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 وكدوٛ املؤضطٛ:

اىحَد هلل ػيٚ ٍب أّؼٌ ٗىٔ اىشنس ثَب أىٌٖ ٗاىصالح ٗاىسالً ػيىٚ يٞىس   

 ألطٖبز.األّبً ٍحَد ٗآىٔ ا

 ب ثؼد:أٍّ

اىفىبزٗ  ثىِٞ اىحىا ٗاىجبطىو ٗاىَحىل اىىرٛ        ىٌ ٝصه اإلٍبً ػيٜ

ٝنشف اىزجس ٍِ اىزساة، ٗاإلَٝبُ ٍِ اىْفب ، ٗاىفئىخ اىؼبلىىخ ٍىِ اىجب،ٞىخ،     

ٗاىسّْخ ٍِ اىجدػخ، ٗاىصبىح ٍِ اىطبىح؛ ٗألُ اىىدِٝ ٕى٘ أنَىِ ٍىب ىىدٙ      

ُ اىىدػ٘ح إىىٚ   ؛ ٗألاىؼبقو فقد احزبج اىؼبقو إىٚ ػيٜ ثِ أثٜ طبىىت  

مىبُ   ثىّد ٍىِ     ،اىزَسل ثبىسيف اىصبىح أصجحذ اىٞىً٘ عىؼبز اىفيىف   
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ٗإىىٚ   ،رحذ أٛ زاٝىخ اىبزٗا  ٗ اىسخ٘ع إىٚ أٗىئل اىسيف ىْسٙ أِٝ مبّ٘ا

 أٛ فئخ اّزسج٘ا ٗأٛ اّْخ أحٞ٘ا ٗأٛ ثدػخ أٍبر٘ا.

ٗألخو ٕرا ٗ،ٞسٓ، ازرأد ٍؤاسخ ػيً٘ ّٖح اىجال،خ أُ رضغ ثِٞ ٝدٛ 

ٌ ٍنْصًا ٍؼسفًٞب ٝؼٞد زاٌ ص٘زح اإلاالً ٗٝ٘ضح اىطسٝا ىَِ اىقبزا اىنسٝ

رش٘  ىَؼسفخ زخبه صدق٘ا فٜ إَٝىبٌّٖ ٗمىبّ٘ا لػىبح زثىبِّٞٞ ى اىالً      

ٗػبٍيِٞ ٍددِٝ فٜ ثْبء اىحضبزح اإلّسبّٞخ ٍْىر أُ عىّسفٌٖ اهلل ثبإلاىالً    

ٗاىزَسل ثأيٞٔ ٗٗصٞٔ ٗييٞفزٔ فٜ أٍزٔ ٗٗىىٜ   ٗصحجخ زا٘ىٔ األمسً 

 .ٗىٞٔ ىَصطفٚ ٍِ مبُ ا

فنبّ٘ا صحبثخ ٍٗ٘اىِٞ ٗايفًب صبىحًب حزٚ قبه فٌٖٞ اىحبمٌ اىْٞسبث٘زٛ 

صىفِٞ نَىبُّ٘    -ٍؼسمىخ -فٜ ٍسزدزمٔ ّقاًل ػِ اىحنٌ: )عٖد ٍىغ ػيىٜ   

 .(1)ثدزًٝب ٗيَسُ٘ ٍٗئزبُ ٍَِ ثبٝؼ٘ا رحذ اىشدسح(

اىرِٝ مبّ٘ا ٝقبريُ٘ رحذ  ،ٗألخو ٍؼسفخ ٕؤ ء )اىجدزُٝ٘ ٗاىشدسُٝ٘(

ٔ ثىٔ ىيفئىخ اىجب،ٞىخ ٍؼبٗٝىخ ٗحصثىٔ ٗأ     فٜ حس  ػيٜ اإلٍبً  زاٝخ ، عىٞبػ

فٜ صفِٞ أٗ ٍَِٗ ىٌ ٝشزسم٘ا   ٗىَؼسفخ ،ٞسٌٕ ٍِ اىجدزِٝٞ ٗاىشدسِٝٞ

عسػذ اىَؤاسخ ثبىجحى   ،  ى ٍبً ػيٜىنٌْٖ ػسف٘ا ثَ٘ا رٌٖ ،ٞسٕب 

ٗاىدزااخ ىٖرا اىسيف اىصبىح، ٗثٞبُ عفصٞزٌٖ ٗاٞسرٌٖ اىؼطىسح، ضىَِ   

                                                            

 .181، ص3( ٍسزدزك اىحبمٌ: ج1)
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 ؛(ػيىٜ  اإلٍىبً  ز رجبػًب ٗاىَ٘اٍ٘خ ثىى )ايسىخ أصىحبة    ايسيخ رصد

فىئُ   ز؛فقدٍْب ٌٍْٖ اىصحبثخ اىجدزِٝٞ ٗاىسبثقِٞ ٍِ اىَٖىبخسِٝ ٗاألّصىب  

 ٗفقْب اهلل إلمَبىٌٖ عسػْب ثإٔو اىجٞؼخ رحذ اىشدسح.

ٗثْبءًا ػيٞٔ: 

مبُ ثبم٘زح ػَيْب ضَِ ٕرٓ اىسيسيخ ٍِ اىسيف اىصبىح أصحبة أٍٞس 

اىسىبثا إىىٚ اهلل    ،اىصىحبثٜ األخىو   أثىٜ طبىىت   اىَؤٍِْٞ ػيىٜ ثىِ   

اىجدزٛ اىشدسٛ صبحت أصد  ذٛ ىٖدىخ، أثى٘ ذز اىافىبزٛ     ٗزا٘ىٔ

ػيٞٔ اىسحَخ ٗاىسض٘اُ ٗذىل ضَِ اىجح  اىَ٘اً٘ ثى )أثى٘ ذز اىافىبزٛ   

ٗاىرٛ رْبٗه فٞٔ خبّجىًب ٍَٖىًب ٍىِ     ،يدمز٘ز حٞدز حسِٞىاىثبئس اىَْزفض( 

ٔ ىىٞاًل ّٖٗىبزًا، اىسًا    زدسٛ فىٜ اّزفبضى  عفصٞخ ٕرا اىصحبثٜ اىجدزٛ اىش

  رأيىرٓ فىٜ نىأزٓ ىيحنىٌ      ،ٗخٖبزًا، فٜ ٗخٔ اىظيٌ ٗاىجدع ٗاىَحدنبد

ه، ٕٗى٘ ثىراك ٝدسىد    اىسْخ اىَحَدٝخ ىٍ٘خ  ئٌ، ٗ  ػره ػبذاىشسػٜ ٗ

   ٔ فنىبُ   ؛خدىٞخ اىف٘ف ثِٞ زٍ٘ش اىَدزَغ اىرٛ ػبصىسٓ ٗعىٖدٓ ٗػبٝشى

مَب قبه ىىٔ إٍبٍىٔ ٍٗى٘ ٓ أٍٞىس      ،ٝفبفٌٖ ػيٚ لْٝٔ ٗٝفبفّ٘ٔ ػيٚ لّٞبٌٕ

حَْٞب ٗخدٗا ٗػيٚ زااٌٖ ييٞفىزٌٖ إُ   اىَؤٍِْٞ ػيٜ ثِ أثٜ طبىت 

ٕجٔ اىسيطخ ٗ  زٍ٘شٕب، فؼدصٗا ٍِ رنٌَٞ فَٔ سٕرا اىجدزٛ اىشدسٛ   ر

اٞج٘ا زاىَٔ، ّٗفى٘ا إىىٚ اىسثىرح     فٗاطفبء خَسح رشٞؼٔ ٍٗ٘ رٔ ىؼزسح ّجٞٔ، 
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ٔ ٗ  ٝاٞت صبحجٔ فنبُ اىزىبزٝ   عفصٔ، ّٗس٘ا أُ اىحا   ٝدزض زاَ

ّٗصىس اىسىْخ    ،خرٗح ّبز ىيثبئسِٝ فٜ ٍحبزثخ اىجىدع  فبصجحىٌٖ ثبىَسصبل 

 ؛ فأِٝ اىفيف اىًٞ٘ ٍِ ٕرا اىسيف؟ٗإحٞبئٖب
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 املكدوٛ:

ملمت  ٌبٗملٟاْ  اذتىد هلل رب العاملنتؽت  ٔالؾا٦ٚ ٔالضا٦ً  ماٜ  عاز  رصان اهلل ٔ ا       

 صٗدٌمل ستىد  ٔ مٜ آلْ الطٗبؽت الطملِزَٖ.

 ٔبعد:

إُ دراصٛ عخؾٗٛ وَ  عّز عخؾٗملت الؾخملبٛ وت التملرٖخ ا٫ص٦و٘ تضاتد ٘  

ٰٞ وت قتاام الضااطٚ  ٔ ال ا ااي  ٔ الطبنااملت     كتاام واامل حبقااز  نااْ وااَ ٌؾاإـ صاإا

     ٛ لادٝ   لٗتضٍٜ لمبملحث إ زا ّمل ؿتمل حبقز وَ حنملٟق تملرغتٗاٛ تااملد تاإُ ماط وعزٔ ا

نتٕقفاْ الفاذ     بٕ حبر الغفملرٙ الثاملٟز انتٍاتف   بعقّي  لذا قملُ صبم ا تٗملر دراصٛ 

  ٔومل  ملٞ  نْ وَ قبمّي ؽمٕات اهلل  مّٗي  كتعؽت وَ الزصٕه ٔ ِن بٗتْ الازاً

حبامل،  ٔتنادٖزا،  ٔ ز ملٌامل،  ٔوامل  املٞ وت ماطٓ واَ          وٍشلتْ  ٍادِي  ٖٮٕفذوَ ق٦ً 

 ٖدٍٖمل   ق٦،  َ  ُ البملحث مل ظتد ٍِملك دراصٛ  ٔ  ثمل،  الاتم التملرغتٗٛ انتتملحٛ بؽت

 نْ  لذا قزر دراصتْ لبٗملُ  ٌْ الؾخملب٘ الثملٟز انتٍتف  فد الٌتمي ٔالطغٗملُ وت ودٚ 

 وَ التملرٖخ حٍٗىمل اٌفزد بع  ر مله الضمطٛ وت قزاراتّي.

الدراصٛ تتإُ وَ وندوٛ ٔ ؾمؽت  ٔفٲخٍمل وت انتندوٛ  ٍٕاُ الدراصٛ  ٔصابم  

 تٗملرِمل  ٔالفؾان ا٧ٔه تٍاملٔه باملبم ادتملٌام ا٥ تىامل ٘ ٧با٘ حبر الغفاملرٙ واَا

امسْ ٌٔضبْ ٔقٍٗتاْ ِٔرزتاْ ٔإصا٦وْ  ٔو٦ستاْ ٔ منتاْ  ٔمشٔاتاْ: واَ وعزقاٛ

باادر   ااتذ بٗااس انتناادظ  مااشٔٚ حااٍؽت  مااشٔٚ تباإك   باإ حبر وت وؾااز  ٔؽاافملتْ  
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العملباد  العاملده  الغخؾٗٛ: ا٧وز بملنتعزٔ    وٛ  الشاِاد  الغارمل   الؾاملد      

العململ  الازٖي  انتتٕافم  انت٤وَ. ٔقٗف قملٌس حٗملتْ قبن البعثٛ الٍبٕٖٛ الغزٖفٛ  

ٔقذلك قٗف قملٌس حٗملتْ بعد البعثٛ ٔإ ٦ُ إصا٦وْ  ٔوٍشلتاْ  ٍاد اهلل ٔرصإلْ  

 ٔمٗبٗملت الزصٕه  ٍْ  ٔوٍملقبْ  ٔقزاوملتْ  ٔٔفعْ انتعملع٘ ٔٔ ملتْ.  

دتملٌم الفاازٙ ٧با٘ حبر  ٔ ٗاْ بٗٲٍامل  ٌاْ قاملُ ستاد مل، ومل الفؾن الثملٌ٘  ند تٍملٔه ا

ٔ نّٗمل،  ٔقاذلك تطزقٍامل إؾت التعزٖاف بغإٗ ْ ٔت٦وٗاذٓ  ٔبعادِمل اٌتنمٍامل إؾت بٗاملُ

وٕقف حإوٛ  ثىملُ وَ الفنّاملٞ   اي حبقزٌامل  عاّز  قإاه  با٘ حبر وت بٗاملُ  قاملٟن

    ي وٍملًتزاتْ العمىٗٛ.  ٥ٔ صٗىمل ا٫وملً  م٘  ِن البٗس

ٌمل وت  ٍملٖمل الفؾن قٗف قملٌس  ٦قتْ ص٠ٗٛ وام  ثىاملُ ٔوعملٖٔاٛ الاّ  دٲت وت     ٔقد حبقز

الٍّملٖٛ إؾت ٌفْٗ  ملرج واٛ انتازواٛ بضابم  إرٚ  با٘ حبر فاد صٗملصاٛ  ثىاملُ الاّ قملٌاس

 .  ر انتمللٗٛ ملـتٛ الفؾن وم بٗملُ صٗملصٛ  ب٘ حب ملر ٛ  َ الدصتٕر ا٫ص٦و٘  ي قملٌس 

تملرغتٗٛ وت حبقز مشٔاتْ وم و٦واذ عاامْ     قد ٖزٝ بع  البملحثؽت  ُ ٍِملك سٖملدٚ

ٔ ٌّمل فىَ انتٕفٕ  الضٗملص٘ لْ  ٔلمخنٗنٛ ٌنٕه ٌعي ؽخٗذ لاَ ومل مت اذتؾإه  

 مٗااْ وااَ وعمٕوااملت تملرغتٗااٛ وت واامل غتااؿ مشٔاتااْ وااَ  ٌّاامل ٌتااف بضااٗطٛ مل ٖااذقزِمل  

انت٤ر ُٕ بغان وفؾن; ٧ٌْ لٗط  وطا، وَ  وازاٞ الضامطٛ لاذا تضارن ٌنطاٛ  ماٜ       

دً تضااملٔٙ ؽافخملت الفؾاإه  لاذا حبقزٌاامل الغاشٔات واام الغاان ارتمناا٘     انتاٍّ  بعا  

لمؾخملب٘ لبٗملُ حنٗنٛ  ُ وَ ٖنز  ؽفملت عامْ قد ٖتباملدر إلٗاْ  ٌاْ فاعٗف الغاان      

 ٔالنٕٝ ٔالعنن.  
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ٔ ٖقمل، قد ٖزٝ بع  البملحثؽت  ُ الضٗملصاٛ انتمللٗاٛ ٧با٘ حبر تاد ن فاىَ ادتملٌام       

  ملـ بْ؟ ا٥قتؾملدٙ   مىملحبا مل ٖاَ ٍِملك  ؾن

ٔل٬ ملبٛ ٌنٕه: الز ٙ ؽخٗذ  لاَ صٗإُ  دد ؽفخملت الفؾن ٍِمل قما٦ٗ،   

لذا مت إدرا ّمل فىَ الع٦قٛ ومل بٍّٗىمل  ٔقذلك قد ٖزٝ بعقاّي  ُ حبقاز الزٔاٖاملت    

ٛ  ُ لااان رٔاٖااٛ وعٍااٜ  ااملـ  لااذلك ٕفاام إصاا٦وْ ِاإ تااازار  لاااَ اذتنٗنااوت و

ٗااملُ ا٧ؽاإب حممٍاامل الٍؾاإـ لااا٘ ٌٕفااذ  ُ الدراصااٛ مزفااّمل إٖقاامل  ا٧وااز ٔب 

 بمللدلٗن.  

ٔواَ  اي قتام التاملرٖخ      ومل انتؾملدر  ٖنف وت وندوتّمل النزآُ الاازٖي قتاملب اهلل    

العاااملً ٔوت ونااادوتّمل تاااملرٖخ الٗعنااإب٘  ٧لتاااد باااَ إصاااخمل  باااَ  عفاااز البغااادادٙ       

ِا/ 310ً(  ٔتملرٖخ الزصن ٔانتمٕك لمطربٙ  ستىد بَ  زٖز )ت:904ِا/ 292)ت:

ِاا/  346دتِٕز لمىضعٕدٙ   م٘ بَ اذتضؽت )ت: ً(  ٔوزٔج الذِم ٔوعملدُ ا922

ً(  نتمل  ّٗمل وَ رٔاٖملت  قىمس الؾٕرٚ اذتنٗنٗٛ لمغخؾٗٛ.  957

ِااا/ 241 وامل وت قتام اذتادٖث ٔالتفضاط قااملُ )انتضاٍد( ٧لتاد باَ حٍبان )ت:         

ً(  ِي انتؾملدر الّ مت ا٥ تىملد  مّٗمل وت زتىن الدراصاٛ  ٔوت قتام الطبناملت    855

ِاا/  742لاىامله(  لمىاشٙ  ٖٕصاف باَ  باد الازلتَ )ت:      ٔال ا ي  )تّاذٖم ا 

ً(  وت تزكتااٛ عاإٗال ٔت٦وٗااذ  باا٘ حبر الغفااملرٙ. ٔوت قتاام المغااٛ )لضااملُ      1342

ً( قٌْٕ وتأ زا، 1311ِا/ 711العزب( ٧بَ وٌٍتٕر  كتمله الدَٖ بَ وازً ) ت:

 قٌْٕ  ملوعمل، ٩راٞ  مىملٞ المغٛ. وت الٕ ملٚ   ق٦،  َ
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داُ( لٗملقٕت اذتىٕٙ  عاّملب الادَٖ  بإ  باد اهلل     ٔوت قتم البمداُ )وعري البم

 ً(  قٌْٕ وَ انتؾملدر انتعتربٚ.  1228ِا/ 626ٖملقٕت بَ  بد اهلل الزٔو٘ )ت:

وَ الؾعٕبملت الّ ٔا ّس الدراصٛ ِٕ قمٛ الزٔاٖاملت  ٍاْ وت قتام ا٫ باملرٖؽت     

ٔ  لعزب انتضمىؽت  هتمل حدا بمللبملحث إا  اٛ  ؾت المرٕٞ إؾت قتم اذتادٖث ٔال ا اي انتعز

٥ٔصااٗىمل قتااملب تنزٖاام انتعااملر  ٥بااَ ؽاا٦  اذتماام لبٗااملُ الاااثط وااَ و٦وااذ

لااذا  االُ الااٍؿ الٕاحااد  حٗملٌاامل، ٖضتغااّد بااْ وت وٕافاام وتعااددٚ فااىَ    عخؾااٗتْ  

 . ؾٕه الدراصٛ.

ٔوَ الؾعٕبملت ا٧ ز وت الدراصٛ  ُ انت٤ر ؽت ٖاملد ٖإٌإا واتفنؽت وت قاثط واَ     

ً ٔتااأ طٓ  لااذا دت٠ٍاامل إؾت حبقااز الزٔاٖااٛ الٍؾاإـ  واام تغااط بضااٗىت وت تناادٖي الااا٦

حضم قدً ٔ ملٚ انت٤رال  ٔبٗملُ وامل ٖتٕا اق وعّامل واَ قتاملب ٌّا  الب٦ماٛ ٥باَ  با٘

 اذتدٖد انتعتشل٘.

 ُ ٖٕ نٍمل وت ومل ٌؾبٕ إلْٗ  إٌْ ٌعي انتإؾت ٌٔعاي الٍؾاط.     ٔوت ارتتملً ٌد ٕ اهلل

 ٔاذتىد هلل رب العملنتؽت.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولالفصل األ

 

 اجلانب االجتناعي 
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ِّٙ اضي أب٘ َذزٍّ الَغَفاِز
)1(

ٌٔطبْ ٔكٍٗتْ:

:معهى ذر

  ٍٖبغا٘  ُ ٌعاز  انتعٍاٜ العاملً     (2)قبن  ُ ٌٕفذ  صي الؾخملب٘ ادتمٗن ٌٔضبْ ٔقٍٗتْ

ٞ٭ ٖ٭ااذٮرٶٓ:    ااذٓ بااأ بزا      لامىااٛ )حبر( وت المغااٛ  حبقااز  بااَ وٌٍتاإر   ُ  حبرر: )حب٭رٵ الغاا٘

ٞ٭ ٖ٭ذٮرٶٓ ِإحبا ب٭دٵد٭ٓ. ٔوت حدٖث  ىز: حبٮرٲٙ   حٳزٵ ل اكٳ     ؽملبعْ  ي ٌثزٓ  مٜ الغ٘ٞ. ٔحب٭رٵ الغ٘

ٚ،. ٔالذٵرٶ: وؾدر حب٭ر٭رٯتٮ  ِٕٔ    ذك الغا٘ٞ     ٙ حبٮرِّٙ الدقٗق وت النٳدٯِر ٧  ىن لك ح٭ِزٖز٭

 بأ بزا    ؽملبعك ت٭ذٮرٶٓ حب٭رٵ انتمذ انتضخٕ   مٜ الطعملً.

رٮ الٍٵىن  ٔاحدتْ حب٭رٵٌٚ; ٔقٗن: ِإُ وملٟٛ وٍّمل ٔسُ حبٛ واَ عاعط  اأ ٌّامل    ٔالذٵرٶ: ؽٳغمل

ُٚ لٗط هلمل ٔسُ  ٖٔزاد بّمل ومل ٖٮز٭ٝ وت ععمل  الغاىط الادا ِن     شٞ وَ وملٟٛ  ٔقٗن: الذٵرٵ

وت الٍمل ذٚ; ٔوٍْ مس٘ الز ن حب٭رٲا، ٔقا  باأ ب٘ حب٭ر . ٔوت حادٖث  ٮابط باَ وٮط عٳاي: ر  ٖاس

َ فىزٚ بَ باز الغفملرٙ  باضز الغؽت  ٔ تذ الفملٞ  ٔبعد ا٧لف راٞ  ِذٓ الٍضبٛ إؾت مفملر بَ ومٗن ب (1)

بَ  بد وٍملٚ بَ قٍملٌٛ  ٍٖضم إلّٗمل قثط وٍّي  بٕ حبر  ٍدب بَ  ٍملدٚ الغفملرٙ ٔإقتمل بَ رحقٛ الغفملرٙ. 

 .2/387; ابَ ا٥ ط  المبملب وت تّذٖم ا٥ٌضملب: 252ابَ قتٗبٛ  انتعملر :

 . 17/3العٗ    ىدٚ النملر٢: (2)
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  صاإد ٍٖااشه وااَ الضااىملٞ  ٕقاام ِإؾت ا٧ رم    ااد٭بٵ وثاان الااذٵرِّ ِٔااشً اهلل ٖاإً حااٍؽت عاا٠ٗمل، 

 .(1)انتغزقؽت(

الاااذٵرٶ: الٍىااان ا٧ لتاااز الؾاااغط  ٔاحااادتّمل حب٭رٵٌٚ. ٔوت حااادٖث اباااَ  باااملظ:   ُ         

ِٮدٳ; ٔقٗان: ِإفتامل ٌّاٜ  اَ     الزصٕه   ٌّٜ  َ قتن الٍخمٛ  ٔالٍىمٛ  ٔالؾٶز٭دٳ  ٔاهُلدٯ

حبَٖ الٍملظ  ِٔ٘   قن الطٕٗر ٔالدٔاب فازرا،  ماٜ الٍاملظ هتامل ٖتاأ حبٝ      قتمَّ ٧ ٌَّ ٥ ٤ٖ

الٍملظ بْ وَ الطٕٗر قمللغزاب ٔمطٓ; قٗن لْ:  مللٍىمٛ ِإحبا  قس تنتن; قمله: الٍىماٛ ٥  

ُٚ تنتان; قامله: ِإحبا آحبتاك  ملقتماّمل. قامله:         ت٭ع٭ ٶ ِإفتمل ٖ٭ع٭ ٶ الذٵرٶ; قٗن لْ: ِإحبا  ٭قٵاس الاذٵرٵ

هلمل قٕاٟي تإُ وت الربارٙ ٔارت ِزبملت  ِٔذٓ الّ ٖتأ حبٵٝ الٍملظ بّمل ِا٘  ٔالٍىمٛ ِ٘ الّ 

 الذٵرٶ.

ٌٛ وٍاْ  ِٔا٘ وٍضإبٛ ِإؾت الاذٵرِّ الاذٙ       ُٛ ُ عٯمٳٗٵ ِٮي ٔالذٶرِّٖٵ ٔحب٭رٵ اهلل ارتمق٭ وت ا٧ رم: ٌ٭غ٭ز٭

ٌٛ  بفتذ الذاه  لاٍْ ٌ٭ض٭مٱ عملحب مل ظتا١  ِإلَّامل وقاىًٕ    ِٕ الٍىن الؾغملر  ٔقملُ قٗملصْ حب٭رِّٖٵ

 ا٧ ٔه. ٔقٕلْ تعملؾت:

ٌْ ٌْ ُرسََِّّّرُي ِْ ُظُيٌِسِى ٍِ  ًَ ِْ َتِنِ َآَد ٍِ  .(2)ًَِإْر َأَخَز َستَُّل 

ٔ٭ل دٮٓ  ٔادتىم الذٵر٭اِرٙ ٔالذٶرِّٖٵملتٮ. ٔوت التٍشٖن العشٖش:  ُٛ الز ن:   ٔحبٮرِّٖٵ

َتْعٍض ِْ ٍِ  .(3)ُرسَِّّّحً َتْعُضَيا 

                                                            

 .304/ 4( لضملُ العزب: 1)

 .172( ا٧ زا : 2)

 .34 ىزاُ:  آه (3)
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 مسه:إ 

ٙٲ   نٗان ِإ  ٍادب باَ  ٍاملدٚ          (1)الؾخملب٘ا تمف وت اصي  ادتمٗن  با٘ حبرٲ الغفاملر

  ٔقٗن بزٖز باَ  باد اهلل   ٔ بزٖاز    (2)ٔحبقز بع  انت٤ر ؽت:  ُ امسْ  ٍدب بَ  بد اهلل

. رؿتمل ٧ٌّي ا تىدٔا  مٜ رٔاٖاٛ  اَ سٖاد باَ  صامي  ُ      (3)بَ  غزقٛ   ٔ بزٖز بَ  ٍدب

ٔ (4)قامله ٧با٘ حبر )ٖامل بزٖاز(     الزصٕه بٗاْ  فٲاذ  حاد اثاد ؽت  ُ واَ قامله اصاي        . بٍٗىامل 

  بدُٔ بٗملُ صابم ِاذا الإِي. ٔقٗان امساْ  ٍادب باَ        (5) ٔ )الضاَ(  ند ِٔي )بزٖز(

 . (7)  اذترملسٙ(6)الضٲاَ  ٔانتغّٕر اثفًٕت  ٍدب بَ  ٍملدٚ

ٔقذلك لٗط  مسْ )قؽت( وثمىامل ٔؽافْ  ثىاملُ   فا٘ رٔاٖاٛ الٕاقادٙ   ُ  بامل حبر نتامل         

 لْ:د ن  مٜ  ثىملُ  قمله 

 ٥  ٌعاااااااااي٭ اهلُل بناااااااااؽِت  ٍٗااااااااامل

 ٌعااااااي ٥ٔ لنااااااملٓ ٖٕواااااامل س٭ٍٖاااااامل  

ٛ  الضااااااااخىتٳ إحبا التنٍٗاااااااامل   حتٗٲاااااااا

 

                                                            

 .2/510ابَ  ب٘ حملمت الزاسٙ  ادتز  ٔالتعدٖن:  (1)

 .66/176ابَ  ضملقز  تملرٖخ دوغق:  (2)

 . 253ابَ قتٗبٛ الدٍٖٕرٙ  انتعملر :  (3)

 .9/332;  هلٗثى٘  زتىم الشٔاٟد: 2/147انتعري الابط:  (4)

 .3/56ابَ حبملُ  الثنملت:  (5)

 . 1/256ابَ  بد الرب  ا٥صتٗعملب:  (6)

 .66/176ابَ  ضملقز  تملرٖخ دوغق: (7)
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  .(1) نمله  بٕ حبر: ومل  ز س امس٘ )قٍٗمل( قىت

لاْ  ٔهتامل حبقاز وت     بن مس٘ ٔا تش بملصي  باد اهلل  بضابم تضاىٗٛ الزصإه الاازٖي     

 حبلك رٔاٖٛ ومل قمللْ لْ  ثىملُ حٍٗىمل اصتنبمْ:

 مل ٖمل  ٍٗدب   نمله  بٕ حبر:  ٌمل  ٍدب  ٔمساملٌ٘ رصإه اهلل   )٥  ٌعي اهلل بك  ٍٗ

ٔصمي الاذٙ مساملٌ٘ باْ  ماٜ      -ٔآلْ  - بد اهلل   مل  ت اصي رصٕه اهلل ؽمٜ اهلل  مْٗ 

 .(2)امس٘(

ٔاصي  ٍدب  بقي ادتٗي ٔالداه  ٔحا٘  تذ الداه  ٔ َ بعقّي  ْٗ قضاز  ٔلاْ   

 .(3)ملٟزٔ تذ  مللثْ   اأٌْ لغٛ وَ ٔاحد ادتٍملدب الذٙ ِٕ ب

وثمىمل ا تمف انت٤ر ُٕ وت امسْ  قذلك ا تمفٕا  ٗىمل بعد  ٍملدٚ  ٖقامل، واَ   ادادٓ     

باَ  حازاً باَ مفاملر      (6)بَ  بٗد باَ )الٕاقفاٛ(   (5)ابَ ) ٍملدٚ( (4) نٗن ِٕ  ٍملدٚ بَ صفؽت

بَ باز بَ  بد وٍمل  بَ قٍملٌٛ ابَ  شقتٛ بَ ودرقٛ باَ الٗاملظ باَ     (7)ابَ ومٗن بَ فىزٚ

 .(8)َ وعد بَ  دٌملُوقز بَ ٌشار ب

                                                            

 .8/260عز  الٍّ :ابَ  ب٘ اذتدٖد   (1)

 .259/ 8  عز  الٍّ :ابَ  ب٘ اذتدٖد (2)

 .17/3العٗ    ىدٚ النملر٢: (3)

 . 3/56ٖذقزٓ ابَ حبملُ  الثنملت:  (4)

 .2/147ٖذقز  ٍملدٚ ٍِمل. ٌٍٖتز  الطرباٌ٘  انتعري الابط:  (5)

 .227/ 18 الٍٕٖزٙ  ٌّملٖٛ ا٧رب: (6)

 .2/147ٖذقز ؽخزٚ بد٥، وَ فىزٚ. ٌٍٖتز  الطرباٌ٘  انتعري الابط:  (7)

 .9/332; اهلٗثى٘  زتىم الشٔاٟد: 2/147الطرباٌ٘  انتعري الابط:  (8)
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ٔقٗن ِٕ  ٍملدٚ بَ قعٗم باَ ؽاعط باَ الٕقعاٛ باَ حازاً باَ صافٗملُ باَ  بٗاد باَ            

بَ مفملر بَ ومٗن بَ فىزٚ بَ باز بَ  بد وٍملٚ بَ قٍملٌٛ بَ  شقتٛ باَ ودرقاٛ    (1)حزاً

. ٔقٗن ِٕ  ٍملدٚ بَ قٗط بَ  ىزٔ بَ ومٗن باَ ؽاعط باَ حازاً     (2)بَ إلٗملظ بَ وقز

 بَ مفملر.

بَ  عنز بَ  ٍملدٚ بَ صفٗملُ بَ  بٗد بَ الٕقعٗٛ بَ حزاً باَ مفاملر )  ا٘     ٔقٗن بزٖز

. دُٔ  ُ ٖذقز  حدِي صابم ِاذا ا٥ ات٦     (3) عمبٛ( بَ ومٗن ٖٔنٕلُٕ بزٖز بَ  غزقٛ

 وت الٍضم. 

  :كهيته 

 . (4)حبقزت قثط وَ وؾملدر التملرٖخ ٔال ا ي  ُ قٍٗتْ ِ٘ ) بٕ حبر(

 :أمه 

ْ    رومٛ بٍس الز ٗعٛ  ٔقٗن الٕق   واَ  (5)ٗعٛ  ِٕٔ ا٧ؽذ ٥تفامل   قثاز انتا٤ر ؽت  مٗا

  ٔ صمىس  وْ وعْ نتمل (1)٥وْ (6)ب  مفملر بَ ومٗن  ٔحبقز قملُ لْ  ال ِٕ  ىزٔ بَ  بضٛ

                                                            

 .17/3ٖذقز العٗ  حشاً بد٥ وَ حزاً. ٌٍٖتز.  ىدٚ النملر٢: (1)

 . 4/219ابَ صعد  الطبنملت الاربٝ:  (2)

 .2/228د ٔانتثملٌ٘: القخملك: ا٧حمل (3)

 .17/3; العٗ    ىدٚ النملر253:٢ابَ قتٗبٛ الدٍٖٕرٙ  انتعملر :  (4)

; ابَ  ضملقز  تملرٖخ 2/228; القخملك: ا٧حملد ٔانتثملٌ٘: 71العؾفزٙ  ببنملت  مٗفٛ بَ  ٗمليت: (5)

 .17/3; العٗ    ىدٚ النملر2/51:٢; الٍٕٔٙ  عز  ؽخٗذ وضمي: 251/ 46دوغق:

بَ  ملوز بَ  مللد   بٕ صتٗذ الضمى٘  ٌشٖن لتؿ  ٔ  ٕ  ب٘ حبر ٧وْ  قدً  مٜ  ىزٔ بَ  بضٛ ا (6)

واٛ   املُ رابم وَ  صمي  ٔر م  ي ِمل ز  ٗىمل بعد إؾت انتدٍٖٛ  لْ  دٚ  حملدٖث. رٔٝ  الزصٕه
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 . (3) ٌٗط (2)اصمي ٔ  ٕٓ

  :والدته 

مل ٖذقز  ممم انت٤ر ؽت تملرٖخ ٥ٔدتْ بغان دقٗق  رؿتمل ٧ُ تملرٖخ ٥ٔدتْ قاملُ قبان   

  لذا قد ٖإُ وٕفام ٥ٔدتاْ   (4)الذٙ ٔ دٌملٓ ٍٖضم إؾت قبٗمٛ مفملر البعثٛ الٍبٕٖٛ  ٔقن

 . (5)ِٕ وٕفم تاملون ٔتعملٖػ النبٗمٛ الّ ق  بّمل  بٕ حبر الغفملرٙ

ٔهتمل حبقزٓ الطربٙ وت تملرٖخ ٌغأتْ  ٔوت حتدٖد مسملتْ الغخؾٗٛ  ٌْ قملُ عتام الٕحادٚ   

ٛ (6)ٔارتمٕٚ الطبٗعاٛ  ٔالتأوان بامللإُ       ٔرؿتمل حبْ هلىمل وَ   ن الز٣ٖمل ٔالتفاز وت  مضاف

لمٕؽٕه لمخمللق  ِٔ٘ قد تإُ ببٗعٛ  ممم ر مله العزب انتٕحدَٖ قبن البعثٛ الٍبٕٖٛ 

الغزٖفٛ  ثمل،  َ ونٕوملت الدَٖ ادتدٖد وت عبْ ادتشٖزٚ العزبٗٛ ٔ بزا ّمل. لذلك قٗان  ٍاْ   

                                                                                                                                                       

 ٍْ:  بط بَ ٌفط  ٔعداد  بٕ  ىملرٚ  ٔعزحبٗن بَ الضىىت ٔقثط بَ وزٚ  ٔوعداُ بَ  ب٘ بمخٛ  

بد الزلتَ  ٔصمٗي بَ  ملوز  ٔحبٗم بَ  بٗد  ٔفىزٚ بَ حبٗم  ٔ بٕ إدرٖط ٔالنملصي  بٕ  

ارت٥ٌٕ٘  ٔ مق. ٔقد رٔٝ  ٍْ: ابَ وضعٕد وم  ٦لتْ ٔصّن بَ صعد  ٔ بٕ  وملوْ البملِم٘. ٥ٔ 

 مي ِن وملت وت  ٦ ٛ وعملٖٔٛ  ٔ وت  ٦ ٛ ٖشٖد  ٔقملُ  حد ا٧وزاٞ ًٖٕ الطوٕك. ٌٍٖتز. الذِم  

 .5/202تملرٖخ ا٫ص٦ً:

 .294/ 33; انتشٙ  تّذٖم الاىمله:1/256ابَ  بد الرب  ا٥صتٗعملب:  (1)

 .9/332اهلٗثى٘  زتىم الشٔاٟد:  (2)

 ٌٗط بَ  ٍملدٚ الغفملرٙ    ٕ  با٘ حبر الغفاملرٙ  صامي وام   ٗاْ قادقتمل،  ٔ صامىس  وّىامل  قاملُ عامل زا،            (3)

حبر حدٖث بٕٖن حضَ وت إص٦وّىمل. حدٖثمل،  ٍد لتٗد بَ ٦ِه بَ  بد اهلل بَ الؾملوس  رٔٝ  َ  ب٘ 

 .9/246ٌٍٖتز. الؾفدٙ  الٕاوت بمللٕ ٗملت:

 .17/3; العٗ    ىدٚ النملرٝ:253ابَ قتٗبٛ الدٍٖٕرٙ  انتعملر :  (4)

 .252وَ ب  مفملر بمللاضز ٔالتخفٗف  قبٗمٛ وَ قٍملٌٛ. ٌٍٖتز. ابَ قتٗبٛ  انتعملر :  (5)

 .31/ 4تملرٖخ الطربٙ:  (6)
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   .(1)قملُ ٖتعبد قدقتمل،

  :ٖٕٛحٗاتْ قبن البعجٛ الٍب 

 عبْ ادتشٖازٚ العزبٗاٛ قبان البعثاٛ الٍبٕٖاٛ الغازٖفٛ تتؾاف بتعادد         قملٌس اذتٗملٚ الدٍٖٗٛ وت

ا٧دٖملُ ٔانتذاِم ٔا ت٦ ّمل  وٍّمل الغازاٟم الضاىملٖٔٛ ارتملؽاٛ بمللتٕحٗاد وثان الّٕٗدٖاٛ        

ٔانتضٗخٗٛ  ٔوٍّي انتغزقؽت وَ  بدٚ ا٧ؽٍملً ٔا٧ٔ ملُ  سا ىؽت  ٌّمل تٍفم ٔتقز حملهلامل  

  ٔ   ٔقاذلك  بادٚ   (2) اٛ وثان الغاىط ٔالنىاز    حمله البغز  ٔقذلك  بادٚ الإاقام انتعز

  ٔمطِي  ٔقذلك ٍِملك بعا  النبملٟان العزبٗاٛ الاّ  بادت ادتاَ        (3)الٍملر وَ اجملٕظ

سٖملدٚ  مٜ ٔ ٕد )ا٧حٍمل (  ٙ انتٕحدَٖ العزب  ِٔي  ٠ٛ قمٗمٛ قاملٌٕا قاثطٙ البخاث    

 . (4) َ الدَٖ ارتمللؿ هلل تعملؾت  ٔانتملٟن  َ دَٖ ا٧ داد ٔا٩بملٞ

ا الٕفم الدٖ  انتتغعم آٌذاك  ٌغأ الؾخملب٘ ادتمٗن  بٕ حبر الغفملرٙ بفطزتْ إساٞ ِذ

الضمٗىٛ وتٕ ّمل، لمدَٖ اذتٍٗف انتملٟن  اَ  باملدٚ ا٩باملٞ ٔا٧ اداد  بعٗادا، قان البعاد  اَ         

شتتمف ِذٓ الغزاٟم الضىملٖٔٛ ٔالفمضفملت الدٍٖٗٛ ا٧ زٝ  بملحثامل،  اَ اهلل  ان ٔ ا٦ وت     

 تأو٦ت  مق الإُ. 

ٞ    إُ  بٕ حبر هتَ عتضاَ النازاٞٚ ٔالات  ٔقد ٖ    ٔالادلٗن  ملباٛ  ٔوتملبعامل، ذتٗاملٚ ا٧ٌبٗامل

ٔرٔٝ  ٍاْ  لااَ مل صتاد      مٜ ومل حبِبٍمل إلْٗ  ٌاْ قاملُ عتفاٍت  حملدٖاث الزصإه ستىاد      

 حملدٖثْ الاثطٚ وت قتم الؾخمل  الضس  ٔقاذلك قتام وضاملٌد اذتادٖث ا٧ ازٝ قٌٕاْ       

                                                            

 .350/ 1انتغان: ابَ ادتٕسٙ  قغف  (1)

 .6/40نتشٖد وَ ا٥ب٦  حٕه  بملدٚ الإاقم  ٌٍٖتز   م٘  انتفؾن وت تملرٖخ العزب: (2)

 .6/542نتشٖد وَ ا٥ب٦  حٕه  بملدٚ الٍملر  ٌٍٖتز   م٘  انتفؾن وت تملرٖخ العزب: (3)

 .399-351/ 6نتشٖد وَ ا٥ب٦  ٔالتفؾ٦ٗت حٕهلي. ٌٍٖتز   م٘  انتفؾن وت تملرٖخ العزب: (4)
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ز ااٛ بٌتّاإر ٌاام  زباا٘  دٖااد وت عاابْ  . ٔرؿتاامل قملٌااس لدٖااْ وعوااَ انتاإالؽت ٩ه ستىااد

        ،ٛ ادتشٖاازٚ العزبٗااٛ هتاامل قااملُ ٖتٍملقمااْ  حبااملر الّٗاإد  لااذلك قااملُ ٖتااملبم   بااملر واااٛ كتماا

ٔتفؾ٦ٗ،   املُ ٔاحدا، واَ فاىَ الغخؾاٗملت العزبٗاٛ انتٕحادٚ هلل  ٔانتتىضااؽت ببنملٖامل        

 . دٖملٌٛ ٌم اهلل إبزاِٗي ارتمٗن

ذتٍفااملٞ  الااذَٖ اِتاادٔا  طزٖاامل، بمللتأواان   حبُ وااَ ِاا٥٤ٞ ا مللؾااخملب٘  باإ حبر الغفااملرٙ إ 

 ٔالتعىق وت التفاط إؾت  نٗدٚ التٕحٗد   د مل اهلل ٔ بدٓ قبن  ُ ٖبعث الزصٕه ستىاد 

 بث٦ث صٍٕات  ٔالدلٗن  مٜ حبلك وت اذتٕار الذٙ دار بٍْٗ ٔبؽت ابَ   ْٗ  حٍٗىمل قمله:

نتاَ؟   باث٦ث صاٍؽت. قامله:    )ٔقد ؽمٗس  ٖمل اباَ   ا٘  قبان  ُ  لناٜ رصإه اهلل     

. ٔقملُ قٕوْ ٖعمىُٕ (1)قمس: هلل. قمله:  أَٖ تتٕ ْ؟ قمس:  تٕ ْ حٗث ٖٕ ّ  رب٘(

 ٍْ حبلك ٖٔضىٌْٕ ل ك دٍّٖي ٔ زٔ ْ  مٗاْ الؾاملب١   ٙ الاامل ز نتعتناد ا٥ٌضاملُ قبان       

البعثٛ الٍبٕٖٛ الغزٖفٛ وت عبْ ادتشٖزٚ العزبٗٛ  ُ قن وَ غتمللف  ٔ قتٗن  َ دَٖ ا٩باملٞ ِإ   

 ؽملب١.

هلٛ قملٌس آهلٛ قبملٟن  ٔقملُ ٌبذِمل وعٍملٓ ٌبذٓ لنبٗمتْ ٔ زٔ ْ  مٜ اكتمل ّمل  ٧ُ ا٩

 ٦ ٖضم عخؾمل،  ملدٖمل، وثن  ب٘ حبر الغفملرٙ  ُ ٖغط إلْ النبٗماٛ إ٥ إحبا  ازج  مّٗامل ٔتعباد     

 هلملٰ، آ ز  ٧ُ الؾٍي روش النبٗمٛ ٔاثملو٘ ٔانتدا م هلمل  ٔالزابطٛ الّ تزبىت بؽت   زادِمل  

وعٍملٓ  زٔج  َ إرادٚ الغعم ٔتفاٗك لٕحدتْ  ِٔإ هتامل ٥ ٖضاىذ باْ        ملرتزٔج  مْٗ

 .(2)ٔإ٥ تعزم الثملٟز لمعنملب

                                                            

 .66/176ابَ  ضملقز  تملرٖخ دوغق:  (1)

 .6/52 م٘  انتفؾن وت تملرٖخ العزب:  (2)
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 :ٖٕٛإمياٌْ قبن البعجٛ الٍب 

ٍِملك  دد وَ النزاَٟ الّ ت٤قد  ُ الؾخملب٘  بمل حبر الغفملرٙ قملُ  ملبدا، هلل تعملؾت قبن 

 اَ الادَٖ الؾاخٗذ دٖاَ     البعثٛ الٍبٕٖاٛ الغازٖفٛ  ٔصاملٟخمل،  ٔ ملِادا،  ٔساِادا،  بملحثامل،       

وت فٕٞ  طزتْ الضامٗىٛ     وت ًتن ومل قتماْ وَ وعمٕوملت  َ اهللالزصٕه إبزاِٗي

الزا قٛ لعبملدٚ ا٧ؽٍملً ٔا٧ٔ ملُ  ٔحباقزا، )٥ الْ إ٥  هلل(  ٔدا ٗامل، هلل قبان البعثاٛ بضاٍؽت     

 ك وت:  ٔلبٗملُ ومل حبقزٌملٓ   ٦ٓ  ٌذقز حٗملتْ قبن ِرزتْ إؾت واٛ  ٔجتمٜ حبل(1)وت قٕوْ

 :إمياى أبي ذر 

     ٕ قتاملُ  ه الؾاخملب٘  با٘ حبر الغفاملرٙ إؾت ا٫   ا٧وز ا٧ِي الاذٙ ٌإد التٍبٗاْ إلٗاْ  ُ ٔؽا

بعنٗاادٚ التٕحٗااد قباان البعثااٛ الٍبٕٖااٛ الغاازٖفٛ  ٔقباان مسمل ااْ بااملنتعرشات الااّ  ااملٞ بّاامل    

  ٔقتملبااْ الناازآُ الااازٖي  إفتاامل ٖقااعْ بااؽت  ؽااخملب الٌٍتااز العنماا٘     الزصاإه ستىااد

 ٌتزٙ  ٔالفاز الفمضف٘  ٔوَ  ي ٖعط٘ الز ن واملٌمل، وتىٗشا، وت ِذا انتٗداُ. ٔالتخمٗن الٍ

ٖباادٔ  ُ الز اان قااد قملٌااس لااْ آراٞ  مضاافٗٛ  ٌٌٔتاازات  ىٗنااٛ حاإه  اادد وااَ النقااملٖمل   

الفازٖٛ  ٔمل تاَ الب٠ٗٛ الفازٖٛ الّ  ملؼ  ّٗمل وَ صعٛ الؾدر ٔرحملبتْ  ٗث تضاىذ لاْ   

 ُ انتعتناد انتٕ إد لادٝ  ممام الز ٗاٛ وت تاملرٖخ         ُ ٖمن٘ بان ومل  ٍدٓ إؾت الٍملظ  بضبم

  ن  دوٛ ا٩هلٛ  لاذلك  الغز  ا٧دٌٜ  ٔوٍّمل عبْ ادتشٖزٚ العزبٗٛ آٌذاك  ٌّي  منٕا وَ 

 ُ ٖإُ وطٗعمل  لان ومل ٖٕؽ٘ بْ الااملَِ  ٔ العازا  واَ  ٔاواز  لاذلك قاملٌٕا        ٍٖبغ٘  مْٗ

ٛ ٔانتٕمسٗاٛ واَ   ان رفامل ا٩هلاٛ      ٖندوُٕ النزابؽت ٔالٍذٔر الٕٗوٗاٛ ٔا٧صابٕ ٗٛ ٔالغاّزٖ   

ٔتض ا، وَ مقبّمل  ٔقاذلك ٍِاملك بنإظ ٔتعامللٗي ٔؽامٕات  ملؽاٛ ٤ٖدٌّٔامل واَ   ان          

                                                            

 .4/161ابَ صعد  الطبنملت الاربٝ:  (1)
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 رفملِمل  سٖملدٚ  مٜ  ُ دٍّٖي ِٕ دَٖ ا٩بملٞ ٔا٧ داد ٍٖبغ٘  دً انتضملظ بْ.

مل ّٖتي  تبمل  وذاِم الضمطٛ بأب٘ حبر الغفاملرٙ  وعغاملر وامل اِتىإا بأؽاملمز الؾاخملبٛ        

د وٍّي بع  ومل لْ وَ انتٍملقم  نت٨ٔا بْ قتبّي  رمي ومل حبقاز  ناْ واَ انتٍشلاٛ     ٔلٕ قملُ ٧ح

   ااذقز الؾاادٔ  رٔاٖااٛ  ااَ  بااد العشٖااش النزابٗضاا٘  قاامله:   العمٗاامل  ٍااد اهلل ٔرصاإلْ

  ذقزت لْ ع٠ٗمل، وَ  وز الغٗعٛ ٔوَ  قملٖٔمّي   نمله: )د مس  مٜ  ب٘  بد اهلل

ٍشلٛ الضمي لْ  غز وزاق٘  تٮزٯتنٜ وٍْ وزقملتٱ ٖمل  بد العشٖش  ا٫قتملُ  غز در ملت ؿت

بعد وزقملٚ   ٦ ٖنٕلَ ؽملحم الٕاحدٚ لؾملحم الثملٌٗاٛ لضاس  ماٜ عا٘ٞ  ٥ٔ ٖنإلَ      

 .ؽملحم الثملٌٗٛ لؾملحم الثمللثٛ لضس  مٜ ع٘ٞ  حتٜ اٌتّٜ إؾت العملعزٚ

 :قمله 

العشٖش: ٥  ٔقملُ صمىملُ وت العملعزٚ  ٔ بٕ حبر وت التملصعٛ  ٔانتنداد وت الثملوٍٛ. ٖمل  بد

تضنىت وَ ِٕ دٌٔك  ٗضنطك واَ ِإ  ٕقاك  إحبا ر ٖاس الاذٙ ِإ دٌٔاك  نادرت  ُ         

تز عْ إؾت در تك ر عمل، ر ٗنمل،  مل عن  ٥ٔ حتىماَ  مٗاْ وامل ٥ ٖطٗناْ  تاضازٓ   لٌاْ واَ        

 . (1)قضز و٤وٍمل،  عمْٗ  ربٓ  ٧ٌك إحبا حبِبس حتىن الفؾٗن لتن البملسه  ضختْ

 :حىار أبي ذر مع الهساء 

وت تااملرٖخ عاابْ ادتشٖاازٚ العزبٗااٛ إُ قاان وااَ ٖغااط دٖااَ ا٩بااملٞ ٔا٥ ااداد قاامل ز     ااز  

  ٔقاد ٖاإُ  بإ حبر الغفاملرٙ واَ      (2)ٖٔطمق  مْٗ تضىٗٛ ؽملب١   ٙ انتملٟن  َ دَٖ قٕوْ

َٲ    ٖاد ُٕ ا٧ؽاٍملً ٥قتٍاملٞ     لتن تمك التضىٗٛ ٌتٗرٛ حٕارٓ وم بع  ٌضاملٞ قازٖػ  ِٔا

                                                            

 .448ارتؾمله:  (1)

 .  355/ 6 م٘  انتفؾن وت تملرٖخ العزب قبن ا٫ص٦ً:  (2)
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 ا٥ٔ٧د   ذقز ابَ  بملظ رٔاٖٛ وٍّمل:

ِام لا٘    (2) صامل   (1)   رعمس اوز تملُ تد ٕاُ لٗمٛ آهلتّىمل  ٔتنٕه إحداِىمل ٖامل )..

   ٛ ِام لا٘ قاذا ٔقاذا   نماس ِاَ بّاَ  ٕلتامل ٔ عمتامل           (3)م٦ومل،  ٔتنٕه ا٧ ازٝ ٖامل ٌملٟما

 .  (4)تن٥ُٕ الؾملب١ بؽت الاعبٛ ٔ صتملرِمل(

ذا ٔق٦وْ وت تمك انتدٚ وم ٌضملٞ قزٖػ انتغزقملت  َِٔ لضَ وَ قٕواْ  ٥ٔ،  اَ ِاا   

 وٕر دٍٖٗٛ ختؿ  نمٗٛ ٔوعتندا، قدقتمل، وت قإً ٖقاىٲُٕ زتىٕ اٛ واَ النبملٟان العزبٗاٛ لاٗط        

ص٦ّ،  قٌْٕ ٖتعملرم وم انتعتند  ٔالا٦ً  ْٗ ٤ٖدٙ بْ إؾت التّماٛ  ملٌٗمل،  ِٔاذا ٖتطمام   

وٍااْ الغاارمل ٛ لااا٘ ٖااتامي وت  عااٗملٞ  ااملرج وعتناادات الز ٗااٛ الااذَٖ ٖعباادُٔ ا٧ؽااٍملً     

عتىماْ واَ  ااز  دٖاد ٥ ٖتٕا اق وام  باملداتّي بان ٖقازبّمل  ازم            ٔا٥ٔ ملُ  ٔبٗملُ وامل 

ادتدار  دُٔ  ُ عتزـ  مٜ حٗملتْ  ِٕٔ ٖدرك  ُ ٌتٗرتْ قد تإُ انتٕت بضبم ر ا   

 بملدٚ قزٖػ  لذلك اومل  ُ ٖثبس ؿتمل  ملٞ بْ وَ د٥ٟن  مٜ ومل  تاٜ باْ   ٔ ٖعتارب قامل زا، وت     

ٌْ قامل ز وت ٌٌتازَِ. لاٍاْ حاملٔه  ُ     ٌٌتزِي. لذلك ٔ دٌمل  ُ الٍضملٞ قملُ حاىَّ  مْٗ بأ

 ٍٖنن  طزتْ الدٍٖٗٛ دُٔ تٕ ْٗ وَ ٌم  ٔ إرعملد.

                                                            

 .6/210 صمل   ؽٍي ر ن قملُ  مٜ الؾفمل. ٌٍٖتز   م٘  انتفؾن وت تملرٖخ العزب: (1)

حبقز ستىد بَ الضملٟم الامم  َ  ب٘ ؽملحل  َ ابَ  بملظ:  ُ  صمل مل، ٌٔملٟمٛ ر نٱ وَ  زِي  ٖنمله لْ:  (2)

إصمل  بَ ٖعمٜ  ٌٔملٟمٛ بٍس سٖد وَ  زِي  قملُ ٖتعغنّمل وت  رم الٗىَ   أقبمٕا حرمل مل،  د ٦ 

وضخؽت  الاعبٛ  ٕ دا مفمٛ وَ الٍملظ  ٔ مٕٚ وَ البٗس   فرز بّمل وت البٗس   ىضخمل  ٕ دِٔىمل 

 أ ز ِٕىمل  ٕفعِٕىمل وٕفعّىمل   عبدتّىمل  شا ٛ  ٔقزٖػ  ٔوَ ح  البٗس بعد وَ العزب. 

 .206/ 7ٌٍٖتز  البغدادٙ   شاٌٛ ا٧دب: 

 .6/210ٌٍٖتز   م٘  انتفؾن وت تملرٖخ العزب:قملٌس ـتثمله اوز ٚ  مٜ انتزٔٚ. ٌملٟمٛ   (3)

 .9/332اهلٗثى٘  زتىم الشٔاٟد:    (4)
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  :صالته 

وت فٕٞ بع  الٍؾٕـ التملرغتٗٛ اتقذ  ٌْ قملُ ٖؾم٘ هلل تعاملؾت )ؽا٦ٚ المٗان( دُٔ    

 ُ تٕفذ ِذٓ انتؾملدر تعمللٗىّمل قٗف قملٌاس آٌاذاك  لاا٘ ٖتضاٍٜ وعز اٛ وامل ِا٘  ٕاباس         

 طزٖٛ وثمىمل ٔحدٔا هلل؟  ً ِ٘ واتضبٛ وَ بنٗاْ الغازاٟم    ؽ٦تّي قبن البعثٛ  ِٔن ِ٘

 الضىملٖٔٛ ا٧ زٝ )الّٕٗدٖٛ ٔانتضٗخٗٛ(؟

 ٖٔبدٔ  ُ تعمللٗي ؽ٦تّي قملٌس الد ملٞ  نىت  ٔالدلٗن  ُ  بمل حبر قمله: 

 (. تعم)قٍس  ؽم٘ هلل ل٦ٗ، قثطا، حتٜ 

  طاملٓ اهلل تعاملؾت   ٔقد ٖإُ التعم بضبم انتٍمل ملٚ الطٕٖمٛ باؽت ٖادٙ اهلل تعاملؾت  ٔرؿتامل     

وٍملقم ٔقزاوملت قثطٚ ٧داٞ الؾ٦ٚ  ٔنتٍشلتْ  ٍدٓ نتمل قملُ ٖنٗىْ واَ التٕحٗاد ارتامللؿ     

  ذقز ابَ  بد الرب  رٔاٖٛ  َ ابَ  بملظ قمله:)قمس ٧ب٘ حبر  ٔومل قملُ دٍٖك؟ قمله:

 رمبس  َ آهلٛ قٕو٘ الّ قملٌٕا ٖعبدُٔ   نمس:

  ٙ ع٘ٞ قٍس تعبد؟ قمله:

المٗن حتٜ  صنىت  قأٌ٘ حنملٞ حتٜ ٖٕقٌت  حز الغىط   ٥ ع٘ٞ  قٍس  ؽم٘ وَ

  نٗن لْ:

  َٖ قٍس تٕ ْ ٔ ّك؟ قمله:

 . (1)حٗث ٔ ّ  رب٘(

                                                            

 .9/332; اهلٗثى٘  زتىم الشٔاٟد: 66/178ٖخ دوغق:ابَ  ضملقز  تملر (1)
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 :ٛحٗاتْ بعد البعجٛ الٍبٕٖٛ الصسٖف 

الاد ٕٚ صازا، إؾت الادَٖ ادتدٖاد وت عابْ ادتشٖازٚ        وت الٕقس الاذٙ باد   ٗاْ الزصإه    

 وّىمل وقملرب قبٗمتّي مفملر  صاخطمل،  العزبٗٛ  قملُ  بٕ حبر وم   ْٗ ) ٌٗط( قد مملدرا وم 

 مٜ  زٔج النبٗمٛ  َ تنمللٗد العزب الّ حتزً اذتزب وت الغّز اذتزاً   ٍشلٕا حٍٗمل، واَ  

 الدِز  ٍد  مله هلىمل   ي مملدرٔٓ ٌٔشلٕا  مٜ ونزبٛ وَ واٛ.

ٔوت ِذا انتاملُ مسم  بٕ حبر  َ الز ن الذٙ ٖنٕه: إٌْ ٖتمنٜ ٔح٘ الضىملٞ  ٖٔاد ٕ  

ٕحٗد   بعث بأ ٗاْ قا٘ ٖتٍضاي لاْ ِاذا ارتارب الاذٙ مل ٖااَ بعاد قاد حبا             إؾت  نٗدٚ الت

ٔقمله لْ: ارقم إؾت ِذا الٕادٙ   مل مي ل٘  مي ِذا الز ان الاذٙ ٖاش ي  ٌاْ ٌام ٖأتٗاْ       

 ارترب وَ الضىملٞ  ٔامسم وَ قٕلْ   ي اٟت .

 ٔ ٍدومل  ملد ) ٌٗط( وَ رحمتْ  صألْ  بٕ حبر:

 )ومل ؽٍعس؟

 ٜ دٍٖك  ٖش ي  ُ اهلل قد  رصمْ  ٖضىٌْٕ الؾملب١.قمله: لنٗس ر ٦، ؿتاٛ  م

 قمس:  ىمل ٖنٕه الٍملظ؟

قمله: ٖنٕلُٕ: عمل ز  قملَِ  صملحز.. ٔلند مسعس قٕه الاٍّٛ  ىمل ِٕ بنٕهلي  

ٔلند ٔفعس قٕلْ  مٜ  قزاٞ الغعز  ىمل ٖمت٠ي  مٜ لضملُ  حد بعدٙ  ٌْ ععز  ٔاهلل إٌْ 

 لؾملد  ٔإٌّي لاملحببُٕ.

حتدث بْ ) ٌٗط(  َ ؽد   ٖث  ٔحبلك الٗنؽت الذٙٔلاَ ِذا الندر وَ اذتد

هلفٛ  ب٘ حبر ٔمل ٖغبم ٌّىْ  ِٕٔ الذٙ ٍٖتٌتز وثن حبلك الًٕٗ وٍذ  مل ٖافٳ ستىد
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صٍٕات  ٦ث..  طمم وَ   ْٗ النٗملً  مٜ  وز  وّىمل ٔ وز وعملعّي حتٜ ٖذِم بٍفضْ 

 إؾت واٛ ق٘ ٖبملعز الضىمل  ٖٔنف بٍفضْ  مٜ حنٗنٛ انتٕفٕ .

فعٗف البٍٗٛ وَ بؽت  ِمّمل  ق٘ ٖضألْ  َ واملُ  إؾت واٛ ا تملر ر ٦ ٭ومل ٔؽن ٔ ٍد

ِذا الدا ٗٛ إؾت ٌبذ  نٗدٚ ا٧ؽٍملً   نمله لمز ن:  َٖ ِذا الذٙ تد ٌْٕ الؾملب١؟!.. 

 فش  الز ن  قٗف عمل   وز الد ٕٚ ادتدٖدٚ  الّ ٖزٖد  ِن واٛ  ُ ٖنربِٔمل وت 

واملُ ه  َ رملٞ ِذا الغزٖم ٖضأِي  ملرج واٛ   وّدِمل  حتٜ بمغ  ربِمل إؾت وَ 

!.. رم وَ ص٤اه  ب٘ حبر  ٔقمله: الؾملب١؟ٔلذلك ؽزال الز ن وت تع ؽملحبّمل 

الؾملب١؟!.. ٔعتا٘  بٕ حبر قٗف ِري  مْٗ النًٕ ٔاٌّمللٕا  مْٗ بمللقزب حتٜ 

٘ٲ  ِن الٕادٙ بان قدرٚ ٔ ٌتي  اؽطبغس و٦بضْ ٔبغزتْ بدوملْٟ   ٗنٕه:  ىمله  م

ٔلاَ $.. تفعس  حؽت ارتفعس قأٌ٘ ٌؾم  لتز!! حتٜ  زرت وغغٗمل  م٘..  ملر

حبلك مل ٖؾز   بمل حبر  َ ومل  ملٞ وَ   مْ..  ذِم إؾت وملٞ ب٠ز سوشً  ملمتضن وَ 

دوملْٟ  ٔعزب وَ وملْٟ  ٔد ن انتضرد ٔا تفٜ  مف  صتملر الاعبٛ ٖ قم ومل تأت٘ بْ 

 ؽت ٖٕومل،  ا٧ٖملً وَ ا٧حداث.. ٔاصتىز وت شتب٠ْ ِذا ٖتضىم متضٛ  غز ٖٕومل،  ٔقٗن  ٦

 ٥ بعملً لْ صٕٝ وملٞ سوشً؟!

حتٜ قملٌس لٗمٛ ونىزٚ  ٌؾز   ّٗمل ر مله واٛ إؾت الضىز  َ الطٕا  بمل٧ؽٍملً 

انتٍؾٕبٛ حٕه الاعبٛ ٔ ٕقّمل  ٔ ملٞت اوز تملُ تطٕ ملُ بمل٧ؽٍملً  ٔتد ٕاُ الؾٍي 

 )إصمل ( ٔالؾٍي )ٌملٟمٛ( ؿتمل ِٕ وألٕ   ٍدِي وَ الد ملٞ... ٔقزر  بٕ حبر  ُ ٖضخز وَ

 ز م  بٕ حبر -ٔ)ٌملٟمٛ( آهلٛ  ٌثٜ -ٔ)إصمل ( إلْ حبقز   –انتز تؽت ٔوَ وعبٕدَِ 

ؽٕتْ وَ شتب٠ْ  ٔقمله لمىز تؽت:  ٌاخمل  حدِىمل ا٧ زٝ؟!.. ٔلاٍّىمل اصتىزتمل وت د ملٞ 

الؾٍىؽت  نمله: )َِ وثن ارتغبٛ(؟!... ٔ ٍد حبلك  ش س انتز تملُ  ٔمملدرتمل واملُ 
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تؾٗخملُ: لٕ قملُ ِملٍِمل  حد وَ  ٌفملرٌمل؟!  الطٕا  وت اجتملٓ بملب انتضرد  ِٔىمل

إؾت انتضرد  لمؾ٦ٚ  وت تمك المٗمٛ الّ  ٦  ّٗمل  ٔؽملد  حبلك د ٕه الزصٕه 

 انتضرد وَ انتغزقؽت..  ضمله انتز تؽت:

 ومل بمللاىمل ؟. -

 ومل قمله لاىمل؟. -قمللتمل: الؾملب١ بؽت الاعبٛ ٔ صتملرِمل.. 

 ٛ وت  خغّمل  ٥ قتاَ التمفٍت بّمل(.قمللتمل: إٌْ قمله لٍمل قمىٛ ـت٨ الفي ) ٙ ممٌٗت

حتٜ اصتمي اذترز   ٔعتا٘  بٕ حبر ومل حدث بعد حبلك  ٔقٗف ) ملٞ رصٕه اهلل 

ٔبمل  بمللبٗس   ي ؽمٜ   مىمل ققٜ ؽ٦تْ  قمس: الض٦ً  مٗك ٖمل رصٕه اهلل  

 نمله  ٔ مٗك ٔرلتٛ اهلل..  ي قمله: وَ  ٌس؟ قمس: وَ مفملر..( ٖٔعمق  بٕ حبر  مٜ 

 مٜ إص٦وْ  دُٔ  ُ ٖد ٕٓ الزصٕه إؾت ا٫ص٦ً   ٗنٕه ) اٍس  ٌمل  ٔه ِذا المنملٞ  ٔ

 وَ حٗملٓ بتخٗٛ ا٫ص٦ً(.

حتىمله  ُ تإُ )ٖثزب(  بتفاطٓ وت اهلرزٚ وَ واٛ  ٔا  أ ربٓ الزصٕه

( ِ٘ واملُ ِذٓ اهلرزٚ انتزتنبٛ.. ٔبمم إلْٗ  ُ ٖتٕؾت  وز الد ٕٚ إؾت ا٫ص٦ً وت )انتدٍٖٛ

) ّن  ٌس وبمغ    قٕوك   ضٜ اهلل  ُ ٍٖفعّي بك   :ه لْقبٗمتْ مفملر.. ٔقمل

ٖٔأ زك  ّٗي؟.. ار م إؾت قٕوك  أ ربِي  حتٜ ٖأتٗك  وزٙ(.. ٔلاَ  بمل حبر مل ٖغأ 

 ُ ٖغملدر واٛ صزا،  ٔدُٔ  ُ ٖتخدٝ  ِمّمل وت حبلك الٕقس انتباز الذٙ مل تاَ  ْٗ 

ؽت قد جتملٔس  ربعٛ   نمله الد ٕٚ ا٫ص٦وٗٛ قد   مٍس بعد  ٔمل ٖاَ  ْٗ  دد انتضمى

 :لمزصٕه

)ٔالذٙ ٌفض٘ بٗدٓ ٧ؽز َ بّمل بؽت ًتّزاٌّٗي..  خزج حتٜ  تٜ انتضرد   ٍملدٝ 

بأ مٜ ؽٕتْ:  عّد  ُ ٥ إلْ إ٥ اهلل  ٔ ُ ستىدا  بدٓ ٔرصٕلْ   نملً النًٕ إلْٗ 
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 قزبٕٓ حتٜ  فرعٕٓ  ٔ تٜ العبملظ بَ  بد انتطمم  أقم  مْٗ  ٔقمله: ٖٔماي 

ىُٕ  ٌْ وَ مفملر؟! ٔ ٌْ بزٖق جتملرتاي إؾت الغملً؟!  أٌنذٓ وٍّي( ٔتازر ِذا  لضتي تعم

انتغّد وت الًٕٗ التملل٘ حٗث  ملد  بٕ حبر لتخدّٖي  مٍمل   عملدٔا لقزبْ ٔ ٌنذٓ وٍّي  ملٌٗٛ 

 .العبملظ   ي الزصٕه

ِٔاذا تفزد  بٕ حبر وزٚ   زٝ بأوز آ ز  َ مطٓ وَ الؾخملبٛ الذَٖ  صمىٕا حتٜ 

 خ.حبلك التملرٖ

ٔ ٍادومل  املد  بإ حبر إؾت قٕوااْ  تبعاْ وت العنٗادٚ   إٓ  ٌااٗط ٔ واْ  اي   اذ وت ادتّااز

بمللد ٕٚ إؾت ا٫ص٦ً  ٔوت الضخزٖٛ وَ  ؽٍملً مفملر ٔآهلاتّي.. حتاٜ د ماس   اداد واَ      

 قبٗمتْ وت الدَٖ ا٫ص٦و٘  ًٔتن بٍّٗي دا ٗمل، إؾت الادَٖ ادتدٖاد حتاٜ ِامل ز الزصإه     

 نمله: هٕ حبر  أصمي وَ بن٘ وَ قٕوْ  ٔد مل هلي الزصٕإؾت انتدٍٖٛ  ٔقدً إلّٗمل  ب

مفملر مفز اهلل هلمل(1). 

 املٌس وٗشٚ   زٝ ـتٗش بّمل ِذا الدا ٗاٛ إؾت ا٫صا٦ً باؽت قبٗمتاْ ٔقٕواْ  اَ قاثط واَ

 .(2)الذَٖ  صمىٕا وت حبلك اذتؽت

واَ با  مفاملر إؾت وااٛ  ٔا تفاٜ وت  صاتملر        قملُ  بإ حبر )هتاَ ِامل ز إؾت الزصإه    

ٛ  ٖملومل، قثطٚ  ٥ غتزج وٍّمل إ٥ ذتمل ٛ ا٫ٌضاملُ واَ ماط  ُ ٖطعاي  ٔ ٖغازب عا٠ٗمل،        الاعب

 . (1)بمللمٗن  آوَ بْ( حتٜ ر ٝ رصٕه اهلل  (3)إ٥ وملٞ سوشً

 .117/ 2ابَ حٍبن  انتضٍد:  (1)

 .3/55ا٧وؽت  وضتدرقملت   ٗملُ الغٗعٛ:   (2)

 .8/93وضمي  ؽخٗذ:  (3)
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الٍؿ   ٦ٓ   طٜ د٥ٟن  مٜ  ُ  بمل حبر الغفملرٙ قملُ ٖ دد إؾت الاعبٛ لمعبملدٚ بغاان  

ٖإُ  ملنتمل، بٕ ٕد ٌم  دٖد وت عابْ   طزٙ دُٔ  ُ ٖإُ ٍِملك إرعملدات ٌبٕٖٛ لْ  ٔقد 

 شٖزٚ العزب رؿتمل هتمل مسعْ وَ بع  ر مله الدَٖ الّٕٗد ٔالٍؾملرٝ  ٔ بعا  انتٕحادَٖ   

 العزب.

قذلك إقتملٌْ بمللزصٕه الازٖي ٔلنمل٣ٓ وعْ بمللمٗن بغان وبملعز دُٔ تزدد ٖادلن لٍامل  ٌاْ    

ضااملبنؽت إؾت تؾاادٖق  وت بداٖااٛ البعثااٛ الٍبٕٖااٛ ٔوت وزحمتّاامل الضاازٖٛ ا٧ٔؾت   اااملُ وااَ ال    

وت رصاامللتْ  ٍِٔااملك اتفاامل   مااٜ  ٌااْ  حااد ارتىضااٛ ا٧ٔاٟاان الااذَٖ  صاامىٕا     الزصاإه

  ٔ ارتملوط  ّٗي. (2)وبازا،  ٔارت٦  ِن ِٕ الزابم

وضا٤ٔلٗٛ قٕواْ   قملُ إص٦وْ ٔد ٕٚ ا٫ص٦ً ٥ تشاه صزا، ؿتااٛ   ا٥ٕ ٓ الزصإه   

 ط وَ قٕوْ.  عملد ٔواث  ّٗي ٖد ٕ ل٬ص٦ً  ّزا،   أصمي وعْ قث

أول مو حّيا الرسىل: 

بتخٗٛ ا٫صا٦ً ِإ  بإ  حبقزت بع  انتؾملدر التملرغتٗٛ  ُ  ٔه وَ حٗٲمل رصٕه الم ْ

 حبر الغفملرٙ   ذقز  ٌْ قمله:

  اٍس  ٌمل  ٔه وَ حٗٲملٓ بتخٗٛ ا٫ص٦ً  قمله:  نمس الض٦ً  مٗك ٖمل رصٕه اهلل  نمله:

مٗك ٔرلتٛ اهلل ٔ(3). 

.31ابَ حبملُ  وغملِط  مىملٞ ا٧وؾملر:  (1)

 .176/ 66ابَ  ضملقز  تملرٖخ دوغق:  (2)

 .66/176; ابَ  ضملقز  تملرٖخ دوغق: 5/175; ابَ حٍبن  انتضٍد: 8/94وضمي  ؽخٗذ:  (3)
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َ  دٲٝ الض٦ً وت ب٦مٛ قّاذٓٳ رؿتامل مل ٖألفّامل ر امله العازب واَ       ٔالٍؿ بٗٲَ  ٌْ  ٔه و

الؾخملبٛ  ٔقاذلك ٖادلن الاٍؿ  ماٜ  ٌاْ قاملُ واَ ارتطباملٞ انتعازٔ ؽت  ٥ٔ، قٌٕاْ قتتماك            

 صمٕب بداٖٛ ارتطملب دتمم وَ ٖزٖد التخدث إلْٗ  ٔ ملٌٗمل، قملُ قتمك آداب الا٦ً  ٔإ٥ 

الااا٦ً بمللضاا٦ً د٥لااٛ  مااٜ صااعٛ  ااازٓ قٗااف ٖبااد  بمللضاا٦ً قباان الااا٦ً  ٔ مللثاامل، بداٖااٛ  

بأٌاْ واَ انتا٤وٍؽت باْ ٔبنقاٗتْ        التٕحٗدٙ هلل   ٔ  راد إٖؾامله  اازٚ لمزصإه ستىاد     

  ٔإ٥ قٗف ٖبد  بمللضا٦ً  ِٕٔ ومل ٌضتطٗم قٕلْ بأُ  طزٚ الدَٖ اذتٍٗف دَٖ إبزاِٗي 

 قبداٖٛ لمخٕار بٍّٗىمل دُٔ مطٓ؟!  مٜ الزصٕه

 خادم الهيب: 

   ذقز الذِم قتم التملرٖخ  ُ  بمل حبر الغفملرٙ قملُ غتدً الزصٕه ستىدهتمل حبقز وت 

   قمله:(1)رٔاٖٛ  َ  مسملٞ بٍس ٖشٖد

   االحبا  ااز  وااَ  دوتااْ أٝ إؾت  )حااد ت   مسااملٞ  ُ  باامل حبر قااملُ غتاادً الزصاإه  

انتضارد  ٕ ادٓ ٌملٟىامل،   ٍاتاْ      انتضرد  ٔقملُ ِٕ بٗتْ ٖقطرم  ْٗ   د ن الزصإه 

 ْ:بز مْ   رمط  نمله ل

                                                            

 مسملٞ بٍس ٖشٖد بَ الضاَ   ً  ملوز  ٔ ً مسمٛ. ا٧ٌؾملرٖٛ ا٧عّمٗٛ. ٔقٗن  إٌّمل حقزت بٗعٛ  (1)

الزفٕاُ  ٔبملٖعس ٖٕو٠ذ وَ انتبملٖعملت اجململِدات. رٔت  َ الزصٕه كتمٛ  حملدٖث. ٔقتمس بعىٕد 

ٔقربِمل ؿتنربٚ البملب الؾغط. حدث  ٍّمل: و٥ِٕمل   بملّٟمل ًٖٕ الطوٕك تضعٛ وَ الزًٔ. صاٍس دوغق 

وّمل ز  ٔعّز بَ حٕعم  ٔزتملِد  ٔإصخمل  ابَ راعد  ٔابَ   تّمل ستىٕد بَ  ىزٔ. رٔٝ ستىد بَ 

وّمل ز  ٔ  ٕٓ  ىزٔ   َ  بّٗىمل  َ  مسملٞ بٍس ٖشٖد  بٍس  ي وعملحب بَ  بن قذا قمله  ٥ٔ ٖضتنٗي 

وَ ب  صمىٛ.  ملعس إؾت دٔلٛ ٖشٖد بَ وعملٖٔٛ. ٌٍٖتز.  حبلك; ٧ُ  مسملٞ وَ ب   بد ا٧عّن ٔوعملحبا

 .296/ 2الذِم  صط   ٦ً الٍب٦ٞ: 
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،٥  راك ٌملٟىمل . 

  نمله: قمله:  أَٖ  ٌملً ِن وَ بٗس مطٓ؟  رمط إلْٗ رصٕه اهلل

ٍْقٗف  ٌس إحبا   ز ٕك و؟ 

قمله:  ذتق بمللغملً  لُ الغملً  رم اهلرزٚ  ٔ رم اثغز  ٔ رم ا٧ٌبٗملٞ   اأقُٕ  

 ر ٦، وَ  ِمّمل قمله:

قٗف  ٌس إحبا   ز ٕك وٍّمل؟ 

 ُ بّٗ ٔوٍشل٘  قمله:قمله: إحبا،  ر م إؾت انتضرد  ٗإ

ٌٛٗاٗف  ٌس إحبا   ز ٕك وٍْ الثمل ؟ 

 ٔقمله: قمله: إحبا آ ذ صٗف٘  أقملتن    حتٜ  وٕت  قمله:  اغز إلْٗ رصٕه اهلل

    ٜدلك  مٜ  ط وَ حبلك: تٍنملد هلي حٗث قملدٔك ٔتٍضمل  هلي حٗاث صاملقٕك حتا 

 .(1)تمنملٌ٘ ٔ ٌس  مٜ حبلك

بإٌّمل  ناٛ  ٍاد  مىاملٞ ادتاز  ٔالتعادٖن       إُ الزٔاٖٛ  َ  مسملٞ ِٔ٘ وعزٔ ٛ   ٥ٔ،:

قٌٕااْ ٌاتااْ بز مااْ  د٥لااٛ  مااٜ  اادً    إ٥  ُ الزٔاٖااٛ  ّٗاامل إصااملٞٚ إؾت  مااق الزصاإه

تٕافعْ وم ر ٗتْ  ٔقذلك تٕفذ إُ وٍشلٛ  ب٘ حبر مل تاَ وثمىمل، ٔؽف  ٍد انتا٤ر ؽت  

 :بأٌْ قملُ عتبْ   ند رٔٙ  َ بزٖدٚ  َ  بْٗ  ٌْ قمله: قمله رصٕه المَّْ

ُاهلل  وزٌ٘  م  ربعٛ  ٔ  ربٌ٘  ٌْ عتبّي إ. 

                                                            

 . 409-408/ 3; الذِم  تملرٖخ ا٫ص٦ً: 6/457 لتد بَ حٍبن  انتضٍد:  (1)
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 قٗن: ٖمل رصٕه اهلل  وَ ِي  قمله:

٘ٶ٭ وٍّي  ٖنٕه: حبلك  ٦ مل، ٔ بٕ حبر  ٔصمىملُ  ٔانتنداد  . (1) م

إُ الزٔاٖااٛ ٔفٲااخس إٌااْ قااملُ ٖنااٗي وت انتضاارد آٌااذاك  ٔلااٗط لااْ بٗااس وااَ     ٔ ملٌٗاامل،:

 البٕٗت  ٔإفتمل بٗتْ قملُ انتضرد.

 . بٗٲٍس  ُ  بمل حبر قملُ  ملدومل، لمٍم ستىدالزٔاٖٛ  ٔ مللثمل،:

 مدة انتظاره للرسىل : 

  ٔمل ٖااَ لاْ   ستىد  هتمل  ملٞ وت ودٚ بنملٞ  ب٘ حبر الغفملرٙ وَ  ٖملً ؿتاٛ لمنملٞ الٍم

ومل ٖعٍْٗ  مٜ البنملٞ صٕٝ وملٞ سوشً   قثز وَ متط  غزٚ  لٗمٛ ٖٕٔومل،  ٔبنمل٣ٓ ِذٓ انتدٚ 

مللٛ الّ عتىمّمل   ند حبقز ابَ  بملظ  )قامله  بإ حبر   ٔبمللزص د٥لٛ  مٜ إقتملٌْ بمللزصٕه

 ر٠س حتٜ د مس واٛ  اٍس بؽت الاعبٛ ٔ صاتملرِمل متاط  غازٚ لٗماٛ ٖٕٔوامل،    ازج       

قن لٗمٛ  أعزب وَ وملٞ سواشً عازبٛ  ىامل ٔ ادت  ماٜ قبادٙ صاخفٛ  إ  ٔقاد تعااَ           

 . (2)بط (

 ماٜ  ٌاْ عتىان وت       دلٗان إُ بنملْٟ ِذٓ انتدٚ وَ ا٧ٖملً ٔالمٗملل٘ وت اٌتٌتملر الزصٕه

حبٍِْ ر٣ٖمل بٕ ٕد انتبغز ٔالٍذٖز واَ ر امل٥ت قازٖػ وت وااٛ  سٖاملدٚ  ماٜ  ٌاْ تازك قان          

ع٘ٞ وَ   ن إ ٦ُ التٕحٗد ٔوت  قدظ واملُ ِٕ الاعبٛ  ٔقذلك لٍبذ الافاز ٔالغازك   

 وملً وغزق٘ قزٖػ  لٗط وت قٕوْ  خضم بن وت واٛ ٌفضّمل وٕبَ ا٧ؽٍملً ٔا٧ٔ املُ   

فازـ انتٍملصابٛ لمٍناملؼ حإه انتعبإدات انتٕ إدٚ وت وااٛ  ٔعتاث         لذلك قملُ ٖنتٍؿ ال

                                                            

 .1/53ابَ ومل ٛ  الضٍَ: (1)

 .9/332اهلٗثى٘  زتىم الشٔاٟد:   (2)
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 . (1)انتغزقؽت وٍّي ٥ٔصٗىمل الٍضملٞ  مٜ تزك  بملدٚ ا٧ؽٍملً

 ِحستْ إىل الٍيب  :ْٔإضالو 

 . (2) بٕ حبر الغفملرٙ  وَ ب  مفملر إؾت واٛ هتَ ِمل ز إؾت الزصٕه

 ملت وٍّمل: ٔا تمف انت٤ر ُٕ وت إص٦ً  ب٘ حبر الغفملرٙ  بعدد وَ الزٔاٖ

 السٔاٖٛ األٔىل:

حبقز ابَ  ب٘ عٗبٛ الإوت رٔاٖٛ  َ  بد اهلل بَ الؾملوس   اَ  با٘ حبر قامله:  ز ٍامل     

وَ قٕوٍمل مفملر  ٌمل ٔ  ٘  ٌٗط ٔ وٍمل  ٔقملٌٕا عتمُٕ الغاّز اذتازاً   ملٌطمنٍامل حتاٜ ٌشلٍامل      

واْ   مٜ  مله لٍمل حبٙ ومله  ٔحبٙ ٠ِٗٛ بٗبٛ  قمله:  أقزوٍمل  مللٍمل ٔ حضَ إلٍٗمل  خضدٌمل قٕ

 نمللٕا: إٌك إحبا  ز س وَ  ِمك  مللف إلّٗي  ٌٗط  قمله:  رملٞ  مللٍمل  ثٍاٜ  مٍٗامل وامل    

قٗن لْ  قمله: قمس:  ومل ومل وقاٜ واَ وعزٔ اك  ناد قدرتاْ ٥ٔ كتامل  لاك  ٗىامل بعاد           

قمله:  نزبٍمل ؽزوتٍمل  ملحتىمٍمل  مّٗمل  قمله: ٔمطاٜ ر صاْ  رعان ٖباا٘  قامله:  ملٌطمنٍامل       

 ٌٗط  اَ ؽازوتٍمل ٔ اَ وثمٍامل  قامله:  أتٗامل الااملَِ         حتٜ ٌشلٍمل  قزٚ واٛ  قمله:  ٍمل ز

خبرب  ٌٗط  قمله:  أتملٌمل  ٌٗط بؾزوتٍمل ٔوثمّمل وعّمل  قمله: ٔقد ؽمٗس ٖامل اباَ   ا٘ قبان     

  ٦ث صٍؽت  قمله:  ُ  لنٜ رصٕه اهلل

 قمس: نتَ؟

 قمله: هلل.

