا

 :لوقلا ديري وأ .ةثالث ثلاث هللا نإ :لوقيف ،هللا الإ هلإ ال :لوقي نأ ديري ناك
 لوقي نآ ديري وأ .رانلا لهأ نم مهنإ :لوقيف ،ةنجلا لهأ نم نيملسملا نإ

 .قلاط تنأ :لوقيف 5ةّراب تنأ :هتجوزل

 راهظإب رومأم هنأ الإ .هيف مثإ الو ،هب دتعم ريغ ،هيف أطخلا عوفرم هلك اذهف

 رأ ،رفكلاب قطني نأك .رمألا رهاظ يف هب رفكي امب سانلل كلذ رهظ نإ ،ةبوتلا

 ٢ .ةرورضلاب نيدلا نم امولعم ركني

 رهاظ يف عقو نإو ةلأ دنع عقي ال ،هدبع قتعو هتجوز قالط مكحو

 .ءاضقلاو مكحلا
 هنع طقسي مل هحرج وأ ،هلام هيلع فلتأ وأ الجر لتقف اطخا ول اما

 رأ لثملل اضيوعتو نادبألا يف اطخلا عقو نإ اشرأ ما تناك ةيد ؛نامضلا
 .'!)لاومألا يف عقو نإ ةميقلا

 يف اطخلاو دمعلا :مهلوقو ،نامضلا طقسي ال أطخلا :مهلوق ىنعم اذهو
 .'2)ءاوس سانلا لاومأ

 :ركسلا =ه

 .هيف رثؤت ةدام لوانت ببسب لقعلا بايغ ركسلا

 برش نمف .ةللا اهمرح كلذ لجألو رمخلا برشب راكسإلا رهتشاو

 نأل ،اهنم ءيش يف رذعي الو "هلاعفأ عيمج ةيضابإلا همزلا اركس ىتح رمخلا

 .اقركسي مل وأ ركس رمخلا يف دحلا هيلع بجيو ،هلبق نم ناك كلذ يف ببسلا

 ؟هركس لاح يف فلكم وه له :ناركسلا نع ليغنز نب ديعس لئس دقو

 .137 /136 :1 .عماجلا رقعج نبا _)1

 :ةدعاقو .لازي ررضلا :ةدعاق حرش يف .125 ثةيهقفلا دعاوقلا حرش ثءاقرزلا دمحأ :رظني _(2

 رشع يداحلا قرفلا يف ،لاومآلا يف نامضلا هوجو يفارقلا مامإلا لصف دقو .رارض الو ررض ال

 .206 :2 ©قورفلا ينارقلا :رظني .قورفلا هباتك نم ةئاملا لعب

 .و14 ©تفحتلا ،يتازملا 3
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 ىرشلا مكحلا ةرظن :علل لصفلا 2

 هلقع ىلع اهيف بلغي ىتلا لاحلا كلت يف فلكم ريغ هنأ معزأ تسل :لاقن

 نأل "همزل امكح ركسلا هنع ع ليزي الو ،هنامأ همزلتو ،هب ركس امب دمعت هنأل

 .(!)هنم ببسلا

 قافتا وهو ©ا2ءاملعلا روهمج يأر هلامعأ تاعبت ناركسلا ليمحتو

 قالط نأ مهنع انيلإ ىهانت اميف انباحصأ قفتاو)» ةكرب نبا هنيب امك .ةيضابإلا

 الو ناركسلا عيب , زاجأ ادحأ نأ ملعأ ملو .. .هب هيلع اموكحم هنم عقي ناركسلا

 .(3)((هءارش

 هنع طقسي الو ،همزلت نكلو ،هنم دصقلا رفوت مدعل هتالص حصت الو =

 .عامجإلاب اهؤاضق هيلع بجيف ،راكسإلا ببسب اهضرف
 ريغ ناركسلاو ،زيمملا ناركسلا نيب هيف قرفي يأرب درفني ةكرب نبا نكلو

 ال اوثماء يزلا اهئآتي ل :هلوقب ىراكسلا ضعب بطاخ دق ىلاعت هثلاف 5زيمملا
 اذإ زيمملاف .[43:ءاسنلا] ه نولوقت ام اوملَتَت يح ىركش رشنأو ةوصحلا اوبرشت

 .هاوعد هنم لبقئ ال ،لعفلا عم دصقلا كرتو ةينلا بوزع ىعةاو لعفب ىتأ
 -هريغ الو قالط هنم عقي ال لقعي ال يذلا ناركسلاو .هريغ زيمم نم لبقث امك
 اذإف 0')اىون ام ئرما لكل امنإو ،تاينلاب لامعألا امنإ» :ةث ىبلا لوقل

 .ظ237 /و237 "معز نم ىلع درلا ،ليغنز نب ديعس 1
 رفوت مدعل ناركسلا تافرصت رابتعا مدع لإ ةيرهاظلاو ةيِكِلاَلا ضعبو ةلباتحلا بهذ ۔_(2

 ناب ينيوجلا لاقو .هلاوقأ رئاسو ،هقالطو هدوقعو هؤارش الو هعيب حصي الف .هنم حيحصلا دصقلا

 ةلاحك ،حابمب هركس ناك اذإ :ةيعفاشلاو ةيفنحلا لاقو .باطخلا مهف ةلاحتسال هفيلكت عنتمي ناركسلا

 اباقع اهب ذخاؤيف مرحمب ناك اذإو .هلاعفأو هلاوقأ ربتعت الف ،اهوحنو هاركإلاو ل .جنبلا

 .ةدحاو ةهج نم فرصت وه اميف هلاوقأ همازلإ نيب زييمتلا ىلإ ءاميإ دمحأ مامإللو .هل ارجزو

 وهو . .ءيش هنم حصي ال نونجملاك وهف ‘تاضواعملاو حاكنلاو عيبلاك هيلعو هل اميف امأ .قالطلاك

 يزج نبا - .2255-2558 :8 .يملا ةمادق نبا- .91 :1 ناهربلا ،يتيوجلا : رظني .هيجو قيرفت

 - .344 هقفلا لوصا 5ةرهز وبأ دمحم - .208 :10 ،ىّلحلا مزح نبا - .221 .ةيهقفلا نيناوقلا
 .190 :4 ،هتلداو يمالسإلا هقفلا يليحزلا

 .179 :2 .عماجلا ةكرب نبا -(3

 .552 :1 ،عماجلا ةكرب نبا-.40 :2 ،عماجلا رفعج نبا _(4

 .باطخلا نب رمع نع ننسلا باحصاو يراخبلا هجرخأ _(5
 خيشلا لاق ميحرلا نمحرلا هللا مسب 0 / يحولا ءدب باب "يراخبلا حيحص
 .1: ثيدح
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 ريتلاذاهتجا :يناتلا بآلا

 .اهب موكحم ريغ هلاعفأ تناك ،نونج وأ ركسب هلقع لاوزل ةينلا تمدع
 هجاوزو هتبهو هعيبو هئارش ةحص مدع ىلع سانلا قافتاب كلذل لدتساو

 هتفرعم مدعو ،لاحلا كلت يف هنم دصقلا توبث مدعل ،هركس لاح يف هراجئتساو
 .لاعفأ نم هيتأي ام ةقيقحب

 .0!دزييمتلاو لقعلا نم هدنع امل هقالط همزليف زيمملا ناركسلا امأ
 دصاقملا نم ةاَرعم هلاعفأ عقت يذلا نونجملا ةلزنم زيمملا ريغ لزني امنيب

 لقعي ال وأ انونجم ناك نمو ،هباطخ هنع لقعي نم الإ بطاخي ال ىلاعت هثلاو
 .(2ءالقعلا ماكحأ همزلت ال ؤباطخلا

 رصحنت ملو لمشأ تناك مهترظن نأل ،روهمجلا هيلإ بهذ ام باوصلاو
 هنادقف يف ببسلا رابتعا ىلإ تدعت لب ،ناركسلا ىدل همدعو زييمتلا دوجو ى
 ملف ،ادوجوم ربتعاف .فيلكتلا هب طين يذلا هلقع فلتأ هنأل ،هل ارجز 6زييمتلا
 نم هنع ردصي ام مزلأو ،مايصلاو ةالصلا بوجوك فيلاكتلا هنع طقست
 .ةدرفنم ةدارإ ىلع موقت اهنأل .قتعلاو قالطلاك لاعفأ

 كلذلو ،نيتدارإ قفاوت ىلإ جاتحت ،نيفرط نيب دوقع اهنإف سجاوزلاو ل امأ

 تحت سانلا لاومأ ىلع وطسلل نيلاتحملا ضعب اهلغتسي الئل تلطباو ،همزلت مل
 .ءالجلا ةياغ يف نيلاحلا نيب قرفلاو .هركس تاعبت ناركسلا مازلإ راتس

 :لاثتمالا ىلع ةردقلا -2

 اذه سيلو هلعف هعسو يف ام ناسنإلا فلكي نأ فيلكتلا طورش نم

 كلذب مهدعو ذإ 5هدابع ىلع هنم لضفت وه لب ،ىلاعت هللا ىلع ابجاو اطرش
 اڵإانت تأ ثنكيال لو .1286 :ةرتبازه اهمو الياكسنت هتا فكي ال

.3 

 .4225:ثيدح .ةينلا باب دهزلا باتك .هجام نبا ننس

 ىلص ىفطصملا ىلإ رجاه نم لك نأب نايبلا ركذ ،ةرجهلا باب ،ريسلا باتك ،نابح نبا حيحص
 .4945:ثيدح .هيلع هلا

 .ىون ام ئرما لكلو تاێنلاب لامعألا" ظفلب سابع نبا نع عيبرلا هجرخاو
 .1ثيدح ءةينلا ف ]1[ باب .عماجلا بيبح نب عيبرلا

 .180 /179 :2 ،عماجلا ةكرب نبا _(1
 .180 /179 :2 عماجلا ءةكرب نبا _(2
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 عرقلا مكحلا ةرت :جزلا لصفلا

 .0اةيلقعو ةيلقن 5ةريثك اذه ىلع ةلدألاو .[7:قالطلا] ه اَهنَتاءآَم

 راصبالا ىمعأل ا فيلكتك كلذو ةمألا هذه نع عوفرم لاملاب فيلكتلافن

 .ريسلا لولشملاو عمسلا ًمصألاو

 هعنمو .'2هيلإ اوبهذ ام ىلع مهتلدأ ملو ةرعاشألا كلذ تزاجأو

 هرابخأل فلاخو "ىلاعت هللأ ةمكحل فلاخ هنأل كت ةلزتعملاو ةيضانإلا

 .(4)ىلاعت هللا نع هزنم ثبعلاو ثبع وه لب هعرش صوصنو

 نمم ابولطم هسفن لعفلا نوكي نا وه الاحم قاطي ال امب فيلكتلا نوك ىنعمو
 .بانيف لاثتمالل أيهتي له فلكلملا رابتخا دوصقملا ناك اذإ امأ .هلعف ىلع ردقي ال
 .ىنعملا اذهب قاطي ال امب فيلكتلا زاوج يف فالخ الف ،بقاعُف همدعل وا

 شيفطا خيشلا لاقو لوألا هجولا ىلع عنملا ىلإ ةيضابإلا بهذ كلذلو

 .'ةنيلوقلا نيب ضقانت الف ،يناثلا ىنعملاب هزاوج يملاسلاو
 .هقفلا لئاسم نم ريثك يف ديقلا اذه فيظوت ىلجتو
 لعفب بطوخ اذإ» ناسنإلا نأ ةكرب نبا ركذ.ةالئصلا ماكحأ يفف =

 سيلو ،ةالصلا هيلع نإف ،اديعص الو ءام دجي ملف ءاهتقو رضح دقو ةلصلا
 .اانيفلاغم ضعب لاق امك كاهضرف هنع طقسمب اهل هب رهطتي ام دوجو نع هزجع

 دمتعاو .ا6)اروهط ريغب ةالص لبقث ال» :لاق ةي ةث ىبلا نع يو امب جتحاو

 .ةراهط ىلع نكت مل اذإ ةلوبقم ةالصلا نوكت نأ ىفنو ،ربخلا رهاظ ىلع
 اندنع اذهو ،ةلوبقم ريغ ةالص ناسنإلا فلكي ال هركذ لج هللا ناب» جتحاو

5 

 .116 :1 ،لامآلا جراعم ،يمياّسلا :رظني ليصفتلل )1
 :1 ‘لوصحلا ،يزارلا :ةلدألا هذه ليصفت رظني .ا 2 / 17 :1 ،لامآلا جراعم .يملاسلا )2

 .دعب امف 2

 .140 /139 :1 ،دمتعملا يرصبلا نيسحلا وبأ _(3
 .122 /117 :1 ،لامآلا جراعم ،يملاُسلا _(4
 .30 /29 ،ةعنقملا ججحلا ،يملائسلا _(5
 .رمع نب هنلا دبع نع ننسلا باحصأو ملسم هجرخأ _(6

 .355:ثيدح ةالصلل ةراهطلا بوجو باب ،ةراهطلا باتك .ملسم حيحص
 ةالص لبقت ال ءاج ام باب !ةت هللا لوسر نع ةراهطلا باوبأ حيحصلا عماجلا يذمزتلا ننس

 .1:ثيدح روهط ريغب

 .77:ثيدح ءوضولا لضف ةراهطلا باتك ،يئاسنلل ىركلا ننسلا
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 >'2 ريتلاذاهجا:يفاثلابالا
4 

 اوشمي و 8 ةيآب ةالصلا بوجو ىلع لدتسا امك ..!ةراهطلا ىلع ردق نمل

 .ةلالدب الإ هليزن الف انيقي تبث امو» كانل نقيتم اهتوبثف .[43 :ةرتبلا] ه ًةكََصلا
 ةيآلاو ،هيلع ردقي ,نمم روهط ريغب ةالص لبقت ال نأ لمتحم يورملا ربخلاو

 مومعب قيرف لك قلَحئو .نيرهاط متنك اذإ "ةألئصلا اوميقأ " نأ كلذك ةلمتحم

 زجعف ،نيئيش لعفب رمأ نم نكلو .هفلاخم لوق يف صيصختلا ىعداو ،هليلد
 .ةلصلاو ةراهطلاب رمأ دقو .هيلع ردق ام لعف هنع طقسي مل .امهدحأ لعف نع
 مكتيهن اذإ» :ةق هلوق ليلدب .ةالئصلا ضرف هنع طقسي ال ةراهطلا نع هزجعف
 عيطتسم اذهو .‘ة)امتعطتسا ام هنم اوتاف ءيشب مكترمأ اذإو ،اوهتناف ءيش نع

 .اة)ةراهطلا نع روذعمو “ةالصلل

 ضراوعلا تءاج اذإف نكمأ ام ىلع بجي امنإ فيلكتلا نأ ةدعاقلاو
 .)رذعلا دوجول ماكحألا تريغتو موزللا طقس زجعلا ثدحو

 نأ هلو ،اهيلإ هجوتلا نم يشخ اذإ ةلبقلا ريغ ىلإ يلصي نا ناسنإللف =

 .اةهتقاط بسح ىلع ضيرملاو ،ءاميإلا قيرطب الجارو ابكار يلصي

 ١هنع هلاوز ملعي ىتح هيلع بجاو وهف ارمأ هيلع هللا بجوأ نم لكو

 لعف نع زجاع لكو .هلعف كرت يف هل رذع الف هب رمأ ام لعف ىلع رداق لكو
 .اهيلع هلعفب رمأ ىتلا ةئيهلا نع لاقتنالاب بطاخو ،هكرت يف روذعمف ،هب رمأ ام
 .ااهنم صقنأ ةلاح لإ

 نكلو .انايرع يلصيف ةالصلل بايثلا دجي ل نم مكح اذه نع بترتيو

 ؟ادعاق وأ امئاق يلصياأ

 ةالصلا ين رتسلا ضرف نأل ،ءاميإ ئمويو ،ادعاق يلصي اولاق روهمجلا
 .مايقلا ضرف نم دكوآ

 .346 :1 =.335 :1 ،عماجلا ،ةكرب نبا _(1

 .هجيرخت قبس _(2
 .347 /346 :1 .عماجلا ةكرب نبا _)3

 .ظ14 شةيادهلا دعاوق .يوزنلا-.7 :1 .عماجلا ةكرب نبا _)4

 .541 :1 عماجلا ةكرب نبا-. 11 /10 :2 .عماجلا رقعج نبا _)5

 .249 :2 ءايضلا ،ييئوعلا _-)6
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7 2 
 يعرلا مكحلاةيرلتن:مبزلا لصفلا 3

 طقس اذإف .دجسيو عكريو ،امئاق يلصي نأ زوجي هنأ ىلإ ةكرب نبا بهذو
 .دوجسلاو عوكرلاو مايقلا ضرف هنع طقسي مل رتسلا ضرف هنع

 ضرف ذإ ،ديكاتلا يف ضورفلا ءاوتسا مدعل ،روهمجلا يأر حجارلا نكلو
 ال رتسلا ضرفو .ةلحارلا ىلع لفنلا زاوج ليلدب ،رذع ىتدأل طقسي مايقل
 .همدع دنع الإ طقسي

 له 6،ثنجي مث د ،ءارقفلا ىلع هلام ةقدصب فلح نم نامنآلا باب يفو =

 ؟هلام رشعي نأ هيلع

 ناك نإ .مهضعب لصفو .هلام رّشعي نأ هيلع نأ ىلإ ةيضابإلا رثكأ بهذ

 مهضعب هجًرخو .تاجرد كلذ نيب امو هسمخ اليلق ناك نإو هرشع اريثك هلام

 ىلع داز ام جارخإ نم هوعنمو ،ثلثلا جارخإ هيلع بجواأف ،ةيصرولا جرح

 تناك نإو .هلام ةقدصب فلح هنأل ،نيمي ةرافك اهنأ ىلإ نورخآ بهذو .ثلثلا

 .2)ءاشي ام هلام يف لعفيلف نيمي ريغ

 سنت هأ شيك ال ل .فيلكتلا مازتلا يف دبعلا عاطتسم ىلإ رظن لكو
 .6 :رتبلا هيمسو الإ

 هلل اميظعتو ايقوت ©قدصلا عم هللاب فلحلا ة ةيضابإلا ضعب , هرك دقو =

 هيبن هللأ رمأ ذإ "كلذ ىلع ةلدألا ةلالدل مهروهمج هزاجأ امنيب .لاعت
 ة[53:سنوي] هه قَحَل تإ قرو ىي لف َوُه ةه ثحأ كلتوشنت وُدَتَسَيو كلذب

 لخدت الو ،قلاخلا نأش نم اهنأل بيغلا رومأ ىلع فلحلا زوجي الو =

 تقرشأ مث ،قرشملا نم ادغ قرشت سُمُشلا نإ لاق نمو» ثدبعلا ةردق يف

 .(ه !ثنح اهلك بيغلا ناميأو .ثنجي هنإف

 ديز نب رباج مامإلا لئس دقف ،تادابعلا يف ةباينلا ةيضق ةردقلاب قلعتيو =

 ىتح ناَضَمَر نم رطفأ ام مصي ملف حص مث ،ناَضَمَر يف ضرم لجر نع

 موي لكل معطيلف هنع مصي مل نإو .هيلو هنع موصي :لاق ؟همكح امف كينوت
 _»ه

 .541 :1 = 503 /501 :1 عماجلا ةكرب نبا زا
 .9 /476 :3 .عماجلا رقعج نبا _-۔2

 .428 :3 عماجلا رقعج نبا -)3

 .498 :3 ،عماجلا رفعج نبا _(4

 ع
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 . ريتلاذاهتجا:يفاقلا باتلا

 .0!هلام نم انيكسم

 ىتح هرفس نم عجري ملو إمصي ملو ناَضَمَر يف رفاس لجر نع لئسو =
 .(2)مَعطي الو هنع ماصي ال :لاق ‘تام

 .ةافولا ىتح رفسلاب هرذع رارمتسال مايصلاب فيلكتلا همزلي مل هنأ كلذو

 .جحي الو ادحأ نع دحأ موصي ال هنأ ءاهقفلا ضعب نع ينوانجلا ركذو

 نأ انباحصأ دنع هب لومعملاو .اقلطم تادابعلا يف ةباينلا اوعنمو .ىلصي الو
 .)ةالصلا نود "ةزئاج موصلاب ةيصولا

 :هاركإلا -

 رايتخالا بلس نإف ،ةردقلا عم هيفانتل ،اعوفرم لاحملاب فيلكتلا ناك نئل

 ساسأ ةيرحلاو ،رارقلا ةيرحو فلكملا نود لوحيو "ةدارإلا بوشي كلذك

 ثيدحلا صنب اعرش عوفرم هاركإلاف .سانلا فرع يفو هللا عرش يف ءازجلا
 .(4)(هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا تمأ نع عفز» يوبنلا

 رامعل ثدح امك .رفكلا ةملكب قطنلا ىلإ ءرملاب ىدأ ولو عوفرم هاركإلاو
 .اعيمج نيفلكملل هتلاح لصوي نآرقلا لزنو ؤ يبلا هرقاف كرساي نب

 نمو رفاو ليصفتب ةدارإلا بئاوش لوصألاو هقفلا ءاملع لوانت دقو
 رفوم ابيصن هاركإلا لانو .ررغلاو سيلدتلاو نبغلاو ،هاركإلا بئاوشلا هذه

 تلجت يمالسإلا هقفلا ىف ةلماك ةيرظن انل زرفأ امم ،ليلحتلاو ثحبلا نم

 .تالماعملا لاجم يف ةصاخبو ةيهقفلا عورفلا مظعم ين اهتاقيبطت
 رامع لاح ىلع اسايق ،اهيف ثنح ال ةربابجلا ناميأ نأ ءاهقفلا ررقو =

 ءيش الو ]ةعبت كلذ يف ةلأ همزلي ملف ،هللاب رفكلا ىلع ربجأ امل رساي نب
 .اثكلذب مهاذأ يقتي هنأل ،هاركإلا تحت نامآلا نم مهيطعي اميف هيلع

 ءيرب ملسم حور ذاقنإل نايحألا ضعب يف ابجاو كلذ نوكي دق لب
 هورسأ لجرل- .نالقب سيل اذه نأ انل فلحا :هل اولاقو ةملظلا هذخأ نمك

 .61 ،رباج مامإلا تاباوج نم = .15 رباج باتك ،ديز نب رباج _(1
 .66 ،رباج مامإلا تاباوج نم = .15 ،رباج باتك ،ديز نب رباج _(2
 .60 .موصلا باتك ينوانجلا )3

 .هجيرخت قبس _(4
 .503 /502 :3 ،عماجلا رفعج نبا _(5
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 ىرلا ركحلاةترت :جيزلا لصملا 72

 ضعب بهذ دقف ،مهدنع روسأملا لجرلا اولتقف ،نيميلا نع ىبأ نإف .-هولتقيل

 .0ا)ليتقلا ةيدل نماضو كلاه هنأ ىلإ ةيضابإلا

 امو اهنم زوجي ام ،هاركإلا اذهل ةديدع اروص هعماج يف رفعج نبا دروأو

 .زوجي ال

 .مهيار بيوصتو ،لالضلا لهأ يلوت ىلع هاركإلا :اهنم زوجي اممو
 .هتلاب كرشلاو ،لالحلا ميرحتو مارحلا ليلحتو ،مهتئطختو نيملسملا نم ةءاربلاو

 ذخأ هنأل ،هَركملا نع همثإ عوفرم هنأ هيلع عمتجملا هيف رثألا ءاج اذه لكف

 .ناميإلاب نئمطم هبلقو .ةللا ةصخرب
 باكترا وأ ،سفن لتق وأ ،لام فالتإ اهيف ةيصعم لعف ىلع هركأ اذإ امأ

 مثإلا عفرو ،روظحملا ةعقاوم مهضعب زاجأ دقف ،رمخ برش وأ انز نم مرحم
 ناك هلعف نإو ‘كلذ هل زوجي ال ضعب لاقو .تارورضلا نم ربجلا نأل ؤهنع

 .سانلا قوقح نم فلتأ امل انماض امثآ

 هيلع نأ نورخآ ىارو صاصقلا هيلع :ضعب لاقف ءاسفن لتق نإ كلذكو

 .ةرافكلاو ةيدلا

 لاقو .هل رذع الو دحي :ضعب لاق ،هببسب دحلا همزلي ام بكترا نإو

 دودحلا اوؤردإ») ثيدحل ،ةهبشلا عضومل دحلا هنع اردُيو كحي ال :مهضعب

 .(2()3)!تاهبشلاب

 .21 ‘تاقلعملا باتك ،لوهجم ۔(ا
 !متعطتسا ام نيملسملا نع دودحلا اوؤردإ» :ظفلب ةشئاع نع ثيدحلا درو 2

 .8232:ثيدح ،سوا نب ليبحرش ثيدح امأو ،دودحلا باتك "مكاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسا
 هللا لوسر نع دودحلا باوبأ ه هللا لوسر نع زئانجلا باوبأ .حيحصلا عماجلا يذمزتلا ننس

 .1382:ثيدح دودحلا ءرد يف ءاج ام باب !ةم

 ،تاهبشلاب دودحلا ءرد ف ءاج ام باب دودحلا باتك ،ةماسقلا باتك ،يقهيبلل ىركلا ننسلا

 .15865:ثيدح

 دودحلا لطعأ نئل :لاق ظفلب رمع نع دروو ."تاهبشلاب دودحلا اوؤردإ " ظفلب اعوفرم هدجا ملو
 .!تاهبشلاب اهميقأ نأ نم يلإ بحا تاهبشلاب
 .27917:ثيدح ،تاهبشلاب دودحلا ءرد يف .دودحلا باتك .ةبيش يبأ نبا فنصم

 .305ص .كج .12957ثيدح .السرم زيزعلا دبع نب رمع نع ‘لامعلا زنك ،يدنهلا يقتملا
 .138 /137 :1 ،عماجلا رفعج نبا :رظني _(3
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 7 ريستلاذاهتجا :يناقلا بآلا

 :ةعيرشلا عورفب رافكلا فيلكت -

 مأ ةعيرشلا عورفب نيبطاخم رافكلا نوك يف .مهريغك ةيضابإلا فلتخا

 ؟ةعيرشلا نود ديحوتلاب نوبطاحم مه

 اورقأ اذإف ،ةلمجلاب رارقإلاو ،ديحوتلاب اوبطوخ مهنأ ىلإ مهضعب بهذ
 ةعقاوب اوجتحاو .ةعيرشلا ماكحأب باطخلا نم نيملسملا مزل ام مهمزل كلذب
 اموق يتأت كنإ» :ةق ىبنلا هل لاق ذإ ،نميلا ىلإ لبج نب ذاعمل ةق يبلا لاسرإ

 كوباجا مه نإف ،ةللأ الإ هلإ ال نا ةداهش ىلإ مهعداف ،باتكلا لها نم
 .دبلاو .0امالسإلا ضئارف هل ركذو ا...مهيلع ضرتنا ةلأ نا مهملعاف
 .ةداهشلاب رارقإلا لبق عورفلاب نيبطاحم ريغ مهنأ ىلع ةلالد ديحوتلاب

 .0)يسلبارطالا نيسحلا نب دمحأ لوقلا اذهب لاق نممو
 خياشمل افالخ ،دنقرمس خياشم نم ةيفنحلا ءاملع هب لوقلا ىلإ بهذ امك

 ىلإ موق بهذو .) ينييارفسإلا دماح يبأ ىلإ هب لوقلا بسنو .اة)قارعلا
 تابوقعلاب فيلكتلا امأ .رماوألا نود يهاونلاب نوفلكم مهناو ليصفتلا
 .5نيملسملا نيبو مهنيب ةمذلا دقع ساسأ ىلع مئاقف تالماعملاو

 اوبطوخ امك ةعيرشلاب اوبطوخ رافكلا نأ ىلإ ةيضابإلا روهمج بهذو
 ميدقتب اورمأ رافكلا ءالؤه نأ الإ .'6)ةرعاشألا لوق وهو ،قرف الو ،ديحوتلاب

 .سابع نب هللا دبع نع ننسلا باحصاو ملسمو يراخبلا هجرخأ .1

 .6960:ثيدح ٬هتمأ اق ينلا ءاعد ف ءاج ام باب ديحوتلا باتك .يراخبلا حيحص

 .52:ثيدح ،هلوسرو هاب ناميإلاب رمألا باب ،ناميإلا باتك إملسم حيحص
 .1779: ثيدح ةاكولا ضرف باب ةاكولا باتك .هجام نبا ننس

 .1364:ثيدح ،ةمئاسلا ةاكز يف باب ،ةاكرلا باتك ،دواد يبأ ننس

 ءاج ام باب ث هللا لوسر نع ةاكزلا باوبأ ةعمجلا باوبأ حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس
 .597:ثيدح ثةقدصلا يف لاملا رايخ ذخأ ةيهارك يف

 .ظ22 فحتلا يتازملا _۔2

 ‘يرضخلا- .4 :2 ،عئانصلا عئادب ،يناساكلا - .128 :1 ،توبئثلا ملسم روكشلا لبع نبا _)3

 .102 ،هقفلا لوصأ

 .80 ،ةرصبتلا يزاريشلا قاحسإ وبأ _(4

 .128 :1 ‘توبثلا ملسم ،روكشلا دبع نبا _(5
 .دعب امف 316 :1 ‘لوصحلا ،يزارلا _(6

  



 ىعرفلا مكحلا ةرت :جلا لصملا .
 تج

 .'!ةالئصلا ىلع ةراهطلا ميدقتب نوملسملا رم أ امك هاوس ام ىلع ديحوتلا

 هللاو» :هلوقب فالخلا ىلع بقعو رخآ ىلع الوق ةكرب نبا حجري ملو

 .02)«نيلوقلا لدعأب ملعأ

 يقطنم هحيجرتو .ةيضابإلا روهمج لوق وهو ،حجارلا وه يناثلا لوقلاو
 لوألا لوقلا باحصأ هذختا يذلا لاثتمالا ىلع ةردقلا عم ىفانتي ال هزأل

 نيرداق ريغ مهرفك لاح يف رافكلا نأب اولاقو .هيلإ اوبهذ امل اليلدو ادنتسم

 .لاحلاب فيلكت وهف ،مهنم لبقث ال اهنأل تاعاطلا لعف ىلع

 نع اوهو .ةعيرشو ةديقع ©فيلاكتلا عيمج نورومأم مهنأ باوصلاو

 .غالبلاو غولبلا دعب هللا نايصع يف دحأل رذع الو .اهلك يصاعملاو كرشلا

 ا ا رابخا ةلأ ركذ دقف .ةه هلوسر ةنسو ةلأ باتك اذه يف ةجحلاو
 :هموقل حلاص لاقف .ديحوتلا عم عورفلاب مهوفلك مهنأو 3مهلسر عم ةيلاخلا

 م ۔ڵ ص ص ر = 74

 واهوسَمَت الو د هللآ ١ ضتأ ق ركت اهورذ دف 7 5ً ء مكل ء هللا اةَك .و رله م

 :7 او :هموقل دوه لاقو .[73:فارعألا] : غرلآ ادع ك ةُخأيق
 . < 2 م

 ضْألا اف اوثعَت الو مم مهاي أ سالآ اوُسَحَبَك او طّسَلآي ثكارملآر

 ه يمكلا نم َناَركَذلا َن وثاتألخ :هموقل طول لاقو .[85:دوه] : َبديقُم

 .[165:ءارعشلا]

 اوناك ،فيلاكتلا هذهب اورمأ نيذلا موقلا ءالؤه نأ ىلع لصاح عامجإلاو

 .مهلسرل نيبذكم نيكرشم
 لاقو .عورفلاب مهرمأ امك ،ديحوتلاب مهرفك لاح اشيرق هف يبلا رمأ دقو

 اولتمَنالَو { .[151 :ماعنالا ىتنلمإ تت مث دنتوآاَشَمَت ولت الوت :لجو رع

 شاللا تعمتجا نيل لق و .[33:ءارسإلا] 4 يحلاب ل ذأ رح ىلأ سفنلا

 ضعبل مهضعب ےراگ لو ۔هلنمي نونأ ٣1 ناءرقلا ادنك لثمي اوتأي نآ لع نجلاو

 .[32:ءارسإلا] امه

 .6 ،صلاخلا بهذلا ؤشيفطا-.387 :2 عماجلا ،ةكرب نبا (!

 .387 :2 ،عماجلا ةكرب نبا _(2
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 ريتلاذاهجا:يناتلابآللا

 ببسب مهيلع مرحتو إمهكرش لاح يف مهل ةحابم هذه نوكت فيكف
 .هلمع نم لضفأ ديحوتلا كرت اذإ نوكيف ؟ديحوتلا

 ىلع لدي امم ماكحألا هذه يف اهلسر اهنايصعل ةيلاخلا ممألا كلهأ هلئاو

 .0!"قرف الو ،نوفلكم نويهنم نورومام مهنأ
 نم ىلع باذعلا ظيلغتو ،ةرخآلا يف كلذب مهتبساحم اضيأ اذه دكؤي اممو

 الو َرَحاء اهلإ روام كغتيال يلاو .يصاعملا نم هريغو رفكلا نيب عمج

 ه اًماَمآَىنَي كلد لحقينَمَد تيت الي قحلاب ايشا هلأ َرَح ىتلا سشتلاَنوُلْق
 .[69 /68:ناقرفلا]

 ام رانلا مهلوخد ببس نع اولئس نيح كلذب مهسفنا رافكلا رقأو

 ( ةيكتلا ميث كت رتو (©ل لصملا تي كت رت الاق (ل رقم يف زرككتم
 4 ُناَقَيل تأ ي يح © نبلا مويب < و ٤) 1 حم ضوخت ًئَر

 .[42-47:رثدملا]

 نأ حصيفا» .اهيلع اوبسوح ام عورفلا هذهب نيبطاخم اونوكي ل ولو
 .اريبك اولع كلذ نع ةللا ىلاعت ؟هب اوبطاخي مل امب ةللا مهبساحي

 نأ ناَضَمَر رهش ف ملسأ اذإ اذإ رفاكلا نأ ةيضابإلا مكح كلذل ةجيتنو

 .هرفك لاح هب ارومأآمو ،هل امزال ناك هنأل ىضم ام لدب هيلع

 عينص وهو ،همالسإ دعب هب ءافولا هيلع بجو ارذن رفكلا يف رذن نمو
 .(ه}باطخلا نب رمع

 نوك نيبو ،عورفلاب مهفيلكتو ديحوتلاب رافكلا فيلكت نيب ضقانت الو
 ؛طرشلا ميدقت باب نم كلذ نأل ديحوتلا دعب الإ مهنم لبقت ال عورفلا
 قلعتي ال ةالصلا بابيإف .يعرشلا طرشلا لوصح فيلكتلا طورش نم سيلو

 هجتم بلطلا لب امهوحنو ،ةروعلا رتسو ،ءوضولا وهو اهطورش لوصجب

.3 

 .و23 /ظ22 فحتلا ،يتازملا .1

 .105 :1 لدعلا .ينآلجراَولا _2

 .166 :3 .عماجلا . رقعج َ نبا _-3

 .ظ0 ةيادهلا دعاوق ،يوزنلا-. 102 :2 .عماجلا ةكرب نبا _)4
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 ىرلا كحلا ةركن :يازلا لصلا 72

 يتلا هطورش ققحت ىلع فيلكتلا فقوت ولو .بيترتلا ةاعارم عم اعيمج امهيلإ
 ىلإ ولو اضوتت م ام ةالصلاب افلكم تسل ئضوتملا ريغل انلقل فلكملا ةردق يف
 فالخ يلاعلا لاق امك وهو .مالسإلا ءاملع نم اذهب لئاق الو .نينس رشع
 .01عامجإلا

      
0 0 0 1 
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 .91 :1 .ىفصتسللا ،يلاَّرغلا .)1
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 3. لكلدينالاوحبجرتلاذاهنجا:ثلانلا باتلا

 لالدتسالا ةرئادو حبجزلا ةيمهأ :ديهمت

 دجيو ؛هتلأسم ىلع ليلد نم رثكأ طابنتسالا ةيلمع ءانثأ دهتجملا ضرتعي دق

 لجعتسي دقو ؛رفانتو فالتخاب اهرهاظ يحوي ؛ةقستم ريغ ةلدألا هذه يناعم

 ةيورو المأت يضتقي ام وهو ؛ةلدألا نيب اًضراعت هنوَمسيف رظنلا يرصاق ضعب

 متيو ؛يرهاظلا ضراعتلا اذه ةلزإل اداهتجا يضتقي امم ؛ةلأسملا يف مسحلا لبق
 .حيحصلا ىنعملاب قيقد داهتجا وهو ؛حيجرتلا دعاوق لامعتساب كلذ

 صوصن نادقفو ؛اهيلع قفتملا ةلدألا مادعنا دنع اضيأ داهتجالا نوكي مث

 اهف نوكي ىرخأ ةلدأ نع ثحبلاب كلذ متيو ؛رظنلل ةضورعملا ةلأسملا صخت

 ؛ةيداهتجالا ةلدألا وأ ةيعبتلا رداصملاب ةفورعملا يهو ؛عرشلا رظن يف رابتعا
 .داهتجالا ةلظم تحت اهجاردنا دكؤت هذه اهتيمستو

 ؛اهتعيبطو اهدعاوق يف نايب ىلإ ةجاجب اهسفن داهتجالا ةيلمع نأ امك

 كلذ ريغو ؛ءارآ نم هنع ردصي امع دهتجملا ةيلوؤسمو ؛اهل بدنتني نم طورشو
 .لوصألا ءاملع اهيف ضافأ ثحابم نم

 اياضق نم هب قحلي ام عم ؛بابلا اذه اهنمضت ىتلا ةثالثلا رواحملا يه هذه

 مهعقاو يف هتامصب كرتو ؛ةّيضاَبإلا هقف يف اهرثأ زرب ةيلمع تاقيبطتو ةيعرف
 وهو ؛ةيعامجلا ةسرامملا ىوتسم وأ ؛ةيدرفلا ةسرامملا ىوتسم يف نإ ؛يلمعلا

 اهبناوج غابطصا ىلع هصرحو ؛ةايحلا عم دهتجملا لعافت نم ابناج فشكي ام

 .هللا نذإب بابلا اذه ثحابم هفشكتس ام اذهو .فينحلا عرشلا مكج

528 
    



 حيجرتلاو نضرامتلا:لؤالا لصملا

 حيجرتلاو ضراعتلا :لوالا لصفلا
 ةلدألا نيب ضراعتلا ةقيقح :ديهمت
 يضتقي ناب كلذو .اهعفادتو اهضقانت ةيعرشلا ةلدألا نيب ضراعتلاب دصقي

 يف اًرياغم امكح رخآ ليلد يضتقيو "ةنيعم ةلأسم يف انّيعم امكح يعرش ليلد
 .اهتاذ ةلاسملا

 ةدحو نأ كلذ ،رمألا ةقيقح يف دوجوم ريغ ضراعتلل ريسفتلا اذهو

 ضراعتلا لامتحا يفني ةمكحلاو ملعلاب عراشلا ةفصوو ،يعيرشتلا ردصلا
 .ءادَبلا وأ زجعلا وأ لهجلا ةجيتن ماكحألا نيب فالتخالا نأل .هماكحأ نيب
 طاحأ يذلا إميكحلا ميلعلا هنلا وهف انه عرشملا امأ ،نيقولخملا تامس هذهو

 .املع ءيش لكب
 ىفن دقو .نيبملا هباتكو ؛ميكحلا هروتسد هتمكحو هللا ملعل نايب ىلجأو

 ؛رشبلا زجعأ 5اديرف اجيسن روتسدلا اذه ناكف ةريطخلا ةمهتلا هذه هنع هنلا

 هماكحأ ماكحإ هللا لعجو .هلثم نم ةروسب اوتأي نأ نجلاو سنإلا ىدحتو
 دنع نم ناكولو نارملا دورَبَدَني الكأ ل كف هلوسر ةوبن قدص ليلد اهماجسناو ٢2 صم و ۔ صم ر 2

 .[82:ءاسنلا] هي ايك املح هيف أوُدَجَوَل هلاربَع

 ميظنتو ،اهمازتلاب نيفلكملا ةبلاطمو ماكحألا ةدافإ عيرشتلا نم ةياغلاو

 .اهريقح مأ رومألا ليلج يف ءاوس ،اهتايضتقم قفو مهتايح نوؤش
 دصقملا اذه قيقحت نود لوحي ماكحألا هذه نيب ضراعتلا عوقو لامتحاو

 ىلإو .ماهبإلاو ماهيإلاو ليهجتلاو ضقانتلا ىلإ يضفي ذإ .عيرشتلل يساسألا
 ةعيرش ىلع زوجي ال ام اذهو ‘©باطخلا مهف وهو .فيلكتلا طرش تاوف

 .0ا»ءاعمج ةيرشبلل اهحلصاو عئارشلا نسحاو لمكأ ،مالسإلا
 6يرهاظ رمأ وهف ،اضراعت ةنسلاو باتكلا صوصن نيب اندجو ام اذإو

 كلت ةلالد هوجوو .ةلاسملا ةلدأب ةطاحإ مدع وأ ؛مهفلا يف روصق ىلإ دوعي

 .صوصخلاو مومعلا يف وأ ،ءافخلاو حوضولا يف نإ .اهيناعم ىلع صوصنلا
 يفو اهتالالد ةوق يف صوصنلا توافت ىلإ اضيأ ةعجار اذه بابسأو

:3 

 .344 هقفلا لوصأ ف زيجولا ناديز _۔(1
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 2 لكلدينالاو حيجرتلا ذاهنجا:ثلائلا باتلا

 نيرشعو اثالث يحول ا ةرتف تذةتما ذإ ؛اهدورو ةنمزأ فالتخا ىلإو ٤ الومش

 .ةنس

 حلاصمو بسانتي امب ماكحألا ضعب جردت ىلإ هبابسا ضعب دوعت امك
 .اخوسنم اهضعبو اخسان اهضعب ناكف ؛نيفلكلملا

 رمألا ئداب ةضراعتملا عراشلا صوصن ىلإ رظانلا نإف ،هلك كلذ لجأل
 دحاولا مكحلا ىلإ صلخيو .عقاولا يف ضراعت ال هنأ لماتلا دعب هل ىلجتي
 نيب حيجرتلا دعاوق قيبطتب كلذو .بايترا وأ ددرت نود ةلأسملا ف حضاولا

 .ةلاسملا ىلع مكحلا يف هدامتعاو ،ىوقألا ليلدلا ىلإ صولخلاو ،ةلدألا هذه
 ةلدألا نيب حيجزتلا دعاوق ءاسرإ ف ةيضابإلا ويلوصأ مهسأ دقو

 ةيهقفلا لئاسملا نم ددع يف زيمتلا ضعب مهل ناكو .داهتجالا لاجم يف اهديسجتو

 .حيجرتلا دعاوق ضعب نيب بيترتلا يف مهجهنم ىلع ءانب
 لوجب ثحبلا اذه ف اهتاقيبطتو دعاوقلا هذه مهأ ءالجتسا لواحنسو

 .هللا

 حيجرتلا دعاوق :لوألا ثحبملا

 .")نيضقانتملا نيليلدلا دحأ ةيوقت حالطصالا يف حيجرتلاب دصقي

 .اهتخأ نع تلام اذإ ؛نازيملا ةفك ناحجر نم ذوخام وهو
 ايانث يف اهمومع يف جردنت حيجرتلا دعاوق نأ ىلإ ةراشإلا بسانملا نمو

 يضقي بيترتلا نإ ذإ صوصنلا ريسفتو ةلدألا ليصأت لوح ةقباسلا ثحابملا

 صوصنلا ظافلا نيب مأ اهتاذ ةلدألا نيب ءاوس ©ىندألا ىلع ىوقألا حيجرتب
 .اهتالالدو

 :اهنأ ،ءالحجلاو توبثلا ثيح نم صوصتلل ةيعابرلا ةمسقلاو
 .ةلالدلا عطق توبثلا يعطق صن امإ =
 .ةلالدلا ظ توبثلا ئعطق صن وأ =
 .ةلالدلا يعطق توبثلا نظ صن وا =
 .ةلالدلا نظ توبللا نظ صن وآ =

 .317 ،هقفلا لوصأ ةركذم يطيقنشلا نيمألا _(1
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 حيجرتلاو ضرامتلا :ل !الصتفلا

 ادبأ عقي ال ام اذهف ةلالدو اتوبث نيّيعطق نيصن نيب ضراعتلا حصي الو
 ضراعتلا اهيف زوجي عاونألا نم كلذ نود امو .ا)عراشلا صوصن يف

 .هتلالد وأ هتوبث يف صن لك ةوق بسح اهنيب حجريو ،يرهاظلا
 .بهاذملا فلتخم نم نيبلوُصآلا يار اذهو

 ضراعتلا عوقو زاوج ىلإ بهذي ؛هبحاص مسي مل ازاشن ايأر يملاسلا ركذو
 قاحلإ لوقلا اذه ءاضتقا نم انركذ امل .همدع باوصلاو .تاّێيتظلا نيب ىقيقحلا
 .02)عيرشتلاب للحلا ةمصو

 ال عرشلا نأل .لقعلا حيرصو لقنلا حيحص نيب ضراعتلا عقي ال امك

 ةفرعم ليلد لقعلا لعج يذلا وهو عراشلا نأل .لوقعلا ضقاني امب يتاي
 ين ءالجب هنايب ىضم ام وهو .ءازجلا ةعبتو ،فيلكتلا ةدهع هب طانأو "قلاخلا
 .لقعلا ليلد ثحبم

 فالخ ىلع يعمس ليلد درو اذإف .اهبذاكتو اهخسن ليحتسي لقعلا ةلدأو

 ارتاوتم نوكي نأ امإو حيحص ريغ هنأ ملعف ،ارتاوتم نوكي ال نأ امإف ،لقعلا
 اطخلا لمتحي ال رتاوتم صن دري نأ اًمأ .اضراعتم نوكي الو الًوؤم نوكيف

 .ا3)لاحم اذهف لقعلا ليلد فالخ ىلع وهو ليوأتلاو

 :هلوق ضقاني ال .[ة:ديدحلال ه ملَع تم لكي وهو :ىلاعت هلوقف

 نأل .[31:دمحم] ه كران اول اولَبَتَو تييَصلاَو ركنم : ننح كَتولبَتلَو
 زرفو مهئالتبا دعب مهصاخشاب مهزيمت ينعي ةيناثلا ةيآلا يف و .ركذلا ملعلا
 كلذ ريغ وأ ؛مهب ةباحصلاو يبلا ملع وأ ؛مهريغ نع نيرباصلاو نيدهاجم
 .نورسفملا هطسب ام

 لاحم اذهف ؛نيحلا كلذ يف هلل فشكني اديدج املع هب دارملا نوكي نأ امأو

 .ءيش لكب طيحملا هملع ةفصل ضقانم ؛هللا قح يف
 نبا عماج ،ضراعتلا ةلازإ دعاوق عضوب تينغ يتلا ةمدقتملا رداصملا نمو

 مدقتملا رظني نأ وهو ،رابخألا نيب ضراعتلا ةلازإ يف هجهنم ددح دقف ،ةكرب

:3 

 .193 :2 ةعلط يملاسلا )1
 .193 :2 ،ةعلط ،ىملاُسلا _(2
 .138 /137 :2 ،ىفصتسملا ،يلاَرْغلا _(3
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 2 لآلدينالاو حيجرتلا ذاهتجا :ثلاتلا بآلا

 نيب عمجلل انيعس ،خيراتلا لهج نإف خوسنملا نم خسانلا ملعيل ،رخاتملا نم
 تبثو ناربخلا درو اذإو» :لاقو .هلاجم يف :لكب انلمعو .انعطتسا ام نيليلدلا

 نم خسانلا الو رخأتملا نم امهنم مدقتملا ملعي ملو ،ملعلا لهأ دنع 7

 را امهضراعي ملو .كلذ نكمأ اذإ امهلامعتسا يدنع بجاولاف .خوسنملا

 الو امهنم دحاو لامعتسا وأ امهلامعتسا نم عنمت ةلالد امهنم ادحاو ضراعي
 لإ انعجرو ناليلدلا طقاست عمجلاو خسنلا رذعت نإو 80!)اءيش امهنم حرطي

 .22ةيلصألا ةحابإلا
 يف يبئوَعلا هركذ ام اهنم "حيجرتلا دعاوق ىلوألا رداصملا يف تدرو امك

 :اهلامعتساو اهبيترت هجوو ،اهعاونأو لئالدلا ماسقأ

 يفخ صنب هعفد زوجي الف يلج صنب تبث ام نا
 ماع ليلدب هعفد زوجي ال ؛لالدتسالاو ةرورضلاو ةهيدبلاب تبث ام نأ امك

 .داحآب هلاطبإ زوجي الف ،رتاوتب دهمت امو
 .رظنو رابتعاب هكرت زوجي ال ربخو فيقوتب ناك امو
 .0ة)«امهيف رظن ،الباقت اذإ ماعلاو صاخلاو

 .ةقباطملا نود يفانتلا دنع ماعلا ىلع صاخلا مدقيف

 ؛مولعملا ريغب عفتري ال مولعملاو ؤكشلاب عفتري ال نيقيلا) نأ ركذ امك
 .(هاهيلع قفتملا مكح ىلإ دري هيف فلتخملا مكحو

 ثدحت دقف ،ييئوَعلا ريغ دنع تدرو حيجرتلل ىرخأ دعاوق ةمثو
 ثدحتو .اث١تامومعلا ضراعت نعو ،ماعلاو صاخلا ضراعت نع ينآلجراولا
 ضراعت نعو ةيلعفلا عم ةيلوقلا ةنسلا ضراعت نع ةكرب نبا دعب نوقحاللا
 .(6 )ج ينلا لاعفأ

 .255 :2 ،ءايضلا ،ييئوعلا-.56 :2 عماجلا ،ةكرب نبا _(1
 ةيلوصألا هؤاراو ةكرب نبا ،يدعسلا رباج-.310 :2 =.19 /18 :1 .عماجلا ،ةكرب نبا _2
8 142. 

 .20 :3 ءايضلا 6ىبئوعلا _-)3

 .14 :3 ءايضلا ©يبئوعلا _)4

 171 :2 .62 :1 ،لدعلا ،ينالجراولا (ة
 .40 :1 .فنصملا "يدنكلا :الثم رظني _(6
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 حجلاو ُضراَمتلا:لؤالا لصفلا
 ظ .

 .ةلدألا ضراعت دنع حيجرتلا دعاوق لوانت نم عمجأ َدَعي يملاسلا نكلو

 ف ةكرب نبا جهنم ىبت نأ دعب ،قيقد ميسقت قفو اهفينصت داجأو اهافوتسا ذإ

 كلذ رذعت نإف عمجلا ىلإ ىعسن مث ،خوسنملاو خسانلا ةفرعمب نوكي ءدبلا نأ

 راتخا هنكلو ‘كلذ يف رايخلاب دهتجملا نأ يمدكلاو ةكرب نبا نع ىكَح دقف

 وه طقاستلاب لوقلاو مكحت حجرم الب حيجرتلا نأل ةلاسملا يف فقولا
 .١0)حيحصلا

 .طقاستلاو حيجرتلاو عمجلاو خسنلا روص عبرأ ،اذإ كانهف

 نم كلذو ،اهتّوق ىلع ءانب ةلدألا نيب حيجرتلا دعاوق يملاسلا لصف مث
 :ةديدع تاهج

 .)نوتملاو صوصنلا ةهج نم =
 .0ق)ةياورلاو دانسإلا ةهج نم =
 .(4)ةلالدلاو مكحلا ةهج نم =

 .اك)رومألا هذه جراخ ةهج نم =

 .06)هللعو سايقلا ةهج نم =

 .ةيهقفلا ءارآلا نم ضيف اهنع جتن ةديدع روصو بتارم ةهج لك يو

 :حيجرتلا دعاوق لامعإل ةيهقفلا راثآلا ضعب يلبت جذامن هذهو

 .امهدحأ ءاغلإ نم ىلوأ نيليلدلا نيب عمجلا -1

 :ىلاعت هللا لاق دقف .اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع ةيضق يف ةدعاقلا هذه تلبحت
- 

 و ٥ مص ؟ >< < س ء 4۔۔ ع حك ے وري ۔۔ ء ے.ے۔۔ ے .۔

 ٥

 ٠؟ ت .؟ . . . . ٠

 : ارشعو رهش ةعبرأ نهسفنأ نصيرتي اجنوزا نورذيو مكنم نوفقوتي نيزلاو

 .لماوحلاو لئاوخحلا لمشي ماع مكح اذهف .[234 :ةرقبلا
 : ملح َنعَصَي نأ مهلل لامحلا لوأو : :تاقلطملا ةدع يف لاقو

 .193 /192 :2 ،ةعلط ،ىملاسلا _(1
 .202 /196 :2 ةعلط ىملسلا _(2
 .204 /202 :2 ،ةعلط "يملاسلا (3
 .208 /205 :2 ةعلط ،ىملاسلا _(4
 .210 /208 :2 ،ةعلط ،يملاسلا _(5
 .212 /210 :2 ةعلط .يملاسلا 6
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 . لكلديدالاوحيجرتلاذاهنجا:ثلنلا باتلا 3

 .[4:قالطلا]

 نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع» بيبح نب عيبرلا دنسم يف ءاجو
 تعضو نإ لماحلا ةأرملا يف نمحرلا دبع ةملس وبأو انأ تفلتخا :لاق سابع

 اذإ :ةملس وبأ لاقف .نيلجألا رخآ اهتدع :تلقف :لاق ؤلايلب اهجوز ةافو دعب

 ابر انثعبف ةملس يبأ عم انأ :لاقف ©لئسف ةريره وبأ ءاجف .تلح تعضو

 ةيملسألا ةعيبس تدلو :تلاقف كلذ نع اهلاسف ،ةملس مأ ىلإ سابع نبا ىلوم

 .0التلح دق لاقف ةف ذلا لوسرل كلذ تركذف ،لايلب اهجوز ةافو دعب

 ؛هنئَعأل ءاش نم» :لاق دقف دوعسم نبا عضولاب لحت اهنأ ىلإ بهذ نممو

 اذكو اذكب ةرقبلا ةروس دعب تلزن ل ءاسنلا ةروس يف ىتلا ةيآلا نإ
 .(2)(ارهش

 نب جرخأو .ةرقبلا يف ام تخسن اهنأ يلع نع ديمح نب دبع جرخأو

 .ةدع لك ىرغصلا ءاسنلا ةروس تخسن اهنأ هنع هيودرم

 ءاسنلا ةروس تلزن» :لاق يردخلا ديعس يبأ نع هيودرم نبا جرخاو

 .(3)انينس عبسب ةرقبلا يف ىتلا دعب ىرغصلا

 .هقافتا لمحلا عضوب يهتنت لماحلا اهنع ىفوتملا ةدع نأب ءاهقفلا لاقو

 ةصخر هذهو :ةديبع وبأ لاق» :عيبرلا لاق شةيملسألا ةعبس ثيدح نعو
 هب ذوخأملا وهو &سابع نبا لاق ام ىلعف لمعلا امأو .ةيملسألل هقف يبلا نم

 .147 ص .2ج .540 ثيدح .29 باب حيحصلا عماجلا ،عيبرلا _(1
 ؛هتنعال ءاش نم " : لاق ، دوعسم نبا نأ & سيق نب ةمقلع نعا :يئاسنلا دنع ثيدحلا ظفل _(2

 تعضو اذإ .اهجوز اهنع ىفوتملا ةيآ دعب الإ ، "نهلمح نعضي نا نهلجأ لامحألا تالواو" تلزن ام
 .ا تلح دقف اهجوز اهنع ىفوتملا
 .5549:ثيدح تاقلطملا ةدع نم ينثتسا ام قالطلا باتك يئاسنلل ىركلا ننسلا

 ةافولا نم لماحلا ةدع باب كاهب لوخدملا ةدع باوبأ عامج ددعلا باتك ،يقهيبلل ىربكلا ننسلا
 .14422:ثيدح
 .635 /634 :7 شهتلداو يمالسإلا هقفلا ،يليحزلا
 .122 :3 حيحصلا عماجلا ةيشاح ،يملاسلا 3
 عئادب ،يناساكلا - .231 شةيهقفلا نيناوقلا ،يزج نبا - .142 :2 بذهملا .يزاريشلا )4

 .192 :3 "عئانصلا
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 حيجرتلاو ضرامتا:لؤالا لصفلا 53

 .'1)«هباتك يف لجو زع هنلا لوق وهو .اندنع
 اهجوز ةافو دعب تعضو اذإ اهنأ ةيضابإلا نيب قافتا لحم لوقلا اذهو

 اذخأ رشعو رهشأ ةعبرأ يضقنت ىتح جوزتت الف نيرهش وأ رهش وأ ماياب

 ىلع ةيملسألا ةعيبس ثيدح اولمحو 8‘ة)نيليلدلا الكب المعو ،نيلجألا دعباب
 .ةيصوصخلاو ةصخرلا

 هيلإ بهذ ام وهو .ليلد ىلإ جاتحت ةيصوصخلا ىوعد ناب يملاسلا بقعو
 نم جرخت الف ،نائذع اهيلع عمتجا اهنع ىفوتملا لماحلا نأ ةباحصلا ضعب

 .(ه)ط وحألاب لمعلا ىلع ءانب ،نيلجألا دعبأ نيقيلاو ،نيقيب الإ اهتدع
 حيجرت يضتقت ةيلوصألا ةدعاقلا» ناب ةعيبس ثيدح ىلع ةتس وبأ بقعو

 نم اصاخو هجو نم اماع امهنم دحاو لك ناك اذإ نيليلدلا نأل ،امهبهذم

 .اعم نيليلدلاب المع رخآلا صوصخب امهنم دحاو لك مومع صخي هنإف ،هجو
 همتع َنَعَصَي نأ َنُهلَبَل لامكلا ثكؤأرإل :هلوق نإف ثكلذك انهاهو
 مكنم دقوت ذلاو :هلوقب صخيف .لماح لك يف مومعلا رهاظ .[4:قالطلا]

 .[234 :ةرقبلا] اشََو ر هنأ ةمزأ ةهسشنأي نَسمَرتي اَجَصَرَأ َدوُرَدَيَو
 وأ تناك الماح ،اهجوز اهنع ىفوتم لك يف مومعلا اهرهاظ ةيآلا هذهو

 َيَعَسَي نأ نلأ لامكلا تلوأ :هلوقب اهمومع صخُيف ،لماح ريغ
 .رشعو رهشأ ةعبرألا ىلع تداز نإو .لمحلا عضو نم دب الف .:ه هلمح
 ةيا مومعب هيف لمع هنإف امهريغ بهذم ىلع هفالخب .اعم نيليلدلاب لمع دقف

 .(5)اطقف قالطلا

 .ةيتآلا ةدعاقلل ريسفتلا اذه حلصي دقو

 .147ص ،2ج .540 ثيدح .29 باب حيحصلا عماجلا ،عيبرلا (!
 ،يناسارخلا-.5 ،عيبرلا راثآ ،عيبرلا-.91 /90 5رباج مامإلا تاباوج نم ،ديز نب رباج 2

 .77 :2 ىركلا ةنودملا
 .122 :3 حيحصلا عماجلا ةيشاح ،يملاسلا 3
 ريسيب هتافو دعب عضتف اهجوز اهنع ىفوتي ةأرملا ف .حاكنلا باتك ،ةبيش يبأ نبا فنصم _(4

 .13110:ثيدح
 .134 /133 :3 ‘بيترتلا ةيشاح ،ةتس وبأ _(5
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 7 لكلدينالاو حيجرتلا ذاهتجا:ثلالا بالا
 .ك

 :امهدحأ ءاغلإ نم ىلوأ نيليلدلا لامعإ -2

 نراقلا يف انباحصأ فالتخا نم ةكرب نبا هركذ ام ،ةدعاقلا هذه جذامن نم

 .0ادةّيِفَئحلا لوق وهو ،نييعسو نيفاوط هيلع بجوأ مهضعبف {ةرمعلاو جحلاب
 .02)ةّيعِفاشلا لوق وهو ادحاو ايعسو ادحاو افاوط هيلع بجوأ ضعبو

 تيبلاب كفاوط» :تضاح امل ةشئاعل هخ هلوق يف ةلدألا فالتخا ببسلاو

 .(ة)اكترمعو كجح نع كيفكي كيعسو
 ترمتعاو ،نمحرلا دبع اهيخأ عم اهب ثعب ترهط امل اهنأ نيرخآلا ليلدو

 .(4)5)ميعنتلا نم

 هسم ام لكأ نيم ءوضولا ةلأسم يف امك لاكشإلا عفترا خنسلا ملع اذإو

 . موق هر ذخأف .(6)هب رمأو كهنم أضوت هنأ ة ىئلا نع يور دقف .رانلا

 .27 :4 طوسبملا ىسخرسلا- .166 :1 ةيادهلا ،ىنانيغرملا _(1

 . .200 :1 بذهملا سيزاريشلا _2
 .ةشئاع نع ننسلا باحصاو ملسم هجرخأ _(3

 لوسر اهل لاقف ؛ةفّرَعب تّرَهطتف فرسي تضاح اهنأ 5 اهنع هللا يضر ةشئاع نع» :ملسم ظفلو
 .!كترمعو كجح نع ، ةورملاو افصلاب كفاوط كنع ئزجي : ه هنلا
 .2199: ثيدح مارحإلا هوجو نايب باب .جحلا باتك ملسم حيحص

 .1634:ثيدح ،نراقلا فاوط باب ثكسانملا باتك دواد يبأ ننس
 دسملا باب ةكم لوخد باوبأ عامج ةرمعلاو جحلا تقو باوبأ عامج ،يقهيبلل ىركلا ننسلا

 .9212:ثيدح دسفملا كلذكو دسفأ ام مرحأ ثيح نم اهيضقي هترمعل

 . .امهريغو ملسمو يراخبلا ربخلا جرخأ _(4

 ة يبلا ينرمأ " : لاق © امهنع هلا يضر قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع نع» :يراخبلا ظفلو
 .«ميعنتلا نم اهّرمغأو ، ةشئاع فدرأ نا
 .2844:ثيدح ێاهيخأ فلخ ةأرملا فادرإ باب ريسلاو داهجلا باتك ،يراخبلا حيحص

 [ .56 :2 .عماجلا ةكرب نبا _(؟

 : لوقت ة يبلا جوز ةشئاع تعمس» :لاق ريبزلا نب ةورع نع ملسم دنع ثيدحلا ظفل _(6

 .ارانلا تسم امم اوثتضوت : ة هنلا لوسر لاق

 .556: ثيدح ىرانلا تسم امم ءوضولا باب ضيحلا باتك إملسم حيحص

 .'رانلا تسم امم أضوت : لاق ، ة يبلا نع 5 ةريره يبأ نع» :نابح نبا حيحص يفو

 ۔اضوت : ة هلوق ناب نايبلا ركذ ءوضولا ضقاون باب ،ةراهطلا باتك "نابح نبا حيحص
 .1164:ثيدح
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 حيجرتلاو ضراعتلا :لوالا لصفلا ٥ ٧

 ذخاف ؛'اداضوتي ملو ىلصف (ةرقوم يأ ) ةبَرَوُم افنك لكأ هنأ هنع يورو

 .نورخآ هب
 ال» :لوقي ةت ىبنلا عمس هنأ ركب يبأ نع لالب ثيدح اودمتعا امك

 .2)«هلكأ هنلا لحأ ماعط نم أضوتي

 ؛.اندنع هب ذوخأملا وهو .ةت ةنا لوسر لعف نم رخآلا رمآلا وهو

 .ريغ ال مفلاو نيفكلا لسغ ءوضولا امنإ نورخآ لاقو

 .تهب لمُع دق لكو ؤهب ليق دق لكو
 ةيوغللا ةقيقحلا ميدقتب نيليلدلا نيب عمج ضعبو ،خنسئلاب لمع ضعبف

 نع ضراعتلا عفر نيلاحلا يف فدهلاو ؛ةيعرشلا ةقيقحلا ىلع ءوضولل
 . صوصنلا

 فالخلا لظيو ،ةلاسملا نومسحي الف ،خسئلا يف نوثلوُصآلا فلتخي دقو
 لبق دجسف هتالص يف اهس هنأ ةت ىنلا نع يور ام وحن كلذو .امئاق

 ،كلذ يف سانلا عزانتف .اة١ميلستلا دعب دجس هنأ اضيأ يورو .)ميلستلا

 ظ

 .ااضوتي ملو ىلص مث ؛ةاش فتك لكأ ة هللا لوسر نأ» :سابع نبا نع يراخبلا هجرخأ _(1

 .203:ثيدح ،قيوسلاو ةاشلا محل نم أضوتي نم باب ءوضولا باتك .يراخبلا حيحص

 خسان هنأ سانلا نم املاع مهوأ ربخ ركذ ءوضولا ضقاون باب ،ةراهطلا باتك ،نابح نبا حيحص

 .1143:ثيدح نم ءوضولاب رمألل
 .25ص .1ج-.104ثيدح .7 باب حيحصلا عماجلا .عيبرلا _(2
 ال : لوقي هه يبلا عمس هنأ ، ركب وبا يالوم ينثدح : لاق لالب نع ث ةلفغ نب ديوس نعو

 .اهلكأ هلا لحأ ماعط نم اضوتأ

 .1062:ثيدح يبارعألا نبا مجعم
 .100 ,9 تالاؤسلا ،يفوُسلا- .ظ4 .ججحلاو لئالدلا يمرضحلا -(3

 ثالث يل ةه هللا لوسر ملس : لاق & نيصحلا نب نارمع نع» :ملسم دنع ثيدحلا ظفل _(4

 ةالصلا ترصتقا : لاقف ، نيديلا طيسب لجر ماقف ةرجحلا لخدف ماق مث ، رصعلا نم & تاعكر

 وهسلا يتدجس دجس مث ، ملس مث ، كرت ناك يتلا ةعكرلا ىلصف ث ابضغم جرخف ؟ هلا لوسر اي
 .[ مث ٠

 .931:ثيدح ٨هل دوجسلاو ةالصلا يف وهسلا باب .ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك ف
 ملو نيتنثا يف ماقف ، رهظلا ة هنلا لوسر انل ىلص : لاق هنأ ةنيب نبا هنلا دبع نع» :إطوملا ظفلو

 .!كلذ دعب ملس مث ،نيتدجس دجس © هتالص ىضق املف ، امهيف سلجي
 .216:ثيدح "نيتعكرلا يف وأ مامتإلا دعب ماق نم باب ،ةآلصلا باتك ،كلام اطوم

 نم فرصنا ة هنلا لوسر نأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ نع» :يراخبلا دنع ثيدحلا ظفل _(5
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 لكلديدالاو حيجرتلاذاهنجا :ثلاتلا بآلا

 .'ندرخاتملا نم مدقتملاو .خوسنملا نم امهنم خسانلا يف اوفلتخاو
 فن ونلا نوكي حجرملا مدعو خسنلا ةفرعم مدعو سابتلالا دنعو

 .ةيلصألا ةحابإلا ىلإ عوجرلاو طقاستلاوأ

 برشلا نع ىهن» ةق يبنلا نأ يور ام وهو ،كلذل الاثم ةكرب نبا ركذو
 .3)اامئاق مزمز ءام نم برشا هنأ يورو .02اامئاق

 « اوفرش الك اورقَأَو اولكو :ىلاعت هلوق ىلإ عوجرلا بجوف
 لكآلا اهيلع ناك لاح ةيأ ىلع برشلاو لكألا حيبت ةيآلا هذهو .[31:فارعألا]

 .(ه)لاوحأآلا ضعبو تاقوألا ضعب يف ةلالد صخ نا الإ ؤبراشلاو

 ةيلعفلا ةنسلاو ةيلوقلا ةنسلا ضراعت -3

 "ىوقأ هتلالد نآل لوقلا وه ماقملاف هلعفو 5 يبلا لوق ضراعت اذإ

 انيلإ هًجَوَتُم وهو ،عيرشتلل اساسأ درو لوقلا نأ امك ،اهيلع قفتم ةلالد يهو

 .معي الو ينلا صخيف لعفلا امأ

 : هأ هللا لوسر لاقف ؟ هئلا لوسر اي تيسن مأ . ةالئصلا ترصقتأ : نيديلا وذ هل لاقف " نيتنث

 8 ملس مث ؤ نييرخأ نيتنثا ىلصف ة هنلا لوسر ماقف © معن : : سانلا لاقف " ؟ نيديلا وذ 1

 . !لوطأ وأ هدوجس لثم دجسف { ربك مث
 .رهسلا يتدجس يف دهشتي مل نم باب .ةالصلا يف لمعلا باوبأ ،ةعمجلا باتك "يراخبلا حيحص
 .1184:ثيدح

 .40 :1 ©تفنصلملا .يدنكلا۔--4 :2 ،ءايضلا ،يبئوعلا-. 18 :1 .عماجلا ةكرب نبا .1

 برشلا نع ىهن هقث هللا لوسر نأ ، يردخلا ديعس يبأ نع» :ملسم دنع ثيدحلا ظفل _(2
 .اامئاق

 .3867:ثيدح .امئاق برشلا ةيهارك باب ةبرشألا باتك ملسم حيحص

 .اامئاق برشلا نع رجز ه يبلا نأ سنأ نع» اضيا ملسم دنعو

 .3864:ثيدح ۔امئاق برشلا ةيهارك باب .ةبرشألا باتك "ملسم حيحص
 مزمز نم ولد نم برش و ينل ١ نأ س ابع نب ١ نع ( امهريغو ةميزخ نب او دجأ جرخأ -3

 .اامئاق

 ؤبلطملا دبع نب سابعلا نب هنلا دبع دنسم ،مشاه ينب دنسم نمو ،لبنح نب دمحا دنسم
 .1851:ثيدح

 باب ،مرحملل هتحابإ يف سانلا فلتخا لاعفأ ركذ باوبأ عامج ،كسانملا باتك .ةميزخ نبا حيحص
 .2746: ثيدح .ةرايزلا فاوط نم غارفلا دعب مزمز ءام نم برشلا بابحتسا

 "فنصملا "يدنكلا-.255 /254 :2 ءءايضلا ،ييئؤوَعلا-.310 :2 =.21 :1 ،عماجلا شةكرب نبا _(4
1: 43. 
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 حيجرتلا ضرالا :لالا لصتلا 3

 خسن يناثلاف ،لعفلا راركت ىلع تلدو ،هب يتساتلا ىلع ةنيرق تماق نإو
 .(1 )لوالل

 المع مايصلا ينانت ةبانجلا نأ ةيضابإلا عامجإ ،ةدعاقلا هذه تاقيبطت نمو
 .'2)!ارطفم حبصأ ابنج حبصأ نما :هريغو عيبرلا دنسم ف ةريره يبآ ثيدج

 نم م ةلمجو .يعخنلا مي ميهاربإو يرصبلا نسحلاو ريبزلا نب ب ةورع نع ركذ مث
 .! عم مس

7 
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 .ةرافكلا هنع نوؤرديو ءاضقلاب

 كلذ ناك ءاوس ؛ابنج حبصأ نم موص داسفب ليز نب رباج ىتفأ كلذلو

 همزليف .حبصأ ىتح هتبانجب ملعي ملو مان نإ الإ لفنلا مأ ءاضقلا مأ ضرفلا يف

 .هعيضم ناك الإو لسغلا ىلإ ةردابملا

 موي لك لالقتسال دحاو موي ءاضق همزلأ ءاهقفلا ضعب نإف & ءاضقلا امأ

 ةدابع ناَضَمَر رابتعاب رهشلا نم ىضم ام يضقي لاق مهضعبو {ةدرفنم ةدابعب
 .(5)ةدحاو

 تيور ةيلعف ة هنس نم درو ام ىلع ةيلوقلا ةنسلا هذهب لمعلا عيمجلا مدقو

 ه هللا لوُسَر ناك نإ الاق اَمُهنَأ انق يبنلا يَجوَز ةَمَلَس مأو ةَشِئاَع نَع»
 .(6)اوّصَي م مث ناَضَمَر يف ملتحا ر ريغ عامج ) نمم ابنج حبنصتل

 .حبصأ ىتح ينلا بلغ دق مونلا لعلف ،تالامتحألا هيلع د در لعفلا نأل

 .83 :2 مالسإلا دعاوق ،يلاطيجلا-.94 /93 ديحوتلا ةمدقم حرش ،يجخاّمشلا _(ا

 .هبيرخت قبص _(2

 ةنودملا ،يناسارخلا ۔-.81ص .اج .315 ثيدح .51 باب حيحصلا عماجلا ،عيبرلا )3

 ،نوفلخ نبا ةبوجا ،نوفلخ نبا - .321 :1 = .25 :2 عماجلا ،ةكرب نبا - .282 :1 ©ىركلا
6. 

 .62 /61 رباج مامإلا تاباوج نم ديز نب رباج -(4

 :1 ،ةنودملا ،يناسارخلا-2 /21 ،عيبرلا راثآ .عيبرلا-5 /314 :1 .عماجلا ةكرب نبا -(5

2. 

 بنج وهو رجفلا هيلع علط نم موص ةحص باب . م ايصلا باتك . ملسم حيحص 6

 .1934:ثيدح

 .641:ثيدح .ناَضَمَر ي ابنج حبصي يذلا مايص يف ءاج ام باب مايصلا باتك كلام أطوم

 .2053:ثيدح ناضمر رهش ي ابنج حبصا نميف باب ،موُصلا باتك ،دواد يبا ننس

 .183:ثيدح كلذ خسن هضقني ال امو ءوضولا ضقني ام ركذ ۔ىئاسنلل ىركلا ننسلا
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 .2 لآلدينالاو حبجيتلا داهتجا :ثلاتلا بالا

 نأ ىلع لصاح عامجإل او .دمعلاو نايسنلا لمتحي مومع ةريره يبأ ثيدحو

 .'!'دماعلا ىلع يهنلا ىقبيو ، ةت يبلا لعف هيلع لمحف .هيلع ءيش ال يسانلا
 رثكأ دنع نايبلا يف هلاعفأ ىلع ةمدقم يبلا لاوقأ نأ نوفلخ نبا صنو

 .امئان وأ ايسان وأ هب اصوصخ لعفلا نوكي نأ لامتحال "لوصألاب ملعلا لهأ
 .(2)هيف لامتحا ال همومع ىلع لوقلاو

 ف يناسارخلا دروأ دقف ،ىرخأ ة ههج نم ربخلاب ةيضابإلا ءاهقف متها امك

 امع ملسم ةديبع يبأ ذيمالت نم وهو - جرملا وبأ لئس هنأ ىركلا ةنودملا

 مث ةبانجلا نم لستغي ناك يبنلا نا» اهنع ةنأ يضر ةشئاع نع ءالؤه ىَوَر
 .ا3)اامئاص حبصي مث ءاملاب رطقي هسأرو حبصلا ةالص ىلإ يدنع نم جرخي

 ةق يبلا نا انملع ولو .تركذ نمع كلذ خص له ملعا هلوسرو ةللأ» :لاق
 ال مهيلع دمتعنو مهنع ذخان نيذلا انباحصأ نأ ريغ ،هب انذخأل كلذ لعف

 .(4)(افثيدحلا اذهب ملعأ هللاو هب نوذخأي الو كلذ نوري

 يف فالخلا امنإو .ليلدلا عابتاو قحلا لوبق يف ةيعوضوملا قطنم اذهو

 .هف 51 لوسر لإ ثيدحلا ة ةبسن ةحصو اهقدص ىدمو .ةياورلاب ةقثلا

 لاستغا ف ةشئاع ثيدح اهجوم مالكلا اذه ىلع شيفطا خيشلا بقعيو

 تايصوصخ نم هنأ وأ رجفلا دعب ناك لاستغالا نأ كهموصو ةبانجلا نم ينلا

 .)ليلدب الإ تبثت ال ةيصوصخلا نكلو .ليق ام ىلع انه يبل
 .6 /315 :1 .عماجلا ةكرب نبا )1

 .7 ةبوجأ ،نوفلخ نبا _-۔2

 رطقي هسأرو جرخي ك هنلا لوسر ناك : تلاق & ةشئاع . :يئاسنلا دنع ثيدحلا ظفل .

 .2906: ثيدح .ةريغم ىلع فالتخالا .مايصلا در درس ! ةايصلا باتك .يئاسنلل يكل "

 دجسملا ىلإ وم ر مث ليسَتشَي مث 4 ابج م حبصي ر زو هللا لوُسَر ناك» :تلاق ةشئاع نعا :دمحأ ظفلو

 ."مولا كلذ م موصي مث ؛ ث هسأرو

 ةشئاع ةديسلا ثيدح ،راصنألا دنسم نم كردتسملا قحلملا رراصنألا دنسم لبنح نب دمحأ دنسم

 .24158:ثيدح اهنع هللا يضر
 .281 :1 ،ةنودملا يناسارخلا _(4
 هنأو ،ثيدحلا اذه نع ةريره يبآ عوجر نع ليق ام امأو =.281 :1 ةنودملا ،يناسارخلا _)5

 ينئدَح ( اهصنو- .أطوملا ف ةيورم ةصقلا نأ شيفطا خيشلا ركذ دقف .سابع نب لضفلا نم هعمس

 نب ركب ابأ عمس هأ ماشه نب ثراحلا نب نَمخرلا دْبَع نب ; ركب يبأ ىلوم يمس نَع كيام نَع
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 حيجزتلار ضرمت :لالا لصفلا 3

 ثيدحلا اوربتعاف ،ىرخأ ةيلوصأ بناوج نم ةيضقلاب ةيضابإلا متهاو

 لإ تفلا مايصلا ةني مكت ليث :ىلاعت هلوق يف نآرقلا مومعل اصّصخش

 بنجلا هيف لستغي ام رادقم كلذ نم ثيدحلا رصصخف .[187 :ةرقبلا] 4 ةكيش

 .0)حابملا ثفرلا يف لخدي الف ©ليللا نم
 لكألا زاوج ةيآلا نم ةراشإلا ةلالدب مهفي هنأ ىلإ روهمجلا بهذ امنيب

 .هيلع جرح الو ابنج ءرملا حبصيف ©ليللا نم ءزج رخآ ىلإ ءطولاو برشلاو

 .ةيآلا ةراشإل ةصصخم 71 ةرابع نأ يضقت حيجرتلا دعاوق نكلو

 نيبت اذإ هنأل ءطولاك اسيل برشلاو لكألا نأ شيفطا خيشلا ىريو
 رجفلا نيبت اذإ هنإف عئطاولا امأ برشلاو لكألا نع فكلا نكمأ رجفلا

 يف "ىتح" ظفل نأ ىلإ بهذ كلذلو .راهنلا نم ءزج يف ائثطاو ناك ،جرخاأو
 وهو اهنم ةريخألا ىلإ دوعيف ،تافطاعتم لمج دعب درو دقو ءءانثتسالل ةيآلا

 .لمجلا عومجم ىلإ ال دحاو ءيشك امهو - برشلاو لكألا
 ةعابت هل عامجلاو ،ةعابت هيف سيل رجفلا نيبت نيح برشلاو لكألا كرتو

 ةئيدَمْلا رمأ و وهو مَكَحْلا نب ناورم دنع يباو ائأ تنك لوقي اشه نب ; ثراحلا نب ب نَمخْرلا , دبع

 دبع ا كلع تمسقأ ناَورَم لاقف ويلا كلذ ًَطْفأ ابنج حبصأ ؛ نم لوقي ةريره ابآ نأ هل يف

 نَمخرلا دبع بهذف كلذ مرَع امهلا ةَمَلَس مأو ة ةنشِئاَع نينموُمْلا ىمأ ىلإ َنَبهذَتَل نَمخْرلا
 نب ناورم نجع انك انإ نينمؤملا أ اي لاق م هبلع ملسف ةناع ىلع تلحف شح هئم اقذو
 وبأ لاق اَمَك سي ةشئاع تلاق مولا كب ر ابنج حبصا م لوقي ةَريَره ابأ نأ هل ركذف مكحلا
 تلاق هللاو ال نمخرلا دْبَع لاقف ز عّننصَي ه هللا لوسر ناك اًمَع ُبعزرئأ نَمخرلا َدْبَع اي ةَرْيَرُه
 موبلا كيذ مصي مث ماليا رب اتح ن ابنج حبنصي ناك هلأ هه هللا لوسر ىلع دهشاف ةتنباع
 اتجَرْخَف لاق ةشاع تلاق اَم ثب تلاقف كلذ نع اَهلاَسَف ةَمَلَس مأ ىلع ا اتلَخَد ىتح انجرخ مُئ لاق
 ُمَحُم انأ اي كيلع تْمَسفا ناورم لاقف اتلاق ام نمحرلا دبع هل َرَكدَق م حلا ن ناَورَم اتف ىئح
 دْبَع بكرف كيد ؛ هلربخنلف قيقعلاب هيضزاب ةق ةَريَره يبأ ىلإ “َبهذَتْلف بابلاب اَهئإَف ىتئاد نكرل
 لاقف كلذ هل ركذ من ؛ ةعاس نمحرلا دبع ُهَعَم ثْاَحَتَف ةريره م ابأ انيتأ ىمح ُهَعَم تبكر نمحرلا

 .هريخُم هينربخا امل كادي يل ملع آل ةَرَرُه وبآ هل
 .640:ثيدح .ناضمر يف ابنج حبصي يذلا مايص يف ءاج ام باب .مايصلا باتك كلام أطوم

 ءارطفم حبصأ ابنج حبصأ نم : :تلق انأ ام» :لاق هنأ هنع يور ام حيحصلا نأ شيفطا حجرو

 ةبعكلا برو ال :لوقي ةريره ابأ تعمس يراقلا رمع نب هنلا دبع ظفلو .هلاق ةق ةنا لوسر دمحم

 281 :1 شةنودملا ،يناسارخلا- .هلاق ةه ةننإ لوسر دمحم ،رطفيلف ابنج حبصأ نم :تلق انأ ام
 .77 76 ةبوجأ ،نوقلخ نبا _.(1

 .310 :1 ةنودملا ۔ىناسارخلا _)2
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 لكلدينالاوحيجرتلاذاهتجا:ثتلاباتل

 .(!)هقحلت

 ىلإ عامجلا زاوج ىلع ةراشإلا ةلالدب لدتسا نم ىلع ةكرب نبا ةر امك
 يف بجت ةًالئصلاك.بجاو وهف هب آلإ بجاولا متي ال ام ةدعاقب ليللا رخآ

 ءوضولاو ةراهطلل بجي ام ردقب الإ تقولا رخآ ىلإ اهريخات زوبي الو ،تقولا
 لحأ كلذكو .اَعْيَضُم اهبحاص دعيف ‘تقولا جراخ تعقو الإو .اهئادأو
 .ت)لاستغالل يفكي ام تقولا نم ىقبي ىتح ليللا لماك عامجلا

 ميدقتو ،ةحابإلا ىلع رظحلا ميدقت انباحصأ لوصأ نم نا ةكرب نبا صنو
 .0ق)هل ىفانلا ربخلا ىلع لعفلل تبلا ربخلا

 ةثالثلا هذهب ةالصلا حصت ال ذإ سافنلاو ضيحلا ىلع ةبانجلا ساق امك
 قاحلإ لوقعملاو بسانملا نم راصف سافنلاو ضيحلا عم موصلا حصي الو

 ةبانجلا عم حصي الف ©ثدحلا عماجب ،عيمجلا ىوتساف ،مكحلا يف امهب ةبانجلا
 .(همايص

 هلوقل افلاخم ةث يبنلا لعف نم درو ام شاقن دعب شيفطا خيشلا صلخو
 انلوق نأ كش الو قحأ موصلل ةبانجلا لسغ ثيداحأ نأ ىلإ ةيضقلا هذه يف

 نم طوحألاب ذخألاو .'ة)انيفلاخم لوق فالخب ءاهب لمع نمل ةهبش الو اطوحأ

 .ةيضابإلا دنع داهتجالا يف ةربتعملا دعاوقلا

 رسفملاو لمجلاو ماعلاو صاخلا ضراعت -4

 مدقي صاخلاف "ماعلاو صاخلا ضراعت اذإ هنأ ةيضابإلا نيب فالخ ال

 .06دلمجملا ىلع يضقي رسفملا كلذكو .ماعلا ىلع
 صاخلا ناك رسفمو صاخ رخآلاو ماع امهدحأ ناربخ درو اذإف

 تايآ يف نوكي ،رابخألا ين اذه نوكي امكو ةماعلا ىلع ايضاق رسفملاو

 .129 ،ةيفاصلا ةنونيدلا سورمع _(1
 .317 :1 ،عماجلاءةكرب نبا _(2
 .20 :1 .عماجلا .ةكرب نبا _)3

 .324 :1 .عماجلا ةكرب نبا _)4

 .311 :1 كةنودملا يناسارخلا _(5
 .41 :1 ©فنصملا۔يدنكلا-.254 :2 ءايضلا ،ييئوعلا-.18 :1 ،عماجلا ةكرب نبا _(6
 .255 :2 ءايضلا .يبئوَعلا-.321 :2 .عماجلا ةكرب نبا_(7
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 حيجرتلاو نضرامتلا :لو ١ لصفلا 2
 ثيك

 ىلع مدقم صاخلا نإ انلوقو» ينالجراَلا هيلع صن ام وهو .'ا)نآرقلا

 .(2)(ماعلا

 نأل "خيراتلا لهُج ولو ،امئاد ماعلا ىلع صاخلا ميدقت يملاسلا دكاو
 ءاغلإ وا ،اعم امهؤاغلإ زوجي الو ،ةينظ ماعلا ةلالدو ،ةيعطق هتلالد صاخلا
 .(ة)امهنيب عمجلا ناكمإ عم امهدحأ

 صيصخت ثحابم يف اهنم امسق اندروأ ؛ادج ةريثك ماعل ا صيصخت ةلثمأو

 ثيدح هصصخ .ا4ارشعلا عبر ةقرلا يفا ثيدح ينالجراولا راتخاو .ماعلا

 لطبو ،ماعلا ىلع صاخلاب انيضقف .ة×ةقدص قاوأ ةسمخ نود اميف سيل»
 .6)امهضراعتب لاق نم لوق

 عمجلا نأل الإ سيل زّوجت ماعلاو صاخلا ضراعت ظفل قالطإ نأ ةقيقحلاو

 ادع ام ىلع ايراس ماعلا ءاقبو ،هلع يف صاخلاب لمعلا وهو نكمم امهنيب
 .صاخلا مسقلا

 كلذ نمو ،قيبطتلا ضرأ ىلإ ةدعاقلا هذه ليزنت دنع راظنألا فلتخت دقو

 لهأ عامجإ ةكرب نبا ركذف ،اهيف ةالصلا نع يهنملا تاقوألا لوح فالخلا
 رصعلا دعب ةالص نع ىهن ة ىبلا نأ 5انباحصأ نم رابخألا ةلقنو ثيدحلا

 .14 :3 ءايضلا ،يبئؤوعلا )1

 .174 :2 ،لدعلا ،ىنالجراولا 2
 .106 :1 ةعلط .يملاسلا (3
 .نامثع نب هلا دبع نع ننسلا باحصأو يراخبلا هجرخا _(4
 .1397:ثيدح ،منغلا ةاكز باب ،ةاكزلا باتك يراخبلا حيحص
 .1352:ثيدح ،ةمئاسلا ةاكز يف باب ،ةاكرلا باتك .دواد يبا ننس
 .2202:ثيدح ،لبإلا ةاكز ،ةاكؤلا باتك ،يئاسنلل ىربكلا ننسلا

 .يردخلا ديعس يبأ نع مهريغو نابح نباو ةميزخ نباو يراخبلا هجرخا _(5
 .ثيدحلا مقر نود .ةاكزلا باتك ،يراخبلا حيحص

 نأ ىلع ليلدلا ركذ باب ،رامثلاو بوبحلا ةقدص باوبأ عامج ،ةاكزلا باتك .ةميزخ نبا حيحص
 .2142:ثيدح ا ىبلا

 نم جرخي اميف نأ معز نم لوق ضحدملا ربخلا ركذ ،رشعلا باب ،ةاكرلا باتك ،نابح نبا حيحص
 .3334:ثيدح ضرألا

 .174 :2 لدعلا ،ينالجراولا _(6
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 7 لالدينالاو حيجرتلا ذاهتجا:ثلافلا باتلا

 نع مان نم» ثيدح ليلدب ©لفنلا ةالص نع يهنلاب هورسفو .(!ارجفلا دعبو
 ين اهيلصي اهركذ اذإ ةيسنملا ةالصلاف .2)(اهركذ اذإ اهلصْلف اهيسن وأ ةالص

 هيف ةالصلا نع يهنلا ىلع قفتملا تقولا يف الإ .ثيدحلا صنب يتقو لك

 .لاوزلا دنعو ،اهبورغ دنعو سمشلا عولط دنع وهو
 طلغلاو تباث اهب لمعلاو هزئاج اهب ذخألاو .ةحيحص اهلك رابخألاو»

 .ة)اليواتلا يف

 لإ ادانتسا ‘تاقوألا كلت يف لفنلا زاوجب لاق نم ىلع ةكرب نبا در مث

 لخد مث د رصعلا ةالص رفسلا ف هباحصأب ىلص هنأ ؤبلاط يبآ نب يلع لعف

 يلع ىور دقو فيك .يهنلا مومع صصخي ال هنأب ،نيتعكر ىلصو هطاطسف
 رجفلا دعب ةالص الو سلا بيغت ىتح رصعلا دعب ةالص ال» ثيدح هسفن

 اهركذ هيلع تناك ةالص هنأ ىلع ئلع لعف لمحيێو ؟(ه» سمشلا علطت ىتح

 .)تقولا كلذ يف
 ىلع ةرلا يف افيرط اشاقن ةكرب نبا دروأ "ةتيملا دلج ربهطت ةيضق يفو =

 اوعفتنت ال» :ةم يبلا لوق ىلإ ادانتسا ؛غبذ اذإ ةتيملا دلجب عافتنالا زوجي ل نم

 رابخألا ةلَمَح هيف ملكت دق فيعض ربخ اذه نأب لاقو .اة)اءيشب ةتيملا نم
1 ٠ 

 .امهريغو نيحيحصلا يف ةددعتم ظافلأب درو ثيدحلا _(1

 .ااهركذ اذإ لصيلف ةالص يسن نم» :لاق ةنق يبلا نع ، كلام نب سنأ نع :يراخبلا ظفلو

 .581:ثيدح ركذ اذإ لصيلف ةالص يسنن نم باب ةالئصلا تيقاوم باتك .يراخبلا حيحص

 .1132: ثيدح كةتئافلا ةالصلا ءاضق باب .ةأالئصلا عضاومو دجاسملا باتك 0 ملسم حيحص

 اهس اذإف ز ةظقيلا يف طيرفتلا ا مونلا يف طيرفت ل ه ه ظفلب دواد يبآ . دنع ثيدحلا درو _(2

 .اهركذي نيح اَهَلَصْئَْق ة ةالص : نع مُكَْحا

 .378: ثيدح .ةالصلا نع مان نم يف باب .ةالئصلا باتك دواد يبأ ننس

 .545 :1 عماجلا سةكرب نبا _(3
 .ابيرق هجيرخت قبس _(4
 يف هدجا ملو .مهريغو يرافغلا ةرصب يبأو يردخلا ديعس يبأو رمع نباو رمع نع هقرط لكو
 .بلاط ىبأ نب ىلع نع ةيثيدحلا رداصملا

 .547 /546 :1 .عماجلا ةكرب نبا _(5
 .بصع الو باهإب ةتيملا نم اوعفتنت اله ننسلا بتك يف ثيدحلا ظفل _(6

 .ينهجلا ميكع نب هللا دبع نع ننسلا باحصأ هجرخأ

 .1293: ثيدح ةتيملا دولج باب ،ةراهطلا باتك نابح نبا حيحص
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 حيجرتلاو ضراَمتلا: لوا ا لصفلا :

 صاخ ربخب ضروع ماع ربخ هنأل ،عافتنالا عنم ىلع لد ام اتباث ناك ولو
 .ماعلا ىلع يضقي صاخلاو

 هه ةتملا مُكتيتَع تمرح ةيآلا تدافا امم رثكا ديفي ال ثيدحلا اذهف
 لوق انه وهو مكباع تم ةدايز هيف يذلا ربخلا بلط ءاملعلا نأش نمو .[3:ةدئاملا]

 اهلخداف ةلمجلا كلت ضعب صخ دقف .رهط دقف غبذ باهإ اميآ» :ةث يبلا

 .ةحابإلا ربخ يف
 الو باهإب ءيشب ةتيملا نم اوعفتنت الا ثيدحب هيلع ض رئعا نإو

 نإف ةللا ةلالدب اصاخ ناكل تبث ولو لاقم هيف اضيأ ثيدحلاف .(2)ابصع

 لاق اذه يفو .اميدأ راص غبد اذإف ؤغبدي ام دلجلل بَرَعلا ناسل يف باهإلا

 :رعاشلا

 .ةمدألا نم لعن يف رطخت ترصف بهأ نم مويلا لبق كلعن ناك دق

 هلوق نأل ،‘؛١تامومعلا ضراعت نم كلذ ينآلجراولاو رفعج نبا لعجو

 غبذ باهإ اميآ» :ةق هلوقو ،ماع [3: ةدئاملا ةك كملع تمرح :ىلاعت

 .يعون صوصخو مومع امهنيب :لاقي امكو .كلذك اع «رهط دقف
 امهدحأ ميدقت وهو ،ةدحاو ةجيتنلا تماد ام ام حالطصا ا يف ةححاشم الو

 رئاد ف ك لامعإو رخآلا ىلع

 .3617:ثيدح .ةتيملا باهإب عفتني ال نأ ىور نم باب ،سابللا باتك ،دواد يبأ ننس
 .3611:ثيدح ©تبصع الو بامهإب ةتيملا نم عفتني ال : لاق نم باب سابللا باتك هجام نبا ننس

 ،تغبد اذإ ةتيملا دولج يف ءاج ام باب ،سابللا باوبأ "حئابذلا حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس
 .1696:ثيدح

 .سابع نب هثلا دبع نع ننسلا باحصأ هجرخأ _(1
 ةراهطلا باتك نابح نبا حيحص
 اذإ تيم دلج لكب عافتنالا ةحابإ ىلع لدي ناث ربخ ركذ شةتيملا دولج باب
 .1303: ثيدح

 يحاضألا باتك نم ،يمرادلا ننس

 .1966:ثيدح .ةتيملا دولج عاتمتسالا باب

 .3607:ثيدح ،تفبد اذإ ةتيملا دولج سبل باب .سابللا باتك ۔هجام نبا ننس
 .قباسلا جيرختلا رظني ."بصع الو باهإب" درو امنإو " ءيش" ظفلب حيحصلا يف دري مل 2

 .379 /378 /377 :1 عماجلا شةكرب نبا _(3
 .178 /177 :2 "لدعلا .ينآلجراولا .274 :1 ،عماجلا ،رفعج نبا _(4
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 3. لكلدينالاوحيجزتلاذاهتجا:ثلاتلا بآلا

 اهيفو ،ءاسنلا نم تامرحملا ةيآ مومع نيب ضراعتلا اياضقلا هذه نمو =

 نم ةيآو .[23:ءاسنلا] هي كس دم اَم الإ ن نيصتخلا ےزتب اوغمجت وُمَمجَت نآوإل

 كنت ذأ تكنم ام الإ متلا نم كصلا 0 هبذو .اهحاكن حابي
 ِ انذغف ،نيميلا كلم يف نيتخألا نيب عمجلا ف ناتيآلا تضراعتف .[24:ءاسنلا]

 .0!ةيآ امهتمرحو .ةيآ امهتلحأ :ةباحصلا ضعب لاقو .ةحابإلا ىلع رظحلا

 عامجإ هيف فلاخ فيرط يأر ىلإ ةكرب نبا حنج حاكنلا عوضوم و -
 ةأرملا يلو زاوجب لوقلا وهو .ةيفنحلا هيف قفاوو بهاذملا روهمجو ةييض ةيضابإلا

 اهسفن تحكنأ ةأرما اميمأ») ثيدح لعجو .تااهّيلو اهلضع اذإ اهسفن جيوزت

 نأ َنُهولَضَمَت الل :ىلاعت هلوق ربتعاو ،اماع ٍتلطاب اهحاكنف اهيلو ريغب
 مومعل اصصخم .[232 :ةرقبلا] هي فونتنآب مهنب اوَصَرَت ادإ َنهَجَرَأ حكني

 .نهيلإ ل تفاضأ ةيآلا 7 ،ثيدحلا

 صوصخم هنكلو اركب مأ تناك ابيث ةأرما لكل ماع يلولا باجيإ يف ربخلاف
 اذإ اهسفن جوزت نأ اهلف .ةروكذملا ةيآلاب بيثلا هنم تجرخو .ركبلاب

 كلذ تلعف نإ اهنأ ةي ةيضابإلا نم ريثك لوق نأ ركذو .ءفك يف اهسفن تعضو

 ةرضحب حاكنلا ديدجتب نورمأي نكلو . حاكنلا خسف مكاحلل الو يلولل نكي مل
 ىلع ءاسنلا ارجتت ال ىتح اًبيداتو اةحلصملل ةياعر ؛لوخدلا عقي مل اذإ يلولا

 .178 :2 ،لدعلا .ينآلجراَولا )1
 .25 :2 توبثلا ملسم روكشلا دبع نبا _(2

 اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اميمأ» ظفلب .ةشئاع نع ىمرادلاو دواد وباو يذمرتلا هجرخأ _(3

 ك 'لطاب اهحاكنف
 هللا لوسر نع حاكنلا باوبأ ق هنلا لوسر نع زئانجلا باوبأ حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس

 .1057:ثيدح باب !ف
 .2156:ثيدح "يلو ريغب حاكنلا نع يهنلا باب ،حاكنلا باتك نمو ،يمرادلا ننس
 .1797:ثيدح يلولا يف باب ،حاكنلا باتك .دواد يبأ ننس
 .ىرخأ ظافلأب ننسلا باحصأو مكاحلا هجرخأو

 .2636:ثيدح ،حاكئلا باتك "مكاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا

 يلو ريغب حكن يذلا حاكنلا نالطب ركذ .يدهلا باب .جحلا باتك نابح نبا حيحص

 .4137:ثيدح

 >[ اك

 .118 :2 .عماجلا ةكرب نبا -(4

  



 حيجرتلاو ضرالا :لوالا لصفلا 2

 .ءايلوأل أ قوقحب فافختسالا

 .0ادايفاش اليصفت ةيضقلا لصفو ةلدألا دروأو

 مومعلا ضراعت اذإ ام يف ءاملعلا فالتخا ينالجراَولا دروأ امك =

 رهاظلا نم ىوقأ اهنأل داحآلا رابخأ موق بَلغف داحآلا رابخأو رهاظلاو

 ام ،ثزَرون ال ءايبنألا رشاعم نحنال ةق ةث ىبلا نع ركب يبأ ثيدجج اولدتساو

 .(2)(اةقدص هانكرت

 سيق تنب ةمطاف ثيدح ةر يف رمع لعف ىلإ ادانتسا ،مومعلا موق بلغو
 ال» :رمع لاقف .ة٫ةقفن الو ىنكس اهل لعجي مل 5 ينلا نأ ،ةتوتبملا ةقفن يف

 ةقفنلا بجوانف .(4)اتاطحخحأ مأ تباصأ يردن ال ةأرما لوق لإ انبر باتك عدن

 .ةتوتبملل ىنكسلاو

 .ةلمعتسم قرط داحآلا رابخاو ماعلاو رهاظلا نأ ىلإ بوقعي وبأ صلخو
 .؛ثلصألا باحصتساو سايقلاو يأرلا اهيلع اوبلغ تمواقت اذإف

 .122 /118 :2 ةعماجلا ةكرب نبا _(1

 .هجيرخت قبس _(2
 .سيق تنب ةمطاف نع مهريغو يذمرتلاو ةجام نباو ملسم هجرخأ _(3

 ة هللا لوسر ءاضق نع اهتلأسف سيق تنب ةمطاف ىلع تلخد : لاق ، يهشلا نع: ملسم ظفلو

 ،ةقفنلاو ىنكسلا يف ةه هلا لوسر ىلإ هتمصاخف : تلاقف .ةّنبلا اهجوز اهقلط : تلاقف . اهيلع

 .اةقفن الو ، ىنكس يل لعجي ملف :تلاق
 .2793:ثيدح ءاه ةقفن ال اثالث ةقلطملا باب قالطلا باتك إملسم حيحص

 .2031:ثيدح ثةقفنو ىنكس اهل له اثالث ةقلطملا باب قالطلا باتك هجام نبا ننس

 باب ،ناعللاو قالطلا باوبا 5 هللا لوسر نع زئانجلا باوبأ حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس

 .1136:ثيدح شةقفن الو امهل ىنكس ال اثالث ةقلطملا يف ءاج ام

 .مهريغو ةبيش يبأ نباو يمرادلاو نابح نباو ملسم هجرخأ ۔(4
 .؛تيسن وأ ، تظفح اهلعل يردن ال 3 ةأرما لوقل ة انيبن ةنسو هنلا باتك كرتن ال» :ملسم ظفلو
 2797:ثيدح ءاه ةقفن ال اثالث ةقلطملا باب قالطلا باتك .ملسم حيحص

 .4311:ثيدح ،ىنكسلا باجيإ مدع ركذ ،ةقفنلا باب عاضرلا باتك نابح نبا حيحص

 .2241:ثيدح ©ىنكسلا اهلا اثالث ةقلطملا يف باب ،قالطلا باتك نمو ،يمرادلا ننس
 .15098:ثيدح ةقفنلا اهف : اثالث ةقلطملا ف لاق نم ،قالطلا باتك ةبيش يبأ نبا فنصم

 .63 /62 :1 ،لدعلا ،ينالجراولا (؟

    
547 



 2 لآلدينالاو حيجرتلا ذاهتجا :ثلاتلا بال

 سايقلاو داحآلا ربخ ضراعت -5
 ىلع ربخلا مدقي هنأ ىلإ ءاهقفلاو نيملكتملا روهمجو ةيضابإلا ةماع بهذ

 ةيدلاا :لوقي ناك هنأ رمع نع يور دقف ،ةباحصلا نع دوهعملا وهو .سايقلا

 نايفس نب كاحضلا هربخأ ىتح ((اثيش اهجوز ة هيد نم ةأرملا ثرت الو {ةلقاعلل

 عجرف .هتيد نم يبابضلا ميشأ ةأرما ثروي نأ هيلإ بتك و هللا لوسر نأ

 لثم يف يضقن نأ اندك نإ» :لاق ،نينجلا ةيد ربخ رمع غلب املو .(!)رمع هيلإ

 .0ة)عباصألا ةيد يف كلذ لثم لاقو ،ت)اانيارب اذه

 .ربخلا ىلع سايقلا ميدقتب هريغو كلام مامإلل لوق يوو

 ةتباث سايقلا ةلع تناك نإ هنأ "يرصبلا نيسحلا يبأل يبأل ثلاث لوقو

 عضومف ةينظ ةلعلاو ،ايعطق لصألا ناك نإو ،سايقلا مدق يعطق قيرطب

 مد سايقلل فلاخملا ربخلا نم حجرأ صنب ةتباث ةلعلا تناك نإو داهتجالل

 ناك نإو .فقولاف اينظ ناك نإو ،ايعطق عرفلا يف اهدوجو تناك نإ سايقلا

 :يملاسلا لاق اذه يفو .(هاربخلا مدق كلذ فالخ
 سايكألا كلان ه تفلتخاف سا يقلا ه ضراع اذإ امأ

 ربتعا موق فصولا ىنعمو .موق ربخلاو مو ٢ سايقلا مدقف

 اثزةينظلا ةل اعلا اذ اورخأو ةيعطقلا ة اعلا اذ اومدقف

 ةلثمأ نوُيلوُصآلا اهل دروي ملو .لوطي شاقن اهيفو {ةلدأ لاوقألا هذهلو

 قيقد لكشب قيبطتلا ضرأ ىلع لزنم ريغ اعيرفت لظتف ،ةيقيبطت
 ةسيقألا نيب ضراعتلا 6

 نم ىوقأ وهف ،ةثالث وأ نيلصأ ىلع سايقلا ناك اذإ" هنأ يبئاوعلا ركذ
 هسايقب عجارلا ناك هبجوي ةعيرشلا مكحو ،هديؤت ةنسلاو .دحاو لصأب قلعتلا

 .426 شةلاسرلا ،ىعفاشلا _(1
 .427 ةلاسرلا ،يعفاشلا _(2
 .107 :6 ،مأآلا يعفاشلا _(3
 .21 /20 :2 ،ةعلط ،يملاسلا-.467 _(حم )رصتخملا حرش .يجاملا )4
 .20 :2 ةعلط ،يبياسلا -(5

   >[ اك



 حيجقلاو نضرامتلا:لؤالا لصلا 2

 .(ا)«(هتلعل معأ نيلصأ ىلإ

 نم ىلوأ نوكتف ،اعورف رثكأو معأ امهادحإ تناكو اتلباقت اذإ ناتلعلاو
 تناك امل توقلا ةلعك ،رمثملا لصألا ةوق ىلع لدت عورفلا ةرثك نأل صخألا
 .'2)اهيلع ةمدقم لكألا ةلع تناك ،لكألا ةلع يف ةلخاد

 .اقيقد اليصفت للعلا نيب حيجرتلاو بيترتلا دعاوق يبئوعلا لصفو

 ؛ةطبنتسم ىرخألاو اهيلع اصوصنم نيتلعلا ىدحإ نوكت نآ اهدحأ =
 هذه نوكتف .نييمدآلا نويد هبشأف ،نيَد هنأل توملاب طقسي ال جحلا نإ :انلوقك

 تهبشاف ،ةدابع اهنأل توملاب طقست :لاق ثيح يقارعلا ةلع نم ىلوأ ةلعلا

 نأ قحأ هلا نيدف» :هلوق يف ،اهيلع صن دق ةث يبلا نأل ،مايصلاو ةالّئصلا
 .(3)اىضقي

 كلذ يف ىلوأ نوكتف ،مسالا مومع هل دهشي امهادحإ نوكي نأ :يناثلا =

 الثم الإ ماعطلا عيب نع ىهن ةث يبلا نأل سنج يف موعطم هنأ ربلا ةلع لثم
 .(4)لثمب

 .88 يف رركم .58 ،ةلكألا .ىسوم نب داجن-.22 :3 ءءايضلا ،ىبئوعلا _(1

 .97 .ةلكألا ىسوم نب داب _(2
 .سابع نبا نع ننسلا باحصأو ملسمو يراخبلا هجرخأ -(3

 .1864:ثيدح ،موص هيلعو تام نم باب "موصلا باتك "يراخبلا حيحص

 .2002:ثيدح ،تيلملا نع مايصلا ءاضق باب مايصلا باتك ملسم حيحص

 نيلقانلا فالتخا ركذو تيملا نع يحلا موص ؛مايصلا درس "مايصلا باتك ،يئاسنلل ىربكلا ننسلا
 .2849:ثيدح كلذ يف ربخلل

 .هيلو هنع ماص مايص هيلعو تام نميف ءاج ام باب ،روذنلاو ناميألا باتك ،دواد يبأ ننس
 .2895:ثيدح

 :ظفلب ؛يشرقلا هنلا دبع نب رمعم نع دمحاو يقهيبلاو ينطقرادلاو نابح نباو ملسم هجرخا _(4

 .!لثمي الثم ماعطلاب ماعطلا»

 .3067:ثيدح ،لثمب الثم ماعطلا عيب باب ،ةاقاسملا باتك .ملسم حيحص

 الثم الإ هسنجب ماعطلا نم سنجلا عيب نع رجزلا ركذ .ابرلا باب .عويبلا باتك ،نابح نبا حيحص
 .5088:ثيدح ،لثمب

 .2516:ثيدح ،عويبلا باتك .ينطقرادلا ننس

 نأو ،نيسنجلا يف لضافتلا زاوج باب كابرلا باوبأ عامج ضعويبلا باتك ،يقهيبلل ىربكلا ننسلا
 .9862:ثيدح ،ناسنج ريعشلاو رلا
 هنلا دبع نب رمعم ثيدح ثلئابقلا دنسم نم راصنألا دنسم لبنح نب دمحا دنسم
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 3. لكلدينالاو حيجرتلا ذاهتجا :ثلاتلا بآلا

 ةعزتنم وأ .ىرخألا لصأ نم ىوقأ لصأ نم ةعزتنم امهادحإ نوكت وأ =

 نم ىرخألاو ،رتاوتم ربخ نم وأ ،يفخ لصا نم ىرخألاو ،يلج لصأ نم
 قفتم لصأ نم ةعزتنم وأ ،همكح ىلع قفتم لصأ نم ةعزتنم وأ ،درفم ربخ
 .ىلوأ تناك ؛امهريغ هيف امهفلاخ دقو نيمصخلا نيب هيلع

 ىوقأ اهدامع ناك املكف .ةلعلا دامع لصألا نأل ىلوأ كلذ ناك امنإو
 .ىلوأ لمعلاب تناك

 ىرخألاو اهعافتراب عفتريو اهدوجوب مكحلا دجوي امهادحإ نوكت وأ =
 ‘نارودلاو درطلاب فورعملا وهو ،اهمدعب مدعي الو اهدوجوب مكحلا دجوي
 .ىلوأ نيرمألا عمجت ىتلا نوكتف

 هةَمآلا ىلع اسايق رحلا دح فصن هيلعف ©ىنز اذإ دبعلاب ءاهقفلا اهل لتمو
 دحلا هيلع نإ لوقي نّم ةلع نم ىلوأ ةلعلا هذه نوكتف ؛قرلا دوجو ةلعل

 .دوجولاو ببسلا عمجت اهنأل رحلا ىلع اسايق فلكم ركذ هنأل ،الماك

 .دحاو لصا نم ىرخألاو لوصأ نم ةاضتقم امهادحإ نوكت وأ =
 ىلع اسايق ءاملاب ةراهط اهنأل ،ةين ريغب ءوضولا زاوج يف يقارعلا ةلع هلاثمف
 تناكف 6لفنو ضرف اهسنج نم ةدابع اهنأ عنملا ف انتلعو .تاساجنلا ةلازإ

 .جحلاو موصلاو ةاكزلاو ةالصلا يهو ،لوصأ ىلإ دنتست اهنأل ىلوأ ةلعلا هذه

 لثم كلذو .ىلوأ نوكتف ێاهتوبث ىلع قفتا ةفص امهادحإ نوكت وأ =
 لوب هبشأف فوجلا ف ليحتسم هنأل همحل لكؤي ام لوب ةساجن ف انتلع

 تدرو عئام هنأب للع ثيح ئكلاملا ةلع نم ىلوأ ةلعلا هذه نوكتف ،ناسنإلا

 .اهيف فلتخم ةفص مهتلع نأل نبللا هبشأف هبرش ةحابإ يف ةصخرلا

 امهنأل ،ىلوأ ةبجوملاف ،ةيفان ىرخألاو ةبجوم امهادحإ تناك اذإو =

 بوجوب انلوقك كلذو .يفانلا ىلع مدقم ربخلا يف تبثملاو ،نيربخلاك اتراص
 ىلوا ةلع نوكتف ،غلابلا هبشاف ؛كلملا مات ملسم لام هنأل يبصلا لام يف ةاكرلا
 ىلع اسايق ةضحم ةدابع اهنأل ،هلام يف ةاكز ال :لاق ثيح ،يقارعلا ةلع نم
 .01)ةيفان هتلعو ةبجوم اهنأل ،ةالئصلا

 .26657:ثيدح
 .100 /97 ،ةلكألا ىسوم نب دابن :اضيأ صنلا دروأو .247 /246 :1 ،ءايضلا ،ييئوعلا _(1
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 حيجرتلاو نضرامتلا:لؤالا صقلا 2

 هلثمب نعي ل امب .للعلا هذه بيترتل قيقد ليصفت داريإب ييئوقعلا درطتسا مث

 سايقلا ىلع ربخلا ميدقت ةدعاق ركذب اوفتكا نيذلا ،ةيضاَبإلا ييلوصأ بلغا
 © ايصفت ةت نود

 خنسئلا :يناثلا ثحبملا
 ام لوأ وهو .ةلدألا نيب ضراعتلا ةلازإ دعاوق مهأ نيب نم خسنلا دعي

 ملع ام اذإف .ةدحاو ةلأسم يف ةلدألا فالتخا دنع ةيضابإلا ودهتجم هيلإ أجلي

 اودهتجا خسن نكي مل نإو خوسنملا لمهأو خسانلاب ذخأ ةلأسملا يف خسن
 .قباسلا ثحبملا يف اهانلصف يتلا حيجرتلا دعاوق قفو ضراعتلا ةلازإل

 نم ارفاو اطسق تذخأو نينلوُصألا مامتهاب خسنلا ثحابم تيظح دقو

 مههبش درو ،هيركنم ىلع هتابثإو ،خْسئلا موهفم لوح اساسأ تزكرت ،مهثوجب
 لاجم ديدحت يف اودهتجا امك .عراشلا ىلع ءابلاو لهجلا خنسئلا مازلتسا لوح
 خْسئلا ةيمهأ يلبت يتلا ثحابملا نم كلذ ريغو ؟نوكي ميو هروصو خسنلا
 .داهتجالا ةيلمع يئ

 :خنسلا موهفم -1

 ىلع وهو .نيبلوُصألا ةماع اهركذ شةبراقتم ناعمل ةَعْللا يف خسنلا درو
 َ :هجوأ

 خوسنملا لاوز هانعمو ©لظلا سُمشلا تخسن برعلا لوق نم ىةلازإلا =

 .هناكم سمشلا ءوض ءيجمب لظلا لوزي امك ؛خسانلا توبثب
 رثألا حيرلا تخسن :بّرَعلا تلاق هيفو ،اًعيمج الطبي نأ وهو "لاطبإلا =

 .(!)اعيمج ابهذ يأ ،رثأآلا رطملا خسنو
 يفوُسلا ربتعا كلذلو ،دحاو ىنعمب لاطبإلاو ةلازإلا نأ حضتي لماتلابو

 اذإ ،رثألل حيرلا خسنو ،لظلل سمشلا خسنب امهل لمو ،ءاوس ةلازإلاو عفرلا
 .02)اهريغ اهنكامأ يف تبقعاو ،اهثَحَمو اهتلازا

 .نيردصملا نيب ةلباقملاب هانححص ريبك للخ صنلا يفو
 .218 :2 ،لدعلا ،ينآالجراولا __(1
 .108 تالاؤسلا .يفوُسلا _2

551 
    



 ٦٥ لالدينالاوحيج كا ًملاذاهتجا: كلاملا بالا
 ث.5

 .يشالتلا ىلع ةلازإ :نيهجو ىلع ةلازإلا ناب ىنعملا يف يداربلا ققدو
 .(ا)ةبقاعملا ىلع ةلازإو

 خسن لكو» :يفوُسلا لاق .(ةليدبتلاو ليوحتلاب اذه نع ربعي مهضعبو
 هماع الدب و :ىلاعت لاق .اخسن ليدبت لك سيلو ليدبت

 لادبإلاو {،هناكم نم ءيشلا رييغت ليدبتلاو .[101:لحنلا] ه ٍةَياَء اكيم

 .0ق؛«دحاو امهانعم ليقو ،ءيش ناكم يف ءيشلا لعج

 .}هرخآ باتك ىلإ هيف ام تلقن اذإ ،باتكلا تخسن كلوق نم :لقنلا =

 ةيآ ىلإ ةيآ نم همكح لقث ام وهو ،نآرقلا يف خسنلا ىنعم هيلع اولمحو

 .ةخسان ىرخألاو ةخوسنم ىلوألا تراصف

 اي خسني فيكو :يبارعأ لاقف ،نآرقلا خسني ناوأ كلذ» ثيدح هنمو

 .05)×(ماعنلا مهنأك لاجر ىقبيو هلهاب بهذي :لاق ؟هللا لوسر

 نم لقنت حاورألا نأ اومعز مهنأل ،خسانتلا باحصأ :ليق اضيأ هنمو

 .06)خسانتلا وه اذهف مسج ىلإ مسج

 ءيشلا ىصحي نأ ؛ءاصحإللا وهو ،ةكرب نبا هركذ عبار ىنعم خسنللو =
 4 َدولمَسَترْنَكاَم حينَتَنت كات :ىلاعت هلوق هنمو هب ظفتحيو هلماع ىلع
 ا نوملعتف مكيلع هركذ ديعن ىتح مكيلع هيصحن انك انإ :ديريو .[29:ةيئاجلا]

 .01)مكيديا تبسك امب نوزجث

 نأ ىلإ يبئوقعلا بهذف ؟ةَخْللا ف لصألا يه يناعملا يأ يف فلخا دقو

 .15 .قئاقحلا ةلاسر ،يدارَبلا _(1
 .26 :1 "عماجلا ،ةكرب نبا _2

 .110 ‘تالاؤسلا ،يفوُسلا _3

 6لدعلا .ينالجراولا- .291 :1 ،نايبلاو فشكلا ،يتاهلقلا-.214 :2 ءايضلا ،يبئوعلا _(4

2: 218. 

