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 المقدمة

 
ا ي٤يٜ جباللٟ ؾأمحؽ ْي٥ ق٤ُة٩ٟ، كصـي٢ ٩ٮالٟ، كأية أهلل محؽن م٭ؽ أف ال هلإ إال أ٩خ ، ٔك
ٙو ٨٦ ٔٞةثٟ راجو ٣م٭ةدة   ٘ٛؿا٩ٟ..ػةا

رقةلٟ، كالدال٣ح ىلع ثةثٟ  ٨٦ اوُٛيذ٫ إلقيؽ رق٤ٟ كػةد٥ أ٩بيةاٟ.. كأوٌل كأق٥٤ ىلع 
كاجلٕي٥ املٞي٥ جبٮارؾ.. كىلع آهل كأوعةث٫ املةظني ٧٤ْ٣ةت ا٣ؾٛؿ احلٮالٟ، ل٤ٛٮز ثؿًٮا٩ٟ، 

ة مـيؽي٨ داا٧ني إىل  ..٭٥ يف قةظةت املٕةرؾ٩ثألكجذ٭٥ كق٪ة  ٣ٞةاٟ..يـٮ والة كقال٦ن
٨ٔ ٦جةظر اخلالؼ، كد٪ةزع األقالؼ ثؽٚرت أ٣ُةؼ، جلين ذل٨٬ لدمةـ إأ٦ة ثٕؽ/ ٚيف اقرتاظح 

ميغ اإلقالـ حم٧ؽ ث٨ يلع النٮاكين اإل٦ةـ الؿبةين يٮاف لدةؼ كٝٓ اهلرص ا٣ُٞةؼ، كاتل٪ؽم ثةالرتن
–  ٍضخي ثػ  -كقٞةق ٨٦ ق٤كبي٢ اجل٪ح ًٔ أم٭ؿ دؿدمح لنيغ اإلقالـ  كيه« ٞىةراتلت درة »ز٥ 

ٕٚـ٦خ  ذ٦ةر.. ٦ؽي٪ح ٨٦ ٧٤ٔةء النٮاكين زبؿد٭ة أ٩ةم٢ د٧٤يؾق ابلةر حم٧ؽ ث٨ احلكني النضين 
 ذات اجل٪ةظني/ثيةت، ىلع ا٩ذؼةب ثٕي األ

 .ص٪ةح اتلٕٞت، ث٪ٞؽ أك دذ٧ي٥ 
  ة٤ض٤حف، ك٩ؽي٧ن ل ةذات املٕةين ا٣ٛةاٞح كالدالالت الؿاٝيح  حل١ٮف أ٩حكن ص٪ةح األثيةت 

 ٤عجحف  ثني الؿٝـٮ كا٣ُؿكس.. ل
 /ٮر، ٦٪٭ةأم داعين إىل دمٕ٭ة

ؿؼ ٚةرقن إثؿاز وٛعح النٕؿ كاألدب يف ظيةة ميغ ا  (1 ٔي يف ٦يؽاف  ةإلقالـ النٮاكين اذلم 
٤ٮ٫٦..  كل٤عؽير ثٞيح آديح ثٕؽ وٛعةت.. ا٫ٞٛ٣ كأوٮهل، كاحلؽير كٚ٪ٮ٫٩، كاتلٛكري ٔك

 إف مةء اهلل دٕةىل.

كٝؿاثح زالزح ٔٞٮد ىلع َجةٔح  ..«الديٮاف»أكرث ٨٦ زالزح ٔٞٮد ز٦٪يح ىلع َجةٔح  ميضي  (2
كاتلال٦ؾة الىةٔؽة  ،ٔ٪ؽ اع٦ح امل١ذجةت اجلةمبح ي٦٨ٛٞٮد ٧ةص٤ٕ٭ ٨٦ً ٦ة  «ٞىةراتلت درة »

 !األثىةر األ٩ْةر ٚذ١ذع٢ ث٭٧ة ٧ة٭إحل خي ًٛ ٤ٍ يي  ػذيةراال ٬ةذايف ٦ؽراج ا٥٤ٕ٣، ٢ٕ٤ٚ 
ي  (3 ثجرش  اعـٝج٢ ٨٦  جرش ٤ٔٮ٦٭٥ اجلرثيح كالنٕؿيح، كٝؽ ثؽأتي   ثاألٔالـ احل٨٧ ث٧٤ٕةء ا٣ّبت

، ر املٕؿي٨٦ كقةا٢ ابل ٗريقك [دٮيرت]ػري ا٣ٛةحتني يف وٛعيت ثػ ك٬ٮ ث٫ اهلل  طى ذى ٦ة ػى 
 : حتخ الٮق٥

 اليمن(.مندرر) 
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 ٦ة يٌل/ اال٩ذؼةبذا ةاكف ٧ٌٔل يف ٬ٝؽ ك
وٛعةت ٨٦ ظيةة ميغ اإلقالـ النٮاكين. ٩ة٣خ رشؼ ق٧ةع ميؼ٪ة  ؿ٥ٝاٚذذةظ٭ة ث  (1

ا٣ٞةيض حم٧ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ا٧ٕ٣ؿاين ثٞؿاءيت ٤ٔي٫ يف ٦زنهل ث٧عؿكس ٦ؽي٪ح و٪ٕةء ٔرص 
ة!  (8344/ذم احلضح/22األربٕةء ) ٧٤ن ا ٔك  لٮزيٜ و٤ذ٫ بنيغ اإلقالـ النٮاكين ثدلن

 َّ  ث٭ة ككاٜٚ ىلع نرش٬ة.. أذا٫ٝ اهلل ثؿد ا٣ٕةٚيح كأ٣بك٫ دزةر٬ة. ميؼ٪ة كٝؽ ُسي

ا، أك دذ٧ح، أك ٤ٝجنة ىلع النٕؿاء ُسد دٕٞجةت ميغ اإلقالـ النٮاكين (2 ، قٮاء أكة٩خ ٩ٞؽن
 ل٧٤ٕىن.

ت، كمىةدر أثيةد٫.دؿدم (3 ٞى  ح مٮصـة ل٧٤ذٕ

 ٔ٪ٮا٩ةت دٮًيعيح هلة.حتخ ، ةت امل٪ذؼجحألثياُسد  (4

 ا٤٘٣ٍ.٨٦ كال٦ح التل٧ةـ الٌجٍ، ك  األثيةتاملنلك ٨٦  ًجٍ (5
 .حلك٧ةت ا٣٘ؿيجالدبيني  (6

. ٍ٪٫٧ي كيلعَّ ٗؿ٫٦ي ، ٤ٟٚ غي ٦ٍذ٫ي  ٬ةذق ٦ٕةل٥ ٦ة دمٕذ٫ي  تلعٞيٜ ٦ة ري
 ك٦ة دٮٚيٌف إال ثةهلل ٤ٔي٫ دٮلكخ كإحل٫ أ٩يت.

 رمحة ربهتبه راجي كا

 أمحد بن غامن بن حسن األسديخلطاب أبو ا

 (3418/ذي احلجة/31)
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 : حتد لثح  فهك  انًٍْ يذخم

مؤقف ٦ؽرقح ٬ٮ ( 438اإل٦ةـ املضذ٭ؽ اجلْةر حم٧ؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ الٮزيؿ املذٮىف ق٪ح )
 االصذ٭ةد ثال ٦ؽاٚٓ، كظةم٢ رايح اإلوالح ثال ٦٪ةزع.

 حم٧ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ األ٦ري..كا٥٤ٕ٣ اجلعؿيؿ امل٪ري  بلؽركصةء ٨٦ ثٕؽق ا
ؽ كػةد٧ح  ٍٞ   ..ميغ اإلقالـ حم٧ؽ ث٨ يلع النٮاكين٬ةذق املؽرقح ًٔ

 كدمٕ٪ة ث٭٥ يف ص٪ةت اجلٕي٥. ،رظ٥ اهلل اجل٧يٓ
  :ًكنْرو امسو

 ..أثٮ يلع.حم٧ؽ ث٨ يلع ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ اهلل 
 َغثو: 

 ؽاف..ي٪عؽر نكج٫ إىل أرظت ث٨ُ ٨٦ ثؾي٢ ٧٬
 ا٣ٕىجيح اجلة٤٬يح.. ةحي دًمى  طي جٍ ٠ى ٭ة ؿا ي أ٧٬ي   ملكٝؽ رٚٓ نكج٫ يف دؿدمح كالدق إىل آدـ 

 

 / نشٌكاَِا 
يكجخ ٬ةذق اهلضؿة  ،٬ضؿة مٮاكفنكجح إىل  كيه ٝؿيح و٘رية ص٪ٮب رشؽ ٝؿيح مٮاكف، ا٣يت ن

 ( ؽ٥ دٞؿيجنة.81دجٕؽ ٨ٔ و٪ٕةء رشٝنة ث٪عٮ )ُي٢، كلكذة٧٬ة إحل٭ة، كيٛى٢ ثح٪٭٧ة صج٢ مكذ

 اخلٌالَِ: 

 ٝجي٤ح ثين ًقعةـ ٨٦ ػٮالف ا٣ُيةؿ )ػٮالف ا٣ٕةحلح(.نكجح إىل 

 اذلًذاَِ:

 نكجح إىل ٝجي٤ح ٧٬ؽاف، كيه ٨٦ أ٦٭ةت ٝجةا٢ احل٨٧. 

  :انصنؼاَِ

 اهلل ث٤ُٮع ٚضؿ٬ة.. كرشكؽ م٧ك٭ة.. ٢ى ا٣جنأة كالٮٚةة/ ٦ؽي٪ح قةـ.. ٔضَّ  نكجح إىل حم٢
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 يٌنذه ًَشأذو
ت ا٥٤ٕ٣، ٚٞؿأ ٢ٔ منة٬ري ٧٤ٔةا٭ة ٤ا٣ٞةيض يلع ث٨ حم٧ؽ النٮاكين إىل و٪ٕةء ٣ُ رظ٢ كالدق

لَّ  كا٩ذ٢ٞ ثأ٫٤٬ إىل ٦ؽي٪ح و٪ٕةء  ا٣ٌٞةء يف ثالد ػٮالف، ز٥ اقذٕىف، ظىت ثؿع كدٛنن، ز٥ كي
 ،(٬ضؿة مٮاكف) مكٍٞ رأق٫، ك٦٪جخ ٗؿق٫كاقذٞؿ ث٫ املٞةـ ٚي٭ة، إال ٨٦ رظالت اقذض٧ةـ إىل 

ؿتشظني دذؽىل ٚ   ..خبرضد٭ة ال١عًل ..ة٠٭ح اخلؿيٙ كدٕي
اك٩خ كالدة ميغ اإلقالـ النٮاكين يف كقٍ ٩٭ةر يـٮ االزجني اثلة٨٦ كي إظؽل د٤ٟ الؿظالت 

ىلع الرشيٛح كا٣ٕرشي٨ ٨٦ م٭ؿ ذم ا٣ٕٞؽة ق٪ح زالث كقجٕني ك٦بح كأ٣ٙ ل٤٭ضؿة اجلجٮيح 
 (.24/88/8834) وةظج٭ة أ٢ٌٚ والة كأزٍف حتيح

ؿع يف ٢ّ راعيح كالدق ا٣يت كوٛ٭ة ثٞٮهل/ كي حمؿكس  ك٣ٞؽ أاع٩ين ىلع »٦ؽي٪ح و٪ٕةء ننأ كدٔؿ
ة ٢َّٝ أف يٞـٮ ث٫ الٮلد ثٮالدق، كب٤ٖ يب يف ذ ة ا٤َت ا٥٤ٕ٣ كا٣ٞيةـ ث٧ة حنذةج إحل٫ ٝية٦ن ٘ن لٟ ٦ج٤

ة، كاكف هل ٨٦ ا٣ّب يب   ،ا٤ُ٣ت حبير ل٥ يؾ٨ يل م٤٘ح ث٘رياإل٩ٛةؽ يلعَّ ٦ة ث٤ٖ ث٫ إىل ٩٭ةيح، كْٔي٧ن
ـاق اهلل ٔين ػرينا، كاكٚأق ثةحلكىن  .«ٚض
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 :ًاخلُهمْح صفرو اخلَهمْح
ظؽزين كالدم ٗري مؿة ٨ٔ كالدق احلكني ث٨ أمحؽ »رخ حم٧ؽ ث٨ يلع األكٮع/ ؤٝةؿ ا٣ٕال٦ح امل 

ح ٔ٪ؽ٦ة ٩ـؿ ث٧ؽي٪ح ذ٦ةر ٦ٕؿٚح ٔيةف كمنة٬ؽة كدلةلك-األكٮع أ٫٩ ٔؿؼ اإل٦ةـ ميغ اإلقالـ 
ة ة، مٮيط ة٦ح، ٠أ٫٩ ٨٦ رصةؿ م٪ٮءة٣ٞة٦ح ْٔي٥ اهلربٕح ا /-أية٦ن ٕن ، ٠ؿي٥ األػالؽ، ٦ذٮاً

 .«األكذةؼ، رظت اذلراع
جح كحمجح يف ا٥٤ٕ٣»كٝةؿ د٧٤يؾق ٣ُٙ اهلل صعةؼ اهل٧ؽاين/  ك٦ة رأيخ أننٍ ٦٪٫ يف  ،كهل ٗر

يةب كٚي٫ ٩ٛةقح كحمجح لالصذ٧ةع ثةلىؽكر ٨٦ اجلةس، حمجنة ل٤ٕحنح األ٩يٞح، ك٣بف اثل ،اتلؽريف
 .«ا٣ٛةػؿة، ٦ٓ انكضةـ َجٓ كرٝح
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 زلصٌالخ يا لثم انششًع يف انطهة:
دق ىلع كػذ٫٧ ىلع ا٣ٛٞي٫ ظك٨ ث٨ ٔجؽ اهلل اهلج٢ كصٮَّ  ،ٝؿأ ا٣ٞؿآف ىلع دمةٔح ٨٦ امل٧٤ٕني

 «امل٤عح»ل٤ٕىيٛؿم ك «خمذرص ا٣ٛؿااي»ك «األز٬ةر»ز٥ ظِٛ  ،غ ا٣ٞؿآف ثى٪ٕةءيدمةٔح ٨٦ منة
 !الث٨ احلةصت «لنةٚيحا»ك «الاكٚيح»ل٤عؿيؿم ك

 «خمذرص امل٪ذىه»كبٕي  ،الث٨ اإل٦ةـ «ا٣٘ةيح»ل٤ٞـكيين ك «اتل٤ؼيه»ل٤ذٛذةزاين ك «اتل٭ؾيت»ك
ـاز»ك «٦٪ْٮ٦ح اجلـرم»الث٨ احلةصت ك ، ل٤ٌٕؽ «آداب ابلعر»يف ا٣ٕؿكض ك «٦٪ْٮ٦ح اجل

ٓ»ك ٌن  «رقة٣ح الًٮ  .ةهل أي
 .لٟاكبٌٕ٭ة ثٕؽ ذ !ذق املؼذرصات ٝج٢ الرشكع يف ا٤ُ٣تةكاكف ظ٫ْٛ هل 
٫ يف ا٤ُ٣ت اكف ٠سري االمذ٘ةؿ ث٧ُة٣ٕح ٠ذت اتلٮاريغك ُٚة٣ٓ  ،كدلة٦يٓ األدب ،ٝج٢ رشٔك
 ..ة ٔؽة كدلة٦يٓ ٠سرية٠ذجن 

 ،ٚأػؾ ٔ٪٭٥ أػؾ د٧عيه كحتٞيٜ ،قرشع يف ا٤ُ٣ت كاتلعىي٢ ىلع منة٬ري ٧٤ٔةء ٔرصز٥ 
 ..يف ٚ٪ٮف ا٥٤ٕ٣ كو٪ٮؼ املٕؿٚح

٫ ىلع اتلعىي٢ أف ٦ج٤ٖ دركق٫ يف احلـٮ كال٤ي٤ح زالزح ٔرش كيؾٛيٟ أف دٕؿؼ ٦ؽل إ٠جةث 
ة تو ل٥ يٛؿغي ثٕؽي ٨٦ أػؾ٬ة  ،دال٦ؾد٫ ٫يأػؾق ٔ٪ ك٦٪٭ة ٦ة ،٦٪٭ة ٦ة يأػؾق ٨ٔ منةخي٫ ،درقن

ذي يف ٠ي
 ٨ٔ ميٮػ٫!

 د٤ًف ٔ٪٭٥ كدأزؿ ث٭٥ ثٕؽ كالدق از٪ةف/ ٨كأم٭ؿ ميٮػ٫ اذلي
ؿيب )نكجح إىل ٦٘ةرب و٪ٕةء( ٚٞؽ دأزؿ ث٫ ميغ ميٮخ ا٣ٕرص احلك٨ ث٨ إق٧ةٔي٢ امل٘ /أكهل٥

٫٤٧.. ك٩ٕذ٫ ثٞٮهل/  كلك  إ٫٩ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء اذلي٨ إذا رأيذ٭٥ ذ٠ؿت اهلل »النٮاكين يف ٫٧٤ٔ ٔك
 .«٧٩ٍ الك٤ٙ الىة٣ط ٮ٫٩ صةريح ىلعمب

ا يف دميٓ ٦ذجعؿن  كاكف » ثٞٮهل/  ٔجؽ ا٣ٞةدر ث٨ أمحؽ ال١ٮكجةين. ٩ٕذ٫ النٮاكين زة٩ي٭٥/
يٕؿؼ لك ٨ٚ ٦٪٭ة ٦ٕؿٚح ي٨ْ ٨٦ ثةظس٫ ٚي٫ أ٫٩ ال حيك٨  ،٧٤يح ىلع اػذالؼ أ٩ٮأ٭ةاملٕةرؼ ا٣ٕ

كل٥ آػؾ ٨ٔ  ،ٔيىن ٦س٫٤ يف ٧٠ةالد٫ ل٥ دؿى  ...كاحلةو٢ أ٫٩ ٨٦ ٔضةات الـ٨٦ كحمةق٨ احل٨٧ !قٮاق
 . كاكف ي٧ي٢ إيلَّ لككل٥ يؾ٨ ثةلديةر احل٧٪يح يف آػؿ ٦ؽد٫ هل ٩ْري ،يكةكي٫ يف دل٧ٮع ٤ٔٮ٫٦ أظؽو 

 املي٢. 
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األ٦ري الى٪ٕةين كالنٮاكين، ٚ٭ٮ ٨٦ أم٭ؿ دال٦ؾة األكؿ  ظ٤ٞح الٮو٢ ثنيالنيغ  ٬ةذاكاكف 
 كميٮخ اثلةين.

دلؽد ) /ثأ٫٩ك٩ٕذ٫ ذ٧٤يؾق النٮاكين ىلع اغيح اإلٔضةب ثا٣ٕال٦ح ٔجؽ ا٣ٞةدر ث٨ أمحؽ كاكف 
  .(ا٣ٞؿف

ة إ٫٩ ملضؽدق كدلؽد ٞن ، ٚ٭ٮ احلةرض يف الكةظح ا٧٤ٕ٣يح ٬ةذادةحل٫ ٨٦ ا٣ٞؿكف إىل يـٮ اجلةس  كظ
 .احل٧٪يح، كأٝٮاهل يه املٞؽ٦ح يف املعة٢ٚ ا٣ٕة٦ح كاخلةوح

ٔى  ا ملنة٢ٔ اهل٥٧،  ـى ؽً كدأم٢ يف تنضيٓ النيغ تل٧٤يؾق ث٪ٕخ  ــ، كإيٞةدن ة لـ٩ةد ا٣ٕ ٩ْريق، ٝؽظن
 ظىت رضب اجلةس ثٕؽق ث٨ُٕ! ..ٚؿل كأزؿلأٚ
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  يُؼهًًِّا انشٌكاَِ
ـي٧ح ثةقٞح، ثٕؽ أف اٗرتؼ ٤ٔـٮ أمي ةتلٙ ظٮهل ٚةػ٫ اجت٫ إىل اتلؽريف ث٭٧ح قة٦ٞح ٔك

٩ج٭ةء ا٤ُ٣جح كجنجةء اتلال٦يؾ ٚاك٩ٮا يأػؾكف ٔ٪٫ يف لك يـٮ زيةدة ىلع ٔرشة دركس يف ٚ٪ٮف 
 ..ةد٦ذٕؽ
كاصذ٧ٓ ٦٪٭ة يف ثٕي األكٝةت اتلٛكري كاحلؽير كاألوٮؿ كاجلعٮ كالرصؼ كاملٕةين كابليةف  

 ! كا٣ٕؿكضكامل٪ُٜ كا٫ٞٛ٣ كاجلؽؿ 
 كٝؽ اكف حيرض درق٫ ثٕي ميٮػ٫، ٦٪٭٥ كالدق  لكٕح ٤ٔٮ٫٦ كبكُح ٦ٕةر٫ٚ!

أميةيخ ٨٦ ٬ٮ أننٍ ٦٪٫  ٨ك٦ة رأيخ ٦»ٝةؿ د٧٤يؾاق ٣ُٙ اهلل صعةؼ، كاع٠ل كال٤ِٛ هل/ 
 .«يف اتلؽريف يى٢ حل٫٤ ث٪٭ةرق يف اإلٚةدة

كا ٠جةر٥٬ ك٨٦ أمري كإف دٕضت ٕٚضت ٤ٝح دٕؽاد املؤرػني ألق٧ةء دال٦يؾق.. إال إف أراد
ا ٨٦ الـ٨٦ يٞض ثؾرثة  ةإحل٭٥ ثةبل٪ةف ٧٧ٚؾ٨، كإال ٚال  ألف اعل٧ن  ي١ٕٙ ىلع اتلؽريف ٔٞٮدن

ٔ٪٫ ا٥٤ٕ٣ أيةـ رظالد٫ داػ٢ احل٨٧ ٚٞؽ م١ر يف  لٟ ٨٦ د٤ًفاإذا أًيٙ إىل ذدال٦ؾد٫، ١ٚيٙ 
ت ةت ٠ذكا ٤ٔي٫ أ٦َّ ٩ٮايح ٦ؽي٪ح ذ٦ةر كٝؿأ ٚٞ٭ةء٨٦  دم٦ٓؽي٪ح ذ٦ةر ز٬ةء م٭ؿي٨، أٝج٢ ٤ٔي٫ 

ري٬ة ٨٦   !! (دٕـ)، ك(ذم الكٛةؿ)، ك(صج٤ح)، ك(إب)، ك(رداع)ك١٬ؾا يف  ا٥٤ٕ٣.. أقٛةراحلؽير ٗك
 «ك٥٬ ا٣ٕؽد اجل٥... ..ث٢ اغ٣ت اآلػؾي٨ ٔ٪ة»«/ ُٝؿ الٮل»يف  يٞٮؿ 

٢ٛ ين ال حيةاحل٧  ألف أٝالـ ال١ذجح أق٧ةء٥٬ إىل املبح١٬ؾا ٥٬ ٔؽد ص٥.. ثح٪٧ة ل٥ دؿٚٓ جلة 
 !ث٢ جيةيف أدؿاث٫ كأٝؿا٫٩ثرتاز٫.. 
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 يُفرًْاانشٌكاَِ 
٧ؿق حنٮ ا٣ٕرشي٨  زىن ركجذ٫ ل٤ٛذية ٪٭ة ثٛذيةق ٤ٔي٫ ػ٤ٜ ال حيىٮف،  دى رى اٍ ٮى ذى ػى ٔك يكتجرصكف ٔك

 ..يىؽركف
ذاؾ  ميٮػ٫ إذٍ بٕي ك ث٢ ك٨٦ الديةر اجلضؽيح.. ا٣ٛذةكل ٨٦ الديةر اتل٭ة٦يحكاك٩خ دؿد ٤ٔي٫  
ٛي ٩كاك !أظيةء  !ة دؽكر ٤ٔي٫ ٨٦ ٔٮاـ اجلةس كػٮاو٭٥يى ذٍ خ ا٣

ة كىلع الٌٕٛةء دحكرين   كاكف ال يأػؾ ىلع ا٣ٛذية محبنة ً دزن٬ن ٮد ٔي لٟ أصةب ىلع ايف ذ تى ا، ٚإذا ٦ة 
ريؽ إ٩ٛة٫ٝ ثال ز٨٧ ٨ً ٍك اعدد٫ يف ظي 

ي
 .!ابلؽي٭ح/ أ٩ة أػؾت ا٥٤ٕ٣ ثال ز٨٧ ٚأ

 . «ضةر كاخلىةـالؼ ٝةَٕح ل٤نت ٧ٔؽة اخلةص كا٣ٕةـ، كأٝٮاهل يف ٦ٕرتؾ اخل» ٫ٚذةكي ٚاك٩خ
يف ثةديح احل٨٧  -ٝؿ٩ني ٨٦ الـ٦ةف، ىلع كٚةد٫ٝؿاثح ثٕؽ مض -لٟ ا٠ؾ ٬ة٠ؾا اك٩خ كيه اآلف

 ٠ؾا ثؿكح اإلػالص، ٦ى٨َّ اهلل ث٫، ث٧٪٫ ككؿ٫٦. ةك٬ٝج٢ ظةرضد٫! 
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 لاضًْاانشٌكاَِ 
٤ٙت و٪ٕةء ز٥ يف، (ػٮالف٩ٮايح ثالد )يف  ،كالدق يف ا٣ٌٞةء أربٕني ق٪ح٢ّ  لٟ ا٦ٓ ذ، كل٥ خيي

 .. ( ثٕؽ أف أذًل جن٫٤ ٔؿش ا٣ٌٞةء األكّب يف احل٨٧.. 8288كدٮي ثى٪ٕةء ق٪ح )ثحذنة كال ٦ةالن
 ٝؿيؿ ا٣ٕني.. ٧ٚةتجةق.. كصةدت ألص٢ اتلٛؿغ هل يؽاق.. حلجرش ا٥٤ٕ٣ كا٣ٕؽؿ اذلم ٗؿق٫ ٚي٫ ٦٪ؾ ًو 

 النضؿموة٣ط ىي ث٨ ( دٮي ٝةيض ٌٝةة احل٨٧ ا٣ٕال٦ح حي8285يف م٭ؿ رصت ق٪ح )ٚ
لٟ الٮٝخ ٨ٔ اخل٤يٛح امل٪ةقت ل٤كعٮل يف كاليح اٚكأؿ ظةؽ٥ احل٨٧ يف ذ الكعٮل
 ؟! ا٣ٌٞةء

                                      
( يف جمؾس مذاـرة مع صقخـا افعؿراين شلفتف ظـ فؼب افسحقيل: أهق كسبة إػ  افبؾد  اخلصب افتابع دحاؾظة إب؟ ؾؼال: ٓ.. بؾ هق 1)

.. ومل جيتؿع بافشقـاين إٓ مرة واحدة، حقـام حرض افسحقيل إػ اجلامع  ًٓ مـ بالد احلداء، فؼب أحد أجداده بافسحقيل تػاؤ

: دأداء لالة اجلـازة.. ؾؾام دخؾ ادسجد شلل ظـ صق  حؾؼة افتدرسس ؾقفا ؾؼقؾ فف: إكف افشقـاين. ؾلس افسحقيل ظذ افؽبر

 ؿا ومل سؾتؼقا بعدها!شقـاين إماًما فؾؿصؾغ.. ثؿ اؾستؼدسؿ اف

بقعل  اكت وٓدة افؼايض حيقك بـ لالح فزباره، وؾقف: ودا ـش ذح ذسؾ ادسؾسالت»ظذ  -حػظف اهلل-ثؿ أوؿػـل افشق  وفقد افرُّ

