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فارعلا و نهاكلا نايتإ مكح نايب يف فاصن اإل
ةيدقع ةيثيدح ةسارد
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ةحابلا ةعماجب دعاسملا ذاتس األ

ةيتامولعملا تامدخلا و رشنلا ةبعش
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ميحرلا نمحرلا هللا مسب
: ةمدقم

هلآو دمحم نييبنلا متاخ ىلع الم الةوسلا صلا و نيملا علا بر هلل دمحلا
: دعبو نيدلا موي ىلإ هيدهب ىدتها نمو نيعمجأ هبحصو

ةجراد ةيلا كشإ ىلع تفقو داقتع اال لئاسم ضعبل يسيردت خالل فنم
نيدلا لوصأو داقتع اال لئاسمل حارشلا و نيرصاعملا ملعلا لهأ نم ديدعلا ىدل

و ناهكلا نايتإ مكح ةلأسم صخ بواأل نيفارعلا و ناهكلا نع مهم كال دنع
قدص ف نيفارعلا و ةنهكلا لأس نم ريفكت نيب مهدنع مكحلا نارودو ، نيفارعلا

قيدصت ةلأسم نيب طلخلا ،و مهل قيدصت نود مهلأس نم قيسفت و مهرابخأ
- ةعونتملا هلئاسوب ىقتسملا - يبسنلا بيغلا لئاسمل نيفارعلا و ناهكلا ربخ
– ىلا هللاعت إال هملعي ال يذلا - قلطملا بيغلا ملعي نهاكلا نأ داقتعا ةلأسمو

ثيدحلا تنمضت يتلا تاياورلا و ثيداح األ ضعب الءب ضفلا ؤهالء الل دتساو
مكحلا وأ ظافل األ يف تادايزلا و راصتخ اال ضعب ىلع توتحاو ةلأسملا نع

االتخال اهرهاظ نم مهفي دق يتلا ثيداح واأل تاياورلا تاقايسب لئاسلا ىلع
ًاماكحأ لثمت اهنأ تاياورلا و ثيداح األ كلت يف رظانلا نظف مكحلا يف ف

. ةعونتم ٍلا ألوح ةفلتخم
ةيثيدح ةسارد خالل نم هببس نايبو لا اإلكش اذه ىلإ ةراش اإل تببحأف

نماإلكشاال ديدعلا كانهف ؛ ةلأسملا يف حيحصلا يدقعلا بناجلا نيبت ةقيقد
يف ءاج ام كلذ نم ؛ اهتساردو ءوضلا طيلست ىلإ جاتحت يتلا لئاسملا تو
ْمَل ٍءْىَش ْنَع ُهَلَأَسَف اًفاَّرَع ىَتَأ (ْنَم ثيدح يف تاقايسو ظافلأو تاياور

: يلا تلا وحنلا ىلع يهو ( ًةَلْيَل َنيِعَبْرَأ ٌةَ َصال ُهَل ْلَبْقُت
هلأسف لدب ( هقدصف ) ةظفل ركذ ثيدحلا ىور نم ضعب دنع ءاج هنأ -1
امهيأف نيتحيحص اتناك نإو ؟ ةحيحص ةظفللا كلت لهف ،( ءيش نع )

ىلع مكحلا يف رثؤي ىرخ األ ىلع امهادحإ حيحصت لهو ؟ حصأ
؟ امهدورو مدع وأ امهدورو نيب قرف كانه لهو ، ةلأسملا

صالة هل لبقت (ال هلوق وهو هلا ؤسو فا رعلا نايتإ يف دراولا ديعولا -2
اذه لهو ؟ قيدصتلا ؟مأ لا ؤسلا درجم ىلع ينبم وه له ( ةليل نيعبرأ
هنأ اإلسالمهل؟مأ تابثإ عم ةيصعملا ىلع باقعلا ليبق نم ديعولا

حضوأ ىنعمب نعاإلسالم؟يأ ه جارخإو لعافلا ريفكت هب داري بولسأ
دقو ؟ ؟مأاألربك رغص األ رفكلا ليبق نم ؟مأ ةيصعملا ليبق نم وه له
نم ًاعون بلطتي امم ، لئاسملا هذه لوح ءاملعلا تاباجإ تفلتخا

و ثيداح األ يف رظنلا خالل نم ةلأسملا ريرحت ةلواحمو ثحبلا
. تاياورلا

اهباحصأ ريغ ىلإ تاياورلا ضعب اوبسن امبر ملعلا لهأ نم ةبسن دوجو -3
وأ ئراقلا ىلع لكشي امم - هنايب يتأيس امك – تاياورلا هباشت ببسب

. ثحابلا

ةبغر ةلأسملا هذه ىلع ءوضلا طيلست ةلواحم يف يدهج لذبأ نأ تببحأف
ىلا بهللاعت تنعتساف . اهريرحت مث نمو اهيف ملعلا لهأ كالم عمج يف
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ةلأسملا هذه يف تاياورلا و ثيد األحا لوح هعمج يننكمأ ام تعمجو
(اإل : ثحبلا ناونع تلعج و ىلا هللاعت ىلع تلكوتو ، اهيف ليق امو

ةسارد – فارعلا و نهاكلا نايتإ مكح نايب يف فاصن
.(- ةيدقع ةيثيدح

يهو ةمتاخو ثحابم ةعبرأو ةمدقم نم ةنوكم ثحبلا ةطخ ت لعج دقو
اآليت: وحنلا ىلع

. هتطخو عوضوملا رايتخا ببس تنمضتو هيف نحن ام :ويه ةمدقملا -
. امهب قحلي امو فارعلا و نهاكلا فيرعت األلو: ثحبملا -

. فارعلا و نهاكلا نايتإ ثيداح أل ةيثيدحلا ةساردلا : يناثلا ثحبملا -
مهب. قحلي نمو فارعلا و نهاكلا نايتإ مكح : ثلا ثلا ثحبملا -

. نايت اإل نود ةطساوب فارعلا و نهاكلا سؤلا مكح : عبارلا ثحبملا -

لأسأ وهللا اذه ، ةمه ملا جئاتنلا ضعب اهيف تركذ ةمتاخب تمتخ ًاريخأو
لبقتي نأو ، لمعلا و لوقلا يف واإلخالص قيفوتلا و دادسلا مكلو يل بتكي نأ

. بيجم عيمس هنإ انم

يويحيلا ميلس نب دمحأ / هبتك
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األلو ثحبملا
فارعلا و نهاكلا فيرعت

- مهم كال يف يتأيس امك – نهاكلا و فارعلا نع ملكتي نم بلغأ ناك امل
فيرعتب هتعبتأو ةناهكلا فيرعتب تمدق اذل ةناهكلا نم ةفارعلا نولعجي

. امهنيب الةق علا نايب عم ًانمض فارعلا

َنُهَكو ُنُهكيو ُنَهْكَي هل َنَهَك فورعم ُنهاكلا ( نهك )": روظنم نبا لوقي
نَهَك ... بيغلا هلب ىضَق :- ردان ريخَ -األ ًانيِهْكَتو ًانُّهَكت َنَّهَكتو ًةناهَك
لجرو ، ًانِهاك راص اذِإ ةناهَك نُهَكو َنَّهَكت اذِإ ةباتِك بُتكي بَتَك لثم ًةناهِك

.(1)" ُةناهِكلا هُتفْرِحو ناَّهُكو ٍةنَهَك موق نم ٌنِهاك
، ِهّنَظَو هْيَأَرِب ُنوُكَي اَمِب ُرِبْخُي ىِذّلا : ُنِهاَكلا ": هبيرغ يف يبرحلا لوقيو
اَّنِم :َّنِإ ُمَ ال َّسلا ِهْيَلَع ِّىِبَّنلِل ِمَكَحلا ُنب ُةيِواَعُم َقَلا اَذَك ، ٌناَّهُك ُعيِمَجلا و
ًامْوَق ُناَمْيَعُن ىَتَأ : َنيِريِس ُنبا َقَلا َنَّهَكَت ُلْعِفلا .و َناَّهُكلا ُنوُتْأَي َجِراالً

.(2)" َنَّهَكَتَف

ىلع وهو ،(4) هيف صرخلا (3)و بيغلا ةفرعم لئاسو نم ةليسو نهكتلا و
(6) يزحتلا (5)و ؤبنتلا وحن

هجو ىلع هيف عقيس امو لبقتسملا (7) فارشتساو بيغلا نع رابخ واإل
تامدقملا و تادهاشملا ضعب يف رظنلا (8)و سدحلا امدختسم نظلا وأ مزجلا

ص247). -(ج2/ ةغللا بيذهت : كلذك رظناو ص362). -(ج13/ برعلا ناسل (1)
ص594). -(ج2/ يبرحلل ثيدحلا بيرغ (2)

يبسنلا بيغلا ،وأ عمسلا يقرتسم ةطساوب كلذو هللا إال هملعي ال يذلا بيغلا ءاوس (3)
. هملعي ال نم ىلع ب يغي هنوكل ضعب نود تاقولخملا ضعب هملعت دق يذلا

ب ُصْرِخلا .واالمس لخنلا ُتْصَرَخ دقو ًارمت. بَطُرلا نم لخَنلا ىلع ام ُرْزَح : ُصْرَخلا (4)
مضلا ب ُصُرْخَي َصَرَخ دقو . باَّذكلا : ُصاَ ّرَخلا ؟و كِضرأ ُصْرِخ مك لا: قي رسكلا

ص167). -(ج1/ ةغللا يف حاحصلا . بَذَك ،يأ َصَّرَخَتو ، ًاصْرَخ
- طيسولا مجعملا . هتقو لبق هب ربخأ بواألرم ةءوبنلا ىعدا ( أبنت ): روظنم نبا (5)قلا
أّبَنَت امك ، ّيبنب سيلو . ةوبُّنلا ىَعّدا اذإ باذكلا أبنت لا: :قي يرهز لااأل ص712).قو (ج2/
ص216).. -(ج5/ ةغللا بيذهت . نيئبنتُملا نيباذكلا نيلا جدلا نم هريغو باذكلا ةمليسُم

هوُزْحَأ َءيشلا ُتْوَزَح لا قي هنظب اهُرِّدَقيو ءايشَ األ ُرُزْحَي يذلا وه يزاحلا (6)
-(ج روظنم ،النب برعلا ناسل : رظنا . ٌنِها ك يَأ ٍزاح َنوعرفل ناك ثيدحلا يفو هيِزْحَأو

ص174). /14
-(ج9/ برعلا ناسل . هُعُّقَوَتو ِسْفنلا ُثيدحو هيلإ ُرظنلا و ُعُّلَطَّتلا ءيشلل فُّرَشَّتلا (7)

ص169).
يف حاحصلا . هيأرب ًائيش لوقي ،يأ رسكلا ب ُسدْحَي وه لا: .قي نيمختلا و ُّنظلا : ُسْدَحلا (8)

تافيرعتلا بحاص هفرعو ص46). -(ج6/ بر علا ناسل : رظناو ص119)، -(ج1/ ةغللا
ىندأ وهو ، ركفلا هلباقيو ، بلا طملا ىلإ يدابملا نم نهذلا لا قتنا ةعرس : سدحل لا:ا قف
رركتب ةطساو ىلإ هيف مكحلا مزج يف لقعلا جاتحي امال يه : تايسدحلا . فشكلا بتارم

ال تخا بسحب ةيرونلا الهت كشت ،التخالف سمشلا نم دافتسم رمقلا رون : انلوقك ، ةدهاشملا
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(2)،و ةفايعلا (1)،و قرطلا و وحن ىلع وهو ، تابيغملا نم ءيش ىلع الل دتس لال
،(7) لا مرلا (6)،و نقانقلا باألزالم(5)،و ماسقتس (4)،واال ميجنتلا (3)،و ةريطلا
اهب ىمسيو فصوي يتلا تاحلطصم لا نم اهريغو ،(8) ناجنفلا و فكلا ئراقو

؛ مهتاصصختو مهلئاسو الف تخا عم تابيغملا نع ثيدحلل نيردصتملا ضعب
اإل تافصو لا وحأ وأ ءاملا نط اوم وأ رضاحلا وأ لبقتسملا ةفرعم ءاعدا يف

. ةرهاظلا ريغ ناسن

وأ ٌفَّرَعَتُم وهف ُفَّرَعَتَي َفَّرَعَت وأ َفَرَع نم ُهُلْصَأ : ةغللا يف ْفاَّرَعلا امأ
. ْفاَّرَع

لص األ يف قلطي ناكو اهب. ُرِبْخُيَف اَهُفِرْعَي ةيبيغ ٍرومأب ُفِّرَعُي يذلا وهف

ص27). -(ج1/ تافيرعتلا . ًادعبو ًابرق سمشلا نم هعاضوأ ف
رظنلا وهو قرطلا نم ذوخأم هلعلو ؛ هيف رظنلا و بارتلا يف ىصحلا ب برضلا قرطلا (1)

نم ةليسو يهو ، نيمختلا مث نمو لمأتلا و ىصحلا برض دنع توكسلا و ضر األ ىلإ
يف ءاج دقو ص215)، -(ج10/ برعلا ناسل يف ( قرط ) ىنعم رظنا . نهكتلا لئاسو

(35/7) دعس نبا هجرخأ . رحسلا "،يأ تبجلا نم ةريطلا و قرطلا و ةفايعلا "نإ ثيدحلا
ةصيبق نب نطق نع مهعيمج (941 مقر ،369/18) ىناربطلا 20622)و مقر ،60/5) دمحأو

،139/8) ىقهيبلا 11108)و مقر ،324/6) ىربكلا ىف ىئاسنلا : هجرخأو اذكو ، هيبأ نع
.(16292: مقر

ًاريثك برعلا ةداع نم وهو اهِّرَمَمو اهتاوصَأو اهئامسَأب لؤافتلا و ريطلا ُرْجز ةفايِعلا (2)
-(ج9 برعلا ناسل . نظو سَدحو َرَجز اذإ ًافْيَع فيِعَي َفاع لا قي مهراعشَأ يف ريثك وهو

ص260). /
. ريَّطَت ردصم وهو . ءيَّشلا ب مُؤاشَّتلا يه : نّكَسُت دقو ءايلا حتفو ءاطلا رسكب ةَرَيَّطلا (3)
. اهريغ اذكه رداصملا نم ءيجي ملو ًةَرَيِ خ ريَخَتو ًةرَيِط ةرَيَّطَت لا قي

كلذ ناكو . امهريَغو ءابظلا و رْيَّطلا نم حِراوَبلا و حِناَوَّسلا ب ريطتلا لا: قُي اميف هُلصأو
بْلَج يف ٌريِثأت هل سيل هَّنأ رَبخأو هنع ىهَنو هلَطْبأو ُعْرَّشلا هاَفنف مهِدِصاقَم نع مهّدُصَي

ص334). األرث-(ج3/ بيرغ يف ةياهنلا ٍّرَض. ٍعفَد وأ ٍعْفن
ىوقلا نيب جيزمتلا ،و ةيكلفلا لا باألوح هيضر األ ثداوحلا ىلع الل دتس وهاال ميجنتلا (4)
َمِّجَنُملا األريث: نبا لوقي ص192). -(ج35/ ىواتفلا عومجم ةيضر األ لباوقلا و ىكلفلا

يف ةياهنلا . اهيلإ رشلا و ريخلا نم ِتاريثأتلا بُسْنَيو اهيلعو اهب مْكُحلل موجنلا مَّلعَتَي يذلا
ص495). األرث-(ج2/ بيرغ

الم ْزَ ،واأل بيصنلا و ظحلا و مسقلا ةفرعمل ةقيرط الم زَ باأل ماسْقِتْس (5)اال
يناهَن اهضعب ىلعو يِ ّبر ينَرَمَأ اهضعب ىلع بوتكم ةيلهاجلا لهَ أل تناك ماهِس

يبر ينرمَأ هيلع يذلا مهسلا جرَخ نِإف حادِقلا كلت برض ًارمَأ وَأ ًارَفس لجرلا دارَأ اذِإف يبر
-(ج برعلا ناسل : رظنا . هرمَأ يف ضمي مل يبر يناهن هيلع يذلا جرخ نِإو هتجاحل ىضم

ص478). /12
عمجلا ،و مضلا ب ُنِقانُقلا كلذكو ، ِّيِنُقلا رفح يف ءاملا ب ريصبلا ،و يداهلا ليلدلا : ُنِقْنِقلا (6)و

لهأ ضعب دنع ىمسي ام هوحن ىلعو ص98)، -(ج2/ ةغلل يفا حاحصلا . حتفلا ب ُنِقانَقلا
و اآلراب عقاومل هديدحت ءانثأ هب لدتسي امل عمتسيل تنصي يتلا تانصلا ب يداوبلا و ىرقلا

. ةيفوجلا هايملا
مسر ىلع دمتعي يذلا وهو ، قرطلا وحن ىلع وهو لمرلا ملع ىطاعتي نم ( لا مرلا )(7)

ص -(ج1/ طيسولا مجعملا . ةفارعلا قئارط نم يهو لوهجملا ةءارقل لمرلا يف طوطخ
.(777
.(8)
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يِعَّدَي يذلا ك فاَرَعلا األريث:" نبا لوقي ، دوقفملا ءيشلا ناكم فرعي نم ىلع
.(1)" امهوحنو ةَّلا َّضلا ناكمو قورْسَملا ءيشلا ةفرعم

ثدحتي نمم مهريغو ، نهاكلا و مجنملا ىلع قلطي احلطصم حبصأ مث
. بيغلا رومأ يف

فاَّرع بيبطللو . فارَع : نِقانُقللو . فاَّرع يزاحلل لا قيو : يرهز األ لوقي
ىتأ نم قلا: هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ىورو . هملعب مهنم لك ةفرعمل

مجنملا وأ يزاحلا : فاَّرّعلا ب دارأ ، دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف ًانهاك وأ ًافاَّرَع
.(2)" هملعب هللا رثأتسا يذلا بيغلا ملع ىعَّدي يذلا

.(3)" نهاكلا و مجنملا ىنعمب لقثم ( ُفاَّرَعلا )": يمويفلا لا قو

ص274). -(ج1/ ةغللا بيذهت (1)
ص399). األرث-(ج4/ بيرغ يف ةياهنلا (2)

