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يصمحلا الين يكلا نيدلا ماسح : روتكدلا دنسملا علاالةم ةمدقم

بهللانم ذوعنو ، هيدهتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل، دمحلا نإ

نمو هل، لضم هللافال هدهي انلا،نم معأ تائيسو انسفنأ رورش

اًدمحم نأ دهشأو أالهلإإالهللا، دهشأو هل، يداه فال للضي

هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع الم الةوسلا ،وصلا هلوسرو هدبع

دعبو: ، نيعمجأ هبحصو

يديمحلا نمحرلا دبع مارم :وبأ ميركلا ثحابلا ينعلطأ دقف

ةيرهاظلا بهذم ): هثحبو هباتك ىلع اًريخ- هللا هازج - يماشلا

هيف،ذإمل ةيملعلا هتدام ىفوتسا دق هنأ تدجوف ( ةأرملا ميلعت يف

ةصرف ثحبلا اذه ناكف لبق، نم عوضوملا اذه يف بتكُي

راوطأو ، همامإو ، يرهاظلا بهذملا ب ءارقلا فيرعتل ةحناس

يف ةماعلا طابنتس اال لوصأو ، ةيخيراتلا هلحارمو بهذملا

ميلعت ةيضق يف بهذملا حرش ىلإ اًلوصو ، يرهاظلا بهذملا

. ةأرملا

هبحي ام اذه هباتك ىلع هللا ،نأوهلا هافوأو ءازجلا ريخ هللا هازجف

. هاضريو
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هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع كرابو ملسو هللا ىلصو

. نيعمجأ

/1440ه. ةدعقلا 23/يذ يف ماشلا - صمح

: هبتكو

ةنسلا و نآرقلا مداخ

يصمحلا ينسحلا الين يكلا ميلس نيدلا ماسح روتكدلا خيشلا
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حلب نمحرلا دبع : روتكدلا ذاتس األ ةليضف ةمدقم

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

تاوامسلا مويقو ، نيرخ واآل نيلو هلإاأل نيملا علا بر هلل دمحلا

، نيملا علل ةمحر ثوعبملا ىلع الم الةوسلا ،وصلا نيضر واأل

نمو نيعمجأ هتباحصو هلآ ىلعو األيم يبنلا دمحم انديس

دعبو: ، نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت

)نم ةأرملا ميلعت يف ةيرهاظلا بهذم ): ناونعب ةسارد هذهف

هللا-دقو هظفح - يماشلا يديمحلا نمحرلا دبع األخ: دادعإ

هللا- هظفح هيف- لوانت ، اًعفان اًميق اًباتك هتدجوف هيلع تعلطا

هلحارمو بهذملا راوطأو ، يرهاظلا بهذملا ب اًزجوم اًفيرعت

يف ةماعلا طابنتس اال لوصأ نايبو حيضوتب ماق ،مث ةيخيراتلا

نع األريخ ثحبملا يف ثدحت ،مث مولعلا ماسقأ نيب ،مث بهذملا

ةيرهاظلا دنع اهميلعتو ةأرملا ملعت مكح نايب نم باتكلا ناونع

ريغ وأ يعرش ملع ءاوس ةأرملل ملعلا بلط مكح ثيح ،نم

ةأرملا ذخأ مكحو ، ةأرملل يمازل اإل ميلعتلا مكح نايبو ، يعرش

ميلعتو هللا ىلإ ةوعدلا يف ةأرملا رود نايبو لا، جرلا نع ملعلا

كلذل ضرع -دق ءازجلا ريخ هللا هازج - فلؤملا ،و ريخلا

يتلا لئاسملا ضعب يف قحلا نيبو ، روسيم لهس بولسأب

فاصن ىلإاإل هثحب ةياهن يف اعدو ، ةيرهاظلا اهيف خفلا
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انيدلا وو انئاملعو انخياشم عيمج هللا محر ، ءاملعلا عم واألبد

عيمس ،كنإ تاوم واأل مهنم ءايح ،األ تاملسملا و نيملسملا و

. تاوعدلا بيجم بيرق

اذه، هلمع هنم لبقتي نأو ، ءازجلا ريخ هفلؤم يزجي هللانأ لأسأ

،امك هلهأو هباإلسالم عفني نأو ، هدوهجو هملع يف كرابي نأو

ىلإ نيملسملا دري نأو هدنج، زعي نأو هتملك يلعي نأ هلأسأ

. اًليمج اًدر هنيد

هبحصو هلآ ىلعو ، دمحم هلوسرو هللا دبع ىلع ملسو لصو

. نيملا علا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو ، نيعمجأ

حلب. رافغلا دبع ديسلا نب ديسلا نب نمحرلا دبع :د. بتكو

هللا ىلص هللا دبع نب دمحم ىرولا ريخ ىلع اًيلصمو اًدماح

. ملسو هيلع

/1440ه ةدعقلا األدح:25/وذ

2019/7/28م         
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ءاده اإل

طارصلا تكلس نمل ، باطتسملا ثحبلا ،و باتكلا اذه يدهأ

-مادأ ركسعلا يلع تنب دهش : ميركلا نآرقلا تظفحو ، ميقتسملا

.- رصبلا و ةريصبلا ةمعن اهيلع هللا

فلؤملا
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ةمدقملا

لا، جرلا قئاقش ءاسنلا لعج يذلا الل، جلا يذ هلل دمحلا

يف انل برض يذلا األيجلا، يبرم ىلع الم الةوسلا وصلا

نم اهقوقح اهئاطعإب رمأو األثملا، عورأ ةأرملا عم لماعتلا

ىلعو هيلع هللا ىلص لا، يتحاو ةلطامم خإالل،وأ ريغ

دعب: ،امأ لآملا موي ىلإ مهجهن ىلع راس نمو واآلل، بحصلا

:(اإلمالء يباتك يف ةيرهاظلا لا وقأ ُتركذ دق ةيادبلا يف ُتنكف

انخيش ةليضف )إالنأ ءاسنلل ةباتكلا و ملعتلا بابحتسا يف

حرتقا - هتعاط ىلع هءاقب هللا لا -طأ ماركإ نيعملا دبع روتكدلا

ةيهقفلا بهاذملا ىلع هيف رصتقأ نأ باتكلل هميدقت لبق يلع

، ءاملعلا ةراشتساب اًلمع ، هبلطل هتبجأو ، هتبغرل تلزنف ، ةعبر األ

األءانم. ةحيصنب اًذخأو

ثلالةث ةصوصخم ةلا سرب يرهاظلا بهذملا درفأ نأ ُتيأر مث

: بابسأ

هللا-. ءاش -نإ ةيفاو ةيفاك ةيملعلا ةداملا األلو:نأ
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لبق، -نم يملع بسح هيف- بتكُي مل عوضوملا اذه :نأ يناثلا

ميلعت ىلع ةيرهاظلا صرح سانلل نِّيبأ نأ يلع اًمازل ناكف

! هيلع عينشتلا ،و بهذملا ةبراحم عم ةصاخ ، ةأرملا

بهذملا ب سانلا فيرعتل ةصرف ةلا سرلا هذه ثلا:نأ ثلا

راوطأو ، بهذملا إلمام ةزجوم ةمجرت ُتركذ ثيح ، يرهاظلا

يف ةماعلا طابتس اال لوصأو ، ةيخيراتلا هلحارمو بهذملا

شبغلا ةلا زإب ءافتك نعاإلطةلا،واال دعُبلا ،عم بهذملا

ةلا. هجلا و

ةعامجلا نم أزجتي ال ءزج ةأرملا لعجي يرهاظلا بهذملا نإ

، ةيسايسلا و ةيراد واإل ةيملعلا ةكراشملا اهل نوحيتيو ، ةملسملا

ضرفف ، يأرلا و لقعلا درجمب ىثنأو ركذ نيب نوقرفي فال

عم برعلا ،و رارح عماأل ديبعلا عماإلثان،و روكذلا ءاوتسا

. مهنيب صنلا هيف قرف ،إالام مجعلا

هللا لوسر نأ انقيت هللا-:(دق همحر - يرهاظلا مزح نبا لوقي

نإو لا، جرلا ىلإ وه امك نهيلإ ثوعبم ملسو هيلع هللا ىلص

انقيأو لا، جرلل اهموزلك نهل يهاإلسالمالةمز يتلا ةعيرشلا

ىلإ ههجوتك نهيلإ هجوتم ماكح واأل تادابعلا ب باطخلا نأ

اذه لكو ليلد، نهنم لا جرلا صخ ،وأ نهصخ لا،إالام جرلا
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عيمجلا كارتشا حص دق ءيشب نهنود لا جرلا درفي أال بجوي

يف ماكح )[اإل قيفوتلا ىلا هللاعت بو ، عامجإ وأ صنب اهيف،إال

.[86/3 ماكح األ لوصأ

روديو ، باوصلا عماوجب طيحي هللا-كالاًم ةمحر هيلع - لوقيو

روم:(دق األ تامهبم ،نع روتسلا ةيطغأ كتهي ، دادسلا بكاوكب

يف اًيح ناك نم لك ىلإ ثعب ملسو هيلع هللا ىلص هنأ انقيأ

دلو نم ىلإو ينج، وأ يسنإ نم ضر األ رومعم يف هرصع

امهقلخي ضرعو نيع لك يف مكحيلو ، ةمايقلا موي ىلإ هدعب

نقيتملا األةم عامجإب كلذ حص املف ، ةمايقلا موي ىلإ ىلا عت

صوصنلا بو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ غلبملا هب عوطقملا

اإلسن هموزلو ةمايقلا موي ىلإ نيدلا ءاقب نم انركذ امب ةتباثلا

هتدهاشم ىلإ ليبس ال هنأ سحلا ةرورضب انملعو ، نجلا و

ملسو هيلع هللا ىلص هرمأ ناك ؛ هدعب يتأي الم-نم سلا هيلع -

هلك، عونلا يف اًرمأ ، عونلا نم دحاو يفو ، عونلا نم دحاول

وأ دحاول اًصاخ ةعيرشلا نم ناك ام نأ اذه نيبو هلك، عونللو

( صوصخ هنأ ملعأو ، اًصن الم- سلا هيلع - هنيب ،دقف موقل

.[88/3-89 قباسلا عجرملا ]

، ًًةمأو ًةرح ، ةأرملا نأش نم اوعفرف نويرهاظلا راس اذه ىلعو

اًبجعف ، اًريثم اًميظع مهرودو ، اًريبك كلذ يف مهرثأ ناكف

يوق ، ميهافملا و هقفلا حضاو ، ميرحلا يف بوبحملا مهيأرل
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ةناكم ةأرمللف ، ميهوت هيفوال شبغ ميلا،ال وعتلا ةرابعلا

مهعافدو ، ميوق اهيف ،كالمهم ميلعتلا : اهنمو قوقح اهلو ، ميعنو

ءاوس مهدنع تاملسملا لكو ميلس، اهعم مهبدأو ، ميظع اهنع

. ميمعتلا يف

، ةريبكلا و ةريغصلا ، ةأرملا ىلإ ناسح اإل ةيرهاظلا بجوأو لب

، نهقوقح كاهتنا نهب،وأ رارض اإل زوجي ،فال ةريم واأل ةريقفلا

. نهيلع قييضتلا وأ

ءاسنلا ىلإ ناسح هللا-:(واإل همحر - يرهاظلا مزح نبا لوقي

.[224/9 ىلحملا ]( نهتارثع عبتت لحي ،وال ضرف

دئاوفلا ةرثكو ليص، األ يأرلا ،و ليمجلا هقفلا اذهل اًرظنو

؛ يرهاظلا بهذملا يف ةضماغلا و ةرهاظلا فراعملا و

ولو ، بهذملا ءوض يف ةأرملا ميلعت ةيضق نييبت ىلع ُتصرح

، نيبلا طلا ديفتو ، نيثحابلا لدت ، ةرصتخم ةلمجم تاقرو يف

فلؤمب دعب ظحت مل ةيضقلا هذه نأو اميس ،ال نيبغارلا رستو

. ةيانعلا و ثحبلا ب ةريدج تناكف ، يرهاظلا بهذملا يف لقتسم
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،ثوالةث ةمدقم ىلع: اًلمتشم ثحبلا اذه نوكي نأ تيأر دقو

،كاآليت: سراهفو ، ةمتاخو ، ثحابم

ثحبلا اذه ةباتك ىلع ثعابلا نع ثيدحلا نمضتتو : ةمدقملا

. هتيمهأو

: يرهاظلا دواد بهذمب زجوم فيرعت األلو: ثحبملا -1

بلا: طم ىلعثالةث لمتشيو

: بهذملا مامإ ةمجرت األلو: بلطملا

ووالهتد. هتينكو همسا اًلوأ:

. ملعلل هبلطو هتأشن اًيناث:

. هخويش رهشأ ثاًثلا:

تالهذيم. رهشأ : اًعبار

. هتافنصم : اًسماخ

. قولخم نآرقلا نأب هماهتا : اًسداس

. هتافو : اًعباس

هيلع. ءاملعلا ءانث : اًنماث



14

. يرهاظلا دواد ىلإاإلمام يدانسإ : اًعسات

: ةيخيراتلا هلحارمو ، بهذملا راوطأ : يناثلا بلطملا

. سيسأتلا و ةأشنلا ةلحرم األىلو: ةلحرملا

. ديدجتلا و روطتلا ةلحرم : ةيناثلا ةلحرملا

. ضارقن اال ةلحرم ةثلا: ثلا ةلحرملا

: بهذملا يف ةماعلا طابنتس اال لوصأ ثلا: ثلا بلطملا

. ميركلا نآرقلا -1

. ةيوبنلا ةنسلا -2

. عامج 3-اإل

. ليلدلا -4

. باحصتس 5-اال

.[ لصف ]

: مولعلا ماسقأ : يناثلا ثحبملا -2

. بلطلا نع هيف ىنغتسي األلو:ام مسقلا



15

. بلطب هيلإإال لصوتي :امال يناثلا مسقلا

: ةيرهاظلا دنع اهميلعتو ةأرملا ملعت ثلا: ثلا ثحبملا -3

بلا: طم ةعبس ىلع لمتشيو

. هلهأو ملعلا لضف األلو: بلطملا

: نيمسق ىلإ مسقنيو : ةأرملل ملعلا بلط مكح : يناثلا بلطملا

. ةيعرشلا مولعلا بلط -

. ةيعرشلا ريغ مولعلا بلط -

: ةأرملل يمازل اإل ميلعتلا ثلا: ثلا بلطملا

. هتجوز جوزلا ميلعت -

. مهتانب نيدلا ولا ميلعت -

. ةأرملا ةلودلا ميلعت -

لا. جرلا نع ملعلا ةأرملا ذخأ : عبارلا بلطملا

. ةوعدلا و ةأرملا : سماخلا بلطملا

. ىوتفلا و ةأرملا : سداسلا بلطملا

.[ لصف ]

. ةباتكلا ةأرملا ملعت : عباسلا بلطملا
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. دهجلا و ثحبلا خالةص اهيفو ، ةمتاخلا كلذ: 3-يلي

. عجارملا و رداصملا سرهف -4

انحنمو ، انريغ بصنب بعتلا ةنوؤم انافك هللا ؛نإف ماتخلا يفو

انلبق، نم عمجب الةص خلا اناطعأو ، اناوس بلطب ةبهوملا فيرش

يلإال سيل هنإف ؛ باتكلا اذه نمضت ام حفصت دنع نِّيب كلذو

، يرهاظلا بهذملا تافنصم هتنمضت ام حرشو راصتخاو لقن

همحر - يرهاظلا مزح نبا علاالةم اإلمام تافلؤم صخ بواأل

.- ةعساو ةمحر ىلا هللاعت

انغلبو ، باوصلا و ةيادهلا رشانلا و ئراقلا و بتاكلا هللا قزر

. هتردقو هنمب ، داشرلا و قحلا لبس

هلوسرو هدبع ىلع الم الةوسلا ،وصلا نيملا علا بر هلل دمحلا و

األنيم.

. يماشلا يديمحلا نمحرلا دبع مارم /وبأ هبتكو
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: يرهاظلا دواد بهذمب زجوم فيرعت األلو: ثحبملا

بلا: طم ىلعثالةث لمتشيو

. بهذملا مامإ ةمجرت األلو: بلطملا

. ةيخيراتلا هلحارمو ، بهذملا راوطأ : يناثلا بلطملا

. بهذملا يف ةماعلا طابنتس اال لوصأ ثلا: ثلا بلطملا
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: بهذملا مامإ ةمجرت األلو: بلطملا

ووالهتد: هتينكو همسا اًلوأ:

فلخ نب يلع نب دواد ناميلس :وبأ هيقفلا علاالةم وهاإلمام

تهتنا . رهاظلا باحصأ مامإ ، يرهاظلا يدادغبلا يناهبص األ

، ةفوكلا ب هدلومو ، ناهفصأ نم هلصأ ، دادغبب ملعلا ةساير هيلإ

. دادغبب هؤشنمو

___________________________________

اإلسالم331-327/6]،و[ريس خيرات ]: هتمجرت رداصم رظنا

16-14/2]،و لا االدتع نازيم الء108-97/13]،و[ عأالمبنلا

-257 نايع األ تايفو 300-297/3]،و[ بهذلا تارذش ]

116 ظافحلا ةركذت 408-405/3]،و[ نازيملا ناسل 255/2]،و[

و ءامس األ بيذهت 348-342/9]،و[ دادغب خيرات -115/2]،و[

تاقبط 410/3]،و[ ليدعتلا و حرجلا 184-182/1]،و[ تاغللا

تاقبط 595-594/14]،و[ ةياهنلا و ةيادبلا ص:92]،و[ ، ءاهقفلا

يضاق النب ةيعفاشلا تاقبط 293-284/2]،و[ يكبسلل ةيعفاشلا

ص:268-267] ، تسرهفلا 131-129/9]،و[ باسن ]،و[األ ةبهش

174 يدووادلل نيرسفملا تاقبط 419/2]،و[ ةيضملا رهاوجلا ،و[

-48 ةرهازلا موجنلا 367/1]،و[ ناهبصأ خيرات -171/1]،و[

-593 رحنلا 430/6]،و[قالةد خيراتلا يف لماكلا 47/3]،و[

ص:258-257]. ، ظافحلا تاقبط 592/2]،و[
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؛ يناهبص باأل فرع هنأقلا:(امنإ مزح نبا نع يبهذلا دروأ

عأالم )[ريس بهذملا يفنح هوبأ ناكو ، ةيناهبصأ همأ ألن

الء98/13]. بنلا

خيرات يف اوفلتخاو والهتد، ناكم ىلع نومجرتملا قفتا دقو

. ةفوكلا يهف والهتد: ناكم والهتد.امأ

تاغللا و ءامس األ بيذهت 257/2]،و[ نايع األ تايفو ]: رظنا

ةياهنلا و ةيادبلا ص:92]،و[ ، ءاهقفلا تاقبط 182/1]،و[

.[594/14

رجح نباو ، يبهذلا .قهلا نيتئام ةنس : ليقف والهتد، خيرات امَأ

. يطويسلا الين،و قسعلا

الء98/13] عأالمبنلا 115/2]،و[ريس ظافحلا ةركذت ]: رظنا

ص:257]. ، ظافحلا تاقبط 405/3]،و[ نازيملا ناسل ،و[

ميعن وبأو ، يناعمسلا .قهلا نيتئامو ىدحإ ةنس دلو : ليقو

. يناهبص األ

.[367/1 ناهبصأ خيرات 180/9]،و[ باسن [األ
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، يزاريشلا قاحسإ وبأ .قهلا نيتئامو نيتنثا ةنس دلو : ليقو

. يدووادلا ،و ريثك نباو ، يوونلا نبااألريث،و هقفاوو

خيراتلا يف لماكلا ص:92]،و[ ، ءاهقفلا تاقبط ]: رظنا

تاقبط 182/1]،و[ تاغللا و ءامس األ بيذهت 430/6]،و[

.[171/1 نيرسفملا تاقبط 172/1]،و[ نييعفاشلا

فلخ نب يلع نب دواد نيب قيرفتلا مزلي ةظح]: [مال

.فاأللو يناهبص األ فلخ نب دواد نيبو ، يرهاظلا يناهبص األ

، اًهومم ، اًعدتبم ضاًلا، ناك يناثلا ،و ةيرهاظلا مامإ وه

. اًقرخمم

: يناهبص األ فلخ نب دواد هللا-يف همحر - متاح يبأ نبا قلا

ايضري ملف ةعرز يبأو أليب هتيكحو كالهم تعمسو هتيأر (دق

باتك هيمسي هل اًباتك هيلإ لمحف هللا- همحر - يبأ امأو هتلا. قم

مهبلط ةرثكب مهباعو مهمذو ثيدحلا لهأ دصقو ، عويبلا

يف هيلع درلا يف اًباتك يبأ جرخاف كلذ، يف مهتلحرو ثيدحلل

.[411/3-410 ليدعتلا و حرجلا ]( ةقرو نيسمخ وحن



21

: ملعلل هبلطو هتأشن اًيناث:

ثالةث يرهاظلا دواد لإلمام تمجرت يتلا مجارتلا بتك تعمج

: رومأ

. رداصملا لك يف ةمجرتلا هباشتو راركت األلو:

ماع. لكشب دواد نعاإلمام تامولعملا :ةلق يناثلا

يتلا ةيملعلا الهت حرو هتأشن ركذ يف عسوتلا مدع ثلا: ثلا

. رابكلا نيملسملا ةمئأ نم اًعراب اًمامإ هنم تعنص

يف تمهسأ يتلا لماوعلا نأب لوقلا اننكمي لمأتلا و رظنلا بو

: لماوع ثالةث ةيملعلا يرهاظلا دواد اإلمام ةيصخش نيوكت

. نامزلا -1

. ناكملا -2

. صاخش 3-األ

رصع وهو ، يرجهلا ثلا ثلا نرقلا ةيادب يف ناكف ؛ نامزلا امأ

، ةكربلا و ريخلا رصع ، نيملسملل ةبسنلا ب راهدز واال ملعلا

،فال نيكمتلا و تاحوتفلا ،و ةفرعملا و ،واألبد ةوقلا و عسوتلا و

بلط ناك نمز ،يف ةودق جذامنو ، ةقماس ممق روهظ نم بجع
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. لهاجلا نع لهجلا عفرل ، لغاشلا مهلغش وه ملعلا

ثيح ، روباسينو ةرصبلا و دادغبو ةفوكلا نيب ناكف ؛ ناكملا امأ

نع ذخأ ،امك اهئاملع نع ذخأو دادغب يف أشنو ، ةفوكلا يف دلو

يف ةرهدزم تناك اهلك ندملا هذهو ، روباسينو ةرصبلا ءاملع

نيثدحملا ،و ءاملعلا ب ةئيلم ، هناينبو ملعلا ةرضاح ، هنامز

. ءاهقفلا رابكو ، ءايقت األ

روث، يبأ لا: ثمأ نم ءاملعلا رابك نع ذخأ هنإف ؛ صاخش امأاأل

، ددسمو ، يبنعقلا ،و برح نب ناميلسو ، هيوهار نب قاحسإو

. مهريغو

هلهؤت تناك هتافصو يرهاظلا دواد اإلمام ةيصخش نأ امك

، اًظفاح ، هسفن ىلع اًدهتجم اًيكذ، ناك ،دقف ملعلا ةنامأ لمحل

. اًننفتم اًرظانم ناكو

ام ىلع رصتقا هللا-:(ول همحر - يزارلا ةعرز وبأ قلا

نم هدنع امب عدبلا لهأ دمكي هنأ تننظل ملعلا لهأ هيلع رصتقي

.[342/9 دادغب خيرات واآلةل)[ نايبلا
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( سانلا قعالء نم دواد هللا-:(ناك همحر - ناكلخ نبا قولا

.[257/2 نايع األ تايفو ]

اإلمام بهذم ىلع تناك يرهاظلا دواد اإلمام ةيادب نإ

قاحسإ وبأ لوقي هل، نيبصعتملا نيبحملا نم ناك ،لب يعفاشلا

يعفاشلل نيبصعتملا -نم دواد - ناكو هللا-:( همحر - يزاريشلا

، ءاهقفلا تاقبط هيلع)[ ءانثلا و هلئاضف يف نيباتك فنصو ،

ص:92].

