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ءادھا
: ىلإ ءادھإلا 

. يحور ضعب  رول  يتجوز 

. يركف نم  ًاديدج  ًاخأ  امكيدھأ  يمحل  نم  باتك  امكنأل   ، راسیلأو نایلیل  َّيتنبا 

. يل ًانوع  تناك  كتاظحالمو  كراكفأ   ، يعیبرلا لضاف  زيزعلا  قيدصلا 



ةمدقملا

ّعونتلا  ، ةيركفلاو ةینيدلا  هتایح  تفرع  ةبطاق  ضرألا  بوعش  نم  بعش  دجوي  ال 
. مالسإلا لبق  برعلا  ةريزج  يف  لاحلا  هیلع  تناك  امك   ، دّدعتلاو

رھاوظلا يف  تأرو   ، اھتدابع يف  دودحم  ال  ّعونتب  ةیبرعلا  ةینيدلا  ةایحلا  تّجض  دقل 
ناسنإلا راح  يتلا  ةیضرألا  رھاوظلا  نع  ةیمھأ  ّلقت  تادابع ال  ةیئامسلاو  ةیبكوكلا 

اھ ـ تادابع تر  ـ صتقا بر  ـ علا نأ  ـن  ظي مـن  ـئ  طخيو  . اھ لـ ري  ـ سفت دا  ــ جيإ ي  ــ ف
اھود ـ بع بر  ـ علا نأل   ، اھتاذ بـ اھتد  ـ بع مان  ـ صأ مـن  ـه  تدّسج مـا  ـى  لع

. ةھلآلا عمجم  شرع  ىلع  ّعبرتي  يو   ـ لع نئا  ًا مـن كـ ـ ّبرقتو ـى “ فلز ”

نكل هللا،  ىلإ  ىفلز  مانصألا  دبعن  امنإ  لوقت : تناك  شيرق  نأ  بیبح  نبا  ركذو 
ََالأ } 3 رمزلا : زيزعلا  هباتك  يف  لاق هللا   ، كلت مھتلوقم  ّمرح هللا  هناسل  ىلعو  لوسرلا 
ِهَّللا َىِلإ  َانوُبِّرَقُِیل  َِّالإ  ْمُھُدُبَْعن  اَم  َءَاِیلَْوأ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَخَّتا  َنيِذَّلاَو  ُِصلاَخْلا  ُنيِّدلا  ِهَِّلل 
ٌبِذاَك َوُھ  ْنَم  يِدَْھي  َهَّللا َال  َِّنإ  َنوُِفلَتَْخي  ِهِیف  ْمُھ  اَم  ِيف  ْمُھَنَْیب  ُمُكَْحي  َهَّللا  َِّنإ  ىَفْلُز 

.{ ٌراَّفَك

لبق هتدابع  تفرُع  ذإ   ، برعلا ةريزج  يف  ةميدقلا  تادوبعملا  نم  ناك  ىلاعت  و”هللا “
ناك ةبعكلا  نأ  فیك  انمجعم  يف  هل  انركذ  دنع  دجنسو   ، نینسلا تائمب  مالسإلا 

.“ هلإلا تاذ   ” ىّمست تناك  ةكم  نأ  فیكو  تیب هللا“،   ” ىعدُت  

، ةیضرأ تادوبعم  ىلع  رصتقا  مالسإلا  لبق  برعلا  نيد  نأ   ، ًاضيأ  ، نظي نم  ئطخي 
يأ يئامس “ تاذ  بـ” ةھلآو  يئامس “ وذ  ” مساب هلإ  فرُع  ميدقلا  نمیلا  يفف 

تدقتعا برعلا  نأ  هینعي  ام  يف  ينعي  اذھ   ، ءامسلا ةبحاصو   ، ءامسلا بحاص  
. مھل ةھلآ  مھنم  اولعجو  ءامسلا “ ناكس  بـ”

ةھلآو بصخلا  ةھلآ  ًاضيأ  مھتھلآ  نیب  دجنو  ةیبكوك  ةھلآ  دجن  ءامدقلا  برعلا  نيد  يف 
ةھلآو رحبلا  ةھلآو  مالسلا  ةھلآو  لفاوقلاو  ةراجتلا  ةھلآو  برحلا  ةھلآو  توملا 

اھ ــ نم ل  ــ عج شھد  ـــ م ّعو  ــــ نت ي  ــــ ف تدرو  اھ  ــــ لك  ، لا ــــ بجلا  
ل ــ بق مھ  ــ عمتجم ى  ــ لإ ا  ــ نترظن ى  ــ لع ًاديد  ــ ج ًاد  ــ عب تف  ــ ضأ ك “ ــ ييازوم ”

ّروطتل ةیعیبط  ةروریصك  عو   ــ نتلا اذ  ــ ه يتأ  ــ يو  ، نین ــ سلا فالآ  ا  ــ مبرو تا  ــ ئم
ىلإ برعلا  ةريزج  نم  ّدتماو   ، هتاقلح رخآ  مالسإلا  ّلكش  يذلا  يبرعلا  ينيدلا  ركفلا 

. هرسأب ملاعلا 

باتك ىلع  ًادمتعم   ، مانصألا تائم  ءامسأ  عمجأ  نأ  تعطتسا  مجعملا  اذھ  يف 
اذھ ةعباتم  اشاب  يكز  دمحأ  ةمالعلا  هققحم  ةلواحمو   ، يبلكلا نبال  مانصألا 
ىلع ثيدحلا  انرصع  يف  ًادمتعمو   ، مانصألا  ةلمكت  هامسا  قحلم  يف   لمعلا 
يف نادیملا  اذھ  يف  ضاخ  نم  زربأ  ّدعُي  يذلا  يلع  داوج  يقارعلا  ةمالعلا 



، ةرشعلا هئازجأب  مالسإلا  لبق  برعلا  خيرات  يف   لصفملا  ةمیظعلا  هتلسلس 
برعلا نايدأل  هّصصخ  يذلا  اھنم  سداسلا  ءزجلا  انلمع  نادیم  يف  اھمھأ  ناكو 
میظعلا مھثارت  يف  برعلا  رابخألا  لھأ  انل  هكرت   ام  ىلع  دامتعالا  ناك  مث   ، مھتھلآو
مھریغو ديرد  نباو  بیبح  نبا  مھنمو   ، مھبتك يف  ترثانت  ةھلآو  مانصأ  ءامسأ  نم 

. هعضوم يف  هركذنو  هنع  قثونس  نمم 

زیكرت مكحب   ، ًالوادتم ناك  طقف  مانصألا  هذھ  ضعب  نأ  وھ  هلوقأ  نأ  ّدوأ  ام  نكل 
انمجعم يفو   ، ًالوھجم ّلظ  برعلا  تادوبعمو  مانصألا  نم  ًاریثك  نكل   ، هیلع نیثحابلا 
مھتھلآب تطبترا  يتلا  ریطاسألا  يورنسو   ، اھنع نینسلا  رابغ  ليزنس  اذھ 

. مھمانصأو
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ثحبلا جھنم 
 

نطاب يف  رفحلا  نم  ًالدب  نكلو   ، يرثألا بیقنتلا  جھنم  اذھ  يمجعم  يف  تعّبتا 
، كانھ وأ  انھ  نوكت  امبر   ، ةيرثأ ةعطق  نع  ةعساش  تاحاسم  يف  بیقنتلاو  ضرألا 

ةیبرعلا ةغللا  تاءاضف  يفو   ، ثارتلا بتك  نوطب  يف  ًايوغلو  ًایفرعم  بیقنتلاب  تمق  
نع ةضاعتسالا  وھ  جھنلا  اذھ  ىلإ  ينداق  ام   . ةّمیقلا زونكلاب  ةرخاذلاو  ةرحاسلا 

ةّمیقلا عقاوملا  بلغأ  نأ  امیس  ال   ، برعلا ةريزج  يف  ةيرثألا  تافشتكملا  لامھإ  
مدعو بيرختلاو  ةقرسلل  اھنم  ریثكلا  ضُّرعت  نع  ادع   ، ءارحصلا لامر  اھتنفد 

. مامتھالا

رابخألا لھأ  نم  نیقباسلا  لامعأل  ًاجيوتت  هنوك  نم  مجعملا  اذھ  ةیمھأ  يتأتو 
ةئمثالث نم  رثكأ  ءاصحإ  نم  تنكمت  دقو   ، نورصاعملاو مھنم  ءامدقلا   ، ریسلاو

اھنمو  ، مالسإلا لبق  مھتایح  نم  ةفلتخم  لحارم  يف  برعلا  اھتدبع  ًامنص  نیثالثو  
. مالسإلا روھظ  دعب  ام  ىلإ  اھتدابع  ترمتسا  ام 

اھتدابع تفرعو  برعلا  اھدبع  يتلا  مانصألا  ضعبل  ًاروص  تعمج  مجعملا  اذھ  يف 
جاتنإ ةداعإ  نم  نوثحابلا  اھب  ّنكمتي  ةديدج  تاءاضف  حیتیس  ام  اذھو   ، ايروس يف 
ریثأ ــ ت ن  ــ ع ًاد  ــ يعب  ، مال ــ سإلا ل  ــ بق يبر  ــ علا ع  ــ متجملا ن  ــ ع مھتارو  ــ صت  

ا ــ مك ع،  ــ متجملا اذ  ــ ه لیھ  ــ جت را  ــ طإ ي  ــ ف اھ  ــ لك ّتب  ــ ص ي  ــ تلا تا  ــ يورملا
ر ــ صتقت م  ــ ي ل ــ تلا ةیقارشت  ــ سالا تا   ـ يرظنلا ّترمت فـي  ـ سا ةر  ـ ظنلا هذ  نأ هـ
ةرو صـ ـى  لع اھ  ـ تمّمع ـا  منإو  ، ةف ـ صلا ـك  لتب ـة  يلھاجلا ريو  ــ صت ى  ــ لع
بع ـ شك يبر  ـ غلا يفا  ـ قثلا جا  ـ تنلا بر فـي  ـ علا رھ  ثي ظـ نا حـ ـا كـ منيأ يبر  ـ علا

. هزئارغ ءاضرإ  الإ  هّمھي  ال  ّفلختم “ لھاج  ”

رمتسا يذلا  لصاوتلا  لالخ  نم  ةميدقلا  ةيروسلا  ةفاقثلاب  ترثأت  برعلا  ةريزج  نألو 
تانايدلا يف  ضوخي  نأ  نم  ثحابلل  دب  ال  ناك   ، نینسلا فالآ  ربع  نیتقطنملا  نیب 

لبق برعلا  ةنايد  طیحت  يتلا  تامولعملا  يف  عّسوتي  نأ  دارأ  اذإ   ، ةميدقلا ةيروسلا 
. مالسإلا

مَزلت  ، ةفثكمو ةمسد  ةدام  لكشت   ، ًاركب تامولعم  نیثحابلل  مّدقأ  لمعلا  اذھ  يف 
مالسإلا لبق  يبرعلا  عمتجملا  ةسارد  يف  ّداج  يبرع  لمع  ءدبل  ءاملعلاو  نیثحابلا 

. نیقرشتسملا ضعبل  ةیبلسلا  تاریثأتلا  نع  ًادیعب 

بر ـ علا مان  ـ صأ بیتر  تـ ـد  يعن ـن  حنو اھفشتكن  ــ س ةّقي  ــ ش ة  ــ يركف ة  ــ لحر
ـر ثكأ ـة  يؤر نيو  ـ كتو مھتاد  ـ قتعمب ـة  طاحإلا مـن  نكمتن  ـ سو  ، مھ ـ تادوبعمو

ةيداصتقالا ىتحو  ةیفاقثلاو  ةینيدلاو  ةیعامتجالا  مھ  ـ تاقالعو مھ  ـ تایحل ًا  ـ قمع
. ةیسایسلاو



 



برعلا ةريزج 
 

ة ــ يبرعلا ةر  ــ يزجلا هب  ــ ش ي  ــ ف ةینيد  ــ لا ةا  ــ يحلا ن  ــ ع ّثد  ــ حتن امد  ــ نع
رثأ ــ تلا نا  ــ ك كلذ  ــ ل ط،  ــ قف د  ــ جنو زا  ــ جحلا ضرأو  نمي  ــ لا ي  ــ نعن ال  اننإ  ــ ف

لامشلاو زاجحلاو ) دجن   ) طسولاو نمي ) ـ لا  ) بو ـ نجلا بر  عـ ني  ــ ب ریثأ  ــ تلاو
ّعونتب َعبشم  يراضح  حقالتل  ةقتوب  زاجحلاو  دجن  تناكو   ، ًادج ًاریبك  ةعیبطلا ) ايروس  )

. تانايدلاو تافاقثلا 

نع ثدحتن  امدنع  نأ  ىلإ  ةراشإلا  ّدوأف   ، برعلا ةھلآل  ًاصصخم  مجعملا  اذھ  ناك  نإو 
يتلا ةیفارغجلا  يف  انلو   ، فلتخت اھتیفارغج  نإف  ميدقلا  ملاعلا  يف  برعلا  ةريزج 
لیلد ریخ   ، ينادمھلا بوقعي  نب  دمحأ  نب  نسحلا  هتمالعو  نمیلا  ناسل  اھمسر 

برعلا 84-85): ةريزج  ةفص  ينادمھلا ( لوقي   ، هیلإ بھذن  ام  ىلع 

، اھرارطأو اھراطقأ  نم  اھب  راھنألاو  راحبلا  ةطاحإل  ةريزجلا  برعلا  دالب  تیّمُس 
عجارلا لفاقلا  تارفلا  نأ  كلذو   ، رحبلا رئازج  نم  ةريزجلا  لثم  يف  اھنم  اوراصو 
قارعلا داوسو  ةريزجلا  ىلع  َّطحنا  مث  نيرسَّنق  ةیحانب  رھظي  مورلا  دالب  نم  
رحبلا ذخأو   ، ناداَّبع ىلإ  دتماو  ةلبألاو  ةرصبلا  ةیحان  نم  رحبلا  يف  عفد  ىتح 
ناوفس ىلع  اھنم  ىتأف  اھیلع  ًافطعنم  برعلا  دالبب  ًابِّرغم  عضوملا   كلذ  نم 

، رحِّشلاو نامُعو  رطقو  نيرحبلا  فایسأو  رجھو   ، فیطقلا ىلإ  ذفنو   ، ةمظاكو
كلذ لاطتساو   ، كلھدو ندعو  نیبأ  ةیحانو  تومرضح   ىلإ  قنع  هنم  لامو 
ىضمو  ، ٍّكعو نیيرعشألاو  مكحو  ناسرف  دالب  نمیلا  مئاھت  يف  نعطف  قنعلا 

جي ــ لخو رو  ــ طلا لحا  ــ سو   ، ةنيدملا لحاس  راجلاو   ، ةكم لحاس  ةدج  ىلإ 
ى ــ تح ة،  ــ يرحبلا ر  ــ صم رو  ــ ك ن  ــ م ةرو  ــ ك ة -  ــ يار لحا  ــ سو ة،  ــ ليأ
اذ هـ يبر  غـ مـن  ـل  ينلا ـل  بقأو ا،  ــ هدالب طلا  ــ خو ر  ــ صم مزل  ــ ق غ  ــ لب
عفد ىتح  هعم  رحبلل  ًاضراعم  ًالیطتسم  نادوسلا  دال   ـى بـ لعأ ـق مـن  نعلا

، نیطسلف دالب  غلب  ىتح  رصم  نم  رحبلا  كلذ  لبقأ  مث   ، ماشلاو رصم  رحب  يف 
توریب ىلعو   ، ّندرألا لحاس  روص  ىلع   ىتأو   ، اھلحاوسو نالقسعب  ّرمف 
لحاوسو صمح  لحاوس  ىلإ  ذفن  مث   ، قشمد لحاوس  نم  اھتاوذو 

فارطأ ىلع  ًاطحنم   تارفلا  اھنم  لبقأ  يتلا  ةیحانلا  طلاخ  ىتح   ، نيرسَّنق
ةريزجلا هذھ  نم  برعلا  دالب  تراصف   . قارعلا داوس  ىلإ  ةريزجلاو  نيرسَّنق 

. اھب اولزن  يتلا 

لبق برعلا  خيرات  يف  لصفملا  میظعلا  يعوسوملا  هباتك  يف  يلع  داوج  لوقي 
مالسإلا (6/309):

بر ـ علا ةھ  ـ لآ ءام  ـ سأ ـة مـن  يبونجلا ـة  يبرعلا ءا  ــ ملع ىد  ــ عّم ل ــ جت د  ــ قل



اھ ـ عیمج ةھ  ـ لآلا هذ  ـ هو ـه،  لإ ـم  سا ـة  ئم ـى  لع في  ـ ني مـا  نیي  ـ بونجلا
ى ــ لإ يأ   . ةر ــ هُّزلاو سم  ــ شلاو ـر  مقلا هـي  ـة،  ثالث ـى  لإ ـا  هُعجر ـن  كمي
صو ـ صن ـت  ظفح ـا  مكو ـة.  ثالثلا بكاو  ـ كلا هذ  هـ ى  ــ لإ زمر  ــ ي ثولا  ــ ث
صو ـ صنلا ـت  ظفح  ، نیي ـ يونجلا بر  ـ علا ةھ  ـ لآ ـض  عب ءام  ـ سأ دن  ـ سملا
كلت ةھلآ  ضعب  ءامسأ  كلذك  ةیطبنلاو  ةيوفصلاو  ةینایحللاو  ـة   يدومثلا
درت ةھلآ  نم  طیلخ   ، اھلیلحتو اھتسارد  نم  رھظي  امك   ، ةھلآلا هذھو   . بوعشلا

صوصنلا يف  اھؤامسأ  درت  ةھلآ  نمو   ، نیيرابخألا تاياور  يف  اھؤامسا 
الو نیيرابخإلا  رابخأ  يف  درت ال  مل  ةھلآ  ءامسأ  اھنیب  نأ  امك   ، ةیبونجلا ةیبرعلا 
بوع ــ شلا هذ  ــ ه ن  ــ طاوَم لا  ــ صتا نم  تءاج  امنإو   ، دنسملا صوصن  يف 
نییقر ـ شلا نّییما  ـ سلا ن  ــ طاوَمبو  ، نییبر ــ غلا نّییما  ــ سلا ن  ــ طاوَمب

زا ـ جحلا فـي  ـة  يبرعلا لئا  ـ بقلاو ـد  جنو قار  ـ علا بر  ـ عل اھ  ـ تمخاتمو
. نییبونجلا برعلاب  ةميدقلا  ةیخيرأتلا  اھتال  ـ صلو

/ تذ ” ةظفلب دنسملا  يف  درو  مسا  لك  نأ  ىلإ  ( 6/166  ) يلع داوج  ّلصوتي  انھو    
وھو ًاھلإ  ينعت  يذ “ بـ”ذ/ تأدب  ةظفل  لكو   ، ةھلآ يھو   ، سمشلا هب  دارُي  تاذ “
امك ةیھولألا  يف  نییلھاجلا  ةدیقع  ّلثم   ، يوامس ثولاث  مامأ  نحنف   . رتثع وأ   رمقلا 
عیمج دنع  ةیھولألا  ةاون  وھ  ّيوامسلا  ثولاثلاو   ، ًامومع نییماسلا  ةدیقع  لثم 

 . دعب امیف  دیحوتلا  ةدیقع  تقثبنا  هنمو  نییماسلا 



مھّجحو مھكسُن  يف  برعلا  بھاذم 
 

مھءانمأو مھنيد  ىلع  برعلا  ةندس  شيرق  تناك  رَّبحُملا 182 :)  ) بیبح نبا  لوقي 
.“ ةنانك نب  كلام  ونب   ” مھنيد يف  مھوُتفُم  ناكو   ، مھتلِبق ىلع 

يھو لئابق  ثالث  ىلإ  اھكّسنو  اھّجحو  اھتدابع  سوقط  يف  برعلا  تمسقنا  دقو    
يف اوضاخ  نيذلا  برعلا  نیيرابخألا  زربأ  بیبح  نبا  ّدعيو   ، سلطلاو ةلحلاو  سمحلا 

قّمنملا  ) بیبح نبا  لوقي  رابخألا : ةاور  نم  ریثكلا  ذخأ  هنعو  لئابقلا  هذھ  سوقط   
ّربحملا 178):    - 143

 

لھأ هللا “      ” نوّمسُي اوناكو  برعلا  نم  سمحلا  لئابق 

شيرق تدلو  نم  لكو   ، ًاشيرق اھترواجمو   ، ةكم اھلوزنل  ةعازخو   ، اھلك شيرق  مھو :
ىلع اوددش  دق  سمحلا  تناكو   ، برعلا لئابق  نم  ةكم  لزن  نم  لكو  برعلا  نم 
ملو  ، ًاطقأ اوخبطي  ملو   ، ًانمس اوؤلسي  مل  اوكسن  اذإ  اوناكف   ، مھنيد يف  مھسفنأ   
الو ًارعس  اوكرحي  ملو   ، هفاعي ىتح  اھعاضرو  ةعضرم  نیب  اولوحي  ملو   ، ًانبل اورخّدي 
الو ًا،  ــ نطق الو  ًافو  ــ الو ص ًار  ــ بو الو  ًارع  ــ م ش ــ هّجح ي  ــ نو ف ــ نتبي الو   ، ًار ــ فظ  
نوفو ــ طي الو   ، ًاديد ــ ج الإ  نو  ــ سبلي الو  ًا،  ــ نھد نوّس  ــ مي الو  ًا،  ــ محل نولكأ  ــ ي
ًامیظعت مھمادقأب  دجسملا  نوّسمي  الو   ، مھبایثو مھئاذ   حـ فـي  الإ  تیبلا  ــ ب

: نولوقي اوناكو   ، تافرع ىلإ  نوجرخي  الو  اھباوبأ  نم  تویبلا  نولخدي  الو   ، هتعقبل
ةورملاو افصلاب  نوفوطيو   ، مھكسن اوضقي  ىتح  ةفلدزم   نومزليو  هللا .“ لھأ  نحن  ”

. رمحلا مدآلا  بابق  مھنعظ  يف  نونكسيو   ، ةفلدزم نم  اوفرصنا  اذإ 
 

“ ةارع  ” فاوطلاو برعلا  نم  ةلحلا  لئابق 

نب ثوغلاو   ، ةنعاظو  ، سیمحو  ، ّةبضو  ، نزامو  ، عوبري ریغ  اھلك  ّرم  نب  میمت  مھو :
رازن نب  ةعیبرو    ، ةعصعص نب  رماعو  ناودعو   . ًافیقث الخ  ام  اھرسأب  نالیع  سیقو   ، ّرم
دبع نب  ركبو   ، ةلیجبو  ، معثخو  ، راصنألاو ًابانجو  ًافالكع  الخ  ام  اّھلك  ةعاضقو   ، اّھلك

. قرابو ءيطو   ، دسأو  ، ةكردم نب  ليذھو   ، ةنانك نب  ةانم 

ي ــ ف نوّمر  ــ حي الو  ك  ــ سنلا ي  ــ ف دي  ــــ صلا نوّمر  ــــ حي ة  ــــ لحلا تنا  ــــ كو    
هر ــ ثكأ وأ  ه  ــ لام ي  ــ نغلا ح  ــ نميو ك،  ــ سنلا ي  ــ ف نول  ــ صاوتيو  ، مر ــ حلا ري  ــ غ

رابوألاو فاوصألا  نم  نّوزتجيو    ، نم ــ سلا مھؤار  ــ قف أل  ــ سیف  ، هك ــ سن ي  ــ ف
يف نوسبلي  الو  اھیف  اوكسن  يتلا  مھبایث  الإ  نوسبلي  الو   ، هل نوفتكي  ام  راعشلاو 
اوماد ام  لظ  مھيوؤي  الو   ، تیب باب   الو   ، راد باب  نم  نولخدي  الو   ، ددجلا مھكسن 



اذإف  ، مھكسن مايأ  نونوكي  ام  بصخأو   ، محللا نولكأيو  نونھدي  اوناكو   ، نیمورحم
بایث نم  اوركتسا  مث   ، مھل بوث  لكو   ءاذح  لكب  اوقّدصت  مھغارف  دعب  ةكم  اولخد 
نیبو مھنیب  نولعجي  الو   . ددج بایث  يف  الإ  اھلوح  اوفوطي  نأ  ةبعكلل  ًاھيزنت  سمحلا 

. مھمادقأب اھنورشابي  ءاذح  ةبعكلا 

، سمحلا نم  ىمرح  ةلحلا  نم  لجر  لكل  ناكو   . ةارع اوفاط  ًابایث  اودجي  مل  نإف    
. ًانايرع فاط  ًابوث  دجي  مل  نمف  هبایث  ذخأي 

اذإ اوناك  مھنأل   ، تیبلا ىلإ  مھعوجر  يف  فاوطلل  بایثلا  يركتست  ةلحلا  تناك  امنإو 
الإ مھلزانم  اوتأ  يـ ىتح  هنوعیبي  الو  ًائیش  اورتشي  نأ  اولحتسي  مل  ًاجاجح  اوجرخ 
، ّيعِشاجُملا رامِح  نب  َضایِع  ل  ًّایِمَرَح  هیلع  هللا  ّىلص  هللا  لوسر  ناكو   ، محللا  

. هیلع ّىلص هللا  لوسر هللا  بایث  يف  فاط  ةكم  ضایع  مدق  امدنع  هنأل 
 

سلطلا     لئابق 

. رازن نب  دايإو  بیجعو  كعو   ، تومرضح لھأو   ، نمیلا لھأ  رئاس  مھ  سلطلا  لئابق 

مـا مھ  ـ مارحإ فـي  نوعن  ـ صي س،  ــ محلاو ة  ــ لحلا ني  ــ ب س  ــ لطلا تنا  ــ كو
عن ـ صي مـا  تي  ـ بلا مھ  ـ لوخدو  ، مھ ـ بایث فـي  نوعن  ـ صيو ـة،  لحلا عن  ـ صي

تویبلا نولخديو   ، ًابایث نوریعتسي  الو   ، ةبعكلا لو   حـ نّور  ـ عتي ال  اونا  ـ كو ـس،  محلا
. نوعنصي ام  نوعنصيو  ةلحلا  عم  نوفقي  اوناكو   ، مھتانب نودئي  اوناكو ال   ، اھباوبأ نم 

 

توملاو بصخلا  سوقط 

لاجرلا ناك  يتلا  ءاقستسالا  سوقطو   ، سدقملا بصخلا  سوقط  برعلا  تفرع 
نم حوفت  روخبلاو  بیطلا  ةحارو  ضیبألا  مھسابلب  نوجرخي  اھیف  ءاسنلاو 
يف صقرلاو  سنجلا  سوقطو  ةنيزلاو  جربتلا  سوقط  اوفرع  امك    ، مھداسجأ
يھو  ، رحنلا موي  دعب  قيرشتلا  مايأ  رصحلا  ال  لاثملا  لیبس  ىلع  اھنمو   ، مھدایعأ
وھو  ، هديدقتو هعیطقت  دعب  سمشلا  يف  طَسبيو  محللا  اھیف   قَرشُي  مايأ  ةثالث 
ثيدحب فورعم   ، يوبن ثيدح  يف  ًاركذ  هل  دجن   ، مالسإلا يف  رمتسا  ميدق  سقط 
برشو لكأ  مايأ  اھنإ  : ” ّملسو هیلع  هللا  ّىلص  هیف   لوقي  يذلا  قيرشتلا  مايأ 
سانلا نیب  فوطي   ، يدانملا ناكو   ، هلھأ ءرملا  ةبعالمو  حاكنلا  وھ  لاعبلاو   ،“ لاِعبو
.( انمجعم يف  قيرشلا “  ” دوبعملا ركذ  عجار  ). كلذب يداني  وھو   ، مايألا هذھ  يف 

ـا منإو ـب،  صخلاو ةا  ـ يحلا سو  ـ قط ـى  لع ةینيد  ـ لا بر  ـ علا ةا  ـ يح ر  ــ صتقت م  ــ   ل
فـي ةروھ  ـ شم ـع  ضاوم بر  ـ علل نا  ـ كو  ، تو ـ ملا سو  ـ قط مھيد  لـ ترھت  ـ شا
، ناویخ برعلا 322 :) ةريزج  ةفص  ينادمھلا (  اھركذ   ـى يـ توملا ـى  لع ـة  حاینلا
: ينادمھلا لوقي   ، جحذم دلب  عیمجو   ، برأم  ، دجن ضارعأ   ، ةدعص  ، فوجلا  ، نارجن



تو ــ مي نأ  ى  ــ لإ تا  ــ اذإ م حا  ــ نُي لازي  مھ ال  ــ نم روظنملا   لجَّرلا  نإف  ناویخ  امأف 
ـة حاینلا نو  ـ كتو ـر  خآلا ـى  لع حاونلا  بـ لوألا  ـى  لع حاو  ـ نلا ـل  صتیف ـه،  لثم
نم لاجرللو   ، َنحصي ـّن   هو نھ  ـ نیب هن  ـ سلاختيو  ، ءا ـ سنلا هُنِّح  ـ لت في  ـ فخ رع  ـ شب
مل ةحاینلا  نأ  ودبيو   . ءاسنلاو لاجرلا  نیب  عیجارتلا  ةبیجع  كلذ  ریغ  نوُحُل  يلاوملا 

نوّمسي لاجرلا  نم  ةفئاط   كانھ  ناك  امنإو   ، تاحئانلا ءاسنلا  ىلع  ةروصقم  نكت 
نب الھ  ریبكلا (ص 386 ) نمیلاو  دعم  بسن  يف  يبلكلا  نبا  مھنم  ركذي   ، نیئّاكبلا

مالسإلا يفو   . فقاو نب   بعك  نب  رماع  نب  ملعألا  دبع  نب  سیق  نب  رماع  نب  ةیمأ 
ةقرلا ناونعب  ًاباتك  عضو  ایندلا  يبأ  نبا  نأ  ةجردل  ةدابعلا  يف  لاجرلا  ءاكب  رھتشا 

ءاكبلاو .

ص 45)، صیصنتلا  دھاعم  يف   ) يسابعلا هركذ  ام   ، ءاكبلا متآم  رھشأ  نمو     
هنأب فصو  يذلا  يثراحلا  ةبلع  نب  رفعج  يلھاجلا  سرافلاو  رعاشلا  متأم  ركذ  ثیح 
ءاسن تماق  رفعج  لتق  امل  يسابعلا : لوقي   ، برعلا هتفرع  ًامتأم “ قرحأو  عجوأ   ”

، اھيديأ نیب  اھاقلأو  اھدالوأ  رحنف  ةاشو  ةقان  لك  ىلإ  هوبأ  ماقو  هیلع  َنیكبي  يحلا 
نحصي ءاسنلاو   ، وغثت هایشلاو  وغرت  قونلا  تلاز  امف   ، رفعج ىلع  انعم  َنیكبا    : لاقو

. برعلا يف  ًامتأم  قرحأو  عجوأ  ناك  موي  يؤر  امف   ، نھعم يكبي  وھو  نیكبيو 

ةارع فاوطلاو  جحلا 

(ص ةیلھاجلا  لئاسم  هباتك  يف  يسولألا  يركش  دمحم  قارعلا  ةمالع  لوقي 
، مرحلا اولخد  اذإ  لحلا  داوزأ  اوحرطي  نأ  ةبطاق  برعلا  ىلع  سمحلا  تضرف  (: ” 38
، ةبھ امإو  ةيراع  امإو  ءارش  امإ   ، مرحلا بایثب  اھولدبتسيو   ، لحلا بایث  اوكرتي  نأو  
نأ ریغ   ، كلذ برعلا  ءاسن  ىلع  اوضرفو   . ايارع تیبلاب  اوفاط  الإو  اھبف  كلذ  اودجو  نإف 
تنب ةعابض  يھو   ) ةأرما تلاق   . ریخآملاو مئاوقلا  جرفم  جرد  يف  فوطت  تناك  ةأرملا 

: اھجرف فصت  ةنايرع  تیبلاب  فوطت  يھو  ةعصعص ) نب  رماع 

هلك وأ  هضعب  ودبي  مویلا 
 

 

 
ُّهلحُأ الف  هنم  ادب  امو 

 

هلظ  ٍداب  بعقلا  لثم  مثخأ 
 

 

ّهلمت  ربیخ  ىَّمُح  نأك 
 

 

كلذ امو  مالسلا  هیلع  میھاربإ  مھیبأ  ةعيرش  ىلع  مھنأ  نوعّدي  سمحلا  ناك  لاق :



. مھتیلھاجل الإ 

ْمُكََتن ــ يِز اوُذُخ  َمََدآ  ِيَنب  َاي  : } فار 31 ــ عألا ةرو  ــ س ي  ــ ف ىلا  ــ عت ه  ــ لوق ي  ــ فو
مكتارو ــ ع ةاراو  ــ مل مكبا  ــ يث يأ  ص 40 :)  ) ي ــ سولألا لا  ــ ق  ،{ ٍِدجْسَم ِّلُك  َدْنِع 
نوفوطي بارعألا  نم  سانأ  ناك  هنأ  لوزنلا  بب   ــ سو  . ةال ــ ص وأ  فاو  ــ ط د  ــ نع

اھلفس ىلع  قلعتف   ، ةنايرع يھو  تیبلاب  فوطتل  تناك  ةأرملا  نأ  ىتح  ةارع  تیبلاب 
تایبألا دشنتو   ، بابذلا نم  رمحلا  هجو  ىلع   نوكت  يتلا  رویسلا  هذھ  لثم  ًارویس 

. ةقباسلا

اَھْنِم َرََھظ  اَم  َشِحاَوَفْلا  َِيّبَر  َمَّرَح  اَمَِّنإ  ْلُق   } فارعألا ةروس  نم  ةيآلا 33  ریسفت  يفو 
قلعتي ام  هنمو  يصاعملا  نم  هحبق  ديازت  ام  يأ  ص 41 :)  ) يسولألا لوقي   ،{ ََنَطب اَمَو 

، يناثلا نولعفيو  لوألا  نوھركي  اوناكو  لاق :  . ًارسو ةینالع  انزلا  نم  رھظ  امو   ، جورفلاب
“ نَطب ام   فاوطلا و” يف  ّيرعتلا  يأ : رھظ “ ام   ” دھاجم نعو   . ًاقلطم كلذ  نع  اوھُنف 

لیللاب ءاسنلا  فاوط  يناثلاو  راھنلاب  لاجرلا  فاوط  لوألا  لوقي : ضعبلاو   . انزلا يأ :
. تايراع

 

جحلا     تایبلت 

تفقو مارحلا  تیبلا  جح  تدارأ  اذإ  برعلا  تناكو  (: 1/296  ) هخيرات يف  يبوقعیلا  لاق 
مھتایبلت تناكف   ، ةكم اومّدقت  ىتح  اّوبلت  مث  هدنع  اّولصو  اھمنص  دنع  ةلیبق  لك 

    : ةفلتخم  

. كلم امو   ، هكلمت  ، كل كيرش  كّیبل ال  كّیبل !  ، مھللا  ، كّیبل شيرق : ةیبلت  تناكو    

. فوقولاو ءاعدلا  موي   ، فيرعتلا موي  مویلا  كّیبل ! مھللا  كّیبل  ةنانك : ةیبلت  تناكو    

يناوتلا لھأ  دسأ  ونب  تلبقأ  بر ! اي  كّیبل ! مھللا  كّیبل  دسأ : ينب  ةیبلت  تناكو    
. كیلإ دلجلاو  ءافولاو 

تقلخأ دق  اھارت  دق  میمت  نع  كّیبل  كّیبل  كّیبل ! مھللا  كّیبل  میمت : ينب  ةیبلت  تناكو    
. اھءاعد اھبرل  تصلخأو   ، اھءارو نم  باوثأو  اھباوثأ 

نالیع سیق  كتتأ   ، نمحرلا تنأ  كّیبل  كّیبل ! مھللا  كّیبل  نالیع : سیق  ةیبلت  تناكو 
. نابكرلاو اھلجار 

. كوجر دقو   ، لاملا اوفلخأو  كوتأ  دق  ًافیقث  نإ  مھللا ! كّیبل  فیقث : ةیبلت  تناكو    

. لیخو لبإ  يف  لیلب   ، اوجلدأ دق  ليذھ  نع  كّیبل  ليذھ : ةیبلت  تناكو    

نع كّیبل  لوقي : مھضعبو   ، كیلإ اندصق  نإ  كّیبل !  ، كّیبل انبر  كّیبل  ةعیبر : ةیبلت  تناكو    
. ةعیطم اھبرل  ةعماس   ، ةعیبر



دشاح نم  نیفیلحلاو   ، نادمھو ریمح  نع  كّیبل  نولوقت : نادمھو  ریمح  تناكو    
. ناھلأو

. باثم لك  كلمل   ، باطخلا لصف  ملعت  بابرألا ! بر  كّیبل  دزألا : ةیبلت  تناكو    

. ىزعلاو تاللا  برو   ، ىرعشلا بر  كّیبل  جحذم : ةیبلت  تناكو    

میكح تنأ   ، هكلھت وأ   ، هكلمت كل ! كيرش  ال  كّیبل  تومرضحو : ةدنك  ةیبلت  تناكو    
. هكرتاف

. ناسرفلاو اھلجار  ناسغ  ّبر  كّیبل  ناسغ : ةیبلت  تناكو    

. ةلیخمو قراب  يف  ةلیجب  نع  كّیبل  ةلیجب : ةیبلت  تناكو    

. ةعاطو هل  ًاعمس   ، ةعافد اّھبرل   ، ةعاضق نع  كّیبل  ةعاضق : ةیبلت  تناكو    

. مالحألاو ىھنلا  يذ  ماذج  نع  كّیبل  ماذج : ةیبلت  تناكو    

. ًابجحم  ، ًاببضم  ، ًارتتسم  ، ًابجع ًاتیب  نمحرلل  ّجحن  نیيرعشألاو : كع  ةیبلت  تناكو    



مانصألا ةدابع  ةصق 
 

    “ مانصألا وبأ   ” يعازخلا ّيَحُل  نب  ورمع 

، يرشبلا سنجلا  وبأ  مدآ  ةافو  دعب  ةیبرعلا  ریطاسألا  يورت  امك  مانصألا  ةدابع  تأدب 
ةریس ثارتلا  ” بتك  نكل   ،( انمجعم يف  مدآ  عجار   ) هودبعو ًامنص  هؤانبأ  هبصن  ثیح 
ةريزج يف  مانصألا “ ابأ   ” ناك يعازخلا  ّيَحُل  نب  ورمع  نأ  ىلع  ّزكرت  ًابدأو “ ًاخيراتو 
هذھ رھظت  ةجردل   ، ریطاسألا نم  ریثكلا  كیح  ةیصخشلا  هذھ  لوح   . برعلا

. يروطسألا لایخلا  جسن  نم  اھنأ  ىلع  ةیصخشلا   

نب ورمع  هنإ  لوقي  نم  مھنمف  ةیبرعلا “ مانصألا  يبأ   ” مسا يف  تاياورلا  تفلتخا    
ًافالتخا هبسن  يف  اوفلتخا  امك   ، ةعیبر وھ  ّيَحُل  نإو  ّيَحُل  نب  ورمع  ضعبلاو   ، ةعیبر

ایحأ هنإ  لوقي  نم  مھنم  مانصألاب  هنم  ءاج  يذلا  ناكملا  يف  ًاضيأ  اوفلتخاو   ، ًاديدش  
نم ةبعكلا  مانصأب  ىتأ  هنإ  لوقي  نم  مھنمو   ، نافوطلا اھرّمد  يتلا  حون  موق  مانصأ 
ءاقلبلا نم  لوقي  ضعبلاو   ، ماشلا نم  اھب  ىتأ  هنإ  لوقي  نم  مھنمو   ، ةدج لحاس   
ضرأ يف  بآم   ” نم اھنإ  لوقیل  رثكأ  ديدحتلا  يف  ضعبلا  بھذيو   ، ماشلا ضرأ  يف 
نإو  ،“ ةريزجلا يف  تیھ   ” نم اھب  ىتأ  هنإ  لوقي  رخآلا  ضعبلاو   ،“ ماشلاب ءاقلبلا   

.“ ماشلا ةيداب   ” وھ ثادحألا  حرسم  نإف  ةصقلا  هذھ  يف  تاياورلا  تفلتخا 

نب ورمع  ةلحر  نأ  انربخُي  لحنلاو 2/580 ) للملا  يف (  يناتسرھشلا  ةياور  نمو    
نیخرؤملا تاريدقت  بسحو   ، فاتكألا يذ  روباش  كلم  لوأ  يف  تناك  ّيَحُل 

كلف نإف  ةياورلا  تحص  نإو   ، دالیملل نیب 309-379  مكح   روباس  نإف 
. يدالیملا عبارلا  نرقلا  نم  لوألا  عبرلا  يف  رودي  ةروطسألا 

دحأ ناكو   ،“ ةعازخ وبأ   ” وھ ّيَحُل  نب  ورمع  نأ  ىلع  رابخألا  تاياور  بلغأ  قفتت     
. برعلا نیب  ةملكو  فرشو  هاجو  لام  بحاص   ، ًاداوج ًاميرك  ًاسیئرو   ، برعلا نيرمعملا 

نب ّيَحُل  وھو  ةعیبر  نب  ورمع  وھ  ص 35 :) نيرمعملا  باتك  يناتسجسلا  ( لاق 
نب ةبلعث  نب  سیقلا  ئرما  نب  ةبلعث  نب  فيرطغلا  ةثراح  نب  رماع  نب  ورمع  نب  ةثراح 
نب ورمع  نب  ةثراح  نب  ىصفأ  دلو  ریغ  ةعازخ  وبأ  اذھ  ّيَحُل  نب  ورمعو   ، دزألا نب  نزام 
ةنس ةئمثالث   شاع   ، رضم نب  فدنِخ  نب  ةعمق  نب  ّيَحُل  هنإ  لاقُي  دقو  اولاق :  ، رماع
هدلو نم  هعم  لتاقي  ناك  هنأ   ، ملعأ هللاو   ، انغلب ىتح   ، هدلوو هلام  رثكف  ةنس  نیعبرأو 

. لتاقم فلأ 

مالسلا هیلع  لیعامسإ  نيد  ّریغ  نم  لوأ  ناك  ص 7 :) مانصألا   ) يبلكلا نبا  لاق     
ورمع ةیماحلا  ىمحو  ةریحبلا  رحبو  ةلیصولا  لصوو  ةبئاسلا  بیسو  ناثوألا  بصنف 

مأ تناكو   ، ةعازخ وبأ  وھو  يدزألا  رماع  نب  ورمع  نب  ةثراح  نب  ّيحُل  وھو  ةعیبر  نب  
. يمھرجلا ضاضم  تنب  ةعمق  لاقيو   . ثراحلا نب  ورمع  تنب  ةریھف  ّيَحُل  نب  ورمع 



. ةبعكلا رمأ  يلي  يذلا  وھ  ثراحلا  ناكو    

، تیبلا يف  مانصألا  عضو  نم  لوأو  لحنلاو 2/580 :) للملا  يناتسرھشلا (  لاق    
ىلوتساو  ، ةكم ىلإ  هموق  راس  امل  رماع  نب  ورمع  نب  ةثولاغ  نب  ّيحُل  نب  ورمع 

. تیبلا رمأ   ىلع 

هنأ ةعازخ  بسن  يف  فورعملا  برعلا 1/368-369 :) لئابق   ) ضایع يضاقلا  لاق     
نبا لاق   ، ةعمق وخأ  هیبأ  مع  رماع  امناو   ، رضم نب  سایلإ  نب  ةعمق  نب  ّيحُل  نب  ورمع 

. ةعازخ تقرفت  ّيحُل  نب  ورمع  ينب  نم  قاقتشالا : يف  ديرد 

. نجلا نم  ٌّيئر  ةعمق  نب  ّيَحُل  نب  ورمعل  ناك  ناویحلا 6/203 :)  ) ظحاجلا لاق 

بصن نم  ّيحُل  نب  رمع  رثكأ  امل  هنأ  بھذلا 2/56 :) جورم  يدوعسملا ( ركذو 
. ًاعمل الإ  مھنم  ةیفینحلا  تحمناو   ، اھتدابع برعلا  ىلع  بلغ   ، ةبعكلا لوح  مانصألا 

، تیبلا ةيالو  مھنم  تذخأو  مھرج  ىلع  تبلغ  ةعازخ  نأ  يبرعلا  خيراتلا  بتك  يورت 
ةعیبر نب  رمع  ةيرذ  نم  ىرخأو   ، رماع نب  ورمع  ةيرذ  نم  ةعازخ  نإ  لوقت  تاياور  نكل 

نم ةعازخ  نإ  لیقو   . برعلا لیس  نم  عقوت  ام  لجأل  نمیلا  نم  جرخ  يذلا  ةثراح  نب 
ریثك نبا  لوقي  ص 290-289 ) ةياھنلاو  ةيادبلا   ) ةریسلا لھأ  امك  لیعامسإ  ينب 
لیقو ةنس  ةئامثالث  نم  ًاوحن  تیبلا  ةيالو  ىلع  ةعازخ  ترمتسا  هخيرات : يف 
ناثوألا ةدابع  لوأ  ناك  مھنامز  يف  نأل  مھتيالو  يف  نیموؤشم  اوناكو   . ةئاسمخ

هنإ لاقي :  ، ًادج ليزج  لام  اذ  ناكو   ، ّيَحُل نب  رمع  مھسیئر  ببسب  كلذو    ، زاجحلاب
ةداع نم  ناكو   ، ریعب فلأ  نيرشع  كلم  هنأ  نع  ةرابع  كلذو   ، ًاریعب نيرشع  نیعأ  أقف 
نممو  ، اھنع نیعلا  كلتب  عفدي  هنأل   ، اھنم دحاو  نیع  أقف  ریعب  فلأ  كلم  نم  نأ  برعلا  
جیجحلا مايأ  حبذ  امبر  هنأ  فنآلا ،  ضورلا  يف  يلیھسلا  ركذو   ، يقرزألا كلذ  ركذ 
سیحيو برعلا  معطي   ، ةنس لك  يف  ةلح  فالآ  ةرشع  اسكو   ، ةندب فالآ  ةرشع   

ناكم يف  اھدجن  ةياورلا  هذھ   ) قيوّسلا مھل  ّتليو  لسعلاو  نمسلاب  سیحلا  مھل 
اھنم  ، تاللا برعلا  ةھلآ  ةدابع  لصأ  نع  ةاورلا  ضعب  دنع  ةروطسأ  ىلإ  لوحتت  رخآ  
جحلل قيوسلا  مھل  تلي  ناك  تاللا  نأ  نم  نادلبلا 4/5 ) مجعم  توقاي (  هلاق  ام 

، تام املف  فیقث  نم  ًالجر  تاللا  ناكو   ، تاللا ةرخص  ىمست  ةفورعم  ةرخص  ىلع  
نأو  ، اھتدابعب مھرمأ  مث  ةرخصلا  يف  لخد  نكلو   ، تمي مل  ّيَحُل  نب  ورمع  مھل : لاق 
هلعفو ّيَحُل  نب  ورمع  لوق  ناك  ریثك : نبا  لاق  تاللا .) ىّمسي  ًاناینب  اھیلع  اونبي   
يقرزألا ركذو   . مھیلع همركو  مھدنع  هتلحمو  مھیف  هفرشل  عّبتملا  عرشلاك  مھیف 

ىلع اھنامحلو  لبإلا  فيادس  جحلا  معطأ  نم  لوأ  ناك  اھیلي :) امو  ةكم 164  رابخأ  )
يف هفرش  بھذ  دق  ناكو   . نمیلا دورب  نم  باوثأ  ةثالثب  جاحلا  عیمج  معو  ديرثلا 
رابخأ  ) يقرزألا فیضي   . فلاخي ال  ًاعبتم  ًانيد  مھیف  هلوق  ناكف   ، بھذم لك  برعلا 

نيد وھف  مھل  لاق  ام   ، ًاعاطم ًادیس   ، ًافيرش مھیف  ّيَحُل  نب  رمع  ناك  ةكم 150 :)
. عّبتم



جرخ ّيَحُل  نب  ورمع  نأ  ملعلا  لھأ  ضعب  ينثّدح  ةریسلا : بحاص  ماشھ  نبا  لاق     
ذئموي اھبو   ، ءاقلبلا ضرأ  نم  بآم  مدق  املف   ، هرومأ ضعب  يف  ماشلا  ىلإ  ةكم  نم 
مھآر  ، حون نب  ماس  نب  ذوال  نب  قیلمع  دلو  لاقيو  قالمع  دلو  مھو   ، قیلامعلا
هذھ هل : اولاق  ،؟  نودبعت مكارأ  يتلا  مانصألا  هذھ  ام  مھل : لاقف   ، مانصألا نودبعي 

. انرصنتف اھرصنتسنو   ، انرطمتف اھرطمتسنف  اھدبعن  مانصأ 

هوطعأف  . هنودبعیف برعلا  ضرأ  ىلإ  هب  ریسأف  ًامنص  اھنم  ينوطعت  الأ  مھل : لاقف    
. همیظعتو هتدابعب  سانلا  رمأو  هبصنف  ةكم  هب  مدقف   ، َلبُھ هل : لاقي  ًامنص 

لیعامسإ ينب  يف  ةراجحلا  ةدابع  تناك  ام  لوأ  نأ  نومعزيو  قاحسإ : نبا  لاق    
، مھیلع تقاض  نیح   ، مھنم نعاظ  ةكم  نم  نعظي  ال  ناك  هنأ   ، مالسلا هیلع 
، مرحلل ًامیظعت  مرحلا  ةراجح  نم  ًارجح  هعم  لمح  الإ  دالبلا  يف  حسفلا  اوسمتلاو 
نأ ىلإ  مھب  كلذ  خلس  ىتح   ، ةبعكلاب مھفاوطك  هب  اوفاطف  هوعضو  اولزن  ام  ثیحف 
ام اوسنو  فولخلا  تفلخ  ىتح  مھبجعأو   ، ةراجحلا نم  اونسحتسا  ام  نودبعي  اوناك 

. هیلع اوناك 

دجن مل  اذإ  ةیلھاجلا  يف  انك  لاق : يدراطعلا  ءاجر  يبأ  نع  يراخبلا  حیحص  يفو    
. اھب انفط  مث  هیلع  اھانبلحف  ةاشلاب  انئجو   ، بارتلا نم  ةیثح  انعمج   ، ًارجح

، هریغ مالسلا  امھیلع  لیعامسإو  میھاربإ  نيدب  اولدبتساو  قاحسإ : نبا  لاق    
ىلع مھیفو  تالالضلا ; نم  مھلبق  ممألا  هیلع  تناك  ام  ىلإ  اوراصو   ، ناثوألا اودبعف 
فاوطلاو تیبلا  میظعت  نم  اھب  نوكسمتي   ، مالسلا هیلع  میھاربإ  دھع  نم  اياقب  كلذ 

جحلاب لالھإلاو   ، ندبلا ىدھو   ، ةفلدزملاو تافرع  ىلع  فوقولاو  ةرمعلاو  جحلاو  هب 
. هنم سیل  ام  هیف  مھلاخدإ  عم   ، ةرمعلاو

ًاكيرش الإ   ، كل كيرش  كّیبل ال   . كّیبل مھللا  كّیبل  اولاق : اولھ  اذإ  شيرقو  ةنانك  تناكف    
. كلم امو  هكلمت   ، كل وھ 

. هدیب اھكلم  نولعجيو  مھمانصأ  هعم  نولخدي  مث  ةیبلتلاب  هنودّحویف    

سیلبإ نأو   ، ّيَحُل نب  ورمع  ةیبلتلا  هذھ  ّىبل  نم  لوأ  نأ  هریغو : يلیھسلا  ركذ  دقو    
هعبتاو لوقي  امك  لوقيو   ، هنم عمسیف  كلذ  هنقلي  لعجف   ، خیش ةروص  يف  هل  ىدبت 

. كلذ يف  برعلا 

لصوو  ، ةریحبلا رحب  يذلا  وھ  ّيَحُل  نب  ورمع  ةكم  : رابخأ  بحاص  يقرزألا  لوقي    
ءاجو  ، ةبعكلا لوح  مانصألا  بصنو  ؛  ةبياسلا ّبیسو   ، يماحلا ىمحو   ، ةلیصولا
برعلاو شيرق  تناكف   ، ةبعكلا نطب  يف  هبصنف   ، ةريزجلا ضرأ  نم  تیھ  نم  َلبُھب   

، مالسلا هیلع  میھاربإ  نيد  ةیفینحلا  ریغ  نم  ّلوأ  وھو   ، مالزألاب هدنع  مسقتست 
تیبلا يلي  ّيَحُل  نب  ورمع  ناكف  لاق :  ، ىصعُي ًاعاطم ال  برعلا  يف  ةكمب  هرمأ  ناكو   

نب لولس  نبا  ةیشبح  نب  لیلح  مھرخآ  ناك  ىتح  ةنس  ةئامسمخ  هدعب  نم  هدلوو 



هنّازخو  ، هباجح مھ  اوناكو  لیلح  ةنبا  ىبح  هتنبا  يصق  هیلإ  ّجوزتف  ورمع  نب  بعك 
هیف ةعازخ  نبت  ملو  بارخ  هیف  برخي  مل  رماع  وھو  ةكمب  مكحلا  ةالوو   ، هب مّاوقلاو 
ىلع اودفارتو  هب  انعمس  الو  هانملع  ًائیش  هنم  قرست  ملو  مھرج  دعب  ًائیش   

. هنع ّبذلاو   ، همیظعت
 

؟ همانصأب ّيَحُل  نب  ورمع  ىتأ  نيأ  نم 

هنم ءاج  يذلا  ناكملا  يف  اوفلتخا   ، ّيَحُل نب  ورمع  بسن  يف  تاياورلا  تفلتخا  امك 
. مانصألاب

نأ دعب  تیبلا  ةيالوب  ّيَحُل  نب  ورمع  رفظ  امل  ص 7 :) مانصألا   ) يبلكلا نبا  لاق     
لیقف ًاديدش  ًاضرم  ضرم   ، ةكم دالب  نم  مھافنو   . ةبعكلا نع  مھالجأو  مھرج  لتاق 

. تأرب اھتیتأ  نإ  ًةّمَح  مأشلا  نم  ءاقلبلاب  نإ  هل :

اولاقف هذھ  ام  لاقف : مانصألا  نودبعي  اھلھأ  دجوو   . أربف اھب  ّمحتساف  اھاتأف     
اولعفف اھنم  هوطعي  نأ  مھلأسف   . ودعلا ىلع  اھب  رصنتسنو  رطملا  اھب  يقستسن 

. ةبعكلا لوح  اھبصنو  ةكم  اھب   مدقف 

ماشلا ىلإ  ةكم  نم  جرخ  نیح  ّيَحُل  نب  ورمع  نأ : انعم  ّرم  ماشھ  نبا  ةياور  يفو 
. َلبُھب اھنم  ىتأف   ، ءاقلبلا ضرأ  نم  بآم  مدق   ، هرومأ ضعب  يف 

راطعملا ص ضورلا  قاحسإ (  نبا  ةریس  نع  ةاورلا  هذخأ  بآم “  ” عضوم ديدحتو    
.(517

ةنيدم ىلإ  ّيَحُل  نب  رمع  راص  (:  2/580 لحنلاو للملا  يناتسرھشلا  ( لاق     
بابرأ هذھ  اولاقف :  ، اھنع مھلأسف  مانصألا  نودبعي  ًاموق  كانھ  ىأرف  ماشلاب  ءاقلبلا 
رصنت ـ سن ّةير : ـ شبلا صاخ  ـ شألاو ّةيو  ــ لعلا لكایھ  ــ لا لك  ــ ش ى  ــ لع اھانذختا  

... ىف ـ شُنف اھ  بـ يفشت  ـ سنو  ، ىق ـ سُنف اھ  بـ يقست  ـ سنو ـر،  صنُنف اھ  بـ
هب راسف  َلبُھ  هیلإ  اوعفدف   ، مھمانصأ ًامن مـن   مھ صـ ـ نم ـب  لطو ـك،  لذ ـه  بجعأف
اعدف  . نیجوز لكش  ىلع  ةلئانو  فاسأ  هعم  ناكو   ، ةبعكلا يف  هعضوو  ةكم  ىلإ 
يف كلذ  ناكو   ، ىلاعت هللا  ىلإ  اھب  لسوتلاو   ، اھیلإ برقتلاو   ، اھمیظعت ىلإ  سانلا 

نیب 379-309 نیخرؤملا  تاريدقت  بسح  مكح  اذھو   ) فاتكألا يذ  روباش  كلم  لوأ 
.( دالیملل

وھو  ، ةعیبر نب  ورمع  ناك  اھیلي :) امو  ص 405   ، قّمنملا بیبح (  نبا  ةياور  يفو     
: لاقف  ، هیئر هاتأف   ، ةمامث ابأ  ّىنكُي  ورمع  ناكو   ، نجلا نم  يئر  هل  ًانھاك   ، ةعازخ
الو ریج  هل : لاق   ، ةلالم الب  لحرا  هل : لاقف   ، ةماھت نم  ّكیبل  لاقف :  ، ةمامث ابأ  بجأ  
عدا مث   ، بھت الو   ، ةماھت اھب  دروأف   ، ةّدعم مانصأ  اھیف   ، ةّدج فص  تئا  لاق : ،؟  ةماقإ

. بَجُت اھتدابع  ىلإ  برعلا   



يھو ًارسنو  قوعيو  ثوغيو  ًاعاوسو  ًادو  اھب  دجوف  ةدج  لحاس  ورمع  ىتأف     
نافوطلا نإ  مث   ، مالسلا امھیلع  حونو  سيردإ  دھع  ىلع  تدبع  يتلا  مانصألا 

، ةماھت ىلإ  اھلمحو   ، ورمع اھراثتساو   ، اھاراوف لمرلا  اھیلع  ىفسف  كانھ  اھحرط 
. هوباجأف اھتدابع  ىلإ  برعلا  اعدف  مسوملا  رضحو 

ّریغو  ، يماحلا ىمحو   ، ةبئاسلا ّبیسو   ، ةلیصولا لصوو   ، ةریحبلا رحب  نم  لوأ  وھو    
1

ناثوألاو مانصألا  ةدابع  ىلإ  برعلا  اعدو   ، مالسلا هیلع  لیعامسإ  نيد 

تیھ نم  َلبُھب  ءاج  ّيَحُل  نب  رمع  نإ  ةكم 115- 286-188 :) رابخأ   ) يقرزألا لاق     
نب ةبتع  نب  كلام  نب  رمع  اھحتف   ، رابنألا قوف   ، دادغب يحاون   ) ةريزجلا ضرأ  نم 
مانصأ مظعأ  نم  َلبُھ  ناكو   ،( 5/421 توقاي باطخلا (  نب  رمع  نمز  يف   ، لفون

. .. هتدابعب سانلا  رمأو  ةبعكلا  نطب  يف  رئبلا  ىلع  هبصنف   ، اھدنع شيرق 

اھدجن  ، ةكم مانصأ  يعازخلا  ّيَحُل  نب  ورمع  اھنم  بلج  يتلا  ءاقلبلا  نأ  تفاللا     
يوري امك   ، لیفن نبا  ورمع  نب  ديز  اھیلإ  جرخ  يتلا  ةقطنملا  يھ  ىرخأ  ةياور  يف 
يبن نامز  كلظأ  دق   ” بھار هرّشب  اھیفو  میھاربإ  نيد  اھیف  سمتلیل   ، بیبح نبا 

. هنیح يف  ةياورلا  هذھ  ركذنسو  میھاربإ .“ نيد  ىلإ  وعدي  كدالب  يف  جرخي 
 

مانصألا ةراجت 

ةّصصرُم ًامنص  نوتسو  ةئامثالث  ةبعكلا  لوح  ناك  (:  2/832 يزاغملا  ) يدقاولا لوقي 
ثیح ةلئانو   فاسإو   ، اھباب ىلع  ةبعكلا  هاجو  وھو   ، اھمظعأ لبُھ  ناكو   ، صاصرلاب
ةكم لوسرلا  حتف  نأ  ىلإ  اھلاح  ىلع  تلظ  مانصألا  هذھ   . حئابذلا نوحبذيو  نورحني 

. اھمانصأ مدھو  ةبعكلا  لخدو 

كلذ لبق  ىرأ  تنك  دقو  معطم : نب  ریبج  لاق  ( : 2/871  ) ًاضيأ هيزاغم  يفو     
نم امو   ، مھتویب ىلإ  اھب  نوجرخیف  ودبلا  لھأ  اھيرتشیف   ، ةكم اھب  فاطُي  مانصألا 

. هب ًاكربت  هحسم  جرخ  اذإو   ، هحسم لخد  اذإ   ، منص هتیب  يفو  الإ  شيرق  نم   لجر 

امبرو  ، ةروھشملا اھتاراجتل  ةفاضإ  مانصألا  ةراجت  تفرع  شيرق  ةراجت  نأ  ودبيو     
ةرھدزم تناك  يتلا  مانصألا  ةعانص  ىلع  امنإو  ةراجتلا  ىلع  رصتقي  ال  رمألا  ناك 
ةدحاو لاجملا  اذھ  يف  ناتياور  كانھف   ، دنھلاو دنسلا  دالب  ىلإ  ردصت  تناك  اھنمو 

نأو  ، مانصأ رجات  ناك  نایفس  يبأ  نب  ةيواعم  نأ  نادكؤت  يرذالبلل  ىرخأو  يربطلل 
. ةدیعب قطانم  ىلإ  تدتما  هذھ  هتراجت 

رثألا 382): بلاط ص 241،  يبأ  نب  يلع  دنسم  راثآلا / بيذھت  يربطلا (  لوقي    
، شمعألا نع   ، نایفس انثدح  لاق :  ، نمحرلا دبع  انثدح  لاق :  ، راشب نب  دمحم  انثدح 
هیلع ترمف   ،( ةفوكلا يف   ) ةلسلسلاب قورسم  عم  تنك  لاق :  ، لئاو يبأ  نع 



: قورسم لاقف   ، عابُت دنھلا  ىلإ  ةيواعم  اھب  ثعب   ، ةضفو بھذ  مانصأ  اھیف  ةنیفس 
.“ ةنتفلا ىشخأ  ينكلو   ، اھتّقرغل يننولتقي  مھنأ  ملعأ  ول   ”

ريرج نع  قاحسإو  فسوي  انثّدح  فارشألا 5/137  :) باسنأ  يرذالبلا (  لاقو     
نئافس هب  ّترمف   ، ةلسلسلاب قورسم  عم  تنك  لاق : لئاو  يبأ  نع  شمعألا  نع 
ىلإ ةيواعم  اھب  ثعب  اولاقف : اھنع  مھلأسف   ، لاجرلا لیثامت  ٍرفُص  نم  مانصأ  اھیف  
ينكلو  ، اھتّقرغل يننولتقي  مھنأ  ملعأ  ول  قورسم : لاقف   ، هل عابت  دنھلاو  دنسلا  ضرأ 
سئي دق  لجرأ   ، ةيواعم نیلجرلا  يأ  يردأ  ام  هللاو   ، ينونتفي مث  ينوبّذعي  نأ  فاخأ 

؟ هلمع ءوس  هل  ّنيز  لجر  مأ   ، ایندلا نم  عتمتي  وھف  ةرخآلا  نم 



مالسإلاو ةیلھاجلا  يف  ةوبنلا  قيرط  ىلع 
 

نيد اوسمتلاو  مانصألا  ةدابع  اوكرت  نيذلا  ناك  قّمنملا 129 :) بیبح (  نبا  لاق 
ثريوحلا نب  نامثع  ّملسو : هیلع  ّىلص هللا  يبنلا  ثعبم  لبق  مالسلا  هیلع  میھاربإ 

نب ديزو   ، ىزعلا دبع  نب  دسأ  نب  لفون  نب  ةقروو   ، يصق نب  ىزعلا  دبع  نب  دسأ  نب  
نب يدع  نب  حازر  نب  طرق  نب  هللا  دبع  نب  حاير  نب  ىزعلا  دبع  نب  لیفن  نب  ورمع 
ةميزخ نب  دسأ  نب  نادود  نب  منغ  ينب  دحأ  باثر  نب  شحج  نب  هللا  دیبعو   ، بعك  

. سمش دبع  نب  ةیمأ  ينب  فیلح 

نيد اوأطخأ  دقل  ؟  ءيش ىلع  مكموق  ام  هللاو  نوملعتأ  ضعبل : ءالؤھ  ضعب  لاق     
! موق اي    ، عمسي الو  رصبي  الو  عفني  الو  رضي  هب ال  فوطن  رجح  ام  مالسلا  هیلع  میھاربإ 

نوبلطي نادلبلا  يف  اوّقرفتف   ، ءيش ىلع  متنأ  ام  هللاو  مكنإف  مكسفنأل  اوسمتلا 
. مالسلا هیلع  میھاربإ  نيد  ةیفینحلا 

نب رمع  نب  ديز  ناك  ّربحملا 237-171 :) قّمنملا 532-531،  بیبح (  نبا  لوقي    
ةدابع نم  هیلع  مھ  ام  شيرق  ىلع  باع  نم  لوأ  يودعلا  ىزعلا  دبع  نب  لیفن 
حئابذلاو مدلاو  ةتیملا  لزتعاو   ، مانصألل حبذ  ام  لكأي  الو  ءارحب  ّفنحتي  ناكو    ، ناثوألا

هموق ئدابو   ، ءارضخلا بر  دبعأ  لاقو :  ، ةدوءوملا نع  ىھنو   ، ناثوألل حبذت  يتلا 
، هیلإ تدجس  كیلإ  بحأ  هوجولا  يأ  ملعأ  ول  مھللا  لوقي : ناكو   ، هیلع مھ   ام  بیعب 
هیلع میھاربإ  نيد  سمتلي  جرخ  مث   ، هتحار ىلع  دجسي  مث   ، ملعأ ال  ينكلو 
ّكلظأ دق  ملاع : اھب  بھار  هل  لاقف  ءاقلبلا ،  ىتأ  ىتح  ماشلا  ضرأ  لاجف    ، مالسلا
بھارلا لوق  ببسب  لبقأف   . میھاربإ نيد  ىلإ  وعدي  كدالب  يف  جرخي  يبن  نامز 
. هنع يضر هللا  هولتقف  هیلع  اودع   ، ماذج ضرأ  طّسوت  املف    . ةكم ديري  ًاعرسم 

رك ـ سلا ّمر  مال مـن حـ ـ سإلا ـل  بق شير  رھ فـي قـ ـ ظو بي : ـ بح ن  ــ با في  ــ ضي    
بـن ـب  لطملا ـد  بع مھ  ـ نمو  ، نا ـ ثوألا ةدا  ـ بع ـض  فرو مالزألاو  ـر  مخلاو
، سم ــ ش د  ــ بع ن  ــ ب ة  ــــ عیبر بـن   ةبي  ـ شو  ، فا ـ نم ـد  بع بـن  ـم  شاھ
د ــ بع ن  ــ ب د  ــ سأ ن  ــ ب ل  ــ فون ن  ــ ب ة  ــ قروو  ، ءار ــ حب ّفن  ــ حتي تنا  ــ كو
، نا ــ يموزخملا د  ــ يبع ن  ــ ب ثرا  ــ حلاو ةري  ــ غملا ن  ــ ب ة  ــ يمأ و  ــ بأو  ، ىزع ــ لا

سیق نب  سیقمو   ، يمیتلا ناعدج  نب  هللا  دبعو   ، يحمجلا ميذ   ــ ح ن  ــ ب رما  ــ عو
ةریغملا نب  دیلولاو   ، ةیمأ نب  صاعلا  يبأ  نب  نافع  نب  نامثعو   ، يمھسلا يدع  نبا 

 ) برظلا نب  رماع  ناكو   ، يناودعلا برظلا  نب  رماعو   ، موزخم نب   رمع  نب  دبع هللا  نب 
. ظاكعب مھتاضقو  مھمساوم  يف  برعلا  ةمئأ  نم  ّربحملا 181 )

ضفر هنأو  شيرق  ّدیس  ناك  بلطملا  دبع  نأ  (: 1/106  ) هخيرات يف  يبوقعیلا  ركذي     
، اھرثكأب نآرقلا  لزن  ًاننس  ّنسو  رذنلاب  ىفوو   ، ّلجو ّزع  هللا  دّحوو  مانصألا  ةدابع 



، ةيدلا يف  لبإلا  نم  ةئامو   ، روذنلاب ءافولا  يھو :  ، اھب لوسر هللا  نم  ةنسلا  تءاجو   
نع يھنلاو    ، قراسلا دي  عطقو   ، اھروھظ نم  تویبلا  ىتؤت  الو   ، مرحم تاذ  حكنت  الأو 
الأو  ، ةعرقلاو  ، هیلع ّدحلاو   ، انزلا ميرحتو   ، رمخلا ميرحتو   ، ةلھابملاو  ، ةدوءوملا لتق 
بیط نم   الإ  اوجح  اذإ  اوقفني  الأو   ، فیضلا ةفاضإو   ، ًانايرع تیبلاب  دحأ  فوطي 

. تايارلا تاوذ  ىفنو   ، مرحلا رھشألا  میظعتو   ، مھلاومأ

مھ ــ ثعب نيذ  ــ لا ءا  ــ يبنألا ن  ــ م ة  ــ سمخ نا  ــ ك يبر  ــ علا ثار  ــ تلا ي  ــ    ف
“ دا عـ ـي  بن دو  هـ  ” ، لیعام ـ سإ مير : ـ كلا نآر  ــ قلا مھر  ــ كذ د  ــ قو ًا،  ــ برع ه  ــ للا
دبع نب  دمحم  مالسإلا  لوسرو   ،“ نيدم ـل   هأل ـب  يَعُش و” دو “ ـ مث ـي  بن حلا  و”صـ
برعلا رابخألا  ةاور  فرُع  يفف  ةوبنلا  قيرط  ىلع  مھیلع  رصتقي  مل  رمألا  نكلو  هللا. 
بتك يف  رھتشا  نم  مھنم  ركذن   ،“ هّتوبن لمتكت   مل  نم  وأ   ، ةوبن يعّدم   ” كانھ ناك 

: خيراتلاو ةریسلا 

هموق هعَّیض  يبن  نانس : نب  دلاخ 

هلعجي نم  مھنم   ، ةریثك ریطاسأ  اھلوح  ترادو  هخيرات  ديدحت  يف  فلتخا  يبن  وھو 
. دمحم يبنلا  ةایح  لبق  هتایح  لعجي  نم  مھنمو  لیعامسإ  ينب  ءایبنأ  لوأ 

، هلبق يبن  لیعامسإ  ينب  يف  نكي  مل  ناویحلا 4/ 478-477-476 :) ظحاجلا (  لاق    
ران يھف  لیللا  ناك  اذإف   ، سبع ينب  دالبب  تناكو   ، نیّترحلا ران  هب  أفطأ هللا  يذلا  وھو 
ةري ـ سم مـن  اھ  ـ لبإ اھ  بـ ـش  فنت ءي  طـ تنا  ـ كو  ، ءام ـ سلا فـي  عط  ــ ست
اذإو ـه،  قرحتف ءي  شـ كـل  ـى  لع يتأ  ـ تف ـق  نعلا اھ  ـ نم ترد  نـ ـا  مبرو  ، ثال ثـ

، ًارئب اھل  رفتحاف  نانس  نب  دلاخ  ثعبف هللا    ، رو ـ في نا  ـ خد امنإ هـي  راھ فـ ـ نلا نا  كـ
، موقلا ضعب  عمسو   ، اھّبیغ ىتح  اھیف  محتقا  مث  ؛  نورظني سانلاو   ، اھیف اھلخدأ  مث 
اھنم ّنجرخأل   ، زعملا ةیعار  نبا  بذك  نانس : نب  دلاخ  لاقف    ، لجرلا كلھ  لوقي : وھو 

ىدني !     ينیبجو 

هتازجعم نم  ناكو   ، ًایبن دلاخ  ناك  لیق  خيراتلا 107 :) يف  لماكلا  ریثألا (  نبا  لاق 
اھلخدو هاصع   دلاخ  ذخأف   ، نوسّجمتي اوداكو  اھب  اونتتفاف  برعلا  ضرأب  ترھظ  ًاران  نأ 

، ّىظلت يھو  اّھنلخدأل   ، ّىدؤم يدھ  لك   ، ادب ادب  لوقي : وھو   ، اھّقرفف اھطّسوت  ىتح 
. اھطسو يف  وھو  تئفط  اھنإ  مث   ، ىدنت يبایثو  اھنم  ّنجرخألو 

ناویحلا ةایح  يف (  يریمدلا  هلقن  ام  دلاخ  لوح  رودت  يتلا  ریطاسألا  نمو     
اھل ءاقنعلا  ىمسي  ًارئاط  ىسوم  نمز  قلخ  ىلاعت  نأ هللا  نم  ىربكلا 195-194/2 )

ه ــ للا اھا  ــ طعأو  ، نا ــ سنإلا ه  ــ جوك ه  ــ جوو  ، بنا ــ ج ل  ــ ك ن  ــ م ة  ــ حنجأ ةعبرأ  
ـى لإ ـى  حوأو  ، اھ ــ لثم ًار  ــ كذ اھ  ــ ق ل ــ لخو ًاط  ــ سق ءي  ــ ل ش ــ ن ك ــ ىلا م ــ عت
لوح يتلا  شوحولا  نم  امھقزر  تلعجو    ، نیبي ـ جع نيرئا  ـت طـ قلخ ـي  نإ ـى  سوم
رثكو السانتف   ، لیئارسإ ينب  هب  تلصو  امیف  ةدايز  امھتلعجو  سدقملا  تیب 



لكأت لزت  ملف   ، زاجحلاو دجنب   تعقوف  تلقتنا   ، ىسوم ّيفوت  املف   ، امھلسن
سبع ينب  نم  يسبعلا  نانس  نب  دلاخ  ئبُن  نأ  ىلإ  نایبصلا  فطختو  شوحولا 

، اھیلع هللا  اعدف    ، اھنم نوقلي  ام  هیلإ  اوكشف   ، ّملسو هیلع  هللا  ّىلص  يبنلا  لبق 
هب ّلكو  ًادلاخ  نأ  يریمدلا  ركذو   . ایندلا يف  مویلا  دجوت  الف   ، تضرقناو اھلسن  عطقناف 
ران اھل : لاقي  ًاران   نأ  هتوبن  مالعأ  نم  ناك  هنأو   ، رانلا نزاخ  كلام  ةكئالملا  نم 

نوعیطتسي الو  باودلاو  رانلا  لكأتف   ، ةزافم نم  سانلا  ىلع  جرخت  تناك   ، ناثدحلا
. نانس نب  دلاخ  اّھدرف  اّھدر 

مث تم  انأ  اذإ  هموقل : لاق   ، ةافولا هترضح  املف  (: 478-476/4  ) ظحاجلا لاق     
متيأر اذإف   ، يربقب فیطي  رتبأ  ًاریع  نورت  مكنإف  ؛  ثالث دعب  ينورضحاف   ، ينومتنفد
يف كلذل  اوعمتجاف   ، ةمایقلا موي  ىلإ  نئاك  وھ  امب  مكربخأ  ينإف  ؛  ينوشبناف كلذ  
دبع هنباو   ، نیتقرف اوراصف   ، اوفلتخا  ، هنوشبني اوبھذو  ریعلا  اوأر  املف   ، ثلاثلا مویلا 
نبا ىعدُأ  اذإ  ينإ  لعفأ  ال  لوقي : وھو   ، هشبنت نأ  تبأ  يتلا  ةقرفلا  يف  هللا  
اّنبست نأ  هانشبن  نإ  فاخن  هؤانبأ : لاق  ریثألا : نبا  ةياور  يفو   . هوكرتف شوبنملا 

هیلع هللا  ّىلص  يبنلا  ىلع  هتنبا  تمدق  دقو  . هوكرتف  . انل ًاتیم  انشبن   ّانأب  برعلا 
: ةروس تعمسو  لاق : . هموق هّعیض  يبن  ةنبا  هذھ  لاقو : هءادر  اھل  طسبف   ، ّملسو

نونمؤي ال  نوملكتملاو  . ةروسلا هذھ  ولتي  يبأ  ناك  دق  تلاقف :   ،“ دحأ هللا  وھ  لق  ”
ناءام امھو   ) ةرظانو جرش  لھأ  نم   ، ًايربو ایبارعأ  ناك  اذھ  ًادلاخ  نأ  نومعزيو   ، اذھب
امنإو  ، ربولا لھأ  نيدادفلا  نم  الو   ، بارعألا نم  طق  ًایبن  ثعبي  هللا  ملو   ،( سبعل

. ندملا ناكسو   ، ىرقلا لھأ  نم  مھثعب 

: نینیع دیلخ  لاقو    

هموق ریغ  يف  ناك  يبن  ّيأو 
 

 

 . لخنلا عم  الإ  مكح هللا  ناك  لھو 
 

 

ناوفص نب  ةلظنح 

ينادمھلا ركذ  ص 272 :) راطقألا  ربخ  يف  راطعملا  ضورلا  يریمحلا (  لاق 
انأ  ، ناوفص نب  ةلظنح  انأ  هیف : بوتكم  حول  هربق  يف  دجو  لاقو : ناوفص  نب  ةلظنح 

. ينولتقو ينوبّذكف  نمیلا  نم  بيرعلاو  نادمھو  ریمح  ىلإ  ينثعب هللا  لوسر  هللا، 
امھیلع میھاربإ  نب  لیعامسإ  دلو  نم  ناكو   ، ءایبنألا يف  يدوعسملا  هركذو 

هیلع لیعامسإ  دلو  نم  اوناكو   ،( دجنب ٍداو   ) سرلا باحصأ  ىلإ  لسرأف    ، مالسلا
هللا رمأب  ناوفص  نب  ةلظنح  مھیف  ماقف   ، نمايو نامدق  ناتلیبق : مھو   ، مالسلا
طب ــــ س ن  ــــ م لیئار  ــــ سإ ي  ــــ نب ن  ــــ م ي  ــــ بن ى  ــــ لإ هللا   ىحوأف   ، هولتقف



، مھ ــ يلع ىتأ  ــ ، ف مھ ــ يلإ ري  ــ سي نأ  ر  ــــ صان ت  ــــ خبلا رمأ  ــــ نأ ي اذوھ  ــــ ي
.“ َنوُضُكَْري اَھْنِم   ْمُھ  اَِذإ  اَنَسَْأب  اوُّسََحأ  اََّملَف  ” 12 ءا : ــ يبنألا ىلا  ــ عت ه  ــ لوق كلذ  ــ ف

“ ءاقنعلا ةروطسأ   ” يف طلخلا  دجن  ىربكلا (ص 193-192/2 ) ناویحلا  ةایح  يفو     
لقنب ًاحضاو  ّىلجت  ام  وھو  ناوفص  نب  ةلظنح  يبنلاو  نانس  نب  دلاخ  يبنلا  نیب 
لھأ نإ  لاق :  ، تاماقملا حرش  يف   ، يربكعلا ءاقبلا  وبأ  ةمالعلا  مامإلا  نع  يریمدلا   
رویط هب  ناكو   ، لیم ردق  ءامسلا  يف  دعاص   ، ّخُم هل  لاقُي  لبج  مھضرأب  ناك  سرلا 
نم اھیفو   ، ناسنإلا هجوك  هجو  اھل  قلخلا  ةمیظع  يھو  هب  ءاقنعلا  تناكو   ، ةریثك  

، ّةرم ةنسلا  يف  لبجلا  اذھ  يتأت  تناكو   ، رویطلا نسحأ  نم  يھو   . هبش ناویح  لك 
يبص ىلع  تّضقناف  ریطلا  اھزوعأو   ، نینسلا ضعب  يف  تءاجف   ، هرویط طقتلتف 
ناوفص نب  ةلظنح  مّھیبن  ىلإ  كلذ  اوكشف   ، ىرخأ ةيراجب  تبھذ  مث   ، هب تبھذف 
ناوفص نب  ةلظنح  ناكو   . تقرتحاف ةقعاص  اھتباصأف  اھیلع  اعدف   ، مالسلا هیلع  

. ىھتنا مالسلاو  ةالصلا  امھیلع  دمحمو  ىسیع  نیب  ةرتفلا  نمز  يف  مالسلا  هیلع 

مھنأ هتوخإ  ّنظ  يذلا  فسوي  يبنلا  ةروطسأب  ةھیبش  ةروطسأ   ) يریمدلا ىور     
طحقلا يف  ًاببس  يروطسألا  ملاعلا  يف  لعفلا  اذھ  ناكف  رئبلا  يف  هومرو  هولتق 

ّسر ــ لا ل  ــ هأ ناوف  ــ ن ص ــ ة ب ــ لظنح م  ــ لعأ نین :) ــ عب س ــ سل ضرألا  ّمع   يذلا 
، مھ لـ ًاھ  ـ لإ هو  ـ لعجو  ، ًامن صـ سلَع  ـ لا مھ  ـ كلم نا  ـ مثج مـن  اوعن  صـ امد  ــ نع

لثمي هناحبس ال  نأو هللا   ، مّھلضأ دق  ناطیشلا  نأو   حور لـه،  من ال  ةرو صـ ـ صلا نأ 
مھرذحو مھحصنو  مھظعوو   ، ىلاعت ًاكيرش   نوكي  نأ  زوجي  كلملا ال  نأو   ، قلخلاب
هوحرطو هولتق  ىتح  مھل  حصنيو  مھظعي  وھو  هوداعو  هوذآف    ، هتمقنو مّھبر  ةوطس 

رئبلاو اوحبصأف   ، ءاملا نم  ءاور  ًاعابش  اوتابف   ، ةمقنلا مھیلع  ّتلح  كلذ  دنعف   . رئب يف 
، نادلولاو ءاسنلا  ّجضو  مھعمجأب  اوحاصف   ، اھؤاشر تلطعتو    ، اھؤام راغ  دق 

.. كالھلا مھلمشو   ، توملا مھّمع  ىتح  مھمئاھبو  شطعلا  مھذخأو 
 

نامقل ةلجم  بحاص  تماصلا : نب  ديوس 

نب طوح  نب  ةیطع  نب  تماصلا  نب  ديوس  وھو  ص 403 :)  ) هخيرات يف  ریثك  نبا  لاق 
تخأ ةيراّجنلا  ورمع  تنب  ىلیل  همأو   ، سوألا نب  كلام  نب  فوع  نب  ورمع  نب  بیبح 

. مشاھ نب  بلطملا  دبع  مأ  ورمع  تنب  ىملس   

هیلع هللا  ّىلص  هللا  لوسر  دج  بلطملا  دبع  ةلاخ  نبا  اذھ  ديوسف    
. ّملسو

املك  ، ّملسو هیلع  هللا  ّىلص  هللا  لوسر  ناكو  راسي : نب  قاحسإ  نب  دمحم  لاق     
ضرعيو  ، مالسإلا ىلإو  هللا  ىلإ  لئابقلا  وعدي  مھاتأ  مساوملاب  سانلا  عمتجا 

نم ةكم  مدقي  مداقب  عمسي  الو   ، ةمحرلاو ىدھلا  نم  هب  ءاج  امو   ، هسفن مھیلع  
. هدنع ام  هیلع  ضرعو  ىلاعت  ىلإ هللا  هاعدو  هل  ىّدصت  الإ  فرشو  مسا  هل  برعلا 



مدق اولاق : هموق  نم  خایشأ  نع  ةداتق  نب  رمع  نب  مصاع  ينثّدح  قاحسإ : نبا  لاق    
امنإ ديوس   ناكو   ، ًارمتعم وأ  ًاّجاح  ةكم  فوع  نب  ورمع  ينب  وخأ  تماصلا  نب  ديوس 
ىّدصتف لاق :  ، هبسنو  هفرشو  هرعشو  هدلجل  لماكلا  مھیف  هموق  هیّمسي 

لاقف  ، مالسإلاو ىلإ هللا  هاعدف  هب  عمس  نیح   ، ّملسو هیلع  ّىلص هللا  لوسر هللا  هل 
. يعم يذلا  لثم  كعم  يذلا  لعلف  ديوس : هل  

، نامقل ةلجم  لاق : ؟     كعم يذلا  امو  ّملسو : هیلع  ّىلص هللا  لوسر هللا  هل  لاقف     
اھضرعف ّيلع  اھضرعا  ّملسو : هیلع  ّىلص هللا  لوسر هللا  لاقف   ، نامقل ةمكح  ينعي 

هللا هلزنأ  نآرق   ، اذھ نم   لضفأ  يعم  يذلاو   ، نسح مالكلا  اذھ  نإ  لاقف :  ، هیلع
. رونو ًىدھ  وھ  ّيلع 

دعبي ملف  مالسإلا  ىلإ  هاعدو   ، نآرقلا ّملسو  هیلع  ّىلص هللا  لوسر هللا  هیلع  التف     
ملف  ، هموق ىلع  ةنيدملا  مدقف   ، هنع فرصنا  مث   ، نسح لوقلا  اذھ  نإ  لاقو :  ، هنم

، ملسم وھو  لتق  هارنل  ّانإ  نولوقیل : هموق  نم  لاجر  ناكف   ، جرزخلا هلتق  نأ  ثبلي   
. ثاعب لبق  هلتق  ناكو 

نب تماصلا  نب  ديوس  نإ  ریبكلا ص 374 )- نمیلاو  دعم  بسن  يبلكلا (  نبا  لاق    
يف يولبلا  دايز  نب  رذجملا  هلتق   ، رعاشلا ناك  بیبح  نب  طوح  نب  ةیطع  نب  دلاخ 

، مالسإلا يف  ةلیغ  هلتقف  رذحملا  ىلع  ديوس  نب  سالجلا  هنبا  بثوف   ، ةیلھاجلا  
. مالسالا يف  ّدیق  نم  لوأ  ناكف   ، ًادوق لوسر هللا  هلتقف 

 

يفقثلا     تلصلا  يبأ  نب  ةیمأ 

هخيرات ص 304): يف  ریثك  نبا  قشمد 5/42،  خيرات  رصتخم  ركاسع  ( نبا  لاق 
لبق قشمد  مدق  يلھاج  رعاش   ، ةعیبر يبأ  نب  هللا  دبع  تلصلا  يبأ  نب  ةیمأ 
وھ هنأو   ، هنع غاز  مث   ، ناميإلا ىلع  هرمأ  لوأ  ناك  هنإو   ، ًایبن ناك  هنإ  لیقو :   ، مالسإلا

ََخلَسْناَف اَِنتَاَيآ  ُهاَنَْیَتآ  يِذَّلا  ََأَبن  ْمِھَْیلَع  ُلْتاَو  } 175 فارعألا :  ، هلوقب ىلاعت  دارأ هللا  يذلا 
.{ اَھْنِم

ّكشو رمخلا  ةیمأ  ّمرح  ص 8 :) تلصلا  يبأ  نبا  ةیمأ  ناويد  يناھفصألا (  لاق     
نأ بتكلا  يف  أرق  هنأل   ، ّةوبنلا يف  عمطو  نيِّدلا  سمتلاو  ًاققحم  ناكو   ، ناثوألا يف 
سراد ةیمأ  نأ  ديرد  نبا  ركذو   ، وھ نوكي  نأ  وجري  ناكف  برعلا  نم  ثعبُي  ًایبن  

.“ ملسُي ملو  اھأرق  بتكلا  لكو   ، دوھیلا سرادو  مھعم  أرقو   ، ىراصنلا

هبشت ةیمأب  قلعتت  ةروطسأ  قشمد 46/5 ) خيرات  رصتخم  ركاسع (  نبا  ىور     
هیلع هللا  ّىلص  دمحم  لوسرلاب  تطبترا  يتلا  ردصلا “ قش   ” ةثداح دیعب  ّدح  ىلإ 

ـت عزف ذإ  لـه؛  نا  ـ تنبا ـه  عمو د  ــ قار ة  ــ يمأ ا  ــ نیب يبلكلا :     لاق    ، ّملسو
ـا طَشَك نيَر  ـ سن ـت  يأر تلا : قـ ؟  كنأ شـ مـا  لا : ـ قف ـه،  يلع تحا  ـ صف امھاد  ـ حإ



رھظ ىلع  فقاو  رخآلاو  ـك،   نطب ـق  شف ـك  يلإ امھد  ـ حأ لزن  فـ  ، تي ـ بلا فق  سـ
ديرأ ریخ  كاذ  لاقف : ال،  لاق : ؟  اكََزأ لاق :  ، معن لاق : ؟  ىعََوأ لاقف :  ، هادانف  ، تیبلا

. هلبقي ملف  امكیبأب 

هیلع هللا  ّىلص  هللا  لوسر  يندشنتسا  لاق : هیبأ  نع  ديرشلا  نب  ورمع  ثدح    
: لاق هیف  ام  هتدشنأ  املك  تیب  ةئام  هتدشنأف   ، تلصلا يبأ  نب  ةیمأ  رعش  نم  ّملسو 
داك ّملسو : هیلع  هللا  ّىلص  لوسرلا  لاق  ةريرھ  يبأ  نعو  ِملسُي .“ نأ  داك  دق  هنإ   ”

. ِملسُي نأ  تلصلا  يبأ  نبا 

يبأ نب  ةیمأ  لوق  نم  ّملسو  هیلع  ّىلص هللا  لوسر هللا  دشنأ  لاق : سابع  نبا  نعو 
“ : لماكلا نم  : ” تلصلا

هنیمي لجر  تحت  روثو  لجر 
 

 

دصرم  ثیلو  ىرخألل  ـر  سنلاو
 

. قدص ّملسو : هیلع  ّىلص هللا  لوسر هللا  لاقف 

    : هلوق دشنأو 

ةلیل رخآ  لك  علطت  سمشلاو 
 

 

ّدروتي  اھنول  حبصي  ءارفص 
 

. قدص ّملسو : هیلع  ّىلص هللا  لوسر هللا  لاقف 

: هلوق دشنأو    

اھلسر يف  انل  علطت  امف  ىبأت 
 

 

دلجت  الإو  ةبذعم  الإ 
 

. قدص ّملسو : هیلع  ّىلص هللا  لوسر هللا  لاقف 

تخأ ةعرافلا  تمدق  قشمد 50/5 :) خيرات  رصتخم  بیسملا (  نب  دیعس  لاق 
تناكو  ، ةكم حتف  دعب  ّملسو  هیلع  ّىلص هللا  لوسر هللا  ىلع  تلصلا  يبأ  نب  ةیمأ 

اھل لاقف   ، ًابجعم اھب  ّملسو  هیلع  ّىلص هللا  لوسر هللا  ناكو   ، لامجو ٍّبلو  لقع  تاذ  
كیخأ رعش  نم  نیظفحت  لھ  ةعراف  اي  : ” موي تاذ  ّملسو  هیلع  ّىلص هللا  لوسر هللا 



املف  ، رفس يف  يخأ  ناك  تلاق : تيأر  دق  ام  هنم  بجعأو   ، معن تلاقف : ؟“،  ًائیش  
لبقأ ذإ  يدي  يف  ًاميدأ  قلحأ  انأو   ، ريرسلا ىلع  دقرف   ، ّيلع لخدف   ، يب أدب  فرصنا 
عقوف رخآلا  لخدو   ، امھدحأ ّةوكلا  ىلع  عقوف   ، نیضیبأ نيریطلاك  وأ  ناضیبأ  نارئاط   
جرخأف  ، هفوج يف  هدي  لخدأ  مث   ، هتناع ىلإ  هتصق  نیب  ام  هیلع  عقاولا  ّقشف  هیلع 

. ىعو لاق : ؟  ىعوأ ىلعألا : رئاطلا  هل  لاقف   ، هّمش مث  هفك  يف  هعضوف  هبلق   

ةفرط نم  عرسأ  حرجلا  مأتلاف   ، هناكم ىلإ  بلقلا  در  مث   ، ىبأ لاق : ،؟  ّاكزأ لاق :    
ال، لاق : ؟  ًائیش دجت  لھ  تلقف :  ، هتّكرحف هنم  توند  كلذ  تيأر  املف   ، ابھذ مث   ، نیع
؟ ةعاترم كارأ  يل  ام  يل : لاقف   ، تيأر امم  تعترا  تنك  دقو  يدسج  يف  ًابیصوت  الإ   
: تایبأ نم  لوقي  أشنأف   ، ينع فرصأ  مث  يب  ديرأ  ریخ  لاقف :  ، ربخلا هتربخأف  تلاق :

“ حرسنملا نم  ” 

اھقراوط ير  ـ ست يمومھ  تتاب 
 

 

اھقباس  عمدلاو  ينیع  فكأ 
 

ملو نیقیلا  نم  اھاتأ  امل 
 

 

اھقراط  ّملي  هارت  نكت 
 

ةدقاو هیلع  ىظلت  نمأ 
 

 

اھقدارس  مھب  طیحم  رانلا 
 

لا دعو  يتلا  ةنجلا  نكسأ  مأ 
 

 

اھقرامن  ةفوفصم  راربأ 
 

لا الو  مث  نالزنملا  يوتسي  ال 
 

 

اھقئارط  يوتست  لامعأ ال 
 

 



يناتأف  ، هتزانج يف  نعظ  ىتح  ًاریسي  الإ  ثبلي  مل  هلحر  ىلإ  فرصنا  املف  تلاق :
قھشف هنم  توندف   ، هیلع يجُس  دق  ًاشوعنم  هتدجوف   ، هیلإ تقلطناف   ، ربخلا

لام وذ  امكيدل ال  اذنأ  اھ  امكیبل  : ” هتوص عفرو  فقسلا  وحن  رظنو  هرصب  قشو  ةقھش  
.“ ينیمحیف لھأ  وذ  الو  ينيدفیف 

فقسلا وحن  هرصب  قشف  لجرلا  كلھ  دق  تلق :  ، ةقھش قھش  ذإ   ، هیلع يمغأ  مث    
“ زجرلا ءوزجم  نم  : ” لاقف هتوص  عفرو 

امكیبل امكیبل 
 

 

امكيدل  اذ  انأ  اھ 
 

 

رظنو  ، ةقھش قھش  ذإ  هیلع  يمغأ  مث   . رصتنأف ةریشع  وذ  الو   ، رذتعأف ةءارب  وذ  ال 
: لاقف فقسلا  وحن 

امكیبل امكیبل 
 

 

امكيدل  اذ  انأ  اھ 
 

ًاّمج رفغت  مھللا  رفغت  نإ 
 

 

ًاّملأ  الإ  كل  دبع  يأو 
 

: لاقف ةقھش  قھش  ذإ  هیلع  يمغأ  مث 

امكیبل امكیبل 
 

 

امكيدل  اذ  انأ  اھ 
 

“ فیفخلا نم  ”

ارھد لواطت  نإو  شیع  لك 
 

 

الوزي  نأ  ىلإ  ةرم  رئاص 



 

يل ادب  دق  ام  لبق  تنك  ينتیل 
 

 

الوعولا  ىعرأ  لابجلا  لالق  يف 
 

 

. تام مث 

هللا هاتآ  يذلا  لثمك  كیخأ  لثم  نإ  ةعراف ! اي  : ” ّملسو هیلع  هللا  ّىلص  يبنلا  لاقف 
. ةيآلا رخآ  ىلإ  اھنم “ خلسناف  هتايآ 

 

بیبح نب  ةملیسم 

ةكمب ةوبنلا  ىعدا   ، ةمامیلا لھأ  نم  يفنحلا  بیبح  نب  ةملیسم   ، ةمامث وبأ  وھو 
ًایئَر هعم  نأ  يعدي  ناكو   ، نآرقلا همعزب  اھیف  ضراع   ، ًاعاجسأ عنصو   ، ةرجھلا لبق 

. هنامز لوأ  يف 

دلاخ ركب  وبأ  لسرأف   ، لوسرلا ةافو  دعب  ًادج  رھظأو   ، ةمامیلا يف  هرمأ  يوق  دق  ناكو    
، ةمامیلا موي  يف  ةفینح  ينب  ىلع  رصنلا  هل  ناكف   ، هتعراقمل شیج  يف  دیلولا  نب 

. لجر اتئامو  فلأ  نیملسملا  نم  دھشتساو   ، هعابتأ نم  ریثكو  ةملیسم  لتقو 

، هبلسف نآرقلا  ىلع  ادع  امنإ  هنأ  ةملیسم  مالك  عمس  نم  لك  ملعي  ظحاجلا : لاق    
. هنراقي نأ  ىطاعتو   ، هضعب ذخأو 

دبع  ” دلوم لبق  نامحرلا “  ” ىمسي ناك  ةملیسم “  ” نأ رابخألا  لھأ  ضعب  ركذو    
نمحرلاب هسفن  فرعو   . نامحرلا ةدابع  ىلإ  اعد  هنأ  اوركذو  هللا،  لوسر  دلاو  هللا “

.“ ةمامیلا نامحر  : ” هل لیقف   

: ةملیسم نع  ةليوط  ًارابخأ  كولملا  ممألا  خيرات  يف  يربطلا  دروأ  دقو     

لیللاو  . اھالجمو اھئوض  يف   ، اھاحضو سمشلاو  معز : امك  هنآرق  يف  لزن  اممو      
. اھاحمو اھرون  أفطأو   . اھاتأ ىتح  اھكردأف   . اھاشغیل اھبلطي   ، اھادع اذإ 

ال نیطلا ! يف  كفصنو  ءاملا  يف  كفصن   ، نیقنت مك   ، يّقن عدفض  اي  لوقي : ناكو    
.“ نیعنمت براشلا  الو   ، نيردكت ءاملا 

تكھتنا ام   ، ملزألا عذجلاو   ، ملدألا بئذلاو   ، محطألا لیللاو  : ” هلوقي ناك  اممو     
.“ مرحم نم  دیسأ 



.“ سباي الو  بطر  نم  دیسأ  تعطق  ام   ، سماھلا بئذلاو   ، سمادلا لیللاو  لاقو :   

، ةواتإ الو  مھیلع  هوركم  ، ال  حاقل رھط  موق  میمت  ينب  نإ  مھیف : مھل  أرقي  امیف  ناكو    
ىلإ مھرمأف  انتم  اذإف  ؛  ناسنإ لك  نم  مھعنمن   ، ناسحإب انییح  ام  مھرواجن 

. نمحرلا  

نبللاو ءادوسلا  ةاشلاو   . اھنابلأو دوسلا  اھبجعأو   ، اھناولأو ءاشلاو  لوقي : ناكو    
. نوعمتجت مكل ال  امف   ، قذملا مرح  دقو   ، ضحم بجعل  هنإ   ، ضیبألا

ًا، ــ حمق تايراذ  ــ لاو  ، ًاد ــ صح تاد  ــ صاحلاو ًا،  ــ عرز تارذ  ــ بملاو لو : ــ قي نا  ــ كو   
ًا، ــ مقل تا  ــ مقاللاو  ، ًادر ــ ث تادرا  ــ ثلاو  ، ًازب ــ خ تازبا  ــ خلاو ًا،  ــ نحط تانحا  ــ طلاو

مكفير  ، ردملا لھأ  مكقبس  امو   ، ربولا لھأ  ىلع  متلضف  ـد   قل  ، ًانم ـ سو ـة  لاھإ
. هوئوانف يغابلاو   ، هووآف رتعملاو   ، هوعنماف

هللا عمس  : ” ةمامیلا وزغ  تدارأ  امدنع  حاجسب  هئاقل  لالخ  ةملیسم  هلاق  اممو    
، عمتجم هسفن  ّرس  ام  لك  يف  هرمأ  لاز  الو   ، عمط اذإ  ریخلاب  همعطأو   ، عمس نمل 
نم انیلع  مكایحأف   ، مكاجنأ هنيد  مويو   ، مكالخ ةشحو  نمو   ، مكّایحف مكبر  مكآر  

، رّابكلا مكبرل   ، راھنلا نوموصيو  لیللا  موقي   ، راجف الو  ءایقشأ  ، ال  راربأ رشعم  تاولص 
.“ راطمألاو مویغلا  بر   

تلق  ، تلفط مھيديأو   ، تفص مھراشبأو   ، تنسح مھھوجو  تيأر  امل  : ” ًاضيأ لاقو    
، ًاموي نوموصت   ، راربأ رشعم  مكنكلو   ، نوبرشت رمخلا  الو   ، نوتأت ءاسنلا  ال  مھل :

ءامسلا كلم  ىلإو   ، نویحت فیك  ةایحلا  تءاج  اذإ  هللا  ناحبسف   ، ًاموي نوفلكتو   
سانلا رثكألو   ، رودصلا يف  ام  ملعي  دیھش  اھیلع  ماقل   ، ةلدرخ ةبح  اھنأ  ولف  نوقرت !

.“ روبثلا يف   

نم  ، ىعست ةمسن  اھنم  جرخأ   ، ىلبحلاب لعف  فیك  كبر  ىلإ  َرت  ملأ  : ” هلاق اممو    
.“ ىشحو قافص  نیب 

ًاسعق نھیف  جلونف   ، ًاجاوزأ نھل  لاجرلا  لعجو   ، ًاجارفأ ءاسنلا  قلخ  نإ هللا  : ” لاقو   
.“ ًاجاتنإ ًالاخس  انل  نجتنیف   ، ًاجارخإ ءاشن  اذإ  اھجرخن  مث   ، ًاجاليإ

نأ ىلإ  ةأرما  يتأي  ، ال  ًابقع ًادحاو  ًادلو  باصأ  نم  نأ  ةملیسم  مھل  عرش  امم  ناكو    
ءاسنلا مرح  دق  ناكف   ، كسمي مث  ًانبا  بیصي  ىتح   ، دلولا بلطیف  نبإلا  كلذ  تومي 

. ركذ دلو  هل  نم  ىلع   

مقر 4، 530/5، 205/6، ققحملا  شماھو  اھیلي -  امو   369-89/4 ، ظحاجلل ناویحلا  )  
”( نمحرلا نع ”  انثيدح  عجار  يربطلا 466، 508، 510، 513، 

 

نافقع     نب  ديوس  نب  ثراحلا  تنب  حاجس 



يف نافقع  اھیبأ  ونبو  حاجس  ممألاو 510-509 :) كولملا  خيرات  يربطلا (  لوقي 
ينب يف  ةريزجلاب  ّملسو  هیلع  هللا  ّىلص  هللا  لوسر  توم  دعب  تأبنت   ، بلغت ينب 

ل ــ هأ ءا  ــ سؤر ت  ــ عمجو  . ري ــ صنتلا كر  ــ تو  ، ليذھ ــ لا اھ  ـــ باجت ل ــــ ساف   ، بلغت
ةكو ــ ر ش ــ سكتل ة  ــ مامیلا ت  ــ بلط ا  ــ مك ر،  ــ كب ا  ــ بأ مھ  ــ وزغ ب ــ تل ةر  ــ يزجلا
ضرعف  ، هسفن ىلع  اھنمأتسي  اھ   ــ ل ل  ــ سرأف ةملي  ــ سم اھباھ  ــ ف  . اھ ــ لھأ
كموقو يموقب  لكآف  كجوزتأ  نأ  كل  لھ  اھل : لاقو   ، يربطلا لاق  امیف   ، جاوزلا اھیلع 

. معن تلاقف : برعلا !

