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لش مئم لر  رل  كليرى لتيٍحٓلخص رح رللخعٛلرٍس حلٜللخرً فلً تظلذ حللليٌغمل  تظلخد   ٌمؼّل هٌح حلزلغ فٜل ا   ّٔ رحلمَتلِ حلؼالخفً ،   حلٜلخىٍ نل  مئٓ
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فالي تختلض مللّل ؿلي  ، ٗوٍّٜش حلوتٍفش حلؼخللغ نؼملخ  رل  نفّلخ  ٗوٜلٍّش اٗل خلٍّش رخمظٍلخُ

 اً رله حتلتل ،  َ حإلٓ مً رَّمظهرمؼّل ماظته للظش ٌم   رٛفهخ رخلظؤٍٍّٓٔش فً حلف، ناخثيّي رحٓع

حلّظً نتى أٓخٓهخ ٓظ ٘ؤ حلفلَ  حل  مٍّلش رٓلظارر ٛلَحنخص ن ٍفلش حل زَى   مخ ُنَف رخٓم  حلفظ ش

فلً هلٌح  حالهظملخرغٍلَ أّ  ، مـخ  تظَ فً ىٍحٓخص ررلرع تؼٍَس رىمرٌّش تزَى. رقي تخ  تّل ًلك

حلعمل ال ٌظعتّ  ر٘ ل مزخَٗ رخلمٔلؤلش حلظخٌٍوٍّلش أر حل  مٍّلش راتّملخ رخلٔلعً اللى طلتٍلل ٛلرٍس هلٌح 

 ًّ تمللخ طمؼّتهللخ حل٠للمٍَ حإلٓلل مً حلٔلل ًّ رخلوٜللرٙ كظّللى ٌلليٍأ ملل  هلل   حلمَرٌّللخص حلٜلللخر

لرح هزخٍ حلرحٍىس فً ٗؤته مخ ١ع  ره مو أّ  ًللك  خخلفر أهل حلٔل ّش فلً نؼملخ . رمل  حلم كل  أ٠ٌا

حلظً تختض ن ي حلظمّع  فٍهلخ نلرىس قرٌّلش اللى ح هل   ، ح الى ط ؼٍف حلف٠خثلحل٠مٍَ قي ٓعى ؿخهيا 

فغيح نؼمخ  حلماظر  نتى ، ٗهخىسالى ، ركّر  ماظل نؼمخ  حل خطؾ ن  مرحقف ٍٓخٍّٓش رمخلٍّش، شحلازتٍّ 

 .ح فً ٓزٍل هللاأٌيي أهل ح مٜخٍ م  حلمٔتمٍ  ٗهٍيا 
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 .46ٙ  ،والتارَخ الرسالح تُي اإلسالم، نزي حلمـٍي حلَ٘فً

رهظم كٍخطه رظعٍٍ  أن٠خء مـتْ حلٔلظّش حلّلٌي ٠ٌلّم ، خ طَتش ػاٍتش م  ح مرح  رحلفظركخصموتّفا  قُظِل نمَ

رٍ  أن٠خثه حلوتٍفش حلاخىر رخإلٟخفش الى حر ه نزي هللا حلٌّي لم ٌ ل  لله مل  ح ملَ ٗلًء م 
1

. رتختلض طَتٍزلش هلٌح 

 ًّ س أهَى حلمـتْ طلمل فً ١ٍّخطهخ حٓظزعخى نت َّ فخل ٔزش حلازتٍّش تختض فلً ٛلخلله ، لٜخلق نؼمخ ، ن  حلو فش م

ًّ ، خأمرٌّا  زخٍ نؼمخ رخنظ رتلٌح حل٘لؤ  ، مل  ؿهلش ح رّ  حلّلٌي ٌ ظملً الٍله حلِرٍلَ رل  حلعلّرحر هتفٔلرهر حلفلَ  حلاَٗل

أّمٍّش رممؼّتهم ح رَُ  ررٌلك ٌ ر  ػ ػش أفَحى م  أٛلخد حل٘رٍى مرحلٍ  لز ً، رخل ٔزش الى ٓعي ر  أرً رقّخٙ

ش حل٘لرٍى . هٌح ح مَ ٌٍَ٘ الٍه هزَ ٍرحه حللزَينؼمخ  ّٜ فزعلي أ  هلَؽ حلٔلظّش مل  ، فً معَٝ كيٌؼه ن  ق

اًح طٔخرص حٍَحء رلم ٌلظّم حلازلر  رظل لٍم نزلي  رتخ  قي ؿعل حلاَحٍ ح هٍَ رٍي نزي حلَكمخ  ر  نرف ن ي نمَ

ًّ  هللا ر  نمَ : فالخ  رطتاّلخه حلعزّلخّ، حا  أ١ٍع فٍ م قرم م لم طلئّمَرح أرليا : لارر تخترح معه م  ر ً هخٗم” قخ  نت

رٍؿل    فلب  ٍٟلً ٍؿل   ٍؿل ا ، ترترح مع ح تؼَ: قَ  رً نؼمخ  رقخ : رمخ نتمك؟ قخ :  نيلض ن ّخ؟ فاخ

رنزلي حلَكملخ  ٛلهَ ، فٔعي ال ٌوخلف نّمه نزلي حلَكملخ ، ف رترح مع حلٌٌّ  فٍهم نزي حلَكمخ  ر  نرف ٍؿ ا 

“ال ٌوظتفر  فٍرلٍّهخ نزي حلَكمخ  نؼمخ َ  نؼمخ 
2
. 

