
 ةقباسلا تاعبطلا

 ةنس نيرشعو تسب اهدعبو /١74« ةنس دنهلا يف داعملا داز عبط ام لوأ

 .توريبو ةرهاقلا يف ةريثك تاعبط تردص مث 21775 ةنس رصم يف عبط

 :ةيطخلا خسنلا ئلع تدمتعا يتلا ةمهملا تاعبطلا ركذ ئلع انه رصتقنو

 رخآلاو ءص 07١ يف امهلوأ ءنيدلجم يف تردص :ةيدنهلا ةعبطلا )١(

 لئاسملاو ماكحألاو دئاوفلا سرهف» امهنم لك ئلإ فيضأ دقو .ص 4١5 يف

 دمحم خيشلا ركذ دقو .هلوأ يف تاحفص عبرأ يف «ةيوبنلا لئامشلاو ةيعرشلا

 ين  رهظي اميف ةعبطلا هذه ححصم وهو 17777( ت) يساردملا يلعلا دبع

 باتكلاب رفظ ئسوم دمحم تاريخلا ابأ خيشلا ءاهجولا دحأ نأ عبطلا ةمتاخ

 ةنيدم يف يماظنلا عبطملا بحاص ئلع راشأف «هللا تيب جحل هتلحر يف

 يفنحلا ناخ نشور دمحم جاحلا نب ناخ نمحرلا دبع دمحم وهو «روفناك

 اذهج لذب هنأ لوألا دلجملا رخآ يف ةعبطملا بحاص ركذو .باتكلا ةعابطب

 دعب هعبطو «ةيبرعلا دالبلا نم باتكلا نم خسن ةدع ئلع لوصحلل اًريبك
 ١59/4 ةنس كلذو .بوقعي دمحم خيشلا ةرادإ تحت ؛حيحصتلاو ةلباقملا

 يف ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم» يف ءاجام حصي الو .م١1840١ ةنسل ةقفاوملا

 .اًضيأ ماشه نبا ةريس ئلع تلمتشا ةعبطلا هذه نأ نم (7 07 ص) «دنهلا

 نب دمحم نب ليعامسإ اهبحاص طخب ةينمي ةخسن شخب ادخ ةبتكم يف
 ريمألا ليعامسإ نب دمحم ةذمالت نم وهو «شبح نيسحلا نب دمحأ

 تيرجأ دقو .هتخسن نم ريمألا تاقيلعت اهيشاوح يف لقن دقو «يناعنصلا

 نتمو .ئرخأ ةخسنب اهتلباقم دنع روطسلا نيب ةخسنلا هذه يف تاحيحصت
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 اهيف رثأآ ل نكلو «ةخيسلا هذه :ةمقفاويام اوبك ةيدنهلا ةعبطلا

 ةخسن لع لب ؛ةخسنلا هذه ئلع دمتعت مل اهنأ ىلع لدي اذهو .تاحيحصتلل

 يف تاقيلعتلا ضعب عم خسنلا قورف ححصملا تبثأ دقو .اه ةهيبش

 ريغ ةنيعم ةخسن عبتا مأ صنلا رايتخا كلسم كَّلَسأ يردأ الو .يشاوحلا
 يتلا خسنلا نأ هيف كش ال اممو .ةيشاحلا يف اهريغ قورف تبثأو اهنع دئاح

 ءارقلا فرصت اهيف رثك يتلا ةرخأتملا خسنلا نم يه ححصملا يدي نيب تناك

 .خاسنلاو

 يبتكلا ةقفن ئلع ةعبطلا هذه تردص :ةينميملا يتروسلا ةعبط (؟)

 عبطو ((751١1١ت) يتروسلا لوسر مالغ نب دمحم خيشلا فورعملا يدنهلا

 ةريسلا هشماه يفو ,م1١-77١407 5 ةنس ةرهاقلاب ةينميملا ةعبطملاب باتكلا

 ؛يوارمغلا يرهزلا دمحم خيشلا هحيحصتب ضمن دقو .ماشه نبال ةيوبنلا

 .عبطلا ةمتاخ بتك يذلاوهو

 ةخسن ئلع عبطلا دنع تلبوق اهنأب باتكلا فالغ ئلع هون دقو
 يتلا ةخسنلا يهو .فرشألا ناطلسلا فقو ةيرصملا ةيويدخلا ةناخبتكلاب

 لوألا ءزجلا يهو «(بم) اندنع اهزمرو ءثيدح 7١15 بتكلا راد يف اهمقر

 نم لوألا دلجملا نم 7/4 ص لباقت اهتياهنو ءرخآلا ةصقانو باتكلا نم

 ؛ 0/ يف يناثلا دلجملاو .ةحفص 474 هتاحفص ددع غلابلا ةعبطلا هذه

 مل ححصملاو «باتكلا رئاس اهيلع لبوق ةيطخ ةخسن يأ يردن الف .ةحفص

 .عبطلا ةمتاخ يف كلذ نع فشكي

 ءاهئاطخأ حيحصت عم ةيدنهلا ةعبطلا نع ةرداص ةعبطلا هذه نأ رهاظلا

 امأ .اهيشاوح ىف رثأ ةعجارملا هذهل نوكي نأ نود ةروكذملا ةخسنلا ةعجارمو
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 :كلك نول هئوعلو فلؤحلا مسا نع يلغاذلا ةعبطلا فالخ ةيلص لعل د
 ماب قو رعملا .. .خيشلا نيقيلاو قحلا حور عبنم «نيدلا مولع ةدام ...

 سرهفو . .ةيدنهلا ةعبطلا يف درو امل لصألا قبط 0

 .اهنم هصنب لوقنم اضيأدئاوفلاو تاعوضوملا

 راد ةخسن اىلعو ةيدنهلا ةعبطلا ائلع ةعبطلا هذه ةلباقم نم نيبت دقو

 يتلا ةيعابطلا ءاطخألا ححصف «ةخسنلا عجار دق اهححصم نأ (بم) بتكلا

 .ةروكذملا ةخسنلل اًعبت ئرخأ عضاوم حلصأو «ةيدنهلا ةعبطلا يف تعقو

 ةفلاخم ةرابعلا ئأر امبرو .اًنيح أطخأو اًئيح باصأف ؛,ئده ريغ لع نكلو

 لواحف ءاهيلع ةيرصملا ةخسنلاو ةيدنهلا فافتا عم ةيوحنلا ةدعاقلل

 :انركذ ام ئلع ةلدأ مكيلإو .اًنيح قفخأو اًئيح حجنف ءاهحالصإ

 دوعسم نبا لعف نم كوري دقف» )١//01(: ةيدنهلا ةعبطلا يف ءاج -

 ةرابعلا يف «ئوري» ظفل .«عفرلل اينادم الو ابراقم اهضراعم سيل ءايشأ

 .(450) بم نم 277/1 ةيتميملا ىف تيثآ امك ةكرت» :باوصلاو «فيرحت

 نب دمحم انث دمحم نب ليعامسإلا )97/١(: ةيدنهلا ةعبطلا يف -

 وهو (16ل) بم يفامك (ديجن نب ليعامسإ) :باوصلا .«لماك نب يدع

 .انه ةينميملا ححصم اهعبتي مل نكلو ,باوصلا

 رشب نب قاحسإ نع مكاحلا ئور مث :(١/47)ةيدنهلا يف -

 .«حيبص نب رمع نع ناجنع نب ئئسوم نب ئسيع انث يلماحملا

 انث يبراحملا رسب نب قاحسإ قيرط نم ئور مث» :بم يف انه عقو دقو

 ةينميملا ححصم تبثأ دقو .«حبص نب رمع نع رباج نع ئسوم نب سيع
 نع سوما :بم ىف ءاج امك هحلصأف ««ناجنع نب ائسوم) الإ ةيدنهلا نتم
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 نع راجنغ ئسوم نب لئسيع انث يراخبلا رشب نب قاحسإ) :باوصلاو .«رباج
 ظ .(حبص نب رمع

 يف ركذو .(يلع ثيدح نم ينناربطلا ركذو)» )97/١(: ةيدنهلا يف -

 بم يف ءاج اذكو .حيحصلا وه اذهو .«يربطلا» :ئرخأ ةخسن يف نأ اهشماه

 .ةخسنلا هذهل افالخ ةيدنهلا تعبات انه ةينميملا نكلو اضيأ

 ةبتع فيحصت ديبعو .«يملسلا دبع نب ديبع» :(47 / )١ ةيدنهلا يف -

 :تتبثأف «ةينميملا اهتعبتا انهو .هللا دبع: بم يف هيبأ مسا نكلو .ءبم يف امك

 .هللا دبع نب ةبتع

 مسالا .«يملسلا دبع نب ةبتع نع تبثم١ :(46 )١/ ةيدنهلا يف -

 :(17/ل) بم يفو .ميلس صنلا رئاسو ««بينم» :باوصلاو .فحصم لوألا

 تقيسسم نكلو نيوألا ةملكلا ف تباصأف ««يملسلا دبع ني ةنييغ نم بيتما
 ءاباوص تحبرف «بم انه (44 )١/ ةينميملا تعباتو «نيتيلاتلا نيتملكلا يف

 ىلإ «دبع» (17 )١/ فيطللا دبع دمحم ةعبط تريغ دقو !نيباوص ترسخو
 . (هّللا ليع»

 وه ئنثتسملا دوعقلاو مايقلا ناك ولف » )0/8/١(: ةيدنهلا ةعبطلا يف -

 خسنلا نم اهريغو بم يف اذكو .«نيتدجسلا نيب دوعقلاو عوكرلا دعب مايقلا
 ئلإ طقف «ئنثتسملا» ظفل انه )077/١( ةينميملا ححصم رّيغ دقو .ةيطخلا

 نم ةرابعلا دسفأ هنكلو .نينثا نيرمأ دوعقلاو مايقلا نوكل ارظن «نيينثتسملا»

 .«...امه ناينثتسملا» :لوقي نأ حالصإلا ئضتقم نإف !اهحالصإ دارأ ثيح

 ريمض ةينثت ذئدنع بجي مث .ناك ربخ ال ءاهلبق ام ةفص لنثتسملا نأل

 . لصفلا

 1ا/



 .ةعبطلا هذه لع تدمتع انرخألا تاعبطل و ةلثمألا آ صعب هذه

 .اهيلع ةدايزلا عم ءاهءاطخا تلقاتتف

 م 11-١977 5ا/ ةنس ةعبطلا هذه تردص :فيطللا دبع ةعبط ()

 .ةيرصملا ةعبطملا بحاص فيطللا دبع دمحم يدنفأ دمحم اهعبطب لفكتو

 ضععب ةفرعمبا تححص اهنأ اهلوأ يف ركذو .نيدلجم يف ءازجأ ةعبرأ يف يهو
 ئلع ةريخألا ةرملا يف تئرقو ,خسن ةدع ئلع تلبوقو «ءاملعلا لضافأ

 سردملا يدوعسملا دمحم نسح خيشلا ريبكلا ذاتسألا ةليضفلا بحاص
 .«رهزألاب يلاعلا مسقلاب

 خسنلا ىلإ اوراشأ الو «ةعبطلا يشاوح يف ةلباقملا ٠ هذهل اًرثأ دجن مل

 اهنأ لوألا دلجملا قيقحت يف انظحال دقو .اهنييعت يف ديفت ةراشإ ةروكذملا

 يف عبارلا دلجملا امأ .اًنلك اًدامتعا ةقباسلا ةيدميهلا ةعبطلا :يلع تدامقعا

 نبا ةخسنب ةهيبش ةخسن ىلع مسقلا اذه يف تلبوق اهنأ انل رهظ دقف .بطلا

 انيديأ نيب نكي مل نكلو .(ل) يارس يباق بوط ةبتكم يف ةظوفحملا لابحلا
 نيب نراقنل ءيوبنلا بطلا مسق قيقحت دنع ةينميملا نم يناثلا دلجملا

 .ةينميملا ئلع اضيأ هيف دمتعت مل اهنأب لوقلا نكميو « نيتعبطلا

 ةنس تادلجم عبرأ يف ةعبطلا هذه تردص :ىقفلا ةعبط 4620

 اهفالغ يف هّونو .هتللك# يقفلا دماح دمحم خيشلا قيقحتب م401١ 1/١

 تلبوقو «ةيرصملا بتكلا رادب نيتيطخ نيتخسن ىلع تعجور» اهنأب
 للع ئلع مالكلا اهيف ركذو ءاهريغو ةتسلا بتكلا يف اهلوصأ ئلع ثيداحألا

 .«اهلاجرو ثيداحألا

3/ 



 يف تعقو ءاطخأ حيحصتو «تارقف ئلإ صنلا ميسقتب ةعبطلا هذه زاتمتو

 لع قيلعتلاو «بيرغلا نم هيف ءاجام ضعب ريسفتو ؛ةقباسلا تااعبطلا

 .فلؤملا مالك نم عضاوم

 بهذ باتكلا عبط ىلع مزعلا ممص امل هنأ هتمدقم يف خيشلا ركذو

 ضعب صقنت ةلماك ةخسن» بتكلا راد يف دجوف «ةيطخلا هخسن نع ثحبي

 ةخسن لمكت ةقرفتم ءازجأو (ثيدح 7٠١ اهمقر) لوألا ءزجلا نم تاقرو

 (اذك) بوتكم نيتخسنلا اتلكو «(775 777 2777 0571) ماقرأب ئرخأ

 اهمقر يتلا ةخسنلا نكلو ءاندنع ةريخألا ثالثلا خسنلا 2178١. ةنس لبق

 خيراتلا لبق تبتك اهنأ خيشلا فرع فيك يردن الف «:ةخرؤم ريغ 4

 ءاذه .ةخسنلا هذه لع اضيأ تدمتعا ةيتميملا ةعبطلا نأ قبس دقو .روكذملا

 .اليلق الإ هتاقيلعت يف ةروكذملا خسنلا ئلإ خيشلا رشي ملو

 ام نإ ثيحب ءاهضعب نع ةعّرفتم» اهنأب ةقباسلا تاعبطلا خيشلا دقتنا دقو

 دقو .«ةثلاثلا اذكهو «ةديدج ءاطخأ دازو ةيناثلا يف ناك ءاطخأ نم ئلوألا يف

 ام اهيلع قدصي  اهفصو امك  «ةدوجملا ةققحملا» هتعبطو «خيشلا قدص

 عم هتعبط لإ اهءاطخأ لقنف .فيطللا دبع ةعبط يلع دمتعا هنإف «لاق

 .ثيداحألا نتم يف اميس الو ءصنلا يف فرصتي بهذ مث ءاهنم ةلمج حيحصت

 دق ةظفاحلاو .هظفح ئلع دمتعاف «رفاسم وهو هباتك فلأ ميقلا نبا نأ ةجحب

 هذه نم نيبت دقلو» :لاقف .هتمدقم يف كلذ نئلإ راشأ دقو .اهبحاص نوخت

 ريثك يف نأ (اهريغو ةتسلا لوصألا الع ثيداحألا ةعجارم :ينعي) ةعجارملا

 ءافيرحت كلذق هامسألا نم ربك قو هاّضقنو اًفيرحت قيدسملا ظافلأ نم
 ريغو «دازو .فذحف .(«ميقتسملا هقيرط اىلإ اهنم دحاو لك عاجرإب تمقن 3
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 دمتعا دق فلؤملا نأب لوقلا حصي الو .هيشاوح يف هفرصت ىلإ ريشي نأ نود

 اتملس ول سو قسانمك هةثركاذ يلع باتكلا ىف ةدرآولا صوصنلا عرس ف

 .هعضوم يف فرصتلا اذهل نايب نود باتكلا نتم يف فرصتلا زجي مل هتحصب

 ظفلل اًقفاوم اهظفل لعجيل ثيداحألا صوصن ئلع هفرصت رصتقي ملو
 سيلو اللغ هتظام وأ ةللبغ ضتلا ف ئأر املك لب ءامهريغ وأ نيحيحصلا
 اذهنأ كشالو .لعفاغ زيلع هيبق تودو هل لّيَخ اه يلع هحلصأ ب هب
 اهنوكب خيشلا اهفصو يتلا ةعبطلا هذهب ةقثلا بهذأ دق ريطخلا كلسملا