ىراصن ملع  نم  تملع  دق   ، ةینارصنلا يف  ةخسار  حاجس  تناك  يربطلا : لوقي     
. بلغت



 

مانصألا مجعم 
 



فلألا فرح 
 

عثي / عثأ / عاثأ

همساو  . نیینایحللاو ناديد  لھأ  ىلإ  هتدابع  تلقتنا  يبونج  يبرع  لصأ  نم  هلإ 
.“ ديؤملاو رصانلاو  دعاسملا   ” ينعي

يف همسا  درو  دقف   ، نوینایحللا اھل  ّدبعت  يتلا  ةھلآلا  نم  نعثيو  عثي  هلإلاو    
ةمأ  ” ،“ داد تنب  نعثي  ةمأ   ” يأ دد “ تنب  نعثیتمأ   ” مساب ةأرما  تیمس  هبو  مھصوصن 

ع ــ ثي ــــ ” ب فر  ــ ع ل  ــ جر م  ــ سا تابا  ــ تكلا ي  ــ ف دروو   ،“ داد ت  ــ نب عثي  ــ لأ
نا كـ ـع “ ثي  ” نأ ـى  لع لد  يـ ـا  مم ـن“،  جعثي  ” هـو ر  ــ خآ ل  ــ جر م  ــ ساو  ،“ وي ــ ح
تاباتك نم  ةباتك  يف  درو  دقو  نایحل “ ـي   نب  ” ـد نع ًا  ـ فورعمو ًادو  ـ بعم ًاھ  ـ لإ

: فھك : ” درو روبقلا  تاباتك  يفو   ،“ رمأ عثي  “ ” رمأ عثي  بـ” فرع  لجر  مسا  ناديد “ ”
.“ رمأ عثي  ربق  رماعثي “ ربق :  ” يأ رماعثي “

فرح دقو   ، عثي / عثأ / عاثأ همسا  هلإ  نويوفصلا  اھدبع  يتلا  ةھلآلا  ةلمج  نم  ناكو    
،“ دعاسملاو رصانلاو  يماحلا   ” ةظفللا ينعتو  عشي “ و” سؤاثيإ “  ” ىلإ ةینانویلا  يف 
، هراكملا ىلع  هنیعي  نأ  هلإلا  اذھ  ىلإ  هبحاص  هیف  لّسوت  صن  يف  عثي “  ” درو دقو 
. ضرملا نم  هیفشي  نأ  رخآ  هیلإ  بلطو   ، هعبتي نمم  رأثي  نأ  هیلإ  رخآ  لّسوتو 

نییبونجلا برعلا  نم  نیيوفصلاو “ طبنلا   ” ىلإ تلقتنا  هتدابع  نوكت  نأ   لمتحيو 
. دالیملا لبق  هیلع  اولوتساو  هیلإ  اوحزن  دق  اوناك  نيذلا 

بر ـ علا ـد  نع ـة  فورعملا ةعئا  ـ شلا ءام  ـ سألا مـن  هـو  ـر “ مأ ـع  ثي  ” م ــ ساو   
ـي: لع داو  جـ لو  ـ قي أب .“ سـ  ” كو ـ لم مـن  ـك  لم بـه  ىم  ـ ست ـد  قو  ، نیي ـ بونجلا

برعلا نع  نوینایحللاو  نویناديدلا  اھذخأ  ـي   تلا ءام  ـ سألا مـن  ـه  نأ رھا  ـ ظلا
زع مايأ  ترقتسا  دق  تناك  يتلا  ةیبونجلا  ةیبرعلا  تایلاجلا  نمو   ، نییبونجلا

. نكامألا هذھ  يف  ةیبونجلا  ةیبرعلا  تاموكحلا 

. قفدتو لاس  يأ  ءاملا  عاث  برعلا : ةغل  يفو    

نب عیثيو   ، ةكردم نب  ةميزخ  نب  نوھلا  نیب  عیثي  مھنم  عیثي “ برعلا بـ” تمست  دقو    
. نوھلا نب  عیثيو   ، میلس نب  عیثيو   ، ناودع نب  ركشي  نب  ركب 

” عیث برعلا ”  ناسل  برعلا 322-331/6- 320-319-335-324،  خيرات  يف  لصفملا  )  
بیبح ص 99) نبال  اھفلتخمو  لئابقلا  فلتخم   ،” عوثلا طیحملا ”  سوماقلا 

 

ترثأ



ةھ ـ لآ  ” اھ ـ نأ نیثحا  ـ بلا ـض  عب ىر  يـ  ، ةميد ـ قلا نمي  ـ لا ـل  هأ تادو  ـ بعم ن  ــ م
اھ ـ نأ ـن  ظيو  ، سیئر ـ لا نا  ـ بتق ـه  لإ عـم “  ” ـه لإلا ـة  جوز اھ  ـ نأو ـى “ ثنأ

“ ةيربعلا تاریشعو “ ةریشع   ” نم ةبيرق  ـة   ملكلا تنا  كـ ـا  مبرو  ،“ سم ـ شلا ”
ةقرشلا وأ  ةقراشلا  وأ  قورشلا  ةینابتقلاب  ينعت  اھنأو   ، ةیلبابلا ةيروشآلا  وترشع “ و”

. ةديدشلا

مالسإلا 333-299/6)   لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )   

  

ىملسو أجأ 

يمُس امھبو   . ةديدع ریطاسأ  امھلوح  رودت   ، ءامدقلا برعلا  دنع  بحلا  ةھلآ  نم 
ةیمست لوح  تاياورلا  تددعت  نإو   ، برعلا ضرأ  يف  لابجلا  رھشأ  نم  نالبج 
امدنعو  ، ىملس قّشعت  أجأ  نأ  كلف  يف  رودت  اھلك  اھنكل   ، ىملسو أجأب  نیلبجلا  

دعبو امھمساب  ىمسملا  لبجلا  ىلع  امھوكردأو  اھل  ةوخأو  وھ  امھعبت  اھجوز  ملع 
. هبلصب ماق  امھنم  دحاو  لك  نیع   أقف  نأ 

ناكو ناسنإ ،  لاثمت  ةئیھ  ىلع  ناكو  سلفلا  هلإلا  ةدابع  أجأ  لبج  يف  ترھتشاو    
    ( سلفلا عجار   ) . نالوب ونب  هتندس 

 

ىملسو أجأ  ریطاسأ 

تنب َقِشَع   ، ّيَحلا دبع  نبا  وھ  ُأَجأ  نإ  بیبح : نب  دمحم  نع  رخازلا  بابعلا  يف  لاق 
برھف  ، ىملس تیّمُس  ةأرما  لوأ  يھو   ، ماح نب  قیلمع  ينب  نم  ىّمُج  نب  ماح 

، ّلِضُملاو ناثَدَحلاو  ًادْیَف -  ينعي  دئافو  كَدَفو  میمغلا  مھنم   ، اھتوخإ اھعّبتاف  ُأِجأ  اھب  
نیلبجلا دحأ  ىلع  اھوعضوو  اھینیع  اوؤقفف  ىملس  اوذخأف  نیلبجلاب  امھوكردأف 

. ُأَجأ يّمُسف  رخآلا  لبجلا  ىلع  هوعضوو  ُأَجأ  اوفتكو  ىملس  يّمُسف   

ىملس تناك  لاق : هلاجر  نع  هلقن  امیف  يلاقلا  يلع  يبأ  نع  يركبلا  ةياور  يفو    
، امھب أجأ  برھف   ، ءاجوعلا امھنیب  رمألا  يِّدَسُت  يتلاو   ، أجأ هل : لاقي   ، ملِخ اھلو   ، ةأرما
ىلع هبلصو  أجأ  لتقف   ، “( ىملس لَعب   ” روظنم نبا  ةياور  يف   ) ىملس جوز  هقحلف 

، اھب يمسف  رخآلا  لبجلا  ىلع  ىملسب  كلذك  لعفو   ، هب يمسف  لبجلا  كلذ 
ىرخأ ةياور  يفو   . اھب يمُسف  ىرخألا  ةأرملا  هیلع  بلص  ًاضيأ  كلانھ  لبج  ءاجوعلاو  

، ّيَحلا دبع  نب  أجأ  نأ : بتاكلا  لھس  نب  دمحم  نع  ةفاضإ  اھیف  يركبلا  اھلقني 
يھو ىملس  ةنِضاَح  ءاجوَعلا  تناكو   ، قیلامعلا نم  ماَح  تنب  ىملَس   قّشعت 
لبج ءاجوعلاو  لاق :  ، مھب تیمسف  لابجلا  هذھ  ىلإ  امھب  برھف   ، امھنیب لوسرلا 

، ىمل ــ س ةن  ــ ضاح ءا  ــ جوعلا تنا  ــ ك ا  ــ مل ة،  ــ نِضاحلاب ىمسيو   ًاضيأ  كانھ 
توقا ــ دازو ي  . نیي ــ لبجلا ني  ــ ةب ب ــ ضھ ي  ــ ءا ه ــ جوعلا توقا  ــ ة ي ــ ياور ي  ــ فو



مھموق ىلإ  اوعجري  نأ   او  ـ فنأ ة : ــ ثالثلل مھ  ــ لتق د  ــ عب اھ  ــ جوزو اھ  ــ توخإ نأ 
. همساب ناكملا  كلذ  يمسف  هب   ، ماقأف ناكم  ىلإ  دحاو  لك  راسف 

 

ّيحلا نم  بیطأ  تیملا 

هذھ يف  ءيط  دوجو  لصأ  يف  ىرخأ  ةروطسأ  توقاي  دروي  ىرخأ  ةياور  يفو 
نمیلا نم   ،( لزانملا هیَِطل  كلذك  يّمسو   ) ، ءيط لقتنا  امل  هنأ  اھرصتخم  ةقطنملا :
بیغيو عیبرلا  يف  ةنس  لك  درشي  هل  ًاریعب  نأ  هتماقإ  دعب  فشتكا  زاجحلا  وحن   راسو 

أجأ  ) نیلبجلا نیب  لزن  ىتح  عیبر  مايأ  يف  هعبتف   ، ِلبَع دوعي  مث  رھشأ  ةثالث 
ًامي ــ سج ًا  ــ میظع ًاخي  ــ اھ ش ــ يف ىأرو   ، نأ ــ اھ ش ــ ًا ل ــ ضرأ امھآرف   ىملسو )

ـى لع ةأر  ـ ما ـه  عمو  ،( دا عـ مو  قـ  ) ني ــ يداَعلا ق  ــ لخ ى  ــ لع ة  ــ ماقلا ديد  ــ م
امھنیب نیلبجلا  ام   ـ ستقا ـد  قو ـه  تأرما ـي  هو ىمل  سـ اھ : لـ لا  ـ قي ـه  قلخ

، امھرمأ نع  ءيط  امھلأسف   ، رخآلا يف  ىملسو  نیفصنلا  دحأ  يف  أجأف  نیفصنب 
ّرك انانفأ   ، رصع دعب   ًارصع  نیلبجلا  نيذھب  انینغ  راحُص  اياقب  نم  نحن  خیشلا : لاقف 

نوكأف ناكملا  اذھ  يف  كايإ  يتكراشم  يف  كل  لھ  ءيط : هل  لاقف   ، راھنلاو لیللا 
عساو ناكملا  نإف  مقأف  ًايأر  كلذ  يف  يل  نإ  خیشلا : لاقف   ، ًالِخو ًاسنؤم  كل 

ملف نیلبجلاب  هدلوو  هلبإب  ءيط  هعم  ماقأف   ، رماغ ألكلاو  رھاط  ءاملاو  عناي  رجشلاو   
هذھ ىلإ  هب  هدلوف  ءيطل  ناكملا  صلخو  اكلھ  ىتح  ًالیلق  الإ  زوجعلاو  خیشلا  ثبلي 

. ةياغلا  

تجرخ امل  برعلا : قارتفا  باتك  يف  دمحم  نب  ماشھ  رذنملا  وبأ  لاق  توقاي : لاق    
اذإو دحأ  امھب  نكي  ملو   ، ىملسو إجأ  نیلبجلاب  اولزنو  رحشلا  نم  مھضرأ  نم  ءيط 
مھ ــ ل ح  ــ قلت تنا  ــ ك ن  ــ جلا نأ  او  ــ معزف ل،  ــ خنلا فینار  ــ ك ى  ــ طغ د  ــ ق ر  ــ متلا  
نولكأ اولبقأ يـ سفا فـ ـ نخ ـر  متلا ـك  لذ نا فـي  ـ كو  ، نا ـ مزلا ـك  لذ ي  ــ ل ف ــ خنلا

. يحلا نم  بیطأ  تیملا  مكليو  لوقي : مھضعب  ـل   عجف  ، سفا ـ نخلاو ـر  متلا

مانصألا أجأ ” رخازلا ”  بابعلا   ،335 ،258 ،249 ،239 ،238 ،85 برعلا : ةريزج  ةفص  )  
أجأ ملس     ” برعلا ناسل  ملسلا ” طیحملا ”  سوماقلا  مجعتسا 110،  ام  مجعم   ،59
ضورلا نادلبلا 96-95-94/1، 238/3، 4/ 167،  مجعم   ،” ملِخ ةغللا ”  سیياقم   ،” ملِخ

(372/1 فنآلا :
 

راوحأ    

. دومث ةھلآ  نم 

مسا فرعنو  رتیبوج “  ” بكوكلا ىلإ  صاخ  لكشب  ریشي  وھو   ، بكوك مسا  روحأو 
هلإ راوحأ  نإ  دومث : خيرات  بحاص  ندنارب  لوقي   . ةيدومثلا ةغللا  يف  راوحأ “ دبع  ”



. ةرھُّزلا بكوكل  لباقملا  راطع  يمجنلا  هلإلا  قباطي  هنأ ال  ریغ   ، يمجن  

دومث 116)     خيرات  )   
 

دأ

َّنأ بسَحأ  ديرد : نبا  لاق   . دُأ لوقیف : زمھي  نم  مھنمو   ، ًّادُو هنوعدي  منص  شيرقل  ناك 
: اولاق امك   ، ةزمھ واولا  تلدبُأف   ، بحلا َيأ  ّدولا  نم  هَنأل  واو  ّدُأ  يف  ةزمھلا 

. باتكلا خَرأو  تتقا    

لوقت برعلاو  ؛  ریمح نب  أبس  نب  نالھك  نب  ديز  نب  ُدَدُأ  وھو  نمیلا  نم  ةلیبق  وَبأ  دَدُأو    
. ًادَدُأ

. ةميدقلا ةيروسلا  ةنايدلا  يف  فصاوعلاو  دعرلا  هلإ  وھ  ددھ  وأ  ددح  هتاذ  وھ  ددأو    

    ( دولا حرش  يدیبزلا   ، سورعلا جات   ، ادد ددو  ددأ  حرش  روظنم  نبا   ، برعلا ناسل  )  
 

مدآ

ةیبرعلا ریطاسألا  هيورت  ام  يف  هؤانبأ  ماقو   . هتافو دعب  رشبلا  هدبع  منص  لوأ  ناك 
. هلوح نوفوطيو  اھیف  هنوروزي  ةراغم  يف  هعضوو  هطینحتب 

مدآ نأ   ، مان ــ صألا تد  ــ بع ا  ــ م لوأ  همان  : ــ صأ ي  ــ ف ي  ــ بلكلا ن  ــ با لا  ــ   ق
فـي ةرا  ـ غم فـي  مدآ  بـن  ثي  شـ ـو  نب ه  ــ لعج تا  ــ م ا  ــ مل مال  ــ سلا ه  ــ يلع

. دنھ ـ لا ضرأ  مدآ بـ ـه  يلع ـط  بھُأ يذ  ـ لا ـل  بجلا

نم بدجأو  ذَون  نم  عرمأ  لاقيو : ضرألا  .)  يف  لبج  بصخأ  وھو  ذَون  لبجلل  لاقيو  ) 
حاورأ   : لاق سابع  نبا  نعو  ةعِنت ،  اھل  لاقي  ةيرقب  تومرضحب  ٍداو  توھربو ) : ) توھرب

. توھربب نیكرشملا  حاورأو  مأشلاب  ةیباجلاب  نینمؤملا 

هنومظعیف ةراغملا  يف  مدآ  دسج  نوتأي  ٍثیش  ونب  ناك  لاق : سابع  نبا  نعو     
. هیلع نومحرتيو 

نورودي ًاراود  ٍثیش  ينبل  نإ  لیباق  !  ينب  اي  مدآ : نب  لیباق  ينب  نم  لجر  لاقف     
. اھلمع نم  لوأ  ناكف  ًامنص  مھل  تحنف   . ءيش مكل  سیلو  هنومظعيو  هلوح 

يومحلا 367/5)     توقایل  نادلبلا  مجعم  يبلكلا 50،  نبا  مانصألا  )   
 

ُرَزآ



، نيرسفملا ضعب  هلاق  ام  ىلع  هل  ًانداس  مالسلا  هیلع  میھاربإ  وبأ  حرات  ناك  منص 
.{ ًامانصأ ُذِخََتَتأ  َرَزآ  :} ىلاعت هلوق  ریسفت  يف 

يف يذلاو   ، حَرات ناك  هیَبأ  مسا  َنأ  فالتخا  نیباَّسنلا  نیب  سیل  روظنم : نبا  لاق    
، هیبأب نكي  مل  هنإ : ىلاعت  هلوق  يف  دھاجم  لاق   ، رزآ همسا  َنأ  ىلع  لدي  نآرقلا 

. منص مسا  رزآ   نكلو 

ضیَبألا وھو   ، ُرَزآ سرف  ةدیبع : وَبأ   ، ةدشلاو ةوقلا  رزألاو :  ، نواع َرَزآ : روظنم : نبا  لاق    
. ناك نول  َُّيأ  َوأ  ُدوَسأ  هميداقم  ُنولو  نيَذخفلا 

سوماقلا  ،” رزأ حرش ”  برعلا  ناسل  سورعلا  جات  مانصألا 107،  باتك  قحلم  )  
”( ُرَْزألا طیحملا ” 

 

ةلئانو فاسإ 

نورحنيو امھب  نوحسمتي  برعلا  تناك  نیجوز  لكش  ىلع  شيرقل  نامیظع  نامنص 
وندت نكت  ملو   ، اوكسن اذإ  امھدنع  مھسوؤر  نوقلحي  اوناكو   ، امھدنع نوحبذيو 
اذإ فياطلا  ناكو   . ًابایث امھل  اوفلخأ  تیلب  املك  امھبایث  تناكو   . ثماط ةأرما  امھنم   
ةلئانب متخ  هفاوط  نم  غرف  اذإف   ، هب حسمتيو  هملتسیف  افاسإب  أدبي  تیبلاب  فاط 
رسك ام  عم  ص )  ) لوسر هللا اھرسكف  حتفلا  موي  ناك  ىتح  كلذك  اناكف   ، اھملتساف  

. مانصألا نم 

مھر ــ ج ن  ــ م ةأر  ــ ماو ًال  ــ جر انا  ــ ك امھ  ــ نإ نیيرا : ــ بخألا تا  ــ ياور لو  ــ قت   
نأ ـت  فاللاو  ، نير ـ جح اخ  ـ سُمف ـة  بعكلا فـي  ـا  ينزو امھ  ـ ضعب ا  ــ قّشعت

“ باتكلا لھأ  ةياور   ” ىلع هتياور  رداصم  مـن   ـد  متعي مـا  نم  ضـ ـد  متعي يھ  ـ كافلا
. مھبتك يف  اھنولوادتي  يتلا  تايورملا  نم  تناك  ةلئانو  افاسإ  نأ  ىلإ  ریشي  اذھو 

 

امھامسا       

امھ بیبح  نباو  يبلكلا  نبا  ةياور  يفف  امھیمسا : لوح  تددعت  تاياورلا  نكل 
تنب ةلئانو   ، ءاغب نب  فاسا   ” يقرزألا ةياور  يفو  ٍديز “ تنب  ةلئانو   ، ىلعي نب  فاسإ  ”

، ورمع نب  فاسإ   ” امھ يدقاولا  عم  يقرزألا  اھیف  كرتشي  ىرخأ  ةياور  يفو   ،“ بئذ  
نم اندنع  تبث  يذلا  نإ  لوقي : ةكم  رابخأ  بحاص  يقرزألا  نكل   ،“ لیھس تنب  ةلئانو 

، لھس نب  فاسإ   ” امھ  ، دانزلا يبأ  نب  نمحرلا  دبع  مھنمو   ، هب قثن  نمع  كلذ   
تنب ةلئانو  ىَغب  نب  فاسإ   ” امھ يلیھسلا  ةياور  يفو  بئذ .“ نب  رمع  تنب  ةلئانو 

.“ ِكيد

يھكافلا نأ  الإ  مھرج  نم  ةلئانو  فاسإ  نأ  يف  نیيرابخألا  تاياور  تكرتشا  نإو     



ركاسع نباو   ، مھرج  نم  َةأَرْما  ةلئانو   ، اروطق ينب  نم  ًالجر  فاسإ  ناك  لوقي :
نم ةأرماف  ةلئان  نأو   ، شيرق نم  نیباش  ةلئانو  فاسإ  ناك  : ” ًالئاق هتياور  يف   فلتخا 

يصق . نب  رادلا  دبع  ينب 
 

امھعضوم

امھدحأ نإ  تايرابخألا : لوقت  امھیعضوم  يف  اوفلتخا  اھتیمست  يف  اوفلتخا  امكو 
لاط املف   . ةبعكلل ىدھي  ام  امھنیب  حرطي   ، مزمز عضوم  يف  رخآلاو  ةبعكلا  قصل  ناك 
دنع يذلا  عم  لعجف  ةبعكلا  قصلب  يذلا  ذخأ  امھب  سانلا  ظعیل  سانلا  دنع  امھثكم   
ّيَحُل نب  رمع  نأ  ةياورلا  هذھ  ىلع  يقرزألا  فاضأ   ، يبلكلا نبا  لاق  كلذك   ، مزمز
مكلبق نمو  مكءابآ  نأ  انھ  اھ  ابصن  امنإ  سانلل : لاقو   ، امھتدابع ىلإ  سانلا  اعد   

، ةبعكلا ةباجح  هیلإ  تراص  امدنع  بالك  نب  يصق  امھّلوح  مث   ، امھنودبعي اوناك 
ةعازخ نإ  لوقي  يھكافلا  نكل   ، مزمز دنع  ةبعكلا  هاجو  امھدنع  حبذیل  امھعضوف   

. عضوملا اذھ  ىلإ  امھتجرخأ  نم  يھ 

ىلع امھدحأ  عضو  اجرخأ  امل  هنإ  اولاقف : يناغاصلاو  بیبح  نباو  يھكافلا  امأ    
ددحيو باتكلا “ لھأ   ” ىلإ هتياور  يف  يھكافلا  دنتسيو   ، ةورملا ىلع  رخآلاو  افصلا 

اناك امھنأو  میطحلاب  ابصن  امھنإ  ًالئاق : ةبعكلا  يف  اناك  امدنع  نیمنصلل  ًاقیقد  ًاعضوم  
يلت يتلا  لوسرلا  ّمع  بلطملا  دبع  نب  سابعلا  راد  نكر  يف  نیمیظع “ نيرجح  ”

. عارذ ثلثو  ًاعارذ  نوثالثو  ةتس  مارحلا  دجسملاو  سابعلا  راد  نیب  ام  ُعْرَذَو  يداولا  
اھنأو  ، اھب قّدصت  سابعلا  نب  هللا  دبع  نب  يلعل  تراص  نأ  دعب  رادلا  نأ  ىلإ  ریشيو 

. ٍبََھل ِيَبأ  ِنْب  ََةبْتُِعل  َُهلْبَق  تناك  

ةبعكلا فوج  نم  اجرخأ  امدنع  ةلئانو  فاسإ  نإ  لاق : يقرزألل  ةریثم  ةياور  يفو    
سردي امھرمأ  لزي  مل  میطحلا ...“  ” عقومب ابصن  امدنع  امھنأو   .. امھبایث امھیلع  تناك 

.“ ًابایث امھل  اوفلخأ  تیلب  املك  امھبایث  تناكو   ، نادبعي نینثو  العج  ىتح 

يف مئان  وھ  امنیب  مشاھ  نب  بلطملا  دبع   ” نأ ةاورلا  ركذي  مزمز  رفح  ايؤر  يفو    
دنع ةلئانو  فاسأ  شيرق  يمنص  نیب  نیفد  وھو  همانم  يف  مزمز  رفحب  رمأ  رجحلا 

.“ شيرق رحنَم  

دلو ذئموي  هل  سیلو  مزمز : رفحل  ثراحلا  هعمو  بلطملا  دبع  مدق  امدنع  العفو    
نيذللا ةلئانو  فاسإ  نینثولا  نیب  اھدنع  رقني  بارغلا  دجوو   ، لمنلا ةيرق  دجوف   ، هریغ

. امھدنع رحنت  شيرق  تناك 
 

امھتلعف   

مث  ، ضاضم نب  ثراحلا  نب  ورمع  مھرج  نم  تیبلا  يلو  نم  لوأ  ناك  يربطلا : لوقي 



اولكأو   ، اھتمرح اولحتساو   ، ةكمب مھرج  تغب  ىتح   ، رباكأ دعب  رباكأ  هونب  هدعب  هتیلو 
لعج ىتح  اوھانتي  مل  مث   ، ةكم لخد  نم  اوملظو   ، اھل ىدھي  يذلا  ةبعكلا  لام 
ًافاسأ نأ  اومعزف   ، ينزیف ةبعكلا  لخدي  هیف  ينزي  ًاناكم  دجي  مل  اذإ  مھنم  لجرلا 

. نيرجح اخسمف  ةبعكلا  فوج  يف  ةلئانب  ىغب   

ناك اھیف : لوقي  ةلئانو  فاسإ  نیب  قشع  ةصق  نع  يبلكلا  نبا  ةياور  رودت  امیف    
نم ًةلفغ  ادجوف  ةبعكلا  الخدف   ، ًاجاجح البقأف  نمیلا  ضرأ  يف  ةلئان  قشعتي  فاسإ 

اخ ، ـ سمف تي  ـ بلا ي  ــ ف اھ  ــ ب ر  ــ جفف  ، تي ــ بلا ي  ــ ف ةو  ــ لخو سا  ــ نلا
. امھع ـ ضوم امھوع  ـ ضوف امھوجرخأ  فـ  . نیخ ـ سم امھود  ـ جوف  ، اوحب ـ صأف

ةياور مدقي  هنكل  كلت  ىنزلا  ةثداح  فـي   ةاور  ـ لا مـن  هري  ـ غك ـي  قرزألا ـق  فتيو
.“ اھّلبق امنإو  تیبلا  يف  اھب  رُجَفي  مل  هنإ  ملعلا : لھأ  ضعب   ” نع ةفلتخم 

اباصأف  ، ةبعكلاب نافوطي  ةلئانو  فاسإ  ناك  لوقت : ةياور  يف  ركاسع  نبا  درفتيو     
الول اولاقف :  ، شيرق امھتءاجف   ، ًاساحن هللا  امھسكنف   ، هبحاص امھدحأ  دارأف  ةولخ 
قفتت نیح  يف   . ًاساحن امھسكن  امل  ناناسنإلا  ناذھ  دبعي  نأ  يضر  هللا  نأ   

. نيرجح اناك  ةلئانو “ فاسإ   ” نأ ىلع  تاياورلا 

نيرجح  ” اناك ةلئانو  فاسإ  نإ  اھیف  لوقي  ةتفال  ةياور  ىلإ  ریشف  يدوعسملا  امأ    
سانلا اركذیل  امھیمساب  ایّمسو  ةبعكلا  يف  اینز  ةأرماو  ًالجر  نادسجي  اتحُن “

. امھتلعفب

ام هتياور  يف  ركذي  يدوعسملا  ناك  نإو  اھعیمج  تاياورلا  فلاخي  ام  كلذ  يفو 
ناكو  ، ةنس ةئامثلث  وحن  تیبلا  ةيالو  يف  مھرج  تماقأ  : ” لوقي  ، ةلوادتملا ةياورلا 

، ربكألا ضاضم  نب  ثراحلا  نب  ورمع  نب  رغصألا  ضاضم  نب  ثراحلا  مھكولم  رخآ  
، مالسلا هیلع  میھاربإ  ءانب  نم  هیلع  ناك  ام  ىلع  هتعفرو   ، تیبلا ءانب  يف  اوغازو 
ناكو  ، ةأرماب مرحلا  يف  مھنم  لجر  قسف  ىتح   ، تغطو مارحلا  يف  مھرج  تغبو  
كلذ دعب  اّریُص  نيرجح  لجو  زع  امھخسمف هللا   ، ةلئان ةأرملاو  فاسإب  ىعدُي  لجرلا 
انركذ امب  الثمو  اتحن  نارجح  امھ  لب  لیقو :  ، ىلاعت ىلإ هللا  امھب  ًابرقت  ادبعو  نینثو  

، تافآلا نم  كلذ  ریغو  لمنلاو  فاعرلا  مھرج  ىلع  هللا  ثعبف   ، امھئامسأب ایّمسو 
ىلع اوبلغف   ، ةعنمو ةوق  يوذ  اوراصو  لیعامسإ  دلو  رثكو   ، مھنم ریثك  كلھف  

.“ ةكم نم  مھوجرخأو  مھرج  مھلاوخأ 

يتلا برحلل  يخيرات  قایس  يف  اھمّدق  هتياور  نم  ةياور  يف  ریشیف  يھكافلا  امأ    
تناك ةلئانو  فاسإ  ىنز  ةثداح  نأ  ىلإ  مھرج  نم  تیبلا  ةيالو  ةعازخ  اھیف  تعزتنا 
هللاَو اوركذ  يھكافلا : لاق   ،“ ةبعكلا نم  مھرج  جارخإ  يف  سیئرلا  ببسلا  يھ  
رجفف  ، ةلئان اََھل  لاَقُي  مھرج  نم  َةأَرْما  ذَخأ  اروطق  ينب  نم  ًالجر  َناَك  ًافاسإ  َنأ  ملعأ 
جرْخأَف ِكلَذ  نم  ةعیبر  نب  ورْمَع  بضَغَف   ، نيرجح هللا  امھخسمف   ، َةبْعَكْلا ِيف   اَھب 

، يمھرجلا ضاضم  نب  ثِراَحْلا  تنب  ةَرْیَھف  تناك  همأ  نأل  هلاَوَْخأ  اوُناَكَو   ، ضاضم ينب 



: يبلكلا نبا  لاق   . ِلئَابَقْلا ِيف  اوُقَّرَفَتَف  نمیْلِاب  اوُقَحلَف   ، ةَّكَم نم  اًجوُرُخ  مھوجرخأف 
. ةبعكلا ةنادس  ىلوتو   ، اًنھاك ورمع  ناك 

 

؟ امھدبع نَم 

، يبلكلا نبا  ةياور  يف  امك    ، برعلا نم  تیبلا  جح  نمو  شيرقو  ةعازخ  امھتدبع 
وھو  ، بلاط وبأ  امھل  هلاق  ام  ركذيو   ، شیباحألاو شيرقل  اناك  بیبح : نبا  لاقو 
 : مالسلا هیلع  يبنلا  رمأ  يف  مشاھ  ينب  ىلع  شيرق  تفلاحت  نیح  امھب  فلحي   

ير ـ شعمو يطھر  تیبلا  دنع  تر  ـ ضحأ
 

 

لئاصولاب  هباوثأ  نم  تكسمأو 
 

مھباكر نورعشألا  خیني  ثیحو 
 

 

لئانو  ٍفاسإ  نم   ، لویسلا ـضـى  فُِمب
 

افصلا ىلا  نیتورملا  نیب  طاوشأو 
 

 

لياختو  ةروص  نم  امھیف  امو 
 

( دوربلا لئاصولاو  لاق : )
 

ةلئانو فاسإ  ةدابع  سوقط 

فاط اذإ  فياطلا  ناكو   ، امھب نوحسمتيو  ةلئانو  فاسإب  نورمي  ةیلھاجلا  لھأ  ناك 
اناكف  ، اھملتساف ةلئانب  متخ  هفاوط  نم  غرف  اذإف  هملتسیف  فاسإب  أدبي  تیبلاب 

... مانصألا نم  رسك  ام  عم  ص )  ) هللا لوسر  اھرسكف  حتفلا  موي  ناك  ىتح  كلذك 
رعاشلا لوقي  كلذ  يفف   ، ثماط ةأرما  امھنم  وندت  نكت  ملو  امھدنع  نوحبذي  اوناكو 

: يبلكلا نباو  يقرزألا  لقني  امك   ، ةميزخ دسأ  يدسألا  مزاح  يبا  نب  رشب 

فاسأ نم  كراوعلا  تاماقم  ـه  نم نوندي  ام  ریطلا  هیلع 

مھسوؤر نوقلحيو  امھدنع  نوحبذي  اوناك  برعلا  نأ  يقرزألاو  يدقاولا  يوريو 
ءادوس ةأرما  امھدحأ  نم  تجرخ   ، ًارسك مانصألا  ترسك  املف   ، اوكسن اذإ  امھدنع 



، ليولا ــ ب وعد  ــ ت رع  ــ شلا ةر  ــ شان ة،  ــ نايرع  ، اھھ ــ جو ش  ــ مخت ءاطم  ــ ش
نأ ـت  سيأ قـد  ـة  ليان ـك  لت لا : ـ قف ك.  ــ لذ ي  ــ ف ص )  ) ه ــ للا لو  ــ سرل ل  ــ يقف

ةلئان رسك  يبنلا  نأ  يدقاولا  نع  يلیھسلا  ركذ  ـا يـ میف . 
2
ًاد ـ بأ ـم  كدالبب ـد  بعت

. .. حتفلا ماع 

يوري امیف   ، ناشبغ يبأل  َناَكَف   ، ةلئانو فاسإ  دْنِع  تَْیبْلا  دْنِع  رحنت  رئاحبلا  تناكو 
، كلذب ىضري  َنأ  ىبأَف  ِكلَذ  لقَتْسا  هَنأ  َّمث   ، قنعلاو اَھسأَر  ةریحب  لك  نم   ، يھكافلا
. ِكلَذ ساَّنلا  ىبأَف   . زجَعْلا َنوُديِزي  َلاَقَف :  ، مَُھل بدأ  َّمث  اوُلَعَفَف   . فاتكألا َنوُديِزي  َلاَقَف :

ىَعْدُي اَفَّصلِاب  ٌمَنَص  نیب  نوعسي  اوناك  ةیلھاجلا  لھأ  نأ  ىلإ  يھكافلا  ریشيو 
ناك امنإ  لاقف : اَمِِھب  َيِمُر  مالسإلا  ءاج  املف   ، َُةِلئَان ىَعْدُي  ِةَوْرَمْلِاب  ٌَنثَوَو   ، ٌفاَِسإ  
َِّنإ : } امھنیب يعسلا  نع  اوكسمأف  مھناثوأ  لجأ  نم  ةیلھاجلا  لھأ  هعنصي  كلذ 
يذلا ََنثَوْلا  نأ  لجأ  نم  اَفَّصلا  َِرّكُذَف  [ 158 ةرقبلا : { ] ِهَّللا ِِرئاَعَش  ْنِم  َةَوْرَمْلاَو  اَفَّصلا  

. ثنؤم اھیلع  ناك  يذلا  نثولا  نأ  لجأ  نم  ُةَوْرَمْلا  ِتَِثّنُأَو   ، ركذم هیلع  ناك 

ينثدح لوقي : نیمنصلا  دنع  سرامت  تناك  يتلا  سوقطلا  ضعب  يدقاولا  يوريو     
دنع هسأر  قلح  حبصأ  املف  لاق :  ، هیبأ نع   ، نامیلس يبأ  نب  نامثع  نب  هللا  دبع 

ال لوقيو :  ، امھسوؤر مدلاب  حسمي  لعجو   ، امھل حبذو   ، ةلئانو فاسإ   ، نیمنصلا  
يبأ نبا  نع  ىرخأ  ةياور  يفو   . يبأ هیلع  تام  ام  ىلع  تومأ  ىتح  امكتدابع  قرافُأ 
امل لاق :  ، كلام نب  بعك  نب  يبأ  نع   ، ةورف يبأ  نب  دبع هللا  نب  قاحسإ  نع   ، ةربس

؟ ًادمحم تعبتا  دقو  انیلإ  كَّدر  ام  اولاق : ةكم  ىلإ  شيرق  ىلإ  ةبابُص  نب  سیقم  عجر 
الو مكنيد  نم  ًاریخ  ًانيد  دجأ  مل  لاقو :  ، هسأر قلحف  نیمنصلا  ىلإ  قلطناف  لاق :  

. ةبابُص نب  مشاھ  هیخأ  لتاق  لتق  فیكو  عنص  فیك  مھربخأ  مث   . مدقأ
 

جحلا    يف  امھتیبلت 

مھللا كیبل  : ” اھتیبلت يف  لوقت  تناكو  فاسإل  شيرق  كسن  ناك  بیبح : نبا  لاق 
تناكو مانصألا  يفو  “ ) كلم امو  هكلمت   ، كل وھ  كيرش  الإ   ، كل كيرش  ، ال  كیبل كیبل 

.( ةیبلتلا ركذو  لوقت : رازن   
 

نآرقلا يف  امھركذ     

هب ىنع  ةرقبلا 191/2،  ِلْتَقْلا “ َنِم  ُّدََشأ  ُةَنْتِفْلاَو   ” ىلاعت هلوق  يف  يدقاولا : لاق      
. ةلئانو فاسإ 

ال ينعي  ٌةَنِْتف } َنوَُكت  َال  ىَّتَح  ْمُھوُِلتاَقَو  (: } 39 لافنألا : ) ردب موي  يف  لزن  ام  لاقو :   
. ةلئان الو  فاسإ  ركذُي  ينعي ال  ِهَِّلل } ُهُّلُك  ُنيِّدلا  َنوَُكيَو  ، و{ كرش نوكي 



   

فاسإ دنع  لوسرلا 

عم موقي  ّملسو  هیلع  هللا  ّىلص  دمحم  ناك  سابع : نبا  نع  ركاسع  نبا  يوري      
ًاموي هسأر  عفرف  لاق :  ، فاسإ منصلا  مساو   ، مزمز دنع  يذلا  منصلا  دنع  هتمع  ينب 
ينإ لاق : ؟  دمحم اي  كل  ام  هتمع : ونب  هل  لاقف  لاق :  . ًابھاذ ىلو  مث  ةبعكلا  رھظ  ىلإ  

. منصلا اذھ  دنع  موقأ  نأ  تیھن 

، مار ــ حلا دج  ــ سم مال  ــ سلا ه  ــ يلع ل  ــ يربج ل  ــ خد لا : ــ ق ةد  ــ يرب ن  ــ عو   
ًامئا فـي ظـل ّمل نـ ـ سو ـه  يلع ـه  للا ّىل  يبنلا صـ ـر بـ صبف ـب،  لقتي ق  ــ فطف
باب وحن  هب  قلطناف   . بارتلا نم  هتیحلو  ـه   سأر ـض  فني ما  ـ قف ـه  ظقيأف ـة.  بعكلا
يبنلا حفاصت  نأ  كعنمي  ام  لیئاكیمل : ليربج  لاقف   ، لیئاكیم امھیقلف   ، ةبیش ينب 

: لاق  ، كلذ ركنأ  ليربج  نأكف   ، ساحنلا حير  هدي   نم  دجأ  لاق : ؟  ّملسو هیلع  ّىلص هللا 
، يخأ قدص  لاقف :  ، ركذ مث  يسن  ّملسو  هیلع  ّىلص هللا  يبنلا  ناكو  ؟  تلعف دقوأ 

يموق نإ  تلقف :  ، امھدحأ ىلع  يدي  تعضوف  ةلئانو   فاسإ  ىلع  سمأ  لوأ  تررم 
. ءوس موقل  عم هللا،  ًاھلإ  امكب  اوضر 

رَّب 313- ــــ حملا ق 344،  ــــ منملا ل 580/2،  ــــ حنلاو ل  ــــ لملا مان 29-9،  ــــ صألا )  
يد 193/2- ــــ قاولا ي 858-550-149-193-150-191-190-189/1،  ــــ قرزألا  ،318
ف ــ نآلا ضور  ــ لا ف”،  ــ سأ ر ”  ــ خازلا با  ــ بعلا  ،134-18/1  ،832-862،841-795
ير ــ بطلا خيرا  ــ ت  ،271/3  ،18-15/2 يھ 164-163-140/5،  ــ كافلا  ،365-354/1

بھذلا 50/2 جورم  ركاسع 88-87/2،  ن   ــ بال ق  ــ شمد خيرا  ــ ت ر  ــ صتخم  ،305
ركفلا 1973) راد  ةسماخلا  ةعبطلا 

 

دسألا    

.“ شيرق ضعب   ” هل تّدبعت   ، ةیبكوكلا تادابعلا  نم  وھو 

دنع برحلا  ةھلآ  نم  ناك  هنأ  ودبيو   ، ةأرجلاو ةعاجشلاو  ةوقلا  ىلإ  دسألا  زمريو    
. تاللا مھدنع  برحلا  ةھلآ  ىلإ  زمري  دسألا  ناك  ةيرمدتلا  ةنايدلا  يفف   ، برعلا

؟ كجوز لاجرلا  َّيأ  برعلا : نم  َةأرمال  لیق   ، ةببحملا تافصلا  نم  دسألاب  هبشتلاو    
. َدِھع امع  َلأسي  الو   ، َدِھف لخد  ِنإو   ، َدَِسأ جرخ  ِنإ  يذلا  تلاق :

نایفس نب  دوسألا  ناك  مھنمو   . موزخم ينب  نم  برعلا  نم  موق  دسألا “ دبع   ” ونبو   
، توقاي لوقي  امك   ، ةكمب دوسألا  رئب  هب  تمست  يذلا  يموزخملا  دسألا  دبع  نب 
هللا لوسر  شیج  ریمأ  ناك  يذلا  دسألا  دبع  نب  ةملس  وبأ  ًاضيأ  دسأ  ينب  نمو 

عیضر ةملس  وبأ  ناك  ديرد : نبا  لاق   ، نطق ةوزغ  يف  لتقو   ، ّملسو هیلع  هللا  ّىلص 



. بھل يبأ  ةالوم  ةبيوث  امھتعضرأ  لوسر  هللا، 

دسألا دبع  نب  نایفس  ةنبا  يھو  ةقرسلا  يف  اھدي  تعطق  ةأرما  لوأ  ًاضيأ : مھنمو    
. ّملسو هیلع  ّىلص هللا  يبنلا  اھعطق  موزخم  ينب  نم 

،375/4 نادلبلا 298/1،  مجعم  مالسإلا 167/6،  لبق  برعلا  خيات  يف  لصفملا  )  
”( دسأ برعلا ”  ناسل  قاقتشالا 102، 

 

ُمَحَْسألا    

. دوسأ منص 

: ىشعألا لوق  يف  محسألاو  يرھوجلا : لاق    

اََفلاَحت ٍّمُأ  َيَْدث  ِناِبل  ْيَعیضَر 
 

 

ُقَّرَفََتن  ُضْوَع ال  ٍجاد  َمَحَْسأب 
 

 

ه ــ يف ُسَمْغُت  ُمَّد  ــ لا و : ــ ه ى  ــ شَعألا لو  ــ ق ي  ــ ف ُمَحَْسألا  نويو : ــ غللا لا  ــ ق
: لا ـ قيو  ، ِيْدَّث ـ لا ةََملَح  داو  ـ سب لا : ـ قيو  ، ِمِحَّرلا بـ لا : ـ قيو  ، فلا ـ حتلا ـد  نع ـد  يلا

. ُنْرَقلا ُمَحَْسألاو :  . لیللا هـو   لا : ـ قيو ـر،  مخلا ِّقِز  ِ

يف دوسألاو   ، سيدقتلا ىلإ  عفدت  يتلا  تافصلا  نم  ودبي  ام  ىلع  ناك  داوسلاو    
امك بالغ “  ” ةروطسأ يف  محسألا  بلكلا  ركذ  درو  كلذكو  ُمَحَْسألا .“  ” وھ برعلا  ةغل 
ىلإ دوعي  سيدقتلا  ناك  امبرو   ، دوسألا لمجلا  ةدابع  هنمو   . اھناكم يف  اھاندروأ 

. دوسألا رجحلا  ةسادق 

 ” برعلا ناسل  سورعلا  جات   ،” ُمَحَّسلا طیحملا ”  سوماقلا  مانصألا 107،  ةلمكت  )  
”( بالغ و ”  دوسألا ” لمجلا  عجار ”   ،” محس

 

رشأ

ني ـ نثا ءا  ـ هز اھدد  عـ ـغ  لب ـي  تلاو  ، نويرمد ـ تلا اھد  ـ بع ي  ــ تلا مان  ــ صألا ن  ــ م
ةدا ـ بع تزكر  ـ تو بر  ـ علا ـد  نع فور  ـ عم هـو  مـا  اھ  ـ نمو  ، ًامن صـ نير  ـ شعو

. يلع داوج  لوقي  امك   ، لامشلا بر   ىد عـ ةيرمد لـ ـ تلا مان  ـ صألا

مالسإلا 131/3)     لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  



 

ُلَھْشألا   

دبع ونب  مھو   ، برعلا نم  ّيح  مھو  لھشألا  دبع  ونب  هیلإ  بسن  منص  لھشألا 
. تیبَّنلا نب  جرزخلا  نبا  ثراحلا  نب  مشج  نب  لھشألا 

ل”، ه  ش  سورعلا ”  جات   ،” ُلَھَّشلا طیحملا ”  سوماقلا  مانصألا 107،  ةلمكت  )  
برعلا 722/2) لئابق  مجعم 

 

ةكيألا    باحصأ  مانصأ 

اھیف مھددع  رثكو  نيدم  اولزن  نيذلا  ةقلامعلا  مھ  ةكيألا  باحصأ  يريونلا : لاق 
ةضیَغ تناكو   ، ةكيألا اولزنو  نيدم  نم  اوجرخ  مث  مھب  تقاض  ىتح   ، اھلھأ اومحازو 

، ًامان ــ صأ ه  ــ موقل دا  ــ ج و  ــ بأ ة  ــ كيألا ك  ــ لم ذ  ــ ختا د  ــ قو  ، نيد ــ م ني  ــ مي ن  ــ  ع
بـه ـة  صاخ رھوجلا  بـ ـا  هالج بھذ  ـ لا مـن  ةر  ـ شع  ، ًامن ــ ص نو  ــ ثالث ي  ــ هو

ةیقبل بشخلاو  ديدحلاو  ةراجحلاو  ساحنلاو  ـة   ضفلا مـن  ـة  يقبلاو  ، هدالوأ ـ بو
. سانلا

نمم مھریغو  ةكيألا  باحصأو  نيدم  لھأ  ىلإ  ًالوسر  ًابیعش  هللا  ثعب  دقو  لاق :   
نيدمب ءاملعلاو  دابعلا  نم  هدلاو  ناكو   ، لامجلا ةياھن  يف  ناكو   ، مانصألا نودبعي 

. .. ةقلامعلا نم  همأو   

    ( اھیلي امو  بدألا 144/13  نونف  يف  برألا  ةياھن  )   

ةھربأ مانصأ 

. سمشلا هدیسل  ًابرقت  يریمحلا  رانملا  وذ  ةھربأ  اھعنص  مانصأ  يھو 

لكیھ اھیف  ةريزج  يف  طیحملا  رحبلا  يف  ًامانصأ  ةھربأ  لمع  يدوعسملا : لاق    
هیفو  ، ءاملا ىلع  وفطت  نئادم  اھیفو  بیجع  رصق  وھو   ، هدسجو يبنلا  نامیلس 

، هزواج نم  بطاخي  هنأك  هدیب  ئموي  رفصأ  اھدحأ  ةھربأ : اھلمع  يتلا  مانصأ   ةثالثلا 
نيأ ىلإ  ديري  هنأك  امھل  طساب  هيدي  عفار  رضخأ  يناثلا  منصلاو   . عوجرلاب هرمأيو 
اذھ زاج  نم  رحبلا : ىلإ  هعبصإب  ئموي  رعشلا  لفلفم  دوسأ  ثلاثلا  منصلاو   ، بھذت

هدیسل يریمحلا  رانملا  وذ  ةھربأ  عنص  ام  اذھ   ” هردص ىلع  بوتكم   ، قرغ ناكملا 
.“ هیلإ ًابرقت  سمشلا 

يدوعسملا 20)     ، نامزلا رابخأ  )



 

حون    موق  مانصأ 

لزنأ امیف  هباتك  يف  لجو   زع  اھركذف هللا  ٍحون  موق  اھدبعي  ناك  مانصأ  ةسمخ  يھو 
ُهَُدلَوَو ُهُلاَم  ُهْدَِزي  َْمل  ْنَم  اوَُعبَّتاَو  ِينْوَصَع  ْمُھَِّنإ  ِّبَر  ٌحوُن  َلاَق   } مالسلا  ، هیلع  هیبن   ىلع 
َثوَُغي َالَو  اًعاَوُس  َالَو  ّدَو  اً َّنُرََذت  َالَو  ْمُكَتَِھَلآ  َّنُرََذت  اوُلاَقَو َال  اًراَّبُك  اًرْكَم  اوُرَكَمَو  اًراَسَخ  َِّالإ 
.(21-24 : حو ــ ن { ) ًالَالَض َِّالإ  َن  ــ يِِملاَّظلا ِدَِزت  َالَو  اًر  ــ ِيثَك اوُّلََضأ  ْدَقَو  اًرَْسنَو  َقوَُعيَو 

امأَو  ، أبس دْنِع  فرجلاب  فیطغ  ىنب  َّمث  دارمل  َتناَكَف  ثوَُغي  امأ  يھكافلا : لوقي    
نیحلاص لاجر  ءامسأ  عالك  يِذ  لآل  ریمحل  َتناَكَف  رسن  امأَو  نادمھل  َتناَكَف  قوعي 
ْمھِسلاَجم َىِلإ  اوبصنا  َنأ  ْمھموَق  َىِلإ  نَاطْیَّشلا  ىحوأ  اوَُكلَھ  اََّملَف  حون  موق  نم 

كلھ اِذإ  ىَّتَح  دبعت  ملَف  اوُلَعَفَف  مھئامسِأب  اھومسو  ًاباصنأ  َنوُِسلَْجي  اوُناَك  ِيتَّلا 
. تدبع ملعْلا  خسنتو  َِكَئلوُأ 

: اھنم حون  موق  مانصأ  لصأ  لوح  رودت  ةریثك  ریطاسأ  كانھو    

ءامسأ اوناك  مھنإ  لیقف : رسنو  قوعيو  ثوغي  امأ  هفرطتسم : يف  يھیشبألا  لاق      
ًانزح هیلع  اونزحف   ، مھدحأ تامف  ًادابع  ءایقتأ  اوناكو   ، مالسلاو ةالصلا  هیلع  مدآ  دالوأ 

مھدجسم ةلبق  يف  هتروص  اوّروصي  نأ  مھل  نسحو  ناطیشلا  مھءاجف   ، ًاديدش
هّروصو  ، اولعفف دجسملا  رخؤم  يف  هولعجا  لاقف :  ، كلذ اوھركف   ، هورظنأ اذإ  هوركذیل 

، كانھ مھروصف  مھلك  اوتام  نأ  ىلإ   ، كلذ اولعفف  رخآ  تام  مث   . صاصرو رفص  نم 
ةدابع ناطیشلا  مھل  نسحو  نيدلا  اوكرت  نأ  ىلإ  كلذ  ىلع  مھدعب  نم  ماقأو 
اھودبعف مكالصم  يف  ةروصملا  مكتھلآ  لاق : ،؟  دبعن نم  هل : اولاقف  هللا،  ریغ  ءيش 

ا ــ مك   : اولاقف  ، اھتدابع نع  مھاھنف  مالسلاو  ةالصلا  هیلع  ًاحون  هللا  ثعب  نأ  ىلا 
ّم ــ ع ا  ــ ملو  ،{ اًعاَوُس َالَو  ّدَو  اً َّنُرََذت  َالَو  ْمُكَتَِھَلآ  َّنُرََذت  َال   } مھ ــ نع ه  ــ للا ر  ــ بخأ
اھ ـ جرخأف  ، ًاليو طـ ًانا  ـ مز بار  ـ تلا اھ  ـ يلع ال  ــ عو ا  ــ هّمط ضرألا  نا  ــ فوطلا

. اھودبعف بر   ـ علا يكر  ـ شمل ناطي  ـ شلا

ني بـ اونا  كـ نیحلا  صـ مو  قـ ءام  ـ سأ هذ  هـ نأ  طي  ــ سولا ي  ــ ف يد  ــ حاولا ر  ــ كذو   
ـد عب مھ  ـ موقل ناطي  ـ شلا ّلو  ـ سف  ، مال ـ سلاو ةال  ـ صلا امھ  ـ يلع حو  ـ نو مدآ 
ا ــ ملك ةدا  ــ بعلل قو  ــ شأو ط  ــ شنأ نوكي  ــ مھرو  ل صـ اوّرو  ـ صي نأ  مھ  ـ توم
مھ ـن لـ سحف  ، لاوحألا لاّھ بـ ــ مو ج ــ مھد ق ــ عب أ  ــ شن م  ــ او ث ــ لعفف م،  ــ هوأر

. مھئامسأب ـا   هومّسف اھود  ـ بع مھ  ـ موق مھقب مـن  نأو مـن سـ  ، اھ ـ تدابع

ًاموق رسنو  قوعيو  ثوغيو  عاوُسو  دَو  ناك  همانصأ : يف  يبلكلا  نبا  لاق    
: لیباق ينب  نم  لجر  لاقف   . مھبراقأ ووذ  مھیلع  عزجف   . ٍرھش يف  اوتام  نیحلاص 
نأ ردقأ  ال  ينأ  ریغ   ، مھروص ىلع  مانصأ  ةسمخ  مكل  لمعأ  نأ  مكل  لھ   موق  !  اي 

معن  ! اولاق : ؟  ًاحاورأ اھیف  لعجأ 



يتأي لجرلا  ناكف   ، مھل اھبصنو  مھروص  ىلع  مانصأ  ةسمخ  مھل  تحنف 
نرقلا كلذ  بھذ  ىتح  هلوح  ىعسيو  همظعیف  همع  نباو  همعو  هاخأ 

. مدآ نبا  ثیش  نب  شونأ  نب  نانیق  نب  ليالھم  نب  ىدري  دھع  ىلع   تلمعو  لوألا  ،  

نرقلا مھدعب  نم  ءاج  مث  لوألا ،  نرقلا  میظعت  نم  دشأ  مھوّمظعف  رخآ  نرق  ءاج  مث     
. مھودبعف دنع هللا ،    مھتعافش  نوجري  مھو  الإ  ءالؤھ  انولوأ  مظع  ام  اولاقف :  ، ثلاثلا

. مھرفك دتشاو  مھرمأ  مظعو 

نانیق نب  ليالھم  نب  دراي  نب  خونحأ  وھو   ، مالسلا هیلع  سيردإ  مھیلإ  هللا  ثعبف     
. ًایلع ًاناكم  هیلإ  هعفرف هللا   ، هوبذكف مھاعدف  ًایبن 

ىتح  ، سابع نبا  نع  حلاص  يبأ  نع  يبلكلا  نبا  لاق  امیف   ، دتشي مھرمأ  لزي  ملو     
. خونحأ نب  حلشوتم  نب  كمل  نب  حون  كردأ 

لجو زع  هللا   ىلإ  مھاعدف   . ًةنس نینامثو  ةئامعبرأ  نبا  ذئموي  وھو  ًایبن  هللا  هثعبف     
غرفف  . كلُفلا عنصي  نأ  هللا  هرمأف   . هوبذكو هوصعف   . ٍةنس ةئامو  نيرشع  هتوبن  يف   
ةئامثلث كلذ  دعب  ثكمو   . قرغ نم  قرغو   . ةنس ةئامتس  نبا  وھو  اھبكرو  اھنم 
اتئامو نافلأ  ٍحونو  مدآ  نیب  ناكو   . اھلك ضرألا  قبطو  نافوطلا  العف   . ةنس نیسمخو 
دتشي ءاملا  لعجو   . ضرألا ىلإ  ٍذون  لبج  نم  مانصألا  هذھ  نافوطلا  ءام  طبھأف   . ٍةنس  
تیقبو ءاملا  بضن  مث  ةدج ،   ضرأ  ىلإ  اھفذق  ىتح  ٍضرأ  ىلإ  ٍضرأ  نم  هبابُعو  ُهُيرج 

. اھتراو ىتح  اھیلع  حيرلا  تفسف   ، طشلا ىلع   

نافوطلا ءام  نم  يقب  ام  رخآ  نإ  سابع : نبا  نع  ثيدح  يف  يبلكلا  نبا  لاق     
. بضن مث  ًةنس  نیعبرأ  ثكم  هنإف  ماذج ،  ضرأ  نم  ىمسحب 

ًارابج ناكو  ؛  لیشمرد هل  لاقي  كلم  حون  موقل  ناك  يريونلل : برألا  ةياھن  يفو     
بایثلا ذختاو  ةرسألا  ىلع  دعقو  رامقلا  ذختاو  رمخلا  برش  نم  لوأ  وھو   ، ًايوق ًایتاع 

؛ صا ــ صرلاو سا  ــ حنلاو ديد  ـــ حلا ةعن  ــــ صب ر  ــــ مأو بھذ  ــــ لاب ةجو  ــــ سنملا  
ثو ــ غيو ًا  ــ عاوُسو ًادَو  ة : ــ سمخلا مان  ــ صألا نود  ــ بعي ه  ــ موقو و  ــ ه نا  ــ كو
اھل ذختاو   ، ىتش روص  ىلع  منص  ةئامعبسو  ًا   ــ فلأ ذ  ــ ختا م  ــ ؛ ث ًار ــ سنو قو  ــ عيو
ىلإ حون  مھلزتعاف  ؛  اھنومدخي مدخلا  اھل  ماقأو   ، ةضفلاو بھذلا  نم  يسارك 

. باوصلاب ملعأ  هللاو  ؛  ًایبن ىلاعت  هثعب هللا   ىتح  مھطلاخي  ملو   ، يراربلا

ةياھن يھكافلا 163/5،   ، ةكم رابخأ   ، اھیلي امو  ص 51-27   ، يبلكلا نبا   ، مانصألا )   
امو يطویسلا 712/14  روثنملا  ردلا   ، هثعبمو حون  ةدالو  لصف  بدألا  نونف  يف  برألا 

    ( اھیلي
 

تاریطأ



.“ ةقّارب  ” مسالا اذھ  ينعيو   ، دومث ةھلآ  نم 

يف اھدجنو  دَو “ و” مع “  ” هلإلل ةعبات  ةیسمش  ةھلآ  تاریطأ “  ” نإ ندنارب : لوقي     
. يرمقلا هلإلا  زمر  روثلاو  تاریطأ .“ روث  و” تاریطأ “ نب   ” ملعلا يمسا 

نأ ودبيو   . بونجلا يف  امك  لامشلا  يف  ةيرمق  ةھلآ  تاریطأ “  ” نأ ندنارب  دقتعي 
. كلذ ىلع  ًالیلد  لكشي  كیمس “ ریطأ   ” ركذملا ةغیص  نم  ملع  مسا  يف  اھدوجو 

دومث 117)     خيرات  )
 

 

ُملَْعألا    

هلإلا هسفن  وھ  ناك  امبرو   ،“ ملعألا دبع  بـ” هب  اومستو  برعلا  هدبع  هلإ  وھو 
. نمیلا يف  دنسملا  صوصن  يف  همسا  رھظ  يذلا  ملع “  ” يئبسلا

هیلعو  ، ایلعلا مھتفش  نوقشي  اوناك  امبر  هتدبع  نأ  ضرتفن  انلعجي  ملعألا  ىنعمو    
. رَحبلا وأ  عدجلا  وأ  ناتخلا  لثم  هلإلا  اذھل  ءاضرإ  سرامي  ًاینيد  ًاسقط  َملَعلا  نوكي 

نب ملعألا  دبع  مھنمو  ملعألا “ دبع  ىّمست بـ” نم  برعلا  نم  نأ  يبلكلا  نبا  ركذ     
. سوأ نب  كلام  نب  سیقلا  ئرما  نب  فقاو  نب  بعك  نب  رماع 

ٌمَّالَعو  ، ُملَْعألا وھو   ، ایلُعلا هَتَفَش  ُتْقَقَش   ، ایْلُعلا ةفشلا  يف  ُّقَّشلا  َُملَعلاو :   
دبع  ” بِسُن ءيش  يأ  ىلإ  يرَدأ  الو  ديرد : نبا  لاق  ؛  ءامسأ ملَعألا : دبعو   ، َُملَعأو

.“ ملعألا

. َملَعلاب هیبش  وھو  مرشأ  ةفشلا : قوقشملل  لیقو    

،” مرش ملع -  برعلا ”  ناسل  ص 386،  يبلكلا  نبال  ریبكلا  نمیلاو  دعم  بسن  )   
( انمجعم يف  ملع ” هلإلا ”  عجار 

 

رصیُقألا    

ماشلا فراشم  يف  مأشلا  لھأو  نافطغو  ةلماعو  ماذجو  ٍمخلو  ةعاضقل  ناك  منص 
لجر قلح  املك  ناك  يبلكلا : نبا  لوقي   . هدنع مھسوؤر  نوقلحيو  هنوجحي  اوناك 
. ةضبقلا ّةرقلا  رذنملا : وبأ  لاقو  ٍقیقد ،  نم  ًةرُق  ٍةرعش  لك  عم  ىقلأ  هسأر  مھنم   

عم ةَّرُقلا  ىقلي  نأ  لبق  هكردأ  نإف   . ناَّبإلا كلذ  يف  مُھُباتنت  نزاوھ  تناكف  لاق :   
عراض !      نزاوھ  نم  ينإف  هینطعأ  !  لاق :      رعشلا 

تمصتخاف هلكأو ،   هزبخف  قیقدلاو  لمقلا  نم  هیف  امب  رعشلا  كلذ  ذخأ   ، هتاف نإو 



، قیقعلا هل : لاقي   ، ّملسو هیلع  هللا  ّىلص  يبنلا  ىلإ  مھل  ٍءام  يف  ةدعج  ونبو  مرَج 
 : يمرجلا ٍعارذ  نب  ىَّزُعلا  دبع  نب  ةيواعم  لاقف   . ٍمرجل لوسر هللا  هب  ىضقف   

متملع دق  امك  مرَج  وخأ  ينإو 
 

 

عماجملا  يبنلا  دنع  ْتعمتجا  اذإ 
 

هئاضقب اوعنقت  مل  متنأ  نإف 
 

 

 ! عناقل يبنلا  لاق  امب  ينإف 
 

مكوبأو  ، تدجنأ ًامرَج  رت  ملأ 
 

 

؟  عراش ـر  صیقألا رفج  يف  لمقلا  عم 
 

اھب بصأ  لوقي : تءاج  ةرق  اذإ 
 

 

  ! عراض نزاوھ  نم  ينإ  لمقلا  ىوس 
 

مھلك سانلا  الؤھ  نم  متنأ  امف 
 

 

عراكأو  متنأ  ام  بنذ  ىلب 
 

اتَّسِخُأ نير  ـ صنحلاك مكنإو 
 

 

عباصألا  نھلوط  يف  امھتتافو 
 

 

نب كلام  نب  ةقارسل  كلذ  يف  يقرشلا  يندشنأو  دمحم : نب  ماشھ  رذنملا  وبأ  لاق 
: ةنانك ينب  نم  يجلدُملا  ٍمشعج 

مكل ابأ  انمتش ال  نع  مكھني   ملأ 



 
؟  مساوملاو تضرعأ  مخلو  ماذج 

 

هنافج نأك  يعاضق  لكو 
 

 

مغاور  فونألاو  ىوضرب  ضایح 
 

مكیف لذلا  ةضبق  نم  اوكھتنا  امب 
 

 

معاط  ءرملا  الو  ٍىحتسم  ءرملا  الف 
 

   
: ىملس يبأ  نب  ریھز  لوقي  هلو 

ًادھاج ـر  صیقألا باصنأب  تفلح 
 

 

 ! لمقلاو ميداقملا  هیف  تقحس  امو 
 

: يرازفلا عبض  نب  عیبر  لاقو 

هل مانألا  مغن  يذلاو  يننإف 
 

 

 ! لیلھتو حیبست  ـر  صیقألا لوح 
 

: مْھَف فیلح   ، يدزألا يرفنشلا  لوقي  هلو 

هطھَرو ًارمع  راجأ  ًأرما  نإو 
 

 

ُفُنعي  ِصْیَُقألا ! باوثأو  ّيلع 
 

 

ناسل برعلا 174/1،  لئابق  مجعم  نادلبلا 238/1،  مجعم  مانصألا 48- 39-38،  )



( انمجعم يف  ةرق ” منص ”  نع  ثيدحلا  عجار  ررق ” برعلا ” 
 

ربكألا

ًادتوم ناكو  ساحن  نم  ًامنص  ناك  يدادغبلا : بیطخلا  لوقي   ، شيرق منص  ربكألا 
. ةبعكلا رھظ  ىلع  ًاعوضومو  ضرألا  ىلإ  ديدح  نم  داتوأب 

ةبعكلا فوج  يف  ناك  يذلا  لبُھ  منصلا  ریغ  وھ  ةياورلا  ریشت  امك   ، ربكألا منصلاو     
نأ وھ  هعضوم  نع  ادع  ربكألاو  لبُھ  نیب  مھألا  قرافلاو   ، شيرق مانصأ  مظعأ  ناكو 
، ةروسكم ىنمیلا  هدي  تناكو   ، ناسنإ ةروص  ىلع  قیقعلا  زرخ  نم  عونصم  لبھ   

. بھذ نم  ًادي  شيرق  هل  تلعجف 

بلاط يبأ  نب  يلع  ىلإ  هدنسأ  ثيدح  يف  هخيرات  يف  يدادغبلا  بیطخلا  لاق    
، سلجا لاقف : مانصألا  ىلإ  ّملسو  هیلع  هللا  ّىلص  هللا  لوسر  يب  قلطنا  لاق :
ىلع ّملسو  هیلع  هللا  ّىلص  هللا  لوسر  دعص  مث   ، ةبعكلا بنج  ىلإ   تسلجف 

: لاق هتحت  يفعض  ىأر  املف  هب  تضھنف  منصلا “ ىلإ  يب  ضھنا  : ” لاق مث  يبكنم 
مث  ، ّملسو هیلع  ّىلص هللا  لوسر هللا  يل  سلجو  ينع  هتلزنأو  تسلجف    ، سلجا
لوسر يب  ضھن  مث  هیبكنم  ىلع  تدعصف   ، يبكنم ىلع  دعصا  يلع  اي  : ” يل لاق 

، ءامسلا تلن  تئش  ول  ينأ  يل  ّلیُخ  يب  ضھن  املف   ، ّملسو هیلع   هللا  ّىلص  هللا 
مھمنص تیقلأف  ّملسو  هیلع  هللا  ّىلص  هللا  لوسر  ىّحنتو   ، ةبعكلا ىلع  تدعصو 

يل لاقف   ، ضرألا ىلإ  ديدح  نم  داتوأب  ًادتوم  ساحن  نم  ناكو    ، شيرق منص  ربكألا 
هللا لوسرو  هجلاعأ  تلز  امف  هتجلاعف  هجلاع “ : ” ّملسو هیلع  هللا  ّىلص  هللا  لوسر 
، هنم تنكمتسا  ىتح  هجلاعأ  لزأ  ملف  هيإ “ هيإ  : ” لوقي ّملسو  هیلع   هللا  ّىلص 

. تلزنو هترسكو  هتققدف   . هقد  .. هقد لاقف :

ًایلع نأ  ىلإ  ریشيو   ، ةياورلا هذھ  يلع  دنسم  / راثآلا بيذھت  يف  يربطلا  لقني     
مث  ، ةبعكلا قوف  يتلا  مانصألا  ریسكتل  ّملسو  هیلع  هللا  ّىلص  لوسرلا  عم  قلطنا 
منص نع  ثدحتي  رخآ  ثيدح  يفو   ، هیّمسي نأ  نود  دحاو  منص  ریسكت  نع  ثدحتي  
لزأ ملف  : ” لوقي امك  ساحن  وأ  رفص  نم  لجر  لاثمت  وھو  ةبعكلا  ىلع  ناك  شيرقل 
لوسرو  ، هنم تنكمتسا  اذإ  ىتح   ، هفلخ نمو  هيدي  نیب  نمو   ، ًالامشو ًانیمي  هجلاعأ  
رسكت امك  رسكتف   ، هتفذقف  ، هفذقا لاق : مث   ، هجلاعأ انأو   ،“ ىِھ ىِھ  : ” يل لوقي  هللا 
ىتح قبتسن  ّملسو  هیلع  هللا  ّىلص  هللا  لوسرو  انأ  تقلطناف   ، تلزن مث  ريراوقلا 

.“ سانلا نم  دحأ  اناقلي  نأ  ةیشخ  تویبلاب  انيراوت 

نیب لضافت  تناك  برعلا  نأ  حوضوب  دكؤي  ًاربخ  ةكم  رابخأ  يف  يقرزألا  دروي    
ةعبس ىنِمب  بصن  ّيَحُل  نب  ورمع  نإ  لاق :  ،“ نالف نم  ربكأ  تنأ   ” ةرابعب اھمانصأ 

، ًامن صـ اعد  ـ ملا ـى  لعو ـى  لوألا ةر  ـ مجلا ـى  لعو نير  ــ قلا ى  ــ لع   ، مانصأ
ـى؛ مظعلا ةر  ـ مجلا قو  ـ فو  ، يداو ـ لا ریف  ـى شـ لعو  ، ىط ـ سولا ةر  ـ مجلا ـى  لعو



ةاصح نيرشعو  ىدحإ  رامجلا  ىصح  نھ   ـ يلع ـم  سقو ـى  مظعلا ةر  ـ مجلا ـى  لعو
، نالف نم  ربكأ  تنأ  ىمري :  نیح  نثولل  لاقيو   ، تایصح ثالثب  اھنم  نثو  لك  ىمرُي 

هلبق . ىمرُي  يذلا  منصلا 

ىنعمب يھو  ربكأ “ هللا   ” ةرابعل مھمادختسا  لالخ  نمو  نیملسملا  نأكو     
ربكأ نم  ربكأ “ هللا   ” نإ برعلا : نم  مانصألا  ةدبعل  اولاق   ،“ ربكألا  ” نع لیضفتلا 

. لیضفتلا ىنعم  دیفي  منصلا  ىلع  نیملسملا  در  نم  ربكألاف    ، كمانصأ

هتاقبط يف  دعس “ نبا   ” نود دقو   ، برعلا اھب  تمست  يتلا  ءامسألا  نم  ربكألاو    
رشي نأ  نود  سیقلا “ دبع  نب  ربكألا   ” ىلإ هھجو  لوسرلا  نأ  هیف  ءاج  باتك  ةروص 

نودحرسأ يروشألا  كلملا  هلتق  يبرع  كلم  مسا  وربكأ “ . و” باتكلا نم  دارملا  ىلإ  
ةعبس عم  همكح  نم  ةسماخلا  ةنسلا  يف  ةیبرع  لئابق  ىلع  اھب  ماق  ةلمح  لالخ 
يذلا  “ Acbarus ربكأ “ ” سوربكا  ” كلملا مسا  درو  خيراتلا  بتك  يفو   . نيرخآ كولم  

ةنس 49 م.  ، نییثرابلل مھحافك  يف  نامورلا  دعاسو  صمح “  ” مكح

بلاط ص 236- يبأ  نب  يلع  دنسم  / يربطلل راثآلا  بيذھت  دادغب 413/15،  خيرات  )   
مالسإلا لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا   ،” لبُھ عجار ”  يقرزألا 771/2،   ،237

.(2/41 ، 594/1،209/4
 

لإ

. نادمھ نم  لإ “ دبع  ونب   ” هتدابعب ىمستو 

: ُلَّيإلاو  ، ّلجو ّزع  هللا  وھ   ، رسكلاب ُّلِإلا  حاحصلا : يف  لاق   ، ةبارقلا  ، دھعلا ّلإلاو :   
. لعولا

.“ مھنیب ةسدقملا  ةطبارلاو  دھعلا  ىلع  دكؤي  نالف  لآ   ” هنمو   

ربكو لإ  ربك   ” لثم ةبكرم : ءامسأ  دجو  نیینایحللا  دنع  ةھلآلا  توعنو  ءامسأ  نمو    
لإ مرج   و”  ،“ ليإ رذعو  لإ  رذع  و” ليإ “ حرذو  لإ  حرذ  و” ليإ “ عتمو  لإ  عتم  و”  ،“ ليإ
دعس و” ليإ “ سيإو  لإ  سيأ  و” ليإ “ معو  لإ  مع  و” ليإ “ لازغو  لإ  لازغ  و” ليإ “ مرجو 

.“ ليإ كسميو  لإ  كسمي  و” ليإ “ دعسو  لإ 

“ وليإ و  ليإ   ” هلإلاو يھ  ليإ “ و  لإ   ” مسالا يف  ةیناثلا  ةظفللاو  يلع : داوج  لوقي    
. ميدقلا نییماسلا  هلإ  وھو   ، ةميدقلا ةیماسلا  ةھلآلا  نم  وھو 

،” ّلأ رخازلا ”  بابعلا   ، نادمھ نب  ورمع  ونب  نادمھ  بسن  لصف  ينادمھلل  لیلكإلا  )  
لبق برعلا  خيرات  يف  لصفملا   ،” لآ طیحملا ”  سوماقلا   ،” للأ حاحصلا ” 

( 319-318/6 مالسإلا
 



هلإ

. ًاھلإ ينعي  مسالا   ، ةیھلإلا ءامسألا  مدقأ  دحأ  وھو   ،“ ليإ  ” بـ هلإ “  ” نويدومثلا طبر 

، ةدع عقاوم  يف  ًاعم  ادجو  تاللاو  هلإ  نأ  ىلإ  ةيوفصلا  صوصنلا  ریشت  ندنارب : لوقي 
وھو مكحيو  رمأي  وھف  ًادیس  هلإ “  ” ربتعي ةھلآلا  ءامسأ  عم  ةبكرم  ءامسأل  ًاقفوو 
رقبيو مھرامعأ  ّرصقيو   ، ًاضيأ مھلمھي  هنأ  ریغ   ، دالوألا سانلا  حنميو   ، دیعس  
دقو  ، هنم ًالضفو  ًادبعو  ًامداخو  هل  ًانباو  هلإ “ ةبھ   ” هسفن ناسنإلا  ربتعيو   ، مھنوطب
ریشي اذھو  هلإ “ لیل   ” مسا دجنو   . صاخ لكشب  هل  مھسفنأ  دارفألا  ضعب  بھو   

.“ هلإلا ىلإ  بوھوم   ” ءامسألا نمو   ، ةيرمقلا هتعیبط  ىلإ 

ما ـ قتنالاو نو  ـ علاو ـة  حارلاو ةعاج  ـ شلا ءاعد  ـ لا فـي  ـه  يلإ ـب  لطي نا  ــ كو   
ـد قو ـه.  تحارو نمؤ  ـ ملا صال  ـه خـ نأل ةد  ـ جنلل ـى  عدُي نا  ـ كو ـة.  يامحلاو حر  ـ فلاو
يأ نھد “ و” دیحو  يأ  رتبأ “  ” ناتفص هلو   . ةیعدألا ـد   حأ فـي  دو “ ـ مث ـه  لإ  ” ـي مُس

. هدبعمب طبتري  يناثلا  ءزجلاف  ليإ “ وذ  هلإ   ” ةرابعلا يف  امأ   . مھرملاب نوھدم 

اننأ ال ریغ   ، ةميدقلا ةنمزألا  يف  ًاریبك  ًاراشتنا  ترشتنا  دق  هتدابع  نوكت  نأ  نكميو    
ةیحیسملا نیتنايدلا  ىلإ  همسا  لقتنا  دقو   ... كلذ ىلع  ناھرب  يأ  كلمن 

يف حبصأ  ذإ   ، لماك لكشب  ریغت  دق  هنومضم  نكلو  هللا“،   ” ةدرفم تحت  ةیمالسإلاو  
. دحألا دیحولا  هلإلا  نیتنايدلا  نیتاھ 

دنع ٌَهلإ  ًادوبعم  هنود  نم  ذختا  ام  لكو   ، لجو زع  هللا  وھ  َُهلإلا  برعلا : ةغل  يفو    
ُّقَُحت ةدابعلا  َنأ  مھداقتعال  كلذب  اومس   ، مانَصألا ةھلآلاو :  . ةھلآ عمجلاو   ، هذختم

نا ــ ثَوألا ن  ــ م مھ  ــ تادوبعم َنوُعَْدي  ة  ــ يلھاجلا ي  ــ ف بر  ــ علا تنا  ــ كو  ، اھ ــ  ل
، كَتَِھلآو كَرََذيو  ـل : جو زع  ه  ــ للا لا  ــ ق ة؛  ــ هالإ ع  ــ مج ي  ــ هو  ، ةھ ــ لآ مان  ــ َصألاو

. هعم نوعرف  مو   ـا قـ هََدبَع مان  ـ َصأ ـي  هو

”( هلإ برعلا ”  ناسل  دومث 112،113، 100،  خيرات  )
 

لبجھ   / لبجلا هلإ 

ـه لإلا اذ  هـ فر  ـ عو ـة،  عفترملا ـي  ضارألاو لا  ـ بجلا ل  ــ هأ هد  ــ بع  ، يوف ــ ص ه  ــ لإ
: هل ـ صفم ـي فـي  لع داو  لو جـ ـ قي ـل “ بجلا ـه  لإ  ، لبجا هالإ هـ ـل،  بجھ هلإ  ” ــ ب
، ةعفترم ضارأ  وأ  لبج  ناكس  نم  اوناك  هتدبع  نأ   ـى  لع لد  تـ ةیم  ـ ست ـي  هو

اوقلخ دق  اوناك  سانأ  نم  هتدبع  هذخأ  امبر  وأ   ،“ لبجلا هلإ  بـ” مھھلإ  اوتعن  اذھلو 
. نیيوفصلا ةھلآ  نم  ًاھلإ   راصو   ، مھضرأ عافترا  نم  مھھلإ 

ناكو  ، سمشلا نع  ةيانك  وھو  لاباجاليإ  وأ  لبجألا  ىمسملا بـ” هلإلا  لباقي  وھو    
رجحلا ةدابعو   ، دوسأ رجح  بـ” هیلإ  زمر  دقو   . ةيروسلا صمح  ةنيدم  يف  دبعي 



يف دوسألا  رجحلا  نوسدقي  ةكم  لھأ  ناكو   ، نییلھاجلا دنع  ةفورعم  تناك  دوسألا  
. هیلإ نوبرقتيو  ةكم 

 ” ةغللا سیياقم   ، برعلا ناسل  مالسإلا 152/3،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )
( انمجعم يف  رجحلا  عجار   ،” رجح لبج 

 

ىلأ

. مھتاباتك يف  تركذ  يتلا  دومث  ةھلآ  نم 

مالسإلا 331/1)    لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )
 

 

يھلإ

. ةيدومثلا شوقنلا  يف  تركذ  يتلا  دومث  ةھلآ  نم 

مالسإلا 331/1)    لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )
 

تاطع مأ 

“ راطع مأ   ” ةیبونجلا ةیبرعلا  ةھلآلا  عم  مسالا  اذھ  قفاوتيو   ، ةيدومث ةھلآ 
ةغللا يف  ةدحاو  ةرمل  ًالصفنم  مسالا  دجنو   ، ةیمجنلا راطع  مأ  اھنإ   . ةیسمشلا

. ندنارب لوقي  امك    ، ةيدومثلا

دومث 116) خيرات  )
 

 

يبنأ    

ه ــ لإ م “ ــ ع  ” ه ــ لإلا م  ــ سا ع  ــ م ًا  ــ نورقم هم  ــ سا درو   ، نا ــ بتق ةھ  ــ لآ ن  ــ م
هم ــ سا دروو  ر .“ ــ مقلا و  ــ ر ه ــ كذ ه  ــ لإ  ” ه ــ لثم و  ــ هو  ، سیئر ــ لا نا  ــ بتق بع  ــ ش

. هب نینمؤملا  نع  عفادملاو   ، ظفاحلاو يما   ـ حلا ها  ـ نعمو  ،“ نمي ـي شـ بنأ ”

.“ فاصر فصر / “ ” مفصر  ” ىّمسُي دبعم  يبنأ “ ناك لـ” هنأ  ينابتق  صن  يف  دروو 



دوعي امبرو  دالیملا  لبق  سماخلا  نرقلا  نم  يناثلا  فصنلا  ىلإ  دوعي  صن  يف  رثُعو    
“ يبنأ  ” هلإلا ىلإ  نوینابتقلا  هھجو  ءاعد  ىلع   ، دالیملا لبق  عباسلا  نرقلا  ىلإ 

. ةعاجملا رش  مھیقيو   ، ةكربلاو ریخلا  مھیلإ  ثعبیل  

هلإلا ةعيرشل  ًاقفو  تّمت  ءارشو  عیب  ةیلمع  نأ  تیبل  ءارشو  عیب  دقع  يف  رھظيو    
، يبنأو معو  رتثع   ” ةھلآلل امھركش  نافرطلا  لجس  ةبسانملا  هذھب  ًانمیتو   ، يبنأ

اورمعو هوحلصأو  تیبلا  اذھ  اوممر  دقو   ،“ نارھض تاذو   ، متنص تاذو  نفلذ  وفورو  
. اھركذ قباسلا  ةھلآلا  ةكرابمو  يبنأ “  ” هلإلا ةئیشمب   ، هیشاممو هتارممو  هفقس 

مھتاجرد ىلعأ  ىلع  ابنألا “  ” مسا مدختسي  مویلا  ىلإ  ةیطبقلا  ةغللا  يفو    
. ةیتونھكلا

مالسإلا 299/6، 188/2- 202- 228-206)    لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )
 

كازنأ

. اھیف دباعملا  هل  تّدیشو   ، قارعلا بونج  يف  دبُع  امك   ، نيرحبلا لھأ  هدبع 

ىلإ هتدابع  لاقتناو   ، نيرحبلا لھأ  ةھلآ  نم  هلصأ  هلإلا  اذھ  يلع : داوج  لوقي    
مھعم هل  نيرحبلا  لھأ  لقنو   ، نيرحبلا لھأ  ةفاقثب  نییقارعلا  رثأت  ىلع  لیلد  قارعلا 
روأو نير  ـ حبلا ني  ــ ب يرا  ــ جتلا لدا  ــ بتلا نأ  ركذ  ــ يو  . ديد ــ جلا مھ  ــ نطو ىلإ  

ـد قو  ، دالي ـ ملا ـل  بق ـى 2200 - 2100  لإ لـه  ةرا  ـ شإ مد  ـ قأ دو  ـ عت قار  ـ علا فـي 
. تقولا ـك   لذ نف فـي  ـ سلا قير  ـت عـن طـ مت

“ نوملد بـ” ةميدقلا  صوصنلا  يف  تفرُع  يتلا  نيرحبلا  نأ  صوصنلا  نم  رھظيو    
تيور دقو   ، ةسدقملا نكامألا  نم  ّدعت  تناكف   ، ةصاخ ةیسدقب  عتمتت  ةريزج  تناك 
هلإلا مسا  دجوو   ، قارعلا لھأ  اھل  ّدبعت  ةھلآ  اھیف  تدبعو   ، ةینيد ریطاسأ  اھنع  

. نيرحبلا يف  اھیلع  رثع  ةباتك  يف  كازنأ “ ”

مالسإلا 562-546/1)    لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )
 

َسَنأ

يف ركذو  مع .“  ” ميدقلا يبرعلا  هلإلا  عم  همسا  درو   ، ةميدقلا برعلا  ةھلآ  نم 
. نمیلا يف  نالوخل  ناك  منص  وھو   ،“ سنایمع و” سنأ “ مع  ةیبرعلا بـ” تايورملا 



لزغلاو شاحيإلا  فالخ  ةنینأمطلا  ُسْنِإلاو  ُسُْنألاو  َُسَنألاو   ، ناسنإلا وھ  سنأو    
مھنأل  ، مالسإلا لبق  عوبسألا  مايأ  يف  سیمخلا  موي  وھ  سنؤملاو   ، ءاسنلا ثيدحو 

. سودرفلا مسا  وھو   ، ذالملا ىلإ  هیف  نولیمي  اوناك 

. أجلملاو ذالملا  وھ  سنأ  هلإلا  نوكي  كلذبو    

”( سنأ برعلا ”  ناسل   ،” سنایمع / مع عجار ”  داعملا 622/3،  داز  )  
 

باصنألا    

نومسيو  ، اھدنع نورتعيو  اھب  نوفوطي   ، برعلل تناك  ةبوصنم  ریغ  ةراجح  يھو 
. راَوَّدلا اھب  فاوطلا 

، ًاموي َرُصْعأ  نب  ِّىنَغ  ىتأو   ) لیفطلا نب  رماع  لوقي  كلذ  يفو  يبلكلا : نبا  لاق     
: لاقف هب ) َنفطي  ّنھو  ًالامج  مھتایتف  يف  ىأرف   ، مھل ٍبصني  نوفوطي  مھو 

ّاینَغ يلاوخأ  تیل  اي  الأ 
 

 

 ! راَوَد اوسمأ  املك  مھیلع 
 

 

: يبعكلا مث  يثراحلا  ٍرباج  نب  ورمع  لوقي  كلذ  يفو 

اھبرِس هنھنُت  فیطُغ ال  تفلح 
 

 

اودعري  نأ ال  باصنألاب  تفلحو 
 

: ٍدنھ نب  ورمعل  يدبعلا  بقثملا  كلذ  يف  لاقو      

راغص نجُح  مھبصُنب  ُفیطُي 
 

 

بیشت  مھبجاوح  تداك  دقف 
 

 



.  ( نایبص نجح : )

( : ةكم لوخد  هوعنمف  هثدحأ  ٍثدح  يف  شيرق  هیلع  تبضغو   ) يرازفلا كلذ  يف  لاقو 

يباصنأ ًابِقْحُم   ، يندُب قوسأ 
 

 

؟  بابرأ نم  يموق  نم  يل  لھ 
 

 

 

مھنیب :     تناك  ٍبرح  يف  ةرمض  ينب  دحأ  كلذ  يف  لاقو 

! رتِّسلاو باصنألاب  تفلحو 

نبا ةفرطبو  هب  عنص  ناك  امیف   ، ٍدنھ نب  ورمعل  يعبُّضلا  سملتملا  لوقي  كلذ  يفو 
 : دبعلا

الو  ، ءاجھلا رَذَح  ينتدرطأ 
 

 

 ! لَئت باصنألاو ال  تاللاو 
 

.( تدرط نم  سیل  تدرطأ  نم   . وجنت يأ ال  )

ًابرح ركذي  وھو   ، مالسإلا يف  يثیللا  لیفطلا  وبأ  ةلئاو  نب  رماع  لوقي  كلذ  يفو 
: اھدھش

ٍةراغ بر  نأ  نيردت  كنإف ال 
 

 

عباتتم  اھناعير  اطقلا : دروك 
 

هنأك ًادروو  يھجو  اھل  تبََصن 
 

 

عئاقنلا  هتّجرض  دق  بُصُن  اھل 
 

مانصألا 43-42) )
 



 

ایناروأ   

و ـــ بأ تدوري  ـــ ه ر  ـــــ كذ ا  ــــــ مك تال  ــــــ لا ي  ــــــ هو ة،  ــــــ يبرع ةھ  ــــــ لآ
تلك ـــ ةھ ش ـــ لآلا هذ  ـــ نأ ه رھ  ـــ ظي هف  ـــ صو ب  ـــ سحو  ، ينا ـــ نویلا خيرا  ـــ تلا
لاق “. لاتوروأ ميد  ” ـــ قلا يبر  ـــ علا ه  ـــ لإلا ع  ـــ م ًا  ـــ يوثنأو ًا  ـــ يركذ ًایئا  ـــ نث
موقیل امھنیب  ًاثلاث  ًاصخش  افقوأ   ، رخآ عم  فلح  دقع  مھدحأ  دارأ  ام  اذإ  تدوریھ :

ذ ــ خأیف   ، ًایعرش ًامكح  بستكیل   ، فلحلا دقع  يف  ةبولطملا  میسارملا  ءارجإب 
ي ــ تحار ه  ــ شد ب ــ خي نیك  ــ سلاك ةدا  ــ ة ح ــ فاح ه  ــ ًار ل ــ جح صخ  ــ شلا ك  ــ لذ
امھ ــ سبالم ن  ــ ة م ــ عطق ع  ــ طقي م  ــ . ث ىط ــ سولا عب  ــ صإلا بر  ــ نیصخ ق ــ شلا
اذھ ناكم  نوكيو   . راجحأ ةعبس  اھب  خطليو   ، نیتحارلا يّمد   فـي  امھ  ــ سمغیف

نیھلإلل ةالصو  ةیعدأ  ولتي   ، طسولا يف  رئاعشلا  هذھ  ءارجإب  موقي  يذلا  صخشلا 
هلھأ ىلإ  هفیلح  فیلحلا  داق  اھنم  اوھتنا  اذإ  ىتح  ،Urania“  ” ” ایناروأ سوسینويد و”
امھرمأ  ، ًافیلحو هل  ًاخأ  فیلحلا  حبصیف   ، هنع نالعإللو   ، كلذب مھرابخإل  هتریشعو 

. ءافولاب دحاو 

  ( انمجعم يف  لاتار  عجار  تدوریھ ص 220،  خيرات  )
 

لاتوروأ

م ــ ساب دو  ــ مث شو  ــ قن ي  ــ ف هم  ــ سا درو   ، ءامد ــ قلا بر  ــ علا ةھ  ــ لآ ن  ــ م
بر ــ علا لا : ــ قو  ،“ لاتوروأ ” ــــ ب ه  ــ خيرات ي  ــ ف تدوري  ــ ه هر  ــ كذو  ، لا ــ تار
يف مھبولسأ  نإ  نولوقيو   ، ایناروأو سو   ـ سینويد ـا  مھ ط  ــ قف نیھ  ــ لإ نود  ــ بعي
ةاكاحم وھ  غدصلا  ةقطنم  يف  رعشلا  ةقالحو   ، يرئاد لكشب  مھرعش  ةقالح 

. تاللا يھف  ایناروأ   امأو   ، لاتوروأ مھتغل  يف  وھو  سوسینويدل 

( انمجعم يف  لاتار  عجار   ،220 ، تدوریھ خيرات  )  
 

 

لاوأ

. لئاو ينبا  بلغتو  ركبل  منص 

. لايإ هنإف   ، لاوأ امأ  هلصفم : يف  يلع  داوج  لاق 

: ُلَّيِإلا ةملك  لآ )  ) ردصملا نمو   ، بلغتو ركبل  منص  لايإو  لآ :“  ” حرش يدابآ  زوریفلا  لاق 
حرش يفو   . نبللا ءاعو  وأ   ، ُِرثاخلا َُنبَّللاو   ، ِمِحَّرلا يف  ُءاملا  ٍبَّلُخك :  ، ُلَُّيألاو  ، لعولا

: َلَءاَوو ََلأَوو   ، َُلأْوَو وأ  ٌلأْوأ  ُهُلصأ   ، ِرِخآلا ُّدِض  ُلَّوألا  سورعلا : جات  بحاص  لوقي  لأو “ ”



. ةاجَّنلا ََبَلط 

” حرش طیحملا  سوماقلا  لصفملا 282/6،  سورعلا 107،  جات  نع  مانصألا  ةلمكت  )  
”( لأو و ”  لآ ”

 

 

ماوأ

. ًاضيأ مھيدل  ریھش  دبعم  مسا  وھو   ، بونجلا برع  هدبع  منص 

بیكرت يف  ماوأ “  ” لخديو ناخد .“  ” وأ شطع “  ” مسالا اذھ  ينعي  ندنارب : لوقي 
لھ ندنارب : يدنلوھلا  قرشتسملا  دومث  خيرات  بحاص  لأسي   . بونجلا يف  ءامسألا 
ةغللاب فورعم  لدابتلا  اذھ  لثمف  ؟  هدبعم مساو  هلإلا  اذھ  مسا  نیب  لدابت  ةمث  

؟ ةيدومثلا

اوناكو ماوأ .“ “ ” موأ  ” دبعم نویئبسلا  هامسأ   ، ميدق دبعم  ماوأ  يلع : داوج  لوقي      
وھ دبعملا  اذھ  بر  مسا  نأ  ىلع  مّدقت  تناك  يتلا   ، روذنلاو ايادھلاب  هیلإ  نوبرقتي 

.“ موأ لعب  ” 

،“ هقملا  ” وھو ربكألا  أبس  هلإل  ًاصصخم  ناك  ماوأ “ دبعم   ” نإف يلع  داوج  بسحبو    
عقيو  ،“ سیقلب مرحم   ” بـ مویلا  هدبعم  ىّمسُيو  رمقلا  وھو   . ميدقلا ةلیبقلا  هلإ 

م ــ ظعم ع  ــ قتو  . ةثيد ــ حلا برأ “ ــ م  ” ة ــ يرق ن  ــ ًا م ــ بيرقت نیلي  ــ ةفا م ــ سم ىلع  
را ـ جحأ سا  ـ نلا قر  سـ ـد  قو  . لا ـ مرلا ـت  حت ـه  تینبأو هرد  ــ جو د  ــ بعملا ةحا  ــ س
راز امل  هنإ  يلع  فیضي   ، ءانبلا يف  اھلامعتسال  ـد،   بعملا راد  جـ يلا  ـ عأو فوق  ـ سلا

يلاعأو  ، دبعملا فقس  ىأر  ةنس 1888م،  هفصوو  دبعملا  رسالك “  ” قرشتسملا
ةقرس ببسب   ، ًائیش ناردجلا  يلاعأو  فقسلا   راثآ  نم  دجن  الف  مویلا  امأ   ، هروس

. راجحألا

مالسإلا 45-44/8) لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  دومث 116،  خيرات  )  
 

 

ليإ

.“ رتثع  ” هلإلا مساب  ًانورقم  درو  امك  ًالقتسم  همسا  ركذو   ، نییبونجلا برعلا  ةھلآ  نم 

وھف ُليإ  هیف  ناك  مسا  ُّلك  ةغللا : لھأ  نم  ٌموق  لاق   ، قاقتشالا يف  ديرد  نبا  نعو    
. هِوحنو َلِیبْحَرُش  لثم   ، ّلجو ّزع  ىلإ هللا  ٌبوسنم 

ءاملعلا نیب  قافتا  هبش  كانھ  ندنارب : يدنلوھلا  قرشتسملا  لوقي  دومث  خيرات  يفو 



ربعت امكو   . ةبكرملا ءامسألا  يف  هدورو  مغر   ، ًانیعم ًاھلإ  هب  دصقي  ال  ليإ “ و” لإ “  ” نأ
تناك ليإ “  ” ةملك نإف   ، همسا ركذ  نود  ةلالجلا  مسا  نع  مویلا  اندنع  هلإ “  ” ةظفل  
ءاملعلا فرعي   الو   ،“ لعب و” هلإ “ و” بر “  ” ىنعمب نیمدقألا  نییماسلا  ةیقب  دنع  كلذك 
ىنعمب ةداع  اھنورّسفي  مھنكلو   ، قیقد يملع  هجو  ىلع  ليأ “ و” لأ “  ” ةظفل ىنعم 

. ةھلآلا توعن  نم  تعن  لأ “  ” نأ ينعي  اذھو   ،“ مكاحلا و” ريدقلا “ ”

لصألا يف  ربعيو  يعامج  مسا  ليإ “  ” نأ  ، ندنارب لقني  يكراتس  قرشتسملا  نعو 
،“ لوأ  ” وھو ليإ “  ” ةملك هنم  تقتشا  يذلا  رذجلا  رھظم  نم  ودبيو   ، ةلیبقلا ةركف  نع 
ةيوق ةرجشو  ًاسیت  ينعت  يتلا  ليأ  ةملكف   . ةردقلاو ةوقلا  نع  ربعي  ليأ “  ” نأ
اذھ ىلإ  ًاضيأ  ریشت  ةلیبق  يأ  لآ “  ” ةملكو  ، ةردقلاو ةوقلا  ىلع  ّلدت   ، ًادومعو

. ىنعملا

اھا ــ نركذو قب  ــ س ي  ــ تلا نیینا  ــ يحللا د  ــ نع ةھ  ــ لآلا تو  ــ عنو ءام  ــ سأ ن  ــ مو
ـر بك : ” ـة يلاتلا ـة  بكرملا ءام  ـ سألا تد  ـ جو لأ “  ” ـه لإلا ن  ــ ع انثيد  ــ ح د  ــ نع
مع و” ليإ “ لازغ  و” ليإ “ مرج  و” ليإ “ رذع  ـل“  و” يإ حرذ  و” ـل “ يإ ـع  تم و” ـل“،  يإ

.“ ليإ كسمي  و” ليإ “ دعس  و” ليإ “ سيإ  و” ليإ “

مھو  ، ةيدیحوتلا تانايدلا  يف  ةكئالملا  ءامظع  ءامسأ  يف  ًاحضاو  همسا  زربي  ليإو 
ىلع لیئاكیمو   ، حايرلاو دونجلا  ةمھم  تلكوأ  هلو  ليربج  يريونلا : لوقي  ام  ىلع 

ا ــ م مھ  ــ غلبي لیفار  ــ سإو  ، حاورألا ض  ــ بق ى  ــ لع ل  ــ يئارزعو  ، تا ــ بنلاو رطَقلا 
ءام ـ سأ مـن  ـل  صو ا  ــ ممو ة.  ــ لزنم ىلا  ــ عت ه  ــ لل مھ  ــ برقأ و  ــ هو ه  ــ ب نور  ــ مؤي

.“ ليارذع وأ  ” لارذ “ عـ  ” ـم سا نا  دو كـ ـ مث مو  قـ

ةھلآلا نم  وھو  وليإو “ ليإ   ” هلإلاو يھ  ليإو “ لإ   ” مسالا يف  ةیناثلا  ةظفللاو 
. يلع داوج  بسح   ، ةميدقلا ةیماسلا 

 

. لعولا وھ  برعلا  ةغل  يف  ليإلاو :

يفف لئاو “  ” ریھشلا يبرعلا  مسالاو  ليإ  مسا  نیب  ةقالع  كانھ  نأ  حجرألاو 
اھمسا ةلیبق  ةيوفصلا  تاباتكلا  يف  دروو  لئو “ “ ” لعو  ” ظفلت ةینیتاللا  تاباتكلا 

. هل ــ صفم ي  ــ ف ي  ــ لع داو  ــ ج ري  ــ شي ا  ــ مك ل “ ــ ئاو  ” وأ ل “ ــ يو وأ  ” لعو “ ”
ـا ملثم ًاما  ـ مت ـل“،  يإ و   ” ـه لإلل ةثاغت  ـ سا ءاد  نـ  ” هـو ـل “ ئاو  ” م ــ سا نأ  حجر  ــ نو
، بجعتلا وأ  بارغتسالا  دنع  هیليأ “ موي  ” ـ لا ـى  لإ يرو  ـ سلا لحا  ـ سلا ـل  هأ لو  ـ قي

.“ يھلإ اي   ” ينعت يھو 

نم ناك  هنأ  رھظيو  ةیليإ .“ “ ” ءایليإ  ” همسا نداس  ىلع  دومث  صوصن  يف  رثع  دقو    
يتلا مانصألا  عم  همسا  دري  ملف   ، ةركاذلا نم  هرثأ  ىفع  مث   ، ةقیتعلا ةیبرعلا  ةھلآلا 

. مالسإلا لیبق  نویلھاجلا  اھدبعي  ناك   



مالسإلا 322-304/6 لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  ديرد 301/2،  نبا  قاقتشالا  )  
دومث 96، خيرات  بدألا 30/1،  نونف  يف  برألا  ةياھن   ،148/3  ،332-331/1  ،319-

”( يليإ نع ”  انثيدح  عجار   ،” لإ برعلا ”  ناسل  
 

 

فاليإ

يف اورھتشا  نم  نأ  انداقتعاو   ، راجتلاو لفاوقلا  هلإو  سدقملا  دھعلاو  قاثیملا  وھ 
مشاھ فانم : دبع  ونب  ةعبرألا  ةوخألا  مھو  فاليإلا “ باحصأ  بـ” ةیبرعلا  تايورملا 

وأ قاثیملا  ةيامح   ” مھیلإ ةلكوملا  ةندسلا   ” اوناك  ، لفونو بلطملاو  سمش  دبعو  
لفاوقلا زیھجتو  ةئیھت  ىلع  نوفرشي  نيذلا  مھ  ةعبرألا  ءالؤھو  سدقملا .“ دھعلا 

.“ فاليإلا  ” ةياعرب اھتيامح  نیمأتو  ءاتشلاو  فیصلا  يتلحر   يف 

ةنايدلا هیلع  تماق  يذلا  لیئارسإ  ينبو  برلا  نیب  دھعلاو  قاثیملاب  انركذي  اذھو    
. دھعلا توبات  يف  هظفحب  ىسوم  يبنلا  ماقو   ، ةيدوھیلا

هلإ هنأب  فاليإ “ “ ” فليأ “ ” فاليإ وبأ   ” هلإلا فرع  لصفملا : يف  يلع  داوج  لاق    
مھتھلآ ىلإ  نومدقي  لفاوقلا  باحصأ  ناكو   . كلذك لفاوقلا  بابرأو  راجتلاو  لفاوقلا 

يف ّرمتست  يك  اھیلإ  ًاّبرقتو   ، مھرذنب ًاِرب   ، مھتلحر ءاھتنا  دعب  نیبارقلاو  روذنلا  
. مھل اھتيامح 

ـو بأ “ ” ـف لأ بأ   ” ـه لإلا ـل : صفملا بحا  ــ ص لو  ــ قي ر  ــ خآ ع  ــ ضوم ي  ــ فو   
عـن زمر  ـد  قو  . رو ـ بقلا ـة  يامح اھ  ـ بجاو نا  كـ ـي  تلا ةھ  ـ لآلا مـن  فال “ ـ يإ

. هیمحیل ربقلا  بناج  ـد   نع ـع  ضوي ـد  سأ ةرو  ـ صب فال “ ـ يإ ـي  بأ ”

ْنَم ُلَّوأو   ، ِةَرافخلاب ِةَزاجِإلا  ُهْبِشو   ، ُدْھَعلا ِليزْنَّتلا : يف  ُفاليِإلا  روظنم : نبا  لاق    
يف َنینِمآ   ، ِمَرَحلا َناَّكُس  اوناك  مُھَّنأ  ُهُليوَأتو :  ، ِماشلا ِِكلَم  نِم  ٌمِشاھ  اھَذَخأ 
مَُھل َضَرَع  اذإف   ، مِِھلْوَح نم  َنوُفَّطَخَتُي  ُسانلاو   ، ًافْیَصو ًءاتِش  مِِھتالُّقََنتو  مِھِزایتْما  
َراِوجلا نوُِفّلَؤُي  اوناكو  لاق :   ، ٌدَحأ ْمَُھل  ُضَّرَعََتي  الَف  هللا،  ِمَرَح  ُلْھأ  ُنَْحن  اولاق :  ، ٌضِراع

ا ـّ َمأف  ، َنيرِیجُم ـ لا َنْوَّمَسُي  اوناكو  مِھَِریِمب  ًاشيرق  نورِیجُي   ، ًاضعب هَضعب  نوُِعبْتُي 
ىرِْسك نم  ًالْبَح  ٌلَفَْون  ذَخأو    ،“ ماشلا  ” مورلا كلم  نم  ًالْبَح  ذَخأ  هنإف  مشاھ 

ًالبح بلطملا  ذَخأو   ،“ ةشبحلا  ” يشاجنلا نم  ًالبح  سمش  دبع  ذَخأو   ،“ سراف ”
ًاناََمأ ِهِرَفَس  َِةیِحان  ِِكلَم  ْنم   ًالْبَح  َذَخأ  مھنم  ٍخأ  ُّلُك  َناكو   ،“ نمیلا  ” ریْمِح كولم  نم 
ُضَّرَعَتُي الَف   ، ِةَوْخِإلا ءالؤھ  ِلابِِحب  ِراصمألا  هذھ  ىلإ  َنوُفلَتَْخي  ٍشْيرُق  ُراَّجُت  ناكو   . َُهل
مھدوھعل برعلا  مارتحاو   . نوُزِّھَجُيو َنوُِئّیَھُي  َيأ  نوُِفلْؤُي  نم  ُفاليإلاو :  . مَُھل

خيراتلا وبأ  تدوریھ  نأ  ةجردل  ممألا  نیب  هتیص  عاذ  سيدقتلا  ةجردل  مھقیثاومو 
ال  ، ةديدش ةظفاحم   قیثاوملاو  دوھعلا  ىلع  نوظفاحي   ” برعلا نإ  لاق  ينانویلا 



نوكت داكت  ىتح   ، مھدنع ةصاخ  ةسادق  اھلو   ، ممألا نم  دحأ  كلذ  يف  مھكراشي 
.“ ةسدقملا ةینيدلا  رومألا  نم 

سوماقلا تدوریھ 220،  خيرات   ،379/4  ،318/6 يلع 321/7،  داوجل  لصفملا  )  
( ةریسلا بتك  يفو  فلأ ” برعلا ”  ناسل   ،” فلألا طیحملا ” 

 

 

ایليإ     / يليإ

افع مث   ، ةقیتعلا ةیبرعلا  ةھلآلا  نم  ناكو   ،“ يھلإ  ” ينعت ةیمارآلا  ةغللا  يف  يليإ 
ىلع دومث  صوصن  يف  رثع  دقو   . هلصفم يف  يلع  داوج  دقتعي  امك   ، ةركاذلا نم  هرثأ 

.“ ةیليإ “ ” ءایليإ  ” همسا نداس 

“ يليإ  ” مسا قطن  مالسلا  هیلع  حیسملا  دیسلا  نأ  سدقملا  لیجنإلا  يف  ءاجو 
، ِيلِيإ : ” ةیمارآلاب ًالئاق  بیلصلا  ىلع  وھو  ءامسلل  هرظن  ًاھجوم  خرص  ذإ  هتوم  لیبق 

؟ ِينَتْكََرت اَذاَِمل   ، يِھِلإ  ، يِھِلإ َْيأ : ؟“،  ِينَتَْقبَش اَِمل    ، ِيلِيإ

ىتم 27 : 46)       لیجنإ  مالسإلا 331/1،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )

  



ءابلا فرح 
 

رَجَاب   

ناك منص  وھو   ، ديرد نبا  بسح  میجلا ،  رسكب  رِجاب  اولاق  امبرو   ، میجلا حتفب  رجاب 
ةياھن يفو  هنودبعي .  اوناك   . ةعاضقو يط  نم  مھرواج  نمو   ، ةیلھاجلا يف  دزألل 
يذلا وھ  نزامو  لاق :  ، ةبوضغلا نب  نزام  وھو   ، يئاطلا نزام  هنداس  ناك  برألا :  

. نامُع ضرأ  ّملسو  هیلع  ّىلص هللا  لوسر هللا  هعطقأ 

، رجاب هل  لاقُي  ةیلھاجلا  يف  منص  مھل  ناك  نزام : ثيدح  يفو  روظنم : نبا  لاق    
. دَزألا يف  ناكو   ، ةلمھملا ءاحلاب  ىوريو   ، حتفتو همیج  رسكُت 

مالسإ ةصق  قایس  ىلع  اوظفاح  مھنأ  مغر  منصلا  مسا  يف  ةاورلا  فلتخا  دقو    
عجار  ) ، رداب هامس  نم  مھنمو  رحاب  منصلا  ىّمس  نم  مھنمف   ، اھلیصافتب نزام 

.( ردابو رحاب  نع  انثيدح  

نم ًاریثك  ماعلا  اھراطإ  يف  هبشت  يھو   ، منصلا اذھب  تطبترا  ةروطسأ  كانھو    
ءيجمب رشبت  مانصألا  نم  تجرخ  فتاوھ  نع  ثدحتت  يتلا  ةیمالسإلا  ریطاسألا 

لئالد يف  يقھیبلا  نع  يريونلا  لوقي   ، ّملسو هیلع  هللا  ّىلص  دمحم  لوسرلا  
مانصألا ندسي  ناكو   ، ليامس ىعدت  ةيرقب  نامع  ضرأب  يئاطلا  نزام  ناك  ةوبنلا :

يھو  ، ةریتع هدنع  موي  تاذ  ترتعف  نزام : لاق   ، رجاب هل  لاقي  منص  هل   ناكو   ، هلھأل
اذھ  ، لھجُي ام ال  عمست   ، لبقأ َّيلإ  لبقأ  : ” لوقي منصلا  نم  ًاتوص  انعمسف   ، ةحیبذلا

اھدوقو  ، لعشُت ران  ِّرَح  نع   ، لدعُت يك  هب  نمآف   ، لزنُم ٍّقحب  ءاج    ، لسرم يبن 
.“ لدنجلاب

مايأ ةرشع  دعب  ترتع  مث   ، يب دارُي  ریخل  هنإو   ، بجعل اذھ  نإ  هللاو  تلقف  نزام : لاق    
، رَسُت عمسا   نزام  اي  : ” لوقي وھو   ، لوألا نم  نیبأ  رخآ  ًاتوص  تعمسف   ، ىرخأ ةریتع 
، رجح نم  ًاتیحن  عدف   ، َربُكلا هللا  نيدب   ، رضُم نم  يبن  ثعب   ، رش ََنَطبو   ، ریخ رھظ 
، يب دارُي   ریَخل  هنإ   ، بَجعل هللاو  اذھ  نإ  تلقف : نزام : لاق  رَقَس .“ ٍّرَح  نم  ملست 
، دمحأ هل  لاقي  لجر  رھظ  لاق : ؟  كءارو ربخلا  ام  انلق : زاجحلا  لھأ  نم  لجر  انیلإ  مدقو 

تبكرو  ، ًاذاذُج هترسكف   منصلا  ىلإ  ترسف   ،، تعمس ام  ُأبن  هللاو  اذھ  تلقف : لاق :
مالسإلا يل  حرشف   ، ّملسو هیلع  ّىلص هللا  لوسر هللا  تیتأ  ىتح   ، تلحرو يتلحار 

: لوقأ تأشنأو   ، تملسأف

انل ناكو  ًاذاذجأ  رِجِاب  تر  ـ َّسك
 

 

لالضَتب  ًالُض  هب  فیطُن  ًاَّبر 



يتیطم تبخ  لوسر هللا  كیلإ 
 

جرَعلا  ىلإ  نامع  نم  يفایفلا  بوجت 
  

ىصحلا ئطو  نم  ریخ  اي  يل  عفشتل 
 

جلُفلاب  عجرأو  يبر  يل  رفغیف 
 

مھنيد يف هللا  تفلاخ  ـر  شعم ىلإ 
 

يجرَش  مھُجرَش  الو  ييأر  مھيأر  الف 
 

اعلوم رمخلاو  رھُعلاب  ًاءرما  تنكو 
 

جھنلاب  مسجلا  نذآ  ىتح  يبابش 
 

ةیشخو ًافوخ  رمخلاب  ينلّدبف 
 

يجرف  يل  ّنصَحو  ًاناصحإ  رھُعلابو 
 

يتینو داھجلا  يف  يمھ  تحبصأف 
 

يجح  ام  يموص و  ام  هللف 
 

 
انتلالض نم  انادھ  يمشاھلاب 

 
 

لاب  ىلع  ّينم  هنيد  نكي  ملو 
 

اھتوخإو ًارمع  اِغّلب  ًابكار  اي 
 

 

ِلاق  رِدَاب  يبر  لاق  نمل  ينأ 
 

 

نم كوُلَھلابو   ، رمخلا برشبو   ، برطلاب علوم  ينإ  هللا  لوسر  اي  تلقف : نزام : لاق 
سیلو  ، لاجرلاو يرارذلا  نازھأو   ، لاومألاب نبھذف   ، نونِّسلا انیلع  تَّحلأو   ، ءاسنلا
لاقف  . ًادلو يل  بھيو   ، ایحلاب ينیتأيو  دجأ  ام  ينع  بھذي  نأ  هللا  عداف   ، دلو يل 

، و لالحلا مارحلابو   ، نآرقلا ةءارق  برطلاب  هلدبأ  مھللا  :” ملس هیلع و  ىلص هللا  يبنلا 
.“ ًادلو هل  بھو   ، ایحلاب هتئاو   ، جرَفلا ةفع  رھعلابو   ، هیف مثإ  ًاَّير ال  رمخلاب 

رط ــ ش ت  ــ ملعتو د،  ــ جأ ت  ــ نك ا  ــ م ي  ــ نع ه  ــ للا بھذأ  ــ ف نزا :  ــ م لا  ــ   ق
ب ــ هوو  ، رئار ــ ع ح ــ برأ ت  ــ جوزتو  ، نا ــ مُع تب  ــ صخأو ًا،  ــ ججح ت  ــ ججحو  ، نآر ــ قلا

: لوقأ تدشنأو    ، نزا نا بـن مـ ـ يح ه لـي  ــ للا

   
 

 

 



، يناجھف مھرعاش  اورمأو   ، ينومتشو ينوّبنأ  يموق  ىلإ  تعجر  املف  نزام : لاق 
تنكو  ، اومدن موقلا  نإ  مث  لاق :  ، مھتكرتف  ، يسفن وجھأ  امنإف  مھتوجھ  نإ  تلقف :

: اولاقف ةمیظع  ةلفزأ  مھنم  ينءاجف   ، هب عنصن  نأ  ىسع  ام  اولاقف :  ، مھرومأب ّمیقلا   
انعم عجرا   ، كوكرات نحنف  تیبأ  اذإف   ، هنع كانیھنف  ًارمأ  كیلع  انْبِع   ، ّمع نب  اي 

. مھلك دعب  اوملسأف   ، مھعم تعجرف   

ةخسنلا رخآ  يف  ليذ  يف  هدجو  منصلا  اذھ  نإ  باتكلا  ققحم  لوقي  مانصألا 63،  )   
 ” عجار  ،” رجب حرش ”  برعلا  ناسل  ب ج ر ,” سورعلا ”  جات   ، عبطلا يف  اھدمتعا  يتلا 

بدألا نونف  يف  برألا  ةياھن  راطعملا 326،  ضورلا   ، انمجعم يف  رداب ” و ”  رحاب ”
يريونلل 119-118/16) .