افشجري افسحقيل بافؼرن افعاذ فؾفجرة يف فقؾة ولقل محقفة هلؿ مـ وادي افسحقل ؿقؾ فف: )افسحقيل(، ثؿ دأخالؾف مـ 

بعده، حتك ـادت كسبتفؿ إػ افسحقيل تـفل بـسبتفؿ ادأوػ إػ )صجرة(. ؿال افؼايض حمؿد بـ إبراهقؿ بـ حيقك افسحقيل مـ 

 ؾامء هاذا افبقت بافؼرن افثاين ظؼ فؾفجرة، يف أرجقزة ضقسؾة وؾقفا:أـابر ظ

قيل ببببببببببببببببببببح   وافؾؼببببببببببببببببببببب افس 

  

 فسبببببببببببببـا مبببببببببببببـ افسبببببببببببببحقل

   
 ـبببببببببـ ضبببببببببرأ هببببببببباذا افؾؼببببببببببٓ

  

 وـبببببببببببببان ؽبببببببببببببره ادأحبببببببببببببب

   
 ويف ضببببببببببببببببببببرؤه شبببببببببببببببببببببب

  

 دثؾبببببببببببببف سؼ ببببببببببببب افعجبببببببببببببب

   
 سؼببببببببببببببببببببببال إن ؿاؾؾببببببببببببببببببببببة

  

 ؿببببببببببببببد ضرؿتـببببببببببببببا كازفببببببببببببببة

   
 يف فقؾببببببببببببببببببببببة ادببببببببببببببببببببببقالد

  

 دأحبببببببببببببببببببببد ادأجبببببببببببببببببببببداد

   
 مببببببببببببـ )افسببببببببببببحقل( وهببببببببببببل

  

 ؾؼقببببببببببببببببببببؾ ذا شبببببببببببببببببببببحقيل

   
 وشببببببببببببببببببببببا ر افؼرابببببببببببببببببببببببة

  

 ـببببببببببببببؿ ـتبببببببببببببببت ـتابببببببببببببببة

   
 وزبرهتبببببببببببببببببببببا افزببببببببببببببببببببببرة

  

 إػ ببببببببببببببببببببببالد صبببببببببببببببببببببجرة

   
 أدكببببببببببببك جفببببببببببببات ادؼبببببببببببب 

  

 إػ كببببببببببببببببببببقاحل )أؾببببببببببببببببببببؼ(

   
 وشبببببببببببببببببببباظدوا افزماكببببببببببببببببببببا

  

 ؾبببببببببببببببببببلوضـقا )جفراكبببببببببببببببببببا(
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 ،حم٧ؽ ث٨ يلع النٮاكين ٚٮٝٓ اػذيةرق ىلع ا٣ٕةل٥ النةب ،٣ٕؽة ٧٤ٔةء ،إحل٫ ٝةا٧ح أق٧ةء ٍخ ٕى ًٚ ؿي ٚى 
 ؾ يف اخلةمكح كاثلالزني ٨٦ ٧ٔؿق!ك٬ٮ إٍذ ذا

ةح٪٧ة ٬ٮ يف اغيبك ة ،كإٚذةءن  ،ح االنن٘ةؿ ثة٥٤ٕ٣ دؽريكن ٛن  ظةؽ٥ احل٨٦٨٧  ت هلث٤ُ إذٍ  ،كدأحل
ــ إىل ٦ٞة٫٦  لكعٮلمٮت ا٣ٞةيض ا ثٕؽ ٦ٞةـ ا٣ٞةيض  ٫ط ٝية٦أ٫٩ ٝؽ رصَّ  ٚؾ٠ؿ هلث٪عٮ أقجٮع ٕٚ

ك٣حف املؿاد  ،ا٣ٞيةـ ثةألمؿي٨ ممؾ٨ /ٚٞةؿ ،ٚي٫ ٨٦ االمذ٘ةؿ ثة٥٤ٕ٣ ٬ٮهل ث٧ة  ٚةٔذؾر ،الكعٮل
 ..ٞيةـ ثٛى٢ ٦ة يى٢ ٨٦ اخلىٮ٦ةت إىل ديٮا٫٩ يف يٮ ي اصذ٧ةع احلاكـ ٚي٫إال ا٣
ك٦ة اػذةرق  ،كاالقتنةرة أل٢٬ ا٢ٌٛ٣ ،ؼةرة هللذقيٞٓ ٦ىن االق ثٞٮهل/النٮاكين ؿد ٤ٔي٫ ٚ 

 !اهلل ٚٛي٫ اخلري
 كأدمٕٮا ىلع ،٦ؽي٪ح و٪ٕةءاغ٣ت ٨٦ ي٪تكت إىل ا٥٤ٕ٣ يف  ٫ٚؽ إحلٚٮ ..قجٮعأ ا حنٮ٦رتددن  ٌفٚج 

اذلم إحل٫ مؿصٓ األظاكـ الرشٔيح يف دميٓ -ذا امل٪ىت ة٬ ٫ ٨٦ دٮلخينٮ٩  ملة صةثح كاصجحأف اإل
٨٦٫٧٤ ال يي  -األُٝةر احل٧٪يح  !ٮزٜ ثؽي٪٫ ٔك

 تل٤كج  تكأهل ثةهلل أف يٞج٢ امل٪ىت  دت ٤ٔي٫ املؿاقالت ٨٦ مىت األُٝةر احل٧٪يحركدٮا 
ة.. ٛن  املؾ٠ٮر آ٩

جذ٭٥ كحتٞيٜ ث٘يذ٭٥ٚض٪ط   ح أرشاط/ٚٞج٢ امل٪ىت ثسالز ..لٗؿ
٩ٛةذ أظاك٫٦ ىلع أكالد اإل٦ةـ ككزراا٫، كٝةدة اجلحل! ٚؿد ٤ٔي٫ اإل٦ةـ ثٞٮهل/ أظاكمٟ  األكؿ/

ا ث»كاكف يٞٮؿ/  ،٩ةٚؾة كلٮ ىلع ٨٦ ٚٮؽ ُسيؿم ٬ةذا )إمةرة إىل ٩ٛك٫( اهلل قٮل ٕؽ ال أػةؼ أظؽن
 «!أ ي كالنٮاكين

يكذعٜ، أك اإلػؿاج مل٨ ثةحلبف مل٨  اجلحل ىلع أظاك٫٦الٮزراء كٝةدة  أف ال يٕرتض /ثلةينا
 !يكذعٜ

٫ ل٧٤٪ىت كا٩  أف دؾٛي٫ الدك٣ح اظذيةصةد٫ املٕحنيحاثلة٣ر/   !ُٞة٫ٔ ٨ٔ اتل١َّكتتلٛٗؿ

                                                                                                                      
بببببببببببببببببببْؿ( س   وؿطـبببببببببببببببببببقا يف )ظ 

  

 يف شببببببببببببببببببببابغات افببببببببببببببببببببـعؿ

   
 ثببببببببببببببببببببؿ اجتقوهببببببببببببببببببببا داًرا

  

 وشببببببببببببببببببببؽـقا )ذمببببببببببببببببببببارا(

   
 ؿؾت: وصجرة ؿرسة تتبع كاحقة افعامرسة بؿدسرسة احلداء حماؾظة ذمار.
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ٞٮب٤خ ٬ةذق الرشااٍ ثةملٮاٚٞح، ٚاك٩خ أظاك٫٦ ٩ةٚؾة، كأٌٝيذ٫ ٦٭يجح، حت٥ُ صكٮر ا٥٤ْ٣ ٚ
تي تي دى ٦٭٧ة دٕة٧ّخ ث٭٥ الؿي كا٣ْةملني، ٚيعرضكف إىل دل٤ك٫ وةٗؿي٨،   !، كدؾةزٛخ ٤ٔي٭٥ احليضي

ك)د٪٥ٕ(  ،(، ك)صج٢ ال٤ٮز(، ك)الؿك٩ح(وةثحكأ٦ة رش٫َ اثلة٣ر ٚاكف رادج٫ وؽٝةت )رً 
 .ك)مٮاكف(، كٗري٬ة ،ك)قٕٮاف(

ٗى  ٥ ًؼة٦ح ٬ةذق املٮارد ٧٠ة يجؽك ٚٞؽ اكف ميغ اإلقالـ  ، ز٥ اجلٛف يأػؾ ظةصذ٫ يًنَّ كٗر
، كاألرام٢ كاأليذةـ.قبي٢ املٕؿكؼ، ل ٪ٜٛ ابلةيق يفيي   ٤كةا٢ كاملعؿـك

ثةبل٤٘ح  ،دؿق٥ الـ٬ةدةكال ثؽد ًيٕح، ث٢  ،٥٤ٚ يبين ظضؿنا ىلع ظضؿ، كال ٠كت ٔٞةرنا
 كال١ٛةؼ، ٚؿيض اهلل ٔ٪٫!

يك ذ٠ؿ د٧٤يؾق النضين أف ميغ اإلقالـ اًُؿ يف ق٪حك قالظ٫ –٥ قي٫ٛ ٤ت دلةٔح إىل أف ي
ة  جلٛةد ٦ة حبٮزد٫!ىلع ٨٦ يؿاق  بي٫ٕ كي٪ٜٛ ز٧٪٫ث٨ املُ٭ؿ  حل إىل د٧٤يؾق حيىي -الٮظيؽ ٞن  مكذع

ظىت كإف صةءت ثةق٥ اهلؽيح  بلىريد٫ ث٧ؿا ي  ،كاكف يف أقىم َجٞةت ا٣ٕٛح ٨ٔ أمٮاؿ اجلةس
 أوعةث٭ة كأثٕةد ٝجٮهلة!

ٕيؽي٨ اتلةثٕح ملعةِٚ )إب( كأ٬ؽل إحل٫ ٬ؽيح ٩ٛحكح،  ٚؾات مؿة كٚؽ ٤ٔي٫ أظؽ أٔيةف ثالد ا٣
٭ؽم/ إين ل٥ أ٬ؽ٬ة إحلٟ أل٩ٟ ٝةيض ا٣ٌٞةة  كإ٧٩ة أل٩ٟ ٔال٦ح ٚٞي٫!  ،٥٤ٚ يٞج٤٭ة، ٚٞةؿ هل ال٧ي

ٝةيض  تي ٚٞةؿ ميغ اإلقالـ/ أ٩ة ٔال٦ح ٦٪ؾ قجني َٮي٤ح! كل٥ ي٭ؽين أظؽه ٬ؽيح! كملة ًصٍ 
 ا٣ٌٞةة صةءت اهلؽاية!

ٔي  ف أدٕةَٙ ١ٚؽت أ»/ ؿًخ ٤ٔي٫ ٌٝيح أظؽ أَؿاٚ٭ة ٬ةذا ال٧ي٭ؽم، ٝةؿ النٮاكينكبٕؽ ٦ؽة 
 «اهلؽيح، ١ٚيٙ لٮ ٝج٤ذ٭ة! ٫ٕ٦، ث٧ضؿد أ٫٩ ٔؿض يلعَّ 

٨٦ ظيةة ميغ اإلقالـ أف دٔٮل ريٕٚخ ىلع أظؽ  ىٛعحال ك٨٦ أٔضت احلٮادث املذى٤ح ث٭ةذق
ل٤ٛى٢   دل٤ف ا٣ٌٞةء ٔ٪ؽق إىل مٕةرنا ثةحلٌٮرإنٮاكين ٚأرق٢ إحل٫ ال أٔيةف )ثين ظنحل(
َّٙ كرٝح اإلي احلٚثح٪٫ كبني ػى٫٧، ٚؿ ! (ثلٮرةر ثجٕي أٗىةف ا٣ّبقي٥ كأ٧ٞ٣٭ة )امٌٕٮر، ث٢ ٣

 !ٚؿصٓ الؿقٮؿ حلؼّب النٮاكين ث٤ٕٛح ٬ةذا األٔؿايب ا٣ِٛ ا٤٘٣يِ

                                      
 ( هاذه أشامء أمؽـ سؿـقة، ادأوػ تتبع حماؾظة ذمار، وافبؼقة تتبع حماؾظ لـعاء.1)

 (  هل افققم متصؾة بؿدسـة لـعاء مـ جفة افؼ  افشاميل.2)
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  دٕجرينا ٨ٔ اقذٞةتل٫ ٨٦ ٦٪ىت ا٣ٌٞةء، ق٢ ثؽكاة احلّباكف ٨٦ ميغ اإلقالـ إال أف أر٧ٚة 
يف ًيةٚح أظؽ  ،٪ٕةءةؿ ٦ؽي٪ح وظةؽ٥ احل٨٧ كاكف ظي٪٭ة يف ٝؿيح )ذ٬جةف( م٧ ٚٮو٤خ إىل

 األٔيةف ٬٪ةؾ!
٧٤ٚة كو٤خ إحل٫ دؿؾ مٌي٫ٛ كا٤ُ٩ٜ ىلع ص٪ةح الرسٔح إىل )ثين ظنحل( كب٤َّٖ إىل و٪ٕةء 

 ىلع ص٭ح ا٣ٛٮر! ثإرقةؿ ز٤ح ٨٦ اجل٪ٮد ٦ٓ املؽٚٓ األوٛؿ
ط ؾثأمؿ ث٧٤ٚة كٝٙ اجل٧يٓ أ٦ةـ ثيخ ٬ةذا األٔؿايب أمؿ احلةؽ٥ ثرضب ثحذ٫ ثةملؽٚٓ، ك

 ..كإػؿاج اإلظٌةر ٨٦ ثني ا٣ٛؿث (اثلٮر)
إىل دل٤ف ٝةيض ٌٝةة احل٨٧ حم٧ؽ ث٨ يلع  ..كم١جالن ثة٣ٞيٮد ز٥ أمؿ ثإرقةهل مىعٮبنة ثةجلي٪ٮد 

ة ..النٮاكين ٕن  لألمؿ الرشيع!  ذحلالن ػةً
ٌنيت 38)يف ٦٪ىت ا٣ٌٞةء النٮاكين ٠ؾا اعش ميغ اإلقالـ ةك٬ ة، راٚٓ اهلة٦ح، مي ا ( اع٦ن ؽن
جؽل٤ٕؽا ٪ىىت ٣ح، ك٦ي ا لكعت ا٥٤ْ٣ كاجل٭ة٣ح، ك٦ي جنة ٣ٌٞةة الرشع يف ربٮع مم١٤ح احل٨٧، ٨٦ أ٢٬ دن

 ٌجٍ، ك٨٦ اقذٮىف لالصذ٭ةد الرشط.ال١ٛةءة كال
ٚضةءد٫ ا٣ٛؿوح  ،ا٣يت ٩ةدل ث٭ة ٩ْؿينة ،٣ٌٞةء ٦يؽا٩نة تلضكيؽ ٫٧٤ٔ كدٔٮد٫٫ ااكف دٮحلت ٚ

 تلُجيٞ٭ة ٤٧ٔينة يف ظيةة اخلةوح كا٣ٕة٦ح..
النٮاكين ل٤ٌٞةء ٚعكت، ث٢ أرشكٮق يف الكيةقح، كمنةكرد٫  -اثلالزح-٥ يرتؾ ظاكـ احل٨٧ كل

يف ٦٭ةـ الدك٣ح، كي املٮاٝٙ احلؿصح اخلُرية.. كحتؿيؿ املؿاقالت ٦ٓ ظاكـ األٝةحل٥ األػؿل.. ٦ٓ 
ثٕؽ أف اًُؿبخ األظٮاؿ كاكدت الدك٣ح احل٧٪يح أف  ،ٝية٫٦ ثةلى٤ط ثني امل٪ىٮر كاث٪٫ أمحؽ

٪ٞي.. كٝية٫٦ ثةلى٤ط ثني ظةؽ٥ احل٨٧ )اإل٦ةـ أمحؽ ث٨ يلع( كأ٦ري ٠ٮكجةف ثٕؽ ظؿكب د
ريق جتكيؽه اَٮي٤ح.. كٝية٫٦ ثإثُةؿ امل١ٮس كاجلجةيةت ا٣يت أ٩٭١خ اإلنكةف احل٧ين.. لك ذ لٟ ٗك

 ث٭ة ثٞٮهل/  ل٦٪٫ ل٤كيةقيح الرشٔيح ا٣يت ٩ةد
 ال خية٫ُ٣ مٟ، كال ة٥٤ٔ ٧٤ٔن  ،كيك٧ٓكاحلةو٢/ أف ٨٦ دأم٢ األمٮر ظٜ اتلأم٢ ٚي٧ة يؿل »

و٢ والح الدي٨ كالد٩ية، ك٦٪جٓ لك أ ختةجل٫ مج٭ح أف الكيةقةت الرشٔيح، كاتلؽثريات اجلجٮيح يه
 .«م الداري٨٦٨ ػريل الداري٨، كأف ٗري٬ة أو٢ ٚكةد الدي٨ كالد٩ية، ك٦٪جٓ لك رش ٨٦ رشٌ  ػري

                                      
 وؿقهتا! (  ـان هاذا اددؾع أـز مداؾع لـعاء، سرمز هلقبة افدوفة1)
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ا٣ٞةيض حيىي ث٨ يلع ٔؿ األديت النةكبٕؽ كٚةد٫ ػ٫ٛ٤ يف ٦٪ىت ا٣ٌٞةء أػٮق ا٣ٕال٦ح 
 (!8223النٮاكين ظىت كٚةد٫ ق٪ح )

 ..اث٨ ميغ اإلقالـ النٮاكين ح أمحؽٚؼ٫ٛ٤ اث٨ أػي٫ ا٣ٞةيض ا٣ٕال٦
٫٧ ٠ٮالدق ال دأػؾق يف اهلل لٮ٦ح الا٥، وةداعن ثةحلٜ كلاكر٬ي٫ مي ك٬ٮ   ؿا٥ٗ، ظىت حلٜ ثأثي٫ ٔك

 !(8248ق٪ح )
خ قال٣ح ميغ اإلقال   ٨٦ و٤ج٫، إال ٨٦ أقجة٫َ ٨٦ ث٪خ اث٪٫ أمحؽـ النٮاكينكبٮٚةد٫ ا٩ًٞؿ

كأػي٫ إق٧ةٔي٢ وةظت امل٧٤ٕح ا٣يت اكف ٨٦ نك٤٭ة مؤرخ احل٨٧ ا٣ٕال٦ح حم٧ؽ ث٨ يلع األكٮع 
  «.٬ضؿ ا٥٤ٕ٣ ك٦ٕة٫٤ٝ يف احل٨٧»النةدػح يف صجني الـ٨٦/ 

                                      
 ( أما أخقه ظع ؾؼد تقيف ؿبؾ وؾاة وافده بـحق صفر، وـان ظادًا لاحلًا، مـ كقادر افدهر وأؾراد افزمـ.1)
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 يإنفًاانشٌكاَِ 
، ث٢ صةدت ٝؿحيذ٫ ٫٧٤ٔ ٨٦قالتل٫ ٪ُٞٓ د٨٦ و٤ج٫ ل٥ احلّب  ٬ةذاقال٣ح ٦ٓ ا٩ُٞةع 

 كو٪ٮؼ املٕؿٚح.ث٧ؤ٣ٛةت كحتٞيٞةت يف مىت ٚ٪ٮف ا٥٤ٕ٣، 
ٚ٭ٮ ا٣ٕال٦ح، املٛرس، املعؽث، ا٣ٛٞي٫، األوٮل، ال٤٘ٮم، األديت، املؤرخ، اجلةٝؽ، ا٣ٞةيض 

 املى٤ط ال١جري!كاخلُري، 
 اجلةس.. ٦ٕةصي٫ ك٨٦ صةء ثٕؽ٥٬ إىل يـٮ٥ٕ٩ ٬ةذا كو٫ٛ كي د٤ٟ ا٣ُجٞةت رو٫ٛ، بن٭ةدة 

 مؤ٣ٛةد٫ ا٣يت قةرت ث٭ة الؿكجةف، كزيجيخ ألص٤٭ة الؿكت.كبن٭ةدة 
ة258مى٪ٛةد٫ )ث٤٘خ كٝؽ  ٛن ٦٪٭ة األقٛةر ال١جةر، كا٣ُؿكس املذٮقُح، كالؿٝـٮ  ..( مؤ٣

ػؿل أ٫٩ دؿق٥ ٝةٔؽة ميؼ٫ ا٣ٕال٦ح يلع ذق ال١رثة ٦ٓ أ٧ٔةهل ا٧٤ٕ٣يح األة٬ ك٨٦ أقجةباملؼذرصة، 
 !اة ٠سرين ال١ذت خب٫ُ محبن ٩ٛةئف ككذت ٨٦ »/ ٔ٪٫ ( ٚٞةؿ8283)ـ/ الن٭يؽث٨ اعمؿ  ث٨ إثؿا٬ي٥

ٚكأتل٫ ثٕي األيةـ ٨ٔ  !٫ ثةتلؽريفلٟ ٦ٓ م٤٘اُسٔح ٦ة يذعى٢ هل ٨٦ ذ ٔضت ٨٦أكك٪خ 
كلٮ  ،اة يكرين ٢ٕٚ ٨٦ ا٣جكغ محبن  ..كإذا ٔؿض ٦ة ي٧٪ٓ ،اة كاظؽن إ٫٩ ال يرتؾ ا٣جكغ يٮ٦ن  /ٚٞةؿ ؟٬ةذا
 «لٟ ٦٪ٕٛح ْٔي٧حاذق ٚؿأيخ يف ذة٦خ ٝةٔؽد٫ ٤ٚ٬ـ ،ا أك قُؿي٨قُؿن 

ين ثكٝؽ  ة النيغ ٔجؽ الؿمحةف ا٣ٕزيرم، ك ؤ٣ٛةد٧٫ٔي ٞن ة كدٮزي ٛن  أم٭ؿ٬ة/دٕؿي
 .٩ي٢ األكَةر ٨٦ أُسار ٦٪ذًف األػجةر 

ث٫ أم٥ ال حتىص، كديؿص٥ إىل  خ٠ذج٫ ىلع اإلَالؽ، قةر مكري الن٧ف يف الديةر، كا٩ذٕٛ رأسأ
ً »٣ح/ ٔؽة ٣٘ةت، كقةرت ٚي٫ ٦ٞٮ  . «الدار كامرت ٩ي٢ األكَةر ًٓ ث

٢ ٔ٪٫ ٝٮهل/   . «إ٫٩ ل٥ يؿض ٨ٔ يشء ٨٦ مؤ٣ٛةد٫ قٮاق»ك٩ٞي
 .ل٥ دؾذع٢ ٔني الـ٦ةف ث٧س٫٤ ٚ٭ٮ رشحه  ..هل َّٜ كظي 

  كأصٮد َجٕةد٫ ىلع اإلَالؽ َجٕح ػةدـ ا٣رتاث ا٧ٕ٣الؽ حم٧ؽ وجيح ث٨ ظك٨ ظالؽ 
ا.82)يف   ( دلدلن

 ٕال٦ح ا٣ٛٞي٫ حم٧ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ا٧ٕ٣ؿاين.كٝؽ امذ٭ؿ ثذؽريك٫ ميؼ٪ة ا٣
ٔجؽ اهلل ث٨ الىؽيٜ ا٧٘٣ةرم ٚٞؽ ذ٠ؿ يف دؿدمذ٫ أ٫٩ م١ر يف  لٟ حمؽث َ٪ضحاككؾ 

 دؽريك٫ ٔرش ق٪ٮات.
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 .ٚذط ا٣ٞؽيؿ اجلة٦ٓ ثني ٚين الؿكايح كالدرايح ٨٦ ٥٤ٔ اتلٛكري 

 تي ًٞ ٕى كذ٨٬ كٝةد، يي  ،٥ ظةرضث٤ٞ ،ثني الؿكايح كالدرايح اجلة٦ٕحد٧زي ثةمل٪٭ضيح ا٧٤ٕ٣يح الدٝيٞح، 
 ثؽاآ ا٣ٛٮااؽ، كمٮارد ا٣ٞٮأؽ، يف ث٢ امذ٢٧ ىلع ،كيؿد، كيـيٙ كيٛ٪ؽ، ٥٤ٚ يؾ٨ ٦ةدة م١ؿكرة

ز٧ة٩يح ٚ٪ٮف/ ٌٚةا٢ الكٮر، كا٣ٞؿاءات، كال٤٘ح، كاإلٔؿاب ز٥ النٮا٬ؽ، كأقجةب ا٣زنكؿ، كا٣جكغ، 
 كأظاكـ ا٣ٞؿآف، كأظةدير كآزةر اتلٛكري.

ؽٍ لٟ أواذل ة لؿصةء مؤ٫ٛ٣ ٨٦ رب٫  رىسى جط ٦ى ٞن ا٤ُ٣جح يف ٦ٕة٢ٝ ا٥٤ٕ٣ املجسٮزح يف األوٞةع  حتٞي
 ث٫ اال٩ذٛةع، كأف جي٫٤ٕ ٨٦ اذلػةاؿ ا٣يت ٣حف هلة ا٩ُٞةع. ي٥ى ؽً أف يي 

 يف مخكح دلدلات ق٧ةف.٦٪٭ة  ،ٔؽة َجٕةتَجٓ 
 .إرمةد ا٣ٛعٮؿ إىل حتٞيٜ احلٜ ٨٦ ٥٤ٔ األوٮؿ 

ؿه كقٍ ال ثةل١جري امل٢٧، ك ٍٛ ال ثةلى٘ري املؼ٢، اظذٮل ىلع ٝٮأؽ ا٨ٛ٣، كأوٮهل، ك٦ٞةوؽق، ًق
ٛىف مكذ٢ٞ، يؿصط  كحتؿيؿ مكةا٫٤، كدٞؿيؿ دالا٫٤، دؿق٥ ٚي٫ َؿيٞح األوٮحلني ٨٦ النةٕٚيح، ث٪

 كيىعط، كيٮاٜٚ كخية٣ٙ. 
 ثذعٞيٞني ٦ذ٘ةيؿي٨. ،َجٓ يف دلدلي٨

 .الكي٢ اجلؿار املذؽٜٚ ىلع ظؽااٜ األز٬ةر 

 .يف ٠سري ٨٦ ٠ذج٫  د٫ةر، كيُؿب األركاح، كيه اعدٔ٪ٮاف ي٤ٛخ األ٩ْ
أ٥ْٔ ٠ذج٫ وؽاعن ثةحلٜ، كصػح ثةجل٭ؿ ث٫، ٦ٓ ٦ذة٩ح اتلعٞيٜ، كٝٮة اتلعؿيؿ،  ؿي ٍٛ ك٬ةذ الكت 

( كل٥ 8284ك٬ٮ أَٮؿ مؤ٣ٛةد٫ كٝذنة إٍذ ثؽأق اعـ ) ٤ٕٚي٫ املٕٮؿ يف اػذيةراد٫ كدؿاصٕةد٫ ا٧٤ٕ٣يح.
 (!8243اعـ )إال يجذ٫ 

 ٭يح يف املكةا٢ ا٣ٛٞ٭يح. رشظ٫ ثػ/الدرر ابل 

 .الدرارم املٌيح رشح الدرر ابل٭يح 

ٍؽرىسي ك٧٬ة   .يف ٠سري ٨٦ األوٞةع ،ا٤ُ٣جح يف ٦ٕة٢ٝ ا٥٤ٕ٣ ٦ى
  ٨٦ ٚذةكل النٮاكينا٣ٛذط الؿبةين. 