ص404). -(ج2/ ريبكلا حرشلا بيرغ يف رينملا حابصملا (3)
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: فارعلا و نهاكلا نيب قرفلا
امهنيب ريسي قرف جوود ىلإ فارعلا و نهاكلل مهفيرعت دنع ءاملعلا راشأ

هنع نوربخي ام رابتعاب قرف نم مهنمف ؛ قرفلا ديدحت يف مهنيب الف تخا ىلع
عون رابتعاب قرفي نم مهنمو ، لبقتسملا وأ يضاملا و رضاحلا بيغلا رومأ نم
لئاسو رابتعاب قرف نم مهنمو ، اهب صتخيو اهطاعتي يتلا ةيبيغلا رابخ األ
مومعلا رابتعاب امهنيب قرف نم مهنمو ، بيغلا نم هيعدي امل ةفرعملا رداصمو
وحنلا ىلع كلذ نايبو رابتعا نم رثكأ نيب عمج نم مهنمو ، صوصخلا و

يلا: تلا
مأ يضاملا يف بيغلا نم هنع هنوربخي ام رابتعاب قرف نم :ً وأال

رضاحلا
لَبْقَتْسُم يف تانِئاكلا نع رَبَخلا ىَطاعَتَي يذلا : ُنِهاكلا األريث:" نبا لوقي
حيِطَسو ّقِشَك ةنَهَك برعلا يف ناك دقو . رارْس األ ةفرعم يعَّدَيو نامزلا

، رابْخ األ هيلإ ىقْلُي ًاّيِئَرو ّنِجلا نم ًاعِبات هل ّنأ ُمعْزَي ناك نم مهنمف ؛ امهِريغو
ىلع اهب ُّلدَتْسَي بابْسأ تامِّدَقُمب روم األ فِرْعَي هنأ ُمعْزَي ناك نم مهنمو

ك فاَرَعلا مساب هنوُّصُخَي اذهو حهلا وأ هِلْعِف وأ هلأسَي نَم كالم نم اهعِقاوَم
.(1) امهوحنو ةَّلا َّضلا ناكمو قورْسَملا ءيشلا ةفرعم يِعَّدَي يذلا

و فارعلا نيب قرفلا :"و هلوقب هللا همحر يوونلا هركذ ام هنم ًابيرقو
ىعديو لبقتسملا يف نئاوكلا نع رابخ اال ىطاعتي امنا نهاكلا نأ نهاكلا

ةلا ضلا ناكمو قورسملا ءيشلا ةفرعم ىطاعتي فارعلا ،و رارس اال ةفرعم
ام يهو ةيضاملا و ةيلا حلا رابخ نماأل ةلا ضلا ناكمو قورسملا "(2).ف امهوحنو

. لبقتسملا رابخأ لباقي

اهطاعتي يتلا ةيبيغلا رابخ األ عون رابتعاب امه نيب قرفي نم : ايناث
اهب. صتخيو

مهل ةقباسلا صوصنلا يف األلو قيرفتلا باحصأ ًاضيأ هركذ قرفلا اذهو
نع رَبَخلا ىَطاعَتَي يذلا : ُنِهاكلا قلا:" األريث نباف األلو؛ قيرفتلا يف

يِعَّدَي يذلا ك فاَرَعلا .... رارْس األ ةفرعم يعَّدَيو نامزلا لَبْقَتْسُم يف تانِئاكلا
.(3) امهوحنو ةَّلا َّضلا ناكمو قورْسَملا ءيشلا ةفرعم

يف نئاوكلا نع رابخ اال ىطاعتي امنا نهاكلا :"نأ يوونلا لوق هوحنبو
قورسملا ءيشلا ةفرعم ىطاعتي فارعلا ،و رارس اال ةفرعم ىعديو لبقتسملا

.(4)" امهوحنو ةلا ضلا ناكمو

ص399). األرث-(ج4/ بيرغ يف ةياهنلا (1)
يراقلا ةدمع ص298)، (ج2/ ملسم ىلع يوونلا حرش لا: ثملا ليبس ىلع رظنا (2)

األ ةفحت ص431)،و -(ج8/ دوبعملا نوع ص207)،و -(ج18/ يراخبلا حيحص حرش
ص341)، -(ج13/ حيباصملا ةاكشم حرش حيتافملا ةاقرم ص162)، -(ج1/ يذوح

ص173). -(ج4/ ملسم ىلع يطويسلا حرش
. ًارصتخم ص399) األرث-(ج4/ بيرغ يف ةياهنلا (3)

حرش يراقلا ةدمع ص298)، (ج2/ ملسم ىلع يوونلا حرش لا: ثملا ليبس ىلع رظنا (4)
-(ج1 يذوح األ ةفحت ص431)،و -(ج8/ دوبعملا نوع ص207)،و -(ج18/ يراخبلا حيحص
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فارعلا ،و رارس األ نعو نوكتس اث دحأ نم نوكي عام ربخي نهاكلا ف
. تادوقفملا ناكم نع ربخي

رابخأ نم هيعدي امل ةفرعملا رداصمو لئاسو رابتعاب قرف نم : ثًاثلا
.(1) بيغلا

مهنأ نوعدي ةنهك برعلا يف ناك ..: يباطخلا لا قو ": يوونلا لوقي
األ هيلإ يقلي نجلا نم ايئر هل نأ معزي نم مهنمف -: روم نماأل اريثك نوفرعي

. رابخ
. هيطعأ مهفب كلذ كاردتسا يعدي نم مهنمو -

تامدقمب روم األ ةفرعم معزي يذلا وهو افارع ىمسي نم مهنمو -
مهتي نم ةفرعمو فلاالين ءيشلا قرس نم ةفرعمك اهب لدتسا بابسأ

. كلذ وحنو ةأرملا هب
نع يهنلا ىلع لمتشي ثيدحلا و ،قلا انهاك مجنملا ىمسي نم مهنمو -

ك اذه هنوعدي اميف مهقيدصتو مهلوق ىلإ عوجرلا و مهلك ؤهالء نايتا
.(2)" سيفن وهو يباطخلا الم

.(3) هصنب كالهم نولقني حارشلا نم يباطخلا دعب ءاج نم بلغأو
نأ ىريف ، فارعلا و نهاكلا رداصم نيب قرف دوجو يباطخلا ىري اذإ

يه: يلبقتسملا بيغلا نع رابخ يفاإل نهاكلا كالم رداصم
.( نجلا نم ايئر ) ىمسي رابخ هلاأل بلجي نجلا نم نيعم دوجو -1

و ؤبنتلا و نهكتلل هعفد يذلا هرظنو همهف ىلع نهاكلا دامتعا -2
. نيمختلا

ناهذأ مهل موق ةنهكلا ": كلذ ادكؤم رخآ نطوم يف يباطخلا لوقي
نم مهنيب امل نيطايشلا مهتفلأف ، ةيران عابطو ةريرش سوفنو ، ةداح

.(4)" هيلإ مهتردق لصت ام لكب مهتدعاسمو روم األ هذه يف بسانتلا
و تامولعمو تامدقم ىلع راصتق :اال يهف فارعلا رداصم ةدمع امأ

تادوقفملا عِقاوَم ىلع اهب ُّلدَتْسَي نأ لثم ، يفخ رمأ ىلع اهب لدتس ي بابسأ
فلاالين ءيشلا قرس نم ةفرعمك ،و حهلا وأ هِلْعِف وأ هلأسَي نَم كالم نم

ىلع يطويسلا حرش ص341)، -(ج13/ حيباصملا ةاكشم حرش حيتافملا ةاقرم ص162)، /
ص173). -(ج4/ ملسم

إو فارعلا و نهاكلا نيب مهقيرفت يف نيقرفملا كالم نم ركذ ام ىلع رصاق عأاله هيلإ ترشأ ام (1)
يلي: ام يف اهراصتخا نكميو ، ىرخأ لئاسو كانهف ال

نمو نيمجنملا و ةرحسلا مولع ىلع دامتع .3-اال ؤبنتلا و نيمختلا -2. نجلا نم يقلتلا -1
ميجنتلا ملعو فرحلا ملع لا لخ نم تابيغملا فافشتس ال مولعو دعاوق عضو نم مههباش

-6. سانلا كالم نم ةعومسملا تامدقملا ىلع جئاتنلا ءانب -5 سرفتلا -4. فكلا ةءارق مولعو
. تامولعملا عمجو سسجتلا -7. طخلا خالل نم ةيصخشلا ةسارد ملع

ص22). (ج5/ ملسم ىلع يوونلا حرش (2)
يراقلا ةدمع ص298)، (ج2/ ملسم ىلع يوونلا حرش لا: ثملا ليبس ىلع رظنا (3)

األ ةفحت ص431)،و -(ج8/ دوبعملا نوع ص207)،و -(ج18/ يراخبلا حيحص حرش
ص341)، -(ج13/ حيباصملا ةاكشم حرش حيتافملا ةاقرم ص162)، -(ج1/ يذوح

ص173). -(ج4/ ملسم ىلع يطويسلا حرش
ص217). -(ج10/ رجح النب يرابلا حتف نع (4)قنالً
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. ءاكذو مهفل جاتحي ًاضيأ اذهو ، كلذ وحنو ةأرملا هب مهتي نم ةفرعمو

ماعلا امهيأ يف مهنيب الف تخا عم ؛ صوصخلا و مومعل ا رابتعاب قرف نم : ًاعبار
. صاخلا امهيأ و

األريث نبا اذكو ، هناسحتساو هل يوونلا لقنو قباسلا يباطخلا كفالم
ةهج نم معأ نهاكلا ؛ف فارعلا نم معأ نهاكلا نأ مهرابتعا ىلإ ريشي

يمويف لا هنم بناج ىلإ راشأ ام اذه لعلو ، رابخ األ عون ةهج نمو لئاسولا
ليقو لا:" -قف فارعلا و نهاكلا نع كالهم دنع - رينملا حابصملا بحاص

.(1)" لبقتسملا و يضاملا نع ربخي ( ُنِهاَكلا و( يضاملا نع ربخي ( ُفاَّرَعلا )

ربخلا ىطاعتي يذلا نهاكلا ": لوقي ذإ رجح نبا ًاضيأ لوقلا اذهل ليميو
هعبات ىلع دمتعي ناك مهمظعمف اريثك ةيلهاجلا يف اوناكو ةبيغملا روم نماأل

ىلع اهب لدتسي بابسأ تامدقمب كلذ ةفرعم يعدي ناك مهضعبو نجلا نم
(2)." نيتلمهملا ب فارعلا ىمسي ريخ األ اذهو هلأسي نم كالم نم اهعقاوم

و ىصحلا ب برضي يذلا و فارعلا ىلع قلطي ظفل نهاكلا :"و ًاضيأ لا قو
يف لا قو هجئاوح ءاضق يف ىعسيو رخآ رمأب موقي نم ىلع قلطيو مجنملا
نذأ نم لك يمست برعلا عماجلا يف لا ،قو بيغلا ب يضاقلا : نهاكلا مكحملا

.(3)" ًانهاك هعوقو لبق ءيشب

لمشي هنأو نهاكلا نم معأ فارعلا نأ ىلإ بهذي اإلسالمف خيش امأ
. تابيغملا نع رابخ يفاإل ملكتي نمم مهوحنو لا مرلا و مجنملا و نهاكلا

و مجنم ولا نهاكلل ماع مسا إهن ليق دق فارعلا اإلسالم:"و خيش لوقي
في أهن ليق ولو قرطلا هذهب ةفرعملا مدق فيت ملكتي نمم مهوحنو لا مرلا
امك ي ونعملا مومعلا قيرطب هيف لخدي اهرئاسف عاون األ هذه ضعبل مسا ةغللا

.(4)" امهوحنو رسيملا و رمخلا مسا في ليق

يتلا تاحلطصملا وحن ىلع نيحلطصملا نيذه هللانأ دنع ملعلا و اودبيو
.ف اعمتجا اقرتفا اذإو ، اقرتفا اعمتجا اذإ امهنأو ، صوصخو مومع اهنيب
ةهج نم صخأو ، تابيغملا ةفرعمب عيمجلا ىوعد ةهج نم معأ فارعلا
وهف نهاكلا امأ ، ةيضاملا و ةرضاحلا تابيغملا ىلع اهب فرعتي يتلا ةقيرطلا

هصاصتخا ةهج نم صخأو ، بيغلا ب صرختلا و عقوتلا و نهكتلا ةهج نم معأ
اآلرخ،و هيف لخد امهدحأ نأش يف جءا امف . يلبقتسملا بيغلا نع رابخ باإل

. ملعأ هللا

ص404). -(ج2/ ريبكلا حرشلا بيرغ يف رينملا حابصملا (1)
ص179). -(ج7/ رجح النب يرابلا حتف (2)
ص216). -(ج10/ رجح النب يرابلا حتف (3)

ص193). -(ج35/ ىواتفلا عومجم : رظناو ص173). -(ج35/ ىواتفلا عومجم (4)
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يناثلا ثحبملا
نيفارعلا و ةنهكلا نايتإ ثيداح أل ةيثيدح ةسارد

يرورضلا نم ناك األةلد، ىلع ةينبم ةيفيقوت ةيعرشلا ماكح األ تناك امل
نم ليلد لك ةحص يف رظنلا و اهتلدأ عمج ةلأسملا يف رودصلا لبق ًأدتبا

الف خلا لئاسم بلغأ يف رظانلا دلاالةل،و ثيح نمو دامتع واال توبثلا ثيح
، ،وأدالهتل ليلدلا ةحص يف االتخالف ىلإ امإ دئاع الف خلا بلغأ نأ ظحلي

دامتعا يف ببستي دق امم ؛ ةلأسملا يف ةدراولا األةلد عمج يف روصقلا وأ
ب هذخأ ،وأ صصخملا ،وأ صاخلا ليلدلا دوجو حلا يف ماعلا ىلع لدتسملا
حلا يف خوسنملا الهلب دتسا ٌ،وأ ديقم ٌ ليلد ِد ُج و نيح يف قلطملا

ببسب ةصقانلا وأ ةئطاخلا الالت دتس نماال كلذ وحنو ، خسانلا ليلدلا دوجو
ىلإ ًانايحأ الف خلا دوعي دقو ، ةلدأ نم ةلأسملا يف ءاج ام باعيتسا مدع
لكشت دق يتلا األةلد ظافلأو تاقايس ضعب موهفمل ةئطاخلا تاروصتلا ضعب

نامي لااإل مك يفن اهيف يتلا وأ رغص األ رفكلا ثيداحأ لا زنإ نم مهضعب ىلع
لعفلا فيصوت ىلع رثؤي امم نامي اإل لصأ يفن وأ األربك رفكلا ىلع بجاولا

نكي مل هتاذ يف ًارفكم ً ادصقمو حاال هلعاف ليمحت يف فلكتلا و روكذملا
.ً ال صأ ةلأسملا يف ادوصقم

الء ضفلا نم ديدعلا اهيف عقو اهيف ليصفتلا ددصب نحن يتلا انتلأسمو
مهع ال طاو مهباعيتسا هيلإ لصو ام ىلع ًءانب ماكحأ رادصإ يف ملعلا لهأ نم

خاللاال نم هداهتجا يف قلطنملا - دهتجملل لا قي نأ نكميو ، مهداهتجاو
ق امك – هب قلا يذلا لوقلا لباقي رخآ ليلد ىلع فقي مل وأ أطخأ نإو الل دتس
اذه (1)؛إالنأ عمس ام ىلإ ىهتنا نم نسحأ هللا:دق همحر ريبج نب ديعس لا
نم عنمي ال أطخلا وأ ةباص حلااإل يف ً اروجأم هبحاص ناك نإو داهتج اال

قحلا نأ هل حضتا نم ىلع بجاولا نم ؛لب هنم ئطاخلا درو هيلع بيقعتلا

نب نيصح ثيدح نم ص199) ه(ج1/ حيحص يف ملسم هاور ام ىلإ ةراشإ (1)
؟ ةحرابلا ضقنا يذلا بكوكلا ىأر مكيأ لا قف ريبج نب ديعس دنع تنك : قلا نمحرلا دبع

تيقرتسا تلق ؟ تعنص اذامف قلا تغدل ينكلو صالة يف نكأ مل ينإ امأ تلق مث انأ تلق
تلق ؟ يبعشلا مكثدح امو لا قف يبعشلا هانثدح ثيدح تلق ؟ كلذ ىلع كلمح امف قلا
نسحأ دق لا قف ةمح وأ نيع نم إال ةيقر ال قلا هنأ يملس األ بيصح نب ةديرب نع انثدح
نيذلا ًافلأ نيعبسلا ثيدح هل ركذف ،.. سابع نبا انثدح نكلو عمس ام ىلإ ىهتنا نم
نوقري ال نيذلا مه مهنأ نم مهفصو يف ءاج امو باذع وال باسح ريغ نم ةنجلا نولخي

. نولكوتي مهبر ىلعو نوريطتي وال نووقرتسي وال
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امل ليلضتلا و ريفكتلا لئاسم يف ًةصاخ لألةم؛ احصن هنيبي نأ خالهف يف
. ةريبك ةيورخأو ةيويند ماكحأ نم اهيلع ينبني

نم ديدعلا ليصفتو مهوحنو نيفارعلا و ناهكلا نايتإ ةلأسم يف الم وكلا
األ كلت هتنمضت امو ثيداحأ نم ةلأسملا يف درو ام ىلع ينبم ملعلا لهأ
الم كلا لبق ًءادتبا مهملا نم ناك اذل تاقايس وأ تادايز وأ تاياور نم ثيداح

نوكيل اهيف ةدراولا ثيداح واأل األةلد ةسارد ةلأسملا يف ءاملعلا لوقأ ركذ يف
. اهتشقانمو لا األوق ضرع دنع مات روصت ىلع ئر اقلا

مامأ اننأ دجن ةلأسملا يف ءاج ام ضارعتساو ةنسلا بتك يف رظنلا دنعو
ا هذهل ضرعأسو تادايزو تاياور اهضعب تحت جردنت ةيسيئر ثيداحأ ةعبرأ

