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I

راثآ و ةياده ملا عم هنع هللا ىضر قيدصلا ركبوبا

ةيماس

ىدنُك دمحأ جرف

ةمدقملا

لضفأ اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةريسلا ةسارد إن

و نيدلا مهفل ناكمب ةيمه اال نم الم الةوسلا صلا

هللا ىلص لوسرلا اهشاع يتلا ثادح اال ىلع فرعتلا

هتريسو لوسرلا ةايح لصف نكمي وال ملسو هيلع

هوقدصو هب اونما نيذلا ماركلا ةباحصلا نع

ةوعدلا ةلمح اوناكو هتايح لا وط هعم اوشاعو

دهاشملا يف لوسرلا عم اوكراش االسالم. لا جرو

, نيدلا هنع اوقلتو هورصاع مهنوكل اهلج وأ اهلك

نم برقلا ىفو نامي اال ةجرد يف نوتوافتي اوناكو



II

واأل لمعلا و ملعلا ,و ةرجهلا و قبسلا ىفو لوسرلا

األ طيلستو مهتسارد نمو وبلاالءواالتبالء قافن

ا رشنو , مهتريسمو , مهتريسو , مهتايح لعى ءاوض

ضحدو مهلا معا نعو مهنع هبشلا درو مهلا مع

نم مهقبس نمو نيقرشتسملا نم ءادع األ تاماهتا

نم مهوذح اذح نمو , نيضرغملا و ضفاورلا

أو لقعت نود يبرغلا ركفلا اوبرشت نيذلا نيرصاعملا

, نيلو األ مهتذتاس أ نم ً اساب أدش اوناكف صيحمت

صاقتنا وه ةباحصلا نم صاقتن أناال رابتعا يلعو

وال لودع مهو , نيدلا ةلمح مه المهن نيدلا نم

ام وهو , ىوه بحاص وأ ضلا إال مهيف نعطي

و مهلضف نايب ملعلا ,و ركفلا و يأرلا لعىأله بجوا

نيملسملا بولق يف مهبح سرغو , مهبقانمب ريكذتلا

اقباس انركذ نمم ضعبلا لواح نيذلا نيرصاعملا

مهلوسر ةبحاص لضفو مهتما ثارت نع مهلزع

ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةبحم نم أن هفيرعتو

. مهجهن لعى ريسلا و مهيلع يضرتلا و هتبحاص ةبحم

ركبوبا وه ةباحصلا ؤهالء لضف وأ مظع أ نمو

عوضومو ةودنلا روحم هنع هللا ىضر قيدصلا

يف ةمهم تاطحم اهيف لوانتنس يتلا ةساردلا

نعه هللا ىضر هتريس خالل نم قيدصلا ةايح



III

, ةثعبلا لبق ملسو يلعه هللا ىلص لوسرلل هتبحصو

ةيصخشل ةماعلا تاموقملا و , هموق ىف هماقمو

نم هب ىلحتي امو ه, موق نيب هتناكمو قيدصلا

, ةيلقعو ةيركف تاردقو ةيناسن وإ ةيصخش تافص

اإلس إىل ةوعدلا ىف هدوهجو قيدصلا إسالم ةصقو

أىب رودو ةبحصلا و ةرجهلا و يكملا دهعلا ىف الم

فقاومو ةكرابملا ةرجهلل دادع اإل ىف وهلا ركب

ثدح مظع أ ىف ثادح األ تايرجم نم قيدصلا

ةافو نم قيدصلا قفوم االسالم؛و ىف يخيرات

ىف هتفقوو هف قومو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

ثعب نم فقوملا و األةم ةدحول هظفحو ةفيقسلا

. ةدرلا بورح يف هفقومو ةماس أ شيج

ثادحا نم قيدصلا فقاوم لوح ةساردلا روحمتت

حلظة ألو نم اهيف هرودو اإلسالم خيرات ىف ماسج

هيلع هللا ىلص يبنلل قيّدصو قيدص وهو إسالهم,

اإل خيرات ىف موؤةرث ةزراب فقاوم هل تناكو ملسو

ىلع ءوضلا طيلست وه ةساردلا نم فدهلا سالمو

اهرث أ نايبو , اهزارب إل اهمام أ فوقولا و فقاوملا هذه

معنت األةماإلسالةيم تلا زام يتلا اهتايعادتو اهلضفو

شاقنو لدج لحم اهضعب لا زامو اهلضفو اهريخب

ضفار نيب امو رزاؤمو رصانمو ديؤم نيب ام



IV

نيب حجرأتم أو لفاغ نيب امو مجاهم دقتنمو

. نيفرطلا

سر دُ ام نع رابغلا ظفن وه يساس األ ضرغلا و

نايبو , هفيرحت و هسمط ضعبلا لواح ام أو اهنم

لك لذبو لوسرلا ةرزاؤم ىف هرودو قيدصلا بقانم

كلح أ ىف األةم داقو اإلسالم ليبس ىف مهلا

ناكر أ تبثو لوسرلا دعب ةيارلا لمحو اهفورظ

عوبر ىف نيدلا ناكر أ وززع اإلسالةيم ةلودلا

نيدلا اذه رشنل ابرغو اقرش هجوتو , برعلا ةريزج

هللا لضفب ايندلا ناكر أ هرون مع ىذلا فينحلا

هللا ىضر نيعباتلا و ةباحصلا دوهجو هلوسر ةوعدو

. نيعمج أ مهنع

ديهمت

ركب أبي ةريس نع ثيدحلا يف عورشلا لبق



V

ًا رصتخم ًا ديهمت مدقن أن نسح األ نم انيأر قيدصلا

نع ث يدحلا لضفو ةريسلا ةباتك جهنم نع ثدحتي

خيراتل ضرعتي امم ريذحتلا و مهتريس رشنو ةباحصلا

يف ةيوشتلا و , مهرودل شيمهتلا نم ةباحصلا

مهكيكشت ,أو مهخيرات نع ءشنلا داعب أل مهصاخشأ

مهيف نعطلا و ؛ ماركلا ةباحصلا وأعفلا لا وقأ يف

ةعوضوملا وأ ةطولغملا و ةبذاكلا تاياورلا قيرط نع

خالل نم لب . ةحصلا تاجرد ىندأ إيل رقتفت يتلا

اهراوع فشكني ث حبلا تاودأ طسبا

قيقد يملع جهنم نبتي إىل ةوعدلا ,و اهداسف رهظيو

جرخنل ثحبلا يف ةيملعلا طباوضلل عضخي نيصرو

ةحيحصلا ةمولعملا تيبثت ىلع ةرداق ةيملع جئاتنب

اذإ الةف خلا خيراتف ) ةطولغملا ةمولعملا ضحدو

رونيو سوفنلا بذهيو حاور األ ىذغي هضرع نسحُأ

ربعلا لهسيو , سوردلا مدقيو ممهلا ذحشيو , لوقعلا

ليجلا دادع إ يف كلذ نم ديفتسنف راكف األ جضنيو

مهتايحو مهرصع ىلع فرعت وت هتيبرتو , ملسملا

لا مكإو ةوعدلا يف مهدهجو مهدج ىلع فرعتتو

األ مهو مهقبسا ركبوبأ و نوقباسلا مهف ..... ةلا سرلا
1( مهلوأ قيدصلا و نولو

ط,2007م),ص نود , يزوجلا نبا راد : ةرهاقلا ), هرصعو هتيصخش قيدصلا ركبوبأ , دمحم يلع اليب صلا -1
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VI

نيرصاعملا ضعب عقو جهنملا كلذ بايغ ببسب و

ةروص هيوشت يف ءابد واأل باتكلا و نيخرؤملا نم

بلا كتملا رهظمب ةباحصلا اورهظأو االةم هذه فلس

يتلا تاياغلا ىلإ لوصولل ءامدلا كفسو ايندلا ىلع

ليكنتلا و مكحلا ىلع الء يتس اال نم اهنودشني

ليجلا ةقيقح مهف نع ًاديعب كلذ اولوانتف مهموصخب

هيلع هللا ىلص ىفطصملا ةسردم يف ىبرت ىذلا

هلوصأو هتديقعو باإلسالم مهرثأت نع ًاديعبو ملسو

نع فرعي ال ليج ءاشن تاباتكلا كلت ببسبو

و ركملا و عادخلا و ءامدلا كفسو برحلا إال هخيرات

هللا ناوضر ةباحصلا ةروص تحبصأو , ةليحلا

نيملسملا ضعب لعج امم , ههوشم ًاعيمج مهيلع

لب , ةقيقحلا يعي نأ نود ليطاب األ كلت ددري

وأ ديز باتك يف ةرطسم ليطاب اال كلت نأ درجم

خيراتلا ةباتك ةداعإ إىل ةدوعلا .وب باتكلا نم رمع

ةيؤربو ةعامجلا و ةنسلا أله جهنمب اإلساليم

ةحلم ةرورض حبصأ يملعلا ثحبلا جهانمب ةطبضنم

دقو , مهنيد ىلع نيرويغلا االسالةيم االةم ألءانب

خيراتلا ةغايص ديعت باتكلا و نيثحابلا قاالم تأدب

مل مهو , روظنملا اذه نم ةرصاعمو ةديدج ةغايصب

هتمأ ىمحو هنيد ىمح هللا ألن غارف نم اودبي



VII

ححصيو هعئاقو ققحي نم ةباحصلا خيراتل ضيقف

نيباذكلا و نيعاضولا نع راتسلا فشكيو . هرابخأ

ىلإ حيحصتلا يف لضفلا عجريو رابخ, األ يقفلم نم

أله نم ثحبلا و ةساردلا و قيقحتلا لهأ مث هللا

نيذلا نيثدحملا و ءاهقفلا ةمئأ نم ةعامجلا و ةنسلا

تاياورلا و تاراش اإل نم ريثكلا ب مهرداصم تلفح

نوقفلملا هعضو ام لك درتو ضقنت يتلا ةحيحصلا

لع ادقح ألت تما يتلا ةضيرملا سوفنلا باحصا نم

نم ه رشنو هلمحب ماق نم ى لعو , نيدلا اذه ى

ةوعدلا و هيلع هيبنتلا ردجي اممو ؛ ماركلا ةباحصلا

خيرات ةسارد يف جهنم أنأمه وه هب لمعلا ىلإ

عجارملا و رداصملا ةعجارمو ةساردب نوكي ءافلخلا

هقفلا بتك إىل عوجرلا ,و اهلخنو ةثيدحلا و ةميدقلا

اهحورشو ثيدحلا بتكو اهتلبرغو ريسفتلا و

. ليدعتلا و حرجلا و مجارتلا بتك كلذكو , اهقيقدتو

نكمي هعمتجم رداصملا هذه يف ؛ألن اهراوغأ ربسو

ي نأ نكمي ال يتلا ةداملا نم ريثكلا ىلع االطالع

.ألنأراث اهنم االرخ نود بناج ىلع ثحابلا رصتق

تاحفص نم ريثك تنيزو ترثانت ةباحصلا و ءافلخلا

نم اهريغو , ةيريسفتلا و ةيثيدحلا ةو يخيراتلا بتكلا

لا جم يف ثحابلا ىلع يتلا عجارملا و رداصملا



VIII

ريبك ماملإ نوّكيو اهيلع علطي نأ ةريسلا و خيراتلا

. اهلوحنمو اهحيحص نيب زيمي نأو اهب

االسالم لبق قيدصلا اهب فصتي يتلا تافصلا

برعلا ىفو , شيرق يف قيدصلا ةناكم تناك

هءا جولا نم وهف ةظوفحمو ةفورعم االسالم لبق

. مهئاسؤرو مهفارش وأ مهيمدقم نمو شيرق يف

إ ميت ديس هفو شيرق يف ءاسؤرلا دعي امدنع

نم طهر ةرشع أدح دعيو شيرق نوطب ىدح

ىنب نم سابعلا مهنم ؛ اودع ام اذإ اه نطبأ ةرشع

وأوب جيجحلا ةياقس هل تناك ىذلا مشاه

ءاول هل ناكو ةيمأ ىنب نم برح أنب نايفس

اهئاول لماح وهف شيرق ةيار ىهو , برحلا

لفون ىنب نم رماع نب ثراحلا ,و اهبرح دئاقو

هرخدت ىذلا لا ملا ىهو , ةدافرلا هل دنست تناك

اوبءان نيعطقنملا ىلع ةقفنلل هدصرتو شيرق

أنب نامثعو , مارحلا تيبلا نيدص قلاا ليبسلا

يف ةروشملا هل تناكو نبيأدس, نم ةحلط

هوضرعي ىتح ماع رماًا ىلع عمجي .وال شيرق

ركبوباو , لصفلا و يارلا بحاص وهو هيلع



IX

إ تناكو ميت نبي نم ةفاحق أبي أنب قيدصلا

قيدصلا ركب وبا ناك ) قانش باأل فرعي ام هيل

ةيلهاجلا يف شيرق ءاسؤر نم هنع هللا ىضر

– قانش األ إهيل ناكو مهل ًافلؤم مهيف ًابحم

و تايدلا ىهو 1( ةيلهاجلا يف - تايدلا

شيرق هتقدص ائيش لمع إاذ ناك . مراغملا

وإنأ هعم ماق نم ةلا محو هتلا مح ا وضمأو

مهدنع هتناكمل هوقدصي ملو هولذخ هريغ اهلمتح

هتبسك أ ةنامأو قدص نم هب ىلحتي لام

ىنب نم ديلولا نب دلا ,خو هموق يف ةيقادصم

مث اهنوبرضي يتلا ةبقلا هل تناكف موزخم

يأ برحلا و شيجلل هنوزهجي ام اهيف نوعمجي

شويجلا يف تا دادم اإل هيلع قلطن أن نكمي ام

رمعو , برحلا يف ليخلا يه ,واألةنع ةرصاعملا

يف ةرافسلا هل تناك دعي نبي نم باطخلا نب

تاق علاال اهيلع قلطن أن نكمي ام ىهو ةيلهاجلا

أ نب ناوفصو , ةيسايسلا تاضوافملا و ةيجراخلا

ثراحلا األزالم,و هل تناكو حمج ىنب نم ةيم

لا أوم إهيل تناكو مهس نبي نم سيق نب

. مهتهلا

ص ت) نود ط, نود ، ةيبرعلا بتكلا ءايحا راد : توريب )، نيدشارلا ءافلخلا لوا قيدصلا ركبوبأ , دمحم , اضر -1
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X

ةدايقلا تافصب ىلحتي قيدصلا ناك دقو

ذلا مركلا ب درفتو فرصتلا نسحو لقعلا ةحاجرو

ع ىتح شيرق ةداس نم أدح هيف هيماسي يال

ناك دقل ) نيزرابلا شيرق ءامعز نم ُد

نم ًافيرش يلهاجلا عمتجملا يف قيدصلا

هب نونيعتسيو مهرايخ نم ناكو شيرق فارشأ

أ اهلعفي ال تافايض ةكمب هل تناكو مهبان اميف

ا يف هلو هنولجيو هنوبحي اوناك أمهن دح)1امك

نم ريثكلا إاهيل لصي ال ةعيفر ةناكم مهسفن

(إمهن اهيلع هنوطبغي لب شيرق يف ةداسلا

لضفلا ب هل نوفرتعيو هنوفلأيو هنوبحي اوناك

هنوفلأيو هنوتأي اوناكو ميركلا قلخلا و ميظعلا

نسحو هتراجتو هملعل األرم نم دحاو ريغل

امو هموق يف دوسملا دسلا وهف 2( هتسلا جم

يف هتناكم هل فرعت يتلا لئابقلا نم مهرواج

. هلوح نم ىلع هلضفو هموف

: ةيدوعسلا ), دمحم ىرسي ,د. نيدشارلا ءافلخلا دهع يف االسالم يلا ةوعدلا خيرات , دمحم يرسي , يناه -14-1

ص42 ( يرجه ط1418,1 , يرقلا ما ةعماجب ثارتلا ءايحاو ةيملعلا ثوحبلا دهعم

ص ,1997م,ط2),ج1, ثارتلا ءايحإ راد : ةرهاقلا ), ةيوبنلا ةريسلا , كلملا دبع نب دمحم , ماشه نبأ -24-2
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XI

باسن باأل هملع

؛ باسن باأل هملع قيدصلا هب زيمتي ام أمه نمو

باسنأب ملع هيدلو , برعلا ةباسنلا نم وهف

ةسردم بحاص ربتعيو , اهعورفو اهلوصاو برعلا

طبلا أىب نبا ليقع باسن األ ملع هنع أذخ دقف

ملعلا اذهب مامتها مهل نيذلا لا جرلا نم هريغو

ألو لماع بسنلا دعتو برعلا هب رختفت ىذلا

نم هريغ نع ةزيم هلو , ةناكملا و فرشلا يف

برعلا بولق إىل برق أ هتلعج ةباسنلا

هزيمتو قيدصلا صئاصخ نم اذهو مهمارتحاو

وال باسن األ بيعي نكي مل هنأ ىهو هريغ نع

هناسل ةفع ىلع ليلد اذهو بلا ثملا ركذي

(أ هنأب فصو دقو , هندعم ءاقنو ةلقع ةحاجرو

اهيف امبو اهب شيرق وأملع شيرقل شيرق بسن

فرعيو مهب أهله أملع وهف 1( رش وأ ريخ نم

ت),ج نود ط, تود , ةيملعلا بتكلا راد , توريب ), ةباحصلا زييمت يف ةباص ,اال يلع نب دمحأ , رجح نبأ -1