اًبصعت سانلا رثكأ نم ناكو هللا-:( همحر - ناكلخ نبا قولا

ءانثلا و هلئاضف يف فنصو هنع، هللا يضر يعفاشلا لإلمام

.[255/2 نايع األ تايفو ]( نيباتك هيلع

يعفاشلا بقانم يف فنص نم لوأ يرهاظلا دواد نإاإلمام لب

يف فنص ينغلب نم لوأو هللا-:( همحر - يكبسلا لوقي ،

لهأ مامإ ، يناهفص األ يلع نب دواد اإلمام يعفاشلا بقانم

.[285/2 ةيعفاشلا تاقبط كلذ)[ يف تافنصم ،هل رهاظلا

دواد اإلمام ةلحر نأ ليلخ فراع روتكدلا خيشلا ىريو

، ددسمو يبنعقلا نع ذخأف ةرصبلا ىلإ تناك األىلو يرهاظلا
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تقولا نم ةدم والهمز روث يبأ نع ذخأف دادغب ىلإ لحر مث

يف تناك دقف روباسين ىلإ هتلحر امأو ، يعفاشلا هقفلا هنع ذخأو

، دادغب يف يعفاشلا هقفلا روث يبأ نع ذخأ نأ دعب رخأتم تقو

يرهاظلا دواد ذملتتف هيوهار نب قاحسإ روباسين يف ناكو

هيدي. ىلع

حبصأو ، ةيملعلا هتيصخش تزربو ، هدوع دتشا روباسين يفو

هنإ ىتح هب؛ دقتعي اميف اًئيرج ، مظنم ركفو ، حضاو جهنم اذ

هيرصاعم نيب هعتمت نم مغرلا ب هيوهار نب قاحسإ خفلا

اًصيرح ناكو دادغب ىلإ يرهاظلا دواد عجر ،مث ريبك زكرمب

لبنح نب دمحأ باإلمام ءاقللا لواحف ملعلا نم ةدازتس اال ىلع

.- ةصقلا ليصافت انعم يتأتسو األريخ- هعنمف

دقعيو ، سانلا ملعي يرهاظلا دواد اإلمام سلج دادغب يفو

، سايقلا يفنب لوقلا ثدحأ ةرتفلا هذه يفو ، ةرظانملل سلا جم

، هيرصاعم نم دحأ يأرلا اذه يف هكراشي ملو ، ديلقتلا يفنو

هذه يفو . هنامز يف ةيعفاشلا عم خالاًف ثدحأ يذلا األرم

يف دادغب ءاهقف فقو ، ديلقتلل هضفرو ، سايقلل هيفن دعبو األءانث

هءارآ عمسي نم دجي هّلع روباسين ىلإ ىرخأ ةرم عجرف ، ههجو

، نيملسملا ةدحوب ةليفك هتوعد ىري ناك هنأو اميس ،ال

هللا لوسر دهع يف ناك امك هئافص ىلإ باإلسالم عوجرلا و

. ملسو هيلع هللا ىلص
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، طاشنلا و ةكرحلا ب ةلفاحلا ةلحرلا هذه دعب دادغب ىلإ داع مث

رباكأ نم اًدوصقم هسلجم ناكو ، ملعلا سردي اهيف رقتساو

ةبلطلا جرخيو ، سردي دادغب يف يقبو ، هرصع يف ءاملعلا

هجتا املو ، اًثيدح ةءولمم هبتك تناكو ، بتكلا فنصيو ، ءابجنلا

؛ ثيدح نم هاور ام ههقف ناك ةنسلا و باتكلا رهاوظب ىلإاألذخ

يف هديؤي ناكو ، هبهذم رشني ذخأو ، ههقف وه ثيدحلا ألن

، رصعلا كلذ يف اهجاورو ةنسلا ةرثكو ةياورلا ةرثك هبهذم

تقو يف ةنسلا ماقمل عإالهؤ بهذملا اذهل سانلا بذجي ناكو

. ةيبهذملا تاعيرفتلا ،و ةيهقفلا هيفاآلءار ترثك

اإلساليم، هقفلا يف هرثأو يرهاظلا دواد :[اإلمام رظنا

. راصتخاب ص:54-51] ليلخ، فراع روتكدلل
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: هخويش رهشأ ثاًثلا:

حيباصمو ، ىدهلا ةمئأ نم يرهاظلا دواد اإلمام خويش لك

،وأ اًعدتبم ضاًلا،وأ ناك مهنم اًدحاو نأ فرعُي ،فال ىجدلا

وهو طقف، اًدحاو ،إال ليصحتلا و ملعلا ليلق ىتح

! يعفاشلا نمحرلا دبع وبأ

يرهاظلا دواد لإلمام تمجرت يتلا مجارتلا بتك يف رظنلا بو

اًخيش " رشع "دحأ مهركذ مت نيذلا هخويش عومجم نأ ُتدجو

مهو: طقف،

نبا ةملسم هللانب دبع نمحرلا دبع :وبأ ةودقلا ، تبثلا -اإلمام،

، ةوعدلا باجتسم ، اًلضاف ، اًدباع ناك :221ه). ىفوتملا ) بنعق

. ضر األ لهأ ريخ نم

يدبعلا ريثك نب دمحم هللا دبع وبأ : ةقثلا ، ظفاحلا -

. ةفرعمو ، ثيدح بحاص ،اًيقت، اًلضاف ناك :223ه). ىفوتملا )

قوزرم نب ورمع نامثع :وبأ ةرصبلا دنسم اإلمام، خيشلا -
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وزغ، بحاص ، اًنومأم ًةقث، ناك :224ه). ىفوتملا ) يلهابلا

. سفن آالف ةرشع هسلجم رضحي ناك ، لضفو ، نآرقو

نبا برح نب ناميلس بويأ :وبأ ةقثلا خيشاإلسالم،اإلمام، -

، ثيدحلل اًظفاح ًةقث، ناك :224ه). ىفوتملا ) يحشاولا ليجب

. ةنايصلا و رتسلا ةياهن اًلقاع،يف

نبا دهرسم نب ددسم نسحلا وبأ : ةجحلا ، ظفاحلا -اإلمام،

نم ، ثيدحلا عأالم دحأ :228ه). ىفوتملا ) يدس األ لبرسم

. تابث األةمئاأل

نبا دمحم نمحرلا دبع اإلسالم:وبأ خيش ، ةجحلا ، ظفاحلا -

، نينقتملا ظافحلا نم ناك :234ه). ىفوتملا ) ريمن هللانب دبع

. نيدلا يف عرولا لهأو

نبا دمحم هللانب دبع ركب :وبأ ظافحلا ديس ، ملعلا -اإلمام،

، اًنقتم ، اًظفاح ًةقث، ناك :235ه)، ىفوتملا ) ةبيش يبأ يضاقلا

. رابكلا اإلسالم يثدحم نم
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رمع هللانب ديبع ديعس اإلسالم:وبأ ثدحم ، ظفاحلا -اإلمام،

ناك :235ه). ىفوتملا ) يريراوقلا ب فورعملا ، ةرسيم نبا

. ثيدحلا ريثك ،ًةقث، اًقودص

هيوهار نب قاحسإ بوقعي :وبأ ظافحلا ديس ، قرشملا خيش -

ناكلآلراث ، ىوتفلا و ظفحلا يف هرصع مامإ :238ه). ىفوتملا )

. اًريبم غيزلا ،وألله اًريثم

يبلكلا خدلا نب ميهاربإ روث :وبأ ةجحلا ،اإلمام قارعلا يتفم -

، اًعروو ، اًملعو اًهقف، ايندلا ةمئأ دحأ ناك :240ه). ىفوتملا )

. اًلضفو

نبا َيحي نب دمحأ همساو ، يعفاشلا نمحرلا دبع وبأ -

هل نيمز ملاال يعفاشلا باحصأ رابك نم ناك ، زيزعلا دبع

هيأر. ىلع هعبتاو داؤد يبأ نبا باحصأ نم راص ،مث دادغبب

يعفاشلا نمحرلا دبع يبأ نع هللا-:(ذخأ همحر - يبهذلا قلا

الء555/10]. عأالمبنلا )[ريس هريغو ، يرهاظلا دواد : هيقفلا
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خيرات ملعاالتخالف)[ يلع نب دواد هنع :(ذخأ اًضيأ قولا

اإلسالم736/5].
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تالهذيم: رهشأ : اًعبار

رضحي ناك ،دقف ريثك قلخ هنع ىورو ، دواد ىلعاإلمام ذملتت

. رضخأ ناسليط بحاص ةئامعبرأ هسلجم

.[256/2 نايع األ تايفو ص:92]،و[ ، ءاهقفلا تاقبط ]

ظفحلا يف هتناكم عيفرو ، ملعلا و هقفلا يف هردق جالةل نم غلبو

مهنم: ، هيرصاعم نم ءاملعلا رابك هسلجم رضح :نأ مهفلا و

نبا دمحم هللا دبع خيشاإلسالم:وبأ ، نونفلا ،وذ يكلا ملا اإلمام

: هباحص أل دواد ،قفلا دادغبب هسلجم رضح .دقف يدبعلا ميهاربإ

.( ديفتسي وال ديفي نم مكرضح )

،[206/51 قشمد خيرات الء549/10]،و[ عأالمبنلا [ريس

.[191/2 ةيعفاشلا تاقبط لا310/24]،و[ مكلا بيذهت و[

نمتالذيم إالةلق ركذت مل مجارتلا بتك نإف ؛ كاذو اذه عمو

: مهرهشأ نمو ، مهئامسأب دواد اإلمام

دواد نب دمحم ركب :وبأ فيرظلا رعاشلا بيد،و األ هيقفلا هنبا -

مات رصب :297ه).هل ىفوتملا ) يناهبص األ فلخ نب يلع نبا
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. اًدحأ والدلقي دهتجي ناكو ، ةباحصلا لا وقأبو ، ثيدحلا ب

يسيقلا نبهالل مساقلا هللانب دبع دمحم -اإلمام،علاالةم:وبأ

، ةلحرلا ب اًروهشم عاًملا ناك :292ه). ىفوتملا ) يسلدن األ

. بلطلا و

َيحي وبأ : اهيتفمو اهخيشو ةرصبلا ثدحم ، تبثلا -اإلمام،

يجاسلا يرصبلا يبضلا نمحرلا دبع نب َيحي نب ايركز

فيناصت ،هل رابكلا ثيدحلا ةمئأ نم ناك :307ه). ىفوتملا )

"،و"للع ءاهقفلا الف اهنم:"تخا ، هظفحو هرحبت ىلع لدت

." ثيدحلا

سلغملا نب دمحم نب دمحأ هللانب دبع نسحلا وبأ -اإلمام

ريبك ، ملعلا عساو ، اًمامإ ًةقث ناك :324ه). ىفوتملا ) يدادغبلا

. يرهاظلا بهذملا يف تافنصم ،هل لحملا

يفسنلا لضفلا نب لوحكم عيطم :وبأ هيقفلا لا، حرلا ، ظفاحلا -

" تايؤلؤللا " باتك بحاص هنع:( يبهذلا :308ه).قلا ىفوتملا )

هللا دبع خيشلا دنع اًمورخم اًفلؤم هل تيأر واآلباد. دهزلا يف

الء33/15]. عأالمبنلا )[ريس نسح مظن ،هلو ريرضلا
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يبطرقلا هالل نب مساق نب دمحم نب هللا دبع هيقفلا -

سلدن األ لخدأو ، يرهاظلا دواد نع ذخأ :272ه). ىفوتملا )

. سفنلا هيقف مكلا، بهذمب اًفراع ناك دواد. بتك

301: ىفوتملا ) نارهم نب بوقعي نب فسوي هيقفلا ىسيع -وبأ

دمحم نع: ىور . روتسم يدادغب هنع:( يبهذلا -310ه).قلا

اإلسالم خيرات ]( يرهاظلا دوادو ، ةمارك نب نامثع نب

.[201/7

. مجارتلا لاو جرلا بتك يف ريثكلا هنع فرعي تلق:وال

نعاإلمام ثدح . يشرقلا ركذملا دمحأ نب سابعلا لضفلا -وبأ

. ثيدحلا يف مهتم هنكل ؛ يرهاظلا دواد

هدنسب نيثيدح دروأ نأ دعب هللا- همحر - يدادغبلا بيطخلا قلا

دانس، اإل اذهب ناركنم ناثيدحلا ناذه ): ركذملا نب سابعلا امهيف

( ملعأ ةقث،وهللا ريغ هنإف ، ركذملا ىلع يدنع امهيف لمحلا و

.[342/9 دادغب خيرات ]

دواد نع : ركذملا دمحأ نب سابعلا هللا-:( همحر - يبهذلا قولا
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ص:208]. ، ءافعضلا ناويد ]( مهتم ، يرهاظلا

ةركذت ةقث)[ ريغ ركذملا سابعلا ): اًضيأ هللا- همحر قولا-

.[116/2 ظافحلا
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: هتافنصم : اًسماخ

مولعو ، ةريثك فيناصت بحاص يرهاظلا دواد اإلمام ناك

رشع ةينامث - دواد - بتك هللا-:( همحر - مزح نبا ،قلا ةريزغ

تاقبط الء102/13]،و[ بنلا عأالم )[ريس ةقرو فلأ

.[405/3 نازيملا ناسل 171/1]،و[ نيرسفملا

. تافنصم هيلع ءانثلا و يعفاشلا لئاضف يف هل نأ انعم رم دقو

،[255/2 نايع األ تايفو ص:92]،و[ ، ءاهقفلا تاقبط ]: رظنا

.[284/2-285 ةيعفاشلا تاقبط و[

نم :(هلو لوقيف دواد اإلمام تافنصم نم اًئيش ميدنلا نبا نيبيو

ىوعدلا باتك ، حاصف اإل باتك ، حاضي اإل باتك : بتكلا

. ضيحلا باتك لوص، األ باتك ، ريبك تانيبلا و

بتك نوكي نأ كشوي قيتع طخب تأرق : قاحسإ نب دمحم قلا

يلع نب دواد ناميلس يبأ بتك ةيمست يلع نب دواد نامز يف

ضيحلا باتك ، ةراهطلا باتك : تأرق ام بيترت ىلع اهتبثأ دقو

، تيقاوملا باتك ، ةلبقلا باتك الة، صلا باتك األناذ، باتك ،
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." ةقرو ةئامعبرأ "، وهسلا باتك

هب دسفي ام باتك الة، صلا حاتتفا باتك ، ءاقستس اال باتك

صالة باتك ، فوخلا صالة باتك ، ةعمجلا باتك الة، صلا

مكحلا باتك ، ةمام اإل باتك ، نيديعلا صالة باتك ، فوسخلا

باتك ، تيملا لسغ باتك ، زئانجلا باتك الة، صلا كرات ىلع

." ةقرو ةئامث ،"ثال ةاكزلا

، ضرفلا مايص باتك ، عوطتلا مايص باتك ، رطفلا ةقدص باتك

." ةقرو ةئامتس "

باتك ، جحلا رصتخم باتك ، كسانملا باتك ، فاكتع اال باتك

." ةقرو ،"فلأ حاكنلا

، علخلا باتك ، زوشنلا باتك ، عاضرلا باتك ، قادصلا باتك

، ءاربتس اال باتك هيلع، ةنيبلا قحتسي نم ىلع ةنيبلا باتك

، راهظلا باتك اإليالء، باتك ، ءيف ةلأسم باتك ، ةعجرلا باتك

، ةنسلا طالق باتك الق، طلا باتك ، دوقفملا باتك ، ناعللا باتك

باتك ، كلملا لبق الق طلا باتك الق، طلا يف نامي األ باتك

باتك ، عويبلا باتك ، ددعلا باتك ، يشانلا و ناركسلا طالق

باتك ، ةكرشلا باتك ، ةراجتلا يف هل نوذأملا باتك ، فرصلا

ةلا وحلا باتك ، ةيراعلا باتك ، ةعيدولا باتك ، ضارقلا
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، ةعرازملا باتك ، تاراج اإل باتك ، نهرلا باتك ، نامضلا و

باتك ، برشلا باتك ، لقاعملا و ةرفاحملا باتك ، ةاقاسملا باتك

ماكحأ باتك ةلا، كولا باتك ، سفنلا ب ةلا فكلا باتك ، ةعفشلا

، ركسملا ميرحت باتك ، ةقرسلا باتك ، دودحلا باتك اإلقاب،

لتق باتك ، أطخلا لتق باتك ، رحاسلا باتك ، ةبرش األ باتك

، تارافكلا و نامي األ باتك ، نينجلا باتك ، ةماسقلا باتك ، دمعلا

، ربدملا باتك ، بتاكملا باتك ، قاتعلا باتك ، روذنلا باتك

، نيملسملا حئابذ باتك ، ديصلا باتك ، ةعرقلا باجيإ باتك

، سابللا باتك ، ةمعط األ باتك ، ةقيقعلا باتك ، يحاض األ باتك

، ءيفلا مسق باتك ، ريسلا باتك ، داهجلا باتك ، بطلا باتك

، جارخلا باتك ، تاقدصلا مسق باتك ، ىبرقلا يوذ مهس باتك

، ةبراحملا باتك ، ةمسقلا باتك ، ةيزجلا باتك ، ندعملا باتك

باتك لا، وضلا و ةطقللا باتك ، ديرملا باتك ، ةلداعلا ريس باتك

، اياصولا باتك ، ماحر األ يوذ باتك ، ضئارفلا باتك ، طيقللا

فلخلا ولاالءو باتك ، رودلا باتك ، باسحلا يف اياصولا باتك

باتك ، ةقدصلا و ةبهلا باتك ، تاقو األ باتك ، ثانخلا باتك ،

باتك ، بئاغلا ىلع ءاضقلا باتك ، يضاقلا بدأ باتك ، ءاضقلا

." ةقرو ،"ثالةثآالف قئاثولا باتك ، رضاحملا

ىوعدلا باتك ، ةمذلا لهأ نيب مكحلا باتك الت، جسلا باتك

." ةقرو ،"فلأ تانيبلا و
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، رجحلا باتك ، تاداهشلا نع عوجرلا باتك ، رارق اإل باتك

لا، ضنلا باتك ، حلصلا باتك ، بصغلا باتك ، سيلفتلا باتك

ماكح واأل ننسلا نع بذلا باتك ، باستك نماال بجي ام باتك

." ةقرو فلأ رابخ،" واأل

حضاولا باتك ، لكشملا باتك اإلكف، لهأ ىلع درلا باتك

هيلع هللا ىلص يبنلا خأالق ةفص باتك ، يعاسلل حضافلا و

، ةفرعملا باتك ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عأالم باتك ، ملسو

، عامج اإل باتك ، ربدتسملا و لبقتسملا باتك ، ءاعدلا باتك

، دحاولا ربخ باتك ، سايقلا لا طبإ باتك ، ديلقتلا لا طبإ باتك

صوصخلا باتك ، ةجحلا باتك ة، ملعلل بجوملا ربخلا باتك

باتك ، راكف األ كرت باتك ، لمجملا و رسفملا باتك ، مومعلا و

ةلا سر باتك ، ديلولا يبأ ةلا سر باتك ، ناميلس نب عيبرلا ةلا سر

، حاصن باتك ، يراشلا نوراه ةلا سر باتك ، ناطقلا

." ةقرو ةئامسمخ "

. ةعتملا باتك ." ةقرو آالف ةعبرأ "، حاضي اإل باتك

طخب قيتع ءزج نم بتكلا هذه تخسن : قاحسإ نب دمحم قلا

إالهنأ دواد بهذم ىلع لجرلا اذه بسحأو ، يزورملا دومحم

عاقص األ نم هيلع تدرو لئاسم دوادلو . فورعم ريغ

لئاسملا باتك ، تايناهفص األ لئاسملا باتك اهنم: ، عضاوملا و
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لئاسملا باتك ، تايرصبلا لئاسملا باتك ، تاموتكملا

يعفاشلا : ينعي - يبلطملا قمةلا يف يفاكلا باتك ، تايمزراوخلا

يوتحي األىلو بتكلا ،و يعفاشلا امهيف خفلا نيتلأسم باتك ،-

ص:268-267]، ، تسرهفلا ]( ريسلا باتك هامس: باتك اهيلع

.[172/1-174 نيرسفملا تاقبط و[

تحبصأف اًدبأ، ءيش اهنم قبي ملو اهلك تبهذ بتكلا هذه إالنأ

ةنامأ ىلع اًصرحف ليلخ:( فراع روتكدلا لوقي نيع، دعب اًرثأ

اًرثأ اهل دجن انلع ةدوقفملا بتكلا هذه نع ثحبلا اندبكت ثحبلا

يف اهركذ ،هللامإال ءيش ىلع كلذ نم لصحن ،ملف اًركذو

اإلمام ةمجرتل تضرعت يتلا خيراتلا و مجارتلا بتك ضعب

. يرهاظلا دواد

سراهف نم اهيف امو ةيرصملا بتكلا راد يف تثحب دقو

اإلساليم، ملا علا بالد مظعم يف تاطوطخملا تابتكمل

لودلا ةعماجل عباتلا تاطوطخملا دهعم ةبتكم ىلع تعلطاو

مئاوق يف ثحبلا اذهاالطالعو لك ةجيتن تناكو ، ةيبرعلا

دقف دق بتكلا هذه نأ نم ناملكورب املقهلا اًديكأت سراهفلا

اإلساليم هقفلا يف هرثأو يرهاظلا دواد )[اإلمام اًركبم

ص:125]. ،
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: قولخم نآرقلا نأب هماهتا : اًسداس

هنيب ناكو دادغب مدق امل دواد نأاإلمام نيمجرتملا ضعب ركذ

هل فطلتي نأ صاًحلا ملكف ، نسح لبنح نب دمحأ نب صحلا نيبو

نأ ينلأس لجر هابأ،قفلا: صحلا ىتأف هيبأ، ىلع ناذئتس يفاال

وه؟قلا:نم نيأ دواد.قلا:نم ؟قلا: همسا ،قفلا:ام كيتأي

. ناهبصأ

؛ صحفي دمحأ زلااإلمام ،امف هفيرعت نع غوري صحلا ناكف

هرمأ يف َيحي نب دمحم يلإ بتك دق اذه هب،قفلا: نطف ىتح

يفتني هبأ!هنإ .قفلا:اي ينبرقي ،فال ثدحم نآرقلا نأ معز هنأ

هل. نذأت هنم،ال قدصأ َيحي نب دمحم .قفلا: هركنيو اذه نم

الء عأالمبنلا 346-343/9]،و[ريس دادغب خيرات ]: رظنا

.[297/3-298 بهذلا تارذش 99/13]،و[

دواد نعاإلمام لقُن اميف اًثيدحو اًميدق ءاملعلا برطضا دقو

هنع، اهافن نم مهنمو ، ةمهتلا هل تبثأ نم مهنمف ، يرهاظلا

نأاإلمام قحلا هيلع،و ددش نم مهنمو هل، رذتعا نم مهنمو

دوعيو ، قولخم ريغ نأكالمهللا ىلع نوقفتم هباحصأو دواد

ىمسي له نكلو ؛ اًثداحو اًثيدح ىمسي الفنأكالمهللا خلا ببس

؟ اًثدحم
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ملكتي ىلا- هللا-:(هنإ-عت همحر - ةيميت خيشاإلسالمنبا لوقي

، ثيدحلا نسحأ وهو ، ثيدح وه ،كوالهم هتردقو هتئيشمب

ىمسي لهو . اًثداحو اًثيدح ىمسيو ، مهقافتاب قولخمب سيلو

ظفل قلطي ال هنأ هتداع نم ناك نمو مهل. نيلوق ىلع ؟ اًثدحم

طصالح اذهاال ناك -امك لصفنملا قولخملا ىلع إال ثدحملا

يف نآرقلا يف اورظانت نيذلا نيرظانتملا دنع روهشملا وه

ىنعم ثدحملل نوفرعي ال اوناكو هللا- همحر - دمحأ اإلمام ةنحم

لهأ دنع زوجي طصالحال اذهاال ىلعف - لصفنملا قولخملا إال

،دقفقلا: ثدحم نمقلا:هنإ ،لب ثدحم نآرقلا نأقيلا: ةنسلا

امل دواد ىلع اذهاإلطالق دمحأ اإلمام ركنأ اذهلو ، قولخم هنإ

طصالح اال اذهب نوملكتي نيذلا نظف ، كلذب ملكت هنأ هيلإ بتك

، هدصق اذه نكي مل هسفن دوادو . ةنسلا ةمئأ هركنأف اذه دارأ هنأ

، قولخم ريغ نأكالمهللا ىلع نوقفتم هباحصأ ةمئأو وه لب

نم دحاو ريغ لوق وهو ، هسفنب مئاق هنأ هدوصقم ناك امنإو

. هريغو يراخبلا لوق وهو ، فلسلا ةمئأ

هنأ ىلع نوقفتم مهنإف ؛ يظفل ةنسلا لهأ نيب كلذ يف عازنلا و

، هتاذب مئاق نأكالمهللا ىلع نوقفتمو ، لصفنم قولخمب سيل

دوادو هلا، ثمأو يراخبلا هلا،و ثمأو دمحأك ، ةنسلا ةمئأ ناكو

ديعس نب نامثعو ، ةميزخ نباو هلا، ثمأو كرابملا نباو هلا، ثمأو

ملكتي هللا نأ ىلع نيقفتم ، مهريغو ةبيش يبأ نباو ، يمرادلا

نم لوأو ميدق، نآرقلا مهنم:نإ دحأ لقي ،ملو هتردقو هتئيشمب
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، لوزنلا ثيدح حرش كالب)[ نبا وه كلذ هنأقلا هنع رهش

ص:155-154].