 يف ةيتآلا ةرقفلا يف يقفلا خيشلا فرصت نم جذامن يتأتسو .ةدوجم ةققحم

 .هتعبط لع تدمتعا يتلا ةلاسرلا ةعبط ئلع مالكلا

 م179١-191/94 ةنس ةعبطلا هذه تردص :ةلاسرلا ةسسؤم ةعبط (5)

 .هللا امهمحر طوؤنرألا رداقلا دبعو طوؤنرألا بيعش نيخيشلا قيقحتب
 سداس دلجم اهب قحلأ مث ءتادلجم سمخ يف ةقئار ةليمج ةعبط تناكو

 .م19/1/- /٠1 ١5 ةنس سراهفلل

 ةحصلا نم اهتجرد نايبو ثيداحألا جيرختب ناققحملا اهيف ينع

 ثيداحألل لماكلا طبضلا عم صنلا نم هبتشيو لكشي ام طبضو .فعضلاو

 تامالع عضوو «تارقف ئلإ صنلا عيزوتو ءبيرغلا ريسفتو «راثآلاو

 خيشلا ةرشن نم يرهزألا روتكدلا تاقيلعت نم ةلمج لقنو «ميقرتلا

 يذلا جارخإلا لامج ئلإ ةفاضإلاب ءيوبنلا بطلل قلاخلا دبع ينغلا دبع
 اًميظع آل وبق ةرشنلا هذه تيقل دقو .ةلاسرلا ةسسوم تاعوطم هب تريمل

 .تداز وأ نيعبرألا تغلب ةريثك تارم اهعبط ديعأو

 :نيتيطخ نيتخسن الع اهقيقحت ىف ادمتعا امهنأ ناققحملاركذ دقو
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 فرحبب اندنع اهزمر ىتلا يهو «80 5 ةنس ةبوتكملا ةيرهاظلا ةخسن ئلوألا

 اهافصوو .طقف ثلاثلاو يناثلا اهنم دوجوملاو «ءازجأ ةثالث يف تناكو .(د)

 قوثولا نم اهلاح ئرتسو .«اًناقتإو اًطبضو اًقوثو خسنلا سفنأ نم ٌدعت» اهنأب
 اًنقو انيلع رفول اهنم لوألا ءزجلا انل رّسيت ولو» :الاق مث !ناقتإلاو طبضلاو

 (...لاوقألاو صوصنلا نم هيف درو ام ةلباقم يف هانيضق انضم ًءانعو اليوط
 دوجوملاو «ءازجأ ةعبرأ يف تناك هذهو ءاًضيأ ةيرهاظلا نم ةيناثلا ةخسنلاو

 رخآ ئلإ (187 /5) قفاوي عبارلا اذه .طقف عبارلا دلجملا ةيرهاظلا يف اهنم

 ةقباسلا ةخسنلاو «(نيرشعلاو ةعباسلا ةعبطلا) ةلاسرلا ةعبط نم باتكلا

 .ةعبطلا هذه نم ١55 /7” قفاوت اهتيادبو ءابيرقت باتكلا يثلث ىلع لمتشت

 :كلذ لوتعمو

 يف ةيطخ ةخسن امهيديأ نيب نكت مل نيلضافلا نيققحملا نأ ١(

 ثلث وحن كلذو «ثلاثلا دلجملا نم ةحفص ١ هو يناثلاو لوألا نيدلجملا

 .باتكلا

 ةخسن الإ امهيديأ نيب نكت مل )18١/60( ئلإ(57/95١) نمو (؟

 ئلإ باتكلا نم مسقلا اذه قيقحت يف نيرطضم اناكف ؛ئلوألا يهو ةدحاو

 .اهدحو اهيلع دامتعالا

 نيتخسن الع ادمتعا 5٠/( /0) 'ىلإ (187* /6) نمو ('9

 ا وح نا اج 35

 يقفلا ةعبط العج امبنأة ةقباسلا تاعبطلاو نيتروكذملا نيتخسنلا ئلع ةلاسرل
 ةعبط اهلعل) ئرخأ ةعبط ئلإ اًنايحأ اعجر مث ءهّلك باتكلا يف ةدمعلا يه

 / ا



 بطلل قلاخلا دبع ينغلا دبع خيشلا ةرشنو (ةينميملل ةعباتلا فيطللا دبع

 عم اليلق الإ امهيلع ادمتعي ملف ناتصقانلا ناتيطخلا ناتخسنلا امأ .يوبنلا

 .اهنم لوألا ءزجلا نادقف اىلع امهرّسحتو «ئلوألا ةخسنلا ةسافنب امهمعز

 نم عبارلا دلجملا وهو بطلا مسق نم كلذ ئلع ةلدأ انه قوسنو

 نم )١5٠( ةقرولا نم ئلوألا ةيطخلا ةخسنلا يف عقاو مسقلا اذهو «عوبطملا

 .ثلاثلا ءزجلا نم )١١( ةقرولا ئلإ يناثلا ءزجلا

 امهلصأ ناققحملا اهيف فلاخ دق ىلي اميف اهركذن ىتلا جذامنلا هذهو

 وأ خيشلا فرصت نم هذه يف درو ام ناك ءاوس «يقفلا ةعبط نّيَعباتم ديرفلا

 .ةقباسلا تاعبطلا نم القن

 نم طقاس «ةالصلاو» ظفل .«ءاعدلاو ةالصلاو ةقدصلاو» -)١17/5(:

 .(179 /7) يقفلا ةعبط تعبت ذإ ءاهلصأ يف هدوجو عم ٠١( /5) ةلاسرلا ةعبط

 يقفلا خيشلا داز .«ءاودلا ىلع يوادملا عقي مل ئتمو) :(17/5) -

 ةعبط اققحم هعباتو .«ءادلا ئلع ءاودلا عقي مل وأ) 5١ ١(: /7") هدنع نم هدعب

 !«سيفنلا» امهلصأ نود )١7/5( ةلاسرلا

 -)5/3١(: /؟) يقفلا خيشلا نأكو .«سأيلا ةرارح نم دربو» ١55(

 ةعبط يف اذكو ««سأيلا ةرارح هدنع تدربو» ىلإ هرّيغف «ريبعتلا اذه برغتسا

 ةلاسرلا )5/ ١6(.

 تاعبطلاو ةيطخلا خسنلا يف اذك.«هنع ءانغتسالا رذق اذإف» :(759/5) -

 «(ئىلع» :هدعب داز (رّدق» ١5١(: /7”) ىقفلا أرق املف ءطبض نود ةميدقلا

 7١7(. /5) ةلاسرلا ةعبط هتعباتو

 / ؟



 )1١/١( يقفلا ةعبط يف فّرحت «ةرارحلا ليلق البر» :(55/5)-

 ليلق الهر» :(078/4) ةلاسرلا ةعبط يف اذكو ؛«ةكرحلا ليلق» ىلإ اهريغو

 .ةعوبطملا خسنلاو ةلاسرلا ةعبط لصأ يف اذكف «الهر» ظفل امأ .«ةكرحلا

 عبت لهف .خسنلا رئاس يف امك «ةرارحلا) :اهلصأ يفق «ةكرحلا»امأو

 نايبلا نيأف ؟ئرخألا يف هافلاخو ئلوألا ةملكلا يف امهلصأ ناققحملا

 ؟حيجرتلاو

 «اورفك» ظفل .«(مهمالسإ دعب اورفكو اودترا ءالؤه نإف» :(55 /5)-

 ئرخألا خسنلاو اهلصأ يف هدوجو عم 05 /5) ةلاسرلا ةعبط نم طقاس

 .يقفلا اهيلع دمتعا ىتلا تاعبطلا ضعب نم تطقس اهنكلو .ةيدنهلا ةعبطلاو

 .ةلاسرلا ةعبط هتعبتو

 ةلاسرلا ةعبط يف .«يربقملا ديعسو ةملس يىبأ نعال -)5/8١(:

 .هلصأل افالخو .هريغو يقفلل اعبت «يربقملا ديعس يبأو ...» :(06 /4)

 هللا ىلإ هجوتلاو تاوعدلاو حاورألا جالع نأو» :(917-977/5) -

 وهو ءاهلبق امو يقفلا ةعبطل اعبت «تاوعدلاب» :ةلاسرلا ةعبط يف .2...لعفي

 .يداكلا قايس مهني مل نمم فرص
 ةراهم» ئئلإ ( 187” /7) ىقفلا هرّيغ .«بيبطلا ةداعس) -)5/ ٠٠١(:

 ْ .(5//51) ةلاسرلا ةعبط يف اذكو ««بيبطلا

 ةبكرملا ضارمألا امأو» :(87 /7) فيطللا دبع ةعبط ىف - )5/ 23٠١(:

 بجعي مل .ةيطخلا خسنلا ضعب يف اذكو ««ةيذغألا بيكرت نع ثدحت اًبلاغف

 ةلاسرلا ةعبط هتعباتو .«ام اًبلاغف» :(187 /7”) تبثأف ««اًبلاغف» ىقفلا خيشلا

 .ئرخألا لوصألا يف اذكو .«اهبلاغف» :اهيف يذلا اهلصأل ةفلاخم (5//71)
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 .(كدعب دحأ نع يزجت نلو كيزجت :ةدرب ىبأل هلوقك)» -)5//٠١9(:

 .(زعملا نم ةعذجلاب هتيحضت يف ) :«ةدرب ىبأل» دعب ١187( /7) ىقفلا داز

 .اهلصأل افالخ 1/١( /5) ةلاسرلا ةعبط يف اذكو

 وركنمف ...ةفئاط لك هنع بيجي» :ةيطخلا خسنلا يف -)5/31١(:

 .«باوج نئلإ جتحت مل اهلصأ نم ليلعتلا ةدعاق تعفر امل ليلعتلاو مكحلا

 ةلاسرلا ةعبط امأ .«اوجاتحي مل»و «اوعفر» ىلإ نيلعفلا (1848 /7) ىقفلا رّيغ

 يف يقفلا تدلقو «تعِفُزا :لوهجملل ءانبلاب لوألا لعفلا تطبضف (//5)

 ةعوبطملاو ةيطخلا ئرحخألا خسنلاو اهلصأ يف ءاج يذلاو .يناثلا لعفلا

 .ةفئاطلا ظفل ئلإ نيلعفلا ثينأت يف فلؤملا رظن ذإ ءباوص

 -)١١77/5(: ةلاسرلا ةعبط يف .«ءاشغلا يف ضرعي راح مرو» )5/ 7/5(

 دجوت ملو .ةقباسلا تاعبطلل اعبت «بنجلا يحاون يف» :ةدايز «ضرعي) دعب
 ةعبط يف اهسفن ةحفصلا يفو .ئرخألا خسنلا يف الو اهلصأ يف ةدايزلا هذه

 تادايز نم «اهنم» ظفل .«اهنم نوكت الو «ةلعلا هذه نم اهنأ نظيف» :ةلاسرلا

 .ريغ ال يقفلا

 خسنلا عيمج - يف اذ كه .(بصعلا نم لاصتاللل» -)١١9/5(:

 ةعبط هتعباتف ؛«بصعلا لاصتال» ئيلإ ىقفلا هرّيغو .ةميدقلا تاعبطلاو

 .اهلصألل افالخخ (7/9 /5) ةلاسرلا

 اهتلاحتسا ةعرسل ضرملا نم هقانلاب رضت ةهكافلاو» -)١58/5(:

 ةلاسرلا ةعبط يف .«"اهتوق نكمتت مل دعب اهنإف ءاهعفد نع ةعيبطلا فعضو
 خيشلل اديلقتو اهلصأل افالخ «اهتوق نم دعب نكمتت مل اهنإف» :(45/4)

 .اهانعم بهذأ اًرييغت فلؤملا ةرابع رّيغ يذلا 3١( 5 /) ىقفلا
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 هدعب داز .(ُةْديَي هنيد نم مولعملا فالخ الإ اذه لهو» :(73598/5)-

 ! عبطلاب (756 5 /5) ةلاسرلا ةعبط هتعباتف ««ةرورضلاب» :(7705 /7) ىقفلا

 هلك ىبنلا نأ يذمرتلاو دواد ىبأ ةياور نم فلؤملا لقن :(5177/5)-

 ىقفلا هرّيغف .«اذه دربب اذه رح عفدنا :لوقي ناكو بطرلاب خيطبلا لكأي ناك

 .(757 /5) ةلاسرلا ةعبط هتعباتو «دواد

 قاكراي يل :هجام نبا ننس يف دعس مأ ثيدح يف :(555/5) -

 ءايبنألا مادإ ناك هنإف» :هتداعك هيبنت نود ننسلا نم هدعب ىقفلا دازف ««لخلا

 .يومحلا ناخرط نبا باتك فلؤملا ردصمو .ةلاسرلا ةعبط هتعباتو «(ىلبق

 ئلإ ماق مث ...» :يذمرتلا عماج يف ةملس مأ ثيدح يف :(5875/5)-

 ةعبط هتعباتو ««أضوتي ملو» ىلإ 571 /7 ىقفلا هرّيغ .«أضوت امو «ةالصلا

 .انتبثأ امك عماجلا يف نأ عم 7١7( /5) ةلاسرلا

 دعب يقفلا داز .«لاق هنأ حيحصلا يف ِِْلَي هنع تبث دقو» :(018/5) -

 ةعبط هتعباتو .«ةملس مأ ثيدح نما :هيبنت البو غٌّوسم نود (حيحصلا

 .اهلصأل افالخ )١/5”7"( ةلاسرلا

 نود ةلاسرلا ةعبط اهتعبتو «ىقفلا اهرّيغ ىتلا بيكارتلاو ظافلألا نمو

 :ايلإ ا لقاعلا نمي الو هللا ريغ ةيدوبعو «بكارتملاو :نيراحبلا» ةاهلضأ

 .(لقاعل نكمي الو «هللا ريغل ةيدوبعلاو «مكارتملاو «نارحبلا)»

 باتكلا اذه رشن يف انلّوع دقل» :امهلوق كلذ دعب حصي فيك يردأ الو

 ! ؟(الصأ امهانذختاف ءامهفصو قبس نيذللا نييطخلا نيلصألا ئلع
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 نم (5ا/١) ص :امهلصأ اهيف ناققحملا عبت يتلا ةليلقلا عضاوملا نمو

 (نيللا) مسر لبق (لصف») ناوئع (75 /5:)اهيف افذح ذإ .دلجملا اذه

 ةعوبطملاو ةيطخلا ئرخألا خسنلا يف دراو هنأ عم ءطوطخملا نم هطوقسل

 !باتكلاب ٌرضأ دق انه ةخسنلا ئلإ امهعوجرف .اهلك
 ديناسملاو ةنسلا بتك ئلإ اندع» :الاقف ,جيرختلاو قيثوتلا يف امهجهنم امأ

 ام لك اهيلع انضراعو «فلؤملا اهنع ذخأ يتلا رداصملا نم ريثكو مجاعملاو

 هيف انعقو امف_ مخض ددعو «ريثك ءيش وهو لاوقأو راثآو ثيداحأ نم هدروأ

 هفيلأت يف دمتعا هنإف ءاهانفذح ةدايز وأ .هانلمكأ صقن وأ .هانحلصأ أطخ لع

 يقفلا خيشلا اهب عّرذت يتلا ةعيرذلا يه هذهو .«...هظفحو هتركاذ ئلع هنتاي

 امبرف ءاّنيعم اًجهنم اًضيأ كلذ يف اعبتي مل نكلو .باتكلا نتم يف هفٌّرصتل ٌلبق نم
 ردصملا ظفل ظفللا ناك امبرو ء,ثيدحلا ردصم يفامل اقفو ثيدحلا ظفل ارّيغ

 فرصت اعبات امبرو ءردصملا كلذ ةعجارم نود امهل ادب للخل هارّيغ نكلو هنيعب
 :فرصتلا اذه جذامن نمو . هاريغي ملو .ثيدحلا ظفل يب يقفلا