يلا: تلا وحنلا ىلع يهو ليصفتلا ب ثيداح أل

َصال ُهَل ْلَبْقُت ْمَل ٍءْىَش ْنَع ُهَلَأَسَف اًفاَّرَع ىَتَأ (ْنَم ثيدح األلو: ثيدح لا
( ًةَلْيَل َنيِعَبْرَأ ٌةَ

نم نكل ؛ ًاريسي ناك نإو نماالتخالف ءيش اهيف تاياورب ثيدحلا ءاج
ىلع تاياورلا هذهو ، ماكحأ نم اهيلع بترتي ،امل اهنايبو اهزاربإ ةيمه األ

اآليت: وحنلا

ْمَل ٍءْىَش ْنَع ُهَلَأَسَف اًفاَّرَ ع ىَتَأ ْنَم ): ىلو األ ةياورلا
.( ًةَلْيَل َنيِعَبْرَأ ٌةَ َصال ُهَل ْلَبْقُت

نم: لك ظفللا اذهو ةياورلا هذهب ثيدحلا جرخأ دقو
ميعن وبأو ،(2) ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا ه(1)،و حيحص يف ملسم اإلمام
هيوري مهلك ،(4) ىلحملا يف مزح نباو ،(3) ناهبصأ رابخأ و ءايلو األ ةيلح يف

ْنَع َةَّيِفَص ْنَع ٍعِفاَن ْنَع ِهَّللا ِدْيَبُع ْنَع ٍديِعَس َنْ ب ىَيْحَي قيرط نم
. ملسو هيلع هللا ىلص - ِّىِبَّنلا ِنَع - ملسو هيلع هللا ىلص - ِّىِبَّنلا ِجاَوْزَأ ِضْعَب

ٌةَ َصال ُهَل ْلَبْقُت ْمَل ُلوُقَي اَمِب ُهَقَّدَصَف ًافاَّرَع ىَتَأ ْنَم ): ةيناثلا ةياورلا
.( ًامْوَي َنيِعَبْرَأ

ةدايزب (6) ةنسلا يف الل خلا ركب وبأو ،(5) دنسملا يف دمحأ ااإلمام هاور
قيرط نم هيوري مهلك ،(7) ىربكلا ةناب اإل يف ةطب نباو ،( ًانهاك (وأ ظفل
ِجاَوْزَأ ِضْعَب ْنَع َةَّيِفَص ْنَع ٍعِفاَن ْنَع ِهَّللا ِدْيَبُع ْنَع ٍديِعَس َنْ ب ىَيْحَي
سفن يهو . ملسو هيلع هللا ىلص - ِّىِبَّنلا ِنَع - ملسو هيلع هللا ىلص - ِّىِبَّنلا

ىلو. األ ةياورلا قيرط

ص30). (ج15/ ملسم حيحص (1)
.(16952) مقرب ص138) (ج8/ يقهيبلل ىربكلا ننسلا (2)

ص264) -(ج9/ ناهبصأ رابخأ ص449)،و -(ج4/ ءايلو األ ةيلح يف ميعن وبأو (3)
.

.هب. جاجحلا نب ملسم قيرط ىلإ هدنسب ص51-50) -(ج4/ مزح النب ىلحملا (4)
ص487). -(ج35/ دنسملا (5)

ص488). الل(ج3/ خلا ركب أليب ةنسلا (6)
ص18). (ج3/ ىربكعلا ةطب النب ىربكلا ةناب (7)اإل
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نع هلأسف ) لدب ( هقدصف ) ةظفل ءيجم ةياورلا هذه يف ظح يفال
ملعلا لهأ ضعب هيلع جرد ام أطخلا نم :نأ هيلع هيبنتلا ردجي اممو ،( ءيش
لهأ نم ًاددع نأ كلذ ؛و ملسم اإلمام ةياور ىلإ ( هقدصف ) ةظفل ةبسن نم
ٍءْىَش ْنَع ُهَلَأَسَف اًفاَّرَع ىَتَأ ْنَم ): يلا تلا وحنلا ىلع ملسم ةياور دروي ملعلا

.( ًةَلْيَل َنيِعَبْرَأ ٌةَ َصال ُهَل ْلَبْقُت ْمَل هقدصف
نباو ، ثيداح األ عماج (1) يف يطويسلا : ملسمل ةدايزلا هذه بسن نممو
يف يديمحلا (3)،و نيحلا صلا ضاير يف يوونلا (2)،و لوص األ عماج يف األريث
باتك يف باهولا دبع نب دمحم خيشلا ،و ،(4) نيحيحصلا نيب عمجلا

.(6) مارملا ةياغ ،و بيهرتلا و بيغرتلا حيحص يف ينابل (5)،واأل ديحوتلا
دجن انيديأ نيب ةدوجوملا خسنلا يف ملسم اإلمام ةياور ىلإ عوجرلا بو

. كلذل هبنتف هريغ ةياور نم يه امنإ ،( هقدصف ) ةدايز اهيف سيل هنأ

.( ًةَلْيَل َنيِعَبْرَأ َصالٌة ُهَل ْلَبْقُت ْمَل اًفاَّرَع ىَتَأ ْنَم ): ةثلا ثلا ةياورلا
يف يناربطلا (7)،و ريغصلا خيراتلا يف يراخبلا اهجرخأ ةياورلا هذهو

،( يدرواردلا ) دمحم نب زيزعلا دبع قيرط نم (8)،كالامه طسو األ مجعملا
رمع تعمس : تلا ،ق ديبع يبأ تنب ةيفص نع ، هيبأ نع ، عفان نب ركب يبأ نع

ص364). -(ج41/ يطويسلل ثيداح األ عماج (1)
ص3076). -(ج5/ ،النباألريث لوسرلا ثيداحأ نم لوص األ عماج (2)

ص232). -(ج4/ يديمحلا حوتف دمحمل ، ملسمو يراخبلا نيحيحصلا نيب عمجلا (3)
ص245). -(ج2/ يوونلل ، نيحلا صلا ضاير (4)

-(ج1/ باهولا دبع نب دمحم خيشلل ، ديبعلا ىلع هللا قح وه يذلا ديحوتلا باتك (5)
ص38).

ص172). -(ج1/ مارملا ةياغ ص98)،و -(ج3/ بيهرتلا و بيغرتلا حيحص (6)
ص56). -(ج2/ يراخبلل ريغصلا خيراتلا (7)

يبأ نع ثيدحلا اذه وري لا:."مل ص7)قو -(ج20/ يناربطلل طسو األ مجعملا (8)
.." يدرواردلا إال عفان نب ركب

ميهاربإ نب بعصم هخيش نع طسو يفاأل يناربطلا هاور ": دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا قلا
. دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم ." حيحصلا لا جر هلا جر ةيقبو ، هفرعأ ملو يرهدلا ةزمح نب

ص141). -(ج5/ ققحم
ص269) -(ج2/ متاح يبأ النب ثيدحلا للع يف ءاجو -

ِّيِبَّنلا ِنَع ، َرَمُع َنْبا ِنَع ، ٍعِفاَن ْنَع ،ِ هللا ُدْبَع ُّيِرْمَعْلا ُهاَوَر ؛ ٍثيِدَح ْنَع يِبَأ ُتْلَأَسَو
. ُثيِدَحْلا اًفاَّرَع ىَتَأ ْنَم ،َقَلا: ملسو هيلع هللا ىلص

، ِهيِبَأ ْنَع ، ٍعِفاَن ِنْب ِرْكَب يِبَأ ْنَع ، ُّيِدْرَواَرَّدلا ِزيِزَعْلا ُدْبَع ُهاَوَر :اَم ُباَوَّصلا : يِبَأ َقَلا
ىلص َّيِبَّنلا ُتْعِمَس : ُلوُقَي ِباَّطَخْلا َنْب َرَمُع ُتْعِمَس : ْتَلا ،َق ٍدْيَبُع يِبَأ ِتْنِب َةَّيِفَص ْ نَع

. ُلوُقَي ملسو هيلع هللا
هللا ِدْبَع َثيِداَحَأ هللاِ ِدْيَبُع ْنَع ، ِّيِدْرَواَرَّدلا ُثيِداَحَأ ُهِبْشُت : ُلوُقَي ٍلَبْنَح ُنْب ُدَمْحَأ َناَكَو
ْنَع ىور يدرواردلا ،ألن ثيِدَحْلا اَذَه يِف دَمْحَأ امَقَلا قادصم ناب دقو َرَمُع ِ ِنْب

، هلثم َرَمُع ِنْبا ِنَع ، ٍعِفاَن ْنَع ،ِ هللا ِدْيَبُع ْنَع فدرأ ،مث انفصو امك عِفاَن نْب رْكَب يِبَأ
امك يرمعلا هللا دْبَع ْنَع نووري سانلا ،و اًطلغ َناَك هللاذإ دْيَبُع ثيِدَح اَذَه هبشي سيلو

. انفصو
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، هركذو لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لوقي ، باطخلا نب
(2) ريبكلا مجعملا يف يناربطلا (1)،و ريغصلا خيراتلا يف يراخبلا هيوري اذكو

ِهَّللا ِدْيَبُع ْنَع ، ُّيِدْرَواَرَّدلا ٍدَّمَحُم نب ِزيِزَعْلا ُدْبَع قيرط نم ص181). (ج11/
,َقَلا َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص َّيِبَّنلا ّنَأ ، َرَمُع ِنْبا ِنَع ، ٍعِفاَن ْنَع ، رَمُع نب

. هركذو ،
يفو ، باطخلا نب رمع نع ىلو األ قيرطلا يف هيوري يدرواردلا نأ ظح يوال

. رمع نبا نع ةيناثلا قيرطلا
تركذ ).امنإ ءيش نع هلأسف )وأ( هقدصف ) ةدايز ةياورلا هذه يف سيلو

. نايت اإل قلطم

عمو ، اهتوق يف توافت ىلع ديناس األ ةحصل ، هتاياورب ، حيحص ثيدحلا ف
قفتملا ظفللا عم ةضراعتملا ريغ اهتادايزو ثلاالث هتاياورب ثيدحلا ةحص

يف هلاألرثاألربك نوكيس يذلا -و األلو ثيدحلا يف رظنلا دنع هنأ إال هيلع
اَمِب ُهَقَّدَصَف ًافاَّرَع ىَتَأ ْنَم ): ةياور حيجرت نكمي هديناسأو - ةلأسملا ريرحت

: روم ).أل ًامْوَي َنيِعَبْرَأ ٌةَ َصال ُهَل ْلَبْقُت ْمَل ُلوُقَي
اإل هيوري نيح يف ةرشابم ديعس نب يحي نع هيوري دمحأ نأاإلمام -1

. ديعس نب يحي نع ىنثملا نب دمحم نع ملسم مام
لصاحلا األرم وهو قيدصتلا وهو نايب ةدايز اهيف دمحأ ةياور نأ -2

، هلا ؤس ىلإ عاد نم كانه ناك امل إوال فارعلا لا ؤس نم لئاسلل
. هنايتإو

وه امك تابيغملا نم هب ربخي اميف فارعلا قيدصت نع يهنلا نأ -3
( ءيش نع هلأسف ) ةلمجف لا، ؤسلا درجم نع ال مهلا ح يف دوهعملا

مهرابتخا لجأ نم مهلأس نم لا ؤسلا اهنم جرخي هنأ كش ،وال ةماع
ناك انه نمو ، ايندلا رومأ نم بيغلا رمأب قلعتي ال اميف وأ مهحضف وأ
نع يهنلا نم دارملل حضوأو قدأ ( هقدصف ) ـب ريبعتلا

.(3) ملعأ .وهللا مهنايتإ درجم

دقف ، لوقي امب هقدصف ، انهاك وأ افارع ىتأ :(نم يناثلا ثيدحلا
.( ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىلع لزنأ امب رفك

: ًافوقومو ًاعوفرم ثيدحلا اذه ىور يُ
يف يقهيبلا (4)،و كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ دقف : عوفرملا :ً وأال

عأاله: رمع ثيدحل هركذ دعب يراخبلا ص57)ذإقلا -(ج2/ ريغصلا خيراتلا (1)
. هلثم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع رمع نب نع عفان نع هللا ديبع نع يدرواردلا ينثدح
األ يف يناربطلا هاور ": يمثيهلا ص181)،قلا -(ج11/ يناربطلل ريبكلا مجعملا (2)

ص141). -(ج5/ ققحم دئ. اوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم ." تاقث هلا جرو طسو
.( ص( ليصفتلا و نايتإ مكح نع ثيدحلا دنع كلذل طسب يتأيسو (3)

حيحص ثيدح اذه لا:« ص18)،قو -(ج1/ مكاحلل ، نيحيحصلا ىلع كردتسملا (4)
. يبهذلا هقفاوو ، امهطرش ىلع
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ةناب اإل يف ةطب نبا ،(2) هدنسم يف هيوهار نب قاحسإ (1)،و ىربكلا ننسلا
نب حور : قيرط نم هيوري مهلك ،(4) ةنسلا يف الل خلا ركب وبأو ،(3) ىربكلا

لوسر ،قلا:قال ةريره يبأ نع ، دمحمو خالس، نع ، فوع انثدح ، ةدابع
. ملسو هيلع هللا ىلص هللا

نب نارمع ثيدح نم (5) هدنسم يف رازب :لا ًاضيأ ًاعوفرم هيوري اذكو
،ْوَأ َنَّهَكَت ْوَأ ُهَل َرَّيِطُت ،ْوَأ َرَّيَطَت ْنَم اَّنِم َسْيَل ": هظفلو ، ةدايز هيفو ، نيصح

، ًةَدْقُع َدَقَع ْنَم َقَلا: ْوَأ ًةَدْقُع َدَقَع ْنَمَو ،(6) ُهَل َرِحُس ،ْوَأ َرَحَس ْوَأ ُهَل َنِّهِكُت
هيلع هللا ىلص ٍدَّمَحُم ىَلَع َلِزْنُأ اَمِب َرَفَك ْدَقَف ُلوُقَي اَمِب ُهَقَّدَصَف اًنِهاَك ىَتَأ ْنَمَو

." ملسو
يف (8) رجح نباو ،(7) دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا بسني امك

، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هللا دبع نب رباج نع ةياور رازبلا ىلإ حتفلا
. ملعأ .وهللا ةدوجوملا خسنلا يف رازبلا دنسم يف ركذ اهل دجأ ملو

ءاج ام هنمو ، دوعسم نبا ىلع فوقوم وه ام هنمف . فوقوملا : ًايناث
: نيعمجأ مهنع هللا يضر يلع ىلع ًافوقوم

ص135). -(ج8/ يقهيبلل ، ىربكلا ننسلا (1)
ص434). -(ج1/ هيوهار نب قاحسإ دنسم (2)
ص15). -(ج3/ ةطب ،النب ىربكلا ةناب (3)اإل

ص484). الل-(ج3/ خلا نب ركب أليب ةنس (4)لا
ْنِم َكالِهِم ُضْعَب َيِوُر ْدَق ُثيِدَحْلا اَذَهَو : رازبلا ص146)قلاا -(ج5/ رازبلا دنسم (5)

،َوالَ ٍنْيَصُح ِنْب َناَرْمِع ْنَع َّ ِإال ىَوْرُي ُهُمَلْعَن َفال ِهِظْفَلَو ِعيَكالِهِم ِمَجِب اَّمَأَف ٍهْجَو ِرْيَغ
الَ ُّيِرْصَب ُراَّطَعْلا َةَزْمَح وُبَأَو ، َقيِرَّطلا اَذَه َّ ِإال ٍنْيَصُح ِنْب َناَرْمِع ْنَع اًقيِرَط ُهَل ُمَلْعَن

يرابلا حتف رظنا . ديج دانسا هنأب ثيدحلا اذه دانسإ ىلع رجح نبا مكح دقو ِهِب. َسْأَب
.(217/10)

اَنَثَّدَح -14770: هلوقب ص50) (ج13/ ريبكلا مجعملا يناربطلا هاور األلو رطشلا (6)
نب ُقاَحْسِإ اَنَثَّدَح ، ُّيِكَرِبْلا َميِهاَرْبِإ نب ىَسيِع اَنَثَّدَح ، ُّيِرْص َبْلا َنيِهاَش نب ِعيِبَّرلا نب ُدَّمَحُم
ًةَقْلَح ِهِدُضَع يِف ُجَرال ىَأَر ُهَّنَأ ، ٍنْيَصُح نب َناَرْمِع ْنَع ، ِنَسَحْلا ِنَع ، ُراَّطَعْلا َةَزْمَح وُبَأ ِعيِبَّرلا
َتْلِكُو َكْيَلَع َيِهَو َّتُم ْنِإ ،َقَلا:اَمَأ ِةَنِهاَوْلا َنِم يِل ْتَتِعُن ؟َقَلا: ِهِذَه ُهَل:اَم َلا ٍرَفُص،َقَف َنِم

َوال َنَّهَكَت ُهَل،َوال َرِّيُطُت َوال َرَّيَطَت ْنَم اَّنِم َسْيَل ": َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر ،َقَلا اَهْيَلِإ
نب قاحسإ هيفو يناربطلا هاور : يمثيهلا ُهَل".قلا َرِحُس ْوَأ َرَحَس ،َقَلا:"ْوَأ ُهُّنُظَأ ُهَل" َنِّهُكُت

دئاوزلا عمجم . تاقث هلا جر ةيقبو يلع، نب ورمع هفعضو متاح وبأ هقثو راطعلا عيبرلا
ص125). -(ج5/ ققحم . دئاوفلا عبنمو

قلا:4413- ثيح ، سابع نبا نع ص466) (ج9/ طسو األ مجعملا يف هاور اذكو
وبأ قلا:ان يقرخلا لضفلا نب ىيح قلا:اني يفريصلا ةلا ضف نب دامح نب سابعلا انثدح

، سابع نبا نع ، ةمركع نع ، مارهو نب ةملس نع ، صحلا نب ةعمز قلا:ان يدقعلا رماع
نهكت وأ نهكت هل،وأ رحست وأ رحست نم انم سيل قلا:« ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ
ةعمز هيفو طسو األ يف يناربطلا و رازبلا هاور ": يمثيهلا هل».قلا ريطت وأ ريطت هل،وأ