فلبّ  ، هتٍفلش رن قخص حلمٜخهَس حلّظً تخ  لهخ ىرٍ هخّر فً ط ٍٜذ نؼمخ ، فش الى حلرالء حلازتًررخإلٟخ

رٓلعي رل  أرلً  رحلِرٍلَ رحرل  نلرف ر١تللش فالي تلخ  نؼملخ ، حلؼَرحص حلمخىٌّش تخ  لهخ هلً ح هلَى ىرٍ رلخٍُ

. رقي تخ  أٛلخد ح مرح  نتى رنً رؤّ  نؼمخ  هر حلٌّي ٍٓلاّ  لهلم ه فا ، م  أٛلخد ح مرح  رقّخٙ ًّ خ لعت

ٓهخ. رلعّل هٌح حالنظزخٍ لم ٌ   ٓززا  َّ تخ  حلٔزذ حلمزخَٗ فً رل اتّه ، فلٔذ خ فً حٓظو ف نؼمخ حمظٍخُحطهم رٌ 

راٜي حلملخفظش نتى حمظٍخُحطهم ، ىهر  حل ؼٍَ م  أٛلخد حلؼَرحص رحالمظٍخُحص م  قٌَٖ فً حإلٓ ر م  قَزلُ 

فخلفجللخص ٛللخكزش حلٔللتلش حلمع رٌّللش رحلمخىٌّللش ىهتللض حإلٓلل ر كخمتللش معهللخ ”حلّظللً ٟللم ظهخ لهللم أنللَحف حلازٍتللش 

                                                           
1
 750ٙ ، 2ر ، حلظخٌٍن، حللزَي 

2
 751ٙ ، 2ر ، حلمٜيٍ تفٔه 
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“رل فً طينٍمهخ اًح أم  ، ١مركخطهخ فً أالّ ٌاع حلمٔخّ رخمظٍخُحطهخ
3

. رٌمّيتخ هٌح حالنظزلخٍ رظفٔلٍَ لليهر  نليى 

للش رعللي ٛللتق حلليٌزٍّللش ّٛ ، تزٍللَ ملل  أٗللَحف مّ للش فللً حإلٓلل ر رعللي أ  فهمللرح أّ  حلغتزللش مخلللض لملّمللي رأطزخنلله هخ

خ نتلى مٔلتما  خٙقير نمَر رل  حلعل”أي نخر حلفظق ، خ م  فظق مّ ش. ففً حلٔ ش حلؼخم ش لتهـَسخ فٍ٘جا رحالقظَحد ٍٗجا 

رل   حلعزليٍي رهخللي رل  حلرلٍلي رقير معه نؼمخ  رل  ١تللش، قي أٓتم ن ي حل ـخًٗ ٛتى هللا نتٍه رٓتمٍٓر  هللا 

“حلمغٍَس قيمرح حلميٌ لش فلً أّر  ٛلفَ
4
هلخ حلَٓلر  رالخء حالمظٍلخُحص حلّظلً أنتل  فٍ هختفٔلرلعلّل هلٌه هلً حلفظلَس . 

أٓلتم رعلي ”حلّلٌي  فالي ٍري أّ  ن َملش رل  أرلً ؿهلل، خ م ه فلً حإلٓل رٍرّمخ طَغٍزا ، حلازتٍّش لتيحهتٍ  فً حإلٓ ر

“حلفظق راتٍل
5
َّ رخلميٌ ش قٍل له”ٗ خ الى حلَٓر    : فاخ  خفاخر حلَٓر  هلٍزا ، هٌح حر  نيّر هللا أرً ؿهل: أتّه اًح م

“هٍللخٍهم فللً حإلٓلل ر اّ  حل للخّ معللخى  هٍللخٍهم فللً حلـخهتٍّللش
6

. رفللً حإل١للخٍ تفٔلله ٌم   للخ ط ٌِللل مللخ ٍري ملل  

ًّ ٌرر فظق مّ ش مع أرً ٓفٍخ  ر  كَد رطؤتٍي أتّه ف حل ز َّ “آم  م  ىهل ىحٍ أرً ٓفٍخ  فهر”: طٜ
7
رال ٌوفلى . 

لض رله فجلش ؿيٌليس هلً ، مخ فً هٌح حلار  م  طمٍٍِ لٌري ح ٓ خ  فً قٌَٖ ّٜ رهر طمٍٍلِ طليّنم رخلعللخء حلّلٌي ه

 قي تخترح م  أَٗحف قٌَٖ رخ ٓخّ.ر، حلمئلّفش قتررهم

ًّ رطرحٛلتض أٌّلخر أرلً ر لَالغخء هٌه حالمظٍخ كخر  نمَ رل  ّله أنخىهلخ مل  ، ُحص حلّظً ريأص قزل رفخس حل ز

لش اللى نلرىس حالمظٍلخُحص ّٓ ف لخ  حهظٍلخٍ ، كٍغ ٌيٍي أر ال ٌيٍي رظعٍٍ ه  هل حل٘رٍى حلٌٌّ  تخترح فً كخّؿلش مخ

 .سحلولرس ح رلى لظتك حلعرى هتٍفشا  نؼمخ 

1

َمُع حلمٜخىٍ حلايٌمش مخ تامه حل خّ نتى نؼملخ  ـْ طَ
8
طعلّيى حلمللخن  نتٍله فبتّله ٌم   لخ مل  َغم نتلى حللر، 

رحلؼختٍللش ، ح رلللى اٌؼللخٍ قَحرظلله رن٘للٍَطه فللً مللخ طعتّلل  رخلم خٛللذ حلٍٔخٓللٍّش، ٍّىهللخ الللى ػلل ع مٔللخثل ؿرهٌَّللش

 .رحلؼخلؼش فظظعتّ  رـمع حلمٜلف حلٌّي ُتتّف ره حلمرحلر  لعؼمخ ، رهٌح مَطز٢ رٍٔخٓظه حلمخلٍّش، جؼخٍ رخلمخ حالٓظ

                                                           
3
 56ٙ ، حإلٓ ر حلوخٍؿً، حلرٌٍّمً ررنـٍتش تخؿٍش 

4
 448ٙ ، 2ر ، حلظخٌٍن، حللزَي 

5
 566ٙ ، 3ر ، أٓي حلغخرش، ح ػٍَحر   

6
 271ٙ ، 3ؽ ، حلمٔظيٍك نتى حلٜلٍلٍ ، حللختم حل ٍٔخررٍي 

7
 رخد فظق مّ ش.، تظخد حلمغخُي، ٛلٍق مٔتم 

8
 38-36ٙ ٙ ، 1ؽ ، حإلمخمش رحلٍٔخٓش، حر  قظٍزش: ٍحؿع مؼ ا  
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لش مل  غٍلَ أقَرخثله ّٛ فه ، هٌه حلمٔخثل أػلخٍص ٟلّي نؼملخ  حلوخ َّ لش ٍأرح فلً طٜل ّٛ رتلٌلك حلعخّملش. فخلوخ