 

رَحاب

رحاب مساب  ةیبرع  تايورم  يف  يتأيو   ، میجلاب ىوريو   ، دزألل ًامنص  ناك   ، ءاحلا حتفب 
. ًاقباس انركذ  امك  رجاب  مساب  ىرخأ  يفو 

كلذب يّمُس   ، ربلا فالخ  وھو   ، ًابذع وأ  ناك  ًاحلم   ، ریثكلا ءاملا  رحبلا : نم  رحابو    
لك اوّمسو  ةریحبلا  هنمو :  ، ًاعساو ًاقش  هنذأ  تققش  ریعبلا : ترحب   ، هعاستاو هقمعل 

: رحابلاو  ، ةریَحب بھارلا  مسا  هنمو   ، هملع يف  عسوتم  لجرلاف   ، ءيش يف  عسوتم 
يفو  . ئناق رمحأ  لاقي : يبارعألا : نبا  لاقو   ، ِمِحَّرلا ُمَد  وھو   ، ةرمحلا صلاخلا  مدلا 

مد ریثألا  نبا  لاق   ، فوجلا مد  نم  ةرمحلا  صلاخ   ، ينارحبو رحاب  مدو  مكحملا :  
نبا لئسو   ، محرلا رعق  مسا  وھو  رحبلا  ىلإ  بسن  دق  هنأك   ، ةرمحلا ديدش  ينارحب :
اِذإف  ، ةالص لكل  ُأضوتتو  يلصت  لاقف :  ، مدلا اھب  ّرمتسيو  ضاحتست  َةأرملا  نع  سابع 

. ةالصلا نع  ْتَدَعَق  َّينارَْحبلا  َمَّدلا  َِتأر 

 ” عجار ر،  ح  ب  سورعلا  جات   ،” رحبلا طیحملا ”  سوماقلا  رحب ” برعلا ”  ناسل  )   
. انمجعم ) يف  رداب ” و ”  رجاب ”

رِدَاب

نزام هنداس  ناكو   ، نامعب ةيرق  لاَّمسب  ناك  سانلا : دیس  نبا  لاق   ، دزألل منص  وھو 
. يئاطلا رشب  نب  بارغ  نب  ةبوُضَغلا  نب 

. ّدیَّسلا وھو   ، رمقلا ءامسأ  نم  رِدَابو     

يف درت  رجاب  منصلا  نع  انثيدح  لالخ  يريونلا  نع  اھانلقن  يتلا  اھتاذ  ةروطسألاو    
.“ رحاب  ” ىرخأ تايورم  يفو   ، رداب منصلا  مسا  ركذي  نكلو  دیس  نبال  رثألا  نویع 

. خاّسنلا ءاطخأ  نم  وھ  هلك  طغللا  كلذ  ببس  ناك  امبرو    



، ءایشألا ءامسأ  مجعم  يریمحلا 326،  دمحمل  راطعملا  ضورلا  رثألا 154/1،  نویع  )
ثيدحلا بيرغ   ،” ردب طیحملا ”  سوماقلا  ص 38،  يقشمدلا  ىفطصم  نب  دمحأل 

( انمجعم يف  رحاب  و ”  رجاب ” عجار ”   ، ىرقلا مأ  ةعماج  ةعبط  يباطخلل 477/1   

ةَّجبلا

ةَّجَّسلا نم  مكحارأ  هللا  نإ  : ” ثيدحلا ریسفت  يف  لیقو  هللا،  نود  دبعُي  ناك  منص 
نأل ّجبلا  نم  يھو   ، ةمزألا يف  هلكأت  برعلا  تناك  يذلا  دیصفلا   ، ةَّجبلا نأ  ةَّجبلاو “
يف اھب  نوُغََّلبََتي  ةیلھاجلا  لَھأ  ناك  روظنم : نبا  لاق   ، قرِعلا قشي  دصافلا   

. تاعاجملا

، رخآ طخب  ةرطلا  لفسأ  يف   ، منصلا ذھ  درو  مانصألا : ققحم  يكز  دمحأ  لاق  )  
باتكل هعضو  يذلا  قحلملا  يف  هركذ  مث   ، مانصألا باتك  ىلع  ةفاضم  اھنأ  رھظيو 
ةياھنو ججس ” حرش ”  ناسللا  يفو  َّجس ” حرش ”  سورعلا  جات  مانصألا  ص 107، 

( ریثألا نبا 

  

قرب   

نأ مھتیعدأ  يف  نويدومثلا  هنم  بلطو  ةقعاصلا .“  ” مسالا اذھ  ينعي  دومث  ةھلآ  نم 
. ًامیحر ودعلا  لعجي 

قرب : ” ملعلا يمسا  يف  ًاديدحتو   ، ةيدومثلا ةبكرملا  ءامسألا  يف  همسا  ركذو    
ةنايدلا يف  نیسمش  لعب  ةقعاصلا  هلإ  عم  هلإلا  اذھ  قباطتيو  قرب .“ وذ  و” ليإ “

. ةيرمدتلا

. ندنارب لوقي  امك   ، يمجن هلإ  وھو 

دومث 117) خيرات  )  

ّسُب  

نب ملاظ  َّجح  لاق : هَّنأ  سابع  نبا  نع  يورو   . نافطغ ونب  هدُبعت  تناك  يذلا  تیبلا  وھ 
ًاشيرق ىأرف   ، نایبذ نب  دعس  نب  فوع  نب  ةَّرُم  نب  كلام  نب  ةعیبر  نب  دعسأ 

تي ـ بلا ـح  سمف  ، ةور ـ ملاو اف  ـ صلا ني  بـ نوَع  ــ سيو تي  ــ بلا لو  ــ ح نوفو  ــ طي  
ثـم  ، ةور ـ ملا مـن  ًار  ـ جحو اف  ـ صلا مـن  ًار  ـ جح ـذ  خأ ثـم  ـه،  لوطو ـه  ضرع ـه  لجرب

افصلاو هلوح  نوفوطي  تیب  شيرقل  ؛  نافطغ رشعم  يـا   لا : ـ قف ـه،  موق ـى  لإ ـع  جر
اذھ لاقف :  ، نيرجحلا عضوو   ، تیبلا ردق  ىلع  ًاتیب  ىنبف   . ءيش مكل  سیلو   ، ةورملاو
افصلا نعو  جحلا  نع  كلذب  اوأزتجاف   ، ًاسُب تیبلا  ىّمسو    ، ةورملا اذھو  افصلا 

. هءانب مدھو  ًاملاظ  لتقف   ، يبلكلا بانج  نب  ریھز  راغأف   . ةورملاو



سورعلا جات  نع  مانصألا  ةلمكت   ،” سسب حرش ”  برعلا  ناسل   ، رخازلا بابعلا  )  
( انمجعم يف  ىَّزُعلا ” عجار ”   ،107

رشب

يأ  ،“ رشب ومھلا  يلاتلاك “: ميدق  صن  يف  همسا  درو   ، نمیلا يف  يتومرضح  هلإ 
.“ رشب  ” مھھلإ

مالسإلا 482/2)   لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )

ندعب    تاذ  / ندعب

ىمست تناك   ، دنسملا صوصن  يف  اھركذ  درو   ، ميدقلا نمیلا  ةھلآ  نم  ىثنأ  ةھلآ 
ةنودم ةباتك  يف  ءاجو   ، تاوعدلا اھل  مدقت  تناكو  دعبلا .“ تاذ   ” ندعب تاذ  / ندعب

ينادمھلا اھركذ  يتلاو  ةنیمیلا  سمر  ةریشع   ” نأ ًادج  نیمث  ءانإ  فارطأ  ىلع  
. سمشلا يأ  نادعب “ تاذ   ” ةھلآلا ىلإ  ًارذن  تمدق  نیسمر “ مسا 

دعب الإ  شوقنلا  يف  اھمسا  رھظي  مل  سمش  دوبعملا   ” نإف نیثحابلا  ضعب  يأربو    
ّركذت اھنإف  شوقنلا  يف  درت  امنیح  يھف  كلذ  لبق  امأ   ، دالیملا لبق  لوألا  نرقلا 

.“ خلإ  .. نادعب تاذ   ، میمح تاذ  اھباقلأب  ”

همدق لاثمت  ىلع  نامیغ “  ” لایقأ نم  لِیق  هنود  صن  يف  ةھلآلا  هذھ  مسا  درو  دقو    
يذ رتثع  ةھلآلا  قحبو  هقملا  قحب   ” همدق هنأ  صنلا  يف  ءاجو  هقملا “  ” هلإلا ىلإ 

، میمح تاذو   ، نآرب وثيو   ، تكسم هقملابو   ، ملعب وثو   ، سبوھو  ، مبطح رحبو    ، نبذ
ةمدقتلا امأ  عنت .“ ينصح  لعب  ممحمق  مرجح  مھعیفشو  مھیماحبو   ، ندعب تاذو 
كلملا لایقأو  شیج  ىلعو  هیلع  هقملا “  ” هلإلا ماعنإ  ىلع  ًاركشو  ًادمح  تناك  دقف   

، ةریثك ًارامثأو  ةرفاو  ًةلغو  ًابیط  ًالصاح  هاطعأو  هیلع  َّنَم  هنأل   ،“ معنھب رتو  ليإ  برك  ”
. لبقتسملا يف  هموق  ىلعو  هیلع  َّنَمي  نأ  ًاضيأ  اھیف  هنم  بلطو   

نامير لبج  برق  نمیلا  فیلاخم  نم  لیمج  فالخم  نادعب  نأ  ينادمھلا  ركذيو    
. اھقرش نم  ّبإ  ةنيدم  ىلع  لطملا 

برعلا ةريزج  ةفص  مالسإلا 333/3، 414-339/2،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
رمدت ص 26)   نم  هباحصأ  يبونج  يبرع  شقن  نمیلا : فوج  ىلإ  رمدت  نم   ،141

 

 

نرب    تذ  / نرب   



. دنسملا صوصن  يف  تدجو  يتلا  ةھلآلا  نم  وھو 

ةھلآلا نع  ثيدحلا  دنع  هالعأ  اھانركذ  يتلا  ةمدقتلا  صن  يف  اھمسا  درو  دقو    
.“ ندعب تاذ  ”

يف عقت   ، برعلا ةريزج  ةفص  يف  ينادمھلا  اھركذ  نمیلا  يف  ةرماع  ةدلب  ناربو    
. نادمھ دلب  نم  جبنملا  يداو 

برعلا 162، 217) ةريزج  ةفص  مالسإلا 333/6،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  

غب

اھم ـ سا داد “ ـ غب  ” تذ ـ خأ ـه  نمو  ، ةي ـ سرافلا فـي  نات  ـ سبلا ـو  هو  ، من ــ ص غا  ــ بلا
كلذ ـ بو ًا،  ـ ضيأ من  صـ ـم  سا وأ  ـل  جر ـم  سا دادو   ، تا ـ ياورلا ـض  عب لو  ـ قت ـا  مك

و غب   ” امھ نيدحتم  نیمنصل  مسا  وھ  وأ  منصلا “ ناتسب  ـم  ” سالا ـى  نعم نو  ـ كي
.“ داد

امأو  ، اھمرحو مانصألا  ىَمِحب  منصلا “ ناتسب   ” مسالل لوألا  ىنعملا  انركذي    
.“ ةلئانو فاسإ   ” لثم ةدحتملا  بُحلا  مانصأب  انركذیف  يناثلا  ىنعملا 

ـك لم ـى  لإ قر  ـ شملا مـن  ـّي  صخ هاد  ـ هأ من  ـ صلل م  ــ سا غ “ ــ ب  ” نإ ل  ــ يقو   
نا ـ كو  ، نات ـ سب ىر  ـ سك ـه  عطقأف  ، توقا يـ ـر  كذ مـا  فـي   ، ىر ـ سك سر  ـ فلا
، يناطعأ منصلا  يأ  يداد “ غب  : ” لاقف   ، هد ـ لبب مان  ـ صألا دا  ـ بع مـن  ـّي  صخلا

. ىطعأ دادو “  ” ناتسبلا وھ  غب “ : ” لیقو

نادلبلا 456/1 ) مجعم  )

ءاغب

. سورعلا جات  يف  يدیبزلا  هركذ  يف  ّدرفت  داع  موقل  منص 

ىلع انلدي  ءاغبو “ ءادصو  دومص   ” نم فلأتي  سدقم  ثولاث  نم  ءزج  وھ  منصلا  اذھو 
: مالسلا هیلع  دوھب  نمآ  نمم  ناكو  دعس  نب  ديزي  هلاق  رعش  كلذ 

اوسمأف مھلوسر  داع  تصع 
 

 

 
ءامسلا مّھلبت  ام  ًاشاطع 

 

دومص هل  لاقي  منص  مھل 
 



 

 
ءاغبلاو ءادص  هلباقي 

 

يھلإ وھ  دوھ  هلإ  نإو 
 

 

 
ءاجرلاو لكوتلا  ىلع هللا 

 
 

فورعملاو “. ءاغب  ” سیلو ءابھ “  ” منصلا مسا  هیف  درويو  رعشلا  اذھ  ركذي  يربطلا  نكل 
اذھ ةسرامم   ىلع  ةلثمألا  زربأ  نمو   ، ءامدقلا برعلا  ننس  نم  ناك  انزلاو  ءاغبلا  نأ 
اذإ مھرج  نم  لجرلا  ناك  يربطلا : لوقي   ،“ ةلئانو فاسإ   ” ةصق ةبعكلا  يف  سقطلا 
فوج يف   ةلئانب  ىغب  افاسإ  نأ  اومعزف   ، ىنزف ةبعكلا  لخد  هیف  ينزي  ًاناكم  دجي  مل 
الو  ، اھیف يغب  الو  ملظ  ال  ةیلھاجلا  يف  ةكم  تناكو   ، نيرجح اخسمف   ، ةبعكلا
كبت  ، ةكب ىمستو   ، ةسانلا ىمست  تناكف   ، هناكم كلھ  الإ  كلم  اھتمرح  ّلحتسي 

. ةربابجلاو اھیف  اوغب  اذإ  اياغبلا  قانعأ   

اوفرع اياغبلاو   ، ةبعكلا يف  اياغبلا  دوجو  ىلع  يربطلا  نم  ةحضاو  ةراشإ  اذھ  يفو    
فاسإ مسا  ىتحو  تاسدقملا .“ دبعملا  اياغب   ” مھفصوب ميدقلا  قرشلا  تانايد  يف 

اذھب وھو   . فنآلا ضورلا  يف  كلذكو  ءاغب “ نب  فاسإ   ” ناك يقرزألا  ةياور  يف  
.“ دبعملا يغب   ” نبا ىنعملا 

، مالسإلاب فیقث  لھأ  عانقإ  يف  ةبوعص  ّملسو  هیلع  ّىلص هللا  لوسرلا  هجاو  دقو    
، مالسإلا لوخدب  مھعنقیل  ةریثك  تاضوافم  مھعم  بلاط  يبأ  نبا  يلع  ضاخ  دقو 

مسا دجنو  رمخلاو .“ ءاغبلا  / انزلا  ” مھل كرتي  نأ  ىلع  اھلالخ  نّورصي  اوناك  مھنكل   
.“ دادغب  ” ةیقارعلا ةمصاعلا  يف  مویلا  ىلإ  غب “ ”

مجعم  ، تيوكلا يف  داشرإلا  ةرازو  ةیناثلا  ةعبطلا  د، 298/8  م  ص  سورعلا  جات  )
فنآلا 354/1، ضورلا  يقرزألا 150-189/1،  يربطلا 305،  خيرات  نادلبلا 456/1، 

انمجعم )     يف  ءابھ ” عجار ”   
 

رقبلا

. نادمھ يف  هتدابع  ترشتنا   ، روث ةروص  ىلع  منص 

فَرعُي يذلا  روم  يداو  اونكس  مھنأ  ينادمھلا  ركذ   ، برعلا نم  نطب   ،“ رقبلا دبع   ” ونبو
. مظعألا ةماِھت  بازیمب 



مھ  ، ًابناج نادمھ  نوطب  نم  اورقتبا  دبع ) ونب   ) ًادبع نإ  هلیلكإ : يف  ينادمھلا  لاق 
نب دشاح  نب  مشج  نب  ديز  نب  دبع  ونبو   ، ةلسوأ نب  ديز  نب  عبس  ونبو   ، لإ دبع  ونبو 
ةروص يف  مھل  منص  ةدابع  ىلع  اوعمتجا  مھنإ  لاقيو :  . رقبلا دبع  اوّمسف   ، مشج

. روث

دقو بصخلاو  رطملا  اھب  ىقستسي  ةسدقم  تاناویحك  رقبلا  ىلإ  برعلا  ترظنو    
اذإ ةیلھاجلا  يف  برعلا  تناك  روظنم : نبا  لاق   ، رقبلا لایعلا : برعلا  تّمس 
رقبلا ّجضتف  رانلا  هیف  اولعشأو  رقبلا  بانذأ  يف   ، َرَشُعلاو ةعلَّسلا  ولعج  اوقستسا  

عم رقبلا  ةعامج  مھ  رقابلاو   ، ةروُقاب رََقبلا : نومسي  نمیلا  لھأو   . نورطميو كلذ  نم 
. اھتاعر

. عضوم رقب : وذو   ، ماشلا ةيداب  يف  ةفورعملا  ةیبرعلا  لئابقلا  نم  ةراّقبلاو    

. ةعسوتلاو حتفلاو  قشلا  رقبلا : لصأو    

نب ورمع  ونب  نادمھ  بسن  لصف  ينادمھلل  لیلكإلا  برعلا 134،  ةريزج  ةفص  )
”( رقب برعلا ”  ناسل   ، نادمھ

 

لَْعب

هیلع سایلإ  موقل  بھذ  نم  ناك  منص  مسا  ٌلَْعبو :  ، ّبرلا نمیلا  لھأ  ةغلب  لَْعبلا 
َِّنإَو : } تافاصلا 125-123 ىلاعت  هلوق   ، جاتلا بحاص  لوقي  امیف   ، هديؤيو  ، مالسلا

َنَسَْحأ َنوُرََذتَو  ًالَْعب  َنوُعَْدَتأ  َنوُقََّتت  ََالأ  ِهِمْوَِقل  َلاَق  ِْذإ  َنِیلَسْرُمْلا  َنَِمل  َسَایِْلإ   
. مالسلا هیلع  سنوي  موقل  ًامنص  ناك  ىرخأ : ةياور  يفو   ،{ َنیِِقلاَخْلا

ءالعتسالا مھداقتعال  ًالعب  ىلإ هللا  هب  نوبرقتي  يذلا  مھدوعبم  برعلا  ىّمَس  دقو    
. هیف

ىعدُي منص  كبلعب  لھأل  ناكو   ، برلا يریمحلا : لوقي  امك  نمیلا  ةغلب  لعبلا  ينعيو    
.“ كب عضوملا  مساو   ، ًالعب اھلھأ  ةدابعب  ةنيدملا  تیمُّسف   ، ًالعب

دروو  ، ءامدقلا برعلا  ةھلآ  نیب  نم  تلعب “ و” لعب “  ” مسا درو  دنسملا  صوصن  يفو     
لجع “ ” لب حري  لعب / حري   ” ةبكرم ةھلآ  ءامسأ  عم  ركذ  ثیح  رمدت  ةھلآ  عمجم  يف 

.“ لعب كلم  لب “ / كلم و” لوب “ لجع  / لب لجع  / لعب  

يف ةدحاو  ّةرم  ِالإ  رطم  اھبیصي  ال  يتلا  ةعفترملا  ضَرألا  برعلا : ةغل  يف  ُلَْعبلاو    
لاقيو  ، جوزلا لَْعبلاو   . ُءامسلا ُهْتَقَس  ام  وأ   ، ىَقْسُي ٍعْرَزو ال  ٍرَجَشو  ٍلَْخن  ُّلكو   ، ةنسلا
لَْعب ىثُنألا  روظنم : نبا  لاق   . هَُتلَْعبو هُلَْعب  يھ  َةأرملل : لاقيو   ، َةأرملا ُلَعب  وھ  لجرلل :
َتلََّعَبت   : برعلا لوقت   ،( هتجوز وأ  نالف  جوز  يھ  ّثنؤتو  ّركذت   ) . ةجْوَزو جْوَز  لثم  ةلَْعبو 

. نْیَسوُرَعلا ثيدح  لاِعبلاو :  . ْتّنيزت هل :



ماَيأ يف  ثيدحلا  هنمو  ؛  حاكنلا لاِعبلا  لیقو :  ، َهلَھأ ِءرملا  ةبعالم  لاِعبلاو : لعابَّتلاو    
. ةرَشابُملا ةلَعابُملاو :  . لاِعبو برشو  لَكأ  ماَيأ  اھِنإ  قيرشتلا :

: ةئیطحلا لاق    

   

اَھَتْكََرت ٍلَْعب  ِتاذ  ٍناَصَح  نِم  مكو 
 

 

 
ْهُلعَابُت ْنَم  ِْدَجت  َْمل  ىَجَْدأ  ُلّْیللا  اذإ 

 
    

ىلإو  ، برعلا دالبو  نمیلا  يف  بصخلا  هلإ  وھ  لعب  نأ  ةقباسلا  تایمستلا  نم  حضاو 
ىلع دمتعت  يتلا  ضرألا   ” قارعلاو ماشلا  دالب  فايرأ  يف  نوحالفلا  يّمسي  مویلا 

نومسيو  ، ءامسلا ءام  ىلع  اھير  يف  دمتعت  يأ  لعب  ضرأب  اھجاتن “ يف  رطملا   
. لعبلا ًاضيأ  جوزلا 

د ــ محم  ، را ــ طعملا ضور  ــ لا سور 108،  ــ علا جا  ــ ت ن  ــ ع مان  ــ صألا ة  ــ لمكت )  
مال 333/6، ــ سإلا ل  ــ بق بر  ــ علا خيرا  ــ ت ي  ــ ف ل  ــ صفملا ص 109،  يري  ــ محلا

”( لعب ةغللا ”  سیياقم   ،” لعب    ” حر بر شـ ـ علا نا  ـ سل  ،130/3
 

نیمس لعب 

.“ نمحرلا هوتعن بـ”  ، بونجلا برع  دنع  بصخلاو  ةكربلا  هلإ 

لعب  ، نیمس لعب   ، نمس لعب   ” ةیبونجلا ةیبرعلا  تاباتكلا  يف  همسا  ىلع  رثع    
لعب  ” تعن دقو   . سانلل ریخلا  رشنیف  رطملا  لسري  يذلا  هلإلا  وھو  تاومسلا .“
يأ نمس “ / نیمس لعب  ننمحر   ” ميدق صن  يف  دوو  نمحرلا “ “  بـ” نیمس
لعب ننمحر  بقل بـ” مث   ،“ يومس ذ   ” هلإلا ةلزنم  يف  راصف   ،“ ءامسلا بر  نمحرلا  ”
هلإ راصف   ، ىرخأ صوصن  يف  ضرألاو “ ءامسلا  بر  نمحرلا  يأ  ” نضرأو “ نیمس 

. نیضرألاو تاومسلا 

يف نیمس ” هلإلا ”  عجار  مالسإلا 306/6،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
( انمجعم

 

ُمیَعبلا

. ّصلا ِغْبِ نم  َُةیْمُّدلاو   ، ِبَشَخلا نم  ُلاثِْمّتلا  وھو   ، ٌمَنَص ٍریَمأك :



سورعلا 108) جات  نع  مانصألا  ةلمكت   ،” ُمیَعبلا حرش ”  طیحملا  سوماقلا  )  
 

ُروبْغُبلا

. منصلل نابرقلا  هیلع  حبذي  يذلا  رجحلا  وھ   ، مضلاب

سورعلا ب غ ب ر) جات   ،” روبغبلا طیحملا ”  سوماقلا   ،” ربغب برعلا ”  ناسل  )

جَْلب   

يف ناكو   ، قرحملا نب  جلبب  يّمُس   ، ةیلھاجلا يف  هدبعت  برعلا  تناك  منص  مسا 
. ةعیبر نب  ةزنع  نم  ةلیفغو  ةریمع 

ردقلا ةلیل  ثيدحلا  يفو   ، لیللا رخآ  يف  رجفلا  عادصنا  دنع  حبصلا  ءوض  ةجلُبلاو :   
. ةقرشم يأ   ، ٌةَجَْلب

: َُجلَْبألاف  ، لامجلاو ةحابصلاو  قارشإلاو  حوضولا  ىلع  جلب “  ” لدي برعلا  ةغل  يفو    
. هجولا ُعساولا  ُنَسحلا  ُضیَبألا 

 ” حرش ةغللا  سیياقمو  طیحملا  سوماقلاو  برعلا  ناسل  نادلبلا 479/1،  مجعم  )  
سورعلا 108) جات  نع  مانصألا  ةلمكت   ،” جلب

 

ولب   

. ةینیعملا ةراضحلا  يف  توملاو  لزاونلاو  ءالبلا  هلإ 

مالسإلا 295/6) لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )
 

ُةناوُب

مھدنع هلو   ، مھسوؤر نوقلحيو   ، هدنع نوكسني   ، شيرق هّمظعت  ىثنأ  ًامنص  ناك 
. دیع

. بصخلا دایعأ  نم  ناك  اھدیع  نأ  ودبيو   ، ةریغصلا تنبلا  مسالا : يناعم  نمو    

، همظعت  ، شيرق هرضحت   ، ًامنص ةناوب  تناك  تلاق : نميأ  مأ  نع  ركاسع : نبا  لاق    
، لیللا ىلإ  ًاموي  هدنع  نوفكعيو   ، هدنع مھسوؤر  نوقلحيو   ، كئاسنلا هل  كسنت 
هللا لوسر  ّملكي  ناكو   ، هموق عم  هرضحي  بلاط  وبأ  ناكو   ، ةنسلا يف  موي  كلذو   
هللا ّىلص  هللا  لوسر  ىبأیف   ، هموق عم  دیعلا  كلذ  رضحي  نأ   ، ّملسو هیلع  ّىلص هللا 



هیلع نبضغ  هتاّمع  تيأرو   ، هیلع بضغ  بلاط  ابأ  تيأر  ىتح   ، كلذ ّملسو  هیلع   
، انتھلآ باسحأ  نم  عضت  امم  كیلع  فاخنل  انإ  نلقي : نلعجف  بضغلا  دشأ  ذئموي 
ملف تلاق :  . ًاعمج مھل  رثكت  الو  ًادیع  كموقل  رضحت  نأ  دمحم  اي  ديرت  ام  نلقي : نلعجو   
تلاقف   ، ًاعزف ًابوعرم  انیلإ  عجر  مث  هللا،  ءاش  ام  مھنع  باغف  بھذ  ىتح  هب  اولازي 
كیلتبیل هللا  ناك  ام  نلقف :  ، مَمل يب  نوكي  نأ  ىشخأ  ينإ  لاق : ؟  كاھد ام  هتامع :

توند املك   ينإ  لاق : ؟  هتيأر يذلا  امف   ، كیف ام  ریخلا  لاصخ  نم  كیفو   ، ناطیشلاب
: تلاق  ، هّسمت ال  دمحم  اي  كءارو  حیصي : ليوط  ضیبأ  لجر  يل  لثمت  اھنم  ٍمنص  نم 

. ئبن ىتح  مھل  دیع  ىلإ  داع  امف 

لاق ؛  ََةناوُِبب ًالبإ  رَحَْني  َنأ  َرََذن  ًالجر  َنأ  رْذنلا : ثيدح  يفو   ، عضوم ةنوب  روظنم : نبا  لاق    
. اھحتفب لیقو :  ، ءابلا مضب  يھ  ریَثألا : نبا 

”( نوب برعلا ”  ناسل  قشمد 86/2،  خيرات  رصتخم  )  
 

راھُبلا   

. منصلا مضلاب :

وھو  ، جولحملا نطقلا  وھو   ، ِرحبلا ُعاتَمو  ضیبأ  توح  راھبلا : برعلا  ةغل  يفو 
. ةنجلا روفصع  ةماعلا : هوعدت  يذلا   ، ُفاَّطُخلا

   : يلذھلا قيربلا  رعاشلا  لاق  برعلا  هب  تملكت  دقو  برعم  راھُبلا : ديرد : نبا  لاق    

ریعك هارُذ  ىلع  نأك  زجترُمب 
 

 

اراھُبلا  نلمَحي  ماشلا 
 

   

ر” ه  ب  ديرد ”  نبا  ةغللا  ةرھمج  ر،  ه  ب  سورعلا  جات   ، ُرْھُبلا طیحملا ” سوماقلا  )
(279/1

 

لب     / لوب

. ةيرمدتلاو ةینایحللا  تاباتكلا  يف  همسا  دجو  لب “  ” هلإلا وھو 

نأ رھظيو   . ةرخأتملا ةینایحللا  ةھلآ  نم   ،“ نب لجع  و” نوبلجع  و  نبلجع “  ” هلإلا
دجنو لوب .“ و” لجع “  ” يأ لب “ ىلجع  “ ” لوب لجع  و” لب “ لجع   ” وھ يلصألا  همسا 
ضرتقيو  . ةيرمدتلا تاباتكلا  يف  لبو   ،“ لبحري “ ” لب حري  و” لوب “ ىحري   ” عم همسا   



نم  ، نیینایحللا ىلإ  لب “  ” هلإلا ةدابع  لخدأ  ًارجات  نأ  هلصفم  يف  يلع  داوج 
. قارعلا

مالسإلا 318/6) لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )
 

تیبلا   

نب ثراحلا  دالوأ  نم  تیبلا  دبع  ونب  مھنمو  تیبلا “ دبع  بـ” برعلا  تمست  دقو 
. يؤل نب  ةماس 

، ُرْبَقلاو  ، َُةبْعَكلاو  ، ُجيوْزَّتلاو  ، ُفيرَّشلاو  ، فرَّشلا ينعت : برعلا  ةغل  يف  تیبلاو    
. هسیياقم يف  سراف  نبا  لوقي  امك  بآملاو  لمشلا  عمجمو  ىوأملا  وھ  تیبلاو 

. مھریغو برعلا  دنع  ةسدقملا  تویبلا  نم  ریثك  نع  برعلا  ةاورلا  ثّدحت  دقو    

لاط امنإو   ، لحز لكیھ  وھ  مارحلا  تیبلا  نأ  معزت  ةفئاط  نع  يدوعسملا  ىكح    
نم ذإ  هالوت : لحز  نأل   ، روصعلا رئاس  يف  ًامظعم   ، روھدلا رورم  ىلع  تیبلا  اذھ  ءاقب 

. توبثلا هنأش   

هذختا  ، سرام ىّمسيو   ، ناھفصأ لبج  سأر  ىلع  تیب  ةروھشملا : تویبلا  نمو    
ىلع رھش  ونم  هانب   ، خلبب تیبو   . دنھلا دالبب  تیبو   . ران تیب  سوجملا  كولم  ضعب 
تیبو  . ةكماربلا بسنت  هیلإو   ، كمرب هنومسي  هتنادسب  لكوملا  ناكو   ، رمقلا مسا  
مسا ىلع   ، ةناغرفب تیبو   . ةرھُّزلا مسا  ىلع  كاحضلا  هانب   ، نمیلاب نادمغ 

. اب دضتعملا  هبرخو   ، سرفلا كولم  دحأ  سواك  هانب   ، ناسواكب فرعي    ، سمشلا
. كرتلا كولم  هانب  لیقو   ، ثفاي نب  لبوش  نب  روماع  دلو  هانب   ، نیصلا دالبب  تیبو 

مالسلا هیلع  سيردإ  نأ  نوركذيو   . ةبعكلا لوألا  تیبلا  نأ  يدوعسملا  ریغ  ىكحو    
وھو يناثلا  تیبلاو  ؛  لحز تیب  مھدنع  وھو  هیلإ  جحلا  نوكي  نأ  ىصوأو   ، هب ىصوأ 
تیب وھو  ثلاثلا  تیبلاو   . يماشلا لحاسلا  نم  روصب  ناك  هنأ  نومعزي   ، خيرملا تیب  
عماجلا نآلا  هعضومو   ، داع نب  دعس  نب  نوریج  هانب  قشمدب  ناك   ، يرتشملا

. يومألا

ىلإ ةیقاب  هراثآو   ، سمش نیع  ىّمسيو   ، رصمب سمشلا  تیب  وھو  عبارلا  تیبلاو 
سداسلا تیبلاو   . ّبرُخو جبنمب  ناك   ، ةرھُّزلا تیب  وھ  سماخلا  تیبلاو   . اذھ انتقو 

تیب وھو  عباسلا  تیبلاو   . ّبرُخو يماشلا  لحاسلا  نم  ادیصب  ناكو   ، دراطع تیب  
. مظعألا ةئباصلا  تیب  وھو   ، نّارحب ناك   ، رمقلا

ةغللا سیياقم   ،” تیبلا طیحملا ”  سوماقلا  مزح 173،  نبال  برعلا  باسنأ  ةرھمج  )  
بدألا 56-55/1) نونف  يف  برألا  ةياھن   ،” تیب ” 

 



ةَّبَّرلا تیب 

. تاللا ىلع  ينُب  يذلا  تیبلا  وھ 

 ” عجار يدقاولا 970/3- 971،   ، يزاغملا سورعلا 108،  جات  نع  مانصألا  ةلمكت  )   
( انمجعم يف  تاللا ” و ”  ةَّبَّرلا ”

 



ءاتلا فرح 
 

رجات

. يدومث هلإ 

ماقت تناك  يتلا  قاوسألا  كلت   . اھیماحو قاوسألاو  نیعئابلا  دیس  هلإلا  اذھ  ناكو 
بلطي ءاعد  يف  ةدحاو  ةرم  مسالا  اذھ  درو   ، ةيونسلا جحلا  مساوم  يف  هدبعم  لوح 

. هلإلا اذھ  نم  نوعلا  هیف  هبحاص 

دومث 140)   خيرات  )
 

بلت / بلات

فرعي ناكو   ، ةیبونجلا ةیبرعلا  صوصنلا  يف  همسا  درو  نادمھ  ةلیبقب  صاخ  هلإ  وھو 
عیفش ناكو   ،“ ماير  ” عضوملا ىلإ  بسنُي  يذلا  بلات “  ” هلإلا يأ  ماير “ بلات  بـ”

. مھیماحو نادمھ   

أبس شرع  مھباصتغاو  مھمجن  عافترا  دعب  ةصاخ  نادمھ  نیب  هتدابع  ترشتنا  دقو    
صاخلا أبس  هلإل  مھدّعبت  سانلا  هل  دبعتي   ، نادمھل ًاھلإ  راصف   ، نییئبسلا نم 

. روذنلا هل  ترذنو   ، ىرخألا لئابقلا  هیلإ  تبرقتف   ،“ هقملا ”

ّنم هنأل   ،“ ماير بلات   ” هھلإ ركشي  دمحي “  ” همسا ًالجر  دجن  دنسملا  تاباتك  يفو    
/ نزوھ نیب  امیف  رشتنا  ءابو  يف  هب  لزن  يذلا  ضرملا  نم  هافشو  ةیفاعلاب  هیلع 

. ترھس / نترھسو  ، نازوھ / نزاوھ

، ةحصلاب اھبحاص  ىلع  ّنمت  نأب  ةھلآلل  ّعرضت  يف  همسا  درو  رخآ  صن  يفو    
.“ بلات هلإلا  قحب   ” ينعت يھو  بلاتب “  ” يأ بلتب “  ” ةملكب ةوعدلا  تمتخو 

.“ ماير لات  / مير بلات   ” هلإلل ًالاثمت  مدق  باتكلا  بحاص  نأ  رھظي  رخآ  صن  يفو    

ما ــ ير بلأ  ــ ت  ” ه ــ لإلل تمد  ــ ق ةمد  ــ قتلا نأ  د  ــ جن ىر  ــ خأ ة  ــ باتك ي  ــ فو   
هم ـ ساو حي “ ـ لم يذ  / محي ـ لم يذ   ” تادا سـ د  ــ حأ ل  ــ بق ن  ــ م د “ ــ بك ل  ــ عب
ّنكمت دقو   ، هدعاسو هظفحف   ، هءاعد با   ـ جأ ـه  نأل  ،“ في ـ لأ يوم  سـ ذ  ـب  هو ”
دودح يف  مكح  يذلا  نمأھي “ رامنأ   ” كلملا مايأ  يف  ةمدقتلا  خيرات  ديدحت  نوثحابلا 
دالیملا لبق  ریخألا  نرقلا  يف  هددحي  نم   مھنمو   ، دالیملا لبق  ىتح 270  ةنس 290 

ةنس 60 ق.م. يلاوح 

لعب مير  بلات   ” هیماح ىلإ  ًامنص  مّدق  نمأھي “ رصان   ” كلملا نأ  رخآ  صن  نم  رھظيو    



. هتیفاعو هتمالسب  ًاجاھتبا  ناثدح  دبعم  بر  ماير “ بلات   ” يأ نثدح “

تاياور نم  رھظي  ذإ   ، نادمھ ةدابع  ىلع  ریطخ  روطت  أرط  يلع : داوج  لوقي    
، مالسإلا روھظ  دنع  قوعيو  ثوغي  نیمنصلل : اودبعت  نیینادمھلا  نأ  برعلا  نیيرابخألا 
وھو  ، تاّململا يف  هیلإ  أجلت  تناك  يذلا  اھیماحو  اھب  صاخلا  اھمنص  نع  تدعتباف 

.“ ماير  ” ةنيدمب هدبعم  ناك  يذلا  بلات “ ”

زاجحلا ىلإ  تدروتسا  يتلا  مانصألا  نم  امھ  قوعيو  ثوغي  لصفملا : بحاص  فیضي    
نادمھو دارم  نیب  تعقو  ةكرعم  دعب  ثوغي  منصلا  تذخأ  نادمھ  تناكو   . دجنو
تیسن دقو   . دارم دالب  يف  عضوم  وھو   ، مزرلا مویب  فرع  موي  يف  بعك  نب  ثراحلاو   

ىلإ هوّلوح  ذإ   ، همسا اوسني  مل  مھنأ  الإ   ، صاخلا مھدوعبم  نع  ءيش  لك  نادمھ 
لسن نم  مھلك  مھف   ، هلسن نم  نیینادمھلا  نأو  نادمھ  دج  هنأ  اومعز  ناسنإ   

.“ ماير بلأت  ”

ءامسألا نم  ناكو   ، بلطو ”  بلاط ”  مسالا ”  هتاذ  وھ  بلت ”  / بلات هلإلاو ”    
. برعلا دنع  ةعئاشلا 

-4/340  ،354-331-326-2/325 مالسإلا 6/304،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )
( انمجعم يف  مائر  عجار   ،” ببن بلتلا -  طیحملا ”  سوماقلا   ،457،8/406-449

 

ىلاعت / يلعت

ىنعمب يھو   ،“ يلعت لأ   ” نیعطقم نم  ًابكرم  ةینابتقلا  صوصنلا  يف  همسا  رھظ 
. انتجھل يف  ىلاعت “ ”هللا 

مالسإلا 6/308) لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )
 

میمت   

. برعلا دنع  تفرع  يتلا  تادابعلا  مدقأ  نم 

نم هقاقتشا  نوكي  نأ  نكميو   ، ةّدِّشلاو ةبّالصلا  نم  میمت  قاقتشا  : ” ديرد نبا  لاق 
.“ ناسنإلا ىلع  قَّلعُت  ةذاَعَملا  يھو  ةمیمَّتلا “ ”

ةمادق نب  ناوفص  نب  میمت  دبع  مھنمو   ،“ میمت دبع  بـ” هتدابعب  برعلا  تّمستو    
ىلإ ناوفص  رجاھ  امل  ديز : وبأ  لاق  هللا،  دبع  ىلإ  يبنلا  هّریغو   ، ينزملا يمیمتلا 
ناكو هللا  دبعو  نمحرلا  دبع  هانبا : هعم  ناك   ، ّملسو هیلع  هللا  ّىلص  يبنلا  

. يبنلا امھّریغو  میمت  دبعو  ىَّزُعلا  دبع  امھامسا 

قاقتشالا 201)    ديرد  نبا  يھانملا 375،  مجعم  )



 

فنت

دوبعم ىنسحلا  سمشلا  ءامسأ  نم  فنت “ و”  ، ةیبونجلا ةیبرعلا  يف  تدبع  ةھلآ 
. ءامدقلا برعلا 

مد ــ ق نمأھ “ ــ بر ي ــ أ ك ــ شن  ” ك ــ لملا ما  ــ يأل دو  ــ عت ة  ــ باتك تل  ــ صو د  ــ قو   
ت ــ لعب ف  ــ نت نار / ــ ضغ يذ  ّةبر  ف  ــ نت  ” ى ــ لإ ًا  ــ نثو نير  ــ شعو ة  ــ عبرأ اھ  ــ يف
ه ــــ تیب ةمال  ــــ سلو هتمال  ــــ سل   ،“ نر ـ ضغ يذ  ـة  لعب فنت  / نو ـ ضغ ذ 
ل ــ كو ر  ــ شلا ه  ــ نع د  ــ عبتلو ه،  ــ لھأ ة  ــ يفاعلو ه  ــ تیفاعلو نیحلس “ / نحل ــــ ”س
ه“ ــ قملا و” ر “ ــ تثع  ” ه ــ لإلا قح  ” ـــ ب ك  ــ لذو  ، نوئنا ــ شلا ه  ــ ب هد  ــ يري رر  ــ ض

.“ نرضغ تلعب ذ  فنت  وھسمش  ق  ” ــ حو

، هیلإ مانصألا  كلملا  مدق  يذلا  دبعملا  اذھ  نأ  رھظي  هلصفم : يف  يلع  داوج  لوقي    
ناكم يف  ماقمو   ، اھل تعن  فنت “  ” ةملكو  ،“ ةفئانلا سمشلا   ” ةھلآلل صصخ  دق  ناك 

.“ نارضغ يذ  ”

مالسإلا 2/327) لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
 

میت

. میمت ةلیبق  مانصأ  نم 

دبع  ” دوبعم هتفصب  ءاوس  ةبكرملا  ءامسألا  يف  لخد  ثیح   ، مھلاجر ىّمست  هبو    
میت هللا“.  ” ،“ تاللا میت   ” لثم ىرخأ  ةھلآل  ًاعبات  هتفصب  وأ  میت “

ة، ــ عاجَملا ي  ــ ف َحبْذُت  ةا  ــ شلا ر : ــ سكلاب ُة،  ــ مِیّتلاو رو : ــ ظنم ن  ــ با لا  ــ ق
ـى تح ني  ـ عبَرألا ى  ــ لع ةد  ــ ئازلا ةا  ــ شلا ُة  ــ َمِیّتلا ل : ــ يق ا،  ــ هُحبذ ما  ــ ئْتِإلاو
،“ ءازوجلا موجن  ءامیَّتلاو : : ” سوماقلا بحا   صـ لا  قـ  ، ىر ـ ُخألا ـة  ضيِرَفلا غُل  ـ بت

. مویلا ىلإ  برعلا  دنع  ةعئاشلا  ةأرملا  ءامسأ  نم  يھو 

يلع داوجل  لصفملا  ربكألا 639- 644،  نمیلاو  دعم  بسن   ،” میت برعلا ”  ناسل  )  
”( میتلا طیحملا ”  سوماقلا   ،6/282

 



ءاثلا فرح 
 

ّايرثلا

ناك لاقو :  ، ءيط ضعب  اھدبع  هلصفم : يف  يلع  داوج  لاق   . ةیبكوكلا تادابعلا  نم 
. ةیلھاجلا يف  نيدوبعم  نیمنص  امجنو  ايرثلا 

اَّيَرثلا دبع  مھنمو :  ،“ ايرثلا دبع  برعلا بـ” تمست  اھبو   ، فورعملا مجنلا  يھ  ايرثلاو    
. نالھك نب  ديز  نب  بيرع  نبا  بجشي  نب  ديز  نب  ددأ  نب  تَبن  نب 

عم اھبكاوك  ةرثكل  كلذب  تیمس  لیقو :  ، اھئَْون ةرازغل  تیّمس   ، بكاوكلا نم  اَّيَرُّثلاو    
نأ وعدت   برعلا  تناكو   ، لحملا قیض  ىِلإ  ةفاضِإلاب  ددعلا  ةریثك  اھَنأكف   ، اھتآْرَم رغص 
ىنغلا ىلع  لدت  يتلا  ةورثلا  ةملك  تءاج  اھنمو   ، اھددعب ًادالوأ  لجرلل  نوكي 

. اَّيَرُّثلا ددعب  كدلو  نم  ِكلَْمي  سابعلل : لاق  هَنأ  ثيدحلا : يفو   ، ءاخرلاو

هللا َمَسَْقأ  قحِسإ : وَبأ  لاق  ؛  ىَوَھ اِذإ  ِمْجَّنلاو  مّجنلا : ةروس  زيزعلا  ليزنتلا  يفو    
: روظنم نبا  لاق   . برعلا اھتمس  كلذكو   ، ّايَرُّثلا هَنأ  ریسفتلا  يف  ءاجو   ، مجَّنلاب ىلاعت 

نوديري ُمْجَّنلا  علط  اولاق  اِذإف   ، ورمعو ديز  لثم  ملع  اھل  مسا  وھو   ، اَّيَرُّثلا ُمْجَّنلاو   
. ايَرثلا

. اَّيَرُث ةأرملا : تیمسو    

ص 397، برعلا  باسنأ  ةرھمج  مالسإلا 6/59،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
”( مجن ارث -  برعلا ”  ناسل 

 

روث

َّيبُأ مھنمو  روث “ دبع   ” برعلا تّمس  دقو   ، مالسإلا لبق  برعلا  دنع  ًادوبعم  روثلا  ناك 
. روث دبع  نب  بعَك  نب 

رو ثـ  ” ـم ساب ـه  لإ ـى  لع ةميد  ـ قلا ـة  ينمیلا صو  ــ صنلا ي  ــ ف ر  ــ ثع د  ــ قو   
روث / ناور حـ ـل  عب ـم  لعب رو  و”ثـ ناوھ “ ثـ ـه  قملا  ” ـه لإلل ةو  ـ عد اھ  ـ يفو ـم “ لعب

ةیفاعلاب هیلع  ّنميو  ةمدقتلا  بحاص  ـى   لع كرا  ـ بي نأ  بـ ناور “ حـ بر  ـم  لعب
. دیج ينجو  ةریثك  رامثبو   ، روكذ دالوأبو 

، لالھلاب ناّركذي  نيذللا  هینرق  ببسب  كلذ  لعلو   ،“ روث رمقلا بـ” هلإلا  ىلإ  زمر  دقو    
هروص دجنو   . ةھلآلا ىلإ  زمرت  يتلا   ، ةسدقملا تاناویحلا  نم  روثلا  َّدع  كلذل 

بوعشلا نم  برعلا  ریغ  دنعو  ةيدومثلاو  ةینایحللا  صوصنلا  يف  ةموسرم  
. ةیماسلا



، اھروذنل ًءافو  هقملا “  ” دباعم ىلإ  اھنومدقي  سانلا  ناك  يتلا  روصلاو  ناثوألا  رثكأو    
ناك يتلا  تاناویحلا  رثكأ  نم  تناك   ، ناریثلا نأ  ظحاليو   ، ناریث روص  ىلع  تلمتشا 

،“ نسلن فلتد   ” قرشتسملا جتنتسا  دقو   . هلإلا اذھل  حئابذ  اھنومدقي  نودبعتملا   
رئاشعو رسأو  صاخشأ  يمست  نمو  نیتظحالملا  نیتاھ  نم   ، يلع داوج  لقني  امك 

. رمقلا يأ   ،“ هقملا  ” هلإلا اذھ  هب  داري  زمر  روثلا  نأ   ،“ روث  ” مساب لئابقو  

”( مع و ”  هقملا ” عجار ”  لصفملا 298-541-6/174، 2/490،  ةباغلا 168،  دسأ  )  



میجلا فرح 
راَّبجلا

. ميدق يبرع  دوبعم 

.“ راَّبجلا دبع   ” مالسإلا لبق  برعلا  تمس  دقو    

وھو  ، سَاط رعشألا  مھتيدوأ : نم   ، بیلُك نم  نطب   ، نییبیلُكلا راَّبجلا “ دبع   ” ونبو   
. ءارفصلا ىلع  بصي 

. مالسإلا يف  ىنسحلا  ءامسأ هللا  نم  راَّبَجلا “   و”

ٍدَحِأل ىََري  ال  يذلا  ُِرّبَكَتُملاو   ، ةیتفلا ةليوطلا  ةلخنلا  راَّبج : سوماقلا : بحاص  لاق    
. ِّهللا ُدبع  يأ :  ، ُلِیئارْبَجو  ، ٍتاع ُّلُكو   ، ِهِرُّبَكَِتل  ، ىلاعت ُّهللا  ُراَّبَجلاو :  ، ًاَّقَح هیلع 

سوماقلا برعلا 2/722،  لئابق  مجعم  يركبلل 1246-1/157،  مجعتسا  ام  مجعم  )  
”( ربج برعلا ”  ناسل   ،” ربجلا طیحملا ” 

 

ُتِْبجلا

لا ـــ قو ك.  ـــ لذ و  ـــ حنو رحا  ـــ سلاو نھا  ـــ كلاو من  ـــ صلا ى  ـــ لع ع  ـــ قت ة  ـــــ ملك
نيذ ـــ لا ى  ـــ لإ َر  ـــ ت م  ـــ لأ : ” 51: ءا ـــ سنلا ىلا  ـــ عت ه  ـــ لوق ي  ـــ ف بیع  ـــ شلا
تبجلا لاق :  ،“ توغاطلاو تبجلا   ـــ ب نونمؤ  ـــ ي با  ـــ تكلا ن  ـــ م ًابي  ـــ صن او  ـــ توأ

، فرشألا نب  بعك  توغاطلا  سابع : نبا  نعو   ، ناطیشلا توغاطلاو   ، رحسلا
.“ تبجلا نم  قرطلاو  ةفایعلاو   ةریطلا   ” ثيدحلا يفو   . بطخأ نب  يیح  تبجلاو 

: طیحملا سوماقلا  تبج ” برعلا ”  ناسل  سورعلا 108،  جات  نع  مانصألا  ةلمكت  )  
( ُتِْبجلا

 

ُةَھْبَجلا

. ةیلھاجلا يف  دبعي  ناك  منص 

.“ ةَّجبلاو ةَّجَّسلاو  ُةَھْبَجلا  نم  مكحارأ هللا  دق   ” ثيدحلا يفو    

يذلا مجنلا  ُةَھْبَجلاو   . رمقلا لزانم  نم  ةلزنم  مسا  ُةھْبَجلا  برعلا : ناسل  يفو    
يف ةَھْبَجلا  يناعم  نمو   ، رمقلا اھلزني  مجَنأ  ةعبَرأ  يھو   ، دَسألا ةھْبَج  هل  لاقي 

. منَصو  ، رمقلاو  ، موقلا دیس    : سوماقلا



ریثألا 108، نبال  رثألاو  ثيدحلا  بيرغ  يف  ةياھنلاو  سورعلا  جات  نع  مانصألا  ةلمكت  )  
”( ُةَھْبَجلا طیحملا ”  سوماقلاو   ،” هبج حرش ”  برعلا  ناسل 

 

ىَثُجلا   

حبذي ناك  منص  ىَثُجلا  لیق :  . ءاثلا حتفو  میجلا  مضب   ، ناسللا بحاص  هطبض  اذكھ 
: لیقو   ، ربقلاك عمجتم  بارت  نم  ةراجح  تاغل : ثالث   ، ةَوِْثجلاو ةَوْثَجلاو  ةوْثُجلاو   ، هل

: نامعنلا حدمي  يدع  لاقو   ، كلذب يمُس  ربقلا  ةَوْثُجلاو :  ، ةعومجملا ةراجحلا  يھ 

روَُحن هاثُج  ىلع  ٌّفَع   ، رد ـــ ـ صلا ُّيَِقن   ، ُنوكي يذلاب  ٌِملاَع      

. مھروبق ىلع  َيأ  ِِهئابآ : ىَثُج  ىلع  كسنلا  رحني  داَرأ  لیق :

َعَمَتْجا ا  ــ م م : ــ وأ ض ر  ــ سكب مَرَح  ــ لا ى  ــ ثُج هحاح : ــ ي ص ــ ير ف ــ هوجلا لا  ــ   ق
ُعَضْوُت ي  ــ تلا ةرا  ــ جحلا سوما : ــ قلا بحا  ــ لا ص ــ ، ق را ــ مجلا ِةَراَجِح  ن  ــ ه م ــ يف

. ُِحئابَّذلا اھیلع  َُحبْذُت  ُباصْنألا  وأ    ، ِمَرَح ــ لا ِدودُح  ى  ــ لع

. ِةَّثُجلاو ِةوْثُجلا  ُمیظعل  هنإ  لجرلل : لاقي   ، ىَثُجلا عمجلاو   ، هُدسج لجرلا : ةَوْثُجو    

ةدابع عجار  ةوثجلا ” طیحملا ”  سوماقلا   ،” اثج ةغللا ”  يف  حاحصلا   ، برعلا ناسل  )  
( دجلا ةدابع  عجارو  مدآ 

 

ّدج   

ركفلا يف  ةفورعم  دادجألا  ةدابعو   ، برعلا اھفرع  يتلا  تادابعلا  مدقأ  نم  ّدجلا 
. ينيدلا

صوصنلا يف  ذوع “ دج  و” فیض “ دج   ” ةبكرملا ءامسألا  يف  همسا  درو  دقو    
. ةيوفصلا

هلإلا اذھ  نم  ذخأ  مویلا  برغلا  هدبعي  يذلا  هلإلا  نوكي  نأ  دعبتسملا  ریغ  نمو    
ظفللاب انھ  میجلاو  ّدج  وھو  GOD“  ” مھدنع هللا  مسا  حبصیل  ميدقلا  يبرعلا 

. يرصملا

دھع ىلع  ماَنَْصْألا  تثدح  اَم  لوأ  : ” مدآ ةدابعو  ىثجلا  ةدابع  يف  يھكافلا : لوقي     
ُهنَع ربصي  َال  لعجَف  ِهَْیلَع  عزجف  مُھْنِم  لجر  َتاَمَف   ، ءَابْآلا ربت  ءاَنَْبْألا  َتناَكَو   ، حون

، لعف اَمَك  ِِهب  لعفَف  َتاَم  َّمث   ، هرظن ِهَْیِلإ  قاتشا  املكَف   ، هتروص ىلع  ًالاَثِم  اوذختاف   
َتناَك اَھََّنأ  َِّالإ  هِذَھ  َانُؤَابآ  ذختا  اَم  ءاَنَْبْألا  َلاَقَف  ءَابْآلا  َتاَمَف  ِكلَذ  ىلع  اوعباتت  ىَّتَح 

.“ اھودبعف مھتَِھلآ   



نم سیلو   ، ةیماسلا بوعشلا  نم  ددع  دنع  ًافورعم  ًامنص  دجلا “ “ ” دج  ” ناك   
اذھ مساب  ةقالع  داج “ “ ” دج  ” ةیلیئارسإلا ةلیبقلا  مسال  نوكي  نأ  دعبتسملا 

ي ــ ف درو  د  ــ قو  . هل ــ صفم ي  ــ ف ي  ــ لع داو  ــــ ج ري  ــــ شي ا  ــــ مك   ، منصلا
“. د ــ جلا د  ــ بع و” د “ ــ د ج ــ بع  ” ة ــ يبرعلا ءام  ــ سألا ي  ــ دروو ف ًاد “ ــ ج  ” ة ــ يطبنلا
يف راص  دقو   ، ةینانویلا ة   ــ غللا ي  ــ ف ظ “ ــ حلا  ” ى ــ نعم د “ ــ ج  ” ة ــ ظفل لبا  ــ قتو

. ةنيدملل سراحلا  هلإلا  ةرضحتملا  ةيروسلا  میلاقألا 

مھیف لوقي  دجلا  دبع  لآو   ، ةیماھتلا نمیلاب  دعاسلاب  ناك  نطب  دجلا :“ دبع   ” ونبو   
. مكح دلب  كولم  نم  مھنإ  ينادمھلا :

يھو  ، ةكم ءاذحب  رحبلا  لحاس  ىلع  ةميدق  ةنيدم   ، برعلا ةريزج  يف  ةدج “   و”
. اھمسا ىلع  ظفاحت  لازت  مویلا ال  ىلإو  دج “  ” ثنؤم

برعلا 2/723، لئابق  مجعم  برعلا 232-54،  ةريزج  ةفص  ةكم 5/162،  رابخأ  يف  )  
هلصفم 323-6/284) يف  يلع  داوج 

 

فیض     دج 

يف اھیلع  رثع  يتلا  ةيوفصلا  تاباتكلا  نم  ددع  يف  همسا  دجو   ، نیيوفصلا ةھلآ  نم 
. ةیمشاھلا ةیندرألا  ةكلمملا 

مالسإلا 6/323)    لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
 

ذوع دج 

ةيوف ــ صلا تابا  ــ تكلا ي  ــ ف ه  ــ يلع ر  ــ ثع  ، نیيوف ــ صلا د  ــ نع روھ  ــ شم ه  ــ لإ
ـا مك ـو،  سيد ـه  نير قرشت  ـ سملا ىر  ـ يو  ،“ ذو عـ جـد  هـا   ، ذو عـ ـد  جھ  ” م ــ ساب

ةلیبق وأ  ةریشع  مسا  يھ  ذيوع “ “ ” ذوع ـة  ” ظفل نأ  ـي،  لع داو  جـ ـه  نع ـل  قني
يف هانضحد  يأر  اذھو   . مھیلإ بسنف   ، مھنم هتندس  تناكو   ، دج هلإلل  دبعتت  تناك 

.“ ذوع  ” هلإلا نع  انثيدح 

.“ ذوع دج  نومدقألا بـ” ىمست  امك  ذیع هللا “ مالسإلا بـ” لبق  برعلا  ىمستو    

”( ذوع برعلا ”  ناسل  مالسإلا 6/323،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
 

ضوع دج 

ظوفحم صن  يف  ضوع “ دجھ  “ ” ضوع دج   ” هلإلا مسا  درو  دقو   ، نیيوفصلا ةھلآ  نم 
/ تلھ و” موقلا “ عیش  / موقھ عش   ” نیھلإلا مسا  هدعب  دروو   ، قشمد فحتم  يف 



.“ تاللا

.“ ضوع  ” همسا منص  ةدابع  مالسإلا  لبق  برعلا  تفرعو    

”( ضوع عجار ”  مالسإلا 324-6/323،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )
 

ُةميِذَج

ریھز نب  ةميذج “ دبع   ” مھنمو  ، هتدابعب تّمستو   ، برعلا دنع  ًادوبعم  ةميذج  ناك 
. نامالس نب  ةبلعث  ينب  نم 

، ُرَكَّذلا مضلاب :  ، ُنامذُجلاو  ، َِدیلا ُعوطْقَملا  ُمَذْجألاو :  ، عطقلا وھ  مذَجلا : نم  ميذجلاو    
. هُلْصأ وأ 

سوما ـ قلا مذ ” جـ بر ”  ـ علا نا  ــ سل ر 246،  ــ بكألا نمي  ــ لاو د  ــ عم ب  ــ سن )  
ـد، يلا ـع  طق ةدا  ـ عو سي  ـ لقلا ـع  جار ناد 1/437،  ـ لبلا ـم  جعم  ،” مذ ـ جلا طي ”  ـ حملا

”( ءابزلا    ” انثيد عـن ـع حـ جار
 

 

 

ٌشْيَرُج

. سیق دبع  دلاو  شيرج “ دبع   ” بسن هیلإو   ، ِةَِّیلِھاجلا يف  ناك  ٌمَنَص 

بحاص امأ   ، ٍرَْیبُزك  ، ٌشْيَرُج سوماقلا : بحاص  لاق   ، هطبض يف  نويوغللا  فلتخاو    
. ریمأك  ، شيرَج حتفلاب  هطبض  دقف  جاتلا 

: ةَّیِشَرُجلاو  ، لَّمَرُملا صِیبَخِْلل  حلَْصي  ٌَظلِغ  هیف  ٌقیقَد  شيرَجلاو : برعلا  ةغل  يفو    
. ّربلاو ریعشلا  نم  برض 

برعلا ناسل   ،” هشرج طیحملا ”  سوماقلا  سورعلا 108،  جات  نع  مانصألا  ةلمكت  )  
”( شرج ” 

 

دَسْلَجلا

مـن ـو  هو مي  ـ ظعلا ـل  جرلا ـة  ثجك نا  كـ  ، تومر ـ ضحو ةد  ـ نك هد  ـ بعت تنا  ــ ك ٌمَنَص 
مـا سا  ـ نلا مـن  ٌما  ـ ئف ـع  متجا لـو  دو  ـ سأ سأر  كـ اھ  لـ ءا  ـ ضیب ةرخ  صـ

اوناكو  ، ةیحضألا ءامدب  منصلا  نوخطليو  هدنع  نور   ـ حني اونا  ـ كو  ، هو ـ لحلح
مھبلط ققحتي  نأ  اودارأ  ام  اذإ  اھنوسبليو   ، اھنورتكيو ةندسلا  باوثأ  نوریعتسي 



نب بیبش  نب  ةماكش  ينب  نم  قَّالَع  ونب  ةدنك  نم   هتندس  ناكو   . مھمنص ةنوعمب 
. عترم نب  روث  نب  سرشأ  نب  نوكسلا 

دَسْلَجلل ناكو   ، تباث نب  رزخألا  قَّالَع  ينب  نم  دسلَجلا  ندسي  ناك  توقاي : لاق    
تمرح دَسْلَجلا  ىمح  تعر  اذإ  منغلا  يفاوھ  تناكو   ، همنغو هماوس  هاعرت  ىمح 

. هنم نومَّلَكُي  اونأكو   ، اھبابرأ ىلع  

رشبت مانصألا  اھب  تقطن  يتلا  فتاوھلا  ریطاسأ  نم  ةروطسأ  دسلجلاب  طبترتو    
. همجعم يف  توقاي  اھدروي  ّملسو  هیلع  ّىلص هللا  دمحم  لوسرلا  ءيجمب 

ةرھم نب  يرمآلا  ينب  نم  لجر  هل  َحبَذ  دقو   ، دَسْلَجلا دنع  ًاَموي  تنك  رزخألا : لاق    
، مدع لھأ  راعش  : ” لوقي لئاق  اذإف  انیغصأف   ، دعرلا ةمھمھك  هیف  انعمس  ذإ   ، ًاحبذ

داعأف حاضو !“ حاضو  انبر  : ” انلقف  . مھس زاف  دقف   ، مھس شطب  نإ   ، متح ءاضق  هنأ   
، ًامع ًاعمج   تسسحأ  لھ   ، قَّالَع نب  رزخأ  اي  قارعلا  مجن  َءان  : ” لوقي وھو  توصلا 

كلمو  ، لفأ مالظو   ، لظأ رون   ، ماجآلا تاذ  ىلإ   ، ماشو نمي  نم  يوھي   ، ًامج ًاددعو 
. نئاك رمأ  اذھ  انلقف   ، وھ ام  ِرّدن  ملف   ، تكس مث  لحم .“ ىلإ  لحم  نم  لقتنا 

تءاسو  ، منصلا مالك  نم  عمسن  انك  ام  انیلع  نار  دقو  لبقملا  ماعلا  يف  ناك  املف    
، انیلع داع  دق  توصلا  اذإف   ، لعفن انك  كلذكو  همدب  انخطلو  ًانابرق  انبَّرقو  اننونظ 

: انلقو انرشابتف   

، نونظلا تءاسو   ، نوؤشلا ترجاشت   ، َدیِحَم الو   ، كنع ّدصم  ال   ، انبر احابص  ْمع  ”
تبلق لوقي : ” منصلا  نم  ءادنلا  اذإف   ،“ كحفص ىلإ  بايإلاو   ، كبضغ نم  ذایعلاف 

الف تسرحو   ، دعصم الف  قفألا  تعنم  ةانمو ،  اھایلعو   ، تاللاو اھاَّزُعو   ، تانبلا  
لباقو   ، مجز تماصو   ، مجھ مجاھو   ، مََجن مجان  دق  ناكو   ، ددلتم الف  تمھبأو   ، دعقم

.“ قھز لطابو   ، قسب قحو   ، قطن عادو   ، مجر

انأ فـ  ، نمي ـ لا فیلا  ـ خم ي  ــ ف اذھ  ــ ب لئا  ــ بقلا تثد  ــ حتف تك  ــ س م  ــ    ث
، دَسْلَج ـ لا ـى  لإ لبقأ  فـ ًال  ـ بإ ةد  ـ نك مـن  ـل  جر ـل  َضأ ذإ  ـك  لذ ِنا  ـ فأ َيلَع  لـ

كلذكو  ، امھسبلف  ، امھارتكاو  ، ةندسلا با   ـ يث ني مـن  ـ بوث راعت  ـ ساو  ، ًاروزج ـر  حنف
ذاخفألاب ةقولخم   ، ًامد ةمومدم  ًامخض  ًارِكَبأ   ، بر اي  كدشَنأ  لاق : مث   ، نولعفي اوناك 

ِّبر دھاف   ، ةرفضلاو ةقیقشلا  ثیح   ، ةرخنلا ریھامج   نیب  اھتللَضأ   ، ذاحلاب ةطوبخم 
انربخي ىضم  امیف  ناك  دقو   ، كلذل رسكناف  رزخألا : لاق   ، بجي ملف   ، دشَرأو

. بیجاعألاب

الو  ، دَسْلَجلل نأش  ال  لوقي : فتاھ  اذإف   ، هدنع يتیبم  ُّتب   ، لیللا انیلع  َّنج  املف    
سأرلاو  ، دلَصألا رجحلا  ىفكاو   ، دمصلا دحاولا  دبعو   ، دوألا ماقتسا   ، ددھل َيْثَر 

. دوَسألا  

عمتجا ول  ناكو   ، هسأر ىلع  بلقنم  وھ  اذإف   ، منصلا تیتأف   ، ًاروعذم تضھنف  لاق :   



. هولحلح ام  سانلا  نم  ٌمائف 

تجرخو  ، يتلحار تیتأ  ىتح   ، لام الو  لھأ  ىلع  تّجرَع  ام  هدیب  يسفن  يذلاوف    
ىلإ وعدي  ةكمب  لجر  رھظ  يل : لیقف   ، ربخ ةئباخ  نم  لھ  تلقف :  ، ءاعنص تیتأ  ىتح 
رھظ ىتح  نمیلا  فیلاخم  يف  فوطأ  لزأ  ملف   ، يبن هنأ  معزيو   ، ناثوألا علخ 

. تملسأف  ، ّملسو هیلع  ّىلص هللا  يبنلا  تیتأف   ، مالسإلا

. ةدئاز دَسْلَجلا  يف  ماللا  نإ  دسج : ةمجرت  يف  يرھوجلا  لاق    

: عاقرلا نب  ّيدعل  لیقو  يدبعلا  بقثملا  لاق     

امك  ، ىَراقُش ُباتَْجي  َتاب 
 

 

 
دَسْلَجلا ىِلإ  ـي  شَْمي ْنَم  َرَقَْیب 

 
 

. تبن ىَراَّقُش : نم  ففخم   ، ىَراقُشو  ، هسْأر هیف  لجرلا  ئطْأطي  عارسإ  ُةَرقَْیبلاو :

ناسل سورعلا 108،  جات  نع  مانصألا  ةلمكت  توقاي 152-2/151،   ، نادلبلا مجعم  )  
” حاضولا عجار ”   ،” دسج حرش ”  طیحملا  سوماقلاو  رقب ”  ، دسلج حرش ”  برعلا 

( دوسألا رجحلا  عجار   ، انمجعم يف   
 

دوسألا لمجلا 

“ هلیخ ةرثكل  كلذك  يّمس   ” يذلا لیخلا  ديز  مھنمو  ءيط  نم  ةعامج  هدبعت  تناك 
اممو  ، ىزعلا نم  مكل  ریخ  ينإ   ” لوسرلا لاق  مھلو   . ریخلا ديزل  همسا  لوسرلا  ریغو 

هللا نود  نم  هنودبعت  يذلا  دوسألا  لمجلا  نمو   ، عاَّفن ریغ  راض  لك  نم  عانم  تزاح 
.“ لجو زع 

نع انھ  ثيدحلا  نأل   ،“ دوسألا لبجلا   ” حیحصلاو فیحصت  دوسألا  لمجلا  ناك  امبرو    
درو امك   دوسألا “ رجحلا   ” وھ ناك  امبرو   ، أجأ لبج  ءامسأ  نم  مسا  ناك  عانمو  عاَّنم 

. رداصملا ضعب  نع  ثيدحلا  صن  يف 

رجحلا عجار  ص 173،  ةنسلا 15  برعلا  ةلجم   ، محسألا عجار  يناغألا 16/47،  )  
   ( دوسألا

 

نجلا



َنيِذَّلا َِّنإ  : } تلزن مھیفو  تاحلطلا ،  ةحلط  طھر  مھو  ةعازخ -  نم  ٍحیلم  ونب  اھدبع 
فارعألا 194).  { ) ْمُكُلاَثَْمأ ٌدَابِع  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُعَْدت 

.“ ناجلا دبع  و” نجلا “ دبع  برعلا بـ” تمستو     

هامس  ، ةرھز نب  ثراحلا  نب  هللا  دبع  نب  ناجلا  دبعو  هباسنأ : يف  مزح  نبا  لاق    
. ةشبحلا ةرجاھم  نم  ربكألا  وھو  دبع هللا“،  لوسر هللا” 

باسنأ ةرھمج   ، ينادمھلل لیلكإلا  يلع 6/328،  داوجل  لصفملا  مانصألا 34،  )  
برعلا 130)    

 

راھِج

فوع لآ  اھتندس   ، ةكمب لحطأ  لبج  حفس  يف  ناكو   ، ظاكعب نزاوھل  راھِج  ناك 
. كیبل مھللا  كیبل  : ” تناكف راھِج  كسن  ةیبلت  امأ   ، مھعم براحم  تناكو  نويرصنلا 

.“ راھجب اّنلمو  انّعتمو   ، رانملا حضوأل  اندھأو   ، رابُج انبونذ  لعجا  كیبل 

نالعإ وھ  رْھجلا : سراف : نبا  لاق   ، َُةَبلاغُملا ُةَرَھاَجُملاو : ُراَِھجلا  سوماقلا : يفو    
هتردقو رشبلل  هتيادھو  ّهولعو  هتعفر  هتیبلت  نم  حضتيو   ، ّهوُلُعو هُفْشَكو  ءيَّشلا 

. بونذلا نارفغ  ىلع  

برعلا 3/1232، لئابق  مجعم  نادلبلا 2/193،  مجعم  بیبح 312-315،  نبا   ، رَّبحملا )  
جات نع  مانصألا  ةلمكت   ،” رھج ةغللا ”  سیياقم   ، ةرھجلا طیحملا ”  سوماقلا 

سورعلا 108)  

 



ءاحلا فرح 
 

ثِراحلا

تنا اذإ كـ ـة،  يدوبعلا ـة  ملك ه  ــ تفي ل ــ ضأ د  ــ قو بر  ــ علا د  ــ نع ميد  ــ دو ق ــ بعم
ـي مـن هو ـة “ ثراح ـد  بع  ” وأ ثر “ ـ حلا ـد  بع  ” وأ ثرا “ ـ حلا ـد  بع  ” يم ـ ست بر  ـ علا

.“ ثراحلا دبع  ينب  اومست بـ” برعلا  نم  نطب  مھنمو  ـة،   فورعملا ءام  ـ سألا

. دبع هللا ”  بـ ”  ثراحلا ”  دبع  ىّمست بـ ”  نم  ضعب  لوسرلا  ّریغ  دقو     

، ُعْرَّزلا وھ : ثرحلاف   ، ةوقلاو ةبوصخلا  يناعمب  رخاز  مسالا  نأ  امك   ، دسألا ثراحلاو :    
عامجلاو  ، ِةََغلابُملاب ُحاكِّنلاو   ، ٍةَوِْسن ِعبرأ  نیب  ُعمجلاو   ، ِلاملا ُعْمَجو   ، ُبْسَكلاو
ةرَمَكلا ىھَتْنُم  نیب  ام  ةثرُحلاو :  ،( ةروكذلا وضع   ) ِرامِحلا ِندارُج  لْصأو   ، ریثكلا  

. ُعاَّرَّزلا ُثاَّرَحلاو :  ، ناتِخلا ىَرْجَمو 

. يعارز هلإ  هنأ  هیناعم  نم  حضاوو    

هلو سیلبإل  مسا  ىلإ  ّلوحتو   ، هناكم ثراحلا  َدَقف  ةیمالسإلا  تايورملا  يف    
: لوقت سابع  نبا  نع  ريرج  نبا  نع  روثنملا  ّردلا  يف  يطویسلا  اھلقن  ةروطسأ 

مومسلا ران  نم  اوقلخ   . ّنجلا مھل : لاقي  ةكئالملا  ءایحأ  نم  ّيَح  نم  سیلبإ  ناك  ” 
تقلخو  ، ةنجلا نّازُخ  نم  ًانزاخ  ناكف   ، ثراحلا همسا  ناكو   ، ةكئالملا نیب  نم 

ن ــ جرا م ــ ن م ــ ن م ــ جلا ت  ــ قلخو ّي.  ــ حلا اذ  ــ ري ه ــ رو غ ــ ن ن ــ مھ م ــ لك ةكئالملا  
لوأ فـ  ، تبھ ـ تلا اذإ  اھ  ــ فرط ي  ــ ف نو  ــ كي يذ  ــ لا را  ــ نلا نا  ــ سل و  ــ هو  ، را ــ ن

ل ــ تقو  ، ءامد ــ لا اوكف  ــ سو اھ   ـ يف اود  ـ سفأف ـن،  جلا ضرألا  نك  سـ مـن 
ـة، كئالملا مـن  ـد  نج فـي  سي  ـ لبإ مھ  ـ يلإ ه  ــ للا ث  ــ عبف ًا،  ــ ضعب مھ  ــ ضعب
ـل عف ـا  ملف  ، لا ـ بجلا فار  ـ طأو رو  ـ حبلا ـر  ئازجب مھ  ـ قحلأ ـى  تح مھ  ـ لتقف

علطاف  . دحأ هعنصي  مل  ًائیش  تعنص  دق  لاقو :  ، هسفنب ّرتغا  كلذ  ثراحلا  / سي ـ لبإ
. ةكئالملا هیلع  علطت  ملو   ، هبلق نم  كلذ  ىلع  هللا 

ةرھمج يھانملا 375،  مجعم   ،” ثرحلا طیحملا ”  سوماقلا   ،” ثرح برعلا ”  ناسل  )  
روثنملا 242-1/241) ردلا  برعلا 356،  باسنأ 

 

ىَثَحلا

. ىَثَحلا بارتلل : لاقي 

دجن مل  اذإ  ةیلھاجلا  يف  انك  لاق : يدراطعلا  ءاجر  يبأ  نع  يراخبلا  حیحص  يف    
. اھب انفط  مث  هیلع  اھانبلحف  ةاشلاب  انئجو   ، بارتلا نم  ةیثح  انعمج   ، ًارجح



”( اثح برعلا ”  ناسل  ریثك 290،  نبال  ةياھنلاو  ةيادبلا  )  
 

رجحلا

، ند ــ نارب لو  ــ قي ا  ــ مك  ، را ــ طع ة  ــ يمجنلا ةھ  ــ لإلا قبا  ــ طي يئب  ــ س ه  ــ لإ
رھ ـ ظيو ـر .“ جح بـن   ” ـم سا فـي  ـة  يدومثلا ـة  غللا ي  ــ ف ةد  ــ حاو ةر  ــ م هد  ــ جنو
، مال ـ سإلا روھ  ــ ظ ى  ــ تح ترمت  ــ سا ـه   تدابع نأ  ـر “ جحلا ـد  بع  ” ـم سا مـن 
ـو بأ هـو  ري  ـ خألاو  ،“ ناد ـ ملا ـد  بع بـن  ـر  جحلا ـد  بع  ” ـه تدابعب ما  قـ ـن  ممو
، لو ـ سرلا ـى  لع ةدا  ـ فو لـه  اذ  هـ ـر  جحلا ـد  بعو  ، ثر ـ حلا ـي  نب مـن  ـة  لیبق

دبع هللا. ّملسو  هیلع  ّىلص هللا  هامسف   

مجعم قاقتشالا 2/398،  يف  ديرد  نبا   ،111 سورعلا جات  نع  مانصألا  ةلمكت  )  
دومث 122)    خيرات  ةیظفللا 376،  يھانملا 

 

دوسألا رجحلا 

ل ــ هأ نا  ــ كو  ، نییلھا ــ جلا د  ــ نع ة  ــ فورعم تنا  ــ ك دو  ــ سألا ر  ــ جحلا ةدا  ــ بع
ـر جحلا ةدا  ـ بع تر  ـ شتناو ـه،  يلإ نوبر  ـ قتيو دو  ــ سألا ر  ــ جحلا نو  ــ سدقي ة  ــ كم

. انتقطنم ًاع فـي   ـ ساو ًارا  ـ شتنا دو  ـ سألا

راشأ يبنلا  نكل   ، ةفرشملا ةبعكلا  ناكرأ  نم  نكر  وھو  فورعم  دوسألا  رجحلاو    
. ةبعكلا رجح  ریغ  دوبعم “ دوسأ  رجح   ” ىلإ هترھمج  يف  ديرد  نبا  هدروأ  ثيدح  يف 
هءا ــ ج اذإ  ل  ــ يخلا د  ــ يزل مل  ــ سو ه  ــ لآو ه  ــ يلع ه  ــ للا ىل  ــ ص ي  ــ بنلا لاق  

مـن هنود  ـ بعت يذ  ـ لا دو  ـ سألا ـر  جحلا ـن  مو عا  ـ نم مـن  ـم  كل ري  خـ ـا  نأ : ” مل ـ سیل
.“ نودبعت يذلا  دوسألا  لمجلا  مـن    ” ىر ـ خأ ـة  ياور ـي  فو ـه“،  للا نود 

نم وھو   ، مویلا ىلإ  اھسيدقت  رمتسا  يتلا  تادوبعملا  نم  دوسألا  رجحلاو     
، ءامسلا نم  ةلزان  اھنأ  نومدقألا  دقتعا  دقو  بھشلا  اھفلخُت  يتلا  ةیكزینلا  ةراجحلا 
دنع دوسألا  رجحلا      : يھو  ، ءادوسلا راجحألا  نم  ةثالث  قرشلا  يف  رھتشاو  
رحبلا قرش  بونج  رونتلا  ةبرخ  يف  هماقم  دجو   ، دوسأ رجح  لكشب  دبع  طابنألا :

لوألا ق.م. نرقلا  يف  ينب  هنأ  حجريو  تیملا 

يقرشلا يبونجلا  رادجلا  يف  عوضوم  يكزین  رجح  ةكم : يف  دوسألا  رجحلاو    
. جحلا مسوم  يف  جاجحلا  هّلبقي   ، ةكم يف  ةبعكلل 

هلإ صمح  لعب  لثمي  سدقم  يكزین  رجح  وھو  صمح : ةنيدم  يف  دوسألا  رجحلا    
،“ لعباكاليإ  ” وأ لاباجاليإ “ وأ  لبجلا “ هلإ   ” ىمسي يذلاو  هودبع  يذلا  سمشلا 
يف عماج  ىلإ  تلوح  مث  دعب  امیف  ةسینك  صمحب  دوسألا  رجحلا  دبعم  حبصأو   



ماعلا  855 نییسابعلا  ملاظم  دض  صمح  ةروث  دعب  ریبكلا  عماجلا  وھو   ، يمالسإلا دھعلا 
م.

فرعي دجسم  هناكم  میقأ  صمح  يف  دوسألا  رجحلا  دبعم  نأ  ىلإ  ضعبلا  بھذي    
دبعملا نأ  رخآلا  ضعبلا  ىريو   ،“ ةسینك ناك  دجسملا  لبقو  ةدابل  يبأ  عماج   ” مساب

وھ دوسألا “ رجحلل  يماسلا  مسالا  و”  . اھسفن صمح  ةعلق  قوف  موقي 
هنكسي رجح  نم  ًابصن  وأ  ًامنص  ينعيو  ليإ ) تیب   ) هلإلا تیب  ينعيو  “ BETYLE لیتیب ”

.“ هل زمرُيو  هلإلا  

ةيروسلا ص 192، ایجولوثیملا   ،( دابآ ردیح  ةعبط  ) 3/142 ع م ن ” ةغللا ”  ةرھمج  )   
( انمجعم يف  عانم ” عجار ”  سورعلا م ن ع”،  جات 

 

رارح

لعف نم  مسالا  اذھ  يتأيو   ،“ لامكلا  ” ةیعدألا دحأ  يف  هیلإ  بلط   ، دومث ةھلآ  نم 
ةغیصب درو  دق  همسا  نوكي  نأ  نكمي  ندنارب : لوقي   ،“ ًاقراح  ، ًاراح حبصأ  “ ” ّرح ”

ح“.  ” لكش ىلع  ةینایحللا  ةغللا  يف  ةرصتخم   

دومث 124)    خيرات  )  
 

مرحم    / مارح / ةمرح / تمرح / مرح

ـى نعمب  ، ءامد ـ قلا بر  ـ علا ةھ  ـ لآ ـة  مئاق ي  ــ ف نمر “ ــ ح  ” وأ مر “ ــ حلا  ” م ــ سا درو 
ـة ملك نأ  ـت  فاللاو  ، ةھ ـ لآلا ـى  نعمب ـة “ مرح و” تمر “ حـ  ” تدرو ـا  مك ـه،  لإلا

. نیملسملا دنع  ةجوزلا  ىلع  قلطت  موي   ـ لا ـى  لإ ـة “ مرح ”

ثدحت دقو   ، أبس هلإ  هقملا “  ” هلإلا جوز  يھ  تمرح “  ” نأ لموھ  قرشتسملا  ىريو    
يلاوح مكح  هنأ  نوقرشتسملا  ردقي  حرذ “ لآ  عدي   ” همسا كلم  نمز  ىلإ  دوعي  صن 

“ هقملا هلإلا  تیب   ” هريوست ةبسانمب  نیبارق  ةثالث  ّبرق  هنأ  دالیملا  لبق  ةنس  800 
.“ تميرح “ ” تمرح “ ” ةمرح “ ” متمرح  ” ةھلآلا ىلإ  حاورص “  ” ةنيدمب

ةدابعلا سوقط  هیف  سرامت  يذلا  ةھلآلل  صصخملا  سدقملا  ناكملا  وھ  مرحلاو    
دقو  ، مارح هاضعو  هدیص  ناك  ام  وھو  دوبعملا  منصلا  لوح  ىمِحلا  وھ  مرَحلاو   ، جحلاو
مویلا ىلإو   ، تاللا نع  انثيدح  يف  كلذ  انركذو   ، مالسإلا يف  ميرحتلا  اذھ  رمتسا 

. ةبعكلا مرح  يف  كلذ  ةدھاشم  نكمي 

ماذُج يف  ٌنَْطبو  میمت  ينب  نم  ٌنَْطب  ٍمارَح  لآ  ىلإ  نوبَسني  نوطُب  برعلا  يفو    
. ٍمَْیلُس ينب  نم  ةلیبق  مارَحو :  ، لئاو نب  ركب  يف  نطبو 



. بلعث نب  سیق  نب  ةعیبض  نب  ةعیبر  تنب  مارحلا  نھنمو   ، ءاسنلاو لاجرلل  مسالاو     

دروو  ، مرحم هلإلل  ناك  اذإ   ، ءامدقلا برعلا  دنع  ًافورعم  ناك  ةھلآلا  مرحم  نأ  ودبيو    
.“ نلعوأ لعب  مرحم   ” دنسملا صوصن  يف 

 ” برعلا ناسل  مالسإلا 6/333، 2/272- 2/448،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
( تاللا عجار   ، ریبكلا نمیلاو  دعم  بسن   ،” مرح

 

تاومسلا مرح 

. يبونج يبرع  هلإ    

برع دنع  هلإل  اذھ  لباقيو   ،“ ءامسلا سيدق   ” انھ ينعت  ءامسلا  مرح  ندنارب : لوقي    
. ءاعدلا هیلإ  نوھّجوي  نويدومثلا  ناكو  تاومسلا .“ راطع   ” لامشلا

دومث 123)    خيرات  )
 

مبطح / بطح

ينابتق صن  يف  هركذ  درو  منود .“ وذ  مع  “ ” منود ذ  مع   ” هلإلا ةدابعل  صصخ  دبعم 
.“ بأ عدي  نب  معنھي  للھ  رھش   ” كلملا هردصأ 

”( مع عجار ”  مالسإلا 2/202،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
 

میكح

! كل كيرش  ال  كیبل  اھتیبلت : يف  لوقت  تناك  ثیح   ، تومرضحو ةدنك  هلإل  ةفص 
. هكرتاف میكح  تنأ   ، هكلھت وأ   ، هكلمت

يبوقعیلا 1/296)     )  
 

لالَح   

. توقاي هركذ   ، ةرازف ينبل  منص  مسا 

. مارحلا دض  حتفلاب  لالَحو     

ةلِیلَحو  . مارحإلا نم  مِرحُمو   ، لالحإلا نم  ٌّلِحُم  لجرو   ، ءيشلا ةحابإ  لَحلاو :   
. ءامسألا ميدق  نم  وھو  روظنم : نبا  لاق   ، اھُلِیلَح وھو   ، هَتأرما لجرلا :



بكرتأ اھَعبَّتاف : ةبئاس  بكرف  هلبإ  ىلع  ریِغُأ  يذلا  لوق  لثملا  يفو  ديرد : نبا  لاق    
. ًالثم اَھلسرأف   ، !“ هل َلالح  نَم ال  َمارحلا  بكري  : ” لاقف ؟  مارَحلا

قاقتشالا 87)       ،” للح برعلا ”  ناسل  نادلبلا 281-2/280،  مجعم  )  
 

نفلح

ءامسأ ةلمج  يف  همسا  درو  دقو   ، ةینیعملا ةراضحلا  يف  مَسَقلاب  صاخلا  هلإلا 
لاومأ سبحب  قلعتت  صوصن  يف  ةیبونجلا  ةیبرعلا  تاباتكلا  يف  ةروكذملا  ةھلآلا 
دشأو باذعلاو  ةمقنلا  لازنإل  هلإلا  اذھب  اوناعتسا  اھباحصأ  نأ  ظحاليو   ، دوقع دقعبو  

يلوتسیف أرجتي  وأ   ، صوصنلاو دوقعلا  كلت  لدبي  وأ  ّریغي  نأ  لواحي  نم  لكب  ءازجلا 
مھتعامجو مھ  مھلمشي  نأ  هنم  اوجر  امك   ، ةررقملا سوبحلاو  لاومألا  ىلع   

. هبح يف  مھئانفلو  هل  مھصالخإل  همركو  هفطلبو  هتمحرب 

مالسإلا 305-6/295)    لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
 

میلَح

يفو  ،“ بیط  ” ةملكلا ينعتو  ندنارب : لوقي  . 
3
“ لیقبو لیناحم   ” يتلیبق هلإ  میلح 

.“ میلَح وذ  : ” هعم ًابكرم  ًامسا  دجن  ةيدومثلا  ةغللا 

فـي ـُم  ِيلَحلاو  ، نیمل ـ سملا ـد  نع ىن  ـ سحلا ـه  للا ءام  ــ سأ ن  ــ م مي  ــ لَحلاو    
ُهُّفِخَتْس يذ ال يـ ـ لا ـه  نأ ها  ـ نعم لا : ـ قو  ، رو ـ بَّصلا ها  ـ نعم ـل : جو زع  ـه  للا ةف  صـ

. مھیلع بضغلا  ّهزِفت   ـ سي الو  ةا  ـ صُعلا نا  ـ يْصِع

”( ملح برعلا ”  ناسل  دومث 122،  خيرات  )  

مامِح

نب دبع  نب  ّةنِض  نب  مارح  نب  دنھ  ينب  يف  ناكو   ، هنومظعي اوناك  ةرذع  ينبل  منص 
: هل لاقي  ًالجر  مامِح  نداس  ناك  قشمد : خيرات  يف  ركاسع  نبا  لاق   ، ةرذع نب  ریثك 
: همسا نإ  لاق  نكل   ، منصلا سانلا  دیس  نبا  ركذو   ، هدنع نورُتَعي  اوناكو   ، قراط  

. ماَمُخ

. ردقلاو توملا  وھ  برعلا  ةغل  يف  مامِحلاف   ، ءاحلا رسكب  مسالا  طبض  نأ  حجرألاو     

دمحم لوسرلا  ءيجمب  رشبت  مانصألا  نم  تجرخ  يتلا  فتاوھلا  ریطاسأ  يفو    
ورمع نب  لمز  لاق   ، ركاسع نبال  قشمد  خيرات  يف  أرقن   ، ّملسو هیلع  هللا  ّىلص 



ّملسو هیلع  هللا  ّىلص  يبنلا  رھظ  امل  ةيواعم :) ةطرش  بحاص  وھو  يرذعلا  (
كرشلا عفدو   ، مامِح ىدوأو   ، ىدھلا رھظ   ، مارَح نب  دنھ  ينب  اي  لوقي : ًاتوص  انعمس 

.“ مالسإلا

اي قراط  اي  : ” لوقي وھو  ًاتوص  انعمس  مث  ًامايأ  انثكمف   ، انلاھو كلذل  انعزفف  لاق :   
هيرصانل  ، ةماھت ضرأب  هعداص  عدَص   ، قطان يحوب   ، قداصلا يبنلا  ثِعُب   ، قراط

عقوف لمز : لاق   ، ةمایقلا موي  ىلإ  ينم  عادولا  اذھ   ، ةمادنلا هیلذاخلو   ، ةمالسلا  
عم ّملسو  هیلع  هللا  ّىلص  يبنلا  تیتأ  ىتح  تلحرو  ةلحار  تعتباف   . هھجول منصلا 

: هتلق ًارعش  هتدشنأو   ، يموق نم  رفن  

اّھَصن تلمعأ  لوسر هللا  كیلإ 
 

 

 
لمرلا نم  ًازْوَقو  ًانزَح  اھُِفّلكأ 

 

ًارزؤم  ًار  ـ صن سانلا  ریخ  ـر  صنأل
 

 

 
يلبح يف  كلابح  نم  ًالبح  دقعأو 

 
يلعن يمدق  تلقثأ  ام  هل  نيدأ  هریغ  ءيش  نأ هللا ال  دھشأو 

انل دقعو  ... ، نجلا مالك  نم  كلذ  لاقف : انعمس  امب  هانربخأو  هتعيابو  تملسأف  لاق :
لوسر  هللا، دمحم  نم   . میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  هتخسن : ًاباتك  انل  بتكو   ، ءاول

ملسأ نمف   ، ةماع هموق  ىلإ  هتثعب  ينإ   ، ةصاخ هعم  ملسأ  نمو  ورمع  نب  لمزل 
. نيرھش نامأ  هلف  ىبأ  نمو   ، هلوسرو بزح هللا  يفف 

. يراصنألا ةملسم  نب  دمحمو   ، بلاط يبأ  نب  يلع  دھش     

يف حاحصلا   ، برعلا ناسل  رثألا 1/156،  نویع  قشمد 169-6/168،  خيرات  رصتخم  )  
”( ممح ةغللا ” 

 

لمح

تدرو يتلا  ءامسألا  نم  وھو  لمح “ دبع  : ” لثم ةبكرملا  مالعألا  يف  درو  هلإ  مسا 
. ةمدقتملا ةینایحللا  تاباتكلا  يف 

مالسإلا 6/327) لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  



دمح   

. نوینایحللا اھل  ّدبعت  يتلا  ةھلآلا  نم 

تركذو  ، ةيوفصلا تاباتكلا  يف  اھمسا  درو  يتلا  لئابقلا  نم  دمحلا “ / دمح لآ    و”
.“ ةبحر لآ   ” ةلیبقو دمح “ لآ   ” ةلیبق نیب  راد  لاتق  نع  ثدحتي  يوفص  صن  يف 

مالسإلا 6/320، 3/149) لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  

مكوح / مكح

“. مكوح / مكح  ” دنسملا صوصن  يف  هركذ  دروو   ، نابتق بعشب  ةصاخلا  ةھلآلا  نم 
ّنمیل يبنأ “  ” هلإلا ىلإ  عرضتو  نيودتلا  بحاص  اھیف  لسوت  ناتینابتق  ناتباتك  اھنم 
مسا اھیف  ركذو   ، تاعاجملا رش  مھیقيو  ةكربلاو  ریخلاب  نیتباتكلا  باحصأ  ىلع   

.“ مكوح / مكح  ” هلإلا

.“ ءامسلا هلإ   ” نیقرشتسملا ضعب  يأر  ىلع  كوح “ / مكوح  ” نوكي نأ  لمتحيو    

مالسإلا 6/300، 188-2/187) لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  

ممح     / میمح

. میمح تاذ  عجار 
 

توحت / توح

دبع  ” مسا ةرخأتملا  مھتاباتك  يف  درو  دقو   ، نوینایحللا اھدبع  يتلا  ةھلآلا  نم 
.“ توح دبع  و” تح “

. ملع لك  عارتخا  نويرصملا  هیلإ  بسنيو  توحت “  ” هلإلا نیيرصملا  ءامدق  دنع  فرعو    
. ةمكحلا هلإ  وھو 

    ( نونلا نع  انثيدح  عجار  لصفملا 6/326، 8/199،  )  
 

لْوَح

يف ةيدومثلا  صوصنلا  يف  همسا  درو   ،“ نیس  ” لباقي وھو   ، نییئبسلل رمقلا  هلإلا 
،“ تاداد يذ  ىلإ  مكتاوصأ  اوعمسأ   ، لْوَح كرابیل   ، يوامس راطع  اي  : ” لوألا  ، نيءاعد

.“ يندعاس  ، لْوَح اي   ، طعأ : ” يناثلاو  



اھبر ةفینح  تلكأ 
 

هعاجملاو  محقتلا  نمز 
 

مھبر نم  اورذحي  مل 
 

هعابتلاو  بقاوعلا  ءوس 
 

تلھج ذإ  الھ  فینحأ 
 

هعازخ  تعنص  ام 
 

مصأ رجح  نم  هوبصن 
 

هعابتا  برعلا  اوفلكو 
 

.“ ليوح  ” منصلا مسا  دومث  صوصن  يف  ًاضيأ  دروو    

مالسإلا 1/331)     لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  دومث 122،  خيرات  )  

ّيَحلا

يناغصلا همسا  دروأ  َّيحلا “ دبع   ” مسا ءاج  هنمو   ، مالسإلا لبق  برعلل  دوبعم 
. ّيَحلا دبع  نبا  وھ  ُأَجأ  همسا  نم  نإ  الاق :  ، ىملسو أجأ  ةروطسأ  يف  يركبلاو 

ّيَحلاب جرفلا  َيّمُس  امبرو  ةأرملا  جرفو   ، ةایحلاو توملا  ضیقنو  تیملا  دض  ّيَحلاو :   
. ًّایَح حبصي  هربعو  ناسنإ  لك  هنم  يتأي  يذلا  بابلا  نأل 

. مالسإلا يف  ىنسحلا  ءامسأ هللا  نم  ّيَحلاو :   

ناسل  ،” يحلا طیحملا ”  سوماقلا   ،” أجأ رخازلا ”  بابعلا  مجعتسا 110،  ام  مجعم  )  
”( ایح برعلا ” 

سْیَحلا

مھتباصأ مث   ، ًاليوط ًارھد  هودبعف  سیح  نم  منص  ةیلھاجلا  يف  ةفینح  ينبل  ناكو 
: رعاشلا لاق   ، كلذب برعلا  مھتّریعف   ، هولكأف ةعاجم 

 

 

 

: میمت ينب  نم  لجر  لاقو 

اھبر تلكأ 
نم ةفینح 

عوج
 

 

 
اھب ًاميدق 
زاوعأ نمو 

 
 

رمتلاب طلخي  طقألا  وھو  سیحلا  يّمُس  هنمو   ، طلخلا سْیَحلا : ناسللا : يفو 
. نمسلاو



”( سیح برعلا ”  ناسل   ،186 ، يریمحلا ناوشن  نیعلا  روحلا  )  
 

ةبعكلا    ةسراح  / ّةیَحلا

ينا ــ عم ة  ــ ملكلا ل  ــ محتو ة،  ــ هالإلاو ة  ــ هاللا ي  ــ ه بر  ــ علا ة  ــ غل ي  ــ ف ة  ــ يحلا
بحا صـ لا  قـ  ، تي ـ ملا ضي  ـ قن ـو  هو ّيَح  ـ لا مـن  ّةیَح  ـ لا م  ــ ساو ة،  ــ يھولألا
ىلإ نورظني  اوناك  ءامدقلا  نأ  حضاوو   . ةایَحلا مـن   ِةَّیَح  ـ لا ُقاقت  ـ شاو نا : ـ سللا
لاط اذإ  َةأرمللو  هرْمُع  لاط  اذإ  لجرلل  لاقي  ناكو   . تومت ال  ةدلاخ  اھنأ  ىلع  ةیحلا 

. ةَّیَحلا رمع  لوطل  كلذو   ، ٌةَّیَح ّالإ   يھ  امو  ٌةَّیَح  ّالإ  وُھ  ام  اھرمع :

، تاللا اھزربأ  لعلو   ، ةھلآلا نم  ددعل  ًازمر  ّةیَحلا  تناك  ءامدقلا  برعلا  ةنايد  يفو    
منصلا نأك   ، ةیحلا يھو   ، ةھال هلصأ   ، منص تاللا : مكحملا : يف  هدیس  نبا  لوقي 

يلع داوج  حجريو   . ةھاش اھلصأو  ةاش  اولاق : امك   ، ءاھلا هنم  فذح  مث   ، اھب يمس   
لبُھ منص  بناجب  ناك  يذلا  غبغب “  ” ـ لا يف  اھیلع  رثع  يتلا  ةیحلا  نأ  هلصفم  يف 

.“ دو  ” يبرعلا هلإلل  ًازمر  ةیحلا  تناك  امك   ، هل ًازمر  تناك  اھنأب  

يف رئب  ةنازخ  تیبلل  ناك  يقرزألا : لوقي   ، ةبعكلا  ، برلا تیب  ةسراح  تناك  ةیحلاو    
دعاوتف  ، هل فقس  ال  ذئموي  وھو   ، هل ىدھي  يذلا  عاتملاو  يلحلا  هیف  ىقلي   ، اھنطب

ل ــ ك ى  ــ لع ما  ــ قف ه،  ــ يف ا  ــ م اوقر  ــ سي نأ  مھر  ــ ج ن  ــ م ر  ــ فن ة  ــ سمخ هل  
هال ـ عأ ـه  للا ـل  عجف  . سما ـ خلا ـم  حتقاو  ، مھ ـ نم ـل  جر تي  ـ بلا ن  ــ م ة  ــ يواز

تحسم كلذ  دنعف   . نورخآلا ةعبرألا  ّر   ـ فو  ، كلھ فـ ًا  ـ سكنم طق  ـ سو  ، هلف ـ سأ
. ةعبرألا  ، ناكرألا

ثعب  ، ناك  ام  ةبعكلا  ةنازخ  يف  ام  ةقرس  اولواح  نيذلا  ءالؤھ  رمأ  نم  ناك  املف    
، يدجلا سأر  لثم  اھسأر   ، نطبلا  ءاضیب  رھظلا  ءادوس  ةیح  ىلاعت  هللا 
الإ هللا  يصاعم  نم  ءيشب  دحأ  هبرقي  ال  ةنس  ةئامسمخ  تیبلا  تسرحف  

. ةبعكلا يف  ناك  ام  ةقرس  موري  نأ  دحأ  ردقي  الو  هكلھأ هللا، 

اولزتعا كلذ  اوأر  املف   ، همدھ ةیحلا  مھتعنم  تیبلا  ءانب  شيرق  تدارأ  املف     
ریط ءاجف   . كتیب ةرامع  اندرأ  امنإ  انبر  مھللا  اولاقو : ىلاعت  هللا  اوعد  مث   ، ماقملا دنع 

اھلخدأ ىتح  اھرجف   ، اھلمتحاف اھذخأف   ، نیلجرلا رفصأ  نطبلا  ضیبأ  رھظلا  دوسأ  
. دایج

زوریفلا لاق   ، ُلالِھلا يھو   ، ةمیظعلا ةیحلا   ، سمشلا ُةَھالِإلا  روظنم : نبا  لاق     
. ُءاھلا تَفِذُح  مث   ، اھب َيِّمُس   ، اھنم ِمَنَّصلل   ، ُتَّاللا َلیقو :  . ُةَّیَحلا ُةَھَّاللاو : يدابآ :

. اھاوْأم َلبَجلا  َنأل  َلبَجلا “ ةَنبا  ةَّیَحلا بـ” يمست  برعلا  تناكو    

ءایحلاو  ، ةمشحلاو ةبوتلا  ءایحلا  ةملك  برعلا  تقتشا  ّيَح “  ” يئانثلا رذجلا  نم     



ةقالع كانھو   ، ّيَحلا رذجلا  نم  ّةیَحلا   ، ةأرملا جرف  وھ  ّيَحلا “  ” كلذكو  ،“ محرلا  ” وھ
ظافَلألا نم  روظنم : نبا  لوقي  امك  برعلا  ةغل  يف  ناظفللاو   ، ءاوحو ةیحلا  نیب  ةيوغل 
مساب ًءایَح  يمس  امنإ  روظنم : نبا  لوقي   . اھیناعم تقفتاو  اھلوصُأ  تبرتقا  يتلا 

. ناویحلا نم  هنع  ىنْكُيو  يمدآلا  نم  رَتْسُي  هَنأل  ءایحتْسالا  نم  ءایَحلا   

، ةھالإلا  ، تاللا  ، انمجعم يف  عجار  ةكم 149-148،  رابخأ   ،” ایح برعلا ”  ناسل  )  
نكمي يروطسألا  ركفلا  يف  ىعفألا  ىلع  عالطإلا  نم  ديزمل   ، ّدو  ، لبج  ، لبھ

( اھیلي امو  ص 213  نینتلا ” رفس  ىلوألا ”  لقعلا  ةرماغم  



ءاخلا فرح 
جيرخ   

لوقي  ،“ جرخي نم  ” مسالا اذھ  ينعي   ، لامكلا بلطي  ءاعد  هیلإ  هّجو  يدومث  هلإ 
ةرم هیلع  رثعن  امك  ةینایحللاو  ةیناديدلا  ملعلا  ءامسأ  يف  مسالا  دجن  : ” ندنارب
يف جيرخ “  ” ضعبلا عضي   . يرمق هلإل  ًارھظم  لكشي  وھو   . ةینیعملا ةغللا  يف  ةدحاو  

. يرلل ًاھلإ  ربتعيو   ، رطملا لوأ  ينعت  يتلا  جرخ “  ” ةملك عم  ةقالع 

دومث 123) خيرات  )  

ةصُلُخلا

يف امھّمضب  ةصُلُخلا  وذ  يھو   ، ةكم رابخأ  يف  ماللاو  ءاخلا  حتفب  ةَصلَخلا  يھ 
، سود رايد  يف  منص  تیب  وھو  ماللا  نوكسب  ةصْلُخلا  ديرد : نبا  لاق   ، يبلكلا مانصأ 

. توقاي هركذ   

ًةشوقنم ءاضیب  ةورم  ناكو  ـ  ةصُلُخلا وذ  مانصالا  كلت  نم  ناك  يبلكلا : نبا  لاق     
جاتلا . ةئیھك  اھیلع 

: بیبح نبا  لاق  ةلابت ،  دجسم  باب  ةبتع  مویلا  ةصُلُخلا  وذ  يبلكلا : نبا  لاق     
. تربخُأ امیف   ، راصق تیب  مویلا  وھو 

نمو ةارسلا  دزأو  ةلیجبو  معثخ  اھل  يدھتو  اھمظعت  تناكو  يبلكلا : نبا  لاق     
ةلابتب . برعلا  نم  مھدالبب  ناك  نمو  نزاوھ ،  نم  برعلا  نوطب  نم  مھبراق 

ثراحلاو معثخو  ةلیجب /  هدبعت  تیب  هل  ةصُلُخلا  وذ  ناكو  بیبح : نبا  لاق    
اوناكو  ، رماع نب  لالھ  ونبو   ، دا نب  رم  نب  ثوغلاو   ، دیبزو  ، مرجو بعك  نب 

. ةكم نم  لحارم  عبرأ  ىلع  ءالبعلاب  ناك   ، نمیلاو ةكم  نیب  ناكو    ، هتندس

. ةكم نم  ٍلایل  عبس  ةریسم  ىلع  نمیلاو  ةكم  نیب  هلابتب  تناك  يبلكلا : نبا  لاق 
رُصعأ . نب  ةلھاب  نم   ةمامأ  ونب  اھتندس  ناكو 

: ةلابت نم  لجر  لاق  يبلكلا  : نبا  لاق     

اروتوملا صلخلا  اذاي  تنك  ول 
 

 

 
اروبقملا كخیش  ناكو  يلثم 

 

اروز ةادعلا  لتق  نع  هنت  مل 



  

  

مالزألاب هدنع  مسقتساف   ، ةصُلُخلا اذ  ىتأف   ، هرأثب بلطلا  دارأف   ، لتق هوبأ  ناكو 
ئرما نع  اھلحني  نم  سانلا  نمو  تایبألا : هذھ  لاقف   ، كلذ نع  هاھني  مھسلا  جرخف 

يدنكلا . رجح  نب  سیقلا 

انثدح لاق : حابصلا  نب  يلع  انثدح  لاق : ٍلیلُع  نب  نسحلا  انثدح  يبلكلا : نبا  لاق    
ؤرما لبقأ  امل  لاق :  ، هیبأ نع  ٍنیكسم  وبأ  ينربخأ  لاق : ٍدمحم  نب  ماشھ  رذنملا  وبأ 

ة ــ صُلُخلا يذ  ــ ّر ب ــ ٍد م ــ سأ ي  ــ نب ى  ــ لع ةرا  ــ غلا د  ــ يري ٍر،  ــ جح ن  ــ سي ب ــ قلا
ـة ثالث لـه  تنا  ـ كو ه  ــ مظعت ًا  ــ عیمج بر  ــ علا تنا  ــ كو ة  ــ لابتب ًامن  ــ ص نا  ــ كو )
. يھانلا جرخف   . ٍتارم ثالث  هدنع  مسقتساف  صبر ) ـ تملاو يھا  ـ نلاو ـر  مآلا ٍحد : ـ قأ
ام لتق  كوبأ  ناك  ول  كیبأ  !  ريأب  تضضع  لاقو :  ، منصلا هجو  اھب  برضو  حادقلا  رسكف 

. مھب رفظف  ٍدسأ  ينب  ازغ  مث   . ينتّقوع

نم لوأ  سیقلا  ؤرما  ناكف   . مالسإلاب ءاج هللا  ىتح  ءيشب  هدنع  مسقتسي  ملف     
هَرَفخأ .