                                                            

 قزٖػ انتغزقملت ٔد ٕتَّ إؾت ٌبذ ِذٓ انتعبٕدات.  ٔفٲخٍمل قبن ؽفخٛ قٗف قملُ ٌنملعْ وم ٌضملٞ (1)

 .31ابَ حبملُ  وغملِط  مىملٞ ا٥وؾملر:  (2)
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 قمله: قمس:  أَٖ قٍس تتٕ ْ؟

 لنٗس قأٌ٘  فملٞ حتاٜ   قمله: حٗث ٔ ّ  اهلل  ؽم٘  غملٞ حتٜ إحبا قملُ آ ز المٗن 

تعمٌٕ٘ الغىط  قمله: قمله  ٌٗط: ل٘ حمل ٛ ؿتااٛ  املقف  حتاٜ آتٗاك  قامله:  املٌطمق       

  زاث  م٘   ي  تملٌ٘  نمس:

 ومل حضبك؟

 قمله: لنٗس ر ٦، ؿتاٛ  مٜ دٍٖك ٖش ي  ُ اهلل  رصمْ  قمله:

 قمس:  ىمل ٖنٕه الٍملظ لْ؟

 قمله: ٖش ىُٕ  ٌْ صملحز ٔ ٌْ قملَِ ٔ ٌْ عمل ز  قمله  ٌٗط:

 ٕ اهلل لند مسعس قٕه الاٍّٛ  ىمل ِٕ بنٕهلي  ٔلند ٔفعس قٕلْ  مٜ  قزاٞ الغاعز  

 ٦ ٖمتا٠ي  ماٜ لضاملُ  حاد  ٌاْ عامل ز  ٔاهلل إٌاْ لؾاملد  ٔإٌّاي لااملحببُٕ  ٔقاملُ  ٌاٗط             

 عمل زا،  قمله:

 قمس: اقف   حبِم  أٌٌتز  قمله:

 ٔقَ وَ  ِن واٛ  مٜ حذر  لٌّي قد عٍفٕا لْ ٔجتّىٕا لْ  قمله:

 حتٜ قدوس واٛ  قمله:  تقٗفس ر ٦، وٍّي  قمله: ملٌطمنس 

 قمس:  َٖ الذٙ تد ٌْٕ الؾملب١؟

قمله:  أعملر إل٘  قمله: الؾملب١  قمله  ىمله  م٘  ِن الٕادٙ بان ودرٚ ٔ ٌتي حتٜ 

 زرت وغغٗمل،  م٘  قمله:  ملرتفعس حاؽت ارتفعاس ٔقاأٌ٘ ٌؾام  لتاز  قامله:  أتٗاس        
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ٍٗىاامل  ِاان واااٛ وت لٗمااٛ قىاازاٞ سوااشً  غضاامس  اا  الاادوملٞ ٔعاازبس وااَ وملّٟاامل  قاامله:  ب 

 فااخٗملُ إحب فاازب اهلل  مااٜ  ؽااىختّي  قاامله:  ىاامل ٖطاإ  بمللبٗااس  حااد وااٍّي مااط       

٘ٵ ِٔىمل تد ٕاُ  صمل مل ٌٔملٟمٛ  قمس:  اوز تؽت  قمله:  أتتمل  م

٘ٵ           ٌاخامل  حادِىمل ا٧ اازٝ  قامله:  ىاامل  ٍملِىامل حبلاك  ااَ قٕهلىامل  قاامله:  أتتامل  ماا

  نمس:

قمله:  ملٌطمنتمل تٕلا٥ُٕ ٔتنا٥ُٕ: لإ قاملُ ِامل ٍِامل       َِ وثن ارتغبٛ مط  ٌ٘ مل  قَ  

ٔ بإ بااز ِٔىامل ِملبطاملُ واَ ادتبان          حد وَ  ٌفملرٌمل  قمله:  ملصاتنبمّىمل رصإه اهلل  

 قمله: ومل لاىمل؟

 بؽت الاعبٛ ٔ صتملرِمل. (1)قمللتمل: الؾملب١

 قمل٥: ومل قمله لاىمل؟

اذترااز حتااٜ اٌتّااٜ إؾت  قمللتاامل: قاامله لٍاامل قمىااٛ ـتاا٨ الفااي  قاامله: ٔ ااملٞ رصاإه اهلل

 ملصتمىْ ِٕ ٔؽملحبْ  قمله: ٔبمل  بمللبٗس  ي ؽامٜ ؽا٦تْ  قامله:  أتٗتاْ حاؽت ققاٜ       

 ؽ٦تْ  قمله:  اٍس  ٔه وَ حٗٲملٓ بتخٗٛ ا٥ص٦ً  قمله:

مٗك ٔرلتْ اهلل هتَ  ٌس ٔ؟ 

قماس: واَ مفااملر  قامله:  اإِٔٝ بٗاادٓ ضتإ ر صااْ  قامله: قماس: وت ٌفضاا٘ قازٓ  ٌاا٘         

                                                            

قملٌس العزب تضى٘ الزصٕه الؾملب١ ٧ٌْ  زج وَ دَٖ قزٖػ إؾت دَٖ ا٫ص٦ً  ٖٔضىُٕ وَ ٖد ن  (1)

رٙ: وت دَٖ ا٫ص٦ً وؾبٕ ٧ٌّي قملٌٕا ٥ ّٖىشُٔ ٖٔضىُٕ انتضمىؽت. ٌٍٖتز  العٗ    ىدٚ النمل

4/32. 
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  قامله:  ناد  ٍاٜ ؽاملحبْ  ٔقاملُ   ماي باْ        اٌتىٗس إؾت مفملر  قمله:  اذِبس آ اذ بٗادٓ   

 و    ز م ر صْ  نمله:

وتٜ قٍس ِمل ٍِمل؟ 

 قمله: قمس: قد قٍس ِمل ٍِمل وٍذ  غز وَ بؽت ًٖٕ ٔلٗمٛ  قمله:

ىَ قملُ ٖطعىك ؟ 

قمله: قمس: ومل قملُ ل٘ بعملً مط وملٞ سوشً  ضىٍس حتٜ تاضزت  اَ بطا   ٔوامل   

 :ٔ دت  مٜ قبدٙ صخفٛ  ٕ    نمله رصٕه اهلل

إٌّمل وبملرقٛ إٌّمل بعملً بعي. 

ٔ بإ بااز    قمله:  نمله: ؽملحبْ: اٟاذُ لا٘ وت إبعملواْ المٗماٛ   املٌطمق رصإه اهلل      

 ملٌطمنس وعّىمل  قمله:  فتذ  بٕ باز بملبامل،  ناب  إؾت واَ سبٗام الطاملٟف  قامله:  اذلك        

  ناامله  ٔه بعااملً  قمتااْ بّاامل  قاامله:  مبثااس واامل لبثااس  ُ مااربت  ااي لنٗااس رصاإه اهلل 

 :رصٕه اهلل

 إٌ٘ قد ٔ ّس إؾت  رم حبات طتن  ّن  ٌس وبمغ    قٕوك  لعن اهلل  ُ ٍٖفعّي

 ؟بك  ٔ ُ ٖأ زك  ّٗي

قمااس: ٌعااي   ملٌطمنااس حتااٜ  تٗااس  ٌٗضاامل  ناامله: واامل ؽااٍعس؟ قمااس: ؽااٍعس  ٌاا٘   

 صمىس ٔؽدقس  قمله  ٌٗط: ٔومل با٘ رمباٛ  اَ دٍٖاك  إٌا٘ قاد  صامىس ٔؽادقس          

دٍٖاىمل   لٌ٘ قاد  صامىس ٔؽادقس  قامله:      قمله:  أتٗس  وٲٍمل   نمللس: ومل ب٘ رمبٛ  َ

انتدٍٖاٛ     ملحتىمٍمل حتٜ  تٍٗمل قٕوٍمل مفملرا، قمله:  أصمي بعقّي قبن  ُ ٖندً رصٕه اهلل
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قمله: ٔقملُ ٤ٖوٲّي إقتملٞ باَ رحقاٛ ٔقاملُ صاٗدِي  قامله: ٔقامله بنٗاتّي إحبا قادً رصإه          

ٞ  :  صمىٍمل  قمله:  ندً رصٕه اهللاهلل ت  صامي  انتدٍٖٛ  أصمي بنٗتّي  قمله: ٔ امل

 نمللٕا: إ ٕاٌٍامل ٌضامي  ماٜ الاذٙ  صامىٕا  مٗاْ  قامله:  أصامىٕا  قامله:  نامله رصإه            

 :اهلل

مفملر مفز اهلل هلمل  ٔ صمي صملنتّمل اهلل(1). 

 انت٦حٍت  مٜ الزٔاٖٛ   ٦ٓ  دد وَ الٍنمليت  وٍّمل: 

إُ الزأٙ  عن  بمل باز قبمْ وت الد ٕه بمللدَٖ ا٫ص٦و٘  ٔوَ  ي قذبٕا  ماٜ   أواًل:

ضملُ  ب٘ حبر حٍٗىمل ٌضبٕا إلْٗ ومل مل ُٖنمْ   ٌْ قمله: )مل ٖضمي قبم٘ إ٥ الزصٕه ٔ بٕ باز ل

  ٔحاذ ٕا ا٧مساملٞ ا٧ٔؾت وت تاملرٖخ البعثااٛ الٍبٕٖاٛ الغازٖفٛ   ٥ ِٔاي ا٫وااملً       (2)ٔبا٦ه( 

 :  ٔالضٗدٚ  دظتٛ الّ قمله  ٍّمل رصٕه اهلل م٘ بَ  ب٘ بمللم

ٛومل ٌفع  ومله قىت ومل ٌفع  ومله  دظت(3). 

ٖفك وت وملهلمل الغملرً ٔعتىن الان ٖٔعط٘ وت الٍملٟبٛ ٖٔز اد  نازاٞ    ٔقملُ رصٕه اهلل

  .(4) ؽخملبْ

  المذاُ ٔقفمل إؾت  ٍام    ٔ  ىملوْ اذتىشٚ ٔ ب٘ بمللمٔ عفز بَ  ب٘ بمللم

                                                            

 .93-8/92.وضمي  ؽخٗذ:451/ 8ابَ اب٘ عٗبٛ الإوت  انتؾٍف:  (1)

; اهلٗثى٘  زتىم 3/341; اذتملقي الٍٗضملبٕرٙ  انتضتدرك: 2/148الطرباٌ٘  انتعري الابط:  (2)

 .27/ 9الشٔاٟد: 

 .19/62(  ملر ا٧ٌٕار: اجملمض٘  3)

 ( انتؾدر ٌفضْ.4)
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 ابَ   ّٗي وٕقف البطٕلٛ ٔاذتضي.

 : َ  ٌط بَ ومللك قمله  قمله رصٕه اهلل

  ٚرصٕه اهلل ٔلتاشٚ صاٗد الغاّداٞ ٔ عفاز حبٔ      :ِن ادتٍٛضتَ بٍٕ  بد انتطمم صملد

 .(1)ادتٍملحؽت ٔ م٘ ٔ ملبىٛ ٔاذتضَ ٔاذتضؽت ٔانتّدٙ

وم  مىٍمل البضاٗىت وت التاملرٖخ ٥ تٕ اد ٌؾإـ وت قتام الطبناملت ٔال ا اي ٔالضاط         

ت٤قااد  ُ  باامل باااز قااملُ ٖتعبااد هلل قباان البعثااٛ الٍبٕٖااٛ الغاازٖفٛ   ٔ  ٌااْ قااملُ وااَ انتٕحاادَٖ  

 العزب.

إُ الزأٙ  فٗف الاٍدٙ حبقز  مسملٞ وَ قملُ إص٦وْ  ٥ٔ،   نمله: )قٍس اوز   انيًا:ث

لاس  ماٜ   تمل زا، ٔقٍس ؽدٖنمل، لمعباملظ باَ  باد انتطمام وت ادتملِمٗاٛ  نادوس لتراملرٚ  ٍش       

   رملٞ ر ن  ٌٍتز إؾت الغىط حؽت ومللس  ناملً ٖؾام٘   اي    العبملظ بَ  بد انتطمم ؿتٍٜ

٦ً حااؽت راِااق اذتمااي  نااملً ٖؾاام٘   نمااس    ااملٞت اوااز ٚ  نملوااس تؾاام٘   ااي  ااملٞ ماا  

لمعبملظ: وَ ِذا؟  نمله: ِذا ستىد بَ  بد اهلل بَ  بد انتطمم ابَ   ٘  ٖش ي  ٌْ ٌم 

ٔمل ٖتملبعْ  مٜ  وزٓ مط ِذٓ انتز ٚ ِٔذا الغ٦ً. ِٔذٓ انتز ٚ  دظتٛ بٍس  ٕٖمد اوز تاْ   

ٔحضاَ إصا٦وْ:    ِٔذا الغ٦ً ابَ  ىْ  م٘ بَ  ب٘ بمللم. قمله  فٗف الاٍادٙ ٔ صامي  

. لاذلك ٥ قتااَ قبإه ِاذٓ     (2)لٕددت  ٌ٘ قٍس  صمىس ٖٕو٠ذ  ٗإُ ل٘ ربم ا٫صا٦ً( 

 الزٔاٖٛ نتمل بٍٗملٓ وَ و٦حٌتملت.

                                                            

 .22/275(  ملر ا٧ٌٕار: اجملمض٘  1)

 .4/355  الشٖغم٘  ٌؾم الزاٖٛ: 183/ 3اذتملقي الٍٗضملبٕرٙ  انتضتدرك:  (2)
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 السٔاٖٛ الجاٌٗٛ:

حد    ىزٔ بَ  بملظ  حد ٍمل  بد الزلتَ بَ وّدٙ  حد ٍمل انتثٍٜ  َ  ب٘ كتزٚ 

 ٗاْ ارقام إؾت ِاذا الإادٙ     قامله ٧   َ ابَ  بملظ قمله: نتمل بمغ  بمل حبر وبعث الزصٕه

 مل مي ل٘  مي ِذا الز ن الذٙ ٖش ي  ٌْ ٌم ٖأتْٗ ارترب وَ الضىملٞ ٔامسم وَ قٕلاْ  اي   

اٟت   ملٌطمق ا٧ال حتٜ قدوْ ٔمسم وَ قٕلْ  ي ر م إؾت  ب٘ حبر   نمله لاْ: ر ٖتاْ ٖاأوز    

عاٍٛ لاْ   ؿتاملرً ا٧ ٦  ٔق٦ومل، ومل ِٕ بمللغعز   نمله ومل عفٗت  هتمل  ردت  تاشٔد ٔلتان   

٥ٔ ٖعز ْ ٔقزٓ  ُ ٖضأه  ٍاْ    ّٗمل وملٞ حتٜ قدً واٛ   أتٜ انتضرد  مللتىط الزصٕه

 عز   ٌْ مزٖم  مىامل رآٓ تبعاْ  ماي ٖضاأه ٔاحاد       حتٜ  درقْ بع  المٗن  زآٓ  م٘

وٍّىمل ؽملحبْ  َ ع٘ٞ حتٜ  ؽبذ  ي احتىن قزبتْ ٔسادٓ إؾت انتضرد ًٔتان حبلاك الٗإً    

  نمله: عملد إؾت وقرعْ  ىز بْ  م٘حتٜ  وضٜ   ٥ٔ ٖزآ الزصٕه

 ومل ٌمله لمز ن  ُ ٖعمي وٍشلْ  أقملوْ  ذِم بْ وعْ ٥ ٖضأه ٔاحد وٍّىامل ؽاملحبْ  اَ    

  مٜ وثن حبلك  أقملً وعْ  ي قمله: ع٘ٞ حتٜ احبا قملُ الًٕٗ الثمللث   عملد  م٘

  ٥ حتد   ومل الذٙ  قدوك؟

 قمله: إُ   طٗت   ّدا، ٔوٗثملقمل، ل عدٌ   عمس.

 الحبا  ؽابخس  املتبع   الٌ٘ إُ ر ٖاس        ربٓ قمله  لٌْ حق ِٕٔ رصٕه اهلل فعن  أ

ع٠ٗمل،   مل   مٗك قىس قأٌ٘  رٖق انتملٞ  لُ وقٗس  ملتبع  حتاٜ تاد ن واد م٘  فعان     

ٔد ن وعْ  ضىم واَ قٕلاْ ٔ صامي واملٌاْ  نامله لاْ        حتٜ د ن  مٜ الزصٕه ملٌطمق 

 :الزصٕه
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ٙار م إؾت قٕوك  أ ربِي حتٜ ٖأتٗك  وز. 

مله ٔالذٙ ٌفض٘ بٗدٓ ٧ؽز َ بّمل بؽت ًتّزاٌّٗي   خزج حتٜ  تٜ انتضرد  ٍملدٝ باأ مٜ  ق

ؽٕتْ  عّد  ُ ٥ إلْ إ٥ اهلل ٔ ُ ستىدا، رصٕه اهلل   ي قملً النًٕ  قزبٕٓ حتٜ  فرعٕٓ ٔ تٜ 

العبملظ  أقم  مْٗ قمله ٖٔمااي  لضاتي تعمىإُ  ٌاْ واَ مفاملر ٔ ُ بزٖاق جت املرقي إؾت الغاملً           

 .(1) ي  ملد وَ الغد نتثمّمل  قزبٕٓ ٔ  ملرٔا إلْٗ  أقم العبملظ  مْٗ أٌنذٓ وٍّي  

 ومل ٖنف فد ِذٓ الزٔاٖٛ: 

ٔ ٥ٔد  ىاْ  وثان  با٘ بمللام ٔلتاشٚ       حذ  البخملرٙ حبقز   ىملً الزصإه  أواًل:

  وااَ رٔاٖتااْ. رؿتاامل ٧وااز   ٔ ٥  لاٍااْ مل ٖااذقز حنٗنااٛ وااَ  ٔؾت بمللااد ٕه  ٔ عفااز

 بعدٓ. زصٕهبمللدَٖ ا٫ص٦و٘ وَ  ِن بٗس ال

  (2)باأربم صاٍؽت   ا تملر رٔاٖتْ  َ ابَ  بملظ الذٙ ٔلد قبن ِرزٚ الزصإه  ثانيًا:

ٔمل ٖضٍد رٔاٖتْ إؾت  ب٘ حبر  ٔ وَ  ملؽزٓ ٔمسم وٍاْ واَ الت٦وٗاذ انتنازبؽت لاْ  قإٌّي       

 .  ٔوعزٔ ؽت بؾدقّي بمضملُ الزصٕههتَ قملُ و٦سومل، لمزصٕه

عبملظ قٌْٕ  مَّؿ٭  بمل حبر وازتؽت واَ  ٖادٙ قازٖػ     إُ البخملرٙ وت رٔاٖتْ ود  ال ثالثًا:

حٍٗىمل فزبٕٓ  ٔاِتىملوْ بّذا ادتملٌم دُٔ مطٓ وَ ادتٕاٌام وت الزٔاٖاٛ ٖٕفاذ  ٌاْ  راد     

 ُ ٖعط٘ ؽفٛ انتاملٌٛ لْ دُٔ مطٓ وَ ب  ِملعي  ٔتٍملصٜ ٔ ٕد س اٗي قازٖػ ِٔٗبتّامل    

  . ب٘ بمللم  ي الزصٕه ستىد

                                                            

 .109/ 7; ابَ حرز  ا٫ؽملبٛ: 17/3العٗ    ىدٚ النملر٢:;  242/ 4البخملرٙ  ؽخٗذ:  (1)

 .28الطرباٌ٘  وغملِط  مىملٞ ا٧وؾملر:  (2)
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 السٔاٖٛ الجالجٛ: 

م٘ ا٧ععزٙ   َ ستىد بَ  بد ادتبملر   َ  بد اهلل بَ ستىد   اَ  رٔاٖٛ  َ  ب٘  

 قمله: صمىٛ الم ٤ل٤ٙ   َ ر ن   َ  ب٘  بد اهلل 

(    وٲامل إصا٦ً   :  ٥ ُا ربقي قٗف قملُ إص٦ً صمىملُ ٔ با٘ حبرٲ   نامله الزٲ ان ٔ  طاأ 

ُٲ  بمل حبرٲ قملُ وت بطَ وزٲ  ٜ مٍىمل، ٖز (1)صمىملُ  ند  ز تْ  أ ربٌ٘ بلص٦ً  ب٘ حبرٲ  نمله: إ

لْ  أتٜ حبٟم  َ قتؽت مٍىْ  ّػٵ بعؾملٓ  مٜ الاذٟم   راملٞ الاذٟم  اَ  مللاْ  ّاػٲ       

 مْٗ  بٕ حبر  ي قمله لْ  بٕ حبر: ومل ر ٖس حبٟبمل،   بث وٍك ٥ٔ عزا،   نمله لْ الذٟم: عازٲ  

ٔاهلل و   ِن واٛ بعث اهلل  شٲ ٔ نٲ إلّٗي ٌبٗمل،  اذبٕٓ ٔعتىٕٓ  ٕقام وت ُ حبُ  با٘ حبرٲ    

ز تْ: ِمىٲ٘ وشٔدٙ ٔ دٔات٘ ٔ ؾملٙ   ي  زج  مٜ ر مْٗ ٖزٖد وا اٛ لاٗعمي    نمله ٥و

 رب الذٟم ٔومل  تملٓ بْ  حتٜ بمغ واٛ  د مّمل وت صامل ٛ حاملرٚ ٔقاد تعام ٌٔؾام  اأتٜ       

ُٲ وامل     سوشً ٔقد  طػ   ملم   دلٕا،  خزج لػت  نمله وت ٌفضْ: ِذا ٔاهلل ٖادل    ماٜ  

  ملٌم وَ  ٕاٌم انتضرد  لحبا حمنٛ  ربٌ٘ الذٟم ٔومل  ٠س لْ حق   غزب ٔ ملٞ إؾت

  قىامل قامله الاذٟم   ىامل سالإا وت      وَ قزٖػ  رمط إلّٗي  زآِي ٖغتىُٕ الزصإه  

حبلك وَ حبقز الزصٕه ٔالغتي لاْ حتاٜ  املٞ  بإ بمللام واَ آ از الٍّاملر  مىٲامل ر ٔٓ قامله           

قف ٕا  ند  ملٞ  ىٲْ  قمله:  اف ٕا  ىمل ساه عتدٲ ّي ٖٔام ىّي حتٜ قاملُ  : بعقّي لبع 

٘ٲ  نملهآ   :ز الٍّملر   ي قملً ٔقىس  مٜ   زٓ  مللتفس إل

  حبقز حمل تك!   نمس:

                                                            

تىم ٔادٙ الٍخمتؽت  ٗؾطاُ بطَ وز: بَ وز: بفتذ انتٗي  ٔتغدٖد الزاٞ: وَ ٌٕاح٘ واٛ   ٍدٓ ظت (1)

 .1/449ٔادٖمل، ٔاحدا،  ٔقد حبقز وت طتمٛ ٔوت وز. ٌٍٖتز. ٖملقٕت اذتىٕٙ  وعري البمداُ: 
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 ِذا الزصٕه انتبعٕث  ٗاي  قمله:

 ٔومل تؾٍم بْ؟ قمس:

  ٣ٮوَ بْ ٔ ؽدٲقْ ٔ  زم  مْٗ ٌفض٘ ٥ٔ ٖأوزٌ٘ بغ٘ٞ إ٥   بعتْ  نمله:

 ٔتفعن؟

  نمس: ٌعي.

٘ٲ حتٜ  د عك إلْٗ.  قمله:   تعمله مدا، وت ِذا الٕقس إل

بسٲ تمك المٗمٛ وت انتضرد حتاٜ إحبا قاملُ الغاد  مضاس وعّاي  ىامل سالإا وت حبقاز         قمله: 

  ٔعتىْ حتٜ إحبا بمم  بٕ بمللم  مىامل ر ٔٓ قامله بعقاّي لابع :  وضاإا      الزصٕه 

  ند  ملٞ  ىْ   أوضإا  ىمل ساه عتدٲ ّي حتٜ قملً  تبعتْ  ضم ىس  مْٗ  نمله:

  حبقز حمل تك.

  نمس: الزصٕه انتبعٕث  ٗاي.

 تؾٍم بْ؟ قمله: ٔومل

  نمس:  ٣وَ بْ ٔ ؽدقْ ٔ  زم  مْٗ ٌفض٘ ٥ٔ ٖأوزٌ٘ بغ٘ٞ إ٥   بعتْ.

 قمله: ٔتفعن؟

 قمس: ٌعي.

 ٚ ْ لتش س  ٗ ْ  د ع  إؾت ٗب ْٔ  مضس  نمله ل٘:  نمله: قي وع٘   تبعت   ضم ىس  مٗ
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 ومل حمل تك؟

  نمس: ِذا الزصٕه انتبعٕث  ٗاي.

  نمله: ٔومل حمل تك إلْٗ؟

   زم  مْٗ ٌفض٘ ٥ٔ ٖأوزٌ٘ بغ٘ٞ إ٥   بعتْ.قمس:  ٣وَ بْ ُٔ ؽدقْ ٔ

  نمله: تغّد  ُ ٥ إلْ إ٥ اهلل ٔ ُ ستىدا، رصٕه اهلل؟

 قمله:  غّدت.

 ضاام ىس  مٗااْ ٔ مضااس  ناامله لاا٘    قاامله:  ااد ع  لتااشٚ إؾت بٗااس  ٗااْ  عفااز   

 : عفز

 ومل حمل تك؟

  نمس: ِذا الزصٕه انتبعٕث  ٗاي.

 قمله: ٔومل حمل تك إلْٗ؟

 قْ ٔ  زم  مْٗ ٌفض٘ ٥ٔ ٖأوزٌ٘ بغ٘ٞ ا٥   بعتْ. نمس:  ٔوَ بْ ٔ ؽدٲ

  نمله: تغّد  ُ ٥ إلْ إ٥  اهلل ٔحدٓ ٥ عزٖك لْ ٔ ُ ستىدا،  بدٓ ٔرصٕلْ؟

  ضمىس ٔ مضس.  نمله:  غّدت  د ع  إؾت بٗس  ْٗ  م٘

  نمله: ومل حمل تك؟
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  نمس: ِذا الزصٕه انتبعٕث  ٗاي.

 قمله: ومل حمل تك إلْٗ؟

 ٔ  زم  مْٗ ٌفض٘ ٥ٔ ٖأوزٌ٘ بغ٘ٞ إ٥   بعتْ.قمس:  ٔوَ بْ ُٔ ؽدقْ 

ُٲ ستىدا، رصٕه اهلل؟   نمله: تغّد  ُ ٥ إلْ إ٥  اهلل ٔ 

 ضاام ىس ٔ مضااس   ناامله لاا٘   قاامله:  غااّدت  ااد ع  إؾت بٗااس  ٗااْ رصاإه اهلل 

 : ومل حمل تك؟رصٕه اهلل

 قمس: الزصٕه انتبعٕث  ٗاي.

 قمله: ٔومل حمل تك إلْٗ؟

 أوزٌ٘ بغ٘ٞ إ٥   بعتْ.قمس:  ٔوَ بْ ُٔ ؽدقْ ٥ٔ ٖ

 نمله: تغّد  ُ ٥ إلْ إ٥  اهلل  ٔ ُ ستىدا، رصٕه اهلل؟  نمس:  عّد  ُ ٥ إلاْ إ٥  اهلل  

 :ٔ ُ ستىدا، رصٕه اهلل   نمله ل٘ رصٕه اهلل

       ٖمل  بمل حبرٲ اٌطمق إؾت ب٦دك  لٌٲك جتد ابَ  يٲ لاك قاد واملت  ٔلاٗط لاْ ٔارث ماطك

 .ز  وزٌمل خذ ومللْ  ٔ قي  ٍد  ِمك حتٜ ٌٖتّ

 .)(1)قمله:  ز م  بٕ حبر  أ ذ انتمله  ٔ قملً  ٍد  ِمْ حتٜ ًتّز  وز رصٕه اهلل

ٔالٍؿ بٗٲَ  ُ  بمل حبر الغفاملرٙ بنا٘ ٖفااز وت قا٦ً الاذٟم  قٗاف ٔؽاف  ِان وااٛ          

                                                            

 .8/297( الاملوت: الامٗ   1)
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قىامل قامله    بذلك الٕؽف قبن  ُ ٖمتنا٘ بّاي  لاذلك حٍٗىامل رآِاي ٖغاتىُٕ الزصإه       

اذتٕٗاُ لٍٗبأٓ  ملهلي  سٖاملدٚ  ماٜ  ُ الاٍؿ  ٗاْ      الذٟم   ٖنَ  ُ اهلل تعملؾت  رصن لْ ِذا

  وٕر  دٚ وٍّمل:

إص٦وْ  ُ الز ٗٛ قملٌاس تترٍام     ٔد٥ٟن  ي الزصٕه إقتملُ  ب٘ بمللم أواًل:

ٕٲٖٛ صاٗطزت  ٔالزصٕه صم  عتىْ  وملوْ  قٌْٕ قملُ  ذا، وت س ملوتْ لنزٖػ  حبا عخؾٗٛ ق

سٖملدٚ  مٜ  ٌاْ قاملُ ٖاد ٕ لمادَٖ      مٜ الٍفٕظ بطّملرتّمل ٔاصتنملوتّمل ٔتز عّمل  َ الدٌٗمل  

اذتٍٗف حتٜ آ ز الٍّملر  ٖٔعؽت الٍم ٍٖٔؾزٓ ٔعتىْٗ دُٔ  ُ ٖمن٘ بامل٥، نتامل ٖ تام  ماٜ     

حبلك وَ وغمل  ٔوتمل م وملدٖٛ ٔوعٍٕٖٛ  ًٔتان  ماٜ حبلاك حتاٜ اٌتنان إؾت   ازآ  ٔهتامل        

س وعّاي  قمله  بٕ حبر  بسٲ تمك المٗمٛ وت انتضرد حتٜ إحبا قملُ الغد  مضا  ملٞ وت الزٔاٖٛ: 

ٔعاتىْ حتاٜ إحبا بمام  بإ بمللام  مىامل ر ٔٓ قامله بعقاّي           ىمل سالٕا وت حبقاز الزصإه  

لبع :  وضإا  ند  ملٞ  ىْ   أوضإا  ىمل ساه عتدٲ ّي حتٜ قملً  تبعتْ  ضم ىس  مٗاْ  

 نمله:  حبقز حمل تك   نمس: الزصإه انتبعإث  اٗاي  قامله: ٔوامل تؾاٍم باْ؟  نماس:         

٥ٔ ٖااأوزٌ٘ بغاا٘ٞ إ٥   بعتااْ  قاامله: ٔتفعاان؟  ٔوااَ بااْ ٔ ؽاادقْ ٔ  اازم  مٗااْ ٌفضاا٘ 

 .(1)قمس: ٌعي   نمله: قي وع٘   تبعتْ  د ع  إؾت بٗس  ْٗ لتشٚ

  ٔالادلٗن وامل   إُ  بمل بمللم قملُ الغخؿ انت٤ـتَ  مٜ ابَ   ٗاْ رصإه اهلل   ثانيًا: 

٘ٲ  نامله:   دار وَ حٕار بٍْٗ ٔبؽت  ب٘ حبر إحب  ملٞ  ْٗ:    ي قملً ٔقىس  مٜ   زٓ  مللتفاس إلا

 حبقز حمل تك    نمس: ِذا الزصٕه انتبعٕث  ٗاي  قمله: ٔومل تؾٍم باْ؟ قماس: ُ ٔواَ    

بْ ٔ ؽدٲقْ ٔ  زم  مْٗ ٌفض٘ ٥ٔ ٖأوزٌ٘ بغا٘ٞ إ٥   بعتاْ   نامله: ٔتفعان؟  نماس:      

                                                            

 .8/297( الاملوت: الامٗ   1) 
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٘ٲ حتٜ  د عك إلْٗ  .(1)ٌعي  قمله:  تعمله مدا، وت ِذا الٕقس إل

لازامبؽت بمللاد ٕه وت الادَٖ    ؿ وت الز ٗاٛ ا قاملُ ٖتاملبم ٔقتخٲا    إُ  بامل بمللام   ثالثًا:

 ادتدٖد.

وت الٍؿ دلٗن  مٜ ر إ   با٘ حبر الغفاملرٙ إؾت مفاملر بعاد إصا٦وْ  واَ   ان          رابعًا:

نتتطمباملت الاد ٕٚ الضازٖٛ آٌاذاك       ٌغز الدَٖ ادتدٖد  ٔقملُ حبلك بأوز الزصٕه ستىاد 

 .(2)ٔحفملًتمل،  مّٗمل ٔ مٜ   زادِمل

 بٗاْ قامله: )نتامل قادً باأب٘ حبر واَ       رٔاٖٛ  َ  بد الزلتَ بَ صز   اَ   ٔاحبقز خامسًا:

 ُ قمله:  ّٖامل الٍاملظ إٌاْ ٖنإه: إٌاْ  اط واَ  با٘ بااز          هتمل  بٲٍْ بْ الغملً إؾت  ثىملُ  قملُ 

وامل   ٔ ىز  قمله  بٕ حبر:   ن  ٌمل  قٕه  حبلك لند ر ٖات  رابام  ربعاٛ وام رصإه اهلل      

ٔإٌا٘ ذتا٘     صمي مطٌمل  ٔومل  صمي  بٕ باز ٥ٔ  ىز  ٔلند ٔلٗمل ٔومل ٔلٗس  ٔلناد وملتامل   

 : نمله  م٘

 ًٔاهلل لند ر ٖتْ ٔإٌْ لزابم ا٫ص٦ ٘زدٲ  ثىملُ حبلك  مٜ  م   ٔقملُ بٍّٗىامل  

 :ق٦ً   نمله  ثىملُ: ٔاهلل لند ِىس بْ  قمله  م٘

ٌمل ٔاهلل ٧ِيٶ بك ٔ. 

 . (3) نملً  ثىملُ ٔد ن بٗتْ ٔتفز  الٍملظ(

لتملرغت٘ حٍٗىامل  عمإا بعا     لاٍّي مل ٖ قٕا حدٖثْ بدُٔ تشٖٗف لمٕاقم ا٫ٌضملٌ٘ ٔا

                                                            

 ( قىمل بٍٗملٓ ا ٦ٓ وت الفنزٚ ا٧ٔؾت.1)

 ٍٗملٓ وت الؾفخٛ الضملبنٛ وَ الاتملب.( ٌٍٖتز الزٔاٖٛ الثمللثٛ وت ِرزٚ  بٕ حبر ٔإص٦وْ  قىمل ب2)

 .268 بٕ الؾ٦  اذتمم  تنزٖم انتعملر :  (3)
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        ٘ الؾخملبٛ قبمْ وثن  ب٘ باز ٔب٦ه  ٔحذ ٕا  ِن بٗس الٍبإٚ واَ حبلاك وثان ا٫واملً  ما

 .(1)   ي قذبٕا  مٜ لضملٌْٔ دظتٛ ٔ عفز  ٔسٖدٴ ٔلتشٚ ٔ ب٘ بمللم

  :ْذزٖت 

مل تذقز قتم التملرٖخ ٔال ا ي ع٠ٗمل،  َ حبرٖتْ  ٔهتمل حبقزٓ بعا  انتا٤ر ؽت  ٌاْ لاٗط لاْ      

رؿتمل ٧ُ العزب حٍٗىمل اِتىٕا بعمي ا٥ٌضملب   ِتىٕا بمللز امله  ناىت  لاذلك حبقاز       (2) نم

بأٌْ مل ٖعنم  ٔ مٜ الزمي وَ حبلك اذتمله الذٙ قملُ قتاز باْ  إ٥ إٌاْ قاملُ حملوادا، هلل  ماٜ       

ٔفعْ   ذقز ابَ  ضملقز رٔاٖٛ  َ  بد اهلل بَ  زاؼ  قمله: ر ٖس  بامل حبر بمللزباذٚ وت ًتماٛ    

ْ صخىملٞ ِٕٔ  مللط  مٜ قطعٛ  ٕالق   نٗن لْ ٖمل  بمل حبر إٌاك اواز٣   لْ صٕداٞ ٔحتتْ اوز ٚ ل

ومل ٖبنٜ لك ٔلد   نمله اذتىد هلل الذٙ ٖأ ذِي وت الفٍملٞ ٖٔد زِي وت دار البنملٞ قامللٕا ٖامل  بامل    

حبر لٕ اختذت اوز ٚ مط ِذٓ قمله ٧ُ  تشٔج اوز ٚ تقع   حم إل٘ وَ اوز ٚ تز ع   قامللٕا  

 .(3)ِذا قمله المّي مفزا  ذ هتمل  ٕلس ومل بدا لك لْ لٕ اختذت بضملبمل  لؽت وَ

 ومل بنٗٛ حبرٖتْ   ٍّملك رٔاٖتملُ  ا٧ٔؾت حبقز  ُ )لْ  بٍٛ ٔاحدٚ را نتْ إؾت الزبذٚ وااملُ  

ٌفْٗ  ِٔا٘ الاّ قملٌاس تباا٘  مٗاْ حاؽت وازم ٔباٍفط الٕقاس  ٍّٗامل  ماٜ  اىت صاط              

ٕت  ُ تإمل ٔلٗىاٛ   النٕا ن ومل بؽت الإ ٛ ٔواٛ  ٔقاملُ قاد  وزِامل  ٍادومل اقا ب وٍاْ انتا       

٧ٔه رقاام ٖفااد إؾت وٍفااملٓ قاا٘ ظتّااشٔٓ ٖٔااد ٍٕٓ.. ٔقباان  ُ ٖضاامي رٔحااْ قاامله ٥بٍتااْ:    

.  ااي  صاامي   اصااتنبم٘ باا٘ الاعبااٛ   فعمااس  ٔقاامله: بااملهلل  ٔ مااٜ ومااٛ رصاإه اهلل    

. ٖااد٥ُ  مااٜ  ٌّااي ا ااٍؽت  تااملرٚ تااذقز سٔ تااْ بااد٥، وااَ ابٍتااْ  ٍااد بعاا          (4)الاازٔ (

                                                            

 صبق  ُ حبقزٌمل اذتدٖث ٔانتؾملدر وت الؾفخملت الضملبنٛ.  (1)

 .3/56; ابَ حبملُ  الثنملت: 253ابَ قتٗبٛ  انتعملر : (2)

 .66/209تملرٖخ دوغق: (3)

 .217/ 66ابَ  ضملقز  تملرٖخ دوغق:  (4)
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وم ومل حبقزٓ الٕاقدٙ  قمله ) أؽملبْ قدرٓ مل ٖااَ وعاْ  حاد إ٥    . ِٕٔ ٖتٕا ق (1)انت٤ر ؽت

 .  (2)اوز تْ ٔم٦وْ(

ٔا٧قزب  ٌّمل ابٍتْ ٧ٌْ صبق  ُ حبقزٌمل بأٌْ لٗط لْ  نم  ِٔذا ومل قتٗان لاْ البملحاث     

ٔابٍتْ ِذٓ ِ٘ الّ قملٌس تز ملٓ ٔتّتي بْ   ومل سٔ تْ  ٗىاَ  ُ تإُ قد تعباس بضابم   

زٔ  قملصاٗٛ وام سٔ ّامل  ٔلاذلك مل تااَ لادّٖمل بملقاٛ وت        عٗخٕ تّمل ٔومل وزٲ بّامل واَ ًتا   

 تٕ ْٗ سٔ ّمل إؾت النبمٛ  ا٧وز الذٙ  عن ابٍتْ ِ٘ وَ تتافن بذلك. 

ْ      )لاَ وت رٔاٖٛ   زٝ حبقز  ّٗامل:   . ِٔإ  (3)( أ ز اْ  ماٜ كتان ٔوعاْ اوز تاْ ٔابٍتا

ّامل  دلٗن  مٜ ٔ ٕد الشٔ ٛ وم البٍس حؽت ٌف٘  ٔ ٌّاي  ٦ اٛ. ٔلااَ ٥ قتااَ النبإه ب     

 ٥ٌفزاد الٗعنٕب٘ بّمل دُٔ مطٓ وَ انت٤ر ؽت. 

 :ْورِب 

وت فٕٞ ومل ٔ دٌملٓ وَ ٌؾٕـ تملرغتٗٛ ت٤قد ؽخملبتْ لزصٕه اهلل ٔ ِان بٗتاْ الطٗابؽت    

الطااملِزَٖ  ٔقااذلك قٌٕااْ وااَ انتاا٤وٍؽت الؾااملدقؽت هلل  ٔهتاامل  ااملٞ  مااٜ لضااملُ الزصاإه     

 با٦ً ارتمللق بد٥لٛ قٕلْ تعملؾت: ستىد

َّْنِطُق َع ٍَا  ٌَُّدًََ ًَْدٌِ  ٌَ ِإىَّا  ُْ ُى ٌٍَ ِإ   (4)ِِ اْىَي

                                                            

 . 9/332ىم الشٔاٟد: اهلٗثى٘  زت (1)

; ابَ 222/ 5; البّٗن٘  د٥ٟن الٍبٕٚ: 2/1000; انتغملسٙ:5/951ابَ ِغملً اذتىطٙ  الضطٚ:  (2)

 .267; اذتىطٙ  الزٔم انتعطملر:5/12قثط  البداٖٛ ٔالٍّملٖٛ: 

 .2/174الٗعنٕب٘: تملرٖخ: (3)

 .4-3الٍري: (4)
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 ٤ٖقد ودٝ قزابتْ وٍّي  بد٥لْ قٕلْ:

وٍمل  ِن البٗس(1). 

ٔومل ٤ٖقد حبلك  ٌّي مل ٖ قٕٓ ٔحدٓ حٍٗىمل صٮٗٲز إؾت الزبذٚ بأوز وَ  ثىملُ  الذٙ مل 

 ٖاتاافٳ بٍفٗااْ  باان  ؽاادر  واازا، آ ااز مل ٖضااىذ  ٗااْ لمىاا٤وٍؽت ؿتغااملٖعتْ إؾت  ااملرج حاادٔد

انتدٍٖٛ  ٔمل ٖتىضك بْ  ِن انتدٍٖٛ  إ٥ بٍٕ ِملعي ٔوإالّٗي واَ الؾاخملبٛ انتنازبؽت هلاي      

ِّ قامله:              ز ٕا وعْ   ذقز رٔاٖاٛ  اَ ستىٲاد باَ اذتضاَ   اَ ستىٲاد باَ حفاؿ التىٗىا

٘ٲ قامله:      صاٗٲز  ثىاملُ  باملحبرٲ إؾت الزباذٚ عاٗٲعْ  واط انتا٤وٍؽت         )نتامل  حادٵ    بإ  عفاز ارتثعىا

ٔ ىٲااملر بااَ ٖملصااز   مىٲاامل قااملُ  ٍااد الاإدا  قاامله  وااط         ضااؽتٔ نٗاان ٔاذتضااَ ٔاذت 

 :انت٤وٍؽت

  ُٜٵ النًٕ  مل ٕك  ما ٖمل  بمل حبر إٌٲك إٌٲىمل مقبس هلل  شٵ ٔ نٵ  أرجٮ وَ مقبس لْ  إ

ّٮي  مااٜ دٍٖااك  ااأرحمٕك  ااَ الفٍااملٞ ٔاوتخٍاإك باامللب٦ٞ ٔٔاهلل لاإ قملٌااس  دٌٗااملِي ٔ ٳف اات٭

نااٜ اهلل  ااشٵ ٔ اانٵ  عاان لااْ وٍّاامل شتز اامل،  اا٦ الضاىملٔات ٔا٧رم  مااٜ  بااد رتناامل،  اايٲ اتٲ 

 .٤ٌٖٳضٮك  إ٥  اذتقٲ ٥ٔ ٖٕحٳغٮك  إ٥  البملبن

  يٵ تام ي  نٗن  نمله:

حبرٲ  ٌس تعمي  ٌٲمل ضتبٲك ٔضتَ ٌعمي  ٌٲك حتبٲٍمل ٔ ٌس قد حفٌتس  ٍٗمل ومل فٗٲم الٍٲملظ  ٖمل  بمل

ُٕ ٔصااطك انتضااٗٲزُٔ إ٥  النمٗاان   ثٕابااك  مااٜ اهلل  ااشٵ ٔ اانٵ ٔلااذلك   ز ااك انتخز اا

ُٲ اصاتعفملٞك الاب٦ٞ واَ ادتاش  ٔاصاتبطملٞك         ثٕابك  مٜ اهلل  شٵ ٔ نٵ   ملتٲق اهلل ٔا ماي  

 العمل ٗٛ وَ الٗأظ   د  الٗأظ ٔادتش  ٔقن: حضم اهلل ٌٔعي الٕقٗن. 

                                                            

 .370بْٗ ارتٕابز: ; الغٗخ ٔراً  ت459ٍالطربص٘  واملرً ا٥ ٦ :  (1)
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  نمله:  يٲ تام ي اذتضَ

    ُٲ اهلل  اشٵ ٔ انٵ با ُٲ النًٕ قد  تٕا إلٗك  ومل قد تازٝ ٔإ ملنتٌٍتِز ا٧ ماٜ    اد٭ ٯ   ٖمل  ىٲملٓ إ

 ٍك  حبقز ٭الدٶٌٗمل بذقز  زاقّمل  ٔعدٲٚ ومل ٖ٭ِزدٮ  مٗك لز ملٞ ومل بعدِمل  ٔاؽارب حتٲاٜ تمناٜ    

 .ِٕٔ  ٍك رام  إُ عملٞ اهلل ٌبٗٲك

  نمله:  يٵ تام ي اذتضؽت

     ًُٕٵ النا ُٲ اهلل تبملرك ٔتعملؾت قملدرٱ  ُ ٖغٗٲز ومل تزٝ ِٕٔ قانٵ ٖإً وت عاأُ  إ ٖمل  ىٲملٓ إ

ّٮي         وٍع ّٮي إؾت وامل و٭ٍعات٭ ّٮي دٍٖك   ىمل  مٍاملك  ىٲامل وٍعإك ٔوامل  حإ ٭ ِٮي ٔوٍعت٭ ٕك  دٌٗمل

ُٵ ادتش  ٥ ٖٮغٍٗك ٔ٭د٭ِ  ادتش ٭  ل ُٵ ارتط وت الؾرب ٔالؾرب وَ الازً   . عمٗك بمللؾرب  ل

  يٵ تام ي  ىٲملر  نمله:

ٍم الٍٲملظ  ُ ٖنٕلٕا ٖمل  بمل حبر  ٔحػ اهلل وَ  ٔح٭غ٭ك  ٔ  مل ٭ وَ   مل  ك  إٌٲْ ٔاهلل ومل و

ُٮ إؾت الادٌٗمل ٔاذتامٶ هلامل   ٥ إٌٲىامل الط مل اٛ وام ادتىمل اٛ ٔانتماك نتاَ ممام            اذتق٭ إ٥  الزقٕ

ُٵ ِاا٥٤ٞ الناإً د اإا الٍٲااملظ إؾت دٌٗااملِي  أ ااملبِٕي إلّٗاامل ِٔٔباإا هلااي دٖااٍّي     مٗااْ  ٔإ

  خضزٔا الدٌٗمل ٔا٩ زٚ ٔحبلك ِٕ ارتضزاُ انتبؽت.

  يٵ تام ي  بٕ حبرٲ  نمله:

 مٗاي الضٲ٦ً ٔرلتٛ اهلل ٔبزقملتْ بأب٘ ُٔ وٲ٘ ِذٓ الٕ ٕٓ   الٌٲ٘ إحبا ر ٖاتاي حبقازت    

باااي  ٔوااملل٘ بملنتدٍٖااٛ عاارَ ٥ٔ صاااَ مطقااي ٔإٌٲااْ  ناان  مااٜ  ثىااملُ     رصاإه اهلل

 ٕارٙ بملنتدٍٖٛ قىمل  نن  مٜ وعملٖٔٛ بمللغاملً   اآؾت  ُ ٖضاٗٲزٌ٘ إؾت بمادٚ  طمباس إلٗاْ  ُ       

ٌٲاْ غتامل   ُ ُا ضاد  ماٜ   ٗاْ الٍٲاملظ بمللإ اٛ  ٔآؾت باملهلل         ٖإُ حبلك إؾت الإ ٛ  اش ي   
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لٗضٗٲزٌ٘ إؾت بمدٚ ٥  رٝ  ّٗمل  ٌٗضمل، ٥ٔ  مسم بّمل حضٗضمل،  ٔإٌٲ٘ ٔاهلل ومل ُ رٖد إ٥  اهلل  اشٵ  

ٔ نٵ ؽملحبمل، ٔوملل٘ وم اهلل ٔحغٛ  حضم اهلل  ٥ إلْ إ٥َّ ِإ   مٗاْ تٕق ماس ِٔإ ربٶ     

 .(1)مٜ صٗٲدٌمل ستىٲد ٔآلْ الطٗٲبؽت(العزؼ العٌتٗي  ٔؽم ٜ اهلل  

وَ  ٦ه الٍؿ ٔومل  ملٞ  ْٗ ٌضاتٍت ٮ إٌاْ قاملُ  مإٙ انتاذِم ٔاهلإٝ  لاذلك قاملُ         

ست ملربمل، وَ قبن الضمطٛ اذتملقىاٛ وت  ّادٓ  ٔقاذلك مل   اد ٌؾامل، وعٍٗامل، وت قتام التاملرٖخ         

ت ٌؾإـ  ٔال ا ي انتتملحٛ بؽت  ٖدٍٖمل ت٤قد  ٌْ قملُ  ىزٙ اهلٕٝ  ٔ  ثىملٌٗمل،  بن ٔ اد 

ٛ،  رؿتمل ٌتٗرٛ ومل بادر   قثطٚ  دا، تٕفذ  ٌْ قملُ فد  ثىملُ ق٥ٕ،  ٔ ع٦،  ٔصزا،  ٔ ٦ٌٗ

وَ ا٧ ط وَ  وٕر صٗملصٗٛ ٔاقتؾملدٖٛ مط دقٗنٛ  ٥ٔ،  ٔ ملر ٛ  اَ صاٍَ اهلل ٔرصإلْ    

  ملٌٗمل، حضم ٔ ّٛ ٌٌتزٓ قٌْٕ وَ الفنّملٞ. 

٥صٗىمل ا٫واملً  ما٘ باَ     ٔقذلك ٔفٲخس الٍؾٕـ وٕٗلْ الابطٚ ٧ِن بٗس الٍبٕٚ 

  لذلك ٌنن قثطا، واَ ا٧حملدٖاث الغازٖفٛ  اٍّي  لااَ مل ٖاذقز الااثط         ب٘ بمللم

وٍّاامل وت قتاام الؾااخمل  انتعتااربٚ الضااس ٔانتضااملٌد ا٧ ااز  ٍااد بنٗااٛ انتااذاِم ا٫صاا٦وٗٛ       

ا٧ربعٛ  بن رؿتمل رقشت  مٜ ا٥حملدٖث الّ حملٔلس تنمٗن قٗىتاْ  ٍاد رصإه اهلل لاٗط     

ُٕ صابم حبلاك إؾت وٗإه الازٔاٚ ٔالاتاملب إؾت ا٥جتملِاملت الفازٖاٛ انتٍملِقاٛ         إ٥  ٔقد ٖا

وَ  ّٛ   ٔ قملٌٕا ٖاتبُٕ ومل تٮىمٗاْ  ماّٗي الضامطٛ اذتملقىاٛ آٌاذاك  إحب       ٧ِن البٗس

  اِتىس الضمطٛ ؿتٌتملِز ال   ٔالبذال العملٟدٚ هلي.

 ْوٍصلتْ عٍد اهلل ٔزضٕل : 

 :تعاىل عٍد اهلل .1

رٔٙ  اَ  ٌاط  ر عاْ قامله: ادتٍاٛ تغاتمل  إؾت  ٦ اٛ:  ما٘         وٍشلتْ  ب٘ حبر وت ادتٍاٛ   

                                                            

 .254/ 8; ابَ  ب٘ اذتدٖد  عز  الٍّ : 207/ 8الامٗ   الاملوت:  (1)
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.  ملذتدٖث رؿتمل ٖاز   واَ قبان بعا  الازٔاٚ ٔاثاد ؽت       (1)ٔ ىملر  حضبْ  قمله: ٔ ب٘ حبر

 ْ   ٥صاٗىمل   قٌْٕ ٥ ٖتٕا ق وم وٍّ  الضمطٛ اذتملقىٛ انتقملدٚ نتٍّ  الزصٕه ٔ ِن بٗتا

 ً لااٛ ٔاحاادٚ دُٔ حبقااز  ٙ انتناازبؽت إلٗااْ وت وٍش  ٔ ُ اذتاادٖث قااد كتاام عااٗعٛ ا٫واامل

 عخؾٗٛ وَ الغخؾٗملت الّ قملٌس وٕالْٗ لمبٗس ا٧وٕٙ.

 ىاامل ر ٖااس ٧باا٘ حبر  قاامله: )ر ٖااس  ؽااخملب الزصاإه الااد٣ل٘ٔ ااَ  باا٘ ا٧صاإد 

 .(2)عبّٗمل،(

ِذا اذتدٖث ٔفٲذ  ُ وٍشلتْ ومل بؽت الؾاخملبٛ  زٖادٚ وت الٌٍتزٖاٛ ٔالتطبٗاق   املنت٦حٍت      

صٛ إٌْ قملُ ٖضط   ىمللْ الدٌٕٖٗاٛ ل٨ ازٚ   ٙ    مٜ بع  و٦وذ حٗملتْ ٔوَ  ٦ه الدرا

ق٥ٕ، ٔ ع٦،  ٖٔطبنّمل  مٜ ٌفضاْ قبان ماطٓ واَ      ٖطبق ومل مسعْ وَ  حملدٖث الزصٕه

الز ٗٛ  لذلك قملُ ٖزعد ٍٖٔؾذ اؽخملب الضمطٛ  ماٜ وامل ٖازآ واَ ا ات٦  وت تطبٗاق       

ضامىؽت  اذتدٖث  لذا وَ  زاٞ حبلك قملُ مط وزمٕب بْ وَ قبن الضمطٛ الّ حاىاس انت 

 بعد ٔ ملٚ  ب٘ باز. 

 : عٍد زضٕه اهلل  .2

٧ب٘ حبر الغفملرٙ ومل حبقاز  اَ بزٖادٚ  قامله: قامله رصإه        هتمل حبقز وت حم الزصٕه

 :المَّْ ستىد

         ُٲ المَّْ  شٲ ٔ نٲ  وزٌ٘  ام  ربعاٛ  ٔ  ربٌا٘  ٌٲاْ عتابّي:  ما٘ ٔ بإ حبر ٔانتناداد إ

                                                            

 .9/330اهلٗثى٘  زتىم الشٔاٟد:   (1)

 .  5/181ابَ حٍبن  انتضٍد: (2)
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 .(1)ٔصمىملُ

حملون هلذٓ ا٧وملٌٛ واَ  ٍاد اهلل    صٕه  ٔالز ملذتم وت الٍؿ  ملٞ بأوز وَ اهلل 

لبٗملُ   ق الؾخملب٘ ادتمٗن   ي  ملٞ حبقزٓ وت اذتدٖث بعد ا٫وملً  م٘ بَ اب٘ بمللم

 . وٍشلتْ وم وٍشلٛ انتنداد ٔصمىملُ   ٙ  ٌّىمل الث٦ ٛ ا٧قزبُٕ وَ  ِن البٗس

 ؽااخملب  ٔوت رٔاٖااٛ   اازٝ  ااَ الفقااٗن  قاامله: ) زفااس  مااٜ  باا٘  بااد اهلل  

م ىمل مسٲٗس إٌضملٌمل،  قمله: ا شب  حتاٜ قماس: حذٖفاٛ قامله: ا اشب  قماس:       الزدٲٚ   ا

 ابَ وضعٕد  قمله:   شب   ي قمله:

      إُ قٍااس إٌٲىاامل تزٖااد الااذَٖ مل ٖد مااّي عاا٘ٞ   عمٗااك بّاا٥٤ٞ الث٦ ااٛ:  باإ حبر

 .(2)ٔصمىملُ  ٔانتنداد

  ْ ٔ ُ ٔإٌاْ مل ٖزتاد  اَ الادَٖ اذتٍٗاف        ٖقمل، لبٗملُ ٔتأقٗد وٍشلتْ  ٍاد اهلل ٔرصإل

  ٔقٗااف ٥ تااإُ قااذلك ٔقااملُ  ملدوااْ وت    وٍشلتااْ قملٌااس  ٌتٗىااٛ  ٍااد رصاإه اهلل   

 :انتضرد  ِٕٔ ٖدرك ٖٔعمي وَ ٖإُ  ملدوْ   َ  ب٘ حبر قمله: قمله رصٕه اهلل

ٖمل  بمل حبر ر ٖس قأٌ٘ ٔسٌس بأربعؽت  ٌس  ّٗي  ٕسٌتّي(3). 

 :صمتْ بالسضٕه .3

ملبم ٔ إد  با٘ حبر واَ  دواْ وت       قاملُ ٖتا  هتمل حبقز وت قتام اذتادٖث  ُ الزصإه ستىاد     

انتضرد  لتأقٗد وٍشلتْ  ٍدٓ ٔ وملً الؾخملبٛ  لزؿتمل ٧ٌْ ٖدرك وملحبا صٕ  عتدث لاْ واَ بعادٓ     

                                                            

 .1/64  وٕصٕ ٛ ببنملت الفنّملٞ: المرٍٛ العمىٗٛ وت و٤صضٛ ا٫وملً الؾملد   (1)

 . 30ز: ابَ إدرٖط اذتم٘  وضتطز ملت الضزاٟ (2)

 .9/330اهلٗثى٘  زتىم الشٔاٟد:   (3)
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 . (1)ٖبتد٢  بمل حبر إحبا حقز ٖٔتفندٓ إحبا مملب( رٔٝ  بٕ الدرداٞ قمله: )قملُ رصٕه اهلل

 وٍصلٛ أب٘ ذز عٍد أب٘ الدزداء
(2)

: 

مل الادرداٞ  ىاؿ   ىااث  ٍادٓ لٗاملل٘   اأوز        َ  بد الزلتَ بَ ماٍي  إٌاْ سار  با   

 ىملرٓ  أٔقف لْ   نامله  بإ الادرداٞ ٥  راٌا٘ إ٥ وتبعاك   اأوز  ىاملرٓ  أصازج  ضاملرا          

 مٜ لتملرّٖىمل   منٗمل ر ٦، عّد ادتىعٛ بمل٧وط  ٍد وعملٖٔاٛ بملدتملبٗاٛ  عز ّىامل الز ان     

 ٔمل ٖعز ملٌْ  أ ربِىمل  رب الٍملظ  ي إُ الز ن قمله:

  ُ   ربقىمل  راقىمل تازِملٌْ   نمله  بٕ الدرداٞ:ٔ رب آ ز قزِس 

  معن  بمل حبر ٌف٘.

قمله: ٌعي ٔاهلل   ملص  م  بٕ الدرداٞ ٔؽملحبْ قزٖبامل، واَ  غاز وازات   اي قامله  بإ        

 الدرداٞ:

ارتنبّي ٔاؽطرب  قىمل قٗن ٧ؽخملب الٍملقٛ: المّي إُ قذبٕا  بامل حبر  الٌ٘ ٥  قذباْ     

 ّ ُٲ رصاإه  المااّي إُ اتّىاإٓ  االٌ٘ ٥  تّىااْ  الماا ي ٔإُ اصتغغاإٓ  االٌ٘ ٥  صتغغااْ   اال

قملُ ٖأـتٍْ حؽت ٥ ٖأـتَ  حدا،  ٖٔضزٲ إلٗاْ حاؽت ٥ ٖضازٲ ٧حاد   وامل ٔالاذٙ ٌفاط         اهلل

  ب٘ الدرداٞ بٗدٓ  لٕ  ُ  بمل حبر قطام قتاٗ  وامل  بغقاتْ بعاد الاذٙ مسعاس رصإه اهلل        

                                                            

 .109/ 7; ابَ حرز  ا٫ؽملبٛ: 2/344الطرباٌ٘  وضٍد الغملوٗؽت:  (1)

 ٕقتز بَ ومللك بَ ومللك بَ سٖد بَ قٗط بَ  وٗٛ بَ  ملوز بَ  دٙ بَ قعم بَ ارتشرج بَ اذتملرث بَ  (2)

اقد بَ  ىزٔ ابَ ا٥بٍملبٛ  تأ ز ارتشرج ٔقٗن امسْ  ملوز بَ ومللك  ٔ ٕقتز لنم  ٔ وْ ستبٛ بٍس ٔ

 اص٦وْ قم٦ٗ، قملُ آ ز  ِن دارٓ اص٦ومل، ٔحضَ اص٦وْ  ٔقملُ  نّٗمل،  ملق٦، حاٗىمل، آ ٜ رصٕه اهلل

 ٕقتز حاٗي  وّ عّد ومل بعد  حد وَ انتغملِد ٔا تمف  بٍْٗ ٔبؽت صمىملُ الفملرص٘ ٔقمله الزصٕه

 ٦ ٛ  ثىملُ  ٔتٕ ملٓ اهلل قبن  ُ ٖنتن  ثىملُ بضٍتؽت.  . ٔل٘  بٕ الدرداٞ ققملٞ دوغق وتوت عّٕدٓ  حدا،

 .5/186ٌٍٖتز. ابَ ا٧ ط   صد الغملبٛ: 
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 ٖنٕه:

 ٞٮ وَ حبٙ هلرٛ  ؽد ٞٮ ٥ٔ  قم س الغربا  . (1)وَ  ب٘ حبر ومل  ًتمَّس ارتقزا

الٍؿ ٔفٲذ ودٝ وعز ٛ اذتاٗي  بمل الدرداٞ بضٗملصاٛ  ثىاملُ   ماٜ الازمي واَ قٌٕاْ       

ٔاحدا، وَ انتنزبؽت إلْٗ قٌْٕ واَ  وازاٞ النقاملٚ وت لتاؿ  لاذلك قاملُ ٖادرك ـتملوامل، واملحبا          

رعاملد  داٟىمل ومل قملُ ٖنادً لاْ الٍؾاذ ٔا٫    عتىن  ثىملُ وَ ٌٕاٖمل جتملٓ  ب٘ حبر الغفملرٙ قٌْٕ

نبن بذلك   ٔ رؿتمل ٧ُ صٗملصٛ  ثىملُ ٥ تنبن بمللٍؾذ ٔتازٝ  ُ قان واَ ٖنادً     ِٕٔ مل ٖ

ٔٲ ِمل  لذلك قملٌس ٌتٗرٛ حبلك ِٕ الٍفا٘  لاا٘ ٖاإُ وثامل٥، لغاطٓ نتاَ       هلمل الٍؾذ ِٕ  د

ٖزٖد  ُ ٖنف فدٓ وّىمل قملٌس وٍشلتْ وَ الؾخملبٛ  لاَ ِذا ٥ قتٍعاْ واَ قإه اذتاق وت     

فمل، دقٗنامل، بأٌاْ ٥ ٖااذب  ٔقاملُ ٔاحادا، واَ       عخؾٗٛ  ب٘ حبر الغفاملرٙ حٍٗىامل ٔؽافْ ٔؽا    

 .وٕاد  اصزار الزصٕه ستىد

 :ْوالوح أب٘ ذز  ٔخمكت 

وَ و٦وذ عان  ب٘ حبر  ٔؽفملتْ ادتضىٗٛ حضم وامل  املٞ وت قتام ال ا اي إٌاْ قاملُ       

ٛ  (4)  ٔقٗن  مسز(3)   ضٗىمل،(2)آدومل،   وت (7)   فٗاف العملرفاؽت  (6)  ضتٗفامل، (5) قاث المخٗا

                                                            

 .9/332; اهلٗثى٘  زتىم الشٔاٟد: 5/197ابَ حٍبن  انتضٍد:  (1)

 . 348-4/346ابَ ادتٕسٙ  انتٍتٌتي:   (2)

 ..1/19الذِم  تذقزٚ اذتفملًت:  (3)

 . 257/ 8ابَ  ب٘ اذتدٖد  عز  الٍّ :  (4)

 ..1/19; الذِم  تذقزٚ اذتفملًت: 301/ 1ابَ ا٥ ط  اصد الغملبٛ:  (5)

 .109/ 7ابَ حرز  ا٫ؽملبٛ:  (6)

 .7/181ٖزاد بْ  فٛ ععز  ملرفْٗ. ٌٍٖتز. ابَ وٌٍتٕر  لضملُ العزب: (7)
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مله  بٕ ق٦بٛ  َ ر ن واَ با   املوز د ماس وضارد وٍاٜ  الحبا عاٗخ           ٔق(2()1)ًتّزٓ  ٍأ

 . (3)وعزٔ  آدً  مْٗ حمٛ قطزٙ  عز س  ٌْ  بملحبر بمللٍعس

ٔوااَ و٦وااذ  منااْ ٔ اإد الغااٗم  ٖٔاازٔٝ  ااَ  بااد اهلل بااَ وضااعٕد  قاامله: قاامله    

 :رصٕه

     وَ صزٵٓ  ُ ٌٍٖتز إؾت عابْٗ  ٗضاٜ اباَ وازٖي       منامل، ٔ مفامل،  مٌٍٗتاز إلا٘  با٘ حبر 

 . (4)اهلل  ٍْرف٘ 

ٔقذلك  ملٞ وت وضٍد ٖعنٕب بَ عٗبٛ وَ رٔاٖاٛ صامىٛ باَ ا٧قإ   ) ُ  بامل حبر قاملُ       

 . (5)ب٦ٖٕ،(

ٔإٌّامل   (6)ٔحبقز  فملُ بَ وضمي قمله حد ٍمل  بد اهلل الزٔو٘ قمله: )د مس  مٜ  ً بمق

حد تْ  ٌّمل د مس  مٜ  ب٘ حبر   أ طتْ ع٠ٗمل، وَ دقٗق ٔصٕٖق   رعمْ وت باز   ٕباْ    

 ٔقمله:

  ٕابك  مٜ اهلل.

                                                            

 . 8/257ابَ اب٘ اذتدٖد  عز  الٍّ : (1)

. 8/257ابَ اب٘ اذتدٖد  عز  الٍّ :ٖنمله  ١ٍ   ٍأ  إحبا  عز  قملِمْ  مٜ ًتّزٓ حدبمل. ٌٍٖتز.    (2)

ّٯز  ٔقٗن: وت العٮٍٮق. ٌٍٖتز. ابَ وٌٍتٕر  لضملُ العزب:   .1/50ٔقٗن ادت ٍ٭ُأ: و٭ٗ٭نٱ وت الٌتَّ

 .109/ 7; ابَ حرز  ا٥ؽملبٛ: 66/177ابَ  ضملقز  تملرٖخ دوغق:  (3)

 .9/332اهلٗثى٘  زتىم الشٔاٟد:   (4)

 .109/ 7ابَ حرز  ا٥ؽملبٛ:  (5)

 .498الاىمله: تذِٗم تّذٖم ٍّمل  بد اهلل بَ الشبط. ٌٍٖتز. ارتشر ٘   ٦ؽٛ رٔٝ   (6)
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  نمس هلمل: ٖمل  ً بمق  قٗف ر ٖس ٠ِٗٛ  ب٘ حبر؟

 .(2)عملحبمل،( (1) نمللس: ٖمل ب   ر ٖتْ ععثمل،

ٔانتعزٔ  وت المغٛ  ُ الز ن الغملحم ِإ انتا٤وَ ارتاملٟف واَ اهلل  ان ٔ ا٦ ٖٔبادٔ        

 .(3) مْٗ آ ملر قمٛ انتأقن ٔالتٍعي

بٗبٛ  ٍْ  ِٕٔ  اط وامل صإ    ٔانتتتبم هلذٓ الؾفملت رؿتمل تترمٜ وت ٌٌتزٓ  ازٚ مط 

   ْ إحب اعاا ك وت قااثط وااَ   ٌٕفااخْ وااَ تمااك الغخؾااٗٛ النٕٖااٛ ٔانت٤وٍااٛ بااملهلل ٔرصاإل

   الفتٕحملت ٔالغشٔات وت بداٖٛ البعثٛ الٍبٕٖٛ الغزٖفٛ.

 :ْغصٔات 

بىط تملرٖخ العزب قبن البعثٛ الٍبٕٖاٛ الغازٖفٛ ٔبعادِمل ٔمل ّٖاتي  ٗاملٚ الغخؾاٗملت       

ؾٗٛ  با٘ حبر ٔدٔرٓ وت الفتٕحاملت  لاذلك مل صتاد واَ تاملرٖخ       عخ الفذٚ وت التملرٖخ ٔوٍّمل

وغملرقملتْ وت الغشٔات إ٥ ادتشٞ الٗضط   لذا ٔفٲخٍمل وامل مت العثإر  مٗاْ واَ   ان إقىامله       

  بٍٗىامل حبقاز  بنٗاٛ    (4)الؾٕرٚ اذتنٗنٗٛ  َ عخؾٗتْ الفذٚ  عّد   بٕ حبر  ٕاوام انتغاملِد  

ٍد   ٧ٌْ حؽت  صمي ر م إؾت ب٦د قٕوْ  انت٤ر ؽت  ٌْ  مل ٖغّد بدرا، ٥ٔ  حدا، ٥ٔ ارت

 . (5) أقملً  ّٗمل  حتٜ وقس ِذٓ انتغملِد   ي قدً انتدٍٖٛ  مٜ رصٕه اهلل

                                                            

 .1/244انتغرب الز ظ. ٌٍٖتز  الفزاِٗدٙ  العؽت: (1)

 .212/ 66تملرٖخ دوغق:  ; ابَ  ضملقز 8/184ابَ  ب٘ عٗبٛ الإوت  انتؾٍف:  (2)

 1/485ابَ وٌٍتٕر  لضملُ العزب: (3)

 .31: ابَ حبملُ  وغملِط  مىملٞ ا٥وؾملر (4)

 .301/ 1; ابَ ا٥ ط  اصد الغملبٛ: 253ابَ قتٗبٛ الدٍٖٕرٙ  انتعملر :  (5)
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 وعسكٛ بدز: .1

. ٔمزفْ وَ ِذا ا٫ذتمل  وَ (2)  قٌْٕ مل ٖغّد بدرا،(1)حبقز  ُ  ىزا،  ذتنْ وم النزاٞ

  ِمل ز إؾت انتدٍٖٛ.   ن اذتؾٕه  مٜ العطملٞ  ا  ا مل بفقمْ  ٧ٌْٔ مل ٖاَ ٖٕوّمل قد

 فتح بٗت املكدس: .2

 .(3)قد عّد  تذ بٗس انتندظ وم  ىز

 غصٔٚ حٍني: .3

 قملُ حملون راٖٛ مفملر ًٖٕ حٍؽت.

 غصٔٚ تبٕك: .4

وت الضااطٚ الٍبٕٖااٛ ٥بااَ إصااخمل  بضااٍد فااعٗف  ااَ بااَ وضااعٕد قاامله: قااملُ ٥ ٖااشاه    

َ  ْٗ  اط  ٖتخمف الز ن وت تبٕك  ٗنٕلُٕ ٖمل رصٕه اهلل ختمف  ٦ُ  ٗنٕه د ٕٓ  لُ ٖا

 ضٗمخنْ اهلل باي ٔإُ ٖااَ ماط حبلاك  ناد  راحااي اهلل وٍاْ   تمإً  بإ حبر  ماٜ بعاطٓ           

ذا  أبطأ  مْٗ  أ ذ وتمل ْ  مٜ ًتّزٓ  ي  زج وملعٗمل،   ٌٍتز ٌملًتز وَ انتضمىؽت  نمله إُ ِا 

 رصٕه اهللالز ن قتغ٘  مٜ الطزٖق   نمله 

قَ  بمل حبر 

 ٔاهلل  بٕ حبر. ٕا ٖمل رصٕه اهلل ِٕ مىمل تأومس النًٕ قملل

 . (4)ٖزحي اهلل  بمل حبر ٖعٗػ ٔحدٓ  ٔقتٕت ٔحدٓ  ٔعتغز ٔحد  :ٓ نمله

                                                            

 .1/19الذِم  تذقزٚ اذتفملًت:  (1)

 .1/19الذِم  تذقزٚ اذتفملًت:  (2)

 . 48/ 2الذِم  صط   ٦ً الٍب٦ٞ: (3)

 .109/ 7ابَ حرز  ا٥ؽملبٛ:  (4)
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 أبٕ ذز يف وصس: .5

. ٔقاذلك وامل  املٞ وت    (1) َ ستىد باَ قعام  ُ  بامل حبر )د ان وؾاز ٔا اتىت بّامل دارا،(       

قتملب اهلٗثى٘   َ ٖشٖد باَ  با٘ حبٗام )ٔقاملُ  بإ حبر هتاَ عاّد الفاتذ وام  ىازٔ باَ            

 .(2)العملـ(

ٍت  مٜ الزٔاٖاٛ ا٧ اطٚ  ُ اهلٗثىا٘ ٖاذقزِمل ٖٔنإه  ُ الطرباٌا٘ ٖاذقزِمل لااَ         انت٦ح

إصٍملدِمل وٍنطم  ِٔذا ا٥ٌنطمل  وت الزٔاٖٛ ٧ُ التاملرٖخ اِاتي بمللضامطٛ بٍٗىامل  بإ حبر قاملُ       

 وَ انتعملرفؽت هلمل.

 فتح الصاً: .6

عملرك  بٕ حبر الغفملرٙ وت  اتذ الغاملً واَ  ٔلاْ  ٔقاملُ لاْ احا اً وت ٌفإظ ادتٍإد           

ٕحب  مٜ قملدٚ  ٗػ الفاتذ  ِٔإ وامل حتازـ وؾاملدر الضامطٛ ٔاذتااملً  ماٜ إ فملٟاْ.          ٌٔف

 ىىمل حبقز  َ ِٕدٚ بَ  مٗفٛ  بلصٍملدٓ   َ  ب٘  مللٗٛ قمله: )مشا ٖشٖاد باَ  با٘ صافٗملُ     

بمللٍملظ ِٕٔ  وط  مٜ الغملً   غٍىٕا ٔقضىٕا الغٍملٟي   ٕقعس  ملرٖٛ وت صّي ر ن واَ  

ملٌتش ّاامل وااَ الز اان  ٔقااملُ  باإ حبر ٖٕو٠ااذ   انتضاامىؽت ٔقملٌااس كتٗمااٛ   ااذقزت لٗشٖااد    

بمللغملً   أتملٓ الز ن  غاامل إلٗاْ ٔاصاتعملُ باْ  ماٜ ٖشٖاد لاطد ادتملرٖاٛ إلٗاْ   املٌطمق إلٗاْ            

وعْ  ٔصألْ حبلك  تماأ  مْٗ   نمله لْ  بٕ حبر:  ومل ٔاهلل لا٠َ  عماس حبلاك  لناد مسعاس      

مخناْ ٖشٖاد   ٖنٕه: إُ  ٔه وَ ٖبده صٍّ ر ن وَ ب   وٗاٛ   اي قاملً       رصٕه اهلل

 . (3) نمله لْ:  حبقزك اهلل  ش ٔ ن  ٌمل حبلك الز ن؟ قمله: ٥.  زد  مْٗ ادتملرٖٛ(

                                                            

 .9/332اهلٗثى٘  زتىم الشٔاٟد:  (1)

 .9/332ىم الشٔاٟد: اهلٗثى٘  زت (2)

; الذِم  صط 65/250.ابَ  ضملقز  تملرٖخ دوغق:2/156النملف٘ ٌعىملُ انتغزب٘  عز  ا٧ بملر:  (3)

 .1/329  ٦ً الٍب٦ٞ: 
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 :ٛٗصفاتْ الصخص 

 :األوس باملعسٔف 

 وزٓ بملنتعزٔ  ٌّْٔٗ  َ انتٍاز  حٗث ببق الدصتٕر ا٫ص٦و٘ ادتدٖاد ٔ اق وامل  املٞ     

 وت النزآُ الازٖي  لذا قملُ ٖتمٕ قٕلْ تعملؾت:

ٍَُّأ ٌْ ٍِْنُن  ِْ ًَُأًَىِ رَل        ًَْىَرُن َُْنَنرِش  ِِ اْى َُ َعر ٌْ َّْنَير ًَ ََْعُشًِو  َُ ِتراْى ٍُُشً َّرْم ًَ ْْرِش  َُ ِإَىَ اْىَخ َّْذُعٌ ٌح 

َُ َُْفِيُذٌ ٌُ اْى  .(1)ُى

 ٖٔعىن بّمل ل٦ٗ، ٌّٔملرا،  دُٔ  ُ تأ ذٓ وت الم ْ لٕوٛ ٥ٟي  ٔ  غٗٛ ادتبملبزٚ ٔالٌتملنتؽت.

وٗٛ  ٔكتمل ملت وَ الاذَٖ  ماد    ٛ  ثىملُ انتمللٗٛ  ٔب   ٔقد ٖإُ صبم حبلك صٗملص

 مّٗي  ثىاملُ واَ  وإاه بٗإت وامله انتضامىؽت بادُٔ حضاملب   وثامله  باد الازلتَ باَ             

 ٕ   ٔبمخٛ  ٔالاشبط  ٔاذتااي  ٔوازٔاُ  ٔاباَ  با٘ صاز  ٔ فازابّي  ٔت٦ ام         

 ٥ٔتْ وَ ب   وٗٛ  ٔب  العملـ بأوٕاه انتضمىؽت دُٔ ر ملٖٛ قتملب الم ْ ٔصٍَ رصٕلْ.

  :ٛأّو 

ز ؽفملتْ  ٌْ  وٛ لمٍملظ  ِٔذٓ الؾفٛ قد ـتثمس وت عاخؿ ا٧ٌبٗاملٞ ٔا٧ٔلٗاملٞ    وَ  عّ

 :الؾملذتؽت   أبٕ حبر ٔاحد هتَ لتن ِذٓ الؾفٛ  رؿتمل نتٍشلتْ  قمله الزصٕه ستىد

  ٛإُ  باامل حبر ٖأقاان ٔحاادٓ ٖٔغاازب ٔحاادٓ ٔقتاإت ٔحاادٓ  ٖٔبعثااْ الاازب ٖاإً النٗملواا

 .(2)ٔحدٓ

                                                            

 .104آه  ىزاُ:  (1)

 .4/305الضىعملٌ٘  ا٧ٌضملب:  (2)
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  حٍٗىمل ٔؽف بأٌْ  وٛ لمٍملظ. إبزاِٗئٍِمل ٔؽف دقٗقٮ ٔ ُ حمللْ حمله الزصٕه 

 :الصاِد 

 وَ انتٗشات انتّىٛ وت عخؾٗٛ  ب٘ حبر الغفملرٙ  ٌْ قملُ ساِدا، هلل   عاَ رصإه اهلل  

  ٌْ قمله:

 ٜبَ وزٖي  مٌٍٗتز إؾت سِد  ب٘ حبر الغفملرٙوَ  راد  ُ ٌٍٖتز إؾت سِد  ٗض(1) . 

ّاز نتغاملقمّمل ٔ حادا ّمل     ٔلاَ سِد  با٘ حبر ِاذا مل ٖااَ  شٔ امل،  اَ الادٌٗمل ٔإدارٚ ًت      

ٔإفتمل قملُ وٕقفمل، ٌقمللٗمل، ٖز   ؽملحبْ ا٥ٌغىملظ وت انتماذات ٔالا    ٔوت الٕقاس ٌفضاْ     

ٖامل ذ فد الذَٖ صمإا ِذا الضبٗن   أبٕ حبر قملُ ٤ٖوَ بأُ لْ وت  وٕاه اجملتىام حنٕقامل،   

          ْ  وثن وامل ل٪ ازَٖ  ٔ ُ اصات٠ثملر ا٩ ازَٖ بّاذٓ ا٧وإاه ٥ ٖعا  ا تؾملؽاّي بّامل دٌٔا

   ٛ  خد ااْ  ااَ تضااملبق  ؽااخملبْ وت حٗااملسٚ    (2)ٔحتااٜ وت وٍفااملٓ  ٔ ااد  مٗااْ صاامىٛ بااَ ٌبملتاا

 ا٧وٕاه  ٔتٍىٗٛ الثزٔات  ٔقمله لْ:

 إُ  ؽخملبك قبمٍمل  قثز الٍملظ ومل٥؟

 .(3) نمله لْ  بٕ حبر:  ومل إٌّي لٗط هلي وت ومله اهلل حق إ٥ ٔل٘ وثمْ

قاٛ بمللادٌٗمل ٔوبملِرّامل  ٔإفتامل      ّٕ مل ٖاَ ساِدا، سِد ا٫ٌضملُ الذٙ ٥ ٖزٝ لٍفضْ  ٦

                                                            

صتٗعملب: ; ابَ  بد الرب  ا301٥/ 1; ابَ ا٥ ط   صد الغملبٛ: 4/305الضىعملٌ٘  ا٧ٌضملب:  (1)

1/256. 

صمىٛ بَ ٌبملتْ اذتملر ٘  ٖزٔٝ  َ  ب٘ حبر  رٔٝ  ٍْ:  ملؽي بَ قمٗم  ٔقٗن ِٕ الذٙ ٖنمله لْ صمىٛ  (2)

 .318/ 4بَ ٌعملوٛ. ٌٍٖتز. ابَ حبملُ الثنملت:

 .57/ 3ا٧وؽت    ٗملُ الغٗعٛ:  (3)
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قملُ ساِدا، سِد انتٍملفن فد احتٕاٞ ِذٓ انتبملِ  نتماملتْ ٔقدراتْ ٔتطٕٖعّمل نتشاٖملٓ الثٕرٖاٛ  

 .  (1)الّ اقتضبّمل وَ قبن ٔوَ بعد بعثٛ الزصٕه

 قٕلْ: ٔهتمل قمللْ  بٕ حبر  َ الشِد ٌن٦،  َ رصٕه اهلل

 َالدٌٗمل ق٠ّٗتْ ًٖٕ تزقتْ  ّٗملإُ  قزباي و  زتمضمل، ًٖٕ النٗملوٛ وَ  زج و(2). 