 لاقو ."ثاغبلا مهنأك" هظفلو .8 /7ص - !ج .13 ثيدح .3باب .حيحصلا عماجلا "عيبرلا (؟

 .ريطلا ةلذرأ ثاغبلا :عيبرلا
 .218 :2 ،ءايضلا ©يبئوَعلا _)6

 ١لدعلا .ينالجراولا- .291 :1 ،نايبلاو فشكلا ،يتاهلقلا-.214 :2 ،ءايضلا ،يبئوَعلا _(7

2: 218. 
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 وج حيجتلاو ضرامتلا:لؤالا لصفلا 7

 لقنلاو ةلازإلا يف يدابلاو ينآلجراولا هلعجو .0»لقنلا وه ةغللا يف لصألا
 نود لقنلا ىنعمو ةلازإلا ىنعم نيب كرتشم هنأ يجخاًّمشلا ىأرو ..ت)اعم

 . (3)بيلغت

 ةلازإلاو لقنلل اهنأب ةغل ةملكلا لامعتسا لصأ يملاسلا مامإلا شقانو

 ةلازإ ال نايعألا ةلازإ ةلازإلا نم ال حضتي بّرَعلا نأل ،ةيونعملا نود ةيسحلا

 يحالطصالا ىنعملا خنسلا ظفل قالطإ دنع سانلا ماهفأ يف رقتسا مث ،يناعملا
 راصف ،عرشلاب لوقنم هنأ انملعف ،نايعألا نود ةيعرشلا ماكحألا ةلازإ وهو

 .(4ه)ةيعرش ةقيقح هيف
 الوصف هصيصخت مغر ،ةكرب نبا هل ضرعتي ملف حالطصالا يف خنسلا امأ

 ضرتعي صاخلاو :لاق ذإ ءاضرع الإ هفرعي ملو ،عماجلا هباتك نم خسنلل ةيفاض
 نأل اخسن نوكي اذه لثم سيلو صاخلا ىلع ضرتعي ال ماعلاو ل ىلع
 .؛5×«لكلا عفري نأ ةققح خسنلا

 خنسلا ثحابم لوانت نم زربأ امهف ؛ةصاخ ةيانع هب ينالجراَولا يبع امك

 .ةميدقلا ةّيضابولا رداصملا يف ةضافتساب

 .مدقتم عرشب تباث مكح ةلازإ" هناب خسنلل ينالجراولا فيرعت ءاجو
 .06×«اتباث ناكل هالول ،هنع رخأتم عرشب

 .07)الامجإ فيرعتلا اذه نع يملاّسلاو يداربلا تارابع جرخت ملو

 طرش هيف ركذي نأ ريغ نم عفر مكح لك خوسنملا دح» :لاقف يفوُسلا اما
 .ث)يطونلملا ةرابعل ةقباطم يهو .(ة»«ةياغ وأ ةدم لإ

 .218 :2 ،ءايضلا ،ييئوَعلا _(]
 .15 "قئاقحلا ةلاسر ،يدارَبلا- .218 :2 "لدعلا .ينالجراؤولا )2
 .9 ،ينجاويتلا ينهم قيقحت ، رصتخملا حرش.يخاُمشلا -(3

 .269 /268 :1 ةعلط يملاسلا _(4
 .106 :1 عماجلا ةكرب نبا _(5

 .218 :2.لدعلا .ينالجراَلا 6
 .269 :1 ةعلط ،يملاسلا-.15 ،قئاقحلا ةلاسر .يداربلا )7
 .107 ثتالاؤسلا ،يفوُسلا )8
 .ظ6 شةلدألا ،يِطونننملا -)9
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 لكلدينالاوحيجتلاذاهتجا:ثلانلاباتل

 ) صيصختل : او ش ا -2

 مكح عفر خسنلا ناب ۔صيصختلاو خسنلا نيب زييمتلا ىلإ ينالجراولا هبن

 .هل دارم ريغو ‘باطخلا هلوانتي ل صصخ نايب صييصختلاو .رقتساو تبث دق

 نوكي دقف صيصختلا فالخب ؛خوسنملا نامز نع ايخارتم الإ نوكي ال خسنلاو
 .هب الصتم

 نكي مل جرخ ام نأ ءانثتسالا ىنعم نأل ءاضيا صيصختلاك ءانثتسالاو
 هللا ريغ ةيهولأ يفن الإ دري "هنلا الإ هلإ ال" :لاق نمف "لوألا مالكلاب ادارم
 .(ا)سانلا ضعب مهفي امك ارخآ هافن ام الوأ تبثي ملف 5ىلاعت

 نايب خْسئلاو نايعألا نايب صيصختلا نأ :ةرابع 7 كلذلو

 ؛ماعلا مكح نم دارفألا ضعب ءانثتسا صيصختلا نأ هانعمو 6ةنامزألا
 ةمزألا ضعب دييقت دارملا ناك نإ امأ .هؤاهنإو مكحلا نامز ديدحت خلسئلاو

 رهشب موصلا دييقت لثم .كلذك صيصخت اذهف . مكحلا عفر نود مكحلاب

 يف عقي نأ ؤفيلكتلا مزاول نم اذه نأل تامولعملا هرهشاب جحلاو ناَضَمَر

 بوجوك اددحم وأ .يصاعملاو رفكلا ميرحتو ناميإلا بوجوك ادتمم امإ نامزلا
 .جحلاو مايصلاو ةلصلا نم ضئارفلا

 لوقب نايعألاو نامزألا مومع تبث اذإ" :هلوقب ينالجاولا هانع ام اذهو

 .ة«اخسن ال اصيصخت ناك نامزأآلاو نايعألا كلت ضعب خسن مث

 امهنيب هابتشالل ارظن صيصختلا ىلع خسئلا ظفل قالطإ يف لهاستي دقو

 ءاهقفلا تارابع يف دوجوم اذهو .نايعألا وأ ةنمزألا ضعب ديدحت يف
 امك ،اخسن صنلا يف ةدايز لك نوري نيذلا ةيفنحلا دنع ةصاخبو 8هنيمدقنملا

 .هنايب يتايس
 ناك نيح ةاكؤلاب رمأ مالسلا هيلع يبلا نإ» :يلاطيجلا لوق كلذ نمو

 ةضيرف هيلع لزنأ ،ةنيدملا ىلإ رجاه املف ...مولعم الو تقؤم ريغ ائيش ،ةكمب

 ظ

 .223 :23.لدعلا .ينألجراَولا )1

 .ظ6 ةلدألا ،يطونشأَلا-.218 :2 ،ءايضلا ؛ييئوعلا 2
 .223 :2،لدعلا .ينالجراَولا -)3

 .288 :2 "نآرقلا ماكحأل عماجلا "يظرقلا _(4
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 حيجتلاو نضرامتلا:لؤالا لصملا 53

 .(!عوطتو ةاكزو ةقدص نم كلذ لبق ناك ام خسنف ،ةاكزلا

 ىنعملاب اخسن ال ،قلطملل ادييقتو ،لمجملل انايب حلصي لاثملا اذهو
 تددح مث ،قاب ةقدصلاب رمألا نأل ،هلك يعرشلا مكحلا عفر وهو قيقدلا

 .اهريداقمو اهتبصنأو ةاكزلا لاومأ

 نإ» :ىطوثشلملا لاق امك "نايبلا هوجو نم هذه تماد ام نيه فالخلاو
 ةقفتم ءاهظافلا تفلتخا نإو ،خنسئلاو ءانثتسالاو ديقتلاو صيبصخَتلاو ريسفتلا

 .2«باطخلاب دارملل انايب اهنوك ىنعم يئ
 خنىئلا طورش -3

 طورشلا هذه مهأو .هيف فلتخم اهضعبو ،هيلع قفتم اهضعب طورش خسنلل
 :يهو .خنسلا فيرعت ف ةنمضتم

 .اقافتا ةنسلاو باتكلا وهو يعرش ليلدب خنسلا نوكي نأ =1

 تبث ام وأ ،يلقعلا مكحلا عفرف ؛عرشلاب تبث مكح ىلع عقي نأو =2

 ‘توملاو زجعلا كلذكو اخسن ىمسي ال قباس عرشب وأ ،ةيلصألا ةءاربلاب

 .اخسن نايمسي الو دبعتلا ناليزي

 تلطباو تلزن ىتلا ماكحألا ىمسف اذه يف لهاست ةكرب نبا نكلو
 دقاعتلاب ثاريملا لاطبإو تانبلاو ةجوزلا ثيروتك اگكسن ةيلهاج تاداع

 .ة)كلذ وحنو ،لاجرلل ةماوقلا ءاطعإو
 ال ةياغلاو ءانثتسالاف .خوسنملا نع ارخاتمو الصفنم خسانلا نوكي نأ =3

 .هنايب قبس امك اخسن نادعي

 .(ه)اخسن سيلف هصيصخت امأ ،ةيلك قباسلا مكحلا عفر طرتشي امك =4

 :اهيف فلتخملا طورشلا نمو

 =2 .ةنسلاو باتكلا نم دحاو سنج نم خوسنملاو خسانلا نوك =1

 مكحلا خسن =4 .خوسنملا نم فخأ خسانلا نوك =3 .خوسنملل لدبلا طارتشا

 .8 :2 دعاوق ۔يلاطيجلا _.۔)1

 .ظ6 ،ةلدألا ۔يطونثللا _(2
 .29 :1 .عماجلا ةكرب نبا _-(3

 .223 :2.لدعلا ،ينالجراولا _(4
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 لكلدينالاو يجرتلا ذاهتجا:كلاتلا بآلا

 .لعفلا لبق
 .(ا"تاحفصلا هذه ف نايب ديزمب اياضقلا هذه ضعبل ضرعنسو

 خنمئلا تابثإ 4

 كلذو ثةقباسلا تانايدلل خسان مالسإلا نأ مالسإلا لهأ نيب فالخ ال

2.2 

 م هرمو ي ص , / ؟ه ۔ وم ه۔ورص ے س .

 هئم لبقي نلف ايد منكسإلا رْبَع عَتبَي نمو : نآرقلا حيرصب هيلع صوصنم
 س وو

 يضتقي عئارشلا فالتخاو .[85 :نارمع لآ] هئ سرحلا َِم ةرخالا يف َوُهَو

 .قالخألا مراكمو ديحوتلا يف ال "ماكحألا يف اهنيب خسانتلا
 هاكح امك مالسلا هيلع ىسيع لوقب كلذ ىلع ةكرب نبا دهشتسا دقو

 . ص صم مس ى ه م ور ۔ ے ح . ِ
 .[0 :نارمع لآ] : 2 4 رح ىزلا ضعب مكل لجالو ل نارقلا

 77 .هيف لمعل نع فكل او تبسل ا موي كمسلا ديص ميرحت كلذ نمو

 ه مك تلمأ تت مهملع انمرح اوناك كيزآأ نملك :ىلعت هلوق هعم ام
 .)مالسإلا يف كلذ انل حيبأ مث [160 :ءاسنلا]

 حص ام الإ اهماكحأ خسني ءيش الو اهقبس امل ةخسان مالسإلا ةعيرشف

 كةمايقلا موي ىلإ ةمكحم ةمكحلا مالسإل ا ماكحاف ةدودعم ماكحأ نم اهيف هخسن

 موي ىلإ خوسنم وهف هتعيرش يف م اكحألا خوسنم نم . ينل ا هيلع تام امو

 .(3)ةمايقلا

 ىسيع هلحا امب نوجوجحم مهو .عئارشلا يف خسنلا عوقو دوهيلا ركنأ دقو

 هربخو ،نآرقلا هب انربخأ دقو .ليئارسإ ينب ىلع امرحم ناك امم مالسلا هيلع
 .نايعلاك قداص

 هللا نكلو .مهتعيرشل مالسإللا خسن اوركنُيل لوقلا اذه ىلإ اودمع مهو

 م هندب كيب اَمِياَمََصُم قحلي بتكلا َكلَنلَرآَو ] :هلوقب ةلاسملا مسح
 ليجنإلاو ةاروتلا يف نأ هثلا نيب دقو .[48:ةدئالا]:م هتلَع اتمِتَهُمَر بتكن

 هب اونمؤي نأ نيئيبنلا ىلع دهعلا ذخأ امك 5 دمحم ةلاسر قدص ىلع لئالد

 .284 :1 ،ةعلط ،يملاسلا :رظني _(1
 .47 /46 :1 عماجلا .ةكرب نبا _(2
 .184 :1 _(طم) = .ظ82_(خم)= ثربتعملا .يمدكلا _(3

556 
    



 حيجرتلاو ضرالا :لؤالا لصفلا 72

 كح اج 4 مث ة كحور ك ے نيم ه مكنت لاع ال هت سيلا ىكم مهللآ َدَحا ةلك

 .(81[)1 :نارمع لآ ه هَنرُصنَتَو ۔هي نتمو . 7 قدصم لوسر
 ام رسف هنأ و ،خننلا راكنإ نيعباتلا نم ©يثيللا ريمع نب ديبع ىلإ بسنيو

 هاَمَي ام هنأ اوخمَي :ىلاعت هلوقف .خاستنالاب نآرقلا يف خنسلا نم درو

 مُئُكاَم حينَتْنَت اكان :هلوقب رسفم هانعم نإ لاق .[39:دعرلا] ه يتو

 .باتكلا خسن نم وهو .[29:ةيئاجلا] ه َوُلَمَست
 هنم ءاشي ام هنلا تبثيف مدآ نبا لمع ليجست يف ةكئالملا نأش اذهو

 .(2)ظوفحملا باتكلا يف سيل امم ءاشي ام وحميو

 .انايب همسو ،ىنعملا يف مهعم انقفتا" انناب اذه ىلع ينًالجراَولا بقعو

 .(3)(ىنعملا اوقلطأو ظفللا اولطبأو ظفللا ين انفلتخاو

 راكنإ اضيأ ةعيشلا ضعبو يناهفصألا ملسم يبأ مامإلا ىلإ بسئو
 روهظلا وه ءابلاو "ىلاعت هللا ىلع ءابلا هنع مزلي هب لوقلا نأ ةجحب ،خْسنلا
 .ىلاعت هنلا لامكب قيلي ال ام اذهو .ءافخلا دعب فاشكنالاو

 ةكرب نبا ررقف .ركبم رصع ذنم ةهبشلا هذه ىلع ةيضابإلا ةر ىلاوت دقو
 ءابلا هيلع زاجاف انوكي ىتح ءيشلا ملعي ال ىلاعت هللا نأ معز نما نأ

 بذك الو رن اتكيكن اولاَمك راتلآلَع اوق ةز مرت إ :ىلاعت هلوق هيلع ةجحلا ا
 ل !م ررم ه شو ص م ,7 ص ج 2

 امَلأوَد ولو لبق نم دوف اوناكام منم ادب زب (؟ ةينمقملانم دركتو اتير تاي ر او د

 ءاولوقي نأ لبق نولوقي امب هللا ربخاف .[28 /27:ماعنألا] 4 توكل ا

 نأ لبق مهلوق نم نوكي ام ملع دقف .مهلاح ناك فيك اودر ول مهنأ ربخاو

 يف ريثك اذه ريظنو ،نوكي ناك فيك ناك ول نأ نوكي ال ام ملعو ،نوكي
 .(4«نآرقلا

 :1 ،لامآلا جراعم =.273 /270 :1 ؤةعلط "يملاسلا ،دودرلاو ججحلا ليصفت رظني ۔(ا
5 52. 

 .220 :2ثلدعلا .ينالجراَلا _2

 .220 :2،لدعلا .ينالجّراولا _-3

 .231 :2 ،ءايضلا ،ييئوَعلا-.49 /48 :1 ،عماجلا ةكرب نبا _(4
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 لكلدينالاو حيجيتلاذاهجا:ثلتلا باتلا

 تناك ام ناسنإلا ييحي نأ هثلا لاعفأ نم اندجو اننأ مهيلع باوجلا نمو
 يف هل بوصأ ةحصلا تماد ام هّحصيو .هتيمي مث ريبدتلا يف هل حلصأ ةايحلا
 .(!)همقسُي مث ،هريبدت

 و ،ميكحلا ميلعلا هننا ىلإ لهجلا ةبسن هيف ءاَدَبلاب لوقلا نأ ىلع اوقفتاو

 .تااناطلس هب لزني مل ام هناب كارشإو نيدلا نم جورخو طارفإ

 ةيلقعلاو ةيلقنلا ةلدألا دروأو ،ءالؤه ةلاقم در ف ىملاسلا ضافأ دقو

 بيغلا ملعي ىلاعت هللا نأ نيملسملا ةديقع يف رقتسا ام ادكؤم ،خْسئلا زاوج ىلع
 نم نأ يضتقي ملعلا اذهو ،لاح لك يف عيرشت نم هدابعل حلصي ام ملعيو

 عيرشتو ،كلذ دعب هخسن مث نيح ىلإ تقؤم مكح عيرشت نيفلكملا حلاصم
 .ة)لآملاب ملعلا ليلدو ةمكحلا نيع اذهو .ةديدجلا لاحلا كلتب قيلي مكح

 خنىئلا لاجم 5

 6يهنلاو رمألا يف نوكي خنسلا نأ ىلع نيملسملا روهمجو ةيضابإلا عمجا

 يف الو يرابلا تافص يف ديحوتلا يف نوكي الو ماكحألا نم امهب قلعتي امو

 .رابخألا
 هب ءاج امبو ،هلوسربو هثلاب ناميإلا وهو ؛دحاو نيدلا» نأ يمدكلا نيبو

 خسانتلا نأو ،نيلسرملاو نيئيبنلا عيمج نم ،ناواو نامزو رصع لك يف هلوسر

 نإف .رابخألاو ديعولاو دعولاو ناميإلا يف ال ؛رمألا يف ناك امنإ عئارشلا نيب
 ةعيرش يف ىلاعتو كرابت هنلا لبق نم خسنلا هيلع زوجي ال مكحم تباث كلذ لك
 .(4ه)(لوسر الو يب

 ذ ه و ث ممألا عيمج يف مالسإلا وهو دحاو نيدلا نا هللا ربخأ دقو
 لآح

.3 

 َنِي مكل عَرَك .[52:نونموملا] ه وي دونأ مكبر انأو ةدحو هم دمأ كتمأ
 م >

 أم با ٠ نأ 7 نا حوسم مسوم 5 مهرت ١ ١عوي 7 اَمَو ت كت ١ !اتِتَحَوآ ئزل و اًحت ےوب ب صو

 .229 :2 ،ءايضلا ،ييئوعلا _(1
 .220 /218 :2،لدعلا .ينالجراولا- .45 :1 عماجلا ،ةكرب نبا _(2
 .52 /45 :1 ،لامآلا جراعم = :273 /270 :1 .ةعلط ،يملاسلا _(3
 .184 /183 :1 _(طم) =.ظ82 _(خم) ،ربتعملايمدكلا _(4
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 حيجرتلاو ضرالا :لزالا لصفلا
 ظ

 ج ے سس ك

 .تايآل ا نم اهريغو .[13:ىروشلا] : د هيف ف أوَقَرَعَل الي بل

 ه اباَهَنيَر ةَمَرش مكنم اَنلَعَج لكلف لسرلا نيب عئارشلا فلتخت امنإو
 امأ خسنلا عقي اهيفو ،يهنلاو ملا نم ماكحألا يه ةعيرشلاو .[48:ةدئاملا]

 .(!اديأ هيف خسن الف نيدلا سا

 لدبتت ال هنلا تافصف ."لوقلا اذه ىلع اهلك ةيضابإلا رداصملا قفتت
 رابخأ اهنأل مخ لا اهلاني ال هرابخأو .هلامك تايضتقم نم كلذو ،ريغتت الو

 كلذ نع هللأ ىلاعت ىت .ةلل ىلإ بذكلا ةبسن مزلل اهيف خسنلا انزجا ولو ]ةقداص
 .اريبك اولع

 رمألا دري دق هنأل ،يهنلاو رمالا ىنعم يف نكي مل ام رابخألاب دارملاو

 ه رزنجلا متتو مالاو ةتملا مكيلع تمرح ف وحن .ربخلا ةغيصب يهنلاو
 .[3:ةدئاملا]

 وحنو .[233 :ةرقبلا] ه لماك ربَلوح مهدلو ت تل ):هلوقو

 .(ة)اقافتا هخسن زوجي امم اذهف .كلذ

 نأل ]ةيلقعلا رومألا يف خسنلا زاوج مدع يجخاممئشلاو ينالجراولا فاضاو
 .(هاهفالخب يتاي ال عرشلا

 ةفرعم خسن زاوج مدعب اولاقف ةيضابإلا يأر نم بيرق ىلإ ةلزتعملا بهذو
 معنملا ركش بوجوو ،بذكلاو ملظلاو رفكلا ةمرحو ،هديحوتو ىلاعت هللا
 .القع

 ىلع ءانب ،ىلاعت هللا ىلع حلصألا بوجوب لوقلا ىلإ ةلزتعملا بهذ امك
 .(5)هحيبقتو لقعلا نيسحت

۔
-
_
٠

 

 .187 :1 _(طم) =.ظ84 /و84 _(خم) شربتعملا۔يمدكلا _(]
 -.و6 فحتلا 5،يتازملا-.214 :2 ءايضلا ،يبئوعلا-.46 /42-45 :1 عماجلا ةكرب نبا 2

 :1"نايبلاو فشكلا ،يتاهلقلا-.222 /221 :2 "لدعلا .ينالجراولا- .107 ‘تالاؤسلا ،يفوُسلا

 .276 /273 :1 ةعلط ©ىمزاسلا--2

 .رابخألا خسن لوح لاوقألا ليصفت هيفو .274 :1 ،ةعلط ،يملاسلا 3
 .472 ،ينجاويتلا ينهم قيقحت رصتخملا حرش ،يجخاًمشلا-. 223 :2 لدعلا .ينالجراولا _4

 .222 :2 ،ىفصتسملا .يلاغلا 5
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 ٦2 لالدتشالاو حيجرتلا ذاهتجا:ثك كلاقلا بالا

 دياتيو ،هيلع نآرقلا عطاوق ةلالدل كلذ خسن عنم نوريف ةيضابإلا امأ

 رقعلاو .عرشلل ةيضابإلا دنع حيبقتلاو نيسحتلا نأل ،لوقعلا حيرص ةلالدب
 ١ .رزاؤمو عبات

 ىنثتساو ،هلك كلذ زيوبت ىلإ بهذو "مهلوق ةلزتعملا ىلع يلازغلا ةر دقو
 فرعي ل نم خسنلا فرعي ال ذإ ،هنلاب ناميإلا اهنمو ثفيلاكتلا عيمج خسن هنم

 هوفرعي ال نأ سانلا هنلا فلكي ال امك .لاحلاب افيلكت اذه نوكيف خسانلا
 نيع ناميإلاب فيلكتلا مدعب فيلكتلا ناكف .ةرورض هتفرعمل نمضتم كلذ نأل
 .0اضقانتلا

 دق هنأو ،هنلا تافصو ديحوتلا يف خسنلا زاوج ىلإ مزح نبا بهذ امك

 ىلاعت هنلا نأ دارأو هعنم نمو .)لعفل ادلو ذختي نأ هللا دارأ ولو ،رفكلاب رمأي

 رهف رهف كانبعو املظ ناكل كلذ لعف ولو ؛ديحوتلا ماكحأ خسن ىلع رداق ريغ

 ز تحت هل بتَرُمو ؤهيلع مُكحتمو هلل زعم ؛مزح نبا رظن يف رتفمو ئطخ
 .0ق)ضحلا كرشلاو درجلا رفكلا ىلإ يضفي مالك اذهو .ةيلمعلا نيناوقلا

 هللا رفغتسا لب ،هيلع ةري ملو مزح نبا نع لوقلا اذه يخاًمشلا ىكحو
 .(5اضيأ مزح نبا لوق يملاسلا ركذو ں&ه»ةياكحلا كلت نم باتو

 رفكلا لاصخ كلذكو اهيف خنسلا زوجي ال ديحوتلا لاصخ نأ باوصلاو

 دتمملا يعيرشتلا عقاولا وه دمتعملاف .(6)هيف تحيبأ نامز تاي ل هنأل ؛كرشلاو

 ةيضق خسنلا نأل .ةيرظنلا ةيلقعلا تاضارتفالا درجم ال ،ةيرشبلا خيرات ربع
 خسنلا دودح نيبتل عراشلا صوصن ءارقتسا نم اهلاجم ديدحتل دب الو ،ةيعرش

 تانايدلا لوصأ نأ عرشلا لئالد تتبثأ دقو .يعيرشتلا عقاولا ضرأ ىلع
 ضقاني مل نإو ،امزال كلذ ىلع هيبنتلا ناكف ،اهيف خسن ال تادابعلا لوصاو
 .لوقعلا تايضتقم

 .123 :2 ،ىفصتسملا ىلازغلا _(1
 .73 :4 ماكحإلا مزح نبا _(2
 .73 :4 .ماكحإلا مزح نبا _(3
 .2 ،ينجاويتلا ينهم قيقحت رصتخا حرش .يجخاُمششلا -)4

 .273 :1 ةعلط .يملاسلا 5
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 حيجرتلاو ضرال :لالا لصفلا 3:

 .هف خسنلا روجم ال امم اهنإف .ديعولاو دعولا لئاسم رابخألا تحت جردنيو

 ال هللأ إ ل :ىلاعت هلوقب خوسنم ديعولا نأ معز نم» :ديز نب رباج لاق دقو
 و ۔وب ب كرش نأرثفَعي ©بذك دقف .[1 16:ءاسنلا]ئ +آكتي نمل لت توُمام دهمتتَو ۔وي كرتن نآ

 .مهنع ففخي مث رماب هدابع هللا رمأي نأ ،يهنلاو رمألا يف ؤ خوسنملاو خسانلا نأل

 امنإو ،رابخألا خسني مل لجو زع هللاف ،هيف مهف صخري مث رمأ نع ىهني وأ
 .(!اماكحألا خسن

 يف خنسئلا زاوج مدع ىري ذإ ،يبساحملا ثراحلا دنع هسفن فقوملا دجنو

 دعولاو ،لسرلا رابخأو قلخلا ةصق نم هب هللا ربخأ امف ،رابخآلاو تافصلا

 اهيف زوجي ال ،امامت تافصلاك يه ،نوكلاو ناسنإلاب قلعتي ام لكو كديعولاو
 لهجلا وأ ؤبعللاو لزهلا ليبق نم هللا مالك ناك الإو ،قالطإلا ىلع خسنلا

 .صئاقنلا هذه نع هللا ىلاعت .صوكنلاو عجارتلا وأ ؤبذكلاو

 خيشلا ىري ذإ ؛باقعلاو باوثلا نع رابخإلا خسن يف فالخلا نكلو

 هنأل ميظعلا هثناب كرشأ خسنُي هللا نم ربخلا نأ معز نم» نآ يتازملا ناميلس
 .(3)(«نيبذاكلاب هاواس

 ديري نأ زوجي مومع اذه» نأب لاقو ،لوقلا اذه ينالجراَولا شق ةان دقو

 ن :هلوقك ىلاعت هرابخأ نم خنسلا هيف زوجحم ال اميف خنمنلا زاجأ نم هب

 الها :هلوقو .[171: ءاسنلا لو رشأ , ا وك نآ ,هتحبس . هلا 71

 ةيتآلا ةرخآلا رومأ نم هركذ ام عيمجو .[2 :نارمع لآ] : م ُمويَفْلا يحلاَوه لإ هلإ ره س ا ي ۔ مم رر

 ممألا رابخأو ،نيلسرملاو نيثيبنلا نع هب ربخأ ام عيمجو ،ةنئاكلا ايندلا رومأو
 يف خسنلا زاجأ نم اماو ؛كرشمف هيف خنسلا زاجأ نم هلك اذهف .اهئايبنأ عم

 عم باوثلا بابيإب لاز وأ بجو اذإ ،يهنلاو رمألا ىلع بقاعتت يتلا رابخألا
 .يهنلا دعب هطوقسو يهنلا عم باقعلا باهيإو .رمألا دعب هطوقسو شرمألا
 سيل اذه لاق يذلا رخآلا ربخلاو ضرف اذه لاق يذلا لوآلا ربخلا نأو

 .292 :3٥1فشكلا"يتاهلقلا-.215 :2 ءءايضلا ،ييئوَعلا _(1
 .172 نآرقلا مهفو لقعلا ىساحلا ثراحلا _2

 .و195 /ظ194 "معز نم ىلع درلا ،ليغنز نب ديعس-.ظ6 فحتلا ،يتازملا (3

 ا
  



 ك2 لآلدينالاو حيجرتلا داهتجا :كلاملا باللا

 زاجأ نمف "ةيمستلا ف انفلتخا امنإو .ةمألا عامجإب نافلتخم ناربخ امه ،ضرفب

 .ىنعملاب ىتأ دقو ةغللا ة ةهج نم أطخأ امنإف ائطخم ناك نإو .جرح الف خسنلا

 .(!)ا!كلذف ابييصم ناك نإو

 يف لصح دقف اذه كرش نم» نأب ركذو ؛ةيضقلا يف ينالجراولا ددشتو

 تايمسملا هذه يف صوصنلاو .بونذلا ىلع نوكرشي نيذلا جراوخلا بهذم

 ىنعملا يف أطخأ نإو ،صنلا مداصي ل ام كيرشت حصي الو ،ةمودعم اهلك

 ىلع رارض الو ررض ال ةدوجوم تالامتحالاو ؟ىنعملا ف باصأ نمب فيكف

 .02)اةمْللا ىلع الو ىنعملا

 رابخألل اخسن اذه ةيمست ىلع ينالجراولا يجخاُمُشلا قفاوي لو

 .(ة)ربخلا تاهج فالتخال

 باوثلا نع رابخإلا خسن نأل .لاق امك يظفل فالخ اذه نأ عقاولاو
 لصألا خسن اذإف .يهنلاو رمألا عفرو فيلكتلا خسن نع عرفتم باقعلاو

 .عرفلا هعبت
 باوثلا هعيطم ىلع بترتو ،ابجاو ناك سدقملا تيب لابقتساب رمألاف .

 رمألا لآو ،باقعلاو باوثلاب رابخإلا عفتراف خسئ مث .باقعلا هيصاع ىلعو

 لابقتسا ةمرحو ةبعكلا لابقتسا بوجو وهو ،ديدج ربخو ديدج مكح ىلإ

 ايصاع ناك هتالص يف سدقملا تيب ىلإ كلذ دعب هجوت نمف سدقملا تيب

 ©ضقانت الف تاهجلا تفلتخاف .اباقع هيلع نأ انربخأو ،هتالص تلطبو ،امثآو
 .رابخألا نم اهب قلعت املو ،ماكحألل خسن وه امنإ ،رابخألل خسن الو

 ربخ لك نامز فالتخاو .نمزلاو لحملا داحتا دنع ققحتي امنإ ضقانتلاو
 .لوقعلا يف لاحم الو عراشلل بيذكت هنع بترتي ال رخآلا نع

 خنىئل أ نوكي م _ 6

 نوكي الف .هنع ارتم يعرش مكجب م دقتم يعرش مكح ) عفر خنسلا نأ امي
 اهتمدقم يفو .ةيعرشلا ةلدألا يه اح رداصم نأل يعرش ليلدب الإ

 .223 /222 :2 ،لدعلا ،ىنآلجراولا _(1
 .223 :2 ،لدعلا ۔ىنآالجزراَولا _2
 .275 :1 ةعلط ،يملائسلا-.473 /472 ،ينجاويتلا ينهم قيقحت.رصتخملا حرش ،يجخآُمشلا _(3
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 حيجرتلاو ضرامتل :لالا لصفلا 22

 .ةنسلاو باتكلا

 وهف ،ميكحلا عراشلا صاصتخا نم وه لب ،ايداهتجا المع سيل خسنلاو

 لوسرلا ةافو دعب خسن الف .ةلاسرلا نمز يف رصحنا كلذلو ،يحولاب طبترم

 مل وأ ،هب ملعي مل خسنلا نع اليلد نودجيف نودهتجملا ثحبي دق هنأ ريغ
 اذه ناك اميرو .ء يبلا ةافو دعب سانلا هيلع علطا ىتح رمألا لوأ يف رهتشي

 .اهيف خسنلا عقو يتلا لئاسملا ةرهشل .اردان
 .ادّيقم وأ اصصخغ وأ اخسان ليلدلا رابتعا يف نوفلتخي دقو

 ينلا يفوت امف ،ةلاسرلا نمز يف الإ ةقيقحلا ىلع خسن ال هنأ هيلع قفتملاو
 ىلإ خوسنم وهف اخوسنم هكرت امو ،ةمايقلا موي ىلإ مكحم وهف امكحم هكرتو ةت
 .ةمايقلا موي

 .ةيدقع ةلأسم لوسرلا ةافوب ملعلا ربتعي يتازملا ناميلس عيبرلا ابأ نإ لب

 توم لهج عسي ال» هنأو .نيدلا رومأ نم خوسنملاو خسانل ا ةفرعمب قلعتت اهنأل

 ال وأ خسني ةعيرشلا نم هدي يف يذلا نأ لهج هتوم لهج نم نأل 5 دمحم

 .0!«مالسلا هيلع ينلا توم لهج نم كرشأ كلذ لبق نمو .خسني

 باتكلا ىلع عقيو ،ةنسلاو باتكلاب نوكي خنسئلا نأ نوملسملا قفتا اذهل

 .ةنسلاو

 ةنسلاو ،نآرقلاب نآرقلا خسن زئاج هنأ» ينآالجراَولا بوقعي وبأ صنو

 رابخاب داحآلا رابخاو {ةنسلاب نآرقلا خسنو ،َنآرقلاب ةنسلا خسنو شةنسلاب
 .اداحآلاب رتاوتملاو ،رتاوتملاب داحآلا رابخاو ،داحآلا

 هذه ضعب يف فالخ درو نإو ،نيملسملا روهمجو ةيضابإلا لوق اذهو
 .ةداحآلاب رتاوتملا خسنو ،ةنسلاب نآرقلا خسنك ،روصلا

 لوق ركذ نإو ،اقافتا اهب خسنلا زوجي الف داهتجالاو سايقلاو عامجإلا اما
 .صنلا مواقت ال ةلدأ هذه نأل همدع باوصلاو ۔اهب خنسلا زاوجب فيعض

 .ظ1 فحتلا ،۔يتازملا _۔)1

 .225 :2 ،لدعلا ،ينالجراولا _(2

 .25 :1 .جراعملا =.289 :1 ةعلط ،يملاسلا-.109 ،تالاؤسلا ،يفَّوُسلا 3
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 "2 لكلدينالاو حيجرتلا ذاهتجا:ثلانلا باتلا
 يرد

 نأ زوجي ال داهتجالاو سايقلاو ةلاسرلا رصع يف هتيجح تبثت ال عامجإلاف

 .0ادصوصنلا فالخب اتبثي

 نآرقلاب نآرقلا خسن
 .ةديدع ةلثمأ اهل اوركذو .خنسئلاب نيلئاقلا نيب عامجإ لحم 7 هذه

 ةعبراب تخسنف لوحلا ىلإ اهتدم تناك ،اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع اهنم =
 .ارشعو رهشأ

 ةردو منم توت لأ :ىلعت هلوقب تنبث لوحلا ةدعف
 مث .[240 :ةرقبلا]هم جارخإ َريَع لوحلا ل اكتَم هج أل ةَيِصَك اجوز

 ر . ے۔ے۔ ر ۔۔< ے۔ هي ۔۔ .ه ۔,ے۔۔و ۔

 َنهشنأب نرصبرعي 7 ١ نور ذيو مكنم نوفوتي ذ و : :ىلاعت هلوقب تخسن

 .[234 :ةرقبلا ة ارتَعَو رهش تأ ةح

 طلغ دقو) :ةكرب نبا لاق ©نييمذلا ىلع نيملسملا ءاضق قيبطت ا ينفو =

 نإف : ىلاعتو كرابت هلوق رهاظب جتحاو مم مكحي الف مهنع ضرعي

 هذهو ريخت اذهف :لاق .[42: ةدئاملا] مب مهنع ش عأ و .41 هتيب مكحأ كوج

 عّتَتالَو ةنأ لَنأ عي مهتيب مكحا نآك ل :ىلاعت هلوقب ة ةخوسنم ءاملعلا دنع ةيآلا

 .(2) [49:ةدئاملا] : مه ءاوهأ

 مات :ىلاعت هلوق :اولاق نآرقلا خسن نمو =
 وداج قح . ف أوذهلكب ٤ ب دهجو ت : :هلوقو .[102 :نارمع لآ] : وات

 .[16:نباغتلا] عمتسم ه اوناك ل :هلوقب خسن .[78:جحلا]

 كمتأت ل أ ءاسنلا ةروس ذ درو و تويبلا ي ف ةانزلا سبحو =
 ے

 اوذهَك نإف ةكحني ةب ةك َنهتلَع 1 م ذهتَتَساَق :طحا نم ةَمحَْلا

` 

: 

 =.293 :1ءةعلط ،يملاّسلا-.231 /230 :2 ءايضلا ،ييبئوعلا-.48 :1 ،عماجلا .ةكرب نبا _(1
 .4 /473 ©ينجاويتلا ينهم قيقحت. رصتخم ١ حرش ،يجخاُمُشلا-5 : 1 .جراعملا

 .459 /458 :2 ،عماجلا ،ةكرب نبا _(2
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 3: حيجرتلاو ضرامتلا:لؤالا صقلا

 هالي نك هأ لعي زأ ثومنآ هتوت يع تويلا ي رشكم
 اني رمك لك اوُدِلجََك ىنناو ةنا : رونلا ةروس يف دحلاب خسن مث .[15:ءاسنلا]

 .[2:رونلا] :هدلج ًةئأم

 تحت جردني قيقحتلا دنع اهضعبو اذهل ةديدع جذامن ييئؤوَعلا دروأو

 .0"خْسنلا تحت ال ماعلا صيصخت
 تدرو مث ،ءورق ةثالثب ةرقبلا ةروس اهتددح تاقلطملا ةدع نأ كلذ نمو

 ءاهب لوخدملا ريغو اهب لوخدملا نيب قيرفتلاو لماحلاو ةريغصلاو سيآلا ةدع

 بهذو .ةرقبلا ةيآ مومعل اهصيصختب ضعبلا لاقف .ءاسنلاو قالطلا يتروس يف

 .خنسئلاب لوقلا ىلإ ضعب
 اهليزنت مكحأ دق ةيآ ىلع ىضقي نأ زوجي ال» هنأ رمألا ةكرب نبا مسحو

 .(2)(ليلد ريغب خسنب

 توملا مكَدَحَأَرَصَح ادإ مكيلع بتك إ :ىلاعت هلوق ةديبع وبأ رسفو

 :رتبال:ه ةتملا لع اح ةيفورتملاي يتلاو وتلل ةيولا انيح رتنإ
 رمأ خسن مث ،هتبارقو هيدلاول ناسنإلا يصوي نأ رمأ ىلاعت هنلا نأ .0

 رح يلل هتالو ءاسنلا ةروس يف امولعم ابيصن امهل لعجف نيدلاولا
 هَمألف هاوبأ :هتروو نلو فل نكم مل نإ ةلو هل اك نإ قرت امم شذشلآ اكمنت ۔2 < همسإ < 22 2 وك س < ,2 وهم وك ۔ش 422 ح و ه ,ث ١ سرع ۔ ي 7 ِ 2 .

 ثاريم يذ لكل لعجو .[11:ءاسنلا]ه شُدّسلا هّيألَق ةوخ شل َناكنإف تلثل ه : و مم ,ه ر 2 خ ۔ء۔ . وك ۔ح <

 .(ةابيرق ريغ وأ بيرق نم ثري ال نمل ةيصولا تراصف ‘ثاريملا نم هبيصن

 قيقحتلا دنع ةيصولا ةيآ نإ لب ،زّوبجت هيف كلذك اخسن اذه ةيمستو

 اهنوري ءاهقفلا نم ريثك ناك نإو ،ةخوسنم تسيلو ،ثيراوملا تايآب ةصصخم
 ةيصولا نا ةيضابإلا ىري امنيب .0؛؛ثراول ةيصو ال» ةف ىنلا ثيدحب ةخوسنم

 .دعب امف.293 :1 ©فشكلا ،ىتاهلقلا-.دعب امف.218 :2 ،ءايضلا ،ىبئوَعلا _(]
 . .167 /166 :1 ،عماجلا ،ةكرب نبا _(2
 .183 :2 ،ةنودملا ىناسارخلا _(3
 .يلهابلا ةمامأ يباو كلام نب سنأو سابع نبا نع ننسلا باحصاو عيبرلا هجرخأ

 ج 6667 ثيدح "ثيراوملا يف باب 46 ،روذنلاو ناميألا باتك حيحصلا عماجلا \بيبح نب عيبرلا
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 2 لكلدينالاو حيجيتلاذاهتجا:ثلاتلابآل

 إ ينلا نأل ثاريملاب مهتبصنأ ددح دقف ةثرولا اماو 6برقالل ةبجاو لازت ال

 ىلع ايراس مكحلا يقبو ."ثارول ةيصو ال» :لاق لب ،اقالطإ ةيصو ال لقي
 .نيثراولا ريغ ءابرقألا

 ناب ،ثيراوملا ةيآب ةخوسنم ةيصولا ةيآ ىري نم ىلع ةكرب نبا ةرو

 ىلع ردقو ءيش اهنم يقب اذإف ،ةيآلا هتنمضت ام عيمج عفري نأ ةقيقح خْسنلا»

 .(!»!اخسن نكي ملو اصيصحت ناك هلامعتسا

 ةيآ نأ لاحلاو ،عامتجالا عنتميو ضراعتلا عقي ثيح نوكي خسنلاو

 .ةيصولا مدعب ثراولا هف يبلا صخو .ثراولا ريغو ثراولا تلمش ةيصولا

 .0)ةخوسنم تسيلو ةمكحم ةيآلاف .ثراولا ريغل ةبجاو ةيصولا تيقبو
 .ةنسلاب نآرقلا خسنو .نآرقلاب ةنسلا خسن -
 ىندألا خسني ىوقألا نأل.نآرقلاب ةنسلا خسن زاوج ىلإ ةي ةيضابإلا بهذ

 .كلذك تسيل ةنسلاو ،ارتاوت هلك تبث نآرقلاو .اقافتا
 نوك ةجحب "نآرقلاب ةنسلا خسن عنم نم ةمث نأ يفوُسلاو ةكرب نبا ركذو

 مهل هنلا لزن ام الل يبل رزلا ك ) انلرنآوإ ©نآرقلل انايب ةنسلا

 .(3)هنايب خسني نأ نيبملل ناك امو .[44: لحنلا] :ك < :<

 خسني ال نآرقلا نإ لاق نمف» عوقولا ليلد وه لوقلا اذه ىلع باوجلاو

 ريغب سدقملا تيب ىلإ يلصي لزي مل ة ةللا لوسر نا هيلع ةجحلا نمف ،ةنسلا
 :هلوقب ةبعكلا لإ ةلبقلا لوحو ،هلزنأ نآرقب كلذ خسن هللا نإ من د ؤلزن نآرق

 .261 ص 32

 2501:ثيدح ،ثراولل ةيصولا يف ءاج ام باب ،اياصولا باتك دواد يبأ ننس

 .2711:ثيدح ،ثراول ةيصو ال باب ،اياصولا باتك ،هجام نبا ننس
 .3638:ثيدح ،كلذ ريغو ريسلاو ضئارفلا باتك ينطقرادلا ننس

 ال ءاج ام باب ش هللا لوسر نع اياصولا باوبأ حئابذلا حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس
 .2097:ثيدح ،ثراول ةيصو

 .10715:ثيدح ،هثراول ضيرملا رارقإ يف ءاج ام باب ،رارقإلا باتك ،يقهيبلل ىربكلا ننسلا
 .596 :2 .عماجلا ةكرب نبا _(1

 .217 /216 :2 ،ءايضلا ،ييئوَعلا .596 :2 =592 :2 =.45 /44 :1 عماجلا .ةكرب نبا _(2

 .109 ،تالاؤسلا ،يفوُسلا- .47 :1 .عماجلا ةكرب نبا _(3

]   



 حيجزتلار ضرالا :لالا لصملا .

 .01144 :ةتبلا هي مارحلا رجتملا َرظَم لهجو لوف
 موصب ةللا رمأب خسن مث {ةنسلاب ابجاو ناك ،ءاروشاع موي موص كلذكو

 .[185 :ةرقبلا) ه همصيلف رهملا مكنم دهش نمت ل .ناضمر
 ة ىنلا ناك» :سابع نبا لوق اضيأ كلذ دهاوش نم ينالجارولا دروأو

 دري الو نآرقلا مكح لبقتسيف ءاهفالخب نآرقلا لزنيف ،ةيضقلاب يضقي
 .(2)ا(هءاضق

 .اضيأ هزاوج ىلع ةيضابإلا روهمجف ،ةنسلاب نآرقلا خسن امأ
 ءاهقف لج هيلع يذلاو» :لاقو كلذ عنم مهضعب نع ةكرب نبا ىكحو

 .ةنسلاب خسنئ ةنسلا نأ امك ،ةنسلاب خسنيو ةنسلا خسني نآرقلا نأ انباحصأ
 بهذم اذه لعلو .نآرقلا خسنت }ت ال ةنسلا نأ انباحصأ ضعبل تدجو دقو

 .(3)(نييرصبلا ضعب

 هتنودم يف ءاج دقف ،يناسارخلا مناغ ابأ نييرصبلا ءالؤهب دصقي امبرو

 نآرقلا خسني الو ،نآرقلا نم الإ هخسن لزن ائيش هنلا باتك يف ملعن الو» :هلوق

 .4»!نآرقلا نآرقلا خسني امنإ نآرقلا تخسن ةياور ملعن الو نآرقلا الإ

 لوسرلا وأ ىلاعت هللا نم ربخ الإ هخسن ملعي ال نآرقلا نأ نيعناملا ليلدو

 ".سنت نت ام :لاعت لاق دقو كلذ ىلع ةلالد موقت نأ وأ ةمألا عامجإ وأ

 7 ررق ءىش ت لك لع هل آ نأ ملست ملأ اميقم 4 : اهلتم زآ اهت ريحي تأت اهينث وآ ةيا

 الف .نقيتم نآرقلاو ةنونظم اهنأل .نآرقلا لثم تسيل ةنسلاو .[106 :ةرقبلا]

 لاق دقو .ات»زاجعإلا يف نآرقلا لثم تسيل ةنسلا دلا نا امك .انقيتم نونظم خسني

 ةنسلاو .[101:لحنلا]ةئ ٍةَياَء كاكمم هيا آلدب ادو و :ىلاعت هللا

 :2 .لدعلا .ينالجراولا۔-0 :2 ثءايضلا ،يبئوعلا۔8 /47 :1 .عماجلا ةكرب نبا _(1

 .7 :2 ،عماجلا كرفعج نبا دنع ةلصفم ةلبقلا ليوحت ةصق تدروو .8

 .2:228 ،لدعلا .ينالجراولا 2
 ءاملعل اماه ازكرم ةرصبلا تناكو .217 :2 ،ءايضلا كيتوعل۔6 ۔عماجلا۔ةكرب نبا _(3
 .بهذملا ةأشن دهع ذنم ةيضابإلا

 .26 :1 شةنودملا ،ىناسارخلا _(4
 .67 /656 :1۔عماجلا ةكرب نبا -(5
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 "2 لآلدتنلالاو حيجرتلا ذاهتجا :كلاقلا الا

 .نآرقلا نم ةيآ تسيل

 الإ ةيآ لابن ال :لقي ل هللاف اةرصاح : درت ل ةيآلا نأ اذه نع باوجلاو
 .(!ا"بولطملا ىلع لدت الف ،ةيآ نم لقاب خنسلا عقو لب لب ةيآب

 نم يحو امهالك نآرقلاك ةنسلا نأب .ةاروهمجلا مهو نوزيجم لدتساو
 مص ٍ .

 نايبلاو ©نآرقلل انايب تءاج ةنسلاو .[4:مجنلا] حوب حو الإ وه ن 1 هللا دنع

 ةنسلاو ؤهللا مكح نآرقلاو .خسنلاب نوكيو ؤدييقتلابو صيصخئلاب نوكي
 .(ة)رخآلاب امهنم دحاو لك خَنسنْيف ،هللا مكح

 جتحاو .نآرقلا خسني ال داحآلا نإ :لاق نم لوق ىلإ يملاسلا بهذو

 انبر باتك عدئ ال» :هلوقب اهثيدح ةر ذإ سيق تنب ةمطاف عم رمع ,

 .(4)اتّيسن مأ تركذ تبك مأ تقادصأ يردن ال ةأرما لوقل انيبن ةنس

 خسنب ال ةنسلا نم هنوكو ربخلا توبثب قلعتت ة ةيضق هذه نأ باوصلاو

 نآرقلا خسن زجحن ل نحنو ،ةياورلا ةحص ف داهتجالا لاجمف .ةنسلاب نآرقلا

 ربخ لوبق ىلإ ءابق لهآ ةعراسم هرسفي ام وهو .حيحصلا ربخلاب لب اربخ لكب

 ةلا لوسر لسر رابخأ فارطألا لهأ لوبقو كةلبقلا ليوحت يف : دحاولا

 كشلا ببسبو .اوكش نإ الإ ،تبثتلاو رتاوتلا ىلإ ةجاح الب مهنع هماكحاو
 .05»نآرقلا خسني ال داحآلا نإ لقي ملو تبثتلا ىلإ رمع جاتحا

 ؛نآرقلا نايب يف هب ذخأي نأ ةهفاشم هربخ لوسرلا نم عمس نم ىلعو
 .اخسن وأ ادييقت وأ اصيصخ

 ليزنتلا رخآب لمعي امنإو» ،خْسئلا روص زاوج ىلع يراوحلا نبا صن دقو
 قيدصت ةنسلاو ‘باتكلا يف ام ةنسلا خسنت دقو .ننسلا رخآب لمعيو
 .(6!باتكلل

 مجرو ركبلا دلجب ةانرلل تويبلا يف سبحلا خسن كلذ دهاوش نمو

 .230 :2،لدعلا .ينألجراولا _)1

 .579 :٬2لوسلا ةياهن ،يونَسألا _(2
 .218 /217 :2 ،ءايضلا۔ييئوَعلا-.1:67 =.44 :1 عماجلا ةكرب نبا _(3
 .292 :1 ،ةعلط ،ىملاُسلا _(4
 .233 /232 :2 "لدعلا ىنآالجراولا _(5
 .77 1 يراوحلا يبا عماج ،يراوحلا نب دمحم _(6
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 حيجرتلاو ضراعتلا :لوالا لصفلا 72

 تبث دلجلاو نصحلا مجرو ركبلا دلجب خسن مث نآرقلاب تباث سبحلاف .نصحلا

 بيثلاو إماع بيرغتو ةئام دلج ركبلاب ركبلا» ةنسلاب تبث مجرلاو نآرقلاب
 .(!)(مجرلا بيثلاب

 نأل ،خسنلل اقيقد الاثم ةيضقلا هذه ةيحالص مدع يضقي قيقحتلاو
 2 و - ّ < ۔ ر م ح ص

 نهلفوتي ىح تويلا ق كگرهوكيمأقا ،لجألاب ةيآلا يف تقؤم سبحلا

 [15:ءاسنلا] لييك نهد 4 ةمكالم وأ توملآ
 .(2(.)3) اليبس نه لعج دق هنلا نأ» ةت لا حرص دقو .

 اط َلَع احم كلإ جوأ ام ىف دأ ة لق < :ىلاعت هلوق رخآ لاثمو
 .[ . : ريزنخ محل وا اتنم امك أ ََعيَم - رذ م نأ ةك ر و و س

 عابسلا نم بان يذ لك لكأ نع ىهن ةث يبلا نأ سابع نبا ثيدح هخسن
 .(ه)ريطلا نم بلخم يذ لكو

 .ةيكم يهو ءماعنألا ةروس يف ةيآلاو ،لقنلا لهأ نم ضيفتسم ربخلاو

 امإ كلذ ةكرب نبا هجوو ،ثيدحلاب لمعلا مدع ىلإ ملسم ةديبع وبأ بهذو

 .تماصلا نب ةدابع نع دمحأو ننسلا باحصأو ملسم هجرخأ _(1

 لق 3 يع اوذخ ٠ يع اوذخ : هخ هللا لوسر لاق : لاق © تماصلا نب ةدابع نعا :ملسم ظفلو

 !مجرلاو { ةئام دلج بيثلاب بيثلاو ، ةنس ىفنو ةئام دلج ركبلاب ركبلا ، اليبس نهف هنلا لعج

 .3285:ثيدح 6ىنزلا دح باب .دودحلا باتك ملسم حيحص

 .2546: ثيدح ٫انزلا دح باب .دودحلا باتك ،هجام نبا ننس

 .6916:ثيدح ،بيثلا ينازلا ةبوقع مجرلا باتك ،يئاسنلل ىربكلا ننسلا

 .15630:ثيدح ،قبحملا نب ةملس ثيدح ،نييكملا دنسم ،لبنح نب دمحأ دنسم

 لَعَج ذق» : ةه هللا لوُسَر لاق ذإ ؛اضيأ هريغ يفو ؛قباسلا ملسم ثيدح يف درو ام وهو _(2
 ."اليبس رهْل هللا

 .228 /227 :2 لدعلا ،ينآلجراولا 3
 .ينشخلا ةبلعث يبا نع يراخبلاو ؛سابع نبا نع نابح نباو مكاحلاو ملسم هجرخا _(4
 .5214:ثيدح ةيسنإلا رمحلا موحل باب ديصلاو حئابذلا باتك يراخبلا حيحص

 نم بان يذ لك لكأ ميرحت باب ؛ناويحلا نم لكؤي امو حئابذلاو ديصلا باتك إملسم حيحص
 .3668:ثيدح ،عابسلا

 .2213:ثيدح !ةريره يبأ ثيدح اماو ،عويبلا باتك "مكاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا
 يذ لك لكأ نع رجزلا ركذ ثزوجي ال امو هلكأ زوجي ام باب ،ةمعطألا باتك ،نابح نبا حيحص
 .5356: ثيدح .عابسلاو ريطلا نم بانو بلخ
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 3. ركلدينالاو حيجرتلاذاهنجا:ثلانلا بابل

 هيلقان ضعب حرجو ربخلا فيعضتل وأ 6كهدنع باتكلا خسنت ال ةنسلا نأل

 .(!)ريخلا يف نعط لق سنأ نب كلام مامإلا نأ ركذو

 .صييصختلاو خْسئلا نيب حالطصالا لخادتل لاثم اذهو

 نآرقلاو "نآرقلاب ةنسلا خسن مدعب لوقلا يعفاشلا مامإلا ىلإ بسن دقو

 .ةيضابإلا ضعب لوقل قفاوم وهو 5)ةنسلاب
 .0ة)لوقلا اذه نينلوُصألا روهمج ةرو
 يف هوجولا هذه فرعي ال نآ نم لجأ يعفاشلا ( : :نأب يلازغلا بقعو

 ،هتنسب هتنس ك ينلا عفري ذإ ،ةنسلاب ةنسلا ىغتلئ امنإ :لوقي هنأكف ؤ .خلا

 ثيحو .ةنسلل انيبم نآرقلا نوكي الو .نآرقللو هسفن مالكل انيبم وه نوكيو
 .(4×كلذك الإ خسنلا عقي ملف الإو ،لقني مل هنالف كلذ فداصي

 باتك خسني ل نأ هيف درو ذإ ©فالخلا مسجب ةلاسرلا يف يعفاشلا ( صنو

 هللا لوسرل ةنس الإ اهخسني ال هللا لوسر ة هنس اذكهو) هباتك الإ ىلاعت هللا

 اميف نسل فللا لوسر نس ام ريغ هيف رس رمأ ف هلوسرل هللا ثدحأ ولو

 .اة»ااهفلاخي امم اهلبق ىتلل ةخسان ةنس هل نأ سانلل نيبي ىتح ،هيلإ هللا ثدحأ

 نآرقلا خسن عقو ثيح هنأ» نوققحملا هحضوأ امك صنلا اذه ىنعمو

 .ةنسلاو باتكلا قفاوت نيبي اه دضاع نآرق اهعم نوكي نأ دب الف ةنسلاب
 باتكلا قفاوت نيبت اه ةدضاع ةنس هعمف نآرقلاب ةنسلا خسن عقو ثيحو

 .(6)اةنسلاو

 :لئاق لاق نإفا» :عوضوملا بلص ف قيقد لاؤس نع يعفاشلا باجأ دقو

 ةنس هيف يبنلل تناك ،نآرقلاب ةنسلا تخسن ول :ليق ؟نآرقلاب ةنسلا خّسنئ له

 .83 :2 .عماجلا ةكرب نبا .)1

 .شماه.272 ،ةرصبتلا ،يزاريشلا .578 :2 ،لوسلا ةياهن ،يونسأآلا _(2
 .291 /290 :1 ،ةعلط "يملاسلا 3
 هيأر يف يعفاشلل اورصتنا نيذلا مالك يكبسلا دروأو- .124 :1 ،ىفصتسملا ،يلاَرغلا _(4

 نيذلا مالك دروأ امك .عيلض ملاعو ميظع لجر لوق هنأل .ةريثك لماح هولمحو هل مهليواتو

 قحلا نكلو ربك لجر اذه :يعفاشلاب نيعلوملا نم وهو دحأ نب رابجلا دبع لاق ىتح هودقتنا

 .270 :2 .جاهنملا حرش ف جاهبإلا ،يكبسلا- .هنم ربكأ

 .108 ،ةلاسرلا ،يعفاشلا _(
 .284 هقفلا لوصأ كيطوبلا- .272 /271 :2 .جاهنملا حرش ف جاهبإلا ،يكبسلا -)6
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 حيجزتلار ن ضراتتلا :لمالا لصفلا 7

 سانلا ىلع ةجحلا موقت ىتح ،ةرخآلا هتنسب ةخوسنم ىلوألا هتنس نأ ني
 .01)«هلثمي خسني ءيشلا ناب

 يف عقي مل هنأ اودجوف ،يعيرشتلا عقاولا ىلإ اورظن لوقلا اذه باحصاف
 خسن عقي ملو .هل ةدكؤم ةنس ةمث ناك نإو باتكلاب الإ باتكلا خسن ةقيقحلا

 امهدحأ خسن عقي مل هنأ يأ .اهل دكؤم باتك ةمث ناك نإو ةنسلاب الإ ةنسلا
 ماجسنالا ةرورض هيضتقت ام اذهو .هل دضاع خوسنملا لثم هعمو الإ رخآلل
 .نيثباعلا ثبع نع هلوسر ةنسو هللا باتك داعبإل ،ةنسلاو باتكلا نيب قفاوتلاو
 ضراع ةيآ اوأر املكف هللا نيد ىلع نولِطبملا تاَئفَال ةنامضلا هذه الولو

 .ةعيرشلا ماكحا نوئضقني اَضَمو ،يناثلا امهدحا خسن :اولاق اثيدح
 .نآرقلل ةنسلا خسنو ةنسلل باتكلا خسن ةجحب ساسألا نم اهءاني نوُمدهيو

 ةيآ هثَحخَسن :لاق ؛'2) اهيخأ عيب ىلع لجرلا عيبي .ي ال ثيدح مهدحأ عمس اذإف

 ًاوُدِتَتَساَو ل ةيآ عمس اذإو .5 4 ازبرلا َمََحَو عتملا ةا لحأو

 هل دهش نَم» ثيدح ةخسن :لاق .[282 :ةرقبلا :ه مُكياَجَر نم نكيت

 .نيمأ لذع ؛اك هئاكم يفكيو .ة»هْبنسحف ةَمْيَرَخ

 .ناتهبلاو فيرختلا اذه نم ةعيرشلا ىلع رطخأ سيلو

 رمأ خسنلا لاجم يف باتكلاب ةنسلاو ةنسلاب باتكلا طبر نأ اذه نم نابف

 .ةميقسلا ماهفألا هذه نود زجاحو ةنامض ربكأ وهو ،يعيرشتلا عقاولا هل دهش

 لب ،نآرقلاب ةنسلاو {ةنسلاب نآرقلا خسن زاوجب روهمجلا ىلع ةر : يف سيلو

 .نايبو هل حيضوت وه
 :ةنسلاب ةنسلا خسن -

 لكف» :ينالجاولا لاقو .فالخ الب ةنسلاب ةنسلا خسن نوُثلوئصآلا زاجأ

 .ةنسلاب ةنسلا خسن زاوج ىلع لد ،نآرقلاب نآرقلا خسن زاوج ىلع لد ليلد

 .(هاداحآلا رابخأب داحآلا رابخأو

 .10 ةلاسرلا ،يعفاشلا .)1

 .هبيرخت قبس _(2
 .379ص 513ج .37038ثيدح ،لامعلا زنك يدنهلا _(3
 .231 :2 ،لدعلا ينالجراولا _(4

  
51 



.3 : 

 لالدينالاو حيجرتلاذاهتجا :كلاملا الا

 :اهنم ركذو ىصحت نأ نم رثكأ كلذ ةلثمأو

 تخسنف راهنلا رخآب نيتعكرو ،ةادغلاب نيتعكر تناك ةالصلا نأ =
 .كرتلاب تونقلا خسن مث ‘تونقلاب ةلصلا يف مالكلا خسنو ،ةفورعملا سمخلاب

 ره كونيك مم مهب وآ مهنع كرتبزآ ن رمألانم ككرتي ل يابو
 .[128 :نارمع

 موحل راخداو روبقلا ةرايز نع يهنلا خسن اهنمف ،داحآلا رابخا اماو =

 .(!اماع ركبلا بيرغتو نصحملا دلجو ،ىحاضألا

 .ةيضابإلا حالطصا يف ةنسلاب دوصقملا نأ ةنسلا ليلد ثحبم نم حضاوو
 .كلذ نود ام داحآلا ربخو ،هنم ابيرق وأ ارتاوت تبث ام

 ةق يبلا نأل ةالصلل عطاق مالك سطاعلا تيمشت نأ يناسارخلا ركذو

 :ىلاعت هلوقب كلذ خسن مث ،مهجئاوحل ةالصلا يف نوملكتي اوناك هباحصأو

 .[238 :ةرفبلا] ه يِتِنَت ء اوموق
 ملف ةت ينلا ىلع تملسف .ةالصلا يف مالسلا درن انك :دوعسم نبا لاق

 .(ة)2)(الغشل ةالصلا يف نإ" :لاقف ،هتلأسف ،َئلع دري

 .(ه)ابيرقت اهسفن ةلثمألا ةيضابإلا رداصملا تدروأ دقو

 .ةيعطق اهنأل داحآلاب ةرتاوتملا ةنسلا خسن عنم لل ةضابإلا روهمج بهذو

 .232 /231 :2 "لدعلا ،ينالجراّولا _(1

 . .دوعسم نبا نع ننسلا باحصاو يراخبلا هجرخأ _2

 ةالصلا يف مالسلا دري ال باب .ةالصلا يف لمعلا باوبأ ،ةعمجلا باتك ،يراخبلا حيحص

 .1172:ثيدح

 ةالصلا يف مالسلا در باب ،دوجسلاو عوكرلا باوبأ عيرفت باب ٨ةًالئصلا باتك ،دواد يبأ ننس
 .801:ثيدح

 .1015:ثيدح ،دري فيك هيلع ملسي يلصملا باب { ةالصلا ةماقإ باتك ،هجام نبا ننس
 ،هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نب هللا دبع دنسم .مشاه ينب دنسم نمو لبنح نب دمحأ دنسم

 .3457: ثيدح

 .175 /174 :1 ،ةنودملا ىناسارخلا _(3
 -.41 :6!1فنصملا "يدنكلا-.254 :2 ،ءايضلا ،ييئوعلا-.19/18 :1 .عماجلا ةكرب نبا _(4
 .ظ1 ،ةيادملا دعاوق "يوزنلا-.109 ‘تالاؤسلا سيفوُسلا
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 حيجرتلاو نضرامتلا:لؤالا لصفلا 2
 تيج

 .0ئعطقلا ئيئظلا ضراعي الو ،َئنظ داحآلاو

 ،داحآلا نم نآرقلا فلاخ ام ةر ىلع ةباحصلا عامجإب يملاسلا لدتساو

 .نآرقلا نم ىعطقلا هتضراعمل سيق تنب ةمطاف ربخ رمع دربو

 ناب هلوق يخاّمشلا ىلإ بسنو ،كلذ اوزاجا نيذلا ةيرهاظلا فالخ ركذو
 . .(2)ينامعلا ةكرب نبا لوق رهاظ وه اذه

 ةلبقلا ليوحت ربخ ءابق لهأ لوبق يف ةلثمتملا نيزيجملا ءالؤه ججح دروأو

 لهأ لوبقو .مهدنع تباثلا نيقيلا هب اوكرتو ،داحآ ربخب ةبعكلا ىلإ اورادتساف

 مأ تناك ةادتبم ماكحألا نم هنوغلبي امو {ةنلأ لوسر لسر رابخأ قافآلا

 < ةيآ .عابسلا نم بان يذ لك نع يهنلا ثيدح خسن دقو

 ايوفس امد وأ ةَسيَم تكب نأ ر رةممحظَي وعاط َلَع امح إ جوأ ىف
 .[145:ماعنألا] هك ريزنخ محلو

 كلت يف عطقلا ةدافإ ىلع تلد نئارقلا ناب كلذ نع يملاسلا باجأو
 .رتاوتملا خسن اهب انزجاف ،رابخألا

 ءامسلا ف هددرت يبلا نم اوملع ذإ ،ةلبقلا ليوحت نورظتني اوناك ءابق لهأف

 ىف كهجو بلقت ىل دق ة : نآرقلا هلجس ام وهو ،ليوحتلا اذهل ابقرت

 .[144 :ةرقبلا ةم اَهسَصَرَت ةلبق كتيل مسلا
 لوسرلا ةهفاشمب ربخلا نم نقيتلا مهعسوب قافآلا لهأ نأش ناك كلذكو

 .ةلاسرلا دهع دعب رذعتم اذهو .نيقيلا ربخلا ىلإ لوصولاو

 خسان ال ةيآلل صصخم وهف بلاخملاو باينألا تاوذ ميرحت ثيدح امأو
 .(3)امهل

 ىلع اهلمحت رابخألا هذه ف نئارق دوجو ءاعدا نأب يملاسلا بقع مث

 .هفلكت عونب الإ ؤ .ملسم ريغ رمأ ،نيقيلا

 .292 :1 ،ةعلط ©يملاسلا-.109 ،تالاؤسلا ،يفوُسلا _(1
 .482 ،ينجاويتلا ينهم قيقحت رصتخملا حرش .ياملا :رظني _(2
 .293 /292 :1 ،ةعلط ،يميلاسلا 3
 .293 /292 :1 ،ةعلط يملاسلا _(4

 و < 2 و

 دحا ال لق
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 2 لالديشالاو حيجرتلا ذاهتجا :ثلاثلا بالا
.« 

 نأل .رتاوتلا ىلإ ةجاحلا نود ،ربخلا توبثب قلعتت ةلأسملا نأ انحضوأ دقو

 لإ ةرورض امنود ،حجارلا نظلاب تبثت ماكحألاو .ماكحألاب قلعتي خسنلا
 .نيقيلاو عطقلا

 هوجو نمو .رتاوتلا طرش نود كهب لمعلا بجو ربخلا ةحص تتبث ام اذإف

 ةرتاوتملا ةنسلاو باتكلل هخسن هب لمعلا
 6تيكو تيك ةيآ تخسن :يباحصلا لوق نأ ىري هسفن ينآلجراّولا نإ لب

 نظلا نسحن اننإف ةخوسنم ةينالفلا ةيآلاو ،ينالفلا ربخلا :لاق ول لب .لوبقم
 رهاظ اذه نأب لاقو .(نم خسانلا انل ركذي مل ولو .عامسلا ىلع هلمحنو ،هب

 لثم هيارف عامس نع ال داهتجا نع ًلؤاتم هلوق ناك اذإ امأ .ةباحصلا تاياور
 .02نيدهتجملا يأر

 ريغ ‘سيق تنب ةمطاف ثيدح َرَمع ةرب جاجتحالا نأ نايب قبس دقو

 نئمطي ملو ،داحآلاب رتاوتملا خسن زاوج فني ملو ؛ربخلا يف كش هلأل ؤ .ملسم

 .ربخلا توبث يف رمع نم داهتجا وهو .ةمطاف ظفح ىلإ ايصخش
 هنع باوجلاف خسنلا توبثل ةلدألا ؤفاكت نم يملاسلا هطرتشا ام اماو

 ال ،هرارمتسا عطقيو هعفرف مكحلا ىلإ هجتي خسانلا صنلا وأ خسنلا ليلد نأ

 ةنسلا وهو ،ايعطق اتوبث تباث قباسلا مكحلا لصاف .هلطبيف مكحلا لصأ ىلإ
 وه ذإ ،ةااينظ اتوبث تباث وهف هتاذ مكحلا رارمتسا امأ "نآرقلا وأ ةرتاوتملا
 مكحلا رارمتسا ناكف .قافو لحم اذهو .خسنلاو دييقتلاو صيصختلل لمتحم

 لطبف ©نْتنظ امهنوك يف داحآلا ربخ انه وهو "خنسلا ليلدل ةوقلا يف ائفاكم
 رابخاب ةنسلاو باتكلا رتاوتم خسن زاوجب لوقلا حصو ٠هيلإ اوبهذ ام

 نم يخركلا نسحلا يباو٬يرصبلا هللا دبع يبأ يارل قفاوم اذه ينالجراَولا لوقو ۔_(1
 انه نكلو .296 :1 ةعلط ©يملاُسلا- .418 :1 ثكمتعملا .يرصبلا نسحلا وبأ :رظني ،ةلزتعملا

 خوسنم مكحلا نإ :يباحصلا لوقب نودتعي ال مهف ،ةيضابالاو نييلوصألا روهمجل فلاخم لوقلا
 "يملاسلا-.485 ،يتجاويتلا ينهم قيقحت رصتخملا حرش ۔يجخاُمُشلا-.خسانلا ليلدلا ركذي ىتح
 .295 :1 ةعلط

 .233 :2.لدعلا ،ىنالجراَولا _(2

 .282 هقفلا لوصأ ،يطوبلا _)3
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 تدج حيجتلاو ضرامتلا:لؤالا لصملا 53

 .(!)داحآلا

 خنسئلا اياضق نم -7

 ذه ي اهرصتخن خنسلا باب ف ةديدع اياضق نويلوصألا لوانت

 .تاراشالا

 :ةوالتلا خسنو مكحلا خسن خسن -

 امهدحأ خسني وأ ،هتوالتو همكح نآرقلا نم خسني ه نأ ةيضابالا زاجأ

 ."لاحلاب فيلكت الو كلذ يف روذحم الو ،رخآلا نود
 .مكحلا نود ةوالتلا خسن عنم نامع ءاملع ضعب نع يجخاُمشلا ركذو

 دروأو . ءالؤه مه نم ركذي ملو اعم مكحلاو ةوالتلا خسن ف نورخآ فقوتو

 .(ةنايب نود يجخاًّمشلا مالك يملاسلا

 ىقبيو مسرلا بهذي نأ اهدحأ» ثالثلا روصلا هذهل يفوُسلا لثمو
 خسن اذهف .(ةتبلا امهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا) مجرلا ةيآك ،مكحملا

 عطق ءاقبو "مجرلا يفنب ةقرازألا نم ةيعدبلا تلاقو .همكح يقبو همسر

 ام اونعل اايشع ناتعكرو اودغ ناتعكر مهدنع ةالصلاو ؛قراسلل نيلجرلا

 ناتخلاو .النقلا يبلا ةنس ضئارف نم مجرلا نأ اندنع حيحصلاو .اولاق

 ىقبيو مكحلا بهذي نأ خسنلا نم يناثلا هجولاو ...رتولاو ءاجنتسالاو
 تخسن مث الوح تناك ةدعلاك .ًولتم نآرقلا يف ريثك هجولا اذهو .مسرلا

 .ةعاضرلا ميرحتك مكحلاو مسرلا بهذي نأ ثلاثلاو .ارشعو رهشأ ةعبرأب
 .(4)اعيمج مكحلاو مسرلا خسنف ىلتي اميف ناكو ڵتاعضر رشعب ناك

 مساقلا ةديبع يبا ةياور ةوالتلا خسن ىلع ليثمتلل ينالجراَولا دروأ امك

 لوسر نمز يف ارقت بازحألا ةروس تناك» :تلاق اهنأ ةشئاع نع مالس نب

 .؛5«نآل ا هيلع يه امك اهلعج فحصملا نامثع بتك املف .ةيآ يتئام هللا

 .588 /587 :2 لوسلا ةياهن يونسألا (!
 ٥فشكلا "يتاهلقلا-.230 :2 =.215 :2 ءايضلا ،يبئوَعلا-.43 /42 :1 ،عماجلا ،ةكرب نبا _(2

 .دعب امف .277 :1 ةعلط ،يملاّسلا- .225 :2 لدعلا ،ينالجراولا- .293 :1

 .277 :1 ةعلط ،يملاسلا- .5 /4 ©ينجاويتلا ينهم قيقحت ؤ رصتخملا حرش .يجخامثشلا _(3

 .18 ۔تالاؤسلا ،يفوُسلا _)4

 .227 :2 "لدعلا .ينالْجراولا ۔(5
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 . لكلدينالاو حيجيتلاذاهتجا :ثلاتلا باتلا
 ثرا

 اهتياور نأل صيحمت ىلإ ةجاجب اهنكلو ،&1دكلذك ريسفتلا بتك اهتدرواو
 تباث هنأ ىلع نوملسملا عمجأ يذلا ينآرقلا صنلا ةحص يف حدق ةغيصلا هذهب
 دمحم انديس ىلع لزن ذنم رييغتلاو ليدبتلا نم هللا دعوب ظوفحم هنأو ،رتاوتلاب
 .نآرقلا عفري نأ ىلإ هنت

 :لدب ريغ ىلإو فخألا ىلإو لقثألا ىلإ س -
 ىلإ خسنلا ؛لوئصألا لهآ روهمجو ةيضابإلا اهزاجا ىتلا خسنلا روص نم

 ىلإ وا فخألا ىلإ وأ ،هنم لقثأ رخآ ىلإ مكح نم نيفلكملا هللا لقنيف ،لقثألا
 .خوسنملا مكحلل لدب ريغ نم ةحابإ

 نأل الأ ليقثتو فيفختو يهنو رمأ نم ءاشي ام هدابع يف ىلاعت هللو
 .[54:فارعألا]: هتَكلاو

 َنَكلأ خ :ةرباصملا ةيآ لثم فيفختلا ىلإ تناك ماكحألا لج نأ هتمحر نمو

 هذه تناكو .ةيآ نوعبسو ثالث » بازحأل ا ةروس نأ 6يطرقلا هركذ ام تاياورلا هذه نم _)1

 الاكن ةتبلا امهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا) :مجرلا ةيآ اهيف تناكو .ةرقبلا ةروس لدعت ةروسلا

 ملعلا لهأ هلمحي اذهو .بعك نب يبأ نع يران ا ركب وبأ هركذ ؛_(ميكح زيزع هناو هنلا نم

 .اهظفل عفر مجرلا ةيآ ناو ,انيديأ يف ام ىلع ديزي ام هيلإ بازحألا نم عفر لاعت هللا نا ىلع
 ميرم يبا نبا انثدح لاق مالس نب مساقلا ديبع وبأ انثدح لاق دلاخ نب مثيهلا نب دمحأ انثدح دقو

 دهع ىلع لدعت بازحألا ةروس تناك :تلاق ةشئاع نع ةورع نع دوسألا ىبأ نع ةعيهل نبا نع

 :ركب وبأ لاق .نآلا يه ام ىلع الإ اهنم ردقي مل فحصملا بتك املف ,ةيآ ىتئام ه هللا لوسر
 ام ىلع ديزي ام بازحألا ةروس نم هيلإ عفر ىلاعت هنلا نأ :ةشئاع نينمؤملا ما لوق نم اذه ىنعمف
 .اندنع

 ىورو .هلل دمحلاو ىفوتسم هيف لوقلا "ةرقبلا" يف مدقت دقو ,خنسلا هوجو نم هجو اذه :تلق
 يذلاوف :لاق ؛ةيآ نيعبسو اثالث تلق ؟بازحألا ةروس نودعت مك :بعك نب يبأ يل لاق لاق رز

 خبشلا :مجرلا ةيآ اهنم انأرق دقلو ,لوطأ وأ ةرقبلا ةروس لدعتل تناك نإ بعك نب يبأ هب فلحي
 ام ةلمج نم كلذ نأ يبا دارأ .ميكح زيزع هلاو ةلث نم الاكن ةتبلا امهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو
 نجادلا اهتلكأف ةشئاع تيب يف ةفيحص يف تناك ةدايزلا كلت نأ نم ىكحي ام امأو .نآرقلا نم خسن

 .113 :4 .نآرقلا ا ماكحأل عماجلا يبطرقلا- '.ضفاورلاو ةدحالملا فيلات نمف
 .ينآرقلا صنلا توبث ةيعطقو قفتت ال اهنأ نيبو ،دقنلاب تاياورلا هذه روشاع نبا لوانت دقو
 يمساقلا هيلإ قبس ام وهو .247 /246 :21 ێريونتلاو ريرحتلا ريسفت .روشاع نب رهاطلا دمحم :رظني

 - .اناكمب فعضلا نم وهف .حاحصلا بابرأ هجرخي مل ربخ هنأب» ةشئاع ثيدح ىلع قيلعتلاب

 .4821 :13 ،ليواتلا نساحم ،يمساقلا
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 75 ص

 اوُبلَعَي ةرياَص ةل ركني لكي نان رخكيي آ م هلو مك :ع هللا فَّقَح

 ه َنريَصلآ َعَم هنأو هللا نذإ نيملأ اوبلغ ولغي تلآ كنت كي نإو نيتئام
 .[66:لافنألا]

 وحنو ،ناَضَمَر مايص ضرفو رمخلا ميرحتك لقثألا ىلإ ناك ام اهنمو
 اوزِفنت الإ :لاقف امهب ةمحر لعفي ملف لقثألاب انايحا مهدعوت دقو .كلذ

 39×0:ةبوتلا ه اميأ اباذع مكبح
 ام ن::ىلاعت هلوقب .لقثألا ىلإ خسنلا عنمب جتحا نم ىلع يملاسلا درو

 م مص م

 نع ةلأ نأ منت متأ اميقم زآ هني رنَي تأت هينث زآ ةيا نم عت
 لإ خنسلا دوجو نم عقاولاب ةصصخم ةيآ اهنأ .[106 :ةرقبلا] :ر ررق ءىش

 مكحلا يف ةيريخلا لب ،خنسئلا اذه عنم ينعت ال اهيف ةيريخلا نأ وأ ©لقثألا
 بيغي دقو انلوقع هكردت دقو ،امئاد هعرش يف هللا ريخ نأل ؛ناك امهم ،ديدجلا
 .(2)انكرادم هنع رصقتو انع

 ؟خسن صنلا ىلع ةدايزلا له -

 ؟كلذك تسيل مأ اخسن ربتعت له ؛صنلا ىلع ةدايزلا يف نوُيلوُصآلا فلتخا
 خنسلا نأل ،خسنب كلذ سيل :لاق مهضعبف ،لاوقألا يجخاُمشلا دروأو

 .قاب مكح اذهو ةلازإلا وه

 ،خسنب سيلف هيلع ديزملاب قلعتم ريغ ديزملا ناك نإف ليصفتلا وه راتخملاو
 .ةالصلا ضرف دعب مايصلا ضرف ةدايزك

 دنع اخسن ناك ؛لاصفنالاو ددعتلا عفري داحتا لاصتا هب الصتم ناك اذإو

 .ىجخاُمشلا دنع اخسن سيلو ،ىناسارخلا

 رفاسملاو رضاحلا ىلع نيتعكر ةرجهلا لبق تناك ةالصلا نأ كلذ نمو
 كلذ خسن مث ،ةمرحم تناك ةدايزلا نأل ةرضحلا يف عبرألاب نانثالا خسن مث

 -.110 ‘تالاؤسلا ،يفوُسلا-.248 :2 ،ءايضلا ،يبئومعلا - .148 :1 عماجلا ةكرب نبا _(
 .192 رونلا .مصألا

 و.دعب امف .187 :1 ةعلط يملاسلا _2
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 : ركلديالاو حيجرتلا ذاهتجا:ثلاتلا بآلا

 .(!)نيتعكر ةدايز بوجوب

 ةدلج نيرشع ةدايزك كلذو ،فالخلا هيفف ،داحتا ريغ نم ةدايز تناك نإو

 ةالصلا نع موصلا لاصفنا الصفنم سيل وهف ‘فذقلا دح يف نينامثلا ىلع
 هامس امك ،هبشأ لصفنملاب وهو .ةالصلا يف ةديزملا تاعكرلا لاصتا الصتم الو
 .02ىلاَرَعلا

 مث .دودرو لاوقأ نم اهيف امو ،ةيضقلل الوطم اشاقن يملاسلا دروأو
 صوقنملا وأ هيلع ديزملا لصألا نأو يونعم ال يظفل فالخلا نأ ىلإ صلخ

 الو هبوجو لزي مل هنأل ؛ناصقنلا وأ ةدايزلا كلتب اخوسنم نوكي ال ؤهنم

 ال ضرفلا ىلع ناصقنلا وأ ةدايزلاف .لوألا ريغ رخآ رمأب بجو الو ،هؤازجإ
 .()قيقحتلا دنع هل اخسن نوكت

 اخسن ةدايزلا نوك يف فالخلا ةرمث نأ» يهو .هتدئاف نايبب عوضوملا متخو

 ةدايزلاف ؛رتاوتم ربخ وأ ةيآب اتباث ايعطق هيلع ديزملا نوكي ثيح رهظت امنإ ؛ال ما
 اهتابثإ زوجي الو دحاولا ربخ اهيف لبقي ال ةخسان اهلعج نم دنع ةدراولا

 لبقي مل ؛نيخسان نيميلاو دهاشلاب مكحلاو بيرغتلا لعج نمف .سايقلاب
 { نمو .امههبشأ ام كلذكو ثامهب لمعلا زيجي الو ،امهيف ةدراولا رابخألا

 .(4)«اهب لمعو ينظلا سايقلاو دحاولا ربخ امهيف لبق نيخسان امهلعجي

 ةدايزلا يف بيرغتلاب اولمعي مل ةيضابإلا نأ ركذب يملاسلا مامإلا درطتسا مث
 يف مهدنع احصي مل نيربخلا نوكل نيميلاو دهاشلاب مكحلاو ركبلا دح ىلع
 .(5نيدهاشلاب مكحلاو دلجلاب دحلا نم ررقت امل خسن كلذ نأ لجأل ال كلذ

 ؟خسانلا ليلدلا ةيجح موقت ىتم _

 ؟هب فيلكتلل طرش خسانلا ربخلاب ملعلا له
 ب فيلكتلل طرش ربخلاب ملعلا نأ روهمجلاو ةيضابإلا ةملك فلتخت

 ،ةنودملا كيناسارخلا۔-6 ©يتجاويتلا ينهم قيقحت=.و8 _(خم)= رصتخملا حرش .يجخاُمثثلا _)1

1: 184. 

 .117 :1 ىفصتسملا ،ىلاَرغلا _2
 .181 /179 :1 ءةعلط .يملاسلا _(3
 .281 :1 ةةعلط .يملاسلا _)4

 .281 :1 ةعلط .يملاسلا 5
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 حيجزتلار ضرالا :لؤالا صقلا

 .ملعلاب موقت ةجحلا نأل .قباس مكحل اخسن مأ ءادتبا ربخلا كلذ ناك ءاوس

 ملو خسن مث ةنسلا وأ نآرقلا نم خسان ىلع ناك نم» نأ ييئوعلا صن دقو

 .01×؛خوسنم هنأ ليلدلا هل موقي ىتح دبعتلا نم هيلع ناك ام ىلع وهف ملعي

 اذإو لوألاب لمعلا كرتو ،هيلإ ريصملا هيلع بجو ديدجلا ربخلا هغلب اذإو
 هرضي الو ںقحلاو ىدهلا ىلع وهف ،خسانلاب ملعلا لبق لوألا رمألا ىلع تام

 رخآل دلب نمو رخآل صخش نم ماكحألا فلتخت دق اذهلو . خسنلا عوقو

 نم هب ملعيالو 5ناسارْجن نم خسنلاب ملعي دقو .باوصو ىده ىلع مهلكو
 .ناكملا يف ال ربخلا يف ةجحلا نأل كلذ يف ريض الو .ةرونملا ةنيدملاب

 نم هدنع ليلدلا هيلع ماق اب لمعي نأ مكاحلا ىلع» نأ اذه ىلع اوعّرفو

 نم هدنع حجرأ وه رخآ لوق ىلع كلذ دعب ليلد هل ماق اذإف ،ءاملعلا ليواقأ

 .(3)هب مكح يذلا لوألاب لمعلا كرتو ،يناثلاب لمع لوألا

 ةالص يف مهو ةلبقلا ليوحت ربخ مهءاج ذإ ءابق لهأ لمع اذه يف ةدمعلاو

 .هب اوملع ىتح مهمزلي مل نكلو ،اليل لزن خسانلاو ،رجفلا
 .ةريثك ةيهقف رومأ اذه ىلع ينبنيو

 داعاو "هسبل هتالص ءانثأ ابوث دجو مث ةالصلا ىلإ يراعلا رطضا اذإف =

 .داعأو ىلص ام ضقن ةالصلا يف وهو ءاملا دجو اذإ مميتملا كلذكو .هتالص

 رذعلا عفترا مث زجعل وأ رذعل لعفي ملف ٨&فصو ىلع ةالصلاب رمأ نم لكو

 .رذعلا لاح ىلع ءاداو ،هب رمأ ام ىضق نكي مل ام .كلذ لعفب ارومام داع
 .هريغب رمأ نكي ملو ءرفْصَو ىلع ءادتبالا يف ةالصلاب ارومأم ناك نم اماو

 همزلي مللضرفلا ةدايز همزلف ةيناث ةلاح ىلإ لقتنا مث رذعلا بجوو زجعف

 يف يهو قتعئ ةَمآلا وحن لوألل فلاخ اذهو . مُمَتُي ىتح هب ريأ امم جورخلا
 ءادتبا يف نكت مل اهنأل تلص ام ىلع ءانبلاو ءاهسأر رتس اهيلعف "ةالصلا

 .سأرلا رتس وهو ضرف ةدايز اهمزل تقتغ املف .اهسار رتسب ةرومام ةالصلا

: 

 .218 :2 ءايضلا ©ييئوقعلا .)1

 ©فحتلا ،يتازملا = .دعب امف 175 :1 _(طم)= .دعب امف.و77 _(خم)= ربتعملا ،يمدكلا _(2
6. 