 قلخوا :هيف ءاج ملسم حيحص نم اًثيدح فلؤملا لقن :(2235/5) -

 قلخو» 7١(: /5) ةلاسرلا ةعبط اققحم تبثأف .«ران نم جرام نم سيلبإ

 .حيحصلا يف امك «2...ناجلا

 «...ئمحلا مكدخأ تباصا اذإ» :يذمرتلا ثيدح يف :(50/54) -

 .يذمرتلا عماج هضعب يفو ءامهلصأ هضعب يناعبتف «(70/5)افرصت
 .هظفل ظفللاف .يومحلا ناخرط نبا باتك نع رداص فلؤملا نأ ةقيقحلاو

 .روكذملا باتكلا يف امك جيدخ نب عفار ةياور نم ثيدحلا نأ ركذ مث نمو

 .نابوث ةياور نم هنأ عم
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 ال ةعاس هيفو «مدلا موي ءاثالثلا موي » :دواد يبأ ثيدح يف :(37/5) 3

 يف درت مل ةبيرغ ةدايز يهو .«مدلا اهيف» :ثيدحلا رخآ يف ناققحملا داز «ًاقري

 ةنسلا حرش يف دواد يبأ نع ثيدحلا درو اهنود نمو .ننسلا يف الو امهلصأ

 دصق لهف .(" 4٠ /4) يقهيبلل ئربكلا نئسلاو )١19١/1١7( يوغبلل
 !؟ثيدحلا ظفل يف صقن ةلمكت ةدايزلا هذه ناققحملا

 امك لاوقألاو راثآلاو ثيداحألا ئئلع اًروصقم ناك امهفرصت نأ حظت الو

 حالصإو نتملا يف فرصتتلا يف يقفلا خيشلا ادلق لب «ةقباسلا ةرابعلا يف اركذ

 نمو .فرصتتلا اذه ئلع هيبنت نودو «هيف الخ اليخت املك فنصملا مالك
 :كلذ ةلثمأ

 ١١5(: /5) ةلاسرلا ةعبط يف .«هليطبتو هجارختسا» - )١1724/5(:

 اًظفل ميقلا نبا لمعتسي نأ امهيلع َّزع اهيققحم نأكو .«هلاطبإو هجارختسا»

 .امهلصأ يف ام ئلإ وأ امهفرصت ئلإ ةراشإ نود هارّيخف «ةماعلا مالك نم
 نأ رمع نب هللا دبع ثيدح نم يذمرتلاهاورام 2 - )5/7١(:

 ثيدح نم هجام نبا هاورو . ... موذجم لجر ديب ذخأ ٍةْكَي هللا لوسر

 ثيدح نم هايور امهيلك هجام نباو يذمرتلا نأ باوصلا .«هللا دبع نب رباج

 .يومحلا مالك ئلع هدامتعال فلؤملا مالك ينأطخلا عقو امنإو «رباج

 عم «ارمع نب هللا دبع» ناكم يف «رباج» نتملا يف ةلاسرلا ةعبط اققحم تبثأف

 نيبت امل نكلو .هيف ام ئلع نسح اذهو .أطخ هنأو لصألا يف ام ئلع هيبنتلا

 هاور ام» :ثيدحلا لبق راص ذإ «ةكاكرلا نم مالكلا قايس هب بيصأ ام امهل

 نب رباج ثيدح نم هجام نبا هاورو» :هدعبو «(رباج ثيدح نم يذمرتلا
 نود نتملا نم خلإ «...هجام نبا هاورو» :ةريخألا ةلمجلا افذح - «هللا دبع

 !عبطلاب انسح سيل اذهو .يناثلا فرصتلا اذه لع هيبنتلا

 ابا



 يف هخيشو فنصملا هيمسي ام اًريثك مكاحلا كردتسم :("40/5) -

 هامس املف .هثيداحأل اًقيثوت ال .هطرش لإ اًرظن «مكاحلا حيحص١امهبتك

 ام ئلع هيبنت نود (7 5/8 /5) ناققحملا هريغ كلذب باتكلا اذه يف فنصملا

 !العف

 همايقو .هنم ظفحتي نأ يغبني امم مئاصلا ظفحتو ...545/54(:7) -

 َمئاصلا ظفحيو ...» :اهلبق امو يقفلا ةعبط يف عقو .(موصلا دوصقمب

 ةدايؤبا اب /4) ةلاسرلا ةعبط اققحم هيلصأف «قايسلا لكشف ه6. ..اسم

 اهّبن وأ نيترصاح نيب ةدايزلا هذه اعضو لهف .«همايق» لبق «ئئلع هنيعيو»

 اذه لك ناك اذإ ءاهيلع هيبنتلا وأ اهرصح فلكت لإ ىعادلا امو ءالك ؟اهيلع

 !هباتكو فلؤملل حصنلا ليبس يف ةدايزلاو فذحلاو رييغتلا

 طلغلا نم «ةلاسرلا ةعبط نم تادلجملا رئاس يف عقو امم جذامن مكيلإو

 وأ ةقباسلا تاعبطلل اًعبت كلذ ناكأ ءاوس «نتملا يف فرصتلاو طقسلاو

 :نيققحملا نم اًداهتجا

 (05 )١/ ةلاسرلا ةعبط يف فحصت .«ناطيشلا تيب نيبو» :(37"7/) -

 !«ناطلسلا تيب) :اىلإ اهلبق تاعبطلاو

 تفّرحت .«هُيراَضَم لولفلاب تئاُم دق مِلاعلا ناسلف» - )١/07(:

 !اهانعم دسفف )١/ 7٠١( «ةيراضم لولغلاب عيلم لق» :ليلإ ةرابعلا

 فّرحت .«ةعدب هنإ :براشلا قلح يف هنع بهشأ لاقو» - )١97/1(:

 دهشأ لاقو» :لئلإ اهلبق ئرخأ ٍتاعبطو )١/ ١377( ةلاسرلا ةعبط يف قايسلا

 .(...براشلا قلح يف
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 ةلجر لعجف» :ئلإ فّوحت .«هَدارُي لجر لعجفا :(197/1) -
 !(«هتادرب

 مل نإو» )١78/١(: ةلاسرلا ةعبط يف .«تيكابت الإو» :(35031/1) -

 .رييغتو ةدايز «ةامكئاكبل تيكابت دحأ

 ال نكلو» :ئلإ قايسلا رّيغ .«ةحلط نَم يردن ال نكلو» - )50١/١(:

 )١/ ١186(. «ةحلط نعالإ ئورُي

 غسرلا قوف ئرسيلا رهظ لع ئنميلا عضي مث) :(7377-7777/1) -
 خي يلح نم دواو وبأ ركذ ةكلو ءاميعشو هوم هنع د و .كعاسلاو

 .ةرسلا تحت ةالصلا يف فكلا ئلع فكلا عضو ةنسلا :لاق اهنأ بلاط يبأ

 ناك هنأ هنع تبث يذلا وهو للي ىبنلا نع يور ام ةنسلا :ةبيش ىبأ نبا لاقو

 اوركذ ام امأو :يناجزوجلا قاحسإ وبأ لاق .ةالصلا يف هلامش ىلع هنيمي ءعضي

 نم :لاق اًّيلع نأ ريغ كك يبنلا نع هفرعأ ال ينإف اهتحتو ةرسلا قوف نم
 ةرابعلا .«ةرسلا تحت ئرسيلا ئلع ئنميلا عضو ةبوتكملا ةالصلا يف ةنسلا

 يف تدرو دقو «اهلبق امو )١/ ١906( ةلاسرلا ةعبط نم ةطقاس طخ اهتتحت ىتلا

 .(بم) ادع ام ةيطخلا خسنلا عيمج

 :اىلإ تفّرحت .«هلعف ةياكح تقبس ةّيكحم ةّصق هيف١ - )7515/1١(:

 .اهلبق تاعبطلاو (77 5 )١/ ةلاسرلا ةعبط يف «هلعف ةياكحل تقيساا

 يف١ :(5 47 )١/ ةلاسرلا ةعبط يف .«اهاوس طق لاح يف» :(77/1) ِ

 .يقفلا خيشلا فّرصت نم وهو ««اهنم أوسأ طق لاح

 تس ةليلو موي ّلك ةلمسبلاب رهجلا هيده نكي ملا :(15/1) -
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 وهو .ىقفلا ةعبطل اًعبت «تاَّرم سمخا» :(777 )١/ ةلاسرلا ةعبط يف .«تاّرم

 رَهجُي ىتلا (ءاشعلاو برغملاو رجفلا نم) تسلا تاعكرلا دارملا ذإ ءأطخ

 .ةوالتلاب اهيف

 ةلاسرلا ةعبط ف«... لجرلا لأب اه ةدوصسم نبا لاا 9780 -
 .طلغ وهو ءارمع نبا لاق» :يقفلل اًعبب 5 0)

 نب ليعامسإا ةةيلإ قكست ,ةةيخن نم ليمامسإلا :( 11 رق 3 -

 د ع 9 : - ع 0 ظنا ٠ »ع 5
 ةعبط يف ريغ .«تار نيع ال ام ةعمجلا موي مهل حتفي مث» :(5 )١/4

 وه ذإ .هل غوسم الو ««...كلذ دنع مهل حتفي مث» :ئلإ )791/١( ةلاسرلا

 نب ئسوم نع قرط هلو .هب ىئسوم نع حور نع - )1١/010١(:
 .ىقفلا ةعبطل اًعبت (739/ )١/ ةلاسرلا ةعبط نم طخ هتحت ام طقس .(«ةديبع

 ةعبط يف «رمأ» دعب ديز .«هيضاقت عابطلا يفرمأ اذهو» - )7777/1١(:

 .اهتثرو ىتلا ىقفلا تادايز نم ىهو .««زوكرم» :(51/5 )١/ ةلاسرلا

 هرس اهيقس هللا يل وعيو ءاهرذتو اهقشو اهضرأ تر رشابي» 21/0 ف

 اهضرأ َتْرَخ رشابي 205/97 ةلاسرلا ةعبط ىف .«دبعلا نم ةفلك لب هدنع

 .اونعملل دسفم فيرحت وهو «(...اهيققسو

 .«راشي نب ' يسوم نع هللا دبع نب ةقدص ةياور نما -. )١8/5(:

 ١7(. /7) ةلاسرلا ةعبط يف «نب» لإ «نع» تفّرحت

 هتان دقي محا :نينإ فادح .ةدّئانب رجت نيس 5 /9) - تأ
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 نأ بيرغلاو «نيحيحصلا ظفللو خسنلل فلاخم أطخ وهو « 0

 !اًئيش جيرختلا نم اديفتسي مل نكلو ءهاّجرخ دق امهسفنأ نيققحملا

 راصنألاو نيرجاهملا تيأر مث ؛ةرمع نكت ملَّمث» :(16ا/ /9) -

 ام .ةرمغ نبا كلذ لعق تيأر نم رمكلآ مث «ةرمع نكت

 يف هتوبث عم ءرظنلا لاقتنال ١57( /5) ةلاسرلا ةعبط نم طقاس طخ هتحت

 (قداص ريغ وهف» ئلإ فرحت .«قداصلا نيعوهف»:(77/5١) -

 !اينعملا بلقناف .«©355/)

 فّرحت .«لّوألا فاوّطلا هيلع رّذعتي يذلا قهارُجلا نأ» :(187/5) -
 :ةهؤم رئتامضب ةرشفلا رمتآ خلإ «...اهيلغ ردعتي ىقلا ةأرهلا ةأ١ :ةىلإ

 نعم مهمهف مدعل مهضعب نم دّمعتم رييغت وهو )١50-14/0(«

 .جحلا يا ويأ يف «قهارملا»

 ةلاسرلا ةعبط ىف ةهتليل ةركست هنأ سفأ نع طور : فجر 0) د

 .ئنعملا ريغ عينش فيرحت .«ةثالثل ئّمسُي» 75١(: 5 /؟)

 فحصت .«مهنع لأسو كاوّسلاب أدب لخد اذإ ناكو» :(557/7) -

 .(7 517 /5؟) «مهنع لأس وأ لاؤسلاب أدبلا ل

 .هسكعو هب يهنلا خسن :ةَّنس اًموجو لمتحي اذهو» :(558/؟) -

 وأ ناكملا هاضتقا ردعل ولكي نو ؛ناستبلاب هةضيصختتو كلت هب ةصصختتو

 قايسلا لتخاف (350؟7201-١5 /7؟) ةلاسرلا ةعبط نم طقاس طخ هتحت ام .«هريغ
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 :هريخو مالسإلا لضفأ نأ نيحيحصلا يف هنع تبث» :(57/8/5) ب

ٍ 
 :(نيحيحصلا)» دعب ١"( /؟) ةلاسرلا ةعبط يف محقأ .(...ماعطلا ماعطإ

 !ثيدحلا يوار وه الو .خسللا نم ءيش يف سيلو ««ةريره يبأ نعا)

 ؛ اعف بناجلايدارئاذامك هسشب دبع ,[ًف اذه ناكاذإ) ( 465 /9) -

 .رثلا ةروصب (©1/4 /97) ةلآسرلا ةعبط ىف بتك

 ئلع هّمتاخ يذلا قحو) :مئاّضلا لوقي نأ :اهنمو» :(258/7) -

 ةلاسرلا ةعبط نم طخ هتحت ام طقس .(رفاكلا مف ىلع متخي امنإ هنإف «(يمف

 .انعملا لتخاف (577377/)

 .(ربّصلا ةَّدْعب يناثلاو «نيقيلا ةّدْعِب نوكي لوألا داهجلاف» - )8/ ١7(:

 .(ربصلا هدعب ...نيقيلا هذعب» :ئئلإ ١٠١( /7) ةلاسرلا ةعبط يف قايسلا فرحت

 (كارشت لنلإ فّكصت .«كارش مهاركذب يخأول :(41/9) -
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 ىلإ عجري نأ هّرسي ريخ هللا دنع هل تومي دبع نم ام) :(337/) -

 الا 8١(: /7) ةلاسرلا ةعبط يف .«...ديهشلا الإ ءاهيف امو ايندلا هل ّنأو ايندلا
 .'تعملل ةدسفُمو نيحيحصلا يف امل ةفلاخم ةدايز «(هّرسي

 ريزعت زاوج١ ىلإ فّرحت .«ةبوقعلاب مّهَّتُملا ريرقت زاوجا :(177/) -
 .لونعملا دسفف (177 /9) «مهّنملا

 :نيلإ ف حتت .«ةيرقلا لاوج تتاكاسأل اهمرحامتإ) :(411/9) -

 ئلع هنأ عم ءئنعملا دسفف (707“ /”) ةلاسرلا ةعبط يف «ةيرقلا لوح»

 .(7 50 /؟) ىقفلا ةعبط يف باوصلا
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 :لاق نم نأو ...هتاوامس قوف سيل هنأ هب نظ نمو» :(770 /8) -

 هب ْنظ دقق -«!ىلعألا ىثر ناجيسأا :لاق نمك ناك « لقسألا ىرناحبسا

 ةلاسرلا ةعبط يف مالكلا علطم نم «سيل» تطقس .«هأوسأو ّنظلا ٌحبقأ

 توبث عم ءطخ هتحت ام اًضيأ طقس مث «ءدسفو ئنعملا بلقناف 208/)

 751١(. /7) ىقفلا ةعبط يف امهيلك

 ةلاسرلا ةعبط يف فرحت .«ةبقع نب دمحم نب رذنملا» :(588/7) -

 ةعبطو ةيطخلا لوصألل اقالخ ««رماع نب ةبقع نب رذنملا» الإ (؟577 /6)

 !اللصأ مسالا اذهب يباحص دجوي الو .يزاغملا بتكو ىقفلا

 نطفي مل املو» :ملإ فّرحت .«اذهل مهُضعب نّطفت املو» :(314 /) :

 .ئنعملا بلقناف ««مل» ةدايزب (1157/7) (مهضعب

 زرب مثا :هلعب مجقأ .«هلتقف ماوعلا نب ريبزلا هيلإ زربف» :(577/) -

 فلؤملا ردصم يف الو ءلوصألا نم ءيش يف سيلو «(7 ١5 /7) «هلتقف رخآ

 .(ةوبنلا لئالد)

 :ةلاسرلا ةعبط يف .«انيبن بسب هترهاجم ةلسفم» :(057 /) -

 .ئنعملا دسفأ ماحقإ ؛«هترهاجم عنم ةدسفم» :يقفلا ةعبطل اًعبت 1437 /)