نب ثعثعل  يرماعلا  ریھز  نب  شادخ  لوقي  ةصُلُخلا  يذ  يف  يبلكلا : نبا  لاق    
: مھب ردغف  مھنیب  ناك  ٍدھع  يف  يمعثخلا  يشحو 

هنیبو ينیب  اب  هتركذو 
 

 

 
ارَّكذت ول  ةدُم  نم  اننیب  امو 

 

ٍةلابت موي  ءاضیبلا  ةورملابو 
 

 

 
ار ـ ّصنت ثیح  نامعنلا  ةسبحمو 

 

تمل ــ سأو ة  ــ كم ّمل  ــ سو ه  ــ يلع ه  ــ للا ّىل  ــ ص ه  ــ للا لو  ــ سر ح  ــ تف ا  ــ ملف
. ًامل ـ سم ـه  للا ـد  بع رير بـن  ـه جـ يلع مد  ا قـ ــ هدوفو ه  ــ يلع تد  ــ فوو  ، بر ــ علا

. هیلإ هھّجوف  ىلب  !  لاقف :  ، ةصُلُخلا اذ  يني  ـ فكت الأ  ٍرير  !  يـا جـ لا لـه : ـ قف

ةلھابو معثخ  هتلتاقف   . هیلإ مھب  راسف  ةلیجب  نم  سمحأ  ينب  ىتأ  ىتح  جرخف     
لتقو معثخ  يف  لتقلا  رثكأو  لجر  ةئام  ذئموي  ةلھاب  نم  هتندس  نم  لتقف   . هنود

. معثخ نب  رماع  نب  ةفاحق  ينب  نم  نیتئام 



تلاقف  . قرتحاف رانلا  هیف  مرضأو   ، ةصُلُخلا يذ  ناینب  مدھو   ، مھمزھو  ، مھب رفظف     
: معثخ نم  ةأرما 

اوعرص ةیلولاب  ةمامأ  ونبو 
 

 

 
ابوبنأ مھلك  جلاعي  ًالمث 

 

اھنود اوقالف  مھتضیبل  اوءاج 
 

 

 
ابیبق فویسلا  ىدل  ّبقت  ًادسأ 

 

معثخ ةوسن  نیب  ةلذملا  مسق 
 

 

 
ابیعشت ًةمسق  سمحأ  نایتف 

 
 

اھتدابعو ةصُلُخلا  يذ  ةیبلت 

، كیبل كیبل  مھللا  كیبل  ةصُلُخلا ”  اذ  كسن  نم  ةیبلت  تناكو  : ” بیبح نبا  لاق 
. كیلا ”  ّبحأ  وھ  امب 

ملاس نب  دیعس  انثدح  لاق : يدج  ينثدح  لاق : دیلولا  وبأ  انثدح  يقرزألا “: لاق     
يحل نب  ورمع  بصن  لاق : قاحسإ  نبا  ينربخأ  لاق : جاس  نب  نامثع  نع  حادقلا 

، ریعشلا اھیلإ  نودھيو  دئالقلا  اھنوسكي  اوناكف   ، ةكم لفسأب  ةصُلُخلا 
ضیب اھیلع  نوقلعيو   ، اھل نوحبذيو   ، نبللا اھیلع  نوبصيو   ، ةطنحلاو

.  ” ماعنلا

ىتح ایندلا  بھذت  ال  لاق :  ،“ مالسلا هیلع   “ هللا لوسر  انغلبو  يبلكلا : نبا  لاق     
هنودبعي . اوناك  امك  هنودبعي   ، ةصُلُخلا يذ  ىلع  ٍسود  ءاسن  تایلإ  كطصت 

يقرزألا 1/196، ةكم  رابخأ  بیبح 317-312،  نبا  رَّبحملا  مانصألا 47-36-35-34،  )  
نادلبلا 384-2/383)    مجعم  فنآلا 1/366،  ضورلا 

 

سیمخلا    

ءاجو  ، ّملسو هیلع  ّىلص هللا  لوسرلا  دج  بلطملا  دبع  لاوخأ  راجنلا  ينبل  ناك  منص 



: راجنلا ينب  هلاوخأل  بلطملا  دبع  هلاق   ، قّمنملا يف  بیبح  نبا  هركذ  رعش  يف 

مھتئج نإ  راجنلا  ينب  غلبأ 
 

 

 
سیمخلاو مھنباو  مھنم  ينأ 

 
 

منص سیمخلا  باتكلا : شماھ  ىلع  درو  قوراف  دمحأ  دیشروخ  باتكلا  ققحم  لاق 
. هب مسقأ 

ىلوألا 1985) ةعبطلا   ، توریب  ، بتكلا ملاع  ةعبط  بیبح 85،  نبال  قمنملا  )  
 

رایِخلا    

دايإ نم  موق   ” ، فارشألا باسنأ  يف  يرذالبلا  لاق   ، برعلا نم  موق  هتدابعب  ىّمست 
. ةفاذُح ينب  نم   ،“ رایخلا دبع  ونب   ” مھل لاقيو   ،“ ةریحلا اونكس 

سانلا ُرایِخ  ءالؤھو   ، ءيشلا رایِخ  اذھ  مھلوق : نم  رایخلا  قاقتشاو  ديرد : نبا  لاق    
ًارایِخ ٌبرعلا   تَّمس  دقو   . ِرّیخ عمج  رياخأ : موقو   . ةراتخم يأ   ، ٌرایخ ٌلبإو   ... مھرایخأو
يأ  ، ِریِخلا نَسَح  ٌنالف  نولوقيو :  . َةراتخُمو  ، ًاراتخُمو  ، َنارْیَخو  ، مھنم ةلیبق  وبأ  وھو 

. ّبرعم ٌّسراف  وھ  ةدیبع : وبأ  لاق   . ةءورملاو ةئیھلا  نَسح 

قاقتشالا 89)     فارشألا 1/28،  باسنأ  )  
 

ریخ    

، مالسإلا لبق  ام  ىلإ  مھئامسأ  يف  هدجن  ذإ  ةميدقلا  ةیبرعلا  تادوبعملا  نم  ریخو 
ةئم شاع   ، نادمھ نم  رمعم   ، ةرامع ابأ  ىنكيو   ، ينادمھلا ديزي  نب  ریخ  دبع  مھنمو 

. يبنلا نامز  كردأ   ، ةنس نيرشعو 

“ لطي ریخلا   ” مسا ىلع  رثع  ةيدومثلا  ءامسألا  يفو  دومث : خيرات  يف  ندنارب  لاق    
.“ لالھ  ” هلإلاب ةقالع  هل  ًايرمق  ًاھلإ  نوكي  نأ  حجر 

دومث 120)     خيرات   ،3/418 ، ةباغلا دسأ  )  
 

نويَذبسألا     لیخلا /  داَّبُع  لیخلا / 

فلتخا دقو  نیيذبسألاب  نوّمسي  میمت  ينب  نم  موق  نيرحبلا  يف  ناك  توقاي : لاق 



نويَّذبَسألا نادلبلا : حوتف  يف  يرذالبلا  هلاق  ام  كلذ  نمو   ، مھتیمست ببس  يف 
يواس نب  رذنملا  دلاو  ديز  نب  دبع هللا  نإ  لاقيو   ، نيرحبلاب لیخلا  نودبعي  اوناك  موق  
ىلإ بسن  هنإ  لیقو   ،“ يَذبَسألا  ” بقلي ناك  نيرحبلا  برع  ىلع  سرُفلا  هّبصن  يذلا 
نإ لیقو   . لیخلا ةدبع  نیيَّذبسألا  ىلإ  بسن  هنإ  لاقيو   ، َّذبسألا اھل  لاقي  رَجَھب  نيرق 

. اھیلإ اوبسنف  نامُعب  ّذبسأ  اھل  لاقي  ةنيدم  يف  نونكسي  اوناك  نیيّذبسألا 

يف سرفلاو   ، ًاسرف نودبعي  اوناك  مھنأل  نويذبسألا  مھل  لیقو  توقاي : لاق    
.“ ًابيرعت ًالاذ  اوداز   ،“ بَسأ  ” همسا ةیسرافلا 

نادلبلا 172-1/171) مجعم  يرذالبلا ص 107-106،  نادلبلا  حوتف  )   



لادلا فرح 
 

راَّدلا    

. نطب وبأ   ، بالك نب  يصق  نب  رادلا  دبع  هب  يّمُس   ، منص

ديرد 1/155)     نبا  قاقتشالا  سورعلا 108،  جات  نع  مانصألا  ةلمكت  )  
 

نیطاد   

هلإلا اذھ  ىلإ  ةھّجوم  ةیعدأ  ىلع  ةيدومثلا  صوصنلا  يف  رثع   ، ةيدومثلا ةھلآلا  نم 
رشلاو عبشلاو   ، حرفلاو ةبوصخلاو  ءاطعلا  اھیف  هیلإ  بلطي  ناكو   ، ام دح  ىلإ  ةریثك 
ةیبرعلا ةريزجلا  يف  ترشتنا  دق  هتدابع  نأ  ودبيو   . ةیكلملا هیلإ  تبسن  دقو   . ءادعألل  

. ىطسولا

. ماودلاو تابثلا  ىنعم  دیفت  برعلا  ةغل  يف  طودلاو    

”( طود برعلا ”  ناسل  دومث 118،  خيرات  )  
 

ُناََربَّدلا    / ربد

تادابعلا نم  وھو   ، میمت نم  ةفئاط  هتدبعو   ،“ مسط  ” هل تّدبعت   ، يدومث هلإ 
. ةیبكوكلا

َيأ ايرثلا  ُرُبَْدي  هَنأل  كلذب  يمُسو   ، ِءازْوَجلاو اَّيَرُّثلا  نیب  مجن  ُناََربَّدلا  برعلا  ةغل  يفو    
نم بكاوك   ةسمخ  ُناَربَّدلا  يرھوجلا : لاق   . ُِعبْيَوُّتلاو ُِعباَّتلا  هل : لاقي  كلذل   ، اھَُعبَْتي

. رمقلا لزانم  نم  وھو   ، هُماَنَس هِنإ  لاقي  ِرْوَّثلا 

”( ربد برعلا ”  ناسل  مالسإلا 1/331، 6/167،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  

    

تالبد     / تابلد

ةريزجل هیبس  لالخ  بيراحنس  يروشألا  كلملا  اھرسأ  يتلا  ةھلآلا  نم  يھو 
اھداعأ نودحرسأ  هنبا  ىلإ  كلملا  لقتنا  امدنعو   ، لدنجلا ةمود  نم  برعلا 

. اھباحصأل

يف ةھلآلا  عفرأ  تناك  اھنأ  ودبيو   ،“ تابلدو تبلدو   ، تلبدو تالبد   ” اھمسا بتك    
نعو هلامعأ  نع  680-669 ق.م “  ” هّنود صن  يف  نودحرسأ  ثدحتي  ذإ  لدنج  ةمود 



“ يبيرأ لقعم  ومودأ “  ” عضخأ بيراحنس “  ” هابأ نإ  هیف : لوقي   ، هدلاو لامعأ   
“ وتالكشأ  ” اھتكلم رسأو   ، هتمصاع ىلإ  هعم  اھلمحو   ، اھمانصأ ىلع  ىلوتساو 

. كلذك ةؤبت “  ” ةریمألا رسأو   ،“ تابلد  ” ةھلآلل ةنھاك  تناك   يتلا 

ك ــ لم بيراحن “ ــ س  ” ك ــ لملا بار  ــ عألا برا  ــ ح ا  ــ مل ي : ــ لع داو  ــ ج لو  ــ قي   
“ وليري ـ بأ و” ا “ ــ يخون و” ة “ ــ يد و” تالبد “ ت/ ــ لبد  ” مھمان ــ صأ او  ــ لمح  ، رو ــ شأ
اوناك مھف   ، نیيروشألا مھعم  براحتلو   ، مھنع عفاد   ـ تل مھ  ـ عم ـة “ يمرق ـر  تثع و”

. مھدناست مھتھلآ  نأ  نودقتعي 

 ” ةھلآلا عجار   ،291-6/62 مالسإلا 592-1/591،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
( انمجعم يف  تالیكُس ”

 

نعفیم     مد ذ 

. أبس ةھلآ  عمجم  يف  ركذ  دقو   ، نیعم ةھلآ  نم  هلإ 

نبا وھو  أبس  كلم  يلع “ رمذ   ” كلملل دوعت  ةباتك  يف  نعفیم “ ذ  مد   ” همسا درو    
ةنس 410 ق.م. يف  يبلیف  قرشتسملا  بسح  مكح   ،“ رتو ليأ  عدي  كلملا 

. ةیئبس ةلیبق  نعفیم  /ذ  ناعفي وذو    

مالسإلا 322-2/323)     لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
 

ُراَّود    

منصلا كلذ  مساو   ، هب نوُروَُدي  هلوح  ًاعضوم  نولعجيو  منصلا  بصنت  برعلا  تناك 
: سیقلا ئرما  لوق  هنمو   ، حتفت دقو  لادلا  مضب  طبضي  ؛  ُراَوُّدلا عضوملاو 

ُهَجاِعن ََّنأك  ٌبْرِس  انل  َّنَعَف 
 

 

 
ِلَّيَذُم ٍءالُم  يف   ، ٍراَوُد ىَراَذَع 

 
 

نفرُع يتاوللا  نھو   ، هل نّدبعتي  ىارذع  رّاوّدل  ناك  هنأ  سیقلا  ئرما  تیب  نم  ودبيو 
.“ دبعملا ىراذع  ميدقلا بـ” قرشلا  تانايد  يف 

، ًاتیب ذختا  نم  مھنمف  مانصألا ،  ةدابع  يف  برعلا  ترتھتسا  يبلكلا : نبا  لاق    
مامأ ًارجح  بصن   ، ٍتیب ءانب  ىلع  الو  هیلع  ردقي  مل  نمو   ، ًامنص ذختا  نم  مھنمو 



. باصنألا اھومسو   . تیبلاب هفاوطك  هب  فاط  مث  نسحتسا  امم  هریغ  مامأو  مرحلا  
. ُراَّوَّدلا مھفاوط  اومسو   ، ناثوألاو مانصألا  اھوعد  لیثامت  تناك  اذإف 

هذختاف  ، اھنسح ىلإ  رظنف   ، ٍراجحأ ةعبرأ  ذخأ   ، ًالزنم لزنف  رفاس  اذإ  لجرلا  ناكف     
. كلذ لثم  لعف  رخآ  ًالزنم  لزن  اذإف   . هكرت لحترا  اذإو   ، هردِقل يفاثأ  ثالث  لعجو   ، ًابر

ى ــ لع م  ــ هو اھ  ــ يلإ نوبر  ــ قتيو  ، اھ ــ لك د  ــ نع نوحبذ  ــ يو نور  ــ حني اونا  ــ كف    
. اھ ــ يلإ نور  ــ متعيو اھ  ــ نوجحي اھ ،  ــ يلع ة  ــ بعكلا ل  ــ ضفب نوفرا  ــ ع ك  ــ لذ
امب مھنم  ءادتقالل  وھ  امنإ  مھرافسأ  فـي   ـك  لذ مـن  نو  ـ لعفي نيذ  ـ لا نا  ــ كو

. اھب ةبابصلو  اھدنع  نولعفي 

ةراجح تناك  لیقو   . ةبعكلاب فاطُي  امك  عیباسأ  هلوح  نورودي  ناك  يدیبزلا : لاق     
راد  . لاقُي نأ  هریغو  يرشخمزلا  هرك  اذلو   . ةبعكلا نیفئاطلاب  ًاھیبشت  اھلوح  نورودي 

. هب فاط  لاقُي : لب   . تیبلاب  

. اھدنع نورتعيو  اھب  نوفوطي  ةبوصنم  ریغ  ةراجح  برعلل  تناك  يبلكلا : نبا  لاق    
. راَّوّدلا اھب  فاوطلا  نومسيو  باصنألا  اھنومسي 

ٍبصنب نوفوطي  مھو   ، ًاموي رصعأ  نب  ىنغ  ىتأو   ) لیفطلا نب  رماع  لوقي  كلذ  يفو     
: لاقف هب ) نفطي  ّنھو  ًالامج  مھتایتف  يف  ىأرف  مھل 

ًّاینغ يلاوخأ  تیل  اي  الأ 
 

 

 
 ! رّاوُد اوسمأ  املك  مھیلع 

 
ٍثیش ينبل  نإ  لیباق  !  ينب  اي  مدآ : نب  لیباق  ينب  نم  لجر  لاق  يبلكلا : نبا  لاق 
نم لوأ  ناكف  ًامنص  مھل  تحنف   . ءيش مكل  سیلو   ، هنومظعيو  ، هلوح نورودي  ًاراود 

. اھلمع  

 ” حرش برعلا  ناسل   ، سورعلا جات  نع  مانصألا 108  ةلمكت  مانصألا 33 -50-42،  )   
”( رود

 

نيد     / نايد

. نیيوفصلا ةھلآ  نیب  همسا  درو  هلإ 

مالسإلا 6/322)     لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
 

ةياد     / اياد / هيد



نم برعلا  ةريزج  هیبس  لالخ  بيراحنس  يروشألا  كلملا  اھرسأ  يتلا  ةھلآلا  نم 
. هباحصأل هداعأ  نودحرسأ  هنبا  ىلإ  كلملا  لقتنا  امدنعو   ، لدنجلا ةمود 

مالسإلا 1/592، 291-6/62) لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  



لاذلا فرح 
 

طاونأ تاذ 

لك اھنوتأي  اوناكو   ، برعلا نم  اھاوسو  شيرق  اھتدبع   ، ءارضخ ةمیظع  ةرجش  يھو 
نم ناكو   ، ًاموي اھدنع  نوفكعيو   ، اھدنع نوحبذيو  مھتحلسأ  اھیلع  نوقلعیف   ، ةنس

. اھل ًامیظعت  ءادر  ریغب  لخديو   ، اھدنع هءادر  عضو  مھنم  جح 

اھل ناكو  ةميدقلا  تانايدلا  يف  تفرع  يتلا  راجشألا  تادابع  نم  طاونأ  تاذ  ةدابعو    
. ءامدقلا برعلا  دنع  دوجو 

تاذ و” تاونأ “ تاذ  بـ” ىرخأ  صوصنو  دنسملا  صوصن  يف  ةرجشلا  تركذ  دقو    
.“ تونأ

نم ًاددع  يدقاولل  يزاغملاو  يقرزألل  ةكم  رابخأ  يف  أرقن   ، ةیبرعلا تايورملا  يفو    
لوسرلا باحصأ  نم  ًاطھر  نإ  لوقت : سابع  نبا  نع  ةياور  اھنم   ، اھلوح تايورملا 

اولاقف  ، ةیلھاجلا لھأ  اھّمظعي  ناك  ةرجش  بناجب  نینح  ىلإ  مھقيرط  يف   اورم 
تاذ مھل  امك  طاونأ  تاذ  انل  لعجا  هللا  لوسر  اي  ّملسو : هیلع  هللا  ّىلص  لوسرلل 
هیلع ىسومب  ىسوم  موق  لعف  اذكھ  لاقو : ص)،   ) هللا لوسر  ّربكف    : لاق  ، طاونأ
هدیب دمحم  سفن  يذلاو  متلق  ؛  ربكأ ، هللا  ربكأ هللا  لوسرلا : لاق  ةياور  يفو   ، مالسلا
ٌمْوَق ْمُكَِّنإ  َلاَق  ٌةَِھَلآ  ْمَُھل  اَمَك  اًَھِلإ  اََنل  ْلَعْجا  (: } 138 فارعألا :  ) ىسوم موق   لاق  امك 

. مكلبق ناك  نم  ننس  ننسلا  اھنإ   ،{ َنوُلَھَْجت

لبق برعلا  خيرات  يف  لصفملا  يزاغملا 891-3/890،  ىتح 204،  ةكم 1/202  رابخأ  )  
مالسإلا 6/333)    

 

ملوشح     تاذ 

ل ــ يإ عد  ــ ي  ” ك ــ لملل ة  ــ باتك ي  ــ اھم ف ــ سا ى  ــ لع ر  ــ ثع  ، ةیمر ــ ضح ةھ  ــ لإ
ـه جو ءا  ـ غتبا ةوب “ شـ  ” ةنيد ــ م رو  ــ س ّنص  ــ حو ى  ــ نب ه  ــ نأ اھ  ــ يف ر  ــ كذ ني “ ــ ب
تذ  ” ةھلآلاو لوشح “ تاذ  / ملوشح تذ   / ملو ـ شح تاذ   ” ةھ ـ لآلا نیتھ : ـ لإلا

.“ میمح تاذ  / ممح

مالسإلا 2/146)     لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
 

 

میمح     تاذ 



میمح تاذ   ، میمح  ، ممح بـ” ةميدقلا  شوقنلا  يف  تفرع   ، نییئبسلا ةھلآ  نم 
. سمشلل تزمرو  ممح ) تاذ  / ممح تذ  ”

ءامس عطقت  سمشلا  نأ  ىلاعت  هللا  باتكل  نيرسفملا  ضعب  معز  يريونلا : لوقي    
،  ” َةأْمَح تاذ   ” ةئِمَح ىنعمو   ،، ٍةئِمَح ٍنْیَع  يف  ضرألا  يف  بیغتو   ، اھموي يف  ایندلا 

. ًّةراح داَرأ  

بدألا نونف  يف  برألا  ةياھن  مالسإلا 333-6/295،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )
(1/33

 

نابحر     تاذ  باحر / تاذ 

. باحر عجار 

يوامس     تاذ 

.“ ءامسلا ةبحاص   ” ينعي وھو  يئامس  وذ  هلإلا  ثنؤم 

. يئامس ”  وذ  هلإلا ”  عجار    
 

 

متنص     تاذ 

تاباتك مظعم  يف  ةداع  اھؤامسأ  درت  يتلا  ةھلآلا  نم  يھو   ، نابتق ةھلآ  نم 
. نارھظ تاذو  يبنأو  معو  رتثع  عم  نیینابتقلا 

.“ متنص  ” اھمسا دري  امك    

مالسإلا 2/195، 6/333)     لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
 

 

رھصلا    تاذ 

. رھص عجار 
 

  

نرھظ     تاذ 



تاذو يبنأو  معو  رتثع  عم  نیینابتقلا  تاباتك  مظعم  يف  اھمسا  درو   ، نابتق ةھلآ  نم 
. میمح

مالسإلا 2/195)     لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
 

 

عْدَولا     تاذ 

ديز نب  ّيِدَع  لوق  رِّسُف  امھنم  لكبو   ، مالسلا هیلع  حون  ةنیفس  لیقو   ، هنیعب نثو  وھ 
: يِدّابعلا

َْتثَدَح َْول   ، ِعْدَولا ِتاذب  ًانیَِمي   ، ّالَك
 

 

 
ارّازلا ِدِجاملا  ُرْبَق  ََلباقو   ، مكیف

 
 

. عْدولا ِتاِذب  لوقتف : اھب  ُمِسْقُت  برعلا  تناكو 

ُّهللا اھَفَّرَش   ، َُةبْعَكلاو  . ُعْدَولا اھِروُتُس  يف  اھیلع  قلعي  ناك  اھَنأل  ُةكم  ِعْدولا  ُتاذو    
. اھِروتُس يف  ُعَدَولا  ُقَّلَعُي  َناك  ُهََّنأل   ، ىلاعت

رد صـ مـن  رخأ  ـ تم ـت  قو ى  ــ لإ ترمت  ــ سا ة  ــ بعكلا ي  ــ ف قي  ــ لعتلا ةدا  ــ عو   
میھار ـ بإ امھ  ىد بـ يذ فـ ـ لا ـش  بكلا ينْر  نأ قـ انثد  ـ حي يقرزألا  ، فـ مال ـ سإلا

با ــ طخلا ن  ــ ب ر  ــ مع نأ  ا  ــ مك ة.  ــ بعكلا قیلا   ـ عم مـن  انا  كـ لیعام  ـ سإ ـه  نبا
ى ــ لإ ه  ــ ث ب ــ عب ا  ــ مم نا  ــ ، ك ىر ــ سك نئاد  ــ ح م ــ تف ا  ــ مل ه  ــ نع ه  ــ للا ي  ــ ضر
ن ــ ب ك  ــ لملا د  ــ بع ث  ــ عبو ة.  ــ بعكلا ي  ــ ف امھ  ــ قلعف  ، نالال ــ ه ة  ــ بعكلا

ىطسولا ةناوطُسألا  ىلع  برضو   ، ريراوق نم  نیحدقو   ، نیتسمشلاب ناور   ــ م
ثعبو  ، نیحدقب كلملا  دبع  نب  دیلولا  ثعبو   . حيافص اھالعأ  ىلإ  اھلفسأ  نم  بھذلا 

ـم سب  ” امھ ــ يلع ب  ــ تكو  ، نیلالھ ــ بو ي  ــ بنيزلا رير  ــ سلاب د  ــ يزي نبا   دیلولا 
ري ـ مأ ـد  يزي بـن  ـد  يلولا ـة  فیلخلا ـه  للا ـد  بع ـر  مأ  ، میحر ـ لا نمحر  ـ لا ـه  للا
ةفح ــ صلاب سا  ــ بعلا ـو   بأ ـث  عبو ـة .“ ئامو ىد  ـ حإ ةن  سـ فـي  ني  ـ نمؤملا
دي ـ شرلا نورا  نا هـ ــ كو ة.  ــ ينوعرفلا ةروراقلا  ــ ر ب ــ فعج و  ــ بأ ث  ــ عبو  . ءار ــ ضخلا
سـت ةن  سـ فـي  قیلا  ـ عملا مـع  امھ  ـ ّقلع نیتب  ـ صق ـة  بعكلا فـي  ـع  ضو قـد 

امھیلع ذخأ  امو  امھل  دقع  امو  هینبا  دبعو هللا  دمحم  ةعیب  امھیفو   ، ةئامو نینا   ـ مثو
يف ةبعكلا  هجو  يف  ةنس  لك  يف  قلعت  يتلا  ةتوقایلاب  نومأملا  ثعبو   . دوھعلا نم 

ةسمشب  ، لكوتملا رفعج  نینمؤملا  ریمأ  ثعبو   . بھذ نم  ةلسلسب    : مسوملا
بھذ نم  ةلسلسب   ، دجربزلاو عیفرلا  توقایلاو  رخافلا  رّدلاب  ةّللكم   ، بھذ نم  اھلمع 



. مسوم لك  يف  ةبعكلا  هجو   يف  قلعت 

 ” طیحملا سوماقلا   ،” عدو برعلا ”  ناسل  سورعلا 111،  جات  نع  مانصألا  ةلمكت  )  
يقرزألا 325-324-323-1/322)  ،” ةعدولا

 

قشن     تاذ 

ركشلا تاوعد  اھل  تھجو   ،“ مقشن تذ   ” ًاضيأ اھمسا  دري   ، نیعم ةھلآ  نم  ةھلإ 
لاجر حاورأ  اھظفحو  نیینیعملا  لاومأ  اھتيامحل  نیعم  ةھلآ  نم  ددع  عم  حیبستلاو 

. اھتيامحو اھتمحرب  اھتلمشو  ةلفاقلا   

مالسإلا 2/89)     لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
 

حيِرَذ

تناكو  ، تومرضح برق  نمیلا  ةیحان  نم  ریجنلاب  ناك  ةدنكل  منص  بیبح : نبا  لاق 
انفكاف   ، دوحج ةمعنل  انلكو   ، دوُنَك انلك   ، كیبل كیبل  مھللا  كیبل  : ” هل كسن  نم  ةیبلت 

.“ دوصر ّةیح  لك 

. ٍمیمَتل ٌِدّیَسو   ، ِنََمیلاب ٌلْیَق  َحيرارَذ : وُذو   . برعلا ءایَحأ  نم  حيِرَذ  ونبو     

: لبِإلا نم  ُتاَّیِحيِرَّذلاو   ، ٍةَسینَكو ٍسوُّدُق  ُحاَّرُّذلا : ةملك  ينعت  برعلا  ةغل  يفو    
. ٌناوُجُْرألا وھو   ، ةرمحلا ديدش  ٌّيحيِرَذ : ُرَمَْحأو   ، ٌحيِرَذ هل  لاقي  لحف  ىِلإ  تابوسنم 

يناوجرألاو ةرمحلا  ديدشلا  ىنعم  دیفيو   ، ّهرذو ءيشلا  رثن  ىنعم  دیفي  حرذلا  نألو    
نوكي نأ  نكمي  حيرذ   ، ًاسدقم ًاناكمو  ةسینك  ينعيو   ، بیطتل رودلا  هب  ىلطت  تناكو 

، هیف مھداسجأ  امبرو  مھبایث  نولطي  اوناك  هدابع  امبرو   ، نآب منص  مساو  ًادبعم 
    : موثلك نب  ورمع  لاق   ، بایثلل روھشم  غابص  يناوجرألاو 

ـنـهـم مو ّانم  انبایث  َّنأك 
 

 

انیلُط  وأ  ٍناوُجْرُأب  َنْبِضُخ 
 

 

برعلا باسنأ  ةرھمج   ،” حارذلا طیحملا ”  سوماقلا  ككل ”  حرذ –  برعلا ”  ناسل  )
”( ناوجرأ حاحصلا ”  بیبح 318-314،  نبا  رَّبحملا  ... 2/493

 



بوأج     وذ 

.“ ررط يذ   ” ىّمسملا دبعملا  دیس  ناكو   ، بونجلا برع  ةھلآ  نم 

ةيدنسم ص 412)     شوقن  )  
 

 

برج     وذ 

. فورعم برجلاو  برج “ وذ  / مبرج ذ   ” دنسملا صوصن  يف  همسا  درو 

ُةیِحاَّنلا وأ   ، ُءامسلا برعلا : ةغل  يف  ُءابْرَجلا “ ءامسلا فـ” هینعت  امیف  ينعت  ةملكلاو    
بَرجب اھُبكاوك  تّھبش  سراف : نبا  لوقي   . ِرَمَقلاو ِسْمَّشلا  َُكلَف  اھیف  ُروَدي  يتلا 

. بَرجألا  

سوماقلا برج ” ةغللا ”  سیياقم  مالسإلا 6/334،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
”( برجلا طیحملا ” 

 

 

تاداد     وذ 

هیف بلط  يدومث  صن  يف  همسا  درو   ، أبس ةھلآ  نم  نوكي  امبرو  دومث  ةھلآ  نم 
هءاعد ءاعدلا  بحاص  متخو   ، لْوَح هلإلا  يوامس  راطع  ةھلآلا  كرابت  نأ  ءاعدلا  بحاص 

“ تاداد يذ   ” نأ ءاعدلا  ىوحف  نم  ودبيو   ،“ تاداد يذ  ىلإ  مكتاوصأ  اوعمسأ  : ” ًالئاق
. ءاعدلا اذھ  يف  الإ  هل  ركذ  يأ  ىلع  رثعن  ملو   ، مھدنع ىربكلا  ةھلآلا  نم 

اِذإ ُلالِھلا  َأَدْأَد  : ” برعلا ةغل  يفف   ، يرمق هلإ  وھ  هلإلا  اذھ  نإف  مسالا  يناعم  نمو    
ٍطوُبُھ يف  نوكیف   ، رمقلا لِزانم  نم  لِزْنَم  رخآ  يف  نوكي  َنأ  كلذو   ، َرْیَّسلا َعَرَْسأ 

. راضحإلاو ةعرسلا  ينعت  أدأدلاف   ،“ ًءادْئِد اھیف  ُئِدْأَدُیَف 

”( أدأد برعلا ”  ناسل  دومث 122،  خيرات  )  
 

 

لْجِّرلا     وذ 

. میجلا نوكسو  ءارلا  رسكب  توقاي  هطبض   ، يزاجح منص 

ثيدح هنمو   . دارَج ُلْجِر  مھلَْبن  ََّنأك  ثيدحلا : هنمو   ، ریثكلا دارجلا  رسكلاب :  ، لجِّرلاو   
اََمأ لاقف :   ، هنم نوذخْأي  ةكم  ُنامْلِغ  لعَجَف  دارَج  نم  ٌلْجِر  ةَّكم  لَخَد  هَنأ  سابع : نبا 



. دیص هَنأل  مرحلا  يف  كلذ  هِرَك  ؛  هوذخْأي مل  اوملع  ول  مھَِّنإ 

دارَج نم  ٌلْجِر  هیلع  َّرَخَف  ًانايرُع  لستغي  ناك  هَنأ  مالسلا : هیلع   ، بوَيأ ثيدح  يفو    
. بَھَذ

برعلا ناسل  سورعلا 109،  جات  نع  مانصألا  ةلمكت  توقاي 2/28،  نادلبلا  مجعم  )   
”( لجرلا طیحملا ”  سوماقلاو  لجر ” حرش ” 

 

 

يوامس     تاذ  / يئامس وذ 

. ةصاخ نارح  دالب  نم  يئبس  هلإو   ، يدومث هلإ 

يف درتو   ... ءامسلا يف  يذلا  هلإلا   ) نع شوقنلا  دحأ  ثدحت  دنسملا  شوقن  يفو    
.( نیمآ ةملك  شقنلا  رخآ 

يف يئامس “  ” تعنلا ينعيو   ،“ يئامس وذ   ” مسا تحت  بونجلا  برع  دنع  هدجنو    
، فّارع هلإ  يئامس “ وذ   ” نإف ةیئبسلا  شوقنلل  اقفوو  ءامسلا .“ نم   ” ةیبرعلا ةغللا 

يئامس وذ   ” ملعلا مسا  يف  ةدحاو  ةرمل  يئامس “ وذ   ” هلإلا دجن  نیيدومثلا  دنعو   
.“ هلإ

“ يوامس تاذ   ” مسا امھیف  درو  نیشقن  ىلع  نمیلا  يف  فوجلا  ةقطنم  يف  رثعو    
. نیبارقلا اھل  تمدق  دقو  تاومسلا  يف  يتلا  يأ   . ةثنؤم ةغیصب 

“ يومس ذ   ” مسا رھظ  امك   ، دومث شوقن  يف  رھظ  ًاميدق  ًاھلإ  ناك  يوامس “ وذ    و“
سانلا هیلإ  مدقي   ، نمیلا ءامس  يف  ًاقلأتم  همسا  يقب  دقو   ، لیلقب دالیملا  لبق 

ىلع لدت  هتدابع  نأ   ، نیثحابلا ضعب  ىريو   . دالیملا دعب  ام  ىلإ  نیبارقلاو  روذنلا  
بر  ” وھ دحاو  هلإ  ةدابع  ىلإ  وعدت  ذإ   ، نییبونجلا برعلا  دنع  دیحوتلا  ةدیقع  روھظ 

.“ ءامسلا

رار ــ شألا ن  ــ م ة  ــ عامج نأ  ميد  ــ ق ي  ــ بونج يبر  ــ ع ص  ــ ن ن  ــ م رھ  ــ ظيو   
بر نثو  ــ لا  ” يأ يوم “ ــ س ذ  ن  ــ ثوأ  ” مر ــ ح ى  ــ لع اولوا  ــ طت نیقرا  ــ ملا
نا كـ مـا  ـى  لع اولوت  ــ ساو ه،   ــ يف نا  ــ ك ا  ــ م اوبھ  ــ نو  ، هوقر ــ سف  ،“ ءام ــ سلا
ـد، سف مـا  اوحل  ـ صأو  ، قر سـ مـا  او  ـ عمجف اودا  عـ هتد  ـ بع ـن  كلو لـه،  ـس  بح
هذھ بـ مھ  ـ صن او  ـ متخو  ، نار ـ فغلا ـب  لطب ءام “ ـ سلا بر   ” ـه لإلا ـى  لإ اوبر  ـ قتو
دصقيو هبعش .“ ءامسلا  بر  ّعتمیلو   ” يأ وھبعش “ نعتمازیل  يومس  ذ  : ” ةلمجلا  

. هتدبعو هلإلا  اذھ  عابتأ  هبعشب  صنلا 

.“ رمأ  ” ةلیبق تّدبعت  ءامسلا  هلإ  يومس “ ، ذ  يمس ذ   ” هلإلا اذھ  ىلإو    



وذ  ) ه ــ لإلا ةدا  ــ بع تنا : ــ ك ينا  ــ يرألا رھ  ــ طم ينمي  ــ لا ثحا  ــ بلا لا  ــ   ق
ـك، لذ ـل  بق وأ  دالي  ــ ملا ل  ــ بق ى  ــ لوألا ف  ــ لألا ط  ــ ساوأ ي  ــ ف ءام ) ــ سلا
لبق ةركبملا  اھتروص  فـي   نمحر ) ـ لا  ) ـه لإلا ةدا  ـ بع مـع  اھ  ـ نأ ـى  لإ ري  ـ شيو
نأ ىلإ  ریشت  نیینامحرلاب  نمحرلا )  ) دّابع نیینمیلا  ةیمستو   ، هدعبو دالیملا 

. نمیلا يف  ةیحیسملاو  ةيدوھیلا  تقبس  ةصق  دیحوتلل 

سرامتو نیبارقلا  مدقت  هلإك  يومس “ يذ   ” مسا درو  ًاضيأ  ميدقلا  نمیلا  يفو    
ماعلا 2012 فیص  نمیلل  يترايز  لالخو   ، اياطخلاو ماثآلا  نم  ةيرھطتلا  سوقطلا 
، ةغللا هذھب  نییفراعلا  ءاقدصألا  دحأ  ىدل  دنسملا  طخلاب  ابتك  نیشقن  ىلع  تعلطا  

ةلودلا ةياھن  ىلإ  دوعي  هب  بتك  يذلا  فرحلاو  فوجلا  ةقطنم  يف  شقنلا  دجو  دقو 
ءاطخألا ضعب  شقنلا  يفو  ق.م  دودحب 115  ةيریمحلا  ةلودلا  ةيادبو  ةيأبسلا  

. ةیئالمإلا

نب لیلخ  امبر  وأ  لالح   ” يأ نینشبحت “ ةیھد  نب  نللح   ” مدقي لوألا  شقنلا  يفو    
عجاض هنأل  هنم  ةرفغملا  ابلاط  يرغي “  ” وأ ورغ “ لعب  يومس  يذ  ىلإ ”  ًةمدقت  ةیھد “
ةيرصملا میجلاب  فاقلا  ظفلتو  وھيوقح “  ” يف مآلاب  اھل  ببستف  ضئاح  يھو  هتأرما 

. رمألا اذھ  ةدواعم  مدع  ىلع  مسقأو  اھجرف “  ” ىنعمب نوكت  نأ  نكمي  انھ  اھقُحو 

لعب يوامس  يذ  ينقح  لء / فوھ  نب  مدو  دعس   ” همدق دقف  يناثلا  شقنلا  امأ    
يذ نذآ / نمعمستلف / هارم / نم  نیبب  محرتسا  ذا  وھتفش / جح  نتینقھ  نَیب /

هللا، يفو “  ” فوأ نب  دو  نب  دعس  نأ  هدافمو      “ هعمسف وھنبرتك / لكل /   / يوامس
هتأرما عم  مارح  هباكترا  هلإلا  هل  رفغي  يكل   ، نَیب لعب  يوامس  يذ  هلإلل  انابرق  ّبرق 

. نَیب دبعم  يف 

رمدت نم  مالسإلا 306-305-6/37،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  دومث 119،  خيرات  )  
ةيدنسم ص 412)     شوقن  نمیلا ص21،  فوج  ىلإ 

 

ىرشلا     وذ 

نم ناك  امك   ، ریبكلا طبنلا  هلإ  ناكو   ، ًاعساو ًاراشتنا  هتدابع  ترشتنا  ميدق  هلإ  وھو 
نب ركشي   نب  ثراحلا  ينبل  ًامنصو   ، سودل ًامنص  ناكو  نیيرمدتلاو  نیيوفصلا  ةھلآ 

. دزألا نم  ٍرشبم 

ربتعي ناكو   . مھنع نويوفصلا  هذخأ  دقو   . طابنألا ىدل  سیئرلا  هلإلا  وھ   ،
4
“ ىرش وذ  و”

دوسأ رجح   نع  ةرابع  وھو  هبصن  ناك  ثیح   ، ءارتبلا يف  هدبعم  ناكو   . ًایسمش ًاھلإ 
ةمود يف  مرح  هل  ناك  هنأ  يطبن  شقن  لالخ  نم  رھظيو   . يحاضألا مد  ىقلتي  عبرم 

هد ــ متعا دقو    . ةعبق سبلي  ةیحل  يذ  لجر  لكش  ىلع  نويوفصلا  هلثم  دقو   . لدنجلا
ة، ــ مینغلاو مال  ــ سلا ة،  ــ يعدألا د  ــ حأ ي  ــ ف ه  ــ نم ب  ــ لط ًا.  ــ ضيأ نويدو  ــ مثلا



درو ىر  ـ شلا وذ  ـد  بعو  ،“ ىر ــ ش وذ  د  ــ بع  ” صاخ ــ شألا د  ــ حأ ي  ــ مُس د  ــ قو
. ةريرھ وبأ  ریھشلا  ثيدحلا  يوار   ـب  سن هم فـي  ـ سا

امل ورمع  نب  لیفطلا  ثيدح  ىرشلا  يذ  هلإلا  لوح  رودت  يتلا  ریطاسألا  نمو     
كیلإ اھل : لاقف   ، هتجوز هنم  تندف   ، هطوس سأر  يف  رونلاب  هلھأ  ىلإ  عجرو  ملسأ 
ينیب ّقرف  لاقف : ؟  يمأو تنأ  يبأب  مل  تلاق :  ، ينم تسلو  كنم  تسلف  ينع  

، ىرشلا يذ  انَح  ىلإ  يبھذا  اھل : لاقف   ، كنيد ينيد  تلاقف :  ، مالسإلا نيد  كنیبو 
. هنم يرّھطتف   ، ىرشلا يذ  ىمح   لاقيو 

ٌلَشو هب  هل  هومح  ىمح  انحلا  ناكو   ، سودل ًامنص  ىرشلا  وذ  ناكو  لیفطلا : لاق    
يذ نم  ةیبصلا  ىلع  ىشخأ  يمأو  تنأ  يبأب  تلاق :  ، لبج نم  طبھي  ءام  نم 
اھیلع ضرعف   ، تءاج مث   . تلستغاو تبھذف   ، كل نماض  انأ  لاقف :  ، ًائیش ىرشلا  

. تملسأف مالسإلا 

ىرشلا يذ  نود  ام  لوح  انللحل  نذإ      : فيراطغلا دحأ  لوقي  هلو  يبلكلا : نبا  لاق    
الإ مـا هـم  ناعج : ـ شلل لا  ـ قيو توقا : ــ لا ي ــ مرمرع !      ق سیمخ  انم  ىدعلا  ّجشو 
نا ىر مـا كـ ـ شلاو  ، اھ ـ نیعب ةد  ـ سأم ىر  شـ مھ : ـ ضعب لا  ـ قو  ، ىر ـ شلا دو  ـ سأ
بكبك نیب  ةیل  ىلع  ةفرع  مـن   داو  ىر  ـ شلاو  ، مر ـ حلا ءار  ـ شأ ـي  هو مر  ـ حلا لو  حـ

. نامعنو

.( ىرش ود  و( رش ) و(د  رش ) ود   ) ةميدقلا صوصنلا  يف  همسا  درو  دقو    

رثع ارطب “  ” يفو منصلا  مسا  ىلع  رجُحلا  يف  ةیطبن  تاباتك  يف  اھیلع  رثع  دقو    
كلذ تیبب  ةطیحملا  ةسدقملا  ضرألا  هب  دصقو   ، ىرشلا يذ  هلإلا  مرح  مسا  ىلع 
يذ مر  ــ ح  ) ه ــ يلع ب  ــ تكو سد  ــ قمو ّمر  ــ حم ه  ــ نأل ه،  ــ لك د  ــ بعملاو   ، منصلا

” ــ فر ب ـ عو  ، ةریھ ــ شلا د  ــ باعملا ن  ــ هد م ــ بعم نا  ــ كو ا)،  ــ نبر ه  ــ لإلا ىر  ــ شلا
. ةیطبنلا تابا   ـ تكلا فـي  ىر “ ـ شلا وذ  و” بر “ ـ لا تي  بـ

ةو ــ سكم ةد  ــ عاق ى  ــ لع ىر “ ــ شلا وذ   ” من ــ صلا د  ــ بعملا اذ  ــ ي ه ــ ب ف ــ صنو   
دھا ـ شم ـل  ثمت ـي  تلا رو  ـ صلاو بھذ  ـ لاب ـى  شوم تي  بـ فـي   ، بھذ ـ لاب
هیلإ ّجحي   ، ةیلاع ةرخص  ىلع  عفترم  ـع   ضوم نا فـي  ـ كو ـه.  يلإ نیبار  ـ قلا ميد  ـ قت

“ سوخاب  ” هلإلا لباقي  يذلا  هلإلا  كلذ  ىلإ  برقتلل   ، ةدیعب عضاوم  نم  سانلا 
دقن ىلع  اذھ  ةروص  تبرض  دقو    ، نیتاللاو نانویلا  ةبتكلا  يأر  يف  سویسینويد “ و”
يف ماقت  تناك  يتلا  ةيونسلا  تالافتحالا  رظانم  نم  رظنم  ريوصت  هیفو   ، ىرصب يف 

Actia Dusari“ فرعتو بـ ” هل  ًاماركإ  ماع  لك 
 

“ تیبلا بر   ” بـ هلإلا  اذھ  مسا  درو  نايرسلاو  نانویلا  ةبتكلا  ضعب  تاباتك  يفو     
ةیلھاجلا يف  ةفورعملا  تیبلا  بر  ةرابع  يلع بـ” داوج  ریشي  امك  ركذت  ةرابع  يھو 



.“ مویلا ىتح  نیملسملا  دنعو   ، ةكم لھأ   دنع 

.“ راھنلا نع  لیللا  قرفي  يذلا  بـ” ىرشلا ) يذ  تیب  بر   ) تعن دقو    

ىلإ اھدھع  دوعي  يتلاو   ، ندرألا يف  اھیلع  رثع  يتلا  ةینانویلا  تاباتكلا  ضعب  يفو    
نیب ةفورعملا  ةھلآلا  نم  ناك  هنأ  ىلع  لدي  ام  دالیملل : وأ 126 - 127  ةنس 117-116 

. مھب صاخلا  مھھلإ  هنأو   ، برعلا

اورأثا  ، ىرشلا وذ  ايو  تاللا  ایف  :” اھتمجرت ةلمج  ىلع  رثع  ةيوفصلا  صوصنلا  يفو    
. ةباتكلا هذھ  هیلع  تبتك  يذلا  ربقلا  دھاش  لوحي   ،“ لوحي  ” دصقيو بـ لوحي .“ نمم 

مھیلع معني  نأ  هلإلا  اذھ  نم  اھباحصأ  اھیف  وجري  تاباتكلا  نم  ددع  يف  درو  امك 
. مھلامعأ مھنم  لبقتي  نأو  ةمالسلاب 

يلع داوجل  لصفملا  دومث 117،  خيرات  مانصألا 38-37،  نادلبلا 331-3/330،  مجعم  )  
 ” هلإلا نع  انثيدح   عجار   ،9-140-3/33 ،7/495 ،328-327-415-413-275-253-335-6/322

”( ىرعشلا
 

 

لقع     وذ 

. هلإ مسا  وھو 

يف اوفلتخاو  هحدق  برضي   ، لبُھ شيرق  منصل  ةعبسلا  حادقألا  دحأ  لقعلا  ناكو    
. هلمح حدقلا  هیلع  جرخ  نم  ىلعو   ، هلمحي نم 

يقرزألا 1/187)     مالسإلا 6/333،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
 

 

ةباغ     وذ 

. ربكألا نایحل  هلإ  وھو 

همسا هلإل  اھلھأ  دبعت  دقو   ، تاباغ تاذ  زاجحلا  يلاعأو  ىمسح “  ” ةقطنم تناكو     
. تاباغلا هلإ   ،“ ةباغ وذ  ”

هنأ هیف  رھظي   ، دالیملا لبق  لوألا  نرقلا  نم  لوألا  فصنلاب  هنمز  ردقي  صن  كانھو    
ًامسا لساك  قرشتسملا  دروأو  ةباغ .“ / تباغ وذ   ” هلإلل تیب  ءاشنإ  ةبسانمل  ّنود 

“ سا ـ نھ بـن  ـي  ملت ن  ــ ب يوم  ــ س  ” ىعد ــ ي نا  ــ يحل كو  ــ لم ن  ــ كلمل  م
ما ـ عنأ ـى  لع  ” ًا ـ ّمیق نا  ـ كو ـه “ للا بھو  ـه/ لبھ / هال ـب  هو  ” اھلج سـ ـة  باتك فـي 



ناك يذلا  ناديد “  ” دبعم ءانب  مامتإب  ـه   مایق ةب  ـ سانمل ـة “ باغ وذ  ـت/ بغذ  ” ـه لإلا
ةنيدم بئارخ  طسو  ةباغ “ وذ   ” هلإلل دبعم  ضاقنأ  ىلع  رثع  دقو   . هب ثبع  دق  لازلزلا 

وأ هب  نوأضوتي  اوناك   ، نینمؤملا نأ  رھظي    ، ءاملل ضوح  راثآ  هیف  تدجوو   ، ناديد
. ةینيدلا رئاعشلا  ءادأ  لبق  رھطتلل  مھماسجأ  نم  عضاوم  نولسغي 

مالسإلا 6/321، 1/209، 256-2/251)     لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
 

 

ضباقلا     ضبق / وذ 

ضباقلا عجار 
 

 

نیَّفكلا وذ 

. ًاضيأ ةعازخل  ناكو   ، سود نب  بھنم  ينبل  مث  سودل  ناكو   ، ةممُح نب  ورمع  منص 

يسودلا ورمع  نب  لیفطلا  ّملسو )،  هیلع  هللا  ّىلص  يبنلا (   ثعب  اوملسأ  املو 
لوقي :      وھو  هفوج ) يف  رانلا  وشحي  لعجف   ) هقرحف

! اكدابع نم  تسل  نیفكلا  اذ  اي 
 

 

 
 ! اكدالیم نم  ربكأ  اندالیم 

 
 

! اكداؤف يف  رانلا  توشح  ينإ 
 

 

  

    

.“ اكدالیم نم  مدقأ  اندالیم  : ” لوألا تیبلا  نم  يناثلا  رطشلا  يدقاولا  دروأ 

. يسودلا ةممُح  نب  ورمع  هرسك  ىرخأ  ةياور  يفو    

نإ كیبل   . كیبل هللا  كیبل  “: ” نیفكلا اذ   ” كسن نم  ةیبلت  تناكو  بیبح : نبا  لاق    
.“ كئالوب مھنم  ىلوأ  نحنو   . كدالت مھو  فرط  سانلا  كدابع  ًامھرج 

يدقاولا 2/870- 3/923، يزاغملا  يقرزألا 1/204،  ةكم  رابخأ  مانصألا 37-36،  )  



بیبح 318-314)     نبا  ربحملا 
 

اَّبللا     وذ 

ديدشتب توقاي : يف  هطبض   . رماع ونب  مھنم  هتندس   ، رّقَشُملاب سیقلا  دبعل  منص 
. اھحتفو ءابلا 

نفرصاف ّبر  كیبل   ، كیبل مھللا  كیبل  : ” ّابللا اذ  كسن  نم  ةیبلت  تناك  بیبح : نبا  لاق 
.“ رجھ بابرأ   مھللا  انفكاو   . رجدزمل مھیف  امع  نإ   ، رفسلا اذھ  انل  نِمّلسو   ، رضم انع 

برعلا باسنأ  ةرھمج  ّربحملا 317-314،   ،5/9 اَّبللا ” توقایل ”  نادلبلا  مجعم  )   
برعلا 727-2/726) لئابق  مجعم   ،2/493



ءارلا فرح 
 

مائر    

نوركذي امیف  اوناكو   . حئابذلاب هدنع  نوبرقتيو  هنوّمظعي  ءاعنصب  ریمحل  ناك  تیب  مسا 
هعم مدق   قارعلا  ىلإ  هیف  راس  يذلا  هریسم  نم   ، عَّبُت فرصنا  املف  هنم ،  نوملَكُي 
دوھتو هامدھف   . هب امكنأش  لاق : مائر  مدھب  هارمأ  ةنيدملا ،  نم  هابحص  ناذللا  ناربحلا 

. نمیلا لھأو  ّعبت 

ةنيدم يف  هدبعم  ناكو   ، اھیماحو نادمھ  ةلیبقب  عیفش  ماير “ بلات   ” هلإلا ناكو     
. بسن اھیلإو   ،“ ماير ”

نع انثيدح  عجار  برعلا 2/494،  باسنأ  ةرھمج  يبلكلا 13-12-11،  نبا  مانصألا  )  
    ( بلات هلإلا 

 

 

يح     تار 

يف هنم  بلط  نيءاعد  يف  ركذو   ،“ شیعي دیسلا  و” ةایحلا “ دیس   ” ينعي يدومث  هلإ 
. لجر مساب  ًاعوبتم  رھظف  يناثلا  يفو   ، نوعلا لوألا  ءاعدلا 

دومث 139)     خيرات  )  
 

 

لاتار    

“ لا ــ تاروأ  ” يبر ــ علا ه  ــ لإلاو  ، فو ــ جلا ة  ــ قطنم ي  ــ ف ميد  ــ ق يبر  ــ ع ه  ــ لإ
لا ــ تار ه  ــ لإلا ىو  ــ س سي  ــ لف سوي  ــ سینويد ع  ــ م تدوري  ــ ه ه  ــ قباطي يذ  ــ لا

. ندنارب يدنلوھلا  قرشتسملا  حّجر   ــ ي ا  ــ مك ة  ــ يدومثلا صو  ــ صنلا ي  ــ ف
دقو  ،“ ًابوحشو ًاضایب   ” مسالا ينعي  ریشي  ذإ   ، هلإلل يرمقلا  عباطلل  مسالا  ریشيو 

“ صقني لاتار  و” لاتار “ بعر  ”  : ملعلا ءامسأ  يف  تارم  ثالث  نويدومثلا  هیلإ  راشأ 
.“ لاتار ءاطع  نبا  و”

تدوریھ 220)     خيرات  دومث 139،  خيرات  )  
 

 



ّبرلا    

برلاو هللا  يظفل  برعلا  لدابتو   ، ةیبرعلا ةھلآلا  عمجم  يف  ةھلآلا  ریبك  ّبرلا  ناك 
، اھكسن يف  برعلا  اھلوقت  تناك  يتلا  تایبلتلا  يف  ًاحضاو  هدجن  اذھو   ، هتاذ ضرغلل 
ّبر كیبل  لوقت : جحذم  ةلیبقل  ةیبلت  دجن   ،“ كیبل مھللا  كیبل   ” ةیبلتل ةفاضإف 

. ىَّزُعلاو تاللا  ّبرو   ، ىرعشلا

( يبلكلا نبال  مانصألا  يبوقعیلا 1/296،  )  
 

ابرلا    

. سودلل ًامنص  ناك 

ةنيد ـ ملا خيرا  با تـ ـ تك ـق  قحم تولت  میھ شـ ـد فـ محم روتكد  ــ لا ر  ــ كذ كلذ  ــ ك
ـا مك ـه  لقن ـد  قو  ،“ سود ـ لا مال  ـ سإ ـة  ثداح  ” عـن ـه  شماھ فـي  ةب  شـ ـن  بال
نیب يتلا  ةخسنلا  يف  هیلع  رثعأ  ملو   ،“ ریثألا ـن   بال ـة  باغلا ـد  سأ  ” عـن لا  قـ

. ةباغلا دسأ  نم  يدي 

شماھ 2، ص 1/189)      ، ةنيدملا خيرات  )  
 

 

بابرألا     بر 

يف دزألا  ةیبلت  يف  اھدجن   ، مالسإلا لبق  برعلا  دنع  ىنسحلا  ءامسأ هللا  نم  يھو 
.“ باثم لك  كلمل   ، باطخلا لصف  ّملعت  بابرألا ! بر  كیبل  اھكسن :

”( ّبرلا نع ”  انثيدح  عجار  يبوقعیلا 1/296،  )  
 

 

رثأ     ّتبر 

. دنسملا صوصن  يف  اھمسا  درو 

ةريزج ةفص  يف  ينادمھلا  درويو   ،“ رثأ  ” همسا عضومل  ةبر  اھنأ  مسالا  نم  حضاوو     
همسا رخآلا  عضوملاو   ، نادمھ دالب  نم  وھو  تارثأ  ىمسي  امھدحأ  نیعضوم  برعلا 

: لوقيو ةرث .“ يداو   ” مساب ًاضيأ  هركذو  نمیلا  قرش  ةنیثد  يف  عقي  روھشم  داو  ةرثأ 
. ىھنَم اھل  لاقي  مھتيرقو  بیبش  ينب  ةوخأ  مھو   ، دوأ نم  بابُح  ينبل  هنإ 

برعلا 221، 189)     ةريزج  ةفص  مالسإلا 6/333،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  



 

 

ةَّبَّرلا    

تاللا ةھلآلا  تیب  ناك  امك   ، اھل ًامیظعت  برعلا  اھیّمست  تناك  كلذك   ، تاللا يھو 
. ّةبَّرلا ىّمسي 

هلزنم لخد   ، هموق ىلإ  داعو  يفقثلا  دوعسم  نب  ةورع  ملسأ  امل  يدیبزلا : لاق    
اھدبعت تناك  يتلا  ةرخصلا  يھو   ، تاللا ينعي  ةَّبَّرلا  يتأي  نأ  لبق  هلوخد  هموق  ركنأف 

تیب هب  نوھاضي  ةَّبَّرلا  هنوّمسي  تیب  مھل  ناك  فیقث  دفو  ثيدح  يفو   ، فئاطلاب فیقث 
. ةریغملا همدھ  اوملسأ  املف  هللا، 

. ُةَمْخَّضلا ُراَّدلاو   ، َةَوْرُع ِثيدح  يف  ُتاللا  ةَّبَّرلا : هسوماق : يف  يدابآزوریفلا  لوقي    

اھتناكم نع  ةمھم  لیصافت  ةَّبَّرلا “  ” منصل ةریغملا  مدھ  يف  يدقاولا  ثيدح  نمو    
دقف  ، ةلئاطلا اھتورثو  اھانغ  نع  ادع   ، برعلا دنع  ينيدلا  ركفلا  يف  ةرذجتملا  ةینيدلا 

 ” هیف عمجت   ، اھتنازخ وھ  بغبغ  اھتحت  اھل  ناكو  يلُحلا “ بـ” نيزت  ةَّبَّرلا  تناك 
مالك نم  رھظيو  ةضف . ”  وأ  بھذ  نمو  بیط  نم  اھیف  امو  اھتوسكو  اھتیلح 
تحت ناسنإ  فصن  لوط  يزاوي  امب  منصلا  ساسأ  يف  عقي  ةَّبَّرلا  بغبغ  نأ   يدقاولا 

. ضرألا

ةمھم نم  مھافعأ  لوسرلا  نأو  ةَّبَّرلا “ مدھ   ” تضفر فیقث  نأ  يدقاولا  ركذي     
، ًافوخ اھمدھ  نایفس  وبأ  ضفر  ةجیتن   ، اھمدھ ةبوعص  لیصافت  حرشيو   ، اھمدھ
، نایبصلاو  ، دیبعلاو  ، ةیغاطلا ىلع  نیكبي  ًارسح  فیقث  ءاسن  تجرخ ”  فیكو  
اھل ددس  امدنع  ةریغملا  ىلع  يمغُأ  فیكو   ،  “ نجرخ راكبألاو   ، نوفشكنم لاجرلاو 

.. اھمدھت ال  الك ! دحاو : توصب  فئاطلا  لھأ  حاص  فیكو   ، هلوعمب ةبرض   لوأ 

دعب فیقث  دفو  لاق      : يدقاولا يزاغم  يف  تءاج  امك  ةبرلا “  ” مدھ لیصافت  مكیلإو     
ام انل  طرشو   ، هانببحأ ام  اناطعأو   ، هانیضاق انإ  : ” مالسإلا مھلوخدو  لوسرلا  مھئاقل 

قدصأو  ، سانلا ىفوأو    ، سانلا لصوأو   ، سانلا أربأو   ، سانلا ىقتأ  هاندجوو   ، اندرأ
نم ثعَبأ  لاقو :  ، اھمدھن نأ  انیبأو   ، ةَّبَّرلا مدھ  نم  انَكََرت  دقو   ، سانلا محرأو   ، سانلا
نم ةلق  يف  يقب  دق  فیقث  نم  خیش   لوقي  لاق :  . اھمدھي نم  ثعبي  وھو   ،“ اھمدھي
قحُم وھف  اھمدھ  ىلع  ردق  نإ   ، هنیبو اننیب  ام  قادصِم  هللاو  كاذف  ةیقب : دعب  كرِّشلا 

نب نامثع  لاقف  ءيش ! دعب  اذھ   نم  سفنلا  يفف  تعنتما  نإو   ، نولطبُم نحنو 
، اھدبع نم  ةَّبَّرلا  يردت  امو  ؟  ةَّبَّرلا امو  رورغلا ! كّترغو  لطابلا  كسفن  كّتنم  صاعلا :
دلاخ اھءاج   ، اھدبعي مل  نمو  اھدبع  نم   يردت  ام  ىَّزُعلا  تناك  امك  ؟  اھدبَعي مل  نمو 
دحاو لجر  اھیلإ  جرخ   ، ةانمو  ، لبھو  ، ةلئانو  ، فاسإ كلذكو  ؛  اھمدھف هدحو  دیلولا  نب 
لاق ؟  مھنم ءيش  عنتما  لھف  همدھف ! دحاو  لجر   هیلإ  جرخ   ، عاوُسو ؛  اھمدھف



! ىرتس نامثع : لاق   . تركذ امم  ًائیش  هبشت  ةَّبَّرلا ال  نإ  يفقثلا :

حیلم وبأ  مكحت  دقو  اوجرخ  مث   ، ةثالث وأ  نیموي  ةبعش  نب  ةریغملاو  نایفس  وبأ  ماقأو 
ىلإ ةریغملاو   ، نایفس يبأ  عم  ناریسي  ناديري  امھو   ، دوسألا نب  براقو   ، ةورع نب 
لاقثم اتئام   ، نيد هیلعو  لتق  يبأ  نإ  هللا،  لوسر  اي  حیلم : وبأ  لاقف   ، ةَّبَّرلا مّدھ   

ّىلص هللا لوسر هللا  لاقف   . تلعف ةَّبَّرلا  يلح  نم  هیضقت  نأ  تيأر  نإف   ، بھذ
دوعسم نب  دوسألا  نعو  لوسر هللا،  اي  دوسألا : نب  براق  لاقف   ، معن ّملسو : هیلع  

نإ ّملسو : هیلع  هللا  ّىلص  هللا  لوسر  لاقف   . ةورع َنيد  لثم  ًانيَد  كرت  دق  هنإف   ، يبأ
. هب بولطم  انأو  ّيلع  نيَدلا  امنإ   ، ةبارق هب  لصت  براق : لاقف   . رفاك وھو  تام  دوسألا   
، دوسألاو  ، ةورع نع  يضقف   . لعفأ ًاذإ  ّملسو : هیلع  هللا  ّىلص  هللا  لوسر  لاقف 

. ةیغاطلا لام  نم  امھنيد   

لاق  ، فئاطلا نم  اوند  املف   ، ةَّبَّرلا مدھل  امھباحصأو  ةریغملاو  نایفس  وبأ  جرخو     
نایفس وبأ  لاقف   . ّملسو هیلع  هللا  ّىلص  يبنلا  رمأل  لخداف  مدقت  نایفس : يبأل 
ةریغملا لاقف   . اھنومدھي ًالجر  رشع  ةعضب  يف  ةریغملا  لخدو   ، مرھلا يذ  هلامب  
ىوتساو لوعملا  ذخأف   . فیقث نم  مویلا  مكنكحضأل  هعم : اومدق  نيذلا  هباحصأل 

لوقي  ) حالسلا مھعم   ، هنود بتعم  ونب  هموق  ماقو   ، لوعملا هعمو  ةَّبَّرلا   سأر  ىلع 
( فیقث نم  بتعُم  ونب  اھباجُحو  اھتندس  ناك  فنآلا 1/356 : ضورلا  يف  يلیھسلا 
، كلذ ىلع  وھو  نایفس  وبأ  ءاجو   . دوعسم نب  ةورع  همعب  لعف  امك  باصي   نأ  ةفاخم 

تناك اھمدھأ  تمق  ول  ينارت   ، ةیغاطلا ىلإ  تنأ  ينمدقت  تمعز  الك ! لاقف :
، مدقت نأ  لبق  اذھ  مھوعضاو  دق  موقلا  نإ  ةریغملا : لاق  ؟   ينود موقت  بتعم  ونب 
ىلع نیكبي  ًارسح  فیقث  ءاسن  جرخ  دقو   . فوخلا ىلع  نمألا  اوبحأف 

. نجرخ راكبألاو   ، نوفشكنم لاجرلاو    ، نایبصلاو  ، دیبعلاو  ، ةیغاطلا

فئاطلا لھأ  حاصف   ، ضكتري هیلع  ًایشغم  طقس  لوعملاب  ةبرض  ةریغملا  برض  املف     
   ! الك ةدحاو : ةحیص 

وھو ًایلم  ةریغملا  ماقأو  نعنتمتل ! هللاو  ىلب  ؛  عنتمت ةَّبَّرلا ال  نأ  متمعز  ةریغملا : لاق 
ام لوقت : برعلا  تناك   ، فیقث رشعم  اي  لاقف :  ، ًاسلاج ىوتسا  مث   ، كلت هلاح  ىلع 

قمحأ برعلا  ءایحأ  نم  ّيح  نم  امو   ، فیقث نم  لقعأ  برعلا  ءایحأ  نم  ّيح  نم   
يردي ال   ، رجحلا اذھ  لثم  رجح  ؟  ةَّبَّرلا امو   ، ىزعلاو تاللا  امو   ، مكحيو مكنم !

؟ ّرضت وأ  عفنت  وأ  رصبت  وأ  تاللا  عمستأ   ، مكحيو هدبعي ! مل  نمو  هدبع  نم  
فیقث نم  تاللا  ةندس  تناكو  لوقي  نداسلا  لعجف   ، هعم سانلا  مدھو  اھمدھ  مث 
هونب مث  بعك  نب  كلام  نب  باتع  مھنم  اھبحاصو   ، كلام نب  باتع  نب  نالجعلا  ونب  

. مھب فسخي  ًابضغ  ساسألا  بضغي   ، اھساسأ ىلإ  ىھتنا  اذإ  نورتس  لوقي : هدعب - 

ىلإ ىھتناو   ، ةماق فصن  غلب  ىتح  ساسألا  رفح  ىلو  ةریغملا  كلذب  عمس  املف 
بھذ نمو  بیط  نم  اھیف  امو  اھتوسكو  اھتیلح  اوعزتناو   ، اھتنازخ بغبغلا 



! عاصملا اوكرتو   ، عاضرلا اھملسأ  مھنم : زوجع  لوقت  لاق :  . ةضف وأ 

، ًاسانو ًابراقو   ، حیلم ابأ  اھیف  دجو  امم  ّملسو  هیلع  هللا  ّىلص  هللا  لوسر  ىطعأو 
ّملسو هیلع  ّىلص هللا  لوسر هللا  نإ  مث   ، اھنم حالسلا  يفو  لیبس هللا  يف  لعجو 

ىلإ هللا  لوسر  يبنلا  نم  باتك  اذھ   ، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  فیقثل : بتك   
نإف  ، هبایث عزنتو  دلجي  كلذ  لعفي  دجو  نمو   ، دضعي هدیصو ال  جو  هاضع  نإ  ؛  نینمؤملا
هیلع هللا  ّىلص  دمحم  يبنلا  رمأ  اذھ  نإف   ، ًادمحم غلبیف  ذخؤي  هنإف  كلذ  ىّدعت 
هادعتي الف  هللا.  دبع  نبا  دمحم  لوسرلا  يبنلا  رمأب  دیعس  نب  دلاخ  بتكو   . ّملسو
ىھنو  . ّملسو هیلع  هللا  ّىلص  هللا  لوسر  دمحم  هب  رمأ  امیف  هسفن  ملظیف   ، دحأ  
دجوي لجرلا  ناكو   ، هدیص نعو  جو  هاضع  عطق  نع  ّملسو  هیلع  هللا  ّىلص  يبنلا 

جو ىمح  ىلع  ّملسو  هیلع  ّىلص هللا  لوسر هللا  لمعتساو   . هبایث عزنتف  كلذ  لعفي   
. صاقو يبأ  نب  دعس 

 ” عجار يدقاولا 3/970- 971،   ، يزاغملا سورعلا 109،  جات  نع  مانصألا  ةلمكت  )  
”( ُّبَّرلا حرش ”  طیحملا  سوماقلا   ، انمجعم يف  تاللا ”

 

 

نارجن     ةبعك  ةَّبَّرلا /

. بعك نب  ثرحلا  ينبو   ، جحذمل نارجنب  تناك  ةبعك 

    ( ریثألا نبا  ةياھنو   ، سورعلا جات  نع  مانصألا ص 109  ةلمكت  )  
 

 

زجِّرلا    

ءارلا مضب  مھضعبو   ، اھديدشتو ءارلا  رسكب  ةغللا  لھأ  ضعب  هطبض   ، منص مسا 
. اھديدشتو

وھف ْرُجْھاَف .} َزْجُّرلاَو  (: } 5 رثدملا :  ) ىلاعت هلوق  يف  زْجِّرلا  ریسفتلاو : ةغللا  لھأ  لاق    
. مَنَّصلا وھو   ، باذعلا

. ُكْرِّشلاو  ، ُباذَعلاو  ، ِنَاثَْوألا ُةَدابِعو   ، ُرَدَقلا مضلاو : رسكلاب   ، ُزْجُّرلا لاق : مھضعبو    

، زجر ةغللا  سیياقم  ز”،  ج  ر  سورعلا ”  جات   ،2/74 ز ” ر  ج  ديرد ”  نبال  ةرھمجلا  )  
. زجر )” ةغللا ”  يف  حاحصلا 

 

 



باحر    

، باحرلا  ، باحر  ، نبحر  ” ةفلتخم غیصب   ، دنسملا صوصن  نم  ددع  يف  همسا  درو 
.“ نابحر تاذ   ، باحرلا تاذ   ، نبحر تذ 

بأ عدي   ” كلملل دالیملا  لبق  امل  اھخيرات  دوعي  ةباتك  اھیف  تركذ  يتلا  صوصنلا  نمو    
مھم يسدنھ  لمع  نع  تثدحت  اھنأل  ةصاخ  ةیمھأ  اھلو   ،“ رھش وأ  رھاش  نب  ابيذ 
سرك دقو   ، ةیلبج ضرأ  يفو  ةرعو  قطانم  يف  يلبج  قيرط  حتف  وھو   ، ریطخو  
تاذ و” مكوح “ و” يبنأ “ و” تمير “ وذ  مع  و” مرقش “ وذ  مع   ” هلإلا مساب  لمعلا 

.“ نابحر تاذ  و” نرھظ “ تاذ  “  و” متنص

ةنيدم روس  مامأ  عقاولا  روضخي “ نصح   ” ءانب ةداعإ  نع  تثدحت  ىرخأ  ةباتكو    
،“ معنھي نلیغ  لاورو   ” كلملا نم  رمأب  لمعلا  ذفن  دقو   ، موش ةنيدم  يف  تبرھ “ ”
ةھلآ و” نابحر “ تاذ  / نبحر تذ  و” ةمير “ وذ  مع   ” ةھلآلا ىلإ  ىبرق  لمعلا  مدق  دقو  

.“ نبور تیب 

. سانئتسالاو ةعسلا  ىلع  لدت  برعلا : ةغل  يف  باحرلاو    

 ” برعلا ناسل   ،211-2/189 مالسإلا 6/333،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
( انمجعم يف  بحرم ” عجار ”   ،” بحر

 

 

ضرألاو     ءامسلا  بر  نمحرلا /

يأ  ،“ ننمحر  ” بتكو  ، ةیبونجلا ةیبرعلا  صوصن  يف  درو  هلإ  مسا   ، نمحرلا
. رمدت صوصن  يف  انمحر “ / هنمحر  ” هلإلا وھو   ،“ نمحرلا ”

نب نمحرلا  دبع  ناكو   ، مالسإلا لبق  ترشتنا  يتلا  تادابعلا  نم  نمحرلا  ةدابعو    
تیب ىور  دقو   . ةیلھاجلا يف  ىّمس  نم  لوأ  ةانم  دبع  نب  ثیل  نب  رماع  نب  ةراوتُع 

    : ىرفنشلل وھ   ، تاقثلا هلقني  ملو  ةیلھاجلا  يف  

اھنیمي     يبر  نمحرلا  رََتب  الأ  اھنیجھ  ةاتفلا  كلت  تمطل  دقل 

كلذ لیلدو   ، ىلاعتو كرابت  ةدرفنم   ةفص  نمحرلا  قاقتشالا : يف  ديرد  نبا  لاق 
ركذ امل  هنأ : ركذو   ،{ َنَمْحَّرلا اوُعْدا  َِوأ  َهَّللا  اوُعْدا  ِلُق  ( } 110 ءارسإلا :  ) ، لجو زع  هلوق 
يذلا نمحرلا  نم  نوردتأ  شيرق : تلاق   ، نمحرلا ّملسو  هیلع  هللا  ّىلص  يبنلا   
َُملَْعن ْدََقلَو  ( } 103 لحنلا :  ) ، لجو لزع  هللا  لزنأف   . ةمامیلاب نھاك  وھ  ،؟  دمحم هركذي 

.{ ٌّيِمَجَْعأ ِهَْیِلإ  َنوُدِحْلُي  يِذَّلا  ُناَِسل  ٌرََشب  ُهُِمّلَعُي  اَمَِّنإ  َنوُلوَُقي  ْمُھََّنأ   

اي مِحَّرلاو  كتدشان هللا  برعلا : لوقتو   . ةثنؤم مِحَّرلاو   ، مِحَّرلا نم  نمحرلا  قاقتشاو    



نبا لاق   ام  ىلع  نمحرلا  يركسعلا : لالھ  وبأ  لوقي   ، قاقتشالا يف  ءاج  اذك   ، اذھ
. يرابلا هب  ّصخ  مسا  وھو  نامدن  ریظن  نمحرلاو   ، میحرلا نم  قرأ  سابع 

لبق ىنسحلا  هللا  تافص  نم  ةفص  نمحرلا  رھظي  نالیع  سیق  كسُن  يفو    
كتتأ  ، نمحرلا تنأ  كیبل  كیبل ! مھللا  كیبل  نیللھم : نوھّجوتي  هیلإو   ، مالسإلا

. نابكرلاو اھلجار  نالیع  سیق 

ًاتیب نمحرلل  جحن  : ” نیلئاق نمحرلل  نوللھي  مھدجن  نیيرعشألاو  كع  ةیبلت  يفو     
اوللھ برلاو  مالسإلا   لبق  برعلا  للھ  امكف   ،“ ًابجحم  ، ًاببضم  ، ًارتتسم  ، ًابجع

. نمحرلل  

“ نمحرلا ” ــ ب نیم “ ل سـ ــ عب  ” ميد ــ قلا ي  ــ بونجلا يبر  ــ علا ه  ــ لإلا ت  ــ عن د  ــ قو   
“. ضرألاو ءام  ـ سلا بر  نمحرلا  ” ــ ـب ب قل “، ثـم  ءام ـ سلا بر  نمحرلا  ” ــ ًا ب ـ ضيأو

. نیضرألاو تاوم   ـ سلا ـه  لإ را  ـ صف

ةو ـــ بنلا ى  ـــ عدا يذ  ـــ لا ةملي “ ـــ سم  ” نوّم ـــ سي ة  ـــ مامیلا ل  ــــ هأ نا  ــــــ كو   
ل ـــ هأ ض  ـــ عب ر  ـــ كذو ة“،  ـــ مامیلا نا  ـــ محر و” نمحرلا “ ” ــــ ب لو  ـــ سرلا ن  ـــ مز
دلاو دبع هللا “  ” دلوم لبق  نامحرلا “ ىم  ” ـــ سي نا  ـــ ك ةملي “ ـــ سم  ” نأ را  ـــ بخألا

: هل لیقف  نمحرلاب  هسفن  فرعو   . نامحرلا ةدابع  ىلإ  اعد  هنأ  اوركذو  هللا.  لوسر 
نھاك نمحرلا  نإ  تلاق : امدنع  شيرق  هتدصق   يذلا  وھ  امبرو   ،“ ةمامیلا نامحر  ”

. ديرد نبا  ركذ  امك   ، ةمامیلاب

دالیملا لبق  ةركبملا  اھتروص  يف  نمحرلا )  ) ةدابع نإ  ينايرألا : يلع  رھطم  لاق     
ىلع اھیف  اوحلطصا   ، ًاثوحب نیسرادلا  ضعب  اھنع  بتك  يتلا  ةدابعلا  يھ   ، هدعبو

. نیینامحرلاب نمحرلا )  ) دّابع نیینمیلا  ةیمست  

ةرھ ــ مج مال 86-6/306،  ــ سإلا ل  ــ بق بر  ــ علا خيرا  ــ ت ي  ــ ف ل  ــ صفملا )  
ن ــ بال رَّب  ــ حملا د 1/58،  ــ يرد ن  ــ بال قاقت  ــ شالا ص 182،  بر  ــ علا با  ــ سنأ
ص 412، ةيدنسم  شوقن  يرك  187-195،  ــ سعلل ة  ــ يوغللا قور  ــ فلا  ، بي ــ بح

. انمجعم ) يف  نیمس ” لعب  و ”  نیمس ” عجار ” 
 

 

میحر   

هتاذ ىنعملاب  مخر “  ” ةغیص يف  نویئبسلا  هركذو   ، ًاضيأ نويوفصلا  دبع  يرمدت  هلإ 

دقو . 
5

فیناھمو لقاب  يتلیبق  يف  ةھلآلا  عمجم  ىلإ  میحر  دوعيو  محر .“  ” درو امك 
مخر : ” نیتغیص ىلع  ملعلا  ءامسأ  عم  ًابكرم  ةيدومثلا  صوصنلا  يف  هلإلا  اذھ  ركذ   

.“ ليإ محر  و” ليإ “



. نیملسملا دنع  ىنسحلا  ءامسأ هللا  نم  میحرلاو     

    ( نمحرلا عجار  دومث 139،  خيرات  )  
 

 

ٌحاَدَر

دبع بـ” برعلا  تّمست   ، همسا ىنعم  ریشي  امك   ، برعلا دنع  بصخلا  ةھلآ  نم 
دبع ونب  مھو   ، ةیناطحقلا نم   ، دزألا نم   ، ناسغ نم   ، سوألا نم  نطب  مھو : حاَدَر “

. سوألا نب  كلام  نب  تیّبنلا  نب  جرزخلا  نب  رفظلا  نب  حادر   

، ءاملا ُةریثك  ٌحاَدَر : ٌةباحسو   ، ضعب ىلع  هِضعب  ءيَّشلا  مُكارت  حْدَّرلا : ديرد : نبا  لاق    
، ُةَعِساولا ُةَحْوَّدلا  حاَدَرو : سوماقلا : بحاص  لاق   ، ِكاروألا ُةمیظع  ٌحاَدَر : ٌةأرماو 

. ُبِصْخُملاو

قاقتشالا 327، يريونلل 2/315،  برألا  ةياھن  برعلا 724-2/723،  لئابق  مجعم  )  
”( حدر طیحملا ”  سوماقلا 

 

 

اَضُر    

فلألا ــ ب ىَّضُر “  ” بر ــ علا ةاور  ــ لا اھركذ  ـــ يو  ، ةميد ــــ ق ة  ــــ يبرع ةھ  ــــ لآ
ى ــ لإ يئام “ ــ س را  ــ طع و” يھا “ ــ ن  ” ه ــ لإلا ع  ــ م ت  ــ لّحُر د  ــ قو  ، ةرو ــ صقملا

اھنوعدي طابنألاو  نويرمدتلا  نا   ــ كو  . بيراحن ــ س ك  ــ لملا ل  ــ بق ن  ــ م ىوني  ــ ن
، نیيدومثلاو نیيوفصلا  ىدل  ىثنأ  ةھلآ  تناك  اھنأ  ریغ   ، مھيدل ركذ  هلإ  ناكو  وصرأ “ ”
لكش ىلع  اھيدیب  اھرعش  تكسمأ    ، ةيراع ةأرما  لكش  ىلع  مھيدل  تلثم  دقو 
بتكو  . سمشلا زمر   ، يعاعشلا صرقلا  نميألا  اھفتك  ىلع  دجن  امیف   ، لالھ

.“ ىضر و” وضر “  ” نیتقيرطب اھمسا  نويدومثلاو  نويوفصلا 

يف مسجلا  يراع  لفط  ةئیھ  ىلع  ناك  وضر “  ” منصلا نأ  ىلإ  نوثحاب  بھذو     
“ وضر  ” هلإلا نییلھاجلا  روصت  لعلو  هلصفم : يف  يلع  داوج  لوقي   ، ةيرمدتلا تاباتكلا 
“ سولي ــ ن  ” را ــ بخأ ي  ــ ف ةدراو  ــ لا ةلك  ــ شملا ّل  ــ حي ل،  ــ فط ة  ــ ئیھ ىلع  
يلا ـ هأ نأ  ـى  لإ ري  ـ شيو  ، حب ـ صلا بكو  ـ كل ًالا  ـ فطأ نیبار  قـ بر  ـ علا ميد  ـ قت ن  ــ ع
همسا اھلبق  علطي  هلإ  دوجوب  نودقتعيو  سم   ـ شلا نود  ـ بعي اونا  كـ ـا،  هرلا ةنيد  مـ

“ سوزيزأ  ” نأ ىلإ  نوثحاب  بھذو  سومینوم .“  ” ىمسي اھدعب  رھظي  هلإو  سوزيزأ “ ”
“ وضر / ىضر  ” لثميو سمشلا  عولط  لبق  علطيو    ، حبصلا مجن  وھو  زيزع “  ” وھ

. رتثعو



ي ــ تلا ةھ  ــ لآلا ر  ــ ثكأ يھا  ــ ن ه  ــ لإلا ع  ــ م ا  ـــ ضور ةھ  ــــ لآلا تنا  ــــ كو   
ة ــ يلاع  ” ـــ ب ني  ــ نمؤملا د  ــ حأ ا  ــ ّهبقل د  ــ قو  . نويدو ــ مثلا اھ  ــ يلإ هّجو  ــ ت
ةدیس  ” اھنومسيو ًاري   ــ ثك اھ  ــ ب نوك  ــ سمتي نويدو  ــ مثلا نا  ــ كو سيد .“ ــ قتلا

نونمؤملا عضوو   ، تاءاطعلاو دوعولا  اھیلإ  تمدق  دقو   ،“ توملا ةدیس  و” ةدجنلا “
. ىرقلاو قافرلاو  ناعطقلا  اھتيامح  تحت 

“ ةقفاوم ىضور  و” ىضور “ بھو   ” اھنم ةردان  اھبیكرت  يف  لخدت  يتلا  ءامسألاو     
.“ ىضور ءاطع  و” ىضور “ نبا  و” ىضور “ بئذ  و” ىضور “ نینح  و”

دعس نب  بعك  نب  ةعیبر  ينبل  ًاتیب  ناك  ىَّضُر  نأ  ةاورلا  ضعب  ركذ  يبلكلا : نبا  لاق    
ةانم ديز  نب  دعس  نب  بعك  نب  ةعیبر  نب  ورمع  وھو  رغوتسملا ،  همدھف  ةانم  ديز  نب 
ًةدش ءاضُر  ىلع  تددش  دقلو  مالسإلا :     يف  ىَّضُر  هرسك  يف  لاقو  میمت ،  نب   

ىشغي هللا  دبع  لثملو  اھھوركم  يف  هللا  دبع  توعدو  امحسأ      عزانت  ًالت  اھتكرتف 
، ءيط نم  نويواضرلا  ينادمھلا : لاق   ، برعلا نم  نطب  اضر “ دبع   ” ونبو اَمَرْحَملا !     
 : برعلا ةريزج  ةفص  ققحم  عوكألا  لوقیف  ءيط  ةلیبق  امأو   ، اضر دبع  ينب  نم  مھو 

.“ اضر : ” اھل لاقي  ةیقب  اھل  ةنیمي  ةلیبق  يھف  

مانصألا 30، مالسإلا 6/171،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  دومث 138،  خيرات  )   
”( ىضر طیحملا ”  سوماقلا  برعلا 193،  ةريزج  ةفص  برعلا 2/494،  باسنأ  ةرھمج 

 

 

ناوضُرلا    

وأ اضر  هلإلا  هتاذ  وھ  ناوضر  ناك  امبرو   . ينادمھلا هركذ  ّةنَجلا  نزاخ  وھو  َناوْضِر : وُذ 
. وضر

( اضر عجار   ،” ىضر طیحملا ”  سوماقلا  برعلا 364-222،  ةريزج  ةفص  )  
 

 

نعر    

ةینایحللا ةبكرملا  مالعألا  يف  درو  دقو   ، نییناديدلاو نیینایحللا  ةھلآ  نم  هلإ  مسا 
دمأ ىنعمو   ، دمأ نعر  دم / انعر  : ” ةیناديدلا مالعألا  يفو  رمأ .“ نعر   ، رم انعر   ” لثم

.“ كردأ نعر  و” طاحأ “ نعر  يأ   ، عثل نعر  عثلنعر / “، و” بضغأ  

فَنألاو  ، ُليوَّطلا َُلبَجلا  ينعيو   ، بارطضالاو جوھلا  ينعي  ُنعَّرلا : برعلا  ةغل  يفو    
: نْیَعُر وذو   . نصح هیف  نمیلاب  لبج  مسا  ٌنْیَعُرو :  ، ًامِّدَقَتُم هارت  لبجلا  نم  میظعلا 

. لبجلا كلذ  ىلإ  بسني  كلم   



سوماقلاو نعر ” برعلا ”  ناسل  مالسإلا 6/319،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
”( نعرألا طیحملا ” 

 

 

ةعور    

يف اھمسا  دجنو   ،“ نسحلاو لامجلا   ” مسالا ينعيو   ، ةفورعملا أبس  ةھلآ  نم 
“ هلإ ةعور  : ” ةيدومثلا ءامسألا  يف  نیترم  تركُذ  امك   ، ةینجاطرقلا ملعلا  ءامسأ 

.“ ةعور وذ   و”

وأ هترثكب  هعزفأ  ةعْوَرو :  ،“ لامجلا نم  ةحسملا  وھو  لقعلاو  بلقلا  : ” عورلاو   
. هنسح كبجعي  يذلا  لامجلا : نم  عئارلاو   ، هلامج

”( عور برعلا ”  ناسل  دومث 136،  خيرات  )  
 

 

نامير    

. دحاو يدنسم  شقن  يف  همسا  رھظ   ، بونجلا برع  دنع  رطملا  هلإ  وھو 

    ( عدیمس عجار  ةيدنسم ص412،  شوقن  )  



يازلا فرح 
 

دايز     ديز / ةدئاز / 

. قاقتشالا باتك  يف  ديرد  نبا  اھركذ   ، منص ةدئاز 

نطب دايز  ونبو   ،“ ًادايز “، و” تاللا ديز   ” برعلا تمس  دقو  لاق :  ، دياز ةدئاز  نم  ركذمو    
. دزألا نم 

قاقتشالا 1/20)     )  
 

 

ءاّبزلا    

ميدق يف  ةبوصخلا  تاھلإ  نم  ةھلآ  ءابزلا  تناك  امبرو   ، اھب كربتت  دايإ  ةلیبق  تناك  ةقان 
. ةيوغللا اھتالالدل  ًارظن   ، نامزلا

ىم ــ سي يدا  ــ يإلا داود  و  ــ بأ د  ــ لاو نا  ــ ك ينا : ــ غألا ي  ــ يناھف ف ــ صألا لا  ــ   ق
دا ـ يإ ـو  نب تنا  ـ كف  ، ءّابزلا اھ : لا لـ ـ قي ـة  قان تنا لـه  ـ كو  ، جا ـ جحلا ـة بـن  يريوج
ـة قرف  ، قر فـ ثال  ثـ اوقر  ــ فت  ، ةن ــ سلا مھتبا   ـ صأ ـا  ملف  ، اھ بـ نوكر  ـ بتي
ـة قرفو  ، تمل ـ سف نمي  ـ لا تد  ـ صق ـة  قرفو  ، تكلھ فـ ـر  حبلا فـي  تكل  سـ

ببسلا نا   ـ كو  ، ما ـ مھ ثرا بـن  ـ حلا ـى  لع او  ـ لزنف ـل  ئاو ـر بـن  كب ضرأ  تد  ـ صق
تھجوت ثیحف  اھولخف  ةنومیم  ةقان  اھنإ  اولاقو : ءابزلا  اولسرأ  مھنأ  كلذ  يف 

تكرب ىتح   برعلا  ضوخت  تجرخف   ، ةعجن اودارأ  اذإ  نولعفي  اوناك  كلذكو   ، اھوعبتاف
هب بورضملا  داود  يبأ  راج  وھو  ًاراوج  سانلا  مركأ  ناكو   ، مامھ نب  ثراحلا  ءانفب 

. لثملا

، ِتابنلا ریثك   ، ٌبِصْخُم ُّبََزأ : ٌماعو   ، ُّبَزأ ُلمجلاو   ، ُءاَّبَز َربولا : ةریثكلا  ةقانلل  لاقيو    
. ناسنِإلا َرَكَذ  هب  ديرد  نبا  َّصخو   ، ِنََمیلا لَھأ  ةغلب   ، ُرَكَّذلا ُّبُّزلاو :

( ةميذج عجار   ،” سیم رخازلا ”  بابعلا  ببز ” برعلا ”  ناسل  يناغألا 15/93،  )  
 

 

لحز   

. برعلا ةريزج  يف  ةیبكوكلا  تادابعلا  نم 

رورم ىلع  تیبلا  اذھ  ءاقب  لاط   ، لحز لكیھ  وھ  مارحلا  تیبلا  نأ  ةئباصلا  تمعزو    



لقن امیف   ، توبثلا هنأش  نم  ذإ  هالوت : لحز  نأل  روصعلا  رئاس  يف  ًامظعم   ، روھدلا
“ لَحُز  ” وھ ليزنتلا  يف  دراولا  بقاثلا  مجنلا  نإ  لیقو   . يدوعسملا نع  يرذالبلا   

. هعافترال

تناكو  . ةعباسلا ءامسلا  يف  َلَحُز  نإ  لاقيو   ، دَُعب َيأ  َلَحَز  هَنأل  لَحُز  بكوكلل  لیقو    
ُخيِّرِملاو ُلَحُز  يمست  تناكو   . لَحُزب قحلم  ناطیش  مسا   ، َحزُق نأ  دقتعت  برعلا 

. ةرھُّزلاو يرَتْشُملا  امھف : ِناَدْعّسلا  امأ   ،“ ِناسْحَّنلا  بـ”

 – لحز برعلا ”  ناسل  لحنلاو 2/580،  للملا  برألا 1/55،  نونف  يف  برألا  ةياھن  )  
”( سحن رخازلا ”  بابعلا  سحنلا ” طیحملا ”  سوماقلا   ،” بقث حزق - 

 

 

ةرھُّزلا    

اھل ّدبعت  ةرھُّزلاو   ، عساو قاطن  ىلع  اھتدابع  ترشتنا  يتلا   ، ةیبكوكلا تادابعلا  نم 
. اھب نولأفتي  اوناكو   ، مھدنع دعسلا “  ” بكاوك نم  يھو   ، برعلا رثكأ 

“ ةرھُّزلا دبع   ” ينب نم  ةنيدملا  يف  ّيح  مھیف  برعلا  نیب  فورعم  نطب  ةرھز  ونبو    
. ةبش نبا  ةنيدملا  خرؤم  مھركذ 

نأ ىري  ناك  نم  ءامدقلا  نم  ةیطبنلا  :“ ةحالفلا  هباتك ”  يف  ةیشحو  نبا  لوقي     
ناك نإو   ، ةریبك ةعطق  رحسلا  ملع  نم  مھل  ناك  كلذل   ، ةرھُّزلا اھالوت  ةمأ   ، برعلا
ىتح  ، ًاغیلب ًارحس  نمیلا  لھأل  نإف   ، نیینادسكلا طبنلا  نم  لباب  لھأل  هلك  رحسلا   
هتفص يف  غلابي  يذلل  نولوقیف   ، لثملا اذھب  نوبرضي  مھنأ  مھنع  انغلب  نیینانویلا  نإ 
مھلو  ، مج ملع  ىقرلا  يف  ًاضيأ  مھلو  نمیلا .“ ةرحَس  نم  نطفأ  تنأ  : ” ةنطفلاب  

. مھئاكذ غیلبو  مھتنطف  طرف  ىلع  لیلد  وھو   ، رثألا ةفایق 

بشخ اھنم  امیس  ال   ، اھب اھنولیمتسي  تاناّخد  ةرھزلل  نوعنصي  نومدقألا  ناكو     
نوبكري نویناعنكلا  ناكو  لكایھلا  يف  موق  هنخدي  اھبشخ  ناك  اذإ  رُملا “  ” ةرجش

، اشمواوفرفس ةعیملاو  ةنشألاو  ردنكلاو  اھبشخو  ّرملا  رجش  غمص  نم  ةنخد  
. اھیلإ اھقارحإب  ّبرقتُيو  ةرھُّزلا  يضرت  اھنإ  لوقيو  مانصألا .“ ةذل   ” ةیبرعلاب هانعم 

منصلا دنع  ًاناسنإ  ةنس  لك  نوحبذي  اوناك  ةمود “  ” لھأ نأ  سويریفروف  خرؤملا  ركذو    
ًاریسأ عقي   نم  لمجأ  ميدقت  لئابقلا  ضعب  ةداع  نأ  سولین  خرؤملا  ركذو   ، هیلإ ًابرقت 

“ سلودویت  ” هنبا عقو  دقو   ، اھعولط تقو  حبذت  اھل  ةیحض   ،“ ةرھُّزلا  ” ىلإ مھيديأ  يف 
، ةرھُّزلا ىلإ  ًانابرق  حبذیل  ئیھو   ، بارعألا يديأ  يف  م  ةنس 400  يلاوح  ًاریسأ 
ـص صخملا تقو  ـ لا ي  ــ ة ف ــ حیبذ هميد  ــ قت نود  تلا  ــ تثد ح ــ ًالاو ح ــ حأ نأ  ري  ــ  غ
،“ ةسولأ ” ــ قیقر ب ـ لا قاو  ـ سأ ـه فـي  عیبب هور  ـ سآ ـى  فتكاو  ، حئابذ ـ لا ميد  ـ قتل
“ رذنملا  ” كلملا نأ  ًاضيأ  ركذو   . ةنيدملا ىلع  ًافقسأ  را   صـ ثـم  كا  ـ نھ رقت  ـ ساف



ةئم عبرأ  نم  وحنو  هيدي  يف  ًاریسأ  عقو  يذلا  ثراحلا  ءانبأ  دحأ  مدق  ةریحلا  كلم 
“ ةرھُّزلا  ” يھ نیلھاجلا  دنع  ىَّزُعلاو  يلع : داوج   لاق   ، ىَّزُعلا ىلإ  نیبارق  ةبھار 

. طبنلا دنع  سونیف 

يف ةوھشلا “  ” ةرھُّزلا دسجت  نیمدقألا  ریطاسأ  يف  امك  ةیمالسإلا  تايورملا  يف    
ةوھشلا عوضوم  يف  مدآ  هب  نحتما  امب  ةكئالملا  ناحتما  هللا  دارأ  امدنعف   ، ناسنإلا
ناطیشلاو ةوھشلا  تلزنأ  ول  ينإ  : ” مھل ىحوأ   ، ضرألا يف  هینب  بونذ  ترثك   امل 

مھل تدسجت  رخآ  ثيدح  يفو   ،“ نولعفي املثم  متلعفل  مدآ  ينب  نم  امھتلزنم  مكنم 
د ــ بع  ” ن ــ يطوي ع ـــ سلا ل  ــــ قنو  ، ةأر ــــ ما ةرو  ــــ ى ص ــــ لع ةر  ــــ هُّزلا / ةوھشلا
با ــ تك ي  ــ ف ایند  ــ لا ي  ــ بأ ن  ــ باو  ،“ هدن ــ سم  ” ي ــ ف د  ــ يمح ن  ــ ب

ي ــ ف يقھ  ــ يبلاو  ،“ هحیح ــ ص  ” ي ــ ف نا  ــ بح ن  ــ باو  ،“ تا ــ بوقعلا ”
    : لوقي لوسر هللا  عمس  هنأ  رمع  نب  دبع هللا  نع  بعشلا “ ” 

، بر يأ  ةكئالملا : تلاق  ضرألا  ىلإ  لجو  زع  هللا  هطبھأ  امل  مالسلا  هیلع  مدآ  نإ  “
: لاق كل  سدقنو  كدمحب  حبسن  نحنو  ءامدلا  كفسيو  اھیف  دسفي  نم  اھیف  لعجتأ 
لاق  ، مدآ ينب  نم  كل  عوطأ  نحن   ، انبر اولاق : ةرقبلا 30 ) “. ) نوملعت ال  ام  ملعأ  ينإ  ” 
رظننف ضرألا  ىلإ  امھطبھن  ىتح  ةكئالملا  نم  نیَكلَم  اوملھ  ةكئالملل : لجو  زع  هللا 
مھل تلثمف   ، ضرألا ىلإ  اطبھأف  لاق :  . تورامو توراھ   ، انبر اولاقف :  ، نالمعي فیك 
هللاو ال  تلاقف :  ، اھسفن اھالأسف   ، امھتءاجف  ، رشبلا  نسحأ  نم  ةأرما  ةرھُّزلا 
تبھذف  ، ًادبأ اب  كرشن  ال  هللاو  ال  الاق :  ، كارشإلا نم  ةملكلا  هذھب  اّملكت  ىتح   

اذھ التقت  ىتح  هللاو  ال  تلاق :  ، اھسفن اھالأسف   ، هلمحت يبصب  تعجر  مث   ، امھنع
، هلمحت رمخ  نم  حدقب  تعجر  مث   ، تبھذف  ، ًادبأ هلتقن  ال  هللاو  ال  الاق :  ، يبصلا  

اعقوف  ، اركسف  ، ابرشف  . رمخلا اذھ  ابرشت  ىتح  هللاو  ال  تلاقف :  ، اھسفن اھالأسف 
هامتیبأ امم  ًائیش  امتكرت  ام  هللاو  ةأرملا :  تلاق  اقافأ  املف   ، يبصلا اولتقو   ، اھیلع  
اراتخاف  ، ةرخآلاو ایندلا  باذع  نیب  كلذ  دعب  اّریُخف   . امتركس نیح  امتلعف  دق  الإ  ّيلع 

.“ ایندلا باذع   

رو ــ ثلا َرَھَْزألاو   . ضا ــ يبلاو ن  ــ سحلا ةر  ــ هُّزلا ي  ــ نعت بر  ــ علا ة  ــ غل ي  ــ فو    
ُةأر ـ ملاو  ، ةر ـ قبلا ءاَرْھَزلاو  ـه،  جولا قر  ـ شُملاو  ، ضي ـ بألا ـد  سألاو ـي،  شحولا

. امھرونل ُرمقلاو  ُسمشلا   ، ناَرَھَْزألاو  . رمقلا ًا:   ـ ضيأ ُرَھَْزألاو  ـِه،  جولا ُةَقِرْشُم  ـ لا

لصفملا ةبش 1/242،  نبال  ةنيدملا  خيرات  ةیطبنلا 2/ 1257-1161،  ةحالفلا  )  
روثأملاب ریسفتلا  يف  روثنملا  ردلا   ، اھیلي امو  تابوقعلا 146  199ـ 60-238،  6/167ـ 
”( سحن رخازلا ”  بابعلا   ،” رھز طیحملا ”  سوماقلاو  برعلا  ناسل    ،250-1/249

 

 

رّوزلا    



نوزلا لبج  يف  ناك  ناتتوقاي  هانیعو   ، رھاوجلاب عصرم  بھذ  نم  منص  روزلا 
، نافع نب  نامثع  مايأ  يف  بیبح  نبا  ةرمس  نب  نمحرلا  دبع  همدھ   ، ناتسجسب

. توقاي ةياور  بسح 

وھف ًاھلإ  ذخُّتاو  هللا  نود  نم  دبُع  ام  لكو   ، ٌةَرْخَص ُروُّزلا  لیقو :  ، روزلا منصلل  لاقُيو    
. روُزو ٌنوُز 

بلَغألا لاق   ، برعلا مايأ  نم  يرب  نبا  لوقي  امك  نیھلإلا  موي  وأ  ِنْيَروُّزلا  مويو     
: يلجعلا

ْمَرَك يِوَذ  ًار  ـ َشْعَم ٌمیَِمت  َتناك 
 

 

َْمظُعلا  میِصالَغلا  نم  ًةَمَصْلَغ 
 

ْمََمأ    نم  اْوَّلََوت  الو   ، اوُنُبَج ام 
 

 

ْمَحَف  يف  نوْخُفَْني  ول  اوَلباق  دق 
 

ّمََصألاب  انئجو   ، مِھْيَروُِزب اوؤاج 
 

 

ْمَِرإ  يقاب  نم  ِثیللاك   ، انل ٍخْیَش 
 

ْمَھُبلا َبْرَض  ٍدِواعُم  انل  ٍخْیَش 
 

 

 

لئاو نب  ِرَْكب  سیئر  وھو  رماع  نب  دوعسم  نب  سیق  نب  ورمع  وھ  ُّمََصألا  يرب : نبا  لاق 
، امھودَّیَق دق  ِنالَّلجُم  ِنارَْكب  امھو  ةدیبع : وَبأ  لاق  ؛  ِنْيَروُّزلا موي  وھو   ، مویلا كلذ  يف 
ِنْیَّبر نيریعبلا  لعجبو  كلذب  مھباعف   ، اَّرَِفي ىتح  ُّرَِفن  الف   ، اناھِلإ َيأ  اناَروُز  ناذھ  اولاقو :
يف برضي  رخآلا  كرتو    ، امھدَحأ رحنف  ناركبلا  ذخُأو   ، مویلا كلذ  میمت  ْتَمِزُھو   ، مھل

. ْمِِھلْوَش

لیلغلا ءافشو  سورعلا  جات  نع  مانصألا  ةلمكت  نادلبلا 3/157،2/434،  مجعم  )  
يف   ” نوزلا عجار ”   ،” نوز - روز برعلا ”  ناسل   ،” روز ةغللا ”  سیياقم  يجافخلل 109، 

( انمجعم
 



ُنوُّزلا    

جیلخلا ةيواز  يف  ةلجد  ئطاش  ىلع  ةدلب  يھو  ةُلُبألاب  ناك  ٌمنَص  مضلاب :  ، ُنوُّزلا
: ةبؤر لاق   ، ةرصبلا نم  مدقأ  ةدلب   ، ةرصبلا ةنيدم  لخدي  يذلا 

. .. هُمَنَص ىلْجُي  ِنوُّزلاك  ةنانْھَو      

. ُنَّيَزُتو ُبَصْنُتو  هیف  ُمانْصألا  ُعَمْجُت  ُعِضْوَملاو   ، َُدبْعُيو ُذَخَّتُي  ام  نوزلاو    

    : ريرجل يرھوجلا  دشنأ    

، هُعُرَْكأ ُّيِشْوَملا  ُرََقبلا  اھب  ـي  شَْمي
 

 

 
ِنوُّزلا َةَعیب  يغبت  ِذبارَھلا  َي  ـْ شَم

 
 

. روُّزلا لثم  نوُّزلا  لاق :

تفكع دقو   ،( نیشلا ظفل  نم  ءيشب  اھظفل  يأ   ، يازلا مشب   ) ةیسرافلاب نوُّزلاو    
. ِنوُّزلل سوجملا 

، نافع نب  نامثع  مايأ  يف  بیبح  نب  ةرمس  نب  نمحرلا  دبع  بلغ  امل  توقاي : لاق    
مھحلاص مث   ، نوزلا لبج  يف  مھرصحف   ، جَّخُّرلا قيرط  ىلع  رواّدلا  ضرأ  ىلإ  راس 

ةياور يف   ) نوُّزلا ىلع  لخدو   ، فالآ ةینامث  نیملسملا  نم  هعم  نم  ةدع  ىلع  
، نیتوقایلا ذخأو  هيدي  عطقف  بھذ  نم  منص  وھو  روزلا :) همسا  نأ  توقاي  ركذ  ىرخأ 
. رضي الو  عفني  هنأ ال  كملعأ  نأ  ُتدرأ  امنإف  رھاوجلاو  بھذلا  مكنود  نابزرملل : لاق   مث 

، طیحملا سوماقلا  نوز ” برعلا ”  ناسل  نادلبلا 159-3/157- 1/77، 2/434،  مجعم  )  
لیلغلا ءافشو  سورعلا  جات  نع  مانصألا  ةملك   ” ،” نوز حاحصلا ”   ،” ُنوُّزلا ” 

. ادح ) ىلع  لك  مانصألا  تیب  نوزلاو  منصلا  نوزلا  دروأ  ةلمكتلا  يفو  يجافخلل 109   
 

 

ةنوزلا    

يف ةنيزلاك  ةنوزلاو   . نيزيو ذختي  يذلا  مانصألا  تیب  وھو   ، هنیعب منصلا  وھ  ةنوزلا 
. ةنيزو ةنوز  هذھ  لاقي : ؛  تاغللا ضعب 

”( نوز عجار ”   ،3/21 ز و ن ” ديرد ”  نبا  ةغللا  ةرھمج  )   



نیسلا فرح 
 

ُنِداَّسلا    

. َُةنَدَّسلا عمجلاو   ، مانَصألا ِتیبو  ةبعكلا  مداخ 

    ( ندس برعلا : ناسل  )  
 

 

َدبَس

ناكو  ، هخيرات يف  ركاسع  نباو  هیناغأ  يف  جرفلا  وبأ  هركذ  ةریحلا  لھأل  منص 
. هب فلحيو   ، هدبعي سوبحملاب  بقلملا  رذنملا  نب  نامعنلا 

يناغألا 33-2/20)     قشمد 16/315،  خيرات  رصتخم  )   
 

 

رّاتس    

. دومث ةھلآ  نم 

: نیترم الإ  مسالا  ةيدومثلا  صوصنلا  ركذت  الو   ،“ يمحيو يفخي  يذلا   ” مسالا ينعي 
. بحي نأ  هیلإ  هیف  بلطي  ءاعد  يف  ىرخأو  ةمداخ “ راتس   ” يف ةرم 

. اذھ انموي  ىلإ  برعلا  دنع  ةفورعملا  ةبكرملا  ملعلا  ءامسأ  نم  رّاتسلا  دبعو    

دومث 131)     خيرات  )  
 

 

ةَّجَّسلا    

اوجرخأ ّملسو : هیلع  هللا  ّىلص  هلوق  رسف  هبو  هللا.  نود  نم  دبعُي  ناك  منص 
.“ ةّجبلاو ةّجسلا  نم  مكحارأ  دق  نإف هللا   ، مكتاقدص

. لیخلا ةَّجَّسلاو :   

مانصألا ص 4)  ،” ججس برعلا ”  ناسل  )  
 



 

رَحَس    

. دومث ةھلآ  نم 

“ ًانیق  ” ناك هنأ  برك “ عبت   ” همسا صخشل  ةباتك  يف  ةیبونجلا  ةیبرعلا  يف  تفرعو    
نم دبعملل  لصي  ام  ىلع  فرشملاو  ةیلاملا  هرومأ  ًایلوتم  ناك  هنأو  رحس “  ” دبعمل

. تالماعمو قوقح  

، حبصلا سفنت  لوأ  وھو   ، َداوَّسلا ُولَْعي  ُضایبلا  وھو   ، ِحْبُّصلا َلَْیبُق  لیللا  رخآ  ُرَحَّسلاو :   
. اھعولط يف  سمشلا  تافص  نم 

،” رحس برعلا ”  ناسل  مالسإلا 1/331، 2/300،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
( انمجعم يف  نرضغ ” و ”  نیق ” عجار ” 

 

 

ارسلا    

ملس نب  ةبلعث  نب  دعس  نب  هبنم  وھو   ، بعك يبأ  نب  بابع  نب  فيرط  نب  منص  مسا 
ظفحب هل  اعدو  ّملسو  هیلع  هللا  ّىلص  يبنلا  بحص   ، سود نب  منغ  نب  مھف  نبا 
فيرعتلا بحاص  هركذ  برعلا  ءامسأ  نم  ارسلا “ يذ  دبع  و”  ، هنع ثيدحلا   

هللا دبع  نب  رماع  نب  ریمع  لاقو  ثيدحلا  يوار  ةريرھ “ وبأ   ” بسن هنمو   ، باسنألاب
. ارسلا يذ   نب 

هبسن يف  ىرخأ  تاياور  تركذ   ، ًالوق نيرشع  وحن  ةريرھ “ وبأ   ” مسا يف  لیقو    
.“ ىرشلا وذ  دبع  ”

. سودلا هلإ  ىرشلا “ وذ   ” هلإلا هتاذ  وھ  ارسلا  وذو    

ن ــ سحلا ي  ــ بأل  ، با ــ سحألا يوذ  ــ ب ه  ــ يونتلاو با  ــ سنألاب فير  ــ عتلا )  
فار ـ شألا با  ـ سنأ  ، ناند عـ بـن  سود  ـد  لو فـي  ل  ــ صف  ، يبطر ــ قلا ينمي  ــ لا

ـة376  ). يظفللا يھا  ـ نملا يرذال 1/136،  ـ بلا
 

 

ىعس    

. رمقلاب ةقالع  هل  مسالاو   ، دومث ةھلآ  نم 

ضعب يف  عَمَّشلا  وْعَّسلاو   ، لیللا ُتاعاس  ُءاعَْسألاو   ، ِلیللا نم  ةعاسلا  ةوْعِّسلاف    



انلمش عمجیل  ٍدعس  ىلإ  انیتأ 
 

 

  ! دعس نم  نحن  الف  دعس .  انتتشف 
 

ةفونتب  ةرخص  الإ  دعس  لھو 
 

 

دشر  الو  ٍّيَِغل  ىعدُي  ، ال  ضرألا نم 
 

. بسكلاو  ، دصقلا يعسلاو :  . ةعمَّشلا ةوْعَّسلاو   ، تاغللا

”( اعس برعلا ”  ناسل  مالسإلا 1/331،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
 

 

دْعَس    

يف ليذھ  هدبعت  تناكو   ، اھیلي نمو  ٌّكَع  هدبعت  ةماھتب  رحبلا  لحاس  ىلع  منص 
برعلا ىّمَس  هبو   ، ةّدُج لحاس  ةیحان   ، ةنانك انبا   ، ناكلمو كلام  هدبعو   ، ةیلھاجلا

.“ دعَس دبع  ” 

اھفقیل هل  ٍلبإب  مھنم  لجر  لبقأف  ًةليوط . ًةرخص  دعس  ناك  يبلكلا : نبا  لاق    
(. ءامدلا هیلع  قارھي  ناكو   ) هنم ترفن  هنم  اھاندأ  املف   . اھیف كلذب  كربتي  هیلع 
كراب هللا ال  لاقو : هب  هامرف  ًارجح  لوانتف  فسأو   . هیلع تقرفتو  ٍهجو  لك  يف   تبھذف 
وھو  ، هنع فرصناو  اھعمج  ىتح  اھبلط  يف  جرخ  مث  يلبإ    !  ّيلع  َترَفنأ  ًاھلإ  !  كیف 

 : لوقي
 

 

 

 

نبا لاق 
دقو ديرد :

تمس
برعلا

دعس ”
، ةیخألا دعسو   ، ََعلُب دعس  رمقلا : اھلزني  ةعبرأ  اھنم   ، ةرشع موجن  دوعُّسلاو :  ،“ تاللا
، مامُھلا دعسو   ، ىھُّنلا دعسو   ، ةرشان دعسو    ، حباذلا دعسو   ، دوعسلا دعسو 

. رطم دعسو   ، عرابلا دعسو   ، ِكلملا دعسو 

 ” برعلا ناسل  ةغللا 262-1/262،  ةرھمج  ديرد 2/538-1/56،  نبال  قاقتشالا  )  
برعلا 2/494) باسنأ  ةرھمج  نادلبلا 3/221،  مجعم  مانصألا 36 -37،   ،” دعس

 

 

داعُس     ةدیعَّسلا / 



. ةیلھاجلا يف  ةعیبر  هّجحت  تناك  تیبو   ، منص

“ ميذ ــ ه دع  ــ س  ” نا ــ ك بي : ــ بح ن  ــ با لا  ــ ق  ، من ــ صلا ةد  ــ يعَّسلا ي  ــ   ف
دزألا تنا  ــ كو  . ةا ــ نمو ةد  ــ يعَّسلا نود  ــ بعي ةر  ــ بو ي  ــ نب الإ  ةعا  ــ ضق رئا  ــ سو

. نالجعلا ينب  اھتندسو  د   ــ حُأب نا  ــ اھع ك ــ ضوم ًا،  ــ ضيأ اھد  ــ بعت

لاقو  ، ةفوكلا يف  دادنس  نم  ًابيرق  هبسحأ  ديرد : نبا  لاق   ، تیبلا ةدیعَّسلا  يفو    
. نابراقتم نالوقلاو   . تارفلا ئطاش  ىلع  وھ  يبلكلا : نبا 

. ًادیعسو ةدعسمو  ًادوعسمو  ىدعُسو  داعُس  برعلا  تّمس  دقو    

مل  ، كیبل كیبل  كیبل  مھللا  كیبل  : ” ةدیعَّسلا كسن  نم  ةیبلت  تناكو  : ” بیبح نبا  لاق 
.“ هحاقرلل ًابلط  الو   . هحایملل كتأن 

ن ــ م دا  ــ عُس م  ــ ساو  ، بر ــ علا د  ــ نع ةبو  ــ صخلا ةھ  ــ لآ ن  ــ م ةدیع  ــ سلاو   
بر ــ علا ءا  ــ سن د  ــ نع ةعئا  ــ شلا ءام  ــ سألا ن  ــ م و  ــ ه موي  ــ لا ى  ــ لإو  ، اھئام ــ سأ
رھنلا برعلا : ةغل  يف  هیناعم  نمو   ، دیعسلا ةد   ـ يعَّسلا ركذ  ـ مو  ، اذ ا هـ ــ نموي ى  ــ لإ

“ دیعس  ” اذھ برعلا : لوقت  اذھلو   ، ًادرفم ناك  اذإ  اھرھاوظب  ضرألا  هب  برشت  يذلا 
. ضرألا هذھ 

برعلا 2/493، باسنأ  ةرھمج  ةغللا 2/262،  ةرھمج   ،1/56 ديرد : نبا  قاقتشالا  )  
 ” حرش طیحملا  سوماقلا  بیبح 316-313،  نبا  ربحملا  نادلبلا 3/94- 222،  مجعم 

”( دعس  
 

ریَعُس    

منص . ةزنعل  ناك  منص 

“ ریعُس ّترمف بـ”  . هتقان ىلع  يبلكلا  ٍسالخ  يبأ  نب  رفعج  جرخ  يبلكلا : نبا  لاق 
: لوقي أشنأف   . هنم هتقان  ترفنف   ، هدنع ةزنع  ترتع  دقو 

تعرص رئاتع  نم  يصولق  ترفن 
 

 

 
مُدَْقي انْبآ  هروزت  رْیَعُّسلا  لوح 

 
 

َُهباَنَج نیعِطِھُم  ركذي  عومجو 
 

 

مُّلَكِتب مھیلإ  ریِحُي  نإ  ام 



  

    

ریَعُّسلا ). لوح  نوفوطي  ءالؤھ  ينب  ىأرف   ، َةَزَنَع اَنْبإ  رُكَْذي “ و” مُدَْقي “ : ” رذنملا وبأ  لاق  )

: ِّيِزَنَعلا ٍضْیَمُر  نبا  ِدْیَشُر  دشنأ    

، ٍضْوَع َلْوَح  ٍتارئامب  ُتفلح 
 

 

 
ِریِعَّسلا ىََدل  َنْكِرُت  ٍباصَنأو 

 
    

لوح حئابذلا  ءامد  يھ  تارئاملاو :  ، لئاو نب  ركبل  منص  ضوَعو   ، منص ریعَّسلاو :
. مانَصألا

هلوقو منھج : تھبش  هبو   . اھبھل لیقو :  ، رانلا ُةَروُعاَّسلاو : ُریِعَّسلا  برعلا  ةغل  يفو 
. ًاریعس منھجب  ىفكو  ىلاعت :

”( رعس برعلا ”  ناسل  نادلبلا 456-2/455،  مجعم  مانصألا 41،  )  
 

 

نكس    

نيءاعد ىلع  رثع  ةيدومثلا  صوصنلا  يفو   ،“ ةمحرلا  ” همسا ينعي   ، يدومث هلإ 
. مالس  ، لیخنلا ةيامح  نكس “  ” يف يناثلاو :  ، طقف همسا  ىلع  ىوتحا  لوألا  ءاعدلا 

دومث 129)    خيرات  )
 

 

تالیكُس    

نأ ىلإ  ریشي  تالیكُس “ دبع   ” ملعلا مسا  نأ  ودبيو   ، ةیطبن ةكلم  مسا  تالیكُس 
دق بونجلا  برع  نأ  فرعن  ندنارب : لوقي   . ةیھولألا ةجرد  ىلإ  اھوعفر  دق  اھاياعر 

لامشلا برع  ىدل  ةميدق  ةداع  كلتو   . ةیھولألا ةجرد  ىلإ  مھكولم  نم  ًاددع  اوعفر  
. حجرألا ىلع 

كلملا هّنود  صن  يف  تركذو  وتالكشأ  برعلا  ةكلم  يھ  تالیكُش  وأ  تالیكُسو    



“ بيراحنس  ” هوبأ عضخأ  فیك  هیف  ثدحت  ق.م “  669-680  ” نودحرسأ يروشألا 
، هتمصاع ىلإ  هعم  اھلمحو   ، اھمانصأ ىلع  ىلوتساو  برعلا “ / يبيرأ لقعم    “ ومودأ ”
“ ةؤبت  ” ةریمألا رسأو   ،“ تابلد  ” ةھلآلل ةنھاك  تناك  يتلا  وتالكشأ “  ” اھتكلم رسأو 

. كلذك

( انمجعم يف  تابلد ” / تالبد عجار ”  دومث 131،  خيرات  )
 

 

مالس    

. دالیملا لبق  سداسلا  نرقلا  يف  ءامیت  ةحاو  هتدابع  تلخد  يذلا  يمارآلا  هلإلا 

ناك نیح  ةصاخب   ، ءامیت ةقطنم  يف  نیيدومثلا  نم  ًادوبعم  هلإلا  اذھ  ناك  دقل    
ناركذي نایئبس  ناشقن  كانھو   . ةنيدملا هذھ  يف  ًامیقم  دینوبان  يروشألا  كلملا 

نم ابتك  ناشقنلا  نوكي  نأ  نكمملا  نمو   ، نارجن يف  افشتكا  مالس “ هلإلا  ” مسا 
. ندنارب لوقي  امك   ، نیيدومث نيرجاھم  لبق 

هیلإ بسن  دقو   . يلباب كلم  لكش  ىلع  رھظيو   ،“ منص / لاثمت  ” هلإلا مسا  ينعيو    
. تارم ثالث  روث  سأرب  همسا  قبُس  دقو   ، هل ًازمر  روثلا  سأر  ناكو   . يرمقلا عباطلا 

ةینایحللا ملعلا  ءامسأ  يف  همسا  ركذو   . ودعلا رمدي  نأ  ةیعدألا  دحأ  يف  هیلإ  بلطو 
.“ ةداعسلا يتأت  كب   ، مالس : ” ةیلاتلا ةرابعلا  ةریغص  ةدالق  ىلع  أرقن   . ةبئاسلاو

سیئرلاو هلإلا  وھ  مالس  نإ  لوقت : يھو  ةریثك  هعم  ةبكرملا  ملعلا  ءامسأو    
ىريو ركشيو  حلصيو  يطعيو  نیعي  وھو  ةداعسلا  هنإ   ، لیمجلاو بیطلاو  يلاعلاو 

. دبزيو همدقب  سودي  وھو  ٍساقو  ًاضيأ  نیمس  هنأ  ریغ   ، يوريو   ، معطيو

.“ مالس نوع   ” رخآ يمس  امیف  مالس “ نبا   ” ىّمسُي هدابع  دحأ  ناكو    

انموي ىلإ  مالسلا “ دبع  برعلا بـ” ىّمستي  هبو  ىنسحلا  ءامسأ هللا  نم  مالسو    
. اذھ

دومث 28-136-135)     خيرات  )
 

 

ناملس     / نملس

لفاوقلا هلإ  هنأ  ىلع  ةینایحللا  تاباتكلا  يف  ناملس “  ” وأ نملس “ ” هلإلا ركذ  درو 
، تاباتكلا كلت  نم  رھظيو   ، نيرخأتملا نیینایحللا  دنع  اھتدابع  ترھظ  يتلا  ةراجتلاو 



.“ فاليإ ابأ   ” ىنكي ناك  هنأ  

اھباھذ يف  اھسرحيو  لفاوقلا  يمحي  نأ  هلإلا  اذھ  ةمھم  نیثحابلا  ضعب  ىريو    
كلذ ىلع  نیلدتسم   ، ةھلآلا بجاو  نم  ناك  لفاوقلا  فاليإ  نأل  كلذو   ، اھبايإو

، شيرق فاليإل  : ” ةيآ نم  مھفي  امك   ، ةھلآلا ةيامح  يف  مھلفاوق  شيرق “ ” عضوب
عوج نم  مھمعطأ  يذلا   ، تیبلا اذھ  بر  اودبعیلف   ، فیصلاو ءاتشلا  ةلحر  مھفاليإ 
هلإلا ىلإ  بوسنم  ةيدابلا  يف  فورعملا  ناملسلا  عضومو  فوخ .“ نم  مھنمآو  
مھقيرط يف  هب  نولزني  نوینایحللا  ناك  دقو   ، مھدنع لفاوقلا  برو  نایحل  هلإ  ناملس 

. قارعلا ىلإ 

بأ  ” هلإلاو  ،“ ناملس “ ” نملس ” هلإلا نأ  نیثحابلا  ضعب  ىري  يلع : داوج  لوقي    
زمر دقو   . ًاضيأ روبقلا  ةيامح  اھبجاو  ناك  يتلا  ةھلآلا  نم  اناك  فاليإ “ وبأ  “ ” فلأ

. هیمحیل ربقلا  بناج  دنع  عضوي  دسأ  ةروصب  فاليإ “ يبأ  ” نع

لصفملا 6/318، 256-2/254)    )  
 

ىملس    

. ىملسو أجأ  عجار 
 

  

نیِسَِملَس    
6
. نّارح يف  عقت  ةيرق  يف  دبعي  ناك  منص 

نم ةانثم  ءايو  ةروسكم  نیسو  میم  مث  هیناثو  هلوأ  حتفب  نیسملس  مسا  طبضيو     
منص يأ  نیس  َملَس  اھمسا  نإ  اولاق  ةيرق  يھ  توقاي : لاق   ، نون هرخآو  تحت 
يحاون نم  نّارح  برق  ةيرق  يھو   ، همسا ىلع  تینب  يتلا  ةيرقلا  اھنأكو   ، رمقلا

. خسرف نّارح  نیبو  اھنیب  ةريزجلا 

نادلبلا 2/240)     مجعم  )
 

تایئامس    

اھركذت الو   . ةیسمش ةھلآل  ةیمست  يھو  يئامس .“  ” اھمسا ينعيو   ، ةیئبس ةھلآ 
.“ ةيامحلا  ” ةیعدألا دحأ  يف  اھنم  بلط  دقو   . ةدحاو ةرم  ىوس  ةيدومثلا  صوصنلا 

دومث 130)     خيرات  )



 

 

نّمس    

بو ـــ نج ىرطق  ــــــ س ةر  ــــــ يزج ي  ــــــ ف ًا  ــــــ میظع ًامن  ــــــ ص نا  ــــــ ك
: توقا ـــ ي لا  ـــ ق  ، دنھ ـــ لا ل  ـــ هأ ض  ـــ عب اھ  ـــ نطقي نا  ـــ ك امد  ـــ نع  ، ند ـــ ع
ةحي ـــ صن ى  ـــ لع ءا  ـــ نب ىرطق  ـــ س ردنك  ـــ سالا ءا  ـــ ج امد  ـــ نعو
كاذ دنھلا  لقنف   ، اھرسأب ةريزجلا  نوینانویلا  كلم   ، دونھلا اوبلغو   ، سیلاطاطسرأ  

. مھعم مھدالب  ىلإ  منصلا 

، دنھلاب دلب  ىلإ  هتبسن  منص  مسا  وھ  لاقو :  ، يدیبزلا هطبض  كلذك   ، ّةنزك  ، نّمسو
. َنوُّيِرْھُد دنھلا  لَھأ  نم  موق  میملا  حتفو  نیسلا  مضب  ةَِّینَمُّسلا  . تانموس اھل  لاقي 

. رابخِإلاب ملعلا  َعوقو  ركنتو  خُسانَّتلاب  لوقتو  مانَصألا  تََدبَع  نم  ةقرف  يھو 

ىعدُيو برعلا  ةاورلا  هركذ  يذلا  میظعلا  دنھلا  منص  هتاذ  وھ  منصلا  اذھ  ناك  امبرو    
.“ دنھلل ام  قیقحت   ” باتك يف  ليوط  ركذ  هلو  تانموص “ وأ  تانموس  ”

”( س م ن سورعلا ” جات  نادلبلا 3/227،  مجعم   ،” نمس برعلا ” ناسل  )”   
 

عَدْیمَس

ةیبرعلا يف  اھیلع  رثع  يتلا  دنسملا  صوصن  يفو   ، نیيریمحلاب ًاصاخ  ًاھلإ  ناك 
اوّجوتو اولمكأ  مھنإ  شقنلا : باحصأ  هیف  لاق   ، دحاو شقن  يف  همسا  رھظ  ةیبونجلا 

رتثع  ) ةھلآلا ةكرابمو  نوعب   ، نینثا نيرھش  ةدم  يف  صیقولا  همسا  ًايرجح  ًءانب  
رتثع  ) صاخلا مھھلإو  نادعب ) تاذ  و( عدیمس ) و( لل ) لیل  و( نقرش ) رتثع  قراشلا 

( نامير  ) مھراطمأ هلإو   ،( ررط يذ   ) دبعملا دیس  بوأج ) يذ  و( مززع ) رتثع   زيزع 
.( مھسمش و(

ُأَّطَوُملا میسجلا  لیمجلا  ُِدّیَّسلا  ميركلا  حتفلاب : ُعَدْیَمَّسلا : برعلا  ةغل  يفو    
، هتعرسل ٌعَدْیمَس  بئذلل  لاقيو   ، ُعاجُّشلا وھ  لیقو :  ، يحاونلا ُفانَكألاو   ، فانَكألا

. ٌعَدْیَمَس هجئاوح  يف  ُعيرسلا  لجرلاو  

”( عدمس برعلا ”  ناسل  ةيدنسم ص 412،  شوقن  )  
 

 

عیمَس    

ليإ : ” هلإك ملعلا  ءامسأ  يف  رھظيو  يبلي .“ نم   ” وھ عیمسو  ةیئبس  ةيرمق  ةھلآ 



. نوعلا ةیعدألا  دحأ  يف  هیلإ  بلط  دقو   ، قیفرك رھظي  امك   ،“ عیمَّسلا

. مالسإلا يف  ىنسحلا  ءامسأ هللا  نم  عیمَّسلاو 

دومث 130)    خيرات  )
 

نیمس

ـه يلإ ـب  لطيو ـة“،  مكحلاو ـة  مظعلا  ” ــ ب ـة  يعدألا فـي  ـف  صوي  ، يدو ـ مث ـه  لإ
ـا مك نیم .“ سـ ـد  بع  ” ـم لع ـم  سا فـي  ةد  ـ حاو ةر  مـ ـد  جو ـد  قو  ، عامت ـ سالا

نیمس ناك  امبر  ندنارب : لوقي   ، ةيوفصلاو ـة   ينایحللا ءام  ـ سألا فـي  هد  ـ جن
. ةفورعملا ةيرمدتلا  ةھلآلا  نیمسلعب “  ” مسال ًاراصتخا 

لعب  ، نمس لعب   ” ىعدي هلإ  ركذ  درو  ةميدقلا  ةیبونجلا  ةیبرعلا  تاباتكلا  يفو    
ریخلا رشنیف  رطملا  لسري  ذإ   ، بصخلاو ةكربلل  هلإك  تاومسلا “ لعب   ، نیمس

. سانلل

ميد ــ ق ص  ــ ن ي  ــ ف دروو  نمحرلا “ ” ــــ ب نیم “ ــ س ل  ــ عب  ” ه ــ لإلا ت  ــ عن د  ــ قو
فـي را  ـ صف  ،“ ءام ـ سلا بر  نمحر  ـ لا  ” يأ نمس “ / نیم سـ ل  ــ عب ن  ــ نمحر ”
يأ نضرأو “ نیمس  لعب  ننمحر  ـب  بـ” قل ثـم  يوم “ سـ ذ   ” ـه لإلا ـة  لزنم

. نیضرألاو تاومسلا  هلإ  راصف  ىرخأ  صوصن  يف  ضرألاو  ءامسلا  بر  نمحرلا  ”

( انمجعم يف  نیمس ” لعب  نمحرلا ” ” عجار ”  دومث 130،  خيرات  )  
 

 

لْیَھُس    

. ءيط هل  تّدبعت  منص 

هلوح تراد   ، مالسإلا يف  ةمّدقتم  تارتفل  برعلا  مامتھا  ّطحم  لیھُس  مجنلا  ناكو    
هللا هَخَسمف  ًاموَلظ  نمیلا  قيرط  ىلع  ًاراَّشَع  لْیَھُس  ناك  لیق :  ، ةديدع ریطاسأ 

. ًابكوك  

ًا ـ موجن تنا  كـ ـل  يھُسو  ، ءا ـ صیمُغلاو  ، روُبَع ـ لا  ” ـم جنلا نأ  يرذال : ـ بلا ر  ــ كذو   
، ةَّرَج ـ ملا تر  ـ بعف روُبَع  ـ لا ـه  تبعتو  ، ًاینا ـ مي را  ـ صف ـل  يھُس رد  ـ حناف ـة،  عمتجم