 .256 :2 ،ءايضلا ،ييئوعلا-.26 :1 عماجلا ،ةكرب نبا 3
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 2 ركلديدالاو حيجرتلا ذاهتجا:ثلاقلا باتلا
 ر

 نوكي نأ الإ ؤامئاق هتالص ىلع ىنب ةحصلا هل ثدح اذإ دعقملا كلذكو
 :ردقلا دجو مث ادعاق هتالص ضعب ىلصف زجعلا هل ثدحف كلذ لبق احيحص

 .(ا)ديدج نم ئدتبيو ،هتالص ضقني هنإف ،مايقلا ىلع
 هلام عيب يف الجر لجر لكو اذإف ،ةلاكولا ةلأسم يف فالخ عقو نكلو

 ملعي ملو ،هرمأ لثتماو ليكولا باغ دقو ،ةلاكولا هنم عزن مث ،هتجوز قالط وأ

 نم هريغ لاقو ‘بوبحم نب دمحم لوق يف ضام هلعف نإف ،ةلاكولا عزنب
 تام اذإف ،ةافولاك هولعجو ،هعفني ال هلهجو ،الطاب نوكي هلعف نإ ةيضابإلا
 {| .اهب ملعي مل ولو ،هتافو نيح نم ليكولا تافرصت تلطب لكوملا

 قلعت ةدعاق تحت اجردنم هربتعي ملو .)لوقلا اذه ةكرب نبا حجرو

 .فيلاكتلا مومع هبشت تسيلو ةديقم ةلاكولا نأل ؛ ؛ملعلاب فيلكتلا

 ؟ خنسئلا فرعي ع -

 .ىلاعتو كرابت هللا نم ربخب الإ هخسن ملعي ال نآرقلا نأ» ةكرب نبا صن
 سفن ىلع ةلالد موقت وأ خسنلا ىلع ةمألا عامجإ وأ ،مالسلا هيلع لوسرلا وا

 .(3)؛(«باطخلا

 ىف ةددحم خسنلا ةفرعم قرطف

 .[66:لافنألا] : مكنع هََفَّمَح َنكلآ ل :هلوقك.كلذب ىلاعت هللا رابخإ =1
 .(4((اهوروزف الأ روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنكا :هلوقك ةة© لوسرلا رابخإ =2

 ؛نيوخألاب مل بجح ىلع مهعامجإك ،كلذ ىلع ةمألا عامجإ =3
 ؛“ شدَسلا هيلك ةوخإ هل تناك نإق ل ةوخإلاب اهبجح ركذ نآرقلاو
 .[11:ءاسنلا]

 .ظ21 ثةيادهلا دعاوق ،©يوزنلا - .3 /472 :1 .عماجلا ةكرب نبا _(1

 .404 :2 .عماجلا نبا _(2

 .66 :1 عماجلا ةكرب نبا _-3

 باتك } ،ملسم حيحص - .يملسأل ا ةديرب نع مهريغو ننسلا باحصأو ملسم هجرخأ _(4

 باتك نابح نبا حيحص - .1676: ثيدح .يف لجو رع هبر ك يبلا ناذثتسا باب زئانجلا

 يبا ننس .5468:ثيدح .هانركذ ام ةحصب حرصي ناث ربخ ركذ ©،برشلا بادآ باب ةبرشألا

 .حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس - .2832:ثيدح .روبقلا ةرايز ف باب زئانجلا باتك 8دواد

 .1010:ثيدح روبقلا ةرايز يف ةصخرلا يف ءاج ام باب . هللا لوسر نع زئانجلا باوبا
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 حيجزتلار ضرالا :لؤالا لصفلا 1 ل

 .الاثم اهل دروي ملو ؟.كلذ ىلع ةلالد مايقبوأ =4

 دودرم هلوقف ؛خسانلا ركذي ملو اةخوسنم ةيآلا نإ :يباحصلا لاق نإو

 .اقباس هانحضوأ امك 6هلوبق ىلإ ضعب بهذو ،(اروهمجلا دنع

 ءامّجنم نآرقلا لوزنب اركذم ،خنسئلا ةفرعم قرط ضعب ىلإ ينالجراول ا دشرأو
 بهذ املو لوزنلا بيترت ةفرعم سانلا ىلع بجوف»ا .اقافتا يفيقوت هبيترت نأو

 اوبلغو ،يأرلا داهتجا ىلإ اوعجر هومدع نإف خيراتلا ةفرعم ىلإ اوجاتحا كلذ مهنع
 .02) ةحابإلا ىلع رظحلا

2 2.2 
 ندل ذنال

7 

 .296 :1 ةعلط ©يملاُسلا .)1

 .35 :2.لدعلا۔ىنآالجراّولا 2
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 3. لكلديدالاو حيجيتلاذاهتجا:ثاتلا باتلا

 لالدتسالا:ىناثلا لصفلا
 .لالدتسالا موهفم :ديهمت

 ةيظفللا هتالالد يف ،هانعم لقعتو صنلا ربدت ىلع دهتجملا لمع رصتقي ال

 سملت يهو ،هذه نع ةيمهأو ةروطخ لقت ال ةمهم هيلع لب ؛ةيلقعلا همزاول وأ
 عرشلا ملاعمو قفتي امب هيلع لالدتسالاو صنلا راطإ جراخ يعرشلا مكحلا
 .ةيلكلا هدصاقمو ةماعلا هحور ي

 .سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا يف ةلئمم ضماكحاألل ةيساسألا رداصملاو
 انذُيقئو بيرقلا اهانعم انمزتلا ام اذإ ،نامزلا روطتو سانلا تاجاجب ىفت ال دق

 .ةماعلا اهصوصن تالالدب

 هبلع حلطصا اميف رداصملا هذه جراخ داهتجالل نيّتلوُصألا امد ام اذهو
 .ليلدلا ةماقإ وأ ،ليلدلا بلط لمشي ةغل لالدتسالا ناك نإو .لالدتسالاب
 عامجإ الو صنب سيل امم .ةلدألا نم صاخ عونل اصاخ احلطصم ادغ هنكلو

 .(!)سايق الو

 :هلوقب لالدتسالا يميلسلا فّرعو
 2)لادج هضعب توبث يف لالدتسا رم ام ريغو

 نيب اهيلع قفتم ةلدأ اهنأل سايقلاو عامجإل او رصنلا رم اب دصقيو

 .)روهمجلا
 نآرقلا يه ةيضابإلا دنع عيرشتلا رداصم» نأ رمعم يحي يلع ركذيو

 باحصتسالا لالدتسالا تحت لخديو لالدتسالاو سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو
 سايقلاو عامجإلا ىلع نوقلطي دقو .ةلسرملا حلاصملاو ناسحتسالاو

 باتكلا :يه عيرشتلا رداصم نع نولوقيف .يأرلا حلطصم لالدتسالاوو

 .(4)!يارلاو ةنسلاو

 لوصف ،يبايسلا نافلخ - .161 :4 ،ماكحإلا ،يدمآلا-.۔ظ14 ،لدعلا رصتخ .يخامشلا _(1
 .733 :2 ،هقفلا لوصأ ،يليحزلا- .207 ،لوحفلا داشرإ يناكوشلا- .350 6لوصألا

 .176 :2 ةعلط يملاسلا _2

 .177 :2 ةعلط يملاسلا _3

 .60 ،ةزكرم ةسارد ةيضابإلا رمعم يحي يلع _.(4
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 لل دتحللا: ف ا لصفل ا

 ةيضابإلا اوربتعا ذإ نيسرادلا ضعب دنع ةهبش ثروأ ريبعتلا اذه نكلو

 يأرلاب نولوقي مهنكلو ،ةيعرشلا ماكحألل اردصم ةنسلاو نآرقلاب فرتعي نمم
 .(!ا)سايقلاو عامجإلا نم الدب

 ةيصنلا ةلدألا نم هادع ام نود يارلا حلطصم ىلع راصتقالا نأ عقاولاو

 رداصم نمض سايقلا اوجردأ ذإ نيثدحملا نييلوصألا ضعب هيلع جرد رما
 عساولا ىنعملا دكؤي ام اذهو .عراشلا نم اصن سيل هنأل ،ةيداهتجالا ماكحألا
 .02)داهتجالل

 .لالدتسالاب اهيمسي ضعبف .اهيف ةححاشم نود تاحالطصالا لخادتتو
 ائابثإ ةقيقحلا يف داهتجالا ناك نإو .داهتجالاب ىعدن دقو ،يأرلاب ضعبو

 .هسفنب اليلد سيلو ©ليلدلا يف رظن وأ ؛ليلدلل

 يف لب ،قافتا لحم اهلك تسيل ةديدع عاونأ مسقلا اذه تحت جردنيو

 نم ةلدا ربتعت دق اهضعب نأ امك .يملاسلا صن امك ،لادج اهضعب توبث

 دنع ىارت ئدابم وأ دعاوق نوكت نأ عقاولا يف ودعت ال ذإ ،زّوجتلا باب

 .ماكحألا هنم دمتست امئاق اليلد تسيلو كداهتجالا

 نييلوصألا ضعبو .اهيف فلتخملا ةلدألا وأ ةيعبتلا ةلدألاب ىمست

 يف بجاحلا نبا اهرصح امنيب ،يفوطلاك ،نيعبرألا اهب غلب ىتح اهيف عسوت
 .4ةرشعلا زواجتتال اهنأ ىلع مهروهمجو ،عاونأ ةثالث

 اهب جاجتحالا ةحص ىفنو ،ةموهوملا لوصألا نم اهربتعاف يلازغلا اما

3 

 اذه نع ةديدج ةعبط يف عجارت مث .ةميدق ةعبط .106 بهاذم الب مالسإ }ةعكشلا ىفطصم _(1

 ةنسلاو .عامجإلاو يارلاو ةنسلاو باتكلا يف لثمتت ةيضابإلا دنع عيرشتلا رداصم نأ ركذو ،لوقلا

 .اديدش اكسمت يأرلاب نوكسمتيو .هفعض دتشا ام الإ امهريغو نسحلاو حيحصلا مهدنع لثمت

 اضيأ وهو .عامجإلا وه عبارلا نكرلاو .رفكلاب هركنأ نم نونيدي مهو .ءاملعلا داهتجا مهدنع وهو

 - .نيعمجملا ريغ ىلع هؤافخ امنإو ،امهنم هذخام ىفخ نكل ،ةنسلاو باتكلا نم ذوخام داهتجا
 ةيسايسلا مهئارآو ةيضابإلا خيراتل ليصفت ديزم درواو .140 10ط ،بهاذم الب مالسإ شةعكشلا

 ناك ام اذهو .مهرداصم ىلع ادمتعم .برغملاو قرشملاب تماق يتلا مهلودو مهتمئأل مجارتو
 .135-170 .10ط ،بهاذم الب مالسإ ،ةعكشلا .مهنع ىلوألا هتباتك يف ادوقفم

 .131 ،يمالسإلا عيرشتلا لوصأ }هللا بسح يلع 2
 .177 :2 ةعلط ،ىملاُسلا _(3

 هذه اهيف لوانت هاروتكد ةلاسر ىهو اهيف فلتخملا ةلدألا رثأ ءاغبلا بيد ىفطصم :رظني -(4

 .178 :2 ،ةعلط ،يملاسلا-.724 :2 ،هقفلا لوصأ ،يليحزلا- .ةرشع اهلعجو .ةلدألا
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 . لكلدينالاو حيجرتلا ذاهتجا:كلاقلا باللا

 .0!ا)لصأ

 .يئانثتسالا سايقلاو ،ينارتقالا سايقلا :يه ةعبس اهنم يملاسلا ربتعاو

 }اناسحتسالاو ةلسرملا حلاصملاو ءارقتسالاو سكعلاو ٥ثباحصتسالاو

 .2)عرشلا دورو لبق ءايشألا مكحو .ماهلإلاو

 .)ةيضابإلا ييلوصأ نيب نم ةلدألا هذه لوانت نم ىفوأ وهو
 اًدُيقتو ءاساسأ ةيضابإلا رداصملا ىلع ادامتعا ،ةلدألا هذه مهأ لوانتنسو

 .ءاضتقالا دنع ةنراقملا ىلإ ءوجللا عم ثحبلا دودج

 :يتآلا ف صخلتتو

 يقابو .نايلقن ناليلد ناذهو .انلبق نم عرش =2 .يباحصلا لوق =1

 =5 .ناسحتسالا=4 .ةلسرملا حلاصملا =3 :يهو .ةيلقع اهلك ةلدألا

 سايق =9 .ءارقتسالا =8 .فرعلا =-7 .عئارذلا دس =6 .باحصتسالا

 .م الال ا =10 . سكعل ا

 ةيلقنلا ةلدألا :لوألا ثحبملا

 يباحصلا لوق ةيجح -1

 .هب نماو ةيه هنل لوسر كردأ نم لك» هناب يباحصلا ينالجراولا فرع
 وهف هتوم دعب الإ هب نمؤي ملو ؛ثعُب ام دعب وأ ثعبي نأ لبق هآر ناك نإ امأو
 فلئخاف ،هتيؤر هنكم ملف دعبلا هنيبو هنيب لاحو هب نمآ نم اماو .نيعباتلا نم
 عضومب ناك وأ همالك عمس دقو رصبي ال يذلا ىمعألا امأو .يشاجنلاك هيف

 اوأرو هولقع مهلك ءالؤه نآ الإ هعمسي ل مصأ هنكل هآر وأ همالك عمسي ال

 .(4»ةباحصلا نم مهف هلاعفأو هلاوقأ نم ائيش هيده نم

 ة يبنلا يقل نم» هنأ يباحصلل نيثدحملا فيرعتل قفاوم فيرعت اذهو

 .145 :1 ىفصتسملا يلازغلا _(1
 .178 :2 }ةعلط ،ىملاُسلا _(2
 .ظ14 لدعلا رصتخم يجاملا _-3

 .204 /203 /202 "لدعلا ،ىنالجراولا _(4
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 لآل دتسالا:يناتلالصقلا 7

 .01)لطت م وأ هتبحص تلاط ءاوس همالسإ ىلع تامو املسم

 طرش وهو مالسإلا ىلع ترلملا طرش ىلع فيرعتلا اذه ف صن دقو

 .ةبحصلا فصو قاقحتس ال مهم

 مزالي ناب "ناميإلا دعب ةبحصلا لوط اضيا نويلوصألا طرتشا امك
 داهتجالا لاجم يف رابتعا ديقلا اذهل نوكي دقو .اليوط انمز ةت ينلا يباحصلا
 .(ا2)ةبحصلا توبث ف ال

 مهتبحم لضفب وزاف دق ة مهبلع ةنا ناوضر ه ةباحصلا نآ ا ي الو

 :قحالو قباس نيب تاجرد » ىلع كلذ يف
 ثداوحلا يف داهتجالا عبنمو ىوتفلا عجرم اوحبصأ تي ينلا ةافو دعبو

 .ليزنتلا رصع يف اهب دهع قباس نيملسملل نكي ملو تج يتلا
 يهقفلا مهجضن بسجب "ةتوافتم تناك ءاتفإلا يف ةباحصلا تاجردو

 .نآرقلا نم ظوفحملاو ةنسلا نم روثأملل مهباعيتساو

 فلتخا مث .مهتاداهتجاو مهءارآ اولقنو مهيلع اوذملتتف نوعباتلا ءاجو

 ؟سارلاو نيعلا ىلع اهب ذخؤيا ،لاوقألاو ءارآلا هذه يف مهدعب نمو ءالؤه
 ؟اليصفت ةلأسملا يف نإ مأ ؟اهلك ةرت ما

 .ةددعتم تارابتعا مهتبذابت ةباحصلا نأ فالخلا ببسو

 .ليزنتلا دوهشو ،لوسرلا ةبحص فرش =1
 .هدصاقمو عراشلا ماكحأ مهف يف ةيولوألا =2
 .عراشلا نم صن ىلإ مهئارآ دانتسا لامتحا =3

 .مهضعبب وأ مهب ءادتقالا ديفت راثآ دورو =4

 .ةمألا عامجإ يف وأ هدحو لوسرلا يف ةمصعلا =5

 وهف ٨. هللا لوسر ىأر ملسم لك نأ ثيدحلا لها ةقيرط نم فورعملا « :حالصلا نبا لاق _(]1

 يئلا بحص نما هنأ :يراخبلا فيرعت لقنو .262 "ثيدحلا مولع حالصلا نبا .اةباحصلا نم

 .2 :5 ،ةباحصلا لئاضف لوأ ،يراخيبلا . !هباحصأ نم وهف نيملسملا نم هآر وا ةه

 .دعب امف 206 :2 ،يوارلا بيردت "يطويسلا نيثدحملا دنع يباحصلا فيرعت يف لاوقألا اضيأ رظني
 يليحزلا- .179 :3 ،لوسلا ةياهن .يونسألا- .158 :2 ،توبللا ملسم ،روكشلا دبع نبا- _(2
 .850 :2 ،هقفلا لوصأ
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 2 > لآلدينالاوحيجرتلاذاهتجا:كلاتلابآلا

 ؟ هيف لقعلل لاجم ال اميف ةباحصلا دهتجي له =6

 ضعب حيجرت ىلع ءانب يباحصلا لوق ةيجح يف نويلوصألا فلتخا دقو
 ةيضابإلل ناكو ،لئاسملا ضعب يف مهقافتا عم .ضعب ىلع تارابتعالا هذه

 .افالخو اقافو كلذ ين مهماهسإ

 الو 6رابتعالا يف ةباحصلا لاوقأ مدقي ناك ديز نب رباج بهذملا مامإف

 لبقو توملا ضرم يف ةقلطملا مكح يفف .مهل افلاخم ةلأسم يف ايأر هسفنل ىري

 الولو» :رباج لاقف .ثاريم الو اهل قادص ال نأ اهيف سابع نبا ىضق لوخدلا

 بجوتست نأ &ررضلا فرع اذإ ،اتَجوزت نإو ،ينّرسل كلذ يف سابع نبا لوق
 "ىرن يذلا انيار نم لضفأ انلبق نم يأَرَو .اهثاريم بهذي مل ام ،هلك رمألا

 لوسر عم نيرجاهملا كلذب قحأ اوناكو ،[هلضف] لوألل فرعي رخآلا لزي ام

 مهمادقأ ءطو انيلع قحلاف ءاوملعو اودهش دقف ناسحإب مهل نيعباتلاو زف ةل
 .0!هملعلا يف لوألا رخآلا عزان ىتح طق موق كلهي مل هنأ ملعاو .مهرثأ عابتاو

 .لؤألل اعابتا ةباحصلا لاوقأ ىلع دامتعالا ىري احضاو فقوم اذهو

 .(2) مازلإلاو ةيجحلا باب نم ال مارتحالاو ريدقتلا باب نمو

 ناك نإ هنأ ةدعلا ٨ ةحوكنملا يف باطخلا نب رمع لوق رباج مزتلا امك

 مث ؤلوألا ةدع ةيقب يضقت ،ناتعلا اهيلعو ةيدبا ةقرف امهنيب قرف اهب لخد

 "قادص هيلع اهل سيلو ،امهنيب قَّرُف اهب لخدي مل نإو .رخآلا نم دتعت
 رباج صنو .اة)باطخلا نم ابطاخ جوزلا اذه نوكي مث اهتدع تلمكتساو
 .(4)باطخلا نب رمع لعف وه اذه نأ رخآ عضوم ف

 تضقنا املف ،كلذ ىلع آطاوتو اهتدع يف ةأرما بطخ لجر نع لئسو

 ةيصعمب امهرمأ آدب» :لوقي سابع نبا ناك :لاق ؟اهجوزتف كلذ !رهظا ةدعلا

 .(5)«ادبأ اعمتجي ال نأو امهنيب قرفي نأ ئلإ بَح .ةللا

 ىلع سانلا امزلمو ،ةباحصلا لوقب اجتحم رباج فص يف مالس نبا فقيو

 .42 ،رباج مامإلا لئاسر ،ديز نب رباج _(1
 ع , ع ,/50.49 _)2

 .150 ,9 _(حاكتلا باتك)رباج مامإلا تاباوج نم ،ديز نب رباج _(3

 .150 _(حاكتنلا باتك)رباج مامإلا تاباوج نم ،ديز نب رباج _(4
 .130 _ (حاَكلا باتك)رباج مامإلا تاباوج نم ،ديز نب رباج _(5
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 لآل دتحلا : ف ملا لصفلا 2

 ثدح لك :دوعسم نب هللا دبع لاقو» .دوعسم نبا نع ةياور “هب كسمتلا

 دمحم باحصأ كئلوأ ©‘تام ناك نمب تسيلف .ائتنسُم مكنم ناك نمو ،ةعدب

 موق .افيلكت اهلقأو 5ايده اهموقأو ،ابولق اهَربأ .ةمألا هذه لضفأ اوناك ةل

 ف مهوعبتاو ،مهلضف مه اوفرعاف ،هنيد ةماقإو لتقلا هيبن دمحمل ةنا مهراتخا

 ىدهلا ىلع اوناك مهنإف ،مهرّيسو مهقالخأ نم متعطتسا امب اوكسمتو مهراثآ

 .1 )!ميقتسملا

 يدعب نم نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلعاا ثيدح مالس نبا دروأو

 .ة)2)...رومألا تاثدحمو مكايإو ذجاونلاب اهيلع اوضع
 .داهتجالا لاجم ين يباحصلا لوق ةيجح ديقت ال ةماع ةلدألا هذه نكلو

 .داهتجا لحم ناك امو ،اوعمجأو هيلع اوقفتا امو ننسلا نم هوور ام معت لب

 :لاق ؟ وه ةنسأ ،يباحصلا لوق يف لوقت ام :ليغنز نب ديعس لئس دقو

 .(4ه»مهنم يأرلاو هقفلا لهأ لوق معن

 رفكي هنأ ،مهليواقأ عيمج نع جرخو ،مهلوق ريغب مكح نم يف ددشت هنكلو
 .(هنينمؤملا ليبس ريغ هعابتاب ةريبك بكترا هنأل ةمعن رفك

 راثآو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا :ةعبرأ لوُصألا» نأ يلاطيجلا ركذيو
 يحولا اودهاش ةباحصلا نأل ةنسلا ىلع لدت راثآلا نأو .ةباحصلا
 اذه نمف .هنايع مهريغ نع باغ ام لاوحألا نئارقب اوكردأو ،©ليزنتلاو

 .1 .مالسإلا ءلزب مالس نبا )1

 .ةيراس نب ضابرع نع ننسلا باحصأو مكاحلا هجرخأ _(2

 ،يشرقلا عاطملا يبأ نب ىحي مهنمو ،ملعلا باتك . .مكاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا

 .302:ثيدح

 .100:ثيدح ةنسلا عابتا باب ،يمرادلا ننس

 .4012:ثيدح ،ةنسلا موزل يف باب ةنسلا باتك ،دواد يبأ ننس
 .42:ثيدح ،نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنس عابتا باب ،ةمدقملا .هجام نبا ننس

 ذخألا يف ءاج ام باب 5 هللا لوسر نع ملعلا باوبأ ،حئابذلا .حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس

 .2668:ثيدح ،عدبلا بانتجاو ةنسلاب
 .82 .مالسإلا ءدب مالس نبا -(3

 .192 معز نم ىلع درلا كليغنز نب ديعس -(4

 .192 معز نم ىلع درلا ،ليغنز نب ديعس ۔(5
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 2 لالدينالاو حيجرتلا ذاهتجا: :كلاتلا بآلا

 صوصخ طرشب كلذو .مهراثآب كسمتلاو ،مهب ءادتقالا ءاملعلا ىأر هجولا

 .(الاصوصخش هجو ىلعو

 لاوحأ نئارق مهتدهاشم ةباحصلا لضف امنإو» :لاق رخآ عضوم ينو

 ىلإ كلذ مهل ددسيف ،نئارقلاب كرد ارومأ مهبولق قالتعاو ت ةه ةللا لوسر
 نم ةث مهيلع ضافأ ذإ ؛ةرابعلاو ةياورلا يف لخدي ال ثيح نم باوصلا
 .2)«إطخلا نع رثكألا يف مهسرحي ام ةوبنلا رون

 ىلع هانلق ة نلأ لوسر نع ءاج ام» :مهلوق فلسلا ضعب نع ركذو
 امو ،كرتنو ذخانف مهنع نلأ يضر ةباحصلا نع انءاج امو "نيعلاو سأرلا
 .0ة)«لاجر نحنو لاجر مهف نيعباتلا نع انءاج

 ةجح اهلعجي الو مهلاوقأ لضفي ؤرباج مامإلا جهن ىلع هنأ اذهب نيبتف

 .ةمزلم

 .يباحصلا لوق عابتا ليضفت يف فقوملا اذه ىلع ةيضابإلا لك سيل نكلو

 امو ،مهلاوقأ نم عوفرملا مكح هل ام نيب اًرَيمم ،ةقدب ةيضقلا لصفي ةكرب نباف
 دلقملا نيبو ؤ©فالتخا لحم ناك امو مهنيب قافتا لحم ناك ام نيبو كلذك سيل

 هقيرط ناك امو ماكحألا باب يف زئاج ةباحصلا ديلقت» ناب مكحف .دهتجملاو

 نع الوقنم ربخلا ناك نإو ،عامجإلا مهنع يكحت كنأ ىرت الأ .عمسلا قيرط

 مهنم دحاولا ديلقت زوجيو .كلذل فالخ مهنم دحأ نع لقني مل اذإ مهضعب

 .الف ةباحصلا يف فلاخم هل ملغ نإو ،هريغ هيلع ركني ملو ،الوق لاق اذإ اضيا

 يف سيل هنأل ضعب ىلع مهضعب فالخك سيل مهيلع يعباتلا فالخو
 .(هاةماتلا ةجحلا مه ةباحصلا نأل ،مهتقبط

 ورك اطسو َمأ مكَتنَعَج كلدكو و ةياب هفقومل ةكرب نبا دهشتساو
 نمو الث ةيآو .[143 :ةرقبلا] . اًديهَع ت لوُسَلا َدوُكَيَو سيانلا َلَع ءادهش

 ر ورس

 ام ون ينموملا ليبس َدتَع عيَتيَو ىكملا هل هل مت ام دعب نم لوسلا يفاكي

 .76 :1 ،رطانقلا ،ىلاطيجلا _)1

 .183 /182 :1 ،رطانقلا ،ىلاطيجلا_(2
 .183 /182 :1 ،رطانقلا ۔ىلاطيجلا_(3
 .23 /22 :1 عماجلا شةكرب نبا _(4
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 لآل دتنالا:يناتلالصتلا 7

 ىتما عمتجت الا ثيدحجبو .[115:ءاسنلا] ه اريِصَم ت
 .(1)(لالض ىلع

 ةفلاخملا كرتو مهضعب نع لوقنملا ناكو ،مهيف فالتخالا لقني مل اذإف»

 ةفلاخمل مهكرت لد ،هدابع ىلع هضرأ ين ىلاعت ةللا ة ةجح وهو نيقابلا نع

 يف ناك ام ريغ مهضعب رئامض يف نأ ىعدا نمو ،هبيوصت ىلع مهنم لئاقلا
 اوميقي م مهنأ ةباحصلا ىلع نعطو ،ائطخم ناك ،مهتعنم ةيقت وأ .مهنم رهاظلا

 .فورعملاب رمألاو ركنملا نع يهنلاب كت هلل ةجحلا
 ريغ رصع يف رابخألاو ثحبلاو لالدتسالا لهأل ديلقتلا زوجب الو

 .)فالتخالا عم ةباحصلا

 ناك ولو .هتيجح ىلع قافتا لحم وهو ةباحصلا عامجإ لوانت ةكرب نباف
 .رابخألا قيرط هقيرط ناك ام كلذكو .هيلع لدو هنّيب امك ،ايتوكس اعامجإ
 ديلقتلا هيف زوجي الو ةجحب سيلف فالتخا لحم ناك امو .ةنسلا ىلإ لوؤيف

 .نيدهتجملل
 :ةثالث اهناو ،ةلأسملا يف لاوقألا درواف يملاسلا امأ

 يأرلاب كردي ال اميف ةجح هنأو = .ةجحب سيل هنأو = .اقلطم ةجح هنأ =

 .هو يبلا نم عامسلا ىلع لمحف "داهتجالاو

 عقي ال نأ مزل الإو .ةجح ريغ هنوك حجر لوق لك ةلدأ ضرع دعبو

 قباسلا مزلي ملو رهتشاو ثدح دق فالخلا نأ عقاولاو ةباحصلا نيب فالخ

 يكح لب ؛مهلاوقأ ةيجح مدع ىلع مهنم عامجإ اذهف .هيار يف هعبتي نأ قحاللا
 يف فالخلاو ،هلثم يباحص ىلع ةجح سيل يباحصلا لوق نأ ىلع عامجإلا
 يباحصلا لوق يف ةجح الف ،نايس رمألا نأ نأ حجارلاو .هدعب نم ىلع هتيجح
 .(4)دحأ ىلع

 .هبيرخت قبس _(!
 .23 /22 :1 ،عماجلا ةكرب نبا _(2
 :1 ©فنصملا ،يدنكلا-.252 /251 :1 ،ءايضلا ،يبئوَعلا-.23 /22 :1 عماجلا ،ةكرب نبا (3
0 151. 

 .262 /260 :1 ،ىفصتسملا ،يلازغلا :رظني عسوتلا ديزملو-.65 /63 :2 ،ةعلط ©يملاسلا _(4
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 7 لكلدينالاو حيجرتلا ذاهتجا:ثلاتلا باتلا

 ؟ةباحصلا نع هاور امنإ ناك اذإ ةقثلا هاتفأ امب لمعيأ» :ةديبع وبأ لئس دقو

 لكب ثدحي لجرل ملست الو :لاق .الف الإو هب تلمع قحلا تفرع نإ :لاق
 .0!ليواقألا نم هيلع دمتعملا زيم نكلو ؤعمس ام

 ليصحت ىندأ هل نمل زوب الو» :ماكحألا ةلدأ هضرع دعب نوفلخ نبا لاقو

 مهريغ وأ ناك ايباحص كهتلزنم تلجو هردق مظع نإو ،ملاع ديلقت رظنلا نم

.. : 
 .(59[)2:ءاسنلا]

 .ادرجم يباحصلا لوق يف ةجح ال نأ ةيضابإلا يار هيلع رقتسا ام اذهو
 اعامجإ ناك ام الإ ةجح هلوق لعجي ام موصعملا نع دري ملو ءاموصعم سيل هنأل
 .فالخ الف

 يأر ليضفت وهف يلاطيجلاو مالس نباو رباج مامإلا هيلإ بهذ ام اماو
 .هب سانلا مازلإ ال مهريغ يار ىلع ةباحصلا

 .ميدقلا يف يعفاشلاو ةيفنحلل افالخ ،لوُصأآلا ءاملع روهمج فقوم وهو
 .اكلامو دمحأ نع ةياورو

 ةللا لوسر دهع ىلع اذك لعفن انك وأ كاذكب انرمأ :يباحصلا لاق اذإ اما
 .(4هب لمعلا بجيف ،ةنسلا ىلع لومحم وهف ؛اذك ةنسلا نم وأ لف

 هدنتسم يف ةجحلاف ؛عامسلا ىلع لمحف ،هيف لقعلل لاجم ال اميف ىتفأ نإو
 .هلوق يف ال

 .عامجإلا يف ةجحلاف ،ايتوكس ولو ةباحصلا نم عامجإ كانه ناك نإو
 ءاشي ام اهنم راتخي نأ دهتجمللف ،مهتاداهتجا نيب فالتخالا عقو نإو

 .ليلدلا هدضعي ام عبتي لب 3مازلإ نود

 ةعمجلل بطخ هنأ بلاط يبأ نب يلع مامإلا نع ةياور ةكرب نبا ركذو

 .ظ12 ،ةديبع يبا لئاسم .ملسم ةديبع وبأ )1

 .102 /101 ثةبوجأ ،نوفلخ نبا _(2
 لاحأو .258 /251 :1 ،هقفلا لوصأ ،ىليحزلا-.267 /260 :1 ىفصتسملا ،ىلاَّرَغلا :رظني _(3

 َ ` .ةديدع رداصم لإ
 .217 :2 ،لدعلا ،ينالجراولا-.252 :2 ،عماجلا ،ةكرب نبا _(4

   2[ سك



 ل
 زا دتسلال |: ف م ١ لصفل 2 ١

 دري ! يلع نع يو امو .كلذ زاوج مدع ىلع عامجإلا نأو ،لاوزلا لبق
 نأل عبئي نأ ىلوأ ةباحصلا نم هريغ لعفف حص نإو» ،رذعلل عطاق قيرطب
 .(!)(هديؤت ةجحلا

 ذخأ الإ ةباحصلا نم دحأو سابع نبا فلتخي هنأ رفعج نبا صن امك

 رمع نبا لوق اهنمو .اهَرَكذ ،ةدودعم لئاسم يف الإ سابع نبا لوقب سانلا

 هنأ سابع نبا لوقو ،لوحلا هيلع لوحي ىتح ىكزي ال باصنلا غلب اذإ لاملا يف

 .باصنلا غلبي نيح ىكري

 .2})داهتجالل لاجم هنأل ،ةئطخت الو هيف ةنونيد ال زئاج هلك كلذو

 حيبملا .لكالل مرحملا رجفلا لح ف ةباحصلا فالتخا يناسارخلا دروأو

 .اسايقلاو ةنسلاب دضتعا ام حيجرتو .ةالصلل

 يذلا ليصفتلا ىلع يباحصلا لوق ةيجح نم روهمجلا يأر رقتسا نئلو
 رصحل ،ةيئارقتسا ةيلمعب تاضارتفالا هذه مسح نأ لضفألا نم نإف ،هانركذ

 ةنس الو باتك نم اهيف صن ال ىتلا ةيداهتجالا لئاسملا يف ةباحصلا ءارآ لك
 وأ ءارآلا كلت دامتعا يف ةطوبضم دعاوقب جورخلاو اهفينصت مث عامجإ الو

 ةناعتسالا نكميو .ةيرظنلا تاعيرفتلاو تاضارتفالا ءانع نم حيرتسنو .اهدر

 سمأب نحنف ،ةياغلا هذه قيقحتل فينصتلاو رصحلا ف بوساحلا ةزهجأب

 .ايضارتفا وأ ايروص ال ايعقاو املع هلوصأو انهقف نوكي نأ ىلإ ةجاحلا

 انلبق نم عرش -2
 هناو .ةيوامسلا تالاسرلا رخآ مالسإلا نأ ةيمالسإلا ةديقعلا تايهدب نم

 بتكلا كلإ انلزنو « :ىلاعت لاق امك ،ىرخألا نايدآلا رئاس ىلع نميهم

 هناو .[48:ةدئالا] هتلع اتمِتَهمَر بتكنآ نم ديدي مب امي اَكَرَصُم قحلي

 ءيجمو نآرقلا لوزن دعب اهب دادتعا الف ،ةقباسلا بتكلل خسان ةلمجلا يف
 ِ ۔ مم ره م و ء ۔۔ءه ہ۔۔

 نم ةرخا ا ق وهو هنم لبقي نلف 1 د متنإلا َرعَع تبك مو ) م السال

5 

 .569 :1 .عماجلا ةكرب نبا ۔(1

 .103 /101 :3 عماجلا رقعج نبا _2

 .322 /321 :1 ةنودملا ۔ىناسارخلا _)3
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 2 لكلدينالاو حيجيتلاذاهتجا :ثلاتلا بالا

 .[85 :نارمع لآ] :ئ برحلا
 ةقباسلا بتكلا يف ماكحأ دورو ناكمإ نع اوثدحت لوصألا ءاملع نأ ديب

 .مالسإلا ةمأ اهب ذلا دبعتو ،لوعفملا ةيراس تلظ

 ال ماكحألا لوصأو قالخألاو نيدلا لوصأ نأ ،هيلع اوقفتا يذلاو

 نأ ،نآرقلا نم ةيآ ام ريغ يف لاعت ةنا هنيب ام وهو تانايدلا نيب اهيف خسن

 مويلاب ناميالاو هدحو 1 ةدابعب مهماوقأ نورمأي ديحوتلا مهنيد ناك لسرلا

 يف لدعلاو لوقلا يف قدصلاو كةاكؤلا ءاتيإو ةلصلا ماقاو ؤرخآلا

 .(!لتالماعملا

 نم قلخلاك عيرشتلا نأل .الصا اهب دادتعا الف ةيوامسلا ريغ عئارشلا اما

 : كيلاو نلأ هل الآ .77 ةلأ تايصوصخ
 .[54:فارعألا]

 درو امل رابتعا الو ،دمتعملا وه ماكحألا نم ةنسلاو باتكلا هيلع صن امو

 نوؤشو تالماعملا مأ تادابعلا لاجم يف ءاوس .ةقباسلا بتكلا نم هريغ ف

 .ةايحلا

 لهف ،ةنسلا يف الو نآرقلا يف مكح اهب دري مل ةدودعم لئاسم ةمث نأ ريغ

 ©روظحم رمألا نإ مأ ،تلخ تانايد بتك نم اهماكحأ ءاقتسال أجلن نأ انل

 ؟تانايدلا هذهل مالسإلا خسن ةججب

 .انلبق نم عرشب فرع ام اذه

 يف ايرظن مهؤارآ تددعتو .اريبك افالتخا هيف نويلوصألا فلتخا دقو
 ىتلا اياضقلا هذهل يلعفلا عقاولاب كلذ يف اوديقتي نأ مهعسوب ناكو ،ةيضقلا

 لوح ريثأ ام قحتست ال ةدودعم يهف ةنسلا يف الو نآرقلا يف مكح اهب دري مل

 .ليوط لدج نم ليلدلا اذه

 باب نم هنأكو ةنسلا ثحابم رخآ يف انلبق نم عرش ثحبم يملاسلا دروأ
 .يلقع ال يلقن ليلد انلبق نم عرش ذإ .رابتعالا اذه يف بيصم وهو .)رابخألا

 .204 ،رونلا مصألا-.181 :1 ،لدعلا 6ينالجراولا _(1
 .60 :2 ،ةعلط ،يملاسلا _(2
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 كل ٨ :ىناتلا لصفلا 3

 دورو دعب اهمكحو ،عرشلا دورو لبق ءايشألا مكحب ةلص ثحبملا اذهلو

 .عرشلا
 لوقلا ىلع ةيضابإلا ضعبف ؛لسرلا لاسرإو عرشلا دورو لبق اما

 يبأ نب ءايركز يجي يباو لج اول لوق وهو .ةيلقعلا وأ ،ةيلصألا ةحابإلاب

 ام ريغ ،لسرلا لاسرإو ةجحلا مايق لبق فيلكت ال ذإ .حجارلا وهو شركب

 ظ 1 7

 .لقعلا رظن هيلإ يدؤي
 لوقلا ىلع ةعيشلاو ةيعفاشلاو دادغب ةلزتعم رثكأو ةيضابإلا روهمجو

 َ .رظحلاب
 .0الكلذ يف يرعشألاو يفريصلا فقوتو

 .2ةيلقنو ةيلقع ةلدأب هيلإ بهذ امل قيرف لك لدتساو

 ضوخلاب نيبلوُصآلا ةداع ترج ةلاسملا هذه» :يداربلا اهنع لاقو

 عئارشلا ثيح اهيلإ ةسام ريغ ةجاحلاو ،ةدئافلا ةميدع يهو .اهيف عزانتلاو

 :مهلوقو ...ةمايقلا موي ىلإ لالح ةلأ لالحو نيب مارحلاو نيب لالحلاو 5ةنباث
 نع لاؤسلا فيكف .مكحلا دورو لبق هانعم ،عرشلا دورو لبق ءايشألا مكح

 .ا3)«ىلاعت ةلل باطخ وه ةقيقحلا يف مكحلاو ؟مكح ( مت ؟ سيلو مكحلا

 ميرحتلاو ليلحتلا .روكذملا فالخلا ةلأسملا يفف عرشلا دورو دعب امأ

 .فقوتلاو

 ةلالدل ،لدعألا وهو ٤ ؛مرحم دري ل ام ةيلحلا ىلإ يمدكلا ديعس وبأ لامو
 .[13:ةيلاجلا] ه هنم ايمج ضفل ىفاو تكنلا ىف امم ركل رتسو و ئ هيلع صوصنلا رو ء۔ ,رح ص

 .(ه)زئاجلا ريغب ةلأ نتمي الو ،نانتمالا ضرعم يف كلذ ةنا ركذو

 امف ©قباس عرش يف هاندجو نكلو ،هيف مكحلا ىفتناو عرشلا درو ام اذإو

 .انلبق نم عرش ليلد عقوم يتاي انه ؟لمعلا

 قيقحت = و20 _(خم) ،رصتخملا حرش كيجخاُمُشلا-.235 :3 "ناهربلاو ليلدلا ،ينالجراَولا _()1

 .189 :2 }ةعلط ،يملاسلا--0 ۔ينجاويتلا ينهم

 .65 /63 :1 ،ىفصتسملا ،يلاَرَعلا-.89 /88 :1 ،لدعلا ،ينآلجراّولا :ةلدألا ليصفت رظني 2
 .و219 :2 قداصلا ثحبلا يداربلا _(3
 .191 /190 :2 ،ةعلط يملاسلا _)4
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 .ت "2 ركلديدالاو حيجرتلاذاهنجا:ثلانلا باتلا

 ؟هلبق نم عرشب ادبعتم ةثعبلا دعب هنف ينلا ناك لهو

 اوفن لب ؛ماكحألل ردصمك انلبق نم عرش نع ةيضابإلا ومدقتم ثدحتي مل
 .انل اعرش هنوك

 امم ءزجب ضرألا ءارك يف انباحصأ فالتخأ ركذ ةكرب نبا نأ كلذ نم
 اهنألو ةث يبلا اهنع ىهن ىتلا ةرباخملا وهو ‘كلذ داسف حجرو .اهنم جرخي

 ةراجإلا نأل ،ةراجإللا هبشت الو طقف لاملاب متت ةبراضملا نأل ،ةبراضملا هبشت ال

 .ةرباخملا يف ققحتم ريغ نيفصولا الكو .لمعلا باهذب بهذت

 َمهؤاَف كل َنَعَصتأ نكال عاضرلا ةيآب ًالالدتسا اهزاوجب ليق دقو

 .]6: قالطلا]ي َنهَروُج ًرهروجأ

 .هعم رظنلل ظح ال ۔صاخ صن كلذ نأ هباوجو .

 مويلا دّبعتن مل انإ» هباوجف ؤ©بيعشل الماع ىّسوُم ةراجإ ةيآب لالدتسالا امأ

 ةعيرش ىلع انسلو كةةة دمحم ةعيرش ىلع نحنف نيمدقتملا ءايبنألا عئ

 .»؛مهيلع ةللا تاولص ءايبنألا عئارش نم ريثكل ةخسان انتعيرشو .ا .بيعش
 مدع ىلإ صلخو ©ىسايقلا داهتجالا ةدقانلا ةرظنلا هذه ي فظو دقف

 ليلدلا ىلعو .اهنع يهنلاب تدرو يتلا ةنسلا ىلع ادمتعم .ةرباخملا ةحص

 انلبق نم عرشب جاجتحالا مدع ىلإ ىهتناو ،اهزاوجب لاق نم ىلع درلل يلقعلا
 .نآرقلا ف ةنأ هاكح ولو ؛اليصفتو ةلمج

 ءايشأ الإ مالسإلا لبق دقع لك خسف مالسإلا نا» رخآ عضوم يف صنو
 .2لدتبملا لعفلاك تراصف اهتبثأو ،اهيلع هتمأ يبنلا فقوأ

 تاولص ءايبنألا نم يبن ةعيرش يف لح ام لك» نأ يمدكلا مامإلا نيبو .

 نم هريغ هخسني مل ام ،اباوصو الدعو ىده هب كسمتلا ناك .مهيلع ةل
 زوجي ال أطخو الالض كلذ راص خسانلا نيدلا ءاج اذإف .نيلسرملاو ءايبنألا
 .(3)«هب كسمتلا

 ام يف الإ ،انل عرشب سيل انلبق نم عرش نأ حجارلا» نأ ةتس وبأ دكأ امك

 .0 /399 :2 .عماجلا ةكرب نبا _۔)1

 .108 :2 ،عماجلا ،ةكرب نبا _(2
 .184 :1 _(طم) = .و83 /ظ82 _(خم) = 6ربتعملا يمدكلا _(3
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 لال دتحالا: ف ا لصفل 2 ١
 ج

 .0!»قالخألا نساحمو ديحوتلاك خسني ال

 نآرقلا يف مهنع ةياكح لاعت هللأ هركذ ام» كلذ نم ددحف ينآلجراولا اما
 .6)2مخسن ملو

 فلتخاو» :لاق ذإ ،يفوُسلا وه ةيضقلا يف الصفم فالخلا دروأ نم لواو

 :هجوأ ةسمخ ىلع انلبق نم عرش يف سانلا
 .انل عرشب سيل لاق نم مهنمف =

 .هريغ ال هدحو ميهاربإ عرش :ليقو =

 يف الإ انمزلي ميهاربإ عرش سيل نأ بويا نب نتفلخي خيشلا نع يوو
 .هدحو جحلا 77

 .ىسيع ةعيرش اهنم تخسن ام الإ ،انل عرش ىتسوُم ةعيرش لاق نم مهنمو =

 .انل عرش ىسيع ةعيرش:لاق نم مهنمو =

 هنيش نم تإ :ك هلوقل سحو ةعيرشب انل دبعتم :نورخآ لاقو =

 .هتيرذ نم :ليقو .حو نيد نم يأ .[83:تافاصلا] : رعيجتبال

 ديحوتلاك هخسن زوجي ال ام الإ عئارشلا نم ءيشب دبعتن مل :نورخآ لاقو =

 [0:مسالزنئ ةيحفأ مه دَميَقل :ىلاعت هلوق هجوتي هيلإو .قالخألا نساحمو
 دهتجملا ىلع سيل نأ ةمألا عامجإ ىلإ ادانتسا ،انباحصأ ضعب لوقي لوقلا اذهبو

 .ةيضاملا ننسلاو ةمدقتملا بتكلا يف ام ىلإ عجري نأ

 .(ه)ىفصتسملا يف اثحب ةيضقلا يلاَرَعلا عسوأ دقو

 هنأ = .انل عرشب سيل هنأ = :ةثالث لاوقأ يف فالخلا رصح ىلإ يملاسلا صلخو

 مكحي وأ هركني ال ناو ،لوسرلا وا ةللا هيكحي نأ :نيطرشب انل عرش هنأ =.انل عرش
 :لاق .هفالخب

 لدعألا لاقملا ىلع انل عرش لدبي مل اذإ انلبق نم عرش و

 ت)راكذإ عقي ملو انل اعرش ُهاةخملا وأ ةلأ هئصق نإ

 .137 :1 ©بيترتلا ةيشاح ةتس وبأ _.(1

 .82 :1 لدعلا .ينالجراولا _2

 .85 /84 ،تالاؤسلا ،يفّوُسلا 3
 .260 /250 :1 ىفصتسلملا ،يلاَرَعلا _)4

 .60 :2 ةعلط يملاسلا _(5
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 > لآلدتنالاو حيجرتلا ذاهتجا :ٹلاتلا اللا
 .ك

 ىلع انل اعرش سيل انلبق نم عرش نأ ىلإ لوؤي لوقلا اذه نأ قيقحتلاو
 مث ،ةياكح مكحلا اذه ادروأ امهنأل ةنسلاو باتكلا يف ةجحلا نأو .لالقتسالا

 .ةدمتعملا عيرشتلا رداصم ىلإ اندعو .رابتعالا اذهب هتيجح تتبثف .كلذ ىلع هاَرقأ

 .لاتقلا نينمؤملا ةث ىفكو .لاق الو ليق الو ،فالتخا الف .ةنسلاو باتكلا

 ةيلقعلا ةلدألا :يناثلا ثحبملا

 ةلسرملا حلاصملا 1

 ليصاتلاو موهفملا -
 امنإو ،هدهع لوأ يمالسإلا هقفلا يف ةلسرملا حلاصملا حلطصم فرعي ل

 .١0)ةحلصملا ىلإ تاراشإ ةمث ناك
 ةلعلا كلاسم طبض يف يجهنملا روطتلاو يلوصألا ثحبلا يمانت عمو

 .بسانملا كلسم يف ةلسرملا حلاصملا حلطصم نويلوصألا فرع
 نوك يأ ،مكحلاو فصولا نيب ةمءالملاو ةقفاوملا وه ،ةبسانملا وأ بسانملاو

 وأ عامجإ وأ صن اهب دري نأ نود ةبسانملا روهظب مكحلا ةلعل احلاص فصرلا

 جيرخت ىمست امك ،ةلع اهنأ نظو لاخ اهيلإ رظنلاب هنأل ،ةلاخإ ىمستو ؛هيبنت

 .0تة رظانملا يف بلغألا قيرطلا وهو ،طانملا

 :ةثالث تارابتعا ساسأ ىلع بسانملا نويلوصألا مسقو
 .دوصقملا ىلإ هئاضفإ رابتعاب =1
 .دوصقملا سفن رابتعاب =2
 .عراشلا رابتعاب =3

 :تاجرد ىلع نوكي ،دوصقملل هئاضفإ ىلإ رظنلابف =1
 زاوجل حاكنلاو ،عافتنالا لحل عيبلاك كانيقي دوصقملا هب لصحي دقف =

 يبأو ة نلا لوسر دهع ىلع دالوألا تاهمأ عيب زاوج : رباج نع يور ام كلذ نم _)1

 ةكرب نبا بقعو .همأ تعيب يص ءاكب عمس 1 رمع مهاهن ىتح ،رمع ةفالخ نم ردصو ركب

 نع عنمي ناب ،اهلافطأو ةيعرلل ةحلصملا قيرط نع مهرواشو ةباحصلا عمج رمع نأ :كلذ ىلع

 :2 .عماجلا ةكرب نبا- .هدعب يلع لع هزاجأ مث ،ةيعرلل رظنلا ةحلصم قيرط نم كلذ عنمف 6كنهعيب

 .52 ف رركمو 246

 .68 ©ينجاويتلا ينهم قيقحت رصتخا حرش ،يجخاُمشلا _)2
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 لآل دتنالا :يناتلا لتصقلا 7

 .عاتمتسالا

 نظل رفسلاكو ؤةانجلا عدرو رجزلل صاصقلاك ،انظ هب لصحي دقو =
 .ةقشملا

 ددع نإف ،ىنزلاو رمخلا يف دحلاك همدعو دوصقملا لوصح يوتسي دقو =

 .توافتم مهريغو نيرجزنلا
 .لسنلا ءاغتبا سيآلا حاكنك ااحوجرم دوصقملا لوصح نوكي دقو =

 دنهلاب امهدحأ نوكي ناب 5اهئاقل مدعو ةأرما حاكنك ،امودعم نوكي دقو =

 ةيراج ءاربتساك وأ .شارفلل دلولا نأب عطقُي الف ؛اهتدالو مث ؤبرغملاب رخآلاو

 .٢0}سلجما يف اهعئاب اهيرتشي
 دقف ريخألا عونلا الإ ،سايقلا لهأ دنع زئاج ةروكذملا عاونألاب ليلعتلاو

 نم دوصقملا لوصح مدعل ،هب ليلعتلا زاوج يف مهريغك ةيضابإلا فلتخا
 .ةماكحألا هذه يف دبعتلا ىأر نم هعنمو ،لقعتلا ىأر نم هزاجأف ،هيف مكحلا

 ظفح يهو ،حلاصملاب قلعتي هنإف مكحلا نم دوصقملا ىلإ رظنلا امأ =2
 ىلع يهو .لاملاو لسنلاو سفنلاو لقعلاو نيدلا ؛ةفورعملا سمخلا تايلكلا

 .تالمكم اهنم لكلو .تاينيسحتو تايجاحو تايرورض ‘تاجرد

 اظافح وأ ،اهل اليصحت ؛تايلكلا هذه تحت جردنت عرشلا ماكحأ لمجمو

 .(ة)اهدوج و دعب اهيلع

 .لسرمو ىلمو ربتعم ىلإ مسقني عراشلا رابتعاب بسانملاو =3

 بيترتب وأ ،عامجإ وأ صنب هرابتعاب عراشلا دهش ام :ربتعملا بسانملا =
 .هقفو ىلع مكحلا

 لصف دقو .ةروكذملا عرشلا دصاقم ظفحل تعرش ىتلا ماكحألا لمشيو

 ريثأت بسحب كلذو .بيرغو ،مئالمو ،رثؤم بسانم ىلإ :هعاونأ مهضعب

 :2 ،ةعلط ،يملاسلا-.572/570 ،ينجاويتلا ينهم قيقحت رصتخملا حرش ،يجخاُمشلا _(1
2, 123. 

 .125 /124 :2 ،ةعلط ،ىملاُسلا _(2
 ىنهم قيقحت .رصتخملا حرش ،يجخاًمشلا-.314/284 :1 ،ىفصتسملا ،يلارغلا :رظني 3
 .574 /572 ،ينجاويتلا
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 5.3 لكلديشالاو حيجزتلاذاهتجا :ثلاتلا باتلا

 .(!اسنجو انيع وأ ااصوصخو امومع مكحلا يف فصرلا

 عضو يف هب دادتعالا مدعو هئاغلإب عرشلا دهش ام وهو :ىغلملا بسانملا =

 ؛ئغلا ىلع ناَضَمَر راهن يف عامجلا ةرافك يف نيرهش موص بابيإك .ماكحألا

 مث موصلا مث ،قتعلاب اءدب ةرافكلا بيترتب يعرشلا مكحلل مداصم وهف
 ةحلصمل ثاريملا يف دالوألا نم ثانإلاو روكذلا نيب ةيوستلاكو .ماعطإلا

 أم ركذللو اهيفو ،ةبصنألا تددح ىتلا ثيراوملا ةيآل مداصم وهو .لدعلا

 .[11:ءاسنلاز٤ك نمتلا ح
 .2صوصنلل هتضقانمل هب ليلعتلا زاوج مدع ىلع قفتم اذهو

 دابعلا ةحلصم هيلع تبترت بسانم فصو وه :لسرملا بسانملا =

 فصولا كلذ رابتعا عراشلا نم ملعي مل نكلو .ةدسفم مهنع هب تعفدناو

 ديقم ربغ يأ السرم ناكف ؛هؤاغلإ الو ماكحألا نم ءيش يف هسنججب الو هنيعب

 .0ق)ءاغلإ الو رابتعاب
 .نيملكتملا ىدل لسرملا بسانملاب فرغو ،هب ليلعتلا زاوج يف فلتخا دقو

 رداصملا نمض مامتها ديزمب هوصخو كةلسرملا حلاصملا ةيِكِلاَلا هامس امك
 .(4)ةيعبتلا

 درفنا امنيب 6ةةموهوملا لوصآلا نم هربتعاو ححالصتسالاب ىلازغلا هامسو
 ىغلملا بسانملا لسرملا بسانملاب دصقف روهشملا فالخ ىلع يجخاُّمشلا

 ىوتفب هل لگمو مكحلا بيترتب الو صنلاب ال هرابتعا تبثي مل ام هنأب هفرعو

 .752 :2 ،هقفلا لوصا ،يليحزلا-.575 ،ينجاويتلا ينهم قيقحت كرصتخملا حرش ،يجاُمشلا _(1
 .753 :2 هقفلا لوصأ ،ىليحزلا _(2

 .185 :2 ءةعلط ،يملاسلا _(3
 طارفإلا هيلإ ينيوجلا بسن ىتح .اقلطم ةلسرملا حلاصملاب لوقلا كلام مامإلا نع يكح دقو _(4

 .ادنتسم اهل دجي مل نإو نظلا بلاغ يف اهيضتقي حلاصمل لاملا ذخأو لتقلا لالحتسا دح ىلإ اهيف
 ءارتجا ينيوجلا لوق ربتعا يذلا يبطرقلا مهنمو .ةبسنلا هذه اوركنأ ةيِكلاَنلا نم ةعامج نكلو

 حلاصملل كلام حيجرت يف كش ال هنأ ديعلا قيقد نبا دكأو .ةّيكِلاَنلا بتك يف اهل دانس ال ةفزاجمو

 ناب مكحلا امّمعو يناكوشلاو يفارقلا هاكز ام وهو .لبنح نب دمحأ هيليو ،ءاهقفلا نم هريغ ىلع
 ةحلصملا يه كلتو .رابتعالاب ادهاش نوبلطي الو ةبسانملا نوربتعي ذإ .اهب لمعلا ىلع ةمئألا لج

 .754 :2 هقفلا لوصأ ،يليحزلا- .32 ،لوحفلا داشرإ ،يناكوشلا :رظني .ةلسرملا

 .284 :1 ،يفصتسملا ،يلاغلا _(5
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 لال دتحللا: ف فلا لصفل :" ١

 نيفرتملا رجز دصقل بسانم وهف ؛عامجلاب ناَضَمَر ةمرح كمهتنمل نيرهش مايص
 .ءاغلإلا ىنعم رابتعالا مدعب دصقي وهف &‘!)هرابتعا مدع عراشلا نم ملع مكلو

 :لاقو ،روهمجلا يأر عم هانعم طبض يف راسف يملاسلا اما

 اردهم سيلو مكحلا عراش نم اربتعم نكي مل فص و هنمو

 .)ةلسرملا حلاصملا همسإو ة حلص هم هب انل ترهظو

 ةصاخ ةيانع كلام مامإلل ناو ،هب لالدتسالا يف ءاملعلا فالتخا ركذو

 ةيعطقو ةيرورض ةحلصملا نوكت نأ كلذل طرتشاو ©يلاَرَعلا هربتعا امك

 . (3)ةيلكو

 1 مهمحر باحصألا بهذم تلمأت اذإ كنإ» :هلوقب يملاسلا بقعو

 المج هيلع لد امل ،هب نوللعيو بسانملا نم عونلا اذه نولبقي مهتدجو ىلاعت

 ىلع ةلاد ةيعرشلا ةلدألا نإف ،هسنج وأ هنيعب هرابتعا ىلع لدي مل نإو يأ
 الصا لف مملا نَع كنوليو ل :ىلاعت هلوق يف امك ؤاقلطم حلاصملا رابتعا وه {,

 :رتبلا حلصملا تم ةميقملا مك هقآو مكنوَحرَم مولح ناك ةنع م
20]. 

 قاحلإ يغبنيف ،اليصفتو ةلمج حلاصملا تربتعا امنإ ةيعرشلا دصاقملا نأ عم
 .ىلاعت هنم ةيحلصألا ةاعارمب انملعل ،هرابتعا ملغ امب اهنم هرابتعا ملعُي مل ام

 .(4 )اباجيإ الو ابوجو ال ،هدابع ىلع امركتو ،هقلخ ىلع الضفت

 .57 ©ينجاويتلا ينهم قيقحت رصتخملا حرش ،يجخاُمُشلا 1

 .185 :2 ةعلط يملاسلا 2

 نم حالصتسالا ناب هلوق عم.ةثالثلا اهطورشب ةحلصملل يلازغلا رابتعا يف ضقانتال 3
 دصاقم ظفح ىلإ دوعي ام ءةلسرملا حلاصملاب ىنعن انناب كلذ نع باجأ دقو ،ةموهوملا لوصألا
 لوصألا هذه ىلإ عجرت ال ةحلصم لكو .عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب فرعت ىتلا ةسمخلا عرشلا
 ملع ايعرش ادوصقم ظفحت ةحلصم لكو .عرش دقف اهيلإ راص نمو .ةلطاب يهف ةبيرغ تناكو

 رصحال ةريثك ةلداب تفرع اهنأل .ةلسرم ةحلصم لب اسايق ىمسي الف ،عامجإللاو ةنسلاو باتكلاب

 "يلاَّرْغلا- .ىرخا لوصأب تتبث لب ،اهتاذب الصأ تسيل يهف .ةلسرم ةحلصم كلذل تيمسو .اهف
 . .311 /310 :1 ىفصتسلملا

 .143 :2 ،ةعلط يملاسلا _(4
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 2.2 لكلدينالاوحيجتلاذاهتجا :ثلاتلا باتلا

 حلاصملا وأ لسرملا بسانملا ثحبمل اليصفت ةيضابإلا رداصملا يف ديحن الو
 تاداهتجا يف اهل اديسجت دجن امنإو .يملاسلاو يجخاُمشلا هدروأ امم رثكأ ،ةلسرملا
 .مكحلا نم عراشلا دصقم نوّرحتي مهنأ وأ ،يملاّسلا هيلع صن امك ،مهئاهقف

 ةحلصم نومدقي لاثملا ليبس ىلع مهف ءاهضراعت دنع حلاصملا نيب نونزاويو
 ةحلصم ىلع سفنلا ظفح ةحلصمو ©سفنلا ظفح ةحلصم ىلع نيدلا ظفح

 .لالدتسالا اذه ىلع ىنبم مهعورف نم ريثكو .لاملا ظفح

 ماكحأ يف ريسيتلا نعو عراشلا دصاقم ضعب نع ينالجراولا ثدحت امك
 .مالسإلا

 .يدصاقملا داهتجال ا ٢ ةيضقلا هذهل نايب ديزمل صضرعنسو

 يدصاقملا داهتجالا -

 دصقم نايبب ماكحألا ليلعتب نيلئاقلا سايقلا لهأ رئاسو ةيضابإلا ينغ

 .تالماعملاو تادابعلا ليصافت يفو .ةلمجلا يف فيلكتلا نم عراشلا
 اذهو ،ضراعتلا دنع اهنيب ةنزاوملل اهبيترتو دصاقملا هذه طبضل اوعسو

 .ةرورضلا تالاح يف ةصاخو .داهتجالا تالاجم مهأ نم

 ةفرعمب نونعي مهدجن ءكهتالماعم يفو ةيمويلا ناسنإلا تافرصت ينو
 ىلعو ،هب مايقلا ىلإ عفادلا ىلع ءانب لعفلا ىلع مكحلا ىلإ لوصولل ‘ثعابلا
 دحتف عورشم ريغ دصق ةمث نوكي دقو .هئاشنإ ىلع ثعابلا قفو فرصتلا

 يف احضاو ىڵلَجَت ام اذهو .ةعورشم ةليسولا تناك ولو ،هغولب نود هبحاص
 .عئارذلا دس ادبم

 .اهتاقيبطت ضعبو ،اهبيترتو ‘دصاقملا ميسقتب ثحبملا اذه يف يفتكنو
 نمض اهناكم ىلإ ةرورضلا تالاحو ريسيتلا ةدعاق نع ثيدحلا عئجرنو
 .ةيهقفلا دعاوقلا

 .ةدسفملا عفدوأ ةحلصملا ليصحت يه ماكحألا نم ةدارملا دصاقملا نإ

 امهنم لكو .هتليسوو ملألا ةدسفملاب دارملاو ،اهتليسوو ةذللا ةحلصملاب دارملاو
 .1 )يورخأ وأ ىنيدو ،ىندب وأ يسفن

 سانلا ءاوهأل ةعبات تسيلف .طباوض اهل عرشلا يف ةربتعملا ةحلصملاو

 .دعب امف .118 :2 ،ةعلط ،يملاّسلا _(1
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 لآل دتنالا:يناتلالصقلا 72

 راظنألا اهفرحت نأ اهنوصت .ةتباث ريياعب عرشلا اهددح لب ،مهتجزمأو

 نأ ةربتعملا ةحلصملا يف طرتشا كلذلو .ةحماجلا ءاوهألا اهب حّوطت وأ ةرصاقلا

 وأ باتكلا نم اصن فلاخت ال نأو .عراشلا دصاقم نم دصقم تحت جردنت

 .اهنم مهأ ةحلصم توفت ال ناو .اسايق الو اعامجإ الو ةنسلا
 .0ا»ليصاتلاو ثحبلاب ءاملعلا اهدرفأ ليصافت طورشلا هذه يفو
 تاميسقت قفو ماكحألا دصاقم ةمدقتملا ةيضابإلا رداصملا تلوانت دقو

 :ماسقأ ةثالث فيلكتلا نأ ةكرب نبا ركذ ذإ ،ةفلتغ

 فكلاب اورمأ مسقو ؤهلعفب اورمأ مسقو ،هداقتعاب نوفلكملا رمأ مسق
 .هنع

 نع ههيزنتو هلل لامكلا تافصو ديحوتلا تابثإف ،هداقتعاب اورمأ امف
 .صقنلا

 مسقو ،ماّيصلاو ةالصلاك مهنادبأ ىلع مسق ،ماسقأ ىلعف هلعفب اورمأ ام
 .داهجلاو جحلاك امهيف مسقو ،ةرافكلاو ةاكرلاك مهلاومأ يف

 كلذك ماسقأ ةثالث ىلعف هنع فكلاب اورمأ امو

 مومسلاو ثئابخلا لكاو لتقلا نع يهنلاك ،مهسوفن ءايحإل مسق

 .لقعلل دسفملا رومخلا برشو
 رشلاو ملظلاو بصغلا نع هيهنك .مهنيب تاذ حالصإو مهفالتئال مسقو

 .ءاضغبلاو ةعيطقلا ىلإ يضفلملا
 تاوذ حاكنو ىنزلا نع هيهنك ،مهمراحم ميظعتو مهباسنا ظفحل مسقو

 .مراحملا

 اميف هلضفتو مهل هحابأ اميف هتمعنك مهيلع همرح اميف هتمعن تناكف ,

 .(2)هب مهرمأ اميف هلضفتك هنع مهفك

 . دصاقملل هميسقت ف ىرخأ اليبس كلس دقف ىنالجارول ١ امأ

 :يف اهرصحو ،عرشلا دعاوق اهامس ذإ

 ف ةحلصملا طباوض ،يطروبلا ناَضُمَر ديعس دمحم .د :رظني طورشلا هذه ليصفت لوح _(1

 .مامهلا عوضوملا اذه تصصخ هاروتكد ةلاسر يهو .ةيمالسإلا ةعيرشلا
 .42 /41 :1 ،دعاوقلا ،يلاطيجلا-.177 رونلا مصأآلا-.128 /127 كأدتبملا ةكرب نبا _(2

 ازا
     



 "2 لآلدينالاو حيجزلا داهتجا :ثلاتلا الا
 .جد

 ضرواعتلاو ،لاومأآلا يف تاعابتلاو تاصاصقلاو دودحلا ماكحأ =1
 عزانتلا ىلإ يضفت حلاصملا ضراعتو يرشبلا عامتجالا ةجاح نأل ؛لادبألاب
 .ماكحألا هذهب مهعدرف .عارصلاو

 حلاصم ريس نامضل ،ةاقاسملاو تاضارقلاو تاراجإلاو تاحاكنلا =2

 .ماري ام ريخ ىلع مانألا
 .تايميهبلا نم ةيناسنإلا صيلخت وهو ‘تاراهطلاو تافاظنلا =3

 نم "ممهلاو لاعفألا مساحمو ميشلاو قالخألا مراكم ىلإ لوؤي ام =4

 لذبلا ىلإ لخبلا نم سوفنلا صيلختل “تاقاتعلاو ايادهلاو ةاكرلاو تاقدصلا
 :لضفلاو

 لصي الو "لقعلا اهكردي ال حلاصم نم اهيف امو كةيندبلا تادابعلا =5
 .0ا)سايقلاب اهيلإ

 مهنإ ذإ ،نيبلوُصآلا روهمج هيلع راس يذلا جهنلا كلسف يملاسلا ءاج مث
 .تاينيسحتو تايجاحو تايرورض ىلإ دصاقملا هذه ميسقت يف اوفلتخي م
 سفنلاو لقعلاو نيدلا ظفح يف ةلثمتم ©عيرشتلل ىربكلا تايلكلل اهلومشو
 .(2لاملاو لسنلاو

 ادصقم هلعجو ضرعلا ظفح يجخاُمنشلا مهنمو "مهضعب صخ دقو
 .(ة)لسنلا ظفح ةيلك نمض روهمجلا هربتعا امنيب ،اسداس

 را اهليصحتل تعرش ىتلا ماكحألاو دصاقملا ماسقأ يملاسلا لصفو
 .(4)اينيسحت مآ ايجاح مأ ايرورض اهنم ناك ام ءاوس ،اهيلع ظافحلل

 ميدهتو قينجنملاب ةاغبلا يمر ةيضق دصاقملا هقف ةلثمأ نم ركذو

 نم اذهب لئاقلا نإف .مهيغب ىلع ةوق مهل نوكت يتلا مهلاومأ ةعاضإو ،مهلقاعم
 مالسإلل هعفن دوعي اميف رظنلا وهو .لسرملا سايقلا الإ هل دنتسم ال انباحصأ

 عراشلا صنب اربتعم هسنجب الو هنيعب كلذ نم ءيش نكي ملو .لدعلا روهظو

 .350 /349 :3 لدعلا ،ىنالجراولا _(1
 .دعب امف 101 :2 هقفلا لوصأ ،ىليحزلا اضيأ رظني - .دعب امف .118 :2 ،ةعلط ،ىملآسلا 2
 . .120 :2 ،ةعلط ،يملاسلا 3
 .دعب امف .118 :2 ،ةعلط ،يملاسلا _(4

    



 لآل دتنالا :يناتلا لصتلا 53

 .عامجإلا وأ

 ريثك كلذ ريغو ،ةطمارتقلا تويب قرح ف رثؤملا وبأ خيشلا هلاق ام اهنمو

 .(!دانباحصأ بتك يف
 ديز نب رباج مامإلا ىوتف سفنلا ظفحل دصاقملا يف تايولوألا هقف نمو=

 هسفن ىلع فاخو كربسي ءام هعمو اهل ءام ال ضرأب ةبانج هتباصأ لجر ف

 ههجو حسميف .نلأ لاق امك ،ابيط اديعص مميتي نأ هل نإف» :لاق ؤشطعلا
 لسغي لجرل ا نإف 0 هلسغل عسي ال ريسي ءام هعمو أمظ فحح ل ن اف .هيديو

 .'2)ا لستغا ءاملا غلب نإف ؛يلصي مث ةالصلل هءوضو أضوتي مث ،هريكاذم

 ناكو هنمث قوف غلبو ،هئالغب ءاملا عنتما اذإ» ىنعملا اذه ةكرب نبا دكأو

 هنع هب لادبتسالاو مميتلا هل زاج ريثك ررض هَّمدَع نم ىلع هئارش ف

 هللاو .(3)ا( هسفن رضيل هلام نم اءزج فلتي نأ هل سيلو 3.مميتلاب ءانغتسالاو

 ورمع ةث يبلا رارقإب اولدتسا امك .[29:ءاسنلا] :ه ممكَشنآ اَوذَْمَت الك :لوقي

 ةدشل كالهلا ةيشخ لسالسلا تاذ ةوزغ يف ةبانجلل همميت ىلع صاعلا نب

 .(4)دربلا

 .ةكلهتلا ىلإ هسفنب يقلي نأ دحأل زوجي ال هنأ ىلع لدت رابخألا هذهف»

 احيحص ناك وأ ،هب ضرمل فلتلا ءاملا لامعتسا نم هسفن ىلع فاخ اذإ

 .(5)ادربلا ةدش نم فلتلا فاخو

 محلو مدلاو ةيملا لكا نم رطضملل ةلأ حابأ ام» اياضقلا هذه نمو
 ةللا ىلإ تابرقلا نم سيل سفنلا لتق نأل هسفن ىلع فاخ نإ ريزنخلا

 .145 /144 :2 ةعلط يملاسلا ۔(1
 .0 رباج باتك كيز نب رباج _)2

 .349 :1 عماجلا ،ةكرب نبا _(3
 ةوزغ يف ةدراب ةليل ف تملتحا : لاق 0 صاعلا نب ورمع نع» :مكاحلا دنع ثيدحلا ظفل _(4

 اوركذف { حبصلا يباحصاب تيلص مث © تمّميتف ، كلهأ نأ تلستغا نإ تقفشأانف .لسالسلا تاذ

 لاستغالا نم ينعنم يذلاب هتربخاف " ؟ بنج تنأو كباحصاب تيلص ورمع اي " : لاقف 5 ةق يبلل

 لوسر كحضف اميحر مكب ناك هللا نإ مكسفنأ اولتقت الو : لوقي هللا نأ تعمس ينإ : تلقو

 .اائيش لقي ملو مقو هللا

 .581:ثيدح ،ةشئاع ثيدح امأو "ةراهطلا باتك .مكاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا

 .و15 جّجحلاو لئالدلا يمرضحلا (؟

    

  

 



 . لالديللاو حيجرتلاذاهتجا:ثلافلا بال

 وهو ءامهيلإ دهجلا دعب بارشلاو ماعطلا كرت نمف 3 هًمُكَشنآ أَولَْمَت الو

 ناك نإو ،ةَنلأ ىلع هباوثف الهاج ناك نإو .هسفن لتق دقف ،اليبس امهيلإ دبي
 .(!)!باقعلا هيلع نمؤي ل املاع

 زوجي له اهلك هلامب قدصت لجر يف جرؤملا وبأ لئس ،لاملا ظفح يفو =
 سانلا لأسي ىقبيو ،هلك هلامب قدصتي نأ يغبني ال :لاق ؟هيف عجري نأ هل

 .هيقب هيلع قدصتملا يضميو ،هب شيعي ام ةيطعلا كلت نم هيلع ةرُيو .هقكب
 نم ءاسأ دقو .كلذ نم ءيش يف عجري ال :لاق دقف زيزعلا دبع نبا امأو

 .هلك هلامب قدصت ثيح ،اهوركم ارمأ بكرو ،كلذ لعف

 نم قدصتملا ىلع ةَّرِي هنأ الإ ،جرؤملا يبأ يار روصنم نب متاح حجرو
 .)لدعلا يوذ رظنب ةلأسملا نع هيفكي ام ةيطعلا كلت

 ظفح هب يذلا لاملا ظفح نم عراشلا دصقم هتقفاومل ؤبئاص داهتجا اذهو

 .لاؤسلا لذ نم ناسنإلا ةماركو عضارعألاو سوفنلا

 ملو راسي هل لجر يف ىلع نب ىسوم ىتفأ ضرعلا ظفجب مامتهالا يفو =
 ءاسنلا يهتشي ناك نإ :لاق ؟لضفا امهيا ،ةضيرفلا جحي ملو ،طق جوزتي
 ةنتفلا :1 اذإ :هريغ لاقو .جحيلف جوزتلا نع ربص نإو .جوزتيلف
 . 4)ج وزتيلف

 ناسحتسالا -2

 ةحاسم ذخأو ؛ةّيعِفاشلاو ةيفنحلا نيب اليوط الدج ناسحتسالا ليلد راثأ

 .ءاهقفلا تاداهتجاو نييلوصألا ثوحب نم ةربتعم

 ناكا :نسحلا نب دمحم هنع لاق يذلا مهمامإب ايسات هيف اوعسوت ةّيَِنحلاف
 .)ادحأ هب قَحلَي ل نسحتسأ لاق اذإف سيياقملا هنوعزاني ةفينح يبا باحصا

 .320 :1 كةنودملا ىناسارخلا _(1
 .159 :1 شةنودملا ،ىناسارخلا _(2
 159 :1 ،ةنودملا ،ىناسارخلا _(3
 ٍ .285 :3 .عماجلا رقعج نبا _(4

 ةلدألا رثأ ءاغبلا -.164 ةيمالسإلا بهاذملا ةرهز وبأ- .291 :2 رارسألا فشك ©ىفسنلا _(5
 .130،اهيف فلتخملا

   >[٭اك



 لآل دتنالا :يناتلا لصفلا 3

 ىلع ريكنلا اوددشو .0!هاعَّرش دقف نسحتسا نم» :مهمامإ لوق ةيعفاشلا ددرو
 .ماكحألا طابنتسال اليلد هدمتعا نم

 رباج مامإلا هدمتعا ذإ ،ناسحتسالاب نيلئاقلا عم ناك ةيضابالا فقومو

 .هدعب نم هذيمالت هعبتو ،هداهتجا يف ديز نب
 .رمألا لوأ حلطصملا حوضو مدع نع جتان ةيضقلا يف فالخلا ببس و

 دصتقم نيب ،هب نولمعي ءاهقفلا مظعم نأ نابتساو .ةيلاتلا روصعلا يف ددحت مث
 .رثكمو

 .تانسح ءيشلا َُع ةغللا يف ناسحتسالا لصاو
 يفنحلا يودزبلا فيرعت اهنم راتخن ،ةريثك فيراعت هلف حالطصالا يف امأ

 وه وأ .هنم ىوقأ سايق لإ سايق بجوم نع لودعلا وه ناسحتسالا

 .ت هنم ىوقأ ليلدب سايق صيصخت
 اضراعم نوكي يذلا ليلدلا» هنأب ناسحتسالا ىنعم يسخرسلا حضويو

 ماعنإ دعبو ،هيف لماتلا ماعنإ لبق ماهوألا هيلإ قبست يذلا رهاظلا سايقلل

 هضراع يذلا ليلدلا نأ رهظي لوصآلا نم اههابشأو ةثداحلا مكح يف لماتلا
 نيب زييمتلل اناسحتسا كلذ اومسف ؤ©بجاولا وه هب لمعلا نإف ،ةوقلا يف هقوف

 .46لماتلا لبق ماهوألا هيلإ قبست يذلا رهاظلا نيبو ليلدلا نم عونلا اذه

 ةلأسملا مكحب لودعلا وه ناسحتسالا» :هلوقب ىلبنحلا ةمادق نبا هفرعو

 .(5)اةنئس وأ باتك نم صاخ ليلدل اهرئاظن نع

 ديدحت نود ىلوألا ةيضابإلا رداصملا يف ناسحتسالا ظفل لامعتسا ددرتو

 اهنمو ،ةيصنلا ريغ ةلدألا ضعب يف فالخلا ييئوَعلا ركذ دقف .حلطصملل

 ،لوقعلا جهانم ،يشخدبلا - .399 :4 ،لوسلا ةياهن ،يونسألا- .374 ،لوخنملا ، ىلاغلا _(1

 .يناكوشلا - .299 :2 رارسألا فشك ،يفسنلا - .410 :1 ،رظانلا ةضور ،ةمادق نبا .140 :3
 .د .يعفاشلا نع لوقلا اذه ركذت رداصملا لج نأ اغبلا روتكدلا صنيو- .211 ‘لوحفلا داشرإ
 .132 يمالسإلا هقفلا يف اهيف فلتخملا ةلدألا رثأ ءاغبلا بيد ىفطصم

 نبا- .انسح هدعي ءيشلا نسحتسيو .هتنيز ءيشلا تنسحو .حبق دض :ءيشلا نسح ۔2
 .877 :2 نسح ةدام ‘بَرَعلا ناسل روظنم

 .1132 :4 .رارسألا فشك .يراخبلا زيزعلا دبع _(3
 .ةّيِفَنحلا دنع ناسحتسالا روص ليصافت هيفو .200 :2 ىسخرسلا لوصأ ىسخرسلا _(4
 .407 :1 ،رظانلا ةضور ،ةمادق نبا (؟
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 .؟ 5 لكلدينالاوحبجرتلاذاهتجا:ثلانلا باتلا

 .(!!ناسحتسالاو سايقلا

 لوقف ناسحتسالا امأو» :لاق ذإ ،ينوانجلا ءايركز يبا دنع هاندجو مث

 .'2)«ناهرب الو ليلد الو ،دييقت ال ديلقتب

 ةروصب هانعم ددحي مل هنكلو .ة)ينالجر اولا ىدل اهسفن ةرابعلا تدروو

 نم نيملسملا يهانمو) :لاقف ةق يبلا يهانم ركذ دعب هيلإ راشأ ذإ ث،ةقيق

 ةلأ دنع وهق انسح نوملسملا هآر ام" :هلوق نمو ،مالسلا هيلع لوسرلا "

 ىلع نوملسملا رجح نإف 04) "ءيس ةلل دنع وهف ائيس نوملسملا هآر امو٬نسح
 .(ة)!ةحابإلا ىلإ عجر هولمهأ نإو ،اروظحم ناك حابم

 عامجإ عقي ىتح هب جتحي ال هنإ مأ ؟ةجح ناسحتسالا نوك اذهب ينعي لهف

 رأ ]ةعامج وأ ،مهنم درف داهتجا لمتحي نيملسملا يأر نأل ؟هيلع نيملسلل

 . ؟مهعيمج

 .يفخلا سايقلا يمسق دحا ناسحتسالا دعف ،سايقلا ماسقأ ةيناث ركذ مث

 هداحو لالدتسالا سايق هتيمست ىلع حلطصاو ،هبشلا سايقل اًميسق هلعجو
 ىلع رصاق هدنع لالدتسالا موهفمف .ا6)حيجرت الب هابشألا هيف توتسا ام هنأب

 هب لاق دق لالدتسالا نأ ملعاو» :هلوقب احيضوت هداز هنكلو ناسحتسالا

 نم مكحلاب رعشم وهو ۔ هيف لصألاو .مهضعب هركنأو ،ءاهقفلا نم فئاوط
 سايقلل اًملَع هوبصنف ،نآرقلا يف ةقباسلا ممألا نم ةروكذم تاراشإو حئاول

 طرشب ءاهقفلا ضعب هزاجأف .ةعيرشلا دعاوق نم ءىش ىلإ دنتسي ال ۔ اهيلع

 اار ناكو .ةحلصملا بلط ىلع اّمَلَع هوبصنو ،تالطبملا نم املاس نوكي نأ

 .16 :3 ،ءايضلا ،ييئوعلا _)1

 .7 ،عضرولا .ينوانجلا 2

 .18 :1 لدعلا ،ينالجراّولا -)3

 .دوعسم نبا نع مكاحلاو دمحأ هجرخأ _)4

 ،هنع لاعت هنلا يضر دوعسم نب هللا دبع دنسم .مشاه يبب دنسم نمو لبنح نب دمحأ دنسم

 .3493:ثيدح

 ةرمض ثيدح امأ " .مهنع هللا يضر ةباحصلا ةفرعم باتك .مكاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا

 .4413:ثيدح 3" ةحلط وبأو

 .130 :1 ،لدعلا 6ينألجراولا -(5

 .345 :3 لدعلا .ينالجزراَولا _-)6

    



 زا دتنللا: ل لا لصفل 7 ١

 انسح نوملسملا هآر ام» :ةم ةللا لوسر لوقب هودضعو .نيملسملا يأر نم
 .(2])«نسح هللا دنع وهف

 حالصتسالاو ناسحتسالا نيب لخادت كاذه ينالجراَولا حيضوت يو

 .انلبق نم عرشو
 ،يعفاشلا هنم عنمو ،كلامو ةفينحوبأ هب نيلئاقلا نأ ينالجراولا ركذ دقو

 .اهنم فرط لئاسملا ضعب يف ةوعدلا لهألو

 لصألا ناب ،دودرملا ناسحتسالاو لوبقملا ناسحتسالا نيب يفوُسلا زّيمو
 ناك ليلد هنراق نإف .ءيشلا ىلإ ىوهلاب ليملاو سفنلا ةوهش هنأ ناسحتسالا يف

 امسلا ق كهجو بذَمَت ىا َدَ : :ىلاعت هلوقك .سفنلا هتيوه نإو ؛ادومحم

 ناك ة هنأل .اهاوهتو اهرثؤت يأ .[144 :ةرتبلا] :ه اَههَصَرَت ةلي كتملك

 ناو ،بّرَعلا فرشو ميهاربإ هيبأ ةلبق يهو ،ةًالئصلاب ةبعكلا ىلإ هجوتلا بحي
 .(ه)دوهيلا ةلبق نع فرص

 كلذ نع ىلاعت ةلأ يهنل ،مومذم وهف ليلد ريغب ناسحتسالا ناك نإو

 ه كدف مر ن مهاج دتلر شئنلا ىرت امو نقلا الإ دوعتي نإل :هلوقب
 ىوهلا عتت الوا :الخقا دوادل لاقو .ىدهلا دض ىوهلا نأ ربخاف .[23:مجنلا]

 .(26[)5:ص]ةه هملأ لييتم نَع ک كلضف

 هنأ :اهنمو ،هفيراعتو ناسحتسالا ةيجح يف فالتخالا يجخاُمشلا ركذو

 سايق نع لودعلا وه :ليقو ،هنع ريبعتلا هيلع رسعي دهتجملا سفن يف عقو ليلد
 فالخ ىلإ لودعلا :ليقو ،هنم ىوقأب سايق صيصخت :ليقو ىوقأ سايق ىلإ

 ةحلصمل ةداعلا ىلإ ليلدلا مكح نع لودعلا :ليقو ،ىوقأ ليلدل ريظنلا

 هب لمعلا ةيكلاملا فرع امنيب ؛ةّينتحلا ىدل روهشملا فيرعتلا وهو 5ا6هدسانلا

 .هجيرخت قبس 1

 .358 /357 :3 لدعلا .ينالجراَولا 2
 .347 :3 لدعلا .ينالُجراَولا _-3
 .15 تالاؤسلا ،ىفّوُسلا _)4

 .ظ2 ،ةلدألا ىطوثشلملا-.125 ،تالاؤسلا ،ىفوُسلا _(5
 .9 ©ينجاويتلا ينهم قيقحت رصتخملا حرش ،يجخامشلا _)6
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 : لدينالو حيزتاذاهجا :كابا
< 

 دهشي مل ىتلا ةلسرملا ةحلصملا لمشي ثيح ،يحالصتسالا ناسحتسالا مساب

 .0!اغلإلاب الو رابتعالاب صاخ صن هل
 جاتحي هنإف ،اهنم لوألا ادع ،يناعملا هذهب هلوبق يف عازن ال هناب بقعو

 ليلدب دضتعا امب الإ ،دهتجملا سفن يف عقي امب دادتعا ال هنأل ،نايبو طبض ىلإ

 ءاملا رادقم ديدحت نود ةمولعم ةرجأب مامحلا لوخد زاوجب هل لمم مث .يعرش

 .ثوكملا ةدمو كلهتسملا

 .0«ماكحألا ضعب يف هزاوج ىلإ ليم انباحصألو» :لاقو

 يبايسلا اهركذ امك .)اهحرشو اهسفن فيراعتلا يملاسلا دروأو

 .4ه)زاجمإب
 ناسحتسالاب لئاق يعفاشلا مامإلا نأ ىلإ اوبهذ ةيعفاشلا نم نيققحملا نإ لب

 !عرش دقف نسحتسا نم» :هلوق نم يعفاشلا دصق نأ اونيبو ؤرابتعالا اذهب

 يعفاشلا نسحتسا دقو .يهشتلا ليبس ىلع نسحتسا نم ىلع راكنإلا وه

 فلتخملا ناسحتسالا نم كلذ سيلو .ةيهقف ذخآم ىلع هباحصأ اهجرخ ءايشأ

 تبثت نأ نسحتسأو ،امهرد نيثالث نوكت نأ ةعتملا يف نسحتسأ :هلاق اممو .هيف

 .)كلذ ريغو 6مايأ ةثالث ىلإ عيفشلل ةعفشلا
 صنلاب اهنم ناك ام ناسحتسالا عاونأ نع ثيدحلا ةيضابإلا لصفي ملو

 ىلع صيصنتلا عم مهتاداهتجا يف هلامعتساب اوفتكاو ةحلصملاب مأ عامجإلاب ما

 .نايحألا ضعب يف مهدنتسم

 ناورم نب كلملا دبع نأ ،ءاثعشلا يبأ نع مامُض نع عيبرلا ىور دقف =

 ال :لاقف ،اسأب هب تننظ امو تلهج ينإ :لاقف .هنبا ةأرما جوزت لجرب يتأ
 6هلعف ءاثعشلا وبأ يضرف ؛هقنع برضف .مالسإلا ين لهابت الو لهج

 .218 ،ةيمالسإلا بهاذملا خيرات ،ةرهز وبأ دمحم _(1

 .589 ،ينجاويتلا ينهم قيقحت .رصتخملا حرش ،يجخاًمشلا 2
 ءيلارغلا :اضيأ رظني ناسحتسالا فيراعت لوحو .دعب امف .185 :2 ةعلط يملاسلا _(3
 .283 /274 :1 ،ىفصتسملا

 .354 ،لوُصألا لوصف ،ىبايسلا نافلخ _(4
 .374 .وتيه روتكدلا ققحملا شماه ،لوخنملا ،يلاغلا _(5

   1[2ك

 



 لآل دتنللا: ف ملا لصفل ا "

 .(!)هنسحتساو

 .ناسحتسالاب داهتجالا نم جذامن ىربكلا ةنودملا يفو

 يبارعألا ثيدح دروأ ،دحاولا لجرلا ةداهشب ناَضَمَر رهش توبث يفف =

 ;هو .‘ة'مايصلاب سانلا ينلا رماف لالهلا ىأر هنا هتث يبلا دنع دهش يذلا
 ناَضَمَر اوتبثاف ،لاوشو ناَضَمَر نيب ضعب قّرفو .ةمئألا نم هريغو رمع لعف
 دقف ،موق دنع نالجر هيلع دهش دق رهشلا ناك اذإف» .نينثاب لاوشو ،دحاوب

 ضرفلا تبثي ال هنأ سايقلاف لجر دهش اذإف ءامهب ضرفلاو موصلا بجو
 نأل ؛الدع دهاشلا ناك اذإ ناسحتسالا هيف امهب ىلوأ موصلاو .ةماعلا ىلع

 وهو ؤدمتعن هيلعو ؛ةديبع يبأ لوق وهو .تاهبشلاو ضئارفلل نيصحتلا هيف
 .03)«انئاهقف نم ةماعلا لوق

 ءاهقفلا ضعبف ؛انئاب اقالط ةدحاو قلط مث ،ةوسن عبرأ لجرلا عمج نإو =

 ماد ام .ةقلطملا ةدع يضقنت نأ لبق -اهتخأ تناك ولو- ةعبارلا جوزتي :اولاق
 ©سايقلا سفنل يدنع هنإو» :هلوقب يناسارخلا مناغ وبأ هراتخاو .انئاب قالطلا

 .4)«سايقلا تكرتو ،لوقلا اذه تنسحتسا ينكلو

 ليلدل ،هريغ ىلإ سايقلا نع لودعلا وه ناسحتسالا نأب حيرصت اذهو

 .ىوقأ

 تسيلف راجلا امأ مساقملا كيرشلل ةتباث ةعفشلا نأ ةديبع وبأ ررقيو =

  

 .125 ،رباج مامإلا تاباوج نم 8رباج-.8 ،عيبرلا راثآ ،عيبرلا ۔)1

 .سابع نب هللا دبع نع ننسلا باحصأو مكاحلا هجرخأ _(2

 ينعي .لالهلا تيار ينإ :لاقف ؤ يبلا ىلإ يبارعأ ءاج : لاق ك سابع نبا نع» :مكاحلا ظفلو

 :لاق ؟هللا لوسر ادمحم نأ دهشتأ :لاق معن :لاق ؟هللا الإ هلإ ال نأ دهشتأ :لاقف ،ناَضَمَر لاله

 .اادغ اوموصي نأ سانلا ف نذأ لالب اي :لاق معن

 .1477:ثيدح موصلا باتك "مكاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا

 .1693:ثيدح ناَضَمَر لاله ةيؤر ىلع ةداهشلا باب "ةالصلا باتك ،يمرادلا ننس

 .2006: ثيدح ‘ناَّضَمَر لاله ة هيؤر ىلع دحاولا ةداهش ف باب .موصلا باتك دواد يبا ننس

 ءاج ام باب خ هللا لوسر نع موصلا باوبأ ةعمجلا باوبأ 3 حيحصلا عماجلا يذمزتلا ننس

 .659: ثيدح ةداهشلاب موصلا يف

 .308 /307 :1 ةنودملا ىناسارخلا _(3

 .21 :2 ،ةنودملا ءيناسارخلا _(4

      



 4 لكلدينالاو حيجرتلاؤاهتجا:ثاتلا باتلا
 رج

 عم راجلا عنصي نأ لمجي اميفو ‘ناسحتسالا باب نم الإ ،هل ةبجاو ةعفشلا
 .1 )هراج

 اهارتشاف ،ديعب ناكم نم ةعلس هل يرتشي نأ اناسنإ لكو نم كلذكو =
 نود ءارشلاب هرمأ هنأل ۔لكوملا مزلي ال ءاركلا نإف اركب هيلإ اهلمحل رجاتساو
 نأل ،همزلي ءاركلاف سانلا نيب ةداعلاو ناسحتسالا قيرط نم امأو .لمحلا

 .ةلاكولا يف هب قوطنملاك راصف .ءاركب الإ رودقم ريغ هل عيبملا ميلست
 :اهنم ،ناسحتسالل ةديدع جذامن ينالجراولا ركذ امك

 هتايح ملعت ل نإو ،ناهو رع امب هدرتسي نأ هيلعف ارح الجر عاب نم =

 .اناسحتسا ةيدلا هيلعف ،هتافو الو

 ةاكزلا لاومأ يف ةاَكولا ىلع لمحف ؛ةقدص كلمأ ام :لاق نم =
 ١ثلثلا :ليقو ،هلك هجرخي :لاق ضعبف ،نيكاسملا يف يلام :لاق نإو .اناسحتسا
 .اناسحتسا هلك اذهو .لقأو رثكأ :ليقو ،ناثلثلا :ليقو ؤفصنلا :ليقو

 .اناسحتسا ءوضولل ضقانلا مونلا عاونأ نيب قيرفتلا مهتاعيرفت نمو =
 .ةرفاكلا للملاب نيميلا يف ثنحلاو

 ل نإو ،هوّرقي نأ لوخدلاب مهقبس نإ هوركملا حاكنلا يف اونسحتساو =

 .(3)اناسحتسا دقعلا اوددجي نأ لخد نكي

 ةبلغل ةيفاك ةدم يضم دعب ةافولاب بئاغلاو دوقفملا ىلع مكحلا كلذ نمو
 مدعب يضقي سايقلا ناكو .لاوحألا بلغأ ىلع المحو اناسحتسا ؛امهتوم
 .(4)انيقي كلذ حصي ىتح امهتومب مكحلا

 ىلع ءانب فلتخت اهناب نامتكلاو روهظلا ماكحأ نع ينالجراولا لاقو
 ىلع اهلج وأ اهلك نامتكلا رومأ نأ يدنع يذلاو" ،ناسحتسالا
 ةمامإلا رئاعشو دودحلا قيبطت نوري ال ةيضابإلا نأ كلذو .ناسحتسالا

 مهل تناكو "نيملسملا ناطلس رع اذإ روهظلا لاب ةقلعتم اهنأل ،نامتكلا مايا

 .152 :2 كةنودملا يناسارخلا _(1
 .294 /293 :2 عماجلا ،ةكرب نبا 2

 .348 /347 :3 ،لدعلا ،ينآلجراولا _
 .179 :2 .ةعل .يملاسلا .
 .348 :3 ،لدعلا ،ينآلجراولا _(5
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 لآل دتنالا :يناتلا لصتا 72

 ةماقإ ىلع اوردقي ملو ،ةروجلا مهيلع ىلوتساو ملظلا بلغ اذإو ،ةرهاظ ةلود
 ؛مامإلاب ةطونملا ماكحألا نم اريثك اولطعو ،نامتكلا ىلإ اوؤجل ةلداعلا ةمامإلا

 .قحلا عنام مكحو .ناعللا ءارجإو دودحلا ةماقإو داهجلا ةريعش كلذ نمو

 هذه قبطي مل هنإ ذإ ةنسح ةوسأ ةت هللأ لوسر يفو .نيدلا يف نعاطلاو
 .0!)ناطلسو ةلود هل ناكو ،ةنيدملاب هرمأ رهظ امل الإ ماكحألا

 نأ كلذ نم . ةيفنحلا ىدل ناسحتسالا روص ضعب ىلع ةكرب نبا در دقو

 هنأ كلذ ركذف هدلب ىلإ عجر مث ،طاوشأ ةثالث ةضافإلل تيبلاب فاط نم
 نإ امأ .هجح حصي ل الإو طاوشأ ةعبس فاوطلا متي ىتح عوجرلا همزلي

 نيب اوقّرفو .رثكألاب ىتأ هنأل .عوجرلا همزلي ال هنإف اعبرأ فاط دق ناك

 .اناسحتسا نيلاحلا
 رهظلا نم تاعكر ثالث ىلص نم مزلي ال لوقلا اذه ىلع هناب مهيلع ةرف

 تاعكر عبرأ مامتإ هيلع لب اذهب لئاق الو .رثكألاب ىتأ دق هنأل هتالص متي نأ
 الإ ضرفلا نم جرخي الف .قرف الو ؛فاوطلا يف طاوشأ ةعبسو .ةالصلا يف
 .2)ناسحتسالا عديو هبعوتسي نأ هيلع بجيو الماك هتيدأتب

 ءاضقف ،ةالصلا نع فلتخي جحلا رمأ نأ ةكرب نبا ىلع ضرتعي دقو

 كلذلو .ندبلاو لاملا يف تنعو ةفلك هئاضق يفف جحلا امأ ريسي رمأ ةالصلا
 .اناسحتسا امهنيب ةّيِفَئَحلا قرف

 لوصألا يف اوناك ةيضابإلا نأ نم هانحضوأ ام دكؤت جذامنلا هذهو
 .نييرظن مهنم رثكأ نييلمع
 باحصتسالا -3

 .(ةةبحاصملا بلط ةغللا يف باحصتسالا
 مدعل ،هنع ايفنم وأ هل اتباث ناك امب ءيشلا ىلع مكحلا لوصألا لهأ دنعو

 .102 /101 .م. کع-.359 /358 :3 »لدعلا .ينالجرالا :رظني ليصفتلل )1
 .212 :2 ,،عماجلا ،ةكرب نبا 2

 :لجرلا بحصتساو .رشاعملا بحاصلاو .هرشاع :هبحاصو هبحص :ةمللا سيماوق يف ءاج ۔_(3

 "تبحص :ةدام برعلا ناسل روظنم نبا- .هبحصتسا دقف اثيش مزال ام لكو .ةبحصلا لإ هاعد

4: 2400. 
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 7 لالدينالاوحيجزتلاذاهتجا:ثلاثلا بالا

 .هفالخ ىلع ليلدلا مايق

 وأ دوجو نم اهيلع ناك ىتلا هلوصأ ىلع ناك ام ءاقبإ نع ةرابع» وهف
 .!رخآ مكح ىلإ هلصأ مكح نع هلقني ليلد دري مل ام \امهوحمن وأ مدع

 أجلي ام رخآ ربتعا كلذلو .قباس مكح رييغت ىلع ليلدلا مايق مدع هانبمف

 .0ةق)لبقتسملا يف هؤاقب لصألاف ىضاملا يف تبث ام نأل .ات)دهتجما هيلإ

 جردأو عرشلا ةلدأ ماسقأ رخآ هلعج ذإ .ينالجراَولا هيلع راس ام وهو

 ةءارب ضئارفلا ف لصألا نإف ةمذلا ةءارب امأف» .ةمذلا لغشو ةمذلا ةءارب هيف

 .ليلدلا هيلعف اهلغش ىعدا نمف هيلع عرشلا توبثب الإ ضرف ال ،اهنم ةمذلا

 هيلعف هتوبث دعب هافن نمو ثةمذلا لغش لصألاف ضئارفلا نم تبث امو
 .(4)اليلدلا

 ءاهنم ةمذلا ةءارب ضئارفلا يف لصأآلا» ناب ةمذلا ةءارب ينوائجلا فرعو

 هافن نمو ،ليلدلا هيلعف اهلغش ىعدا نمف ؛هيلع عرشلا توبثب الإ ضرف ال
 .'5)«ليلدلا هيلعف هتوبث دعب

 :ناعون هنأ باحصتسالا فيرعت نم نيبتيو

 مدع دنع ،ةيلصألا ةءاربلا وأ ءةحابإلاب لقعلا مكح باحصتسا :لوألا =

 .هفالخ ىلع ليلدلا

 ىلع ليلد مقي ل ام ،ليلدلاب تبث يعرش مكح باحصتسا :يناثلا =

 .(6)مكحلا كلذ رييغت

 لعب ةلدألا عبار هلعجو .باحصتسالاو لقعلا ليلد يلاَرَغلا هامس دقو

 تابجاولا نع ةمذلا ةءارب ىلع لد لقعلا نإ ذإ ؛عامجإلاو ةنسلاو باتكلا

 لوصف ،يبايسلا نافلخ - .82 :1 رهوجلا راثن ىحاورلا-.179 :2 ءةعلط "يملاسلا _(1
 َ .351 لوصألا

 .168 يمالسإلا عيرشتلا لوصا ،هنلا بسح ىلع _(2
 .208 ،لوحفلا داشرإ ،يناكوشلا _(3
 .18 :1 لدعلا ۔ىنآلجراولا _(4
 .7 عضولا "ينونجلا _(
 .8 .ينالجراَلا بوقعي وبأ اوجاب _(6
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 لال دتلحللا : ٣ لا لصفل 72 ١

 .لقعلا ليلدب يلصألا مدعلا باحصتسا ىلغ
 الو همزتلنف تاولص سمخ بوجوب يبلا درو مث شةبجاو نكت مل ةالصلاف

 ليلدلا درو امير لاقي الو .اهب عمسلا دورو مدعل ةسداس ةالص انيلع بجت
 ربخلا رشتني نأ لصألا نأل .مدعلاب املع سيل ملعلا مدعف ؛هب ملعن ملو
 مدعب نيقيلا ةجرد غلبي دق ايوق انظ كلذ ناك انيلع يفخ ام اذإف .رهتشيو

 لمعلا ماكحألا باب يف انفلك دقو .همدعب املع هب ملعلا مدع نوكيف ،هدورو

 .01).نيقيلاب ال بلاغلا نظلاب
 ليلدب ةتباثلا ةمذلا ةءارب وهو لصألا لاح باحصتسا تبث كلذبو

 ءافتنا هنظ ىلع بلغف ثحبلا يف هعسو غرفتسا اذإ دهتجملا نأ امك .لقعلا

 ثجب ىلإ دنتسا نظ هنأل ،لمعلا قح يف ملعلا ةلزنم لَّرنُي كلذ نإف ،ليلدلا

 .2دهتجملا ىلع بجاولا ةياغ وه .داهتجاو

 هل دقع دقو .ةلبانحلاو ةيعفاشلا دنعو ةيضابإلا دنع ةجح باحصتسالاو

 .(3)ةّبفَنحلاو ةلزتعملل افالخ 0"نيعقوملا مالعأ" هباتك يف الوطم الصف ميقلا نبا

 مكدحأ يتأيل ناطيشلا نإ») ثيدح باحصتسالا رابتعا ىلع ةجحلاو

 .ه)ااحير دجي وأ اتوص عمسي ىتح نفرصني الف ،©تثدحأ تثدحأ :لوقيف

 .220 /217 :1 ىفصتسملا ،يلاّرَغلا _(1
 .220 /217 :1 ىفصتسملا ،ىلاَرغلا_(2

 - .217 :1 ،ىفصتسملا ،يلازغلا-.179 :2 ةعلط ،يميلاسلا-.و2 ،يخارتلا عفر ،يتالتلا 3

 .ناردب نبا-.دعب امف 199 :2 يسخرسلا لوصأ ،يسخرسلا .339 :1 ،نيعقوملا مالعأ ،ميقلا نبا

 الصفم هتيجحو باحصتسالا ماسقا لوحو-.208 ،لوحفلا داشرإ ،يناكوشلا - .6 .لخدملا

 .859-872 :2 ،هقفلا لوصأ ،يليحزلا- .186-197 .اهيف فلتخملا ةلدألا رثأ ،اغبلا :رظني
 يف مكدحأ كش اذإ " ظفلب ةه يئلا نع ©‘سابع نبا نع رباج نع عيبرلا هاور ثيدحلا _(4

 .3 :1 .106 ح .17 باب ،"احير مشي وأ اتوص عمسي ىتح فرصني الف هتالص

 :ةنسلا بتك يف ةبراقتم ظافلأب دروو

 ،لبقلا نم : نيجرخملا نم الإ ءوضولا ري مل نم باب ءوضولا باتك يراخبلا حيحص
 .174: ثيدح

 .566:ثيدح "ةراهطلا نقيت نم نأ ىلع ليلدلا باب ضيحلا باتك ملسم حيحص

 هتالص ف ثدحأ نم باب .ةالئصلا يف مالكلا باوبأ عامج ةالصلا باتك ،يقهيبلل ىركلا ننسلا

 .3142:ثيدح ،ميلستلاب اهنم لالحإلا لبق
 .153:ثيدح ‘ثدحلا يف كش اذإ باب .ةراهطلا باتك ،دواد يبأ ننس

613 
    



 ."2 لآلدينالاو حيجرتلا ذاهتجا:ثلاتلاباتلا
2 

 نأ يباطخلا نعا لقنو .ءاملعلا روهمج هب ذخأ ثيدح وهو . :ةتسوبأ لاق

 ‘كلذ فالخ ( رقيتي ىتح ،املوصأ ىلع ءايشألا ءاقب مكح لصأ ثيدحلا اذه»

 .0!)«اهيلع ئراطلا كشلا رضي الو

 للا الإ هلإ ال :لاق نمف .باحصتسالا ىلع ةلاد عرشلا دعاوق نم ريثكو
 كلذ دعب دهشت هنم عَمسي مل ولو هتايح ةدم هلامو همد مرح .ةللا لوسر دمح
 ماكحأ ف كلذ ريغو .باحصتسالا ىنعم وهو .هدادترا حصي ىتح ادبأ

 .2ريثك عرشلا

 اهيلع ىنبي ؛ءايشألا ىلع ماكحألا لوصأ نم ةعومجم يبئومعلا رصح دقو
 :باحصتسالا ةدعاق لامعإب داهتجالا

 .مهيلع ئراط قرلاو .ةيرحلا مدآ ىنب لصاف =

 .ةراهطلا ءاملا لصأو =

 .ةساجنلا مدلا لصاو =
 .ميرحتلا هرظحي ىتح ةحابإلا حاكنلا لصاو =

 .ليلحتلا ماكحأ هجوأ نم دحاو اهلحي ىتح ميرحتلا جورفلا لصأو =

 .هميرحت حصي ىتح هلصأ ىلع وهف لالح لكو =
 .هليلحت حصي ىتح هلصأ ىلع مارح لكو =
 .هسيجنت حصي ىتح هتراهط مكح ىلع رهاط لكو =

 .هتراهط حصت ىتح هتساجن ىلع وهف سجن لك كلذكو =
 .هتوم حصي ىتح ةايحلا مكح ىلع وهف يح لكو =
 .فالتخا هيفو .هتوم حصي ىتح ةبيغلا مكح ىلع وهف بئاغ لكو =

 .(ة)اهنع لقان اهلقني ىتح اهلوصأ ىلع ءايشألاو =
 مكح هب تبثي الو ،قباسلا مكحلا ديكات ديفي هنإف باحصتسالا ةدئاف امأ

 عرشلا مكح وأ .لقعلاب تباثلا ةيلصألا ةءاربلا مكح هب رمتسي لب كديدج

 .هليلدب تباثلا

 .128 :1 ©بيتزتلا ةيشاح ،ةتس وبآ _)1

 .180 :2 ،ةعلط ،يملاُسلا _-2

 .15 :3 ،ءايضلا ،يبئوعلا -3
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 لآل دتسالا :يناتلا لصلا :3

 له ،ييلوُصألا نيب افالخ زرفأ عقاولا ضرأ ىلع ليلدلا اذه ليزنت يفو
 ؟تابثإلا نود عفدلا يف ما ؟اعم تابثإلاو عفدلا يف ةجح حلصي

 نإو .تابثإلاو عفدلا ين ءاًعم امهيف ةجح باحصتسالا نأ ةيضابلا ىري

 .هتيجح مدع مهضعب بهذم مزال ناك
 .لئاسملا ضعب يف يقيبطتلا مهداهتجا انل هحضوي ام اذهو

 مكح ىتح الوهجم هرمأ يقب يذلا دوقفملا مكح يف مهفالخ كلذ نم =

 تام نمم هثاريم مكح امف ،هتوم ناحجرو هتبيغ لوط ىلع ءانب هتافوب يضاقلا
 ؟ هتافوب مكحلا رودص لبقو .دقفلا ةرتف يف -مهثري نيذلا- هبراقأ نم

 مدعل ،لاحلا هذه يف ثري ال دوقفملا اذه نأ ىلإ ةيكلاملاو ةيفنحلا بهذ

 ةلبانحلاو ةّيعِفاشلاو ةيضابإلا هثرو امنيب .هدقف وأ هتبيغ نيح ايح هدوجو ققحت

 وأ هروهظ نيح ىلإ رمتستف ،نيقيب هدقف لبق ةتباث تناك ىتلا هتايحل اباحصتسا
 .ذئنيح لصألا مكح ريغتيف ؛هتومب مكحلا

 يف مكحلا دعبو ثروي الو ثري ءايحألا دادع يف هتومب مكحلا لبق وهف

 .ثري الو ثروي تاومألا دادع
 .0!اباحصتسالا ةدعاقو ضقانتي كلذ نآل نيفلتخم نيرابتعاب لماعي الو

 :تاراهطلا باب يفو =

 هل موكحم وهف ،ةسابجن نم ناك هريغت نأ ملعي ملو اريغتم دجو عام لك =
 .2صضراع كش هاوس امو نيقيلا اهنأل ،ةراهطلاب

 تقلخ ءايشألا نا ملعت نأ ساوسولا ليزي يذلاو» :يلاطيجلا لاقو :
 اهمكحف .اهب ةجحلا تماق الو ،ةساجن اهيلع دهاشت مل امف ©نيقيب ةرهاط
 .ةلوألا لصألا ىلع ةراهطلا

 هدجي الو ،انيح لوبلا دجيف ىرحتيف ،هنم جرخي لوبلا نأ هل هبشي لجر =
 اذإو .بلغألا لاحلا ىلع ىنبي :اولاق ؟كش ام لك رظني نأ هيلع له .انيح
 مكحي الف ةنياعملاو نيقيلا عقي مل امو ،ءاربتسالا هل اوبحتسا ةمهتلا تققحت

 .10 يمالسإلا عيرشتلا لوصأ ‘هللا بسح ىلع۔-. 179 :2 ةعلط ،يملاُسلا _.(1

 .257 1 .عماجلا ةكرب نبا _2

 .310 :1 دعاوق ۔يلاطيجلا _3
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 لكلدينالاو حيجرتلا ذاهتجا :ثلاتلا بآلا

 .0ا)رمألا رهاظ ىلع ةساجنلاب

 ىتح اسجن هنأ همكحف مد هنم هَّسمف ،امحل الماح الجر لجر يقل اذإ =

 .ةحبذملا لسغ هنأ ملعي

 دق .ارهاط الإ عيبي ال ناب دبعتم هنأل رهاط هنأ همكحف هيلع عاب اذإ اماو

 .هتحجبذم لسغ

 محللا مدو رهاط همكحف دبكلا مد نم ناك ام الإ ،سجحن قورعلا مدو

 .2)ةحجبذملا لسغ دعب هب سأب ال

 ام هتراهط ىلع هنأ ؛اهنيعب ةالص وأ ةلفان وأ ةضيرفل عوضوتملا مكحو =

 تلطب الإو ؛هب نايتإلا هيلع بجو هءوضو ضقني ام هيلع ارط نإو .ثدحي مل
 .(ه9.ا3)ااأضوتي ىتح ثدحأ نم ةالص لبق ال» :ةؤ ىنلا لوقل .هتالص

 يف هكشف ‘ثدحلاب نقيتي ىتح هتراهط ىلع وهف ثدحلا يف كش اذإ رهطتملاف
 .5)نيقيلاب تبث ام هنع عفري ال ثدحلا

 ةراهط ضرف همزلو اهعطق "ةالصلا يف لخد دقو ءاملا دجو اذإ مميتملاو =

 .ةّيفَئحلاو ةيضابإلا لوق اذهو .ءاملا

 .همميت ءاملا ةيؤر عطقت الو ،هتالص يف يضمي :الاقف دوادو يعفاشلا اماو
 اذإف ،ءاملا نع لدب مميتلا نإ :لوقن نحنو .ةراهطلل اضقان اثدح كلذ سيل ذإ

 دوجوف .اهلك لادبألا ليبس اذه نأل ؛لدبلا كرتو هيلإ داع هنم لدبملا دجو
 الو ةالصلا يف لوخدلا دعب كلذكف .اقافتا مميتلل لطبم ةالصلا لبق ءاملا
 "لاوحألا لكل ماع .‘ه كدلج هئسمأَق ءاملا تدجو اذإ" :هقث يبلا لوقو .قرف

 .305 /304 :1 .عماجلا رفعج نبا _(1

 .331 :1 .عماجلا رفعج نبا 2

 .ةريره يبأ نع دمحاو يقهيبلاو يراخبلا هجرخأ _(3

 .134:ثيدح ،روهط ريغب ةالص لبقت ال : باب ءوضولا باتك .يراخبلا حيحص

 نم جرخي حيرلا نم ءوضولا باب ‘ثدحلا باوبأ عامج .ةراهطلا باتك ،يقهيبلل ىربكلا ننسلا
 .531:ثيدح ،نيليبسلا دحأ

 ۔1892:ثيدح ،هنع هنلا يضر ةريره يبأ دنسم إمشاه ينب دنسم نمو ،لبنح نب دمحأ دنسم

 .180 :1 دعاوق ،يلاطيجلا-0 :1 .عماجلا ةكرب نبا _)4

 .357 /356 :1 =.322 /321 :1 عماجلا شةكرب نبا _(5
 .يرافغلا رذ يبآ نع يهقيبلاو دواد وبأو مكاحلا هجرخأ _(6
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 ل
 :زا دتلاا :ىناتلا لصفلا

 جاجتحالل ىنعم الو ،اهءانثأو ةالصلا لبق ءاملا لامعتسا بجوف

 .'ا)لوألا مكحلا رارمتسا عطقي ليلد أرط هنأل لاحلا هذه ف باحصتس الاب

 اهباحصتساو ،اهلعف دارأ اذإ تادابعلل اهباحصتسا بجي ةينلا كلذكو =

 هل دصق ريغ نم ةينلا بورغ امأ .هريغ ىلإ هيف وه لمع نم اهلقني ال نأ وه
 .(2"باحصتسالا ف حدقي الف

 لاملا دجوف ‘تام وأ باغ مث لجرل الام ملع نم ‘تالماعملا باب يفو =

 هل سيلو . حيحص ليلدب رخآلل هلاقتنا حصي ىتح لوألل همكحف . هربغ لنع

 .(3)هلثم ملعب الإ هملع نم مدقت ام ليزي نأ

 اهنإف ،اهئاضق لبق تومي مث ؛هتايح يف ناسنإلا ةمذب تتبث ىتلا نويدلاو =

 حصي ىتح ليبس تيملا لام يف ةثرولل سيلو ،اهتمسق لبق هتكرت نم جرخت
 ام لاح نع هلاقتنا حصي ىتح ،تباث هلصأ ىلع ءيش لك نأل ،نويدلا ءافتنا
 هنم هجورخ حصي ىتح .هلام يف كلاهلا ىلع نيدلا اذه تبث دقو .هيلع تبث

 .(4)تباث مكحب

 امهنم لك لسغي نأ زئاجف نيجوزلا دحأ تام اذإ هنأ ييئوقعلا ىريو =

 فصن مكلت :ىلاعت لاق .توملا دعب امهنيب ةيقاب ةمصعلا نأل ،هبحاص

 َنوُرَدَيَو كنم َتَرَقوَتُي نيذلاو : :لاقو .[12:ءاسنلا] : هكحُجَوَرأ َكَرَت ام

 .اليلد لإ جاتحم امهنيب ةمصعلا عطق يعدملاو .[234 :ةرقبلا] 4 اجر

 هدي ف يذلا لاملا اذه نأ لجر ىلع نادهاش دهش اذإ تاداهشلا يفو =
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 .579:ثيدح ةشئاع ثيدح امأو ةراهطلا باتك .مكاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا

 .285: ثيدح ،مميتي بنجلا باب ،ةراهطلا باتك .دواد يبا ننس

 .لسغلا ضرف باب ٬ةبانجلا نم لسغلا باوبا عامج ،ةراهطلا باتك .يقهيبلل ىربكلا ننسلا
 .801: ثيدح

 .ةمادق نبا-.172 :4 ،ماكحإلا يدمآلا :كلذك رظني-.339 /338 :1 .عماجلا ،ةكرب نبا (!