XII

إال ركذي وال بلا ثمو رثأم نم مهب قلعتي ام لك

ىلع أ قيدصلا نلا دقو هموق يف اببحت رثأملا

يف ذاتس أ أربك نم ملعلا اذه يف تاداهشلا

هللا ىضر ةشئاع هتنب أ هتور اميف ةيرشبلا خيرات

: قلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر أن اهنع

هذهبو 1( اهباسنأب شيرق ملعا ركبابأ نإ )

نم ملعلا ةداهش ركبوبأ نلا ةحيرصلا ةيكزتلا

قطني وال لماجي وال يباحي ال يذلا قلخلا ديس

ىلا هللاعت نم ددسم قحلا ب قطني لب ىوهلا نع

. قيدصلل ةداهش هللا لوسر ةداهشب ىفكو

منصل هدوجس مدع

ريثكلا نع اهب زيمت يتلا قيدصلا صئاصخ نم

ص164 ,4

2490. ملسم هاور -1



XIII

نم رمعلا و ةناكملا و ةلزنملا يف هنارقأ نم

ريغ ىلع اذهو طق منصل دجسي مل أهن شيرق

ىذلا . هيف عرعرتو ءاشن ىذلا عمتجملا ةداع

و اهل نيبارقلا ميدقتو مانص األ ةدابع تناك

لك نم بلطلا و عوضخلا تام عال ىدح إ دوجسلا

األ إىل برقتي أن أوادار ةجاح هل تناك نم

, مانص األ دبعي ال نم ردنيو هتجاح ءاضقل مانص

ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ناك رداونلا نمو

هنع هللا يضر ركبوبأ هبحاصو هللا همصع يذلا

مث ةبحصلا و قيدصتلا ب هيبنل هللا هصتخأ يذلا

. الةف خلا

ةليلقلا ةلقلا نم ناك قيدصلا ركب إنأاب

و ارض اهسفنل كلمت ال مانص األ هذه أن تنقي أ يتلا

ةحلصم بلجت أو ةرضم عفدت أن كيهان اعفن ال

أ نم عمج طسو هسفنب اذه ىلع أدك دقو اهريغل

قلا نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحص

ملحلا تزهان امل كلذو طق منصل تدجس (ام

عدخم إىل يب قلطنأف يديب ةفاحق وبا ينذخأ

خوال يلا وعلا مشلا كتهلآ هذه يل قفلا مانص األ هيف

عئاج ينإ تلقف منصلا نم توندف بهذو ين

ملف ينسكأف ٍراع ينإ : تلقف ينبجي ملف ينمعطأف
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1( ةهجول رخف ةرخص هيلع تيقلأف ينبجي

لعف ةدرو اهتدابعو مانص األ نم فقوملا اذهو

فقوملا سفن وه مانص األ ىلع رجحلا يمرب قيدصلا

ماق ىذلا مانص األ نم ليلخلا ميهارب ا هذخت أ ىذلا

اهسفن نع عفدلا نع اهزجع هموقل نيبيل اه ميشهتب

هللا نود نم اهتدابع نم هيلع مه ام ةهافسو

ةايح يف ةبيجعلا تاقرافملا نم يهف راهقلا دحاولا

و ملحلا هغولب دنع مانص اال نم هفقومو قيدصلا

ىًتَف اَنْعِمَس (َقاوُلا الم سلا هيلع ميهاربا فقوم

نسلا يف براقت اذهف 2( ُميِهاَرْبِإ ُهَل ُلا َقُي ْمُهُرُكْذَي

. ليلخلا و قيدصلا ىلع مانص اال ةدابع تضرع نيح

ةفاحق أىب نبا رطؤتو ئيهت تاصاهرإ إال هذه امو

نوكيلو , انامي إ مهمظع إسالاموأ سانلا ألو نوكيل

هيلع هللا ىلص اهيبن دعب اهلضف وأ األةم هذه قيدص

دئاوفب هيبن نع اإلسالم ذخأب ريدج نوكيلو ملسو

ريثكلا بولق نكست تناك يتلا ضارم األ نم خيلا

ابرلا ونزلااوأذخ كرشلا ب ةعبشملا شيرق جراالت نم

. عدار نود شحاوفلا باكتراو مهقوقح سانلا لطمو

ص23 , قباس عجرم , هرصعو هتيصخش قيدصلا ركب يبا , اليب صلا -1

60, ةيأ , ءايبن اال ةروس -2
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طق هتايح يف رمخلا برشي مل

قيدصلا ةيصخش مظع ىلع ةلا دلا دهاوشلا نمو

يف ىري ال عمتجم يف شيعي وهو أخالهق, ومسو

ةداعلا إىل برقا يه بل بيعي ام رمخلا برش

امك - سفنلا نع حيورتلا و رمسلل ةاداو

و راجتلا رابك هلوانتي امم يه لب ؟!!- نونضي

قيدصلا سفن إالأن مهفارش وأ موقلا ةداس

نيح قيدصلا ربخيو ؛ هتلذتباو كلذ أتب ةيماسلا

ةيلهاجلا يف رمخلا تبرش له سانلا أدح هلأس

ام ىدم لئاسلل نيبت صاخ عون نم ةباجإب ؟؟

ةفعو أخالق مركو ةؤرم نم قيدصلا هب عتمتي

بهللا, ذوعأ ): هلوقب ضرعلل ةنايصو سفن

, يضرع نوصأ تنك : ؟قلا ملو : ليقف

اعيضم , رمخلا شابر نإف , يتءورم ظفحأو

أنبهت ةشئاع ةديسلا ركذتو 1( هتءورمو هضرعل

ىلع قيدصلا مرح فيك امهنع هللا يضر قيدصلا

مرح ): اهلوقب اإلسالم لبق رمخلا برش هسفن

و ةيلهاج يف اهبرشي ملف هسفن ىلع رمخلا ركبوبأ

عضي ناركس لجرب رم هنأ كلذو إسالم يف ال

,ط1997,1م) رداص راد توريب ) صحلا ميهاربا : قيقحت ءافلخلا خيرات , نيدلا جالل ,اإلمام يطويسلا -1

ص249
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دجو اذإف , هيف نم اهينديو , ةرذعلا يف هدي

ال اذه نإ : ركبوبأ قفلا , هنع اهفرص اهحير
1( اهامحف اهحير دجي وهو عنصي ام ىردي

االسالم ىلا ةوعدلا يف هدوهجو قيدصلا سإالم

يكملا دهعلا يف

ةلحر ديلو هنع هللا ي ضر ركب ىبأ سإالم ناك

ذلاي قحلا نيدلا نع ثحبلا يف ةليوط ةيناميإ

قفتيو اهتابغر ي بليو ةميلسلا ةرطفلا عم مجسني

ناك دقف ةذفانلا رئاصبلا و ةحجارلا لوقعلا عم

و يفايفلا عطق رافس األ ريثك يراجتلا هلمع مكحب

ةيبرعلا ةريزجلا يف ى ورقلا ندملا و يراحصلا

إيل اهقرش نمو اهبونج إىل اهلا مش نم لقنتو

تانايدلا باحصأب ًاقيثو اال صتا لصتاو اهبرغ

تاصن اإل ريثك ناكو ةينارصنلا ةصاخبو ةفلتخملا

ةيار ديحوتلا ةيار اولمح نيذلا رفنلا تاملكل

بولقلا هيلإ وفهت يذلا ميوقلا نيدلا نع ثحبلا

. ةميلسلا ةرطفلا ىلع يتلا

ص6 ,( ةكمب يبنلا عم قيدصلا فقاوم , ةضامل فطاع ,(نع قباس عجرم , قيدصلا ركب يبا يلع, اليب صلا -1
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هنع ثدحت ىذلا رونلا كلذ قارش إ رظتني ناك و

ةراجتلل لاه حرتو هرافس أ ءانثا قيدصلل نابهرلا

ءافنح تاوعد نم هعمسو , ةريزجلا و ةكم جراخ

أنب ةيمأو ةدعاس نب سق أثملا ةريزجلا و ةكم

ةقروك شيرق ءافنحو ظاكع قوس يف تلصلا أىب

اذه لظ ىفو . ليفن نب ورمع وزديأنب لفون نب

ةذفان ةريصبب ةرتفلا هذه ركبوبأ شياع ) وجلا

, داح ءاكذو داقو نهذو قلأتم ركفو رين لقعو

تناك يتلا 1( هسفن راطقا هيلع مأل نيزر لمأتو

رونلا كلذ لوبقل ةزفحتم لب هزهجتم أو ةزهاج

هيلع ضرعي فوس ذلاي ميمعلا ريخلا و ميظعلا

نم ألو نوكيل هزهجتو هدعت ةيهل اإل ةيانعلا نأكو

نع اإلسالم ةلا سرو نامي اإل ةوعد هيلع ضرعت

يف هبح هللا فذق ي ذلا هقيدصو هبحاص قيرط

هيلع قفاوت امم يه يتلا هتنام وأ هقدصل هبلق

تبرقو ةثعبلا لبق قيدصلا و ميركلا لوسرلا

تبرقو , ةبحصلا تنسح و ريدقتلا و بحلا جئاشو

اهلمحي يتلا ةليبنلا ميقلا قيدصلا و بيبحلا ي سفن

. امهنم لك امهب ىلحتيو

ص25 , قباس عجرم , يلع اليب صلا -1
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نيب ةيوقلا ةلصلا و ةقيمعلا علاالةق ززع ام اذهو

ةقثلا ىنبو ركب وأىب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

ذلاي ,األرم ةبير اهيرتعت وال كش اهينادي ال يتلا

عقي أن إيل ملسو هيلع هللا ىلص ينلا اعد

اال هيلع ضرعي نم ألو نوكيل ركب ألىب هرايتخا

عقو ) اهب ثعب يتلا ةلا سرلا نع هربخيو سالم

وهف هنع هللا يضر قيدصلا لعى هرايتخا لوأ

هقلخ ةثامدب ةثعبلا لبق هفرعي ذلاي هبحاص

هللا ىلص يبنلا ركبوبأ فرعي امك , هايجس ميركو

هعنمت يتلا الهق خأو هتنامأو , هقدصب ملسو هيلع
هللا)1 يلع بذكي فيكف سانلا يلع بذكلا نم

ألوىأنال باب نم سانلا ىلع بذكي ال فنم

يأر ناك اذهو , مهقلا خو سانلا بر لعى بذكي

. هقيفرو هبحاص يف ركب يبأ

ص44 , قباس عجرم , ةوعدلا خيرات , دمحم يرسي , يناه -1



XIX

هحتاف امدنعو , هبحاص ركبوبأ فرعي اذكه

قف سانلل اهلصوي وُأرمأن اهب ثعب هللاإىل ةوعدب

هتلا سر ألغلب ينثعب هيبنو هللا لوسر ينإ ) الهل

كوعدأ , قحلل هنإ هللا وف , قحلا هللاب يلإ كوعدأو

وال هل كيرش ال هدحو هللا إىل ركبابأ اي

هذه لعى 1( هتعاط ىلع االة وملا ,و هريغ دبعت

قدص ىلعو هللا ةينادحوب نامي اال ىلعو ةوعدلا

مثعلتي ملو اإلسالم لخدو ركبوب ملس أ هيبن ةلا سر

نم ملس أ نم لوأ قيدصلا حبص أ كلذبو رخأت وال

نب ناسحو يعخنلا ميهارب أ (قلا رارح األ لا جرلا

نم لوأ : ركب أىب تنب ءامسأو سابع وأنب تباث

نوشجاملا بوقعي نب فسوي قولا ركبوبأ ملسأ

ةعيبرو ردكنملا نب دمحم : انتخيشم و يبأ تكردأ

ميهارب أ نب دعسو ناسيك نب حلا صو نمحرلا دبع نب

لوأ نأ نوكشي ال مهو , سنخ األ دمحم نب نامثعو

ىلص لوسرلا هررق ام اذهو 2( ركبوبأ سإالام موقلا

ةباحصلا أمام ماع باطخ يف ملسو هيلع هللا

دصيلو هقبسو هلضف انيبم ركب ىبا قح يف ماركلا

ناكم نع لأستي أو ركفي نم لك هجو يف بابلا

ط,1988م)ج3, نود , نايرلا راد , ةرهاقلا ), ةياهنلا و ةيادبلا , يقشمدلا ريثك نبا ظفاحلا ءادفلا وبأ , ريثك نبا -1

ص31

ص237 ت),ج1, نود ط, نود , ةفرعملا راد , توريب ), ةوفصلا ةفص , جرفلا يبا , يزوجلا نبا -2
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ىلص هللا لوسر دنعو االسالم يف ركب أبي ةناكمو

نيح لبقتسملا ىفو رضاحلا يف ملسو هيلع هللا

قولا , تبذك : متلقف مكيلإ ينثعب هللا نأ ) قلا

متنأ لهف , هلا مو هسفنب يناساوو , قدص ركبوبأ
؟)1 يبحاص يل يكرات

ةوعدلا يف هدوهج

ةكم يف االسالم ىلا

ىحولا هب ءاج امب قدصو قيدصلا ملس أ

ةوعدلا تاعبتو ءابع أ لمح يف ةرشابم عرشو

ىذلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةبحص

عرشو نيبملا ببلاالغ وأهرم ىحولا هيلع لزن

للملا وال للكلا فرعي ال دهجبو بوؤد لمع يف

بساكملا لضف أ قيقحتل ةديدجلا ةوعدلل ةمدخ

هلوقل اقيقحت هللا نيد إلى ةوعدلا لا جم يف

ِةَظِعْوَمْلا َو ِةَمْكِحْلا ِب َكِّبَر ِليِبَس ىلإ ُعْدا ) ىلا عت

َكَّبَر َّنِإ ُنَسْحَأ َيِه يِتَّلا ِب مُهْلِداَجَو ِةَنَسَحْلا

ُمَلْعَأ َوُهَو ِهِليِبَس نَع َّلَض نَمِب ُمَلْعَأ َوُه

3661 ثيدحلا مقر ط1991,1م) ر, كفلا راد , توريب ) ليعامسا نب دمحم , يراخبلا -1
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:اآلةي125 لحنلا ةروس ( َنيِدَتْهُمْلا ِب

يف هنع هللا يضر قيدصلا كرحت ناك )

نامي اإل روص نم ةروص حوضوب هللا ىلا ةوعدلا

ةروص هلوسرو هلل ةباجتس واال نيدلا اذهب

هلبلا أدهي وال رارق هل رقي ال ىذلا نمؤملا

نود هب, نمآ ام سانلا ايند يف ققحي يتح

ناعرس هتقؤم ةيفطاع ةعفد الهتق طنا نوكت نأ

يبأ طاشن يقب دقو , لوزتو لبذتو دمخت ام

زع هللا هافوت نأ يلإ لإلسالم هتسامحو ركب
1( زجعي وأ لمي وأ فعضي وأ رتفي مل لجو

ةلث اإلسالم يف لخدا أنه هدهج تارمث نمو

لا جرلا نم اإلسالم لخد نم ةريخو ةوفص نم

اإلسالمو خيرات يف ريبكلا األرث مهل ناك نيذلا

هئاعدب ةباحصلا نم ملس (أ اإلسالةيم ةوعدلا

نامثع مهو ةنجلا ب نيرشبملا ةرشعلا نم ةسمخ

نمحرلا دبعو ,و ماوعلا نب ريبزلا .و نافع نب

نب ةحلطو , صاقو أبي نب دعسو ، فوع نب

نم هدلو دلوو هادلوو هاوب أ ملس هللا،وأ دبع

إ هئاعدب اوملس أ نيذلا ةسمخلا ب ءاجف , ةباحصلا

اوملسأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىل

ص62 , قباس عجرم , قيدصلا ركبوبا , اليب صلا نع , غيلبتو ةلا سر يحولا , ىيحيلا , يحي -1
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يف هلذبي ذلاي دهجلا اذه عمو 1( اولصو

جراخ هللا لوسر قيدصتو هللا نيد إىل ةوعدلا

ألو نوبرق اال باب نم هتيب لمهي مل هنا إال هتيب

هتريشع رذني أن هيبن هللاأرم وأن فرعملا ىب

هترس أ وألخ األرم اذهل لثتم ا قيدصلا و نيبرق األ

يلا وملا و مدخلا ىتح لمهي ملو هللا نيد يف

قيدصلا متهأ هللا( نيد يف اعيمج اولخدف

هتجوزو هللا دبعو ةشئاعو ءامسأ تملسأف هترسأب

اذهبو 2( ةريهف نب رماع همداخو نامور مأ

لعى قيدصلا ذوحتسا تافصلا هذهو دهجلا

اإلسالمم إىل ريثكلا رودص حرشو سانلا بولق

. هيدي يلع

ص9 , قباس عجرم ن, يدشارلا ءافلخلا لوا قيدصلا ركبوبا , دمحم , اضر -1

ص537 ط,1996م),ج1, نود , ملقلا راد هللا,( لوسر دمحم , قداص دمحم , نوجرع -2
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ليبس يف لا األوم هقافنإ