ٔوَ د٥ٟن سِدٓ ر   انتامله  ِٔإ سٍٖاٛ اذتٗاملٚ الادٌٗمل باٍؿ النازآُ الاازٖي وت قٕلاْ          

 تعملؾت:

ٍَ ْْشٌ َأ ًََخ ٌَاتًا  ْْشٌ ِعْنَذ َستَِّل َث َْاُخ اىصَّاِىَذاُخ َخ ًَاْىَثاِق َْا  ّْ َْاِج اىذُّ َُ ِصَّنُح اْىَذ ًَاْىَثُنٌ ََاُه   .(3)يًااْى

حبقزت رٔاٖٛ  َ ستىد بَ صطَٖ  ٌْ قامله: )بٲماغ اذتاملرث٭ ر انٱ قاملُ بمللغاملً واَ         ند 

قزٖػ  ُ  بمل حبر قملُ بْ  ٕس  بعث إلْٗ بث٦مثملٟٛ دٍٖملر  نمله ومل ٔ د  بد اهلل وَ ِٕ  ِإُ  

 ٖنٕه:  مْٗ و ؟ مسعس رصٕه اهلل

           وَ صأه ٔلاْ  ربعإُ  ناد  ذتاف  ٧ٔبا٘ حبر  ربعإُ درِىامل،  ٔ ربعإُ عاملٚ ٔوامل

 . (4)ٍملُِ

إُ  بمل حبر الغفملرٙ قملُ ٖتملبم صٗملصٛ وعملٖٔٛ وت الغملً بدقاٛ لبٗاملُ وادٝ حازـ ا٧ اط      

 مٜ وؾمخٛ ا٫ص٦ً ٔانتضمىؽت  لذا حٍٗىمل  راد وعملٖٔٛ الاٗد بْ ٧ ن انتازٔٓ لْ ٔ وملً 

                                                            

 .57/ 3ا٧وؽت    ٗملُ الغٗعٛ:  (1)

 .66/202ابَ  ضملقز  تملرٖخ دوغق: (2)

 . 46ف:الاّ (3)

 .9/332; اهلٗثى٘  زتىم الشٔاٟد: 150/ 2الطرباٌ٘  انتعري الابط:   (4)
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  ٔهتاامل حبقااز وت حبلااك: )قااملُ  باإ حبر ٍٖاااز  مااٜ وعملٖٔااٛ  عااٗملٞ   (1)الز ٗااٛ  رصاان لااْ انتاامله 

إلٗااْ وعملٖٔااٛ ٖٕواامل،  ٦مثملٟااٛ دٍٖااملر   ناامله  باإ حبر لزصاإلْ: إُ قملٌااس وااَ   ٖفعمااّمل   بعااث

 طملٟ٘ الذٙ حزوتىٌْٕٗ  ملو٘ ِذا  قبمّمل  ٔإُ قملٌس ؽمٛ  ٦ حمل اٛ لا٘  ّٗامل  ٔردِامل     

 . (2) مْٗ(

ٖٔبدٔ  ُ وعملٖٔٛ حٍٗىمل تقملٖق واَ صٗملصاٛ  با٘ حبر الغفاملرٙ فادٓ وت الغاملً  دتاأ إؾت        

إٌْ ٖعمي قٗف قملُ ٔفعْ ا٥قتؾملدٙ   اأراد قضام    صمٕب  دٖد وت تعملومْ  ٥صٗىمل ٔ

ٔدٓٲ وَ  ّٛ  ٔوَ  ّٛ   ازٝ  راد  ُ ٖعطٗاْ ِاداٖمل ٔ وإاه واَ   ان  ُ ٍّٖا٘ ق٦واْ         

انتتااازر فاادٓ بمللغااملً  سٖااملدٚ  مااٜ  ٌااْ  راد إ طااملٞ  ااازٚ لمفناازاٞ وااَ  ِاان الغااملً  بأٌااْ  

صاتْ جتاملٓ واَ    عخؾٗٛ وملدٖٛ ٥ عتم إ٥ ٌفضْ  ِٔاذا الاٗاد واَ وعملٖٔاٛ وعازٔ  وت صٗمل     

ظتدِي   داٞٓ. لذلك حملٔه إرصمله ا٧وٕاه إلْٗ  وتؾٕرا، إٌْ ٖضتطٗم  زقاْ  ٌٔضا٘  ٔ   

تٍملصٜ  ٌْ قملُ عتملرب ا٥مٍٗملٞ وَ   ن الفنزاٞ  وم العماي  ُ وعملٖٔاٛ حزواْ واَ  طملٟاْ      

بٗمااٛ حبلااك العااملً  ِٔاإ واامل   ؾااذ  ٍااْ  باإ حبر وت قٕلااْ: )إُ قملٌااس وااَ  طااملٟ٘ الااذٙ   

 .(3) قبمّمل( حزوتىٌْٕٗ  ملو٘ ِذا

 لُ ا    وعملٖٔٛ لْ بذلك   ىعملٖٔٛ إحبُ ٥ ٖتفقن  مْٗ  ٥ٔ عتضَ بّذا انتمله إلٗاْ    

بن ِٕ ٖأقن حنْ  ٌٖٔتمىْ. ٔإُ قملُ ٖعطْٗ إٖاملٓ ؽامٛ ٖضاترمم رفاملٓ بّامل  ٖٔازبذ ستبتاْ        

٥ٔٔٞٓ   ذلك وز ٕم  ٧ُ ٥ٔٞٓ ٔستبتْ ٔرفملٓ ٥ تٍمله بملنتمله  بن بلر مل  اذتنإ  إؾت  

   ٔالاف  َ شتمللفٛ  حاملً الغز  الغزٖف  ٔالعىن ؿتمل ٖزف٘ اهلل تعملؾت. ؽخملبّمل

                                                            

 214ابٕ ٦ِه العضازٙ  الفزٔ  المغٕٖٛ:  (1)

 .55/ 3; ابَ  ب٘ اذتدٖد  عز  الٍّ : 4/294الغزٖف انتزتقٜ  الغملوت وت ا٫وملوٛ:   (2)

 .55/ 3ٖد  عز  الٍّ : ; ابَ  ب٘ اذتد4/294الغزٖف انتزتقٜ  الغملوت وت ا٫وملوٛ:  (3)
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 :الصادق 

وَ الؾفملت انتّىٛ وت عخؾٗٛ الؾخملب٘ ادتمٗن  ب٘ حبر الغفملرٙ ِٕ الؾملد   ٔالاّ  

 ٙ  ٛ( ؽاد  المّرا  )  ِٔا٘  مل ٖغ ك وعْ  ّٗمل  حد وَ  ؽخملبْ بغاّملدٚ الزصإه  

 ٙ اذتز  ٔ قثز الٍملظ  از ٚ وت إ ا٦ُ وامل ٖعتناد      ٌْ  قثز ا٧لضٍٛ ؽدقمل، وت التعبط  َ الز

 حنمل،  ٔ ُ لضملٌْ قملُ  قثز وٍملبز العؾز تعبطا،  َ اذتنملٟق الّ عّدِمل. 

٧ب٘ حبر بّذٓ انتٗشٚ ٔحبلك ا٥وتٗملس   لٌّمل قد  املٞت وت حدٖثاْ     ومل عّملدٚ الزصٕه

 :الذٙ ٖنٕه  ْٗ

،ٛ ٞٮ  ؽد ٭ هلر ٞٮ ٥ٔ  قمَّسٳ الغربا  . (1)وَ  ب٘ حبر ومل  ًت مس ارتقزا

ٔلنااد اعااتّز  وااز ِااذا اذتاادٖث حتااٜ  ؽاابذ وااَ الؾاافملت الغااملٟعٛ ٧باا٘ حبر وت قتاام 

ٛ  )الطبنملت ارتملؽاٛ بمللؾاخملبٛ ٔاثاد ؽت: ؽافٛ        ِٔإ ٔؽاف مل ٖطماق    (ؽاد  المّرا

 .  مٜ  حد مطٓ وَ ؽخملبٛ رصٕه اهلل

ذا  مللتأقٗد  مٜ ؽد  هلرٛ الز ن  ِإ الاٗنؽت بأٌاْ  ؽاد   ِان سوملٌاْ هلراٛ  ِٔا        

لٍٗان وٍاْ    ابدٔرٓ ٖنطم الطزٖق  ماٜ واَ عتاملٔه واَ بعا   مىاملٞ ادتاز  ٔالتعادٖن وت         

ٕٲرٔٓ  داٚ لبع  وَ  صامي واَ الّٗإد  د عإا باْ نتٍملٟٔاٛ        ٔالتغاٗك وت إٌؾمل ْ  ٍدومل ؽ

ُ ِاذٓ الؾافٛ واَ ؽافملت  با٘ حبر      ٔوعملٖٔٛ بَ  ب٘ صفٗملُ  ٔوَ  ي  ل  ثىملُ بَ  فملُ 

ملحث ٔالدارظ ٔالنملر٢   ٍد التعزم ٧حداث حبلك ٥بد ٔ ُ تٌتن حملفزٚ وت حبَِ الب

 الؾزا  الذٙ قملً بٍْٗ ٔبؽت  ّملس الدٔلٛ ٔا٧مٍٗملٞ آٌذاك.

                                                            

 .2/163ابَ حٍبن  انتضٍد: (1)
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  قزٖبامل،  ِٔذٓ الؾفٛ الّ ٖتىٗش بّامل  بإ حبر قاد  عماس الز ان   اطا،  ٍاد الزصإه        

ٖبتاد٢  بامل حبر إحبا حقاز      وٍْ  ٔهتمل ٌنان  اَ  با٘ الادرداٞ  قامله: )قاملُ رصإه اهلل        

 .  ٙ  ُ وٍشلٛ الز ن قملٌس قبطٚ لدٝ الزصٕه (1)ا مملب(ٖٔتفندٓ إحب

قملُ عدٖد اذتزـ  مٜ  ُ ظتاد  بامل حبر داٟىامل، وت انتااملُ انتزمإب لؾافٕٚ        إُ الزصٕه

الؾخملبٛ ٔ طٚ انتضمىؽت  ٔلند حدث  ُ اٌتغز ٔعمل  ختمف الٍملظ  َ ارتزٔج لمنتمله وام  

  باملر انتاتخمفؽت  اَ     لزصٕهالزصٕه وت مشٔٚ تبٕك  ٔ  ذ بع  الؾخملبٛ ٍٖنمُٕ إؾت ا

 :ا٥صتعداد لمنتمله   ٗنٕلُٕ: )ٖمل رصٕه اهلل: ختمف  ٦ُ..  ٗنٕه هلي

ٍْمط حبلك  ند  راحاي اهلل و َ ُ ٖا ْ اهلل باي  ٔإ ْ  ط  ضٗمخن ٗ  َ ُ ٖا  .(2)د ٕٓ..  ل

 ااذِم ِااذا اذتاااي وعٗااملرا، قتٗااش ارتااملر ؽت إؾت النتاامله  ااَ النمل اادَٖ  ٍااْ دُٔ  ااذر    

 ونبٕه. 

وت ٌفط ِذٓ المخٌتملت قملُ  بٕ حبر قد اصتبطأ بعطٓ قد   ذ وتمل ْ  مٜ ًتّزٓ  ٔتبم ٔ

 ٌٍتز ٌملًتز وَ انتضامىؽت   نامله: إُ ِاذا الز ان     ) وغٗمل،  مٜ ا٥قداً.  ٗػ الزصٕه

 :قتغ٘  مٜ الطزٖق   نمله رصٕه اهلل

قَ  بمل حبر(3)  . 

ا: ٖامل رصإه اهلل   مللٕٖٔاىن ابَ وضعٕد رٔاٖٛ اذتدٖث  ٗنٕه: ) مىمل تأومس النًٕ  قا 

 زحمل، عدٖدا، بتخنٗاق  وٍٗتاْ وت  ُ ٖاإُ  بإ حبر وت       فز  رصٕه اهلل ِٕ ٔاهلل  بٕ حبر 

                                                            

 .187/ 66ابَ  ضملقز  تملرٖخ دوغق: (1)

 .2/1000الٕاقدٙ  انتغملسٙ:  (2)

 .195ابَ قتٗبٛ  انتعملر : (3)
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 واملٌْ الطبٗع٘ بؽت الذَٖ  عن اهلل  ّٗي  طا،  أذتنّي جبٗػ الذاِبؽت لمنتمله  ٔقمله:

ٖٓزحي اهلل  بمل حبر  ٖعٗػ ٔحدٓ ٔقتٕت ٔحدٓ.. ٔعتغز ٔحد(1). 

ؿتندً  ب٘ حبر؟ ِان  ٌاْ عتباْ ٔ راد بٗاملُ وٍشلتاْ  واملً          الزصٕهالض٤اه ِٕ نتملحبا  ز

الؾخملبٛ؟  ً  راد بٗملُ ؽد  وٕ دٓ؟  ٔ إقتملٌْ نتَ وت ٌفضْ عاك  وت إصا٦وْ قٌٕاْ وٕالٗامل     

 ٩ه بٗس الٍبٕٚ؟

 (2)ٌعي إٌْ قملُ وَ الؾملدقؽت بد٥لٛ ومل  ملٞ وت إحدٝ الزٔاٖملت   َ  عمبٛ باَ اذتااي  

 قمله: قمله  إُ  مٗمل،

ٖبق الًٕٗ  حد ٥ ٖبملل٘ وت اهلل لٕوٛ ٥ٟي مط  ب٘ حبر ٥ٔ ٌفض٘   ي فازب بٗادٓ    مل

 . (3) مٜ ؽدرٓ

ٔحبقااز الثنفاا٘ وت تملرغتااْ  ُ  باامل حبر  تااٜ بااؽت ٖاادٙ  ثىااملُ   ناامله: )ٖاامل قااذاب   ناامله  

: ومل ِٕ بااذاب   : ومل ِٕ باذاب  قمله: بمٜ ٔاهلل إٌْ لاذاب  قمله  م٘ م٘

: بن ال اب وت  ٗك ٖمل  ثىاملُ  قامله   مل  م٘  قمله  م٘قمله  ثىملُ: ال اب وت  ٗك ٖ

 ٖنٕه: : مسعس رصٕه اهلل م٘

ٞٮ  مٜ حبٙ هلرٛٴ  ؽد ٭ وَ  ب٘ حبر ٞٮ ٥ٔ  قم سٳ الغربا  .ومل  ًتم س ارتقزا

                                                            

 .195ابَ قتٗبٛ  انتعملر :; 2/1000الٕاقدٙ  انتغملسٙ:  (1)

ملب  عّد  ٗرب ٔصاَ الإ ٛ ٖزٔٝ ِٕٔ م٦ً ع  عمبٛ بَ اذتاي المٗث٘  صزٓ  ؽخملب رصٕه اهلل  (2)

 .47/ 3 ٍْ مسملك بَ حزب. ٌٍٖتز  ابَ حبملُ  الثنملت: 

 .3/412الذِم  تملرٖخ ا٫ص٦ً: ; 99/194ابَ  ضملقز  تملرٖخ دوغق:  (3)
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قمله:  ومل ٔاهلل  مٜ حبلاك ٧صاٗٲزٌْ  قامله  بإ حبر:  وامل ٔاهلل لناد حاد    مٗما٘  مٗاْ          

 .(1)ٖزٚ العزب(الؾ٦ٚ ٔالض٦ً:  ٌاي ختز ٌٕ٘ وَ  ش

ٔقذلك قملُ  ثىملُ ّٖتي بللؾمل  تّىاٛ الااذب باأب٘ حبر  رماي إ باملرِي إٖاملٓ بنإه        

وت حنْ ٔتأقٗدٓ  مٜ ؽدقْ   ّن قملُ  ثىملُ ٖضعٜ ٫صانمليت ِاذٓ الامىاٛ     الزصٕه 

  الاّ تاد ٕ    َ ا٥ تبملر ٔنتملحبا ِٔان ٖناملظ الإح٘ ا٫هلا٘  ماٜ لضاملُ رصإه اهلل       

ٔ ماٜ لضاملُ    ٧بزار ٔا٧ ٗملر؟  اي  ُ الزصإه الاازٖي   ا٧ِٕاٞ ٫ب٦قّمل ٔإلؾملقّمل بمل

 :  قمله: قمله الزصٕها٫وملً  م٘

ٛبٕ حبر ؽدٲٖق ِذٓ ا٧و (2) . 

  :العابد 

ظتم  مٜ ا٫ٌضاملُ التفااز وت وماإت اهلل  ٔوت  ٌتىتاْ وت  مناْ  ٔوٌتاملِز قدرتاْ         

ْ  ٖٔشقا٘  س بّمل  نٗدتا ٔوت عدٚ بطغْ ٔقٕٚ صمطملٌْ   ٗؾخذ بذلك وعز تْ بملهلل  ٖٔثبٲ

 ىمااْ  ٥ٔ ظتاإس لااْ  ُ ٖفاااز وت حبات اهلل   اامللتفاز وت حبلااك ٥ ٖشٖاادٓ إ٥ حااطٚ ٔتّٗاامل    

ٔقٗف عتٗىت الفاز انتتٍاملِ٘ اثادٔد وت ٔ إدٓ ٔوت بملقتاْ ٔوت  بعاملدٓ  ؿتٕ إد تضاتخٗن        

 : مْٗ الٍّملٖملت وت قن  ّٛ وَ قىمللْ   عَ  ب٘  عفز

 ُ  تٌٍتااازٔا إؾت  ٌتىتاااْ  اااملٌٌتزٔا إؾت  ٌتاااي إٖاااملقي ٔالتفااااز وت اهلل ٔلااااَ إحبا  ردمت

                                                            

 .265تنزٖم انتعملر :  (1)

 .70/ 2الؾدٔ    ُٕٗ   بملر الزفمل:  (2)
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 .(1) منْ

 :ٔ َ  ب٘  بد اهلل

وَ ٌٌتز وت اهلل قٗف ِٕ  ِمك(2). 

بث٦ث صٍؽت  ٔبملٖم الزصإه  ماٜ    قملُ  بٕ حبر ٖعبد اهلل تعملؾت قبن وبعث الزصٕه 

 . (3) ُ ٥ تأ ذٓ وت اهلل لٕوٛ ٥ٟي ٔ مٜ  ُ ٖنٕه اذتق ٔإُ قملُ وزا

فملرٙ جبضدٓ ٔرٔحْ  َ انتدٍٖٛ إؾت الزباذٚ باأوز  ثىاملُ  قاملُ     ٔحٍٗىمل ٌف٘  بٕ حبر الغ 

 ٔه  ىن لْ بعد ٌشٔلْ ِٕ بٍملٞ انتضرد  ٔإقملً الؾ٦ٚ  ٔقاذلك مل ٖاٍط٭  واز الؾادقٛ      

 . (4) عؽت  مّٗمل ر ٦، وَ  ِمّمل

  ربٌمل إبزاِٗي بَ ستىد ٔإمسمل ٗن بَ  بٗد اهلل ٔ بٕ  عفز باَ الضاىؽت بلصاٍملدِي إؾت    

ٙ قمله حد ٍمل ستىٕد بَ  ٦ُٗ حد ٍمل ابَ فتط  َ ا٧ ىاػ  اَ  ثىاملُ     بٜ  ٗضٜ ال وذ

 اَ  باد اهلل باَ  ىاز     الاد٣ل٘  ابَ  ىط ِٕ  بٕ الٗنٌتملُ  َ  ب٘ حزب  َ  با٘ ا٧صإد   

 ٖنٕه: قمله: مسعس رصٕه اهلل

ٞٮ ٥ٔ  قم س الغرباٞ ُ ؽد ٭ وَ  ب٘ حبر  .(5)ومل  ًتم س ارتقزا

                                                            

 .93/ 1الامٗ   الاملوت:  (1)

 .2/237الربق٘  اثملصَ:   (2)

 .301/ 1ابَ ا٥ ط  اصد الغملبٛ:  (3)

 .3/17ابَ ا٧ ط  الاملون: (4)

. ٖٕ د اذتدٖث  ٖقمل، بزٔاٖٛ 1/256; ابَ  بد الرب  ا٥صتٗعملب: 301/ 1ابَ ا٥ ط   صد الغملبٛ:  (5)

  ب٘ الدرداٞ  لاٍٍمل بٍٗملٓ حضم رٔاٖٛ  بٕ ِزٖزٚ نتٍشلتْ العمىٗٛ.  
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  :العاده 

التعملون لٗط وم ا٫ٌضملُ بن وم اذتٗإاُ وامل  املٞ حبقازٓ  اَ       هتمل حبقز وت بٗملُ  دالتْ وت

 ب٘ إصخمل   َ  ضز بَ اذتضَ  قمله: )قملُ  طملٞ  با٘ حبر  ربعاٛ آ٥    ااملُ ٖغا ٙ     

 .  (1) غزَٖ  زصمل  طتبطّمل  ىؿ   املُ عتىن  مٜ  غز  ملومل، ٔ غز  ملومل،(

  :العامل 

  ٚ    ّإ ٖؾاف حمللتاْ    ٧ٔب٘ حبر ر٣ٖمل  ٔ نن  ٌٌٔتزٚ عملومٛ ٔوتاملومٛ لماإُ ٔاذتٗامل

  قملُ و٦سوامل، لاْ وٍاذ ذتاق باْ      الفازٖٛ بعد  ُ اقتضم ومل اقتضم وَ ؽخبٛ الزصٕه 

ٔوامل عتازك    تزقٍامل ستىاد   ) وت انتدٍٖٛ  ٔهتمل حبقز  َ  عٗملال وَ التٗي قمللٕا قامله  بإ حبر:  

. لاَ قثط وَ قتم التاملرٖخ ٔال ا اي مل   (2)ْ وت الضىملٞ ا٥  حبقزٌمل وٍْ  مىمل(بملٟز  ٍملحٗ

ف ِذا العململ الابط  بضبم  ُ التملرٖخ انتدُٔ ِٕ تملرٖخ انتمإك ٔاذتااملً  ٔبطبٗعاٛ    تٍؾ

ا٧وز ٖاإُ التادَٖٔ بلعازا  الضامطٛ اذتملقىاٛ ٔا٥وازاٞ ٔالضا٦بؽت ٔقاملدتّي  بغاان          

وبملعااز   ااملِتىٕا بتااملرغتّي ٔ  طاإا الٍاإر  ٔبااأر ؿ ا٧عااٗملٞ وت  واإرِي ٔومااذاتّي   

 لفنّٗٛ العمىٗٛ  ٔوٍّمل عخؾٗٛ  ب٘ حبر الذٙ قٗنٔلاٍّي مل ّٖتىٕا ببع  الغخؾٗملت ا

 .(3)ٌْ قملُ ٖٕاسٙ ابَ وضعٕد وت العمي ٔالفقن َ  مىْ بأ

   ٘    اَ  بإ إصاخمل  الضابٗع٘   اَ ِامل١ٌ باَ        ٔهتمل قٗن  نْ وَ قبان ا٫واملً  ما

 ِمل١ٌ  مسم  مٗمل، ٖنٕه:

                                                            

 .66/209ابَ  ضملقز  تملرٖخ دوغق: (1)

 . 153/ 5ابَ حٍبن  انتضٍد: (2)

 .109/ 7ابَ حرز  ا٫ؽملبٛ:  (3)
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 بٕ حبر ٔ ملٞ وم٘ٞٮ  مىمل،   ي ٔقٜ  مْٗ   مي غتزج وٍْ ع٘ٞ حتٜ قب (1). 

متأقٗد  مٜ  ِىٗٛ العمي ٔوٍشلتْ وت  نن   ب٘ حبر الغفملرٙ ٔعخؾٗتْ  ٔلاٗط وثمىامل   ل

ٌضاام إلٗااْ وت حاادٖث  ااَ صااململ بااَ  باا٘ صااململ ادتٗغااملٌ٘   ااَ  بٗااْ   ااَ  باا٘ حبر   ُ  

 قمله: الزصٕه ستىد

     ٖمل  بمل حبر إٌ٘  راك فعٗفمل،  ٔإٌ٘  حم لك ومل  حم لٍفض٘  ٥ تاأوزُ  ماٜ ا اٍؽت

 . ٥ٔ(2) تٕلؽتٲ ومله ٖتٗي

 ملر الاٗد بغخؾٗٛ  ب٘ حبر الغفملرٙ  الذٙ قملُ انت٤وَ اثامل ٍت  ِذا اذتدٖث تبدٔ وٍْ آ

 مٜ ومله اهلل  ٔاثملرب لمخملر ؽت  َ صٍتْ.  ملذتدٖث ستىٕه  مٜ فعف الز ٙ   لٌاْ  

لٕ ٔلا٘ وامله ٖتاٗي  ٧ٌفناْ قماْ وت صابٗن ارتاط  دُٔ  ُ ٖا ك الٗتاٗي  ناطا،   لٌاْ قاملُ ٥             

 ٍندَٖ.ٖضترٗش اد ملر ال

 :اللسٖي 

الازً وَ الؾافملت انتّىاٛ وت الغخؾاٗٛ العزبٗاٛ  الاّ ٥ قتااَ جتملِماّمل وت قاثط واَ          

الغخؾٗملت  ٔوٍّمل عخؾٗٛ الؾخملب٘  ب٘ حبر الغفملرٙ  الذٙ قملُ قزقتامل، لقإٗ ْ ِٔإ    

 وت   ز ذتٌتملت  ىزٓ   ذقز  ٌْ نتمل حقزتْ الٕ ملٚ قمللس لْ ابٍتْ:

 تغمب   مٗك الضبمل . )إٌ٘ ٔحدٙ وت ِذا انتٕفم  ٔ  مل   ُ

  نمله: ق٦ إٌْ صٗخقزٌ٘ ٌفز و٤وٍُٕ   ملٌٌتزٙ  تزَٖ  حدا،؟

                                                            

 .109/ 7; ابَ حرز  ا٫ؽملبٛ: 409-408/ 3الذِم  تملرٖخ ا٫ص٦ً:  (1)

 .12/375; ابَ حبملُ  ؽخٗذ: 6/256الٍضملٟ٘  الضٍَ: (2)
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  نمللس: ومل  رٝ  حدا،.

 قمله: ومل حقز الٕقس   ي قمله: اٌٌتزٙ  ِن تزَٖ  حدا،؟

 قمللس: ٌعي  رٝ رقبمل، ونبمؽت.

ٕٲل٘ ٔ ّا٘ إؾت النبماٛ   الحبا حقاز النإً            نمله: اهلل  قارب  ؽاد  اهلل ٔرصإلْ  حا

 الض٦ً   الحبا  زمإا واَ  وازٙ   املحب ٘ هلاي ِاذٓ الغاملٚ  ٔقإل٘ هلاي:            أقزّٟٗي و 

 قضااىس  مااٗاي إُ باازحتي حتااٜ تااأقمٕا   ااي ققاا٘  مٗااْ   ااأتٜ الناإً   نمللااس هلااي    

 ادتملرٖٛ:

ِذا  بٕ حبر ؽملحم رصٕه اهلل قد تٕوت   ٍشلإا ٔقاملٌٕا صابعٛ ٌفاز   اّٗي حذٖفاٛ باَ        

 ٔقف ٍٕٓ  ٔؽم ٕا  مْٗ ٔد ٍٕٓ. الٗىملُ  ٔا٧ع    بإا باملٞ عدٖدا، ٔمضٲمٕٓ 

 ي قمللس هلي: إٌْ ٖنضي  مٗاي  ٥ تربحٕا حتٜ تأقمٕا   ذ ٕا الغاملٚ  ٔ قمإا   اي    

 . (1)لتمٕا ابٍتْ  حتٜ ؽملرٔا بّمل إؾت انتدٍٖٛ(

جتم ٜ قزً  با٘ حبر الغفاملرٙ وت د ٕتاْ ٧بٍتاْ ٔ شوّامل  ماٜ إقازاً فإٗ ّمل  رماي وامل           

فازا   بّٗامل  لاٍّامل ٌف اذت وامل  راد وٍّامل ٔالادِمل          زٝ  مّٗمل واَ ٖٔا٦ت ٔآ٥ً اذتاشُ ب   

 تٕا نمل، وعْ وت  دوٛ القٗف. 

ٔقملُ عتم  ُ ٖأقن بعد ؽملحبْ ٔرؿتمل قزوْ  عن وٍْ  ُ ٖإُ ِاذا   ٔ لا٘ ٖاإُ  

بز ْ ا٧ ز وت ٔفم ٌفض٘ ل٨قن   قن وٍّمل ِٕ الغبم وث٦،   ٔ اح اومل، لْ   ف٘ رٔاٖٛ 

                                                            

 .2/174الٗعنٕب٘: تملرٖخ: (1)
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  َ ٌعٗي قعٍم قمله:  (1) َ  ب٘ الع٦ٞ بَ  بد اهلل

) تٗس  بمل حبر  رملٞت اوز تْ بثزٖدٚ   نمله: قن  لٌ٘ ؽملٟي   ي قملً ٖؾم٘   ي اٌفتن 

 أقن   نمس: إٌمل هلل ومل قٍس   مل   ُ تاذب   قمله: ومل قذبس  إٌ٘ ؽاىس واَ ِاذا    

 . (2)الغّز  ٦ ٛ  ٖملً   اتم ل٘   زٓ ٔحن ل٘ الطعملً(

 :املتٕاضع 

 .(3)ٕار إحبا تٕافم قمم ا٫ٌضملُ  غعس ادت

 ٔقٕلْ تعملؾت:

 ًاخِفْض هلَا َجناَح اىزُّهِّ ٍِ اىشَّْدَرح(4)      لاذلك  (5)  ٙ تٕاف٭امٯ هلىامل ٥ٔ تتعاشس  مّٗىامل .

 .(6)حبقز  َ  ب٘ ِزٖزٚ قمله: )ٔوَ صزٲٓ  ُ ٌٍٖتز إؾت تٕافم  ٗضٜ  مٌٍٗتز إؾت  ب٘ حبرٲ(

 مٕ ؽفٛ ٔوَ  ؽخملب العشً د٥لٛ  مٜ  ٔتغبْٗ حمله تٕافعْ بٕاحد وَ ا٧ٌبٗملٞ

  التٕافم  ٍدٓ.
                                                            

دٙ   بٕ ستىد البؾزٙ  ٔقد ٍٖضم إؾت  دٓ. رٔٝ  َ: الع٦ٞ بَ  بد اهلل بَ بدر العٍشٙ  ٖٔنمله: الٍّ (1)

اذتضَ البؾزٙ  ٔ ب٘ الغعثملٞ صمٗي بَ  صٕد اثملرب٘  ٔ بد اهلل بَ حٌٍتمٛ  ٔا٫وملً  م٘ بَ  ب٘ بمللم 

  وزص٦،. رٔٝ  ٍْ:  و٘ الؾطوت  ٔصعٗد بَ  ب٘  زٔبٛ  ٔععٗم بَ درِي  ٔ بملدٚ بَ وضمي

 .22/516بٕ صٍملُ الغٗبملٌ٘   نٛ. ٌٍٖتز. انتشٙ  تّذٖم الاىمله: الفشارٙ  ٔ نبٛ بَ  ب٘ الؾّبملٞ  ٔ 

 . 413/ 3الذِم  تملرٖخ ا٫ص٦ً:  (2)

 . 215 بٕ ٦ِه العضازٙ  الفزٔ  المغٕٖٛ:  (3)

 .24ا٧صزاٞ: (4)

 .146/ 7ابَ وٌٍتٕر  لضملُ العزب:  (5)

لاٍٍمل بٍٗملٓ حضم رٔاٖٛ  ب٘  ; قذلك اذتدٖث بزٔاٖٛ  ب٘ الدرداٞ 1/256ابَ  بد الرب  ا٥صتٗعملب:  (6)

 ِزٖزٚ نتٍشلتْ العمىٗٛ.  
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ٔوَ  دلٛ تٕافعْ وم الٍملظ  ٔـتزٖغ  دٓ  مٜ تازاب ا٧رم  وامل حبقازٓ اذتضاَ باَ      

 :قمله ستبٕب  َ  ب٘ لتشٚ الثىملل٘  َ  ب٘  عفز ٔ ب٘  بد اهلل

إُ  بمل حبر  ٗٲز ر ٦،  مٜ  ّد الزصٕه ٞٔقملٌس  وْ  -بأوْ  نمله: ٖمل ابَ الضٕدا

بأوْ ٖمل  بمل حبر؟ قمله:  مي ٖشه  بٕ حبر قتز   ٔ ّْ تعطٓ :  نمله رصٕه اهلل -صٕداٞ

 .   (1)بملل اب ٔر صْ حتٜ رف٘ رصٕه اهلل

  (2)ٗنامل، امساْ زتملعام   ٖندً ٫وملواٛ الؾا٦ٚ وت وٍفاملٓ  ر     ٔلند بمغ بْ التٕافم  ٌْ قملُ

 ِٕٔ دٌْٔ وت قن الؾفملت ٔانت٦ِ٤ت. 

 :َاملؤو 

ْ بَ حاٗي قمله: )بٍٗمل  ٌمل  امللط  هتمل حبقز  َ إقتملُ  ب٘ حبر الغفملرٙ  ومل رٔٙ  َ تغمب

واَ  ِان بادر ٔمطِاي   راملٞ  بإ حبر          ٍد  ثىملُ  ٔ ٍدٓ  ٌملظ وَ  ؽخملب ستىد

ٖتٕقأ  مٜ  ؾملٓ   نمله: الض٦ً  ماٗاي   نامله: اتاق اهلل ٖامل  ثىاملُ  إٌاك تؾاٍم قاذا         

ٔقذا ٔتؾٍم قذا ٔقذا  ٔحبقاز وضاملْٖٔ   ضااس  ثىاملُ  حتاٜ إحبا اٌؾاز  قامله: واَ         

لذٙ ٥ ٖد  وضملٞٚ إ٥ حبقزِمل   ضااس النإً  ماي ظتٗبإٓ   أرصان إؾت      ٖعذرٌ٘ وَ ِذا ا

    رملٞ  نملً وت ونملً  ب٘ حبر   نمله: م٘

 :ٖمل  بمل اذتضَ ومل تزٝ  بمل حبر ٥ ٖد  ل٘ وضملٞٚ إ٥ حبقزِمل   نمله

   ْٖمل  ثىملُ إٌ٘  ٌّملك  َ  ب٘ حبر  ٖمل  ثىملُ  ٌّملك  َ  ب٘ حبر   ٦ث وازات   تزقا

                                                            

َ صعٗد الإوت  الشِد:  (1) ٘.8/371; ا٧وؽت  الغدٖز:61حضؽت ب ٕ ب٦ه اذتبغ ُ الز ن ا٧صٕدِ  ذقز    ٖ; 

 .4/17ابَ ا٧ ط  الاملون:  (2)
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 :وَ آه  ز ُٕقىمل قمله اهلل تعملؾت نت٤

         اَ  َىررا َُّ ٌْ ِإ َِّعررُذُم ُِّصررْثُنٌ َتْعررُض اىَّررِزُ  َّررُل َصرراِدقًا  ًَِإُ  ْْررِو َمِزُتررُو  َّررُل َماِرتررًا َلَعَي ًَِإُ 

ٍُْسِشوٌ َمزَّابٌ  ٌَ ِْ ُى ٍَ  .َّْيِذُ 

 قمله لْ  ثىملُ: بفٗك ال اب.

 . (1)  )بن( بفٗك ال اب   ي اٌؾز (قمله لْ  م٘

وت الااٍؿ ا٧وااز بتناإٝ اهلل  ٔلاإ  واااَ  ثىااملُ تضاارٗن  ٖااٛ   ٔفٲااذ  باإ حبر الغفااملرٙ

 و٤ا ذٚ  مٜ ق٦وْ لبملدر إلّٗمل.

لٗخقز  ٔلٗغتا٘ لْ  بامل حبر ٖغاط إؾت  ُ  ثىاملُ قاملُ       م٘ إُ إرصمله  ثىملُ إؾت

      ٘ لاْ  ٔلاذلك    بؾدد ا٫قداً  مٜ ع٘ٞ مط لتٗاد  ٔلاٍاْ غتغاٜ واَ تؾادٙ  ما

 ٔقزر حبلك  ٦ث وزات بعبملرٚ ٔاحدٚ ِ٘:بملدر إؾت حتذٖزٓ وَ التعدٙ  مٜ  ب٘ حبر  

ٖمل  ثىملُ  إٌ٘  ٌّملك  َ  ب٘ حبر  

 ل٤ٗقد لْ  طٕرٚ ومل ٖفاز  ْٗ جتملٓ حبلك الؾخملب٘ ادتمٗن.

ا٥صتغّملد بمل٩ٖٛ الازقتاٛ الاّ تاذقز وا٤وَ آه  ز إُ مل ٖتقاىَ  ٙ عا٘ٞ ٖٕ ام         

ُ     ِذٓ ادتز ٚ وَ  ثىملُ  مٜ  م٘ ِاذٓ     ِٔتاك حزوتاْ بنٕلاْ: بفٗاك الا اب.. ٧

ا٩ٖٛ إفتمل قزرت وعملدلٛ  نمٗٛ وفملدِمل:  ٌْ إُ قملُ قملحببمل،  اذبْ صٗعٕد  مْٗ بمللقزر  ٔإُ 

ِّٕواإا  ٔ ُ ٖضااددٔا  حتااٜ ٥       قااملُ ؽااملدقمل،   عمااّٗي  ُ ٖؾاامخٕا واامل   ضاادٔا  ٔ ُ ٖن

                                                            

 .264 بٕ الؾ٦  اذتمم  تنزٖم انتعملر : (1)
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 .(1)ٖؾٗبّي بع  الذٙ ٖعدِي بْ

 غٗبٗات زضٕه اهلل  :ٍْع 

 َ الغٗبٗملت ارتملؽٛ بْ وٍّمل:الؾخملب٘  بمل حبر  ددا، و بمَّغ الزصٕه ستىد

  :ْدالئن ٔفات 

بغاأُ  با٘ حبر الغفاملرٙ      حبقز ابَ ادتٕسٙ وت قتملبْ بعا  مٗبٗاملت الزصإه ستىاد    

ٔ مٜ لضملُ ومللك ا٧ع  الٍخع٘  وت رٔاٖٛ  َ عتٜٗ بَ صمٗي   َ  بد اهلل بَ  ثىاملُ  

مل حبر انتإت     َ زتملِد   َ إبزاِٗي بَ ا٧ع    َ  بْٗ  ) ٌْ نتامل حقاز  با   (2)ابَ  ثٗي

 باس اوز تْ   نمله هلمل:

 ومل ٖباٗك؟

قمللس:  با٘ ٧ٌْ ٥ بد  ُ ل٘ بٍعغك ٔلٗط ل٘  ٕب وَ  ٗملب٘ ٖضعك قفٍامل،  ٔلاٗط   

 لك  ٕب ٖضعك.

 ٖنٕه لٍفز  ٌمل  ّٗي: قمله: ٥ تبا٘   لٌٲ٘ مسعس رصٕه اهلل

وَ انت٤وٍؽت ُٛ ٓٮ  ؾملب َٵ ر نٮ وٍاي بف٦ٚٴ وَ ا٧رم تغّدٮ  (3)لٗىٕتٮ

                                                            

 .265ابٕ ؽ٦  اذتمم  تنزٖم انتعملر :  (1)

ً(  حمٗف ب  سِزٚ  ٔ نْ 761ِا/144 بد اهلل بَ  ثىملُ بَ  ثٗي )بمللتؾغط( النملر٢  انتا٘  )  (2)

العرم٘ وت قتملبْ الثنملت  ٔابَ حبملُ وت قتملبْ  ٔقمله  بٕ حملمت الزاسٙ وت قتملبْ ادتز  ٔالتعدٖن ٥ عتت  بْ. 

 .4/161ٌٍٖتز  ادتز ملٌ٘  الاملون:

 .5/155ابَ حٍبن  انتضٍد: (3)
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وَ  ٔل٠ك الٍفز ر ن إ٥ قد وملت وت قزٖٛ ٔكتمل اٛ واَ انتضامىؽت  ٔ ٌامل الَّاذٙ       ٔلٗط

  وٕت بف٦ٚ  ٔاهلل  ومل قذب ٥ٔ قذبس   أبؾزٙ الطزٖق.

 نمللس: إٌ٘ ٔقد اٌنطم اذتملج  ٔتنطعس الطز . ٔقملٌس تغتد إؾت قثٗم تنإً  مٗاْ   

ِ٘ بٍفز ختم بّاي   تٌٍتز  ي تز م إلْٗ  تىزفْ  ي تز م إؾت الاثٗم.  بٍٗمل ِ٘ قذلك إحبا

 رٔاحمّي قأٌّي الزٲ ي   ٦حس بثٕبّمل   أقبمٕا حتٜ ٔقفٕا  مّٗمل.

 قمللٕا: ومل لكٳ؟

 قمللس: اوز٣ وَ انتضمىؽت قتٕت  تافٌٍْٕ.

 قمللٕا: ٔوَ ِٕ؟

 قمللس:  بٕ حبر.

 فاادٔٓ بآبااملّٟي ٔ وّااملتّي ٔٔفااعٕا الضااٗمليت وت ضتٕرِاامل ٖضااتبنُٕ إلٗااْ  حتااٜ  اامل٣ٔا  

   ي قمله: إٌ٘ مسعس رصٕه دٖث الَّذٙ قمله رصٕه اهلل نمله:  بغزٔا   خدٲ ّي اذت

 ٖنٕه: اهلل

٥ قتٕت بؽت اوز َٖ وضمىؽت ٔلداُ  ٔ  ٦ ٛ   ٗختضبملُ ٖٔؾرباُ  طٖملُ الٍملر(1). 

تضىعُٕ لٕ قملُ ل٘  ٕب ٖضع  قفٍمل، مل  قفَ بْ إ٥ وت  ٕب ِإ لا٘  ٔ ٥وز تا٘  إب      

   ٔ ا٫صا٦ً  ُ ٖافاٍ  ر ان واٍاي قاملُ  واطا،   ٔ       ٖضع  قفٍامل، إ٥ وت  ٕبّامل   أٌغادقي اهلل 

  زٖفمل،   ٔ ٌنٗبمل،   ٔ بزٖدا،   ان النًٕ قد قملُ قملر  بع  حبلك إ٥  تٜ وَ ا٧ٌؾملر.

                                                            

 .5/155ابَ حٍبن  انتضٍد: (1)
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٘ٲ      قمله:  ٌمل  قفٍك   لٌٲ٘ مل  ؽم هتمل حبقزت ع٠ٗمل،   قفٍك وت رداٟ٘ ِاذا الَّاذٙ  ما

 ٔوت  ٕبؽت وت  ٗبّ وَ مشه  و٘ حملقتّىمل ل٘.

 . (1). قمله   اف ٍْ ا٧ٌؾملرٙ ٔالٍفز الذَٖ عّدٔٓ(قمله:  ٌس   اف  

حدٖثؽت وّىؽت بغأُ ٔ ملٚ الؾخملب٘  با٘ حبر   الزٔاٖٛ الضملبنٛ حبقزت  َ رصٕه اهلل

لْ وت حٗملتاْ  ٔبعاد ٔ ملتاْ ٔؿتازٔر ا٧ٖاملً ٔالضاٍٗؽت  ٔحٍٗىامل  درقاْ          الغفملرٙ  ٔقمله

ًتّإر ٔاحادٚ وااَ     مللنامل، وت حبٍِاْ  ِٔاإ ٍٖتٌتاز    انتإت قاملُ ٥ ٖاشه قاا٦ً رصإه اهلل    

ُٲ ق٦وااْ ِاإ اذتااق  لااذلك قااملُ داٟىاامل، ٖ قاام الطزٖااق     ٦وااملت ٔ ملتااْ  قٌٕااْ و٤وٍاامل، بااأ

 بمللض٤اه  َ ٔ ٕد وملرٚ بمللنزب وَ وٕفم صاٍْ. 

لٕالدِمل  لذلك قملٌس تباا٘ وتخٕ اٛ    ٔقد تإُ  بٍتْ مط  ملنتْ ؿتمل قمللْ رصٕه اهلل

 ى٠ٍمل، وَ ٔ ٕد  وملرٚ وت الطزٖق.  وَ  وزِمل  لاَ  بمل حبر انت٤وَ بملهلل ٔرصٕلْ قملُ وط

ٔا٧وز انتّي وت الٍؿ  ُ  ثىملُ قملُ ٖزٝ  ُ  نزٓ ا٥قتؾملدٙ قد ٖإُ وت الٍف٘ بعٗدا، 

  َ احتٗمل ملتْ لمىرتىم ِٕٔ ٥ قتمك مثَ عزاٞ الافَ.

ٍِٔمل ٖضأه البملحث   َٖ حبِبس  زٔتْ وَ ادتىمله ٔا٧مٍملً الّ   طٗس لاْ واَ قبان     

٥ بع  انتملرٚ ٖافٍْ بزداٞ وَ و٦بضْ لد َ وَ ماط قفاَ  بٍٗىامل     ثىملُ حؽت ٌف٘؟ إحب لٕ

 قملُ ٍِملك قثط وَ الؾخملبٛ قتمإُ  زٔاتٴ بملٟمٛ. 

 :ٚخسٔجْ لمسبر 

ُٲ رصٕه اهلل   ربٓ بأوز الٍف٘  ملرج  ٍِملك  دد وَ الزٔاٖملت التملرغتٗٛ الّ ت٤قد  

                                                            

 . 2/174; بٍٗىمل ٖذقز الٗعنٕب٘ وت قتملبْ  ٌّمل ابٍتْ. ٌٍٖتز  تملرٖخ:348-346/ 4انتٍتٌتي:  (1)
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 ك إؾت الزبذٚ.عبْ ادتشٖزٚ العزبٗٛ وٍّمل  ومل حبقزٓ: ).. نمله  ثىملُ:  لٌ٘ وضط

 قد   ربٌ٘ بان ومل  ٌمل ٥  ؟ قمله: اهلُل  قرب  ؽد  رصٕه اهلل

 قمله  ثىملُ: ٔومل قمله لك؟

قمله:   ربٌ٘ بأٌ٘  وٍم  َ وااٛ ٔانتدٍٖاٛ ٔ وإت بمللزباذٚ. ٖٔتإؾت وإارات٘ ٌفاز هتاَ         

 .(1)ٖزدُٔ وَ العزا  ضتٕ اذترملس(

      ُ  تٗاملرا، وٍاْ  دُٔ  ُ غتتاملر      ٔمل ٖااَ ا (2)ٍِٔمل الاٍؿ باٗٲَ  ُ ٌفٗاْ قاملُ باأوز  ثىامل

وٕفعمل، وعٍٗمل، لْ وَ انتٕافم انتعزٔ ٛ حقملرٖمل،  ٔوت ٌفط  ب٘ حبر الغفاملرٙ الزمباٛ بامللٍف٘    

  إلّٗمل.

 :ٓوٕتْ ٔحد 

 :ٔوت حٗملتْ  إٌْ قتٕت ٔحدٓ   نمله وت حنْ  هتمل قمللْ الزصٕه ستىد

ٖٓزحي اهلل  بمل حبر قتغ٘ ٔحدٓ  ٔقتٕت ٔحدٓ  ٔعتغز ٔحد(3). 

ع  البملحثؽت  ُ قن إٌضملُ عتغز ٔحدٓ لٗط وعْ  غاطتْ  ٔ   ازاد  صازتْ     قد ٖزٝ ب

 ِٕٔ  وز وعزٔ   بد٥لٛ قٕلْ تعملؾت:

  ٍَرا ًَ  ٌْ ًََساَء ُظُيٌِسُم  ٌْ ٍَا َخٌَّْىَناُم  ٌْ ًََذَشْمُر ٍَشٍَّج  ٌْ َأًََّه  ََا َخَيْقَناُم َّا ُلَشاَدٍ َم ٌَُ َّرَشٍ  ًََىَقْذ ِجْ ُر

                                                            

 .2/358انتضعٕدٙ  وزٔج الذِم:  (1)

 وت الؾفخملت انتنبمٛ صٕ  ٌٕفذ ِن  ُ  بمل حبر ٌف٘ بمللنٕٚ  ً ا تٗملرا،.  (2)

 .66/186  تملرٖخ دوغق: ; ابَ  ضملقز1000/  2الٕاقدٙ  انتغملسٙ:  (3)
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ٌُ اىَّرر  ٌْ ُفررَفَعاَءُم ٌْ      ٍََعُنرر ٍَررا ُمْنررُر  ٌْ ًََمرروَّ َعررْنُن  ٌْ ْْررَنُن َْ َت ٌْ ُفررَشَماُء َىَقررْذ َذَقطَّرر ٌْ ِلررُْن ٌْ أََُّّيرر َْررُر َِ َصَع ِزّ

َُ ٌَُ  . (1)َذْضُع

ُٲ قٕه رصٕه اهلل أواًل: قاد  اؿ باْ  بامل      ل٬ ملبٛ  مٜ ِذا ا٧وز ٍٖبغ٘  ُ ٌٕفذ  

ِاذا اذتادٖث  ِٔإ قا٦ً     حبر الغفملرٙ دُٔ مطٓ وَ الؾخملبٛ انتنزبؽت إلْٗ  لذا قامله  ٗاْ   

 اهلل تعملؾت   ٦بد وَ حتنٗنْ لؾد  حدٖثْ.

 ٙ إحبا حغاز الٍاملظ    عتغاز ٔحادٓٮ  إُ انتزاد وَ اذتغز ٍِامل ٔحادٓ دُٔ الٍاملظ     ثانيًا:

سوزا، سوزا، ٔ ٕ مل،  ٕ مل،  ِٕ عتغز ٔحدٓ ٧ٌاْ قاملُ وتفازدا، وت سوملٌاْ بادَٖ اذتاق واَ باؽت         

  إحب وَ قملُ  وٛ وَ ا٧ٌبٗاملٞ قامللٍم إبازاِٗي    قٕوْ انتغزقؽت بملهلل  ٔتغبْٗ حمللْ  مله

  ملٞ وت قٕلْ تعملؾت:

ِّراً ِىيَِّو َُ ُأٍَّحً قا ٌَ ما  .(2)ِإَُّ ِإْتشاِىْ

ُٲ وٍشلتااْ ِاا٘ ؿتثملبااٛ وٍشلااٛ ا٧ٌبٗااملٞ ٔا٥ٔلٗااملٞ الؾااملذتؽت  لااذلك بااٗٲَ الزصاإه  ثالثااًا: إ

  ُ  وز حغزٓ ٔحدٓ.  ستىد

  :ْٔفاٚ ابَ عى 

وٍْ العٕدٚ لنٕوْ  لٕ ملٚ اباَ   لغفملرٙ إص٦وْ  بمم الزصٕهحٍٗىمل   مَ  بٕ حبر ا

 ااي لااْ  ٔلااٗط لااْ ٔارث صاإآ نتتطمبااملت الااد ٕٚ الضاازٖٛ قٌّٕاامل مل تعمااَ وااَ  ٍااد اهلل   

                                                            

 .94ا٧ٌعملً: (1)

 .120الٍخن: (2)
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 .(1)تعملؾت

   قاد  ماٜ وادٝ قازب  با٘ حبر      رؿتمل إُ إ بملر  ب٘ حبر بّذا ا٧وز وَ قبان الزصإه  

ملت الّ   رب بّمل  بٕ حبر واَ رصإلْ   وٍْ ٔ ُ  ٦قٛ بعقّي ببع  وتٍٗٛ  ِٔذٓ وَ الغٗبٗ

الازٖي  ٔ ٔؽملٓ بأ ذ انتمله ل٦صتفملدٚ وٍْ وت الاد ٕٚ الضازٖٛ ِٔا٘ وت وزحمتّامل ا٧ٔؾت      

ِٕٔ بّذا ا٧وز قد ٖإُ هتَ صملِي ؿتمللاْ وت صابٗن الاد ٕٚ  حمللاْ حامله بعا  الؾاخملبٛ        

ٗاٛ  مل ٖمتفاس   الذَٖ  ٌفنٕا وملهلي لمدَٖ ا٫ص٦و٘ وت بداٖٛ الاد ٕٚ  لااَ ل٨وملٌاٛ العمى   

 انت٤ر ُٕ إؾت حبلك ٔبٗملٌْ. 

 :ْوٍاقب 

 قمله: رٔٝ الامٗ   َ ا٫وملً الؾملد 

 إُ  بمل حبر  تٜ رصإه اهلل   ٍادٓ  ربٟٗان ٔ    ٔقاد    (2)وت ؽإرٚ دحٗاٛ الامام

ٓ رصٕه اهلل  : نمله  ربٟٗن   مىمل رآِىمل اٌؾز   ٍّىمل ٔمل ٖنطم ق٦وّىمل  اصتخ٦

                                                            

 دٖث ٔ ملٚ ابَ  ىْ  ٔجتٍبمل،  وَ الاتملب قٗف   ربٓ الزصٕه ستىد 37قٍمل قد ٔفخٍمل وت ـ (1)

 .8/297لمتازار مل ٌذقز الزٔاٖٛ  ٔنتشٖد وَ ا٥ب٦  ٌٍٖتز: الامٗ   الاملوت  

اوز٢ النٗط بَ ارتشرج بَ  ملوز بَ باز بَ  ملوز بَ دحٗٛ بَ  مٗفٛ بَ  زٔٚ بَ  قمللٛ بَ سٖد بَ  (2)

ً(  دٳحٗٛ 660ِا/40 ٕ  بَ باز بَ  ٕ   بَ  ذرٚ بَ سٖد ال٦ت بَ ر ٗدٚ الامم ) قملُ حٗمل، بعد 

ٔٲه وغملِدٓ ارتٍد   ٔقٗن ُ حد  ٔقملُ ٖٮقزب بْ انتثن وت حضَ الؾٕرٚ.  بَ  مٗفٛ بَ  زٔٚ الامم   

. رٔٝ  ٍْ:  بد المَّْ بَ عداد بَ وت اهلدٌٛ. رٔٝ  َ الزصٕهبعثْ إؾت قٗؾز رصٕل،مل، صٍٛ صس 

اهلملد  ٔ ملوز الغعم  ٔوٍؾٕر الامم  ٔآ زُٔ. ٔقد عّد الطوٕك  ٌٔشه دوغق  ٔصاَ انتٳشٲٚ  

; 3/117ٔ ملؼ إؾت سوَ وعملٖٔٛ.  دٲ وَ انتنمَّؽت وت الفتٗمل وَ الؾخملبٛ. ٌٍٖتز. ابَ حبملُ  الثنملت: 

 . 1/84  وٕصٕ ٛ ببنملت الفنّملٞ:  ضٛ ا٫وملً الؾملد المرٍٛ العمىٗٛ وت و٤ص



 13  ·····························································  الفصل األول: اجلانب االجتامعي

 

 
 

ُٲ لْ ٖمل ستىد ِذا  بٕ حبر قد وزٵ بٍمل  ٔمل ٖضمي  مٍٗمل   ومل لٕ صمي لزددٌمل  مْٗ  ٖمل ستىد إ

 د ملٞ ٖد ٕ بْ  وعزٔ مل،  ٍد  ِن الضىملٞ   ضمْ  ٍْ إحبا  ز س إؾت الضىملٞ.

 : مىمل ارتفم  ربٟٗن  ملٞ  بٕ حبر إؾت الزصٕه  نمله لْ رصٕه اهلل

 ومل وٍعك ٖمل  بمل حبر  ُ تإُ صمىس  مٍٗمل حؽت وزرت بٍمل؟

   ُ الذٙ وعك دحٗٛ الامم قد اصتخمٗتْ لبع  عأٌك. نمله: ًتٍٍس ٖمل رصٕه اهلل

ٖمل  بمل حبر  ٔقد قمله:  ومل لإ صامي  مٍٗامل لزددٌامل  مٗاْ   مىامل         نمله: حباك  ربٟٗن

د مْ وَ الٍداوٛ حٗث مل ٖضمي  مْٗ ومل عملٞ اهلل   نمله   مي  بٕ حبر  ٌْ قملُ  ربٟٗن

 :لْ رصٕه اهلل

إُ لك د ملٞ تد ٕ بْ وعزٔ مل،  ٟٗنومل ِذا الد ملٞ الذٙ تد ٕ بْ   ند   ربٌ٘  رب

 وت الضىملٞ؟

 نمله: ٌعي ٖمل رصٕه اهلل  قٕه: المّي إٌ٘  صاألك ا٧واَ ٔا٫قتاملُ باك  ٔالتؾادٖق      

 .(1)بٍبٗك  ٔالعمل ٗٛ وَ كتٗم الب٦ٞ  ٔالغاز  مٜ العمل ٗٛ  ٔالغٍٜ  َ عزار الٍملظ

. (3)ٍاملظ ٔ ّامل،    لذلك قٗان  ٍاْ  ٌاْ قاملُ  كتان ال     (2)قملُ دحٗٛ الامم ر ٦، كت٦ٗ،

                                                            

  الذٙ ٖقٗف بع  الامىملت وٍّمل: 107/ 1; الطٕص٘  ر مله الطٕص٘: 58/ 2الامٗ   الاملوت:  (1)

 )ٔصمْ  َ قمىملت ٖنٕهلَ إحبا  ؽبذ(.  

 .214/ 17ابَ  ضملقز  تملرٖخ دوغق:  (2)

 . 3/179ابَ حرز  تّذٖم التّذٖم:  (3)
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 ٖتغبْ بؾٕرتْ. لذلك قملُ  ربٟٗن (1)ٔقملُ ٖقزب بْ انتثن وت حضَ الؾٕرٚ

ِإ تٕفاذ وٍشلتاْ     ٔا٧وز انتّي وت الزٔاٖٛ الّ ٌنمس  َ ا٫واملً  عفاز الؾاملد    

  ٔقاذلك  ِىٗاٛ التخٗاٛ     ٍْ صامل٦ٟ، الزصإه    ٍد اهلل تعملؾت   لذا تامي  رباٟٗن

بداٖٛ لمتٕا ق ٔالتضملوذ ٔالتعملٖػ ومل باؽت انتا٤وٍؽت   اي    ٔالض٦ً وت ا٫ص٦ً   ّ٘ تإُ 

٥ٔ ٖعمىاْ ٌام الزلتاٛ      الد ملٞ ارتملـ ٧با٘ حبر الغفاملرٙ  الاذٙ ٖٲعم ىٮاْ  رباٟٗان     

  ٔوٍشلٛ د ملْٟ  ٍد اهلل.

  :كساوات أب٘ ذز 

غتااتؿ اهلل صاابخملٌْ ٔتعااملؾت بعاا   بااملدٓ الؾااملذتؽت وااَ مااط ا٧ٌبٗااملٞ ٔا٧ٟىااٛ باابع   

ٗملُ وٍشلتّي لمىرتىم حتٜ ظتعن وٍّي قادٚ ؽاملذتٛ وت تعملوماّي وام     الازاوملت وَ  ؽن ب

اهلل تعملؾت ٔوَ د٥ٟن حبلاك وامل وٍخاْ اهلل تعاملؾت ٧با٘ حبر واَ الازاواملت ٔالفقاملٟن ٔوٍّامل          

  ٍْ: قٕه رصٕه اهلل

بٕ حبر وٍمل  ِن البٗس          ٛإٌاْ واَ ٌفاط الذرٖاٛ الؾاملذتٛ هلل لاٍّامل ٥ حتىان ؽاف ٙ   

حتىاان وشاٖاامل انتاا٤وٍؽت بااملهلل ٔرصاإلْ ٔ ِاان بٗتااْ الااازاً  ٔوااَ   ا٫وملوااٛ  ٔ الٍباإٚ  لاٍّاامل

 قزاوملت اهلل  ش ٔ ن لْ:

 حتٕٖن واء شوصً إىل لنب: .1

وَ  عّز الازاوملت الّ  ًتّزِمل صبخملٌْ ٔتعاملؾت لمؾاخملب٘  با٘ حبر الغفاملرٙ حتٕٖان واملٞ       

سوشً إؾت لاػت حٍٗىامل عازبْ   اذقز الاماٗ  رٔاٖاٛ وٍّامل: )حٍٗىامل  ازج ..  ٖزٖاد وا اٛ            

عمي  رب الذٟم ٔومل  تملٓ بْ  حتٜ بمغ واٛ  د ماّمل وت صامل ٛ حاملرٚ ٔقاد تعام ٌٔؾام       لٗ

                                                            

 .337/ 2 ٦ً: الشرقم٘  ا٥ (1)
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 أتٜ سوشً ٔقد  طػ   ملم   دلٕا،  خزج لػت   نمله وت ٌفضْ: ِاذا ٔاهلل ٖادل    ماٜ    

ُٲ ومل  ربٌ٘ الذٟم ٔومل  ٠س لْ حق   غزب(  (1) . 

بناملتّي  ٔٔفٲاذ   لٍؿ ٖٕفذ  ُ ب٠ز سوشً قملُ ٖغزب وٍْ انتملرٲٚ وَ الزٲ ٗٛ ؿتختماف ب ا

 ٖقمل،  ُ الدلٕ  زج بمللمػت  ٔهتمل حبقز وت بع  الزٔاٖملت  ٌاْ قاملُ ٖغازبّمل وازٚ ٔاحادٚ  ماٜ       

ودٝ الًٕٗ ٔالمٗمٛ وت ودٝ متضٛ  غز ٖٕومل،  ٥ٔ ٖٕ د وت قتم التملرٖخ انتتملحٛ بؽت  ٖادٍٖمل  

ٌؿ  ٔ ٌؾٕـ ت٤قد ٔ إد عخؾاٗٛ   ازٝ قاد حتإه هلامل واملٞ سواشً إؾت لاػت ٥صاٗىمل وت           

  البعثٛ الٍبٕٖٛ   ٔ  ٌْ قملُ ٖغزبّمل وزٚ ٔاحدٚ  مٜ ودٝ المٗمٛ ٔالًٕٗ.  بداٖٛ 

 كالوْ وع الرئب: .2

وَ الازاوملت ا٧ زٝ الّ  ًتّزِمل اهلل تعملؾت ٧ب٘ حبر الغفملرٙ ِٕ ق٦وْ وم الذٟم  

   ُ باٍؿ النازآُ الاازٖي       ملنتعزٔ   ُ اذتٕٗاٌملت قملٌس تتامي وت  ّاد الاٍم صامٗىمل

  تعملؾت بنٕلْ:ٔبنؾتْ الّ حبقزِمل اهلل

َِّقنٍي ِْ َسَثٍإ ِتَنَثٍإ  ٍِ ًَِجْ ُرَل  ٌْ ُذِذْط ِتِو  ََا َى َْْش َتِعٍْذ َلَقاَه َأَدطُد ِت َََنَث َغ  .(2)َل

لاَ ٥ ٖٕ د دلٗن مسملٔٙ  ٔ تملرغت٘ ٤ٖقد اصتىزار ٌطق اذتٕٗاٌملت إؾت وادٚ وامل قبان    

ت وام  حاد الؾاخملبٛ  ٖاإُ     البعثٛ الٍبٕٖٛ الغزٖفٛ  لذا حٍٗىمل ٖتامي ٔاحد وَ اذتٕٗاٌامل 

حبلك   رملسا، لمؾخملب٘ نتٍشلتْ  ٍد اهلل تعملؾت   عاَ  با٘  ما٘ ا٧عاعزٙ   اَ ستىاد باَ        

 باد ادتباملر   اَ  باد اهلل باَ ستىاد   ااَ صامىٛ ال م٤لا٤ٙ   اَ ر ان   اَ  با٘  بااد             

 قمله: اهلل

                                                            

 .8/297الاملوت:  (1)

 .22الٍىن: (2)
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         ً٥ ُ  ربقي قٗف قملُ إصا٦ً صامىملُ ٔ با٘ حبرٲ   نامله الزٲ ان ٔ  طاأ:  وٲامل إصا٦ 

ُٲ  بمل حبرٲ قملُ وت بطَ وزٲصمى ٖز ٜ مٍىمل،  (1)ملُ  ند  ز تْ  أ ربٌ٘ بلص٦ً  ب٘ حبرٲ  نمله: إ

لْ  أتٜ حبٟم  َ قتؽت مٍىْ  ّػٵ بعؾملٓ  مٜ الاذٟم   راملٞ الاذٟم  اَ  مللاْ  ّاػٲ       

 مْٗ  بٕ حبر  ي قمله لْ  بٕ حبر: ومل ر ٖس حبٟبمل،   بث وٍك ٥ٔ عزا،   نمله لْ الذٟم: عازٲ  

بعث اهلل  شٲ ٔ نٲ إلّٗي ٌبٗمل،   اذبٕٓ  ٔعتىٕٓ   ٕقام وت ُاحبُ  با٘   ٔاهلل و   ِن واٛ 

حبرٲ   نمله ٥وز تْ: ِمىٲ٘ وشٔدٙ ٔ دٔات٘ ٔ ؾملٙ   ي  ازج  ماٜ ر مٗاْ ٖزٖاد وا اٛ      

لٗعمي  رب الذٟم ٔومل  تملٓ بْ  حتٜ بمغ واٛ  د مّمل وت صمل ٛ حاملرٚ ٔقاد تعام ٌٔؾام     

ُٲ   أتٜ سوشً ٔقد  طػ   ملم   دلٕا،  خزج لػت  نمله وت ٌفضْ: ِذا ٔاهلل ٖدل    مٜ  

ومل  ربٌ٘ الذٟم ٔومل  ٠س لْ حق   غزب ٔ املٞ إؾت  ملٌام واَ  ٕاٌام انتضارد  الحبا       

 .(2)قىمل قمله الذٟم حمنٛ وَ قزٖػ  رمط إلّٗي  زآِي ٖغتىُٕ الزصٕه

 :٘ٔضعْ املعاش 

ٌملت وامل  إُ ببٗعٛ اذتٗملٚ الؾخزأٖٛ حتتي  مٜ انتزٞ الذٙ ٖعٗػ بّمل  ُ ظت   وَ اذتٕٗا

ٖضمل دٓ  مٜ تضاّٗن  وإر العاٗػ انتٍملصابٛ بّامل  ٥صاٗىمل  ٗىامل ٖتعماق باأوٕر الٍنان  لاذا            

اصتخدوس الاثط وَ النبملٟن العزبٗٛ وت عبْ ادتشٖزٚ العزبٗاٛ ارتٗإه  ٔ صاّىس قاثطا، وت     

تزبٗتّمل  وٍذ ودٚ لٗضس بمللنؾطٚ  لذا قملُ  ماٜ  بإ حبر الغفاملرٙ  ُ ٖزبا٘ ِاذا اذتٗإاُ       

ٗٛ   زاد قٕوْ   ذقز  َ ا٧ٔسا ٘   َ عتٜٗ قمله: )قاملُ ٧با٘ حبر  ٦ إُ    حمللْ حمله بن

 زصمل، عتىن  مّٗمل   املُ عتىن  مٜ متضٛ  غز وٍّمل ٖغشٔ  مّٗمل  ٖٔازٖذ بنٗتّامل   الحبا    

                                                            

بطَ و٭زٲ: بفتذ انتٗي  ٔتغدٖد الزاٞ  وَ ٌٕاح٘ واٛ   ٍدٓ ظتتىم ٔادٙ الٍخمتؽت  ٗؾطاُ ٔادٖمل،  (1)

 .1/449ٔاحدا،. ٌٍٖتز. ٖملقٕت اذتىٕٙ  وعري البمداُ: 

 .8/297الامٗ   الاملوت:  (2)
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 . (1)ر عس لتن  مٜ ارتىضٛ  غز ا٧ زٝ(

ٔمل عتاادد انتاا٤رال ابااَ  ضااملقز وتااٜ قملٌااس لااْ ِااذٓ ارتٗاإه؟ ِاان قباان البعثااٛ الٍبٕٖااٛ   

ٖفٛ  ً بعدِمل؟ لٗتضٍٜ وعز ٛ ٔفعْ انتعملعا٘ قٗاف قاملُ. ٔالٕافاذ  ٌّامل قبان البعثاٛ        الغز

الٍبٕٖٛ  بزٔاٖٛ  اَ الاذِم  اَ  فامل  باَ إقتاملٞ باَ رحقاٛ قامله: )قاملُ  بإ حبر ر ا٦،             

ٖؾٗم  ٔقملُ عرمل مل، ٍٖفزد ٔحدٓ  ٖٔنطم الطزٖق  ٖٔغط  مٜ الؾزً قأٌْ الضبم   ي 

 .(2)إُ اهلل قذ  وت قمبْ ا٫ص٦ً(

ٙ إٌْ قملُ ٖنطم الطزٖق  مٜ انتملرٚ لبٗاملُ وإقفّي واَ الادَٖ اذتٍٗاف  ٔالادلٗن ِإ         

قٕه العباملظ باَ  باد انتطمام  املٞ إؾت قٕواْ حٍٗىامل فازبٕٓ قامله هلاي إٌاْ ٖنطام الطزٖاق              

 . لٕقٕ  قبٗمٛ مفملر  مٜ بزٖق الترملرٚ انتملر بؽت واٛ ٔالغملً.(3) مٗاي

فملرٙ ٖز ٜ الغٍي  قملُ ٖتملبم وٍغاغ٦، وت  ٔهتمل حبقز وت ٔفعْ انتعملع٘; بٍٗىمل  بٕ حبر الغ

 مق الإُ  ٔ مضافٛ التاإَٖ قبان البعثاٛ الٍبٕٖاٛ الغازٖفٛ  قاملُ ٖعىان را ٗامل، ل٨مٍاملً           

قٌّٕمل وؾدر رسقْ   ٙ لدْٖ وَ ا٧مٍملً ومل ٖضمل دٓ  مٜ العٗػ وت ًتن ٔفام اقتؾاملدٙ   

٥ٔد حبٙ وضااتٕٝ وعملعاا٘ ونباإه آٌااذاك حضاام الزٔاٖااٛ  ٥صااٗىمل ٔ ُ  وااْ قااملُ لاادّٖمل    

  زَٖ   ٙ لْ   ٕٚ وَ  واْ  لاذا قاد ٖاإُ  بإ حبر الغفاملرٙ تزباٜ ٖتٗىامل،  ٍاد سٔج  واْ           

لذلك  درك وعٍٜ العطملٞ ٔ ِىٗتْ  مٜ الفزد  ٔواَ ٍِامل  املٞت ٌٌتزٖملتاْ لمضٗملصاٛ انتمللٗاٛ       

 ٔالعدالٛ بضبم ومل  ملٌملٓ.   

                                                            

 . 66/209ابَ  ضملقز  تملرٖخ دوغق: (1)

 . 409-408/ 3الذِم  تملرٖخ ا٫ص٦ً:  (2)

 .4/225ابَ صعد  الطبنملت الاربٝ:  (3)
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ٕه بعاااد البعثاااٛ الٍبٕٖاااٛ ِٔرزتاااْ إؾت وااااٛ  ٔبعااادِمل إؾت انتدٍٖاااٛ  ٔالتخملقاااْ بمللزصااا  

  مل صتاد ٌؾامل، ٖٕفاذ إٌاْ قاملُ قتماك عا٠ٗمل، واَ ا٧مٍاملً الاّ قاملُ ٖز ملِامل وت             الازٖي

  ٖنٗي وت انتضارد الاذٙ   مفملر  بن ٔ دٌمل ٌؾمل، تفٗد بأٌْ قملُ ٖعىن  ملدومل، لزصٕه اهلل

  ِٔذا ٖعط٘ اٌطبمل مل، بأٌْ سِد وت الدٌٗمل ٔتازك وامل  ّٗامل  ٔمل ٖاأتٳ بغا٘ٞ صإٝ       (1)٤ْٖٖٔ

ٖٕ د لْ ومل ٖضمل دٓ  مٜ العٗػ  لذلك   تاملر انتضارد  ٔالادلٗن    حمل ملتْ ارتملؽٛ  ٥ٔ 

  ومل رٔآ إبزاِٗي التٗى٘  َ  بْٗ  َ  ب٘ حبرٲ قامله: )قاملُ قإت٘  ماٜ  ّاد رصإه اهلل      

 .(2)ؽمل مل، وَ ـتز   مضس بشاٟد  مْٗ حتٜ  لنٜ اهلل تعملؾت(

 ِٔذا ٤ٖقد ومل حبِبٍمل إلْٗ وت بٗملُ حمللْ انتعملع٘. 

  ا تمفااس الزٔاٖااملت وت واامل صااٗٲز بااْ  باإ حبر  وٍّاامل واامل حبقاازٓ    ٔحٍٗىاامل ٌفاا٘ إؾت الزبااذٚ 

الٗعناإب٘ إُ  باامل حبر الغفااملرٙ   ز ااْ  ثىااملُ  مااٜ كتاان ٔاحااد  ٔهتاامل  ااملٞ وت قتملبااْ        

. ٔمل ٖاذقز بأٌاْ   طاملٓ وامل ٖضاتٕ م العاٗػ       (3)) أ ز ْ  مٜ كتن ٔوعْ اوز تْ ٔابٍتْ(

ُٲ  ثىملُ   طملٓ وَ اذتٕٗاٌملت وَ ا٫بن ٔا٧مٍملً وثمىمل حبقزٓ بنٗٛ انت٤ر ؽت  الذَٖ بٍٕٗا   

ومل ٖضمل دٓ  مٜ العٗػ   مٜ الزمي وَ ٌفْٗ  ِٕٔ ومل صإ  ٌٕفاخْ وت فإٞ وامل  املٞ      

 وَ بع  الٍؾٕـ التملرغتٗٛ وت انتؾملدر انتتملحٛ بؽت  ٖدٍٖمل: 

   :ًتسبٗٛ األغٍا 

بملنتمل  ُ ا٫ٌضملُ وت حٗملتْ عتتملج ومل ٖضمل دٓ  مٜ اصتىزار العٗػ ا تىمل ٗامل، ٔاقتؾاملدٖمل،   

الطعملً ٔالاضٕٚ  لذا قملٌس تزبٗٛ ا٧مٍملً وَ  ِي اذتز  ٔانتّاَ الاّ قملٌاس ـتاملرظ      وَ

                                                            

 .409-408/ 3الذِم  تملرٖخ ا٫ص٦ً:  (1)

 . 1/256ابَ  بد الرب  ا٥صتٗعملب:  (2)

 .2/174الٗعنٕب٘  تملرٖخ الٗعنٕب٘: (3)
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وت بٕٗتملت العزب الناملبٍؽت وت وعٌتاي عابْ ادتشٖازٚ العزبٗاٛ  رؿتامل بضابم  ُ  ممام  رم         

عاابْ ادتشٖاازٚ  العزبٗااٛ مااط ؽااملذتٛ لمشرا ااٛ لااذلك تمراامل  مماام النبملٟاان إؾت هتملرصااٛ وٍّااٛ 

نتمل تٕ زٓ ِذٓ انتَّ وَ وضمل دٚ وملدٖٛ ٔوعٍٕٖٛ  ٔؿتامل  ُ  بامل    الز ٘   ٔ الترملرٚ البضٗطٛ 

حبر الغفملرٙ قملُ را ٗمل قبن البعثٛ الٍبٕٖٛ لذا قملُ ٥بد لْ وَ هتملرصٛ ِاذٓ انتٍّاٛ بعاد  ّاد     

   ذقز اهلٗثى٘ رٔاٖٛ  َ ستىد بَ صطَٖ  قمله: )بماغ اذتاملرث ر ان    الزصٕه ستىد

بعث إلْٗ بث٦مثملٟٛ دٍٖملر   نمله ومل ٔ د  باد  قملُ بمللغملً وَ قزٖػ  ُ  بمل حبر قملُ بْ  ٕس  

 ٖنٕه: اهلل وَ ِٕ  ُِٕ  مْٗ و  مسعس رصٕه اهلل

        وَ صأه  ٔلْ  ربعُٕ  ند  ذتاف  ٧ٔبا٘ حبر  ربعإُ درِىامل،  ٔ ربعإُ عاملٚ ٔوامل

 .(1)ٍِملُ

د٥لاٛ الاٍؿ ت٤قااد  ماٜ اوتخملٌااْ حز اٛ الز ا٘ وت الغااملً  دُٔ  ُ حتادد وتااٜ قاملُ ِااذا        

فٲخٍمل وت الدراصٛ إٌْ ِمل ز لمغملً بعد ٔ ملٚ  ب٘ بااز  ٔقاذلك حٍٗىامل قاملُ وت     ا٧وز  ٧ٌٍمل ٔ

  قملُ  ملدومل، لْ  لذا قد ٖإُ الٍؿ   ٦ٓ وت  ّد  ىز  ٔلٗط وت انتدٍٖٛ وم رصٕه اهلل

  ّد  ثىملُ  ٧ٌْ حٍٗىمل حقزتْ الٕ ملٚ قملُ ٥ قتمك مثَ  ٕب قفَ   اٗف قتمك قن ِذا.

وت الغملً ٖغشه وت دارٓ   َ  ً بمق  )قمللس ...  ٔوت ٔ ملٞ  ٖقمل، حٍٗىمل قملُ  بٕ حبر 

ٖاادٓ ؽاإ  وٍفاإؼ ٔ اإدَٖ قااد ٔفاام  حاادِىمل  مااٜ ا٩ ااز ِٔاإ ٖغشلااْ وااَ حبلااك       

 .(2)الؾٕ (

 ٛ وااَ ا٫باان ٔ  طااملٓ  (3) واامل بعااد ٌفٗااْ لمزبااذٚ حبقااز الطااربٙ ) ُ  ثىااملُ   طااملٓ: ؽاازو

                                                            

 .9/332زتىم الشٔاٟد:   (1)

 .212/ 66تملرٖخ دوغق: ابَ  ضملقز  (2)

. ٔحبقز ابَ وٌٍتٕر  497 ٛ النمٗمٛ وَ ا٫بن. ٌٍٖتز   بٕ ٦ِه العضازٙ  الفزٔ  المغٕٖٛ: ادتىمل (3)
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 . (1)هتمٕقؽت ٔ رصن إلْٗ  ُ تعملِد انتدٍٖٛ حتٜ ٥ تزتد   زابٗمل،  فعن(

 ِٕٔ ومل ٖنف البملحث فدٓ ٧صبملب  دٚ وٍّمل:

ومل ِٕ مثَ البعط الٕاحد؟ ِٕٔ قتمك الث٦ ؽت وٍّمل  ٔحٍٗىمل  درقْ انتإت   ٌتضملٞه أواًل:

  ٥ قتمك مثَ  ٕب قفَ! 

قٗف ٧ب٘ حبر  ُ ٖتنبن ِذٓ الؾزوٛ  ِٕٔ ٖز    وٕاه بٗس انتمله حؽت تزصان   ثانيًا:

ثماّىمل وت الضامطٛ   ّإ داٟىامل، وامل قاملُ ٖضاتفّي وامل إحبا         إلْٗ وَ  ثىاملُ  ٔ وعملٖٔاٛ  ٔ واَ قت   

قملٌس وَ حنْ وَ بٗس انتمله  ٦ بأظ بّمل  ٔإُ قملٌس مط حنْ  ط ّمل هلي. ٔ ز   ٍاْ  

 بأٌْ ساِدٮ وت الدٌٗمل ٔا٩ زٚ.

الغزم وَ ِذا العطملٞ ِٕ لٗط حبمل، ٧ب٘ حبر الغفملرٙ  بن وت الٍؿ ٍِملك  ّد  ثالثًا:

وزٚ  ملٌٗٛ  ِٔذا دلٗن بعدً رمبٛ  ثىاملُ حتاٜ ر٣ٖتاْ وازٚ  ملٌٗاٛ       وٍْ بعدً المرٕٞ لمىدٍٖٛ

 لذلك   تملر وٕفعمل، بعٗدا،. 

 :ًاخلد 

٧با٘ حبر   (2)ٔهتمل ٔ د  ٖقمل، وت قتم التاملرٖخ ٔوت بعا  الٍؾإـ   ُ ٍِاملك  املدوؽت     

الغفملرٙ  قد   طملِي لْ  ثىملُ بعد ٌفْٗ لمزباذٚ  ٔ ٖازٝ ٍِامل البملحاث فازٔرٚ الٕقإ        

ِن  ُ  ثىملُ ارصن وعْ ارتملدوملُ؟  ٔ  ٌْ  رصن وعاْ  ملدواملُ نتاملٌتاْ     مٜ ِذا ا٧وز ِٕ 

 ٍدٓ؟  ٔ  ٌْ قملُ ٖدرك  ٌْ قملُ وت آ ز  ىازٓ  ٔباد ت  مٗاْ ا املر الغاٗخٕ ٛ  ًٔتّإر       

                                                                                                                                                       

 .525/ 2الؾزً كتعّمل ؽزوٛ ِٔ٘ النطعٛ وَ ا٫بن ضتٕ الث٦ ؽت. ٌٍٖتز  لضملُ العزب: 

 .4/31الطربٙ  تملرٖخ الطربٙ: ( 1)

 .9/332اهلٗثى٘  زتىم الشٔاٟد:   (2)
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 . لذلك  رصن وعْ ارتملدوؽت؟ (1) ٦وملت اهلزً ٔالتخدب

ل٬ ملبااٛ ٌناإه إُ  ثىااملُ  رصاان وعااْ  ااملدوؽت لغااٗخٕ تْ  لااٗط إ٥ ٔالاادلٗن وت      

  ٍنطتؽت ا٩تٗتؽت:ال

إٌْ   طملٓ  ملدوملُ نتاملٌتْ  ٍدٓ  ِٔذا الز ٙ مط ٌملِ  ٥ٔ ٖتٕا ق وام اصامٕب    أواًل:

تعملون  ثىملُ وعْ   ٔ  ُ ِذٓ الزٔاٖٛ التملرغتٗٛ ٔفعس وَ قبن رٔاٚ الضمطٛ لز ام وٍشلاٛ   

 ثىملُ  ٔبٗملُ وادٝ اِتىملواْ بغخؾاٗٛ  با٘ حبر  ِٔا٘ دُٔ اذتنٗناٛ  ٔالادلٗن  ماٜ وامل          

ْٗ ِٕ التضمل٣ه ا٩ت٘؟ قٗف غتز ْ بأوزٓ لمزبذٚ  دُٔ مطِمل واَ انتٍاملبق البعٗادٚ    حبِبٍمل إل

 َ انتدٍٖٛ  ٔدُٔ تغٗٗم لْ وَ ستبْٗ وَ  ّٛ  ٔوَ  ّاٛ   ازٝ ٖزصان وعاْ  املدوؽت       

ٔ ددا، وَ ا٧بن ٔارتٕٗه   ي  ُ  ثىملُ ٖدرك  ُ انتمله الذٙ ٖزصن ٧ب٘ حبر إُ قاملُ واَ   

 اٗف ٖعطْٗ ِٕٔ   مي باْ واَ ماطٓ   لاٗط ٍِاملك       طملْٟ ٖأ ذٓ ٔخب٦  حبلك ٖز قْ  

 تٍملق  وت الزٔاٖٛ؟!

إُ  صمٕب ٔقزارات ٌفٗاْ  قملٌامل ماط وٍضارىؽت وام وامل  املٞ وت الزٔاٖاٛ  قإُ           ثانيًا:

وٕفاام الٍفاا٘ مل ٖاااَ بمل تٗااملر  باا٘ حبر  ٔ ملٌٗاامل،  إدراك  ثىااملُ بااأُ وٕفاام الزبااذٚ ِاإ    

  لاا٘ ٥ ٖضاىم ق٦واْ بنٗاٛ الز ٗاٛ      انتٕفم الذٙ ٥ ٖؾن  ْٗ إلْٗ ق٦ً  با٘ حبر  ٔ مللثامل،  

حبٔٙ انتضتٕٝ انتعملع٘ اثدٔد  ٤ٗ ز  ّٗي  لذلك  رصن وعْ ارتملدوؽت لا٘ ٖاتخمؿ وٍاْ   

 ٌّملٟٗمل، ٖٔتأقد وَ ر ٕ ْ لمىدٍٖٛ.