كٚي٫ ٗؿاات مكةا٢، كٔضةات رقةا٢، كمىةاؽ ٚٮااؽ، كمؤنكةت مٮارد، ك٨٦ ي٤ُٓ ٤ٔي٫ »
 «٥٤ٕ٣ ا٣٘ـيؿ، كاالَالع ابلة٬ؿ اخلُريي٥٤ٕ ٦ة أظؿز كا٫ًٕ ٨٦ ا
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ا84كٝؽ َجٓ أػرينا يف ) ا  ثؽأ ثة٣ٕٞيؽة، ز٥  كردج٭ة النيغ ظالؽ  ،( دلدلن دؿدحجنة صيؽن
٤ٮ٦٭ة، كػذ٥ ثةملذٛؿٝةت.  ٤ٮ٫٦، كا٫ٞٛ٣ كأوٮهل، ٚةل٤٘ح ا٣ٕؿبيح ٔك  ث٤ٕـٮ ا٣ٞؿآف، ٚةحلؽير ٔك

 ا٣ٕؽ دؽاػ٢.ثنة. كي ةذ( 283٠ذق امل٧٤ٕح )ة٠ذت ٬كٝؽ ث٤٘خ دميٓ 
ري ذ ِو  ٦ذنيو  كحتٞيٜ، ث٧ٕىنن  لٟ ٨٦ األقٛةر املكٛؿة ٨ٔ ٥٤ٔو اٗك ٜو  ك٣ٛ  . رمي
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 انشٌكاَِ ًاحملٍ
ال خي٤ٮ ْٔي٥ ٨٦ احلكؽ كاال٦ذعةف، ك٨٦ ػال ٤ٚحف ثْٕي٥ إال ىلع ص٭ةت ا٤ٛ٣ذةت »

 .«كالنؾكذ!
الاٟ أظؽ كميغ اإلقالـ النٮاكين 

ي
٠ؿكب، ٨٦  ا٧ْٕ٣ةء اذلي٨ صؿت هل٥ ػُٮب، ك٩ـ٣خ ث٭٥ أ

ٝؿيت، كظكؽ ٝؿي٨، ككمةيح اغم٥، ك٧٩ي٧ح اعصـ.. كل٥ يٞٙ احلؽ ٬٪ة ث٢  ؽً ٍٕ صٛةء وؽيٜ، كبي 
قجت  ا٣يت يهالٮظيني الرشيٛني  ي٥ ٩ىٮص١اق إىل حمةك٣ح قٟٛ د٫٦ امل٧ـكج ثةلدٔٮة إىل حتدٕؽ

 اجلاكيح ث٫، كاتلٕىت ٤ٔي٫!
كقيأيت ٦ٕ٪ة ثٕي أمٕةرق يف  ،«ابلؽر ا٣ُة٣ٓ»، ك«تأدب ا٤ُ٣»كٝؽ رشح دٛةوي٢ حم٪٫ يف 

٧٩ةذج ٨٦ مضةٔذ٫ ا٧٤ٕ٣يح ٧٠ة أكرد ثٌٕ٭ة د٧٤يؾق النضين، كُسد مؤرخ احل٨٧ األكٮع  لٟ..اذ
 «.ٞىةر..اتلت درة »ثأق٤ٮب ممذٓ، يف ٦ٞؽ٦ح 

 ،كٝؽ كاص٫ د٤ٟ اخلُٮب ثةلىّب، كاملىةثؿة، ٦ٓ مضةٔح ٩ةدرة يف اجل٭ؿ ثةحلٜ كالدٔٮة إحل٫
 لٟ ال خيىش يف اهلل لٮ٦ح الا٥..اٜ الدركس، كدلةلف املسةٚ٪ح، ٦ذْ٭ؿنا ثؾحتؿيؿنا كمنةٚ٭ح يف ظ٤
٥٬ ؿى ٠ٍ  ظيةد٫، كأ٦ةت ذً ػىٮ٫٦ يف جخأىلع اهلل ويذ٫، كنرش ٫٧٤ٔ، ككثأف ٚاك٩خ ا٣ٕةٝجح هل، 

 ثٕؽ كٚةد٫..
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 سدالخ انشٌكاَِ
ح/ اك٩خ رظالت ميغ اإلقالـ يف وعجح م٤ٮؾ ٔرص إىل ثٕي املؽف احل٧٪يح كٝٛخ ىلع تك٧ي

ً )، ك(رةدً ؼى ال٧ى )، ك(اعدى رى )، ك(ذ٦ةر)  . (دٕـ)، ك(ةؿٛى ذم الكي )، ك(٤حجٍ صً )، ك(ٌب إ
ٚي٭ة أمٕةر ظ٪ني، كماكيح ٗؿبح  ٭ة ز٧ة٩يح أم٭ؿ. كهليف زالث رظالت ٦ذٛؿٝح، اقذ٘ؿؽ ثٌٕ

 ٨  !من٢ٕ ٩ّباق٫، كدل٧ٓ أ٫٤٬ كأنك٫ و٪ٕةء٨ٔ األ٢٬ كالٮلد، ٔك
٨، ظىت حلش ابليخ احلؿاـ. ألقجةب ذ٠ؿ٬ة ميؼ٪ة كل٥ يؿظ٢ ميغ اإلقالـ إىل ػةرج احل٧

 .-اعٚةق اهلل–ا٧ٕ٣ؿاين 
 ً  !أ٩ةحيش ٔ٪٫، كأد٧ىن أف أكٮف  ةر  جى ٢ٕ٤ٚ اهلل أف يحرس ث
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 أًىاو يف ذشمجح شْخ اإلعالوأغالط ً
 أف ٠٪حذ٫ أثٮ ٔجؽ اهلل، كمىةدر دؿدمذ٫ ٦ُجٞح ىلع أف ٠٪حذ٫/ أثٮ يلع.   (8

نكجح  ٭ةأ٩ىلع  ا٣ٌٞةء ث٪ٮاظي٭ة. كمىةدر دؿدمذ٫ ٦ُجٞح أف نكبذ٫ اخلٮالين  ألف أثةق دٮىل (2
 قالحلح. 

بيشء ٦ٓ ٫٤ٞ٩ ٨ٔ  (، ك٣حكخ لك٭ة8833) (، أك/ 8832(، أك/ )8838) أف دةريغ كالدد٫ اعـ (4
٤ي٫ أَجٜ املؤرػٮف.(. 8834ثأ٫٩ ق٪ح ) ػٍ كالدق.  ٔك

قالـ ثسالث ( ٝج٢ كٚةة ميغ اإل8234ق٪ح )٦ٓ أ٫٩ كلد ػةف ٨٦ دال٦يؾق، ظك٨ أف وؽيٜ  (3
 هل ٚٞؽ دذ٧٤ؾ ىلع ٠ذج٫ َّٜ ك٬ٮ الكجت ظي٪٧ة ٩ٕذ٫ يف ثٕي ٠ذج٫ ثػ ميؼ٪ة. كظي قجني! 

 !كاقذ٢ ثٌٕ٭ةكختؿج ث٭ة، 

( ثٕؽ كٚةة ميغ اإلقالـ 8488لد ق٪ح )ك، ٦ٓ أ٫٩ أف املؤرخ حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ زبةرق ٨٦ دال٦يؾق (1
ة.18ثػ )  ( اع٦ن

  أ٫٩ زيؽم املؾ٬ت. (2

٤َّ االصذ٭ةد كاتلعؿر ٨٦ ربٞح اتل٧ؾ٬ إف أريؽ ث٫ ٦ة ٝج٢كاجلٮاب/  يكى ٥، كإف ت ٧٧ٚؾ٨ أف ي
أظٮاؿ ي٪ةدم ىلع ٝةا٫٤ ث٤ٞح االَالع ىلع ث٢  أريؽ ث٫ يف ٧ٔـٮ مؿاظ٢ النٮاكين ا٧٤ٕ٣يح ٚال ..
كاتل٧ؾ٬ت ك٬ٮ يف ريٕةف مجةث٫، ٧٠ة يف ٝىذ٫  ميغ اإلقالـ، كأ٫٩ دلذ٭ؽ مكذ٢ٞ، ٩ةثؾ اتل٤ٞيؽ

دٮو٢ ثٕؽ ا٣ٞؿاءة كالدرس إىل ٩جؾ اتل٤ٞيؽ ثةللكيح، ٌٚالن ٨ٔ ...»٩ٛك٫/  كٝةؿ ٨ٔ ٦ٓ كالدق..
 «.اتل٤ٕٜ ث٧ؾ٬ت الـيؽيح..

 .«اتل٤ؼيه احلجري»ك «ٚذط ابلةرم»مكذ٢ ٨٦  «٩ي٢ األكَةر»أف ٠ذةث٫   (3

 . «املعىٮؿ»يف حمىٮؿ ٦ة  «إرمةد ا٣ٛعٮؿ»أف ٠ذةث٫  (4

 .«٪سٮرالدر امل»ك، «دٛكري ا٣ٞؿَيب» خمذرص ٨٦ «ٚذط ا٣ٞؽيؿ»أف ٠ذةث٫  (5

د٤ٞة٬ة ثٕي جني اجلة٦ؽي٨، ػىٮ٫٦ يف ا٣ٕٞيؽة، ٨٦ املذٕى ك٬ةذا اتلعٍُ ٨٦ ٠حف
يتجني ك ا٣ٞةصي٨، كيه مجن٪ح ٚي٭٥ ٚةميح، كتكة٦ط ٦ٕ٭ة ثٕي ا٣ٌٛالء ىلع ظني ٤ٛٗح..

 /ٔرشة مل٨ ٤ٝٮب٭٥ ثيٌةء ١ٔف ا٣برشة ٨٦ كصٮقزيٛ٭ة 
 ثؽكف ثؿ٬ةف. أف النٮاكين اعل٥ مؤد٨٧، ك٬ةذا ٨َٕ يف أ٦ة٩ذ٫، أكالق/
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ذ٤ٙ، كأف ٥٤ٝ املنةركح ظةرض زة٩ي٭ة/ ٛىف خمي  .ًعحت االقذٞالؿ كا، كبى٧ةأف اجل

الاٟ ٨ٔأ٫٩ ٢ٞ٩  زةثل٭ة/
ي
 ،ا٧٤ٕ٣ةء كصح ثأق٧ةا٭٥، كيه اعدة ٨٦ املذأػؿ ٦ٓ املذٞؽـ أ

 ال قي٧ة يف ا٨ٛ٣ املنرتؾ ثةتلأحلٙ ٚي٫.

ال دٕٞتأ٫٩  راثٕ٭ة/
ن
ػة٣ٛ٭٥ يف ا٣رتصيط ظي٪نة اٟ املؤ٣ٛني يف أكرث ٨٦ مٮًٓ، كأ

 .ككاٚٞ٭٥ أظية٩نة، كيه ق٧ح ثةرزة يف مؤ٣ٛةد٫ 

ا ٨٦أ٫٩ أًةؼ   ػةمك٭ة/ املكةا٢، كاألٝٮاؿ، كاملؾا٬ت، ا٣يت ال دٮصؽ ٔ٪ؽ ٨٦  ٔؽدن
 قج٫ٞ يف اتلأحلٙ.

أ٫٩ ٢ّ جي٧ٓ ٦ةدة د٤ٟ األقٛةر يف ق٪ٮات، ٤ٚٮ اك٩خ اػذىةرنا ملة أػؾت  قةدق٭ة/
 ا٣ٕؽد الـ٦ين! ٬ةذا

د٤ٟ  خصٕةرؼ ملة ػؿامل٤ٕـٮ كل٤ ةض٧ن ٪ٍ لٮ ل٥ دؾ٨ مؤ٣ٛةت النٮاكين ٦ً  ةثٕ٭ة/ق
٢ ث٭ة أوعةث٭ة الن٭ةدة الدراقةت  ري٬ة، ا٣يت ظىَّ اتلٛكرييح، كا٣ٛٞ٭يح، كاألوٮحلح، ٗك

لٟ ملة ايح )املةصكتري(، ٤ٚٮ ل٥ دؾ٨ ٠ؾيح ا٣ٕةحلح )الد٠ذٮراة( أك الن٭ةدة ا٣ٕةملً ا٣ٕةملً 
 ة ك٤ُ٣جٮا ا٤ٕ٣ٮ إىل د٤ٟ األقٛةر الكةثٞح هل! أ٩ةػٮا ركاظ٤٭٥ ثجةث٭

ة ثذرصيط كبؽكف، كاألكؿ أثؿؾ..  زة٦٪٭ة/ ٌن ٦ة زاؿ ا٧٤ٕ٣ةء يأػؾكف ٨ٔ ثٌٕ٭٥ ثٕ
يف  «اث٨ ثُةؿرشح »، ك«اجلة٦ٓ» /يف صٮؼ« كأظاكـ اث٨ ا٣ٕؿيب»، «املٛ٭٥»، ك«ؽاتل٧٭ي»ٚػ

، «احلجري» /يف صٮؼ «ابلؽر»ك، «ا٣ٛذط» /يف صٮؼ« ـاإلٔال»، ك٬ٮ ك«اتلٮًيط» /صٮؼ
ث٢ ٝي٢ يف ثٌٕ٭٥/ ا٣ٕ٪ةكي٨ ٨٦ الٮاظؽم، كاملٮاد ٨٦ «.. اإلدٞةف» /يف صٮؼ« ا٣ّب٬ةف»ك

، كرظ٥ اهلل ىٛعحذق الةذىض اإلصالؿ كاتلٮٝري يط ٧٬ٞكا٣ٞةا٧ح دُٮؿ. ٚاجلٮيين.. 
 .«حلتين ٦ة دريذ٫..»ظجيت ا٤ٞ٣ت ثؾؿ أثٮ زيؽ آؿ ٗي٭ت، ظني ٝةؿ يف ثٕي ٦ة دٞؽـ/ 

إال ػىـٮ النٮاكين اذلي٨ يٞٙ ٦٪٭٥  اتلٛذحل، ٬ةذا٨٦ املكذٛيؽ ٨٦  دةقٕ٭ة/
املذعةم٢ ىلع َؿؼ امل٪ةثؾة، ٚةربأ ث٪ٛكٟ أف يؾٮ٩ٮا ق٤ٟٛ يف ا٧٘٣ٍ مل٨ ٬ٮ ٨٦ 

 أقالٟٚ!!

، ٝي٢/ ٚإف ٝي٢/ ٤َت ا٤ٕ٣ٮ ٝؿا، ؟!اتل٤ٞيت ٬ةذا٦ة يه اثل٧ؿ ٨٦  اعرش٬ة/ ءة ك٩ٞالن
، «ا٣ٛذط»، كدع «اجلة٦ٓ»ثح٪٭٧ة.. ٚةردٜ إىل  ٍ، ٚال دالـزكال ٤ٚ٧ٗيؾ٨ ثؽكف حتٍُ 
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٢ « ابلعؿ» كا٩٭ي إىل ، كاقذٛذط «ا٣ٛعٮؿ إرمةد»٨ٔ ث٭٧ة كاقذ٨٘  «املعىٮؿ»كظىت
 !! «اجلي٢»، ككدع «ا٣ٛذط»ٝؿاءة 

٩ة ٨٦ د٤ٟ اردٮتؽ٨ رب٧ة اكف احلةؿ/ ال ال   ذق ق٧٤خ!ة، كال ألكجذ٪ة ٨٦ ٬أثٍىةري
ٛن  تى أف امذ٘ةهل ثة٣ٌٞةء قجَّ  (88  ة يف اتلأحلٙ!هل ًٕ

ك٥َّ٤     ..٨٦ الكةثٞح يف أكؿ ظيةد٫ث٢ ٠ذج٫ املذأػؿة أكرث حتؿيؿنا  ..ك٬ةذا ٗري مي
( ٠ذةثنة يه ظىي٤ح اتلأحلٙ ٝج٢ ق٪ح 24إىل دٮاريغ مؤ٣ٛةد٫.. ٚػ ) ثةجلْؿ ٬ةذاكيذٌط ك٨٬     

كقةاؿ مؤ٣ٛةد٫  ( اعـ دٮحل٫ ل٤ٌٞةء، ك٣حف ٦٪٭ة أقٛةرق ال١جةر! إ٧٩ة يه ٠ذت يف دليدل كأ٢ٝ!8285)
( كٚؿغ ٦٪٫ ق٪ح 8283ثؽأ ٚي٫ ق٪ح )« كَةر٩ي٢ األ»اك٩خ ثٕؽ اعـ دٮحل٫ ا٣ٌٞةء. ٧٤ٕ٧ٚذ٫ ا٣ٛٞ٭يح 

ق٪ح « الكي٢ اجلؿار»(، ك8248ق٪ح )« إرمةد ا٣ٛعٮؿ»(، ك8225ق٪ح )« ٚذط ا٣ٞؽيؿ»(، ك8288)
ة اك٩خ ٨٦ ثٕؽ اعـ )258(! ك١٬ؾا قةاؿ مؤ٣ٛةد٫ الؿاثيح ىلع )8241) ٛن  .. ( ثأز٦ةف ٦ذٛؿٝح8285( مى٪

 ؽزٮف؟!٨ٕٚ أم ًٕٙ يذع
ٝي   ة كأدؽ حتؿيؿنا ٨٦ ٠ذج٫  ًخ جى ٤ً ث٢ لٮ  ٛن ا٣ٌٞيح لاكف أٝؿب ٚيٞةؿ/ إف ٠ذج٫ املذأػؿة أٝٮل دأحل

ر٬ة كٝؽ رقغ يف ا٥٤ٕ٣ ٝؽ٫٦، كاغوخ يف احليةة ا٤٧ٕ٣يح جتؿبذ٫، كدٛذٞخ ملٕرتؾ املذٞؽ٦ح  أل٫٩ ظؿَّ 
 ْؿ، كاملٕةي٪ح ٣حكخ اكخلّب!٥٤ٔ ك٩احليةة ظ٧١ذ٫! ١ٚذج٭ة ٨ٔ 

كل ا٣ٌٞةء ل٥ يـؿ من٘ٮالن ثةتلآحلٙ أف كبٕؽ »يٞٮؿ د٧٤يؾق ابلةر حم٧ؽ ث٨ احلكني النضين/ 
ٕنة  املٛيؽة، ٚإف أكرث دآحل٫ٛ كأكّب٬ة إ٧٩ة اكف ثٕؽ أف كل ا٣ٌٞةء، ككقٓ اهلل هل يف أكٝةد٫ دٮقي

 «.ي٤عٜ ثةملٕضـ

 . ث٨ أيب َة٣ت أ٫٩ يٞٮؿ ثةلٮويح ٨٦ ػري ا٣ّبيح ٣ٌٕل   (88

ظةدير الٮوةيح.. اكف يف أكؿ ا٤ُ٣ت.. ز٥ دؿاصٓ ٨ٔ أل ٫ف حتكح٪ك٬ةذا منٕؿه ثٞىٮر ٩ْؿ  أل
حا٣ٛٮااؽ املض»يف ٠ذةث٫ لٟ ثإيؽأ٭ة اذ ح يف األظةدير املٮًٔٮ   «!٧ٔٮ

 اكف كوينة لؿقٮؿ اهلل  أكرد األظةدير ا٣يت ٚي٭ة أف ٤ٔينة إ٧٩ة ىلع أ٫٩ 
 ..ٮ ى ث٭ة، ٤ٚحف ٚي٭ة دٕؿض ل٤ٮويح ثةخلالٚحدكف اتلٕؿض تلٛةوي٢ امل

. «كل٥ يٮص ٦ةت رقٮؿ اهلل »ىلع ٝٮؿ اث٨ ٔجةس/ « ٩ي٢ األكَةر»٤ٜٔ يف  ةذاكهل 
ة.. املؿاد ث٪يف الٮويح ٦٪٫ »ثٞٮهل/  ٞن  «٩يف الٮويح ثةخلالٚح ال ٤ُ٦
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 .٨ٕ٣ ٦ٕةكيح كاث٪٫ يـيؽ ٫أ٩ (82

ذجخ .. ا٣يت ٠ي «٩ي٢ األكَةر»خمُٮَةت ك٬ةذا بكجت ا٣ترسع يف احلؾ٥  لٮصٮد٬ة يف ثٕي  
ل٨ٕ٤ يف ا٣جكؼح اخلُيح .. ٨٦ نكةخ مكةخ.. ٚال كصٮد هل٧ةقخ ٚي٫ أ٣ٛةظ ٨ٕ٣ ثٕؽ كٚةد٫ كدي 

 .امل١ذٮبح خب٫ُ 

  يبيط ٩ؾةح تكٓ نكٮة. ٫أ٩ (84

  زالث مؿاظ٢/كهل يف املكأ٣ح 
  (.8288ـ )اذلم ٚؿغ ٨٦ دأحل٫ٛ اع« َةرك٩ي٢ األ»يف ٠ذةث٫  ٬ةذااألكىل/ اتلعؿي٥، ك

  (.8284اذلم أ٫ٛ٣ اعـ )« كب٢ ا٧٘٣ةـ»يف ٠ذةث٫  ٬ةذااثلة٩يح/ اجلٮاز ك
الكي٢ »(، كي ٠ذةث٫ 8225اذلم أ٫ٛ٣ اعـ )« ٚذط ا٣ٞؽيؿ»يف ٠ذةث٫  ٬ةذااثلةثلح/ اتلعؿي٥ ك

 (.8241اذلم أ٫ٛ٣ اعـ )« اجلؿار
٤ي٫ ٚجكجح ا٣ٞٮؿ ثذضٮيـ اجل٧ٓ ألكرث ٨٦ أربٓ نكةء إىل اإل٦ةـ ال  نٮاكين نكجح ثة٤َح  ٔك

 !لٟ يف آػؿ األمؿا٣رتاص٫ٕ ٨ٔ ذ

كيه ٣ٕجؽ هلل « إرشاؽ ا٤ُ٣ٕح يف ٔؽـ االٔذؽاد ثإدراؾ ركٕح ٨٦ اجل٧ٕح»أ٫٩ مؤ٣ٙ  (83
يف االٔذؽاد ثإدراؾ الؿكٕح ٨٦  ال٧٤ٕح»رد ٤ٔي٭ة ميغ اإلقالـ ثػ ث٢ ث٨ ٔحىس. 

 .«اجل٧ٕح

٬ؿ ا٣جرسي٨ ثٌٛةا٢ ز»ثػ  «ي٨ز٬ؿ ا٣جرسي٨ ثٌٛةا٢ امل٧ٕؿ»يف تك٧يح مؤ٫ٛ٣  (81
ٔي « ا٧ٕ٣ؿي٨  لٟ كإ٧٩ة ٬ٮ يف امل٧ٕؿي٨.ا٧ؿ. ك٣حف ٠ؾيٕين/ أثة ثؾؿ ك

ث٢ ٬ٮ ك٣حف هل. « يف اتلٛكري ٤ُ٦ٓ ابلؽري٨ كدل٧ٓ ابلعؿي٨»أ٫٩ مؤ٣ٙ ٠ذةب  (82
 «.اإلدٞةف يف ٤ٔـٮ ا٣ٞؿآف»لٟ يف ٦ٞؽ٦ح ٠ذةث٫ ا(، ٧٠ة ذ٠ؿ ذ588ل٤كيٮيط )ـ/

الؿكض الٮقيٓ يف »آػؿ٬ة/ ٢ٕ٣ لٟ ث٢ ا٠ؾك٣حف « الكي٢ اجلؿار»أف آػؿ مؤ٣ٛةد٫  (83
ٚة٣ْة٬ؿ ٨٦ ػٍ د٧٤يؾق أ٫٩ ثذةريغ مخف ثٞني  «الدحل٢ ىلع ٔؽـ احنىةر ٥٤ٔ ابلؽيٓ

 (، كا٥٤ٕ٣ هلل.٨٦8234 م٭ؿ مٮاؿ ق٪ح )

أف صة٦ٓ ديٮاف مٕؿق ٬ٮ اث٪٫ يلع. كالىٮاب أ٫٩ اث٪٫ أمحؽ اذلم ٚؿغ ٨٦ دم٫ٕ ق٪ح  (84
 (.8218كالدق بن٭ؿي٨ ق٪ح ) (، أ٦ة اث٪٫ يلع ٚٞؽ دٮي ٝج8212٢)

 املٕؿكؼ ثةث٨ ظؿيٮة. .أ٫٩ قجت ٩ؾجح النيغ حم٧ؽ ث٨ وة٣ط الك٧ةكم (85
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٨٦ ٩ٛسةت ػىٮ٫٦ ٤ٔي٫، د٤ٞٛ٭ة ثٕي ال١ذةب ىلع ظني ٤ٛٗح ٨ٔ أظٮاؿ ميغ  ٬ةذاك
 اإلقالـ..