لل ٘ا للش، رٍأى حلعخّمللش، خ لهللم ملل  مللخ  حلمٔللتمٍ نلل  حلم خٛللذ ركَمختالل خ لهللم راقٜللخءا طهمٍ ّٛ فللً ، ربٌعللخُ ملل  حلوخ

 .ح ن  مزخىة حإلٓ ر رن  حلّيٌ  حلارٌم حلٌّي أنخى لهم حالنظزخٍٍٓخٓظه حرظعخىا 

لاي طغٍَّص حلماخٌٍْ حلمعظميس فً ط ٍٜذ حلرالس م ٌ حلٔ رحص ح رلى م  نهي نؼمخ 
9
رأٛلزلض مَحتلِ  

ض امَس أقَرخء نؼمخ  نتى كٔخد حلٜلخرش ح رحثل. رٓ لخر  ارلَحُ حلفلَر  رلٍ  حلؼال فً حليرلش حإلٓ مٍّش طل

 أي رعلي أقلّل مل  ػل ع ٓل رحص مل  ه فلش نؼملخ ، رم  رالّهم. ففً حلٔ ش حلٔخىٓش رحلعٌَ٘  م  نِلهم نؼمخ 

خ لٔعي ر  أرً رقّخٙنتى حل رفش هتفا  طّمض طرلٍش حلرلٍي ر  نازش
10

فٔعي رل  ، . ررخلعرىس الى ٍَٓطهمخ ٌظزٍّ  حلفَ 

أرً رقّخٙ
11

ٌَّ٘  رخلـ ّش، م  أرحثل حلمٔتمٍ  ًّ ، رهر م  حلمز اللى غٍلَ ًللك مل  ، رقي ٗهي تّل حلم٘خهي مع حل زل

ٍه رماخٌٍْ آ مٍّش فً تظذ حللزاخصحلف٠خثل حلم ٔررش ال
12

رهر أهر ، فهر م  آ  أرً مع٢ٍ . أّمخ حلرلٍي ر  نازش

فالي قٍلل اّ  آٌلش حللـلَحص ، رٍري أتّله تلِ  فٍله مل  حلالَآ  ملخ ٌ٘لٍ ، رللم ٌٔلتم االّ ٌلرر فلظق مّ لش،  ّمله نؼمخ 

49/8 : ْرِ َزَؤٍ فَظَزٍََّ ُرح اِ  َؿخءُتم  ٌ ِٓ ٌذ  رأرلر نزٍليس رحل تزلً تِللض فٍله. ررٛلفه ح ٛلمعً فَخ َّ رغٍلَهم رؤتّله ٗل

أٌُليتم؟: حلٜزق أٍرع ٍتعخص رهر ٓ َح  رحلظفلض اللٍهم ٓلخث ا ، رم هم تزخٍ حلٜلخرش، همَ. رٛتّى رخل خّ
13
 .

ن  مٜلَ ررلّلى نتٍهلخ نزلي هللا  نمَر ر  حلعخٙ نِ  نؼمخ ”أي فً ٓ ش ٓزع رنٌَ٘  ، شرفً حلٔ ش حلمرحلٍ

“ر  ٓعي ر  أرً َٓف
14

ًّ أّملَه فلً ٓلٌَّش ، . رلج  طؤّهَ آ ر نمَر الى نخر هٍزلَ قزٍلل حلفلظق ًحص االّ أّ  حل زل

ٍلرٕ حلمٔلتمٍ  رقلخى ؿ، نتلى فتٔللٍ  ررالّه نملَ، نتلى حل٘لخر رأّمَه أرر ر َ، رحٓظعمته نتى نمخ ، حلٔ ٓل

نتٍهخ الى كيرى أٍرع ٓ رحص م  ه فش نؼمخ  ًلفظق مَٜ حلّظً رلّ 
15

هلر أم  ً ٓلَف. رفً حلماخرلل فلبّ  حرل  أرل

ًّ تخطزا ، لعؼمخ  م  حلَٟخنش ًّ ىمه ٌرر  رر خءا ، خ لتركًرحنظزَ م  حلمَطّيٌ  رعي أ  ؿعته حل ز نتى ًلك أهيٍ حل ز

ًّ ٗفخنش نؼمخ ، فخكظمى رعؼمخ ، حلفظق أٛللخره راظتله فلً أ  ٌالرر أكلي له االّ نتى م٠ٞ آم ا  رلم ٌازل حل ز
16
 .

                                                           
9
ٓا   اللى فظلَطٍ  تلّل رحكليس م هلخ طمظلّي نتلى ٓلّض  خ رمل  رٍحثهلخ رعلٞ حليٍحٓلخص حلليٌؼلش اللى طألٍم ه فلش نؼملخ طٌهذ ؿّل حلمٜخىٍ حلايٌمش حلمعخٍٟش أٓخ

ملخ أت لَه حل لخّ ١ٍتلش فماظتله تلخ  تظٍـلش طلَحتم ، ى قظتلهرأّىص الل خ ظً ٓزّزض حل امش نتلى نؼملرهٌه حلفظَس حلؼختٍش هً حل، خٓيسح رلى ٛخللش رحلؼختٍش ف، ٓ رحص

ًّ  رمظؤػَّ الى كّي تزٍَ رماخالص حلورحٍؽ حل خقمٍ  نتى نؼمخ ، فظَس ه فظه. أّمخ حلظأٍم حلمٌترٍ ف لٔذ أتّه مظؤّهَ رمل  رعليهمخ نتلى ، حلظل لٍمرعلي  رنتى نت

مل  َغم نتلى حللحلّلٌي ًهلذ الٍله حل٘لٍعش حإلمخمٍّلش  هتفٔل. رهر حلظأٍم 37ٙ ، حل ٘ف رحلزٍخ ، حإلرخًٟ حلاتهختً: حلو فش ح مرٌّش. ٍحؿع هٌح حلظأٍم مؼ ا فً

. 91ٙ ، ٍٓلخلش فلً ر لً أمٍّلش، حلـلخك : حتظلَ، . رطز ّى حلمعظِلش أ٠ٌخا هٌح حلظألٍم173، 2ؽ ، حلٍعاررًطخٌٍن : حتظَ، نير حنظَحفهم رَ٘نٍّش ه فش نؼمخ 