ٔقذلك مل ٌعثز  مٜ ٌؾٕـ   ز وت انتؾملدر التملرغتٗٛ ت٤قد  مٜ ٔ ٕد وماٗٛ ومللٗاٛ قاملُ   

                                                            

 صملبنمل،  ٌْ قملُ ستدبمل،.بٗٲٍمل وت وٕفٕ  و٦وذ  منْ  (1)
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ٖأ ذ ارتملدوؽت  بان ٔ ادٌمل ٌؾإـ ت٤قاد  ُ بعملواْ       لْ ٥ٔصٗىمل بعد ِرزتْ  َ انتدٍٖٛ لا٘

  لذلك قتٗان البملحاث إؾت  ُ الزٔاٖاٛ ؽاٗغس ٔ اق وامل ٖازآ قتٲاملب الضامطٛ           (1))ؽمل مل، وَ ـتز(

 ٔ ز س ِاذا بملُ  ثىملُ قد   طملٓ ِذٓ ادتىمله ٔا٧مٍملً ٔارتدً  ِٕٔ مط دقٗق.

مل، لغٍي  ِمْ  ٔبعد إص٦وْ مل لذا  مللٕفم انتعملع٘ لْ قملُ قبن البعثٛ الٍبٕٖٛ الغزٖفٛ را ٗ 

صتد ع٠ٗمل، وَ الٍؾٕـ الّ ت٤قد  مٜ سٖملدٚ وماٗتْ  ٔ تغطِمل  ٔبعد ِرزتْ لمىدٍٖاٛ  ىان   

 ز لمزبذٚ الّ تٕوت بّمل  نطا، هلل ٔمٍٗمل،  َ الٍملظ.مزصٕه الازٖي  ٔوت  ّد  ثىملُ صٮٗٲ ملدومل، ل

 :ْٔفات 

 . (4()3)ً(652ِا/ 32وت صٍٛ ) (2)وملت  بٕ حبر الغفملرٙ وت وٍطنٛ الزبذٚ

ٍِملك د٥ٟن وٕتْ ِٕ  ٦ٚ ا٧رم  ٔؽمٜ  مْٗ الؾخملب٘ ٔالفنْٗ ابَ وضعٕد  لاَ 

مل ٖٕفذ الٍؿ واملُ قربٓ  لاَ انتعزٔ   ُ قاربٓ وت  بان  ملوان  ٔحبقاز العاملوم٘  وت      

حبلاك لاْ ونملواملُ ٍٖضاابملُ إلٗاْ   حادِىمل وت قزٖاٛ الؾااز ٍٛ  ماٜ صاملحن البخاز ا٧بااٗ            

بن وت ادتّٛ ادتٍٕبٗٛ الغزقٗٛ وَ  بن  ملون  ماٜ رابٗاٛ تطان  ماٜ     ٔا٩ ز وت شتمللٗط ادت

  .(5)ا٧ردُ  ٥ٔ ٖشاه ِذاُ انتضرداُ بملمسْ وت ِملتؽت النزٖتؽت

  

                                                            

 . 1/256ابَ  بد الرب  ا٥صتٗعملب:  (1)

َ  ٗد تزٖد واٛ. (2) ٜ بزٖق اذترملس إحبا رحمس و َ حبات  ز   م ٛ و ٖب ً قز مل   ٛ  ٦  ٜ ٛ  م ٍٖ ٝ انتد َ قز    الزبذٚ: و

 .17/3; العٗ    ىدٚ النملر9/332:٢; اهلٗثى٘  زتىم الشٔاٟد: 253ابَ قتٗبٛ  انتعملر : (3)

 ( جتٍبمل، لمتازار اقتقٜ التذقط.75 – 73ن وٕتْ صبق  ُ بٍٗملِمل وت ؽفخملت الاتملب )( تفملؽ4ٗ)

 .1/10ودارك ا٧حاملً: العملوم٘:( 5)



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 اجلانب الفكري
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 :ْشٕٗخ 

ُ  (1)رٔٝ  بٕ حبر  َ الزصٕه . (2)  ٔقٗن  ُ وَ عٕٗ ْ  ٖقمل، وعملٖٔٛ بَ  ب٘ صافٗمل

ومل حبِام إلٗاْ انتا٤رال انتاشٙ وت قتملباْ الاابط  ٔقاد ٖاإُ ر ٖاْ ماط دقٗاق وت حبلاك              ِٕٔ 

٧صبملب قثطٚ وٍّمل  ُ البملحث مل ظتد حادٖثمل، ٔاحادا، وت قتام الؾاخمل  الضاتٛ   ٔ قتام       

انتضملٌد ا٧ زٝ انتتملحٛ بؽت  ٖدٍٖمل ٌنمْ  بٕ حبر  َ وعملٖٔٛ   ٔ ؿتعٍٜ  د  وتاٜ قاملُ  بإ حبر    

الغااملً حٍٗىاامل قااملُ  باإ حبر ٤ٌٖبااْ  مااٜ واامل ٖفعمااْ وت بٗااس واامله     ٖااتعمي وٍااْ  ِاان وت باا٦د 

 انتضمىؽت؟

 ي الض٤اه انتّي وت صط التملرٖخ ٥صٗىمل  ؾز الزصمللٛ الضىملٖٔٛ ِٕ وتٜ  صمي وعملٖٔاٛ  

لا٘ ٖإُ عٗخمل، ٧ب٘ حبر الغفملرٙ الذٙ قملُ وَ انتٕحدَٖ العزب قبن البعثٛ   مل ٖضمي 

قاد   ٔوت ِاذٓ انتادٚ ٖاإُ الزصإه ستىاد      ً( 629ِاا/  8وعملٖٔٛ بعد  تذ وااٛ صاٍٛ )  

 قىن ٌغز الد ٕٚ ا٫ص٦وٗٛ وت عبْ ادتشٖزٚ العزبٗٛ ٔ بزا ّمل  لاذا قاد ٖاإُ وامل  املٞ باْ       

انتشٙ ٥ ٖتٕا ق وم صطٚ  ب٘ حبر الغفاملرٙ الؾاخملب٘ ادتمٗان الاذٙ ر ا  صٗملصاٛ وعملٖٔاٛ        

                                                            

 . 109/ 7ابَ حرز  ا٫ؽملبٛ:  (1)

 . 33/295انتشٙ  تّذٖم الاىمله:  (2)
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 قمّمل   اٗف ٌنن  ٍْ  ٔ درظ  مٜ ٖدْٖ!

 :ٓتالوٗر 

 فط وَ الت٦وٗذ لاَ وَ  عّزِي:هتَ رٔٝ  ٍْ  كتم م

 . (1)ا٧حٍف بَ قٗط .1

 . (2) بٕ  م٘ ا٧سدٙ .2

 . (3) بٕ وزٔاُ ا٧صمى٘ .3

                                                            

   بٕ  ز ً(  العململ  الٍبٗن686ِا/67ا٧حٍف بَ قٗط بَ وعملٖٔٛ بَ حٮؾؽت  ا٧وط الابط )ت: (1)

٘ٲ  امسْ القخٲملك  ٔقٗن: ؽخز. رٔٝ  َ:  ىز  ٔا٫وملً  م٘   ٔابَ وضعٕد  ٔ ب٘ التىٗى

حبر  ٔآ زَٖ. رٔٝ  ٍْ: اذتضَ البؾزٙ  ٔ ىزٔ بَ  ملٔاُ  ٔبمق بَ حبٗم  ٔ ٮمٗد العؾزٙ  

  ٔمل ظتتىم بْ  ٔٔ د  مٜ  ىز  ٔعّد بع  ٔآ زُٔ. ِٕٔ قمٗن الزٔاٖٛ.  درك الزصٕه

ٍّمل قملصملُ ٔالتٗىزٚ  قملُ وَ  مَّٛ التملبعؽت ٔ قملبزِي  ٔقملُ صٗٲد قٕوْ  ٔ حد وَ ٖٮقزبٮ الفتٕحملت و

وٕصٕ ٛ ببنملت   المرٍٛ العمىٗٛ وت و٤صضٛ ا٫وملً الؾملد  مىْ ٔص٤ددٓ انتثن. ٌٍٖتز  

 1/283الفنّملٞ:

ر بَ انتعتىز.  بٕ  م٘ ا٧سدٙ. رٔٝ  َ:  ب٘ حبر وت النٕه  ٍد ارتزٔج وَ ارت٦ٞ. ٔرٔٝ  ٍْ: وٍؾٕ( 2)

. ٔ صي  بٕ  م٘ ا٧سدٙ ِٕ  بٗد 34/105رٔٝ لْ الٍضملٟ٘ وت )الًٕٗ ٔالمٗمٛ(. انتشٙ  تّذٖم الاىمله: 

بَ  م٘ ِٕٔ ونبٕه وَ الطبنٛ الثمللثٛ ٔقٗن  ْٗ  بٕ الفٗ  ٔا٧ٔه. ٌٍٖتز  ابَ حرز  تنزٖم التّذٖم: 

2/439. 

ف وت ؽخبتْ. قٗن: امسْ صعد  ٔقٗن: وغٗث  بٕ وزٔاُ ا٧صمى٘  ٔالد  طملٞ بَ  ب٘ وزٔاُ  شتتم (3)

بَ  ىزٔ  ٔقٗن مط حبلك. ٔقٗن: امسْ  بد الزلتملُ بَ وؾعم. رٔٝ  َ:  بد الزلتملُ بَ وغٗث 

ا٧صمى٘  ٔ م٘ بَ  ب٘ بمللم  ٔقعم ا٧حبملر  ٔ ب٘ حبر الغفملرٙ  ٔ ب٘ وغٗث بَ  ىزٔ  مٜ 

بْٗ   َ قعم. رٔٝ  ٍْ:  بد  ٦   ْٗ  ٔ ً انتطمل  ا٧صمىٗٛ ٔهلمل ؽخبٛ  ٔقٗن: رٔٝ  َ  

الزلتملُ بَ وّزاُ انتدٌ٘  ٔابٍْ  طملٞ بَ  ب٘ وزٔاُ. ودٌ٘  تملبع٘   نٛ. ٌٍٖتز  انتشٙ  تّذٖم 

 . 277/ 34الاىمله:  
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 . (1) بٕ ص٦ً ا٧صٕد .4

 . (2) صملوٛ بَ صمىملُ الٍخع٘ .5

 .(3) ِبملُ .6

                                                            

هتطٕر   بٕ ص٦ً ا٧صٕد اذتبغ٘. ٖٔنمله: الٍٕب٘  ٖٔنمله: البملِم٘ ا٧ زج  الدوغن٘. ٔاذتبغ٘ ٌضبٛ  (1)

  ٔاذتملرث بَ اذتملرث رٔٝ  َ:  ٕبملُ وٕؾت رصٕه اهلل إؾت ح٘ وَ لتط ٥ إؾت اذتبغٛ.

ا٧ععزٙ  ٔاذترملج بَ  بد اهلل الثىملل٘  ٔحذٖفٛ ابَ الٗىملُ ٖنمله وزصن  ٔاذتاي بَ وٍٗملٞ  ٔ مللد 

بَ سٖد ٖٔنمله: ابَ ٖشٖد ادتّ   ٔ ب٘  وملوٛ ؽدٙ ابَ  ر٦ُ البملِم٘  ٔ ملوز بَ سٖد الباملل٘  ٔ بد 

ملر٢  ٔ بد اهلل بَ  زٔال  ٔ بد اهلل بَ ستطٖش ادتىخ٘  ٔ بد اهلل بَ ا٧سر  اهلل بَ  ملوز الٗخؾم الن

الغملو٘  ٔ بد الزلتملُ بَ عبن  ٔ بد الزلتملُ بَ  ملٟػ اذتقزو٘  ٔ بد الزلتملُ بَ مٍي 

 ٗىمل قٗن  ٔ ىزٔ بَ  بضٛ  ا٧ععزٙ  ٔ بٗد اهلل بَ صمىملُ  ٔا٫وملً  م٘ بَ  ب٘ بمللم

عىملُ بَ بغط  ٔ ب٘ إدرٖط ارت٥ٌٕ٘  ٔ ب٘  مسملٞ الزحم  ٔ ب٘ حبر الضمى٘  ٔقعم ا٧حبملر  ٔالٍ

  ٔ ب٘ ؽملحل الغفملرٙ  ٖنمله: وزصن  ٔ ب٘ رعملد اذترباٌ٘  ٔ ب٘ صمىٜ را ٘ رصٕه اهلل

ا٧ععزٙ  ٔ ب٘  ملوز اهلٕسٌ٘  ٔ ب٘ قبغٛ الضمٕل٘  ٔ ب٘ ومللك ا٧ععزٙ  رٔٝ  ٍْ: دأد بَ 

ابَ ص٦ً بَ  ب٘ ص٦ً  ٔسٖد بَ ٔاقد  ٔابٍْ ص٦ً ابَ  ب٘   ىزٔ ا٧ٔدٙ الغملو٘  ٔابَ ابٍْ سٖد

ص٦ً  إُ قملُ ستفًٕتمل  ٔعداد بَ  بد اهلل النملر٢. ٔعٗبٛ بَ ا٧حٍف  ٔالعبملظ بَ صململ المخى٘  

ٔ بد اهلل ابَ الع٦ٞ بَ سبز  ٔ بد الزلتملُ بَ  ىزٔ ا٧ٔسا ٘  ٔ بد الزلتملُ بَ ٖشٖد بَ  ملبز  

ٖشٖد الٍؾزٙ  ٔابَ ابٍْ وعملٖٔٛ بَ ص٦ً بَ  ب٘ ص٦ً  ٔواخٕه ٔ م٘ بَ حٕعم  ٔ ىز بَ 

  ٔ ب٘ سٖملد الضٗبملٌ٘الغملو٘  ٔعتٜٗ بَ اذتملرث الذوملرٙ  ٔعتٜٗ بَ  ب٘ ؽملحل  ٔعتٜٗ بَ  ب٘  ىزٔ 

انتشٙ  تّذٖم الدوغن٘  ٔ ب٘  ىزاُ ا٧ٌؾملرٙ. وت الطبنٛ ا٧ٔؾت وَ  ِن الغملً   نٛ  تملبع٘. ٌٍٖتز  

 . 28/487الاىمله:

 .4/45ابَ حبملُ  الثنملت:  (2)

 ِبملُ الغفملرٙ البؾزٙ  ابَ اوز ٚ  ب٘ حبر  ٖٔنمله: ابَ   تْ. رٔٝ  َ:  ب٘ حبر حدٖث:  ٙ الزقملب  (3)

 سقٜ  ٔ ٙ المٗن  ط. رٔٝ  ٍْ: لتٗد بَ  بد الزلتملُ اذتىطٙ. رٔٝ لْ الٍضملٟ٘ ِذا اذتدٖث 

 . 3/387ٌٍٖتز  انتشٙ  تّذٖم الاىمله:الٕاحد. 



 أبو ذر الغفاري الثائر املنتفض/ دراسة تارخيية  ················································  98

 

 
 

 . (1) بط بَ ٌفط اذتقزو٘ .7

 . (2) بٕ وضمي ادتذو٘ .8

 . (3) ضزٚ بٍس د مل ٛ العملوزٖٛ .9

 . (4) بٕ  بد اهلل ادتضزٙ .10

 . (5)ـتٗي ادتٗغملٌ٘ بٕ  .11

                                                            

بَ ٌفط اذتقزو٘   بٕ  بد الزلتَ  مسم  بمل الدرداٞ  ٔ بمل حبر  قٍملٓ عزٖذ ٔ بٕ حٗملٚ  صاَ  بط  (1)

 . 2/224الغملً  قملُ  ملِمٗمل، اص٦وٗمل،. ٌٍٖتز  البخملرٙ  التملرٖخ الابط: 

 بٕ وضمي ادتذو٘. رٔٝ  َ: ادتملرٔد العبدٙ  ٔ ب٘ حبر الغفملرٙ. رٔٝ  ٍْ:  بٕ العمللٗٛ ر ٗم  (2)

ٔوطز  بَ  بد اهلل بَ الغخط  ٔ  ٕٓ  بٕ الع٦ٞ ٖشٖد بَ  بد اهلل بَ الغخط. رٔٝ الزٖملح٘  قتملدٚ  

 . 34/289انتشٙ  تّذٖم الاىمله:لْ ال وذٙ  ٔالٍضملٟ٘. ٌٍٖتز  

  ٔ ب٘ حبر الغفملرٙ   ضزٚ بٍس د مل ٛ العملوزٖٛ الإ ٗٛ. رٔت  َ ا٫وملً  م٘ بَ  ب٘ بمللم  (3)

. رٔٝ  ٍّمل:   مس بَ  مٗفٛ العملوزٙ  ٔ ىز بَ  ىط لزصٕهٔ ملٟغٛ  ً انت٤وٍؽت  ٔ ً صمىٛ سٔج ا

بَ شتدٔج  ٔقداوٛ بَ  بد اهلل العملوزٙ ٔشتدٔج الذِم٘ تملبعٗٛ   نٛ. رٔٝ هلمل  بٕ دأد  ٔالٍضملٟ٘  

 . 35/144ٔابَ ومل ٛ. ٌٍٖتز. انتشٙ  تّذٖم الاىمله:

رٔٝ  َ:  ٍدب البرم٘   لتطٙ بَ بغط اذتىطٙ البؾزٙ   بٕ  بد اهلل ادتضزٙ   ضز  ٍشٚ. (4)

ٔ بد اهلل بَ الؾملوس  ٔ بد اهلل بَ وغفن  ٔوعنن بَ ٖضملر  ٔ ب٘ الدرداٞ  ٔ ب٘ حبر ٔمل ٖضىم وٍْ  

ٔ ب٘  ٍبٛ ارت٥ٌٕ٘. رٔٝ  ٍْ: صعٗد ادتزٖزٙ  ٔصمىٛ بَ دٍٖملر ٔالد لتملد بَ صمىٛ  ٔصمٗىملُ 

 نٛ. رٔٝ لْ البخملرٙ وت قتملبْ التٗى٘  ٔقتملدٚ بَ د ملوٛ  ٔ بٕ وٍؾٕر انتثٍٜ بَ  ٕ  ادتضزٙ. 

"ا٧دب"  ٔوضمي  ٔال وذٙ  ٔالٍضملٟ٘ وت " الًٕٗ ٔالمٗمٛ" حدٖثمل، ٔاحدا،. ٌٍٖتز  انتشٙ  تّذٖم 

 . 7/420الاىمله:

 بد اهلل بَ ومللك بَ  ب٘ ا٧صخي   بٕ ـتٗي ادتٗغملٌ٘  الز ٗ   انتؾزٙ   ؽمْ وَ الٗىَ  ِٕٔ   ٕ  (5)

  ِٔمل ز إؾت انتدٍٖٛ وت قملُ صٗف ا٧قرب  ٔلدا وت حٗملٚ الزصٕهصٗف بَ ومللك بَ  ب٘ ا٧صخي  ٔ

  سوَ  ىز ابَ ارتطملب. رٔٝ  بٕ ـتٗي  َ:  نبٛ بَ  ملوز ادتّ   ٔا٫وملً  م٘ بَ  ب٘ بمللم 

ٔ ىز بَ ارتطملب  ٔقٗط بَ صعد بَ  بملدٚ  ٔوعملحب بَ  بن ٔقز   مْٗ النزآُ ٔ ب٘ بؾزٚ الغفملرٙ  
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 .   (1) بٕ صململ ادتٗغملٌ٘ صفٗملُ بَ ِمل١ٌ .12

 .(2) بٕ  بد الزلتَ اذتبم٘ .13

 . (3)حذٖفٛ بَ  صٗد الغفملرٙ .14
                                                                                                                                                       

باز بَ صٕادٚ ادتذاو٘  ٔ بٕ صعٗد  عثن بَ ِمل ملُ الز ٗ   ٔ عفز بَ  ٔ ب٘ حبر الغفملرٙ. رٔٝ  ٍْ:

ربٗعٛ  ٔ بد اهلل بَ ِبطٚ  ٔ نبٛ بَ وضمي الترٗم  ٔقعم بَ  منىٛ التٍٕ ٘  ٔ بٕ ارتط وز د بَ 

انتشٙ   بد اهلل الٗشٌ٘.  نٛ. رٔٝ لْ  بٕ دأد وت " الندر"  ٔقذلك البملقُٕ صٕٝ البخملرٙ. ٌٍٖتز  

 .15/505اىمله:تّذٖم ال

صفٗملُ بَ ِمل١ٌ  بٕ صململ ادتٗغملٌ٘ رٔٝ  َ  ب٘ حبر  ٔ بد اهلل بَ  ىز  ٔرٔٝ  ٍْ ابٍْ صململ ٔباز بَ  (1)

 .219/ 4صٕادٚ ٔعٗٗي بَ ٖتملُ مسعس  ب٘ ٖنٕه حبلك. ٌٍٖتز  ابَ  ب٘ حملمت الزاسٙ  ادتز  ٔالتعدٙ: 

ؾزٙ. رٔٝ  َ:  ملبز بَ  بد اهلل  ٔ بد اهلل  بد اهلل بَ ٖشٖد انتعمل زٙ   بٕ  بد الزلتملُ  اذتبم٘  انت (2)

بَ  ىز بَ ارتطملب  ٔ بد اهلل بَ  ىزٔ بَ العملـ  ٔ نبٛ بَ  ملوز ادتّ   ٔ ىملرٚ بَ عبٗم 

الضب٠٘  ٔ قمللٛ بَ  بٗد  ٔقبٗؾٛ بَ حب٣ٖم  ٔانتضتٕرد بَ عداد  ٔ ب٘  ٖٕب ا٧ٌؾملرٙ  ٔ ب٘ 

رٙ  ٔ ب٘  بد اهلل الؾٍمل ٘. رٔٝ  ٍْ: باز بَ البخ ٙ ا٧سدٙ  ٔ ب٘ حبر الغفملرٙ  ٔ ب٘ صعٗد ارتد

صٕادٚ ادتذاو٘  ٔادت٦   بٕ قثط  ٔ بٕ ِمل١ٌ لتٗد بَ ِمل١ٌ ارت٥ٌٕ٘  ٔحٗ٘ بَ  بد اهلل انتعمل زٙ  

ٔربٗعٛ بَ صٗف  ٔ بٕ  نٗن سِزٚ بَ وعبد  ٔعزحبٗن بَ عزٖك انتعمل زٙ  ٔ ملوز بَ عتٜٗ انتعمل زٙ  

د الزلتملُ بَ سٖملد بَ  ٌعي ا٫ زٖن٘  ٔ بد اهلل بَ  ب٘  عفز  ٔ ثىملُ ٔ بد اهلل بَ ِبطٚ الضب٠٘  ٔ ب

بَ ٌعٗي الز ٗ   ٔ نبٛ بَ وضمي الترٗم  ٔ ٗملؼ بَ  بملظ النتبملٌ٘  ٔقٗط بَ اذترملج  ٖٔشٖد بَ 

ٝ لْ البخملرٙ وت قتملبْ " ا٧دب"  ٔقذلك  ىزٔ انتعمل زٙ.  نٛ. تٕوت بأ زٖنٗٛ صٍٛ و٠ٛ  قملُ ؽملذتمل،. رٔ

 .16/316البملقُٕ.. ٌٍٖتز  انتشٙ  تّذٖم الاىمله: رٔٝ لْ

حذٖفٛ بَ  صٗد  ٖٔنمله: ابَ  وٗٛ بَ  صٗد ا٧مٕظ بَ ٔاقعٛ بَ حزاً وَ ب  مفملر بَ ومٗن ابَ  (3)

 فىزٚ بَ باز بَ  بد وٍملٚ بَ قٍملٌٛ   بٕ صزعتٛ الغفملرٙ  لْ ؽخبٛ  عّد اذتدٖبٗٛ وم رصٕه اهلل

لغرزٚ ٖٕو٠ذ  ٔقٗن: بملٖم  ٌٔشه الإ ٛ. رٔٝ  َ: ِٕٔ  ٔه وغملِدٓ  ٔمل ٖبملٖم حتس ا

  ٔ ب٘ باز  ٔ ب٘ حبر الغفملرٙ. رٔٝ  ٍْ: حبٗم بَ   ٔ َ ا٫وملً  م٘ بَ  ب٘ بمللمالزصٕه

كتملس  ٔالزبٗم بَ  ىٗمٛ  ٔ ملوز بَ عزاحٗن  ٔ بٕ الطفٗن  ملوز بَ ٔا مٛ  ٔوعبد بَ  مللد  ٦ِٔه 

َ عّد  تذ دوغق وم  مللد بَ الٕلٗد  ٔ مملر  مٜ بَ  ب٘ حؾؽت  ٔ بٕ حذٖفٛ ا٧ٌؾملرٙ  قملُ هت
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 . (1) بٕ حزب بَ  ب٘ ا٧صٕد .15

 . (2)ابَ اذتٕتاٗٛ .16

 . (3) مللد بَ ِٔبملُ .17

 .(4) زعٛ بَ اذتز .18

 . (5) بٕ إدرٖط ارت٥ٌٕ٘ .19

                                                                                                                                                       

 .5/494 ذراٞ. وت الطبنٛ الثمللثٛ. ٌٍٖتز  انتشٙ  تّذٖم الاىمله:

ً(. رٔٝ  َ:  بد اهلل بَ  ىزٔ بَ العملـ  727ِا/109 بٕ حزب بَ  ب٘ ا٧صٕد الدٖم٘ )ت: (1)

القم قملف٘ البؾزٚ  ٔ َ  ٔ بد اهلل ابَ  قمللٛ المٗث٘  ٔ بد اهلل بَ قٗط البؾزٙ  ٔ ىطٚ بَ ٖثزب٘

سترَ  َ  ب٘ حبر  ٔ َ  بْٗ  ب٘ ا٧صٕد الدٖم٘  ٔ َ  ب٘ حبر الغفملرٙ ٔالؾخٗذ  َ  بْٗ   َ  ب٘ 

حبر  ٔ َ  ىْ   َ  ب٘ حبر. رٔٝ  ٍْ: لتزاُ بَ   ؽت  ٔدأد بَ  ب٘ ٍِد  ٔ بٕ ِٔم صٗف بَ 

ىملُ بَ  ىط البرم٘    ٔ بٕ الٗنٌتملُ  ثِٔم  ٔ بد انتمك بَ   ؽت  ٔ بد انتمك ابَ  زٖ  

ٔ ثىملُ بَ قٗط البرم٘  ٔقتملدٚ بَ د ملوٛ  ِٔٔم بَ  بد اهلل بَ  ب٘ دب٘. وَ الطبنٛ الثملٌٗٛ وَ قزاٞ 

 ِن البؾزٚ. قملُ وعزٔ مل،  ٔلْ  حملدٖث  رٔٝ لْ الٍضملٟ٘ وت ) ؾملٟؿ  م٘( ٔوت )وضٍدٓ(  ٔقذلك 

 .33/23مله:ٌٍٖتز  انتشٙ  تّذٖم الاى البملقُٕ  صٕٝ البخملرٙ مل ٖزٔٙ لْ.

٘ٲ بَ قعم.  (2) ٖشٖد بَ اذتٕتاٗٛ التىٗى٘ الإوت. رٔٝ  َ  ىز  ٔ ىملر  ٔ ب٘ حبر  ٔ ب٘ الدرداٞ  ٔ ب

ٔرٔٝ  ٍْ وٕصٜ بَ بمخٛ ابَ  بٗد اهلل  قملُ ابَ اذتٕتاٗٛ  حد   ٕاه وٕصٜ بَ بمخٛ ابَ  بٗد اهلل. 

 .11/281 نٛ. ٌٍٖتز  ابَ حرز   تّذٖم التّذٖم:

 .5/180ٍد: ابَ حٍبن  انتض (3)

 زعٛ بَ اذتز الفشارٙ  مسم  ىز  ٔ بمل حبر. رٔٝ  ٍْ: انتضٗم بَ را م  ٔربع٘ بَ حزاؼ   (4)

ٔصمٗىملُ بَ وضّز  ٔ بٕ سر ٛ ابَ  ىزٔ بَ  زٖز  ٔؽملحل بَ  بملب مسعس  ب٘ ٖنٕه حبلك. ٌٍٖتز  

 .3/389; ابَ اب٘ حملمت الزاسٙ  ادتز  ٔالتعدٖن: 213/ 3البخملرٙ  التملرٖخ الابط  

ِا/ 80 بٕ إدرٖط ارت٥ٌٕ٘:  ملٟذ المَّْ بَ  بد المَّْ  ٖٔنمله:  ِّٗذ المَّْ بَ إدرٖط بَ  ملٟذ. )ت:  (5)

ٔٮلد  ملً حٮٍؽت. ٔحدٲث  َ:  ب٘ حبر  ٔ ب٘ الدرداٞ  ٔحذٖفٛ  ٔ ٮبملدٚ بَ الؾملوس  ٔابَ 699  )ً

ٔعتٜٗ بَ عتٜٗ  بملظ  ٔ ب٘ ِزٖزٚ  ٔ دٲٚ. حدٲث  ٍْ:  بٕ ص٦ً ا٧صٕد  ٔواخٕه  ٔابَ عّملب  
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 . (1) بٕ وضمي ارت٥ٌٕ٘ .20

 . (2) بٕ ا٧صٕد الد٣ل٘ .21

                                                                                                                                                       

الغضٲملٌ٘  ٖٔشٖد بَ  ب٘ وزٖي  ٔربٗعٛ النؾط  ٔآ زُٔ. ٔقملُ وَ  نّملٞ  ِن الغملً  ٔقملُ ٖنؿٶ وت 

ٌٍٖتز  المرٍٛ العمىٗٛ وت وضرد دوغق. ٔلَّملٓ  بد انتمك بَ وزٔاُ النقملٞ بعد  شه ب٦ه بَ  ب٘ الدرداٞ. 

 .1/411  وٕصٕ ٛ ببنملت الفنّملٞ:و٤صضٛ ا٫وملً الؾملد 

 بٕ وضمي ارت٥ٌٕ٘ الٗىملٌ٘ الشاِد  امسْ:  بد اهلل بَ  ٕب  ٖٔنمله: ابَ  ٕاب  ٖٔنمله: ابَ   ٕب   (1)

ٖٔنمله: ابَ  بد اهلل  ٖٔنمله  ابَ  ٕ   ٖٔنمله: ابَ وغاي  ٖٔنمله: امسْ ٖعنٕب بَ  ٕ . ٌشه 

  ِٕٔ وت    ىملت الزصٕهالغملً  ٔصاَ دارٖمل بمللنزب وَ دوغق  قملُ قد رحن ٖطمم الزصٕه

لطزٖق  ٔلن٘  بمل باز الؾدٖق. رٔٝ  َ:  بملدٚ بَ الؾملوس  ٔ ىز بَ ارتطملب  ٔ ٕ  ابَ ومللك ا

ا٧عرع٘  ٔوعملحب بَ  بن  ٔوعملٖٔٛ ابَ  ب٘ صفٗملُ  ٔ ب٘ حبر الغفملرٙ  ٔ ب٘  بٗدٚ بَ ادتزا   ٔ ب٘ 

َ حاٗي وضمي ادتمٗم٘ وعمي قعم ا٧حبملر. رٔٝ  ٍْ: إبزاِٗي بَ  ب٘  بمٛ  ٔ بط بَ ٌفط  ٔحزاً ب

الدوغن٘  ٔعزحبٗن بَ وضمي ارت٥ٌٕ٘  ٔفىزٚ بَ حبٗم ابَ ؽّٗم   ٔ بد اهلل بَ  زٔٚ بَ 

الشبط  ٔ طملٞ بَ  ب٘ ربمل    ٔ طملٞ ارتزاصملٌ٘  ٔ طٗٛ بَ قٗط   ٔ ىزٔ بَ  شٞ ارت٥ٌٕ٘ 

٧هلملٌ٘  الداراٌ٘  ٔ ىط بَ ِمل١ٌ العٍض٘ ٔ زات بَ  عمبٛ ٔقمثًٕ بَ سٖملد اثملرب٘  ٔستىد بَ سٖملد ا

ٔواخٕه الغملو٘  ٌٖٕٔط بَ وٗضزٚ بَ حمبط  ٔ بٕ إدرٖط ارت٥ٌٕ٘  ٔ بٕ العمللٗٛ الزٖملح٘  ٔ بٕ 

 . 34/290 ثىملُ ارت٥ٌٕ٘  ٔ بٕ ق٦بٛ ادتزو٘. ٌٍٖتز  انتشٙ  تّذٖم الاىمله: 

ًتململ بَ  ىزٔ  ٖٔنمله:  ىزٔ بَ ًتململ  ٖٔنمله:  ىزٔ بَ صفٗملُ   بٕ ا٧صٕد الدٶ٣ل٘  ٖٔنمله:  (2)

ً(. قملُ وَ قبملر التملبعؽت  ٔحبقزٓ ابَ عملِؽت وت الؾخملبٛ  688ِا/69- . ِا16الدِّٖم٘  البؾزٙ )

  ِمل ز إؾت البؾزٚ  مٜ  ّد  ىز ابَ ارتطملب. رٔٝ  َ:  ىز  قملُ هت َ  صمي  مٜ  ّد الزصٕه

٘ٲ بَ قعم  ٔالشبط بَ العٕاً  ٔبملٟفٛ. رٔٝ  ٍٔ ا٫وملً  م٘ ْ:   ٔ ب٘ حبر  ٔابَ وضعٕد  ُٔ ب

ابٍْ  بٕ حزب  ٔعتٜٗ بَ ٖعىز  ٔ بد المَّْ بَ بٮزٖدٚ  ٔآ زُٔ. ٔقملُ  حد صملدات اثدٲ ؽت ٔالفنّملٞ 

ٔالغعزاٞ ٔالدِملٚ ٔالٍخملٚ  ٔقملُ وَ ٔ ٕٓ الغٗعٛ  ٔوَ  قىمّي  نم،مل ٔر ٖمل،  ٔقد  وزٓ ا٫وملً 

٘ٲبٕفم ع٘ٞ وت الٍخٕ نت مل مسم المخَ   أرآ  بٕ ا٧صٕد ومل ٔفم   نمله ا٫  م٘ ومل : $وملً  م

ٕٯت٭ ٘ٲ# حضَ ِذا الٍخٕ الذٙ ضت العزبٗٛ  ِٕٔ     ىَ  يٵ مسِّ٘ ضتٕا،.   ذ  بٕ ا٧صٕد  َ ا٫وملً  م

ٔٲه وَ ٌنىت انتؾملحف.  ٮدٲ وَ  ؽخملب ا٧ ٟىٲٛ:  م٘ ٔاذتضَ ٔاذتضؽت ٔالضرملد ) مّٗي الضٲ٦ً(    
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  وت و٤صضٛ ا٫وملً الؾملد ٌٍٖتز  المرٍٛ العمىٗٛ ٔقعٛ ؽف ؽت.  ٔعّد وم  وط انت٤وٍؽت

 .1/409وٕصٕ ٛ ببنملت الفنّملٞ:

ربع٘ بَ حزاؼ  باضز انتّىمٛ العبض٘ ؿتٕحدٚ  بٕ وزٖي الإوت شتقزً  َ  ىز ٔ م٘  زد حدٖث  (1)

ٔ ب٘ وضعٕد  نبٛ  ٔ ب٘ حبر  ٔ ب٘ وٕصٜ  ٔرٔٝ  ٍْ وٍؾٕر ٔ بد انتمك بَ  ىط ٔ بٕ ومللك 

٘ وَ  ٗملر الٍملظ مل ٖاذب قذبٛ قىت  وملت صٍٛ وملٟٛ ٔقمله ابَ ا٧عرع٘ ٌٔعٗي بَ  ب٘ ٍِد قمله العرم

 . 114. ٌٍٖتز  ارتشر ٘   ٦ؽٛ تذِٗم التّذٖم:وعؽت صٍٛ  ربم

 ىزٔ بَ وز د   بٕ  مسملٞ الزحم الغملو٘ الدوغن٘. رٔٝ  َ:  ٔظ بَ  ٔظ الثنف٘  ٔ ٕبملُ وٕؾت  (2)

ٖٛ بَ  ب٘ صفٗملُ  ٔ ب٘ ا٧ععث   ٔعداد بَ  ٔظ ا٧ٌؾملرٙ  ٔ ىزٔ الباملل٘  ٔوعملٔرصٕه اهلل

الؾٍعملٌ٘  ٔ ب٘  عمبٛ ارتغ   ٔ ب٘ حبر الغفملرٙ  ٔ ب٘ ِزٖزٚ. رٔٝ  ٍْ: راعد بَ دأد الؾٍعملٌ٘  

ٔربٗعٛ بَ ٖشٖد النؾط  ٔعداد  بٕ  ىملر  ٔؽملحل بَ  بط  ٔواخٕه الغملو٘  ٔعتٜٗ بَ اذتملرث 

ٕ ق٦بٛ ادتزو٘. عملو٘  تملبع٘   نٛ. رٔٝ الذوملرٙ  ٔ بٕ ا٧ععث الؾٍعملٌ٘  ٔ بٕ ص٦ً ا٧صٕد  ٔ ب

 .22/224لْ البخملرٙ وت "ا٧دب"  ٔالبملقُٕ. ٌٍٖتز  انتشٙ  تّذٖم الاىمله: 

ً(  بٕ العمللٗٛ الزٖملح٘  البؾزٙ  انتنز٢  الفنْٗ. قملُ وٕؾٰت 711  708ِا/93  90رٮ ٗم بَ وّزاُ ) (3)

  بضٍتؽت. رٔٝ  َ: ا٫وملً  م٘ ٥وز ٚ وَ ب  رٖمل . درك ادتملِمٗٛ   صمي بعد ٔ ملٚ الزصٕه

ٔ ىز  ٔ ب٘ حبر  ٔابَ وضعٕد  ٔ ملٟغٛ  ٔابَ  بملظ  ٔ دٲٚ. رٔٝ  ٍْ:  مللد اذتذٲاٞ  ٔدأد بَ  ب٘ 

ٍِد  ٔستىد بَ صطَٖ  ٔالزبٗم بَ  ٌط  ٔآ زُٔ. قملُ  بٕ العمللٗٛ ٖبعث بؾدقٛ ومللْ إؾت انتدٍٖٛ  ٗد م 

وت قتملب )ارت٦ (  ٦ ُٕ وٕردا، وت الفتملٔٝ.     ٗقعٌّٕمل وٕافعّمل. ٔلْإؾت  ِن بٗس الزصٕه

 .351/ 1  وٕصٕ ٛ ببنملت الفنّملٞ:ٌٍٖتز  المرٍٛ العمىٗٛ وت و٤صضٛ ا٫وملً الؾملد 

 بٕ سر ٛ بَ  ىزٔ بَ  زٖز بَ  بد اهلل البرم٘ الإوت  قٗن: امسْ ِزً  ٔقٗن:  بد اهلل  ٔقٗن:  (4)

. ٔرٔٝ  َ:  ملبس بَ وملً  م٘ بَ  ب٘ بمللم بد الزلتملُ  ٔقٗن:  ىزٔ  ٔقٗن:  زٖز. ر ٝ ا٫
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قٗط الٍخع٘  ٔ دٓ  زٖز بَ  بد اهلل البرم٘  ٔ زعٛ بَ اذتز  ٔ بد اهلل بَ  ىزٔ بَ العملـ  

ٔ بد اهلل بَ عتٜٗ اذتقزو٘  ٔ ىز بَ ارتطملب وزصن  ٔوعملٖٔٛ بَ  ب٘ صفٗملُ  ٔ ب٘ حبر الغفملرٙ 

َ  زٖز بَ  بد اهلل البرم٘  ٔإبزاِٗي بَ ٖشٖد ٖنمله: وزصن  ٔ ب٘ ِزٖزٚ. رٔٝ  ٍْ:  ىْ إبزاِٗي ب

الٍخع٘  ٔباط بَ  ملوز البرم٘  ٔابَ ابٍْ  زٖز بَ  ٖٕب البرم٘  ٔابَ  ىْ  زٖز ابَ ٖشٖد البرم٘  

ٔاذتملرث العام٘  ٔاذتضَ بَ  بٗد اهلل  ٔصمي بَ  بد الزلتملُ  ٔبمق بَ وعملٖٔٛ  ٔ بد اهلل بَ بغز 

قم  ٔ بد اهلل بَ ٖشٖد الٍخع٘  ٔ م٘ بَ ودرك  ٔ ىملرٚ بَ  ىط  ارتثعى٘ ٔ بد اهلل بَ عربوٛ ال

ٔ ىملرٚ بَ النعنمل . ابَ عربوٛ القم  ٔ ىزٔ بَ صعٗد الثنف٘  ٔ ٗضٜ بَ انتضٗم البرم٘  ٔم٦ُٗ 

بَ  بد اهلل العملوزٙ  ٔ قٗن بَ مشٔاُ القم  ٔوٕصٜ ادتّ   ٔابَ ابٍْ عتٜٗ ابَ  ٖٕب البرم٘  

 جبٗمٛ  ٔ بٕ التٗمل  القم  ٔ بٕ حٗملُ التٗى٘  ٔ بٕ  زٔٚ اهلىداٌ٘.  نٛ  ٖٔشٖد بَ ساحبٙ وٕؾت

ؽدٔ   الطبنٛ الثملٌٗٛ وَ  ِن الإ ٛ  ٔقٗن وَ الطبنٛ الثمللثٛ وَ تملبع٘  ِن انتدٍٖٛ. ٔهتمل حبقز: قملُ 

دتزٖز ابَ ٖنمله لْ  ىزٔ ٔبْ قملُ ٖاٍٜ  ِمك وت إوملرٚ  ثىملُ   ٕلد  ىزٔ ابٍمل "مسملٓ  زٖزا" بملصي 

 بْٗ  ٔممم  مْٗ  بٕ سر ٛ  ر ٝ  مٗمل،  ٔقملُ اٌنطمل ْ إؾت  ب٘ ِزٖزٚ  ٔمسم وَ  دٓ  حملدٖث  ٔقملُ 

 .33/325وَ  مىملٞ التملبعؽت. ٌٍٖتز  انتشٙ  تّذٖم الاىمله:

ابَ سٖد بَ ًتبٗملُ قٕوت رٔٝ  َ  ب٘ حبر رٔٝ  ٍْ ربع٘ بَ حزاؼ مسعس  ب٘ ٖنٕه حبلك.. ٌٍٖتز    (1)

 .566/ 3لتعدٖن:  ب٘ حملمت الزاسٙ  ادتز  ٔا

 نب  ِٕٔ وت  ً(. رحن إؾت الزصٕه714ِا/96سٖد بَ ِٔم ادتّ    بٕ صمٗىملُ الإوت )ت:  (2)

الطزٖق. رٔٝ  َ: الرباٞ بَ  ملسب  ٔ ملبس بَ ٔدٖعٛ ا٧ٌؾملرٙ  ٔ زٖز بَ  بد اهلل البرم٘  ٔحذٖفٛ 

 بد الزلتملُ بَ حضٍٛ  ٔ بد بَ الٗىملُ  ٔسٖد بَ  رقي  ٔ بد اهلل بَ  اٗي  ٔ بد اهلل بَ وضعٕد  ٔ

  الزلتملُ بَ  بد رب الاعبٛ  ٔ ثىملُ بَ  فملُ  ٔ طٗٛ بَ  ملوز  ٔا٫وملً  م٘ بَ  ب٘ بمللم

ٔ ىز ابَ ارتطملب  ٔ ب٘ الدرداٞ  ٔ ب٘ حبر الغفملرٙ ٔ ب٘ وٕصٜ ا٧ععزٙ. رٔٝ  ٍْ: إمسمل ٗن بَ 

  ٔحبٗم بَ  ب٘  ملبس  ٔحبٗم بَ  ب٘  مللد  ٔ بٕ انتنداً  ملبس ابَ ِزوش اذتداد  ٔاذتملرث بَ حؾطٚ

حضملُ  ٔاذتضَ بَ  بٗد اهلل  ٔحؾؽت بَ  بد الزلتملُ  ٔاذتاي بَ  تٗبٛ  ٔلتملد بَ  ب٘ صمٗىملُ  

ٔصمىٛ بَ قّٗن  ٔصمٗىملُ ا٧ ىػ  ٔالؾمس بَ بّزاً  ٔبملر  بَ  بد الزلتملُ  ٔبمخٛ بَ 



 أبو ذر الغفاري الثائر املنتفض/ دراسة تارخيية  ··············································  013

 

 
 

 . (1)سٖد بَ ٖثٗم .28

 .(2)صعٗد بَ انتضٗم .29

 . (3) صٕٖد بَ مفمٛ .30

 . (4) بٕ الغعثملٞ اثملرب٘ .31

 .(1) بٕ الضمٗن فزٖم بَ ٌفط .32

                                                                                                                                                       

نتمك بَ وٗضزٚ  ٔ ثىملُ بَ وؾز   ٔ بد الزلتملُ بَ ا٧ؽبّملٌ٘  ٔ بد العشٖش بَ ر ٗم  ٔ بد ا

انتغطٚ الثنف٘  ٔ دٙ بَ  ملبس  ٔ زٖف بَ درِي  ٔ بٕ إصخمل   ىزٔ بَ  بد اهلل الضبٗع٘  ٔ ٗضٜ 

بَ  بد اهلل بَ ومللك  ٔوٍؾٕر بَ انتعتىز  ٔوّمل ز  بٕ اذتضَ  ٔوٕصٜ ادتّ . قٕوت   نٛ  د ن 

ادتىمل ي. ٌٍٖتز  انتشٙ  تّذٖم  الغملً  ٔرٔاٖتْ  َ  ب٘ حبر ؽخٗخٛ. تٕوت وت ٥ٖٔٛ اذترملج بعد

 .10/114الاىمله:

 .7/506ابَ اب٘ عٗبٛ الإوت  انتؾٍف:  (1)

 .1/19الذِم  تذقزٚ اذتفملًت:  (2)

ٕ٭ٖد بَ م ف مٛ  ابَ  ٕصرٛ بَ  ملوز   بٕ ُ وٗٲٛ ادُتعف٘  الإوت ) (3)   699ِا/82  81  80صٮ

ٔٔ د  مْٗ   ٕ دٓ قد قب   ٔ درك  ً(. وٕلدٓ  ملً الفٗن  ٗىمل قٗن.  درك رصٕه الم701َّْ 700

د ٍْ ِٔي ٍٖفقُٕ  ٖدّٖي وَ ال اب  ٔقملُ وضمىمل، وت حٗملتْ. رٔٝ  َ:  ب٘ باز  ٔ ىز  ٔ ثىملُ  

ٔقٗن مل ٖضىم وٍْ  ٔ َ ُ ب٘ بَ قعم  ٔابَ وضعٕد  ٔ ب٘ حبر  ٔبملٟفٛ. ٔ ٮدٲ وَ  ؽخملب ا٫وملً 

ٍدٙ  ٔالغعم  ٔإبزاِٗي الٍخع٘  ٔ ٭بٯدٚ بَ  م٘ ٔاذتضَ ) مّٗىمل الضٲ٦ً(. رٔٝ  ٍْ:  بٕ لٗمٜ الا

ُلبملبٛ  ٔ بد العشٖش بَ رٮ ٗم  ٔ ملبز ادتعف٘  ٔحٍملُ  ٔكتمل ٛ. ِٕٔ وَ الطبنٛ ا٧ٔؾت وَ تملبع٘  ِن 

  ٔعّد وعْ ٔقعٛ ؽف ؽت. الإ ٛ  قملُ  نّٗمل،   ملبدا،  قملٌعمل،  قبط الندر  ٔوَ  ٔلٗملٞ ا٫وملً  م٘

 .1/394وٕصٕ ٛ ببنملت الفنّملٞ:  و٤صضٛ ا٫وملً الؾملد  المرٍٛ العمىٗٛ وت نْ. ٌٍٖتز  

 بٕ الغعثملٞ اثملرب٘ الإوت صمٗي بَ  صٕد. رٔٝ  َ: حذٖفٛ  ٔ ب٘ حبر  ٔ ب٘  ٖٕب ا٧ٌؾملرٙ  ٔ ب٘  (4)

وٕصٜ  ٔ ملٟغٛ  ٔ ب٘ ِزٖزٚ  ٔابَ  ىز  ٔكتمل ٛ. رٔٝ  ٍْ: ابٍْ ا٧ععث  ٔ بٕ ؽخزٚ  ملوم بَ 

حبٗم بَ  ب٘  ملبس. قتن ًٖٕ الشأٖٛ وم ابَ ا٧ععث. عّد وم ا٫وملً عداد  ٔإبزاِٗي بَ وّمل ز  ٔ

 .238/ 6الذِم  تملرٖخ ا٫ص٦ً:قن ع٘ٞ. ٌٍٖتز    م٘
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 .(2)ملرٙبّفٛ الغف .33

.(3) ملؽي بَ صفٗملُ بَ  بد اهلل الثنف٘ .34

 .(4) بد اهلل بَ الؾملوس .35

 .(5) بد اهلل بَ  بملظ .36

 . (6) بد اهلل بَ  ىز .37

فزٖم بَ ٌفط  بفملٞ ٌُٕٔ قبمّمل وقىٕوٛ النٗض٘  بنمل   بٕ الضمٗن  بفتذ انتّىمٛ  ٔقضز ال٦ً  (1)

بَ ربمل  ا٧ٌؾملرٙ. ٔرٔٝ  ٍْ صمٗىملُ  البؾزٙ  رٔٝ  َ  ب٘ حبر وزص٦،  ٔسِدً ادتزو٘  ٔ بد اهلل

 .178التٗى٘ ٔادتزٖزٙ   نْ. ٌٍٖتز  ارتشر ٘   ٦ؽٛ تذِٗم تّذٖم الاىمله:

رٔٝ  َ:  ب٘ حبر. رٔٝ  ٍْ: ٌعٗي بَ  بد اهلل اجملىز. رٔٝ لْ ابَ ومل ٛ. ٌٍٖتز  انتشٙ  تّذٖم  (2)

 .33/444الاىمله: 

  ٔ ب٘ حبر  ٔرٔٝ  ٍْ: ابٍْ بغط  ٔ ىزٔ بَ  ملؽي بَ صفٗملُ بَ  بد اهلل الثنف٘  رٔٝ  َ  بْٗ(3)

 . 182ٌٍٖتز  ارتشر ٘   ٦ؽٛ تذِٗم التّذٖم:ععٗم.  نٛ. 

 بد اهلل بَ الؾملوس ابَ   ٘  ب٘ حبر  مسم  بمل حبر  ٔرا م بَ  ىزٔ  مسم وٍْ لتٗد بَ ٦ِه  ٔ بٕ  (4)

ضَ. ٌٍٖتز  البخملرٙ   ىزاُ ادتٌٕ٘  ٔ بٕ ٌعملوٛ  بد ربْ  ٔ بٕ العمللٗٛ الرباٞ  ٔصعٗد بَ  ب٘ اذت

 .5/118التملرٖخ الابط  

ً(  قٍٗتْ  بٕ  بملظ  ٔلد قبن ِرزٚ 689  687ِا/70 68 بد اهلل بَ  بملظ بَ  بد انتطمم ) (5)

بأربم صٍؽت  ٔوملت بمللطملٟف  ٔؽمٜ  مْٗ ستىد بَ اذتٍفٗٛ  ٔقرب  مْٗ  ربعمل،  ٔقربٓ  الزصٕه

 .28 مىملٞ ا٥وؾملر:بمللطملٟف وغّٕر ٖشار. ٌٍٖتز. الطرباٌ٘  وغملِط 

 بد اهلل بَ  ىز بَ ارتطملب  النزع٘  العدٔٙ   بٕ  بد الزلتملُ انتا٘  انتدٌ٘   (6)

ً(   صمي قدقتمل، وم  بْٗ ِٕٔ ؽغط مل ٖبمغ اذتمي  ِٔمل ز وعْ  ٔقدوْ وت  نمْ  692ِا/73)ت:

فؾٛ  ً . ِٕٔ عنٗق حٔاصتؾغز ًٖٕ  حد  ٔعّد ارتٍد  ٔومل بعدِمل وَ انتغملِد وم رصٕه اهلل

  ٔ َ ب٦ه و٤حبُ انت٤وٍؽت   وّىمل سٍٖم بٍس وٌتعُٕ   س  ثىملُ بَ وٌتعُٕ. رٔٝ  َ: الزصٕه

  ٔرا م بَ  دٖ   ٔسٖد بَ  ملبس  ٔ َ  ىْ سٖد بَ ارتطملب  ٔ ب٘ لبملبٛ  ٔقٗن:  َ رصٕه اهلل

د سٖد بَ ارتطملب  ٔ ب٘ لبملبٛ  ٔ َ صعد بَ  ب٘ ٔقملـ  ٔؽّٗم بَ صٍملُ  ٔ ملوز بَ ربٗعٛ  ٔ ب
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 .(1) بد اهلل بَ ٔدٖعٛ ا٧ٌؾملرٙ .38

.(2) بد الزلتَ بَ حرطٚ ارت٥ٌٕ٘ .39

 .(3) بد الزلتَ بَ  ملصٛ انتّزٙ .40

  ٔ بْٗ اهلل بَ وضعٕد  ٔ َ  ثىملُ بَ بمخٛ  ٔ َ  ثىملُ بَ  فملُ  ٔا٫وملً  م٘ بَ  ب٘ بمللم

 ىز  ٔ ب٘ باز  ٔ ب٘ صعٗد ارتدرٙ  ٔ  تْ حفؾٛ  ٔ ملٟغٛ. رٔٝ  ٍْ  ي مفط ٖفٕ   ددِي انتملٟٛ 

ٔ  وٍّي: آدً بَ  م٘ البازٙ العرم٘  ٔ صمي وٕؾت  ىز بَ ارتطملب  ٔإمسمل ٗن بَ  بد الز لتملُ را

بَ  ب٘ حب٣ٖم النزع٘  ٔ وٗٛ بَ  بد اهلل بَ  مللد بَ  صٗد ا٧وٕٙ  ٔ ٌط بَ صطَٖ  ٔبضز بَ صعٗد 

انتدٌ٘  ٔ بٕ  ىزٔ بغز بَ حزب الٍدب٘  ٔبغز بَ  ملٟذ  ٔبغز بَ اثتفش  ٔباز بَ  بد اهلل انتشٌ٘  

ٔ ملبس بَ  بٗد  ٔ ملبس بَ  ٔابٍْ ب٦ه بَ  بد اهلل بَ  ىز  ٔـتٗي بَ  ٗملم  ٔ ملبس بَ  صمي البٍملٌ٘ 

ستىد العبدٙ  ٔ ٕٖز بَ  ب٘  أ تْ  ٔ بمٛ بَ صخٗي الغٗبملٌ٘  ٔ بط بَ  ب٘ صمٗىملُ ؿتَ  بط بَ 

 . 15/338وطعي  ٔ بط بَ ٌفط اذتقزو٘  ٔكتٗم بَ  ىط التٗى٘. ٌٍٖتز  انتشٙ  تّذٖم الاىمله: 

د بَ ٔدٖعٛ  ٔ ي  ملبس بَ ٖشٖد بَ ٔدٖعٛ   بد اهلل بَ ٔدٖعٛ بَ  داً ا٧ٌؾملرٙ  انتدٌ٘    ٕ ٖشٖ (1)

ٔقٗن:   ٕٓ. ٖنمله: لْ ؽخبٛ. رٔٝ  َ: صمىملُ الفملرص٘  ٔ ب٘ حبر الغفملرٙ  رٔٝ  ٍْ:  بٕ صعٗد 

انتنربٙ. وَ الثنملت. قمله الٕاقدٙ  ٗىَ قتن ًٖٕ اذتزٚ وَ ا٧ٌؾملر وَ ب   ٕ    ي وَ ب  اذتبمٜ:  بد 

ٙ. ٔابَ ومل ٛ  حدٖثمل، ٔاحدا،. ٌٍٖتز  انتشٙ  تّذٖم الاىمله: اهلل بَ ٔدٖعٛ بَ ب٦ه. رٔٝ لْ البخملر

16/264. 

 بد الزلتَ بَ حرطٚ ارت٥ٌٕ٘  البؾزٙ  النملف٘  رٔٝ  َ:  ب٘ حبر  ٔابَ وضعٕد  ٔ ب٘  (2)

ِزٖزٚ. رٔٝ  ٍْ: دراج  بٕ الضىذ  ٔاذتملرث بَ ٖشٖد اذتقزو٘  ٔ بد اهلل بَ  عمبٛ  ٔابٍْ  بد اهلل بَ 

قمٛ بَ قمٗم. قملُ  وط وؾز  بد العشٖش قد كتم لْ النقملٞ  ٔالنؾؿ  ٔبٗس  بد الزلتَ  ٌٔ

ٌٍٖتز  انتمله  ٔبمغ رسقْ وت العملً  لف دٍٖملر  ٥ٔ ٖذ زِمل. قٍٗتْ  بٕ  بد اهلل  ٔتٕوت صٍٛ  ٦ثٴ ٔمثملٌؽت. 

 .126/ 6الذِم  تملرٖخ ا٫ص٦ً: 

  ٖٔنمله:  بٕ  بد اهلل  انتؾزٙ  ٖنمله:  بد الزلتملُ بَ  ملصٛ بَ حب٣ٖم بَ  حٕر انتّزٙ   بٕ  ىزٔ (3)

إُ  ؽمْ وَ دوغق. رٔٝ  َ: سٖد بَ  ملبس  ٔصبٗم بَ  ملوز اذترزٙ  ٔ بد اهلل بَ  ىزٔ بَ 

العملـ  ٔ بد الزلتملُ بَ  دٖط البمٕٙ  ٔ نبٛ بَ  ملوز ادتّ   ٔ ىزٔ بَ العملـ  ٔ ٕ  بَ 

 بد اهلل الٗشٌ٘  ٔوضمىٛ بَ شتمد  ومللك ا٧عرع٘  ٔ ز ٛ بَ اذتملرث الاٍدٙ  ٔ ب٘ ارتط وز د بَ
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 . (1) بد الزلتَ بَ مٍي ا٧ععزٙ .41

 .(2) بٗد بَ ارتغخملؼ .42

 .(3) بٗد بَ  ىط المٗث٘ .43

 .(4) طملٞ بَ ٖضملر .44

                                                                                                                                                       

ا٧ٌؾملرٙ  ٔوعملٖٔٛ بَ حدٖ  الترٗم  ٔ ب٘ بؾزٚ الغفملرٙ  ٔ ب٘ حبر الغفملرٙ  ٔ ملٟغٛ  ً انت٤وٍؽت. 

رٔٝ  ٍْ: إبزاِٗي بَ ٌغٗىت الٕ ٦ٌ٘  ٔاذتملرث بَ ٖعنٕب  ٔالد  ىزٔ بَ اذتملرث  ٔحزومٛ بَ 

التٍٕ ٘  ٔٔاِم بَ  بد اهلل انتعمل زٙ   ىزاُ الترٗم ِٕٔ آ ز وَ حدث  ٍْ  ٔقعم بَ  منىٛ 

ٖٔشٖد بَ  ب٘ حبٗم. وؾزٙ  تملبع٘   نٛ. وملت بعد انت٠ٛ. وملت وت  ٔه  ٦ ٛ ٖشٖد بَ  بد انتمك. رٔٝ 

 .173/ 17انتشٙ  تّذٖم الاىمله: لْ ادتىمل ٛ  صٕٝ البخملرٙ. ٌٍٖتز  

ضطؽت. قملُ ر ظ التملبعؽت  ً(  الفنْٗ  عٗخ  ِن  م697ِا/ 78 بد الزلتَ بَ م ٍي ا٧ععزٙ )ت:  (1)

ٔمل ٖزٓ  ٔقٗن: لْ ر٣ٖٛ. ٖٔٮعز  بؾملحم وعملحب نت٦سوتْ لْ. رٔٝ  ٔقد  صمي  مٜ  ّد رصٕه المَّْ

 َ: وٮعملحب بَ  بن ٔتفنْ بْ  ٔ ىز بَ ارتطملب  ٔ ب٘ حبر الغفملرٙ  ٔ ب٘ الدرداٞ  ٔمطِي. رٔٝ 

بَ حٕعم  ٔآ زُٔ. بعثْ  ىز إؾت  ٍْ: ٔلدٓ ستىد  ٔر ملٞ بَ حٕٗٚ  ٔ بٕ إدرٖط ارت٥ٌٕ٘  ٔعّز 

. ٌٍٖتز  المرٍٛ العمىٗٛ الغملً ٖفن ْ الٍملظ  ٔقملُ وَ العبملد الؾملذتؽت.  ٲنْ  ٔ دٲ وَ  ؽخملب  م٘

 .420/ 1  وٕصٕ ٛ ببنملت الفنّملٞ: وت و٤صضٛ ا٫وملً الؾملد 

ا ٛ  دادٓ  بٗد بَ ارتغخملؼ. رٔٝ  َ  ب٘ حبر  رٔٝ  ٍْ  بٕ ؽملحل وٕؾت الضفمل  امسْ  بٗد بَ  ش (2)

. ٌٍٖٔتز  136/ 5وت  ِن انتدٍٖٛ  ٖزٔٝ  َ سٖد بَ  ملبس رٔٝ  ٍْ بغز بَ صعٗد. ابَ حبملُ  الثنملت: 

 .97/ 27تملرٖخ دوغق: 

ً( الٕا ٍت  انتفضز. ٔلد 683ِا/64 بٗد بَ  ىط بَ قتملدٚ  بٕ  ملؽي المٗث٘  ادتٍد ٘  انتا٘  )ت: (3)

  ٔ ب٘ حبر  ٔ ملٟغٛ  ٔ ب٘ وٕصٜ  ٔابَ   ٔ ىز. ٔرٔٝ  َ: ا٫وملً  م٘وت حٗملٚ الزصٕه

 بملظ  ٔ بْٗ  ىط. رٔٝ  ٍْ: ابٍْ  بد اهلل  ٔ طملٞ بَ  ب٘ ربمل   ٔابَ  ب٘ ومٗاٛ  ٔ ىزٔ بَ دٍٖملر  

ٔ بد العشٖش بَ ر ٗم  ٔ بٕ الشبط  ٔبملٟفٛ صٕاِي. قملُ ابَ  ىز عتقز زتمضْ   نٛ  إوملومل،  لْ كتٛ إؾت 

 . 482/ 5ٚ ابَ  ىز بٗضط. ٌٍٖتز  الذِم  تملرٖخ ا٫ص٦ً: قفملٓ  ٔذتٗتْ ؽفزاٞ. تٕوت قبن ٔ مل

  ِٕٔ   ٕ صمٗىملُ بَ  طملٞ بَ ٖضملر اهل٦ل٘   بٕ ستىد انتدٌ٘ النملـ وٕؾت وٗىٌٕٛ سٔج الزصٕه (4)
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 .(1) ىزٔ بَ جبداُ .45

 .  (2) ىزٔ بَ وٗىُٕ ا٧ٔدٙ .46

                                                                                                                                                       

ٖضملر  ٔ بد اهلل بَ ٖضملر  ٔ بد انتمك بَ ٖضملر. رٔٝ  َ:  ب٘ بَ قعم  ٔ صملوٛ بَ سٖد  ٔ ملبز بَ 

س  ٔسٖد بَ  مللد ادتّ   ٔ ٕات بَ  بط ا٧ٌؾملرٙ  ٔر مل ٛ بَ  زابٛ  بد اهلل  ٔسٖد بَ  ملب

ادتّ   ٔ ب٘ صّمٛ الضملٟم بَ  ٦د ا٧ٌؾملرٙ   ملوز بَ صعد بَ  ب٘ ٔقملـ ِٕٔ وَ  قزاٌْ  ٔ بملدٚ 

بَ الؾملوس  ٔ  بد اهلل بَ ص٦ً  ٔ بد اهلل بَ  بملظ  ٔ بد اهلل بَ  ىز بَ ارتطملب  ٔ بد اهلل بَ 

ـ  ٔ بد اهلل بَ وضعٕد  ٔقعم ا٧حبملر  ٔوعملحب بَ  بن ٔوت مسمل ْ وٍْ ٌٌتز   ىزٔ بَ العمل

ٔوعملٖٔٛ بَ اذتاي الضمى٘  ٔ ب٘  ٖٕب ا٧ٌؾملرٙ  ٔ ب٘ الدرداٞ  ٔ ب٘ حبر  ٔ ب٘ را م وٕؾت 

  ٔ ب٘ صعٗد ارتدرٙ  ٔ ب٘  بد اهلل الؾٍمل ٘  ٔ ب٘ قتملدٚ ا٧ٌؾملرٙ  ٔ ب٘ ومللك الزصٕه

   ب٘ ٔاقد المٗث٘  ٔ ملٟغٛ  ً انت٤وٍؽت  ٔو٥ٕتْ وٗىٌٕٛ سٔج الزصٕها٧ععزٙ  ٔ ب٘ ِزٖزٚ  ٔ

. رٔٝ  ٍْ: إمسمل ٗن بَ  بد الزلتملُ بَ  ب٘ ٔ ً حزاً بٍس ومخملُ  ٔ ً صمىٛ  سٔج الزصٕه

حب٣ٖم  ٔباز بَ صٕادٚ ادتذاو٘  ٔباط بَ ا٧ع   ٔحبٗم بَ  ب٘  ملبس  ٔسٖد بَ  صمي  ٔعزٖك 

ؽفٕاُ بَ صمٗي  ٔ بد اهلل بَ ستىد بَ  نٗن  ٔ بٗد اهلل بَ ونضي  ٔ ىملرٚ بَ  بد اهلل بَ  ب٘ فتز  ٔ

بَ  بد اهلل بَ ؽٗملد ا٧ٌؾملرٙ  ٔ ىزٔ بَ دٍٖملر  ٔستىد بَ إبزاِٗي بَ اذتملرث التٗى٘  ٔستىد بَ  ب٘ 

حزومٛ  ٔ بٕ  عفز ستىد بَ  م٘ بَ اذتضؽت  ٔستىد بَ  ىزٔ بَ حمخمٛ  ٔستىد بَ  ىزٔ بَ  طملٞ  

بَ ٖٕصف الاٍدٙ  ٔوضمي بَ  ب٘ وزٖي  ٦ِٔه بَ  م٘ ِٕٔ ابَ  ب٘ وٗىٌٕٛ  ٖٔشٖد بَ  بد ٔستىد 

اهلل بَ قضٗىت  ٔ بٕ صمىٛ بَ  بد الزلتملُ بَ  ٕ   ِٕٔ وَ  قزاٌْ  ٔ بٕ  بد اهلل وٕؾت إمسمل ٗن بَ 

 .20/125 بٗد. ٌٍٖتز  انتشٙ  تّذٖم الاىمله:

البؾزٖؽت. رٔٝ  َ  ب٘ حبر الغفملرٙ  ٔ ب٘ سٖد   ىزٔ بَ جبداُ العملوزٙ الفنعض٘. حدٖثْ وت (1)

انتشٙ  تّذٖم الاىمله: ا٧ٌؾملرٙ. رٔٝ  ٍْ:  بٕ ق٦بٛ ادتزو٘   نٛ  رٔٝ لْ ا٧ربعٛ. ٌٍٖتز  

21/549. 

ً(  بٕ  بد المَّْ  ٖٔنمله  بٕ عتٜٗ الإوت  694 693ِا/ 75  74 ىزٔ بَ وٗىُٕ ا٧ٔدٙ )ت:  (2)

خم ابَ وضعٕد  ٔوعملحب بَ  بن  ٔرٔٝ  ٍّىمل ٔتفن ْ بّىمل  ؽ  درك ادتملِمٗٛ  ٔمل ٖمق الزصٕه

ٔرٔٝ  َ   ب٘ حبر الغفملرٙ  ٔ ىز  ٔابَ  بملظ  ٔمطِي. رٔٝ  ٍْ صعٗد بَ  بط  ٔالزبٗم بَ 

 ثٗي  ٔ بٕ إصخمل  الضبٗع٘  ٔالغعم  ٦ِٔه بَ ٖضمل   ٔآ زُٔ  ٔ ٮدٲ وَ  نّملٞ التملبعؽت. ٌٍٖتز  



 101  ·······························································  صل الثاين: اجلانب الفكريالف

 

 
 

 .(1)مقٗف بَ اذتملرث .47

 . (2) بٕ بؾزٚ الغفملرٙ .48

 . (3) بٕ وزأ  الغفملرٙ .49

                                                                                                                                                       

 .484/ 1  وٕصٕ ٛ ببنملت الفنّملٞ: لؾملد المرٍٛ العمىٗٛ وت و٤صضٛ ا٫وملً ا

مطٗف بَ اذتملرث بَ سٌٗي الضإٌ٘  الاٍدٙ  ٖٔنمله: الثىملل٘   بٕ  مسملٞ اذتىؾ٘  شتتمف وت  (1)

  ٔ طٗٛ بَ بضز  ٔ ىز ؽخبتْ. ٖنمله: إٌْ ٔالد  ٗملم بَ مطٗف. رٔٝ  َ: ب٦ه و٤حبُ الزصٕه

حبر الغفملرٙ  ٔ ب٘  بٗدٚ بَ ادتزا   ٔ ملٟغٛ  ابَ ارتطملب  ٔ ب٘ لتٗقٛ انتشٌ٘  ٔ ب٘ الدرداٞ  ٔ ب٘

 ً انت٤وٍؽت. رٔٝ  ٍْ:  سِز بَ صعٗد اذتزاسٙ  ٔحبٗم بَ  بٗد الزحم  ٔصمٗي بَ  ملوز ارتبملٟزٙ  

ٔعزحبٗن بَ وضمي ارت٥ٌٕ٘  ٔ بملدٚ بَ ٌض٘ الاٍدٙ  ٔ بد اهلل بَ  ب٘ قٗط  ٔ بد الزلتملُ بَ 

ذتملرث  ٔ ٗضٜ بَ  ب٘ رسَٖ الثىملل٘  ٔواخٕه الغملو٘   ملٟذ الثىملل٘  ٔابٍْ  ٗملم بَ مطٗف ابَ ا

ٔٔبزٚ بَ  بد الزلتملُ  ٔالٕلٗد بَ  بد الزلتملُ  ٌٖٕٔط بَ صٗف  ٔ بٕ راعد اذترباٌ٘. لْ ؽخبٛ  

 .23/114ٔحبقز وت الطبنٛ ا٧ٔؾت وَ تملبع٘  ِن الغملً  قملُ  نٛ. ٌٍٖتز   انتشٙ  تّذٖم الاىمله:

بَ مفملر   بٕ بؾزٚ الغفملرٙ  لْ ؽخبٛ. رٔٝ  َ:  لتٗن بَ بؾزٚ بَ ٔقملـ بَ حمل م (2)

  ٔ َ  ب٘ حبر الغفملرٙ. رٔٝ  ٍْ: ـتٗي بَ  ز  انتّزٙ  ٔ بٕ اهلٗثي صمٗىملُ بَ  ىزٔ الزصٕه

العتٕارٙ  ٔ بٕ ـتٗي  بد اهلل بَ ومللك ادتٗغملٌ٘  ٔ بد الزلتملُ بَ  ملصٛ انتّزٙ  ٔ بد الزلتملُ بَ 

ز بَ  بد الزلتملُ بَ اذتملرث بَ ِغملً  ٔ ىزٔ بَ العملـ  وعملٖٔٛ بَ حدٖ   ٔ بٗد بَ  رب  ٔ ى

ٔ بٕ ارتط وز د بَ  بد اهلل الٗشٌ٘  ٔ بٕ ِزٖزٚ. عّد  تذ وؾز  ٔا تىت بّمل  ٔدارٓ ؿتؾز  ٍد دار الشبط 

بَ العٕاً تعز  الًٕٗ بدار الا٦ب  تٕوت ؿتؾز ٔد َ وت ونربتّمل. رٔٝ لْ البخملرٙ وت قتملب )ا٧دب(  

 . 7/424ٌٍٖتز  انتشٙ  تّذٖم الاىمله: أد  ٔالٍضملٟ٘. ٔوضمي  ٔ بٕ د

 بٕ وزأ  الغفملرٙ  ٖٔنمله: المٗث٘ انتدٌ٘: امسْ صعد. رٔٝ  َ: لتشٚ بَ  ىزٔ ا٧صمى٘  ٔ ب٘  (3)

حبر الغفملرٙ  ٔ ب٘ ٔاقد المٗث٘. رٔٝ  ٍْ: سٖد بَ  صمي  ٔصمٗىملُ بَ ٖضملر  ٔ زٔٚ ابَ الشبط  

 ىزاُ بَ  ب٘  ٌط   َ صمٗىملُ بَ ٖضملر   ٍْ: ودٌ٘  تملبع٘   ٔ ىزاُ بَ  ب٘  ٌط ٔالؾخٗذ:  َ

  ِٕٔ وَ  مسملِي. رٔٝ لْ البخملرٙ   نٛ. ٖعد وت الٍفز الذَٖ ٔلدٔا وت حٗملٚ الزصٕه ستىد

 . 34/271ٔوضمي  ٔالٍضملٟ٘  ٔابَ ومل ٛ. ٌٍٖتز  انتشٙ  تّذٖم الاىمله:
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 .  (1)ومللك بَ سبٗد اهلىداٌ٘ .50

 . (2) بٕ ا٧حٕـ انتدٌ٘ وٕؾت ب  لٗث .51
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َ إصخمل  اهلىداٌ٘. رٔٝ  َ:  ب٘ حبر ومللك بَ سبٗد اهلىداٌ٘ ارتٕٗاٌ٘ الإوت   د ِملرُٔ ب  (1)

الغفملرٙ وت  قن اذت . رٔٝ  ٍْ  بٕ إصخمل  الضبٗع٘  نٛ  رٔٝ لْ البخملرٙ وت قتملب )ا٧دب(. ٌٍٖتز  

 .27/143انتشٙ  تّذٖم الاىمله:

 بٕ ا٧حٕـ  وٕؾت ب  لٗث  ٖٔنمله: وٕؾت مفملر  إوملً وضرد ب  لٗث. رٔٝ  َ:  ب٘  ٖٕب  (2)

فملرٙ. رٔٝ  ٍْ: الشِزٙ ٔمل ٖزٔ  ٍْ مطٓ. رٔٝ  ٍْ مط ابَ عّملب ا٧ٌؾملرٙ  ٔ ب٘ حبر الغ

الشِزٙ  ٔحبقزٓ ابَ حبملُ وت قتملبْ )الثنملت(  رٔٝ لْ ا٧ربعٛ. ٌٍٖتز  انتشٙ  تّذٖم 

 .33/17الاىمله:

ومللك بَ وز د بَ  بد اهلل الشوملٌ٘  ٖٔنمله: الذوملرٙ. رٔٝ  َ:  بْٗ  َ  ب٘ حبر. رٔٝ  ٍْ:  بٕ سوٗن  (3)

 .27/155انتشٙ  تّذٖم الاىمله:الٕلٗد اذتٍف٘ ٌٍٖتز  مسملك بَ 

وعملٖٔٛ بَ حدٖ  بَ  فٍٛ بَ قتطٚ بَ حملر ٛ بَ  بد  ط بَ وعملٖٔٛ بَ  عفز بَ  صملوٛ بَ صعد ابَ  (4)

 عزظ بَ عبٗم بَ الضإُ بَ  عزظ بَ  ٕر بَ  فط بَ  دٙ بَ اذتملرث بَ وزٚ بَ  دد الترٗم  

٥ٌ٘ انتؾزٙ  لْ ؽخبٛ  ٔ ٥ُٕ ِي ٔلد  فط بَ  دٙ بَ اذتملرث   بٕ  بد الزلتملُ. الاٍدٙ ارتٕ

ٔ ىزٔ بَ ومللك ابَ اذتملرث   وّي جتٗم بٍس  ٕبملُ بَ صمٗي بَ رِمل بَ وذح  ٌضبٕا إلّٗمل. ِٕٔ ٔالد 

  ٔ َ  بد اهلل بَ  ىزٔ بَ العملـ  ٔ ىز  بد الزلتملُ بَ وعملٖٔٛ بَ حدٖ . رٔٝ  َ: الزصٕه

 ب٘ صفٗملُ  ٔ ب٘ حبر الغفملرٙ  رٔٝ  ٍْ: صمىٛ بَ  صمي الزبع٘  ٔصٕٖد بَ ارتطملب  ٔوعملٖٔٛ بَ 

بَ قٗط الترٗم  ٔ بٕ حرط ؽملحل بَ حرط  ٔ بد الزلتملُ بَ  ملصٛ انتّزٙ  ٔ بد الزلتملُ بَ 

ومللك الضب٠٘  ٔابٍْ  بد الزلتملُ بَ وعملٖٔٛ بَ حدٖ   ٔ ز طٛ بَ  ىزٔ اذتقزو٘  ٔ م٘ ابَ ربمل  

 .165/ 28ٙ  تّذٖم الاىمله: المخى٘. ٌٍٖتز  انتش

انتعزٔر بَ صٕٖد ا٫وملً انتعىز  بٕ  وٗٛ ا٧صدٙ  الإوت. رٔٝ  َ ابَ وضعٕد  ٔ ب٘ حبر  ٔكتمل ٛ   (5)
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 . (1)وٕر  العرم٘ .55

 . (2)وٕصٜ بَ بمخٛ بَ  بٗد اهلل .56

                                                                                                                                                       

ٔرٔٝ  ٍْ: ٔاؽن ا٧حدب  ٔصململ بَ  ب٘ ادتعد  ٔ ملؽي بَ بّدلٛ  ٔوغطٚ الٗغازٙ  ٔصمٗىملُ 

  ِٕٔ ابَ و٠ٛ ٔ غزَٖ صٍٛ. ٌٍٖتز. ا٧ ىػ.  نْ   صٕد الز ظ ٔالمخٗٛ. تٕوت صٍٛ بقم ٔمثملٌؽت

 .4/174الذِم  صط   ٦ً الٍب٦ٞ: 

 بٕ انتعتىز  بؾزٙ قبط الندر. رٔٝ  َ  ىز  ٔ ب٘ الدرداٞ  ٔ ب٘ حبر  ٔابَ  ىز  ٔ ٍدب  ٔ بد  (1)

اهلل بَ  عفز  ٔكتمل ٛ. ٔرٔٝ  ٍْ: تٕبٛ العٍربٙ  ٔقتملدٚ  ٔ ملؽي ا٧حٕه  ٔلتٗد الطٕٖن  

ٛ،   ملبدا،  تٕوت وت ٥ٖٔٛ  ىز بَ ِبطٚ  مٜ العزا . ٔإمسمل ٗن بَ  ب٘   ٌٍٖتز  الذِم  مللد. قملُ  ن

 .7/264تملرٖخ ا٫ص٦ً: 

وٕصٜ بَ بمخٛ بَ  بٗد اهلل النزع٘ التٗى٘   بٕ  ٗضٜ  ٖٔنمله:  بٕ ستىد  انتدٌ٘  ٌشٖن الإ ٛ   (2)

بَ دارً التىٗى٘ الدارو٘  ِٔ٘ ٔ وْ  ٕلٛ بٍس النعنمل  بَ وعبد بَ سرارٚ بَ  دظ بَ سٖد بَ  بد اهلل 

 ً إصخمل  بَ بمخٛ  ٔ ملٟغٛ بٍس بمخٛ  ٔوزٖي بٍس بمخٛ. رٔٝ  َ: حاٗي بَ حشاً  ٔلتزاُ 

بَ ابملُ  ٔالشبط بَ العٕاً  ٔسٖد بَ  ملر ٛ  ٔابْٗ بمخٛ بَ  بٗد اهلل  ٔ بد اهلل بَ  ىز بَ ارتطملب  

  مللم  ٔا٫وملً  م٘ بَ  ب٘ بمللمٔ ثىملُ بَ  ب٘ العملـ  ٔ ثىملُ بَ  فملُ  ٔ نٗن بَ  ب٘ ب

ٔوعملٖٔٛ بَ  ب٘ صفٗملُ  ٖٔشٖد بَ اذتٕتاٗٛ  ٔ ب٘  ٖٕب ا٧ٌؾملرٙ  ٔ ب٘ حبر الغفملرٙ  ٔ ب٘ ِزٖزٚ  

ٔ ب٘ ٔاقد المٗث٘  ٔ ب٘ الٗضز الضمى٘  ٔ ملٟغٛ  ً انت٤وٍؽت. رٔٝ  ٍْ: إبزاِٗي بَ وّمل ز البرم٘  

  ٔ بٕ بغز بٗملُ بَ بغز  ٔاذتاي بَ  تٗبٛ  ٔحاٗي ٔابَ   ْٗ إصخمل  بَ عتٜٗ بَ بمخٛ بَ  بٗد اهلل

بَ  بط ا٧صدٙ  ٔ مللد بَ صمىٛ الفأ ملٞ  ٔ بٕ ومللك صعد بَ بملر  ا٧عرع٘  ٔابَ ابٍْ صمٗىملُ بَ 

 ٗضٜ بَ وٕصٜ بَ بمخٛ بَ  بٗد اهلل  ٔمسملك بَ حزب  ٔابَ   ْٗ بمخٛ بَ عتٜٗ بَ بمخٛ بَ 

اهلل عٗخ لمٗث بَ  ب٘ صمٗي  ٔ ثىملُ بَ حاٗي  ٔ بٕ حؾؽت   بٗد اهلل  ٔ بد انتمك بَ  ىط  ٔ بٗد

 ثىملُ بَ  ملؽي ا٧صدٙ  ٔو٥ٕٓ  ثىملُ بَ  بد اهلل بَ وِٕم  ٔابٍْ  ىزٔ بَ  ثىملُ بَ  بد اهلل 

ابَ وِٕم  ٔابٍْ  ىزٔ بَ  ثىملُ بَ  بد اهلل ابَ وِٕم  ٔقٗن ستىد بَ  ثىملُ بَ  بد اهلل بَ وِٕم 

زاُ بَ وٕصٜ بَ بمخٛ بَ  بٗد اهلل  ٔستىد بَ  بد الزلتملُ وٕؾت آه اُ قملُ ستفًٕتمل  ٔابٍْ  ى

بمخٛ  ٔانتضٗم ابَ را م  ٔابَ   ْٗ وعملٖٔٛ بَ إصخمل  بَ بمخٛ بَ  بٗد اهلل  ٔانتغطٚ ابَ  تٗبٛ بَ 

الٍّملظ العرم٘ النملف٘  ٔابَ   ْٗ وٕصٜ بَ إصخمل  ابَ بمخٛ بَ  بٗد اهلل  ٔابَ   ْٗ وٕصٜ ابَ 
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 . (1) بٕ  ثىملُ الٍّدٙ .57

  .(2)ٖشٖد بَ عزٖك .58

 :اإلقاوٛ اجلربٖٛ لمفكّاء 

وت  ٦ ٛ  ىز قملُ  بٕ حبر الغفملرٙ وَ فىَ الغخؾٗملت الفنّٗٛ الّ ٔفعس حتاس  

وتاااملبعتّي نتٍاااشلتّي الدٍٖٗاااٛ وت   ٌٌتاااملرٓ  ٔرؿتااامل قااازٲبّي ل٦صاااتفملدٚ واااٍّي  نّٗااامل،   ٔ  راد

                                                                                                                                                       

إصخمل  ابَ بمخٛ بَ  بٗد اهلل  ٔعتٜٗ بَ صملً  ٔ بٕ إصخمل  الضبٗع٘. ٌٍٖتز  انتشٙ    بد اهلل بَ

 .29/84تّذٖم الاىمله:

 بد الزلتَ بَ ون بَ  ىزٔ بَ  دٙ بَ ِٔم بَ ربٗعٛ بَ صعد ابَ  شقتٛ بَ قعم بَ ر مل ٛ بَ  (1)

ادتملِمٗٛ.  صمي ً(. صاَ الإ ٛ  ي البؾزٚ  درك 718ِا/100ومللك بَ ٌّد  بٕ  ثىملُ الٍّدٙ )ت:

  ٔصعد  ٔصعٗد  ٔؽد  إلْٗ ٔمل ٖمنْ. ٔرٔٝ  َ  ىز  ٔا٫وملً  م٘  مٜ  ّد رصٕه اهلل

٘ٲ بَ قعم  ٔ صملوٛ بَ سٖد ٔب٦ه ٔحٌٍتمٛ الاملتم   ٔبمخٛ  ٔابَ وضعٕد  ٔحذٖفٛ  ٔ ب٘ حبر  ٔ ب

ابَ  ىزٔ ٔسِط بَ  ىزٔ  ٔسٖد بَ  رقي  ٔ ىزٔ بَ العملـ  ٔ ب٘ بازٚ ٔابَ  بملظ  ٔابَ  ىز  ٔ

بَ العملـ  ٔ بد الزلتَ ابَ  ب٘ باز  ٔ ب٘ بزسٚ ا٧صمى٘  ٔ ب٘ ِزٖزٚ  ٔ ب٘ صعٗد  ٔ ب٘ وٕصٜ 

ا٧ععزٙ  ٔ ملٟغٛ  ٔ ً صمىٛ ٔمطِي. ٔرٔٝ  ٍْ:  ملبس البٍملٌ٘  ٔقتملدٚ ٔ ملؽي ا٧حٕه  

الطٕٖن  ٔصمٗىملُ التٗى٘  ٔ بٕ التٗمل   ٔ ٕ  ا٧ زاب٘  ٔ مللد اذتذاٞ  ٔ ٖٕب الضختٗملٌ٘  ٔلتٗد 

ٔ بٕ ـتٗىٛ اهلرٗى٘  ٔ بملظ ادتزٖزٙ  ٔ بٕ ٌعملوٛ  بد ربْ الضعدٙ  ٔ ثىملُ بَ مٗملث  ٔ م٘ بَ 

سٖد بَ  د ملُ. قملُ  نٛ  ٔقملُ  زٖف قٕوْ. وملت ِٕٔ ابَ  ربعؽت ٔوملٟٛ صٍٛ. تٕوت  ٔه قدًٔ اذترملج 

 .6/250العزا    قرب تملبع٘  ِن الإ ٛ  بٕ  ثىملُ. ٌٍٖتز  ابَ حرز  تّذٖم التّذٖم:

ٖشٖد بَ عزٖك بَ بملر  التٗى٘  تٗي الزبملب الإوت  ٔالد إبزاِٗي التٗى٘. رٔٝ  َ: حذٖفٛ بَ  (2)

الٗىملُ  ٔ ب٘ وعىز  بد اهلل بَ صخربٚ ا٧سدٙ  ٔ  بد اهلل بَ وضعٕد  ٔا٫وملً  م٘ بَ  ب٘ 

زاِٗي   ٔ ىز بَ ارتطملب  ٔ ب٘ حبر الغفملرٙ  ٔ ب٘ وضعٕد ا٧ٌؾملرٙ. رٔٝ  ٍْ: ابٍْ إببمللم

التٗى٘  ٔإبزاِٗي الٍخع٘  ٔ ٕاب التٗى٘  ٔاذتاي بَ  تٗبٛ  ِٔىملً بَ  بد اهلل التٗى٘   نٛ. ٌٍٖتز  

 . 32/161انتشٙ  تّذٖم الاىمله:



 113  ·······························································  صل الثاين: اجلانب الفكريالف

 

 
 

 قٕاوّي  لذلك قملُ ٖتخٕ  وٍّي لادٔرِي الفنّا٘ ٥ٔصاٗىمل  بإ حبر الغفاملرٙ الاذٙ ٥       

ٔوٍملؽزا، لمخاق  لاذا حازـ     تأ ذٓ وت اذتق لٕوٛ ٥ٟي  ٧ٌْ قملُ  مٗط رصٕه اهلل

  ىز  ُ ٖإُ  نّملٞ انتدٍٖٛ ٔوٍّي  بٕ حبر حتس  ٌٌتملرٓ ٔهتمل حبقز وت حبلك رٔاٖاٛ  اَ ؽاملحل   

 ابَ إبزاِٗي بَ  بد الزلتَ بَ  ٕ   َ  بْٗ  قمله:

 رىعّاي واَ    )ٔاهلل ومل وملت  ىز بَ ارتطملب حتٜ بعث إؾت  ؽاخملب رصإه اهلل  

ا٩ مل   بد اهلل ٔحذٖفٛ ٔ ب٘ الدرداٞ ٔ ب٘ حبر ٔ نبٛ بَ  ملوز   نمله وامل ِاذٓ ا٧حملدٖاث    

٥  قٗىإا  ٍادٙ ٥   وت ا٩ امل   نامللٕا  تٍّملٌامل؟ قامله:      الّ قد   غٗتي  اَ رصإه اهلل   

ٔاهلل ٥ تفااملرقٌٕ٘ واامل  غااس  ااٍخَ   مااي واامل ٌأ ااذ ٌٔاازد  مااٗاي  ىاامل  ااملرقٕٓ حتااٜ           

 .  (1)وملت ... (

ٔ ق٦،  ىٲمل بٍٗٲملٓ وت ا٧صطز ا٧ٔؾت ٌزٝ  ُ حمل اٛ  ىاز باَ ارتطاملب لز امله الفناْ وت       

 ؾاازٓ بماام وااٍّي ا٫قملوااٛ جبٍبااْ   ٔ رؿتاامل ٧ٌااْ  درك واااملٌتّي العمىٗااٛ وت  وؾااملرِي      

املٌٗااملتّي وت الضااٗطزٚ  مااٜ  ناإه الز ٗااٛ حٍٗىاامل ٖااإُ ٍِااملك  اازٔج  ااَ قتااملب اهلل ٔإو

ٔصٍٛ الٍم   ٔ إٌْ   طٜ ودل٥ٕ،   ز إحب إٌْ مل ٖاَ  ملوعامل، ٧وإر الفناْ ٔالنقاملٞ رماي      

.  ٔ  راد حتراٗي دٔرِاي الفنّا٘ ؿتامل     قؾز الف ٚ الشوٍٗٛ بٍْٗ ٔبؽت ٔ املٚ الزصإه ستىاد   

 ر  دٍٖٗٛ  ا تىمل ٗٛ  صٗملصٗٛ. ٖتٕا ق وم ومل عتىمْ وَ   امل

 الفكْٗ: 

ا تمفس اق٦ً انت٤ر ؽت وت بٗملُ إبملحٛ التدَٖٔ وَ  دوْ   بعد ٔ ملٚ الزصٕه ستىد

 ٍّملك وَ قمله بلبملحٛ التدَٖٔ بأدلٛ  ٍِٔملك الطز  ا٧ ز انتعملرم الذٙ ر   التدَٖٔ 

                                                            

 .500/  40ابَ  ضملقز  تملرٖخ دوغق:  (1)
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قملٌس الضمطٛ  بأدلٛ  ٖقمل،  ٔضتَ لضٍمل بؾدد بٗملُ تمك ا٧دلٛ  ٔلاَ ٍٖبغ٘ تٕفٗذ قٗف

ُٲ ر ٦،  تٜ  بمل حبر  نمله:  تتعملون وم الفنّملٞ وت تمك انتدٚ  ٔوت رٔاٖٛ  

ُٲ انتؾدقؽت ٖع   بملٚ الؾدقٛ اسدادٔا  مٍٗمل  ٍغٗام  اٍّي بنادر وامل اسدادٔا  مٍٗامل        )إ

قمله قف ومللك  مّٗي  نن ومل قملُ لاي وَ حق  خذٔٓ ٔومل قملُ بملب٦،  اذرٔٓ  ىامل تعادٔا    

ٖاإً النٗملوااٛ ٔ مااٜ ر صااْ  تااٜ وااَ قاازٖػ  ناامله  واامل ٌّااملك  وااط    مٗااك  ٮعاان وت وٗشاٌااك

 .(1)انت٤وٍؽت  َ الفتٕٝ(

 ٔقد بٍّٗمل الدارو٘  حٍٗىمل حبقز رٔاٖٛ  قمله حد    بٕ قثط  حد    ب٘ قمله:

) تٗس  بمل حبر  ِٕٔ  مللط  ٍد ادتىزٚ الٕصطٜ  ٔقد ا تىم الٍملظ  مْٗ ٖضاتفتٌْٕ   

ْ٭  َ الفتٗمل؟ أتملٓ ر ن  ٕقف  مْٗ  ي قمله:  مل تٮ  ٍٯ

٘ٵ؟ لٕ ٔفعتي الؾىؾملوٛ  مٜ ِذٓ ٔ عاملر إؾت    ز م ر صْ إلْٗ  نمله:  رقٗمٱ  ٌس  م

٘ٵ    قفااملٓ   ااي ًتٍٍااس  ٌاا٘  ٌفااذ قمىااٛ مسعتّاامل وااَ رصاإه اهلل         قباان  ُ جتٗااشٔا  ماا

 .  (2)٧ٌفذتّمل(

ٔصبم وٍام الفتٗامل قإٌّي لٗضإا  وازاٞ  ٔ صا٦بؽت   ناد رٔٝ  اَ اباَ صاطَٖ   ُ           

 ب٘ وٕصٜ: ىز  قمله ٧

 ) ومل بمغ   ٌك تفّ الٍملظ ٔلضس بأوط؟

                                                            

 .66/194ابَ  ضملقز  تملرٖخ دوغق:  (1)

; ٌٍٖٔتز البخملرٙ قٗف 1/19فملًت: ; تذقزٚ اذت3/412; الذِم  تملرٖخ ا٫ص٦ً: 1/136الضٍَ:  (2)

 . 1/25 ٌْ صط الٍؿ ٔ ق ومل ٖزٖدٓ. ؽخٗذ البخملرٙ: 
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 قمله: بمٜ.