ص141). -(ج5/ ققحم . دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم ." فيعض وهو صحلا نب
ًانهاك ىتأ نميف باب يف قلا ثيح ص141)، -(ج5/ ققحم . دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم (7)
ًانهاك ىتأ قلا:"نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هللا دبع نب رباج نع -8482: ًافارع وأ

هلا جرو رازبلا هاور ." ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف لوقي امب ةقدصف
. فيعض وهو نانس نب ةبقع خال حيحصلا لا جر

.(217/10) يرابلا حتف رظنا (8)
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(1) هدنسم يف يلصوملا ىلعي وبأ : هاورف دوعسم نبا ىلع فوقوملا امأف
يلع هاور الل(3)،واذك خلا نب ركب أليب ةنسلا ،(2) ريبكلا مجعملا يناربطل ،وا

ـب ىمسملا هدنسم يف يدادغبلا يرهوجلا نسحلا وبأ ديبع نب دعجلا نب
تاياورلا ضعب يف ةدايزب ،(4) اقيرط ةرشع ثالث نم ( دعجلا نبا دنسم )

انثدح سالم، نب نمحرلا دبع انثدح ص166)قلا: (ج11/ يلصوملا ىلعي يبأ دنسم (1)
افارع ىتأ نم قلا:« هنأ هللا دبع نع ، ميري نب ةريبه نع ، قاحسإ يبأ نع ، نامهط نب ميهاربإ

.« ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف ، لوقي امب هقدصف هلأسف انهاك وأ ارحاس وأ
دئاوزلا عمجم ةقث". وهو ميري نب ةريبه خال حيحصلا لا جر هلا جرو رازبلا هاور ": يمثيهلا قلا

نبا ثيدح نم ىلعي وبأ هجرخأو : رجح نبا قلا امك ص142)، -(ج5/ ققحم . دئاوفلا عبنمو
(217/10)و. حتفلا رظنا . يأرلا لاب القي هلثمو ، هعفرب حرصي مل نكل ، ديج دنسب دوعسم

األ ِلْضَفْلا نب ُساَّبَعْلا اَنَثَّدَح ص403): -(ج8/ يناربطلل ، ريبكلا مجعملا (2)
ِنَع ، ٍمِلْسُم نب ِزيِزَعْلا ُدْبَع اَنَثَّدَح ، ُّيِكَرِبْلا َميِه اَرْبِإ نب ىَسيِع اَنَثَّدَح ، ُّيِطاَفْسَ
اَمِب ُنِمْؤُي اًنِهاَك ْوَأ اًفاَّرَع ىَتَأ ِهَّللا،َقَلا:ْنَم ِدْبَع ْنَع ، َةَمَقْلَع ْنَع ، َميِهاَرْبِإ ْنَع ، ِشَمْعَ األ

. َمَّلَسَو ِهْي َلَع ُهَّللا ىَّلَص ٍدَّمَحُم ىَلَع َلِزْنُأ اَمِب َرَفَك ْدَقَف ُلوُقَي
رازبلا ةياور كلذكو ." هقدصف قلا:" هنأ إال طسو واأل ريبكلا يف يناربطلا هاور ": يمثيهلا قلا

ص142). -(ج5/ ققحم . دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم . تاقث رازبلا و ريبكلا لا جرو
ص392). الل-(ج3/ خلل ةنسلا (3)

يه: قرطلا هذهو ص289،288،287،77)، (ج1/ دعجلا نبا دنسم (4)
لوقي ميري نب ةريبه تعمس قلا قاحسإ يبأ نع ةبعش انأ دعجلا نب يلع انثدح -425-[1]

ىلع لزنأ امب رفك دقف لوقي امب هقدصف انهاك وأ افارع ىتأ نم : لوقي دوعسم هللانب دبع تعمس
ص77). (ج1/ دعجلا نبا دنسم ملس. و هيلع هللا ىلص دمحم

نم هللاقلا: دبع نع ةريبه نع قاحسإ يبأ نع ريهزو ليئارسإ انأ يلع انثدح -1941-[2]
و هيلع هللا ىلص دمحم بلق ىلع لزنأ امب رفك قفد لوقي امب هقدصف انهاك وأ ارحاس وأ افارع ىتأ

ص287). -(ج1/ دعجلا نبا دنسم ملس".
هللا دبع تعمس لوقي ةريبه تعمس قلا قاحسإ يبأ نع ةبعش انأ يلع انثدح -1942-[3]

يلع ركذي ملو دمحم بلق ىلع لزنأ فكرامب دقف لوقي امب هقدصف انهاك وأ افارع يقل نم : لوقي
ص -(ج1/ دعجلا نبا دنسم . يلع ثيدح لثم ةبعش نع ردنغ هاورو ارحاس وأ ةبعش ثيدح يف

.(287
هنأ قاحسإ وبأ ينثدح قلا ةبعش ان دسأ نب زهب ان يدبعلا ميهاربإ نب دمحأ انثدح -1944-[4]
دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف لوقي امب هقدصف افارع ىتأ نم : لوقي هللا دبع عمس هنأ ةريبه عمس

ص287). -(ج1/ دعجلا نبا دنسم . فارعلا و نهاكلا و رحاسلا ىمسو يروثلا نايفس هاورو
ينثدحو يبايرفلا و ىلعي ان هيوجنز نب ينثدحو عيكو ان رمع هللانب دبع انثدح -1945-[5]
يرفحلا دواد وبأ ان نوراه ينثدحو ميعن وبأو هللا ديبع ان ئناه نب ينثدحو دمحأ وبأ ان يدج

ان قاولا قاحسإ نب دمحمو يضاقلا دمحم نب دمحأو يمع انثدحو ناذاش ان متاح نب سابع انثدحو
وأ انهاك وأ ارحاس ىتأ نم هللاقلا: دبع نع ةريبه نع قاحسإ يبأ نع نايفس نع مهلك ميعن وبأ
يبأ نع ىسيع نب ديسلا و كيرشو شايع نب ركب وبأو صوح األ وبأ هاورو ثيدحلا اوركذف افارع

ص288). -(ج1/ دعجلا نبا دنسم . هدانسإب يروثلا ثيدح لثم قاحسإ
نب ركب وبأ ان رابجلا دبع نب دمحأ انثدحو صوح األ وبأ ان ماشه نب فلخ انثدح -1946-[6]
مهلك ىسيع نب ديسلا ان رمع هللانب دبع ا نثدحو كيرش نع ناذاش ان متاح نب سابع انو شايع
لوقي امب هقدصف افارع وأ انهاك وأ ارحاس ىتأ نم هللاقلا: دبع نع ةريبه نع قاحسإ يبأ نع

. رحاسلا ركذ ةصاخ كيرش ثيدح يف سيلو ملس و هيلع هللا ىلص دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف
ص288). -(ج1/ دعجلا نبا دنسم

نب ركب وبأ ان رابجلا دبع نب دمحأ انثدحو صوح األ وبأ ان ماشه نب فلخ انثدح -1946-[7]
مهلك ىسيع نب ديسلا ان رمع هللانب دبع ا نثدحو كيرش نع ناذاش ان متاح نب سابع انو شايع
لوقي امب هقدصف افارع وأ انهاك وأ ارحاس ىتأ نم هللاقلا: دبع نع ةريبه نع قاحسإ يبأ نع

. رحاسلا ركذ ةصاخ كيرش ثيدح يف سيلو ملس و هيلع هللا ىلص دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف
ص288). -(ج1/ دعجلا نبا دنسم
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نم ، هدنسم يف رازبلا هاور امك ،(.. افارع وأ انهاك وأ ارحاس ىتأ نم )
(1). فارعلا ركذ نود ( ًارحاس وأ ًانهاك ىتأ نم ) ظفلب نكل نيقيرط

ظفل سفنب ةنسلا يف الل خلا : هاورف ، هنع هللا يضر يلع ىلع فوقوملا امأو
.(2) عوفرملا

(3) يبهذلا هقفاوو كردتسملا يف مكاحلا هححص دقف حيحص ثيدحلا و
.(4) ينابل األ هححص ،امك

نب دمحم هيوجنز نب انثدحو قاحسإ نب بوقعي هللاان دبع نب نوراه انثدحو -1948-[8]
نم هللاقلا: دبع نع ةريبه نع قاحسإ يبأ نع ملسم نب زيزعلا دبع ان رامتلا رصن وبأ قاالان يلع
نمو ريهزو ليئارسإو نايفسو ةبعش ثيدحلا اذه ىور دقو يروثلا ثيدح لثم ركذف افارع ىتأ
ثيدح نم ينامحلا هاورو هللا دبع لوق نم هللا دبع نع ةريبه نع قاحسإ يبأ نع مهلك انيمس

. ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا نع هللا دبع نع ةريبه نع قاحسإ يبأ نع اليئ ملا سيق نب ورمع
ص288). -(ج1/ دعجلا نبا دنسم

يبنلا نع لقي هللامل دبع لوق نم هدانسإب خدلا يبأ نع قاحسإ نب نوراه انثدح -1950-[9]
يبنلا ىلع لزنأ امب رفك دقف لوقي امب هقدصف افار ع وأ انهاك ىتأ نم قلا: ملس و هيلع هللا ىلص

-(ج1/ دعجلا نبا دنسم . دوعسم نب نع هوجو نم ثيدحلا اذه ىور دقو ملس و هيلع هللا ىلص
ص289).

دبع قلا قلا مامه نع ميهاربإ نع شمع نعاأل ديمح نب ةديبع ان يدج هانثدح -1951-[10]
هللا ىلص دمحم ىلع لزنأ امم ءيرب دقف لوقي امب نمآف افارع وأ انهاك وأ ارحاس ىتأ نم هللا:

ص289). -(ج1/ دعجلا نبا دنسم ملس. و هيلع
ةبح نع ليهك نب ةملس ان ةبعش انأ ليمش نب رضنلا ان ملسأ نب خالد انثدح -1953-[11]
دمحم ىلع هللا لزنأ امب رفك دقف لوقي امب هقدصف افارع وأ انهاك ىتأ نم هللاقلا: دبع نأ ينرعلا

-(ج1 دعجلا نبا دنسم دانس. اإل اذهب ةبعش نع ردنغ ثيدحلا اذه ىور اذكه ملس و هيلع هللا ىلص
ص289). /

ةبعش قاالان دواد وبأ ان ملسم نب يلع انثدحو ريرج نب بهو ان نوراه انثدح -(1955)-[12]
. ثيدحلا ركذف افارع وأ انهاك ىتأ نم هللاقلا: دبع نع ثدحي ةبح تعمس قلا ةملس ينربخأ قلا

ص289). -(ج1/ دعجلا نبا دنسم
وأ ارحاس يتأ نم هللا: دبع قلا قلا ميري نب ةريبه نع قاحسإ يبأ نع هبو -(2554)-[13]
نبا دنسم ملس. و هيلع هللا ىلص دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف لوقي امب هقدصف افارع وأ انهاك

ص371) -(ج1/ دعجلا

امه: ناقيرطلا (1)و
َناَّيَح َنْب َناَمْيَلُس يِنْعَي َخٍدِلا وُبَأ اَنَثَّدَح ،َقَلا: ٍديِعَس هللاُِنْب ُدْبَع اَنَثَّدَح [1]-73ـ8

ْوَأ اًنِهاَك ىَتَأ ْنَم ِ،َقَلا: هللا ِدْبَع ْنَع ، َةَرْيَبُه ْنَع ، َقاَحْسِإ يِبَأ ْنَع ، ٍسْيَق ِنْب وِر ْمَع ْنَع ،
ُثيِدَحْلا اَذَهَو . ملسو هيلع هللا ىلص ٍدَّمَحُم ىَلَع َلِزْنُأ اَمِب َرَفَك ْدَقَف ُلوُقَي اَمِب ُهَقَّدَصَف اًرِحاَس

-(ج2/ رازبلا دنسم هللاِ. ِدْبَع ْنَع ، َةَرْيَبُه ْنَع ، َقاَحْسِإ يِبَأ ْنَع ، ٍدِحاَو ُرْيَغ ُهاَوَر ْدَق
ص439).

ميهاربإ نع شمع نعاأل ةيواعم وبأ اَنَثَّدَح قلا ىنثملا نب دمحم انثدح [2]-931ـ1
ىلع لزنأ امب رفك دقف لوقي امب هق دصف ارحاس وأ انهاك ىتأ نم هللاقلا دبع نع مامه نع

.- ملسو هيلع هللا ىلص - دمحم
ص460). -(ج2/ رازبلا دنسم

هللا،قلا:انث دبع وبأ انثدح ص392)قلا: الل-(ج3/ خلا نب ركب أليب ةنسلا (2)
. هركذف : يلع ،قلا:قلا نسحلا ،عن ديزي نب ديعسو ، سنوي ،قلا:انث ليعامسإ

ص18). (ج1/ نيحيحصلا ىلع كردتسملا (3)
عماجلا فيعضو حيحص (3387)،و مقر ص173) (ج9/ ةحيحصلا ةلسلسلا : رظنا (4)
دوعسم نبا ىلع فوقوملا ححصي اضيأو ،(5939) مقرب ص383)_ -(ج22/ ريغصلا



XVI

ُةَبْوَّتلا ُهْنَع ْتَبِجُح ٍءْيَش ْنَع ُهَلَأَسَف اًنِهاَك ىَتَأ ْنَم ): ثلا ثلا ثيدحلا
.( َرَفَك َقَلا اَمِب ُهَقَّدَص ْنِإَف ، ًةَلْيَل َنيِعَبْرَأ

ةفلتخم ظافلأبو قرط نمثالث مجعملا يف يناربطلا هاور ثيدحلا اذهو
، َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر ،َقَلا:َقَلا عقس نباأل َةَلِثاَو ْنَع اهنم نانثإ ،

لكو ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا:قلا مكلا نب سنأ نع ةثلا وثلا
(1). ثيدحلا جب اجتح اال اهعم حلصي لا،وال قم اهيف قرطلا كلت

.(3048) مقر ص98) -(ج3/ بيهرتلا و بيغرتلا حيحص يف
: يلا تلا وحنلا ىلع قرطلا هذهو (1)

َدَمْحَأ نب ُناَمْيَلُس ،انث ِزيِزَعْلا ِدْبَع نب ُّيِلَع اَنَثَّدَح -(17634): يناربطلا األلو:قلا قيرطلا
ُتْعِمَس ،َقَلا: ٍريِشَب نب ِرْكَب يِبَأ ْنَع ، ٍناَنِس نب ىَسيِع ،انث ِجاَّجَحْلا نب ىَيْحَي ،انث ُّيِطِساَوْلا

:ْنَم ُلوُقَي ، َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر ُتْعِمَس : ُلوُقَي ، ِعَقْسَ نباأل َةَلِثاَو
. َرَفَك َقَلا اَمِب ُهَقَّدَص ْنِإَف َلًةَلْي، َنيِعَبْرَأ ُةَبْوَّتلا ُهْنَع ْتَبِجُح ٍءْيَش ْنَع ُهَلَأَسَف اًنِهاَك ىَتَأ

ص445) -(ج15/ يناربطلل ريبكلا مجعملا
عبنمو دئاوزلا عمجم ." كورتم وهو يطساولا دمحأ نب ناميلس هيفو ": يمثيهلا قلا

ص142). .(ج5/ دئاوفلا
نب ُدَّمَحُم انث ، ُّيِصْمِحْلا ٍقْرِع نب ِدَّمَحُم نب ُميِهاَرْبِإ اَنَثَّدَح -(17685): يناثلا قيرطلا
ِهَّللا ُلوُسَر ،َقَلا:َقَلا َةَلِثاَو ْنَع ، ٍناَنِس نب ىَسيِع ٍدَّمَحُم يِبَأ ْنَع ُ، ةَّيِقَب انث ، ىَّفَصُم
ْنِإَف ، ًةَلْيَل َنيِعَبْرَأ ُةَبْوَّتلا ُهْنِم ْتَبِجُح ِإال ُهُلَأْسَيَف اًنِهاَك يِتْأَي ٍلُجَر ْنِم :اَم َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص

ص468-469). -(ج15/ يناربطلل ريبكلا مجعملا ِبِهَّللا. َرَفَك ْدَقَف ُلوُقَي اَمِب َنَمآ َوُه
ىصمحلا دمحم نب ميهاربإ ،و ىفصم نب دمحم ،و نانس نب سيع قيرطلا هذه يفو

لا: قم هيف مهلكو ،
نوكسو فاقلا حتفب يلمسقلا نانس وبأ يفنحلا نانس نب ىسيع ": رجح نبا قلا

." ةسداسلا نم ثيدحلا نيل ةرصبلا ليزن ينيطسلفلا لاالم فيفختو ميملا حتفو ةلمهملا
نانس وبأ [ت،ق]، نانس نب ىسيع ": يبهذلا لا ص770).قو -(ج1/ بيذهتلا بيرقت

. ةدوس يبأ نب نامثعو ، سوأ نب دادش نب ىلعي نع ، ةرصبلا ب ثدح . ينيطسلفلا ىلمسقلا
بتكي نمم وهو ، نيعم نباو ، دمحأ هفعض . ةعامجو ، ةماسأ وبأو ، سنوي نب ىسيع هنعو

ب سيل : متاح وبأ لا هب.قو سأب :ال ىلجعلا لا .قو اريسي مهضعب هاوقو . هنيل ىلع هثيدح
ص312). -(ج3/ لا دتع اال نازيم . ىوقلا

يصمحلا لولهب نب ىفصم نب دمحم ": رجح نب هنع لا قف ىفصم نب دمحم امأ
بيرقت ." نيعبرأو تس ةنس تام ةرشاعلا نم سلدي ناكو ماهوأ هل قودص يشرقلا

ص يئاسنلا لا قو قودص متاح وبأ :"قلا بيذهتلا يف لا ص134)،قو -(ج2/ بيذهتلا
ريكانم ثيداحاب ثدح دقو اقودص نوكي نا وجراو اطلخم ناك دمحم نب صحلا لا قو حلا
ص407). -(ج9/ بيذهتلا بيذهت .".. ئطخي ناك لا قو تاقثلا يف نابح نبا هركذو