 ةعبط يف .«ةنيدملا مهب مدق ىتح متاح لآ مسقي ملو» :(158/) -

 ةدايز .«...متاح لآ ئلع مسقي ملو» :يقفلا ةعبطل اًعبت ( 407 /6) ةلاسرلا

 ..ركسملا تيلق

 («ضرعت لزت ملف» :ئلإ فحصت .(«ضرفي لزي ملف» :(7776 /) -

 6 يت"
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 ةعبط يف .«دواد وبأ هاور .ربيخ نم ىمهس كسمأ ٍنإف) :078/9) -

 .دواد يبأ ظفللو خسنلل افالخ ؛«ربيخب يذلا يمهس» :(017 /) ةلاسرلا

 يف امل اقفاوم ثيدحلا نتم لعج نم ناققحملا هب دعو ام سكع اذهو

 .رداصملا

 تطقس .«ئلولا نذإ هيف طرتشُي ال ٌّدح ًةليغ لتقلا ْنأو» 2 )0/ 3١(:

 .قايسلا لتخاف (8 /0) ةلاسرلا ةعبط نم «ٌدح# ةملك

 ةلاسرلا ةعبط يف .«طئاح امهيلع مدهُي :ٌيلع لاقو» ١ /ه) -

 .خسنلا فالخ وهو ««هيلع مدهي» :ةقباسلا تاعبطلل اًعبت (3037 /0)

 .خسنلا يف اذك .«هيلع هللا ءافأ يذلا ءيفلا نم قفني ناك :(177/6) -

 هللا ءاقأ امم قي ناك» :خيلإ 9 /2)ةلاسرلا ةعبط ف بجوم الب رّجْظَو
 .(هيلع

 ةلاسرلا ةعبط يف ديز .«عجرا نكلو .دّربلا سبخأ الو» :(1717/4) 532

 الو ,خسنلا نم ءيش يف سيلو .«كموق ىلإ» :يقفلا ةعبطل اًعبت هدعب )٠١(
 !كثيددلا رداضم ق

 يف تاّيباتكلا لاخدإ ةباحّصلا نم هٌريغو رمع نبا مهف» :(17/8/6) -

 فلاخم أطخ «(...رمع مهف) )65//١١7(: ةلاسرلا ةعبط يف .«ةيآلا هذه

 .«اًقادَص هميلعت الو همْلِع الو ٌرُخلا عفانم نوكت الو» :(554/4) -

 لتخاف *١177( /0) ةلاسرلا ةعبط يف «ئرخأ عفانم» ئلإ (ٌّرحلا عفانم) فّرحت
 :'نسعملا
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 هللا دبع وبأ هاور نكلو «نيصحلا نب دواد ينثّدح» :(3 775 /ه) -

 دقو .هل ةلع ال ثيدحلا اندجوف « هدانسإ :لاقو هكردتسم ق مكاحلا

 ةلاسرلا ةعبط نم طخ هتحت ام طقس .«عضاوم يف هدانسإب دمحأ ٌجتحا

(2225/6. 

 .«دمحأ امهيلع لخد» :لىلإ (555 /5)

 نمو ْرهْنَعْهَياَضَر ةباحّصلا نم فلّسلا هيف فلتخا» :(585/0) -

 ةباحصلادعب «نيعباتلاو» )3١١/6(: ةلاسرلا ةعبط يفديز .(مهدعب

 .خسنلا نم ءيش يف سيلو فنَعَهَيِلَو

 .«دلولا ىف نلع قدصي أل نيوبألا رارقإ نأ بج رقت 684 883 -
 .انعملا بلقناف (70/ /6) ةلاسرلا ةعبط نم ةيفانلا (ل» تطقس

 فّرحت .«بألا ئلع ةلاخلاو ٌمآلا نم تخألا ميدقت» :(18/5) -

 !«مألا ئاع تخألا ميدقت» :ئلإ (795 /65) ةلاسرلا ةعبط يف قايسلا

 نم هنكمُي هوبأو «هنارقأ ًةرشاعمو بعّللا رِئؤُي ٌيبَّصلاو» :(54/5) 3

 فيرحت ««هب قحأ هنإف...» :(57 5 /0) ةلاسرلا ةعبط يف .«هب ٌقحأ هّمأف .كلذ

 !هدسفأو اينعملا بلق

 ةلاسرلا ةعبط يف .«اهيف ٌرّدقم ماعّطلا نأ ةّمألا تعمجأو» - )5/41١(:

 .ئنعملا بلق ماحقإ ««...ةمألا تعمجأ امو» :(5 545 /0)

 ؟عنضأ يذلا امق ؟هفرعت ٌتنأو هّتحكتأ :رمع لاقف# :(117/5) -
 :اذكه رثألا قايس يف 57١( /5) ةلاسرلا ةعبط يف ديز .«(كلهأب ٌْبَّمَذا
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 تسيل ةدايز يهو ««؟عنصأ يذلا امف :لاق معن :لاق ؟هفرعت تنأو هتحكنأ)»

 !جيرخملا ردصم يف الو خسدلا نم ءيش يف
 ٌبحاصو مزح نبا ساّنلا هاكح بهذملا اذهو»:(14/5١) -

 كسرت عيل «يربثعلا نسحلا نب هللا ديبع نع امهّريغو ينغملا

 ...مزح نب ا نع سانلا هاكحا :راصف قايسلا ىف «نع» تمحقأ )5/571١(

 :يلعو ءايقالطال ةدّمتمو اهنم هارملل ةنييم وأ ...1 915/53

 هتحت ام طقس .«اهقالطإو كلت مومع ئلع اهُميدقت نّيعتيف ثالثلا تاريدقتلا

 .(077 /0) ةلاسرلا ةعبط نم طخ

 هنيعب فَّرِصَتلا اذه هيف متفّرصت ام ٌدعن ائيهذ ولولا :231/5) 2

 الب «ول» تيقبف (0 517 /6) ةلاسرلا ةعبط نم «لاطل» :هلوق طقس .«لاطل

 :باأ وج

 هّنأل ءزجي مل هنع اهلقن ئلع ةأرملاو ثراولا قفتا نإو» :(078/5) -

 اهيف ةّدعلاو قّدعلا قوقح نم تبجو اهَّنآل ءعيلاعت هللا قح نيتكّسلا هذيب قّلعتي
 اهّنِإف اهَّنإف حاكُتلا ئنكس فالخب ءاهلاطبإ ئلع امهقافّتا زجي ملف «ئلاعت هللٌح

 :اذكه اًيرطضم قايسلا ءاج 5١1١( /4) ةلاسرلا ةعبط يف نيوز لح

 ءاهلاطبإ ئلع امهقافتا زجي ملف «ىلاعت هللا نعم دكتلا هذب قلع هكا

 هدف ليتل ع اولا نا ل ابإل حلا رع تيب

 طخ هتحت اميف اميس ال - ريخأتو ميدقتب .««نيجوزلل قح اهيف ةدعلاو
 .اىنعملا

 ةعط نم هالإ» تطقس. «اهلزنم ىف الإ | تيبث ال نكلول :(8 + /5) -

 .اىنعملا دسفف ”51١7( /6) ةلاسرلا



 يف دادتعالا بوجو ىفني ام هيف سيل هللا باتك اذهو» :("57/) -

 لتخاف 5١5( /5) ةلاسرلا ةعبط يف «ىغبني» الإ «ىفني» فّرحت .«لزنملا

 .قاسسلا

 جراخلا داسفلا ئلع اهميدقتو اهتداع ميكحت بجوو» - )5/ 5٠0(:

 .«ةدابعلا نع ...» :لئىلإ (167 /0) ةلاسرلا ةعبط يف فّرحت .«ةداعلا نع

 هذه لك يف هنكلو» :ةقباسلا تاعبطلا فصو يف ناققحملا لاق دقو ءاذه

 ةئيلم اهلك تءاجف ءصيحمتلاو حيحصتلاو قيقحتلا نم هظح ذخأي مل تاعبطلا

 هقيقحت ةركف حرطي نأ رشانلاب ادح امم ءاهميقس نم اهحيحص زييمتو «ةيثيدحلا

 اصخ مئث.(...قيقحتلا يف ةعبتملا ةيملعلا دعاوقلا قفو ةحيحص ةرشن هرشنو

 اهقيقحتب ينع يتلا ةعبطلا ئتح١ :ةيشاحلا يف امهلوقب يقفلا خيشلا ةعبط ركذلاب

 نم مغرلاب أطخلاب ةنوحشم اهتاليثمك يهف هند # يقفلا دماح دمحم خيشلا

 هنأو «ةيرصملا بتكلا رادب نيتدوجوم نيتيطخ نيتخسن ليلع دمتعا هنأ هتاعدا

 .«!اهريغو ةتسلا بتكلا نم اهلوصأ ئلع اهثيداحأ عجار

 ام لك اهيلع قدصي اهقيقحتي ناخيشلا ىنع ىعلا ةلاسرلا ةعبط :انلق

 امهترشن نإف ءاصوصخ يقفلا خيشلا ةعبطو اًمومع ةقباسلا تاعبطلا هب افصو

 هتافرصت عم ةقباسلا تاعبطلا نم ىقفلا ةعبط اهتثرو ىتلا ءاطخألا تزاح

 صقنلاب باتكلا نتم يف اهيققحم تافرصت نم هتلمح امب اهيلع تبرأ مث ءاهيف

 !رييغتلاو ةدايزلاو

 دعاوقلا قفو ةحيحص ةرشن» كلذ لك دعب ةعيطلا هذه نوكت لهف

 ؟ةلاسرلا ةسسؤم بحاص دارأ امك «قيقحتلا يف ةعبتملا ةيملعلا
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 يف هل لاقم نمض ةرشنلا هذه دجنملا نيدلا حالص روتكدلا دقن دقو

 ثارتلا تالكشم نم» ناونعب 0١ نسطسغأ ةدع) يتكلا ملاع ةلجم

 مل هلعل نكلو اهنع لاقم دارفإب دعو دقو «راصتخاب اًديدش اًدقن «يبرعلا

 .هتباتك نم نكمتي

 ءافولا راد نع ١577 ةنس ةعبطلا هذه تردص :زابلا رونأ ةعبط ()

 :هفالغ ئلع بتكو ءزابلا رونأ قيقحتب ءتادلجم ةتس يف مزح نبا رادو

 !لعاسبق ةيععا دقو ,«تاط رظخم ةدع راع ةلماك اًقيقحت ةرم لوأل ققحيف

 ةيناتكلاو نييورقلاو طابرلا ةخسنك اهاندمتعا ام اهنم .:ةيطخ خسن تس

 «صنلا تابثإ ثيح نم ةلاسرلا ةعبط نم نسحأ ةلمجلا يف يهو .ةيرهاظلاو

 مضارم يفق :يفيتياسلا هيني نيرو يتلا خسنلا نم كفتسي مل ققسسلا نكلو
 نيب يتلا خسنلا يف باوصلا ئلع اهنأ عم اهئاطخأ يف ةلاسرلا ةعبط عباتُي ةريثك

 :كلذ ئلع ةلثمألا ضعب ىلي اميفو «هيدي

 تاّرم سمخ ةليلو موي لك اًمئاد اهب رهجي نكي مل» :(75755/1) -

 .«تارم تبا :لوصألا ةّماع يف امك باوصلاو «ةلاسرلا ةعبط هيف عبات .(اًدبأ

 )١518/١(. انتعبط رظنا

 نب» :خسنلا يف عقي مل .«دايز نب ديزي ةدايز نم يه لبا) 10) -

 رظنا ءادايز يبأ نبا :باوصلاو أطخ وه مث ءيقفلا تادايز نم وه لب ««دايز

 .(7؟1//١51) انتعبط

 تياث وهو :«مّلس مث :هدعب طقس .(عفري نيح رّبكي مثا 7 را 1

 رظنا .ةلاسرلا ةعبط نم تطقس امنإو «ةميدقلا تاعبطلاو ةيطخلا خسنلا يف

 ,("8 4 )١/ انتعبط
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 َصن» :باوصلا .«رمع نبا صن دقو :مزح نبا لاق» _ )3١7/5(:

 انتعبط رظنا .نيحيحصلاو فلؤملا ردصمو ةيطخلا خسنلا يفامك «(رمع
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 تسيل (ريغ» ةملك .(«سايقلا اذه داسفب فرتعم ريغ وهف» :(5720 /7) -

 وظنا .ايتعملا بلقت ىهز .ةقباسلا تاعبطلا يف ةتباث تناك نإو خسنلا يف

 .(؟١/1 /؟) انتعبط

 ءاهلبقامو ةلاسرلا ةعبطل اًعبت ««ىبونذب فرتعملا ٌرقملا» :(75/”3557) -

 .«هبنذب» :رداصملا يف ثيدحلا ظفلو ««هبونذب» :ةيطخلا خسنلا يف يذلاو

 .(75/ /5) انتعبط رظنا

 لهأ اي» :خسنلا عيمج يف يذلاو .«بجابجلا لهأ ايا :(58/7) -

 هتعبط يف يقفلا هرّيغ نم لّوأ لعلو .ةيدنهلا ةعبطلا يف اذكو ««بشاخألا
 ةعبط مث ؛(87“ /) ةلاسرلا ةعبط هّتَعبتف «ماشه نبا ةريس نم اًدخأ )9/ ١15(

 ! اذه انيحاص

 .ءطقس هيف .«(ماع ةئامب ةجردلا ريسفت يئاسنلا دنعو» :(764 /7) -

 دشعو ماع ةئامب ةجردلا ريسفت يذمرتلا دنع» :خسنلا يفامك قايسلاو

 ١ ٠١(. /7) انتعبط رظنا .«ماع ةئامسمخب اهريسفت يئاسنلا

 ةملك تطقس .«ةعبس نيكرشملا باحصأ نم لتق ليتحا» :(180 /#) -
 يهو ءاًضيأ هتعبط نم تطقسف ةلاسرلا ةعبط نم «باحصأ)» دعب «ءاول»

 اهيلإ ازع يتلا جيرختلا رداصم يف اًضيأو «ةيطخلا خسنلا عيمج يف ةدوجوم

 1/1 انععبطط رظنا .ققحملا
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 نم اهلبق امو ةلاسرلا ةعبط عبات .«ةيناثلا ردب نيمستولا :(73717 /8) -

 انتعبط رظنا .«ةثلاثلا ردب» :خسنلا عيمج يف يذلا باوصلاو «تاعبطلا

 .(7؟937/ /)

 ميما :خسنلا عيمج يف يذلاو .(دفُي مل اهرثإ مّيتم) :(2177/) -

 نيب يتلا خسنلا نم دفتسي ملو «ةلاسرلا ةعبط عبت هنكلو ءاَّرجُي مل اهدنع

 .(56 5 /7”) انتعبط رظنا .هيدي

 يفامك باوصلاو .(ءيش هيف حصيال ايكيا اًذديهو# 2039/47

 .«ءيش هيف حصي ال طمنلا اذهو» :خسنلا

 .ةقباسلا تاعبطلل اًقافو «(ةياعل ةجرل ال ضف لهسأ» :(559/5) -

 ردصم ظفل وهو ««اًيباعل اَجِرَل الضف ٌلّهسأ» :ةيطخلا خسنلا يف يذلاو
 51/١(. /5) انتعبط رظنا .فلؤملا

 :خسنلا يف امك باوصلاو .«سباي راح هنم يزملاو» :(594/5) -
 .(نيرملاو»

 باوصلاو .«ةناكر َّمأ هّتجوز ةناكُر وبأ ديزي ٌدبع قّلط» - )4/717١(:

 ظفل وهو .«ةناكُر َّمأ هتوخإو ةناكر وبأ ديزي ٌدبع قّلط» :ةيطخلا خسنلا يف امك
 هنم دفتسي مل هنكلو هنم ثيدحلا ٍجّرخ دق هسفن ققحملاو «دواد يبأ ننس