 .(1)قمله:  ٕهِّ حملرٵِمل وَ تٕؾت قملرٵِمل(

ٖنؾااد  ٌااك لضااس ارتمٗفااٛ  ٔلااذلك عتاازً  مٗااك الفتاإٝ وت  واإر الاادَٖ  ٧ُ حااق  

 الفتٕٝ  نىت لمخمٗفٛ آٌذاك ِٕٔ  ىز بَ ارتطملب  ٔ مٜ البملقؽت بمل تْ. 

 وت الٍؿ ٌٔتضملٟن  ِن ٍِملك  حملدٖث لمزصٕه ستىد ٍِٔمل ٌنف قم٦ٗ،  وملً ومل  ملٞ

تٕ م  دً اذتدٖث  ٍْ؟ بطبٗعٛ ا٥وز ادتإاب  حضام  مىٍامل البضاٗىت وت التاملرٖخ ٥       

بأُ الز ٗٛ  مٜ وضتٕٖملت  نمٗٛ  ٔوعز ٗٛ  شتتمفٛ بأوٕر الادَٖ   نتعز ٛ الزصٕه ستىد

حبا قاملُ ٍِاملك  ازٔج  اَ     ٔالفنْ  لذلك قملُ ٖتملبم  وٕر دٍٖاْ ٥ٔ قتٍام حبلاك عا٠ٗمل،  إ٥ إ    

 النمل دٚ الفنّٗٛ انتعزٔ ٛ وت الاتملب ٔالضٍٛ الٍبٕٖٛ انتطّزٚ  ٔ تعملرم وعّمل. 

قاملُ عتابط اثاد ؽت  ٍاْ  بان  ماٜ        قذلك مل صتد ٌؾمل، ٖٕفذ  ُ الزصٕه ستىد 

العاط ٍِملك تأقٗدٓ  مٜ ٌغاز العماي ٔانتعز اٛ باؽت ا٧وؾاملر ا٫صا٦وٗٛ  ٔلاٗط وت عابْ         

 :خضم   زٔٙ  َ  ملبز بَ  بد اهلل قمله: قمله رصٕه اهللادتشٖزٚ العزبٗٛ  

وثن  ؽخملب٘ وت  وّ وثن الٍرًٕ  بأّٖي اقتدٖتي اِتدٖتي(2). 

 د٥لٛ  مٜ ٔ ٕب الز ٕ  هلي وت حمللٛ  دً ٔ ٕدٓ آٌذاك.  

ٔبملنتمل ٍِملك ٌؾٕـ ت٤قد  مٜ  دً هتملٌعٛ الؾخملبٛ الفنّملٞ وَ الفتٗمل   ااملُ  بإ حبر   

  ٥ٔ ٖٕ د ٌؿ ٖعملرم الفتٕٝ  ّذٓ د٥لٛ  ماٜ ؽاخٛ   ه ستىدٖفّ وت  ّد الزصٕ

                                                            

 .10/299انتتن٘ اهلٍدٙ  قٍش العىمله:  (1)

 .29ابَ وٍدٚ ا٧ؽفّملٌ٘  الفٕاٟد:  (2)
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ر٣ٖملٓ وت الفنْ  ٔقذلك لٗط وَ حق الؾخملبٛ وٍام الفتإٝ  ٔانتعازٔ   ٍاْ ِإ ٔ املٞ       

ِٕ  طأ    لذا  ملرتزٔج  َ صٍٛ الزصٕهالعمي حضم ومل  ملٞ  مٜ لضملُ الزصٕه

  ٕ مل ٖعا م   هعتملصم  مْٗ وَ قتثن اهلل  ن ٔ ٦  مٜ  رم الٕاقم  ٔؿتامل  ُ الزصا

ُٲ  تٕآ ؽخٗخٛ ؿتٕ م ومل بٍٗملٓ   ٦ٓ  ٔرمي ومل حبقزٌملٓ إ٥  ُ  تٕآ مل   مْٗ  لذا ٌزٝ  

ٌنا٦،  اَ الطٕصا٘     تٮذقز قمّمل بن حبقزت المرٍٛ العمىٗٛ وت و٤صضٛ ا٫واملً الؾاملد    

. لااٍّي ـتضاإا   (1)وت قتملبْ )ارت٦ ( )صٕٝ  تٕٝ ٔاحدٚ.  ٙ  ٌْ وَ انتنامللؽت وت الفتٗامل(  

 اذتدٖث قىخملٔلٛ لتنمٗن عأٌْ بؽت الؾخملبٛ.  بّذا

باان ٍِااملك ٌؾاإـ تٕفااذ قٗااف حاابط بعاا  الؾااخملبٛ الفنّااملٞ جباازً اذتاادٖث  ااَ 

  ٧ٌّي ؽخملبٛ  تنٗملٞ ر قٕا  ُ ٖاتىٕا اذتق  ٔهتمل رٔٙ وت حبلك وامل  املٞ   رصٕه اهلل

ُٲ  ىاز باَ ارتطاملب قامله ٥باَ وضاعٕد ٧ٔبا٘ الادرداٞ              َ صعد بَ إبازاِٗي  اَ  بٗاْ   

 ب٘ حبر:٧ٔ

 . (2)ٔ حضبْ حبضّي بملنتدٍٖٛ حتٜ  ؽٗم( )ومل ِذا اذتدٖث  َ رصٕه اهلل

ٔمل ٖاَ تؾدٙ  ب٘ حبر لمفتٗمل بامل٧وز الاذٙ عتادث  ناىت بعٗادا  اَ  ثىاملُ  بان ٔوت         

زتمضااْ ٔحقاازتْ قااذلك   ااذقز ابااَ هلٗعااٛ:  ٍاامل  باإ قبٗاان: مسعااس ومللااك بااَ  بااد اهلل 

  نمله  ثىملُ: الشٖملدٙ عتدث  َ  ب٘ حبر  ٌْ د ن  مٜ  ثىملُ 

 ٖمل قعم إُ  بد الزلتَ تٕوت ٔتزك ومل٥،  ىمل تزٝ.

 قمله: إُ قملُ ٖع  سقملٚ  ٦ بأظ.

                                                            

 .1/64  وٕصٕ ٛ ببنملت الفنّملٞ: المرٍٛ العمىٗٛ وت و٤صضٛ ا٫وملً الؾملد  (1)

 .110/ 1ك: اذتملقي الٍٗضملبٕرٙ  انتضتدر (2)
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 ٖنٕه:  ز م  بٕ حبر  ؾملٓ  قزب قعبمل،  ٔقمله: مسعس رصٕه اهلل 

 ومل  حم  ُ ل٘ ِذا ادتبن حبِبمل،  ٌفنْ ٖٔتنبن و   حبر  من٘ وٍْ صس  ٔا. 

 . (1)ٌعي  ٌغدك اهلل ٖمل  ثىملُ  مسعتْ وزارا، قمله:

الٍؿ ٔفٲذ  ٌْ ٍِملك ٌنملؼ ٔ ده قملُ ٖٕومل، وت زتماط  ثىاملُ حإه  وازَٖ ٖتعمناملُ      

بمل٧وٕاه ٔالثزٔات..  ٔهلىمل:  ملـ ؿتمل  مٜ ا٫ٌضملُ وت ومللاْ.. ِان  مٗاْ الشقاملٚ  ناىت؟      

 ً ومل ِٕ  قثز وَ حبلك؟ ٔ ملٌّٗىمل: ودٝ حزٖٛ ارتمٗفاٛ ٔالضامطٛ اذتملقىاٛ وت التؾاز  وت     

 .(2)ٔا٫ طملٞ؟  وٕاه الدٔلٛ بمل٧ ذ

ٔقملُ ر ٙ  ب٘ حبر إؾت  ملٌم  ازم وامل ِإ  قثاز واَ الشقاملٚ وت  وإاه الٍاملظ  ٔفاد          

إب٦  الٗد لعثىملُ ٥ٔٔتْ وت التؾز  بمل٧وٕاه.. ٔٔقف وم  ثىملُ  فد ر ٙ  ب٘ حبر  

 ٌملظ تش ىّي قعام ا٧حباملر الاذٙ  مماٍت لاْ  بإ حبر النإه  ٔاصاتخدً فادٓ  ؾاملٓ            

الؾداً  ٔه وٕقف  ٍٗف ٖنفْ  بٕ حبر الغفملرٙ وَ الضمطٛ  د م بّمل وت ؽدرٓ ٔقملُ ِذا 

 انتىثمٛ ٖٕو٠ذ وت  ثىملُ بَ  فملُ  هتمل  دٝ إؾت مقم  ثىملُ وٍْ ٔ مْٗ. 

قملُ  بٕ حبر قد اختذ لٍفضْ صب٦ٗ، قزر  ُ ٥ عتٗد  ٍّمل  ِٔا٘ ارتازٔج واَ الادٌٗمل  ناطا،      

ث الزصإه الاذٙ    ٍدومل واملت  ٔقاملُ داٟاي ال دٖاد ذتادٖ      قخمللْ ًٖٕ ٔد  رصٕه اهلل

 ٖنٕه  ْٗ:

 .#إُ  قزباي و  زتمضمل، ًٖٕ النٗملوٛ وَ  زج وَ الدٌٗمل ق٠ّٗتْ ًٖٕ تزقتْ  ّٗمل$

                                                            

 .3/412الذِم  تملرٖخ ا٥ص٦ً:  (1)

 153صٕ  ٖٕفذ البملحث تفملؽٗن صٗملصٛ  ب٘ حبر انتمللٗٛ وت الاتملب وت الؾفخملت النملدوٛ: ٌٍٖتز ـ (2)

- 159. 
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ٔ ٍدومل قملُ  بٕ حبر ٖزدد ِذا اذتادٖث  قاملُ ٌٍٖتاز إؾت ؽاخبْ الاذَٖ   اذٔا ظتىعإُ        

 اذتٌتًٕت وَ وتمل  الدٌٗمل  ٖٔغىشِي  ٖٔنٕه هلي:

 طٙ..(.)ٔاهلل ومل وٍاي  حد إ٥ ٔقد ٌغم  ّٗمل بغ٘ٞ م

ٔقملُ  ٖقمل، داٟي التخذٖز ٔا٫ٌذار لمذَٖ ظتىعُٕ ا٧وٕاه ٖٔؾز ُٕ وت صابٗمّمل  ّادا،   

ا٧قثاازَٖ ِااي  ُ  ااَ انتاثاازَٖ وااَ انتاامله ٔقٗااف   قاابطا،   ٗااذقز هلااي قاإه الزصاإه 

  إ٥ وَ  ٌفق ومل حتؾن لْ وَ انتمله حبات الٗىؽت ٔحبات الغاىمله  دُٔ  ا٧قمُٕ ًٖٕ النٗملوٛ

  احتاملر.قٍش  ٔ إوضملك  ٔ 

 أبٕ ذز ٔصخف األٌبٗاء: 

 :األٌبٗاء

قملُ  بٕ حبر الغفاملرٙ  قاثط ا٥صا٠مٛ ٥صاٗىمل تماك الاّ قاملُ ٖضاىعّمل واَ الزِباملُ  ٔ           

  ٔرؿتمل إٌْ مل ظتد ا٫ ملبٛ الامل ٗٛ  ٍد ر مله  حبملر الّٕٗد  ٗىمل غتؿ ؽخف ا٧ٌبٗملٞ

  ِٔإ وامل   الدَٖ انتٕحدَٖ العازب ٔمطِاي  لاذا ٔ اد ا٫ ملباٛ  ٍاد الزصإه ستىاد        

 صٕ  ٌٕفخْ:

 :صخف الٍيب إبساِٗي

وَ   ن إقىمله الؾٕرٚ العنملٟدٖٛ لمؾخملب٘  با٘ حبر الغفاملرٙ قاملُ داٟاي٭ البخاث  اَ       

الغ٘ٞ الذٙ مل ٖعز ْ ٖٔتعمىْ   املُ وت ٌفضْ  دد وَ ا٧ص٠مٛ  ٗىمل غتؿ حٗاملٚ ا٧ٌبٗاملٞ   

بٕٖاٛ الغازٖفٛ      قملُ قد مسعّمل  ٔ قز ِمل قبان البعثاٛ الٍ  ا٧ٔاٟن وثن إبزاِٗي ٔوٕصٜ

لمضا٤اه   ٔمل ظتد إ ملبْ دقٗنٛ هلمل تنٍعْ   خؽت ٔ د الفزؽاٛ انتٍملصابٛ وام رصإه اهلل    
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 ٍّي مل ٖ دد وت بزحّمل  ٔوٍّمل:  )ؽخف إبزاِٗي( قملٌاس ستإر صا٤الْ لماٍم ستىاد       

  عااَ  باإ حبر الغفااملرٙ  قاامله: قمااس: ٖاامل رصاإه المَّااْ  ىاامل قملٌااس ؽااخف إباازاِٗي    

 :قمله

ّمل:  ّٖمل انتمك انتضمىت انتبتم٘ إٌا٘ مل  بعثاك لترىام الادٌٗمل بعقاّمل      قملٌس  وثمل٥،  قم

 مٜ بع  ٔلا  بعثتك ل د    د ٕٚ انتٌتمًٕ   لٌ٘ ٥  ردِمل ٔإُ قملٌس وَ قمل ز  ٔ 

 مل ز  رٕرٓ  مٜ ٌفضْ  ٔقملُ  ّٗمل  وثمله: ٔ مٜ العملقن ومل مل ٖاَ وغمٕبمل،  ماٜ  نماْ   

ْ  ٔصامل ٛ ٖفااز  ّٗامل وت ؽاٍم المَّاْ        ُ ٖإُ لْ  ٦ث صمل ملت: صمل ٛ ٍٖمل ٘  ّٗامل ربا  

ٔصمل ٛ عتملصم  ّٗمل ٌفضْ  ٗىمل قادً ٔ  از  ٔصامل ٛ غتمإ  ّٗامل ذتمل تاْ واَ اذتا٦ه واَ          

انتطعي ٔانتغزب  ٔ مٜ العملقن  ُ ٥ ٖإُ ًتمل ٍمل، إ٥ وت  ا٦ث: تاشٔد نتعاملد   ٔ وزواٛ     

ماٜ عاأٌْ    نتعملؼ   ٔ لذٚ وت مط ستزً  ٔ مٜ العملقن  ُ ٖإُ بؾطا، بشوملٌاْ  وناب٦،    

 .(1)حمل ٌتمل، لمضملٌْ  ٔوَ حضم ق٦وْ وَ  ىمْ قن ق٦وْ إ٥  ٗىمل ٖعٍْٗ

 :صخف الٍيب وٕضٜ 

ٔ ماٜ لضاملُ الزصإه     وثمىمل  مي  بٕ حبر الغفملرٙ وامل ِا٘ ؽاخف الاٍم إبازاِٗي     

ٜ   ستىد     قد ٖإُ ٍِملك  وزٮ   ز ٖدٔر وت حبٍِْ  إ٥ ِٔ٘ ؽاخف الاٍم وٕصا

ِن ِ٘ وت ٌفط اثٕر  ٖقمل،  ٙ قماّمل   مي الزصٕه ستىد أراد وعز تّمل  ٖقمل، وت فٕٞ  

 وثمله   ٔ ٍِملك ٔ ّٛ   زٝ هلمل؟  ذقز الطٕصا٘  رٔاٖاٛ  اَ  با٘ حبر الغفاملرٙ  قامله:       

 :قمله  قمس: ٖمل رصٕه المَّْ  ىمل قملٌس ؽخف وٕصٜ

         قملٌس  ربا، قمّمل:  رم نتَ  ٖنَ بمللٍاملر  اي فاخك   رام نتاَ  ٖناَ باملنتٕت  اي

                                                            

 . 26/207; الٕاوت  الفٗ  الاملعملٌ٘:539-525الطٕص٘  ا٥وملل٘:  (1)
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الدٌٗمل ٔتنمبّمل بأِمّمل حمل٥، بعد حمله  ي ِٕ ٖطى٠َ إلّٗمل   رم  ٖفز    رم نتَ  بؾز

 .نتَ  ٖنَ بملذتضملب مدا،  ي مل ٖعىن

قمس: ٖمل رصٕه المَّْ  ّن وت الدٌٗمل ع٘ٞ هتمل قملُ وت ؽخف إبازاِٗي ٔوٕصاٜ هتامل  ٌاشه     

 :المَّْ  مٗك  قمله

 اقااز  ٖاامل  باامل حبر  ََذَضمَّرر ِْ ٍَرر ٌَ َستِّرر *َقررْذ َأْلَيررَخ  ّْْا  *ِو َلَصرريًََََّرَمررَش اْسرر َُ اْىَذْرراَج اىررذُّ  *َتررْو ُذررْرِثُشً

ًََأْتقَ ْْشٌ   . (1)ًَآِخَشُج َخ

  ٙ  ُ حبقز ِذٓ الؾخف وت النزآُ الازٖي  ملٞ وت قٕلْ تعملؾت:

ٌٍَُس ًَ  ٌَ  إَُّ ىزا َىِفِ اىصُُّذِف اأُلًىل ُصُذِف ِإْتشاِىْ

  ٍِٔملك  ز  باؽت  قملٌس  ربا، ل٬ٌضملُ ٔلٗضس  وثمل٥،  ٙ  ُ ؽخف الٍم وٕصٜ

العاارب ٔا٧وثاامله  رؿتاامل ٖعاإد ِااذا ا٥ اات٦  وت وقااىُٕ الؾااخف بضاابم ا اات٦  انتاادٚ 

ً  هلي  بملداتّي  ٔ املداتّي  ٔتنمللٗادِي   املٌاس     ٔانتاملُ ٥ ت٦   قٕاوّىمل   ان قٕ

ِذٓ الؾخف ؿتضتٕٝ  ٔومل عتتمل ْ قن قًٕ  ٔقد  عملر النزآُ الازٖي إؾت حبلاك وت قٕلاْ   

ِْ َذَضمَََّقْذ َأ تعملؾت: ٍَ ٌَ َستِِّو َلَصيََّ* ْلَيَخ     لتأقٗد ق٦وْ.ًََرَمَش اْس

 :  أبٕ ذز  ٔعمىْ باإلواً احلطني

    ٞ قاملُ ٖعماي ؿتامل     وثمىمل قملُ  بٕ حبر الغفملرٙ ٖتملبم ومل ِإ وٕ إد وت ؽاخف ا٧ٌبٗامل

  ٔلعان الزصإه الاازٖي  بمعاْ  مٗاْ قٌٕاْ واَ  ِان         صٕ  عتادث ل٬واملً اذتضاؽت   
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رٔٝ  َ  زٔٚ  قمله: )مسعس  بمل حبر ِٕٔ ٖٕو٠ذ قد   ز ْ  ثىملُ إؾت  ند   البٗس

 الزبذٚ   نمله لْ الٍملظ: ٖمل  بمل حبر  بغز  ّذا قمٗن وت اهلل تعملؾت.

 نمله: ومل  ٖضز ِذا  ٔلاَ قٗف  ٌتي إحبا قتان اذتضاؽت باَ  ما٘ قات٦،   ٔ قامله حب امل،؟        

صااٗفْ  مااٜ ِااذٓ ا٧وااٛ ٥   ٔاهلل ٥ ٖااإُ وت ا٫صاا٦ً   ٌتااي قتاا٦ٗ، وٍااْ  ٔإُ اهلل صٗضاانٶ 

ٖغىدٓ  بدا،  ٖٔبعث قملٟىمل، وَ حبرٖتْ  ٍٗتني وَ الٍملظ  ٔإٌاي لٕ تعمىُٕ ومل ٖاد ن  ماٜ   

 ِن البخملر  ٔصاملُ ادتبمله وت الغٗملم ٔا٩قملً  ٔ ِان الضاىملٞ واَ قتماْ  لباٗاتي ٔاهلل      

حتٜ تشِق  ٌفضاي  ٔومل وَ مساملٞ قتاز باْ رٔ  اذتضاؽت إ٥  اش  لاْ صابعُٕ  لاف وماك          

وُٕ قٗملومل، تز د وفملؽمّي إؾت ًٖٕ النٗملوٛ  ٔومل وَ صخملبٛ ـتز ٔتز د ٔترب  إ٥ لعٍس ٖنٕ

 .  (1) ٗمتنٗملُ( قملتمْ  ٔومل وَ ًٖٕ إ٥ ٔتعزم رٔحْ  مٜ رصٕه اهلل 

انت٦حٍت  مٜ الٍؿ  ُ  بمل حبر الغفملرٙ ٔؽف حمللْ بمللٍف٘ بأٌْ  صّن قاثطا، واَ حامله    

ٔ ُ  وازٓ هلل قمٗان وام  ٌتىاٛ  إرٚ ا٫واملً          حٍٗىامل ٖنتماْ بٍإ  وٗاٛ     ا٫وملً اذتضاؽت 

  ٔقذلك  مىْ بغٗم الثٕرٚ قبن حدٔ ّمل بأقثز وَ  ٦ث  ناد واَ الاشوَ     اذتضؽت

ٖٕومل،. ٔقذلك  واز ٔ إد    قد   مىْ خبرب ا٫وملً رؿتمل ت٤قد  مٜ  ُ الزصٕه ستىد

 ا٧ ذ بثأر  دٓ.  النملٟي وَ حبرٖتْ ا٫وملً ستىد انتّدٙ

 ازٙ وع أب٘ ِسٖسٚ:وٍاظسٚ أب٘  ذز الغف

وااَ كتمااٛ انتٍااملًتزات العمىٗااٛ الااّ حبقزِاامل انت٤ر اإُ ٔالااّ قملٌااس واامل بااؽت  باا٘ حبر      

الغفملرٙ  ٔمطٓ وَ الزٔاٚ ٔالفنّملٞ  وٍملًتزتْ وم  با٘ ِزٖازٚ   ازٔٙ  اَ ا٧حٍاف باَ       

 قٗط  قمله: )بٍٗىمل ضتَ  مٕظ وم  ب٘ ِزٖزٚ إحب  ملٞ  بٕ حبر   نمله:
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 اصتغٍٜ؟  نمله  بٕ ِزٖزٚ:ٖمل  بمل ِزٖزٚ  ِن ا تنز اهلل وٍذ 

 صبخملُ اهلل  بن اهلل الغ  اذتىٗد  ٥ ٖفتنز  بدا،  ٔضتَ الفنزاٞ إلْٗ  قمله  بٕ حبر:

  ىمل بمله ِذا انتمله ظتىم بعقْ إؾت بع ؟  نمله:

 ومله اهلل قد وٍعٕٓ  ِمْ  وَ الٗتملوٜ ٔانتضملقؽت.  ي اٌطمق.  نمس ٧ب٘ ِزٖزٚ:

 ومل لاي ٥ تأبُٕ وثن ِذا  قمله:

ا ر ن قد ٔبَ ٌفضْ  مٜ  ُ ٖذبذ وت اهلل.  ومل إٌا٘  عاّد  ٌا٘ مسعاس رصإه      إُ ِذ

 ٖنٕه: اهلل

     ومل  ًتمس ارتقزاٞ ٥ٔ  قمس الغرباٞ  مٜ حبٙ هلرٛ  ؽاد  واَ  با٘ حبر   الحبا  ردمت

 .(1) ُ تٌٍتزٔا إؾت  عبْ الٍملظ بعٗضٜ بَ وزٖي بزا،  ٔسِدا،  ٌٔضامل،   عمٗاي بْ

ُٲ اذتاق وعاْ  لاذلك باملدر إؾت     انت٦حٍت  مٜ الٍؿ  ُ  بمل حبر ال غفملرٙ  راد  ُ ٖٕفذ  

 ص٤الْ لٕٗفذ كتمٛ  وٕر وٍّمل:

إُ ص٤اه  ب٘ حبر ٧ب٘ ِزٖزٚ قملُ ؽمل نمل، ٔوثطا،  ٥ٔ قتاَ لْ ٥ٔ لغطٓ جتملِمْ   أواًل:

٧ُ ا٫ ملبااٛ  ٍااْ بمل٫ظتااملب ختاامللف الباادّٖٗملت العنملٟدٖااٛ وت  قثااز ا٧واإر حضملصااٗٛ وت        

 ر ن وثن الؾخملب٘  ب٘ حبر وت  قمْ ٔ مىْ ٔؽفملٞ إقتملٌْ. ا٥ تنملد  ِٕٔ ؽملدر  َ 

حٍٗىمل مسام  إاب  با٘ ِزٖازٚ  املٞٓ بمللضا٤اه انتتقاىَ ٥تّاملً ٥ زتامله ٧با٘            ثانيًا:

 ِزٖزٚ  ٥ٔ لغطٓ إ٥  ُ ٖد عْ  َ ٌفضْ  ٔ ُ ٖربر وٕقفْ انتخمللف نتمل ٖتٕقم وَ وثمْ.
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وٕر وعٍملٓ تعازٖ  ا٫ٌضاملُ ٌفضاْ    إُ  بمل ِزٖزٚ ٖنٕه: إُ التؾزٖذ ؿتثن ِذٓ ا٧ ثالثًا:

لمااذبذ  واام  ٌّاامل  واإر وااَ ؽااىٗي ِااذا الاادَٖ ٔوااَ وضاامىملتْ. ٥ٔ بااد  ُ ٖتخفااٜ بّاامل     

وزتابِٕاامل  ٔ ُ ٖتٌتااملِزٔا باامللتٍشٓ  ٍّاامل.  ىاامل وعٍااٜ  ُ تغااٗم  ااٍّي  ٔ ُ ٖااذ ٕا وااَ      

 ٖطمللبّي بمل٫ق٦   ٍّمل؟ ِٔن ِذا ٖضمل د  مٜ تربٟتّي وٍّمل؟

ب٘ حبر بؾدقْ الذٙ ٥ ٖقاملر ْ  ٗاْ  حاد  الاّ ٌنماّمل  اَ       عّملدٚ  ب٘ ِزٖزٚ ٧ رابعًا:

    ىمل وعٍٜ إٌاملر ؽدقْ  ٔاتّملوْ بمللاذب وَ قبن  ثىملُ.رصٕه اهلل

وت سِدٓ ٌٔضاْ ٔبزٓ  لتغّد بؾفملٞ  إُ  بمل حبر  عبْ الٍملظ بمللٍم  ٗضٜ خامسًا:

ٗملصاٗٛ   ٌٗتْ  ٔبأٌْ ٥ ٖزٖد ؿتٕاقفْ ِذٓ  از ٌفام لٍفضاْ  ٥ٔ ِإ بؾادد حتنٗاق واآرب ص       

 ٔإفتمل ِٕ ٖزٖد ٔ ْ اهلل  ٔإؽ٦  ومل   ضدٓ انتتضمطُٕ.

 احملدث:

و٠اتؽت ٔٔاحادا، ٔمثاملٌؽت     بٗٲَ ابَ ادتٕسٙ   ُ  بمل حبر الغفملرٙ رٔٝ  اَ رصإه اهلل  

. ٔقٗن اتفنمل وٍّمل  مٜ ا    غاز   (1)حدٖثمل،    زج لْ وٍّمل وت الؾخٗخؽت  ٦ ٛ ٔ ٦ ُٕ

. بٍٗىمل لدٝ تادقٗق البملحاث ٧حملدٖثاْ وت    (2)ٛ  غزٔاٌفزد البخملرٙ  دٖثؽت  ٔوضمي بضبع

( حدٖثمل، وَ باؽت  حملدٖثاْ الااثطٚ     22اا21قتملب البخملرٙ ٔ د  ُ زتىن  حملدٖثْ ومل بؽت )

 .ِٕٔ  ملدً رصٕه اهلل

ٔقمٛ ا٥حملدٖث لاْ وت قتاملب ؽاخٗذ البخاملرٙ  ت٤قاد حنٗناٛ ًتمىاْ واَ قبان الازٔاٚ           

  بضبم قٌٕاْ وٕالٗامل، ٩ه بٗاس    ه  ِن البٗس ٥ٔ،  ٔاثد ؽت ٔالاتٲملب  ملٌٗمل،  حمللْ حمل
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  ِٔإ وامل   الٍم  ٔ ممم  حملدٖثْ وت بٗملُ وٍشلتّي ٥صٗىمل ا٫وملً  م٘ بَ  ب٘ بمللم

٥ ٖتٕا ق وم وٍّ  الضمطٛ اذتملقىاٛ ٔصاطتّمل وت قان العؾإر ا٧وٕٖاٛ ٔالعبملصاٗٛ ٔ ماٜ        

ُ ٥ صتااد وااَ شتتمااف وزاحمااّمل   ٔ  مااٜ اوتااداد تااملرغتّي الطٕٖاان   ىااَ الطبٗعاا٘  اادا،  

 حملدٖثْ صٕٝ النمٗن  ٔانتؾطٍعٛ وت بعقاّمل   ٔ ا٧حملدٖاث الاّ  ّٗامل ستامل٥ٔت لتنمٗان       

 .عأٌْ ٔوٍشلتْ الابطٚ  ٍد اهلل ٔرصٕلْ

ٔوثمىمل حبقز ابَ ادتٕسٙ ٍِملك احملدٖث قثطٚ لْ لااَ صإ  ٌاذقز وامل  املٞ وت  قاملٟن       

   ٔوٍّمل:  ٥ٔصٗىمل ا٫وملً  م٘ ِن بٗس الٍم

 :ن البٗتذكس فضائن أِ

وت واٛ  بان قاملُ ٖاذقز     مل ٖاَ  بٕ حبر الغفملرٙ ؽملوتمل،  َ بٗملُ  قن  ِن البٗس

 قملٟمّي ٔوٍملقبّي وت الاعبٛ ِٕٔ ٥ ٖتٕا ق وام  اىت صاط  ثىاملُ  ٔهتامل حبقاز  ُ  ثىاملُ        

قملُ ٤ٖا ذ  بمل حبر الغفملرٙ حٍٗىمل ٖذقز ا٧ ط وٍملقبّي  ٔهتمل حبقز وت حبلك ٌن٦،  َ صامٗي  

قمل٦ٟ،: بٍٗمل  ٌمل ٔحبػ بَ وعىز ؿتاٛ  إحب قملً  بٕ حبر ٔ  ذ  منٛ الباملب  بَ قٗط اهل٦ل٘  

  ي ٌملدٝ بأ مٜ ؽٕتْ وت انتٕصي:

) ّٖمل الٍملظ  وَ  ز    ند  ز    ٔوَ  ّم   أٌمل  ٍدب بَ  ٍملدٚ   ٌمل  بٕ حبر. 

 ٖنٕه:  ّٖمل الٍملظ  إٌ٘ قد مسعس ٌبٗاي

ْوَ رقبّامل صتاٜ  ٔواَ تزقّامل     إُ وثن  ِن بّٗ وت  وّ قىثن صفٍٗٛ ٌٕ  وت قٕو  

 .مز . ٔوثن بملب حطٛ وت ب  إصزاٟٗن

 ٖنٕه:  ّٖمل الٍملظ  إٌ٘ مسعس ٌبٗاي
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  ّٗإٌ٘ تزقس  ٗاي  وزَٖ  لَ تقمٕا ومل إُ ـتضاتي بّىمل  قتملب اهلل ٔ ِن ب. 

  مىمل قدً إؾت انتدٍٖٛ بعث إلْٗ  ثىملُ  ٔقمله لْ:

 ومل لتمك  مٜ ومل قىس بْ وت انتٕصي؟

   ٔ وزٌ٘ بْ. ّدٓ إل٘ رصٕه اهلل قمله:  ّد

  نمله: وَ ٖغّد بذلك؟

  نملً  م٘ ٔانتنداد.

  غّدا   ي اٌؾز ٕا قتغُٕ  ٦ تّي.

 .(1) نمله  ثىملُ: إُ ِذا ٔؽملحبْٗ عتضبُٕ  ٌّي وت ع٘ٞ(

 ٍاد   انت٦حٍت  مٜ ق٦ً ارتطٗم  ب٘ حبر الغفملرٙ التأقٗد  ماٜ وٍشلاٛ  ِان البٗاس    

ِٕ الٕؽٕه إؾت بز ا٧وملُ  ٔ ٖقمل،   راد التذقط بٕ إدِي  اهلل  ن ٔ ٦  ٔا٥ٌنٗملد هلي 

قاإٌّي  حااد الااثنمؽت  ٔقااد ٖااإُ  باإ حبر الغفااملرٙ  ماان صاابم  ٌؾااٗمل ْ وت رقاام  ِاان  

  ٔ ملٌٗمل،  راد تذقط الز ٗٛ بٕ ٕدِي ٍٖٔبغ٘ ا٥ٌؾٗمل  إلّٗي بد٥، وَ ا٥ٌؾاٗمل   البٗس

 لغطِي وم ٔ ٕدِي. 

 ٔ ٖقمل، وت الٍؿ جتمس  وٕر وٍّمل: 

إُ ِذا التدبط الٍبٕٙ  مل أ  ثىملُ  ٔمل ٖاَ قتمك ت٦وت حؾٕلْ  بأٖاٛ ؽإرٚ.    أواًل:

 إحب مل ٖاَ ٖعمي بمللٕؽٗٛ  ٥ٔ بملنتٕؽ٘  ٔٔ ٕد الٕؽٗٛ د٥لٛ  مٜ وعز اٛ الزصإه  
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 ؿتمل ختب٤ٓ ا٧ٖملً لمؾخملبٛ انتنزبؽت لْ وَ بعدٓ.

ُٲ الزصٕه ثانيًا: ّ    إ ملدٓ  مّٗامل واَ ٥     حؾَ  بمل حبر وَ بطاػ اهل٠ٗاٛ اذتملقىاٛ بلعا

  ٘   سٖاملدٚ  ماٜ ٔ إد عخؾاٗٛ     قتاٍْ رد عّملدتْ  ٥ٔ تاذٖبْ   ٥ ِٕٔ ا٫واملً  ما

  ذٚ وثن انتنداد.

٘       ثالثًا: ُٲ  ثىملُ مل ٖضتطم  ُ ٖفعن ع٠ٗمل،  صإٝ  ٌاْ  حامله ا٧واز  إؾت ا٫واملً  ما  إ

) با٘ حبر  ٔقأٌْ ٖزٖد  ُ ٍٖنن إلْٗ  ازٚ وفملدِامل  ٌاْ ِإ الاذٙ ٖادبز ِاذا ا٧واز وام ؽاملحبْٗ:          

ٔانتنداد(  ٔدلٗن حبلك ومل  املٞ  ماٜ لضاملٌْ حاؽت قامله: إُ ِاذا ٔؽاملحبْٗ عتضابُٕ  ٌّاي وت          

 ع٘ٞ.

ُٲ الزصٕه رابعًا: ا تملر واٛ ٔالاعبٛ بمللذات لتإُ انتاملُ الذٙ ٖنًٕ  بٕ حبر  ّٗامل   إ

حبلك انتنملً  ٔوت وٕصي اذت   ٔحبلك مل ٖاَ  ا تبملبمل، ٔلاَ قملُ ٖدرك  ُ الٍملظ ٖاأتُٕ  

٧داٞ  زٖقٛ اذت  وَ قن     ىٗق  ِٕٔ ومل   ارب باْ اهلل  ان ٔ ا٦ وت النازآُ      إؾت واٛ 

 الازٖي وت قٕلْ تعملؾت:

ٍَِْق ِْ ُموِّ َلجٍّ َع ٍِ َّْمِذنَي  ٍٍِش  ًََعَيَ ُموِّ َما َّْمُذٌَك ِسَجاىًا  ُْ ِلِ اىنَّاِط ِتاْىَذجِّ   .(1)ًََأرِّ

ملدٚ  ماٜ  ُ ا تٗاملرٓ لمخازً    ِٕٔ بذلك ٖزٖد ٌغز  از الدَٖ اثىدٙ حٗث ٖغاملٞ  سٖا  

الغزٖف  نتاملٌتّمل الدٍٖٗٛ لذلك ٖإُ وت وأوَ وَ  ٙ تعدٴ  مْٗ  قد ٖاإُ  ٔ غتطاز ببامله    

  حد وت ستملٔلٛ ٫صاملتْ بمللنٕٚ.

ُٲ الذٙ ٌملدٝ بْ  بٕ حبر ِٕ  ٦ ٛ  حملدٖث  هلمل  ٦ث  ؾٕؽٗملت:  خامسًا:  إ
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 ٌااْإ  ٔ  ،وبتااازا،  لٗتطااز  مل ٖطماام وٍااْ  ُ ٖبمااغ الٍااملظ ٌؾاامل،  ملؽاامل،  دٖاادا

ِٵي  ْٗ   ٔ مفن  احتىمله وت  ُ ٖإُ ِذا الٍؿ وؾٍٕ مل، وَ ا٧صملظ   ٔ  ٌْ قد تٕ

  َ بع   ؾٕؽٗملتْ.

        ٚإُ اذتدٖث ا٧ٔه ٖتٍملٔه وٕفٕ مل، ّٖي قن إٌضاملُ  ٧ٌاْ ٖٕفاذ بزٖاق الٍرامل

 وَ انتّمللك ٔالفٕس بمل٩ زٚ.

  ٌااملًتز إؾت وٕفاإ  اهلاادٝ ٔالقاا٦ه بعااد  نااد رصاإه اهللفناادٓ ٖغااعز   إحب ب

 الٍملظ  مل تّي إؾت اهلداٖٛ  ٔإؾت انتز عٗٛ وت ا٧وٕر اذتملد ٛ. 

 ُ انتز ام هلاي واَ بعادٓ ِإ قتاملب اهلل ٔ ِان بٗتاْ  ٔمل ٖز ام           لذا قزر الزصٕه

الٍااملظ إؾت حاااملوّي نتعز ااٛ  حاااملوّي  ٔ  ااذ وعااململ دٖااٍّي؟ قىاامل ققااس بااْ الضٗملصااٛ    

ل٨وازاٞ   الحبا مسام الٍاملظ ِاذا       حٗاث وٍام واَ الفتإٝ إ٥     العىزٖٛ بعاد رصإه اهلل  

ٔحباك   اا٦ بااد  ُ ٖزا عاإا حضااملبملتّي  ٔ ُ ٖااإُ وٕقاام ارتمٗفااٛ  ٔقااذلك ارت٦ ااٛ وت  

 وعزم إ ملدٚ الٌٍتز  ْٗ   مٜ  صملظ ِذَٖ اذتدٖثؽت الغزٖفؽت.

إُ اذتاق وت  ُ ٖازٔٔا  لمٍاملظ وامل مسعإٓ واَ ٌباّٗي  ٔ ُ ٖبٍٗإا هلاي  حااملً            سادسًا:

مطٓ  ٔ ٍد بملب الاعبٛ ٔصٕاِمل  ٔوت حامله ا٫وضاملك  مناٛ     دٍّٖي  وت وٕصي اذت  ٔوت

بملبّمل  ٔوت مط ِذٓ اذتمله  ٔلٗط ٧حد  ُ قتٍعّي وَ حبلك   ٔ  ُ ٖضأهلي  َ  صابملبْ   

ٔ باإ حبر ٔاحااد وااَ الؾااخملبٛ الغاارعملُ الااذَٖ مل ٖضااتطٗعٕا  ُ ٖ قاإا البملباان ِٔااي ٥   

 ٖفعمُٕ ع٠ٗمل .

 يف املدٍٖٛ:  ذكس فضائن أِن البٗت

صٗملصٛ  ب٘ حبر قملٌس ٔاحدٚ صٕاٞ وت ٥ٖٔٛ الغملً التملبعٛ لمخ٦ اٛ ا٥صا٦وٗٛ  ٔ وت   إُ 
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انتدٍٖاٛ وناز ارت٦ ااٛ  قا٦، حضاام الٌتاز  الاذٙ تعٗغااْ الز ٗاٛ   خٍٗىاامل ٔ اد  ُ ٍِااملك        

عبّملت حٕه آه بٗس الٍبٕٚ  ٔقف ٔقفٛ اذتق فاد واَ  راد بّاي الضإٞ.  اذقز  ٌاْ بماغ        

ه اهلل  ٔظتتىم إلْٗ الٍملظ   ٗخدث ؿتامل  ٗاْ الطعاَ     ثىملُ  ُ  بمل حبر ٖنعد وت وضرد رصٕ

  مْٗ  ٔ ٌْ ٔقف ببملب انتضرد  نمله:

 ّٖمل الٍملظ وَ  ز    ند  ز    ٔوَ مل ٖعز    أٌمل  بٕ حبر الغفاملرٙ   ٌامل  ٍادب    

بَ  ٍاملدٚ الغفاملرٙ  إُ اهلل اؽاطفٜ آدً ٌٕٔحامل، ٔآه إبازاِٗي ٔآه  ىازاُ  ماٜ العاملنتؽت         

 مسٗم  مٗي  ستىد الؾفٕٚ وَ ٌٕ    مل٧ٔه وَ إبزاِٗي  حبرٖٛ بعقّمل وَ بع   ٔاهلل

ٔالضاا٦لٛ وااَ إمسمل ٗاان  ٔالعاا ٚ اهلملدٖااٛ وااَ ستىااد. إٌااْ عااز  عاازٖفّي  ٔاصااتخنٕا    

الفقن وت قًٕ ِي  ٍٗامل قمللضاىملٞ انتز ٕ اٛ ٔقمللاعباٛ انتضاتٕرٚ   ٔ قمللنبماٛ انتٍؾإبٛ   ٔ        

 ٛ    ٔ قمللغاارز الشٖتٌٕٗااٛ قمللغااىط القااملحٗٛ   ٔ قاامللنىز الضااملرٙ   ٔ قاامللٍرًٕ اهلملدٖاا

 فملٞ سٖتّمل  ٔبٕرك سبدِمل  ٔستىد ٔارث  مي آدً ٔومل  قن بْ الٍبُٕٗ  ٔ م٘ باَ  با٘   

 بمللم ٔؽ٘ ستىد  ٔٔارث  مىْ.

 ٖتّاامل ا٧وااٛ انتااتخطٚ بعااد ٌبّٗاامل   واامل لاإ قاادوتي وااَ قاادً اهلل  ٔ  اازمت وااَ   ااز اهلل   

 إ  ر٣ٔصااي  ٔواَ حتاس     ٔ قزرمت ال٥ٕٖٛ ٔالٕرا ٛ وت  ِان بٗاس ٌباٗاي  ٧قماتي واَ      

 قااداواي  ٔنتاامل  اامله ٔلاا٘ اهلل  ٥ٔ بااملؼ صااّي وااَ  اازاٟ  اهلل  ٥ٔ ا تمااف ا ٍااملُ وت 

حاااي اهلل  إ٥ ٔ اادمت  مااي حبلااك  ٍاادِي وااَ قتااملب اهلل ٔصااٍٛ ٌبٗااْ   أواامل إحب  عمااتي واامل  

  عمتي   ذٔقٕا ٔبمله  وزقي  ٔصٗعمي الذَٖ ًتمىٕا  ٙ وٍنمم ٍٖنمبُٕ. 

حبر ٖنم  ْٗ  ٖٔذقز ومل مٗٲز ٔبدٲه وَ صاٍَ رصإه اهلل ٔصاٍَ     ٔبمغ  ثىملُ  ٖقمل،  ُ  بمل

 ب٘ باز ٔ ىز   ضطٓ إؾت الغملً إؾت وعملٖٔٛ  ٔقملُ ظتمط وت انتضارد   ٗنإه قىامل قاملُ     

 ٖنٕه  ٔظتتىم إلْٗ الٍملظ  حتٜ قثز وَ ظتتىم إلْٗ ٖٔضىم وٍْ. 
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ن ٔقملُ ٖنف  مٜ بملب دوغق  إحبا ؽمٜ ؽ٦ٚ الؾبذ   ٗنٕه:  ملٞت النطاملر حتىا  

 الٍملر  لعَ اهلل ا٩وزَٖ بملنتعزٔ  ٔالتملرقؽت لْ  ٔلعَ اهلل الٍملِؽت  َ انتٍاز ٔا٩تؽت لْ.

   ناامله هلااي:  مسعااتي رصاإه اهلل ٖناإه حبلااك؟  بعااث إؾت  ماا٘ بااَ  باا٘ بمللاام

  أتملٓ   نمله:

ٖامل  بامل اذتضااَ  مسعاس رصإه اهلل ٖناإه وامل حاااملٓ  بإ حبر؟ ٔقاؿ  مٗااْ ارتارب.  ناامله         

 : ٌعي. م٘

 ف تغّد؟قمله: ٔقٗ

 قمله: لنٕه رصٕه اهلل:

ومل  ًتمس ارتقزاٞ ٥ٔ  قمس الغرباٞ حبا هلرٛ  ؽد  وَ  ب٘ حبر. 

  مي ٖني بملنتدٍٖٛ إ٥  ٖملومل،  حتٜ  رصن إلْٗ  ثىملُ: ٔاهلل لتخز َ  ٍّمل.

 قمله:  ختز   وَ حزً رصٕه اهلل؟

 قمله: ٌعي  ٔ ٌفك رامي.

 قمله:  لؾت واٛ؟

 قمله: ٥.

 قمله:  لؾت البؾزٚ؟

 ٥. قمله:
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 قمله:  لؾت الإ ٛ؟

قمله: ٥ ٔلاَ إؾت الزبذٚ الّ  ز س وٍّمل حتٜ ـتإت بّامل. ٖامل وازٔاُ   ز اْ  ٥ٔ      

تد   حدا ٖامىْ حتٜ غتازج   أ ز اْ  ماٜ كتان ٔوعاْ اوز تاْ ٔابٍتاْ   خازج ٔ ما٘          

ٔاذتضَ ٔاذتضؽت ٔ بد اهلل بَ  عفز ٔ ىملر بَ ٖملصز ٌٍٖتزُٔ   مىمل ر ٝ  بٕ حبر  مٗمل، قملً 

 ن ٖدٓ   ي باٜ  ٔقمله:إلْٗ   نب

 مي  ؽرب حتٜ  با٘   ذِم  إٌ٘ إحبا ر ٖتك ٔر ٖس ٔلدك حبقزت قٕه رصٕه اهلل

ٖامىااْ  ناامله لااْ واازٔاُ: إُ  وااط انتاا٤وٍؽت قااد ٌّااٜ  ُ ٖامىااْ  حااد   ز اام         ماا٘

 الضٕيت  قزب ٔ ْ ٌملقٛ وزٔاُ  ٔقمله:  م٘

ْتٍذ  ضتملك اهلل إؾت الٍملر  ي عٗع(1)  . 

ٚ   الٍؿ ٔافاذ ٔؽازٖذ باأ    ِاي الضاىملٞ ٥ٔ ٖعمإ  مّٗامل إ٥ اهلل      ُ  ِان بٗاس الٍبإ

ارتمللق ادتبملر  ِٔي انتؾطفؽت ا٧ ٗملر وَ دُٔ البغز  ِٔي الٍٕر الذٙ ٖق٘ٞ قن ع٘ٞ 

ُٲ ا٫وملوااٛ  ااّٗي ٔر ااٛ حااق ا٧ٌبٗااملٞ حااؽت قاامله الااٍم           ٥ٔ ٌاإر صاإاِي  قٗااف ٥  ٔإ

٥ ٍٖامله  ّادٙ الٌتاملنتؽت      حٍٗىمل  عمْ اهلل تعملؾت إوملومل، قمله ٔواَ حبرٖاّ قامله    إبزاِٗي

  ٙ  ٌّي  ٟىٛ بمللٕرا ٛ حبرٖٛ بعقّمل وَ بع . 

 بسٔاٖٛ أب٘ ذز:   فضائن اإلواً عم٘

          ٘    اذقز   ز   اَ  با٘ حبر الغفاملرٙ بأٌاْ قاملُ قاثط الاذقز لفقاملٟن ا٫واملً  ما

النملفاا٘ ٌعىااملُ انتغزباا٘ رٔاٖااٛ  ااَ ابااَ الااشبط  قاامله: ) رعمااس  حتاادث ٔ باإ حبر ٖنطاام  

                                                            

 .2/174الٗعنٕب٘: تملرٖخ: (1)
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 .ن  م٘حدٖث٘ بذقز  قملٟ

  نمس: ٖمل  بمل حبر إُ انتزٞ قد عتم انتزٞ  ي ٖنؾز.

 أمملًت حبلك ابَ  بملظ.  نمله: ٖمل  بمل حبر  ٌملعدك اهلل ؿتمل لٍمل  مٗاك واَ حاق إ٥ حاد تٍمل     

 . ؿتٍملقم  م٘

ُٲ لاي  م٘ حنٕقمل، ٥  فزب هلمل  ودا ٥ٔ  حؾ٘ هلمل  ددا،(.   ي قمله  بٕ حبر: ٌعي  إ

 حد تٍمل؟قمله:  أصألك  ق حنٕقٍمل  مٗك إ٥ 

٘    قمله  بٕ حبر: ٌعي  قملُ رصٕه اهلل  ماٜ الؾافمل  ٍاد دار      ازاٞ  ٔقاملُ  ما

   ٔقمله:لتشٚ بَ  بد انتطمم   د ملٓ رصٕه اهلل

ٖمل  م٘ إٌ٘ ٧ر ٕ  ُ تإُ ؽملحم وت صفزٙ ِذا. 

 ؟ٖمل رصٕه اهلل  ٔ ٙ صفز ِٕ نمله: 

 .بع حبقزت ل٘  رم ٖنمله هلمل ٖثزب   ملُ   رن وت النقملٞ   ملت نمله: 

 أقملً بعدٓ لٗمتؽت   ي اٌطمق إؾت حزاٞ   مي ظتدٓ   خٍنتْ العربٚ  ٔاقغعز   أراد  ُ 

قاد  وازٓ    ٍٖطمق لٗتبعْ.  ذقز  ٌْ ٥ ساد وعْ ٔ ٌْ ٥ ّٖتدٙ الطزٖق. ٔقاملُ رصإه اهلل  

وت المٗمٛ الّ  زج  ّٗمل  ُ ٖقطرم وقرعْ. ٔ ُ ٤ٖدٙ  ٍْ  وملٌاملت قملٌاس  ٍادٓ  ٔ ُ    

ِمل إلٗااْ وت  ِمااْ   ااي ٖمخااق   فعاان حبلااك.  مىاامل ققااملٓ ٔ راد المخاإ  عتاااي  عااٗملٞ  ّااد

  تٜ  وْ  ملبىٛ بٍس  صد ل٦ٗ،   نز  البملب  مّٗمل. بزصٕه اهلل

  نمللس: وَ ِذا؟
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 . ٌمل  م٘ نمله: 

  نمللس: إُ ال٦ت ٔالعشٝ وٍك بز٠ٖملُ.

ا فقا٘ واَ ؽإتك ٥ٔ تإقٌت٘ ٌٕاواك ٔ قزوا٘ فاٗفك   أوامل          نمله هلامل  ما٘:   

 .لعشٝ  ّىمل و  بز٠ٖملُ قىمل حبقزت  ٔ ٌمل وٍّىمل بزٙٞال٦ت ٔا

  فتخس لْ البملب   رمط.

 ؟ِن  ٍدك وَ ع٘ٞ آقمْ نمله هلمل: 

  زقس لْ   نمللس: ار م الاضملٞ   ثي  بشٚ ٔع٘ٞ وَ ـتز.

 أ ذٓ   ي  عن ٦ٖبفّمل حتٜ ٌملوس.  ٕ ام اذتاملٟىت   اي صاملر لٗمتاْ ٖٕٔواْ  أوضاٜ        

 ّز الغي بْ  مْٗ.ًٔت بمللزٔحملٞ ٔاصتبطملٓ رصٕه اهلل

  نٗن لْ وت حبلك   نمله:

   ٔومل ل٘ ٥  متي ٔقد  مفس  مٗم٘  ابَ  ب٘ بمللم ؿتاٛ  وزتْ بمللمخٕ  ب٘ إحبا ققاٜ وامل

 ّدت إلْٗ  ٥ٔ  درٙ ومل  عن اهلل بْ  ٔإُ اهلل  ش ٔ ن قد   طملٌ٘  ْٗ  ٦ مل، وت الدٌٗمل ٔ ٦ امل،  

ٖٕارٙ  ٕرت٘  ٔإٌْ ؽملحم زتمط  وت ا٩ زٚ:  طملٌ٘ وت الدٌٗمل   لٌْ ؽملحم لٕاٟ٘  ِٕٔ

النقملٞ وَ بعدٙ   أٌمل ٥   غٜ  مْٗ  ُ قتٕت وت حٗملت٘. ٔ ومل الّ   طاملٌ٘ باْ وت ا٩ ازٚ     

 ٘ ْ ؽملحم لٕاٟ ٞ اذتىد - لٌ ٜ وفملتٗذ  شاَٟ  -لٕا ٘  م ُ ل ٕ  ٕ ْ إؾت ادتٍٛ  ِٔ ٖندو  ب

ْ ؽملحم حٕف٘ ًٖٕ النٗملوٛ   أٌمل آوَ  مْٗ  ُ ٖزتد قمل زا، ب عد إحب ِدآ اهلل  ٔلا  ادتٍٛ  ٔإٌ

 . (1) ...  ". ٔحبقز بملق٘ اذتدٖث  مل   مْٗ  ّمٛ قزٖػ

                                                            

 .  2/464عز  ا٧ بملر:  (1)
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 ٔصاٖا السضٕه حمىد :ألب٘ ذز 

٧ب٘ حبر  ٔؽٗٛ  ملوعٛ نتختمف ع٤ُٔ اذتٗملٚ  إحب مل ٖادر وت  ااز    ٔؽملٖمل الزصٕه

قاد ٔفاعْ ٌؾام  ٍٗاْ   عاَ  با٘ ا٧صإد          حد وَ الز ٗٛ تضمل٣ه ومل  إ٥ ٔالزصٕه

وس الزباذٚ  اد مس  ماٜ  با٘ حبر  ٍادب باَ  ٍاملدٚ   خاد    بإ حبر          الد٣ل٘ قمله: قاد 

وت وضاردٓ  ماي  ر وت انتضارد     قمله: د مس حبات ًٖٕ وت ؽدر ٌّملرٓ  مٜ رصٕه المَّْ

 مٜ  ملٌبْ  مللط  ملمتٍىاس  مإٚ    ٔا٫وملً  م٘  حدا، وَ الٍملظ إ٥ رصٕه المَّْ

 انتضرد   نمس:

 :ؽٗٛ ٍٖفع  المَّْ بّمل   نملهٖمل رصٕه المَّْ بأب٘  ٌس ٔ و٘   ٔؽ  بٕ 

 ٌعي  ٔ قزً بك ٖمل  بمل حبر إٌك وٍمل  ِن البٗس  ٔإٌ٘ وٕؽٗك بٕؽٗٛ  ملحفٌتّمل  لٌّمل

 .  ملوعٛ لطز  ارتط  ٔصبمْ  لٌك إُ حفٌتتّمل قملُ لك بّمل قف٦ٗ،

      ُْٲ  ٔه  باملدٚ المَّا ٖمل  بمل حبر   بد المَّْ قأٌك تزآ  لُ قٍس ٥ تزآ  لٌاْ ٖازاك ٔا ماي  

 ٛ بْ  ٌْ المَّْ ا٧ٔه قبن قن ع٘ٞ  ٦ ع٘ٞ قبمْ  ٔالفزد  ٦  ملٌ٘ لْ  ٔالبملق٘ ٥ إؾت انتعز

مملٖٛ   ملبز الضىملٔات ٔا٧رم ٔومل  ّٗىمل  ٔومل بٍّٗىمل وَ ع٘ٞ  ِٕٔ المطٗاف ارتابط   

ِٕٔ  مٜ قن ع٘ٞ قدٖز   ي ا٫قتملُ ب٘ ٔا٫قزار بأُ المَّْ تعملؾت  رصم  إؾت قمل ٛ الٍملظ 

ٔ٭صٳزا مل، وٮٍٳطا،   ي حم  ِان باّٗ الاذَٖ  حبِام المَّاْ      بغطا، ٌٔذٖزا،  ْٳ  ْٳ بٳِلحبٯٌٳ ٔ٭دا ٳٗمل، ِإل ٜ المَّ

 .  ٍّي الز ط ٔبّزِي تطّطا،

  ٔا مي ٖمل  بمل حبر إُ المَّْ  ش ٔ ن  عن  ِن بّٗ وت  وّ قضفٍٗٛ ٌٕ  وَ رقبّمل صتامل

 .آوٍملٔوَ ختمف  ٍّمل مز   ٔوثن بملب حطٛ وت ب  إصزاٟٗن وَ د مّمل قملُ 

ٖٚمل  بمل حبر احفٍت ومل  ٔؽٗك بْ تاَ صعٗدا، وت الدٌٗمل ٔا٩ ز. 
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 ٖمل  بمل حبر ٌعىتملُ وغبُٕ  ّٗىمل قثط وَ الٍملظ الؾخٛ ٔالفزا. 

        ٖمل  بمل حبر امتٍي متضمل قبن متط: عابملبك قبان ِزواك  ٔؽاختك قبان صانىك

 .ٔمٍملك قبن  نزك  ٔ زامك قبن عغمك  ٔحٗملتك قبن وٕتك

 ٔالتضٕٖف بأومك  لٌك بٕٗوك ٔلضاس ؿتامل بعادٓ   الُ ٖااَ ماد لاك        ٖمل  بمل حبر إٖملك

 . اَ وت الغد قىمل قٍس وت الًٕٗ  ٔإُ مل تاَ مدا، مل تٍدً  مٜ ومل  زبس وت الًٕٗ

ْٖمل  بمل حبر قي وَ وضتنبن ٖٕومل ٥ ٖضتاىمْ ٔوٍتٌتز مدا  ٥ ٖبمغ. 

ٖٓمل  بمل حبر لٕ ٌٌتزت إؾت ا٧ ن ٔوضطٓ ٧بغقس ا٧ون ٔمزٔر. 

 باامل حبر قااَ قأٌاك وت الاادٌٗمل مزٖاام  ٔ قعاملبز صاابٗن  ٔ اادٵ ٌفضاك وااَ  ؽااخملب     ٖامل 

 .النبٕر

           ٖمل  بامل حبر إحبا  ؽابخس  ا٦ حتادٲث ٌفضاك بملنتضاملٞ  ٔإحبا  وضاٗس  ا٦ حتادٲث ٌفضاك

بمللؾبمل   ٔ ذ وَ ؽختك قبن صنىك  ٔوَ حٗملتك قبن وٕتك   لٌك ٥ تادرٙ وامل   

 .امسك مدا،

 العثزٚ   ٦ تنمله العثزٚ  ٥ٔ ـتا اَ واَ الز عاٛ     ٖمل  بمل حبر إُ تدرقك الؾز ٛ قبن

 .٥ٔ عتىدك وَ  مفس ؿتمل تزقس  ٥ٔ ٖعذرك وَ تندً  مْٗ ؿتمل اعتغمس بْ

ٖمل  بمل حبر قَ  مٜ  ىزك  عذ وٍك  مٜ درِىك ٔدٍٖملرك. 

       ،وطغٗامل،  ٔ  نازا، وٍضاٗمل،  ٔ وزفامل، وفضادا،  ٔ ِزوامل ٰٜ ٖمل  بمل حبر ِن ٍٖتٌتز  حدقي إ٥ مٍ

وٕتمل، زتّشا،   ٔ الد مله  لٌْ عز مملٟم ٍٖتٌتز   ٔ الضمل ٛ  مللضمل ٛ  دِٜ ٔ واز    وفٍدا،  ٔ
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إُ عز الٍملظ وٍشلٛ  ٍد المَّْ ًٖٕ النٗملوٛ  ململ ٥ ٍٖتفم بعمىْ  ٔوَ بمم  مىمل لٗقزب 

 .بْ ٔ ٕٓ الٍملظ إلْٗ ًٖٕ مل ظتد رٖذ ادتٍٛ

ٍٖٛمل  بمل حبر وَ ابتغٜ العمي لٗخد  بْ الٍملظ مل ظتد رٖذ ادت.  

 ٖمل  بمل حبر إحبا ص٠مس  َ  مي ٥ تعمىْ  نن: ٥   مىْ تٍ ٮ وَ تبعتْ  ٥ٔ تفسٳ ؿتمل ٥

 . مي لك بْ  تٍ ٮ وَ  ذاب المَّْ ًٖٕ النٗملوٛ

    ٖمل  بمل حبر ٖطم م قًٕ وَ  ِن ادتٍٛ إؾت قًٕ وَ  ِن الٍملر  ٗنٕلُٕ: وامل  د مااي الٍاملر

 .إٌمل قٍمل ٌأوز بملرتط ٥ٔ ٌفعمْٔقد د مٍمل ادتٍٛ لفقن تأدٖباي ٔتعمٗىاي   ٗنٕلُٕ: 

 َُٲ ٌعي المَّْ  قثز و ُٲ حنٕ  الم ْ  ن  ٍمل٣ٓ   ٌتي وَ  ُ ٖنًٕ بّمل العبملد ٔإ ٖمل  بمل حبر إ

 . ُ عتؾّٗمل العبملد  ٔلاَ  وضٕا ٔ ؽبخٕا تملٟبؽت

       ٖ٘مل  بمل حبر إٌك وت هتز المٗن ٔالٍّملر وت آ امله وٍنٕؽاٛ ٔ  ىامله ستفًٕتاٛ ٔانتإت ٖاأت

 طا، ٖٕعك  ُ عتؾد  طا،  ٔوَ ٖشر  عزا، ٖٕعك  ُ عتؾاد ٌداواٛ    بغتٛ  ٔوَ ٖشر  

ٔلان سار  وثن ومل سر   ٥ ٖضبق بط٘ٞ ذتٌتٛ ٥ٔ ٖادرك حازٖؿ وامل مل ٖنادر لاْ ٔواَ       

 .  ط٘  طا،  ملهلل   طملٓ ٔوَ ٔق٘ عزا، ٔالمَّْ ٔقملٓ

ٝحبٌبْ قأٌْ  ٖمل  بمل حبر انتتنُٕ صملدٚ  ٔالفنّملٞ قملدٚ  ٔزتمللضتّي الشٖملدٚ  إُ انت٤وَ لط

 .حتس ؽخزٚ غتمل   ُ تنم  مْٗ  ٔإُ الامل ز لطٝ حبٌبْ قأٌْ حببملب وز  مٜ  ٌفْ

 ٖمل  بمل حبر إُ المَّْ تبملرك ٔتعملؾت إحبا  راد بعبد  طا،  عن الذٌٕب بؽت  ٍْٗٗ هتثمٛ  ا٫ ي

 . مْٗ  ن٦ٗ، ٔب٦ٗ،  ٔإحبا  راد المَّْ بعبد عزا،  ٌضملٓ حبٌٕبْ

غز ارتط٠ٗٛ ٔلاَ اٌٌتز إؾت وَ  ؾٗس  وزٖٓمل  بمل حبر ٥ تٌٍتز إؾت ؽ. 
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      ٖمل  بمل حبر إُ ٌفط انت٤وَ  عد ارتاملفمل، وَ ارتط٠ٗٛ واَ العؾافٕر حاؽت ٖناذ  باْ وت

 .عزقٛ

    ٖمل  بمل حبر وَ ٔا ق قٕلْ  عمْ  ذاك الذٙ  ؽملب حٌتْ  ٔوَ  مللف قٕلاْ  عماْ  لفتامل

 .ٖٕبخ ٌفضْ

ْٖمل  بمل حبر إُ الز ن لٗخزً رسقْ بمللذٌم ٖؾٗب. 

ٖ          مل  بمل حبر د  ومل لضاس وٍاْ وت عا٘ٞ ٥ٔ تٍطاق  ٗىامل ٥ ٖعٍٗاك ٔاحازظ لضاملٌك قىامل

حتزظ رسقك. ٖمل  بمل حبر إُ المَّْ  ن  ٍمل٣ٓ لٗد ن قٕومل ادتٍٛ  ٗعطّٗي حتٜ قتم٠ٕا ٔ ٕقّي 

قًٕ وت الدر ملت العمٜ   لحبا ٌٌتزٔا إلّٗي  ز ِٕي  ٗنٕلُٕ: ربٍمل إ ٕاٌٍمل قٍمل وعّاي وت  

؟  ٗنامله: ِّٗاملت ِّٗاملت إٌّاي قاملٌٕا ظتٕ إُ حاؽت تغابعُٕ         الدٌٗمل  بي  قٲمتّي  مٍٗامل 

 .ٌٖٔتى٠ُٕ حؽت تزُٔٔ ٖٔنٕوُٕ حؽت تٍملوُٕ ٖٔغخؾُٕ حؽت ختفقُٕ

      ٖمل  بمل حبر  عن المَّْ  ن  ٍمل٣ٓ قزٚ  ٗ  وت الؾ٦ٚ  ٔحبام إلا٘ الؾا٦ٚ قىامل حبام

إحبا عازب  إؾت ادتملٟم الطعملً  ٔإؾت الٌتىآُ انتملٞ  ٔإُ ادتملٟم إحبا  قن عبم  ٔإُ الٌتىاآُ  

 .رٔٝ  ٔ ٌمل ٥  عبم وَ الؾ٦ٚ

    ،ٖمل  بمل حبر  قتمل ر ن تطٕ  وت ًٖٕ ٔلٗمٛ ا ٍّ  غزٚ رقعٛ صٕٝ انتاتٕبٛ قاملُ لاْ حنامل

 .ٔا بمل، بٗس وت ادتٍٛ

   ٖمل  بمل حبر إٌك ومل دوس وت الؾ٦ٚ  لٌك تنز  بملب انتمك ادتبملر  ٔوَ ٖاثز قاز  باملب

 .انتمك ٖفتذ لْ

وؾمٗمل، إ٥ تٍمل ز  مْٗ الرب ومل بٍٗاْ ٔباؽت العازؼ ٔٔقان باْ      ٖمل  بمل حبر ومل وَ و٤وَ ٖن ًٕ
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 .ومك ٍٖملدٙ: ٖمل ابَ آدً لٕ تعمي ومل لك وت الؾ٦ٚ ٔوَ تٍمل ٘ ومل اٌفتمس

 ٖمل  بمل حبر بٕبٜ ٧ؽخملب ا٧لٕٖٛ ًٖٕ النٗملوٛ عتىمٌّٕمل  ٗضبنُٕ الٍملظ إؾت ادتٍٛ   ٥

 .ِي الضملبنُٕ إؾت انتضمل د بمل٧صخملر ٔمط ا٧صخملر

ٖ  مل  بمل حبر الؾ٦ٚ  ىٕد الدَٖ ٔالمضملُ  قرب  ٔالؾدقٛ ـتخٕ ارتط٠ٗٛ  ٔالمضملُ  قرب

 .ٔالؾًٕ  ٍٛ وَ الٍملر  ٔالمضملُ  قرب  ٔادتّملد ٌبملِٛ  ٔالمضملُ  قرب

    ٖمل  بمل حبر الدر ٛ وت ادتٍٛ  ٕ  الدر ٛ قىمل بؽت الضاىملٞ ٔا٧رم  ٔإُ العباد لط ام

  لذلك  ٗنٕه: وامل ِاذا؟  ٗنإه: ِاذا ٌإر      بؾزٓ  ٗمىم لْ ٌٕر ٖاملد غتطف بؾزٓ  ٗفش

  ٗك   ٗنٕه:   ٘  ٦ُ قٍمل ٌعىن كتٗعمل وت الدٌٗمل ٔقد  قٲن  م٘ ِاذا؟  ٗنمله لْ: 

 .إٌْ قملُ   قن وٍك  ى٦،   ي ظتعن وت قمبْ الزفمل حتٜ ٖزفٜ

  ٖمل  بمل حبر الدٌٗمل صرَ انت٤وَ ٔ ٍٛ الامل ز  ٔومل  ؽبذ  ّٗمل و٤وَ إ٥ حشٍٖمل،   اٗاف

انت٤وَ ٔقد  ٔ دٓ المَّْ تعملؾت  ٌْ ٔارد  ٍّي ٔمل ٖعادٓ  ٌاْ ؽاملدر  ٍّامل ٔلاٗمنؽت      ٥ عتشُ 

 وزافمل، ٔوؾٗبملت ٔ وٕرا، تغٌٗتْ ٔلٌٗتمىَ  ٦ ٍٖتؾز  ٖبتغ٘  ٕابمل، وَ المَّْ  ش ٔ ن  ىامل  

 .ٖشاه  ّٗمل حشٍٖمل، حتٜ ٖفملرقّمل   لحبا  ملرقّمل   قٜ إؾت الزاحٛ ٔالازاوٛ

ٔ ن  مٜ وثن بٕه اذتشُٖمل  بمل حبر ومل  بد المَّْ  ش . 

 ُٖمل  بمل حبر وَ  ٔت٘ وَ العمي ومل مل ٖباْ ذتنٗق  ُ ٖإُ قد  ٔت٘  مي ومل ٥ ٖعٍْٗ  إ

َُ  المَّْ ٌعس العمىملٞ  نمله  ش ٔ ن: َِّخشًُّ  ٌْ ِْْي ُّْريَ َعَي ٍِِْ َقْثِيوِ ِإرا  ِإَُّ اىَِّزَِّ ُأًُذٌا اىِْعيٌَْ 

َُ ُس َُّقٌُىٌ ًَ ُِ ُسجَّذاً.  ُِ     ِىأَلْرقا َُ ِىأَلْرقرا َِّخرشًُّ ًَ ََْفُعرٌ.ً.  ًَْعُذ َستِّنرا َى  َُ ُْ ما َُ َستِّنا ِإ ْثذا

ٌْ ُخُشٌعا َِّضُّذُى ًَ  َُ  .َّْٰثُنٌ
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    ٖمل  بمل حبر وَ اصتطمل   ُ ٖبا٘  مٗبك  ٔوَ مل ٖضتطم  مٗغعز قمبْ اذتاشُ ٔلٗتباملك

 .إُ النمم النملص٘ بعٗد وَ المَّْ تعملؾت ٔلاَ ٥ ٖغعزُٔ

ٖ نٕه المَّْ تبملرك ٔتعملؾت: ٥  كتم  مٜ  بد  إ ؽت ٥ٔ  كتام لاْ  واٍؽت      ٖمل  بمل حبر

 .  لحبا  وٍ  وت الدٌٗمل   فتْ ًٖٕ النٗملوٛ  ٔإحبا  مل   وت الدٌٗمل آوٍتْ ًٖٕ النٗملوٛ

    ٖمل  بمل حبر لٕ  ُ ر ٦، قملُ لْ قعىن صبعؽت ٌبٗمل ٧حتنزٓ ٔ غ٘  ُ ٥ ٍٖرإ واَ عاز

لٗعزم  مٗاْ حبٌٕباْ ٖإً النٗملواٛ  اٗىَ ٖزِام واَ حبٌٕباْ         ًٖٕ النٗملوٛ. ٖمل  بمل حبر إُ العبد 

 . ٗنٕه:  ومل إٌ٘ قٍس وغفنمل  ٗغفز لْ

  ٕٖمل  بمل حبر إُ الز ن لٗعىن اذتضٍٛ  ٗتان  مّٗمل ٖٔعىن اثنزات حتٜ ٖأت٘ المَّْ ِٔا

ُٲ الز ن لٗعىن الض٠ٗٛ  ٗفز  وٍّمل ٖأت٘ آوٍمل ًٖٕ النٗملوٛ  .د مْٗ مقبملُ ٔإ

ٗذٌم الذٌم  ٗد ن باْ ادتٍاٛ   نماس:  اٗاف حبلاك باأب٘  ٌاس        ٖمل  بمل حبر إُ العبد ل

ٔ و٘ ٖمل رصٕه المَّْ؟ قمله: ٖإُ حبلك الذٌم ٌؾم  ٍْٗٗ تملٟبامل وٍاْ  املرا، إؾت المَّاْ تعاملؾت      

 .حتٜ ٖد مْ ادتٍٛ

  ٖمل  بمل حبر الاٗٲطٮ وَ داُ ٌفضْ ٔ ىن نتمل بعد انتٕت  ٔالعمل ش وَ اتبم ٌفضْ ِٕٔاِامل

 .ٔـتٍٜ  مٜ المَّْ ا٧وملٌ٘

 ٖٝاامل  باامل حبر إُ  ٔه عاا٘ٞ ٖز اام وااَ ِااذٓ ا٧وااٛ ا٧وملٌااٛ ٔارتغاإ  حتااٜ ٥ تاااملد تااز

 . ملععمل،

   ٔ  ٖٛمل  بمل حبر ٔالذٙ ٌفط ستىد بٗدٓ لٕ  ُ الدٌٗمل قملٌس تعده  ٍد المَّْ  ٍامل  بعٕفا

 .حببملب ومل صنٜ الامل ز وٍّمل عزبٛ وَ وملٞ
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 ٜبْ ٔ اْ المَّاْ  ٔوامل واَ عا٘ٞ      ٖمل  بمل حبر إُ الدٌٗمل ومعٌٕٛ ومعُٕ ومل  ّٗمل إ٥ وَ ابتغ

 بغ  إؾت المَّْ تعملؾت وَ الدٌٗمل  منّمل  ي  زفّمل  مي ٌٍٖتز إلّٗمل ٥ٔ ٌٍٖتز إلّٗمل حتٜ تنًٕ 

 .الضمل ٛ  ٔومل وَ ع٘ٞ  حم إؾت المَّْ تعملؾت وَ ا٫قتملُ بْ ٔتزك ومل  وز ب قْ

 ٜٖمل  بمل حبر إُ المَّْ تبملرك ٔتعملؾت  ٔحٜ إؾت   ٘  ٗض الادٌٗمل  : ٖمل  ٗضٜ ٥ حتم

 . لٌ٘ لضس  حبّمل ٔ حم ا٩ زٚ   لفتمل ِ٘ دار انتعملد

 ٖمل  بمل حبر إُ  ربٟٗن      تملٌ٘ خبشاَٟ الدٌٗمل  مٜ بغمٛ عّبملٞ   نامله لا٘: ٖامل ستىاد 

ِذٓ  شاَٟ الدٌٗمل ٥ٔ تٍنؾك وَ حٌتك  ٍد ربك   نماس: حباٗم  ربٟٗان ٥ حمل اٛ     

 .ل٘  ّٗمل  إحبا عبعس عازت رب٘ ٔإحبا  عس صألتْ

ِٲدٓ وت الادٌٗمل  ٔبؾازٓ   ٖمل  بمل حب ر إحبا  راد المَّْ  ش ٔ ن بعبد  طا  ن ّْ وت الدَٖ  ٔس

 .بعٕٗب ٌفضْ

 ٖٓمل  بمل حبر ومل سِد  بد وت الدٌٗمل إ٥  ٌبس المَّْ اذتاىٛ وت قمبْ ٔ ٌطق بّمل لضملٌْ  ٔبؾٲز

 . ٕٗب الدٌٗمل داِٞمل ٔدٔاِٞمل ٔ  ز ْ وٍّمل صملنتمل إؾت دار الض٦ً

 ملك قد سِد وت الدٌٗمل  ملصتىم وٍْ  لٌْ ٖمنٜ اذتاىٖٛمل  بمل حبر إحبا ر ٖس  . 