بهذملا ةدمع وهو هللا- همحر - مزح نبا اإلمام لوقيو

خهفلا نم رفكي تاداقتع يفاال عامج :(باب:نماإل يرهاظلا

سانلا يديأب فحاصملا يف يذلا ولتملا نآرقلا نأو .. عامجإب

{ نيملا علا بر هلل دمحلا } لوأ نم اهبرغو ضر األ قرش يف

- لجو وهكالمهللا-زع { سانلا برب ذوعأ {لق رخآ ىلإ

هل اًراتخم ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيبن ىلع هلزنأ ، هيحوو

ص:173]. ، عامج اإل بتارم ]( سانلا نيب نم

رفك ىلع نيملسملا عامجإ نولقنيو ،لب نوعمجم ةيرهاظلا ف

. قولخم ميركلا نآرقلا نأب لوقي نم
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: هتافو : اًعباس

يتلا مجارتلا يف يرهاظلا دواد لإلمام مجرت نم الخالفنيب

(270ه)يف نيعبسو نيتئام ةنس يفوت هنأ ىلع انعم ترم

. دادغب

. نفدلا ناكمو هيف، تام رهش يأ يف اوفلتخاو

نبا دمحأ ركب وبأ ،قهلا ناضمر رهش يف يفوت نمقلا: مهنمف

يضاق نباو ، يناعمسلا ،و ريثك نباو ، يبهذلا هقفاوو ، لماك

. يطويسلا ،و يكبسلا ،و ةبهش

ظافحلا ةركذت الء108/13]،و[ بنلا عأالم :[ريس رظنا

[130/9 باسن 174/1]،و[األ نييعفاشلا تاقبط 115/2]،و[

تاقبط 78/1]،و[ ةبهش يضاق النب ةيعفاشلا تاقبط ،و[

ص:257]. ، ظافحلا تاقبط 287/2]،و[ يكبسلل ةيعفاشلا

دنع لا حلا وه امك ، ةدعقلا يذو ناضمر نيب ددرت نم مهنمو

دامعلا نباو ، يوونلا ،و ناكلخ نباو ، يدادغبلا بيطخلا

. يدرب يرغت نباو ، يلبنحلا
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نايع األ تايفو 348-347/9]،و[ دادغب خيرات ]: رظنا

تارذش 182/1]،و[ تاغللا و ءامس األ بيذهت 257/2]،و[

.[48/3 ةرهازلا موجنلا 299/3]،و[ بهذلا

:يف ليقو ، ةيزينوشلا ب نفد :هنإ ليقف ، نفدلا ناكم يف فلتخاو

. هلزنم

257/2]،و نايع األ تايفو 348/9]،و[ دادغب خيرات ]: رظنا

.[299/3 بهذلا تارذش ]
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هيلع: ءاملعلا ءانث : اًنماث

، اًكسان ، اًعرو هللا-:(ناك همحر - يدادغبلا بيطخلا قلا

.[342/9 دادغب خيرات ]( اًدهاز

نم رثكأ هلقع دواد :(ناك بلعث َيحي نب دمحأ سابعلا وبأ قولا

.[257/2 نايع األ تايفو ص:92]،و[ ، ءاهقفلا تاقبط ]( هملع

فلخ نب يلع نب ناميلس هللا-:(وبأ همحر - ناكلخ نبا قولا

، اًدهاز ناك ، يرهاظلا ب فورعملا روهشملا اإلمام يناهبص األ

.[255/2 نايع األ تايفو ]( عرولا ريثك ، اًللقتم

، هعروو ، هدهزو ، دواد لئاضفو هللا-:( همحر - يوونلا قولا

.[182/1 تاغللا و ءامس األ بيذهت ]( ةروهشم ةنسلل هتعباتمو

،علاالةم، ظفاحلا ، رحبلا هللا-:(اإلمام، همحر - يبهذلا قولا

، يناهبص باأل فورعملا ، يدادغبلا ناميلس وبأ : تقولا عملا

عأالم )[ريس رهاظلا لهأ سيئر ، يدهملا نينمؤملا ريمأ ىلوم

الء97/13]. بنلا
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،عملا هقفلا ب ريصب يلع نب دواد ): اًضيأ هللا- همحر قولا-

ةيعوأ نم الف، خلا ةفرعم يف سأر لألرث، ظفاح ، نآرقلا ب

-108 قباسلا عجرملا ]( نيتم نيد هيفو ، قراخ ءاكذ ،هل ملعلا

.[107/13

امف يلصي دواد تيأر هللا-:( همحر - يلماحملا يضاقلا قولا

.[343/9 دادغب خيرات ]( هعضاوت نسح يف ههبشي اًملسم تيأر

كلاالم لهأ نم دواد هللا-:(ناك همحر - مساق نب ةملسم قولا

ءاش نإ ،ةقث عاضوأ بحاص ، ثيدحلا هقفل طابنتساو ةجحلا و

.[408/3 نازيملا ناسل هللا)[

ةقث يلع نب دواد هللا-:( همحر - يتابنلا سابعلا وبأ قولا

يف سيلدت ،وال بذكب دحأ هركذي نماألةمئ،مل مامإ ، لضاف

.[408/3 قباسلا عجرملا ]( ثيدحلا

نيملسملا ةمئأ دحأ - دواد - هللا-:(ناك همحر - يكبسلا قولا

( تافنصم هللا- همحر - يعفاشلا لئاضف ىف هلو ، مهتادهو

.[284/2 ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ]
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( نيتملا نيدلا ب اًفوصوم دواد ناك :(دقو اًضيأ هللا- همحر قولا-

.[287/2 قباسلا عجرملا ]

، اًقداص ، اًلضاف ، اًمامإ هللا-:(ناك همحر - يدووادلا قولا

.[171/1 نيرسفملا تاقبط ]( اًعرو

ناكو ، فيناصتلا فنصو هللا-:( همحر - يطويسلا قولا

( اًدهاز اًكسان ، اًعرو اًمامإ ، هميقسو هحيحص ثيدحلا ب اًريصب

ص:257]. ، ظافحلا تاقبط ]



47

: يرهاظلا دواد ىلإاإلمام يدانسإ : اًعسات

اهنم: ، ةريثك قرط نم يرهاظلا دواد اإلمام تافلؤم يورأ

نع ، هريغو يرصملا يدوبادلا نسحم دنسملا خيشلا نع

علاالةم نع ، يرهز األ ميهاربإ ضوع ضوعم رمعملا خيشلا

اجن نب يداهلا دبع علاالةم نع ، ينولكنزلا رورس نب يلع

نع ، يروجابلا ناهربلا هيقفلا ثدحملا خيشلا نع ، يرايب اإل

يلا. ضفلا يعفاش نب دمحم هيقفلا سمشلا

روتكدلا انخيشو ، لحفلا رهام روتكدلا ثدحملا انخيش نعو

روتكدلا انخيشو ، يسينملا ديلو روتكدلا انخيشو ، يدماغلا بايذ

الين يكلا نيدلا ماسح روتكدلا انخيشو ، يلشعرملا فسوي

ماشلا دنسم نع ، شيواشلا ريهز علاالةم نع مهلك: ، مهريغو

ميهاربإ خيشلا رمعملا نع ، ينابيبلا فسوي نب نيدلا ردب دمحم

. ريغصلا ،نعاألريم يرصملا يعفاشلا اقسلا

ةزبخ وبأ األنيم نب دمحم رمعملا علاالةم انخيش نعو

ركب يبأ ينبا دمحمو دمحأ نيثدحملا نيخيشلا ،و يناوطتلا

رمعملا خيشلا ،و يلدبعوبلا ضايع رمعملا خيشلا ،و يشبحلا
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نمحرلا دبع تنب ةهزن ةفيرشلا ةخيشلا ،و يناتكلا نمحرلا دبع

هللانب دبع نع ، يناتكلا يحلا دبع دمحم نع مهلك: ، ةيناتكلا

نمحرلا دبع هيجولا ماشلا ثدحم نع ، يركسلا شيورد

. يقشمدلا يربزكلا

خيشلا نع ،( يربزكلا ،و ريغصلا يلا،واألريم ضفلا مهلك:(

نيدلا رون هخيش نع ، ريبكلا األريم دمحم نب دمحم دنسملا

نع ، يكملا ةليقع نب دمحم نع ، يديعصلا نسحلا نب يلع

نع ، يلمرلا نيدلا ريخ هيقفلا نع ، يميجعلا يلع نب نسح

نع هيبأ، نع يلا، علا دبع نب نيدلا نيمأ دمحم نب دمحأ اإلمام

الينقلا: قسعلا رجح نبا ظفاحلا ،نع يراصن األ ايركز اإلمام

يبأ نع ، رفظملا نب مساقلا نع ، يخونتلا قاحسإ وبأ انأبنأ

هللا دبع يبأ نع ، رصان نب لضفلا يبأ نع ، ريقملا نب نسحلا

قلا: ربلا دبع هللانب دبع نب فسوي رمع يبأ نع ، يديمحلا

ميحد نب دمحأ نع ، نامثع نب ديعسو ، رصن نب ديعس انربخأ

نارهم نب بوقعي نب فسوي ىسيع يبأ نع ليلخ، نب

. يرهاظلا يناهبص األ فلخ نب يلع نب دواد ،نع يطامن األ
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: ةيخيراتلا هلحارمو بهذملا راوطأ : يناثلا بلطملا

اهجوضن ىلإ اهسيسأت ةيادب ذنم اهلك ةيهقفلا بهاذملا رمت

لكلو ، ةددعتم راوطأو ، ةفلتخم ةيملع لحارمب اهلا متكاو

اهزيمت يتلا ؛ اهتازيمو ، اهصئاصخ لحارملا هذه نم ةلحرم

. اهريغ نع

،يه: ةسيئر لحارم يفثالث راوط كلتاأل صيخلت نكميو

. سيسأتلا و ةأشنلا ةلحرم -1

. ديدجتلا و روطتلا ةلحرم -2

. ضارقن اال ةلحرم -3

: سيسأتلا و ةأشنلا ةلحرم األىلو: ةلحرملا

يناهبص األ فلخ نب يلع نب دواد نأاإلمام دحأ الخالفنيب

. رهاظلا لهأ مامإ وه

بهذمل يرهاظلا دواد لااإلمام زتعا ذنم ةلحرملا هذه أدبتو
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نم هعوجر دعب اًديدحتو ، هجهنمو هركفب الهل قتساو ، يعفاشلا

هنبا ةافو ىتح ةلحرملا هذه ترمتساو ، دادغب ىلإ روباسين

. دمحم

هغلب ام رادقم كردي يرهاظلا دواد اإلمام ةريسم يف رظانلا و

نمخالل: ةناكملا نم

ةعباتمو ، قدصلا ،و دهزلا ،و عرولا نم األخاليق؛ يقرلا -

هلعج ،امم قحلا لوق يف ةأرجلا ،و نيتملا نيدلا ،و ةيوبنلا ةنسلا

. نيملسملا ةماع نيب ةقث

نيملسملا ةمئأ نم ددع نع ىقلت ثيح ؛ يهقفلا جوضنلا -

اًلهأ هلعج امم ، ةيعرشلا مولعلا فانصأ فلتخم يف رابكلا

نمو ، ملعلا ةيعوأ نم ناكف ، ثيدحلا هقف طابنتساو ، ةجحلل

لوصأ عمملا ديدحت يف رثأ كلذل ناكو ، مهفلا و ءاكذلا تارانم

. يهقفلا و يملعلا هجهنم

هحيحص ثيدحلا ب هرصب ،عم ظفحلا ريثك ناكف ؛ هظفح ةعس -

، بذكلا ب نيرخأتملا وأ نيمدقتملا نم دحأ هركذي ملو ، هميقسو

. ثيدحلا يف سيلدتلا و
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ىلع ماق دق هسيسأتو يرهاظلا بهذملا ةأشن نأ نالظح اذكهو

نيدلا بح عم ، ةياورلا يف ،واألةنام لوقلا يف قدصلا

ىلع نولبقي ملعلا ةبلطو سانلا نم اًريثك لعج امم ، هميظعتو

هل! دادغب ءاهقف ةبراحم عم ىتح يرهاظلا دواد اإلمام

: ديدجتلا و روطتلا ةلحرم : ةيناثلا ةلحرملا

ىتح يرهاظلا بهذملا خيرات يف يهاألمه ةلحرملا هذهو

هللا ضّيق سلدن لأل يرهاظلا بهذملا لوخد دعبف اذه، انموي

هل ناك اًيكذ، اًظفاح ، اًهيقف اًعراب اًليلج، اًمامإ بهذملا اذهل

، هرشنو ، هحيقنتو ، هديدجتو ، بهذملا ءايحإ يف األربك رودلا

هذهف :456ه) ىفوتملا ىلا-( هللاعت همحر - مزح نبا اإلمام وهو

. هتافوب تهتناو هنم، تأدتبا ةلحرملا

ملعلا بورض نيب عمج عاًملا مزح نبا لبق خيراتلا فرعي ملو

ضوخ هلو بيد، األ بتاكلا وهف مزح. نبا هعمج ام ةفلتخملا

يف اًئيرج ناك امك اهيف اًئيرج ناكو ، قطنملا و ةفسلفلا مولع يف

قطنملا يف جهنيو هقطنم يف وطسرأ ئطخي ناكف ، اهريغ

وهو ، ةقيقحلا اًيرحتم هنوديو خيراتلا ىصقتيو هفلا، خي اًجاهنم

خيراتلا ءازجأ قدأ يف بتكيو ، ةرظنلا قيمعلا خرؤملا كلذب

، بعوتسملا ققحملا ملا علا كلذ لك نم جرخيو ، باسن األ وهو
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، ثيدحلا تاتشأ عمجي يذلا ميظعلا ثدحملا وهف اذه لك عمو

هيقفلا وهو مهلا، وحأو لا جرلا رابخ أل هتفرعمو هتطاحإ عم

للملا ملاب علا كلذ قوف وهو ، رهاظلا هقف ايحأ يذلا ريبكلا

ميلعلا اإلسالةيم،و قرفلا ب ميلعلا اإلسالم،و ريغ يف لحنلا و

قرفلا نيب قرفلا ب ميلعلا ،و نيملسملا ريغ ىلع درلا هوجوب

سفن رعشلا يف ،هلو رثنلا و مظنلا نسحي هنأ ،امك ةقيقد ةفرعم

يف هلو بلاالةغ، نم روفوم ظح هل ناكو ، ليوط عابو ، عساو

. ايلعلا ديلا بطلا

ةيادبلا الء188-187/18]،و[ بنلا عأالم :[ريس رظنا

، ههقفو هؤارأ - هرصعو هتايح مزح 796/15]،و[نبا ةياهنلا و

ص:60-59].

اإلسالم، مولعل ةبطاق سلدن األ لهأ عمجأ مزح نبا ناكو

نم اًهيقفو ، بلغُي ال اًرظانم هلعج يذلا ،األرم ةفرعم مهعسوأو

. بلطُي سانلا

عمج هنإ ىتش،قيفلا: مولع يف ةرخاف فيناصت هل ناكو

. ةقرو فلأ نينامث نم بيرق يف هفينصت نم ةدلجم ةئامعبرأ

ةياهنلا و ةيادبلا الء187/18]،و[ بنلا عأالم :[ريس رظنا

.[796/15
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مزح نبا هسّرك ،دق ةفرعملا نم لئاهلا ،ومكلا ريزغلا ملعلا اذهف

هنع، بذلا ،و هحيقنتو ، يرهاظلا دواد اإلمام بهذم ةمدخ يف

باآلراث ىلحملا ماكح،و األ لوصأ يف ماكح :اإل هفيلا وت يف امك

لوصأ ماكحأ يف ةيفاكلا ةذبنلا ،و راصتخ باال ىلجملا حرش يف

، ليلعتلا و ديلقتلا و ناسحتس واال يأرلا و سايقلا لا طبإو ، نيدلا

لئاسمو ، سايقلا باحصأو ةيرهاظلا نيب ام سابتل اال فشكو

امل راهظ ،واإل ةيرهاظلا هقف يف دعاوقلا ردو ، هقفلا لوصأ

. اهريغو ، ةيرهاظلا ىلع هب عنش

ترثدن ال مزح ولالنبا هنأ قحلا ليلخ:(و فراع روتكدلا لوقي

رثعبم وه إالام اهنم فرعي فال هعورفو بهذملا اذه لوصأ

بهاذملا بتك يف اًدارطتسا يتأي ،وأام ريسفتلا بتك نوطب يف

بهذملا كلذ راكفأ عمج يذلا مزح نبا ولوال ، ىرخ األ

بهذم تام امك هبهذم تامل ؛ لئاسملا كلت نود مث هلئاسمو

دواد )[اإلمام رصمب ثيللا بهذمو ، ماشلا ب يعازو األ

ص:147]. اإلساليم، هقفلا يف هرثأو يرهاظلا

ةيهقف ةعوسومو ، ةلئاه ةيملع ةورث ثدحأ مزح نبا فاإلمام

، بسحف ةيرهاظلا ةسردملا ىوتسم ىلع سيل عةيلا، ةيفاقثو

هيلع ىنثأ ىتح ؛ عمجأ اإلسالةيم سرادملا ىوتسم ىلع لب
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. ءاهقفلا ةداسلا ،و ءاملعلا رابك

ديدش ناكو ، ةديقعلا يف ءاطخأ هل تناك مزح نبا إالنأاإلمام

نع ضرعأ اذه لثمبو ، هيفلا خم نم ءاملعلا يف ةعيقولا

اهنم، اورفنو ، اهورجهو األةمئ، نم ةعامج هفيناصت

نعبالهد. هودرطف هيلع ماكحلا اوبلأو ، اهوقرحأو

ةلمجلا يفو ): مزح نبا قح هللا-يف همحر - يبهذلا امقهلا انلو

هللا لوسر ،إال كرتيو هلوق نم ذخؤي دحأ لكو ، زيزع لا فمكلا

الء187/18]. عأالمبنلا )[ريس ملسو هيلع هللا ىلص

: ضارقن اال ةلحرم ةثلا: ثلا ةلحرملا

؛ يرهاظلا بهذملا ةرصاخ يف ةنعط تناك مزح نبا ةافواإلمام

حبصأ راه،مث فرج افش ىلع يرهاظلا بهذملا حبصأ ىتح

مدق، هل تبثت ال اًبرطضم اًعزعزتم اهدعب يرهاظلا بهذملا

: ةيسيئر بابسأ ثلالةث كلذو

األعابت ليلق دعي هسيسأت ذنم يرهاظلا بهذملا األلو:نأ
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يماحو ، دصلا طئاح مزح نبا ناكف ، ىرخ األ بهاذملل ةبسنلا ب

اًقشو ، اًميظع اًرغث هتافو تثدحأف ، يرهاظلا بهذملل رغثلا

. اًقيمع

، ءاملعلا نم ريثك نم اًبراحُم ناك يرهاظلا بهذملا :نأ يناثلا

هنم ىوقأ ىرخأ بهاذم دوجو ،عم مهنم ةبصعتملا اميس ال

يف اًفيعض ةيرهاظلا عابتأ فقوم ناكف ، ةعبر األ بهاذملا ك

. اهتقو

اًبراحم ناك يرهاظلا بهذملا نإف ؛ ةطلسلا ةاداعم ثلا: ثلا

نماألهاوف، اًريثك تكسُي فيسلا نأ كش ،وال اًيسايسو اًيركف

ةناعتس متتاال نأ ةنزحملا روم نماأل هذهو هارك. اإل ةادأ وهو

ناكم نانسلا و فيسلا لحيف ، فلا خملا ىلع ءاضقلل ةطلسلا ب

. ناعتسملا ،وهللا ناهربلا و ةجحلا

يرهاظلا بهذملا عأالم تداع اًبيرقت نرق فصن دعبو

، نيدحوملا ةلود كولم لوأ دي ىلع كلذو ، ىرخأ ةرم روهظلل

هرمأ ءادتبا ناك يذلا ،و ترموت نب دمحم اهل: سسؤملا و

(514ه). ةئامسمخو ةرشع عبرأ ةنس يف هروهظو
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ءاج نأ ىلإ كلذ ىلع لا حلا يقبو ليلخ:( فراع روتكدلا لوقي

نرقلا لئاوأ يف نيدحوملا ةلود ةيعاد ترموت نب دمحم

ميركلا نآرقلا نم ماكح األ ذخأ ىلإ اعدف ، يرجهلا سداسلا

نيدحوملا ةلود ماكح اذهاالهاجت يف هعبات دقو ، ةيوبنلا ةنسلا و

يرهاظلا داود )[اإلمام مهتلود ةيعاد جهن ىلع اوراس نيذلا

ص:148]. اإلساليم، هقفلا يف هرثأو

ةلود كولم عبار فسوي نب بوقعي فسوي يبأ دهع يفو

وحمل ىعسو ، يرهاظلا بهذملا ىلع سانلا لمح نيدحوملا

بتك قارحإب رمأف ةونع، برغملا نمبالد يكلا ملا بهذملا

اهنم ىتؤي ناكف ، ثيدحلا و نآرقلا اهنم درجي نأ دعب ةيكلا ملا

. رانلا اهيف قلطيو عضوتف باألمحلا

مظعو ، ميشهلا يف رانلا راشتنا هرصع يف ةيرهاظلا رشتناف

: بيهرتلا و بيغرتلا نيب كلذو ، مهتكوش تيوقو ، مهرمأ

فسوي نب بوقعي هيلع ام اوأر سانلا ةماع نإف ؛ بيغرتلا امأ

، ركنملا نع يهنلا و فورعملا ،واألرمب قدصلا ،و لدعلا نم

ىلإ سانلا ،مفلا ثيدحلا لهأو ، نوحلا صلا همايأ يف رشتنا دقو

. هبهذمب اوبهذمتو ، هلويم
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ناكو ): فسوي نب بوقعي يف هللا- همحر - يريونلا لوقي

ناك ،إالهنأ داهجلا ريثك ، ةريسلا نسح اًنيد، هللا- همحر -

، همايأ ىف اومظعف ، همتكي وال ةيرهاظلا بهذمب بهذمتي

األبد نونف يف األبر ةياهن ]( مهيلإ بلاالد،مولا ىف اورشتناو

.[338/24

يذلا وه روصنملا بوقعيو هللا-:( همحر - يناسملتلا لوقيو

نازيم بصنو ، داهجلا ةيار عفرو ، نيدحوملا كلم ةهبأ رهظأ

رمأو ، نيدلا رهظأو ، ةيعرشلا ماكح األ طسبو ، لدعلا

بيرقلا ىلع دودحلا ماقأو ، ركنملا نع ىهنو فورعملا ب

.[380/4 بيطلا )[حفن رابخأ كلذ يف ،هلو ديعبلا و

، تافنصملا نم ثيدحلا عمجب رمأ فسوي نب بوقعي نأ امك

، دواد يبأ ننسو ، أطوملا ،و يذمرتلا ،و ملسمو ، يراخبلا ك

كلذ عمجف ، يقهيبلا ،و ينطق رادلا ةبيش،و يبأ نباو ، رازبلا و

اذه رشتناو . هظفحب مهذخأيو سانلا ىلع هسفنب هيلمي ناكف هلك.