خيش . ىصمحلا دمحم نب ميهاربإ ": يبهذلا هنع لا قف يصمحلا ميهاربإ امأ
ص (ج1/ نازيملا ناسل : رظناو ص63)، -(ج1/ لا دتع اال نازيم . دمتعم ريغ يناربطلل

.(105
نيدشر ،ان يرسلا يبأ نب دمحم ،ان نسحلا نب دمحم انثدح -(6859): ثلا ثلا قيرطلا

هللا ىلص هللا لوسر قلا:قلا مكلا نب سنأ نع ، ةداتق نع ، مزاح نب ريرج نع ، دعس نب
هللا ىلص دمحم ىلع لزنأ امم ئرب دقف ، لوقي امب هقدصف انهاك ىتأ نم »: ملسو هيلع
اذه وري »«مل اموي نيعبرأ صالة هل لبقي هل،مل قدصم ريغ هاتأ نمو ، ملسو هيلع
يبأ نب دمحم هب درفت ، نيدشر إال ريرج نع ،وال مزاح نب ريرج إال ةداتق نع ثيدحلا
مزاح نب ريرج هيف قيرطلا اذهو ص437). -(ج14/ يناربطلل طسو األ مجعملا .« يرسلا
دبع نب ديز نب مزاح نب ريرج ف لا: قم هيف مهلكو ، يرسلا يبأ ،ونبا دعس نب نيدشر ،و

ماهوأ هلو فعض ةداتق نع هثيدح يف نكل ةقث بهو ودلا يرصبلا رضنلا وبأ يدز هللاأل



XVII

اًنِهاَك ْوَأ اَهِرُبُد ىِف ًةَأَرْما ِوَأ اًضِئاَح ىَتَأ ْنَم ): عبارلا ثيدحلا
هيلع هللا ىلص - ٍدَّمَحُم ىَلَع َلِزْنُأ اَمِب َرَفَك ْدَقَف لوقي امب هقدصف

( ملسو
يئاسنلا ي(3)، ذمرتل (2)،وا دواد وبأو ه(1)، دنسم يف دمحأ :اإلمام هاور

اآلراث لكشم يف يواحطلا ي(6)،و مرادل (5)،وا ةج ام نباو ،(4) ىربكلا ننسلا يف
ةدايزو ريخأتو ميدقت عم ،(8) واآلراث ننسلا ةفرعم يف يقهيبلا (7)،و

يف يليقعلا (9)،و ةنسلا يف الل -؛وخلا انهاك قدص قلا:وأ )–يأ قدص )

يف ثدحي مل نكل طلتخا ام دعب نيعبس ةنس تام ةسداسلا نم وهو هظفح نم ثدح اذإ
ص158). -(ج1/ بيذهتلا بيرقت الهط. تخا حلا

دعس نبا ةمجعملا نوكسو ءارلا رسكب نيدشر -(1942)": رجح نبا هنع لا قف نيدشر امأ
نبا هيلع متاح وبأ حجر فيعض يرصملا ج اجحلا وبأ ءاهلا نوكسو ميملا حتفب يرهملا حلفم نبا
نم ثيدحلا يف طلخف نيحلا صلا ةلفغ هتكردأف هنيد يف احلا ص ناك سنوي نبا لا قو ةعيهل
ص209) -(ج1/ بيذهتلا بيرقت تق. ةنس نوعبسو نامث هلو نينامثو نامث ةنس تام ةعباسلا
الين قسعلا ومالمه يمشاهلا نمحرلا دبع نب لكوتملا نب دمحم ": وهف : يرسلا يبأ نبا امأ

." نيث ثوال نامث ةنس تام ةرشاعلا نم ةري ثك ماهو هلأ فراع قودص يرسلا يبأ نباب فورعملا
ص129) (ج2/ بيذهتلا بيرقت

رجح نبا هيلع مكح اذلو ،(261/2) تارذشلا : رظنا ، ةقث ظفاح وهف نسحلا نب دمحم امأ
مقرب 174/4 ةفيعضلا ةسلسلا يف ينابل اهاأل فعض دقو ،(217/10) حتفلا رظنا ، نيل هدانسا نأب

.(1675)
.(10435) مقر ص466): -(ج21/ دمحأ دنس (1)م

ح ٌداَّمَح اَنَثَّدَح َليِعاَمْسِإ ُنْب ىَسوُم اَنَثَّدَح ص410):(3906)- -(ج11/ دواد ىبأ ننس (2)
َةَميِمَت ىِبَأ ْنَع ِمَرْثَ األ ٍميِكَح ْنَع َةَمَلَس ِنْب ِداَّمَح ْنَع ىَيْحَي اَنَثَّدَح ٌدَّدَسُم اَنَثَّدَحَو
ِهِثيِدَح ىِف ىَسوُم ».َقَلا اًنِهاَك ىَتَأ ْنَم -َقَلا« ملسو هيلع هللا ىلص - ِهَّللا َلوُسَر َّنَأ َةَرْيَرُه ىِبَأ ْنَع

».َقَلا ًةَأَرْما ىَتَأ ْوَأ اًضِئاَح ُهَتَأَرْما » ٌدَّدَسُم ».َقَلا ًةَأَرْما ىَتَأ «ْوَأ اَقَفَّتا ».َّمُث ُلوُقَي اَمِب ُهَقَّدَصَف »
.« ٍدَّمَحُم ىَلَ ع ُهَّللا َلَزْنَأ اَّمِم َئِرَب ْدَقَف اَهِرُبُد ىِف ُهَتَأَرْما » ٌدَّدَسُم

َّ ِإال َثيِدَحْلا اَذَه ُفِرْعَن الَ ىَسيِع وُبَأ ص238)،(135)َقَلا -(ج1/ ىذمرتلا ننس (3)
اَذَه ىَنْعَم اَمَّنِإَو . َةَرْيَرُه ىِبَأ ْنَع ِّىِمْيَجُهْلا َةَميِمَت ىِبَأ ْنَع ِ مَرْثَ األ ٍميِكَح ِثيِدَح ْنِم
اًضِئاَح ىَتَأ ْنَم » -َقَلا ملسو هيلع هللا ىلص - ِّىِبَّنلا ِنَع َىِوُر ْدَقَو . ِظيِلْغَّتلا ىَلَع ِمْلِعْلا ِلْهَأ َدْنِع

ب ِهيِف ْرَمْؤُي ْمَل اًرْفُك ِضِئاَحْلا ُناَيْتِإ َناَك ْوَلَف .« ٍراَنيِدِب ْقَّدَصَتَيْلَف
َةَميِمَت وُبَأَو . ِهِداَنْسِإ ِلَبِق ْنِم َثيِدَحْلا اَذَه ٌدَّمَحُم َفَّعَضَو . ِةَراَّفَكْلاِ

ٍدِلا. َجُم ُنْب ُفيِرَط ُهُمْسا ُّىِمْيَجُهْلا
.(9017) مقر ص323): -(ج5/ ىربكلا يئاسنلا ننس (4)

.(682) مقر ص352): -(ج2/ هجام نبا ننس (5)
.(1183) مقر ص355): -(ج3/ ىمرادلا ننس (6)

.(5362) مقر ص359): -(ج13/ يواحطلل اآلراث لكشم (7)
ةميمت يبأ نع انيور دقو -(4455) مقر ص415): -(ج11/ يقهيبلل واآلراث ننسلا ةفرعم (8)

يف هتأرما ىتأ نم قلا:« ملسو هيلع هللا ىلص يبنل نعا ، ةريره يبأ نع ، يميجهلا يناشيجلا
، نادبع نب نسحلا وبأ هانربخأ « دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف انهاك قدص وأ اضئاح وأ اهربد
األ ميكح ينربخأ ، دامح انثدح ، يلع انثدح ، يذوعلا دمحأ نب دمحم انثدح ، ديبع نب دمحأ انربخأ

انثدح ، بوقعي نب فسوي انثدح ، قاحسإ نب نسحلا انربخأ ، ئرقملا نسحلا وبأ هانربخأو ، مرث
يبأ نع ، األمرث ميكح نع ، ةملس نب دامح نع ، يدهم نب نمحرلا دبع انثدح ، ركب يبأ نب دمحم
اضئاح ىتأ نم قلا:« ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نادبع نبا ةياور يفو ، هركذف ، ةميمت

.« دمحم ىلع هللا لزنأ امم ئرب دقف لوقي امب هقدصف انهاك وأ اهربد يف ةأرما وأ
.(1278) مقر ص341): الل-(ج3/ خلا نب ركب أليب ةنسلا (9)
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ِمَرْثَ األ ٍميِكَح قيرط ْنَ م هيوري مهلك .(1) ريبكلا ءافعضلا
هيلع هللا ىلص - ِهَّللا ُلوُسَر َقَلا:َقَلا َةَرْيَرُه ىِبَأ ْنَع ِّىِمْيَجُهْلا َةَميِمَت ىِبَأ ْنَع

. ملسو
نب ليعامسإ قيرط نم اآلراث، يناعم حرش يف يواحطلا ًاضيأ هاورو

هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع دلخم نب ثراحلا نع ليهس نع شايع
قلا:..(2) ملسو هيلع

،و ةجام نباو ، دواد وبأو ، دمحأ اهاور ( ُلوُقَي اَمِب ُهَقَّدَصَف ) ةلمجو
. ةدايزلا هذه نود مهتياور تءاجف ةيقبلا .امأ يليقعلا ،و يقهيبلا ،و يمرادلا
ركذ نود ثيدحلا نم األلو رطشلا نيثدحملا ضعب ىور امك

. ًافوقومو اعوفرم ، ىلو األ ةياورلا قيرط سفنبو ،(.. انهاك (وأ
يف يذمرتلا (3)،و ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا نم: ٌلك ًاعوفرم هاور دقف

ل(4). لعلا
قيرط سفنب ه(5)، فنصم يف ةبيش يبأ نبا هاور :ام فوقوملا امأ

هنع. هللا يضر ةريره يبأ ىلع ًافوقوم نكل ، هظفلو عوفرملا
نم عامس هل تبثي ال ةميمت يبأ نوكب يراخبلا هلعأ دق ثيدحلا و

. ةريره يبأ
ال ثيدح :"اذه األمرث ميكح هتمجرت يف ثيدحلل هركذ دنع يراخبلا قلا

.(6)" نييرصبلا يف ، ةريره ىبا نم عامس ةميمت أليب فرعي وال هيلع عباتي

نب دمحم هانثدح ثيدحلا اذهو ص400):(500)- -(ج2/ يليقعلل ريبكلا ءافعضلا (1)
ةميمت يبأ نع األمرث ميكح انثدح قلا: سةمل نب دامح انثدح قلا: حور انثدح قلا: ليعامسإ

يف ةأرما وأ اضئاح ىتأ نم قلا:« ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع يميجهلا
اذهو « ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف لوقي امب هقدصف انهاك ىتأ وأ اهربد

. افوقوم ةريره يبأ نع دهاجم نع ميلس يبأ نب ثيل نع ةعامج هاور
هللا دبع انث قلا دواد يبأ نب انثدح -(4083) مقر ص44): -(ج3/ اآلراث يناعم حرش (2)

لوسر نأ ةريره يبأ نع دلخم نب ثراحلا نع ليهس نع شايع نب ليعامسإ انربخأ قلا فسوي نب
هللا لزنأ امب رفك دقف انهاك وأ اهربد يف ةأرما وأ اضئاح ىتأ نم قلا: ملس و هيلع هللا ىلص هللا

. دمحم ىلع
نع ةريره يبأ نع ةميمت يبأ نع األمرث ميكح نع دامح انث قلا ميعن وبأ انث قلا دهف انثدح
ىلع لزنأ امب رفك دقف انهاك وأ اهربد يف ةأرمأ أو اضئاح ىتأ نم قلا ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا

. دمحم
انأ قلا ميهاربإ نب قاحسإ انربخأ -(9016) مقر ص323): -(ج5/ ىربكلا يئاسنلا ننس (3)

لوسر قلا:قلا ةريره يبأ نع يميجهلا ةميمت يبأ نع األمرث ميكح نع ةملس نب دامح نع عيكو
رفك. دقف اهربد يف ةأرما وأ اضئاح ىتأ نم ملس: و هيلع هللا ىلص هللا

دبعو ، ىيحي انثدح ، راشب نب دمحم انثدح ص91):(49)- -(ج1/ ريبكلا يذمرتلا للع (4)
، ةريره يبأ نع ، يميجهلا ةميمت يبأ نع ، األمرث ميكح نع ، ةملس نب دامح انثدح ،قاال: نمحرلا

ىلع لزنأ امب رفك دقف اهربد يف ةأرما وأ اضئاح ىتأ نم قلا:« ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع
فعضو هجولا اذه نم إال هفرعي ملف ثيدحلا اذه نع ادمحم تلأس .« ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

ادج. ثيدحلا اذه
نع نيكد نب لضفلا انثدح ص364-363): ه(ج3/ فنصم يف ةبيش يبأ نبا (5)قلا
ىتأ نم قلا: ةريره يبأ نع يميجهلا ةميمت يبأ نع االمرث ميكح نع ةملس نب دامح

. دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف اهربد يف ةأرما وأ اضئاح
ص17). -(ج3/ ريبكلا خيراتلا (6)
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.(1)" هثيدح ىلع عباتي :مل يراخبلا ": ميكح ةمجرت يف يبهذلا قلا
ِهِداَنْسِإ ِلَبِق ْنِم َثيِدَحْلا اَذَه - يراخبلا –يأ ٌدَّمَحُم َفَّعَضَو ": يذمرتلا لا قو

.(2)"
.(3) هتاقيقحت نم ديدعلا يف هححصي ينابل األ خيشلا إالنأ

ًا ضئاح ىتأ نم نأش يف تاياورلا و ثيداح نماأل ديدعلا كانه ناك نإو
نأ نكمي دهاوش اهلعجل حلصت دق رفكلا ب هلعف فصوو اهربد يف هتأرما وأ

. ملعأ ،وهللا كلذ يف دارطتس لال ماقملا عسي ،وال ثيدحلا اهب نسحي

ص587). -(ج1/ لا دتع اال نازيم (1)
ص238). -(ج1/ ىذمرتلا ننس (2)

ةاكشم ص68)،و -(ج7/ ليبسلا رانم ثيداحأ جيرخت يف ليلغلا ءاورإ : رظنا يف (3)
حيحص ص314)، -(ج2/ بيهرتلا و بيغرتلا حيحص ص120)، -(ج1/ حيباصملا

ص135). -(ج1/ يذمرتلا ننس فيعضو حيحص ص105)، -(ج1/ ةجام نبا
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ثلا ثلا ثحبملا
فارعلا و نهاكلا نايتإ مكح

لجأ نم فارعلا و نهاكلا نايتإ ةمرح ىلع ةبطاق ملعلا لهأ قفتي
نم امإ ؛ مهنايتا نع يهنلا ةنمضتملا ةدراولا لألةلد تابيغملا ضعب نع مهلا ؤس

قلا:" هنأ هيفو يملسلا مكحلا نب ةيواعم ثيدح يف امك ماعلا يهنلا خالل
م".(1) هتأت ؟قلا:"فال ناهكلا نوتأ جراالي انم هللا،ونإ لوسر :اي تلق

األ يف امك رفكلا ب فصولا وأ تابوقعلا ضعب ركذب ديعولا خالل نم امإو
. مهرابخأ قدصو فارعلا و نهاكلا يتأ نميف ةدراولا ثيداح

مهدجن مهوحنو نيفارعلا و ةنهكلا نايتإ ةمرح ىلع مهقافتا عم مهنأ إال
عم مهلماعت ةقيرطو مهفقوم ىلع ًءانب همكحو لئاسلا حلا يف اوفلتخا
نمض مهلا وقأ نايب نكميو اهل مهيطاعتو تاقايسلا كلت لثمب ةدراولا صوصنلا
اهنايبو صوصنلا كلت اهألثملا يطاعت ةقيرطو فقاوملا كلتل يلا تلا لي صفتلا

: يلا تلا وحنلا ىلع

فصو يف ةدراولا ثيداح األ كلت لا ثمأ لمح ي نم : األلو فقوملا
ص هل لبقت هت"مل بوقع يف درو "وام دمحم ىلع لزنأ امب رفك " هنأب لعافلا
مث ،ونم ةتبلا لمع هبحاصل لبقي ال يذلا األربك رفكلا ىلع " ةليل نيعبرأ الة
باب نم وه ةليل نيعبرأ صالهت لوبق مدع نأشب ديدحتلا نم ءاج ام قلابنأ

األ ىلع ماكح األ كلت اولزنأ مث ،ونم ريثكتلل نيعبر األ ظفل نأو طقف ليثمتلا
، مهنأش يف ةبوقعلا كلت تركذ وأ كلذب اهباحصأ حلا فصو يتلا لا عف
،فنممه مكحلا اذه عم ميقتسيل فلكتم ل يلعتب لعافلا حلا فييكت اولواحو
ىلإ رفكم داق تعا دوجو ىلع هلمح نم مهنمو الل؛ حتس اال ىلع لعفلا لمح

. فوصوملا لعفلا بناج

ضايع يضاقلا و يرزاملا لإلمام يوونلا اإلمام هبسن األلو:ام لا ثمف
:"اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو اآلقب دبعلا ثيدح نع مهم كال ءانثأ كلذو
مدع اربتعا ثيح .(2)." هيلا وم ىلإ َعجري ىتح صالٌة هل لبقت مل ُدبعلا َقَبَأ
ىلع لعفلا ال محو ةعاط هعم لبقت ال يذلا األربك رفكلا ىلإ ريشي الة صلا لوبق

الل(3). حتس اال
هيلع صوصنملا لعفلا درجم ىلع دئاز ءيش الل حتس اال نأ مولعم و

لد ام ىصقأ امنإ ، هيلع لدي -ام لا حلا هذه لثم يف هب- لئاقلا ىدل سيلو
حتس اال ةلأسمو ، قيدصتلا و لا ؤسلا عم فارعلا و نهاكلا نايتإ وه ليلدلا هيلع

ةلأسملا طانم يه تسيلو مرحمل حيبتسم لك ىلع قبطت ىرخأ ةلأسم الل
. اهليلدو

ص250). (ج3/ هننس يف دواد وبأو ص467). (ج3/ هحيحص يف ملسم هجرخأ (1)
.(70 مقر ،83/1) ملسم هجرخأ (2)