 : نمس: ٖمل رصٕه المَّْ وَ  سِد الٍملظ؟  نمله

 وَ مل ٍٖط انتنملبز ٔالبمٜ ٔتزك  قن سٍٖٛ الدٌٗمل ٔآ ز ومل ٖبنٜ  مٜ ومل ٖفٍٜ ٔمل ٖعد

 .مدا وَ  ٖملوْ ٔ دٵ ٌفضْ وت انتٕتٜ

 ٘اكتم انتمله إؾت انتمله ٔلاَ  ٔحاٜ إلا٘   ٖمل  بمل حبر إُ المَّْ تبملرك ٔتعملؾت مل ٖٕ  إل ُ 

 . ُ صبذ  ىد ربك ٔقَ وَ الضمل دَٖ ٔ  بد ربك حتٜ ٖأتٗك الٗنؽت
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 ٖمل  بمل حبر إٌ٘  لبط الغمٍٗت ٔ  مط  مٜ ا٧رم ٔ لعق  ؽملبع٘ ٔ رقم اذتىملر بغط

 .صزج ٔ رد   مف٘   ىَ رمم  َ صٍّ  مٗط و 

ان واَ حبٟابؽت فاملرٖؽت وت سرب الغاٍي      ٖمل  بمل حبر حم انتمله ٔالغز   حبِم لدَٖ الز 

 . أمملرا  ّٗمل حتٜ  ؽبخمل  ىمل حبا  بنٗمل وٍّمل

قمله: قمس: ٖمل رصٕه المَّْ ارتملٟفُٕ ارتملفعُٕ انتتٕافعُٕ الذاقزُٔ المَّْ قثطا،  ِاي  

 :ٖضبنُٕ الٍملظ إؾت ادتٍٛ   نمله

      ٥  ٔلاَ  نزاٞ انتضمىؽت   لٌّي ٖتخطُٕ رقاملب الٍاملظ   ٗنإه هلاي  شٌاٛ ادتٍا ٛ

قىمل  ٌتي حتٜ حتملصبُٕ  ٗنٕلُٕ: مب ضتملصم  ٕ اهلل ومل وماٍمل  ٍرإر ٌٔعاده ٥ٔ   اٗ     

 . مٍٗمل  ٍنب  ٌٔبضىت ٔلا ٍمل  بدٌمل ربٍمل حتٜ د ملٌمل  أ بٍمل

 ٖمل  بمل حبر إُ الدٌٗمل وغغمٛ لمنمٕب ٔا٧بداُ  ٔإُ المَّْ تبملرك ٔتعملؾت صملٟمٍمل  ىمل ٌعىٍمل

 .وت ح٦لْ  اٗف ؿتمل ٌعىٍمل وت حزاوْ

ٖ    ٘مل  بمل حبر إٌ٘ قد د ٕت المَّْ  ن  ٍمل٣ٓ  ُ ظتعن رس  وَ عتاب  الافامل  ٔ ُ ٖعطا

 .وَ ٖبغق  قثزٚ انتمله ٔالٕلد

 ،ٖمل  بمل حبر بٕبٜ لمشاِدَٖ وت الدٌٗمل الزامبؽت وت ا٩ زٚ الذَٖ اختذٔا  رم المَّْ بضملبمل

  ٖنزفإُ الادٌٗمل   ٔتزابّمل  زاعمل، ٔوملِٞامل بٗبامل، ٔاختاذٔا قتاملب المَّاْ عاعملرا، ٔد املٞٓ د املرا،        

 .قزفمل،

ٍُٕٖمل  بمل حبر حزث ا٩ زٚ العىن الؾملحل  ٔحزث الدٌٗمل انتمله ٔالب. 

 ٌٖ٘مل  بمل حبر إُ رب٘   ربٌ٘  نمله: ٔ شت٘ ٔ ٦ل٘ ومل  درك العملبدُٔ درك الباملٞ ٔإ



 141  ·······························································  صل الثاين: اجلانب الفكريالف

 

 
 

 .٧ب  هلي وت الز ٗق ا٧ مٜ قؾزا، ٥ ٖغزقّي  ْٗ  حد

 : قٗط  قملهقمله: قمس: ٖمل رصٕه المَّْ  ٙ انت٤وٍؽت 

،قثزِي لمىٕت حبقزا، ٔ حضٍّي لْ اصتعدادا . 

        ٖمل  بمل حبر إحبا د ن الٍٕر النمم اٌفضاذ النمام ٔاصتٕصام  قماس:  ىامل  ٦واٛ حبلاك

باأب٘  ٌاس ٔ واا٘ ٖامل رصاإه المَّاْ قامله: ا٫ٌملبااٛ إؾت دار ارتمإد ٔالترااملوت  اَ دار الغاازٔر        

 . ٔا٥صتعداد لمىٕت قبن ٌشٔلْ

َّ٥ٔ تزٝ الٍملظ  ٌك ختغٜ المَّْ  ٗازوٕك ٔقمبك  مل زٖمل  بمل حبر اتق الم ْ. 

ٖمل  بمل حبر لتاَ لك وت قن ع٘ٞ ٌٗٛ ؽملذتٛ حتٜ وت الًٍٕ ٔا٧قن. 

    :ٖمل  بمل حبر لٗعٌتي  ٦ه المَّْ وت ؽدرك   ٦ تذقزٓ قىمل ٖذقزٓ ادتملِان  ٍاد الامام

 .المّي ا شٓ ٔ ٍد ارتٍشٖز: المّي ا شٓ

 وامل، واَ  ٗفتاْ وامل ر عإا ر٣ٔصاّي حتاٜ ٖاٍفخ وت الؾإر          ٖمل  بمل حبر إُ هلل و٦ٟااٛ قٗمل

الٍفخٛ ا٩ زٚ   ٗنٕلُٕ كتٗعمل: صبخملٌك ٔ ىدك ومل  بدٌملك قىمل ٍٖبغ٘ لك  ُ تعبد  

ٔلٕ قملُ لز ن  ىن صبعؽت ٌبٗمل ٥صتنن  ىماْ واَ عادٚ وامل ٖازٝ ٖٕو٠اذ  ٔلإ  ُ دلإا         

 زت  ّاٍي  ؽم وَ مضمؽت وت وطمم الغىط لغمس وٍْ كتمل ي وَ وت وغزبّمل  ٔلٕ س

س زٚ مل ٖبق ومك ونزب ٥ٔ ٌم وزصان إ٥  از  مل ٗامل لزقبتاْ ٖنإه: رب ٌفضا٘ حتاٜ        

 .ٍٖضٜ إبزاِٗي إصخمل   مّٗىمل الض٦ً ٖٔنٕه: ٖمل رب  ٌمل  مٗمك إبزاِٗي  ٦ تٍض 

          ٖٞمل  بمل حبر لٕ  ُ اوز ٚ وَ ٌضاملٞ  ِان ادتٍاٛ ابمعاس واَ الضاىملٞ الادٌٗمل وت لٗماٛ ًتمىامل

هتمل ٖق٘ٞ النىز لٗمٛ البدر  ٔلٕ د رٖذ ٌغزِمل كتٗم  ِان   ٧فملٞت هلمل ا٧رم   قن
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ا٧رم  ٔلٕ  ُ  ٕبمل، وَ  ٗملب  ِن ادتٍٛ ٌغز الًٕٗ وت الدٌٗمل لؾاعق واَ ٌٍٖتاز إلٗاْ ٔوامل      

 .لتمتْ  بؾملرِي

ُٖمل  بمل حبر ا ف  ؽٕتك  ٍد ادتٍملٟش ٔ ٍد النتمله ٔ ٍد النزآ. 

ٔارتغٕ  ٔا مي  ٌك ٥حق بْ ٖمل  بمل حبر إحبا تبعس  ٍملسٚ  مٗاَ  نمك  ّٗمل التفاز. 

          ٖٞمل  بمل حبر ا مي  ُ قن عا٘ٞ إحبا  ضاد  املنتمذ دٔا٣ٓ  الحبا  ضاد انتماذ  ماٗط لاْ دٔا

 .ٔا مي  ُ  ٗاي  منؽت: القخك وَ مط  رم  ٔالاضن وَ مط صّز

ٖٓمل  بمل حبر رقعتملُ ونتؾدتملُ وت تفاز  ط وَ قٗملً لٗمٛ ٔالنمم صمل. 

   ٔ البملبان  فٗاف ٔبا٘ ٔرب عإّٚ صامل ٛ تإرث حشٌامل،        ٖمل  بمل حبر اذتاق  نٗان وازٙٞ 

 .ب٦ٖٕ،

       ٖمل  بمل حبر ٥ ٖفنْ الز ن قن الفنْ حتٜ ٖزٝ الٍاملظ وت  ٍام المَّاْ  وثامله ا٧بامل ز  اي

 .ٖز م إؾت ٌفضْ  ٗإُ ِٕ  حنز حمل ز هلمل

 ٖمل  بمل حبر ٥ تؾٗم حنٗنٛ ا٫قتملُ حتٜ تزٝ الٍملظ قمّي لتنٜ وت دٍّٖي ٔ ن٦ٞ وت

 .دٌٗملِي

بمل حبر حملصم ٌفضك قبن  ُ حتملصم  ّٕ  ُِٕ ذتضملبك مادا،  ٔسُ ٌفضاك قبان     ٖمل 

 . ُ تٕسُ  ٔجتّش لمعزم ا٧قرب ًٖٕ تعزم ٥ ختفٜ وٍك  مٜ المَّْ  مل ٗٛ

   ٖمل  بمل حبر اصتذ وَ المَّْ  لٌ٘ ٔالذٙ ٌفض٘ بٗدٓ ٧ًتن حؽت  حبِم إؾت الغاملٟىت وتنٍعامل

 .بثٕب٘  صتخ٘ وَ انتماؽت الذَٖ وع٘
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 حبر:  حتم  ُ تد ن ادتٍٛ؟ٖمل  بمل. 

 :قمس: ٌعي   داك  ب٘  قمله

ٞأقؾز وَ ا٧ون  ٔا عن انتٕت ٌؾم  ٍٗٗك  ٔاصتذ وَ المَّْ حق اذتٗمل . 

 :قمله: قمس: ٖمل رصٕه المَّْ  قمٍمل ٌضتخ٘ وَ المَّْ  قمله

        لٗط قذلك اذتٗملٞ ٔلاَ اذتٗملٞ واَ المَّاْ  ُ ٥ تٍضاٜ انتناملبز ٔالبماٜ  ٔادتإ  ٔوامل

ٔالز ظ ٔومل حٕٝ  ٔوَ  راد قزاوٛ ا٩ زٚ  مٗد  سٍٖٛ الدٌٗمل   لحبا قٍس قذلك ٔ ٜ  

 . ؽبس ٥ٖٔٛ المَّْ

ٖمل  بمل حبر ٖاف٘ وَ الد ملٞ وم الرب ومل ٖاف٘ الطعملً وَ انتمذ . 

ٖمل  بمل حبر وثن الذٙ ٖد ٕ بغط  ىن قىثن الذٙ ٖزو٘ بغط ٔتز. 

  ٔ ٔلاد ٔلادٓ ٔعتفٌتاْ وت دٖٔزتاْ ٔالادٔر      ٖمل  بمل حبر إُ المَّْ ٖؾمذ بؾ٦  العباد ٔلادٓ 

 .حٕلْ ومل داً  ّٗي

  ُٖمل  بمل حبر إُ ربك  ش ٔ ن ٖبملِ٘ انت٦ٟاٛ بث٦ ٛ ٌفز: ر ن وت ا٧رم النفز  ٗا٤حب

 اي ٖنااٗي  ااي ٖؾاام٘   ٗنإه ربااك لمى٦ٟاااٛ: اٌٌتاازٔا إؾت  بادٙ ٖؾاام٘ ٥ٔ ٖاازآ  حااد    

لغد وَ حبلك الٗإً   مطٙ   ٍٗشه صبعُٕ  لف ومك ٖؾمُٕ ٔراٞٓ ٖٔضتغفزُٔ لْ إؾت ا

ٔر ن قملً وَ المٗن  ؾمٜ ٔحدٓ  ضرد ٌٔملً ِٕٔ صامل د   ٗنإه تعاملؾت: اٌٌتازٔا إؾت     

 بدٙ رٔحْ  ٍدٙ ٔ ضدٓ صمل د  ٔر ن وت سحف ٖفز  ؽخملبْ ٔ بس ِٕ ٖنملتن حتٜ 

 .ٖنتن
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       ًٕٖمل  بمل حبر ومل وَ ر ن ظتعن  بّتْ وت بنعٛ واَ بنامل  ا٧رم إ٥ عاّدت لاْ بّامل ٖا

 .شه ٍٖشلْ قًٕ إ٥ ٔ ؽبذ حبلك انتٍشه ٖؾم٘  مّٗي  ٔ ٖمعٍّيالنٗملوٛ ٔومل وَ وٍ

    ٖمل  بمل حبر ومل وَ ؽبمل  ٥ٔ رٔا  إ٥ ٔبنمل  ا٧رم ٍٖملدٙ بعقّمل بعقمل ٖامل  املرٚ ِان

وز بك حباقز هلل تعملؾت  ٔ  بد ٔفم  بّتْ  مٗك صمل دا، هلل  ىَ قملٟمٛ: ٥  ٔوَ قملٟمٛ: 

 .مل الفقن  مٜ  ملرتّملٌعي   لحبا قمللس: ٌعي اِتشت ٔاٌغزحس ٔتزٝ  ُ هل

 ٖمل  بمل حبر إُ المَّْ  ش ٔ ن  ٍمل٣ٓ نتمل  مق ا٧رم ٔ مق ومل  ّٗمل وَ الغرز مل ٖاَ وت

ا٧رم عرزٚ ٖأتّٗمل بٍٕ آدً إ٥  ؽاملبٕا وٍّامل وٍفعاٛ  ماي تاشه ا٧رم ٔالغارز قاذلك        

حتٜ تامي  رزٚ ب  آدً بمللامىٛ العٌتٗىٛ  قٕهلي اختذ المَّْ ٔلدا  مىمل قمللِٕامل اقغاعزت   

 .ا٧رم ٔحبِبس وٍفعٛ ا٧عرملر

،ٖمل  بمل حبر إُ ا٧رم لتبا٘  مٜ انت٤وَ إحبا وملت  ربعؽت ؽبملحمل. 

  ٜٖمل  بمل حبر إحبا قملُ العبد وت  رم وت )ٖع  قفز(  تٕفأ  ٔ تٗىي  ي  حبُ ٔ قملً ٔؽم

 وااز المَّااْ  ااش ٔ اان انت٦ٟاااٛ  ؾاافٕا  مفااْ ؽاافمل، ٥ ٖاازٝ بز ااملٓ  ٖزقعاإُ بزقٕ ااْ       

 .٤ٖٔوٍُٕ  مٜ د ملْٟٖٔضردُٔ بضرٕدٓ  

ْٖمل  بمل حبر وَ  قملً ٔمل ٤ٖحبُ مل ٖؾن وعْ إ٥ وماملٓ المذاُ وع. 

  ْٖمل  بمل حبر ومل وَ عملب ٖد  هلل الدٌٗمل ٔهلِٕمل ٔ ِزً عبملبْ وت بمل ٛ المَّْ إ٥   طملٓ المَّا

 .  ز ا ٍؽت ٔصبعؽت ؽدٖنمل،

َٖٖمل  بمل حبر الذاقز وت الغمل مؽت قملنتنملتن وت الفملر. 

ر ادتمٗط الؾملحل  ط وَ الٕحدٚ  ٔالٕحدٚ  ط وَ  ماٗط الضإٞ ٔإوا٦ٞ    ٖمل  بمل حب
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 .ارتط  ط وَ الضإت  ٔالضإت  ط وَ إو٦ٞ الغز

ٖمل  بمل حبر ٥ تؾملحم إ٥ و٤وٍمل، ٥ٔ ٖأقن بعملوك إ٥ تن٘ ٥ٔ تأقن بعملً الفملصنؽت. 

َّش ٔ نٖمل  بمل حبر  بعي بعملوك وَ حتبْ وت المَّْ ٔقن بعملً وَ عتبك وت الم  ْ. 

ٖمل  بمل حبر إُ المَّْ  ش ٔ ن  ٍد لضملُ قن قملٟن   مٗتق المَّْ اوز٣ ٔلٗعمي ومل ٖنٕه. 

ٖمل  بمل حبر اتزك  قٕه الا٦ً ٔحضبك وَ الا٦ً ومل تبمغ بْ حمل تك. 

ٖمل  بمل حبر قفٜ بملنتزٞ قذبمل،  ُ عتدث بان ومل ٖضىم. 

ُٖمل  بمل حبر ومل وَ ع٘ٞ  حق بطٕه الضرَ وَ المضمل. 

ٖ   مل  بمل حبر إُ وَ إ ٦ه المَّْ إقزاً حبٙ الغٗبٛ انتضمي  ٔإقزاً لتمٛ النازآُ العاملومؽت

 .بْ ٔإقزاً الضمطملُ انتنضىت

ٌْٖمل  بمل حبر ومل  ىن وَ مل عتفٍت لضمل. 

،ٖمل  بمل حبر ٥ٔ تاَ  ٗملبمل، ٥ٔ وداحمل، ٥ٔ بعملٌمل، ٥ٔ هتملرٖمل. 

ا، ومل وغٜ  مفْٖمل  بمل حبر ٥ ٖشاه العبد ٖشداد وَ المَّْ تعملؾت بعد!؟ 

ٖٛمل  بمل حبر الامىٛ الطٗبٛ ؽدقٛ  ٔقن  طٕٚ ختطِٕمل إؾت الؾ٦ٚ ؽدق. 

ٍٖٛمل  بمل حبر وَ   ملب دا ٘ المَّْ ٔ حضَ  ىملرٚ وضمل د المَّْ قملُ  ٕابْ وَ المَّْ ادت. 

 : نمس: بأب٘  ٌس ٔ و٘ ٖمل رصٕه المَّْ قٗف ٖعىز وضمل د المَّْ؟ قمله
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غتملم  ّٗمل بمللبملبان ٥ٔ ٖغا ٝ  ّٗامل ٥ٔ ٖبامل   ٔاتازك       ٥ ٖز م  ّٗمل ا٧ؽٕات ٥ٔ

 .المغٕ ومل دوس  ّٗمل   لُ مل تفعن  ٦ تمٕوَ ًٖٕ النٗملوٛ إ٥ ٌفضك

 ٛ ٖمل  بمل حبر إُ المَّْ تعملؾت ٖعطٗك ومل دوس  مللضمل، وت انتضرد بان ٌفط تتٍفط  ْٗ در

حضاٍملت  وت ادتٍٛ  ٔتؾم٘  مٗك انت٦ٟاٛ  ٖٔاتام لاك باان ٌفاط تٍفضاس  ٗاْ  غاز        

 .ٔقتخٜ  ٍك  غز ص٠ٗملت

ٖٛ؟ ٖمل  بمل حبر  تعمي وت  ٙ ع٘ٞ  ٌشلس ِذٓ ا٩  ٌْ ًَاذَُّقٌا اىيََّو َىَعيَُّنر ًَساِتُطٌا  ًَصاِتُشًا  اْصِثُشًا 

َُ  .ُذْفِيُذٌ

 :قمس: ٥  درٙ  داك  ب٘ ٔ و٘  قمله

ٚوت اٌتٌتملر الؾ٦ٚ  مف الؾ٦ . 

    افاملرات  ٔقثازٚ ا٥ ات٦  إؾت انتضامل د     ٖمل  بمل حبر إصابمل  الٕفإٞ وت انتااملرٓ واَ ال

 ذلاي الزبمليت. ٖمل  بمل حبر ٖنٕه المَّْ تعملؾت: إُ  حم العبملد إل٘ انتتخاملبُٕ جب٦لا٘ انتتعمناٛ    

قمٕبّي بملنتضمل د ٔانتضتغفزُٔ بمل٧صخملر   ٔل٠ك إحبا  ردت بأِن ا٧رم  نٕبٛ حبقزتّي 

 . ؾز س العنٕبٛ  ٍّي

٦ ٛ: قزاٞٚ وؾن   ٔ حبقز المَّاْ   ٔ صاملٟن    ٖمل  بمل حبر قن  مٕظ وت انتضرد لغٕ إ٥ 

 .  َ  مي

  ٕٖٝمل  بمل حبر قَ بمللعىن بمللتنٕٝ  عد اِتىملومل وٍك بمللعىن   لٌْ ٥ ٖنن  ىن بامللتن

َُرَِّقنَي ٔقٗف ٖنن  ىن ٖتنبن  ٖنٕه المَّْ َِ اْى ٍِ ََّرَقثَُّو اىيَُّو   . إََِّّا 
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   م ٌفضاْ  عاد واَ ستملصابٛ الغازٖك     ٖمل  بمل حبر ٥ ٖإُ الز ن وَ انتاتنؽت حتاٜ عتملصا 

عزٖاْ  ٗعمي وَ  َٖ وطعىْ ٔوَ  َٖ وغزبْ ٔوَ  ٖاَ ومبضاْ   واَ حان حبلاك  ً واَ       

 .حزاً

            ْٖمل  بمل حبر وَ مل ٖبمله واَ  ٖاَ اقتضام انتامله مل ٖبامله المَّاْ  اش ٔ ان واَ  ٖاَ  د ما

 .الٍملر

ٖمل  بمل حبر وَ صزٓ  ُ ٖإُ  قزً الٍملظ  مٗتق المَّْ  ش ٔ ن. 

حبر إُ  حباي إؾت المَّْ  ش ٔ ن  ٍمل٣ٓ  قثزقي حبقزا لْ  ٔ قزواي  ٍد المَّْ  اش   ٖمل  بمل

 .ٔ ن  تنملقي لْ  ٔ صتملقي وَ  ذاب المَّْ  عدقي لْ  ٕ مل،

     ،ٖمل  بمل حبر إُ انتتنؽت الذَٖ ٖتنُٕ المَّْ  ش ٔ ن وَ الغ٘ٞ الاذٙ ٥ ٖتناٜ وٍاْ   ٕ امل

 .وَ الد ٕه وت الغبّٛ

َّش ٔ ن  ند حبقز المَّاْ  اش ٔ ان ٔإُ قماس ؽا٦تْ ٔؽاٗملوْ       ٖمل  بمل حبر وَ  بمل  الم  ْ

 .ٔت٦ٔتْ لمنزآُ

ٛ ٖمل  بمل حبر  ؽن الدَٖ الٕر  ٔر صْ الطمل. 

 ٖمل  بمل حبر قَ ٔر مل تاَ   بد الٍملظ  ٔ ط دٍٖاي الٕر. 

        ٖمل  بمل حبر  قن العمي  ط وَ  قن العباملدٚ  ٔا ماي  ٌااي لإ ؽامٗتي حتاٜ تإٌإا

 .تإٌٕا قمل٧ٔتملر ومل ٍٖفعاي حبلك إ٥ بٕر  قملذتٍملٖمل ٔؽىتي حتٜ

،ٖمل  بمل حبر إُ  ِن الٕر  ٔالشِد وت الدٌٗمل ِي  ٔلٗملٞ المَّْ تعملؾت حنمل. 
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ٖمل  بمل حبر وَ مل ٖأت ًٖٕ النٗملوٛ بث٦ث  ند  ضز. 

 :قمس: ٔومل الث٦ث   داك  ب٘ ٔ و٘؟ قمله

        لضافْٗ  ٔ ماق   ٔر  عترشٓ  ىمل حزً المَّاْ  اش ٔ ان  مٗاْ  ٔحماي ٖازد باْ  ّان ا

 . ٖدارٙ بْ الٍملظ

    ًٖمل  بمل حبر إُ صزك  ُ تإُ  قٕٝ الٍملظ  تٕقن  مٜ المَّْ ٔإُ صازك  ُ تاإُ  قاز

الٍملظ  ملتق المَّْ  ٔإُ صزك  ُ تإُ  مٍٜ الٍملظ  اَ ؿتمل وت ٖد المَّْ  ش ٔ ن  ٔ ق وٍك 

 .ؿتمل وت ٖدك

ٖمل  بمل حبر لٕ  ُ الٍملظ قمّي   ذٔا بّذٓ ا٩ٖٛ لافتّي ًَ      ًٍَْخَشجرا َّْجَعرْو َىرُو  َّرَّرِق اىيَّرَو   ِْ ٍَ

ٍِْشِه ٌَ َدْسُثُو ِإَُّ اىيََّو تاِىُغ َأ ٌَمَّْو َعَيَ اىيَِّو َلُي ََّر  ِْ ٍَ ًَ َّْذَرِسُة  ُْْث .  ِْ َد ٍِ َّْشُصْقُو  ًَ#. 

 ٖمل  بمل حبر ٖنٕه المَّْ  ن  ٍمل٣ٓ ٔ شت٘ ٔ ٦ل٘ ٥ ٤ٖ ز  بدٙ ِٕاٙ  مٜ ِٕآ إ٥  عمس مٍملٓ وت

فضْ ِٔىٕوْ وت آ زتْ ٔفىٍس الضىملٔات ٔا٧رم رسقْ ٔقففس  مْٗ فٗنْ ٔقٍاس لاْ واَ ٔراٞ    ٌ

 .جتملرٚ قن تمل ز

ٖمل  بمل حبر لٕ  ُ ابَ آدً  ز وَ رسقْ قىمل ٖفز وَ انتٕت ٧درقْ رسقْ قىمل ٖدرقْ انتٕت. 

ٖمل  بمل حبر  ٥   مىك قمىملت ٍٖفعك المَّْ  ش ٔ ن بَّ؟. 

 :قمله قمس: بمٜ ٖمل رصٕه المَّْ 

   احفٍت المَّْ عتفٌتك  احفٍت المَّْ جتدٓ  وملوك  تعز  إؾت المَّْ وت الز ملٞ ٖعز اك وت الغادٚ  ٔإحبا

صألس  ملصأه المَّْ  ٔإحبا اصتعٍس  ملصتعَ بملهلل   ند  زٝ النمي ؿتمل ِٕ قملَٟ إؾت ًٖٕ النٗملوٛ   مٕ  ُ 

ّدٔا  ُ ٖقزٔك بغ٘ٞ مل ارتمق قمّي  ّدٔا  ُ ٍٖفعٕك بغ٘ٞ مل ٖاتم لك ومل قدرٔا  مْٗ  ٔلٕ  
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  ٘ ٓ   الُ اصاتطعس  ُ تعىان هلل  اش ٔ ان بمللزفامل وت الاٗنؽت        ٖاتبْ المَّْ  مٗك ومل قادرٔا  ما

 مل عن  ٔإُ مل تضتطم  لُ وت الؾرب  مٜ وامل ٖاازٓ  اطا، قاثطا، ٔإُ الٍؾاز وام الؾارب         

ُّْسشأًالفزج وم الازب  ٔ َْ اْىُعْسشِ  ٍَ  .ِإَُّ 

َّٖغٍٗك المَّْٖمل  بمل حبر اصتغَ بغٍٜ الم ْ. 

 : نمس: ٔومل ِٕ ٖمل رصٕه المَّْ؟ قمله

مذاٞ ًٖٕ ٔ غملٞ لٗمٛ   ىَ قٍم ؿتمل رسقْ المَّْ  ّٕ  مٍٜ الٍملظ. 

    ٖٓمل  بمل حبر إُ المَّْ  ش ٔ ن ٖنٕه: إٌ٘ لضس ق٦ً اذتاٗي  تنبن ٔلاَ ِىاْ ِٔإا

ا، ٔإُ مل  لُ قملُ ِىْ ِٕٔآ  ٗىمل  حم ٔ رفٜ  عمس ؽىتْ لتادا، لا٘ ٔحبقازا، ٔٔقاملر    

 .ٖتامي

 َٖمل  بمل حبر إُ المَّْ تبملرك ٔتعملؾت ٥ ٌٍٖتز إؾت ؽٕرقي ٥ٔ إؾت  وٕالاي ٔ قٕالاي ٔلا

 .ٌٍٖتز إؾت قمٕباي ٔ  ىمللاي

ٖٓمل  بمل حبر التنٕٝ ِملٍِمل ٔ عملر إؾت ؽدر. 

   ٖاامل  باامل حبر  رباام ٥ ٖؾااٗبَّ إ٥ واا٤وَ: الؾااىس ِٔاإ  ٔه العبااملدٚ  ٔالتٕافاام هلل

 .ْ تعملؾت  مٜ قن حمله ٔقمٛ الغ٘ٞ ٖع  قمٛ انتملهصبخملٌْ  ٔحبقز المَّ

ٖمل  بمل حبر ِيٲ بملذتضٍٛ ٔإُ مل تعىمّمل لا٦ٗ، تاتم وَ الغمل مؽت . 

ٍٖٛمل  بمل حبر وَ ومك ومل بؽت  خذْٖ ٔومل بؽت ذتْٗٗ د ن ادت. 

 :قمس: ٖمل رصٕه المَّْ ٔإٌمل ل٤ٍا ذ ؿتمل تٍطق بْ  لضٍتٍمل  قمله
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وٍمل زِي وت الٍملر إ٥ حؾملٟد  لضٍتّي إٌك ٥ تاشاه  ٖمل  بمل حبر ِٔن ٖام الٍملظ  م ٜ

 .صملنتمل، ومل صاس  لحبا تامىس قتم المَّْ لك  ٔ  مٗك

 ٖمل  بمل حبر ٔإُ الز ن ٖتامي بمللامىٛ وت اجملمط لٗقخاّي بّمل  ّٕٗٝ وت  ٍّي ومل بؽت

 .الضىملٞ ٔا٧رم

 لْٖمل  بمل حبر ٖٔن لمذٙ عتدث  ٗاذب لٗقخك بْ النًٕ ٖٔن لْ ٖٔن لْ ٖٔن. 

،ٖمل  بمل حبر وَ ؽىس صتمل  عمٗك بمللؾد  ٥ٔ ختز َ وَ  ٗك قذبٛ  بدا. 

 :قمس: ٖمل رصٕه المَّْ  ىمل تٕبٛ الز ن الذٙ ٖاذب وتعىدا،؟ قمله 

ا٥صتغفملر ٔؽ٦ٚ ارتىط تغضن حبلك. 

 ٖ٘مل  بمل حبر إٖملك ٔالغٗبٛ   لُ الغٗبٛ  عد وَ الشٌمل  قمس: ٖمل رصٕه المَّْ ٔمل حباك بأب

قمله: ٧ُ الز ن ٖشٌ٘  ٗتٕب إؾت المَّْ  ٗتٕب المَّْ  مْٗ ٔالغٗبٛ ٥ تغفاز حتاٜ     ٌس ٔ و٘

 .ٖغفزِمل ؽملحبّمل

 ْٖمل  بمل حبر صبملب انتضمي  ضٕ   ٔقتمللْ قفز  ٔ قن ذتىْ وَ وعملؽ٘ المَّْ ٔحزوٛ وملل

 .قخزوٛ دوْ

 :قمس: ٖمل رصٕه المَّْ ٔومل الغٗبٛ؟ قمله

ٓحبقزك   ملك ؿتمل ٖاز. 

 :المَّْ  لُ قملُ  ْٗ حباك الذٙ ٖذقز بْ؟ قملهقمس: ٖمل رصٕه  

ْا مي  ٌك إحبا حبقزتْ ؿتمل ِٕ  ْٗ  ند امتبتْ ٔإحبا حبقزتْ ؿتمل لٗط ِٕ  ْٗ بّت. 
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ٖمل  بمل حبر وَ حبب  َ   ْٗ انتضمي الغٗبٛ قملُ حنمل  مٜ المَّْ  ُ ٖعتنْ وَ الٍملر. 

      ٌ ٓؾازٓ المَّاْ  اش    ٖمل  بمل حبر وَ امتٗم  ٍدٓ   إٓ انتضامي ِٔإ ٖضاتطٗم ٌؾازٓ  ٍؾاز

 .ٔ ن وت الدٌٗمل ٔا٩ زٚ   لُ  ذلْ ِٕٔ ٖضتطٗم ٌؾزٓ  ذلْ المَّْ وت الدٌٗمل ٔا٩ زٚ

     ٖمل  بمل حبر ٥ ٖد ن ادتٍٛ قتملت  قمس: ٔومل النتملت قمله: الٍىاملً  ٖامل  بامل حبر ؽاملحم

 .الٍىٗىٛ ٥ ٖض ٖذ وَ  ذاب المَّْ  ش ٔ ن وت ا٩ زٚ

 وت الدٌٗمل  ّٕ حبٔ لضملٌؽت وت الٍملرٖمل  بمل حبر وَ قملُ حبا ٔ ّؽت ٔلضملٌؽت . 

         ٖمل  بمل حبر اجململلط بمل٧وملٌٛ ٔإ غاملٞ صاز   ٗاك  ٗملٌاٛ  مل تٍام حبلاك ٔا تٍام زتماط

 .العغزٚ

  ٖمل  بمل حبر تعزم   ىمله  ِن الدٌٗمل  مٜ المَّْ وَ ادتىعٛ إؾت ادتىعٛ وت ٖٕوؽت ا٥ اٍؽت

ٍملٞ   ٗنامله: اتزقإا   ٔارتىٗط  ٗغفز قن  بد و٤وَ إ٥  بدا قملٌس بٍْٗ ٔباؽت   ٗاْ عاخ   

 . ىن ِذَٖ حتٜ ٖؾطمخمل

ُٖمل  بمل حبر إٖملك ِٔرزاُ   ٗك   لُ العىن ٥ ٖتنبن وم اهلرزا. 

           ًٖمل  بمل حبر  ٌّملك  اَ اهلرازاُ  ٔإُ قٍاس ٥ باد  امل ٦،  ا٦ تّرازٓ  إ   ٦ اٛ  ٖامل

 .قى٦،   ىَ وملت  ّٗمل وّمل زا، ٧ ْٗ قملٌس الٍملر  ٔؾت بْ

ثن لْ الز مله قٗملومل،  مٗتبٕ  ونعدٓ وَ الٍملرٖمل  بمل حبر وَ  حم  ُ ٖتى. 

     ٖمل  بمل حبر وَ وملت ٔوت قمبْ وثنمله حبرٚ وَ قرب مل ظتد راٟخاٛ ادتٍاٛ إ٥  ُ ٖتإب قبان

 .حبلك
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 نمله ر ن: ٖمل رصٕه المَّْ إٌ٘ لٗعرب  ادتىمله حتٜ ٔددت  ُ  ٦قٛ صإب٘ ٔقبامله   

 :ٌعم٘ حضَ  ّن ٖزِم  مٜ حبلك؟ قمله

؟قٗف جتد قمبك. 

 ::   دٓ  ملر مل، لمخق وطى٠ٍمل إلْٗ  قملهقمله

     لٗط حبلك بمللارب ٔلاَ الارب  ُ ت ك اذتق ٔتتراملٔسٓ إؾت ماطٓ  ٔتٌٍتاز إؾت الٍاملظ

 . ٦ تزٝ إُ  حدا،  زفْ قعزفك ٥ٔ دوْ قدوك

ُٖٔمل  بمل حبر  قثز وَ ٖد ن الٍملر انتضتارب. 

 : نمله ر ن:  ّن ٍٖرٕ وَ الارب  حد ٖمل رصٕه المَّْ؟ قمله

ي  وَ لبط الؾٕ  ٔرقم اذتىملر ٔحمم العٍش ٔ مللط انتضملقؽتٌع . 

 ٕٖمل  بمل حبر وَ لتن بقمل تْ  ند بزٙٞ وَ الارب ٖع  ومل ٖغ ٙ وَ الض. 

ٖٛمل  بمل حبر وَ  ز  ٕبْ  ٦ٗٞ ٥ ٌٍٖتز المَّْ  ش ٔ ن إلْٗ ًٖٕ النٗملو. 

ٍْٗٔبؽت قعبْٗ ٖمل  بمل حبر  سرٓ انت٤وَ إؾت  ٌؾمل  صملقْٗ ٥ٔ  ٍمل   مْٗ  ٗىمل ب. 

ٖمل  بمل حبر وَ ر م حبٖمْ ٔ ؾف ٌعمْ ٔ فز ٔ ّْ  ند بزٙٞ وَ الارب. 

ٖٓمل  بمل حبر وَ قملُ لْ قىٗؾملُ  مٗمبط  حدِىمل ٔلٗاط وت ا٩ ز   مل. 

  ًٖمل  بمل حبر صٗإُ ٌملظ وَ  وّ ٖٕلدُٔ وت الٍعٗي ٖٔغذُٔ بْ  ِىتّي  لٕاُ الطعامل

 .ٔالغزاب ٔقتدحُٕ بمللنٕه  ٔل٠ك عزار  وّ
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      ٖٛمل  بمل حبر وَ تزك لبط ادتىمله ِٕٔ ٖندر  مْٗ تٕافاعمل، هلل  اش ٔ ان وت ماط وٍنؾا

ٔ حبه ٌفضْ وت مط وضاٍٛ ٔ ٌفق ومل٥، كتعْ وت مط وعؾٗٛ  ٔرحي  ِن الاذه ٔانتضااٍٛ   

ٔ مللىت  ِن الفنْ ٔاذتاىٛ   أٔل٠ك  ٗملر  وّ  بٕبٜ نتَ ؽمخس صازٖزتْ ٔحضاٍس   

نتَ  ىن بعمىْ ٔ ٌفق الفقان واَ ومللاْ ٔ وضاك      ٦ٌٗتْ ٔ شه  َ الٍملظ عزٓ  بٕبٜ 

 .الفقن وَ قٕلْ

،ٖمل  بمل حبر البط ارتغَ وَ المبملظ ٔالؾفٗق وَ الثٗملب ل٦٠، ظتد الفخز  ٗك وضمامل. 

    ُ  ُٖٔمل  بمل حبر ٖإُ وت آ ز الشوملُ قًٕ ٖمبضُٕ الؾٕ  وت ؽاٗفّي ٔعاتملّٟي  ٖاز

 .ىملٔات ٔا٧رمهلي الفقن بذلك  مٜ مطِي  ٔل٠ك تمعٍّي و٦ٟاٛ الض

 ٖٙمل  بمل حبر  ٥   ربك بأِن ادتٍٛ قمس: بمٜ ٖمل رصٕه المَّْ  قمله: قن  ععث  مرب حب

  .(1)بىزَٖ ٥ ٤ٖبْ بْ لٕ  قضي  مٜ المَّْ ٧بزٓ

 ذز: ٘ألب وَ ٔصاٖا السضٕه

لمؾخملب٘  ب٘ حبر الغفملرٙ  ٔؽٗٛ العىن   هتمل  ملٞ وت  حدٝ ٔؽملٖمل الزصٕه ستىد

 ّٛ ٔبؽت شتتمف ببنملت الز ٗاٛ  ٔرؿتامل ِا٘ دصاتٕر العىان نتاَ ٖزٖاد        بؽت اهلل ٔقتملبْ وَ 

 اذتفملًت  مٜ واملٌتْ  ٍد اهلل  ٔهتمل  ملٞ  ّٗمل  مٜ لضملُ الؾخملب٘: 

 :قمس: ٖمل رصٕه المَّْ  ٔؽ   قمله

ْٔؽٗك بتنٕٝ المَّْ  لٌْ ر ظ  وزك قم  . 

                                                            

 . 370; ٌٍٖٔتز الغٗخ ٔراً  تٍبْٗ ارتٕابز: 197 – 26/185الفٗ  الاملعملٌ٘  الٕاوت:  (1)
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 : نمس: ٖمل رصٕه المَّْ سدٌ٘  قمله

  اش ٔ ان   لٌاْ حبقاز لاك وت الضاىملٞ ٌٔإر لاك وت          مٗك بت٦ٔٚ النزآُ ٔحبقاز المَّا  ْ

 . ا٧رم

 :قمس: ٖمل رصٕه المَّْ سدٌ٘  قمله

ّمٗك بملدتّملد  لٌْ رِبملٌٗٛ  و  . 

 :قمس: ٖمل رصٕه المَّْ سدٌ٘  قمله

           مٗك بمللؾىس إ٥ واَ  اط   لٌاْ وطازدٚ لمغاٗطملُ  ٍاك ٔ إُ لاك  ماٜ  وإر 

 . دٍٖك

 :قمس: ٖمل رصٕه المَّْ سدٌ٘  قمله

ْ ٕإٖملك ٔقثزٚ القخك   لٌْ قتٗس النمم ٖٔذِم بٍٕر ال. 

 :قمس: ٖمل رصٕه المَّْ سدٌ٘  قمله

   ْاٌٌتز إؾت وَ ِٕ حتتك ٥ٔ تٌٍتز إؾت وَ ِٕ  ٕقك   لٌْ   در  ٥ تشدرٙ ٌعىاٛ المَّا

 .  مٗك

 :قمس: ٖمل رصٕه المَّْ سدٌ٘  قمله

تّيؽٳنٯ قزابتك ٔإُ قطعٕك  ٔ حمٵ انتضملقؽت ٔ قثز زتمللض . 

 :قمس: ٖمل رصٕه المَّْ سدٌ٘  قمله
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،قن اذتق ٔإُ قملُ وزا . 

 :قمس: ٖمل رصٕه المَّْ سدٌ٘  قمله

٥ ختف وت المَّْ لٕوٛ ٥ٟي . 

 قمس: ٖمل رصٕه المَّْ سدٌ٘  قمله:

        ٜٖمل  بمل حبر لطدك  َ الٍملظ ومل تعز  واَ ٌفضاك ٥ٔ جتاد  ماّٗي  ٗىامل تاأت٘   افا

 .ٍملظ ومل ظتّن وَ ٌفضْ ٔظتد  مّٗي  ٗىمل ٖأت٘بمللز ن  ٗبمل،  ُ ٖعز  وَ ال

 قمله:  ي فزب  مٜ ؽدرٙ ٔقمله:

     َٖاامل  باامل حبر ٥  ناان قمللتاادبط  ٥ٔ ٔر  قاامللاف  ااَ اثااملرً  ٥ٔ حضاام قخضاا

 . (1)ارتمق

 مللٕؽٗٛ   ٦ٓ حتٕٙ كتمٛ وَ ا٧وٕر وٍّمل: ومل ِٕ  ملـ بعبملدٚ اهلل  ن ٔ ٦ ٔ داٞ 

 ىمله  ٍدٓ ِٕ ادتّملد وت صبٗمْ; ٔقذلك حدد  اددا،   زاٟقْ ٔصٍٍْ  ٔبٗملُ  ُ   قن ا٧

وَ الؾفملت ٍٖبغ٘ تٕ زِمل وت عخؾٗتْ وٍّمل: الؾىس  ٔ دً الا٦ً  إ٥ وت ومل ٖزفا٘  

اهلل ٔرصٕلْ  ٔ دً القخك وت مط ستمْ  ٔوٍعْ وَ ا٫قثملر  ْٗ حبلك  ٌْ قتٗاس النمام    

ٔقٗفٗااٛ التعااملٖػ ٖٔااذِم اهلٗبااٛ وااَ ا٫ٌضااملُ  ٔقااذلك  مٗااْ بطبنااملت اجملتىاام آٌااذاك   

ٔالتضملوذ وعّي  ٔالٌٍتز إؾت ا٧مٍٗملٞ ٔالفنزاٞ ؿتضتٕٝ ٔاحاد ٥ٔ ّٖىان الفنازاٞ واٍّي      

طٗان العىاز  ٔتشٖااد   بان ِاي ا٧ٔ ام وت الٌٍتاز بغا٤ٌّٔي  ٔ ِىٗاٛ ؽامٛ الازحي  لٌّامل ت         

ا٧لفٛ ٔاثبٛ باؽت ا٧قزباملٞ ٔتغاعزِي بمللٕحادٚ  واملً   اداّٟي  ٥ٔ تأ اذٓ وت قإه اذتاق          

                                                            

 . 26/207الٕاوت  الفٗ  الاملعملٌ٘: (1)
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 لٕوٛ ٥ٟي حتٜ ٔإُ قملٌس  مٜ ٌفضْ. 

 أب٘ ذز املالٗٛ:  ٛضضٗا 

قبن  ُ ٌبؽت قٗف قملٌس الضٗملصٛ انتمللٗٛ ٔافخٛ وت حبَِ  ب٘ حبر الغفملرٙ تمك الضٗملصٛ 

 ُ ٌعاازم إؾت الضٗملصااٛ انتمللٗااٛ الااّ ٔفاام  صضااّمل الاادَٖ    الااّ ٌّرّاامل وت حٗملتااْ  ٌاإد   

ا٫ص٦و٘ اذتٍٗف  الذٙ اصتّد  وٍّمل إحبابٛ الفنز  ٔوامل خٛ اذتزواملُ  ٔتطإٖز اذتٗاملٚ    

ا٥قتؾملدٖٛ  ٗث تتخنق الفازـ انتتامل ٠اٛ لعملواٛ انتإابٍؽت   ٗاث ٥ ٖبناٜ ًتان البا٤ظ         

 ٔاذتمل ٛ  ٖٔعٗػ ادتىٗم حٗملٚ ٖضٕدِمل الز ملٞ ٔالز ملٓ. 

ملُ  ِي ومل    بْ الدَٖ ا٫ص٦و٘ الشاً ال٥ٕٚ بمل٥حتٗمليت وت  وٕاه الدٔلٛ   مي ظتش ق

هلي بأٙ حمله  ُ ٖؾطفٕا وٍّمل ٧ٌفضّي عا٠ٗمل، قىامل مل ظتاش هلاي  ُ ٍٖفنإا  ٙ عا٘ٞ وٍّامل        

 لتٕبٗد حاىّي ٔد ي صمطملٌّي.

صتاد   إُ التطملٔه وت البٍٗملُ قملُ  ٍد ا٧وي الضملبنٛ قمللفزظ  ٔالازًٔ ٔصإاِىمل  ٔمل  

لْ   زا، ٖذقز وت تملرٖخ العزب وت سوَ البعثٛ الٍبٕٖٛ ٥صٗىمل وت اذترملس ٔ بزا ّمل  ٔوت حٗملٚ 

صٕٝ ومل حفن بْ النزآُ الازٖي واَ حادٖث  اَ ا٧واي البملٟادٚ  قخدٖثاْ        رصٕه اهلل

  َ )إرً حبات العىملد( ٔصٕاِمل.

ملُ  ِٔإ ر ٙ  ٔرؿتمل ٖفّي وَ ق٦وٍمل ِذا  ُ الدَٖ اذتٍٗاف قاد حازً التطاملٔه وت البٍٗا     

مط ؽخٗذ ٔإفتمل حزً ا٥صازا  ٔالتباذٖز وت  وإاه انتضامىؽت  بمللبٍاملٞ الٕاصام ٔالاابط         

ٔلاٍْ حدٲ وت إٌفامل  ا٧وإاه حادٔدا، ٔٔفام قٗإدا،  ٔ ازم  ماٜ الٍاملظ ا٥لتاشاً بّامل.           

ٔشتمللفٛ ِذٓ اذتدٔد ٔالنٕٗد ِا٘ الاّ   اذِمل  بإ حبر  ماٜ وعملٖٔاٛ ٔماطٓ واَ انتتؾادَٖ          

 د ٔالب٦د.لضٗملصٛ العبمل
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لذلك ٔفم  بٕ حبر وعملٖٔٛ  وملً  ٗملرَٖ ق٦ِىمل وزٲ..  لومل  ُ ٖع   بأٌْ بٍٜ ارتقزاٞ 

وَ ومله اهلل تعملؾت  ِٔذٓ ِ٘ ارتٗملٌٛ الّ ٖضتخق بّمل العنٕباٛ  الاّ صإ  تضانطْ  اَ      

ونملوْ.  ٔ  ٌْ بٍملِمل وَ ومللْ  ٔوَ  َٖ نتعملٖٔٛ انتامله؟  ٗاإُ قاد ٔقام وت ا٫صازا  الاذٙ       

 ٘  ٍْ وت قتملب اهلل صبخملٌْ  ٔحبً اهلل انتضز ؽت  ْٗ   نمله  ش وَ قمله:ٔرد الٍّ

ُِّذةُّ امُلْسِشِلنَي  .(1)ًََ. ُذْسِشُلٌْا إَُِّّو َ. 

 ٔقمله تعملؾت:

ٍَْش امُلْسِشِلنَي  .(2)ًََىا ُذِطُْعٌا َأ

 ٔقمله  ٖقمل،:

َأْصَذاُب اىنَّاس ٌْ  .(3)ًََأَُّ امُلْسِشِلنَي ُى

ٰٞ وت  ٔآٖملت قثطٚ    زٝ.  ىعملٖٔٛ  ملصز وت قمتمل اذتمللتؽت. لذا قملٌس صٗملصٛ انتمللٗٛ صإآ

 الغملً  ٔ وت انتدٍٖٛ   ٔ حؽت ٌف٘  مٜ حد صٕاٞ  ٔقد تٕ ّس وت ستملٔر وٍّمل:

 :ّٛٗ  تٕعٗٛ السع

 درك  بٕ حبر الغفملرٙ بآ ملر الب٤ظ وت الٍملظ  ٔ حاط  ُ الضامطٛ تتٕصان بمللتضاىٗملت     

اذتنٕقٗٛ وَ  ربملبّامل ٔا٥صاتخٕاحب  ماٜ الثازٔٚ ا٥ تىمل ٗاٛ      النملٌٌٕٗٛ إؾت اٌتّملب انتضىٗملت 

 ٔتبدٖدِمل دُٔ وضتخنّٗمل. 

                                                            

 .141( ا٥ٌعملً: 1)

 .151( الغعزاٞ: 2)

 .43( ممل ز: 3)
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ٔوَ   ن ٌغز الفاز ا٥قتؾملدٙ ا٫ص٦و٘ الؾخٗذ ٔ ق ومل  ملٞت بْ عزٖعٛ الضىملٞ 

قملُ ٥بد لْ  ُ ٖدٔر وت انتدٍٖٛ  ٍٖٔملدٙ بمل٫ؽ٦  حتس ونٕوملت الدَٖ اذتٍٗف ٔ صضْ  

صاازٚ الااذَٖ ٖعٗغاإُ لاادٌٗملِي وت قٍااش الااذِم ٔالفقااٛ    بعٗاادا،  ااَ حٗااملٚ انتماإك ٔا٧قمل 

   اَ  (1)ٔبملنتنملبن ٌضٗملُ حبقز الٗتملوٜ ٔالفنازاٞ   فا٘ رٔاٖاٛ  اَ  با٘ العا٦ٞ باَ الغاخط        

ا٧حٍف  قمله: )ر ٖس  بمل حبر قاملً بملنتدٍٖاٛ  ماٜ وا٨ واَ قازٖػ   نامله: بغاز الاٍاملسَٖ          

قتفاْ   ىامل   بزفف عتىٜ  مْٗ   ٕفم  مٜ حمىٛ  دٙ  حدِي حتاٜ غتازج واَ ٌغا      

 .(2)ر ٖس  حدا، رد  مْٗ ع٠ٗمل،(

لذلك قملُ  نْ  ب٘ حبر الغفملرٙ مط وزمٕب لدٝ  ثىملُ  رؿتمل بضبم ومل قملُ ٖاثطٓ وت  

الطزقملت وَ ق٦ً ٥ ٖتٕا ق وم صٗملصتّي انتمللٗٛ  ٔدلٗن حبلك ومل حبقزٓ ابَ  ب٘ اذتدٖاد وت  

  لحبا  ٖضز ققٜ؟رٔاٖٛ  ) ُ  ثىملُ قمله ٖٕومل،:  ظتٕس ل٬وملً  ُ ٖأ ذ وَ انتمله  

  نمله قعم ا٧حبملر: ٥ بأظ بذلك.

  نمله لْ  بٕ حبر: ٖمل بَ الّٕٗدٖؽت   تعمىٍمل دٍٍٖمل.

 . (3) نمله  ثىملُ: قد قثز  حباك ل٘  ٔتٕلعك بأؽخملب٘  إذتق بمللغملً(

 ٙ  ُ  ثىملُ  صتغملر قعم وت ِذا ا٧وز الفنّا٘  ٔجتملِان الفنّاملٞ العازب انتضامىؽت      

                                                            

 ال إؾت  ً(  بؾزٝ   نٛ 726  722ِا/108  104ٖشٖد بَ  بد اهلل بَ الغخط   بٕ الع٦ٞ  )ت:  (1)

; انتمللا٘  التعدٖن 2/365وطز  ِٔملٌ٘.   زج البخملرٙ وت الؾ٦ٚ ٔالشقملٚ. ٌٍٖتز العرم٘  الثنملت: 

 .1402/ 3ٔالترزٖذ: 

 .311/ 8; انتشٙ  تّذٖم الاىمله: 3/412الذِم  تملرٖخ ا٫ص٦ً:  (2)

 .  3/412الذِم  تملرٖخ ا٫ص٦ً: ; 3/55ابَ  ب٘ اذتدٖد  عز  الٍّ : (3)
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 وضمل دتْ لْ  ٔقد ٔ د  بٕ حبر وَ إ ملبٛ قعم  وٕرا، ِ٘: ا٧ زَٖ وَ  وثمله  ب٘ حبر وت

  زٔج  َ انتتعملر   مْٗ. .1

سٖملدٚ  مٜ  دً وعز تْ بّذا ا٧وز دلٗن  مٜ  دً وعز تْ بمللضٍٲٛ الٍبٕٖٛ الغازٖفٛ   .2

ٔالنزآُ الازٖي ِٔذٓ بملوٛ قربٝ قٌّٕمل تمشً ارتمٗفٛ بأُ تاإُ لدٖاْ وعز اٛ تملواٛ بمللضاٍٲٛ      

 الٍبٕٖٛ  مٜ  قن تندٖز.

 قاا٦،  ااَ   ااذ ر ٙ قعاام ا٧حبااملر تمااك الغخؾااٗٛ الّٕٗدٖااٛ دُٔ مطِاامل وااَ   .3

 الغخؾٗملت  قد  عن وٍّمل  ثىملُ ستن  نٛ لْ بد٥، وَ الفنّملٞ العزب انتضمىؽت.

ٌملِٗك  َ  ٕاب  ثىملُ ِٕٔ ٖؾاف قعام ا٧حباملر بأٌاْ واَ  ؽاخملبْ انتنازبؽت         .4

ِٔذا ٖع   ٌاْ مل ٖااَ    رمي قؾز ودٚ إص٦وْ قٗملصمل، بلص٦ً الؾخملب٘  ب٘ حبر الغفملرٙ 

 ٍدٓ اب٦ ٮ قمل ٴ  مٜ  وٕر النازآُ الاازٖي ٔالضاٍٲٛ الٍبٕٖاٛ الغازٖفٛ لاٍاْ النزٖام الٗإً         

   ٍدٓ  بٍٗىمل  ؽبذ  بٕ حبر الغفملرٙ وَ انتبعدَٖ  ٍْ.

 بٗت املاه يف فلس أبٕ ذز:

ٗىمل هتمل حبقز وت قٗفٗٛ وتملبعٛ الؾخملب٘  ب٘ حبر الغفملرٙ لبٗس ومله انتضمىؽت وت الغملً ٥ص

وت  ّد وعملٖٔاٛ  إٌاْ قاملُ ٖتاملبم تغاطات الٕفام ا٥قتؾاملدٙ لمىضامىؽت وت فإٞ الز٣ٖامل           

الٕاقعٗٛ لطبٗعٛ التعملٖػ بٍّٗي   زٔٙ  َ  الطربٙ  اَ ٖشٖاد الفنعضا٘  قامله: )نتامل ٔرد      

 الغملً لن٘  بمل حبر   نمله: (1)ابَ الضٕداٞ

ُٲ قن ع٘ٞ قأٌْ ٖزٖاد  ُ  ٖمل  بمل حب٭رٲ   ٥ تعرم إؾت وعملٖٔٛ  ٖنمله: انتمله ومله اهلل؟ إ٥   

 عتترٍْ دُٔ انتضمىؽت  ٔقتخٕ اصي انتضمىؽت.  ملتملٓ  بٕ حبرٲ   نمله:

                                                            

 .4/30هلل بَ صبأ. ٌٍٖتز  الطربٙ  تملرٖخ الطربٙ:  بد ا (1)
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 ومل ٖد ٕك إؾت  ُ تضى٘ ومله انتضمىؽت ومله اهلل؟ قمله:

 ٖزلتك اهلل ٖمل  بمل حبر;  لضٍمل  بملد اهلل  ٔانتمله ومللْ  ٔارتمق  منْ  ٔا٧وز  وزٓ  قمله:

  ٦ تنمْ  قمله:

 .(1)  ٔلاَ صأقٕه ومله انتضمىؽت( لٌ٘ ٥  قٕه إٌْ لٗط هلل

الٍؿ الضاملبق ٔفٲاذ  ُ  بامل حبر الغفاملرٙ قامله نتعملٖٔاٛ إُ انتامله الاذٙ تنؾادٓ هلل  ِإ           

حؾٛ لان انتضمىؽت انتٕ ٕدَٖ وت الغاملً دُٔ ـتاملٖش بٗاٍّي  ماٜ  صاملظ النزباٜ ٔانتإدٚ         

           ٛ ٔ  ٥  از  باؽت  ازد ٔآ از  ٔ ٌاس  واؽت  ماٜ ِاذا انتامله واَ  ّا . ٔهلي  ْٗ ٌؾٗم وتضمل

      ْ قإُ  ملٟدٖتاْ    ٔلٗط لمٕال٘ )لك( حق التؾاز  باْ إ٥ ؿتامل ٖزفا٘ اهلل ٔصاٍٛ رصإل

لمرىٗم دُٔ اصاتثٍملٞ واَ  ّاٛ   ازٝ. ٔقٕلاك تضاىٗٛ وامله ارتشٍٖاٛ وامله اهلل   راد وٍّامل           

  وعملٖٔٛ الغٕٗ  ٔصٗمٛ لمت٦ م ٔا٥صتخٕاحب  مٜ وندرات الز ٗٛ ؿتمل ٖزآ وٍملصبمل، لْ.

 ادخاز املاه:

  إٌاْ قاملُ ٥ ٖاد ز عا٠ٗمل، واَ      حبر الغفاملرٙ وت حٗملتاْ واَ رصإه اهلل    هتمل تعمىاْ  بإ   

رسقْ  وتٗنٍمل، بأُ الزاس  ِٕ اهلل تعاملؾت الاذٙ ٖادرك  باملدٓ   ٍٖىامل حمإا   اذقز الاذِم:          

 .(2)) ُ وندار رسقْ  ربم وملٟٛ دٍٖملر ٔقملُ ٥ ٖد ز ومللْ(

طٗااْ لمفناازاٞ  ِٔااذا انتناادار وااَ انتاامله قااد  ٍٖفنااْ وت حمل تااْ  ٔواامل ساد  ٍااْ قااملُ ٖع        

ٔانتضملقؽت  ٔالدلٗن  مٜ ومل حبِبٍمل إلٗاْ ِإ  ٌاْ ٥ تٕ اد ٌؾإـ تملرغتٗاٛ ت٤قاد اوت٦قاْ         

                                                            

 .4/30الطربٙ  تملرٖخ الطربٙ:  (1)

 .1/19تذقزٚ اذتفملًت:  (2)
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لثزٔٚ ِملٟمٛ  حمللْ حمله بنٗٛ الؾخملبٛ  بن ٔ دٌمل  ٌْ  مٜ  زاؼ انتٕت ٔمل ٖااَ ٖنات     

ٔرؿتمل قملُ صبم  دً اد ملرٓ  ٌْ مسم وَ رصٕه اهلل ومل ٤ٖقد وٍعاْ ل٦د املر   ناد رٔٝ    

دٚ  َ صعٗد بَ  ب٘ اذتضَ  َ  بد اهلل باَ الؾاملوس  اَ  با٘ حبر قامله: إُ      ِىملً  َ قتمل

  ّد إل٘:  مٗم٘ 

        قتمل حبِم  ٔ  قٛ  ٔقٜ  مْٗ  ّٕ كتاز  ماٜ ؽاملحبْ حتاٜ ٍٖفناْ وت صابٗن اهلل  اش 

 . (1)ٔ ن

ٔحبقز وَ وذِبْ ٧ب٘ حبر الغفملرٙ  ٌْ عتزً  ماٜ ا٫ٌضاملُ اد املر وامل ساد  ماٜ حمل تاْ       

حبر ٖذِم إؾت ر ٙ  ملـ بْ ِٕٔ  ُ انتضمي ٥ ٍٖبغ٘ لْ  ُ ٖاإُ وت   . قملُ  بٕ(2)وَ انتمله

  ٖٔأ ذ (3)وماْ  قثز وَ قٕت ٖٕوْ ٔلٗمتْ   ٔ ع٘ٞ ٍٖفنْ وت صبٗن اهلل   ٔ ٖعدٓ لازٖي

 بٌتملِز قٕلْ تعملؾت:

ََّيا ِلِ َسِثِْو اِ  َلَثشِّْشُى ُّنِفُقٌ  .ًََ ًَاْىِفضََّح  َُ اىزََّىَة  َّْنِنُضً  َِ ًٌٍَاىَِّزّ  .(4)ٌ ِتَعَزاٍب َأِىْ

 املُ ٖنًٕ بمللغملً ٖٔنٕه ٖمل وعغز ا٧مٍٗملٞ ٔاصٕا الفنزاٞ  ٔلعن  بمل حبر الغفملرٙ ٖازٝ  

  ُ الدٔلٛ قمللفزد صٕاٞ بضٕاٞ   لحبا قٍشت ٔمل تترزد اضتطس ٔتٕلدت لدّٖمل ا٧بىمل . 

 اشرتاكٗٛ أب٘ ذز الغفازٙ:

وت بٗاس ومللاْ ارتاملـ دُٔ    وَ الٍؾٕـ الاّ ت٤قاد  ماٜ اعا اقٗٛ  با٘ حبر الغفاملرٙ       

                                                            

 . 1/19الذِم  تذقزٚ اذتفملًت:  (1)

 .17/3العٗ    ىدٚ النملرٝ:  (2)

 .3/16ابَ ا٧ ط  الاملون وت التملرٖخ:  (3)

 .34( التٕبٛ: 4)
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العملً  ِٕ تعملومْ وم  م٦وْ  حٍٗىمل قملُ ٖعط٘ لْ حنٕقاْ قملوماٛ ٔوت الٕقاس ٌفضاْ قاملُ      

ٖتملبم ومل  مْٗ وَ ٔا بملت  مٜ الزمي وَ الفملر  ا٥ تىمل ٘ وامل بٍّٗىامل   ناد رٔٙ  اَ     

انتعزٔر بَ صٕٖد  قٕلْ: )د مٍمل  مٜ  ب٘ حبر بمللزبذٚ  لحبا  مْٗ بٮازد ٔ ماٜ م٦واْ وثماْ      

 نمٍمل: ٖمل  بمل حبر  لإ   اذت بٮازد م٦واك إؾت بازدك  املٌاس حماٛ  ٔقضإتْ  ٕبامل، ماطٓ            

 ٖنٕه: قمله: مسعس رصٕه اهلل

            إ ٕاٌاي   عماّي اهلل حتاس  ٖادٖاي   ىاَ قاملُ لاْ   إٚ حتاس ٖادٓ  مٗطعىاْ هتامل

 . (1)ٖأقن  ٔلٗم بضْ هتمل ٖمبط  ٥ٔ ٖامَّفْ ومل ٖغمبْ   لُ قمَّفْ ومل ٖغمبْ   م ٗٮعٍٳْ

ٔوت حبلك ٖذقز ابَ  ضملقز رٔاٖٛ  ٖقمل،  َ صعٗد بَ  طاملٞ باَ  با٘ وازٔاُ  اَ  بٗاْ:       

  ٌْ رآٓ وت فتزٚٴ و٤تشرا، بّمل قملٟىمل، ٖؾم٘  نمس:

 ٖمل  بمل حبر ومل لك  ٕب مط ِذٓ الٍىزٚ؟ قمله:

 لٕ قملُ ل٘ ر ٖتْ  م٘  قمس:

 ر ٖس  مٗك وٍذ  ٖملً  ٕبؽت   نمله:

 ّىمل  قمس:ٖمل بَ   ٘   طٗتّىمل وَ ِٕ  حٕج و  إلٗ

 ٔاهلل إٌك ثتملج إلّٗىمل  قمله:

٘ٲ ِذٓ الربدٚ ٔل٘   زٝ لمىضرد ٔلا٘   المّي مفزا، إٌك نتعٌتًّيٱ لمدٌٗمل   لضس تزٝ  م

  ٍش ضتمبّمل ٔل٘  لتزٚ ضتىن  مّٗمل وطتٍمل ٔ ٍدٌمل وَ غتدوٍمل ٖٔافٍٗمل وّىٛ بعملوٍمل   اأٙ  

                                                            

 .17/3ىدٚ النملرٙ:العٗ    ; 7/85البخملرٙ  ؽخٗذ: (1)
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 . (1)ٌعىٛ   قن هتمل ضتَ  ْٗ(

 بإ حبر الغفاملرٙ ٌٍٖتاز بعاؽت الزلتاٛ ٔالز  اٛ إؾت       بٍٗس الٍؾٕـ قٗف قملُ الؾخملب٘ 

الااز  ٖٔز ااق بّااي ٖٔاادارّٖي  ٍٖٔبغاا٘ وعااملومتّي وعملومااٛ إٌضااملٌٗٛ وثمىاامل ٖتعملواان واام  ٙ   

عخؿ   ز وَ الز ٗٛ دُٔ ـتٗٗش ببن٘ بٍّٗي  مٜ  صملظ انتٍشلٛ ٔالنبٗمٛ ٔالعز  الضملٟد 

 وت اجملتىم. 

 قٍاعتْ بالعطاء:

تؾملدٖٛ قبطٚ  ٔلعٲمْ ٔفم  طٕبامل،  زٖقاٛ نتنادار وامل     قتتمك  بٕ حبر الغفملرٙ قٍمل ٛ اق

ٖضز ْ وت حٗملتْ الٕٗوٗٛ  ٔبن٘  مٜ ِذا اذتمله إؾت  بإه وادٚ هتاٍاٛ   اذقز  بإ ِا٦ه        

 َ قتملدٚ   َ صعٗد بَ  ب٘ اذتضَ  ) ُ  بمل حبر قملُ  طمل٣ٓ  ربعٛ آ٥    لحبا   ذٓ د مل 

ؿتامل بنا٘  ٔقامله: إٌاْ لاٗط واَ         ملدوْ  ضألْ ومل ٖافْٗ لمضٍٛ  ملع آ   ي اعا ٝ  مٕصامل،  

 .  (2)ٔ ملٞ حبِم ٥ٔ  قٛ ٖٕقأ  مْٗ إ٥ ِٕٔ ٖتمٌتٜ  مٜ ؽملحبْ(

ٔالٍؿ ٖبٗٲَ ؽخٛ ومل حبِبٍمل إلْٗ  ٥ٔ،   ي  ُ ومل ٖشٖد  اَ حمل تاْ واَ بٗاس انتامله قاملُ       

ٖعطْٗ ل٨قزب إلْٗ  ِٕٔ  ملدوْ  ملٌٗمل،  ٔإُ العطملٞ لٗط د٭ٍٖمل، ٍٖبغ٘  مٜ انتزٞ التىضك باْ  

ذلك قمله ا٧حٍف بَ قٗط: قمله ل٘  بٕ حبر  ذ العطملٞ ومل قملُ وتعٛ  لحبا قاملُ دٍٖامل    مللثمل،  ل

 . ٍِٔمل جتمس  رٔ  مسملت النٍمل ٛ وت وندار ومل ٖأتْٗ وَ ا٧وٕاه. (3) ملر قْ

ٔر    بٕ حبر الغفملرٙ  ُ ٖإُ بعملوْ قثطا، ٔ طمل٣ٓ قبطا، لا٘ ٥ ٖنف بؽت ٖدٙ اهلل 

                                                            

 .66/209تملرٖخ دوغق: (1)

 .412/ 3الذِم  تملرٖخ ا٫ص٦ً:   (2)

 .230/ 4ابَ صعد  الطبنملت الاربٝ:  (3)
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  ٔهتامل حبقاز وت   مل مسعاْ ٔتعمىاْ واَ رصإه اهلل    ب٦ٖٕ،  لذا قملُ حزٖؾمل،  مٜ تطبٗق و

حبلك رٔاٖٛ حبقزِمل ابَ  ضملقز الدوغن٘ وت قتملبْ  َ عتٜٗ بَ  ب٘ قثط  َ ر ن وَ  ِن 

الغملً ) ٌْ د ن  مٜ  ب٘ حبر ِٕٔ ٖٕقد حتس قدر لْ وَ حطم قد  ؽملبْ وطاز  ٔدوٕ اْ   

  نمله:تضٗن   نمللس لْ اوز تْ: لند قملُ لك  َ ِذا وٍدٔحٛ   مٕ ع٠س لافٗس  

 أٌمل  بٕ حبر  ِٔذا  ٗغ٘  الُ رفاٗس  ٔإ٥  تخاس قٍاف اهلل  قامله:  اأفتامل  لنىّامل        

حرزا، حتٜ إحبا  ٌق  ومل وت قدرٓ  ملٞ بؾخفٛ  اضز  ّٗمل  بش لْ ممٌٗتمل،   اي  املٞ بمللاذٙ    

قملُ وت الندر  ادرٓ  مْٗ   اي  املٞ باْ إؾت اوز تاْ   نامله لا٘ ادُ  أقمٍامل كتٗعامل،  اي  واز           

 تٍمل وذقٛ وَ لػت وعشاٚ  نمس: ملرٖتْ  ُ تضنٍٗمل  ضن

 ٖمل  بمل حبر لٕ اختذت وت بٗتك  ٗغمل،   نمله:

 بملد اهلل  تزٖد ل٘ وَ اذتضملب  قثز وَ ِاذا العاٗػ  ِاذا وثامله ٌزقاد  مٗاْ  ٔ باملٞٚ        

ٌبضطّمل  ٔقضملٞ ٌمبضاْ  ٔبزواٛ ٌطابخ  ّٗامل  ٔؽاخفٛ ٌأقان  ّٗامل  ٔربطاٛ  ّٗامل سٖاس            

 وَ ِذا  قمس:ٔمزارٚ  ّٗمل دقٗق   تزٖد ل٘ وَ اذتضملب  قثز 

  لُ  طملٞك  ربم وملٟٛ دٍٖملر  ٔ ٌس وت عز  وَ العطملٞ  أَٖ ٖذِم  طمل٣ك   نمله ل٘:

 ٦ إُ  زصامل،   _ٔ عاملر إؾت قزٖاٛ بمللغاملً    _ ومل إٌ٘ لَ   ى٘  مٗك ل٘ وت ِذٓ النزٖٛ  

 لحبا  زج  طملٟ٘ اع ٖس هلي  مفمل، ٔ رساقمل، نتَ ٖنًٕ  مّٗمل  ٌٔفنٛ ٧ِم٘  لُ بنا٘ وٍّامل   

بّمل  مٕصمل  رعمتْ  ٍد ٌبط٘ ِمل ٍِمل   لُ احتملج  ِم٘ إؾت ذتي   اذٔا وٍاْ    ع٘ٞ اع ٖس

ٔإُ احتمل ٕا إؾت ع٘ٞ   ذٔا وٍْ  ي  لتن  مّٗمل وت صبٗن اهلل لٗط  ٍد آه  ب٘ حبر دٍٖاملر  
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 . (1)٥ٔ درِي(

ٔر   الٍفنٛ  مْٗ بضبم ومل قتماْ وَ بع  اذتمل املت القازٔرٖٛ لاْ وت اذتٗاملٚ  ٔهتامل      

َ صفٗملُ بَ  ىملر بَ وعملٖٔٛ الدِ   َ  ب٘ ععبٛ قامله: " وازٲ قإً    حبقز وت حبلك رٔاٖٛ  

بأب٘ حبر بمللزبذٚ  عزفٕا  مْٗ الٍفنٛ   نمله:  بإ حبر  ٍادٌمل   ٍاش ضتمبّامل  ٔ لتازٚ ٌٍتنان       

 . (2) مّٗمل  ٔستزرٚ ختدوٍمل  ٔ قن  بملٞٚ إٌ٘ ٧ مل  اذتضملب  ّٗمل"

 :ُدالئن طاعتْ لعجىا 

وطٗعمل، لعثىملُ   ذقز الاذِم رٔاٖاٛ  اَ  باد     رٔٙ  ُ الؾخملب٘  بمل حبر الغفملرٙ قملُ 

 اهلل بَ صٗداُ   َ  ب٘ حبر قمله:

 .(3))لٕ  وزت   ُ  حبٕ ذتبٕت ومل اصتطعس(

ٍِٔمل ـتثٗن راٟم لٕؽف حمللٛ الطمل ٛ انتٕ ٕدٚ وت ٌفط  ب٘ حبر الغفملرٙ لعثىملُ  ٌْ إحبا 

  اإاُ بماام وٍااْ انتضاامل دٚ وت  واإر اذتٗااملٚ   ملٌااْ  ِٔاإ واامل مل عتؾاان بضاابم  ُ  مماام  

 ثىملُ وَ  قزبملْٟ  الذَٖ قاملٌٕا ٥ عتبإُ  بامل حبر الغفاملرٙ قٌٕاْ واَ انتإالؽت ٧ِان بٗاس          

الٍباإٚ; ٔقااذلك مااط شتمؾااؽت لماادَٖ اذتٍٗااف  ٔإ٥ وااملحبا ٖضااىٜ واإقفّي جتااملٓ  ثىااملُ    

 ٔصٗملصتْ انتمللٗٛ ٔـتملٖشِمل بؽت الز ٗٛ.

ف حامله واَ   تترمٜ   ٌتي ِٗبٛ لمضمطملُ اذتملقي وت ٌٌتز  با٘ حبر الغفاملرٙ حٍٗىامل ٔؽا    

ٖزٖد حبلٛ الضمطملُ بأٌْ ٥ تٕبْ لْ  لذا قملُ ٌٍٖتز إلٗاْ بعاؽت ا٥حا اً ٔالٕقاملر  قٌٕاْ قتثان       

                                                            

 .66/209تملرٖخ دوغق: (1)

 .66/209ابَ  ضملقز  تملرٖخ دوغق: (2)

 . 3/412الذِم  تملرٖخ ا٫ص٦ً:  (3)
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ٌٕاٚ الدَٖ ا٫ص٦و٘  لذا ٥بد لْ واَ اح اواْ  ٔ واملً ادتىٗام  ٔبٗاملُ اهلٗباٛ لاْ  ٧ٌاْ

قتثمّي  لذا حبقز ابَ  ضملقز رٔاٖٛ  َ ٖشٖد بَ ِملرُٔ   ربٌمل العٕاً بَ حٕعام حاد   

 وَ  ؽخملب ا٧ ز  َ عٗخؽت ِي وَ ب   عمبٛ ر ن ٔاوز تْ قمل٥:ر ن 

)ٌشلٍمل الزبذٚ  ىزٲ بٍمل عٗخ  ععث  بٗ  الز ظ ٔالمخٗٛ  نمللٕا ِذا وَ  ؽاخملب رصإه   

ٔصمي  ملصتأحبٌملٓ  ُ ٌغضن ر صْ  أحبُ لٍامل  ٔاصاتأٌط بٍامل   بٍٗامل _ٔآلْ  _اهلل ؽمٜ اهلل  مْٗ 

بتْ قمله واَ  ِان الإ اٛ  نامللٕا ٖامل  بامل حبر  عان ضتَ قذلك إحب  تملٓ ٌفز وَ  ِن العزا  حض

بك ِذا الز ن ٔ عن  ّن  ٌس ٌملؽم لْ راٖٛ  ٍامىك بز امله وامل عا٠س؟  نامله: ٖامل  ِان       

ا٫ص٦ً ٥ تعزفٕا  م٘ حباقي ٥ٔ تذلٕا الضمطملُ  لٌْ وَ  حبهٵ الضمطملُ  ٦ تٕباٛ لاْ  ٔاهلل   

س ٔؽااربت لاإ  ُ  ثىااملُ ؽاامب   مااٜ  باإه  غاابٛ  ٔ باإه  باان لضااىعس ٔ بعاا       

ٔاحتضبس ٔر ٖس  ُ حبلك  ط ل٘ ٔلٕ صطٲٌ٘ ومل بؽت ا٧ ق إؾت ا٧ ق  ٔ قمله ومل بؽت انتغاز   

ٔانتغاازب لضااىعس ٔ بعااس ٔؽااربت ٔاحتضاابس ٔر ٖااس  ُ حبلااك  ااط لاا٘ ٔلاإ ردٌاا٘ إؾت  

 .(1)وٍشل٘ لضىعس ٔ بعس ٔؽربت ٔاحتضبس ٔر ٖس  ُ حبلك  ط ل٘(

الغفاملرٙ قٕاحاد واَ الز ٗاٛ حتاس حااي        ٔ ق٦،  ٲىمل حبقزٌملٓ   ٦ٓ بٗٲٍامل حامله  با٘ حبر   

  وت قن  وٕر الٕا باملت ٔاذتنإ     ثىملُ  ٔومل ٍٖبغ٘ لْ وَ إبداٞ الطمل ٛ ٔال٥ٕٞ هلل 

الغز ٗٛ وٍْ جتملِْ  ٔبف٘ الٕقس ٌفضْ باٗٵَ  ُ بمل اٛ الضامطملُ إُ قاملُ ونٗىامل، حاىاْ هلل       

لمخامللق  سٖاملدٚ    ش ٔ ن ِ٘ بمل ٛ اهلل  ٔ حب٥هلمل وت  وز قّذا ِٕ إحب٥ه لمدَٖ ٔوعؾاٗٛ  

  مٜ بمل تْ حتٜ لٕ ؽمبْ  ٍِٔمل جتمٜ ال٥ٕٞ الاملون ٔانتطمق ٧ب٘ حبر جتملٓ  ثىملُ. 

.202/ 66تملرٖخ دوغق:  (1)
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 ) ٌس الذٙ  عمس ٔ عمس   نمله  بٕ حبر:

 ٌؾختك  ملصتغغغت   ٌٔؾخس ؽملحبك  ملصتغغ   قمله  ثىملُ:

   ٔلاٍك تزٖد الفتٍٛ ٔحتبّمل  قد  ٌغمس الغملً  مٍٗمل   نمله لْ  بٕ حبر:قذبس

 اتبم صٍٲٛ ؽملحبٗك ٥ ٖاَ ٧حد  مٗك ق٦ً   نمله  ثىملُ:

 ومللك ٔحبلك ٥  ً لك  قمله  بٕ حبر:

 ٔاهلل ومل ٔ دت ل٘  ذرا، إ٥ ا٥وز بملنتعزٔ  ٔالٍّ٘  َ انتٍاز   غقم  ثىملُ  ٔقمله:

٘ٲ وت ِاذا الغاٗخ الاا    ذاب   وامل  ُ  فازبْ   ٔ  حبضاْ   ٔ  قتماْ.  لٌاْ قاد        عطٔا  م

 نمله:  ز  كتمل ٛ انتضمىؽت   ٔ  ٌفْٗ وَ  رم ا٫ص٦ً.  تامي  م٘

 :ُٕالُ ٖاك قملحببامل  عمٗاْ قذباْ ٔإُ ٖاك ؽاملدقمل  عط  مٗك ؿتمل قمله و٤وَ آه  ز ا 

 .ٖؾباي بع  الذٙ ٖعدقي إُ اهلل ٥ ّٖدٙ وَ ِٕ وضز  قذاب

 .(1)ؿتثمْ( ٍٗت  ٔ  ملبْ  م٘ أ ملبْ  ثىملُ جبٕاب مم

 .8/260عز  الٍّ : (1)

أبٕ ذز  ٌاصخًا لعجىاُ: 

=!^ =h||rË` =_¥ =„ÈŸ›≈Í =˘ =‚ÍÜÿ^ =Ó˘È||ÿ^Ë =Ú^à‹¸ÿ =yî·ÿ^ =4o‘ =Ìá_Õ…ÿ^ =áÖ =Èf` =„_‘
=fiÂÍ`á =≤||fË =Ï||‹˙||ãˇ^ =áÈkãÑÿ^ =≤||f =_||‹ =⁄›≈ÿ^ =Ω =_jË_Õj =Ñ||≠ =_›·ÎvË =IÊ||ÿÈ||ãáË
=à~b =2~=Ω=ÌÑ–^Èÿ^ =ÒËá=_ºË=I÷ÿÖ=Ω=fiŸ’kÍ =⁄f =�_k‹_ì=—gÍ =‚’Í =%=IÏîÄêÿ^
=I„_›oƒ =Ÿƒ=Êf =⁄~É=flÈÍ =áÖ =_f` =lÍ`á =W€_– =I≤Î›Ÿã˚^ =≥È‹ =„_gÂì=‚ƒ=ÁÉ_·ãef
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 ٔالٍؿ  ْٗ  وٕر وٍّمل:

إُ  بمل حبر  ملتام  ثىاملُ بأٌاْ مل ٖأ اذ بٍؾاٗختْ  ٔإٌاْ قاملُ وزعادا، لضاطتْ جتاملٓ أواًل:

الز ٗٛ  ٔوت الٕقس ٌفضْ قملُ ٌملؽخمل، لعملومْ  مٜ الغملً بٍفط اذتزـ  لااَ إ ملبتاْ لاْ 

 مل.قملٌس بأٌْ قذاب ٔ ملَٟ قٌْٕ   زج ر ٗتّىمل وت الغملً  مّٗى

إُ صطتْ مل تاَ وثن صطٚ ؽملحبْٗ المذَٖ صبنٕا وت ا٫ص٦ً قٌٕاْ قاملُ بعٗادا،     ثانيًا:

  َ ا٧وز بملنتعزٔ  ٔالٍّ٘  َ انتٍاز. 

 بْ: ٔؽف  ب٘ حبر بأٌْ الغٗخ الاذاب  ِٕٔ  اط ٔؽفْ الزصٕه ستىدثالثًا:

ومل  ًتمس ارتقزاٞ ٥ٔ  قمس الغرباٞ وَ حبٙ هلرٛ  ؽد  وَ  ب٘ حبر(1) .

ِٕ ٔ ٕد الٍٗٛ انتضبنٛ  ٍد  ثىملُ وت  عان  ٦ اٛ احتىامل٥ت ِا٘ إوامل  ُ ٖقازبْ       بعًا:را

 وملً انت٨  ِٕٔ بّذا ا٧وز ٍٖنؿ وَ ِٗبتْ  ٍد انتضمىؽت وثمىمل ٖتؾٕر  ثىملُ   ٔ عتبضاْ  

لا٘ ٖاتخمؿ واَ ؽإتْ اذتاق وت وااملُ فاٗق ٥ ٖضاىعْ  حاد   ٔ قتماْ  ٍِٔامل ارتطإٚ

الضٗملصٗٛ نتٍشلتاْ  ٍاد با  ِملعاي  لاذلك بمام واَ ا٧قثز  طٕرٚ  مٜ وؾمخٛ  ثىملُ

 الؾخملبٛ ا٥صتغملرٚ. 