ماوعلا نم سانلا هظفحو ، برغملا عيمج يف عومجملا

اسكلا نم ينسلا لعجلا هظفح نمل لعجي ناكف . ةصاخلا و

واألوملا.

ص:204-203]، ، برغملا رابخأ صيخلت يف بجعملا ]: رظنا

.[339/24 األبد نونف يف األبر ةياهن و[
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إال سانلل كرت ام فسوي نب بوقعي نإف ؛ بيهرتلا امأو

دحب هيلع هلمح ، ةبغر هب عنقي مل نمف ، يرهاظلا بهذملا

! فيسلا

ينعي - همايأ يفو هللا-:( همحر - يشكارملا دحاولا دبع لوقي

رمأو ، ءاهقفلا هفاخو ، عورفلا ملع عطقنا - فسوي نب بوقعي

لوسر ثيدح نم اهيف ام درجي نأ دعب بهذملا بتك قارحإب

اهنم قرحأف كلذ، لعفف ، نآرقلا ،و ملسو هيلع هللا ىلص هللا

، سنوي نبا باتكو ، نونحس ةنودمك بلاالد، رئاس يف ةلمج

، يعذاربلل بيذهتلا باتكو ، هرصتخمو ديز يبأ رداونو

.دقل اهوحن احنو بتكلا هذه سناج امو ، بيبح نبا ةحضاوو

باألمحلا اهنم ىتؤي ، ساف ةنيدمب ذئموي انأو اهنم تدهش

لا االغتش كرت يف سانلا ىلإ مدقتو . رانلا اهيف قلطيو عضوتف

ةبوقعلا ب كلذ ىلع دعوتو هنم، ءيش يف ضوخلا و يأرلا ملعب

ص:202- ، برغملا رابخأ صيخلت يف بجعملا ]( ةديدشلا

.[203

هذه: بتكلا قرح ةيضق يف ةرهز وبأ دمحم لوق ليمج نمو

بتكلا مزح نبا دهع يف تقرحأ امك ةيكلا ملا بتكلا تقرحأ )

وال ةغئاس ةيناثلا تناك امو ، رربم ناكلألىلو امو ، ةيرهاظلا

ص:520]. ، ههقفو هؤارأ - هرصعو هتايح مزح )[نبا ةلوبقم
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ةلود ضارقنا ىتح يرهاظلا بهذملا ناطلسو ذوفن رمتساو

ةئام ماد يذلا (666ه)،و ةئامتسو نيتسو تس ةنس نيدحوملا

.(153) اًبيرقت ةنس نيسمخو ثوالاًث ةنس

، اهعم يرهاظلا بهذملا سردنا نيدحوملا ةلود ضارقنا دعبو

! بتكلا نوطب قبيإاليف ملو

رهاظلا لهأ بهذم سرد هللا-:(مث همحر - نودلخ نبا لوقي

قبيإال ،ملو هلحتنم ىلع روهمجلا راكنإو ، هتمئأ سوردب مويلا

.[564/1 نودلخ نبا خيرات ]( ةدلجملا بتكلا يف

لا وزلا ىلإ يمزحلا بهذملا عرسأ :(دقو ايثنلا ب لخنآ لوقيو

نرقلا خالل هعابتأ نم دجن دعن ،ملو نيدحوملا رمأ ءاضقنا دعب

نيدلا ريثأ لثم: ، سانلا نم اًليلق اًددع اليدإال يملا رشع ثلا ثلا

ناكو ، رعاشلا يسيقلا رباص نب دمحأو ، يوحنلا نايح يبأ

لوأ رصن نب دمحم نبا وهو جرف ديعس يبأ لألريم اًبتاك

رمح. ينباأل نيط سال

دقف ، يمزحلا بهذملا دوجول رهظم رخآ دهشن رصم يفو

"703-1304/807-1405"يف ناهربلا دمحأ دهتجا
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ركفلا خيرات ]( ىودج ريغ ىلع بهذملا كلذ عمملا ءايحإ

ص:238]. ، يسلدن األ

اًيمسر اًبهذم يرهاظلا بهذملا ربتعي ال اذه انموي ىتحو تلق:

إال نماألعابت هل دجوي ملااإلساليم،وال علا راطقأ يف أليدلب

بهذملا ةناكمل ءاملعلا ريدقت عم ، سانلا نم ريسيلا رزنلا

. يهقفلا و يملعلا مهجاتنب مامته ،واال هئاملعو يرهاظلا
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: يرهاظلا بهذملا يف ةماعلا طابنتس اال لوصأ ثلا: ثلا بلطملا

درفنا دقو ، اًلوصأ بهاذملا لقأ نم يرهاظلا بهذملا دعي

مزح نبا بتر دقف ؛ هبهذم لوصأ نيودتب مزح نبا اإلمام

نم رثكأ يف اهلمجأو ليصفتلا ب اهنع ثدحتو ، هطابنتسا لوصأ

ةذبنلا "،و" ماكح األ لوصأ يف ماكح هبتك:"اإل نم عضوم

." ىلحملا "،و" نيدلا لوصأ ماكحأ يف ةيفاكلا

،يه: راصتقاو راصتخاب لوص األ هذهو

األلو ردصملا ،و نيدلا مولع لصأ وهو : ميركلا نآرقلا -1

همحر - مزح نبا لوقي هيلإ، عوجرملا لص األ وهف ، عيرشتلل

ألدح سيلف لمك ام لكو ، ىهانتو لمك دق نيدلا نأ هللا-:(انقيأ

اآلةي هذهب حصف ، هلدبي والنأ هنم صقني والنأ هيف ديزي نأ

( لجو زع هللا نع إال ذخؤي ال هلك نيدلا :3-نأ ةدئاملا - اًنيقي

.[10/1 ماكح األ لوصأ يف ماكح [اإل

امل ةعاطلا انمازلإ نآرقلا يف اندجوو هللا-:( همحر - لوقيو

.[68/1 قباسلا ردصملا هيف)[ ىلا عت انبر هب انرمأ



62

نم ءيش فرعي ال يتلا لوص هللا-:(األ همحر - لوقيو

ردصملا ](.. نآرقلا صن : يهو ، ةعبرأ اهنأو اهنم إال عئارشلا

.[71/1 قباسلا

نأ تازجعملا و نيهاربلا ب نيبت هللا-:(املو همحر - لوقيو

امب لمعلا هب،و رارق اإل انمزلأ يذلا انيلإ،و هللا دهع وه نآرقلا

نآرقلا اذه نأ هيف كشلل الجملا يذلا ةفاكلا لقنب حصو هيف،

بجو اهلك يفاآلقاف ةروهشملا فحاصملا يف بوتكملا وه

ردصملا هيلإ)[ عوجرملا لص وهاأل ناكف هيف؛ امل دايقن اال

.[95/1 قباسلا

اهب جتحُي ،وال عيرشتلل يناثلا ردصملا يهو : ةيوبنلا ةنسلا -2

: نيتلا ح إاليف

. ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اًغلبم ةقثلا هاور األىلو:ام

ىلع نيملسملا ءاملع هيلع عمجأ امم رتاوتلا ب لقن :ام ةيناثلا

. ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هلقن

هللا نع إال ذخؤي ال هلك نيدلا هللا-:( همحر - مزح نبا لوقي

وهف ، ملسو هيلع هللا ىلص لوسر ناسل ىلع -،مث لجو -زع

انيلإ غلبم ،ال هتحابإو هيهنو - لجو انبر-زع رمأ انيلإ غلبي يذلا
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اًئيش لوقي الم-ال سلا هيلع - وهو ، هريغ دحأ ىلا هللاعت نع اًئيش

لوصأ يف ماكح ىلا)[اإل عت هبر نع نكل ؛ هسفن دنع نم

.[10/1 ماكح األ

امل ةعاطلا انمازلإ نآرقلا يف اندجوو هللا-:( همحر - لوقيو

ملسو هيلع هللا ىلص هيبن انرمأ املو هيف، ىلا عت انبر هب انرمأ

عيمج هيلع عمجأ رتاوتب هنع ءاج ،وأ تاقثلا هنع هلقن امم

ردصملا الم-)[ سلا هيلع - هنع هلقن ىلع نيملسملا ءاملع

.[68/1 قباسلا

نم ءيش فرعي ال يتلا لوص هللا-:(األ همحر - لوقيو

كالم صنو ، نآرقلا صن : يهو ، ةعبرأ اهنأو اهنم إال عئارشلا

امم ىلا هللاعت نع وه امنإ يذلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

عيمج عامجإو ، رتاوتلا ،وأ تاقثلا لقن الم- سلا هيلع هنع- حص

ردصملا ]( اًدحاو اًهجو إال لمتحي ال اهنم ليلد األةم،وأ ءاملع

.[71/1 قباسلا

،وال عطقنم ،وال فوقوم ،وال لسرم ربخب مهدنع جتحُي وال

هلوسر نع ىلا،وال هللاعت نع لا حلا لوهجم ،وال قساف ةياور

. ملسو هيلع هللا ىلص
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ص:33-26]. ، ةيفاكلا ةذبنلا 72/1]،و[ ىلحملا ]: رطنا

اودهاش ؛ألمهن مهدنع ةباحصلا عامجإ وهو : عامج 3-اإل

ام ىلع مهعامجإف ، هوعمسو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

نع هولقن ؛ألمهن هعابتا ضرتفملا عامج وهاإل هيلع اوعمجأ

ةذبنلا كش.[ بال ىلا هللاعت نع ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

،47/1 ماكح األ لوصأ يف ماكح ص:18]،و[اإل ، ةيفاكلا

.[75/1 ىلحملا 147/4]،و[

: نيمسق ىلإ عامج اذهاإل مزح نبا مسقيو

الة، صلا بوجوك اإلسالم، لهأ عيمج هيلع عمجأ األلو:ام

. ريزنخلا ،و ةتيملا ميرحتو ، مايصلا و

لعف -نم مهنع هللا يضر - ةباحصلا عيمج هدهش :ام يناثلا و

باغ نم لك هفرع هنأ نقيتي ،وأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

دوهي اهاطعأ ذإ ربيخ يف هلعفك ، مهنم ملسو هيلع هللا ىلص هنع

اذإ نوملسملا مهجرخي رمت وأ عرز نم اهنم جرخي ام فصنب

ةنيدملا يف ملسم قبي مل هنأ يف دحأ لك دنع كش ال اذهف ، اوؤاش

هيلإ. لصو دهشاألرم،وأ إال

.[149/4-150 ماكح األ لوصأ يف ماكح :[اإل رظنا
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: نيطرش عامج اإل ةحصل ةيرهاظلا طرتشيو

عامجإ نأ يف كش ،وال فيقوت نع إال عامجإ األلو:ال

نع لوقنم ؛ألهن حيحص عامجإ مهنع هللا يضر ةباحصلا

ىلا. هللاعت ،نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

، سانلا نم نمؤم ال نينمؤملا عيمج عامجإ نوكي :نأ يناثلا

إال روصتي ال اذهو مهلا، وقأ ةفرعمو مهب ةطاح اإل نكمي نأو

يف لخاد وهف مهنم تام نمو ،- مهنع هللا يضر - ةباحصلا يف

هللا لوسر ىلع لزني ام لكب اًنمؤم إال تمي ؛ألهنمل عامج اإل

نم لزنملا يحولل ملسل اًيح ناك ولو ، ملسو هيلع هللا ىلص

. ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم نايبلا ،وأ نآرقلا

.[147/4-148 ماكح األ لوصأ يف ماكح :[اإل رظنا

نم ذوخأملا ىنعملا هيلع قبطني رمأ يف مكحلا وهو : ليلدلا -4

ردصم وهف ،" عامج ،واإل ةنسلا ،و باتكلا ثلاالةث" لوص األ

. عامج اإل نمو ، صنلا نم ذوخأم عبار يعيرشت

. اهطسبو اهضرع لوطي ، صئاصخو ، ماسقأو ، عاونأ هلو

ليلدلا 108-105/5]،و[ ماكح األ لوصأ يف ماكح :[اإل رظنا

ص:74-71]، ، يمداخلا نيدلا رون روتكدلل ، ةيرهاظلا دنع

ص:277]. ، ههقفو هؤارأ - هرصعو هتايح مزح و[نبا
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يهو ، ةبحصلا بلط : ةغللا يف وهو : باحصتس 5-اال

.[104/1 طيحملا سوماقلا ملاالةمز.[

يفن اًتباث،وأ ناك ام تابثإ ةمادتسا : نييلوص الحاأل طصا يفو

.[100/3 نيعقوملا اًيفنم.[عإالم ناك ام

دبالةل لمعلا باحصتسا وه : ةيرهاظلا دنع باحصتس واال

ناسل ىلع هللاهيف نيبو لمك دق عرشلا ،ف عامج وأاإل صوصنلا

ىلع وهف هتمرح وأ هلح نيب ام لكو ، مارحلا اللو حلا هيبن

دري ىتح لطاب وهف هنع تكس ام لكو ، ريغي وال لدبي ال همكح

لك نأ اذه ىلع بترتو ، نيدلا لمكأ ىلا ؛ألنهللاعت هزيجي ليلد

. ليلدب إال مكحلا كلذ ريغتي النال طبلا همكح طرش وأ دقع

ىلع ينبملا مكحلا ءاقب وه امنإ ةيرهاظلا دنع باحصتس فاال

نأ بجي لص األ نأب ديقم وهف لص، األ درجم ءاقب ال صنلا

نم تباث لصأ درجم ىلع سيلو صنلا ىلع اًينبم نوكي

ةيلص. األ ةحاب اإل

رهاظلا ،و[ اهدعب امو [2/5 ماكح األ لوصأ يف ماكح :[اإل رظنا

ص:278-279]،و[نبا ، ىسيع دمحأ روتكدلل مزح، نبا دنع

. اهدعب امو ص:367] ، ههقفو هؤارأ - هرصعو هتايح مزح
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،وال يأرلا ،والب سايقب مكحلا ةيرهاظلا دنع لحي ]:وال لصف ]

هيلع هللا ىلص هللا لوسر نود نمم دحأ لوقب ،وال ناسحتس باال

مكح كلذ ؛ألنلك ةحيحص ةنس ،وأ اًنآرق قفاوي نأ نود ملسو

. نظلا بلا غب

بال دحأ لوقب ذخأي نأ ألدح لحي ،وال مارح مهدنع ديلقتلا ف

هظح دحأ لك ىلعو ، ءاوس كلذ يف ملا وعلا يماعلا . ناهرب

.(1) داهتج نماال هيلع ردقي يذلا

: نيدلا لوصأ يف ةيفاكلا ةذبنلا 429/8]،و[ ىلحملا ]: رظنا

ص:71-70-61-58].

____________________________________

ىلع اوقفتاو ، ةيويندلا روم يفاأل سايقلا ةيجح ىلع لوص األ ءاملع قفتا -1

ىلع اوقفتاو ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ردص يذلا سايقلا ةيجح

ماكح. يفاأل يعرشلا سايقلا الفيف خلا عقوو ، ديحوتلا يف سايقلا يفن

.[1/240 هقفلا لوصأ يف زيجولا ]

مهلوبقل مهريغو ةعبر األ بهاذملا ىلع اوعنشو ، سايقلا ةيرهاظلا ركنأف

ىلإ األعالم، ةداسلا اإلسالم،و ءاهقف نم مظع األ داوسلا بهذ دقو ، سايقلا

. سانلل يعرش ردصمو ، ساسأو لصأ هنأو ، سايقلا ةيجح

ىلع - مهنع هللا يضر - ةباحصلا عمجأ دقو ، ةيعرش ةجح سايقلا نأ قحلا و

. ةلأسملا هذه يف ججحلا ىوقأ وهو هب، لمعلا ،و هتابثإ
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مهنع هللا يضر - ةباحصلا هيلإ بهذ يذلا هللا-:(و همحر - يلا زغلا قلا

هب دبعتلا عوقو هللا- مهمحر - مهدعب نيملكتملا و ءاهقفلا ريهامجو ،- مهعمجأب

ص:283]. ، ىفصتسملا ]( اًعرش

ةباحصلا نع يونعملا رتاوتلا غلب هللا-:(دقو همحر - يلبنحلا ليقع نبا قولا

.[102/2 لوحفلا داشرإ ]( يعطق وهو هلا، معتساب

اهتلدأ نم ، ةيعرشلا ماكح باأل هلهجل ؛ يماعلا نم بولطم وهف ديلقتلا امأو

تارايتخاو ، ءاملعلا لا وقأ نيب حيجرتلا ىلع هدنع ةردقلا مدعو ، ةيليصفتلا

! ءاهقفلا

اهيلع ةماعلا نأ ءاملعلا فلتخي هللا-:(ملو همحر - ربلا دبع نبا لوقي اذهلو

( نوملعت ال متنك نإ ركذلا لهأ اولأساف }: هلوقب نودارملا مهنأو ، اهئاملع ديلقت

( ةلبقلا يف هريغ ديلقت نم الدبهل ىمع نأاأل ىلع اوعمجأو :7].قلا: ءايبن [األ

.[310/2 هلضفو ملعلا نايب عماج ]
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: مولعلا ماسقأ : يناثلا ثحبملا

. بلطلا نع هيف ىنغتسي األلو:ام مسقلا

. بلطب هيلإإال لصوتي :امال يناثلا مسقلا
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ىلإ مولعلا هللا- همحر - يرهاظلا مزح نبا ليلجلا اإلمام مسقُي

: نيمسق

لك ةفرعم وهو ، بلطلا نع هيف ىنغتسي األلو:ام مسقلا

ىلإ مسقنيو ملعي، امب هملع وهو ، هفرعي امب ةيرشبلا نم فراع

: نيمسق

: اًضيأ نيمسق ىلإ مسقني األلو:

ةلضفملا هتقلخ بجومو هترطفب ناسن اإل هفرع :ام اهدحأ

تادهاشملا نيب قرفلا و فرصتلا و زييمتلا وه يذلا قطنلا ب

نم رثكأ لكلا نأ ةفرعم لثم: هلقع، لوأب بابلا اذه فرعف

همدقتي مل نمو كنم، ربكأ سيلف كلبق دلوي مل نم نأو ، ءزجلا

نوك نأو ، هعيمجل نايواسم ددعلا يفصن نأو هلبق، سيلف

حملا،امو دحاو تقو يف نيفلتخم نيناكم يف دحاولا مسجلا

كلذ. هبشأ

طسوتب نقيتلا ىلإ يدؤملا هسحب ناسن اإل هفرع :وهام اهيناثو

رم، ربصلا ،و دراب جلثلا نأو ، ةراح رانلا نأ ةفرعمل ؛ لقعلا

ذفنقلا دلج نأو ، دوسأ راقلا ،و ضيبأ ديدجلا جلثلا ولح،و رمتلا و

توص نم دشأ دعرلا توص نأو نيل، ريرحلا ،و نشخ
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كلذ. هبشأ ،امو ةجاجدلا

تعقو فيك دحأ يردي األلوال مسقلا اذه نم نامسقلا ناذهو

هزييمتو همهف تاقوأ لوأ نيب ناك ،وال كلذب هتفرعم ةحص هل

انركذ ام ةحصب هتفرعم نيبو اهركذ ءادتبا ىلإ هسفن دوعو

، ةلهم وال ريثك وال ليلق وال ريصق وال ليوط ،ال اًلصأ نامز

لعف ىلإ ةرطضم يهو ، سفنلا يف لجو هللازع لعف وه امنإو

ضعب يف كلذ سيلو ، ةتبلأ اًديحم اهنع دجت ،وال ةرورض كلذ

ةفآ، هبصت مل زييمت يذ لك سفن يف ،لب ضعب نود سوفنلا

. ةرورض كلذ ملعت سوفنلا رئاس نأ ملعت سفن لكو

قيقحت ربخملا دنع لقنلا هححص امب ةفرعملا ةحص : يناثلا

ةكمو رصم نأو هرن، ملو دوجوم ليفلا نأ انملعك ، ةرورض

الم-، سلا مهيلع - دمحمو ىسيعو ىسوم ناك دق هنأو ، ايندلا يف

نيفص ةعقوكو ، نيدوجوم سونيلا جو سيلا طاطسرأ ناك دقو

و مورلا كلمل نيكلمم ةينيطنطسقلا لها نوككو ، لمجلا و

رابخ ،كواأل مهدنع بلا غلا مهنيد ةينارصنلا نأو ىراصنلا

، اًلصأ اًغاسم هيف كشلل ءرملا دجي ال امم موي لك اندنع رهاظتت

يفو ، اًنارصم هنطب يفو ، اًغامد ناسن اإل سأر يف نأ كلذكو

لوق ىلإ كلذ يف عجري امنإو اًمد، هقورع يفو اًبلق، هفوج

مهفاوجأو ، ةخودشم ىلتقلا سوؤر ىأر نم لوقو ، نيحرشملا

. ةيرورض ةحص اًضيأ كلذ حصف ، ةجرخم
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ىلع بلطي نأ زوجي -ال يناثلا -األلوو نامسقلا ناذهو