ةملسملا باقرلا ريرحت

نيدلا هل وعدي امم تقياضتو ةوعدلا شب يرق تملع

, مانص اال ةدابع كرتو ه دحو هللا ةدابع نم ديدجلا

ذلاي هباإلسالم ءاج ذلاي ةاواسملا دبمأ نم ترفنو

دبعو ريقفو ىنغو يمجعاو يبرع نيب قرفي ال

فارش وأ ةداسلا أءانب ضعب لوخد اهظاغو . رحو

وعنم دصل ةلواحم ىفو ديدجلا نيدلا إيل شيرق

بولس أ عابت تإ ررق نيدلا يف لوخدلا نم سانلا

لا بملا ءارغ واال , موقلا نم فارش لأل ديعولا و ديدهتلا

بولس وأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلل ناطلسلا و

. ديبعلا و يلا وملا و ءافعضلا و ءارقفلل ,واألىذ شطبلا

أ نيذلا نم نيفعضتسملا عم ةورذلا إىل لصو ىتح

نع مهدرتو مهنيد نع مهنتفتل مهب تلكنف ملسوا؛

,و مهريغل ةربع مهلعجتلو اهوقنتعا يتلا مهتديقع

باذع نم هبصت امب اهبضغو اهداقح أ نع سفن تل

وال لوح مهل سيل نيذلا نيكاسملا ءافعضلا ىلع

انبر اولا قو مهبرب اونما مهنا إال مهل بنذ ةوق,وال

هللا!!!!!.
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ب باذعلا فانص أل اوضرعت نيذلا ءافعضلا ؤهالء نمو

, اكولمم ادبع ناك ىذلا هنع هللا ىضر حابر نب الل

هنع عفدتو هيمحت ةريشع وال هدنسي رهظ هل سيلو

شيرق فرع يف ناسن اال اذه لثمو ؛ شيرق توربج

هل قوقح وال ىرتشيو عابي عاتملا ك وهف هل ةميق ال

مهنمو ؟؟ رارق رأيأو هل نوكي هلأن حمسي فيكف

ديدهتلا ب هذخأف فلخ نب ةيما هديس ملع ىذلا بالل

ال واحملا لك تزجع املو , ىرخ أ تارات ءارغ بواأل ةرات

ةميزعلا و خسارلا نامي باللإالاأل نم دجو امو ت

رفكلا إىل ةدوعلل ماتلا ضفرلا و , ةدماصلا ةقداصلا

هبذعي أن ررقو ةيما هيلع قنحف ) ناثو اال ةدابع و

يف ةريهظلا سمش إىل هجرخأف , ًاديدش ًاباذع

ًاموي بارشلا و ماعطلا هنع عنم نأ دعب ءارحصلا

ةقرحملا لا مرلا قوف هرهظ لعى هاقلا مث ةليلو

ةميظع ةرخص اولمحف هناملغ رمأ مث ؛ ةبهتلملا

قلا مث نيديلا ديقم وهو بالل ردص قوف اهوعضو

دبعتو دمحمب رفكت وأ تومت ىتح اذكه هل:الزتلا

دحأ : تابثو ربص لكب بالل باجأو , ىزعلا لاالتو

كلتب بالالً بذعي ةدم فلخ نب ةيمأ ىقبو أدح,

قحلا ىلع تابثلل اردصم هتاكشم 1( ةعشبلا ةقيرطلا

ص ط1994,1م) , ةديدجلا ةودنلا راد توريب ), قيدصلا ركبوبا اإلمام ءاقتعلا قيتع يلع, دومحم , يدادغبلا -1
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XXV

بذعمو ىلتبم لك ناسلو سيفنلا و سفنلا لذبو

بالل ربصو بالل تاملك رضحتسي هنيد يف نتتفمو

هنيد يف ىطعا وال ريغ وال لدب امو بالل دلجو

أ ضوافو بيذعتلا ناكم قيدصلا دصق ىتح ايندلا

يأ عفد هيلع ضرعو بالل ءارش ىلع فلخ نب ةيم

يقتت (أال هل قفلا أةيم نم هيرتشي أن لباقم غلبم

: أتن تمىّ؟!قلا يتح ؟ نيكسملا اذه يف هللا

يدنع لعفأ : ركبوب أ قفلا رتى, امم هذقنأف هتدسفأ

كنيد لعى يوقأو هنم دلجأ دوسأ غالم

, كل وه قفلا تلبق دق : قفلا هب, هكيطعأ
1( هقتعأف هذخأو كلذ غالهم قيدصلا ركبوبأ هاطعأف

باللوأ ىرتش أ ركب أنأاب لوقت ىرخ أ ةياور ىفو

وأ قاوأ عبسب هارتش (أ لا بملا هارتش أنأ دعب هقتع

دحأب هلدبتس أ ناك ءاوسو 2( بهذ هيقوأ نيعبرأب

هفظو ركب أبي ملا وهف ادقن هارتش وأأ هديبع

نم ملس أ نم باقر كفل هقفن وأ ةوعدلا ةمدخل

هذه هتسايس يف رمتس هللاوأ هجول مهقتعو ديبعلا

ةطخ ,و ركبوب أ هدجو ذلايأ جهنملا اذه حبص وأ

يرق تنتهاهج يتلا بيذعتلا ةسايس ةهجاومو ةمواقمل

ص934 ,ج1, قباس عجرم , ةيوبنلا ةريسلا , ماشه نبا -1

,ص34 ةيدايقلا ةيبرتلا نع هلقن قباس عجرم , هرصعو هتيصخش قيدصلا ركبوبا اليب, صلا -2



XXVI

واإلءام ديبعلا ىرتشي حارف ؛ ءاقر األ وأالكئ عم ش

ذلا ةريهف نب رماع مهنم . نينمؤملا نم نيكولمملا و

وأم ًاديهش ةنوعم رئب موي لتقو , دحاو ًاردب دهش ي

اهارتش أ نيح اهرصب بيص أ يتلا ةرينز ,و سيبع

إاللاالتو اهرصب بهذأ ام شيرق تلا قف اهقتع وأ

لاالتو رضت هللاام تيبو اوبذك اهدر ناكف يزعلا

ناك؛ امك داعو اهرصب هللا درف ناعفنت امو يزعلا

ةأرم ال نيتكولمم اتناكو اهتنب وأ ةيدهنلا قتع أ كلذكو

امهتديس امهتثعب دقو امهبرم رادلا دبع ينب نم

نل اهلوق امهعماسم ىلع ددرت ىهو اهل نيحطب

كنيمي نم يللحت قيدصلا اهل قفلا ادبا امهقتعت

ىلع اهعم قفت وأ امهقتعأف امهتدسف أ هلأتن تلا قف

نم ةيراجب هقيرط يف قيدصلا ,ومر امهقتع وأ نمثلا

نب رمعو اإلسالم نيد ىلع تناكو لمؤم نبي

اهنيد كرتتل إسالهم لبق كلذ ناكو , اهبذعي باطخلا

رذتعأ ينإ : قلا لم اذإ يتح اإلسالم( نع ديحتو

كلذك : لوقتف مالةل, نع إال ككرت ملأ ينإ كيلإ

برض اذكه 1( اهقتعأف ركبوبأ اهعاتباف , كب هللا لعف

قبس عورشم نبتي يف ايلمع ثمال قيدصلا ركب أاب

ديبعلا ريرحت ,و باقرلا قتع يف رصاعملا ملا علا هب

ص393 ,)ج1, قباس عجرم ), ةيوبنلا ةريسلا , ماشه نبا -1



XXVII

بسكب هموق نيب فرع نم ىلع بيرغب سيل اذهو

و فيضلا ةءارقو لكلا لمحو محرلا ةلصو مودعملا

ءارش أللج هتراجتو هتورث دصرو , ءافعضلا ب ةمحرلا

هللا هجول مهقتعو ءاقر واأل ديبعلا نم ملس أ نم

. ةديقعلا و نيدلا يف هتوخأب ةفأرو هنيدل ةمدخو

ةرونملا ةنيدملا ىلا ةبحصلا و ةرجهلا

وأ أدش تسرامو نيملسملا ب شطبلا شيرق تددش

نم نيملسملا بيذعت يف تننفتو باذعلا عاون أ عشب

إىل اهاذ أ لصو لب ديبعلا و ءامي واإل ءارقفلا و ءافعضلا

نم مهنمف ) اهفارش وأ شيرق ةداس نم ملس أ نم

مث هنيدب ًارارف نيترم وأ ةرم ةشبحلا يلإ رجاه

أ ركبابأ نأ مولعملا نمو ةنيدملا يلإ ةرجهلا تناك

قفلا ةرجهلا يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نذأتس

هذهو 1( ًابحاص كل لعجي هللا لعل لجعت –ال هل

يف هترجه نوكت نا عمطي ركبوبا تلعج ةملكلا

تاملكلا هذه لب ملسو هيلع هللا يلص يبنلا ةبحص

ةجرد ىلا لصي ساسحا ركبوبا سفن يف تلعج

هللا ىلص هللا لوسر عم نوكتس ةبحصلا نا نيقيلا

ص43 ,( قباس عجرم ), هرصعو هتيصخش قيدصلا ركب يبا يلع, , اليب صلا 1-1



XXVIII

يه ةرجهلا ةثداح انل لقني نم ريخو ملسو هيلع

هللا ىلص هللا لوسر ويلا ركب أيب إيل سانلا برقا

قيدصلا تنب ةشئاع نينمؤملا أم أاهن ملسو هيلع

لوقت نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جوزو

ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ئطخي ال ناك )

ةركب امأ راهنلا يفرط دحأ ركب يبأ تيب يتأي نأ

لوسرل هيف نذُأ يذلا مويلا ناك يتح ةيشع امإو

نم جورخلا و ةرجهلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

هللا ىلص هللا لوسر اناتأ هموق يرهظ نيب نم ةكم

,ق اهيف يتأي ال ناك ةعاس يف ةرجاهلا ب ملسو هيلع

ىلص هللا لوسر ءاج ام قلا ركبوبأ هآر املق تلا

ك قتلا ثدح إالألرم ةعاسلا هذه ملسو هيلع هللا

سلجف هريرس نع ركبوبأ هل رخأت هيلع لخد امل

أىب دنع سيلو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

قفلا , ركب ىبأ تنب ءامس أ يتخأو انأ إال ركب

ينع جرخا – ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

, ياتنبا امه امنإ هللا لوسر :اي قفلا - كدنع نم

يف يل نذأ –إهن قفلا يمأو يبأ كادف كاذ امو

ةبحصلا ركبوبأ : قفلا : قتلا – ةرجهلا و جورخلا

وف : –قتلا ةبحصلا – هللا؟قلا لوسر اي

نم يكبي ادحأ مويلا كلذ لبق طق ترعش ام هللا



XXIX

: قلا مث , ذئموي يكبي ركبابأ تيأر يتح , حرفلا

امهتددعأ تنك دق ناتلحارلا نيتاه نإ هللا, يبن اي

ينب نم جرال , طقيرأ نب هللا دبع ارجأتساف , اذهل

نب مهس ينب نم ةأرما هما تناكو ركب نب ليدلا

هيلإ اعفدف قيرطلا ىلع امهلدي , اكرشم ناكو ورمع

امك 1( امهداعيمل امهاعري هدنع اتناكف امهيتلحار

يف اضيأ ةشئاع ةديسلا اهتركذ ىرخا ةياور ثدحلل

صيخلتلا نم ءيشب اهركذن اهصخلن يراخبلا حيحص

نحن امنيبف ) اهنع هللا ىضر : ,قتلا لخم ريغلا

قلا ةريهظلا رحن يف ركب يبأ تيب يف ًاسولج اموي

ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اذه ركب أليب لئاق

لوسر قفلا اهيف انيتأي نكي مل ةعاس يف ًاعنقتم

نم جرخأ - ركب ألىب ملسو هيلع هللا ىلص هللا

ينأف قفلا: كلهأ مه امنإ : ركبوبأ قفلا – كدنع

: ركبوبأ : قفلا – جورخلا يف يل نذأ دق

لوسر هللا!قلا لوسر اي يمأو تنأ يبأب ةبحصلا

ق – معن – ملسو هيلع هللا ىلص هللا

ىدحإ هللا لوسر اي تنأ يبأب ذخف : ركبوبأ : لا

هيلع هللا ىلص هللا لوسر ,قلا نيتاه يتلحار

نسحأ امهانزهجف ةشئاع : قتلا – نمثلا –ب ملسو

ص234 ),ج2, قباس عجرم ), ةيوبنلا ةريسلا , ريثك نبا -1



XXX

ءامس أ تعطقف بارج يف ةرفس مهل انعضوو زاهجلا

مف لعى هب تطبرف اهقاطن نم ركب يبأ تنب

لوسر قحل مث نيقاطنلا تاذ تيمُس كلذبف بارجلا

لبج يف راغب ركبوبأ و ملسو هيلع هللا ىلص هللا

نب هللا دبع امهدنع تيبي يلا ثالثيل هيف انمكف روث

نم جلديف نقل بقث باش غالم وهو ركب يبأ

فال تئابك ةكمب شيرق عم حبصيف , رحسب امهدنع

ربخب امهيتأي يتح هاعو إال هب نادتكي ًارمأ عمسي

ثيح امهيلع ى عريو الم, ظلا طلتخي نيح كلذ

نبل وهو لسر يف ناتيبيف ءاشعلا نم ةعاس بهذت

سلغب ةريهف نب رماع اهب قعني امهفيضرو مهحنم

ثلاالث, يلا يللا كلت نم ةليل لك يف كلذ لعفي

ركبوباو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رجأتساو

يدع نب دبع ينب نم وهو ليدلا ينب نم جرال

سمغ دق – رهاملا : تيرخلا -و اتيرخ ايداه

نيد ىلع وهو يمهسلا لئاو نب صاعلا لآ يف افلح

هادعاوو , امهيتلحار هيلإ اعفدف هانمأف شيرق رافك

ثالث, حبص امهيتلحارب ثالثيللا دعب روث راغ

مهب ذخأف , ليلدلا و ةريهف نب رماع امهعم قلطناو

ىلص هللا لوسر جرخ اذكهو 1( لحاوسلا قيرط

ص395 ت.), نود ط, نود , ركفلا راد ), يراخبلا حيحص , ليعامسا نب هللا دبع , يراخبلا -1



XXXI

إ مهجورخ تقوب ملعي ال هبحاصو ملسو هيلع هللا

نب يلعو ركب أيب ولا هتيب أله نم ليلقلا رفنلا ال

دنع تناك يتلا تانام األ درب هفلك ىذلا طبلا أىب

لحيلو , اهباحص أل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

يف هدوجوب شيرق رافك مهويل هشارف يف هلحم

أليب ةخوخ نم اجرخو ؛ هتيب نم جرخي ملو هناكم

داعتب واال ءافختس اال يف ناعم لإل هتيب رهظ يف ركب

يبنلا تاكرحت دصرتت تناك يتلا ش يرق نيع أ نع

و هلتقو هب ردغلل صبرتتو ملسو هيلع هللا ىلص

أن طقيرأ نب هللا دبع عم ادعاوت دقو هنم؛ صلختلا

ةلحر ال صاويل روث راغ دنع ليل ثالث دعب امهاقلي

هللا ىلص هللا لوسر فقو دقو ةنيدملا إىل ةرجهلا

ةروزحلا دنع ةكم نم هجورخ ءانث أ ملسو هيلع

: قولا اعدوم ةبعكلا وحن اهجوتم ظاكع قوسب

يلإ هللا ضرأ بحأو هللا ضرأ ريخل كنإ (وهللا

رداغ مث 1( تجرخ ام كنم تجرحُأ ينأ ولوال هللا

مهنع نوثحبي نيكرشملا و ةكم قيدصلا ةبحص

لبج إىل اولصو أن إىل مهراثا نيدصرتم نوريسيو

و لوسرلا رؤةي نع مهراصب هللاأ ىمع أ انههو روث

لإلسالمو ءادته اال نع مهرئاصب تي مع امك هبحاص

ص722 )ج5, يرجه ط,1398 نود , ركفلا راد ), يذمرتلا ننس , ىسيع نب دمحم ى سيع وبأ , يذمرتلا -1



XXXII

اولصو أن إيل لبجلا اودعصف هللا نيد يف لوخدلا

إىل رظني نم حبصاو راغلا ب اوطاحاو راغلا باب إيل

هللا لوسر نمطف نيعلا ىأر هيف نم ىري هلخاد

هللاوأنه ةيعمب قيدصلا ملسو هيلع هللا يلص

مهنع ىلختي وال مهعم هنيعم وأن امهل ظفاح

هللا ىضر قيدصلا نعف نيرفاكلا ديك فرصي فوسو

انأو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل : تلق : قلا هنع

أل هيمدق تحت رظن مهدحأ نأ ول : راغلا يف

هللاث نينثأب ركبابأ اي كنظ ام ): قفلا , انرصب

نيقيلا بهللا نيقيلا إال ركبوبا هنظي نظ 1( امهلا

هل هرمضت ىذلا ئيسلا ركملا نم هيبنل ظفاحلا وهف

ال نيقيب ركبوبا تتبث يتلا تاملكلا هذهبو شيرق

هيعارو ةيماحو هلوسر ظفاح هللا نا كش هينادي

شطبلا و ردغلا دي هلا طت نا نود هنمأم لصي نا يلا

ال وتي نمو وماله وهو هللا نيعب سرحم وهف ملظلا و

يتلا ةعقاولا هذه يلا عتو هناحبس هللا لجس دقو ه

يبن عم قيدصلا جورخو هلوسرل هللا رصن ركذت

هركذيو هتبثي راغلا يف قيدصلل لسرلا ثيدحو هللا

دونجب دييأتلا و ةنيكسلا لوزنو ىلا عت هللا ةيعمب

ةملك ضفخو هللا ةملك إلعالء ماركلا ملاالةكئ هللا

5381 ملسم -3653, يراخبلا -1



XXXIII

دسيلو ةمايقلا موي يلا يلتي نارق يف رفكلا

أن ةصيخرلا هسفن هل لوست نم لك ماما قيرطلا

ةميظعلا هتناكم نم صقتني وأ ركب يبا نم نيلا

هللا ىلص هللا لوس دنع دحا اهيف هينادي ال يتلا

ْدَقَف ُهوُرُصنَت ِإالَّ ) ىلا عت هلوقب ملسو هيلع

اَمُه ْذِإ ِنْيَنْثا َيِناَث ْاوُرَفَك َنيِذَّلا ُهَجَرْخَأ ْذِإ ُهَّللا ُهَرَصَن