 174ٙ ، ٍٟش فً حإلٓ رحلٔتلش رحلمعخ، ُهٍَ هّرحٍي: أّمخ فٍمخ ٌظعتّ  رخلمٜخىٍ حلليٌؼش حلّظً طز ّض حلظأٍم ركخرلض طزٌََه فختظَ مؼ ا 

10
 759ٙ ، 2ؽ ، حلظخٌٍن، حللزَي 

11
 زاخص رغتزض حل  ٍش نتى حٓم ح د.هر ٓعي ر  مخلك حلاًَٗ فً تظذ حلظَحؿم رحلل 

12
 236-232ٙ ٙ ، 2ر ، أٓي حلغخرش، حر  ح ػٍَ: ٍحؿع طَؿمظه فً 

13
 653-650ٙ ٙ ، 4ر ، أٓي حلغخرش، حر  ح ػٍَ 

14
 152ٙ ، طخٌٍن حلوتفخء، حلٍٔر١ً 

15
 742-740ٙ ٙ ، 3ر ، أٓي حلغخرش، حر  ح ػٍَ 

16
 154-153ٙ ٙ ، 3ر ، أٓي حلغخرش، حر  ح ػٍَ 
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للذ نؼمللخ ُ  ّٜ لل، خ نتللى حلزٜلَسَ رحلٍالل نزللَي هللا رل  نللخمرفلً حلٔلل ش حلظخٓللعش رحلع٘لٌَ  ٌ  ٔا ًّحك هم خ رتللخ  نمللَه ا

رنٌَ٘  ٓ ش
17
ظملً اللى رح هلّم مل  ًللك أتّله ٌ ، فهر لم ٌرلي نتى ح ٍؿق االّ فً كيرى حلٔ ش حلَحرعلش لتهـلَس، 

رهر حر  هخ  نؼملخ ، ر ً نزي ٗمْ ر  نزي م خف
18

. أّملخ أرلر مرٓلى ح ٗلعَيّ 
19
حل٘ل رك  مل َغم نتلى حللر، 

ًّ  حللخثمش كر  ىرٍه فً حلظل ٍم رمٍته حلم٠مَ مع معخرٌش ّٟي نت
20
رحٓلظعمته ، فاي قٍل اتّه هخؿَ الى حللز٘لش، 

نتللى حلزٜللَس رتللخ  نخمللل نمللَ، حلَٓللر  نتللى ُرٍللي رنللي 
21

. رطلليّنمض ٓللٍلَس حلفللَ  ح مللرّي نتللى حليرلللش 

تهـَسفً حلٔ ش حللخىٌش رحلؼ ػٍ  ل حإلٓ مٍّش ر٠ّم تّل حل٘خر الى رالٌش معخرٌش
22
. 

د فٍهخ نؼمخ  هختفٔفً هٌه حلفظَس  َّ َهم رخلرالٌش ىر  اقخملش حنظزلخٍ لتالير فلً حإلٓل ر رآػ، قَحرظه حلّظً ق

ًّ ملل  ًري حلٔللخراش فللً حإلٓلل ر مّمللخ ؿعللل حلفللَ  حللخن للش فللً نؼمللخ ، أر حلللز ء فٍلله  تللخ  ٌاٜللً أٛلللخد حل زلل

ٍ  م  رعيه طلف  قرحثم م  أٓمخء حلٜلخرش حلٌٌّ  تفخهم نؼمخ رح مرٌّ 
23
. 

،  قَرخثه فً رعٞ ؿرحتزهخ نرىس الى طغتٍلذ حلازٍتلش نتلى كٔلخد حالنظزلخٍحص حليٌ ٍّلش طزَُ طرلٍش نؼمخ 

ظلً طمؼّلل حل لر  حلؼلختً مل  حلمللخن  حلرهلً ، حلمخلٍّلش رهر أمَ ٌظ٠ّق رـ ء أتزلَ اًح تظَتلخ فلً ٍٓخٓلش نؼملخ 

 .حلمرّؿهش الى حلوتٍفش حلؼخلغ

تختلض ٍٓخٓلش نؼملخ  حلمخلٍّلش م لتالش مل  أملَ هلخّر لتغخٌلش ٌظمؼّلل فلً تظَطله اللى م ٜلزه رخنظزلخٍه هتٍفلش 

ق أّ  ن، رل هتٍفش هلل نتى ح ٍٝ، لتمٔتمٍ  ّٟ ف فلً  ؼمخ رل اّ  م  ح هزخٍ مخ ٌر َّ ٌاَ  حإلمخمش رلٌَّش حلظٜ

ف ٓتفهمئّتيا ، حلمخ  َّ فه ممخػل لظٜ َّ رهٌح ، رلم ٌ  َرح نمته، قمع حل خّ فتم ٌوَؿرح نتٍه رل ّ  نمَ، ح أ  طٜ

ًّ أٗلٍخء رتاملظم أمل”مخ ٌئّتيه قر  نؼمخ  لّمخ أت َ نتٍه حل لخّ  ٍا لالي نزلظم نتل ح قلي أقلٍَطم الرل  حلولّلخد مؼتهلخ ر

رلم ٌـظَة أكي ٌمأل رَٜه م ه رال ٌٍَ٘ رلَفه الٍه. أمخ رهللا  تخ أتؼَ م  حرل  حلولّلخد ، رل  ّه رقم م رقمع م

                                                           
17
 763ٙ ، 2ر ، حلظخٌٍن، حللزَي 

18
 88ٙ ، 8ؽ ، حلزيحٌش رحل هخٌش، حر  تؼٍَ 

19
 نزي هللا ر  قٍْ. : حٓمه فً تظذ حللزاخص 

20
أػ لخء حلظل لٍم مٔلظ يس اللى ٛلفخطه  كٍغ طاّير أىلّش نتى طعخر  أرً مرٓى ملع معخرٌلش، 97-89ٙ ٙ ، حإلٓ ر حلوخٍؿً، حلرٌٍّمً ررنـٍتش تخؿٍش: ٍحؿع 

رر خء نتى ًللك كخرللض طالرٌٞ ملخ طؼزظله حلمٜلخىٍ حلايٌملش ، رن قظه حلرّىٌّش حلّظً ٍرلظه رٍرلض أر خءه رمعخرٌش، رمرحقفه حلٍٔخٍّٓش حلٔخراش لتظل ٍم، حل٘وٍّٜش

 .“مٍِّ رهمخ تظٍَه فً حلظل ٍم نمَر ر  حلعخًٙهذ ٟلٍّش هزغ رىهخء ط أّ  أرخ مرٓى”م  

21
 263ٙ ، 3ر ، أٓي حلغخرش، حر  ح ػٍَ 

22
 773ٙ ، 2ر ، حلظخٌٍن، حللزَي 

23
 44ٙ ، حل ٘ف رحلزٍخ ، حلاتهختً: حتظَ مؼ ا  
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َا نيىا  خ؟ فمخ لً ال أفعل فً حلف٠لل ملخ أٌٍلي؟ فتلم أطفاير  م  كارق م ٍٗجا : ح رأؿيٍ. الى أ  قخ  لهمح رأقَد تخٛ

“ ؟خ اًت ض امخما 
24
. 