لهج، رفاوو لقع ميدع إال هريغ كلذ فلكي ليلد،وال امهتحص

اًددع. لقأ ،مهف امهب هبتشم وأ

. اهدعب امو ص:145] ، قطنملا دحل بيرقتلا ]: رظنا

لك دنع مولعلا ،نإف بلطب هيلإإال لصوتي :امال يناثلا مسقلا

: نيمسق ىلع ،يه ناكم لك يفو ، نامز لك يفو ةمأ،

نم عاونأ ثالةث يهو نماألمم، ةمأ لكل ةزيمملا مولعلا األلو:

: مولعلا

، تابثإ ام،امإ دقتعم نم ةمأ لكل ةمأ،فالدب لك ةعيرش ملع -1

لا. طبإ امإو

. اهرابخأ ملع -2

. اهتغل ملع -3

، لطاب اإلسالم ىوس ةعيرش لك ةمأ،نإف لك ةعيرش ملع امأف -

ىلع ناعأ ام لك ىلعو ، قحلا ةعيرش ىلع راصتق اال بجاولا ف

. اهملع يف رحبتلا
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ملعو ، نآرقلا ملع : ةعبرأ اًماسقأ مسقني اإلسالم ةعيرش ملعو

كلاالم: ملعو ، هقفلا ملعو ، ثيدحلا

. هيناعمو ، هتاءارق ةفرعم ىلإ مسقني : نآرقلا ملعف

. هتاور ةفرعمو ، هنوتم ةفرعم ىلإ مسقني : ثيدحلا ملعو

،امو ثيدحلا ماكحأو ، نآرقلا ماكحأ ىلإ مسقني : هقفلا ملعو

دلاالةل هوجو ةفرعمو هيف، اوفلتخا امو هيلع نوملسملا عمجأ

. حصي ال اهنم،امو حص امو

،امو مهججح ةفرعمو قماالمهت ةفرعم ىلإ مسقني كلاالم: ملعو

. حصي ال ،امو ناهربلا ب اهنم حصي

كلا،وأ مملا ىلع :امإ بتارم ىلع مسقنيف رابخ ملعاأل امأو -

. اًروثنم ،وأ تاقبطلا ىلع امإو بلاالد، ىلع امإو ، نينسلا ىلع

، اهؤدبمو اإلسالةيم، ةلملا خيرات اندنع خيراوتلا حصأف

، مهيلع نيزتنملا ،و اهكولمو ، اهئافلخ رابخأو ، اهحوتفو

ليئارسإ ينب خيرات امأو . كلذب مظتنا ام رئاسو ، مهئاملعو

ذم مهرابخأ هنم حصي امنإو ، لخد هضعب يفو حيحص هرثكأف

لبق ةرخ،النم اآل ةجرخلا اهنع اوجرخ نأ ىلإ ماشلا ب اوراص

لبق الام ردنكس دهعاإل نم حصت امنإ مورلا رابخأو كلذ.

نادوسلا ممأو لا مشلا ممأ رئاسو رزخلا و كرتلا رابخأو كلذ.

رابخأ انغلبت .ملو خيراوت وال فيلا األمموالوت هذهل مولع فال
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فيلا وتو طبضو ملع اتمأ مهنأ ،إال ديرن امك نيصلا و دنهلا

نيينايرسلا و نييناميلا و طبقلا نم ةرثادلا امأواألمم . عمجو

مهرابخأ تداب األمم،دقف رئاسو بآومو نومعو نينامش واأل

فال سرفلا امأو . تافارخو بيذاكت إال اهنم قبي ،ملف ةلمج

طقف. اراد نب اراد دهع نم ناك إالام مهرابخأ نم ءيش حصي

طقف. كباب نب ريشدزأ دهع نم ناك ام مهرابخأ حصأو

، هتحصب هانملعأ إالامب لغتشي هلأال يغبني رابخ لأل بلا فطلا

هانربخأ الامب اًعفن هيلع يدجي ال امب هتقو عطق هل يغبني وال

ىلع فقو بعتلا بحأ نإو كلذ، يف بعتلا هانيفك الهن،دقف طبب

. ربخلا ملع نم ءزج بسنلا ملعو كلذ. نم هيلع انفقو ام

ىلإ مسقني : وحنلا ملعو طقف. هلك عومسم : ةغللا ملعو -

. ةثدحملا هللعو ، ميدقلا هعومسم

نم عاونأ ةعبرأ يهو اهلك، األمم اهيف قفتت يتلا مولعلا : يناثلا

: مولعلا

. موجنلا ملع -1

. ددعلا ملع -2

. ماسج األ ةاناعم وهو : بطلا ملع -3

نم هيلع يه ام ىلع ءايش األ ةفرعم يهو : ةفسلفلا ملع -4
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. ةيهلإ ةفرعمو ، صاخش ىلإاأل سانج األ ىلعأ نم اهدودح

، هناهربب ليدعتلا و ةئيهلا ملع ةفرعم ىلإ مسقني : موجنلا ملعف -

. ءاضقلا نم هنوركذي يذلا مث

اهرادمو األفالك ةفرعم وهو ، ةئيهلا ملع نأ مزح نبا ركذيو

اهلا قتناو بكاوكلا ةفرعمو ، اهداعبأو اهزكارمو اهعطاقتو

نسح يسح يناهرب ملع : اهريوادت فأوالك اهداعبأو اهماظعأو

ةعنصلا ماكحأ ىلع فوقولا يف وه امنإ ملعلا اذه ةعفنمو ،

ةعفنم هذهو ، هرايتخاو هدصقو هتردقو عناصلا ةمكح ميظعو

يفاآللج. اميس ال اًدج ةليلج

وه امنإو ، ناهربلا نم هيرعتل لطابف بكاوكلا ب ءاضقلا امأو

، ةققحملا مهاياضق بذك نم اندهاش مك يصحن طقف،وال ىوعد

فاعضأ اهبذك دجت ، برجف كلذ ىلع فوقولا تدرأ نإو

نبا لئاسر ]. قرف وال ءاوس ءاوس نهكتملا و يقارلا ك اهقدص

.[132/3-133 مزح

لمعلا ،مث هناهرب ،مث هنيناوق طبض ىلإ مسقني : ددعلا ملعو -

اًدج. عيفر ملع وهو كلذ. ريغو تاحاسملا يف كلذب
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ملع ةجيتن نم وهو ، سفنلا بط : نيمسق مسقني : بطلا ملعو -

طارف نعاإل اهفرصو ، اهتاوادمو الحاألخالق، صإب قطنملا

مسقني وهو : ماسج األ بطو لا. ىلعاالدتع اهتماقإو ، ريصقتلا و

، ءاضع األ بيكرت ةفرعمو ، ةيمسجلا عئابطلا ةفرعم ىلإ

زيمتو ، ةيود نماأل هب ضراعت ،امو اهبابسأو للعلا ةفرعمو

بديلا، لمع : نيمسق اًضيأ مسقنيو ةيذغ، واأل ةيود نماأل يوقلا

للعلا ىوق فرص يف لمعو ، عطقلا و يكلا و وطبلا ربجلا ك

ثدحي ئلال ةحصلا ظفح : نيمسق اًضيأ مسقنيو ، ةيود األ ىوقب

. ةعيفرلا مولعلا نم بطلا .و ضرملا ةاناعم ،مث ضرملا

ىلإ مسقني قطنملا ملع :نإف قطنملا دودحو ةفسلفلا ملعو -

يسحلا امأو ، يعيبطو إفاليه يلقعلا ،امأ يسحو يلقع

طقف. يعيبطف

قطنملا دودحو ةفسلفلا يه: لئاو األ مولع مزح:( نبا لوقي

نمو ردنكس واإل سيلا طاطسرأ هذيملتو نوط فأال اهيف ملكت يتلا

هلك، ملا علا ةفرعم هيف عيفر؛ألهن نسح ملع اذهو ، مهوفق افق

هرهاوج صاخشأ ىلإ هعاونأ ىلإ هسانجأ نم هيف ام لكب

إالهب، ءيش حصي ال يذلا ناهربلا ىلع فوقولا ،و هضارعأو

ةعفنمو ، اًناهرب سيلو ، ناهرب هنأ لهج نم نظي امم هزييمتو

نبا لئاسر ]( اهاوس امم قئاقحلا زييمت يف ةميظع ملعلا اذه

.[131/3 مزح



77

ةرخ؛ألن يفاآل ةاجنلل اًقيرط تسيل ةيفسلفلا مولعلا إالنأ

مزح:(نم نبا لوقي ، مهنايدأ يف نوفلتخي مهسفنأ فلاالةفس

دعب اميف سفنلا ةاجنل مدقتلا :وه ةوبنلا هب تءاج ام عفانم

اهدعب وال اهعم سيل يتلا ةكلهلا ،نم رادلا هذه نم اهجورخ

ىلإ ةتبلأ ليبس رثك،وال ،الاملقوالام ريخلا نم ءيش

انص خال قيرط ةفرعم والىلإ اهنم قلا خلا دارم ةقيقح ةفرعم

نمو - اًلصأ فال- انمدق يتلا ةيفسلفلا مولعلا ب امأو ، ةوبنلا إالب

، ةتبلأ ناهرب كلذبال لوقي ؛ألهن بذكلا ىعدا دقف كلذ ىعدا

تسيلو ، ىوعدلا نع دحأ زجعي ،وال لطاب وهف اذكه ناك امو

قباسلا عجرملا ]( ناهرب بال هريغ ىوعد نم ىلوأ دحأ ىوعد

.[134/3-135

، هتياور ىلإ مسقنيو ، رعشلا ملع ركذ ىلإ مزح نبا جرع امك

. همظنو ، هنزوو ، هماسقأو ، هبياعمو ، هنساحمو ، هيناعمو

تعمتجا اذإ انركذ يتلا مولعلا ةجيتن نانوكي امنإ ناملع دجويو

ملع امهو ، اًدعاصف امهنم نيملع عامتجا ةجيتن نم وأ

: ةرابعلا ملعو بلاالةغ،

ىلإو لجو هللازع ىلإ هبحاص هفرص بلاالةغ؛نإف ملع امأف

يف هفرص نإ امأو ، ةليضف يهف لا هجلا ميلعتو ، قئاقحلا نييبت

وه اميف هرمع ىنفأو هسفن بعتأ ،ذإ هتقفص ترسخ كلذ دض
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بلاالء. بهللانم ذوعنو هيلع، بولا

وال هيلع ملعلا نوع عم ربعملا يف عبط وهف : ةرابعلا ملع امأو

هلبق. ال هيلع كلذ روهظ إالدعب هتحصب عطقي

مسا هثيدحو رهدلا ميدق يف اهيلع قلطي يتلا يه نيناف األ هذهف

. مولعلا و ملعلا

يف لخديف ملع؛ وهف مِلُع ام لكف رظنلا ةحصو قيقحتلا دنعو

،فوالة نفسلا ريبدتو ، ةكايحلا ،و ةطايخلا ،و ةراجتلا ملع كلذ

ريغو ءانبلا ،و اهسرغو اهتاناعمو رجشلا ريبدتو ، ضر األ

ةجاحلا هيلإ سانلا ب اميف ةصاخ ايندلل يه امنإ هذه كلذ.إالنأ

ىلإ لصوتلا اهنم ضرغلا ، انمدق يتلا مولعلا .و مهشياعم يف

، ليضفتلا و ميدقتلا تقحتسا كلذلف طقف، داعملا الصيف خلا

. قيفوتلا ىلا هللاعت بو

عجرملا سفن ،و[ اهدعب امو [131/3 مزح نبا لئاسر ]: رظنا

. اهدعب امو [178/4
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: ةيرهاظلا دنع اهميلعتو ةأرملا ملعت ثلا: ثلا ثحبملا

بلا: طم ةعبس ىلع لمتشيو

. هلهأو ملعلا لضف األلو: بلطملا

ىلإ مسقنيو : ةأرملل ملعلا بلط مكح : يناثلا بلطملا

: نيمسق

. ةيعرشلا مولعلا بلط -

. ةيعرشلا ريغ مولعلا بلط -

: ةأرملل يمازل اإل ميلعتلا ثلا: ثلا بلطملا

لا. جرلا نع ملعلا ةأرملا ذخأ : عبارلا بلطملا

. ةوعدلا و ةأرملا : سماخلا بلطملا

. ىوتفلا و ةأرملا : سداسلا بلطملا

. ةباتكلا ةأرملا ملعت : عباسلا بلطملا
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: هلهأو ملعلا لضف األلو: بلطملا

، ةيملع ةسردمو ، ةيركف ةروث يرهاظلا مزح نبا اإلمام ربتعُي

يف فلتخم زيمم بولسأو ، صاخ عباط ،وذ ةيوبرت ةضهنو

فلتخم ةشقانم هنكميف ، واإلعانق لدجلا و ةرظانملا و ةرواحملا

اهنكل ؛ فورحلا ةليلق تاملكب ، اياضقلا صيوعو ، لئاسملا

! دوشنملا هضرغ ىلإ لصي ىتح ، فويسلا ك ةعطاق

" هلهأو ملعلا لضف ": يهو ةيضقلا هذه مزح نبا شقان انه نمو

" سوفنلا ةاوادم يف ريسلا "األخالقو عتاملا عفانلا هباتك يف

ثبعلا ،و طيرفتلا و طارف نعاإل ديعب رصتخم زيمم بولسأب

: راصتقاو راصتخاب هركذ ام مهأ ىلإ ريشنو ، طيلختلا و

دارأ نم نأ وهو رمأ، مظعأ ىلإ هللا- همحر - مزح نبا ريشي

ىلع ءاوتح ،واال ةريسلا لدعو ، ايندلا ةمكحو ةرخ، اآل ريخ

دتقيلف ؛ اهرسأب لئاضفلا قاقحتساو اهلك، األخالق نساحم

خأالهق، لمعتسيلو ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمحمب

. هنكمأ ام هريسو
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هللا-زع امهيتؤي ال ايندلا يف دهزلا و ملعلا نأ مزح نبا دكؤيو

رياسي مل لئاضفلا هذه بلط نمو . امهقحتسمو امهلهأ -إال لجو

نسح قيدص مركأ إال قيرطلا كلت يف قفاري ملو ، اهلهأ إال

واألخالق. ةريسلا

اًلئاق: هعفانمو ملعلا لئاضف ركذ نم مزح نبا رثكأو

، كنولجيو كنوباهي لا هجلا إالنأ ملعلا لضف نم نكي -ولمل

بوجو ىلإ اًببس كلذ ناكل ؛ كنومركيو كنوبحي ءاملعلا نأو

؟! ةرخ واآل ايندلا يف هلئاضف رئاسب فيكف هبلط،

لغتشملا عطقي هبإالهنأ لا واالغتش ملعلا ةدئاف نم نكي -ولمل

ريغ ديفت ال يتلا اآلملا حراطمو ، ةينضملا سواسولا نع هب

هيلإ، عاد مظعأ كلذ ناكل ؛ سفنلل ةملؤملا راكف األ ةيافكو مهلا،

؟! هركذ لوطي ام لئاضفلا نم هلو فيكف

نسح ملعي هنأ وهو ، ةميظع لئاضفلا لا معتسا يف ملعلا ةعفنم -

ولو اهبنتجيف لئاذرلا حبق ملعيو ، ةردنلا يف ولو اهيتأيف لئاضفلا

ءانثلا هلثم،و يف بغريف نسحلا ءانثلا عمسيو ، ةردنلا يف

ملعلل نوكي نأ بجي تامدقملا هذه ىلعف هنم، رفنيف ءيدرلا
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. ةليذر لك يف ةصح لهجللو ، ةليضف لك يف ةصح

رورم يف ملا علا ربدت :ول لوقيف ءاملعلا ىلع مزح نبا ينثيو

مهلا نمو لا، هجلا طلستب لذلا نم ملعلا هافك اذام هتاعاس

نم ههجو هل ناب دق امب ةطبغلا نمو هنع، قئاقحلا بيغمب

ةبطغو ،- لجو هلل-زع اًدمح دازل ؛ هريغ نع ةيفخلا روم األ

. ديزملا يف ةبغرو ، ملعلا نم هيدل امب

إالنأ لهجلا صقن نم نكي مل ولو : لوقيف لهجلا مزح نبا مذيو

كلذ ناكل لا؛ هجلا نم هءارظن طبغيو ، ءاملعلا دسحي هبحاص

ايندلا يف هلئاذر رئاسب فيكف هنع، رارفلا بوجو ىلإ اًببس

؟! ةرخ واآل

نم لهجلا و ملعلا نيب نيتقرافم هللا- همحر - مزح نبا ركذي مث

نم نيترم لهجلا لهأ ينظاغ : لوقيف ةصاخلا هتبرجت خالل

: ةيناثلا .و يلهج مايأ هنونسحي ال اميف :كبالمهم امهادحإ : يرمع

، مهعفني امع نوتكاس اًدبأ مهف ، يترضحب كلاالم نع مهتوكسب

. مهرضي اميف نوقطان

مايأ يميلعتب : امهادحإ : يرمع نم نيترم ملعلا لهأ ينرسو

. يملع مايأ يتركاذمب : ةيناثلا .و يلهج
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دقو : لوقيف اًدج مهم رمأ ىلإ بابلا ماتخ يف مزح نبا ريشيو

األخالق ديمحو لا نماالدتع يرجي نم ةماعلا رامغ نم تيأر

اًدج. ليلق هنكلو ؛ هسفنل ضئار عملا ميكح هيف همدقتي امال ىلإ

الم- سلا مهيلع - ءايبن األ دوهع فرعو ، مولعلا طعلا نمم تيأرو

داسفو ةريسلا ثبخ يف همدقتي ال وهو ، ءامكحلا اياصوو

امهنأ تملعف اًدج. ريثك اذهو ، قلخلا رارش ةريرسلا و علاالةين

ىلا. هللاعت نم نامرحو ، بهاوم

ص:25-21] ، سوفنلا ةاوادم يف ريسلا :[األخالقو رظنا

. راصتخاب
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: ةأرملل ملعلا بلط مكح : يناثلا بلطملا

ىلإ ءاوس دح ىلع ءاسنلا و لا جرلل ملعلا بلط مكح مسقني

: نيمسق

. ةيعرشلا مولعلا بلط األلو:

. ةيعرشلا ريغ مولعلا بلط : يناثلا

ةيهقفلا بهاذملا عم ةيرهاظلا قفتي : ةيعرشلا مولعلا بلط -1

لك ىلع نيع ضرف وه ام هنم يعرشلا ملعلا بلط نأ ةعبر األ

يفكي نم هب ماق اذإ ةيافك ضرف وه ام هنمو ، ةملسمو ملسم

األةم. يقاب نع طقساإلمث

"اإلمالءيف يباتك يف ةعبر األ ةيهقفلا بهاذملا لا وقأ ُتلقن دقو

. تببحأ نإ هيلإ عجراف ،" ءاسنلل ةباتكلا و ملعتلا بابحتسا

هنأ نوريف مهلا، وقأ نع ةلمجلا ب ةيرهاظلا لوق جرخي وال

اهتديقع هب ححصت ام ملعتت نأ بةغلا ىثنأ لك ىلع ضرف

، ةحتافلا ملعتك اًدبأ، هلهج اهعسي ال امو الاهت، ماعمو اهتدابعو

ناك نمل ةاكزلا ماكحأ ملعت اذكو ، مايصلا الة،و صلا ضئارفو
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ملهو ، جحلا ةضيرف اهتمزل نمل جحلا ماكحأ ملعتو ماًلا، اهل

اًرج.

نم بغلا لقاع ملسم هللا-:(لك همحر - يرهاظلا مزح نبا لوقي

مايصلا الةو وصلا ةراهطلا همزلي دبع، رح،وأ ، ىثنأ ركذ،وأ

ةراهطلا مزلتو ، نيملسملا نم دحأ نم بالخالف اًضرف

نأ انركذ نم لك ىلع ضرفف ، ءاحص واأل ىضرملا الة وصلا

لك يدؤي فيكو ، هتراهطو همايصو صالهت ضئارف فرعي

كلذ.