اَنَعَم َهَّللا َّنِإ ْنَزْحَت الَ ِهِبِحاَصِل ُلوُقَي ْذِإ ِراَغْلا يِف

اَهْوَرَت ْمَّل ٍدوُنُجِب ُهَدَّيَأَو ِهْيَلَع ُهَتَنيِكَس ُهَّللا َلَزنَأَف

َيِه ِهَّللا ُةَمِلَكَو ىَلْفُّسلا ْاوُرَفَك َنيِذَّلا َةَمِلَك َلَعَجَو

دعبو ,40 :اآلةي ةبوتلا ( ٌميِكَح ٌزيِزَع َوُهَّللا اَيْلُعْلا

ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوخد نم ثالثيللا

ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ راغلا يف

نم نوكرشملا سئيو بلطلا أده دقو هبحاصو

نم جورخلا ناكم باإل حبصاو , لوسلا إلى لوصولا

عورشلا ,و دوشنملا فدهلا وحن ريسلا ةلصاومو راغلا

طقيرأ انب ءيجم عمو , ةرجهلا قيرط إمكلا يف

جرخف هيلع قافت اال قبس يذلا ددحملا دعوملا يف

دوهعم ريغ ًاقيرط ليلدلا امهب كلسو ةرجهلا بكر

يف ركفي نمع امهرما يفخيل نابكرلا نع ديعبو

يف شيرق تنلع أ دقو شيرق رافك نم امهب قاحللا

هللا يلص يبنلا ب يتأي نمل تدصر أاهن ةكم يداون



XXXIV

أ يذلا األرم ةقان ةئام هلف ًاتيم وأ ًايح ملسو هيلع

لعى لوصحلا يف اوعمط نمم ريثكلا زفح لب ىرغ

برعلا لئابق نيب اهربخ رشتنا يتلا ةزئاجلا

يف نيعماطلا نم ناكو ةكم, يحاوض يف ةضبارلا

كردي مل ذلاي مشعج نب مكلا نب ةقارس ةزئاجلا

إهيل ذختاو هللاإال لوسر إلى لوصولا يف اعسو

هتردقب هللا نكلو , كلذ لا نيل هسفن دهجأف يبسال(

لوسر نع ًاعفادم عجري هلعج غبلا اهبلغي ال يتلا

ناك أن دعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا

عمس أن امب ةلباقملا ةهجلا يفو 1( هيلع ًادهاج

لوسر ةرجه اوقبس نيذلا نيرجاهملا نم نوملسملا

جرخمب برثي ناكس نم ملسا نمو ةرجهلا ب هللا

مهبولقو ةكم نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

اهمعيل ةنيدملا إيل لوسرلا مودق تفرشتساو تقلعت

فيرشلا ىفطصملا صخش ةيؤرب لحتكتلو ةوبنلا رون

فراشم لعى موي لك نودفي اوعرشف ةيلع الم وسلا

ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لا بقتس ال ةنيدملا

مهدري يتح نورظتنيف ةادغ لك نودفي اوناك )

مهراظتنا اولا طأ امدعب ًاموي اوبلقناف ةريهظلا رح

مطأ لعى دوهي نم لجر ىفوأ مهتويب إىل اووأ املف

ط2001،1م),ج , االسالةيم رشنلا و عيزوتلا ,(راد ثادحا ليلحتو عئاقو ضرع ةيوبنلا ةريسلا يلع, اليب صلا -1

ص543 ,1



XXXV

ىلص هللا لوسر رصبف , هيلا رظني ألرم مهماطآ نم

بارسلا مهب لوزي نيضيبم هباحصأو ملسو هيلع هللا

رشعم :اي هتوص ىلعأب قلا نأ يدوهيلا كلمي ملف

نوملسملا راثف , نورظتنت يذلا مكدج اذه , برعلا

ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوقلتف الح سلا يلإ

مهب لزن يتح نيميلا تاذ مهب لدعف ةرحلا رهظب

األ عيبر رهش نم نينث اال موي كلذو فوع ينب يف

سانلا فرعف هئادرب هيلع للظ يتح ركبوبأ ماقف لو

ناك 1( كلذ دنع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

وأىب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوصو موي

يرت مل رورسو جاهتباو حرف موي ةنيدملا ىلإ ركب

سانلا هل دعتس أ ديع موي ناك هلثم ًاموي ةنيدملا

سانلا جهتباو بايث نم مهدنع ام نسح هلأ اوسبلو

رونب اروعشو مهتنيدم ىلإ هللا قلخ ريخ مدقمب

داسو تيب لك معو ةنيدملا ناكر مالءأ ىذلا ةوبنلا

نأب مهيلع هللا لضفب ةنيدملا دلىأله روعشلا

نود هب مهصتخا ذلاي فرشلا اذهب هللا مهابح

هللا لوسر ةبحصب مهافطصاو سانلا نم مهريغ

مهانكس رقمو مهتيدم تحبص وأ رشبلا رئاس نود

اإلسالم. ةوعدل نطومو ةنضاح

),ص352 ميركلا نآرقلا يف ةرجهلا نع هلقن ), هرصعو هتيصخش , قيدصلا ركب ىبا يلع اليب، صلا -1



XXXVI

تاوزغلا يف هتكراشمو قيدصلا داهج

ءانبو ةوعدلا قيرط يف دكلا و لمعلا ةلحر ادبت

ىلص هللا لوسر اهدعاوق ىسرا التي ةلودلا سسا

نمي األ هدعاس اهيف هدناسي ملسو هيلع هللا

بحاصلا ناك قيدصلا ركبوبا نمتؤملا هبحاصو

ركذي ناكم دجوي ال ناكو بير األ راشتسملا و بيرقلا

برحلا أو ملسلا يف ركبوبا هعمو إال يبنلا هيف

دهش ركبابأ أن ريسلا و خيراوتلا ب ملعلا أله ركذ )

اهلك دهاشملا و ًاردب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم

ىلص هللا لوسر عم تبثو دهشم اهنم هتفي ملو

عفدو , سانلا مزهنأ نيح أدح موي ملسو هيلع هللا

موي ى مظعلا هتيار ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هيلإ

ليلجلا يباحصلا صخليو 1( ءادوس تناكو كوبت

يف ركب أىب رود هنع هللا ي ضر عوك األ نب ةملس

نع ه عافدو ركب أىب داهج بيين حضاوو قيقد دهشم

هللا لوسر ةقثو اإلسالم ةمدخ يف هدرجتو نيدلا

تاوزغلل هريمأتو قيدصلا يف ملسو هيلع هللا ىلص

هيلع هللا ىلص لوسرلا اهلسري ناك لاتى ثوعبلا و

ةباحصلا رابك مظت تناكو نيكرشملا هجاومل ملسو

يبنلا عم توزغ ): قفلا راصن ,واأل نيرجاهملا نم

124 ص ت), نود ط, نود , دايصلا راد , توريب ), ىربكلا تاقبطلا دعس, نبا -1



XXXVII

اميف تجرخو تاوزغ عبس ملسو هيلع هللا ىلص

ركبوبا انيلع ةرم , تاوزغ عست ثوعبلا نم ثعبي

كراش لاتي تاوزغلا أمه نمو 1( ةماس أ انيلع ةرمو

وأربك ألو يه يتلا ردب ةوزغ قيدصلا ركبوبا اهيف

نم اهيف نوكراشملا زيمت اإلسالم؛ يف تاوزغلا

تعفرو نييردبلا ب اوفرعي اوحبص وأ ةباحصلا

ةكراشملا فرش اولا ني مل نمم مهريغ نع مهتاجرد

هيلع هللا ىلص يبنلا اهركذ ىرخ أ ةيص خا مهل لب

قولا ردب لعىأله علط هللا لعل قلا نيح ملسو

إاهن معن . مكل ترفغ دق نأفي متئش ام اولعف أ مهل

لوحتب تاراصتن اال ةحتافو ىلو اإلسالماأل ةوزغ

ةدايقب شيرق ةلفاق ةقح مال إىل جورخ نم فقوملا

يتلا لا األوم ضعب عاجرتس ال برح نب نايفس أيب

دهشم إىل نيرجاهملا لا اوم نم شيرق اهتبصتغا

ريغو نايفس أيب تلف أنأ دعب شيرق عم ةكرعم

نم نكمت كلذبو رحبلا لحاس إىل ةلفاقلا هاجتا

ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةضبق نم ةاجنلا

جورخب شيرق تملعو , ةبحاصلا نم هعم نمو

ةلفاقلا بلط يف ملسو هيلع هللا لصى لوسرلا

لئابقلا نيب اهتبيه ظفحلو لوسرلا لا تقل تجرخ

4270 مقر , يزاغملا , يراخبلا -1



XXXVIII

يف ةباحصلا ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا راشتساف

نم هل دهشي قيدصلا فقوم ناكف شيرق تقلا أرم

ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنسحتساو رضح

هباحص ا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر راشتسا )

رمع ماق مث نسحأو - ركب يبأ - ماقف االرم يف

ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ماقو 1( نسحأو قفلا

نيكرشملا شيج لا وحا فشكتسي ركبوبا هعمو

ريسي برعلا نم جرال ايقل إلىأن مهرابخ أ ىصقتيو

هيدل ام فرعيو هقطنتسي أن لوسرلا دارأو هدحول

نع رابخ أ نم هتزوحب ام وأ ودعلا نع تامولعم نم

هيلع هللا ىلص هللا لوسر هلأسف ) اهشيجو شيرق

هللا ىلص دمحم شيجو شيرق شيج نع ملسو

هذهو 2( مهرابخا نم هغلب امو هباحصأو ملسو هيلع

ىلص لوسرلا نم قيدصلا برق ىدم لعى ةراش إ

ةقفارم يف هدارفناو هتيصوصخو ملسو هيلع هللا

اهب رمي يتلا ةقيقدلا و ةبعصلا تاقو األ يف لوسرلا

اهب زيمت ةيصاخ ىهو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

صتخ أ امكو , باحص األ رابك نم هريغ نع قيدصلا

ةبحصلا ب اضي أ صتخ أ راغلا يف ةبحصلا ب قيدصلا

ص474 ),ج2, قباس عجرم ), ةيوبنلا ةريسلا , ماشه 1-1نبا

,ج277,2 ردصملا سفن -2



XXXIX

هللا ىلص لوسرلل ةباحصلا هبصن ذلاي شيرعلا يف

نم ةعومجم هل فلكو سمشلا رح هيقيل ملسو هيلع

هنع هللا ي ضر ذاعم نب دعس ةدايقب راصن األ بابش

ي ضر يلع اإلمام ةثداحلا هذه ركذ دقو , هنوسرحي

اهيأ :(اي قفلا موقلا ًايدانم ملاالء لعى هنع هللا

ريمأ اي تنأ : اولا قف ؟ سانلا عجشا نم , سانلا

تفصتنا إال أدح ينزراب ام ينإ قفلا , نينمؤملا

ىلص هللا لوسرل انلعج انإ , ركبوبأ وه نكلو , هنم

لوسر عم نوكي نم انلقف , ًاشيرع ملسو هيلع هللا

نم دحأ هيلإ يوهي ئلال ملسو هيلع هللا ىلص هللا

ركبوبأ إال دحأ هنم اند ام هللا وف ؟ نيكرشملا

هيلع هللا ىلص هللا لوسر سأر لعى فيسلا ب ًارهاش

هيلإ يوهأ إال نيكرشملا نم دحأ هيلإ يوهي ال ملسو

عرش نأ دعب شيرعلا ىفو 1( سانلا عجش أ اذهف

بابس باأل باألذخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

لألذخ هجوت ةكرعملل دادعتس اال يف ةيضر األ ةيداملا

هدعو ذلاي رصنلا هدشانيو هوعدي ءامسلا بابسأب

ذخأف هلذخي نل هللا نأو , رصنلا نم نيقي لعى وهو

هللام , ينتدعو ام يل زجنأ هللام ئاقالً( ءاعدلا ب

يف دبعت اإلسالمفال أله نم ةباصعلا هذه كلهت نإ

ط,1988 نود , رهاقلا , نايرلا راد , ةرهاقلا ), ةياهنلا و ةيادبلا , يقشمدلا ريثك نبأ ظفاحلا ءادفلا وبأ , ريثك نبا -1

ص272 م),ج3,



XL

وعدي ملسو هيلع هللا ىلص لا زامو ًادبأ ضر األ

لع هدرو ركبوبأ هذخأف هؤادر طقس ىتح ثيغتسيو

كتدشانم كافك هللا لوسراي : لوقي وهو هيبكنم ى

دادتشا عمو 1( كدعو ام كل زجنم هنإف كبر

ىلص هللا لوسر جرخ اهرو أ يمحو ةكرعملا سيطو

لعى ضرحي وأذخ شيرعلا نم ملسو هيلع هللا

رصنلا ققحت ىتح هسفنب هيف كراشيو لا تقلا

تقاالً هسفنب ملسو هيلع هللا ىلص لتاق دقو )

فقوم قيدصللو ,2( قيدصلا هبناجب ناكو ًاديدش

باطخلا نب رمعو وه هراشتس أ نيح ىرس األ عم

ؤهال يف نورت ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

هللا يبن اي ) قيدصلا باوج ناكف ؟ ىراس ءاأل

نوكتف ةيدف مهنم ذخأن ىرأ، ةريشعلا و معلا ونب مه

لإىاإلس مهيدهي نأ هللا ى سعف رافكلا لعى ةوق انل

ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قفلا: الم,

هللاام لوسراي وهللا قلا ؟ باطخلا ايانب ىرت

مهنم اننكمت نأ ىرأ ينكلو , ركبوبأ هاري ذلاي ىرأ

برضيف ليقع نم ايلع نكمتف , مهقانعا برضنف

– رمعل بيسن – فالن نم يننكمتو , هقنع

1763 مقر , ملسم حيحص -1
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XLI

اهديدانصو رفكلا ةمئأ ؤهالء نإف , هقنع برضأف

امقلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىوهف

اذإف تئج دغلا ناك املف , تلق ام وهي ملو ركبوبأ

نايكبي ركبوباو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب

يأ كبت ءيش يأ نم ينربخ هللا,أ لوسراي تلقف

مل نإو , تيكب ءاكب تدجو نإف , كبحاصو تن

ىلص هللا لوسر قفلا ؟ امكئاكبل تيكابت ءاكب دجأ

كباحصأ ِىلع ضرع يذلل ىكبأ – ملسو هيلع هللا

ىندأ مهباذع لعي ضرع دقلو , ءادفلا مهذخأ نم

ىلص يبنلا نم ةبيرق ةرجش – ةرجشلا هذه نم

َناَك اَم ) لجو زع هللا لزناو – ملسو هيلع هللا

ِضَْر األ يِف َنِخْثُي ىَّتَح ىَرْسَأ ُهَل َنوُكَي نَأ ٍّيِبَنِل

ٌزيِزَع َوُهَّللا َةَرِخ اآل ُديِرُي َوُهَّللا اَيْنُّدلا َضَرَع َنوُديِرُت

ْاوُلُكَف ) ىلا عت هلوق إىل .67 ةيا )االفنلا ٌميِكَح

ٌروُفَغ َهَّللا َّنِإ َهَّللا ْاوُقَّتاَو اًبِّيَط َحالالً ْمُتْمِنَغ اَّمِم

هللا لحأف .69 ةيا االفنلا ( ٌميِحَّر

حلص نم قيدصلا فقوم لعلو 1( ةمينغلا مهل

تلا هتايح يف ةزيمملا ةقرافلا تام علاال نم ةيبيدحلا

, ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيف بحاص ي

نمؤملا لجرلا معنو نيعملا معنو بحاصلا معن ناكو

1763 ريسلا و داهجلا ملسم نع هلقن ص60.59, ( قباس عجرم ) قيدصلا ركب يبا يلع, اليب, صلا -1



XLII

بحاص قدص يف قلطملا نامي باأل عتمتي ى ذلا

وقال هل سانلا برق أ نم نوكي أن بوجوو ةلا سرلا

ىلص هللا لوس جرخ نيح دسجت ام اذهو ال, معو

نم تس ةنس ةدعقلا يذ يف ملسو هيلع هللا

نم ددع عم مارحلا هللا تيب ةرايز ديري ةرجهلا

عبأو فلا يلا وحب مهددع ردق نيذلا ماركلا هتباحص

تحى ةرمعلا ب ًامرحم ي دهلا هعم قوسي يباحص ةئام

, مارحلا هللا تيب ميظعتل هجورخ امنإ سانلل نلعي

ربخب تملع امل شيرق إالأن برحل جرخي ملو

أتب ًارمتعم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدقم

مارحلا هللا نيب نع هدصل اهعومج تعمجو كلذ

: قفلا ةرمعلا ءادأ نمو ةكم لوخد نم هعنمو

قيدصلا باوج ناكف - سانلا اهيأ عليّ اوريشأ )