.“ تصمغ ىتح  لیھس  دقفل  تكبف  ءا   ـ صیمُغلا تما  ـ قأو

، ني ــ جوز انا  ــ ك ىرع  ــ شلاو ًالي  ــ هُس نأ  ةھبا : ــ شم ىر  ــ خأ ةروط  ــ سأ ي  ــ فو   
ةر ـ جملا تر  ـ بعف روبَع “ ـ لا ىرع  ـ شلا  ” ـه تعبتف  ، ًاینا ــ مي را  ــ صف لیھ  ــ رد س ــ حناف
، اھانیع تصمغ  ىتح  لیھس  دقفل  تكبف  ءاصیمغلا  تما   ـ قأو  ، رو ـ بعلا تیم  ـ سف



. ىرخألا نم  ىفخأ  اھنأل  ءاصمغ  تیمسف 

ضَرأب ىرُي  الو  برعلا  ضَرأ  عیمج  يفو  زاجحلاب  ىرُي  ٌلْیَھُس  ةسانك : نبا  لاق    
. ًاموي نورشع  هاَِّيإ  قارعلا  لَھأ  ةيؤرو  ًالْیَھُس  زاجحلا  لَھأ  ةيؤُر  نیبو   ، َةِینیِمَرأ

هوأر ام  اذإ  نوفلحيو   ، ءامسلا يف  هنوعبتتي  اوناكو  برعلا  مامتھا  ىلع  هعولط  زاحو    
ىعدي امھدحأ  نابكوك  كانھ  ناك  هنأ  رابخألا  لھأ  هلقن  اممو   ، سانلا مھقدصیل 

لبق ناعلطي  اناكو   ، برعلا دنع  ِناِفلْحُم  امھو   ، ُنْزَولا وھ  رخآلاو  ْرُضْحا  ىنعمب  ِراَضَح   
، هبشلل لیھس  هَنأ  نُظ  امھدَحأ  علط  اِذإف   ، لیھس هَنأ  هب  سانلا  نظتف  ٍلْیَھُس 
، لیھسب سیل  هَنأ  رخآلا  فلحيو  لیھس  هَنأ  امھدَحأ  فلحیف   ، علط اِذإ  ُنْزَولا  كلذكو   

. اعلط اِذإ  امھل  نيرظانلا  ِفِالتْخال  ِنْیَِفلْحُم  ایمس  كلذل 

برعلا خيرات  يف  لصفملا  ظحاجلل 1/341،  ناویحلا  برعلا 2/691،  لئابق  مجعم  )  
( انمجعم يف  مزرملا  عجار  رعش ” لھس -  برعلا ”  ناسل  مالسإلا 167-6/20،  لبق 

 

 

عاوُس    

ماَيأ هللا  هَقَّرَغَف   ، مالسلا هیلع   ، حون موقل  ناك  لیقو :  ، نادْمَھل ناك  مَنَص  مسا 
ىلع عاوُس  ناك  يدقاولا : لاق   ، هیِلإ نوُّجَُحي  طاھُِرب  ناكو  لْيَذُھل  راص  مث   ، نافوُّطلا

.“ عاوس دبع  برعلا بـ” تمست  دقو   ، ةأرما ةروص   

نبلط عاوس  نإ  كیلإ  انبُأ   ، كیبل  . كیبل مھللا   ، كیبل : ” عاوسل كسن  نم  ةیبلت  تناكو    
.“ كیلا

نا ــ معَنب نا  ــ ك عاوُس  نإ  لو  ــ قي ن  ــ م مھ  ــ نم ه  ــ لوح تا  ــ ياورلا تدد  ــ عتو   
نأو  ، نالي عـ بـن  سي  قـ بـن  ور  ـ معو ـة،  نيزمو  ، ليذ ـ هو ـة  نانك و  ــ نب هد  ــ بعت
هنإ لاق  نم  مھنمو   ، بیبح نبا  هلاق  امیف   ، ليذھ مـن    ، َُةلِھا صـ ـو  نب هـم  هتند  سـ
مھ هتندس  نأو   . ةنيدملا ضارعأ  يف  عبَني   ضرأ  نم  ٍطاھرب   ، ةكِردُم نب  ليذُھل  ناك 

. نایحل ونب 

قوعي كلذكو   ، عاوُس نبا  ناك  ثوغي  نأو   ، ثیش نبا  ناك  ًاعاوس  نأ  يربطلا  ركذ    
اودھع املو   ، نيدلا نم  هعضومل  تّمظعو  هتروص  تّروص  لوألا  كلھ  اّملك  هنأو   ، رسنو
ءالؤھ مظع  ام  اولاقو :  ، فولخلا تفلخ  ىتح  اذكھ  اولازي  ملف  ةباجإلا  نم  هئاعد  يف 
ىلإ تعقو   ةینايرس  ءامسأ  هذھو  ةھلآ  اھوذختاو   ، رضتو عفنتو  قزرت  اھنأل  الإ  انؤابآ 
امبرو  ، ةعبسلا بكاوكلا  / يراردلا روص  اھنأ  اومعز  يتلا  مھمانصأ  اھب  اوّمسف   ، دنھلا

ر ــ مع ىلإ   برعلا  دنع  عاوس  ةدابع  دیعُي  ام  ةیبرعلا  تايورملا  نمو  . نجلا مھتّملك 
ـه تباجأ  ، مان ـ صألا ةدا  ـ بع ـى  لإ بر  ـ علا ـا  عد امد  ـ نعف ـي،  عازخلا ّيَحُل  ن  ــ ب
مي بـن ـ مت ثرا بـن  ـ حلا لا لـه : ـ قي ليذ  ـل مـن هـ جر ـى  لإ عفد  رازن فـ ـر بـن  ضم



اھل لاقي  ٍضرأب  ناكف   . ًاعاوُس رضم  نب  سأیلا  نب  ةكردم  بـن   ليذ  هـ بـن  دع  سـ
نبا يوري  امیف  برعلا   نم  لجر  لاقف   . رضُم نم  هیلي  نم  هدبعي  ةلخن  نطب  نم  طاھُر 

    : يبلكلا

ًافوكع مھلیق  لوح  مھارت 
 

 

 
عاوُس ىلع  ليذھ  تفكع  امك 

 

هيدل ىعرص  هانَج  لظت 
 

 

 
عار لك  رئاخذ  نم  رئاتع 

 
   

دمحم لوسرلا  ءيجمب  رشبت  مانصألا  نم  تجرخ  يتلا  فتاوھلا  ریطاسأ  يفو 
: لاق هنأ  يلذھلا  ةدعاس  نب  دبع هللا  نع  يور  يريونلا : لاق   ، ّملسو هیلع  ّىلص هللا 
هنم اھتیندأو  هیلإ  اھتقسف  تبرجف   ، منغ يل  تناكو   ، عاوُس هل  لاقي  ًامنص  دبعن  انك  
تلدس  ، بجعلا لك  بجعلا  : ” لوقي منصلا  فوج  نم  ًايدانم  تعمسف   ، هتكرب وجرأ 

ریخ ىلع   ، بتكلا ریخ  لزنو   ، بصُّنلا تطقسو   ، بھشلاب نجلا  تیمرو   ، بجحلا  
تلعجف  ، ناثوألا ّيلإ  تضغب  دقو   ، يلھأ ىلإ  تدعو  يمنغ  تقسف  لاق : برعلا .“
هتیتأف  ، ّملسو هیلع  هللا  ّىلص  هللا  لوسر  روھظ  ينغلب  ىتح  ثداوحلا  نع  بقنأ   

. تملسأف
 

عاوُس    مدھ 

للشملاب ةانم  ىلإ  يلھشألا  ديز  نب  دعس  ثعب  يزاغملا : يف  يدقاولا  لاق 
: لوقي ورمع  ناكف   ، همدھف عاوس -  ليذھ -  منص  ىلإ  صاعلا  نب  ورمع  ثعبو   ، همدھف
؟ هلو كل  ام  لاقف :  ، عاوس مدھ  تلقف : ؟  ديرت ام  لاقف :  ، نداسلا هدنعو  هیلإ  تیھتنا  
: تلق  . همدھ ىلع  ردقت  ال  لاق : ّملسو ! هیلع  هللا  ّىلص  هللا  لوسر  ينرمأ  تلقف :
،؟ رصبي وأ  عمسي  لھ  كحيو  لطابلا ! يف  تنأ  نآلا  ىتح  ورمع : لاق   . عنتمي لاق : ؟   َمل
، ًائیش اھیف  اودجي  ملو   ، هتنازخ تیب  اومدھف  يباحصأ  ترمأو   ، هترسكف هیلإ  توندف 
ّىلص هللا لوسر هللا  يدانم  ىدان  مث   . تملسأ  لاق : ؟  تيأر فیك  نداسلل : لاق  مث 
. هرسك الإ  ًامنص  هتیب  يف  نعدي  الف  هلوسربو  اب  نمؤي  ناك  نم  ةكمب : ّملسو  هیلع 

 

ةبوصخلا ةبرس  عاوس    



يف ِعاوُّسلا “ ، فـ“ برعلا دنع  ةبوصخلل  ةبر   ، مسالا تالالد  ریشت  امیف   ، عاوُس تناك 
َعَوَْسأ دقو   ، ةفطنلا لبق  جرخي  يْذملاو   ، ُءاعَوُّسلا ىمسي  يذلا  ُيْذملا  برعلا : ةغل 

هیلع تبلغ  اذإ  ةدش  نم  ىذمأو  هرَكَذ  بصتنا  يأ   . كلذ لعف  اِذإ  َرَشَْنأو  ُلجرلا   
. ةوھشلا

دیفم قیقحت  ةیملعلا  بتكلا  راد  ةعبط  فرظتسم ) نف  لك  نم  فرطتسملا  )  
نبا ربكألا  نمیلاو  دعم  بسن  لصفملا 76-6/70،   ،2/176 1986ـ  ط2،   ، ةحیمق

بیبح 316-312، نبال  رَّبحملا  مانصألا 9- 57-10،  فنآلا 1/359،  ضورلا  يبلكلا ص  386، 
برألا 16/120، ةياھن   ،3/971 يدقاولا 2/ 870،  يزاغملا : نادلبلا 3/276،  مجعم 

”( عوس حرش ”  طیحملا  سوماقلاو  برعلا  ناسل  
 

نیس   

ذ  ” لثم  ، توعنب تعُن  دقو   ، سیئرلا تومرضح  هلإ  وھو   ، رمقلا وھ  نس “  ” وأ نیس “ ”
لالخ نم  فرعنو    ، ًاضيأ نويدومثلا  هدبع  دقو   . ملاعلا ىنعمب   ،“ ملعلا وذ   ” يأ  ،“ ملع
نیس  ” بكرملا مسالا  يفو   . يكحيو ّبحيو  موقي  نیس “  ” نأ ةيدومثلا  ملعلا  ءامسأ 
يأ نیس “ وذ   ” ىعدي صخش  ىلع  مھئامسأ  نیب  رثعو   . ًاھلإ ليإ  نلعُي  ليأ “
همسا نأ  ریغ   . ءادعألا قرحي  نأ  ةیعدألا  دحأ  يف  هیلإ  تبلطو  نیس .“ بحاص  ” 

. ىوحف يأ  نودو  ًالصفنم  ًابلاغ  بتكي 

مالسإلا 6/301) لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  دومث 130،  خيرات  )  
 

 



نیشلا فرح 
 

قراَّشلا

: ىَّزُعلا ِدبع  ُنب  ِقِراشلا  ُدبعو  قراشلا .“ دبع   ” اوّمس هبو   ، ةیلھاجلا يف  ناك  منص 
. ٌرِعاش

هِیتآل ينإ  : ” لوقت برعلاو   ، سمشلا نْرَق  ُقِراشلا  لیق :  . ًاقراش ىمست  سمشلاو    
. سمشلا وھو   ، ُقْرَّشلا علط  املك  يأ  ٌقِراش “ َّرذ  امَّلك 

 ” طیحملا سوماقلا   ،” قرش برعلا ”  ناسل  سورعلا 109،  جات  نع  مانصألا  ةلمكت  )  
( رتثع عجار   ،” قرشلا

 

ّرَش

يتلا ةبيرغلا  ءامسألا  نم  وھو   ،
7
“ ّرَش ِدْبَع   ” اوّمس هبو  مالسإلا  لبق  برعلا  ةھلآ  نم 

دبع ىلإ  ” لوسرلا  هریغ  دقو  يریمحلا “ ّرَش  ِدْبَع   ” مھنمو باسنألا  بتك  يف  تركذ 
.“ ریخ

امل لاق : هدج  نع   ، هیبأ نع   ، بشوح نب  نامثع  نب  دمحم  ىور  ریثألا  نبا  لاق :    
، ةنيدملا مدقف   ،“ ّرَش ِدْبَع   ” عم ًاسراف  نیعبرأ  يف  بدتنا  ًادمحم  ىلاعت  هللا  رھظأ 

لوسرلا لاق  ؟  هانعبتا ًاقح  نكي  نإف   ، هب انتئج  يذلا  ام  لاق : مث  ؟  دمحم مكيأ    : لاقف
نورمأتو  ، ءامدلا نونقحتو   ، ةاكزلا نوطعتو  ةالصلا  نومیقت  : ” ّملسو هیلع  هللا  ّىلص 

هل لاقف   ، ملسأف ٌنسحل  اذھ  نإ  ّرَش : ِدْبَع  لاقف   ،“ ركنملا نع  نوَھنتو   ، فورعملاب  
،“ ریخ دبع  تنأ  : ” لاق  ، ّرَش ِدْبَع  لاق : “؟  كمسا ام  : ” ّملسو هیلع  هللا  ّىلص  يبنلا 

. میلظ يذ  بشوح  ىلإ  باوجلا  هعم  بتكو   

( ناطیشلا عجار   ،3/418 ،2/92 ةباغلا : دسأ  )  
 

حْرَش    

يأ ليإ “ حرش  لإ /  حرش  بـ ” مھصوصن  يف  همسا  ركذو   ، ميدقلا نمیلا  ةھلآ  نم 
.“ حرشلا هلإلا  ”

ميدقلا نمیلا  كولم  ءامسأ  يف  هیلع  رثعنو   ، ةبكرملا ءامسألا  يف  همسا  ىلع  رثعو 
،“ دو حرش   ” ،“ لبقي ليإ  حرش   ” ًاضيأو  ، أبس كلم  بصخي “ حرش  و” حرش “  ” مھنم

. مھریغو نالیغ “ حرش  ” 



: ينعي حرش “  ” برعلا ةغل  يفف  حرش “  ” مسا ىلع  ةبوصخلا  يناعم  بلغتو    
، اھرِح  ، َةأرملا عاتم  ُحَرْشَملاو :  ، َةیِقْلَتْسُم اھعاَمِجو  راكَبألا  ُضاِضتفاو   ، ةعّسلا

: لاق ؛  ِحْيَرُّشلا ًاضيأ : ىمسيو  
 

، اھُحَر ـ ْشَمو اھُتَزِیجَع  ْتَحِرَق 
 

 

 
ِرْھُبلا ىلع  ًابْأَد  َّصن  اھِ نم 

 
 

. برعلا دنع  ةریھشلا  ءامسألا  نم  حيرشو 

برعلا ناسل  مالسإلا 6/20، 487-56-579-2/409،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )
ةيدنسم ص 254) شوقن   ،” حرش طیحملا ”  سوماقلاو 

 

 

ُقيِرَّشلا    

. منص مسا 

، ِزاھَجلا ُةریغصلا  ُةأرملا  برعلا : ةغل  يف  قيرشلاف  برعلا  دنع  ةبوصخلا  ةھلآ  نم  وھو 
رثألا بيذھت  يف  يربطلا  لوقي   ، ةفورعملا برعلا  مايأ  نم  قيرشتلا  مايأو   . ُةاضْفُملا وأ 
لكأ مايأ  اھنإ   ، سانلا اھيأ  اي  : ” قيرشتلا مايأ  لحت  امدنع  هدني  ناك  يدانملا  نأ 

.“ عاِضبو برشو 

يف هدابع  ناك  امبرو   ، نارفعزلاب ّعبشملا  ًاضيأ : برعلا  ةغل  يف  قيرشلاو    
. نارفعزلاب هنولطي  مھسوقط 

ـا مبرو  ، اھ ـ نذأ شـق  ًاقر : ــ ش ةا  ــ شلا قر  ــ ش ًا،  ــ ضيأ بر  ــ علا ة  ــ غل ي  ــ فو   
، من ـ صلا اذ  هـ ةدا  ـ بع فـي  ـة  سدقملا سو  ـ قطلا مـن  قر  ـ شلا ةدا  عـ تنا  كـ
اذھل ًانابرق  مدقت  يتلا  ةاشلا  نذأ  تقرُش “  ” ـا مبرو  . عد ـ جلاو نا  ـ تخلاو ـر  َحبلا ـل  ثم

. منصلا

جات قرشلا ” طیحملا ”  سوماقلا   ،” قرش حرش ”  ةغللا  بيذھت   ، برعلا ناسل  )  
يلع ص 268) مامإلا  دنسم  / يربطلل راثآلا  بيذھت  سورعلا ش ر ق، 

 

 



عاَعُش    

“ عاعش نب   ” نیمسا تحت  تمدقو   ، نوعلا ةیعدألا  دحأ  يف  اھیلإ  بلط   ، ةيدومث ةھلآ 
. عباطلا ةیسمش  ةھلآ  ىلإ  مسالا  ریشي  ندنارب : لوقي   ،“ تلعِشل و” عاعش “ نق  و”

دومث 140)    خيرات  )
 

 

ىَرْعِّشلا    

لثم اھتدابع  برعلا  تفرع  دقو   ، سیقو ةعازخ  اھل  تّدبعت   ، ةیبكوكلا ةھلآلا  نم 
. اھریغو ةرھُّزلا “ و” ايرثلا “ و” مجن “  ” ةدابع

تاذ تر  ـ شتنا ـي  تلا تادا  ـ بعلا ىو  ـ قأ مـن  تنا  ــ ك ىرع “ ــ شلا  ” ةدا ــ بعو
اھ لـ ـة  طحم ـل  حارملا مـن  ـة  لحرم فـي  تنا  ـ كو  ، بر ـ علا ةر  ـ يزج فـي  خيرا  تـ

هناسل يف  روظنم  نبا  اھمدق  ةياور  نم  مھفن  نأ   ـن  كمي ـا  مك شير  اھ فـي قـ ـ عقو
يَبأ ُنبا  ّملسو : هیلع  هللا  ّىلص   ، يبنلل نولوقي  ةكم  وكرشم  ناك  اھیف : لوقي 
َلوسر ينعي  ؛  َةشْبَك يَبأ  ِنبا  ُرَْمأ  َرِمُأ  دقل   لْقَرِھل : نایفس  يَبأ  ثيدح  هنمو   ، ةشْبَك

. ّملسو هیلع  ّىلص هللا   ، هَّللا

ىَرْعِّشلا  ” ََدبعو ناثَوألا  ةدابع  يف  ًاشيرق  فلاخ  ةعازخ  نم  لجر  وھ  ةشْبَك  وَبأو    
يَبأ َنبا   ، ّملسو هیلع  هللا  ّىلص   ، هَّللا لوسر  انّدیس  نوكرشملا  ىّمَسف   ،“ َروُبَعلا
ةشْبك وَبأ  مھفلاخ  امك   ، هب ًاھیبشت   ، ىلاعت ّهللا  ةدابع  ىِلإ  مھاِيإ  هفالخل  َةشبك  

. ىرْعشلا ةدابع  ىِلإ 

ًالیھ ــ س نأل  روبَع “ ــ لا ىرع  ــ شلا  ” ت ــ يّمُس  ، بر ــ علا ریطا  ــ سأ ي  ــ    ف
ىرع ـ شلا  ” ـه تعبتف  ، ًاینا ـ مي را  ـ صف لیھ  سـ رد  ـ حناف  ، ني ـ جوز انا  كـ ىرع  ـ شلاو
دقفل تكبف  ءاصیمغلا  تماقأو   ، روبَعلا ـت   يّمُسف ةر  ـ جملا تر  ـ بعف روبَع “ ـ لا

. ىرخألا نم  ىفخأ  اھنأل  ءاصمغ  تیمسف   ، اھانیع تصمغ  ىتح  لیھس 

ءامسلا تََربَع  اھِنإ  لاقيو :  ، ةیلھاجلا يف  برعلا  نم  ٌةفئاط  روُبَعلا  ىَرْعِّشلا  دبَعو    
بر َيأ  ؛  ىَرْعِّشلا ُّبَر  َوُھ  ُهََّنأَو  ىلاعت : هللا  لزَنأف   ، اھریغ ًاضْرَع  اھْرُبَْعي  ملو  ًاضْرَع 

: اھثيداَحأ يف  تلاق  برعلا  َنأل  َءاصْیَمُغلا  ىرُخألا  تیمسو   ، اھنودبعت يتلا  ىرعشلا   
. ْتَصِمَغ ىتح  روبعلا  رِثإ  ىلع  تكب  اھِنإ 

{ ىَرْعِّشلا ُّبَر  َوُھ  ُهََّنأَو   } مجنلا 49)،  ) َىلاََعت هلْوَق  ِيف  ساَّبَع  نْبا  لاق  يھكافلا : لاق    
، ءازوجلا عبتي  يِذَّلا  بَكْوَكْلا  َوُھَو   ، ىرعِّشلا َنوُدبْعي  اوُناَكَو   ، ةَعاَزُخ ِيف  تلزن  اھنأ 

. ِةَِّیلِھاَجْلا ِيف  ىَرْعِّشلا  َنوُدُبَْعي  ٍحَْیلُم  ِيَنب  ْنِم  َةَعاَزُخ  ْنِم  ٌسَان  َناَك  لاق :  

. ىَّزُعلاو تاللا  برو   ، ىرعِّشلا بر  كیبل  اھّجح : يف  جحذم  ةیبلت  تناكو    



يف ًالوطم  هنع  انثدحت  يذلا  ىرشلا “ وذ   ” هلإلا وھ  ىرعشلا  هلإلا  نأ  حجرألاو    
. انمجعم

يھكافلا مالسإلا 6/167،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا   ،” شبك برعلا ”  ناسل  )  
”( مزرملا لیھس  ىرشلا  وذ  عجار ”   ،، 1/296 يبوقعیلا  ،3/274 5/165

 

لغش    

، رفص نم  منص  ناكو   ، دنھلا نادلب  نم  دلب  نم  ردتقملا  ةفیلخلا  ىلإ  لمح  منص 
اھيوري ةصق  هلو   ، فئاصولا روص  ىلع   ، راغص مانصأ  اھيدي  نیب   ، ةأرما ةروص  ىلع 

ةرضاحملا ”: راوشن  ىمسملا ”  خيراوتلا  عماج  هباتك  يف  يخونتلا  يضاقلا   
امدنع ةفالخلا  راد  روصق  يف  فوطي  ناك  يمطافلا  ةلودلا  ّزعم  نأ  اھیف  ءاج  اممو 

ولو  ، هنسُحل  ، منصلا اذھ  تقشع  هللاو  دق  ةلودلا : زعم  لاقف   ، منصلا اذھ   دھاش 
دوجو ينعي  الو   ) . رانيد فلأ  ةئامب  اھتيرتشال   ، يراوجلا يف  يدھز  عم   ، ةيراج ناك 

.( ةنيزلل مدختسُي  توحنم  لاثمت  امنإو   ، ًادوبعم ناك  هنأ  منصلا   اذھ 
 

 

ٌساَّمَش

. ةيروشألا صوصنلا  يف  تركذ  يتلا  ةمیظعلا  ةھلآلا  نم 

745-727 ق.م، رسالیت “ تلغت   ” يروشألا كلملل  صن  ركذ  ةيروشألا  صوصنلا  يفو 
8
“ يسمش / يسمس  ” برعلا ةكلم  رھق   ، هكلم نم  ةعساتلا  ةنسلا  يف  هنأ 
اھنأ كلملا  يعّديو   . روشأ شویج  هیلع  تبلغت  نأ  دعب  هل  ةيزجلا  عفد  ىلإ  اھرطضاو  
ضرعتت الأب  سامش “  ” میظعلا هلإلل  هتعطق  يذلا  دھعلاب  ترفكو  اھنیمیب  تثنح 

نم نیتنيدم  ىلع  ىلوتساو   ، اھیلع رصتناف   ، مھل صلخت  نأبو   ، ءوسب نیيروشألل  
ةيدأتو مالستسالاو  عوضخلا  ریغ  اھمامأ  قبي  ملف   ، اھركسعم ىلع  بلغتو   ، اھندم

. ًاقونو ًالامج    : ًالبإ ةيزجلا 

برعلا مانصأ  نم  تناك  سمشلاو   ، سمشلاب ةقیثو  ةقالع  هل  سامش  مساو 
قلحي يذلا  هنوفصي  برعلا  ناك  امك  وھو   ، ىراصنلا سوؤر  نم  ُساَّمَّشلاو   ، ءامدقلا

. ةَعِیبلا ُمَزَْليو  هسْأر  طسو   

. برعلا دنع  ءامسألا  نم  ٌساَّمَشو 

برعلا ناسل  مالسإلا 578-1/577،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا   ، سمش عجار ”  )  
”( سمش ” 



 

سمش    

كلذب اوّمس  لیق  شيرق  نم  نطب  وھو   ، سمش دبع  برعلا  تّمس  دقو   ، ميدق منص 
. بجشي نب  أبس  هب  ىمست  نم  لوأو   ، منصلا

ناكو  . روثو لكعو  يدعو  میمتو  ةبض  اھلك : دأ  ونب  هدبعت   .. میمت ينبل  سمش  ناكو    
نب ةورج  نب  فيرش  نب  ةيواعم  نب  نشاخم  نبا  سوأ  ينب  نم  هتندسو  تیب  هل 

. نشاخم نب  سوأ  نب  لحالحلا  نب  دیسأ   

ام  ، كیبل  ، كیبل مھللا   ، كیبل : ” سمشل كسن  نم  ةیبلت  تناكو  : ” بیبح نبا  لاق    
.“ ّهرب میقتسم  برل  ًاجح   ، هرضن الو  ًائیش  يقتن  ، ال  ّهرقو ّهرحو  هجالدإ   ، هُّرجن انراھن 

بلطيو ءایشألا  اھل  مدقتو  ةدوبعم  تناك  سمش  نأ  ىلإ  ةيدومثلا  شوقنلا  ریشتو     
ةیلاع سمش  نأ  ملعلا  ءامسأ  انملعتو   . اھنم برقلاب  حرفلا  دجنو   ، عارسإلا اھیلإ 

. بأو دیسو   

ذإ  ، كلذك دونھلا  دنع  ناك  برعلا  دالب  يف  ةندسو  تیبو  منص  سمشلل  ناك  امكو    
تدبع دونھلا  نم  ةفئاط  ىلإ  لحنلاو  للملا  باتك  يف  يناتسرھشلا  ریشي 

: لوقي  ،“ راھنلا عناص   ” هانعمو تركانيد  نم  ةیتیكنيدلا   ، ىمست تناكو  سمشلا  
ًاسفن اھل  نأو   ، ةكئالملا نم  كالم  سمشلا  نأ  نومعزيو   ، ةئباصلا بھذم  مھبھذم 
ىلع ةرھوج  هدیب  ًامنص  اھل  اوذختا  مھنأ  مھتنس  نمو   . بكاوكلا رون  اھنمو    ، ًالقعو

، مّاوُقو ةندس  هلو  ًاعایض  هیلع  اوفقوو  همساب  هونب  صاخ  تیب  منصللو   ، رانلا نول 
للعلا باحصأ  يتأيو   . تارم ثالث  هیف  نولصيو  تیبلا  ىلإ  ةفئاطلا  هذھ  يتأتف  

. هل نوفشتسيو  نوعديو  نولصيو   ، هل نوموصیف  ضارمألاو 

ءاعدلاب ايروس “  ” مھدنع ىمسي  يذلا  سمشلا  هلإلل  دونھلا  هجوتي  مویلا  ىلإو     
. ءفدلاو فطعلا  مھحنمیل 

، قاقتشالا بیبح 316-312،  نبال  رَّبحملا  سورعلا 110،  جات  نع  مانصألا  ةلمكت  )  
خيرات برعلا 254،  ةريزج  ةفص   ، ةغللا ةرھمج  همجعم  يف  كلذكو  ديرد 1/155  نبال 
عجار بدألا 43-1/42،  نونف  يف  برألا  ةياھن  لحنلاو 609،  للملا  دومث 140،   

. سامش )
 

رھش    

.“ خرو و” مع “  ” لثم  ، رمقلا هلإلا  هب  دصقيو  نابتق  بعش  ةھلآ  نم 

مالسإلا 6/333) لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )



 

ناطیشلا    

ة ــ كئالملا ةدا  ــ بع تفر  ــ ع ا  ــ مك بر  ــ علا د  ــ نع  ، ناطي ــ شلا ةدا  ــ بع تفر  ــ ع
ْدَھَْعأ َْمل  (: } 61-60 س : ــ ي  ) ةرو ــ س ي  ــ ف ىلا  ــ عت لو  ــ قي  . بكاو ــ كلاو ن  ــ جلاو
ٌطاَرِص اَذَھ  ِينوُدُبْعا  َِنأَو  ٌنِیبُم  ٌّوُدَع  ْمَُكل  ُهَِّنإ  َنَاطْیَّشلا  اوُدُبَْعت   َْنأ َال  َمََدآ  ِيَنب  َاي  ْمُكَْیِلإ 

.{ ٌمیِقَتْسُم

اودفو ناطیشلا  ونبو   ، ضعبلا هب  ىمستو  برعلا  نم  موق  هیلإ  بستنا  ناطیشلاو 
دبع هللا. ونب  متنأ  لاقف :  ، ناطیشلا ونب  نحن  اولاقف : ؟  متنأ نم  لاقف :  ، يبنلا ىلع 

دبعونب هللا. لوقي  مھضعبو   ، ناطیشلا ونب  لوقي  مھضعبف 

دعس نم  نطب  ناطیشلا : نب  لیحارشو   . ركب نب  ناطیشلا  هب : ىّمست  نممو 
. نالھك نبا   ، ديز ينب  نم   ،( جحذم  ) ةریشعلا

نب ناطیشلا  ونب  مھو :  ، ةیناطحقلا نم   ، ةدنك نم  نطب  ثراحلا : نب  ناطیشلاو 
. ةدنك نبا  ةيواعم  نب  ربكالا  ثراحلا  نب  ةيواعم  نب  ورمع  نب  ةدالولا  ثراحلا 

ونب مھو :  . ةیناندعلا نم   ، میمت نم   ، ةلظنح نب  ةنیھج  نم  نطب  ریھز : نب  ناطیشو 
مھنم ناكو   ةلظنح  نب  كلام  نب  دوس  يبأ  نب  ةعیبر  نبا  بالك  نب  ریھز  نب  ناطیش 

. ةفوكلاب

برعلا لئابق  مجعم  ديرد 406،  نبال  قاقتشالا  ریبكلا 270-269،  نمیلاو  دعم  بسن  )
. رَّشلا ) دوبعملا  عجار   ،2/624 ،2/586

 

 

موقلا     عیش  عوش / ُعْیَش /

. نیيوفصلاو دومث  ةھلآ  نم  ًاضيأ  ناكو   ، ءامدقلا برعلا  دنع  نیبراحملاو  لفاوقلا  هلإ 
. دومث مانصأ  نیب  عوش “  ” منصلا مسا  درو  دقو 

ًاضيأ تمسو   ،“ دسأ نب  تاللا  عیش  ونب   ” نطب مھنمو   ، هلإلا اذھب  برعلا  ىمست 
میت هللا“. مسا كـ“ وھو  روظنم : نبا  لاق  عیش هللا“،  ”

، ةميد ــ قلا تادا  ــ بعلا ي  ــ ف مو “ ــ قلا عي  ــ ش  ” ه ــ لإلا ةدا  ــ بع ترھت  ــ شاو
” ـــ ب فر  ــ عو حلا “ ــ ص نئاد  ــ م  ” ط ــ بن تابا  ــ تك ي  ــ ف ه  ــ يلع ر  ــ ثع د  ــ قو
،“ مو ـ قلا عي  شـ  ، موقلا ــ عي  ه شـ ـم،  قھ ـع  شھ ـم،  قھ شـع   ، مو ـ قھ عي  شـ
صو ـ صل اھ  ـ نع ـد  صيو  ، اھ ـ لاجر ـن  عو ـل  فاوقلا عـن  عفاد  يـ ـه  لإلا اذ  هـ نا  ـ كو
لزنیل تاوعد   ـ لابو روذ  ـ نلاب را  ـ جتلا ـه  يلإ بر  ـ قتي نا  اذھ كـ ـ لو  ، اھ ـ عاطقو قر  ـ طلا



. میلألا باذعلا  مھتراجتب  شرحتي  نمب 

“ ارطب  ” يف ةیطبنلا  صوصنلا  يفو  ةریحلا “  ” تاباتك يف  موقلا “ عیش   ” مسا دروو 
نب رذاع   ” همسا لجر  ربق  ىلع   ، دالیملل ماعل 96  دوعت  ةباتك  اھنمو   ،“ رمدت  ” يفو
هتفصب ماعلل 132 م،  دوعت  موقلا “ عیش   ” هلإلا مسال  ةباتك  ىلع  رثع  امك   ،“ مشج  

. ةراجتلاو لفاوقلا  هلإ 

برشي ال  يذلا   ” هنأب  ،“ رمدت  ” طبن دحأ  اھّنود  ةیطبن  ةباتك  يف  هلإلا  اذھ  تعن  دقو 
هركيو  ، رومخلا هركي  ناك  هلإلا  اذھ  نأ  يلع : داوج  ریشي  امك   ، ينعي اذھو  ًارمخ .“

نییلھاجلا يف  ناك  دقو   . هتعامج دنع  رمخلا  ميرحت  ةركف  كلذ  يف  لعلو   ، اھیبراش  
. مھسفنأ ىلع  رمخلا  اومرح  نم 

لصفملا 1/48، 139-3/48،  ،” عیش برعلا ”  ناسل  ربكألا 647،  نمیلاو  دعم  بسن  )
(331-6/324

 



داصلا فرح 
 

قيدص     قدص / قداص /

. دنسملا صوصن  يف  همسا  درو   ، ءامدقلا برعلا  ةھلآ  نم 

مالسإلا 6/334)     لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )
 

حلاص    

. نیيوفصلا ةھلآ  نم 

دومث ضرأب  هموقو  حلاص  مھو :  ، برعلا نم  اوناك  ءایبنأ  ةسمخ  نم  دحاو  حلاصو 
نولزني داع  هموقو  دوھو   ، نيدم ضرأب  هموقو  بیعشو   ، رجحلا ةیحانب  نولزني 

ّهللا ىلص   ، دمحم يبنلاو   ، میھاربإ نب  لیعامسإو   ، نمیلا لامر  نم  فاقحألا   
. مرحلا ناكس  نم   ، ملسو مھیلع 

. ملسلا حلصلاو :  . ةرثكلا نع  ةيانك  حلاصلاو   ، هرومأو هلامعأ  يف  حلصملا  وھ  حلاصو :

. خيراتلاو ةریسلا  بتك  يف  روھشم  ثيدح  هتقانو  حلاصلو 

جورم  ،” حلص برع  برعلا ”  ناسل  مالسإلا 6/322،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
بھذلا 2/45)

 

ادص    

: مالسلا هیلع  دوھب  نمآ  ناكو  دعس  نب  ديزي  لاق   . داع موقل  منص 

اوسمأف مُھلوسر  داع  تصع 
 

 

 
ءامسلا ُمُھّسمت  ًاشاطع ال 

 

دوُمَص هل  لاقي  منص  مھل 
 

 

 
ءاََغبلاو ءاَدص  هلباق َ

 
 



“ ءابھو ءادص  هلباقي   ” تیبلا ىوري  ةریسلا  بتك  يفو 

. داع موق  ةدابع  يف  ًاسدقم  ًاثولاث  نولكشي  اوناك  ءاغبلاو  ءادصو  دومص  نأ  ودبيو 

ص سورعلا ”  جات  سيراب 110،  عبط  يدوعسملا  بھذلا  جورم  نع  مانصألا  ةلمكت  )
( انمجعم يف  ءاغبو  دومص  عجار   ،298-8/297 م د ”

 

 

افصلا    

. لجر ةروص  ىلع  ًامنص  ناك 

نأل قاربلا  رفن   ، لوسرلا هتبحصب  ناكو  قاربلا  ليربج  مدق  امل  يروفصلا : خیشلا  لاق 
. يقشل اذھ  دبعي  نم  نإ  لاقو :  ، هدیب افصلا  سمل  ّملسو  هیلع  ّىلص هللا  يبنلا 

نبا دروأو   . ةأرما ةروص  ىلع  ًامنص  ناك  ةورملاو   ، لجر ةروص  ىلع  ًامنص  ناك  افصلاو 
منصلا فاسإ  اھیف  سمل  لوسرلا  نكلو   ، ةھیبش ةثداح  قشمد  خيرات  يف  ركاسع 

. لجر ةئیھ  ىلع  ناكو  افصلا  ىلع  ناك  يذلا   

يروفصلا نمحرلا  دبع  ةمالعلا  ملاعلا  خیشلل  سئافنلا  بختنمو  سلاجملا  ةھزن  )  
يعفاشلا 2/99)   

 

ملص    

.“ ءامیت  ” لھأ نم  هتدابع  نويدومثلا  ذخأ  دقو   . نایحلو دومث  ةھلآ  نم 

ةنس 600 يلاوح  منصلا  اذھ  ةدابعب  ةقلعتملا  نكامألا  مھأ  نم  ءامیت  تناك  دقو    
ّلدتو  ، برعلا ىلإ  تلقتنا  مھنمو   ، مرإ ينب  نم  مھیلإ  هتدابع  تءاج  دقو   . دالیملا لبق 

ل ــ ثم ة  ــ ينایحللا تابا  ــ تكلا ي  ــ ف ةدراو  ــ لا ة  ــ بكرملا ءام  ــ سألا ض  ــ عب
نیینا ـ يحللا ـد  نع دو  ـ بعم ـه  نأ ـى  لع بھیمل “ صـ بھ / يـ مل  ــ ص  ” م ــ سا

. نیقرشتسملا ضعب  يأر  ىلع  منص “ ـة  ” ملك تءا  جـ مل “ صـ  ” ـة ظفل ـن  مو  ، كلذ كـ

برعلا 6/312) خيرات  يف  لصفملا  )  
 

دوُمَص    

: مالسلا هیلع  دوھب  نمآ  ناكو  دعس  نب  ديزي  لاق   ، هنودبعي داعل  ناك  منص 

اوسمأف مُھلوسر  داع  تصع 
 



 

 
ءامسلا ُمُھّسمت  ًاشاطع ال 

 

دوُمَص هل  لاقي  منص  مھل 
 

 

ءاََغبلاو  ءاَدص  هلباقي َ
 

يھلإ وھ  دوُھ  هلإ  نإو 
 

 

ءاجرلاو  لكوتلا  ىلع هللا 
 

  

. ریسلا بتك  يف  روكذم  وھو 

ص سورعلا ”  جات  سيراب 110،  عبط  يدوعسملا  بھذلا  جورم  نع  مانصألا  ةلمكت  )
( انمجعم يف  ءاغبو  ادص  عجار   ،298-8/297 م د ”

 

 

تبیتلا كلم  منص 

. همالسإ دعب  ةبعكلل  هادھأ  ةنس 200هـ )  ) تبتلا كولم  نم  كلم  هدبعي  ناك  منص 

جات منصلا  سأر  ىلع  ناكو   ، ناسنإ ةروص  يف  بھذ  نم  منصلا  ناك  يقرزألا : لاق 
ىلع ناكو   ، دجربزلاو رضخألاو  رمحألا  توقایلاو  رھوجلا  زرخب  للكم  بھذلا  نم 
ريرسلا ىلع  ناكو   ، ةضف نم  ريرسلاو   ، مئاوق ىلع  ضرألا  نم  عفترم  عبرم  ريرس   

ردق ىلع  رارزألاو   ، ةاخرم ةضفو  بھذ  نم  رارزأ  شرفلا  فارطأ  ىلعو   ، جابيدلا ةشرف 
يمود ينب  بارھم  دعب  هاش  لباك  دبھبصالا  ريرس  وھو   ) ، ريرسلا هجو  يف  نيركلا 

هب ثعبف   ، ةبعكلا ىلإ  منصلاو  ريرسلا  ىدھأ  كلملا  كلذ  ملسأ  املف   ،( هاش لباك 
ـذ ئموي نومأ  ـ ملاو ـة،  بعكلل ةيد  ــ نومأ ه ــ ملا ه  ــ للا د  ــ بع ني  ــ نمؤملا ري  ــ مأ ىلإ  
ـط، ساوب لھ  ـن بـن سـ سحلا ـى  لإ نومأ  ـ ملا ـث بـه  عبف  ، نا ـ سارخ ور مـن  ـ مب

میھار ـ بإ بـن  ري  ـ صن مـع  ه  ــ ب ث  ــ عبف ـة،   بعكلا ـى  لإ بـه  ـث  عبي نأ  هر  ـ مأو
ةن سـ فـي  ـة  كم بـه  مد  ـ قف  ، داو ـ قلا مـن  ـخ  لب ـل  هأ مـن  ـل  جر ـي،  مجعألا
بـن ـى  سوم ـن  با قاح  ـ سإ ةن  ـ سلا ـك  لت سانلا  بـ ـّج  حو  ، نیتئا ـ مو ىد  ـ حإ

ريرسلا میھاربإ  نبا  ریصن  بصن   ، ىنم نم  سانلا  ردص  املف   ، ىسوم نب  ىسیع   



افصلا نیب   ، باطخلا نب  رمع  ةبحر  طسو  يف   ، منصلاو ةشرفلا  نم  هیلع  امو 
هللا مسب  هیف : بوتكم  ةضف  نم  حول  مھعمو  ًابوصنم  مايأ  ةثالث  ثكمف    ، ةورملاو

ريرسلا اذھب  ثعبو  ملسأ   ، تبیتلا كلم  نالف  نب  نالف  ريرس  اذھ  میحرلا  نمحرلا 
ريرسلا ىلع  فقي  ناكو   ، مالسإلل هادھ  يذلا  هللا  اودمحاف   ، ةبعكلا ىلإ   ةيدھ 

، ةیشعو ةركب  سانلا  ىلع  هأرقیف   ، يمجعألا ریصن  تخأ  نبا  دیعس  نب  دمحم 
دھشأو  ، ةبجحلا ىلإ  هعفد  مث   ، مالسإلا ىلإ  تبیتلا  كلم  ىدھ  يذلا   هللا  دمحيو 
فلختسا ىتح   ، نامثع نب  ةبش  راد  يف   ، ةبعكلا ةنازخ  يف  هولعجف   ، هضبقب مھیلع 
يموزخملا ةلظنح  نب  دمحم  نب  ديزي   ، ناھام نب  ىسیع  نب   يلع  نبا  نودمح 

دمحم نب  رفعج  نب  ىسوم  نب  میھاربإ  هفلاخف  نمیلا  ىلإ  جرخو   ، ةكم ىلع 
قد ـ نخف ـد  محم بـن  ـد  يزي بـه  عم  ـ سف   ، نمیلا نم  ًالبقم  ةكم  ىلإ  يولعلا 

ـذ خأف ـة  بجحلا ـى  لإ ـل  سرأو  ، اھ ـ باقنأ مـن  ناینبلا  بـ اھك  ـ سو ـة  كم ـى  لع
ري ـ مأ لا : ـ قو ـه،  برح ـى  لع بـه  ناعت  ـ ساف  ، مھ ـ نم ـه  يلع ـا  مو رير  ـ سلا
يقبف  ، نیتئامو نیتنثا  ةنس  يف  كلذو   ، مھاردو ریناند  هبرضو   ، اھل هفلخي  نینمؤملا 

  ( يقرزألا ةایح  يف  دصقي   ) . مویلا ىلإ  ةبعكلا  يف  حوللاو  جاتلا 

يقرزألل 1/325) ةكم  رابخأ  )
 

 

رھصلا تاذ  رھص /

دروو  ،“ رھصلا تاذ  و” نرھص “ تذ  “ ” رھصلا “ ” نرھص  ” دنسملا صوصن  يف  همسا  دري 
.“ مرھص ذ   ” ًاضيأ ةركذم  ةغیصب  همسا 

ناك امبرو   . اھرحو اھعقو  ّدتشا  سمشلا : هترھصو   ، سمشلا توعن  نم  رھَّصلاو 
. ُروُھاصلا ِرَمَقلا : ُفالغ  برعلا  يمست  ذإ   ، رمقلا ىلع  ةلالدلل  مرھص “ هریكذت بـ”ذ 

”( رھص برعلا ”  ناسل  مالسإلا 165-6/333،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )



داضلا فرح 
 

مْخَض    

.“ مخض دبع  برعلا بـ” تمست  دقو   ، ةبراعلا برعلا  نم  موق  دنع  ةميدق  ةدابع 

برعلا نیباسنلا  بسح  مھو   ، اوضرقنا ةبِراعلا  ِبَرعلا  نم  ٌةلیبق  مْخَض : نب  ِدْبَع  ونبو 
مخض دبع   ينب  نإ  هخيرات : يف  يربطلا  لاق   . حون نب  ماس  نب  مرإ  نب  مخض  دبع  ونب 

. لوألا سبع  نم  يح   ، فئاطلا ينكاس  اوناك 

. روظنم نبا  اھلاق   ،“ ُمَخْضِملا بقلي بـ” برعلا  دنع  مخضلا  فيرشلا  دیسلا  ناكو 

ص برعلا  باسنأ  ةرھمج   ،” مخضلا طیحملا ”  سوماقلا  مخض ” برعلا ”  ناسل  )
يربطلا 1/71) كولملاو  لسرلا  خيرات   ،643

 

 

رامِّضلا    

نوحسمتيو هنم  نوّملكُي  اوناكو   ، هطھرو يملسلا  سادرم  نب  سابعلا  هَدبَع  منص 
. ًاكربت هب 

هترضح امدنع  الئاق  هتدابعب  سابع  دلاو  سادرم  هب  ىصوأ   ، رامِض هل  لاقُي  رجح  وھو 
سابع امنیب  رثألا : نویع  يف  لاق   . كُّرضيو كعفني  هنإف  رامض  دُبعا  ّينب  يأ  ةینملا :

    : لوقي ًايدانم  هفوج  نم  عمس  ذإ   ، رامِض دنع  ًاموي   

، اھلك میلس  نم  لئابقلل  ّلق 
 

 

 
دجسملا لھأ  شاعو  ُرامِض  ىدوأ 

 

ىدھلاو ةوبُّنلا  ثرو  يذلا  نإ 
 

 

يدتھُم  شيرق  نم  ميرم  نبا  دعب 
 

ّةرم ّدعي  ناكو  رامِض  ىدوأ 
 

 

 



دمحم يبنلا  ىلإ  باتكلا  لبق 
 

 

دمحم لوسرلا  ءيجمب  رشبت  مانصألا  نم  تجرخ  يتلا  فتاوھلا  ریطاسأ  يفو 
نب سابعلا  لاق  ایندلا : يبأ  نبال  فتاوھلا “  ” باتك يف  أرقن   ، ّملسو هیلع  هللا  ّىلص 
ذإ راھنلا  فصن  هل  حاقل  يف  ناك  هنأ : همالسإ  ثيدح  يف  هنع  هللا  يضر  سادرم  
نب سابع  اي  : ” يل لاقف   ، ضیب بایث  هیلع  بكار  اھیلع  ءاضیب  ةماعن  هیلع  تعلط 
لیخلا نأو   ، اھسافنأ تعزج  ّنجلا  نأو   ، اھسالحأ تفخ  ءامسلا  نأ  رت   ملأ  سادرم 
بحاص ءاثالثلا  ةلیل  نینثالا  موي  ىوقتلاو  ربلاب  لزن  يذلا  نأو   ، اھسالحأ تعضو 

.“ ءاوصقلا ةقانلا 

: هل لاقي  انل  ًانثو  تیتأ  ىتح   ، تعمسو تيأر  ام  ينعار  دق  ًابوعرم  تجرخف  لاق :
حئاص اذإف   ، هب تحسمت  مث  هلوح  ام  تسنكف   ، هفوج نم  ملكنو  هدبعن  انك   ، رامِّضلا

مدختسا  ،“ رامِض ىدوأ   ” لدب نكل   ، ةقباسلا تایبألا  ركذي  مث  هفوج : نم  حیصي   
.“ رامِض كلھ  ”

ـة صقلا مھ  ـ يلع تص  ـ صقف ـي  موق تئ  جـ ى  ــ تح ًاروعذ  ــ م تجر  ــ خف لا : ــ   ق
ـى لإ ثرا  ـ حلا ـي  نب ـي مـن  موق ـة مـن  ئامثلث تجر فـي  ـ خف ـر  بخلا مھ  ـ تربخأو

ينآر املف  دجسملا  انلخدف   ، ةنيدملاب ّملسو  ـه   يلع ـه  للا ّىل  صـ ـه  للا لو  ـ سر
تصصقف ؟  كمالسإ فیك  سابع  اي  لاقو :  ، مّسبت ّملسو  هیلع  ّىلص هللا  لوسر هللا 

. يموقو انأ   تملسأف   . تقدص لاقف :  ، هیلع

نویع ص74-73،  ایندلا  يبأ  نبا  فتاوھلا  سورعلا 110،  جات  نع  مانصألا  ةلمكت  )  
رثألا 1/157)

 

 

رْھَّضلا

.“ نرھض  ” دنسملا صوصن  يف  همسا  درو   ، بونجلا برع  ةھلآ  نم 

. هنول َِرئاس  اھُنول  فلاخي  لبجلا  نم  ةَعْقُبلاو  لبجلا  ىلَعأ  ُرْھَّضلا  برعلا  ةغل  يفو 
. نمیلاب لبج  ُرِھاَّضلاو :

تنا كـ ـة  بيرغلا ـة  يلبجلا تاءو  ــ تنلا نأ  ح  ــ ضوت ر  ــ هّضلاو س  ــ لفلا ةدا  ــ بعو
ـل بج ـط  سو ـر  محأ ًا  ـ فنأ نا  سلفلا كـ ، فـ ءامد ـ قلا بر  ـ علا ـد  نع سيد  ـ قت ـل  حم

اھنول فلتخي  ةعقب  ناك  كلذك  رْھَّضلاو   ، برعلا دنع  تادابعلا  رھ   ـ شأ نا مـن  ـ كو ـأ،  جأ
. لبجلا رئاس  نول  نع 



،” رھضلا طیحملا ”  سوماقلا  مالسإلا 6/333،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
( سلفلا عجار   ،” رھض برعلا ”  ناسل 

 

 

ِنانَزْیَّضلا / ُنَزْیَض

دجسیل  ، ةریحلا بابب  امھذختا  ناك   ، ربكألا رذنملل  نامنص   ، نانزیضلا لاقيو   ، منص
يفو  . سورعلا جات  يف  يدیبزلا  لاق  كلذك   ، ةعاطلل ًاناحتما  ةریحلا  لخد  نم  امھل 
ىلوألا ةبراعلا  برعلا  نم  كلم   ، شربألا ةميذج  ِنانَزْیَّضلا  يبوقعیلاو : يربطلا  ةياور   

. قارعلا ضرأب  كلملا  هل  عمجتسا 

ناكمو لاق :  ، نانزیضلا امھل : لاقي  ؛  نیمنص ذختاو   ، نّھَكتو ةميذج  أبنت  يربطلا : لاق 
. ودعلا ىلع  امھب  رصنتسيو  امھب  يقستسي  ناكو   ، فورعم ةریحلاب  نینزیضلا 

ىتح  ، سود نب  منغ  نب  مھف  نب  كلام  مدق  نمیلا  لھأ  قرفت  امل  يبوقعیلا : لاق    
مھریغو دعم  نم  برعلا  نم  ًاموق  باصأف   ، فئاوطلا كولم  مايأ  يف  قارعلا  ضرأ  لزن 

لمعو  ، نھكتف  ، شربألا ةميذج  لبقأ  مث   . ةنس نيرشع  مھوكلمف   ، ةريزجلاب  
ىلإ مھب  راص  ىتح   ، برعلا ءایحأ  نم  ءایحأ  ىوھتساف   ، ِنانَزْیَّضلا امھل  لاقي  نیمنص 

. قارعلا ضرأ   

يذلاو  ، َةأرملا يف  كيرشلا  لیقو :  ، كيرشلاو ُساِخّنلا  برعلا : ةغل  يف  ُنَزْیَّضلاو    

نم وھو   ، ةدحاو رئب  نم  نایقَتسُملا  ِنانَزْیَّضلا  لیقو :  ،
9

هَتأرما يف  هاَبأ  محازي 
. مُحازتلا

كولملاو لسرلا  خيرات  سورعلا 110،  جات  نع  مانصألا  ةلمكت   ،” نزض برعلا ”  ناسل  )
( يبوقعیلا خيرات  يربطلل 206-205، 



ءاطلا فرح 
 

ُقِراَّطلا

ىلع ةلالدلل   ، هب رخافت  برعلا  تناك   ، حبصلا بكوك  وھو   ، ةیبكوكلا تادابعلا  نم  وھو 

نھل لاقيو    ، هیلإ نبستنت  تالیمجلا  ءاسنلا  تناك  امبرو  . 
10

فرشلاو ولعلاو  ةعفرلا 
. ًارعش برعلا  هب  تلاقو   ،“ قراط تانب  ”

ُقِراَّطلا ةروس  ةینآرق  ةروس  هل  لعجو  زيزعلا  هباتك  يف  ىلاعت  مسقأ هللا  ُقِراَّطلابو     
ُقِراَّطلا  (2) اَم  َكاَرَْدأ  اَمَو  ِقِراَّطلاَو  ِءاَمَّسلاَو  : } أرقن اھیفو  اھتايآ 17،  ددعو  اھمقرو 86 
(5  ) َقِلُخ َّمِم  ُناَسْنِْإلا  ِرُظَْنیْلَف  ( 4  ) ٌِظفاَح اَھَْیلَع  اََّمل  ٍسَْفن  ُّلُك  ِْنإ  ( 3  ) ُِبقاَّثلا ُمْجَّنلا 

.( 7-1 قراطلا : ةروس  { ) .. ِِبئاَرَّتلاَو ِبْلُّصلا  ِنَْیب  ْنِم  ُجُرَْخي  ( 6  ) ٍِقفاَد ٍءاَم  ْنِم  َقِلُخ 

يذلا مجنلا  وھ  لیق : ؛  ِقِراَّطلاو ءامسلاو  ىلاعت : هلوق  يف  ناسللا : بحاص  لاق    
نب ةضایب  تنب  دنھل  رعشلا  لیقو :  ، ةبتع تنب  دنھ  لوق  هنمو   ، حبصلا بكوك  هل  لاقي 

    : برحلا ىلع  ّضحت  دحُأ  موي  تلاق   ، يدايِإلا قراط  نب  حابر   

قِراط ُتانب  ُنَْحن 
 

 

 
قِماِول ينَثَْنن  ال 

 

قِرامَّنلا ىلع  ـي  شَْمن
 

 

قِراَفَملا  يف  ُكْسِملا 
 

ِقناخَملا يف  ُّرُّدلاو 
 

 

ِقناعُن  اوِلبْقُت  ِنإ 
 

قِرافُن اوُِربْدُت  َوأ 
 

 

قِماو  ِریَغ  َقاِرف 
 



    

. ءيضملا مجنلاك  ولعلاو  فرشلا  يف  اناَبأ  َنأ  َيأ 

ةلمر نإ  لاقيو   ، هنم لاني  هنأو ال   ، هتعفرل  ، بكوكلا تانب  نحن   ، ندري يرذالبلا : لوقي 
يبنلا ناكو   . امھعم ءاسنلا  تلاقو   ، كلذ اتلاق  قراط  تنب  میكح  مأو   ، قراط تنب 
كیفو  ، لوصأو لوحأ  كب  ينإ  هللا  لاق :  ، اذھ نھلوق  عمس  اذإ  ّملسو  هیلع  ّىلص هللا 

نم عقرملا  نب  قراط  تانب  ةشئاع  تأرو  اولاق :  . لیكولا معنو  هللا  يبسح   ، لتاقأ
.“ ءاسنلا نم  نسحأ  لیخلا  نإ  :” لاق يذلا  بذك  تلاقف :  ، نانك

فارشألا 1/317) باسنأ   ،” قرط برعلا ”  ناسل  )  
 

توغاطلا

. مانصألا تویب  تیغاوطلاو   ، ناطیش  ، منص ينعت   ، ةیمارآلا يف  توغاطلا 

نود دبع  ام  لكو   ، مانصألاو ىَّزُعلاو  تاللا  وھو   ، مھمنص يأ  معثخو  سود  ةیغاط 
. لالض سأر  لكو  نھاكلاو  ناطیشلاو  هللا. 

تناك امبرو   ، ًاضيأ ةیغاطلاب “ ةانم   ” تفصو  ،“ ةیغاطلا تاللا بـ” نوملسملا  ىمسو 
ُةافَّصلا  ” يھ برعلا  ةغل  يف  ُةیْغَّطلاف  تاللا  ءامسأ  دحأ  ةیغاطلا “  ” سیلو ُةیْغَّطلا “ ”

    : َةَّيَؤُج نب  ةدعاس  لاق   ، ةرخص تناك  تاللاو   ،“ ُءاسْلَم ـ لا

ٍةیَْغِطب َبوُبُّسلا  اَھل  ُفیِھَّللا  َّبَص 
 

 

 
ُبَنْجِملا َُّطلُي  امك   ، َباقُعلا يبْنُت 

 
    

. ِلَسَعلا ىِلإ  اھب  ىَّلدََتي  يتلا  هُلابِح  هُبوُبُسو :  ، راتشملا فیھللاب  ىَنَع 

 ” و غوط ” برعلا ”  ناسل  سورعلا 110،  جات  نع  مانصألا  ةلمكت  ةغللا 194،  بئارغ  )
”( بنج  ” ،” يغط

 

بلاط     / بلط

هنع انثدحت  يذلا  بلت “ / بلات  ” هلإلا هتاذ  وھو   ، نادمھ ةلیبق  يف  سیئرلا  هلإلا  ناك 
. ًاقباس

”( بلت / بلات و ”  بلطم ” نع ”  انثيدح  عجار  دومث 136،  خيرات  )  



 

فنط    

ةیبرعلا يف  ينعي  مسالاو   ، ةیعدألا ضعب  يف  ةبوصخلا “  ” هیلإ تبلط   ، يدومث هلإ 
دق هلإلا  اذھ  نوكي  نأ  دب  ال  ندنارب : لوقي  لبج .“ نم  زرابلا  ءزجلا  وأ  زراب “ وھ  ام  لك  ”

. زراب رجح  لكش  ذختا  يذلا  هبصن  نم  همسا  راعتسا   

دومث 123)     خيرات  )  

 



نیعلا فرح 
 

اع    

قطانم يف  ةدوجوملا  ةيدومثلا  ملعلا  ءامسأ  يف  ةدع  تارم  ركذ   ، يدومث هلإ 
وھف  ، ًاضيأ ئیسو  ریبك  وھ  اع “  ” نأ ءامسألا  هذھ  رھظتو   . ةفلتخملا يدومثلا  لاجملا 
ةنیكس و” اع “ فلخ  و” اع “ ةبھ  و” اع “ نبا   ” نومسي سانلا  ناكو   . شھدنيو مھتي  

.“ اع ليإ   ” مسا مھدحأ  لمح  دقو  اع .“ صلخم  و” اع “ دبع  و” اع “

دومث 132)    خيرات  )
 

ِمئاَع

( : مئاع منصلاب  فلحيو  مسقي   ) يئاطلا ریخلا  ديز  لوقي  هلو   . ةارَّسلا دزأل  ناك  منص 

، مُھَتْمَزَھ دق  نأ  َتْیََقَال  نَم  ِرّبَخُت 
 

 

 
 ! ِمئاعو ، ال،  ُمُھَایمِس ام  ِرَْدت  ملو 

 

سوماقلاو  ، برعلا ناسل   ، سورعلا جات  عجار  ةغللا 2/144،  ةرھمج  مانصألا 40،  )
”( موع  ” حرش طیحملا 

 

َدبَع

ىنعملا بالقنا  دوعي  امبرو   ، مویلا هیلع  يذلا  ىنعملا  فالخ  وھو   ، مَّظَعُملا ينعيو 
. ةینارصنلا ىلع  ةریحلا  يف  برعلا  عمتجا  امدنع   ، ةینارصنلا ةرتف  ىلإ 

ةینارصَّنلا ىلع  ةریِحلاب  اوعمتجا   ، برعلا نوطب  نم  ىَّتش  ُلئابق  دابِعلا : ديرد : نبا  لاق 
نم دْبَعلا  قاقتشا  فاضأو :  . ٌّيدابِع لُّجرلا  ُبَسنیف   ، دیبَع مھل  لاقي  نأ  اوُِفنأف 
لاق  . مَّركملا ىنعم  يف  دَّبعملا  ناك  امَّبرو   ، ءوطوملا لَّلذملا  وھو   ، دَّبعملا قيرطلا   

   : متاح

ادَّبعم   َنِیلِخابلا  دنع  َلاملا  ىرأ 

. ًامَّظعُم يأ 

. بالك نب  يصق  نب  دْبَع “ ينب   ” مھنمو  ،“ نالف نب  دبع  برعلا بـ” تمست  دقو 



، هيرابل بوبرم  هَنأ  ىِلإ  كلذب  ُبَھْذُي   ، ًاقیقر َوأ  ناك  ًّارح   ، ناسنِإلا دبعلا :  ، ةغللا يفو 
يتلا ةھلآلا  صخت  يتلا  ةبكرملا  ءامسألا  يف  دبع “  ” ةملك تفیضأ  مث   ، زعو لج 

. برعلا اھدبع   

نوكي نأ  نكميو   . ادِیبَعو اَدبْعَمو  َةدَیبُعو  ًادَیبُعو  ًادبَع  برعلا  تَّمَس  دقو  لاق :   
. فَنألا وھو  َدبَعلا  نم  دبْعَمو  ةدیبُع  قاقتشا 

باسنألا 128) ةرھمج   ،” دبع برعلا ”  ناسل  ديرد 11-1/10،  نبا  قاقتشالا  )  
 

 

بَعْبَعلا    

منصلا ُعضوم  يمُس  امبرو   ، ةمجعملا نیغلاب  لاقُي  دقو  مھَاناد : نمو  ةعاضقل  منص 
. ًابَعْبَع

: حامرطلا لاق 

ٍبَعْبَع نیب  ٍةَّجَح  ِيّلَتُم  ِفَْوطك 
 

 

 
ِِنتاق ِكْسَّنلا  نم  ّدَوْس  ٍ ُ ، ةَّرُقو

 
 

. نامنص ةَّرُقو : ٍبَعْبَع  روظنم : نبا  لاق 

. ِءاب ـ ّظلا ِ نم  ُسیَّتلا  ُبَعْبَعلاو   ، سانلا نم  ُليوطلا  ُباعْبَعلاو : ُبَعْبَعلاو 

”( نتق و ”  ببع ” حرش ”  برعلا  ناسل  سورعلا 110،  جات  نع  مانصألا  ةلمكت  )
 

 

ُرْتِعلا

. هل ُرَتْعُي  منصلا 

: ریھز لاق 

سْأر ىفَْوأو  اھنع  ّلَزَف 
، ٍَةبَقْرَم

 
 



هَسْأر  ىّمَد  رْتِعلا  ِبِصانك 
ُكُسُّنلا
 

 

مدب هُسْأر  ىَّمَدُي  يذلا  رجحلا  َوأ  منصلا  كلذ  بصنمك  ديري   ، رْتِعلا بِصْنَمك  ىوريو :
. رْتِعلا مد  نم  هسْأر  بیصُيو  هل  حبذیف  حْبِذ  َيأ  ٌرْتِع  هل  بَّرَقُي  ناك  منصلا  اذھو   ، ةرِیتَعلا

: مھریغ بنذب  مھوذَخأ  ًاموق  ركذي  ةِزّلِح  نب  ثراحلا  لوقو 

ـــ ْعُت امك   ، ًامْلُظو ًالطاب  ًانَنَع 
 

 

 
ّظلا ُءَابِ ِضِیبَّرلا  ةرْجَح  نع  َُرت 

 
  

، ًةرِیتَع اھنع  ُتْرَتَع  ةئام  يلِبإ  ْتََغَلب  ِنإ  ةیلھاجلا : يف  لوقي  ناك  لجرلا  َنأ  هانعم 
ٌضارتعا اننوُلََست  يذلا  اذھف  لوقي : ؛  هحبذف ًایبظ  داص  منغلاب  َّنَض  ًةئام  تغلب  اِذإف 

. منغلا ضِیبَر  نع  ُيبظلا  رَتْعُي  امك  ملظو  لطابو 

تغلب اذإ  لجرلا : لوقك   ، ةینُمألاو ةرافكلا  عضوم  يف  نولوقي  اوناك  ظحاجلا : لاق    
نم ةریتعلاو   . ةریتع اذكو  اذك  ناثوألا  دنع  تحبذ   ، يمنغ كلذكو   ، اذكو اذك  يلبإ 
كلذ همنغ  وأ  مھدحأ  لبإ  تغلب  اذإف   ، ءابظلا نم  رئاتعلاو  رئاتع  عمجلاو  ّةیبجَّرلا  كُسُن 
امك ءاش  ءابظلاو   ، ةاش اذكو  اذك  حبذأ  ينإ  تلق : امنإ  لاقو :  ، ليوأتلا لمعتسا   ، ددعلا
لوقي كلذلف   ، ءابظلا نم  دیصي  امم  هلك  ًءاش  نابرقلا  كلذ  لعجیف   ، ءاش منغلا  نأ 

: هرعش يركشیلا  ةزلح  نب  ثراحلا 

َنأ كلذو   ، بجر يف  ةرِیتَعلا  ينعي  رَتْعُت : امك  هلوق  ثیللا : ریسفت  يف  يرھَزألا  لاقو 
همنغ نم  َّنََحبذیل  هب  َرَِفظ  نئل  َرََذن  ًارَمأ  مھُدَحأ  بلط  اِذإ  تناك  ةیلھاجلا  يف  برعلا 
ّنَضو كلذ  نع  هُسفن  تقاض  امبرف   ، هب رَفظ  ًاضيأ  رئاتَعلا  يھو   ، اذكو اذك  بجر  يف 

، منغلا كلت  ناكم  بجر  يف  اھحبذیف   ، ًءابظ اھَددع  ذخْأیف  ضِیبَّرلا  يھو   ، همنغب
ُءابظلا تَذِخُأ  امك  انِریغ  ِبنذب  انومتْذََخأ  لوقي :  ، ًالثم اذھ  برضف   ، هُرئاتع كلت  َنأكف 

. منغلا َناكم 

يھو  ، ةَِّیبَجَّرلا يھ  ةرِیتَعلا  دیبع : وَبأ  لاق  ؛  َرِیتَع الو  َةعَرَف  ال  لاق : هَنأ  ثيدحلا  يفو    
ىلع ناكف  مالسِإلا  ءاج  مث   ، ةیلھاجلا ُلَھأ  اھب  بَّرَقَتي  بجر  يف  َحبْذُت  تناك  ةحیبذ 

: لاق مَیلُس  نبا  فنخم  ثيدح  كلذ  ىلع  لیلدلاو  لاق : ؛  دعب َخسُن  ىتح  كلذ   
ماع لك  يف  ملسم  لك  ىلع  ِّنإ  لوقي   ، ّملسو هیلع  ّىلص هللا  لوسر هللا،  تعمس 

ه: ــ نم لا  ــ قي ح،  ــ َصأ لَوألا  ثيد  ــ حلا د : ــ يبع و  ــ َبأ لا  ــ ق ؛  ًةَر ــ ِيتَعو ًةاحَْضأ  



ٍب ــ يِجَْرت ما  ــ َيأ هذ  ــ ه لا : ــ قي ؛  ةر ــ ِيتَعلا ح  ــ بَذ اِذإ   ، حتفلا ــ ب  ، ًارْتَع ُِرتَْعأ  تْرَتَع 
ب، ــ جر ي  ــ َحبْذُت ف ةا  ــ ثيد ش ــ حلا ي   ــ ف ُةري  ــ تَعلا يبا : ــ طخلا لا  ــ ق  . ٍرا ــ تَْعتو
ـا َمأو  ، ّد نيِ ــ لا م  ــ كحب ق  ــ ِيَليو ثيد  ــ حلا ى  ــ نعم هِبْشُي  يذ  ــ لا و  ــ ه اذ  ــ هو

َحبْذُت تنا  كـ ـي  تلا ةحیبذ  ـ لا يھ  فـ ـة  يلھاجلا ـا  هُِرتَْعت تنا  كـ ـي  تلا ةر  ـ ِيتَعلا
. اھسْأر ىلع  اھُمَد  ُّبَصُيو  مانَصألل   

. رئاتعلا  ، كلت مھباصنأو  مھمانصأ  دنع  نوحبذي  يتلا  منغلا  حئابذ  نومسي  اوناكو 
لوقي امك  رتعلا ،  اھل  هیف  نوحبذي  يذلا  حبذملاو  ةحیبذلا  برعلا  مالك  يف  ةریتعلاو 

. يبلكلا نبا   

رْتِع ــ لاو  ، رَكَّذ ــ لا رْتِع : ــ لاو رْتَع  ــــ لا ير : ــــ هزألا لا  ــــ ق  ، نا ــــ سللا ي  ــــ فو
ح ــ بِذ ل  ــ ثم مھتھ  ــ لآل ب  ــ جر ي  ــ اھنوحبذ ف ــ اونا ي ــ ةا ك ــ ي ش ــ هو  ، ةر ــ ِيتَعلا

ُجورفلا رُتُعلاو : ؛  مھتھلآل اھنوحبذي  اونا   ــ ك جَتْنُي  ا  ــ م لَوأ  ُةر : ــ ِيتَعلاو ة.  ــ حِیبَذو
ةھج نم  ةنيدملاب  لبج  وھو   ، رْتِعلا  ، ةلیبق رْتِعو   ، روُتَعو ٌِرتاع  اھدحاو   ، ةظِعْنُملا

. ةلْبِقلا

برعلا ناسل  ناویحلا 1/18،  سورعلا 110،  جات  نع  مانصألا  ةلمكت  مانصألا 34،  )
”( تاریطأ عجار ”   ،” ُرْتَعلا طیحملا ” : سوماقلا   ،” رتع حرش ” 

 

 

رتثع

د ــ نعو  ، سم ــ شلا ةھ  ــ لإلا ي  ــ هو ءامد  ــ قلا بر  ــ علا د  ــ نع ب  ــــ صخلا ةھ  ــــ لإ
ا ــ مك ة،  ــ ثنؤم سم  ــ شلا نأل  ثینأ  ــ تلا فر  ــ ح في  ــ ضأ نییما  ــ سلا بر  ــ علا

ضعب ىريو  تورتشع ..”   ، ترتشع “  و” تر ــ تثع  ” را ــ صف ر.  ــ تثع ي  ــ ف ل  ــ عف
. مھبلغأ يأر  يف  ةرھُّزلا  ىلإ  زمريو   ، ىثنأ يأ   ، ةھلإ اھنأ  ءاملعلا 

صو ــ صن ي  ــ فو  ، دن ــ سملا صو  ــ صن ي  ــ ر ف ــ تثع ةھ  ــ لإلا م  ــ سا درو  د  ــــ قو
،“ ناير ــ سلا د  ــ نع ر “ ــ تع  ” ي ــ هو ة،  ــ ينابتقو ةیمر  ــ ضحو ةیئب  ــ سو ة  ــ ينیعم

نییناعنكلاو نییلبابلاو  نیيروشألا  صو   ــ صن ي  ــ ف ر  ــ كذ راتشع “ / رت ــ شع و”
ةعساو ةقطنم  يف  اھتدابع  راشتنا  ىلع  لدي  امم   ، مھریغو شبحلاو  نییناربعلاو 

. دالیملا لبق  ىربكلا  ةھلآلا  نم  تناك  اھنأو 

، صوصنلا ضعب  يف  رتثع “ مبأ  و” رتثع “ مأ   ” مسا دورو  نأ  نیثحابلا  ضعب  جتنتساو 
بیترتلا يف  رمقلا  يلي  ةھلآلل  مأو “ بأ   ” وھف سیئرلا  هلإلا  ةباثمب  ناك  هنأ  ىلع  لدي 

. سمشلا مث 

نم هنأو  رمقلا  رتثع “ بأ  سمشلا و” رتثع “ مأ  دارملا بـ” نوكي  نأ  دعبتسمب  سیلو 
صن يف  ءاج  دقو   . هلصفم يف  يلع  داوج  لوقي  امك  رتثع “  ” نبالا دلو  امھجاوز 



“ رتثع مأ   ” ةھلإلا ىلإ  تمدق  صنلا  ةبحاص  نأ  حاورص “  ” ةنيدم يف  دجو  يئبس  
، تانب ثالثو  دحاو  دلو  وھ   ، لافطأ ةعبرأ  اھل  تبھو  اھنأل   ، بھذ نم  لیثامت  ةعبرأ 

ةحصلاب اھئانبأ  ىلعو  اھیلع  ماعنإلا  يف  رمتست  نأ  اھنم  وجرتو   ، نوقزري ءایحأ  مھلك  
. ةیفاعلاو

يأ رثع “ تبر  “ ” رثعلا ةبر   ” يھ ةھلإ  مسا  ىلع   ، ةیطبنلا صوصنلا  يف  رثع  دقو 
. سمشلا

ن ــ م ري  ــ بك دد  ــ ع ي  ــ ف ر “ ــ تثع  ” م ــ سا درو  دن  ــ سملا صو  ــ صن ي  ــ فو
قرا ـ شلاو  ، قرا ـ شلا ـر  تثع يأ  نقر “ شـ ـر  تثع “ وحنلا اذ  هـ ـى  لع صو  ـ صنلا
هلإلا وھ  نقرش “ رتثع   ” نأ نیثحابلا  ـض   عب ىر  ـ يو ـة،  يلھاجلا مان  ـ صأ نا مـن  كـ
هیلإو  ، دباعملا ىلإ  تابھلا  لصت  نأ  ىعديو  ىلصي  هیلإ   ، رباقملاو دباعملل  سراحلا 

.“ مقتنملا رتثع   ” يأ   ،“ لغي رتثع  مھروبق بـ” ظفحل  نولّسوتملا  لّسوت 

عضوم مسا  ىلع  يمس  وأ  سلاجلا “ وأ  ضباقلا  رتثع   ” يأ مضبق “ رتثع ذ   ” درو امك 
.“ ضبق  ” هل لاقي 

. رتثع ةدابعل  دبعم  اھیف  ناكو   ، نیعم ندم  نم  ةنيدم  مسا  قرھيو  قرھي “ رتثع ذ  و”

مجنلا ًاذإ  وھف  هعولط  نع  وأ  هبورغ  نع  ةيانك  براغلا “  ” يأ نبرغ “ رتثع   ” مسا دروو 
. براغلا مجنلاو  قراشلا 

رونلا نعو  هناعمل  نع  ًاریبعت   ،“ رینملا رتثع  و” رون “ رتثع   ” يأ نرون “ رتثع   ، ورون رتثع  و”
. هیلع رھاظلا 

رتثعب  ” دروو  ، ةدشلاو نحملا  ةعاس  تالسوتلاو  ةظلغملا  ناميألا  يف  درو  دقو 
لكب يأ  نعم “ تا  لأ ل  لكب  ، و” قرھي رتثعبو ذ   ، محركنو دوو   ، ضبق رتثعبو ذ   ، قرش

.“ نیعم ةھلآ   

مالسإلا 299-6/291 -304-303-302-301) لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )
 

 

ُنْثِعلا

. ُریغَّصلا ُمَنَّصلا  ُنْثِعلا : سوماقلا : بحاص  لاق 

”( ع ث ن سورعلا ”  جات   ،” نثعلا طیحملا ”  سوماقلا  )
 

 



لوبلجع     / نبلجع / لجع

. رصمو نمیلاو  ايروس  يف  تفرع  يتلا  ةميدقلا  تادابعلا  نم 

دنع هتدابع  تفرعو   ، دبعم هل  ناكو  دالیملا  لبق  نییبونجلا  برعلا  ةھلآ  نم  وھو    
.“ نبلجع / نوبلجع  ” مساب نیینایحللا 

ماظنلا ايازمب  تفصتا  يتلا  رمدت  ةھلآ  نم  لعب “ لجع  لوب / لجع  لب / لجع    و”
. يلع داوج  لوقي  امك  لامشلا  برع  ةنايد  هیلع  تزكرت  ام  وھو   ، يسمشلا

/ سقتلج  ” ىعدُي بونجلا  برع  نم  كلمل  ةموسوم  ةباتك  دالیملا  لبق  تّنود  دقو    
منصلا هلإلا  دبعم  ىلإ  ًارذن  صخش  ميدقت  نع  ثدحتت  سقتلم “ / سوق تلج 

/ سانھ نب  نذل  ىعنم   ” همسا كلمل  ىرخأ  ةباتكو   ،“ نب لجع  / نوب لجع  / نبلجع ”
، دالیملا لبق  ةنس 30-35  نیب  تاريدقتلا  قفو  مكح  ساؤناھ “ نب  ناذول  ىعنم 

.“ ىملس  ” همسا لجر  هعنص  نبلجع “  ” هلإلا منصل  ةمدقت  نع  ةباتكلا   ثدحتت 

“ لوب  ” هلإلا نع  انثيدح  ىدلو   ،“ لوب / لب  ” هلإلا مساب  طبترا  هلإلا  مسا  نأ  ظحاليو    
. ةرّخأتملا ةینایحللا  ةھلآلا  نم  نب “ لجع  / نوبلجع نبلجع /  ” هلإلا نأ : انركذ  لب “ ”

ى ــ لجع “ ” لو ــ ب ل  ــ جع و” ل “ ــ ب ل  ــ جع  ” و ــ ه يل  ــ صألا هم  ــ سا نأ  رھ  ــ ظيو
بـل“ حر  و”يـ لو “ بـ ىحر  يـ  ” مـع هم  ـ سا ـد  جنو لو .“ و”بـ ل “ ــ جع  ” يأ ل “ ــ ب
نأ يلع  داوج  ضرتفيو   ، ةيرمدتلا تاباتكلا  فـي   در  يـ بـل “  ” ـه لإلاو ـل .“ بحري ”

. مھدنع هتدابع  لخدأو   ، نیینایحللا ىلإ  قارعلا  نم  هب  ءاج  ًارجات 

تادابع نم  وھو  ةفورعملا  ةميدقلا  ةدابعلا  نم  لجعلا  ةدابع  نأ  فرعن  نكلو    
انربخت ذإ   ، دوھیلا اھفرع  يتلا  ةدابعلا  هذھب  ةاروتلا  انل  ظفتحا  دقو   ، ةسدقملا بصخلا 
هموق ىلإ  داع   ، رشعلا برلا  اياصو  رضحیل  لبجلا  دعص  امدنع  ىسوم  نأ  ةاروتلا 

نوبرشيو هنودبعي  اوحارو   ، مھئاسن غاصم  نم  بھذ  نم  ًالجع  اوعنص  دق  مھدجوف 
انربخت امك   ،“ برلا دیع   ” ىمسي دیع  هل  ناكو   ، نوبعليو نونغيو  نوصقريو  هلوح   

. ةاروتلا

لوزنلا يف  أطبا  ىسوم  نا  بعشلا  ىأر  املو  حاحصإلا 32 : جورخلا  رفس  يف  أرقن    
، انمامأ ریست  ةھلآ  انل  عنصا  مق  هل : اولاقو   . نورھ ىلع  بعشلا  عمتجا  لبجلا  نم 
مھل لاقف   . هباصأ اذام  ملعن  رصم ال  ضرأ  نم  اندعصأ  يذلا  لجرلا  ىسوم  اذھ  نأل  

. اھب ينوتأو  مكتانبو  مكینبو  مكئاسن  ناذآ  يف  يتلا  بھذلا  طارقأ  اوعزنا  نورھ :
كلذ ذخأ  يذلا  نورھ  ىلإ  اھب  اوتأو  مھناذآ  يف  يتلا  بھذلا  طارقأ  بعشلا  لك  عزنف  

لیئارسإ اي  كتھلآ  هذھ  اولاقف :  . ًاكوبسم ًالجع  هعنصو  لیمزإلاب  هّروصو  مھيديأ  نم 
: لاقو نورھ  ىدانو   . همامأ ًاحبذم  ىنب  نورھ  رظن  املف   . رصم ضرأ  نم  كتدعصأ  يتلا  

سلجو  . ةمالس حئابذ  اومدقو  تاقرحم  اودعصأو  دغلا  يف  اوركبف   . برلل دیع  ًادغ 
ى: ــ سومل بر  ــ لا لا  ــ قف  ، بّعل ــ ل اوما  ــ ق م  ــ ث بر  ــ شلاو ل  ــ كألل بع  ــ شلا  



.. ر ــ صم ضرأ  ن  ــ م هتدع  ــ صأ يذ  ــ لا كبع  ــ ش د  ــ سف د  ــ ق ه  ــ نأل  . لزنا ب  ــ هذا
. هب مھتیصو  يذ   ـ لا قير  ـ طلا ًاعير عـن  او سـ ــ غازو

امدنع ناكو  “.. ” ءانغ توص  عمس   ” اياصو هللا هعمو  لبجلا  نم  ىسوم  لزن  امدنعو     
نم نیحوللا  حرطو  ىسوم  بضغ  يمحف   . صقرلاو لجعلا  رصبأ  ّةلحملا  ىلا  برتقا 
رانلاب هقرحأو  اوعنص  يذلا  لجعلا  ذخأ  مث   . لبجلا لفسأ  يف  امھرسكو  هيدي   

.“ لیئارسإ ينب  ىقسو  ءاملا  هجو  ىلع  هارذو  ًامعان  راص  ىتح  هنحطو 

رفس ةاروتلا   ،6/314  ،247 /2 مالسإلا 3/130،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
جورخلا 32)

 

 

يِدَع

. ّةرم نب  ساسج  نب  يِدَع  دبع  مھنمو :  ،“ يِدَع دبع  ، بـ” هتدابعب برعلا  تمست 

. ُدَسألا يِداعلاو :  ، ٍداع عمج  وھو   ، مھمادقأ ىلع  َنودَْعي  نيذلا  ُّيِدَعلاو 

”( ادع طیحملا ”  سوماقلا   ، حاحصلا برعلا ص 325،  باسنأ  ةرھمج  )
 

ىَّزُعلا

ءازإب  ، ضارِح هل : لاقي   ، ةیمآشلا ةلخن  نم  ٍداوب  تناك   ، برعلاو شيرق  مانصأ  مظعأ 
ناتسبلا ىلإ  ٍقرع  تاذ  قوف  كلذو   . ةكم نم  قارعلا  ىلإ  دعصملا  نیمي  نع  ریمغلا 

، بعك نب  ثراحلاو  ةعیبر  نب  ورمع  اھتدابع  ىلإ  اعد  نم  لوأ  ناكو   . لایمأ ةعستب   
. ةماھت ّرحل  ىَّزُعلاب  وتشيو   ، فياطلا دربل  تاللاب  ّفیصتي  مّكبر  نإ  ورمع : لاقو 

ىنغ تناكو   ، رضم عیمجو  ةعازخ  عم  ىَّزُعلا  نامظعت  اّھلك  ةنانك  ونبو  شيرق  تناكو 
نزاوھ زجع  مھو  ركب  نب  دعسو   ، مشجو رصن  ونبو   . نافطغو اھدبعت  ةلھابو 

. بیبح نباو  يبلكلا  نباو  يقرزألا  ركذي  امك   ، ًاضيأ اھنودبعي   

ىمست شيرقو  برعلا  تناكو  برعلا ،  هب  تمس  ام  مدقأ  نم  بعك  نب  ىَّزُعلا  دبعو 
. ىَّزُعلا دبع  اھب 

نبا لوقي  امك   ، ةرجش ىَّزُعلا  تناكو  هللا،  تانب  نم  ىَّزُعلا  نأ  شيرق  تدقتعاو 
نطبب ٍتارمس  ثالث  يتأت  ًةناطیش  ىَّزُعلا  تناك  سابع : نبا  ةياور  يفو   . بیبح

. ةلخن

امك توصلا ،  هیف  نوعمسي  اوناكو   . ًاتیب يأ  ًاسُب  ىَّزُعلا  ىلع  دعسأ  نب  ملاظ  ىنب  دقو 
يداو نم  ًابعش  اھل  تَمَح  شيرق  نأ  ىلإ  ىرخأ  ةياور  يف  ریشيو   ، يبلكلا نبا  لوقي 



يف يلذُھلا  بدنُج  يبأ  لوق  كلذف   . ةبعكلا مرح  هب  نوھاضي   . ماقس هل : لاقي  ٍضارح 
   : هب هل  اھفْلَح  ركذف   ، اھاوھي ناك  ةأرما 

ًةظیلغ ًانیمي  ًادھج  تفلح  دقل 
 

 

 
ماقس عورف  تمحأ  يتلا  عرفب 

 

قلطناف يبایث  لسرت  مل  تنأ  نئل  ”
 

 

 ! مالكب انشیع  ىرخأ  كيدابأ 
 

ٍثريوح مأ  مرص  هیلع  ّزعي 
 

 

مارم  لك  رمألا  موري  ـى  سمأف
 

   

: يسوألا ٍديز  نب  مھرد  لوقي  اھلو 

 ! فِرَس هتیب  نود  يذلا  هللاو   ، ةدیعسلا ىَّزُعلا  برو  ينإ 
 

 

ىَّزُعلا ةندس 

نوقفتي ةاورلا  بلغأو   ، بیبح نبا  لاق  امك   ، ةرم نب  ةمرص  ىنب  نم  اھتندس  ناك 
نبا ثراحلا  نب  ةعافر  نب  سبع  نب  ةرم  نب  رباج  نب  نابیش  ونب  مھ  اھتندس  نأ  ىلع 

ن ــ م ر  ــ خآ نا  ــ كو  . مي ــ لُس ي  ــ نب ن  ــ م رو  ــ صنم ن  ــ ب میل  ــ س ن  ــ ب ة  ــ بیتع
ٍشار ــ خ و  ــ بأ لو  ــ قي ه  ــ لو يمل ،  ــ سلا ٍّىِمَرَح  ن  ــ با ة  ــ يبُد مھ  ــ نم اھند  ــ س

 : نیتدیج ني   ـ لعن هاَذَح  ـه فـ يلع مد  نا قـ ــ كو  ، يلذھ ــ لا
 

يلاعن تمذخ  ام  دعب  يناذح 
 

 

 
 ! لیلخلا معن  هنإ  ّةیبُد 

 



ّبشم ىولص  نم  نیتلباقم 
 

 

لیمج  امھلصو  ناریثلا  نم 
 

ىحَدت فایضألا  سَّرعُم  معنف 
 

 

  ! لیلب ةیمآش  مھلاحر 
 

ٍتاللكمب مُھَعَوُج  لتاقي 
 

 

  ! لیمجلا اھُبَعَري  ّينرُفلا  نم 
 

   

نمو ةكمب  شيرق  نكت  ملو  ةانمو ،  تاللا  نم  ثدحأ   ، يبلكلا نبا  لوقي  امك   ، ىَّزُعلاو
يتلا تاللا  مث   ، ىَّزُعلا مھماظعإ  مانصألا    نم  ًائیش  نومظعُي   ، برعلا نم  اھب  ماقأ 
كلذلف  ، میظعتلاب اھصخت  جرزخلا  تناك  يتلا  ةانم   مث   ، میظعتلاب فیقث  اّھصخت  تناك 
اھریغ ةدابعو  اھتدابع  كرتو  ةیلھاجلا  يف  هلأت  دق  ناكو  لیفن : نب  ورمع  نب  ديز  لوقي 

لوسرلا :)     ثعبم  لبق    ) مانصألا نم 

ًاعیمج ىَّزُعلاو  تاللا  تكرت 
 

 

 
روبصلا دلجلا  لعفي  كلذك 

 

اھیتنبا الو  نيدأ  ىَّزُعلا  الف 
 

 

روزأ  ٍمنغ  ينب  يمنص  الو 
 

ًابر ناكو  روزأ  ًالبھ  الو 
 

 

ریغص  يملح  ذإ  رھدلا  يف  انل 
 

 



: دشنأو تاللا : ركذ  دنع  همجعم  يف  توقاي  اھركذي  امك  تایبألاو 

ّبر  َفلأ  مأ  ًادحاو  ًّابرأ 
 

 

 
رومألا تمّسقت  اذإ  نيدأ 

 

ًاعیمج  ىَّزُعلاو  تاللا  تلزع 
 

 

روبصلا  دلجلا  لعفي  كلذك 
 

اھیتنبا  الو  نيدأ  ّىزِع   الف 

روزأ   ورمع  ينب  يمنص  الو 

انل  ًابر  ناكو  نيدأ  ًامْنَغ  الو 
 

 

ریسي   يملح  ذإ  رھدلا  يف 
 

تازجعم يلایللا  يفو  تبجع 
 

 

ریصبلا  اھفرعي  مايألا  يفو 
 

ًاموي  باث  رتَفي  ءرملا   انیبو 

ریطملا   نصغلا  حورتي  امك 
 

موق ربب  نيرخآ  ىقبأو 
 

 

ریغصلا   لفطلا  مھنم  لبَریف 

اھوظفحا مكبر   ىوقتف هللا 

اوروبت   اھوظفحت ال  ام  ىتم 
 

نانج مھراد  راربألا  ىرت 
 

 



ریعس  ٌةیماح  رافكللو 
 

اوتومي نإو   ، ةایحلا يف   يزِخو 

رودصلا  هب  قیضت  ام  اوقالُي 
 

 

اھتدابع     سوقط 

اھ لـ نودھ  ـ يو ىَّزُع  ـ لا روزت  ة،  ــ صاخ مھ  ــ نم شير  ــ قو  ، بر ــ علا تنا  ــ ك
ّىل ـه صـ للا لو  ـ سر نأ  ـا  نغلب ـي : بلكلا ـن  با لا  ، قـ حبذ ـ لاب اھد  ـ نع نوّبر  ـ قتيو
ىلع انأو  ءارفع  ًةاش  ىزعلل  تيدھأ  دقل  لاقف : ًا   ـ موي ـا  هركذ ّمل   ـ سو ـه  يلع ـه  للا

. يموق نيد 

تنك لاق : دلاخ  نأ  يقرزألا  يوري  ىَّزُعلا  همدھ  دعب  لوسرلا  عم  دلاخ  ثيدح  يفو 
ًاثالث اھدنع  میقيو   ، اھل اھحبذیف  منغلاو  لبإلا  نم  هل  ام  ریخب  ىَّزُعلا  يتأي  يبأ  ىرأ 

مھفاوطو مھّجح  نم  اوغرف  اذإ  اوناك  يقرزألا : لوقي   . ًارورسم انیلإ  فرصني  مث   
اھدنع نوفكعيو   ، اھدنع نّولحيو   ، اھب نوفوطیف  ىَّزُعلا  اوتأي  ىتح  اولحي  مل   ، ةبعكلاب

. ةعازخل تناكو   ، ًاموي

  

ىَّزُعلا بغبغ 

. ءامدلا قارھمو  رحنملا  وھو  بغبغلا : هل  لاقي  اھايادھ  هیف  نورحني  رحنم  ىَّزُعلل  ناك 
اھل لاقي  ًةلیمج  ًةأرما  جوزت  ًالجر  وجھي   ، ةرم نب  دليوخ  وھو   ، يلذھلا لوقي  هلو 

: ءامسأ

ٍةریقب ىحل  ءامسأ  تحكنأ  دقل 
 

 

  ! منغ ينب  نم  ؤرما  اھادھأ  مدألا  نم 
 

اھقوسي  ذإ  اھنیع  يف  ًاعذق   ىأر 

مسقلا   يف  عضوف  ىَّزُعلا  بغبغ  ىلإ 
 

 : لیفطلا نب  رماعل  يرازفلا  ةكیھُن  لوقي  بغبغللو 



، انحامر كیلع  تردق  ول  ماع  !  اي 
 

 

ِبَغْبَغلاف  ىًنِم  ىِلإ  تاِصقارلاو 
 

ٍكتاف ةنعط  ءاعجولاب  تیقتل 
 

 

بسحُم  ریغ  تيوثل  وأ  ناَّرُم 
 

  

هتدلو  ) يعازخلا لولس  نب  ةیشبح  نب  رطاض  نب  دیبع  نب  ذقنم  نب  سیق  لوقي  هلو 
نب سیق  وھو  براحُم ) دادُح  نم  اھنولعجي  سانو   ، ةنانك نم  دادح  ينب  نم  ةأرما 

: يعازُخلا ةيدادُحلا   

ٍةَفلَح لوأ  تیبب هللا  انیلت 
 

 

بغبغب  نرسي  ٍباصنأف  الإو 
 

 

 

ىَّزُعلا ةیبلت 

ام  ، كيدعسو كیبل   ، كیبل مھللا  كیبل  : ” ىَّزُعلل كسن  نم  ةیبلت  تناك  بیبح : نبا  لاق 
.“ كیلإ اَّنبحأ 

ةانمو ىَّزُعلاو  تاللاو  لوقتو :  ، ةبعكلاب فوطت   ، يبلكلا نبا  ةياور  يف   ، شيرق تناكو    
: نھل نولوقي   اوناكو  ىجترتل  !  نھتعافش  نإو  ىلعلا  قینارغلا  نھنإف  ىرخألا  !  ةثلاثلا 

. هیلإ نعفشي  ّنھو  تانب هللا، 

َتَّال ــ لا ُمُتَْيأَرََفأ  (: } 23-19 م : ــ جنلا  ) ه، ــ يلع لزنأ  هلو  ــ سر ه  ــ للا ث  ــ عب ا  ــ ملف    
ِْنإ ىَزیِض  ٌةَمِْسق  اًِذإ  َكِْلت  ىَثُْنْألا  َُهلَو  ُرَكَّذ  ــ لا ُمَُكَلأ  ىَرُْخْألا  َةَِثلاَّث  ــ لا َةاَنَمَو  ىَّزُعْلاَو 

.{ ٍنَاطْلُس ْنِم  اَِھب  ُهَّللا  َلَزَْنأ  اَم  ْمُكُؤَاَبآَو  ْمُتَْنأ  اَھوُمُتْیَّمَس  ٌءاَمَْسأ  َِّالإ  َيِھ 
 

ىَّزُعلا     مدھ 

، ىَّزُعلا ىلإ  دیلولا  نب  دلاخ  ثعب  ةكم  ّملسو  هیلع  هللا  ّىلص  هللا  لوسر  حتف  امل 



ةنس ناضمر  نم  نیقب  لایل  سمخل  ةياور  يفو   ، ناضمر رھش  نم  نیقب  لایل  رشعل 
، بیبح نبا  ةياور  يف  ءاج  امك   ، نثولا رسكو  تیبلا  مدھو  ةرجشلا  عطقف   ، نامث  
كنإف ةلخن  نطب  تيإ  دلاخل : ّملسو  هیلع  ّىلص هللا  لاق  يبلكلا : نباو  يقرزألا  يفو 

. اھدضعف اھاتأف  ىلوألا  !  دضعاف  ٍتارمس  ثالث  دجت   

ةیناثلا !  دضعاف  لاق : ال.  لاق : ؟  ًائیش تيأر  لھ  ّملسو  : هیلع  ّىلص هللا  هیلإ   ءاج  املف 
. اھدضعف اھاتأف 

. اھاتأف ةثلاثلا  !  دضعاف  لاق : ال.  لاق : ؟  ًائیش تيأر  لھ  لاقف :  ، يبنلا ىتأ  مث 

، اھباینأب فرصت   ، اھقتاع ىلع  اھيدي  ٍةعضاو   ، اھرعش ٍةشفان  ةیشبحب  وھ  اذإف 
. اھنداس ناكو  يملسلا  مث  ينابیشلا  ىمرح  نب  ةیبد  اھفلخو 

: لاق ٍدلاخ  ىلإ  رظن  املف 

يبذكت ًةدش ال  يِّدش  ءاَّزُعأ 
 

 

 ! يرمشو رامخلا  ىقلأ  ٍدلاخ  !  ىلع 
 

ًادلاخ مویلا  يلتقت  الإ  كنإف 
 

 

يرصنتو  ًالجاع  لذب  يئوبت 
 

   

: دلاخ لاقف    

! كناحبس كنارفك ال  ُّزُع  اي 
 

 

 ! كناھأ دق  تيأر هللا  ينإ 
 

 

اھدعب ىَّزُع  الو  ىَّزُعلا  كلت  لاقف :  ، هربخأف ّملسو   هیلع  هللا  ّىلص  يبنلا    ىتأ  مث 
! مویلا دعب  دبعت  نل  اھنإ  امأ  برعلل  ! 