نم مرحيو هل لحي ام فرعي نأ انركذ نم لك مزلي كلذكو

،واألوقلا، ءامدلا ،و جورفلا ،وملاالسب،و براشملا ،و لكآملا

مهروكذ ، سانلا نم اًدحأ هلهج عسي ال هلك اذهف واألمعلا،

اوذخأي نأ مهيلع ضرفو ، مهئامإو مهديبعو مهرارحأ ، مهثانإو

نيح نم ،وأ نوملسم مهو ملحلا نوغلبي نيح نم كلذ ملعت يف

-122 ماكح األ لوصأ يف ماكح )[اإل ملحلا مهغولب دعب نوملسي

.[121/5

مكح ملعت ملا يذ لك ىلع ضرف ): اًضيأ هللا- همحر - لوقيو

رارح واأل ديبعلا و ءاسنلا لاو جرلا ءاوسو ، ةاكزلا نم همزلي ام

، اًضرف هيلع ةاكزلا ماكحأ ملعت سيلف اًلصأ هلملا نكي مل نمف ،

جحلا لا معأ ملعت هيلع ضرفف جحلا ضرف همزل نم مث
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هل،مث والملا همسجل ةحص ال نم كلذ مزلي ،وال ةرمعلا و

مسقو داهجلا ماكحأو ريسلا ةفرعم ركاسعلا داوق ىلع ضرف

ماكح األ ملعت ةاضقلا و ءارم األ ىلع ضرف ،مث ءيفلا و مئانغلا

،مث مهريغ ىلع اًضرف كلذ ملعت سيلو ، دودحلا و ةيضق واأل

امو عويبلا ماكحأ ملعت هتلغ عيبي نم لكو راجتلا ىلع ضرف

وال عيبي ال نم ىلع اًضرف كلذ سيلو ، مرحي امو اهنم لحي

.[122/5 قباسلا عجرملا ](.. يرتشي

نآرقلا مأ ظفح ملسم لك ىلع ضرف هللا-:( همحر - لوقيو

، ةيرق لك يف نوكي نأ نيملسملا عيمج ىلع ضرفو ام، نآرقو

، سانلا هملعيو هلك، نآرقلا ظفحي نم ، نصح ،وأ ةنيدم وأ

( هتءارقب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ؛ألرم مهايإ هئرقيو

.[123/5 قباسلا عجرملا ]

، ةنيدم يف ةعمتجم ةعامج لك ىلع ضرف هنأ ةيرهاظلا ىريو

رافنلا ضرفل نولماحلا مهنم بدتني ،نأ اًثانإو اًروكذ ، ةيرق وأ

بسح ىلع اهرخآ نع اهلوأ ةنايدلا ماكحأ بلطل مهتعامج نع

اهب موقي ىتح اهلك ةعامجلا مزلت ةضيرفلا هذهو ، مهتقاط

. نيقابلا نع طقسيف ، مهضعب

. اهدعب امو [122/5 قباسلا عجرملا ]
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مزح نبا نأ نم مغرلا ىلع : ةيعرشلا ريغ مولعلا بلط -2

ناك دحأ،إالهنأ هعمجي اممل ةفلتخملا ملعلا بورض نيب عمج

عمجي ام ،وأ هترخآ يف هبحاص عفني ام وه عفانلا ملعلا نأ ىري

يذلا ملعلا هنع،امأ ىغتسُي فال ةيويندلا و ةينيدلا حلا صملا نيب

لقاعلا نأ ىري مزح نبا نإف ؛ رادلا هذه يف هعفن رصتقي

ءاسنلا لاو جرلا لمشي اذهو ، هرمع هيف ينفي ال هسفنل حصانلا

! ءاوسب ءاوس

، هتعفنم تلق ملع لك اآلننأ ملعاف ىلا-:( هللاعت همحر - لوقي

هملع نم شيعك هلهج نم شاعو ةيوايند إال اهتلق عم نكت ملو

هدكو هلعجي ال هسفنل حصانلا لقاعلا -نإف ايندلا يف امهنوك -ةدم

يف ضيعتسي ال يتلا ، هتايح مايأ قفني ؛ألهن هرمع هيف ينفي وال

هوعدت ةجاح ريثك هيلإ،وال هب ةرورض ال اميف اهنم ايندلا

.[133/3 مزح نبا لئاسر ]( هوحن

هبإال عفتني ال اميف هسفن ءرملا داهجإو هللا-:( همحر - لوقيو

عجرملا ](.. رساخ يعسو ، لئاف يأر مولعلا نم رادلا هذه يف

.[63/4 قباسلا

اضر بسك اهلآم ناك ،ام مولعلا لضفأ نأ مزح نبا دكؤي مث

ىلإ ىدأ ام مولعلا لضفأ هللا-:( همحر - لوقيف ، مويقلا دحاولا
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، ءاقبلا راد يف زوفلا ىلإ لصوو ، دولخلا راد الصيف خلا

ةحار ريسي بعتب ضيعتسملا وه ةينلا هذهل مولعلا هذه بلا طف

اًليلق لذب يذلا حجنملا يعسلا ،و ةحبارلا ةقفصلا وذ وهو األدب،

فرع يذلا وهو ، اًميظع ذخأو اًهفات ىطعأو ، اًريثك قحتساو

لأسنو هل، ىعسف هليازي امال زيمو هيف، دهزف هعم ىقبي امال

-65 مزح نبا لئاسر ]( نيمآ هّنمب مهدادع يف انلعجي هللانأ

.[64/4

ةينلا نأ ىلع ديكأت ( ةينلا هذهل مولعلا هذه بلا انه:(طف هلوقف

، ةحجانلا ةقفصلا دومعو ، ةحبارلا ةراجتلا ساسأ يه ةميلسلا

، ناسن اإل دوهجل عايضو ، نارسخلا مظعأ يه ةدسافلا ةينلا نأو

! نامي اإل رهوجل باهذو

ةينيدلا مهحلا صم إلةماق نوملسملا اهجاتحي يتلا مولعلا امأ

يفكي نم اهملعت ،اذإ نيملسملا ىلع ةيافك ضرف يهف ةيويندلا و

. نيقابلا نع طقساإلمث

اًضيأ بطلا و باسحلا ملعو هللا-:( ةمحر هيلع - مزح نبا لوقي

يف سانلا هب عفتنيل كلذ نم اًملع بلط نمف ، ةعيفرلا مولعلا نم

اذه ملعتو ، روجأم وهف مهتلباقم باسحو وعلاالج ةمسقلا

نم ريثك عاضل اذه لهج ول ،ذإ ةيافكلا ىلع ضرف رادقملا
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ريغو عويبلا ةفرعمو ، ثيراوملا ،و اياصولا باسحك ، نيدلا

امهبلط نمو ، اًضيأ روجأمف امهنم بستكيل امهبلط نمو كلذ،

.[164/3 قباسلا عجرملا ]( قساف مثآف ملظلا ىلإ امهب لصوتيل

لهج نأ بطلا و باسحلا ملعت ةرورض يف مزح نبا دنع ةلعلا ف

نأاإلسالم امبو ... نيدلا نم ريثك عايض ىلإ يدؤي مولعلا هذه

ةعامجلا هجاتحت ملع يأ ،نإف لماش ةايحلل ماظنو ، لماك جاهنم

ىلع ضرف هملعت نإف هئاقبو اهنيد ىلع ظافحلل ةملسملا

. ةيافكلا
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: ةأرملل يمازل اإل ميلعتلا ثلا: ثلا بلطملا

،ملف ةأرملا ميلعت ةيضق مامأ اًفرشم اًفقوم انه ةيرهاظلا فقي

اومزلأ ،ذإ هريغو ميلعتلا نيب رايتخ اال ةيرح ىتح اهل اولعجي

نم نيملعتملا اوربجأو ،لب حلصأو نهل عفنأ وه امب ءاسنلا

، اًثانإو اًروكذ لا هجلا اوملعي نأ ءاوس دح ىلع ءاسنلا لاو جرلا

، ءايلو األ تابجاو نم اًبجاو ةأرملا ميلعت ةيضق اولعج دقو

. ماكحلا فئاظو نم ةفيظوو

ءاسنلا جاوزأ اإلمام ربجيو هللا-:( همحر - مزح نبا لوقي

ةراهطلا ماكحأ ينعي - انركذ ام مهميلعت ىلع ءاقر األ تاداسو

نم مرحيو لحي امو تبجو نإ ةاكزلا و مايصلا الةو وصلا

واألوقلا ءامدلا و جورفلا و وملاالسب براشملا و لكآملا

، مهملعي نم ءاقل مهل ةحاب باإل امإو ، مهسفنأب واألمعلا-،امإ

اًماوقأ بتاري نأو كلذب سانلا ذخأي نأ اإلمام ىلع ضرفو

.[122/5 ماكح األ لوصأ يف ماكح لا)[اإل هجلا ميلعتل

اميف نوكي امنإ يرابج وأاإل يمازل اإل ميلعتلا نأ نالظح انهو

إال بجاولا ؛ألنامالمتي هملعت ةملسملا ىلع نيع ضرف وه

. بجاو وهف هب
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ثيدحلل قباسلا مزح كالمنبا ىلع يساسأ لكشب دمتعنس اننإو

نم: لك نع

. هتجوز جوزلا ميلعت -

. مهتانب نيدلا ولا ميلعت -

. ةأرملا ةلودلا ميلعت -

: هتجوز جوزلا ميلعت -1

: هتجوز ميلعتل تارايخ عبرأ جوزلا مامأ ةيرهاظلا عضو

. هسفن نم اًراتخم اهملعُي نأ -امإ

. اهميلعت ىلع هنع بوني نم وأ اإلمام هربجُي نأ امإو -

. اهملعُي نم ءاقل يف اهل نذأي نأ امإو -

. اهملعُي نم ءاقل يف هنع بوني نم وأ اإلمام هربجُي نأ امإو -

وأ اًعوط ،امإ هتجوز ميلعتب حلا لك ىلع بلا طم جوزلا ف

روص نمو ، ةيجوزلا اهقوقح نم قح ةجوزلا ميلعتو ، اًهرك

. فورعملا ب ةرشاعملا
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.[19: ءاسنلا ]( فورعملا ب نهورشاعو ىلا:( هللاعت قلا

نسحب لا جرلا ىلا هللاعت رمأف هللا-:( همحر - ةيطع نبا قلا

.[28/2 زيجولا ررحملا ]( ءاسنلا ةبحص

ةرشاعملا لمشي اذهو هللا-:( همحر - يدعسلا نمحرلا دبع قولا

،نم فورعملا ب هتجوز رشاعي نأ جوزلا ىلعف ، ةيلعفلا و ةيلوقلا

نسحو ، ناسح اإل لذبو األىذ، فكو ، ةليمجلا ةبحصلا

ىلع بجيف ، امهوحنو ةوسكلا و ةقفنلا كلذ يف لخديو ، ةلماعملا

نامزلا كلذ يف اهلثمل هلثم نم فورعملا هتجوزل جوزلا

ميركلا ريسيت األوحلا)[ توافتب توافتي اذهو ، ناكملا و

ص:172]. ، نمحرلا

اهب، رارض اإل روص نم هتجوزل جوزلا ميلعت كرت نأ امك

ىلع ررض هلهج دحأ عسي ال امب اهلهج نإف ، اهيلع قييضتلا و

، بناج األ ىلع اًمرحم ررضلا عاقيإ ناك اذإو ، اهايندو اهنيد

! ىلوأ باب نم ةجوزلا ىلع هعاقيإ ميرحت نإف

الق:6]. )[طلا نهيلع اوقيضتل نهوراضت ىلا:(وال هللاعت قلا
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هللا لوسر هنع-،(نأ هللا يضر - تماصلا نب ةدابع نعو

هجام )نبا رارض وال ررض ال نأ ىضق ، ملسو هيلع هللا ىلص

.(2340)

قييضتلا مرح هللا-:(ذإ همحر - يرهاظلا مزح نبا لوقي

كرت ضرتفاو ، نهيلع عيسوتلا ىلا عت بجوأ دقف ، نهيلع

.[225/9 ىلحملا ]( نهرض

: مهتانب نيدلا ولا ميلعت -2

، هتجوز ميلعت ىلع جوزلا رابجإ نوري ةيرهاظلا ناك اذإ

؛ألن ىرحأو ىلوأ باب نم نيدلا ولا نإف ، هتمأ ميلعت ديسلا و

هتياعرو ، هيدلا و قنع يف ةنامأ وه ىثنأ وأ ناك اًركذ االنب

األله. تابجاو نم هبيدأتو هيملعتو

نع - ةريغصلا و ريغصلا زإةلا- بجي هنأب ةيرهاظلا حرص دقو

ىلع نابردي ثيح ىلإ ، شحاوفلا و تاركنملا هيف يذلا ناكملا

ةفرعملا اإلسالم،و عئارشو ، نآرقلا ملعتو ، موصلا الةو صلا

رمخلا نع ريفنتلا ،و ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةوبنب

.[143/10-144 ىلحملا ]. شحاوفلا و
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ىلا: عت هلوق ، اًثانإو اًروكذ األءانب ميلعت بوجو ىلع لدي اممو

سانلا اهدوقو اًران مكيلهأو مكسفنأ اوق اونمآ نيذلا اهيأ (اي

مهرمأ هللاام نوصعي ال دادش غالظ مالةكئ اهيلع ةراجحلا و

.[6: ميرحتلا ]( نورمؤي ام نولعفيو

هنأ ىلع اهب لدتساو هللا-:( همحر - يسول اآل نيدلا باهش قلا

الء، ؤهل هميلعتو ضئارفلا نم بجي ام ملعت لجرلا ىلع بجي

هيبأ) نم ضعب دلولا ؛ألن سفن األوالديفاأل مهضعب لخدأو

.[351/14 يناعملا حور ]

هللا ىلص يبنلا نع ،- امهنع هللا يضر - رمع هللانب دبع نعو

: هتيعر نع لوؤسم مكلكو عار، مكلك قلا:( ملسو هيلع

ىلع ةيعار ةأرملا هتيب،و لهأ ىلع عار لجرلا عار،و واألريم

( هتيعر نع لوؤسم مكلكو عار، مكلكف ، هدلوو اهجوز تيب

.(1828،20) ملسمو ،(5200) يراخبلا

" هتيعر نع لوؤسم مكلكو " ملسو هيلع هللا ىلص انيبن لوقف

ةيبرتلا و ميلعتلا لا األءانب؛ألنمهإ ميلعت ةيلوؤسملا هذه يضتقت

لا مهإ روص نم هذهو ، مهداسفو األءانب عايض ىلإ يدؤي

ىلع نألالنب مزلتسي اذهو ، نيدلا ولا ىلإ ةلكوملا ةيلوؤسملا

ةفلا خم نيدلا ولا لبِق نم قوقحلا هذه لا مهإو ، اًقوقح نيدلا ولا
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! ىلااألربك عت هلل نايصعو ، رهطملا عرشلل

:نإ ملعلا لهأ ضعب هللا-:(قولا ةمحر هيلع - ميقلا نبا لوقي

دلولا لأسي نأ لبق ةمايقلا موي هدلو نع دلا ولا لأسي هناحبس هللا

قح هيبأ ىلع اًقحلفالنب هنبا ىلع نألألب امك هنإف نعوهدلا،

{ اًنسح هيدلا وب ناسن اإل انيصوو ىلا:{ عت قلا امكف ،

اهدوقو اًران مكيلهأو مكسفنأ {اوق ىلا عت :8]،قلا توبكنعلا ]

.[6: ميرحتلا ]{ ةراجحلا و سانلا

. مهوبدأو مهوملع طبلا: يبأ نب يلع قلا

نيدلا بوولا اِئيش هب اوكرشت هللاوال اودبعاو ىلا:{ عت قولا

.[36: ءاسنلا ]{ ىبرقلا يذبو اًناسحإ

دواد وأالمكد)وبأ نيب اولدعا ): ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا قولا

ةيصو ىلع ةقباس وأبالمهد هللالآلءاب ةيصوف ،(3544)

ةيشخ وأالمكد اولتقت ىلا:{وال هللاعت ،قلا مهئابآب األوالد

هكرتو هعفني ام هدلو ميلعت لمهأ نمف ،[31: ءارس مإالق}[اإل

ءاج امنإ األوالد رثكأو ةءاس، اإل ةياغ هيلإ ءاسأ دقف ىدس

ضئارف مهميلعت كرتو مهل، مهلا مهإو اآلءاب، لبِق نم مهداسف

ملو ، مهسفنأب اوعفتني ملف اًراغص مهوعاضأف ، هننسو نيدلا

دولوملا ماكحأب دودوملا ةفحت ]( اًرابك مهءابآ اوعفني

ص:229]. ،
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هنع- هللا يضر - يرعش األ ىسوم يبأ ثيدح اًضيأ األةلد نمو

: نارجأ مهل :(ثالةث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا:قلا

كولمملا دبعلا ،و دمحمب نمآو ، هيبنب نمآ باتكلا لهأ نم لجر

اهبدأف ةمأ هل تناك لجرو هيلا، وم قحو هللا، قح ىدأ اذإ

؛ اهجوزتف اهقتعأ ،مث اهميلعت نسحأف اهملعو ، اهبيدأت نسحأف

.(241،154) ملسمو ،(97) يراخبلا ( نارجأ هلف

هتمأ لجرلا ميلعت :(باب هلوقب يراخبلا هل مجرت ثيدحلا اذهو

عئارش هلهأو هتانب ميلعت يف ملا علا ىلع ديكأتلا هيفو ،( هلهأو

فيكف اإلءام، ميلعت ىلع ثحتسي ثيدحلا اذه ؛ألن نيدلا

ينيمامدلل عماجلا حيباصم ]. رينملا نبا ؟قهلا براق األ رئارحلا ب

.[229/1

: ةأرملا ةلودلا ميلعت -3

ةفيظوو ، مكاحلا ىلع اًضرف ةأرملا ميلعت ةيرهاظلا لعج

: تارايخ ةعبرأ مامأ مكاحلا ،ف ةلودلا فئاظو نم ةيساسأ

. مهتحت نم ميلعت ىلع ءايلو األ ربجُي نأ -امإ

. مهؤايلوأ ضفر نإو مهملعي نم ءاقل يف مهل نذأي نأ امإو -

. هسفنب مكاحلا مهملعُي نأ امإو -
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. مهميلعتل نيلهؤم اًماوقأ مكاحلا بتاري نأ امإو -

يضر - سابع نبا ثيدح ؛ ءاسنلل مكاحلا ميلعت بوجو ىلع لدي

هعمو جرخ ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر -نأ امهنع هللا

تلعجف ، ةقدصلا ب نهرمأو نهظعوف عمسي مل هنأ نظف بالل،

( هبوث فرط يف ذخأي ،بوالل متاخلا و طرقلا يقلت ةأرملا

.(98) يراخبلا

ءاسنلا اإلمام ةظع :(باب هلوقب يراخبلا هل مجرت ثيدحلا اذهو

، ءاسنلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ظعو هيفو ( نهميلعتو

وهو ، ةقدصلا ءادأ ةيفيك ،يأ: ةقدصلا ب نهرمأ ثيح نهملعو

. اهئادأ يف يعرشلا مكحلل ميلعت

ظعولا ىلع لد ثيدحلا تلق هللا-:(نإف همحر - ينامركلا قلا

تلق: ؟ ةمجرتلا مامت ىلع لدي ىتح ميلعتلا يلع دالهتل هجو امف

( ملعأ ،وهللا ميلعتلا مزلتسي ةقدصلا ب األرم نأ ةهج نم

.[93/2 يراردلا بكاوكلا ]

داقتفا ىلعاإلمام بجي هللا-:(هيف:هنأ همحر لا- طب نبا قولا

كلذ ىف ءاسنلا و لا جرلا ، مهظعوو مهميلعتو ، هتيعر رومأ
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لا175/1]. طب النب يراخبلا حيحص حرش ]( ءاوس

نم اًثانإو اًروكذ نيدلا سانلا ميلعت نأ ةيرهاظلا ىريو

ميلعت هللا-:( همحر - مزح نبا لوقي امك ، ةيعرشلا تابجاولا

.[94/1 ىلحملا هب)[ رومأم نيدلا سانلا

سانلا ىلوأ نإف هب؛ اًرومأم نيدلا سانلا ميلعت ناك اذإو

. مهيلع هللا هاّلو  نم مهميلعتب
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لا: جرلا نع ملعلا ةأرملا ذخأ : عبارلا بلطملا

لا، جرلا نم اهمراحم نع ،وأ اهلثم ةأرما نع ملعلا ةأرملا ذخأ

. هتيعورشم الخالفيف

لا جرلا نع ملعلا ةأرملا ذخأ زاوج ةيرهاظلا ىريو

مرحي هللا-:(ال همحر - يرهاظلا مزح نبا لوقي ،(1) بناج األ

نينمؤملا تاهمأ ملك دقو - ةيبنجأ ةأرما ميلعت ينعي - دحأ ىلع

.[99/9 ىلحملا ]( سانلا

________________________________

يف: اهصيخلت نكمي طباوض هل سكعلا وأ ءاسنلل لا جرلا ميلعت نأ كش 1-ال

، ةمشحلا و ةفعلا صلقتو ، ءايحلا وزلا نم هيلع بترتي مدعاالتخالط؛امل -

. ةماعلا تابوقعلا لوزن بابسأ مظعأ نم وهو ، ةريغلا مادعناو

اهعمو إال ةأرماب لجر نولخي :(ال ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ؛ ةولخلا مدع -

.(1341) ملسمو ،(1862) يراخبلا ( مرحم وذ

يذلا عمطيف لوقلا ب نعضخت ىلا:(فال عت هلوقل ؛ لوقلا ب ةأرملا عوضخ مدع -

ميخرت : لوقلا ب عوضخلا :32].و بازح )[األ اًفورعم اًلوق نلقو ضرم هبلق يف

. هقيقرتو ، هييلتو ، توصلا

،نإف عازن لحم هجولا فشك ناك نإو ، اهدسج لكل ةرتاس ةأرملا نوكت -نأ

. لمكأو لضفأو ، ملسأو ىلوأ هرتس

.( ذيملتلا و ملعملا ) نيفرطلا نم ةنتفلا نمؤت -نأ
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سكعلا نإف ، اًعورشم لا جرلا نع ملعلا ةأرملا ذخأ ناك اذإو

. ءاسنلا نع ملعلا ذخأي نأ لجرلل زوجيف ، اًضيأ عورشم هسكعب

ةيويندلا مولعلا ةأرملا ذخأ نم عنمي ال قباسلا مزح كوالمنبا

. هسكعب سكعلا لا،و جرلا نع ةعورشملا

ال متنك نإ ركذلا لهأ اولأساف ىلا:( عت هلوق ، انركذ ام ىلع لدي

.[43: لحنلا ]( نوملعت

اذهو مهلا، ؤسو ءاملعلا ىلإ عوجرلا ب ةماعلا رمأ هناحبس فهللا

. ءاوس دح ىلع ءاسنلا لاو جرلا لمشي ماع

هنع-،قتلا هللا يضر - يردخلا ديعس يبأ ثيدح ةنسلا نمو

لعجاف لا، جرلا كيلع انبلغ : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل ءاسنلا

نهرمأو نهظعوف هيف، نهيقل اًموي نهدعوف ، كسفن نم اًموي انل

،إال اهدلو نم ثالةث مدقت ةأرما نكنم نهل:(ام قلا اميف ناكف ،

( نيتنثاو ؟قفلا:( نيتنثاو : ةأرما تلا )قف رانلا نم اًباجح اهل ناك

.(2633) ملسمو ،(101) يراخبلا
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نع ملعلا ةأرملا ذخأ زاوج ىلع ةحضاو دالةل ثيدحلا اذه يفو

ؤسلا هيفو: هللا-:( همحر لا- طب نبا لوقي ، بناج لااأل جرلا

كلذ، ىف لا جرلا عم نهم كال زاوجو ، نهنيد رمأ نع ءاسنلا

هللا ىلص ىبنلا جاوزأ نع ملعلا ذخأ دقو هيلإ. ةجاحلا نهل اميف

حيحص حرش ]( فلسلا ءاسن نم نهريغ نعو ، ملسو هيلع

.[178/1 يراخبلا

هللا يضر - سابع نبا ثيدح ؛ اًضيأ ةيعورشملا ىلع لديو

هيلع هللا ىلص هللا لوسر لبق،نأ نم انعم رم يذلا - امهنع

ب نهرمأو نهظعوف عمسي مل هنأ نظف بالل، هعمو جرخ ) ملسو

يف ذخأي ،بوالل متاخلا و طرقلا يقلت ةأرملا تلعجف ، ةقدصلا

.(98) يراخبلا ( هبوث فرط

ةقدصلا ب ءاسنلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رمأ ثيدحلا اذه يفف

هيفو كلذ. يف يعرشلا مكحلا ،و اهجارخإ ةيفيك نهملع يأ:

. بناج لااأل جرلا نع ملعلا ةأرملا ذخأ زاوج ىلع دالةل

تاهمأ نع ملعلا ةباحصلا ذخأ ؛ ةيعورشملا ىلع لدي اممو

مهملعأو ، سانلا ىقتأ مهو - اًعيمج مهنع هللا يضر - نينمؤملا

، اًضعب مهضعب نم ملعلا اوذخأ كلذ عمو ، مارحلا اللو بحلا

اذه. اننامز ىلإ نرق دعب اًنرق مهدعب نم األةم فلس راس اذكهو
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: ةوعدلا و ةأرملا : سماخلا بلطملا