 .865 /864 :2 ،هقفلا لوصا ،يليحزلا- .92 :1 ،ريدقلا حتف ،يناكوشلا - .392 :1 ،رظانلا ةضور

 .267 :1 .عماجلا ةكرب نبا _)2

 .15 :3 ،ءايضلا ،ىيئاوعلا _(3
 .448 :14 راثآلا بابل ،يديعسوبلا _(4
 .363 /362 :1 عماجلا ةكرب نبا _(5
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 3. لكلدينالاوحيجيتلاذاهنجا :ثلاتلا باتلا

 هذه ام ةنيبلاب ارسفي ملو ،امهنيب ةمرحلا تعقو وأ "مارح هيلع هجوز وأ ،مارح
 حصي ىتح اهلوصأ ىلع ءايشألاف .ماكحألا هذه ين امهتداهشب دتعي مل \ةمرحلا
 قالطلاو ،تامرحلاو “تاراهطلا يف ءاوس ؛بير الو هيف كش ال امب اهلوحت

 .(ا)تاءاربلاو تايالولاو ،راهظلاو
 .ةءاربلاو ةيالولا لئاسم نم ريثك يف باحصتسالا ةدعاق تدسجت دقو =

 نم امهنم ملاظلا ري ملو ،هبحاص امهنم لك لتق نْيلوتم نيلجر نا ولف
 ةفرعم نم امهيف مدقت امب امهتيالو ىلع ءاضمإلاب انباحصأ لاقف ؟مولظملا

 كوكشلا اهليزت الو ،نونظم رماب ةيالولا كرت الو حالصلاو ىدهلا
 امهنم بيصملا انل نيبتي ىتح ةءاربلاو ةيالولا نم انلصأ ىلع نحنف .تاهبشلاو

 اذإ نيئعالتملا يف رمألا كلذكو .انع باغ ام ملع ةلل انفلكي ملو .ئطخملا نم
 .2)ةيالولا لهأ نم اناك

 :اهنم .ةماه ةيهقف دعاوق باحصتسالا قيبطت ىلع ىنبنا دقو
 .ةحابإلا ءايشألا يف لصألا ت

 .ةءاربلا ةمذلا يف لصألا ٥
 .كشلاب لوزي ال نيقيلا ت

 .03)هعورفو هقفلا لئاسم نم ريثكل طباوض يهو
 سيل» نأ .ماكحألا يف نيقيلا ةيمهأل ةحضاو ةروص رفعج نبا مسريو

 "نيقيلا دض كشلاو .ةمئاق ةجح الو مزال مكح كشلا نونظ يف ءرملا ىلع
 ناك ولو .هب عفتني ملو قحلا كرت لطابلا عبتا نمف قحلا دض لطابلا نأ امك

 ل نمو ،هب عفتني مل نيقيلا كرت نم كلذك .افراع هماكحألو افصاو قحلا ملاعمل

 .)اهريغ نيعب رصبي مل ،هنيعب رصبي ال نمك ،هريغ نيقيب عفتني مل هنيقيب عفتني

 .344 :1 .عماجلا ©رقعج نبا _(1

 .95 /94 :1 دعاوقلا ۔ىلاطيجلا۔.و0 /ظ19 شةنوزخملا فحتلا ،يتازملا _-)2

 باتك وهو .ةيهقفلا دعاوقلا حرش ثءاقرزلا دمحا :رظني ةيهقفلا دعاوقلا هذه حرش لوح _(3
 .هباب ف ماه

 .402 :1 .عماجلا رفعج نبا _(4
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 ءارقتسالا -4

 ضرعم يف هوركذ لب ،ليلدك ءارقتسالا نع ةيضابإلا ومدقتم ثدحتي م
 .ةلعلا كلاسم يف "ميسقتلاو ربسلا كلسم نايب

 نع ةرابع» هناب هافَرعو ،ةزجوم ةملك يحاورلاو يملاسلا هل درفأ امنيب

 لكل الماش مكحلا كلذ دجو اذإف ماكحألا نم مكح يف سنجلا دارفأ عبتت
 .١0«امامت سنجلا ىلع مكحلا كلذب عطق ،سنجلا كلذ دارفأ نم درف

 .صقان امإو لماك امإ اذهو
 نم درف هنع ذشي ال ثيحب سنجلا دارفأ عيمج لدتسملا ئرقتسي نأ لماكلاف

 ةروصلا كلت مكح نأ مكحيف ،اهيلع مكحلا بولطملا ةروصلا ريغ ،هدارفأ

 لك نأل ،ءامنلاب ةرجشلا ىلع مكحلاك ،سنجلا دارفأ نم اهتاوخأ رئاس مكحك
 .ومنت تاتابنلا

 ىصقأ دجيف الثم ضيحلا يف ءاسنلا تاداع بلغأ ئرقتسي نأك صقانلاو

 .ضيحلا ةدم ىصقأل امكح هذخايف ،مايأ ةرشع ىلع ديزي ال نهضيح

 .اقافتا ينظ ليلد وهو ،بلغألاب درفلا قاحلإب عونلا اذه ءاهقفلا يمسيو
 .(ا2صقانلاك ينظ ليقو 6يعطق ليلد وه ليقف ماتلا ءارقتسالا امأ

 يتلا فاصوألا عبتتب ىتْعُي ميسقتلاو ربسلا كلسم يف ءارقتسالا نأ رهظيو
 انه ءارقتسالا امأ .اهنيب نم بسانملا فصولا جارختساو ،ليلعتلل حلصت دق

 سفنب اهلثم دحاو درف ىلع مكحلل نيعم مكح يف سنجلا دارفأ عبتتب ىنعيف
 .مكحلا

 ىدؤت اهنأل ضرفب تسيل اهنأو ،رتولا ةالصب ءارقتسالل يلاَرَعلا لممو
 ىدؤت ال اهاندجوف ءارقتسالاب ةضورفملا تاولصلا انعبتت دقو .ةلحارلا ىلع
 .ةلحارلا ىلع ىدؤي ال ضرف لك نإ انلقف ،ةلحارلا ىلع

 حلصي الف صقانلا امأ ؤتايعطقلل حلاص ماتلا ءارقتسالا نأ ىلع صنو

 .(3نيقيلا نود نظلا ةبلغ ديفي هنأل تايهقفلل الإ

 .83 /82 :1 ،رهوجلا راثن ،يحاورلا-.184 /183 :2 ،ةعلط ، يملاسلا _(1
 .83 /82 :1 ،رهوجلا راثن ،يحاورلا-.184 /183 :2 ،ةعلط يملاسلا 2
 .52 /51 :1 ىفصتسملا ،يلاَرغلا _(3
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 "2 لكلدينالاوحيجزتلاذاهتجا:ثلائلا بآلا

 ناو هيواتف ف ءارقتسالاب ب ةيانعلا ريثك هنأ يمدكلا مامإلل يملاسلا بسنو

 .(!هتافنصم يف ثوثبم كلذ

 مامإلا ۔-5

 ؟لوسر ريغ نم فيلكتلا دابعلا ةلا مهلي نأ زوب له

 ذإ رر يبأ نب يحي ءايركز وبأ مهنمو كلذ ةيضابإلا ءاملع ضعب زاجأ

 وغ اَهَمفَأك ل :ةيآب لدتساو ،ءالقعلا عيمج ةلل :ل مهلي نا ناكمإب لاق
 م ورم مص

 .[8:سُمشلا] : اهلوقتو

 هرجري ناسنإلا بلقب لكوم كلم هنأب كلذ يناكلا لبع رامع وبأ رسفو

 هبلق يف ارون نوكي ىتح تاعاطلاب رمأيو .هلعف هيلع ركنيو يصاعملا نع
 .2)اهاوقت تو اهروجف كلذف

 ةعاطلا دبعلا مزال اذإف ملعت ريغب كردت مولعلا نإ ةيفوصلا تلاقو

 ةآرملاك مولعلا هيف تعبطنا ،قلخلا قئالعو ايندلا بئاوش نم هنهذ افصو

 .(ة)ةليقصلا

 رئاس نم ملعلا ةمئأ نم ريبك عمج لوق اذه نأ شُيقطا قاحسإ وبأ ركذو
 .ةيمكجلا تاضويفلاب هنع ربعي نم مهنمو . .ماهلإلا ملعب هنومسيو بهاذملا

 ةضايرلا لهأل اًبلاغ ةحيحص قئاقحو فاشكتسا نع جرخي ال اذه لكو

 ةنسو :نلا باتك نم ةدمتسم اهنأل . ةيعرشل مولعل ف تسيل اهنكل .ةيلقعل ا

 اقيقحتو امهف نيلماعلا ءاملعلا بلق ىلع نافرعلا ضيفي دقو .ةلل لوسر
 .)هلمأت ىندأل لئاسملا تاصيوعل اكاردإو

 :هلوقب يملاسلا هانع يذلا وه ىنعملا اذهو

 جلتخي هبلق يف يذلا باق ج لث دي ه ب ماهلإ هنمو
 ة)ةيفوصلا بهذمل فلاخ ةمصعلا مدعل ةجح سيلو

 .184 :2 ،ةعلط ©ىملاسلا _(1
 .101 ،تالاؤسلا ،ىفوُسلا _(2
 .114 /113 ،ديحوتلا ةمدقم حرش ،يخامشلا _3
 .114 /113 ،ديحوتلا ةمدقم حرش ،يجخاُمنشلا _(4
 .188 :2 }ةعلط ،يملاسلا _(5

620 
    

  



 ل دتللالا : ف لا لصفل 52 ١

 ناك نإو "يحولا نم عون هنأل .اقافتا ةجح وهف ايبن مهلملا كلذ ناك نإف

 .ةمصعلا مدعل ةجحب سيل هنأ حيحصلاف .يبن ريغ

 وهو هريغ نود مهلملا ىلع ةرصاق ةجح هنأ ىلإ ةيفوصلا ضعب بهذو
 .لهاجلا لهج اهب قيضي ةجح هلعج هنإف ،يمدكلا مامإلا بهذم ىضتقم
 .0العضاوملا ضعب يف اهب لمعلا اهبحاص مزلاو

 صنلا ةهجاوم يف ةيعرش ةجح ل اوربتعي مل ةيضابإلا نأ قحلاو
 .ةصاخ تالاح ىف صنلا بايغ دنع هيلإ نودمعي امنإو ىرخألا ةلدألاو

 .ةكرب نباو يمدكلا مامإلا اهنيب تالاحلا هذهو

 بوجوب ناسنإلا ىلع ةجحلا موقت امدنع هنأ ىلع صن يمدكلا ديعس وباف
 يذلا وهو ۔.اهئادأ ةيفيك هملعي نم ىلإ لصي نأ ردعتو ،هيلع ةتقؤم ةضيرف
 هيلع تماق اذإف ،اهتيدات مهلأ وأ ،هلقع يف نسح امك اهيدؤي هنإف ۔رّبعملاب هيمسي
 كسمتلاو هلقع يف نسح ام كرت هيلع بجو اهئادأ ةيفيكب ةيعرشلا ةجحلا

 .يعرشلا ليلدلا ىضتقمب
 ماكحاب هربخي نم دجي ال ،ةيئان ةريزج ف عطقنملا نع ركذف ةكرب نبا امأ

 6يعرشلا ربعملا دجمي نأ ىلإ "هلوانت هلقع ف حبق ام كرتي هنإف .مارحلاو لالحلا

 .")لوقعلا يف حيبق هماليإو هحبذ نأل ،حابملا ناويحلا لكأ كرتي دقف

 .ةفرعملل اردصم هدامتعا ىدمو لقعلا ةيجح يف جردنت روصلا هذهو

 .لوسرلا ربخو يعمسلا ليلدلا بايغ دنع ةصاخبو ،هب لالدتسالا لاجمو

 ل فلسلا نأ انيم ،عرشلا دورو دنع ماملإلا ة ةيجح مدع ةكرب نبا دكأو

 ال يتفتسملا نأو ،سايقلا نودمتعي اوناك لب ،نيمهلم مهتاداهتجا يف اونوكي
 يف نووتسي هيعدي ال نمو ماهلإلا يعدم نأو .مهلملا ريغ نم مهلملا ملعي

 .هتمهلأ ام اذه :هلوقب هيار ةحص ىلع دحاو لك يعدي ذإ ةجحلا

 قافألا ىفام هيرس : ىلاعت لاق ذإ ‘كلذ ريغب اندبعت نآرقلاو

 .[53:تلصف] : للا هن مهل يتي مح ح ح مميَمنأ ف 7

 جاتحا املو 8رابتعالاو رظنلا ذثدنع عفترال اماهلإ ملعلا نوكي نأ زاج ولف

 .188 :2 ةعلط .يملاسلا _1

 .1997 /1 /10 :خيراتب ةصاخ ةلباقم ،يليلخلا دمحأ _(2

 فا
    



 لكلدينالاوحيجرتلاذاهتجا :ثلاتلا باتلا

 .0ا)سايقلا ىلإ سانلا
 دس دق يحرلا بابو ،لقن ماهلإلا نأل .ماهلإلا يعدي نأ دحأل زوجي الو

 دعاوق ىلإ رظ هاعدا نمف .لقعلاب تبثي ال لقنلا قيرطو .ةلق لوسرلا ةافوب
 .كلذ يف ةجحلا وه عرشلا نأل ،هانددر اهفلاخ نإو ،لبف اهقفاو نإ ،عرشلا

 ام ىلع ،ناسحتسالا ىنعم داهتجالا لهأ ضعب دنع ماهلإلاب دصقي دقو

 .هترابع هنع رصقت دهتجملا نهذ يف حدقني ىنعم هنأب ناسحتسالا ريسفت يف درو

 ةقباطملا يهو ێربتعملا ناسحتسالا طباوض ىلع ءانب ةجح ذئدنع نوكيف

 .اقةيعرشلا دعاوقلل
 بايغ دنع ةصاخ تالاح يف الإ ،اليلد ماهلإلا نوربتعي ال ةيضانإلاف

 .ماكحألا هيلع ىنبث ال ماهوأ درجم ودغي لب ،ماهلإ الف عرشلا درو اذإو ۔عرشلا

.3 

 ةيهقفلا دعاوقلا :ثلاثلا ثحبلا

 ةيهقفلا ةدعاقلا موهفم :ديهمت

 .اهعوضوم تايئزج ىلع ةقبطنم ةيلك ةيضق يه ةدعاقلا
 .هقفلا نم ىتش باوبأ نم اعورف عمهت ةيهقفلا ةدعاقلاو

 .(4دحاو باب نم اعورف عمجيف طباضلا امأ
 ىلع هئاوتحاو ،ةيلوصأ دعاوق ىلع هئانبناب يمالسإلا هقفلا مستا دقو

 اهب ينغ ،باوبألا فلتخم نم لئاسملا عيرافت نم اريثك تعمج ةيهقف دعاوق
 اهنم رهتشا ،دعاوقلا هذه يف ةلقتسم تافلؤم اوثروأو ركبم دهع ذنم ءاهقفلا

 رئاظنلاو هابشألا و يطويسلل رئاظنلاو هابشألا بتكو ينارقلل قورفلا باتك
 ةلودلا اهتردصأ يتلا ةيلدعلا ماكحألا ةلجم ربتعت امك ءامهريغو ميجن نبال
 نمو ،ةدع حورش اهيلعو دعاوقلا هذه تعمج ىتلا رداصملا مهأ نم ثةينامثعلا

 باتكو ،ءاقرزلا دمحأل ةيهقفلا دعاوقلا حرش باتك ةرخأتملا عجارملا ىفوأ نيب

 .420 /418 :2 _( تاباوجلاو ريسلا :باتك نمض ) ةنزاوملا ةكرب نبا _(1

 .146 /145 :1 ،لامآلا جراعم ،يملاسلا _(2

 .188 :2 ،ةعلط ،ىملاسلا _(3
 .14 :1 ءةعلط "يملاسلا _(4
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 لآل دتالا :ىفالا لصفلا 22

 .(ا)ماعلا يهقفلا لخدملا ءاقرزلا ىفطصم هلجن

 هتاعوسوم يف ةرثانتملا دعاوقلا هذه دصري نمب يضابإلا هقفلا ظحي ملو

 سمشلا ةعلط حرش هباتك ةمتاخ يف راشأ يملاسلا نأ ريغ .نآلا ىتح ةيهقفلا
 :دعاوق ةسمخ ىلع هقفلا اونب مهريغو انباحصأ نم ءاهقفلا ءامدق نأ ىلإ

 ؛باحصتسالا نم عون وهو .هلثم نيقي الإ هليزي ال نيقيلا :ىلوألا =

 .اهضقني ال ةراهطلا يف كشلاف

 .تادابعلا يف ةينلا بوجو اهنمو .اهدصاقمب رومألا نأ :ةيناثلا =

 .فلتلاب هنامضو بوصغملا در بوجو هنمو .لازي ررضلا :ةثلاثلا =

 يف عمجلاو رصقلاو رطفلا زاوج هنمو .ريسيتلا بلجت ةقشملا :ةعبارلا =
 .رفسلا

 لئاسمو ،هرثكاو ضيحلا لقأ نايب هنمو .ةمكحم ةداعلا :ةسماخلا =
 .(2)فرعلا

 رداصملا ضعب نويلوصألا 2 اهيلعو ،ةيهقفلا دعاوقلا تاهمأ هذهو

 .دعاوقلا هذه ضعب وأ ،ةيهقف دعاوق نوكت نأ ودعت ال ىهو .ةيداهتجالا

 .كشلاب لوزي ال نيقيلا ؤلوألا ةدعاقلا هيف جردنت باحصتسالاف =

 دس ةدعاقو ‘ثعابلا ةيرظن اهنع عرفتت اهدصاقم رومألا ةدعاقو =
 . عئارذلا

 ةرورضلا ماكحاو صخرلا ماكحا اهنع عرفتت ريسيتلا بلجت ةقشملاو =
 .هاركإلاو

 .فرعلا ليلد اهيلع ىنب ةمكح ةداعلاو =
 .يضابإلا هقفلا يف اهرثأ نايبو ،دعاوقلا هذه ضعب لوانت يرورضلا نمو

 :اهنم راتخنو
 .طوحألاب ذخألا=4 .عئارذلاو ثعابلا=3 .ةرورضلاو ريسيتلا=2 .فرعلا=1

 باهولا دبع نب بوقعي روتكدلل "ةيهقفلا دعاوقلا" باتك :اضيأ ةثيدحلا تاساردلا نمو _(1
 :ل "ةيهقفلا دعاوقلا" باتك ،اضياو .م1988 /ه1408 .ضايرلا ،دشرلا ةبتكم .1ط .نيسحابلا
 .م1992 /ه1412 .قشمد ،ملقلا راد .2ط ،يوذنلا دمحأ يلع

 .191 :2 ةعلط ،يملاسلا _(2

    



 2 لكلدينالاو حيجرتلا ذاهتجا:ثلانلاباتلا

 فرعلا موهفم -1

 .مهنيب عاش لعف لك نم هيلع اوراسو سانلا هداتعا ام ةْعلا يف فرعلا

 دنع هريغ ردابتي الو ،ةعّللا هفلات ال صاخ ىنعم ىلع هقالطإ اوفراعت ظفل وأ
 .(!)ةيعامجلا ةداعلا ىنعمب وهو .هعامس

 ةهج نم سوفنلا يف رقتسا ام ةداعلاو فرعلا» :هلوقب ىفسنلا هفرع دقو

 .0ة»«لوبقلاب ةميلسلا عابطلا هتقلتو لوقعلا
 ةلدأ نم هودعو ءاروفوم ابيصن مالسإلا ءاهقف مامتها نم فرعلا لانو

 .ةيعرفلا لئاسملا نم ريثك يف هيلإ اومكتحاو "ماكحألا

 ل نإو ،مهيواتف نم ريثك يف فرعلا ىلع دامتعالا يف مهماهسإ ةيضابإللو

 صاخو ،يلعف فرعو يلوق فرع نم ؛هعاونأو فرعلا ميساقت ىلإ اوقرطتي

 بتك يف ماسقألا هذهب ةيفاو ةيانع اندجو امنيب .دسافو حيحصو .ماعو
 هذه يف اليصفت ةرفوتملا رداصملا يف دبن ملو.بهاذملا فلت ىدل لوصألا
 .مايألا لبقتسم يف ىرخأ تاباتك نع ثحبلا فشكي امبرو ؛ماسقألا

 ؛فرعلا يلمعلا بناجلا ىلع ابصنم ناك ةمدقتملا رداصملا هتنود يذلاو

 .دوقعلا ضعبو قالطلاو حاكنلاو روذنلاو ناميآلا لاجم يف هتاعارم

 6فرعلل ةيلمع تاقيبطت تنمضت ثةلقتسم ةلاسر ةكرب نبا صصخو

 حرش يلوصألا هباتك يف القتسم اثحبم يملاسلا هل درفي ملو .فراعتلا اهامس
 نأ يأ 8"ةمكحم ةداعلا" ةيهقفلا ةدعاقلا نمض هيلإ راشأ نإو .سْشثلا ةعلط

 لئاسمو ،هرثكأو ضيحلا لقأ نايب اهعورف نم ركذو .اهمكح عرشلا
 دعاوق نأ ىلع صن نإو ،لوُصآلا يسرك يف يبايسلا عينص وهو .اة)فراعتلا
 .(4ءارقتسالا ىلإ ةعجار فرعلا

 فرعلا تاقيبطت -

 .ءاهقفلا داهتجا نم ةدع تالاجم يف فرعلا دمتعا

 .828 :2 ،هقفلا لوصأ ،ىليحزلا _(1

 .828 :2 ،هقفلا لوصأ ،يليحزلا _2
 .191 :2 ةعلط يملاسلا _-3

 .358 ،لوُصآلا لوصف "يبايسلا نافلخ _(4
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 : 3 لآل دتنالا:نناتلالصقلا

 :ةاكولا ىف =

 مامإلا لئس دقف ،ةاكرلا قحتسي يذلا نيكسملا ديدحت يف فرعلا اومكح
 هتقفن يف ةنس توق هيفكي ام هدنع ناك نإ باجاف كلذ نع باهولا دبع

 نإو ،ةنكسملا ذخأ هل نوكي الو ،ريقفب سيل اذه نإف "هيلإ جاتحي امو هتوسكو
 .(!)اريقف وهو ةنكسملا ذخاي نأ هلف ةنس توق هدنع سيل ناك

 :نامآلا يف =

 ءامسألا قلعتو دصاقملاو تادارإلا ىلع نامآلا» نأ ييئوعلا صن
 .(2)(اهتايمسمب

 ضيب لكاب ثنحي ال ،اضيب لكأي ال فلح نم» نأ ةكرب نبا ركذو
 .جاجدلا ضيب ىلع مهدصاقمو مهتاداعو سانلا فرع نأل ؛كمسلا

 نإو ‘ثنح هنكسي ردم وأ رجح نم تيب لكف ؛اتيب نكسي ال فلح ولو
 اهيلإ دوصقملاو ةفورعملا تويبلا نأل ،ثنحي مل كلذ وحن وأ رعش نم اتيب نكس
 ملاو نتركل لوف انوبب نآرقلا يف اهتيمستل رابتعا الو ؛انركذ ام وه

 رَخَس ىلاوو وت امحل كمسلا ةيمست نآرقلا يف ذإ .[80:لحنلا] : امو

 افقس ءامسلا ةيمستو .[14:لحنلا] ه ايكرَط اًمَحَل ةتم أرذگحأتيل رحبلا

 َلَحَج ىزلا ظ اشارف ضرأل او .[32:ءايبنألا اًطرثتَت اًمّمَس ءامنلا َنَنَحَحَو

 قلعت عم ،تاداجلاو دصاقملا ىلع نامآلا امنإف .[22 :ةرقبلا] هاشرف صخلا كت

 .(3)(اهتايمسمب ءامسألا

 يف دعقي ال فلح ولو .ثنجي ال اًوسح هاسحف ءانبل برشي ال فلح نمو

 .(4)ثنحي ال هلجر نانب فارطأ ىلع سلجف .رادلا هذه
 :حاكنلا يف =

 له :لئس القف ،قادصلا ديدحت مدع يف فرعلا ىلإ رباج مامإلا دنتسا
 ٍ حلطصا ام الإ ؛هملعأ ال» :لاق .اهددح يأ ؟ اروهم ءاسنلل ة ىنلا ضرف

  

 .9 ةسوفن لئاسم باهولا دبع مامإلا _(1

 .14 :3 ،ءايضلا ،ىبئوَعلا _(2
 .90 /89 :2 عماجلا ،ةكرب نبا _(3
 .53 ،تاقلعملا باتك لوهجم _(4
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 م لآلدينالاوحيجرتلاذاهتجا:ثلالا باتلا ا

 .(!)(مهنيب سانلا هيلع

 لخدو .ةينالع اهحكن ةأرما لجرلا جوزت اذإ» :رفعج نبا عماج يفو =
 اونوكي مل نإو هتأرما اهنأ اودهشي نأ اهناربج عسي هنإف تام مث اهعم ماقأو

 ؛ةدالولا اونياعي مل نإو امهدلو هنأ اودهش دلو امهل ناك نإو ،حاكنلا اودهش

 .0ت)اةنسلا كرت هكرت نمف . ادب كلذ نم نودجي الو ،اذه ىلع سانلا رمأ نأل

 .ةنسلا تايضتقم نع الودع سانلا فراعتم نع لودعلا رفعج نبا ربتعاف
 .مهتافرصتو سانلا لاعفأ ىلع مكحلا يف اذه تربتعا اهنأل

 اودجي ملو" ©فرعلا ىلإ اعجار هرثكأو هلقأ لمحلا ةدم ديدحت اولعج امك =

 كلذلو &‘ة»اءاسنلا ةداع نم فرع امو "داهتجالا الإ ةنسلاو باتكلا يف ادح هل

 سيل» هنأ نوفلخ نبا ركذو .لاوقأ ىلع نينس عبسو نيتنس نيب هيف اوفلتخا
 دنع فرعلا هب عقو امو ،يأرلا يف داهتجالا الإ هيلع نوفقي صن عيمجلا دنع

 .(4)(اةفئاط لك

 :قالطلا ىف =

 .قلاط تناف كتحكن اذإ :اهكلمي ال ةأرمال لجر لاق اذإ» ااذه ىلعو =

 دقعلا ىلع عقي جيوزتلا لبق حاكنلا نأل ،قالطلا عقو جيوزتلا اهيلع دقع اذإف

 ةرح تناف هتمأل وأ ۔قلاط تنأف كتحكن اذإ:هتجوزل لاق ولو .ءطولا نود

 .(5)مهنيب فرعلاو سانلا دصاقم ىلع اذهو .عامجلا ىلع عقي اذه نإف

 "قالطلا هب عقي مل اتيم هب ءيجف ،ديز مدق ىتم قلاط تنأ اهل لاق نإو» =
 .هب ءيج لب .ئجي هنأل

 .قالطلا عقي مل اهرك لخدأف رادلا لخد نإ :اهل لاق نإ كلذكو =

 نع رثألا يفف ،تيم وهو هبرضف ،انالف برضأ مل نإ :اهل لاق نإو =
 مهريغو مدآ ينب نم تاومآلا برض نأ بجوي رظنلاو .ثنجي ال هنأ انباحصأ
 سانلا ناميأ نأل توملا دنع هنع لاز دق ةيرشبلا مكح نأو .برضب سيل

 .8 رباج مامإلا تاباوج نم = .22 _(خم) رباج باتك لديز نب رباج _.)1

 .84 :4 .عماجلا ،رقعج نبا _(2

 .26 /25 ةبوجأ ©نوفلخ نبا _(3

 .6 /25 ةبوجأ ،نوفلخ نبا _)4

 .172/171 :2 .عماجلا ةكرب نبا _(5
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 زا دتلحللا: ف لا لصفل :" ١

 هوركملا لاخدال برضلا نأ مهناميأ يف هب نودصقي امو . مهتاداعو مهفرع ىلع

 .0ا؛برضلا عم دجوي يذلا ملألاو بورضملا ىلع

 :عويبلا يف=
 مت يتلا ةلمعلاو عيبلا يف افلتخا نيلجر نع سوطام نب ناميلس لئس =

 ."دلبلا يف سانلا نيب يرجي ام ىلإ ناعجري :لاق عيبلا اهب
 ءايركز نب نارمع يبا نب فسوي لئس دقف ،ةاطاعملا عيب اوزاجأ امك =

 لاقف .رانيدب :لاقف ؟اذه مكب :لاقف \ةعلس يرتشي لجر ىلإ ءاج لجر نع
 .(ة)زئاج كلذ :لاقف .ةعلسلا ذخأو رانيدلا هاطعأف .كرانيد ذخ :هل

 نم لوآ وهو عوجرلا عيب زاجا ءايركز نب ىسوم نارمع ابأ نأ ركذو =
 .ارانيد نيعبراب عوجرلا عيب انانج هل عاب الجر نأ انغلبو .ةّييض ابل ا نم هزاجأ

 .هودرف ارانيد نيتس نانجلا يف مكاطعأ نإ» :هدالوأل لاق توملا هرضح املف
 .(4مكنانج اوكسمأ الإو

 .ءافولا عيبب ةيفنحلا هيلع حلطصا يذلا وه اذه لعلو
 ةارتلا قحب نيفرطلا ظافتحا ساسأ ىلع عيب ةروص يف يقيثوت دقع وهو)

 .(5)«نيضوعلا يف

 نأ عيبلاب ةّهَبَشو ،نهرو عيب نم جيزم هناب ءاقرزلا ىفطصم هرسفو
 سابتحا يضتقي هنإف نهرلا فالخب .ءافو عيبملا ءيشلا عفانم كلمي يرتشملا
 .فرصت لك نع نوهرملا لاملا

 هتيكلم لقن الو عيبملا كالهتسا قح كلمي ال يرتشملا نإف نهرلاب ههبش اما
 هظفح هيلع بجي لب ،هيف دحأل ىنيع قح ءاشنإ الو هنهر الو ،دحأ ىلإ

 ةر ىتم عئابلا ىلإ ءافولاب عيبملا درب مزلم يرتشملا نإف ؤكلذ قوفو .هتنايصو

 .169 /168 :2 ،عماجلا ،ةكرب نبا (1
 .94 ، تاقلعملا باتك لوهجم 2

 .43 ‘تاقلعملا باتك لوهجم _(3
 .43 تاقلعملا باتك لوهجم _(4
 لخدملا ،ءاقرزلا ىفطصم :باتك نم .396-403 /و /118-119 .ةيلدعلا ماكحألا ةلجم _(5
 .544 :1 ،ماعلا يهقفلا

    

  

 



 2 لالدينالاو حيجرتلا ذاهتجا:كلاقلا الا 3.

 .(!عويبلا نم عونلا اذه هب يمّس يذلا "ءافولا" ىنعم وهو نمثلا هيلإ اذه

 :ناذئتسالا ىف =

 ذإ ،اهلهأ نم نذإ نود قاوسألا يف نوكت ىتلا فرغلا لوخد اوزاجأ =

 اهلوخد نم سأنلا فراعت ام ىلإ ادانتسا ؛ةحارتسالاو لكألل اهيلإ سانلا يواي
 مهتزاجإل فراعت ليللا يف سيل ذإ ؛الف ليللا يف امأ .راهنلا يف نذإ نودب

 .هيلع اوفراعتي نأ الإ كلذ

 اهلهأ ةحابإ نم سفنلا هفرعت امو ©فراعتلا وه همدعو زاوجلا هجوف

 .(ا2}_كلذل

 :اياصولا يف =

 الو ,نه جاوزأ ال نمم ءاسنلل وهف 6هتبارق نم لمارالل لجر ىصوآ ول د
 ةماعلا مهفرعت نيذلا لمارألا نأل لاجرلا نم لمارألا ةيصولا هذه يف لخدي

 .ة)لاجرلا نود ءاسنلا مه اهتيمست ىلإ نودصقيو

 . هاركالاو ةرورضلاو ريسيتلا -2

 :ةرورضلاو ريسيتلا -
 ءاهقفلا نيب رهتشاو .ةرورضلا لاح ةاعارمو ريسيتلا عرشلا دعاوق نم

 .ريسيتلا بلجت ةقشملا :ةدعاق

 بر :ىلاعت هلوق اهنم ةريثك ةلدأب ةدعاقلا هذه ينًالجراولا دهشتساو
 ہسر صم و وهےصے . ے۔ ص س ے رم

 هت هَمَلَمح امك ار ارضإ انلع لمحت الو 7 ٤ اطَتَأ ل ايت نإ ١ آم دح اوت

 نيبناجلا دحأ ىلإ ليمت اهوا ارف ةعي ةعيرشلا سافن . اورظن ريسفتلا لهأ نأو .[286 :ةرقبلا هه ۔هياتك ةا ال اماين الور متك نم كيز لع

 ديرت ه الو َرَنُمْلَا مي 7 هللا درل :كنق ةلأ لاق .رسعلا نود رسيلا وهو
 ے س سو .[ 1 و 7

 ننفالآ 7 7 فخ ن هلأ رد ري ئ:لاقو .[185 :ةرقبلا] 4 رتشلا م هكي

 راتخا الإ نيرمأ نيب ريخ ام ت نذا لوسر ناكو .[28:ءاسنلا] : اًميِمَس

 .544 :1 ،ماعلا يهقفلا لخدملا ءاقرزلا دمحا ىفطصم ۔_(1
 .366 /365 دييقتلا ةكرب نبا _(2
 .569 :2 عماجلا ةكرب نبا -3

    



 زا دتلللا :ىناتلا لصفلا 7

 هركيو ،اهنع فيفختلاو هما حالصإ يف بغار ة نلأ لوسرو .0ادامهرسيا
 هب ديريو .‘2)اةقحقحلا ريسلا رش» :لاقو .هيف ةينابهرلاو نيدلا يف عطنتلا

 هصرحو مهيلع هتمحرو مهب هتفارلو .0ة)اىقبأ ارهظ الو عطق اضرأ ال تبنملا

 مةكيشنأ ني كرثر مك تلل :هلوق لاعت ةللأ لزنا مهيل
 ؛ حت ثور ےبييزُملاي مكتتعت شيرع رتنع ام هع ةزع
 .[128:ةبوتلا]

 .ميركلا يبلا ةريس يف ةمحرلا تافص انيم ةيآلا هذه ينالجراولا حرشو
 ةيصعم يف دابعلل صخري ال يذلا ملاعلا ملاعلا نأ» رفعج نبا ررقيو

 .نتنا ة ةمحر نم مهسيؤي الو .اانل

 باوبأ نم ريثك يف ءاهقفلا تاداهتجا يف تلجت ريسيتلا بلجت ةقشملا ةدعاقو
 .هقفلا

 سمشلا يف كرئ اذإ هنأ سجن ءامب نجع اذإ رمتلا نع مهلوق كلذ نم =
 ىلإ غلبي ال هنأل ،هتراهط كلتف» ،سجنلا ةبوطر هنع لوزتو فجي ىتح ةراحلا

 لوزت تارورضلا دنعو .مالسإلا يف رارض الو ررض الو ،ةرضمب الإ هلسغ

1 

 .ةشئاع نع ننسلا باحصاو ملسمو يراخبلا هجرخأ _(1

 .6416: ثيدح فلا تامرحل ماقتنالاو دودحلا ةماقإ باب دودحلا باتك يراخبلا حبحص

 .4398: ثيدح ثحابملا نم هرايتخاو ماثآلل ه هتدعابم باب لئاضفلا باتك ملسم حيحص

 .4174:ثيدح رمألا ف زواجتلا يف باب بدألا باتك دواد يبا ننس

 .8884:ثيدح هتجوز لجرلا برض ،ءاسنلا ةرشع باتك ،يئاسنلل ىربكلا ننسلا

 هللا هرمأ ام باب 5 هللا لوسر هب صخ ام باوبأ عامج .حاكنلا باتك "يقهيبلل ىربكلا ننسلا

 .12430:ثيدح يه يتلاب عفدي نأ نم هب ىلاعت

 .عوضوم وأ فيعض وهو ؛ميعن وباو يقهيبلا هجرخأ _(2

 .3718:ثيدح .ةدابعلا يف دصقلا ،ىقهيبلل ناميإلا بعش

 .6671:ثيدح ينهجلا دبعم "ميملا فرح "يناهبصألا ميعن يبأل ةباحصلا ةفرعم
 .132ص 510ج .28658ثيدح "لامعلا زنك يدنهلا

 لصي الو "هتباد كلهيف ،ريسملل الاجعتسا ةلفاقلا نع عطقنملا هب ىنعي .ريهش يبرع لثم ۔_(3

 .بوكرملا ىلع ىقبأ وه الو ،دارملا كردأ وه الف ناتراسخلا هيلع تعمتجا لب .دوصقملا ناكملا لإ

 .اهلك رومألا يف ةلجعلا ةبقاع كلتو

 .223 ،ينالدبأآلا باوج .ينالجراولا )4
 .40 :1 عماجلا رفعج نبا _(5
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 7 لكلدينالاوحيجتلاذاهنجا:ثلاتلاباتل

 .0رارطضالا ريغ رايتخالاو .ةعس قيضلا لدبتيو ماكحألا

 هبايث ىقوتيو ادعاق يلصي هنإف ،عطقني ملو همد أقري ملف فعر نمو =

 ةضاحتسملا ىلع اسايق ،نيتالصلا نيب عمجلا هيزجيو .سجنلا اهبيصي نأ

 .0ة)ريسيتلاو صخرلا حيبت يتلا ةقشملا عماجب رفاسملاو

 لستغيل جلثلا اهب يمحي اران دجي ال ،ةجلثم ضراب ةبانج هتباصأ نمو =
 راسيإلاو ،لستخيف ءاملا دجي ىتح هيفكي ديعصلا» :ديز نب رباج هنع لاق .هب
 .(3)اراسعإلا نم ةلا ىلإ بحأ

 ةفاخم لوزنلا بكارلا عطتسي مل اذإ اذإ ،ودعلا ةهباجمو برحلا لاح يفو =

 لجرلا يلصي كلذكو .ههجو ناك ثيح ريسي وهو هتباد ىلع ىلص ودعلا

 ىلع :نلأ ريسيت نم كلذف .بلطلا فاخ اذإ ههجو ناك ثيح .امئاقوأ ايشام

 .(4)هدابع

 نسح رطفلاو ،هيلع ردق نمل لضفأ ةديبع وبأ هاري ،رفسلا يف موصلاو =

 .(5)هوركم هنإف ةقشم موصلا امأو .ليمج

 رْعَسُمْلا وه هللا نإ » :لاقو ريعستلا نع ةث يبنلا ىهن ،ريعستلا يفو =
 سانلا ىلع دحأ رّغسي نأ ربخلا اذهل زوجي الف .ا6قزارلا طسابلا ضباقلا

 .هريغ وأ ناك امامإ مهسوفن بيط ريغب اهعيب ىلع مهربجي نأ الو ،مهلاوما

 مامإلل زاج ،ماعطلا ىلإ ةجاحلا نم ةرورضلا لاح نم سانلا غلب اذإ نكلو
 نم الدع نوكي يذلا نمثلاب مهيديأ يف ام عيبب ماعطلا باحصا ذخأي نا

 .298 :1 .عماجلا رفعج نبا _(1

 .418 /417 :1 .عماجلا ةكرب نبا _(2

 .5 رباج مامإلا تاباوج نم = .1 رباج باتك ديز نب رباج _3

 .39 رباج مامإلا تاباوج نم = .2 ،رباج باتك ديز نب رباج _)4

 .278 :1 ثةنودملا ،ىناسارخلا _(5

 .كلام نب سنأ نع ننسلا باحصأ هجرخأ 6

 .3011:ثيدح ريعستلا ف باب ۔ةراجإلا باوبأ عويبلا باتك ؤدواد يبا ننس

 .2197:ثيدح ،رعسي نآ هرك نم باب ‘تاراجتلا باتك هجام نبا ننس

 هللا لوسر نع عويبلا باوبأ .انق هنلا لوسر نع زئانجلا باوبأ حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس

 .1272:ثيدح ێريعستلا يف ءاج ام باب !زف

    



 لال دتحللا: ن ا لصفل 3 ١

 .(!ا)كلذ ىلع مهربجيو هتميق

 ةنينأمط اهانبم لب .نيقيلا ىلع ءانب تسيل اهلك ةبيغلاو دقفلا ماكحاو =
 مهلاومأ مسقئو كلذب مكحيف بئاغلاو دوقفملا تومب نظلا ةبلغو سفنلا

 جرح سانلا ىلع لخدل كلذ الولو .ةرورضلل كلذو .مهجاوزأ نيبئو

 .(2) [78: جحلا جر جرح ني دلا ن فك اع لَكَجاَمَو ال ،ةقشمو

 لمج ه -

 .رايتخالا اهعم فلكملا دقفي يتلا ىوصقلا ةرورضلا لاح ةقشملا غلبت دق

 .هاركإلا دح لخديو

 رابتعاو "حلاصملا ضعبب ةيحضتلا ىلإ ئجلئ يتلا هاركإلا روص نمو
 هللاب رفكلا ىلع ادحأ رافكلا وأ ةربابجلا ضعب هَركأ اذإ ام كلذ يف تايولوألا
 ملاظلا اذه ققحي نأ هنظ ىلع بلغ نإف .لتقلاب ددهو ،رفكلا بيوصت وأ

 نب رامعب اًّيسأت هبلقب كلذ هركيو ،هناسلب دارأ ام هل رهظي نأ هل زاج هديدهت

 .نآرقلا نم اهيف لزن امو ،ةروهشملا هتصقو ؤرساي
 فاخ وأ سفن فلت ىلإ يدؤي اديدش ابرض هبرضي نأ فاخ نإ كلذكو

 .هناسلب دارأ ام هل رهظي نأ هلف ،هلايعو هسفن رضي امب هلام ذخأي نأ

 سيلو هل ةصخر الف .هنم ذخؤي ام هرضي الو .ريثك لام هل ناك نإ امأ

 .(ة)لاملا لجأل رفكلا بوصي نأ هل
 ةلئاغ اهب ري و ،ةيقتلا اهيف زوجت ةريثك اروص دمحأ سابعلا وبأ ددعو =

 ةيالوو ،قحلا لاطبإو ،لطابلا قيقحتو ،نينثا نيهلا لوق ىلع هاركإلاك» ،تومل
 ،هلهأ نع هيفن وأ ،هلهأ ريغل بسنلا تابثإو نيملسملا نم ةءاربلاو ،نيرفاكلا

 .هبحاص نع هراكنإو ،هبحاص ريغل لاملا تابثإو .اهتابثإو ةيجوزلا راكنإو

 هذهف .هلطبأ ن نم مهنمو هزوج نم مهنمف ؛فالتخا ناَنضَمَر راهن ف عامجلا يفو

 تام نإف روذعم وهف ةلل ةصخرب ذخأ نإ ريخ وهف ،اهانركذ تلا هوجرلا

 .604 :2 .عماجلا ةكرب نبا _)1

 .37 فراعتلا ةكرب نبا _2

 .190 /189 :1 عماجلا ةكرب نبا _3
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 ر لكلدينالاوحيجيتلاذاهنجا :ثلاتلا بآلا
 (!!روجام وهف هنيد ىلع

 يهو ،توملا ىلإ تدأ ولو ةيقتلا اهيف زوبحت ال يتلا هوجولا» ددحو=

 نود امو .ناك نم انئاك ،اهلك مدآ ينب نم اهلتق ةلأ مرح يتلا سفنلا لتق
 داسفلاو ،ةيدعتلاب سانلا لاومأ لكأو داسفلاو برضلاو حورجلا نم سفنلا

 ةداهشو ‘تانصحملا فذقو ،لاومألاو سفنألا يف سسجتلاو ،هلح ريغ نم اهيف

 برشو هايإ هسابل ءاطعإو ودعلل حالسلا ءاقلإو ،قح ريغب ىوتفلاو ،روزلا
 نيب فالتخا هيف نوكي يذلا سجنلا عيمجو .مدآ ىنب راذقا لكأو ،رومخلا

 .02)«هلك اذه نم ائيش لعفي الو تومي هنإف ؛هسجن يف ءاملعلا

 دصاقملا نم سفنلا ظفحف ؛تايولوألا بيترتل طباوض جذامنلا هذه يفو
 ،ةئيرب سفنب ةيحضتلاب هسفن . يجني نأ دحأل زوجي ال نكلو .عراشلل ىركلا

 ةلأ دبع نكت الو لوتقملا الل ةنأ دبع نكا :هلوقب ةث لوسرلا هددح ام وهو

 ةلتاقلا

 ةيوقتو .قحلا ريغب ىوتفلا ةمرحو ‘تانصحملا ضارعأ ظفح كلذكو

 ةمدقم اهنأل .ناسنإلا سفن ظفح ةججب حابتسئ ال اهلك هذهف .حالسلاب ودعلا
 ناسنإ ةحلصم نم ىلوأ اذهو .عمتجملل ماعلا حلاصلاب اهساسمل رابتعالا يف

 .اديهش هبر ىلإ بهذيو ربصيف لتقلاب دذهي دحاو
 نوكي ثيح روصلا هذه ضعب يف صيخرتلا ىلإ ةكرب نبا بهذ دقو

 سيل ذإ ،هزاوج مدع ىلع قفتم لتقلا نأل ،لتقلا نود لعف ىلع هاركإلا
 كلذلو ؛اهنود امب اهيدفي نكلو هريغ سفن قاهزإب هسفن يدفي نأ ناسنإلل

 .143 _(طم)= .ظ3 _(خم)= ةلأسم يبا باتك دمحا سابعلا وبأ _(1

 .144 /143 _(طم)= .ظ63 _(خم)= .ةلاسم يبا باتك دمحا سابعلا وبأ _(2
 .ةبراقتم ظافلأب ةبيش يبا نباو دمحأو مكاحلا هجرخأ _(3

 يدعب نوكيس هنإ ، دلاخ اي : ه هنلا لوسر يل لاق : لاق ، ةطفرع نب دلاخ نع» :مكاحلا ظفلو
 .'لعفاف لتاقلا ال لوتقملا هنلا دبع نوكت نأ تعطتسا نإف ، فالتخاو نتفو ثادحأ

 .8660:ثيدح ،ةناوع يبأ ثيدح امأ ،محالملاو نتفلا باتك .مكاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا

 .'لتاقلا هللا دبع نكت الو 5 لاق الإ هملعأ الو : بويأ لاق ، لوتقملا هنلا دبع نكف ...» :دمحأ ظفلو

 .20588:ثيدح ء ىنلا نع ترآلا نب بابخ ثيدح ،نييرصبلا دنسم لوآ ،لبنح نب دمحأ دنسم

 .36743:ثيدح ،اهنع ذوعتو ةنتفلا يف جورخلا هرك نم نتفلا باتك ،ةبيش يبأ نبا فنصم
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 لآل دنالا :يناتلا لصفلا 2

 لتقلا هسفن ىلع فاخ نإ ؛تانصحملا فذقو ةتيملا لكأو رمخلا برش زاجأ

 .0ا)>كالهلا ىلإ يدؤملا ديدشلا برضلاوأ

 ين حدقلاو ،رارطضالا دنع تانصحملا فذق متزجأ ملو :لاق نإفا

 يف لوقلا كلذكو نهيلع بذك وه تانصحملا فذق نإ :هل ليق ؟نيملسملا

 دنع هركذ لج 61 حبا دتو ؤبذك وه ؤههبشي الو هيف سيل امب نمزلل
 ے 2 مم م

 نم الإ :هنميإ دعب نم هللب رمك نم 3 :هلوقل بذكلا رارطضالا

 وهو ،لاحلا هذه يف هَرَدَعَف .[106:لحنلا] ه ننكيإلآي نيمظم هيلو هرأ

 .ىلاعت ذلا ىلع بذك هنأل بذكلا مظعأ اذهو ثةثالث ثلاث اانل ةنا ن نإ :لوقي

 :لوقي نأ ضيراعملا نمو ،ضيراعملا فرعي مل اذإ رسيأ نيملسملا ىلع بذكلاف

 ،ةفصلا هذه هيف دمحم همسا اصخش دصقي وهو .ةلا ىلع بذكي ادمحم نإ

 .2 51 لوسر سيلو

 هنألو ءاهانحضوأ ىتلا ةلعلل ،عناملا يارلا وه احجار انل ودبي يذلاو

 .ةحماسملا اهانبم ةلأ قوقح ذإ ؛دابعلا قح يف حماستي ال ام ةلا قح يف حماستي

 هللاو .قرافلا عم سايق رفكلا ىلع سايقلاف .ةححاشملا اهانبم دابعلا قوقحو
 . ملعأ

 نأل ؛كلذ هل زوجي ال :ليق ،لتقلاب ديدهتلاو ىنزلا ىلع هاركإلا لاح يفو
 ةأرملا تناك نإو .هسفن ييحيل هريغ ملظي نأ هل سيلف ةأرملل ملظ ىنزلا

 .ةللا دنع ميظعلا مثإلاو راعلا نم اهقحلي امل اضيأ هل زجي مل ؤكلذب ةيضار

 ال 6هب اهل اضرلا : لعجي مل امب اهاضرف .هب ىضرت ناب اهل نذأي مل ةلأ نأل

 ليتقلا يضرف ،لجر لتق ىلع رابج ههركأ ول امك ؛اهل هنم ملظ ريغ ريصي
 هل رابتعا ال هاضرو كلذ هل زجي ل هاركالا نم هصلخيل

 .لجرلاك تسيلو ءاهحراوج كسمُلف ،ىنزلا ىلع ةأرملا تهركأ اذإ امأ
 سيلو تعاطتسا ام هغفدتلو ،هعواطت ال نأ يهف اهلعف امآو هنم لعفلا نأل

 اورهقو اوبلغ اميف دابعلا ذخاؤي نأ نم ملحأ هللاو .(ة)لجرلا ليبسك اهليبس

 .191 :1 عماجلا ءةكرب نبا _(1
 .192 /191 :1 ،عماجلا ةكرب نبا _(2
 .193 :1 .عماجلا ةكرب نبا )3

633 
     



 3 لكلدينالاوحيجزتلاذاهتجا:ثلاتلا بانلا

 .0داهيلع اوهركأ يتلا ةعماجملا يف ةوهشلا نم نوعنتمي الو .هيلع
 اهقارف ىباو ،ثكلذ دحجف اثالث اهجوز اهقلط م ةأرملا هذهب هيبشو =

 هنْمَتْلف اهسبح نإو .هلك اهلامب هنم دتفتْلو ،هعم ميقت الو ناطلسلا ىلإ هغارف
 دقف كلذ دعب تبلغ نإف ،امارح اهاطي هعدت الو ‘تعاطتسا ام اهسفن نم

 .اهيلع الو تدهتجا

 ىلع ردقت مل نإ ،لتقلاب ولو هرضت نأ اهل نأ ىلإ شُيقطا خيشلا بهذو
 .02)لتقلاب الإ هعفد

 نأ هل زجي مل \عورشم ببس نود هتجوز قالط ىلع هاوبأ ههركأ نمو =
 يف ءاجو .لالحلا ضغبأ وه لب ،فورعملا نم سيل اهقالط نأل 5امهعيطي

 ةبصعم يف قولخمل ةعاط الو ،ريغلاب رارضإ هيف ذإ ؛ةادج هوركم هنا ثيدحلا
 [ .قلاخلا

 للا رما تفلاخو ،ةيصعمب كلذ تقحتسا دقو اهقالطب هارمأ نإ اما

 .(4)ةعاطلا الإ ذئنيح هل زوجي الف ءاهسفن يف هتناخو

 عئارذلا 7 ثعابلا -3

 ىلع مكحلل ارايعم ثعابلا رابتعا يف "اهدصاقمب رومألا" :ةدعاق تدسجت

 وأ ةحصلاب تافرصتلا نم ريثك ىلعو ،عنملا وأ زاوجلاب لاعفألا نم ريثك

 تاينلاب لامعألا امتإ» ظ تنلا لوسر ثيدح ةدعاقلا هذه دنتسمو .نالطبلا

 .89 _(طم)= .ظ3 _(خم)= ةسوفن لئاسم باهرلا دبع مامإلا _۔)1

 .81 :2 ،ةنودملا ،يناسارخلا 2

 .رمع نب هللا دبع نع دواد وبأو يقهيبلاو ةجام نبا هجرخأ _(3

 ."قلطلا هللا ىلإ لالحلا رضأ اق هللا لوسر لاق لاق َرَمُع نب ; هللا دْبَع رَع» ثيدحلا صن
 2014:ثيدح ديعس نب ديوس انثدح باب ؤقالطلا باتك هجام نبا ننس
 .13921:ثيدح قالطلا ةيهارك ف ءاج ام باب قالطلاو علخلا باتك ©يقهيبلل ىركلا ننسلا

 قالطلا ةيهارك يف باب ،قالطلا باوبأ عيرفت باوبأ ،قالطلا باتك ؤدواد يبا ننس

 .1876: ثيدح

 .82 :2 ةنودملا ۔يناسارخلا _(4

    



 آل دنالا : ف كا لصفلا 72

 .0!«ىون ام ئرما لكل امنإو

 نع ضئارفلا زيمتت اهبو .تادابعلاو تاداعلا نيب لصيفلا يه ةينلاف

 ةيصعم الو ةعاط ىلع لدت ال لعفلا ةروصف .ءاضقلا نع ءادألاو ©لفاونلا

 انل :اولاق نيذلا هنلا حدم دقو .ةينلا هيلإ تفيضأ اذإ كلذك ريصي امنإو

 تروئفنُي لأو نم رخآ اقيرف مذو .[9:ناسنإلا] ةهآ هول ركني
 ةديمحلا مهتينل حدملا نولوألا قحتساف (ة[38:ءاسلاز :4 اتلا ةاعر ممملرمأ
 نكلو ،قافنإلا وه دحاو لعفلاو مهدصقم ءوسل مذلا نورخآلا لانو

 .اياونلا فالتخال ماكحألا تفلتخا

 نم فلسأ نمفا» .ةينلا ببسب ةيصعم ىلإ ةعاط نم لعفلا ريغتي دق لب
 بصغ نمو .ةيدعت تبلقنا ةلماعم هذهف ،هل هدري آلأ ةينلا دقع مث ںالام لجر
 .(ة»اةلماعم تبلقنا ةيدعت هذهف ،هل هدري نأ ةينلا دقعو بات مث لجرل الام

 هدابع اهب ةلإ دبعت ةدابع اهنأ نوملسملا عمجأ ةيونعملا تاراهطلا يفو =

 .دصقلا نع ايراع لعفلا هزْجُي : ملو ءاعيطم اهلعاف نبكي , الإو {ةينب الإ زوجت الف

 (4) [5:ةنيبلا] : امتح َنَدل هل ديصل هلآ اودبع ر ار و 17 . :ىلاعت هلوقل

 هقحلي شطع نم هلمعتسا نإ هسفن ىلع فاخي ءام ناسنإ دنع ناك اذإو =

 نإف .ةراهطلل هلمعتسي نأ هل لجي الف {ةًالئصلاب رمأ دقو ؤثرْخُم وهو هفلتُيف

 (5)هبرل ايصاع ناك كلذل هلمعتسا

 لوسرلا هيلع بظاوو نآرقلا هب درو مكح ءوضولا ءاضعأ بيترتو =

 هيلع ضقن الف هيدي لبف هيلجر وأ اههجو لبق هيلجر لسغ مدق نمف ش

 لوسر ةنس نع ةبغرو ةفلاخملا دصق كلذ لعف نإ امأو .ةنسلل افالخ دري ي مل ام

 .ا6عئيسلا هدصقو هراتهتسال 5ةءاربلل ضرعت دقف لو ةنذل

 .هجيرخت قبس _(!
 .265 /264 :1 ،عماجلا ،ةكرب نبا _(2
 .88 ،تاقلعملا باتك ،لوهجم 3
 .264 :1 .عماجلا ةكرب نبا _)4

 .276 :1 ،عماجلا ،ةكرب نبا (؟
 .381 :1 .362 /358 :1 ،عماجلا رفعج نبا _(6
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 2 لالدينالاو حيجرتلا ذاهتجا:ثلاثلا بالا

 زجع نإف ،ةباثإلا ىلع هل ىدهملا ردق اذإ ،اهلوبق زئاج باوثلل ةيدهلاو =
 الو هعفن نوجري ماوقأ هيلإ يدهي هنأ ارباج لجر لأس دقف ؛هل َلحئ م

 كلذل كل نودهي امنإ مهنإف ؛ةيده مهنم لبقت ال» :لاقف اعفن مهل عيطتسي
 .ةنامأ هيلع تنأ ام ىلع تنمتؤأ امنإ كنإف .ةنايخ ريصت كلذ لعفت مل ىتمف

 .ا؛كلذب ساب الف ،ائيش كتنامأ رضي مل هتعنص افورعم كل نودهي موق اماف
 .ايادهلا هذه ميدقت ىلع ثعابلا فالتخاب مكحلا فلتخاف

 .صاصقلاو تايدعتلا باب يف ثعابلا رابتعا دسجت امك =

 مهوتي ال ام عيمجب برض نم ىلع صاصقلاب اومكح مهنأ كلذ نم =
 ولو ،ربتعملا وه انه دصقلا نأل» لتقلا ىلإ ىداف ةيدعتلاب ادمعتم لتقلا هنم

 .ةداعلا يف فدهلا ىلإ يدؤت ال ةليسولا تناك
 . مثإل او ةيدلا هيلع بجوأو صاصقلا هنع طح مهضعبو

 لتقلا ىلإ يدؤت ةليسو لمعتسا نم ىلع صاصقلا مكح اوممع امك =
 ىلع حضاو ليلد ةليسولا نأل .لتقلا دصقي مل ولو سدسملاو فيسلاك ،ةداع

 .دصقلا
 لثم كلذو هيلإ دصقلا هعم رهظي ملو ،ةداع لتقلل لمعتسي ال ام اماو =

 مثإلا هيلع ناك لتقلا ىلإ ىدأ اذإف كلذ هبشأ ام وأ لجرلاب وأ ديلاب برضلا
 .(2)هيلع صاصق الو ،نامضلاو

 هكرت وأ ،هنَعَسَل ىتح برقعلا وأ 5هلَتَق ىتح ةّيَحْلِل هكرت ول كلذكو =
 .ةيدلا هيلع نماض وهف ؛تامف مسلا لكأي هكرت وأ ؤكله ىتح رحلا وأ دربلل

 .(ة)هديب ةميرجلا رشابي مل هنأل ،هيلع صاصق الو
 هقفلا ةيمهأ انل يلجئ اهماكحأو لتقلا روصل ةديدع ليصافت ةمثو

 .ةعيرشلا دصاقم تايربك نم ىهو .سفنلا ظفح ىلع صرحلاو ‘ثعاوبلاب
 ثاريملا توبثب مكحلا ثعابلا رابتعا ىلع ىنبملا داهتجالا جذامن نمو

 عماجب "ثاريملا نم لتاقلا نامرح ىلع اسايق ؛توملا ضرم يف اثالث ةقلطملل

 .34 رباج مامإلا لئاسر ديز نب رباج _)1

 .ظ2 ،حاولألا باتك ،دمحأ سابعلا وبأ _(2
 .168 /167 _(طم) = .و76 /ظ75 _(خم)= ثةلأسم يبأ باتك ،دمحا سابعلا وبأ _(3
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 لآل دتنالا:ناتلا لصتا :3

 هضراعف ؛دساف ضرغل مرحم لعف لتقلاو روكذملا قيلطتلا نم دحاو لك نا

 .هدصق ضيقنب ءاهقفلا

 يف اهجوز ةافو تناك نإ ةقلطملل تباث ثاريملا نأ ةيضابإلا يأر اذهو

 نأل ؛ةافو ةدع ال قالط ةدع دتعتو هثرتف ،اثالث قالطلا ناكولو .اهتدع

 رارضإلا ىلإ دصقلا مدع نيبت نإ امأ .لازي ررضلاو سرارضإ ضرملا يف قالطلا
 هذه يف بهاذملا ءاهقفلو .(اداهقالط يه بلطت نأك كلذو ،ثرت ال اهنإف

 يف قلطملا يفوت نإ توملا ضرم يف ةتوتبملا ثرو نم مهنمف ،ليصفت ةيضقلا
 ولو اهثرو نم مهنمو ،جوزتت مل ام ةدعلا دعب ولو اهثرو نم مهنمو ثةدعلا
 .(2). تجوزت

 عئارذلا دس -

 نويلوصألا اهلمعتسا ةدعاق وه لب ،ماكحألل اردصم عئارذلا دس سيل
 مجسنت ىتح .عرشلا دصاقم نم اهومهلتسا 00ة)مهتاداهتجا ف ءاهقفلاو

 تذختا اذإو .فادها نم هلجا نم تعرش ام ققحتو "اهتاياغ عم ماكحألا

 لصألا يف تناك ولو ؛عنملاو لاطبإلاب اهيلع مكح عورشم ريغ فدهف ةليسو
 .ةمرحلا ةليسولاب ةحابملا ةياغلا ىلإ لصوتي ال امك ةحابم

 لوصألا نم لصألا اذهو .عئارذلا دسب زيمتم مامتها اضيأ ةيكلامللو
 ،ةيعدرلا هتاءارجإو ثةيئاقولا هتسايسب هيف رمع فرغ دقف ةحضاولا ةيرمعلا

 .(ه)دسافملا ءردو حلاصملا ظفح يف عراشلا دوصقم ةياعر هوجو نم هجو هنأل

 .144 /143 :2 }ةعلط ،يملاسلا- .497 :7 لينلا حرش ،شيفطا :رظني _(1

 .ةدعلا يف يهو اهقلطم تام اذإ ثرت توملا ضرم يف انئاب اقالط ةقلطملا نأ ةيفنحلا ىري 2

 .جوزتت مل ام ةدعلا دعب ولو ثرت اهنا ةلبانحلا ىريو .ثاريملا يف اهقح طقس اهتدع تضقنا نإف

 اهوثروي ملف ةيرهاظلاو ديدجلا يف يعفاشلا امأ .تجوزت ولو ثرإلا يف اهقح ءاقب ةيكلاملا ىري امنيب
 .رهاظلا ىلع ماكحألا اورجأو .قالطلا اذه يف ضرملا لاحو ةحصلا لاح نيب اوقرفي مل ذإ .الصأ

 .452-454 7 .هتلدأو ىمالسالا هقفلا 6ىليحزلا- .281 :2 ةيادهلا ۔ىنانيغرملا :رظني

 اهنإ لاق مهضعبو ؤاليلد مهضعب اهامسف عئارذلا باب يف نييلوصألا تارابع تفلتخا ۔(3
 هذه لوحو .اهب بسنألا وه اذه لعلو .ةدعاق نورخآ اهامس امنيب .داهتجالا لوصأ نم لصأ

 يمالسإلا هقفلا يف اهرثاو عئارذلا دس ةدعاق "نامثع دماح دومح .د :رظني ،اهتشقانمو تايمستلا
 .اعيرفتو اليصات ،اثجب عئارذلا عوضوم عبشأ دقو .777

 .73 ،يطاشلا دنع دصاقملا ةيرظن ينوسيرلا دمحا _(4

637 
    



 7 لكلديدالاوحبجرتلاذاهتجا :ثلاتلا بابل

 ميرحت يف الوطم اثحب اهيلع ىنبو ،فيلكتلا عابرأ دحأ ميقلا نبا اهلعج لب
 .1 )ليحلا

 يف ةيعرشلا ليحلا ىلإ ءوجللا نع هزنتلاب رباج مامإلا داهتجا مستا دقو
 .ت)عراشلا دصقل اهتضقانمل اهنالطب ىريو ؛اهنم ردجي ناك هنإ لب "هيواتف

 نم ريثك يف تلجت ةدعاقلا هذهب ةصاخ ةيانع ىضابإلا هقفلا بتك يفو
 .0ةعويبلاو حاكنلا باوبأ يف ةصاخبو ،هئاهقف تاداهتجا

 ءادبإب الإ هيلإ لصي ملو ءام دجي ملو بنجأ نم نأ ،ةمرحلا عئارذلا نمو =

 قحلا نأل يلصيو مُميتيؤ ‘كلذب مثأي هنأل هتروع يدبي ال هنأ سانلل هتروع

 .(4ه)لطابلاب موقي ال
 نإو هثري الف ،هلتاق ةلزنمب ناك تام ىتح هثري نم عييضت يف ببست نمو

 .لتاقلا ىلع اسايق ،هتيصو تلطب هل ىصوا كلاهلا ناكو ،اثراو نكي م

 .اامهدصق ضيقنب ةلماعمو

 عبب اوعنمو .مرحملا ابرلا ىلإ هئاضفإل ،ةئيعلا عيب اومرح تالماعملا يو =
 .06»ارمخ هرصعي نمل بنعلا عيب كلذكو .ةنتفلا لهأل حالسلا

 لجر نم عيبي لجر يف رباج نع ماَمُض نع» عيبرلا ىور ،ةنيعلا عيب يفو
 لاف .رثكأ وأ لقأب هنيعب عاتملا كلذ هنم يرتشي نأ سأب ال :لاق ؟ةئيسنب اعاتم

 .(7)«ابرلا نم برض وهو .دساف يناثلا ءارشلا :نويفوكلا

 ءاحتفو اذس عئارذلا عوضوم ليصفت اضيأ رظنيو .159 /135 :3 "نيعقوملا مالعا ،ميقلا نبا _(1
 .914 /873 :2 ،هقفلا لوصأ ،يليحزلا

 .76 :1 ديز نب رباج مامإلا هقف ۔شوكب يحي _)2

 .م1997 /1 /10 ه1417 ناَّضَمَر 1 خيراتب اةصاخ ةلباقم ،يليلخلا دمحأ _(3
 .416 /415 :1 .عماجلا ©رفعج نبا _)4

 .167 _(طم) = .ظ5 _(خم)= ةلأسم يبا باتك دمجأ سابعلا وبأ ۔-(5

 امنيب .ةنتفلا لهأ نم هنأ هنع فرعي نمم ةنتفلا مايأ حالسلا عيب ةفينح وبأ مامإلا هرك دقو _(6

 .رمحلا هيف عابيل وأ ةعيب وأ ةسينك هذختيل رادلا رابإو"،ارمخ هذختي هنأ ملعي نمم بنعلا عيب زاجأ
 .429 :4 ،ةيادهلا ،ينانيغرملا :رظني .ةيصعملا ىلع ةناعإ هنأل ،عنملا ىلإ ةفينح يبأ ابحاص بهذو

 روهظ ةجرد فالتخال ارظن .نالطبلا وأ زاوجلاب روصلا هذه ىلع مكحلا يف ليصفت ءاهقفللو

 6ريتسجام ةلاسر .تافرصتلاو دوقعلا ف هرثأو ثعابلا ركباب دلاخ :رظني- .هئافخو ثعابلا

 .ثحابلا ةزوحب ةروصم .1994 ،ةعيرشلا دهعم ثةيمالسإلا مولعلل رداقلا دبع ريمألا ةعماج

 .110 رباج مامإلا تاباوج نم ؤكيز نب رباج-2 ،عيبرلا راثآ بيبح نب عيبرلا -)7
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 لآل دتنلا : ف ملا لصفلا ج

 .ثعابلا ربتعا هعنم نمو ،رهاظلا ىلع ىنب عيبلا اذه زاجأ نمف

 .رمخلا هنم ذختي نمم بنعلا عيب زوبييأ» لاؤس نع ةكرب نبا باجأ دقو
 رمخلا هنم ذختأل مكنم هتيرتشا امنإ لقي مل اذإ ؟خيضفلا هنم ذختي نمم رسلاو
 متزوج ممِل :لاق نإف .هنع ىهنن لب .هب رمن الو زوجي :هل ليق ؟خيضفلاو
 انملع عم ناَضَمَر رهش يف ةمذلا لهآ ىلع ماعطلا عيب زوجي دق :هل ليق ؟كلذ
 .(ا)مهيلع مرحلا تقولا كلذ يف هنولكأي مهنأب

 ىلع هتلالد هنم انينعي يذلاو ،هتاليلعت ضعب لوح شاقن صنلا اذه يفو

 .عيبلا اذه عنم يف ثعابلا رابتعا

 رمألا ناك الإو ؤتفرصتلا كلذ نم هبحاص عنم ء ءيسلا دصقلا ققحت اذإف

 .رئارسلا ىڵوتي هللاو .رهاظلا ىلع ءانب زاوجلا ىلع
 :اهنم .ةدعاقلا هذهل ةرفاو تاقيبطتب حاكنلا باب يظحو ==

 مل تاقيلطت ثالثب اهجوز نم ةارملا تناب اذإف ؛ليلحتلا حاكن مكح =

 نآرقلا هيلع صن ام اذه .اهقلطي مث هريغ اجوز حكنت ىتح اهتعجارم هل لجي

 حاتجملالق همل نإق رع او حكنت مح دعب نم هل لت الك اَهَمَلَط نإق < احيرص

 .[230 :ةرقبلا] ه هلأ وذح اميقُي نآ انط نإ احج نأ مهيلع

 ناك لاحلا نئارقب هتينب ملغو ،اهقالط ةينب ريخألا اذه اهجوزت اذإ نكلو

 .(ة)راعتسملا سيتلاب ه لوسرلا هاًمس دقو .امرحم حاكنلا

 .ةثالثلا دحا هملع ناب ،ءيسلا دصقلا اذه نيبت اذإ هنأ ةيضابإلا مُكَحو

 جوزلا مدن ولو ؛لوألا اهجوزل ةجوزلا لحت ٢ ةارملا وا بطاخلا وأ جوزلا

 .352 :2 ،عماجلاءةكرب نبا (!

 .ينهجلا رماع نب ةبقع نع يقهيبلاو ينطقرادلاو مكاحلاو ةجام نبا هجرخأ _(2

 :لاق ؛هللا لوسر اي ىلب :اولاق ؟راَعَتْسُمْلا سئلاب مكربخأ ل الأ :ةه هللا لوُسَر لاق» :لاق » :هظفلو
 .اهل رلَحُمْلاَو َلَلَحُمْلا هللا َنَعَل .ملَلَحُمْلا وه
 .1932:ثيدح ءهل للحملاو للحلا باب ، حاكنلا باتك هجام نبا ننس

 .2736: ثيدح قالطلا باتك .ىحل نيحيحصلا ىلع كردتسملا

 .3160:ثيدح ثرهملا باب .حاكنلا باتك ،ينطقرادلا ننس
 حاكن ف ءاج ام باب اهنع يهن ىتلا ةحكنألا باوبأ عامج .حاكنلا - ،يقهيبلل ىركلا ننسلا

 .13273:ثيدح ۔للحلا
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 " لآلدينالاو حيجرتلا اهتجا:ثلافلا بآلا

 ليلحت يف هب دادتعا الف ؛دصقلا اذه ىلع ينب هحاكن نأل اهجاوز دعب يناثلا
 .(!اةجوزلا

 يف اثالث هتجوز قلط نم يف هن رمع لوق ةيضابإلا رقا :رافلا قالط =
 كلذو .اهثري الو ،ةدعلا يف تناكام هثرت اهنأ اهتدع يف تامو ،هتوم ضرم
 قالطلا يه تبلط اذإ امأ ءيسلا هدصقل جوزلا نم ناك ررضلا نأ نيبت اذإ

 .(2ثعابلل امئاد ةربعلاو .اه ثاريم الف

 امهنيب قرف اهب لخدو ةدتعم حكن نم نأ رمع مكح :ةدتعملا حاكن يفو =

 راص مث اهتدع ةيقب تدتعاو حاكنلا خسف اهب لخدي ل نإو ،ادبؤم اقارف

 .باطخلا نم ادحاو

 الإو &ءاوس ةارملا نمو لجرلا نم ةبطخلا ىتح اومّرحف ةيضابإلا دازو
 .(3)عئارذلل ادسو اطايتحا هيلع ,تمرح

 وهو "ةيكلاملاو ةيضابالا دنع هيلع قفتم مكح اهتدع يف ةحوكنملا ميرحتو

 اوركني ملف ةيعرلل احالص هآر ذإ ؛رمع لعفل ادييات ةباحضلا نم ددع لوق

 لمعي ارثأ ناك ةثداح يف همكح مامإلا ىلع ريكنلا نوملسملا كرت اذإف» .هيلع

 .(4)هيلع دمتعيو .هب

 مرحت ةارملا نأ اهجوز لتقف ةأرما ( يوه نم ىلع ةيضاَبل ا مكح امك =

 ةعيرذل اسو ثاريملا نم مرحي هنأ ،هثريل هثراو لتأق ىلع اسايق ؤهيلع
 .(5)هيلع مرحت اهنأ اهجوز ىلع ةأرما بيخ نميف نورخآ دازو .داسفلا

 دنتسم انيب دقو .اهب ىنز نم ىلع ةينزملا حاكن ميرحت اضيا كلذ نمو =
 اوديأ مث .'هناعللا ىلع هسايق نمو صوصنلا نم مكحلا اذه يف ةيضابإلا

 نبا بهذ لب = .73 :2ءةنودملا ،يناسارخلا-.148 ،رباج مامإلا تاباوج نم ،ديز نب رباج _(1
 للحمو للحمب ىئوأ ال » :رمع لوقل .دحلل ابجوم انز ناك دقعلا يف ليلحتلاب حرص اذإ هنأ لل مزح

 .مزح نبا - .رهاظلا ىلع ءانب .حيحص حاكنلاف ليلحتلا دصق نيبتي مل نإ اما ."هتمجر الإ هل
 .249 :11 ،ىلحلا

 .73 :2 ةنودملا كىناسارخلا _(2

 .149 _(طم) = .و66 _(خم)= ،ةلاسم يبا باتك ،دمحأ سابعلا وبأ _(3
 .41 ةبوجأ ،نوفلخ نبا-. 139 :2 .عماجلا .ةكرب نبا _(4

 .346 :3 لدعلا ۔ىنالجراولا -(5

 =.121-123 /120 :1 ،عماجلا ،ةكرب نبا .155 ؤرباج مامإلا تاباوج نم .ديز نب رباج _(6

   71[2ك



 لآل دتنلا :ىناتلا لصفلا 72

 نأل لالحلا حاكنلل ةعيرذ مارحلا ىنزلا ذختي ال ىتح .عئارذلا دس إدبمب كلذ

 ينازلل ةلماعم ميرحتلا اذه يفو ،ةحابملا ةياغلا ىلإ يضف ال ةمرحلا ةليسولا

 اذه نأ نيبتف .هنامرجب بقوع هناوأ لبق ءيشلا لجعت نمو .هدصق ضيقنب
 ضحو "داسفلا حامج حبكو ضارعألا ظفح يف عراشلا دصاقم عم مجسنم

 .0اةحابملا تاياغلا غولبل ةعورشملا لبسلا ذاختا ىلع سانلا

 ال اهَعَديل ،اهرارضإو اهليطعت دصقب هتجوز نم رهاظ اذإ لجرلاو =
 هيلع مرحت اهنا ،ركي نا لبق اهسم اذإ هيلع اومكح مهنإف ،ةقلطم الو ةجوزتم
 .22اضيأ هدوصقم ضيقنب هل ةلماعم اذبأ

 ثاريم يف فالخلاو .اهناصحإل مجرئ اهنإف جوز اهلو تنز اذإ ةأرملاو =

 لبق هنم تناب دق اهنأل ،اهثري ال هنأ ىلإ ةيضابإلا ضعب بهذ ذإ 5اهنم اهجوز
 هل نأ نورخآ ىارو .هتمصع نم تجرخو اهانزب هيلع تّمرَحو ،اهتوم
 .ثاريملا يف هقح نم اهتنايخو اهيغب همرخُي الو ‘ثاريملا

 .اهسفن ةلعلل اهقادص يف اوفلتخا امك =

 كلذب تلطباف ،اهسفن يف هتناخ اهنأل ،قادصلا درتسيو اهثري هنأ لدعلاو

 .0ةاهدوصقم ضيقنب اهل ةلماعم .اهاطعأ ام جوزلا درتسيف ،اهقادص يف اهقح
 فرصتلا نم لجرلا عنمب رباج مامإلا ىتفأ عئارذلا دس إدبمل الامعإو =

 الف .ةايحلا ف هلمأ فعضيو ‘توملا نم هيف ىشخي لاح يف راص اذإ هلام ف

 .ثلثلا الإ هلام يف هل زوجي

 وجني نأ ردقي ال قيرح لخاد وأ ،ةفياسملاو برحلا ف نوكي نأك كلذو

 .قرغلا دح ىلإ راص دقو رحبلا يف وأ ،هنم
 .(ه}ضاخملا اهبرض اذإ لماحلا ةأرملا هب اوقحلاو

 ىلع مهل المح ،ثلثلا دودح يف الإ مهلاومأ يف فرصت مهل سيل ءالؤهف

 .40 }ةبوجأ ،نوفلخ نبا-33 :2
 باحر يف ضويب ميهاربإ :رظني ةيضابإلا دنع مكحلا اذه نم ةيدصاقملا ةرظنلا ليصفتل _(1

 .32-47 .6ج ثرونلا ةروس ريسفت ،نآرقلا
 .ظ6 ةنسلا نم باوبأ بوبحم نب دمح _)2

 .65 :2 ةنودملا ۔ىناسارخلا _(3
 .105 ،رباج مامإلا تاباوج نم ،ديز نب رباج _(4
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 "2 لكلدينالاو حيجرتلا ذاهتجا:ثلاتلا باتلا

 .توملا دعب ام ىلإ فاضم فرصت هنأل ،ةيصولا لاح

 زاجاف ،هيلع هل ناك دق نيدب هثراول يصوي ضيرملا لجرلا يف رباج لاقو
 كلذ للعو ،اد؛ثراول ةيصو ال» ذإ فةيصو ال ندب رارقإ هنأ ىلع كلذ
 لوقلا اذهب رباج ذيمالت ذخأو .اتوملا دنع سانلا نوكي ام قدصأ» :هلوقب

 ىلع هلمحو ،توملا ضرم ضيرملا فرصت عنمب :لاقف زيزعلا دبع نبا مهفلاخو
 .رارقإلا ةروص يف ناك ولو .ةيصولا

 اذهف نسحلا نظلا ىلع سانلل المح رباج لوق شيفطا خيشلا حجرو
 ءاثراو ناك ولو هل ىصوملل يهف .اهب ةلا ىقلي الئل هيلع ةعابتب رقأ ضيرم

 .(2فرصتلا لطب لطابلا ىلإ ليملا نيبت اذإ ىتح

 طوحاألاب ذخألا ۔-4

 يف ىلجتت ةمس اهنكلو ©قيقدلا ىنعملاب ةيهقف ةدعاق طوحألاب ذخألا سيل

 عرولا جاتن وهو .ءاتفإلاو ماكحألل مهطابنتسا نيح ءاهقفلا ضعب داهتجا
 اباب نيعبس عدن انك» :رمع لوق باب نم ؛نيدلا ماكحأ عم لماعتلا يف مزحلاو
 .امارحلا يف عقن نأ ةفاخم لالحلا نم

 ىلإ حونجلاب مستي هدجن ةضورعملا اياضقلا لالخ نم يضابإلا هقفلاو
 لاومألاو جورفلا رمأ يف ةصاخبو ،ماكحألا نم ريثك يف طوحألاب ذخألا
 اريسع رمآ مهقوقح نع دابعلا وفعو ؛دابعلا قوقحب قلعتت اهنأل ءامدلاو

 .ميحرلا روفغلا هللأ وفعل افالخ
 مزحأ وه لب ،هل راضب سيل فلكملل ةحسف هيف اميف طوحألا دامتعاو

 نم اباب نيعبس عدن انك» :رمع لاق ذإ ةباحصلا نأش ناك امك .هنيد رمأل

 .(ة)(مارحلا يف عقن نأ ةفاخم لالحلا

 ىلع مأ طايتحالا ىلع نيدلا تب له :ءاهقفلا فالتخا يبئوعلا دروأو

 عبرأ :لوقلا ىلإ اوصلخو ،عرولا ىلع ينب هنأ ىلإ نورخآ بهذو ؟ماكحألا

 .هجيرخت قبس _(ا
 .187 :2 ثةنودملا ىناسارخلا _(2

 .ثحبلا لوط مغر .اهقيثوت ىلإ دتهأ مل ارمع نع ةروهشم ةلاقم _(3
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 لآل دتنلالا : ف 8 لصفلا :

 .'!ةيقتلاو ،ةبوتلاو \ةصخرلاو ،فوقولا ؤاعيمج سانلا كلهف نهالول
 فلكملا شخي مل ام ،ىلوأ طوحألاب ذخألاو ماكحألا ىلع ءانبلا لصألاو

 ىلإ هب يضفيو "ماكحألا ىضتقم نع هجرخيف ،هيلع ساوسولاو كشلا لوخد
 .(2}ضلئارفلا كرت

 كساوسرلاو كشلاب هسفن فرعي ناك نم نأ ىلإ رفعج نبا بهذ كلذلو

 لمعتسا ساوسولا نم نمأ نمو ،اهدنع فقوتيو ماكحألا ىلع دمتعي نأ
 .(ة)طايتحالا

 طلخت اهنأل ةجاجدلا رؤس مهضعب ةهارك طوحألاب ذخألا لئاسم نمو =

 .اهراقنم ىلع اهؤاقب نمؤي الف ؛سابغنألا
 نأ ىسع امم اطايتحا هيدي لسغب همون نم ظقيتسملا هقث يبلا رمأ دقو =

 نيأ يردي ال هنإف» :هلوقب يبلا هللع امك .همون ءانثأ هي تباصأ دق نوكي
 .(4()5)(هدي تتاب

 مث ؤبرش وا لكاف راطفإلا تقو لحو تباغ دق سمشلا نأ نظ نمو =
 هل صخري نم مهنمو .هموص مدهنا دقف بورغلا لبق برش وأ لكأ هنأ نيبت
 .(6طايتحالا ىلع ينبم لوألا لوقلاو .هموص مدهني الو ،مويلا كلذ ديعي نأ

 .8 :3 ءايضلا ،ييئوقعلا _1

 .344 :1 .عماجلا رقعج نبا 2

 .345 :1 عماجلا رفعج نبا _(3

 .ةريره يبأ نع مهريغو ننسلا باحصاو ملسمو يراخبلا هجرخا _(4
 .159:ثيدح ءارتو رامجتسالا باب .ءوضولا باتك يراخبلا حيحص

 ي اهتساج يف كوكشملا هدي هريغو ئضوتملا سمغ ةهارك باب ةةراهطلا باتك ملسم حيحص
 .442: ثيدح ءانإلا

 رمأ رمألا اذه نأ ىلع لادلا ربخلا ركذ ءوضولا ننس باب ،ةراهطلا باتك ،نابح نبا حيحص

 .1071:ثيدح ،ةساجنلا ةفاخم
 .95:ثيدح ،اهلسغي نأ لبق ءانإلا ف هدي لخدي لجرلا يف باب ةراهطلا باتك دواد يبا ننس

 .392:ثيدح ٬همانم نم ظقيتسي لجرلا : باب ،اهننسو ةراهطلا باتك .هجام نبا ننس

 ظقيتسا اذإ ءاج ام باب ث هللا لوسر نع ةراهطلا باوبأ حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس

 .26: ثيدح ‘همانم نم مكدحأ

 .352 :1 .عماجلا رقعج نبا _(5

 .3 .موصلا باتك ۔ينوانجلا -)6
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 2. لكلدينلاو حيجرتلا ذاهتجا:كلانلا بال

 حبصأ ابنج حبصأ نمف ،موُصلا ضقانت ةبانجلا نأ ةيضابإلا ىريو =

 نيهيقف متيارأ» :الئاق۔نييأرلا نيب ةنراقم حتف نب سورمع مدقيو .ارطفم
 حبصلا ىلإ ترخأ اذإو ،كازجأ اليل تلستغا اذإ : امهدحأ لاقف ،لجرل افلتخا

 تلطبأ حبصلا ىلإ تيناوت نإو ،كازجأ اليل تلستغا نإ :رخآ لاقو ككرضي ال

 .(1)!؟هيلع اعمتجا يذلاب ذخأيو هسفنل طاتحي نأ ةقاثولا سيلأ .كموص

 الو اهلحأ ال»:لاقف ضئاحلا ءطو يف رباج مامإلا ددشت حاكنلا يفو =

 .ق)قيرفتلاب لوقلا يليلخلا خيشلا ىري الو.ت»ااهقرافي نا يلإ بَحأو ،اهمرحأ
 ي اهنع يهنملا ةدقعلا امزع دقف .كريغ جوزتأ ال :ةدتعملل لاق نمو =

 :ةرقبلا ة هلجأ ثتكنآ َعْنَبَي يح حاكتلا ةدقع اومر الو ن .نآرقلا

 قرف ةدعلا ءاضقنا دعب اهحكن نإف ،يغبني ال حاكن كلذف » :رباج لاق .5
 .(4)ايلإ بَحأ اهكرتو ،اهتعجارم ينبجعي الو .امهنيب

 اهيلع هل نأ ائاظ اهيشغ مث ،لوخدلا لبق ةأرملا لجرلا قلط اذإو =

 لوخدلا لبق ةقلطملا نأل ،ادبؤم اهميرحت ىلإ ةيضابإلا روهمج بهذ دقف ،ةعجرلا,
 .ااهبحاص ىلع اهمرحي انز ذئنيح اهنايشغف .ةنئاب يهو ،ةعجر الو اهل ةدع ال

 ةداعإ همزلي هنإف ،بوتي نأ دارأ مث املظ اهذخا نم سانلا لاومأ يفو =
 .هب يصوي هدعب نمو ،هدعب نمل هب ىصوأ مهيلع ردقي مل نإف ،هباحصأل لاملا
 .هباحصأ ملعي ىتح

 هباحصأ فّرَع نإف ،لاملا كلذب قدصتي هنأ دوعسم نبال رخآ لوق بسنيو

 نوكتو ،مهلام مهل مرغيف ،مرثغلا نيبو رجأل ا نيب مهريخ ،هوؤاج وأ كلذ دعب

 6٠هلاجب ةلبقلا لهأ لاومأ حابتست الو .هل ارجأ هتقدص
 نبا دروأ ام كلذ نمو .فالخلا نم جورخلا طوحألاب ذخألاب قلعتي اممو

 .130 ثةيفاصلا ةنونيدلا .حتف نب سورمع _۔(1

 .148 ص 2 ج .544 ثيدح .30 باب .حيحصلا عماجلا ،عيبرلا _-2

 .م1997 /1 /10 ه1417 ناَضَمَر 1 خيراتب .ةصاخ ةلباقم ،يليلخلا دمحأ _(3:

 .19 رباج مامإلا لئاسر ،ديز نب رباج _(4
 .67 /66 :2 ةنودملا ،يناسارخلا _.(5

 .و6 /ظ5 _(خم)= ةسوفن لئاسم ،باهولا دبع مامإلا _(6
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 لآل دتنالا:يناتلا لصفلا 72

 وأ رمحألا قفشلا بايغ وه له ءاشعلا تقو لوأ يف فالتخالا نم ةكرب

 ةرطاخم هيف لوألا لوقلاب ذخألاو» .اطايتحا يناثلا حجرو ؟ضيبألا

 الإ ةلصلا بجت ال» هنأ ررق هيلعو "قافتالا هيلع يناثلا لوقلاو فالتخالل
 قفشلا ناك امو ©قفشلا ةبيغ دعب اهلعفب انرمأ ائأل يناثلا قفشلا ةبيغ دعب

 .ر'بيغي ىتح ةالصلا نم نوعونمم نحنف امئاق
 ثالث هنأ ىلإ ةيضابإلا ضعب بهذ رتولا تاعكر ددع يف فالتخالا يفو

 نبا حجريو ،ةزئاج ةدحاو ةعكر نأ مهضعب ىري امنبب كروهشملا وهو ‘تاعكر
 ىلع عقي رتولا مساف ....لمعلا ;راي ز انيلإ بحا ةثالثو» ،لوألا لوقلا ةكرب

 انلق يذلاو .فالتخالا نم جراخ ريغف ةدحاوب ىتأ نمو ،ثالثلاو ةدحاولا

 .(2)ا(اطاتحا ثك

2 02 02 
 0:90:00 ©0:0:0 00:00:٥

               ٥2م دن ك 255

 .585 :1 .عماجلا ةكرب نبا _)1

 .و6 /ظ5 _(خم)= ،ةسوفن لئاسم ‘باهولا دبع مامإلا _(2
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 لكلدينالاو حيجرتلا ذاهتجا:ثلاتلا باتلا

 داهتجالاةيلمع :ثلاثلا لصفلا
 داهتجالا ةيلمع ةيمهأ :ديهمت

 سانلا ثداوحو ةدودعم اهصوصنو ةدلاخ ةماع مالسإل ا ةعيرش تءاج

 ماكحأ ليزنت نامضل داهتجال ا ةرورض ىلجتت انهو . يضقنت داكت ال ةددجتم

 .هللا مكح نع ةثداح ةنت الف ،عئاقولا لك ىلع عرشلا
 .ممألا رئاس نود هب تصتخاو مالسإلا ةمأ هب تزاتما امم داهتجالاو

 ..اهلومشو اهدولخل يلعف ديسجتو ،اهئاملعلو اهلوقعل فيرشت وهو
 امإ ،اهيف ةلإ مكح نم ولخت ال تثدح اذإ ةثداحلا» نأ ةكرب نبا حرصيو

 ةلمجلا يف اهيلع اصوصنم نوكي وأ اهئامسأ صخب اهيلع اصوصنم نوكي نأ
 .(!)(اهريغ عم

 ىلع قيقدلاو حيحصل ا مكحلا ةفرعم لإ لصوتي داهتجال ا ةيلمع ةطساوبو

 ررق دقف ڵتادجتسملاو عئاقولا لكل عيرشتلا لومشل ارظنو .اهنيعب ةثداح لك

 .هل ئشنم ال تنإ مكحل فشاك لمع داهتجالا نأ نويلوصألا
 ةفرعم ىلإ لصوتي اهب ،دهتجملل لئاسو اهلك لوئصأآلا ملع ثحابمو

 .يعرشلا مكحلا

 دعاوقلا ضعب دامتعا يف جهانملا فالتخا ىلع ءانب راظنألا فلتختو
 .مهدعب نم نيدهتجملاو ةباحصلا نأش كلذ ناكو .اهنيب بيترتلا وأ ،ةيلوصألا
 ام كلذو .داهتجالا دعاوق دامتعا يف ىؤرلا نيابتل ةجيتن مهفالتخا ناك ذإ

 .ةساردلا هذه لوصف ف هانطسب

 ءاهقفلا فالتخا بابسأب تفرغ كلذ يف ةلقتسم ثحابم تدرفأ دقو

 مكحلا جارختسا يف فالتخالا ىلإ ضعب اهازع ذإ ؛اهضعب ىلإ ةكرب نبا راشأو
 .داهتجالاو سايقلا قيرط نم فالتخالا ناك موق لاقو ،هب طبنتسملا ليلدلاب

 لوقيو ،مومعلاب سان لوقي ذإ صوصنملا سفن يف فالتخالا عقي امك
 بذدنلل نورخآ هاريو ڵ©بوجولل رمأل ا نأ ضعب ىريو . صوصخلاب نورخآ

.3 

 -.66 :1 تفنصملا .يدنكلا-.1 :3 ثءايضلا 6ىبئوعلا۔۔5 :1 .عماجلا ةكرب نبا _(1

 .ظ3 ،ةيادحلا دعاوق ،يوزنلا

 .52 ،ةلكألا ىسوم نب دابن۔.115 :1 ،عماجلا شةكرب نبا _(2
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 داهتجالاةيلمع :كلاتلا لصتا 7

 نيابتنو للعلا عزانم مهعزوتتف ©ليلعتلا ىلإ صنلا نادقف دنع نودمعيو
 .(1)سيياقملا

 وأ ةرباع ةوزن وأ ،ةيغاط ةوهش ديلو ءاهقفلا ءارآ نيب نيابتلا اذه سيلو

 ةلدأ ىلع مئاق ،قيقد جهنمو ،ةموسرم ئدابم جاتن ناك لب ؛ةينآ ةحلصم

 ءاوهألا اهب بعالتت نأ مالسإلا ةعيرش تمصع ؛طابنتسالا دعاوقو ماكحألا

 اديعب يرشبلا ركفلا نأ كلذ .ةرصاقلا ةيرشبلا راظنألا اهب حّوطت وأ ةحماجلا

 ةيئيب طوغض هراسم هجو ،ةرصاق ةيفرعم ةرظن نيهر لظيس ةيهلإلا ةيادهلا نع
 دعاوق هاطخ طبضتو ،موصعملا يحولا ههجويف يهقفلا داهتجالا امأ .ةرهاق

 .ميكحلا عرشلا دصاقم قيقحت هلك كلذ يف هدئارو صوصنلا ريسفت
 .هتيهام ىلع فّرعتنل ،هسفن داهتجالا ةيلمع انفقوتست ثحبملا اذه يفو

 زوجي لهو .؟هداهتجا هيلإ ىدأ اميف مكحلا امو ،؟هب مايقلل لهؤي نمو

 .هلك باوص وهأ ،؟نيدهتجملا فالتخا مكح امو .؟اياضقلا لك يف داهتجالا

 امو .؟طخلا مثإ مهنع عفري مأ نوئطخملا مثأي لهو .؟بيصن طخلل هيف مآ
 .؟ديلقتلا هيلع بجي مأ ،ليلد الب ريسي .؟ماقملا اذه مست نع زجع نم مكح
 .؟ليبسلا هذه يف هدشرم راتخي فيكو

 باهسإب نويلوصألا اهقرط ؛داهتجالا ثحبم اهريثي ةديدع اياضقو ةلئسأ

 ردق زاجيإلا ىلإ نيدماع ؤاهيلإ ةّيضاتإلا ةرظن ءالجتسا لواحنو .ليصفتو
 . عاطتسملا

 .12 :3 ،ءايضلا ،ييئوعلا - .115 :1 ،عماجلا ةكرب نبا _(1
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 "2 لآلدتشالاو حجتلا داهتجا :كلاملا باللا
 ت

 ةسراممو ةيعورشم داهتجالا ةيلمع :لوألا ثحبلل
 داهتجالا ةيلمع موهفم -1

 يل هانذخأ دقو ،قيضيو عستي داهتجالا نأ ىلع ثحبلا ءدب يف انحلطصا

 ريسفتلا دعاوقو ماكحألا ةلدأ اهيف امب ءالامجإ لوصألا ىلع لمتشي اعساو ءدبلا

 وأ ةيعبتلا رداصملا وهو ،هيف صن ال ام يف مهضعب هرصح امنيب .طابنتسالاو
 داهتجالا ةيلمع نع امنإ ،رئاودلا هذه نع سيل انه انثيدحو .ةيداهتجالا

 مكح بلط يف دوهجملا لذب داهتجالا» ناب يبئوَعلا اهفرع دقف .اهسفن
 :ىرخأ فيراعت فاضأو فيرعتلا اذه ىسوم نب داجن ركذو .(ا)اةثداحلا

 .ةثداحلا ةباصإ ىلإ يدؤملا رظنلا هنأ =

 .اهسفن ةثداحلا ةباصإ وه وأ =

 .ةثداحلا ةباصإ ىلإ اهب لصوتي ىتلا بابسألا يف بلقتلا وه وأ =

 نم ذوخام ؛اهيلع قشي ام ىلع سفنلا لمح وهفا هل يطوثَلا فيرعت اما
 .ةبعتلا نم بلقلا هقحلي اَمِل ءادهتجم رظانلا ىمسيو ...دهجلا

 فيرعت اهقدا نم لعلو ،ىنعملا اذه لوح اهلك فيراعتلا موحتو
 نوكي الو .ةثداحلا ملع بلط يف عسرولا غا ارفتسا وه داهتجالا» .ينالجراَلا

 تلمحف تدهتجا لاقي الو .داهتجا وهف .دهجلا هنم رمألا غلب نمل الإ داهتجالا

 .(4)ادهتجم هنإ هعسو نود ناك اذإ ،هيف زجعي المع لمع نمل الو ،ةرذ

 وهو ،داهتجالل يوغللا ىنعملاو ىحالطصالا ىنعملا نيب لصاح قافتالاو
 ؛ادهج مزلتسي امم لمعلا اذه نوكيو ،دارملا لمعلا قيقحتل دهجلا ىصقأ لذب
 فاضاو .داهتجالا لاجم جراخ ريسيلا ءيشلاو ةرذلا لمح اوتع كلذلو
 ال لاحملا ةلواحم نأل ،ناسنإلا رودقم يف لمعلا نوكي نأ طرش ينالجراّولا
 .دهتجم هل لاقي ال ،ءامسلا موبغن وأ لمرلا ىصح ةع ديري نمف ؛اداهتجا دعت

 .242 :1 ،ءايضلا ،ىيئوعلا _(1
 .49 }ةلكألا .ىسوم نب داجن ي

 .33 ،ةلدألا ،يطوثشللا _(
 ةلاسر .يداربلا .59 :2 ©ليلدلا .ينآلجراولا :اضيأ رظناو .268 :2 لدعلا ©ينالجراولا 3

 .274 :2 ثةعلط ح ©يملاُسلا- .3 .قئاقحلا

    

  



 3: داهتجالا ةيلمع :كلاتلا لصفلا

 .نونجلاو ثبعلا نيب ددرتم وه لي

 الإ هلاني الف ،ىعرشلا داهتجالا لاجم يف سانلا نيب زّيِم قيقد ظحلم اذهو
 ،كلذ مهقح نم سيلف لهاجلاو يماعلا امأ .هتلدا كلتماو هل لهات نم
 .ءامسلا موبن ذع لواحي نمب هبشأ كلذ ي مهو ؛ةدودرم داهتجالل مهتلواحمو

 نورداقلا الإ هباب جلي الف ،هل طبض وه لب ،داهتجالل ارجح اذه سيلو

 جولولاو احوتفم بابلا دجوو هتاودأو هبابسأ كالتما يف ىعس همار نمف
 .احومسم

 داهتجالا ةيعورشم -2
 هزوعأ اذإ هدارم ماهلتساو .عراشلا صوصن مهفت يف يلقع لمع داهتجالا

 .ةدجتسملا ثداوحلل يعرشلا مكحلا طابنتسال صنلا

 حرص دقو .داهتجالا ةيعورشم تابثإ يف لقعلل لخد ال نكلو
 ال يتلا تازئاجلا نم هنأل ،هليجم الو كلذ بجوي ال لقعلا نأ ينآلجراَولا
 ىلع هتيعورشمو هتابثإ يف دمتعملا ناك كلذلو .0ايشب اهيف لقعلا عطقي
 .ةيلقنلا ةلدألا

 رظنلا ىلإ وعدت ىتلا تايآلا مومع يف ةلومشم نآرقلا يف داهتجالا ةلدأو

 هلوق كلذ نمو .سايقلا ةيعورشم نع ثيدحلا قايس اهنمضت دقو شرابتعالاو
 َدوُرنَدَي لفأ « :هلوقو .[2:رشحلا] 4 رصبلا ىلتي اوربتعاف : :ىلاعت

 ُلتَمَألا كز : :هلوقو .[24:دمحم] : آَهلاَمَتآ بولق لع آ ارتلأ

 :هلوقو .[43:تربنعلا) ه نومصلا الإ اهنقتي امَو تيال اهثرضَت
 لوسرلا ل ُوذَر ولو ۔ةي اوغانأ يفوَحلا وآ نتكلا ني تآ مهءاج ادير ل
 نم اهريغو .[83: ءاسنلا ةهتمشتوطينتس َنذلآ هملعل منم رمكلايلؤأ تير

 .تاداهتجالا ةيعورشم نايبل ينالجراولا اهدروأ تايآلا
 باصاف مكاحلا دهتجا اذإا :ثيدح ءاملعلا دنع رهتشاف ةنسلا نم امأو

 .59 :2 ،ليلدلا ،ينآلجراولا _(ا
 .99 /98 .ةبوجأ ،نوفلخ نبا - .59 :2 ليلدلا ،ينالجَّراَولا 2

]   



 3. لكلدينالاوحيجتلاذاهنجا:ثلاتلا بآلا

 طحو ،هداهتجا رجأ هلف .ادحاو رجأ هلف أطخاف دهتجا اذإو ،نارجأ هلف

 .مئاملا هنع 0

 "ضعبلا كلذ عنم نإو ،ةديدع لئاسم يف هق يبلا داهتجا تبث امك
 ةلاسملا يف يضقي ناك ةقث يبلا نأ هذ سابع نبا ركذو .مواقي ال ليلد عقاولاف

 .هءاضق ضقني الو نآرقلا مكح لبقتسيف ،هفالجب نآرقلا لزنيف

 اذإو ؛َولتم ريغ مأ ناك اولتم ،يحولا وه عيرشتلا يف يبلا دامع ناك دقو

 .نآرقلا هبوص أطخأ نإو كنل هرقأ اباوص ناك نإف ،داهتجالا ىلإ دمع هزوعأ
 للا هبتاع ذإ ؛مهنم ءادفلا ذخاو ،ردب ىرسا ةثداح كلذ دهاوش نمو

 ضرألا ف خي يح ىرتأ همل دكي نأ يبل كاكام ل ،كلذ ىلع
 .[67:لافنألا] : يكح ؤيزَع هلأو ے۔ ركلا ذيزث هلأو اندلا ضرَع تروب

 "شيرق ءاربك مالسإ يف ةبغر موتكم مأ نبا نع هضارعإ ىلع هبتاع امك
 .12 /1:سبع] ه ىتلا هج نأ ((آ) هرت م

 اراتخاو { ىنلا داهتجا يف ةفلتخملا ءارآلا ىملاسلاو يجاملا دروا دقو
 اهنم عقو امنإو ؛ةينيدلا لئاسملاو ةيسايسلا ءارآلا يف ،اقلطم هداهتجا زاوج اهنم
 .ة)اهريغ نود ةيسايسلاو ةيبرحلا نوؤشلا يف

 ِ :صاعلا نب ورمع نع امهريغو ملسمو يراخبلا دنع ثيدحلا درو .)1

 اطخا م دَهَتجاق َمُكَح اذإو ناَرْجأ هلف باصأ مث دَهَتجاَف ْمِكاَحْلا مَكَح اةإ» :يراخبلا دنع هظفلو
 4 َ .ارجأ هلف

 ءاطخأ وأ باصاف دهتجا اذإ مكاحلا رجأ باب ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك .يراخبلا حبحص

 .6940:ثيدح

 .3326:ثيدح ‘باصاأف دهتجا اذإ مكاحلا رجأ نايب باب ،ةيضقألا باتك ملسم حيحص
 هلل دهتجملا مكاحلا العو لج هللا ءاطعإ ركذ ،ءاضقلا باتك ،عويبلا باتك ،نابح نبا حيحص
 .5137:ثيدح هلوسرلو

 لاق : لاق هنع هنا يضر ةريره يبأ نع» دوراجلا نبال ىقتنملا يف 'مكاحلا دهتجا اذإ" ظفلب دروو

 .ادحاو رجأ هلف أطخاف دهتجا اذإو { نانثا نارجأ هلف باصأف مكاحلا دهتجا اذإ" : هخ هلا لوسر
 .969:ثيدح ماكحألا ف ءاج ام باب تاراجتلاو عويبلا باتك "دوراجلا نبال ىقتنملا

 .8ص .1ج .16ثيدح .3 باب حيحصلا عماجلا ،عيبرلا _)2

 .513 /512 ،ينجاويتلا ينهم قيقحت .رصتخملا حرش .يجخامشلا-.5 1 }ةلكألا ىسوم نب دان _(3

 .5 /4 :2 ،ةعلط ،يملاسلا _
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 داهتجالاةيلمع :ثلاتلا لصفلا 2

 .اكاردتسا وأ ابيوصت ؛نآرقلا هرقأو عقو داهتجالاف ،ناك ام ابآو

 اهنم ،ةديدع ثداوح يف ةت يبنلا دهع يف عقو دقف ةباحصلا داهتجا امأ

 يب يف الإ رصعلا مكدحأ نيلصي ال» :ةه هلوق نم دارملا ديدحت يف مهداهتجا

 يغب ف ىلصو هتقو نع رصعلا رخأو ظفللا رهاظب مهضعب ذخاف ،(!)اةظيرق

 يف هتقو يف رصعلا اولصف .عارسإلا هنم اومهفو ،هانعب نورخآ ذخأو ،ةظيرق
 .2)عيمجلا ة ينلا رقأو .قيرطلا

 ءاملا دجي ملو ةبانج هتباصأ ال هداهتجا يف رساي نب رامع اطخ بوص امك

 امنإ» :ة هل لاقف .ءوضولا لدب ىلع لسغلا لدبل اسايق ؛بارتلا يف كقعمتف

 .فاك نيديلاو هجولل مميتلا نأ هل نيبو .اة»ااذكه كيفكي

 يف هدمتعم نع هلأسو ،نميلا ىلإ هثعب امل ذاعم باوجب هنذأ لوسر رس دقو
 هزوعأ نإف ةنسلا مث ةنا باتك لإ الوأ دمعي هنأب ذاعم باجأف ءاضقلا

 .(4)اولآ الو ييأر دهتجأ» :لاق امهيف ليلدلا

 فصوو .ةف يبنلا يدي نيب داهتجالا ىلع ةباحصلا بيردت متو
 6لوقعلا يرفاو» اوناك مهنأب داهتجالا ىلع ةباحصلا ةردقم ينالجراَولا

 نيلصي ال :بازحألا نم عجر امل انل ةه يبلا لاق : لاق ، رمع نبا نع» يراخبلا هجرخأ _(1

 .ةظيرق ينب يف الإ رصعلا دحا
 ءاميإو ابكار بولطملاو بلاطلا ةالص باب فوخلا ةالص باوبأ ةعمجلا باتك .يراخبلا حيحص

 .918: ثيدح

 .300 :2 ،ةعلط ،ىملاسلا _(2

 .ةبراقتم ظافلأب رساي نب رامع نع مهريغو ننسلا باحصاو يراخبلا هجرخأ ۔_(3
 .335:ثيدح ؟ امهيف خفني له مميتملا : باب . ،مميتلا باتك يراخبلا حيحص

 مميتلا ف نيعارذلا حسم ناب حرصي ناث ربخ ركذ ،مميتلا باب ةراهطلا باتك نابح نبا حيحص

 .1320: ثيدح بجاو ريغ

 .278:ثيدح .مميتلا باب .ةراهطلا باتك دواد يبا ننس

 .295:ثيدح ،رخآ عون "مميتلا ءدب ،يتاسنلل ىربكلا ننسلا
 .لبج نب ذاعم نع يناربطلاو دمحأو يقهيبلاو دواد وباو يمرادلا هجرخأ _(4

 .173:ثيدح ةدشلا نم هيف امو ايتفلا باب ،ىمرادلا ننس

 .3136:ثيدح ءاضقلا يف يأرلا داهتجا باب ةيضقألا باتك .دواد يبا ننس

 .55:ثيدح ءداهتجالا ،يقهيبلل راثآلاو ننسلا ةفرعم

 .21551:ثيدح ©لبج نب ذاعم ثيدح ،راصنألا دنسم لبنح نب دمحأ دنسم
 .17179:ثيدح ليسارملا ةفوكلا لهأ ةياور ،ميملا ةيقب ،يناربطلل ريبكلا مجعملا
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 2 لكلدينالاو حيجرتلا ذاهتجا:ثلاغلا باتلا

 امف "ىلاعت نلأ نيبو مهنيب ةطساو ةف دمحمو .هدارمو نآرقلا ضرغ نوفرعي
 .(1)!مه هرسف محل مهفني ل امو ،هيف اوضم مه مهفنا امو 0 ممحل هنيب مهازاع

 داهتجالا ءاول لمحو ك هنن لوسر ةافو دعب ريسملا ةباحصلا لصاو مث
 ترهتشاو ،سابع نباو دوعسم نباو رمع مهنم ،نوديدع ءالجأ ةباحص

 .راثآلاو ريسفتلاو هقفلا بتك ي محلاوقأ

 مهحنم ف ةلعلا نأ هكاردإل 6مهبولق ةفلؤملا مهس رمع عنم كلذ نمو

 لوأ ،مهّرش ءاقتاو مهبسكو ،مهيلإ مالسإلا ةجاح يه ةاكؤلا يف امهس

 ناك ذإ كلذ» :لاق رمع دهع يف مهماهس نوبلطي اوؤاج املف ؛مالسإلا
 نامزألاب نآرقلا صيصخت ىلإ بهذف .لزب دقف نآلا اما ،اَقْح مالسإلا
 .)هلعف تبّوصو .ةمألا هل تنعذأ هنم ايأر كلذ ناكو .لاوحألاو

 ماع قراسلا دي عطق هعنمك كرمعل ةريثك تاداهتجا ةمألا ترقأ امك

 اذه ناكو .اهريغو ،نيواودلا هئاشنإو ،جارخلا ضرأ ةمسق عنمو ،ةدامرلا

 .داهتجالا زاوج ىلع ةباحصلا نم اعامجإ

 ريثك تلطعتل الإو ،مالسإلا دصاقمو يعيرشتلا قطنملاو قستي ام اذهو

 .ةلإ ماكحا نع ثداوحلا نم

 داهتجالا طورش -3

 نايبو نيدلا غيلبت ينلا ةلاسرو "هتلاسر يف ةلأ لوسر ةفيلخ دهتجملا ربتعي
 هؤوبتي نم ىلع امازل ناكف شاعم ريطخو ليلج ماقم اذهو .سانلل ماكحألا

 .داهتجالل هلهؤت ىتلا طورشلا هيف رفوتت نأ

 لوصألاب ملعلا يهو اهمومع يف داهتجالا طورش ىلع ءاملعلا عمجا دقو

 .طورشلا ضعب ليصافت يف اوفلتخا مث "ماكحألاو

 هذه لوح نيّبلوُصآل ا روهمجو ةيضاَبل ا نيب ركذي فالخ ةمث ل هنأ ديب

 .223 :3 "ليلدلا ،ىنالجراولا _(1
 ءاش نمف» :لاقو هطعي ملف الام هنم سمتلي كرشم هءاجو-.227 :3 ليلدلا ،ينآالجّراَولا _(2
 .ليلذ ذئموي مالسإلاو ،امكفلاتي ناك هلا لوسر نإ» :نيرخآل لاقو .'رفكيلف ءاش نمو نمؤيلف
 .'مالسإلا زعأ دق هنلا نإو

 471 .باطخلا نب رمع هقف ةعوسوم ،يجعلق ساور دمح .د :رظني
 .298 :2 ،لدعلا ،ينآلجراولا _(3
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 داهتجالا ةيلمع :كاتا لصفلا 7

 .طورشلا
 نإ » ينالجراولا ةرابع اراصتخاو ءافيتسا اهل ةطباضلا صوصنلا نمو

 ةلدألا عضوب افراع ناك نم ثلزاونلا يف داهتجالاو يأرلا هل زوجي يذلا

 لوصأب املاع نوكيو .اهيف فيقوتلاو عرشلاو لقعلا ةهج نم اهعضاوم
 مومعلا نم ةعيرشلا نونف يف باطخلا ماكحاب املاعو ،هقفلا لوصأو تانايدلا