ص58). (ج2/ ملسم ىلع يوونلا حرش رظنا (3)
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اإلمام لوق هلا ؛ثم رفكم داقتعا ىلع لعافلا محلحلا نم : يناثلا لا ثمو
هنأ داقتعا إال تسيل رفكلا ب مكحلل ةبجوملا ةلعلا :"و انتلأسم يف يباطخلا

اال اذهب بوحصم ريغ عقي بلا غلا يف هنأ عم بيغلا ملع يف ىلا هللاعت كراشم
.(1)" هيف عقي نأ كشوي ىمحلا لوح ماح نم نكلو داقتع

نم برقلا مزلي ،وال لحتسملا ريغ نم لعفلا ردصي دق ذإ رظن كلذ يفو
انه الم ،فكلا عقو نمك برتقا نم مكح نوكي نأو ، اهيف عوقولا تاهبشلا
يف انه الم كلا امنإ ، رفكلا ىلإ ةيضفملا عئارذلا دسو يهنلا باب نم سيل

هيف. عقوو كلذ لعف نم ىلع مكحلا

و ديعولا درجم ىلع ثيداح األ كلت لا ثمأ لمحي نم : يناثلا فقوملا
مهروصت نم األلو فقوملا باحصأ لا كشإ ىلع ينبم اذه مهلوقو ، ظيلغتلا

نم لبقي ال يذلا األربك رفكلا ىلع لد ثيداح األ كلت يف صنلا رهاظ نأ
ةلملا نم مهجورخ مدع ىلع تلد ى رخأ صوصنب هتضراعم عم ، لمع هبحاص
ةلدأو ةلأسملا هذه ةلدأ نيب ًاعمج فقوملا اذهب اوجرخف كلذ مهيلع لكشأف

. ىرخأ
درجم ىلع فارعلا و نهاكلا نأش يف ةدراولا ثيداح األ لمح ومنم
ةفحتلا يف يروفكرابملا هعباتو (2) هننس يف يذمرتلا اإلمام ظيلغتلا و ديعولا

.(3)

ًاعون هربتعاو لوقلا اذهب دارملا نايب يف كالم خيشلا لآ صحلا خيشللو
مكحلا ديعو وهو ديعولا نم يناث مسق كانهو لا:" قف ديعولا ماسقأ نم

ىتأ صالة"،"نم هل لبقُت مل انهاك ىتأ لثم:"نم وهو باذعلا ديعو سيلو
يف ةأرما وأ ًاضئاح ىتأ "،"نم دّمحم ىلع لزنُأ امب رفك دقف هقدصف انهاك

لخدي "،"ال محر عطاق ةنجلا لخدي "،"ال دّمحم ىلع لزنُأ امب رفك دقف اهربد
يف ًاديعو سيلو مكحلا يف االمس، يف ٌديعو اذه كلذ، وحنو ،" تاّتق ةنجلا
هنأب هيف، فلسلا كالم رثكي يذلا وه ديعولا اذهو . كلذ هابشأو باذعلا عون
رفك رفاك وه له ينعي ، ِهِمْكُح ةيعون يف لوخدلا ؟ألَّن اذامل ءاج، امك ُّرَمُي

ديعولا نم ضرغلا ألَّن هل لوقن ينعي ؟ ةنجلا لخدي ال وه له ؟ رغصأ وأ ربكأ
يصفت يف سانلا لخد اذإف ، دابعلا عدتري ىتح لا األعف هذه نم فيوختلا وه

اهيف. ديعولا بناج فعضي هنأك تءاج امك اَهوُّرِمُي ملو الاهت
لهأ دنع ام بسحب ليصفت هل ُهَّنإف ءاج امك ْرَمُي هنوك ،عم ليصفت اهل نكل

ا لوخدلا نيب ْقِّرَفُن " تاّتق ةنجلا لخدي "ال يف لوقن الً ثمف نماألةلد. ملعلا
ثمال لوقن رفك" دقف هقدصف ًانهاك ىتأ ً"نم ،ثمال رِّخأتملا لوخدلا و أللو
ب ديعولا اهيف يتلا نماألةلد كلذ هابشأو ، ربكأ رفكب سيلو رغصأ رفك اذه ً
اآل هذه ىنعم وأ ثيدحلا اذه ىنعم نايبل ىرخأ ةلدأ ىلإ جاتحي اذهو . مكحلا
وأ هليصفت يف ملعلا بلا ط وأ ملا علا لخدي ال ىنعمب ْرَمُي؛ نأ لص ةي،إوالفاأل

ص24). -(ج1/ هلهأو الم كلا نع ةينغلا (1)ذ
ص238). (ج1/ ىذمرتلا ننس رظنا (2)

ص355). (ج1/ يروفكرابملل يذوح األ ةفحت رظنا (3)
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انهاك ىتأ :"نم ثيدح يف ثمالً اذهل ، فيوختلا هنم ضرغلا ألن هريسفت يف
ربكأ رفك وه له دمحأ اإلمام هنع َلِئُس ،" دّمحم ىلع لزنُأ امب رفك دقف هقدصف

- ثلا ثلا لوقلا وأ ةثلا ثلا ةياورلا يه -امك لا قو كلذ نع فقوتف رغصأ وأ
و ْقَلْطَأ َصَّنلا َّنأ لج أل اذهو . تكسو ينعي ؛ ْسَبو رْفُك لوقأ لا قو فقوت

.(1)" فيوختلا هنم دوصقملا

: هلوقب هيلع عنشو هبقعت اذلو لوقلا اذه لثم يف رظن ةهجو مزح والنب
هللا لوسر ىلإ بذكلا دمعت بسن دقف ظيلغتلا ىلع اذه نأ ىعدا نمو ""

.(2)" دحأ ىلع ىفخي امال اذه يفو ملسو هيلع هللا ىلص

يتلا ثيداح األ لمح ف ثيداح األ كلت نيب قرف نم : ثلا ثلا فقوملا
ثيداح األ لمحو ، ةيصعملا درجم ىلع الة صلا لوبق مدع ب ةبوقع لا تركذ

كلذ م هعفدو األةلد، نيب ًاعمج ، األربك رفكلا ىلع رفكلا ب لعفلا تفصو يتلا
. نيتروص لا يف لئاسلا حلا لوأت ىلإ

و نهاكلا نايتإ بنأ قاولا ثيح (3)؛ ملعلا لهأ نم ددع اذه ىلإ بهذ دقو
: يلا تلا وحنلا ىلع يهو ؛ ناتلا ح هل فارعلا

صالة هل لبق الت اذهف , هقدصي نأ نودب ؤساال هلأسي :نأ ىلو األ ةلا حلا
نع هلأسف افارع ىتأ نم ): ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقل ليلة, نيعبرأ

ليلة). نيعبرأ صالة هل لبقت مل ءيش
يبنلا لوقل دترم ربكأ ارفك رفاك اذهف , هقدصيو هلأسي :نأ ةيناثلا ةلا حلا
لزنأ امب رفك دقف لوقي امب هقدصف انهاك ىتأ نم ): ملسو هيلع هللا ىلص

لق ): ىلا عت هلوقل بيذكت بيغلا ملع يف هقيدصت ).،وألن دمحم ىلع
هللا) إال بيغلا ضر واأل تاوامسلا يف نم ملعي ال

ثيدحل ملسم ةياور ىلع مهدامتعا ىلع اذه مهلوق هللا مهمحر اونب دقو
يذلا ليلة) نيعبرأ صالة هل لبقت مل ءيش نع هلأسف افارع ىتأ نم )
تخا اونظف ( قيدصتلا ) ظفل ركذ نود فارعلا لا ؤسب ةياورلا هيف تحرص
هيف حرصملا ةريره يبأ ثيدحو نينمؤملا مأ ثيدح نيب لا حلا الف

حا هل فارعلا و نهاكلا لا ؤس :إن اولا قف فارعلا و نها كلا قدص نم رفكب
ركذ. ام وحن ىلع الن

حجرم نود - ملسم ةياور حيجرتو ، نيتياورلا نيب عمجلا مدع ببسبو

ص17). -(ج42/ خيشلا لآ حلا صل ، لئاسم نم ةيواحطلا يف امب لئاسلا فاحتإ (1)
ص51-50). -(ج4/ ىلحملا (2)

ديمحلا زيزعلا ريسيت بحاص هللا دبع نب ناميلس لا:اعلالةم ثملا ليبس ىلع مهنم (3)
ص572)،و -(ج2/ لوبقلا جراعم يف يمكح ظفاح خيشلا (720/2-727),و

ةنجللا ىواتف يف ةمئادلا ةنجللا (533/2),و ديفملا لوق لا يف نيميثع نبا خيشلا
"و هلوقب ليصفت نود كلذ نم ءيش ىلإ رجح نبا راشأ دقو ،(621/1) ةمئادلا

راشأ نماآليت نيلا ح ىلع لمحيف ريفكتلا ب ةراتو الة صلا لوبق مدعب ةرات ءاج ديعولا
ص217). (ج10/ رجح النب يرابلا حتف : رظنا ." يبطرقلا كلذ ىلإ
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نيبو لا ؤسلا و نايت اإل نيب قرفو ةلأسملا يف لصف نمم ديدعلا بهذ –
لوبق مدعب ديعولا نأ ىلإ اوبهذ – هيلإ ترشأ ام وحن ىلع - قيدصتلا

ؤلا. وسلا ءيجملا درجم ىلع بترم الة صلا
اذه نأ ثيدحلا رهاظو هللا:" همحر هللا دبع نب ناميلس الةم علا لوقي
.(1)" هربخ يف كش وأ هقدص ءاوس هلا ؤسو هئيجم ىلع بترم ديعولا

يذلا ثيدحلا نأ كلذو ؛ رظن هيف لضاف األ ءاملعلا ؤهالء هيلإ بهذ ام نكل
دق ليلة نيعبرأ صالة هل لبقت ال انهاك لأس نم نأ ىلع هب اولدتسا
نب ىيحي نع ىنثملا نب دمحم نع هحيحص يف ملسم اإلمام هجرخأ

هللا ىلص يبنلا جاوزأ ضعب نع ةيفص نع عفان نع هللا ديبع نع ديعس
يف . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع –(2) ةصفح يهو - ملسو هيلع
ظفلب دانس اإل سفن ب ديعس نب ىيحي نع دمحأ اإلمام هاور نيح

هيف ليصفتلا و كلذ نايب قبس )-امك ءيش نع هلأسف ) لدب ( هقدصف )
نإاإل اهب.لب األذخ نيعتيف - األلو ثحبملا يف ثيداح األ ةسارد دنع

ملسم اإلمام هيوري نيح يف ةرشابم ديعس نب يحي نع هيوري دمحأ مام
اإلمام ةياور انحجر ءاوس ،و ديعس نب يحي نع ىنثملا نب دمحم نع
دمحأ ةياورب األذخ ىلو فاأل حجرن مل مأ ملسم اإلمام ةياور ىلع دمحأ

ألن ةقث ةدايز اهنأ دمحأ ةياور لا وحأ لقأو ، نيتياورلا نيب عمجاً
. امهنيب ةافانم فال لا ؤسلا دعب إال نوكي ال قيدصتلا

نم ةجرخم ريغ ةدحاو حةلا ىلع ثيداح األ لمح نم : عبارلا فقوملا
. هتبوقع تركذ ىرخ واأل هتمسو لعفلا تفصو امهادحإ ةلملا

،واأل رغص األ رفكلا ىلع رفك بلا لعفلا تفصو يتلا صوصنلا لمح ف
. فارعلا و نهاكلا قدص نمل ةبوقعلا عون نايب ىلع ىرخ األ ثيداح

تاقايسلا ضعب نوك نم ةنسلا لهأ نم ديدعلا ررق ام ىلع ينبم اذهو
نظي يتلا فاصو األ ضعبب لا األعف ضعب فصو يتلا ةيعرشلا صوصنلا يف

ةيلهاجلا ب فصولا و نامي اإل ءافتناو هنم ةءاربلا و كرشلا و رفكلا ىلع ةلزنم اهنأ
دبالةل ةلملا نم اهبحاص جرخي مل يتلا و قافنلا ب فصولا اذكو انم سيل وهنأ

ةعانشو نامي اإل صقن ىلع لدي يذلا فصولا قايس يف اهلك اهنأ ىرخأ ةلدأ
، رسفت كلذ ىلعو ةلملا نم جرخي ال اهبحاص نأو ةريبك يف هعوقوو ةيصعملا
ركذ يف يزورملا رصن نب دمحم سالم،و نب مساقلا ديبع وبأ لا طأ دقو
لثمل هيجوتلا ةقيرط يف ريسي خالف ىلع ليصفتلا ب مهم كوال فلسلا فقوم

.(3) مهصوصن لقن ل ماقملا عسي ،وال صوصنلا كلت

ص356). -(ج1/ ديمحلا زيزعلا ريسيت (1)
رجح النب يرابلا حتف ص3119)،و (ج1/ لوسرلا ثيداحأ نم لوص األ عماج : رظنا (2)

ص217). (ج10/
يزورملل الة صلا ردق ميظعت سالم(ص84-96)،و نب مساقلا ديبع أليب نامي :اإل رظنا (3)

ريصت يتلا بونذلا ركذ باب ص4)، -(ج3/ ةطب النب ىربكلا ةناب (506/2-651)،واإل
، دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف هقدصف ثيدح ركدو ، ةلملا نع جراخ ريغ رفك ىلإ اهبحاصب
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األ رفكلا ف رغصأ رفكو ربكأ رفك : ناعونف رفكلا امأف ": ميقلا نبا لوقي
ديعولا قاقحتس ال بجوم : رغص واأل رانلا يف دولخلل بجوملا وه ربك:

نع اوبغرت :ال هظفل خسنف ىلتي امم ىلا عت هلوق يف امك دولخلا نود
امه يتمأ يف ناتنثإ : حيحصلا ثيدحلا يف هلوقو ، مكب رفك هنإف مكئابآ
ةأرما ىتأ نم : ننسلا يف هلوقو ةحاينلا و بسنلا يف نعطلا : رفك مهب

ىتأ نم اآلرخ: ثيدحلا يفو دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف اهربد يف
هلوقو دمحم ىلع هللا لزنأ امب رفك دقف لوقي امب هقدصف افارع وأ انهاك
سابع نبا ليوأت اذهو ضعب باقر مكضعب برضي ارافك يدعب اوعجرت ال

مه كئلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو ىلا عت هلوق ىف ةباحصلا ةماعو
.(1)" نورفاكلا

حلااآل تفصو يتلا تاياورلا و ثيداح األ نيب عمجلا هيجوتلا اذه ديؤيو
الم:"ْنَم الةوسلا صلا هيلع يبنلا لوق لا:نإ قيف ؛ هقيدصتو هلا ؤسو يت

ُةَ َصال ُهَل ْلَبْقُت -ْمَل ُهَقّدَصَف –وأ ٍءْيَش ْنَع ُهَلَأَسَف ًافاّرَع ىَتَأ
فصولا اذه نأ نماإلسالم،دبالةل رخوجه ىلع لدي ".ال اًموي َنيِعَبْرَأ

جرخت ال بونذلا هذه نأ مولعمو ، رمخلا براشو اآلقب، دبعلا نأشب ءاج
نأش يف اآلرخ ثيدحلا ،واذك رفكلا نم اهنأب اهفصو زاج نإو ، ةلملا نم

, ُلوُقَي اَمِب ُهَقّدَصَف , ًانِهاَك َىَتَأ (ْنَم هلوق وهو نهاكلا و فارعلا ىتأ نم
جرخم ريغ رغصأ رفك هرفك نأ ىلع لدي ( ٍدّمَحُم ىَلَع َلِزْنُأ اَمِب َرَفَك ْدَقَف

يأ نم لبقي نلف ربكأ ارفك نهاكلا قيدصت ناك ول ألهن كلذو ، ةلملا نم
انمدقو ): نيكرشملا نع ىلا عت هلوقل ؛ هنيد ىلإ عجريو بوتي ىتح لمع

نأ اذه لثم يف حصي )،فال اروثنم ءابه هانلعجف لمع نم اولمع ام ىلإ
ةدملا هذه لثمب لا األمع نم اهريغ نود اهدحو الة صلا ب مكحلا ديقي

يف برعلا بولسأ ىلع تءاج نيعبر نإاأل ليق نإو ليلة، نيعبرأ يهو
يصاعملا ضعب نأش يف اذه لثم دورو كلذ دري ليق ، نيعبسلا ك ريثكتلا

نأ نكمي ،و ةلملا نم اهيف عقو نم جارخإ عمد ىلع ليلدلا لد يتلا
يف ةدملا ءاهتنا ىلإ ريشي امنإ طقف ريثكتلل سيل نيعبر األ ديدحت نوكي

. ةبوقعلا كلت نأش
ىلع نيعبر باأل ددعلا صخ ( ةليل نيعبرأ صالة هل لبقت :"(مل يوانملا لوقي
يتلا ةدملا ألاهن وأ ريثكتلل امهوحنو نيعبسلا و نيعبر األ ركذ يف برعلا ةداع

(2)." كلت ريثأت اهيلإ يهتني

دقو ، ءازج واإل ةحصلل ًايفن نوكي نأ مزلي ال لوبقلا مدع نأ ىلإ ةفاضإ
لوبقلا مدع نم مزلي :"وال هلوق ربلا دبع نب ورمع يبأ نع يوونلا اإلمام لقنو

؛ ثيدحلا اذهل اهلوبق مدعف ، ةلوبقم ريغ ةحيحص الةاآلقب صف ؛ ةحصلا مدع
ةمزلتسملا اهناكرأو اهطورش دوجولف اهتحص امأو ، ةيصعمب اهنارتق ال كلذو

ص9). -(ج5/ ققحم - يزوجلا النب مكحلا و مولعلا عماج : ًاضيأ رظناو
ص336). (ج1/ ميقلا النب نيكلا سلا جرادم : رظنا (1)

ص29). -(ج6/ ريدقلا ضيف (2)



XXV

رثأو باوثلا طوقس في لوبقلا مدع رثأ رهظيو ، كلذ ىف ضقانت وال اهتحص
الة"(1). صلا كرات ةبوقع بقاعي ال هنأ فوي ءاضقلا طوقس في ةحصلا