 .(7867 /0) انتعبط رظنا .اًئيش

 عيمج يف امك باوصلاو .ادوقعلا ماكحأ يف اهريتعاو» :(595 /5) -

 .(787 /4) انتعبط رظنا .«دوقعلا َءاكحأ اهل رّيغو» :ةيطخلا خسنلا

 يف يذلاو .«أهب قحأ مألا نأ :هيهذم نم روهشملاف) :(6١51/*7ه) -

 .(59 /5) انتعبط رظنا .«اهب ٌقحأ بألا نأ» :خسنلا
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 .(ديزي نب داًمح انثدح «برح نب ناميلس انثدحا :(7517/60) -

 انتعبط رظنا .«ديز نب دامح» :ئفخي ال امكو خسنلا يف امك باوصلاو

 ظ 60

 :ةحيحص ةنقيرطب ابتءارق نم اًنايحأ نكمتي مل خسنلا نولإ هعوجر مغرو
 ةعبطل اعين ةرشُكلا لع ةديع ابأ لعسو» :تبثآ (151 803 ةلعمف
 .ملسم ظفل وهو .«ةقذايبلا ئلع» :خسنلا عيمج يف هظفل نأ عم «ةلاسرلا

 يف لاق هنأ كلذ نم برغأو .هظفلل هبتني ملو ثيدحلا ٍجّرخ هنأ بيرغلاو

 ةخسنل ٍةءارق ءوس هيف اذهو «(«ك «ق نم هانتبثأ امو «قدانبلا :خ يف» :شماهلا

 !ءارّي هنم امه ام ئلإ نييرخآلا نيتخسنلا ةبسنو «(خ)

 تبثأ ثيح 0٠١( /”) يف ءاج ام اًضيأ خسنلا ةءارق ءوس ةلثمأ نمو

 (اوزّهجتف» :اهيف يتلا ةلاسرلا ةعبطل اًّعبت (ةلمهملا ءارلاب اذك) «اورّهجتف»

 .(ك «ق «خ نم هانتبثأ امو :فوجحتف :(ه) يف» :الئاق هيلع قَّلع مث .يازلاب

 ردصم يف كلذك وهو ««اوُرَّجحتف» :خسنلا رئاس يفو لب (ه) يف يذلا امنإو
 .«اوزجتحاف» :(دعس نبا تاقبط» ةعوبطم يف عقوو .«رثآلا نويع» فلؤملا

 .اًئيش اهنم دفتسي مل هنكلو اهيلإ ازع هسفن ققحملاو «هانعمب وهو

 اميسال ءاهيف سيل ام ةيطخلا خسنلا ئلإ بسني هنأ اًضيأ ظحالملا نمو

  ةلاسرلا ةعبط يف ةملك دجو اذإ ةريثك عضاوم يفف ؛(ه) ةيرهاظلا ةخسن ئلإ

 يف تسيلو  امهلبق يقفلا خيشلا تاماحقإ وأ اهيققحم تاماحقإ نم يهو

 :اًلثمف ,.خسنلا ضعب لإ اهبسنو [ ] نيترصاحلا نيب اهلعج ةيطخلا خسنلا

 ([ثوعبلاو ايارسلاو] تاوزغلاو داهجلا يف هيده ف لصف» :(//7”7) -

 ءىش يف الو ءاهيف سيلو (2) ةيئاتكلا ةخسنلا ليلإ نيترصاحلا نيب ام بست
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 .ةقباسلا تاعبطلا نود ةلاسرلا ةعبط هب تدرفت امنإو «خسنلا نم

 .اهيف سيلو (ك) ىلإ هبسن «مهب ينأتسأ لب [ال1» :(7 5 /75) -

 قلع .«ضرألا ف ارييخ .اعأ هلل# كلا لوسر رقأ] ملول :( 1897/89 -
 نم هانتبثأ امو (ضرألا ين مهرقأ املو) :ق يف» :هلوقب نيترصاحلا نيب ام لع

 ةعبطلا يفو «خسنلا رئاس يف يذلا وه (ق) يف ام نأ عقاولاو «لاق اذك .«ك «خ

 .صنلا تابثإ يف ةلاسرلا ةعبط عبت امنإو ءاًضيأ ةيدنهلا

 ئلإ هبسن «مهوفاخيو [هّبحك مهنوبحيو] مهنوعديف) - )35١15/75(:
 !يقفلا تادايز نم وه لب ءاهريغ ين الو اهيف سيلو « (ه) ةيرهاظلا ةخسن

 .اهيف سيلو (ه) ئلإ هبسن «هفلخ [نم] ةبرحلاب هنعطف#» :(3718/) -
 هبسن (...مهف [ءاشلاو معنلا راثآ اذإو] نوبّرغم مه اذإ)و 2 /”) -

 .اهيف سيلو «(خ) طابرلا ةخسن لإ

 يف كلذكو ءاهيف سيلو (ه) لإ هبسن «هلتق [يذلا] اذه» :(736107/7) -

 :ةيلاتلا ةعبرألا عضاوملا

 .(«...هللا لزنأف [رصنلا] ديرب عم ربجلا» :(578/7) -

 .(...دحأ جرخي [ال] نأ مكهنأ ملأ» :(056 /”) -

 .2...مهنع عفد [مهنع] هوفعب نكلو» - )73١17/7(:

 .2...قدنخلا دعب [ام] الإ :(7375 /”) -

 نم ققحملا هركذي اميف ةقثلا عفري امم ءاهرصح بعصي ةريثك ةلثمأ يف
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 .هيف اوباصأ اميف ةلاسرلا ةعبط أّطخ هنأ عضوم يف انيأر ام بيجع نمو

 :عوبطملا يف» :الئاق هيلع قلعو ء(زرخُم نب ةمقلع» :تبثأ 201٠١( /5) يمن

 .باوصلا وه ةلاسرلا ةعبط يف تبثملاو .«أطخ وهو ءززجم

 وزعو رداصملا ئلإ وزعلاو جيرختلا ةيحان نم باتكلاب ةعبطلا ةيانع امأ
 حضاو كلذو «برقأ روصقلاو فعضلا لإ يهف اهريغو ةيهقفلا لئاسملا

 .ناعتسملا هللاو .اهتادلجم مومع يف رظن ندأب
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 ةدمتعملا ةيطخلا خسنلا فصو

 211 يق ماسر هيلا نسبيا اماعتاو
 ةخسن ةرشع عست يهو . .ةدعاسملا | ةديجلا خسنلا مث «ةسيفنل :لا ةميدقلا خسنلا

 دقو 4110 نار بل طايرلا ةقاسقألا ةذبا# ظن اهتم وت نكي

 ءاهب ئّتتعم ةينئازخ ةخسن ًةرخأتم اهنوك عم ةريخألاو )١9(« مقر (ن) ةينميلا
 خسندلا امأ .ئرخأ ةخسن ئلع تلبوق مث ءديج لصأ نم تلق اهنأ ودبيو

 الع لمتشي ام اهنمو .«باتكلا نم ءازجأ ةثالث لولع لمتشي ام اهنمف ئرخألا

 الع ةءورقم ةخسن ئئلع تلبوق اهنم ةدحاو ريغو .دحاو ءزج وأ نيئزج

 .خسنلا ةرجأ خسانلا ئلإ عفدو .فلؤملا اهخسنتسا ةخسن اهنمو ءفلؤملا

 اهنم انيلإ لصو يذلا مسقلا نكلو «هترجأ ضبقب خسانلا حرص دقو

 :اهخسن خيرات بسحب ةبترم اهفصو اذهو .فلؤملا ةافو دعب خِسن  ريخألا

 (ف) نييورقلاةخسن ١(

 ددعو .(7 /7117) مقرب ساف ةنيدمب نييورقلا ةنازخب ةظوفحم يه

 ةخبسن تمهتنا تيح نمأدبت .اًرطس ؟9 ةحفض لك ىفو ١5١ اهقاروأ

 .«ةيبيدحلا ةصق يف لصف» اهلوأف ءاهفصو يتأيس ىتلا (ق) ئرخألا نييورقلا
 20105 /5) «اهحكنت ال :لاقو رونلا ةيآ يلي هللا لوسر هيلع أرقف» :اهرخآو

 يبأ نب دمحم هللا دبع يبأ هفلؤمل هبتاك دي ئلع زجنو»:خسانلا بتك مث

 يبأ نب دمحم نمحرلا دبع يبأ مداخلا :ئلاعت هللا همحر ميقلا نباب فرع ركب

 بر هلل دمحلاو .هنم هترجأ ضبقو «يلبنحلا يئثيغملا كبيأ نب يلع دمحم

 هللا انبسحو .ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ئلع هللا ئىاصو .نيملاعلا
 .«ليكولا معنو

5 



 رضعب حضنت ملف ةضرألا اهيلع ئتأ داق هنأ الإ اًداج ةئقتم ةخسن ىهو

 ءاًضيأ (يومحلا باتك) لقنلا ردصم يف يهو ءاهلحم يف ةحيحص تاملكب

 كلت لقنت مل اذاملو ءوه نمم يردأ الو .برضلا طخ اهقوف نأك نكلو

 اهلباق مأ ءاهيلع اًبورضم نوخسانلا اهآرأ ؟ئرخألا خسنلا يف تاملكلا

 ؟اهيلع برضف اهيف تاملكلا دجي ملف ئرخأ ةخسن ئلع مهضعب

 .طقسلا اىلع اهشماه

 كو يبنلا ىلع مالسلاو ةالصلا ةباتك يف ةخسنلا هذه خسان ةقيرط نمو

 مسر يف امك طقف «ملص» انايحأ بتكيو ««ملع هللا ئلص» لإ اهرصتخي هنأ

 .يوبنلا بطلا مسق يف «بيبز)و (خيطب»

 نئارق كانهو ءئرخألا خسنلا ضعبل لصألا يه نوكت دق ةخسنلا هذهو

 لاذلاب فلألا تقصتلا ثيحب «نيدئاذلا» ةملك اهيف درو اًلْثمف «كلذ لولإ ريشت

 :رظنلا معني مل نم اهأرقي دق ثيحب ةملكلا ةروص تراصف  تداك وأ

 .(د) ةيرهاظلا يف اهنع مث (ص) ئلصملا ةخسن يف تدرو اذكو ««نيدئابلا»

 اهيلإو ««نيمهس» هبشت ثيحب ةموسرم «يمهس» ةملك تءاج كلذكو
 .(د) ةيرهاظلا يف اهنع مث (ص) ئلصملا ةخسن يف تفحصت

 اًميم عضو مث «نيرجاهملاو راصنألا» :الوأ خسانلا بتك عضوم يفو

 ئلوألا لعج باوصلاو هنم ملق قبس هنأ نايبل نيتملكلا اتلك لئلع (م» ةريغص

 نم صعب نأ رهاظلاو .«(راصنألاو نيرجاهملا» : يأ هدوم ةيناثلاو تحوم

 ةخسن يف لاحلا يه امك ءوه امك قايسلا تبثأف كلذل نطفي مل اهنع خسن
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 .امهريغو (ث) ثلاثلا دمحأ ةخسنو (د) ةيرهاظلا

 (م) ئلوألا ةيرصملا بتكلا راد ةخسن (؟

 اهيلع لوصحلا انل رسيت يتلا باتكلا خسن مدقأ نم ةخسنلا هذه

 غرف دقو )717١(. مقرب ةيرصملا بتكلا راد يف ةظوفحم يهو ءاهدوجأو

 نم عبارلا دحألا موي ةرهاقلاب اهخسن نم يبتكلا دمحأ نب ليلخلا اهخسان

 ئلع ةررحم ةلباقم غلب» هنأب اهرخآ يف حرصو ./0 4 ةنس مرحملا هللا رهش

 نم سداسلا ءاعبرألا موي كرابملا مويلا يف .هطخ اهيلعو ءفلؤملا ةخسن

 يوتحت ال ةخسنلا نأ نزحملا نكلو .«ةئامعبسو نيسمخو عبرأ ةنس رفص

 17 وحن ردقب اهلوأ نم ةمورخم اهنوك ئلإ ةفاضإلاب ءلوألا ءزجلا ئلع الإ
 .؛تاقرو رشع سارك لكو «نماثلا ساركلا أدبي تاقرو 8دعب نإف ؛ةقرو

 نم نيتقرو اندجو اننأ ريغ 257 ق ةصقانلا ةخسنلا هذه لوأ نأ ينعي اذهو

 امهو «ةخسنلل يلاحلا بيترتلا بسح 57-41 ق امهو ءامهناكم ريغ يف هذه

 .هذه انتعبط نم ١//711-575 ناقفاوت

 هللا لوسر ...» :رتولا يف تونقلا لصف يف فلؤملا لوق نم ةخسنلا ةيادب

 لصف رخآ يف هلوقب اهتياهنو «(5 )١/ ٠7 «...هللا باتك نم افرح أرق نم :ِهللي

 .(37737 /؟) «اهلاطبإب ال اهريرقتب تلزن دودحلاف» :ةباغلا ةوزغ

 .اًضيأ ئرخأ مورخ ةخسنلا يفو

 يخسن طخب تبتكو .ارطس ١0 ةحفص لك يفو «ةقرو .١6/4 اهقاروأ ددع

 ,ةلباقملا رثأ نم تاحيحصتو تاكاردتسا ةخسنلا يشاوح يفو حضاو

 .اهبحاص فرعي ال ةليلق تاقيلعت اهبناجبو

1 



 (م) ةيناثلا ةيرصملا بتكلا راد ةخسن 6(

 ريغ ىهو .باتكلا نم ريخألا ثلاثلا دلجملا ئيلع ةخسنلا هذه يوتحت

 امك (رثكأ وأ قاروأ رش تاذإل ةمزلم #7 نم ركأ ىف امك الإ «قاروألا ةمقرم

 ./0/ ةنس تبتك دقو ؛ةمزلم لك ةيادب يف ئلعألا نكرلا يف خسانلا اهركذ

 ةرهاقلا نم نيهاكفلا عماجب بيطخلا يسيبلبلا نمحرلا دبع» اهخسانو

 .اهرخآ يف ءاج امك ««ةسورحملا

 ناطلسلا ئلع دهشأ .هلل دمحلا» :ظفلب ةيفقو ناونعلا ةحفص طسو فو

 ئلع هلبق يذلاو ءزجلا اذه فقو هنأ خيش (اذك) رصنلا وبأ ديؤملا كلملا

 جرخي ال نأ طرشو «ةليوز بابب هعماجب هّرقم لعجو «فيرشلا ملعلا ةبلط
 .(«أهريغب الو ةيراعب هنم

 يرهاظلا يدومحملا هللا دبع نب خيش رصنلا وبأ اذه دّيؤملا كلملاو
 دمحم نب سابعلا علخ ؛ماشلاو رصمب ةسكارجلا كولم نم (47 ؛ - -1/69)

 .«ليامش ةنازخ» مّدهو ءدّيؤملا كلملاب بقلتو «ةنطلسلا ئّلوتو 8١5 ةنس

 (ديؤملا كلملا عماج» اهناكم ئنبو «هيف سبح دق ناك يذلا نجسلا يهو

 يف ريشأ عماجلا اذه ئلإو .؟7١ةرهاقلاب ةليوز باب لخاد يف مويلا ئلإ يقابلا

 .ثيدح 717 مقرب ةيرصملا بتكلا راد يف اًريخأ ةخسنلا تّرقتساو .ةيفقولا

 نم رهظي امك لصألا ئلع ةلباقم يهو «خسنلا حصأ نم ةخسنلا هذه

 عضاوم يف «ةلباقم غلب» ةباتكو ءاهشماوه ىلع تاحيحصتلاو تاكاردتسالا

 يزيرقملل «رابتعالاو ظعاوملا» :عماجلا اذه نع رظناو ١187(. /7) «مالعألا» :رظنا )١(

 .( 1 ةءرال)
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 .لوصفلاو باوبألا نم ريثك ةياهن ىف ةطوقنملا رئاودلا تابثإو ءاهنم ةريثك