 .خسنلاو صوصنملاو ،لمجملاو رسفملاو ،يهاونلاو رماوألاو صوصخلاو

 هنإف .برعلا مالك .مالكلا يناعم هب مهفي امو ةغللاو وحنلا نم ملعيو

 .راثآلاو ةنسلاو نآرقلل امهجاتجي

 نع راثآلاو ةنسلل ىنغ ال هنإف ،ءامهقيرط ىلإ راثآلاو ةنسلا يف جاتحيو
 هظفح ىڵوت ىلاعت 1 نأل كلذ نم نآرقلا ين انيفوعو ،امهقرط حيحصت

 .هنتم ىلع ةمألا تعمجأو

 ال اهقفتمو ءافراع ال ةيوار ناك ‘طورشلا هذه نم ائيش دهتجملا مرح نإف

 .'!)اةنايدلا ميلس ةنايخلا نومأم ةنامألا حيحص نوكيو

 .(قهسفن طورشلا ىرخألا لوصألا بتك تدروأو

 نمف داهتجالا طورش يف هيلع اقفتم ارمأ ةلادعلاو ىوقتلاو عرولا ربتعيو
 .هداهتجا لبقي ال الدع نكي ل

 :نينثا يف اهلك داهتجالا طورش ىلاعلا رصتخا دقو
 .طابنتسالا ىلع ةردقلاو ،عرشلا كرادمب ةطاحإلا ،لوآلا =
 .ةحداقلا يصاعملا بانتجاو ةلادعلا ،يناثلا =

 ين هداهتجا ةحصل ال ،دهتجملا ىوتف دامتعال اطرش ةلادعلا لعج هنكلو

 .لوقعم قيرفت وهو .اهسفن تاذ

 .257 :2 لدعلا .ينالجراولا _.)1

 ةلكأل ١ 6كىسوم نب دابن - .96 مالسإلا ءلب مالس نبا - .4 /و4 ربتعملا .يمدكلا :رظني _)2

 نوفلخ نبا = .و15 ©فحتلا ،يتازملا- .و202 معز نم ىلع درلا ،ليغنز نب ديعس - .9
 .25 :1 جراعملا ءيملاُسلا-.64 /63 :2 ليلدلا = .278 :2 لدعلا ،ينآلجراولا - .102 ،ةبوجا

 .278 /275 :2 ةعلط =
 .350 :2 ،ىفصتسملا ،يلارَعلا _(3
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 .7 لكلدينالاو حيجيلاذاهنجا:ثالا بابل

 اذهو .سانلل هنلا نيد يف ةجح نوكي ال لدعلا ريغ داهتجا نأ ةجيتنلاو
 ىدصتي نميف ةلادعلاو مالسإلا مهطارتشال ؛لوصأآلا لها نيب قافتا لحم
 .نايبلاو غالبلا ةمهم يف هنلا لوسرل ةفيلخ كلذ يف هنأل ،هللا ماكحأ نايبل

 هبحاص نوكي نأب ،داهتجالا طورش ف يتازملا عيبرلا وبأ عسوت دقو

 نم راثآل اظفاحو كاهيناعم عيمجو ةنسللو ،هيناعم عيمجلو نإ باتكل اظفاح»

 .(!نيملسملا نم هلبق ناك

 .ةمألا نم ذاوشلا يف الإ رذعتت ةيزيجعت طورش هذه نكلو
 دق عيبرلاوبأ خيشلاف» لصألا وه كلذ ناب ينالجراولا اهيلع بقعو

 لاق دقو .اردان الإ ققحتي ال اذه نكلو ملاعلا نوكي نأ يغبني اذكه قدص

 ءارآ نا ريغ ،هتفرعمو هملع نآرقلا يفو الإ ءيش نم ام» بلاط يبا نب ىلع
 .(2)((هنءع زجعت لاجرلا

- 

 .ةنسلا ظفح الو ،نآرقلا عيمج ظفح طارتشا مدع يملاسلا حجر كلذلو

 .ات)اهلك عامجإلا نطاومو ،اعيمج نيقباسلا راثآو ةباحصلا لاوقأ ظفح الو

 ةظفح نم. مهلك اونوكي مل ذإ ؛كلذ ىلع ليلد ربكأ ةباحصلا عقاوو

: 
 .(4)مهملعو مهادؤم بسح

 وهو ةف ةللا لوسر ثيداحأ ظفحي ال نم تيارأ» ةديبع وبأ لئس دقو
 ثيدحلا نوظفحي سانلا لكوأ ،ةلنإ ناحبس :لاق ؟ملعلا هنع ذخؤيا ،ةقث
 .(5(!؟

 اهتلدأ عيمجب ةلأسملا كاردإ ىلإ هب يدؤي ام ظفحي نأ وه بولطملا ردقلاو

 .قبس اعامجإ وأ اصن ضراعي الو
 وهو لاوقألا نم حجارلا وهو ،داهتجالا ؤزجتب لوقلا ىلع ينبم اذهو

 .و15 ‘فحتلا ،يتازملا _(1

 .278 :2 لدعلا .ينالجراَولا _2

 .277 :2 ،ةعلط . 6يملاسلا -3

 .278 /277 :2 ةعلط ©يملاُسلا _)4

 .ظ12 ،ةديبع يبأ لئاسم ،ةديبع وبأ _(5
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 .0ا)يملاُسلاو يخاُمشلاو يدنكلا دمحاو ،يمدكلا ديعس وبأ هيلإ بهذ ام

 فصويل طرتشي ل ذإ مهتايح رومأ يف سانلا عقاوب يمدكلا لدتساو

 ةدحاو ةعنص ناقتإ يفكي لب "عئانصلا عيمجب املم نوكي نأ عناصلاب ناسنإلا
 فصويل اهنم عونب ةرجاتملا يفكي ةراجتلا ةفص يفو .ةراجنلا وأ ةدادحلاك

 هنأب فصو اباوبأ وأ اباب هيف نقتأ نم داهتجالا كلذكو .رجات هناب اهبحاص
 .(2)دهتجم

 .ة)!الاحم ناكل مولعلا لكب دهتجملا ةطاحإ انطرتشا ول» :لاقو

 دعاوقو .ةلدألا ,كرادمب عساولا ملعلا هيف طرتشيف ،قلطملا داهتجالا اما
 .كلذ وحنو ،ةغلا دعاوقو لوزنلا بابسأو .تاعامجالاو ماكحألا طابنتسا

 .سانلا بلغأ هيلع ردقي ال ام اذهو

 وهو ،اميلس هدصقم ناك نإو داهتجالل ةيزيجعتلا طورشلا يف ننفتلاو

 دلخا ذإ ،ةيسكع جئاتن ىلإ ىضفأ هنإف نيلهؤملا ريغ نم ةعيرشلا ىمح نيصحت
 باوبأ مهمامأ تدصوأو ،هقفلا لاجم اورجهو لومخلاو ةعدلا ىلإ سانلا
 يعس نودو عاطقنا نود هنورتجي زهاجلا ثوروملا ىلع اوؤفكناو ،داهتجالا

 لكاشملاو لئاسملا نم اماكر ةروطتملا ةايحلا تزرفأو .ديدجلاب يعو وأ ديدجت ىلإ

 رفوت مدع ةجحب نوريثك اهل يدصتلا نع مجحاف .اهيف مالسإلا مكح رظتنت

 .داهتجالا طورش

 داهتجالا باب قلغ -
 ءاهقف تبجنأ ةيبهذ راهدزا روصع يمالسإلا هقفلا خيرات ىلع تضم

 غلبي مل نم مهالت مث .ماقملا اذهل ءافكأ اوناكو "مهئارآب هقفلا ارثأ نيدهتجم

 سيل نم مرحلا اذه جلي نأ نيدلا ىلع ةريغلا لها ضعب يشخف ،مهماقم
 يعدي الو نولهاجلا تنإ ىلع لواطتي الئل داهتجالا باب قلغب اودانف ،الها

 :1 فنصملا ،يدنكلا - .27/26 :1 _(طم) = .وك /ظ4 _(خم)= كرتعملا كيمدكلا 1

 "يملاسلا- .511 ،ينجاويتلا ينهم قيقحت = .ظ4 _(خم)= رصتخملا حرش ،يجخاُمشلا- .90 9

 .279 /278 :2 ،ةعلط
 .27 :1 _(طم) = .وك _(خم)= ،ربتعملا ،يمدكلا _(2
 .27 :1 _(طم) = .وك _(خم)= ربتعملا ،يمدكلا _(3
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 ركلدينالاو حيجرتلا ذاهتجا :ثلاتلا بال

 .(!)نولطبملا هقفلا

 باب قلغب لوقلا ىلإ ةيفنحلاو ةيفاشلا نم نيرخأتملا ضعب بهذ دقف
 باب حتف ىلإ اوعدف ،نوقحاللا ءاملعلا رمألا كرادت مث .قلطملا داهتجالا

 .02)ىتش لئاسرو ابتك كلذ ىف اوبتكو ديدج نم داهتجالا

 نم رصعلا ولخ مدعب نولوقي مهو ،احوتفم هباب ءاقب اوررق ةلبانحلا نكلو
 دوجو نوطرتشي مهنأ ديب ،اضيأ ةعيشلا هررق ام وهو .ةجحلاب هنل مئاق دهتجم
 .(3هلوقب موقت ةجحلا نأل داهتجالا لهأ نمض مهتمئأ نم مامإ

 احوتفم لظ هنأ ىلع اوصنو ،اموي داهتجالا باب اوقلغي مل ةيضابإلا نكلو
 نم» :يتازملا لاق كلذ يفو .نيدلا موي ىلإ هدصوي نأ دحا كلمي الو ،هلهأل

 لهاجلل هلحاو هزَوج نم كلذكو .'ه)رفكو لض دهتجملا ملاعلا ىلع يأرلا مرح
 لك يف مارحو ،ناكمو نامز لك يف ملاع لكل لالح يارلاف .اضيأ رفكو لض
 .(5لهاج لك ىلع نامز

 نم رمكلا يلزأ كيو لوتلا ل هور ولو :لاعت هلوق ريسفت يفو
 ليبس مهل قلطاف» : ينالجراَلا لاق [83:ءاسنلا]ة مهتم هتوطس مذلا هملعل

2 

 ليصفتلو-.1086 /1085 :2 هقفلا لوصأ ،ىليحزلا :رظني ،هبابسأو داهتجالا باب قلغ لوح _(1
 379 ،عيرشتلا خيرات يرضخلا :رظني يهقفلا دومجلاو يركفلا طاطحنالا رصع يف داهتجالا لاح

 .121 ,8 يمالسإلا هقفلا خيرات .سياسلا يلع - .دعب امف

 داهتجالا نأ نايبو .ضرألا ىلإ دلخأ نم ىلع درلا :ناونعب كلذ يف ةلاسر يطويسلا بتك _(2
 عنمو داهتجالا بوجو يف نيريثك ءاملع لاوقأو ةديدع ةلدأ كلذل رشحو .ضرف رصع لك يف

 ©ضرألا ىلإ دلخا نم ىلع درلا يطويسلا نمحرلا دبع رظني .دهتجم نم رصع ولخي ال هناو .ديلقتلا
 ديفملا لوقلا " اهامس ثديلقتلا مذ يف ةماه ةلاسر يناكوشلا بتك امك = .رئازجلا ،ةيبلاعثلا ةعبطملا
 دبع نمحرلا دبع قيقحت .تيوكلا ملقلا راد ط / ه1348 .ةيربنملا ط ."ديلقتلاو داهتجالا ةلدأ ف

 .م1976 /ه1396 .قلاخلا
 .116 /115 شةيمالسإلا بهاذملا خيرات ،ةرهز وبأ _(3

 باب نم ثةيضابإلا حالطصا يف رفكلا ظفلب دوصقملا وهو ةمعنلا رفك وه انه دارملا رفكلا _(4

 ةنئمطم ةنمآ تناك ةيرق الثم هلا برضو) :ىلاعت هلوقو "رفك هلاتقو قوسف ملسملا بابس " ثيدح

 .(هللا معنأب ترفكف ناكم لك نم ادغر اهقزر اهيتأي
 .و2 معز نم ىلع درلا ليغنز نب ديعس-.و15 ‘فحتلا ،يتازملا _(5
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 .02)اماكحأ اهتاثدحم يف نامز لهأ لكلو» ..!١اةمايقلا موي ىلإ طابنتسالا

 .اة)داهتجالا طورش دهتجملا يف ترفاوت ام حوتفم داهتجالا بابف

 دهتجملا ةيلوؤسم -4
 داهتجالا ضرفب مايقلا هيلع بجي ،داهتجالا طورش ىفوتسا يذلا ملاعلا

 .4)هتلدأ نم قحلا بلط ف عسرلا عارفتساو

 :نيتلاح يف بوجولا اذه نيعتيو
 ةجاحب لئاسلا ناكو .ةلأسملا كلت يف هيار نع لئاس هلأس نإ :ىلوآلا =

 .املع متك نم ديعو هقحل الإو ءاهيف مكحلا همتكي نأ هل زوجي الف ،اهيف لمعلل
 همزليف ؤفالخلا اهيف حصي امم ةلأسم يف لمعي نأ دهتجملا دارأ اذإ :ةيناثلا =

 هدهج ىراصق كلذ يف لذبيو ،اهحجراب لمعلاو تارامألا ىوقأ يف رظنلا
 .(5)المأتو اثحب

 ضراعي الف ،طابنتسالا جهنمو ،ةلدألا بيترت دعاوق كلذ يف يعاريو
 ةنسلاو باتكلا مدقيو .اذكهو .ماعب اصاخ الو ،َئفخب ايلج الو ،داهتجاب اصن
 .6ه}عامجإلا فلاخي الو سايقلا ىلع

 ةيشخلا نيعب ىلاعت لأ ىلإ رظني نا الإ دهتجملل يغبني ال» هنأ كلذ طباضو
 دهتجا نإو ىصع عيض نإف "داهتجالاب هيف هرمأو ىلاعت 0 هفلك دق رمأ ف

 يف ةوهشلل لعجي الو .ىصع ىأر ام فالخ رهظاف دهتجا نإو ىصع متكف
 .(7)((اييصن هيأر

 ىلإ هنع لودعلا هل زوجي الو ،هقح يف بجاولا وه هداهتجا هيلإ ىدأ امو

 وأ هدنع مكحلا كلذ داسف بجوي حيحص ليلد هل ضرعي نأ الإ ،هريغ يار

 .224 :3 ،ليلدلا .ينالجراولا .)1

 .226 :3 ،ليلدلا .ينالجراولا 2

 , ك .100 /99 . :رظني _)3

 .98 ةبوجأ ،نوفقلخ نبا _(4

 .دعب امف 285 :2 ،ةعلط يملاسلا _(5

 .176 :1 ،رطانقلا ،ىلاطيجلا۔-.105 :1 ©تفنصملا ،يدنكلا _(6

 ` .60 /59 :2 "ليلدلا ،ينالجراولا _(7

]   

 



 3. لكلدينالاوحيجرتلاذاهتجا:كلالا بالا

 .(!)هباوص يف اكش تثروأ ةهبش

 بهذو .هنم ملعأ ناك ولو هريغ ديلقت نم دهتجملا نينلوُصألا روهمج عنمو
 يأرلا ةبسن ال ،ليلدلا ناحجر وه دمتعملاو .ةباحصلا ديلقت زاوج ىلإ مهضعب

 .(ة)هريغ وأ يباحص ىلإ
 لوق ىلإ رظنلا نود ،هعابتا هيلع بجو دهتجملا رظن يف ليلدلا حجر اذإف

 باتكل تتبث ةمصعلا نأل ،يباحص ريغ مأ ناك ايباحص ،قحال وأ قباس ملاع

 .ةمألا عامجإلو هلوسر ةنسو 0

 دهتجملا نامض -

 :سابع نبا لاقو ،يردأ ال :لوقي نأ هل يغبني ملعي ال امع لثس اذإ دهتجملاو

 الالح مرحي وأ امارح لحي دقو «هلتاقم تبيصأ "يردأ ال " لوق ملاعلا كرت اذإ»
 يف نينرتقم ادرو ذإ ،ىلاعت هللاب كرشلا ةلزنملا يف يهاضي مرجلا اذهو .ملع ريغب

 يملأ ريتينلاو متلا نلكبامو اتم رمع ام تونقلا ر مح املف .نآرقلا
 .[33:فارعألا] هي ةوُستَعَكاَلاَم لأ َلَع اولومَت نآو اًلطتَس ۔ديذزتي ركاملا كرش نآو

 :: ةا لوسر لاق :لاق رباج نع ةديبع يبا نع عيبرلا ىورو

 ضرألا ىلإ ءامسلا نم عقو نمك ناك ملع ريغب ايؤر رسف وأ ةلأسم ىتنأ
 .(3)«قحلا باصأ هنأ ولو هل رعق ال ارئب فداصف

 ةلأسم يف ىتفأ اذإ دهتجملا نامض نايب ين ةيضابإلا رداصملا تضافتسا دقو

 .ادمع مأ ناك الهج ءاطخ

 5هيف داهتجالا هل زوجي اميف دهتجاو "داهتجالاو هقفلا لهأ نم ناك نإف

 نإو .ةبوتلا هيلعو ،مئثآ ملاظ وهف لهاجلا امأ .اقافتا هيلع نامض الو مثإ الف
 .(4)كلذ يف هل رذع الف ،هعسي ال اميف قحلا دهتجملا فلاخ

 .و13 لاصخلا رصتخم كىمرضحلا _(1

 .290 :2 ءةعلط ،ىملاًسلا _(2
 .35 ص .1ج .35 ثيدح .5باب حيحصلا عماجلا ،عيبرلا -)3

 ،يمدكلا :يف اضيأ ةلأسملا رظناو-.1 :1 فنصملا .يدنكلا-.0 /29 :1 ©ربتعملا ،يمدكلا _(4

 .96/85 :1 فنصملا ،يدنكلا- .15 /14 شةلكألا ىسوم نب داجن .9 /8 /7 :3 شةماقتسالا

 .12 :1 راثآلا بابل يديعسوبلا
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 داهتجالا ةيلمع :ثلاتلا لصفلا 7

 .داهتجالا يف اطخلاو باوصلا :يناثلا ثحبلا
 زوجي ىتلا تالاجملا ديدحتب داهتجالا إطخ وأ باوصب مكحلا قلعتي قلعتي

 نويلوصألا هيف بهسا كباشتم عوضوملاو .رظحي ىتلا نم اهيف داهتجالا
 .عاطتسملا ردق ضرغلاب يفي امب ةيضابإلا هب مهسأ ام ءازتجا لواحنو

 داهتجالا لاجم -1

 ةمث نإ مأ ؟تاعوضوملا لك لوانتيو تالاجملا لك لمشي داهتجالا له

 ؟داهتجالا اهلاني ال ارومأ

 يأرلا هيف زوجي يذلا نأ» لؤاستلا اذه نع يتازملا عيبرلا وبأ خيشلا بيجي

 مهلبق ناك نم راثآ يف نكي ملو ،ةنسلا يف الو باتكلا يف هودجي مل ام ءاملعلل

 ٥ .(1])(ءاملعلا نم

 ةرابع يهو ،اصنلا دورو عم داهتجا ال » ةرابع نيبِلوُصأآلا نيب ددرتتو
 جراخ مكحلا نع ثحبلل لاجم ال هنأ اهنم دوصقملاو ؛نايب ىلإ جاتحت ةلمجم

 .صنلا هيف درو رمأ يف صنلا
 ريثك ىلع لالدتسالا ايانث يف ،ةيضابإلا رداصملا يف ةلوقملا هذه انفداصتو

 :كلذ جذامن نمو .ةيهقفلا ءارآلا نم

 نيرشعو اسمخ اهرمعأو اراد زاح نم نأ رباج لوق يناسارخلا دروأ =
 رشعب ةدملا ديدحتبو ،هفالخب ثيدحلا درو امنيب &،هل ىهف ؛ةنس نيثالث وأ ةنس
 ةنسلاو ،قح وهف ة يبلا هلاق امو» :لاقو فالخلا يناسارخلا ركذ مث .نينس
 .تاف يبلا نم ةنس تناك اذإ ©عبتئ ناب قحا

 نع يورو .ات١انيتلم لهأ ثراوتي ال» :لاق هنأ ؤ يبنلا نع يور =

 = .277 :2 ،لدعلا .ينآلجراولا-.ظ5 5درلا ،ليغنز نب ديعس-.و15 فحتلا ۔ىتازملا ۔(1

 َ .60 :2 ،ليلدلا
 .225 /224 :2 ةنودملا ،يناسارخلا )2

 ‘صاعلا نب ورمع نب هلا دبع نع ةجام نباو دواد وبأو ؛ديز نب ةماسأ نع مكاحلا هجرخأ _(3

 .اضيا مهريغ هجرخأو .هنلا دبع نب رباج نع يذمرتلاو

 .2876:ثيدح ريسفتلا باتك .مكاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا

 .2538:ثيدح .؟ رفاكلا ملسملا ثري له باب ضئارفلا باتك دواد يبأ ننس

 .2728:ثيدح كرشلا لهأ نم مالسإلا لها ثاريم باب ضئارفلا باتك هجام نبا ننس
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 2 لآلدينالاو حيجرتلا ذاهتجا:كلاتلا باتلا
 ةك - “ دي

 ىلعي الو ولعي مالسإلا نأل سكعلا نود رفاكلل ملسملا ثاريم زاوج ذاعم
 يئلاب ةودقلا نكلو ،رهاظلا: يف نسح لوقلا اذه نأ ةكرب نبا بقعو .هيلع

 : .(!اىلوأ هتنسل عابتالاو ةص

 ظحال هنأ ادكؤم ،عماجلإ هباتك يف اريثك ةرابعلا هذه لاثمأ ةكرب نبا ددريو

 ١ ١ .تهئارآ ىلع اهب اجتحم رخلا دورو عم رظنلل

 زاوجب درو صنلا نأ الولو» ،يراوحلا نب لضفلا عماج يف ءاجو =
 .(4»؛صملا عم رظنلل ظح ال هنأ ريغ ،اهراجئتسا زاج ام م)رئظلا راجئتسا

 نوكت اهنأل .دجسملا نم ءيش لوانت نم ضئاحلا عنم ىلإ ضعب بهذو =

 بقعو ©كلذ نم هؤاوهو دجسملا هَرنيي نأ نآ يغبنيو ،دجسملا ءاضف يف اهنم ءزجب

 ام ىلوأ وهف هزاجأ هنأ ملغو 3 . نع اذه تبث اذإف» :هلوقب رفعج نبا

 .(5)«هب ذخأو هب لمع

 طقسو ،رثالل مكحلا ناك ،رظنلاو رثألا ضراعت اذإو» :يبئؤوعلا لاقو =

 .06)سايقلا لطب صنلا ءاج اذإو .رظنلا رابتعا

 تسيلو ،ةمينغلا اهيف لحت ال ةلبقلا لهأ لاومأ» نأ يدنكلا ركذو =
 يتلا ةعبتملا راثآلاو ةيضاملا ننسلا ىه امهنيب قرف يذلاو .كرشلا لهأ لاومأك

 .07)«سايق الو يار الو رايتخا اهيف دحأل سيل 5اهب ىدتقي

 مهنم لبقي ال نيذلا- بّرَعلا يكرشم ماكحا نيب قيرفتلا نع ثدحت امك
 وأ ديحوتلا مهنم لبقي نيذلا ،نيكرشملا رئاس نيبو برحلا وأ ديحوتلا الإ
 رثألاو ةنسلا تءاجو .نوكرشم نيقيرفلا الكو ؛جردتلا ىلع ،برحلا وأ ةيزجلا

 ثراوتي ال باب ،ة هنلا لوسر نع ضئارفلا باوبأ ،حئابذلا حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس
 .2085:ثيدح ،نيتلم لها

 .274 :2 ،عماجلا ،ةكرب نبا _(1

 .155 :2 .214-241-371-543 :1 ،عماجلا ،ةكرب نبا _(2

 .اذاهتجا هانبوصف ؛فيحصت هنأ حضاوو اريطلا» لصألا يف درو 3
 .84 :3 ،يراوحلا نب لضفلا عماج “يراوحلا نب لضفلا _(4

 .346 :1 عماجلا رقعج نبا _5

 .14 :3 - .45 :1 ءايضلا ،ىيئوعلا _)6

 .71 /70 :1 فنصملا "يدنكلا _(7

]   



 داهتجالاةيلمع :كلاتلا لصفلا
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 .0ا)سايقلاو يأرلا انهاه لطبف ،قيرفتلا اذهب

 نم ىلجتي قيقدلا اهريسفتو ةةحيحص ةدعاق صنلا عم داهتجا ال ةدعاقف

 :يهف .ةيعابر ةمسق ةيعرشلا صوصنلل ءاملعلا ميسقت

 .ةلالدلا ةيعطق توبثلا ةيعطق امإ =

 .ةلالدلا ةينظ توبثلا ةيعطق امإو =

 .ةلالدلا ةيعطق توبثلا ةينظ امإو =

 .ةلالدلا ةينظ توبثلا ةينظ امإو =

 داهتجا ال» هنأ اقح هيلع قدصي يذلا وه ةلالدلاو توبثلا يعطق ناك امف

 رظنو ثحبلا رهجم تحت لظت اهلك ةثالثلا ماسقألا يقابو .اصنلا دورو عم

 .اهنايبو اهتلالد حيضوتل مث ،اهقيثوتو اهتابثإ قرط ةفرعمل ؛نيدهتجم
 قيثوت جهنم قفو دراولا صنلا راطإ يف ثحبلل بحر لاجم اذهو

 .ةملكلا ىنعم متأب داهتجا وهو ،اهريسفت دعاوقو صوصنلا
 دري مل ةلأسم مكح نع ثحبلا وهو صاخلا ىنعملاب داهتجا اضيأ كانهو

 و ناسحتسا نم ةيداهتجالا رداصملا ىلع دامتعالاب كلذو ؤ‘صن اهيف
 .اهريغو حالصتساو باحصتسا

 نيملسملا راثآ يف الو ةنسلا يف الو باتكلا يف نكي مل امم ةلزان تلزن اذإف

 .2)اهيف اودهتجي نأ ءاملعلا ىلعف ،ةثداحلا لزاونلا لبق اوناك نيذلا

 جهنم اذه ناكو .غئاس اهيف فالخلاو عورشم اياضقلا هذه يف داهتجالاو
 يف اودهتجا امك ،صنلا هيف دري مل اميف اودهتجا ذإ ؛نيملسملا ةمئأو ةباحصلا
 .اهقيبطتو صوصنلا ريسفت

 مدعو .ةللا لوسر ةبارق مهسو مهبولق ةفلؤملا مهس يف رمع تاداهتجاو

 .صوصنلا ةرئاد يف تناك اهلكو ،ةروهشم ةفورعم اهريغو جارخلا ضرأ ةمسق

 ام اذهو .داهتجالا طورش هيف ترفاوت ام ،هريغل غاس رمعل غاس امو

 .3)نيدلا ف رسيلا هب يضقي

 .71 /70 :1 فنصملا "يدنكلا _(1
 -.278 /277 :2 ؤلدعلا ،ينألجراولا - .12 :1 ،يراوحلا يبا عماج يراوحلا نب دمحم _(2
 .ظ195 درلا كليغنز نب ديعس

 .72 :3 ،ليلدلا ،ينالجراولا 3
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 2 لكلدينالاوحيجزتلاذاهتجا :ثلاتلا باتلا
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 نأ مغر ةنسلاو باتكلا ىلع ايضاق داهتجالا اذه ينالجراَلا ربتعاو

 .0ا)يآرلل لصأ ةنسلاو ةنسلل لصأ باتكلا

 ءامهانعم نايب لب ،يأرلاب ةنسلاو باتكلا ضقن كلذب دارملا سيلو
 ناك داهتجا يأل غوسي ال هنإف الإو ،قيبطتلا ءانثأ طانملا قيقحت يف داهتجالاو
 .نآرقلاو ةنسلا صوصن ىلع يضقي نأ

 هيلع حلطصا ام وأ ،تايعطقلا نود تاينظلا يف رصحني داهتجالاف

 افوصأ امأو ،ةعيرشلا عورف يف الإ داهتجالا غوسي ال »و ،لوصألاو عورفلاب
 .(2)«الف

 يف ءاج ام لك لوُصألاف» ،امهنيب زييمتلل طباضلا ينالجراولا عض
 اعوطقم ة نذإ لوسر ةنس يف وأ ،هيلع اعمجم اجرختسم آ ائصن ت باتك

 نظلا ةبلغ هتقيرط ام وهو ،اهفالخب عورفلاو ...ةمألا هيلع تعمجأ وأ 5اهب
 .(3)اداهتجالاو

 ديحوتلاك ؛ةنايدلا لئاسم وأ ©نيدلا اياضق ىلوألا ةيمست ىلع حلطصاو
 لمشتو ،داهتجالاو يأرلا لئاسمب ةيناثلا ىلعو ‘كلذ وحنو ثعبلاو ةوبنلاو
 .مارحلاو لالحلاو تالماعملاو تادابعلا

 .زوجي ةيناثلا يفو ،اهيف فالخلا زوجي ال ىلوألاف

 نم ناك امف .مهيبن دعب اوفلتخا دقف ةباحصلا لمع كلذ يف ةجحلاو
 كفسو ليلضتلاو ةءاربلا تعقوو .اهيف اضعب مهضعب رذعي مل لوصألا لئاسم
 الو قيسفت نود اهيف فالخلا مهعسو عورفلا نم ناك امو ،اهيف مهنيب ءامدلا
 لوصألا نيب زييمتلل ارايعم ناكف ءاذه ىلع اوعمجأ دقو .ليلضت الو ةءارب
 اوعمجي ملو ،لوُصأآلا نم هنأ ىلع اوعمجي مل امو» :يبئؤوَعلا لاق .(ة)عورفلاو

 .98 /97 :3 ليلدلا ،ينالجراولا _(1
 .72 :3 ليلدلا .ينآلجزاَولا 2

 .269 :2 ،ليلدلا ،ينآلجزراولا 3
 ،ىسوم نب دابن :اهنم رظني .اهليصفتو ةيضقلا هذه ليصأت يف ةيضابإلا رداصملا تبهسأ دقو _(4
 .ءايضلا ،يبئوَعلا-.20 /19 "نيفلاخملا عيمج ىلع درلا ،فاتلز نب الغي رزخ وبا-.86 /85 .ةلكألا
 :1 ©فنصملا =.ظ7 /و7 صيصختلا ،يدنكلا- .101 /100 كةبوجأ ،نوفلخ نبا-.13 /2 :3
 .12 :1 6يراوحلا يبآ عماج يراوحلا نب دمحع--5 /204 :1 عماجلا رفعج نبا-8
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 داهتجالاةيلمع :كاتلا لصملا 73

 فالتخالا هيف زوجي عرف رهن داهتجالاو يأرلاب هيف لاق نم ليلضت ىلع

 .داهتجالاو سايقلاب لوقلاو
 يارلا زوجي ال هنإف ؛يارلا ىنعم فلاخ دقف نيدلا يف يأرلاب دحأ لاق اذإف

 .2)يأرلا ف نيدلا زوجي الو ،نيدلا يف

 .)ليبسلا ءاوس نع لضو أطخأ دقن سايقلاو يأرلاب نيدلا ف لاق نمو

 داهتجالا ف اطخلاو باوصلا ف نييلوصألا ءارآ -2

 هلك باوصاأ داهتجالا اذه ىلع مكحلا داهتجالا لاجم ديدحت نع بترتي

 مثأملا هنع عفرُي مأ مثايأ ؟قحلا اطخا اذإ دهتجملا مكح امو ؟اطخلا هيرتعي مأ

 مالملاو ؟مالملا
 ف إطخلاو باوصلا روحم ف نويلوصألا اهجلاع ىتلا ةلئسألا مهأ كلت

 ؟داهتجالا

 .ةيهقفلا عورفلا نم تاينظلا ي داهتجالا لاجم رصح نأ ركذن ءدبو

 لوقلا اهيف زوجي ال ذإ نيدلا لوصأ نم تايعطقلا لاجمل ةبسنلاب مسحلا يضتقي

 .دحاو عمو دحاو اهيف قحلاف .عامجإو صوصن نم ةيعطقلا ةلدألا ىضتقم ريغب
 .الاضو اروزام امثآ ناك هأطخأ نمو ةلدألا هذه قفاو نم وهو

 الإ ءاملعلا ريهامج هيلع ام وهو ،‘ه ةيضابإلا ىدل عامجإ لحم لوقلا اذه
 لامتحا ذاشلا لوقلا اذه نع مزليو .'ت"لونصألا يف داهتجالا زاجأ نمم ذوذشلا
 ةلدألا عطاوقل ةخراص ةمداصم اذهو ؛ىراصنلاو دوهيلا دئاقع يف باوصلا

 .25 /24 :3 ءايضلا ©ييئوقعلا _.۔)1

 .و4 8ربتعملا .يمدكلا _2

 .122 :1 ؤتفنصلملا .يدنكلا _)3

 داجن-.9 /8 :3 ،ءايضلا ،ييئوعلا-. ور12/ظ11 ربتعملا =.38 :3 .ةماقتسالا .يمدكلا :رظني -(4

 .284 :2 ،ةعلط ،يمياسلا-.50 .ةلكألا .ىسوم نب
 يربنعلا نكل .ظحاجلاو يسيرملا رشبو يربنعلا نسحلا نب هللا دبع ىلإ لوقلا اذه بس ۔(5

 نيعتم دحاو اهيف قحلا :يسيرملا لاقو .نيعتم قح اهيف سيلو ©بيصم لوصألا يف دهتجم لك :لاق
 ،يلارغلا :رظني .مثآ ريغ روذعم عئطخلملا نكل .نيعتم قح اهيف :ظحاجلا لاقو .مثآ عئطخلملاو

 .247 :4 ماكحإلا "يدمآلا .506 _(حم ) .رصتخملا حرش ،يجخاُمنشلا-.259 :2 ©ىفصتسللا
 .500 :2 لوصحلا ،يزارلا =

     



 . لكلدينالاو حيجرتلا ذاهتجا:ثلافلا باتلا 3

 .0ا)ةمألا عامجإو

 ذخأ هانعمو ،زئاج تايعطقلا يف داهتجالا نأ ىلإ يملاسلا راشأ دقو ؛اذه

 هنع مزلي ام اذهو .نيقيلاو عطقلا ىلع اهئانبنال اهتلدأب ةعوفشم لئاسملا هذه

 .نيقلتلاو ديلقتلا قيرط نع ىتأتي ال ام وهو ‘كلذل بجوملا ليلدلاب ملعلا
 ميلستلاو ،دئاقعلا يف ديلقتلاب نيلئاقلا ضعبل افالخ باوصلا يارلا وه اذهو

 هنأ ريغ 8انيقيو انانئمطا كلذب دادزي ةيعطقلا لئاسملا ةلدأ يف رظانلا نأل ؛اهيف

 .02)اكلاه امثآ ناك الإو كلذ يف أطخلا هل زوجي ال
 داهتجالا يف كلذ دعب اغئاس باوصلاو إطخلا لوح فالخلا ىقبيو

 .عورفلا ةرئاد يف روصحملا وهو ،عورشللا
 ؟لئاسملا هذه يف نيدهتجملا نيب عقاولا فالتخالا مكح امف

 لوقو باوص ىلع عيمجلا نأب لوق نايساسأ نالوق اذه ءازأ ءاملعلل

 .ئطخ مهضعبو ؤبيصم مهضعب ناب
 .بيصم تاينظلا يف دهتجم لك نأ :لوألا

 يجخاُمشلا ركذ امك ،‘ةةّيِفَنحلا ضعب ىلإ لوقلا اذه ينالجراَولا بسنو
 نب هللا دبع ىلإ ىسوم نب داجن هبسنو ،‘4)ةرعاشألاو ةلزتعملا رثكأ بهذم هنأ

 ةفينح يبأ مامإلا نع لقثو &‘)مالكلا لهأ نم ةفئاطو ،ةرصبلا يضاق نسحلا

 .(6)لوقلا اذهب ةياور يعفاشلاو كلامو

 .496 ،ةرصبتلا ،يزاريشلا-.13 "قئاقحلا ةلاسر .يداربلا _(1

 .285 /284 :2 ةعلط يملاسلا _2

 روكشلا دبع نبا :رظني ،ةّيِفَنحلا رداصم هدكؤت اموهو-.269 :2 "لدعلا ،ىنالجراّولا 7
 .381 :2 ‘تّومحرلا حت
 ،يزارلا :رظني .7 ،ينجاويتلا ينهم قيقحت = .ظ3 _(خم) = رصتخملا حرش .يجخاُمششلا و

 .500 :2 ،لوصحلا
 .يدمآلا -.381 :2 ،تومحرلا حتاوف .روكشلا دبع نبا :رظني .50 .ةلكألا .ىسوم نب داجن _(5
 يئابجلاو ليذهلا يبأو ركب يبا يضاقلا لوق بيوصتلا نأ يدمآلا ركذو .دعب امف 246 :4 .ماكحإلا
 .هنباو

 ينهم قيقحت = .ظ63 _(خم) = رصتخملا حرش ،يجخاّمُشلا-.13 ،قئاقحلا ةلاسر ،يدارَبلا _(6
 ل دمحأو يعفاشلاو ةفينح يبا ةثالثلا ةمئألا نع لق هنأ يدمآلا ركذو .7 ©ينجاويتلا

 .247 :4 ماكحإلا .يدمآلا :رظني

    

  



 داهتجالا ةيلمع :كاقلا لصفلا 7

 .ةكرب نبا الإ نامع لهأ نم انباحصأ بهذم اذه نأ يملاسلا صنو
 .0البرغملا لهأ نم [ينالجراولا] بوقعي يبا بهذمو

 يف فالخلا نأ ىري ناك نإو ،لوقلا اذه عم هنأ يملاسلا مالك رهاظو
 .هل ةرمث ال يظفل ةلأسملا

 يحوي لوق ةكرب نبالو ،ةئطخملا عم ةيضابإلا روهمج نأ باوصلاو

 .يتأيسو ةئطخملا عم هنأ ديفي حيرص لوقو بيوصتلاب

 مكح اهيف دهتجملا ةعقاولا يف ىلاعت هنل له :لوقلا اذه باحصأ فلتخا ث

 دنع نيعم مكح اهيف صن ال ىتلا ةعقاولا يف سيل هنأ ىلإ إ مهضعب بهذ =

 لاعت ةللا مكحو .دهتجملا نظل عبت مكحلا لب ،هتباصإ دهتجملا نم بلطي ةلا
 .2يلاَرَغلا هراتخا ام وهو .هنظ ىلع بلغ ام دهتجم لك ىلع

 مل نكل ،بلطلا هيلإ هجوتي ةلاسملا يف امكح هلل نأ ىلإ نورخآ بهذو =
 ام ىدا دقف ٧ ملع يف نيعملا مكحلا كلذ اطخا نإف ،هتباصإ دهتجملا فلكي
 .اة)داهتجالا وهو هب فلك ام هلعفب باصأو .هيلع

 .ةيضابإلا نم ةبوصملا يأر وه لوقلا اذه يملاسلا لعجو ا

 عيمجلا نا ةياهنلا يف مهقافتال داهتجالا يف ةبوصملاب نوفرعي نيقيرفلا الكو

 .بيصم

 .دحاو تاينظلا يف داهتجالا يف بيصملا نأ :يناثلا
 لصي يذلا وه ،ةلأسملا ي انيعم امكح هلل نأ نوقفتم لوقلا اذه باحصأو

 ؟ال ما مثآ مكحلا اذه ئطخملا له :كلذ دعب اوفلتخا مث .بيصملا دهتجملا هيلإ

 نبا صنو .عوفرم هنع مثإلاو روذعم ئطخملا نأ ىلإ مهنم قيرف بهذ =

 .اةااقافتا ةيضابإلا لوق اذه نأ نوفلخ

 .283 :2 =.279 :2 ةعلط ،ىملاّسلا _(1
 .363 :2 ،ىفصتسملا ،ىلارَعلا 2
 ينهم قيقحت = .ظ63 _(خم) = ،رصتخملا حرش "يجخاُمشلا-.363 :2 ،ىفصتسملا ، يلاعلا _(3
 .507 ،ىنجاويتلا

 .279 :2 ةعلط ،ىملائسلا _(4
 .99 }ةبوجأ ،نوفلخ نبا _(5

   1[2ك



 3. لكلدينالاوحيجرتلاذاهجا:ثلانلا بابل

 ىف اطخلاو ،دحاو يف قحلا نأ ةوعدلا لهأ بهذمو » :ينآألجراَولا لاقو
 :اولاق مهنإف باوصلا امأو .هفالخ يف لطابلاو :اولوقي نأ يغبني امنو .هفالخ
 .(١)ميقتسم اذهف .هفالخ يف أطخلاو دحاو يف باوصلا

 ةباصإ مهفلكي ملو داهتجالا ءاملعلا فلك نا نإ»:ليغنز نب ديعس لاقو

 الو ادحاو عم قحلاو .اضعب مهضعب رفكل كلذ مهفلك ولو ،هدنع يذلا قحلا

 .2)«رفاك وهف مهيلع هقيض نمو ،هفالخ سانلا ىلع قيضي

 ىلع قيضي الو \دحاو عم قحلا :لدعلا لهأ لاقو» :يتازملا ةرابعلا رركو

 .)هفالخ سانلا
 .4هاضيأ يجخامشلا لوق وهو
 يتفي نأ هل زوجي يذلا ملاعلا اطخ» :لاق ناطحق يبأ نع يدنكلا ركذو

 .(ة)«هيلع روجام هباوصو ،هؤطخ هنع عوفرم يأرلاب
 ام الإ ٧ةلثأ دنع قح اهلك نيفلتخملا لاوقأ ناب دحأ مزجي نأ زوجي الود

 .6)اهيلع اوعمتجا

 .(7ةمألا رثكأ لوق وهو ) :يداربلا لاقو

 دنع حيحصلا وه ادحاو قحلا نوكو » :يفنحلا روكشلا دبع نبا لاقو
 .اةعبرألا ةمئألا

 وهو روهمجلا يارو قحلا وه اذه نأ وتيه نسح دمحم روتكدلا دكأو
 .؛9) ةمئألا ءالؤه نع يور امم حصألا

 نكلو ،داهتجالا يف إطخلا دوجو ىلع فراعتلا باتك يف ةكرب نبا صنو

 .38 :3 ليلدلا ،ىنآلجراولا _(1
 .و202 ثدرلا 6ليغنز نب ديعس 2

 .و15 فحتلا ،ىتازملا _(3

 .07 ،ينجاويتلا ينهم قيقحت = .ظ3 _(خم) = رصتخملا حرش .يجاملا -(4

 .رركم صن 123 :1 = 6 :1 ‘فنصلملا .يدنكلا-.5 :1 ربتعملا .ىمدكلا _(5

 .ظ114 هدابعلا لاعفأ نييبت دمحأ سابعلا وبأ _(6
 .12 قئاقحلا ةلاسر يداربلا _)7

 .381 :2 ،تومحرلا حتاوف اروكشلا دبع نبا _([8

 .498 شماه ،ةرصبتلا "يزاريشلا _(9

    



 تجح داهتجالا ةيلمع :كلاتلا لصفلا %

 ادتبملا هيباتك يف ركذ هنكلو ..اهب فلك يذلا قحلا وهو ،روذعم هبحاص
 اميف هبحاص ةئطخت دقتعي نأ دحأل قحي الف ؤ©بيصم عيمجلا نأ عماجلاو
 .2)هفلاخ

 يف قحلا ةباصإ يف اطخلا ال ،لالضلاو مثإلا ةئطخت انه ةكرب نبا دارمو
 اميف يأرلاب لوقي نأ وهو لالض اطخ ،نآطخ اطخلا نأ تبث هنأل .ةللا ملع

 هل زوجي نمم وهو ،يأرلا هيف زوجي اميف يأرلاب لاق نإ امأ .يارلا هيف زوجي ال
 باوصلا فلاخ نإو ،ابيصم اروجأم ناك باوصلا هداهتجا قفاو نإف ،كلذ

 .ةقيقحلا ىلع قحلا باصأ نم نيبو هنيب قرف ال ،قحلا نم ابيرق اروذعم ناك

 ةقيقح يف اهتهج اطخا نإو- هتالص تزاج ىلصو ةلبقلا ىرحت نمك هلثمف
 .(ة)تارامألاو لئالدلاب هلمعو هداهتجا بسح هيلع ام ىدأ هنأل -رمألا

 نأ ىسوم نب داجن ركذ دقو "أ دنع باوصلا ريغ انه دارملا باوصلاو
 دقف دهتجا اذإ سانلا نم دحاو لك نأ الإ ،دحاو هنن دنع قحلا :لوقي اقيرف
 .(4ةفينح يبأ لوق وهو .نلأ هفلك ام ىدأ دق هنأ ىنعم ىلع ‘باصأ

 ،ةئطخملاو ةبوصملا نيب ددرتم لوقلا اذه نأ ىلوألا ةرظنلا نم ودبي دقو

 .ةفينح يبأل اعيمج نالوقلا بسن كلذلو "نيبهذملا الكل اريسفت حلصي هناو

 .؟ةقيقحلا يف لاق امهيابف
 يف نيدهتجملا نم بيصملا ناب لاكشإلا اذه روكشلا دبع نبا عفري

 تايعرشلا يف رمألا كلذكو .ناضيقنلا عمتجال الإو دحاو تايلقعلا

 ةعقاولا يف هلل نأ نوررقي ةيفَنحلاف ؛فلتخ رمألاف تاينظلا امأ .تايرورضلا

 هلف هباصأ نمف" .هتباصإل عسولا لذب نيدهتجملا فلك امكح داهتجالا لحم

 .ةيهلإلا ةمحرلا الإ رجألا اذهل هجو الو ،ةباصاإلا رجاو داهتجالا رجأ ،نارجأ

 ىدات قفتا نإف ثدهجلا لذب هل رودقملا امنإ رودقم لعفي تسيل هتباصإ نأل
 بجيف ،نيرجأ هل نأ ىلع صنلا لد نكل "هباصأ هل ةبسانم تامدقم ىلإ هرظن

 .8-10-12 ،فراعتلا ةكرب نبا _(1
 .106 أدتبملا ةكرب نبا _(2

 .88 /87 :1 ©فنصملا ،يدنكلا-.25 :1 ،ربتعملا يمدكلا _(3
 .50 ثةلكألا ىسوم نب دابن _(4
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 4 ركلدينالاوحيجيتلاذاهتجا :ثلاتلا بالا

 الو ،عسولا لذبب داهتجالا رمأ هلاثتمال دحاو رجأ هلف اطخا نمو .لوبقلا

 رجألا بجوي ال هنأ الإ ،هب اذخاؤم نكي مل نإو اطخا نإف ،إطخلا ةلباقمب رجأ

 روجأم يأ ءادتبا بيصم "ئطخملا دهتجملا نإ ةّيفَنحلا لوق ىنعم اذهو .هيلع

 لك :لاقف ،هللا همحر ةفينح وبأ مامإلا هنع ربع اذهو ...ءاهتنا ئطخمو ؤهلعفب

 ىتح }هعسو لذب يف بيصم ىنعي .دحاو ىلاعت هنلا دنع قحلاو ؤ\بيصم دهتجم

 .(1«ال دقو هبيصي دق دحاو هلا دنع قحلاو .هيلع رجؤي
 نم هتارابع تفلتخاف ،ةكرب نبا مالكل ةبسنلاب عقو لاكشإلا سفنو

 هنأ قيقحتلاو ،ةبوصملا ىلإ يملاسلا هبسن دقف فالتخالا اذهلو .رخآل عضوم

 .'2)داهتجالا يف إطخلا دوجوب لوقلا ف روهمجلا عم

 هداهتجا يف روجام وهف كلأ دنع قحلا أطخأ اذإ اما » :ينًلجرأولا لاقو

 دهتجا اذإ» :ةق هلوق ليلدب .هجارختسا ريغ ءيش لك يف روجأمو هرشنو

 ىرت الا .ةدحاو رجا هلف اطخاو دهتجا اذإو ،نارجأ هلف باصاف مكاحلا
 رجألا هل بجوأو .هداهتجا ىلعو ،قحلا هتباصإ يف رجألا هل بجوأ هنأ ىلإ

 .(4)(هئمطخ يف مئاملا هنع طحو ،هداهتجا يف أطخأ اذإ

 نمو ،دحاو يف هيف فلتخا ام لك يف قحلا نأ ىلإ ©يناثلا قيرفلا بهذو

 امثآ ناك هأطخأ نمو ‘بيصمومهف ليلدلا هيلع ةا بصن يذلا قحلا باصأ

 .روذعم ريغ

 رشبو "مصألا ركب يباو 3‘هةيراكنلا يارو ،اة»سايقلا ةافن لوق وهو

 .ةيضابإلا نع ذش نمم وهو ؛نيسحلا نب دمحاو ،يسيرملا
 .ةعبرأ ةيضقلا يف لاوقألا نأ قبس امم انل صخلتيو

 لوق وهو .ةلأ دنع باوصو قح نيمكحلا الكو ،بيصم لكلا = :لوألا
  

 .381 /380 :2 ‘تومحرلا حتاوف ،روكشلا دبع نبا _(1
 .123 :1 عماجلا = .106 ،أدتبملا =.13- ت 8 ،فراعتلا ،ةكرب نبا _(2

 .هبيرخت قبس _(3
 .269 :2 لدعلا ،ينالجراولا_(4
 .270 :2 "لدعلا .ينالجراولا 5
 .ظ1 ،قرفلا ةلاسر 6يفّوُسلا _(6

 .508 ،ينجاويتلا ينهم قيقحت رصتخملا حرش ،يجخاُّمشلا-.12 "قئاقحلا ةلاسر ،يدارَبلا _(7
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 كج داهتجالا ةيلمع :ثلاتلا لصفلا 72

 .ىلازغلا

 فلكي مل نكلو .ةلاسملا يف دحاو لا مكحو ؤبيصم لكلا =_:يناثلا
 .هتباصإ دهتجملا

 .روهمجلا لوق وهو .مثآ ريغ ئطخملاو ادحاو بيصملا = :ثلاثلا

 .مثآ عئطخملاو دحاو بيصلملا = :مبارلا

 تبثأ يذلا يوبنلا ثيدحلا حيرصل هتضراعمل ماو لوق ريخألا لوقلاو

 .إطخلا لاح يف مثاملا مهنع عفرو ،نيدهتجملل رجألا
 باب جولو نع سانلل ريفنتو ©قاطي ال امب فيلكت لوقلا اذهب ذخألاو

 ىلع قيضيف ،هباوبأ قلغو نيدهتجملا نم ةحاسلا ولخ ىلإ يضفي امم ،داهتجالا
 .نيدلا ماكحأ ةفرعم سانلا

 :نينثا يف رصحت اهنا ةيقابلا لاوقألا نم انل صلخيو
 .ةئطخملا لوقو ،ةبوصملا لوق

 :ةبوصملا ةلدأ -

 اودهتجيو اورظني نأ نيدهتجملا فلك ةنثأ نا ىلع لصاح قافتالا نأ =1
 هيلع نلا هضرتفا يذلا قحلا وهف دحاو لك رظن هيلإ ىدأ امف ؛لزاونلا ف

 مثإلا ناك املف .هيأرب ىار ام فالخ ليدبت وأ داهتجالا نامتكب الإ مثأي الو
 نأ ىلع لد .هلادبتسا وأ 5هداهتجا هيلإ هلصوأ ام هنامتك وأ داهتجالا هكرت يف

 .0)ىلاعت ةلإ دنع قحلا وه هآر ام
 .ضقانتلا ىلإ وعدي ام اهفالتخا ىلع نيدهتجملا ءارآ بيوصت يف سيل =2

 هاتأ امف ؛ةرافكلا لاصخ لثم ،تابجاولا ضعب يف رييختلا توبث كلذ ريظنو

 ماعطإلاك سسانلا رظن يف اداضتم ناك ولو كلل دنع اقح ناك اهنم فلكلا
 .جحلا يف ليجاتلاو ليجعتلاو ،مايصلاو

 مهل هلعجيو هيلع مهرقيو إطخلا باكترا دابعلا نذإ فلكي نأ لاحمو =3
 .2اعبتم اعرش

 فالتخالا مغر &ضعب ميثاتو مهضعب ةئطخت ةباحصلا نع وري ل امك =4

  

 .270 :2 لدعلا ،ىنآالجراّولا _(1
 .271 /270 :2 ،لدعلا ،ىنأالْجَراَولا 2

669 
    



 7 ركلدينالاو حيجرتلا ذاهجا:ثتلا بابل

 .(!))مهنيب عقو يذلا

 اوحرص مهنكلو ةيداهتجال ا لئاسملا ف مهضعب اومثؤي ل مهنأ باوصلاو

 .يتايس امك اهيف إطخلاو باوصلاب
 :نيرمأ يف صخلتت لوقلا اذهل ةيلقع ةجح يلازغلا دروأو =5

 دهتجا اذإ دهتجملا نأ وهو :صنلا هيف درو ام ىلع هيف صن ال ام سايق -
 "ثحبلا يف هدهج غارفتسا دعب هيأرب اهيف ىتفأو ،هغلبي مل صن اهيف ةلاسم يف
 ازاجم امطخم ىمسي دقو .هيلإ صنلا دورو لبق ائطخم دعي الف صنلا هغلب مث
 يف اذه تبث اذإف .'ةلهقح يف امكح راصل هغلب ول ام غولب أطخأ هنأ ىنعم ىلع
 .؟اهيف اطخلا روصتي فيك ،اهيف صن ال قلا ةلأسملاف صن اهيف ةلأسم

 .اعطاق اليلد هيلع ةنا بصنل داهتجالا باب يف ائّيعتم قحلا ناك ول -
 ليلد ءافتنا ةرورض ملع ،اهيف صن ال يتلا ةيهقفلا لئاسملا يف رظن نمو»

 فيلكت عطاق ليلد ريغ نم ةباصإلا فيلكتف ليلدلا ىفتنا اذإو ،اهيف عطاق
 .3)«أطخلا ىفتنا لاحلاب فيلكتلا ىفتنا اذإف .لاحلاب

 يف يهو لاوحألاو صاخشألا فالتخاب فلتخت يهف ةينظلا ةلدألا امأ»
 تارامألاو .الإ سيل زّوجتلا باب نم ةلدأ اهتيمستو ،ةلدأ ال تارامأ ةقيقحلا
 نود ديدحلا سيطانغملا كرحي امك ێاهبساني اعبط كرحت سيطانغملا رجحك

 .(4)اساحنلا

 أطخ هيلإ هغولب لبق صنلا فالخ ىلع دهتجملا مكح ةيمست انملس اذإو
 سيل اهيف صن ال يتلا تادقهتجما ذإ .هيف صن ال اميف ملسم ريغ كلذف ،ازاجم
 ليلدب هيلع لولدم وأ عومسم باطخ مكحلا نأل .الصأ نّيعم مكح اهيف
 ام الإ ءالصأ اهيف مكح الف .قطنو باطخ تادَهتجملا هذه يف سيلو ،عطاق

 .ثادهتجما نظ ىلع بلغ

 .280 }ةعلط ©ىملاسلا _(1
 .364 :2 ىفصتسملا ،ىلازغلا _(2
 .365 :2 ،ىفصتسملا ،ىلازغلا _(3
 .366 :2 ،ىفصتسملا ،ىلارَغلا _(4
 .367 :2 ،ىفصتسملا "يلاغلا _(5
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 ةئطخملا ةلدأ -

 :مهتجحف .هفالخ سانلا ىلع قيضي ال نكلو دحاو قحلا نإ نولئاقلا امأ

 هتمحرو همركب لإ نكلو .هدنع يذلا قحلا دابعلا فلك ىلاعت نلأ نأ =1

 مهرمأو .مهيلإ هضّوفو ،اهيف مكحلا مهلكو رومأ يف هدابع ىلع عسو دق
 .هب لمعلا مث ،هوأر ام راهظإ مث داهتجالا مهضرف لعجو .اهيف داهتجالاب

 .'!)!اًرَصقم ناك ،لمعتسي ملف رهظأ وأ ،رهظي ملف دهتجا وأ .دهتجي مل نمف
 نأ ةلاحتسال كلذو .اًئيعتم ادحاو الإ هلإ دنع نوكي الف قحلا هجو امأ

 .امارحو الالح دحاولا نامزلا يف دحاولا صخشلا يف دحاولا ءيشلا نوكي

 .ت)لاحملا نيع وه اذهب لوقلاو .ادسافو احيحص حاكنلا نوكيو

 لئاسم يف فالتخالا مهنيب ىرج دقف .ةباحصلا لمعب لالدتسالا =2
 ييأر ف تاطخا :هبحاصل مهدحأ لوقي دقو .اضعب مهضعب مثؤي ملو ةديدع

 .ق)؟هئطخُي هلاب امف نأ دنع اقح ناك اذإف .قحلا
 يف إاطخلاو باوصلا دوجو ىلع ةباحصلا نم عامجإلا لصح دق هنإ لب

 .(ه)داهتجال ١

 اباوص نكي نإف ،ييارب ةلالكلا يف لوقأ» :ركب يبأ ةلاقم ترهتشاو -

 .اثهال رفغتساو يتمف اطخ نكي نإو ذإو هلا نمن
 نإو .هنمف اطخ ناك نإف رمع ىار ام اذه :بتكا ) :هبتاكل رمع لاقو -

 .6)اهلوسرو ىلاعت لذأ نمف اباوص ناك
 ةللا نمف اباوص ناك نإف "ييارب ةضؤفملا يف لوقأ» :دوعسم نبا لاقو -

 .(7)انائيرب هلوسرو هللاو ناطيشلا نمو ينمف أطخ ناك نإو هلوسرو

 .271 :2 ،لدعلا "ينالجراولا-. و1695درلا كليغنز نب ديعس (!

 .282 :2 }ةعلط ،يملاسلا-.271 :2 لدعلا .ينآلجراولا- .ظ15 /و15 ،©فحتلا ،يتازملا _(2

 .271 :2 ،لدعلا ،يِنألجراولا-.ظ15 ،©فحتلا ،يتازملا 3
 َ .500 ءةرصبتلا ،يزاريشلا _)4

 .53 :8 "نآرقلا ريسفت يف نايبلا عماج ،يربطلا _(5
 .54 :1 ،نيعقوملا مالعأ ،ميقلا نبا _(6
 .ةبراقتم ظافلأب مهريغو ننسلا باحصأ هجرخأ _(7

 ناك نإو " هل كيرش ال هدحو هللا نمف اباوص ناك نإف 3 ييأر دهجب اهيف لوقأس , :يئاسنلا ظفلو

 .اءآرب هنم هلوسرو هللاو ئ ناطيشلا نمو & ينمف اطخ
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 7 ركلدينالاوحيجرتلاذاهتجا:ثلانلا بآلا

 اذيز يغلبا» :ةنيعلاب ديز اهعياب امل مقرأ نب ديز دلو مأل ةشئاع تلاقو -

 .(!(بوتي نأ الإ نلا لوسر عم هداهج لطبأ هنأ

 ىلع مهعامجإ اهعومجمب ديفت ،ريثك ةباحصلا ةايح نم جذامنلا هذه ريغو

 .نيدهتجملا ىلع باوصلاو طخلا زاوج
 ةلدألا بيترت يف لالدتسالاو رظنلا بوجو ىلع ةمألا تعمجأ امك =3

 يف سيل قحلا نأ ىلع ليلد بيترتلا اذه ةياعرو .ضعب ىلع اهضعب ءانبو
 داهتجالاو رظنلل ناك ام اباوصو اقح عيمجلا ناك ولو ،اهضراعت دنع اهعيمج
 .2)طابنتسالاو ربدتلاو رابتعالا ةدئاف تلطبلو ،ىنعم

 إ َنمتَلُسَو دوادو : :ىلاعت هلوق ،ينالجراولا هب دهشتسا اممو =4

 © يهك ميخت اك رزتلا مت م تتتت إ درلل ي نكت
 ہء۔ر' رو م ر م ۔ م ,22 ۔<

 .[79 /78:ءايبنألا] ة املو امكح اننناء الكو رلس اهسك

 قحلاو ،قحلا الإ ملعلاو مكحلا دعب اذامف ءاملعو امكح يرابلا اهامسف

 دب ال ذإ ؛اهلك اباوص نوكت نأ غوسي ال يذلا امنإو .اعيمج نيلوقلا يف غئ

 .. َسمتَُس اَهَسَمَهَمَفا :هلوق ليلدب .ةلأ دنع اهيف طخلا نم

 اطخلا امأ» .الالض امهدحأ سيلو ،قح نيلوقلا الك نأ ىنآلجراولا ىارو
 .4)«ناعمتجي الو .بيصم رخآلاو ئطخ امهدحاف ،©باوصلاو

 حيجزتلا -

 رظنلا ةنيهر لظت اهنكلو ،ةهيجوو ةيقطنم ججح ةبوصملا ججح نإ

 ثثيدحلا اذه يف يبعشلا رماع ىلع فالتخالا ركذ حاكنلا باتك ،يئاسنلل ىربكلا ننسلا
 .5364: ثيدح

 ططش الو } سكو ال 0 اهئاسن قادصك اقادص اهل نإ اهيف لوقأ ىنإف : لاق» دواد ىبأ دنع هظفلو

 ©، ناطيشلا نمو ينمف أطخ نكي نإو هللا نمف © اباوص كي نإف . ةدعلا اهيلعو ثاريملا امل نإو .

 ."نائيرب هلوسرو هثناو
 .1820:ثيدح تام ىتح اقادص مسي ملو جوزت نميف باب .حاكنلا باتك .دواد يبأ ننس

 .280 :2 ،ةعلط ،يملاسلا- .478 :1 ،لوُصآلا عماج ،ريثألا نبا _(1
 .99 ةبوجأ 6ثنوفلخ نبا _(2

 .273 :2 ،لدعلا ،ىنالجراولا _(3
 .36 :3 ،ليلدلا ،ينالجّراَولا _(4
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 داهتجالا ةيلمع :كاقلا لصتملا 2

 هجح عم ةئفاكتم ريغ اهلعجت عقاولا ضرأ ىلع اهليزنت ةلواحمو درجلا يلقعلا

 .مثآ ريغ ملاس ئطخملاو ادحاو يف باوصلاو قحلا نإ لاق نم

 دوجوب هيف حرص يذلا ةت نلإ لوسر ثيدح لوقلا اذهل مساحلا ليلدلاو

 .داهتجالا ي باوصلاو إطخلا

 طخلا دوجوب رمألا مسح ذإ ،ليوطلا لدجلا اذه لك عطقي وهو
 ديزمب بيصملا زّيمو . مهل تبثأ لب .عيمجلا نع مثإلا ىفنو ‘باوصلاو

 .ءاشي نم هيتؤي نلأ لضف كلذو .باوصلا ىلإ هل نذأ قيفوتل لضفلا
 لعج هنأل باوص ىلع عيمجلا نأ ربتعا ذإ ،هسفن يلاَرَغلا ضقان دقو

 ىفتنا نمف .ئطخم مثآ لكو ،مثآ ئطخ لكف» لاقف ،نيمزالتم اطخلاو مثإلا
 .(!)«أطخلا هنع ىفتنا مثإلا هنع

 مزالتلا يفن يفو باوصلاو إطخلا دوجو يف حيرص يوبنلا ثيدحلا نكلو
 .مثإلاو إطخلا نيب

 عئطخنو "هب عطقن يذلا وهو .اندنع راتخملاو» :لوقلا ىلإ يلالا دمع مث
 نيعم مكح اهيف سيل اهنأو . .بيصم تاينظلا ف دهتجم لك نأ هيف فلاخملا

 .02)«ىلاعت هل
 اهاري هلعلو .ةيضقلا هذه يف هفلاخي نم طخب مكحو ،هادبم فلاخ دقف

 فلتخا ام كلذك رمألا ناك ولو .فالتخالاو اهيف رظنلل لاجم ال ،ةيعطق ةيضق
 .مويلا ىلإ لوألا ردصلا ذنم نوملسملا اهيف

 ريغ رمأ وهو .مثإلا نيبو طخلا نيب هطبر وه يارلا اذه يف ىلازغلا ىتامو
 .ةلدألا نم هريغو .حيحصلا ثيدحلا هنيب امك حيحص

 روزأملا دودرملا يأرلا نمض جردأ ىرخأ ةهج نم ينالجراَولا نإ لب

 هفلاخ نم رذع عطقو 1 دنع قح هنآ ةداهشلا هيف عطق يأر لكا» هبحاص

 مههابشأو جراوخلاو ةيرفصلاو ةيردقلا ف كلو .عرشلا هيف مداص وأ

 . (3)(( رمتعم

 .357 :2 ،ىفصتسملا ،يلاَرغلا _(1
 .364 :2 ىقفصتسملا ،يلاَرغلا _2

 .713 :2 ،ليلدلا ،ينآالجراولا (3
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 2 لكلدينالاو حيجرتلا اهتجا:ثلاتلا باتلا

 يف فلاخم لك ةبسنو ،هدابع ىلع ةللا عسو ام قييضتو ططشلا نأ كلذ
 دمع دقو .هلل ةللا نيد يف عرشت مل ةعدب وه ،عادتبالاو لالضلا ىلإ داهتجالا لئاسم

 اذه نوكي» نأ هنم ىشخي يذلاو ،مهيفلاخم عم مهلادج يف نيملسملا ضعب اهيلإ
 .(ا)؛قحلل راصتنالاو عرشلا عانقب ترتست ،ةتيقم ةينانأو ،ةيفخ ةوهشل اراتس

 ايساق امكح يلازغلا مامإلا ىلع ردص نأ كلمن ال نحنف اذه لجأل
 .ةملسم ربغ تامدقم نع ناك هداهتجا هيلإ هادأ ام نإ :لوقن امنإو ،اذهك

 .ةينظ ةيضق تاينظلا يف ةئطختلاو بيوصتلا نأو ،هفلاخ نم ةئطخت يف اطخاف

 عامجإو حيحصلا ثيدحلا نم ليلدلاب هداضتعال روهمجلا يأر حجارلاو

 .ماركلا ةباحصلا
 امم ةيداهتجالا لئاسملا يف نيردتقملا ءاملعلا نيب راوحلا نم ريض ال هنإ مث

 ةلأ نازيم يف دحاولا قحلا نع ثحبلا يف نواعتلا ةيغب ،ءاهقفلا هيف فلتخا
 لك ىلع ناك الإو ،ىمه اًمِعِنف ،هب كسمتلا يف اودحتاو هيلإ اولصو نإف ؛(2)كنت

 هانبم ماد ام .هداهتجا هيلإ ىدأ ام قفو لمعلاب هيصويو ،رخآلا رذعي نأ دحاو
 .ةجحلا باوصو ةينلا قدصب ةليسولاو ةياغلا هل تملسو ،ليلدلا

 .داهتجالا دعاوقو فاصنإلا جهنم هيضتقيو 6للإ نيد هب يضقي ام اذهو

 داهتجالا نع زجاعلا :ثلاثلا ثحبملا

 نأ مهيلعف ؛عمسلاو لقعلا ليلدب اعيمج سانلا ىلع تماق ةلل ةجح

 .ماكحألاب لهجلاب دحأ رذعي الو .عرش امك هودبعي

 لب ،ةرشابم اهتلدأ نم ماكحألا ةفرعم سانلا لك عسو يف سيل نكلو
 طابنتساو ةلدألا مهف ىلع ةردقلا اوتوأ نمم نيدهتجملا ىلع رصاق كلذ

 .ماكحألا

 .داهتجالا طورش مهئافيتسا مدعل ةردقملا هذه نوكلمي ال سانلا نم ريثكو

 :ىلاعت لاق امك {مهئاتفتساو نيرداقلا ىلإ هجوتلا ريغ ليبس نم مهل سيلو
 .[43:لحنلا] ه َيوستَتالْرْتكنإ ركلا لمآ اولكف

 .193 ،يمالسإ بهذم ال ةكرابم ةينمز ةلحرم ةيفلسلا ںيطوبلا _(1
 .195 ،ةيفلسل ١ ©ىطوبلا _2
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 داهتجالا ةيلمع :كلاتلا لصفلا 3

 ؟هتيجحو هتقيقح يه امف .ديلقتلاب لوصألا ملع يف هيلع حلطصا ام اذهو
 ؟هديلقت زوجي نمو ؟هتالاجمو هدودح امو

 هتيجحو ديلقتلا ةقيقح -1
 .0!)هناهرب الو ليلد ريغ نم لئاقلا لوق لوبق ديلقتلا ةقيقح»
 .2}«هلاق اميف اطخلا هيلع نمؤي ال نم لوق ىلإ عوجرلا وه» :ليقو

 .3)!ليلد ريغب ،اًمكح ال امكحت لعف وأ لوق لوبق» هنأ يبرجلا ةرابعو

 امأو ؤديلقتف ليلد ريغ نم ناك نإف هعاونأ نيب شيفطا خيشلا لصفو

 ضعب ىعداو .ادييقت ىمست ةطساوب لب ؛اداهتجا الو اديلقت سيلف ليلدب هلوبق

 يف رظنلا دعب رخآ ادهتجم دهتجم عابتا امأو .لوألا داهتجا قفاو داهتجا هنأ

 .(هديلقت ال داهتجاف لوآلا ليلدلا

 لاؤسلا ناك انو .ركذلا لهأ لاؤسب ىلاعت لذأ رمأب تتبث ديلقتلا ةيجحو

 .ةدئاف نود هب رمألا ناكل الإو ،ديلقتلا وهو كلذك هاضتقمب لمعلا ناكءابجاو

 .اذه نع ميكحلا مالك هزنتيو

 ذإ ،هزاوج باوصلاو ،دهتجملا نم اطخلا نمأ مدعل ديلقتلا زوجي ال ليقو

 .اثاعرش عوفرم وهو .قاطي ال امب فيلكت داهتجالا يماعلا فيلكت نإ
 اذهو .هلهأ ىلع عنشتو ديلقتلا مذت ةنسلاو نآرقلا يف ةلدأ تدرو نكلو

 ماعلا ريغ ديلقت يفو ،دئاقعلا لاجم يف ديلقتلاب صتخم وه لب ،هقالطإ ىلع سيل
 .“هلزوجي ال اذهف .ليلدلا فالخ ىلع يتفي يذلا

 ديلقتلا لاجم -2

 .عونمملا ديلقتلاو زئاجلا ديلقتلا نايبب مهريغك ةيضابإلا ءاهقف متها

 .07يبنلا وهو موصعم نم الإ دئاقعلا يف زوجي الف

 .258 :1 ،رطانقلا ،يلاطيجلا-.99 ،ةبوجأ ،نوفلخ نبا 1

 .و2 ،ةلدألا ،يطوشلملا-.125 ،تالاؤسلا ،يفوُسلا _(2
 .ظ11 كباوج ۔ىبرجلا ديعس _3

 .18 :1 .لماش ۔شيفطا _.(4

 .293 :2 ،ةعلط ،ںىملاُسلا (؟

 .86 - .30 :لوقعلا راونا قراشم =.293 :2 ،ةعلط .ىميلاسلا _(6
 .ظ1 باوج ،يبرجلا ديعس _-)7
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 2 لكلدينالاو حيجرتلا ذاهتجا:كلاتلا بآلا
 .ك ت

 سيل هنأ باوصلاو ،ليلدلاب المع وأ اديلقت كلذ ةيمست يف فالخلاو
 يف ال هليلد يف ةجحلا نإف دهتجملا فالخب ؛يبلا لوق يف ةجحلا نأل ،اديلقت
 .1 )هلوق

 الو }نوموصعم مهنأل ءايبنألل الإ ديلقت نيدلا يف سيل هنأ يبئوقعلا ركذو

 لحأ اذإف .ديلقت دحأل مهدعب سيلو ،لدعلاو قحلا الإ 1 ىلع نولوقي

 لئاسلاف ؤكلذ ىلع هعبتاو "لأ لحا امم الالح مرح وأ امارح لوؤسملا

 .2)اعيمج ناكلاه لوؤسملاو
 .)عمسلا ال لقعلا قيرط اهقيرط نأل ،تايلقعلا يف ديلقتلا زوجي ال امك
 هقيرط يذلا نيدلا يف ةجحب كلذ قوف امو ةثالثلاو نالدعلاو لدعلا سيلو

 دحاولا هلقني ،ربخلاو عمسلا قيرط هقيرط اميف ةجح لدعلا امنإو .لقعلا قيرط
 .(4)رثكألاو

 نوكي اميف ليلدلا نع ضارعإلاو ؤفالسألا عابتا مومذملا ديلقتلا نمو

 ادلو :نآرقلا مكح حيرصل فالخلا هيف زوجي ال اذهو .دحاو يف هيف قحلا

 تراك زوأ ائةباء هبلع انتآ آم ْيَتَت لب اولاق هللأ َلَرنأ آم اوخيتا غنك ليف
 ,ح ء< م " ء .

 .170[)5 :ةرقبلا] 4 دوُدَتَمَي اَلَراَنَس كروثِقَحيال مُهؤآباَة

 ذختي نأ لقاعلل يغبني ال» هنإف ،ءابآلا ديلقت ةبغم نم ينالجراَولا رذحيو

 دلقي نأ الو ،لطابلاو قحلا نيب لصفلا موي هئارو نم نإف ابعلو اوه هنيد
 ممألاو ةيضاملا نورقلا كلهأ يذلا لاضعلا ءادلا هنأل ابهذم الو ائيد ءابآلا

 .(6)«ةيلاخلا

 هرابخأ اَو رز دت : مهنأل ىراصنلاو دوهيلا آ نلا مذ امك

 ح صس

 هذه نأ ة ينلا نيبو .[31:ةبوتلا] : 2 هللآ بود نم ان 1 اناك مهَتبهرو

 .19 :1 لماش ،شيفطا _(1
 .11 :1 ،يراوحلا يبآ عماج يراوحلا نب دمحم-.251 :1 ءايضلا ©ييئوعلا _)2

 .332 ثدييقتلا ،ةكرب نبا-.250 :1 ءايضلا 6ىبئوقعلا _)3

 .249 :1 ءايضلا 6ىبئووعلا _)4

 .257 :1 رطانقلا ،ىلاطيجلا-.249 :1 ءايضلا ،ىبئوعلا _(5
 نامع ةعبط .3 2 ©ليلدلا .ينالجراَولا _)6
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 داهتجالا ةيلمع :كلاتلا لصلا 73

 نومرحيو 5مارحلا مهل نولمي اوناك مهنأل لب ؛ةدابعو مهل ادوجس تسيل ةيبوبرلا
 (1(.)2) .مهتدابع يه كلتف ؛مهنوعبتيف لالحلا مهيلع

 موق ىلع ةت لوسرلا بضغ دقف 6ملاعلا ريغ عابتا مومذملا ديلقتلا نمو
 ؛تامف هورذعي ملو لسفلاب هورماف بنجأو ،تلمدناف ةجش هتباصأ الجر اوتنأ
 يعلا ءافش امنإف ،اوملعي مل ذإ اولأس الا ،هنلا مهلتق هولتق» :ةص ىبنلا لاقف
 .(3()4)((ل اؤسلا

 الو يتفتسملل لعجي مل هنأ ىلع اليلد ربخلا اذه يف ناب ةكرب نبا بقعو
 .}}كلذل الها نكي مل يتفملا لعلو ،ارذع هل ىتفتسملل

 روجح مارح نيدلا يف ديلقتلاف» ،هلك ديلقتلا عنم ىلإ يمدكلا بهذيو

 ءاملعلا مهو رمألا يلوا ةعاطبو 6لزنأ ام نسحأ عابتاب رمأ ىلاعت نلا نكلو

 رمأ يف قحلا نم هولاق اميف ةعاط ءاملعلل لعجف ؛نوبوصنملا ةمئألاو نيدلاهريف
 ،نيدلا رمأ ف ماكحألاو دودحلا نم هب اوماق اميف ةعاط ةمئألل لعجو ،نيدلا

 .ماكحألاو ةعيرشلا يف نيدلا فلاخي اميف ةعاط ءالؤه نم دحأل لعجي لو

 يقئغ يفو ث يلا تئأ لاق متاح ن يدَع» قيرط نع ,يذمرتلا هجرخأ ثيدحلاو _(1

 اودَخُئا ) ةءارب ة ةَروُس يف أرقي ه هعسو نولا اذه كنع حرطا ئَع اي لاقف بقهذ نم بيلص

 اذإ اواك مهنكلو ْمُهنوُدْبعَي اولوكَي مل مهل امأ لاق _( هللا نوذ ني اباتزأ مُهناَبهرَو ..

 .هوُمرَح اتيش ْمهْيَلع اوُمَرَح اذإو هولَحتنسا اتش ْمُهَ اولحا
 نمو : : باب .ةه هللا لوسر نع نآرقلا ريسفت باوبأ "حئابذلا .حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس

 .3103:ثيدح كةبوتلا ةروس

 :دنع ةبراقتم ظافلأب دروو

 هنإف , يتفملا هب يتفيو يضاقلا هب يضقي ام باب "يضاقلا بادآ باتك يقهيبلل ىربكلا ننسلا
 .18924:ثيدح زئاجريغ

 ،صاقو يبأ نب دعس نب بعصم ؤ©يدع همسا نم هللا دبع همسا نم ،يناربطلل ريبكلا مجعملا

 .14091: ثيدح

 .253 :1 ثءايضلا ©يبئوقعلا ۔2

 .هللا دبع نب رباج نع يقهيبلاو دواد وبأ هجرخا -(3

 .287:ثيدح امميتي حورجملا يف باب ،ةراهطلا باتك دواد يبأ ننس

 هدسج ضعب يف ناك اذإ حرجلا باب . مميتلا باوبأ عامج .ةراهطلا باتك ©يقهيبلل ىربكلا ننسلا

 .1011:ثيدح ضعب نود
 .252 :1 ،ءايضلا ،ىبئوعلا- _(4
 .25 /24 :1 عماجلا ،ةكرب نبا _(5
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 2 لكلدينالاو حيجرتلا ذاهتجا:ثلاقلا بآلا

 .نوباثم نوملاس مهف يارلاو ةعيرشلا رومأ نم ءاملعلا ماوعلا هيف عبتا امو
 مهنأل ةعاطلاو عابتالا ليبس ىلع وه امنإو ،ديلقتلا لببس ىلع كلذ سيلو
 ر"اذتنا رمأل نوعبتم

 زئاجلا ديلقتلا نم لعج ذإ ؛اديلقت رخآ عضوم يف عابتالا اذه ىمس هنكلو

 دودحلا نم هيف اودهش اميف ،مهتلادع رهاظلا دوهنلل مكاحلا ديلقت =

 بطوخ مكاحلا نأل ،نيبذاك مأ مهتريرس يف نيقداص اوناك ءاوس ؛قوقحلاو

 .رهاللا يف امهتلادعب

 ريغ مأ هتريرس يف الداع ناك ءاوس ؛مهل مزاللا مكاحلل ةيعرلا ديلقتو =
 : .لداع

 نم داهتجالاو يارلا جرحم جرخ ام يف ءاملعلل ءافعضلا ديلقت هنمو =
 نع اوجرخي ال نأ طرشب داهتجالا باب يف ةجح ءاملعلا نأل ؛عرشلا ماكحا

 حبصاو ،ةمأآلا ةفلاخم يف اولخد اهنم اوجرخ نإو ،ةلبقلا لهأ ليواقأ عيمج

 باتكلا نم نيدلا ةلدأ مايق روهظل نيدلا ين ديلقتلا زوجي الو .انيد مكحلا

 .2)عامجإلاو ةنسلاو

 .زئاجلا ريغ ديلقتلاو زئاجلا ديلقتلا لاجمل قيقد ديدحت هنم اذهؤ

 هب ذخأ نمو .ةمارك الو هلوق ر ليلدلا فالخ ىلع دهتجملا ىتفأ اذإو
 .(3)اكلاه ناك

 هتحابإو ،لوُصآلا لئاسم يف ديلقتلا عنم ةيضابإلا ءاهقف دنع رقتسا دقف
 .عامجإ الو ةنس الو باتك نم رهاظ ليلد هيلع سيل امم ©عورفلا لئاسم يف

 ميقو تاقفنلاو شورألا ريدقت يف ملعلا لهأ ديلقت زئاجلا يف لخدي امك

 هقيرط امم لزاونلاو ماكحألا لئاسم نم كلذ ريغو ،تاقلطملا ةعتمو تافلتملا

 .همكح ىلع ليلدلا مدعل ملعلا لهأ لوق ىلإ هيف عجريو عمسلا قيرط

 .149 /148 :1 ©فنصملا "يدنكلا _(1
 .253 /252 _(ةيناث ةخسن ) صيصختلا = .147 :1 “فنصملا يدنكلا _2
 .146 :1 تفنصلملا .يدنكلا _)3

 :2 ،ليلدلا ،ينآلجراولا-.250 /249 :1 ،ءايضلا ،يبئوَعلا-.106 ،ادتبملا ةكرب نبا :رظني _(4

 .و134 ،دابعلا لاعفأ نييبت .دمحا سابعلا وبأ-.147 /146 :1 فنصملا يدنكلا -( نامع ةعبط) 6

 .258 /257 :1 رطانقلا يلاطيجلا-

    
678 



 داهتجالاةيلمع :ثلاتلا لصفلا 73

 ديلقتلا اياضق نم -3

 ؟ديلقتلا زوجي ىتم -
 ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلا نم حيحصلا ليلدلا مدع دنع ديلقتلا زوجي

 دوجو دنع ديلقتلل ىنعم ال هنألو ،ديلقتلا حص تمدع اذإف .لقعلا ليلدو

 ليلدلا دجو انهو ،ناهرب الو ليلد الب لئاق لوق ديلقتلا ذإ ؛ةلدألا هذه
 .(1 )ناهربلاو

 دنع قحلا دهتجملا أطخأ ولو "ملاس وهف دهتجملا هب هاتفأ امب دلقملا ناد نإف

 .0ةةفورعملا ةلدألا رهاظل افلا نكي مل ام ؛ةّنل

 ؟هديلقت زوبي نم _
 نم ماكحألا طابنتسا ىلع رداقلا ةعيرشلاب ملاعلا الإ دلقي ال هنأ قفتملا

 .ةنيدلا يف ةقث ناك نمم اهب ملعلا لهأ نم الإ ىوتفلا لبقث الو ،اهتلدأ
 مهل ليلد ال اميف مه عابتالاو ءاملعلا ديلقت ةماعلل زوبيو» :ةكرب نبا لاق

 قيرط هقيرط ناك امو ،عرشلا باب يف مهليواقأ لدعأ نيب ةقرفتلا ىلع
 مهل هب نومكحي اميف ماكحلل مهمالستساك ءاملعلل مهمالستساو .داهتجالا

 يف مهتي ال نمل لهاجلا ديلقت كلذكو ،هباوصب مهل ملع ال اميف مهيلعو
 .(4) («نيدلا

 ىوقت عم {لثتلا يبلا ةنس عم 6ةثأ باتكب ملع ،هجوا ةثالث عمجي مل نمف)
 الو ©نينثا نيب ءيش ف رظني نأ الو كسانلا نم ادحأ يتفي نأ هل سيلف نلا

 ين امامإ الو ،ةنجلا ىلإ اليلد نوكي ال لهاجلا نأ كلذو .هلأسي نأ دحأل لجي
 .؛ه«نئاخلا كلذكو ثةنلأ نيد

 لوق ةيجح ثحبم تحت ةباحصلا ديلقت ةيضق ف فالخلا جردني

 .258 :1 رطانقلا .ىلاطيجلا--9 :1 ءايضلا ©ىيبئوَعلا _.)1

 ` ...147 :1 ثفنصملا ،يدنكلا _2
 .111 :1 ؤتفنصلملا .يدنكلا _3

 .151 :1 تفنصلملا .يدنكلا۔--2 :1 ،ءايضلا ،يبئوعلا :كلذكو .3 :1 ،عماجلا ةكرب نبا _(4

 .و2 ةيادهلا دعاوق ،يوزنلا-

 .و1 باوج ،نتاردس مساقلا وبأ _(5
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 7 لكلدينالاو حيجرتلا ذاهتجا:ثكلافلا باتلا

 اس

 ريغ هنأل ةجح سيل يباحصلا لوق نأ ةيضابإلا يار نيبت دقو .يباحصلا
 رصاع ذإ ؛داهتجالا ىلع هل ةردق ديزمل هريغ ىلع حجري دق هنكلو موصعم
 .هريغ كردي مل ام عرشلا دصاقمو رارسأ نم كردأو يحولا دهشو لوسرلا

 ٠ .'ااملعتو ارظن ال ءةقيلسو ةرطف ةغللاب هتفرعمو
 ليقو حجارلا ىلع هريغ دلقي نأ دهتجملل زوجي ال داهتجالا باب يفف

 ثيدحل ؛يباحصلا ديلقت هل زوبي ليقو .هنم ملعأ وه نمل هديلقت زاوجب

 ريغ ةياورلا لهأ دنع. وهو ..2متيدتها متيدتقا مهيأب موجنلاك يباحصأ

 .هب جاجتحالا حصي الف حيحص

 هقيرط ناك امو ،ماكحأآلا باب يف زئاج ةباحصلا ديلقت» :ةكرب نبا لاقو

 ملو الوق لاق اذإ مهنم دحاولا ديلقت زوجيو» :ليلق دعب لاق مث "عمسلا قيرط
 :اضيأ لاقو .(ة×الف ،ةباحصلا يف فلاخم هل ملع اذإ امأو ،هريغ هيلع ركنُ
 عم ،ةباحصلا رصع ريغ رصع يف ثحبلاو لالدتسالا لهأل ديلقتلا زوجي الوا

 ىلع ضارتعالا زوجي الو 6مهتلدأ يف مهيلع ضارتعالا زوبيو .فالتخالا

 1 (4«ةباحصلا

 نأو ،ايتوكس ناك نإو ةباحصلا عامجإ رابتعا ةكرب نبا مالك نم رهاظلاو

 .ةجحب سيل دحاولا يباحصلا لوق

 ريغ امأ ،هاوس نم نود يباحصلل دهتجملا ديلقت زاوج يخاّمشلا ححصو
 .(5)هريغ مأ ناك ايباحص ،َملاعلا دلقي نأ هيلعف دهتجملا

 نمل زوجي الو» .اقلطم هريغل دهتجملا ديلقت عنم ىلإ نوفلخ نبا بهذ امنيب
 ايباحص هتلزنم تلجو ،هردق مظع نإو ملاع ديلقت رظنلا نم ليصحت ىندأ هل

 < د ى و وم . وو م۔۔۔
 هللأ ىلإ هودرف ءيس يف منعزنل نك :ىلاعت هلوقل ؛مهنود نمم مهريغ مأ ناك

 .292 :2 ،ةعلط ©ىملاسلا _(1
 .412 :1 .لادتعالا نازيم ‘ىهذلا _(2
 .22 :1 عماجلا ةكرب نبا _(3

 .151 :1 ©فنصملا ،يدنكلا-.252 :1 ،ءايضلا ،يبئوَعلا - .23 :1 ،عماجلا ةكرب نبا _(4
 .6 ،يجاويتلا ينهم قيقحت رصتخملا حرش ،يجخاُمنشلا _-(5
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 داهتجالاةيلمع :كلاتلا لصفلا 7

 .0!»اداهتجالا ةلآ هل تلمك نمل اذهو ...درلا وه اذهف .[59:ءاسنلا] ة لوسرلا
 :لوضفملا ديلقت -

 يف عقو هنأل ؛هب اقوثوم ناك نإ لضفألا دوجو عم زئاج لوضفملا ديلقت
 ملو ،لوضفملاو لضافلا مهيفو "مهنم ةعامج نم ءاتفإلا رهشو ،ةباحصلا رصع

 .(2كلذ زاوج ىلع اعامجإ ناكف ؛دحأ مهيلع ركني

 لاوقا ىلإ سانلا أجليف دهتجملا نم رصعلا ولخ ناكمإل تيملا ديلقت زوجيو

 ثيح ماكحألا ةفرعمل سانلا جارحإ مزل الإو ،اهنودلقي نيقباسلا نيدهتجملا
 .(ة)قاطي ال امب افيلكت كلذ نوكيف ؛داهتجالا لهأ مدعني

 نيدهتجملا لاوقأ نيب رييختلا -
 ىلإ اهبرقأ ًرحتيو ،اهلدعأ ءرملا ريختيلف ،ةلأسملا يف لاوقألا تددعت اذإ

 اهنم ريخ ةيواستم كلذ يف ءارآلا تناك نإف ؛قحلا هنأ وجري امو ‘باوصلا

 .ءاشي ام

 لاوقأ نم ريختي امنإو ،ىوهلاو ةوهشلا عفادب كلذ لعفي ال هنأ ساسألاو

 لئالدلا نم عاطتسا امب كلذ ةفرعمل نعتسيلو ،هنيدل ملسأ هاري ام ءاملعلا

 .باوصلا ىلع هلدي نأ وجري نم لاؤسو ،تارامألاو
 نع لاؤسلا هيلعف هنيد يف ةلزان هب تلزنو ،اهلهأ لهجي ادلب لخد نمو

 نيب زيم نيفلتخم مهدجو نإف .هقفلا ىلإ نيبوسنملاو دلبلا لهأ نم ءاملعلا
 .هب لمعف ةنسلاو باتكلاب اههبشاب اهلدع ىلع لدتساو ،مهليواقأ

 املع رثكأ مهيأ رظنيف دهتجيو ،مهملعو مهتريس نع لأسي نأ كلذ نمو

 ءاووتسا نإو .'ة»هدلقيو هداهتجاب ذخأيف ،اعرو مهلضفأو احالص مهتبثأو

 نم هيلع سيلو .كلذ نايب قبس امك يرحتلا هيلع ناك مهليواقأ توتساو

 .102 /101 ثةبوجأ ،نوفلخ نبا _(1

 .299 /298 :2 }ةعلط ،يملاسلا - .523 ،ينجاويتلا ىنهم قيقحت ارصتخملا حرش .يجخاّمششلا 2

 .302 /301 :2 ةعلط ،يملاسلا _(3

 -.14 :3 ،ءايضلا ،يبئؤَعلا = .31 /30 :1 _(طم) = .و7 /ظ6 _(خم) = ،ربتعملا .يمدكلا ۔(4

 رصتخم يمرضحلا-.33 :1 "لدعلا .ينالجراولا- .107 /106 :1 = 3 /94 :1 فنصملا يدنكلا

 .و202 "درلا ،ليغنز نب ديعس-.و13 /ظ12 ‘لاصخلا

 .331 ،دييقتلا ةكرب نبا _(5
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 5 لآلديالاو حيجرتلا ذاهتجا:ثاتلا بآلا

 .00286 :ةتبلا اكهكسؤ الإ استت ةتنا فكن ال لو "كلذ قوف فيلكتلا
 نيدلا كلاسمبو ةءاربلاو ةيالولاب داهتجالا ةلص :عبارلا ثحبملا

 :ةءاربلاو ةيالولاو داهتجالا 2

 رصحي مل ذإ ؛مالسإلا ماكحأل ةيلومش ةرظن يضابإلا هقفلا يف ىلجتت

 لوصألاو ةديقعلا اياضق اولْوأف رخآ نود اهنم بناج ىلع مهمامتها هؤاهقف
 اهوحنمو تالماعملاو تادابعلا بناجب اومتها امك. ليصأتلاو ثحبلا نم اهقح

 .ليلحتلاو رظنلا نم قحتست ام

 اريبك اجزامت دجن ذإ ؛ةديقعلا اياضق نع هقفلا اياضق مهدنع مصفنت ملو

 .نيلاجملا نيذه نيب

 هتمدقم يف نإ ؛ديحوتلا لئاسم نم ايلاخ هقفلا يف اباتك دجن نأ ردنيو
 .هثحابم ايانث يف وأ ىلوألا هباوبأو

 ةءاربلاو ةيالولا ةيضق ةي ةيضابإلا اهب زيمت يتلا ةيدقعلا اياضقلا زربأ نمو
 يف داهتجالاو هقفلا اياضق نُم ىربك ةحاسم ىلع اهلالظب تقلأ ةيضق يهو

 .ةيضابإلا بتك

 نم نيدلاب ءايفوألا زيمتي امب ،نيدلا زرح ةءاربلاو ةيالولا نإف وزغ الو
 .نيرتهتسملاو ةاصعلا

 بجاوك ةيضابإلا هعبتا دق ةءاربلاو ةيالولا ادبم نأ يمانلا روتكدلا ركذيو

 هقفلا ف هتاميظنتو هدعاوق ترهظو .ايسايس افقوم هنوك نم رثكأ يدقع

 عقاولا يف ادّسجمو اًرّئسفم ةيضابإلا هسرامو ،ةركبملا تايادبلا ذنم يضابإلا

 ىلجت يتلا ةروصلا ىلع يمالسإلا ثارتلا يف ادبملا اذه دجن ال امنيب ؛شيعملا

 .02ةّيضاَبإلا ىدل اهيف
 نم ةماعلا ةءاربلاو ،نيملسملل ةماعلا ةيالولاب نورقي نوملسملاو

 مهنكلو ةلمجلا ةءاربو ةلمجلا ةيالوب ةيضابإلا دنع فرعي ام وهو .نيرفاكلا
 ةيالوب هيلع اوحلطصا امب دارفألا ىلع اهقيبطتو اهماكحأ ليصفتب نوزيمتي
 .صاخشألا ةءاربو صاخشألا

 .13/12 :1 لماش ۔شيفطا اضيأ رظناو - .331 دييقتلا ةكرب نبا _.)1

2(_ .217/218 , / 
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 ةءاربلاو ةيالولا موهفم -

 ضخبلاو ةلأ يف بحلا امهنأب ةءاربلاو ةيالولا موهفم بوبحم نب دمحم ددح
 ظفحلاو ،هتعاط لامكتسا ىلع ةنأ ةعاط لهأ ةيالو هل بحلاف» .ةلأ يف

 ضرف كلا رما امك ،ىوقتلاو ربلا ىلع مهل نوعلاو ؤهللا ظفح امب مهتبيغل
 ضرف مهل ةوادعلاو كلل ةيصعم ىلع نلأ ةيصعم لهأل قارفلاو .بجاو
 .(1 بجاو

 نلا يف يداعاو ‘ةَنل يف ضفبأو ةلإ يف بحأ» :لاق فخ سابع نبا نعو

 هتالص ترثك نإو ناميإلا معط ءرملا دجي الو .كلذب الإ لزا ةيالو لانئ الو

 .02)اكلذك نوكي ىتح همايصو

 رداصملا اهتأرقتسا .ةنسلاو باتكلا يف ةضيفتسم ةءاربلاو ةيالولا ةلدأو

 هلهج زوجي ال قيضم نيع ضرف امهناب مكحلا ىلإ تصلخو .ةيضابإلا ةيدقعلا

 .(3)ةظحل هيف طيرفتلا الو

 يف امهدراوم مظعم يف ناميإلاب اتنرتقا دقو ،ةنل] ضرفب ناتضيرف امهف
 .نآرقلا

 ه تتيؤئلاو بيمؤنللر كليندلرففتساو هق الي هكي ال هلتآرتعات ) =
 .[19:دمحم]

 ؟ رو مصصم ۔ےے2۔<٦٢ س ء 7 و۔ و . <.م .ر؟ے 2 ح .و ,م ءحے و ے 2

 رهلونسَرَو هنلا دانم تبوذاونرخالا مويلاو هنل ب رم د موق دجتال و
 ے ےم 2 ص

 بنك فهيتؤآممتريِشَعَوأ رهتوخإ زآمهءاصبآوآ مه ةآباَ ارئاكزتو < .2 . .و ۔, مع ء ر هس , صس
 .[22:ةلداجلا] ه كيال م هيوق ف

 سيل ىنعمب .انم سيلف انشغ نم» ث يبلا لوق رفعج نبا رسفو =

 .181 :1 عماجلا رفعج نبا _(1
 .181 :1 عماجلا رفعج نبا _2
 .ظ2 فحتلا ،ىتازملا _3

 .رمع نبا نع يمرادلاو ؛ةريره يبا نع مكاحلاو نابح نباو ؛سابع نبا نع عيبرلا هجرخأ _(4

 .156 ص .2 ج .582 ثيدح .34 باب حيحصلا عماجلا ،عيبرلا

 .عيبلا يف اضعب مهضعب نيملسملا شغ نع رجزلا ركذ .عويبلا باتك ،نابح نبا حيحص
 .4983:ثيدح
 .2095:ثيدح ،رفعج نب دمحم ثيدح امأ .عويبلا باتك .مكاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا

27   



 "2 لكلدينالاو حيجرتلاذاهتجا :ثلاثلا بآلا

 .(!)ةءاربلا يه كلتو .انل يلوب

 اربخ هيف انلقو اريخ هيف اننظ اريخ هيف انيار نم»:ةن رمع لوقو =
 .2)اهنم انأربتو ارش هيف انلقو ارش هيف اننظ ارش هيف انيأر نمو . هانيلوتو

 و ءالمعو الوق ةلمجلاب رقاو مالسإلاب ىتَست نم» لك ةيالولا لهاو
 .نلا مراحم نم ء ءيشل بوكر الو ؤهنلا ضئارف نم ءيشل عييضت هنم رهظي

 هلاح فرعي ل نمو .بوتي ىتح ةءاربلا يف ناك هذه نم ةدحاو فلاخ نمو

 .3)!نيقيرفلا دحأ ىلإ هبسننف هرمأ نيبتي ةي ىتح فوقولا ىلع ناكو 8هنع انكسمأ

 ،ةءاربلا تابجومو ةيالولا تابجوم لوح ةديدع تاعيرفت بابلا اذه يفو

 رهظي ام ىلع ةينبملا يهو ثرهاظلا ةءاربو ةيالو نيب قرفلاو ،امهتابثإ ةيفيكو

 .نلأ الإ اهملعي ال يتلا يه ىهو .ةقيقحلا ةءاربو ةيالو نيبو ،ناسنإلا لاح نم

 ‘تاداهشلا ماكحأو دودحلا ماكحأ نع ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ فالتخاو

 ثحابم نم كلذ ىلإ امو .ةقيقد ةروصب ةيالولاو ةءاربلا تابثإ يف يرحتلاو

 .(ه)اثيدحو اميدق ةيضابإلا رداصملا اهيف تضافأ

 حبصلا ةالص يف أرق نم) متسر نب نمحرلا دبع مامإلل ة ةبطخ يف ءاج دقو

 أرق نمو . .نيرفاكلا عيمج نم آربتو ،نيملسلملا عيمج ىلوت دقف باتكلا ةحتاف

 مزلي ءيش كانه ناك ولو .هيلع يذلا ديحوتلاب ىتأ دقف ،هتالص يف تايحتلا

 :هلوقف ....نيدلا دومع اهنإف ،ةالئصلا يف ة نإ لوسر هجردأل دابعلا
 ىتلا ةيالولا ىلع ىتأت ةملكلا هذه "نيحلاصلا دابع ىلعو انيلع مالسلا"

 بوضغملا" يفو .ةكئالملاو نجلاو سنإلا نم نينمؤملا نيب ىلاعت ةلل اهبجوأ

 .2498:ثيدح ،شفغلا نع يهنلا ف : باب عويبلا باتك نمو ،يمرادلا ننس

 .23 تاقلعملا باتك ،لوهجم-.180 :1 .عماجلا رفعج نبا _(1

 بتك يف هرفوتم ىهو.لاثمك .98 /45 :1 ،دعاوقلا ،ىلاطيجلا :ليصفتب ةلدألا هذه رظنت _(2

 . . .ةيضابإلا ةديقعلا
 - .182 :1 .عماجلا رقعج نبا :اضيأ رظني-.9 ةسوفن لئاسم باهولا لبع مامإلا _)3

 .دعب امف 45 :1 دعاوق ۔ىلاطيجلا

 :1 ،ةماقتسالا = ىمدكلا-.و11 /ظ10 صيصختلا ،يدنكلا-.76 :1 ،دعاوقلا .ىلاطيجلا _(4
 -.14 :3 ءايضلا ،ييبئوَعلا-.250 :1 ،عماجلا كرفعج نبا - .و118 /ظ117 ؤربتعملا = .9
 .336 ،لوقعلا راونأ قراشم = .39 :2 ةعلط ©يملاُسلا

    
684 



 داهتجالا ةيلمع :كاقلا لصفلا .3

 .0»«نيرفاكلا نيبو اننيب ىلاعت ةللا بجوا ىتلا ةءاربلا نم "نيلاضلا الو هيلع
 ةءاربلاو ةيالولا تاقيبطت نم -
 داهتجالا ناديم ىلع إدبملا اذه قيبطت رثأ وه اساسأ انه انينعي يذلا نإ

 .ماكحألا طابنتساو

 نيب زييمتلل ةءاربلاو ةيالولا سايقم نودمتعي ةيضابإلا نأ قبس دقو
 .اهيف زوجي ال يتلاو ؤفالخلاًاهيف زوجي يتلا لئاسملا

 نأل .هدامتعاو داهتجالاو سايقلا زاوج ىلع مهلالدتسا كلذ نمو

 .02ث)ضعب نم مهضعب أربي ملو ،اوفلتخاو اوساقو اودهتجا ةباحصلا
 لئاسم يف فالخلا يف ةءاربلا امنإو ،يأرلاو فالخلا هيف زوجي اميف ةءارب الف

 يارلا ىلع ةئطختلا زوبت الو ،انيد يأرلا بصني نأ زوجي الو» .ةنايدلا
 وهو ،©لطبم هنإ ليق دقف كلذ لعف نمو .فالتخالا هيف زوجي امم ،هيف فلاخملا
 .(3)(كلذك

 نأل ،يارلا لئاسم يف ةءاربلا ىلإ عرست نم ىلع جرؤملا وبأ عش دقو

 .٥عيمجلا عسي اهيف فالتخالا

 ىلع عساو مارحلا» نأ ينوانجلا ركذ ماكحألا نم هلهج عسي ام يفف =1
 ةداهشو رمخلا برشو ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا لثم هميرحت لهج سانلا

 انركذ ام ميرحت لهج سانلا ىلع عساوف .كلذ هبشأ امو ىنزلاو ابرلاو روزلا
 نميف اوفقي وأ ،هتعقاوم ىلع هعقاو نم اولوتي وأ هوعقاوي ام ههبشأ املو

 عجارلاو رصملاو لحملا الإ 8هنم هتءارب ىلع هنم أربت نم اوؤربتي وأ هنم أربت

 .)نيملسملا لوق يف كلهو لض دقف انركذ امم ائيش لعف نمف .هملع نع

 يتعكرو ةضيرفل ا لبق رجفل ا يتعكر نأ يمدكل ا ركذ ةالصل ا يفو =2

 بهذ دقو ©نهيف ةلبقلا لهأ نيب فالخ ال .ةدكؤم ننس ةضيرفلا دعب برغملا

 لتلا َنمَر ث :ىلاعت هلوق كلذ ىلع لمحو ،ضرف امهنأ ىلإ ضعبلا

 .18 /17 :2 _( نامع ةعبط ) ،ليلدلا ،ينآلجراولا _(1
 .24 :3 ،ءايضلا ،يبئاوعلا _(2

 .12 :1 ،يراوحلا يبأ عماج ،يراوحلا نب دمحم-.252 /251 :1 ،عماجلا ،رفعج نبا _(3

 .260 :2 ةنودملا .ىناسارخلا_(4

 .10 ؛موُصلا باتك ىنوانجلا _(5
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 لكلديشالاو حيجرتلا اهتجا:ثلاقلا بالا

 .[40:ق] : دوجسلا ربدأو هحَيَسَف

 .[49:روطلا] ة روجا رتدإو هحيََق لتلانمو و ل : هلوقو

 .رجفلاو برغملا ضرف يف اذه نأ ىلإ نورخآ بهذو
 الب "مالسإلا لامعأ ةلمج نم امهناو امهب لمعلاب عامجإلا تبث دقوا»

 ريغ وأ رفس وأ ضرم رذع الب افافختسا امهكرت نمف ةلبقلا لهأ نيب فالخ
 لهآ هيلع عمجا ام هتفلاخمل هتيالو اندنع تغاسنا ام امهكرت ىلع ائمدُم كلذ
 .(!)(المعو الوق ةلبقلا

 رجفلا دعب ةالصلا نع تهن ىتلا ةنسلا عابتا بوجو ىلع دكأ امك =3
 كلذب ربخلا تبثو ،‘2سُمُشلا برغت ىتح رصعلا دعبو سْمثلا علطت ىتح

 يف ةق يبنلا فلاخ نمو ،نيملسملا نم دحأ هيف فلتخي ال اصن هقف يبنلا نع
 هلوسرو 1 ققاشو ،ىدهلا هل نيبت ام دعب نم لوسرلا ققاش دقف كلذ

 لثم كلذو .بوتي ىتح هنم ارييف ؛ةجحلا مايق دعب هل رذع الو ،نيملسلملاو

 .ءاسفنلاو ضئاحلا ةالصو ،رطفلا مويو رحنلا موي مايصو موصلا يف لاصولا
 هلل ةقاشمو ،ةعاط ال ةيصعم مهلعفو ‘كلذ نع نويهنم مهلك ءالؤهف

 .)نيملسملا ليبس ربغل عابتاو ،هلوسرو

 ندهشيل رودخلا تاوذ ءاسنلا جورخك ريسيلا رمألا يف ىتح اوددشتو =4

 سيلو !ف يبلا رمأب نونسم جورخلا اذهف ©نيملسملا ةوعدو ديعلا ةالص

 ال يهو ،اهنم ءايحتسا ةأرملا جرخت مل اذإو ،نهل لضفأ هنكلو ،نهيلع بجاوب

 كلذ ميرحتب ةنايدلا نأل ؛كهاهتيالو كرتث مل [جورخلا مدعب يأ ] كلذب نيدت

 .ةءاربلل بجوم وهف ينلا رمأ حيرصل ةفلاخخ

 نا باجاف ؛نهّيلح ةاكز نجرخي ال عاسن نع رباج لئس .ةاكؤلا يفو =5

 سيلف كلذل عييضتلا لبق نم نهرك نإو ،مكل اريخ كلذ ىلع نهوربجاا
 يكزت ال ةأرما لجرلا كسمي فيك :كلوق امأو .فورعملاب رمآلا الإ مكيلع

.3 

 .ظ150 /و150 شربتعملا ىمدكلا _(1
 .هجرختو ثيدحلا صن ركذ قبس _(2
 .و152 ثربتعملا .ىمدكلا _-)3

 .و92 :1 ،ةباصإلاو لحلا ففاصو نبا _(4

    

  

 



 داهتجالاةيلمع :كلاتلا لصفلا 72

 .٢0؛بيذكتلاو ةاكولاب رفكلا لبق نم مرحي امنإ كلذ نإف ؟اهلام

 ؛واهت بجاولا كرت نيب ،قيقدو حضاو زييمتو قيمعو ميلس مهف اذهو
 .الالحتساو اراكنإ هنع ضارعإلا نيبو ،اطيرفتو

 فوم ىلوتل الإ ىطعئ ال .ةيضابإلا دنع روهشملا يأرلا ىلع ةاكزلاو =6
 .ملل تامرحل كهتنم قسافل ىطعت الو ،هنيدب

 .}ثنيملسملا نم نيكسمو ريقف لكل اهءاطعإ زاجاف مهضعب فلاخو

 لها يذ ىطعت الف ،ىلَوَتم نع ىلوتم الإ جحلا ين ةباينلا زوبت الو 7
 .رافغتسالاو ءاعدلا هنم حصي ىتح ،ةيالولا