ىهتنم يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ

األ حوضوو داقتع اال قدصب ي وقلا روعشلا و قدصلا

اذهل ًادماع تجرخ هللا لوسراي : قلا نيح نامي

نمف هل هجوتف أدح, لتق وأ هبرح ديرت ال تيبلا

هللا)1إال أمس ىلع اوضمأ - قلا هانلتاق هنع اندص

لخدي أال اوفلحو اهترئاث تراثو تبأت شيرق نا

تلخدو ةكم هباحصاو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

ص63 ,( قباس عجرم ), قيدصلا ركب يبا , يلع اليب, صلا -1



XLIII

ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم ةقاش تاضوافم يف

لهأ ةباجإ يلع الم الةوسلا صلا هيلع همزع عم

ب اهل ءايشا نم اودارأ ام مهبلط ىلا ةكم

. ةلص محرلا

تاضوافم يف ركب أىب اهدهش يتلا فقاوملا نمو

لوق ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا عم شيرق

مهتثعب نيذلا لا جرلا أدح يفقثلا دوعسم نب ةورع

ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا عم ضوافتلل شيرق

لإ مهب تئج مث سانلا شابوأ تعمج ,أ دمحم (اي

تجرخ دق شيرق اهنإ ؟ مهب اهضضفتل كتضيب ى

جرا تجرخ يأ - ليفاطملا ذوعلا اهعم

رومنلا دولج اوسبل دق – ارابكو اراغص , ءاسنو ال

هللا مياو ةونع مهيلع اهلخدي هللاأال نودهاعي

هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ دصقي الء– ؤهب ينأكل

صصما ركبوبأ قفلا !! كنع اوفشكنا دق - ملسو

هنع رفن نحنأ - فيقث منص يهو لاالت– رظب

هكيكشت ىلع ةورعل وقي در اذه ىفو ؟)1, هعدنو

نشي أن لواح يذلا هللا, لوسر باحصا قدص يف

وإ مهدصق نع مهينثيل نيملسملا ىلع ةيسفن برح

بسنب ةيارد ىلع ليلدو , كابر واإل ةنتفلا ةراث

2732 مقر , يراخبلا -1
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ام هلباقيو , هموق دبعي امب ملعو دوعسم نب ةورع

نيح هنع هللا ي ضر باطخلا نب رمع نم ناك

هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم نوكرشملا لصوت

تلقف : قفلا قيدصلا إىل ءاج حلصلا ىلإ ملسو

:لبى, هللا؟قلا لوسرب سيلأ : ركب ابا :(اي هل

وأ لبى,قلا: : ؟قلا نيملسملا ب انسلوأ : قلا

ي طعن عفالم : ,قلا يلب ؟قلا نيكرشملا ب اوسيل

قورافلا ًاحصان – ركبوبأ قفلا ؟ اننيد يف ةيندلا

ينإف , هزرغ مزلا :- ةضراعملا و جاجتح اال كرتي نأب

نلو , هب رمأ ام قحلا هللا,وأن لوسر هنأ دهشأ

نامي اإل اذهف هللا)1 هعيضي نلو هللا رمأ فلا خي

دعولا قدصو ةوبنلا قدصب لا بجلا خوسر خسارلا

فصو دقو , بيرقلا حتفلا و رصنلا ب نيقيلا هللا,و نم

: قفلا ةيبيدحلا حلص يف مت ذلاي حتفلا قيدصلا

نم اإلسالم يف مظعأ حتف ناك ام )

طخ نم ىلو األ ةوطخلا ربتعي يذلا 2( ةيبيدحلا حتف

هللا تيب يهو حوتفلا حتف يه يتلا ةكم حتف ى

هللاو لوسرل األلو نطوملا و نيملسملا ةلبقو مارحلا

هلوسرل هللا هدعو يذلا دعولا يهو , نيرجاهملا

ص346 ),ج3, قباس عجرم ), ةيوبنلا ةريسلا , ماشه نبا -1

65 ص ,( قباس عجرم ), قيدصلا ركب يبا يلع, اليب, صلا -2
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انب نايفس أليب هنلع أ فقوم قيدصللو ؛ نينمؤمللو

ديدجت بلط حين شيرق ديسو ةكم ميعز برح

هللا ىلص لوسرلا عم ش يرق هتمرب ذلايأ دهعلا دقع

باوج ناكف . ةدملا ديدمتو ةيبيدحلا يف ملسو هيلع

هللا ىلص هللا لوسر راوج يف يراوج ركب أىب

اهتنع أل مكلتاقت رذلا تدجو ول وهللا ملسو هيلع

دئاقلا رماو أل لا واالثتم ةيدنجلا هذهبو , مكيلع

هب رما امب قيدصلا مازتلا و بح ىدم دسجت لوسرلا

ىذلا هركلا عم دوقعو دوهع نم همربي امو , لوسرلا

ةعاطلا و عمسلا إال كلمي ال إالأهن نيكرشملل هنكي

ىلص هللا لوسر عم لخدو , ءادع األ يحلا تحى

لعى هللا نم دقو , ارصتنم ةكم ملسو هيلع هللا

لخدا األرم اذهو ةفاحق أىب هدلا المو سإب قيدصلا

ال سإب الهن ؛ ديدش احرف هب حرفو هبلق إيل رورسلا

, فيحلا نيدلا تلخد هترس أ ةفاك نوكت مأهيب

هنأب قيدصلا زيم ام اذهو اهلك, ةملسم حبصتو

هترس أ ةفاكو هاوب أ ملس يأ ذلا ديحولا دشارلا ةفيلخلا

حتفلا حرف قيدصلل عمتج وأ ًاعيمج مهنع هللا ي ضر

لخدي نا ينمت طاملا يذلا هدلا ساالمو حرف عم

االسالم. يف
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جحلا ىلع ةرام اال

ةرجهلل ةعساتلا ةنسلا يف جحلا مسوم برتق أ نيح

هنكلو جحلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر أدار

وأ ةارع مهو نيكرشملا فاوط بسب كلذ نع لدع

هللا هللا تيب يف كلذ نوكي وال جحي أن بح

أ قيدصلا هنع بانأف , سانلا نيع أ والأمام مارحلا

قيدصلل بيردتو دادع إ اذه ىفو , جحلا ىلع اريم

ىلإ ةراشاو ؛ ةريبكلا تايلوؤسملا و ءابع األ لمحتل

األةم ةدايق يف ريغه لعى هميدقتو قيدصلا لضف

. ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا بايغ حلا يف

لع رمؤي نأب ريدج جحلا لعى لوسرلا ّهر أم نمو

الم, الةوسلا صلا هيلع اهيبن بايغ حلا يف ىاألةم

تلزنو جيجحلا بكرب قيدصلا جرخف )

ًايلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اعدف , ةءارب ةروس

هللا ىضر ركب يبأب قحلي نأ هرمأو هنع هللا يضر

هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةقان لعى جرخف هنع,
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املف , ةفيلح يذب ركبابأ كردأ تحى ءابضعلا ملسو

لب : قفلا ؟ رومأم مأ ريمأ هل: قلا قيدصلا هآر

لعى جحلا سانلل ركبوبأ ماقأف , راس مث , رومأم

جحلا ناكو , ةيلهاجلا يف اهيلع وناك يتلا مهلزانم

كلذ لعى تلد امك ةجحلا يذ يف ماعلا اذه يف

امك ةدعقلا يذ رهش يف ,ال ةحيحصلا تاياورلا

مويو , ةيورتلا لبق قيدصلا بطخ دقو , ليق

فرعُي ناكف األلو رفنلا مويو , رحنلا مويو , ةفرع

, مهرحن ,و مهتضافإ و مهفوقو يف مهكسانم سانلا

يف لعي هفلخي ناكو 1 تارمجلل مهيمرو , مهرفنو

ةءارب ةروس ردص سانلا لعى أرقيف فقاوملا لك

,وال نمؤم إال ةنجلا لخدي ,ال سانلا يف ىدانيو

لوسر نيبو هنيب ناك نمو , نايرع تيبلا ب فوطي

ماعلا دعب جحي ,وال هتدم لإى هدهعف دهع هللا

نم ةلث هعمو ةريره وبا قيدصلا مكاأرم كرشم

هثعب يتلا هتمهم غيلبت يف هنودعاسي ةباحصلا

إ يفو اهب, موقيل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

ليلد ًاريمأ ال ارومأم هب يلع قاحلو ركب أىب ةرام

ىضر لعىلعي همدقتو الةف بخلا قيدصلا ةيقحأ

. امهنع هللا

ط2, , ركفلا راد , توريب ), دحاولا دبع يفطصم : قيقحت ة,, يوبنلا ةريسلا , ليعامسا ءادفلا يبأ ,االمام ريثك نبا -1

),ص625 يرجه 1398
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ةافو ربخ نم هفقوم

ةدعاس ىنب ةفيقسو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةيرشبلا ةقيقحلا إن

رشبلا رئاسك تومي ف وس أنه هيلع متحت ملسو

و ءايبن األ نم هريغك اهت ركسو توملا ياآلم ناعيو

هقلخ يف هللا ةنس هذهو الم, سلا مهيلع لسرلا

بارتقاو لوسرلا ةافوب ءبنت يتلا تاراش اإل تءاجو

مهف دقو ؛ رصنلا ةروسك ميركلا نآرقلا نم هلج أ

ةعجارمك ةحيحصلا ةنسلا فوي كلذ, هللا لوسر

ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا عم نآرقلل ليربج

هيلع هللا ىلص هللا لوسر هماص ناضمر أرخ يف

ةدحاو ةرم هعجاري ةداعلا يف ناكو , نيترم ملسو

لوسرلا امأرسه تاراش اإل حضوأ نمو , قباسلا يف

هللا ىضر ةمطاف هتنبأ إىل ملسو هيلع هللا ىلص

. هب اقاحل هتيب آل ألو وأاهن هلج أ وند برقب اهنع

ةجح نم الم وسلا الة صلا هيلع هعوجر عمو

ةنسلا يف عرش ىتح ماقملا هب لطي مل عادولا

ةماس أ ةدايق تحت شيج زيهجتب ةرجهلا نم ةرشاعلا

ءاقلبلا وحن هجوتي نأ هرمأو ةثراح نب ديز أنب
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ينامث ةماس أ نس ناكو مورلا ءاقل إىل ماشلا ضرأب

نم هيف ملكتي ضعبلا لعج ام اذهو ةنس, ةرشع

ىذلا األرم راصن واأل نيرجاهملا نم ةباحصلا رابك

نإ ): لوقي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لعجي

ميأو , هيبأ ةرامإ يف اونعط دقف هترامإ يف اونعطي

بحأ نم ناك نأو , ةرام لأل ًاقيلخل ناك نإ هللا

ً إيل سانلا بحأ نمل اذه أهنب نإو , ًيلإ سانلا

سانلا دادعتسا خوالل ءانث األ كلت فوي 1( هدعب

تام عال تأدب ةماسأ شيجب قاحتل واال داهجلل

ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع رهظت ضرملا

هلج أ وندب رعش ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأكو

هترايز انهم لا معأب مايقلا ب عرشف هللا ىلع همودقو

نيكرشملا جارخإ هتيصوو , مهيلع الة أدح,وصلا ىلتق

وأ دجسم هربق ذاختا نع ي هنو برعلا ةريزج نم

إ هذه لكو , راصن باأل كلذكو ًاريخ, ءاسنلا ب ىصو

ىلص هللا لوسر ليحرب ناذيا لب تام عوال تاراش

بطخو عدوم اياصو هذه لكو . ملسو يلعه هللا

ام نيبو ايندلا نيب ًادبع ريخ هللا نإ ) قفلا ًاضيا

ىكبف – هللا دنع ام دبعلا كلذ راتخأف هدنع

هئاكبل انبجعف هنع هللا ي ضر ديعسوبأ قفلا: ركبوبا

ص557 ),ج2, قباس عجرم ) ةيوبنلا ةريسلا حيحص , ريثك نبا -1
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دبع نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربخي نأ

وه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكف ريخ

ىلص هللا لوسر قفلا انملعأ ركبوبأ ناكو , ريخملا

يف يلع سانلا ًنمأ نم نإ – ملسو هيلع هللا

بر ريغ يلخال ًاذختُم تنك ولو , ركبابأ هلا مو هتبحص

ال هتدومو اإلسالم ةوخأ نكلو , ركبابأ تذخت يال
1( ركب أبي باب دسإال إال باب دجسملا يف نيقبي

أن همهف ىلع ةحضاو ةراش إ ركب أىب ءاكب فوي

هسفن دصقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

قارفلا ةعاس ,وأن لوسرلا ألج وندب هروعشل ىكبف

. تبرتقا دق عادولا و

هللا ىلص هللا لوسر ىلع ضرملا دادتشا عمو

ا هجاوزأ نم بلط لقنتلا يف هلقاثتو ملسو هيلع

عمو هل, أوِذن ةشئاع تيب يف ضرمي نأب إلنذ

هللا ىلص يبنلا ةردق مدعو ضرملا ةأطو ديازت

إ نيملسملا ةجاحو دجسملا إىل جورخلا ملسو هيلع

هيلع هللا ىلص يبنلا صرحو صالمهت يف إمام ىل

ي لصي نم سانلل فلكي أن ىأر الة صلا ىلع ملسو

هللا ىلص هللا لوسر دعب الة صللو سانلل نمو مهب.

نذأو الة صلا ترضح نيحو , ركبوبا ؟إال ملسو هيلع

3799 مقر ( قباس عجرم ), يراخبلا -1
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ركبابأ اورم ) ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باللقلا

فيس أ لجر ركبوب أنأ ضعبلا قفلا 1( لصيلف

لوقلا لوسرلا رركو سانلا هعمسي داكي ال هتوصو

بحاوص نكنإ ): قفلا هعجارت ةشئاعو , تارم ثالث

ب قيدصلا ىلصف 2( لصلف ركبابأ اورم فسوي

أن لوقت يتلا تام وعلاال تاراش اإل نم هذهو سانلا

, اهلوسر دعب األةم رمأب موقي نم لضف وهأ ركبوبا

سانلا ةمام الةوإ صلا ىلع لوسرلا هنماو فلكه نمو

التسالم لهؤملا و واألردق ردج األ وهف هضرم يف

يف يبنلا دجو ) نيحو هدعب نم األةم ةدايق مامز

رظنأ نأكي , نيلجر نيب ي داهي جرخف ةفخ هسفن

رخأتي نأ ركبوبأ دارأف , عجولا نم ناطخت هيلجر ىلإ

, كناكم نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هيلإ أموأف

: شمع لأل ليق , هبنج ىلإ سلج ىتح هب ىتأ مث

الهت,و صب ي لصي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناكف

وأ معن هسأرب قفلا , ركب ىبأ الة صب نولصي سانلا

اال موي ناك اذإ ىتح نيملسملا يب لصي ركبوبأ رمتس

يبنلا فشك رجفلا صالة يف فوفص مهو , نينث

إىل رظني ةرجحلا رتس ملسو هيلع هللا ىلص

712, يراخبلا -1

4416, يراخبلا -2
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أرمث فيك ىأرو مهبر أمام فوقو مهو نيملسملا

ىلع ظفاحت ةمأ تأشن فيكو هداهجو هتوعد سرغ

دقو , هتبيغو اهيبن ةرضحب اهيلع بظاوتو الة, صلا

ذلايمل حاجنلا اذهبو , جيهبلا رظنملا اذهب هنيع ترق

األةم هذه ةلص نأ نأمطاو هلبق, عاد وأ يبنل ردقي

اهعطقت ال ةمئاد ةلص ىلا هللاعت ةدابعو نيدلا اذهب

ميلع هب هللا ام رورسلا نم ئلُمف , اهيبن ةافو

عدو ةرظنلا هذهبو 1( رينم وهو ههجو رانتساو

رجفلا ىلصت ه دجسم يف هوي هللاهتم لوسر

ريخ ناكف هب نونمتأي مهو هتباحص لضف أ اهمئي

. فقوم ريخ يف لوسر ريخ نم عادو

تاركس هيلع تدتشاو هللا لوسرب ضرملا دتش وا

قرافو , ىلع األ قيفرلا راتخاف ٌري خو توملا

لإلسالم برعلا ةريزج تناد دقو ايندلا هللا لوسر

ًاعاص ثبالنيث يدوهي دنع ةنوهرم هعردو ىفوتو )

هللا ىلص لوسرلا ةافو ربخ باصاو 2( ريعش نم

زلزاال اولزلز و ريبك بارطضا نيملسملا ملسو هيلع

مهنمو الط تخاب بيصاو شهد نم مهنمف ا, ديدش

نم مهنمو ربخلا عقو نم فوقولا عيطتسي مل نم

3654, يراخبلا -1

1617, يرابلا حتف -2
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هتوم ركنا نم مهنمو كلاالم عيطتسي ملو هناسل لقع

هتوم ناك قلا نم قدص ال عفو لا, األوح تبرطضاو

رمعلا ةبيصمو رهظلل ةمصاق ملسو هيلع هللا ىلص

وجلا اذه طسو بيصعلا فقوملا اذهل نمو

أ دقفو الء, قعلا ةشهدو باصملا ربك نم نوحشملا

الةد وجلا ةدايقلا تافصب ىلحت لجر إال قلخلا لضف

ةردقلا و ةردابملا مامزب األذخ ىلع ةردقلا و ربصلا يف

ةبطاخم خالل نم عانق األ ىلع ةردقلا و مزحلا ىلع

بولقلا ىلع طبرلا و , اهدشر إىل اهتداع وإ لوقعلا

إال اهباوص ةدج إىل اهتداع ,وإ اهتلفغ نم اهظاقيإو

, نامي اال ةوقب ىلحت ىذلا ةلحرملا دئاقو األةم لجر

ىلع ةردقلا ,و بئاصملا دنع ربصلا و نانجلا ةطابر و

ةقيقح نايبو اهباوص األةمإىل ةداع وإ تامز األ ةراد إ

اهتيعوتو اههاجت اهيبن قوق بح اهتيعوتو , اهيبن ةافو

ذلا ي وحلا رشبلا ىلع عقي ام هيلع عقيو رشب هنوكب

ربخلا ركبوبا عمس امل ) رشبلا بر وه تومي يال

فد لزن ىتح , حنسلا ب هنكسم نم سرف ىلع لبقأ

ىلع لخد ىتح , سانلا ملكي ملف دجسملا لخ

وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مميتف ةشئاع

هيلع بكأ مث , ههجو نع فشكف , ةربح بوثب ىشغم

وهللااليج يمأو تنأ يبأب : قلا مث ىكبو هلبقف
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كيلع تبتك يتلا ةتوملا امأ , نيتتوم كيلع هللا عم