: هیثري يلذھلا  شارِخ  وبأ  لوقي  ىَّزُعلا  نداس  لتق  املو 

هرأ مل  مویلا  ذنم  ةیبدل   ام 



 
؟  ِفَِطي ملو  مملي  ملو  بورشلا  طسو 

 

ٍةعرتُمب مھاداغل   ، ًایح ناك  ول 
 

 

فطَھلا   ينب  ىزیش  نم  قيواورلا  نم 
 

هتنفَج   ، ردقلا میظع  دامَّرلا  مخض 
 

 

فقللا   لھنملا  ضوحك  ءاتشلا  نیح 
 

هب سینأ  ًءالخ ال  ماقس  ـى  سمأ
 

 

فرغلاب  حيرلا  ّرمو  عابسلا  الإ 
 

 

ةلخنب :  تناك  يتلا  ّىزُعلل  ٍتباث  نب  ناسح  لاقو 

ًادمحم نأ  نذإب هللا  تدھش 
 

 

 ، ُلَع نم  تاومسلا  قوف  يذلا  لوسر 
 

امھیلك ىیحيو  ىیحي  ابأ  نأو 
 

 

ّلبقتم  هنيد  يف  لمع  هل 
 

ةلخن نطب  يف  ِّدُّسلاب  يتلا  نأو 
 

 

 ! لِزعَم ریخلا  نم  ٌّلَف  اھناَد  نمو 
 



ميرم نبا   ، دوھیلا ىداع  يذلا  نأو 
 

 

لَسرم  شرعلا  يذ  دنع  نم  ىتأ  لوسر 
 

هنولذعي ذإ  فاقحألا  اخأ  نأو 
 

 

لدعيو  هلإلا  تاذ  يف  دھاجي 
 

  

  
 

ىَّزُعلا نداس  بھل  وبأ 

نب دیعس  يبلكلا  نبا  ةياور  يف  وھو   ) ةحیحأ وبأ  ىَّزُعلا  نداس  ةافولا  ترضح  امدنع 
رضنلا نبا  حلفأ  يقرزألا  ةياور  يفو   ، فانم دبع  نب  سمش  دبع  نبا  ةیمأ  نب  صاعلا 

يكبي . هدجوف  ٍبھل  وبأ  هیلع  لخد   ،( میلس ينب  نم  يملسلا   

؟     هنم دب  الو   ، يكبت توملا  نمأ  ؟  ةحیحأ ابأ  اي  كیكبي  ام  لاقف :

. يدعب ىَّزُعلا  دبعت  نأ ال  فاخأ  ينكلو  ال.  لاق :

 ! كتومل كدعب  اھتدابع  كرتت  الو   ، كلجأل كتایحب  تدبُع  ام  هللاو  بھل : وبأ  لاق 

. اھتدابع يف  هبصن  ةدش  هبجعأو  ! ةفیلخ يل  نأ  تملع  نآلا  ةحیحأ : وبأ  لاقف 

ًادي اھدنع  تذختا  دق  تنك  ىَّزُعلا  رھظت  نأ  يقل : نم  لكل  لوقي  بھل  وبأ  لعجف 
هللا لزنأف   . يخأ نباف  رھظي  هارأ  امو  ىَّزُعلا  ىلع  دمحم  رھظي  نأو   ، اھیلع يمایقب 

. ّبتو بھل  يبأ  ادي  ّتبت  ىلاعتو  كرابت   

ناد ــــــــ لبلا م  ــــــــ جعم مان 17– 44-27-23-22-21-20-19-18،  ــــــــ صألا )
خيرا ــــ ت ص 315-311،  بي  ــــــ بح ن  ــــــــ با ر  ــــــــ بحملا توقا 5/5،  ــــــــ ي
ضورلا يرونيد  492-1/491،  ــــ لا ىر  ــــ بكلا ينا  ــــ عملا يبوقعي 1/295،  ــــ لا

برعلا 2/491، باسنأ  ةرھمج  يھیشبألل 2/175،  فرطتسملا  فنآلا 356-1/355، 
يف سُب ” عجار ”  يدقاولا 1/6،   يزاغملا  ىتح 202،  يقرزألا 1/198   ، ةكم رابخأ 

. انمجعم )
 

 



زيزع

نويدومثلا هل  مدقت  دقو   ، مھتھلآ ءامسأ  نمض  همسا  ىلع  رثع   ، دومث ةھلآ  نم 
. روذنلاو نیبارقلاب 

دقو  . ةرھُّزلا يأ   ، حابصلا بكوك  لثمي  وزيزع “  ” هلإلا نأ  ىلإ  نیثحابلا  ضعب  بھذو 
يتلا ةقاربلا  ةعشألا  وذ  عاّمللا  لیمجلا  هلإلا  هنأ : ةینانویلاب  ةّنودم  ةباتك  يف  فصو 

. روفسوفلا ناعمل  اھناعمل  يف  هبشت   

دن ــ سملا شو  ــ قن هرھ  ــ ظتو  ، بو ــــ نجلا بر  ــــ ع ةھ  ــــ لآ ن  ــــ م زيزع  نا  ــــ كو
د ــ نع ة  ــ صاخلا ةھ  ــ لآلا ن  ــ م زيزع ) ر  ــ تثع  ) نا ــ كو ر“،  ــ تثع  ” ه ــ لإلاب ًا  ــ قحلم
تاذ  ) عم ًامئاد  ركذيو   ، مھشوقن ي   ــ ف ًاد  ــ يج ًا  ــ فورعم نا  ــ كو نیيري  ــ محلا

.( ننك لبج   ) نصح يف  امھدبعمل  نيدیسو   ، مھب نیصاخ  نیھلإك  نارھظ )

مسا هیف  درو  صن  ىلع  رثع  ةيرمدتلا  شوقنلا  يفو   ، رمدت ةھلآ  نم  وزيزع  زيزعو /
بحاص لاقو   ، نیيزجملا نيریخلا  نیھلإلاب  اتعنو  وصر “ ال   ” هلإلا عم  وزيز “ ال   ” هلإلا
وزيزأ  ” ه ــ لإلل هّمد  ــ ه ق ــ نأ الوبي “ ــ ر ح ــ ن ي ــ ي ب ـــ كعب  ” ىعد ــــ يو ةمد  ــــ قتلا  

ن ــ م رو  ــ تكأ رھ  ــ ش ي  ــ ف ه  ــ توخإ ةمال  ــ سلو هتمال  ــ سل  ، میحر ــ لا بي  ــ طلا
يف سومینوم “  ” هلإلاو سوزيزأ “ ه  ” ــ لإلا م  ــ سا ى  ــ لع ر  ــ ثع ا  ــ مك ةن 25“،  ــ س
هیلع رفح   ، شقن يف  ناھلإلا  رھظ  دقو   . ناروح يفو  اھرلا “  ” يف اھیلع  رثع  تاباتك 

، ةبرعلا مدقتي  وھو  شقنلا   يف  سوزيزأ “  ” رھظو  ، سمشلا ةبرع  بكوم 
راصف ّفرحت  زيزع “  ” هلإلا مسا  وھ  وزيزأ “ و” سوزيزأ “ و”  . اھعبتي سومینوم “ “ رھظو

. ةیمرإلاو ةینیتاللا  تاباتكلا  يف  كلذك 

شوقن  ،312-311-310-6/309 مالسإلا 3/130،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )
اھتاقیلعتو ص 412)     ةيدنسم 

 

 

سَع

ملعلا مسا  يف  ةدحاو  ةرم  رھظيو   ،“ ًالیل سرحي  يذلا   ” مسالا ينعي   ، يدومث هلإ 
. يرمقلا ةعباط  ىلإ  همسا  ریشيو  بضغي “ سع  ”

دومث 133) خيرات  )
 

 

( يئامس راتع   ، راتع ) راطع



رطع  ” ةغیص يف  دري  ام  ًابلاغ   ، ةیبرعلا ةريزجلا  ءاحنأ  لك  يف  دبُع  يمجن  هلإ 
راطع  ” مسا تحت   ، دالیملا لبق  عساتلا  نرقلا  يف  هنودبعي  برعلا  ناكو   ،“ يئامس

. نويروشألا اھرسأ  يتلا  ةھلآلا  نیب  نم  ناكو    ،“ نیئامس

ملعلا ةصاخب  رطع “  ” ةغیص درتو  رتع .“ و” رطع “  ” ةيدومثلا ةغللا  يف  همسا  درو  دقو 
يف ةدحاو  ةرم  رھظت  ةریخألا  هذھو   . رطِعل  ، رطع ةایح   ، رطع نب  يھو : ةبكرملا 

،“ رطع دبع   ” ،“ رطع بح   ” ،“ رطع وذ   ” دري ملعلا  ءامسأ  ضعب  يفو   . ءاعد ةغیص   
.“ رطع سیت  ”

اوناكو  ،“ فطللا  ” هیف نوريو  أجلملا “  ” هلإلا اذھ  ىدل  نودجي  نويدومثلا  ناكو 
راطع اي  : ” فاش هلإ  وھف   ، ضرملا يف  نوعقي  امدنع  صاخ  لكشب  هیلإ  نوھجوتي 
ركذي نأ  هیلإ  بلطي  ناك  امك   ، !“ ينیفشأ  ، يئامس راطع  اي  و” يملأ “ ّفطل  يئامس  
بحلا ًاضيأ  هنم  بلطي  ناكو   . عمسي نأو  نیلماك  مھلعجي  نأو  مھدعاسي  نأو  هدابع 

. ماقتنالاو ءاطعلاو  رصنلاو  ةحارلاو  

ه ــ لإ ه  ــ نأ ى  ــ لع تاوم  ـــ سلا ر  ــــ تثع  ” لد ــــ يو ر “ ــــ تثع  ” و ــــ ه ر “ ــــ تأ    و”
اذ ــ ه ع  ــ قو نیئام .“ ــ سرتأ و” نیم “ ــ سرتأ  ” ًا ــ ضيأ هم  ــ سا در  ــ ي  ، ءام ــ سلا

امدنعو  ،“ نودحرسأ ك  ” ــ لملا ما  ــ يأ نیيرو  ــ شألا يد  ــ يأ ي  ــ ًاري ف ــ سأ ه  ــ لإلا
، ةیبرعلا لئابقلا  تاداس  دحأ  هیلإ  ءاج  لابیناب “ روشأ   ” هنبا ىلإ  هشرع  لقتناو  يفوت 

. منصلا اذھ  اھنمو  همانصأ  هیلإ  داعأف   ، هاضرأو هحلاصو 

مالسإلا 6/63) لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  دومث 134،  خيرات  )  
 

 

دراطع

.“ دسأ ونب   ” هل تدبعت 

يَّمُس اذھلو   ، رومألا يف  ذفانلا  هنإ  دراطع : يف  اولاق  برألا : ةياھن  يف  يريونلا  لوقي 
. بتاكلاب

بدألا 1/32، نونف  يف  برألا  ةياھن  مالسإلا 6/167،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )
ءاعد يف  ةدحاو  ةرم  هدجنو  روطعلا .“ ّبحي  نم   ” مسالا ينعي  ریطع         ( بتاك عجار 

.“ اضور  ” عم ةقالع  يف  عضو  دقو 

دومث 132) خيرات  )   
 

 



ّكَع

. ةینامیلا ّكَع  ةلیبق  هب  تمست  هلإ  مسا 

، لْمح ىلع  ناریسي   ، مھمامأ نيدوسأ  نیمالغ  نوثعبي   ، ةكم اوغلب  اذإ  ّكع  تناكو 
.“ ّكَع َاباَرُغ  نحن  : ” الوقي نأ  ىلع  ناديزي  الف   . نانايرع امھف   ، اّدرُج دق   ، نیكولمم

، َْهیناَمیلا كُدابِع   ، َْهِیناع كیلإ  ّكَع  : ” امھدعب نم  ّكَع  لوقتف  كلذب  نامالغلا  ىدان  اذإو 
.“ هیجانلا دادشلا  ىلع   ، ةیناثلا َّجَُحن  اَمْیَك 

َّدتشا اذإ   ، انُموي َّكَع  مھلوق : نم  اَّمإ  ءایشأ : نم  ديرد  نبا  لوقي  امك  ٍّكَع  قاقتشاو    
، لاذلاو لادلاب   ، تالِدتعم اولاقو :  . ٍلیھُس ُتالدتعم  يھو  كاكِعلا  ماَّيأ  نم  وأ   . هُّرح

. ةرْذُعلا عولط  اھیفو   ، ًاموي رشع  َةثالث  يھو   

. ةیبكوكلا تادابعلا  نم  ّكَع  نوكي  ىنعملا  اذھبو    

ديرد نبال  قاقتشالا  ص2/803،  برعلا  لئابق  مجعم  ّربحملا 313،  مانصألا 8،  )  
    (2/489

 

 

ُسْلَعلا    

: هل لاقي  مھل  كلم  يفوت  نأ  دعب  هوعنص   ،( دجنب ٍداو  سرلاو   ) سرلا لھأل  ًامنص  ناك 
هطینحتب اوماقف   ، ًابیصخ ًاشیع  هدھع  يف  نوشیعيو   ، ةریسلا نسح  ناك   ، ُسْلَعلا

. هنم نوّملكُي  اوناكو   ، هتدابعو

هولط  ، توملا سلعلا  ءاج  امل  ًالئاق : يریمدلا  اھيوري  ةروطسأ  منصلا  اذھ  لوح  رودت 
مركي نمم  اوناك  اذإ   ، مھاتومب نولعفي  اوناك  كلذكو   ، ریغتي الو  هتروص  ىقبتل  نھدب 

اھمنتغاف  ، ءاكبلاب اوّجضو   ، دسف دق  مھرمأ  نأ  اوأرو   ، مھیلع قش  تام  املف   ، مھیلع
تمي مل  هنأ  مھربخأو   ، ةریثك مايأب  هتوم  دعب  كلملا  ةثج  يف  لخدف   ، مھنم ناطیشلا 

، حرفلا دشأ  اوحرفف   . مكعینص ىرأ  ىتح  مكنع  تّبیغت  نكلو  لاق : مث   . ًادبأ تومي  الو 
فرعي ال  يك  هئارو  نم  مھّملكیل   ، مھنیبو هنیب  ًاباجح  هل  اوبرضي  نأ  هتصاخ  رمأو 
برشي الو  لكأي  ال  هنأ  مھربخأو   ، باجح ءارو  نم  ًامنص  هوبصنف   . هتروص يف  توملا 

. هلإ مھل  هنأو  ًادبأ  تومي  الو 

نب ةلظنح  ىعدُي  ّيبن  مھیف  رھظ  دقو   ، سرلا باحصأ  ميركلا  نآرقلا  ركذ  دقو    
هللا نأو  مّھلضأ  دق  ناطیشلا  نأو   ، هل حور  منص ال  هنودبعي  ام  نأ  مھملعأف   ، ناوفص
ـه لل ًاكير  شـ نو  ــ كي نأ  زو  ــ جي ال  ك  ــ لملا نأو   ، قلخلا ــ ب ل  ــ ثمي ال  هناحب  ــ س
مھ ـ يلع ـت  لح ـك  لذ ـد  نعف  . رئ بـ فـي  هوحر  ـ طو هو  ـ لتق ـى  تح  ، ىلا ـ عت

. كالھلا مھلم  ـ شو رئ  ـ بلا ءا  ـت مـ فجو ـة،  مقنلا



نم هنأو   ، مھدنع بصخلا  ةھلآ  ناك  هنأ  برعلا  ةغل  يف  سْلَعلا  يناعم  نم  حضتيو    
َسلَعلاو  ، لكألا لیقو   ، برُّشلا وھو   ، لیللا داوس  وھ  ُسْلَعلا  فـ رمقلا  هلإلا  تایلجت 
ةیحانب نوكي   ، ناتبَح هنم  ماِمكلا  يف  نوكي  حْمَقلا  نم  بْرضو  لكْؤي  بَح  ماللا  حتفب   

ِّرُبلا نم   بْرض  لیقو :  ، ةطنِحلا نم  بْرض  وھ  لیقو :  ، ءاعْنَص لَھأ  ماعط  وھو   ، نمیلا
ءاوِّشلا ُسِیلَعلاو :  . َسلَعلا سَدَعلل  برعلا  لوقتو   . ءاقِْنتسالا ُرِسَع  هَنأ  ریغ  ّدیج 

. نیمَّسلا

”( سلع برعلا ”  ناسل  يریمدلل ص 2/192،  ىربكلا  ناویحلا  ةایح  )  
 

 

َملَع

يذلا ملعألا “ ” هلإلا هسفن  وھ  ناك  امبرو   . دبعم مساو   ، أبسو  ، تومرضح ةھلآ  نم 
. برعلا هدبع 

صنلا ثدحتو   ، يناطيربلا فحتملا  يف  دوجوم  يساحن  حول  يف  همسا  ىلع  رثُع 
ىلإ ًاروذن  مدق  حرشلا “  ” هدلاوو نرب “ رخذ  قدص  ” وھ تومرضح  كولم  نم  ًاكلم  نأ 

. هترسأ دارفأو  هدالوأ  ریخلو  ةوبش  ریخلو  هریخل  رتثع “ و” ملع “ و” نیس “ ةھلآلا  ”

نیس  ” مسا ركذ  دالیملل  ةنسل 29  هخيرات  دوعي  ًادج  ماھ  يبونج  يئبس  صن  يفو    
موربم وذ  مع  و”  ،“ نالعو و” منود “ وذ  مع  و” رتثع “  ” عم ةھلآلا  ءامسأ  نیب  ملع “ وذ 

“ نارھظ  ” تاذ و” نادعب “ تاذ  و” ونم “ هلإ  دو  و” متعنص “ وذ  رتثع  و”  ،“ میلس  ” هلإ  
.“ نقفلعو ننبو  ةھلآ  سمش  و” ررح .“ / مررح ةھلآ  تیلع  و”

ميوقت قفو  خرؤم  صن  مدقأ  هنأ  نم  يلع  داوج  لوقي  امك  صنلا  اذھ  ةیمھأ  يتأتو    
ميوقتلا نم  نیعبرأو  عبرأو  ةئم  ةنس  نم  دیص  رھش  بـ” ّخرأ  ثیح  فورعمو  تباث 

. دالیملل لباقي 29  يذلا   ،“ يئبسلا  

ةنيدم يف  دیشم  ملع “  ” همسا دبعم  ملع “ يذ  نیس  ملع / ذ  نس   ” هلإلل ناكو    
. ةینمیلا ةّوبش 

” ملعألا هلإلا ”  عجار  مالسإلا 145-144-2/152،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
( انمجعم يف 

 

 

يلع     ایلع / 

اھدبع هللا“،  تانب   ” نھنأب  ، مالسإلا لبق  نرھتشا  يتاوللا   ، برعلا تابر  نم  يھو 



. تومرضحو ةدنك  لھأ 

ةھلآ تیلع “  ” ىعدت ةھلإ  دالیملا : دعب  ةنس 29  ىلإ  هخيرات  دوعي  يئبس  صن  ركذيو 
.( ررح  ) مررح

، برعلا دنع  دَسْلَجلا  هلإلا  ةدابع  نع  توقاي  ثيدح  يف  ایلع  ةھلإلا  ركذ  َّرم  دقو 
هیلع هللا  ّىلص  دمحم  يبنلا  روھظ  ىلإ  تومرضحو  ةدنك  لھأ  هَّبن  امدنع  ًاديدحتو 

. ّملسو

جر ــ خف دَسْلَج  ــ لا ه  ــ لإلل ة  ــ حیبذ اومد  ــ قیل اوجر  ــ خ ًا  ــ موق نأ  توقا  ــ ي يور  ــ ي
َد، ــ يِحَم الو  ك،  ــ نع َّد  ــ صم ال  ا،  ــ نبر ًاحاب  ــ ص م  ــ ع : ” لا ــ قو تو  ــ ص ه  ــ نم
ىلإ بايإلاو   ، كبضغ نم  ذایعلاف   ، نونظلا تءا   ــ سو  ، نوؤ ــ شلا ترجا  ــ شت
ةانمو اھایلعو   ، تاللاو اھاَّزُعو   ، تانبلا تبلق  : ” لوقي منصلا  نم  ءادنلا  اذإف   ،“ كحفص
مجان دق  ناكو   ، ددلتم الف  تمھبأو   ، دعقم الف  تسرُحو    ، دعصم الف  قفألا  تعنُم   ،
لطابو  ، قسب قحو   ، قطن عادو   ، مجر لباقو   ، مجز تماصو   ، مجھ مجاھو   ، مََجن

.“ قھز

، موي ـ لا بر  عـ ـد  نع ـة  فورعملاو ةعئا  ــ شلا ءام  ــ سألا ن  ــ م ا  ــ يلع م  ــ ساو    
ـم سا ـا  يْلعلا بر : ـ علا نا  ـ سل ـي  فو  ،“ عا ـ فترالاو وم  ـ سلا  ” اھم ـ سا ـي  نعيو

ثنؤم ّىزُعلا  ناك  املثم   ، يلَع هلإلا  ثنؤم  ـا   يلَع تنا  كـ ـا  مبرو  ، يلا ـ علا نا  ـ كملل
دقو ةميدقلا  ةیبونجلا  ةیبرعلا  ءامسألا  نم  يلع  مساو  هللا،  ثنؤم  تاللاو   ، زيزعلا
برعلا دنع  تافص هللا  نمو  يلع “ طبن  هنمك بـ” ةكلمم   كولم  نم  كلم  هیف  ىّمست 

.“ میظعلا ُّيلَعلا   ” هنأ

،” الع حرش ”  برعلا  ناسل   ، انمجعم يف  دسلجلا  عجار  نادلبلا 2/152،  مجعم  )  
يلع 107-2/403) داوجل  لصفملا 

 

 

سنایمع يمع / امُع / مع /

جا ي تـ ــ يد ف ــ يبزلا هر  ــ كذ  ، نمیلا ــ نالو ب ــ خل من  ــ م ص ــ سا م  ــ ضلاب ا،  ــ مُع
ـم هو موُدألا  مھ : لـ لا  ـ قي  ، نالو خـ مـن  ـن  طب هـم  ىر  ـ خأ ـة  ياور ـي  فو  ، سور ـ علا
وأ مع “ و”  . منصلا اذھل  مدقي  يذلا  سدقملا  نابرقلا  هـو   رو  ـ ثلا نا  ـ كو  . مو ـ ُسألا

بصخلا ةھلآ  نم  ةیبرعلا  تايورملا  يف  همسا  دري  امك   ،“ سنأ مع   ” وأ سنایمع “ ”
اوناكو  ،“ مھیلع معنُي  نأ   ” ءاعدلا يف  هیلإ  بلطيو    ، هب نورطمتسي   ، برعلا دنع 

. مھّملكیف هیلإ  نومكاحتي 

“ هقملا ، و” نیعم هلإ  دو “  ” ناك امك   ، رمقلا هلإلا  هب  دصقو   . نابتق بعش  هلإ  مع “   و”
.“ ریبكلا تومرضح  هلإ  نیس   ” وأ نس “ ، و” أبس هلإ 



، نییماسلا دنع  راشتنالا  ةعساولا  ةميدقلا  ةیماسلا  تاملكلا  نم  مع “  ” ةملكو   
تاملك نم  يھو   ، دالیملا لبق  ةنس 4500  يلاوح  بتك  هنأ  رّدقي  صن  يف  تركذ  دقو 

. يلع داوج  لوقي  امك   ، ةمومألا دھع  

ت ــ نود ة  ــ باتك نییبر  ــ كملا دھ  ــ ع ى  ــ لإ عجر  ــ ت تابا  ــ تك ة  ــ لمج ي  ــ فو   
ي ــ ف تي  ــ ب ءا  ــ نب ن  ــ ع ثد  ــ حتت نازو “ ــ ه “ ” نزو ــ ه  ” ة ــ لیبق ما  ــ يق د  ــ نع

ىرخأ داومو  ماخرلاو  ةراجحلابو  ـب   شخلاب ـه  تنب ـم“،  نود وذ  عـم   ” ـه لإلل اھ  ـ ضرأ
. نرھظ تاذو  متنص  تاذو  يبنأو  مع  ىرخألا : نابتق  ةھلآ  ىلإو   ، هلإلا كلذ  ىلإ  ًابرقت 

دبعم نع  هیف  ثدحت  بأ “ عدي  نب  معنھي  للھ  رھش   ” كلملل ينابتق  صن  ىلع  رثعو 
.“ منود مع ذ   ” هلإلا ةدابعل  ًاصصخم  ناك 

هیلع ناك  تمير “  ” يف مع  هلإلا  دبعم   ” نأ ةميدقلا  دنسملا  صوصن  يف  رھظيو    

ةیبرعلا يف  ءاسنلا  نأ  ىلع  لدي  يلع  داوج  هیلإ  ریشي  يذلا  صنلا  اذھو   
11

ةنھاك
/ توشر  ” ىمست تناكو   . دھعلا كلذ  يف  ةنھاك “  ” ةجردل نلصي  نك  نھنأ  ةیبونجلا  

. مھتغلب ةوشر “

من ـ صلا ـم  سا بر  ـ علا ةاور  ـ لا مـن  هري  ــ غو ي  ــ بلكلا ن  ــ با دروأ  د  ــ قو    
نیھ ـ لإ بكر مـن  ـم مـ سا سنا  ـ يمُعو  ، نالو ـ خل من  ـه صـ نإ اولا  ـ قو ِسنا “ ـ يمُع ”
اھلیك ــــ شت طب  ــــ ض د  ــــ قو س“،  ــــ نأ ـه  ” لإلاو عـم “  ” ـه لإلا ـا  مھ نیميد  قـ

ق ــ قحملا اھطب  ــ ضف مان  ــ صألا ي  ــ ف ا  ــ مأ  ، ُِسنا ــ يْمُع سوما  ــ قلا بحا  ـــ ص
. سُنَایْمُع

مھثورحو مھ   ــ ماعنأ ن  ــ ه م ــ نو ل ــ مِسقي نالو  ــ تنا خ ــ ك ي : ــ بلكلا ن  ــ با لا  ــ ق
سُنَایْمُع قح  نم  هللا  قح  يف  لخد  امف   . مھمعزب لجو  زع  هللا  نیبو  هنیب  ًامسق 
. هل هوكرت  هل  هوّمس  يذلا  قح هللا  نم  منصلا  قح  يف  لخد  امو   ، هیلع هودر 

ِماَعَْنْألاَو ِثْرَحْلا  َنِم  َأَرَذ  اَّمِم  ِهَِّلل  اوُلَعَجَو  ( } 136 ماعنألا :   ) ىلاعت هلوق  لزن  مھیفو     
ِهَّللا َىِلإ  ُلَِصي  َالَف  ْمِِھئاَكَرُِشل  َناَك  اَمَف  اَِنئاَكَرُِشل  اَذَھَو  ْمِھِمْعَِزب  ِهَِّلل  اَذَھ  اوُلاَقَف  ًابیَِصن 

َنوُمُكَْحي }. اَم  َءاَس  ْمِِھئاَكَرُش  َىِلإ  ُلَِصي  َوُھَف  ِهَِّلل  َناَك  اَمَو 

لا فـي س“، قـ ــ نأ م  ــ ع  ” هم ــ سا ركذ  ــ ة ي ــ يبرعلا تا  ــ ياورلا ض  ــ عب ي  ــ فو    
ـى لإ نالو  خـ ـد  فو مد  قـ ـر،  شع ةن  سـ نابع  شـ رھ  شـ فـي  ـر : ثألا نوي  عـ
ام هللا : لوسر  مھل  لاقف   ، ةرشع ـم   هو  ، ّمل ـ سو ـه  يلع ـه  للا ّىل  صـ لو  ـ سرلا
ام هب  هللا  انلّدب  رشبأ  اولاق : ،؟  هنودبعي اوناك  يذلا  نالوخ  منص  وھو   ، سنأ مع  لعف 
ولو  ، هب نوكسمتم   ، ةریبك زوجعو  ریبك   خیش  نم   ، اياقب انم  تیقب  دقو   ، هب تئج 

. ةنتفو رورغ  يف  هنم  ّانك  دقف  ءاش هللا،  نإ   ، هانمدھل هیلع  انمدق 

؟ هتنتف نم  متيأر  ام  مظعأ  امو  ّملسو : هیلع  ّىلص هللا  لوسر هللا  مھل  لاقف    



، روث ةئام  هب  انعتباو   ، هیلع انردق  ام  انعمجف   ، ةمِّرلا انلكأ  ىتح  انتنَسأ  انتيأر  دقل  اولاق :
جوحأ نحنو    ، عابسلا اھدرت  اھانكرتو   ، ةدحاو ةادغ  يف  انابرق  سنأ “ معل   ” اھانرحنو

، لاجرلا يراوي  بشعلا  انيأر  دقلو   ، انتعاس نم  ثیغلا  انءاجف   ، عابسلا نم  اھیلإ 
ام ملس  هیلع و   ىلص هللا  لوسرل هللا  اوركذو  سنأ .“ مع   ” انیلع معَنأ  انلئاق : لوقيو 
كلذ نم  نولعجي  اوناك  مھنأو   ، مھثورحو مھماعنأ  نم  اذھ  مھمنصل  نومسقي  اوناك 

، هل هیّمسنف    ، هطسو هل  لعجنف  عرزلا  عرزن  انك  اولاق :  ، مھمعزب ًاءزجو   هل  ًاءزج 
مع لـ” هانلعج  هانیمس   يذلاف  حيرلا  تلام  اذإف   ، ةرجح  رخآ  اعرز  يّمسنو 

. هلعجن  مل  سنأ “ مع  هانلعج لـ” يذلاف  حيرلا  تلام  اذإو   ،“ سنأ

لزنأ ه  ــ للا نأ  مل  ــ س ه  ــ يلع ه  ــ للا ىل  ــ ص ه  ــ للا لو  ــ سر مھ  ــ ل ركذ  ــ   ف
: ما ـ عنألا { ) ًاب ــ يَِصن ِماَعَْنْألاَو  ِثْرَحْلا  َنِم  َأَرَذ  اَّمِم  ِهَِّلل  اوُلَعَجَو  : } ك ــ لذ ي  ــ ف ه  ــ يلع
: ملس هیلع و  ىلص هللا  لوسر هللا  لاقف   ، ملكتیف ـه   يلإ مكا  ـ حتن ـا  نكو اولا : قـ ( 136

ءافولاب مھرمأو  مھربخأف   ، نيدلا ضئارف  نع  هولأسو   ،“ مھّملكت نیطایشلا  كلت  ”
نإف : ] لاق  ، ًادحأ اوملظي  ال  نأو   ، اورواج نمل  راوجلا  نسحو    ، ةنامألا ءادأو   ، دھعلاب
ملف  ، مھموق ىلإ  اوعجرف  مھزاجأو  مايأ  دعب  هوّعدو  مث  ةمایقلا ] موي  تاملظ  ملظلا 

.“ سنأ مع  اومدھ  ” ىتح  ةدقع  اولحي 

: بسنلا دومع  هباتك  يف  يطیقنشلا  يودبلا  دمحأ  خیشلا  لاق    

س ــ بتحا مھ  ــ نع ُثي  ــ غلا ا  ــ م اذإ  اونا  ــ ك س“،  ــ نأ ُّمَع   ” ُم ــ هُمنَص مّھل  ــ ضأ     
ـه للو لـه  او  ـ لعج نأ  حئا  ـ بقلا ـم  ظعأو  ، اوَرط ـ مُي نأ  حئابذ  ـ لاب ـه  يلإ اولّسو  ــ ت
َطعُي مل  هل  امو  هللا  ظح  منصلل  يطعُأ   ، بیصنلا َّي   ـ عت نإو   . مھ ـ لام مـن  ًابي  ـ صن

. هلإلل

مالسإلا 6/202 – 299 - 333، لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  مانصألا 43،  )  
داز  ، ُِسنایْمُع حرش  طیحملا  سوماقلا  نادلبلا 4/149- 158،  مجعم   ،211-187-2/186

سورعلا جات  برعلا 1/366،  لئابق  مجعم  دابعلا 663-3/622،  ریخ  يدھ  يف  داعملا  
. يمھ )” انمجعم ”  يفو   ، ىمع حرش 

 

 

رمع    

.“ رمعو  ، رمع دبع  برعلا بـ” تمست  هب   ، ميدق يبرع  هلإ 

هیلع ّىلص هللا  لوسرلا  ّریغ  دقف   ، مالسإلا روھظ  ىتح  ةیمستلا  هذھب  اّورمتسا  دقو 
.“ نمحرلا دبع   ” ىلإ رمع “ دبع  ىّمست بـ” نم  ضعب  ءامسأ  ّملسو 

نب رمع  دبع   ” مھنم ورمع “ دبع  بـ” اومست  نمم  ًاریثك  مزح  نباو  ریثألا  نبا  ركذو    
، صوحألا نب  حيرش  نب  ورمع  دبع   ، ورمع نب  رشب  نب  ورمع  دبعو   ، يعازُخلا ةلضن 



. سعاقم نب  دیبع  نب  ورمع  دبع   ، نامعنلا نب  يفیص  نب  ورمع  دبعو   

ماضت انھ  واولاو   ، رمع مسا  ةياھن  ىلإ  واولا “  ” ةفاضإ ءامسألا  كلت  نم  رھظيو    
.“ رمع  ” سیلو ورمع “  ” بتكُیف  ، رمع مسا  ةسادقل  ًاریغصت 

ةباغلا 3/502)    دسأ   ، برعلا باسنأ  ةرھمج  عجار  يھانملا 377،  مجعم  عجار  )
 

 

سنایمع

. مع هلإلا  نع  انثيدح  عجار 
 

 

ذوع

، ةلیبق مسا  وھو  ذوع “ دج   ” ةيوفصلا صوصنلا  يف  همسا  درو   ، ميدق يبرع  هلإ 
. ةددشم ءايو  ءایلا  رسكب  ِذّیع هللا“،  ـ“ ةلیبق مسا  مالسإلا  روھظ  لیبق  دري  ًاضيأو 

ض ــ عب ىر  ــ يو  ، ةيوف ــ صلا تابا  ــ تكلا ن  ــ ري م ــ ثك ي  ــ تدرو ف ة  ــ لیبق ذو “ ــ و”ع
ـو هو يما  ـ حلا اھھ  ـ لإ ـم  ساب تّم  ـ ست ـذ “ يوع و” ذو “ لآ عـ  ” ة ــ لیبق نأ  نیثحا  ــ بلا

. وسيد هنير  يسنرفلا  قرشتسملا  لوقي  امك   ، ءامدقلا ـد   نع ًا  ـ فورعم نا  ـر كـ مأ

مویلا ىلإو   . نوعلا بلاطل  أجلمو  ةيامحلل  ًاھلإ  ناك  ذوع “  ” نأ ىلإ  مسالا  ریشيو 
.“ ِيإجلم هللا   ” وأ  ،“ ينیمحي هللا   ” يأ اب “ ذایعلا  وأ   ، اب ذوعلا   ” لوقن

م. ــ صتعاو ه  ــ يِلإ َأ  ــ جلو ه  ــ يف ذال  ًاذا : ــ عَمو ًاذا  ــ يِعو ًاذْوَع  ُذوَُعي  ه  ــ ب ذا  ــ عو
َوأ عزف  مـن  نا  ــ سنِإلا اھ  ــ ب ى  ــ قْرُي ة  ــ يقُّرلا ُذ : ــ يِوْعَّتلاو ُةَذاَعَم  ــ لاو ُةذوُع  ــ لاو
ًاضيأو لیخلاو  لبِإلاو  ءابظلا  نم  جاتنلا  تاثيدحلا    : ُذوُع ـ لاو  . اھ ذا بـ ـ عُي ـه  َنأل نو  ـ نج

. نایبصلاو ءاسنلا 

عجار  ،” ذوع برعلا ”  ناسل  مالسإلا 3/148-6/323،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
”( ذوع دج  ” 

 

 

ىسیع / سوع

اھب هب  ىمست  يتلا  ءامسألا  نم  سوعو   ،“ ةینایحللا ةھلآلا   ” عمجم يف  ًاھلإ  ناك 
. دومث موق 



نم ةغللا  لھأ  يأرب  مالسلا  هیلع  حیسملا  مسا  وھو  ىسیع “  ” مسا قاقتشاو 
وھ ًاضيأ  وُصیع  وأ  وسیعو   . ةسایِّسلا وھو   ، سْوَعلا رخآلاو  َسیَعلا  امھدحأ  نیئیش :

. ةيدیحوتلا تانايدلا  وبأ  مالسلا  هیلع  میھاربإ  نبا  

لئابقلا بـ ًا  ـ صاخ ًاھ  ـ لإ نا  كـ ـه  نأ ـة  فلتخملا ـم  سالا ينا  ـ عم مـن  رھ  ــ ظيو
ـم، نغلا مـن  بر  ـ ضو ـض،  ِيبلا شا  ـ بكلا ـم،  ضلاب ُسوُعلا : فـ ـة،  يوعرلا
: حتفلاب  ، ُسْیَعلاو  ، لبِإلا مئارك  يھ  لاقيو : ضي   ـ بلا ـل  بإلا ـر : سكلاب  ، سْیِع ـ لاو
. اھبَرَض ًاسْیَع : اھُسیَِعي  َةقانلا  ُلحفلا  ساع   . لحفلا بارِض  سْیَعلا  لیقو :  ، لْحَفلا ءام 

انمجعم )     يف  سع ” عجار ”   ،” سیع سوع  برعلا ”  ناسل  دومث 133،  خيرات  )   
 

 

وصیع / صیعلا / صوعلا

.“ صیعلا وأ  صوعلا  دبع  تّمست بـ” هبو   ، ءامدقلا برعلا  ةھلآ  نم 

ةلیبق نم  عرف  مھو   ، دوعسم نب  سیق  ينب  نم  عرف  مھ  صیعلا  وأ  صوعلا  دبع  ونبو 
. يعملأ مھیلإ  ةبسنلاو  ةماھت  ریسع  يف  عملأ 

لثم  ، ضعب لوصأ  يف  ّفتلملا  ریثكلا  رجشلا  وھو   ، لصألا برعلا : ةغل  يف  صیِعلاو 
. ةدِّشلاو بعصلاو  ديدشلا  صوعلاو : رُمسلاو .“ حلطلاو  ملسلاو  ردِّسلا 

يأ  ،“ صيوع  ” رمأ هنإ  كئاشلاو  بعصلا  رمألا  نع  ماشلا  ةیماع  يف  لاقُي  مویلا  ىلإو 
. ضعب لوصأ  يف  ّفتلملا  رجشلاك  كباشتمو  هلح  بعص  رمأ 

لئابق مجعم   ،” صوع صیِعلا  طیحملا ”  سوماقلا  صِوَع ” صیع  برعلا ”  ناسل  )
( انمجعم يف  سوع ” عجار ”   ، رساجلا دمح   ، ةيدوعسلا ةیبرعلا  ةكلمملا 

 

 

ضْوَع

    : ىشعألا لوق  يبلكلا  نبا  رسف  هبو   ، لئاو نب  ركبل  منص  مسا 

، ٍضْوَع َلْوَح  ٍتارئامب  ُتفلح 
 

 

 12
ِریِعُّسلا  ىََدل  َنْكِرُت  ٍباصَنأو 

 
 



. نیيوفصلا ةھلآ  نم  هلإ  ضوع “ دج  و”

: ةغللا لھأ  لوقي   ، نامزلا نم  لبقتسملل  وھو  دَبألا  هانعم  ُضْوَع  برعلا : ةغل  يفو 
ُمُّرََصتو امھُؤاقتلاو  لیللاو  راھنلا  رورم  وھ  امِنإ  رھدلا  َنأ  هانعمو   ، رھدلا وھ  ُضْوَع 

. هنم ًاضَوع  نوكي  رخآ  ءزج  هفلخ  هنم  ءزج  ىَضم  امَّلكو   ، امھئازَجأ  

ضوعلا وأ  اب  ضوعلا   ” بئاصملاب مھئازع  يف  نولوقي  ماشلا  لھأ  ةیماع  يفو 
.“ ةمالسلاب

 ” و ضوع ” دج  عجار ”   ،” ضوع برعلا ”  ناسل  سورعلا 110،  جات  نع  مانصألا  ةلمكت  )
( انمجعم يف  ریعس ””

 

 

ُفْوَعلا
. منص

همسا ّریغ  يذلا  يلالھلا  مرصأ  نب  فوع  دبع  مھنمو  فوع “ دبع   ” برعلا تمس  دقو 
دبع هللا“.  ” ىلإ ّملسو  هیلع  ّىلص هللا 

! كفوَع َمَِعن  هسرُع : ةحیبص  لجرلل  برعلا  لوقت   ، ناسنإلا رَكذ   ، فْوَعلا ديرد : نبا  لاق 
: دَشْنُيو  ، يضْرُت يتلا  ةءابلا  بیصي  َنأ  هل  اعد  اذإ  كلذو 

 ، ِفْوَّنلاك ٍنَھ  ُتاذ  ٌةيِراج 
 

 

ِفْوَِحب  هُرتَْست  ٍَملَْملُم 
 

يفْوَع اھیف  ُمیَِشأ  ينَتَْیل  اي 
 

 

  

. يركذ اھیف  ُِجلوُّأ  َيأ 

. ًاَفْوَع لجرلا  يمُسو   ، دسألا برعلا : ةغل  يف  فوعلاو    

،” فوع دابع ”  نب  بحاصلل  ةغللا  يف  طیحملا  برعلا  ناسل   ، رخازلا بابعلا  )  
جات نع  مانصألا  ةلمكت  ديرد 1/59،  نبا  قاقتشالا  فوعلا ” طیحملا ”  سوماقلا 

يھانملا ص 378) مجعم  سورعلا  110، 
 

 



نوَع  

، نارھزو  ، دماغ رايد  يف  ًارشتنم  ناك  نوَعلاب “  ” فلحلاو  ، نمیلا يف  ناك  منص  مسا 
. ریسعو

ةیلھاجلا لوقك   ، منصلا اذھب  مسقلا  نم  نوَعلاب “  ” لوقلا رسف  نم  ءاھقفلا  نمو    
.( ىَّزُعلاو تاللاب  : ) ىلوألا

ءامسألا وھو   . نوَع يل  وھف   ، هب ثغتسا  نم  هقاقتشا  مسا  نوَعو : ديرد : نبا  لاق     
. اذھ انموي  ىتح  ةعئاشلا 

ن ــ م عر  ــ ف مھ  ــ نم  ، انما ــ يأ ي  ــ ف بر  ــ علا لئا  ــ بق ن  ــ م نو :“ ــ ع لآ  د  ــ بع ”  
فـي ةنكا  ـ سلا تابیھ  ـ للا قر  فـ مھ  ـ نمو  ، قارعلا بـ ـق  يرز مـن  ي  ــ تاوعلا
نم ةشمارھلا “  ” شومرھ ـو   بلا مـن  عر  فـ مھ  ـ نمو قارعلا  بـ ةرا  ـ عجلا

. قارعلاب ةدھاشملا 

ديز 181، وبأ  ركب  خیشلل  ظافلألا  يف  دئاوف  هعمو  ةیظفللا  يھانملا  مجعم  عجار  )  
برعلا 5/20) لئابق  مجعم  نوع “ طیحملا ”  سوماقلا  ةرھمجلا 3/144، 

 

 

ریع

لئاو نب  ةلبج  نب  ركب  وھو   ،“ ركب لوسرلا بـ” هامس  يذلا  ورمع “ دبَع  ناك لـ” منص 
. يبلكلا تاللا  ديز  نب  ةرذع  نب  فوع  نب  ركب  نب  فوع  نب  رماع  نب  ركب  نب  سیق  نب 

لوسرلا ءيجمب  ترشب  يتلا  فتاوھلا  ریطاسأب  طبترا  يتلا  مانصألا  نم  ریعو    
: لاق  ، همظعن انكو   ، ریع هل : لاقي  منص  انل  ناك  ةلبج : نب  ورمع  دبع  لاق   ، دمحم

ةصقلا ركذف   ، ًادمحم نوفرعت  ةلبج  نب  ركب  اي  لوقي : ًاتوص  تعمسف   ، هدنع انربعف  
. همالسإ ةصق  اھیفو 

. ِكلَملاو ّدیسلا  رْیَعلاو    

“( دتو ریع  برعلا ”  ناسل  ةباحصلا 1/168،  زییمت  يف  ةباصإلا  )  

 



نیغلا فرح 
 

بَغْبَغلا

ب ــ صنُي ر  ــ جح و  ــ ه ل : ــ يق ة،  ــ يلھاجلا ي  ــ ف ه  ــ يلع ح  ــ بذُي نا  ــ ك من  ــ ص
انا ـ كو دو  ـ سألا ـر  جحلا ـن  كر لبقت  ـ سم فا  ــ نمل نا  ــ ك  ، من ــ صلا يد  ــ ي ني  ــ ب
ٍَحبْذَم ُّلك  لیقو :  . ةلمھملاب بعبعلا  هـو   ـة : غللا ـل  هأ مـن  مو  قـ لا  ـ قو  ، ني ـ نثا

. فئاطلاب ُتاللا  هیف  ناك  يذلا  عضوملا  لیقو :  . ٌبَغْبَغ ىًنمب 

ِبَغْبَغلاف ىًنِم  ىِلإ  تاِصقارلاو  رعاشلا : لاق    

 ” برعلا ناسل  سورعلا 110،  جات  نع  مانصألا ” ةلمكت   ،” بغلا طیحملا ”  سوماقلا  )
. بعبعلا ) رظناو   ،” ببغ

 

 

دغ    

ةيرمد تـ ةھ  ـ لإ و”غـد “ ًادیع .“ سـ ًا  ـ ظح  ” ـم سالا ي  ــ نعي  ، دو ــ مث ةھ  ــ لآ ن  ــ م
فـي ةفيد “ غـ  ” ـم لعلا ـم  سا فـي  اھد  ـ جنو  . نیيوف ـ صلا ىد  لـ ـة  فورعم ـي  هو

. ندنارب لو   ـ قي ـا  مك ـة،  يدومثلا ـة  غللا

دومث 117)    خيرات  )
 

ُّيِرَغلا    

يذلا ُبُصُّنلا  وھ  وأ   ، ُكسنلا هیلع  َُحبْذُي  ناك  لیقو :  ، ٌبُصُن وأ  ٍمَدب  ىلُطي  َناك  ٌمَنَص 
: ّطلل ِحاَّمِرِ بلعث  دشَنأ   . كُسُّنلا نم  َيِّمُد 

هَسْأَر ْتَدَسَْجأ  ٍّيِرَغك 
 

 

ماحو  ٍسايِر  َنیب   ، ٌعُرُف
 

 

. ءاسنلا نود  لاجرلل  اھنبل  نوكیف  ِّيِرَغلا  دنع  اھُفونُأ  ُّقَشُت  لوحفلا  ُسايِّرلاو  لاق :

. هرھظ ىمَح  يذلا  يماحلا  ّيرغلا : لیق    



“( سير  ” ،“ ارغ برعلا ”  ناسل  )  
 

 

ةبعكلا الازغ 

ركذي امك  شيرق  يف  عیفر  نأش  امھل  ناكو   ، مالسإلا لبق  برعلا  دنع  نيدوبعم  اناك 
. رابخألا لھأ 

: هخيرات يف  ریثألا  نباو  يربطلا  لوقي   ، ةبعكلا يلازغ  لوح  رودت  يتلا  ریطاسألا  يفو 
لسرأف  ، نمیلا نم  رماع  نب  ورمع  دالوأ  ّقرفت  دعب   ، ةماھتب تماقأ  دق  ةعازخ  تناك 

ن ــ ءال م ــ جإ ى  ــ لع ة  ــ عازخ تعمتجا  ــ ، ف مھا ــ نفأ فا  ــ عرلا مھر  ــ ى ج ــ لع ه  ــ للا
ـا ملف  ، اولتتقا ـة فـ ثراح ـة بـن  عیبر ور بـن  ـ مع ـة  عازخ سي  ـ ئرو  ، مھ ـ نم ـي  قب

دوسألا رجحلاو  ةبعكلا  يلازغب  جرخ  ةميزھلاب  يمھرجلا  ثرا  ـ حلا رما بـن  ـّس عـ حأ
    : لوقي وھو  ةبوتلا  سمتلي 

كدابع ًامھرج  نإ  ّمھ  ال 
 

 

كدالت  مھو  فرط  سانلا 
 

كدالب ترمع  ًاميدق  مھب 
 

 

  

نم يقب  نمب  جرخو  اھمطو   ، مزمز رئبب  ةبعكلا  يلازغ  نفدف   ، هتبوت لبقت  ملف      
. نیعمجأ مھب  بھذف  لیس  مھءاجف   ، ةنیھج ضرأ  ىلإ  مھرج 

أدب مزمز  رفحب  بلطملا  دبع  ىلإ  ىحوأ هللا  نأ  دعب  هنأ  هخيرات : يف  ریثك  نبا  ركذيو    
نیلازغ دجو   ، امھدنع رحنت  شيرق  تناك  نيذللا  ةلئانو  فاسإ  نینثولا  نیب  رفحلاب 
ةیعلق فایسأو   ، ةكم نم  تجرخُأ  نیح  ركُذ  ام  يف  امھتنفد  مھرج  تناك  بھذ  نم 

، بھذ نم  حئافص  نیلازغلا  بابلا  يف  برضو  ةبعكلل  ًاباب  فایسألا  لعجف  عاردأو 
. ةبعكلل هتیلح  بھذ  لوأ  ناكف  

بھل وبأ  هقرس  فیك  هقّمنم “  ” يف بیبح  نبا  حرشي  ةبعكلا  لازغ  ثيدح  يفو    
نب سیق  دبع  نب  سیقم  تیب  ناك      : لوقي  ، ًارمخ هنمثب  هتعامجو  وھ  ىرتشاو 

، نوبرشيو هدنع  نوقفني  شيرق  بابشل  ًافلأم  مھس  نب  دعس  نب  يدع  نب  سیق 
ال اولاق  ؟  ةقفن مكدنع  امأ  مكليو    : بھل وبأ  لاقف   ، مھبارش دفن  دقو  بھل  وبأ  مھنم 
مھو اوقلطناف  اوماقف   ، يبأ  لازغ  وھ  امنإف  ةبعكلا ! لازغب  مكیلعف  لاق : هللاو !



سیلو ةبعكلا  ىلإ  اوھتنا  ىتح  رطمو   ةملظ  تاذ  ةدراب  ةلیل  مھتباصأ  دقو  نوباھي 
ىتح امھيرھظ  ىلع  رماع  نب  ثراحلا  بھل  وبأو  حفاسم  وبأ  لمحف   ، دحأ اھلوح 
وبأ لاقف   ، هب اولبقأ  مث  بھل  وبأ   هلوانتف   ، عقوف لازغلا  برضف   ، ةبعكلا ىلع  هایقلأ 
قنعلا ذخأف  هعبر ،  يلو  بلطملا ) دبع  يبأ ( لازغ  لازغلا  نأ  متملع  دق  بھل :

، مھبرقي ملف  قلطناو   ، ةمثعو ءامسأ   امھ  نیتنیقل  نیطرقلا  عفدو  نینرقلاو  سأرلاو 
لازغلا بلط  يف  شيرق  تّدج  مث   . حطبألاب تناك  رمخ  لك  اورتشاف  موقلا  بھذو 

دبع لوسرلا  دج  ميدنو  شيرق  دیس   ناعدج  نب  هللا  دبع  ًامالك  هیف  مھدشأ  ناكو 

ّميأ هللا الاقف .. : بلاط  وبأو  ریبزلا  بضغ  لازغلا  ةقرس  تراثأو   ،
13

بلطملا 
ًاباش ناكو  بلطملا  دبع  نب   سابعلا  فشكي  نأ  دعبو   ! هدي نعطقنل  هانفقث  نئل 
لفون نب  ةمرخمو  ناعدج  نباو  ریبزلاو  وھ  ودغیف  بلاط  ابأ  ربخي  لازغلا  ءافتخا  رس 
لفون الو  سمش  دبع  نكت  ملو    ، لوألا فلحلا  فالحأ  مھعمو  دليوخ  نب  ماوعلاو 
لازغ نأ  نوملعت  مھس !  ينب  اي  اولاقو : مھس  ينب  ىلإ   ... فلحلا كلذ  يف  اولخد 
اوما ــ قف ه ! ــ شتفن انعم  اولخداف   ، هتیب يف  مھو  سیقم  ءامدن  هقرس  مكبر 

ـو هو لازغ  ــ لا ة  ــ ثج اود  ــ جوو  ، ًابئا ــ غ ًا  ــ سیقم اود  ــ جو او  ــ لخد ا  ــ ملف مھ  ــ عم
ـر مأ مـن  نا  كـ ـا  مب مو  ـ قلا نا  ـ تنیقلا تربخأ  فـ ـه،  يف نو  ـ كي يذ  ـ لا هد  ـ مغ

. نیطروتملاب ّلحي  باقعلا  أد   ـ بو لازغ  ـ لا

نبا ةياھنلاو  ةيادبلا  ص 200،  ریثألا  نبال  خيراتلا  يف  لماكلا  يربطلا 305،  خيرات  )   
يدوعسملل 2/278)     بھذلا  جورم  بیبح ص 54،  نبال  قمنملا  ریثك 289- 316، 

 

 

نرضغ     تذ  / نرضغ

صوصن يف  اھركذ  درو  يتلا  ةھلآلا  نم   ، نارضغ تاذ  وأ  نرضغ  تاذو  نرضغ 
يتلا ءامسألا  نم  نارْضَغو  ٌرْیَضُغ  ناكو   . سمشلا نع  ةيانك  نرضغو   ، دنسملا

. برعلا اھب   تّمست 

برعلا لوقت   ، ءاملا ةبْذَعلا  ةبیطلا  ضرألا  يھف  ریخلاو  بصخلا  ىلع  ّلدت  ةملك  رضغو 
رضَخأ ٌفَزَخ   ُراَضَغلا  اھنمو   . بصخو ةمعنو  ریخ  يف  شیعيو  كرابُم  يأ  روضغم : لجر 

. نیَعلا يَقي  ناسنِإلا  ىلع  قَّلَعُي 

،” رضغ برعلا ”  ناسل  مالسإلا 6/333، 2/300،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
”( ةراضغلا طیحملا ”  سوماقلا 

 

 

بَالَغ



14
. لامجلا ةعئار  ةأرما  ةئیھ  ىلع  منص 

مانصألا اھب  تقطن  يتلا  فتاوھلا  ركذ  اھیف  درو  يتلا  ریطاسألا  نم  بالَغ  ةروطسأو 
ةياھن يف  يريونلا  اھدروي  ّملسو  هیلع  هللا  ّىلص  دمحم  لوسرلا  ءيجمب  رشبت 

    : لاق هنأ  عیفن  نب  كلام  نع  يوُر    : برألا

هتذ ــ خأف ه،  ــ ب تر  ــ فظ ى  ــ تح ه،  ــ تبلطو ة  ــ بیَجن تبكر  ــ ف ي،  ــ ل ري  ــ عب َّد  ــ ن
، ِحب ـ صأ تد  ــ ك ى  ــ تح ة  ــ لیل تير  ــ سأف ي،  ــ لھأ ى  ــ لإ ًا  ــ عجار تأ  ــ فكناو
املف  ، لمر بیثك  ىرذ  يف  تعجضأو  ـا،   مھُتلَقعو ـل  مجلاو ـة  بیجنلا تخنأ  فـ
دوعلا كَربَم  نع  تصحف  ول   ، كلام اي   ، كلام اي  : ” لوقي ًافتاھ  تعمس  نَسولا  ينلحك 
منص اذإو   ، ترفتحاو  ، هكَرْبَم نع  ریعبلا  ترثأو  ترثف   لاق :  ،“ كلانھ ام  كَّرَسل   ، كِرابلا

اھتحسمو اھتجرختساف   ، ةآرملاك ةولجم   ، سرولاك ءارفص  ةافص  نم   ، ةأرما ةروصب 
تمق مث   ، اھل ًادجاس  تررخ  نأ  تكلامت  امف    ، ةمئاق توتساف   ، اھتبصنو يبوثب 
ةبیجنلا ىلع  اھتلمح  مث   ، بَالَغ اھتیمسو   ، همدب اھتششرو  اھل  ریعبلا  ترحنف 
اھودبعیل مھل  اھبصن  ينولأسو   ، اھیلع يموق   نم  ریثك  يندسحف   ، يلھأ اھب  تیتأو 

تناكو  ، ةریتع موي  لك  يسفن  اھل  تلعجو   ، اھتدابعب تدرفناف   ، مھیلع تیبأف   ، يعم
تھركو  ، هرتعأ ام  يل  سیلو  ًاموي  تحبصأو    ، اھرخآ ىلع  تیتأف  نأضلا  نم  ةلث  يل 

اي ِلام  اي  : ” لوقي  ، اھفوج نم  فتاھ  اذإف   ، كلذ اھیلإ  توكشف  اھتیتأف   ، يرذنب فالخإلا 
غلاولا  ، مَحسألا  بلكلا  ذخف   ، مقرألا ّيوط  ىلإ   رس   ، لاملا ىلع  َسأت  ال   ، ِلام

. مََعن هب  ْدِص  مث   ، مدلا يف 

ـب لك اذإ  فـ ـم،  قرألا ّيو  طـ ى  ــ لإ يرو  ــ ف ن  ــ م تجر  ــ خف كلا : ــ م لا  ــ    ق
 - ًاي ـ شحو ًارو  ثـ ـي  نعي ـب -  هرَق ـى  لع ـب  ثو قـد  ـر،  ظنملا لئا  هـ مح  ـ سأ
، هتبیھتف لاق :  ، همد يف  غلي  لعجو  ـه،   نطب ـر  قب ـه، ثـم  يلإ ـر  ظنأ ـا  نأو هعر  ـ صف
، ًالبح هقنع  يف  تددشف   ، ّيلإ تفتلي  مل   ، هتریقع ىلع  لبقم  وھو  هیلع  تمدقأ  مث 

هتررجو اھتخنأف   ، بھرقلا ىلإ  اھتدقو    ، اھترثأف يتلحار  تیتأف   ، ينعبتف هتبذج  مث 
. اھیلع هتلمحو 

ـة، يبظ ـت لـي  نعف ذو بـي  ـ لي ب  ــ لكلاو ي،  ــ حلا ى  ــ لإ ًاد  ــ صاق اھتد  ــ م ق ــ   ث
ثـم هلا  ـ سرإ فـي  تّددر  ـ تف  ، سر ـ ملا ينبذا  ـ جيو ـب  ثي ـب  لكلا ـل  عجف
يف اھلسرأف  اھايإ  هتبذجف  هتیتأف  اھ   ـ فطتخا ـى  تح مھ  ـ سلاك ّر  ـ مف  ، هتل ـ سرأ
محل ُتعزوو   ، بَالَغل ةیبظلا  ترتعف  يلھأ  تیتأو   ، رورسلا ينزفتساف   ، يدي

الو  ، روث هلطام  الو   ، رامح هتفي   ملف   ، دیصلا هب  تكراب  مث   ، ةلیل ریخب  ُِّتبو   ، بھرقلا
، هماركإ يف  تغلابو   ، هب يرورس  فعاضتف   ، يبظ هزجعأ  الو   ، لعو هنم  مصتعا 

ةماعنب ترصبف   ، هب دیصأ  موي   تاذل  ينإف  ءاش هللا،  ام  كلذب  ثبلف   ، ًاماَحُس هتیمسو 
، اھیلع هتلسرأف   ، ينم ةبيرق  يھو   ،( ةماعنلا هب  ضیبت  عضوم   ) اھیحدُأ ىلع 

تضقنا  ، اھیلع بثي  بلكلا   داك  املف   ، داوج سرف  ىلع  اھتعبتاو   ، همامأ تلفجأف 



ءاجف سرفلا  تكسمأو   ، بَّذَك امف  هب  تحصف  يوحن  ًاعجار  ّركف  وجلا  نم  باقع  هیلع 
: تلاقو  ، ةرخص ىلع  يمامأ   باقعلا  تلزنو   ، اھمئاوق نیب  لخد  ىتح  ماَحُس 
جنت ملساف   ، مالسإلا رھظو   ، مانصألا تكلھ  تلاق :  ، كیبل بلكلا : لاق   ، ماَحُس
ناكو  ، هرأ ملف  ًاماحس  ترصبتو    ، باقعلا تراط  مث   . ماقم رادب  تسلف  الإو   ، مالسب

. هب يدھع  رخآ 

ىربكلا ناویحلا  ةایح   ،، اھیلي امو  يريونلل 18/97  بدألا  نونف  يف  برألا  ةياھن  )  
، عیفن نب  كلام  نع   ، رشبلا ریخب  رشبلا  باتك  يف  تدرو  ةبيرغ  اھنإ  لاقو  يریمدلل 

”( محسألا عجار   ”
 

 

ّمُغ    

ينعيو  ، نوعلا اھیف  هنم  بلطي  ةیعدأ  ةثالث  يف  صوصنلا  هركذت   ، يدومث يرمق  هلإ 
. لالھلل ةبسنلاب  بجتحم “  ” مسالا

نم ةلیل  رخآ  ءاَّمَغ : ٌةلیلو   . َرُي ملف  هریغو  ُمیَغلا  هَرتَس  ًاّمَغ : سانلا  ىلع  لالِھلا  َّمُغو 
: لاق  ، رھشلا

، اھُلالِھ ٌسِماط  ىَّمُغ  ُةلیل ُ
 

 

اھُلاغيإ  ٌةَرْكُمو  اھُتلَغَْوأ 
 

، ةيؤر ریغ  ىلع  ةلیللا  هذھ  يف  بجتحملا  رمقلل  نوموصي  مالسإلا  لبق  برعلا  ناكو 
نكل مالسإلا  يف  كلذ  رمتساو   . ةَّیِّمُغلل وأ   ، حتفلاب مضلاب   . ىَّمُغلل انْمُص  نولوقيو :
َّمُغ نإف  هتيؤرل  اورطفاو  هتيؤرل  اوموص  لاق :  . لالھلا ةيؤرب  مھبلاط  دمحم  لوسرلا   

. ةدعلا اولمَكأف  مكیلع 

“( ممغ برعلا ”  ناسل  دومث 135،  خيرات  )  
 

 

دمغ

ةیبرعلا يف  دمغلا  ينعيو   ، نيءاعد يف  نوعلا  نويدومثلا  هیلإ  بلط   ، يدومث هلإ 
. هلحارم لوأ  يف  ًايرمق  ًارھظم  هلإلا  اذھ  ربتعي  نأ  نكميو   ،“ فیسلا تیب  ”

دومث 135)     خيرات  )



 

 

مْنَغ    

. منص مسا 

ن ــ م ًا  ــ بر نا  ــ ك م  ــ نغ نأ  رھ  ــ ظي ل  ــ يفن ن  ــ ب ر  ــ مع ه  ــ لاق رع  ــ ش ن  ــ مو
فـي ـه  لأت قـد  نا  ـ كو ـل   يفن بـن  ور  ـ مع بـن  ـد  يز لو  ـ قي  ، بر ـ علا با  ــ برأ

(: لوسرلا ثعبم  لبق    ) مانصألا ـا مـن   هریغ ةدا  ـ بعو اھ  ـ تدابع كر  ـ تو ـة  يلھاجلا

ًاعیمج ّىزُعلاو  تاللا  ُتلزع 
 

 

روبصلا  دلجلا  لعفي  كلذك 
 

اھیتنبا الو  نيدأ  ّىزع  الف 
 

 

روزأ  ورمع  ينب  يمنص  الو 
 

انل ًابر  ناكو  نيدأ  ًامْنَغ  الو 
 

 

ریسي  يملح  ذإ  رھدلا  يف 
 

نم وھو   ، نابیش نب  لھذ  نب  منغ  دبع  مھنمو  منغ “ دبع  بـ” برعلا  تّمست  دقو 
. اھتیمست لوسرلا  ّمرح  يتلا  ءامسألا 

مھرثَكأ نأل   ، نمیلا لَھأ  مھب  دارأ  لیق : ؛  مَنَغلا لَھأ  يف  ُةنِیكَّسلا  ثيدحلا : يفو    
. لبإ باحَصأ  مھَنأل  ةعیبَرو  رضُم  فالخب  منغ  لَھأ 

باسنأ ةرھمج  نادلبلا 5/5،  مجعمو   ، يبلكلا نبا  مانصألا  م،  ن  غ  سورعلا  جات  )  
يھانملا ص 378)     مجعم  برعلا 321، 

 

 

توغ

، ءاتلاب سیلو  ءاطلاب   ، ةيوفصلاو ةینایحللا  ملعلا  ءامسأ  يف  دريو   ، دومث ةھلآ  نم 



مسا نم  يھلإلا  مسالا  اذھ  أرقُي  نأ  ندنارب : حرتقاو  ليإ .“ طوغ  : ” ًاھلإ نلعي  ثیح 
.“ طغي ” 

“. طوغ و” توغ “ و”  ،“ طغي و” تغ “  ” انيدلف  ، هنم ةدع  جذامن  ةيدومثلا  ةغللا  مدقتو    
ثیح دحاو  ءاعد  يفو   ،“ لد طوغ  و” توغ “ نب   ” ةدع ملع  ءامسأ  يف  هدجن  امك 

. لجرل ملع  مساب  عوبتم  طوغ “  ” مسا  

دومث 135)    خيرات  )  



ءافلا فرح 
 

رخف

“. روسن و” ترثأ “ و” مكوح “ و” مع “  ” ةھلآلا عم  همسا  ركذ   ، نابتق بعش  ةھلآ  نم 
لأ  ” نیتملك نم  يأ  ليإ “  ” هلإلا مساب  ًاقحلم  مھصوصن  يف  هلإلا  اذھ  مسا  رھظيو 

. مھدنع ةھلآلا  توعن  نم  ًاتعن  تناك  امبرو   ،“ رخف  

رخبن : ” بكرملا ملعلا  مسا  اھنمو   ، ةيروشألا يف  ورخب “  ” لثم يھ   ، ةیبرعلا رخف “ و”
.“ ولب

مالسإلا 308-6/299)    لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
 

صّارَف   

. ءارلا ديدشتو  ءافلا  حتفب  توقاي  هطبضو  ةریشعلا  دعس  دالب  يف  ناك  منص 

. داضلاب  ، ضاَّرَف منصلا  اذھ  مسا  برألا  ةياھن  يف  يريونلا  ركذو 

ضاَّرَف عجار  بدألا 18/99،  نونف  يف  برألا  ةياھن  توقایل 4/243،  نادلبلا  مجعم  )   
( انمجعم يف 

 

ضاَّرَف

نم رھظيو   ، ةحیبذلا مدب  منصلا  نوخطليو  هل  نورتعي  اوناك   ، ةریشعلا دعسل  منص 
همسا ٌبلك  ضّارَفل  ناك  هنأ  اھنم  مھفن  برألا  ةياھن  يف  يريونلا  اھدرس  ةروطسأ 

رتعُي ناكو   ، دیصلا يف  ةریشعلا  دعس  لھأ  دعاسي  منصلا  فاقوأ  نم  ناك  ضّایح 
. اھدیص يف  ضّایح  كراشي  ناك  يتلا  دئارطلا  نم  منصلا  اذھ  مامأ 

لوسرلا مودقب  ترشب  يتلا  فتاوھلا  ریطاسأب  منصلا  اذھ  ةروطسأ  تطبتراو    
. ّملسو هیلع  ّىلص هللا  دمحم 

تنك لاق : هنأ   ، هیبأ نع  بابذ  يبأ  نب  هللا  دبع  نع  ةداتق  نع  يوُر  يريونلا : لاق    
ذختأ نكأ  ملو   ، هل حبذأ  ام  ًاریثك  تنك   ، ضاَّرَف همسا  منص  انل  ناكو   ، دیصلاب ًاعلوم 
دقو الإ  هكردأ  تنك ال  ينأل   ، ًاَّیح ًادیص  يحلا  لِّخدُأ  املق   ، ةفآب ىمُر  الإ  دیصلل  ًاحراج   
نم هتخَّطلو    ، ةریتع هل  ترتعف   ، ًاضاَّرَف تیتأ  كلذ  يب  لاط  املف   ، كالھلا ىلع  ىفشأ 

    : تلقو  ، اھمد

 



حراوجلا دكن  وكشأ  ضاَّرَف 
 
حبانو  بلخم  يذ  رئاط  نم 

 

حدافلا ديدشلا  رمألل  تنأو 
 

 

حتافملا  تلھسأ  دقف  حتفاف 
 

: لاقف ؛  منصلا نم  بیجم  ينباجأف 

اكرابم ًاحراج  ًابلك   كنود 

اكباش  ًاحالس  شوحولل  َّدعأ 
 

اَكِداكَّدلاو ضرألا  نوُزُح  رفي 
 

 

  

، نیقدشلا َتَرھأ  ؛  ًامیظع ًامیھب  ًایسالخ  ًابلك  هب  تدجوف   ، يئابخ ىلإ  تبلقناف  لاق :
يب ذالف   ، يناتأف هب  ترفصف   ، رظنملا لوھم   ، رعشأ  ، نثاربلا نئش   ، باینألا كباش 
هب تجرخ  مث   ، هتمركأو يشارف  ءازإب  ًاطبرم  هل  تذختاف   ، ًاضایح هتیّمسف   ، صبصبو  
تلقف   ، شحولا نم  ءيش  هل  تبثي  ناكو ال   ، ينم دیصلاب  رصبأ  وھ  اذإف   ، دیصلا ىلإ 

   : هیف

عفانم لومأم  كنإ  ضایح 
 

 

ضاَّرَِفل  ًافوقوم  كتلعج  دقو 
 

 

برعلا عسوأ  نم  هب  لزأ  ملف   ، فیضلا يرقأو   ، هدیص  نم  ضاَّرَفل  رتعأ  تنكو 
فیض يب  لزنف   ، ّملسو هیلع  ّىلص هللا  لوسر هللا  رھظ  نأ  ىلإ   ، ًافیض اھرثكأو   ، ًالحَر
تيأرو  ، هنع ينثدحف   ، نآرقلا هنم  عمسو   ، ّملسو هیلع  ّىلص هللا  لوسر هللا  راز  ناك 
ىبأيو   ، ينبذاجي لعجف   ، ضایحب صنتقأ  تودغ  ينإ  مث   ، هثيدحل تصني  هنأك  ًاَضایح 
ریمح نم  ًاشحج  ينعي  َبلَْوت -  يل  ّنع  نأ  ىلإ   ، هحسمأو هبذجأف  ينعبتي  نأ 

ينءاسف  ، هنع داَح  هذخأ  دق  تلق  اذإ  ىتح   ، هدصقف هیلع  هتلسرأف  لاق :  ، شحولا
ىلع هتلسرأ  مث   ، كلذ لثم  عنصف  ةماعن -  خرف  ينعي  ٍلأَر -  ىلع  هتلسرأ  مث   ، كلذ  



: تلقف  ، ریخب يتأي  كلذ ال  لك   ، فشِخ ىلع  مث   ، ةرقب

امنأك ُدیحي  ٍضایحب  ام  الأ 
 

 

ِمِذاَھَّللا  قرزب  ًاعونمم  َدیصلا  ىأر 
 

  

    : هارأ فتاھ ال  ينباجأف  لاق :

هنیع كل  ادب  ول  رمأل  ُدیَحي 
 

 

مئال  ریغ  ًالذاع  ًاحوفص  َتنكل 
 

   

مي ــ ظع نا  ــ سنإ صخ  ــ ش اذإ  ــ ف ًا،  ــ عجار تأ  ــ فكناو ب  ــ لكلا تذ  ــ خأف لا : ــ ق
ًاصخ ريا شـ ـ سي ـو  هو  ، هرھ ـى ظـ لع عبر  ـ تف  ، ًاي ـ شحو ًارا  ـ مح ـب  كر ـق، قـد  لخلا

، روجاسب ًامیظع  ًابلك  دوقي  دوسأ  دبع  امھفلخو    ، بھر قـ ـى  لع ًا  ـ بكار ـه  لثم
   : دشنأو ضایح  ىلإ  نیبكارلا  دحأ  راشأف 

دیصت َمل  ضایح  اي  كليو 
 

 

ُدِیبلا  هتوَح  امع  دِحو  ِسنخا 
 

دیحوتلا هلو  ىلعأ  هللا 
 

 

ديدَّسلا  ٌدَّمحُم  هدبعو 
 

دیكي امو  ضاَّرَفل  ًاقحس 
 

 

دیعي  الو  يدبي  ّلظ ال  دق 
 

   

، لابلا فساك  ًامومغم  يلھأ  تیتأو   ، ًاسأر عفري  امف  بلكلا  ّلذو   ، ًابعر تئلُمف  لاق :



ينیع تحتفف   ، ةمغن اذإف  لیللا  رخآ  نم  تفخ  مث   ، يشارف ىلع  لملمتأ  ُّتبف 
يبحاص بسحأ  هل : لوقي  ضایح  اذإو   ، هدوقي دوسألا  ناك  يذلا  بلكلا  تيأرف   

الو نیع  الف   ، مان دق  لاقف :  ، هیلإ عجرو  ينلمأتف  يندصق  مث   ، تموانتف لاق :  ، ناظقي
دق امھنإ  لاق :  ، معن ضایح : لاق   ، الاق ام  ُتعمسو  ؟  نیتيرفعلا تيأرأ  لاق :  ، عمس  
ٍنثول ناكرتي  امف   ، ناثوألا نیطایش  ىلع  اِطّلُس  دقو   ، ًادمحم اعبتاو  املسأ 
جراخ انأو   ، ينثو برقأ  الأ  ًاقثوم  ّيلع  اذخأو   ، ًاديدش ًاباذع  ينابذع  دقو  ًاناطیش  .  
تمقف  . ابھذو  ، دحاو الإ  انرمأ  ام  ضایح : لاق  ؟  كسفنل كيأر  امف   ، دنھلا رئازج  ىلإ 

: مھل تلقو   ، تعمسو تيأر  امب  يموق  تربخأ  تحبصأ  املف   ، رثأ الو  نیع  الف  رظنأ   
: يل اولاقف  ؛  مكئابطخو مكئاملح  نم  يبنلا  اذھ  ىلإ  يعم  قلطني  نم  اوّریخت 
دحاو الإ  انأ  امف   ، هتھرك ًائیش  متھرك  اذإ  مھل : تلقف  كئابآ ؟  نيد  نع  بغرتأ  
لوسرو اھتیتأف   ، ةنيدملا تدصق  مث   ، منصلا  ترسكف  مھنم  تللسنا  مث   ، مكنم

: لاق نأب  هتبطخ  بقعف  هربنم  ءازإب  تسلجف   ، بطخي ّملسو  هیلع  هللا   ّىلص  هللا 
ملو ينري  مل   ، مالسإلا يف  ًابغار  انیلع  مدق   ، ةریشعلا دعس  نم  لجر  يربنم  ءازإب  ”
لزنو  ،“ ًابیجع ًاربخ  مكربخیسو   ، طق ينّملكي  ملو  هّملكأ  ملو   ، هذھ يتعاس   الإ  هرأ 
ضاَّرَفو ضایح  نع  انربخأ  لاقف : توندف   ، ةریشعلا دعس  اخأ  اي  ندأ  لاق : مث   ، ّىلصف

نوملسملاو  ، ةصقلا تصصقو  يمدق  ىلع  تمقف  لاق :  ، تعمس امو  تيأر   امو 
ّيلع التو   ، مالسإلا ىلإ  يناعدو   ، ّملسو هیلع  هللا  ّىلص  يبنلا  ّرسف   ، نوعمسي

كلذ :    يف  تلقو    ، تملسأف نآرقلا 

ىدھلاب ءاج  ذإ  لوسر هللا  تعبت 
 

 

ناوھ  رادب  ًاضاَّرَف  تفلخو 
 

هتكرتف  ةدش  هیلع  تددش 
 

 

ناثَدَح  وذ  رھدلاو  نكي  مل  نأك 
 

هرمأب موقي  ًابلك  هل  تيأر 
 

 

نافجَّرلاو  لیكنَّتلاب  دَّدھف 
 

هنيد رھظأ  تيأر هللا  املو 
 

 

يناعد  نیح  لوسر هللا  تبجأ 



 

ًارصان تشع  ام  مالسإلل  تحبصأو 
 

 

ينارِجو  يلكلك  هیف  تیقلأو 
 

يننأ ةریشعلا  دعس  غلبُم  نمف 
 

 

يناف  وھ  امب  ىقبي  يذلا  تيرَش 
 

 

بابُذل اھنأو   ، تایبألا هذھ  ركذ  ةریشعلا  دعس  دفو  ربخ  يف  مدقت  يريونلا : لاق      
ضاَّرَف منصلا  رسك  يذلا  وھ  هنأو   ، ةریشعلا دعس  نب  هللا  سنأ  ينب  نم  لجر  وھو 
ىلاعت هللاو   ، بلكلا ركذ  هیف  يذلا  تیبلا  ركذي  مل  هنأ  الإ   ، ملسأف يبنلا  ىلإ  دفو  مث  

. ملعأ

، انمجعم يف  صارف ” عجار ”  يريونلل 14-18/99،  بدألا  نونف  يف  برألا  ةياھن  )  
منصلا )    مدخي  بلك  نع  اثّدحت  امھاملكف  محسألا ” ”، و ”  بالغ عجارو ” 

 

 

عرَفلا

: ّمضلاب هطبضف  سوماقلا  بحاص  امأ   ، ُعَرَفلا وھف   ، ءافلا حتفب  ناسللا  بحاص  هطبض 
. عُرفألا وھ  لاقو 

، كلذب نوُعََّربََتي  مھتِھلآل  هنوحبذي  ةیلھاجلا  لَھأ  ناكو   ، منغلاو لبِإلا  جاتن  ُلََوأ  وھو 
. نوملسملا هنع  َيِھُنف  مھمانصأل  هنورحنيو 

: بلعث دشَنأ  ؛  ٌعُرُف ِعَرَفلا  عمجو    

هسْأر ْتَدَسَْجأ  ّيِرَغَك 
 

 

ِماَحو  ٍسائر  َنَْیب  ٌعُرُف 
 

  

نالحف ماحو : سائر 



هُجتْنُت ٍدلو  َلََّوأ  اوحبذ  اِذإ  ُموقلا  َعَرَْفأ  برعلا : لوقت   . َةرِیتَع الو  َعَرَف  ال  ثيدحلا : يفو 
. مھتِھلآل ةقانلا 

. اوُِجتُن اوُعَرَْفأو :   

. ٌعاِرف امھعمجو   ، اھبحاص هانمتي  ام  لبِإلا  تلب  اِذإ  َُحبْذُي  ناك  حْبِذ  ُةعَرَفلاو : ُعَرفلاو    

لك ًاریعب  اھنم  رحن  ریعب  ةئام  ناسنِإلل  ناك  اِذإ  ةیلھاجلا  يف  حبذُي  ناك  ریعب  ُعَرَفلاو :   
مَّدق ةئام   هلِبإ  هل  تّمت  اِذإ  ناك  هِنإ  لیقو :  ، هُلَھأ الو  وھ  هُقوَُذي  الو  َسانلا  َمَعَْطأف   ، ماع

   : رعاشلا لاق  ؛  عَرَفلا وھو   ، همنصل هرحنف  ًاركب 

، اِنَتيار َتَْحت  ٌلِیتَق  ُلاَزي  ِْذإ ال 
 

 

ُعَرَفلا  ِكِسانلا  ُبْقَس  طَّحََشت  امك 
 

   

ِنإ اوُعِّرَف  ثيدحلا : هنمو  ؛  خسن مث  مالسِإلا  ردص  يف  هنولعفي  نوملسملا  ناك  دقو 
نم ةعْطِقلا  يھو   ، ةارَغلاك همحل  ًاریغص  َيأ  ََربَْكي  ىتح  ًةارَغ  هوَحبَْذت  نكلو ال   ، متئش

. ءارِغلا

نبا نوكي  ىتح  هكرتت  َنأو   ، ٌّقَح لاقف : ِعَرَفلا  نع  لئس  هَنأ  رخآلا : ثيدحلا  هنمو    
عنصُي ٌماعط  ُعَرَفلا  لیقو :  ، هَِربَِوب همحل  ُقَصَْلي  هََحبَْذت  َنأ  نم  ریخ  ٍنوَُبل  نبا  َوأ   ، ٍضاخم

. َةأرملا ِدالول  ِسْرُخلاك  لبِإلا  ِجاتَنل 
َلْبَق ًامد  َتأر  اِذإ  ْتَعَرَْفأو   ، اھامَْدأ ُضْیَحلا : اھَعَرْفأو   ، ْتَضاح َُةأرملا : ِتَعَرَفأو    
ادب ُمدلا : اھل  َعَرَْفأو   ، ًامد ّباودلا  َوأ  ءاسنلا  نم  ُضِخاملا  ىََرت  ام  ُّلَوأ  ُعارْفِإلاو :  ، ةدالولا
اذھو  ، اھِعامِج ُّلَوأ  هَنأل  ٌعاِرتْفا  هل  لیقو   ، اھمد ُةعْرُفلاو   ، اھَّضَتْقا َرْكِبلا : َعَرَتْفاو   . اھل

: لاق  ، ٌعَرَف ِدْیصلا  ُّلَوأ  مھلاثَمأ : نم  ةرم : نب  ديزي  لاق   . همد َقاَرأ  َيأ  هَعَرَف  ٍدْیَص  لَوأ 
. ِجاِتّنلا ِلََّوأب  هَّبَشُم  وھو 

. مھئاسن ةِدّیس  ُتجَّوزت  يأ   ، ٍنالف ينب  ُتْعَّرََفت  حاحصلا : يف  يرھزألا  لاق    

يف يرغلا ” عجار ”   ،” عرف ةغللا ”  يف  حاحصلا   ، طیحملا سوماقلا   ، برعلا ناسل  )  
. انمجعم )

 

 

ُسْلَفلا

. برعلا دنع  ةفورعملا  تادابعلا  نم  وھو   . دومث ةھلآ  عمجم  يف  منصلا  اذھ  مسا  درو 



. نالوب ونب  هتندس  ناكو   ، ءيط هدبعت   ، دیف نم  ًابيرق  دجنب  سلفلا  ناكو 

توقاي امأ   . ُسْلَفلا ماللا  نوكسو  ءافلا  حتفب  هطبض  ىلع  نیباّسنلا  تاقث  عمجأو 
يف يبلكلا  نبا  نع  ةرھمجلا  يف  ًاطوبضم  هاندجو  اذكھ   ، هلوأ مضب  سُلُفلا  لاقف :
طخب مانصألا  باتك  يف  هاندجوو  لاق :  ، توقاي نعو   . بیبح نبا  نع  يركسلا  هاور  ام 
حتفب سلَف   ، يبلكلا ىلإ  هدنسأو   ، تارفلا نبا  طخ  نم  هلقن  يذلا   ، يقیلاوجلا نبا 
يف امأ   ، رخازلا بابعلا  بحاص  هطبض  امك  سْلُفلا  وھو   ، ماللا نوكسو  ءافلا   

. سْلِفلا ءافلا : رسكب  بتكف  سوماقلا  يفو  ديرد  نبال  قاقتشالا 

يف رمحأ  ًافنأ  ناكو   . سْلَفلا هل  لاقُي  منص  يطل  ناك  مانصألا : بحاص  لاق     
هنودبعي اوناكو   . ناسنإ لاثمت  هنأك  دوسأ   ، أجأ هل  لاقُي  يذلا  مھلبج  طسو 

الو  ، هدنع نمأ  الإ  فئاخ  هیتأي  الو   ، مھرئاتع هدنع  نورتعيو  هیلإ   نودھيو 
ناكو  . هتيوح رفخُت  ملو  هل  تكرُت  الإ  هیلإ  اھب  أجلیف  ًةديرط  دحأ  درطي 

نا كـ ـي : بلكلا ـن  با لو  ـ قي ـه ،  تدابعب أد  ــ يذلا  ب وھ  نالوبو   . نالوب ونب  هتندس 
ـًة قان درطأ  فـ  . يفي صـ لـه : لا  ـ قُي نالو  بـ مـن  ـل  جر سْلَف  ـ لا ندَس  مـن  ـر  خآ

موثلك بـن   كلا  ـ مل ًةرا  جـ تنا  كـ ٍمي  ـ لع ـي  نب مـن  ٍب  ـ لك مـن  ٍةأر  ـ مال ًةَّي  ـ لخ
ٍكلام ةراج  تجرخو   . سْلَفلا ءانفب  اھفقو  ىتح  اھب  قلطناف   . ًافيرش ناكو   ، يجمشلا

. اھتقانب هباھذب  هتربخأف 

ةقانلاو سْلَفلا  دنع  وھو  هكردأف   . هرثأ يف  جرخو  هحمر  ذخأو   ، ًايرع ًاسرف  بكرف     
. سْلَفلا نع  ةفوقوم 

: لاق   ،  ! اھلیبس ِّلخ  لاق :  ، ّكبِرل !  اھنإ  لاقف :  ، يتراج !  ةقان  لیبس  ِّلخ  هل : لاقف     
؟ كھلإ ُرِفخُتأ 

رظنو  ، سْلَفلا ىلع  نداسلا  لبقأو   . كلام اھب  فرصناو  اھلاقع  ّلحف   ، حمرلا هل  ّأوبف      
: هیلإ هدیب  ریشي  وھو  لاقو   ، هدي عفرو  كلام  ىلإ 

موُكلُع ٍبانب  مویلا  كرفخأ  موثلك  نب  كلام  نإ  ّبر  اي      

! موشغَم ریغ  مویلا  لبق  تنكو      

نوثدحتي هعم  رفنو  وھ  سلجو  هدنع  رتَع  دق  ذئموي  متاح  نب  يدعو   . هیلع هضِّرحي 
. اذھ هموي  يف  هبیصي  ام  اورظنأ  لاقو :  ، متاح نب  يدع  كلذل  عزفو   . كلام عنص  امب 

لزي ملف   . ّرصنتو مانصألا  ةدابعو  هتدابع  يدع  ضفرف   . ءيش هبصي  مل  مايأ  هل  تضمف 
ملسأف . مالسإلاب  ءاج هللا  ىتح  ًاّرصنتم 

لاق هنم ،  تذخأ  ًةديرط  درطأ  اذإ  نداسلا  ناك  كلذ  دعبو   . هَرَفخأ نم  لوأ  كلام  ناكف    
رفخت ال  تناكو   ،“ سلِفلا رِفْخُم   ” ةعیبر نب  موثلك  نب  كلامل  لاقي  ناك  ديرد : نبا 

. كلام هرفخأف   ، هتمذ  



يلع هیلإ  ثعبف  مالسلا “ هیلع   “ يبنلا ةوعد  ترھظ  ىتح  دبعُي  سْلَفلا  لزي  ملو    
كلم يناسغلا  رمش  يبأ  نب  ثراحلا  ناك  نیفیس  ذخأو   ، همدھف بلاط  يبأ  نب 
امھركذ ناذللا  نافیسلا  امھو   ، بوُسَرو مَذخِم  امھل : لاقي   ، امھايإ هّدلق  ناسغ  

ّىلص هللا يبنلا   ىلع  بلاط  يبأ  نب  يلع  امھب  مدقف  هرعش     يف  ةدبع  نب  ةمقلع 
يذلا هفیس  وھف  بلاط  يبأ  نب  يلع  ىلإ  هعفد  مث   ، امھدحأ دلقتف   ، ّملسو هیلع 

نیفیسلا نأ  ةانم  منصلا  نع  هثيدح  دنع  ركذ   يبلكلا  نبا  ناكو  هدلقتي ،  ناك 
. ةانم همدھ  دعب  امھذخأ 

همدھیل هنع  يضر هللا  ًایلع  ّملسو  هیلع  ّىلص هللا  لوسر هللا  هیلإ  ثعب  توقاي : لاق    
ةثالثلا فویسلا  هیف  باصأو   ، همدھف  ، راصنألا نم  نوسمخو  ةئام  هعمو   ، عست ةنس 

. متاح تنب  ىبسو   ، ينامیلاو بوسرو  مذخم 

ربحملا 316، مالسإلا 6/334،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  مانصألا 15-59،  )  
 ” حرش طیحملا  سوماقلا   ، رخازلا بابعلا   ، برعلا ناسل  نادلبلا 4/273،  مجعم 

قاقتشالا 2/394)  ،” ةانم عجار ”    ،” سلف



فاقلا فرح 
 

ضبقلا     وذ  / ضباقلا

وذ  ، ضبق وذ   ، مضبق وذ   ” دنسملا صوصن  يف  همسا  درو   ، بونجلا برع  ةھلآ  نم 
.“ ضباقلا  ، ضبقلا

نم هریغو  قزرلا  ُكِسْمُي  يذلا  وھو   ، ىلاعت ّهللا  ءامسأ  نم  ِضباقلا : برعلا  ةغل  يفو 
: ثيدحلا يفو   . تامَملا دنع  َحاوَْرألا  ُضِبَْقيو  هتمكِحو  هِفْطُلب  ِدابِعلا  نع  ءایَشألا 

. امھعمجي َيأ  ءامسلا  ضبقيو  َضَرألا  ّهللا  ُضِبَْقي   

”( ضبق برعلا ”  ناسل  مالسإلا 6/334،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
 

نیعلا     ةَّرُق  ةَّرُق / 

: هیف لاق  حامرطلل  رعش  يف  هركذ  درو   ، برعلل ناك  منص 

ٍبَعْبَع نیب  ٍةَّجَح  ِيّلَتُم  ِفَْوطك 
 

 

ِِنتاق  ِكْسَّنلا  نم  ّدَوْسُم  ٍ  ، ةَّرُقو
 

 

. نامنص ةَّرُقو : ٍبَعْبَع  روظنم : نبا  لاق 

ناك امك  اھاناد  نمو  ةعاضقل  ىنِمب  ناك  ةَّرُق  “ نأ ”  حامرطلا  رعش  نم  رھظيو 
. امھنیب نوفوطي  نوفئاطلا  ناكو  بَعبَعلا 

، سانلا اھلكْأيو  َحلْصُتو   ، رَحنتف  ، مئانغلا ةمسق  لبق  مَنْغَملا  نم  ذخْؤت  ةقان  ةَّرُقلاو :    
. نیعلا ةَّرُق  اھل : لاقُيو 

ىنعمب اھركذيو  رصیقألا “  ” منصلا نع  هثيدح  دنع  ةَّرُقلا “  ” ركذ يبلكلا  نبا  طبريو    
ىدل اھأرقن  يبلكلا  نبال  ىرخأ  ةياور  نكل   ، ًاقباس انركذ  امك  قیقد  “ نم  ةضبق  ”

، مانصألا باتك  يف  هانأرق  امع  ًالیلق  فلتخت  منصلا  رصیقألا “  ” اھیف ركذي  مل  ظحاجلا   
نمیلا لَھأ   نأ  كلذو   ، ةلمقلا ونب  امھو   ، ِةَّرُقلا لكأب  دسأو  نزاوَھ  ترَّیُع  اھیف : لوقي 
اوقلح اِذإف   ، قیقد َةَضْبُق  هسْأر  ىلع  لجر  ُّلك  عَضَو   ، ًىنمب مھسوؤر  اوقلح  اِذإ  اوناك 
سان ناكف    ، ةقدص قیقدلا  كلذ  نولعجيو   ، قیقدلا كلذ  عم  رعشلا  طقس  مھسوؤر 

؛ قیقدلاب نوعفتنيو  رعشلا  نومریف  هقیقدب  رعشلا  كلذ  نوذخْأي  سیقو  دَسأ  نم 



   : يمْرَجلا ةيواعم  يَبأ  نب  ةيواعمل  دشنأو 

، ُمُكوَبأو ْتَدَجَْنأ  ًامْرَج  ََرت  مَلأ 
 

 

ُعِراش   ، ِّدَبلُملا ِّصَق  يف   ، ِرْعَّشلا عم 
 

اھب ْبِصُأ  مل  ُلوقي : تءاج  ٌةَّرُق  اِذإ 
 

 

ُعِراض  َنِزاوَھ  نم  يِنإ   ، ِلْمَقلا ىوِس 
 

   

ـي فف ـي،  بلكلا ـن  با هر  ـ كذ مـا  ري  ــ غ ر  ــ خآ بب  ــ سل كلذ  ــ ب مھوّري  ــ ع ا  ــ مبرو
َقَِزل مـا  كـّل   ” ءار ـ لاو فا  ـ قلا ـم  ضب  ،“ ةَرُرُقو ةرارُقو  ّةرُق   ” ـي نعت بر  ـ علا ـة  غل
ينعت ةَّرُقلاو   ،“ هریغ َوأ  نمس  َوأ  قرتحم  ٍِلبات  ِماطُح  َوأ   ٍقَرَم  مـن  رِْدق  ـ لا لف  ـ َسأب

دیع يلي  يذلا  مویلا  وھ  ِّرَقلا  موي  ىمسُي  ًاموي  برعلل  نأ  امك   ، سانلل رحنت  ةقان 
ن ــ ع ًى؛  ــ نمب نوُّرَِقي  مھ  ــ َنأل ل : ــ يقو  ، مھ ــ لزانم يف   َنوُّرَِقي  سانلا  َنأل   ، رحنلا
لكأ بـ ـد  سأو نزاو  هـ ریي  ـ عت نو  ــ كي كلذ  ــ بو  ، نومي ــ قيو نونك  ــ سي َيأ   ، عار ــ ك

“. ریصقألا  ” منصلل ًانا   ـ برق مد  ـ قت ـي  تلا ـة  قانلا مـن  رد  ـ قلا لف  ـ سأب قزل  مـا 
: ثيدحلا يفف   ، مالسإلاو ةیلھاجلا  يف  ةمیظع  ةناكم  هل  ناك  ّرَقلا  موي  نأ  ةصاخ 
نم َدَغلا  ِّرَقلا  مویب  داَرأ   دیبع : وَبأ  لاق  ؛  ِّرَقلا موي  مث  رحنلا  ُموي  هللا  دنع  ماَيألا  ُلضَفأ 
موي ِمِسْوَملا  لَھأ  َنأل  ِّرَقلا : َموي  يمُس   ، ةجحلا يذ  رشع  يداح  وھو   ، رحنلا موي 
مو ــــ ي ن  ــــ ُدغلا  م ناك  اِذإف   ، جحلا نم  بعت  يف  رحنلا  مويو  ةفرع  مويو  ةيورتلا 

: نا ــــ مثع ثيد  ــــ ح ه  ــــ نمو ؛  ِّرَق ــــ لا َمو  ــــ ي ي  ــــ مُسف ًى  ــــ نمب اوُّرَق  ر،  ــــ حنلا
اھ ــ قرافُت ى  ــ تح حئابذ  ــــ لا او  ــــ ِنّكَس َيأ   ، َقَھَْزت ى  ــــ تح س  ــــ فَنألا اوُِّرَقأ 

. اھعیطقتو اھ   ــ خْلَس اوُِلجْعُت  الو   ، اھ ــ حاوَرأ

“ ّةرُقلا ” ــــ ه ب ــ تدابع ت  ــ طبترا يذ  ــ لا ري  ــ صقألا من  ــ صلا ن  ــ ا ع ــ نتياور ي  ــ فو   
ـل هأو نا  ـ فطغو ـة  لماعو ماذ  ـ جو ـٍم  خلو ةعا  ـ ضقل نا  كـ ـه  نأ ـد  جن  ، رھ ـ ظي ـا  مك

هباتك يف  يناھفصألا  اھمدقي  ةتفال  ةياور  كانھو    ، ما ـ شلا فرا  ـ شم فـي  مأ  ـ شلا
عقي يذلا   ، مجامجلا ريدو  ّربلا  ّفطل  قصالم  هنإ  لوقيو  ّةرُق “ ريد   ” نع انثدحت  تارايدلا 

. ةرصبلا ىلإ  كلسُي  يذلا  ربلا   قيرط  ىلع  ةفوكلا  رھاظب 

ظحاجلا ناویحلا  مانصألا 48،   ،” رقلا سوماقلا ”   ،” ررق نتق ” ” برعلا ”  ناسل  )  
دایعأ    ” ،” ةرق ريد   ” ، يناھبصألا جرفلا  وبأ   ، تارايدلا نادلبلا 1/238،  مجعم   ،5/378

( انمجعم يف  رصیقألا ” منص ”  عجار   ،” نیناعشلا



 

 

َحزُق

. دنسملا صوصن  يف  همسا  درو   ، ميدق يبرع  دوبعمو   ، منص

. قیتعلا نثولا  اذھ  مساب  ةقالع   ، ةكمب مرحلا  عضاوم  نم  وھو  حزق “ لـ” نوكي  دقو 
. كلذ ىلع  لدي  امم  حزق “  ” همسا منصل  مودأ  ونب  ّدبعت  دقو   ، يلع داوج  لوقي  امك 

مسا وھ : ُحَزُق  نأ  نوركذي  برعلا  ةاورلاف   ، باحسلا نع  لوؤسملا  هلإلا  ناك  حزُقو 
. ِباحَّسلاب ٍلَّكَوُم  ٍَكلَم 

ذإ  ، جحلا رئاعش  نم  هیلع  فوقولاو   ، ِةَِفلَدْزُملاب َلبَج  مسا  هنإ  نويرابخألا : لوقيو 
“ حزق  ” ىلع اوفقو  سلَغلا  يف  تناك  اذإ  ىتح  ةفلدزمب  نوتیبي  سمحلاو  ةلحلا  تناك 

مئامع اھنأك  لابجلا  سوؤر  ىلع  تراصو  سمشلا  تعلط  اذإ  ىتح   ، هیلع نولازي  الو 
. ریِغُن امیك  ریَبث  ْقِرَْشأ  نولوقي : اوناكو   ، ةفلدزم نم  اوعفد  مھھوجو  يف  لاجرلا 

وھو قورشلا  يف  لبجلا  اھيأ  لخْدا  روظنم : نبا  لوقي  امك  ریبث “ قرشأ  نوديريو بـ”
نوضیِفُي ال  اوناكو   . رحنلل عفدن  امیك  َيأ  ریِغُن “ امیك   ” مھلوق نمو   . سمشلا ءوض 

. ّملسو هیلع  ّىلص هللا  لوسر هللا،  مھفلاخف   ، سمشلا علطت  ىتح   

عفدلا انھ  ُةراغِإلاو   ، ةراجحلل عفدنو  رحنلل  عِرْسُنو  رِفَْنن  َيأ  ریِغُن “ امْیَك   ” يف لیقو    
: لیقو  ، ِبھنلا ةراغِإلا : نم   ، يحاَضألا موحُل  ىلع  ریِغُن  َداَرأ  لیقو :  ، رفنلل عفدن  َيأ 

. ضَرألا نم  ضفخنملا  وھو   ، ِرْوَغلا يف  لخَْدن   

ناطیش مسا   ، َحزُق نأ  داقتعالا  داسو  ناطیشلا “ بـ” حزُق  يّمُس  مالسإلا  يفو    
. لَحُزب قحلم 

.“ ةبلاغ ةفص  يھو   ، ناسنِإلا رَكَذ  حزاقلا : يركذلا بـ” بیضقلا  يّمست  برعلاو    

تايورملا نم  حضتيو   ، عیبرلا ماَيأ  ِءامسلا  يف  ودَْبت  ٌةسوقتم  قئارط  َحَزُق : ُسوقو    
هروھظ طابترال  كلذو  هللا “ سوق   ” مالسإلا يف  راص  حزق  سوق  مسا  نأ  ةیمالسإلا 
اھنم هروھظ  دنع  تاداع  مھل  تناكو  عیبرلا  يف  سرامت  تناك  يتلا  بصخلا  سوقطب   

. هنیيزت ثيدحلا  حيزقت  برعلا : تلاق  حزق  ةملك  نمو   ، حجرألا ىلع  جربتلاو  نيزتلا 

لقنيو  . يصاعملا مھیِلإ  هنیسحتو  سانلل  هليوستل  حزقب : سوقلا  يّمُس  لیقو :   
حزق لاقو :  ، حَزُق سوق  ةیلھاجلا : لھأ  لوق  هرك   ” هنأ سابع  نبا  نع  ظحاجلا 
تاداع نم  هیلع  اوناك  ام  هرك  هنأك   ، نيولتلاو جيرعتلا  ىلإ  اوبھذ  امنإو    ، ناطیش
سانلا دوعي  نأ  ةھاركو   ، هردق نم  عفریف  هللا “ سوق   ” لاقُي نأ  ّبحأ  امك   ، ةیلھاجلا

. ةیلھاجلا تاداعل  



يف لصفملا   ،” حزقلا طیحملا ”  سوماقلا  روغ ” قرش -  حزق –  برعلا ”  ناسل  )  
(1/341 ، ظحاجلل ناویحلا  مالسإلا 333-6/287،  لبق  برعلا  خيرات 

 

 

ّيِسق

. منص

نم لیعف  ٌّيِسَقو :  . ءاي اھلصأ  نأل  سوقلا  عمج  ٌّيِسُقو  ٌّيِسِقلاو  ةغللا : لھأ  لوقي 
. ةوْسَقلا

ديرد نبا  قاقتشالا  ينابیشلا 3/71،  رارم  نب  قاحسإ  ورمع  يبأل  میجلا  باتك  )  
. سوق )” برعلا ”  ناسل  عجار   ،2/301

 

 

حشق

. طبنلا ةھلآ  نم 

مالسإلا 6/327) لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )
 

 

سیَّلُقلا

. ریمِح هتمدھو  ةفرشملا  ةبعكلا  هب  يھاضیل  ءاعْنَصب  مرشألا  ةھربأ  هانب  تیب 

، سیَّلُقلا اھحتفو  ماللا  ديدشتو  فاقلا  مضب  هركذ  هطبض  يف  ةغللا  ءاملع  فلتخا 
. ماللا رسكو  فاقلا  حتفب  هطبض  نم  مھنمو 

، سیَّلُقلا اھامس  ًةسینك  ءاعنصب  ًاتیب  ىنب  دق  مرشألا  ةھربأ  ناك  يبلكلا : نبا  لاق 
كل تینب  دق  ينإ  ةشبحلا : كلم  ىلإ  بتكو   . بھذُملا بشخلا  دیجو  ماخُّرلاب 
مھتیب نع  مھجح  فرصأ  ىتح  برعلا  ًاكرات  تسلو   . طق دحأ  اھلثم  نیبي  مل  ًةسینك 

. هیلإ هنوجحي  يذلا 

نأ ـا  مھرمأو ـه،  موق مـن  ني  ـ لُجر ث  ــ عبف  ، روھ ــ شلا ةأََسن  ض  ــ عب ك  ــ لذ غ  ــ لبف
مـن لا : ـ قو ـب  ضغ ـك  لذ ـه  غلب ـا  ملف ـال.  عفف  . اھ ـ يف ـا  ّطوغتي ـى  تح ـا  جرخي
. ةشبحلاو لیفلاب  جرخو  بضغف   . ةبعكلا لھأ  ضعب  ـل : يقف اذ  هـ ـى  لع أر  ـ تجأ

. ناك ام  هرمأ  نم  ناكف 



ناك سیلقلا  نأ  همالك  نم  رھظيو  سیَّلُقلل  ًافصو  نادلبلا  مجعم  يف  توقاي  مدقيو 
ءاعنصب ىنب   نمیلا  حابصلا  نب  ةھربأ  كلم  امل  ًالئاق : اھب  صاخ  دیعب  اھب  لفتحي  ةنيدم 

ءاسفیسفلاو جاجزلاو  ةضفلاو  بھذلاب  اھشقنو   ، اھنم نسحأ  سانلا  ري  مل  ةنيدم 
، سا ــ نلا سوؤرك   سوؤر  هل  ًابشخ  اھیف  لعجو   ، رھاوجلا فونصو  غابصألا  ناولأو 
مو يـ نا  كـ اذإ  فـ ًا،  ـ سنرب ـة  بقلا جرا  ــ خل ل  ــ عجو  ، غاب ــ صألا عاونأ  ــ ب اھ  ــ ككلو
ـى تح اھغاب  ـ صأ ناو  ـ لأ اھ مـع  ـ ماخر ألألتي  اھ فـ ـ نع سنر  ـ بلا ـف  شك اھد  ـ يع

ماشھ نب  كلملا  دبع  ىورو   . ماللا ديدشتب  سیَّلُقلا  اھامسو  ـر،   صبلا ـع  ملت دا  ـ كت
نب نسحلا  دیعس  يبأ  يركسلا  لاق   . ماللا رسكو  فاقلا  حتفب  سیَّلُقلا  ةبراغملاو 
تيأر لاق :  ، يناعنصلا دايز  نب  دمحم  نع  كرابملا  نب  هللا   دبع  ينثدح  نیسحلا :

، ءاعنص باب  ىلع  ةھربأ  اھانب  يتلا  ةسینكلا  يھو   ، سیَّلُقلا باب  ىلع  ًابوتكم 
. كدبع انأو   ، كمسا هیف  ركذیل  كلام   نم   ، كل اذھ  تینب  دنسملاب :

سیَّلُقلا تیمس  دمحم : نب  نمحرلا  دبع  نع  توقاي  لوقي  ةیمستلا  قاقتشا  نعو 
سنلقت لاقيو :  ، سوؤرلا ىلعأ  يف  اھنأل  سنالقلا  هنمو  اھولعو  اھناینب  عافترال 

ًابشخ ةسینكلا  ىلعأ  ىلع  ةھربأ  لعج   ، ةوسنلقلا سبل  اذإ  سلقتو  لجرلا  
. قاقتشالا اذھ  ةحص  ىلع  لیلدك  اھككلو  سانلا  سوؤرك 

يھ امك  ةدئاز  انھ  ماللاو   ،“ سیق  ” ميدقلا يبرعلا  هلإلل  ًادبعم  سیلقلا  ناك  امبرو 
كلذ معدي  ام  انلو   . ةغللا لھأ  لوقي  امك  دسجلا “  ” وھو دسلجلا “  ” هلإلا يف  هیلع 

“ سیق لب   ” سیقلب ةكلملا  دبعم  ضاقنأ  ىلع  تینب  ةسدقملا  ةنيدملا  هذھ  نأ  وھو   
ناینب يف  نمیلا  لھأ  ةھربأ  لذتسا  توقاي : لوقي   ، هنم ًابيرق  وأ  نامیلس  ةبحاص 

، ءانبلا تالآ  اھیلإ  لقني  ناكو  رخسلا ،  نم  ًاعاونأ  اھیف  مھمشجو   ، ةسینكلا هذھ  
ةبحاص سیقلب  رصق  نم   ، بھذلاب ةشوقنملا  ةراجحلاو  عزجملا  ماخرلاك 
ةسینكلا هذھ  عضوم  نم  سیقلب ) رصق  يأ  ) ناكو  مالسلا  هیلع   نامیلس 

ام ىلع  كلذب  ناعتساف   ، مھكلم راثآ  نم  اياقب  هیف  ناكو   ، خسارف ىلع 
نم ًانابلص  اھیف  بصنو   ، اھئاھبو  ، اھتجھبو   ، ةسینكلا هذھ  ءانب  نم  هدارأ 

. سونبآلاو جاعلا  نم  ربانمو  ةضفلاو  بھذلا 

يف همكح  ناكو   ، ندع ىلع  اھنم  فرشي  ىتح  اھناینب  يف  عفري  نأ  دارأ  ناكو 
. هدي عطقي  هلمع  يف  ذخأي  نأ  لبق  سمشلا  تعلط  اذإ  عناصلا 

نع ةياور  حابص  لك  ةھربأ  هسرامي  ناك  يذلا  سقطلا  اذھ  نع  توقاي  هيوري  اممو 
ةأرما يھو  همأ  هعم  تءاجف   ، سمشلا تعلط  ىتح  موي  تاذ  مان  عّانصلا  نم  لجر 
برضا تلاقف :  ، هدي عطقي  نأ  الإ  ىبأف   ، اھنبال عفشتست  هیلإ  تعرضتف  زوجع   

امك   ! معن تلاق : ،؟  تلق ام  كحيو ! اھل : لاقف   . كریغل ًادغو   ، كل مویلاف   ، مویلا كلوعمب 
اھتظعوم هتذخأف   . كریغ ىلإ  كنم  ریصیس  كلذكف   ، كریغ نم  كیلإ  كلملا  اذھ  راص 

. دعب اھیف  لمعلا  نم  سانلا  نعو   ، اھدلو نع  افعو 



كلملا اھيأ  كل  تینب  دق  ينإ  يشاجنلا : ىلإ  بتك   ، سیَّلُقلا ناینب  ةھربأ  متتسا  املو 
، برعلا ّجح  اھیلإ  فرصأ  ىتح  هتنمب  تسلو   ، كلبق ناك  كلمل  اھلثم  نبي  مل  ةسینك 
نم لجر  بضغ   ، يشاجنلا ىلإ  هلسرأ  يذلا  ةھربأ  باتكب  برعلا  ثدحت  املف   
نب ةنانك  نب  كلام  نب  ثراحلا  نب  ةبلعث  نب  رماع  نب  يدع  نب  میقف  ينب  دحأ  ةأسنلا 
ىتأ ىتح  يمیقفلا  جرخف  قاحسإ : نبا  لاق   ، رضم نب  سایلإ  نب  ةكردم  نب  ةميزخ 

. هضرأب قحل  ىتح  جرخ  مث   ، اھناطیح ىلطأو   ، ثدحأ ينعي  اھیف  دعقو   ، سیَّلُقلا

يذلا تیبلا  لھأ  نم  لجر  لِعف  اذھ  هل : لیقف  ؟  اذھ عنص  نم  لاقف : ةھربأ  ِربخُأف 
تسیل اھنأ  يأ  اھیف  دعقف  ءاجف   ، بضغ كلوق  عمس  امل   ، ةكمب برعلا  هیلإ  ّجحت 

، زیھجتلاب ةشبحلا  رمأو   ، همدھي ىتح  نریسیل  فلحو   ، ةھربأ بضغف   ، لھأب كلذل   
. میظعلا نآرقلا  يف  ةروكذملا  لیفلا  ةصق  تناكف   ، لیفلا هعمو  جرخو  تأیھتف 

، ةسینكلا هذھ  لوح  ام  رفقأو   ، قزمم لك  ةشبحلا  تقزمو   ، ةھربأ كلھ  نأ  دعبو    
اھنم ذخأي  نأ  دارأ  نم  لك  ناكو   ، تایحلاو عابسلا  اھلوح  ترثك   ، دحأ اھرمعي  ملو 
ةضفلاو بھذلا  نم  تالآلاو  ددعلا  نم  اھیف  امب  دھعلا  كلذ  نم  تیقبف   ، نجلا هتباصأ   

ىلإ ًائیش  هنم  ذخأي  نأ  دحأ  عیطتسي  ال  لاملا  نم  ریطانقلاو  ةرفاولا  ةمیقلا  تاذ 
دايز نب  عیبرلا  هلاخ  اھیلإ  ثعبف   ، اھرمأ هل  ركُذف   ، حافسلا سابعلا  يبأ  نامز   

جرختسا ىتح   ، دلجلاو مزحلا  لھأ  نم  ًالاجر  هبحصأو  نمیلا  ىلع  هلماع  يثراحلا 
عجار  ) ... اھربخ عطقناو  اھمسر  افع  ىتح   ، اھّبرخو  ، لاومألاو تالآلا  نم  اھیف  ناك   ام 

. هتأرماو ) بیَعُك  منص 

   : نمیلا لھأ  نم  رعاش  مَسُحلا  لاقو     

اعلط املك  لالھ  سیَّلُقلا  نم 
 

 

اعقت  نأ  ضرألا  يف  نتف  هل  تداك 
 

هلئالغ الول  هلئامش  ولح 
 

 

اعطقناف  فییھتلا  ةدش  نم  لامل 
 

دق لجر  ىلإ  ىعسي  لطب  هنأك 
 

 

اعردأو  نادسلا  ةیبقأ  دش 
 

  



.“ بیعك  ” منصلا نع  انثيدح  دنع  اھركذ  متي  رابخأ  سیلقلا  مدھلو    

بابعلا  ، طیحملا سوماقلا   ، برعلا ناسل  نادلبلا 4/394،  مجعم  مانصألا 46،  )  
( انمجعم يف  بیَعُك ” سیقلا و  عجار ”   ،” سلق حرش ”  رخازلا 

 

 

سوق     َسیق /

هـو سو  ـ قو  ، بر ـ علا ـد  نع ـة  فورعملا ةھ  ــ لآلا ن  ــ م س  ــ قو سي  ــ قو سو  ــ ق
فـي ءا  ـ جو  . مھد ـ نع ـد  بعي نا  كـ ذإ   ، نیي ـ مودألا يأ   ، مودأ ـي  نب ةھ  ـ لآ مـن 

. رقصلا هزمر  ناكو   ، دودحلا ةيامح  ـه   لإ سي هـو  ـه قـ لإلا نأ  ـل  صفملا

، بسحو مودأ  ةقطنم  يف  سیل   ، هلإلا اذھ  تركذ  ةریثك  ةیطبن  شوقن  ىلع  رثع  دقو 
ىرصب نم  صن  يف  سوق  ركذ  ذإ   ، ةیناثلا ةیطبنلا  ةمصاعلا  ىرصب  ىتح  ًالامش  لب 

ةبرخ يفو   . هلإلا اذھ  ىلإ  زمري  رقصلا  ناكو   ، هلإلا اذھل  عنص  دق  ًارقص  نأ  ىلإ  ریشي   
يف سیق  هلإلا  ركذ  درو  امك   . هل سركم  صن  ىلع  روثعلا  مت  ندرألا “ بونج   ” رونتلا
سوق نأ  ودبيو  سیق “ وأ  شیق   ” مساب رجُحلا  شوقن  يفو   ،“ وسیق  ” ىرصب صوصن   
مامأ عجارتي  هزكرم  حارو   ، ةیمودألا ةقطنملا  ناطیتسا  نم  ةركبم  لحارم  يف  ِدبُع 

.“ ىزعلا  ، تاللا  ، ىرشلا يذ   ” طابنألا ىدل  ةیساسألا  ةثالثلا  ةھلآلا   

ىم ــ سي ن  ــ طب بر  ــ علا ي  ــ فو  ،“ سي ــ ق دبع  ” ــــ ب هتد  ــ بع ىم  ــ ست د  ــ قو
بـن ـد  سا بـن  ةليد  جـ بـن  ـى  معُد بـن  ـى  صفأ بـن  سي  ـ قلا د  ــ بع و  ــ نب

اوجرخ مث  ةماھتب  مھنطوم  نا   ـ كو  ، نا ـ طحق بـن  ـد  عم بـن  رازن  بـن  ـة  عیبر
مھتاقالع رثكأ  تناكو   ، نییمخللا ةرامإب  سیقلا  دبع  ونب  تلصتا  دقو   ، نيرحبلل

. رقشملاب ّاّبللا  ناك  مھمانصأ  نمو   ، ةیبرح اھنم  ةیملس 

ى ــ لع سي “ ــ ق د  ــ بع  ” ن ــ م د  ــ فو مد  ــ ق ةرجھ  ــ لل ما 9  ــ علا ي  ــ فو   
“ ىماد ـ نلا الو  ـا،  يازخ ري  غـ  ، موقلا بـ ًا  ـ بحرم : ” ًالئا قـ مھلبقت  ــ ساف لو  ــ سرلا

15
“ تفزملاو متنحلاو  ریقنلاو  ءابُّد   ـ لا ـذ مـن  بتنا مـا  : ” ـع برأ مھاھ عـن  ـ نو

مساب مھدنع  فَرعُي  ناكو   ، دومث موق  دنع  مانصألا  نداس  وھ  ًاضيأ  سقلاو     
هنأ امك   ، نییحیسملا دنع  ةینيدلا  بتارملا  ىدحإ  اذھ  انموي  ىلإ  سقلاو   ،“ وسق ”

. ةفورعملا برعلا  ءامسأ   نم 

ةيامحلا ةھلآ  يلع 332-6/331،  داوج   ، لصفملا برعلا 727-2/726،  لئابق  مجعم  )  
  ( بیَعُكو سیَّلُقلا  عجار   ، برعلا دنع  عافدلاو 

 

 



نیق

. بونجلا برع  دنع   ، نيدادحلا هلإ  وھو 

.“ ونیق  ” يلبابلا هلإلا  مساب  همسا  ّركذيو   . ًّایفَرِح  ، ًادادح نیق “  ” ينعيو

ةغللا يف  نیترم  نیق “  ” رھظي امك   ، يوفص صن  يف  دحاو  ةرمل  همسا  دجنو 
“: دَسأ ينب  لـ” لاقي  ناكو   ،“ مصاخي نیق  و” نیق “ وذ   ” ملعلا يمسا  يف   ، ةيدومثلا

. ةميَزُخ نب  دَسأ  ُنب  ُكلاھلا  ةيدابلاب  ديدحلا  َلَمَع  َلِمَع  نم  لََّوأ  َنأل   نویُقلا 

ًالوؤسم ًاریبك  ًافظوم  ناكو  ةعیفر  ةیتونھك  ةجرد  ناك  ةیئبسلا  ةراضحلا  يف  نیقلاو 
نم دبعملا  ىلإ  لصي  ام  لك  ىلع  فرشي  ناكو   ، دبعملل وأ  ةلودلل  ةیلاملا  رومألا  نع 

. هیلع ةفوقوملا  سوبحلا  ریجأت  نم  دوقعو  تالماعمو  قوقح 

مالسإلا 2/300) لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا   ، نیق برعلا  ناسل  دومث 136،  خيرات  )
 

 

ننیق

.“ نانیق  ، ننیق  ” همسا دريو  نییبونجلا  برعلا  ةھلآ  نم 

.“ میخس مابش   ” ،“ مابش ةلزانلا بـ” میخس “  ” ةلیبق هلإ  وھو 

مالسإلا 6/304)    لبق  برعلا  خيرات  )  
 

 

رمقلا    

. ةنانك هتدبع 

ـى لع ـة  فلتخم ءام  ــ سأ ت  ــ قلطأو ر،  ــ مقلا ةدا  ــ بع بر  ــ علا تفر  ــ ع د  ــ قو
ـة فلتخم ءام  ـ سأو  . هروھ ظـ تار  ـ تف مـع  ـح  جرألا ـى  لع ـب  سانتت همان  ـ صأ
ناكو  ،“ خلإ .. دو  ، لالھ  ، نیس  ، هقملا  ، مع  ” اھ ـ نم  ، اھع ـ ضوم فـي  ّلُك  اھا  ـ ندروأ

. ًاضيأ دنھلا  يفو  برعلا  دنع  رمقلا  هلإلا  زمر  وھ  روثلا 

فاوطلا لصأ  نأ  ءامدقلا : مولع  نع  ةیطبنلا  ةحالفلا  هباتك  يف  ةیشحو  نبا  لقني 
عبس هلوح  نارودلا  ناك  ذإ   ، رمقلا منص  لوح  سانلا  رود  نم  ذوخأم  وھ  امنإ  ّجحلاو 

نابرقلا ماقم  هل  موقي  ًاضِر  كلذ  لعاف  نع  ىضريو   ، رمقلا نم  هب  بَّرقتُي  تارم 
. میظعلا

تنا ــ دنھ ك ــ لا ي  ــ ة ف ــ فئاط ن  ــ هِلَِحنو ع ِهَِللِم  ي  ــ يناتسرھ ف ــ شلا ثد  ــ حتيو



ر ــ مقلا نأ  ت  ــ معز ة  ــ فئاط م  ــ هو ر،  ــ مقلا دّابُع  م  ــ هو ةینیكيرد  ــ نجلا ىم  ــ ست
ریبد ــــ ت ه  ــــ يلإو  ، ةدا ــــ بعلاو مي  ــــ ظعتلا قحت  ــ سي ة  ــ كئالملا ن  ــ م ك  ــ لم
ءاي ــ شألا ج  ــ ضُن ه  ــ نمو ه،  ــ يف ة  ــ يئزجلا رو  ــ مألاو يلف  ــ سلا ملا  ــ علا اذ  ــ ه
نا ــ مزألا فر  ــ عُت هنا  ــ صقنو ه  ــ تدايزبو  ، اھ ــ لامك ى  ــ لإ اھلا  ــ صيإو ة  ــ نوكتملا
هتدايز نوكت  اھیلإ  رظنلابو   ، هرون اھنمو   ، اھنيرقو سمشلا  ولت  وھو   ، تاعاسلاو
دیبو  ، ةعبرأ هرجي  لجع  لكش  ىلع  ًامنص  مھل  اوذخأ  مھنأ  مھتنس  نمو   . هناصقنو
لك نم  فصنلا  اوموصي  نأو   ، هودبعيو هل  اودجسي  نأ  مھنيد  نمو   . ةرھوج منصلا 
مث نبللاو  بارشلاو  ماعطلاب  همنص  اوتأي  مث   ، رمقلا علطي  ىتح  اورطفي  الو  رھش 
اَْولَع رھشلا  ّلھتسا  اذإف   ، مھجئاوح هولأسيو   ، رمقلا ىلإ  اورظنيو   ، هیلإ اوبغري 
ىلإ حوطسلا  نع  اولزن  مث   ، هیلإ اوبغرو  هتيؤر  دنع  اوعدو   ، نخدلا اودقوأو   ، حوطسلا
يفو  . ةنسح هوجو  ىلع  الإ  هیلإ  اورظني  ملو   ، رورسلاو حرفلاو  بارشلاو  ماعطلا   
يدي نیب  فزاعملاب  بعللاو  صقرلا  يف  اوذخأ  راطفإلا  نم  اوغرف  اذإ  رھشلا  فصن 

. رمقلاو منصلا 

للملا ةیشحو 1/1290،  نبا  مالسإلا 6/59،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )   
لصفملا 6/54) بدألا 51-1/50،  نونف  يف  برألا  ةياھن  لحنلاو 610، 



فاكلا فرح 
 

بتاك

. نیینایحللا ةھلآ  نم 

ها ــ نعمو ب “ ــ تك ينھ  / بتا ــ ك ئنا  ــ ه  ” م ــ ساب مھصو  ــ صن ي  ــ ف هر  ــ كذ درو 
“ بتا ــ ك  ” ه ــ لإلا نإ  ــ ف نیقرشت  ــ سملا ض  ــ عب ب  ــ سحو  ، بتا ــ ك د  ــ بع ”

. ةمكحلا ـه   لإ نیير  ـ صملا ـد  نع تو “ تـ  ” ـه لإلا لبا  ــ قي

يف اولاق  دقف   ، ًابتاك ىمسُي  ناك  دراطع  بكوكلا  نأ  برألا  ةياھن  يف  يريونلا  ركذيو 
. بتاكلاب يَّمُس  اذھلو   ، رومألا يف  ذفانلا  هنإ  دراطع :

بدألا 1/32، نونف  يف  برألا  ةياھن  مالسإلا 2/257،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
( انمجعم يف  يناھ ” عجار ” 

 

 

ِدبَك

يف سمشلا  تافص  نم  ةفص  هنوكل   ، بونجلا برع  دنع  ةیسمشلا  ةھلآلا  نم  وھو 
. مسالا يناعم  نم  رھظي  امك   ، اھبیغم

“. نمأھي رامنأ   ” كلملا مايأ  ىلإ  دوعي  ةیبونجلا  ةیبرعلا  نم  صن  يف  هلإلا  اذھ  ركذ  درو 
لبق ىتح 270   نم 290  مكح  هنإ  لاق : نم  مھنم  كلملا  اذھ  مكح  يف  نوثحابلا  فلتخاو 
دجن ةنس 60 ق.م.  يلاوح  دالیملا  لبق  ریخألا  نرقلا  يف  هددحي  نم  مھنمو   ، دالیملا
تاداس دحأ  وھف  ةمدقتلا  مدقم  امأ  دبك “ لعب  ماير  بلأت   ” هلإلل ةمدقت  صنلا  يف 

نأ ىلإ  هصن  يف  ریشيو  فیلأ “ يومس  ذ  بھو   ” همساو حیلم “ يذ  / محیلم يذ  ” 
. هدعاسو هظفحف   ، هءاعد باجأ  اذھ  هھلإ  نأل  دوعي  ةمدقتلا  ببس 

اھعضومو لاوزلا  دنع  سمشلا  هیف  موقت  يذلا  اھُطسو  ِءامسلا : ُِدبَكو  برعلا : لوقت 
. ءادَْیبُكلا ىمسي  اذھ 

”( دبك برعلا ”  ناسل  مالسإلا 2/452،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )
 

 

شبك

ًاليدب تحضأ  يتلا  ةیحضألا  يھو   ، ًابرقت  مدقت  تناك  يتلا  ةیحضألاو  ةحیبذلا  وھ 



. ماوقألا نم  مھریغو   ، برعلا دنع  ينيدلا  ركفلا  روطت  يف  ةيرشبلا  ةیحضألا  نع 

صالخلاو ءادفلا  ةيزمر  ينيدلا  سقطلا  اھیف  دسجي  ٍناعم  شبكلا  ریطاسألو 
: ثيدحلا يفف  توملا  ىلإ  زمري  ةیمالسإلا  زومرلا  يف  شبكلا  نأ  امیس   . يرشبلا

. رثكأ ضایبلا  نوكيو  داوسو  ضایب  هیف  يأ  َحلَْمأ  شبك  ةروص  يف  توملاب   ىتْؤُي 

: نورسفملا لوقي   ،{ ٍمیِظَع ٍحْبِِذب  ُهاَنْيَدَفَو  (: } 107 تافاصلا :  ) هليزنت يف  ىلاعت  لوقي 
يذلا لیعامسإ  هنباب  هئادتفاب  هللا  هرمأ  يذلا   ، مالسلا هیلع  میھاربإ  شبك  ينعي 

. برلل ةیحضأ  همدقي  نأ  كشوي  ناك  

َينرق نأ  ىلإ  ةیبرعلا  تايورملا  ریشت  ةسدقملا  شبكلا  ةناكم  ىلع  ةلالدللو    
هللا ّىلص  لوسرلا  دھع  ىتح  میھاربإ  دھع  ذنم  ةبعكلا  تاّقلعم  نم  اناك  شبكلا 

. ّملسو هیلع 

شير ــ ءا ق ــ نب ةدا  ــ عإ ر  ــ كذ د  ــ نع ي  ــ قرزألا ة  ــ ياور ه  ــ يلإ ري  ــ شت ا  ــ اذ م ــ هو    
فـي نا  كـ مـا  اوجر  ـ خأ ءا  ــ نبلا ةدا  ــ عإ ل  ــ يبقف ة،  ــ يلھاجلا ي  ــ ف ة  ــ بعكلل
دبع هللا نب  ةحلط  يبأ  دنع  هولعجو  ـش،   بكلا َينر  ـ قو لا  ـ مو ـة  يلح تي مـن  ـ بلا

تیبلا ءانب  نم  اوغرف  نأ  دعبو   .. يصق نب  رادلا  دبع  نب  نامثع  نب  ىزعلا  دبع  نب 
. شبكلا َينرقو  ةیلحلا  هیف  اوقلع 

تلاق  ، مھتماع تََدلَو  میلس  ينب  نم  ةأرما  نأ  ِركُذ  أرقن : يقرزألل  ىرخأ  ةياور  يفو    
ينإ يل : لاق  لاق : ؟  تیبلا نم  هجورخ  دعب  ص )  ) يبنلا كاعد  َمل  ةحلط : نب  نامثعل 
نأ يغبني  ال  هنإف   ، امھرّمخت نأ  كرَمآ  نأ  ُتیسنف   ، تیبلا يف  شبكلا  َينرق  ُتيأر   
هب ىدف  يذلا  شبكلا  وھو  نایفس : لاق   . ًایلصم لغشُي  ءيش  تیبلا  يف  نوكي 
نع  ، ىیحي نب  دمحم  نع  يقرزألا  لقنو   . مالسلا امھیلع  میھاربإ  نب  لیعامسإ  

، ةبعكلا يف  شبكلا  انرق  ناك  لوقي : ناك  هنأ  سیق  نب  رمع  نع  ملسم  نب  میلس 
وھ  ) قْشِمب نییلطم  ةبعكلا  رادج  يف  امھودجو   ، اھفشكو ریبزلا  نبا   اھمدھ  املف 
. يديألا نم  ادَمَھ  امھّسم  املف   ، امھلوانتف لاق : بوثلا .) هب  غبصُي  نیط  يھو  ةرغَملا 

نب هللا  دبع  نع  حيرج  نبا  نع  نامیلس  نب  ماشھ  نع  ىیحي  نب  دمحم  نعو    
اناك  ، معن لاق : ؟  شبكلا انرق  ةبعكلا  يف  ناك  لھ  هتلأس : لاق :  ، نامثع نع  ةبیش 

. امھآر هنأ  يبأ  ينربخأ  لاق : هنأ  تبسح  لاق : ؟  امھتيأرو ؟  تلق   ، اھیف

. ةرغَم امھبو  امھتيأر  لاق : زوجع  نع  حيرج : نبا  نعو    

، ةكم رابخأ  يف  يقرزألا  هنع  انثدحي  يذلا   ، ىنِمب شبكلا “ دجسم   ” ناك امبرو    
يف مھتايورم  يف  لیعامسإو “ قاحسإ   ” نیب برعلا  ةاورلا  طلخ  دقو   . ًاميدق ًادبعم 
بلغأف مالسإلا  يفو   ، قاحسإ نییحیسملاو  دوھیلا  دنع  وھف  ءادفلا “ ةصق  لطب  ”

نبا نع  ثيدح  يف   ، قاحسإ هنإ  لوقي  اھضعبو   ، لیعامسإ هنإ  لوقت  تايورملا 
اھیلع حبذ  يتلا  ةرخصلا  يھ   ، ریبث لصأب  يتلا  ىنِمب  يتلا  ةرخصلا    : لاق هنأ  سابع 



. هحبذف  ، ءاغث هل   ، نرقأ  ، نیعأ شبك  ریبث  نم  هیلع  طبھ   ، قاحسا هنبا  ءادف  میھاربإ 
هب يدف  ىتح  ًانوزخم  ناكو   ، هنِم لبقُتَف  مدآ  نبا  هّبرق  يذلا  شبكلا  وھو   لاق :
لیباق ةصقب  ریكذت  انھو   ) . هنم لبقتي  ملف  ًاثرَح  ّبرق  دق  رخآلا  مدآ  نبا  ناكو   ، قاحسإ