 همأ تتام يذلا يسوفنلا نوميم يبا ةصق رّيسلا بتك يف تدرو دقو

 اهنع جحلاب تصوا اهنأ دجو غلب املو ،اهتيصو ىلع هتفلختساو ،ايبص هنكرئو

 دبع هاتفأ نأ دعب اهنع جحف كلذب زوجع هل تدهش ىتح اهتيالو نع لاسف
 .اقةدحاو ةارما ةداهشب اهتيالو توبث زاوجب يرصملا دابع نب هنلا

 .ةدلج نينامث رمخلا ىلع اودلج ةمئألاو رمع نأ تبث دودحلا يفو =8

 عامجإلا نكلو .هدعب ركبوبأو ،نيعبرأ دلج هق ىبنلا نأ ةياورلا تدرو دقو
 ام عامجإلا كرت امامإ نأ ولو .ةياورلا ىلع ضاق وهف ،نينامثلا ىلع دقعنم
 .(4»هتءارب تبجوو هتمامإ تلازلو ،هنم لي

 نوُعْلَم» :لاق هنأ ةف يبلا نع يور دقو ،مارح ربدلا يف ةأرملا ءطوو =9
 لزنأ امب رفك دقف» هنع لاق تاياورلا ضعب يفو ،١اامهربذ يف ةأرما ىتأ م

 .(6)اادمحح ىلع

 .ظ14 ةسوفن لزاون بيترت عشيفطا _۔(]1

 .236 صلاخلا بهذلا ،شيفطا - .64 ،ةبوجأ ،نوفلخ نبا _(2
 .232 /122 "خياشملا ريس ،يجخاّمُشلا _(3

 .77 :1 ،يراوحلا يبا عماج ،يراوحلا نب دمحم _(4

 .ةريره يبا نع دمحأو يقهيبل او يئاسنل ١ هجرخأ -(5

 كلذ ف ةريره يبا ربخل نيلقانلا ظافلأ فالتخا ركذ ءاسنلا ة ةرشع باتك ،يئاسنلل ىربكلا ننسلا

 .8737:ثيدح

 .4449:ثيدح ،نهرابدأ يف ءاسنلا نايتإ باب .حاكنلا باتك ،يقهيبلل راثآلاو ننسلا ةفرعم

 .10008:ثيدح هنع هللا يضر ةريره يبا دنسم .مشاه ينب دنسم نمو .لبنح نب دمحأ دنسم

 اضئاح ىتأ نم :لاق ةف ينلا نعا :ةريره يبأ نع دمحأو يمرادلاو يذمرتلاو ةجام نبا جرخأ ۔(6
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 3. لآلدتنالاو حيجرتلاذاهتجا :ثلاتلا بالا

 بتي لو ادمعتم هلعف نمف ،ربدلا ءطو ف نيملسملا نم دحأ صخري ملو

 .(!)هتءارب تقح دقف

 هيلع لجعي الو ،هتيالو تلاز الإو ،باتتسي هنإف ضيحلا يف ئطو نمو
 مظعأ وهف ؤربدلا يف اوفلتخي ملو ضيحلا يف اوفلتخا نيملسملا نأل ؛ةءاربلاب

 .امرج عنشاو امثإ

 نإف ؛ةهبشلا عضومل ؛ضيحلا يف ئطو نميف فوقولا ىلإ مهضعب بهذو .
 .ةىنزلا نم مظعأ وهف .ادبأ ربدلا ةحابإ درت ملو ،هبابساب هتحابإ تدرو لبقلا

 اهيقف الدع نوكي نأ يتفملا طورش نم اولعج‘ىوتفلا باب يفو 0

 ف دلق ل ةيالولا لهأ نم سيلو ةقث ناك نإف .حالصلاو رتسلاب افورعم

 .ةنيدلا يف ةنامألا لهأ نم سيل هنأل ،هاوتف

 نيدلا كلاسمو داهتجالا -2

 نوؤشل طباضو .ةايحلا تالاح لكل لماش ماظن يمالسإلا عيرشتلا

 .هتاقالعو ناسنإلا

 .تالماعملاو تادابعلا :نيروحم يف هقفلا ناديم مالسإلا ءاملع لزتخا دقو

 .عورفلا ةيقب عرفتت امهنعو
 اروانتساو كةيانعلا نم اروفوم ابيصن نودهتجملا ءاهقفلا امهالوأ دقو

 ةيدرفلا ةايحلا يحانم لك ىلع عرشلا ماكحأ قيبطتل داهتجالا جهانمب
 .ناسنإلل ةيعامجلاو

 ليصأتلاو ثحبلا نم يفاكلا ردقلاب ظحئ مل بناوج عضب ةمث نأ ريغ

 .ادمحم ىلع هثنا لزنأ امب رقك دقف ، لوقي امب هقدصف انهاك وأ { اهربد يف ةأرما وأ
 .636: ثيدح .ضئاحلا نايتإ نع يهنلا باب .مميتلا باوبأ اهننسو ةراهطلا باتك .هجام نبا ننس

 نايتإ ةيهارك ف ءاج ام باب ة هنلا لوسر نع ةراهطلا باوبأ ، .حيحصلا عماجلا يذمرتلا ننس

 .128: ثيدح ""

 .1169:ثيدح ۔اهربد ي هتأرما ىتأ نم باب ،ةراهطلا باتك ©ىمرادلا ننس

 .9969:ثيدح ،هنع هللا يضر ةريره يبأ دنسم مشاه ينب دنسم نمو ،لبنح نب دمحأ دنسم
 .55 4 ةبوجأ ،نوفلخ نبا-.24 :1 .عماجلا رفعج نبا _(1

 .55 4 ةبوجأ ،نوفلخ نبا۔--4 :1 عماجلا رفعج نبا _)2

 .20 دييقتلا .ةكرب نبا _)3
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 داهتجالاةيلمع :كاقلا لصفلا

 نآرقلا يفف .ةدودحم اهيف عرشلا صوصن نإ ذإ يسايسلا هقفلا اياضق يهو
 رمأت تايآو رمأل ا يلوأ ةعاط نع ثدحتت ةيآو ىروشلا نع ناثدحتت ناتيآ

 .0ا)هالسإلل ةماعلا رئاعشلا ةياعرو ،هدودحو عرشلا ماكحأ قيبطتب

 ةض ألإ لوسر دي ىلع ماكحألا هذهل ىلوألا قيبطتلا ةبربت ءارث مغرو
 " هجولا ىلع داهتجالا لاجم يف رمثتسئ مل اهنأ الإ نيدشارلا هئافلخو

 .ددري اغيراتو ىكحت اريس تلظو
 ىغطو ،يوبنلا جهنلا اذه نع يلمعلا مهعقاو يف نوملسملا ىانو

 ركفلا مجحاف ؛مالسإلا دالب نم ريثك ىلع ركبم رجف ذنم يسايسلا دادبتسالا
 لوقك ‘تعقو تافارحنال ارربم وأ افصاو الإ ،بناجلا اذه لوانت نع يهقفلا

 فارحنالاو عقاولا طغض تحت الوزن ؛تءاليتسالا ةرامإ زاوجب يدرواملا
 ناكو .ةديشرلا ةفالخلا دعب ةيمالسإلا دالبلا مظعم ىلع خانأ يذلا يسايسلا

 دمتساو ارذجت داز فارحنالا راسم نكلو ،ةرورضلا لاحل اريدقت يدرواملا لوق

 الامو ،مستقت مئانغو ائيف ةفالخلا تحبصاف ؛يريربتلا هقفلا نم هتيعورشم
 هذه ةليط ةديدع تاليو فارحنالا اذه نم نوملسملا عربتو .ثروت ةكرتو

 .نولازي الو ،نورقلا
 ىلع زراب رثأ مهخيرات ربع ةيضابإلا اهفرع يتلا ةيسايسلا فورظلل ناكو

 داهتجالا نيب ةميمح ةلص اندجوو ةيهقفلا مهتاداهتجا يف بناجلا اذهب مامتهالا

 لوح ةلوطم تافلؤم اندجو امك .يضابإلا هقفلا يف ةيسايسلا تاسرامملا نيبو

 تافصاومو ؛مامإلا طورشو .اهالوتي نمو ،اهطورشو اهمكحو ةمامإلا
 .روجلا لاحو لدعلا لاح يف مامإلاب ةيعرلا ةقالعو ،هلامع

 ناكو ،اضيأ اياضقلا هذه يف ةزراب ةءاربلاو ةيالولا ةيضق تلجتو
 ءارثو ةقيقد تاليلحت ةمئألا ثادحاو ةءاربلاو ةيالولا باب يف نيدهتجملل
 ةنامأ اولوت نيذلا نيملسملا ةمئأ لك ىلع دعاوقلا هذه اوقبط ذإ بصخ يهقف

3 

 مهْرْأَو» :هلوقو .159 :نارمع لآ (رئآل ا يف مُهزواتشَو» :ىلاعت هلوق يف ىروشلا تركذ _(1
 هلل اوغيليآ اونما نلأ اهيأي ل :هلوق يف رمألا يلوا ةعاطب هللا رمأو .38:ىروشلا مهتن ىروش

 .ةريثك يهف دودحلاو ماكحألا قيبطت تايآ امأو .59:ءاسنلا : نم رتك ىلأو لو كل رآاوخيطأ

 .39 ،ةيناطلسلا ماكحألا .يدرواملا _(2

689 
    

  

  



 3 زكلديدالاوحيجيلاذاهتجا:ثللا باتلا

 .ةف ةنا لوسر دعب ةمامإلا

 إدبملل ءافولا نكلو ماكحألا كلت ضعب ف ةوسق سرادلا دبي امبرو

 .اياضقلا هذه يف لصيفلا مكحلا يه عرشلا دعاوقب مازتلالاو
 ى ةماه تافلؤم لاجملا اذه يف ةيضابإلا ءاهقف تاداهتجا انل تزرفأو

 :اهنمو .اقيبطتو اريظنت هب تينع يمالسإلا يسايسلا ركفلا
 .نامع ءاملعو ةمئأل ،تاباوجلاو ريسلا باتك =
 .يمدكلا ديعس يبأل .ةمامإلاو ةءاربلاو ةيالولا يف ةماقتسالا =

 ،يدعسلل ةعيرشلا سوماقو ،يبتوعلل ،ءايضلا :بتك يف ةلوطم باوباو =
 نم اهريغو يليلخلل ناميإلا دعاوق ديهمتو ،يلاطيجلل مالسإلا دعاوقو
 .صوصخلا هجو ىلع ةينامعلا ةيهقفلا تاعوسوملا

 .ينالجراولل ناهربلاو ليلدلا :دجن ةبراغملا بتك نمو =

 نيدلا كلاسم موهفم -

 هب دصقيو .نيدلا كلاسم حلطصم ةبراغملا ةيضابإلا ىدل رهتشا دقو

 ةوق اهالعأ نم .اهتماقإ روصو ةمامإلا يف ةلثمم ،نيدلا ةماقإ لحارم

 هذه لالخ اهيف نيملسملا عضوو .الالحناو افعض اهاندأ ىلإ ،الالقتساو

 .لحارملا

 .نامتكلاو ءارشلاو عافدلاو روهظلا :يه كلاسملا هذهو
 ةطلسلا لماك اه نوكي ثيح نيملسملا ةلودل يعيبطلا عضولا وه :روهظلا

 .هدودح قبطيو هننا ماكحأ ميقيو ىروشلاب راتخي مامإ اهرومأ ىلوتيو

 رافنتسا مزليف ،ةلودلا نايك ددهتي ودع ةهباجمو بورحلا نيح عافدلاو
 بسانتي امب ماكحألا ضعب لطعت دق لاحلا هذه يفو .اهدوجو نع عافدلل ةمألا
 .ةلحرملا هذه تايصوصخو

 ةماقإ ةيناكمإ مدعو ناطلسلا فارحناو روجلا ةبلغ دنع نوكيف ءارشلا امأ
 ىلإ ةدوعلا بوجوب ريكذتلل سانلا نم ةئف بدتنت اهنيح .ةلداعلا ةمامإلا
 مامأ فوقولا ليبس يف مهسفنأب نوّحضيو .لداعلا مكحلل يداعلا عضولا

 نقيأ ليئض ددع مهنم يقب اذإ الإ مهليبس نع نوعجري الو فارحنالاو ملظلا

 .رييغتلا ةلواحم نم ىودج ال هنأ
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 مهنيب نيدلا رئاعش ةماقإل نيملسملا يعس يهو نامتكلا ةلحرم يتات ذئنيح

 يف نوقبطيو "مهنم دحاو ىلإ مهرومأ نودنسيف .لداعلا مامإلا بايغ لاح ين
 ضعب الإ دودحلا لطعتتو ،ةمامإلا ماكحا نم ىندألا دحلا ةلحرملا هذه

 نم هتنايصو عمتجملا ةياعرو درفلا ةيبرت ىلع دوهجلا زكرتتو ،تاريزعتلا
 دارفألا ةايح يف ريطخ ةطلسلا رود نأل ،ةلداعلا ةطلسلا مادعنا تايعادت
 .0!)"نآرقلاب عزي ال ام ناطلسلاب هللا عزي" رثألا يف درو امكو تاعمتجملاو

 .ةمامإلا عوضومب ةقلعتملا ةيهقفلا تاداهتجالا نمو

 ةمامإلا مكح -
 .ةيضام ةنس هولو نم ىلع عامتجالاو ضرف ةيضابإلا دنع ةمامإلا

 .(ةداهتجالاو يارلا قيرط نع متي هتقيرطو مامإلا رايتخاو
 .مهنم مامإلا ةماقإ يف مهيلإ ىروشلا دنساو ةتسلا رفنلا رمع لعج دقو

 .0ق)ةروشم دعب مامإ ةماقإ ىلع ةلالد اذه يو

 باتك يف ام ىلع هوعيابيو امامإ مهسفنأ ىلع اولوي نأ نوملسملا ردق اذإف
 نم مولظملل فصني نأ ىلع حلاصلا فلسلا رثاو نت نإ لوسر ةنسو ةنأ
 هيلع بجيو .هلوسرو لأ عاطأ ام ةعاطلاو عمسلاو ةرزاؤملا مهيلع هلو .ملاظلا

 .4هدودحلا ةماقإو ملاظملا عفرو ،ركنملا نع يهنلا
 هيغ يف ىدامت نإو ،هل اونيبو هوحصن ‘باوصلاو قحلا نع فرحنا نإف

 عم رمع لعفب ايسات ؛ةمارك الو ولتق يبأ نإو .هناكم امامإ اروو .هلزع
 .هدعب نم رمألا ىلوتي نم لوح ةروشملل مهفلختسا نيذلا ةتسلا رفنلا

 رومأ عيض نإ هلزعو ،نينمؤملا ريمأ ريمأت يارلا نمو» :ينآلجراّولا لاق

 .اف٦ناوهلا ىلإ ةلزعلا نم عنتما نإ هلتقو ،نيدلا
 رومأ نم هصخي اميف نيدلا يف يارلا لها رواشي نأ مامإلا بجاو نمو

 .ىلوألا ةقلحلا .خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رمعم يحي يلع :رظني نيدلا كلاسم لوح _(1

 .93ص .ىضابإلا بهذملا ةأشن

 .ظ209 ثدرلا .ليغنز نب ديعس ۔_(2

 .390 :2 ،عماجلا ،ةكرب نبا _(3
 .19 8 ماكحألا باتك ۔ينوانجلا _(4

 .62 :3 ،ليلدلا ،ينالجراولا _(5
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 ناك وهو ،هركذ لج لل رماب هباحصا رواش ان ه هنأ لوسرب ايسات ،هتيعر
 ىلع مهيار عمتجا اذإف ؛مهلضفاو ةيارد مهرفوأو ايار مهحجراو مهملعأ
 .(!)هدحو هيأر نم حصأ ناك ءيش

 [ءارشلا{ مامإلا ىلع جورخلا -

 دهعلل ثكن اذه نأل ،ادبأ هتعاط نع جورخلا زجي مل الداع مامإلا ناك اذإ
 ديعولا يف ةديدع ثيداحأ تدرو دقو .نيدلا ماكحأل ملثو ةعيبلل ضقنو

 .ةريبكلا هذه ىلع

 هذاختا بجاولا فقوملاو همكح : نوملسملا فلتخان ملاظلا مامإلا امأ

 . هءازأ

 ،هلاتقو هيلع جورخلا ميرحتو همكح تحت ءاقبلا روهمجلا بهذمف =ا1

 .هماكحأل لاثتمالا بوجوو

 تحت يقب نم لكل ضارعتسالاو جورخلا بوجو جراوخلا بهذمو =2

 .كرش كلذ ىلع مهدنع ماقملا نأل ،ةيعرلاو دونجلا نم ملاظلا مامإلا مكح

 زاوج نوري لب جورخلا بوجو الو ،ماقملا بوجو ةيضابإلا ىري الو =3

 ملظلا ةحازإب دارملا قيقحت نم نونقيتسي نيح وهو ؛قيقد طرشب نكلو ؛جورخل
 ربكأ ةنتف ىلإ يدؤي جورخلا نأ مهنظ ىلع بلغ اذإ امأ .لدعلا ةمامإ ءايحإو

 م ِ ا 4 مر

 َدَشأ ةذلو .ربكأ ررضب ررض عفدي ال ذإ ؛كلذ مهل زجي مل إمامإلا ملظ نم
 .2191 :ةرقبلا] ه يلتقلا نم

 يف ةث يبنلا عامتجا ةصق ىلإ ءارشلا ادبم ةيعورشم شيفطا خيشلا دنسأو
 لوقو رمع مالسإب الجر نيعبرأ مهددع لامكو ةباحصلا عم افصلا دنع تيب

 يتلأ اهثأتَي ال :ىلاعت هلوق لوزنو ،مويلا دعب اًرس ةللا دبعن ال :ذئنيح رمع

 .64[.)3:لافنألا] تربينمؤُملآ نم َكَعَبتأ نمو هنآ كبسح

 ضرعتي ال لب ،لتقلا الو ضارعتسالا حي مل ملظلا ىلع جورخلا زاج اذإو

 .389 :2 .عماجلا ةكرب نبا .)1

 .62 :3 ،ليلدلا ،ىنآالجراولا _(2
 .362 :2 ،لينلا حرش ،شيفطا _(3
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 .سانلا ىلع هملظ طسبل هل نيعتسي نمو ؛ناطلسلا دنجل الإ
 باوصلا وه انيار" ناب ةيضقلا يف ةّيضانإلا داهتجا ىنالجراولا صخليو

 اياعرلا نم ادحأ ضرعتسن نأ انل لحي ال :لوقن انأ كلذو ،هللا ءاش نإ
 مهوعدنو ،ةروجلا ةملظلا كولملا الإ ،مهريغو نيثاَرحلاو راجتلاو نيرفاسملاو
 مهدونجو مهنإو ،مهدونج الإ ةماعلا ىلع ضرتعن الو ،اولض هب ام كرت ىلإ

 مهيلع انجرخ نإف مهعم نوكلاو مهيلع جورخلا انزجاو &،ةدحاو ةباثمب
 انيضرو مهيلع جرخن نإو كدالبلاو دابعلا ىلع مهملظ ليزن ىتح مهانلتاقو

 ىتح نيداذف نيثاًرح مهفنك يف شيعنو ،كلذ انل زئاجف مهتحتو مهعم نوكلاب

 .(ا)(«لاح ءوسب ننزأ ىقلن

 نيملسملل زوجي ال هناب ؛رييغتلا اذه تاءارجإ يضابإلا هقفلا طبضي امك
 مامإل اودقعي ىتح ةوقو ددع يف اوناك نإو ،رئاجلا ناطلسلا ىلع اوروثي نأ

 ةنسلاو باتكلاب هملعو ،هلقعو ههقفو هعروو هحالص يف هب قوثوم ،مهب موقي

 مهفالخ لهأ ىلع طسبلا مهيلع مارحف اولعفي مل نإف .مهنيب مسقيو مكحي اميف
 .(2)مهسفنأ نع هب نوعفديو مهرمأ معدي مامإ ريغب

 ؛تادابعلا لئاسم ضعب يف الإ ،نامتكلا لها ماكحا لثم ةارشلا ماكحاو

 .ارضح اولص مهناطوا نم اوجرخ اذإو ،ارقَس مهناطوأ يف نولصي مهنإف

5 

 . | .هفيس يراشلا نطومف

 يار وه امنإ كز هلوسر ةنس يف الو ¡لثأ باتك يف رثآ اذه يف تاي ملو
 .(3)داهتجاو

 نامتكلا ماكحا _

 ةذبانم نوملسملا أشي لو ©روهظلا ةمامإ ةماقإ نكمي ملو ةَرَوجلا بلغت اذإ

 نولوب ؛نامتكلا لاح ف اوراصو همكح تحت ءاقبلا مهل زاج نيملاظلا

 مهيف ريسيو هسفن ةصاخ يف لأ يقتيو إمهحلاصمب موقي ابستحم امكاح مهرومأ

 .63 :3 ©ليلدلا ،ينالجراَولا _.)1

 .96 /5 مالسإلا ءدب .مالس نبا _2

 .151 :3 ©ليلدلا ،ينآلجراولا _)3
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 .(!)قحلاو لدعلاب

 ىلع اسايقو اداهتجا ناك نامتكلا ماكحأ لصأ نأ ينالجراولا ررقيو

 نم نوملسملا هلعجف ةرجهلا لبق هيلع ىرج يذلا ة ] لوسر نامتك
 .تأطخأ روهظلا ماكحاب هيف مكح نمو أطخأ همرح نمف .نيدلا كلاسم

 مامإ أجليو دودحلا لطعتت ذإ ©روهظلا ماكحأ نع نامتكلا ماكحأ فلتختو

 روهظلا يف غئاس هنإف دترملا لتق الإ ،لاكنلاو ريزعتلاو بدألا ىلإ نامتكلا

 .نامتكلاو

 ال طوسلاب ،ةانجلاو قحلا عنامو نيدلا يف نعاطلا لتق ىلإ نوؤجلي دقو
 .(ة)داهتجالاو يأرلا باب نم ،ديدحلاب

 ةيالوب اوفتكاو ۔هتناطبو مامإل ا ةيالو يهر۔ ةضيبلا ةيالو اولطبأ امك

 نع ةيزجلا اوذخاي ملو ،نامتكلا يف يقيقحلا مامإلا دوجو مدعل صاخشألا

 ةألولا ماكحأ عيمج اوتبثأو .اهذخاي نم نايصعب اوعطقي ملو ؤةمذلا لها

 مهءارو ةالصلا اوزاجأو .اهصوصن مداصت ملو ةعيرشلا اهتغّوس اذإ ،ةَرَجفلا

 .اهوماقأ اذإ

 ثيدحلو مهلامعأو مهلاومأ يف ةهبشلل ،مهرومأ َلُج يلوت نم اوعنمو

 .9 ماكحألا باتك ،ينوانجلا _(1

 رصاعملا يمالسإلا ركفلا تايبدأ يف تاحلطصملا هذه فرعتو .305 :2 ،لدعلا ،ينآلجراَولا _)2
 ينلا اهذختا .ةيعرشلا ةسايسلا اهتضتقا ةرتف اهنأب يطوبلا اهيلع قلعي ىتلا ،ةيكملا ةرتفلا ماكحاب

 نأ رصع لك يف ةيمالسإلا ةوعدلا باحصأل زوجي هنإف هيلع ءانبو .ايبن هفصوب ال امامإ هرابتعاب
 فرظلا هيضتقي امبسح ‘ةوقلاو نيدلاب رهجلاو متكتلا ثيح نم ،ةوعدلا ةيفيك يف ةنورملا اولمعتسي
 ةريسلا عم ةيوبرت تافقو ديرف دمحأ - .77 /76 .ةيوبنلا ةريسلا هقف يطوبلا :رظني .رصعلا لاحو
 .دعب امف .65 .ةيوبنلا

 .224 :3 ،ليلدلا ،ينآالجراولا 3
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 .02).(ا)ملق ةرجب ولو مهناوعأ ناوعأو مهناوعاو نيملاظلا نل نعلا ت ة يئلا

 مزلأ ضعبو ءاهغوس ضعبف ءاهيف فلتخا دقف ،مهيلإ عفدئ يتلا ةاكزلا اما
 .'ةةملظلا ماكحلل اهنم عفذ امب دادتعالا مدعو ،ةيناث اهجارخإ اهبحاص

 .نامتكلا يف مُهَعَرواو مُهَمَلعا نوملسملا ميقيو» :شيفطا خيشلا لاقو

 يف زوجي لاق نم لوقب بسنأ وهو ...؛نوؤربيو اهايإ هنوطعيو ؤهيلإ نودنتسي
 .(4)اروهظلا ماكحأ نم هيلع ردق ام نامتكلا

 مامإلا بصغ ول هنأ ؛نيدهتجلا ضعبل الوق يوكزألا رفعج نبا ركذ لب
 ةمئأ ىلإ اهيدؤي ىتح .اهئادأ نع هل ايزجم كلذ نكي مل ،ناسنإ ةاكز ملاظلا

 .ا5)نيملسملا ءارقف ىلإ وأ ،لدعلا

 لماعتلا ي ةنورم رثكا نيمدقتملا نم وهو- ينالجراولا يآر دجن امنيب
 ؛هعبنم نم رشلا عفدل داهتجالاو ةكراشملا يضتقي يار وهو ؛ةروجلا ماكحلا عم

 .اذاسف ضرألا يف اوثيعيف ؛ملظلا لهأل احيسف لاجملا ولخيف ؛ءاوزنالا مدعو

 ام مهماكحأ تحت روجلا ةمئأ عم نوكلا يأرلا نمو) :ينالجراّولا لوقي

 ةلا هنلا قوقح [ةيدات] ة هيدوتو ةيصعم ىلع كمكح ملو ،كيف 1 مكح اوماقأ

 مهعم وزغلاو ،مهعم داهجلاو ،مهلاومأ تويب نم اياطعلا ذخاو ،مهيلإ هيلع

 .64 :3 ،ناهربلاو ليلدلا ،ينالجراولا _(
 .ظفللا اذهب هدجأ ل

 دقف ملظب ةموصخ ىلع ناعأ نمو :لاق 0 هانعمب ةنق ىنلا نع © رمع نبا نع) :دواد يبأ ننس ينو

 . .الجو زع هنلا نم بضغب ءاب

 كاهرمأ ملعي نأ ريغ نم ةموصخ ىلع نيعي نميف باب ةيضقألا باتك دواد يبأ ننس

 .3140:ثيدح

 ةموصخ ىلع ناعأ نم :هنه هللا لوسر لاق : لاق . رمع نبا نع ،© عفان نع» هجام نبا دنعو

 .عزني ىتح هللا طخس يف لزي مل ، ملظ ىلع نيعي وأ ،ملظب

 .2317:ثيدح ،هيف مصاخو هل سيل ام ىعدا نم باب ماكحألا باتك ،هجام نيا ننس

 ." رانلا يف مهناوعأو روجلا لهأ " : ة هنلا لوسر لاق : لاق ةفيذح نع» :ريبكلا ءافعضلا ينو

 .1971:ثيدح "ناوفص نب هنلا دبع نب ناورم ى ميملا باب ©يليقعلل ريبكلا ءافعضلا

 .307 /306 :2 ،لدعلا .ينآلجراولا _(2
 .715 /74 :3 "عماجلا رفعج نبا _(3
 .235 .صلاخلا بهذلا ،شيفطا _(4
 .75 /74 :3 ،عماجلا رفعج نيا (؟
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 .0!)«اوُعَبو اوراج اذإ مهيلع جورخلاو ‘كرشلا للم عيمج

 لاوحألا تاعارمب ؛جورخلاو نوكرلا نيب ةكرحلل شماه نذإ كانهف
 .حلاصملاو دسافملا نيب ةنزاوملاو ؛تالآملاو

 .عاطتسملا ردق ركنملا رييغتل يعسلاو ،نيدلا ةحلصم ةياعر ساسألا أدبملاو
 لماع مهأو لاظلل نوع ربكأ ملظلا نع توكسلا نأ اًعقاوو اهقف مولعملا ذإ

 .ءاقبلاو خوسرلا اهب نمضيل ؛ةيعرشلا هب عطتقي مث ؛ةيعورشملا ةغبص هحنمي
 .ةايحلا يف لدعلا ةماقإ وهو ؛عيرشتلا دصقمل ضقانم اذهو

 ىلعو .ماكحألا عيرشت دصقمو مالسإلا ةياغ وهو ؛ىربك ةميق لدعلا نإ
 سانلا جرختل الإ ةف دمحم ةلاسر ت ءاج امو .ةرخآلاو ايندلا رمأ ماق هساسأ

 ةدابع ةيرح ىلإ دابعلا ةدابع قر نمو ،مالسإلا ةحامس ىلإ نايدألا روج نم

 .دابعلا بر

502 502 52 
:: ٥ ٥:08:99 

     12تال الل 12

 .63 :2 ،ليلدلا ،ينآلجراولا _.)1
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 ةمألا
 ثارتلا نيب اهنزو اهل ةمهاسم لوصألا ملع لاجم يف ةيضابإلا مهسأ

 نم انل تلجتو ،داهتجالا تالاجم لك مهدوهج تلوانتو ،نيملسملل يركفلا

 ام ءاوس ،اياضقلا لج يف لوصألا مالعأ عم مهماجسنا ةلاسرلا هذه ثحابم

 يضتقت ىتلا جهنملا ةعيبط كلتو .حيجزتلاب مأ ريسفتلاب مأ ليصأتلاب اهنم قلعت
 لوح راظنألا فالتخاو عونتلا نوكي مث ةماعلا هدعاوقو هسسأ ىلع قافتالا

 .ةصاخلا هلئاسمو هعورف

 ماعلا دهجلا يف اماهسإ ،ةفرعملا ةيرظن ليصأت يف مهرود ةيضابإلل ناك ت
 موزلو ،هبوجوو رظنلا ةرورضب اونغو .ماهلا لاجملا اذه يف نيملسملا ءاملعل
 ةفرعم ىلإ ضفم كلذ نأل ،داهتجالاو رظنلاب لالقتسالا نع زجع نمل لاؤسلا

 عسي ال امو هلهج سانلا عسي ام اولصفو .فيلكتلا ةدهعب مايقلاو قلاخلا

 همزلي امب لهجو هنيد رومأ نم ةيامع يف ارئاس ناسنإلا لظي ال ىتح هلهج
 .هتفرعم

 يه مههقف ةيضابإلا اهنم ىقتسا ىتلا رداصملا نآ ةساردلا هذه دكؤت ت

 .هيناعم عسواأب داهتجالاو ةنسلاو باتكلا ،نيملسملا نيب اهيلع قفتملا رداصملا

 ذملتت دقو ،ةرصبلاب هذيمالتو ديز نب رباج دي ىلع ةسردملا هذه ةأشن تناكو

 ةسردم نيب اجيزم هداهتجا لوصأ تناكف ،ةكمو ةنيدملاب ةباحصلا ىلع رباج

 يأرلا لامعإ نيبو صنلا مازتلا نيب لادتعالاب مستاو ،زاجحلا ةسردمو قارعلا
 .لاوحألا لك يف يعرشلا ليلدلا هدامتعاو ©ليلعتلاو

 ةمئألا عم اهدعاوق تيسرأ دقف يحالطصالا اهموهفمب ةنسلل ةبسنلاب ت

 اونص عيرشتلل اردصم اهدامتعا متو .عيبرلاو ةديبع يباو رباج ،لئاوألا
 ريغ اهرابتعاب ضراعتلا دنع ةبترملا يف هولتتو كنلا نم ايحو اهرابتعاب نآرقلل

 .اهصوصن عيمج يف توبثلا ةيعطق

 ىنعملا قيضي دقو ؤ يبنلا نع رثأ ام لك لمشي مهدنع ةنسلا حلطصم ت

 .رابخألا باب نم وهف كلذ نود ام امأو عطقلاب تبث ام ةنسلاب دصقيف انايحأ
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 ةمتاحلا
 اياضق يف لئاوألا ةيضابإلا ءاملع لبق نم عبتملا جهنملا ناك كلذل ت

 بجو هنم مكحلا جارختسا رذعت نإف ،نآرقلا ىلع الوا ةامتعالا داهتجالا
 ةباحصلا عامجإ ذالملا ناك ةيضقلا هذه ةنسلا جلاعت مل نإف ،ةنسلا ىلإ ءوجللا
 جورخلا مدع ىرب رباج ناكو ءارآلا هذه نسحأ رايتخا بجو اوفلتخا نإف

 .داهتجالاو رظنلل احيسف لاجملا ناك ةلأسملا يف مهيار ًمدَع نإو .اهنع

 لوسرلا ىلإ اهتبسن ةمالس ىلع اصرح ‘ثيدحلا ةياور يف ةّيضابل اددشت ت
 تلخ نإو . .مهريغب ريغب ةنراقم ةليلق ثيداحألا نم مهتايورم تنأك كلذلو ة

 فيكن 5رانلا ف دلخت ةريبك بذكلا نأ مهداقتعال نيعاضولا نم مهتحاس

 .!رانلا ف هدعقم هبحاص دعوت دقو .ةنا لوسر ىلع بذكلاب

 ةيلوقلا ةنسلا ميدقت ةيضابإلا تاداهتجا يف تدمتعا يتلا دعاوقلا نم ه

 هيف باطخلا مومع لوقلا يف ةجحلا نأل ضراعتلا دنع ةيلعفلا ةنسلا ىلع
 يسانلا ليلد تبہب نإو ةمالل اهجوم الو اماع سيل وهف لعفلا امأ .نيفلكملل

 فعضل ؛ةيصوصخلل المتحم لعفلا لعجي هلعف عم هلوق ضراعت نإف هتقث يبلاب

 .ةيلوقلا ةنسلا ةلالد نع هتلالد

 امك ةئف وف صخش ىلع هورصقي مل ةيضابول ا نأ انيار عامجإلا لاجم يف ت

 هرصح وأ ،نيدهتجملا نمض موصعملا مامإلا ا دوجو اهطارتشاب ةعيشلا تلعف

 لب .ةباحصلا رصع دعب هعوقو اوعنم نيذلا ةيرهاظلا لعف نيعم نمز ىلع
 .مهدعب نم ىلع ةجح ناك نامز يف ةمألا يدهتجم قافتا لصح ىتم

 عامجإو نيرمعلا عامجإك ةيعرش ةجح ةيئزجلا تاعامجإلا اوربتعي مل امك ت
 تيبلا لهأ عامجإو ةنيدملا لهأ عامجإب الو ،دارفأك مهيلإ رظنلاب ةعبرألا ءافلخلا

 ضعبل ال ،اهيدهتجم قافتا دنع اهتيلكب ةمألل تتبث ةمصعلا نأل اهريغو

 تاعامجإلا كلت لظتو ،دوصقملا ىنعملاب اعامجإ سيل كلذ نألو .اهدارفأ

 دنع اهنزو اهلف .فالتخالا نم ةعنام ال فالتخالا دنع ةحجار تاداهتجا

 .سانلل ةمزلُم ةجح تسيل اهنكل نيدهتجملا راظنأ ددعت

 هدامتعا ىدمو سايقلا ةيجح لوح لئاوألا ةمئألا نيب فالخلا عقو 2

 ىلع قافتالا لصح مث "مهضعب هدرو مهرثكأ هاضتراف ماكحألا طابنتسال
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 اوزواجو تادابعلا يفو تالماعملا ف هورجأف نوقحاللا هيف عسوتو هب لوقلا

 .تارافكلاو دودحلا ناديم لإ هب

 ةنسلاو باتكلا :ةثالثلا لوصألا ادع ام مضي ناك يارلا حلطصم ه

 رداصملا نودمتعي مهف ،عامجإلا نيملسملا يأرب نودصقي انايحأو .عامجإلاو
 دقو .امومع هقفلا باوبأ يف مهتاداهتجا يف ايلج كلذ رهظو ،ةفلتخملا ةيعبتلا
 نم ةيضابإلا رابتعا ىلإ نيسرادلا ضعب دنع حلطصملا حوضو مدع ىدأ

 .ةساردلا هذه لوصف اهتحضوا امك ةقيقحلا بناج مهف وهو ،يارلل نيركنملا

 اودمجي ملف .الدتعم طابنتسالا يف يأرلا ىلع ةيضابإلا دامتعا ناك ت

 لعف ديعبلا ليوأتلا يف اولغوي ملو رهاظلا لهأ عينص "صوصنلا ةيفرح ىلع

 ةغللا عضو هيفابجي يذلا ،يراشإلا ريسفتلا يف اوقرغأ نيذلا ،نطابلا لهآ
 دعب هيلإ نوؤجلي مهنأ ليوأتلا يف ةيضابإلا لادتعا لثمتو .عراشلا فرعو

 ءاهدصاقمو اهللعو اهتالالد ةفرعمو صوصنلا ربس يف لقعلا ةقاط دافنتسا

 راطإ يف ناك ام اهنم ءاوس كداهتجالا عاونأ لك يف عرشلا حورب مازتلالاو
 .صنلا نادقف دنع مأ صنلا

 دقف ةيلوصألا ءاهقفلا ةسردمو نيملكتملا ةسردم نم مهعقوم امأو ت
 دعاوقلا عضوو ليصأتلا ىلإ نودمعي ،نيملكتملا جهنم ىلع بلاغلا يف اوناك

 اهبش مهتاداهتجا يف اندجو نكلو عيرفتلا ىلإ نوجرعي مث ،داهتجالل ةماعلا
 .داحآو ةروهشمو ةرتاوتم ىلإ رابخألل مهميسقت لثم نم ءاضيا ةيفنحلا جهنم
 ظافلألا ميسقت اولوانت مهنأ امك .ماكحألا يف بجاولاو ضرفلا نيب مهزييمتو

 'موهفملاو قوطنملا ةلالدب اوفتكي ملف ،نيجهنملا نيب جزم هيف الوانت اهتالالد يف
 تاحلطصم يهو .هتلالدو هئاضتقاو هتراشإو باطخلا نحل نع اوثدحت ذإ

 .ةيلوصألا مهبتك يف ترهتشاو ةّيَئحلا جهنم اهفرع
 لثم لئاوألا ةمئألا تاداهتجا ىلع ،عورفلا ضعب جيرخت يف اودنتسا ت

 يلوصألا نيودتلا رخأت وه اذه رسفي ام لعلو .مهتمئأ عم ةيفنحلا عينص
 لبق ةمخضلا ةيهقفلا تاعوسوملا اوفرع ذإ ،يهقفلا نيودتلاب ةنراقم مهدنع

 لوصأ ىلعو :ةرابع ديدرت ىلإ نييلوصألا اعد امم .ةلقتسملا ةيلوئصآلا فيلآتلا
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 ةمتاخلا 3
 .كلذ وحنو .مهلوصأ ىضتقمو كانتميأ

 لقعلاب صنلا طبر ىلع ابصنم زيكرتلا اندجو ،لقنلاو لقعلا لاجم يف ت
 لاجم ال اميف مكحملا وه صنلا ناك نإو .رابتعالا نم امهدحأ ءاغلإ مدعو
 نأ نكمي ال امك .هضقاني الو صنلا معدي ادفار لقعلا لظيو هيف لقعلل

 اهًجوم لاؤسلا ناك كلذ ثدح نإو .لوقعلا تايهدب حيحصلا صنلا ضقاني

 هعرش مصوي الف ؛عراشلا ىلإ ال ،للخلاب هماهتاو صنلا توبث قيرط ىلإ
 حوضوب ةرظنلا هذه تلجتو .ريبخلا ميلعلا عيرشت وه ذإ ،هاشاحو روصقلاب

 حيحص نيب كلذب اوعمجف ،ليوأتلا اياضق يفو ،حيبقتلاو نيسحتلا ةيضق يف
 .لقعلا حيرصو لقنلا

 ةباصإل انامض ؛صوصتنلل هقفلا ةمالسو مهفلا ةرورضب ةيضابإلا ينع ت

 :ملسم ةديبع وبأ ربتعا ىتح ؛راثآلا ظفحو ةياورلاب ءافتكالا مدعو داهتجالا
 .لاض وهف هقفلا يف مامإ هل سيل ثيدح بحاص لك نا

 لقعلل لخدم ال اميف ناك نإ الإ \ةّجح يباحصلا لوق ةيضابإلا ربتعي مل ت
 ال عراشلا ىلإ لوقلا ةبسن يف ةجحلا نوكتف ،عوفرملا ربخلا لمحم لمحيف ؛هيف
 .يباحصلا نع هرودص ف

 ىلع فرعتلا باب نم الإ تايعطقلا يف هوزيجي ملف ،داهتجالا لاجم اوديق ت
 ىلع ال ةجحلا ىلع اهماكحا ينبيو ،نيقي نع فلكملا اهذخأي ىتح ۔اهتلدأ

 .ديلقتلا

 نم نيرداقلا مامأ حوتفم وهف ؛دحأ ىلع داهتجالا باب اودصوي 2

 .ةل هحابأ ام مهيلع رظحي نأ دحأل سيلو .هتيصان نم نكمتو ،هتاودأ كلتما

 .نيدلا موي ىلإ مهريغ ىلع مارحو ،نيدلا موي ىلإ هلهأل حابم داهتجالاف

 حبجزتلاو ةلدألا نم ينظلاو يعطقلا نيب بيترتلاب ةيضابإلا ودهتجم ينغ ت
 ماكحألا نم ريثك يف طوحألاب ذخألا ىلإ اوحنج امك ‘ضراعتلا دنع اهنيب
 مهريغ عم اهيف اوفلتخا ةيهقف عورف كلذ نع مجنو تاداهتجالا ضراعت دنع
 .لاومألاو جورفلا باب يف ةصاخبو
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 ةمتاملا

 بناجلا زوربو {ةديقعلاب هقفلا طبر ىلع صرحلا مهتاداهتجا يف ىلجت ت
 ماكحألا ناو ءازجتي ال ألك نيدلا رابتعاب ،اياضقلا نم ريثك يف يقالخألا
 نع اهضعبب ءازتجالا مدعو اعيمج اهب هل ةنونيدلا وه دحاو طابر اهعمجي

 نم ريثك يف اهزوربو ةءاربلاو ةيالولا ةدعاق تاقيبطت يف ىلبت ام وهو .ضعب

 .داهتجالا اياضق

 ىتلا ةيخيراتلاو ةيسايسلا فورظلاب هئاملع داهتجاو يضابإلا هقفلا رثات ت
 يف ىلبت ام وهو ،برغملا يف مأ قرشملا يف ءاوس 6عابتاو بهذملا اهب ًرم
 نم هتالاح فلتخم يف ناطلسلاب درفلا ةقالعو ،اهماكحأو ةمامإلاب مامتهالا
 اهروضحو اضيأ ةءاربلاو ةيالولا ةيضقب ىقثو ةلص لاجملا اذهلو ،روجلاو لدعلا

 املا اهيف لوادت دوهع يف كلذو ،اثيدحو اميدق بهذملا ءاهقف تاباتك يف يوقلا

 .يمالسإلا ملاعلا نم ةديدع نطاوم يف يضابإلا دوجولا راسحناو

 نم ةباغلا ةباصإ يرحتو يدصاقملا بناجلاب مامتهالا مههقف يف زرب ت
 "لاعفألا ىلع مكحلل هيلع فرعتلاو ثعابلاب ةيانعلاو .داهتجالا دنع عيرشتلا

 "يرهاظلا بناجلاب ءافتكالا مدعو نيفلكملا لاعفأ تالآم ىلإ رظنلل داهتجالاو

 ىلع مكحلا نأ ةدعاقلاف ؛رمآلا رذعت نإو .اليبس كلذ ىلإ دهتجملا دجو ام

 .رئارسلا ىلوتي هناو رهاوظلا
 نيلّيَحتملا دصرو ليحلا ةبراحمل ةليسو يدصاقملا بناجلا ىلع زيكرتلا ناك ت

 يف اذه ىلبت دقو .اهدوصقم سكع ىلإ ماكحألا يضفت ال ىتح ،عراشلا ىلع
 لماكتم لكيه عضوب اوّعُي نأ نود ،مهبتك يف ارثانتم ةيضاَبل ا ءاملع داهتجا

 .تالآملاو ثعابلا ثحابم نم هب قلعت امو ،دصاقملا ملعل

 ةايحلا تالاجم عيمج يف داهتجالا فيظوتب ةيضابإلا ءاهقف ةيانع تلجت ت
 .ملسملا ةايح يف اهتيمهأ ىلع تالماعملاو تادابعلا هقف ىلع راصتقالا مدعو

 اصرح ،نيدلا كلاسم ليصأت يف ىلجت ام وهو ،يسايسلا هقفلاب ةيانعلا زوربو
 .نيملسملاب فعضلا غلب امهم مالسإلا ماكحأ ءايحإ ىلع

 ةماقإل ميدستملا عارصلاو ،لّصتملا يعسلاب بهذملا اذه خيرات زّيمئ د

 وأ ،روهظلا لاح يف ةلداعلا ةمامإلا يف الئمم ؛ةيمالسإلا ةديقعلل يسايس دوجو
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 ةمتاحلا 3 د
 .روجلا ةبلغو فورظلا رذعت دنع اهنود ام

 فيراعتلاب مامتهالا مدع ةيضابإلا لوصألا تاباتك ىلع دقتني ت
 يلمعلا بناجلا ىلع زيكرتلاو ؤاهنم عئاشلا ىنعملاب ءافتكالاو ،اهريرحتو

 ؛هرابتعا هل هيجو يأر وهو .ديعقتلاو ريظنتلا لاجم يف داصتقالاو ©يقيبطتلا
 اكلسم هنودعيو ،ريظنتلا لاجم يف داصتقالا اذه نيسرادلا ضعب ذبحي امنيب
 ىلإ يعادلا هباحصأو ة لوسرلا يذهو نآرقلا جهنم جهنم عم هماجسنال ؛ادومحم

 .ةرورضلا ردقب الإ لدجلا نع داعتبالاو لمعلاب مامتهالا

 هقفلا نع نوهنيو ىلمعلا هقفلاب نونعي ةيضابإلا دب راسملا اذه يف ت
 . َ .يضارتفالا

 ضرعلا مدعو ثحابملا لخادت ةيلوصألا فيلآتلا ضعب ىلع ذخاؤي ت
 صيصختلا يف اجردم يباحصلا لوق ةيجح نع تلا دجن ذإ ؛اهل يجهنملا

 فيلكتلا ثحابم اهنمضتت حيبقتلاو نيسحتلا لئاسمو ةنسلا ثحابم يف وأ

 ةيمالسإلا مولعلا يف ىلوألا تاباتكلا نكت ملو .كلذ هبشأ امو يهنلاو رمألاو
 اذهب مامتهالا امن لب ثبيوبتلاو فينصتلا ةدوج يف دحاو قسن ىلع اهلك
 .نورقلا ربع مالسإلا ءاملعل يركفلا جاتنلا روطت عم بناجلا

 ربع اهطيحمب رثأتلا نم ةيضابإلا ىدل يلوصألا فيلأتلا ةحاس لخت ل 2

 مامتهالا ىغط نيح ةيمالكلا ثحابللاب ينف ،الامجإ يلوصألا ركفلا رّوطت
 وعدت ال ايركف افرت دعت ىتلا ةيشماهلا لئاسملا ضعب هيف ترهظو ،مالكلا ملعب

 ةيمالكلا ةعنصلا نم بيصن اهلان امك .ةدئاف الو ةجيتن هبقعت الو ةرورض هيلإ

 نيبو لب "ةبراغملاو ةقراشملا نيب رثاتلا ةجرد يف فالتخا ىلع ةرخاتم دوهع ين

 مهريغب ةنراقم ،رثاتلا اذه يف ةاصتقالا ةماعلا ةمسلا تناك نإو .رخآو ملاع

 .ديعب ىدم ىلإ اهيف بهذو اياضقلا هذهب علو نمم

 ذإ ‘ةحضاو ةروصب ةيضابإلا لوصألا بتك يف ةنراقملاب مامتهالا زرب ت

 ليلحتلاب ءارآلا هذه ىظحتو ]ةلاسملا يف ةدراولا ءارآلا بلغأل ضرعت اهدجن
 يفو .ليلدلاو ةجحلاب دضتعا ام بسح اهنم حجارلا رايتخا متي مث ،دقنلاو
 امب ؛بهاذملاو سرادملا ىتش نم مالسإلا ءاملع لاوقأ نم ضيف تافلؤملا هذه
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 ةمتاحلا
 ةدقع الب ،راوحلا يف ردصلا ةباحرو ،ىملعلا قفألا ةعس نع ءالجب فشكي
 ةياغلاو ،نيدلا ةمدخ دصقلا ماد ام فلاخملا يارلاو يارلا ضرع نم فوخ
 .ةلأ ناوضر لينو قحلا ةباصإ

 ملاعم ىلع فاك ءوض ءاقلإل ةقفوم ةوطخ ةساردلا هذه نوكت نأ وجرن ت

 راطإ يف دهجلا اذه ةلاصأ نايبو .داهتجالا يف اهجهنمو .ةيضابإلا ةسردملا

 نم ريثك ىلع تنار ىتلا ةواشغلا ةلازإ ىلع دعاسي امم ؤفينحلا عرشلا
 .اهعابتاو ةسردملا هذه ىلإ مهترظن يف نيصصختمو ةماع ،نيملسلملا

 ثحبلا اذهو ،ماهلا عوضوملا اذه يف نيثحابلا دوهج لصاوتت نأ انلمأ ت

 نم اريثك نإف ،عيسوتو ةفاضإ ىلإ ةجاحب لظي يدرف دهجو ،دودحم ماهسإ
 اهظح ناك نكلو ءايفاض اليلحتو ةينأتم ةفقو يعدتست اهلوانت ىتلا ثحابملا
 ؛اذل .لوبقملا همجح نع جرخي نأ ةيشخو ؤثحبلا ةطخب امازتلا ىلجعلا ةرظنلا
 ليصاتلا نم اهقح ثحابملا هذه يفوي نمل احوتفم الاجم لظيس عوضوملا نإف
 .ليصفتلاو

 نيركفملاو ءاملعلل اعفاد لامعألا هذه رشن نوكي نأ ،ماتخلا يف انؤاجر ت

 ءاملع جاتن نيب حيحص الا هعقوم يف هعض وو ةس ردملا هذه هقف يف ربدتلل

 يف ةوطخو عدصلا بآرو ةيؤرلا حيحصتل دومحم ماهسإ كلذ يفو .مالسإلا
 ططخ هيف تزرآت نمز يف ،ةنسلاو باتكلا يده ىلع فص اا ديحوت ليبس
 عوجرلاب ةيرورض انركف ةعجارم تحبصأف .روذجلا نم انتمأ ثاثتجال رمآتلا

 مذرش ةلا نم ةنلمض ةضوملاو ةدحوملا لوص آلا دامتعاو ؛عبانملا ىلإ هب

 .مالسإلا ةمأل يراضحلا دوهشلا ةداعإل اديحو اليبسو ؛عزانتلاو
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 ظ ج ل اور اصمل ١ همماك

 عج املاو رمد اصملاةمئاق

 .0ا"تاطوطخللا :الوأ

 .ىضترملا نب يحي نب دمحأ هت

 ةنطلس شدب ،يملانسلا ةبتكم .لوقعلا رايعم يناعم ىلإ لوصألا جاهنم .1
 .نامع

 .ديعس نب ناحرس ،يوكزألا ه
 ديعس نب ناحرس :خسن (ةقرو292) .ةمآلا رابخأل ةمغلا فشك .2

 .رئازجلا .ةيادرغ .نجزي ىب .دلاخ لآ ةبتكم .ها 146م رح : .ن.ت .يوكزألا

 .391 :ثارتلا ميقرت .88 /م :مقر

 (_ه631ت) .هللا دبع يبأ نب نامثع مصألا ه
 .نامع ةنطلس .ةيدب ©ىملاُسلا ةبتكم .ت.د .ن.د .ةريصبلا باتك .3

 . .تاطوطخم 207:مقر
 (_ه 8نرقلا) .ميهاربإ نب مساقلا وبأ "يداربلا ه

 لدعلا باتك يناعم قئاقح نع فاشكتسالاو قداصلا ثحبلا .4
 ةبتكم .ه1179 :.ن.ت .دمحم نب ةباب :خسن .ناءزج (ةقرو288) .فاصنإلاو

 .ر.د .رئازجلا .ةيادرغ .دمحم ديعس جاحلا

 .دمحم ديعس جاحلا ةبتكم ۔.ت.د -.ن.د .(ةحفص21) .قئاقحلا ةلاسر .5

 .ر.د .رئازجلا .ةيادرغ
 (ه4 نرقلا) .يولهبلا ةكرب نب دمحم هللا دبع وبأ .ةكرب نبا ة

 نب سيمخ نب ملاس : :خسن .عومجم نمض (ةحفص14) .ةنزاوملا باتك .6

 .ر.د .نامع ةنطلس .ةيدب ©يملاّسلا ةبتكم .ه1126 :.ن.ت .يويلحملا ملاس

 .نامع ةمئأو ءاملعل تاباوجلاو ربسلا باتك نمض عبطو

 رمع نب هللا دبع :خسن .عومجم نمض (ةحفص116) .دييقتلا باتك .7

 ىدل ةروص .ر.د .نامع .ةيدب .يملاسلا ةبتكم .ه963 :.ن.ت .دايز نب

 قفو ‘©بازيم يداو تابتكم تاطوطخم سراهفل لئالد ثارتلا ةيعمج تعضو ا
 ."ثارتلا ميقرت" ب هيلإ انرشآو .يلآلا مالعإلاب جلاعم كلذل صيصخ جمانرب

 .ةبتكملاب صاخلا باتكلا مقر ىلإ ةفاضإ
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 .ثحابلا
 حلاص جاحلا ةبتكم ۔.ت.د -۔.ن.د .(ةقرو40) .ةكرب نبا تادييقت .8
 .ثحابلا ىدل ةروص .ر.د .رئازجلا .ةيادرغ .نجزي ينب .يلعل

 نب رمع نب هللا بع :خسن .عومجم نمض (ةحفص39) .آدتبملا باتك .9

 .ثحابلا ىدل ةروص .ر.د .نامع .ةيدب .ىملاّسلا ةبتكم .ه963:.ن.ت .دايز

 ه3 نرقلا) .رذنملا وبأ ليحرلا نب بوبحم نب دمحم نب ريشب ة
 .ه1299 :.ن.ت -۔.ن.د .عومجم نمض (ةقرو11) .ةبراحملا باتك .0

 .1263:ماع مقر .نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكم

 .ثحابلا ىدل ةروص .134:صاخ

 (ه1187ت) .يبرجلا ناَضَمَر نب رمع ،يتالتلا ة
 .ىسوم نب رمع :خسن .(ةقرو137).يجخاًمشلا رصتخم يف يخارتلا عفر .11

 .ر.د .رئازجلا .ةيادرغ .نجزي ينب .يلعل حلاص جاحلا ةبتكم .ه1264.ن.ت

 (م1808 /ه1223 ت) .زيزعلا دبع ،ينيمثلا ه
 .نجزي ينب .ةماقتسالا ةبتكم .نيرحبلا جرم حرش نيجوملا مظاعت .2

 .ر.د .رئازجلا .ةيادرغ

 (ه93ت) .ديز نب رباج ه

 تحت .ةيرصملا بتكلا رادب طوطخ نع نوقرم .ديز نب رباج باتك .. 13

 .ثحابلا ىدل روصم ...2 :مقر

 ةيرصملا بتكلا راد طوطخم نع نوقرم .ديز نب رباج مامإلا لئاسر .4
 .ثحابلا ىدل روصم .قباسلا

 (ه475 يلاوح ت) .سيق نب هللا دبع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ ،يمرضحلا ه"
 ديعس نب رصان :خسن .عومجم نمض (ةقرو129) .لاصخلا رصتنن .5

 .ةيادرغ .نجزي يغب .دلاخ لآ ةبتكم .ه1272 :.ن.ت .ىنامعلا يدعسلا

 .424:ثارتلا ميقرت .1 10م:مقر .رئازجلا

 م1995توا:.ن.ت.مورك دمحأ : خسن (ةحفص375) .ججحلاو لئالدلا .6
 .ه1117:.ن.ت.رومع نب مساقلا يبأ نب دمحا خسن نم ةيلصأ ةخسن نع

 .ر.د .يوادرغلا دوعسم نب ركباب جاحلا ةبتكم

 (ه176يلاوح ت) .يديهارفلا بيبح نب عيبرلا ه
 طخ .ت.د ۔.ن.د (ةقرو45) .بيبح نب عيبرلا هنع لثس امم لئاسم .7
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 ىدل ةروص .رئازجلا .ةيادرغ .نجزي ىمب .ةماقتسالا ةبتكم .ميدق يبرغم

3 

 . ثحابلا

 :.ن.ت .ردي نب ملاس نب حلاص :خسن ز .(ةقرو49) .عيبرلا راثآ .8

 ىدل ةروص . .ر.د. نامع ةنطلس :ةفاقثلا يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكم .ها1

 . ثحابلا

 (م1679 /_ه1088ت) .يشحملا ارمع نب دمحم .ةتس وبأ ه
 .ت.د - .ن.د .(ةقرو175) .فاصنإلاو لدعلا رصتخم ىلع ةيشاح .9

 .رئازجلا .ةيادرغ .رئازجلا .ةيادرغ .نجزي ينب ىنب .يلعل حلاص جاحلا ةبتكم

 .41:ج :مقر

 .نسحلا نب نتاردس مساقلا وبأ ،نتاردس ه
 لآ ةبتكمب .عومجم نمض ،ةدحاو ةقرو .نتاردس مساقلا يبأل باوج .0

 .553:ثارتلا ميقرت .163م:مقر .رئازجلا .ةيادرغ .نجزي ينب .دلاخ

 (ه4 نرقلا) .ليغنز نب ديعس ه
 (ةقرو165) .لقعي ام ىلع شرعلا ىلع ءاوتسالا نأ معز نم ىلع درلا .1

 ينب .دلاخ لآ ةبتكم .ه751 :.ن.ت .يلع نب رماع :خسن .عومجم نمض

 .513:ثارتلا ميقرت .152م :مقر دالا .ةيادرغ .نجزي

 (_ه898ت) .ىبرجلا يريخلا ىحي نب يلع نب ديعس ه
 .ر.د ۔.ت.د ۔.ن.د .عومجم نمض (ةقرو15) .ةلئسا نع باوج .2

 .رئازجلا .ةيادرغ .نجزي ينب .يلعل حلاص جا اجلا ةبتكم

 (ه6نرقلا) .يتغزاملا ةفيلخ نب نامثع ورمع وبآ توا انن

 .يكيلملا دواد نب ىسيع نب دمحا : :خسن .(ةقروا 15) .تالاؤسلا باتك .3

 .ثحابلا ىدل ةروص .ه1184:.ن.ت

 .دمحم ديعس جاحلا ةبتكم ۔-.ت.د ۔.ن.د . (تاقرو6) .قرفلا يف ةلاسر .4

 .67:مقر .ةيادرغ

 (_ھه928ت) .سابعلا وبآ ديعس نب دمجأ 6ىجخاُمشلا ::

 .يلع وبأ نب مساق نب ديعس :خسن (ةقرو16) .فاصنإلاو لدعلا رصتغ .5
 .رئازجلا .ةيادرغ .نجزي ينب ،يلعل حلاص جاحلا ةبتكم .ه1209رفص:.ن.ت

 .رصتخملا عم خوسنم .(ةقرو89) .فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش .6

 (م1389 / ه792ت).نكاس وبأ ،يلع نب رماع ،يجخاَّمشلا ه
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 عم .(تاقرو 7) .يرتيلا دمحم نب فسوي خسن .تانايدلا باتك .7
 ىنب .دلاخ لآ ةبتكم .ه1178 .ن.ت .عومجم نمض .يشكيودسلا ةيشاح
 .420:ثارتلا ميقرت .109م :مقر .رئازجلا .ةيادرغ .رئازجلا .ةيادرغ .نجزي ىنب
 .(م1914 /ه1332 ت).فسوي نب دمحما ،شيفطا ن
 ةبتكم .فلؤملا طخب (تادلجم ثالث) .فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش حرش 8

 .] ه ا:مقر تحت .رئازجلا .ةيادرغ ،.رئازحجلا .ةيادرغ .نجزي ينب ينب ،©بطقلا

 روصم .سانلا ىلإ نمحرلا ةروس نم ريسفت ،لمأآلا مويل لمعلا يعاد .9
 .ثارتلا ةيعمج ةبتكمب

 ةبتكم .ت.د .فلؤملا :خسن (ةحفص235) .ةسوفن لزاون بيترت .0

 .8ج:مقر .رئازجلا .ةيادرغ .نجزي ينب .ةماقتسالا
 (ه504ت) .يئاطُسرفلا ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ هت

 :.ن.ت .ومح نب ليعامسإ نب ميهاربإ :خسن .(ةحفص78) .ءامدلا يف ةريسلا .31
 .رئازجلا .ةنيطنسق بورخلا .زاجب ميهاربإ روتكدلا ةبتكمب ةروص .ه4

 -۔-.ن.د .(ةقرو86) .ىوتفلا لمجم وأ .ةلأسم يبآ باتك .2

 .ر.د .رئازجلا .ةيادرغ .دمحم ديعس جاحلا ةبتكم .ه1306:.ن.ت
 .نجزي ينب .دلاخ لآ ةبتكم .ت.د -.ن.د .(ةقرو35) .حاولألا باتك .3

 .ثحابلا ىدل ةروص .507:ثارتلا ميقرت .152م مقر .رئازجلا .ةيادرغ

 نب ةشيب نب هباب :خسن .عومجم نمض .(ةقرو71) .دابعلا لاعفأ نييبت .4
 .نجزي ينب ينب ىنب .دلاخ لآ ةبتكم .ه994:.ن.ت .ينالجراولا دمحم
 ميقرت .105م:مقر .رئازجلا .ةيادرغ .رئازجلا .ةيادرغ .رئازجلا .ةيادرغ
 .413:ثارتلا

 (_ه250ت) .متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع ن

 نب فسوي نب دمحم :خسن .(ةقرو19) .باهولا دبع مامإلا لئاسم .5
 .نجزي ينب .دلاخ لآ ةبتكم .م8 /ها12نرقلا ةياهن :.ن.ت .ىعصملا دواد

 .559:ثارتلا ميقرت .5 /163:م :مقر .رئازجلا .ةيادرغ

 (ه145يلاوح ت) .ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ ه
 .ه1287:.ن.ت = .ن.د .عومجم نمض (ةقرو20) .ةديبع يبأ لئاسم .6

 ىرخأ ةخسنو .13ح:مقر .رئازجلا .ةيادرغ .نجزي ينب .دلاخ لآ ةبتكم
 .ه1259:.ن.ت .50ح :مقرب
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 .(_ه570لبق .ت) .ىنالجراّولا ىئوانتلا يئاكلا دبع رامع وبأ ن

 ديعس جاحلا ةبتكم ۔-.ت.د -.ن.د (تاقرو 7) .ثيراوملا راصتخا .7

 .12-3:مقر .رئازجلا .ةيادرغ .دمحم

 .دمحم ديعس جاحلا ةبتكم ۔-.ت.د ۔-.ن.د .(تاقرو6) .رامع يبا ريس .8

 .72 :مقر .رئازجلا .ةيادرغ

 (_ه4 نرقلا) .يراحصلا ملسم نب ةملس رذنملا وبأ ،يبئوَعلا هق
 ديعس نب دمحأ :خسن .عومجم نمض (ةقرو27) .يراحصلا ةريس .9

 .ةيادرغ .نجزي ىنب .دلاخ لآ ةبتكم .ه1272 :.ن.ت .ىنامعلا يرمعلا

 َ .427 :ثارتلا ميقرت .110م :مقر .رئازجلا
 .ديعس نب دمحم ديعس وبا ،يتاهلقلا ه

 يسيمخلا ميوع نب سيمخ نب ملاس : خسانلا (ناءزج) .نايبلاو فشكلا .40

 ةيادرغ .رئازجلا .ةيادرغ .نجزي ىنب ىنب "ةماقتسالا ةبتكم . ه1293 .ن.ت

 0 .ر.د .رئازجلا

 (ه4ق) .ديعس نب دمحم ديعس وبأ .ىمذكلا ه

 :خسن .(ةقرو459) .ةمامإلاو ةءاربلاو ةيالولا يف ةماقتسالا باتك .1
 ينب .دلاخ لآ ةبتكم .ه1273 :.ن.ت .ينامعلا يدعسلا ملسم نب فيس
 .473 :ثارتلا ميقرت .137م :مقر .رئازجلا .ةيادرغ .نجزي

 .(ه557ت) .ىنامعلا يوزنلا .ىسوم نب دمحأ ركب وبأ يدنكلا ة
 عيبر .يلفونلا دشار نب دمحم :خسن .(ةحفص73) .صيصختلا باتك .2

 ةنطلس كةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو .ةماقتسالا ةبتكم .ه1307لوألا
 .ثحابلا ىدل ةروص .ر.د .نامع

 (ه508ناَضَمَر19ت) .ميهاربإ نب دمحم "يدنكلا هله
 نب عابس :خسن . ادلجم68 يف طوطخلا عقيو .لوألا دلجلا .عرشلا نايب .3

 .ةيادرغ .نجزي ينب .دلاخ لآ ةبتكم .ه1290:.ن.ت .ينامعلا يبايذلا دمحم

 .289:ثارتلا ميقرت .1م:مقر .رئازجلا

 (ه260ت) .دمحم وبأ ليحرلا نب بوبحم نب دمحم هت

 جاحلا ةبتكم .ت.د ۔-.ن.د .(قاروآ10) .ةنسلا نم ةرصتخ باوبأ .4

 ةروص .ر.د .رئازحلا .ةيادرغ .رئازحجلا .ةيادرغ .نجزي ينب ينب .يلعل حلاص

 .ثحابلا ىدل

    
710 



 جاملاورداتعملا ةمئاك 23

 .لوهجم ةث

 .ينايسولا وافْسَي نب دياز :خسن .عومجم نمض (ةقرو85) .معنلا غوبس .5
 .ةيادرغ .رئازجلا .ةيادرغ .نجزي ينب يب .دلاخ لآ ةبتكم .ه900:.ن.ت

 وه "معنلا غ غوبس' ' نأ يداربلا ركذو .454:ثارتلا ميقرت .127م : :مقر . .رئازجلا

 .ينامعلا يويسبلا نسحلا يبأ خيشلا رصتخم
 .لوهجم ة
 دمحم نب فسوي :خسن .عومجم نمض (ةقرو24) .تاقلعملا باتك 6

 .نجزي ينب ينب ينب .دلاخ لآ ةبتكم .ه1178 ةجحلا وذ .ينجسيلا يرنذيلا

 ميقرت .1090م :مقر .رئازجلا .ةيادرغ .رئازجلا .ةيادرغ .رئازجلا .ةيادرغ

 .418:ثارتلا
 (ه471ت) .فلخي نب ناميلس عيبرلا وبأ ،يتازملا هل

 -.ن.د .(ةقرو55) .ةيعرشلا لوصألا عامجإ يف ةنوزخملا فحتلا .7
 .ثحابلا ىدل ةروص .سنوت .ةبرج كةينورابلا ةبتكملا .ه1269 :.ن.ت

 (ه6 نرقلا) .ىسيع نب نيروغبت ،يطونشلملا ه
 .عيمج نب دمحم :خسن .عومجم نمض .. (تاقرو7) .نايبلاو ةلدألا باتك .8

 مقرلا .نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكم .ه1267:.ن.ت
 .ثحابلا ىدل ةروص .ب323:صاخلا .2028:ماعلا

 دواد نب فسوي نب دمحم :خسن .(ةقرو20) .نيدلا لوصأ باتك 9
 .رئازجلا .ةيادرغ .نجزي ينب ىنب .دلاخ لآ ةبتكم .ه1185:.ن.ت .يبعصملا
 .ثحابلا ىدل ةروص .463 :ثارتلا ميقرت .2 /م: :مقر .رئازجلا .ةيادرغ

 يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكم .ت.د -.ن.د (ةقرو14) .تالاهجلا باتك .0

 .ثحابلا ىدل ةروص .نامع ةنطلس ةفاقثلاو

 (ه513ت) .يجنملا داجن نب ىسوم نب داب ه
 نب ميهاربإ :خسن .(ةحفص1.)250ج .ةلدألا قئاقحو ةلكألا باتك .51

 يثراحلا دمح نب ملاس خيشلا ةبتكم .ه1344 :.ن.ت .يدنكلا دمحآ نب فيس

 .ثحابلا ىدل ةروص .نامع بريضملا

 .كرابم نب رمع نب حلاص ،يوزنلا ه
 :وأ ) .ةيادهلا لهأ نم عامجإلاو ةياورلاو ةيآلا ريسفت يف ةيادهلا دعاوق .2

 .ةيدب ،يملاُسلا ةبتكم .ه1163 :.ن.ت -.ن.د .(ةقرو79) .(دنزلا طقس
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 .ثحابلا ىدل ة هروص .ر.د .نامع ةنطلس

 (_ه570ت) ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ .ينالجراَولا ه

 .(ةقرو120) .فالتخالاو هقفلا لوصأ ةفرعم يف فاصنإلاو لدعلا .3
 ديعس جاحلا ةبتكم .ه1268:.ن.ت .يبعصملا حلاص جاحلا نب دمحم :خسن
 .ر.د .ةيادرغ .دمحم

 قحلا بهذم قيقحتل قدصلا رونب ليبسلا يغابل لوقعلا لهأل ليلدلا .4
 نب دواد جاحلا نب ىسوم مأ نب سب :خسن .(ةقرو279) .قدصلاو ناهربلاب
 حلاص جاحلا ةبتكم .ها 130مرحم :.ن.ت .ينالجراولا دواد هيقفلا نب دمحم

 .ر.د .رئازجلا .ةيادرغ .نجزي ينب .يلعل
 ةبتكم ۔.ت.د - .ن.د .عومجم نمض .. .(ةقرو11) .ينالجراَولا ةبوجأ .55

 .ثحابلا ىدل ةروص .ر.د .رئازجلا .ةيادرغ .نجزي ينب .دلاخ لآ

 جاحلا ةبتكم .ه1308:.ن.ت ۔-.ن.د (ةقرو20) .بوقعي يبآ ةلاسر .6

 .254:مقر .رئازجلا .ةيادرغ .دمحم ديعس

 .(ه6 نرقلا) .مالسلا دبع نب ناميلس عيبرلا وبأ ،ينايسولا ه
 جاحلا ةبتكم .ت.د -.ن.د .(ةقرو182 - ءازجأ 3) .ينايسولا ريس .57

 .41ج : :مقر . .رئازجلا .ةيادرغ .رئازجلا .ةيادرغ .نجزي ينب ينب .يلغ حلاص

 .دمحم ،فاصو نبا هت

 هللا دبع :خسن ،(نادلجم) .(مئاعدلا باتك حرش) .ةباصإلاو لحلا .8
 .ةيادرغ .نجزي ينب ينب .دلاخ لآ ةبتكم .ت.د .يليعامسإلا رصان نب
 .396-397:ثارتلا ميقرت .94م -93م :مقر .رئازجلا .ةيادرغ .رئازجلا
 (م1973 ت) .ىسيع نب ميهاربإ ،ناظقيلا وبأ ةلث

 .ينالجراَولا يتاردسلا ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ مامإلا .59

 .م1966 /ه1386 :.ن.ت -۔.ن.د (ةحفص61)

 رداصملا :ايناث
 (ه631ت) .دمحم نب ىلع ىبأ نب ىلع نسحلا وبأ يدمآلا ه
 .نانبل ‘توريب .ةيملعلا بتكلا راد .ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا .0

 .م1983 /_ه3

 (ه4 ؛3 نرقلا) .رفعج نب دمحم رباج وبأ ،يوكزألا ه
 يبابلا ىسيع ةعبطم .ط .رماع معنملا دبع قيقحت.1.2جس .عماجلا .61

.3 
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 .ةثيدحلا ناولألا ةعبطم .ط ؤرماع معنملا دبع قيقحت .3 جح .م1981 .يلحلا
 م1994 /_ه1414 .تاليضفلا دومحم ربج روتكدلا قيقحت 4ج-.1988 .طقسم
 يموقلا ثارتلا ةرازو رشن- .م5 /ه1415 .تاليضفلا قيقحت .كج۔- ..
 .نامع ةنطلس .ةفاقثلاو

 (ه772ت) .نسحلا نب ميحرلا دبع نيدلا لامج ،يونسألا ه
 ،توريب .بتكلا ملاع .يواضيبلل لوصألا اهنم حرش يف لوسلا ةياهن .2

 .ه1345 اهتبتكمو ةيفلسلا ةعبطملا ةعبط نع ةروصم ةخسن .م 2
 .(ه330ت) .ليعامسإ نب ىلع نسحلا وبأ ،يرعشألا ة
 راد .2ط .ديمحلا دبع نيدلا ىيحم دمحم قيقحت .نييمالسإلا تالاقم .3

 ` . .م1985 /ه1405 .نانبل \توريب .ةثادحلا
 (ه631ت) .هللا دبع يبا نب نامثع .مصألا ب

 ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن .ط.د .(نآزج) .ةريصبلا .4
 ءزجلاو .يناثلا ءزجلا اطخ هيلع بتكو .م1984 / ه1404: لوألا ءزجلا .نامع

 .ت.د .ءزجلا مقر هيلع بتكي يناثلا

 ثارتلا ةرازو رشن .يلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم .ط.د .رونلا باتك .65

 .م1984 /ه1404 .نامع ةنطلس ،ةفاقثلاو يموقلا

 (ه474) .فلخ نب ناميلس ديلولا وبأ يجابلا ه
 ةدهلا خيشلا شماهب عبط .ةيكلاملا لوصألا يف تاراشإلا باتك 6

 .ه1368 .سنوت .يليلتلا ةعبطم .4.ط نيجلل ناقرول ىلع يسوسلا
 (- :رشن .يكرتلا ديجملا دبع قيقحت .جاجحلا بيترت يف جاهنملا باتك 7
 ] .سيراب 0 1 ك
 .مم 8

 (ه730ت) .زيزعلا دبع يراخبلا ه

 -.م.د .عئانصلا بتكم عبط .يودزبلا لوصا ىلع رارسألا فشك .8
 .ه 7

 (ه8 نرقلا).ميهاربإ نب مساقلا وبأ ،يِاّرَبلا ه

 .ةيرجح ةعبط .تاقبطلا باتك هب لخأ ام مامتإ يف ةاقتنملا رهاوجلا .9
 .ت.د - .ةرهاقلا .ةينورابلا ةعبطملا

 (ه4ق ت) .يولهبلا ةكرب نب دمحم هللا دبع وبأ .ةكرب نبا ه
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 .2.ط .ينورابلا يجي ىسيع : هيلع قلعو هققح (نادلجم) .عماجلا باتك .70

 .مم 4 /ه1394 .نانبل ڵتوربب .حتفلا راد

 يموقلا ثارتلا ةرازو رشن .بَّرَعلا لجس عباطم .فراعتلا باتك .71
 .م1984-.53 :انثارت ةلسلس .نامع ةنطلس .ةفاقثلاو

 (ه5ق) .دمحم نب ىلع نسحلا وبأ 6يويسبلا ه

 يموقلا ثارتلا ةرازو رشن . (تادلجم4) .يويسبلا نسحلا يبأ عماج .2
 .م. 4 /ه1404 .نامع ةنطلس .ةفاقثلاو

 :(ه429ت) .رداقلا دبع يدادغبلا ه

 قافآلا راد يف يبّرَعلا ثارتلا ءايحإ ةنجل قيقحت .قرفلا نيب قرفلا .3
 .م1982 /ه1402 .نانبل توريب .ةديدجلا قافآلا راد .5ط .ةديدجلا

 (ه1250ت) .دمحم نب نافلخ نب اهم ،يديعسوبلا ة
 ةرازو .ط.د .يلش ظيفحلا دبع :قيقحت .(ادلجم14) .راثآلا بابل باتك .4

 .م 4 /ه1404 .نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 (_ه685ت) .رمع نب هللا دبع ،يواضيبلا ة

 جهانمو .لوسلا ةياهن يونسألا باتك عم عوبطم .لوصألا جاهنم .5
 .ت.د .رصمب ،رهزأآلاب .هدالوأو حيبص يلع دمحم ةعبطم .يشخدبلل لوقعلا

 (ه967ت).ناميلس وبأ ميهاربإ نب دواد ،يتالتلا هت

 ،شيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ قيلعتو حيحصت .ديحوتلا ةمدقم حرش .6

 .ه1353 .ةرهاقلا .1.ط

 (ه1187ت) .ىبرجلا ناَضَمَر نب رمع ،ىتالتلا ه
 .ةياردإلا ةعبطملا .عومجم نمض عبط .ديحوتلا ةتكنل ديرملا ةدمع .7

 ه1323 .ةنيطنسق

 (ه93ت) .ديز نب رباج هج
 فلخ نب ديعس خيشلا بيترت .ديز نب رباج مامإلا تاباوج نم .8

 .نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .ط.د .يصورخلا

 .م 4 /ه 4

 (ه741ت) .يطانرغلا يبلكلا هللا دبع نب دمحأ نب دمحم يزج نبا ه
 دمحم و كمازللا هدمح نب نمحرلا دبع :هرشنب ماق .ةيهقفلا نيناوقلا .79

 .م1926 /ه1344 .سنوت .يبتكلا نيمألا
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 (ه5 نرقلا) .ريخلا نب يحي ءايركز وبأ ،ينوانجلا ة
 دمحا :قيقحت .يشكيودسلا ةيشاحو يبعصملا ةيشاحب .ماكحألا باتك .0

 .عبطلا تحت . م8 /ه1418 .نيزاب رمعو "مورك

 ةعبطم .شيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ قيلعتو رشن .عضولا باتك .1
 .ت.د .ةرهاقلا .ةديدحلا ةلاجفلا

 ملاس يلعو ،ينوانجلا ىسوم ناميلس رشنلل هدعأ .موصلا باتك .2

 .ه1393 .توريب .حتفلا راد .2ط .شولع
 .نيمرحلا مامإ .فسوي نب هللا دبع نب كلملا دبع يلاعملا وبأ ،ينيوجلا ه
 (_ه478ت)

 .3ط .بيدلا دومحم ميظعلا دبع .د :قيقحت .هقفلا لوصأ يف ناهربلا .3

 .م1992 /ه1412 .رصم ،ةروصنملا .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ءافولا راد

 هيلع قلعو هققح .داقتعالا لوصأ يف ةلدألا عطاوق ىلإ داشرإلا باتك .4

 ط .ديمحلا دبع معنملا دبع يلع &ىسوم فسوي دمحم .د :هسرهفو هل مدقو

 .م10 /ه1369 .رصمب يجناخلا ةبتكم رشن .ةداعسلا ةعبطم
 (ه750ت) .رهاط وبأ ىسوم نب ليعامسإ ،يلاطيجلا ة
 نب نمحرلا دبع يلكب هيلع قلعو هححص .(نادلجم) .مالسإلا دعاوق .5

 .1976 .رئازجلا .ةيادرغ.ةيبَرَعلا ةعبطملا .1.ط .رمع

 .ت.د .ةرهاقلا .ةينورابلا ةعبطملا .ةيرجح .ط .(تادلجم3) .تاريخلا رطانق .6
 (ه456ت) .دمحأ نب يلع دمح وبآ مزح نبا ه

 .توريب .ةديدجلا قافآلا راد .1.ط .ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا .7
 .م1980 /ه 0
 .ت.د .نانبل توريب .ركفلا راد .ىلحلا .8
 .نانبل ‘توريب .ةفرعملا راد .لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا .89

 .م1983 /ه 3
 قافآلا راد .3ط يبرعلا ثارتلا ءايحإ ةنجل قيقحت .عامجإلا بتارم .0

 .م1982 /ه1402 .نانبل .توريب .ةديدجلا
 (ه436ت) .يلع نب دمحم يرصبلا نيسحلا وبأ ه

 .نانبل توريب ،ةيملعلا بتكلا راد -.ط.د .هقفلا لوصأ ق دمتعملا .91

 ٥ ٠ ت ٠
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 (ه4ق).يراوحلا نب لضفلا .يراوحلا نبا ه
 يموقلا ثارتلا ةرازو (تادلجم 3) .يراوحلا نب لضفلا عماج .2

 .مم 5 /ه1406 .نامع ةنطلس .ةفاقثلاو

 (_ه4 نرقلا) .دمحم .يراوحلا نبا ه

 ثارتلا ةرازو .بّرَعلا لجس عباطم (تادلجم5).يراوحلا يبأ عماج .3
 .م1985 /ه1405.نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا

 (_ه2 نرقلا) مناغ نب رشب مناغ وبأ يناسارخلا هت
 .شيفطا فسوي نب دمحم حرشو قيقحتو بيترت .ىربكلا ةنودملا .4

 .م1974 /ه1394 .نانبل .توريب .ةيبرعلا ةظقيلا راد (روصم طوطخ)

 .فلخ نب ديعس يصورخلا ه
 يموقلا ثارتلا ةرازو .ط.د .عضولا باتك مظن يف عرشلا دعاوق .5

 .م1983 /_ه1403 .نامع ةنطلس ،ةفاقثلاو

 (_ه808ت) .دمحم نب نمحرلا دبع "نودلخ نبا هق
 .م. 2 .نانبل ڵتوريب .ةسردملا ةبتكمو ،ينانبللا باتكلا راد .ط.د .ةمدقملا .96

 (ه6 نرقلا) .يتازملا فسوي بوقعي وبأ ،نوفلخ نبا ه

 .1.ط .يمانلا ةفيلخ ورمع روتكدلا قيلعتو قيقحت .نوفلخ نبا ةبوجا .7

 .م1974 / ه4 .نانبل .توريب .حتفلا راد

 (_ه670يلاوح .ت) .ديعس نب دمحأ .ينيجردلا ه
 .ثعبلا ةعبطم .يالط ميهاربإ قيقح ة .برغملاب خئاشملا تاقبط .98

 .ت.د .رئازجلا .ةنيطنسق

 (ه327ت) ظفاحلا .دمحم نب نمحرلا دبع :يزا هت
 .1ط نع توريب ةيملعلا بتكلا راد ريوصت .ليدعتلاو حرجلا باتك .9

 .دنهلا ©نكدلا دابأ رديح .ةينامثعلا فراعملا ةرئاد سلجم ةعبطم

 .م1952 /ه 2

 (_ه2نرقلا رخاوأ).بيبح نب عيبرلا ه
 .ينالجراَولا مي ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ بيترت . .حيحصلا عماجلا .100

 .ه1349 .ةرهاقلا .ةيفلسلا ةعبطملا .2ط

 يمرضحلا بويأ نب لئاوو ،درمعلا نب دلخمو بيبح نب عيبرلا ه
 مسق .جرختلا ثجب .زيزباب ميهاربإ نب ناميلس قيقحت .ةجحلا ةلاسرلا .1
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 ىدل ةروص .م.م6 /ه1417 .رئازجلا .ةرارقلا .ةايحلا دهعب صصختلا
 ©نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن :ةعوبطم ةخسنو .ثحابلا

 .م2009 /0

 (ه595 ت) .دمحأ نب دمحم \دشر نبا ه
 ىبابلا ىفطصم ةعبطمو ةبتكم ةكرش .3ط .دصتقملا ةياهنو دهتجملا ةيادب .2

 . .م1960 /ه1379 .رصمب .يبلحلا
 ةعبطملا .2.ط .لاصتالا نم ةعيرشلاو ةمكحلا نيب اميف لاقملا لصف .3

 .م1910 /ه1328 .رصمب ةيلامجلا
 .ملاس نب رصان ملسم وبأ يحاورلا ه

 دمح ط .فلؤملا طخب ةروصم ةخسن .رهزألا عرشلا ملع يف رهوجلا راثن .4
 .ت.د .نامع ةنطلس .يحاورلا ملاس نب

 (ه528ت). ينالجراولا ركب يبأ نب يحي ،ءايركز وبآ ةل
 ةعبطملا .1.ط .بويا نمحرلا دبع قيقحت .ةمئألا رابخاو ةريسلا باتك .5

 .م1985 /.ه1405 .سنوت .رشنلل ةيسنوتلا رادلا :رشن .ةيسنوتلا ةيبرعلا

 (م1914 /_ه1332ت).ديمح نب هللا دبع يملاسلا ه
 قاحسإ وبا :قيلعتو حيحصتو عبط .نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت .6

 .ه1350 .ةرهاقلا .بابشلا ةعبطم .2ط .شيفلا ميه اربإ
 راهزألا ةعبطم .1!ج .بيبح نب عيبرلا دنسم حيحصلا عماجلا ةيش .107

 "يخونتلا نيدلا زع هيلع قلعو هححص .3ج = .ه1326.ةرهاقلا دايزل

 .م1963 /_ه1383 .قشمدب ةيمومعلا ةعبطملا
 مامإلا ةبتكم :رشن .1.ط .ةعمجلا ةالص اكحا ق يف ةعنقملا ججحلا .8

 .م 6 .نامع ةنطلس .طقسم .يملاسلا

 .نيازج يف ،ةعلطلا عم عوبطم .ةيفلألا ىلع سمشلا ةعلط حرش .9
 ةرازو .2.ط .تيب فلأ يف ،هقفلا لوصأ ف ةزوجرأ ۔سُمنشلا ةعلط .0

 .م1985 /ه1405 .نامع ةنطلس ،ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا
 دومحم دمحم :قيقحت (ادلجم18) .لامكلا جرادم ىلع لامآلا جراعم .111
 .م1983 / ه1403 .نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .ليعامسإ

 نب باهولا دبع هدلوو .(ه756ت) .يفاكلا دبع نب يلع يكبسلا هج

 (_ه771ت). يلع
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 دمحم نابعش :روتكدلا قيلعتو قيقحت .جاهنملا حرش ف جاهبإلا .12

 .م1981 /ه1401 .ةرهاقلا .ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم .ليعامسإ
 (م1679 /_ه1088) .يشحملا ارمع نب دمح .ةتس وبأ ة

 جارخإ .(ءازجأ5).بيبح نب عيبرلل حيحصلا عم اجلا ىلع ةيشاح .13

 .م1994 . .رئازجلا .ةنيطنسق .ثعبلا راد عبط .يگاط دمحم ميهاربإ 6قيقحتو

 (ه490ت) .لهس يبأ نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ ،يسخرسلا ه
 .توريب .ةفرعملا راد .يناغفألا ءافولا وبأ قيقحت .يسخرسلا لوصا .4

 .ت .د

 رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد .سيملا ليلخ خيشلا فينصت .طوسبملا .5
 .م 6 /ه1406 .نانبل ،توريب . عيزوتلاو

 (م887 /ه273دعب ت) .رمع نب مالس نب باول ،مالس نبا هت

 .بوقعي نب ملاسو ،زترافش زنريف :قيقحت .نيدلا عئارشو مالسإلا ءدب .6
 رشنلا راد .33 ةيمالسإلا تارشنلا ةلسلس .نانبل ڵتوربب .رداص راد عبط .

 .م1986 /ه 1406 .ايناملا.ندابسيف .رنياتش زنارف

 .ليمج نب نافلخ ©يبايسلا ب

 .نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .ط.د .لوُصآلا لوصف .7
 .م1982 /ه 2
 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .2.ط .رثألا ررغ يواحلا رردلا كس .8

 .م1988 /_ه1409 .نامع ةنطلس

 (_ه911) .ركب يبأ نب نمحرلا دبع ،يطويسلا ه
 دبع :هلوصأ عجارو هققح .يواونلا بيرقت حرش يف يوارلا بيردت .9

 .م1966 /_ه1385 .ةرهاقلا .ةثيدحلا بتكلا راد .2.ط .فيطللا دبع باهولا

 رصع لك يف داهتجالا نأ لهجو ضرألا ىلإ دلخا نم ىلع درلا باتك .0
 .م1907 /_ه1325 .رئازجلا ،ةيبلاعثلا ةعبطملا .ضرف

 راد رشن .ركاش دمحم دمحأ حرش .ثيدحلا ملع يف يطويسلا ةيفلا .11
 ةكم ،عيزوتلاو رشنلل زابلا راد .نانبل توريب ©عيزوتلاو ةعابطلل ةفرعملا
 .ت.د .ةمركملا

 (ه790ت) .يمخللا ىسوم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ ،يطاشلا ه
 ةيراجتلا ةبتكملا .زارد هنلا دبع حرشب .ةعيرشلا لوصأ يف تاقفاوملا .2
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 .ت.د .رصمب .ىركلا

 (ه204ت) .سيردإ نب دمحم ،ىعفاشلا ه
 .ت.د - .م.د .ركفلا راد -.ط.د .ركاش دمحم دمحأ :قيقحت .ةلاسرلا .13

 ةفرعملا راد .راجنلا يدهز دمحم ‘هحيحصتو هعبط ىلع فرشأ .مألا .4
 .ت.د .نانبل ڵتوريب ،رشنلاو ةعابطلل

 (_ه10ق) .ىلع نب ديعس نب سيمخ ۔ىصقشلا ت

 .يثراحلا دمح نب ملاس قيقحت .(ادلجم42) .نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جهنم .5
 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن .رماع معنملا دبع هعجارو عبطلل هدعأ
 .م1979 .نامع ةنطلس
 (ه928ت) .سابعلا وبأ ديعس نب دمحأ ىجخاًّمشلا تل

 .شيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ "قيلعتو حيحصت .ديحوتلا ةمدقم حرش .6
 .ه1353 .ةرهاقلا .1.ط
 .ه1301.رئازجلا .ةنيطنسق .ةيرجح ةعبط .ريسلا باتك .7

 :(ه548 ت) . ميركلا دبع نب دمحم ،يناتسرهشلا ه
 .1ط .يمهف دمحم دمحأ خيشلا : هيلع قلعو هححص .لحنلاو للملا .8

 .م1948 /_ه1368 .ةرهاقلا .ةيراجتلا نيسحلا ةبتكم
 (ه1255ت) .دمحم نب ىلع نب دمحم ىناكوشلا ه

 ةعابطلا ةرادإ عبط .لوصألا ملع يف قحلا قيقحت ىلإ لوحفلا داشرإ .9
 .ه1347 .رصم ةيربنملا

 (ه476ت) .يلع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ ،يزاريشلا ه
 .ةيروس .قشمد ركفلا راد .وتيه نسح دمحم .د قيقحت .ةرصبتلا .0
 .نانبل اتوريب .ةيملعلا بتكلا راد .1ط .هقفلا لوصأ ف عمللا .131

 .م 5 /ه 5

 .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد .يعفاشلا مامإلا هقف يف بذهللا .2
 .ت .د _ .م.د

 (ه643ت) . نمحرلا دبع نب نامثع ورمع وبأ حالصلا نبا ه

 .رتع نيدلا رون .د :هيلع قلعو هثيداحأ جرخو هققح .ثيدحلا مولع .3
 .م1981 /ه1401 .نانبل ،توريب .ةيملعلا ةبتكملا

 (م1914 /_ه1332 ت) ؤ©فسوي نب دمحما شيفطا ه
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 هئيداحأ جرخو هصوصن ققح .لسرلا ريخ ثيداحأ يف لمشلا عماج .4
 .م 8 /ه1408 .نانبل توريب ،ليجلا راد .ةريمع نمحرلا دبع :روتكدلا

 قاحسإ وبأ :حيحصتو عبط .صلاقلا ملعلاب هونملا صلاخلا بهذلا .135

 .م. 0 /ه1400 .رئازجلا .ةنيطنسق .ثعبلا ةعبطم .2.ط ‘شيفطا ميهاربإ

 جاحلا نب رمع جاحلا : هعبطب ماق . ةيرجح ةعبط .ديحوتلا ةديقع حرش .16

 .ت.د = .م.د .ميهاربإ

 .نانبل توريبب .حتفلا راد .2.ط .ليلعلا ءافشو لينلا حرش .137

 .م1973 /ه 3

 ،شيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ :حيحصتو عبط .عرفلاو لصألا لماش .8
 م1948 .ةرهاقلا ،ةيفلسلا ةعبطملا
 (م1973ت) .رهاطلا دمحم روشاع نبا هب

 ةسسؤملا .سنوت ثرشنلل ةيسنوتلا رادلا .ريونتلاو ريرحتلا ريسفت .9

 .م1984 سنوت .رئازجلا باتكلل ةينطولا

 (ه504ت) .يئاّطُسرفلا ركب نب دمحم نب دمحأ .سابعلا وبأ ه

 .ميهاربإ عبساو يقدص دمحم .هعبطب ماقو هققح .ةلأسم يبأ باتك .140

 .م1984 /ه1404 .رئازجلا .ةنيطنسق .ثعبلا راد .1ط

 ريكب ذاتسألاو .رصان دمحم روتكدلا قيقحت .نيضرألا لوصأو ةمسقلا .1

 .رئازجلا .ةيادرغ .ةرارقلا .ثارتلا ةيعمج رشن .2.ط .جاحلاب خيشلا
 .م1998 /ه 8

 .نيدلا بحم ،روكشلا دبع نبا ه
 .1.ط .ىفصتسملا شماهب عبط .توبثلا ملسم حرشب تومحرلا حتاوف .2

 .م.د .رداص راد :رشن .ه1322 .رصم 6قالوب .ةيريمألا ةعبطملا

 .قلاخلا دبع ىنغلا دبع ه

 .ايناملا .دراجتوتش ©ىمالسإلا ركفلل ىملاعلا دهعملا رشن .ةنسلا ةيجح .3
 م 6
 (_ه250ت) .متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع ات

 .ةيادرغ ،ةيبّرَعلا ةعبطملا .يآلط ميهاربإ بيترتو قيقحت .ةسوفن لئاسم .4
 .م1991 .رئازجلا

 (ه806ت) .نيسحلا نب ميحرلا دبع لضفلا وبأ ،يقارعلا ه
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 دومحمو ‘تاشن دمحا هعبط .1ط .ثيدحلا ةيفلأ حرشب ثيغملا حتف .5
 .م1937 /ه1355 .م.د .ركس

 .نامع ةمئأو ءاملع ة

 عبط .فشاك ليعامسإ ةديس ةروتكدلا حرشو قيقحت .تاباوجلاو ريسلا .6
 .نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن . .يور .نامع ةديرج راد

 .م 9 /_ه0

 (ه نرقلل لوألا فصنلا ) .صفح وبأ ،عيمج نب ورمع ة
 .1.ط ،شيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ 6قيلعتو حيحصت .ديحوتلا ةمدقم .7

 .ه1353 .ةرهاقلا

 (م896 /ه283ت) .يسوفنلا حتف نب سورمع
 ىفطصم ةعجارم .مورك دمحأ جاح قيقحت .ةيفاصلا ةنونيدلا لوصا .8

 .عبطلا تحت . م!995 / ه1416 .يمع اباب دمحم ،يفيرش
 (ه4نرقلا) .يراحصلا ملسم نب ةملس ،ييئوَعلا هت

 :!ج .ىلوألا ةثالثلا ءازجألا نم اندفتسا .1ط (ادلجم19) .ءايضلا .9
 رشن .م1990 / ه1411 :3ج .م1991 / ه5 :2ج .م1 / _ه1

 .نامع ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 .(_ه544ت) .يبصحيلا ضايع لضفلا وبأ يضاقلا .ضايع ب

 .ت.د .نانبل ،توريب ،ةيملعلا بتكلا راد .ىفطصملا قوقح فيرعتب افشلا .0

 (ه505ت) .دمحم نب دمحم دماح وبأ ،يلاّرَغلا ه
 رصم ،قالوب .ةيريمألا ةعبطملا .1.ط .لوصألا ملع نم ىفصتسملا .151

 .م.د .رداص راد :رشن .ها 2

 .د :هيلع قلعو هصن جرخو هققح .لوصألا تاقيقحت نم لوخنلا .2
 .م1980 /ه1400 .قشمد .ركفلا راد .2ط .وتيه نسح دمحم

 (م1914 /ه1332ت) . نيدلا لامج دمحم ،ىمساقلا ه
 :قيلعتو جيرختو ميقرت ."ليواتلا نساحم" ىمسملا .يمساقلا ريسفت .3

 يلحلا يبابلا ىسيع .ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد .1ط .ىقابلا دبع داؤف دمحم

 .م1959 /_ه1379 .رصم .هاكرشو
 (ه276ت) .ملسم نب لا دبع دمحم وبأ ،ةبيتق نبا ه

 راد .راجنلا يدهز دمحم :هطبضو هححص .ثيدحلا فلتخ ليوات .14

721 
    



 73 عجاملاورد احملاةماق

 .م1973 /ه1393 .نانبل توريب ،ليجلا
 (_ه620ت) .دمحأ نب هللا دبع ةمادق نبا ه

 .ضايرلا ،فراعملا ةبتكم.3ط .رظانملا ةنجو رظانلا ةضور .5
 .م. 4 /_ه4

 .يسدقملا دمحأ نب دمحم نب نمحرلا دبعل ريبكلا حرشلا هعمو .ينغملا .16

 .م1983 /ه1403 .نانبل ،توريب .عيزوتلاو رشنلل يبرعلا باتكلا راد

 (ه684ت) .سيردإ نب دمحأ سابعلا وبأ ،يفارقلا ه
 .ه1341 .سنوت ،ةضهنلا ةعبطم .1ط .لوصفلا حيقنت حرش .7

 .ت.د .توربب .بتكلا ملاع .ط.د .قورفلا .8

 (ه671ت) يراصنألا دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ 6يطرقلا ه

 "ينودربلا ميلعلا دبع دمحأ :قيلعتو حيحصت .نآرقلا ماكحأل عماجلا .19
 .م.د .رشنلاو ةعابطلل يبرعلا باتكلا راد .3ط .شيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ

 .م1967 /ه 7

 (ه751ت) .ركب يبا نب دمحم هللا دبع وبأ .ةيزوجلا ميق نبا هب

 فوؤرلا دبع هط :قيلعتو ةعجارم .نيملاعلا بر نع نيعقوملا .الا .. .0
 .م 3 .نانبل ڵتوريب .ليجلا راد .دعس

 .(_ه587ت) .دوعسم نب ركبوبأ نيدلا ءالع .ىناساكلا نو

 تاعوبطملا ةكرش ةعبطم .1ط .عئارشلا بيترت يف عئانصلا عئادب .1
 .ه1327 .رصمب .ةيملعلا

 .(ه774ت) .نيدلا دامع ءادفلا وبأ ،ريثك نبا ه
 .ركاش دمحم دمحا حرش .ثيدحلا مولع راصتخا حرش ثيثحلا ثعابلا .2

 يلع نب نسح نب يلع :هيشاوح ممتو هققح .ينابلألا نيدلا رصان :قيلعت
 .م 7 /ه1417 .ضايرلا .عيزوتلاو رشنلل فراعملا ةبتكم .1ط .يلحلا

 (ه4نرقلا) .ديعس نب دمحم ديعس وبأ .يمدكلا هت
 نامع ةديرج راد .ط .نسحلا وبأ دمحم قيقحت (تادلجم4) .ربتعملا .163

 .نامع ةنطلس شةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو رشن .يور .رشنلاو ةفاحصلل

 .م. 5 /ه1405 :2.3ج -.م1984 /_ه1405 :1.2ج
 نامع ةديرج راد .ط .نسحلا وبأ دمحم قيقحت .(تادلجم3) .ةماقتسالا .4

 .نامع ةنطلس شةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن .يور .رشنلاو ةفاحصلل
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 .م1985 /ه 5

 (م1162 /ه557ت) .يوزنلا ىسوم نب دمحأ ركب وبآ يدنكلا انل
 ةعبطم عبط .رماع معنملا دبع قيقحت (1-2ج) لوألا دلجملا .فنصملا .5

 .ت.د .نامع ةنطلس .ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو رشن .ىلحلا ىبابلا ىسيع

 . .ادلجم42 يف عقي باتكلاو
 (ه508ت) .ميهاربإ نب دمحم .يدنكلا هي

 -1984 /ه1404-1414 :يتنس نيب .اءزج62 هنم عبط .عرشلا نايب .6

 .نامع ةنطلس ،ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن .مم3

 .سيمخ نب رماع .ىكلاملا ه

 يموقلا ثارتلا ةرازو .فاصنإلاو لدعلا رصتخم مظنب فاطلألا دراوم .7

 .م 5 /ه1405 .نامع ةنطلس .ةفاقثلاو

 .لوهجم ةت
 :قيقحتو ةسارد .ةوعدلا لهأ تاياورو رابخأ يف تاقلعملا باتك .8

 .ةعيرشلا يف صصختلا مسق نم جرختلا ثجب .زيزباب ميهاربإ نب ناميلس
 .ثحابلا ةزوحب روصم .م1998 /_ه1418 .رئازجلا .ةرارقلا .ةايحلا دهعم
 (ه243ت) .دسأ نب ثراحلا .يبساحملا هت

 - يدنكلا راد .3.ط ،يلتوق نيسح .د :قيقحت .نآرقلا مهفو لقعلا .9
 .م1983 /_ه1403 .م.د .ركفلا راد
 (ه593ت) .ينادشرلا ركب يبأ نب ىلع نسحلا وبأ ،ىنانيغرملا ة
 .نانبل ،توريب {ةيملعلا بتكلا راد .1ط .يدتبملا ةيادب حرشب ةيادهل .0

 .م 0 /_ه0

 .(ه1188ت) .دمحم نب فسوي بوقعي وبأ .ىعصملا ا

 نب ومح ،قيقحتو ةسارد .نيروغبتل نيدلا لوصا ىلع يبعصملا ةيشاح .1
 دمحم ةعماج .نايدألاو ةديقعلا يف ايلعلا تاساردلا مولبد .يناهيشلا ىسيع
 .م1994-95 /_ه1415-16 .طابرلا .ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك .سماخلا

 (ه710ت) .دمحأ نب هللا دبع تاكربلا وبأ ،ىفسنلا ة
 ةيملعلا بتكلا راد .1ط .رانملا ىلع فنصملا حرش رارسألا فشك .2

 م1986 /ه1406 .نانبل توريب

 (ه5 نرقلا) .دمحأ ركب وبأ رظنلا نبا ةب
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 يموقلا ثارتلا ةرازو رشن (ناءزج) .فاصو نبا حرشب .مئاعدلا .3
 .م 2 .نامع ةنطلس ،ةفاقثلاو

 (ه5نرقلا) .ديعس نب يحي ءايركز وبأ .يراجملا هل
 عباطم .ليعامسإ دومحم دمحم قيقحت (تادلجم4) .ماكحألا يف حاضيإلا .4

 .نامع ةنطلس .ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو رشن .برعلا لجس

 . .م1984 /ه 4
 (ه570ت) .ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ ،ينآلجراولا ه

 .ط.د .يثراحلا دمح نب ملاس خيشلا قيقحت .(نادلجم) .ناهربلاو ليلدلا .5
 .م. 3 /ه1403 .نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن

 .ه 1306 .ةرهاقلا ثةينورابلا ةعبطملاب ةيرجح ةعبط ةمثو =

 ةقلحلا هاروتكد ةلاسر يف ديعسوب حلاص ةساردو قيقحتب ةنوقرم ةخسنو =
 .(ثحابلا ىدل ةروص) .سنوتب ةينوتيزلا ةيلكلاب ةثلاثلا
 .(ةحفص400) .فالتخالاو هقفلا لوصأ ةفرعم يف فاصنإلاو لدعلا .6

 ثحابلا ىدل ةروص .يمانلا ةفيلخ ورمع روتكدلا قيقحت
 (ه6ق) .ىنامعلا فاصو نب دمحم 6فاّصو نبا ات

 .رماع معنملا دبع :قيقحت .لوألا ءزجلا .رظنلا نبال مئاعدلا حرش .7
 ةنطلس ،ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن .رصم .يلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم

 .م1982 .نامع
 (_ه380ت) .رزخ وبأ ثفاتلز نب الغي ه

 ةفيلخ ورمع روتكدلا قيقحت (ةحفص77).نيفلاخملا عيمج ىلع درلا .8
 .ثحابلا ىدل ةروص .يمانلا

 عجارملا :اسماخ

 .ديرف دمحأ هتخت

 . عيزوتلاو رشنلل ةبيط راد . ةيوبنلا ةريسلا عم ةيوبرت تاققو .99

 .م 7 /ه 7

 .(ه544ت) .ريثألا نب دمحم نب كرابم تاداعسلا وبأ ،ريثألا نبا ه
 .3ط .يقفلا دماح دمحم هققح .لوسرلا ثيداحأ نم لوُصآلا عماج .0

 .م1983 /ه1402 .نانبل توريب .يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد
 05 س هبلوك دلفزأ ة
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 ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل رشن .ىفيفع العلا وبأ ةمجرت .ةفسلفلا ىلإ لخدملا .1
 . .م1961 .ةرهاقلا .4ط .رشنلاو
 .تربوبار .س .ا ب

 .نانبل توريب ىبرعلا باتكلا راد .نيمأ دمحأ ةمحرت .ةفسلفلا ئدابم .182

9. . 
 .نيدلا رصان ،ينابلألا ة

 .يمالسإلا بتكملا .ليبسلا رانم ثيداحأ جيرخت ف ليلغلا ءاورإ .183

 .م. 5 /ه1405 .قشمد ‘توريب .2ط .شيواشلا ريهز فارشإب

 (رصاعم) .حلاص نب ىفطصم وجاب ه

 ةعماج ريتسجام ةلاسر) .يلوصألا هركفو ينالجراولا بوقعي وبا .4
 يموقلا ثارتلا ةرازو .1.ط .(ةنيطنسق .ةيمالسإلا مولعلل رداقلا دبع ريمألا
 .م 5 /ه1415 .نامع ةنطلس .ةفاقثلاو

 دهعم .1ع .ةايحلا ةلجم .ضويب ميهاربإ خيشلا دنع داهتجالا جهنم .. 185

 .17-40ص .م1998 /ه1418ناَضَمَر .رئازجلا .ةرارقلا ،ةايحلا
 .ةضهنلا ةلجم (تاقلح3) .هقفلا لوصأ ةساردل يملعلا جهنلا 8.6

 .858:ددع .نامع .طقسم.عيزوتلاو رشنلل ةضهنلا راد (ةعماج ةيعوبسأ)
 .م1998رياربف3 /ه1418لاوش6 .859ع= .م1998رياني20 /ه1418ناَضَمَر21

 .م1998رياربف10 /ه1418لاوش13 860ع=
 (م1940ت) .هللا دبع نب ناميلس ،ينورابلا ه

 .ةينورابلا ةعبطملا .2ج .ةيضابإلا كولمو ةمئأ يف ةيضايرلا راهزألا .7
 .ت.د .ةرهاقلا

 (ه1346ت) .يقشمدلا رداقلا دبع ،ناردب نبا ه
 قلعو هل مدقو هححص .لبنح نب دمحا مامإلا بهذم ىلإ لخدملا .8

 .توريب .ةلاسرلا ةسسؤم .2ط .يكرتلا نسحملا دبع نب هللا دبع .د :هيلع

 .م 1 /ه 1

 (رصاعم) .زيزعلا دبع ميهاربإ .د يودب هب

 نمض رشن .ةيمالسإلا ةراضحلاو هقفلا يف ةيضابإلا ةسردملا رود .9
 يف .طقسمب .سوباق ناطلسلا ةعماجب ةدقعنملا "ىمالسإلا هقفلا ةودن" لامعأ
 .ةيمالسإلا نوؤشلاو لدعلا ةرازو .1.ط .م1988ليرفا /ه1408نابعش
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 2.3 ج ل اور د ام ١ ةمئا

 .م1990 /_ه1410 .نامع ةنطلس

 (رصاعم) .بيد ىفطصم .د كاغبلا ه

 يراخبلا مامإلا راد .ط.د .يمالسإلا هقفلا يف اهيف فلتخملا ةلدألا رثث .0
 .ت.د .قشمد .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل

 (رصاعم) .دمحم ىحم كشوكب ه

 .رئازجلا ،ةيادرغ كةيبَرَعلا ةعبطملا .2ط ؤديز نب رباج مامإلا هقف .11
 .م1988 /ه 8
 .ثحابلا ةزوحب .عوبطم ريغ ثجب .ةيضابإلا دنع ةنسلا .2

 (رصاعم) .ناَضَمَر ديعس دمحم .د ،ىطوبلا ه
 .ةلاسرلا ةسسؤم .4ط .ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةحلصملا طباوض .3

 .م1982 /ه1402 .نانبل ؤتوريب
 .ركفلا راد .1.ط .يمالسإ بهذم ال ةكرابم ةينمز ةلحرم .ةيفلسلا .4

 .م1988 /ه1408 .قشمد

 .رئازجلا .باحر راد ةعبط .ةيوبنلا ةريسلا هقف .5
 .م1985 .ةيروس .قشمد ،ركفلا راد .8ط .ةينوكلا تاينيقيلا ىربك .6

 (م1981ت) .رمع نب ميهاربإ ضويب ه
 خيشلا دمحم ىسيع :ريرحت .رونلا ةروس ريسفت .6ج .نآرقلا باحر يف .7

 .ةرارقلا .ثارتلا ةيعمج :رشن .رئازجلا .ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا ط .جاحلاب
 .م1998 /_ه1419 .رئازجلا

 (رصاعم) .ديجملا دبع .د ،ىكرتلا ه

 ةجرت .يجابلاو مزح نبا نيب ةيمالسإلا ةعيرشلا لوصأ ي تارظانم .8
 .نانبل ڵتوريب .ىمالسإلا برغلا راد .1.ط .نيهاش روبصلا دبع .د قيقحتو
 .م1986 /ه 6

 (_ه728ت) .دمحأ سابعلا وبأ ،ةيميت نبا ة

 .نانبل ڵتوريب ،رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد .نييقطنملا ىلع درلا باتك .9

 .ت.د

 (رصاعم).رمع نب يهم ©ينجاويتلا ةب

 هاروتكد .يخاَمشلل فاصنإلاو لدعلارصتخغ حرش قيقحتو ةسارد .0
 .م1990 /ه1411 .سنوت .ةعيرشلا دهعم .ةينوتيزلا ةعماجلا ثةثلاثلا ةقلحلا
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 عجارملاور داصملاةمنة

 .ثحابلا ىدل ةروص . (ص772)

 (رصاعم) .نيسح يلع ،يرباجلا ة
 .تاديوع تاروشنم .1.ط .ةيرشع انثالا ةعيشلا دنع يفلسلا ركفلا .1

 .م1977 .سيراب .توريب
 (رصاعم) .دباع دمحم ،يرباجلا ة
 زكرم .3.ط .ةيبرعلا ةفاقثلا يف ةفرعملا مظنل ةيليلحت ةسارد .يبرعلا لقعلا ةينب
 .م1990 .نانبل توريب .ةيبَرَعلا ةدحولا تاسارد
 طابش .24ع .رصاعملا يبرعلا ركفلا ةلجم .ةسايسلاو لقعلاو هقفلا .2

 .توريب .يبرعلا ءامنإلا زكرم .م.م3
 (رصاعم) .ىلع نب تاحرف 6يريبحجلا ةت

 .ةيادرغ .ةيبرعلا ةعبطملا :عبط .ةيضابإلا دنع ةديقعلل يراضحلا دعبلا .3
 .م1991 .رئازجلا .ةرارقلا ثثارتلا ةيعمج :رشن
 لامعأ نمض رشن .ةيمالسإلا ةراضحلاو هقفلا يف ةيضابإلا ةسردملا رود .4

 يف .طقسمب .سوباق ناطلسلا ةعماجب ةدقعنملا "ىمالسإلا هقفلا ةودن"

 ةيمالسإلا نوؤشلاو لدعلا ةرازو .1.ط .م1988ليرفا /_ه1408نابعش
 .م. 0 /ه1410 .نامع ةنطلس

 .ىملعلا ثحبلا ةنجل .ثارتلا ةيعمج ه
 .ةيادرغ {ةيبرعلا ةعبطملا .1ط.٬برغملا مسق- ةيضابإلا مالعا مجعم .5

 م19 رئازجلا

 .نمحرلا دبع يزوجلا نبا ه

 .نامثع دمحم نمحرلا دبع :قيقحتو ميدقتو طبض .تاعوضوملا باتك .6
 .م1983 /ه1403 .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد .2ط

 (رصاعم) .ناميلس نب دمح نب ملاس يثراحلا ت

 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .ةيضابإلا لوصأ يف ةيضفلا دوقعلا .7
 ` .م1983 /ه1403 .نامع ةنطلس
 .ىلع ،هللا بسح ة
 /ه1383 .رصمب فراعملا راد .3.ط .يمالسإلا عيرشتلا لوصا .8

 .م. 4
 (رصاعم ) .ركباب دلاخ ةب
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 ج ع اور د امل ١ ةم َ 

 ريمألا ةعماج ،ريتسجام ةلاسر .دوقعلاو تافرصتلا ف هرثأو ثعابلا .9

 ىدل ةروص .م1994/ه1414 .ةنيطنسق كةيمالسإلا مولعلل رداقلا دبع
 .ثحابلا

 (رصاعم) .دمحم يرضخلا ه

 .ه1329 .رصمب ةيلامجلا ةعبطملا .1.ط .هقفلا لوصأ .0

 .رصمب ©ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا .4ط .يمالسإلا عيرشتلا خيرات .11
 .م1934 /_ه13

 (_ه463ت) .ىلع نب دمحأ ركب وبأ .يدادغبلا بيطخلا ةه
 .ت.د .ةرونملا ةنيدملا .ةيفلسلا ةبتكملا .مالسلا ةنيدم وا .دادغب خيرات .2

 (م1956ت ).باهولا دبع فالخ ::ت

 .عيزوتلاو رشنلل ءارهزلا :رشن .رئازجلا يف .1.ط .هقفلا لوصأ ملع .3

 .م1990 .رئازجلا

 .تيوكلا .ملقلا راد .4ط .هيف صن ال اميف يمالسإلا عيرشتلا رداصم .4

 .م 8 /ه 8

 (رصاعم) .دمحأ ،ىليلخلا :نو

 .ه1409 .نامع ةنطلس طقسم -.ن.د -.1.ط .غمادلا قحلا .5
 هبتكمب .نامع ةنطلسل ماعلا ىتفملا ،يليلخلا دمحأ خيشلا عم ةصاخ ةلباقم .6

 .ثحابلا ىدل ةباقملا ليجست .م1997رياني0 / ه1471 ناَّضَمَرا موي .طقسمب

 (م1981ت) .يلع دمحم ،زوبد ه
 .ةرهاقلا .يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم .1.ط . !ج .ريبكلا برغملا خيرات .7

 .م 3 /_ه13 .2.3ج - .م 4 /_ه4

 .قشمد .ةينواعتلا ةعبطملا .1ج .ةكرابملا اهتروثو ةثيدحلا رئازجلا ةضهن .8
 .م1965 /ه 5

 (رصاعم) .ىحتف .د ،ىتيردلا ةب

 .2.ط .يمالسإلا عيرشتلا يف يأرلاب داهتجالا يف ةيلوصألا جهانللا .9
 .م 5 /_ه1405 .قشمد .عيزوتلل ةدحتملا ةكرشلا

 (_ه748ت) .نامثع نب دمحأ نب دمحم ،ىهذلا ة
 .ةفرعملا راد .يواجبلا دمحم يلع قيقحت .لاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم .0

 .ت.د .نانبل .توريبب
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 عجارملاور داكملاةمة م"2

 (رصاعم) .هللا دبع نب كرابم يدشارلا ة
 ةودن" لامعأ نمض رشن .روصعلا ربع هرارمتساو هقفلل نيودتلا ةأشن .1

 /ه1408نابعش يف .طقسمب .سوباق ناطلسلا ةعماجب ةدقعنملا "يمالسإلا هقفلا

 .نامع ةنطلس ثةيمالسإلا نوؤشلاو لدعلا ةرازو .1.ط .م1988ليرفأ

 .م1990 /_ه0

 (ه595 ت) .دمحأ نب دمحم دشر نبا ةب

 يبابلا ىفطصم ةعبطمو ةبتكم .3ط .دصتقملا ةياهنو دهتجملا ةيادب .2
 .م1960 /ه1379 .رصمب يبلحلا

 .ناوضر ىحي ليعامسإ .د ة
 .رئازجلا .نيدلا لوصأل ىنطولا دهعملا .تاقفاوملا ةلجم .سايقلا ذاوش .3

 .6 ددع

 (رصاعم) .دمحأ ىنوسيرلا تز

 ركفلل يماعلا دهعملا رشن .يطاشلا مامإلا دنع دصاقملا ةيرظن .4
 تاساردلل ةيعماجلا ةسسؤملا .1.ط .1.ةيعماجلا لئاسرلا ةلسلس ،ىمالسإلا

 .م1992 /ه1412 .نانبل .توريب .عيزوتلاو رشنلاو

 (رصاعم) .ةبهو .د ،ىليحزلا هت

 .قشمد ،ركفلا راد .رئازجلا ،ركفلا راد:رشن .يمالسإلا هقفلا لوصا .5
 .م 1 992رئازجلا

 .م1984 /ه1404 .قشمد ،ركفلا راد .1ط .هتلدأو يمالسإلا هقفلل .606

 (م1938 / ه1357ت) .دمحأ ،ءاقرزلا ه
 .ةدغ وبأ راتسلا دبع اهححصو هعجارو هرشن .ةيهقفلا دعاوقلا حرش .7

 .م1983 /ه1403 .توريب.يمالسإلا برغلا راد

 (رصاعم) .دمحأ ىفطصم ،ءاقرزلا ه

 .م1968 /1967 .قشمد 6ركفلا راد .لط .ماعلا يهقفلا لخدملا .38

 .نيدلا ريخ ،يلكرزلا ه
 ملعلا راد .7ط .ءاسنلاو لاجرلا رهشأل مجارت سوماق .مالعألا .9

 .م1986 .نانبل .توريب .نييالملل
 .دمحم .ةرهز وبأ هخ
 خيرات يف 2ج .دئاقعلاو ةسايسلا يف !ج .ةيمالسإلا بهاذملا خيرات .0
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 عجاللاور ١ املا ةمئاق

 .ت.د - .م.د .يبرعلا ركفلا راد .ةيهقفلا بهاذملا

 (رصاعم) .ميركلا دبع.د ناديز ت

 رشنلاو ةعابطلل ريذنلا راد .يمالسإلا هقفلا لوصأ ين زيجولا .231
 .م1962 /ه1382 .دادغب .عيزوتلاو

 (م1914 / ه1332ت) .ديمح نب هللا دبع ،يملاُسلا ه
 .ت.د ۔.م.د .بتك ةتس :عومجم نمض .ةيضابالا ةعشأ نم ةيضرملا ةعمللا .2

 (رُصاعم) .ىلع دمحم ،سياسلا ه
 حيبص يلع دمحم ةعبطمو ةبتكم -.ط.د .يمالسإلا هقفلا خيرات .3

 .ت.د .رهزألا ناديم ،هدالوأو

 (رصاعم) .ىفطصم .د 6ىعابسلا ت

 .ةرهاقلا .ةبورعلا راد .يمالسإلا عيرشتلا ف اهتناكمو ةنسلا .34

 .م1961 /_ه0

 (رصاعم) .ديمحلا دبع لولغز دعس .د ة

 .م1979 .ةيردنكسإلا فراعملا ةأشنم .2ج .ريبكلا برغملا خيرات .5

 .(رصاعم) .دومح نب ىلع نب رباج يدعسلا ن

 ةيلك .ةيندرألا ةعماجلا .ريتسجام ةلاسر .ةيلوصألا هؤارآو ةكرب نبا .6
 .ثحابلا ىدل ةروص .م 14 .ةعيرشلا

 .يواملقلا ريهس ه

 ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل ةعبطم .يومألا رصعلا يف جراوخلا بدا .7
 .م1945 .رشنلاو
 .ليعامسإ دمحم نابعش .د ةب

 .ضايرلا .رشنلل خيرملا راد .1ط .هلاجرو هخيرات هقفلا لوصا .8

 .م. 1 /ه 1

 (رصاعم) .ىفطصم .د }ةعكشلا ة

 بهاذم الب مالسإ = .1 .م.د ،ملقلا راد .بهاذم الب مالسإ .9

 .م1994 /_ه1414 ةرهاقلا .ةينانبللا ةيرصملا رادلا .10ط

 .نيمألا دمحم 6ىطيقنشلا هت

 .ت.د -.ن.د .رئازجلا .ةيفلسلا رادلا .هقفلا لوصأ ةركذم .0
 (ه548ت) .ميركلا دبع نب دمحم حتفلا وبأ يناتسرهشلا ةلخ
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 حجارملاور داصملاةمنت 3

 .1.ط .دمحم يمهف دمحا خيشلا :هيلع قلعو هححص .لحنلاو للملا .241
 .م 8 /_ه1368 .ةرهاقلا .ةيراجتلا نيسحلا ةبتكم

 (رصاعم ) .ةميعط رباص .د ه
 .توريب ،ليجلا راد - .ط.د .ابهذمو ةديقع ةيضابإلا 2

 .م 1 986 /_ه 006
 (رصاعم) .يلع دمحح ،ينوباصلا ةب

 .قشمد ،يلازَعلا ةبتكم .1ط .ماكحألا تايآ ريسفت يف نايبلا عئاور .3

 .م 0 /ه1400 .توريب نافرعلا لهانم ةسسؤم

 (رصاعم).دمحأ نب حلاص .د ،يفاوصلا ن

 ةعماج ريتسجام ةلاسر) .ةوعدلا ف هراثآو ديز نب رباج مامإلا .4

 .نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .2.ط .(رهزألا

 .م 9 /ه 9

 (م1973ت) .رهاطلا دمحم روشاع نيا ةل
 .م1967 .سنوت .عيزوتلل ةيسنوتلا ةكرشلا .بيرقب حبصلا سيلل .5
 ةسسؤملا - .سنوت رشنلل ةيسنوتلا رادلا .ريونتلاو ريرحتلا ريسفت .46

 .م1984 .رئازجلا ثباتكلل ةينطولا
 (رصاعم) .مسعألا ريمألا دبع .د ت

 راد .2.ط .يحورلا هروطت ىحنم ميوقت ةداعإ ،يلارغلا فوسليفلا .7

 .م1981 .نانبل ڵتوريب .سلدنألا
 :يدنجلا ميلحلا دبع ةت

 .فراعملا راد .3ط .لوصألا عضاوو ةنسلا رصان ،يعفاشلا مامإلا .8
 .م 4 .رصم

 .دومحم ميلحلا دبع .د تل

 .ةرهاقلا .ةيرصملا ولكنألا ةبتكم .3.ط .مالسإلا يف يفسلفلا ريكفتلا .9
 .م 8 /_ه7

 (رصاعم) .روكدم ديمحلا دبع .د ة

 يف ةيجهنملا اياضق ةودن :لامعا نمض .هقفلا لوصأ ملع يف جهنلا .0
 .يمالسإلا ركفلل يملاعلا دهعملا .يمالسإلا ركفلا
 (رصاعم) .حلطصملا ركب وبأ نمحرلا دبع انت
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 72 عجارملاورداصملاةمنق

 ةعماج .نيدلا لوصأ ةيلك .ريتسجام ةلاسر .اركفو ةديقع ةيضابإلا .251

 ةبتكمب ةروص .م1982 /ه1402 .ضايرلا .ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا
 .رئازجلا .ةيادرغ .دمحم ديعس جاحلا

 (رصاعم) .يوارلا راتسلا دبع .د ه
 .1.ط .يلزتعملا رابجلا دبع يضاقلا ركف يف ةسارد .ةيرحلاو لقعلا .2

 .م1980 /ه1400 .توريب .رشنلاو تاساردلل ةيبّرَعلا ةسسؤملا

 (رصاعم) .نيدلا فرش مالسلا دبع ميظعلا ذبع ه

 .فوصتلاو دئاقعلاو هقفلا ق هؤارآو هجهنمو هرصع ةيزوجلا ميق نبا .3

 .م1985 /ه1405 .تيوكلا .ملقلا راد .3.ط

 (رصاعم) .ةرارش فيطللا دبع ة
 رشنلاو ةعابطلل يراجتلا بتكملا .ط.د .يملعلا ركفلا دئار مزح نبا .4

 .ت.د .توريبب .عيزوتلاو

 (رصاعم) .راجنلا ديجلا دبع .د ةث

 .نانبل توريب ،يمالسإلا برغلا راد .1.ط.ترموت نب يدهلا .5
 .م. 5
 (رصاعم) .ناميلس وبأ ميهاربإ باهولا دبع .د ه

 .ةدج .قورشلا راد .2.ط .ةيدقن ةيليلحت ةسارد .يلوُصأآلا ركفلا .6
 .م. 4 /ه 4

 ةمركملا ةكم .ةيكملا ةبتكملا .1.ط .يمالسإلا هقفلا ف ثحبلا جهنم .57

 .م 6 /ه1416 .نانبل ڵتوربب .مزح نبا راد - ةيدوعسلا

 (رصاعم) .ملاس ©يلادعلا ت

 .ةينوتيزلا ةعماجلا .ةثلاثلا ةقلحلا هاروتكد .هراثآو هتايح ،يوارَبللا .8
 .(نوقرم ثحجب) .م1982 /ه1402 .نيدلا لوصأو ةعيرشلل ةينوتيزلا ةيلكلا
 (رصاعم) .ىفيفع العلا وبأ ة

 .م1951 .ةرهاقلا .رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل .يهيجوتلا قطنلا .9
 (رصاعم ) .ضايف رباج هط .د ،ىناولعلا ه

 ركفلل يملاعلا دهعملا .ةفرعمو ثحب جهنم ،يمالسإلا هقفلا لوصا .0
 رشنلاو ةعابطلل ىدهلا راد :رشن .3}2]1.تارضاحم ةلسلس .يمالسإلا

 .ت.د .رئازجلا ،ةليلم نيع .عيزوتلاو
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 ج آ اورد داكمل ١اصسإ كملا هم ة 23

 .هللا بسح يلع ة
 .ةرهاقلا ©يبّرَعلا ركفلا راد .6ط .يمالسإلا عيرشتلا لوصأ .1

 .م 2 /ه 2

 .رهاطلا داوج يلع .د ةت

 .رشنلاو تاساردلل ةيبّرَعلا ةسسؤملا .3ط .يبدألا ثحبلا جهنم .2
 .م 9 .نانبل توريب

 (م1980ت).رمعم يحي يلع ه

 .ةيادرغ .ةيبرعلا ةعبطملا .مهخيراتو مهلوصأ يف ةزكرم ةسارد .ةيضابإلا .3

 .15 .رئازجلا
 .1.ط .يضابإلا بهذملا ةأشن .1ةقلحلا .خيراتلا بكوم يف ةي ةيضابإلا .264

 .م 4 .ةرهاقلا .ةبهو ةبتكم : :رشن .رصم ©يبَّرَعلا باتكلا راد عباطم

 ميدقلا ف تالاقملا باتك نمض .ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيض ةيضابإلا .5

 .م1976 /ه1396 .ةرهاقلا .ةبهو ةبتكم .1.ط .ثيدحلاو

 ورهن لاله ةعماج ،ريتسجام ةلاسر ) .يضابإلا ركفلا يف ةسارد .6
 .نامع " طقسم .ن.د - .1.ط .يبايسلا دوعس نب دمجأ :قيلعتو ميدقت (دنهلاب

 .م 6 /ه 7

 .(رصاعم) .يبلاط رامع .د ة

 .يفاكلا دبع رامع يبأل زجوملا قيقحتو ةسارد .ةيمالكلا جراوخلا ءارآ .7
 .رئازجلا ،عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا : :رشن .توريب ،قورشلا عباطم

 .م 8 /ه 8

 (رصاعم ) .تافيلخ دمحم ضوع .د نت

 .م1978 .ناَمَع بعشلا راد عباطم .ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن .8
 رشن .27 ددع انثارت ةلسلس .2.ط .ةيضابإلا ةقرفلل ةيغيراتلا لوصألا .9

 .ت.د " ةنطلس اةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو
 (م1996ت) .دمح ،يلاَرغلا ة

 ةيقيدصلا راد .1.ط .ثيدحلا لهأو هقفلا لهأ نيب ةيوبنلا ةنسلا .0
 .م 9 /_ه 0 .رئازجلا ياد نيسح رشنلل

 (رصاعم) .نيكزس داؤف .د هت
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 73 ج ع اور د امل ١ ةماق

 يمهف .د و ،يزاجح يمهف دومحم .د :ةمجرت .يبرعلا ثارتلا خيرات .271
 .م1977 .ةرهاقلا .باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا .لضفلا وبأ

 (رصاعم ) .فسوي .د يواضرقلا ه

 .ت.د۔.م.د - .ن.د .ط.د .طباوضو ملاعم ،ةيوبنلا ةنسلا عم لماعتن فيك .72

 (رصاعم).كوربم نب ديعس .يبونقلا ه
 رشنلل يرماضلا ةبتكم .1.ط .هدنسمو هتناكم بيبح نب عيبرلا مامإلا .3

 .م1995 /_ه1416 .نامع ةنطلس ‘طقسم .عيزوتلاو

 .3.ط .داقتعالا يف داحآلا ثيداحأب ذخأ نم ىلع درلا يف داحلا فيسلا .4
 .ه1418 .نامع ةنطلس ةضهنلا عباطم

 (رصاعم) .دوعسم نب رمع مساقلا وبأ ،يوابكلا ه

 ةعماج ،ةيبرتلا ةيلك ربتسجام ةلاسر) .اهيقفو اثدحم بيبح نب عيبرلا .5

 .م1994 .ةيادرغ .ةيبرعلا ةعبطملا (سلبارط ،حتافلا

 (م1973ت) .يبن نب كلام ه
 .ت.د = .م.د .ركفلا راد .نيهاش روبصلا دبع ةمجرت .ةينآرقلا ةرهاظلا .6

 (ه450ت) .دمحم نب ىلع نسحلا وبأ "يدرواملا ه

 .ت.د .نانبل توريب .ةيملعلا بتكلا راد .ةيناطلسلا ماكحألا .7
 .ةرهاقلا ،ةيبّرَعلا ةغللا عمجم هت

 .ةرهاقلا .ةيريمألا عباطملا نوؤشل ةماعلا ةئيهلا .يفسلفلا مجعملا .8

 .م1979 /ه 9

 (رصاعم) .حلاص بيدأ دمحم .د هج

 .يمالسإلا بتكملا .3.ط .يمالسإلا هقفلا يف صوصنلا ريسفت .9
 .م1984 /ه1404 .قشمد .توريب
 (رصاعم) .ةبسك ناسح دمحم ة
 ةعماج ،نيدلا لوصأ ةيلك .هاروتكد ةلاسر .مهتديقعو ةيضابإلا .0

 .رئازجلا .ةيادرغ .دمحم ديعس جاحلا ةبتكمب ةروص .م1979 /ه1359 .رهزألا
 .ىجعلق ساور دمحم .د ةث

 .نانبل ،توريب .سئافنلا راد .4ط .باطخلا نب رمع هقف ةعوسوم .1
 .م 9 /_ه 9

 .لولغز ينويسب نب ديعسلا دمحم ة
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 ججارلاورداصملا ةن

 ةعابطلل ثارتلا ملاع .!ط .فيرشلا يوبنلا ثيدحلا فارطأ ةعوسوم .2
 .م1990 /ه1410 .توريب .رشنلاو

 (رصاعم) ‘بيطخل ا جاجع لمحم .د :ن

 .نانبل ؤتوريب .عيزوتلاو رشنلل ركفلا راد .2.ط .نيودتلا لبق ةنسلا .3
 .م1980 /ه 0

 (رصاعم) .نامثع دماح دومحم .د ةث
 ،ثيدحلا راد .1ط .يمالسإلا هقفلا يف اهرثأو عئارذلا دس ةدعاق .4

 .م1996 /_ه1417 .ةرهاقلا

 .نيدوي .ب و .لاتنزور .م هت

 .توريب ةعيلطلا راد .4ط .مرك ريمس ةمجرت .ةيفسلفلا ةعوسوملا .5
 .م 81

 .دمحم نب يلع نيدلارون ،يراقلا يلع الملا ة

 :هحرشو هيلع قلعو هققح .ةعوضوملا رابخألا يف ةعوفرملا رارسألا .6
 .قشمد ،توريب .يمالسإلا بتكملا .2ط .غابصلا يفطل نب دمحم

 .م 6 /ه 6

 ؛مقرألا راد رشن ؛ةدغ وبأ حاتفلا دبع قيقحت ؛ركفلا ةبخغ حرش حرش .7
 .ت.د ؛نانبل ؛توربب

 (ه711ت) .دمحأ نب ىلع نب دمحم روظنم نبا ا

 ناسل راد .طايخ فسوي :فينصتو دادعإ .طيحملا برعلا ناسل .8

 .ت.د .نانبل ڵتوريب .برعلا

 .يرمعلا فيرش ةيدان .د هت

 .نانبل ‘توريب .ةلاسرلا ةسسؤم .ةط .مالسإلا يف داهتجالل .9
 .م 6 /ه 6

 (رصاعم).يمانلا ةفيلخ ورمع .د ،يمانلا ه
 ةلودلا ءاهتنا ذنم اهيحاونو نالجراوب ةيملعلا ةكرحلا نع حمالم .290

 ىقتلملا لامعا نمض .يرجهلا سداسلا نرقلا رخاوا ىتح ةيمتسرلا
 ةعبطم .ط .م1977رياربف /ه1397رفص .ةلقروب ،يمالسإلا ركفللا1لا
 .م1984 ..رئازجلا .ةينيدلا نوؤشلا ةرازو :رشن .ةنيطنسق ‘ثعبلا

 .ميدنلا نبا :
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 3. ج ل اور د امل ١ ةم َ

 .ت.د .رصمب ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا .تسرهفلا .291
 .راشنلا يماس ىلع .د راشنلا :

 .ةرهاقلا .يبرعلا ركفلا راد .1.ط .مالسإلا يركفم دنع ثحبلا جهانم .2
 . .م 7 /ه 7
 .معنملا دبع .د رمنلا ن

 .1986 /ه1406 .توريب .ةرهاقلا .قورشلا راد .1.ط .داهتجالا .3

 (_ه975ت).نيدلا ماسح نب يقتملا يلع نيدلا ءالع ،يدنمهلا هت
 عضوو هححص .ينابح يركب خيشلا هحرشو هطبض .لامعلا زنك .4

 .توريب .ةلاسرلا ةسسؤم .اقسلا ةوفص خيشلا :هحاتفمو هسراهف

 .م1993 /ه 3

 .رصانلا نب ىفطصم .نتئو هت

 .ةرارقلا .ثارتلا ةيعمج .ةيدقعلا شيفطا فسوي نب دمحما خيشلا ءارآ .5

 .م1996 /ه1417.رئازجلا

 ةيبنجألا عجارملا :اعبار
 ه خ ع , . .

 296. _ س . ح ن ع م
 ح ع ع 0 ح 0 م. .

.1971 , 
 97. ه ع ع آ ن س

 ح . ل 0 ع ع . : 15. :1. ن 1970.
 م,63-87.
 . ك

 298. 171 ح ل . ع ح
 ) 100( ل 1956. . 375-398.

. ] . 
 299. . ع ل ج .

 ع 1 ن س " . .
. 
2 . 

 300. ح هع ل ح ل . 23-27. 0
.! ),|( . ] 0 + 

.1926 .! -!! 

 301. ن 0- -; - .
 م " ". م 5. )1927( .45-57.
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 حجاخملاورداتصملا هممَك 3

 ح). ةجمدملا صارقألا :اسماخ
 ةعابطل دهف كلملا عمجم رادصإ ؛ةيوبنلا ةنيدملا فحصم جمانرب .2

 .لوألا رادصإلا ءةرونملا ةنيدملا .فيرشلا فحصلا
 ةيوبنلا ةنسلا رداصم مظعم مضيو) ."يوبنلا ثيدحلل عماجلا" جمانرب .3

 521 745 تمض ؤردصم 401 اهددعو كديناسملاو ننسلاو حاحصلا نم

 .(رصم .تايجمربلل موكيجيإ ةياور ةكرش 1.2رادصإ .(اثيدح

000 
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 ةينارقلا تابلا سرهف

 هرقبلا ؤروس

 156 ,144................................... [2 :ةرقبلا] ه ييتقت ىنه هي برالا كيت ل

 625.......................................... [22 :ةرقبلا] هامرف ركلا مكل كج ىزلا »

 423........................................... [22 :ةرقبلا] ه ضيحملا يف ءامنلا اولرَمَعَت

 ني مكهآدهش اوغنآو .هيقي نم رتروب اوثأقانينَع لع اتلا بتر يف مند
 149............................................ [23 :ةرقبلا] ه نودع ُشنكن مدلاو

 404....................................................... [29 :ةرقبلا] ه هيلع مم لكيهو

 نم ناو ريعتسي نأ سيلت الإ اكذجََم مدال اوذُجنا ةگيتمن انل ةرو )»

 401............................................ ................. [34 :ةرقبلا] ه كريرنكنا

 417..................... [34 :ةرقبلا] ه سيلإ لي اكذجَم عمالاوذجسا ةگيكمللاتل ةرو ل

 452........................................ [34 :ةرقبلا] ه مدل اودجس ةگكيكملل انل ةو
 مم ٠. رع م ص

 هزنم ابرقكالو اَمسنِش ُتِنَحادَيراهتم الو ةنأ كوَرَر تأ نكسأ مدا اتف ل ٦. ؟ ٢ ےزكا ت . بش ۔۔٢م؟ 22٠22 2 ؟ ء ؟ }۔ س 2 -
 مص ےم

 447............................................... [35 :ةرقبلا] ه بيلقلا نم اكف َرَحَتلا

 518....................................................... [43 :ةرقبلا] ه ةوكمتلا اوميأو ل

 370........................................... [67 :ةرقبلا] هه ًةرَقباوُبذت نأ مكرمأي همات

 :ةرقبلا] ه ےروتتتَي مهو ةوثَمَعاَم دمب نم ةتوْفرَحي مث هلامكك وعم

 > ۔هےگ إ ۔ . <۔ر إ .۔۔ ۔ ,س ؟ ۔۔,۔ ۔ = ۔.< ؛۔
 ءىش لك اع هلآ نآ ملعت ملآ اهلتم وأ اهنم ريخ تأت اهن وأ ةَياء نم خسنن ام «

 577 ,567.......................................................... [106 :ةرقبلا] ه رك

 مكتع لونلا ويو ںياتلآ لع ةدش اؤوضنز اطسو ةمأ مكتنتج ةيككت )»
 588 ,224....................................................... [143 :ةرقبلا] 4 اًديهَح
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 ةنآشلا تايألا نبرهف :
 ...... [143 :ةرقبلا] ه ياتلا َلَع :ادش ارك اطسو همأ مكلت ًكلَدَكَو >

 ..... ]144 : ةرقبل ا] ه اهَسَر هلبق كتلوق ةع ١ ق كهجو لقت َهَت ىو دق ف

 .......................... [144 :ةرقبلا] ٤ الاد دمحملا َرظَع تهجو لوف

 رخبلا ق ىرت 1 كلعلا . راكتل 5 لتلا ب آ فلكتت فلتخاو ضرأل و توملآ ١ قلَح ق نا !

 ...................................................... [164 :ةرقبلا] ه َتونِتْعَي

 رأ ئءاباءهعاتتنأآ ام عيتن 2 م آ لب اولاق هتنأ رأ آم اون اوعبتا 1 ليق ادلو

 ................... ]170 :ةرقبلا] 4 َتوُدَتهَت الراك تےروثقَحي ال مهو اكرا٤َ

 وي مح ء خ 1 2

 نيرق ةَأل او تدلو ةيصو آ اع كرت نإ توَمْلَا 1 َرَكَح ادإ إ مُكَتَلَع بتك «

 .................................. [180 :ةرقبلا] ه بقنملا لَع اًمَحفورَتَمْلَآي

 ...... [184 :ةرقبلا] هرأ ماي نَم ةدك رَقَس َلَع رآاتيرت مكنم كاكنمت»ل

 ..............................! [185 :ةرقبلا] هم همصيلف رهلا مكنم دمت نمت

 ................. ]185 : بال اخس ةويالز ناصو تنا ر

 ................... [187 :ةرقبلا] ه كيآ رثرا مايلا ةَنَتَل مكت ليآ

 :ةرقبلا]هرتتنام دوكلا شلا 1 : - يح اوبرشاو اولكو

 ...... [173 :ةرقبلا] رئ هأ دإ ا ه مالا لو جاج َريَع رضا نَمَك

 ..... [179 :ةرقبلا] ه َدوُقَتَت مُكَلَمَل ي بتكلا يل ن رصاَصَيْلا ف مكَنَو

 ...... [180 :ةرقبلا] ه َدوُمَتَت مكَتَمل بتنآلا يوأي ةيح راسلا مكَنَو ل

187[ .......................................................................... 

 394 ,390......................................... [187 :ةرقبلا]ه دنا َلِيماَيِضا ارمأ رن

 241............................ [187 :ةرقبلا]هإ دجسملا ف تونك رشنأ شورشتت الو

 692.................................................. ]191 رتبلا « وت رتتلا نمدم تنلا

........287 
 ............ ]194 : ةرقبلا]ه كت ح ىدتع ہَ َدَتعأ ام لتمب هتلَعأوُدَحعََك كَتلَع ىدتعا نمق س ي
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 ةيقلا تايآلا نيرهغ
 . 2 1 م ا .؟ م ح ۔ر 51

 دف ۔هِسار نم ىنأ توب رأ اضيرم مكنم َناَكنِف «
ح غ

م
 

 ٦×(۔

 ام ٠ غ
 خا

 ا {

٠.
 5 . 

 ,ح

 227 ,صم

 .... [196 :ةرقبلا]هم ةلماك ةَرَتَع كلمتت ادير جلف مأك مايق زي مل فل ه ےم د -

 1 [196 :ةرقبلا]ه متنَجَي ايعو جف رمأو مايق ذيت مل ىقل

 ..................... [196 :ةرقبلا] ه ارخا دجتصنا يرضاح لمآ نكي مل مي كيدل
 .......................................... [196 :ةرقبلا] 4 ابزإركلا نممو م

 ...................... [199 :ةرقبلا] 4 شاكلا ماكأ ثيح نم اوضيفأ مث {

 .......................................... [210 :ةرقبلا] ه زولا عتما لرر
 ے م م ءم ورف صح 22 ح ٠ . رورم ؟ مو ء ,2 وحمب ممح 4 م م 4 ے ه ۔,

 بتكنا مهعم لزنأو َيرِذنُمَر يرم تتآ هللأ تحبف ةدحا ةمأ اتلا ناك ل
 ص .م و ه 7 .< 2 . . 7 ١ ٤ م م ه ص . - ه موم ر . م ےى ےم

 اَمدَتب نم ةوئوآ يزلا الإ هيف تتَتخآ امَو هيف اونتتخآ اميف سالآ نب مكحل قحلا

 نذإب قحلا نم هيف ارْتَتخآ املارثماء بزلا هتا ىكهَم مهتن ايب ثتيتلارمن ءآج

 .......................... [213 :ةرقبلا] ه مقعم رم لياحت نم ىدمب هنأو
 ےه.۔ وحر رمه ,ے .. ,ش 2 ۔لت۔ب . 1 . , ء طر رمرم م م 8 إ .صر

 عَلْعَي هنأو مكنوخِإَف مهوطلاخت نإو رَح مف مالضإ لق متلا نَع َكَنوُلَعَسَمَو
- 

 .......................................... [220 :ةرقبلا]4 جيضُملادم ديشنلا

 .............................. [221 :ةرقبلا] ه نمؤي َيَح تكرتملا اوخكنت الول

 ............ [222 :ةرقبلا]ه ةزَهلتي ع مهرت الو ضيحملا ى هامتلآ اويتَعاَك»

 ......................... [222 :ةرقبلا] ه هلآ مكرمأ ثيح نم كرهؤأت رهم ادر

 = [228 :ةرقبلا] ه وف ةت َنهيشنأي ےستبرتب ثكمو »
 هم مم

 .................................... [229 :ةرقبلا] ه ۔هي تدتمأ اَمهلَع حاتجالق ل

 ...... [229 :ةرقبلا] ه نسي خيرتزآ يوت افاتيتإ»
 < هجتي نأ امهنلع حاتجا اهملع نإق ةربع اجل حكمت مح دمب نم هل لمت لك اهملع نإق > 7 ۔۔ < ص م مص ے م م 4 ر ٠2 م م ے م و .م م ٨ _ رمم مصسے< م ص

 ....................................... [230 :ةرقبلا] ه هللا وذح اميِقينأآتظ نإ

 .... [232 :ةرقبلا] ه فيتنلي مهتب اوسي ادإ َنُهَجَرَنَأ رحني نأ مهلم الف»

 ........................ [233 :ةرقبلا] ه نيلماك رملوع َنُهَدَلَوأ نمضي تالول ل
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 ةيقلا تايآلا نمرهغ
 375 ................................................... [233 :ةرقبلا] ه مضني هل دولؤلالََو

 :ةرقبلا] ه اتَعَو رهنأ ةَمنأَنهيشنأب َرَسَيابورأ ةعرَدَيَو مكنم ةَقََعي يذلاوف
234 ................................................................... 533, 535, 564 

 618 ,333............................. [234 :ةرقبلا] ه اجون دوَُدَيَو مكنم هتوت بذلاو ل

 644...................... [235 :ةرقبلا] ي هلجأ بتكنا ْنبييَح حاكلا ةَدَمُع اومر
 361..................................... [237 :ةرقبلا] چ حاكلآةَدَقُع ۔هدييىرآآاوُمَتيَرأ »

 572.................................................... [238 :ةرقبلا] ه بت هي اوموق

 َةَع لوحلا لياكنتَم م هجتنأ ةَيِسراجرزَأ ةوزَدَيو مكنم رتوتت تلو
 564............................................................... [240 :ةرقبلا]ه جاح

 390......................................... [255 :ةرقبلا] ه مفلا يحلاو ال هكيك هتنأ

 181................................ [260 :ةرقبلا] ه ىت تمي نكو لب لاق نمؤت ملوأؤل

 571 ,374 ,344 .............................. [275 :ةرقبلا]ه ازبلامَرَحَر تنادأ لحأو

 430........................................................ [275 :ةرقبلا]هم َتَملآهَتآ لحأو

 477................................................. [278 :ةرقبلا] ه اێبلانم بام اورد

 457........................... [282 :ةرقبلا] ه هوبئحاَت مم رن كي نكي عنيادت ادإ

 571 ,333............................ [282 :ةرقبلا] ه مكيار نم نتمه اوذهتتنساول

 387............................ [282 :ةرقبلا] ه ةدشلا دم َدوَصَت نَمماكآرتاو لتف

 482 ,457 ,440 ................................ [282 :ةرقبلا]ه شتات ادر ادهشآو>

 681 ,519 ,516 ,132 ................. [286 :ةرقبلا] اهمسو الراكستت هتا شێكيال >

 لع ةتلمع اَمكارضإآتمتَع زيختالراتتر اأكنت دأ تيت نرآتذياوئ ال ار
 628..................... [286 :ةرقبلا] ه ۔وياتت ةَكاطال امنيح الراتَبر انك نم كيزا

 نارمع لآ هروس
 561.......................................... [2 :نارمع لآ] ه ممقلا ٌتلاَرُه الر هر الدتا >

 354....................... [7 :نارمع لآ اير دنع ني لك۔وي اتَماء َدوُلوقَي رلملآ ق َدوُحِسَرلاَو » ر .. 2 ےر م ۔ ع ه. . م . ص رمي ے, ر
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 . ةينافلا تايآلا نمرهف
 333 .................. .....د ]7 : نارمع لآ]ئ ثنهرتتم خأو بنكلا مأ نه تلمكتن تياء هنم ٢ 7 ۔ ے۔رمرإ ٤ ےے سدح ح ك ه]ے ش ده ]م ء

 ِ ےم,ھ - . 22 رح هم ه ه ء ر .و
 170............................. [31 :نارمع لآ] هه هنا مكبحُ ينوُميتاَت هادحت رسنكني ق ل

 450........................ [41 :نارمع لآ ر الإ مايأ ةئنلت سانلا رلك ا َكُكَياَءل .هخ ے۔ے۔مے۔ 2 و

 556.......................... [50 :نارمع لآ] ه مكنع مرح يلا تنب مكت ليثيإ

 378................................ [75 :نارمع لآ] ه راتب ةنمأت نانم بتكنا لمآ نمو
 - 7 رم ص .

- 

 ح 22 ۔ < ۔ ك __ ۔۔, 2( <,ے ,د <<؟ ,2
 لوسر مك ءاج مث ةَمكِحَو بتح نم مكتيتا ع امل نكتل ١ ققيم هنا َدَآ ذإو ظ

 س ح مص م .وص م م ص وه ى م

 557.............................. [81 :نارمع لآ]ههَنْرَصنَتلَو ۔هي نيول مكعماَمَل فرصم
 رف م و م ۔۔ ء م

 لآ] ئ َنريَحلا م وَرحآلا يف وُهَو هن َلَبقي نت ايد مكنإلا ربع عبت نَمَو ل
 592 ,556.................................................................... [85 :نارمع

 > ٨ د 9 .2ے م 2, م 366 ,233 ,211 ......

 ممح
` .: 

.. ٣ ظ
 

2:
 

& 

ح
 

 غ ج

 564............................. [102 :نارمع لآ] ه ۔ءناَتُت َقَح هلل اومتأ اونما نيلأ اماي

 236........................... [103 :نارمع لآ]هاْقَرَمَت الر اعيمج هللا لب اومسيتغاو ط
 كيتلواو ركنُمملآ نع َتوَهَتَيَو يفورتلاي نورمأيو تا ىلإ نوعدي َةَمأ كنت .كلو « رثإ س ام س ے ے۔ے۔آ . ورتم س ووترر ء۔مح س ح ره ء۔ ديرم ك ر حم م

 م

 225..................................................... [104 :نارمع لآ] ه ےوخيقمنا
٠- 

 ركنا نع كوَهتَتَو يفورتملاي ةوإمأت ياتلي ترغا َأَربع متك »
 214..................................................... [110 :نارمع لآ]؛ه هلاي دوثمّونو

 224.................................... [110 :نارمع لآ] ه يالل تجتنأ ةمأ َرَع متك
>.. 

 :نارمع لآ]هيكوشي مهتت مهبذعي و مهتتع بوثيوآ ةنم رمألا نم كل رتل ٠ <, . 2 .وهم ۔ےہو .< . حم ص < .< . < ؟ 27

 تمأ شرلاو تومتلااكهشع ةَتِجَو مكير ني رمم لي اوغياكرل

 461......................................................... [133 :نارمع لآ] هه َبِقَتَمل

 506................................ [133 :نارمع لآ] ه مُضحتَر نت ةَرَِمَم ل اوعراس

 390............. [139 :نارمع لآ] هتيِنموُم رمن دوللا نأو انرم الو اونهت الول
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 ءاسنلا روس

 تكرؤبزَلاو نادلولا كرتام يت الو ونَشَكلاو 7 ةا مو بيصت لاجرل

 365 ,362................................... [7:ءاسنلا] ه ابم .زنتكت

 ےرؤصَيَسَو اا مهنوطب ف د لكأي امن املك متيلا لوم ةوثحأت تلآ رط

 378.................................................................. [10:ءاسنلا] ه ايمس

 429 ,400 ,365 ..... [11:ءاسنلا]ه نتيَتنألا يَح نم كلل م دتزآ ف هتا كيصون ل

 598................................................ [11:ءاسنلا]ه ن نييكنألا يح لتم ركذلل

 580........................................ [11:ءاسنلا]هئ شذدّسلا هتيم ةوخ رشل ناكنإق »
 2 م .7 م مم م - م م حرج , ص و < مم -

 ,هتررو ةلول نكت رك نإ ةلو هل ناك ني ةرتاتم شذشلاامهتت جت لكي تربكلو >
 565........................ [11:ءاسنلا]ه شذّسلا هيأيك ةوخ رثك ناكنإق ثنشاوتيق هاون

 356.................. [11:ءاسنلا]4 ةلو هل داكنإكرتامم شذشلآامهتي دحت كي هتربألوإ»

 398 ,397................................. [11:ءاسنلا]4 شذشلا هملك ةوخر ول تاكنل

 618.................................. [12:ءاسنلا] ه مكحُجَرَرَأ كرتام فصن مكتول

 اَتَمنِي رز ةت تتازا غ عأ :ةلو ةأرمارآ ةلك ثروي لجب تاكنيل

 244......... [12:ءاسنلا]4 كلاف اكرش مهت كلد نم رحت ارئاك نإ ششلآ

 هلو اهيف اًدللك اراك هلغ ةروث تيو هلوسرو هلآ تي صو

 469 [14:ءاسنلا] ه ثريهمم كرادَع

 نيت مظني ةمزأ ل ادهتَتسات مثكيآكت ني ةممحتنا يتأي قتاو

 اليك ةق هتالمم زا توملا هتوت قح تويلا ن رشوكيمأق اوثهك
 5 6 5........................................................................... ] 15:ءاسنلا [
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 ةينآلا تايألا نمرهف

 هالييس يق هتا لعي زآ توملآ هتوت َيح تويلا ن كشركيمأت
 569........................................................................... [15:ءاسنلا]

 هلآ إ امهنَع اوضرعف احنَسآَو ابا اق اًمُهوُذاََت مكنم اهينيأي نادلاو

 367..................................................... [16:ءاسنلا] هئاكيحَتاًبََت تا

 498................................................. [19:ءاسنلا] ه يفورُتَسَلاي َتُهوُِشاَعَو

 477 ,421. [22:ءاسنلا]هئ تكس َدَم اَم الإ ءآستلآ كي مكؤآكاة عكت ام اوخكتالو ل

 468 ,373........................ [23:ءاسنلا] ه مُكئاتبومكتمتأ مكتتع تمرح

 357......................................... [23:ءاسنلا] همكنسمتأ مكبتت تمرح

 383................................... [23:ءاسنلا] ه متروججح ىف تتا مُكحبتبَرَو

 546 ,435............... [23:ءاسنلا] ه تكس دم اَم الي نتصتنألا مب اوممجت نآوإ»

 546.......................... [24:ءاسنلا]ه مكنأ تكتمام الإ احلا نم ثكصختلاوإ»

 تكتمم امت نيق تنتمؤُملا يتصحُملا حكني نأ الول مكنم عطتنت مل نمو

 .................................... [25:ءاسنلا] ه تنتمْؤُمَلا اهكينَيَتَك نت >

 386................................................ [25:ءاسنلا] هئ َتَتَمْلاىِشَع نمل كلد

 ه بادَملا رم تتصحملا ل َلَعاَم فض َنهنلَعَت ةتتحتي كرتأ نإ ىحل آَدإَف »

 431 ,409 ,372 ............................................................ [25:ءاسنلا]

 629......................... [28:ءاسنلا] 4 ائيمَس نإلا َقيْعَو مكنع دومج نآدنا درن »

 توكت لي ريتب محتبت مككرتأ اوذكأت ال ارنماء يذلا اهباتي »
 436 [29:ءاسنلا]ه مُكنَي يت نَع رصت

 468 [29:ءاسنلا] ه لطبي مكتيب مكلت ارذذحأت ال اوثما٤ رزلا اهن «

 172.............................. [29:ءاسنلا] ه اميحر مكيناك هتا ةرركم اوقتاو

 603..................................................... [29:ءاسنلا] هه مكشنآ اولتقت الو

 396............ [31:ءاسنلا] هم مكامس مكنع ركت هنَع دوهنلا رابك اوئنتجت نيل
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 نم اوقفنأ امبو ىضقب لع مُهَصَتب هتا لمت امي آلأ لع ےروشوَق لاجرلاو م 2 س 7 .. ۔۔ هم وحم م ے ر. ٥ صر ےے ,صے۔,ث

 278............................................................... [34:ءاسنلا] ه ملوم

 635................................. [38:ءاسنلا] ه رينلا ءاكر مهتوم روفن نيلاو

 ه ةدولوثتاَم اومَتَت تح ىركش شأو ةرسحلا اوبرقت ال اوثماء ذلا اهيأي <

 515 ,281.................................................................... [43:ءاسنلا]

 281.................................................... [43:ءاسنلا] ه دولوم اَم اومحت يح

 373........................................... [43:ءاسنلا] ه هآلا ني مكنم دحت ةجر

 318.................................... [43:ءاسنلا] ه ابيع اديمع اوُمَتَيَتَق آم ةارذمجت تت

 336 ,83 ................................... [6:ةدئاملا] / [43:ءاسنلا] ه ةتلاتلا

 لإ ةودق ونك ىف ممرت نإ ةكني رمقلا لئأر ل ورا اوغيطأو هقا اوغيليآ اونماع ذلا اكَي ٢ ؟ 4 .< 1 م ريم رو م ,رم صم . <م ,< م

 1( <2م م ري ء عس و ,مم <2م
 مويلاو هللاي نونمؤت ؛منن كنإ لوسرلاو هتنأ

 156............................................ [59:ءاسنلا] ه اليرأَت نح نسحو َكلَد رخآلا

 231....................... [59:ءاسنلا] ه ركلا لأو لولا اوغيطأو هقا اوغيلي اونماع ذلأ اهت «

 680 ,590 ,236 ,226 ,142 .....[59:ءاسنلا] ه وُسأو هلال ود ة هنك عرت نإك ل

 فارذجيال مث رمتب رجم اكف كومكَحُي يح كوثمؤن الكنرو ال >

 141............................ [65:ءاسنلا] ه اميلنَم اوسنو تيص اِ مرح مهيتشنآ

 416...................... [77:ءاسنلا] لاز اهلخ لخ را ةيرقلاوذنه نم اتج اتيغ انبر ةولوقَي يزلا

 ه اظيفَح مهنع كتنمأ آم لوت نمو ةمأ عاطأ دمك لوستلا عطي نمل

 156........................................................................... [80:ءاسنلا]

 160........................................ [80:ءاسنلا] ه هللأ عاطأ ذَمَت لوسلا علطن نمل

 « !يَكائتيغآ هاودج قارع دنع نم ةاكولو دارقلا ةوبَدَتي الفأ المأ >

 529 ,148 ,65 .............................................................. [82:ءاسنلا]

 يلأ تلك روشلا لي ةودَر ولو قياوغانأ فوَحنآرآ نتكلا نيشم رن مهتو <

 649 ,267 ,262 ................. [83:ءاسنلا] ه مهتم هتوطظينتَص يذلا هملعل مهتم رتشلا
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 3 ةينقلا تايآلا نمرهغ
 106............................................ ]83: سا ةنم ل هتوت نيذلا هم الل

 ه مهتم كئوظيلتنت نذآ ةميتل مهتم رتكلايؤأ ىليو لوتلا لي ةوذر ولول
 656........................................................................... [83:ءاسنلا]

2 

 435 .............................. [92:ءاسنلا]:گ اًََحاَلراَئِموُم َلََقَي نأ نمؤمل اام

 ه هلهآ كر ةملسم ةيدو ةتمؤم ةبتر درتف اتح اتمؤُم لك نمو

 444 ,443.................................................................... [92:ءاسنلا]

 381............................. [92:ءاسنلا] ه ةتموَمرةَبََرؤرحَتَف الح اتمؤُم لتك نمو

 443 .......................... [92:ءاسنلا] ه نيعباتم نترهَش مايىصقذجت مل نمت

 390............................ [95:ءاسنلا] ه ررشلا يلؤأ ربع ينموُملارم ةودقلا ىوتلي الل

 زهلؤتأي هلا يليبس يف ةوثهتبنلو رركا يلؤأ بَع ينموملا نم ةوديتلا ىوت 9

 436 ,401......................................................... [95:ءاسنلا]ه مهتن

 401.......................................................... [95:ءاسنلا]ه ررشلا يلزأ نع
. ا 3

 
:
 عد 

5
 

: 1 
 > :1 اق رط اذاو

 382.................................................................. ] 101 :ءاسنلا]ه اورك اورفك

 َنبآحذل نكتالو نا كنا نم مكحل قَحناي بتكنا كتنر و

 اَم ۔هآون ينمؤمنآ ليبتم َدنَع عبتيو ىدمهناُهل تتام دعب نم لوستلا اك مو
 589 ,227........................... [115:ءاسنلا] ه ايِصَمت٬آسَر مَتَهَج ۔ءِيلصنَو لوق ط 7 ء م < ۔ے

 4 انيمَم تسو ًمَتَهَج يضر وتام ۔رآون ةينمؤملا ليي دنَع عبتيو
 217......................................................................... [115:ءاسنلا]

 237............................................. [115:ءاسنلا] هم ةينمؤملا ليم َرنَع يتو ل

 227.......................... [115:ءاسنلا] ه ايِمَم تسو مَتَهَج يلصو ىلوت ام وآ

 561............ [116:ءاسنلا]ه +آكي نمل تلك كوذام رميو ۔ي ري نآ رفني هلاد

 246........................... [143:ءاسنلا]هگ الؤنك آلو رالؤنم ليل كيد ب ييدبدَم
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 ............ [160 :ءاسنلا]ه نك تيأ تيع مهلع انمرح اوداك تيذآآ َِمرَلظيَق ِ ۔.مص ۔ م۔ ۔.ے۔ .ر 7 ٥ م. 4
 ۔م م م م مهم ملم ے د مم 2 س م . .وم م < 22 ح م م

 ٤! ع و ١ ن و 7 ل 1 ةَجُح ٢ \ سانلل 74 ر الثل ش رذنُممَو نرشبم السر «

 ....................................................... [165:ءاسنلا] , اميكح

 ................. [171:ءاسنلا]ه ةلو هل ركت نآ :ةتحب ةح ةكرت اتإ

 .................................. [171:ءاسنلا] :ةتحب : هللأ امإ

 ...... [176:ءاسنلا] ه نتبكلا ح لتم ركذلل مكنأ ف هتا دكيصون ل

 .................... ]176: :اسل . . ةلككنا يف مكيمقب هتا ل رن ترتنتسيول

 .......................................... [176:ءاسنلا] هظيع لع ءَىَم لكي هتناو

 هدئاملا ذروس
 .......................... [1:ةدئاملا] ه مكنع قتياَم الي منمتكلا ةميهب مكل تتيأ» ر 7 م مهوو ,م

 ................................................. [2:ةدئاملا] : اوداك علل اَدِإ اَدَِو

 ............................ ]3: ةدئاملا] 4ٍ ريزنخلا 5 لو مذ 2ڵ. شح م ةتيملا :كملع تم ء ح

 م ره .م ره م ص .و ءمرم 1 .م 2 - م ز .رم م صس مرح

 ةتيملاو ةَقيَحتُمْلاَو ۔وي ولأ يمل لأ امو ريزنخلا متو مدو -, م
 م هم همر۔۔و حمس

 غنيك ام الإ عبسلا لكأ آَمَو ةَحيليتلأو ةَيَوَرَعَمْلأو

 ........................................................... ]3 :ةدئاملا]ة وكزكلاي

 ٠ ر : ح . 2

 .۔ .ه ك وهم 2 إد ح ص ال ؟ 77 ةصح سس .م مص

 ...[3:ةدئاملا] ه ميج ُرومَع هللآ ن منال فنامجَتُم َرعَع يف َمطَضآ نمف

 ... [5:ةدئاملا] 4 كب نم بتكلا ائوأ 21 نم تصنأو تتمقملا نم ثتَصَحَلأَو

 لإ مكيرتآو مكمحوجَو اوثيغاق ةرمحلا لي رتسم اديأرثماء كيبذتأ اهيأي ر

 ابئج متنكنإو نيبعكلا لز مكتمبتأو مكيوزي اوخحستمأو يفارملا
 ءالآ مت هتسمل وآ طبالا َنَ : ي حأ ماع ارتم هَس لع وأ حيَصرَع متنك نو أاورَهط أورَهَاَق

 :ح و ء ُهنِي مكيديأو :7- ھوُجَوي , حسما ابي اديمع 7 اوُمَيََق و <۔۔ے< : اماوذحت َمَلَ

 ...................................................................... ]6 :ةدئاملا]

 ...... [6:ةدئاملا] ه مُكَحوَجن أو
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 ةتنقلا تايآلا نمرهف

 389.................................................... [6:ةدئاملا] 7 قفاَرَملا ل مكيديأ

 466................................................. [6:ةدئاملا] ه اوهلا ابنج متنكنإَوإل

 441.................................................. [6:ةدئاملا] ه اوُمََيَتَق هم اوذجت ملفل

 329................................... [6:ةدئاملا] ه هنت هني مكيل == اوحسماق »

 رم اتح ام اولوت نآ لسرلا َنَي رت لع مكل يتباتلوسر مكاج ذم بتكلاب ل

 121......... [19:ةدئاملا] ه يدق مم لك لع هنأو 7 ءاج 7 الو ريشب

 290 ,283.......................... [32:ةدئاملا] ه يورت نَب لع ابتك َكلَد لجآ ني

 رت اَونَتَمي نأ اداح ضرقلا ىف نوعو ,دلوُسَرَو هلأ دوثراي يدلا اؤ ر ََكإ ٢

 : ضرألا رم ومني وأ فلخ نت : مهلجرأو + 1 زآ اونل سن

 389........................................................................... [33:ةدئاملا]

 رر هنأو هللا ني الكت ابكامي"انج امهيرنآاوغعطتات ةقراتتلأر ثراتتلاو «

 422 ,406........................................................... [38:ةدئاملا] ه يكح

 399 ,346 ,284 ,280 ............ [38:ةدئاملا] ه امهيا لاوم ُةقراَملأَو راتتلاو

 564................................. [42:ةدئاملا]ه مُهَتَع شيعأ وآ مهتنب مكخاق كوثاج نإقإل

 429.................................... [45:ةدئاملا] ه ىيفتلآب فتلا نآ اهف مينتَعاتبكك ل

 هتلع ائمتهُمَر بتحتآ نم ديدي تيب اماقم قَحتاي بتكلا كراتو >
 591 ,556.................................................................... [48:ةدئاملا]

 559........................................ [48:ةدئاملا] ه امباَمنيَر ةَرِش مكنم اَتلعج لكلل

 564............................ [49:ةدئاملا] ه مهرمأ تت الو هنأ لَرأ امي مجهتت 1 نآو >

 241........... [58:ةدئاملا] هم َدوُنيمياَل موق رت يد ر اوزه اكوذمتأ ةزكَصلآ َلي مشيدات اديو

 441................................................. [64:ةدئاملا]ه ةلونم هلآ ثي دويلا تلاقو

 361....................................................... [64:ةدئاملا] ه ناتلوُسَتَم هادي لبو

 ه سيكلا ن َُتدَمَع امي مهاو نكتو مكيس ف ونلا ةنا كناقيال >

 286........................................................................... [89:ةدئاملا]
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 ال ١ و .رهف

 .. .!............................ [89:ةدئاملا] ه يكسم ةرَتَع ماكلا رةنرتكت»

 ........................................... [90:ةدئاملا] ه ةوُخيقث مكلعل هونج
 هللارقو نع مكتْسََو ريتتلاو رتفت يف هاتتبلأو ةرانملا مكتيب عقوي نآ نيتلا ديري اَمَتإ » وم كم م هلسر و مم ٥٠. مره . .. م مرهمص مم ممم وص ي مإ < , -. ؟ و م ,<

 ...................................................... [91:ةدئاملا]هئ كصلا نَعو

 ......................................... [92:ةدنئاملا] : لولا أوُعيعآَو ةلآ اوعيطأو ظ

 م ۔ ,2 2٥ روحسم ۔ے رع ,مه مم ور 22 مم 7 .ه < ۔۔ے ٥ وع ٤٥ كال 11 ك مم

 نم لثف ام لثم ؟آَرَجَف ادّمَعتَم مكني للق نمو مرح متنأو دصلا اولنقئال اوتماء نيذلا اهياتي

٠ 

٠ 

 ............................................................ [95:ةدئاملا] 4 كلا

 ......................................... [97:ةدئاملا] ه ييلَع ءَيَم زُكَي ةنأ كآر

 ...... [101:ةدئاملا] ه مكو مخت دنب نإ ةيقت نعارنتتت ال ارئماء كيز اهبأ »

 ماتنألا ذروس

 ......................................... [18:ماعنألا] ه ۔ودابع ترق رئهاَتلاَوُهَو >
 م م

 م

5 
 7 م .وجه م م ط صر سرم رم ے ۔ےہ <ک۔2 رو ]م مغ مص حم ہل۔ م وإ ع ع 2 كم

 ادب لبقل ةينمؤمأزم ةركت اير يبا بذكن الو رن اتتت اولاق راتلكلع اوف ر رتوتك >
 ذم

 ه ةوبذكل مهتزو ةنَعاوجن املاوداملاوذر وتو لب ني دوم ارئاكامت مم ص م .م
 .............................................................. ] 2 8 /27 : م اعن هل [ ١

 ...................................... [38:ماعنألا] هوم نم بتكلاف اترام
 < رص معش بم 2.٤1. م, . ۔ےر ک۔ ,موص هس ک , ۔ ے۔۔ هو ۔ے ,س ص
 الإ ںیبات الو بطر الو ضرأل ا ِتلملظ ق وبح دو اهُمتَ ال ل رعرو نم طقست امو

 ..................................................... [59:ماعنألا] ه زيم رتكف

 ........................................ [76:ماعنألا] ه ےريذكلا ث الات

 ........................ [90:ماعنألا]ه ةدتقا مدهت ةناىدَح يزلا كهتؤأ >

 ............................................. [90:ماعنألا] ه ةدَحتا مه َدَميت «

 .......................................... [102:ماعنألا] هه ,تع لك لحل
 مكنع انأ مومع يع نمو ةيقت رَب نمت مُكَتَتنم باص مكاج دق وص صر ؟س ہ۔ررا < مص .مم ذم ٍِ ے مص ,< سب س م 7 ,
 ...................................................... [104:ماعنألا] ه ظيِمَج
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 :3 ةنملا تايآلا نبرهف
 . هم مم .مص .! 2 و۔ے ؟. م .م م و ے ره

 ه رلع رتكي اكع ةقاوس هقازوذ نم ةوغتي كيزا اوبست الو ل
 280........................................................................ [108:ماعنألا]

 429................................. [121:ماعنألا] ه هلع ها مسآ ركني لامي اوذحأت الول

 357........................................... [121:ماعنألا] ه نر مكنإ مهممأ نير

 428 ,362 ,359 ............................ [141:ماعنألا]ه يداح موي ُهَفَح اوثاءَو

 350................................................... ] 142:ماعنألا] 4 :رمك نم اولك

 ٢ لكل
٢
 اممَدوأ ةَسِتَمتوكَي نأ ةررم راط لع امرحم إ جوأ آم ق ۔ ك ع ۔.۔ < .م < 4- ,2 , م م ., \ 

 ؟ے:۔
\ 

 205......... ] 145:ماعنألا] هب هنآ رعَعل لأ ئس ؟ ء 3 هَتَِق ريزنخ حل .
 - ح

 م

 ۔ ك ے۔ ۔۔ مس >< ص ,ص < 42 ,< م, م 42 . . < م
 امَدَوأ ةَحيَم تب : نآ الررهممَحطَت مععاط للع محم لإ وآ ام ىفد ال لق «

_

 

 اك ر 9

 573 ,569 ,366 ............................... [145:ماعنألا] ه ريزنخ محلو اعوُمسَت
 و حصے۔ ص م

 523...................................... [151:ماعنألا]:ئ تتم تت مكتتوآ اولق الول

 504.................. [162:ماعنألا] ه ةبيتعلا يري قاو ايمر يتمو قالص نإ لل

 فارعألا ذروس

 141.......................................... [3:فارعألا] ه دكيَرنَي مك دنأ ام اوعيَتآ

 454............................................. [12:فارعألا] ه ًئزمآ ردجت الأ عتم امل

 538 ,350..................................... [31:فارعألا] ه آوذرش الواؤرقلو اولك

 هلاي اركرشت نآو قحلا رنتي تملآو مإلاو لكبا تي رملعاك متوتلا ور مرح امإف >

 658 ,459 ,269 ...... [33:فارعألا] ه ةوكم لاملا لع اولوقت نآو طنس ۔يذزتي كاك

 355................................................. [53:فارعألا] ه ةنيرآت ار ةورظيزه»

 592............................. [54:فارعألا] ه ييتملا بر هتا كرابت تقلاو نتن هل لآو

 576.................................................... [54:فارعألا]ه تلاو قلأ هل الآ

 روُسياَموَُمَتالَو رلا ضتأ ف لكأت اكيزدَت ةماع مك رق ةتا۔وذنهإل
 [73:فارعألا] ه يلآ ئادَعمكَدُعأََ
523 
 420........................ [143:فارعألا] ه ينيملا لوأ انار تيثن كتحبشإ»
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 ةينفلا تايآلا نبرهف
 ............. [157:فارعألا] ه َكتَحلاغهتلَع مرحو تنبتلاغممت لول

 ................................... [157:فارعألا] ه كيتسلا غهتلَع مرو

 ................................... [176:فارعألا] ه بنكنآ لتَمك كلتل
 .................. [185:فارعألا] ه ِضْلاَو تحتلا توككَم ىف اورظني ملوأ

 ................. [204:فارعألا] ارثنأو لل أوغمَتسآ نارفلا رت ادو

 لافنألا ذروس
 ............................ [1:لافنألا] ه ييمؤمرشنكنإ هلوسرو هلا اوغيطأرإ»

 م

7 

 4 مب كلأ تان كحتو تهبولئ كبت تنأ ات اعيمج يكلا يفام َتقتنآ ولف

 ............... [64:لافنألا] هه كيييؤملا نم كَعَتأ نمو هنآ كنح نيتلااَهيأَي ل

 ح

 ِّ ےس,ےث۔۔و,ےم .ةم . .هس٣< مو , ء۔ < ,ي ّ 7 ر 2

 ه بريَصلآعَم هنأو وقآنذإينتتلا اوبيني تتآ مكني نكت نيو نيام

- 

 ارنلتي ةرياص ةئأي مكنت كي نإتأفمَع مكيف تآ مو مكنع هماَتَحَنتلا هم اه م ه ّ  م٤ . < . ۔ےم 2ِ .م

 ................................................................... [66:لافنألا]

 ......................................... [66:لافنألا] ه هكنع تنا فَتَح نا ےم صس 2 م
 و2}م ,22 م مم و ح .م مم . , ده ے۔ هك مد < , 2 م

 هللاو ايندلا كوديرت ضرألا ف رخني ىح ىرسأ رهل وكي نأ ئ اكام «
 م

 ................................ [67:لافنألا] ه ليك ريزع هقأو ةرخألا ديرن

 ةبوتلا ذروس
 ع 4 .2 .هر .مر م . 2 مر 7 . .۔م ه

 رَصرَم لك مهل اودعنأو مهورضحأو رهوذُمَو رهستو ثيح نيكرشملا اونْنتات »
 2ے,٤و, ٠ ے , 2222م مح 1 21 2 . و»و ۔ے روه + ے رع 2 ًِّ

 4 ميحر رومع هللأ نإ هليس اولخنف ةزكزل ١ ا و هزلَصل ١ اوُم اَكأو اوب ات نإف

 ................................................. [5:ةبوتلا] ه َتيكرملا اونا »

 ........................................... [28:ةبوتلا] هم شحت زكرتملا متل

 .............. [29:ةبوتلا] ه رخآلا مزتلي الو رقاب كرثمقيال تيرآااوثيت >
 م

 .. ............................... [29:ةبوتلا] ه بتكلا اوتوأ كيلأ مل
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 .............. [55:لافنألا] ه دوئمؤال ممم ارزَمكةيذلا هللآ دنع ٍتآَكَدلاَرَش ديل

 



 ةنرملا تايآلا نيرهف

 ............................ [29:ةبوتل 10 4تشت توت ق 2

 ...... [31:ةبوتلا] ه هللا بوذ نت اباكتتأ : ه را وذحت »

 مُشَرَتَبَت قآ لييح يف , الو ةك{شيناو بحلا كوزيكي كزان
 ..................................................... [34:ةبوتلا] ه يلآ پادكي

 ................................. [36:ةيوتلا] ه هما يحرقملا اليلقو

 ...................................... [37:ةبوتلا]هئ رفكلا ف ةداز ثىتلآ تإ

 .............................. [39:ةبوتلا] ه اميل انادع ممكتزَتي ارثن الل
 ب 2 1 يفو مهب م ةنأ ش ملأو او اَهَبَلَع ِ هلمن لاو ن ناكد ر أ ؟ 7 قشل ؟ د ل ثنَكَدَملا ا متل

 .محم ۔<2ث

 ميلع ٤ 7 هلأ رق ةكيرف ليبسلا تاو هللا ليبس فيفر دمرتْلاَو

 ........................................................ ]60: ةبوتلا] 4 دِكَع

 هللأ يضر ننكخيي مُهوُمَبَتاَ َيذلآو راصنكلاو رجتملا نم دولولا كروقيشتلار ط ے م س ر ء , ھ۔هے 4 & ممر م ص م

 .................................................. [100:ةبوتلا] : هنعاوضترو مُهنَ

 ........................... [103:ةبوتلا] 4 اهي مه و هر ٥آمث همدص دص ميلم ن نمَذُح

 م ےم ےم ےم

 هت شل نب اَتَلَف ر ًدإاَهَدَعَو ةَدَوَم نع نع ل ا هيل عيهرتإ رامعتسا اكاَمَو و <

 .............................. [114:ةبوتلا] هم ثيلع ؟رألعيهتإ إ ةنمآنبت هيع
 يمه ے, ج ے۔,ے .هو ےرہ .., ۔۔ ء .م سح 7

 هال َدإتروقَتَي ام مهل ربن يح مهنَدَه ذإ َدَحب ام . وف لض هلآ تراك مو «

 ................................................... [115:ةبوتلا] ه ميلع ءتَع لكي

 فشرح ةمع ام هع ؤيرَع مكيشنأ ني كوش مكاج تل »
 ........................... [128:ةبوتلا] ه حت شور ےرزيؤُملاي مكتتع

 ه رثعتياكي نلع ةق َةرأتبم يفنم ىتيال يقلا ةراط الي رغنتكآ غيتياوإ»

 وه ے7ث م ., ہس ء ّ : و رم
 حننكنإ هنلا نود نم 4 نم اغ او و هلقي ةر ر وس ارثأ لف لق هلرتفأ نولوقي آ «

 ............................................................. ]38: سنوي] : قدص
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 ةّننأقلا تايألا مره

 519.............................. [53:سنوي] ه قَحَل هن قدو ىي زف ره نحأ كَتوُثينَتََو ۔۔ ؟ ےس۔ م 4 ۔ے همش
 تآ تآ زف الكعر اكارح ةني رشلتجت قذز ى مكل هتاذرنآ ات رشيهرأ زق
 474 ,269......................................... [59:سنوي] ه وتفتهقالَع رمك

 209................................................ [71:سنوي] 4 مكءارشو .سر اوعمجت

 211.......................................................... [71:سنوي] ه مكرتا اوعمجت
 2 م ر مم و < .2 ,مم ء٤عح ء م

 4 ونمو ال مف نع رذنلاو تنيالا ىنغت امو ِضزالاو توملا يف اذام ًأورظنآ لق « هو .. , : 7 7

 353......................................................... [1:دوه] 4 نكاءتكعل <<

 416 ,401.............................. [6:دوه] 4 اهقزر هللآ لع الإ ضرأل آ يف ةَبآَد نماَمَو

 الو مهءابشأ ساتآارحنتالو لتيل كاتيملاو لايمأ اوزآط
 ................................................. [85:دوه] ه بيِيقُم تلف اوَتَعَ ا < 4

 ننقا فسوي ذروس

 .................................................. [36:فسوي]ه ارَمَح ريآ رأ فإ

 415 ........ [43:فسوي] چ تاج عبس ًنُهلكأب نامس نرب عبس كرأ نإ كيلملاَلاَقَو >

 149....................................... [80:فسري]ههاَيَي اوُستحع ةنم اوشتيتنا امك ل

 376 ,333.................................. [82:فسري] « اَباَن ىلآ َةَمَرَملالَكَتَو

 390........... ]1 09:فسروي] 4 حيرلا لحأ م مهنإ حون ل ر الإيَبَق نم كتحا

 دعرلا ذروس
 557............................................... [39:دعرلا] » ثبتو +آتكام شت 2 ..

» 
 399........................................ [83:فسري]هئ اعيمج مهب ىنمتي نآ هنكىسَع »

» 

 154............................... [4:ميهاربإ] 4 .هير نحلي لا لوُسَر نم اتنكآآمر «

 5 0 8 ................... ]4: ميهاربإ] 4 ل رب .هير ناحمليالإ لوُسَر نم انك < ٤
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 ةينآلا تايالا نمرهف

 رجحلا روس
 [9:رجحلا] ه ةوظتكشلاتررَركَلااَنََنحماَتإ

 لانم كتئأنَم الإ ملس متهيتع كل ربل ىياكع تإ
 .م 4 >< ےس ۔ ,ء صم

 [85:رجحلا]:هئ قحلاب الإ آمهتنبامَر ضرألاو يومح انقلَع امو

 [42:رجحلا] ه َتاَحْل

 لجنلا ذروس

 ح م 2 ىم 2 ۔ صم 4 بم

 اولعف مهنلا حون الاجر الإ كلبق ني انلسرأ انول

 [43:لحنلا] 4

 [43:لحنلا] ه نتنا رتكي ركذل لم ارتل
 ۔ےسر مم م

 يشل ركلا كيأر انلرزناوإل

 يبل ركلا كلتلو
 روو .< م وو .

 م اتويب ملعنال ا دولج نم

 م ےمےص ےع

 لعجو
 م عه ر

 ذع انلو
 و م ےصم }٢ م

 [93:لحنلا]هئ ءآتينَم م لضي ى رهبو :اك .
 ح 1 م 4 ى .م ص م

 هَياَء ازلدب اذإو

 [103:لحنلا] ه ثيش ثير نايلاتَصَو

 ةرتك )
 [106:لحنلا]

 ٠ 2 . ص 2 7 مم م

 هركأ نم ال { هنلميإ دعب رم

 زثنكنإ ركذلا لمآ

 [101:لحنلا]؛ ةَياَء تاكتك

 م و .ص .2

 نوملعتال

674 ,161 ,130 

 [44:لحنلا] ه من ث ام يال 566 ,366 [44:لحنلا] « كوركتتي منو ملام ا
 . [80:لحنلا] 4

 89] :لحنلا] ه تم لكل ائين بتكلا

567 ,52 

154 ,2 

 صم ؟؟ 62 س ¡(۔ھ وح ۔
 : نلميإل اي َنيَمطم هبلقو

 ءارسإلا ذروس
 [9:ءارسإلا] ه رمأك ىلي ىدب ناشلا

 [15:ءارسإلا]ه نأ
 اوسر ثعبن لوح نييدعم [15:ءارسإلا] : ع وإ س ض ے۔ ۔ ۔ے۔و

 [23:ءارسالا] 4

 رزو ةرزاو رزت الو ۔م حم.,ے حر كح
 وم إ

 انكاَمَول
 و مح ص ,+ ر 2 وع ىغ

 امهرمنن و فأ امل لقت الف «
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 ةينلا تايآلا نمرهغ ل
 زتَو ينمي دنأ ال نرملا ادم لقمي اوثأي نأ نع نجلاو شلا تَعَمَتجَ نيل لف م م ٠ مو؟. ۔ م . ه 2 : ٨. .؟ مم 2 77 ._ حم رس .ه ¡2۔ے ء
 ......................................... [32:ءارسإلا] ه يهط ىضمي مشب ےاك

 رم و ےمرع

 ............................ [33:ءارسإلا] ه قحلي اليذ مَيَح ىلاسقتلا اوذنفتالو ل

 ........................................ [36:ءارسإلا] هي من ۔هي كت تلام فقنالو ل
 4 الثتَمهنَع ناكذكيتؤأ لك داؤفلاو رصبلاو عنتلا ةيملع ۔هي ككرتنلام فقتالو ل ه. م رم 2 ء رم صم ؟٥ ر م رر؟مر م .س ,2 ے< , ءع ہ۔ ۔<[ي هم م ء صم
 416 ,320.................................................................. [36:ءارسإلا]

 ؤلو ۔هلثيي نوتايال ناوزقلا اذله لثمي اوتاي نأ قلع نجلاو ناللا تعمتجا نيل لق « ر .هلثمب ردأ ال ناشلا ادنك لممب أذأن نأ لع دحلاو ىالا تعمتجا نيل لق م ےصمےع ے م

 ......................................... [88:ءارسإلا] ه ريهظ ضع ممستب ےاك

 فهكلا ؤروس

 ............... [32:فهكلا] ه بأ نم نينج امهمف تلج لجَي الت مك ترضأو

 ................................................ [49:فيهكلا] ه اًدَحَأ كير ييار
 ..................................... [77:فهكلا] 4 صقني نأ درت ارادج اهفاَدَجََاط ے ۔۔

 .......................... [77:فهكلا] ه اأفاَهَمَأ امَمطتساَةَيْرَق لمأتأ ادإ َمَح »

 هط هروس

 ....................................................... [39 :هط] ه نع لَعَعََضلَو

 .............................. [50 :هط] ه ىدح َفلَع نت لك طعأ ئرنآانبر لات ل

 .................. [115 :هط] ه امرَع هل دجت ملَرَىتَق لْنَكنم مداع آراتنهَع دلي >

 ...... [113 :هط] 4 أ يئر آلر يدجم مدل اودجس ةكيتمنلاتنت ذرو
 ِ ھ

 .......................................... [113 :هط] ه اًَّرَع انايرم هرأ كلكو »

 نح ءايبنألا ذروس
 ص < ,وس ,صس ف م ےءصے ص

 ........................... [16:ءايبنألا] 4 نيبعل امهنێب امو كلاو امَلآاََقَلَح امو «

 .................................... [22:ءايبنألا]هاتدَسَتَل ةك الرفلع اهف اكوك »
- 

_- 

 371 ,289 ,271 .......................... [23:ءايبنألا] ه يرثي ممر لعفي اًنَع يال رر .و ءرم م ةم ِ

 تت [32:ءايبنألا]هاكفحت امقس متل انك
 ............................. [78:ءايبنألا] ه ينأ يف نامشكتي ةي ملسو دوادو
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 3 ةَنآفلا تايآلا نمرهف
 .2 و ۔۔< 22 . 2 ۔و م م ,ص
 مهمكحل نكو موقل ١ م هف تشفن ذإ 5 ف نامكم ذل نلميلَسو درو ادو

 ديو ۔و تسمه

 398 ,397...................................................... [78:ءايبنألا] ه كييهش

 398............................................. [78:ءايبنألا] 4 برهتت ميمكحلاتك ب

 مهيكخلاًنكو موقلا ُمََع هيف تت ذإ ديرلا يف نامكم ذ متل داو
 672 ,79[.263 /78:ءايبنألا] ه انير امكح اننع لحر نسم اَهَتَسَمَتَن(ةل كرهت

 ه وذرراهت رشأ رَتَهج بسح رآ يذ ني توذنبتتامو مكتإ .هو ۔ے ےرم و ۔۔ د
 401.......................................................................... [98:ءايبنألا]

 401............. [101:ءايبنألا] ه ةوثكمابتَع كهتزأ يتخنآاتي مهل تتم تيآآدر»

 جحلا ذروس
 470.............. [30:جحلا] ه روزلا صرت انكجختو نوألا نم ء تيلا وُبنحجاَمل

 225............ [78:جحلا] هئ يال لَع ةآدهش ارئوكتودكتلك اديهش لوتلا وكيلاتنك ير

 564........................................... [78:جحلا] 7 .داح حوتف اودهنكتإل
 631.......................................... [78:جحلا]ه جرح ني نيزلا ىفكل لمجاو ل

 نونمؤملا ذروس ِ
 451....................................................... [1:نونموملا] ه نو ئيؤتلاحلفاذق»

 435................. [6/5:نونمؤملا] ه هج بوزآلعالر (ل © ةرظن مهووزفي مهيل

 558....................... . [52:نونمؤملا] 4 نتاف مك انإو ةدمو همأ رْكََمأ يدنه ةزر »

 369............... [115:نونمؤملا] ه َةوُعَحم ال اتترمكتأو امنع مكتفتَع امتأرتبيَحَفأ »

 رونلا روس

 565 ,367 ,284 ,280 ............. [2:رونلا] هيدل ةتامامجتيردمك لكاوديجلَم لآو ةلا ط

 َلَعَلَت مرْحَر تارقم وأ نار الرآهخكتي ال ةيلاو ةرقم ول ةت الرخكتي اللا »
 312................................................................... [3:رونلا] ه َينموُملآ

 409.............. [4:رونلا] هه ةَدْلَج ينست رهوج ةتهش ةميرآي ايرتن يكمسلا دسيل >

 372..................................................... [4:رونلا] هئ يتَصَحسناَدسي تلو »

 443 ....................................................... [4:رونلا] هه هنبُش ةميزأيانأبرت مثا
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 ةينفلا تايالا نمرهف
 ةنهك مك رنيقتالردلج ينت رفونيتلت ةتهش ةميزايفأبرل مث يكصتشنا دشلاو ل

 ه ةين رع ةئارئ ارحتنم ةي رتبؤيذنت ةيقار( ةرثيتنآ ه كيتنأت انمآ
 439.......................................................................... [5 /4:رونلا]

 499....................................... [33:رونلا]ه مُكنَتاَع يلأ ونلا لامت نت مهاو

 4 يلأ ثاَدَع مهَبينزا نتف ممت نأ دورسأ َنَع وقلا . «
 454 ,141..................................................................... [63:رونلا]

 او قحلي الرةَمأمَرَح يلاست ةولثقي ار راع اهتيوقت عم ےوغتي ال ي س ص م
 227...................................... [68:ناقرفلا] ه اًماَمأَونَي لد لعفي نَمَو ترات

 ناقرفلا ذروس

 4 اليس لآمهزب ممألا مم نركيلوتبزا رئ ممَتستَدأبمتتآ»
 126.......................................................................... [44:ناقرفلا]

 327........................................... [48:ناقرفلا] ه اوه هام متلا نماَََأَ ل
 52 صس 2 2 هد صم 2 .2,2 م 4٨2 لم مم ,مإ , م , 22 مص ٨ ۔۔ ے ِ <

 الو قحلي اليةننأ مرح يلآ سنتلا ولتي الك رَحاءاكتي هآ عم كيوغتيال نيزلا

 524................................ [69 /68:ناقرفلا] ه امام َقَنَي كلد لعقَينَمَو تيت
 م

 ّنَحلاي لاذنا مرح ىلا سنتلا ةولثني الي رعاءاكتي هقآ عم يوغتميال ينلا
 م

 .ح . ۔ م م ؟ م ص

 هيدلو ةمقلاب ادصلا هل فعضي ( اماكأ وني كلد لعفي نمو تيي

 مهتاتيَس٥َتأ لدي كيتزأتاحيصالتص رمَعَر ماو بات م الإ ( اهن
 406.................................. [68-70:ناقرفلا] ه ايحت امومع نأ َناَكو تسح

 ءارعشلا ذروس
 373......................................... [63:ءارعشلا] ه ََمناَت رحبلا كاَصَتَي بيضآ نآل

 523........................................... [165:ءارعشلا] ه متلا م َناركَذلا ننآتآول
 م , وهم م وس 2 22 رم ؟ ؟ و ه ه ۔۔۔ ى ۔ہ؟م صم ه .2< حص

 © ةيزشسلآرم ةركبل لع (© نيبكلآ غزا هيت (ق)ةييتكلا ير يرتشت »
 145 ......................................٠ [2-195 :ءارعشلا ةروسا] : نيش يَرَعناَحلي

 لمنلا ذروس
420.................................................. [23:لمنلا] ه مع ل نم تيوأت»



 2 ةنرلا تايالا نمرهف
 420................................... [44:لمنلا] ه اهتتاسنعتتَتكَو َمَلةنبيَع هتأر اََلفل

 صصقلا روس
 415..................... [8:صصقلا]ئ يوط اؤاك اُهَرونُحَو نمو ونف تيو

 توبكنعلا ؤروس

 369......... [31:توبكنعلا] ؛هئ كيييك اراك امهتم َدرةَيرَتلاوذَم لمآ أوكيهمم انيل

 369................................................. [32:توبكنعلا]: الول اهبف كإ لاقل

 ه تيييتنآ نم تاك هتأرما الإ ةنمآو هنت اف نيرتعأ ثخت اولاتإ»

 369....................................................................... [32:توبكنعلا]

<: ..................................................201 

 649 ,263 [43:توبكنعلا] ههيب بوُميصنآ الإ اهنيتيامَو نيال اهرضت لتنألا كير )»

 451.................... [45:توبكنعلا] ه ركشنو ءاسحلا نيع كنت ةرتعلا كيل

 290...................................... [45:توبكنعلا]هم ركشلاو ءاحلا بيع كنت

 ه توشيَحنا مه كيتتزأ هاي اوزقك ليتبنأي ارثماء كيزكاتإل
 469....................................................................... [52:توبكنعلا]

 النتتلا نامقل ذروس

 396................................. [13:نامقل] ه هرظَع ملظل كلكلا ك هأب ل تارش الال

 468............................................. [13:نامقل] ه ميظع الظ ةلزقلا كيإ

 ذدجسلا ذروس
 416.............................................. [7:ةدجسلا] ه نيطني ننإلاَقلَع دنول

 بازحألا ذروس

 169.............................. [21:بازحألا] هه ةتَسَح ةوسأ هتلآ وشر ىف مكل ناكمل »

 نيو مهرمأ نم ةرين متك نوكي نأ امآ ةلورو هنلا ىق ادي ةتمؤُم الي نموم ناكام
 454................................. [36:بازحألا] » اًيِم الص َلَص دَمَفهلوُسرَوهَللأ ي

 350................... [42 /41:بازحألا] ه ايصو ةركَبهُحَيَسَو (©) بنكاركو هللآ اوركذاو»
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 آلا رهف 3

 ةدع نم ًمهتلَع مكلام هوشت نآ لتق نيرهوشتَلطَرث تنتموُملا متَحكَت ادإ

 421 ............................................................ [49:بازحألا] هم اَمَبوُدَنمَت

 ه ال .,يتب ؤي ةحكأاخكنت أ الو ق كوشت اوذزث نآ مت كاكامو
 345 ........................................................................ [53:بازحألا]

 « اًمهُشابادم مك دمأو رجلاو اندلا ةت مجتمل هلش هلا كوذقي يلاد ل
 469........................................................................ [57:بازحألا]

 َلَع هنأ بؤتبو تكرشسناو تيجيشنلاو تفتلاو نِدِمَتملاها بذعل ط

 246.................................... [73:بازحألا] ه تتمّوُمَلأو ينموملا

 ابس وس

 411 ,154..................... [28:ابس] ه اين يخ ںيَنل ةناكر كتلكأ ابو »

 رطاف ذروس
 184................................................... [18:رطاف]ه يرح دتو ةرزاو ززَتاَلَو

 سي روس
 352.............................................................. [71:سي] 4 ائيرب تَلِمَع 1 تلِمَعا

 تافاصلا ؤروس

 595............................................ [83:تافاصلا] ه رعيهتنإل ۔دنعيش نم تات

 ص هروس
 399................................... [21:ص] ه بارحملا ارت ذإ متنا اوب كت زَمَو

 نع َكِضيَق وهلا متاو يلي سالاب كحأق كلاف ةَميلَع كتلَحج اك :

 268.................................................................. [26:ص] ٤ هلا لييح
 607.......................................... [26:ص]ه هأ ليس نع كلتق يوهلا عت الو

 261................. [29:ص] ه بننلاارلزأ ركذتل ديكا امتتَل ةربم كتيذتنرآ بتك

 436........................ [74/73:ص] ه رسيلرآلإ (©) وغ روث مهل هَكينكملا دَجَف >

 352........................................... [75:ص] ه كدي تقَلَع امل َدَجنَت نأ َكَعَتَم َلَعَت م امل

 [83 /82:ص] ه يتنفنا مهنم ةتاعالي نل تيآ مهتيرتألفيزوت كلاق » 437.......
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 ةْنأشلا تايآلا نمرهغ

 رمزلا ذروس
 ....................................... ]21 :رمزل ] : بتلألآ ىلزأل يركز اتا ف إ

 ........................................ [23:رمزلا] : ح متم ابتك ثيرتلل َنَسَحَل ط
 م ه ےم

 .............................. [55:رمزلا] هم مكير ني مكتتيززنأ ام حسخلاوغيتاو ل

 =جج{”جج{”{ً [56:رمزلا] ه هلاج ىف تيك اَم لع رتحب

 رفاغ ذروس

 يذلل وضعو ۔هي دونمؤنَو مهبردم دوخَيَي هلوحتو رعلا دوللا
 -. [۔ ¡ع ؟ م ح م .رم ع < رس ه م م , ےص رم ر م و۔ے د هرو ے۔ ۔ .2 ر

 كلييس اوعبتاو اوب ات بذلل اًملِعَو همحز وش لك تعسو انبر اوئَم ا

 ........................................................... [7:رفاغ] ه مأَباَنَع مهتو
- 

 ................................................ [7:رفاغ] هابر انماع يلل دوعتسو
 م صم

 ........................ [28:رفاغ] ه ةني نكي ولام نييو لجر لاقو »

 ميكحت ليزنت ةوفلَع نم الو هند نتب نم ليوكلآديأي ال (ةؤيَع بتكل دترت
 ............................................................ [42 /41:تلصف] ه نيمك

 ...... [44:تلصفنا ه يرَعَو يمامهلا تيش الوت ارلاتل اييعانارذ هتلعجزلول
 ۔ صم م و 4

 ................................................ [46:تلصفن] 4 رييعلَل ملت كبر امو

 ...... [53:تلصف] ه نأ هنأ مهت تتييحمميشآفرناتآلااتيتاتهيرم »

 ىروشلا ذروس
 ........................................... [5:ىروشلا] ه ضرلا ىف نميل وَعَتَسَو

 .................................. [10:ىروشلا] ه هلا ل رةُمُكَحَف تم نم هيف تقلت

 358 ,352 ,338 .............. [11:ىروشلا] 4 يسبلا يمتلا ٥ ۔ويتمكرتنل»

 ................................................. [11:ىروشلا]ه ث ۔ويتمكرتلإل
 هب اَيَصَو امَو كلإ آاتَيَحَوأ ئزلار اون ۔هي ىَصَر ام نبِذلاَنت مكل حك مص و ےم ےس , صس صم س ۔ے<, ص ىرص ےن . 4 م 2 م ,ص ., ۔ ۔ 2 إ مص

 ٠ و ے ررم 4

 ...... [13:ىروشلا] ه ديف ارتم الو يذلا ارمأ نأ ميمر ىسومو مهتت

 ...... [51:ىروشلا] ه باج يآو نم وأ او اليل ةيكي نأ رتل ناكامو
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 ةيثاجلا هروس
 ................. [13:ةيناجلا] ه هن اميمج ينيكلا امبو توكلا يفاك ركلَرَحَسَ ل م

 .................................................. [16:ةيثاجلا] ه يمكحلا َلَع مهتلتو ل

 ................................. [29:ةيناجلا] ه ًهولمست ركم خينَتتتكاإ»

 فاقحألا ذروس
 ...... [3:فاقحألا] ه ىتم ملو يني اليآمهتتباَمَر تتألاو توملا قلعام ل ح

 ......................... [12:فاقحألا] ه ايع اانل ةرصم بتك ادنكو

 .................................... [25:فاقحألا] ه اهتررتأي مت لكرَتَدَت
4 

 لي نيج روس

 [19:دمح] چ تيلاو ةيييزلير كيئدلرتَتساو هت الي هتيل كتآرتعات »
 ................... [24:دمحم] ه آَهْئاَتَتأ بونف لع مأ كاملا دوُنَبنَتي الفأ ل

 .2 م
 ...................................... [30:دمحم] ه رقلا نحل يفرتهَتَقرتتَ ل ل

<< ...... 

 حتفلا ذروس
 ........................... [11:حتفلا] ه مهيو ف تل امت مهتت ةورثل

 ...... [17:حتفلا] ه زنهكلااهيمت نم ىرتت نمتَج هلدي هلوسرو هلا عطي نمو

 ................................................ [29:حتفلا] ه هلآ لومَردََحت »

 تارجحلا روس

 ................................. [6:تارجحلا] ه انبت انتيأؤياَك كءاج نيل
3 < 

 .......................... [9:تارجحلا] ي هللارتأ لي ةحفت يح ىمتت ىلا اوليتَم>

 ...... [12:تارجحلا] ه ةني زَقاَستب كزنك اونتجتاونما تيلاي

 ........................ [13:تارجحلا] ه قدأوركت ني ركتقلَعاَتي سالا اهئاتي ل

 .............................! [13:تارجحلا] ه مكَتنأَادنعَرْكَمَرَحت ةيط
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 ...... [25:فاقحألا] ه نكنم الإ جري ا اوخستات»

  

 



 ةننآلا تايآلا نمرهف

 ن ذروس
 686............................................. [40:ق] ه دوُجّنلاَرَبَدَأَو هحَيَسَص لتلا نمو

 تايراذلا روس

 352 ,289 ,115 ................... [56:تايراذلا] ه نوثبتي الي ينإلاو نق تفَلَعاَمَر

 روطلا ذروس
 686............................................ [49:روطلا] ه مجلا ربد هت لتلاديَر ل

 مجنلا ذروس
 607......... [23:مجنلا] ه كفا مريَت نت مهةاجتتلر ششنآلاىرمت امو متلا الإ دوعتي نيل

 568....................................................... [4:مجنلا] ه ويو الإ َرُه ن !

 رمقلا ذروس

 ...... ...... [14:رمقلا] هرك تاكنل هتزجاينتأي ىرتل
 نمحرلا ذروس

 -1:نمحرلا] ه ايلآ ةَتع(ت)ةسنإلا تع( ةازفلا ملع( ن ال

 ................................................ [3:ديدحلا] 4 ُملَع ءىش لكب وهو

 .......................................... [23:ديدحلا] هم مُكَتاَكاَم لع ازماتالنكن «
 ةلداجملا ذروس

 ......................................... [3:ةلداجملا] 4 امآمَتَينأ لتق ق نمق ريعت

 ......................... :ةلداجملا] ه نيكب -ح راًتصمم ن نر . رهش مايص .ب دي مل نع نمف

 ًَكلَد نم قدأ الي مهئشداسومه الإ ن اورتشاو وهالإ ة ةَتدَت رتت نم ثوگييام

 ........................................ [7:ةلداجملا] ن واكام ارهم وهالا رثكألو

 ................................ [8:ةلداجما]هب لوقت امي ةَتأاتبَِعيالوَل مضنأ ف ةولوقَيَو

 اواكزتو ةلوشَرَو هنآ ةاح نم كوثآوث رخآلا مويلاو هلاي ےروتمقي اموق دجتال 1

 ( .و۔ ء .؟ ؟ . 4

 كيت أ مهتريِضَعَوأ مهناوخإ و !امه هةاكباو مه ءاكاء
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 ةينآلا تايآلا نمرهف :
 `3 رشحلا روس

 649 ,261 ,141 ,127 ............................. [2:رشحلا] ه رصبأ لفأ اديت ل
 290 ,280.................................... [7:رشحلا] ه مكني يننكل نيب ةلودنركيالك»
 205........................... [7:رشحلا] ه اوهنأ هَنَ مكهت ودش لوتلا رك داعاو

 4 باتيلآذيمع هت ةنأ اشناو اوهتنات هنع مككمتامو ةردخم لونلا مكنتاعآبو )» طم و ور ء وم هم وم رمرم و ج ه

 474 .131 ,140 .............. [7:رشحلا] ه اوهتنا ةنع مككمتامو ةوشن لوتلا مكنتاءآمبر »

 317.................................................. [7:رشحلا] ه رسلا لؤأتي اديت

 263 .......................... [21:رشحلا] 4 كرزكنتب ملعل رياًلامبرَست لتكلا تنترإل
 ةنحتمملا ذروس

 183.................. [10:ةنحتمملا]ه تكلا يهشت الك تمز َمهومتملَع ةرق ةنتاب ملعأ ةنآو

 ًةهوسنلَع نزت ةهنكيإي ملأ هنآ مهتت رجن ثتمؤنلا :تع اديارتما يدلام >
 112............................................ [10:ةنحتمملا]ه نكنل شوت ال نتمم

 ةعمجلا ذروس
 241.................... [9:ةعمجلا] ه ةعمجلا رزب نم ةلَصلل كو ادإ اوثماَء يلا امئأيط

 [ي
 اورََو هللا ركو ر اوَعساق ةعمجلا رزت ني ةكسلل كر ادإ ارثماَء نلآ اهئأَي

 368.................................................................... [9:ةعمجلا] ه عتملا
 وم م ے

 481........ [9:ةعمجلا] ه تلآ اندو هقلاركذ قي اوعساق ةعمجلا رزت نم ةزَسلل كو ادإ

 458................................ [10:ةعمجلا] ههضتَلا يفاوزفتنات ةزكَصلآ بيش ادإَق ل

 نباغتلا ذروس
 564................................................... [16:نباغتلا] ه عَعطَتسَأاَم هتلااونتناَ «

 قالطلا ذروس

 445 ,443 ,440 ................................. [2:قالطلا] ه كنت لدع تود اوثهتآتإ

 535 ,534........................... [4:قالطلا] ه َنُمَتَح َنَعَسَي نأ َنُملمَل لامكلا ثكذأك»

 390......................................... [4:قالطلا] ه رهشا ةَئدلَت تند رشبترآ نالل
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 ةينلا تايآلا نمرهغ
 2 م

 رضي ك ىتتاو رهنل ةكن َنهَْديَق ثنترازيركيان نم ِضيتلادم نيتلاو
 .................................. [4:قالطلا] ه ةملح َرعَسَي نأ نهل لامحلا تلوأ

 ............................ [6:قالطلا] هَنهَتَحَرَعَسَي يح ةمتع ارففنأق لتحأ كنول

 ........................................... [6:قالطلا]هَةُهَوْجأ نهاك رك مضنأ تيقل
 ,132....................................... [7:قالطلا] اهتاءآمالراكتتاتا كنال

 ................................................ [12:قالطلا] هدق ,نت للع ةادأل

 ميرحتلا ذروس
 ...... [4:ميرحتلا] ه ةنتوَمَوه هَنآَنَك وع ارهم نيراكبولفتتَس ملال ابونكنيإ»

 كلملا روس

 ................................. [10:كلملا] هريمَلآيضتفاكاملقنترآ غمتتاتكولاولاتو )»

 ةقاحلا روس

 ركنماتقق) ترتآةنم املق مث( نيمتل ةنياذتتل(ث) يرقكلاتتباتع قن رر)»

 ................................................. [44-47:ةقاحلا] هزجح هنع َأنَي

 رثدملا ذروس

 اًنُكَو (ل تيكتا مين كرتو( بلصلا تي فت رت ارلا ن رقم ف زرككتمام »

 ......! [42-47:رثدملا] هه نبتتلا انتايح () نيتلآ روي ثزكناتك (ل ييبآخت عت شوت

 ةمايقلا ذروس

 ....................................................! [18:ةمايقلا] ههشتاهرف عأ هتأرق ادك >

 .............................. [18:ةمايقلا] ه شتاباَتَع ةمث ((لشنامرف عاق هتآرق اديق >

 ,132 ,115 ................................ [36:ةمايقلا] هه ىتش تبنأ نتنالائََمأ»

 ناسنإلا ذروس
 ....................................................... [9:ناسنإلا] ههلا نولركنيلئانإ»

 تاعزانلا ذروس

 ............................................. [26:تاعزانلا] هه حتي نمل رتيل كلت ف دإ

 سبع ذروس
 ............................................ [2/1:سبع] ه نقلا نأ( لتر ربع »
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 ةنرقلا تايآلا نمرهغ

 ةيشافلا ذروس
 127.................................... [17:ةيشاغلا] ه تَتيْغ تيك يإلا ل دوزي المأ

 رجفلا ذروس
 419 ,350..................................... [22:رجفلا] هاًَصاَمَص كلملاو كير اجو

 سمشلا روس
 620................................................... [8:سمشلا] چاهنَوتَتراَمَرْوج اهت »

 ةنيبلا ذروس
 635............................... [5:ةنيبلا] ه ةتح نلأ هل نيت هلل اودنع ا اويأ امو
 293....................................................... [6:ةنيبلا] ه ةَمرتلاْذَت مه كتؤأول ص م رمح

 ةلزلزلا ذروس
 275.................................. [7:ةلزلزلا] 4 ,هرك ر رد لاكيم لعَتَي نش

 رثوكلا ذروس
 350...................................................... [2:رثوكلا] ه رحاو كيرإ لصت »

 450 ,349............................................ [1:صالخإلا] ه دح ةاره زف

 4[.........352 /3:صالخإلا] ه ةحارل كت متو ( دكوي متت دي مت »
 ص

00000 «” 
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 ةوبنلا ثيداحألا نمرهف

 ةيوبنل ا ث داحلا سرهف

 ...................................... "قازرلا طبسابلا رضباقلا ُرُعَسُمْلا وه هللا نإ »

 ................................................................... "اعبس هولسغاف"»

 ............................................................ !ةعامج امهقوف امف نانثا»

 الجر نيعبرأ مهددع لامكو ةباحصلا عم افصلا دنع تيب يف هف ينلا عامتجا»

 ....................................................................... رمع مالسإب

 ............................................................... اولآ الو ييار دهتجا»

 ...................... !لاحطلاو دبكلاو ،دارجلاو كمسلا ،نامدو ناتتيم انل تلحأا»

 ......................................................... !تاهبشلاب دودحلا اوؤردإ»

 ......... !دحاو رجأ هلف اطخاف دهتجا اذإو ،نارجا هلف باصاف مكاحلا دهتجا اذإ

 ............................................... !يلصو يلستغاف ةضيحلا تربدأ اذإ»

 ........................................... !متعطتسا ام هنم اوتأف ءيشب مكترمأ اذإ"

 ........................................... !متعطتسا ام هنم اوتأف ءيشب مكترمأ اذإ»

 .......................................... !متعطتسا ام اهنم اوتاف ءيشب مكترمأ اذإ"
 .................................................. ؟اميقأو انذأف ةالصلا ترضح اذإ"

 .................................................... !اميقأو اندأف ةالصلا ترضح اذإ»

 ............................. «مكربكأ مكمؤيلو مكدحأ نذؤيلف ةالصلا ترضح اذإ"

 امو اهوقلاف ادماج ناك نإو ،هوقيراف ابئاذ ناك نإف نمسلا يف ةرافلا تتام اذإ»

 ............................................................................ !اهلوح

 ..................................................... !كدلج هئسمأف ءاملا تدجو اذإ»

 :لاق "معن :تلاق ؟هنع ةيضاق تنكأ ،هتيضقف ني كيبأ ىلع ناك ول تيأرأ"

 .................................................................... !كلذك كلذف

 .........................................٠ «متيدتها متيدتقا مهياب موجنلاك يباحصا»

 ...... لسالسلا تاذ ةوزغ يف ةبانجلل همميت ىلع صاعلا نب ورمع ة يبلا رارقإ"

 ................................... !ىقح الإ هنم جرخ ام هديب يسفن يذلاوف بتكا»

 .......................... مارح ريطلا نم بلخ يذو عابسلا نم بان يذ لك لكا»

 .......................................٠ .. .رمتلاب رمتلاو ريعشلاب ريعشلاو ربلاب ربلا»
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 ث د ذ ١ سرهف 3

 569............................. مجرلا بيثلاب بيثلاو إماع بيرغتو ةئام دلج ركبلاب ركبلا
 202................................................ مداخلاو ةبادلاو رادلا يف ،ةثالث يف مؤشلا»
 318.............................. ؛نينس رشع ىلإ ولو ،ءاملا دجت مل ام كيفكي بيطلا ديعصلا
 424 .............................. ؛رثكيلف ءاش نمو للقيلف ءاش نمف عوضوم ريخ ةالصلا»

 414............................. ؛رثكێلف ءاش نمو ،للقيلف ءاش نمف عوضوم ريخ ةالصلا»

 124......................................... !لطابلاو قحلا نيب هب زيمي بلقلا يف رون لقعلا»

 157....... 'ليواتو هل ريسفت ملعلا نم هدعب امو ،ليزنتلاو لصألا وهو نآرقلا هلك ملعلا»

 146............................................ رفك دقف اذه ريغ لاق نم ،ةللأ مالك نآرقلا»
 310....................................... هذخا اهل حاباو ةقفنلا يف ةارملا قح تبلا ة يبلا»
 تباصأ دق نوكي نأ ىسع امم اطايتحا هيدي لسغب همون نم ظقيتسملا ةتف يبلا"

 643 .......................................................................... همون ءانثأ هذي

 337.............................. 'هلكا نلا لحا ماعط نم مكدحأ اضوتي ال» :لاق ه يبلا»
 نم انإ يف برتش نم ملَسَو هيلع هللا ىلص هلا لوسر لاق تلاق ةملس مأ»

 303.................................. 'مْئهَج ني ازائ هنطب يف رجْرَجُي امإف ةضف وأ وبَحذ
 113.............................................................. 'اهؤاكوو اهُصاقع اهثرامأ»
 523 ......................... عورفلاب مهرما امك ،ديحوتلاب مهرفك لاح اشيرق ك يبلا رمأ»
 609................................................................. مايصلاب سانلا يبلا رمأ»
 مهءامد يئم اوُعنَم اهولاق اذإف ةللا الإ هلإ ال اولوقَي ىئح سالا لتاقأ نأ تزيأ»

 359.............................................. هللا ىلَع ْمُهْباَسِحَو اَهقَحب الإ ْمُهَلاَوْماَو
 305........................................................ اهعيب مَرح اهبرش مَرح يذلا نإ»

 عمسي ىتح نفرصني الف ‘تثدحأ تثدحا :لوقيف مكدحأ يتايل ناطيشلا نإ»

 613..................................................................... !احير دجي وأ اتوص

 490...................... ارتولا يه ؛معنلا رُمُح نم مكل ريخ ةسداس ةالص مكداز هللا نإ»

 569.............................................................. اليبس نهل لعج دق هنلا نآ»
 340............................. 'هيلع للا مسا ركذي مل نمل ءوضو ال» :لاق هنأ كس يبنلا نا»
 يف هرازإ ايخرم رخآلاو هدوجس يف رقني امهدحا نيلجر ىأر ه يبلا نا»

 رخآلاهو .هليذ بحس يذلا وهو .هيل لأ رظني ال امهدحا» :لاقف ضرألا
 481........................................... هدوجس يف رقني يذلا وهو .اهل ةلل رفغي ال
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 ونل ١ ٹيد ذل سرهف

 ...................................... 'لالض ىلع ىتما عمتجت ال» :لاق ةث يبلا نا»
 :سابع نيا لاق .هضبقي ىتح هعبي الف اماعط ىرتشا نم» :لاق ة يبلا نأ»

 ........................................................... !هلثم ءيش لك بسحأو

 نآرقلا مكح لبقتسيف هفالخب نآرقلا لزنيف ةلأسملا يف يضقي ناك ةخ يبلا نا»

 .................................................................. هءاضق ضقني الو

 ..........۔.......................... ةكمب ناك نيح ةاكزلاب رمأ مالسلا هيلع يبلا نإ»

 هسأرو حبصلا ةالص ىلإ يدنع نم جرخي مث ةبانجلا نم لستغي ناك يبلا نأ»

 ...................................................... 'امئاص حبصي مث ،ءاملاب رطقي

 ءاهلجاو اهقزر يفوتست ىتح تومت نل اسفن نأ يعور يف ثفن سدقلا حور نإ
 ..................................................... 'بلطلا يف اولمجاو ةلأ اوقتاف

 ................................................................. الغشل ةالصلا ف نإ».