غيلبت نوكي دق بالخالف،لب لجرلا ك ةوعدلا ب ةفلكم ةأرملا

نم هغيلبت نم حلصأو عفنأ نايح األ ضعب يف ةأرملا نم ةوعدلا

، تايعاد ءاسن اإلساليم انخيرات رم ىلع دجو مكو ، لجرلا

اذه. اننامز يف تاحلا بصلا ًءاهتناو ، تايباحصلا نم اًءدب

يف ةأرما تهقفت هللا-:(ولو همحر - يرهاظلا مزح نبا لوقي

جاوزأ الء ؤهف كلذ، ناك ،دقو اهتراذن لوبق انمزلل ةنايدلا مولع

نيدلا ماكحأ نهنع لقن دق هبحاوصو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

لهأ عيمجو انباحصأ نيب ،والخالف نهلقنب ةجحلا تماقو

ميلس، الم-:مأ سلا هيلع - هجاوزأ ىوس نهنمف كلذ، يف انتلحن

،مأو ءادردلا ،مأو كيرش ،مأو زرك ،مأو ةيطع ،مأو مارح مأو

، ةرسيو ، سيق تنب ةمطافو ركب، يبأ تنب ءامسأو خدلا،

، بابرلا ،و نسحلا مأو ، ةرمع : نيعباتلا يف .مث نهريغو

، ةرسيم تنب ةبيبحو ، ةيسارفلا دنهو ، رذنملا تنب ةمطافو

ماكح األ لوصأ يف ماكح )[اإل نهريغو ، نيريس تنب ةصفحو

.[82/3

هللا ىلإ ةوعدلا لضف يف نييحولا صوصن يف درو ام لكو

يف امهئاوتس واألىثن؛ال ركذلا نيسنجلا لمشت اهنإف ىلا عت
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، نيسنجلا لمشي دحاو باطخ وه عراشلا باطخو ماكح، األ

نيسنجلا بطاخي نآرقلا نوكو . ليلدب إال صيصختلا زوجي وال

كلذ؛ألن ىلع برعلا عمجأ دقف ثنؤملا ال ركذملا ةغيصب اًعم

دشأ وهو لوأ، ركذملا ؛ألن ثنؤملا نم مهيلع فخأ ركذملا

. ريكذتلا نم ثينأتلا جرخي امنإو ، اًنكمت

نم دحأ هللا-:(والخالفنيب همحر - يرهاظلا مزح نبا لوقي

لا جرلا نأ يف مهرخآ نع مهلوأ مهتغل يلماح والنم برعلا

ربخأ اوبطوخو اوعمتجا واإلثان،اذإ روكذلا نأو ، ءاسنلا و

نع ربخلا و باطخلا ظفلب نادري ربخلا و باطخلا نأ مهنع

حةلا ىلع اًدبأ درطم رمأ اذه نأو ، قرف وال اودرفنا اذإ روكذلا

درجم ظفل ةصاخ روكذلا باطخل سيل هنأ كلذب حصف ، ةدحاو

يتأي لوإلثان،إالنأ مهل عماجلا ظفللا ريغ ةيبرعلا ةغللا يف

زجي مل حص املف اإلثان، نود روكذلا دارملا نأب دئاز نايب

وأ صنب ،إال ضعب نود هيضتقي ام ضعب ىلع باطخلا لمح

عمجو نونلا و واولا ب عمجلا و اولعفا ةظفل تناك املف ، عامجإب

ىلص هللا لوسر ناكو اًعم، واإلثان روكذلا ىلع عقي ريسكتلا

ناكو ، اًيوتسم اًثعب ءاسنلا لاو جرلا ىلإ اًثوعبم ملسو هيلع هللا

لا جرلل ملسو هيلع هللا ىلص هيبن باطخو ىلا هللاعت باطخ

لا جرلا كلذ نم ءيشب صخي نأ زجي ؛مل اًدحاو اًباطخ ءاسنلا و

صيصخت كلذ ؛ألن عامجإ وأ يلج صنب ،إال ءاسنلا نود

-82 ماكح األ لوصأ يف ماكح زئاج)[اإل ريغ اذهو رهاظلا

.[81/3
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ةمأ مكنم نكتلو ىلا:( عت هلوقب تابطاخم ءاسنلا نإف ؛ هيلعو

ركنملا نع نوهنيو فورعملا ب نورمأيو ريخلا ىلإ نوعدي

.[104: نارمع )[لآ نوحلفملا مه كئلوأو

نورمأت سانلل تجرخأ ةمأ ريخ ىلا:(متنك عت هلوقو

لهأ نمآ ولو بهللا نونمؤتو ركنملا نع نوهنتو فورعملا ب

( نوقسافلا مهرثكأو نونمؤملا مهنم مهل  اًريخ ناكل باتكلا

.[110: نارمع [لآ

نم دحأ هللا-:(والخالفنيب همحر - يرهاظلا مزح نبا لوقي

( نآرقلا رماوأ رئاس -يف- تابطاخم نهنأ يف ةبطاق نيملسملا

.[82/3 ماكح األ لوصأ يف ماكح [اإل

كلاالم لمحن نأ وهو انبهذم صن ىلا-:( هللاعت همحر - لوقيو

انرص صوصخلا هب دارأ هنأ ىلع ليلد ماق اذإف ، همومع ىلع

.[83/3-84 قباسلا عجرملا هيلإ)[

اعد :(نم ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب تابطاخم ءاسنلا نأ امك

كلذ صقني ال هعبتا نم روجأ لثم نماألرج هل ناك ىده ىلإ

لثم نماإلمث هيلع ناك ضالةل ىلإ اعد نمو اًئيش، مهروجأ نم
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.(2647) ملسم اًئيش) مهماثآ نم كلذ صقني ال هعبت نم ماثآ

رجأ لثم هلف ريخ ىلع لد :(نم ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو

.(1896) ملسم ( هبحاص

يهنلا و فورعملا واألرمب ةوعدلا نأ ةيرهاظلا ىري اذه ىلعو

نبا لوقي لا، جرلا ىلع هبوجوك ءاسنلا ىلع بجاو ركنملا نع

نيدلا يف هقفتلل رافنلا - نهيلع بجاو هللا-:( همحر - مزح

ىلع هبوجوك - ركنملا نع يهنلا و فورعملا ب واألرم

.[81/3 ماكح األ لوصأ يف ماكح لا..)[اإل جرلا

ركنملا نع يهنلا و فورعملا :(األرمب اًضيأ هللا- همحر - لوقيو

ىلإ نوعدي ةمأ مكنم نكتلو ىلا:{ عت ،قلا سانلا ىلع ناضرف

مه كئلوأو ركنملا نع نوهنيو فورعملا ب نورمأيو ريخلا

.[126/5-127 قباسلا عجرملا ](..{ نوحلفملا

ركنملا نع يهنلا و فورعملا هللا-:(واألرمب همحر - لوقيو

.[423/8 ىلحملا ]( ملسم لك ىلع ضرف
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فورعملا اآلرمب يعادلا وأ ةيعادلا يف ةيرهاظلا طرتشيو

؛ ركنملا و فورعملا ب اًفراع عاًملا نوكي نأ ركنملا نع يهانلا و

ركنم نع ىهنيو   فورعم ىلإ ملسملا وعدي نأ روصتي ألهنال

! هيطعي ال ءيشلا دقافف ، هلهجي وه

ىلإ نوعدي ةمأ مكنم نكتلو هللا-:({ همحر - مزح نبا لوقي

مه كئلوأو ركنملا نع نوهنيو فورعملا ب نورمأيو ريخلا

؛ألهن ركنملا بو فورعملا ب ءاملعلا ىلإ هجوتم اذهو ،{ نوحلفملا

رمأي نأ نكمي ،وال هملع إالنم ريخلا ىلإ وعدي نأ زوجي ال

إالنم ركنملا راكنإ ىلع ردقي ،وال هفرع إالنم فورعملا ب

.[127/5 ماكح األ لوصأ يف ماكح )[اإل هزيمي

ركنملا نع يهنلا و فورعملا يفاألرمب ةيرهاظلا طرتشيو

: ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ، تاجرد ىلع وهو " ةردقلا " طرش

،نإف هناسلبف عطتسي مل هديب،نإف هريغيلف اًركنم مكنم ىأر (نم

.(49) ملسم ( نامي اإل فعضأ كلذو ، هبلقبف عطتسي مل

نع يهنلا و فورعملا هللا-:(واألرمب همحر - مزح نبا لوقي

ردقي مل نإو ، هديبف هديب ردق نإ ملسم لك ىلع ضرف ركنملا

فعضأ كلذو والدب، هبلقبف هناسلب ردقي مل نإو ، هناسلبف هديب

هل. ناميإ فال لعفي مل ،نإف نامي اإل
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هل حيبي رذع وهف لا، ملا باهذ ،وأ برضلا وأ لتقلا فاخ نمو

يهنلا نعو فورعملا نعاألرمب تكسيو طقف هبلقب ريغي نأ

طقف. ركنملا نع

ركنملا بيوصت ىلع ديب ،وأ ناسلب نوعلا كلذ: هل حيبي وال

اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط ىلا:{نإو هللاعت لوقل ، اًلصأ

يتلا اولتاقف ىرخ األ ىلع امهادحإ تغب نإف امهنيب اوحلصأف

{ لدعلا ب امهنيب اوحلصأف تءاف هللانإف رمأ ىلإ ءيفت ىتح يغبت

.[9: تارجحلا ]

نورمأيو ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ مكنم نكتلو }: لجو زع قولا

{ نوحلفملا مه كئلوأو ركنملا نع نوهنيو فورعملا ب

.[423/8 ىلحملا ](..[104: نارمع [لآ
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: ىوتفلا و ةأرملا : سداسلا بلطملا

يف اًطرش تسيل ةيروكذلا نأ يف حيرص لوق ةيرهاظلل سيل

ال ةيرهاظلا نأ اًمامت كردي بهذملا يف رظانلا ،إالنأ يتفملا

اإلءاتف. ةأرملا يلوت نم نوعنمي

ال متنك نإ ركذلا لهأ اولأساف ىلا:( عت هلوق ، انركذ ام ىلع لدي

.[43: لحنلا ]( نوملعت

ةاور : ةيرهاظلا دنع مهو ، ركذلا لهأ لا ؤسب ىلا هللاعت رمأف

. نآرقلا ماكحأب ءاملعلا ،و ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ننسلا

.[119/6 ماكح األ لوصأ يف ماكح [اإل

وأ يتفملا قح يف ءاوس واإلثان، روكذلا لمشي ماع صن اذهو

زوجي ،وال نيسنجلا لمشي اًماع ءاج باطخلا ؛ألن يتفتسملا

. عامجإ وأ صنب إال صيصختلا

هيبن باطخو ىلا هللاعت باطخ هللا-:( همحر - مزح نبا لوقي

نأ زجي ؛مل اًدحاو اًباطخ ءاسنلا لاو جرلل ملسو هيلع هللا ىلص
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وأ يلج صنب ،إال ءاسنلا نود لا جرلا كلذ نم ءيشب صخي

ماكح زئاج)[اإل ريغ اذهو رهاظلا صيصخت كلذ ؛ألن عامجإ

.[82/3 ماكح األ لوصأ يف

يلت نأ ًةمأ وأ تناك ًةرح ةأرملل اوزاجأ ةيرهاظلا نأ امك

نأ سانلا نيب متمكح ىلا:(اذإو عت هلوقل ، ءاضقلا بصنم

.[58: ءاسنلا ]( لدعلا ب اومكحت

، دبعلا ،و رحلا ،و ةأرملا ،و لجرلا ىلإ همومعب هجوتم اذهو

ةأرملا نيب قرفلا ب صنلا ءاج ثيح ،إال دحاو هلك نيدلا و

لا مجإ مومع نم ذئنيح ىنثتسيف ، دبعلا و رحلا نيبو ، لجرلا و

.[528/8 ىلحملا ]. نيدلا

وهو - مكحلا ةأرملا يلت نأ زئاجو هللا-:( همحر - مزح نبا لوقي

ىلو :هنأ باطخلا نب رمع نع يور دقو - ةفينح يبأ لوق

. قوسلا هموق نم ةأرما ءافشلا

موق حلفي :"نل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ليق:دققلا نإف

." ةأرما ىلإ مهرمأ اودنسأ

يفاألرم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ قلا امنإ انلق:

الة صلا هيلع هلوق كلذ: ناهرب الةف، خلا وه يذلا ماعلا



110

نع ةلوؤسم يهو اهجوز ملا ىلع ةيعار ةأرملا الم:" وسلا

." اهتيعر

نم صن تأي ملو ةليكوو ةيصو نوكت نأ نويكلا ملا زاجأ دقو

ىلحملا ]( قيفوتلا ىلا هللاعت بو روم، األ ضعب يلت نأ اهعنم

.[527/8-528

نوكيف ، ةيرهاظلا دنع ءاضقلا ةأرملا يلت نأ زاج اذإو تلق:

يعرش مكح نع رابخ اإل ءاضقلا ؛ألن ىلوأ باب نم اإلءاتف

هجو ىلع ال يعرش مكحب رابخ اإل ،واإلءاتف اإلمازل ليبس ىلع

. اإلمازل

نم اهقح ىلع اًدعاصف ةدحاو ةلأسم فرع نمو :[ لصف ]

نيدلا روهمج ملع نمو اهب، يتفي نأ هل زاج ؛ ةنسلا و نآرقلا

ملع،وال اميف ايتفلا هل لح ، ةلأسم ولو هيلع يفخ نمو ، كلذك

هلك نيدلا ب طاحأ إالنم تفي مل ولو ملعي، مل اميف ايتفلا لحي

. ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب يتفي نأ لحألدح امل اًملع

ءارم األ ثعب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ انركذ ام ىلع لدي

مهنم دحأ نكي ،ملو نيدلا مكحو نآرقلا سانلا اوملعيل بلاالد ىلإ
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ماكح واأل اآلتاي مهدعب لزنت ناك كلذ؛ألهندق عيمج بعوتسي

نأ مهل نإف ، ملعلا نم ريثك مهتاف نإو ءاملعلا نأب حيحص نايب

. اوفرع امب اوضقيو اوتفي

: يسانأ ثالةث دحأ اًدبأإال بطلا يفو ةنايدلا يف تفم دجوي وال

يصقتلا و ثحبلا دعب صوصنلا نم هغلب امب يتفي عملا -امإ

يتفي نأ هيلع بجاوو ، باصأو أطخأ روجأم اذهف ، همزلي امك

ملع. امب

ملا، بسكل وأ ةسايرل اًميدتسم هل، قفتي امب يتفي قساف امإو -

. بجاو ريغب يتفي هنأ يردي وهو

نظي وهو ملع، نيقي ريغب يتفيو ، لقعلا فيعض لهاج امإو -

هنأ فرعل اًلقاع ناك ولو ، ثحبلا قح ثحبي ،ملو بيصم هنأ

. نسحي ال امل ضرعتي ،ملف لهاج

ماكح األ لوصأ يف ماكح ص:74]،و[اإل ، ةيفاكلا ةذبنلا ]: رظنا

.[127/5-128
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: ةباتكلا ةأرملا ملعت : عباسلا بلطملا

ام هنمو نيع ضرف وه ام هنم نأو ، مولعلا بلط مكح انعم رم

ال هنأ ميلس بل يذ لك يردي نيقيلا ،بو ةيافك ضرف وه

عامسب إال بلطلا نوكي ،وال بلطب إال مولعلا ىلإ لصوتي

ليبس لا،إوالفال صخ ثلاالث هذه نم ،الدب باتكو ةءارقو

. ةتبلأ مولعلا نم ءيش ىلإ اهنود

ةباتكلا : مهضعب ،قفلا ظفللا و ةباتكلا يف سانلا فلتخا دقو

ةباتكلا : مهضعب ،قولا لضفأ ظفللا : مهضعب ،قولا لضفأ

اهيف. ناكرتشيو نايبلا ةليضف نامساقتي ظفللا و

، ءرملا اهب أدبي ام لوأ اهنأو ، ةباتكلا ةليضف ةيرهاظلا ىريو

وأ ةسماخلا نس يف فورحلا نم تاملكلا فيلأتو طخلا ملعتيف

. اهوحن

مزح نبا لوقي امك هيلو، ىلع بجاو ريغصلل ةباتكلا ميلعت لب

هنادلو راغص ساس نم ىلع بجاولا هللا-:(ف همحر - يرهاظلا

هب، نوبطاخي ام مهمهفو مهدادتشا لوأ ذنم أدبي نأ مهريغو

وأ نينس سمخ يف نوكي كلذو - باوجلا عجر ىلع مهتوقو
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طخلا ميلعت يف بدؤم ىلإ مهملسيف - يبصلا دلوم نم اهوحن

سرد كلذ، غلاالميف برد ،اذإف فورحلا نم تاملكلا فيلأتو

.[65/4 مزح نبا لئاسر أرقو)[

بجاولا نم ىري األىثن؛ألهن لمشي مزح نأكالمنبا كش وال

اهيف،إال عيمجلا كارتشا حص دق ءيشب نهنود لا جرلا درفي أال

.[86/3 ماكح األ لوصأ يف ماكح .[اإل عامجإ وأ صنب

نييحولا يف باطخلا نأ انقيأ ثيح عيمجلا كارتشا حص دقو

ةفاض لا،باإل جرلا ىلإ ههجوتك ءاسنلا ىلإ هجوتم ملعلا بلطب

. ةباتكلا ةأرملا ملعت ةيعورشم يف ةصوصخم ةلدأ دوجو ىلإ

دحلا وه حضاولا نّيبلا طخلا لعجو ، طخلا ب مزح نبا متها امك

! هنود ام هنم ئزجي ال يذلا

ملعملا رصتقي نأ يغبني ال يذلا هللا-:(ودحلا همحر - لوقي

فيلأتلا حيحص ،اًنيب فورحلا مئاق طخلا نوكي نأ هنم لقأ ىلع

بعتب إال أرقي مل اذكه نكي مل نإ طخلا نإف ، ءاجهلا وه يذلا

.[65/4 مزح نبا لئاسر ديدش)[
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:(امأو لوقيف ، طخلا نسح يف ديزتلا هللا-نم همحر - رذحي مث

ىلإ ةيعاد هلعل ،لب ةليضف وه سيلف طخلا نسح يف ديزتلا

يف امإو ، سانلا ملظ يف امإ هرهد ينفيف ، ناطلسلا ب قلعتلا

و بذكلا ب ةنوحشم ، قحلا نم ةديعب عيقاوتب سيطارقلا ديوست

ال نيح مدنيو ، هتقفص رسختو ، اًلطاب هنامز عيضيف ، لطابلا

هفرصي نأ كرتف اًريثك اًكسم كلم ناسنإك ناكو ، مدنلا هعفني

هب بيطي لبقأو ، هتوغفو هحيرب سوفنلا ةاوادمو هب بييطتلا يف

دح اذهف . ةدئاف ريغ يف ينف ىتح قيرطلا يف هبصيو ، مئاهبلا

.[65/4 قباسلا عجرملا ]( باتكلا ميلعت

جبالءهقف انل رهظيف ، ةسايسلا و ةباتكلا نيب طبرلا نالظح انهو

ةطيحملا هتربخو ، حاجرلا هلقعو ، ةذفانلا هتريصبو مزح نبا

يف مدختسي نأ ،امإ نيدح يذب اًفيس ربتعي ملقلا نأ كلذ ، ةليوطلا

نيدلا ةدسفم يف مدختسي نأ امإو ، ةعامجلا و درفلا ةحلصم

هل سيل طخلا نسح يف ديزتلا نأ مزح نبا ىريف . ةلودلا و

هالك ىلإ يدؤي دق ،لب ةيويند ةحلصم ،وال ةينيد ةليضف

. رئاجلا ناطلسلا ب قلعت ام اذإ هنارسخو هبحاص

اإلمام هجرخأ ،ام ةباتكلا ةأرملا ملعت ةيعورشم ىلع لدي اممو

،قلا: يدهم نب ميهاربإ انثدح 46/45]قلا: هدنسم يف[ دمحأ

، زيزعلا دبع نب رمع نب زيزعلا دبع ،نع رهسم نب يلع انثدح

ناميلس نب نمحرلا دبع نب ركب يبأ نع ، ناسيك نب صحلا نع
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يبنلا انيلع لخد هللاقتلا: دبع تنب ءافشلا نع ، ةمثح يبأ نبا

هذه نيملعت يل:(أال قفلا ةصفح دنع انأو ملسو هيلع هللا ىلص

؟). ةباتكلا اهيتملع امك ةلمنلا ةيقر

هفنصم ] يف ةبيش يبأ نباو ،(3887) دواد وبأ هجرخأو

[اآلداح يف مصاع يبأ نباو ،(7543) يئاسنلا 38/8]،و

،[313/24" ريبكلا مجعملا يف[ يناربطلا 4/6]،و يناثملا و

يف يقهيبلا اآلراث"326/4]،و يناعم حرش يف[ يواحطلا و

[414/4 كردتسملا ] يف مكاحلا 587/9]،و ىربكلا ننسلا ]

امك وهو : ينابل .قولااأل يبهذلا هقفاوو دانس. اإل حيحص قولا:

: يمثيهلا 342].قولا ةحيحصلا ثيداح األ ةلسلس ] اًضيأ قاال

.[112/5 دئاوزلا عمجم ] حيحصلا جرلا هلا جرو دمحأ هاور

"هيف ةباتكلا اهيتملع :"امك هلوق هللا-:( همحر -(1) يناكوشلا قلا

. ةباتكلا ءاسنلا ميلعت زاوج ىلع ليلد

، فرغلا نهونكست ،وال ةباتكلا نهوملعت "ال ثيدح امأو

اذه يف ةباتكلا ميلعت نع يهنلا "ف رونلا ةروس نهوملعو

)[لين داسفلا اهميلعت نم ىشخي نم ىلع لومحم ثيدحلا

.[245/8 راطو األ

_________________________________

=..... اًيرهاظ سيل يناكوشلا ناك نإو -1
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ةباتكلا و ملعتلا بابحتسا [اإلمالءيف يباتك يف ُتركذ دقو

ملعت نع يهنلا يف ثيداح لكاأل ص:107-125]نأ ، ءاسنلل

ماكح اهباأل تبثت ،وال ليطاب واأل فاعضلا نم ةباتكلا ءاسنلا

. ةيعرشلا

. ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلا ،و قفوملا وهللا

__________________________________

هتافلؤمو ، نايعلل حضاو هحدمو يرهاظلا بهذملا ب يناكوشلا رثأت =إالنأ

! ناخد وال شبغ اهيف دجت ،نلف ناريحلا اهيأ اهيلإ عجراف ، نازيملا يه
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ةمتاخلا

هلأسن ،وهللا ةياغلل هللا- ءاش -نإ انلصو انلعلو ، ةياهنلا يه هذه

يفاصلا بارشلا جزم نمم نوكن بهللانأ ذوعنو ، ةيادهلا

. رشلا ب ريخلا ،و ردكلا ب

ميلعت ةيضق يف يرهاظلا هقفلا -مجلا ئراقلا يخأ - تيأر دقو

ناسح اإل بوجو يف مهديكأتو ، اهقوقح ىلع مهصرحو ، ةأرملا

نيب ةقرفت نود اهنع، واألىذ لهجلا عفر يف مهيعسو ، اهيلإ

، ةليلذ وأ ةزيزع ، ءاضيب وأ ءادوس ةمأ، وأ ةرح ةينغ، وأ ةريقف

مهبهذم يف رهاظ اذهو ، ظوفحم هقح لكلا ،ف ةريغص وأ ةريبك

! ظوحلم

عمتجملا يف ةأرملا رود ىلع ةيرهاظلا ديكأت انيأر امك

لا، مكلا بتارم اهغولبو اهحاجن ىلع صرحلا اإلساليم،و

لهاج أزهي ،وأ اهتناكم ىلع دحأ ىدعتي لا،فال صخلا ميظعو

 ! اهتلزنمب

،وال فاحج واإل ةظلغلا نع دعتباو ، فاصنإب كالمهم أرقاف

هبجعأ اذإو ، فرسأ حصن اذإو ، فرجعت بتاع اذإ نمم نكت
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، بولقلا تسق ،امف فرطتو فرحنا ههرك اذإو ، فرفرو بغلا

، لطابلا يف ملعلا ةبلط ضاخ نيح ،إال بوردلا تبعشت وال

، ةنايخلا قيرط باألةنام كلسو ، هفسلا ب ةمكحلا يف نيعتساو

. رودصلا يفخت نيع،امو األ ةنئاخ ملعي وهللا

اًدمح هلل دجسأ يننإف هيلإ، تيعس اميف تبصأ دق ُتنك اذإو

المز، ناسن لإل أطخلا نإف ، تأطخأ دق ُتنك اذإو ، اًركشو

مئاه. دبع نم ردب هللاامم رفغتسأو مئاق، اًضيأ نايسنلا و

ملسملا هب ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا دعو دحاو رجأ يبسحو

هلف باصأف دهتجا اذإ مكاحلا قلا:( امك ، أطخأو دهتجا اذإ

ملسمو ،(7352) يراخبلا ( رجأ هلف أطخأ نإو ، نارجأ

.(1716)

يالم لهو .. باصأو دهتجا نم باوثب ألزوف ىعسأ ُتنك نإو

؟! نيرجأ يف اًعماط تاب اذإ ملسم
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اًررد لمحت دق هنإف هب، لمعلا ،و باتكلا ب عافتن اال لأسأ وهللا

متيو هب، كعفني -نأ زعو -لج هلأسأو يلا، وع سئافنو يلا، وغ

،وهللا ريدج ةباج ،بواإل ريدق ءيش لك ىلع ،هنإ كيلع همعن

. قيفوتلا يلو

هلوسرو هدبع ىلع الم الةوسلا ،وصلا نيملا علا بر هلل دمحلا و

األنيم.