 ةوسن عبرأ نم رثكأ ىلع ملسأ نميف يف دللي همكح يف لصف»ب ةخسنلا أدبتو

 .ناتكلا ةياهنب ىهتنتو 15 /0) «نيتخأ الع وأ

 ةمرلملا ةيابغ ايلإ امهدحلا :ييهتنا :نيخسات طب ةظسنلا نأ ودبيو

 ةقرو 7 يهو ةخسنلا ةياهن ئلإ اهلمكأو «يناثلا خسانلا أدب مث «نيرشعلا

 نم ريثك طبضب لوألا خسانلا متها دقف «نايعلل حضاو امهنيب قرفلاو .طقف

 .دوجم ّيخسن طخب بتك امهالك ناك نإو «يناثلا خسانلا فالخب «تاملكلا

 (ح)[١7١٠] يكملا مرحلا ةبتكم ةخسن (5

 راهن هنم غارفلا قفاو» :اهرخآ يف ءاج امك 1/704 ةنس ةخسنلا هذه تبتك

 عبسو نيتسو سمخ ةنس رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلاو يداحلا تبسلا

 هذهل هتعلاطم اهرخآ يف ءارقلا لجأ لجسو .خسانلا مسا اهيلع سيلو .؟«ةئم

 نب رمع نب نيدلا لامج ريقفلا غلب هلل دمحلا» :لاقف ع: هو ةيطيستلا

 هلل دمحلاو ءباتكلا اذهل هتعلاطم  نيملسمللو هل هللا رفغ  (؟) هيل نسح

 .هطخب (17/ص) يف غالبلا اذه وحنو 2١1١١. ةنس قيفوتلا ئلع

 هللا ئلإ ريقفلا دبعلا كرابملا باتكلا اذه يف (اذك) رضن# :رخآ بتكو

 .(ةرفغملاب هل اعد

 امك يمكحلا نيسح اهكلبت دقو .ءاوجلا ةؤلق تاذ تناك ةكسلا هدهو

 كلم يف ءازجأ ةثالث باتكلا اذه لقتنا» :ةخسنلا رخآ يف هطخب كلذ ركذ

 انلصي ملو .«نينمؤملاو هيدلاولو هل هللا رفغ ءيمكحلا نيسح هبر ئلإ ريقفلا
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 ملسأ نميف ِةَكَي همكح يف لصفا١ب أدبي يذلا ءاهنم ريخألا ثلاثلا ءزجلا الإ

 .باتكلا ةياهنب يهتنيو ١57(. /5) «نيتخأ ئلع وأ ةوسن عبرأ نم رثكأ ئلع

 متخو ««ناخ ديجملا دبع ناطلسلا» متخ اهنم ئلوألا ةحفصلا ئلعو

 ءاربمأ نم (955-7+17) بلاغ خب بلطملا ديع نآكو .«دعاسم «فيربشلا

 ٌعومجم تارم ثالث اهيلو نأ دعب اهنع لصفو +17 547“ ةنس اهترامإ ىلو ؛ةكم

 11 ديس قابق ابعتم

 ريقفلا كلم نىلإ ءزجلا اذه لقتنا» :ظفلب كلمت ئلوألا ةحفصلا شمامو

 .«يناميلا ...مساق نب ينسح هللا ىلإ

 ماق دقو ءطقسلاو فيرحتلاو أطخلا ةريثك اهنأ اَلِإ ءليمج طخب ةخسنلاو

 ةفلتخم مالقأب ءاطخألا نم ريثك حيحصتب ثيدحلا رصعلا يف ءارقلا ضعب

 امنإو «شماوهلا يف ءاطخألاو تافيرحتلا هذه نم ريثك ئلإ رشن ملو ناولألا

 .ئرخألا خسنلا نيبو اهنيب ةمهملا قورفلا ضعب انركذ

 (ق) نييورقلا ةخسن 4

 ددعو )/١/777(. مقرب ساف ةنيدمب نييورقلا ةنازخب ةظوفحم يه

 .اًرطس 7١5 ةحفص لك يفو «7554 اهقاروأ

 نّيبتي مل يبرغملا طخلاب فقولا دييقت هتحتو «هاضرأو هللا همحر ةيزوجلا ميق

 ابيرقت ةلماك ةسارك اذكو ؛ثيدح طخب اولوألا ةقرولا .ريوضتلا ءوسل هّصن

 )١( «مالعألا» :رظنا )5/ ١65(.
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 دعب ناتحول تطقس دقف ءطقس اًضيأ اهيفو «خسانلا طخب تسيل )١1-83(
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 ال اهريرقتب تلزن دودحلاف) :هلوق ئئلإ باتكلا لوأ نم أدبت يهو

 .ثلاثلا دلجملا نم (7””/“ص) لإ انتعبط يف وهو ««ملعأ هللاو .اهلاطبإب

 /55 ةنس تبتك دقو .تادلجم ةثالث يف تناك ةخسنلا هذه نأ ىضتنقي اذهو

 .لوألا ءزجلا رخآ يف خسانلا هيلع ّصن امك

 .هريغو رظنلا لاقتنال عضاوم يف طقس اهيرتعي هنأ الإ «ةدّيج ةخسن يهو

 يف تاملكلا ضعب باهذ ئلإ ئدأ امم اًضيأ اهفارطأ ئلع ةضرألا تتأ دقو

 يذلا ريوصتلا ءوس اهارتعا امك .تاحفصلا ضعب ئلعأ يف ىتلا رطسألا

 .اهتءارق نكمي ال ةتهاب تاحفصلا ضعب لعج

 طابرلا ةخسنو (م) ةيرصملا ةخسنلا صن عم قفتي ةلمجلا يف اهّصضنو

 (ز) ديزياب ةخسن (5

 لصف ةيادب نم «ةريخألا ةثالثلا اهنم دجوو ء.ءازجأ ةعبرأ يف اهلصأ ناك

 ئلإ  انتعبط يف ثلاثلا دلجملا ةيادب وهو  «تاوزغلاو داهجلا يف هيده يف

 ةماعلا ديزياب ةبتكم نمض نيدلا ىلو ةبتكم يف ةظوفحم ىهو .باتكلا رخآ

 .( 88٠١ ىلا ىلا/4) مقرب

 داز نم يناثلا وزجلا) :يناشلا ءزجلا نم ناونعلا ةحفص اىلع بتكو

 نبا نيدلا سمش خيشلل يدهلاب اًضيأ اّمسملا ِدَِِكَي دابعلا ريخ ىده يف داعملا

 .«نيما هتمحرب لاعت هللا هدمغت ميقلا

 وه ١١٠



 ريهشلا دمحأ خيشلا باتكلا اذه فقو» :اهّصن ةرخأتم ةيفقو هتحتو

 قثوي ام ذخأ دعب مهنم بلط نم ئطعيف «ةينيطنطسق ءاملع ئلع هداز شواجب

 مرحملا يف كلذ ئرجو .«باطخلل حلاص يلم ليفك وأ ربتعم نهر نِم هنم هب

 ىلع متخلا عم فقولا ديقو فلؤملاو باتكلا مسا بتك هرارغ ئلعو

 .عبارلاو ثلاثلا نيئزجلا نم ناونعلا ةحفص

 .هلل دمحلا» :امهّصن كلمتلل ناديق يناثلا دلجملا فالغ ةحفص نئلعو

 .«هترفغمو هالوم ةنوعم ىجارلا

 سماخ يف يلبنحلا يقتلا نب دمحم هبتاك يلعلا هبر لضف نم هكلم مث)»

 عبرأ همّمتتل نيدلجم ةآلمكل]ت هعمو «ةئام نامث ةنس رخآلا عيبر يرشع

 .«(تادلجم

 هللا نوعب ةلباقم غلب» :لاقف ثلاثلا دلجملا نم ةريخألا ةحفصلا يف هيلع ّصن

 هللا افع ىلبتحلا ىقتلا نب دمحم هبتكو .ةئام نامث ةنس ...نابعش رشاع ئلاعت

 نتملا يف لعج ةدئاز ةملكلا تناك اذإف ءشماهلا يف قورفلا تبثأ دقو.«هنع

 ةمث ناك ادإو .؟حصأاا اهيلعو شماههلا ِق ةدئازلا ةملكلا بتكو قحللا ةمالع

 اهيلعو شماهلا يف ةملكلا بتكيو تبثملا ىلع برضي دق تبثملا عم فالتخا

 ىلإ ةراشإ عضوب يفتكي امنإو نتملا يف ةملكلا ئلع برضي ال دقو «(حص»

 ئرخألا ةخسنلا يف اهنأ يأ .«(خ» شماهلا يف ةملكلا ئىلع بتكيو شماهلا
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 ةملك تناك اذإو .«هلعل» اهيلع بتكيو شماهلا يف ةملك حرتقي اًناصحأو .كلذك

 .«نايب» اهيلع بتكو ةررحم شماهلا ىف اهتباتك داعأ ءصنلا يف ةررحم ريغ

 هقيلعت نم غرف) :لاقف هرخآ يف خسانلا ْخَّرَأو «ةقرو 717“ :يناثلا ءزجلا#

 هنمب هنع هللا افع يجاح نب ليعامسإ ةتمحر ئلإ مهججوحأو هللا دابع رققفأ

 نيكسو يس ةنس نم ءظعملا قاضسر رهش لهتسم يق نيما همركو

 .(ةتامعبسو

 يىذ رهش لهتسم يف ...) هغارف ناكو «ةقرو ١184 :ثلاثلا ءزجلا *
 .(ةئامعبسو نيتسو عبس ةنس ةدعقلا

 مّرحملا هللا رهش لهتسم) ب هغارفل خّرأو «ةقرو ١185 :عبارلا ءزجلا *

 ,(ةنامعبسو حيتمو امك ةنس نم

 خيشلا هحدتما دقو» :خسانلا طخ ريغب اًضيأ ةريخألا ةحفصلا يف ءاجو

 نب ليعامسإ ءادفلا يبأ نيدلا دامع ملاعلا مامإلا خيشلا نب دمحم نيدلا جات

 :يهو تايبأب يلبتحلا سدر

 المتشم هللا لوسرهيلعامل المك دق هللا نوعب يبنلا يده

 الت حيحصلا جهنلا ئلع لب بهذمل 2 ئوه هيف سيل يقت ربح فينصت

 الهج يذلا قالت قسلا رهظيو نكي تاهجلا يأ يف قحلا عبتيف
 البصو اثير نه هفرثل نيدهت لْصُأ يفو ركب يف هللا ةمحرف
 القئاهل نَموأهِمُك يفهانيع ثرظن نمل يبر نم وفعلا لأسأو

 هذه دروأ دق ناك هلعلو «ةيتآلا (ك) ةخسن خسان وه اذه سدرب نباو

 .انيلإ لصي مل يذلا ثلاثلا رفّسلا رخآ يف تايبألا
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 يف خسنلا رئاس نع درفنت اهنأ الإ ءطقسلا ةليلقو طخلا ةحضاو ةخسنلاو

 ٍتادايزو «تاملكلاو قايسلا يف قورفو «تافيحصتو «تاءارسقب عضاوم

 ناك اذإ الإ اهتادّرفت عيمج لإ رشن ملو يبقا ملا رفاسم نم تقيشأ اهلعل

 حصأ ناك وأ «ثيدحلا رداصم ضعب ظفل وه اهيف ام نوكي نأك «ةدتاف ةمث

 .لوصألا رئاس يف امم

 (ك) ةيناتكلا ةبتكملا ةخسن (ا/

 ريخ يده يف داعملا داز نم ثلاثلا» :ةخسنلا هذه نم ناونعلا ةحفص يف

 .يناتكلا يحلا دبع اهكلامل ةيناتكلا ةبتكملا متخو 67 اهمقرو «(دابعلا

 لوق نم لوألا ءزجلا ئلع الإ لمتشت ال انيديأ نيب ىتلا ةيقرولا اهتروص نكلو

 :هلوق ئلإ )١/١( «نيعمجأ قئالخلا ةجحو نيقتملل» :هتمدقم ف فلؤملا

 ةبرطضم اهلك ةخسنلاو 5١(. /) (هنللا# داجأو .ءثيدحلا درسي ملو»

 يتلا ةحفصلا اندجو اهانبتر امل اننأ اهبئاجع نمو ءاّديدش اًيارطضا قاروألا

 امل اهنم ئلوألا ةقرولا نأ نيبتو «باتكلا نم لوألا ءزجلا ةيادب 574 اهمقر

 لمش قرفتو «باتكلا ةيادبو ناونعلا ةحفص الولع ةلمتشم تناكو «تدقف

 ءزجلا نم ناوثعلا ةحفص تلعجو .,تدجو امك قاروألا تمقر «ةخسنلا

 .ةخسنلا لوأ يف ثلاثلا

 سدرب نب رصن نب سدرت نب دمحم نب ليعامسإ نب دمحم وه اهخسانو
 ةنس دلو «ةروهشم ةيلبنح ةرسأ نم ثّدحم ملاع ؛يلبنحلا يلعبلا نالسر نب

 دقو .هريغو ١57( /17) «عماللا ءوضلا» يف ةمجرت هل 875٠. ةنس فوتو 5

 يف همقر امك «الا/” ةنس رفص رهش نم نماثلا تبسلا موي اهخسن نم ئهتنا
 .لوألا ءدجلا ةمتاخ
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 يخسن طخب يهو .اًرطس ١0 ةحفص لك يفو «ةقرو ١47 يف ةخسنلا
 .اهلصأ ىلع تلبوق دقو .لامهإلا تامالعو طبضلاب خسانلا ينعو ء.حضاو

 (ع) دادغب فاقوأ ةخسنو يه اهنأ رهاظلاو «ةلمجلا يف ةديج ةخسن يهو

 .دحاو لصأ لإ ناعجرت

 (سآ)ل [8/ةب] اسيتام ةسل

 يدهلا باتك نم يناثلا ءزجلا نم لوا[ألا]» :اهناونع ةحفص ئلع بتك

 مسا تحت ءارقلا دحأ بتكو .«ئلاعت هللا همحر ةيزوجلا ميق نبال يوبنلا

 ثدحمل وه لب .يزوجلا نبا نع باتكلا يف لقني هنأل ءطلغ اذه» :فلؤملا

 نبا» وه «ةيزوجلا ميق نبا» نأ مّهوت هلعلو .(همسا يردأ ال بهذملا يلبنح
 !هنع باتكلا ئفنف .«يزوجلا

 .ءازجأ ةثالث لصأ نم باتكلا نم يناثلا ءزجلا ئلع ةخسنلا هذه يوتحت

 حاكن يف لصف ةياهنب يهتنتو ((737282/15) «ةيبيدحلا ةصق يف لصف»ب أدبت

 رخآ» :اهرخآ يف خسانلا بتك امك ا/ا/7 ةنس تبتك دقو ١11١(. /6) ةينازلا

 ةنس رفص رهش يرشع عباس يف هنم غارفلا ناكو .يدهلا نم يناثلا دلجملا

 .هترفغمو هوفع لإ مهجوحأو هللا دابع رقفأ دي ئلع ةئمعبسو نيعبسو نيتنثا

 نب دمحم :لاح لك يفو لآملا يف ةبقاعلا نسح هللا نم يجارلا

 هنمب مهنع هللا افع لاله نب ديمحلا دبع نب دحاولا دبع نب باهولا دبع

 .(همركو

 بتك امك «لصألا ئلع ةلباقم ىهو ءليمج طخب ةقرو ١09 يف ةخسنلاو

 .شماوهلا ئلع تاكاردتسالاو تاحيحصتلا هيلع لدت امكو .عضاوم يف

 خسانلا طخب ةخسنلا أدبتو ,خسانلا طخ ريغب تاحفص ثالث يف تبتكو
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 فيلات يوبتلا ىدهلا نم يناثلا ءزجلا» :اهيف بنتك ةديدج ناونغ ةحفصب

 فقو» :رخآ طخيب هتحتو .سمط اهدعبو «...لماعلا ملاعلا مامإلا خيشلا

 .عضاوم يف «غلب» :شماهلا يف دري هنإف .ئرخأ ةخسن لع ةلباقم يهو

 (خ» هيلعو قرفلا ركذي عضاوم يفو ءطقسلا كاردتسال قحل هيف دري امك

 ةلباقم غلب» هنأ ب ١65١/ ةيشاح يف ركذ دقو .ئرخألا ةخسنلا نئلإ ةراشإ

 .(هتللا5+ فلؤملا لنولع تئرق ةخسن الع احيحصتو

 تاءارقب ةريثك نيياحأ يف دّرفتت اهنكل ؛ةلمجلا يف ةدّيج ةخسنلاو

 تفيضأ تادايزلا هذه صعب نوكت لفو .ءاهريغ 2 دجوت هل تادايزو

 عم قفاوتت ام اًريثك ىهو .فلؤملا هنم لقني يذلا ردصملا ئلع ةلباقملاب

 .رياغم طخب (ز) شماه يف يتلا تادايزلا وأ (ن) ةخسن يف يتلا تادايزلا

 (تن) ثلاثلا دمحأ ةخست 8

 .طقف يناثلا دلحملا اهنم 0 رو يذلاو «.تادلجم ةثالث 2 ةخسنلا هذه

 لوسر هيلع أرقف» :هلوق ىلإ (07 /7) «ةرجهلا أدبم يف لصف» لوأ نم وهو
 ١71١(. /6) «اهحكنت ال :لاقو رونلا ةيأ ِةلِلكَي هللا