هللا ىلص لوسرلا ةافو نم دكأت نا دعبو 1( اهتمف

اهيراب إىل تدعص ةرهاطلا هحور وأن ملسو ةيلع

مهتروث نم ئدهيل سانلا إىل ومالهخجر دنع وأهن

باوصلا ةداج إىل مهديعيو بهللا, مهركذيو

خيراتلا اهلجس ةزجوم تاملك يف هللا ردقب مهركذيو

سانلا لا زام هللا لوسر دعب تليق تاملك مظعأك

ةافو ةصقل مهركذ ءاج املك مويلا إىل اهنوددري

فقاوم تركذ املكو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

فقاوم تركذ املكو بئاصملا دنع دلجلا و ربصلل

ألرم ميلستلا و ردقلا لوبقو شأجلا ةطابرو ةعاجشلا

هتاملك ركذتو , هفقوم ُركذ يو ركبوبا هللايُركذ

وإ ةباحصلا ةيعوت يف األرث غلبا اهل ناك يتلا

هيلع هللا ىلص لوسرلا ةافو ةقيقح إىل مهداشر

هللا هردق امب ىضرلا و األرم لبقت ةرورضو ملسو

هللا دمح أن دعب ًابيطخ سانلا يف ماق نيح هلوسرل

ًادمحم دبعي ناك نم نإف دعب اما يلعه:( ىنث وأ

هللا نإف هللا دبعي ناك نمو , تام دق ًادمحم نإف

ِإالَّ ٌدَّمَحُم :(اَمَو اآلةي هذه تال مث تومي ال يح

َلِتُق ْوَأ َتاَّم نِإَفَأ ُلُسُّرلا ِهِلْبَق نِم ْتَلَخ ْدَق ٌلوُسَر

راد , ةحودلا ), ضيبم ديعس دمحم دادعاو , بيطخلا نيدلا بحم : قيقحت , مصاوقلا نم مصاوعلا , يبرعلا نبا -1

233 ط1989,2م,),ص , ةفاقثلا



LV

نَلَف ِهْيَبِقَع َىَلَع ْبِلَقنَي نَمَو ْمُكِباَقْعَأ ىَلَع ْمُتْبَلَقنا

نارمع لآ ( َنيِرِكاَّشلا ُهَّللا يِزْجَيَسَو اًئْيَش َهَّللا َّرُضَي

غرف أن امو 1( نوكبي سانلا جشنف 144. اآلةي

إىل سانلا داع ىتح اآلةي هذه تالةو نم ركبوبا

وهللا رمع قلا:( ىتح مهتمدص نم اوقافاو مهدشر

ام ضر األ ىلإ تيوهف تالاه ركبابأ تعمس ام
2( تام دق هللا لوسر أن تملعو يامدق ينلمحت

و باعصلا ةهجاوم ىلع ةردقملا و ةعاجشلا هذهبو

تاملكبو ةبعصلا فقاوم لا يف فوقولا ىلع ةردقلا

مهلوه نم سانلا ركبوبا جرخ أ ةرثؤم ةغيلب ةزيجو

أناإلس نيبو ال يمج ًادر هللا ىلإ مهدر و مهتريحو

ام ةيقاب هللا ةملك نإو هلوسر توم دعب قاب الم

. ضر واال تاومسلا تيقب

مهركذيو ةباحصلا تبثي قيدصلا دوجو ءانث فويأ

أ دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بهللاوأن

يف راصن األ نم رفن عمتج (أ هبر راوج إىل لقتن

نينث األ موي وهو هسفن مويلا يف ةدعاس نبي ةفيقس

ةيداحلا ةنسلا نم األلو عيبر رهش نم رشع يناثلا

لي نم رايتخا يف مهنيب األرم اولوادتو ةرجهلل ة رشع

4452, يراخبلا -1

3668 مقر , يراخبلا -2



LVI

ميعز هدوقي راوحلا ناكو 1( هدعب نم الةف خلا ي

هنع هللا ي ضر ةدابع نب دعس راصن األ نم جرزخلا

نبي ةفيقس يف راصن األ عامتجا ربخ لصو املو

فلخي نم ىلع مهعامتجا وأن نيرجاهملا إىل ةدعاس

إىل قلطنن ولا قف , ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

بأر ىلع هتردقو ركبوبا ةيرقبع رهظت انهو , انناوخ إ

ةجحلا ب عانق اإل ىلع ةردقلا و ةملكلا عمجو عدصلا

ليلدلا ب داهشتس اال نسحو يلقعلا ليلدلا و ةغمادلا

مهلزانم سانلا وإزنلا بولقلا ةفط مال نسحو يلقنلا

يلعه, وه ام بسح ىلع كال ناكمو ةناكم ظفحو

ىضر رمع انل لقنيو هيلع وه ناك ام يف هعضيو

: قفلا ىرنو عمسن مهعم اننأكو ةثداحلا هنع هللا

مهنم انيقل مهنم انوند املف , مهديرن انقلطناف )

قفاال: , موقلا هيلع متاال ام اركذف نيحلا ص نيلجر

انناوخ إ ديرن انلق ؟ نيرجاهملا رشعم اي نوديرت نيأ

اوضق ,أ مهوبرقت ًا قفااللأ , راصن األ نم ؤهالء

مهانيتأ يتح انقلطناف مهنيتأنل :وهللا تلقف , مكرمأ

نيب لمزم لجر اذإف , ةدعاس ينب ةفيقس يف

نب دعس اذه : اولا قف ؟ اذه نم : تلقف , مهينارهظ

انسلج املف . كعوي : ؟قاولا هل ام : تلقف , ةدابع

1242 مقر , يراخبلا -1
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امب هللا لعى ىنثأف مهبيطخ دهشت يلقالً

هللا راصنأ نحنف دعب :أام قلا مث , هلهأ وه

– نيرجاهملا رشعم – متناو االسالم, ةبيتكو

نوديري مه اذإف مكموق نم ةفاد تفد دقو طهر

املف األرم نم انونضحي نأو انلص أ نم انولزتخي نأ

ترًوز تنكو ركبوبأ -قلا ملكت أ نأ تدرأ تكس

– ركب يبأ يدي نيب اهمدقأ نأ ديرأ ينتبجعأ ةلا قم

ق ملكتأ أن تدرأ املف , دحلا ضعب هنم ىردأ تنكو

ملكتف , هبضغأ نأ تهركف كلسر لعى ركبوبأ : لا

نم كرت ام ,وهللا رقوأو ينم ملح أ ناكف ركبوبأ

هتيهيدب يف إالقلا يريوزت يف ينتبجعا ةملك

ام : ركبوبأ قفلا , تكس تحى لضفأ وأ اهلثم

فرعي نلو , لهأ هل متنأف ريخ نم مكيف متركذ

طسوأ مه , شيرق نم يحلا اذهل إال األرم اذه

نيلجرلا نيذه مكل تيضر دقو , ًارادو ًابسن برعلا

ةديبع يبأ ديو يديب ذخأف – متئش امهي أ اوعيابف

قلا امم هركأ –ملف اننيب سلا ج وهو حارجلا نب

كلذ ينبرقٌي ال يقنع برضتف مدقُأ نأ ,وهللا اهريغ

مهيف موق لعى رمأتأ نأ نم ّيلإ بحأ مثإ نم

توملا دنع يسفن َّيلإ لوست نأ هللامإال , ركبوبا

اهليذُج انأ : راصن اال نم لئاق قفلا هدجأ ال اًئيش
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أريم,اي مكنمو أريم انم , بجرملا اهقيذعو , ككحملا

تحى تاوص األ تعفتراو طغللا رثكف , شيرق رشعم

هتعيابف , كدي طسبأ : تلقف االتخالف نم تقرف

. راصن اال هتعياب مث نورجاهملا هعيابو

,وأ راصن واأل نيرجاهملا نم ركب يبأ ةعيب تمت اذهبو

ىلص هللا لوسر ةفيلخ حبص بلايةع,وأ لعى تعمج

واأل نيرجاهملا نيب الف خلا مسحو , ملسو هيلع هللا

مهناكمو راصن األ لضف نم ركبوبا هضرع امب راصن

ةجحلا هذهبو , برعلا لعى شيرق مدقتو اإلسالم يف

لضفلا ركب أليب ناك ريثأتلا و عانق لعىاأل ةردقلا و

نم جورخلا و ملسملا فصلا ديحوتو األرم مسح يف

نميف اهيبن ةافو دعب األةم ريصمب قلعتي أرم أمه

تداك أةمز نم األةم ركبوبا جرخ أ كلذبو ؛ هفلخي

لعىإعال اديكأتو . اهفص كسامتو اهتدحو لعى يتأت

أ لكو ةنيدملا يف نيملسملا ةفاكل ركب يبا ةعيب ن

و ىلو األ ةعيبلا تمت أن دعب برعلا ضر أ ءاجر

يف سانلا عمتج أ ةدعاس ينب ةفيقس يف ةصاخلا

هللا يضر ركبوبا ماقف دجسملا يف يلا تلا مويلا

ق مث , وهأهله يذلا ب هيلع ى نثأو هللا دمحف ) هنع

مكيلع تيلو دق ينإف سانلا اهيأ دعب امأ : لا

تأسأ نإو , ينونيعأف تنسح أ نإف , مكريخب تسلو
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فيعضلا و ةنايخ بذكلا و ةنام أ قدصلا , ينوموقف

ءاش نإ هقح هيلع عجرأ تحى يدنع يوق مكيف

هنم قحلا ذخآ يتح يدنع فيعض مكيف ي وقلا هللاو

هللاإال ليبس يف داهجلا موق عدي هللا,ال ءاش نإ

إال موق يف ةشحافلا عيشت ,وال لذلا هللاب مهلذخ

تعطا ام ينوعيطا , ببلاالء هللا مهمع

ةعاط فال هلوسرو هللا تيصع اذإف , هلوسرو هللا
هللا)1 مكمحري صالمكت إيل اوموق , مكيلع يل

قيدصلا نلع أ ةبطخلا هذهبو فقوملا اذه ىفو

موقت تلاي ةلودلل هتراد إ مالحم نيبو ةماعلا هتسايس

ةيعرلا نيب قوقحلا يف ةواسملا و لدعلا ىلع

عمسلا ةاعارم عم عمتجملا دارف أ نيب قراوفلا مادعناو

خالل نم هلوسرو هللا ةعاطب ةطرتشملا ةعاطلا و

يف داهجلا ادبم لعى ديكأتلا عم عرشلا ب ديقتلا

رصنب نورقمو االسالم زئاكر نم وه يذلا هللا ليبس

تامو هللا لوسر اهأدب يتلا ةوعدلل إمكلا وهو هللا

إلى ةوعدلا ب ةملكلا متتخ وأ داهجلا و وزغلل زهجي وهو

يف عمتجتو االسالم حور اهيف يلجتت يتلا الة صلا

و قراوفلا يفنو لاصف, ةدحوو األةم ةدحو اهتروص

مامأب متأتو ةدحاو ةلبقو دحاو إلىإهل هجوتلا

ص306,305 ,( قباس عجرم ), ةياهنلا و ةيادبلا , ريثك نبا -1
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. دحاو

ةدرلا بورحو ةماس أ شيج زيهجت

هيلع هللا ىلص لوسرلا ندملا ماكح صحلا أن دعب

داع يركسع كابتشا ثدحي ملو , ةيزجلا لعى ملسو

في كوبت نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

ثكم ان دعب ةرجهلل عساتلا ماعلا

يبنلا بدن رشع يداحلا ماعلا ىفو ). ةليل نيرشع

نيطسلفو ءاقلبلا ب مورلا وزغل ملسو هيلع هللا ىلص

ةماسأ مهيلع ,وأرم راصن واأل نيرجاهملا رابك مهيفو

مورلا ءاقلل ءاقلبلا إىل هجوتيل 1( هنع هللا ىضر

ودلا ةثراح نب ديز هيف مهاقل ذلاي ناكملا سفن يف

أ لتقم عضوم يلإ رس ) هل قولا ةتؤم يف ةماس أ
2( شيجلا اذه كتيلو دقف ليخلا مهئطوأف كيب

رابك نم ريبك ددع دوجو عم ةماس ا نس رغصلو

ذلايأىد األرم مهريغو رمعو ركب ىبأ لثم ةباحصلا

ىلص هللا لوسر عمسو هترامإ يف ضعبلا نعط ىلإ

اونعطت :(نإ قفلا مهيلع درف نعطلا ملسو هيلع هللا

نم أهيب ةرامإ يف نونعطت متنك دقف هترامإ يف

نمل ناك نإو ةرام لإل ًاقيلخل ناك نإ هللا لبق,وأمي

ص37 ط,20008م), نود مزح, نبا راد , توريب ), ةماسا شيج ثعب ةصق , يهلإ , لضف -1

ص152 ),ج8, قباس عجرم ), يرابلا حتف , يراخبلا -2
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سانلا بحأ نمل اذه نإو يلإ سانلا بحأ

هيلع هللا ىلص هللا لوسر دس اذهبو ( هدعب يلإ

. نعطلا باوب أ نم باب يأ ملسو

ةيادب عم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضرمو

ريسم لطع ذلاي األرم هعجو دتش وأ شيجلل زيهجتلا

ةافو ربخ ه لصو ان دعب ةنيدملا ىلإ عجرو شيجلا

عضولا كابتراو , ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

قاضو , ةيبرعلا لئابقلا نم ريثكلا ةدر رابخ أ راشتناو

هللا ىلص هللا لوسر ةباحص لعى األرم

الةف خلا ىأرم لوت امأن ركبوبا .إالإن ملسو هيلع

عرش تحى ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةافو دعب

ف يودم ءادن ىدانف , ةماسأ شيج ثعب مامت فيإ

ال (أال قفلا دادعتس واال داهجلا ءادن سانلا ي

هنع هللا ي ضر ةماسأ دنج نم دحأ ةنيدملا ب نيقبي

سانلا في ماقو 1( فرجلا ب هركسع يلإ جرخ إال

, سانلا اهيأ (اي قولا هيلع ىنث هللاوأ دمحف ًابيطخ

ناك ام يننوفلكت مكلعل يردأ ال ينإو مكلثم انأ امنإ

هللا نإ , قيطي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

تاف اآل نم همصعو نيملا علا لعى ًادمحم يفطصا

تمقتسا نإف , عدتبم تسلو عبتم انا امنإو

ص309 ),ج6, قباس عجرم ), ةياهنلا و ةيادبلا , ريثك نبا -1
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هللا لوسر نإو , ينوموقف تغز نإو ينوعباتف

األ هذه نم دحأ سيلو ضبٌق ملسو هيلع هللا ىلص

– اهنود امف طوس ةبرض - ةملظمب هبلطي ةم

,ال ينوبنتجاف يناتأ اذإف , ينيرتعي ًاناطيش يل نإو

نوحورتو نودغت متناو مكراشبأو مكراعشأ يف رثؤأ

أال متعطتسا نإف , هملع مكنع بيغ دق لجأ يف

اولعفاف صحلا لمع يف متنأو إال األلج اذه ىضمي

لهم يف اوقباسف بهللا، إال كلذ اوعيطتست نلو

األ عاطقنا ىلإ مكلا آج مكملست نأ لبق نم مكلا جآ

مهريغل مهلا معأ اولعجو مهلا جآ اوسن اموق نإف معلا,

, احولا احولا ,و دجلا دجلا , مهلا ثمأ اونوكت نأ مكايإف

عيرس هرم , ًاثيثح طًابلا مكءارو نإف , ءاجنلا ءاجنلا و

,وال ناوخ واإل واألءانب باآلءاب ربتعاو , توملا رذحا

يفو 1( تاوم هباأل نوطبغت امب إال ءايح األ اوطبغت

لعى ةباحصلا ضعب حرتقا فورظلا كلتو وجلا اذه

ةماس أ شيج ثعب هرارق نع عجارتي أن قيدصلا

مهتدرو , برعلا لئابق ضافتن ال يرورض رربمل هيقبيو

ةمجاهم هسفن هل تلوس ضعبلا لب االسالم نع

نكلو اهنم. االسالم ةفأش لا صئتساو , ةنيدملا

ةيصو قيقحتو ةلمحلا رارمتسا لعى أرص قيدصلا

فرصتب ص245 ),ج2, قباس عجرم يربطلا خيرات , ريرج نبا , يربطلا -1
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تناك امهم ملسو هيلع هللا لصى هللا لوسر