ش م٤ٟ ٔرصق، ٣حف لنيغ اإلقالـ مٮاٝٙ كذ٢ ىلع ػ٤ٛيح قيةقيح إزؿ ٝي  كاث٨ ظؿيٮة الكـ أٔز
كراء ٝذ٢ اث٨  ٫ٚرتل ٤ٔي٫ أ٨٦٩ اذاق يف ًظ٢  إال لك ٨٦ آ لٟ أ٨٤ٔ أفا٩ةٝح كال دم٢، كذل لٟاذيف 

ة دٟٔ هل ٫ٕ٦ ثني يؽم اهلل صسٮة.! ٨٧ٚ جيرس أف جيةيث مك ، ٚإفظؿيٮة ؟! أف٧٤ن ة اعمالن ةيث اعل٧ن   جيي
 ٨٦ ميؼ٪ة ا٧ٕ٣ؿاين اذلم كوٙ اتل٭٧ح ثأ٩٭ة إٟٚ، ككؾب، كإٚرتاء. ٬ةذاق٧ٕخ 

رق إىل ا٥ الث٨ ظؿيٮة د٧٤يؾق اع٠ل، كذ٠ؿ ٦ة ر ي ث٫ ٨٦ ثٕي ٦ٕةصي٫، كأ٫٩ زكٝؽ دؿص
 ٦ٕذ٫٤ٞ ثب٪ؽر احلؽيؽة. كل٥ يرش إىل ٔالٝح النٮاكين حبؿؼ. 
كٝؽ َة٣ٕخ ا٣ُٕٞح ا٣يت أ٣ٛ٭ة يف الؿد »كدٮصٓ ٨٦ ص٪ةيح ميؼ٫ اث٨ ظؿيٮة ىلع النٮاكين ٚٞةؿ/ 

ؿأيخ ٚي٭ة ٨٦ ا٣ٞؾع يف ا٣ٕجةرة ٚ« لكي٢ اجلؿارا»ميؼ٪ة ابلؽر النٮاكين املكىم  ًٙ ؤ٣َّ ىلع مي 
 «الالكـ ٦ة يذعةىش ٨ٔ اجلُٜ ث٫ ٠يٙ ثتكُريق لك اع٢ٝ دع ٔ٪ٟ ا٣ٕةل٥!إلٚعةش يف كا

 (.8218) /كالىٮاب (.8211( أك ق٪ح )8218أ٫٩ دٮي ق٪ح )  (28

28)  
ي
 ػؿج ٨٦ ّٝبق ك٬ٮ ٧٠ة دي٨ٚ. أف صكؽق أ

ركج٭ة كاًُضٓ جبٮار٬ة ٚاكف النٮاكين  لٟ، ث٢ ْٔةـ..اكٝؽ قأ٣خ ميؼ٪ة ا٧ٕ٣ؿاين ٚ٪ىف ذ
 ًَ  ثةٔذؽاؿ.ٮاؿ أَٮؿ ٦٪٫.. كميؼ٪ة 
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 شْخ اإلعالو ٌّدع احلْاج. 
ثٕؽ ظيةة ظة٤ٚح ثة٥٤ٕ٣ كاتل٤ٕي٥ كاإلٚذةء، كالىؽع ثةحلٜ، كاجل٭ؿ ثةلك٪ح، كاألمؿ        

 ثةملٕؿكؼ كاجليه ٨ٔ امل٪١ؿ، كد٪ٛيؾ أظاكـ الرشع، كإوالح احلاكـ، كقيع ظسير ٣ٌٞةء
٨٦  ،ظٮااش اخل٤ٜ، ٦ٓ حتؿيؿ املؤ٣ٛةت، كدؽٝيٜ املى٪ٛةت، كإرقةؿ اجلٮاثةت، كإثؿاؽ املاكدجةت

 ..ٗري لك٢ كال م٢٤، كال دّبـ كال ًضؿ.
ً كدَّ         ة دلي ا، كمى٤عن حل٤ح األربٕةء ثلالث ثٞني    ا..ؽنٌ ٔخ و٪ٕةء ك٨٦ كراا٭ة الد٩ية ٔجٞؿينة ٚؾن

ة كقجٕح أم٭ؿ.(. 8218ٔ)٨٦ م٭ؿ دمةدل اآلػؿة ق٪ح   ٨ قجٓ كقجٕني اع٦ن
ػـي٧ح ث٧عؿكس ٦ؽي٪ح  ةيف ٦ّٞب خدٚ٪يف ص٪ةزة من٭ٮدة ة٦ٓ و٪ٕةء جبٌل ٤ٔي٫ كوي         

اثلٮرة ا٣يت ال حترتـ »( 8522و٪ٕةء، ظىت صةءت زٮرة الكةدس كا٣ٕرشي٨ ٨٦ قبذ٧ؿ )
خ الصرتاؼ مكةظح ٠جرية ٨٦ ٦ّٞبة ػـي٧ح ٚ ..«ا٣ٞجٮر غ اإلقالـ املكةظح ّٝب مي تن٢٧٭ٔؿ

ميؼ٪ة ا٣ٞةيض حم٧ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ا٧ٕ٣ؿاين ظٛيؽ د٧٤يؾق ك٩ةرش ٫٧٤ٔ النٮاكين ٚكةرع 
جبٮار صة٦ٓ  لدٚ٪٫ غ اإلقالـ ٝج٢ أف جترت٫ٚ اآلالت!مي صس٧ةفكبٕي ٤َجذ٫ إىل إػؿاج 

 ا٤ٛ٣ييح ث٧عؿكس ٦ؽي٪ح و٪ٕةء ا٣ٞؽي٧ح..
خ اكملة ٧٤ٔخ الدك٣ح ثؾ    !حيٓ اجلس٧ةفثإرقةؿ ز٤ح ٨٦ رصةهلة ٣تنلٟ قةٔر

 ذعٮ٣خ ا٣ٌٞيح ٨٦ ٦ّبة ٧٤ٔيح إىل ٦ٛةػؿة قيةقيح!! ٚ    
 ـ(.8523( املٮاٜٚ )8442احلؽث يف م٭ؿ ذم احلضح ق٪ح ) ٬ةذااكف ك

ك٣ٞؽ َىف ىلع أ٢٬ احل٨٧ مىجةظ٭٥ امل٪ري، »(/ 8258ٝةؿ املؤرخ ال٧ٌؽم املٕؿكؼ ثٕة٠ل )ـ/
ك٨ اتلعؿيؿ  «!كال أ٨ّ يؿكف ٦س٫٤ يف حتٞي٫ٞ ل٤ٕ٤ـٮ كظي
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 كرثٌا ػٍ انشٌكاَِ
 اإلٔالـ ثةملنةيغ األٔالـ كاتلال٦ؾة ال١ؿاـ. حم٧ؽ ث٨ يلع النٮاكين. (8

.. كمنةخي٫ كدال٦ؾد٫ ذكم االٚذؼةر. األٝةحل٥ كاألمىةر ٞىةر يف صيؽ ز٦ةف اعل٥اتلت درة  (2
 .(8242حم٧ؽ ث٨ احلكني النضين اذل٦ةرم )ـ/ا٣ٕال٦ح األديت ألثؿز دال٦يؾق/ 

 اؽ ٔرصق. ظكني ث٨ ٔجؽ اهلل ا٧ٕ٣ؿم.اإل٦ةـ النٮاكين را (4

 ظيةد٫ ك١ٚؿق. ٔجؽ ا٣٘ين ث٨ ٝةق٥ الرشصيب. اإل٦ةـ  النٮاكين (3

٨٦ أٔالـ احل٨٧ ميغ اإلقالـ املضذ٭ؽ حم٧ؽ ث٨ يلع النٮاكين. حم٧ٮد زايؽ إثؿا٬ي٥  (1
 املرصم.

) مى٪ٛةت اإل٦ةـ النٮاكين كمٮاردق. ٔجؽ الؿمحةف ث٨ حم٧ؽ ا٣ٕزيرم (2 )  

 ٦ح النٮاكين. ٔجؽ اهلل ث٨ حم٧ؽ احلبيش.   زجخ مؤ٣ٛةت ا٣ٕال (3

ا. حم٧ؽ ث٨ ظك٨ ا٧٘٣ةرم. (4  اإل٦ةـ النٮاكين ٦ٛرسن

 النٮاكين املٛرس. إثؿا٬ي٥ دٮٚيٜ الديت. (5

 النٮاكين ك٦٪٭ض٫ يف اتلٛكري. ٔالء الدي٨ ا٣ٞحيس. (88

 ٦٪٭ش اإل٦ةـ النٮاكين يف اتلٛكري. دلؽم رمؽم د٭ة ي. (88

 ن٧يح الكة٣يم.املعذ٧الت اتلٛكرييح ٔ٪ؽ النٮاكين. ن (82

 األٝٮاؿ ا٣يت ًٕٛ٭ة اإل٦ةـ النٮاكين يف دٛكريق. ق٧يح ث٪خ حم٧ؽ املـي٢ٕ. (84

ة كدراقح(. ػ٤ٮد ث٪خ مة٠ؿ ا٣ٕجؽيل. (83 ٕن  اقت٪جةَةت اإل٦ةـ النٮاكين يف دٛكريق )دم

 دٮّيٙ النٮاكين مة٬ؽ اجلعٮ النٕؿم تلٮصي٫ املٕىن يف دٛكريق. وة٣ط ث٨ يلع الك٤يم. (81

 ٛكري ٚذط ا٣ٞؽيؿ لإل٦ةـ النٮاكين. ّةٚؿ ث٨ ٗؿ٦ةف ا٧ٕ٣ؿم.اتل٪ةكؿ ابليةين يف د (82

 ٤ٔـٮ ا٣ٞؿآف ٔ٪ؽ اإل٦ةـ النٮاكين. إي٧ةف ث٪خ ٚٮاز الى٧ي٢. (83

 مٮٝٙ النٮاكين يف دٛكريق ٨٦ امل٪ةقجةت. أمحؽ ث٨ حم٧ؽ الرشٝةكل.  (84

ٮؾ.  (85 كي  ٦٪٭ش اإل٦ةـ النٮاكين يف ا٣ٕٞيؽة. ٔجؽ اهلل ٩يٮمي

 اكين. ػةلد ث٨ إثؿا٬ي٥ اذليجةف.ٌٝةية ا٣ٕٞيؽة ٔ٪ؽ اإل٦ةـ النٮ (28

                                      
 وحتت افعؿؾ فف أسًضا: ترمجة واشعة صامؾة فإلمام افشقـاين. وتؼرسب ظؾقم افشقـاين.   (1)
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 االٔذٞةديح يف اإلهليةت ثني الك٤ٙ كالـيؽيح. قٕؽ إثؿا٬ي٥ قيؽ.  كآراؤقاإل٦ةـ النٮاكين  (28

 ٔؾب ا٣٘ؽيؿ يف ثيةف اتلأكيالت يف ٠ذةب ٚذط ا٣ٞؽيؿ. حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ الؿمحةف اخلي٧حٌف. (22

 زيح.. يلع ث٨ أمحؽ الؿااجليب ا٣ٕؽ٩ةين ذب اإل٦ةـ النٮاكين ٨ٔ أوعةب  (24

ةع ك٦زنتل٫ ٔ٪ؽ اإل٦ةـ النٮاكين )دراقح ٩ْؿيح دُجيٞيح(. اعرؼ ث٨ حم٧ؽ حبيجط اإلدم (23
 املؿادم.

ح اجلة٦ٕح لإل٦ةـ النٮاكين كأزؿق يف أوٮؿ ا٫ٞٛ٣. أمحؽ ٔجؽ ا٣ٛذةح اغ٥٩.  (21  املٮقٔٮ

 )األد٣ح كاألظاكـ(. أمحؽ وة٣ط ُٝؿاف.« إرمةد ا٣ٛعٮؿ»٦٪٭ش اإل٦ةـ النٮاكين يف ٠ذةث٫   (22

 ـ النٮاكين ك٦٪٭ض٫ يف األوٮؿ. مٕجةف حم٧ؽ إق٧ةٔي٢.اإل٦ة (23

 ق٧ري ظكين ظكني.«. الكي٢ اجلؿار»النٮاكين ك٦٪٭ض٫ يف ا٫ٞٛ٣ ٨٦ ػالؿ ٠ذةث٫  (24

ةاإل٦ةـ النٮاكين ٚٞي (25  حم٧ؽ الدقٮيق.«. ٩ي٢ األكَةر»كحمؽزنة ..٨٦ ػالؿ ٠ذةث٫  ٭ن

ة. ٔجؽ امل٤ٟ ٦٪ىٮر.  (48  اإل٦ةـ النٮاكين ٚٞي٭ن

 منلك األظةدير ٨٦ ػالؿ ٩ي٢ األكَةر. ٦٪٭ش النٮاكين يف   (48

 ا٣رتصيعةت ا٣ٛٞ٭يح ٔ٪ؽ اإل٦ةـ النٮاكين يف ٠ذةث٫ ٩ي٢ األكَةر. ٧٤ٕ٦ني حم٧ؽ م٭يؽ. (42

االػذيةرات ا٧٤ٕ٣يح يف املكةا٢ ا٣ٛٞ٭يح لإل٦ةـ حم٧ؽ ث٨ يلع النٮاكين. ٔجؽ الؿمحةف ث٨   (44
  حم٧ؽ ا٣ٕزيرم.

ٔي اػذيةرات اإل٦ةـ النٮاكين يف املكةا٢ اخلالٚ  (43  .٧ؿ اخلياليقيح يف ا٣ٕجةدات. ز٬ري ث٨ 

. «الكي٢ اجلؿار»، ك«٩ي٢ األكَةر»اػذيةرات اإل٦ةـ النٮاكين ا٣ٛٞ٭يح ٨٦ ػالؿ ٠ذةثي٫/  (41
 وة٣ط ث٨ ٩ةيج الٌجيةين.

 يف ٠ذةث٫ الكي٢ اجلؿار. من٢ٕ ا٣ٛاليح.ا٣ٞٮأؽ كالٌٮاثٍ ا٣ٛٞ٭يح ٔ٪ؽ النٮاكين  (42

 .ن٭ةدة. يلع ث٨ حم٧ؽ ا٣ٞؿيناػذيةرات اإل٦ةـ النٮاكين يف ا٣ٌٞةء كال (43

االػذيةرات األوٮحلح لإل٦ةـ النٮاكين ىلع ًٮء ٠ذةث٫ إرمةد ا٣ٛعٮؿ إىل حتٞيٜ احلٜ  (44
  ٨٦ ٥٤ٔ األوٮؿ. أمحؽ ث٨ ٔجؽ الؿزاؽ الك٤يف.

ختؿيش ا٣ٛؿكع ىلع األوٮؿ ٔ٪ؽ اإل٦ةـ النٮاكين )يف دالالت األ٣ٛةظ( قة٦ط أمحؽ  (45
 حم٧ؽ قٕيؽ.

  ظةدير إرمةد ا٣ٛعٮؿ. أثٮ ظٛه ا٣ٕؿيب.ال١زن املأمٮؿ ثذؼؿيش أ  (38
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 اإل٦ةـ النٮاكين حمؽزنة. اعدؿ يةؤزر. (38

 ص٭ٮد اإل٦ةـ النٮاكين يف ػؽ٦ح احلؽير اجلجٮم. ػةلد ث٨ حم٧ؽ املُٞؿم. (32

 أثٮ إقعةؽ الـ٩ذةين.« إثُةؿ دٔٮل اإلدمةع ىلع حتؿي٥ ٤ُ٦ٜ الك٧ةع»٩ٞؽ ٠ذةب  (34

 زيةد يلع .ا١ٛ٣ؿ الكيةيس كا٣ٞة٩ٮين ٔ٪ؽ اإل٦ةـ النٮاكين.  (33

 ص٭ٮد اإل٦ةـ النٮاكين يف الدٔٮة كاالظتكةب. ػةلد ث٨ رامؽ ا٣ٕجؽاف. (31

)ثؿ٩ةرد ٬يلك( ٫٤ٞ٩ إىل ا٣ٕؿبيح يف اإلقالـ )دؿاث حم٧ؽ النٮاكين(. اإلوالح الديين  (32
 يلع حم٧ؽ زيؽ.

 ا. أمحؽ ث٨ ظةِٚ احل١يم.اإل٦ةـ حم٧ؽ ث٨ يلع النٮاكين أديجنة مةٔؿن   (33

 ص٭ٮدق ا٣رتبٮيح. وة٣ط ث٨ حم٧ؽ و٘ري.حم٧ؽ ث٨ يلع النٮاكين ك  (34

راء ا٣رتبٮيح ٔ٪ؽ اإل٦ةـ النٮاكين كأزؿ٬ة يف اتل٤ٕي٥ املٕةص يف احل٨٧. أظالـ حم٧ؽ األ (35
 ٔجؽ ا٣ْٕي٥ ُٔيح. 

ة.. (18 ٔجؽ اهلل ث٨ «. ابلؽر ا٣ُة٣ٓ» دراقح يف ٦٪٭ض٫ اتلةرييخ يف ٠ذةث٫ النٮاكين مؤرػن
ـم.  ٚةرع ا٣ٕٔـ

  ا٣ٕةل٥ املضذ٭ؽ. ٦ٞةؿ إلثؿا٬ي٥ ث٨ ٔجؽ اهلل رٚيؽة.اإل٦ةـ حم٧ؽ ث٨ يلع النٮاكين  (18

 ٦ٕةل٥ جتؽيؽ امل٪٭ش ا٣ٛٞيه.. أ٧٩ٮذج النٮاكين. ظ٤ي٧ح أثٮ ٠ؿكمح. (12

ذ٠ؿيةت النٮاكين كمؿاق٤ذ٫ ملٕةصي٫ أوة٣ح ٨ٔ ٩ٛك٫ ك٩يةثح ٨ٔ أا٧ح احل٨٧ يف ٔ٭ؽق.   (14
 وة٣ط رمٌةف حم٧ٮد.

 ـىج مل٨ أٚةد ثةملـيؽ..كم١ؿم مي ٨٦ َؿيٙ كد٤يؽ.. ٦ة دحرس يل االَالع ٤ٔي٫،  ٬ةذا
 أكرث٬ة زبؿت وٛعةيت ٬٪ة، ٦ٓ ٦ة ٚذط اهلل ث٫ ك٬ٮ ػري ا٣ٛةحتني. ٨ٍ ك٦ً 

ؿي٥ كرقٮجلة رظ٥ اهلل ميغ اإلقالـ النٮاكين كرٚٓ درصذ٫ يف ٤ٔيني، كدمٕ٪ة ث٫ ٦ٓ ٩بي٪ة ال١
 ا٣ْٕي٥ إ٫٩ ك٬ةب ٠ؿي٥.
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 يذخم ئىل ادلنرخة: انشٌكاَِ ًانشؼش
الؿكض الٮقيٓ يف الدحل٢ ىلع ٔؽـ احنىةر ٥٤ٔ »ق٧ةق  ٠ذةبه  ٮاكين لنيغ اإلقالـ الن 

َّٗت اجلةمُني « ابلؽيٓ ـاؿ ٦ٛذٮح ابلةب، ٚؿ يٕذّب ٨٦ إثؽااعد٫ ظني ثؿ٨٬ ىلع أف ٥٤ٔ ابلؽيٓ ال ي
ا٨ٛ٣ ٚج٤٘خ إظؽل  ٬ةذاا٥٤ٕ٣ ثؾ٠ؿ املعك٪ةت ابلؽيٕيح ا٣يت أًةٚ٭ة إىل  ٬ةذايف اتل٧ٕٜ يف 

دل٢ ىلع ٤ٔٮ  ك ٦سة٣ني ٨٦ األثيةت النٕؿيح. ٨٦ً ٦ة، كذ٠ؿ للك ٩ٮع ٦سةالن أكأربٕني ٚ٪نة أك ٩ٮاعن 
٥٤ ابلؽيٓ ػةوح  ٠ٕج٫ يف ٤ٔـٮ ابلالٗح اع٦ح، ٔك

 «الؿد ىلع الـخمرشم يف اقذعكة٫٩ ثيخ املؿبح»كهل ٠ذةب آػؿ/ 
 كٝةا٫٤ ٬ٮ النةٔؿ اث٨ ػؿاش اهلؾيل، ك٫ْٛ٣/

 ٚػػػال كأل ا٣ُػػػري املؿٌبػػػح يف الٌػػػى

 ٣ٞػػػؽ كٕٝػػػخ ىلع حلػػػ٥ ىلع ػػػػةلد  

   
بتً٭٥ٍ ك٬ٮ ٨٦ مٮا٬ؽ ال١نةؼ أكردق ٔ٪ؽ ٝٮهل دٕةىل/     ل ٨ٍ٦ً رى ى ٬يؽن ٟى ىلعى ً كخلى

ي
، [1]ابلٞؿة/ أ

ٚأصةب النٮاكين ث٧ة ػالوذ٫/ ٨٦ أي٨ . «٦ة أٚىعٟ ٨٦ ثيخ»ابليخ/  ٬ةذاٚٞةؿ الـخمرشم يف 
لٟ ا٥ْٔ ظةؿ الؿص٢، ككىن ٨ٔ ذ ابليخ دال٣ح ال٤ع٥ ىلع ٬ةذااتلٕضت؟! كاغيح ٦ة يف  ٬ةذاصةء 

 االقذعكةف يف ٝٮؿ ا٣ٞةا٢/ ٬ةذاثةل٤ع٥! أال ٝةؿ الـخمرشم 
 إف الكػػػػػ٧ةظح كاملػػػػػؿكءة كاجلػػػػػؽل

 احلنػػػػؿجيف ٝيجػػػح رضبػػػخ ىلع اثػػػ٨   

   
 ز٥ أكرد ٤ٔي٫ ثٕي األثيةت ا٣يت د٪ةؿ االقذعكةف الىعيط..

٨٦ ٩ٞةد « ابلؽر ا٣ُة٣ٓ»ة ٠ذةث٫ كاإل٦ةـ النٮاكين يٕذّب ٨٦ ػالؿ ٝؿاء»كٝةؿ النيغ ا٣ٕزيرم/ 
لٟ ٨ٔ دأم٢ كدرايح، كا٩ْؿ االنٕؿ، ظير يؾ٠ؿ ٔيٮب النةٔؿ ك٦٪ةٝت مٕؿق، ك٬ٮ ٦٪ىٙ يف ذ

ة/ ) ـا٦ن  (.188، 318، 345، 344، 384، 445، 444، 414، 214، 811، 843، 883، 12، 34، 32، 82، 8/4ل
(2/33 ،31 ،33 ،825 ،823 ،822 ،853 ،214 ،213 ،234 ،233، 221 ،232 ،422) 

٠٪٫ م٢٘ ٨ٔ دُجي٫ٞ ثذ٧ة٫٦ يف مٕؿق، ثةتل٤ٕي٥ كاتلأحلٙ إذىٍف ٚةلنٮاكين ٤ًيٓ يف األدب، كال
 كا٣ٛذية.. ز٥ كاليح ا٣ٌٞةء!
لٟ إّ٭ةر ٌٚي٤ح ػٛيخ، كال اكل٥ يجٕسين ىلع ذ ٬ةذا»/  أمحؽ ٫ٝةؿ صة٦ٓ ديٮا٫٩ اث٪

َي   ٛةػؿ، إزاء ٦ة أكد٫ٔ ثُٮف د٤ٟ الدٚةدؿ.ٮيخ، ٤ٚحف ٨ٚ األدب هل ٨٦ املم١ؿ٦ح ٨ٔ ا٣ٕيةف 

                                      
 (.332، 319-318، 92-88ش )مصـػات اإلمام افشقـاين ومقارده( »1)
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 ث٧س٤ػػػ٫ أتىػػػنٍيى  ك٦ػػػة الد٬ػػػٮر مٌػػػخ
  

ف أىت ك٣ٞػػػػؽ ـٍ ػػػػ ضى ٕى  ٩ْؿااػػػػ٫ ٔػػػػ٨ ٚ
ؽ٨ ابلةٔر يل ٬ٮ ٦ة رأيذ٫ خبٍ يؽق ال١ؿي٧ح يف كو٫ٛ بلٕي ٫٧ْ٩ ك٬ٮ/ ... ز٥ ذ٠ؿ الكـ كال   

 إف مةء اهلل دٕةىل. أثي٫ اآليت ٝؿيجنة..
ٚ٭ٮ كإف ل٥ يؾ٨ ٨٦ ٦ٛةػؿ أ٦سةهل، ك٦ذةصؿ ٨٦  كأ٦ة النٕؿ»/  كٝةؿ د٧٤يؾق النضين

 «ث٤ٖ ردجح صالهل، ٚإ٫٩ أيرس ثٌةٔذ٫، ىلع َؿؼ اتل٧ةـ يف ٢٧ٔ و٪ةٔذ٫
 «.٠٪٫ دكف مكذٮل ٩رثقكال، كهل مٕؿ ظك٨»/  كٝةؿ ا٣ٞةيض إق٧ةٔي٢ األكٮع

مؤ٩ح دٮويٙ مٕؿق كدؿوي٫ٛ ٚٞةؿ يف ٦ٞؽ٦ح ديٮا٫٩/  كٝؽ ٠ٛة٥٬ النٮاكين 
لٟ، ملة امذ٢٧ ٤ٔي٫ ٨٦ املجةظر ا٧٤ٕ٣يح كاألدثيح، اضالب الداعء ٨٦ الٮاٝٙ ىلع ذكا٣ٞىؽ اقذ»...

ؿ  ٣٨ٕـة كظِٛ رشؼ ا٥٤ٕ٣، كوية٩ذ٫ ٔكا٣ٞيةـ يف ٩رصة احلٜ كدجنيٍ اجلٛف ىلع لــك ا أف ييبٍذىؾى
ؽـ اتلٕىت، ٦ٓ  أك ي٧ذ٭٨، كاحلر ىلع االصذ٭ةد، كاتل٪ٛري ٨٦ اتل٤ٞيؽ، كاحلي ىلع اإل٩ىةؼ ٔك

امل٧ٌةر، ككيٙ يذٛؿغ جل٥ْ رااٜ األمٕةر ٨٦ م٢٘ ٦جةدم ٧ٔؿق  ٬ةذا ثٞىٮر ابلةع يف أرتايف
حلالن ك٩٭ةرنا يف ٤َت ا٥٤ٕ٣، كاإلٚذةء يف دميٓ أ٩ٮا٫ٔ، كدأحلٙ الؿقةا٢ كال١ذت املُٮ٣ح، ز٥ ثٕؽ 

 .«لٟ اثذٌل ثة٣ٌٞةء، كل٥ يؽع ثٕي ٦ة اكف ٤ٔي٫، ٚةحل٧ؽ هلل أكالن كآػؿنا..اذ
 (/838« )لديٮافا»كٝةؿ ٧٠ة يف 

 ث١ٛػػػؿق ا٣ٞػػػؿيي راضى  اامػػػؿءن  ٤ٚكػػػخي 

 ٝيػػػػةدً  َػػػػٮع ٠٪ػػػػخي  ٦ػػػػؾ يل اكف كال  

   
 أريػػػػؽق ٦ػػػػة ىلع جيػػػػؿم ر٦ذيػػػػ٫ كإف

 رشاد بنػػػػٮط ٦ي٘ػػػػؿل صةحمنػػػػة صػػػػؿل  

   
 ٦٘ؿبنػػػػػة ٚيٞىػػػػػؽ رشٝنػػػػػة أكص٭ػػػػػ٫

ا ر٦ػػػػخ كإفٍ     ثٮ٬ػػػػةد صػػػػؿل أوػػػػٕةدن

   
ػػػػ٫ يف أصؿيذيػػػػ٫ مػػػػٮ٨َ ككػػػػ٥  ربٔٮ

 َػػػػؿاد أم ا٣ٞػػػػؿف ٚيػػػػ٫ كَػػػػةردتي   

   
 بكػػػػػٮظ٫ً  النػػػػػة٬ؽي٨ كلك ٕٚػػػػػؽت

ا    صػػػػٮاد ٗػػػػري امل٭ػػػػؿ ثػػػػأفَّ  مػػػػ٭ٮدن

   
 ٦ػػػة ٚػػػٮؽ ييؾ٤َّػػػٙ مػػػؼه ىلع ك٣ػػػحف

ػػػػػػػػػػػةؽ    مػػػػػػػػػػػؿاد لك إدراؾ كال يُي

   
٠٪٫ يذٜٛ (، ال8842(، أك اث٨ األ٦ري )ـ/438حف يف َجٞح مٕؿ اث٨ الٮزيؿ )ـ/٣ك٦ٓ ٠ٮف مٕؿق 

 ٦ٕ٭٥ يف اهلؽؼ كا٣٘ةيح  ألف املرشب كاظؽ!
 أدثةء ا٣ٕرص ث٭ةذق الىٛعح ٨٦ ظيةة ميغ اإلقالـ النٮاكين ك٦٪٭٥/كٝؽ ا٬ذ٥ ثٕي 

نرشد٫ « مةٔؿناكاإل٦ةـ النٮاكين أديجنة » مؿٝٮ٫٦/ األديت أمحؽ اث٨ النيغ احلةِٚ ظ١يم يف -8
 دل٤ح )لكيح ال٤٘ح ا٣ٕؿبيح( يف ٔؽد٬ة الكةثٓ.
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، 28ا٣ٕؽد )« دراقةت ي٧٪يح»يف دل٤ح األديت ٔجؽ ا٣ٕـيـ املٞة٣ط. ٚٞؽ نرش زالث ٦ٞةالت  -2
 حتؽث ٚي٭ة ٨ٔ مٕؿ النٮاكين كأ٫٩ يؿدٛٓ إىل مكذٮل اآلزةر األدثيح الؿٚيٕح.( 22