 كلذ لبق تناكو «5 55 مقرب ايكرتب ثلاثلا دمحأ ةبتكمب ةظوفحم ىهو

 هيلع لدي امك :ةروتملا ةنيدملاب ةيدومحملا ةسردملا ةثاخبتك ارلع اًمقو

 .ةيناثلا ةحمصلا يف متخلا

 ةحفص لعو .اًرطس ١5 ةحفص لك يفو «ةقرو ١79 يف دلجملا اذه
 .اهبلغ بطش دق اهضعبو ثاكلمت ةدذع فاللغلا
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 .7/1/“ ةنس نم اىلوألا ئدامج رشع

 درفنت عضاوم يفو .طقسلاو فيرحتلاو فيحصتتلا ةريثك ةخسنلاو

 امل اهضعب يف ةقفاوم يه تناك نإو «ةدمتعملا خسنلا رئاسل ةفلاخم تاءارقب
 يتلا ةرخأتملا خسنلا ضعب لعلف «تاعبطلا نم اهدعب امو ةيدنهلا ةعبطلا يف

 لصأ نم ناردحنت امهنأ وأ ةخسنلا هذه ئلإ عجرت ةيدنهلا ةعبطلا يف تدمتعا

 .دحاأو

 (طح) «يوبنلا بطلا» نم يكملا مرحلا ةخسن 0(

 يولوملا يلاعلا ميركلا ماقملا ةنازخ مسرب» تبتك ةينئازخ ةخسن هذه

 فصنلا يف اًحيحصتو ةباتك اهنم غرف هنأب ةخسنلا رخآ يف همسا ركذي مل يذلا

 ./8/ ةنس بجر رهش نم

 .هلذعب ءاجو .«يوبنلا بطلا بساتثك) :ناونعلا ةحفص يف باتكلا يمسو

 هيده يف ةعفان (اذك) لوصأ هذهف .دعب امأ» :هلوأو .« ...مامإلا خيشلا فيلأت)

 ةمكحلا نم هيف ام (اذك) نّيبي هريغل هفصوو هب ببطت يذلا (اذك) بط ىف كي

 .« ...اهيلإ لوصولا نع ءابطألا لوقع رثكأ زجعت يتلا

 بطلا ىلع لمتشي ناك هتخسن هنم خسن يذلا هلصأ نأ خسانلا ركذي مل

 .مسقلا اذه هنم ّلتسا يذلا وهو باتكلا نم ةلماك ةخسن ناك وأ ءطقف يوبتلا
 ءاّميدق درفأ دق باتكلا نم بطلا مسق نأ ئلع لدت ةخسنلا هذه نكلو
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 ةصقان يهو ؛«ةيزوجلا مين ة نبال يدهلا نم بطلا باتك رخآ» اهرخآ يفو

 .اهتيادب تناك فيك ملعي الف ءلوألا

 (ع) دادغب فاقوأ ةخسن 01

 لوألا ةمورخم اهنكلو ءرهظي اميف عساتلا نرقلا نم اًضيأ ةخسنلا هذه

 نمو هَل هلا َكبَسَحىََتل ؟هيايو» :هتمدقم ىف فلؤملا لوق نم اهتيادب .رخآلاو

 م ئلع لدي اذهو )8/١(: «كيفاك هدحو هللا يأ « تيِنِمّؤُمْلأ َنِم َكَعَنبأ
 هلوقف اهتيابن امأ .اهنم راوألا ةقارولا تعا دق ؛ةقراسلا ةيئادكلا ةقحسنلا له

 4 اًدِشرُماََِومهلَدَحجنكمليْضنمودَمفملَومَفهََأ د فَينَم ط :ئلاعت
 ب 6

 طخب ةبوتكم ىهو .اًرطس ١5 ةحفص لك يفو «ةقرو 7١5 :اهقاروأ ددع

 ىلع مهضعب اهلباق مث ءاهلصأ ىلع ةخسنلا تلبوق 7/4٠. ةنس ليمج يخسن

 أ /1 ق ةيشاح يف كلذ ئلع صنو .(خ) فرحب اهيلإ راشأ ئرخأ ةخسن

 .ب /1/ق يف هوحنو .«ةدمتعم ةخسن ئلع احيحصتو ةلباقم غلب» :هلوقب

 مهضعب اهكردتساف ةخسنلا نم تطقس دق (792-78ق) ةلماك ةسارك لعلو

 .قبس امك ءدحاو لصأ ىلإ ناعجرت (ك) ةيناتكلا ةخسنلاو ةخسنلا هذه نأ

 (ج) هداز هجمع ةبتكم ةخسن 1

 ةبتكملا يف اهمقرو «يناثلاو لوألا نآزجلا ةخسنلا هذه نم انيلإ لصو
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 ) هداز هجمع ةبتكم نم الصأ ةخسنلاو .١18و 7٠١ :لوبناتسإب ةيناميلسلا

 يخأ اغأ نسح نب اشاب نيسح ريزولا وهو «(هداز هجومع :اضيأ لاقيو

 .ةيفقولا متخ يف درو امك يليربوكب فورعملا اشاب دمحم ريزولا

 ناونعلا ةحفص يف كلمت ديق كلذ لع لدي .ءازجأ ةتس يف ةخسنلا تناك

 هكلما :هصنو ((1/87-851) يمجعلا نبا طبس طخب لوألا ءزجلا يف

 يمجعلا نبا طبس ليلخ نب دمحم نب ميهاربإ هدعب ءازجألا ةسمخلاو

 ئلع اضيأ يناثلا ءزجلا لوأ يف ّصنو .«نيمآ هيدلاولو (اذك) هل هللا افع ىبلحلا

 .«هدعب ةعبرألاو هلبق لوألاو هكلم» هنأ

 ,ةقرو ١564 ئلع يناثلا ءزجلاو «ةقرو 775 ئلع لمتشي لوألا ءزجلا

 مل خسانلا نكلو حضاو يخسن اهطخ .ارطس ١ وأ ١7 ةحفص لك يفو

 رخآل امهرخدا هلعلو «نيأزجلا نيذه رخآ يف خسنلا خيرات الو همسا بتكي

 تاغالبلا كلذ ائلع لدي ءاهلصأ اىلع ةخسنلا تلبوق .سداسلا ءزجلا

 .ةليلق يهو اهيشاوح ىلع تاحيحصتلاو

 .ردصلا حرش بابسأ يف فلؤملا مالك ةياهنب يهتنيو لماك لوألا ءزجلا

 فلؤملا لوقب يهتنيو «مايصلا يف هلك يبنلا يده لوأ نم يناثلا ءزجلا ةيادبو

 ضرألا لهأ عم هتريس هذهف» :هبزحو هئايلوأ يف ِةَِي يبنلا ةريس لصف رخآ يف
 هذه دعب خسانلا بتك .(184/7١)(«مهرفاكو مهنمؤم ؛مهنجو مهسنإ

 لكصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو ... يناثلا ءزجلا رخآ .ملعأ هللاو» :ةلمجلا

 وهو طاقنلا عضوم مهضعب ٌكحو .«ملسو هبحصو هلآو دمحم ئلع هللا

 ئلع مالكلا نم ثلاثلا ءزجلا يف هولتي ام هيف خسانلا ركذ ءفصنو نارطس
 .نيئزج يف تمت دق ةخسنلا نأ يرتشملا مهفيل هكح .ثوعبلاو يزاغملا
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 ق يف امهادحإ .يمجعلا نبا طبس طخب ناتيشاح لوألا دلجملا يف

 ثيدح امأو» :فلؤملا لوق ئلعف ئلوألا امأ .ب /58 يف ئرخألاو ءب ١/

 الإ متاخلا سوبل نع ئبنو :اهنم ركذو «ءايشأ نع مب ِهِْككَي يبنلا نأ دواد يبأ
 ةراشإ يّشحملا عضو .«ههجو الو ثيدحلا لاح ام يردأ الف ؛ناطلس يذل

 ق يف ئرخألا ةيشاحلاو .ةليوط ةيشاح بتكو «ةريخألا ثيدحلا ةملك ئلع
 يف ةوبنلا لبق هسفن رجآ هنأ هنع ظفحي امنإو» :فلؤملا لوق الع ب 6١/

 .( ...رظن هيف اذه» :«ةيشاح» ظفل تحت يشحملا بتكف .«منغلا هيعر

 دحأ طخب يمجعلا نبا طبس كلمت دعب رخآ كلمت لوألا ءزجلا يفو

 طبس ليلخ نب دمحم نب ميهاربإ نب رذ يبأ نب ركب يبأ نب دمحأ» :هطابسأ

 الملا نب ميهاربوإل كلمت ديق يناثلا ءزجلا يفو .«هنع هللا افع يمجعلا نبا

 ديق هتحتو .يرثألا يبلحلا يسابعلا الملا نباب ريهشلا دمحم الملا نب دمحأ

 يف نازجلا ناكو ٠١77. ةنس نم ةجحلا يذ رشع يف هسفن الملا نبال ةعلاطم

 ةحفص لعأ ين ركذ امك اضيأ ١1١75( ت) يناورشلا متسر نب ركب يبأ ةنازخ

 .نيئزجلا نم ناونعلا

 (ل) لابحلا نبا ةخسن 6(

 .هلوأ نم صقان وهو «طقف ثلاثلا ءزجلا ةخسنلا هذه نم انيلإ لصو

 كك هللا لوسر هل لاق امو هثيدح دوعسم) :فلؤملا لوق نم دوجوملا ةيادبف
 يف خسانلا ركذو .(57/7 /7) «رظن ةصقلا هذه يفو :تلق .كوبت ىلإ هريسم يف
 717٠١(. /5) علخلا يف دو هللا لوسر مكح عبارلا ءزجلا يف هولتي هنأ هرخآ

 لئلع تلبوق دقو .ارطس 7 وأ 7١ ةحفص لك يفو ةقرو 77١ يف ةخسنلا

 دقو ؛همسا فرعن مل امهدحأ .نيخسانل ليمج يخسن طخب يهو .اهلصأ
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 ني دمحم نب دمحم طخب وهف ةخسنلا رئاس امأ .5-7551 قاروألا خسن

 .ماشلا سلبارطب ةنس لاوش "74 يف هخسن نم غرفو «لابحلا نب ئسوم

 نإف «ةخسنلا هذه هنم لقن يذلا لصألا دصقي ىشحملا لعلو 210007

 .ريغتي مل دحاو طخب ١١٠ق نئلإ اهلوأ نم هذه

 نب زيزعلا دبع خيشلا طخب كلمت ديق اهالعأ يف ةخسنلا لوأ يف

 «يىعرشلا عايتبالاب» اهكلم دقو (ابيرقت ١755 ت) باهولا دبع نب ناميلس

 نب زيزعلا دبع» متخ أ /1ق يفو .ةرونملا ةنيدملاب ةيدومحملا ةسردملا ةبتكم

 لوبناتسإ يف يارس يباق بوط فحتم يف نآلا ةظوفحم ةخسنلاو .«دوعس

 .5 560 م مقرب

 (ص) كرت صاخ نبا ةنازخ ةخسن (15

 ةيرمعلا ةسردملا الع ةفوقوم ءازجأ ةعبرأ يف تناك ةينئازخ ةخسن هذه

 عبارلا ءزجلا الإ قشمد يف نآلا قبي ملو ءأبس يديأ اهب تقرفت مث «قشمد يف

 دقف يناثلاو لوألاامأ )58/١849(. ةيرهاظلا ةبتكملا يف همقرو «ريخألا

 ءةسردم ئلصم» ةعومجم يف ةيناميلسلا ةبتكملا يف فاطملا امهم رقتسا

 ءزجلاو .(978١7/1/١5)و(٠١٠5 /978١/١):كانهاهمقرو «لوبناتسإب

 .ادوقفم لازي ال ثلاثلا

 يف امهركذ هلعلو «نيأزجلا رخآ يف خسنلا خيرات الو همسا خسانلا ركذي مل
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 ءامهتفرعم ئلإ ليبس الف تعاض دق هنم ةريخألا ةقرولا نكلو «عبارلا ءزجلا رخآ

 ةنس تبتك ىتلا ةيتآلا ةيرهاظلا ةخسن لبق تبتك اهنأ نظلا ئئلع بلغي هنأ ريغ

 .اهنع ةخوسنم ةيرهاظلا ةخسن نأ ةلباقملاب انل رهظ هنأل كلذو 67

 ةيملاعلا ةيمودخملا ةيولوملا ةيلاعلا ةنازخلا مسرب» تبتك دق ةخسنلاو

 ءامب ةبوتكم ةرابعلا هذه .(«هئاقبب اهرمع كرت صاخ نبا ةيحالصلا ةيلماعلا

 هراطإو باتكلا ناونع اهلثمو «ةثالثلا ءازجألا نم ناونعلا ةحفص يف بهذلا

 ناك كوت صاخ و نيكل حالص ريمآلاو:فلؤملا مسا هيف يذلا راطإلاو

 ةيادبلا يف ريثك نبا هركذ دقو «هاناخلبطلا ءارمأ ةلمج نم ناكو ءصمح بئان

 5١/. ةنسو ا/5 4 ةنس ثادحأ يف (085-587./2917 /14) ةياهنلاو

 الماك هعلاط» :هصن ةعلاطم ديق لوألا دلجملا نم ناونعلا ةحفص يف

 ردات .:نجقسلل ةيقاعلاب نيخئاعلا بركس :ةخسنلا ةيادن

 بيور م و يي جبور

 .«قيفوتلا

 «ةقيقعلاو اياحضلاو ايادهلا يل 495 هيده يف لصف نم أدبي لاثلا ءزججلاو

 'مكتحلاو دكاوفلا نم رهف نيل ةثالثلا ةصق يف ام رخآ يف هلوقب يهتنيو

 ةجح لصفنب أدبي ثلاثلا وهو ىيلاتلا ءزجلا نأ هتمتاخ يف خسانلا ركذو

 ىلإ هلوأ نم باتكلا نتم ئلع نايوتحي نآزجلاف .عست ةنس قيدصلا ركب يبأ

 .07/8 1586-5 /0 ئلع عبارلا ءزجلاو ءانتعبط نم ا/ 55 /'*
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 717 لوألا ء ءزمجلا قاررأ هدبعو سيقاو نشيل طغي ةيودكم ةلسسدلا

 ةحفص لك يفو .ةقرو 779 عبارلا ء ءزجلاو «ةقرو ١57 يناثلا ءزجلاو «ةقرو

 الظسألا

 ىلع ةلباقم غلب» هنأب ةرمحلاب لوألا دلجملا رخآ يف خسانلا حرص دقو

 رخآ يف هوحنو .«هحيرض رونو هحور هللا سدف هفنصم ئلع ءورقم لصأ

 دهشيو .ب /7094 «ب /'7 59 أ /79 ق عبارلا دلجملا يف هلثمو .يناثلا ءزجلا

 تاحفص يف ةدراولا تاكاردتسالاو ةطوقنملا راودلاو تاغالبلا ةلباقملاب

 اهبتك لوألا ءزجلا يف تاكاردتسا سمخ الإ نتؤلاك داوسلاب اهلكو .ةخسنلا
 ء«ب /77 «ب /77 «ب /4 قاروألا يف لوصفلا نيوانعك ةرمحلاب خسانلا

 فالف م فصلا تطاحا ذم ةنيوطاه» تالقو 1/19 برا
 يهو .نتملا نم ءزج ىلع برضلا ب /9 يف كاراهتسالا ئضتقا دقو.بناوج