مدع عمو , اهيلع بترتت يتلا جئاتنلا و , فورظلا

أ ركبوبا إالأن شيجلا لا جر رابك نم ريثكلا حايترا

راصن واأل نيرجاهملا مظي عامتجا ىلإ اعدو رص

لعى نيضرتعملا أدش ناكو , مهعم األرم ةشقانمل

موجه نم هفوختل ؛ باطخلا نب رمع شيجلا ريسم

أ شيج جورخب مهملع درجمب ةنيدملا لعى نيدترملا

, مهيأرل قيدصلا عمس ان دعب و , ماشلا ىلإ ةماس

حسفو لوقي ام مهدح أل ناك نإ مهنم حضوتساو

. مهيأر ا ودبيو مهلوق اولوقل يأرلا هأل أمام لا جملا

ىلص هللا لوسر دجسم في ماع عامتجا ىلإ اعد

نم حلا يأب نكمي ال اهن مهربخ وأ ملسو هيلع هللا

نع ىلختي نلو ةماس أ شيج ثعب ي غلي أن لا األوح

وهو ملسو هيلع هللا لصى هللا لوسر تام أرم

عمجلا بطاخو , هقيقحتو هذافنا لعى مزعلا دقاع

ئاقالً ةعجارملا لبقت ال رارص إ ةجهلو ةيوق ةغلب

عابسلا نأ تننظ ول هديب ركب يبأ سفن ىذلا (و

هللا لوسر هب رمأ امك ةماسأ ثعب تذفن أل ينفطخت

يريغ يرقلا في قبي مل ولو ملسو هيلع هللا ىلص

ةميزعلا كلتبو قيدصلا نم مزحلا اذهبو 1( هتذفن أل

ص45 ,ج4, ردصملا سفن -1
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ضعب نم ناك امف شيجلا ثعب هاجت اهادب أ يتلا

ةدايق لعى يلوي أن هنم بلطي إالأن ةباحصلا

نب رمع اولسرأو ةماس أ نم جرالأنس شيجلا

بثو قيدصلا األرمإالأن كلذ يف هثدحيل باطخلا

ئاقالً هبطاخو رمع ةيحلب ذخأف األدس ةبثو

هلمعتس !أ باطخلا نبا اي كتمدعو كمأ كتلكث )

ينرمأتو ملسو هيلع هللا لصى هللا لوسر

لع ايشام شيجل ل اعيشم ركبوبا جرخيل 1( هعزنأ نأ

ًارصم هسرف بكار ةماس أ شيجلا دئاقو هيمدق ى

لألةم برضيلو هللا, ليبس يف هيمدق ربغي لعىأن

عفرو األخالق لبنو عضاوتلا يف لثم عور أ

لا, تقلا تاحاس ىلإ بهاذلا شيجلا تايونعمل

باطخلا نب رمعب هل يقبي أن يف ةماس أ نذأتساو

تربتعا ةعئار ةيصوب شيجلا عدوو هل نذأف هنيعيل

اهب اوذخأي نأ مهرم ,وأ حتفلا شويج لكل اروتسد

و اولثمت وال اوردغت وال اولِغُت وال اونوخت (ال قفلا

, ةأرما وال ًاريبك ًاخيش ,وال ًاريغص فطالً اولتقت ال

ةرجش اوعطقت ,وال هوقرحت خنالًوال اورقعت وال

, ةلكأمل إال ًاريعب ,وال ةرقب وال ةاش اوحبذت وال ةرمثم

عماوصلا يف مهسفنأ اوغرف دق ماوقأب نورمت فوسو

ص16 ,ج,4, ردصملا سفن -1
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لعى نومدقت فوسو هل, مهسفنأ اوغرف امو مهوعدف

هنم متلكأ اذإف ماعطلا ناولأ اهيف ةينآب مكنوتأي موق

نوقلتو , اهيلع هللا مسا اوركذاف ءيش دعب ائيش

اهلوح اوكرتو مهسوءر طاسوأ اوصحف دق ًاماوقأ

مساب اوعفدنا اقفخ فيسلا ب مهوقفخأف بئاصعلا لثم

وحن هشيجو ةماس أ قلطنا ةيصولا هذهبو هللا)1

ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ألرم ًاذافن إ ماشلا

عىل لمعو هب, مزتلا و قيدصلا ركبوبا هعبات ىذلا

. هلوسرلو هلل ةعاط هقيقحت

ىتح ةماس أ شيج عيدوت نم قيدصلا داع أن امو

ا خيرات في ةمساحو ةريبك برحل دادع فياإل عرش

عم اهرداوب تأدب يتلا ةدرلا بورح يهو إلسالماال

مودقل ؛ دوفولا ماعب فرعي يذلا ةرجهلل عساتلا ماعلا

اإلسالم ةمصاع ةنيدملا ىلإ ةيبرعلا لئابقلا دوفو

اهدايق ملستو إسالاهم نلعت ةريزجلا راطق أ ةفاك نم

هتدر نلع أ نمم ناكو , ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلل

ةمليسمو , نميلا في يسنعلا دوس هيغ,األ في ىضمو

ينب هموق يف يدس األ ةحيلطو , ةماميلا ب باذكلا

. دسا

4614 ص ,( قباس عجرم ), يربطلا خيرات , يربطلا -1
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هيلع هللا ىلص لوسرلا ةافو دعب ةدرلا أله ىدامت

اودده أمهن األرم مهب غلبو مهددع رثكو ملسو

نيملسملا لا صئتساو , اهيلع موجهلل اوزهجتو ةنيدملا

مهاري ىتح مهرظتني أن ركب ألىب ناك امف اهنم,

أ ةباحصلا وأفطلا ءاسن ىري أو ةنيدملا موخت ىلع

في ماقف . ديبعو ايابسك نيدترملا مهرجي يرس

: قلا مث هيلع هللاوانثى دمحف ًابيطخ سانلا

نإ ى, فعأف ى طعأو ى، فكف ىده ذلاي هللا دمحلا )

و ملسو هيلع هللا ىلص ًادمحم ثعب هللا

هلبح ثر دق , ديرط بيرغ ,واإلسالم ديرش ملعلا

باتكلا هللاأله تقمو هنم, هلهأ لضو هبوث قلخو

ًارش مهنع فرصي ,وال مهدنعريخل ًاريخ مهيطعي فال

ام هيف اوقحلا و مهباتك اوريغ دقو , مهدنع ًارشل

ةعنم يف مهنأ نوبسحي نونم اآل برعلا و هنم سيل

ًاشيع مهدهجأف هنوعدي وال , هنودبعي ال هللا نم

نم هيف ام عم ضر اال نم فلظ يف ًانيد مهلظأو

ى طسولا األةم مهلعجو دمحمب هللا متف باحسلا

تحى مهريغ لعى مهرصنو مهعبتا امب مهرصنو

يذلا هبكرم ناطيشلا مهنم بكرف هيبن هللا ضبق

ٌدَّمَحُم اَمَو ) مهتكله يغبو , مهيديأب ذحأو هيلع لزنا

ْوَأ َتاَّم نِإَفَأ ُلُسُّرلا ِهِلْبَق نِم ْتَلَخ ْدَق ٌلوُسَر ِإالَّ
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ِهْيَبِقَع َىَلَع ْبِلَقنَي نَمَو ْمُكِباَقْعَأ ىَلَع ْمُتْبَلَقنا َلِتُق

لا ( َنيِرِكاَّشلا ُهَّللا يِزْجَيَسَو اًئْيَش َهَّللا َّرُضَي نَلَف

اوعنم دق برعلا نم مكلوح نم نإ .144: نارمع

نإو – مهنيد يف اونوكي ملو , مهريعبو مهتاش

اونوكت ملو اذه, مهموي مهنم دهزأ – هيلا اوعجر

مدقت دق لعىام اذه مكموي مكنم يوقأ مكنيد يف

يذلا يفاكلا ى لوملا إلى مكلكو دقو , مكيبن ةكرب نم

َىَلَع ْمُتنُك ) هانغأف الً ئاعو , هادهف ضاالً هدجو

.103 نارمع لا ( اَهْنِّم مُكَذَقنَأَف ِراَّنلا َنِّم ٍةَرْفُح اَفَش

هللا زجني تحى هللا لعىأرم لتاقا نأ وهللاالأعد

ًاديهش انم لتق نم لتقُيو هدهع انل يفويو هدعو

هتفيلخ اهنم يقب نم ي قبيو , ةنجلا أله نم

ال يذلا هلوقو قحلا هللا ءاضق , هضرأ يف هتيرذو

اوُلِمَعَو ْمُكنِم اوُنَمآ َنيِذَّلا ُهَّللا َدَعَو ) هل فلخ

.55 رونلا ( ِضَْر األ يِف مُهَّنَفِلْخَتْسَيَل ِتاَحِلا َّصلا

قيدصلا لعى رمع مهنم ةباحصلا ضعب راشا دقو

اإل نكمتي يتح مهفلأتيو , ةاكزلا عني ام كرتي نأب

عنتماف , نوكزي كلدعب مه مث مهبولق نم نامي

إعددا ىف قيدصلا ىضمو 1( ةاباو كلذ نع قيدصلا

يعنامو نيدترملا ةبراحمل شويجلا زيهجتو ةدعلا

ص315,316 ,)ج6, قباس عجرم ) , ةياهنلا و ةيادبلا , ريثك نبا -1
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يتلا ةاكزلا اودؤيو نيدلا ىلإ اودوعي تحى ةاكزلا

إال نيدلا لمتكي وال , نيدلا ناكر أ نم نكر يه

تراسو , صقنتلا لبقت ال يتلا هناكر أ لك قيقحتب

أناإلس ادبمل ًاقيقحتو ركب ألرمأىب اذيفنت شويجلا

هلخد نم ةدر؛ ىضري وال , صاقتنا لبقي المال

. ربجم وال هركم ريغ اًار تخم اعئاط

ةداق لعى تضق أن دعب اإلسالم شويج ترصتناو

داعو ركب أيب ةدار إ تققحتو , ةنتفلا سوؤرو ةدرلا

, ةاكزلا ءاتإو الة صلا ةماقإب اوضرو , مهنيد ىلإ سانلا

نوميقي نيملسم ةدرلا لبق هيلع اوناك ام إىل وداعو

. نامي األ دعاوق نومزتليو اإلسالم ناكر أ

باطخلا نب رمع الف ختساو قارعلا و ماشلا حوتف

ةدرلا بورح نم اإلسالم شويج تغرف أن امو

ىلإ شيجلا طالعئ لا فيإسر قيدصلا عرش ىتح

دابعلا صلختو االسالم, ةوعد رشنل قارعلا و ماشلا

هللا ألرم ًذيفنت دابعلا بر ةدابع إىل دابعلا ةدابع نم

و دوعولل ًاقيقحتو , ةفاك سانلل نيدلا ب ءاج ىذلا

, نميلا حتف نم هللا لوسر اهب رشب يتلا رئاشبلا

يراوسو مورلا كلم عازتناو , ماشلا و ىرصب لوخدو

نب دعي بطاخ نيح ركبوبا اهنلعاو , سراف ىرسك
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اذه هللا نمتيل هديب ي سفن ذلاي وف ) يئاطلا متاح

ب فوطت ىتح ةريحلا نم ةنيعظلا جرخت تحى األرم

نب ىرسك زونك نحتفتلو دحأ راوج ريغ يف تيبلا

تاحوتفلا يف قيدصلا يضم ةميزعلا هذهبو 1( زمره

ةدابعو ةيادهلا ىلإ قيرطلا سانلا أمام تحتف يتلا

, ناثو واأل مانص األ نم هريغ نود حاداألدح هللاوولا

ديبعتو رهقلا و ملظلا و كرشلا عاون أ ةفاك لعى تضقو

في ططش وأ نيدلا في هارك إ نود دابعلا برل دابعلا

. لماعتلا

ةيعرشلا طباوضلا قفو اروصحم لا تقلا ناكو

قلطنا نيح ةماس أ شيجل قيدصلا ةيصوب ً امزتلمو

هكرحي شيج هويألو مورلل هوزغ في ماشلا ىلإ

ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةافو دعب قيدصلا

يه تحبص أ ةيصولا هذهو , نيملسملا خالةف هيلوتو

شويجلا لك هب مزتلتو هيلع ريست ذلاي روتسدلا

اهلسري يتلا ةيركسعلا تادايقلا لك هنلعتو ةحتافلا

هللا. نيد يلا ةوعدلا و حتفلل ركبوبا

ال خلا ماهم ةسراممو ةلودلا ةراد إ يف قيدصلا رمتسا

نم األرخ ىدامج يف ) ضرملا هباص تحىأ ةف

580 ص ,( قباس عجرم , ةريسلا حيحص , ينابل :األ قيقحت , ةيوبنلا ةريسلا , ريثك -1نبا
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ةفيلخلا ضرم ؛ ةيوبنلا ةرجهلا نم رشع ثلا ثلا ماعلا

أن ىأرف 1( ضرملا هب دتش وأ هنع هللا يضر ركبوبأ

هدعب نم الةف خلا رما ىف ةباحصلا رابك ريشتسي

خالف نم ثدح امل توالايف األةم ةدحو ىلع اصرح

يهو االةم كرت ىف ةبغرو , ةدعاس نبي ةفيقس في

ةفورعم ةدايق تحتو , دحاو لجر بلق يلع ةعمتجم

ى ضرب ىظحتو , ةفيلخ نم اهل ادوهعم ةحضاو

و دقعلا و لحلا لها نم ةباحصلا رابك نم لوبقو

نم افوخو اهنع فوزع مهيف ىأرف , ةروشملا و يأرلا

نب رمع مسا ضرعف , ةرام اال ىف ادهزو اهتاعبت

بتكف هولبقو رايتخ اال عيمجلا نسحتسأف باطخلا

هب ثعبو ةنيدملا يف سانلا لعى هتارقب رمأو دهع

رمعل دهعلا صن ءاجو , ةحوتفملا راصم األ ةفاك ىلإ

ركبوب هبا دهع ام اذه ميحرلا نمحرلا هللا مسب )

اهنم ًاجراخ ايندلا ب هدهع رخآ يف ةفاحق يبأ نب

نمؤي ثيح اهيف, ال خاد ةرخ باآل هدهع لوأ دنعو

ينإ , بذاكلا قدصيو , رجافلا نقويو , رفاكلا

هل اوعمساف باطخلا نب رمع ي دعب مكيلع تفلختسا

, يسفنو هنيدو هلوسرو هللا لآ مل ينإو , اوعيطأو

هب, ينظ كلذف لدع نإف ًاريخ مكايإو

ص238 ).ج4, قباس عجرم ), يربطلا خيرات , يربطلا -1



LXXI

,و بستكا ام ئرما لكلف لدب نإو , هيف يملعو

اوُمَلَظ َنيِذَّلا ُمَلْعَيَسَو ) بيغلا ملعا وال تدرأ ريخلا

هيعب تمتو 1( ,227 ءارعشلا ( َنوُبِلَقنَي ٍبَلَقنُم َّيَأ

األ هتافو لبقو قيدصلا ةايح في باطخلا نب رمع

ةافو روف الةف خلا ماهم سرامي رمع لعج ذلاي رم

اياصوب هاصو وأ هب يلتخا دقو , قيدصلا ركبوبا

نم هرذحو , لمعلا نسحو هللا, ىوقت اهنم ةميظع

. لمعلا نسح اهقيرطو ةنجلا يف هبغرو رانلا

هللا ي ضر قيدصلا ناك ليحرلا ةعاس تفزا نيحو

لا جر كرت ام عور أ نم أرخ افقوم لجسي هنع

, ايندلا ب مهدهعو مهتاظحل أرخ يف مآرث نم خيراتلا

تنب ةشئاع نينمؤملا أم ةقيدصلا هتنب ال كرتنو

اهل اكرات ايندلا قيدصلا عدو فيك رتويانل قيدصلا

يبأ ضرم ئدب ام لوأ ): لوقتف ةرخ األ ىلع بقمال

رشع ةسمخ مُحف ًادراب ًاموي ناكو لستغأ هنأ ركب

الة, بصلا رمع رمأي ناكو الة, صلا ىلإ جرخي ال ًاموي

, هضرم يف هل مهمزلا نامثع ناكو , هنودوعي اوناكو

بيبطلا كل وعدن هل:أال ليق ضرملا هب دتشا املو

, ديرا امل عفلا ينإ : قفلا ينآر دق : قفلا ؟

ط,1407 نود , يبرعلا بات لاك راد ), نيدشارلا ءافلخلا دهع , يبهذلل االسالم خيرات , نيدلا سمش , يبهذلا -1

ص117 ,( يرجه
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ميلا يف داز اذام اورظنا : ركبوبا قلا ًاضي أ تلا قو

ي دعب ةفيلخلا ىلإ هب اوثعباف ةرام األ تلخد ذنم

اذإو , هنايبص لمحي ناك يبون دبع اذإف انرظنف

رمع, يلإ امهب انثعبف هل, ًاناتسب يقسي ناك حضان

دقل ركب يبأ هللالعى همحر : قولا رمع يكبف

ركبوبا ضرم امل تلا قو , ًاديدش ًابعت هدعب نم بعتأ

ام جلا عي وهو هيلع تلخد هيف تام يذلا هضرم

: تيبلا اذه تلثمتف هردص يف هسفنو تيملا جلا عي

اذإ ##### يتفلا نع ءارثلا ينغي ام كرمعل

ردصلا اهب قاضو ًاموي تجرشح

مأ اي كلذك سيل : قلا مث نابضغلا ك يلإ رظنف

ُةَرْكَس ْتَءاَجَو ) قدصا هللا لوق نكلو , نينمؤملا

ق ةروس ( ُديِحَت ُهْنِم َتنُك اَم َكِلَذ ِّقَحْلا ِب ِتْوَمْلا

قيدصلا حور تجرخو توملا ةركس تءاجو 1(19

ىفو , ةروص لمج لعىأ دمحم أةم اكرات اهيراب ىلإ

اهتدايق لعى ةرداق ةنيم أ ديل اهملسو , اهتلا ح نسحا

ةنسلا هللاو باتك قفو اهلوسر اطخ لعى اهب ريسلا و

نم ةاقتنملا ةدودحملا تاطحملا هذهبو , ةرهطملا

لئاضفلا ضعبل ركذ عم ةساردلا متخن قيدصلا ةريس

ص329-328 ,( قباس عجر ,(م قيدصلا ركب يبأ يلع, اليب, صلا -1
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و ةنسلا ىفو رقلاآن, في ركذ امم ًاضيا ةاقتنملا