.( لیباھو

نم هطبھأو  لیعامسإ  هب  ىدف هللا  يذلا  شبكلا  حبذ  میھاربإ  نأ  رخآ  ثيدح  يفو    
لیعامسإ ىلخف   ، يلع بعش  باب  يلي  يذلا  ضیبألا  قرعلا  ىلع  ریبث  لبج ) )

هذخأ ىتح   ، هدريو هل  ّضرعتي  لزي  ملف   ، هنع داحف   ، هذخأیل شبكلا  ىقلتي  ىعسو  
هیلع تنب  يذلا   ، يلع بعش  باب  ىلع  لبجلا  لصأب  يذلا  افصلا  وھو   ، رصیقُأ ىلع 

، شبكلا دجسم  هل : لاقُي  يذلا  دجسملا  سابع “ نب  هللا  دبع  نب  يلع  ةنب  ةبابل   ”
ركذي نم  تعمس  دقلو  يقرزألا : لوقي   ، رحنملا يف  هحبذ  ىتح  میھاربإ  هداتقا  مث 

. رصیقُأ ىلع   هحبذ  هنأ 

مھسیئر موقلا : شبكو   ، ناك نس  يأ  يف  نأضلا  لحف  وھ  شبكلا  برعلا : ةغل  يفو    
اھباحصأ متھيو  ةینيدلا  دایعألا  يف  شابكلا  مدقت  مویلا  ىلإو   . مھدئاقو مھدیسو 

. ًانابرق نوكتل  اھنیمستب   

”( شبك برعلا ”  ناسل  يقرزألا 323-322-1/249، 770-2/769،  )  
 

 

لیلاك

. فوني نب  لیلاك “ دبع   ” ىمست هبو   ، ينمي هلإ 

رتسو ىسیع  نيد  ىلع  ًانمؤم  ًاینمي  ًاكلم  لیلاك “ دبع   ” ناك هبنملا : نب  بھو  لاق 
لیلق  ، ةرشعلا دیج  ةریسلا  نسح  ناكو   ، ةنس نیتسو  ًاعبرأ  هكلم  ناكو   ، هناميإ

. وزغلا

حبص يف  ينمیلا  كلملا  مسا  دري  ذإ  لالك “  ” هلإلا مسا  هتاذ  وھ  لیلاك “  ” ناك امبرو 
.“ لالك دبع   ” ىشعألا

ىشعألا حبص  يف  لاق  ققحملا  ةیشاح  يفو  ص 310،  ریمح  كولم  يف  ناجیتلا  )
(. بوثم نب  لالك  دبع  درو 

 

ىَرْثَك

. ةملكلا لدت  امك  ىثنأ  وھو   ، ٍمَْسطو ٍسيدَجل  ٌمَنَص 

هللا ّىلص  ِّيبنلاب  َقَِحلو   ، ُهَرَسَك ِسَْیبُّرلا  نب  َلَشَْھن  نإ  ةیمالسإلا : تايورملا  لوقت 



. ًاباتك هل  بتكو   ، ََملَْسأف  ، ّملسو هیلع 

    : عنشأ نب  رخص  نب  ورمع  لاق 

ةرب ریغ  ًةفلح  ىرْثَكب  تفلح 
 

 

بزاع  نب  سق  باوثأ  َْنَبلَتْسُتل 
 

نمو  ، قاقتشالا بحاص  لوقي  امك   ، ربكأ ثینأت  ىربك  نأ  امك   ، رثكأ ثینأت  ىَرْثَك : و 
ُعیمج هنم  ُرَّجَفََتت  ِةَّنَجلا  يف  ٌرَْھنو   ، ُرْھَّنلاو  ، ُِدّیَّسلا برعلا : ةغل  يف  مسالا  يناعم 

. رثوكلا همساو  اھِراھْنأ   

سورعلا جات  نع  مانصألا  ةلمكت   ،” رثك برعلا ”  ناسل  ةرثكلا ” طیحملا ”  سوماقلا  )   
ديرد 2/393) نبا   ، قاقتشالا  ،110

 

 

ُةعْسُكلا

. َدبعُي ناك  منص 

. ٌةامُر نمیلا  نم  ّيح  مھ  لیقو :  ، َنالْیَع ِسْیَق  نم  ٌّيَح  ُعَسُكلاو 

سورعلا 110) جات  نع  مانصألا  ةلمكت   ،” عسك ةغللا ”  سیياقم   ، برعلا ناسل  )  
 

 

تابعكلا وذ  / تابعكلا

. هیف نوفوطي  ةعیبرل  ناك  تیب 

، مزح نبا  لوقي  امك   ، اوناكو  . دايإو  ، بلغتو  ، ركبل  ، ِدادْنِسب ناك  هنإ  مزح  نبا  لوقيو 
. اھل اوكسنيو   ، اھب اورمي  ىتح  مھتویب  نوتأي  ، ال  مھججح نم  اھیلإ  نوردصي 

ةلمكت  ،” بعكلا طیحملا ”  سوماقلا   ،” بعك ةغللا ” سیياقم   ، برعلا ناسل  )  
برعلا ةريزج  ةفص  برعلا 2/494،  باسنأ  ةرھمج  سورعلا 111،  جات  نع  مانصألا 
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َُةبْعَكلا

. ضرألا عاقصأ  نم  نوملسملا  هل  جحي  يذلا   ، مارحلا تیبلاو  قیتعلا  تیبلا  يھو 

لوسر هللا. ةفیلخ  قيدصلا  ركب  وبأ  مھنمو : برعلا  ىمست  ةبعكلا “ دبع  ـ” بو

، ملسأ نأ  ىلإ  ةبعكلا  دبع  ىّمسي : ركب  وبأ  ناك  فنآلا : ضورلا  يف  يلیھسلا  لاق 
ناك لیقو :  ، ًاقیتع يّمس  لیقو  هللا  دبع   ، ّملسو هیلع  هللا  ّىلص  لوسرلا  هامسف 

. قیتعو قتیعمو  قتعم  دلولا : نم  ةثالث  هیبأل  

ـر كب ـو  بأ ةیم  ـ ست بب  سـ ني  بـ ةاور  ـ لا اھ  ــ يف عَم  ــ َجي ة  ــ يورم كا  ــ نھو
ترذ ـ نف ـد،  لو اھ  شي لـ ـ عي ـه ال  مأ تنا  كـ لو : ـ قت ـة “ بعكلا دبع  ” ــ بو قیتع “ ” ــ ب
هتدلو املف   ، اھیلع هب  قدصتتو  ةبعكلا  ـد   بع هیم : ـ ست نأ  ـد  لو اھ  لـ ـد  لو نإ 
شاع املف   . يل هْبھف   ، توملا نم  كقیتع  اذھ  نإ  مھللا  تلاقو :  ، تیبلا هب  تلبقتسا 

. توملا نم  قتعأ  هنأك  ًاقیتع  يّمس : بشو 

د ــ بع  ” نوّم ــ سي اونا  ــ كو ة،  ــ بعكلل مھءا  ــ نبأ نو  ــ قتعي ل  ــ هألا نا  ــ كو
ـد بع مھ  ـ نمو  ، بر ـ علا ـد  نع ـم  سالا اذ  را هـ ـ شتنا ـك  لذ ـى  لع لد  ة“، يـ ــ بعكلا
، فوع نب  ةبعكلا  دبعو   ، ةرمس نب  ةبعكلا  ـد   بع ًا  ـ ضيأو  ، ماو ـ علا بـن  ـة  بعكلا

.“ نمحرلا دبع   ” مالسإلا يف  همسا  راصو 

معزت تناك  ةئباصلا  نأ  رھوجلا  نداعمو  بھذلا  جورم  هباتك  يف  يدوعسملا  ىورو 
ًامظعم  ، روھدلا رورم  ىلع  تیبلا  اذھ  ءاقب  لاط  امنإو   ، لَحُز لكیھ  مارحلا  تیبلا  نأ 

. توبثلا هنأش  نم  ذإ   ، هالوت لحُز  نأل   ، روصعلا رئاس  يف   

نأ نوركذيو   ، ةبعكلا وھ  ضرألا  ىلع  لوألا  تیبلا  نأ  يدوعسملا  ریغ  نع  يكُحو 
. لحز تیب  مھدنع  وھو  هیلإ  جحلا  نوكي  نأ  ىصوأو   ، هب ىصوأ  مالسلا  هیلع  سيردإ 

نأ هررد  يف  يطویسلا  يوري   ، نوكلا زكرم  يھ  ةیمالسإلا  تايورملا  يف  ةبعكلاو 
، ةنس يفلأ  راھنلاو  لیللا  ناحبسُي  ناكلَم  اھیلع   ، ءاملا ىلع  ةَفشَخ  تناك  ةبعكلا 

. ضرألا طسو  يف  اھلعجف  اھنم  اھاحد   ، ضرألا قُلخي  نأ  دارأ  هللا  املف 

ضورلا قشمد 13/35،  خيرات  رصتخم  يھانملا ص 378،  مجعم  ةباغلا 3/310،  دسأ  )
قیفوت اضر  رشانلا  ةعبط  بدألا 56-1/55،  نونف  يف  برألا  ةياھن  فنآلا 3/19، 

”( بعكلا طیحملا ”  سوماقلا  روثنملا 1/252،  ردلا   ، يفیفع  
 

 

دايإ    ةبعك 

اھركذ يتلا  يھو   ، رھظلا يف  ةرصبلاو  ةفوكلا  نیب  ٍضرأ  نم  دادنسب  ٍدايإل  تناك 



امنإ ةدابع  تیب  نكي  مل  تیبلا  اذھ  نأ  تعمس  يبلكلا  : نبا  لاق   . رفعي نب  دوسألا 
. هركذف ًافيرش  ًالزنم  ناك 

مانصألا 45) )   
 

 

نارجن ةبعك 

، اومعز دقو  ىشعألا ،  اھركذ  يتلا  يھو  اھنومظعي ،   ٍبعك  نب  ثراحلا  ينبل  تناك 
موقلا كئلوأل  ةفرغ  تناك  امنإ  ٍةدابع  ةبعك  نكت  مل  اھنأ   ، يبلكلا نبا  يوري  امیف 

. مھركذ نيذلا   

مانصألا 44) )   
 

 

بعك    / بیَعُك

. ءاعنصب مرشألا  ةھربأ  هانب  يذلا  سیَّلُقلا  هیلع  ينُب  نمیلا  لھأ  هدبع  منص 

اھلوط ةشوقنم  جاس  ةبشخ   ، يقرزألا يوري  امیف   ، تیبلا وأ  سیَّلُقلا  ةبق  يف  ناكو 
ةأرما اھل : لاقُي  لوطلا  يف  اھوحن  جاس  نم  ةبشخو   ، بیَعُك اھل : لاقُي  ًاعارذ  نوتس 

لا ــ قُي نا  ــ كو ة  ــ يلھاجلا ي  ــــ ف امھ  ــــ ب نوكر  ــــ بتي اونا  ــــ ك ب  ــــ يَعُك  
ب ــ عك ریغ  ــ صت ب  ــ يَعُكو ر،  ــ بحلا مھنا : ــ سلب يزو  ــ حألاو  ، يزو ــ حألا بیَعُك : ــ ل

. نامنص امھ  نيروكذملا  بیعك “ ًا“  و” ــ بعك  ” نأ را  ــ بخألا ل  ــ هأ ض  ــ عب ر  ــ كذو

ه، ــ يلع نا  ــ ك ا  ــ م ى  ــ لع سیَّلُق  ــ لا لزي  م  ــ ل ة : ــ كم را  ــ بخأ بحا  ــ ص لو  ــ قي
عیبر ـ لا سا بـن  ــ بعلا  ، ني ــ نمؤملا ري  ــ مأ رو  ــ صنملا ر  ــ فعج و  ــ بأ ّىلو  ى  ــ تح
ضقنلا نم  سیَّلُقلا  يف  ام  سابعلا  ركذ   فـ  ، نمي ـ لا يثرا  ـ حلا ـه  للا ـد  يبع بـن 
تقاتف  ، ًازنكو ًاریثك  ًالام  هیف  بیصت  كنإ  هل : لیقو  هدنع  كلذ  مظعو  ةضفلاو  بھذلاو 

ه ــ بنم ن  ــ ب ب  ــ هو ن  ــ با ىلإ   ثعبف   ، هیف ام  ذخأو   ، همدھ ىلإ  هسفن 
قـد نمي  ـ لا ل  ــ هأ ن  ــ م د  ــ حاو ري  ــ غ نإ  لا : ــ قو  ، همد ــ ه ي  ــ ف هراشت  ــ ساف
ـل هأ نأ  ـر  كِذو ـب،  يَعُك ـر  مأ َّي  ـ لع ـم  ظَعو  ، همد ـ هأ ال  نأ  ـّي  لع اورا  ـ شأ

نوبحي امم  ءایشأب  مھربخيو   ، مھملكي ناك  هنأو   ، هب نوكربتي  اونا   كـ ـة  يلھاجلا
. نوھركيو

، هب اوِنتُف  ةیلھاجلا  مانصأ  نم  منص  بیَعُك  امنإو   ، لطاب كغلب  ام  لك  بھو : نبا  لاقف 
مُھْرُم مث   ، نیماّدھلا هلعأ  مث   ، ًابيرق انوكیلف  رامزمبو  لبطلا  وھو  لھّدلاب  رُمَف 
هضقن نم  بیصت  تنأو   ، مھسفنأل بیطأو   ، مھل طشنأ  رامزملاو  لھّدلا  نإف   ، مدھلاب  



كموق نع   توحم  دق  نوكتو   ، نادمغ اوقرح  نيذلا  ةقسفلا  نم  باثت  كنأ  عم   ، ًالام
. مھركذ تعطقو  شبحلا  ءانب  مسا 

، هیلإ ّبرقتي  عیبرلا  نب  سابعلا  ىلإ  كلذ  لبق  ءاجف  لاق :  . ملاع يدوھي  ءاعنصب  ناكو 
لوق هل  عمتجا  املف   ، ةنس نیعبرأ  نمیلا  يلي  سیَّلُقلا  مدھي  ًاكلم  نإ  هل : لاقو 

. همدھ ىلع  عمجأ  بھو  نبا  ةروشمو  يدوھیلا   

ًالام هنم  باصأف   ، همدھي وھو  سابعلا  تدھش  لاق :  ، ةقثلا ينثدح  دیلولا : وبأ  لاق 
اھلمتحاف هعم  يتلا  ةبشخلاو  بیَعُك  يف  اھّقلعف  لسالسلاب  اعد  هتيأر  مث   ، ًامیظع
نیيدرولاب اعدف   ، اھیف نولوقي  نمیلا  لھأ  ناك  امل  ةفاخم  دحأ  اھبرقي  ملف   ، لاجرلا  

ىتح اھعم  سانلا  اھذبجو  ناریثلا  اھاذبج  مث  لسالسلا  اھیف  قلعأف  لجعلا  يھو 
بثو  ، اھّترضم نم  نوفاخي  اوناك  امم  ًائیش  سانلا  ري  مل  نأ  املف   ، روسلا نم  اھوزربأ   
ملف   ، هل رادل  اھعطقو  ةبشخلا  ىرتشاف   ، ءاعنصب ًارجات  ناك  قارعلا  لھأ  نم  لجر 
لھأ تيأر  مث  لاق :  . ًابیَعُك هئارشل  اذھ  سانلا : عاعر  لاقف   ، مذُج نأ  يقارعلا  ثبلي 

. ةضفلاو بھذلا  عطق  هنم  نوطقلیف  سیَّلُقلاب  نوفوطي  كلذ  دعب  ءاعنص 

ضور ــ لا  ،6/289 ل 3/501 – 1/331،  ــ صفملا ي 218-217-1/216،  ــ قرزألا )  
را ـ طقألا ـر  بخ فـي  را  ــ طعملا ضور  ــ لا ناد 4/395،  ــ لبلا م  ــ جعم ف 1/247،  ــ نآلا

حاحصلاو برعلا  ناسل   ، مجعملا اذھ  يف  سیَّلُقلا  عجار    ،467 يري : ـ محلا ـد  محمل
( سیقلاو سیَّلُقلا  عجار   ،” تعَكلا حرش ”  طیحملا  سوماقلا   ،” تعك حرش ” 

 

 

لالَك

. ُّلَكلا سوماقلاو : برعلا  ناسل  يف  همسا  درو   . مالسإلا لبق  برعلا  ةھلآ  نم 

هلو نیعُر  نب  كردُم  نب  بيرَع  نب  لالُك  دبع  مھنمو  لالُك “ دبع  برعلا بـ” تّمستو 
: رعاشلا لوقي  هیفو  يبلكلا : نبا  لاقو      : رعاشلا لوقي 

ةمیظع لك  داج  لالُك  دبعو 
 

 

اھلیفكو  ریمح  اھب  ُتعمس 
 

  

.“ نمحرلا دبع   ” ىلإ همسا  يبنلا  ّریغ  دقو   ، ةرمس نب  لالك  دبع  ًاضيأ  مھنمو 

ُّلَكلا يناعم  نمو   ، ُةلَالَكلا هنمو   ، بَسَّنلا لُّلَكت  نم  هقاقتشا  لالكو  ديرد : نبا  لوقي 



. دلاو الو  هل  دلو  يذلا ال  لجرلا  ةغللا : لھأ  لوقي  امك  ةلالَكلاو 

ال يذلا  دحألا  دحاولا  هلإلا  ةركف  نع  ًاریبعت  منصلا  اذھ  ىرن  نأ  نكمي  ىنعملا  اذھب 
. مالسإلا يف  ةفص هللا  قباطي  ىنعم  وھو   ، دلو الو  هل  دلاو 

بسن قاقتشالا 2/527،  ص 378،  يھانملا  مجعم   ،” لكلا طیحملا ”  سوماقلا  )  
”( للك ةغللا ”  يف  حاحصلاو  برعلا  ناسل  ربكألا 538،  نمیلاو  دعم 

 

 

لھك

ماسقألا يف  اھیلع  رثع  يتلا  صوصنلا  يف  همسا  دروو  نیعمو  دومث  ةھلآ  نم 
ةفص نويدومثلا  هیلإ  بسن  دقو   ، رمقلا ىلإ  زمري  وھو   . ةیبرغلا ةیبرعلا  نم  ةیلامشلا 
هیلإ نوبلطي  نونمؤملا  ناكو   . يدومثلا لاجملا  يف  يرمقلا  هلإلل  ةفص  كلتو    ، بألا
ةرم هیلإ  بلط  دقو   . حرفلاو ةحارلاو  ةایحلاو  بحلاو  ةوقلاو  لامكلا   ، مھتیعدأ يف 

.“ وغ  ” ةنيدم ةيامح  

فيرعتلا ةادأب  ًانورقم  درو  يدومث  صن  يفو   ،“ نلھك / لھاك / لھك  ” همسا درو  دقو    
يذلا هتاذ  موھفملا  ىلإ  لھكلا  ةظفل  ریشتو   ،“ لھكاھ “ ” ل ه  ك  ه   ” يأ اھ “ “ ” ”ه

.“ ريدقلا  ” ينعت امك  ٌبیش “ هطخوو  نیثالثلا  زواج  نم   ” انتیبرع يف  هینعت  

مالسإلا 312-6/295) لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  دومث 124،  خيرات  )  



ماللا فرح 
 

ياللا

نأو نیبراحملل  ةعاجشلا  حنم  هنم  بلطي  ناكو   ، ةيوفصلاو ةيدومثلا  ةھلآلا  نم 
. هب نینمؤملا  ىلع  حرفلا  قدغي 

يف فورعم  وھو  بھي “ ياللا   ” وھ هبیكرت  يف  لخدي  يذلا  دیحولا  ملعلا  مساو 
. ةغیصلا هذھب  ةيوفصلا  ةغللا 

ةریغتم نع  ةرابع  وھو   ،“ ليإ  ” نم قتشي  هلإلا  اذھ  مسا  نإف  ندنارب  يأر  بسحو 
صوصن يف  هلإ “  ” لثم رتبأ “  ” تعنلا لمحي  ناك  هنأل  كلذو   . حجرألا ىلع   ، هلإ مسال 

. ةيدومثلا ریبوھ   

   ( هلإ عجار  دومث 113،  خيرات  )
 

 

تاللا

ًاراشتنا اھتدابع  ترشتناو   ، برعلا ةريزج  يف  ةیسیئر  ةنايد  تاللا  ةدابع  تناك 
نمیلا ةمالع  اھددحي  يتلا  ةریھشلا  ةدابعلا  عضاوم  نم  تحبصأ  ىتح  ًاعساو 
ةبعكو  ، ةلابت ةیحانب  ةصلخلا  وذو   ، ةلخن ىلعأب  تاللاو   ، ءایليإو  ، ةكم   : ينادمھلا

. ةریحلاب ةتوغابلا  ةسینكو   ، نادمھ دلب  يف  مايرو   ، نارجن

ـن كل بر ،  ـ علا عي  ـ مجو شير  ــ ق اھ  ــ مظعت فئاطلا  ــ ب ةرخ  ــ ص تال  ــ لا تنا  ــ ك
تنا ـ كو ّةّبر . “ ـ لا  ” اھیم ـ ستو ىَّزُع  ـ لا ٍشير  قـ ـة  صاخك اھ  ـ صخت تنا  كـ في  ـ قث

مویلا . ىرسیلا  فئاطلا  دج   ـ سم ةرا  ـ نم ـع  ضوم فـي 

همايأ يف  لازت  تناك ال  تاللا  ةرخص  نأ  نوتلماھ  سمیج  يزیلكنالا  ةلاحرلا  ركذ  دقو 
نم ةرخص   اھنأب  اھفصوف  اھدھاش  هنإ  لاقو  ماعلا 1852م ) هتلحر  تناكو   ) فئاطلاب

. ًامدق ةرشع  يتنثا  ءاھز  اھلوط  نأو   ، يسامخ لكش  تاذ  تینارغلا 

اھدنع تلي  ًةعبرم ،  ًةرخص  تناكو   ، يبلكلا نبا  لوقي  امك  ةانم ،  نم  ثدحأ  تاللاو      
اونب دق  اوناكو  ٍكلام ،  نب  باتع  ونب  فیقث  نم  اھتندس   ،( ةطنحلا   ) قْيوَّسلا يدوھي 
فنآلا ضورلا  بحاص  امأ   ، ثیغم ونب  اھباجح  ناك  فرطتسملا : يف   ) ًءانب اھیلع   
اھتندس ناك  توقاي : ةياور  يفو   ، فیقث نم  بتعُم  ونب  اھباجُحو  اھتندس  ناك  لوقیف :
نآرقلا يف  اھركذ هللا  تاللاو  فیقث   .)     نم  كلام  نب  راسي  يبأ  نب  صاعلا  يبأ  لآ  

ىَّزُعْلاَو }. َتَّاللا  ُمُتَْيأَرََفأ  لاقف {  : ( 19 مجنلا : )



دیعجلا :   نب  ورمع  لوقي  اھلو     

يذلا كل  ٍسأك  لصو  يكرتو  ينإف 
 

 

  ! اھنيدي ناكو  ٍتال  نم  ّأربت 
 

 

 

رذنملا :      نب  ورمع  هئاجھ  يف  سّملتملا  لوقي  هلو 

الو  ، ءاجھلا رذح  ينتدرطأ 
 

 

  ! لئت باصنألاو ال  تاللاو 
 

     
 

تاللا ةدابع  مَِدق 

، نییلامشلا برعلا  دنع  كلذكو   ، طبنلا دنع  ةدوبعملا  ةفورعملا  ةھلآلا  نم  تاللاو 

. 
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تلھ  ، تل  ، تللا  ” اھمسا درو  نیيوفصلا  ةھلآ  نم  تناك  ًاضيأو   ، زاجحلا برع  دنعو 
ةيوفصلا صوصنلا  يف  هلھ “  ” هلإلا مسا  دورو   ) سمشلا اھب  داريو  ىثنأ  ةھلإ  يھو 
ضعب يف  تلثم  دقو  يلع .) داوج  بسح   ، هللاو تاللا  لثم  هلھ  ركذم  ناك  امبرو 
تمسرو  ، ةیئادب ةروصب  تمسر  سمشلا  نم  ةعطق  ةيوفصلا  صوصنلا 

اھیلإ زمر   ، ةيراع ةأرما  لكشب  ةیلامشلا  ةیماسلا  صوصنلا  ضعب  يف 
داوج لوقي  ام  ىلع  سرفلاو   ، ةیبونجلا ةیبرعلا  صوصنلا   يف  سرف  روصب 

نییماسلا ءامدق  دنع  سمشلا  ىلإ  زمرت  يتلا  ةسدقملا  تاناویحلا  نم  ناك  يلع :
ةعونصم لیثامت  اھل  نومدقي  اھل  نورذانلا  ناك  كلذلو    ، بوعشلا نم  مھریغ  دنعو 

ةھلإ اھنأ  ىلع  لثمت  تناكو  رمدت  يف  اھتدابع  ترھتشا  امك   . سرف ةئیھ  ىلع 
مھأ نم   ، دالیملا لبق  لوألا  نرقلل  دوعي  يذلا   تاللا “ دسأ  و”  ، لفاوقلاو برحلا 
ىلع ًاظفاحم  لازي  الو  ينطولا  رمدت  فحتم  يف  دوجوملا  ةيرثألا  تافشتكملا 
هردصو ًایثاج  ًادسأ  لثمي  رمدتب “ تاللا   دبعم   ” يف هیلع  رثع  يذلا  تحنلاو   ، هتروص

نإ هیف  لوقي  هدیس  نبا  ةغللا  ملاعل  يأر  كانھو   ، هیمدق نیب  لازغ  كانھو  مامألل 
. اھل ًازمر  ةیحلا  تناك  امبرف    . ةیحلا يھو  ةھال  نم  ءاج  تاللا  قاقتشا 

، تودوریھ خيرات  يف  روكذملا   Alilat = Alelat تاللأ “ “ ” تالیلأ  ” وھ  ، تاللا منصو     



رظن يف  يھو   ، ةھلآلل ًامأ  تاللا  اوّدع  طبنلا  نأ  نیثحاب  نع  يلع  داوج  لقنيو 
لھأ دنع  سیمترأ  ةھلإلا  لباقتو   ، ارتب / رطب ةنيدمل  مألا  ةھلإلا  ثمس “ نستربور  ” 
دبعم سوینافیفأ “  ” فصو دقو   . نیینایحللا دنع  نيدم “  ” ضرأ تاللا  تدبعو   . ةجاطرق

 – ءارذ ــ علا مألا   ” د ــ بعم ه  ــ نأ ركذ  ــ ف  ، ار ــ طب ةنيد  ــ م ي  ــ ف تال  ــ لا ةھ  ــ لإلا
Elusa سولا ة/ ــ سولا ل  ــ هأ د  ــ نع ةدو  ــ بعم تنا  ــ اھ ك ــ نأ ا  ــ مك  “ Virgin mother

طبنلا نم  تلقتنا  دق  تناك  اھتدابع  نأ  رھظي  لصفملا : بحا  ــ ص لو  ــ قي  . كلذ ــ ك
برعلا تعمس  يبلكلا : نبا  لوقيو   ، زاجحلا لھأ  ىلإ  ةیلامشلا  ةیبرعلا  لئابقلا  نمو 
میمت نب  ةانم  ديز  هنبا  ىمس  ّرم  نب  میمت  تدجوف  ىَّزُعلا ،  لبق  ةانمو  تاللاب  تّمس 
هنبا ةباكع  نب  ةبلعث  ىمس  تاللا  مسابو   ، دأ نب  ةانم  دبعو   ، ةخباط نب  دأ  نب  رم  نب 

رم نب  ةربو  نب  روث  نب  ةدیفر  نب  تاللا  ديزو   ، روث نب  ةدیفر  نب  تاللا  میتو    ، تاللا میت 
نب دعس  نب  بعك  نب  ىَّزُعلا  دبعو   ، طساق نب  رمنلا  نب  تاللا  میتو   ، ةخباط نبا  دأ  نب 

نیلوألا . نم  ثدحأ  يھف  میمت ،   نب  ةانم   ديز 

. ةربو نب  بلك  لئابق  نم  مھو  برعلا  دنع  ةمیظعلا  لئابقلا  نم  تاللا  ديز  ونبو     
نَكَسو  ، تاللا دعسو   ، تاللا بھو   ، ديرد نبا  لوقي  امك  مھنم  برعلا  ىمست  تاللاب 

. ءاطعلا مكشلاو :  ، تاللا مكُشو   ، تاللا
 

تاللا     ةیبلت 

سیل  ، ةینب انتیبب  ىفك  كیبل  كیبل  مھللا  كیبل  : ” تاللل كسن  نم  ةیبلت  تناكو 
.“ ةيربلا يحلاص  نم  هبابرأ   ، ةیكز ةبرت  نم  هنكل   ، ةیلب الو  روجھمب 

كلام نب  بعكل  بسني   ، ىزعلاو تاللا  ىلع  فویسلاو  دئالقلا  نوّقلعي  سانلا  ناكو 
: لاق هنأ  يراصنألا 

ادوو  ىَّزُعلاو  تاللا  ـى  سننو
 

 

افویسلاو  دئالقلا  اھبلسنو 
 

   
 

 

سدقملا اھمرحو  تاللا  تیب 

تیبلا كلذ  نورتسي  اوناكو   ، ةرخص ىلع  فیقثل  فئاطلاب  تاللا  تناك  بیبح : نبا  لاق 
نبا يوري   امك   ، هيداو نومرحي  اوناكو  ةوسكو  ةبجح  هل  ناكو   . ةبعكلا هب  نوھاضيو 



ةبعش نب  ةریغملاو  برح  نب  نایفس  ابأ  هیلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  ثعبف   ، بیبح
. فیقث نم   ، كلام نب  راسي  ينب  نم   ، صاعلا يبأ  لآ  هتندس  ناكو   . هامدھف

يزاغمو دیبع  يبأل  لاومألا  باتك  يف  هفصو  درو  دقو  ّجَو  يداو  وھف  تاللا  مرح  امأ    
هیف دیصلاو   هاضع  عطق  لوسرلا  مرح  دقو   ، ينادمھلل برعلا  ةريزج  ةفصو  يدقاولا 

. هبایث علخو  دلجلاب  هفلاخي  نم  بقاعو 
 

 

تاللا ةملك  قاقتشا 

تاللا نأ   ، يلع داوج  يوري  امیف   ، معزي يأر  كانھف  تاللا  لوح  تاياورلا  تفلتخا  دقل 
اذھلو  ، روبقلا ةدابع  ىلإ  ریشي  اذھو  ًارازم  هربق  ذختا  مث  تام  لصألا  يف  ناسنإ 
يف هدجن  رابخألا  لھأ  ضعب  نع  يأرو   . تارازم روبقلا  ذاختا  نع  مالسإلا  ىھن   
مھنأل  ، ىول نم   ، اتال يّمُس  امنإ  تاللا  منص  نأ  نم  مجنلا  ةروسل  يواضیبلا  ریسفت 
درو يأرو   . هد ــ نع ةدا  ــ بعلل نو  ــ فكتعيو  ، نوفو ــ طي يأ   ، اھ ــ يلع نوُل  ــ اوناك  ي
نأ هت  ـ صالخ ًا،  ـ تال تال  ـ لا ةیم  ـ ست نإ  لو : ــ قي ري  ــ ثك ن  ــ با ري  ــ سفت ي  ــ ف

تقحلأو  . هنم هثنؤم  نونعي  تاللا  اولاقف : ـه،   للا ـم  سا تال مـن  ـ لا اوقت  ـ شا سا  ـ نلا
تاللا ةدابع  عجرُي  يأر  كانھو   ، ةسابع سابعو   ، ةرمع  ، رمع لثم   ، ّثنأف ءاتلا  هب 
ةدابع اھب  نونعيو   ، نايدألا ءاملع  حالطصا  يف   راجحألا  ةدابع  يأ  مزشیتفلا “  ” ىلإ
يف لوقیف  هدیس  نبا  امأ   ، راجحألا كلت  يف  تلح  اھنأ  نودبعتملا  معزي  يتلا  حاورألا 
فذح مث   ، اھب يّمس  منصلا  نأك   ، ةیحلا يھو    ، ةھال هلصأ   ، منص تاللا  ّمكحملا :

. ةھاش اھلصأو  ةاش  اولاق : امك   ، ءاھلا هنم 
 

؟ تاللا يھ  نم 

ِفئاَّطلِاب ةَرْخَص  ىلع  ةَِّیلِھاَجْلا  ِيف  لجر  َناَك  َلاَق : دِھاَجُم  نَع  يھكافلا  يوري 
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طقألاو  ِفئاَّطلا  بیبز  نم  ذُخَْأيَو   ، اھلسر نم  ألسي  َناَكَف   ، منغ َُهل  اَھَْیلَعَو 
نعو  ،  ” هودبع َتاَم  اََّملَف  ساَّنلا  نم  ِِهب  رمي  نم  معْطيَو  اًسْیَح  ُهْنِم   لَعْجیَف 
عیبي فیقثل  ةرخص  ىلع  دعقي  ناك  ىضم  نمم  ًالجر  نأ  يقرزألا : يوري  سابع  نبا 

م. ــ نغ اھ  ــ يلع ه  ــ نا ل ــ كو مھ  ــ قْيوَس تلي  ــ ، ف اور ــ اذإ م جاجحلا   نم  نمسلا 
ور ــ مع مھ  ــ لا ل ــ سا ق ــ نلا هد  ــ قف ا  ــ ملف  ، تا ــ مف تال  ــ لا ةرخ  ــ تیم ص ــ سف
مّكبر نإ  لاقو :  ، ةرخصلا فو   لخد فـي جـ تال فـ ـ لا نا  ـم كـ ّكبر نإ  ّيَحُل :) (بـن 
تناكو يبلكلا : لاق  ةماھت . ّرحل  ىَّزُعلاب  وتشيو   ، فياطلا دربل  تاللاب  ّفیصتي 
مھو  ، ةندسلل ىءارتتو  مھملكت   ناطیش  نھنم  ةدحاو  لك  يف  ةانَمو  ىَّزُعلاو  تاللا 



سلجي ناك  ةرخص  توقاي : ةياور  يف  تاللاو  . هرمأو سیلبا  عینص  نم  كلذو  ةبجحلا 
تاللا نإ  ًاضيأ : لاقو   ، لوألا نمزلا   يف  جاجحلل  نبللاو  نمسلا  عیبي  ناك  لجر  اھیلع 
ةرخص ىمست   ، ةفورعم ةرخص  ىلع  جاجحلل  قيوسلا  تلي  فیقث  نم  ًالجر  ناك 

. ىَّزُعلا هیلع  فطعتو  فیقث  هدبعت  تناك  منص  تاللا  لاقو :  . تاللا
 

تاللا مدھ 

، ةبعش نب  ةریغملا  ّملسو  هیلع  هللا  ّىلص  هللا   لوسر  ثعب   ، فیقث تملسأ  امدنع 
تمدھ نیح  يمشجلا  ٍضراع  نب  دادش  لوقي  كلذ  يفو  رانلاب ،  اھقرحو   ، اھمدھف

    : اھیلإ دوعلا  نع  ًافیقث  ىھني  تقرحو 

! اھكلھم نإ هللا  تاللا  اور  ـ صنت ال 
 

 

ـر؟  صتني سیل  نم  مكر  ـ صن فیكو 
 

تلعتشاف رانلاب  تقرح  يتلا  نإ 
 

 

ردھ   اھراجحأ  ىدل  لتاقت  ملو 
 

مكتحاسب لزني  ىتم  لوسرلا  نإ 
 

 

ـر  شب اھلھأ  نم  اھب  سیلو  نعظي 
 

 

.“ ّةّبرلا  ” نع انثيدح  يف  اھانركذ  تاللا  مدھ  نع  ةمھم  لیصافت  كانھو 

يف لصفملا   ، دالبلا راثآ  ينادمھلل 240،  برعلا  ةريزج  ةفص  مانصألا ص 27-17-16،  )
،” اھیلي امو  فئاطلا 97  ركذ  ينيوزقلا ”  مالسإلا 322-6/321،  لبق  برعلا  خيرات 

قورشلا راد  ةعبط  ص 284  دیبع  يبأل  لاومألا  بیبح 312- 315،  نبال  ربحملا   
نبال مكحملا   ،233-1/232-235 ىتح لصفملا 6/230  - يدقاولا 3/971   ، يزاغملا  ،1989

يقرزألا ةكم  رابخأ  برعلا 2/491،  باسنأ  ةرھمج   ،” ةھال حرش ”  هدیس   
فرطتسملا يھكافلا 5/140- 164،  ةكم  رابخأ  نادلبلا 5/4،  مجعم   ،199-1/198

ضور ــــ لا ة 2/175،  ــــ يملعلا ب  ــــ تكلا راد  ة 2 1986  ــــ عبط   ، يھیشبألا



د ــ عم ب  ــ سن د 2/538،  ــ يرد ن  ــ با قاقت  ــــ شالا يلیھ 1/356،  ــــ سلا ف  ــــ نآلا
. انمجعم ) ي   ــ ف ةَّبَّر ” ــ لا ع ”  ــ جار ر 639- 644،  ــ بكألا نمي  ــ لاو

 

 

هللا

. اھتیلھاج يف  هدبعت  برعلا  تناك 

نبا هلقني  رعش  يف  أرقن  هللا“،  تیب   ” ةبعكلا نومسي  مالسإلا  لبق  برعلا  تناكو 
   : يعازُخلا ةيدادُحلا  نب  سیق  يلھاجلا  رعاشلل  يبلكلا 

ةفلح لوأ  تیبب هللا  انیلت 
 

 

بَغبَغب  نرسي  ٍباصنأف  الإو 
 

 

ينایبذلا ةغبانلل  رعش  يف  دريو  هلإلا “ راد   ” ةكم نوّمسي  دوھیلاو  نویحیسملا  ناكو 
: لاق  ، دايإ ةلیبق  لزانم  هركذ  دنع  ينادمھلا  هركذ 

مھنيدو هلإلا  راد  مھتَّلحم 
 

 

بقاوعلا  ریغ  نوجري  امف  ميوق 
 

 

رعشلا يورو   . ةرخآلا ریغ  نوشخي  ام  مھف   ، ةعازخ رايد  نم  ةكم  يأ  مھّتلحم  لاق :
.“ هلإلا راد  مھتَّلجم  ”

نم هللا  ریغ  ةدابع  نع  ىھني   ، يناتسرھشلا يوري  امیف   ، بالك نب  يصق  ناك 
    : لئاقلا وھو   ، مانصألا

ّبر َفلأ  مأ  ًادحاو  ًّابرأ 
 

 

رومألا  تمسقت  اذإ  نيدأ 
 

ًاعیمج ّىزعلاو  َتاللا   تكرت 



 
روبصلا  دلجلا  لعفي  كلذك 

 

اھیتنبا الو  نيدأ  ّىزِع  الف 
 

 

روزأ   ورمع  ينب  يمنص  الو 
 

 

ىتح ًارش  شيرق  نم  كلذ  يف  يقلف   ، لیفن نب  رمع  نب  ديزل  تایبألا  هذھ  نإ  لیقو 
. ًالیل الإ  هلخدي  ناكف ال  مرحلا  نع  هوجرخأ 

، لجو زع  هللا  عم  دبعت  تناك   ، برعلا دالب  يف  اّھلك  مانصألا  نأ  برعلا  ةاورلا  دكؤيو    
، هدیب اھكلِم  نولعجيو  متھلآ  هعم  نولخديو   ، ةیبلتلاب هللا  نودّحوي  اوناك  مھنأو 
ّىل ـه صـ يبنل ـل  جو زع  ـه  للا لو  ـ قي  . بي ــ بح ن  ــ باو ي  ــ بلكلا ن  ــ با ب  ــ سح  

مـا يأ    ،  { نوكر ـ شم ـم  هو الإ  ـه  للاب مھر  ـ ثكأ نمؤ  يـ ـا  مو  :   } ّمل ـ سو ـه  يلع ـه  للا
تنا ــ كو ي.  ــ قلخ ن  ــ ًاكير م ــ ي ش ــ عم او  ــ لعج الإ   ـي  قح ـة  فرعمب ـي  ننودّحوي
لو ـ سرلا ـن  كل ـه“،  للا ـى  لإ ـى  فلز  ” مان ـ صألا ـد  بعن ـا  منإ لو  ــ قت شير  ــ ق
زيزعلا ـه   باتك فـي  ـه  للا لا  ـ قف ـك،  لت مھ  ـ تلوقم ـه  للا ّمر  حـ هنا  ـ سل ـى  لعو

َِّالإ ْمُھُدُبَْعن  اَم  َءَاِیلَْوأ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَخَّتا  َنيِذَّلاَو  ُِصلاَخْلا  ُنيِّدلا  ِهَِّلل  ََالأ  ( } 3 رمزلا : )
َال َهَّللا  َِّنإ  َنوُِفلَتَْخي  ِهِیف  ْمُھ  اَم  ِيف  ْمُھَنَْیب  ُمُكَْحي  َهَّللا  َِّنإ  ىَفْلُز  ِهَّللا  َىِلإ  َانوُبِّرَقُِیل 

.{ ٌراَّفَك ٌبِذاَك  َوُھ  ْنَم  يِدَْھي   

دلاو بلطملا “ دبع  نب  دبع هللا   ” مھنمو ةیلھاجلا  يف  دبع هللا “  ” برعلا تمس  دقو    
میت  ” ًاضيأ تمس  تاللا “ میت   ” تمس امكو   . ّملسو هیلع  هللا  ّىلص  دمحم  لوسرلا 

صاخشأ اھنم  ناك  ةیمالسإلا  تافلؤملا  يف  تدرو  يتلا  مالعألا  ءامسأو   هللا .“
سوأ “ ” هللا سنأ   ” هللا“، سمحأ   ” ، لثم مالسإلا  نم  ةبيرقلا  ةیلھاجلا  يف  اوشاع 

ِذّیَع هللا“. و” دبع هللا “ هللا“  و”

هَلأس هَنأ  مثیھلا  يَبأ  نع  يرذنملا  ىورو   . دوبعم َيأ  هوَُلأم  هَنأل   ، ٌهالإ هلَصأ   ، هللاو    
ماللاو فَلألا  تلخدُأ   ، ٌهالإ هقح  ناك  لاقف : ةغللا  يف  ىلاعت  هللا  مسا  قاقتشا  نع 
اوكَّرحف  ، ٌهِالَلأ اولاقف :  ، اھل ًالاقثتسا  ةزمھلا  برعلا  تفذح  مث   ، ُهالَإلأ لیقف   ، ًافيرعت  
ىلُوألا اومغَدأف  ناتكرحتم  نامال  ىقتلا  مث   ، ةنكاس َّالإ  نوكت  ال  يتلا  فيرعتلا  مال 

َّمُھال مھلوق : يف  میملاو  هحاحص : يف  يرھوجلا  لاق  هللا.  اولاقف :  ، ةیناثلا يف   
. ءادنلا فرح  نم  ٌلدب  َّمُھللاو 

نآرقلا لحنلاو 2/598،  للملا  برعلا 295،  ةريزج  ةفص  مانصألا 21-7،  ّربحملا 315،  )  



ربكألا 187-638، نمیلاو  دعم  بسن  ةباغلا 3/506،  دسأ   ، رمزلا ةروس  ميركلا 
: برعلا ةريزج  ةفص   ،” ذیع هلأ -  برعلا ”  ناسل  يلع 6/16،  داوجل  لصفملا   

. (275 ،188،230272
 

 

ةھالا / ةھالإلا

ةملك لصأ  ُهالَإلأ  ثنؤم  يھ  ةھالألاو   ، ًةَھالإ اھودبع  امل  سمشلا  برعلا  تمس 
هللا.

ُسمشلا ةھلآلاو  اھل  مسا  ُسمشلا  اھُّلك :  ، ُةَھالُأو ُةَھالإلاو  ُةَھَالألا  برعلا : لوقت 
يتلا ةھالا “  ” ةملك ىنعم  وھ  كلذكو   ، ةمیظعلا ةیحلا  ُةَھالِإلا : مھتغل : يفو   . ُةَّراحلا

. ةغللا ءاملع  ضعب  يأر  ىلع  ةملك هللا  ثنؤم  تاللا  ةملك  اھنم  تقتشا 

يھو  ، ةھلآ مانَصألاو  ناثَوألا  نم  مھتادوبعم  َنوُعَْدي  ةیلھاجلا  يف  برعلا  تناكو    
: سابع نبا  اَھأرقو   ،{ َكَتَِھَلآَو َكَرََذيَو  ( } 127 فارعألا :  ) لجو زع  لاق هللا  ؛  ةھالإ عمج 

. هعم نوعرف  موق  اھََدبَع  مانَصأ  يھو   . كتدابعو َيأ   ، ةزمھلا رسكب   ، كَتَھِالإو كَرََذيو 

حاحصلا  ،” ُةَھَْول و ”  َهال ” حرش ”  طیحملا  سوماقلا   ،” هلأ حرش ”  برعلا : ناسل  )  
سورعلا 107) جات  نع  مانصألا  ةلمكت   ،” هیل حرش ” 

 

 

نوماخل / نومخل / وماخل / ومخل / مخل

وماخل لصفملا : يف  همسا  ركذو   ، ىثنأ ةھلآ  يھو   ،“ نيرحبلا / نوملد  ” ةھلآ رابك  نم 
. نوماخلو

ةدا ـ بع ـى  لإ ـو  محل و - ــ مخل م  ــ سا ل  ــ محي يذ  ــ لا ميد  ــ قلا ش  ــ قنلا ري  ــ شيو
مخللا ـم فـ سالا تالالد  ًار لـ ـ ظن ـب  صخلا ةھ  ـ لإ ـي  هو  ، بر ـ علا ـد  نع مألا  ةھ  ـ لإلا

لھ برعلا : لوقت  حمقلا  ةیبرعلا : يف  محللاو   ، حمقلا هـو   ـة  يربعلا فـي  ـم  حللاو
. ُحمقلا هیف  راص  ؟ : ُعرزلا َمَحَْلأ 

ةیبرعلا لئابقلا  اھتدلخ  مخل  ةھلإلا  نإ  يعیبرلا : لضاف  يقارعلا  ثحابلا  لوقي 
. محل تیب  مویلا  ىعدت  ةيرق  مسا  يف   ، نیطسلف ماشلا -  بونج  ىلإ  ةرجاھملا 

.“ ّةّبرلا تیب   ” وأ ةھلإلا “ تیب   ” ينعي ىنعملا  اذھب  وھو    

لضاف  ، يلبابلا يبسلا  ةقیقح  مالسإلا 1/562،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  



”( مخل برعلا ”  ناسل   ، يعیبرلا
 

 

ىلیل     لیل /

ءامسأ بیكرت  يف  همسا  لخدو   ، نيدفارلا دالبو  برعلا  ةريزج  يف  هتدابع  ترھتشا 
همسا ينعيو   ، ةھلآلا عمجمل  ًادیس  لیلنإ  هلإلا  ناك  دقف   ، نیيدفارلا دنع  ةھلآلا 

. انان رمقلا  هلإلا  مأ  يھو  لیلنن  هتجوزو   ،“ ءاوھلا دیس   ”

هلإلا اھنم  ةیبرعلا  ةھلآلا  ءامسأ  ضعب  بیكرت  يف  مسالا  لخد  ًاضيأ  برعلا  دنعو    
دَشأ يھ  ىلَْیلو :  ، راھنلا بقع  ةملظلا  وھ  مھتغل : يف  لیلو   ،“ لیلاك  ” وأ لیلاي “ ”

اذ ــ ه نأ  شھد  ــ ملاو  ، ىلي ــ ل َةأر  ــ ملا تیم  ــ س ه  ــ بو ة،  ــ ملظ رھ  ــ شلا يلاَیل  
ه ــ لإلا ع  ــ مجت ل  ــ يلنن ةھ  ــ لآلاف ةيد  ــ فارلا ةنايد  ــ لا ي  ــ ف هد  ــ جن ى  ــ نعملا

. ةملظلا ـو   هو ـل “ يل  ” ـم حر ـد مـن  لوي يذ  ـ لا ـر  مقلا انا “ ــ ”ن

”( لیللا طیحملا ”  سوماقلا   ،” لیل برعلا ”  ناسل  ریطاسألا 1/39،  ناويد  )  

 



میملا فرح 
 

كلم / كلام

نیيوفصلا صوصن  يف  همسا  درو  امك   . دومث ةھلآ  عمجم  يف  كلمو  كلام  مسا  درو 
. نیینابتقلاو نیینایحللاو 

ةظفللا درت  الو  كلملا “ دبع   ” يأ نكلم “ دبع   ” مسا ركذ  نیيدومثلا  صوصن  يف 
ينابتق صن  يف  نكلم “  ” ةظفل تدرو  كلذك   ، هلإ مساك  امنإو  يسایسلا  ىنعملاب 
ىمستو  ، نسلن فلتد  قرشتسملا  نع  يلع  داوج  لقني  امك   ، هلإ مسا  اھب   ديرأو 

“ لدنجلا ةمود  بحاص  ردیكُأ  نب  كلملا  دبع   ” مھنمو  ، مالسإلا لبق  برعلا  هتدابعب 
. ریثألا نبا   هركذ 

ءامسألا نم  ناكو  وكولام “  ” ةغیص يف  نیيرمدتلاو  طابنألا  ىدل  مسالا  دجن 
دقو  ، يناعنكلا خولوم “  ” هلإلا نیبو  هنیب  ةقالع   ، ندنارب بسح   ، كانھو  ، ةعئاشلا
يف دجنو   . رمأي نأ  ةرم  هوجرتو   ، نوعلاو ةيامحلاو  ةنینأمطلا  نویناعنكلا  هیلإ  بلط  
دعم يف  ةھلإلا  هذھ  كراشي  هنأ  ىلإ  ریشي   ،“ ءامسلا راطع   ” بناج ىلإ  شقن 

.“ لعب كلم  لب “ / كلم  ” ةھلآلا عمجم  يف  ركذو   . ودبي ام  ىلع    “ تامود ”

،130-1/331 مالسإلا 6/313،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  دومث 125،  خيرات  )  
ةباغلا 3/504)     دسأ 

 

بتم

. داصحلا هلإ  وھو  نیعم  ةھلآ  نم 

“ بجذم بتم  “، و” طبق بتم   ” ةبكرملا ةھلآلا  ءامسأ  نمض  ركذ  مھتھلآ  مئاوق  يفو    
.“ نیطن بتم  و”

مالسإلا 334-308-6/295)     لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
 

 

ٌّرِحُم   

. نایحل ةھلآ  نم 

ةھلآلا نم  وھو   ، ةنس وأ  رمأ  وأ  نوناق  وأ  ةعيرش  مھتغل  يف  ّرحُم “  ” ةظفل ينعتو 
. ةرخأتملا ةینایحللا  تاباتكلا  يف  اھمسا  ىفتخا  يتلا 



يتلا ةھلآلا  نم  هنأ  رھظيو  رحمھ “ “ ” رحم ه  “ ” رحم  ” ةینایحل ةباتك  يف  همسا  درو    
. نییلامشلا نیینیعملا  دنعو  ةیبونجلا  ةیبرعلا  يف  دبعُت  تناك 

”( رحم برعلا ”  ناسل  مالسإلا 6/317،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )   
 

 

وضرحم

“ وضرحم ىرخأ  ةھلآ  ءامسأ  عم  ميدق  صن  يف  همسا  درو   ، ءامدقلا برعلا  ةھلآ  نم 
.“ روسن و” نتیقرشم “ و”

“ نتیقر ــ شمو وضرحم  ” ــــ ب دار  ــ ملا نأ  نیقرشت  ــ سملا ض  ــ عب ىر  ــ يو   
ب ــ هذو  . ةر ــ هُّزلاو ر  ــ مقلا امھ  ــ ب دار  ــ ملا نأ  ى  ــ لإ نور  ــ خآ ب  ــ هذو  ، سم ــ شلا

. اھقورشو سمشلا  بور  كلذ غـ ــ دار ب ــ ملا نأ  ى  ــ لإ ر  ــ خآ قير  ــ ف

“ ُضَرْحُملا “ ــ ف بر  ـ علا ـة  غل فـي  ًا  ـ تفال ًى  ــ نعم ِضَر  ــ حُمل د  ــ جن ا  ــ ننكلو   
َوأ نزح  ـ لا ـه  باَذأ يذ  ـ لا ُضَرْحُم : ـ لاو  ، هئاف شـ مـن  سوؤي  ـ ملاو ًا  ـ ضَرَم كلاھ  ـ لا

قشعلاو ندبلا  ضارمأ  نم  ءافشلا “ ـه  ” لإ ـه  لإلا اذ  هـ نا  كـ ـا  مبرو ـق.  شعلا
. ةایحلل ةدوعلا  ىلع  ضيرملا  نیعتل  نیبارقلا  اھل  مّدقتو  ضرملا  دنع  همامأ  عفشتي 

”( ضرح برعلا ”  ناسل  مالسإلا 6/308،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )   
 

 

قِّرَحُملا

ـع ضوم نامل  ـ سو ـة،  عیبر رئا  ـ سو ـل  ئاو بـن  ـر  كبل  ، ناِمْلَس ــ ب نا  ــ ك من  ــ ص
قار ـ علا مـن  ةماھ  تـ ـى  لإ قير  ـ طلا ـى  لع ـة  فوكلا قو  فـ يلھا  جـ ميد  قـ ءا  ـ مل

. نویلجعلا دوسألا  لآ   هتند  نا سـ ـ كو ـة،  يلھاجلا فـي 

.“ ًاقرو ًادبعت  ًاقح  ًاجح  كیبل  كیبل  مھللا  كیبل  : ” قِّرحمل كسن  نم  ةیبلت  تناكو    

نم ًادلو  مھمانصأل  نولعجي  اوناك  برعلا  نأ  ىلإ  ریشت  ةياورب  بیبح  نبا  اندیفيو    
هل ةعیبر  نم  يح  لك  يف  قِّرحملل  اولعج  دق  اوناكو  هّربحم : يف  لوقي   ، مھدالوأ
نب ورمع )  ) ةلیفغو ةریمع  يف  ناكو   . قِّرحملا نب  جلب )  ) ةزنع يف  ناكو    ، ًادلو

. ّقرحملا

ينب نم  ًةَئم  َقَّرَح  هنأل   ، ٍدْنِھ ُنب  وُرْمَع  بقل  قِّرَحُملاو : سوماقلا  بحاص  لاق    
مھف  ، مِھِرايِد يف  بَرَعلا  َقَّرَح  نم  ُّلوأ  هنأل  ِمأشلا  ُِكلَمو   ، وٍرْمَع ُنب  ُثِراَحلاو   ، ٍمیَمت

. ٍقِّرَحُم َلآ  َنْوَعْدُي :  



ةلمكت قرح ” طیحملا ”  سوماقلا  برعلا 2/493،  باسنأ  ةرھمج  رَّبحملا 317-312،  )  
نادلبلا 2/239) مجعم  سورعلا 111،  جات  نع  مانصألا 

 

 

سَّیَخُم

. اھحتفو ءایلا  ديدشتو  ءاخلا  حتفو  میملا  مضب  هطْبض :  ، ِنْیَقلا ينبل  منص 

َوأ رحنلل  ْتَِسّیُخ  اھنكلو   ، ْحَّرَسُت مل  يتلا  يھ  برعلا  لوقت  امك  ُةَسَّیَخُملا  لبِإلاو     
  : ةغبانلا دشنأ   ، نمسلا نم  اھمحشو  اھمحل  رھظف  مْسَقلا 

ِدُدُجلا ِةَریِحلا  ِلاحرب  ًةدودشَم  اھُِقفارَم  ًالْتُف  ْتَِسّیُخ  دق  ُمُْدألاو 

خ س ديرد ”  نبا  ةرھمجلا  خ ي س”،  سورعلا ”  جات   ،” سیخ حرش ”  برعلا  ناسل  )
   (2/223 ى ”

  
 

ُناَدَملا

. لادلاو میملا  حتفب  طبضي   . ٌمَنَص

دبع  ” ونب بسني  هیلإو   ، نيدي ناد  نم   ، ديرد نبا  لوقي  امك   ، ناَدَملا قاقتشاو 
دعس لاجر  نم  برعلا  نم  ٌنطب  مھو  ثرحلا  ينب  نم  ةلیبق  وبأ  وھو   ،“ نادَملا

. ربخ ناَدَملا  يف  يبلكلا  نبالو    ، ةریشَعلا

دق نادم  يف  میملا  نأ  ةغللا  ءاملع  ىريو   ، بأدلاو ةعاطلا  نيِّدلاو :  ، ءازجلا نيِّدلاو :
. ةدئاز نوكت 

مجعم ن”،  د  م  حرش ”  ةغللا  ةرھمج  همجعمو  ديرد 2/398،  نبال  قاقتشالا  )  
ناسل  ، طیحملا سوماقلا  سورعلا 111،  جات  نع  مانصألا  ةلمكت  نادلبلا 5/74، 

”( ندم برعلا   ”
 

 

بَحْرَم

. نمیلا تومرضحب  ناك  منص 

بَحرم وذو   ،“ كیلإ انبح   ، كیبل  ، كيدل اننإ   ، كیبل كیبل  : ” هل كسن  نم  ةیبلت  تناكو 



. هظفاح يأ  هنداس  ناك   ، بركي دعم  نب  ةعیبر 

. هدغرو شیعلا  ةعس  ىلع  لدت  بَحرملاو 

ةیحت يفو   ،“ ًابَحْرَم  ” يھ اھنیب  امیف  سانلا  اھلدابتي  يتلا  ةیحتلا  لازت  مویلا ال  ىلإو 
نولوقيو  ، ةعسلاو بّحرلا  يف  لزنا  يأ   ،“ بَحرَم اي   ” وأ كب “ بَحرَم   ” لازت ال  ودبلا 

ي ــ فو  . ْشِحْوَتَْست الو  ِسنْأ  ــــ َتْساف  ، ًالَْھأ َتَْیَتأ  يأ  ًال،  ــ هأو ًا  ــ بحرم ًا : ــ ضيأ  
هـال : ” موي ـ لا ـى  لإ يبر  ـ علا مال  ـ سلاو  . ّظ َّلِ ـ لا ة  ــ ينك ٍبَحْرَم : و  ــ َبأ نا : ــ سللا
“ والھ  ” قارعلا لھأ  ةجھل  يفو  الھأ “  ” وأ الھ “ حب  ” ـ صیل ـر  صتخا ثـم  بحر “ ـ مو
يف بیحرتلاو  ةیحتلا  ةملك  نأ  ذإ  ًایملاع  ًامالس  مالسلا  اذھ  حبصأو   ، فلألا ّدم  عم 
وأ والھ   ” اھتاذ يھو  ولھ “  ” ةملك يھ  ةیبوروألا  تاغللا   نم  ریثكو  ةيزیلكنإلا  ةغللا 

. واوب اھلادبإ  وأ  فلألا  طاقسإب  الھ “

جا ــ ت ن  ــ ع مان  ــ صألا ة  ــ لمكت ناد 5/102،  ــ لبلا م  ــ جعم رَّب 314 318،  ــ حملا )
ب”، ــ حر بر ”  ــ علا نا  ــ سل بر 2/493،  ــ علا با  ــ سنأ ةرھ  ــ مج سور 111،  ــ علا

”( ُبْحُّرلا حر   ــ طي ش ــ حملا سوما  ــ قلا
 

 

مَزْرِملا    

. ةیبكوكلا تادابعلا  نم  وھو   . ةعیبر لئابق  هتدبع 

 ” يمس هبو   ، ًاضيأ مزَّرلا  وھو   ، هدعر عطقني  ال  يذلا  باحسلاو  ثیغلا  نم  ِمَزْرِملاو 
هّمرح امم  ءونلاب  ءاقستسالاو   ، هئوَنب يقستست  ناك  برعلا  نأ  ودبيو   ،“ ِمَزْرِملا ُءَْون 
يف رخآلاو  ىرعِّشلا  يف  امھدحأ   ، رطملا موجن  نم  نامجن  نامَزْرِملاو   ، مالسإلا  

. ُءاصْیَمُغلا ىّمسيو  عارذلا 

ةرم سنأ  نب  كلام  عمسو  رطملل ! اھقلخأ  ام  ةباحسلاو : میغلل  لوقت  برعلا  تناكو    
ةیلھاجلا رمأ  نم  ءيش  يف  دوعلا  مھیلع  مھفوخ  نم  كلذو   ، هھركف كلذ  لوقي 

امك  ، ّقلعتم ىندأ  هیف  يذلا  مالكلا  نم  مھوعنمف   ، مھرومأ يف  اوطاتحاف   ، هوھرك  
. ظحاجلا لوقي 

ناسل  ،1/341 ، ظحاجلل ناویحلا  مالسإلا 6/ 59،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
( انمجعم يف  ىرعشلاو ” لیھس  عجار ”   ، رعش مزر -  برعلا ” 

 

 

ةورملا    



. ةأرما ةروص  ىلع  ًامنص  ناك 

قاربلا ليربج  مدق  امل  هنإ  سلاجملا : ةھزن  بحاص  اھركذ  ةیمالسإ  ةيورم  لوقت 
افصلا سمل  ّملسو  هیلع  هللا  ّىلص  يبنلا  نأل   ، قاربلا رفن  لوسرلا  هتبحصب  ناكو 
ةورملاو  ، لجر ةروص  ىلع  ًامنص  ناك  افصلاو   . يقشل اذھ  دبعي  نم  نإ  لاقو :   ، هدیب

.“ ةأرما ةروص  ىلع  ًامنص  تناك 

د ــ بع ة  ــ مالعلا ملا  ــ علا خي  ــ شلل سئا  ــ فنلا ب  ــ ختنمو سلا  ــ جملا ة  ــ هزن )  
يري ــ محلا د  ــ محم را  ــ طعملا ضور  ــ لا يعفا 2/99،  ــ شلا يروف  ــ صلا نمحر  ــ لا

    ( انمجعم ـة فـي   لئانو فا  ـ سإ ع  ــ جار  ،531
 

 

ریطلا ُمعطم 

نأ دعب  افصلا  ىلإ  ةلئان  منصلا  لقن  لبق  كانھ  بصن  دقو   ، ةورملا ىلع  بصن  منص 
. ةبعكلا فوج  يف  ناك 

دحاو لك  ةلئانو  فاسإ  هب  اوعضو  مث  ّةكمب  عضو  منص  لوأ  لبُھ  ناك  يبوقعیلا : لاق 
، حيرلا رواجم   هل : لاقي  ًامنص  افصلا  ىلع  اوبصنو   ، تیبلا ناكرأ  نم  نكر  ىلع  امھنم 

. ریطلا معطم  هل : لاقي  ًامنص  ةورملا  ىلعو 

مھئامركو برعلا  ديواجأل  ًابقل  ناكو   ، برعلا نوطب  نم  نطب  مسا  ناك  ریطلا  معطمو    
تنب ىلیل  نأ  نأ  امك   ، ّملسو هیلع  هللا  ّىلص  لوسرلا  ّدج  بلطملا “ دبع   ” مھنم
تنب انأ  هل : تلاق   ، اھّجوزتیل اھسفن  هیلع  ضرعت  يبنلا  ىلإ  تمدق  امدنع  میطخلا   

. حيرلا يرابم  ریطلا  معطم 

برألا ةياھن  ص 55،  قاقتشالا  يبوقعیلا 1/295،  خيرات  ةكم 1/196،  رابخأ  )  
(18/132

 

 

ٌِبلَّطُملا    

نم بلتو “ بلأت  / بلطو بلاط   ” نأ فرعنو   ،“ بلطملا دبع  بـ” برعلا  تّمست  هبو 
. ءامدقلا برعلا  ةھلآ 

ىلإ ریشي  نأ  نكمي  ىنعملا  اذھب  وھو   . بّلطلا بعص  ناك  اذإ  ءاملل  لاقت  ٌِبلَّطُملاو :   
. ءامدقلا برعلا  دنع  بصخلاو  ءاملا  هلإ  ناك  بّلطملا  نأ 

ىلإ ةحارص  ریشي  ام  بلاط “ وبأ   ” همعو ٌِبلَّطُملا “ دبع   ” لوسرلا ّدج  ةایح  يف  انلو    



ينيد رود  هل  ناك  ٌِبلَّطُملا “ دبع   ” نأ امیس  ، ال  هلإلا اذھب  ةقالع  ىلع  امھیمسا  نأ 
ةریس نأ  امك   ،“ بلَّطُملا  ” همع ناك  هلبقو  جیجحلا “ ةياقس  بـ” قلعتي  يفیظو  
تاقوألا يف  هایملا  بلط  يف  ةبیجعلا  هتردق  ىلإ  ریشت  بلطملا “ دبع   ” ةایح

رفح ةروطسأ  نم  ءاوس   . تاعاجملاو طحقلا  مايأ  هلازنإو  رطملا   ءاقستساو   ، ةبعصلا
سدقملا ءاقستسالا  سوقط  وأ   ، هرفحل اھب  هللا  هل  ىحوأ  يتلا  ايؤرلاو  مزمز  رئب 

ًابیصخ ًالجر  ناكو   ، ةیلھاجلا يف  هلالخ  نم  متت   تناك  يتلا  رطملا  لازنتسال 
. ءامسلل ًابصخم  ًالجر  ناك  امك  عابسلاو .“ ریطلاو  سانلا  معطي  ”

: هفصي بلاط  وبأ  لاق 

هھجوب مامغلا  يقستسي  ضیبأو 
 

 

لمارألل  ةمصع  ىماتیلا  لامث 
 

 

: لاق ًاضيأو 

انلضف ریطلا  لكأي  ىتح  معطنو 
 

 

دعرت  نیضیفملا  يديأ  تلعج  اذإ 
 

    

اذھ بـ ـب  لطملا ـد  بع ةیم  ـ ست بب  سـ لو  حـ ةري  ـ ثك ریطا  ـ سأ ت  ــ يور د  ــ قو
ـن با ـو  هو ـب،  لطملا ـد  بع بـن  ثرا  ـ حلا بـن  ـة  عیبر نأ  ـت  فاللا ـن  كل ـم،  سالا
دبع وھو   ، هدج مسا  ىلع  بّلطملا “ دبع  ـه  بـ” ئانبأ ـد  حأ ىَّم  ، سـ لو ـ سرلا عـم 
نبا نع  ينالقسعلا  رجح  نبا  لقنو   . بلطملا دبع  نب  ثراحلا  نب  ةعیبر  نب  بلَّطملا 
ملو ّملسو  هیلع  ّىلص هللا  لوسر هللا  دھع   ىلع  ناك  اذھ  بلطملا  دبع  نأ  ّربلا  دبع 

.“ بلطملا دبع  نبا  انأ  : ” لوقي لوسرلا  ناكو   ،“ همسا ریغي 

يھانملا مجعم  قاقتشالا 12-1/11  بدألا 16/29،  نونف  يف  برألا  ةياھن  )   
فاسإ يف  انثيدح  عجار  ةباغلا 504-3/503  دسأ  لحنلاو 586،  للملا  ةیظفللا 382، 

رحب عم  هنباب  بلطملا  دبع  ةیحضت  ةقالعو  رحاب  عجار   ، مزمز رفح  نع   ةلئانو 
( ةریحبلا

 

نعم



يذلا ودعس  ّةیبرعلاب  هلباقيو   ، نعم وأ  سونام  مساب  تاباتكلا  يف  رھظي  يرمدت  هلإ 
ناك بآ   نم  رشع  سداسلا  نأ  نیثحابلا  ضعب  حّجريو   ، لمج رھظ  ىلع  ًةداع  رھظي 

. نعم هلإلل  ًادیع 

، هھجو يف  ملاعم  ةيأ  دجوي  ، ال  لجر ةروصب  ديرف  شقن  نعم  وأ  سونام  هلإلا  رھظيو    
لفسألا يفو   ، ًاریغص ًّايرئاد  ًاسرت  ىرسیلاو  ًاحمر  ىنمیلا  هدي  يف  كسمي  وھو 

.(M'NW نعم (  وأ  ونام  مسا  ىلإ  ریشت  ّةيرمدت  ٌةباتك   
ينیتال ّصنو  ّىفوتملا  ةروص  ىلع  يوتحت  ربق  ةدھاش  ىلع  ماعلا 2010  يف  رثعو 

، ايروس يف  قشمد  فيرب  ّةیطع  ريد  فحتم  يف  نآلا   ةضورعم   ، رطسأ ةعست  نم 
نم نیيركسعلا  هيوخأ  بقانم  دیلختل  ردنسكلأ  همسا  صخش  نم  ةمّدقم  يھو 
تنا ــ كو  . ةن ــ س ( 32  ) هر ــ معو امھد  ــ حأ تام   ثیح   ، انايرفیسو اكیثراب  نیتقرفلا 

ّك ــ ش نود  ــ ب ة  ــ ّخرؤم ي  ــ هو ن  ــ عم وأ  ونا  ــ م ه  ــ لإلا فر  ــ ش ى  ــ لع ةمد  ــ قتلا
ـد لاخ ثحا  ـ بلا ـب  سح ـي،  نعي اذ  ـ هو  ، يدالي ـ ملا ثلا  ــ ثلا نر  ــ قلا ى  ــ لإ

تیقبو  ، ركسعلاو شیّجلاب  ْتطبترا  ّيبرحلا  هلإلا  نعم )  ) ونام ةدیقع  ّنأ   ، ناویك  
. يدالیملا ثلاثلا  نرقلا  يف  ّةرمتسم 

نیعمو  ، نیعملا اھنمو   ، ةرفولاو بصخلا  ىلع  نعم  ةملك  ّلدت  برعلا  ةغل  يفو     
رثك اذإ  ُلجرلا  َنَعَْمأ  روظنم : نبا  لوقي   ، ميدقلا نمیلا  تاراضح  نم  ةزراب  ةراضح  مسا 

. اھحكن يأ  ةأرملا  لجرلا  نَعَم  هنمو   ، َنُعَم دقو   ، ٌنیِعَمو ٌنْعَم  ءام   ، هلام

”( نعم برعلا ”  ناسل   ، مالسإلا لبق  برعلا  دنع  عافدلاو  ةيامحلا  ةھلآ  )  
 

 

هقملا

دنع ّدو “ و”  . نیینابتقلا دنع  مع “  ” لثم  ، اھیف رمقلا  هلإلا  وھو   ، میظعلا أبس  هلإ 
.“ حاورص  ” يف هدبعم  ناك   . ةمراضحلا دنع  نیس “ وأ  نس  و” نیینیعملا “

اھنمو  ، سیقلبل هونبف  نجلا  مالسلا  هیلع  نامیلس  رمأ  نمیلاب  نصح  حاورصو     
. ةيرابخألا تايورملا  ركذت  امك  نییئبسلا  راشتناب  هتدابع  ترشتنا 

،“ سنایمع / مع “ هلإلا عم  لصح  كلذكو  روث “ سأر  بـ” هقملا  هلإلا  نع  ينُك  دقو    
ةيزمر ةلالد  اناك  هینرق  نأ  امیس  ال  روثلا  سأرب  هل  زمرُي  ناك  رمقلا  هلإلا  نأ  فورعمو 

نیسيدقلا سوؤر  ءارو  رھظت  يتلا  ةئیضملا  ةلاھلا  ةروصلا  هذھ  نمو   ، رمقلا لكشل   
. ةیسدقلا ىلع  ةلالدلل  ةیحیسملا  يف 

،“ بر وھ  روثلا  هقملا   ” يأ لعب “ روث  هقملا  : ” ةلمجلا هذھ  صوصنلا  ضعب  يف  تدروو 
.“ ملكتملا هقملا  : ” ىنعمب  ،“ نوھث هقملا  : ” لثم لمج  تدرو  امك 



هلإلا مسا  اھیف  درو  ةباتك  عم  ةروفحم  ةماعنلا  ةروص  ىلع  تاباتكلا  ضعب  يف  رثعو    
.“ رسن  ” ةروص اھیف  ترفحو  همسا  اھیف  ركذ  تاباتك  ىلع  رثُع  امك  هقملا “ ”

ذوفن مھل  ناك  نيذلا  نییئبسلا  نم  ةشبحلا  لھأ  ىلإ  هقملا  ةدابع  تلقتنا  دقو    
يف كلذ  رثأ  رھظيو   ، نمیلل لباقملا  يقيرفإلا  لحاسلا  ىلع  يفاقثو  يسایس 

. يلع داوج  بسح   ، مویلا ىتح  يشبحلا   طخلا 

ىنعمب قمل “  ” نم لصألا  نأ  ىأر  نم  مھنمف   ، نیقرشتسملا ّریح  هقملا “  ” مساو   
يف هركذ  دروو   ، ةیلھاجلا لھأ  هب  مسقي  ناك  يذلا  مجنلا  وھو  بقاثلاو “ عماللا  ”
بھذ نم  مھنمو  هدیس “  ” ينعت هقملا “  ” نأ ىلإ  بھذ  نم  مھنمو   . ميركلا نآرقلا  

“ وھقم ليإ   ” هلإلا مسا  يف  درو  دقو   ، يوقلا ىنعمب  وھقم “  ” نم ىتأ  همسا  نأ  ىلإ 
.“ يوقلا ليإ    ” يأ

ناك مسالا  ریسفت  يف  ءاج  ام  زربأ  لعلو  هقملا “  ” يف برعلا  نويرابخألا  راح  امك     
هقملي ریمح : ةغل  يف  ةرھُّزلا  مسا  نأل  “ ” ةرھُّزلا  ” ينعي هنإ  لاق  ثیح   ، ينادمھلل

.“ قملاو

رخآ ضعب  اھلعجو   ،“ سیقلب  ” ةكلملا ءامسأ  نم  ًامسا  قملي “  ” نويرابخألا لعجو 
“ هقملي  ” ءانب نأ  اوركذو   ، نامیلس  ” دھع ىلع  اھتنب  يتلا  نجلا  عناصم  نم  ةعنصم 

. هومدھف  ، نمیلل ةشبحلا  وزغ  مايأ  ىلإ  ًایقاب  ًامئاق  لظ   

، هقملا ةدابعب  تصصخ  دباعم  ةلمج  ءامسأ  دنسملا  صوصن  انل  تظفح  دقو    
. دباعملا كلت  اھیلع  تدیش  يتلا  عضاوملا  ءامسأ  تركذ  اھنیب  زییمتللو 

ءافو هقملا “  ” دباعم ىلإ  اھنومدقي  سانلا  ناك  يتلا  روصلاو  ناثوألا  رثكأ  نأ  ظحاليو     
رثكأ نم  تناك   ، ناریثلا نأ  كلذك  ظحاليو   ، ناریث روص  ىلع  تلمتشا   ، اھل روذنل 

ه. ــ لإلا اذھ  ــ ل حئا  ــ بذ اھنومد  ــ قي نود  ــ بعتملا نا  ــ ك ي  ــ تلا تا  ــ ناویحلا  
يم ـ ست ن  ــ مو ني  ــ تظحالملا نیتا  ــ ه ن  ــ م ن “ ــ سلن ف  ــ لتد  ” جتنت ــ سا د  ــ قو
هلإلا اذھ  هب  داري  زمر  روثلا  نأ   ،“ روث ـم  ” ساب لئا  ـ بقو رئا  ـ شعو ـر  سأو صاخ  ـ شأ

. رمقلا يأ   ،“ هقملا ”

كلملا افع  مث   ، كلملا ىلع  راث  لئابقلا  تاداس  دحأ  نأ  يئبس  صن  يف  ءاج  دقو 
ذئدنع رمأف   . هبنذ هل  رفغي  نأ  أبس “  ” هلإ ىلا  لسوتو  دبعملا  ىلا  بھذف   . هنع
بنذ نم  هب  ماق  امم  ًاریفكت   ، أبس هلإ  هقملا ”  دبعم ”  ىلإ  ةيراج   ميدقتب 

. لیبقلا اذھ  نم  ىرخأ  ةلثمأ  كانھو   . مثإ نم  لعف  امع  بوتي  نأو  هدیس ،  هاجت 

ـه قملا ـه  لإلا ـى  لإ تمد  قـ نا “ ـ برم  ” ةري ـ شع نأ  ـى  لإ ـر  خآ ص  ــ ن ري  ــ شيو
وك ـ شيو ـب“،  صخي حر  ـ شلا  ” ـه كلم ـى  ضرب اوظحي  لـ  ، ةأر ـ مال ًا  ـ ثنؤم ًالا  ـ ثمت

ةمدخلا ضورف  دؤي  مل  هنأل   ،“ هقملا ـه  ” لإلا ـه  نع ّىل  ـ خت في  كـ ـه  بتاك ـه  يف
مدقف  ، ةعرزملا نم  نماثلا  مویلا  ةلغ  عمجي  نأ  عطتسي  مل   ” كلذل  ، هل رئاعشلاو 



ام وحن  ىلع  ةعرزملا  ةلغ  ينج  هل   حیتيو  هقملا  هلإلا  هنع  ىضري  يك  ةأرمل  ًالاثمت 
.“ ماري

ّنمیل هقملا  هلإلل  دمحھي “ مدثرم   ” هنباو بأ  نم  ةمدقت  ىلع  صن  يف  رثع  ًاضيأو    
. امھلھأ ىلعو  امھیلع  اھديزيو  معنب  كلملا  امھدیس  ىلع 

برعلا 1/119، 304-2/303، 452-3/308، 6/54، 5/583، 6/296 خيرات  يف  لصفملا  )  
   ( اھیلي امو 

 

 

مزَتلُملا   

دبع  ” سلجي ناك  هبرقبو  ءاعدلاب  هیلإ  نوھجوتي  اوناك   ، ةبعكلا بناجب  ناك  منص 
بلَّطُملا دبع  ناك  يناتسرھشلا : لاق   . سانلا نیب  يضقيو   ، لوسرلا ّدج  بلطملا “

ىلإ دنتسیف   ، مزتلملا دنع  ةداسو  هل  عضوي  ناكف   ، يغبلاو ملظلا  كرتب  هدالوأ  رمأي  
. موقلا تاموكح  رظنيو   ، ةبعكلا

، ةكمب يقرودلا  ًاملاس  تيأر  لاق : هنأ  رخص  نب  نامثع  نع  ایندلا  يبأ  نبا  لقنو    
! يھلإ لوقي : وھو  مزتلملا  ىتأ  دقو   ، شاشق هیلع  تيأرف   ، كولملا ءانبأ  نم  ناكو 

؟ اھنم ىرأ  ام  يسفن  نم  ينریجت  نأ  كیلإ  بلطأو  كلأسأ  مك   ىلإ 

ایندلا 45)    يبأ  نبا  ءایلوألا  لحنلاو 587،  للملا  )
 

 

خولم    

. هل نیبارق  نایبصلا  نوبرقي  نوینثولا  دوھیلا  ناك  هلإ 

عضوم يف   ، يلع داوج  يوري  امیف   ، هلإلا اذھل  ًاماركإ  ةقورحم  مّدقت  حئابذلا  تناكو     
ناك  ، يلع داوج  يوري  امیف   ،“ يبابرلا يداو   ” ىمسُي ٍداو  يف  ثیفوت “  ” ىّمسي
ًالحم عضوملا  راص  مث  مونیھج “ يداو   ” تایماسلا ءاملع  لوقي  امك  يداولا  مسا  
راصو  ، ةئبوألا رشتنت  الئل  كانھ  قرحتو   ، تاناویحلا ثثجو  ةنيدملا  راذقأ  هیف  ىمرُت 

. میحجلل ًازمر  عضوملا  

ةحئار يأ  ماعطلا “ خنز   ” هینعت امیف  ينعت  برعلا  ةغل  يف  خلم  ةملك  نأ  تفاللاو    
. ةدشب هعزتناو  هرسكو  هقزم  ءيشلا  خلمو   ، دسافلا ماعطلا 

”( خلملا طیحملا ”  سوماقلا  مالسإلا 6/679،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )   
 



 

ىنِم

بسح  ، يلیئارسإلا منصلا  اذھ  مسا  ىلع  ىنِم  يداوو   ، لیئارسإ مانصأ  نم  منص 
. نییناعنكلا دنع  ردقلا  هلإ  وھ  ىنم “ ، و” يلع داوج 

ىنعمب ةینملاو   ، رداقلا ىنعمب  يناملا “  ” اھنمو  ، ردقلا ىنعم  يدؤت  انم )  ) ةظفلو   
“ تونم “ ” تاونم  ” منصلاب ةلص  اھلو   ، ةكرتشملا ةیماسلا  تاملكلا  نم  يھو   ، توملا

. نییلھاجلا مانصأ  نم  ةانم “ ـ” بو  ، دومث مانصأ  نم  

تیّمُسف  ، ىنمب ءاَّوح  ةيؤر  ىنمت  مالسلا  هیلع  مدآ  نأ  ينادمھلا : هلقني  ربخ  يفو    
. تافرعب افراعتف  ةدج  نم  تلبقأو   ، كلذب ىنم 

ىلع ةیبرعلا  تايورملا  نم  ًالیلد  مدقي   ، همانصأ يف  يبلكلا  نبا  هركذ  رعش  يفو    
لیفطلا : نب  رماعل  يرازفلا  ةكیھن  لاق  يبلكلا : نبا  لاق   . ًامنص ناك  ىنِم  نأ 

، انحامر كیلع  تردق  ول  ماع  !  اي 
 

 

ِبَغْبَغلاف  ىًنِم  ىِلإ  تاِصقارلاو 
 

ٍكتاف ةنعط  ءاعجولاب  تیقتل 
 

 

بسحُم   ریغ  تيوثل  وأ  ناَّرُم 
 

   

بكو ــ م نمد  ــ قتي ا  ــ نك تا  ــ صقارلا نأ  تادا  ــ بعلا سو  ــ قط ي  ــ ف د  ــ جن ا  ــ نھ
بحا لا صـ ـب، قـ غبغلا من  ـى صـ لإ ـه  نم نو  ـ لقتني ى ثـم  ــ نِم ى  ــ لإ جا  ــ جحلا
لبج ىلإ  ریشي  ال  رعشلا  اذھ  يفو   . ىًنِِمب ٌلَْیبُجو    ، ٌمَنَص ُبَغْبَغ : ـ لاو سوما : ـ قلا
معدي  ، منص نم  رثكأ  نیب  لقنتلا  يف  تاصقارلا  همّدقتت  تناك  سقط  ىلإ  امنإو 

يف يقرزألاو  يھكافلا  ركذ  امك  مانصأ  ةعبس   كانھ  ناك  ىنِم  يف  نأ  انرظن  ةھجو 
. ةكم رابخأ 

ّيَحُل نب  ورمع  نإ  لاق : قاحسإ  نب  دمحم  نع  يقرزألا  اھنع  انثدحي  ىنِم  مانصأو    
ىنم دجسم  نیب  يذلا  نيرقلا  ىلع  ًامنص  بصن   ، مانصأ ةعبس  ىنمب  بصن 

ى ــ لوألا ةر  ــ مجلا ى  ــ لع ب  ــ صنو  ، قير ــ طلا ض  ــ عب ى  ــ لع ى  ــ لوألا ةرمجلاو  
ـب صنو  ، ًامن صـ ىط  ـ سولا ةر  ـ مجلا ـى  لعو  ، ًامن صـ اعد  ـ ملا ـى  لعو  ، ًامن ــ ص

ةرمجلا ىلعو   ، ًامنص ىمظعلا  ةر   ـ مجلا قو  ـ فو  ، ًامن صـ يداو  ـ لا ریف  شـ ـى  لع



نثو لك  ىمري  ةاصح  نيرشعو  ىدحإ  رامجلا  ىصح  نھیلع  مسقو   ، ًامنص ىمظعلا 
يذلا منصلا   ، نالف نم  ربكأ  تنأ     : ىمري نیح  نثولل  لاقيو   ، تایصح ثالثب  اھنم 

هلبق . ىمري 

: ير ـ شبلا دوجو  ـ لا يَضي  ــ قن ى “ ــ نم  ” ة ــ ملك ع  ــ مجت بر  ــ علا ة  ــ غل ي  ــ فو    
،( امھ ـ ينم  ) ةأر ـ ملاو ـل  جرلا ءا  مـ ديد : ـ شتلاب ُّي،  ـ نِملاو  ، تو ـ ملا ىَنِم : ـ لا فـي 
، هُتَقْلِخ هنم  رَّدَقُي  يأ   ، ٌِّينَم ناسنإلا  ُءا   ـ مو سرا : فـ ـن  با لا  قـ  ، ةا ـ يحلا ـو  هو

. ٍّلك ىلع  ةرَّدقم  اھَّنأل  توملا  ةَّینملاو :

ىنم كلوق : نم  وھو   ، هنم ردّقي  دلولا  نأ  دیفي  ينملاو : يركسعلا : لالھ  وبأ  لوقي     
. هردق يأ : .. اذك هل  هللا 

مانصألا 20، مالسإلا 157-6/567،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  يقرزألا 2/771،  )  
، بغبغلا عجار   ،” بغلا طیحملا ”  سوماقلا  ص 341،  ينادمھلل  برعلا  ةريزج  ةفص 

يركسعلل 311) ةيوغللا  قورفلا   
 

 

ةاَنَم

نم ناسغو  جرزخلاو  سوألاو  راصنألا  اھدبعت   ، ةعازخو ليذھل  ةرخص  ةانم  تناك 
ميذھ دعسو   ، ماشلا لھأو  برثي  لھأ  نم  مھنيدب  ناد  نمو   ، ةءونش دزأو   ، دزألا
ةیحان نم  رحبلا  لحاس  ىلع  ةبوصنم  تناكو   ، ةربو ينب  الإ   ، ةعاضق رئاسو   

.. فيراطغلا اھتندسو : ةكمو ،  ةنيدملا  نیب  ديدقب  للشملا 

تناكو ىَرُْخْألا .  } َةَِثلاَّثلا  َةاَنَمَو  (:  } 20 مجنلا :  ) لاقف ىلاعت  هللا  اھركذ  يتلا  يھو    
سوألا نم  اھل  ًاماظعإ  دشأ  دحأ  نكي  مل  نكل   . اھلوح حبذتو  اھمظعت  ًاعیمج  برعلا 

هل نوحبذيو  هنومظعي   ، عضاوملا نم  براق  امو  ةكمو  ةنيدملا  لزني  نمو  جرزخلاو    
. ىَّزُعلا شيرقو  تاللا  فیقث  تّمظع  امك   . هل نودھيو 

برعلا اھل  تناد  نم  مدقأو   ، ّيَحُل نب  رمع  اھعنص  يتلا  مانصألا  مدقأ  ةانمو     
يفو ةانم .“ َديز  و” ةانم “ دبع   ” تمس اھبو   ، يبلكلا نبا  ةياورب   ، اھوذختاو اھودبعو 
نزوو  ، حو ـ مجلا بـن  ـر  مع هد  ـ بعي من  ــ ص ةا  ــ نم تنا  ــ ك يلیھ : ــ سلل ةياور  

ـى نمت تنا  ءامد كـ ـ لا نأل  هتبب  اذإ صـ هري : ـ غو مد  ـ لا تي  ـ نم ـة مـن  لعف ةا مـن  ـ نم
. ىمدلا مانصألا  تي   ـ مُس ـه  نمو ـه  يلإ ًا  ـ برقت هد  ـ نع

 

 

ةانم     ةدابع 



، رساي نب  رامع  نب  ةدیبع  يبأ  نب  هللا  دبع  نب  ةدیبع  يبأ  نع  يبلكلا  نبا  لقني 
مھذخأم ذخأي  نمو  جرزخلاو  سوألا  تناك  لاق  :  ، جرزخلاو سوألاب  سانلا  ملعأ  ناكو 
نوقلحي الو  اھلك  فقاوملا  سانلا  عم  نوفقیف  نوّجحي   ، اھریغو برثي  لھأ  برع  نم   
مھّجحل نوري  ال   . هدنع اوماقأو  هدنع  مھسوؤر  اوقلحف  هوتأ  اورفن  اذإف  مھسوؤر ، 

وأ ينزملا  ةعيدو  نب  ىَّزُعلا  دبع  لوقي  جرزخلاو  سوألا  ماظعإ  نعف  كلذب ،  الإ  ًامامت   
 : برعلا نم  هریغ 

ًّةرب ٍقدص  نیمي  تفلح  ينإ 
 

 

  ! جرزخلا لآ  لحم  دنع  ةانمب 
 

 

: ةكردُم نب  دسأ  نب  دحأ  ديز  نب  تیمكلا  لاقو 

ِّىلوُت لئابق ال  تلآ  دقو 
 

 

انیقِّرحَتُم  اھروُھُظ  ةانم 
 

    

تافرع نم  اوضافأو   ، تیبلاب اوفاط  اذإف   ، اھنومظعيو اھنوّجحي  ناسغو  دزألا  تناكو 
نیب فطي  مل  اھل  ّلَھأ  نمو   . اھل نّولھي  اوناكو  ةانم  دنع  الإ  اوقلحي  مل  ىنِم  نم  اوغرفو 

، ریطلا معطمو  حيرلا  رواجم   ،“ كیھن  ” امھیلع نيذللا  نیمنصلا  ناكمل  ةورملاو  افصلا 
. يقرزألا ةياورب   ، ةانمب نّولھي  راصنألا  نم  يحلا  اذھ  ناكف 

هتّجح نم  غرفي  ىتح  تیب  ُفقس  مھنم  ًادحأ  لظي  مل  ةرمع  وأ  جحب  اولھأ  اذإ  اوناكو    
ن ــ ّروست م ةجاح  هیف  هل  تناك  نإو   ، هتیب لخدي  مل  مرحأ  اذإ  لجرلا  ناكو   ، هترمع وأ 
را ــ بخأ بحا  ــ ص لو  ــ قي ه،  ــ سأر با  ــ بلا جا  ــ تر زج  ــ ي ال  نأل  ه  ــ تیب رھ  ــ ظ
فـي ىلا  ـ عت ـه  للا لزنأ  ـة  يلھاجلا ـر  مأ مد  ـ هو مال  ـ سإلاب ـه  للا ءا  جـ ـا  ملف ة : ــ كم

.(189 ةرقبلا : { ) ىَقَّتا ِنَم  َِّربْلا  َِّنَكلَو  اَھِروُھُظ  ْنِم  َتوُیُبْلا  اوُتَْأت  َْنِأب  ُِّربْلا  َسَْیلَو  : } ـك لذ
 

 

ةانم     ةیبلت 

سانلا كربي  كنود  ًاركب  نأ  الول  كیبل  كیبل  مھللا  كیبل  : ” ةانم كسن  نم  ةیبلت  تناكو 
.  “ كنود نم  مھئاودع  ىلع  انإ  كنوتأي  جثع  جح  لاز  ام  كنورجھيو 



 

 

ةانم مدھ 

ةنيدملا نم  ّملسو   هیلع  ّىلص هللا  لوسر هللا   جرخ  ىتح  ةانم  مظعت  برعلا  لزت  مل 
وأ ٍلایل  عبرأ  ةنيدملا  نم  راس  املف  هیلع ،  هللا  حتف  ماع  وھو  ةرجھلا  نم  ٍنامث  ةنس 
ّىلص هللا يبنلا   ىلإ  هب  لبقأف  اھل ،  ناك  ام  ذخأو  اھمدھف  اھیلإ  ًایلع  ثعب  ٍلایل  سمخ 
كلم يناسغلا  ٍرمش  يبأ  نب  ثراحلا  ناك  نافیس  ذخأ  امیف  ناكف   ، ّملسو هیلع 
ثراحلا افیس  امھو  ًابوسر ،  رخآلاو  ًامذخم  ىمسي  امھدحأ  اھل : امھادھأ  ناسغ   

: لاقف هرعش  يف  ةمقلع  امھركذ  ناذللا 

امھیلع ٍديدح  يلَابرِس  رھاظم 
 

 

بوسرو  مذخم  ٍفویس : الیقع 
 

 

ىلع فیس  راقفلا  اذ  نإ  لاقیف :   ، يلعل ّملسو   هیلع  هللا  ّىلص  يبنلا   امھبھوف 
ثیح  ، يط منص  وھو  سْلَفلا  يف  نیفیسلا  نيذھ  دجو  ًایلع  نإ  لاقيو   . امھدحأ

. همدھف  ، ّملسو هیلع  ّىلص هللا  يبنلا   هثعب 
 

 

اھتدابع راشتنا 

لكش ىلع   ، ندنارب لوقي  امك   ، تلثمو  ، دیعسلا ظحلا  ةھلإ  اھنإ  ردقلا “  ” ةانم ينعت 
دجنو   ، ةیلامشلا ةیبرعلا  ةريزجلا  بوعش  لك  ىدل  اھتدابع  ترشتنا  دقو   ، ریبك رجح 
ةركذت ىلع  اھتروص  دجنو   . نیيرمدتلاو طابنألاو  نیینایحللاو  نییناديدلا  ىدل  اھل  ًاراثآ 
اھامسا دقو   ، اھدي يف  ناجلوصلا  لمحت  ةسلاج  ودبتو   ، رمدت يف  تفشتكا 

ىلع طابنألا  نم  ةریخألا  ةغیصلا  اوراعتساو  تونم “ و” ةنم “ “ ” ةانم  ” نويدومثلا  
.“ ةونم  ” اھوبتك دقف  نويرمدتلا  امأ   ،“ وتونم  ” اھنوبتكي ءالؤھ  ناكو   ، حجرألا

  
 

مالسلا ةدیس 

“ ةانم نبا  و”  ،“ ةانم ةبھ   ” هنم ملعلا  ءامسأ  نم  ديدعلا  يف  ةانم  مسا  لخدي 
اھتمسا دقو  ةانم “ عیطق  و” ةانم “ وذ  و”  ،“ ةانم ليإ   ” ىعدي رخآو  ةانم “ راتخم  و”



مالكلاو ةایحلا  ةحنم  اھیلإ  تبلطو   ، ةیلاعلاب تبقل  امك   ،“ مالسلا ةدیس  ةیعدألا  ”
. اھدبعم يف  فارع  دوجوب  يحوي  امم 

ـة بكرملا مھئام  ــ سأ ي  ــ دروو ف  ، نیینا ــ يحللا د  ــ نع ةا  ــ نم ةدا  ــ بع تفر  ــ عو   
ـت“، نم سوأو  تنم  ـ سا و” ـت “ نمبعو ـت  نم ـد  بعو ةا  ـ نم ـد  بع  ” اھ ـ نم
ت، ــ نم نو  ــ و“ه “ ” ةا ــ نم د  ــ باع و” ت “ ــ نم ذو   ـ عو ـت  نم “، و”عـذ  ةا ـ نم ةد  ـ بع و”
ني قـ يأ  ـت  نمق ـت،  نم و”قـن   ،“ ةا ـ نم ـأ  سن  ، تنم ـ سن و”  ،“ ةا ـ نم نو  ــ ه
تنم معن  “،  و” ةا ـ نم أنھ  تـ  ، تنمھ و”تـ  ،“ ةا ـ نم فن  سـ  ، تنمفن سـ  ” ،“ ةا ـ نم

.“ ةانم معن   ” يأ تمعنو “

. مویلا ىلإ  ةعئاشلا  ةیبرعلا  ءامسألا  نم  تمعن  ریخألا  مسالا  نأ  ظحاليو    
 

 

ةینملاو     ينَملا  / ةایحلاو توملا  ةھلإ 

“ ةینَملا  ” ةملك رذج  وھ  ينَملاو   ، ةایحلا ءام  / لجرلا ءام  وھو  ينَم “  ” ةانم ةملك  رذجو 

. 
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توملاو ةایحلا  ردقلل  ةھلإك  اھیف  عمجت  ةانم  نأكو   . توملا ينعت  يتلا 

بیبح نبا   ، رَّبحملا يقرزألل 197-1/196،  ةكم  رابخأ  مانصألا 27-16-15-14-13،  )   
ضورلا برعلا 2/492،  باسنأ  ةرھمج  يھكافلل 5/163،  ةكم  رابخأ   ،316-313 ص 

لبق برعلا  خيرات  يف  لصفملا  دومث 100-127-126،  خيرات  يلیھسلا 1/357،  فنآلا   
ينم )”    برعلا ”  ناسل  مالسإلا 6/ 320، 

 

 

ٌعاَّنَم

. هموقو رعاشلا  يئاطلا  لھلھم  نب  لیخلا  ديز  هدبع  منص 

، ّمل ـ سو ـه  يلع ـه  للا ّىل  صـ لو  ـ سرلا ثيد  حـ ي  ــ ف عّان  ــ م من  ــ صلا ر  ــ كذ درو    
ري خـ ـا  نأ : ” لا قـ مل  ـ سیل هءا  جـ ذإ  ري ) ـ خلا ـد  يز لو  ـ سرلا هام  سـ  ) ـل يخلا ـد  يزل

نود هللا“. نم  هنودبعت  يذلا  دوسألا  ـر   جحلا ـن  مو عاَّن  ـم مـن مـ كل

. انمجعم يف  درو  منص  سلفلاو   ، ًاضيأ سِْلف  عّانمل  لاقيو  ديرد : نبا  لاق    

. عنمأو ًاعینمو  ًاعنامو  ًاعاَّنَم  برعلا  تّمس  دقو    

سورعلا م جات   ،( دابآ ردیح  ةعبط  ) 3/142 ع م ن ” ةغللا ”  ةرھمج  يناغألا 16/47،  )  
”( ن ع



 

 

فانم

. العو عفترا  اذإ  فیني  فانأو   ، فوني فان  نم  هقاقتشاو   ، منص

هیلإ هّجوت  دقو  ةيدومثلا  ةھلآلا  نم  فانم  ناكو   ، عفترملاو يلاعلا  ينعي  مسالاو 
تناك ندنارب : لوقي   ، نوعلاو ثرإلا  هیلإ  بلطي  ناكو  ةدع  تارم  ءاعدلاب  نويدومثلا 
اندجو دقو   . ةینایحللاو ةيوفصلا  ملعلا  ءامسأ  يف  همسا  دجنو   . ًادج ةرشتنم  هتدابع   
سويز اي   : ” ةیلاتلا ةرابعلا  هیلع  تبتك   ،“ فانم سويز   ” هلإلل دوعي  ًاحبذم  ناروح  يف 
هفصو ءاجو   . هلإل اذھل  يفصن  لاثمتب  حبذملا  زھجو  لضفألا .“ ظحلا  حنما  فانم 

، نالدملا راعتسملا  رعشلا  افرط  هب  طاحأ  دقو  ةیحل  نود  يركذ  هجولا  : ” يلاتلاك
. طوطخب تطیحأ  دقف  ؤبؤبلاو  نافجألا  امأ   . ةیسمشلا ةھلآلل  زمري  يذلا  رعشلا  كلذ   

.“ ردصلا ىلع  بابلجلا  تایط  ظحالنو   . ةيروسلا ةھلآلا  دقعب  قنعلا  نيزو 

نب بالك  نب  يصق  نب  ةریغُملا  وھ  فانم  دبعو   . فانم دبع  لجرلا  برعلا  تّمس  هبو 
هتمدخأ دق  ىَّبُح  همأ  تناكو  يربطلا -  ركذ  امیف  ءاحطبلا -  رمق  بقلي  ناكو   ، ةرم
قفاوي هآرف  يصق  رظن  مث  ةانم  دبع  هب  يّمُس  ناكو  مھل  ًامیظع  ًامنص  ناكو  ةانم   

. فانم دبع  هّلوحف  ةنانك  نب  ةانم  دبع 

  
 

فانم مدھ 

املف  ، يلیھسلا يوري  امك   ، ةملس ينب  دیس  حومجلا  نب  ورمع  تیب  يف  فانم  ناك 
: اولاق ،؟  هب انومتئج  يذلا  اذھ  ام  ورمع : مھیلإ  ثعب   ، ةنيدملا ریمع  نب  بعصم  مدق 
تايآ كلت  رلأ   ” بعصم هیلع  أرقف   ، اوءاجف مھدعاوف   ، كانعمسأو انئج  تئش  نإ   

. أرقي نأ  ءاش هللا  ام  أرقف   ،“ نیبملا باتكلا 

ملعت  ، فانم اي  لاقف :  ، فانم ىلع  لخدف   ، اوجرخف انموق  يف  ةرماؤم  انل  نإ  لاقف :   
هلھأ ماقف  جرخف   ، ًافیس هّدلقف  ،؟  ریكن نم  كدنع  لھف   ، كریغ موقلا  ديري  ام  هللاو 

؟! كَحيو فیسلا  نيأ  فانم  اي  لاقف : فیسلا  اوذخأ  مھدجوف  ءاجف   ، فیسلا اوذخأف   
ينإ مھل : لاق  مث   . ریخ نم  ًادغ  راعج  يبأ  يف  ىرأ  ام  هللاو   ، اھتسأ عنمتل  زنعلا  نإ 
بلك عم  هوطبرو  فانم  اورسكف   ، بھذف  . ًاریخ فانمب  اوصوتساف  يلام  ىلإ  بھاذ 

. تیم

،؟ هیلع انأ  ام  ىلع  متسلأ  لاقف :  ، هوءاجف هموق  ىلإ  ثعبف   ، فانم ىأر  ءاج  املو    
موي ناك  املف   . دمحمب تنمآ  دق  ينأ  مكدھشأ  ينإف  لاق :  ، اندیس تنأ  ىلب  اولاق :



تاومسلا اھضرع  ةنج  ىلإ  اوموق  : ” ّملسو هیلع  هللا  ّىلص  يبنلا  لاق    ، دُحأ
. هنع يضر هللا   ، لتق ىتح  لتاقف   ، جرعأ وھو  ماقف   ،“ ضرألاو

فنآلا 49-1/47)     ضورلا  دومث 126،  خيرات  ديرد 1/16،  نبا  قاقتشالا  )  
 

 

ُناَّنَملا

يلھاجلا رعاشلا  نبا   ، نّانملا دبع  هب  ىّمست  مالسإلا  لبق  برعلا  دنع  دوبعم 
. سملتملا

. ةَّوقلا مضلاب :  ، ُةَّنُملاو  ، ىنسُحلا ءامسأ هللا  نم  وھو   ، يِطْعُملا ُناَّنَملاو :

”( ّنم طیحملا ”  سوماقلا  ننم ” برعلا ”  ناسل  برعلا 293،  باسنأ  ةرھمج  )  
 

 

رِذْنُملا

.“ رذنُملا دبع  هتدابعب بـ” برعلا  تّمست 

دقو  ، ةَدلَك نب  ةمقْلَع  نب  رِذْنُملا  دبعو   ، ةیمأ نب  ديز  نب  ربنز  نب  رذنملا  دبع  ونب  مھنم 
. ًارِذینُمو  ، ًاريَِذنو  ، ًارِذنُم برعلا  تَّمس 

دق نوكي  امب  موقلا  فِّرُعي  يذلا  ِملعُملا  وھو  ريذنلا  وھ  رِذْنُملا : برعلا  ةغل  يفو    
. دسألا رذانتُملاو :  ، ًاضيأ فِّوخملا  وھو   ، هریغ وأ  ودع  نم  مھَمَھد 

برعلا 334)     باسنأ  ةرھمج  ديرد 157،  نبال  قاقتشالا  )  
 

 

حضنم    

. نیینیعملا دنع  دودحلاو  يرلاو  ءاملا  هلإو   ، نیيدومثلا دنع  يرلا  هلإ 

رھ ـ ظيو ـة،  يبونجلا ـة  يبرعلا شو  ـ قنلا ي  ــ ف ةديد  ــ ع تار  ــ م هم  ــ سا ركذ  ــ ي
. ىو ـ حفلا ـر  فوت مد  ـ عل هصئا  ـ صخ ـة  فرعم بع  ـ صت  ، يدو ـ مث ءا  ـ عد فـي  ـح  ضنم

.“ ةحضنم  ، تحضنم  ، حضنم  ” مسالا در   ـة يـ ينیعملا تابا  ـ تكلا فـي 

مالسإلا 6/295) لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  دومث 125،  خيرات  )  
 



 

قبطنملا

. قیطنملا عجار 
 

 

قیِطْنِملا

مل مالكب  هفوج  نم  نوملكي   ، نيرعشلاو  ، ّكعو  ، فلسلل ناك  ساحن  نم  منص 
“ قبطنملا  ” وھ منصلا  مسا  نإ  لوقي  هنكل   ، بیبح نبا  يوري  كلذك   ، هلثم عمسُي 
هركذ  ، بیبح نبا  رَّبحم  نع  منصلا  مسا  ذخأ  يذلا  مزح  نبا  نكل   ، توقاي لقني  هنعو  

قیطنملاف  ، هلإلا اذھل  ينيدلا  دعبلا  عم  قباطتي  ةیمستلا  هذھب  وھو   ،  ” قیِطْنِملا ”
  : بلعث دشَنأو  غیلبلا .“  ” برعلا ةغل   يف 

اِھّبر نم  اصَعلا  ُعِزتني  ُمْوَّنلاو 
 

 

قیِطْنِملا  هناسل  َيِْنث   ، ُكوَليو
 

   

.“ ٌهَّوَفُم ٌقیِطْنِم  : ” برعلا لوقت   ، هََقطانو همَّلك  َيأ  هقطْنَتْساو  هََقطَْنأ هللا  دقو 

.“ كیبل  . كیبل مھللا  كیبل  : ” قیطنمل كسن  نم  ةیبلت  تناكو    

ىلص لوسر هللا  هافطصاف   ، ًافیس هیف  اودجو  مانصألا  ترسك  املف  بیبح : نبا  لاق    
لیقو   ، ىزُعلا مدھ  دنع  دجو  يذلا  فیسلا  هنإ  لیق   ) ،“ ًامذخم  ” هامسف  ، هیلع هللا 

.( سلفلا يف 

 ” برعلا ناسل  برعلا 2/494،  باسنأ  ةرھمج  بیبح 318-313،  نبال  ّربحملا  )  
( سلفلاو ىَّزُعلا  عجار   ،” هاف طیحملا ”  سوماقلا   ،” قطن

 

بَھْنِم    

. ظحاجلا هركذ  منص 

    : رعاشلا لاق   ، وْدَعلا يف  قئافلا  سرفلا  ٌبَھْنِمو :
 

 



ِفوُرَج ٍَلطْیَنب  مھُتْبَھان 
 
ٌبَھْنِم  ٌسرفو 

 
 

،” بھن برعلا ”  ناسل  ريودتلاو 111،  عیبرتلا  يف  ظحاجلا  نع  مانصألا  ةلمكت  )
بھنلا )”   طیحملا ”  سوماقلا 

 

سیم / سّایم

هلإلل رھظم  هلإلا  اذھ  نأ  ودبيو  رمقلا .“ سون  زازتھا   ” ةملكلا ينعت   ، دومث ةھلآ  نم 
.“ سیم ناعطق  و” دبع “ سیم   ” ملعلا يَمسا  يف  هدجن   . يرمقلا

بير ــ اذ ق ــ ي ه ــ فو  ،“ ٌِّيناَنَسْیَمو ٌِّيناَسْي  رد  ــ بلا ة  ـــ لیل  ” يّم ــــ ست بر  ــــ علاو   
ر ــ تخبت ي  ــ ف نا  ــ سیملا ن  ــ م بر  ــ ض سیملا  ــ ف  ، يدو ــ مثلا ظفللا  ــ ب هب  ــ ش

. دَسألا سّایملاو :  ، ينانسیمو ينا   ــ سیم نا  ــ سیم ى  ــ لإ ةب  ــ سنلاو  ، ٍداھ ــ تو

بيذھت  ،” سیملا طیحملا ”  سوماقلا   ،” سیم رخازلا ”  بابعلا  دومث 125،  خيرات  )
سوم )”     ةغللا ” 

 



نونلا فرح 
يھان    

ةميدقلا ةیبرعلا  ةھلآلا  عمجمب  همسا  طبترا   . مھيدل ةدجنلا  هلإ  ناكو  دومث  ةھلآ  نم 
. روشأ ىلإ  هتروص  تلحر  ثیح   ، يروشآلا دھعلا  يف  ةمود  ةحاو  يف 

، ةوبألاو ةفرعملاو  ةمظعلا  يھان “  ” هلإلا ىلإ  تدنسأ  دقو   ،“ يكذلا  ” مسالا ينعيو 
ةقادصلا هبرقبو   ، ةداعسلل ًابلط   ، ًاریثك هیلإ  ءاعدلاب  نوھجوتي  نويدومثلا  ناكو 
ةلیبقلاو ةبرقلاو  رابآلاو  نطقلاو  لامجلا  هتيامح  تحت  عضوتو   . دنسلاو نانحلاو   
حرفلاو مالسلاو  لضفلاو  بحلاو  ةحارلاو  رطملاو  ءاذغلاو  عبشلاو  ىنغلاو  راھدزالاو 

. ءاقنلاو  

.“ يھان ربص  و” يھان “ بھ  و” يھان “ وذ  : ” ةيدومثلا ملعلا  ءامسأ  يف  همسا  دجنو    

رھظي الو   . اھفرعن ال  بابسأل  دومث  ىلع  يھان  ةدابع  ترصتقا  ندنارب : لوقي    
ناكو  . دالیملا لبق  سماخلا  نرقلا  نم  ًاءدب  الإ  ةيدومثلا  صوصنلا  يف  يھان “ ”
ةھلآلا هعم  ترھظ  دقو   ، ةرتفلا كلت  يف  وتامدأ  ةكلمم  وزغ  اوزجنأ  دق   نويدومثلا 

يف يبرعلا  يھلإلا  عمجملا  نم  ًاءزج  لكشت  تناك  يتلا  ءامسلا “ راطع  و” وضر “ ”
. وتامادأ

( انمجعم يف  ىھن ” هلإلا ”  عجار  دومث 129-127،  خيرات  )  
 

 

مَجن

.“ مجن دبع  برعلا بـ” تّمست  دقو   ، ةیبكوكلا تادابعلا  نم  مجنلا 

ىلاعت هللا  حتفي  مجنلابو   ، ميركلا نآرقلا  نم  ةروسلا 53  يھ  مجنلا  ةروسو    
يف ءاجو   ، مجنلاب ىلاعت  هللا  َمَسَْقأ  قحِسإ : وَبأ  لاق  ىَوَھ “ اِذإ  ِمْجَّنلاو  : ” هتروس

. ُبكوَكلا وھ  ُمْجَّنلاو   . برعلا اھتمس  كلذكو   ، ّايَرُّثلا هَنأ  ریسفتلا  

” ايرثلا عجار ”   ،” مجن برعلا ”  ناسل  مالسإلا 6/59،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
( انمجعم يف 

 

 

ورن

. دنسملا صوصن  يف  همسا  درو   ، بونجلا برع  ةھلآ  نم 



ٌرَجَح ُةَوْرَّنلا : طیحملا : سوماقلا  يف  أرقن  ذإ  برعلا  ةغل  يف  اياقب  هلإلا  اذھل  دجنو    
. هب ِيّكُذ  امَّبُرو   ، ٌقیقر ُضیبأ 

”( ةورنلا برعلا ”  ناسل  مالسإلا 6/334،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
 

 

رسن

ظحا ــ جلا ب  ــ سح ر،  ــ سن ةرو  ــ ص ى  ــ لع نا  ــ كو  ، ةميد ــ قلا نا  ــ ثوألا ن  ــ م
هد ـ بعت ـع،  خلب لا لـه : ـ قي  ، أب ضرأ سـ ن  ــ ٍع م ــ ضومب ر  ــ سن نا  ــ كو  ، يد ــ قاولاو
نبا يوري  امك   ، ساون وذ  مھّدوھ  ىتح  هنودبعي  لزي   ـم  لف ـا.  هالاو ـن  مو ري  ـ مح
هنأو  ، هل نيدتو  همظعتو  رسنل  كسنت  تناك  ریمح  نأ  بیبح  نبا  يوري  امیف   . يبلكلا

. نمیلا كلم  رصق  وھو  نادمُغ  يف  ناك 

، مانصألا ةدابعل  هتوعد  يف  ّيَحُل  نب  ورمع  تباجأ  ریمح  نأ  ةیبرعلا  تايورملا  لوقت 
ًارسن . بركي  دعم  هل  لاقي  ٍنیعر  يذ  نم  لجر  ىلإ  عفدف 

َقوَُعيَو َثوَُغي  َالَو  اًعاَوُس  َالَو  ّدَو  اً َّنُرََذت  َالَو  ْمُكَتَِھَلآ  َّنُرََذت  َال  : } ىلاعت لوقي  ليزنتلا  يفو 
حون 24) { ) اًرَْسنَو

يأر ى  ــ لع ر “ ــ سن  ” و ــ ، ه ةیئب ــ سلا صو  ــ صنلا ي  ــ در ف ــ ا ي ــ مك  ،“ رو ــ سن     و”
وذ  ” ـع“، لق ذ   ” ـه لإ ـه  نأ ـن  ظيو ـر .“ مقلا  ” ى ــ لإ زمر  ــ يو  ، نیثحا ــ بلا ض  ــ عب
اھیلع ترفح  راجحأ  ىلع  نوبقنملا  لصحو  ـة،   لیبق وأ  ـع  ضوم ـم  سا  ،“ عال قـ
دحأ يف  درو  دقو   ، هلإلا اذھب  كربتلاو  نمیتلا  لیبس  ىلع  كلذ  اولعف   ، رسنلا ةروص 
ةلم و” روسن “ موق   ” ىنعم ًايدؤم  روسن “ لھأ   : ” ریبعتلا اذھ  ةیئبسلا  صوصنلا 
فرُعو  . يلع داوج  بسح   ، هل ّدبعتت  تناك  يتلا  هلإلا  اذھ  ةعامج  مھب  داريو   ،“ روسن
كلذب ديرأ  هلعلو   ،“ روسن ذ   ” ةرخأتملا بـ ةیئبسلا   صوصنلا  يف  ةنسلا  رھشأ  دحأ 

. هلإلا اذھ  ىلإ  روكذملا  رھشلا  ةبسن 

لوقي امك   ،“ رسن  ” هب دصقيو   ،“ ًارشن  ” يِعُد يبرع  منص  مسا  ركذ  دوملتلا  يفو    
. لصفملا بحاص 