ف نملَ فً حلوزَ مخ ٌئّتي أّ  نؼمخ  َّ ف تمخ تلخ  ٌظٜل َّ ًّ ، مل  قزتله ٌظٜ رفلً حلوزلَ أ٠ٌلخا طهيٌلي مز ل

مّمخ ٌعٍيتخ الى حلمفخهٍم حلازتٍّش رخمظٍخُ. رفٍه أ٠ٌخا افٜلخف نل  طٜلّرٍ موٜلرٙ لةمخملش ، نتى حلعيى رحل َٜس

ف فً ح مرح ماظَ  رخلظ َّ ٜ. 

لش أػ لخء مـخىالطله ملع ، تخ  لظّٜرٍ نؼمخ  لةمخمش أػلَه حلزلخلف فلً ٍٓخٓلظه ّٛ فلخ قرح  حلم ٔلررش الٍله هخ

فغليص حإلمخملش ، حلوخٍؿٍ  نتٍه طزٍّ  أتّه تخ  ٌعظزَ تفٔه هتٍفش هلل نتى ح ٍٝ ال هتٍفش لتَٓر  نتى حلمٔلتمٍ 

ٌّش فلً تلّل ملخ ٌظعتّل  رلبىحٍس حليرللش. رقلي رلَُ هلٌح حلمع لى فلً خ ٌٔظلٍع رمرؿزه حلظٜخ الهٍّا فً تظَه كاّا  َّ ف رل َّ

فتٔلض فلً ، لمل  تلَهظم رنلخُالا ، م  أٍىطلم ا  ت ض مٔظعم ا ”: ؿرحره نتى م  ١تزرح نِ  نّمخله أر هتع تفٔه

“ٓلَرت ٍه هللا ال أتلِ  ٓلَرخالا : رهللا لظفعتّ  أر لظوتعّ  أر لظاظتّ . فؤرى نتٍهم رقخ : ًٗء رح مَ أمَتم. فاخلرح
25
 .

ل”: رٍّى نتٍهم فً ٍرحٌش أهَى رارله للٔلض هخلعا ٜا “خ تٔلختٍه هللاخ قمٍ
26

. رٌٜلزق مؼلل هلٌح حلالر  حلم ٔلرد اللى 

ل نؼملخ  ًّ فالي ٍري نلل  مَفرنا  ٛلتى هللا نتٍله رٓللتمقلخ  ٍٓللر  هللا : ٍٟلً هللا ن هللخ قخللض نخث٘لش”خ الللى حل زل

ٜا  اّ  هللا ماّمٜك: لعؼمخ  “خ فب  أٍحىك حلم خفار  نتى هتعه ف  طوتعهقمٍ
27
َا ،  ح ن  رٌٜزق حلامٍٚ م  ػّم معزّ

“ىٌ  حلَؿل أر نٍ٘ه أر طارحه أر نتمه أر ر٘خٍس له”
28
. 

ل الى م ٜذ حلو فش نتى أتّهخ ه فش ٓظ ر  تظَس نؼمخ  ّٓا لهلل نتلى ح ٍٝ أ خ مل  ٍٓخٓلش حلوتفلخء خ هخّما

ملش لتولَرؽ نتلى حلٔلتلخ  ، م  رعيه َّ رلعتّهخ أ٠ٌلخا ٓلظ ر  م٘لّ تش لت ظٌَّلش حلٔل ٍّّش فلً ح ك لخر حلٔلتلختٍّش حلمل

َا  لملخ  فخ، خ. رح هّم رخل ٔزش الٍ خ ه خ أّ  طّٜرٍ نؼمخ  لم ٜلزه ؿعتله ٌلئػَ أقخٍرله رخلملخ ح الهٍّا رخنظزخٍ حلو فش أم

مخ  هللا
29
ف فً مخ  هللا تمخ ٌ٘خء، رهر هتٍفش هللا،  َّ  .فٍلّ  لوتٍفش هللا أ  ٌظٜ

ش  نتى هٌح حلظّٜرٍ آػَ نؼمخ  ر خءا  ّٛ قَحرظه رخلمخ  رهر مخ كخرلض حلمٜخىٍ حلمعخٍٟش لو فظه هخ

رُّرؽ ”رأملَ لله روملْ غ لخثم افٌَاٍّلش.  حلظؤتٍي نتٍه فلٌتَص أّ  نؼملخ  ُّرؽ حر ظله مل  ملَرح  رل  حلل لم

                                                           
24
 32ٙ ، 1ؽ ، حإلمخمش رحلٍٔخٓش، حر  قظٍزش 

25
 62ٙ ، 3ؽ ، حل خمل فً حلظخٌٍن، حر  ح ػٍَ 

26
 55ٙ ، 5ؽ ، حلم ظظم، حر  حلـرُي 

27
 106ٙ ، 3ؽ ، حلمٔظيٍك نتى حلٜلٍلٍ ، حللختم حل ٍٔخررٍي 

28
 381ٙ ، طعلٍَ ح تخر فً طعزٍَ حلم خر، حل خرتًٔ 

29
ٍّ رمعخرٌش  ٍّ ٌعظزَ حلمخ  مخ  حلمٔتمٍ ، تخ  هٌح حالنظزخٍ ملّل ه ف رٍ  أرً ً رهر هل ف ، خ  هللاأّ  حلمخ  م رنؼمخ  فً كٍ  تخ  ٌعظزَ معخرٌش، فؤرر ً