 اهنم تلخ انه نمو «هباتك نم ةخسنب فلؤمل ااهقحلأ تادايز ةقيقحلا يف

 اهنأ رهظي تاقاحلإ ةثالث أ /18و ب ١7/ ق يفو .!ع«ك «ج) لثم ئرخأ خسن

 .داوسلاب اهبتك خسانلا نكلو ءاهنم خسن ةدع ولخ ا فنصملا تادايز نم اضيأ

 دعب خسانلا اهفاضأو ؛تادايزلا هذه نم اًولخ ةاسنلا لصأ ناكأ يردن الو

 مأ .«فنصملا ئلع ءورقملا لصألا»ئلع ةلباظملا دنعاهتباتك نم غارفلا

 ةروكذملا تادايزلاو هءفنصملا الع ءورقملا لسأألا اذه نم ةخسنلا تخسن

 ؟ةذقلاب ةذقلا وذح هلصأ خسانلا عب اف ءاهيشاوح يف ةدراو تناك

 يف ئرخأ ةرم بتاكلا هخسن (8١١٠-ب /١١٠؛ق) يف عقاولا صنلاو

 نيبو .ب ١١8/ يهو ءاضيب ةحفص رركملا ىهنلا لبقو )3115-1١93((«

 .لوألا لقنلا يف دجوي ال عضوم يف ضايب يناثل ؛لقنلا يف لب ءقورف نيلقنلا

 !نيلقنلا يشاوح يف دجوت ' :الباقملا راثآ نأ بيرغلا نمو
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 (د) ةيرهاظلا ةخسن (6

 ةينطولا ةبتكملاب )/1848.1١891( مقرب ناظوفحم نادلجم اهنم دجو

 ةثالث لصأ نم ثلاثلاو يناثلا دلجملا نالثمي امهو .قشمدب ةيزكرملا

 . تادلجم

 ىلإ «راصتخالا هجو ئلع هثوعبو هيزاغم قايس يف لصف» نم ناثلا أدبي
 :بطلا باتك ءانثأ يف «اًدج ةرضم اهنإف هّبقع ةضايرلاو ةكرحلارذحيلو» :هلوق
 دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نم يناثلا» :ناونعلا ةحفص يو .ةقرو ١١8 يف

 رصان «مانألا ةودق مالسإلا خيش ظفاحلا ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا فينصت

 ميقلا نب دمحم هللا دبع يبأ نيدلا سمش :قرفلا يتفم ؛ةعدبلا رهاق ةنسلا

 ةدع اهلبق ةحفصلا يفو .«نيملسملا عيمجلو هلو انل رفغو هنع ملاعت هللا افع

 .كلمتلل دويق

 يده يف داعملا داز باتك نم يناثلا ءزجلا زجن» :هرخآ يف خسانلا بتكو

 ىلإ اريثك اًميلست ملسو نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ئلعو هيلع هللا ئلص دابعلا ريخ

 يضرو .قشعلا جالع يف هيج هيده يف لصف ثلاثلا ءزجلا يف هولتي .نيدلا موي

 هنمب هتمارك راد يف هنيبو اننيب عمجو ؛هيف رظنو هأرق نمعو هفنصم نع هللا
 ثالث ماع هٌردق مّظعملا ناضمر رهش خلس يف هنم غارفلا ناكو .همركو

 :هلضفو هتمحر ىلإ مهجوحأو هوفع ريقف دي ئلع ةئامنامثو نيسمخو
 عيمجلو هل اعد نملو هل رفغ يلبنحلا ةماش يبأ نب دمحم نب دمحم

 ,(ةيها نيهلسملا

 بسحب اهنم لوقنملا ةخسنلا ئلع ةلباقم غلب» :خسانلا بتك فرطلا يفو

 .«ةئامنامثو نيسمخو ثالث ةنس ةّجحلا عبار يف ةقاطلا
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 :هب اًنونعم هلوق نم هنم دوجوملا أدبيو ءلوألا صقان ثلاثلا دلجملاو

 يف خسانلا بتكو .ةقرو 755 يف كلذو .؛باتكلا رخآ ئلإ «ديدقلا محل»

 دابعلا ريخ يده يف داعملا داز نم هلبق امو ثلاثلا ءزجلا خسن نم غرف) :هرخآ

 هللا هلماع  ىلبنحلا ةماش ىبأ نب دمحم نب دمحم هبر وفع ريقف دي لع

 نيسمخو عبرأ ًماع كرابملا لاوش رهش عبار ءاثالثلا راهن  يفخلا هفطلب

 هحيرض رّونو هحور هللا سدق رمع يبأ مالسإلا خيش ةسردمب ةئامنامثو

 .«نيملسملا عيمجلو هبتاكلو هكلامل اعدو هيف علاط نمل رفغو

 ئلصملا ةخسن نم ةلوقنم  ملعأ هللاو  ةخسنلا هذه نأ ةنراقملاب رهظيو

 نوكت نأك نئارقلا نم كلذ ريغلو .فيحصتلاو طقسلا يف اهعباتت يهف .«ص)

 .اهتبثيف برضلل (د) خسان هبتني الف (ص) يف اهيلع اًيورضم ةملك

 ريغ فيحصتو طقس اهيف عقو دق هنإف (ص) نم ةخوسنم اهنوك عمو
 .بابسألا نم كلذ ريغو رظنلا لاقتناو ةءارقلا ءوسل ليلق

 (ب) طابرلا ةخسن ( 5

 لوأ نم أدبي لوألا دلجملا .,باتكلا لماك نالثمي نيدلجم نم نوكتت

 لوأ نم أدبي يناثلاو .(771/) هقاروأ ددعو ريسلاو يزاغملا رخآ لإ باتكلا

 .(737/7) هقاروأ ددعو .ساتكلا رخآ الإ بطلا

 هكردأف ءاهب رواجيل يقبو جحف «بكرلا عم اهلصو دق ناكو «ةكمب 8765 ةنس

 )٠١١/ ١5٠(. «عماللا ءوضلا» يف يواخسلا هل مجرت «ةالعّملاب نفدو هلجأ

 ةيرصانلا هاقناخلا يف هسفنل هبتك هنأ خسانلا ركذ لوألا دلجملا رخآ يفو
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 :ةخيشملا ةباين اهب يلو مث «هاقناخلا هذبي هتساردو هدلوم ناكو «سوقايرَسِب

 عضوم يف ةرهاقلا يلامش عقت هاقناخلا هذهو .هتمجرت يف يواخسلا ركذ امك

 تبسنف «نووالق نب دمحم رصانلا كلملا اهأشنأ ناكو ءسوقايرس هل لاقي

 .هيلإ

 ناك هنأ ركذ يواخسلا نأ كلذو .هتايح رخآ يف هلعلف هخسن نمز امأو

 .كلت هتولخ يف اهبتك هلعلف «ةعلاطملاو ةباتكلاو ةءارقلل هتولخ مزالي ةرخأب

 طخب ةقرو (7؟ 5) لوألا دلجملا ةيادب يف لب .هطخب اهلك تسيل اهنأ لع

 هنأ الإ ءاهنع تخسن اهلعلو اًدج ريبك دح ئلإ (م) ةخسن قباطت يهو
 ريبك طقس عقو عضوم يفو .فيرحتلاو فيحصتلاو طقسلا نم ءيش اهيرتعي

 خستنا يتلا ةخسنلا نم ةقرو تطقس هلعلف «(انتعبط نم 7117-57 /)

 .اهنع

 ركذ نود باتكلا حدم يف تايبأ ةسمخ هنم ريخألا ةحفصلا يف تءاجو

 يف اهركذ قبس دقو «يلبنحلا سدرت نب ليعامسإ نب دمحمل يهو ءاهلتاق

 .(ز) ديزياب ةخسن فصو

 (بم) ةيرصملا بتكلا راد ةخسن 6(

 ىلع يوتحت (ثيدح 77 5) مقرب بتكلا راد يف ةظوفحملا ةخسنلا هذه

 :هلوقب يهتنت ءصقن اهرخآ يفو «هتيادب نم أدبت ءباتكلا نم لوألا ءزجلا

 فرعن ملف :(77 5 /7) «مهريجأ نأ ينتلأس ِةِْلَي هللا لوسر تنب بنيز نأو»)

 .عساتلا نرقلا يف تبتك اهنأ انريدقت يفو «خسانلا مساو اهخسن خيرات
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 ةحفص يف درو دقف «ةيفرشألا ةسردملا ئئلع ةفوقوم ةخسنلا تناكو

 يتلا هتسردمب يابسرب رصنلا يبأ فرشألا كلملا ناطلسلا فقو» :ناونعلا

 ءاشنإ يف (85 ١ت) ناطلسلا أدب دقو .«لولاعت هللا هباثأ نييريرحلا طخب اهأشنأ

 ائدامج ال ىف هيف ةعمجلا تميقأو 2877 ةنس ةسردملا هذه هعمو دجسملا

 .87 4 ةنس هؤانب متو «811/ ةنس ةرخآلا

 ريخ يده نم انغلب اميف داعملا داز» ةخسنلا هذه لوأ يف باتكلا يمس

 لك يفو «ةقرو ١99 نهارلا اهعضو يف يهو .ئرخألا خسنلل افالخ «دابعلا

 .ةقرو ١١ ردقب 59 ةحوللا دعب مرخ اهيف عقو نكلو .ارطس "5 ةحفص

 .حضاو خسن طخب ةبوتكم يهو .ريوصتلا يف ٠/١ ةقرولا ترركتو

 ضعبب اهدارفنا يهو «ئرخأ ةزيم اهئاطخأ ةلقو اهمدق عم ةخسنلا هذهل

 الإ ةميدقلا خسنلا يف درت مل فلؤملا ةمدقم نم ةرقف نأ كلذ نمو .تارقفلا

 ةرخأتملا خسنلا نم اهريغو ةينميلا ةخسنلا يف تدرو دقو .ةخسنلا هذه يف

 ناتخلا لصف يف ٍينوميملا ةياور كلذ نمو .اهدعب امو ةيدنهلا ةعبطلا يف اهنمو
 «ص ةيشاح يف تدرو دق «معن .ةينميلاو هذه نتم يف الإ درت مل يتلا (557/1)

 ةخسنلاو هذه اهب تدرفنا )48/١( ةملس مأ جاوز يف ئرخأ ةرابع اذكو عا

 :خسندلا يف اذكه درو لوصفلا دحأ يف مالكلا قايس نأ اًضيأ كلذ نمو.ةينميلا

 .« ...ةاش ةئام هل ناكو .ديبعلاو ءامإلا نم قيقرلاو منغلا ِةلِكَك يبنلا ذختاو»

 ةخسنلا يف اذكو ««ديبعلاو ءامإلا نم قيقرلاو» فذحب ةخسنلا هذه تدرفناو

 .ةينعملا

 هذه الإ ةينميملا ةعبطلا تعجر دقو ««رباج» الإ (أ /550) اهيف فرحت
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 اهياوص نم ةريثك ءايشأ يف اهتدلقف ءاهلوأ يف كلذب تحرص امك «ةخسنلا

 .فابرسفلا ان ةنيدسيب اهي يبو دل تال فتاسيطلا اهيل تبا ستفاو فهو

 (ينرعلا مكس" تبضف ” مكارم نعي ف باول اضيأ تدرك دن ناي

 (ي) [ 1٠١ 55] ىتيب رتسشت ةخسن (6

 أدبتو«ةقرو ١ 5/8 يف باتكلا نم يناثلا ءزجلا ئلع ةخسنلا هذه يوتحت

 يهتنتو 81/١(( /”7) «مهريغو كولملا ئلإ هتابتاكم يف ةَِي هيده ركذ» نم

 ئلاعت هللا نوعب باتكلا مت» :اهرخآ يفو ١57(. /5) ةينازلا حاكن ثحبمي

 .ملسو هبحصو هلآو دمحم انالومو انديس ئلع هللا ئاصو «هقيفوت نسحو

 غلب» :ةمتاخلا يف اهشماه يفو .خسانلا مسا ركذُي ملو .44544 (اذك) ةنس ماعب
 .«ناعتسملا هللاو «ةقاطلا بسح ّحصف هنم لوقنملا هلصأ ئلع اًطبضو ةلباقم

 .ةخسلا نئماوه ارلع تاحيحصتلاو تاكاردتسالا كلذ ديؤيو

 طخب ءزجلا اذه يف ةدوجوملا باوبآألاو لوصفلا سرهف اهلوأ فو

 .لئاسملاو ئواتفلا ضعب اهيف قاروأ ثالث اهلبقو .فلتخم

 نم اهريغو (م) ةخسن قفاوتو .ةلمجلا يف ةحيحص ةخسنلا هذهو

 .ةمهملا اهقورف ئلإ انرشأو «ءسماخلا ءزجلا يف اهانعجار دقو .خسنلا

 (ن) ةينميلا ةخسنلا (أ48

 بت ةحيوستلا8 0 0 وو واود سلأا
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 ةللاب وويستملا نبي نسحلا نب : كمحأ قدهملا نم نيسحلا نب , مساقلا هللا

 نب دمحم نب ديز نب نيسحلا» هل اهبتك دقو .«ىلع نب دمحم نب مساقلا

 رصقب “١١61 ةنس «يلع نب دمحم نب مساقلا نينمؤملا ريمأ نب نسحلا

 هنأ خسانلا ركذو «باتكلا نم ثلاثلا ءزجلا مت ب 7١8/ ق يف لبق نمو

 156 هيبده نم لمج نيله انيتا دقو :لصفت :فئؤملا لوفي عيارلا ءزيجلا هولج

 هذه يف عبارلا ء ءزجلا نأ ىنعي اذهو . «ايارسلاو ثوعبلاو ريسلاو يزاغملا يف

 ارلغ اهيبتث ةلقسنلا يق دجت مل انآ بيرغلاو .يوينلا بطلاب سعت ةعسنلا

 ائئهتنا» :الئاق خسنلا خيرات خس انلا ركذو .يناثلا ءزجلا وأ لوألا ءزجلا ةيابن

 ١١657 ةنس ةرخآلا ئدامج ١ا/ يف «كرابملا يدهلا نم لصح دقام خسن

 وكذب. سبر تارس# ميركلا ميظعلا ئلوملا ةيانعب» ءاعنص رصقب

 هَتَعَُلإَدَوو بلاط يبأ نب ىلع ئلإ لماكلا هبسنو هباقلأب هللاب روصنملا

 :لوقي نأ بلاط ىبأ نب يلع ركذ دنع مزنلا خسانلا نأ اهفتارط نمو

 .«ةنجلا يف ههجو هللا مرك»

 ىلع ةلباقم غلب» :نطاق دمحم نب دمحأ طخب ةحفصلا هذه ةيشاح يفو

 خيراتب ؛هرثكأ ىلع تهبن ريسي طلغ اهيفو ءاهتحص ّمصو اهنم لوقنملا مألا
 فصو دمحأ خيشلا تيلو /2١١01. ةنس ناضمر رهش رشع يناث نينثالا ةليل

 .ةسيفن ةخسن تناك اهنأ رهاظلاف ءاهنم لوقنملا مألا

 ركذو «نيسحلا نب سابعلا يدهملا هنبا ئلإ روصنملا دعب ةخسنلا تلآ
 نورخآلا نوكلاملا ركذ مث ١1١77. ةنس هتنازخ نم اهنأ ةخسنلا لوأ يف

 .اهيشاوح يف ةثوثبم اهراثآو ءباتكلل مهتعلاطمو مهتركاذم خيراتو ةخسنلل
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 دك ىضعب اهلباق ةخستلا نأ ركذلاب ريدجلاو .ةلقعسم ةساودب ةريدح ةخحسلاو

 يف ةدمتعملا ةخسنلا اهئاطخأ يف هبشت ةرخأتم ةخسن ئلع دعب اميف اهكلم

 .ةيدنهلا ةعبطلا

 تاحفصلا ضعب يفو ءارطس ١ ةحفص لك يفو «ةقرو 7 يف ةخسنلا

 يباق بوط فحتم يف نآلا اهرقتسمو .حضاو يسراف اهطخو .ارطس ا"
 .54 57 م مقرب يارس
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