ةیملعلا بتكلا  راد  ةعبط   ، فرظتسم نف  لك  نم  فرطتسملا  ناویحلا 53-7/52،  )  
ربحملا 317-314، مانصألا 57-11،   ،2/176 1986ـ  ط2،   ، ةحیمق دیفم  قیقحت 

مالسإلا 308-6/307، 1/652) لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  
 

ُئِسَّنلا



. هنع  ، لجو زع  ّهللا  ىھَنف   ، ةیلھاجلا يف  هرِّخَؤُت  برعلا  تناك  رھش  ئِسَّنلا :

نوئسني اوناك  نيذلا  مھ   ، ةأسنلاو روھشلا “ ةأسن   ” اومس موق  برعلا  يف  رھظو     
رھشألا نم  رھشلا  نورّخؤي  اوناكو   ، اھنّولحي يأ   ، ةیلھاجلا يف  برعلا  ىلع  روھشلا 

كلذ نورخؤيو   ، لحلا رھشأ  نم  رھشلا  هناكم  نوّمرحيو   ، هدعب يذلا  ىلإ  مرحلا 
يف هنومرحيو  لاتقلا  هیف  نوللحیف   ، مرحلا رھشألا  نم  مَّرحُم  ـ لا نأ  هلاثم   ، رھشلا
مھیلع ىلاوَتي  َنأ  نوھرَكي  اوناك  مھَنأل   ، ًارھش انْئِسَْنأ  لوقت : برعلا  تناكو  رَفَص   

، مَّرحملا مھل  ُّلِحُیف   ، ةراغلا نم  ناك  مھَشاعَم  ََّنأل  اھیف  نوُریِغُي  ، ال  ٍمُرُح رھَشأ  ةثالث 
.(37 ةبوتلا : { ) ِرْفُكْلا ِيف  ٌةَدَايِز  ُءيِسَّنلا  اَمَِّنإ   } ىلاعت لاق هللا  هیفو   

أسن )”   برعلا ”  ناسل  نادلبلا 4/394،  مجعم  )  
 

 

بُصُّنلا

ِهَّللا ِریغل  َُحبْذُيو   ، اھیلع ُّلَھُیَف  ُبَصْنُت  َِةبْعَكلا  َلْوَح  تناك  ٌةَراجِح  يھو  ُباصْنألا  اھعمج 
. ىلاعت

مدب بُصُّنلا  ُّرَمَْحیف  هدنع  َُحبَْذت   ، هُب ـ ِصَْنت ةیلھاجلا  تناكو   ، ٌرَجَح َوأ  مَنَص  بُصُّنلاو    
تعفترا مث  ّيلع  ًاشیغم  تجرخف  لاق :  . همالسإ يف  رذ  يبأ  ثيدح  هنمو   . حئابذلا

. حئابذلا مدب  رّمحملا  بصُنلاك  راصف  هومدأ  ىتح  هوبرض  مھنأ  ديري   . رمحأ بُصُن  ينأك   

يفِدْرُم  ، ّملسو هیلع  ّىلص هللا   ، ّهللا لوسر  جرخ  لاق : ةثراح  نب  ديز  ثيدح  يفو    
نب ُديز  اَني  ـ َِقلف  ، اِنترْفُس يف  اھانلعجو   ، ًةاش هل  انحبَذف   ، باصَْنألا نم  ٍبُصُن  ىِلإ 

. ّهللا ریغل  َحبُذ  امم  لكآ  ال  لاقف :  ، َةرفُّسلا هل  انْمَّدَقف    ، ورْمَع

ىِلإ هاعدف   ، ّملسو هیلع  هللا  ّىلص   ، ّهللا لوسرب  َّرَم  ورمع  نب  ًاديز  َنأ  ةياور  يفو    
. بُصُّنلا ىلع  َحبُذ  امم  لكْأن  اَِّنإ ال  ٌديز : لاقف   ، ماعطلا

سورعلا 111) جات  نع  مانصألا  ةلمكت   ،” بصن برعلا ”  ناسل  )  
 

رصن

. مھصوصن يف  همسا  درو   ، نایحل ةھلآ  نم 

مالسإلا 6/314)     لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
 

 



حركن

ضعب ىري  امك   ، سمشلا ىلإ  زمريو   . برحلاو ضغبلا  هلإ  وھو   ، نیعم ةھلآ  نم 
. نییئبسلا دنع  میمح “ تاذ  ممح / تذ   ” ةلزنم يف  هنأ  نودقتعيو   ، نیثحابلا

.“ دو  ” هلإلا عم  ضیقنلا  يفرط  ىلع  وھو  وركم “  ” وأ وركن “  ” نییلبابلا دنع  همسا  دري    

هذھ ىلع  ةّبترم  درت  نیینیعملا  ةھلآ  نأ  ةینیعملا  تاباتكلا  ةسارد  نم  دجو  دقو     
أ ل ل  ) ةلمج اھدعب  ركذتو   ،“ حركن  ” مث دو “  ” هیلي رتثع “ : ” نایحألا ضعب  يف  ةروصلا 

.“ نیعم ةھلآ   ” ىنعمب نعم ) تا  

زبخ لیق  : ” هقورف يف  يركسعلا  لوقي   ، دسف ينعت  حركن “  ” ةملك برعلا  ةغل  يفو 
.“ داسفلا نم  اند  هنأك  حركني  أدب  اذإ  نیمق 

قرفلا يف  ةيوغللا  قورفلا  مالسإلا 333-6/295،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
( هب قیلخو  هب  يرح  وھ  كلوقو  هب  نیمق  كلوق  نیب 

 

 

ىَھُن

مانصألا نیب  نم  تناكو   ، دومث تاباتك  يف  تركذ   ، مالسإلا لبق  برعلا  ةھلآ  نم  ناك 
هیبأ توم  دعب  لدنجلا “ ةمود  لـ” نودحرسأ  يروشألا  كلملا  اھداعأ  يتلا 

.“ ایھن و” ایھون “  ” ًاضيأ اھمسا  بتكيو  بيراحنس  

نع كیبل  ماذج : ةیبلت  تناكف   ، مالسإلا لبق  ىنسحلا  هلإلا  ءامسأ  نم  ىھُّنلاو    
. مالحألاو ىَھُّنلا  يذ  ماذج 

ٍتَاَيَآل َِكلَذ  ِيف  َِّنإ  : } زيزعلا ليزنتلا  يفو   ، لْقَعلا ىَھُّنلا : ينعي  برعلا  ةغل  يفو    
يھ ؛  ىَھُّنلاو مالَحألا  ولوُأ  كنم  ِيَّنِیَلِیل  ثيدحلا : يفو  ( 128 هط : {. ) ىَھُّنلا ِيلُوِأل 

. بابَلألاو لوقعلا  

نع انثيدح  عجار  ىھن ” برعلا ”  ناسل  لصفملا 592-1/331،  يبوقعیلا 1/296،  )  
”( لقع و ”  يھان ” هلإلا ” 

 

مْھُن

ىّمسي ٍمْھُن  نداس  ناكو  ٍمْھُن “،  دبع   ” برعلا ىّمست  تناك  هبو    ، ةنيزمل منص 
وبأ ينربخأ  بیبح : نبا  لاق   . ٍءادع ينب  نم  مث  ةنيزم  نم  ٍمْھُن  دبع  نب  يعازخ 

. هنودبعي اوناك  منص  ٌمْھُنو   ، ٍمْھُن دبع  ةیلھاجلا  يف  ىمست  تناك  اھلك  میمت   ةدیبع :



ّىلص يبنلاب   يعازخ  عمس  امل  يبلكلا : نبا  لوقي   ، مْھُن نداس  مالسإ  ةثداح  يفو    
: لوقي أشنأو  هرسكف  منصلا  ىلإ  راث  ّملسو   هیلع  هللا 

هدنع    حبذأل  ٍمْھُن  ىلإ  تبھذ 
 

 

لعفأ  تنك  يذلاك  ٍكسن  ةریتع 
 

  : اھقلع تعجار  نیح  ـي  سفنل تلقف 
 

 

لقعي  سیل  مكيأ  هلإ  اذھأ 
 

دمحم نيد  مویلا  ينيدف   ، ُتیبأ
 

 

لِّضفتملا  دجاملا  ءامسلا  هلإ 
 

   

هلو  . ةنيزم هموق  مالسإ  هل  نمضو   ، ملسأف ّملسو   هیلع  ّىلص هللا  يبنلاب   قحل  مث 
: ركسألا نب  ةیمأ  ًاضيأ  لوقي 

منغ    يف  نییعار  تیقل  اذإ 
 

 

  ، مُھُنب نافلحي  نيدیسأ 
 

 ، مستقم ٍمحل  ءالشأ  امھنیب 
 

 

 ! مرقلا محللاب  كذخأي  الو  ضماف 
 

   

، برعلا نم  يح  ملسو  هیلع  ىلاعت  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  دفو  لاقي  يدیبزلا : لاق 
دبع هللا. ونب  متنأ  ناطیش  ٌمھُن  لاقف :  ، مْھُن ونب  اولاقف : ،؟  متنأ نم  لاقف :

يلاقلا يلامأ  حرش  يف  يلآللا  طمس  نادلبلا 5/327،  مجعم  مانصألا 40-39،  )  
برعلا ناسل  ن ه م)،   ) حرش يدیبزلا  سورعلا  جات  ينوألا 1/122،  يركبلا  دیبع  يبأل 



(. ُمَھَّنلا حرش  طیحملا  سوماقلا   ،” مھن حرش   ”
 

نوُّنلا

. ةفرعملاو ةمكحلا  ىلع  لدي  دوبعم   . ةاوَّدلاو  ، توحلا وھ 

يف ربربلا  تاتویب  نم  نونلا  يذ  ونبو   ، مالسلاو ُةالصلا  هیلع  َسُنوُي  ُبََقل  ِنوُّنلا : وُذو 
. سلدنألا

. ءامدقلا نیيرصملا  تادوبعم  نمو   ، ءامدقلا برعلا  تادوبعم  نم  توحلا  ناكو 

/ توح عجار  مزح 499/500،  نبال  برعلا  باسنأ  ةرھمج  نونلا ” طیحملا ”  سوماقلا  )
( توحت

 

حيرلا ُدواجُم  كیَِھن 

ناك امدنع  افصلا  ىلع  ًابوصنم  ًامنص  ناك   ، برعلا اھدبع  يتلا  مانصألا  مدقأ  نم 
خيرات يف  منصلا  مسا  دروو   ، ءاھلا رسكو  نونلا  حتفب  طبضي   ، ةبعكلا فوج  يف  فاسإ 

.“ حيرلا رواجم   ” يبوقعیلا

: يضاملا عطاقلا  فیسلاو  رسَّنلا  دلوو   ، دسألا  ، عاجشلا كیَِھن : ةغللا : لھأ  لاق    
. مادقإلاو ةأرجلا  وھو   ، ةكاھَّنلا نم   ، ديرد نبا  بسح  كیَِھن “  ” قاقتشاو

ناكو  ، ىرسك مجرتم  هوبأ  ناكو   ، نامجّرتلا نب  كیَِھن  مھنم : هب  برعلا  تّمست  دقو    
نب دايز  نب  لیمك  مھنمو   ، هنع يضر هللا  باطخلا  نب  رمع  نامز  يف  يلَو  اذھ  كیَِھن 
كیَھن نب  داَّبع  مھنمو   ، جاجحلا هلتق   ، بلاط يبأ  نب  يلع  بحاص   ، مثیھلا نب  كیَِھن   

نأ مھربخأو   ، سدقملا تیبلا  ىلإ  نولصي  مھدجو  نیح  هموق  رذنأ  يذلا  يمطخلا 
. تّلوح دق  ةلبقلا   

نبا قاقتشالا   ، ندیل ةعبط   1/295 برعلا ” مانصأ  يبوقعیلا ”  خيرات  يقرزألا 1/196،  )
 ” طیحملا سوماقلا  كھن ” برعلا ”  ناسل  ةباغلا 3/155،  دسأ  ديرد 405-209، 

(. انمجعم يف  ریطلا ” معطم  عجار ”   ،” هكھن  



ءاھلا فرح 
 

يداھ

هلإلا وھ  يداھ  نإ  ندنارب : لوقي  داق .“ ىدھ =   ” نم لعاف  مسا  يداھلاو   ، يدومث هلإ 
.“ عملي  ” نأ هیف  هیلإ  بلطُي  ءاعد  لالخ  نم  يمجنلا  هعباط  رھظيو   . دئاقلا

. مالسإلا يف  ىنسحلا  ءامسأ هللا  نم  يداھلاو    

دومث 120)     خيرات  )  
 

 

ئناھ    / يناھ

: دري مھتاباتك  يفو   ،“ رحم  ” هلإلا عم  ةینایحل  ةباتك  يف  همسا  ركذ   ، نایحل ةھلآ  نم 
.“ بتك يناھ  / بتك ىنھ   ، يناھ / ينھ  ، بتاك ئناھ  / بتك انھ  ”

“ بتك انھ  مرج   ” لثم نیینایحللا  دنع  ةبكرملا  مالعألا  ءامسأ  يف  يناھ  لخد    
“ بتك انھ  دبع   ” مسالا نوكیف   ، دبع وأ  مداخ  ديزو “ مرج   ” ىنعمو  ،“ بتك انھ  ديز  و”

.“ بتاك انھ  دبع   و”

، وبن يلبابلا  هلإلاو   ، توت يرصملا  هلإلا  هباشي  هنأ  لكساك  قرشتسملا  ىريو    
ىلع ّروص  يناھ  نأ  ىلع  لیلد  يأ  دجوي  ال  نكلو   ، درق ةروص  ىلع  اّروُص  نيذللا 

. درق لكش 

”( انمجعم يف  بتاك  عجار ”  مالسإلا 318-6/317،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
 

 

ءابھ    ابھلا /

. داع موقل  منص 

دشخفرأ نب  خلاش  نب  رباع  وھ  ًادوھ  نأ  معزي  نم  باسنألا  لھأ  نم  يربطلا : لاق 
رخآللو  ، ءادص اھادحإل : لاقي   ، اھنودبعي ةثالث  ناثوأ  لھأ  اوناكو   ، حون نب  ماس  نب 

. ءابھلا ثلاثلل   ، دومص  

اوسمأف مھلوسر  داع  تصع 
 

 



ءامسلا  مّھلبت  ام  ًاشاطع 
 

دومَص هل  لاقي  منص  انل 
 

 

ءابھلاو  ءادص  هلباقي 
 

اوبانأ هل  نيذلا  هر  ـ صبأف
 

 

ءاقشلا  هبّذكي  نم  كردأو 
 

    
 

.“ ءاغب  ” سورعلا جات  يف  منصلا  مسا  درو  دقو 

يربطلا ص 78-1/76، خيرات  جورملا 2/145،  يفو  بھذلا  جورم  نع  مانصألا  ةلمكت  )  
( انمجعم يف  ءاغب ” عجار ”  سورعلا 8/298،  جات 

 

 

َلبُھ

شير مان قـ ــ صأ م  ــ ظعأ نا  ــ كو  ، بر ــ علا اھد  ــ بع ي  ــ تلا مان  ــ صألا مد  ــ قأ ن  ــ م
ىنمي ، ـ لا ـد  يلا رو  ـ سكم نا  ـ سنإلا ةرو  صـ ـى  لع ـر  محأ قي  ـ قع مـن  ًاعون  ـ صم
نباو يقرزألا  بسح  ٍبھذ ،  نم  ًادي  هل  اولعجف    ، كلذ كـ شير  قـ ـه  تكردأ ـد  قو
ينب رئاسو  ناكلمو   ، كلامو  ، ركب ينبل  ناك  َلبُھ  نإ  بیبح : نبا  لوقيو   . يبلكلا
. شيرق بحاص  نودبعي  ةنانك  ونبو   ، ةنانك ينب   بحاص  دبعت  شيرق  تناكو   . ةنانك

ءامسأ يف  لخدو   ، مھدنع ًادوبعم  ناك  ثیح   ، دومث موق  ىلإ  لبُھ  اذھ  ركذ  دوعيو    
.“ لبُھ يصخ  و” لبُھ “ نب  : ” ملع يمسا  يف  هدجن   ، مھيدل ةبكرملا  مالعألا 

نأ امك   ، هلإلا اذھل  ءانبألا  دحأ  نورذني  اوناك  نیيدومثلا  نأ  ىلإ  ناریشي  نامسالاو    
. هدبعم نایصخ  ىلإ  مضنیل   ، هل ًانابرق  هتروكذ  مّدقي  ناك  نم  هدابع  نم 

لوح ناك  يدقاولا : لوقي   ، مالسإلا ءيجم  ىتح  برعلا  دنع  لبُھ  ةدابع  ترمتسا    
وھو  ، اھمظعأ َلبُھ  ناكو   ، صاصرلاب ةصصرُم  ًامنص  نوتسو   ، منص ةئامثالث  ةبعكلا 

. يقرزألا يوري  امیف   ، نابرقلل ةنازخ  هل  تناكو   . اھباب ىلع  ةبعكلا  هاجو   



برعلا اھیّمستو   ، فسخألا رئبلا  مساو   ، ةبعكلا نطب  يف  رئبلا  ىلع  لبُھ  بصُن     
ةیبرع ةياور  ركذتو   ،“ غبغب  ” اھمسا ةرفح  همامأ  تناكو   . يقرزألا بسح   ، فشخألا

نم نیمي  ىلع  تیبلا  نطب  يف  ًّابج  رفح  مالسلا  هیلع  میھاربإ  نأ   ، غبغبلا لصأ  يف  
هیلع بصن  يذلا  ّبجلا  وھو   ، ةبعكلل ىدھُي  ام  هیف  ىقلي  تیبلل  ةنازخ  نوكي  هلخد 
ةكردم نب  ةميزخ  هبصن  نم  لوأ  نأ  يبلكلا : نبا  يوري  امیف   ، َلبُھ  ، ّيَحُل نب  ورمع  

.  “ ةميزخ َلبُھ  : ” هل لاقُي  ناكو   . رضم نب  سایلا  نب 
 

 

لبُھ لصأ 

نم َلبُھب  ءاج  يحل  نب  ًارمع  نإ  يقرزألا : لوقي   ، لبُھ هنم  رضحُأ  يذلا  ناكملا  نعو 
نم ءاقلبلا  يف  تناك  ةّمح  نم  يبلكلا  نبا  ةياور  يفو  ةريزجلا  ضرأ  نم  تیھ 

. ءاقلبلا ضرأ  نم  بآم  نم  هرضحأ  ًارمع  نأ  ىلإ  قاحسإ  نبا  ریشي  امیف    ، مأشلا
 

هكسنو َلبُھ  ةیبلت 

، حامرلا ةنسأ  ىلع  انتمرح   . حاقل اننإ  كیبل  مھللا  كیبل  : ” َلبُھ كسن  نم  ةیبلت  تناك 
.“ حاجنلا ىلع  سانلا  اندسحي 

هسأر ِقْلحو   ، تیبلاب هفاوط  دعب  هلھأ  ىلع  هب  أدب  رفس  نم  مدق  اذإ  لجرلا  ناكو     
. هدنع

اوبرض  ، نابرقلاب َلبُھ  اوؤاج  اذإ  اوناكو   ، بجاح هل  ناكو   ، ریعب ةيام  هنابرق  ناكو     
: اولاقو حادقلاب 

ـا حار ـسـ لا بھف  انفلتخا  ّانإ 
 

 

احاصف  َلبُھ  اي  ةثالث 
 

ـا حا ـكـ نلاو ةرذعلاو  تیملا 
 

 

احاحصلا  يفو  ىضرملا  يف  ءربلاو 
 

ـا حاد ـقـ لا ـر  ُمف هلقت  مل  نإ 
 

 



  
 

 

 

َلبُھ دنع  مالزألاب  ماسقتسالا 

تي ــ ملاو دولو  ــ ملا ى  ــ لع اھ  ــ ب بر  ــ ضُي حاد  ــ ق ةعب  ــ س لبُھ  ــ ل تنا  ــ ك
ـد قو ـي،  بلكلا ـن  با لو  ـ قي ـا  مك ـر لـي “ سفت ـة لـم  ثالث ، و” حا ـ كنلاو ةرذ  ــ علاو
هل اودھأ   ، دولوم يف  اّوكش  اذإف   ، قصلُم ـر:   خآلاو حير  صـ حاد : ـ قألا لوأ  ـب فـي  تك

. هوعفد  ، قصلُم جرخ : نإو   ، هوقحلأ حيرص  جرخ : نإف   . حادقلاب اوبرض  مث   ، ًةيدھ

اومسقتساف لبُھ  اوتأ  ًالمع  وأ  ًارفس  اودارأ  وأ  ٍرمأ  يف  اومصتخا  اذإ  برعلا  ناكو 
حادقلاب بلطملا  دبع  برض  هدنعو   . هیلإ اوھتناو  هب  اولمع  جرخ  امف   . هدنع حادِقلاب 

ّملسو  . هیلع  ّىلص هللا  يبنلا  دلاو  دبع هللا  هنبا  ىلع  

َلبُھ دنع  ناك  لوقي : لبُھ “ حادقأ   ” يف ًالیصفت  رثكألا  قاحسإ  نب  دمحم  ةياور  دعتو 
اوفلتخا اذإ  لقعلا  “ هیف ”  حدق   . باتك هیف  اھنم  حدق  لك   ، حاِدق ةعبس  ةبعكلا  يف 
ىلعف لقعلا  جرخ  نإف  مھیلع  ةعبسلا  حادِقلاب  اوبرض  مھنم  هلمحي  نم  لقعلا  يف   

جرخ نإف    ، حادقلا يف  هب  برضي  هودارأ  اذإ  رمألل  معن  “ هیف ”  حدقو   . هلمح جرخ  نم 
اذإف حادقلا  يف  هب  اوبرض  رمألا  اودارأ  اذإف  ال  “ هیف ”  حدقو   ، هب اولمع  معن  هیف  حدق 

قصلُم “    ” هیف حدقو  مكنم “،  هیف ”  حدقو   ، رمألا كلذ  اولعفي  مل  حدقلا  كلذ  جرخ 
اوبرض ءاملل  اورفحي  نأ  اودارأ  اذإف  هایملا “،  هیف ”  حدقو  مكریغ “،  نم  هیف ”  حدقو 

. هب اولمع  هب  جرخ  ام  ثیحف   ، حدقلا كلذ  اھیفو   ، حادقلاب

يف اّوكش  وأ   ، ًاتیم اونفدي  وأ   ، ًاحكنم اوحكني  وأ  ًامالغ  اونتخي  نأ  اودارأ  اذإ  اوناكو     
حادقلا بحاص  اھوطعأف   ، روزجو مھرد  ةئامبو  َلبُھ  ىلإ  هب  اوبھذ   ، مھدحأ بسن 

مـا بـه  نود  ـ يري يذ  ـ لا مھبحا  صـ اوّبر  قـ م  ــ ث  ، اھ ــ ب بر  ــ ضي يذ  ــ لا  
جرخا فـ اذ  ـ كو اذ  كـ بـه  ـا  ندرأ نال  فـ اذ  هـ انھ  ـ لإ يـا  اولا : قـ ثـم   ، نود ـ يري
ناك مكنم “  ” هیلع جرخ  نإف  برضا    : حاد ـ قلا بحا  ـ صل نولو  ـ قي ـه، ثـم  يف ـق  حلا
ناك قصلم “  ” هیلع جرخ  نإو   ، ًافیلح ناك  مكریغ “ نم   ” هیلع جرخ  نإو  ًاطیسو  مھنم 
ىوس امم  ءيش  هیلع  جرخ  نإو   ، فلح الو   هل  بسن  ال  مھیف  هتلزنم  ىلع  ًاقصلم 

هب اوتأي  ىتح   ، كلذ هماع  هورّخأ  ال “  ” جرخ نإو   ، هب اولمع  معن “  ” هب نولمعي  امم  اذھ 
دبع لعف  كلذبو   . حادقلا هب  تجرخ  ام  ىلإ   كلذ  مھرمأ  يف  نوھتني  ىرخأ  ةرم 

. هحبذي نأ  دارأ  نیح  هنباب  بلطملا 
 

 



َلبُھ     مدھ 

الع يأ  َلبُھ  !  ُلْعأ  ٍدُحُأ : موي  رفظ  نیح  ٍبرح  نب  نایفس  وبأ  هل  لوقي  يذلا  وھ  َلبُھو 
ّلجأو !  ىلعأ  هللا  ّملسو :  هیلع  ّىلص هللا  لوسر هللا  لاقف   ، كنيد

ام ناك  هللا  لوسر  نأ  ةبعكلا  مانصأ  مدھ  يف  سابع  نبا  نع  برعلا  ةاورلا  لقني      
ًاعبس هللا  لوسر  فاطف   ، هھجول عقیف  منصلا  ىلإ  بیضقلاب  ریشي  نأ  ىلع  ديزي 

، هتلحار نع  لزن  هعبس  نم  غرف  املف   ، هنجحمب دوسألا  نكرلا  ملتسي  هتلحار  ىلع  
، هتلحار جرخأف  ةلضف  نب  دبع هللا  نب  رمعم  هءاجو   ، ماقملا ىلإ  لوسر هللا  ىھتنا  مث 
، مزمز ىلإ  فرصنا  مث  نیتعكر  ّىلصف   ، هیفتك نیب  هتمامعو  رفغملاو  هیلع  عردلاو 

سابعلا هل  عزنف   . ًاولد اھنم  تعزنل  بلطملا  دبع  ونب  بلغت  نأ  الول  لاقو : اھیف  علطاف 
ریبزلا لاقف  هیلع ،  فقاو  وھو   ، رِسُكف َلبُھب  رمأو   ، برشف ًاولد  بلطملا  دبع  نب 

هنم تنك  دق  كنإ  امأ   ، َلبُھ رِسُك  دق  نایفس  ابأ  اي  برح : نب  نایفس  يبأل  ماوعلا  نب 
اي كنع  اذھ  عد  نایفس : وبأ  لاقف  ،؟  كیلع معنأ  دق  هنأ  معزت  نیح  رورغ  يف  دُحُأ  موي   

. ناك ام  ریغ  ناكل  هریغ  دمحم  هلإ  عم  ناك  ول  نأ  ىرأ  دقف   ، ماوعلا نب 

بیبح نبا  ربحملا  يزاغملا 2/832،   ، اھیلي امو  مانصألا 27-7  دومث 120،  خيرات  )   
راطعملا 517) ضورلا  لحنلاو 2/580،  للملا  ةكم 193-189-188-1/187،  رابخأ   ،318-315

 

 

مجھ    

ِّيزب منص  وھو   . مداخو دبعم  هل  ناك   ،“ ءامیت  ” برق ةبرخ  يف  هیلع  رثع  ميدق  منص 
. روشأ دالب  نم  هداریتسا  مت  يروشأ 

( دالیملا لبق   538-555  ) دینوبن يلبابلا  كلملا  اھیلإ  لقن  يتلا  ةنيدملا  يھ  ءامیتو    
ةنسلا يف  لدنجلا  ةمود  ىلع  لمح  امدنع   ، هل ًارقم  اھذختاو   ، لباب نم  هتمصاع 

. همكح نم  ةثلاثلا  

نم ةبرقم  ىلع  ةعبرم  ةمخض  راجحأ  اھیف  ةبرخ  يف  مجھ “  ” منصلا ىلع  رثعو    
داوج ریشي  امك   ، ءاملعلا ضعب  نظي  ميدق  نارمع  اياقب  ةبرخلا  يف  ناكو   ، ءامیت
ضعب ىريو   ،“ اموت  ” ةقطنملا هذھ  سانلا  يمسيو   ، قیتع دبعم  عضوم  هنأ    ، يلع
ةیلبابو ةيروشأ  تاباتك  ىلع  اھیف  رثعو   ، رجُحلا نع  ةماخض  لقت  ال  اھنأ  اھراز  نم 
يتلا يفاقثلا  لاصتالا  يف  ةقطنملا  هذھ  رثأ  ىلع  لدت  ةیبرعو  ةیمرغو  ةینانويو  

. تافاقثلاو راجتلاو  لفاوقلل  ةطحم  تناك  ةقطنملا  هذھ  نأ  ىلإ  ریشي 

ىلإ هخيرأت  حجري   ، مرإ ينب  ةغلب  بوتكم  رجح  ىلع  ةبرخلا  هذھ  يف  رثع  امك    
ىلإ ًاديدج  ًامنص  دروتسا  ناھكلا  دحأ  نأ  هیف  درو   ، دالیملا لبق  سماخلا  نرقلا 

“ مجھ منص   ” يأ مجھ “ ملص   ” ةمدخ اوثراوت  ًاناھك  هل  نیعو   ، ًادبعم هل  ىنبو    ، ءامیت



ّدیش يذلا  نھاكلا  مسر  مسرلا  لفسأ  يف  رھظو   ، يروشأ يز  يف  منصلا  ناكو 
. بصنلا كلذ 

مالسإلا 1/610، 613-612)     لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
 

 

ددھ

برعلاو مرإ  ونب  مھنم   ، نییماسلا بوعش  نم  ةديدع  بوعش  هل  تّدبعت  هلإ  مسا 
نیيروشألا دنع  همسا  نرتقا  دقو   ، نويروشألا هل  دبعت  امك   ، نویلامشلاو نویبونجلا 

. نییبرغلا مرإ  ينب  نم  مھیلإ  هتدابع  تلخدو   ،“ نامر نییلبابلاو بـ”  

لصأ نم  هنأ  رھظيو   ، فصاوعلاو دعرلاو  ءاوھلا  هلإ  نومر “ “ ” نامر  ” لثم ددھ  لثميو    
“ ددحنب “ ” ددھ نب  “ ” ددھنب  ” مسالا ءاج  منصلا  اذھ  مسا  نمو  دھ .“  ” وھ يبرع 

هلإلاب ةلص  هلإلا  اذھل  نوكت  نأ  دب  ال  هنأ  يلع  داوج  ىريو   ، ةاروتلا يف  روكذملا   
. دومث موق  تاباتك  يف  ددھ “ دج   ” رھظ نارتقالا  اذھ  نمو   ،“ ّدج ”

ةعفترم هنورق  روث  ةئیھب  ددھ “  ” هلإلل لاثمت  كانھ  قشمدب  ينطولا  فحتملا  يفو    
. فیس هرصخ  ىلعو  سمشلا  ّصخي  يذلا  لالھلاك  ىلعألا  وحن 

ًاري ــ بعت ه  ــ لإلا اذ  ــ ه نا  ــ ك ي  ــ تلا يناعملا  ــ ب بر  ــ علا ة  ــ غل ت  ــ ظفتحاو   
َما ـ علا انعم  ـا سـ مو بر : ـ علا لو  ــ قت  ،“ ّةدا ــ ه  ” د ــ عرلا بر  ــ علا يّم  ــ ست ذإ   ، اھ ــ نع
لَھأ هعمسي  توص  ُّداھلاو :  ، ظیلغلا توصلا    : ُدَدَھ ـ لاو ُّدَھ  ـ لاو  . ًادْعَر َيأ  ًّةدا  هـ

. ُةلَزْلَّزلا هنم  تناك  امبرو  ضَرألا  يف  ٌّيِوَد  هل  رحبلا  َِلِبق  نم  مھیتْأي  لحاوسلا 

. ءامسلا نم  عقي  ام  توص  ُةَّدَھلا  ؛  ْتَّرَدو ْتّدَھ  مث  ءاقستسالا : ثيدح  يفو    

”( ددھ برعلا ”  ناسل  مالسإلا 6/311،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
 

 

ىدھ

. دومث ةھلآ  نم 

مالسإلا 1/331)    لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )
 

 

لالھ



. نابتقو دومث  ةھلآ  نم 

اھیف بلط  نيءاعد  ىلع  مھتاباتك  يف  رثعو  ءاعدلاب  نويدومثلا  هّجوت  هلإلا  اذھلو    
. هقزري نأ  لالھ “  ” هلإلا نم  ةوعدلا  بحاص 

ىلع ينابتق  صن  يف  رثعو   ، ميدقلا نمیلا  يف  نابتق  بعش  ةھلآ  نم  لالھ  ناكو    
اھنأ صنلا  يف  ءاجو   ،“ خبل مع  يبرأ  لـ” بئارضلا  ةيابج  ةیفیك  حرشي  يكلم  رمأ 

.“ سمش عبر  و” لالھ “ و” سمش “  ” ةھلآلا يحول  ًاذیفنت  

مالسإلا 2/202)     لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  دومث 120،  خيرات  )  
 

 

ىَمَھ    

حتفب طبضُيو   ، اَمَھ ةدودمم  فلأب  ًاضيأ  بتكيو   ، ةغللا مجاعم  يف  هركذ  درو  منص  مسا 
. هّمض وأ  هلوأ 

لوقت  . بكّسلاو نالیسلاو  ّبصلا  ىنعم  دیفي  برعلا  ةغل  يف  مسالا  ىنعمو    
. لاس اذإ  كلذ  لك  ىھضو  ىھصو  ىمعو  ىمھ  برعلا :

، ىَمَع عجار ”  ه م ى”،  سورعلا ”  جات   ،” يمھ برعلا ”  ناسل   ، يرھزألل بيذھتلا  )  
سنایمع )”   

 

 

دنِھ

امك  ،“ دنھ دبع   ” برعلا تّمست  دقو   ، هترھمج يف  ديرد  نبا  هركذ   ، منص دنھ 
دقو ًادنھ : نیّمسي  تاھمأ  ىلإ  نوبسني  نوطب  برعلا  يفو  لاق :  . ثوغي دبع  اوّمس 

هللا ىلص  يبنلا  جوز  ةجيدخ  همأ   ، ةلاھ يبأ  نب  دنھ  مھنم : ًادنھ  لجرلا  اوّمس  
. ملسو هلآو  هیلع 

ي ــ ف ةیم  ــ ستلا د  ــ جنو  ، بر ــ علا د  ــ نع ةميد  ــ قلا تادا  ــ بعلا ن  ــ م د  ــ نھو    
ریھ ـ شلا ـي  لزتعملا ـي  ضاقلا ـب  سن ي  ــ ف د “ ــ نھ د  ــ بع  ” ــــ ب ه  ــ تدابع
دنع ًایظحم  ناكو   ، مصتعملا دھ   ةا فـي عـ ـ ضقلا ـي  ضاق نا  ـ كو دوواد  ـد بـن  محأ
وبأ وھ  نآرقلا : قلخ  يف  سانلا  ناحتما  ىلع  ناطلسلا  لمح  يذلا  وھو   ، نومأملا
نب مالس  نب  دابع  نب  دبع هللا  نب   كلام  نب  ريرج  نب  جرف  داؤد  يبأ  نب  دمحأ  دبع هللا 
سود نب  ناجرب  نب  ةعنم  نب  ضیف  نب  كلام  نب  مجن  دبع  نب  دنھ  دبع  نب  كلام 

. ناندع نب  دعم  نب   دأ  نب  دايإ  نب  ریھز  نب  ةفيذح  نب  ةیمأ  نب  يلذھلا 



ةياھنلاو 1612) ةيادبلا  د ن ه”، 2/305،  ديرد ”  نبا  ةرھمجلا  )   
 

 

سبھ     / سبوھ

، تامدقتلا هل  مّدقت  تناك   ،“ سبھ “ ” سبوھ  ” مھصوصن يف  درو  يئبس  هلإ  مسا 
ةميدقلا صوصنلا  مھأ  نم  دحاو  اھنم   ، ةدع ةفشتكم  صوصن  يف  همسا  ركذ  دقو 

رحن  ” هنأ  ، يلع داوج  بسح   ، صنلا يف  ركذ  اممو   ، نییلھاجلا ماكحل  خرؤت  يتلا   
نیھلإلا يمنص  اسكو   ، هیلإ ًابرقتو  اذھ  هركشل  ًاراھظإ   ،“ رتثع  ” هلإلا ىلإ  حئابذ  ثالث 

.“ مھیلع امھمعن  ىلع  امھل  ًاركشو  امھیلإ  ًابرقت   ، سبھ / سبوھو رتثع “ ”

تاذبو میمح  تاذبو  هقملاو  سبوھو  رتثع  قحب  همّدقم  عّفشتي  رخآ  ّصن  يفو    
كلملا هیلع  معني  نأ  فنت  كلملا  ةھلآ  سمش  / فنت كلم  سمش  قحبو  نادعب 

. هضرأ لك  نم  ًاریثك  ًادیج  ًاداصحو  ًارامثأ   هیطعيو 

دقو  ، رمقلا هلإلا  هب  دصُقو  هقملا .“  ” هلإلا عم  ركذ  امك  ًادرفنم  هلإلا  اذھ  ركذ  دقو    
رمقلل ةیمستلا  هذھ  نأ  رھاظلاو   ،“ سبیھ  ” رمقلا مسا  نأ  ىلإ  ينادمھلا  راشأ 

. مالسإلا دعب  نمیلا  يف  ةفورعم  تلظ  

ضعب ركذو   . سبایلا ىنعمب   ،“ سبوھ ذ  هقملا   ” صوصنلا ضعب  يف  همسا  دروو    
هظحال امل  كلذو   ، رزجلاو دملا  يف  رثؤي  يذلا  هقملا “ : ” كلذ ىنعم  نأ  ءاملعلا 

. رزجلاو دملا  ثادحأ  يف  هل  رثأ  دوجو  نم  هل   نوّدبعتملا 

ءا ــ ج ة  ــ يبونجلا ة  ــ يبرعلا صو  ــ صن ن  ــ م ص  ــ ن ى  ــ لع ي  ــ لع داو  ــ ج ق  ــ لعي   
رھ هم شـ ـ سا رھ  دو شـ ـ جو ـى  لإ لد  ـك يـ لذ نأ  ـر “ تثعو ـس  بھ خرو ذ   ” ـه يف

رھشو سبوھ “  ” هلإلا ىلإ  ةبسن  سبوھ “ هم  ” ـ سا رھ  شـ وأ  ـر “ تثعو سبو  ”هـ
.“ رتثع  ” همسا رخآ 

مالسإلا 2/ 467-466-287-156، 6/298، 8/451)     لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
 

 

غایھ

لوقي  . ءاعدلا يف  ةدعاسملا  هیلإ  تبلُط  دقو  رطملاب .“ ضرألا  ىقس   ” مسالا ينعي 
.“ غھ  ” لعفل ةیناثلا  ةغیصلا  يھ  غایھ “ : ” ندنارب

لو ــ قي  ، شي ــ علا د  ــ غرو ب  ــ صخلا ى  ــ لع ّلد  ــ ت بر  ــ علا ة  ــ غل ي  ــ ف غیھ  ــ لاو   
: ِناََغیَْھألاو هُبَصَْخأو  ِشْیَع  ــ لا ُدَغَْرأو   ، ري ــ ثكلا ءا  ــ ملا َُغیَْھألا : رو : ــ ظنم ن  ــ با



. حاكنلاو ـل   كألا ـل  يقو حا  ـ كنلاو بر  ـ شلا

”( غیھ برعلا ”  ناسل  دومث 120،  خيرات  )  
 

 

جْیَھ

. دومث ةھلآ  عمجم  يف  همسا  درو 

ٍجْیَھ ُموي  انُموي  برعلا : لوقت   . فصاوعلاو رطملا  هلإ  ناك  هنأ  همسا  يناعم  نم  رھظيو    
. ٍرطمو ٍمْیَغ  موي  َيأ 

    : يعارلا لاق  ؛  حير موي  َيأ  ًاضيأ  ٍجْیَھ  ُموي  انُمويو    

نم    ٍجْیَھ  ِموي  يف   ، ٍةَقيِدَو ِرانو 
 

 

انِینَحلا  هل  ُتْبََصن   ، ىَرْعِّشلا
 

 

.“ ىرعِّشلا  ” هلإلاو جیھ “  ” هلإلا نیب  طابترا  دوجو  ىلإ  ریشي  تیبلا  اذھو 

دشَنأو  ، ٌنَسَح ٌجْیَھ  هل  َجاھ  ُأَشَْني : ام  ّلَوأ  باحسلل  لاقيو   . حير موي  تیبلا : ىوريو    
    : يعارلل

، ٍجْیَھ ِّلك  ُةَغاوَر  اھُحِوارُت 
 

 

انِینَحلا  اھب  َنَْلَطأ  ٌحاوَْرأو 
 

    

”( جیھ برعلا ”  ناسل  مالسإلا 1/331،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )



واولا فرح 
 

نطو     / طاو

طاو  ، بحي طاو   ” ةبكرملا نیيدومثلا  ءامسأ  يف  تارم  تس  همسا  دجو   ، يدومث هلإ 
ملع مسا  يف  نطو “  ” ةغیص يف  هدجنو   ،“ طاو ةبھ   ، لاع طاو   ، مطحي طاو   ، ِرّیعي

.“ لعشي نطو   ” ينعي  

دومث 121) خيرات  )  
 

 

ّدو

. مھتادابع مدقأ  ىدحإو   ، برعلا دنع  بحلا  هلإ 

نوكي ام  مظعأك  ٍلجر  لاثمت  دو  ناك   ، ةربو ينبلو  لدنج  ةمودب  بلكل  ًامنص  دو  ناك    
دقو هدلقت   دق  فیس  هیلع   . ىرخأب ٍدترمو  ةلحب  رّزتم   ، ناتلح هیلع  ربذ  دق  لاجرلا  نم 
هفصو كلذك   ، لَبن اھیف  ةبعج  يأ  ةضفوو  ءاول  اھیف  ةبرح  هيدي  نیبو  ًاسوق  ّبكنت 

. يدقاولا

نب ةدیفر  نب  تاللا  ديز  نب  ةرذع  نب  فوع  نإ  تايورملا  لوقت  ّدو  ةدابع  ةصق  يفو    
باجأ  ، ةعاضق نب  فاحلإ  نب  نارمع  نب  ناولح  نب  بلغت  نب  ةربو  نب  بلك  نب  روث 
هرمأف ىرقلا  يداو  ىلإ  هلمحف  ًادو  . هیلإ  عفدف  مانصألا  ةدابع  ىلإ  ّيَحُل  نب  ورمع   

هب برعلا  تمس  مث    . هب ىّمس  نم  لوأ  وھف  دو .“ دبع   ” هنبا ىمسو   . لدنجلا ةمودب 
اونا ــ ك ي  ــ تلا تاللا  ــ ب يّمُس  تال  ــ لا د  ــ يز نإ  توقا : ــ ي لو  ــ قي  ) د. ــ عب  

ـل عج ـي : بلكلا ـن  با لا  قـ ـم .) لعأ ـه  للاو  ، دو مـن  مد  ـ قأ وھ  ــ ف اھنود  ــ بعي
هونب لزي  ملف   . هل ًانداس  رادجألا  رما   عـ لـه  لا  ـ قي يذ  ـ لا ًارما  عـ ـه  نبا فو  عـ
نب ةصفارفلا  ونب  هتندس  نأ  بیبح  نبا  يوري  امیف  مالسإلاب ،  ءاج هللا  ىتح  هنونُدسي 

. بیبح نبا  لوقي  امك   ، بلك نم  صوحألا 

قرشتسملا ریشيو   ، انتقطنم يف  ةعساو  ةحاسم  ىلع  دو  ةدابع  ترشتنا     
دو  ” بیكرت درو  امك   ، ةيدومثلا صوصنلا  يف  ةديدع  تارم  دو  مسا  دورو  ىلإ  ندنارب 
دجوو  ،“ ليإ دو  : ” ًاھلإ هنالعإ  مت  طقف  ًابأ  هنالعإ  ىلإ  ةفاضإو   . بونجلا يف  ًارارم   بأ “
سانلا ناكو   ، ًاضيأ ملع  مسا  لكش  ىلع  ةیلامشلا  شوقنلا  يف  ةديدع  تارم  دو “ ”
هفصوب ةیعدألا  دحأ  يف  ركش  دقو  دو . ” مداخ   ، دو ءاطع   ، دو رطم  ”  : نومسي

.  ” يبیبح  ، ّدو اي   ، تذقنأ دقل  ءاعدلا ” : يف  ءاج   ، مھاعريو قاشعلا  ذقني 



يھ ةیحلا   ” نأ يلع  داوج  ىربو   ، ةینیعملا ةراضحلا  يف  دو “  ” ةدابع تفرُع  امك     
“ سحن و” بطسحن .“  ، بط سحن   ” مسا نیعم  صوصن  يف  درو  دقو   ،“ هلإلا اذھل  زمر 
“. ةبیطلا ةیحلا   ” ىنعملا نوكیف   ، بیط ىنعمب  بط “ “، و” ّةیحلا يأ  شحن “  ” ىنعمب
ةیح  ” يھ ناتشحن “ و”  . دو هلإلا  بط “ سحن   ” نم دارملا  نوكیف   . ّدول زمر  ةیحلاو 

. لیئارسإ ينب  دنع  ساحنلا “  
 

 

هكسنو دو  ةیبلت 

.“ كیلا ةرذعم  كیبل   ، كیبل ّمھللا  كیبل  ّدول : كسن  نم  ةیبلت  تناكو  بیبح : نبا  لاق 

اوناك جحلا  مايأ  يف  هدابع  نأ   ، همانصأ يف  يبلكلا  نبا  هدروأ  رعش  تیب  نم  مھفيو    
    : رعاشلا لوقي   ، ءاسنلا نوبرقي  ال 

انل َّلحي  انإف ال  ّدو ! كّایح 
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امزع دق  نيدلا  نإو  ءاسنلا  ُوھل 

 
 

ينثعبي يبأ  ناكو  لاق : ًّادو  .  ىآر  هنأ  يرادجألا  ةثراح  نب  كلام  نع  يبلكلا  نبا  لقنيو 
دعب دیلولا   نب  دلاخ  تيأر  مث  لاق :  . ُهُبرشأف لاق :  . كھلإ هقِسا  لوقیف :  ، هیلإ نیللاب 

. ًاذاذُج هلعجف  هرسك 

    : رعاشلا دشنأ   ، هب نوفحلي  برعلا  ناكو     

ْمِِھتْكََرت ام  ىلع  يمْوَق  ام   ، ّدَِوب ِكِ
 

 

اھُحيرَو  ٌلامَش  ْتَّبَھ  اِذإ  ىَمَْیلُس 
 

 

. كیلع كمنص  قحب  دارأ :     
 

؟     دو وھ  نَم 

مھنمو  ، مالسلا هیلع  مدآ  ءانبأ  ربكأ  هلعج  نم  مھنمف  ّدو  يف  برعلا  ةاورلا  فلتخا 



يوري  . هل مھبحل  ًاريدقت  ًالاثمت  هل  اوبصن  هتافو  دعبو  هموق  هبحأ  لجر  هنإ  لاق  نم 
، مالسلا هیلع  مدآ  ىكتشا  لاق : ةورع  نع  متاح  يبأ  نبا  نع  يطویسلا  مامإلا   

ضورلا يفو   . هب مھَّربأو  مھربكأ  ّدَو  ناكو   ، رَسنو  ، عاوُسو  ، قوعيو  ، ٌّدَو  ، هونب هدنعو 
ًالجر ناكو   ، ّدو ىلاعت  هللا،  نود  نم  دبعي  منص  لوأ  يریمحلا : دمحم  لاق  راطعملا :  
يف هربق  لوح  اوركسع  تام  املف   ، هموق يف  ًاببحم  ناكو   ، لباب لھأ  نم  ًاملسم 
هب ــ شت ه  ــ يلع مھ  ــ عزج ناطي  ــ شلا ىأر  ا  ــ ملف ه،  ــ يلع او  ــ عزجو لبا  ــ ب ضرأ   
نأ فـي  ـم  كل لھ  فـ ـل،  جرلا اذ  هـ ـى  لع ـم  كعزج ىرأ  لا : ـ قو  ، نا ـ سنإ ةرو  ـ صب
ًالاثمت مھل  عنصف   . معن اولاق : ،؟  هنوركذتف مكيدان  نوكي فـي   ـه فـ لثم ـم  كل ّرو  ـ صأ
همظعي هلزنم  يف  ًالاثمت  مھنم  دحاو  لك  ذختا  ىتح   ، هنومظعيو هیلع  نولبقي  اولعجف 

.“ ىلاعت نود هللا  نم  هنودبعي  ًاھلإ  هوذختا  ىتح  كلذ  ىلع   اولسانت  مث   ، هب كربتيو 
 

 

برعلا ةغل  يف  دو 

: ةغللا لھأ  لوقي   ، همسا ىنعم  اھلك  يدؤت  ةدع  ءامسأب  برعلا  بتك  يف  ّدو  فرُع 
نم مھنمو   ، ةخباط نب  دأ  يمس  هبو  دأ  لوقیف  دو  مسا  يف  زمھي  نم  مھنمو 

. ناندع نب  دعم  دج  ددأ  لثم  ددأ  هیّمسي  

ةوزغ ـد مـن  يلولا ـد بـن  لاخ ـل  سرأو  . ُّبُح ـ لا ـو  هو  . ةَّدو ــ ملا رد  ــ صم ُّدو : ــ لاوو   
. راد ـ جألا رما  عـ ـو  نبو دو  ـد  بع ـو  نب همد  هـ ني  ـ بو ـه  نیب تلا  ـ حف همدھ ،  لـ كو  ـ بت

. مھ ـ لتق ـى  تح مھ  ـ لتاقف

نب نطق  هل : لاقي  دو  دبع  ينب  نم  لجر  ٍذئموي  لتق  نمم  ناكو   . هرسكو همدھف 
: لوقت تراشأف  ًالوتقم  هتأرف  همأ  تلبقأف   ،  . حيرش

مودت ّةدوملا ال  كلت  الأ 
 

 

    ! میعنلا رھدلا  ىلع  ىقبي  الو 
 

رفغ ناثدحلا  ىلع  ىقبي  الو 
 

 

 ! ُموءر ٍةقھاشب  ٌّمأ  هل 
 

  

: تلاق مث    



! ِدبكلاو ءاشحألا  عماج  ًاعماج  اي 
 

 

 ! ِدلت ملو  دلوت  مل  كمأ  تیل  اي 
 

  

. تتامف ًةقھش  تقھشف  هیلع  ّتبكأ  مث 

. لدنجلا ةمود  بحاص   ، ردیكألا مع  نبا  ٍداصم  نب  ناسح  ًاضيأ  لتقو    

يف لصفملا  دومث 121،  خيرات  فرظتسم 176-2/175،  نف  لك  نم  فرطتسملا  )   
، امھیلي امو   54 يبلكلا 10،  نبا  مانصألا  مالسإلا 290-6/295،  لبق  برعلا  خيرات 
، راطعملا ضورلا  ىتح 268،   5/366 نادلبلا : مجعم  بیبح 312 -316،  نبا    ، رَّبحملا

روظنم نبا   ، برعلا ناسل  يطویسلا 14/713،  روثنملا  ردلا  ص 73،  يریمحلا  دمحم 
، سوماقلاو  ،” دتو و ”  ددو ” حرش ”  يدیبزلل   ، سورعلا جات   ،” دتو    ” حرش

سیياقم  ،” دتو و ”  دولا ” حرش ”  يرھزألل  حاحصلا   ،” دتولا حرش ”  يدابآزوریفلل 
. ّدأ )” و ”  دو ”    ” حرش ةغللا 

 

عْدَولا

. روبقلاو ىتوملا  يماح  هلإلا  ناك  هنأ  مسالا  يناعم  نم  مھفيو   . نثو

ُموقلا هیف  ُِنفَْدي  ٌطئاح  هیلع  ُطاحُي  ٌِرئاج  لادلا : نوكسب   ، ُعْدولا برعلا  ةغل  يفف 
. مھاتوم

نع يبارَعألا  نبا  هاكح  عدولا “ بـ” قلعتت  ةروطسأ  نع  ةیبرع  ةيورم  ثدحتتو 
: ّيِحوُرْسَملا

لجر ىَفَْوأ  لوقي : ركب  نب  دعس  نب  رصن  نب  َةبْیَصُق  نب  ةبيور  ينب  نم  ًالجر  تعمس     
ًالئاق تعمسف  لاق :  ، ركب نب  دعس  ينبل  ةرح  يھو   ، ِةروُھْمُجلاب ٍعْدَو  رھظ  ىلع  انم 

    : لوقي  

ًّةیِشع ٍفْوَع  ُنبا  ىفَْوأ  دقل   ، يِرْمََعل
 

 

ْهُِعناص     َفْصَّرلا  َنَقَْتأ   ، ٍعْدَو ِرَْھظ  ىلع 
 

ًّةیِشع ٍفْوَع  ُنبا  يرَْدي  ول   ، ِعْدَولا يفو 
 

 



ْهُِعلاط  وھ  ْنَِمل  ٌفْتَح  َوأ  ِرْھدلا  ىنِغ 
 

 

هعم لسَرأف   ، شيرق نم  ًالجر  اھب  ربَخأف   ، ًاشيرق ىَتأ  ىتح  لجرلا  كلذ  جرخف  لاق :
، هنم اوعلقف    ، هوَتأف  ، هوَُعلْقاو هدنع  نآرقلا  اوؤرقاو  هوُرِفْحا  لاقف :  ، ًالجر رشع  ةعضب 

مھبحاص اوربَخأف   ، ًاعَزَف مھلوقع  ةبھاذ  نوقابلا  فرصناو   ، ةعبس َوأ  مھنم  ةتس  تامف 
. دَحأ كلذ  دعب  هل  ْدَُعي  ملو  لاق :  ، هنع اوُّفَكف 

َقَّلََعت نم   ” يوبن ثيدح  يف  هميرحت  ءاجو   ، نیعلا ةفاخم  ّقلعُي  ام  ًاضيأ  عدولاو    
. نیعلا َةفاخَم  اَھنوُِقّلَعُي  اوناك  مھَنأل  اھنع  ىََھن  امِنإو   ،“ هل َعَدَو هللا  ًةعَدو ال 

”( عدولا تاذ  عجار ”   ،” عدو حرش ”  برعلا  ناسل  )  
 

خرو    

. رمقلا هلإلا  هب  دصقُيو   ، نابتق بعش  ةھلآ  نم 

مالسإلا 6/333)    لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
 

وفرو

. ةینیعملا ةراضحلا  يف  دودحلا  سراح  هلإلا 

ثعبي يذلا  ناكملا  فصو  هنمو  عاستالاو .“ دّدمتلا   ” ينعي فرولا  برعلا  ةغل  يفو 
.“ لالظلا فراو  نامألاو بـ” ةنینأمطلا  ىلع 

”( فرو برعلا ”  ناسل  مالسإلا 6/295،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
 

حّاضولا   

، نحملاو فوخلا  دنع  هب  دجنتسُي  ةثاغتسا  ءادن  وأ   ، برعلا دنع  ةھلآلا  توعن  نم 
. برعلا دنع  رمقلا  ءامسأ  نم  حاضولاو 

مھرشبي  ، همنص نم  توص  جرخ  امدنع   ، ءاعدلاب دَسْلَجلا  هلإلا  دّابُع  هّجوت  هیلإ    
. ّملسو هیلع  ّىلص هللا  دمحم  لوسرلا  ءيجمب 

ةرخص ناكو  دَسْلَجلل  ًاحبذ  ةرھم  نب  يرمآلا  ينب  نم  لجر  ًاموي  حبذ  توقاي : لاق    
ذإ  ، تومرضحو ةدنك  نم  اوناك  هُتَدبَع   ، ناسنإ هجو  ةروصب  دوسأ  سأر  اھیلع  ءاضیب 
ءاضق هنأ   ، مدع لھأ  راعش  : ” لوقي لئاق  اذإف  انیغصأف   ، دعرلا ةمھمھك  هیف  انعمس   



، نادلبلا مجعم  )    “! حّاضو حّاضو  اّنبر  : ” انلقف  ،“ مھس زاف  دقف   ، مھس شطب  نإ   ، متح
سوماقلا  ، انمجعم يف  دَسْلَجلا ” عجار ”  بدألا 1/45،  نونف  يف  برألا  ةياھن   ،2/152

”( حضولا طیحملا ” 



ءایلا فرح 
 

ديزي    

ومنلاو ةرثكلا  ىلع  لدي  ناك  هنأ  همسا  نم  ودبيو  ديزي “ دبع  بـ” برعلا  ىمست 
. ءاطعلاو

، بلطملا نب  مشاھ  نب  ديزي  دبع  بلطملا : ينب  يفو  ربحملا : يف  بیبح  نبا  لوقي 
. فانم دبع  نب  مشاھ  تنب  ءافشلا  همأو   ،“ هیف ىذق  ضحملا ال   ” وھ اذھ  ديزي  دبعو 
يفو  ، يرذالبلا لوقي  امك   ، هیبأ مع  تنب  همأ  تناك  نم  نومسي  اوناك  كلذكو  

.“ بسنلا صلاخ  ضحم :  ” ناسللا

فارشألا 1/87)     باسنأ  ربحملا 165، 170،  )  
 

عیطي   

دوجوم ریغ  وھو   ،“ عطي و” عطا “  ” مسا تحت  نیيوفصلا  ىدل  لامشلا  يف  فورعم  هلإ 
، زمرلاب   + نويدومثلا  هّلثم  دقو   ،“ ذقنم  ” مسالا ينعي   ، يبونجلا ةھلآلا  عمجم  يف 

. نيءاعد يف  ءافشلا  هیلإ  بلُطو 

نأ بیكارتلا  هذھ  نم  رھظيو   ، ملعلا ءامسأ  نم  ديدعلا  بیكرت  يف  عیطي “  ” لخد    
، عیطي نبا  نوّمسي : سانلا  ناكو   . ومح هنإ  لاقيو   . فعضيو يطعيو  رمأي  هلإلا  اذھ 

. عیطي يبأو   ، عیطي حرفو   ، عیطي مداخو   

اھوخأ ناكو  يسمش  ةكلملا  تفلخ  يتلا  هعیطي “  ” ةكلملا هب  ىّمست  نممو    
نوجرس نب  بيراحنس  يروشألا  كلملا  ةلمح  يف  مزھنا  نمم  وماكسب “ ”

. برعلا ةريزج  ىلع    ( دالیملا لبق   681-705)

دومث 89-20-19-124)     خيرات  )  
 

قوعي    

ضرأ نم  اھالاو  نمو  نادمھ  هدبعت   . يدقاولا بسح   ، سرف ةروص  ىلع  قوعي  ناك 
منص وھو   ، ةكم ىلب  امم  نیتلیل  ىلع  ءاعنص  نم  ناویخ  اھل : لاقي  ةيرقب   ، نمیلا
ناریخ نب  مشج  نب  دشاح  نب  مشج  نب  دثرم  نب  كلام  ىلإ   ،( ّيَحُل نب  ورمع   ) عفد  
قوعي ناك  لوقیف : بیبح  نبا  امأ   ، يبلكلا نبا  يوري  امیف   ، نادمھ نب  فون  نب 

. بحرأ يف  ناكو   ، نالوخو نادمھل   



ببحو  ، رشلا انیلإ  ضّغب   ، كیبل كیبل  مھللا  كیبل  : ” قوعیل كسن  نم  ةیبلت  تناكو    
.“ راثعب انحدفت  الو  رشأنف  انرطبت  الو   ، ریخلا انیلإ 

ةثداح اھنبإ  باصأ  ام  اذإ  ندعو  ءاعنص  يف  ةوسنلا  لازت  نمیلا ال  يف  مویلا  ىلإو     
وأ يبر  اي   ” ىنعمب انھ  يھو   ، ةيرصملا امیج  ظفلت  فاقلاو  يقوع “ اي   ” هدنت ةأجافم 

.“ يھلإ اي  

بیبح نبال  رَّبحملا  مانصألا 57-10،  فرظتسم 2/176،  نف  لك  نم  فرطتسملا  )  
(314

 

بوُبَْعیلا

. هدعب بوُبَْعیلا  اولدبتف   . دسأ ونب  مھنم  هتذخأ  منص  مھل  ناكو  َيط ء.  
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ةليدَِجل  منص 

: دیبع لاق 

مھھلإ    دعب  بوُبَْعیلا  اولَّدبتو 
 

 

اوُبِذعأو  ليدَج  اي  اوُّرَقف  ًامَنَص 
 

 

. اوبرشت الو  كلذ  ىلع  اولكأت  يأ ال 

امیف ينعي  برعلا  ةغل  يف  بوُبَْعیلاف   ، سرف ةئیھ  ىلع  منصلا  اذھ  ناك  امبرو     
سارفأ تیّمُس  هبو   ، ِيْرَجلا يف  ِرْدَقلا  ُدیَعبلاو  ُليوطلا  ُعيرسلاو  ُميركلا  ُسرفلا  هینعي 

.“ ٌبوُبَْعي ٌسراف  : ” لوقت ذإ  اھناسرف  برعلا  تھبش  ًاضيأ  هبو   ، مھل ةروھشم 

 ” ةغللا سیياقم   ، ةخسنلا رخآب  ليذ  يف  مانصألا  ةخسن  يف  ركذ  مانصألا 63 : )  
بسن  ، ُّبَعلا حرش ”  طیحملا  سوماقلا   ،” ببر  ، ببع حرش ”  برعلا  ناسل   ،” بذع
ندنل 1928) . ةعبط   ، اديو الد  ىلول  سجرج  قیقحت  يبلكلا ص 71،  نبا  لیخلا   

 

ثوَُغي

. شرج لھأ  هدبع  امك  اھالاو  نمو  اھلك  جحذم  هتدبع  فورعم  منص 

نبا ةياور  امأ   ، يبلكلا نبا  ةياورب   ، جِحذَم اھل : لاقي   ، نمیلاب ةَمَكأب  ثوغي  ناكو    
هب اوبرھ  ىتح   ، دارم نم  فیطُغ  هیلع  مھتلتاقف   ، معنأ يف  ناك  هنإ  لوقتف : بیبح 

اوعمتجاو  ، بعك نب  ثراحلا  ينب  نم  بابضلا  نم  رانلا  ينب  دنع  هّورقأف   ، نارجن ىلا  



. ًاعیمج هیلع 

يبأ نع  يطویسلا  لقني  امیف   ، يدقاولا بسح   ، دسأ ةروص  ىلع  ثوغي  ناك    
دق اولاق : كر  اذإف   ، درجأ لمج  ىلع  لمحُي  صاصر  نم  ًامنص  َثوغي  تيأر  لاق : نامثع 

. لزنملا اذھ  مكُّبر  ىضَر   

عفدف مانصألا  ةدابعل  هتوعد  يف  ّيَحُل   نب  ًارمع  تباجأ  جحذم  نأ  يبلكلا  نبا  ركذو    
. ثوَُغي يدارملا  ورمع  نب  معنأ  ىلإ 

نحنف  ، كيدل امب  انبحأ  كیبل   ، كیبل مھللا  كیبل  : ” ثوغیل كسن  نم  ةیبلت  تناكو     
.“ كیلا انرص  دق   ، كدابع

وذ  ، ثوغي نبا   ، ثوغي قیفر  : ” ةبكرم ءامسأب  ةيدومثلا  ةغللا  يف  ثوغي  مسا  دريو     
ةبضھ ىلع  همرح  ناكو  ندنارب : لاق   . دعاسملا مسالا  ينعيو   ،“ ثوغي دبع   ، ثوغي

. نمیلا يلامش  يف  شاروغ  نم  برقلاب   
21

ّحیَضملا   

مانصألا 10- 57، فرظتسم 2/176،  نف  لك  نم  فرطتسملا  دومث 125،  خيرات  )
ديرد 1/153، نبا  قاقتشالا  يطویسلا 14/713،  روثنملا  ردلا  ّربحملا 317-314، 

    ( ثوغ برعلا   ناسل 
 

َلِیلاي   

. ديرد نبا  هركذي   ، مَنص

، ّلجو ّزع  ىلإ هللا  ٌبوسنم  وھف  ُليإ  هیف  ناك  مسا  ّلك  نإ : ةغللا  لھأ  نم  ٌموق  لاق    
دبعو  . َلِیلاي دبع  نب  َنایفُس  نب  بْھَو  نب  رباج  ىمست  هبو   . هِوحنو َلِیبْحَرُش  لثم 

نب لیلاي  دبعو   . يؤل نب  بعك  نب  يدع  ينب  فیلح  وھو   ، يثیللا بشان  نب  لیلاي   
. فیقث هوجو  نم  ًاھجو  ناك  يفقثلا  ریمُع  نب  رمع 

ةباغلا دسأ  سورعلا 111،  جات  نع  مانصألا  ةلمكت  ديرد 2/301،  نبا  قاقتشالا  )  
(508-3/507

 

مھرھي  

. نیینیعملا دنع  رطملا  هلإ 

مالسإلا 6/308) لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  
 

هوھي



. نییناربعلا دنع  فورعملا  ریبكلا  هلإلا  وھو   ، نایحلو دومث  ةھلآ  عمجم  يف  همسا  درو 

، وھي سوأ  / هي سوأ  لثم  نیینایحلل  ةبكرملا  مالعألا  يف  درو  وھي  وأ  هي  مسالاو    
. هوھي نم  بيرق  وھي “ “ ” هي  ” ءامسألا نم  يناثلا  مسقلا  امأ   ، وھي ززع  / هيرزعو

مھنمو  ، لیئارسإ هلإ  هوھي “  ” هلإلا ةمیخ  لوح  نوفوطي  لیئارسإ  ينب  ءامدق  ناكو 
. يلع داوج  لوقي  امك   . تیبلاب مھفاوط  يف  هوعبتاو  نویلھاجلا  ّملعت 

مالسإلا 566-316-6/334) لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا  )  



بتكلا سرھف 
 

دومحم نب  دمحم  نب  ايركز  ملاعلا  مامإلا  فینصت   ، دابعلا رابخأو  دالبلا  راثآ 
. توریب رداص  راد   ، ةثلاثلا ةعبطلا   ، ينيوزقلا

ءاملاب رماغلاو   ، نادلبلا بئاجعو   ، ناثدحلا هدابأ  نَمو   ، نامزلا رابخأ     
يلع نب  نیسحلا  نب  يلع  نسحلا  يبأ  ریبكلا  خرؤملا  فینصت   ، نارمعلاو
ةعبطلا  ، رصم يفنح  دمحأ  دیمحلا  دبع  ةعبطم  ،ـ   ه ىفوتملا 346  يدوعسملا 

ىلوألا .1938

نب دمحم  هللا  دبع  يبأ  مامإلا  فینصت   ، هثيدحو رھدلا  ميدق  يف  ةكم  رابخأ     
، د. قیقحت  ، يرجھلا ثلاثلا  نرقلا  ءاملع  نم   ، يكملا يھكافلا  سابعلا  نب  قاحسإ 

ةیناثلا .1994 ةعبطلا   ، ققحملل قوقحلا   ، شیھد نب  دبع هللا  كلملا  دبع  

دبع نب  دمحم  دیلولا  يبأ  مامإلا  فینصت   ، راثآلا نم  اھیف  ءاج  امو  ةكم  رابخأ     
نب هللا  دبع  نب  كلملا  دبع  د.   ، قیقحتو ةسارد  ،ـ  ه ت 250  يقرزألا  دمحأ  نب  هللا 

ىلوألا .2003 ةعبطلا   ، ققحملل رشنلا  قوقح    ، شیَھد

نسحلا يبأ  ریثألا  نبا  نيدلا  زع  فیلأت   ، ةباحصلا ةفرعم  يف  ةباغلا  دسأ     
، ضوعم دمحم  يلع  خیشلا  قیقحت  ،ـ  ه ىفوتملا 630  يرزجلا  دمحم  نب  يلع 
ىلوألا .1996 ةعبطلا  توریب  ةیملعلا  بتكلا  راد   ، دوجوملا دبع  دمحألا  لداع   خیشلا 

، يدزألا ديرد  نب  نسحلا  نب  دمحم  ركب  يبأ  مامإلا  خیشلا  فینصت  قاقتشالا ،     
ىلوألا .1991 ةعبطلا   ، توریب لیجلا  راد   ، نوراھ دمحم  مالسلا  دبع   ، قیقحت

م، ت 204هـ/819   ، يبلكلا بئاسلا  نب  دمحم  نب  ماشھ  رذنملا  وبأ   ، مانصألا     
يتلا مانصألا  ةلمكت  هیفو  . ) ةيرصملا 1995 بتكلا  راد  ط 3،  يكز  دمحأ  قیقحت 

.( ققحملا اھعضو  

، يطیقنشلا دمحأ  خیشلا  حیحصت   ، يناھفصألا جرفلا  يبأ  مامإلل   ، يناغألا     
. قالوب ،ـ  ، 1223ه ىلوألا ةعبطلا 

نب دمحأ  نب  نسحلا  دمحم  وبأ   ، ریمح  رابخأو  نمیلا  باسنأ  نم  لیلكإلا     
. ةلماشلا ةعوسوملا  نم  لیمحتلا   ،DOC ةخسن  ، ينادمھلا بوقعي 

، ناویك دلاخ  روتكدلا  دادعإ  مالسإلا ،  لبق  برعلا  دنع  عافدلاو  ةيامحلا  ةھلآ     
قشمد .2012  ، سلطأ راد 

مالس نب  مساقلا  دیبع  وبأ  بدألاو  ةغللاو  هقفلاو  ثيدحلا  مامإ  فیلأت   ، لاومألا     
قورشلا .1989 راد  ةعبط   ، ةمالس دمحم  روتكدلا  قیقحت  ،ـ  157ـ 224 ه



، يرذالبلاب فورعملا  رباج  نب  ىیحي  نب  دمحأ  فینصت   ، فارشألا  باسنأ     
ةعبطلا ركفلا  راد   ، يلكرز ضاير   ، لاكز لیھس  روتكدلا  هققح  ،ـ  ه ىفوتملا 279 

ىلوألا .1996

نيدلا دامع  خرؤملا  هیقفلا  ثدحملا  رسفملا  ظفاحلا  مامإلا   ، ةياھنلاو  ةيادبلا     
،ـ ه  774 701 ، ریثك نباب  ریھشلا   ، يعفاشلا يشرقلا  ریثك  نب  رمع  نب  لیعامسإ 

. ةيدوعسلا ةیلودلا  راكفألا  تیب   ، نانملا دبع  ناسح  هب   ىنتعا 

يضاق مالعألا  ملعو  مالسإلا  خیش  فیلأت   ، ةباحصلا  زییمت  يف  ةباصإلا     
يلع نب  دمحم  نب  دمحم  نب  يلع  نب  دمحأ  لضفلا  يبأ  نيدلا  باھش  ةاضقلا 

راد ،ـ  ه رجح 852-773  نباب  فورعملا   ، يعفاشلا يرصملا  ينالقسعلا   ينانكلا 
. توریب ةیملعلا  بتكلا 

ينیسحلا ىضترم  دمحم  دیسلل   ، سوماقلا  رھاوج  نم  سورعلا  جات     
دبع روتكدلا  قیقحت  تيوكلا  يف  ءابنألاو  داشرإلا  ةرازو  ةعبط 2 -1994   ، يدیبزلا

. مالعإلا ةازو  نم  ةینف  ةنجل  فارشإب  جرف  دمحأ  راتسلا  دبع  هعجار    ، رطم زيزعلا 
.( ةلماشلا ةعوسوملا  عقوم  ىلع  سورعلا  جات  يف  ثحبلا  ًاضيأو  )

ريرج نب  دمحم  رفعج  وبأ  خرؤملا  رسفملا  هیقفلا  مامإلل  كولملاو ،  ممألا  خيرات     
. ةيدوعسلا ةیلودلا  راكفألا  تیب   ، يمركلا بیھص  وبأ  هب  ىنتعا  ،ـ  يربطلا 224 310 ه

اھلھأ ریغ  نم  ءاملعلا  اھناطق  ركذو  اھیثدحم  رابخأو   ، مالسلا ةنيدم  دادغب  خيرات     
يدادغبلا بیطخلا  تباث  نب  يلع  نب  دمحأ  ركب  يبأ  ظفاحلا  مامإلا  فیلأت  اھيدراوو ، 

ىلوألا .2001 ةعبطلا   ، يمالسإلا برغلا  راد   ، فورعم داوع  راشب  قیقحت  ،ـ   392ـ 463ه

ةيدجبألا ط1، .1996 راد   ، يوازغ بیجن  ةمجرت   ، ندنارب نيد  ناف  ریبلأ  دومث ، د.  خيرات     

ةعبطلا مزح  نبا  راد   ، يطویسلا نمحرلا  دبع  نيدلا  لالج  فیلأت  ءافلخلا ،  خيرات     
ىلوألا 2003م.

يرصبلا يریمنلا  ّةبش  نب  رمع  ديز  وبأ   ، ّةبش نبال   ، ةرونملا  ةنيدملا  خيرات     
ةدج 1403 هـ.  ، توتلش دمحم  میھف  هققح  ،ـ  173هـ 262 ه

نب دمح  ، د. فاقسلا دمحأ  ةعجارم د.   ، حالملا هلإلا  دبع  ةمجرت  تدوریھ ،  خيرات     
يفاقثلا .2001 عمجملا  يبظ  وبأ   ، يارص

حضاو نب  بھو  نب  رفعج  نب  بوقعي  يبأ  نب  دمحأ  فیلأت   ، يبوقعیلا  خيرات     
ادنلوھ 1883 م. ندیل  ةعماج  ةعبط   ، يبوقعیلاب فورعملا  يسابعلا  بتاكلا 

ينمیلا نسحلا  يبأل   ، باسحألا  يوذب  هيونتلاو  باسنألاب  فيرعتلا     
. ةلماشلا ةعوسوملا  عقوم  نم  لیمحتلا   ، يبطرقلا



رفعج يبأل   ، رابخألا  نم  هللا  لوسر  نع  تباثلا  لیصفتو  رثألا  بيذھت     
ةبتكم  ، ركاش دمحم  دومحم  قیقحت  ،ـ  ه ديزي 310-224  نب  ريرج  نب  دمحم  يربطلا 

. ةرھاقلا يجناخلا  

كلملا دبع  دمحم  يبأ  ةياور  هبنملا  نب  بھو  نع   ، ریمح  كولم  يف  ناجیتلا     
نب بھو  همأل  هدج  نع  نانس  نب  سيردإ  يبأ  نع  ىسوم  نب  دسأ  نع  ماشھ  نب 

تاساردلا زكرم  رشنو  قیقحت  ىلوألا 1347،  ةعبطلا   ، مھنع يضر  هللا   ، هبنم
. ءاعنص ةینمیلا  ثاحبألاو 

نسحملا يلع  يبأ  يضاقلا  ةرضاحملا ،  راوشن  ىّمسملا  خيراوتلا  عماج     
نم ةلمحم  ةخسنلا  ،ـ  ىفوتملا 384 ه يخونتلا  مھفلا  يبأ  نب  دمحم  نب  يلع  نب 

. ةلماشلا ةعوسوملا   عقوم 

يسلدنألا مزح  نب  دیعس  نب  دمحأ  نب  دمحم  يبأل   ، برعلا  باسنأ  ةرھمج     
برعلا 2، رئاخذ  ةلسلس  فراعملا  راد   ، نوراھ مالسلا  دبع  قیقحت  ،ـ  ه 384هـ 456 

. ةسماخلا ةعبطلا  

نب دمحم  ركب  يبأ  بدألاو  ةغللا  مامإ  لیلجلا  خیشلا  فیلأت   ، ةغللا  ةرھمج     
فراعملا راد  ىلوألا 1344،  ةعبطلا  ،ـ  دادغبب 321ه ىفوتملا  يدزألا  ديرد  نب  نسحلا 

. دابآ ردیح  

هللا فلخ  دمحم  هعجار  يرابنألا  میھاربإ  هققح   ، ينابیشلا رمع  يبأل   ، میجلا     
ةرھاقلا .1974  ، ةیبرعلا ةغللا  عمجم   ، دمحأ

ىلوألا .2011 ةعبطلا  توریب  لوادج  راد   ، يعیبرلا لضاف  يلبابلا ،  يبسلا  ةقیقح     

ریمألل  ، فيافعلا  ءاسنلا  نود  فئارشلا  ملعلا  باتك  نع   ، نیعلا روحلا     
، ىفطصم لامك  هققح  ،ـ  ىفوتملا 573 ه يریمحلا  ناوشن  دیعس  وبأ  نمیلا  ةمالع 

ةیناثلا .1985 ةعبطلا   ، ةینمیلا ةبتكملا   ، توریب لازآ   راد 

يریمدلا ىسیع  نب  دمحم  نيدلا  لامك  خیشلا   ، ىربكلا  ناویحلا  ةایح     
حیحصتب ،ـ  ةنس 1284ه ةيرصملا  ةعابطلا  راد  ةعبط  ،ـ  ىفوتملا 808ه يعفاشلا 

عقوم ىلع  ةلمحملا  ناویحلا  ةایح  دامتعالا  ًاضيأو   ) . يودعلا ةطق  دمحم   خیشلا 
.( ةلماشلا ةعوسوملا 

ةلماشلا . ةعوسوملا  عقوم  نم  لیمحتلا     

، نوراھ مالسلا  دبع  قیقحت   ، ظحاجلا رحب  نب  نامثع  يبأ  فیلأت   ، ناویحلا     
ةیناثلا .1965 ةعبطلا 

،ـ يطویسلا 849هـ 911ه نيدلا  لالجل   ، روثأملاب  ریسفتلا  يف  روثنملا  ردلا     
ثوحبلل رجھ  زكرم  عم  نواعتلاب  يكرتلا  نسحملا  دبع  نب  دبع هللا  روتكدلا  قیقحت 



ىلوألا .2003 ةعبطلا  ةرھاقلا  ةیمالسإلاو  ةیبرعلا  تاساردلاو  

. ةلماشلا ةبتكملا  عقوم  نم  لیمحتلا   ، يناھفصألا جرفلا  وبأ  تارايدلا ،     

: هیلع فرشأو  هل  مدق   ، فاوشلا مساق  ةیبرعلا  ىلإ  هلقن   ، ریطاسألا  ناويد     
ىلوألا .1996 ةعبطلا   ، توریب يقاسلا  راد   ، سینودأ

مدق  ، يبرعلا ثارتلا  نم   ، توریب ةایحلا  ةبتكم  راد  تلصلا ،  يبأ  نب  ةیمأ  ناويد 
. بتاكلا ماصع  دمحأ   ، بتاكلا نيدلا  فیس  هیشاوح  ىلع  قلعو  هل 

ثدحملا مامإلل   ، ماشھ  نبال  ةيوبنلا  ةریسلا  حرش  يف   ، فنآلا ضورلا     
بتكلا راد   ، لیكولا نمحرلا  دبع  قیقحت  ،ـ  ه يلیھسلا 508 581  نمحرلا  دبع 

ىلوألا .1967 ةعبطلا    ، ةرھاقلا ةیمالسإلا 

، يریمحلا معنملا  دبع  نب  دمحم  فیلأت   ، راطقألا  ربخ  يف  راطعملا  ضورلا     
ةیناثلا .1984 ةعبطلا  نانبل  ةبتكم   ، سابع ناسحإ  روتكدلا  هققح 

رسفملا ثدحملا  مامإلا  ةيزوجلا ،  میق  نبا  دابعلا  ریخ  يدھ  يف  داعملا  داز     
يقشمدلا 691 751 يعرزلا  ركب  يبأ  نب  دمحم  دبع هللا  يبأ  نيدلا  سمش  هیقفلا 

ةسسؤم ةنس 1994،  ط 27   ، طوؤانرألا رداقلا  دبع   ، طوؤانرألا بیعش  قیقحت   ،ـ  ه
. توریب ةلاسرلا 

. ةلماشلا ةبتكملا  عقوم  لیمحتلا   ، وخیش سيول  بألا  ةینارصنلا ،  ءارعش     

قیقحت  ، ّيبنوألا يركبلا  دیبع  يبأل  يلاقلا ،  يلامآ  حرش  يف  ئلآللا  طمس     
دنھلا .1936 ةركیلع  ةعماج  ةعبط   ، ينمیملا زيزعلا  دبع 

بوقعي نب  دمحأ  نب  نسحلا   ، نمیلا ناسل  فیلأت   ، برعلا  ةريزج  ةفص     
، نمیلا / ءاعنص داشرإلا  ةبتكم   ، يلاوحلا عوكألا  يلع  نب  دمحم  قیقحت   ، ينادمھلا

ىلوألا .1990 ةعبطلا  

،ـ ىفوتملا 281ه ایندلا  يبأ  نب  دمحم  نب  هللا  دبع  ركب  يبأ  فیلأت   ، تابوقعلا     
ىلوألا .1996 ةعبطلا   ، توریب مزح  نبا  راد   ، فسوي ناضمر  ریخ  دمحم  قیقحت 

حتفلا يبأ  ظفاحلا  فیلأت  ریسلاو ،  لئامشلاو  يزاغملا  نونف  يف  رثألا  نویع 
قیقحت ،ـ  ه ىفوتملا 734  يرمعیلا  سانلا  دیس  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  دمحم 

، ةرونملا ةنيدملا  ثارتلا  راد  ةبتكم   ، وتسم نيدلا  يیحم   ، يوارطخلا دیعلا   دمحم 
. توریب قشمد  ریثك  نبا  راد 

توریب قرشملا  راد   ، يعوسیلا ةلخن  لیئافر  بألا   ، ةیبرعلا  ةغللا  بئارغ     
. ةعبارلا ةعبطلا 

عقوم نم  لیمحتلا   ، ىرقلا  مأ  ةعماج  ةعبط  يباطخلل  ثيدحلا  بيرغ     



. ةلماشلا ةعوسوملا 

، يرذالبلا رباج  نب  ىیحي  نب  دمحأ  سابعلا  يبأ  مامإلا  فینصت   ، نادلبلا  حوتف     
توریب .1987 فراعملا  ةسسؤم   ، عابطلا سینأ  رمع   ، عابطلا سینأ  دبع هللا  هققح 

نرقلا مالعأ  دحأ  يركسعلا  لالھ  يبأ  يوغللا  بيدألا  مامإلل  ةيوغللا ،  قورفلا     
متو  ) . ةرھاقلا ةفاقثلاو  ملعلا  راد   ، میلس میھاربإ  دمحم  قیقحت :  ، يرجھلا عبارلا 

.( ةلماشلا ةعوسوملا  عقوم  ىلع  ةدوجوملا  ةخسنلل  ًاضيأ  عوجرلا   

يسنرفلا دھعملا   ، دھف قیفوت  قیقحت   ، ةیشحو نبا  ركب  وبأ  ةیطبنلا ،  ةحالفلا     
قشمد .1993  ، ةیقارشتسالا تاساردلل 

عقوم نم  لیمحتلا   ، رساجلا دمح   ، ةيدوعسلا  ةیبرعلا  ةكلمملا  لئابق     
. ةلماشلا ةعوسوملا 

زع ةباسنلا  ثدحملا  ةمالعلا  مامألا   ، ریثألا نبا  خيرات   ، خيراتلا  يف  لماكلا     
ریھشلا ينابیشلا  يرزجلا  ميركلا  دبع  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  نسحلا  وبأ  نيدلا 

. ةیلودلا راكفألا  تیب  ةعبط   ، يمركلا بیھص  وبأ  هب  ىنتعا  ریثألا  (555-630هـ)،  نباب 

. ةلماشلا ةعوسوملا  عقوم  نم  لیمحتلا   ، ةفیلخ يجاح  نونظلا ،  فشك     

ویلوي ةثلاثلا  ةنسلا  سداسلا / ددعلا   ، ةيدوعسلا  ةیخيراتلا  ةیعمجلا  ةلجم     
نم هباحصأ  يبونج  يبرع  شقن  نمیلا : فوج  ىلإ  رمدت  نم  ناونعب  ةسارد   2002

. دیعسلا زياف  نب  دیعس  روتكدلل  رمدت  

رمع نب  ةیمأ  نبا  بیبح  نب  دمحم  رفعج  وبأ   ، ةباسنلا يرابخألا  ةمالعلل  ّربحملا ،     
نیسحلا نب  نسحلا  دیعس  يبأ  ةياورب  ىفوتملا 245،  يدادغبلا  يمشاھلا 

، يبرعلا ثارتلا  رئاخذ  ةلسلس   ، رتریتش نتخیل  هزليإ  ةروتكدلا   ، قیقحت   ، يركسلا
. توریب ةديدجلا  قافآلا  راد 

نباب فورعملا  ّمركم  نب  دمحم  مامإلل   ، ركاسع  نبال  قشمد  خيرات  رصتخم     
دمحم  ، دارم دیمحلا  دبع  ضاير   ، ساحنلا ّةیحور  قیقحت  ،ـ  ه هـ 711  روظنم 630 

ىلوألا .1984 ةعبطلا   ، قشمد ركفلا  راد   ، ظفاحلا عیطم  

يبأ لیلجلا  خرؤملاو   ، ریبكلا ةلاحرلا  فینصت   ، رھوجلا نداعمو  بھذلا  جورم     
دبع نيدلا  يیحم  دمحم  قیقحت   ، يدوعسملا يلع  نب  نیسحلا  نب  يلع  نسحلا 

ةسماخلا .1973 ةعبطلا  ركفلا  راد    ، دیمحلا

ّملسو هیلع  هللا  ّىلص  هللا  لوسر  اھیف  فلاخ  يتلا  ةیلھاجلا  لئاسم     
اھیف عّسوتو  باھولا  دبع  نب  دمحم  خیشلا  مامإلا  اھلصأ  فلأ   ، ةیلھاجلا  لھأ 

ةعبطملا  ، يسولألا يركش  دومحم  دیسلا  قارعلا “ ةمالع  عضولا  ” اذھ  ىلع 
ةرھاقلا .1347 ةیفلسلا 



ةعبط  ، يھیشبألا دمحم  نيدلا  باھش  فَرظتسم ،  نف  لك  نم  فَرطتسملا     
، ط.2 ةحیمق دیفم  قیقحت   ، ةیملعلا بتكلا  راد 

ةبیتق نب  ملسم  نب  دبع هللا  دمحم  يبأل  يناعملا  تایبأ  يف  ریبكلا  يناعملا     
ىلوألا .1984 ةعبطلا   ، توریب ةیملعلا  بتكلا  راد   ، يرونيدلا

بيرألا ةمالعلا  بيدألا  فیلأت   ، صیلختلا  دھاوش  ىلع  صیصنتلا  دھاعم     
هللا، همحر   ، يسابعلا دمحأ  نب  نمحرلا  دبع  نب  میحرلا  دبع  خیشلا  ةماھفلا 

ةيرصملا 1316 هـ. ةعبطملا  

نب دمحأ  يدیبابلل   ، ةغللا  يف  فئاطللا  ىمسملا :  ، ءایشألا ءامسأ  مجعم     
ةلیضفلا راد   ، ضوع باوتلا  دبع  دمحأ  قیقحت  م،  يقشمدلا 1900  ىفطصم 

. ةرھاقلا

هللا دبع  نب  توقاي  هللا  دبع  يبأ  نيدلا  باھش  مامإلا  خیشلل   ، نادلبلا  مجعم     
توریب .1977 رداص  راد   ، يدادغبلا يمورلا  يومحلا 

ةسسؤم  ، ةلاحك اضر  رمع  فیلأت   ، ةثيدحلاو  ةميدقلا  برعلا  لئابق  مجعم     
ةنماثلا .1997 ةعبطلا   ، توریب ةلاسرلا 

يبأ هیقفلا : ريزولا  فیلأت   ، عضاوملاو  دالبلا  ءامسأ  نم   ، مجعتسا ام  مجعم     
هققح ،ـ  ه ةنس 487  ىفوتملا   ، يسلدنألا يركبلا  زيزعلا  دبع  نب  هللا  دبع   ، دیبع

. توریب بتكلا  ملاع   ، اقسلا ىفطصم  

/ ضايرلا ةمصاعلا  راد   ، ديز وبأ  دبع هللا  نب  ركب  ملقب  ةیظفللا ،  يھانملا  مجعم     
ةثلاثلا .1996 ةعبطلا   ، ةيدوعسلا

ىھتنم يف  هولاق  امو  مھرابخأ  نم  فَرُطو  برعلا  نم  نيرّمعملا     
يناتسجسلا نامثع  نب  دمحم  نب  لھس  متاح  يبأ  مامإلا  فیلأت   ، مھرامعأ 

، امھیلع ةمحر هللا  هنع  ينادمھلا  قور  يبأ  ةياور  ،ـ   ةنس 235 ه ىفوتملا  يرصبلا 
ةعبط  ، يطیقنشلا نیمألا  نب  دمحأ  خیشلا  بيدألا  يوغللا  ذاتسألا  هحیحصتب  ينع 

ىلوألا .1905 ةعبطلا  رصم   ةظفاحم  راوجب  ةداعسلا 

، سنوج ندسرام  قیقحت  ،ـ  يدقاولا 130 هـ 206 ه رمع  نب  دبع هللا  وبأ  يزاغملا ،     
ةثلاثلا 1984م. ةعبطلا  بتكلا  راد 

نيدلا ءالع  راد   ، ةرشع ةيداحلا  ةعبطلا   ، حاوسلا سارف   ، ىلوألا لقعلا  ةرماغم     
. قشمد

هرشنب تدعاس   ، يلع داوج  فیلأت  مالسإلا ،  لبق  برعلا  خيرات  يف  لصفملا    
ةیناثلا .1993 ةعبطلا   ، دادغب ةعماج 



ثوحبلاو تاساردلا  زكرم   ، ينايرإلا يلع  رھطم   ، اھتاقیلعتو  ةيدنسم  شوقن     
ةیناثلا .1990 ةعبطلا   ، ينمیلا

دمحأ ركب  يبأ  نب  ميركلا  دبع  نب  دحم  حتفلا  يبأ  فیلأت   ، لحنلاو  للملا     
، روعاف نسح  يلع   ، انھم يلع  ریمألا  دبع  قیقحت  ،ـ  ه هـ 548  يناتسرھشلا 429 

1993. ، ةثلاثلا ةعبطلا  توریب  ةفرعملا   راد 

قیقحت ،ـ  ىفوتملا 245 ه يدادغبلا  بیبح  نب  دمحمل   ، شيرق رابخأ  يف  قّمنملا     
ىلوألا .1985 ةعبطلا   ، توریب بتكلا  ملاع   ، قوراف دمحأ  دیشروخ 

،ـ ه ىفوتملا 245  يدادغبلا  بیبح  نب  دمحمل   ، شيرق  رابخأ  يف  قّمنملا    
. ىلوألا ةعبطلا  دابآ 1964  ردیح  ةعبط   ، قوراف دمحأ  دیشروخ  قیقحت 

ثاحبألل ركفلا  ةسسؤم   ، روشب عيدو  مارآ ، د.  ریطاسأ  ةيروسلا  ایجولوثیملا     
يناثلا 1981، ص .192 نيرشت   ، ىلوألا ةعبطلا   ، رشنلاو

نمحرلا دبع  ةمالعلا  ملاعلا  خیشلل   ، سئافنلا  بختنمو  سلاجملا  ةھزن 
ةنس 1283هـ. رصم  ةیلتساكلا  ةعبطملا  ةعبط   ، يعفاشلا يروفصلا 

يبلكلا بئاسلا  نب  دمحم  نب  ماشھ  رذنملا  يبأل   ، ریبكلا نمیلاو  دعم  بسن     
ىلوألا .1988 ةعبطلا  بتكلا  ملاع   ، نسح يجان  روتكدلا  قیقحت  ،ـ  ىفوتملا 204ه

باھولا دبع  نب  دمحأ  نيدلا  باھش  فیلأت   ، بدألا  نونف  يف  برألا  ةياھن     
ىلوألا .2004 ةعبطلا   ، ةیملعلا بتكلا  راد   ، ةحیمق دیفم  قیقحت  ،ـ  ىفوتملا 733 ه يريونلا 

، يشرقلا نایفس  نب  دیبع  نب  دمحم  نب  هللا  دبع  ركب  يبأ  فیلأت   ، فتاوھلا    
، اطع رداقلا  دبع  ىفطصم  قیقحت  ،ـ  ه ىفوتملا 281   ، ایندلا يبأ  نباب  فورعملا 

ىلوألا .1993 ةعبطلا  توریب  ةیفاقثلا  بتكلا  ةسسؤم 

 



باتكلا لوح 
 

باتكلا نع  ةذبن 

. ءاجھلا فورح  ىلع  ءامدقلا  برعلا  ةھلآو  تادوبعم  ّبتري  مجعم  ردصي   ، ىلوألا ّةرملل 
ًادّدعتو ًاّعونت   فرعت  مل  ناسنإلل  ةینيدلا  ةایحلا  نوك  نم  مجعملا  اذھ  ةیّمھأ  يتأتو 
ملاعلا نم  ةیفارغجلا  ةعقبلا  هذھل  ناكو  برعلا .» ةريزج   » يف لاحلا  هیلع  يھ  امك 
اھتراز يتلا  تاراضحلاو  بوعشلا  تادقتعم  رھصت  نأ  نم  اھّنكم  ام  ًایسایسو  ًايراجت 

. يرشبلا خيراتلا  نم  ةركبم  لحارم  ذنم  ًاوزغ  وأ  ةراجت 

يتأيو توملا ...  ةھلآو  بصخلا  ةھلآ  دجنو  ةیبكوك  ةھلآ  دجن  ءامدقلا  برعلا  نيد  يف    
رخآ مالسإلا  ّلكش  يذلا  يبرعلا  ينيدلا  ركفلا  ّروطتل  ةیعیبط  ةروریصك  ّعونتلا  اذھ 

. هرسأب ملاعلا  ىلإ  برعلا  ةريزج  نم  ّدتماو   ، هتاقلح  

، تادوبعملاو مانصألا  تائم  ءامسأ  عمجي  نأ  ّفلؤملا  عاطتسا  مجعملا  اذھ  يف    
. ًالوھجم ّلظ  اھنم  ًاریثك  نكل   ، هیلع نیثحابلا  زیكرت  مكحب  لوادتم  وھ  ام  اھنم 

باتكلا يف  لیق 

انترظنل ًاديدج  ًادعب  تفضأ  كیيازوم  اھنم  لعج  شھدم  عونت  يف  ةھلآلا  لك  درت  " 
ریفسلا     ةديرج  نینسلا – "  فالآ  لبق  مھعمتجم  ىلإ 

 

فلؤملا نع  ةذبن 

ةعماج جيرخ  صمح 1978 . دیلاوم  نم   ، يروس يمالعإو  ثحابو  بتاك  ردك  جروج 
. ةفاحصلا ةیلك   ، قشمد

فلؤملل ىرخأ  بتك 

زكرم اھنم : ةیبرعلا  مالعإلا  لئاسو  نم  ديدعلا  يف  تالاقمو  تاسارد  هل  ردص 
.. بادآلا ّةلجم   ، ركف ةلجم   ، تاساردلل ةريزجلا 

  



Notes
[←1]

اذإ  سما  ـ خلا ـى  لإ اود  ـ مع نُط  ــ بأ ة  ــ سمخ ة  ــ قانلا ت  ــ جتن اذإ  ةریحبلا  ــ ف بي : ــ بح ن  ــ با لا  ــ ق
 ، اھیلع ـه   للا ـم  سا ركذ  الو يـ ـر  بو اھ  ّزج لـ الو يـ  ، ةري ـ حبلا ـك  لتف اھ  ـ نذأ ـق  شتف ًابق  ـن سـ كت لـم 
اودمع  نُطبأ  ةعبس  تعضو  اذإ  ةاشلا  يھف  ةلیصولا  امأو   ، متھلآل مھلاومأ  نم  اوبیس  امف  ةبئاسلا  امأو 
تلصو  دق  لیق : ىثنأو  ًاركذ  ناك  نإو   ، ءاشلا يف  تكرت   ىثنأ  تناك  نإو   ، حبذ ًاركذ  ناك  نإف   ، عباسلا ىلإ 
دج  راص  اذإ  لبإلا  نم  لحفلاف  يماحلا  امأو   ، ءاسنلا نود  لاجرلل  امھتعفنم  نیمرحم  ًاعیمج  اكرتف  اھاخأ 
ةلیصولا  الو  ةبئاسلا  الو  ةریحبلا  عنمت  الو   ، هیلع لَمحي  الو  بَكري  هوكرتف ال   ، هرھظ اذھ  ىمح  اولاق  : بأ 
ناك  اھنم  ءيش  تام  اذإف   ، ءاسنلا نود   لاجرلل  اھنابلأو   ، اھلھأ ریغل  ناك  نإو  ىعرم  الو  ءام  يماحلا  الو 

. ءاوس اھموحل  يف  ءاسنلاو  لاجرلا 



[←2]
. ىَّزُعلا منص  نع  تركذ  اھتاذ  ةياورلا 

 



[←3]
ـل)،  قب  ، بر ـ علا نا  ـ سل  ) . ةَر ـ يِحلا ـن مـن  طب ـة : لْیَقُب وَُنبو   . لقا وَُنب بـ م  ــ هو دَْزألا  ن  ــ ن م ــ طب لَْقب : ــ لا
كلذل   ، فیناھمو لقا   يتلي بـ ـ بقل ـه  نإ ند  ـ نارب لو  ـ قي ـا  قحال دجن  ـا سـ مك مي  ـ حر ـه  لإلا ـر  كذ ـي  فو

. ةقیقد ریغ  ةمجرتب  اركذ  فیناھمو  لیناھم  نأ  حجرن 



[←4]
يف رھظ  امك  ةمجرتلا  يف  أطخ  اھنأ  حجرنو  ةرعش .“ وذ  دبع  و” ةرعش “ وذ  مسالا ”  مجرُت  دومث  خيرات  يف 

. باتكلا نم  ةدع  عضاوم 

 



[←5]
ریغ لیناھمو  فیناھم  ةمجرت  نإف  كلذل   ، لیناھمو لیقب  يتلیبق  هلإ  هنإ  ندنارب : لوقي  میلح  هلإلا  ركذ  يف 

. ةحیحص

 



[←6]
 ، اھرسأب تارفلاو  لصوملا  نیب  ةدتمملا  ةريزجلا  يھو  روقأ  ةريزج  نم  ةروھشم  ةمیظع  ةنيدم  نارح 
ل  ــ صوملا قير  ــ ى ط ــ لع ي  ــ هو  ، نا ــ موي ةقرلا   نیبو  موي  اھرلا  نیبو  اھنیب   ، رضم رايد  ةبصق  يھ  نّارحو 
تنا  ــ كو  ، نا ــ فوطلا د  ــ عب ضرألا  ى  ــ لع تي  ــ نب ةنيد  ــ لوأ م اھ  ــ نأ مو  ــ ر ق ــ كذو  . مور ــ لاو ما  ــ شلاو
لاقو   ، لحنلاو للملا  بتك  باحصأ  مھركذي  نيذ   ــ لا نّوینار  ــ حلا م  ــ هو ةئبا  ــ صلا لزا  ــ نم اھ  ــ يف
هانیجنو  : ” ىلاعت هلوق  يف  اولاقو   ، نّارح دارأ  هنإ  ّيبر “ ىلإ  رجاھم  ينإ  : ” ىلاعت هلوق  يف  نورسفملا 

نادلبلا 1/238-2/235)   مجعم   ) . نّارح يھ  نیملاعلل “ اھیف  انكراب  يتلا   ضرألا  ىلإ  ًاطولو 



[←7]
ةدابع  نع  ةدیعب  تسیل  ةدابعلا  هذھ  نأ  انداقتعا  ؟ ... رَّشلا منص  مالسإلا  لبق  برعلا  دبع  اذامل 
نكست  ةفئاط  دنع  انموي  ىلإ  ةدوجوم  تادقتعم   يھو   ، هبضغ بنجتي  ام  انھ  دبعي  ناسنإلاف   ، ناطیشلا
امبرو   . برعلا دنع  ةميدقلا  تادابعلا  نم  ًاساسأ  يھو  ناطیشلا .“ ةدبع   ” نومسيو  ، ةيروسلا ةريزجلا 

.“ ىرشلا  ” هلإلا ةدابع  لاكشأ  نم  ًالكش   رش “  ” ةدابع تناك 

 



[←8]
صن  يفف   ، ثلاثلا رسالیت  تالغت  ةافو  دعب  ىتح  ةيزجلا  عفدت  تلظ  برعلا  / يبيرأ ةكلم  يسمسو 
ةيزجلا   ، همكح نم  ةعباسلا  ةنسلا  يف   ىقلت  يناثلا 724-705 ق.م  نوجرس  كلملا  نأ  رھظي  يروشأ 

لصفملا 1/585   يبيرأ ...“ ةكلم  يسمس   ” نم



[←9]
نب مارجألا  نب  دیبعلا  نب  ةيواعم  نب  نزیضلا  وھ  يناغألا : بحاص  لاق  برعلا  كولم  نم  كلم  مسا  نزیضلا 
ةأرما  ، ةلھبج همأو   ، ةعاضق نب  فاحلا  نب  نارمع  نب  ناولح  نب  ديزت  ينب  نم  حیلس  نب  عخنلا  نب  ورمع 
ةیحانلا كلت  كلم  ناكو   ، هذھ همأب  الإ  فرعُي  ال  ناكو   ، ناولح نب  حیلس  يخأ  ناولح  نب  ديزي  ينب  نم 

ام ال ةعاضق  لئابق  رئاسو  مارجألا  نب  دیبعلا  ينب  نم  مث  مارجألا  ينب  نم  هعم  ناكو   ، ةريزجلا ضرأ  رئاسو 
يناغألا 2/35) يف  اھعجار   ) ةفورعم فاتكألا  اذ  روباس  عم  هتصقو  ماشلا  غلب  دق  هكلم  ناكو  ىصحي 



[←10]
، مجنلا ُقِراَّطلاو   ، هیلع قرطلاو  بابلا  قد  ىلإ  هتجاحل  ًاقراط  لیللاب  يتآلا  يمس  روظنم : نبا  لوقي 

مجنلا لاقف : ءارفلا  هرسف  دقو  ؛  قِراط وھف  ًالیل  ىَتأ  ام  لكو  ؛  لیللاب هعولط  َنأل  قِرَاط  مجن  لك  لیقو :
. ًالیل هتأرما  قرطي  يذلا  قراطلاو   ، هتجوز لجرلا : ةقورطو  ؛  هُتریِشَعو هُذْخَف  لجرلا : ُةَقِراطو   . ِبقّاثلا



[←11]
 “ بال ــ ن ك ــ ةر ب ــ هز ت  ــ نب ءادو  ــ س  ” نھ ــ نم تانھا  ــ ترھت ك ــ شا ا  ــ ضيأ لام  ــ شلا بر  ــ د ع ــ نعو
 ، ةیب ــ صلا ند   ـ ئت ال  اھد : ـ ئوب ىدا  ًافتا نـ ـن هـ كل ـا،  هدأوب رمأ  ءامي فـ ءا شـ ـ قرز ا  ــ هوبأ ا  ــ هآر ي  ــ تلا
ـة  نھاك تنا  ـ كف  ، اھ ـ كرتو ًانأ  اھ شـ ــ نإ ل لا : ــ قف هر  ــ بخأو اھ  ــ يبأل دا  ــ عف ة.  ــ يربلا ي  ــ اھ ف ــ لخو
ةنمآ  نأ  تربخو    ، ًاريذ ـد نـ لت وأ   ، ةريذ مكي نـ نإ فـ ًا : ـ موي ةر  ـ هز ـي  نبل تلا  ـي قـ تلا ـي  هو  ، شير قـ

فنآلا 2/305) ضورلا   ) .. ةأرملا كلت  يھ  بھو  تنب 



[←12]
سي  لـ يناغا : ـ صلا لا  . قـ حاح ــ صلا ي  ــ ا ف ــ مك ة،  ــ صاخ ةزن  ــ عل نا  ــ من ك ــ م ص ــ سا ري  ــ عُّسلاو
حرش  برعلا  نا   ـ سلو  ، سور ـ علا جا  . عـن تـ يزن ـ علا ضي  ـ مر دي بـن  ـ شرل ـا هـو  منإو ـى  شعألل تي  ـ بلا

. رعس

 



[←13]
نب  دبع هللا  ریھز  وبأ  وھو   ، لوسرلا دج  بلطملا  دبعل  ًاميدن  ناعدج  نب  دبع هللا  ناك  خيراتلا  يف  لماكلا 
راد  ــ لا ه  ــ يلإ ب  ــ سنتو ة،  ــ يلھاجلا يف   شيرق  دیس  میت  نب  دعس  نب  بعك  نب  ورمع  نب  ناعدج 
ي  ــ بأ ن  ــ ة ب ــ يمأ حد  ــ د م ــ قو  . لو ــ ضفلا ف  ــ لح تدھ  ــ ي ش ــ تلا ة  ــ كمب ذ  ــ ئموي ةروھ  ــ شملا
ه  ــ مركو هدو  ــ جل ضیبألا  ــ ب ـه   بقلو هراع  ـ شأ ًاري فـي  ـ ثك ناعد  ـن جـ با مر  تلسلا كـ / تل ـ صلا
رك  ـه سـ نأ ةریھ  ـة شـ ثداح ـه  لو ـر  مخلل ـه  بحب ناعد  ــ ن ج ــ با رھت  ــ شاو ه،  ــ توم د  ــ نع ها  ــ ثرو

: لاقو بارشلا  كر   ـ تف كلذ  ربخأ بـ ـر، فـ مقلا لوا  ـ نتیل ـل  عجف ـر  مخلا ـة مـن  لیل
يبحص لاق  ىتح  رمخلا  تبرش 

قیفتسمب بارشلا  نع  تسلأ 
مانم يف  دسوأ  ام  ىتحو 
قیحسلا برتلا  ىوس  هب  تیبأ 



[←14]
ةروط  ـ سأ هبا  ـ شت ةروط  ـ سأ در  ـ سيو  ، ضاَّرَف هم  ـ سا من  ــ ن ص ــ ىر ع ــ خأ ة  ــ صق ير  ــ يونلا درو  ــ ي
ةیسقط  يناعم  نیتروط   ـ سألا ـي  فو  ، ضاَّرَف من  ـ صلا ثد عـن  ـ حتن امد  ـ نع ـا  ضيأ اھدرون  ، سـ بَالَغ
فیكو   ، ةسدقملا ءابظلاو  نالزغلاو  ناریثلا  دیص  سوقط  ىلع  ءوضلا  طیلست  يف  ةیمھألا  ةغلاب  ةلالد  تاذ 

. ةھلألل انابرق   مھدیص  نومدقي  ءامدقلا  برعلا  ناك 



[←15]
هیلع  ىقليو  رمتلا  هیف  ذبني  مث  هُطَسو  ُرَقْنُي  ةلخنلا  لَصأ  ُریِقَّنلا  ریَثألا : نبا  لاق  : ” متنح  ، رقن برعلا  ناسل 
لعجیف  ُرَقْنُت  ةلخنلا  ُریِقَّنلا  رخآ : عضوم  يف  لاقو    ، ِریِقَّنلا ذیبن   .. عقاو يھنلاو   ، ًاركسم ًاذیبن  ریصیف  ءاملا 
رضخ  ةنوھدم  رارج  ُمَتْنَحلا  ةياھنلا : يف  ءاج  ؛  مَتْنَحلا يفو   . ضَرألا يف  ةتباث  اھقورع  نوكتو  رمخلا  اھیف 
امِنإو   ، ٌةمَتْنَح اھتدحاو   ، متْنَح ِهّلك  فَزَخلل  لیقف  اھیف  َعِسُّتا  مث   ، ةنيدملا ىلإ  اھیف  ُرمخلا  ُلَمْحُت   تناك 
نجعي  نیط  نم  لمْعُت  تناك  اھَنأل   لیقو :  ، اھنھد لَجأل  اھیف  ُةدشلا  ُعِرْسُت  اھَنأل  اھیف  ذابتنالا  نع  ىھن 
ةرجش  وھ  متنحلا “  ” حرش سوماقلا  يفو   . هجولا لَوألاو   ، اھلمع نم  عَنتْمُیل  اھنع  ىھنف   ، رعشلاو مدلاب 
 : لوَقت ؛  ُِتّفَزُملا هنمو   ، ریقلا رسكلاب  تفزلا : تفز :“  ” ةغللا يف  حاحصلا  يف   ءاجف  تفزملا  امأ   ، لظنحلا
 . رَّیَقُملا وھو    ، ُتَّفَزُملا رمخلا : ةیعَوأ  ضعبل  لاقيو  برعلا : ناسل  يفو   ، تْفِزلاب ٌةَّیِلْطَم  يأ   ، ٌةَتَّفَزُم ٌةَّرَج 
يفو  ببد :“ حرش   ” روظنم نبا  لاقو   ، هیف ِذبُتْنا  مث   ، راقلا نم  عون  وھو   ، ِتْفِّزلاب َيلُط  يذلا  ُءانِإلا  وھو 
اوناك  ةیعَوأ  وھو  ؛  ِریِقَّنلاو ِمَتْنَحلاو  ءاَّبُّدلا  نع   ىھن  هَنأ  ملسو : هیلع  ىلص هللا   ، يبنلا نع  ثيدحلا 
ىلص   ، صَّخَر مث   ، اھیف ذابِتْنْالا  نع  مھاھنف   . ِركْسُيو ًاعيرس  يلغي  اھیف  ُذیبَّنلا  ناكف  َتيِرَضو  اھیف  نوُِذبَتَْني 
هذھ  يف  ذابتنالا  ميرحتو   ، ركسم ریغ  وھو  اھیف  ام  اوبرشي  َنأ  طرشب  اھیف  ذابِتْنالا  يف    ، ملسو هیلع  هللا 

. ميرحتلا ءاقب  ىلإ   دمَحأو  كلام  بھذو   ، بھذملا وھو   ، خسن مث   ، مالسإلا ردص  يف  ناك  فورظلا 

 



[←16]
ع  ــ ضاوم ن  ــ ي م ــ هو  ،“ رمد ــ ت  ” و دخل “ ــ ص  ” و ر “ ــ جحلا  ” صو ــ صن ي  ــ تال ف ــ لا م  ــ سا درو  د  ــ قو
نأل   ،“ تاللا   ” اھ ــ نم ، و  ةيوف ــ صلا صو  ــ صنلا ي  ــ ف ت “ ــ ا ل ــ ه “ ” ت ــ ه ل “ ” ه ل ت  ” و ــ هو ط.  ــ بنلا
رثكأ  وھو   . ةيوفصلا تاباتكلا  يف  ةرم  نیتس  نم  رثكأ  ركذ  دقو   . ةيوفصلا ةجھللا  يف  فيرعت  فرح  ءاھلا “ ”

( يلع داوجل  لصفملا   ) . مھنیب هتدابع  عویش  ىلع  كلذ  لدي   ، و  مھصوصن يف  ًادورو  نیيوفصلا  ةھلآ 



[←17]
امإ ركب  نب  دعس  ينب  ءاسن  ىدحإ   ، ملسو هیلع  ىلص هللا  يبنلا  ىلع  تمدق  يدقاولا 2/869 :  ، يزاغملا

.. ِطقأ بارِجو  ًانمس  ءولمم  ٍىِحِنب  ةّمع  وأ  ةلاخ  == 

 



[←18]
“ ةيوناملا  ” ةریھشلا ةیلبابلا  ةنايدلاب  ةقالع  مسالا  اذھل  لھف   ، ٌّيِوَنَم يھ  ةانَم  ىلإ  ةبسنلا  نأ  بيرغلا 

.( حیسملا هنأ  ىعدا  لباب  نم  فقسأ   ) ينام ىلإ  اھبسن  عجري  يتلا 

ثلاثلا نرقلا  يف  تأشن  ةنايد  يھو   ،“ رداقلاو ُرِّدَقُملا   ” ينعيو ةفورعملا  ةیبرعلا  ءامسألا  نم  يناملاو 
. يدالیملا

 



[←19]
ةغبانلا ةَّفع  راثآ  نمو  وخیش  سيول  بألا  لوقي  ًافلتخم : تیبلا  دري  ص 705 : ةینارصنلا  ءارعش  يفو 

: هلوق ةرخآلاب  هناميإو  ينارصنلا  هنيد  ىلع  هل  ةدھاشلا  ينایبذلا 
انل ُّلحي  اَّنأف ال  ّيبر  َكاَّیح 

امزع     دق  َنيدلا  َّنإو  ِءاسنلا  ُوھل 
ٍةمَّمزم ٍصوخ  ىلع  نيرّمشم 

امعُّطلاو    َّربلا  وجرنو  هلإلا  وجرن 
( رمش برعلا  ناسلو  حرش ش م ر،  سورعلا  جات  يف  تیبلا  اذھ  درو  )



[←20]
ةبسنلاو  ، نوبسني اھیِلإ   ، رْیَمِح نب  ورمع  نب  عَْیبُس  تنب  ةليِدَج  مھمُأ  مسا  وھو  ءيط  نم  ٌّيح  ةليِدج 

( برعلا ناسل  لدج  عجار   ) . ٍّيفََقث لثم  ٌّيلَدَج  مھیِلإ 



[←21]
يھو ّحیَضملا “  ” ينادمھلل برعلا  ةريزج  ةفص  نم  هتقثو  دقو  دومث  خيرات  يف  حیض “ دم   ” مسالا درو 

.“ شرج  ” تناك امبرو  اھدجأ  ملف  شاروغ  امأ  ، ص 346 . باضھ


	اهداء
	المقدمة
	منهج البحث
	جزيرة العرب
	مذاهب العرب في نُسكهم وحجّهم
	قصة عبادة الأصنام
	على طريق النبوة في الجاهلية والإسلام
	معجم الأصنام
	حرف الألف
	حرف الباء
	حرف التاء
	حرف الثاء
	حرف الجيم
	حرف الحاء
	حرف الخاء
	حرف الدال
	حرف الذال
	حرف الراء
	حرف الزاي
	حرف السين
	حرف الشين
	حرف الصاد
	حرف الضاد
	حرف الطاء
	حرف العين
	حرف الغين
	حرف الفاء
	حرف القاف
	حرف الكاف
	حرف اللام
	حرف الميم
	حرف النون
	حرف الهاء
	حرف الواو
	حرف الياء
	فهرس الكتب
	حول الكتاب
	Notes