 .......... ؛دعبأ كلذ نم تنك تبذك تنك نإو ،اهنم تبصأ امف تقدص تنك نإ"

 ............................................................... !ىسوم يخاب ىلوأ انأ»

 مه نإف ،ةللأ الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ مهعداف باتكلا لها نم اموق يتات كنإ»
 ....................................... «...مهيلع ضرتفا هللا نا مهملعاف كوباجا

 ز

 امف .ةلل باتك ىلع هوضرعاف يبع مكءاج امف 6يدعب نم نوفلتختس مكنإ"

 ................................................. ينع سيلف هفلاخ امو ينعف هقفاو

 ...................................... ىون ام ئرما لكل امنإو تاينلاب لامعألا امنإ"
 ..................................... !ىون ام ئرما لكل امنإو تاينلاب لامعألا امنإ»

 نم هتّجْحب حلا نوكي نأ ْمُكَضْعب لعلو 6يَلِإ نوُمصتخئ مكئإَو تثب انأ امل
 لق ايش هبيخأ قَح ني هل تضق نَمَق .عَمْسأ ام وخن ىلع هل يضفاق ؛ضخب
 ............................................. رانلا نم ةعطق هل عطقأ املف ؛ذخاب

 ................................................................... !اذكه كيفكي امنإ"

 ............................................. اديب ادي ناك اميف ابر الو» :لاق ة هنأ»

 .......................................................... عيب يف نيطرش نع ىهن هنآ»

 .............. ءوضولا نهيلع ثالثو ،لجعتسا نمل ناتنثاو ،هؤام لق نمل ةدحاو هنأ»

 ............................................... 'تافاوطلاو مكيلع نيفاوطلا نم اهنإ"

 ................................................... مهيلعو مهل قدصلا نوَرحتي مهنإ»
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 ............................. !لطاب اهحاكنف اهيلو ريغب اهسفن تحكنأ ةأرما اميأ»

 ........................................................ ارهط دقف غيذ بامهإ اميأ»

 ........................................................ رهط دقف غبد باهإ اميأ»

 ...................................................... ادوسألاو رحأآلا ىلإ تثعب»

 .............................. 'رمخلا ةقارإو ريزنخلا لتقو بيلصلا رسكب تثعب
 مث دَهَتجاَف مكح اذإو ناَرْجأ هلف باصأ مم دَهَتجاف ُمِكاَحْلا مَكَح ادإ» :هلوقب»

 ......................... ةدابعو محل ادوجس تسيل ةيبوبرلا هذه نأ ةق يبل ١ نيب (

 .................................................. !كدعب ادحأ عئزبحت الو كئزبت»

 ...................... امهباحصأ نع مثإلا عفر يف نايسنلاو اطخلا ةه ينلا عج»

 ........................................................ 'اوجحت ال نأ لبق اوجح ٠

 .................................. 'هيلع موق دبع يف هل اصقش قتعأ نمه ثيدح

 :هل ليق ارذع نم الإ هل ةالص الف بجُي ملف ءادنلا عمس نم» ة يبنلا ثيدح»

 ............................... ؛ضرم وأ فوخ :لاق ؟هرذع امو ةللا لوسراي
 .... داهتجالا يف باوصلاو اطخلا دوجوب هيف حرص يذلا هنه ةلإ لوسر ثيدح»

 لوُسَر تعمس لاق صاعلا نب ورَمَع نب ه : هللادبَع ! نغ :ه ةلا لوسر ثيدح»

 نم هعزتني اعازيلا ملعلا ضبق آل هللا ذإ نلوقي ملسو ء هَلَع هللا ىلص هللا
 سانلا ةخئا اًملاَع قبي 1 اذإ ىئح و ءاَمَلْعْلا ضْقب ملعلا ضيقي نكلو دابعلا

 ........................ اولضأو اوُلَضَق ملع رب رێغب اوَتفأَق اولثُسَق الاج اسور

 .............................. 'عيمجلا ىلع يمكحك مكنم دحاولا ىلع يمكح»

 ................................................... الصف ةالصلا كتكردأ امثيح»

 ........................................................... ' مككسانم ينع اوذخ»

 .......... بلقلا وأ ناسللا وأ ديلاب ه لوسرلا اهنيب دق يهنلاو رمأل ١ تاجرد»

 ............................... اهيف نيبفيحئ تنك يتلا مايآلا رذق ةالصلا يع»
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 73 ةوُنل ا ثيد ذ ا س 9

 ىتح مئانلاو ،قيفي ىتح نونجملاو ،ملتحي ىتح يبصلا ‘ثالث نع ملقلا عفر»
 420............................................................................... ! ظقيتسي

 509................................................................ «...ثالث نع ملقلا عفر»
 520 ,512............................. 'هيلع اوهركاتسا امو نايسنلاو اطخلا يتمأ نع عفز»

 47......................................................... !...نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع عفرا

 382......................... ؛لسفغلا بجو دقف ناناتخلا ىقتلا اذإه ثيدح هنن ةشئاع تور

 زخ هنل لوسر نأ ( س ابع نب ١ نع ديز نب رب اج نع ة ليبع يبا نع عيبرل ١ ىور ,

 جحلا نع فلخت نم ىلع ركنأ الو .هترجه نم ججح رشع دعب الإ جحي مل

 496............................................................................... 'هتمأ نم

 537......................... ............................... ميلستلا دعب دجس هنأ اضيأ يوُر»

 537............................... ميلستلا لبق دجسف هتالص يف اهس هنأ هخ ىبنلا نع يوز»

 382.......... «(هتقدص اولبقاف مكيلع اهب ةنأ قدصت ةقدص) لاقف زه ةلل لوسر تلاأس»

 الو مقافت يذب سيل اثيضم هومتيارف ثيدح مكءاج اذإف "يدعب نوفلتختس»

 203................................... ينع سيلف كلذ ريغ هومتيأر اذإو يتعف ،توافت

 203 ................. ىلاعت ةلأ باتك ىلع هوضرعاف ىنع مكءاج امف ؤيدعب نم نوفلتختسا
 639....................................................... راعتسملا سيتلاب هقف لوسرلا هامس
 490........................................................... ةساجن لك نم ءاجنتسالا رس»
 490.............................................. قاشنتسالاو ةضمضملا خ هللا لوسر رس»

 692.........:............................................. هركذ لج ةللا رماب هباحصا رواش»

 538............................................................. !امئاق مزمز ءام نم برشا"

 169............................................................. ؛يڵَصا ينومتيأر امك اولص»
 536................................. «كترمعو كجح نع كيفكي كيعسو تيبلاب كفاوط»

 405 ............................................................ !هيخأ لام ظفح نمؤملا ىلع»

 125......................................................................... ادهع نُمحرلاب

 مكايإو ،ذجاونلاب اهيلع اوضع ،يدعب نم نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلع»

 587 .................................................................. '...رومألا تاثدحمو
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 هنول ١ ثيد ئذ ١ سره 3

 ............ 'مكنم تنعلا ىشخي نمل الإ ةمألا حاكن لجي ال» :لاق هنأ سابع نبا نع»
 دبع ةملس وبأو انأ تفلتخا :لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبا نع»

 اهتدع :تلقن :لاق .لايلب اهجوز ةافو دعب تعضو نإ لماحلا ةأرملا يف نمحرلا

 .لئسن ةريره وبأ ءاجف .تلح تعضو اذإ :ةملس وبا لاقف .نيلجألا رخآ
 نع اهلاسف .ةملس مأ ىلإ سابع نبا ىلوم اينَّرُك انثعبف \ةملس يبأ عم انا :لاقف
 كلذ تركذف ،لايلب اهجوز ةافو دعب ةيملسألا ةعيبُس تدلو :تلاقف كلذ

 ......ي ................................ 'تلح دق لاقف ة ةلا لوسرل
 نوماني :حم هلأ لوسر باحصا ناك :لاق ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع»

 مهدهاشي ة يبلاو ،نوؤضوتي الو نولصي مث "مهسوؤر قفخت ىتح اسولج
 ........................................ ءوضولا ةداعإب مهرمأي الو ةلاحلا كلت ىلع

 نجلا ةليل دوعسم نب هللا دبع نع ىوري :لاق ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع»

 :نولوقي ةباحصلا نم ةلمج تعمس دق ؤذيبنلاب اضوتي نأ هل ةق ىنلا ةزاجإ يف

 ....... بيغلاب ملعأ هللاو ؤبذك هنع عفر يذلاو ،ةليللا كلت دوعسم نبا رضح ام

 ..................... ءاسنلا نم هل يلو ال نم يلو ناطلسلا» :لاق هنأ خ يبلا نع»

 ........................ !اهتراهط تضقتنا اهجرف ةأرملا تسم اذإ" :لاق ة يبنلا نع»

 ................................... 'ارطفم حبصأ ابنج حبصأ نم١ :لاق خف يبلا نع»

 ؟مئاص وهو ةدحاو ةفحلم يف هتجوز لجرلا رشابيأ :ةشئاع لأس» هنأ رباج نع»

 ناك ذه يبلا نإ :تلاقف ؟هلعفي هنه هللأ ين نكي ملا :رباج اهل لاقف .ال :تلاقف
 .................................................................. ) مكنم هبر ل كلمأ

 ام سجني ال مد هل سيل امم ههبشي امو بابذل ١ نأ ل دي ١ ذهو » :ديز نب رب اج نع ,

 ............................................................................ اهيف عقو

 دحا يف نإف ،هولقماف مكدحا ءانإ يف بابذلا عقو اذإ" :لاق هقف ةللا لوسر نع»

 ..................... 'ءاودلا رخؤيو ءادلا مدقي هنإو .ءافش رخآلا يفو ءاد هيحانج

 .................... تلمدناف ةجش هتباصأ الجر اوتفأ موق ىلع ةزه لوسرلا بضغ»

 ........................................................ 'هدي تتاب نيأ يردي ال هنإف»

 ............................................................ 'ءاضقلاب قحأ ةنأ نيدف»

 ........................................................... 'ىضقُي نأ قحأ هنلا نيدف»

 ...................... اةعقرا ةعبس قوف نم ةلل مكحب مهيف تمكح دقل» :ةه لاقف»
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 ةنول اٹيد ذلا سرهف

 .نتتخاو ىلصو بات نإف ،امهب نيدي مل اذإ ،باتتسي هنإف ناتخلاو رتولا كرت نمف»
 ............................... 'هيلع ىلص ال رفاك وهو ،امهب ندي مل اذإ لتف الإو

 ....................................... 'لاحرلا يف ةالصلاف "لاعنلا تلتبا اذإ» :لاق»

 ................. 'لاؤسلا َئعلا ءافش امنإف ،اوملعي مل ذإ اولأس اله هللا مهلتق هولتق»

 ................................... اقرع مد هنإ» :ةضاحتسالا مد نع ه ينلا لوق»

 مكدحأ لحتسي ميف ؛ةرمثلا ةلأ عنم نإ تيارا» :ثيدحلا رخآ يف هف ىبلا لوق»
 ........................................................................ !؟هيخأ لام

 ........................................................... 'اهقجب الإ» :هق يبلا لوق»

 ....................................... ةمايقلا موي ىلإ ضام داهجلا :افق يبلا لوق»

 ........................ !اروهط اهبارتو ادجسم ضرألا يل تلعج :ةق يبلا لوق»

 ................................................ !روهطب الإ ةالص ال» :ق يبلا لوق»

 ........................................ !باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال» :هنف ىبنلا لوق»

 ..................... 'هنم أضوتي مث دكارلا ءاملا يف مكدحا َنلوبي ال» :ك يبلا لوق»
 بخشت مهجادوأو نورشجي مهنإف مهمولكب مهولمز» :ءادهشلا يف انث هلوق»

 ............................................................................ [«...امد

 ...................... «؟كترمأ ذإ سانلاب يلصت نأ كعنم ام» :ركب يبأل هقف هلوق»
 .................................. 'متتش فيك اوعيبف ناسنجلا فلتخا اذإ» :ة هلوق»

 ........................................................... شارفلل دلولا» :ةق هلوق»

 ......................................................... 'ءاملا نم ءاملا امنإ» :هق هلوق»

 ..................................................... 'قتعأ نمل ءالولا امنإ» :ةق هلوق»

 ........................................ 'رظنلا لجأل ناذئتسالا لعج امنإ» :ة هلوق»

 .................... !نذإ الف :لاق إمعن :اولاق ؟فج اذإ بطرلا صقنيا» :ةق هلوق»
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 ثيداحأل ١ س ,

 ..................................... !ادعاصف رانيد عبر ين ديلا عطقئ» :ةه هلوق»

 ........................................ !نايسنلاو أطخلا تمأ نع عفر» :هخ هلوق»
 ........................................................ 'ةاكز منغلا يف» :ة هلوق»

 ................................................. !ةاكز منغلا ةمئاس ين» :ةخ هلوق»
 ............................................. !ايبص الو ةأرما اولتقت ال» :ةث هلوقا

 .......................................... 'باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال» :ة هلوق»
 ............................. ارجفلا لبق مايصلا عمجي نمل مايص ال» :ة هلوق»

 ................................. اهيلع موق دبع ف هل اصقش قتعأ نم» :ز هلوق »

 ................... 'ءاكولا قلطتسا نانيعلا تمان اذإف 5هسلا ءاكو نانيعلا» :هلوق»

 ................................................. !مكيلع نيفاوطلا نم اهنإ" :هلوق»

 .................................................. 'رهط دقف غبذ باهإ اميأ» :هلوق»

 ............................................ ادجسملا يف الإ دجسملا راجل ةالص ال» :هلوق»

 ................................................ اةنيبو قادصو يلوب الإ حاكن اله :هلوق»

 .................................... امهس لجارللو نيمهس سرافلل ة هئاطعإك»

 الو نآرقلا مكح لبقتسيف ،اهفالخجب نآرقلا لزنيف ،ةيضقلاب يضقي ه يبنلا ناك»

 ........................................ !نابضغ وهو يضاقلا يضقي ال» :هلوقك»

 ... ................................ ؛لتاقلا ةللا دبع نكت الو لوتقملا لفأ دبع نك»
 ........................................... اهوروزف الأ روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك»

 ........................................................ لالض ىلع يتمأ عمتبت اله

 ...................................................... 'لالض ىلع ىتمأ عمتجت اله

 ةللا رماي ىتح مهاوان نم مهرضي ال نيرهاظ قحلا ىلع يتمأ نم ةفئاط لازت ال»
 ....................................................... اروهط ريغب ةالص لبقئ اله
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 ةوُنل ا ثيد ذل ا س 9

 ؛سمشلا علطت ىتح حبصلا دعبو سمشلا برغت ىتح رصعلا دعب ةالص ال»

 علطت ىتح حبصل ا دعب ةالص الو . سمشل ا برغت ىتح رصعلا دعب ةالص ال»

 ..................................................................... !سمشلا

 علطت ىتح رجفلا دعب ةالص الو &سمشلا بيغت ىتح رصعلا دعب ةالص ال»
 ..................................................................... ؛سمشلا

 ......................................... !دجسملا يف الإ دجسملا راجل ةالص ال»

 ,520 ,518 ,509 ,465 ,445 ,425 ,424 ... «رجفلا لبق مايصلا عمجي مل نمل مايص ال»
686 ,668 ,642 ,635 ,607 ,571 ,547 ,9 

 مأ تركذ تبذك مأ تقدصأ يردن ال ةأرما لوقل انيبن ةنسو انبر باتك عدن اله

 ............................................ 'هلكأ هنا لحأ ماعط نم أضوتي ال»

 ................................... !ةظيرق يقب يف الإ رصعلا مكدحأ نيلصي ال»

 .................................................... !هدهع يف دهع وذ لتقي ال»

 .............................................. !نابضغ وهو يضاقلا يضقي اله

 .................................................... !باتكلا ةحتافب الإ ةالصال»

 .................................................... !دجسملا يف الإ دجسملا راجل ةالصال»

 هنإف ©نآرقلا ماب الإ اولعفت ال :لاق لجأ :انلق ؟مكمامإ فلخ نوؤرقت مكلعل»

2 ]  



 هنوبنل ١ ٹ د ذل ١ سرهف 3

 469 ............................................................ اةصمنتملاو ةصمانلا نلا نعل»

 902 ............................................... ةثالث يف مؤشلا نإ :لوقت دوهيلا ةللا نعل»

 اهريصمو اهرصعو اَهَعاَمَو اَهعِئابو اَهَياَسَو اهبراَشَو َرْمْحلا ةللا َنَعْل»
 469 ............................................................. ههلإ ةلوُمْحَمْلاَو اَهَلماَحَو

 اوميقيو للا الإ هلإال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نا ترما» :ةا لوسرلا لوقل»
 245 ......... !اهقحب الإ مهلاومأو مهءامد ىنم اوعنم كلذ اولعف اذإف ،ةاكزلا اوتؤيو ةالصلا

 ال :تلاقن .عفاش انأ امنإ ءال :لاقف ؟كرمابا مةَللا لوسراي :تلاقف .هيتعجار ولد
 454........................................................................... 'هب يل ةجاح

 465 ................................................................... 'تبجول معن تلق ول»

 455.............................. 'ةالص لك دنع كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع قشا نأ الول»

 543 ..................................................... 'ةقدص قاوأ ةسمخ نود اميف سيل»
 470...................... !ةيلهاجلا ىوعدب اعدو بويجلا قشو دودخلا برض نم انم سيل»

 215....................................................................... انشغ نم انم سيلا
 125........................ !ىدر نع هدريو ىده ىللإ هيدهي لقع لثم ناسنإلا بستكا ام»

 .ىدر نع هدري وا ىده ىلإ هبحاص يدهي ملع لضف لثم بستكم بستكا ام»
 125..................................................... هلقع ميقتسي ىتح هنيد ماقتسا الو

 هللأ دنع وهف ائيس نوملسملا هآر امو.نسح ةللا دنع وهف انسح نوملسملا هآر ام»
 606................................................................................... ءيس

 228 ................................................... لالض ىلع يتما عمجيل ةلأ ناك ام»
 426.................................................................... '؟نآرقلا عزانأ يل ام»
 506........................................................................ ؛ملظ ىنغلا لطم»
 687 ......................................................... !اهرب يف ةارما ىئأ نَم نوُعْلَم»

 كردأ نمو ©رصعلا كردأ دقف سمشلا برغت نأ لبق رصعلا نم ةعكر كردأ نم»

 464 ............................ 'حبصلا كردأ دقف سمشلا علطت نأ لبق رصعلا نم ةعكر

 نإو اهكسما ءاش نإ ،مايأ ةثالث ىلإ رظنلاو رايخلاب وهف ةلفحم ةاش ىرتشا نم»

 386............................................................. ارمم نم اعاصو اهدر ءاش

 161 ........................... !يناصع دقف يرمأ ىصع نمو .ينعاطأ دقف يرمأ عاطأ نم»

    



 ةنول ا ٹد اذ سرهف

 ضرألا ىلإ ءامسلا نم عقو نمك ناك ملع ريغب ايؤر رسف وأ ةلأسم ىتفأ نم»
 ...................................... «قحلا باصأ هنأ ولو ،هل رعق ال ارئب فداصف

 ....................................................... 'هل هانمزلا هسفنل ائيش مزلا نم»

 ................................................................ هولتقاف هنيد لدب نم»

 ...... هر وا هلبق ،هلك ةلأ رما هغلب دقف ةلأ باتك نم ةيآ هغلب نم»
 ......... !ةمايقلا موي ىلإ ةجحلا هيلع تماقو "ةراذنلا هتقحل دقف نآرقلا اذه هغلب نم»

 ...................................... ةعامجلا مزيلف ةنجلا ةحوبجب نكسي نأ هرس نم»

 ةنس نس نمو ةم ايقل ١ موي لإ اهب لمع نم رجأو اهرجأ هلف ةنسح ةنس نس نم (

 .................................................... ةءارق هل هتءارقف مامإ هل ناك نم»

 .............................................. رانلا اوبتيلف ادمعتم ئلع بذك نم»
 ... ................................ رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم ئلع بذك نم»
 ...................................... 'اهركذ اذإ اهلصُيلف اهيسن وأ ةالص نع مان نم»

 ...................................... !اهركذ ىتم اهتقوف اهيسن وأ ةالص نع مان نم»

 ....................................... !ةقدص هانكرتام ،ثرون ال ءايبنألا رشاعم نحن»

 .......................... سمشلا عولط لبق اوعيابتي نأ قاوسألا لهأ ة يبنلا ىهن»

 ...................... هيخأ ةبطخ ىلع بطخي وأ ،هيخأ عيب ىلع لجرلا عيبي نأ ىهن»

 ............................ رمتب بيبز وأ كرسبب بيبز وأ ،رمتب رسبلا طلخي نأ ىهن»

 ءدبو .()ةهاعلا نم اهيلع نمؤيو اهحالص ودبي نأ لبق ةرمثلا عيب نع ىهن»

 .......................................................... اهئرمحو اهئرفص اهحالص

 ...................................................... لثمب الثم الإ ماعطلا عيب نع ىهن"

 



 ثيداحألا نيرهف
 ............................................. رجفلا دعبو رصعلا لعب ةالص نع ىهنا

 ............ كشلا مويو .قيرشتلا ماياو ،نيديعلا :ةنسلا نم مايا ةتس موص نع ىهن»

 ........ درقلا دوعقو ٥بلمللا تافتلاو كيدلا رقنو بلكلا ءاعقإ نع : يبلا يهن"

 .............................................. ةدحاو ةعيب ي نيتعيب نع ة يبنلا يهن»

 ......................................................................... اةعامح ناذها»

 ......................... امئاص ينإف :لاقف ؤ،ال :تلاقن ؟ماعطلا نم ءيش كدنع له»

 .................................................................... !اوتصناف أرق اذإو»

 ................................................................. !اشيرق نوزغأل هللاو»

 لب .هنع رخاتيو ٧هيلإ ةردابملاب هب رمأيو جحلا ىلع ثحي نأ ةز لوسرلا اشاحو»
 ............................. 'هيف جرخ يذلا هماع ي همزل امنإ جحلا ضرف نإ :ليق

 ....................... !اهنع اولأست الف نايسن ريغ مكب ةمحر ءايشأ نع مكل تكسو»

 نم ردمحم ىلع نآرقلا لزنأ يذلاو _ بذك» :تلاق ةشئاع نأ ىرخأ ةياور يفو»
 . ._ ك

 ف ةريطلا نولوقي ةيلهاجلا لهأ ناك» :لاق امنإ ه ةللا لوسر نع اذه ثدح

 مكيشنأ فالر ضزألا ىف ةَبيمُش نيبام تارق مث ،'رادلاو ةارملاو ةبادلا

 .................................. ؛[22:ديدحلا]4 آَمآَمَن نأ لتق نت بتح يفا

 .................................................... اةفادلا لجأل مكتيهن امنإ" :هلوقو»

 نيبو 6مكنيب هنوعدت يذلا نإ ،ابئاغ الو مصأ نوعدت ال مكنإ سانلا اهيأ اي»

 ..................................................................... 'مكباكر قانعأ

 الإ لاض مكلك ،هتوسك نم الإ راع مكلك ،هتمعطأ نم الإ عئاج مكلك يدابع اي»

 .......................................................................... !هتيده نم

 ............................................................ !كسفن تفتسا ،ةصباواي»

 .................... اةداهش هل لبقث ال رجافب لب ،لدعب سيل نم ةداهشب حاكنلا متي»

 ليواتو نيلهاجلا فيرحت هنع نوفني ،هلودع فلخ لك نم ملعلا اذه لمحي»

 { !نيلطبملا لاحتناو نيلاغلا

 ............ لخلا ةرخؤم لثم كلذ نم يقيو ©بلكلاو رامحلاو ةأرملا ةالصلا عطقي"

 ................................. ذش نم ذوذشب ةلل يلابي الو \ةعامجلا عم ةلأ دي»
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 ...................................... ةليحلا لبح عيبو حيق ال ١ عيب نع ج يبل ١ يهن ,
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 ع مر

 مالعالا سرش

 31........................................................................... ل
 92............................................................................. تربوبار .سا

 38............................................................... هللا دبع نب ديعس مساقلا ابأ

 38............................................................................. ناسغ كلام ابأ

 430....................................................................................... نابأ

 165........................................................................... كاكسلا هنلا دبأ

 150............................................................................ ماظنلا ميهاربإ

 709............................................................................... زاجب ميهاربإ

 709................................................................ ومح نب ليعامسإ نب ميهاربإ

 720 ,716 ,35 ............................................................... يالط ميهاربإ

 ,164 ,154 ,85 ,79 ,62 ,57 ,55 ,52 ,48 ,47 ,45 ,43 ,38 ,35 ,19..... ميهاربإ

,711 ,710 ,707 ,706 ,641 ,607 ,595 ,508 ,391 ,369 ,358 ,247 ,81 

,726 ,725 ,724 ,721 ,720 ,719 ,718 ,717 ,716 ,715 ,714 ,713 ,2 

732 
 709.................................................................................... ميهاربإ

 576............................................................................. ميرم يبا نبا

 724 ,672.......................................................................... ريثألا نبا

 727 ,206....................................................................... يزوجلا نبا

 583 ,429 ,403 ,230 ........................................................ بجاحلا نبا

 401.............................................................................. ىرعبزلا نبا

 75............................................................................... يتاعاسلا نبا

 719 ,585 ,195 ,96 .......................................................... حالصلا نبا

 671 ,638 ,613 ,270 ,269 ,266 ,264 ,260 ,206 ,84 .................. ميقلا نبا

 226................................................................................ كرابملا نبا

 735 ,255 ,15 ................................................................... ميدنلا نبا

 723 ,496 ,420 ,146 ,127 ,111 .............................................. رظنلا نبا

 725 ,613 ,485 ,343 ,139 ................................................... ناردب نبا

780 
 



 مالغ ١ نمرهف 3

 ,98 ,97 ,87 ,86 ,85 ,78 ,60 ,50 ,49 ,48 ,41 ,40 ,9 ,38 ,37 ,12 ..ةكرب نبا
8, 112, 3, 114, 115, 116, 117, 126, 127, 129, 131. 137, 148. 
9, 150, 151, 156, 159, 160, 161, 167, 168, 169, 170, 182,176. 
3, 185, 186, 192, 193, 194, 195, 196, 201, 202, 208, 209, 236, 
9, 240, 241, 242, 243, 250, 256, 257, 259, 261, 264, 265, 266. 
7, 272, 273, 276, 277, 278, 287, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 
6, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 

4, 316, 31, 318, 319, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 333, 

6, 337, 340, 341, 351, 352, 353, 355, 356, 366, 367, 371, 373, 

5, 386, 387, 388, 389, 390, 394, 397, 398, 401, 403, 404, 405, 

06, 408, 409, 411, 412, 416, 421, 424, 425, 426, 427, 429, 431, 

7, 440, 441, 444, 449, 450, 453, 456, 460, 461, 462, 463, 464, 

5, 466, 467, 468, 472, 474, 477, 479, 480, 481, 482, 491, 492, 

4, 499, 504, 505, 506, 508, 511, 513, 515, 516, 517, 518, 519, 

3, 524, 531, 532, 533, 536, 538, 539, 540, 542, 543, 544, 545, 

06, 547, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 559, 564, 565, 566, 567, 

8, 569, 570, 572, 573, 577, 579, 580, 588, 589, 590, 591, 594, 

6, 601, 602, 603, 610, 611, 615, 616, 617, 618, 621, 622, 24, 

5, 626, 627, 628, 630, 631, 633, 634, 635, 639, 640, 641, 45, 

66, 647, 660, 665, 666, 667, 668, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 

730 ,713 ,707 ,706 ,692 ,691 ,88 

 104............................................................................... ترموت نبا

 726 ,203 ,96 ,95............................................................... ةيميت نبا
 304 ............................ه............................................. ...... جيرج نبا

 232 ........................................................................ يربطلا ريرج نبا

 ,158 ,157 ,156 ,122 ,118 ,112 ,111 ,78 ,41 ,39 ,38 ,37 ,36.... رفعج نبا

5, 166, 187, 192, 202, 203, 219, 220, 242, 243, 246, 292, 293, 

3, 356, 411, 427, 436, 473, 481, 482, 491, 494, 495, 509, 510, 

2, 513, 514, 515, 518, 519, 520, 521, 524, 545, 567, 591, 604, 
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6, 618, 619, 626, 629, 630, 636, 638, 643, 644, 660, 662, 683, 
64, 685, 688, 695 

 238 ,206 ,187 ,125 ........................................................... رجح نبا

 ,387 ,381 ,271 ,250 ,247 ,222 ,220 ,183 ,179 ,150 ,90 ,63 ,14 مزح نبا
3, 453, 515, 560, 640, 715, 726, 732 

 716 ,249 ,92 ,76 ,75 ,72 .................................................. نودلخ نبا

 ,245 ,187 ,142 ,88 ,85 ,77 ,69 ,51 ,41 ,38 ,35 ,34 ,33 ,30 ,16نوفلخ نبا

2, 313, 314, 315, 396, 471, 472, 539, 540, 541, 590, 626, 640, 

41, 49, 653, 657, 662, 665, 672, 675, 680, 687, 688, 716 

 716 ,33 ,16................................................................... .نوفلخ نبا

 729 ,717 ,510 ,427 ,249 .................................................... دشر نبا

 731 ,720 ,576 ,150 ......................................................... روشاع نبا

 ,203 ,197 ,196 ,192 ,188 ,187 ,163 ,161 ,152 ,83 ,82 ,68...... سابع نبا

,301 ,300 ,299 ,297 ,295 ,282 ,270 ,266 ,265 ,262 ,228 ,222 ,4 

,423 ,414 ,398 ,397 ,388 ,386 ,376 ,360 ,340 ,337 ,317 ,306 ,5 

,534 ,516 ,512 ,496 ,473 ,469 ,454 ,438 ,435 ,434 ,433 ,431 ,5 

683 ,658 ,650 ,613 ,609 ,591 ,586 ,569 ,567 ,549 ,538 ,7 

 ,485 ,476 ,444 ,437 ,403 ,364 ,347 ,345 ,344 ,291 ,237 .روكشلا دبع نبا

2, 546, 585, 664, 666, 667, 668, 720 

 642 ,604 ,470 ,385 ,305 ,304 ,164 ,163.......................... زيزعلا دبع نبا

 ,285 ,269 ,266 ,245 ,229 ,214 ,204 ,202 ,200 ,192 ,85 ,84 ,83 رمع نبا
6, 299, 307, 314, 336, 387, 388, 411, 423, 424, 428, 469, 473, 
481, 591, 651, 683, 695 

 721 ,202........................................................................... ةبيتق نبا
 ,476 ,454 ,429 ,427 ,425 ,343 ,297 ,294 ,291 ,223 ,222 ,220 .ةمادق نبا

5, 489, 509, 510, 515, 605, 606, 617, 722 

 732 ,722 ,198 ........................................................... ةيزوجلا ميق نبا

 576.................................................................................. ةعيهل نبا
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 مالألا نيرهف
 .296 ,292 ,285 ,269 ,266 ,219 ,215 ,205 ,204 ,192 ,159 ,147 . هجام نبا

0, 306, 328, 339, 340, 376, 382, 385, 388, 395, 414, 423. 424 
.522 ,515 ,513 ,512 ,506 ,490 ,481 ,472 ,465 ,433 ,432 ,431 ,7 

695 ,688 ,659 ,644 ,640 ,634 ,630 ,587 ,572 ,569 ,566 ,547 ,5 

 534............................................................................... هيودرم نبا

 735 ,612 ,605 ,487 ,484 ,449 ,355 ,288 ,147 ,124 ,62 ,61 ..... روظنم نبا

 64................................................................................... ماشه نبا
 724 ,406 ,368 ,146 ,111 .................................................. فاّصو نبا

 724 ,712 ,686 ,482 ,406 ,368 ,312 ,166 ,159 ,146 ,111 ,57 .. فاصو نبا

 722 ,719....................................................... شيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ

 439 ,127 ,107 ....................................................... يويسبلا نسحلا وبأ

 715 ,517 ,476 ,460 ,454 ,447 ,438 ,430 ,182 ,177...... يرصبلا نيسحلا وبأ

 609 ,17 .......................................................................... ءاثعشلا وبا
 ,666 ,640 ,638 ,637 ,636 ,632 ,631 ,491 ,355 ,53 ,46..... دمحأ سابعلا وبأ

38, 722, 726 

 485 ,107 ,92 ............................................................ ىفيفع ءالعلا وبأ

 708 ,679............................................................... نتاردس مساقلا وبآ

 710 ,42 ............................................................ ملسم نب ةملس رذنملا وبأ

 685 ,604 ,540 ,341 ,315 ,301 ,191 ,85................................ جرؤملا وبأ

 139......................................................................... يجابلا ديلولا وبا

 576......................................................................... ىرابنألا ركب وبأ
 96........................................................................... ىنالقابلا ركب وبآ

 215................................................................................. مزاح وبا

 17.......................................................................... نامعنلا ةفينح وبأ

 668 ,638 ,437 ,329 ,308 ,293 ,17........................................ ةفينح وبأ

 662 ,333 ,37 ..................................................... فاتلز نب الغي رزخ وبأ

 677 ,469 ,426 ,359 ,345 ,299 ,297 ,292................................ دواد وبأ

 430................................................................................. جيرس وبآ

 188........................................................................ يردخلا ديعس وبأ
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 3 مالعالا نسرهف

 534................................................................................. ةملس وبأ

 170................................................................................ باهش وبا

 32 ,30 ....................................................... ةرفص نب كلملا دبع ةرفص وبأ

 576................................................................ مالس نب مساقلا ديبع وبأ

 709 ,31 ,17 ,14............................................ ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبا
 708 ,162 ,125 ,42 .............................................................. ىلع وبا
 620 ,358 ,244 ,209 ................................................ يناكلا دبع رامع وبا
 710............................................... ينآلجراّولا يئوائتلا يفاكلا دبع ©رامع وبا

 38.................................. . ......... ةكرب نب هنلا دبع دمحم وبا

 170.................................................................................. ميعن وبأ

 541 ,534 ,432 ,337 ,202 ,197 ,187...................................... ةريره وب

 ,253 ,189 ,188 ,117 ,104 ,103 ,99 ,98 ,79 ,52 ,51 ,24ينالجراولا بوقعي وبا

3, 381, 402, 486, 495, 563, 613, 725 

 34................................................................... ىلعألا دبع باطخلا يبا
 576 ,463...................................................................... بعك نب ىبا

 187 ,77 , 14................................................. ةميرك يبا نب ملسم هدمع ىبا

 ,163 ,162 ,161 ,85 ,84 ,82 ,77 ,69 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,14 ......ةديبع يبا
,303 ,297 ,292 ,259 ,254 ,228 ,203 ,191 ,188 ,187 ,171 ,167 ,4 

709 ,658 ,654 ,609 ,590 ,575 ,540 ,534 ,496 ,438 ,381 ,30 

 388 ,33 ................................................................. يناسارخلا مناغ يبا
 67............................................................................... يثراحلا دمحأ

 728 ,644 ,638 ,621 ,257 ,189 ,146 ,134............................ يليلخلا دمحا

 638........................................................................... ينوسيرلا دمحا

 628 ,618 ,514 ............................................................... ءاقرزلا دمحأ

 725 ,103.......................................................................... نيمأ دمحأ

 522 ,255 ,133 ........................................................... نيسحلا نب دمحأ

 576................................................................... دلاخ نب مثيهلا نب دمحا

 8 ,7........................................................................ يليلخلا دمح نب دمحأ
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 مال ١ نمرهف 3

 .282 ,266 .265 ,243 ,233 ,219 ,216 ,215 ,214 ,194 ,114 ... لبنح نب دمحا

4, 285, 286, 296, 300, 305, 308, 318, 333, 337, 340, 343, 361, 

8, 370, 375, 380, 385, 398, 405, 406, 409, 413, 420, 423, 426, 

7, 428, 437, 465, 469, 474, 476, 538, 540, 549, 569, 572, 598, 

688 ,687 ,651 ,632 ,616 ,06 

 49 ,47 ............................................................. يدنكلا هللا دبع نب دمحأ

 720 ,709 ,46 ....................................................... ركب نب دمحم نب دمحأ

 706................................................................. ىضترملا نب يحي نب دمحأ

 722................................................................ ينودربلا ميلعلا دبع دمحأ

 724 ,694.......................................................................... ديرف دمحأ

 721 ,715 ,707 ,46 ,45....................................................... مورك دمحا

 722 ,719 ,718 ,92 ,74................................................. ركاش دمحم دمحأ

 719......................................................................... يمهف دمحم دمحأ

 721............................................................................... تاشن دمحأ

 ,536 ,517 ,465 ,437 ,432 ,388 ,341 ,286 ,266 ,169 ,159 ....ملسم هجرخأ

7, 549, 569, 580 

 632 ,627 ,614 ,557 ,505 ,447 ,417 ,416 ,407 ,390 ,326 ,120 ........ مدآ

 93 ,74 ............................................................................... وطسرأ

 103 ,93 ......................................................................... هبلوك دلقزأ

 659 ,388...................................................................... ديز نب ةماسأ

 ,714 ,707 ,620 ,522 ,471 ,433 ,296 ,288 ,253 ,206 ,150 ,46 ,45 قاحسإ

5, 717, 719, 720, 721 

 522 ,150........................................................................ ىتييارفسإلا
 113....................................... ................................ رفعج نب ليعامسإ
 729 ,315............................................................. ناوضر يحي ليعامسإ

 713.................................................................... نيدلا لامج ،يونسألا

 576 ,384 ,200 ..................................................................... دوسألا

 713 ,358 ,266 ,150 ,64 ,22 ,15 ,14...................................... يرعشألا
 548............................................................................ يبابضلا ميشأ
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 مالعالا نمرهف

 ,247 ,202 ,172 ,152 ,133 ,131 ,130 ,129 ,127 ,126 ,108 ,57 ....... مصألا

713 ,706 ,668 ,602 ,592 ,577 ,494 ,0 

 ,210 ,180 ,165 ,151 ,150 ,139 ,99 ,87 ,83 ,57 ,56 ,46 ,45 ,33 ... شيفطا

3, 220, 221, 223, 238, 251, 253, 261, 266, 270, 273, 297, 301, 

4, 305, 309, 312, 353, 354, 369, 386, 397, 428, 429, 431, 453, 

4, 455, 460, 461, 462, 471, 500, 510, 517, 523, 540, 541, 542, 

0, 634, 637, 642, 675, 676, 681, 687, 692, 695, 709, 714, 715, 

6, 717, 719, 720, 721 

 725................................................................................... ينابلألا

 466.................................................................................. ةبيبح ما

 541 ,534 ,397 ,303 ,113 ..................................................... ةملس ما

 725 ,454 ,221 ,139 ,30.................................................... دمحأ مامإلا
 715 ,446 ,137 ,93 .......................................................... نيمرحلا مامإ

 42 ,38 ,37 ,36 ............................................................. تلصلا مامإلا

 ,684 ,645 ,634 ,625 ,496 ,337 ,336 ,255 ,36 ,35 ,34....باهولا دبع مامإلا

709 
 736 ,359 ,81 ,55 ,34 ,33 ,28............................... شيفطا فسوي نب دمحما

 ,291 ,273 ,260 ,237 ,235 ,227 ,222 ,221 ,220 ,178 ,177 ,117 ...يدمآلا

6, 444, 445, 449, 454, 476, 480, 485, 489, 500, 582, 617, 663, 

64, 712 
 730 ,714 ,530 ,145 .............................................................. نيمألا
 630 ,565 ,544 ,370 ,345 ,297 ,219 ,204 ,188 ,187 ,161 ,68كلام نب سنأ

 17................................................................................. سابع نباب
 709........................................................ ينالجراَولا دمحم نب ةشيب نب هباب

 725 ,613 ,486 ,402 ,381 ,271 ,99 ,86 ....................................... وجاب
 623................................................................................. نيسحابلا

 ,200 ,192 ,183 ,170 ,169 ,168 ,121 ,113 ,96 ,86 ,85 ,75 ,64 ....يراخبلا

1, 202, 213, 215, 216, 226, 228, 229, 234, 245, 264, 265, 266, 

9, 281, 282, 283, 284, 294, 296, 297, 299, 300, 303, 307, 308, 
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.354 ,347 ,346 ,345 ,343 ,339 ,333 ,332 ,329 ,328 ,319 ,314 ,60 

.411 ,407 ,397 ,395 ,394 ,388 ,387 ,386 ,385 ,381 ,380 ,368 ,3 

.455 ,453 ,450 ,448 ,433 ,430 ,428 ,427 ,426 ,425 ,424 ,422 ,4 

.515 ,510 ,506 ,491 ,482 ,481 ,480 ,476 ,473 ,472 ,470 ,466 ,4 

.616 ,614 ,605 ,585 ,572 ,569 ,549 ,544 ,543 ,538 ,537 ,536 ,2 
726 ,713 ,651 ,650 ,644 ,9 

 605................................................................................. يشخدبلا

 413.......................................................................... بزاع نب ءارعلا

 .128 ,127 ,110 ,108 ,99 ,98 ,97 ,93 ,89 ,79 ,68 ,55 ,44 ,19 ,18 .يداربلا
3, 137, 139, 140, 168, 169, 256, 316, 317, 327, 334, 350, 360. 
6, 433, 434, 447, 448, 451, 452, 453, 455, 457, 467, 468, 475, 
8, 487, 489, 500, 501, 502, 552, 553, 593, 648, 664, 666, 668, 

732 ,713 ,711 ,6 

 456 ,454 ,282 ...................................................................... ةريرب

 713 ,605 ,394 ,96 ,75......................................................... يودزبلا

 712......................................................................... ىسوم مأ نب ست

 714 ,711 ,439 ,141 ,137 ,127 .............................................. يويسبلا

 247........................................................................... رمتعملا نب رشب

 707 ,78 ,36...................................................... بوبحم نب دمحم نب ريشب

 728 ,714 ,206 ,183 ,178 ,164 ,152 ,104 ,15 ......................... يدادغبلا

 726 ,638 ,222 ,198 ,197 ,83 ,31 ,30....................................... شوكب

 720 ,47 ................................................................. جاحلاب خيشلا ريكب

 714 ,658 ,617 ,230 ,220 ,210 ,156.................................... يديعسوبلا

 726 ,694 ,674 ,574 ,570 ,392 ,365 ,345 ,344 ,343 ,342 ,332 ,62 يطوبلا

 714 ,445 ,438 ,403 ,392 ,291 ,93 ,11 ................................. يواضيبلا

 629 ,480 ,204 ,169 .............................................................. ىقهيبلا

 711 ,54 ,51 ,50.................................................................. نيروغبت

 726.................................................................................... ىكزتلا
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 ,296 ,292 ,285 ,283 ,269 ,265 ,238 ,229 ,214 ,204 ,200 ,113 .. يذمزتلا

7, 301, 306, 337, 339, 340, 363, 368, 382, 388, 401, 412, 424, 

95, 426, 428, 431, 482, 506, 513, 517, 521, 522, 545, 546, 547, 

688 ,677 ,660 ,644 ,630 ,609 ,587 ,580 ,566 

 57.................................................................................... يتيراعتلا

 ,707 ,613 ,491 ,470 ,453 ,253 ,210 ,167 ,160 ,104 ,79 ,70 ,54 . ىتالتلا

714 
 258 ,257 ,256 ,254 ,253 ,247 ,84 ,82 ,76 ,54 ,53 ,50............. ىنيجاوتلا

 262................................................................................... .. بلغ
 204..................................................................................... نابوث

 312................................................................................... يروثلا

 ,84 ,83 ,82 ,77 ,76 ,70 ,68 ,67 ,57 ,32 ,31 ,30 ,18 ,17 ,14 ...كيز نب رباج

1, 112, 161, 162, 171, 187, 188, 191, 198, 203, 222, 228, 253, 

2, 295, 297, 300, 312, 340, 386, 411, 471, 474, 483, 490, 496, 

8, 511, 519, 520, 534, 535, 539, 561, 586, 603, 605, 626, 630, 

731 ,726 ,714 ,707 ,698 ,645 ,642 ,641 ,640 ,639 ,638 ,6 

 ,83 ,82 ,81 ,77 ,76 ,70 ,68 ,67 ,57 ,37 ,33 ,32 ,31 ,30 ,18 ,17 ,14.رباج

84, 111, 112, 147, 161, 162, 163, 164, 167, 169, 170, 171, 187, 

8, 191, 197, 198, 203, 222, 228, 253, 254, 257, 284, 292, 295, 

7, 300, 301, 304, 310, 312, 315, 319, 335, 340, 358, 386, 411, 

7, 444, 471, 474, 483, 490, 496, 498, 511, 519, 520, 532, 534, 

5, 539, 561, 586, 588, 590, 596, 603, 605, 609, 613, 626, 630, 

6, 638, 639, 640, 641, 642, 644, 645, 658, 659, 677, 686, 698, 

69, 707, 712, 714, 726, 730, 731, 732 

 636 ,472 ,83 ,69 ,39 ,30 ........................................................ ارباج

 727 ,96 ,95 ,74 ,73 ............................................................. يرباجلا

 663 ................................................................................... ظحاجلا

 460 ,429............................................................................ يئابجلا

 713.................................................................... تاليضفلا دومحم ربج
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 مالل ١ مره 23

 170 ,145............................................................................. ليربج
 .57 ,55 .52 ,50 ,49 ,46 ,44 ,37 ,36 ,35 ,34 ,31 ,19 ,18 ,17 ,4.. يريبعجلا

8, 59, 69, 120, 134, 359, 727 

 ,138 ,137 ,124 ,117 ,110 ,109 ,105 ,103 ,93 ,91 ,90 ,89 ,88 ,75 ىنيوجلا

2, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 182, 183, 184, 258, 260, 461, 

6, 499, 515, 598, 715 

 ,301 ,299 ,292 ,281 ,246 ,179 ,171 ,133 ,127 ,108 ,85 ,83 ,58 يلاطيجلا

2, 332, 340, 355, 357, 379, 410, 423, 453, 465, 489, 496, 509, 

9, 554, 555, 587, 588, 602, 615, 616, 618, 657, 675, 676, 678, 

69, 684, 715 

 604.......................................................................... روصنم نب متاح

 36........................................................................... مورك دمحأ جاحلا

 734 ,732 ,712 ,710 ,709 ,708 ,706............................. دمحم ديعس جاحلا

 561 ,126 ,124 ........................................................... ىساحملا ثراحلا

 727 ,85 ,68 ,33................................................................... ىثراحلا

 238........................................................................... يقارعلا ظفاحلا

 695 ,319............................................................................ . ةفيذح

 312 ,198.................................................................... يرصبلا نسحلا

 723 ,124...................................................................... ىلتوق نيسح

 ,491 ,471 ,458 ,453 ,433 ,296 ,244 ,232 ,231 ,172 ,45 ,33 ..... ىمرضحلا

7, 604, 658, 681, 707, 716 

 187............................................................................. جرعألا نايح

 727 ,708 ,639 ,632 ,113 ,78 ,48 ,38 ........................................ دلاخ

 ,297 ,295 ,219 ,203 ,191 ,188 ,171 ,164 ,163 ,85 ,77 ,68 ,33 ىناسارخلا

8, 1, 304, 305, 313, 315, 316, 317, 336, 341, 375, 376, 386, 

9, 411, 413, 453, 470, 474, 480, 483, 511, 512, 535, 539, 540, 

,630 ,610 ,609 ,604 ,591 ,578 ,577 ,572 ,567 ,565 ,542 ,1 

716 ,685 ,659 ,645 ,642 ,641 ,4,640 
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 مالعالا نيرهف

 716................................................................................ يصرورخل ١

 1 5 2 ........................................................................ ىد ١ دغبل ا بيطخل ١

 ,185 ,177 ,151 ,146 ,134 ,129 ,92 ,89 ,73 ,64 ,63 ,41 ,27 ,22 .... فالخ

0, 209, 212, 213, 217, 219, 220, 221, 223, 231, 233, 237, 244, 

7, 258, 273, 276, 278, 279, 287, 298, 301, 312, 331, 342, 351, 

31, 366, 371, 387, 389, 403, 408, 428, 438, 442, 449, 459, 466, 

9, 487, 495, 506, 508, 517, 525, 531, 542, 548, 556, 562, 563, 

51, 573, 580, 588, 589, 590, 599, 608, 614, 652, 657, 669, 670, 

5, 678, 685, 686, 728 

 80 ,58 .............................................................. يبايسلا ليمج نب نافلخ

 718 ,80 ,58................................................................ ليمج نب نافلخ

 80...................................................... يديعسوبلا رصان نب ديعس نب ةفيلخ

 219.................................................................................... طايخلا

 16................................................................................ لانودكام .د

 ,340 ,305 ,285 ,282 ,243 ,215 ,195 ,192 ,169 ,159 ,154 ,125 .. يمرادلا

1, 431, 454, 490, 545, 546, 547, 587, 609, 651, 684, 688 

 75................................................................................... ىسوبدلا

 ,187 ,165 ,78 ,77 ,68 ,67 ,44 ,36 ,35 ,34 ,33 ,30 ,18 ,17 ,14... ينيجردلا
6, 716 

 728 ,506 ,476 ,444 ,442 ,439 ,347 ,345 ,344 ,343 ,342 ........... ىنيردلا

 74.................................................................................... تراكيد

 728 ,680 ,91 ,39.................................................................. يهذلا

 538 ,282......................................................................... نيديلا وذ

 716 ,664 ,663 ,522 ,517 ,499 ,460 ,316 ,219 ,30 .................... يزارلا
 40............................................................................. رظنلا نب دشار

 43.............................................................................. يلع نب دشار

 729 ,81 ,78 ,77 ,70 ........................................................... ىدشارلا

 319..................................................................................... يعبر
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 .187 ,1657 ,162 ,161 ,152 ,121 ,85 ,77 ,3 ,32 ,30 ,19..... بيبح نب عيبرلا
8, 203, 228, 254, 304, 0, 400, 439, 470, 471, 472, 516, 534, 
69, 707, 716, 717, 734 

 .612 ,252 ,237 ,233 ,210 ,160 ,159 ,144 ,139 ,136 ,7 ,1 ....يحاورلا

69, 717 

 200............................................................................... ملسم هاور

 18................................................................................... يسانيبور
 ,230 ,229 ,223 ,222 ,220 ,174 ,172 ,153 ,151 ,144 ,142 ,93 .... يليحزلا

7, 291, 293, 294, 297, 316, 317, 427, 454, 485, 493, 512, 515, 

4, 582, 583, 585, 590, 598, 602, 613, 617, 624, 637, 638, 656, 

729 

 729 ,45 ............................................................................ ىلكرزلا

 425.................................................................................... ... رفز

 ,606 ,593 ,450 ,312 ,256 ,245 ,165 ,108 ,54 ,46 ,45 ,39 ,18 ...... ءايركز

60, 627, 715, 717, 724 

 405 ,233............................................................................ يرهزلا

 730 ,529 ,439 ,347 ,346 ,345 ,344 ,343 ,235............................ ناديز

 123............................................................................ هكنوه ديرغيز

 19................................................................................ يلادعلا ملاس

 724 ,719 ,711 ,44 ,40............................................. يثراحلا دمح نب ملاس

 81...................................................................... يبايسلا دومح نب ملاس

 718 ,35 .................................................................... بوقعي نب ملاس

 ,99 ,92 ,90 ,88 ,82 ,81 ,67 ,60 ,59 ,57 ,56 ,50 ,48 ,43 ,41 ,38.... يملاسلا

6, 117, 120, 121, 127, 129, 132, 135, 136, 139, 144, 145, 147, 

9, 160, 166, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 

0, 181, 182, 185, 188, 190, 197, 198, 206, 210, 213, 216, 217, 

38, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 229, 230, 232, 235, 238, 

1, 252, 259, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 286, 287, 

9, 299, 300, 316, 331, 332, 335, 348, 350, 351, 353, 355, 356, 

7, 360, 361, 363, 364, 365, 369, 370, 371, 373, 374, 375, 376, 
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,410 ,408 ,407 ,404 ,403 ,402 ,399 ,396 ,395 ,393 ,389 ,378 ,7 

,437 ,435 ,433 ,432 ,431 ,430 ,420 ,419 ,418 ,415 ,414 ,412 ,411 

,460 ,457 ,455 ,453 ,450 ,448 ,447 ,445 ,444 ,443 ,440 ,439 ,8 

,499 ,495 ,491 ,489 ,485 ,477 ,476 ,475 ,471 ,468 ,466 ,465 ,1 

,548 ,543 ,535 ,534 ,533 ,531 ,517 ,507 ,506 ,505 ,504 ,503 ,0 

,574 ,573 ,570 ,568 ,564 ,563 ,562 ,560 ,559 ,558 ,557 ,556 ,3 

,597 ,596 ,595 ,593 ,592 ,589 ,584 ,583 ,582 ,581 ,578 ,577 ,5 

,19 ,615 ,614 ,613 ,612 ,610 ,608 ,603 ,602 ,601 ,600 ,599 ,8 

,657 ,655 ,654 ,653 ,651 ,650 ,648 ,637 ,624 ,623 ,622 ,621 ,0 

,706 ,684 ,681 ,680 ,675 ,672 ,671 ,670 ,668 ,665 ,64 ,663 ,8 

730 ,717 ,711 ,7 

 717 ,570 ,454 ,448 ,183 ,60................................................. يكبسلا

 535 ,534................................................................... ةيملسألا ةعيبس

 3 7 .......................................................................... بويأ نب نونحس

 ,347 ,346 ,345 ,344 ,342 ,294 ,293 ,240 ,222 ,221 ,220 ,75 .. يسخرسلا

5, 437, 438, 447, 453, 489, 510, 536, 605, 613, 718 

 730 ,14 ,13................................................................... لولغز دعس

 730 ,722 ,677 ,285 ,281 ,264 ,215 ,60 ,14 ,13........................... دعس

 206 ,201 ,183 ............................................................. يبونقلا ديعس

 314............................................................................ ريبج نب ديعس

 714 ,30 ......................................................... يصورخلا فلخ نب ديعس

 80................................................................... ىليلخلا نافلخ نب ديعس

 ,587 ,561 ,515 ,514 ,508 ,496 ,491 ,457 ,165 ,159 ,44 ... ليغنز نب ديعس

63, 656, 659, 661, 666, 671, 681, 691, 708 

 81.................................................................. يدشارلا دمحم نب نايفس

 548 ,282 ,188 ,187 ,81 ,77.................................................... نايفس

 721 ,145 ,42 .............................................................. ملسم نب ةملس

 80...................................................................... يناث لآ ملاس نب ميلس

 97 ,68 ,34................................................................ ينورابلا ناميلس
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 مال ١ سرهف

 723 ,716......................................................... زيزباب ميهاربإ نب ناميلس

 .90 ,79 ,75 ,74 ,68 ,66 ,64 ,61 ,57 ,56 ,51 ,50 ,45 ,44 ,34 ,33 ...ناميلس

4, 95, 97, 255, 0, 424, 457, 469, 561, 563, 627, 711, 712, 713. 

4, 715, 716, 725, 727, 732 

 18.......................................................................... يكسفجروجومس
 540..................................................................................... يمس

 730 ,136 .135 ............................................................ يواملقلا ريهس
 407 .......................................................................... ورمع نب ليهس
 ,122 ,121 ,120 ,119 ,116 ,111 ,106 ,104 ,98 ,79 ,51 ,50 ,49 ,44.يفوسلا

0, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 165, 169, 170, 171, 172, 174, 

5, 180, 196, 212, 247, 325, 349, 350, 352, 353, 354, 360, 364, 

6, 367, 375, 410, 411, 436, 439, 440, 443, 444, 445, 448, 449, 

450, 451, 452, 453, 455, 456, 457, 460, 467, 469, 470, 487, 495, 

6, 497, 498, 505, 537, 551, 552, 553, 559, 560, 563, 566, 572, 

708 ,675 ,668 ,620 ,607 ,595 ,577 ,575 ,3 

 247...................................................................................... رايس

 144 ,73 .............................................................................. هيوبيس

 721 ,49 ,41 ........................................................ فشاك ليعامسإ ةديس

 718 ,656 ,585 ,206 ,197 ,196 ,195 ,175 ,174........................ ىطويسلا

 258 ,257 ,235 ,17............................................................... . تخاش

 729 ,718 ,638 ,76.............................................................. ىطاشلا

 ,203 ,197 ,182 ,172 ,153 ,124 ,95 ,94 ,92 ,75 ,74 ,73 ,72 ,65 ... ىعفاشلا

5, 288, 297, 307, 308, 309, 320, 336, 349, 378, 403, 425, 438, 

9, 489, 510, 548, 570, 571, 605, 607, 608, 616, 637, 719, 731 

 671 ,547 ,200 ..................................................................... ىعشلا

 718 ,35 ............................................................................. زترافش

 ,220 ,210 ,193 ,174 ,168 ,160 ,159 ,156 ,125 ,124 ,122 ,80 ... يصقشلا

719 ,510 ,509 ,414 ,405 ,5 

    
793 

  



 ,111 ,104 ,99 ,79 ,77 ,76 ,70 ,67 ,58 ,56 ,55 ,54 ,53 ,17 ,14...يخامشلا

3, 138, 159, 160, 164, 165, 171, 177, 178, 180, 181, 222, 223, 

4, 235, 252, 255, 256, 260, 270, 273, 277, 278, 280, 283, 286, 

6, 361, 393, 395, 396, 403, 413, 429, 430, 438, 440, 445, 453, 

5, 485, 489, 491, 492, 494, 495, 499, 500, 539, 548, 553, 559, 

0, 562, 564, 573, 574, 575, 577, 578, 582, 584, 593, 596, 597, 

8, 599, 600, 602, 607, 608, 620, 650, 655, 663, 664, 665, 666, 

719 ,708 ,707 ,687 ,681 ,680 ,8 

 730 ,530.......................................................................... يطيقنشلا
 730 ,719 ,15 ,13............................................................ يناتسرهشلا
 ,612 ,605 ,598 ,582 ,485 ,291 ,278 ,235 ,206 ,174 ,64 ,63 ,62يناكوشلا

3, 617, 656, 719 
 22............................................................................. يرضخلا خيشلا
 726............................................................................. جاحلاب خيشلا
 ,536 ,534 ,522 ,510 ,449 ,447 ,427 ,425 ,297 ,294 ,206 ,205 .يزاريشلا

50, 664, 666, 671, 719 

 731 ,19 ........................................................................ ةميعط رباص

 303 ,187..................................................................... ناهدلا حلاص

 67 ,18 ....................................................................... يفاوصلا حلاص

 40.......................................................... يوزنلا كرابم نب رمع نب حلاص

 724........................................................................... ديعسوب حلاص

 712 ,710 ,708 ,707 ,99 ,28.............................................. يلعل حلاص

 ,377 ,345 ,344 ,343 ,342 ,303 ,187 ,99 ,68 ,67 ,40 ,28 ,18 ,8 .... حلاص

3, 425, 445, 446, 523, 620, 707, 708, 710, 711, 712, 725, 731, 

73, 734 

 41 ,40 ,38 ,37 ,36 ..................................................... كلام نب تلصلا

 548....................................................................... نايفس نب كاحضلا

 309........................................................................ بئاسلا نب مامض

 461......................................................................... ةرمض نب ةرمض
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 388.................................................................................. سوواط
 481 ,386 ,214 ,204 ............................................................ يناربطلا
 81 ,56 ............................................................... يكلاملا سيمخ نب رماع

 425 ,312.................................................................. نينمؤملا مأ ةشئاع

 569 ,426 ,363 ,343 ,339 ,286 ,213.............................. تماصلا نب ةدابع

 28.......................................................................... يملاسلا هللا دبع

 570....................................................................... دمحأ نب رابجلا دبع
 732 ,570 ,104 ,90 ,75....................................................... رابجلا دبع

 731 ,320 ,74 .......................................................... يدنجلا ميلحلا دبع

 731 ,134 ,131 ......................................................... دومحم ميلحلا دبع

 720 ,709 ,684 ,34................................................. متسر نب نمحرلا دبع

 165 ,121 ,19 .......................................................... حلصم نمحرلا دبع

 ,481 ,337 ,256 ,203 ,200 ,174 ,165 ,121 ,113 ,58 ,34 ,19..... نمحرلا دبع

4, 536, 540, 541, 656, 684, 709, 714, 715, 716, 717, 719, 720, 

7, 731 

 481 ,428 ,382 ................................................................ قازرلا دبع

 45......................................................................... يبلاعثلا زيزعلا دبع

 326........................................................................ ينيمثلا زيزعلا دبع

 82........................................................................... يودب زيزعلا دبع

 45.......................................................................... يواجلا رداقلا دبع
 68........................................................................... ضابإ نب هللا دبع
 311...................................................................... ركب يبأ نب هللا دبع

 664 ,663................................................................. نسحلا نب هنلا دبع

 283......................................................................... ةبلعث نب هتنا دبع

 687................................................................. يرصملا دابع نب هنلا دبع
 13........................................................................ سابع نب هللا دبع

 609 ,545 ,522 ,13 .................................................... سابع نب هتنا دبع

 259 ,254 ,33 ...................................................... زيزعلا دبع نب هتنا دبع

 725.......................................................... يكرتلا نسحلا دبع نب هللا دبع

    



 ,463 ,428 ,423 ,387 ,333 ,312 ,310 ,214 ,202 ,192 ,93 ...رمع نب هنلا دبع

9, 517, 541, 634, 706, 714 

 38......................................................... يولهبلا ةكرب نب دمحم نب هنلا دبع

 606 ,587 ,572 ,481 ,386 ,284 ,191 ,13....................... دوعسم نب هنلا دبع

 587 ,191 ,13 ......................................................... دوعسم نب هللا دبع

 33................................................................... يدنكلا يحي نب هنلا دبع
 715....................................................................... فسوي نب هتلا دبع

 718............................................................................. زارد هنلا دبع

 713 ,90 ................................................................... يكرتلا ديجملا دبع

 609 ,68 ................................................................ ناورم نب كلملا دبع

 67 ,63 ,62................................................................. رمنلا معنملا دبع
 724 ,723 ,719 ,713 ,712 ,48........................................ رماع معنملا دبع

 34..................................................... متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع
 718................................................................ فيطللا دبع باهولا دبع

 534.............................................................................. ديمح نب دبع

 557..................................................................... يثيللا ريمع نب ديبع

 ,198 ,191 ,187 ,163 ,162 ,149 ,84 ,82 ,77 ,69 ,33 ,32 ,31 ,17 ,14 ةديبع

4, 256, 257, 258, 259, 292, 300, 301, 315, 335, 381, 386, 432, 

2, 490, 511, 534, 565, 569, 590, 610, 630, 654, 698, 701, 709 

 397 ,151 ,14 ............................................................. نافع نب نامثع

 677............................................................................ متاح نب يدع

 720......................................................... ميحرلا دبع لضفلا وبأ ،يقارعلا

 576 ,539 ,536 ,467 ,466 ,405 ,312.......................................... ةورع

 150....................................................................... يجإلا نيدلا دضع

 732 ,90 ,73 ,65.................................................................. يناولعلا

 656............................................................................. سياسلا يلع

 590 ,544 ,463 ,428 ,423 ,311 ,297 ,285 ,222 ,220 ,204بلاط يبآ نب يلع

 733 ,61 .................................................................. رهاطلا داوج ىلع

 733 ,583 ,332 ........................................................... هللا بسح يلع

    
796 



 اذ ١ نمرهف 3

 67.......................................................................... راشنلا يماس يلع
 733 ,691 ,582 ,166 ,165 ,133 ,120 ,70 ,18 ..................... رمعم يحي يلع
 651 ,520 ,473 ,64 ........................................................ رساي نب رامع
 733 ,135........................................ ................................ ىلاط رامع
 .473 ,430 ,411 ,382 ,368 ,313 ,308 ,266 ,264 ,234 ,207 .باطخلا نب رمع

4, 515, 524, 586, 652, 734 

 521....................................................................... زيزعلا دبع نب رمع

 19................................................................... ىوابكلا دوعسم نب رمع

 502 ,311.............................................................................. ةرمع

 659 ,650 ,603 ,409 ,269 ,265 ,243 ,194 ,172................ صاعلا نب ورمع

 300 ,30 ...................................................................... مره نب ورمع

 735 ,724 ,716 ,53 ,18 ,16 ....................................... يمانلا ةفيلخ ورمع

 ,120 ,119 ,104 ,98 ,85 ,79 ,69 ,53 ,51 ,49 ,44 ,35 ,30 ,18 ,16 ..... ورمع

,354 ,337 ,300 ,269 ,265 ,243 ,214 ,195 ,194 ,172 ,171 ,167 ,8 

735 ,724 ,721 ,719 ,716 ,708 ,659 ,650 ,603 ,409 ,398 ,31 

 ,389 ,373 ,372 ,367 ,366 ,315 ,303 ,241 ,158 ,78 ,69 ,36 ,33 ..سورمع

06, 457, 490, 496, 499, 500, 502, 542, 644, 721 

 ,145 ,144 ,137 ,136 ,129 ,120 ,117 ,116 ,111 ,107 ,106 ,42 ..... يتوعلا

6, 148, 149, 152, 153, 154, 156, 168, 182, 189, 191, 193, 194, 

6, 197, 202, 211, 215, 216, 228, 231, 233, 234, 250, 251, 254, 

6, 257, 262, 265, 266, 270, 272, 276, 277, 287, 290, 308, 314, 

5, 333, 338, 339, 348, 349, 350, 352, 353, 355, 356, 359, 360, 

4, 371, 372, 373, 378, 379, 380, 391, 397, 404, 414, 421, 424, 

9, 433, 441, 445, 449, 450, 453, 454, 455, 460, 461, 465, 468, 

5, 488, 490, 518, 532, 538, 542, 543, 548, 549, 550, 551, 552, 

3, 554, 557, 558, 559, 561, 564, 565, 566, 567, 568, 572, 575, 

7, 579, 589, 606, 614, 615, 617, 625, 643, 646, 647, 648, 660, 

721 ,710 ,685 ,684 ,681 ,680 ,679 ,678 ,677 ,676 ,663 ,2 

 



728 ,724 ,723 ,721 ,713 ,2 
 ,712 ,711 ,708 ,595 ,556 ,430 ,401 ,301 ,297 ,185 ,79 ,50 ,39 .. ىسيع

728 ,726 ,724 ,723 ,714 ,3 

 ,133 ,130 ,128 ,126 ,105 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,89 ,86 ,75 ,46 ,22 يلازغلا

7, 141, 142, 148, 153, 161, 171, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 

2, 184, 185, 190, 191, 196, 197, 199, 212, 215, 216, 217, 218, 

9, 220, 221, 222, 223, 227, 228, 229, 232, 235, 249, 252, 260, 

0, 271, 277, 280, 288, 291, 326, 327, 331, 334, 335, 340, 349, 

0, 353, 356, 364, 369, 370, 371, 380, 381, 382, 383, 384, 394, 

5, 399, 400, 402, 403, 407, 408, 410, 411, 413, 430, 432, 434, 

5, 438, 442, 446, 449, 452, 453, 455, 456, 460, 461, 466, 476, 

7, 478, 479, 480, 484, 485, 486, 492, 494, 495, 498, 499, 500, 

1, 503, 506, 525, 531, 559, 560, 570, 578, 583, 584, 589, 590, 

3, 595, 597, 598, 599, 605, 608, 613, 619, 620, 653, 663, 665, 

733 ,731 ,721 ,674 ,673 ,670 ,9 
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 ماللا نمرهف

 722 ,598 ,576 ,554 ,305 ,226 ,152 ,151 ,150.......................... يبطرقلا
 .552 ,356 ,355 ,333 ,154 ,153 ,152 ,149 ,148 ,146 ,145 ,144 .. يتاهلقلا

9, 561, 565, 575, 710 
 722 ,534 ,522 ,510 ,489 ,398 ,293 ...................................... يناساكلا
 .179 ,177 ,176 ,166 ,160 ,156 ,145 ,140 ,137 ,132 ,127 ,42 ,41 يمدكلا

191, 208, 225, 228, 237, 245, 262, 263, 267, 316, 357, 503, 556, 
8, 559, 579, 593, 594, 620, 621, 653, 655, 658, 663, 666, 667, 
7, 681, 684, 685, 686, 690, 710, 722 

 574 ,499 ,476 ................................... ................................ يخركلا
 ,174 ,167 ,159 ,156 ,133 ,130 ,114 ,106 ,105 ,104 ,79 ,48 ,47 .يدنكلا

6, 194, 195, 196, 209, 210, 211, 228, 243, 250, 265, 266, 272, 
23, 276, 277, 287, 290, 294, 296, 302, 306, 308, 349, 362, 390, 
01, 402, 403, 415, 416, 417, 418, 420, 421, 424, 532, 538, 542, 
2, 589, 646, 655, 657, 658, 660, 661, 662, 663, 666, 667, 678, 
9, 680, 681, 684, 710, 711, 723 

 37.................................................................. فاتلز نب الغي رزخ يبأل

 77 ,33 .................................................... يناسارخلا مناغ نب رشب مناغ يبأل

 38........................................................ ةكرب نب دمحم نب هنا دبع دمحم يبأل

 104 ,19 ........................................................... ينالجراولا بوقعي يبأل

 98 ,36 ............................................................ بوبحم نب دمحم نب ريشبل

 80..................................................................... يميلسلا ديبع نب دمحل

 80............................................................................. يبايسلا نافلخل

 80.................................................................... يبايسلا ليمج نب نافلخل

 70 ,17 ....................................................................... عيمج نب ورمعل
 36........................................................................... حتف نب سورمعل

 35........................................................................ باهولا دبع مامإلل

 718.................................................................................... عيبرلل
 384 ,258 ,94 ,58 ,22............................................................ ىلازغلل

 690 ,99 ,86 ,50 ,16 ........................................................ ينالجراولل

 



 35............................................................................. مالس نب باّول

 35....................................................................................... بال
 523 ,315............................................................................... طول

 39.................................................................. ىلصولملا ءايركز نب ىحيل

 510 ,385 ,296 ........................................................ ثريوحلا نب كلام

 570 ,17 ...................................................................... سنأ نب كلام

 734 ,146....................................................................... يبن نب كلام

 381...................................................................................... دربملا
 257 ,254 ,188 ,187 ,132 ,108 ,77............................... ليحرلا نب بوبحم

 722.......................................................................... نسحلا وبأ دمحم

 608 ,515 ,166 ,66 ,63 ,15 ............................................. ةرهز وبأ دمحم
 88 ,81 ................................................................ نابعش ليعامسإ دمحم

 403 ,63 ,22................................................................. يرضخلا دمحم

 721............................................................................ يمع اباب دمحم

 491....................................................................... يعيطملا تيخب دمحم

 712........................................................... يبعصملا حلاص جاحلا نب دمحم
 605.......................................................................... نسحلا نب دمحم

 687 ,685 ,676 ,662 ,661 ,568 ,185 .............................. يراوحلا نب دمحم

 44...................................................................... يسوفنلا ركب نب دمح

 712 ,683 ,37 .............................................................. رفعج نب دمحم

 710 ,707 ,78 ,36 ,35....................................... ليحرلا نب بوبحم نب دمحم

 710 ,683 ,641 ,580 ,505 ,499 ,479 ,444 ,427 ,38 ,35 ...... بوبحم نب دمحم

 711 ,709................................................. يبعصملا دواد نب فسوي نب دمحم

 236 ,235 ,227 .......................................................... ميكحلا يقت دمحم

 721............................................................... يمساقلا نيدلا لامج دمحم
 734 ,19 .................................................................. ةبسك ناسح دمح

 721 ,719 ,666 .......................................................... وتيه نسح دمحم

 734 ,652............................................................... يجعلق ساور دمحم

 



 72[]....................................................................... راجنلا يدهز دمحم
 19]7....................................... ................................ راجنلا يرهز دمحم
 601 ,344 ,146 ............................................... يطوبلا ناضمر ديعس دمحم

 720 ,47 ........................................................................ يقدص دمحم
 735 ,203 ,195 ...................................................... بيطخلا جاجع دمحم

 240..................................................................... ينوباصلا يلع دمحم
 67 ,46 ...................................................................... زوبد يلع دمحم

 68....................................................................... تافيلخ ضوع دمحم
 449........................................................................ يدجو ديرف دمحم

 721..................................................................... يقابلا دبع داؤف دمح
 724.................................................................... ليعامسإ دومحم دمحم

 720 ,47 ,46 ,24............................................................... رصان دمحم

 721.............................................................................. ركس دومحم

 735 ,734 ,717 ,715 ,713 ,704 ,637 ,260 ,206 ,146 ,60 ,45......... دومحم

 33............................................................................. درمعلا نب دلخ

 33............................................................................. درمعلا نب دلخم
 723 ,638 ,637 ,536 ,510 .................................................... ينانيغرملا

 541......................................................................... مكحلا نب ناورم
 ,130 ,125 ,120 ,119 ,117 ,112 ,106 ,104 ,60 ,51 ,50 ,46 ,45 ,44. يتازملا

8, 160, 161, 231, 390, 406, 434, 447, 451, 457, 459, 469, 490, 

3, 494, 496, 497, 508, 509, 514, 522, 524, 559, 561, 563, 579, 

716 ,711 ,683 ,671 ,666 ,659 ,656 ,654 ,653 ,38 

 224 ,201 ,145 .................................................................... قورسم

 627 ,623................................................................... ءاقرزلا ىفطصم

 203........................................................................ ىعابسلا ىفطصم

 583 ,247 ,246 .......................................................... ةعكشلا ىفطصم

 253 ,62 ,51 ................................................................. وجاب ىفطصم

 34.................................................................. :رتنيو رصانلا نب ىفطصم

1 
    



 مالعالا نيرهغ

 605 ,583................................................................ اغبلا بيد ىفطصم

 726 ,605 ,583 ............................................................. بيد ىفطصم
 721 .......................................................................... يفيرش ىفطصم
 8 ........................................................................ وجاب حلاص ىفطصم

 723 ,715 ,79 ,55................................................................. يبعصلا

 337....................................................................... هتنا دبع نب بلطملا

 651 ,265 ,191 .............................................................. لبج نب ذاعم
 301..................................................................................... ةذاعم

 454 ,282............................................................................. ثيغم
 198.......................................................................... يراقلا يلع الم
 ,125 ,124 ,119 ,117 ,116 ,115 ,106 ,105 ,104 ,98 ,79 ,50 ,16 .يطوشلللا

31, 133, 134, 138, 148, 174, 176, 180, 190, 196, 197, 212,208, 

21, 231, 236, 238, 246, 251, 262, 275, 290, 291, 331, 333, 349, 

,388 ,379 ,378 ,373 ,367 ,365 ,364 ,360 ,358 ,354 ,351 ,0 

,553 ,508 ,494 ,453 ,441 ,440 ,437 ,433 ,418 ,417 ,416 ,93 

711 ,675 ,648 ,607 ,555 ,4 

 19............................................................................. ىنجاويتلا ينهم

 17................................................................................ يكسناليتوم

 17...................................................................................... ونيروم

 509 ,255.................................................................... يلع نب ىسوم

 40 ,38 ..................................................................... ىسوم نب ىسوم

 595 ,594 ,425 ,420 ,369 ,358 ,356 ,152.................................. ىَسوُم

 735 ,63 ............................................................... يرمعلا فيرش ةيدان

 722...................................................................... ينابلألا نيدلا رصان

 80......................................................................... ناهبن يبأ نب رصان

 695 ,463 ,327 ,299 ,192 ,85.................................................... عفان

 17....................................................................................... ونيلان

 735 ,682 ,259 ,217 ,69 ,51 ,50 ,37 ,17 ,16 ............................... يمانلا

    



 .235 ,228 ,221 ,220 ,216 ,211 ,128 ,117 ,116 ,111 ,98 ,43 ىسوم نب داجن

0, 251, 252, 257, 260, 261, 266, 267, 268, 270, 272, 275, 276, 

7, 287, 290, 308, 317, 349, 364, 373, 377, 378, 379, 504, 505, 

711 ,667 ,664 ,663 ,662 ,658 ,653 ,650 ,648 ,646 ,550 ,9 

 687 ,671 ,540 ,534 ,474 ,469 ,467 ,466 ,337 ,284 ,243 ,85 ...... يئاسنلا

 723 ,624 ,605 ,476 ,454 ,444 ,347 ,346 ,345 ,344 ,291 ,174.... يفسنلا

 260 ,247 ,237 ,235 .............................................................. ماظنلا

 461 ,219 ,215 .................................................................... نامعنلا

 36.............................................................................. رصن نب ثافن

 595...................................................................................... حو

 200 ,183............................................................................ يورنلا

 302.......................................................................... ناليغ نب مشاه

 ,285 ,283 ,282 ,233 ,216 ,215 ,204 ,202 ,201 ,197 ,188 ,121 ...... ةريره

2, 328, 337, 375, 432, 539, 540 

 736 ,629 ,571 ,521 ,503 ,462 ,423 ,269 ,168 ,125.................... يدنملا

 38.......................................... يوكزألا ركب يبأ نب ديعس نب دمحم ميهاربإ ابأو

 38............................................................... ناطحق نب دلاخ ناطحق ابأو

 114.................................................................................... ةصباو

 18................................................................... ينالجراولا ءايركز يباو
 ,99 ,98 ,97 ,87 ,86 ,79 ,60 ,56 ,55 ,53 ,52 ,51 ,24 ,19 ,8 ....ينالجراولا

3, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 116, 117, 118, 119, 127, 128, 

2, 133, 137, 138, 139, 140, 151, 153, 154, 155, 168, 172, 173, 

4, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 188, 189, 190, 193, 

4, 195, 196, 197, 198, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 

8, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 

3, 234, 235, 237, 251, 252, 253, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 

6, 267, 270, 271, 274, 278, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 

9, 291, 309, 316, 317, 321, 325, 326, 327, 331, 332, 333, 334, 

8, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 357, 360, 362, 364, 365, 

6, 367, 368, 369, 370, 371, 373, 377, 379, 381, 382, 384, 385, 

  2[ه1ك



 مالعألا نيرهغ

,411 ,410 ,407 ,402 ,400 ,399 ,398 ,397 ,396 ,395 ,394 ,393 ,8 

,438 ,437 ,436 ,435 ,434 ,432 ,431 ,429 ,423 ,420 ,419 ,418 ,3 

,457 ,455 ,453 ,452 ,451 ,450 ,448 ,447 ,445 ,444 ,443 ,442 ,0 

,480 ,479 ,477 ,475 ,470 ,469 ,468 ,467 ,466 ,465 ,462 ,461 ,0 

,524 ,505 ,503 ,502 ,501 ,500 ,499 ,498 ,495 ,494 ,491 ,488 ,06 

,559 ,558 ,557 ,555 ,554 ,553 ,552 ,551 ,547 ,546 ,545 ,543 ,2 

,590 ,584 ,581 ,575 ,574 ,572 ,571 ,569 ,568 ,567 ,563 ,562 ,1 

,629 ,628 ,613 ,612 ,611 ,610 ,607 ,606 ,602 ,600 ,595 ,593 ,2 

,664 ,662 ,661 ,659 ,657 ,656 ,654 ,653 ,652 ,651 ,649 ,648 ,41 

,693 ,692 ,691 ,685 ,681 ,678 ,676 ,673 ,672 ,671 ,669 ,668 ,6 

725 ,724 ,717 ,716 ,712 ,710 ,709 ,696 ,695 ,4 

 217............................................................................... ينالجراّولا

 698 ,335 ,188 ,77 ,33.......................................................... عيبرلاو

 655 ,559 ,489 ,395 ,321 ,253 ,252 ,18............................... يخامشلاو

 14............................................................................... يناتسرهشلاو
 33.............................................................................. بويأ نب لئاو
 381 ,262............................................................................ بَلغئو

 40 ,38 ...................................................................... رظنلا نب دشارو
 712 ,711 ,491 ,78 ,51 ,18 ,13............................................. ىنايسولا
 38................................................................ رضخلا نب دمحم نب ناسغو

 401.......................................................................... ةريغملا نب ديلولا

 716 ,33 .................................................................... بويأ نب لئاوو

 30.............................................................................. نيعم نب يحيو

 724............................................................................. ديعس نب ىجي

 187............................................................................. نيعم نب يجي

 382............................................................................. ةيمأ نب ىلعي
 724........................................................................... فاتلز نب الغي

    



 مالعألا نمرهف 53

 ,332 ,200 ,195 ,153 ,149 ,81 ,79 ,55 ,54 ,52 ,51 ,34 ,33 ,28 ..... فسوي

3, 359, 376, 390, 398, 399, 415, 627, 709, 711, 715, 716, 719, 

74, 734, 735, 736 

+ 

2] =  



 فياولتلاو تاعامجلا نيرهف
 . و ٠.

 فاوطلاو تاعامجلا سرهف

 605 ,476 ,370 ....................................................... ةفنح يبا باحصأ

 283.......................................................................... رهاظلا باحصأ

 159...................................................................... هللا لوسر باحصأ

 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,8.... ةيضابإلا

31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 

3, 4, 55, 58, 59, 61, 67, 68, 69, 70, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 

,118 ,117 ,116 ,111 ,110 ,105 ,104 ,98 ,97 ,96 ,93 ,87 ,86 ,5 

,137 ,136 ,135 ,134 ,133 ,132 ,130 ,126 ,125 ,124 ,123 ,121 ,0 

,167 ,166 ,165 ,164 ,162 ,160 ,158 ,157 ,150 ,146 ,142 ,140 ,9 

,191 ,189 ,188 ,187 ,185 ,184 ,183 ,182 ,178 ,176 ,174 ,172 ,11 

,225 ,223 ,222 ,220 ,219 ,218 ,216 ,214 ,213 ,212 ,208 ,197 ,3 

,253 ,250 ,247 ,246 ,244 ,240 ,239 ,238 ,235 ,234 ,232 ,231 ,0 

,290 ,289 ,287 ,280 ,279 ,273 ,268 ,260 ,259 ,258 ,257 ,256 ,5 

,319 ,314 ,313 ,312 ,311 ,308 ,305 ,304 ,303 ,302 ,296 ,294 ,1 

,357 ,356 ,354 ,351 ,349 ,347 ,335 ,330 ,328 ,327 ,325 ,324 ,21 

,389 ,388 ,386 ,378 ,376 ,375 ,374 ,373 ,372 ,371 ,369 ,361 ,9 

,431 ,430 ,427 ,426 ,417 ,403 ,402 ,399 ,397 ,396 ,395 ,394 ,390 

,459 ,457 ,456 ,453 ,452 ,451 ,450 ,448 ,444 ,440 ,439 ,436 ,2 

,479 ,478 ,475 ,472 ,471 ,470 ,468 ,467 ,466 ,465 ,464 ,463 ,0 

,502 ,501 ,499 ,497 ,496 ,495 ,493 ,491 ,489 ,487 ,484 ,481 ,0 

,522 ,521 ,519 ,517 ,515 ,514 ,513 ,511 ,510 ,509 ,507 ,505 ,4 

,557 ,553 ,551 ,548 ,546 ,542 ,541 ,540 ,539 ,535 ,530 ,524 ,3 

,580 ,578 ,576 ,575 ,572 ,570 ,567 ,566 ,565 ,563 ,560 ,559 ,8 

,608 ,606 ,605 ,601 ,600 ,597 ,594 ,593 ,590 ,588 ,584 ,583 ,2 

,645 ,644 ,641 ,640 ,637 ,627 ,621 ,620 ,619 ,616 ,615 ,613 ,1 

,682 ,679 ,678 ,675 ,668 ,665 ,663 ,662 ,659 ,658 ,656 ,652 ,7 

,701 ,700 ,699 ,698 ,693 ,692 ,691 ,690 ,689 ,687 ,685 ,684 ,3 

734 ,733 ,732 ,731 ,730 ,727 ,726 ,725 ,704 ,703 ,72 

2[ ك



 فناولظلاو تاعامجلا نيرهف

 ,104 ,97 ,94 ,92 ,91 ,89 ,88 ,75 ,74 ,67 ,63 ,56 ,27 ,23 ,22.... نييلوصألا

6, 119, 125, 139, 169, 171, 186, 210, 215, 218, 220, 221, 225, 

2, 237, 249, 274, 278, 283, 316, 326, 327, 350, 351, 355, 360, 

,455 ,453 ,449 ,447 ,443 ,442 ,439 ,433 ,418 ,394 ,373 ,2 

,593 ,583 ,582 ,574 ,570 ,551 ,507 ,499 ,495 ,487 ,484 ,498 

700 ,659 ,658 ,652 ,637 ,62 

 ,347 ,344 ,342 ,328 ,291,.293 ,235 ,174 ,91 ,75 ,74 ,73 ,27 ,22. ةيفنحلا

2, 353, 364, 372, 374, 381, 397, 402, 425, 427, 429, 430, 431, 
2, 444, 487, 489, 491, 495, 506, 515, 522, 536, 546, 554, 604, 

700 ,668 ,664 ,637 ,627 ,615 ,611 ,608 ,65 
 699 ,218.................................................................... ةعبرألا ءافلخلا

 ,562 ,260 ,258 ,236 ,235 ,203 ,187 ,167 ,166 ,136 ,135 ,68.....جراوخلا

62, 730, 733 

 735 ,35 ,34............................................................... ةيمتسرلا ةلودلا

 689 ,587 ,423 ,368 ,266 ,218 ,207 ,80 ,68 ,14...................... نيدشارلا

 34 ,14 ............................................................................ نييمتسرلا

 258 ,235.......................................................................... ضفاورلا

 203................................................................................... ةقدانزلا

 179............................................................................... ةيئاطسفسلا

 217 ,165.......................................................................... ةيكاكسلا

 730 ,728 ,726 ,720 ,716 ,713 ,674 ,95 ,62 .............................. ةيفلسلا

 178................................................................................... ةينَمُسلا

 656 ,613 ,608 ,605 ,536 ,445 ,431 ,427 ,399 ,335 ,297 ,221 ... ةيعفاشلا

 693 ,255............................................................................. ةارشلا

 727 ,699 ,656 ,557 ,260 ,235 ,218......................................... ةعيشلا

 ,180 ,170 ,163 ,162 ,91 ,84 ,83 ,82 ,76 ,72 ,68 ,64 ,32 ,17...... ةباحصلا

,201 ,200 ,198 ,197 ,196 ,195 ,194 ,191 ,188 ,187 ,184 ,182 ,1 

,234 ,230 ,229 ,224 ,223 ,222 ,221 ,220 ,219 ,218 ,215 ,213 ,7 

27  



 فناوللاو تاعامجلا نيرهف
,269 ,268 ,267 ,266 ,264 ,260 ,259 ,254 ,253 ,247 ,243 ,238 ,7 

,430 ,427 ,402 ,400 ,397 ,385 ,382 ,368 ,367 ,313 ,312 ,297 ,20 

,585 ,584 ,574 ,573 ,548 ,546 ,535 ,479 ,478 ,477 ,472 ,456 ,3 1 

,651 ,646 ,643 ,640 ,629 ,606 ,596 ,591 ,590 ,589 ,588 ,587 ,06 

,685 ,681 ,680 ,679 ,674 ,672 ,671 ,669 ,662 ,661 ,658 ,654 ,2 

699 ,698 ,692 

 357 ,236........................................................................... ةيرفصلا

 621 ,620........................................................................... ةيفوصلا

 699 ,573 ,403 ,378 ,308 ,259 ,249 ,238 ,218 ,39 ................... ةيرهاظلا

 218..................................................................................... ةرتعلا

 ,146 ,134 ,125 ,124 ,123 ,104 ,97 ,92 ,91 ,88 ,84 ,62 ,61 ,57 ....برعلا

7, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 184, 209, 252, 278, 288, 

8, 320, 324, 330, 331, 334, 337, 348, 354, 355, 357, 362, 369, 

2, 375, 381, 399, 400, 407, 409, 433, 436, 438, 440, 441, 449, 

3, 455, 461, 470, 484, 487, 545, 551, 553, 605, 607, 612, 653, 

60, 714, 716, 724, 735 
 120 ,58 ,55 ,54 ,46 .............................................................. ةبازعلا
 732 ,729 ,726 ,320 ,319 ,123 ................................................ برغلا
 103.................................................................................. نويبرغلا

 ,160 ,115 ,97 ,91 ,90 ,87 ,76 ,75 ,74 ,72 ,66 ,38 ,22 ,13 ,11 ,7 . ءاهقفلا

2, 172, 177, 207, 209, 218, 244, 288, 297, 302, 310, 315, 329, 

1, 387, 389, 432, 439, 451, 471, 472, 488, 509, 511, 513, 520, 

4, 539, 550, 554, 565, 598, 605, 607, 609, 619, 622, 623, 625, 

700 ,688 ,674 ,646 ,643 ,642 ,637 ,630 ,8 

 673 ,487 ,452 .................................................................... ةيردقلا

 603.................................................................................. ةطمارقلا

 639................................................................................. نويفوكلا

 713 ,637 ,608 ,598 ,515 ,476 ,431 ,429 ,427 ,403 ,291 ,218 .....ةئِكلاَلا

 ,359 ,342 ,221 ,104 ,98 ,97 ,89 ,87 ,86 ,75 ,60 ,50 ,43 ,27 ,22 نيملكتملا

1, 476, 548, 598, 700 
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 فناولتلاو تاعامجلا نسرهف

 451 ,372 ,96 ,89............................................................... نوملكتملا

 ,256 ,238 ,234 ,221 ,219 ,217 ,212 ,207 ,97 ,86 ,67 ,27 ,26 ,7 نيدهتجملا

4, 393, 574, 647, 661, 664, 667, 669, 672, 674, 681, 695, 699 
 234................................................................................... سوجملا

 193 ,186 ,174 ,136 ............................................................ نوثدحملا

 48 ,47 ,43 ,41 ,38..................................................... ةيقاتسرلا ةسردملا

 733 ,691 ,120 ,33 ,17 ,13 .......................................... يضابإلا بهذملا

 16................................................................................. نوقرشتسملا

 ,407 ,395 ,369 ,368 ,359 ,246 ,242 ,199 ,109 ,93 ,70 ,66 ,12 . نوملسملا

9, 523, 563, 576, 606, 607, 635, 640, 673, 689, 691, 692, 693, 

64, 695 

 ,83 ,78 ,73 ,72 ,70 ,69 ,68 ,67 ,24 ,18 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ..نيملسملا

3, 103, 115, 120, 123, 124, 132, 136, 138, 145, 146, 160, 1651, 

6, 182, 187, 189, 207, 208, 210, 215, 218, 226, 230, 231, 234, 

8, 245, 246, 249, 254, 306, 319, 329, 337, 357, 359, 407, 453, 

8, 462, 483, 514, 521, 522, 558, 563, 564, 585, 606, 607, 611, 

31, 633, 654, 661, 674, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 

691, 695, 698, 700, 704 

 ,371 ,370 ,340 ,177 ,150 ,135 ,134 ,133 ,132 ,75 ,60 ,44 ,17 ... ةلزتعملا
9, 452, 487, 498, 501, 502, 559, 560, 574, 664 

 569 ,385 ,361 ,285 ,215 .............. ......................................... نيكملا

 576.................................................................................. ةدحالملا

 557 ,454 ,437 ,436 ,401 ,369 ,319 ,189 ,134.......................... ةكتالملا

 485 ,392 ,252 ,107 ,99 ,86........ ........................................... ةقطانملا

 726 ,95 ............................................................................ نييقطنملا

 208................................................................................ نورجاهملا

 258................................................................................. تادجنلا

 260................................................................................... ةيدجنلا

 



 فناوتلاو تاعامجلا نيرهف
 668.................................................................................. ةيراكنلا
 676 ,663 ,607 ,556 ,425 ,266 ,265 ,261 ,202........................... دوهيلا

 320 ,122 ,103 ,72................................................................ نانويلا

 14................................................................................ ةرصبلا لهأ

 723 ,666 ,57 ,44 ,14....................................................... ةوعدلا لهأ

 247.............................................................................. ضفرلا لهأ

 700............................................................................... رهاظلا لهأ
 686 ,685 ,678 ,660 ,645 ,471 ,458 ,247 ,232 ,160 ,47 ,13..... ةلبقلا لهأ

 35........................................................................... ةسوفن لبج لهأ
 60 ,21 .......................................................................... لوصألا ةمئأ

 14................................................................................ ترمهات ةمئأ

 69 ,22 ............................................................................. ةيضابإلاب

 651 ,264 ,64 .................................................................... ةظيرق ىنب

 736 ,727 ,726 ,720 ,709 ,81 ,24 ..................................... ثارتلا ةيعج
 34 ,14 ............................................................................ ملعلا ةلمح
 264................................................................ ؛.................... معثخ

 305..................................................................................... سود

 ,703 ,688 ,525 ,248 ,247 ,183 ,144 ,123 ,122 ,21 ,12 ,11 مالسإلا ءاملع
704 

 ,590 ,504 ,467 ,461 ,393 ,341 ,319 ,316 ,224 ,94 ,87 ,21. لوصألا ءاملع
592 

 258 ,42 ,14................................................................. بهذملا ءاملع

 80 ,58 ,36..................................................................... نامع ءاملع

 650 ,467 ,401 ,194 ,154 ,42................................................... شيرق

 38.............................................................................. ةيضابإلا ةمث
 698 ,586 ,486 ,187 ,78 ,76 ,71 ,59 ,50 ,31 ,30 ,25 ,18 ,15 ,14 . ةيضابإلل

 640 ,615 ,18 ..................................................................... ةيكلاملاو

 646 ,164 ,11 .................................................................... نيدهتجملاو

 :نوكو 91" 91 ون
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 نك املو ْن ادلللا سرهف

 45..................................................................................... نوائجإ

 58..................................................................................... لاطيجإ

 57....................................................................................... ميجأ

 320 ,123.............................................................................. ابورأ

 50........................................................................................ غيرأ

 37....................................................................................... يكزا

 734 ,731 ,730 ,717 ,81 ,46.................................................... رهزألا

 731 ,52 ............................................................................ سلدنألا
 120.................................................................................... ةنطابلا

 664 ,567 ,187 ,30............................................................... ةرصبلا

 536.................................................................................... ميعنتلا

 730 ,80 ,59 ............................................................... ةيندرألا ةعماجلا

 37...................................................................................... ديرجلا

 ,709 ,708 ,707 ,706 ,656 ,62 ,50 ,49 ,46 ,45 ,34 ,33 ,28 ,27 ,18 رئازجلا

0, 711, 712, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 723, 725, 726, 727, 

8, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736 

 69.............................................................................. ةيبرعلا ةريزجلا

 37...................................................................................... ةماحلا

 698 ,271 ,83 ,73 ,17............................................................ زاجحلا

 41..................................................................................... ءارمحلا

 59..................................................................................... نيقوحلا

 80 ,59 ,37......................................................................... قاتسرلا

 732 ,730 ,722 ,623 ............................................................ ضايرلا

 59..................................................................................... ةنوتيزلا

 428 ,234.............................................................................. ماشلا

 692 ,192 ,170 ...................................................................... افصلا
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 نامالاو ناتللا نمرهف

 ,724 ,721 ,720 ,719 ,718 ,717 ,716 ,715 ,714 ,713 ,54 ,37 ,28 . ةرهاقلا

95, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736 

 736 ,727 ,726 ,725 ,723 ,720 ,717 ,81 ,62 .............................. ةرارقلا

 34.................................................................................... ناوريقلا

 607 ,573 ,566 ,562 ,541 ,490 ,474 ,428 ,401 ,361.................... ةبعكلا

 651 ,254............................................................................. ةفوكلا

 732 ,728 ,656 ,198 ............................................................ تيوكلا

 720 ,718............................................................................... ايناملا

 728 ,207...................................................................... ةرونملا ةنيدملا

 411............................................................................ مارحلا دجسملا

 702 ,519 ,428 ,358 ,69 ,52 ,42 ,38 ,34 ,24.............................. قرشملا

 711 ,40 ........................................................................... بريضملا

 718 ,656............... ..................................................... ةيبلاعثلا ةعبطملا

 ,428 ,363 ,254 ,98 ,69 ,67 ,57 ,50 ,49 ,47 ,45 ,44 ,35 ,24 ,14 ... برغلل
5, 685, 686, 702, 727, 728, 730 

 35.......................................................................... يمالسإلا برغملا

 34............................................................................ طسوألا برغملا
 716 ,152............................................................................... دنهلا

 16........................................................................... ةدحتملا تايالولا
 16...................................................................................... نابايلا

 651 ,522 ,265 ...................................................................... نميلا

 30..................................................................................... ةنطابلاب

 28 ,24 ,18.......................................................................... ةرارقلاب

 34................................................................................... ناوريقلاب
 44 ,28 ............................................................................. برضملاب

 48 ,32 ............................................................................ نجزي ىتبب
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 16.............................................................................. يزاغنب ةعماجب

 58 ,53 ,35 ,33 ,16 ........................................................... ةسوفن لبج

 650 ,265 ,175 ,40 .................................................................. ردب

 706 ,51 ,28........................................................................... ةيدب

 59 ,51 ,48 ,40 ,39 ,38 ,37 ..................................................... نامعب

 39 ,34 ................................................................................. نانبلب

 58 ,53 ,35 ,19 ,16.................................................................. ايبيلب

 729 ,728 ,727 ,725 ,517 ,189 ,28........................................... طقسمب

 736 ,729 ,728 ,727 ,722 ,719 ,717 ,715 ,714 ,54 ...................... رصمب

 717 ,18 ......................................................................... ةايحلا دهعمب

 32............................................................................ ةماقتسالا ةبتكمب

 57 ,48 ,33 ,32 ..................................................................... بازيم

 18..................................................................................... تولانب
 712 ,711 ,710 ,709 ,708 ,707 ,706 ,99 ,33 ,28...................... نجزي ىنب

 38........................................................................................ الهب

 721 ,720............................................................................. قالوب

 ,724 ,723 ,722 ,721 ,720 ,719 ,718 ,716 ,715 ,714 ,713 ,712 ....توريب

5, 726, 727, 728, 729, 731, 732, 733, 734, 735, 736 

 34 ,33 ............................................................................... ترهات

 50....................................................................................... ترقت

 54....................................................................................... تالت

 731 ,726 ,722 ,720 ,717 ,714 ,713 ,711 ,55 ,45 ,18.................. سون

 51.............................................................................. سوطاماب نيت

 50................................................................................... د نبت

 35....................................................................................... وداج

 18.............................................................................. ةنوتيزلا عماج
 734 ,19 ....................................................................... حتافلا ةعماج

 16............................................................................ سلبارط ةعماج
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 كاملاو نادلبلا نيرهف

 57 ,55 ,45..................................................................... ةسوفن لبج

 711 ,58 ,57 ,55 ,54 ............................................................... ةبرج

 78 ,45 ,33 ,14 ................................................................ تومرضح

 707 ,34 ,28............................................................ ةيرصملا بتكلا راد

 723............................................................................... يدنكلا راد

 735 ,734 ,731 ,729 ,728 ,726 ,725 ,721 ,719 ,623 ,60 .............. قشمد

 522.................................................................................. دنقرمس

 28...................................................................................... ايروس

 726 ,719............................................................................. ةيروس

 50 ,49 ................................................................................ فوس

 720................................................................................. درابت وتش

 69................................................................................ ايقيرفا لامش

 42 ,38 ................................................................................ راحص

 38...................................................................................... نأالص

 734 ,34 ............................................................................ سلبارط
 299...................................................................................... ةفرع

 ,57 ,56 ,53 ,49 ,48 ,47 ,45 ,44 ,41 ,40 ,38 ,37 ,36 ,35 ,33 ,30 ,17 نامع

9, 69, 77, 78, 82, 84, 85, 120, 127, 189, 231, 254, 256, 281, 

8, 447, 503, 575, 665, 676, 678, 685, 690, 706, 707, 708, 710, 

1, 712, 713, 714, 716, 717, 718, 719, 721, 722, 723, 724,725, 

6, 727, 728, 729, 731, 733, 734 

 ,726 ,720 ,715 ,712 ,711 ,710 ,709 ,708 ,707 ,706 ,99 ,81 ,28 .. ةيادرغ

7, 732, 733, 734 

 ,368 ,314 ,298 ,295 ,286 ,272 ,258 ,240 ,185 ,179 ,164 ,70 ,17 ... قرف

30, 384, 454, 471, 472, 522, 524, 586, 611, 617, 640, 644, 660, 

667 

 17........................................................................................ قزق
 45....................................................................................... اسنرف
 718.................................................................................. ندابسيف
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 نكامألاو نادلبلا برهف

 579 ,573 ,568 ........................................................................ ءابق
 735 ,728 ,725 ,720 ,719 ,718 ,716 ,714 ,709.......................... ةنيطنسق

 18 ,16 ............................................................................. جديربمك
 ,724 ,723 ,722 ,721 ,720 ,719 ,718 ,716 ,715 ,714 ,713 ,712 ...... نانبل

75, 726, 727, 728, 729, 731, 732, 733, 734, 735 

 34......................................................................................... ايبيل
 36........................................................................................ ونام

 16................................................................................... ناجيشتم

 734 ,733 ,728 ,725 ,717 ,713 ,8 ............................................ طقسم

 737 ,733 ,731 ,724 ,721 ,720 ,719 ,715 ,46 .............................. رصم

 725 ,723 ,62 .................................................................. ةايحلا دهعم
 732 ,718....................................................................... ةمركملا ةكم
 712 ,711 ,710 ,709 ,708 ,707 ,706................................ دلاخ لآ ةبتكم

 709 ,99 ,28.................................................................. بطقلا ةبتكم

 28......................................... ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا ةبتكم

 50.................................................................................... ةطوشلم

 16...................................................................................... تولان
 57 ,48 ,17............................................................................ ىوزن
 ,709 ,687 ,684 ,645 ,634 ,625 ,337 ,238 ,165 ,57 ,45 ,36 ,35 .... ةسوفن

720 

 81 ,28 ......................................................................... بازيم يداو

 52 ,51 ,50 ,44 .................................................................. نالجراو

 28.................................................................................... ندرألاو

 34.................................................................................... زاجحلاو

 51 ,50 ................................................................................. ةلقرو

 34 ,28 ............................................................................... نامعو

 28........................................................................... ةماقتسالا ةبتكمو

 28....................................................................... جاحلاب خيشلا ةبتكمو

 28........................................................ يثراحلا دمح نب ملاس خيشلا ةبتكمو

    



 نامالاو نادلبلا نيرهف

 ........................................................... يلاسلا هللا دبع خيشلا ةبتكمو
 ................................................. يديعسوبلا دمحم نب دمحأ راشتسملا ةبتكمو

 .................................................................... دلاخ لآ ةريشع ةبتكمو
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 .......................................................... :داهتجالا

 ...................... .دفاورلا و روطتلا .لوصألا ملع :يناثلا ثحبلا

 ............................................ :لوصألا ملع روطت -1

 ...................................... :يعفاشلا دعب هقفلا لوصأ _

 .................................. :ةيضابإلا دنع لوصألا نيودت -

 ................. ةيلوصألا سرادملا نم ةيضابالا ةسردمل عقوم -

 ............................................ لوصألا ملع دفاور -2

 .......................................... :لوصألاو مالكلا ملع -

 ............................................ :لوُصآلاو هقفلا ملع -

 ............................................ :لوصألاو ةغللا ملع -

 .......................................... :لوصألاو قطنملا ملع -
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 تايوتحملا نمرهف
 ...................................... ليلدلاو ةفرعملا :لوألا لصفلا

 .................................... ةفرعملا ةيرظن :لوألا ثحبملا

 ....................... ةجحلا مايقو ليلدلا موهفم:يناثلا ثحبلا

 ........................................... :ةجحلا موهفم -1

 ..................... (ةنسلاو باتكلا )- يحولا ليلد:يناثلا لصفلا

 ................................... باتكلا ةيجح :لوألا ثحبلا

 ......................................... :باتكلا فيرعت -1

 ........................................... :ةفرصلا ةيضق -

 ؟ةيبرع ريغ ظافلا نآرقلا يف له و .نآرقلا ةيبرع -

 .......................................... :نآرقلا ثحابم -

 ......................... :ماكحألاو ةلدألا لصأ نآرقلا -
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116....... 

144....... 

150........ 

152........ 

155........ 

156........ 



 157............................................ ةنسلا ليلد :يناثلا ثحبلا

 157....................................................:ةنسلا ةيمهأ -1

 158............................................: اليلدو اموهفم ةنسلا-2

 158.................................................. ةنسلا حلطصم -

 160..................................................... :ةنسلا ةيجح -

 162.......................... :ةيضابإلا ةمئأ داهتجا يف ةنسلا ةلزنم -3

 164............................. :ةنسلا يركنم نم ةيضابإلا فقوم -
 167......................... رابخألا ةيجحو ،ةنسلا ماسقأ :ثلاثلا ثحبل

 167.........................................:اهماسقأو ةنسلا ثحابم-1

 167................................................... :ةنسلا ثحابم -

 169..................................................... :ةنسلا ماسقأ _

 172............................................ :نآرقلاب ةنسلا ةقالع-2

 172................................................. :ربخلا تاميسقت-3

 174................................................... :رتاوتملا ربخلا 4

 174.................................................... رتاوتملا موهفم -

 175.................................................. :رتاوتلا طورش -

 176.......................................... :رتاوتلل ةيملعلا ةميقلا -

 180.................................................... :داحآلا ربخ-5
 180............................................. :داحآلا ربخ موهفم -

 181............................................. :داحآلا ربخ ةيجح -

 182............................................ :داحآلا ربخ هديفي ام -

 187....................................... ةياورلا دقن جهنم :عبارلا ثحبملا

 187.............................................. :ةياورلا دقن ةيمهأ 1

 190........................................ :لوبقملا ثيدحلا طورش -2
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 تايوتحملا نيرهغ

 193....................................... :فيعضلا ثيدحلا ماسقأ -3

 195........................................... :لسرملا ربخلا ةيجح -4

 195.................................................. :لسرملا موهفم -

 197........................................... :لسرملاب لمعلا مكح -

 199..................................:لوُصألا ىلع ثيدحلا ضرع 5
 203.............................. :نآرقلا ىلع ةنسلا ضرع ثيدح -

 207............................................... عامجإلا ليلد :ثلاثلا لصفلا

 207..................................... عامجإلاو ةيخيراتلا ةيعجرملا :ديهمت

 208............................ عقاولاو روصتلا نيب عامجإلا :لوألا ثحبلل

 208..........................................: عامجإلا موهفم ديدحت - 1

 210.......................................... :عامجإلا لوصح ةيفيك -2

 212.................................................. :عامجإلا ماسقأ 3

 214.......................................... عامجإلا ناكرأ :يناثلا ثحبملا

 214...................................... عامجإلا لهأ :لوألا نكرلا -1

 217................................. :قافتالا لوصح :يناثلا نكرلا 2

 218............................................... ةيئزجلا تاعامجإلا -

 220................................................. رصعلا ضارقنا 3

 221............................... :ةباحصلا عامجإ يف يعباتلا رابتعا -

 223.................................. :ةلأسملا يف ثلاث لوق ثادحإ -

 224........................... راكنإلاو قيثوتلا نيب عامجإلا:ثلاثلا ثحبملا

 224..................................................:عامجإلا ةيجح -

 225..................................................... :باتكلا نم -

 228....................................................... :ةنسلا نم -

 230..................................................... :عامجإلا نم -

 231................................................. :عامجإلا دنتسم -2

    



 234................................... داحآلا ربخو عامجإلا ضراعت -

 234.............................................. عامجإلاراكنإ ةيضق -3

 235................................................ :نيركنملا دنتسم -

 237.............................................. عامجإلا ركنم مكح -

 238........................... عامجإلا ليلدل ةيلمعلا ةميقلا :عبارلا ثحبملا

 239.................................................... :تادابعلا يف 1

 239.................................................... :تاراهطلا يف -

 241...................................................... :ةالصلا يف -
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