لثم يف يفنملا لوبقلا امأو ": هلوقب موهفملا اذه رجح نبا دكؤ وي
؛أل يقيقحلا وهف صالة هل لبقت مل افارع ىتأ نم ملس و هيلع هللا ىلص هلوق
ألن لوقي فلسلا ضعب ناك اذهلو ، عنامل لوبقلا فلختيو لمعلا حصي دق هن
هللا قلا:ألن رمع نب ،قهلا ايندلا عيمج نم ىلإ بحأ ةدحاو صالة يل لبقت

.(2)".( نيقتملا نم هللا لبقتي قلا:(إامن ىلا عت

يفن ." ةليل نيعبرأ صالة هل لبقت :"مل هلوق : نيميثع نبا خيشلا لوقيو
وأال؟ ةحصلا يفن هنم مزلي له انه لوبقلا

نيتاه يفف ، عنام دوجول ،وأ طرش تاوفل نوكي نأ امإ لوبقلا يفن : لوقن
مل ءوضو ريغب ىلص نم : تلق ول امك ، ةحصلل ًايفن لوبقلا يفن نوكي نيلا حلا
نم دنع هللاصالهت لبقي مل بوصغم ناكم يف ىلص نمو هللاصالهت، لبقي

. كلذ ىري
يفن نم مزلي ،فال عنام دوجو وال طرش تاوفب قلعتي ال لوبقلا يفن ناك نإو

: يفنملا لوبقلا ب دارملا نوكي امنإو ، ةحصلا يفن لوبقلا
مامت هب لصحي يذلا مامتلا هجو ىلع لبقت يأ:مل ، ماتلا لوبقلا يفن امإ

ةبوثملا مامتو اضرلا
، نازيملا يف ةنسحلا كلت لباقت اهلعف يتلا ةئيسلا هذه نأ هب داري نأ امإو

رجأ هل نكي مل اذإو ، ةنسحلا كلت ألرج ًايزاوم اهرزو نوكيو ، اهطقستف
يذلا باوثلا نكل ، ةمذلل ةئربمو ةئزجم تناك نإو ، ةلوبقم ريغ اهنأك تراص

.(3)" هتطقسأف ةئيسلا ب لبوق اهب لصح

نينمؤملا مأ ثيدح خالل نم ةلأسملا عم لماعت نم : سماخلا فقوملا
دقف ) هلوقو ريره يبأ ثيدحل ضرعتي ملو ( ةليل نيعبرأ صالة هل لبقت (مل
لمحي هنوك نم عبارلا فقوملا باحصأ عم قفتاو ،( دمحم ىلع لزنأ امب رفك

. ةلملا نم جرخت ال يتلا ةيصعملا و بنذلا ىلع
ىتأ نمو : ةلأسم ": لوقي ذإ مزح نبا هيلإ بهذ ام وه فقوملا اذهو

هل لبقت هل:مل لحي ال اذه نأ يردي وهو هل اقدصم هلأسف نهاكلا وهو افارع
.(4)" لجو هللازع ىلإ بوتي إالنأ ةليل نيعبرأ صالة

ليلة- نيعبرأ الة صلا لوبق مدع وهو – روكذملا مكحلا بترتي فال هيلعو
. نهاكلا قدص إالاذإ لئاسلا ىلع

ا فقوملا باحصأ فقوم نيب عمجلا و قيفلتلا لواح نم س: داسلا فقوملا
عبارلا و أللو

ص58). -(ج2/ ملسم ىلع يوونلا حرش (1)
ص234). (ج1/ رجح ،النب يرابلا حتف (2)

ص399). -(ج1/ ديحوتلا باتك ىلع ديفملا لوقلا (3)
ص51-50). -(ج4/ ىلحملا (4)
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لا: ؛قف نيلا حو نيتروص ىلع هلمح نكمي ثيدحلا نأ ىلإ بهذ ثيح
نإو ، هرهاظ ىلع لومحم رفكلا ف قيدصتو الل حتساب نايت اإل دارملا ناك نإ

ةفحتلا يف يروفكرابملا هركذ لوقلا ذهو ، ةمعنلا نارفك ىلع وهف امهنودب ناك
.(1) ةنيعب صخشل هبسني ملو ةريره يبأ ثيدح حرش يف لا األوق نمض
عراشلل يتلا ةيعرشلا صوصنلا عم لماعتلا يف ةحيحص ريغ ةقيرطلا هذهو

رغص األ رفكلا ىلع ث يدحلا لمح حصي ،وال ددحم مكحو دوصقم فصو اهيف
دئاز رمأ الل حتس نأاال نايب قبس دقو ، دحاو فوصوملا لعفلا و ءاوس واألربك

. هيلع لدي ام ثيداح يفاأل سيلو فوصوملا لعفلا ىلع
امك هل األةلد دييأتل عبارلا فقوملا باحصأ لوق ةحاجر قبس امم حضتيو

. ملعأ وهللا هنايب قبس
: ةمهم لئاسم ثالث ىلإ ريشأ ةلأسملا هذه ىلع الم كلل ًاميمتتو

سيل مهقيدصت مدع عم ني فارعلا و ةنهكلا نايتإ نإ لا قي له األلو: ةلأسملا
هنع؟ يهنمب

مدع عم مهنايتإ نأ ىلإ اوراشأو كلذ نع م لعلا لهأ ضعب ثدحت
. مهبذكيل مهاتأ نم لا حك يهنلا كلذ يف لخدي ال مهلا حب ملعلا و مهقيدصت
هبذكيل نكل هل قدصم ريغ هلأسف فارعلا ىتأ نمو ": مزح نبا لوقي

عيمج طوقس ةبوتلا هللاب ىنثتسا دقف بات نمو ، هيلإ ايتآ ئاسالهلوال سيلف
.(2)" اههجو ىلع تناكو ةبوتلا تحص اذإ بونذلا

سيلف مهلا حب عملا وهو قيدصتلا ريغل مهاتأ نم نأ ىريف لا طب نبا امأ
هنع يهنمب

كلذ امنإف ؛ ةرحسلا نايتإ نع الم سلا هيلع هيهن ىنعم امأو ": لوقي ذإ
امأف ، ناهك وأ ةرحس مهنأب مهاتأ نم ملع ىلع نولوقي اميف مهل قيدصتلا ىلع
.(3)" هنايتإ نع هنع ىهنمب سيلف هلا حبو هب عملا وهو كلذ ريغل مهاتأ نم

رخآ ألرم مأ مهلا ؤسو مهرابتخ ال اذه نايت اإل له هللا همحر نيبي ملو
؟ ةرحسلا لا معأو تابيغملا نع لا ؤسلا عوضوم جراخ

نإ ضرغلا )نأ هقدصف ): هلوقب :"أداف نأشلا اذه يف يوانم لا لوقيو
" ديعولا هقحلي فال هبذك ادقتعم ءازهتسا هلعف ولف , هقدص ادقتعم هلأس

.(4)

نم كلذ ىلع برتي دق -امل مهنايتإ نع يهنلا مومعب ذخؤي نأ ىلو واأل
: تلق قلا:" هنأ هيفو يملسلا مكحلا نب ةيواعم ثيدح يف امك - دسافم

م"(5). هتأت ؟قلا:"فال ناهكلا نوتأ جراالي انم هللا،ونإ لوسر اي

ص355). -(ج1/ يذوح األ ةفحت : رظنا (1)
ص51-50). -(ج4/ ىلحملا (2)

ص55). -(ج18/ لا طب نبا حرش (3)
.(23/6) ريدقلا ضيف (4)

ص250). (ج3/ هننس يف دواد وبأو ص467). (ج3/ هحيحص يف ملسم هجرخأ (5)
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ربخأ امب فارعلا و نهاكلا قدص دقتعي نم نيب قرف كانه له : ةيناثلا ألة سملا
بيغل ا ملعي فرعلا و نهاكلا نأ دقتعي نم نيبو يبسنلا بيغلا لئاسم نم هب

؟ قلطملا
ملعي هنأ دقتعا نإ نهاكلا قدصم :"نإ نأشلا اذه يف يوانم لا لوقي

م اهلإب هنأو الةكئ ملا نم هتعمس ام هيلإ يقلت نجلا نأ دقتعا نإو رفك بيغلا
.(1)" رفكي ال ةهجلا هذه نم هقدصف

بيغلا ملعي هنأ هداقتع ال هقدص نإ إال ربكأ ًارفك رفكي ال نهاكلا قدصم ف
هللاهب صتخا اميف هللابهللا ريغ ىوس هللاهب؛ألهن صتخا يذلا قلطملا
لألةلد هبيذكت يهو ىرخأ ةهج نم رفاك اضيأ وهو , قلطملا بيغلا ملع وهو
نم ملعي ال لق ىلا:( عت هلوقك بيغلا ملعب - لجو هللا-زع درفت ىلع ةلا دلا

هللا). إال بيغلا ضر واأل تاوامسلا يف
دلالةلاأل رغص األ رفكلا نم وهف هب هنيعت نجلا نوك دقتعي اميف هقدص نإ امأ

. ملعأ .وهللا اهعومجمب ثيداح

: هيبنت
بيغلل فارعلا وأ نهاكلا ملع دقتعا نم هللانأ كمحر ملعا نايبلا ةدايزلو

هبنتف ؛ ًاتاتب مهتأي مل وأ مهلأسو مهاتأ ًءاوس ةقباسلا لألةلد رفك كلذف قلطملا
. كلذل

؟ مكحلا يف ريغي ةناهكلا ضارقنا ىوعد له : ةثلا ثلا ةلأسملا
ةَناَهِكْلا ْتَناَكَو ": لوقي ذإ ةناهكلا ضارقنا ىلإ هللا همحر يرهز األ به ذ
ْتَسِرُحَو اًّيِبَن َثِعُب اَّمَلَف َمَّلَسَو ِهْيَلَع هَّللا ىَّلَص ّيِبَّنلا ثَعْبَم لْبَق بَرَعْلا يِف

ىَلِإ ِهِئاَقْلِإَو عْمَّسلا قاَرِتْسِا ْنِم نيِطاَيَّشلا َو ّنِجْلا ْتَعِنُمَو ِبُهُّشلا ِب ءاَمَّسلا
َقَّرَف يِذَّلا ِناَقْرُفْلا ِب ةَناَهِكْلا ليِطاَبَأ هَّللا قَهْزَأَو ةَناَهِكْلا مْلِع َلَطَب ةَنَهَكْلا
هَّللا ىَّلَص هّيِبَن هناَحْبُس هَّللا َعَلْطَأَو لِطاَبْلا َو ّقَحْلا نْيَب ِهِب َّلَجَو َّزَع هَّللا
ْنَع ةَنَهَكْلا َزَجَع يِتَّلا بوُيُغْلا مْلِع ْنِم َءاَش اَم ىَلَع ِيْحَوْلا ِب َمَّلَسَو ِهْيَلَع

.(2)" ُهّنَمَو هَّللا ِدْمَحِب مْوَيْلا ةَناَهِك ِهِب،اَلَف ةَطاَحِإْلا
: نيتهج نم هل ملسي ال ةناهكلا ضارقنا نم هللا همحر هيلإ بهذ امف

؛ رظن هيف عمسلا قارتسا عانتما ىلع هللا همحر هب لدتسا ام وأالً:نأ
قلا:"اذإ ملس و هيلع هللا ىلص هللا يبن نإ ةريره يبأ نع يراخبلا ىور دقف
هنأك هلوقل ً اناعضخ اهتحنجأب الةكئ ملا تبرض ءامسلا يف هللاألرم ىضق
قلا يذلل ؟قاولا مكبر قلا اذام قاولا مهبولق نع عزف اذإف ناوفص ىلع ةلسلس

هضعب اذكه عمسلا قرتسمو عمسلا قرتسم اهعمسيف ريبكلا يلعلا وهو قحلا
ةملكلا عمسيف - هعباصأ نيب ددبو اهفرحف هفكب نايفس فصوو - ضعب قوف

، ديحوتلا راد ص325-317, ديحوتلا باتك حرشل ديهمتلا رظنا .(23/6) ريدقلا ضيف (1)
ال حورشلا بتك نم هيلع تفقو ام عيمج .لب خيشلا لآ صحلا اضيأ اذه حجر دقف

ركذ. امع جرخي
نوع ص362)، -(ج13/ برعلا ناسل : رظناو ص247). -(ج2/ ةغللا بيذهت (2)

ص431). -(ج8/ دوبعملا
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ناسل ىلع اهيقلي ىتح هتحت نم ىلإ اآلرخ اهيقلي مث هتحت نم ىلإ اهيقليف
نأ لبق اهاقلأ امبرو اهيقلي نأ لبق باهشلا كردأ امبرف نهاكلا وأ رحاسلا
اذكو اذك اذكو اذك موي انل دققلا سيلأ لا قيف ةبذك ةئام اهعم بذكيف هكردي

.(1)" ءامسلا نم عمس يتلا ةملكلا كلتب قدصيف
ءاقلا نم ينجلا نكمتي دق بهشلا دوجو عم هنأ ىلإ ثيدحلا راشأف

. نهاكلل ةمولعملا
دوجو عطقي ال اذه نإف عمسلا قارتسا عاطقناب لوقلا ىلع هنأ : ًايناث
. همهف ىلع ادمتعم ؤبنتلا و نيمختلا و نهكتلا ىلع دمتعي نمم ناهكلا ضعب
دوجول ائيش مكحلا يف ريغت ال ةناهكلا عاطقنا ىوعد نأ ةصاألرم ال خف

يف ةلعلا وه سيل عمسلا قارتسا درجمو ، ناهكلا ىدل ةددعتم لئاسو
ةرياسم ،وأ بيغلا رومأ نم هب ربخي اميف نهاكلا قيدصت ةلعلا امنإ ، ميرحتلا

. ملعأ ،وهللا بيغلا ملعي هنأب هاوعد يف نهاكلا
عبارلا ثحبملا

مهيلإ نايت اإل نود ةطساو ب نيفارعلا و ةنهكلا لا ؤس مكح

روهظ نم هدهاشن امبرو هعمسن ام نامزلا اذه يف ةثداحلا لئاسملا نم
موقي ةرحسلا و نيفارعلا نم ةعومجم اهيف كراشي ، ةذوعشلا و رحسلل تاونق
اهوحن ىلعو ، مهتاناعمو مهضرم ببس نع مهلا ؤسو مهيلع لا باالصت سانلا

ربع ةديعبلا بلاالد ضعب يف نيفارعلا ضعب ىلع لا نماالصت ضعبلا هلعفي ام
يف لخد لب كئلوأ ىلع األرم رصتقي ملو ، اهعاونأب ةحاتملا لا االصت لئاسو
لأسُي حبصأف ةيعرشلا ةيقرلل باستن اال يعدي منم ددع اضيأ بابلا اذه

! دعب نع ضيرملا ىلع فشكلا ب موقيل ىرخأ نادلب نم االصتاالت هيتأتو
هعم نم نيبو كلذ نيب قرف يأ ملعأ تسلو ، هنونيعي ملسملا نجلا نأ ىوعدب

. ةرحسلا و نيفارعلا لا حك نجلا نم يئر
نايتإ نع يهنلا ةنمضتملا واآلراث ثيداح األ ىلإ األرم اذه عاجرإبو
نيفرعلا لا ؤس نيب قرف ال هنأ ءرملا ملعي الاهت ولدم ىلع فوقولا و نيفارعلا

مهلا ؤس نع يهنلا وه دوصقملا ألن ةطساوب مهلا ؤس ربع وأ مهيلإ ءيجملا ربع
. مهقيدصتو

/ خيشلا ةليضف : مهو ةلأسملا هذه يف ةكلمملا ءاملع ضعب ثدحت دقو
نمحرلا دبع نب هللا دبع / خيشلا ةليضفو . كاربلا رصان نب نمحرلا دبع

مهل نايب يف . يحجارلا هللا دبع نب زيزعلا دبع / خيشلا ةليضفو . نيربجلا
يبنلا نأ ملسم حيحص يف تبثو ": هيف ءاجو ، رحسلا تاونق لوح صاخ

صالة هل لبقت مل ءيش نع هلأسف انهاك ىتأ نم قلا:( ملسو هيلع هللا ىلص
ءيش نع هلأسف ًافارع وأ ًانهاك ىتأ نم ): ننسلا يف ءاجو ( ًاموي نيعبرأ
مهيلإ لئاسلا بهذ ءاوسو ( دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف لوقي امب هقدصف
رذحلا بجيف اذه ىلعو . دحاو مكحلا فتاهلا ةطساوب مهيلع لصتا وأ هندبب

.(4522 مقر ص1804، -(ج4/ يراخبلا هجرخأ (1)
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لا االصت امأو مارح ةجرفلا درجمل ولو اهتدهاشمف جماربلا هذه ةدهاشم نم
(1)." مدقتملا ديعولا هيفف مهلا ؤسل جماربلا هذه باحصأ ىلع

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ب ءاتف واإل ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا نايب يف ءاج امك
- نهاكلا و فارعلا نايتإ نع يهنلا ثيداح أل مهركذ دعب - ةلأسملا هذه لوح

هليسو ىاب مهب لصتا وأ هندبب مهيلا بهذ نم لمشي مكحلا اذهو ": هصن ام
ركذت امهوحنو ةناهكلا و رحسلا ميرحت نم ركذام نيبت ذا ةنجللا و . تناك

و دارف اال ىلع كلذ ررضو ةناهكلا و ةرحسلا و رحسلا رطخب نيملسملا مومع
رشنل ىعست ىتلا ةيئاضفلا تاونقلا ةدهاشم ةمرحب مهركذت .امك تاعمتجملا
ديعولا هيفف مهلا ؤسل مهب لا االصت امأو والهله. هل جيورتلا و لطابلأ اذه

(2).." ثيدحلا ىف روكذملا
لئاسو نم ةثدحم ةليسو يأب نهاكلا وأ فارعلا لأس نم لك كلذب قحليو