ال مٟ أف »«/ ٛعةت ٨٦ احل٩٣٨٧ٛعةت ك»األديت أمحؽ ث٨ حم٧ؽ النة ي، ٚٞةؿ يف ٠ذةث٫  -4
٤ٜ ثُٛؿة مةٔؿ ذم ذاكء ػةرؽ، كظف صؽيؽ، كػيةؿ مؿ٬ٙ، كبىرية  النٮاكين ٝؽ ػي

ؽ٨ ٫٧٤ٔ كٚٞ٭٫ ٝؽ ص٪ية ىلع مةٔؿيذ٫، كأكـؿ ث٭ة ٨٦ . ال٩ةٚؾة، كظةْٚح كأيح.
 «.ص٪ةيح أكصؽت جلة ٦ٛؼؿة ٨٦ ٦ٛةػؿ اإلقالـ

ـىٌ  تً يٕل٥ النٕؿ ٨٦ مؿا٦ي٫، قجٟ يؾ٨  كملة ل٥ ىلع اث٪٫  جب٧ٓ ٦ة ٫٧ْ٩، يف ٠ذةب مكذ٢ٞ، ٕٚ
ـاػؿ ثةحل٧١ح كا٥٤ٕ٣ أف يؾ٬ت مٕةاعن مؾرنا ال ي٫٧ٌ دي  أمحؽ ٮاف، أف يؿل مٕؿ كالدق ال

 /كال يّبزق ٔ٪ٮاف، ٚض٧ٓ ٦ة أم١٪٫ دم٫ٕ يف ظيةة كالدق ك٥ً إحل٫ أميةء ثٕؽ كٚةد٫ كق٫١٤ يف
 .«أقالؾ اجلٮ٬ؿ يف ٥ْ٩ دلؽد ا٣ٞؿف اثلة٣ر ٔرش»

 ( ثيخ ٨٦ النٕؿ، ٦٪٭ة ا٣ُٮاؿ، كاملس٪ٮيةت، ككسري ٨٦ املٛؿدات..٦2288ة يؿبٮا ىلع ) ٥ْ٩ ٚي٫
ْٛخ ٚؿدج٭ة كلدق أمحؽ، ك٣حف ٬ٮ لك ٦ة ٝةهل النٮاكين ٨٦ الن ٕؿ، كإ٧٩ة ثٕي ا٣ٞىةاؽ ا٣يت ظي

 اذلم أٚةد يف آػؿ الديٮاف أ٫٩ ال يؾٮف النُؿ ٨٦ ٫٧ْ٩!
كاكف جنةز حتؿيؿق ٔٞت والة ا٣ٕنةء اآلػؿة ٨٦ حل٤ح األظؽ قةثٓ م٭ؿ ذم ا٣ٕٞؽة احلؿاـ اعـ 

 ا..( أم ثٕؽ كٚةة كالدق خب٧كح ٔرش م٭ؿن 3/88/8212ازجني كمخكني كأ٣ٙ ك٦بتني. )
كٝؽ َجٓ ثٕ٪ةيح كحتٞيٜ النيغ املؤرخ ظكني ث٨ ٔجؽ اهلل ا٧ٕ٣ؿم، كنرش ٨ٔ دار ا١ٛ٣ؿ 

  (.8382ثؽمنٜ ق٪ح )
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 انرؼمة األًل
 (/07)ص « ادلئان»يف 

 /ىلع كٔل الشاـص وملا اغيؿ 
 إذا ػػػػػػػػػةف األ٦ػػػػػػػػري كاكدجػػػػػػػػػةق

  
 كٝػػػػػةيض األرض دا٬ػػػػػ٨ يف ا٣ٌٞػػػػػةء

 ٥ كيػػػػػػ٢زػػػػػ زػػػػػ٥ كيػػػػػػ٢ه  ٚٮيػػػػػ٢ه    
  

 ٣ٞػػػػةيض األرض ٦ػػػػ٨ ٝػػػػةيض الكػػػػ٧ةء
زًيا/فلال      / كيج ارجتاًًل ًل دلج

 كإف اكف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٮداد ذلم كدادو 
  

ٜت  ػػػػػ٫ي ٔػػػػػ٨ احلػػػػػ ـًظي ٍـٍظ ػػػػػ يي  الءً اجلى
ػػػػػة ٚػػػػػال أثٞػػػػػةق ربي      ا٣ٕػػػػػؿش يٮ٦ن

  
٤ػػػػػػ٫ ث٧يػػػػػػ٢و   ٦ػػػػػػ٨ ٧ٔػػػػػػةءً  ككعَّ

 اجلالء/ يصيس اجليل.   

                                      

ـشػ ظـ  (، وؽره: أن شقاًل بافقؿـ يف خالؾة افصدسؼ 3/163ش )اجلؾقس افصافح»ذـر أبق افػرج اجلرسري يف  (1)

جثامن رجؾ ظذ رسسر ضقفف شبع ظؼة ذراظا وظؾقف شبعقن حؾة مـسقجة بافذهب، ويف سده افقؿـك فقح ويف سده افقرسى حمجـ، 

 ويف افؾقح مؽتقب ما هاذه ترمجتف: ثؿ ذـر ادأبقات.

افصريف، أبق وهقب: مـ ظؼالء ادجاكغ. فف أخبار  رؿْ ظ  ( فبفؾقل بـ 71ش )ظؼالء ادجاكغ»بقـام كسبفا ابـ حبقب افـقسابقري يف 

 ( تؼرسبًا. وفعؾف متثؾ هبا: دا شبؼ ذـره. وافعؾؿ هلل. 191وكقادر وصعر. )م:
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 انرؼمة انصاَِ
 (/20« )ادلئان»يف 

 /ل اىلائوكٔ ملا ظٍؿ 
ٙى  ٍيػػػػػػػػ ػػػػػػػػٮ ٠ى ةثىػػػػػػػػحن  ٩ىؿٍصي ءو  إًصى اعى  لًدي

  
ٍد٩ىة ٝىػػػػػؽٍ  ػػػػػؽى ػػػػػ٫ى  قى ٞى ًؿي ٩يٮًب  َى  ثًػػػػػةذلي

 كال رطٔان اهلل ـييّ/   
 ٌٚػػػػالن  اإلصةثػػػػح يػػػػؿدي ال ٠يػػػػٙ

  
 اذل٩ػػػػٮًب  جعػػػػؿث اغرٝنػػػػة ٗػػػػؽا ٦ػػػػ٨

َّ  كقػػػػػػػػػػػػٕخ رمحػػػػػػػػػػػػح هلل إف     لكي
  

 ظػػػػػػٮًب  لك ث٭ػػػػػػة يٕٛػػػػػػٮ ا٣ّبايػػػػػػة
   

                                      
ؾ ػل يف ( هق افقزسر أبق ؽاكؿ معروف بـ حمؿد بـ معروف افؼكي. أشـدها إ1) (، 983رؿؿ )ش معجؿ افسػر»فقف أبق ضاهر افسِّ

 (، وؽرمها. ووؿع ؾقفا: ..اشتجابة.. وؿبؾف ؿقفف:115ش )معجؿ صققخف»وافؼايض ظقاض يف 

 نحنننننى نإللنننننل كربننننن     ننننن   ننننن  

  

 ثننننننه نندننننننلك وننننننن   لنننننن  كب نننننن   
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 انرؼمة انصانس
 (/170« )ادلئان»يف 

حلاكٔت الصويم، فأورد ـِس الالكم ىلع « ٌفجً ابلرلان»/ ملا وكفج ىلع ُتشة ٌَ وكال 
ٔد األصٔيل ويه/  خيب أةياحًا ملدٍ

ػػػػة األوػػػػٮؿ ٤ٔػػػػ٥ يف ٠٪ػػػػخ إذا ٞن  مٮاٚ
  

 داملكػػػػػؽَّ  األمػػػػػٕؿمٌ  ٝػػػػػٮؿى  ث٤ٕٞػػػػػٟ
ػػػػة ال١ػػػػؿي٥ مػػػػٮالؾ كاعم٤ػػػػخ     خمةلىن

  
 املؤٌيػػػػػؽً  النػػػػػةٚيعٌ  اإل٦ػػػػػةـ ثٞػػػػػٮؿ

    
ى
ا ا٣ٕػػػالء اثػػػ٨ ظػػػؿؼ خى ٍ٪ػػػٞى تٍ كأ  دلػػػٮدن
  

ػػػػتى  كلػػػػ٥  املػػػػّبٌدً  رأم اإلٔػػػػؿاب يف ؽي ٍٕ
ٌٜ  ىلع ٚأ٩ػػػػػخ    ٜه  احلٞػػػػػني احلػػػػػ  مٮاٚػػػػػ

  
 حم٧ػػػػػؽً  املؿقػػػػػ٤ني ػػػػػػري رشيٕػػػػػح

 فليج ْاذه األةيات/ ل كا   
 إذا ٠٪ػػػػػخ يف د٩يػػػػػةؾ كالديػػػػػ٨ دةثٕػػػػػة

  
 ـ األ٩بيػػػػػػةء حم٧ػػػػػػؽةهلػػػػػػؽم ػذػػػػػػ

 كاعم٤ػػػػػخ مػػػػػٮالؾ ال١ػػػػػؿي٥ ث٧ػػػػػة أىت   
  

 ة وػػػط ٦ػػػ٨ لك مكػػػ٪ؽثػػػ٫ اذل٠ػػػؿ أك ٦ػػػ
 كأ٣ٛيػػػػػػخ رأينػػػػػػة ػة٣ٛذػػػػػػ٫ ركايػػػػػػح   

  
 ٢ ثٞػػػػٮؿ املٛ٪ػػػػؽًٛػػػػص٭ػػػػةرنا كلػػػػ٥ حتى 

 ٚأ٩ػػػػػػػخ ىلع احلػػػػػػػٜ املجػػػػػػػني كإف أل   
 

ػػػػػػ ـو ؽٍ ٚىػػػػػػ ٦ٞةلػػػػػػٟ ص٭ػػػػػػالن لكي  ً جى ٦ي  دلَّ
   

                                      
ًدا، بدل: 296-37/295ش )تارس  دمشؼ»(، وهل يف ترمجة ادألقيل مـ تقكس( )2/72ذـرها ساؿقت يف ) ( 1) ر  (، ووؿع ؾقفام: جم 

ًدا.  جمقِّ

 (.551ظبد افقارث بـ ظبد افغـل بـ ظع بـ سقشػ بـ ظالؿ أبق حمؿد ادغريب افتقكز ادافؽل )م: وادألقيل هق:

 (.324ادأصعري: أبق احلسـ ظع بـ إشامظقؾ )م:

 (. 154ر زّبان بـ ظامر افؾغقي )م:ؿْ ابـ افعالء: أبق ظ   

 (.  286زد: حمؿد بـ سزسد افؾغقي ادشفقر )م:اد

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
37 

 

 انرؼمة انشاتغ
 (/171« )ادلئان»يف 

 اىيت يلٔل فيٓا/ ىلع أةيات ـتس احلٍيس ةَ أيب احلسيس ووكف 
 ٥ أػػػػٙ صٔػػػيتلػػػٮال زػػػالث لػػػ

  
 ٣حكػػػخ ٧٠ػػػة ٝػػػةؿ ٚػػػىت ا٣ٕجػػػؽ

 ؿ اتلٮظيػػػػؽ كا٣ٕػػػػؽؿ يفػأف أ٩ىػػػػ   
  

 لك مػػػػػػػاكف ثػػػػػػػةذالن ص٭ػػػػػػػؽم
ة    ٕن  كأف أ٩ػػػػػػػػػةيج اهلل مكػػػػػػػػػذ٧ذ

  
 خب٤ػػػػػٮة أظػػػػػًل ٦ػػػػػ٨ النػػػػػ٭ؽ

    
ى
 ّبنا ىلعالد٬ػػػػػػؿ ٠ًػػػػػػ ٫ى ٍيػػػػػػتً كأف أ

 ِِ 
 ؿ اخلػػػػػػػػؽٕلك حلػػػػػػػػب٥ أوػػػػػػػػ

 ىلع ٌِٔاهلا/ فلال    
ػػػػلػػػٮال زػػػالث ٬ػػػ٨ أٝىػػػ  ىنٯ ال٧ي

  
 ٦ػػػة اكف َػػػٮؿ ا٧ٕ٣ػػػؿ ٦ػػػ٨ ٝىػػػؽم

 رش دىػػػػة٩ييف جلٛػػػػٓ الػػػػٮرلػ٩ػػػػ   
  

 ث٧ػػػة ظػػػٮت ٦ػػػ٨ ػػػػةله الؿمػػػؽً 
 ككػػػػٙ ٔػػػػؽكاف امػػػػؿئ ّػػػػةل٥و    

  
ػػػػػ  ؽت أ٩ػػػػػى ىلع مكذٌػػػػػٕٙ اجلى

 كبكػػػػٍ ٔػػػػؽؿ يف دميػػػػٓ الػػػػٮرل   
  

 ٦ػػػػػػػةض ثػػػػػػػال دٚػػػػػػػٓ كال ردً 
 ٚػػػإف أ٩ػػػ٢ ٬ػػػةذا ٧ٚػػػ٨ ٌٚػػػ٢ ٦ػػػ٨   

  
 ُٕػػػػػٰ ثػػػػػال ظػػػػػؽ كال ٔػػػػػؽً يي 
   

                                      
(. 656 شـة )( ظبد احلؿقد بـ هبة اهلل بـ حمؿد بـ احلسغ بـ أيب احلدسد، أبق حامد، ظز افدسـ: صاظر أدسب، ومعتزيل صفر. تقيف1)

يب حقان تؾؿقذه افصػدي (، وظـ أ3/65ش )افبحر ادحقط»احلاؾظ افدمقاضل وظـف تؾؿقذه أبق حقان ـام يف  وادأبقات شؿعفا ظـف

، وأتبعفا بؿعارضة (2/261ش )ؾقات افقؾقات»فؽتبل يف ، وذـرها ابـ صاـر اشككة افثا ر ظذ ادثؾ افسا ر»يف مؼدمة: 

  افصػدي ٓبـ أيب احلدسد يف هاذه ادأبقات، ؾاكظرها إن صئت.

د.. إػ ؿقل ضرؾة بـ افعبد وؿد شئؾ ظـ افدار افدكقا ؾؼال: ( بجاكب هاذه ادأبقات يف اهلامش: أصار ابـ أيب احلدسد بؼقفف: ؾتك افعب2)

 مرـب وضّل، وثقب هبل، ومطعؿ صفل...

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
38 

 

 انرؼمة اخلايظ
 (/172« )انادلئ»يف 

ٍا ةٔادي ؽٓص  ابليج/ ْاذا وكخب إحلّ ةفض األكاةص معتشًٓسا ْو
ا ٦يٕةد٩ػػػػػػةلك  ٧ػػػػػػة ٤ٝ٪ػػػػػػة ٗػػػػػػؽن
  

 ًػػػع١خ ٬٪ػػػؽه كٝة٣ػػػخ ثٕػػػؽ ٗػػػؽ
 ٌشياًل هل/ فلال    

 َػػػػػةؿ وػػػػػّبم ٧ٚػػػػػىت إقػػػػػٕةد٬ة
  

ػػػؽً  ػػػؽ ثٕػػػؽ ٔك  أحن٤ػػػخ صكػػػيم ثٔٮ
   

 ٝػػػػػٙ ىلع الػػػػػٮادم ك٩ػػػػػةد ص٭ػػػػػؿة
  

 يػػػة ٣ٞػػػٮ ي ارظ٤ػػػٮا ٝػػػؽ لكَّ ص٭ػػػؽم
   

                                      
درج فسان افقؿـ اهلؿداين. وهق متـزه  فوظذ ـتابتف بافساؿطة، ( ٓ أدري باشؿ هاذا افؽبر.. ووادي طفر بافظاد ادشافة.. وبافضاد 1)

 قم، وسبؾغ ضقفف شتة أـقال.صامل ؽرب لـعاء، وؿد زحػ إفقفا ظؿراهنا افق
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 رؼمة انغادطان
 /(372-372« )درة اتللصار»يف 
يف ٌفىن ةييت الصئيط أيب ـيل احلعني ةَ ـتس اهلل ةَ ظيِا، أو أيب اىفخح حمٍس ةَ ـتس هل و

 خيد كال/ الهصيً الشٓصظخاين ىلع ارخالف يف نعبخٍٓا إىل أّي الصجيني
 د٤ػػٟ املٕة٬ػػؽ لك٭ػػةيف ٣ٞػػؽ َٛػػخ 

  
 كرددت َػػػؿي ثػػػني د٤ػػػٟ املٕػػػةل٥

ة ٠ػػػػٙ ظػػػػةاؿو     ٕن  ٤ٚػػػػ٥ أر إال كاًػػػػ
  

 ىلع ذٝػػػػ٨ أك ٝػػػػةراعن قػػػػ٨ ٩ػػػػةدـ
 ٌفِاٍْا ةفس اشخغاهل غٔياًل ةفيً الالكم درًظا وحسريًعا وحأحلًفا/ يف فلال    

ػػػػ٤ٍذي٫ي  ٦ػػػػة كاغيػػػػحي  ىَّ جىػػػػةًظي ٦ًػػػػ٨ ظى  ٦ى
  

ػػػؿًم ك٦ًػػػ٨ ْى ػػػؽً  ٦ػػػ٨ نى  اتلػػػؽثؿً  َػػػٮؿً  ثٕى
ٙي  ٬ػػٮ    نٍيً  بىػػنٍيى  ٦ػػة الٮٝػػ ٞى ةن  ا٣ُػػؿٍي ػػرٍيى  ظى

  
٤ٍػػػ٥ ة٧ٚػػ ٜى  لػػػ٥ ٦ػػ٨ ًٔ ً  ٗػػػريى  يى٤ٍػػ  اتلعػػػريي

٩ػػػػين ىلع   
ى
ػػػػخي  ٝػػػػؽ أ ٌٍ ػػػػةرىقي  ٦٪ػػػػ٫ ػي ٧ى ًٗ 

  
ػػػٍخ  ك٦ػػػة ٕى كػػػػًٰ ٝى٪ً ٍٛ ػػػؿ ث٘ػػػريً  نى  اتلجَّعي

   

                                      
 (147ش )أدب افطؾب»(، و189ش )افدسقان»(  وافبقت افثافث مـ 1)

آسة يف افذـاء وهق رأس افػالشػة اإلشالمقغ افذسـ مشقا خؾػ »ـان  ،(428)م: بـ ظبد اهلل بـ شقـا، أبق ظع ( ابـ ِشقـا: احلسغ2)

 . (9/438) شالمتارس  اإلش»ؿافف افذهبل يف ش افعؼقل، وخافػقا افرشقل

 (. 548افشفرشتاين: حمؿد بـ ظبد افؽرسؿ بـ أمحد، أبق افػتح مـ صققخ أهؾ افؽالم. تقيف شـة )

ؾِّؽان يف افؼايض وادأبقات كسبفام إػ ابـ شقـا:   (.2/161ش )وؾقات ادأظقان»ابـ خ 

شفرشتاين، ومل سػصح أهنام مـ ؿقفف أم مـ (، وـالمها فؾ173ش )ادؾؾ وافـحؾ»(، و 3ش )هناسة اإلؿدام يف ظؾؿ افؽالم»وهل يف 

 مـؼقفف.

درء تعارض افعؼؾ »(، وابـ تقؿقة يف 349ش )مؾء افعقبة»(، وابـ رصقد افػفري يف 398ش )آثار افبالد»وكسبفام إفقف: افؼزوسـل يف 

(، وؽرهؿ 2/349ش )افروض افباشؿ»(، وابـ افقزسر يف 1/245ش )ذح افطحاوسة»(، وابـ أيب افعز يف 1/159ش )وافـؼؾ

 ـثر. 

ا ـان ؿا ؾفا.  وهق مـشقر.ش افتعؼبات افشعرسة ٓبـ ادأمر افصـعاين»وفؾعالمة ابـ ادأمر رد ظؾقفا ذـرتف يف  وافرد وارد ظؾقفا، أسًّ
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 انرؼمة انغاتغ
 (/ 322-321« )ادلئان»يف 
 /ملا وكف ىلع كٔل ـيل ةَ اجلًٓ وكال 

 ػيػػػة كظنػػػذة ل٤٘ؿيػػػت يف ابلػػػدل اجلػػػ
  

 كػػػػػ٫ وػػػػػ٪ٕةٛةزح ٦ػػػػػة ذا ث٪ػػػػػػ
 /لال ف   

 قػػػػػػػٛؿ يف تي ًص  ا٣ٕػػػػػػػةـ ذا أكػػػػػػػرث
  

 وػػػػػػؽاع ٝػػػػػػؽ ل٤ٛػػػػػػؤاد ذا ك٦سػػػػػػ٢
جػػػػح ال     كَػػػػين ٔػػػػ٨ رظ٤ػػػػخ ٝػػػػؽ ٗر

  
 داع ظػػػػني اإل٦ػػػػةـ أصجػػػػخ ؽػػػػ٨ال
 الىػػػػ ٦ػػػٓ احلجيػػػت إىل مػػػٮٝنة أظػػػ٨   

  
 ٦ٕػػػػػػة كالديػػػػػػةر كاأل٬ػػػػػػ٢ ػػػػػػػجيح

 ػا٣ػػػ إىل الؿصػػػٮع جلػػػة ٔضػػػ٢ رب يػػػة   
  

 ٩ػػػػػػـاع حنٮ٬ػػػػػة ٚة٤ٞ٣ػػػػػت أكَػػػػػةف
   

                                      
جعػر ظع بـ اجلفؿ بـ بدر افسامل مـ أدباء بغداد.. فف دسقان صعر مشفقر، وـان جقد افشعر، ظادًا بػـقكف، وفف اختصاص ب (1)

 (.13/291ش )تارس  بغداد»ادتقـؾ، وـان متدسـًا ؾاضاًل. 

 (، وبعده: 3/1151ش )اجلؾقس افصافح»(، واجلرسري يف 6/8ذـر هاذا افبقت ظـف ابـ ظبد ربف يف افعؼد )

 فنننننننننل ف  انلفننننننننن  فننننننننن  كن   ننننننننن ك

  

 فننننننلب بع هننننننى ف نننننن ك  هننننننل كن   ننننننل

 يقننننننننننننن ت   ن يننننننننننننن     ف ننننننننننننن    

  

 وننننننن ت هنننننننى ك   ننننننن   هنننننننل  نننننننن ل
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 انرؼمة انصايٍ
 (/ 277-322« )ئانادل»يف 

 ٌَ األةيات ويه/ «كالئس اىفليان»ملا اغيؿ ىلع ٌا ذنصه اىفخح ةَ راكان يف  وكال 
 لك٭ػػػػػػة ثػػػػػػةملاكـر إ٣ػػػػػػيه أمػػػػػػؿتى 

  
ػػػػ٭ة كلػػػػ٥  أ٬ػػػػ٢ هلػػػػة كأ٩ػػػػخ إالٌ  دًؿ

ػػػ أقػػػةء ٧ٔػػػ٨ اوػػػٛعٮا ٤ٞٚػػػخ     ٥ي إحلؾي
  

ػػػػٮدكا  ص٭ػػػػ٢ ٥ي ٦ػػػػ٪ؾي  ثػػػػؽا إفٍ  حب٤ػػػػ٥ ٔك
 ٫ذ٩ٮبًػػػ وػػػٕت ػػػػةؼى  جل٭ػػػٮؿ ٚ٭ػػػ٢   

  
 قػػػ٭٢ صة٩ػػػته  أك ٦٪ػػػٟ أ٦ػػػةفه  ٟى لديػػػ

 / فلال    
 إ٩ػػػػ٫ اذل٠ػػػػؿ حمؾػػػػ٥ يف ٩ْػػػػؿنا أٔػػػػؽ

  
 ٢ي كاحلػػػ ال١نػػػٙ ثػػػ٫ ٦ػػػة ٚيػػػ٫ يؾػػػؿر

ًٕ  اذل٩ػػػػٮًب  ٛػػػػؿافي ٗي  ٚيػػػػ٫ أ٦ػػػػة     ٭ػػػػةدمي
  

ػػػػ ٬ػػػػٮ كذاؾ رشاكن  يؾػػػػ٨ لػػػػ٥ إذا ٞي  ٢ي ا٣
 أال ٝػػػػٮهل يف ا٣ٕػػػػةٚني يف ٝػػػػةؿ كٝػػػػؽ   

  
 دذ٤ػػػػٮ اذلم ٬ػػػػةذا ًُسَّ   ٚػػػػةٚ٭٥ جػػػػٮفحتي 
ػػػػ ٭ػػػػةذاث صػػػػةءت آيػػػػح ككػػػػ٥     حو ٪َّ كقي

  
ي  ابلٕػػػيي  لػػػٟاذ ٦ػػػ٨ ثٌٕػػػ٭ة كي  كالػػػلكي

ػػػػ ٦ػػػػ٨ ٬ػػػػةذا اكف ٚػػػػإف     اعرؼو  ٢ً جتة٬ي
  

 اجل٭ػػػػ٢ي  ٩٫ًٛكػػػػ يف ٚ٭ػػػػٮ كإال ؾاؾٚػػػػ
   

                                      
(،  ؿال ابـ خؾؽان: خؾقع افعذار يف دكقاه، 528دأيب كك افػتح بـ خاؿان بـ أمحد اإلصبقع ادمرخ افرحافة )م:ش ؿال د افعؼقان( »1)

(، مـسقبة فؾشاظر 194ص )ش ؿال د افعؼقان»ــ ـالمف يف تقافقػف ـافسحر احلالل واداء افزٓل . وادأبقات أظاله يف ٓ

ْؾق ْقِد وفد وكشل يف بطؾققس يف ادأكدفس، واكتؼؾ إػ بؾـسقة ؾسؽـفا، وتقيف هبا شـة ادأدسب أيب حمؿد ظبد ا هلل بـ حمؿد افب ط 

(521.) 
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 انرؼمة انراعغ 
 (/277« )ادلئان»يف 

 أوهلا/ ىلع أةيات العيس حمٍس اىفتايل وملا أغيؿ 
ػػػػػػخ ٦ػػػػػػ٨ ة٣ٛى ي  ػى ٍٝػػػػػػٮىاهلي

ى
ٍٚ  أ

ى
ٍ أ  ٕػػػػػػةهلى

  
ٍٚ  ٣ػػػػػػػػػخحتٮَّ 

ى
ي أ ٍػػػػػػػػػػ ى  ٕػػػػػػػػػةهلي

ى
ي  أ  هلى

 / فلال    
ي  ث٤٧ػػػػػػػبف تنػػػػػػػذ٢٘ الى   ذم ٚىػػػػػػػلكي
  

  دػػػػػؿل ٌٚػػػػػ٢و 
ى
ي ٍقػػػػػأ   ٧ةهلى

ى
ي  ىمٍقػػػػػأ  هلى

٤ػػػًت  ٦ػػػ٨    ٍُ ػػػي٥ى  النػػػئى  ي ًْ ٕى ـن  ا٣ٍ ًصػػػ  ااعى
  

ػػػػػػػػػ٨ ٤ًٍػػػػػػػػػ٫ً  ٔى ي ك٩ىػػػػػػػػػ محى ي  كنى  ةهلى  هلى
ػػػػ٨ ٫ي رٝيجىػػػػ يػػػػؾد لػػػػ٥ ٦ػػػػ٨     ٓو ؿبىػػػػمى  ٔى