ٍّ تمخ ٓ َى فً حلفٜل حلمرحلً.   ٍٓئّىي الى تفً أرً ً
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أ  ٌيفعهخ  ر  أٍٓي رأمَ له رٔظّمخثش ألف ىٍهم رتظذ الى نزي هللا ر  نخمَ حر ظه م  نزي هللا ر  هخلي نؼمخ 

ٍأٌلض نخملل ٛليقخص : قلخ  نل  نزلي حلَكملخ  رل  ٌٔلخٍ ركّيع أرر آللخ ”. “الٍه م  رٍض مخ  حلمٔتمٍ 

 رتلخ  نؼملخ ، حىفعهخ الى حلل م ر  أرً حلعخٙ: فاخ  له حلمٔتمٍ  نتى ٓر  حلميٌ ش اًح أمٔى آطخهخ نؼمخ 

ٟال اًح أؿخُ أكيا  “خ مل  رٍلض حلملخ ح م  أهل رٍظه رـخثِس ؿعتهخ فَ
30

ا أّ   . رطلٌتَ حلمٜلخىٍ حلمعخٍٟلش أ٠ٌلخ

“أتف  نتى ٛ خنش ىرٍه م  مخ  هللا مخ لم ٌؤً  هللا ره”نؼمخ  
31
. 

مّملخ ، ؼخٍ حلازٍتش نتلى كٔلخد حالنظزلخٍحص حليٌ ٍّلشم  أٗ خ  اٌ حلمخلٍّش ٗ  ا  ٌم   أ  تعظزَ ٍٓخٓش نؼمخ 

ففاليص طتلك حَملخ  ، رلّي تامش ن ي حلفجخص حلمٔظ٠عفش حلّظً نتّاض آمخلهخ نتى حلّيٌ  حلـيٌي فً انلخىس حالنظزلخٍ لهلخ

 .راٌؼخٍهم رخلمخ ، رظرلٍش نؼمخ   قخٍره

رتاٜي رخ ٓلخّ ، رخلمٔخثل حليٌ ٍّش فٍمخ ٌظعتّ  كظّىًلك آػَ حلوتٍفش حلمرحلٍ  له  رخإلٟخفش الى تلّ 

. رللٍْ حلمـلخ  ه لخ نمتٍّش ؿمع حلمٜخكف حلّظً ط٘لّ ل حل لر  حلؼخللغ مل  حلمللخن  حلمرّؿهلش اللى نؼملخ 

رخلمٜللف حإلملخر خ لتورٝ فً اٗ خلٍّخص ؿمع حلمٜخكف رطركٍيهخ فلً ملخ حٛللتق نتلى طٔلمٍظه م خٓزا 

الل  لللم”ٌي أي مٜلللف نؼمللخ  حللل ّ  650لتهـللَس/ 20خ نلليى حلٔللرٍ رحٌَللخص رطَطٍزهللخ االّ ٓلل ش ٠ٌللز٢ تهخثٍ

“رٔلزذ طليحر  مٜلخكف موظتفلش« حلاَحءحص»لتمٍ ى تظَحا الى مخ لُرك  م  حهظ ف فً 
32

. رللج  حنظزلَ 

ًّ ف٠ٍتش فبّ  حلمعخٍٟلٍ  لله حنظزلَره ملع ال  نمل نؼمخ  خفً حلم ظرٍ حلٔ ّ
33
  رل  مٔلعرىرتلخ  نزلي هللا 

رح مللَ فللً طالليٌَتخ ، حلّللٌي حنظللَف للله حلمٔللتمر  ريٍحٌظلله حلرحٓللعش رللخلاَآ  رط ٌِتلله أرللَُ حلمعخٍٟللٍ 

ٓا  َا متظزْ حلظزخ ًّ ليى حلمعخٍٍٟ خ تزٍ رمَطز٢ رٜرٍس ٌـذ أ  طارر الر  مٔعرى رللل ، ح رخل٘ؤ  حلٍٔخٓ

ٓا  خحلعخّمش أٓخ
34
. 

                                                           
30
 168، 166ٙ ٙ ، 2ؽ ، طخٌٍن حلٍعاررً 

31
 38ٙ ، حل ٘ف رحلزٍخ ، حلاتهختً 

32
-22ٙ ٙ ، (1990)، 56نليى ، حللٍلخس حلؼاخفٍّلش، طعٌَلذ كٔل خء حلظلرحطً، «ٍٓ ٍّش رآفلخ  ؿيٌليسمرحقف ت ، ط ٌِل حلاَآ  رطؤرٌته»، نزي حلمـٍي حلَ٘فً 

ّٚ ح ٛتً رخلفَتٍّٔش .26رحل٘خهي م  حلٜفلش ، 31  :  رحتظَ حل 

«La révélation du Coran et son interprétation: positions classiques et perspectives nouvelles», in Lumière et Vie, 163, 

(1984), pp. 5-20.
 

33
فخنظزَص تّل حلَرحٌخص فً هٌح حل٘لؤ  ، مخ ٌَرى ن  حهظ ف حلمٜخكف رؿمعهخ فً مٜلف رحكي مع كَ  مخ ىرتهلتغفل ه خ ن  تظَس موظتفش  الّ ٌـذ أ 

لفخالهظ ف فً تّل مظخهَه ٌ ظمً الى ىحثَس حلمت، ف ٍّّش م  ف ٍّخص حلولخد حليٌ ً كٍغ حإلٌهخر رخالهظ ف ّٜا خ نتلى خ م ظررالفرظ حل٘فري فً كٍ  حٓظاخر حلاَآ  ت

 193 -149ٙ ٙ ، حلفٜتٍ  حلؼخلغ رحلَحرع، فً قَحءس حلولخد حليٌ ً، ركٍي حلٔعفً: أتظَ، ٗختتش حل ٜرٙ حلماّيٓش ح هَى

34
ّٚ كظّلى طٔلظاٍم ٛلرٍس حرل  مٔلعرى ٌٌهذ ركٍي حلٔعفً الى حنظزخٍ معخٍٟش حر  مٔعرى لعؼملخ  فلً ملخ ٌظعتّل  رـملع حلمٜلخكف ٟلَرٍس مل  ٟلَرٍ  حص حلال