. ريسا وفتلا مجارتلا و ريسلا بتك

قيدصلا لئاضف

ميركلا نآرقلا يف

فقاوم زيزعلا هباتك مكحم يف هللا ركذ دقل

ةباحصلا نم هريغ نود هبا درفنا قيدصلل دهاشمو

قيدصلا إالأن لضف باحصاو لودع مهلكو , ماركلا

نود هصخت نآرقلا يف تءاج لئاضف ةدعب درفن أ

اهب صخ يتلا ةبحصلا يف ءاج ام اهنم ركذن هريغ

يتلا و ةبوتلا ةروس يف هللا اهركذ نيح هريغ نود

راغلا يف هللا لوسرل قيدصلا ةبحص لعى صنت

مل فرشلا و لضفلا اذهو , امهثلا هللاث نينثا امهو

عتلاى قلا ركبوبا إال باحص األ نم هب درفتيو هلني

َنيِذَّلا ُهَجَرْخَأ ْذِإ ُهَّللا ُهَرَصَن ْدَقَف ُهوُرُصنَت :(ِإالَّ

ِهِبِحاَصِل ُلوُقَي ْذِإ ِراَغْلا يِف اَمُه ْذِإ ِنْيَنْثا َيِناَث ْاوُرَفَك

ِهْيَلَع ُهَتَنيِكَس ُهَّللا َلَزنَأَف اَنَعَم َهَّللا َّنِإ ْنَزْحَت الَ
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ْاوُرَفَك َنيِذَّلا َةَمِلَك َلَعَجَو اَهْوَرَت ْمَّل ٍدوُنُجِب ُهَدَّيَأَو

( ٌميِكَح ٌزيِزَع َوُهَّللا اَيْلُعْلا َيِه ِهَّللا ُةَمِلَكَو ىَلْفُّسلا

40 ةبوتلا

ةنسلا يف

و اهب تزيم لايت هنع هللا ي ضر قيدصلا لئاضف

شي مل ةرهطملا ةنسلا يف اهب صخ يتلا صئاصخ لا

ىلص يبنلا لا وقا يف ةباحصلا نم دحا اهيف اهكر

سإ ةبحصلا مدقتي هنم تلعج يتلا ملسو هيلع هللا

يقلنل اهضعب ركذن ؛ اقافنإو ال معو , اناميإو الام

تلعج يتلا تافصلا نيبنو ةناكملا هذه ىلع ءوضلا

يف تعمتجا ةيرشب ةعومجم لضفأ نيب ازيمم هنم

لسرلا و ءايبن اال دعب دحاو نامز ىفو , دحاو ناكم

لئاضفلا هذه ضعب يلجتتو الم, الةوسلا صلا مهيلع

ذختم تنك :(ول ملسو هيلع هللا ىلص هلوق يف

يلخال،ال ركب ابا تذخت يلخالًال ضر األ أله نم

أىب ةخوخ إال تدُس إال ةخوخ دجسملا يف نيقبي

وبا هدي تاذو هتبحص يف لعي سانلا نمأ نإ ركب،

الة صلا نكر يف ركب أليب هنيمأت عضوم ركب)1ويف

هللا ىلص (أهرم اإلسالم ناكرأ مها نم وه يذلا

ص32 ,( قباس عجرم )، نيدشارلا ءافلخلا االسالم، خيش , ةيميت نبا -1
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نم هضرم ةدم سانلا يب لصي نا ملسو هيلع

يبنلا رمأي ملو دحا اهيف هكرشي مل يتلا هصئاصخ

يف أدح فلخ ي لصت أن أهتم ملسو هيلع هللا ىلص
1( ركب يبأ فلخ إال هترضحب هتايح

ل هميدقت يف ديكوتلا و ريركتلا و صيصختلا اذهف

رمع روضح عم ةباحصلا رئاس ىلع ةمام إل

همدقت لالةم نيب امم مهريغو ي لعو نامثعو

نمو 2( هريغ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هدنع

لولدم ىدم اهيف لمحت يتلا ىربكلا ثادح األ

هيلع هللا ىلص لوسرلا دنع قيدصلا ةناكم

نكرلا وهو جحلا ىلع هل هريمأت يه ملسو

نكرلا اذه ىلع ن متؤي اإلسالموال يف سماخلا

نم هل هريمأت كلذك ) هل هاال وه نم إال

رثا اوحميو ةنسلا ميقيل جحلا ىلع ةنيدملا

ىفو 3( هصئاصخ نم اذه نإف ةيلهاجلا

ق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع حيحصلا ثيدحلا

ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا تلا

ركب ألىب بتك أ ىتح كاخاو كابا يلي عدا )

2382 ملسمو 466, يراخبلا هيلع قفتم حيحص ثيدح -1

ص242 ),ج4, قباس عجرم )، ىواتفلا عومجم ، هيميت نبا -2

ص32 ,( قباس عجرم ), نيدشارلا ءافلخلا , ةيميت نبا -3
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قلا مث ي، دعب نم سانلا هيلع فلتخي ال اباتك

إالابا نونمؤملا هللاو ىبأي الم الةوسلا صلا هيلع

ب اودتقأ ) ملسو هيلع هللا ىلص قولا 1( ركب

هنع قولا 2( رمعو ركب ىبأ : ىدعب نم نيذلا

هلأس امل هنع هللا ي ضر طبلا ىبا نبا لعي

ريخ سانلا يأ ) هلوق ةيفنحلا نبا دمحم هنبأ

وبأ ؟قلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب
3( ركب

هللا ىلص يبنلا عم توزغ ): عوكلا نب ةملس نع

نم ثعبي اميف تجرخو تاوزغ عبس ملسو هيلع

انيلع ةرمو ركبوبا انيلع ةرم , تاوزغ عست ثوعبلا
4( ةماسا

ملسم هجرخا -1

ينابل لأل يذمرتلا حيحص -2

ةباحصلا لئاضف يراخبلا -3

ص244 ),ج4, قباس عجرم ) يواتفلا عومجم , ةيميت 4-نبا
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ةمتاخلا

نم ةدودعمو ةدودحم بناوج ةساردلا هذه تلوانت

وال مظعأ يناسن اإل خيراتلا فرعي مل ةيصخش ةايح

و ءايبن األ دعب ةقح ال تملا هروصع ربع اهنم لضفأ

الم الةوسلا صلا لضفا اعيمج مهيلع ماركلا لسرلا

هللا ىلص هللا لوسر ةباحص لضفأ ةصيخش .اهنا

يف تاطحم ىلع ةساردلا تروحمتو . ملسو هيلع

االس خيرات يف غلا بلا األرث اهل قيدصلا ركب يبأ ةايح

هتناكم ىلع فرعتلا و هتيصخش ليلحت خالل نم الم

و ةيسايسلا هتاق عوال اإلسالم لبق هتليبق يف هرودو

امك ؛ ةكمل ةرواجملا ةيبرعلا لئابقلا عم ةيراجتلا

هيلع هللا يلص لوسرلا ب عالهتق ةساردلا تلوانت

سإالهم ةعرسو , ةثعبلا دعب هفقومو ةثعبلا لبق ملسو

م لذبو اإلسالم, نيد ىلإ ةوعدلا يف ريبكلا هرودو

هللا ىلص لوسرلل هتبحصو , ةوعدلا ليبس يف هلا

هتكراشمو , ةرجهلا يف هترس أل هدينجتو , ملسو هيلع

هللا يلص هللا لوسر اهازغ يتلا تاوزغلا عيمج يف
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هللا ىلص لوسرلا نم هبرق زربت امك , ملسو هيلع

ةجردل هل هبيرقتو هيف لوسرلا ةقثو ملسو هيلع

صلا يف هنع واإلةبان ةرجهلا يف ةبحصلا و ةرهاصملا

لفغت مل امك هيف, يفوت يذلا هضرم ءانثأ الة

نم هفقوم يف يخيراتلا قيدصلا رود نع ةساردلا

نم هفقوم وال ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةافو

زيهجت يف هرودو , ةدرلا بورحو ةماسأ شيج ثعب

رمعل الةف بخلا هدهعو قارعلا و ماشلل حتفلا شويج

ديحوتو االةم ةدحو ىلع تداع يتلا اهدئاوفو

. اهفص

مامته اال ةيمهأ راهظإو , نايب ىلإ ةساردلا تصلخو

االس رشن يف مهرودو مهلضف نايبو ةباحصلا خيراتب

اإل ةلودلا ءانب يف مهدوهجو , ضر اال عاقصا يف الم

نع ايندلا ءاجرا ىلع اهناطلس تطسب يتلا سالةيم

ىلإ نيعباتلا و ةباحصلا هلمح ىذلا ملعلا قيرط

يف ةباحصلا رودب األيجلا فيرعتو , ةفاك سانلا

نمم ضعب هب موقي ام ضحدو اإلسالم نيد لمح

,و ةفرحنملا قرفلا ضعب نم هيلإ نوبستني

جهتنأو مهب رثأت نمو , نيدقاحلا نيقرشتسملا

مهتروص هيوشتو ةباحصلا يف نعطلا يف مهجهنم

ءانبأو ةماع سانلا دص وهو فوشكمو حضاو ضرغل
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مهداعب أل ةباحصلا نع األذخ نع ةصاخ نيملسملا

اذاو نيدلا ةلمح مه هيف.المهن اكيكشتو , نيدلا نع

يفو مهيف كيكشتلا مت

يه ةجيتنلا نوكت مهتيقادصمو , هقدصو مهداهج

ام اذاهو , سانلل هولمح ىذلا نيدلا يف كيكشتلا

. هرون متي نأ هللاإال بأي نكلو , هيلإ لوصولا داري

ظفح هباتك ظفح خالل نم نيدلا ظفحب دهعت امكو

ةباحصلا نم هلمح نم خيرات ظفح خالل نم نيدلا

تاعماجلا هذه كلذ ىلع ليلد ريخو ن, يعباتلا و

و ةمكحملا الت جملا و تارمتؤملا و تاودنلا و زكارملا

ةرخسملا اهبراغمو ضر األ قراشم يف ةرشتنملا

رشنو مهنع بذلا و ةبحاصلا نع عافدلا يف اهدوهج

ةفاكبو قاطن عسوا ىلع مهب فيرعتلا و مهلئاضف

با فيرعتلا وه ةباحصلا ب فيرعتلا ,ألن ةحاتملا لبسلا

مهو ميركلا لوسرلا نع هاقلت نم ريخ مهف إلسالم

فيرحت ريغ نمو , ةنامأ لكب هغلب و هلمح نم ريخ

ةبحص هب ىزج ام ريخ هللا مهازجف , فييزت وأ

. مهلبق يبن

ىدنُك دمحا جرف

برغلا سلبارط
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يرجه 1436/ نابعش /18

عجارملا و رداصملا ب ةمئاق

ءافلخلا لوا قيدصلا ركبوبا , دمحم , اضر -1

نود , توريب , ةيملعلا بتكلا ,(راد نيدشارلا

ط,1983م)

هتيصخش قيدصلا ركبوبا يلع, اليب, صلا -2

,ط2002,1م يزوجلا نبأ راد , ةرهاقلا ), هرصعو

(

ةبتكم ), قيدصلا ركبوبا , دمحم هللا, ملا -3

ط19891م) , ةيميت نبأ
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, ةلودلا لجر ركبوبا , يدجم , يدمح -4

( يرجه ط1415,1 , ةبيط راد , ضايرلا )

يف ةباغلا دسأ , نسحلا يبأ , يرزجلا -5

ط , يبرعلا , ثارتلا ءايحإ ,(راد ةباحصلا ةفرعم

1996,1م)

يف ةباص يلع,اال نب دمحأ , رجح نبا -6

راد , توريب ) , ةباحصلا زييمت

ت) نود ط, نود , ةيملعلا بتكلا

األ ةفرعم يف باعيتس اال ربلا, دبع نبا -7

( يبرعلا باتكلا راد , توريب ), باحص

, يقشمدلا ظفاحلا ءادفلا يبا , ريثك نبا -8

,ط1988,1 نايرلا راد , ةرهاقلا ), ةياهنلا و ةيادبلا

م)

, كولملا و األمم خيرات ’ رفعج يبأ , يربطلا 	-9

,1987م) ركفلا راد , توريب )

, يبهذلل االسالم خيرات , نيدلا سمش , يبهذلا -10

, يبرعلا بات لاك راد , نيدشارلا ءافلخلا دهع

( يرجه 1407

ءافلخلا االساليم, خيراتلا , دومحم , ركاش -11
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( يرجه اإلساليم,1411 بتكملا ) , نودشارلا

الةف خلا خيرات , دمحا نب دمحم , ناعنك -12

ط, نود , فراعملا ةسسؤم توريب ), ةدشارلا

ت,) نود

, ءافلخلا خيرات , نيدلا جالل , يطويسلا -13

, رداص راد , توريب ) صحلا, ميهاربا : قيقحت

ط1997,1م)

اإلس ىلإ ةوعدلا خيرات , دمحم يرسي , يناه -14

ثوحبلا دهعم , نيدشارلا ءافلخلا دهع يف الم

ط1, , يرقلا ما ةعماجب ثارتلا ءايحاو ةيملعلا

( يرجه 1418

يذوح اال ةفحت , نمحرلا دبع , يروف كرابملا -15

ط , ةعابطلل يبرعلا داحت اال راد , يذمرتلا حرشب

1956,2م)

توريب ), ريثك نبا رسفت , يشرقلا , ريثك نبا -16

ط2) , ركفلا راد

اال ةلودلا و ةدشارلا الةف خلا , يحي , ىيحيلا -17

ط1, , ةرجهلا راد ةبتكم , ةيدوعسلا ), ةيوم

(1969
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, باهولا دبع , راجنلا -18

,1986م) ملقلا راد , توريب ), نودشارلا ءافلخل

يف روثنملا ردلا , نيدلا ,جالل يطويسلا -19

, جمد نيما دمحم هرشن ), روثأملا ريسفتلا

( نانبل , توريب

ةوبنلا ,داللئ دمحم ركب يبأ , يقهيبلا -20

دبع : قيقحت , ةعيرشلا بحاص لا وحا ةفرعمو

ط , ةيملعلا بتكلا راد , توريب ), يجعلق يطعملا

( يرجه 1405,1

ننس , ىسيع نبا دمحم ى سيع وبأ , يذمرتلا -21

( يرجه 1398 ركفلا راد , يذمرتلا

عأ ريس , نامثع نب دمحأ نب دمحم , يبهذلا -22

( ةلا سرلا ةسسؤم الء,( بنلا الم

عئاقو ضرع ةيوبنلا ةريسلا يلع, اليب, صلا -23

االسالةيم, رشنلا و عيزوتلا راد ), ثادحا ليلحتو

ط2001،1م)

,(راد ماشه ألنب ةيوبنلا ةريسلا , ماشه نبأ -24

ط1997,2م) , ثارتلا ءايحإ

ةريسلا , ليعامسا ءادفلا يبأ , ريثك نبا -25
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, دحاولا دبع يفطصم : قيقحت , ريثك ألنب ةيوبنلا

( يرجه ط1398,2 , ركفلا راد , توريب )

, ليعامسا نب دمحم هللا دبع يبأ , يراخبلا -26

( ركفلا راد ), يراخبلا حيحص

ةريسلا حيحص صحلا, ميهاربأ , يلعلا -27

,1988م) سئافنلا راد ),, ةيوبنلا

اال نيدلا رصان , ريغصلا عماجلا حيحص -28

ط . نانبل , توريب , االساليم بتكملا , ينابل

1988,3

, ملسم حيحص , يروباسينلا يريشقلا , ملسم -29

راد , توريب ), يقابلا دبع داؤف دمحم : قيقحت

ط1972,2م) , توريب , يبرعلا ثارتلا ءايحإ

, ةوفصلا ةفص , جرفلا يبأ , يزوجلا نبا -30

( ةفرعملا راد , توريب )

راد , توريب ), ىربكلا تاقبطلا دعس, نبا -31

( دايصلا

ركبوبا ءاقتعلا قيتع يلع, دمحم , يدادغبلا -32

,1994م) ةديدجلا ةودنلا راد , توريب ), قيدصلا

, ةدشارلا الةف خلا رصع , ءايض مركأ , يرمعلا -33
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( مكحلا و مولعلا ةبتكم , ةرونملا ةنيدملا )

حرشب يرابلا حتف , رجح نبا الين, قسعلا -34

( يرجه 1401 ةيفلسلا ةعبطملا ), يراخبلا

ةريسلل ةيسايس ةءارق , دمحم , يجعلق -35

ط1996,1م , سئافنلا راد , توريب ) , ةيوبنلا

(

شيج ثعب ةصق , لضف , يهلإ -36

مزح,2000م) نبا راد توريب ), ةماسا

عومجم , دمحا نيدلا يقت , ةيميت نبا -37

ط1, , ناكيبعلا ةبتكم , ءافولا راد , ىواتفلا

1997م)

هللا, لوسر دمحم , قداص دمحم , نوجرع -38

,1995م) ملقلا راد )

, يبنلا عم قيدصلا فقاوم , فطاع , ةضامل -39

ط,1993 , ثارتلل ةباحصلا راد , رصم , اطنط )

م)
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