د ٕلاْ  ماٜ  ثىاملُ مل ٖااَ د ا٥ٕ، حازا،  رؿتامل ٧ٌاْ قاملُ حتاس  واز انتتملبعاٛ خامسًا:

 ٔا٥تّملً  رؿتمل قملُ د ٕه مطٓ  ٖضز وَ د ٕلْ.

وامل ساد  ماٜ  ُ قادً ٌؾاٗخٛ لعثىاملُ باأُ ٥ ٖضاتعرن وت إُ ا٫وملً  مٗامل، سادسًا:

 حاىْ  مٜ  ب٘ حبر بمللاذب. ٔ رعدٓ إؾت ا٥قتداٞ بمللعبد الؾملحل  بأُ ٖنٕه:

.56/ 3بَ  ب٘ اذتدٖد  عز  الٍّ :ا( 1)
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ٌْ َِّعُذُم ُِّصثُْنٌ تَْعُض اىَِّزُ  َُّل َصاِدقاً  ًَإُِ  ِْْو مَزُِتوُ  َّلُ َماِرتاً لَعَيَ .(1)ًَِإُ 

ا٥صتغّملد بمل٩ٖٛ الازقتاٛ الاّ تاذقز وا٤وَ آه  ز إُ مل ٖتقاىَ  ٙ عا٘ٞ ٖٕ ام

  ِٔتك حزوتْ بنٕلْ: )بفٗاك الا اب( ٧ُ   ثىملُ  مٜ ا٫وملً  مِ٘ذٓ ادتز ٚ وَ  

ِذٓ ا٩ٖٛ وعٍملِامل إُ قاملُ قملحببامل،  اذباْ صاٗعٕد  مٗاْ بمللقازر  ٧ٌاْ ٖٮٌتّاز  ٌاْ ًتاململ  ٥

ٖتٕر   َ التر   مٜ ا٧بزٖملٞ  ٔحبلك ٖضنطْ  َ وٍملسه الازاواٛ ٔالغاّملوٛ  ٖٔعزفاْ    

ملدقمل،   عماّٗي  ُ ٖؾامخٕا وامل   ضادٔا      لعذاب اهلل ا٧لٗي  ٖٕٔردٓ ادتخٗي. ٔإُ قملُ ؽ

ِّٕواإا  ٔ ُ ٖضااددٔا  حتااٜ ٥ ٖؾااٗبّي بعاا  الااذٙ ٖعاادِي بااْ. قىاامل  ُ  حااد        ٔ ُ ٖن

الفزٖنؽت وضز   مٜ ٌفضْ قملحبب   ٗختىن  ُ ٖإُ حبلك النملٟن ِٕ انتضز  الااملحبب   

 ٔعتتىن  ُ ٖإٌٕا ِي انتبتمؽت بمل٫صزا  ٔبمللاذب. 

 عجىاُ ٔحسق املصخف:

حبر الغفااملرٙ بأٌااْ قااملُ الٍملؽااذ داٟىاامل، لمخمٗفااٛ  ٔهتاامل حبقااز وت حااز      ااز   ااَ  باا٘  

انتؾملحف ِٕ رٔاٖٛ حبقزِمل الثنف٘ وت تملرغتْ: ) ُ  بامل حبر ر ٝ  ُ  ثىاملُ قاد  واز بتخزٖاق      

 انتؾملحف   نمله لْ:

 .(2)ٖمل  ثىملُ ٥ تاَ  ٔه وَ حز  قتملب اهلل  ٗإُ دوك  ٔه دً ّٖزا (

 قملٌس تاتم وَ قبن بع  الؾخملبٛ. ٔرؿتمل انتنؾٕد بملنتؾملحف ِ٘ الؾخف الّ

 خالف أب٘ ذز وع عجىاُ: 

قملُ الؾخملب٘  بٕ حبر الغفملرٙ وَ انتتملبعؽت  دا، لمضٗملصٛ انتمللٗٛ وت  ّد  ثىملُ بمللذات 

 .28( ممل ز: 1)

.264 بٕ الؾ٦  اذتمم  تنزٖم انتعملر : (2)
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دُٔ مااطٓ وااَ ارتمفااملٞ  ٔقااد تااإُ   طاامل٣ٓ وت الضٗملصااٛ انتمللٗااٛ ِاا٘ صاابم انتتملبعااٛ الااّ 

ُ  ٔل دت  ٗىمل بعد وٍملًتزات ٔؽزا ملت ومل بٍّٗىمل     (1) ٍّملك رٔاٖٛ  َ  بد اهلل باَ صاٗدا

قامله: )تٍاامل ٜ  ثىاملُ ٔ باإ حبر حتاٜ ارتفعااس  ؽإاتّىمل   ااي اٌؾاز   باإ حبر وبتضااىمل،  

 .  (2)ٔقمله: صملوم وطٗم  ٔلٕ  وزٌ٘  ُ آت٘  دُ...(

مل ٖٕفذ الذِم وت الٍؿ صبم انتٍمل ملٚ ومل بؽت الؾخملب٘  ب٘ حبر الغفملرٙ ٔ ثىاملُ  

 ٍملٟٗٛ ومل بؽت الفنزاٞ ٔا٥مٍٗاملٞ  وامل باؽت واَ ٖأقان ؽامل مل، واَلاَ الذٙ ٖبدٔ  ٌّمل وٍمل ملٚ 

   ٔبؽت وَ ٖأقن ومل تغتّْٗ الٍفٕظ.   (3)ـتز

 ملنتٍمل ملٚ ٍِمل لٗضاس واَ   ان وؾامخٛ الؾاخملب٘  با٘ حبر الغفاملرٙ  ٥ بان واَ   ان

وؾمخٛ انتضمىؽت كتٗعّي   حفملًتمل،  مٜ انتؾمخٛ العملواٛ ل٬صا٦ً  ِٔإ وامل قاملُ ٖزٖاد       

 ْ   ٥  ُ عتااي  مٗاْ  ثىاملُ بأٌاْ واَ      وت فإٞ وامل رمساْ لاْ رصإه اهلل       بٕ حبر إٖؾاملل

 ٕارج الفتٍٛ بضبم وٍملداتْ بمللعده بؽت الز ٗٛ   فىمل ٖزٔٝ  َ  ب٘  ىزاُ ادتٌٕ٘   َ 

 بد اهلل بَ الؾملوس قمله: )قمله  بٕ حبر لعثىملُ: ٖامل  واط انتا٤وٍؽت ا اتذ الباملب ٥ حتضاب        

.(4)ضّي وَ الزوٗٛ  ٖع  ارتٕارج(وَ قًٕ قتزقُٕ وَ الدَٖ قىمل قتز  ال

 عالقٛ أب٘  ذز بـ )عجىاُ(:

مل تاَ  ٦قٛ الؾخملب٘  ب٘ حبر الغفملرٙ بعثىاملُ  ٦قاٛ بٗباٛ  رؿتامل بضابم ا ات٦  

 بد اهلل بَ صٗداُ  انتطزٔدٙ  ٔوطزٔد  خذ وَ صمٗي  ٖزٔٝ  َ  ب٘ حبر  ٔحذٖفٛ  دادٓ وت  ِن  (1)

 .5/31الزبذٚ  رٔٝ  ٍْ: وٗىُٕ بَ وّزاُ  ٔحبٗم بَ  ب٘ وزسٔ . ٌٍٖتز. ابَ حبملُ  الثنملت: 

 . 3/412الذِم  تملرٖخ ا٫ص٦ً:  (2)

 . 1/256ابَ  بد الرب  ا٥صتٗعملب:  (3)

 . 3/412الذِم  تملرٖخ ا٫ص٦ً:  (4)
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ٔ ّملت الٌٍتز بٍّٗىمل إؾت وفًّٕ الدَٖ اذتٍٗف  لاذا قثازت بٍّٗىامل ارت٦ املت  ٔهتامل حبقاز       

 أبٜ  ُ ٖأحبُ لْ.  نمله ل٘: َ ابَ  بملظ  قمله: )اصتأحبُ  بٕ حبر  مٜ  ثىملُ   

 اصتأحبُ ل٘  مْٗ  قمله ابَ  بملظ   ز عس إؾت  ثىملُ  ملصتأحبٌس لْ  مْٗ  قمله:

 إٌْ ٤ٖحبٖ   قمس:

  ضٜ  ُ ٥ ٖفعن.  أحبُ لْ وَ   م٘   مىمل د ن  مْٗ قمله لْ:

 إتق اهلل ٖمل  ثىملُ.

  رعن ٖنٕه: إتق اهلل. ٔ ثىملُ ٖتٕ دٓ  قمله  بٕ حبر:

 ٌااْ ظتااملٞ بااك ٔبأؽااخملبك ٖاإً النٗملوااٛ  تبطخاإُ  مااٜ  :إٌااْ قااد حااد   ٌاام اهلل

ٔ ِٕاي   تىز  مٗاي البّملٟي  تطأقي  قمىمل وازت آ زِامل ردت  ٔهلامل  حتاٜ ٖفؾان      

 .(1)بؽت الٍملظ(

انت٦حٍت  مٜ الٍؿ كتمٛ  وٕر وٍّمل: 

إُ  ثىااملُ ٥ ٖااأحبُ ٧باا٘ حبر بمللااد ٕه  مٗااْ   رااٛ  ٌااْ ٤ٖحبٖااْ  لاااَ ٌؾاإـ    أوال:

ٖضاادٙ إلٗااْ الٍؾااملٟذ ٔا٫رعااملد  ٖٔااذٲقزٓ ؿتاامل مسعااْ وااَ رصاإه التااملرٖخ ت٤قااد إٌااْ قااملُ 

  ٖٔطمم وٍْ إؽ٦  ا٧وٕر  ٔقف  ىمللاْ  اَ ًتماي الٍاملظ   الحبا قاملُ  ثىاملُاهلل

ٖتأحبٝ بذلك  ّذا ٖدلن إٌْ قملُ ٖازٓ اذتق  ِٕٔ باذلك  ٌااز ٔاحادٚ واَ  عاّز ؽافملت       

 اذتملقي العملده  ٍد اهلل. 

.264 بٕ الؾ٦  اذتمم  تنزٖم انتعملر :  (1)
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الد ٕه  مْٗ ا ت٦  وت ٔ ّاٛ الٌٍتاز ٔانتٕقاف     وت  دً إٖذاُ  ثىملُ ب٘ حبر وت ثانيًا:

٧ٌْ قاملُ ٖتفنادٓ داٟىامل، وت زتمضاْ ٥صاٗىمل إحبا ماملب  إحب قاملُ  بإ حبر حبا          وم رصٕه اهلل

ٛٴ  ٍااد اهلل ٔرصإلْ  قٗاف ٖااإُ حمللاْ ِااذا  ٔقااذلك قملٌاس وٍشلتاْ لاادٝ          ٛٴ ر ٗعا وٍشلا

 ٕه  ماٜ  ثىاملُ    الٍملظ  ملوٛ  بؾدقْ ٔ مىْ  ٔتنٕآ ٔسِدٓ.  لٌْ وٮٍم  وثمللْ وَ الد

 جملزد  ٌْ ٍٖطق بامىٛ اذتق. 

ُٲ صٗملصٛ الٍف٘ الّ اتبعّمل  ثىملُ وم  ب٘ حبر الغفملرٙ بضبم إرعملد ا٧ ط لاْ    ٖبدٔ  

مل تاَ ا٧ٔؾت ٔلٗضس ا٧ طٚ   ند حبقز إٌْ نتمل بمغ  ثىملُ ٔ املٚ  با٘ حبر قامله: رحاي اهلل     

 غمٍت حبلك  مٜ  ثىملُ  ٔبمغ  بمل حبر  قمله  ىملر: ٌعي  رحي اهلل  بمل حبر وَ قن  ٌفضٍمل  

 ثىملُ  َ  ىملر ق٦ً   أراد  ُ ٖضطٓ  ٖقمل،   مل تىعس بٍٕ شتاشًٔ إؾت ا٫واملً  ما٘ باَ     

 :  ٔصألٕٓ إ ملٌتّي   نمله ا٫وملً  م٘ ب٘ بمللم

ْٖ ٥ ٌد   ثىملُ ٔر(1). 

  رمط  ىملر وت بٗتْ  ٔبمغ  ثىملُ ومل تامىس بْ بٍٕ شتشًٔ   أوضك  ٍْ. 

ُٲ  ثىملُ صاٗٲز  باد الازلتَ باَ حٍبان     ٔقذلك حبقز الٗعنٕب٘   ؽاملحم رصإه   (2)  إ

إؾت النىاإظ وااَ  ٗاارب  ٔقااملُ صاابم تضااٗطٓ إٖااملٓ  ٌااْ بمغااْ قزِااْ وضاامل٢ٔ ابٍااْ     اهلل

                                                            

 .2/174الٗعنٕب٘: تملرٖخ: (1)

َ ٔوٕلدٓ ً(  عمل ز ِرٲملٞ  ؽخملب٘   ؽمْ وَ الٗى657/ِ 37 بد الزلتَ بَ حٍبن ادتىخ٘  ) (2)

ؿتاٛ. عّد  تذ دوغق  ٔبعثْ  مللد بَ الٕلٗد إؾت  ب٘ باز ٖبغزٓ بًٕٗ   ٍملدَٖ. ِٔرمل  ثىملُ بَ  فملُ  

نتمل ٔل٘ ارت٦ ٛ   خبضْ خبٗرب   امىْ  م٘ بغأٌْ  أبمنْ  ثىملُ.  ي عّد وم  م٘ ٔقعٛ ادتىن  

 . 3/305ٔؽفؽت  ٔقتن بؾفؽت. ٌٍٖتز. الشرقم٘  ا٥ ٦ً:
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  .(1)ٔ مللْ  ٔ ٌْ ِرملٓ

إؽزار  ب٘ حبر  مٜ الد ٕه  مٜ  ثىاملُ  ٔتٕصاٗطْ اباَ  باملظ ٧ ان ِاد         ثالثًا:

ؼ الضامطٛ  مإآ.  اي نتامل  حبُ لاْ  ٔد ان       قملُ وت حبٍِْ   ٥ ِٕٔ تذقطٓ بملهلل إُ قملُ  ز

 مْٗ مل ٖشد  مٜ  ُ ؽملر ٖأوزٓ بتنٕٝ اهلل تعملؾت. ٔقملُ  ٕاب  ثىملُ  مٜ  وز  ب٘ حبر لْ 

بتنٕٝ اهلل ِٕ التّدٖد ٔالٕ ٗد  ٔا٥ تشاس بمللغٕقٛ ٔالضامطملُ   اأَٖ ِاذا ادتإاب واَ      

 حباك ارتطملب؟!

 :ضبب خسٔج أب٘  ذز 

ُٲ  ثىاملُ نتامل       حبقز ابَ  ب٘ اذتدٖد  َ  ِان الضاط     ماٜ ا ات٦  بازقّي ٔ صاملٌٗدِي  

  طٜ وزٔاُ بَ اذتاي ومل   طملٓ  ٔ  طاٜ اذتاملرث باَ اذتااي باَ  با٘ العاملـ  ٦مثملٟاٛ         

 لف درِي  ٔ  طٜ سٖد بَ  ملبس وملٟٛ  لف درِي   عن  بٕ حبر ٖنٕه: )بغاز الااملٌشَٖ   

 بعذاب  لٗي  ٖٔتمٕ قٕه اهلل تعملؾت:

ٌٍَُن َِ َآ َُّيا اىَِّزّ َُ          َّا َأ َُّصرذًُّ ًَ ٌَاَه اىنَّراِط ِتاْىَثاِيرِو  ٍْر َُ َأ َْرْمُمُيٌ ُِ َى ًَاىشُّْىَثرا َِ اْىَمْدَثراِس  ٍِر ًًا  ِِ َُّ َمر ا ِإ

ٌْ ِت ََّيا ِلِ َسِثِْو اىيَِّو َلَثشِّْشُى ُّْنِفُقٌ ًََىا  ًَاْىِفضََّح  َُ اىزََّىَة  َّْنِنُضً  َِ ًَاىَِّزّ ِْ َسِثِْو اىيَِّو  ٌٍَع  .(2)َعَزاٍب َأِىْ

ز م حبلك وزٔاُ إؾت  ثىملُ   أرصن إؾت  ب٘ حبر ٌمل٦ٟ، )وا٥ٕٓ(:  ُ اٌتاْ  ىامل ٖابمغ       

 ٍك   نمله:  ٍّٖملٌ٘  ثىملُ  َ قزاٞٚ قتملب اهلل  ٔ ٗم وَ تازك  واز اهلل   إ اهلل ٧ُ    

 رف٘ اهلل بضخىت  ثىملُ  حم إل٘ ٔ ط ل٘ وَ  ُ  صخىت اهلل بزفملٓ.  أمقام  ثىاملُ   

                                                            

 .2/174خ:الٗعنٕب٘: تملرٖ (1)

 . 34التٕبٛ: (2)
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 .(1)حبلك  ٔ حفٌتْ  تؾملبز(

ُٲ  طملٞ  ثىملُ مل ٖاَ  مٜ وعٗاملر   ملباسٴ ٔوعاؽت   وام واَ  تؾاف قزابتاْ بٗٲَ الٍؿ  

   ٔ صبنْ وت ا٫ص٦ً   ٔ وٍشلتْ  ٍاد اهلل ٔرصإلْ  بان قاملُ ٖنضاىّمل      وَ رصٕه اهلل

ٔ ق قزابتّي لْ  ٔهتمل  ملٞ وت  حد قتم التملرٖخ )قاملُ  ثىاملُ  إادا، ٔؽا٥ٕ، بامل٧وٕاه       

ٕٲ ٝ بؽت الٍاملظ وت ا٧ طٗاٛ  ٔقاملُ الغمللام  مٗاْ وازٔاُ       ٔقدٲً  قملربْ ٔحبٔٙ  رحملوْ   ض

 بااَ قٍفااذ بااَ اذتاااي بااَ  باا٘ العااملـ  ٔ باإ صاافٗملُ بااَ حاازب  ٔ مااٜ عاازبْ  بااد اهلل 

 . (2)بَ  بملُ و٥ٕٓ(التٗى٘  ٔحمل بْ لتزاُ 

ٔالٍؿ ٖٕفذ  ُ الغمللم  مْٗ ِٕ وزٔاُ بَ اذتاي  ٔمطٓ وَ ب   وٗٛ  لذلك ٌني 

صٍؽت  ٔتامي  ْٗ وَ تامي  ٔقمللٕا: )آ ز النزبملٞ  ٔلتاٜ  الٍملظ  مْٗ بعد ٥ٖٔتْ بضس 

  ٔقاد ٖاإُ ِاذا    (3)اذتىٜ  ٔبٍٜ الدار  ٔاختاذ القاٗمل  ٔا٧وإاه ؿتامله اهلل ٔانتضامىؽت(     

العىن الذٙ قملً بْ  ثىملُ ماط وادرٔظ واَ قبماْ   ٔ  ٌاْ رصاي ٔ طاىت الضٗملصاٛ انتمللٗاٛ

 ٔ ق  ِٕاٞ وضتغملرْٖ وَ  قملربْ ب   وٗٛ.  

ُٲ قٕه   ب٘ حبر بؽت الٍملظ وت الطزقاملت ٔالغإار  )بغاز الاامل زَٖ بعاذاب  لاٗي( ٖادهإ

 مٜ  ٌْ قملُ ٖاف ز وَ ٖتؾز  ببٗس ومله انتضمىؽت  مٜ ِذا الٍخٕ  ٔوام  مىٍامل البضاٗىت    

وت التملرٖخ إُ ِذا ا٧وز مل ٖاَ ٓ ستؾٕرا، بأب٘ حبر   ناد قملٌاس  ملٟغاٛ  ً انتا٤وٍؽت تاف از      

  ثىملُ  ٔوَ ون٥ٕتّمل انتغّٕرٚ:

.3/55ابَ  ب٘ اذتدٖد  عز  الٍّ : (1)

 .2/174الٗعنٕب٘: تملرٖخ: (2)

 .2/174الٗعنٕب٘: تملرٖخ: (3)
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 .1)اقتمٕا ٌعث٦،  ند قفز(

٥ٔ ٍٖخؾااز صاابم الافااز بلٌاااملر ا٧لِٕٗااٛ  ٔ الٍباإٚ  ٔاختااملحب دٖااَ آ ااز مااط الاادَٖ      

 ا٫ص٦و٘. بن قد عتؾن الافز بمل٥صتّشاٞ بأحاملً اهلل. 

ُٲ انتٍملداٚ وت الطزقملت ٔالغٕار   ٔ دً ٔ ٕد وعا م واَ الز ٗاٛ  مٗاْ وت حبلاك         إ

ُٲ  حبِااملٌّي تنبمااس ا٧وااز   بمللٍضاابٛ لمىتضاامطؽت ٔاذتااملقىؽت   ٔ ِاا٘ وضااتعدٚ  ٖااده  مااٜ  

لنبٕلْ  ِٕٔ ٖغاط  ٖقامل، إؾت تٍاملقؿ التأٖٗاد لعثىاملُ بدر اٛ قابطٚ ٔ طاطٚ  ٔلاذلك مل          

ظت ٢ ِٕ  ٥ٔ حشبْ  مٜ وٕا ّٛ  ب٘ حبر وت البداٖٛ  ٔلذلك ر م  وز  ب٘ حبر إؾت  ثىملُ 

 وزارا،  ِٕٔ صملقس.

ُٲ ِا٥٤ٞ الاباملر   ٔهتمل دهٵ  مْٗ الٍؿ حبِملب   ملًتي الؾخملبٛ  إؾت تافط  ثىملُ.  مىمل، بأ

ُٲ واَ بٗاٍّي   املًتي       مل ٖإٌٕا وَ  زٖق ٔاحد  بن ِي وَ كتٗم الف٠ملت   قا٦،  اَ   

الذَٖ قملٌٕا وَ و٤ٖدْٖ  ٔالضامل ؽت إؾت تاازٖط ا٧واز لاْ  ٔ اّٗي  ٖقامل،  بازار الؾاخملبٛ         

زلتَ باَ  ٔ ٗملرِي ٔ مىمل٣ِي  وَ  وثمله  با٘ حبر  ٔ ىاملر  ٔ اباَ وضاعٕد  ٔ باد الا      

 قىمل ٔرد وت بع  ا٧حملدٖث  ٍْ.  ٕ   بن  ّٗي ا٫وملً  م٘ بَ  ب٘ بمللم

ُٲ  وز  ثىملُ مل ٖاَ بمل٫واملُ التغملف٘  ٍْ  ٔانتزٔر  ُٲ حبِملبّي إؾت حبلك ٖده  مٜ   إ

  مْٗ ب٦ اق اث.

ُٲ  بمل حبر مل ٖؾز  بملصي  ثىملُ  بن اتبم بزٖنٛ جتعان التاد ن ٫صااملتْ ماط واربر ٥ٔ       إ

ٕ إفتمل ٖنز  النزآُ  ِٕٔ ٖتخدث  َ قٕا د  ملوٛ تتقىَ إداٌملت نتَ ٖا ك  واز اهلل   ونبٕه.  ّ

تعملؾت  ٔلٗط ِٕ وض٥ٔ٤،  َ تطبٗنملت الٍملظ  ٥ٔ  َ تِٕىملتّي   ؽملب الٍملظ وت حبلاك  

                                                            

 .. 17/ 20  15/ 6ابَ  ب٘ اذتدٙ  عز  الٍّ :/ ( 1)
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  ً   طأٔا  ٔلٗط لعثىملُ  ُ ٖضخىت   ٔ  ُ قتٍم وَ إداٌٛ  ِن الافز ٔالبملبن.

 ِحستْ إىل الصاً:

ُٲ  بمل حبر الغفملرٙ  بعد ٔ ملٚ الزصٕههتمل  ملٞ وت قتم ال بن٘ وت انتدٍٖٛ  ٔمل  تملرٖخ إ

ّٖمل زِاامل وت حٗااملٚ  باا٘ باااز   مااٜ الاازمي وااَ قٌٕااْ مل ٖبملٖعااْ  ٔواامله إؾت  ّااٛ ا٫وااملً    

  لاٍْ بعد ٔ ملٚ  ب٘ باز ِمل ز إؾت الغملً   مي ٖاشه بّامل حتاٜ  ٔلا٘  ثىاملُ      (1) م٘

 عملٖٔٛ وت قٕلْ تعملؾت:  قٗن ا تمف ِٕ ٔو(2) ملصتندوْ لغإٝ وعملٖٔٛ وٍْ

اىزََّىَة ًاْىِفضََّح َُ َّْنِنُضً  َِ  .(3)اىَِّزّ

 نمله وعملٖٔٛ: ٌشلس وت  ِن الاتاملب. ٔقامله  بإ حبر: ٌشلاس  ٍٗامل ٔ اّٗي.  ادار بٍّٗىامل         

 .(4)ق٦ً   اتم وعملٖٔٛ إؾت  ثىملُ ٖغإٓ   اتم إلْٗ  ُ  قدً

ُٲ الٍاملظ ٖٔاأوزِي بمللتىضاك      بمل حبر الغفملرٙ قملُ ٖدٔر وت بزقملت الغاملً لاٗعٍت    ٖتبؽت إ

بطمل ٛ المَّْ ٔرصٕلْ  دُٔ ا٥صتزا   مف وَ مل ٖتىضك بطمل ٛ اهلل  لذلك قاملُ ٖازٔٙ   

   ْ ٔعتقاّي  مااٜ  وامل مسعاْ وٍااْ وت  قاملٟن  ِان بٗتاْ ٔوٍاشلتّي         اَ رصإه المَّا

ُٲ ِااذا ا٧واز ٥ ٖتٕا ااق وام واامل رمساْ وعملٖٔااٛ ٧ِان الغااملً         التىضاك بع تااْ. ٔببٗعا٘  

ٖٔٛ ٖزاقم حتزقملتْ وت فإٞ  ٌٕٗاْ انتٕ إدٚ وت عإار  ال٥ٕٖاٛ وت الغاملً        لذلك بد  وعمل

ٔوت الٕقس ٌفضْ قملُ  بٕ حبر ٖبخث  ىمل ِٕ  دٖد وت صٗملصٛ وعملٖٔٛ انتمللٗٛ ٔا٥ تىمل ٗٛ  

                                                            

 .1/242الضبخملٌ٘  وعري ببنملت انتتامىؽت:  (1)

 .301/ 1ابَ ا٥ ط  اصد الغملبٛ:  (2)

 .34( التٕبٛ: 3)

 . 348-4/346ابَ ادتٕسٙ  انتٍتٌتي   (4)
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ٔحٍٗىمل بٍٜ وعملٖٔٛ ارتقزاٞ بدوغق  قمله  بٕ حبر: ٖمل وعملٖٔٛ إُ قملٌس ِذٓ الدار وَ وامله  

 .  (1)وَ ومللك  ّذا ا٫صزا المَّْ  ّ٘ ارتٗملٌٛ  ٔإُ قملٌس 

ٔحٍٗىمل ر ٝ  بٕ حبر قؾز وعملٖٔٛ ادتدٖد ٔقف حباِا٦،  اَ قان عا٘ٞ إ٥  اَ  واز المَّاْ        

ٔبمل تْ   ملصتأٌف صطتْ ا٧ٔؾت ٔقمله: ِذٓ ِ٘ ارتٗملٌٛ  ٔ ا٫صزا    نمله لاْ وعملٖٔاٛ:   

 ومل الذٙ  مقبك  مٍٗمل ٖمل  بامل حبر؟ قامله إٌاك  مٍٗاس ا٧مٍٗاملٞ  ٔ  نازت الفنازاٞ.  خاملٔه        

وعملٖٔٛ  ُ ٖغ ٙ  بمل حبر بملنتامله قىامل حاملٔه  ثىاملُ واَ قبان.. ٔلااَ وامل ٧با٘ حبر باد واَ            

 ملصتىز وت  ٕرتْ  ٔعاعملرِمل العإدٚ إؾت    بمل ٛ المَّْ تعملؾت  ٔالعىن بٕؽٗٛ رصٕه المَّْ

ٔصٍٲتْ  ٔتعمللٗي النزآُ ٔوبملدْٟ   املِتشت ا٧رم واَ حتاس وعملٖٔاٛ       صطٚ الزصٕه

تعىان الضإٗ  وت وعملٖٔاٛ  ىماّمل قبان  ُ تؾان إؾت  ثىاملُ        ٔقملدت الثٕرٚ تأت٘  قمّمل  ٔ

ُٲ وعملٖٔٛ  صز  ٔ ىن  مٜ إر مل   ب٘ حبر إؾت  ثىملُ  .    (2)ل٥ٕ  

ُٲ وعملٖٔاٛ قاملُ ٖغاٗم وت الٍاملظ وفاملِٗي واشٔرٚ ٤ٖصاط  مّٗامل صٗملصاملتْ           ا٧وز ا٧ِي  

الٌتملنتااٛ  ٖٔااإُ هلاامل ًٔتٗفااٛ فاابىت حزقااٛ الٍااملظ  ٔالااتخاي باازدٚ  عمااّي جتااملٓ تمااك        

ملصملت.  املُ ظتعان  عماْ  عان اهلل  اش ٔ ان  ٔقأٌاْ ٖتمناٜ ا٧واز وٍاْ  لاذا ٖاد ٘            الضٗ

لمٍملظ  ٌاْ  املسُ   ىاَ   طاملٓ  املهلل ٖعطٗاْ  ٔلاٍاْ مل ٖابؽت لمز ٗاٛ قٗاف حؾان  ماٜ             

وعز اٛ وازاد اهلل وت العطاملٞ   ٔ انتٍام  ِان بٍخإ ا٫هلاملً  ٔ إلناملٞ الغاٗطملُ؟ ٔقٗاف وٗااش           

ُٲ ومل مسعْ وَ   بملر  ربٟٗن لْ  َ اهلل   ٔ وَ ا٫هلملً ا٫هل٘  َ ا٫لنملٞ الغٗطملٌ٘   ٔإ

ُٲ  ربٟٗن قد اٌنطم  َ ا٫تٗملُ بمللٕح٘  تؾٕرات بع  عٗملبؽت ادتَ؟ ٔضتَ ٌعمي  

 إؾت الز ٗق ا٧ مٜ.  ا٫هل٘ وٍذ ارحتن رصٕه اهلل

                                                            

 .66/174ابَ  ضملقز  تملرٖخ دوغق:  (1)

 .266/ 2وغٍٗٛ  وت ًت٦ه ٌّ  الب٦مٛ:  (2)
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إ٥ إُ قملُ وعملٖٔٛ ٖدٲ ٘ الزصامللٛ زتاددا،   ٔ ٖاد ٘ وزتباٛ واَ الزبٕبٗاٛ لمٍاملظ. ٔواَ         

عمْ ِٕ ٌفط  عن اهلل صبخملٌْ  حٗث قمله: ) ىَ   طٗتْ  ملهلل ٖعطْٗ  ٔوَ حٗث  عن  

  َ وعملٖٔٛ:  حزوتْ  ملهلل عتزوْ(  ٔبذلك ٖتخنق وؾدا  قٕه رصٕه اهلل

ٛبأٌْ  ز ُٕ ِذٓ ا٧و. 

  لُ  ز ُٕ قد صبنْ إؾت اد ملٞ الزبٕبٗٛ.

 أبٕ ذز يف الصاً: 

ُٲ ا٧وز ا٥قتؾ ملدٙ  ّٗمل   طز هتمل ِٕ  مْٗ وت انتدٍٖاٛ   وت الغملً  درك  بٕ حبر الغفملرٙ  

 مي تاَ بضملبٛ اذتٗاملٚ ِا٘ ا٧واز الضاملٟد قىامل ِإ حامله انتدٍٖاٛ  ٔمل تااَ النمل ادٚ ِا٘            

ادتىمل ٗااٛ ٔانتضااملٔاٚ  ٔالغااذٔحب ِاإ ا٥صاات٠ثملر ٔالتفااملٔت وت الثاازٔات قىاامل ِاإ اذتاامله وت   

   ٛ قاد حتٕلاس إؾت    العملؽىٛ.. ٔإفتمل قملُ العاط ِٕ الضملٟد وت الغملً  إحب قملٌاس ِاذٓ ال٥ٕٖا

ؽاإرٚ  زبٗااٛ إصاا٦وٗٛ نتاامل قااملُ  مٗااْ ٌٌتااملً اذتاااي   بّااٛ  ٔ خملوااٛ  وثمىاامل قملٌااس  ٖااملً   

 .قٗؾزٖٛ الزٔوملُ البٗشٌطٗؽت

  ٔ ُ ٖبماغ بامل٧وز   ٔلند  تمل   ّد  ثىملُ نتعملٖٔٛ وت الغملً  ُ ٖضاتاىن قان  بّاٛ انتماك    

ُٲ النقملٖمل الّ قملٌس ٥ تاشاه   ستان  اده وت انتدٍٖاٛ    قن انتدٝ الذٙ  رادٓ. ٔٔ د  بٕ حبر  

قد حٮضىس وت الغملً   ند قملُ وعملٖٔاٛ ٖتؾاز  وت وامله ا٥واملرٚ  زٖاٛ وطمناٛ  ٖٔضاىْٗ        

ومله اهلل. ٔقملٌس قد ٌبتس بذٔر تزٝ وت ارتمٗفٛ ٔوَ  ي وت ٌٕابْ ًت٦، هلل وت ا٧رم  ٔوَ 

  ي  لٌّي  حزار وت تؾز ملتّي  ٥ رقملبٛ  مّٗي وَ البغز ٥ٔ قٕٗد.

وعملٖٔٛ  ٔبمام إلٗاْ  ُ ٖتؾاز  قاأوط قاد ٔقماس إلٗاْ ر ملٖاٛ           مل  م  بٕ حبر  مٜ
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 وإاه انتضاامىؽت  ّا٘ هلااي  ِٔاي  ؽااخملب ا٧واز ٔالٍّاا٘  ّٗامل  ٔقااملُ ٖعٍاف وعملٖٔااٛ        

 ٖٔنٕه لْ:

 .(1))ٖمل وعملٖٔٛ  لند  مٍٗس الغ  ٔ  نزت الفنط(

 تؾدٝ  بٕ حبر نتعملٖٔٛ وت ِذا ا٧وز بمللذات  ٔباٗٲَ لمٍاملظ قذباْ  ٗىامل ٖد ٗاْ   نامله:      

قذبس ٔاهلل ٖمل وعملٖٔٛ.  ي قدٲً الدلٗن العىم٘ النملبم  مٜ حبلك  حؽت قمله: إٌك لتعطا٘  

ُٲ اهلل صاابخملٌْ قااد  عاان         لمٗتااملوٜ  _وااث٦، _وااَ حاازً اهلل  ٔـتٍاام وااَ   طااٜ اهلل.  ٙ  

ٔانتضملقؽت  ٔ بٍملٞ الضبٗن  ٔالعملومؽت  مّٗمل حنامل، وت انتامله  ٔلااَ وعملٖٔاٛ  عتازوّي واَ       

ُٲ ا هلل تعملؾت قد وٍم وَ إ طاملٞ ا٧مٍٗاملٞ  وإا٥،  عماّمل صابخملٌْ لمفنازاٞ        ِذا اذتق. قىمل  

 ٔلاَ وعملٖٔٛ ٖعطّٗي إٖملِمل  ٔغتمللف بذلك ومل  وز اهلل بْ. 

ُٲ كتعّي لمىمله  ٔحرباْ  اَ وؾاملر ْ      قملُ  بٕ حبر عتدث ا٧مٍٗملٞ وَ الٍملظ  َ  

 ُ الاذِم ٔالفقاٛ    إٌٲىمل ِٕ قٍش ٔ احتاملر  ٔإحبا قملُ النزآُ الازٖي قد ٔ د الذَٖ ٖاٍاشٔ

٥ٔ ٍٖفنٌّٕاامل وت صاابٗن اهلل بعااذاب  لااٗي   منااد   ااذ  باإ حبر غتطاام وت زتتىعااملت الغااملً    

 ٖٔنٕه:

)ٖمل وعغز ا٧مٍٗملٞ: ٔاصٕا الفنزاٞ. بغز الذَٖ ٖاٍاشُٔ الاذِم ٔالفقاٛ ٥ٔ ٍٖفنٌّٕامل     

ٔ  وَ ٌاملر تاإٝ بّامل  باملِّي ٔ ٍإبّي ًٔتّإرِي ٔاصاتىز وت د ملٖتاْ          وت صبٗن اهلل ؿتامل

ْ ِذٓ لمفنزاٞ فد ا٧مٍٗملٞ  حتٜ تبمٕرت حزقاٛ كتملِطٖاٛ  ىملدِامل الفنازاٞ   اي      ٔإ ملرت

اصااتىز ا٧وااز وت التؾاامل د حتااٜ   ااذ ِاا٥٤ٞ الفناازاٞ بش ملوااٛ  باا٘ حبر ٍٖفااذُٔ   اااملرِي    

ٔآراِٞااي بأٖاادّٖي  ٖٔقااعُٕ تعاامللٗي  باا٘ حبر وت التطبٗااق ٔانتىملرصااٛ رمىاامل،  ااَ صاامطٛ      

                                                            

 .3/60ا٧وؽت  وضتدرقملت   ٗملُ الغٗعٛ: (1)
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 .الدٔلٛ  ٔ ّملس حاي وعملٖٔٛ بَ  ب٘ صفٗملُ(

ٔحبقز بع  انت٤ر ؽت قٕلاْ: )وامل ساه حتاٜ ٔلام الفنازاٞ ؿتثان حبلاك  ٔ ٔ بإٓ  ماٜ          

 .(1) ا٧مٍٗملٞ  ٔحتٜ عامل ا٧مٍٗملٞ ومل ٖمنُٕ وَ الٍملظ(

ٔصمك وعملٖٔٛ وم  ب٘ حبر صبٗن التّدٖد  ٔقمله لْ: )ٖمل  بمل حبر  ط لك  ُ تٍتّا٘  ىامل   

ٔ      (2)  ٌس  ٗاْ(  ٖاٛ: )ٔاهلل ٥  ٌتّا٘ حتاٜ      ٔلااَ الز ان مل ٖعباأ بّاذا التّدٖاد ٔقامله نتعمل

تٕس  ا٧وإاه  ماٜ الٍاملظ قمل اٛ(. ٔ ٍاد حبلاك دتاأ وعملٖٔاٛ إؾت حٗماٛ   ازٝ  راد بّامل  ُ            

ٖفضااد واامل بااؽت  باا٘ حبر ٔبااؽت  ٌؾااملرٓ ٔحشبااْ وااَ الفناازاٞ  ٔحبلااك وت ستملٔلااٛ ٫ّٖااملوّي  ُ 

الز ن هتَ ٖتمنٜ وٍْ اهلداٖمل ٔالؾ٦ت   بعاث وت  اٍذ الٌتا٦ً  حاد رصامْ عتىان  لاف        

 ٧ب٘ حبر. دٍٖملر 

ُٲ العطملٞ مل ٖاَ لْ  ٔ ٌْ قد   طاأ   ٔوت الؾبمل   بعث إلْٗ  ملٌٗٛ الزصٕه ٌفضْ غتربٓ  

الطزٖق إلْٗ  ٖٔنٕه لْ: )ٖمل  بمل حبر   ٌناذ  ضادٙ واَ  اذاب وعملٖٔاٛ   لٌاْ  رصام  إؾت        

َٲ  بامل حبر قاملُ قاد  ٌفاق الادٌملٌط ا٧لاف        (3)مطك  ٔإٌ٘   طأت بك   فعان حبلاك(   . ٔلاا

ن  ُ ٖطمم  مّٗمل  ٍدٓ الؾبمل    طمم واَ رصإه وعملٖٔاٛ التاأ ط  ٦ اٛ       مٜ الفنزاٞ قب

 ٖملً حتٜ ظتىعّمل لْ هتَ   ذِٔمل وَ الفنزاٞ. ٔ ٍادومل  املد الزصإه إؾت وعملٖٔاٛ بمللنؾاٛ       

 درك  ُ الز اان  ؾاا٘  مااٜ  ُ تٍاامله وٍااْ ِااذٓ ا٧صاامللٗم  ٔحبلااك ٧ُ ) عمااْ ٖؾااد      

 وت ققملٖمل ا٧وٕاه ٔالثزٔات. (4)قٕلْ(

                                                            

 .3/16; ابَ ا٥ ط  الاملون: 4/30الطربٙ  تملرٖخ: (1)

 .3/60ا٧وؽت  وضتدرقملت   ٗملُ الغٗعٛ: (2)

 .3/16ط  الاملون: ابَ ا٥  (3)

 .3/16ابَ ا٥ ط  الاملون:  (4)
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زر فزٔرٚ إ زا ْ وَ الغملً   اتم إؾت  ثىملُ ٖؾإر لاْ حامله  با٘ حبر     ٔ ٍد حبلك ق

ُٲ  بامل حبر قاد فاٗق         وم الفنزاٞ  ٔقٗف  ؽبخس الغملً وت حمللاٛ  إرٚ حنٗنٗاٛ   نامله: )إ

 ماا٘. ٔقااد قااملُ قااذا ٔقااذا  لمااذٙ ٖنٕلااْ الفناازاٞ.. جتتىاام إلٗااْ ادتىاإ   ٥ٔ آوااَ  ُ    

 . (1)ٗك(ٖفضدِي  مٗك.  لُ قملُ لك وت النًٕ حمل ٛ  مللتمْ إل

اصترملب  ثىملُ لز ملٞ وعملٖٔٛ شتمل ٛ الثٕرٚ )الفتٍٛ( وت الغملً  ٔٔا ق  مٜ  إدٚ  با٘   

حبر  ملٌٗٛ إؾت انتدٍٖٛ ِٕٔ الذٙ بمم وٍْ ارتازٔج وٍّامل  ٔقتام إؾت وعملٖٔاٛ ٖطمام وعملدتاٛ       

ا٧وز بز ق   امللثٕرٚ الاّ  عاعمّمل  بإ حبر  ماٜ ٔعاك ا٥ٌاد٥    نامله: )إُ الفتٍاٛ قاد           

ٌفّاامل( ٔ ٍّٗٗاامل  ٔمل ٖبااق إ٥  ُ تثاام   اا٦ تٍاااأ النااز   ٔقفاااف    ز ااس  طىّاامل ) 

. ٔبمم  ثىملُ وَ وعملٖٔٛ  ُ ظتّش  بمل حبر  ٔ ُ ٖبعثاْ إؾت  (2)الٍملظ ٌٔفضك ومل اصتطعس(

 انتدٍٖٛ بؾخبٛ )وزا ق(. 

ٔاختذ وعملٖٔٛ وَ  وز  ثىاملُ صاب٦ٗ، ل٦ٌتناملً واَ  با٘ حبر   ملرقباْ بعاطا، فاملوزا،  ماٜ          

  ٘  خاذٙ الزاقام )قتام ٖاملبط( ٔ ٔؽاٜ باْ متضاٛ واَ ادتٍإد           ًتّزٓ  زاؼ ٖاملبط ٖادو

الؾاانمللبٛ حبٔٙ انتّااملرٚ وت العاادٔ  ٔوضااملبنٛ الاازٖذ " ٖطااطُٔ بااْ  حتااٜ  تاإا انتدٍٖااٛ ٔقااد  

 بٕابَ   خملحبٓ  ٔقملد  ُ ٖتمف".  (3)تضمخس

ٔ راد وعملٖٔااٛ  ُ ٖضاا٘ٞ إؾت مسعااٛ الز اان ٌٔشاِتااْ   اامل زج  ِمااْ لٗمخناإا بااْ  ٔوت  

ُٲ   وتمل ّي  زاب  نٗن ٖ غدٲ ٖد حملومْ  ٔكتم الٍملظ لطٔا  ِن  ب٘ حبر  حتاٜ ٖإِىّي  

وت وتمل  الز ان  وإا٥، عتىماّمل حبٔٔٓ  ٔقامله لمخقإر: )اٌٌتازٔا إؾت ِاذا الاذٙ ٖشِاد وت          

                                                            

 . 16/ 3; ابَ ا٥ ط  الاملون:2/357انتضعٕدٙ  وزٔج الذِم: (1)

 .16/ 3; ابَ ا٥ ط  الاملون:31-4/30الطربٙ  تملرٖخ: (2)

 .2/358تغننس. ٌٍٖتز  وزٔج الذِم: (3)
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ُٲ ومل ضتىن لٗط دراِاي ٥ٔ   (1)الدٌٗمل ومل  ٍدٓ( ٔلاَ اوز ٚ  ب٘ حبر  ملببس الٍملظ قملٟمٛ: إ

مل لبٗتاْ واَ  طملٟاْ الاذٙ ٍٖمللاْ واَ بٗاس وامله         قاملُ  بإ حبر ٖعطّٗا   # اوإاه $دٌملٌط  ٔلاٍّامل  

 انتضمىؽت.

ٔ ٍدومل لن٘ الٍملظ  بمل حبر بملنتدٍٖٛ  ِٕٔ  ماٜ حمل اٛ انتإت واَ رحمتاْ النملصاٗٛ ِاذٓ         

قمله لْ بعقّي )٥ إٌك ـتٕت وَ حبلك(  ٔلاَ الز ن  ٌاز  مّٗي ِذٓ الٍبإٞٚ بمللٍّملٖاٛ   

)ِّٗااملت. لاَ  وإت حتااٜ    النزٖباٛ  ٔقامله هلااي إُ بزٖاق ادتّاملد ٥ ٖااشاه با٦ٖٕ،  وملواْ:      

ُٲ  وملوْ وَ انتتمل م  قثز وَ حبلك الذٙ ٔقم بْ حتٜ ا٩ُ. (2)  ٌفٜ(    ي حبقز هلي  

 وتابعٛ أب٘ ذز تركري وعأٖٛ:

قملُ  بٕ حبر الغفملرٙ ٖأت٘ واملُ  ملون الغملً وعملٖٔٛ قن ٖإً  ٖٔاتامي ؿتامل ٖزفا٘ اهلل     

٘ ) النزآُ الازٖي ٔالضاٍٛ  ٔرصٕلْ لمتذقط بأُ صٗملصتْ مل تاَ ؿتٕ م الدصتٕر ا٫ص٦و

ٕٲٖٛ الغزٖفٛ( ا٧وز بملنتعزٔ  ٔالٍّ٘  َ انتٍاز  لذلك حملٔه  ملِدا، تاذقطِي  ٥ٔ،    الٍب

وَ   ن  مم اٌتبملٓ الز ٗٛ بأُ ٔالّٗي  ملومّي بضٗملصٛ  ملر ٛ  َ قتملب اهلل ٔصاٍٛ ٌبٗاْ   

 س   ىامله وامل    ملٌٗمل،  ٔنتٍم تازار الٌتمي ٔادتٕر  لذلك قملُ  بٕ حبر ٖنٕه: )ٔاهلل لند حاد 

  ز ّمل  ٔاهلل ومل ِ٘ وت قتملب اهلل ٥ٔ صٍٛ ٌبْٗ  ٔاهلل إٌ٘ ٧رٝ حنمل، ٖطفاأ ٔباملب٦، عتٗامل     

ٔؽملدقمل، واذٵبمل،  ٔ  زٚ بغط تنٜ  ٔؽملذتمل، وضتأ زا،  مْٗ   نمله حبٗم بَ وضمىٛ الفّازٙ  

ُٲ  بمل حبر نتفضد  مٗاي الغملً   تدارك  ِمْ إُ قملٌس لاي حمل ٛ  ْٗ(   .(3)نتعملٖٔٛ إ

                                                            

 .3/17ابَ ا٧ ط  الاملون:  (1)

 .2/358انتضعٕدٙ  وزٔج الذِم: (2)

 . 55/ 3ابَ  ب٘ اذتدٖد  عز  الٍّ :   (3)
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ٔلتأقٗد دٔر  ب٘ حبر وت الغملً ٌذقز رٔاٖٛ  َ  ٦ً بَ  ٍاده الغفاملرٙ  قامله: قٍاس     

م٦ومل، نتعملٖٔٛ  مٜ قٍضزَٖ ٔالعٕاؽي  وت  ٦ اٛ  ثىاملُ   ر٠اس إلٗاْ ٖٕوامل،  صاألْ  اَ        

حمله  ىم٘  إحب مسعس ؽملر مل،  مٜ بملب دارٓ ٖنإه:  تاتاي النطاملر  ىان الٍاملر الماّي       

 لْ. المّي العَ الٍملِؽت  َ انتٍااز انتازتابؽت لاْ.  ملسباأر     العَ ا٩وزَٖ بملنتعزٔ   التملرقؽت

وعملٖٔٛ ٔتغاط لٌٕاْ  ٔقامله: ٖامل  ا٦ً  تعاز  الؾاملرال؟  نماس: الماّي  ٥. قامله: واَ            

 ذٖزٙ وَ  ٍدب بَ  ٍملدٚ  ٖأتٍٗمل قن ًٖٕ  ٗؾزال  ماٜ باملب قؾازٌمل ؿتامل مسعاس   اي       

 ٖدٖاْ   نامله لاْ    قمله:  د مٕٓ  م٘   ر٘ٞ بأب٘ حبر بؽت قإً ٖنٕدٌٔاْ  حتاٜ ٔقاف باؽت     

وعملٖٔٛ: ٖمل  دٔ اهلل ٔ دٔ رصٕلْ تأتٍٗمل وت قن ًٖٕ  تؾٍم ومل تؾٍم  ومل إٌ٘ لٕ قٍس قملتان  

 ر ن وَ  ؽخملب ستىد وَ مط إحبُ  وط انت٤وٍؽت  ثىملُ لنتمتك  ٔلا   صتأحبُ  ٗك.

قمله  ٦ً: ٔقٍس  حم  ُ  رٝ  بمل حبر  ٧ٌاْ ر ان واَ قإو٘   مللتفاس إلٗاْ ...        

ٖااٛ ٔقاامله: واامل  ٌاامل بعاادٔ هلل ٥ٔ لزصاإلْ  باان  ٌااس ٔ باإك  اادٔاُ هلل      أقباان  مااٜ وعملٔ

  ٔد امل  مٗاك   ٔلزصٕلْ   ًتّزـتمل ا٫ص٦ً ٔ بطٍتىمل الافاز  ٔلناد لعٍاك رصإه اهلل    

   ٖنٕه: وزات  ٥ تغبم. مسعس رصٕه اهلل

ٍْا٧ ؽت الٕاصم البمعًٕ  الذٙ ٖأقن ٥ٔ ٖغبم   متأ ذ ا٧وٛ حذرِمل و ٛ ٘ ا٧و  .إحبا ٔل

 نمله وعملٖٔٛ: ومل  ٌمل حباك. 

  ٔمسعتاْ ٖنإه    قمله  بٕ حبر: بن  ٌس حبلك الز ن"    ربٌ٘ باذلك رصإه اهلل  

 ٔقد وزرت بْ:

المّي العٍْ ٥ٔ تغبعْ إ٥ بملل اب. 

 ٖنٕه: ٔمسعتْ
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إصس وعملٖٔٛ وت الٍملر. 

 .(1) قخك وعملٖٔٛ ٔ وز  بضْ ٔقتم إؾت  ثىملُ  ْٗ

 :ٔالٍؿ ٖٕفذ  وٕرا، وٍّمل

ُٲ الزٔاٖٛ وَ  ٦ً م٦ً وعملٖٔٛ  مٜ الزمي وَ اٌتىملْٟ لنبٗمٛ مفملر  ٔمل ٖعمي  أواًل: إ

الؾاإت نتااَ إ٥ بعااد  ُ   مىااْ وعملٖٔااٛ   ااي  ُ ؽاإتْ ٥ ٖااشاه ٖتااازر ٖٕوٗاامل،  باامل  ا   

ٛٴ لغا٤ُٔ الفنازاٞ وت الغاملً   اي ٖاذقز هلاي بمغاٛ المعاَ لمااملٌش             الزأٙ د٥لٛ  ماٜ وتملبعا

عزٔ   ِٔ٘ ؽفملت قد تاإُ وت عخؾاٗٛ وعملٖٔاٛ ِٔإ     الذِم ٔالفقٛ ٔالٍملِ٘  َ انت

 ٔال٘ الغملً.

ِ٘ عرمل ٛ  ب٘ حبر وت وٕا ّٛ  ملون الغملً لعثىاملُ  ٥ ِٔإ وعملٖٔاٛ ٔبٗاملُ  ٌاْ       ثانيًا:

ُٲ الزصٕه  ٔ بٕٓ ِي   داٞ اهلل ٔرصٕه ا٫ص٦ً  ٔلٗط ِٕ وثمىمل ٖدٲ ٘  ٔتذقطٓ بأ

 .الزصٕهقد لعٍْ  ٔتٍبأ بْ  ٔ  طٜ  ٦وملت حاىْ بعد ٔ ملٚ 

قاملُ ٥باد نتعملٖٔاٛ واَ صارٍْ رماي فاخاْ هتامل مسعاْ  ٧ٌاْ ٖادرك  ُ ق٦واْ              ثالثاًا: 

ؽخٗذ  ٔدقٗق  ٔتنإٖي ؽاملد  لغخؾاٗتْ  ٔ ٕ امل، واَ ر ٗتاْ وت الغاملً واَ مسمل اْ          

حبلك  ٔ التعز   مْٗ بمللغان انتبملعاز  واز  بضاْ جتٍبامل، لمفٕفاٜ ٔا٥فاطزاب الاذٙ قاد         

 عتدث بضببْ. 

 ذز: وٍصلٛ عجىاُ عٍد أب٘

حبقز الٕاقدٙ وت تملرغتْ   َ صعٗد بَ  طملٞ   َ  با٘ وازٔاُ ا٧صامى٘   اَ  بٗاْ       

                                                            

 .22/416; اجملمض٘   ملر ا٥ٌٕار:258/ 8ابَ  ب٘ اذتدٖد  عز  الٍّ :  (1)
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 ااَ  اادٓ  قاامله: نتاامل ؽااد الٍااملظ  ااَ اذتاا  وت صااٍٛ  ٦ ااؽت  ًتّااز  باإ حبر بمللغااملً  ٗاام   

 ثىملُ   رعن قمىمل د ن انتضرد  ٔ  زج عتي  ثىملُ  ٔحبقز وٍْ  ؾمل٥، قمّمل قبٗخٛ  

 .(1) اتم وعملٖٔٛ بَ  ب٘ صفٗملُ إؾت  ثىملُ

الض٤اه ٍِمل نتملحبا مل قتٍم وعملٖٔٛ  بمل حبر  َ عتي  ثىاملُ; ٔ قٲان  ُ ٖٮزصان إؾت  ثىاملُ     

 ٖٔعمىْ خبرب  ب٘ حبر؟

وت فٕٞ ومل ٔ د وَ ٌؾٕـ تملرغتٗٛ ت٤قد وٌتمٕوٗاٛ  با٘ حبر الاابطٚ واَ قبان  ثىاملُ       

دُٔ مطٓ وَ ارتمفملٞ  لذلك قملُ  بٕ حبر الغفملرٙ  ٖقامل، قاثط الناد  باْ  لاٗط وت الغاملً       

وثمىمل بٗٲٍمل   ٦ٓ بن حتٜ وت انتدٍٖٛ ٔ وملً  ٍْٗ  ٖقمل،  ٔهتامل حبقازٓ اباَ  با٘ اذتدٖاد        خضم

 َ الٕاقدٙ  قمله: " ..   ي  تٜ بْ ) بٕ حبر(  ٕقف بؽت ٖدْٖ   نمله  بإ حبر: ٔعتاك ٖامل    

  ٔر ٖس  بمل باز ٔ ىز  ِن ِدٖك قّدّٖي   ومل إٌك  ثىملُ   ومل ر ٖس رصٕه اهلل 

ثىملُ:   زج  ٍمل وَ ب٦دٌمل   نمله  بٕ حبر  ومل  بغ  إلا٘  لتبطػ ب٘ بطػ  بملر.  نمله  

 . (2) ٕارك"

 دٔز وعأٖٛ يف الٍف٘: 

قتاام وعملٖٔااٛ إؾت  ثىااملُ: )إُ  باامل حبر جتتىاام إلٗااْ ادتىاإ   ٥ٔ آوااَ  ُ ٖفضاادِي        

 . (3) مٗك   لُ قملُ لك وت النًٕ حمل ٛ   مللتمْ إلٗك(

الّ بد ت تضاتّٕٙ قمإب   حؽت ععز وعملٖٔٛ بملرتطز  مْٗ وَ صٗملصٛ  ب٘ حبر الغفملرٙ 

                                                            

 .276/ 31; اجملمض٘   ملر ا٧ٌٕار: 293(  بٕ الؾ٦  اذتمم  تنزٖم انتعملر : ـ1)

 .8/260عز  الٍّ : (2)

 .358/ 2( انتضعٕدٙ  وزٔج الذِم: 3)
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بع  الز مله وت الغملً  عاملٓ إؾت  ثىملُ  دُٔ  ُ ٖتخاذ ا٥ ازاٞ فادٓ  ٔرؿتامل قاملُ وت      

ٌفط وعملٖٔٛ  وزاُ   ٔهلىمل: لمتخمؿ وٍْ وت الغملً ٔبذلك ٖضتطٗم الضٗطزٚ  مّٗمل دُٔ 

إربملك ا تىمل ٘  ٔصٗملص٘  ٔدٖ   ختمنْ صٗملصٛ  ب٘ حبر  ٔ ملٌّٗىامل   دراك وعملٖٔاٛ  ُ   

٥ ٖتنباان صٗملصااٛ  باا٘ حبر الغفااملرٙ الضااملٟدٚ وت الغااملً ٥ٔ وت مطِاامل وااَ ا٧وؾااملر   ثىااملُ 

ا٫ص٦وٗٛ  ٧ٌّمل ت٤دٙ بملدتىٗم إؾت انتغملقن الّ رؿتامل تشٖاد الاب٦ٞ  ماّٗي  لاذلك قتام       

 إلْٗ   املٌس الٍتٗرٛ وثمىمل  طىت هلمل وعملٖٔٛ.

     ْ واَ  واز     اتم إلْٗ  ثىملُ: ) ومل بعد..   ند  ملٌٞ٘ قتملباك  ٔ ّىاس وامل حبقازت  ٗا

٘ٵ  ٔالتماْ  ماٜ            ب٘ حبر   ٍدب بَ  ٍملدٚ   الحبا ٔرد  مٗاك قتاملب٘ ِاذا  ملبعاث باْ إلا

 ممٍت انتزاقم ٔ ٔ زِمل  ٔابعث وعْ دل٦ٗ، ٖضط بْ المٗن وم الٍّاملر  حتاٜ ٖغمباْ الٍإً      

  ٍٗضْٗ حبقزٙ ٔحبقزك(. 

نتدٍٖاٛ  الٍؿ  ْٗ  دد واَ ا٧وإر وٍّامل: ختإ  الضامطٛ اذتملقىاٛ انتٕ إدٚ  وت الغاملً  ٔ ا        

آٌذاك وَ لضملُ ؽد   ب٘ حبر الغفملرٙ قٌْٕ ٍٖطق ٖٔطبق وامل رصاي وت الدصاتٕر ا٫صا٦و٘      

سٖملدٚ  مٜ قٌْٕ  نّٗمل، ٖعمي ٖٔدرك ا٧وٕر الفنّٗٛ ٔلٗط  مل اٛ لمضا٤اه  ٍّامل   قا٦  اَ      

عرمل تْ  ملٌْ قملُ ٥ ٖتخٕ  وَ  بٗملُ البملبن ٔؽملحبٛ لذلك قٗان إٌاْ قاملُ ٥ تأ اذٓ وت اهلل     

 ق٦،  َ  ُ رصمللٛ  ثىاملُ  ّٗامل تٕ ٗاْ الادلٗن  ُ ٥ ٖتٕقاف وت انتضاط لاا٘ ٥         لٕوٛ ٥ٟي 

ٖتامي  ٍّىمل وت الطزٖق  ٖٔتعم واَ اصاتىزارٖٛ الضاط الطٕٖان  ِٔإ ٥ ٖتٕا اق وام واٍّ          

الضٍٛ الٍبٕٖٛ الغزٖفٛ الزاعدٚ إؾت تغٗط انتٍاز ٔاؽ٦حْ ِٕٔ ومل ابتغملٓ  بٕ حبر الغفاملرٙ   عاَ   

ٖنإه واَ ر ٝ    قمله:  ومل ِذا  ند ققٜ ومل  مْٗ مسعس رصٕه اهلل  ب٘ صعٗد ارتدرٙ  

وٍاي وٍازا  لُ اصتطمل   ُ ٖغطٓ بٗادٓ  مٗفعان ٔقامله وازٚ  ماٗغطٓ بٗادٓ  الُ مل ٖضاتطم بٗادٓ          
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. (1) بمضملٌْ  لُ مل ٖضتطم بمضملٌْ  بنمبْ ٔحبلك  فعف ا٥قتملُ(

 وٕقف عجىاُ وَ كتاب وعأٖٛ:

 با٘ حبر  ٥صاٗىمل بعاد ٔؽإه قتاملب وعملٖٔاٛ لاْ  ٍِملك ٌٕاٖمل ٔواٗدٚ وَ  ثىملُ فد

 ٔا٥ب٦   مْٗ  ند  درك  طزٓ   اتم  ثىملُ إؾت وعملٖٔٛ:

٘ٲ  ماٜ  مماٍت وزقام ٔ ٔ ازٓ.  ٕ ٲاْ باْ وام واَ صاملر باْ المٗان ) ُ التن  ٍدبمل، إلا

ٔالٍّملر  ٔلتمْ  مٜ عملر  لٗط  مّٗمل إ٥ قتم  حتٜ قدً بْ انتدٍٖٛ  ٔقد صانىت ذتاي   

 مىمل قدً بعث إلْٗ  ثىملُ: اذتق بأٙ  رم ع٠س؟ خذْٖ وَ ادتّد.  

 قمله ؿتاٛ؟

 قمله: ٥.

 قمله: بٗس انتندظ؟

 قمله: ٥.

 قمله: بأحد انتؾزَٖ؟

 .(2)قمله: ٥  ٔلا  وضطك إؾت الزبذٚ   ضطٓ إلّٗمل  مي ٖشه بّمل حتٜ وملت(

الض٤اه ٍِمل نتملحبا وملٌم  ثىملُ ا تٗملر  ب٘ حبر هلذٓ ا٥وؾملر ا٫ص٦وٗٛ النزٖبٛ واَ  رم  

اذترملس  ِن جتٍم ومل صٕ  ٍٖملدٙ بْ وت ا٥وؾملر  اَ صٗملصاٛ  ثىاملُ ٔا  ٕاٌاْ   ٔ  راد     

 .3/10نتضٍد:  ابَ حٍبن  ا (1)

.22/416; اجملمض٘   ملر ا٥ٌٕار:258/ 8ابَ اب٘ اذتدٖد  عز  الٍّ :  (2)
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 ُ ٍٖفْٗ إؾت  رم  نطٚ  ٔبعٗدٚ ٥ ٖؾن وٍّمل ل٨وؾملر ا٫ص٦وٗٛ ومل ٖأت٘ بْ  بإ حبر واَ   

   املر ٔ مضفملت إص٦وٗٛ قملُ قد مسعّمل ٔتعمىّمل وَ رصٕلْ الازٖي.

 الٍؿ:ل٬ ملبٛ  َ الض٤اه ظتدر بٍمل الز ٕ  إؾت 

بٗملُ الضبم اذتنٗن٘ ٔراٞ ٌفْٗ وَ الغملً ونز الٕال٘ ا٧وٕٙ وعملٖٔاٛ إؾت انتدٍٖاٛ     أواًل:

 ااأبٕ حبر قااملُ ٖٕفااذ لمز ٗااٛ  ُ صٗملصااٗٛ وعملٖٔااٛ ِااذٓ  ااٗاي مل تاااَ ؿتٕ اام الدصااتٕر    

قٌّٕمل  ملر ٛ  اَ   ا٫ص٦و٘ النزآُ الازٖي  ٔقذلك ِ٘ لٗضس بضٲٍٛ الزصٕه ستىد

  َ انتٍااز  لاذلك حٍٗىامل ٔ اد  ُ الإال٘ ٖعىان  املرج وعاملٖط          ا٧وز بملنتعزٔ  ٔالٍّا٘  ا

الدَٖ اذتٍٗف  قملُ ٥بد لْ واَ تغاٗطٓ  بٗادٓ   ٔ قمباْ   ٔ لضاملٌْ ِٔإ  فاعف ا٫قتاملُ         

ِٕٔ ومل  عمْ  بٕ حبر الغفملرٙ حٍٗىمل   ذ ٖتامي با٦ً الفنّملٞ نتٍم العىن النبٗذ ٔالز ٕ  

 لمعىن انتعزٔ . 

م وعملٖٔاٛ حٍٗىامل د ان  مٗاْ  باٗٲَ  بإ حبر وامل مسعاْ واَ          ِٕٔ انتّي وت ق٦وْ وا  ثانيًا:

)بٕاصم البمعًٕ( د٥لاٛ   الزصٕه نْ قبن تٕلٗتْ لمغملً  ٔقٗف ٔؽفْ  رصٕه اهلل

قملُ ٖتامي  َ الغٗبٗملت الّ صٕ  حتادث بعاد ٔ ملتاْ  ٧ٌاْ ٥ ٖاتامي  اَ         مٜ إٌْ

 : زا  بن ِٕ ٖتامي  َ ٔح٘ ٖٕحٜ   مىْ عدٖد النٕٝ بد٥لٛ قٕلْ تعملؾت

ٌََُّد ًَْدٌِ  ٌَ ِإىَّا  ُْ ُى ٌٍَ ِإ ِِ اْىَي َّْنِطُق َع ٍَا  ًَ(1). 

 ٔرؿتمل ِذا الا٦ً ِٕ الذٙ   ملر وعملٖٔٛ فدٓ. 

ِٕٔ ا٧ِي وت الٍؿ  إُ فخك وعملٖٔٛ نتمل  ملٞ بْ  بإ حبر د٥لاٛ  ماٜ اصاتّملٌتْ      ثالثًا:

                                                            

 .4اا  3الٍري: (1)
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       ُ بنا٘ حمللاْ    ؿتمل بزحْ  بٕ حبر وَ  ّٛ  ٔرؿتامل   طاٜ نتعملٖٔاٛ رصامللٛ بغادٚ  طازٓ  مٗاْ إ

 مٜ ومل ِٕ  مْٗ  ِٕٔ ومل  رب  ٍْ وعملٖٔٛ بمل٥بتضملوٛ الّ ختف٘  مفّمل ٌٕاٖمل ماط حضاٍٛ    

لذلك  وز  بضْ لا٘ ٖإُ دا ن مز ْ ؽغطٚ لاا٘ ٥ ٖضاتىز وت ٌغاز   ااملرٓ وت الغاملً      

ٔوٍم اصتىزارٓ وت ٌغز ؽٕتْ وت ال٥ٕٖٛ  ٔلا٘ ٖطى٠َ  قثز بعث إؾت  ثىملُ بتفملؽٗن وامل  

 وَ ٌشا  دا ن الب٦يت انتما٘.  زٝ بٍٗىمل 

 وز بأُ غتز ٕٓ  ٖٔزقبٕٓ قتم ٌملقٛ بغاط ٔباملٞ  ٔ ُ ٍٖفاٜ إؾت حٗاث ٥  ٌاٗط       رابعًا:

 لْ  ٔ ُ تٍخط الٍملقٛ الّ ٖزقبّمل  ٔ ُ ٥ ٖغٗعْ  حد. 

:ًٛ  عٕدٚ أب٘ ذز لمىدٍٖٛ ثاٌٗ

ُٲ صٗملصٛ الؾخملب٘  ب٘ حبر الغفملرٙ ٔاحدٚ صٕاٞ قملٌس وت با٦د الغاملً  ً وت ا   نتدٍٖاٛ   إ

قاا٦، حضاام الٌتااز  الااذٙ تعٗغااْ الز ٗااٛ  ٔحٍٗىاامل ٔ ااد  باإ حبر  تفملٔتاامل، بااؽت الٍااملظ;     

اقتؾملدٖمل،  ٔا تىمل ٗمل،  ٔقف ٔقفٛ اذتق فد البملبن  بٍٗىمل حملٔه  ثىملُ  ُ غتفف  ٍْ  

  ملصتقمل ْ وت دارٓ  دٚ  ٖملً  ٔ حضَ إلْٗ  ّٗمل. 

 ِإاٞٓ  ٔلاٗط ٔ اق وامل      ٔقملُ بعىمْ ِذا ٖز ٕ ٖٔأون وٍْ  ُ ٖبد  بداٖٛ  دٖادٚ ٔ اق  

مسعْ ٔتعمىْ وَ قتملب اهلل ٔصٍٛ رصٕلْ. ٔلاَ ِذا مل عتدث  بضبم عخؾٗتْ انت٤وٍٛ 

 . (1)بملهلل تعملؾت   تردد الٍشا  بٍّٗىمل ٔبد  الؾزا  وَ  دٖد

                                                            

وَ فىَ الضٗملصملت الّ اتبعّمل  ثىملُ فد  ب٘ حبر الغفملرٙ وت ستملٔلٛ وٍْ لتنمٗن ـتملصْ وم الز ٗٛ وَ  (1)

ْ ٖدرك اٌْ ر ن مط  ملدٙ  ستدث  قٕوْ إٌْ حذر الز ٗٛ  ُ ظتمضٕا بنزبْ   ٔ حتٜ الا٦ً وعْ  ٧ٌ

 طٗم بمٗغ   نْٗ  حمل ٍت لمدصتٕر ا٫ص٦و٘  مط قملٌم ؿتمل ٖزآ وَ صٗملصملت ا تىمل ٗٛ بملنتدٍٖٛ ومللٗٛ 

جتملٓ الز ٗٛ  سٖملدٚ  مٜ عرمل تْ الّ آلس  مْٗ  ُ ٥ تأ ذٓ وت اهلل لٕوٛ ٥ٟي  لذلك قملُ  ثىملُ غتغٜ 
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ٔهتمل حبقز  ُ  بمل حبر قملُ ٖترٕه وت انتدٍٖٛ بعد  ٕدتْ إلّٗمل   از ٝ تماك انتباملٌ٘ الفخىاٛ     

ُٲ اوتدادِمل ٖؾن لمعملؽىٛ  ٖضااٍّمل ِا٥٤ٞ   الّ اصتخد ّمل ا٧مٍٗمل ٞ وَ دٔر ٔقؾٕر  ٔ 

ا٧مٍٗملٞ بٍٗىمل بع   ِن انتدٍٖٛ ٥ سالٕا  نزاٞ  لذلك قملٌس حٗملتّي ادتدٖدٚ وٕفم ٌندٓ 

ُٲ انتبملٌ٘ ادتىٗمٛ لنؾإر ا٧مٍٗاملٞ قاد بمغاس إؾت وااملُ )صامم(        (1)الضدٖد. ٔ ٍدومل حتنق  

مله لْ  ّٗمل إُ حبلك صٗإُ إٖاذاٌمل، بمل ت٦ اك     حٍٗىمل ققفشت إؾت حباقزتْ ٌبٕٚ الزصٕه

وم النًٕ  ٔإٌاملرٓ  مّٗي فتىت حٗملتّي ادتدٖدٚ   أ ذ وت الطٕا  بملنتدٍٖٛ  ستذرا، قمل٦ٟ،: 

 . (2))بغٲز  ِن انتدٍٖٛ بغملرٚ ععٕاٞ ٔحزب وذقملر(

ٔقزر الز ن  ُ ٖازر بذه الٍؾذ لعثىملُ  ٔوت رٔاٖٛ  ُ  ثىملُ قمله: ٥  ٌعي اهلل بك 

 باد اهلل   امل  ت     ٍٗدب   نمله  بٕ حبر:  ٌامل  ٍادب  ٔمساملٌ٘ رصإه اهلل      ٍٗمل ٖمل

الذٙ مسملٌ٘ بْ  مٜ امس٘.  نمله لاْ  ثىاملُ:  ٌاس الاذٙ تاش ي  ٌامل        اصي رصٕه اهلل

ٌنٕه: ٖد اهلل وغمٕلٛ  ٔإُ اهلل  نط ٔضتَ  مٍٗملٞ   نمله  بٕ حبر: لٕ قٍتي ٥ تنٕلإُ ِاذا   

   ٖنٕه: عّد  ٌ٘ مسعس رصٕه اهلل٧ٌفنتي ومله اهلل  مٜ  بملدٓ  ٔلا  

،د ٦ ْ ٓ  ٥ٕ،  ٔدٍٖ ـ  ٦ ؽت ر ٦،   عمٕا ومله اهلل د٥ٔ،  ٔ بملد ٘ العمل ٕ  ب  .(3)إحبا بمغ بٍ

 خؽت مسم  ثىملُ ق٦ً  ب٘ حبر الذٙ  ْٗ د٥ٟن  مٜ ٔ ٕد ب  العملـ وت ِاذٓ انتادٚ    

                                                                                                                                                       

:  ي إُ  ثىملُ حٌتز  مٜ الٍملظ  ُ ٖنمل دٔا  بمل حبر   ٔ ٔ ٕدٓ بملنتدٌٗٛ  ٔهتمل حبقزٓ الٕاقدٙ  قمله

ٖٔامىٕٓ.  ىاث قذلك  ٖملومل،   ي  تٜ بْ  ٕقف بؽت ٖدْٖ   نمله  بٕ حبر: ٔعتك ٖمل  ثىملُ   ومل ر ٖس 

  ٔر ٖس  بمل باز ٔ ىز  ِن ِدٖك قّدّٖي   ومل إٌك لتبطػ ب٘ بطػ  بملر. ٌٍٖتز  ابَ رصٕه اهلل 

 . 8/260عز  الٍّ :اب٘ اذتدٖد  

 . 13/288 بن بملنتدٍٖٛ. ٌٍٖتز  ابَ  ب٘ اذتدٖد  عز  الٍّ :  (1)

 .4/31. عدٖدٚ حبات  ِٕاه. ٌٍٖتز الطربٙ  تملرٖخ:3/16ابَ ا٧ ط  الاملون:  (2)

 .259/ 8ابَ  ب٘ اذتدٖد  عز  الٍّ :(3)
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ه  ثىملُ: ٖٔمك ٖمل  بامل   نمله  ثىملُ نتَ حقز: "  مسعتىِٕمل وَ رصٕه اهلل؟ قمللٕا: ٥  قمل

حبر   تاذب  مٜ رصٕه اهلل   نمله  بٕ حبر نتَ حقز:  ومل تدرُٔ  ٌا٘ ؽادقس  قامللٕا  ٥    

ٔاهلل ومل ٌدرٙ   نمله  ثىملُ: اد إا لا٘  مٗامل،   مىامل  املٞ قامله  ثىاملُ ٧با٘ حبر:  قؾاؿ          

        ٘  مسعاس ِاذا واَ     : مْٗ حادٖثك وت با   با٘ العاملـ   أ املدٓ   نامله  ثىاملُ لعما

ه: ٥  ٔقااد ؽااد   باإ حبر.  ناامله قٗااف  ز ااس ؽاادقْ؟ قاامله: ٧ٌاا٘    قااملرصاإه اهلل

ٖنٕه: " ومل  ًتمس ارتقزاٞ  ٥ٔ  قمس الغرباٞ وَ حبٙ هلرٛ  ؽد   مسعس رصٕه اهلل

 .(1)وَ  ب٘ حبر".  نمله وَ حقز:  ومل ِذا  ضىعٍملٓ قمٍمل وَ رصٕه اهلل

ُٲ  ثىملُ حملٔه  ُ ٌٖتّز ٧ٌؾملرٓ انتنزبؽت إلْٗ  ٔبغاّملدٚ ا٫واملً    ٔالٍؿ  ْٗ  وٕر وٍّمل:  

.  ُ  بمل حبر الغفملرٙ قذٲاب  ِٔي بدٔرِي ٍٖنمُٕ ومل دار وَ حادٖث وت زتمضاْ إؾت    م٘

بنٗٛ الز ٗٛ وت ستملٔلٛ وٍْ لتنمٗن وٍشلتْ  ٍد  ِن انتدٍٖٛ  ٥ٔصٗىمل إٌْ حملٔه تنمٗن عاأُ با    

م دقٗناامل، ٔراٟعاامل، وت حنااْ بأٌااْ مل ٖضااى العااملـ  بٍااملٞ  ىٕوتااْ   اااملُ قاا٦ً ا٫وااملً  ماا٘

ٔؽاافْ    لااَ لااٗط  بإ حبر الغفاملرٙ قاذٲابمل، ٧ُ رصإه اهلل     اذتادٖث واَ رصإه اهلل   

 .قد مسم قن  حملدٖث الزصٕه بؾملد  المّرٛ  ٔلٗط بمللقزٔرٚ  ُ ٖإُ ا٫وملً

ٔحٍٗىمل ٔ د  ثىملُ  ُ  بمل حبر قاد  املد إؾت  ّادٓ النادٖي  ٔ ٌاْ قاد  ؽابذ قتاملرظ وت         

وملرصْ وت الغملً وَ ا٫ املرٚ ٔالتخازٖ    اتذ وعاْ     انتدٍٖٛ ومل قملُ قتملرصْ  ّٗمل قدقتمل،  ٔومل 

 اذتدٖث  َ ومل  حد ْ بمللغملً  ٔقمله لْ:

 .(2))ٖمل  بمل حبر ومل ٧ِن الغملً ٖغإُ حبرب لضملٌك؟(

                                                            

 .259/ 8ابَ  ب٘ اذتدٖد  عز  الٍّ :( 1)

 .3/17ابَ ا٧ ط  الاملون:  (2)
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 ٔ ٍدومل   ربٓ  بٕ حبر بدٔا عْ إؾت وٕقفْ ِذا قمله  ثىملُ: 

٘ٲ ٔ ُ  د ٕ الز ٗٛ إؾت ا٥ تّملد ٔا٥قتؾملد ٔو ٘ٵ  ُ  قق٘ ومل  م مل  ما٘  )ٖمل  بمل حبر   م

 . (1) ُ   ربِي  مٜ الشِد(

ٔلاَ  بمل حبر مل ٖزم بنٕه  ثىملُ ِذا   مي ٖاَ ا٧وز وت ٌٌتزٓ  وز سِاد ٥ ٖضاتطٗم   

ارتمٗفٛ  ُ ظترب الٍاملظ  مٗاْ  ٔإفتامل قاملُ  واز  مٍٗاملٞ ٖاشدادُٔ مٍاٜ ٔ نازاٞ ٖاشداد  نازِي            

وناادار  بضاابم أل٠ااك ا٥مٍٗااملٞ  ٔ وااز حناإ  هلاا٥٤ٞ الفناازاٞ وت  واإاه ا٧مٍٗااملٞ تتعاادٝ

 الشقملٚ   نمله لعثىملُ:

)إٌ   رٝ  ٥ تزفٕا وَ ا٧مٍٗملٞ حتٜ ٖبذلٕا انتعزٔ  ٔعتضٍٕا إؾت ادتطاُ ٔا٥ ٕاُ 

 .  (2)ٖٔؾمٕا النزبملت(

ٔوت ِذا المنملٞ بؽت  ب٘ حبر ٔ ثىملُ  تشاوَ  ُ  حقزت إؾت ا٧ ط  قٗملظ الٍنٕد الّ 

   ٙ  ٌتٗىاٛ بمغاس واَ الاثازٚ       ٔقملٌاس  (3)  ذت وَ تزقٛ  بد الزلتَ باَ  إ  الشِاز

حدا،  عمّمل حترام الز٣ٖاٛ باؽت  ثىاملُ ٔ مضاملْٟ. ٔدار اذتادٖث حإه ِاذٓ الثازٔٚ الاّ           

كتعّمل ابَ  ٕ   ٔوادٝ تطاملبق صامٕقْ ِاذا وام الضامٕك الٍىإحب ٘ لؾاخملبٛ رصإه          

إؾت ؽاف الاد مل   اَ  باد الازلتَ باَ        (4)  ٔاضتملس  ثىملُ  ٔوعْ قعم ا٧حباملر اهلل

                                                            

 .3/17ون: ابَ ا٧ ط  الامل (1)

 .3/17ابَ ا٧ ط  الاملون:  (2)

 بد الزلتَ بَ  ٕ  بَ  بد  ٕ  بَ  بد اذتملرث بَ سِزٚ بَ ق٦ب   وْ ؽفٗٛ بٍس  بد وٍمل  بَ  (3)

سِزٚ بَ ق٦ب ٖٔنمله  وْ الغفملٞ بٍس  ٕ  بَ  بد اذتملرث بَ سِزٚ  ٖاٍٜ  بمل ستىد  وملت بملنتدٍٖٛ 

 .45فٛ بَ  ٗمليت  ً(. ٌٍٖتز  العؾفزٙ  ببنملت  م652ِٗا/ 32)

ٔمل ٖزٓ قملُ اص٦وْ وت  قعم بَ وملٌم ِٕٔ قعم ا٧حبملر  ٖاٍٜ  بمل إصخمل    درك  ّد الزصٕه  (4)
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 . (1)قٛ الشقملٚ  )ٔوَ  دٝ الفزٖقٛ  ند ققٜ ومل  مْٗ( ٕ   ٧ٌْ قملُ ٤ٖدٙ  زٖ

ا  م  بٕ حبر  مٜ وٕقفّي ِذا  ٔ ٍدومل  وَ قعم ا٧حبملر  مٜ قٕه  ثىملُ: )إُ 

 اهلل قد   طٜ ٥بَ  ٕ   ط الدٌٗمل ٔا٩ زٚ   نمله قعم:

ؽدقس ٖمل  وط انت٤وٍؽت  مقم  بٕ حبر  ٔحتملوان  ماٜ آ٥واْ  ٔر ام  ؾاملٓ  قازب       

 حبملر  ٔقمله: لْ:بّمل ر ظ قعم ا٧

  تنٕه لز ن وملت ٔتزك ِاذا انتامله: إُ اهلل   طاملٓ    (2)ٖمل بَ الّٕٗدٙ ومل  ٌس ٔومل ٍِّمل

  ٖنٕه: وامل ٖضازٌ٘    ط الدٌٗمل ٔا٩ زٚ؟ ٔتنطم  مٜ اهلل بذلك ٔ ٌمل مسعس الزصٕه

؟  غقم  ثىملُ واَ  با٘ حبر  ٔاص فاٜ  املبز قعام      (3) ُ  وٕت ٔ د  ومل ٖشُ قطابمل(

التٍملسه لْ  َ فزب  ب٘ حبر لْ   فعن.  ي بمم  مملفبمل،  واَ  با٘   ا٧حبملر ٔبمم وٍْ 

 .(4)حبر  ُ ٖغملدر انتدٍٖٛ  قمل٦ٟ لْ: )ٔاِر    ٔ ّك

  نمله  بٕ حبر:  صط إؾت واٛ؟

                                                                                                                                                       

 ٦ ٛ  ىز بَ ارتطملب  رٔٝ  بٕ إدرٖط ارت٥ٌٕ٘  َ  ب٘ وضمي اذتمم وعمي قعم ارتط ٔقملُ ٖمٕوْ 

ل٘  َٖ تأ ذ ٖمل قعم قمس قمله قعم  ز س حتٜ  تٗس حبا قزٌملت  نمله    مٜ إبطملْٟ  َ رصٕه اهلل

 نمله ٔاهلل ل٠َ قملُ ٌبٗمل، اٌْ ا٩ُ لتخس ال اب   خز س  لحبا  ٌمل بزاقم  نمس ومل    رٖد ِذا الزصٕه

ارترب؟  نمله وملت ستىد ٔارتدت العزب ٔحبقز اذتدٖث   ز ْ ابَ وٍدٓ ٔ بٕ ٌعٗي. ٌٍٖتز. ابَ ا٧ ط  اصد 

 .4/247الغملبٛ: 

 .٧3/17 ط  الاملون: ; ابَ ا4/31الطربٙ  تملرٖخ:  (1)

 .3/17ابَ ا٧ ط  الاملون:  (2)

 . 2/358انتضعٕدٙ  وزٔج الذِم: (3)

 . 2/358انتضعٕدٙ  وزٔج الذِم: (4)
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 قمله: ٥ ٔاهلل.