. ملعأ ،وهللا لصاوتلا
ةمتاخلا

: ةيلا تلا جئاتنلا صلختسن نأ ىضم خاللام نم انل نكمي

َصال ُهَل ْلَبْقُت ْمَل ُلوُقَي اَمِب ُهَقَّدَصَف ًافاَّرَع ىَتَأ (ْنَم ةياور نأ نيبت -1
نع اهيوري دمحأ اإلمام نوكل ، تبثأو حجرأ ( ًامْوَي َنيِعَبْرَأ ٌةَ
نب دمحم نع ملسم اإلمام هيوري نيح يف ةرشابم ديعس نب يحي
وهو نايب ةدايز اهيف دمحأ ةياور .وألن ديعس نب يحي نع ىنثملا
ناك امل إوال فارعلا سؤلا نم لئاسلل لصاحلا األرم وهو قيدصتلا
اميف فارعلا قيدصت نع يهنلا .وألن هنايتإو ، هلا ؤس نم عاد كانه
لا ؤسلا درجم نع ال مهلا ح يف دوهعملا وه امك تابيغملا نم هب ربخي

، بيغلا رمأب قلعتي امال اهيف لخدي ، ةماع ( ءيش نع هلأسف ) ةلمجف
ـب ريبعتلا ناك انه نمو ، نهاكلل قيدصت اهيف سيل يتلا روصلا و
وأ مهنايتإ نع يهنلا درجم نم دارملل حضوأو قدأ ( هقدصف )

. مهلا ؤس

يف هيلع صوصنملا ىنعملا ىلع لدت نأ نكمي ةياور لك نأ حضتا -2
( ءيش نع هلأسف ) وأ ( ىتأ نم ) ةياورف تاياورلا ةيقب
األ صن يف نمضملا ىنعملا ىلع لدت اهنم ةدحاو لك ( هقدصف وأ(

: طبارلا ىلع : باوجو لا ؤس اإلسالم عقوم (1)
.http://www.islamqa.com/ar/ref/
: طبارلا ىلع ىوتفلا رظنا (2)

ةمئادلا ةنجللا ىواتف نمض .http://www.sudanforum.net/archive/index.php?t
دمحأو ، خيشلا هللالآ دبع نب زيزعلا دبع خيشلا مه: تتفأ يتلا ءاتف واال ةيملعلا ثوحبلل

لآ نسح نب دمحمو ، نايدغلا هللا دبعو ، نازوفلا نازوف نب حلا صو ، ىكرابملا ىلع نب
. يرثشلا رصان نب دعسو ، نينخ هللانب دبعو ، قلطملا دمحم هللانب دبعو ، خيشلا



XXX

،و قيدصتلا لجأ نم لا ؤسلا لا،و ؤسلا لجأ نم نايت اإل نوكل ىرخ
لا. ؤسلا و نايت إالباإل لصحي ال قيدصتلا

َصال ُهَل ْلَبْقُت ْمَل ُلوُقَي اَمِب ُهَقَّدَصَف ًافاَّرَع ىَتَأ ْنَم ) ثيدح نأ نيبت -3
ثيدحو اهددحو ةبوقعلا ركذ ىلع رصتقا ( ًامْوَي َنيِعَبْرَأ ٌةَ

ىلع لزنأ امب رفك دقف ، لوقي امب هقدصف ، انهاك وأ افارع ىتأ (نم
. هفصوو لعفلا ةيمست ىلع رصتقا ( ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

َصال ُهَل ْلَبْقُت ْمَل ُلوُقَي اَمِب ُهَقَّدَصَف ًافاَّرَع ىَتَأ ْنَم ) ثيدح نأ نيبت -4
(نم ثيدح يف دراولا رفكلا ب دارملا انل رسفي ( ًامْوَي َنيِعَبْرَأ ٌةَ

دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف ، لوقي امب هقدصف ، انهاك وأ افارع ىتأ
.( ملسو هيلع هللا ىلص

ُةَبْوَّتلا ُهْنَع ْتَبِجُح ٍءْيَش ْنَع ُهَلَأَسَف اًنِهاَك ىَتَأ ْنَم ) ثيدح نأ نيبت -5
. ةتبلا هب داهشتس لال حلصي )ال َرَفَك َقَلا اَمِب ُهَقَّدَص ْنِإَف ، ًةَلْيَل َنيِعَبْرَأ

هقدصف اًنِهاَك ْوَأ اَهِرُبُد ىِف ًةَأَرْما ِوَأ اًضِئاَح ىَتَأ ْنَم ) ثيدح نأ نيبت -6
هلعأ ( ملسو هيلع هللا ىلص - ٍدَّمَحُم ىَلَع َلِزْنُأ اَمِب َرَفَك ْدَقَف لوقي امب

. هتاقيقحت رثكأ يف ينابل األ هححصي نيح يف . عاطقن باال يراخبلا
. هنسحت نأ نكمي دهاوشلا نم ديدعلا دجوت نكل

اعمتجا اقرتفا اذإو ، اقرتفا اعمتجا اذإ ناحلطصم نهاكلا و فارعلا نأ -7
تا. لامبيغ ملع ىعدا ممن امهوحن ىلع ناك ام امهيف لخدي هنأو ،

. ءازج واإل ةحصلا يفني ال ثيدحلا يف الة صلا لوبق يفنب ديعولا نأ -8
. ديعولا كلذ يف لخاد مهيلإ نايت اإل نود ةطساوب نيفارعلا لا ؤس نأ -9

هركشو هللا دمحب مت
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عجارملا سرهف

ترصتخا ةينورتكل اإل ةلماشلا ةبتكملا ةعبط نم عجارملا عيمج : ةظح مال
. ةوخ لإل ثحبلا ةلوهسلو تقولا قيضل اهيلع باإلحةلا ًايفتكم اهركذ يف

: فلؤملا ، ةمومذملا قرفلا ةبناجمو ةيجانلا ةقرفلا ةعيرش نع ةناب اإل
راد : رشانلا ، يلبنحلا يربكعلا ةطب نب دمحم هللانب ديبع هللا دبع وبأ

مدآ هللا دبع نامثع :د. قيقحت 1418هـ، ةيناثلا ةعبطلا ، ضايرلا – ةيارلا
3: ءازج األ ددع .، يبويث األ

يبأ نب دمحأ ظفاحلل ، ةرشعلا ديناسملا دئاوزب ةرهملا ةريخلا فاحتإ 
،1420هـ-1999 نطولا راد ةعبطل قفاوم ، يريصوبلا ليعامسإ نب ركب

م.

؟؟؟ يناهبص األ ميعن وبأ : فلؤملا ، ناهبصأ رابخأ 
رصان دمحم : فلؤملا ، ليبسلا رانم ثيداحأ جيرخت يف ليلغلا ءاورإ 
ةيناثلا : ةعبطلا ، توريب – اإلساليم بتكملا : رشانلا ، ينابل األ نيدلا

.8: ءازج األ ددع –1405ه–1985م،
،( لئاسر عبرأ ةنسلا زونك نم ةعومجم نمض ) ديبع ،أليب نامي اإل

. تيوكلا ، مقر راداأل ،ط1، ينابل األ قيقحت
هللا دبع وبأ ليعامسإ نب ميهاربإ نب دمحم : فلؤملا ، ريغصلا خيراتلا 

, بلح - ثارتلا راد ةبتكم , يعولا راد : رشانلا ، يفعجلا يراخبلا
ميهاربإ دومحم : قيقحت ،1397ه–1977مـ، ىلو األ ةعبطلا ، ةرهاقلا

.2: ءازج األ ددع ، دياز
نب نمحرلا دبع دمحم : فلؤملا ، يذمرتلا عماج حرشب يذوح األ ةفحت 

– ةيملعلا بتكلا راد : رشانلا ال، علا وبأ يروفكرابملا ميحرلا دبع
.10: ءازج األ ددع ، توريب

دبع قيقحت ، يزورملا رصن نب دمحم الة،لإلمام صلا ردق ميظعت 
. ةرونملا ةنيدملا ب رادلا ةبتكم ،ط1، يئاويرفلا نمحرلا

؟؟؟ ، يرهز :األ فلؤملا ، ةغللا بيذهت 
نب ناميلس : فلؤملا ، ديحوتلا باتك حرش يف ديمحلا زيزعلا ريسيت 

– ةثيدحلا ضايرلا ةبتكم : رشانلا ، باهولا دبع نب دمحم هللانب دبع
.1: ءازج األ ددع ، ضايرلا

هللا دبع نب دمحأ ميعن وبأ : فلؤملا ، ءايفص األ تاقبطو ءايلو األ ةيلح 
، ةعبارلا ةعبطلا ، توريب – يبرعلا باتكلا راد : رشانلا ، يناهبص أل

.10: ءازج األ ددع 1405ه،
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: رشانلا ، ينابل األ نيدلا رصان دمحم : فلؤملا ، ةحيحصلا ةلسلسلا 
.7: ءازج األ ددع ، ضايرلا – فراعملا ةبتكم

، ركب وبأ الل خلا ديزي نب نوراه نب دمحم نب دمحأ : فلؤملا ، ةنسلا 
ةيطع :د. قيقحت ،1410ـه ىلو األ ةعبطلا ، ضايرلا – ةيارلا راد : رشانلا

.3: ءازج األ ددع ، ينارهزلا

دمحأ ركب وبأ : فلؤملا ، يقنلا رهوجلا هليذ يفو يقهيبلل ىربكلا ننسلا 
يلع نيدلا :عالء يقنلا رهوجلا فلؤم ، يقهيبلا يلع نب نيسحلا نب

ةرئاد سلجم : رشانلا ، ينامكرتلا نباب ريهشلا ينيدراملا نامثع نب
دابآ رديح ةدلبب دنهلا يف ةنئاكلا ةيماظنلا فراعملا

.10: ءازج األ ددع ـ1344هـ، ىلو :األ ةعبطلا : ةعبطلا 
ينيوزقلا هللا دبع وبأ ديزي نب دمحم : فلؤملا ، هجام نبا ننس 

ا ددع ، يقابلا دبع داؤف دمحم : قيقحت ، توريب – ركفلا راد : رشانلا ،
.2: ءازج أل

األ يناتسجسلا دواد وبأ ثعش نباأل ناميلس : فلؤملا ، دواد يبأ ننس 
، ديمحلا دبع نيدلا ييحم دمحم : قيقحت ، ركفلا راد : رشانلا ، يدز

.4: ءازج األ ددع
ىسيع وبأ ىسيع نب دمحم : فلؤملا ، يذمرتلا ننس حيحصلا عماجلا 

يملسلا يذمرتلا
دمحم دمحأ : قيقحت ، توريب – يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد : رشانلا 

نورخآو ركاش
.5: ءازج األ ددع 

، يمرادلا دمحم وبأ نمحرلا دبع هللانب دبع : فلؤملا ، يمرادلا ننس 
،1407ه ىلو األ ةعبطلا ، توريب – يبرعلا باتكلا راد : رشانلا

.2: ءازج األ ددع ، يملعلا عبسلا ,خدلا يلر مز دمحأ زاوف : قيقحت ،
نب دمحأ : فلؤملا ، ننسلا نم ىبتجملا : ىمسملا ،و يئاسنلا ننس 

ةيم اإلسال تاعوبطملا بتكم : رشانلا ، يئاسنلا نمحرلا دبع وبأ بيعش
وبأ حاتفلا دبع : قيقحت ،1406ه–1986م، ةيناثلا ةعبطلا ، بلح –

.8: ءازج األ ددع ، ةدغ
ملسم حيحص حرش جاهنملا : همساو ، ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش 

جاجحلا نب
ءايحإ راد : رشانلا ، يوونلا يرم نب فرش نب ىيحي ايركز وبأ : فلؤملا 
األ ددع ،1392هـ، ةيناثلا ةعبطلا ةعبطلا ، توريب – يبرعلا ثارتلا

.18: ءازج
ملسم ىلع يطويسلا حرش 



XXXIII

كلملا دبع نب سالةم نب دمحم نب دمحأ : فلؤملا اآلراث، يناعم حرش 
، توريب – ةيملعلا بتكلا راد : رشانلا ، يواحطلا رفعج وبأ ةملس نب

،1399ـه ىلو األ ةعبطلا
.4: ءازج األ ددع ، راجنلا يرهز دمحم : قيقحت 

يريشقلا نيسحلا وبأ جاجحلا نب ملسم : فلؤملا ، ملسم حيحص 
دمحم : قيقحت ، توريب – يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد : رشانلا ، يروباسينلا

.5: ءازج األ ددع ، يقابلا دبع داؤف

، ينابل األ نيدلا رصان دمحم : فلؤملا ، بيهرتلا و بيغرتلا حيحص 
: ءازج األ ددع ، ةسماخلا : ةعبطلا ، ضايرلا – فراعملا ةبتكم : رشانلا

.3
ينابل األ نيدلا رصان دمحم : فلؤملا ، ريغصلا عماجلا فيعضو حيحص 

؟؟؟؟ ،
، ينابل األ نيدلا رصان دمحم : فلؤملا ، يذمرتلا ننس فيعضو حيحص 

؟؟؟؟
؟؟؟ ، يليقعلل ريبكلا ءافعضلا 

ينيعلا نيدلا ردب : فلؤملا ، يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع 
،؟؟ يفنحلا

قحلا سمش دمحم : فلؤملا ، دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع 
ةعبطلا ، توريب – ةيملعلا بتكلا راد : رشانلا ، بيطلا وبأ يدابآ ميظعلا

.14: ءازج األ ددع ،1415هـ، ةيناثلا

رجح نب يلع نب دمحأ : فلؤملا ، يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف 
،1379ه توريب - ةفرعملا راد : رشانلا ، يعفاشلا الين قسعلا لضفلا وبأ

، يعفاشلا الين قسعلا لضفلا وبأ رجح نب يلع نب دمحأ : قيقحت ،
.13: ءازج األ ددع

، يوانملا فوؤرلا دبع : فلؤملا ، ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف 
ددع ،1356ه، ىلو األ ةعبطلا ، رصم – ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا : رشانلا

.6: ءازج األ
؟؟؟؟ ، يناثلا ءزجلا ديحوتلا باتك ىلع ديفملا لوقلا 

، يرصملا يقيرف األ روظنم نب مركم نب دمحم : فلؤملا ، برعلا ناسل 
.15: ءازج األ ددع ، ىلو األ ةعبطلا ، توريب – رداص راد : رشانلا

وبأ ينارحلا ةيميت نب ميلحلا دبع نب دمحأ : فلؤملا ، ىواتفلا عومجم 
سابعلا

؟؟؟ .35: ءازج األ ددع 
ددع ، دمحم وبأ يسلدن األ مزح نب دمحأ نب يلع : فلؤملا باآلراث، ىلحملا 

.11: ءازج األ
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يراقلا يلع ال ،ملا حيباصملا ةاكشم حرش حيتافملا ةاقرم 
هللا دبع وبأ هللا دبع نب دمحم : فلؤملا ، نيحيحصلا ىلع كردتسملا 

يروباسينلا مكاحلا
،1411ه–1990م، ىلو األ ةعبطلا ، توريب – ةيملعلا بتكلا راد : رشانلا 

.4: ءازج األ ددع ، اطع رداقلا دبع ىفطصم : قيقحت
نسحلا وبأ ديبع نب دعجلا نب يلع : فلؤملا ، دعجلا نبا دنسم 

يدادغبلا يرهوجلا
،1410ه–1990م، ىلو األ ةعبطلا ، توريب – ردان ةسسؤم : رشانلا 

.1: ءازج األ ددع ، رديح دمحأ رماع : قيقحت
يلصوملا ىلعي وبأ ىنثملا نب يلع نب دمحأ : فلؤملا ، ىلعي يبأ دنسم 

يميمتلا
،1404ه–1984ه ىلو األ ةعبطلا ، قشمد – ثارتلل نومأملا راد : رشانلا 

.
.13: ءازج األ ددع ، دسأ ميلس نيسح : قيقحت 

نب دلخم نب ميهاربإ نب قاحسإ : فلؤملا ، هيوهار نب قاحسإ دنسم 
يلظنحلا هيوهار

،1412ه– ىلو األ ةعبطلا ، ةرونملا ةنيدملا - نامي اإل ةبتكم : رشانلا 
1991م

.5: ءازج األ ددع ، يشولبلا قحلا دبع نب روفغلا دبع :د. قيقحت 
هللا دبع وبأ لبنح نب دمحأ : فلؤملا ، لبنح نب دمحأ اإلمام دنسم 
.6: ءازج األ ددع ، ةرهاقلا – ةبطرق ةسسؤم : رشانلا ، ينابيشلا

ا ددع / رشنلا راد ، يواحطلا رفعج وبأ /اإلمام فلؤملا اآلراث، لكشم نايب 
. طوؤنر األ بيعش : قيقحت ،15/ ءازج أل

نب دمحأ : فلؤملا ، يعفارلل ريبكلا حرشلا بيرغ يف رينملا حابصملا 
، توريب – ةيملعلا ةبتكملا : رشانلا ، يمويفلا يرقملا يلع نب دمحم

.2: ءازج األ ددع
نب دمحم هللانب دبع ركب وبأ : فلؤملا واآلراث، ثيداح يفاأل فنصملا 
، ىلو األ ةعبطلا ، ضايرلا – دشرلا ةبتكم : رشانلا ، يفوكلا ةبيش يبأ

.7: ءازج األ ددع ، توحلا فسوي لا :مك قيقحت 1409ه،
ظفاح : فلؤملا ، لوص األ ملع ىلإ لوصولا ملس حرشب لوبقلا جراعم 

يمكح دمحأ نب
،1410ه–1990م، ىلو األ ةعبطلا ، مامدلا – ميقلا نبا راد : رشانلا 

.3: ءازج األ ددع ، رمع وبأ دومحم نب رمع : قيقحت
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، يناربطلا دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ : فلؤملا ، طسو األ مجعملا 
هللا ضوع نب قراط : قيقحت ،1415ه، ةرهاقلا - نيمرحلا راد : رشانلا
.10: ءازج األ ددع ، ينيسحلا ميهاربإ نب نسحملا دبع , دمحم نب

مساقلا وبأ بويأ نب دمحأ نب ناميلس : فلؤملا ، ريبكلا مجعملا 
، ةيناثلا ةعبطلا ، لصوملا – مكحلا و مولعلا ةبتكم : رشانلا ، يناربطلا
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