يماشلا يديمحلا نمحرلا دبع مارم /وبأ هبتكو

نيعبرأ ةنس ، ةدعقلا يذ نم رشع يداحلا األدح، رجف

لضفأ اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةرجهلا نم فلأو ةئامعبرأو

. ميلستلا متأو الة صلا

1440/11/11ه

:2019/7/14م قفاوملا
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عجارملا و رداصملا سرهف

[ ميركلا نآرقلا ]-1

نبا دمحم ]:وبأ زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ررحملا ]-2

يفاشلا دبع الم سلا دبع : قيقحت ، يبراحملا يسلدن األ ةيطع

،طاألىلو،1422ه. توريب ، ةيملعلا بتكلا ،راد دمحم

:[ يناثملا عبسلا و ميظعلا نآرقلا ريسفت يف يناعملا حور ]-3

، يدادغبلا يسول اآل ينيسحلا هللا دبع نب دومحم نيدلا باهش

، توريب ، ةيملعلا بتكلا راد ، يرابلا دبع يلع : قيقحت

طاألىلو،1415ه.

:[ نانملا كالم ريسفت يف نمحرلا ميركلا ريسيت ] -4

: قيقحت ، يدعسلا هللا دبع نب رصان نب نمحرلا دبع

، توريب ةلا، سرلا ةسسؤم ، قحيوللا عمال نب نمحرلا دبع

طاألىلو،1420ه.
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هللا دبع "]:وبأ يراخبلا حيحص " حيحصلا دنسملا عماجلا ]-5

رصان نب ريهز دمحم : قيقحت ، يراخبلا ليعامسإ نب دمحم

،طاألىلو،1422ه. توريب ، ةاجنلا قوط ،راد رصانلا

نسحلا "]:وبأ ملسم حيحص " رصتخملا حيحصلا دنسملا ]-6

داؤف دمحم : قيقحت ، يروباسينلا يريشقلا جاجحلا نب ملسم

،1412ه. توريب ، يبرعلا ثارتلا ءايحإ ،راد يقابلا دبع

نبا دمحأ نمحرلا دبع وبأ :[" يئاسنلا ننس " ىبتجملا ]-7

بتكم ةدغ، وبأ حاتفلا دبع : قيقحت ، يئاسنلا يلع نب بيعش

،1406ه. ةيناثلا بلح،ط اإلسالةيم، تاعوبطملا

قاحسإ نب ثعش نباأل ناميلس دواد ]:وبأ دواد يبأ ننس ]-8

هرق لماك دمحم - طوؤن األ بيعش : قيقحت ، يناتسجسلا يدز األ

،طاألىلو،1430ه. توريب ، ةيملا علا ةلا سرلا ،راد يللب

، ينيوزقلا ديزي نب دمحم هللا دبع وبأ :[ هجام نبا ننس ]-9

يللب هرق لماك دَّمحم - دشرم لداع - طوؤنر األ بيعش : قيقحت

، توريب ، ةيملا علا ةلا سرلا راد هللا، زرح فيطّللا دبَع -

طاألىلو،1430ه.
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دمحم نب دمحأ هللا دبع ]:وبأ لبنح نب دمحأ اإلمام دنسم ]-10

طوؤنر األ بيعش : قيقحت ، ينابيشلا دسأ نبهاللنب لبنح نبا

نسحملا دبع هللانب دبع :د فارشإ ، نورخآو ، دشرم لداع -

،طاألىلو،1421ه. توريب ةلا، سرلا ةسسؤم ، يكرتلا

،طاألىلو، ةرهاقلا ، ركاش دمحأ : قيقحت ، ثيدحلا راد ةخسنو

1416ه.

نبا يلع نب نيسحلا نب دمحأ ركب ]:وبأ ىربكلا ننسلا ]-11

، ةيملعلا بتكلا راد ، رداقلا دبع دمحم : قيقحت ، يقهيبلا ىسوم

ةثلا،1424ه. ،طثلا توريب

نبا دمحأ نب نابح نب دمحم متاح ]:وبأ نابح نبا حيحص ]-12

ةلا، سرلا ةسسؤم ، طوؤنر األ بيعش : قيقحت ، يميمتلا نب نابح

،1414ه. ةيناثلا ،ط توريب

بويأ نب دمحأ نب ناميلس ، يناربطلل :[ ريبكلا مجعملا ]-13

ديجملا دبع نب يدمح : قيقحت ، يماشلا يمخللا ريطم نبا

. ةيناثلا ،ط ةرهاقلا ، ةيميت نبا ةبتكم ، يفلسلا
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نبا دمحم هللانب دبع ركب ةبيش]:وبأ يبأ النب فنصملا ]-14

ةبتكم ، توحلا فسوي :مكلا قيقحت ، يسبعلا ةبيش يبأ ميهاربإ

،طاألىلو،1409ه. ضايرلا ، دشرلا

نبا دمحأ ، مصاع يبأ نب ركب ]:أليب يناثملا و 15-[اآلداح

دمحأ لصيف مساب :د. قيقحت ، ينابيشلا كاحضلا نب ورمع

،طاألىلو،1411ه. ضايرلا ، ةيارلا ،راد ةرباوجلا

دمحم مكاحلا هللا دبع ]:وبأ نحيحصلا ىلع كردتسملا ]-16

: قيقحت ، يروباسينلا ميعُن نب هيودمح نب دمحم هللانب دبع نبا

، توريب ، ةيملعلا بتكلا راد اطع، رداقلا دبع ىفطصم

طاألىلو،1411ه.

يلع نيدلا رون نسحلا ]:وبأ دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم ]-17

، يسدقلا نيدلا ماسح : قيقحت ، يمثيهلا ناميلس نب ركب يبأ نبا

،1414ه. ةرهاقلا ، يسدقلا ةبتكم

يبأ نب دمحم ، ينيمامدلا نيدلا ردبل :[ عماجلا حيباصم ]-18

راد ، نيدلا رون : قيقحت ، يشرقلا يموزخملا رمع، نب ركب

،طاألىلو،1430ه. قشمد ، رداونلا
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سالةم نب دمحم نب دمحأ رفعج اآلراث]:وبأ يناعم حرش ]-19

قحلا داج ديس دمحم - راجنلا يرهز دمحم : قيقحت ، يواحطلا

، يلشعرملا فسوي :د. هثيداحأو هباوبأو هبتك مقرو هعجار ،

،طاألىلو،1414ه. ضايرلا ، بتكلا عملا

: قيقحت ، ينميلا يناكوشلا يلع نب دمحم :[ راطو 20-[ليناأل

،طاألىلو، ةرهاقلا ، ثيدحلا راد ، يطبابصلا نيدلا ماصع

1413ه.

سمش :[ يراخبلا حيحص حرش يف يراردلا بكاوكلا ]-21

ءايحإ راد ، ينامركلا ديعس نب يلع نب فسوي نب دمحم نيدلا

1401ه. ةيناث ،1356ه،ط ىلوأ ،ط توريب ، يبرعلا ثارتلا

نبا فلخ نب يلع نسحلا ]:وبأ يراخبلا حيحص حرش ]-22

ةبتكم ، ميهاربإ رساي ميمت وبأ : قيقحت لا، طب نب كلملا دبع

،1420ه. ةيناثلا ،ط ضايرلا ، دشرلا

 :[ اهدئاوفو اههقف نم ءيشو ةحيحصلا ثيداح األ ةلسلس ]-23

، فراعملا ةبتكم ، ينابل األ نيدلا رصان دمحم نمحرلا دبع وبأ

:1415-1416-1422ه. رشنلا ماع ،طاألىلو، ضايرلا
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مزح نب دمحأ نب يلع دمحم وبأ باآلراث]: ىلحملا ]-24

. توريب ، ركفلا ،راد يرهاظلا يسلدن األ

نبا دمحأ نب يلع دمحم ماكح]:وبأ األ لوصأ يف ماكح 25-[اإل

هل:د. مدق ، ركاش دمحأ : قيقحت ، يرهاظلا يسلدن األ مزح

. توريب ، ةديدجلا ،راداآلقاف سابع ناسحإ

:[ تاداقتع التواال ماعملا و تادابعلا يف عامج اإل بتارم ]-26

راد ، يرهاظلا يسلدن األ مزح نب دمحأ نب يلع دمحم وبأ

. توريب ، ةيملعلا بتكلا

نبا يلع دمحم ]:وبأ سوفنلا ةاوادم يف ريسلا 27-[األخالقو

توريب ، ةديدجلا ،راداآلقاف يرهاظلا يسلدن مزحاأل نب دمحأ

،1399ه. ةيناثلا ،ط

نبا دمحأ نب يلع دمحم ]:وبأ يسلدن األ مزح نبا لئاسر ]-28

ةسسؤملا ، سابع ناسحإ :د. قيقحت ، يرهاظلا يسلدن األ مزح

األلو،طاألىلو، ءزجلا ، توريب ، رشنلا و تاساردلل ةيبرعلا

1980م.
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،1987م. ةيناثلا ،ط يناثلا ءزجلا

ثلا،طاألىلو،1981م. ثلا ءزجلا

،طاألىلو،1983م. عبارلا ءزجلا

نبا يلع دمحم ]:وبأ نيدلا لوصأ ماكحأ يف ةيفاكلا ةذبنلا ]-29

دمحأ دمحم : قيقحت ، يرهاظلا يسلدن األ مزح نب دمحأ

،طاألىلو،1405ه. توريب ، ةيملعلا بتكلا ،راد زيزعلا دبع

ةيماعلا باألظافل هيلإ لخدملا و قطنملا دحل بيرقتلا ]-30

يسلدن األ مزح نب دمحأ نب يلع دمحم ]:وبأ ةيهقفلا واألةلثم

، ةيملعلا بتكلا راد ، يديزملا ديرف دمحأ : قيقحت ، يرهاظلا

. توريب

َيحي نيدلا ييحم ايركز ]:وبأ تاغللا و ءامس األ بيذهت ]-31

هيلع قيلعتلا و هحيحصتو هرشنب تينع ، يوونلا فرش نبا

ةيرينملا ةعابطلا ةرادإ ةدعاسمب ءاملعلا ةكرش : هلوصأ ةلباقمو

. توريب ، ةيملعلا بتكلا ،راد
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سمش سابعلا ]:وبأ نامزلا ءانبأ ءابنأو نايع األ تايفو ]-32

ناسحإ :د. قيقحت ، ناكلخ نب ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا

،1398ه. توريب ، رداص ،راد سابع

نبا دمحم هللا دبع وبأ نيدلا سمش الء]: عأالمبنلا 33-[ريس

خيشلا فارشإب نيققحملا نم ةعومجم : قيقحت ، يبهذلا دمحأ

ةثلا،1405ه. ةلا،طثلا سرلا ةسسؤم ، طوؤانر األ بيعش

،1427ه. ةرهاقلا ، ثيدحلا راد ةعبطو

نيدلا سمش واألعالم]: ريهاشملا تايفوو اإلسالم خيرات ]-34

الم سلا دبع رمع : قيقحت ، يبهذلا دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ

،1413ه. ةيناثلا ،ط توريب ، يبرعلا باتكلا ،راد يرمدتلا

هللا دبع وبأ نيدلا سمش لا]: جرلا دقن يف لا االدتع نازيم ]-35

راد ، يواجبلا دمحم يلع : قيقحت ، يبهذلا دمحأ نب دمحم

،طاألىلو،1382ه. توريب ، ةفرعملا

دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا سمش :[ ظافحلا ةركذت ]-36

،طاألىلو،1419ه. توريب ، ةيملعلا بتكلا ،راد يبهذلا
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رجح نب يلع نب دمحأ لضفلا وبأ :[ نازيملا ناسل ]-37

اإلسالةيم، رئاشبلا ةدغ،راد وبأ حاتفلا دبع : قيقحت الين، قسعلا

،1423ه. توريب

فلاالح وبأ :[ بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش ]-38

، طوؤانر األ دومحم : قيقحت ، يلبنحلا دامعلا نبا نب يحلا دبع

،طاألىلو،1406ه. توريب - قشمد ، ريثك نبا راد

، يدادغبلا بيطخلا يلع نب دمحأ ركب ]:وبأ دادغب خيرات ]-39

، توريب اإلساليم، برغلا راد ، داوع راشب :د. قيقحت

طاألىلو،1422ه.

سلدن حتفاأل ندل نم برغملا رابخأ صيخلت يف بجعملا ]-40

يميمتلا يلع نب دحاولا دبع :[ نيدحوملا رصع رخآ ىلإ

ةبتكملا ، يراوهلا نيدلا صالح :د. قيقحت ، يشكارملا

،طاألىلو،1426ه. توريب ، ةيرصعلا

اهريزو ركذو ، بيطرلا سلدن األ نصغ نم بيطلا 41-[حفن

يرقملا دمحم نب دمحأ نيدلا باهش :[ بيطخلا نب نيدلا ناسل

،1388ه. توريب ، رداص ،راد سابع ناسحإ :د. قيقحت ، يناسملتلا
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باهولا دبع نب دمحأ األبد]: نونف يف األبر ةياهن ]-42

،طاألىلو، ةرهاقلا ، ةيموقلا قئاثولا و بتكلا راد ، يريونلا

1423ه.

نمو ربربلا و برعلا خيرات يف ربخلا و أدتبملا ناويد ]-43

:[" نودلخ نبا خيرات " األربك نأشلا يوذ نم مهرصاع

راد ، ةداحش ليلخ : قيقحت ، نودلخ نب دمحم نب نمحرلا دبع

،1408ه. ةيناثلا ،ط توريب ، ركفلا

ريثك نب رمع نب ليعامسإ ءادفلا ]:وبأ نييعفاشلا تاقبط ]-44

، بزع دمحم مهنيز دمحم -د. مشاه رمع دمحأ :د. قيقحت ،

،1413ه. ةرهاقلا ، ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم

، ةبهش يضاق نب دمحأ نب ركب ]:وبأ ةيعفاشلا تاقبط ]-45

، توريب ، بتكلا ناخ،عملا ميلعلا دبع ظفاحلا :د. قيقحت

طاألىلو،1407ه.

ركب يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا ]:جالل ظافحلا تاقبط ]-46

،طاألىلو،1403ه. توريب ، ةيملعلا بتكلا ،راد يطويسلا
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، يدادغبلا قاحسإ نب دمحم جرفلا وبأ :[ تسرهفلا ]-47

، ةفرعملا راد ، ناضمر ميهاربإ : قيقحت ، ميدنلا نباب فورعملا

،1417ه. ةيناثلا ،ط توريب

يرزجلا نبااألريث يلع نسحلا ]:وبأ خيراتلا يف لماكلا ]-48

، يبرعلا باتكلا راد ، يرمدت الم سلا دبع رمع : قيقحت ،

،طاألىلو،1417ه. توريب

نساحملا ]:وبأ ةرهاقلا و رصم كولم يف ةرهازلا موجنلا ]-49

راد ، يموقلا داشر واإل ةفاقثلا ةرازو ، يدرب يرغت نب فسوي

. رصم ، بتكلا

نبا دمحأ ميعن ]:وبأ ناهبصأ رابخأ = ناهبصأ خيرات ]-50

بتكلا راد ، نسح يورسك ديس : قيقحت ، يناهبص هللاأل دبع

،طاألىلو،1410ه. توريب ، ةيملعلا

،راد يكلا ملا يووادلا يلع نب دمحم :[ نيرسفملا تاقبط ]-51

ةنجل عأالاهم: طبضو ةخسنلا عجار ، توريب ، ةيملعلا بتكلا

. رشانلا فارشإب ءاملعلا نم
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دمحم وبأ :[ ةيفنحلا تاقبط يف ةيضملا رهاوجلا ]-52

بتك دمحم ريم : رشانلا ، يفنحلا يشرقلا دمحم نب رداقلا دبع

. يشتارك هناخ،

يميمتلا دمحم نب ميركلا دبع دعس وبأ :[ باسن 53-[األ

يناميلا يملعملا َيحي نب نمحرلا دبع : قيقحت ، يناعمسلا

دابآ،طاألىلو رديح ، ةينامثعلا فراعملا ةرئاد سلجم ، هريغو

،1382ه.

، ريثك نب رمع نب ليعامسإ ءادفلا ]:وبأ ةياهنلا و ةيادبلا ]-54

رجه راد : رشانلا يكرتلا نسحملا دبع هللانب دبع : قيقحت

،طاألىلو، ةزيجلا واإلعالن، عيزوتلا و رشنلا و ةعابطلل

1418ه.

يقت نب باهولا دبع نيدلا جات :[ ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ]-55

دبع -د. يحانطلا دمحم دومحم :د. قيقحت ، يكبسلا نيدلا

عيزوتلا و رشنلا و ةعابطلل رجه راد ، ولحلا دمحم حاتفلا

،1413ه. ةيناثلا ،ط ةزيجلا واإلعالن،
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، يزاريشلا يلع نب ميهاربإ قاحسا ]:وبأ ءاهقفلا تاقبط ]-56

، سابع ناسحإ :د. قيقحت ، روظنم نب مركم نب دمحم ُهبذه:

،طاألىلو،1970م. توريب ، يبرعلا دئارلا راد

متاح، يبأ نبا نمحرلا دبع دمحم ]:وبأ ليدعتلا و حرجلا ]-57

راد ، نكدلا دابآ رديح ، ةينامثعلا فراعملا ةرئاد سلجم ةعبط

،طاألىلو،1271ه. توريب ، يبرعلا ثارتلا ءايحإ

: ةمجرت ، ايثنلا ب ثلا ثنج لخنآ :[ يسلدن األ ركفلا خيرات ]-58

. ةرهاقلا ، ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم ، سنؤم نيسح

بوقعي نب دمحم رهاط وبأ نيدلا دجم :[ طيحملا سوماقلا ]-59

ةسسؤم يف ثارتلا قيقحت بتكم : قيقحت ، يدابآزوريفلا

ةلا، سرلا ةسسؤم ، يسوُسقرعلا ميعن دمحم : فارشإب ةلا سرلا

،1426ه. ةنماثلا ، ط توريب

نبا دمحأ سابعلا وبأ نيدلا يقت :[ لوزنلا ثيدح حرش ]-60

، ةسماخلا ،ط توريب اإلساليم، بتكملا ، ةيميت نب ميلحلا دبع

1397ه.
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نبا دمحم هللا دبع ]:وبأ نيملا علا بر نع نيعقوملا 61-[عإالم

هيلع قلعو هل مدق ، ةيزوجلا ميق نباب فورعملا ركب، يبأ

، ناملس لآ نسح نب روهشم ةديبع :وبأ هراثآو هثيداحأ جرخو

نبا راد ، دمحأ هللا دبع دمحأ رمع وبأ : جيرختلا يف كراش

،طاألىلو،1423ه. نيمرحلا ،بالد يزوجلا

اإلساليم]: هقفلا يف هرثأو يرهاظلا دواد 62-[اإلمام

،طاألىلو تيوكلا ديع،راداألمقر، وبأ دمحم ليلخ فراع د.

،1404ه.

دمحأ ]:د. ةيهقف ةيلوصأ ةسارد مزح، نبا دنع رهاظلا ]-63

،طاألىلو، توريب ، ةيملعلا بتكلا ،راد ىسيعلا فسوي ىسيع

2006م.

نبا راد ، يمداخلا نيدلا رون ]:د. ةيرهاظلا دنع ليلدلا ]-64

،طاألىلو،1421ه. توريب مزح،

وبأ دمحم :[ ههقفو هؤارآ ، هرصعو هتايح مزح، 65-[نبا

. ةرهاقلا ، يبرعلا ركفلا ،راد ةرهز
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:[ ءاسنلل ةباتكلا و ملعتلا بابحتسا يف 66-[اإلمالء

دمحم نيعملا :د.دبع ميدقت ، يماشلا يديمحلا نمحرلا دبع

دعب. عبطُي ،مل يميلدلا ديمح ريشب -د. ماركإ

هللا دبع نب فسوي رمع ]:وبأ هلضفو ملعلا نايب عماج ]-67

يريهزلا يبأاألبشلا : قيقحت ، يبطرقلا ربلا دبع نب دمحم نبا

طاألىلو، ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ، يزوجلا نبا راد ،

1414ه.

يسوطلا يلا زغلا دمحم نب دمحم دماح وبأ :[ ىفصتسملا ]-68

، ةيملعلا بتكلا راد ، يفاشلا دبع الم سلا دبع دمحم : قيقحت ،

،طاألىلو،1413ه. توريب

دمحم لوص]: ملعاأل نم قحلا قيقحت يلإ لوحفلا داشرإ ]-69

خيشلا هل: ،مدق ةيانع وزع دمحأ : قيقحت ، يناكوشلا يلع نبا

، يبرعلا باتكلا ،راد روفرف صحلا نيدلا يلو -د. سيملا ليلخ

1419ه. ،طاألىلو توريب
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ىفطصم دمحم اإلساليم]:د. هقفلا لوصأ يف زيجولا ]-70

،ط قشمد ، عيزوتلا و رشنلا و ةعابطلل ريخلا راد ، يليحزلا

،1427ه. ةيناثلا
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