ش معخٍٟظه لـمع نؼمخ  حلمٜلف لم ط   رهيف ارَحُ حالهظ ف كلر  حلمٜللف راليٍ ٍٓلم ٛلرٍس ، رلل حلعخّمش ًي حلؼاخفش حل٘عزٍّش، رلل حلعخّمش حلم٠لهي ّٜ فا

 190 -187 ٙ ٙ، فً قَحءس حلولخد حليٌ ً: ٍحؿع، حر  مٔعرى
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حإلرخٟلً ملخ  فلٌتَ حلاتهلختً، خملع ال ٜلخكف فلً مٜللف رحكلي ن لي معخٍٟلً نؼملخ لاي ُنّي ؿمع حلم

رأملَ حل لخّ أ  ”: أت َه حل خّ نتلى نؼملخ  رمل  رلٍ  ًللك مٔلؤلش ؿملع حلمٜلخكف حلّظلً للم طلل  رلخلازر  فالخ 

ًّ ، ٌاَإرح نتى كَف رحكي ِِ »: ٛتى هللا نتٍه رٓلتمرقي قخ  حل ز   نتلى ٓلزعش أكلَف تتّهلخ ٗلخف اّ  حلالَآ  أتل

ًّ «. تخف ل»: أتّه قخ  ٛتى هللا نتٍه رٓتمرقي ٍري ن  حل ز ه أ  ٌالَأ حلالَآ  غ٠ّا َّ خ تٍلرر ملخ أتلِ  فتٍالَأ م  ٓ

«قَحءس حر  أّر نزي
35

ٍّ ، . ركَ  حلمٜخكف ال طللَ  تظلخد هللا فٍللَ  هللا ؿتليك رٌهلَ   ٌخ نؼملخ »: قخ  أرر ً

«“ىمك
36
. 

 ّٚ ركَ  ملخ ىر  مٜللف ، رطركٍي حلاَحءحص، ن  ١زٍعش حلمعخٍٍٟ  لـمع حلمٜخكف ٌ ٘ف هٌح حل 

ٍّ نخٍٟلخ  فاي ًتلَ فلً حلوزلَ أّ  حرل  مٔلعرى، فهم م  حلٜلخرش ح رحثل حلم٘هرى لهم فً حإلٓ ر، نؼمخ  رأرلخ ً

حلّظً ت٘ؤص ّٟي حلوتٍفش حلؼخلغ. رهٌح ملخ ًلك حلـمع. رحلم ك  أ٠ٌخا أتّهمخ تختخ ٌمؼّ   ٍأّ حلمعخٍٟش حلٍٔخٍّٓش 

ًّ رخ ٓخّ ٌَطز٢ رظاٌَذ حلمرحلٍ  لٍٔخٓش نؼمخ  مع اقٜخء  ٌـعت خ ت٠ع مٔؤلش ؿمع حلمٜخكف فً ا١خٍ ٍٓخٓ

را  تخ  ًلك نتى كٔخد حلاير فً حإلٓ ر رحلمعَفش رخلاَآ ، حلمعخٍٍٟ 
37
. 

حلماخر أّ  أهلل حلٔل ّش رخلوٜلرٙ قلي ٛلخغرح نمتٍّلش حلـملع فلً نهلي نؼملخ  رحلمهّم رخل ٔزش الٍ خ فً هٌح 

ًا  ف خ  نمل نؼملخ  مٍٛخغش طمـٍيٌّش مفخىهخ حلظاتٍٚ م  حالهظ فخص رٍ  حلمٔتمٍ  فٍمخ ٌظعتّ  ر ظخره ح لألّملش اتالخ

“قزل أ  ٌوظتفرح حهظ ف حلٍهرى رحل ٜخٍى”
38
رمخ تٌهذ الٍه أّ  ؿمع ، خزٌََ الك  طخٌٍوٍّا رح ٍؿق أّ  هٌح حلظ، 

حء فلً ح مٜلخٍ َّ ّٚ لٜلخلق مَتلِ حلو فلش نزلَ ، حلمٜخكف ٌهيف الى حللّي م  طلؤػٍَ حلال رحالٓلظجؼخٍ رفهلم حلل 

حٓظعمخ  حل فرً حلٍٔخًٓ رحلاّرس م  ه  ، ارعخى حلمعخٍٍٟ  لٍٔخٓش نؼمخ  م  نمتٍّش حلـمع
39
. 

حء ررظٍفلظهم رىرٍهلم حلرحٟلق االّ أّ  مل  حليٍحٓلخص مل  ٛلٍق أتّ خ مخ ُل خ ال تعَف ري َّ قّلش هلئالء حلال

ًّ رم  ًلك مؼ ا مخ ٌٌهذ الٍه ملّملي نخرلي حلـلخرَي حء تلخ  لهلم  قَتهم رخلمـخ  حلٍٔخٓ َّ ىرٍ ”مل  أّ  هلئالء حلال

ًّ رخٍُ فً تؼٍَ م  ح كيحع ٛخىٍس فً ًلك ال ن  مفعر  ، حلفٌَ  حَهَ ط خَٛ طخٍس هٌح حلفٌَ  رطخٍس، ٍٓخٓ

حء»رل ن  كرحفِ ىٌ ٍّش أر حنظزخٍحص مٜتلٍّش. ررمخ أتّهم « حلازٍتش» َّ ، حلن« حلعتم»رٌعَفر  ، ٌاَإر  حلاَآ « ق

                                                           
35
 . زي هللا ر  مٔعرىحلماٜرى رخر  أّر نزي هر ن 

36
 42-41ٙ ٙ ، حل ٘ف رحلزٍخ ، حلاتهختً 

37
ّٓع فٍه هٌح مخ أٗخٍ الٍه ُهٍَ هّرحٍي  ركٜلَ ، رنمَ لتمٜخكف مع حطّزخ  مخ رٍى فً حلمٜخىٍ حلايٌمش م  ملخرلش ؿمع أرً ر َ، اٗخٍس ٌَٓعش ىر  حلظر

ٙ ٙ ٙ ، حلٔلتلش رحلمعخٍٟلش فلً حإلٓل ر: ٍحؿلع، حلَر٢ رٍ  ؿمع حلمٜخكف رحلٍٔخٓش فلً ملخ ٌٔلّمٍه ٟلَرٍس اٌـلخى حلمَؿلع حلعاخثليي  ٓلتمش حلازخثلل