  
ػػػػػػػ ثًػػػػػػػ٫ً  ًفى ٤ٍػػػػػػػيى  ي ـى ٗى ـا اهلى ي  ٗػػػػػػػ  هلى
ػػػػػػػح يًف     ػػػػػػػؿٍ  رىاظى  ٫ً دؿكحًيػػػػػػػ كىفًِ ءال٧ٍى

  
ادق ي   كبػػػػػػػػػػة كبػػػػػػػػػػةهلى  ٚيػػػػػػػػػػؤى  هلى

   

                                      
بضؿ افعغ.. وهل مـ معاؿؾ افعؾؿ افتابعة دحاؾظة  (افعبال)هجرة إػ ( هق حمؿد بـ ظع بـ لالح بـ حمؿد احلسـل افعبايل. كسبة 1)

بال(، وكعتف بؼقفف: 3/1391ش )هجر افعؾؿ ومعاؿؾف يف افقؿـ»ترجؿ فف صقخـا ادأـقع يف  يف افشامل افغريب مـفا.. (حجة) ( )افع 

 فؽ مـ ظؾقم افعربقة، صاظر أدسب، مال بآخرة إػ ؿراءة ـتب افسـة وافعؿؾ هبا.اؾؼقف ألقيل، فغقي كحقي، فف مشارـة يف ؽر ذ

(، يف ترمجة وافده ثؿ تعؼبفا بؼقفف: وهل أبقات جقدة ويف 1/458ش )طافعافبدر اف»وؿد أورد أبقاتف هاذه صق  اإلشالم افشقـاين يف 

افبقت ادأول كظر: دأن أؾعافف ؾاظؾ حتّقفت ؾفق مرؾقع، وأؾعك فف ٓمف مػتقح، بخالف بؼقة ادأبقات ؾفل متقاؾؼة اجلـاس 

 ؾذـر أبقاتف ادذـقرة أظاله.باحلروف واحلرـات وجرى افؼؾؿ ظـد ـتب هاذه آبقات بقء مـ جـسفا مثؾ ظددها وهق... 
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 انرؼمة انؼاشش
 (/227« )ادلئان»يف 
 // رػص ةتايل ابليخان الزلان ٍْا وكال 

ػػػػة احلؾػػػػ٥ خي حًلػػػػكى  ٍػػػػ كيه مخكن  فه مخي
  

 ً ػػػػػػػ مؿً ٧ٍػػػػػػػٕي ٣ ٕي  يف جةكالىت ػػػػػػػ٪ٍ ا٣  ٮافً ٛي
ػػػػػيى  ٤ٚػػػػػ٥     مػػػػػةين ٝػػػػػؽر ماألاعدً  ًٓ ٌى

  
 مػػػػػػةينرى  ٝػػػػػػؽٍ  الفٚيػػػػػػ ٝػػػػػػةلٮا كال
، وأٌا حٔحلّ اىلظاء خًسا كَ كاهلا حفاؤًًل ، وًلَىلع ٌِٔاهلا ولً يتيق حيم الع فلال    

 اهلل حفاىل ـييّ/ ثفأربفٔن ظِث رمح
 ٕي٪ػػػػػةاألربى  ٚػػػػػٮؽى  ؾػػػػػ٥احلي  خي حًلػػػػػكى 
  

ٙي اجلت  كذاؾ  ٞي٪ػػػػةيى  ٧ػػػػؿمٔي  ٦ػػػػ٨ ىػػػػ
ػػػػ ٤ٚػػػػ٥    ً  كاؽي جيى ٍي  ؿيضًٕػػػػ٣  ةمػػػػح٪ن  ٝػػػػ

  
ي  كال ػػػػػػرى  ٝػػػػػػؽ ٚػػػػػػالفه  ٮاٝػػػػػػةل  ٪ةحى مى
   

                                      

( ؿا ؾفا هق إبراهقؿ بـ صاـر بـ ظبد اهلل افتـقخل.. ويل ؿضاء ادعرة وظؿره ظؼون شـة ؾلؿام يف افؼضاء مخس شـغ ؾؼال افبقتغ 1)

 شخزاكة ادأدب»(، وابـ حجة احلؿقي يف 6/19ش )افقايف بافقؾقات»(، وؿد ذـرها ظـف افصػدي يف 631أظاله. وتقيف شـة )

(، وؿال: وؿد أحسـ يف لـعة هذسـ افبقتغ، وؿقفف: هـ مخس هق بضؿ 4/55ش )مرآة اجلـان»(، وابـ أشعد افقاؾعل يف 1/68)

فؽ افقؿت مخس وظؼون شـة، وؿقفف: ؿد رصاين يف ادأول مـفام أضاف ؿدر إػ امخس ظؼ مشر إػ أن ظؿره يف ذ اخلاء أي

ؿد مع رصاين مـ افرصقة، وافؽؾ مػفقم، وإكام أوضحتف دـ ٓ سػفؿ، وظـػقان صلين، وهق مـصقب بتضع، وافثاين مرـب مـ 

 افقء أوفف.
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 ة احلادُ ػششانرؼم
 (/ 271« )ادلئان»يف 

ٌِ ٓسي فدصو ٌفّ اىتشٔوهل ريض اهلل ـِّ ملا وصو إىل ٌسيِث حَِفض صدتث اإلٌام امل ٌا َ ش 
 /يلال فيٓا ٌَ الٔباء، فزػص ةتاهل كٔل الشاـص

 ْٔي٧ػػحو  ذم ٦ػػ٨ شي ٪ٍ تىػػ ٦٪٭ػػة شي ٪ٍ تىػػ ٚػػإف
  

يػػػػػػػ ال ٚػػػػػػػإين كإال  ٩ةصيػػػػػػػة ٟى إػةل
ِٔواهلل الشي ْاذا/  فلال     ، ذً كال/ ػان حلدضن اذليَ ٌآ

 لؿب٪ػػػػة مػػػػة٠ؿي٨ نيػػػػٍ٪ ى  قػػػػٮؼ ثػػػػًل
  

 آديػػػة اكف ك٦ػػػة ٦٪٭ػػػة ٯػمٌػػػ ٦ػػػة ىلع
 ا٣ػػػػ ٚٛػػػؿج اجل٧يػػػ٢ اهللي  دٔػػػٮَّ  ككػػػ٥   

  
ي  اك٩ػػػخ كٝػػػؽ ُٮبػػػػؼي   اجلٮاوػػػية يتي ًنػػػت

    

                                      

ش افزهد»(، وؿد أخرج ابـ ادبارك يف 4/412( ؿقؾ هق ظسعس بـ شالمة افتؿقؿل أبق لػرة خمتؾػ يف لحبتف اكظر اإللابة )1)

ظـد ؿز ؾؼال: إين ؿا ؾ بقت صعر. ؾؼقؾ فف: سا أبا (، أن ظسعس بـ شالمة ـان جافًسا 7/153ش )افطبؼات»(، وابـ شعد 232)

أي: إن تـج مـ مسلفة افؼز، ؾلخذ افؼقم سبؽقن بؽاء ما  لػرة أتؼقل افشعر ظـد افؼز؟ ؿال: إين فؼا ؾف: ثؿ ذـر افبقت أظاله.

 رأستفؿ بؽقا مـ رء ما بؽقا سقمئذ.

ش ادعارف»(، وابـ ؿتقبة يف 2/9ش )افبقان وافتبغ»ظ يف : اجلاح-افصحايب افشاظر ادشفقر-وكسبفا إػ ادأشقد بـ رسسع 

 (. وافعؾؿ هلل.371(، وافعسؽري يف ادأوا ؾ )557)
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 ذاجمل سأطانؼهى 
 (/72-72« )ادلئان»يف 

 زٮبو  حًبيك٨ الؿٚيٓ الرشؼ ٧ٚة
  

 ابل٪ػػػػػػػػػػةءً  مينػػػػػػػػػػيَّؽةً  دارو  الك
ً  كال    ػػػػػػث ٛي  ا٣ّبايػػػػػػة يف ٝػػػػػػٮؿ ٮذ٪

  
 ابلػػػػػالءً  أوػػػػػ٢ي  قي ٛػػػػػٮذى ٩ي  ٚػػػػػإف

 ٤ٔػػػ٥ه  احلػػػؿت  ٔ٪ػػػؽ املضػػػؽ ٚػػػؿأس   
  

 كصػػػػػػػةي اغد ىلع ثػػػػػػػ٫ جيػػػػػػػٮد
 ال صفاء نمهة ادلشائِ   

 (/70« )ادلئان»يف 
ـاؿ ال  ا٣ّبايػػػػػػة يػػػػػػؿايع اذلم يػػػػػػ
  

 ٔ٪ػػػػػػػةءً  يف رًػػػػػػػة٥٬ كيػػػػػػػؿيجت 
ى  ٠يػػٙ    ػػال ٔػػ٨ ٮكػػ٤ي ي  ٤ٝػػته  كراًت ؽي ١ي

  
 يػػػػػةءً ثةلؿت  ٫ربتػػػػػ َػػػػػةاعًت  مػػػػػةبى 

 اجلادذ:ذٌجؼو يٍ ادلؼاصش   
 /(02-03« )ادلئان»يف 

 م ثذ٤ٕػػػي٥ ا٣ٛ٪ػػػٮف ٗػػػؽا٦ػػػة ثػػػةؿ ثػػػؿت 
  

 ا٣ٕٞػػػٮؽ لديؾػػػ٥ يػػػة ذكم ا٤ُ٣ػػػًت  ٔػػنيى 
 ال ٔيػػػػػػت يل ٗػػػػػػري أين يف ديػػػػػػةرك٥   

  
ػػ  ًت ٭ي مػػ٧فه كلػػ٥ دٕؿٚػػٮا ٚي٭ػػة قػػٮل الني

 ٦ػػػػػةكأ٩ػػػػػذ٥ ٠ؼٛػػػػػةٚحل ا٣ْػػػػػالـ ك   
  

 ث٪ػػػػٮر النػػػػ٧ف يف دٕػػػػًت  ٛػػػػةشي زاؿ اخلي 
ًػػػ     يممٮدػػػٮا إذا مػػػ ذ٥ ٝػػػؽ َػػػةر ٦ػػػ٨ لكى

  
ػػ ؿةً ػىػػ٦ػػ٨ ٩ي   يف ال١ذػػًت  تي رٍ ؿَّ احلػػٜ ٦ػػة ظى

 كأردػػػػػي أف ييػػػػػؿيجت دٔػػػػػٮ  ٩ٛػػػػػؿه    
  

ػػػػًتًِ  يكػػػػٕٮف لدليػػػػ٨ ال يكػػػػٕٮف ل٤جَّنى
 أثػػػػر ٦ػػػػة ثحػػػػ٪٭٥ ٦ػػػػ٨ ٦ػػػػؾ٬يب دررنا   

  
يػػػػًت  ٍجذي٭ػػػػة ٔػػػػ٨ ذكم اتل٤ٞيػػػػؽ كالؿت ضى  ظى

 يس ٗػػػري أرًػػػؾ٥ػٮ اكف ٤ُ٦ػػػٓ م٧ػػػلػػػ   
  

ػػػ ٦ػػػة ظػػػةؿ دكف قػػػ٪ة٬ة اعرضي   ًت عي الكي
  ..يتأن يييب دـٔ«/ اتللصاردرة »يف    

 اىنشب/ املال األصيو ٌَ اجلاغق والصاٌج.
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 احلنني ئىل األدثح أدمش ًاجة
 (/00« )ادلئان»يف 

ٍرتى وػػٛٮ املنػػةرب ػػؽَّ  أيػػة بىػػنٍيي ؽػػ٥ ٠ى

ػػحى اغاػػ    ًت كيػػة ٬ىضػػؿي ؽػػ٥ ٬يٍَّضػػخ لٔٮ
   

ػػػؽى وػػػةظتو  ٍٞ ذين ػى  كيػػػة د٬ػػػؿ ؽػػػ٥ صػػػٔؿ

ػػؽي وػػةظًت    ٍٞ  ثؾػػأس اجلػػٮل ٦ػػ٨ ثٕػػؽق ٚ

   
 إىل اهلل أمػػػ١ٮ ٦ػػػة ص٪ذػػػ٫ي يػػػؽي اجلػػػٮل

ِن ا٣ٕضةاػػػػًت    ػػػػ٥ي  ىلع ٠جػػػػؽم كالد٬ػػػػؿ صى

   
قي  ـى ٔ٭ػػػػػؽي ًظػػػػػ٨ي إىل كوػػػػػ٢و دٞػػػػػةدى

ى
 أ

 كإفَّ ظ٪ػػػػػني املػػػػػؿء أظٞػػػػػؿي كاصػػػػػًت   

   
 كأ٩ػػػػؽبي د٬ػػػػؿ اجل٧ػػػػٓ ثٕػػػػؽ دٛػػػػؿؽو 

 مٮع الكػػػػٮا٠ًت كأثؾػػػػٰ ٤ٔيػػػػ٫ ثػػػػةلدي   

   
 انرجاسِب ذظيش دمائك انشجال

 / (02-01« )ادلئان»يف 
ٜي  ػػػاألثىػػةر ركنى  ؽػػ٥ ٦ػػ٨ ٚػػىت دٕنػػ  ٫ي ٞى

  
ٕي دى كى  ػػػٍّبو ٦٪ػػػ٫ يجكػػػ١تي ٦  ٭ػػػة ثٕػػػؽ ػي
ٝىٍخ     ػػػؽى ـدريػػػ٫ ك٬ػػػٮ إٍف وى  ك٦ػػػ٨ ٚػػػىتن د

  
ػػػؾتى ل٧٤ٕػػػؿكؼ يي  ٦٪ػػػ٫ اتلضػػػةرًبي   تي كى

 ث٧ػػػة صػػػةؿ كدع ٔ٪ػػػٟ ا٣٘ػػػؿكرى الؿت  اثػػػ٢ي    
  

ػػتي ا٣ٛذيػػةًف كا٣جكػػتي  ٰ ثػػ٫ػيٌٞػػ كى  ظى
 جتؿبػػػػحو  ٕػػػػؽى ثٚػػػػإف كصػػػػؽت دمػػػػيالن    

  
ٟى  ًٔ  ٚةمػػؽد يػػؽي  احلىكػػتي  ؽمى ٍ٪ػػٚ٭ػػةذا 

ةو  كإف كصػػػػؽتى     ىػػػػّبى ػػػػة ثٕػػػػؽ خمى  ٝجيعن
  

ٓي ُسابو  يػػػػػ ٚػػػػػؾاؾ ملػػػػػ ػػػػػلكي  بي ؾً ٫ ٠ى
 صذالح ادلصاحل   

 /(02) «ادلئان»يف 
 كإ٩ػػػين ٝػػػؽ ظ٤جػػػخي الد٬ػػػؿى أمػػػُؿىقي 

 جيػػػتي كٝػػػؽ ث٤ػػػٮتي األًػػػػالٌ ٚػػػٮؽى ٦ػػػة   

   
 كٝػػػػؽ ػػػػػّبتي الػػػػٮرل يف لك ظةدزػػػػحو 

رىبي   
ى
 ٤ٚػػػ٥ يؾػػػ٨ ٔ٪ػػػؽ٥٬ يف ٤ُ٦ػػػتو أ

   
ػػػػكلكي  ى ظه  ْ٭ػػػػػؿه ٥ ٦ي ٭ي ػػػػػجًّػػػػػة ذلم ن  تو نى

ػػػة ٤ٔػػػي٭٥ ذ    لػػػٟ ا٣جنػػػتي اإف اعد يٮ٦ن

   
ـي  ٍٛ  يػػؽك ػػ ٮي وػػ  ٍخ جى ٤ى اإلػػػة ٦ًػػ٪٭٥ ٚػػإف قى

 ٮاجي ٮ٩ػػػػ٫ي قػػػػ٤ى الـ٦ػػػػةف اذلم يؿصي  يػػػػؽي   
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 كغة اإلخاء أيش يضطشب
 /(02) «ادلئان»يف 
ػػػػة كا٤ٕ٣ػػػػ٥ً  اتلػػػػًف حبجػػػػ٢ً  ٚػػػػذل ؿًظن َُّ  ٦ي

  
 مٌػػػُؿبي  األمػػػؿ ٭ػػػةذاٚ اإلػػػػةء ٠كػػػت

 ٭١٤ػػػػحن ٦ى  اجلػػػػةًس  لػػػػٮدادً  دٞػػػػذع٥ ال   
  

يػػػػ ػػػػكاجلَّ  كاتل٪١يػػػػؽ الٮيػػػػ٢ ٟي٘ذةل  تي ىى
 يف ػثادج اهلل َشأًشاب    

 (/11« )ادلئان»يف 
ـو  ٗػػػريى  مٌػػػػٯ  مػػػجةيب ز٦ػػػةفي  ٦ػػػؾمٮ

  
ػػػػػػػًٚ  اكف ك٦ػػػػػػػة  حبكػػػػػػػةيب هل ؽاينٍٞ

ػػػ مػػػةب ٦ػػػة األذيػػػةؿ َػػػة٬ؿي  مٌػػػػٯ     قي ٮى ٍٛ وى
  

رو  لؾٝػػػػ
ػػػػؽى   ٠ى

ى
 دىػػػػةيب ٚػػػػؿطي  ثػػػػؽاقي أ

ًٓ  ٯٌػػػػػَّ ٞى تى     ٍبػػػػ ً   ٦ػػػػةتؿي امل١ٍ  ثًؿى ة٩  جنػػػػةدلي
  

 وػػػػػٮاًب  ث٘ػػػػػري دػػػػػأيت ال مػػػػػٮا٨َى 
ـو  ربػػػػػةعي      ٚٮااػػػػػؽ ريػػػػػةضي  أك ٤ٔػػػػػٮ

  
ٍرتي  ٦ػػػػة ث٭ػػػػة يػػػػؽار  رشاًب  ٠ػػػػأسي  دي

    
ي
 ٦ػػػػػػؽارسو  يف ث٭ػػػػػػة أدػػػػػػؿايب سي ارً دى أ
  

 ٠ذػػػػػػػةًب  سى كري دي  أك ظػػػػػػػؽيرو  دركسى 
ػػػػ     ٚٮااػػػػؽم ٦ػػػػ٨ أرصةا٭ػػػػة يف ػؿي كأنني

  
ػػػػػ جت٪ي٭ػػػػػة ٚؿااػػػػػؽ  عةيبًوػػػػػ ٙي أكي

 ًصاّا دلٍ عاء ظنو   
 (/12« )ادلئان»يف 

 أ٩٭ػػػػػػػة ٧ٕ٩ذػػػػػػػ٫ يف ّػػػػػػػ٨ ٦ػػػػػػػ٨
  

 ٔػػػػػػؾاٍب  يف ث٭ػػػػػػة ٚ٭ػػػػػػٮ زاا٤ػػػػػػح
ػػػػػػنى  كرب٧ػػػػػػة     ا٣ٛػػػػػػىت ٔػػػػػػحل هى َّ٘

  
 الىػػػػػعةٍب  كقػػػػػٮءي  الكػػػػػٮء ػػػػػػٮاَؿي 

 ٬٪ػػػػػػة يف ٫ي تٍلىػػػػػػٮَّ ػي  ث٧ػػػػػػة ٍل ًٕػػػػػػٚى    
  

 اذل٬ػػػػةٍب  ٤ٔيػػػػ٫ ىشػأػػػػػ ٞػػػػ٢د كال
ػػػػػػػػػ    ََّ  ظي٪ػػػػػػػػػ٫ إىل اهلػػػػػػػػػ٥ ؿًح كا

  
ػػػػ إف ػػػػة الد٬ػػػػؿ ٬ػػػػةذا يَّ ٔى  ث٪ػػػػةٍب  يٮ٦ن
 لؿى يىػػػػ ال يؾػػػػ٨ لػػػػ٥ ممػػػػة ٚػػػػةحلـفي    

  
ػػػػة ا٣ٕٞػػػػ٢ وػػػػعيط ثػػػػ٫  مىػػػػةٍب  يٮ٦ن

 ال ٚػػػػػػػػة٥٘٣ي  اكف ٝػػػػػػػػؽ ٦ػػػػػػػػة كلك   
  

 اال٠ذبػػػػػػةٍب  كال ٚػػػػػػةتى  ٦ػػػػػػة يىػػػػػػؿيدي 
 ٗػػػػػػؽا كٝػػػػػػخه  ا٣٘ػػػػػػ٥ت  لك ٚػػػػػػة٥٘٣ي    

  
ػػػػيي ٦ػػػػة  إف  ا٣ٛػػػػىت ٚيػػػػ٫  َػػػػةٍب  رقؽت ؾى

 اذلم دٚػػػػػػػٓ ا٣ٕػػػػػػػؿش هلإ كاقػػػػػػػأؿ   
  

ػػػػػػػ اجلةاجػػػػػػػةًت  يف ٫ي ختةٚيػػػػػػػ  ٕةٍب الىت
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ػػػػػ٧ٍ ذى ٍك مي  ثػػػػػ٫ ككػػػػػ٨  دصػػػػػة إف اكن كو
  

ػػػػػي  حلػػػػ٢ي   اخلٌػػػػةب ًت ظػػػػةلاًك  ٮبو ُي
 ئَفاق انشثْثح جملذ ادلشْة ك  

 (/12« )ادلئان»يف 
ػػػػػ ػػػػػ٨ اأٍلذف تي دٍ ؽى قى ايًع  ٔى  تلىػػػػػةيبا دى

  
اع ٚىػػػػػػػػػػػػالى  الى  لدم دى يػػػػػػػػػػػػتي  كى  دلي

 كافو  ٗػػػػػػػري النػػػػػػػبيجحى  كأ٩ٛٞػػػػػػػخي    
  

ػػػػػ ملضػػػػػؽ  املنػػػػػيتي  ٨ى ٭ٍ يى ٤ٍػػػػػٚى  يًت النت
  فرنح يفشلحًاجلاه ادلال    

 (/22« )ادلئان»يف 
 ا٣ٞؿاثػػػػػػ٫ كرايع اإلػػػػػػػة رايع ٢َّ ٝىػػػػػػ

  
ػػػػػ أف ٔ٪ػػػػػؽ ٛى ـي ا طى ذي  صؿاثػػػػػ٫ خلًُػػػػػة

ٮا ٦ػػػػػػة كإذا    ـ   زػػػػػػٮب د٪ػػػػػػةٔز  ٔػػػػػػ
  

 ةث٫عى كًوػػػػػػ أ٤٬ػػػػػػ٫ املػػػػػػؿء ٝػػػػػػةَٓ
 دع انكشب ًذضشع نهشب   

 (/27« )ادلئان»يف 
 ا٣٘ػػػػػػػػػػػػػػػ٥َّ  دع اهلػػػػػػػػػػػػػػػ٥ دع

  
 ال١ؿبػػػػػػػػػػػػػة دع احلػػػػػػػػػػػػػـف دع
 ختنػػػػػػػة ٦ػػػػػػػة دٚػػػػػػػٓ يف كقػػػػػػػ٢   

  
بػػػػػػػػػػة كذا ٬ػػػػػػػػػػةذا ٦ػػػػػػػػػػ٨ قي   الؿَّ
 اك٩ػػػػػػػخ[ ٝػػػػػػؽ] يكػػػػػػأهل ٧ٚػػػػػػ٨   

  
 كا٣ٕٞػػػػػػػػػػػػػػى ةي ػؿى ٍىػػػػػػػػػػػػػػاجلي  هل
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 اإلفادج ألٌٍ يٍ أتِ انٌالدج أتٌ 
ََ ـييّ اى وكخب  (/21« )ادلئان»يف   فخاب/إىل ةفض حالٌشحّ ةفس أن َرشَّ

ي  لدى  ٦ػػػػػػػػة إذا يجػػػػػػػػةيل ال املػػػػػػػػؿء كى
  

ػػػػػ أثيػػػػػ٫ ٦ػػػػػ٨ ٩ػػػػػةهل  ذػػػػػةًب ًٔ  ؿَّ مي
 ٝػػػػة ٦ػػػػة ٝػػػػةؿ إ٧٩ػػػػة مػػػػٟ ال ٚ٭ػػػػٮ   

  
 دٕػػػػػػةًب اإل ال اإلرمػػػػػػةد ثٞىػػػػػػؽ ؿ
 ٦ػػػػػػة إذا اجلضيػػػػػػتي  يٛػػػػػػؿحي  إ٧٩ػػػػػػة   

  
 اجلضػػػػػةب ٔػػػػػؽادً  يف ثػػػػػ٨اال مػػػػػة٬ؽ

 وػػػػػػػٮابو  َؿيػػػػػػػٜ ٔػػػػػػػ٨ زاغ كإذا   
  

ٜى  مكػػػػػػػػؿاعن  ردق  الىػػػػػػػٮاب َؿيػػػػػػػ
 كىلأ ةرًؼ املٕػػػػػػػ يف املػػػػػػػؿء كب٪ػػػػػػػٮ   

  
ػػػػػحليٍ  يف جيػػػػػ٫ثى  ٦ػػػػػ٨  األنكػػػػػةب حً ٧ى

 ح َشش انؼهىَْينِّأُ   
 (/22« )ادلئان»يف 

 
ى
 ٤ٔػػػػػ٥ رشػجلػػػػػ أٔػػػػػحل ثػػػػػأف دي كى أ
  

ػػػػػُى ؼى  ػػػػػ ثػػػػػ٫ خي ٍٕ  كاملنػػػػػحجة حبيجى النَّ
ػػػػػػ     ظػػػػػػىت ٚيػػػػػػ٫ الدٚػػػػػػةدؿ ٛخي ٪َّ كوى

  
 ىػػػػيجةمي  ٫ثًػػػػ الىػػػػٮاب قػػػػ٭٥ي  ٗػػػػؽا

 ملػػػػػة األٔػػػػػالـ مؿصػػػػػٓ كوػػػػػةرت   
  

ػػػػػػة رأك٬ػػػػػػة ٕن ػػػػػػ مؿد  ةػىػػػػػػيج ٥ي ل٭ي
 أرا٬ػػػػػػة أٝػػػػػػٮاالن  زيٛػػػػػػخي  ككػػػػػػ٥   

  
 ٩ىػػػػيجة أػػػػػؾت ٦ػػػػة اإل٩ىػػػػةؼ ٦ػػػػ٨

   

                                      
اوي يف (  هاذا افتعبر 1)  (.1/336) شادتؼغ إحتاف افسادة»فزبقدي يف ( وا2/571ش )ؾقض افؼدسر»ذـره ادـ 

 ش.يف افعؾؿ آباء يف افدسـ، ولؾٌة بقـف وبغ رب افعادغ ادتػؼف صققخؾنن (: »1/18ش )هتذسب ادأشامء»وؿال افـقوي يف 

 (.3/71ش )مدراج افسافؽغش. »فد أب اجلسؿاؾافشق  وادعؾؿ وادمدب أب افروح، وافق: » وؿال ابـ تقؿقة: 

 (.1/328ش )ذح شــ أيب داودش. »تؾؿقذه ـحؼ افقافد بؾ أوػظذ ادعؾؿ وادريب حؼف »وؿال ابـ رشالن:  

 (.283ش )افـظا ر»]ادأحزاب:[، ش دؾع إهيام آضطراب»ش. ادأبقة افدسـقة أظظؿ مـ ادأبقة افطقـقة»ـؼقطل: وؿال افش

مـ ؿقفف  هاذا افتعبر، وؽرمها (4/187ش )افتـقسر» افصـعاين يف (، وابـ ادأمر2/571ش )ؾقض افؼدسر»وؿد اكتزع ادـاوي يف 