 قمله:  تىٍع  وَ بٗس رب٘   بدٓ  ْٗ حتٜ  وٕت؟ قمله:  ٙ ٔاهلل.

 قمله:  لؾت الغملً؟

 قمله: ٥ ٔاهلل.

 قمله: البؾزٚ؟

 ه: ٥ ٔاهلل   مل   مط ِذٓ البمداُ.قمل

قمله: ٥ ٔاهلل ومل   تملر مط وامل حبقازت لاك  ٔلإ تازقت  وت دار ِرزتا٘ )انتدٍٖاٛ( وامل         

  ردت ع٠ٗمل، وَ البمداُ   ضطٌ٘ حٗث ع٠س وَ البمداُ.

  نمله:  لٌ٘ وضطك إؾت الزبذٚ.

 قد   ربٌ٘ بان ومل  ٌمل ٥  ؟ قمله: اهلل  قرب  ؽد  رصٕه اهلل

 ملُ: ٔومل قمله لك؟قمله  ثى

قمله:   ربٌ٘ بأٌ٘  وٍم  َ واٛ ٔانتدٍٖٛ ٔ وإت بمللزباذٚ  ٖٔتإؾت وإارات٘ ٌفاز هتاَ       

 . (1)ٖزدُٔ وَ العزا  ضتٕ اذترملس(

انت٦حٍت  مٜ تضمضن ا٧حداث التملرغتٗاٛ الاّ  ازت باؽت  با٘ حبر ٔ ثىاملُ وت انتدٍٖاٛ        

 مللثامل،   ٌّامل قماّمل حتاا٘  ُ  بامل        ٥ٔ،  ٔوت الغملً وم وعملٖٔٛ  ملٌٗمل،   ي وزٚ   زٝ وت انتدٍٖٛ

                                                            

 . 3/55ابَ  ب٘ اذتدٖد  عز  الٍّ : ;2/358انتضعٕدٙ  وزٔج الذِم: (1)
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حبر قملُ ظترب ٔ حٗملٌمل بمللنٕٚ النملِزٚ  مٜ وغملدرٚ انتاملُ الذٙ قتملرظ  ْٗ انتٕ ٌتاٛ ٔا٥ املرٚ   

 ٔالتخزٖ  ٧ٌْ ٥ ٖضتطٗم ا٥صتض٦ً لمضٗملصٛ ارتملب٠ٛ لمخمٗفٛ ٔا ٕاٌْ. 

  ي إُ عخؾٗٛ  ب٘ حبر الٍقمللٗٛ لٗضس بمللّ تٍضخم وَ بؽت الٍملظ إؾت وااملُ وٍعاشه  

وت الؾخزاٞ  حتٜ ٔلٕ قملُ ِاذا ا٥ٌضاخملب تعابطا،  اَ ا٥حتراملج ٔالغقام ٔالاز          

لٍىىت اذتٗملٚ الذٙ   ذ ٖضٕد وت حبلك اذتاؽت.  مناد قاملُ الز ان ٔلٕ امل، جبىاملِط الفنازاٞ         

قىمل ٔلعس بْ ِذٓ ادتىملِط.  ق٦ٴ  َ إُ قزٖٛ الزبذٚ وعشٔلٛ  َ بنٗٛ قزٝ انتدٍٖاٛ  ٔمل  

تٜ لز ن ساِد وثن  ب٘ حبر  ٔرؿتمل   قملُ غتغاٜ  ماٜ ٌفضاْ واَ     تاَ اذتٗملٚ بّمل وزمٕبٛ ح

العٗػ وت الزبذٚ  ُ ٖزتد  )بفعن ب٠ٗتّمل( بضبم التطٕر الذٙ  ذتنْ ا٫ص٦ً بعنإه الٍاملظ   

ٔحٗملتّي   املُ ٖ دد  مٜ انتدٍٖٛ حتٜ ٌٖتن  مٜ ؽمٛ  قملرتّمل. ٔ ارب اباَ ا٧ اط  اَ     

 . (1)ٍٛ شتمل ٛ  ُ ٖعٕد   زابٗمل(ِذا انتٕقف بنٕلْ: )ٔقملُ  بٕ حبر ٖتعملِد انتدٖ

 الض٤اه ِٕ: نتملحبا رد  بٕ حبر الغفملرٙ  مٜ قعم ا٧حبملر الّٕٗدٙ؟

إُ  بمل حبر قملُ ٖعز   ُ قعم ا٧حبملر ٖزٖد بفتملٔآ ِاذٓ التشلاف لعثىاملُ  ٔاذتؾإه      

 مٜ انتاملٌٛ الز ٗعٛ لدْٖ ا٧وز الذٙ ٖعطْٗ الندرٚ  مٜ ـتزٖز  وٕر قاد تاإُ  ماٜ در اٛ     

 ٚ  مٜ الدَٖ ادتدٖد ٔ ِمْ ٥صٗىمل ٔ ُ  ذٔرٓ حبات  ؽٕه ّٖٕدٖٛ. وَ ارتطٕر

ٔرؿتمل قملُ ابٕ حبر ٖعمي  ُ  ثىملُ قملُ ٖضعٜ ل٦صتغٍملٞ باعام ا٧حباملر  اَ قاثط هتاَ      

مل ٖاااَ ٖضااعد بااأُ عتتااملج إلااّٗي   اااملُ ٖطماام وٍااْ الفتاإٝ  ستاامل٥ٔ،  ُ ٖقااعْ وت ونااملً 

ٗفاٛ انتضامىؽت الفتإٝ واَ قعام       مى٘ ر ٗام مل ٖااَ  ِا٦، لاْ  ٧ٌاْ ٖعماي  ُ بمام  م       

صاإ  ٖااد م الاااثطَٖ ٧ ااذ قاان انتضااملٟن الفنّٗااٛ  ٍااْ; مثّاامل ٔمسٍّٗاامل  ِٔااذا ٖعطٗااْ   

                                                            

 .3/17الاملون وت التملرٖخ:  (1)
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الفزؽٛ ٧ُ ٖدظ وت ِذا الدَٖ وَ إصزاٟٗمٗملتْ ومل ٖغملٞ. لذا قملُ ٧باد ٧با٘ حبر واَ قضاز     

 ِٗبتْ  وملً الٍملظ  ٔٔفم ا٧وٕر وت ٌؾملبّمل. 

ّاتي بّاذا انتنادار بز ان قاملُ واَ  مىاملٞ  ِان         سٖملدٚ  مٜ  ُ  ثىملُ قملُ  مٗاْ  ُ ٥ ٖ 

الاتااملب  ٔإصاا٦وْ حاادٖث وت سوااَ  ىااز  ٔ انتفاازٔم وٍااْ  ُ ٖااإُ وت ونااملً رصاإه     

  ِٕٔ انتعمي لمٍملظ  ٔالعململ بأوٕر الدَٖ  ٔالذٙ ٖضاألْ الٍاملظ  اَ ا٧حااملً      اهلل

قعبامل،   ٔ َ اذت٦ه ٔاذتزاً.  لحبا ر ٝ الٍملظ  ٌْ ظتّمّمل  ٖٔتعمىّمل وَ قعم   ضطُٔ  ُ

  مي  ِان ا٧رم ٔالضاىملٞ  ٔصاٗتخذٌْٔ وز عامل، هلاي  ٔقّفامل، ٔوا٦حبا، وت  وإر دٖاٍّي          

ٔدٌٗااملِي. ِٔااذا تغزٖااز بمللٍااملظ  ِٔاإ  وااز وت مملٖااٛ ارتطاإرٚ. ٔقااد  درك  باإ حبر حبلااك   

  تؾدٝ لْ. 

ٔالض٤اه ِٕ نتملحبا ٔؽف  بٕ حبر الغفملرٙ قعم بملبَ الّٕٗدٖتؽت  ل٬ ملباٛ ٌنإه  ٥ٔ،:   

ؾفْ بأٌاْ اباَ الّٗإدٖؽت  لاٗفّي الٍاملظ  ُ ِاذا الز ان لاٗط لاْ قادً وت ِاذا            إُ  بمل حبر ٖ

الدَٖ  ٔمل ٖااَ واَ الؾاخملبٛ ا٧ٔاٟان  ٔ ٌاْ حادٖث العّاد باْ   ىاَ  ٖاَ ٖأتٗاْ  ماي             

  ٔقذلك  مي قتاملب اهلل؟ لاذلك ا٧ ادر بعثىاملُ  ُ ٖمراأ إؾت الؾاخملبٛ        رصٕه اهلل

   ّي  ٔؾت بمللفتٗامل  وم رصٕه اهلل وَ حٕلْ  الذَٖ قملٌٕا قز ٔا  ٔمسعٕا  ٔ ملعٕا 

 وٍْ. 

 ي إحبا قملُ  مٗفٛ انتضمىؽت ٥ ٖعز  وثن ِاذا اذتااي البادّٖ٘  ٥ٔ ظتاد وت الؾاخملبٛ      

 اَ   ا٧ ٗملر وَ ٖعز ْ   عمٜ ا٫ص٦ً الض٦ً  ٔ َٖ قملُ بملب ودٍٖٛ  مي رصٕه اهلل 

ىامل ظتّماْ  قىامل قاملُ      ثىملُ   مل ٖاَ ٌملؽزا، نتمل صبنْ وَ ارتمفملٞ  ٔنتملحبا  حبُ ٥ ٖضاألْ   

وت  وٕر قملُ ٖعرش  ٍّامل. ٥ٔ صتاد وامل     ٖضألْ  ص٦ ْ. بن قملُ  ثىملُ ٌفضْ ٖز م إلْٗ

ِٕ صبم قزب قعم وَ  ؽخملب  ثىملُ  بٍٗىمل  ؽبذ  بٕ حبر وَ الغزباملٞ  ٍاْ  إؾت حاد    
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 ٌْ ؽملر ٖضتخق العنٕبٛ بمللٍف٘ ٔالتغزٖام  جملازد  ٌاْ  راد ٌّا٘ قعام  اَ انتٍااز   ّان         

 حبملر الّٕٗدٙ  حم إؾت  ثىملُ وَ  ب٘ حبر الذٙ تغتمل  إلْٗ ادتٍٛ؟!  ؽبذ قعم ا٧

ٔلاَ نتملحبا ص٠ن  ثىملُ بملذتاي بمل٥ق ام واَ بٗاس وامله انتضامىؽت  ل٬ ملباٛ:  ٥ٔ،       

ٌنٕه: إحبا  ملس لعثىملُ  ُ ٖتؾز  وت بٗس انتمله بمل٥ق ام  لٗؾز ْ  ٗىمل ٍٖٕبْ وَ  وٕرٓ 

مل ملت ارتملؽاٛ واَ انتضامىؽت  ُ ٖن فإا واَ      ارتملؽٛ   مىملحبا ٥ ظتٕس لاثط وَ حبٔٙ اذت

بٗااس انتاامله ٧ اان  واإرِي الغخؾااٗٛ؟ حتااس قمل اادٚ )٥  ااز  بااؽت  زباا٘ ٔ  رىاا٘ إ٥    

    لُ مطٓ وَ  ملوٛ الٍملظ قملٌٕا  حٕج وٍْ ل٦ق ام وَ بٗس انتمله.(1)بمللتنٕٝ(

 ااي إٌااْ مل ٖاااَ  مل ااٛ إؾت ا٥قاا ام   ّاإ قتمااك وااَ ا٧واإاه الاااثطٚ  ٔهتاامل بٍٗااْ     

نتضعٕدٙ  قمله: حبقز  بد اهلل بَ  تبٛ: ) ُ  ثىملُ ًٖٕ قتن قملُ لْ  ٍد  ملسٌْ وَ انتامله  ا

متضُٕ ٔو٠ٛ  لاف دٍٖاملر  ٔ لاف  لاف درِاي  ٔقٗىاٛ فاٗمل ْ بإادٙ النازٝ ٔحاٍؽت            

 .(2)ٔمطِىمل و٠ٛ  لف دٍٖملر  ٔ مف  ٦ٗ،  ٔإب٦ قثطٚ،(

بٗاس انتامله  ٔالاذٙ     لحبا  بس ِذا بٗس ومللْ ارتملـ  ِن اراد  تذ باملب   دٖاد  ماٜ    

صٕ  تإُ ٌتملٟرْ مط وعزٔ ٛ.  ق٦،  َ  ُ  بمل حبر قدً دل٦ٗ، حضاٗمل،  ماٜ  ّان قعام     

ا٧حبملر بآٖٛ إٖتملٞ انتمله  ماٜ حباْ حبٔٙ النزباٜ ٔالٗتاملوٜ ٔانتضاملقؽت ٔ  باس  ّماْ باتاملب         

اهلل   ىمل وعٍٜ  ٕدٚ  ثىملُ لض٤الْ؟ ٔومل وعٍٜ تؾادْٖ ل٬ ملباٛ  بعاد  ُ ٥وضاس  ؾامل      

 درٓ ٔ ضدٓ؟ ب٘ حبر ؽ

ٔالض٤اه ِان صٮاِّٗز  بإ حبر الغفاملرٙ  ً ٌفا٘ بامللنٕٚ؟ ا تماف انت٤ر إُ وت ِاذا ا٧واز           

                                                            

 .81( الإراٌ٘  انتًٕتف الدٔل٘ نتّملكتٛ الغٗعٛ: 1)

 .2/359وزٔج الذِم:  (2)
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 ىٍّي وَ قمله إٌْ  ا تملر الٍف٘  بد٥لٛ رٔاٖٛ ٌنمس  َ لتٗاد باَ ِا٦ه   اَ  باد اهلل      

  )قمللس  ً حبر: ٔاهلل ومل صط  ثىملُ  بمل حبر تع  إؾت الزبذٚ  ٔلاَ رصإه  (1)بَ الؾملوس

 .(2)ْ: إحبا بمغ البٍملٞ صمعمل،  مل زج وٍّمل(قمله ل اهلل

  ٔمط دقٗق ومل ٌنن  ّٗمل  ٧ُ قا٦ً الزصإه   (3)ِٔذٓ الزٔاٖٛ إ ك وف ٝ  مٜ  ً حبر

 ْٗ قزاَٟ  مٜ ٔ ٕد  وز الٍف٘ بمل٥ بملر ٔلٗط ا٥ تٗملر نتمل صٕ  ٌٕفخْ واَ    ستىد

 ا٩راٞ وت الزٔاٖٛ ا٩تٗٛ.

ر الغفاملرٙ  ٔبمام وٍاْ وت باملد٢ ا٧واز  ُ      إحب تذقز  ٌْ حٍٗىمل  راد  ثىاملُ ٌفا٘  با٘ حب   

غتتملر بمدا، لٍٗفْٗ إلّٗمل ا تملر  بٕ حبر انتدُ ا٫ص٦وٗٛ انتعزٔ ٛ إ٥  ُ  ثىاملُ مل ٖازم٭ ٧با٘    

حبر الزحٗن إؾت انتدٍٖٛ انتٍٕرٚ  ٥ٔ الغملً  ٥ٔ العزا   ٥ٔ وؾز بن   ربٓ  مٜ الاذِملب  

 ) نمله: ا زج  ٍمل وَ ب٦دٌمل.إؾت الزب٭ذٚ وزمىمل،.  ذقز ابَ  ب٘ اذتدٖد  رٔاٖٛ: 

٘ٲ  ٕارك   لؾت  َٖ   زج؟   نمله  بٕ حبر: ومل  بغ  إل

 قمله: حٗث ع٠س.

 قمله:  أ زج إؾت الغملً  رم ادتّملد؟

 قمله: إفتمل  مبتك وَ الغملً نتمل قد   ضدتّمل   أردك إلّٗمل!

                                                            

 بد اهلل بَ الؾملوس  الغفملرٙ  ابَ   ٘  ب٘ حبر  ٖزٔٙ  َ  ب٘ حبر  رٔٝ  ٍْ:  بٕ  ىزاُ ادتٌٕ٘   (1)

 .30/ 5ٔلتٗد بَ ٦ِه  دادٓ وت  ِن البؾزٖؽت. ٌٍٖتز  ابَ حبملُ  الثنملت: 

 . 6/401البّٗن٘  د٥ٟن الٍبٕٚ:  (2)

 .8/333ا٧وؽت  الغدٖز:  (3)
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 قمله:   أ زج إؾت العزا ؟

 قمله: ٥.

 قمله: ٔمل؟

 ٟىٛ.قمله: تندً  مٜ قًٕ  ِن عبْ ٔبعَ وت ا٧

 قمله:   أ زج إؾت وؾز؟

 قمله: ٥.

 قمله:  لؾت  َٖ   زج؟

 قمله: حٗث ع٠س.

 قمله  بٕ حبر:  ّٕ إحبُ التعزب بعد اهلرزٚ     زج إؾت صتد؟

 نمله  ثىملُ: الغز  ا٧بعد  قؾٜ  أقؾٜ  إوا   ماٜ ٔ ّاك ِاذا  ٥ٔ تعادُٔ      

 .(1)الزبذٚ.  خزج إلّٗمل(

 ِذٓ الزٔاٖٛ ِ٘ الؾخٗخٛ ٔالدقٗنٛ ٧صبملب وٍّمل:

ِٕ  ُ  بمل حبر بمم الٍف٘ إؾت  وؾملر إص٦وٗٛ قبطٚ ٔوعزٔ اٛ ٔهلامل بامل  وت الادَٖ      أواًل: 

ادتدٖد  ٔبزمبتْ وثن وؾز ٔالعزا   لاَ  ثىملُ ر   حبلك ٧صبملب  ملؽٛ وت ٌفضاْ   

 مذلك بمم  ُ غتتملر وٕفعمل، بعٗادا، بان ا٧بعاد  ا٧بعاد  ٔواَ  اي  ناد حادد لاْ وااملُ           

                                                            

 .8/260; 3/57عز  الٍّ :  ب٘ اذتدٖد  ابَ  (1)
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 الزبذٚ   طا،.

٘ٶ ِإحبا قٗن لاْ: ٖامل    ُ ا ثانيًا: ِ٭ػٵ لْ. ٔالع٭ز٭ب ٘ٶ   ِز ٭ بذلك ٔ ٧  ٯزاب٘ إحبا قٗن لْ: ٖمل  ٭ز٭ب

٘ٶ م قٳم٭ لْ.  غخؾاٗٛ  با٘ الغفاملرٙ واَ الؾاخملبٛ ا٧ٔاٟان الاذَٖ تزقإا البملدٖاٛ     ٯزاب

ُ٭. ٔعخؾٗٛ  ب٘ حبر مل حتم مساٛ ا٧ زابا٘   ٙ ٖنامله: تعازٲب الز ان:       َ٭ انُتدٮ ٕٯب  ٔاصٯت٭

مل بعد  ُ قملُ  زبٗمل،. ٔقاملُ واَ ر ام بعاد اهلرازٚ إؾت وٕفاعْ واَ ماط  اذرؽملر   زابٗ

  ٧ٌْ قملُ ٖٲعدٲ وَ الابملٟز وت ٌٌتزِي. (1)ٖعدٌْٔ قملنتزتد

ِٔذا تؾزٖذ ٔافذ  ُ التعزب لٗط زتزد صاٍٜ البملدٖٛ صٕاٞ  قملً  ّٗامل انتغازقُٕ  ً 

 قتااَ وعاْ وعز اٛ    الافملر  ٔ ٥  ٔإفتمل حنٗنٛ انتٕفٕ  ِٕ الضااٍٜ حٗاث ٖنان الادَٖ ٥ٔ    

ا٧حاملً ٔإًتّملر ععملٟزٓ  ِٔذا ممللبمل، ومل ٖإُ وت ب٦د الافز ٔالغزك. ِٔاذا دلٗان  ماٜ    

  دً رفمل  بٕ حبر بنزار  ثىملُ بنزار  ثىملُ بٍفٗٛ إؾت الزبذٚ.

 قٕه المَّْ  ش ٔ ن: ثالثًا:

َْنا ٍَنَّا، قُْو مل ذرٍْنٌا، ًىنِ قٌىٌا َأْسَي .(2)قاىد اأَلعشاُب آ

ٛ  ب ى٭عامل، وت الؾٵاد٭قملت     ٞ قًٕ وَ ب٭ٕادٙ الع٭ز٭ب ق دٳوٮٕا  مٜ الزصٕه  ٤ّٮ٥ وت انتدٍٖ

ٛ، وت ا٫ص٦ً   ضىملِي المَّْ تعملؾت ا٧  ٯزاب٭  ٔوثمّي الذَٖ حبقزِي المَّاْ وت صإرٚ    ٥ ر٭م ب٭

 التٕبٛ   نمله  ش وَ قمله:

ًِّفاقا .(1)اأَلْعشاُب أَفّذ مفشاً ً

. 2/202ابَ ا٧ ط  الٍّملٖٛ وت مزٖم اذتدٖث:  (1)

 .14اذترزات: (2)
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ٓ بٕ ٕد بع  الؾخملبٛ وت انتدٍٖٛ )حبقز الثنف٘ وت تملرغتْ  ُ إُ قضي  ثىملُ فد رابعًا:

  بمل حبر  ت٘ بؽت ٖدٙ  ثىملُ   نمله:

:ٖمل قذاب   نمله  م٘ 

ومل ِٕ باذاب. 

:قمله: بمٜ ٔاهلل إٌْ لاذاب  قمله  م٘ 

ومل ِٕ باذاب . 

:قمله  ثىملُ: ال اب وت  ٗك ٖمل  م٘  قمله  م٘ 

ُبن ال اب وت  ٗك ٖمل  ثىمل. 

ٖنٕه: : مسعس رصٕه اهلل٘ قمله  م

ومل  ًتمس ارتقزاٞ ٥ٔ  قمس الغرباٞ  مٜ حبٙ هلرٛ  ؽد  وَ  ب٘ حبر. 

 قمله:  ومل ٔاهلل  مٜ حبلك ٧صٗٲزٌٲْ  قمله  بٕ حبر:

 واامل ٔاهلل لنااد حااد    مٗماا٘  مٗااْ الؾاا٦ٚ ٔالضاا٦ً:  ٌاااي ختز اإٌ٘ وااَ  شٖاازٚ     

 . (2)العزب(

ٖٔذقز  ُ ٌف٘  ثىاملُ لاْ قاملُ بضابم     ٔ مٜ الزمي وَ حبلك ٖأت٘  حد قتملب اذتدٖث 

 .97التٕبٛ: (1)

.265 بٕ ؽ٦  اذتمم  تنزٖم انتعملر :  (2)
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 ا٦ ٴ بضااٗىتٴ بٍٗااْ ٔبااؽت وعملٖٔاٛ  ٔهتاامل حبقااز وت حبلااك  ااَ سٖاد بااَ ِٔاام قاامله: )واازرت    

 بمللزبذٚ  لحبا  ٌمل بأب٘ حبر رف٘ اهلل  ٍْ  نمس لْ ومل  ٌشلك وٍشلك ِذا؟ قمله:

ًَ    قٍس بمللغملً  مل تمفس  ٌامل ٔوعملٖٔاٛ وت    ًَاْىِفضَّرَح  َُ اىرزََّىَة  َّْنِنرُضً  َِ ََّيرا ِلرِ    ًَاىَّرِزّ ُّْنِفُقٌ َىرا 

قمله وعملٖٔٛ ٌشلس وت  ِن الاتملب  نمس ٌشلس  ٍٗمل ٔ اّٗي  ااملُ باٗ  ٔبٍٗاْ      (1)َسِثِْو اىيَّروِ 

وت حبلااك ٔقتاام إؾت  ثىااملُ رفاا٘ اهلل  ٍااْ ٖغااإٌ٘  اتاام إلاا٘  ثىااملُ  ُ اقاادً انتدٍٖااٛ  

  ندوتّمل   اثز  م٘ الٍملظ حتٜ قأٌّي مل ٖزٌٔ٘ قبن حبلاك  اذقزت حبلاك لعثىاملُ  نامله     

ل٘ إُ ع٠س تٍخٗس  اٍس قزٖبمل،  اذاك الاذٙ  ٌاشل  ِاذا انتٍاشه ٔلإ  وٲازٔا  ما٘ حبغاٗمل          

 .(2)لضىعس"

ومل حبقزٓ الٕاقدٙ  ند رٔٝ  ٖقمل،   َ ومللك بَ  ب٘ الز مله   َ وٕصٜ باَ   خامسًا:

وٗضاازٚ   ُ  باامل ا٧صاإد الااد٣ل٘  قاامله: " قٍااس  حاام لنااملٞ  باا٘ حبر ٧صااألْ  ااَ صاابم    

 نمااس لااْ:  ٥ ختربٌاا٘    ز ااس وااَ انتدٍٖااٛ بملٟعاامل،   ً      زٔ ااْ إؾت الزبااذٚ   ر٠تااْ   

  ز ااس قزِاامل؟  ناامله: قٍااس وت  غااز وااَ  غاإر انتضاامىؽت  مٍااٜ  ااٍّي   أ ز ااس إؾت   

انتدٍٖٛ   نمس: دار ِرزت٘ ٔ ؽخملب٘   أ ز س وَ انتدٍٖٛ إؾت ومل تزٝ.  اي قامله: بٍٗامل    

  قمله:  اٗف  ...  إحب وز ب٘  ٌمل حبات لٗمٛ ٌملٟي وت انتضرد  مٜ  ّد رصٕه اهلل

تؾٍم إحبا   ز ٕك وٍْ؟ قمس: إحبا،  ذتاق بمللغاملً   لٌّامل  رم وندصاٛ  ٔ رم ادتّاملد.      

قمله:  اٗف تؾٍم إحبا   ز س وٍّمل؟ قمس:  ر م إؾت انتضرد  قمله:  اٗاف تؾاٍم إحبا   

  ز ٕك وٍْ؟ قمس: آ ذ صٗف٘  أفازبّي باْ.  نامله:  ٥  دلاك  ماٜ  اط واَ حبلاك؟         

طٗم.  ضاىعس ٔ بعاس ٔ ٌامل  مسام ٔ بٗام  ٔاهلل      اٌضق وعّي حٗث صملقٕك  ٔتضىم ٔت

                                                            

 .34( التٕبٛ: 1)

 .111/ 2البخملرٙ  ؽخٗذ:   (2)
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 .(1)لٗمنؽت اهلل  ثىملُ ِٕٔ آ ي وت  ٍم"

بأٌْ بزٖد ا٧وٛ  إحب  ملٞ  َ  ب٘  ِٕٔ ٖتٕا ق وم ومل  ملٞ  مٜ لضملُ الزصٕه ستىد

قملُ إحبا  زج إؾت  ؽخملبْ قامله: ) إقتز حااٗي  واّ       انتثٍٜ انتمٗا٘   ُ رصٕه اهلل

   .(2)قتٕت ٔحدٓ ٔاهلل ٔحدٓ ٖافْٗ(ٔ ٍدب بزٖد  وّ ٖعٗػ ٔحدٓ ٔ

 ومل قٕلْ إُ  ثىملُ مل غتز ْ بن  اطٓ باؽت الااف  ىامل ٖنإه  ٔباؽت ارتازٔج         سادسًا:

 ىٍمل  نتمل بٍٗملٓ   ٦ٓ وَ الٍنمليت  ٧ُ  بامل حبر قاملُ ٖغماٍت النإه وت إٌااملر وامل ٖازآ وٍاازا،          

واملً  ما٘    مٜ ومل  ّاد  ٔقا٦ً ا٫   ٔوت حق  ثىملُ ٖنٕه مل ٖبق  ؽخملب رصٕه اهلل 

حٍٗىمل صملر وعْ إؾت حدٔد انتدٍٖٛ بعد ؽادٔر  واز الٍفا٘ واَ  ثىاملُ        ابَ  ب٘ بمللم 

 .(3)) أرحمٕك  َ الفٍملٞ( ٖده  مْٗ

  حبقز  الٕاقدٙ:   ُ  بمل حبر  قمله: ٔعتك ٖمل  ثىملُ   ومل ر ٖاس رصإه اهلل   سابعًا:

مله ٔر ٖس  بمل بااز ٔ ىاز  ِان ِادٖك قّادّٖي   وامل إٌاك لتابطػ با٘ بطاػ  باملر.  نا            

. ٍِمل  ملٞ  وز ارتزٔج وَ  ثىاملُ ٔلاٗط ا تٗاملرا واَ  با٘      (4) ثىملُ:   زج  ٍمل وَ ب٦دٌمل

    حبر.

د٥لٛ  دً رفمل  ب٘ حبر بنزار  ثىملُ حٍٗىمل  وز بٍفْٗ  بضبم رمبتْ وٍام ادتإر    ثامهًا:

الذٙ ٔ دٓ وت صٗملصٛ  ثىملُ  لذلك ٌف٘  َ  ِمْ ٔإ ٕاٌاْ  ٔ اَ حازً ودٍٖاٛ رصإه      

زٔاٖٛ  َ  ب٘  وملوٛ  قمله: حد   الؾمس   اَ سٖاد باَ قاثط   اَ        ٔهتمل حبقز باهلل 

                                                            

 .8/261عز  الٍّ :  (1)

 .303وضٍد اذتملرث:اهلٗثى٘  بغٗٛ البملحث  َ سٔاٟد  (2)

 .12/275انتملسٌدراٌ٘  عز   ؽٕه الاملوت:  (3)

 .8/260عز  الٍّ :ابَ اب٘ اذتدٖد   (4)
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  ب٘  وملوٛ قمله: قتم  بٕ حبر إؾت حذٖفٛ بَ الٗىملُ ٖغإ إلْٗ ومل ؽٍم بْ  ثىملُ:

بضي اهلل الزلتَ الزحٗي:  ومل بعاد ٖامل   ا٘  خاف اهلل شتمل اٛ ٖاثاز وٍّامل بااملٞ  ٍٗٗاك          

َ  مي  ُ الٍملر وثإٝ  ٔحزر قمبك  ٔصّز لٗمك  ٔ ٌؾم بدٌك وت بمل ٛ ربك   خق نت

وَ صخىت اهلل  ُ ٖطٕه بامل٣ٓ ٌٔؾبْ ٔصّز لٗمْ حتٜ ٖعمي  ٌْ قد رف٘ اهلل  ٍاْ  ٔحاق   

نتَ  مي  ُ ادتٍٛ وثٕٝ وَ رف٘ اهلل  ٍْ  ُ ٖضتنبن اذتاق قا٘ ٖفإس بّامل  ٖٔضتؾاغز وت      

 حبات اهلل ارتزٔج وَ  ِمْ ٔومللْ  ٔقٗملً لٗمْ ٔؽٗملً ٌّملرٓ ٔ ّملد الٌتاملنتؽت انتمخادَٖ بٗادٓ   

ٔلضملٌْ حتٜ ٖعمي  ُ اهلل  ٔ بّمل لْ  ٔلاٗط بعاململ حبلاك دُٔ لناملٞ رباْ  ٔقاذلك ٍٖبغا٘        

لااان وااَ رماام وت  اإار اهلل ٔوزا نااٛ  ٌبٗملٟااْ  ُ ٖااإُ  ٖاامل   اا٘  ٌااس هتااَ  صاا ٖذ إؾت  

القزٖذ إلْٗ بث٘ ٔحشٌ٘  ٔ عإ إلْٗ تٌتملِز الٌتملنتؽت  ما٘  إٌا٘ ر ٖاس ادتإر ٖعىان باْ       

خزوااس العطااملٞ  ٔصااطت إؾت الااب٦د  ٔمزبااس  ااَ     بعااٗ   ٔمسعتااْ ٖناامله  زددتااْ     

  ٔ  إحب بزبا٘ العٌتاٗي  ُ ٖاإُ ِاذا وا  لاْ         العغطٚ  ٔا٥ ٕاُ  ٔحازً الزصإه  

عإٝ إُ رقم و  ومل رقم  بان  ٌبأتاك  ٌا٘ قاد رفاٗس وامل  حام لا٘ ربا٘. ٔققاملٓ           

 م٘  ٔ  قٗس حبلك إلٗك لتد ٕ اهلل ل٘ ٔلعملوٛ انتضمىؽت بمللزٔ  ٔالفزج  ٔؿتمل ِٕ   اي  

 ٌفعمل ٔ ط وغبٛ ٔ نبٜ  ٔالض٦ً.

  اتم إلْٗ حذٖفٛ:

بضي اهلل الزلتَ الزحٗي:  ومل بعد ٖمل   ٘  ند بمغ  قتملبك ختٕ   بْ  حتاذرٌ٘  ٗاْ   

وٍنمم  ٔحتث   ْٗ  مٜ  ىت ٌفض٘   ندقتمل ٖمل   ٘ قٍاس با٘ ٔ باملنت٤وٍؽت حفٗامل، لطٗفامل،       

ت ٌملِٗامل،  ٔلاٗط ّٖادٙ إؾت    ٔ مّٗي حادبمل عافٗنمل،  ٔهلاي باملنتعزٔ  آوازا،  ٔ اَ انتٍاازا       

رفٕاُ اهلل إ٥ ِإ  ٥ إلاْ إ٥ ِإ  ٥ٔ ٖتٍاملِٜ واَ صاخطْ إ٥ بفقان رلتتاْ ٔ ٌتاٗي          

وٍْ   ٍضأه اهلل ربٍمل ٧ٌفضٍمل  ٔ ملؽتٍمل  ٔ ملوتٍامل  ٔكتمل اٛ  وتٍامل وغفازٚ  ملواٛ ٔرلتاٛ       
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ٔاصعٛ  ٔقد  ّىس ومل حبقزت وَ تضٗطك ٖمل   ٘ ٔتغزٖبك ٔتطزٖدك   عش ٔاهلل  م٘ ٖامل  

مل ٔؽن إلٗك وَ وازٔٓ  ٔلٕ قاملُ ٖفتادٝ حبلاك ؿتامله ٧ طٗاس  ٗاْ واملل٘  بٗباٛ           ٘ و

بذلك ٌفض٘  ٖؾز  اهلل  ٍك بذلك انتازٔٓ  ٔاهلل لٕ صألس لاك انتٕاصاملٚ  اي   طٗتّامل     

٧حببس عطز ومل ٌشه بك  ٔوٕاصملتك وت الفنز  ٔا٧حبٝ  ٔالقزر  لاٍْ لاٗط ٧ٌفضاٍمل   

ٍمل  ٔلٍرعان إلٗاْ رمبتٍامل   لٌامل قاد اصتخؾادٌمل        إ٥ ومل عملٞ ربٍمل  ٖمل   ٘  مل ش  بٍمل إؾت رب

ٔاق ب الؾزاً   اأٌ٘ ٔإٖملك قد د ٍٗمل  أ بٍمل  ٔ زفاٍمل  ماٜ   ىمللٍامل  ملحترٍامل إؾت وامل      

 صمفٍمل  ٖامل   ا٘ ٥ٔ تاأظ  ماٜ وامل  ملتاك  ٥ٔ حتاشُ  ماٜ وامل  ؽاملبك  ٔاحتضام  ٗاْ             

إ٥  اطا واَ   ارتط  ٔارتنم  ْٗ وَ اهلل  صٍٜ الثٕاب  ٖامل   ا٘ ٥  رٝ انتإت لا٘ ٔلاك      

البنملٞ   لٌْ قد  ًتمتٍمل  ؼت ٖتمٕ بعقّمل بعقمل قنطم المٗن انتٌتمي  قاد ابتعثاس واَ وزقبّامل     

ٔٔب٠س وت حطملوّمل  تغّز  ّٗمل الضٕٗ   ٍٖٔشه  ّٗامل اذتتإ   ّٗامل ٖنتان واَ ابمام هلامل        

ٔالتبط بّمل  ٔرق   ّٗمل  ٥ٔ تبنٜ قبٗمٛ وَ قبملٟن العزب واَ الإبز ٔانتادر إ٥ د ماس     

 ش  ِن حبلك الشواملُ  عادِي  تإا  ٔ حبهلاي  تناملِي   أ ملحبٌامل اهلل ٔإٖاملك واَ          مّٗي   أ

سوملُ ِذٓ حمله  ِمْ  ْٗ  لَ  د  الد ملٞ لك وت النٗملً  ٔالنعٕد  ٔالمٗن  ٔالٍّملر  ٔقد 

قمله اهلل ٥ٔ  مف نتٕ إدٓ: " اد إٌ٘  صاترم لااي إُ الاذَٖ ٖضاتاربُٔ  اَ  باملدت٘         

وااَ التااارب  ااَ  بملدتااْ  ٔا٥صااتٍامل   ااَ   صااٗد مُٕ  ّااٍي دا اازَٖ "  ٍضااترط بااملهلل 

  .(1)بمل تْ   عن اهلل لٍمل ٔلك  ز مل ٔشتز مل  مل ٦ بزلتتْ  ٔالض٦ً  مٗك

 ٔأصخابْ وَ الٍف٘:  وٕقف اإلواً عم٘

نتمل ُ  زج  بٕ حبر الغفملرٙ إؾت الزٵبذٚ   وز  ثىاملُ   ٍإدٙ وت الٍاملظ  ُ ٥ ٖامَّاي  حاد      

ذتاي  ُ غتزج بْ   خزج بْ  ٔحتملوملٓ الٍملظ إلَّمل  م٘  بمل حبر ٥ٔ ٖغٗٲعْ  ٔ وز وزٔاُ بَ ا

                                                            

 .410/ 22اجملمض٘   ملر ا٥ٌٕار:  (1)
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  ٔالؾاخملب٘    ٔ نٗم،مل   املٓ  ٔابٍاملٓ ا٫وملواملُ اذتضاَ ٔاذتضاؽت      ابَ  ب٘ بمللم

٘ٲ  : ىٲملر بَ ٖملصز   ّي  ز ٕا وعْ ٖغٗعٌْٕ   نمله ا٫وملً  م

     ْ َٯ م قٳابٯس٭ ل ا ُٵ ال ن ا  -ٖ٭مل   ب٭مل حب٭ر  ِإٌٵك  م قٳبٯس٭ لٳمَّاْ   املرٯجٮ و٭ا ِٮيٯ    ِإ ً٭  ٭املُ ٕك   ٭م اٜ دٮٌٯٗ٭امل ٕٯ

ّٮيٯ  ٭م ٜ دٳٍٖٳك  ِّيٯ و٭مل  ٭ملُ ٕك   ٭م ٗٯْ -ٔ ٳف ت٭ ّٮيٯ    -  ملتٯزٮك   ٳ٘   ٖٯدٳٖ ّٮيٯ بٳى٭امل  ٳف ات٭ ِٯزٮبٯ وٳٍٯ ٔا

ّٮيٯ - ٭م ٗٯْ ّٮيٯ ِإل ٜ و٭مل و٭ٍ٭عٯت٭ ٕ٭ ٭ َِ الازٵابٳذٮ   -ٔو٭مل   م ٍ٭ملك   ٭ىٵمل و٭ٍ٭عٮٕك  -  ى٭مل   حٯ ٔص٭ت٭عٯم يٮ و٭

ٔ٭اتٳ ٔا٧ ر٭فٳؽت٭ ق ملٌ٭ت٭امل  ٭م اٜ  ٭بٯادٴ ر٭تٯنامل،     -م دا، ٔا٧ ق ث٭زٮ حٮضٵدا، ُٵ الضٵى٭مل ٕٯ     ٮايٵ اتٵن اٜ    -ٔل 

ّٮى٭مل و٭خٯز٭ مل،  -ٔل مل ٖٮٕحٳغ٭ٍٵك  ِإلَّمل ال ب٭ملبٳنٮ -ل مل ٖٮ٤ٯٌٳض٭ٍٵك  ِإلَّمل ال خ٭قٶ -المَّْ ل ر٭ع٭ن٭ المَّْ ل ْ وٳٍٯ

ِٮ ٕٯ ق بٳم س٭ دٮٌٯٗ٭مل ّ٭مل ٧ وٵٍٮٕك -يٯ ٧ ح٭بٶٕك   م  ٕٯ ق ز٭فٯس٭ وٳٍٯ  .(1)ٔل 

دلٗن  مٜ  ُ إٌاملرٓ ؿتمل قملُ ٍٖاازٓ إفتامل ٖنؾاد باْ ٔ اْ       إٌٲىمل مقبس هلل ٔقٕلْ 

ٖعا   امل ٕك  ماٜ  واز ارت٦ اٛ       إُ النًٕ  مل ٕك  ماٜ دٌٗاملِي   اهلل تعملؾت  ٔقٕلْ

عملٚ وعّي ٔ  اذ العطاملٞ واٍّي    ب ك وٕا نتّي ٔانتىمل ٔ فتّي  مٜ دٍٖكبتٍفطك  ٍّي 

 . (2)ٔبزدٲك إؾت ا٥رتداد قىمل ارتدٔا

ا  م  مّٗي وزٔاُ  نمله: ٖمل  م٘  إُ  وط انتا٤وٍؽت  قاد ٌّاٜ الٍاملظ  ُ ٖؾاخبٕا      

 بمل حبر وت وضطٓ ٖٔغٗعٕٓ   لُ قٍس مل تدر بذلك  ند   مىتاك   خىان  مٗاْ  ما٘ باَ      

 بمللضٕيت  ٔفزب بؽت  حبٌ٘ راحمتْ  ٔقمله:  ب٘ بمللم

تٍذ ضتملك اهلل إؾت الٍملر. 

  ٘ ا٥ٌؾازا  بااٜ    ٔوقٜ وم  ب٘ حبر  غٗعْ   ي ٔد ْ ٔاٌؾز .  مىامل  راد  ما

 بٕ حبر  ٔقمله: رلتاي اهلل  ِان البٗاس  إحبا ر ٖتاك ٖامل  بامل اذتضاَ ٔٔلادك حبقازت بااي          

   ناامله    غااامل واازٔاُ إؾت  ثىااملُ واامل  عاان بااْ  ماا٘ بااَ  باا٘ بمللاام رصاإه اهلل

واَ ٖعاذرٌ٘ واَ  ما٘؟ ردٵ رصإل٘  ىامل ٔ ّتاْ لاْ  ٔ عان           ثىملُ: ٖمل وعغاز انتضامىؽت   

                                                            

 .   188 طم ا٫وملً  م٘ (1)

 .12/275انتملسٌدراٌ٘  عز   ؽٕه الاملوت:  (2)
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قذا  ٔاهلل لٍعطٍْٗ حنْ   مىمل ر ام  ما٘ اصاتنبمْ الٍاملظ   نامللٕا لاْ: إُ اواط انتا٤وٍؽت         

  مٗك مقبملُ لتغٗٗعك  بمل حبر   نمله  م٘:

(1)مقم ارتٗن  مٜ المرٮِي. 

ٔاُ ٔمل  مىمل قملُ بمللعغ٘  ملٞ إؾت  ثىملُ   نمله لْ: ومل لتماك  ماٜ وامل ؽاٍعس ؿتاز     

٘ٵ ٔرددت رصٕل٘ ٔ وزٙ؟ قمله  :ا   ت  م

ٓومل وزٔاُ  لٌْ اصتنبم  ٖزدٌ٘  زددتْ  َ ردٙ  ٔ ومل  وزك  مي  رد . 

 قمله  ثىملُ:  مل ٖبمغك  ٌ٘ قد ٌّٗس الٍملظ  َ  ب٘ حبر ٔ َ تغٗٗعْ؟

 : نمله  م٘

باملهلل ٥   ٔ قن ومل  وزتٍمل بْ وَ ع٘ٞ ٌزٝ بمل ٛ اهلل ٔاذتق وت  ٦ ْ اتبعٍمل  ْٗ  وزك !

 .ٌفعن

 :قمله  ثىملُ:  قٳدٯ وزٔاُ  قمله

ٓٔوي  قٗد؟ 

قمله: فزبس بؽت احبٌ٘ راحمتْ ٔعتىتْ   ّٕ عملـتك ٔفملرب بؽت  حبٌا٘ راحمتاك قامله    

 : م٘

  ٕومل راحمّ  ّ٘ تمك  لُ  راد  ُ ٖقزبّمل قىمل فزبس راحمتْ  مٗفعن  ٔا ومل  ٌمل  ا 

 .ا قذب  ْٗ  ٥ٔ ا قٕه إ٥ حنمل،اهلل ل٠َ عتى  ٧عتىٍٵك   ٌس وثمّمل ؿتمل ٥ 

قمله  ثىملُ: ٔمل ٥ ٖغتىك إحبا عتىتْ   ٕ اهلل ومل  ٌاس  ٍادٙ بأ قان وٍاْ؟  غقام      

  م٘ بَ  ب٘ بمللم ٔقمله:

                                                            

انتٗداٌ٘  زتىم   ٥ٔ وٕفم لْ. ٌٍٖتز. مقم ارتٗن  مٜ المري ٖقزب نتَ ٖغقم مقبمل، ٥ ٍٖتفم بْ (1)

 .2/2ا٧وثمله:  
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    َل٘ تنٕه ِذا النٕه!؟ ٔؿتزٔاُ تعدل !؟  أٌمل ٔاهلل   قن وٍك  ٔ با٘   قان وا 

 .ٌثن بٍبمك بٗك  ٔ و٘   قن وَ  وك  ِٔذٓ ٌ٭بٯم٘ قد ٌ٭ث٭م تٮّمل  ِٔمي  أ

   مل تىم إلٗاْ   غقم  ثىملُ ٔالتزٵ ٔ ّْ   نملً ٔد ن دارٓ  ٔاٌؾز   م٘ 

  ِن بٗتْ  ٔر مله وَ انتّمل زَٖ ٔا٧ٌؾملر.

 مىمل قملُ وَ الغد ٔا تىم الٍملظ إؾت  ثىملُ  عامل الّٗي  مٗامل،  ٔقامله: إٌاْ ٖعٗاب       

الٍاملظ بٍّٗىامل    ٌٖٔتملِز وَ ٖعٗب   ٖزٖد بذلك  بمل حبر ٔ ىملر بَ ٖملصاز ٔمطِىامل   اد ن   

 :حتٜ اؽطمخمل  ٔقمله لْ  م٘

ٔاهلل ومل  ردت بتغٗٗم  ب٘ حبر إ٥ اهلل تعملؾت(1). 

دا م  ٍْ  ب٘ حبر هلل  بٍٗىمل  ّي  ثىملُ بأٌاْ    وَ  ٦ه الٍؿ ٖبدٔ  ُ ا٫وملً  مٗمل،

 زٔج  َ بمل ٛ ارتمٗفٛ  ٔتٍملصمل  ثىملُ  ر عملٓ نتازٔاُ إؾت انتدٍٖاٛ ِإ  ازٔج  اَ صاٍٛ       

ً       الزصٕه ستىد   ي تغٗٗعْ ٧بٕ حبر الغفملرٙ  املرج انتدٍٖاٛ ٖادلن  ماٜ  ُ ا٫وامل

قملُ ٖغعز ؿتمل مل ٖغعز بْ مطٓ وَ الٍملظ بغٕ   ب٘ حبر الغفملرٙ لمىدٍٖاٛ  ٔقارب الزصإه    

  سٖااملدٚ  مااٜ  ُ الااٍؿ ٔفٲااذ الؾاازا  الااداٟز بااؽت باازوت الٍااشا  ِٔىاامل  ا٫وااملً ستىااد

زٝ  ٔٔؽامس تماك اذتادٚ    ٔعٗعتْ واَ  ّاٛ  ٔ ثىاملُ ٔبطملٌتاْ واَ  ّاٛ آ ا         م٘

در ٛ واَ ارتطإرٚ  ؽابخس  ّٗامل ا٧وإر  ٔفاذ واَ الغاىط وت رابعاٛ الٍّاملر بملٌنضاملً            

ٔرؿتمل صٗملصاٛ التىٗٗاش    الؾخملبٛ إؾت  ّٛ  ثىملُ ٔقضي   ز ل٬وملً  م٘ بَ  ب٘ بمللم

  الطبن٘ الّ ببنّمل  ثىملُ قملٌس ٔاحدٚ وَ  عّز ا٥صبملب وت اٌنضملً الؾخملبٛ.

                                                            

 .    2/359انتضعٕدٙ  وزٔج الذِم:  (1)
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 اخلامتٛ:

وت ٌّملٖٛ البخث ٔالدراصٛ  َ ٔاحد وَ الغخؾٗملت الفذٚ وت التملرٖخ ا٫صا٦و٘  

 ٥ ِٕٔ الؾخملب٘ ادتمٗن  ٍدب باَ  ٍاملدٚ انتعازٔ  باا ) با٘ حبر الغفاملرٙ(  الاذٙ        

قملُ داٟىمل، صملٟخمل،  بملحثمل،   َ الدَٖ النٗي  ٔ َ ؽاخف ا٧ٌبٗاملٞ ا٧ٔاٟان ٥صاٗىمل     

 مّٗىمل الضا٦ً(  رؿتامل قاملُ هتاَ ٖتاملبم   باملرِي واَ قا٦ً         الٍبٗؽت إبزاِٗي ٔوٕصٜ )

 ر مله الدَٖ الّٕٗد ٔالٍؾملرٝ.

ومل٦ٟ،  َ قن العبملدات انتٕ ٕدٚ وت عبْ ادتشٖزٚ العزبٗاٛ   قملُ  بٕ حبر حٍٗفمل، هلل 

قبن البعثاٛ الٍبٕٖاٛ الغازٖفٛ بغاان  طازٙ دُٔ  ُ ٖاإُ        ٔ بزا ّمل  و٤وٍمل بملهلل 

 ٖزعداُ إؾت التٕحٗد.ٍِملك رصٕه  ٥ٔ قتملب مسملٔٙ 

 ٔ ٖقمل،  ٮز   بٕ حبر الغفملرٙ بأٌْ  طٗمٱ  بمٗغٱ  ٖغّد لْ باذلك رصإه اهلل   

ٔباؽت   حٍٗىمل قمله وت حنْ   ٔه وَ حٗٲمل بتخٗٛ ا٫ص٦ً  ٔدا ام  اَ  ِان البٗاس    

وٍشلتّي وت وٕاصي اذت  وت واٛ  ٔوت حزً الاعباٛ  لتٕ ٗاْ الز ٗاٛ باأُ  ِان اذتاق       
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 وٕ ٕدُٔ ٔقزٖبُٕ وٍاي. 

ؽاملد  المضاملُ ٔالمّراٛ  ٔمل ٖؾاف بمللااذب إ٥       قذلك  قمله  ٍْ رصإه اهلل 

 وَ قبن  ثىملُ  ٔقد ٖإُ ر ٙ  ثىملُ  ْٗ ِاذا ٧ٌْ مل ٖضىم ومل قمللاْ رصإه اهلل  

  نْ:

ومل  ًتمس ارتقزاٞ ٥ٔ  قمس الغرباٞ وَ حبٙ هلرٛ  ؽد  وَ  ب٘ حبر. 

 ٔ مطٓ واَ الازٔاٚ ٔقاملُ     ٔرؿتمل ا تىد  ثىملُ  مٜ ومل حبقز وَ رٔاٖملت  ب٘ ِزٖزٚ

 بٕ حبر  وزا، بملنتعزٔ  ٌٔملِٗمل،  َ انتٍاز  حٍٗىمل ٔ د  ُ وعملٖٔٛ ٍٖضم وامل وٕ إد وت   

)بٗس ومله انتضمىؽت( إؾت ومله اهلل لا٘ ٖتؾز  بْ قٗف ٖغملٞ   ند  تذ  بإ حبر   اؽت   

الٍااملظ  مااٜ  واإر مل ٖاااَ ٖضااعد وعملٖٔااٛ ٥ٔ  ثىااملُ  ٥ٔ مطِىاامل وااَ ا٧واإٖؽت    

 ُ ٖبخث الٍملظ  ٍّمل  ٔوَ  ي عتؾمٕا  مٜ وعز تّمل.  ٔاذتملقىؽت  

قذلك قملُ  بٕ حبر  نّٗمل،  ؽمبمل،  ودا عمل،  اَ قاٗي الضاىملٞ باان إ ا٦ـ  بباق       

 مااٜ ٌفضااْ قباان  ُ ٖتااملبم مااطٓ وااَ  قاان واامل مسعااْ وااَ  حملدٖااث الزصاإه ستىااد

الؾخملبٛ ٔال٥ٕٚ  ٔومل وٍملًتزاتْ وت زتمط  ثىملُ إ٥ دلٗن ومل حبِبٍمل إلْٗ  حٗث ٌاملًتز  

قن وَ ٔقاف فاد الدصاتٕر الضاىملٔٙ صإآٞ  قاملُ  ثىاملُ ٌفضاْ  ً قعام ا٥حباملر           

 الّٕٗدٙ  ٔ الزأٙ الغّط  بمل ِزٖزٚ.  

ٔقملُ ستد مل، بملر مل،  ٥ تأ ذٓ وت اهلل لٕوٛ ٧ٟي  تتمىاذ  ماٜ ٖدٖاْ  ادد قابط واَ       
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الزٔاٚ وَ الؾخملبٛ ٔالتملبعؽت ٖشٖد  ددِي  مٜ ارتىضؽت  لاَ مل صتاد واَ رٔاٖملتاْ    

م الؾخمل  ٔانتضملٌد انتعزٔ اٛ  ٍاد  ِان اذتادٖث إ٥ ادتاشٞ الٗضاط وٍّامل  ٧ٌاْ         وت قت

ٔقف فد الضمطٛ اذتملقىٛ  ٔؿتمل  ُ التاملرٖخ ٖاتام واَ قبان الضامطٛ  ىاَ الطبٗعا٘        

 اادا،  ُ ٥ صتااد إ٥ ا٧حملدٖااث النمٗمااٛ  باان حتااٜ مشٔاتااْ مل صتااد وٍّاامل صاإٝ ٌتااف  

التاملرٖخ  ٔحتاٜ و٦واذ     بضٗطٛ  مٜ الازمي واَ  ٕفاْ بعا  الغاشٔات انتّىاٛ وت      

عامْ ٔؽفس وَ قبن ر مله الطبنملت بأٌْ ضتٗف ٔ حدب ٔ نطا.. لاٗط إ٥  بٍٗىامل   

ٔماا   وااملً الا٥ٕٚ ٔ تباامل ّي   ربااك  ؽااخملب الضاامطٛ وت   اذتنٗناٛ إٌااْ  نااط هلل  

تعملومّي وعْ حبلك  ٌّي  ز ٕا  َ صٍٛ اهلل ٔ زاٟقْ لذا مل ظتدٔا ح٦، لا٘ ٖترٍبٕ 

 ا٘ ٖإُ  ربٚ لغطٓ وَ  ّٛ  ٔلٗبعدٔا  َ  ٌٌتملرِي.  ٌؾملٟخْ إ٥ الٍف٘ ل

إحب قامله عتغاز ٔحادٓ     قملُ  وٛ لمٍملظ وت قٕوْ  ٔقذلك ٔؽف حمللْ الزصإه 

ِٔاا٘ وٍشلااٛ ا٧ٌبٗااملٞ  ٔا٧ٟىااٛ  ٔالؾااملذتؽت. لااذا   طاا٘ وااَ     نتٍشلتااْ  ٍااد اهلل

الازاوملت وامل ٖعطاٜ ل٨ٌبٗاملٞ ٔا٧ٟىاٛ ٔالؾاملذتُٕ واَ بنٗاٛ البغاز ٔوٍّامل ق٦واْ وام            

 الذٟم ٔحتٕٖن وملٞ سوشً إؾت لػت. ِٔذٓ الازاوملت مل صتدِمل  ٍد مطٓ وَ الؾخملبٛ.

لذلك   مىاْ بغٗبٗاملت قاثطٚ صإ  حتادث لاْ        وٍشلتْ قزٖبٛ وَ الزصٕه ستىد

بعااد ٔ ملتااْ. ٔحتننااس ِااذٓ الغٗبٗااملت ٔاحاادٚ وااٍَّ وت سوااَ الزصاإه ٔالبنٗااٛ بعااد       

ٔؽاامتْ الٕ ٗنااٛ بااْ.    ِٔااذا ٖٕفااذ انتٍشلااٛ النزٖبااٛ لااْ وااَ رصاإه اهللٔ ملتااْ

لذلك قملُ داٟىمل ٖندً الٍؾاذ ٔا٫رعاملد لما٥ٕٚ باأٌّي صاملٟزُٔ وت الطزٖاق الاذٙ ٥        
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ٖتٕا ق وم وٍّ  الدَٖ ا٫ص٦وٗٛ ٔصٍتْ الغزٖفٛ  بٍٗىمل  ّي الطاز  ا٧ از  ُ ِاذا    

 العىن الذٙ ٖنًٕ بْ  بٕ حبر الغفملرٙ الغزم وٍْ حتزٖ  الز ٗٛ  مٜ ب   وٗٛ.

وَ  قمْ   ٔٔفذ حبلك حٍٗىامل صاط إؾت   قملٌعمل، ؿتمل ٤ٖتْٗ اهلل قملُ قزٖي الٍفط 

  لااَ بنا٘  واز ٌفٗاْ وامل      الزبذٚ  ٔقمله لنٕوْ قٗف  ٌتي ٔونتان ا٫واملً اذتضاؽت   

  ٔ ِمْ ٔاؽخملبْ انتنزبؽت لاْ    ملر حشٌْ الابط بضبم ابتعملدٓ  َ حزً رصٕه اهلل

 وزا، ؿتٍم حبلاك    الذَٖ عملٖعٕٓ  مٜ الزمي وَ اؽدار  ثىملُ ٥صٗىمل  ِن البٗس

 ٔ ثىملُ بضبم حبلك. ٔمل ٖتٕقف ا٧وز  مٜ ِذا اذتمله بن تٍمل ٜ ا٫وملً  م٘
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 املصادز ٔاملساجع:

 أٔاًل. املصادز.

 .النزآُ الازٖي 

 ً(: 1232ِا/630ابَ ا٧ ط   ش الدَٖ  بٕ اذتضَ  م٘ بَ  ب٘ الازً ستىد  )ت: .1

 غملبٛ  دار الاتملب العزب٘  بطٔت  )لبٍملُ / د. ت(..  صد ال

 ِا(. 1386. الاملون وت التملرٖخ  وطبعٛ  ٔدار ؽملدر لمطبمل ٛ ) بطٔت/   

 . المبملب وت تّذٖم ا٧ٌضملب  دار ؽملدر لمٍغز  بطٔت  )د. ك/ د. ت(.

ً(  1209ِاا/  606ابَ ا٧ اط  زتاد الادَٖ  بإ الضاعملدات انتباملرك باَ ستىاد  )ت:         .2

  و٤صضاٛ إمسمل ٗمٗاملُ   4وت مزٖم اذتدٖث ٔا٧ از  تاذ: ستىإد ستىاد الطٍاملح٘  يت      الٍّملٖٛ

 ِا(.1364لمطبمل ٛ  قي  ) اٖزاُ  

ً(  وضٍد  لتد  دار ؽملدر  بطٔت ) لبٍاملُ/  855ِا/241 لتد بَ حٍبن  )ت:  .3

 د.ت(.  

ً(  ؽاااخٗذ 869ِاااا/256البخاااملرٙ   بااإ  باااد اهلل ستىاااد باااَ إمسمل ٗااان  )ت:   .4

 ِا(.1401مطبمل ٛ  )د. ك/ البخملرٙ   دار الفاز ل

ً(  د٥ٟن الٍبٕٚ  تاذ: د   باد   1065ِا/ 458البّٗن٘   لتد بَ اذتضؽت  )ت:  .5

 ِا(.1405  دار الاتم العمىٗٛ  بطٔت ) لبٍملُ/ 1انتعط٘ قمعر٘  يت
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ً(  الاملوان  تاذ: عتٗاٜ شتتاملر     975ِاا/ 365ادتز ملٌ٘   بد اهلل باَ  ادٙ  )ت:    .6

 ِا(.1409  ) لبٍملُ/   دار الفاز لمطبمل ٛ  بطٔت3مشأٙ  يت

ِااا/ 597. ابااَ ادتاإسٙ   باإ الفاازج كتاامله الاادَٖ  بااد الاازلتَ بااَ  ماا٘  )ت:     .7

1116:)ً 

  دار الاإبَ لمٍغااز  ) الزٖااملم/  1. قغااف انتغااان  تااذ  د   ماا٘ حضااؽت الباإاب  يت  

 ِا(. 1418

. انتٍتٌتي وت تملرٖخ انتمٕك ٔا٧وي  تذ: ستىد  بد النملدر  طمل  ٔ وؾطفٜ  بد النملدر  طامل   

 ِا(.1412  دار الاتم العمىٗٛ  بطٔت  ) لبٍملُ/ 1ا عْ ٔؽخخْ: ٌعٗي سرسٔر  يتر

ً(  ادتااز  938ِااا/327ابااَ  باا٘ حااملمت الاازاسٙ   بااد الاازلتَ بااَ ستىااد  )ت:     .8

ٔالتعاادٖن  وطبعااٛ زتمااط داٟاازٚ انتعااملر  العثىملٌٗااٛ   ٗاادر آبااملد الاادقَ  اهلٍااد  دار إحٗااملٞ   

 ِا(. 1371ال اث  ) بطٔت/ 

ً(  انتضااتدرك  تااذ:  1014ِااا/405ملبٕرٙ   باا٘  بااد اهلل  )ت:  اذتااملقي الٍٗضاا  .9

 ٖٕصف  بد الزلتَ انتز غم٘  دار الفاز لمطبمل ٛ  بطٔت  )لبٍملُ/ د.ت(.  

 ً(: 964ِا/354ابَ حبملُ  ستىد بَ حبملُ بَ  لتد الضبّ  )ت: .10

  وطبعاٛ  1. وغملِط  مىملٞ ا٥وؾملر ا ٦ً  نّاملٞ ا٥قطاملر  تاذ: وازسٔ   ما٘ إبازاِٗي  يت      

 ِا(.1411الٕ ملٞ لمطبمل ٛ  ) انتٍؾٕرٚ / دار

  وطبعٛ زتمط داٟزٚ انتعملر  العثىملٌٗٛ.  ٗادر آباملد الادقَ اهلٍاد  و٤صضاٛ      1. الثنملت  يت 

 ِا(.1393الاتم الثنمل ٗٛ لمٍغز  )

  و٤صضاااٛ الزصااامللٛ  )د. ك/  2.  ؽاااخٗذ اباااَ حباااملُ  تاااذ: عاااعٗم ا٧رٌااا٤ٔيت  يت    

 ِا(.1414

الاادَٖ  لتااد بااَ  ماا٘ بااَ ستىااد        ابااَ حرااز العضاان٦ٌ٘   باإ الفقاان عااّملب      .11
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 ً(:1449ِا/ 852)ت:

  1. ا٫ؽملبٛ وت ـتٗٗش الؾخملبٛ  تذ:  ملده  لتد  بد انتٕ إد   ما٘ ستىاد وعإم  يت    

 ِا(.1415دار الاتم العمىٗٛ  )بطٔت/ 

  دار الاتم العمىٗاٛ  باطٔت  )   2. تنزٖم التّذٖم  تذ: وؾطفٜ  بد النملدر  طمل  يت

 ِا(.1415لبٍملُ/ 

 ِا(.1404  دار الفاز لمطبمل ٛ  بطٔت  ) لبٍملُ/ 1لتّذٖم  يت. تّذٖم ا

ً(  عاز   1258ِاا/  656ابَ  ب٘ اذتدٖد   بد اذتىٗد بَ ِبٛ اهلل بَ ستىاد  )ت:   .12

 ٌّ  الب٦مٛ  تذ: ستىد  بٕ الفقن إبزاِٗي  و٤صضٛ إمسمل ٗمٗملُ لمٍغز )د. ت/ د. ك(.  

نزٖم انتعاملر   تاذ:   ً(  ت1055ِا/447 بٕ الؾ٦  اذتمم  تن٘ بَ صتي  )ت:  .13

 ِا(.1417 ملرظ تربٖشٖملُ اذتضُٕ  ) د. ك/ 

ً(  وضتطز ملت الضازاٟز   1201ِا/598ابَ إدرٖط اذتم٘  ستىد بَ  لتد  )ت:  .14

 ِا(.1429  العتبٛ العمٕٖٛ انتندصٛ  )د. ك/ 1تذ  ستىد وّدٙ انتٕصٕٙ ارتزصملُ  يت

طاملر وت  ارب   ً(  الازٔم انتع 1494ِاا/ 900اذتىطٙ  ستىد بَ  باد انتاٍعي  )ت:    .15

  وطبعااٛ ِٗاادلرب   بااطٔت  واتبااٛ لبٍااملُ )د. ك/ 2ا٧قطااملر  تااذ: د  إحضااملُ  بااملظ  يت

1984.)ً 

ً(   ٦ؽااٛ 16ِااا/ 10ارتشر اا٘ ا٧ٌؾااملرٙ الااٗى    لتااد بااَ  بااد اهلل  )ت:    .16

  وطبعااٛ ٔدار البغااملٟز لمٍغااز  4تااذِٗم تّااذٖم الاىاامله  تااذ:  بااد الفتاامل   باإ ماادٚ  يت 

 ِا(.1411)حمم/ 

ً(  صااٍَ الاادارو٘  وطبعااٛ  868ِااا/255د اهلل بااَ الاازلتَ  )ت: الاادارو٘   باا .17

 ِا(. 1349ا٥ تداه  ) دوغق/ 

الاااااذِم   اااااط الااااادَٖ  بااااإ  باااااد اهلل ستىاااااد باااااَ  لتاااااد باااااَ  ثىاااااملُ         .18

 ً(: 1347ِا/748)ت:



 أبو ذر الغفاري الثائر املنتفض/ دراسة تارخيية  ··············································  111

 

 
 

 . تذقزٚ اذتفملًت  دار إحٗملٞ ال اث العزب٘  بطٔت  )لبٍملُ / د. ت(.  

  وطبعااٛ لبٍااملُ بااطٔت   دار 1تاادوزٝ  يت . تااملرٖخ ا٫صاا٦ً  تااذ: د.  ىااز  بااد الضاا٦ً

 ِا(. 1407الاتملب العزب٘  ) د. ك/ 

   و٤صضاٛ الزصامللٛ    9. صط   ٦ً الٍاب٦ٞ  تاذ: عاعٗم ا٧رٌا٤ٔيت  حضاؽت ا٧صاد  يت      

 ِا(. 1413بطٔت  )لبٍملُ/ 

ً(  ٌؾام الزاٖاٛ  تاذ:  قتاَ ؽاملحل      1360ِاا/ 762الشٖمع٘  كتمله الدَٖ  )ت:  .19

 ِا(. 1415ٕ ملٞ  انتٍؾٕرٚ  دار اذتدٖث  )النملِزٚ/   وطبعٛ وطملبم ال1ععبملُ  يت

ً(  تٍبْٗ ارتٕابز ٌٔشِاٛ  1208ِا/605ٔراً بَ  ب٘  زاظ انتمللا٘ ا٥ع ٙ  )ت:  .20

 ِا(. 1368  وطبعٛ حٗدرٙ  تّزاُ  دار الاتم ا٫ص٦وٗٛ  )د. ت/ 2الٍٕاًتز  يت

ً(  ودارك ا٧حاملً  تذ ٌٔغاز: و٤صضاٛ   1600ِا/1009العملوم٘  ستىد  )ت:   .21

  وطبعااٛ وّااز  )قااي/ 1وغااّد انتندصااٛ  يت -آه البٗااس ) مااّٗي الضاا٦ً( ٫حٗااملٞ الاا اث 

 ِا(. 1410

ً(  ا٥صتٗعملب  تذ:  م٘ 1070ِا/ 463ابَ  بد الرب  ٖٕصف بَ  بد اهلل  )ت: .22

 ِا(. 1412  دار ادتٗن  بطٔت ) لبٍملُ/ 1ستىد البرملٔٙ  يت

(  الطبنااملت 844ًِااا/ 230ابااَ صااعد  ستىااد بااَ صااعد بااَ وٍٗاام البؾاازٙ  )ت      .23

 الاربٝ  وطبعٛ  دار ؽملدر  ) بطٔت/ د. ت(.   

ً(  ا٧ٌضاملب  تاذ:  باد    1166ِاا/ 562الضىعملٌ٘   بد الازٖي بَ ستىاد  )ت:   .24

 ِا(. 1408  دار ادتٍملُ لمطبمل ٛ ٔالٍغز ٔالتٕسٖم  بطٔت ) لبٍملُ/ 1اهلل  ىز البملرٔدٙ  يت

ملوت وت ا٫وملواٛ   ً(  الغا 1044ِاا / 436الغزٖف انتزتقٜ   م٘ بَ اذتضؽت  )ت:  .25

 ِا(. 1410  وطبعٛ و٤صضٛ إمسمل ٗمٗملُ  ) قي / 2يت

ً(  ارتؾامله  تاذ:  ما٘    991ِا/381الؾدٔ   ستىد بَ  م٘ بَ اذتضؽت  )ت:  .26

 قاارب الغفااملرٙ  و٤صضااٛ الٍغااز ا٫صاا٦و٘ التملبعااٛ دتىمل ااٛ انتدرصااؽت بنااي انتغااز ٛ ) قااي/        
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 ِا(.1403

ً(  الااإاوت 1362ِاااا/ 764الؾااافدٙ  ؽااا٦  الااادَٖ  مٗااان باااَ  ٖباااك ) ت:    .27

بمللٕ ٗملت  تذ:  لتد ا٧رٌمل٣ٔيت  ٔتزق٘ وؾطفٜ  وطبعٛ باطٔت  دار إحٗاملٞ الا اث  )    

 ِا(.1420د. ك/ 

ً(  ا٧حاملد ٔانتثاملٌ٘  تاذ: بملصاي     900ِاا/  287القخملك: ابَ اب٘  ملؽي  )ت:   .28

 ِا(. 1411  دار الدراٖٛ لمطبمل ٛ  )د.ك/ 1 ٗؾن  لتد ادتٕابزٚ  يت

 ً(:970ِا/360د  )ت: الطرباٌ٘  صمٗىملُ بَ  لت  .29

  دار إحٗاملٞ الا اث العزبا٘  )د.    2. انتعري الابط  تذ: لتادٙ  باد اجملٗاد الضامف٘  يت    

 ت/ د.ك(.

  و٤صضاٛ الزصامللٛ  ) باطٔت/    2. وضٍد الغاملوٗؽت  تاذ: لتادٙ  باد اجملٗاد الضامف٘  يت      

 ِا(.1417

 ً(: 1153ِا/548الطربص٘   بٕ وٍؾٕر  لتد بَ  م٘ بَ  ب٘ بمللم  )ت:  .30

 ِا(.1386حترملج  تذ: ستىد بملقز ارتزصملُ  دار الٍعىملُ لمطبمل ٛ ) الٍرف/ . ا٥

 ِا(.1392  وٍغٕرات الغزٖف الزف٘  ) د. ك/ 6. واملرً ا٧ ٦   يت

ً(   تملرٖخ الطربٙ  تذ: طتباٛ واَ   922ِا/310الطربٙ  ستىد بَ  زٖز  )ت:      .31

 ِا(.1403ٍملُ/   و٤صضٛ ا٧ مى٘ لمىطبٕ ملت  بطٔت  ) لب4العمىملٞ ا٧ ٦ٞ  يت

 ً(:1067ِا/ 460الطٕص٘  ستىد بَ اذتضَ  )ت:  .32

  و٤صضااٛ الٍغااز  1. ا٧باإاب )ر اامله الطٕصاا٘(  تااذ   اإاد النٗاإو٘ ا٫ؽاافّملٌ٘  يت   

 ِا / قي(.1415ا٫ص٦و٘ التملبعٛ دتىمل ٛ انتدرصؽت  )

  دار الثنمل اٛ لمطبمل اٛ   1. ا٧وملل٘  تاذ: قضاي الدراصاملت ا٫صا٦وٗٛ  و٤صضاٛ البعثاٛ  يت      

 ِا(.1414ز ٔالتٕسٖم  ) قي/ ٔالٍغ

  1ً(  وعز اٛ الثناملت  يت  874ِاا/ 261العرم٘   لتد بَ  بد اهلل الاإوت  )ت:  .33
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 ِا(.1405دار ٔواتبٛ انتدٍٖٛ انتٍٕرٚ  ) د. ك/ 

ً(  تملرٖخ ودٍٖٛ دوغق  1175ِا/ 571ابَ  ضملقز   م٘ بَ اذتضَ بَ ِبٛ )ت:  .34

 ِا(.1415بٍملُ/ تذ:  م٘ عطٙ  وطبعٛ ٔدار الفاز لمطبمل ٛ  بطٔت ) ل

ً(  ببنملت  مٗفٛ  تاذ: الادقتٕر   854ِا/240العؾفزٙ   مٗفٛ بَ  ٗمليت  )ت: .35

 ِا(.1414صّٗن سقملر  دار الفاز لمطبمل ٛ  بطٔت  ) لبٍملُ/ 

ً  ا٫وملً  م٘ باَ  با٘ بمللام    .36 ً  (  ٌّا   660ِاا/ 40  )ت:   طام ا٫وامل

 ِا(. 1412ٖزاُ /  وطبعٛ الٍّقٛ  دار الذ ملٟز  قي  ) ا1الب٦مٛ  تذ: ستىد  بدٓ  يت

ً(   ىدٚ النملرٙ  وطبعٛ بطٔت  1451ِا/ 855العٗ   ستىٕد بَ  لتد  )ت: .37

 دار إحٗملٞ ال اث العزب٘ ) د.ك/ د. ت(.  

ً(  العااؽت  تااذ: د  وّاادٙ  786ِااا/170الفزاِٗاادٙ  ارتمٗاان بااَ  لتااد  )ت:   .38

 (. ِا1409  و٤صضٛ دار اهلرزٚ  قي  ) اٖزاُ/2انتخشٔو٘  د  إبزاِٗي الضملوزاٟ٘  يت

ً(  الاإاوت  تااذ: فااٗملٞ 1680ِاا/ 1091الفاٗ  الاملعااملٌ٘  ستىااد ستضااَ  ) ت:   .39

  وطبعٛ ببمل ٛ   ضس ٌغامليت  ؽافّملُ  ٌغاز واتباٛ ا٥واملً      1الدَٖ اذتضٗ  ا٧ؽفّملٌ٘  يت

 ِا(.1411العملوٛ  )  ؽفّملُ/   وط انت٤وٍؽت  م٘

ً(  1362ِا/ 774ابَ قثط   ىملد الدَٖ  بٕ الفداٞ إمسمل ٗن بَ  ىز النزع٘)ت: .40

  دار إحٗااملٞ الاا اث العزباا٘  بااطٔت  ) لبٍااملُ   1البداٖااٛ ٔالٍّملٖااٛ  تااذ:  ماا٘ عااطٙ  يت 

 ِا(.1408

ً(  940  939ِااا/329 328الامااٗ   ستىااد بااَ ٖعناإب بااَ إصااخمل   )ت:     .41

  وطبعاااٛ حٗااادرٙ  دار الاتااام ا٫صااا٦وٗٛ  ) 5الااااملوت  تاااذ:  مااا٘  قااارب الغفاااملرٙ  يت

 ِا(. 1363بّزاُ/

ً(  انتؾاٍف  تاذ:    849ِاا/   235 بد اهلل بَ ستىد  )ت:  ابَ  ب٘ عٗبٛ الإوت  .42

 ِا(.1409  دار الفاز لمطبمل ٛ  بطٔت  )لبٍملُ/ 1صعٗد المخملً  يت
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ً(  انتعاملر   تاذ: د    889ِاا/ 276ابَ قتٗبٛ الدٍٖٕرٙ  ستىاد باَ وضامي  )ت:     .43

 ً(.1969  وطبعٛ وطملبم دار انتعملر   )وؾز/ 2 زٔت  املعٛ  يت

ً(  صاٍَ اباَ ومل اٛ  تاذ:     886ِاا/ 273بَ ٖشٖد  )ت: ابَ ومل ْ النشٖٔ   ستىد .44

 ستىد  ٤اد  بد البملق٘  دار الفاز  )د.ك/ د.ت(.

ً(  عاز   ؽإه الااملوت     1670ِاا/  1081انتملسٌدراٌ٘  وٕؾت ستىد ؽملحل  )ت:   .45

  وطبعاٛ دار إحٗاملٞ الا اث    1تذ: انتاطس ا  بإ اذتضاَ الغاعزاٌ٘  فابىت:  ما٘  ملعإر  يت       

 ً(.  1421العزب٘  بطٔت  )لبٍملُ/ 

ً(  1081ِاا / 474ت:   انتمللا٘  صمٗىملُ بَ  مف بَ صعد ابَ  ٖٕب البمل ٘  ) .46

 التعدٖن ٔالترزٖذ  تذ:  لتد البشار  وطبعٛ ٔسارٚ ا٧ٔقمل   )وزاقػ/  د. ت(.

ً(  قٍش العىامله  تاذ:   1567ِا/975انتتن٘ اهلٍدٙ   م٘ انتتن٘ بَ حضملً  )ت:  .47

و٤صضااٛ الزصاامللٛ  بااطٔت  )لبٍااملُ/   بااازٙ حٗااملٌ٘  تؾااخٗذ ٔ ّزصااٛ: ؽاافٕٚ الضاانمل      

 ِا(.1409

  و٤صضااٛ 2ً(   ااملر ا٥ٌاإار  يت 1699ِااا/1111اجملمضاا٘  ستىااد بااملقز  )ت:    .48

 ِا(.1403الٕ ملٞ  بطٔت  ) لبٍملُ/

ً(  تّااذٖم 1341ِااا/ 742انتااشٙ  ٖٕصااف بااَ  بااد الاازلتَ بااَ ٖٕصااف  )ت:   .49

لٛ  باطٔت  )    و٤صضٛ الزصمل4الاىمله وت  مسملٞ الز مله  تذ: د  بغملر  ٕاد وعزٔ   يت

 ِا(.1406لبٍملُ/ 

ً(  وازٔج الاذِم ٔوعاملدُ    957ِاا/ 346انتضعٕدٙ   م٘ بَ اذتضؽت باَ  ما٘  )    .50

 ِا(.1363  )د. ك/ 2ادتِٕز  يت

ً(  ؽاااخٗذ وضااامي  دار الفااااز    874ِاااا/ 261وضااامي   الٍٗضاااملبٕرٙ  )ت:    .51

 بطٔت  )لبٍملُ/ د.ت(.

ٟاد  تاذ: وضاعد    ً(  الفٕا1082ِاا/ 475ابَ وٍدٓ ا٧ؽفّملٌ٘   بإ  ىازٔ  )ت:    .52
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 ِا(.1412  دار الؾخملبٛ لم اث  ) بٍطمل/ 1 بد اذتىٗد  يت

ً(  لضاملُ العازب    1311ِا/ 711ابَ وٌٍتٕر  كتمله الدَٖ ستىد بَ وازً  )ت: .53

 ِا(.1405دار  دب اذتٕسٚ  )د. ك/ 

ً(  زتىام ا٧وثامله  وطبعاٛ ٌٔغاز     1124ِاا / 518انتٗداٌ٘   لتد بَ ستىاد  )ت:   .54

 ِا(. 1366تملٌٛ  ) د.ك/ و٤صضٛ الطبم ٔالٍغز بمل٩ص

  )د. ك/  1ً(  صاٍَ الٍضاملٟ٘  يت  915ِا/303الٍضملٟ٘   لتد بَ ععٗم  )ت:   .55

 ِا(. 1348

ً( عاز  ؽاخٗذ وضامي  دار    1277ِاا/ 676الٍٕٔٙ: ست٘ الدَٖ باَ عاز   )ت:   .56

 ِا(. 1407الاتملب العزب٘  بطٔت ) لبٍملُ/

وت  ٍإُ   ً(  ٌّملٖاٛ ا٧رب 1133ِاا/ 733الٍٕٖزٙ   لتاد باَ  باد الِٕاملب )ت:      .57

صتملتضاإوملظ  دار ٔسارٚ الثنمل ااٛ ٔا٥رعااملد الناإو٘ انت٤صضااٛ انتؾاازٖٛ     ٔگا٧دب  وطااملبم 

 العملوٛ  )د. ك/ د.ت(.

ً(  828ِااا/ 213ابااَ ِغااملً اذتىااطٙ   بااد انتمااك بااَ ِغااملً بااَ  ٖاإب  )ت:      .58

الضطٚ  تذ: ستىد ستٗ٘ الدَٖ  بد اذتىٗد  وطبعٛ انتادٌ٘  الناملِزٚ  دار واتباٛ ستىاد  ما٘      

 ِا(.1383 ٥ٔدٓ  )ؿتؾز/ ؽبٗذ ٔ

ً( زتىاام الشٔاٟااد  دار الاتاام 1404ِااا/807اهلٗثىاا٘   ماا٘ بااَ  باا٘ باااز  )ت:  .59

 ِا(.1408العمىٗٛ  بطٔت  ) لبٍملُ/ 

ً(  انتغاملسٙ  تاذ    822ِاا/ 207الٕاقدٙ  ستىد بَ  ىز بَ ٔاقد الضّى٘  ) ت: .60

 ِا(.1405د  وملرصدُ  ٌٕط  ٌغز داٌػ  اص٦و٘  )د. ك/ 

ً(  وعرااي البمااداُ  دار  1228ِااا/626ّملب الاادَٖ  )ت: ٖااملقٕت اذتىاإٙ  عاا  .61

 ِا(.1399إحٗملٞ ال اث العزب٘  بطٔت ) لبٍملُ/

ً(  تااملرٖخ  897ِااا/ 284الٗعناإب٘   لتااد بااَ اباا٘ ٖعناإب بااَ  عفااز  )ت:        .62
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 الٗعنٕب٘  دار ؽملدر  بطٔت  ) لبٍملُ/ د. ت(.

 ثاًٌٗا: املساجع: 

63.   ٔ دار التعاملر  لمطبمل اٛ ) د.ك/   ا٧وؽت  حضَ  وضتدرقملت   ٗملُ الغاٗعٛ  وطبعاٛ 

1978 .)ً 

  دار الاتاااملب العزبااا٘  باااطٔت ) لبٍاااملُ/  4ا٧واااٗ    باااد اذتضاااؽت  الغااادٖز  يت  .64

1977 .)ً 

ا٧وااؽت  ستضااَ    ٗااملُ الغااٗعٛ  تااذ: حضااَ ا٧وااؽت  دار التعااملر  لمىطبٕ ااملت     .65

 ِا(.1403بطٔت  ) لبٍملُ/ 

بااطٔت  ) لبٍااملُ/     دار العمااي لمى٦ٖااؽت  5الشرقماا٘:  ااط الاادَٖ  ا٧ اا٦ً  يت   .66

1980 .)ً 

  وطبعاٛ آٌٔاد داٌاػ     1 م٘  د.  ٕاد  انتفؾن وت تملرٖخ العزب قبن ا٥صا٦ً  يت  .67

 دار إحٗملٞ ال اث ) د. ت / د. ك(.

 :المرٍٛ العمىٗٛ وت و٤صضٛ ا٫وملً الؾملد  .68

  وطبعٛ ا٥ تىملد  و٤صضٛ ا٫وملً 1. وٕصٕ ٛ ببنملت الفنّملٞ  تذ:  عفز الضبخملٌ٘  يت

 ِا(.1422قي /  ) الؾملد 

    و٤صضٛ ا٫وملً الؾملد 1. وعري ببنملت انتتامىؽت  تندٖي   عفز الضبخملٌ٘  يت

 ِا(. 1426) قي /
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