« :(، 4/288(، وابـ حبان )8(، وأبق داود )313(، وابـ ماجف )2/251)أخرجف أمحد ش إكام أكا فؽؿ بؿـزفة افقافد

 (.2/95ش )ادجؿقع»(. وؽرهؿ ولححف افـقوي يف 1/43ش )لحقحف»وابـ خزسؿة يف 
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 نغض مل ّمذس أدذٌ ػهَ دَهِّو
 (/177« )ادلئان»يف 

ػػػػػػػػػػػػػػػيَّ تى  اذلم قػػػػػػػػػػػػػػػ٥ا  يًن ٧ى
  

 ً  ث
 ٫ً جًػػػػػػػػػػ٤ٍ ٝى  ٤ٝػػػػػػػػػػًت  ًت ٤ٍػػػػػػػػػػٞى
    ً ػػػػػػػػػػب ػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػُؿً  ؿً ٍُ نى  قؿً ٍُ مى

  
ػػػػػػػػػػػػػػػػ لكَّ  إجيػػػػػػػػػػػػػػػػةبي   ٫ً جً ٤ٍ قى

 ٫ٔي٪يػػػػػػػػػػػػػػػػػ ك قٚػػػػػػػػػػػػػػػػػةؤي  ك   
  

 ثىػػػػػػػػػػػ٤ج٫ آذ٩ػػػػػػػػػػػة ٝػػػػػػػػػػػؽ
 ٦ػػػػػػػػػػػػػػػػػة٬ؿ ذَفه  أيػػػػػػػػػػػػػػػػػ٨   

  
٫ػػػػػػػػػػ٤جً صى  ٮؽى ػػيػػػػػػػػػػق ٞػػػػػػػػي٥ي يي         

 عؼح انصذس َؼْى    
 (/171« )ادلئان»يف 
ة ؽػػػػػ٨ رب يػػػػػة  لىػػػػػؽرم مػػػػػةرظن

  
 ا٠ذبػػػػةيب ًػػػػي٫ٞ ٦ػػػػ٨ َػػػػةؿ ٚٞػػػػؽ

 ٩ٕػػػػػػػػػي٥و  يف الىػػػػػػػػؽر ٚٮاقػػػػػػػػٓ   
 

ػػػػػػػػ ًى  ٔػػػػػػػػؾاًب  يف الىػػػػػػػػؽر ٜي يت ك
  ميذك تشكح انؼهى انرؼصة   

 (/171« )ادلئان»يف 
ػػػيي  ٤ٔػػػ٥ يف ػػػػري ٚػػػال  اهلػػػؽل ٔػػػ٨ ٢ي ًٌ

  
 ا٣ٕىػػػػػػػجيحً  إىل يػػػػػػػ٫ً أ٤٬ً  جيػػػػػػػؾبك
 راظػػػحه  املٕػػػةرؼ ثٕػػػي ٔػػػ٨ اجل٭ػػػ٢ كي   

  
ػػػػتى  لػػػػ٥ إذا ً  حنػػػػٮ أربةث٭ػػػػة ؽٞي  حً ٛى ٍىػػػػ٩
 انطانة انؼاق   

 (/171« )ادلئان»يف 
ػػػػ  ثؾ٣ػػػػح ا٤ٕ٣ػػػػـٮ ٔػػػػين أػػػػػؾكا ٥ي ٬ي

  
 ث٤ْ٘ػػػػػح اعم٤ػػػػػٮين ظٮك٬ػػػػػة ٧٤ٚػػػػػة

ػػػػ     حلٮ٩ػػػػح ال٤ٞػػػػةء ٔ٪ػػػػؽ أّ٭ػػػػؿكا ٥ي ٬ي
  

 مػػػػػػؽة لك أّ٭ػػػػػػؿكا دٮلػػػػػػٮا ٧٤ٚػػػػػػة
ػػػ     أٗػػػت كإف ظٌػػػػؿت ٦ػػػة إفٍ  األوػػػؽٝة ٥ي ٬ي

  
 يتبىػػػػيٍ غى  أٔػػػػؽاء ؿ٧ٍػػػػعى  يػػػػة ٚلك٭ػػػػ٥
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   َظى دٌاسُ سعٌل اهلل
 (/170« )ادلئان»يف  

 قػ٤ٛػػػػةؤي  ٬ػػػػ٥ اهلل رقػػػػٮؿ مي ظػػػػٮارً 
  

 ك٤َعػػػحي  كقػػػٕؽه  ٦ْٕػػػٮف اثػػػ٨ ٠ػػػؾاؾ
 ٥٭ً ٔػػػػػٮًٚ  كاثػػػػػ٨ اظ٭٥صػػػػػؿَّ  ٥ي ٬ي زبػػػػػريي    

  
 محػػػػػػـة يذ٤ػػػػػػٮق ا٣ُيػػػػػػةر كصٕٛػػػػػػؿ

 انؼهى سًض احلْاج    

 (/112-113« )ادلئان» يف
ػػة ا٤ٕ٣ػػ٥ ثؿيػػةض يؾػػ٨ لػػ٥ ٦ػػ٨  ٦جذ٭ضن

  
 جػػػػػذ٭ًش ٦ٍ  ٗػػػػػري حبػػػػػِ الـ٦ػػػػػةف اعش

 منػػذ٘الن  الديػػ٨ ث٤ٕػػـٮ يؾػػ٨ لػػ٥ ٦ػػ٨   
  

 ظػػػؿج كي ًػػػيٜ يف الد٬ػػػؿ يػػػّبح لػػػ٥
 ظىػػػػ٤خ إف كيه املٕػػػػةيل ركح ا٤ٕ٣ػػػػ٥   

  
٭ػػػػػش كال ركحو  ثػػػػػال ٤ٔػػػػػ٥ ثػػػػػؽكف  ٦ي

ـدريػػ٫ ٚػػىت ٦ػػ٨ ؽػػ٥     إذا ك٬ػػٮ ا٣ٕػػني د
  

ػػػ٦ي  أٔيػػػةؾ ًٌ  ثػػػة٣ٛؿج صػػػةء ديػػػ٨و  ٢ي ٕ
 ٤َٕذػػػػ٫ األثىػػػػةر د٧ػػػػأل ٚػػػػىت ك٦ػػػػ٨   

  
ػػػٍؿج ثػػػني ا٣ٛػػػؿؽ يٕػػػؿؼ ال ج ال٧ى ػػػؿى  كال٧ى
 ال كـشب دلرصم تاهلل   

 (/112« )ادلئان»يف 
 ا٣ٛػػػػػىت ىلع األمػػػػػٮر دٌػػػػػةيٞخ كإذا

  
 ثػػػػػػةملؼؿج ربػػػػػػ٫ يػػػػػػأيت ٚ٭٪ػػػػػػةؾ

ٙى  مؿبٮبنػػػػػة اكف ٦ػػػػػ٨    ػػػػػيي  ١ٚيػػػػػ  ٫ي ٭٧ي
 

 ًش دى ؿٍ ييػػػػػ لػػػػػ٥ إهلػػػػػ٫ كبػػػػػةب ٠ػػػػػؿب
 س صٍّانٌلا   

 (/112« )ادلئان»يف 
 ٬ػػػػػػػػ٢ ذلا اهلػػػػػػػػ٥ ا٩ٛػػػػػػػػؿاج

 كذلا ال١ػػػػػػػػػػػؿب اثذ٭ػػػػػػػػػػػةجي   

   
ـاؿ املػػػػػػػػؿء ٦ػػػػػػػػة اع  ال يػػػػػػػػ

 ش هل يف الد٬ػػػػػػػػػػػؿ ظػػػػػػػػػػػةجي   

   
 َػػػػػػػػػةؿى ٦ػػػػػػػػػة زىافى كٝػػػػػػػػػةره 

 َػػػػػػةؿى ٦ػػػػػػة مػػػػػػةفى ا٩ػػػػػػـاًعجي   
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 انرفاؤل تانفشض
 (/111« )ادلئان»يف 

 جٍ كاهلػػػػػػػػػؿى  ا٤ْ٣ػػػػػػػػػ٥ ذ٬ػػػػػػػػػت
  

 كا٣ٛػػػػػػػػػؿجٍ  اجلىػػػػػػػػػػؿ كد٩ػػػػػػػػػة
 ؽلاهلػػػػػػػػػ رايػػػػػػػػػح ػٛٞػػػػػػػػػخ   

  
ًٕػػػػػػػػػػ رايػػػػػػػػػػح ٮيػػػػػػػػػػخَي   ٮجٍ ا٣
 رسػػػػػػػػػاعن مي  ا٣ٕػػػػػػػػػؽؿ أٝجػػػػػػػػػ٢   

  
 كاحلػػػػػػػػػػؿجٍ  اجلػػػػػػػػػػٮر أدثػػػػػػػػػػؿ

 أرًػػػػػػػػػػ٪ة ا٣ٕػػػػػػػػػػـ دػػػػػػػػػػػ٢   
  

 ػػػػػػػػػػػػػػػؿجٍ  ٝػػػػػػػػػػػػػػؽ ؿَّ اذلي  كأرل
 أزا ربػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػة رشمػأثػػػػػػػػػػ   

  
 امل٭ػػػػػػػػػشٍ  يػػػػػػػػػس٤ش ث٧ػػػػػػػػػة ؿ
 غشتح ػذو انمشٍّ   

 (/112« )ادلئان»يف 
 ز٦ػػػين ثػػػين ٔػػػ٨ احنػػػؿايف ٪١ػػػؿمدي  ال
  

ػػػ الٮصػػػ٫ ثػػػةدم ذاؾ يف ٚة٣ٕػػػؾر ًً  ٫ي عي كا
 ٫ي أ٩ةوػػػػػعي  ت  ٣يػػػػػ ذك امل٪ػػػػػةزؿً  يف ٦ػػػػػة   

  
 أَةرظػػػػػ٫ ؽو كٍصػػػػػ أػػػػػػٮ الػػػػػؿاكب كال
 كنيا األىٌاء ذؼًِال   

 (/137« )ادلئان»يف 
 كاحلػػػػػػٜ ال خيػػػػػػىف ىلع اعلػػػػػػ٥

  
 ي٧ػػػػؿح يف مٌػػػػ٧ةر ٤ٔػػػػ٥و ٚكػػػػيطٍ 

 ٠٪٭ػػػة األ٬ػػػٮاء ٦ػػػ٨ لػػػ٥ يؾػػػ٨ال   
  

 ذا ٩ًٍىػػػػٛحو ي٭ػػػػٮم ث٭ػػػػة أك يُػػػػيطٍ 
 عالو ػهَ ػصش انشثاب!   

 (/132« )دلئانا»يف 
 ًظػػػػػػني لك النػػػػػػبيجح ٔىػػػػػػػؿ ىلع

  
ـه  ػػػػػػال ػػػػػػة قى ػػػػػػٮد دٞ٭ٞ٭ػػػػػػخ ٦ى  الٔؿ

ػػػػٮىارًم الكػػػػعت ٦ػػػػ٨ كيكػػػػٞي٫     الكَّ
  

ااًػػػػػ٥ي  ر  ٤ًػػػػػمي  ػػػػػ اكبٍكػػػػػا٣تَّ  دى  دي ٮٍ صى
ػػػػةفه     ػػػػ٢ ػًيػػػػ٫ً  ػٌػػػػخ ز٦ى  ٚػػػػ٨ ثًؾي

  
ػػػػ ٓى  تي ؽٍ كقي ػػػػ  يكػػػػٮد ٦ػػػػ٨ احلؽازػػػػح ٦ى

                                         
 ) اكظر تارس  لـعاء(.( أزال: اشؿ )لـعاء ( افؼدسؿ وسؼال أهنا كسبت إػ أزال بـ سؼطـ بـ ظامر بـ شام بـ كقح 1)

 شارسة ، وهل افسحابة ترسي فقاًل، مؾث: ادطر افدا ؿ ، واجلقد : ادطر افغزسر. ( افسقاري: مػردها2)
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ػػػػػػؽتي  ًم ىلع ٔك  ٦ًٍ٪ػػػػػػ٫ي  ظىػػػػػػ٤خ اذلَّ
  

ػػػػػريم ثًػػػػػ٫ً  ٚضػػػػػؽت  ٮدجيػػػػػػ الى  ٗك
 ال خيهٌ ػظْى يٍ احلغذ ًااليرذاٌ   

 (/132« )ادلئان»يف 
٦ػػػػ٨ ٠ػػػػرثت ٌٚػػػػةا٫٤ يٕػػػػةدل  كى

ػػػػػٮد   يعي يؾػػػػػرث يًف ٦٪ةٝجػػػػػ٫ اجلٍ  كى

   
ـق أ٩ىػػػػػػةسه  بى ي٧٤ػػػػػػ ػػػػػػة اغى  إًذا ٦ى

ٮد   ػػػػضي ي قي ػػػػٮر هلى ٌي ي ٍ٪ػػػػؽ احلٍ ًٔ  ك٬ػػػػ٥ 

   
 ك٦ػػػػػػػة ث٪ٞيىػػػػػػػحو اعثيػػػػػػػٮق إالٌ 

ػػػػػػػةبي ثػػػػػػػ٫ ردكد    كاكفى ملػػػػػػػة يٕي

   
٣ىػػػحٍفى يٌػػػ ٍػػػت ثىػػػٍؽرناؿ ٩ػػػجط ػكى  ا٣ٍلكى

ػػػؿو أقػػػٮد  
ٍ ٣ىػػػحٍفى خيىػػػةؼ ٦ػػػ٨ محي  كى

   
ٍ٪ػػػؽ ريػػػط ًٔ ػػػة النػػػ٥ النػػػٮا٦غ  ٦ى  كى

 ٧ػػػػػػػٮدزد٧ػػػػػػػؿ ىلع صٮا٩ج٭ػػػػػػػة   

   
ػػػة الى ابٍلىٍعػػػؿ اخلٌػػػ٥ يٕػػػةب يىٍٮ٦ن  كى

 إًذا ثىة٣ىػػػػػػٍخ جبة٩جػػػػػػ٫ ا٣ٞػػػػػػؿكد  

   
 كْف ّنرمذ يٍ ال ّفيى انكالو؟!

  (/131« )ادلئان»يف 
ػػػػ٫ي  ٭٧ي  يػػػػة ٩ةٝػػػػؽان لػػػػالكـ ٣ػػػػحف يٛى

  
ػػ٨ ٣ػػحف يٛ٭ػػ٥ي ٝػػ٢ يل ٠يػػٙ يىجذٞػػؽي   ٦ى

٭ة    ػػػٮرو ًػػػةؽ مكػػػ١٤ي
ٔي  كوػػػةٔؽان يف كي

  
ػػ٨ يف الكػػ٭٢ يؿدٕػػؽي  ؿى ٦ى  أيىػػٕؽي الػػٔٮ

٫ي      قػػػةًٚ٭ي
ي
ػػػٛةيه ال أ  ؽػػػ٥ راٗػػػتو يف قى

  
 كبةظػػػرو ٔػػػ٨ ٔيػػػٮيب ك٬ػػػٮ ال جيػػػؽي 

ػػػٍخ      كظةقػػػؽو يل ىلع ٦ػػػة ٤٩ػػػخي ال ثؿًظى
  

ػػػؿقً دذٞػػػؽي   ٦٪ػػػ٫ احلىنػػػة ث٤٭يػػػًت ال١ي
 كا مػػػػٮردا ٔػػػػؾثة لنػػػػةرب٫ًً ال دي٪١ػػػػؿ   

  
 إف اكف ال ثيػػػػؽَّ ٦ػػػػ٨ إ٩ؾػػػػةرق ٚػػػػؿًدكا

 إين ثي٤يػػػػخي ثأ٬ػػػػ٢ اجل٭ػػػػ٢ يف ز٦ػػػػ٨و    
  

ػػؽكا ٕى  ٝػػةمٮا ثػػ٫ كرصػػةؿي ا٤ٕ٣ػػ٥ ٝػػؽ ٝ
ـه يىػػػ     ـً ٔ٪ػػػؽ٥٬ي ٝػػػٮ ٤يػػػ٢ي ا٣ٞػػػٮ  ًؽؽي صى

  
ػػػ٢ت ٦ػػػة يىػػػؿًدي   ٧ٚػػػة هلػػػ٥ٍ َةٝػػػحه يف ظى

 ٝػػػػػؽ ٩ػػػػػةؿ مؿدجػػػػػحن  إذا رأكا رصػػػػػالن    
  

ػػػرك٩ػػػ٫ يف ا٤ٕ٣ػػػ٥ ٚػػػٮؽ اذلم يؽ عى  ؽكاصى
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 ادلؼاصشج يؼاصشج!
ملا ةيغّ أن دماـث يغخاةُّٔ ولً يلسروا ىلع ظٔاْا ٌؿ ٌا  وكال   (/130« )ادلئان»يف 

فجضاه  خاولٔا واهلل خافؼ هل وٌفني، خىت صسع ةاحلق وأؽٓص ٌا ةجفد ةّ ظيس اخليق 
 اهلل ـَ اإلظالم ررًيا/

 ٩ؾػػػػػؿ ثؾػػػػػ٢ ا٣ٕػػػػػؽك جيػػػػػة٬ؿين
  

 األاعدم د٫ٝأوػػػػػػة ٦ػػػػػػ٨ كي٪ىػػػػػػػؿ
 اظتنػػػػػةـ ثػػػػػال ا٣ٞؿيػػػػػت ٕػػػػػؽينجٍ كيي    

  
ـداد  ابلٕػػػػػػةد ٦ػػػػػػ٨ ابلٕيػػػػػػؽ كيػػػػػػ

  ٦ػػػ٨ ٔػػػين ػؿى ٍنػػػا٣بً  كيُػػػٮم   
ي
 وػػػةيفأ

  
 األيػػػػةدم ٦ػػػػ٨ لديػػػػ٫ ٦ػػػػة كيجكػػػػػٯ

 ًنو رلْثًا ػهَ يٍَْ ػاتَوُ ترأخش انؼصش ًلشب ادلٌنذ   
 ٝػػػػػػػػةلٮا أديػػػػػػػػخ مػػػػػػػػؤٌػؿا

 ٚأصجػػػػػػخ دار اخلػػػػػػدل أػػػػػػػؿل  

   
ت الؿقػػػػػػػ٢ وػػػػػػػة  كػذػػػػػػػةـ لكي

 ٦ػػػػػ٨ اجل٧يػػػػػٓ أصػػػػػ٢ي ٝػػػػػؽرا ر  

   
 كدػػػػػػػأٌػؿ األقػػػػػػػعةر وػػػػػػػرٌي 

 ٬ػػػػة ثٮوػػػػٙ احلكػػػػ٨ أظػػػػؿل  

   
 رص الىػػػػػػ٘ؿل ٤ٔػػػػػػخػكاخل٪ػػػػػػ

 كختٌذ٧ػػػػػػػػػػػػخ دػػػػػػػػػػػػّبا كدرا  

   
 كدػػػػػػؿل الكػػػػػػ٪ةف كإف دػػػػػػأػؿ

 يف الٌؿ٦ػػػػػػػةح يٕػػػػػػػٌؽ وػػػػػػػؽرا  

   
 ؽػػػػ٨قػػػػجٜ اهلػػػػالؿ ابلػػػػؽر ال

 لػػػػػػ٥ يرصػػػػػػ ثةلكػػػػػػجٜ ثػػػػػػؽار  

   
 احلضٌ ػهَ فالح احلثْة

  (/123« )ادلئان»يف 
ً  صيػػػػػةعو  أٚػػػػػؿاخ ذات ك٦ػػػػػة ػػػػػٕي ث  ٭ةنت

  
 ٚؽٚػػػػؽ لك ظػػػػج٭٥ يف ُٕٝػػػػخ كٝػػػػؽ

 ٔػػػػ٪٭٥ الٌػػػػػؿ يػػػػؽٚٓ ٦ػػػػة ٚأٔٮز٬ػػػػة   
  

 يػػؽ ٔػػ٨ املاكقػػت َػػؿؽي  ث٭ػػة كًػػةٝخ
 كاتلػػػٮت الٌػػػٕٙ ٦ػػػ٨ ص٪ةظي٭ػػػة كأرػػػػخ   

  
 ث٧نػػػػ٭ؽً  ثجي٭ػػػػة ٦ػػػػ٨ دكحو  ٚػػػػؿع ىلع
                                         

ومـف ؿقهلؿ: ادعاسة معاسة، وادعاس ٓ »ؾؼال: مادة )ع ص ر( ( 13/73ش )تاج افعروس»( ذـر هاذا افتعبر افزبقدي يف 1)

ن رؤسة ؾضا ؾ ادرء: بسبب حظقظ افـػس وأضاف بعضفؿ: وافـدسة ظؿك. وادعـك أن ادعاسة حجاب حيقل دو ،شسـاس

عؾؿ!سافـػقس رس ىافؽثقػة! وهلق  رة ٓ ت 

 افصؾبة افغؾقظة. ( افػدؾد: افػالة وادأرض2)
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 ٦ٕػػػػػةري ٩ْػػػػػؿتي  إف ٦ػػػػػين ثػػػػػأصـعى 
  

 ثػػػػػػةتلضدلً  مكػػػػػػذٮرة ٚةٝػػػػػػح ث٭ػػػػػػ٥
 أً يفاكيح األدثاب؟!دضٌس كراب    

  (/122« )ادلئان»يف 
ػػػػػْى نى  إذا ػػػػػ ٍخ ٧ى ػػػػػة اجل٧ػػػػػٓ ٮطي ٧ي قي  ٝٮ٦ن

  
 ا٣ٛؿيػػػػػػػؽ اكلدرت  اجلػػػػػػػةس يف ٬ػػػػػػػ٥ي 

 كزرو  ث٘ػػػػػػػري احلػػػػػػػؽير ٛيٌػػػػػػػٮفيي    
  

 قػػػػػؽيؽً  اتلٞػػػػػٮل ٦ػػػػػ٨ ٧٩ػػػػػٍ ىلع
 ٩ْػػػػػػػػريو  إىل ْريثػػػػػػػػةجل كصػػػػػػػػةؤكا   

  
 لديػػػػػػػػػؽ لددو  كال ٣٘ػػػػػػػػػٍ ثػػػػػػػػػال

 ٠ذػػػػػػػةبو  ٦ػػػػػػػ٨ أكىل لدمَّ  ٚػػػػػػػؾاؾ   
  

 اجلؽيػػػؽً  دكف ٯمٌػػػػ ٝػػػؽ ٦ػػػة ظػػػى
  ٚةل١ذػػػػػػػػةب كإال   

ى
ػػػػػػػػأ  ٝػػػػػػػػؽرنا ٢ي صى

  
 كاتل٤يػػػػػػؽً  املٕػػػػػػرثَّ  ؾراهلػػػػػػ ٦ػػػػػػ٨

ػػػػػػال دل٤ػػػػػػف كأ٦ػػػػػػة     ٚؽٔػػػػػػ٫ اثلٞي
  

 ثٕيػػػػػػؽ ث٤ٕٞػػػػػػحو  ٝٛػػػػػػؿً  يف ككػػػػػػ٨
 الرلد الرليس/ اخلصٌٔث الشسيسة.   

 ابليلفث/ األرض اىلفص ًل ُتات فيّ.

 ىم اذصال األسًاح ّغين ػٍ اذصال األشثاح؟
  (/120« )ادلئان»يف 

 اجلػػػػػػػػػٮاب اذلم أراق وػػػػػػػػػٮاثنة

 يؿدٌػػػػػػػي٫ أا٧ػػػػػػػح اال٩ذٞػػػػػػػةدً   

   
 أف ٝػػػػؿب األمػػػػجةح يف ٬ػػػػةذق الدا

 ر ٬ػػػٮ الٮوػػػ٢ ٔ٪ػػػؽ أ٬ػػػ٢ الػػػٮدادً   

   
 لػػػػٮ أٚػػػػةد ادىػػػػةؿ ركحو ثػػػػؿكحو 

 يف كدادو ك٦ػػػػػػٓ َٮيػػػػػػ٢ ثٕػػػػػػةد  

   
 اكف ٣٘ػػٮنا دميػػٓ ٦ػػة ٝػػؽ ظػػى اجلػػة

ػػػػ٭ةد    س ٦ػػػػ٨ اهلضػػػػؿ كابلػػػػاك كالكي

   
 إ٧٩ػػػػػة أهلػػػػػت اجلػػػػػٮا٩ط ٦٪ػػػػػة

 كأقػػػػةؿ الدمػػػػٮع قػػػػي٢ الػػػػٮادم  

   
ٓو ظػػػػ٢َّ ٚي٭ػػػػة ٩ة ٦ػػػػ٨ مؿاثػػػػ ػػػػؽي ٍٕ  بي

 ٦ػػػػ٨ أظػػػػ٢َّ ا٣٘ػػػػؿاـ ثةألصكػػػػةد  

   
٪ػػػةءه  ٗى  يػػػة ٣ٞػػػٮ ي ك٬ػػػ٢ ٣ٞػػػٮ ي 

 يف دػػػػػػػػاليق األركاح كاألكجػػػػػػػػةد  

   
ػػػػػةده  ٕى ً ٓى ا٤ٞ٣ػػػػػٮب ث ػػػػػ َُّ  إ٧٩ػػػػػة ٝ

ٓى اهلل ٤ٝػػػػت ٬ػػػػةذا ابلٕػػػػةد   ػػػػ َُّ ٝ 

   
ا  ٚة٣٘ؿيػػػػػػت اذلم حيػػػػػػ٢ ثػػػػػػالدن

ػػػػػٮاق يف ٗػػػػػري د٤ػػػػػٟ ابلػػػػػال    دك٬ى
   

ػػػػػػي٥ي ثػػػػػػأرضو   كابلٕيػػػػػػؽي اذلم يٞي

ػػػػؤادً    ٛي ٓى ا٣ بيػػػػ ٭ػػػػة رى ٕي ٍب  ٝػػػػٍؽ ٝىػػػػًلى رى
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٦ػػػة دػػػؿل ٦ػػػة اذلم يٛيػػػؽ ا٩ُػػػٮا 
 ا٣ٞػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ٢

  

 ب ىلع احلػػػػت كاهلػػػػٮل يف ازديػػػػةد

   
 ء يف كم يٌطٍعالو ػهَ صنؼا

 يف ٌسح صِفاء وكس اغب ـِٓا ٌسة يعرية/ وكال   (/121« )ادلئان»يف 
ـه   ٕ٭ػػػػؽا٣ ٝػػػػؿب كإف وػػػػ٪ٕة ىلع قػػػػال

  
ٕى  يه الد٩يػػػة يف دػػػٟ ألػػػ٥  ا٣ٛػػػؿد ٥ي ٤ىػػػا٣

ػػػ ظػػػ٢َّ  ٧ٚػػػ٨ الد٩يػػػة ظجػػػؾا أيػػػة     ٭ةٮظى قي
  

ػػػػ ٨ي ٧ٍػػػػاحلي  د٬ػػػػؿق يف يالظْػػػػ٫  ؽي ٍٕ كالكَّ
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 تشلْح ئىل انذسػْح
  (/172-171« )ادلئان»يف 

يػػػػػػػح إىل  تكػػػػػػػػؿم ا٣٘ػػػػػػػؿاء الدٔر
  

 اجل٪ػػػػػػٮد ٕٚػػػػػػ٢ ث٧ػػػػػػة ٚذؼّب٬ػػػػػػة
 ص٭ػػػػػةرنا جنػػػػػؽ ربػػػػػة يف كدىػػػػػػؿخ   

  
 قػػػػػػػٕٮد ػػػػػػػػخص إذا ٚحكػػػػػػػ٧ٕ٭ة

ػػػػػػػ     كأ٩ػػػػػػػذ٥ي  أ٩ػػػػػػػة د٧٤ٕػػػػػػػٮا ةأل٧َّ
  

ػػػػػ ىلع  ٕٝػػػػػٮد جلػػػػػة الىػػػػػٮاب ًب ٮٍ وى
 ٮاقًقػػػػػػ ٩ػػػػػػجي ال احلػػػػػػٜ ك٩٭ػػػػػػشي    

  
ػػػػػػ إحلػػػػػػ٫  يٕػػػػػػٮد ٦ٞىػػػػػػؽ٩ة ٢ي صي

٩ٌػػػػػػة   
ى
 ػؿناٍكػػػػػػصً  ا٣ٞػػػػػػؿآف جنٕػػػػػػ٢ كأ
  

 كالػػػػػػػػٮركد ٤ٔيػػػػػػػػ٫ ٧ٚىػػػػػػػػؽر٩ة
 اػذ٤ٛ٪ػػػػػػػة إذا ال١ذػػػػػػػةب إىل ٩ػػػػػػػؿد   

  
 صعػػػػػػٮد جلػػػػػػة ك٣ػػػػػػحف ٦ٞةتل٪ػػػػػػة

 ٫َػػػػػ ا٣ُ٭ػػػػػؿ ٦ٞػػػػػةؿ إىل ٠ػػػػػؾاؾ   
 

 مػػػػػػػ٭ٮد ذلا ال١ذػػػػػػػةب كي ٩ػػػػػػػؿد
 دػػػػالق ك٦ػػػػ٨ ا٣ٞػػػػؿكف ػػػػػري مٌػػػػػٯ   

  
يػػػػػػػػػ ٝػػػػػػػػػةؿ كال ٝيػػػػػػػػػ٢ كال  ٮدكل
ػػػػػ ديج٪ػػػػػة كمنػػػػػػؿب     ٚػػػػػؿات به ؾٍ ٔى

  
ركدي  يؾػػػػػػػػػػػػؽرق ال ككرد  الػػػػػػػػػػػػٮي

ػػػػ اإل٩ىػػػػةؼ ظ٤يػػػػح ٦ػػػػ٨ هلػػػػ٥     ٌٍله ظى
  

 ثػػػػؿكد هلػػػػ٥ اهلػػػػؽل بف٣يػػػػ ك٦ػػػػ٨
ػػػػػػٮدي     ٔي ػػػػػػػؿ   احلػػػػػػٜ ك ٌى  ثػػػػػػيه   خمي

  
ػػػػػػ  ٔػػػػػػٮد ؾ٬ػػػػػػةذا ظجػػػػػػؾا ٮم  قى

ػػػػػػٛةةى  ي٧ػػػػػػؿكف     أدح٪ػػػػػػة ٧٠ػػػػػػة الىَّ
  

 صعػػػػػػػٮد كال ٬٪ػػػػػػػةؾ ٣٘ػػػػػػػٍ كال
 يف ك٦ػػػػػػػة ٝػػػػػػػؽكد٪ة اهلل ٠ذػػػػػػػةب   

  
 ا٧ٕ٣ػػػػػػػٮد ك٧٬ػػػػػػػة املىػػػػػػػُىف الكـ

 ٬ػػػػؽم لك أٌٚػػػػ٢ الىػػػػعت ك٬ػػػػؽم   
  

 اجلعػػػػػػػٮد صعػػػػػػػؽ كإف كأرشٚػػػػػػػ٫
 أصػػػػػػػؿنا ٚ٪٪ػػػػػػػةؿ ديج٪ػػػػػػػة ٩ٞػػػػػػػـٮ   

  
 صػػػػػؽكد ٦٪ػػػػػة ٩ػػػػػةهل ٝػػػػػؽ ٧٠ػػػػػة

 املٕػػػػػػةيل ذا وػػػػػػًلَّ  املؼذػػػػػػةر ٦ػػػػػػٓ   
  

ػػػػػػٮد دٞ٭ٞ٭ػػػػػػخ ٦ػػػػػػة ٤ٔيػػػػػػ٫  الٔؿ
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 اصرب ًال حتضٌ
  (/102« )ادلئان»يف 

 ٩ْػػػػؿ ٦ػػػػ٨ مػػػػةء ٦ػػػػة ػ٤ٞػػػػ٫ يف هلل
  

 كال١ػػؽر د٩يػػةؾ ٦ػػ٨ الىػػٛٮ ىلع ٚةوػػّب
 ثػػػ٫ ا٣ٌٞػػػةء صػػػةء ٦ػػػة يػػػؽٚٓ ٤ٚػػػحف   

  
ػػػػػته  ػػػػػ األٝػػػػػؽار ديػػػػػؽرأ كال وى ٞي  رؽى ثة٣

ػػػؽت     ػػػ٨ يٌػػػين ظػػػـفو  ٔػػػ٨ ٔك ٙو  ٔك  أقػػػ
  

ػػػػػػ كي كًٍردو  يف األمػػػػػػؿ ًض ٮت كٚىػػػػػػ  رً ؽى وى
   

 غشًس انٌد
 (/111« )ئانادل»يف 

ا ث٧٧عػػػػػػي كلكػػػػػػخ  لنػػػػػػؼهو  كدن
  

 ٗػػػػػػؿكر لك٭ػػػػػػ٥ اجلػػػػػػةس ٚػػػػػػٮد
جػػػػػػح يػػػػػػٮدد     كظي٪نػػػػػػة ظي٪نػػػػػػة ٗر

  
 زكر كالػػػػػػػػػلك ر٬جػػػػػػػػػح يػػػػػػػػػٮدد

 أمػػػػػػػػذ٭ي٫ ٦ػػػػػػػػة ىلع قأ٣بكػػػػػػػػ٭٥   
  

 دىػػػػػػري وػػػػػػةركا ٧٠ػػػػػػة ثػػػػػػأػالؽ
 دػػػػػػػؿاق ث١٧يػػػػػػػةؿ هلػػػػػػػ٥ أكيػػػػػػػ٢   

  
ا م١يػػػػػػػػةهل٥ ىلع  يػػػػػػػػؽكر أثػػػػػػػػؽن
ٔ اثلٔب ابلايل.     ةأرالق/ ٌفصدْا ريق ، ْو

 ذفاؤل 
 (/127« )ادلئان»يف 

 أ٤ّػػػػػػخ ٝػػػػػػؽ اخلػػػػػػري ركااػػػػػػط
  

ػػػػػػػػ كصػػػػػػػػةء  ٩ؾػػػػػػػػؿي  زاؿك ؼه ؿٍ ٔي
 يط   ٦٪ػػػػػػ٫ ظػػػػػػةف ٝػػػػػػؽ كاجلػػػػػػٮر   

  
 ننػػػػػػػؿي  ٦٪ػػػػػػ٫ آف ٝػػػػػػؽ كا٣ٕػػػػػػؽؿ

َّٜ ٤ٚي ذا ملسػػػػػػػػػ٢     محػػػػػػػػػؽه  عػػػػػػػػػ
  

َّٜ كحلٍ  الػػػػػػٮرل ٦ػػػػػػ٨ ػػػػػػ عػػػػػػ  ١ؿي مي
   

 أياَِ انكثاس
 (/127« )ادلئان»يف 

 ّػػػة٬ؿنا احلػػػٜ أرل ظػػػىت ٧ٔػػػؿم أَػػػ٢
  

ـى   ك٦٪١ػػػػػؿا كاثذػػػػػؽااعن  صػػػػػٮرنا كأ٬ػػػػػؽ
 ٬ةاػػػػت ٗػػػػري وػػػػ٪ٛذ٫ ٦ػػػػة كأننػػػػػؿ   

 
 ٠ػػػؽرا احلػػػٜ وػػػٛة إف ص٭ػػػٮؿو  ٣ٞػػػٮؿ
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 فجش انْأجش ّيٍ ظالو انرَّكْهِْف ذهًخ 
 (/120« )ادلئان»يف 

 ال دؿ٬ػػػػػػت ابلةَػػػػػػ٢ إف ٠٪ػػػػػػخ يف
  

 لػػػػػٟ اجلػػػػػةص ظػػػػػٜ كإف ٝػػػػػ٢َّ 
 ٧٤ْٚػػػػػح ال٤يػػػػػ٢ إذا اظ٤ٮل١ػػػػػخ   

  
 قػػػػػػةٚؿ يف أٔٞةث٭ػػػػػػةٚةلىػػػػػػجط 

   
 انراسّخ ّؼْذ َفغو

 (/322« )ادلئان»يف 
 املي٧ػػػػػػػػػػٮ احل٧ػػػػػػػػػػ٨ راعيػػػػػػػػػػة

  
 رايع هلػػػػػػػػػ٥ ٦ػػػػػػػػػة أًػػػػػػػػػعٮا ف
ػػػػػػػػػػ ا٣ٕػػػػػػػػػػؽؿ ٚػػػػػػػػػػال     ٮفيؿصي

  
 ٧ًٌُ٣ػػػػػػػػػػػػػػػةًع  الػػػػػػػػػػػػػػػؿٍَّدعي  كال
 كز ٝػػػػػػػػػؽ اجلػػػػػػػػػةس ك٦ػػػػػػػػػةؿ   

  
ػػػػػػػػػػػػػػة ع  أكزايع ثػػػػػػػػػػػػػػني ٧٤ّن
 الػػػػػػػػػػػٮايل ثيػػػػػػػػػػػؽ ٭ػػػػػػػػػػػةذاٚ   

  
 الكػػػػػػػػػػةيع ثيػػػػػػػػػػؽ ٬ػػػػػػػػػػةذاك
 ػػػػػػػػػػػٮافو  ٩٭ػػػػػػػػػػتي  ٬ػػػػػػػػػػةذاك   

  
 ػػػػػػػػػػػؽاع ٩٭ػػػػػػػػػػت ٬ػػػػػػػػػػةذاك
 دمػػػػػػػػػػةعو  ٔ٪ػػػػػػػػػػؽ ٬ػػػػػػػػػػةذاك   

  
 ةع٦٪َّػػػػػػػػػػ ٔ٪ػػػػػػػػػػؽ ٬ػػػػػػػػػػةذاك
 يػػػػػػػػة ا٣ّبايػػػػػػػػة ثػػػػػػػػةرم ٚيػػػػػػػػة   

  
 الدايع دٔػػػػػػػػػػػػػػٮة دليجنػػػػػػػػػػػػػػة

 أٝٛػػػػػػػػػػػةؿ ٚػػػػػػػػػػػةدط كيػػػػػػػػػػػة   
  

 أقػػػػػػػػػػ٧ةع زػػػػػػػػػػ٥ ٤ٝػػػػػػػػػػٮبو 
 صػػػػػػػػػٮرو  ٦ػػػػػػػػػ٨ ػ٤ٞػػػػػػػػػٟ أرح   

  
ـاع ػػػػػػػػػػػٮؼو  ك٦ػػػػػػػػػػ٨  كإٚػػػػػػػػػػ

   

                                      
 (.597( هاذا افتعبر فؾقاظظ افشفر ابـ اجلقزي )م:1)
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 !ظيش انشْة لثم أًاَو
 /(327« )ادلئان»يف 

 ٔضػػت ٚػػال أدػػؿايب ٝجػػ٢ ٦ػػ٨ مػػجخ إف
  

 كٕٝػػػػة ٝػػػػؽ األيػػػػةـ بلػػػػين ذا ٧ٚسػػػػ٢
 يٮاٚٞػػػػػػ٫ ال ييعوػػػػػػ٪ النػػػػػػجةب رأل   

  
 داع ظػػػني دأيػػػ٫ أصػػػت لػػػ٥ ذٍ إ ٚٛػػػؿ

 ث٤ُٕذػػػػ٫ مكػػػػػؿكرنا النػػػػيت كأٝجػػػػ٢   
  

 وػػؽاع ٝػػؽ ال٤يػػ٢ ّػػالـ ثٕػػؽ اكلىػػجط
   

 يذح انناط ال ّغش ًرييى ال ّؼصش
 (/322« )ادلئان»يف 
ػػػػ  ثػػػػأ٩ينِو  ثةدٛػػػػةؽ ٝػػػػةلٮا اجلػػػػةس ًت ٬ى

  
 املٕػػػػػػػةرؼ دميػػػػػػػٓ يف أكاين ٚؿيػػػػػػػؽي 

 ٮهل٥ٝػػػ رض ك٦ػػػة ٬ػػػةذا يف اجلٛػػػٓ ٧ٚػػػة   
  

 زاظػػػٙ منػػػػٰ منػػػي٫ ٝىػػػٮر أقػػػري
   

 نزج انؼهى ذغين ػٍ عائش انهزاخ
 (/312« )ادلئان»يف 

 ثةملٕػػػػةرؼ ا٣ٛػػػػىت ٩ٛػػػػف مػػػػ٘ٛخ إذا
  

 كمػػػةّٙ ػىػػت ٔػػحل لديػػ٫ تكػػةكل
 ٩ػػػػػػة٥ٔ لك ذلادػػػػػػ٫ ٦ػػػػػػ٨ ك٬ػػػػػػةصؿ   

  
 كارؼ لك أكَة٩ػػػػػػػ٫ ٦ػػػػػػػ٨ كٚػػػػػػػةرؽ

 ٧ً٢ػػػػيى  كلػػػػ٥ املٕػػػػةين أثؾػػػػةر كاع٩ػػػػٜ   
  

 أٙالنػػػٮ ا٣٘ػػػٮاين أثؾػػػةر كوػػػ٢ إىل
   

                                      
 بد افقاشع افؼرر ؾلحسـ ما صاء:افؼايض حيقك بـ حمؿد بـ ظ ثؿ ؿال: وؿال ظؽس هاذا ادعـكش درة افتؼصار»وأوردها افشجـل يف ( 1)

 كاااااال اىفااااأاذل ٌاااااا ةاااااال الشاااااتاب هل

 ومشااااااايب الاااااااصأ  ٌاااااااا غيفاااااااا  

   
 فليااااااج إن مشااااااييب ظاااااااءه ـٍاااااايل

 ففااااّص إذْ لااااً أجااااب  داـيااااّ خااااني دا  

   
 يلاااأل ىلااااس افااااأـصض الشاااايب رضياًُاااا 

 دـٔحاااااّ ةفاااااالع كاااااع ٌاااااا ظاااااٍفا  
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 اخلالص تاإلخالص
 (/317« )ادلئان»يف 

 ييجىػػػ٢ٍ  لػػػ٥ هلل األ٧ٔػػػةؿ أػ٤ػػػه ك٦ػػػ٨
  

ػػػػؽ كإف  كأثؿٝػػػػٮا ٤ٔيػػػػ٫ األٔػػػػؽا أٔر
 ٤ٝجػػػػ٫ ا٣٘ػػػػل ىلع ٦ُٮينػػػػة اكف ك٦ػػػػ٨   

  
 كيٛػػػػػؿؽ ٞػػػػػةؿيي  ٦ػػػػػة ألدىن يػػػػػؿاعي 

   
 ًيٍ َكذ انذَْا

 (/373« )ادلئان»يف 
 مػػػػ٢٘ املػػػػؿء يػػػػاليق ٦ػػػػة كأوػػػػٕت

  
 ٚؿاٝػػػػػػػػة هل يُيػػػػػػػػٜ ال ث٘ػػػػػػػػيي

   
 انصناء انكارب رو

 (/373« )ادلئان»يف 
 ال ث٧ػػػػػػة ٚػػػػػػىت ٤ٔيػػػػػػٟ أزػػػػػػىن إذا

  
ػػػػػة ثػػػػػ٫ دؾػػػػػٮفي  ٞن  احلٞيٞػػػػػح يف ظٞي

ً  ٕٚٞػػػػػػػػػى    ـه  أمػػػػػػػػػؿًق  ْٚيػػػػػػػػػٓ ذ
  

 حَؿيٞػػػػػ ثػػػػػال إحلػػػػػٟ ثػػػػػ٫ يػػػػػيء
   

 نغض يف كهًح )انمشآٌ(
 (/312-311« )ادلئان»يف 
 ًٕٚػػػػػالفً  ثػػػػػ٫ ربػػػػػةيع اقػػػػػ٥ ٦ػػػػػة

  
 املٞػػػػػػػػػػػػػػػػةؿ يف وػػػػػػػػػػػػػػػػعة

 ٦سػػػػػػػػػػ ٕٚػػػػػػػػػالف ك١ٕ٣كػػػػػػػػػ٫   
  

 ظػػػػػةؿ ثؾػػػػػ٢ ٚيػػػػػ٫ ا٣ُػػػػػؿد ػػػػػػ٢
 هل إال مكػػػػػػػػػػػػػػػػ٥٤ ٦ػػػػػػػػػػػػػػػػة   

  
 املسػػػػػػػػػةؿ يف ٩ىػػػػػػػػػيت ٚيػػػػػػػػػ٫
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 كشب نماء اننًاو

 (/322« )ادلئان»يف 
 قػػػػػبي٢ ٦ػػػػػ٨ ٬ضػػػػػؿ٥٬ إىل يل ٬ػػػػػ٢

  
 كٝيػػػػ٢ ٝػػػػةؿه  اخلػػػػةَؿ ٠ػػػػؽر ٝػػػػؽ

 راظػػػػػػػػح يف كا٤ٞ٣ػػػػػػػػت أ٣ٞػػػػػػػػة٥٬   
  

 َٮيػػػػػ٢ ثؾػػػػػؿب ٔػػػػػ٪٭٥ كأ٩ثػػػػػين
 ثح٪٪ػػػػػػػة ثح٪٪ػػػػػػػة ٝػػػػػػػؿب يػػػػػػػةرب   

  
ِو ٚػػػػػؿب ٍ ـو  بىػػػػػنٍيى  ثػػػػػنيى  ٢دميػػػػػ ٝػػػػػٮ

 اثلاُيث ةٍفىن/ اىفصاق. ابَلنْي    

 انفاسًق يف تْد انشٌكاَِ
ٔه اىفالٌث ـٍاد ادليَ (/ وكال 321« )ادلئان»يف  خفؾّ اهلل يف املِام أن  ملا رأى أر
 خارض يف ٌلام كصاءة شيذ اإلظالم يف ةيخّ/ ٍص ةَ اخلػاب ـج 

 دأكي٤٭ػػػػػػػػة ل٤ٛػػػػػػػػةركؽ رؤيػػػػػػػػةؾ
  

 كابلةَػػػػػػ٢ احلػػػػػػٜ ثػػػػػػني ا٣ٛػػػػػػؿؽ
 اذلم املػػػػػػػاكف ا٣ٛػػػػػػػؿؽ ؿي ً٭ػػػػػػػٍْ ك٦ي    

  
 ظةاػػػػػػػ٢ ثػػػػػػػال ٚيػػػػػػػ٫ رأيذػػػػػػػ٫

   

                                      
ء دـ اشؿف إشامظقؾ، وافعزي أو ظز اإلشالم، دـ اشؿف حمؿد، وافصػل أو لػل ( ظامد افدسـ، وافعامد فؼب دـ اشؿف حيقك، ـافضقا1)

 اإلشالم دـ اشؿف أمحد. وؿد تؼدم ذـر أخقف حيقك بـ ظع افشقـاين يف لػحات افسمجة.
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 سشاء انرهًْز انثاس نشْخو
 (/272-271« )ادلئان»يف 
ذي ، واكُج وفاحّ يف شٓص يصيث شيزّ اىفالٌث احلعَ ةَ إظٍاـيو املغصيب  كال 

 ]وفيٓا[/ (/1371احلجث احلصام )
 
ى
ػػػأ  دؿكذ٪ػػػة ٠يػػػٙ ا٣ٕىػػػػؿ مػػػيٮخ غى يٍ مى
  

ػػة  األكػػةـر ثػػ٨ يػػة ابلعػػؿ كأ٩ػػخ ُٔةمن
 يػػػؿد  ذاؾ ٦ػػػ٨ ا٣ُػػػالب حى ٤ىػػػرظٍ  أيػػػة   

  
 ا٣ْٕػػػػةا٥ املٌٕػػػػالت ٔٞػػػػٮد حلػػػػ٢

  صػػػػؽزنة قػػػػًف   
ي
 رمحػػػػحو  وػػػػٮب ٫ي ـتٍلىػػػػ٩ٍ أ

  
 ا٧٘٣ػػػػةا٥ قػػػػةٚعةت ٤ٔيػػػػ٫ كصػػػػةدت

 دي٪ػػػ٫ ننػػػػؿ ٔػػػ٨ أكالؾ ٦ػػػ٨ كصػػػةزاؾ   
  

ـاءو  خبػػػػػري  ٝػػػػػةدـ ػػػػػػري ٩ػػػػػةهل صػػػػػ
 أمحػػػػػؽو  قػػػػػ٪ح أظييػػػػػخ اذلم ٚأ٩ػػػػػخ   

  
ػػػػة كأ٤َٕذ٭ػػػػة ٥ م٧كن  ؿكا٥ٗالػػػػ ثػػػػٗؿ

 مؿاٝػػػػت ٗػػػػري اإل٩ىػػػػةؼ إىل خى ٤ٍػػػػكمً    
  

ػػػة كال ٛن  ال٤ػػػٮاا٥ لػػػـٮ ٔنػػػخ ٦ػػػة ػةا
ػػػػخ     راًػػػػينة املُػػػػة٦ٓ لك ٔػػػػ٨ كأًٔؿ

  
 ابل٭ػػػػةا٥ ٕػػػػحلث ال ٔػػػػحلو  ث٧حكػػػػٮر

   
 ػشاق انكرة

 (/231« )ادلئان»يف 
 ( خماغتًا لهختّ/1332ملا مصض ظِث ) وكال 

ـه   يل إفٌ  الدٚػػػػػػةدؿ د٤ػػػػػػٟ ىلع قػػػػػػال
  

ػػػػػػة ث٭ػػػػػػ٨ ـً  لك ٚػػػػػػٮؽ ٗؿا٦ن  ٗػػػػػػؿا
 أ٦ػػػخ كإف ظييػػػخي  ٦ػػػة ٤ٔي٭ػػػة قػػػالـ   

  
 دكا ي كالدمػػػػػػػػػػٮع كداعه  ٭ػػػػػػػػػػةذاٚ
 كوػػػػػ٤٭ة ٦ٞةحلػػػػػؽ أ٣ٞػػػػػخ أ٩٭ػػػػػة ىلع   

  
 ٬يػػػػػػػة ي ٧٠سػػػػػػػ٢ يب ك٬ة٦ػػػػػػػخ إيلٌ 
 لػػػ٦٥ػػػة ٔنػػػخ  ٔنػػػخ لػػػٮ ٠٪ػػػيٌن كال   

 أٝػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ٢
  

 مػػػػؿا ي ٌٝػػػػيخي  أك ٗػػػػؿا ي مػػػػٛيخي 
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 انغْس تني زلة ًكاسه
 (/232« )ادلئان»يف 

ـو  دٌ٘ػػػػػػن ال  كػػػػػػؽو ظ أيخ ٦ػػػػػػ٨ ذل
  

ي  كال ػػػػػت  ٩ػػػػػة ي املػػػػػال يف ث٧ػػػػػؽحو  ػؿَّ كى
َّ أتً دىػػػػػ أمػػػػػؿو  لك يف ٚةجلػػػػػةس     ثػػػػػ٫ نيى

  
ػػػػة ثػػػػ٫ ٦ػػػػ و  ثػػػػني ٦ػػػػة ػػػػكنى  يٮ٦ن  ةـ٧َّ

   
 انؼهىاننفظ تصْاَح ػضج 
 لم خىت كتظّ اهلل/اوأةص اهلل كعٍّ يف لك ذ وهل  (/231-232« )ادلئان»يف 

ريقي  ػػػػػػػػػػػػؽت  يلعَّ هلل ٔ٭ػػػػػػػػػػػػؽه ال ييؾى

 يػػػٮؼ ثػػػةذلم٥وػػػٞؿه كال اعش ٦ػػػ٨ لػػػ٥   

   
 ال أرضع الد٬ػػػؿ لأل٧َػػػةع ٦ػػػة ثى٤َّ٤ىػػػٍخ 

ػػ٢ي ٦ػػ٨ رظػػيم   عى ٍٞ  صػػؽاكؿ الػػؿزؽ ٦ػػة يى

   
 كال رًػػػيخ خبكػػػٙ الٌػػػي٥ ٦ػػػة مح٤ػػػخ

 ٠ػػػيف ا٣ػػػرياع اذلم خيذػػػةؿ ٦ػػػ٨ لكػػػيم  

   
ػػؿضى ا٤ٕ٣ػػ٥ ٔػػ٨ دنػػفو  ًٔ ػػ٪خي   ُٚػػةؿ ٦ػػة وي

 ؿه ثػػػػةحلؿص كاجلَّ٭ػػػػ٥ً ػإٍف مػػػػةثى٫ي ٦ٕنػػػػ  

   

 شالز ذفاسق شالز
 (/211)« ادلئان»يف 

 دؿا٬ػػػػػػػػػػة أف ٢َّ ٝىػػػػػػػػػػ حزالزػػػػػػػػػػ
  

 ٫ثية٩ػػػػػػػ ٚؼػػػػػػػؾ زػػػػػػػالث ٦ػػػػػػػٓ
 وػػػػػػػية٫٩ ٦ػػػػػػػٓ ٜو ٤ٍػػػػػػػػى  دمػػػػػػػةؿ   

  
 ية٩ػػػػػػ٫دً  ٦ػػػػػػٓ ٜو ٤ٍػػػػػػػي  كظكػػػػػػ٨

 ٤ٝيػػػػػػ٢ اإلػػػػػػػة ٨ي ٍكػػػػػػظي  ؾ٠ػػػػػػؾا   
  

 األ٦ة٩ػػػػػػػ٫ ٦ػػػػػػػٓ دػػػػػػػؿاق ثػػػػػػػأف
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 يطانة انؼظًاء
 (/213« )ادلئان»يف 

 الكػػػػػػػػػػنن ننػػػػػػػػػػػؿ أريػػػػػػػػػػؽ
  

 احل٧ػػػػػػػػػػػػػػػ٨ ُٝػػػػػػػػػػػػػػػؿ لك يف
يػػػػػػػػػػػػػػػ٫ يف كا٣ٕػػػػػػػػػػػػػػػؽؿ     الٔؿ

  
 ثةلكػػػػػػػػػػػػػػػٮي٫ كاحلؾػػػػػػػػػػػػػػػ٥

 ابلػػػػػػػػػػؽع آزػػػػػػػػػػةر كحمػػػػػػػػػػٮ   
  

 النػػػػػػػػػ٪ٓ أقػػػػػػػػػذةر ك٬ذػػػػػػػػػٟ
 اجل٪ػػػػػػػػػػ٫ ٬ػػػػػػػػػػةذا كبٕػػػػػػػػػػؽ   

  
 ٫ٍ ٪َّػػػػػػػػػػػػػػػػػك٦ً  دٌٛػػػػػػػػػػػػػػػػػالن 

    
 د٥ املٞىٮد.. كاحل٧ؽ ل١٤ؿي٥ الٮدكد

 كقجعةف اهلل كحب٧ؽق قجعةف اهلل ا٣ْٕي٥
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