179-183 

38
 81ٙ ، حلعرحٛم م  حلارحٛم، حر  حلعَرً 

39
ّٚ ح”: ٌار  حلعخى  ه٠َ  رال ٓلزٍل اللى فلَٝ مع لى ، رال ٓلزٍل اللى رتلرل ًللك حلمع لى االّ رخلظؤرٌلل، لاَآتً قي هَٔ رخل ظخرش راللى ح رلي مع لخه ح ّر فخل 

ح ىد ن لي ، “رال مٜلف نتى مٜللف االّ رلخلاّرس ررمل  ٌلظ لَ حلع لف ر رنٍله حلملخّىي رحلَملِي، رال قَحءس نتى قَحءس، رال طؤرٌل نتى طؤرٌل، نتى مع ى

 215ٙ ، حلعَد
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فؤٛلزلض حلالٍم حليٌ ٍّلش ، فاي تخ  ٓ كهم فً م خَٛس مرقف أر حلرقرف ّٟيه هر حلظَرٌؾ لاٍم معٍّ ش رخٓم حلليٌ 

“خ لتٍٔخٓشحليٌ  تفٔه مرٟرنا تفٔهخ رل 
40

حء تخترح هلم حلمٔلزّز. رغٍَ رعٍي ن  ًلك ٌعظزَ ه٘خر ؿع٢ٍّ أّ  حلا ٍَّ  

حء”: ح رحثل لتفظ ش فٍار  َّ حلمٔلزّزر  ح رحثلل لتفظ لش تلخترح ٌالخطتر  ررللع فلً ، حلاخٍثر  لتالَآ  -أر حلماخطتر ، فخلا

حء ٌمؼّتللر  قللّرس ؿيٌلليسٓللزٍل طلزٍلل  حلاللَآ  حل للٌَم فللً ٗللئر  حلمٔللتمٍ   ...  تللخ َّ ٗلليٌيس ، حمئىلـللش ؿللّيا ،   حلالل

ًّ لتفظ ش، حالتلزخ  رخلاَآتٍّش “رٌمؼّتر  فً آ  رحكي حلـختذ حلؼرٍّي رحلرؿه حإلٍهخر
41
. 

حء رخلمـلخ  حللَرلً رأرَُهلخ ح هزلخٍ  َّ رتاف فلً حلمٜلخىٍ حلايٌملش نتلى رعلٞ ح هزلخٍ حلّظلً طالَ  حلال

حء ٌرر حلٍمخ َّ خ مل  رنملَ نتلى ؿملع حلمٜللف هرفال خ فً نِر أرً ر لَحلٌّي تخ  ٓززا رهر ، مشحلمظعتّاش رماظل حلا

ٍٟخ  حلاَآ . ررالع حل ظَ ن  ّٛلش حلوزَ
42
حء رظٍفش قظخلٍّش،  َّ رلم ٌ رترح ماظٌَٜ  نتى ، فبتّه ٌركً رؤّ  لتا

ٜلخٍ حلمفظركلش. ررظ٠للخفَ حللرظٍفظٍ  حتظٔللذ حلرظٍفلش حلظعتٍمٍّلش حلَحمٍللش اللى غلَّ حلمزللخىة حإلٓل مٍّش فللً ح م

حء م ختش تزٍَس فً تفرّ حلعخّمش َّ رٍرّمخ تلخ  ًللك ، هٌح رخإلٟخفش الى مخ حٗظهَ ن هم م  ُهي ررٍ  رطارى، حلا

لل  مللَرف٠للل حلفظركللخص حلّظللً حتلتاللض م للٌ ه فللش ن خ. رمللع ط للخػَ نلليىهم أٌّللخر نؼمللخ ملل  ١زللخنهم رلللم ٌ لل  طلزّعا

رل لم طعلخٍٝ ق خنلخطهم ملع حلٍٔخٓلش حلـيٌليس. فتلج   رخلوٜرٙ أٛزلرح ٌ ّرتر  ترحس معخٍٟش لٍٔخٓش نؼملخ 

طٔظ ي الى مَؿعٍّش قزتٍّش فً طرلٍش حلم خٛذ رتٌلك ح مَ ، تمخ ٍأٌ خ رعٞ ؿرحتزهخ م  قزلُ ، تختض ٍٓخٓش نؼمخ 

حء كللخرلرح تٔللذ م ختللش حؿظمخنٍّللش قخثمللش نتللى حالنظزللخٍحص حليٌ ٍّللش ركلليهخ، حلعلللخء رخل ٔللزش الللى َّ رتللخ  ، فللبّ  حلالل

ًّ حلم ر١ رعهيطهم تَ٘ حلاَ  آ  رمزخىثه فً ح مٜخٍ حلمفظركش.ىرٍهم ح ٓخٓ

خ االّ رعي رلم ٌ   ًلك مم  ا ، طؤٍْٓ ىرلش مَتٌِّش ؿعتظه ٌٔعى الى حكظ خٍ تّل ح ىرحٍ اّ  ملخرلش نؼمخ 

ّْٓ حلٌّي ٌ زغً أ  ٌ ر  رحكيا  ّٚ حلمئ َّٔ ؿختزا حكظ خٍ فهم حل  خ م  كٍؼٍّخص ح. رملخرلش حالكظ خٍ طتك ٌم   أ  طف

 .ؿمع حلاَآ  رمعخٍٟظه

 ًّ تختض ٍٓخٓش نؼمخ  فً تّل رؿرههخ ىحلّش نتى نرىس الى حالنظزخٍحص حلازتٍّش نتلى كٔلخد حل٘لَف حلليٌ 

ًّ حلّللٌي ح فخٓللظينض طتللك حلعللرىس أٗلل خ  معخٍٟللش ، تظٔللزظه فجللخص رحٓللعش ملل  حلمٔللتمٍ  نّرٟللرح رلله حل٘للَف حلازتلل

ّٔك حلوتٍفش رم ٜزه الى قظته قظ ا ، ٍٓخٍّٓش حلظزٔض رخلّيٌ  رلٍْ ه خك ”: رارله خ رٛفه حلـخك ن ٍفا  رأّىص أمخر طم

مل  قظلل تلخ  ال كٔلي رال غلّل رال طلؤّر  كظّلى تلخ  حلّلٌي ر، رال تلِ  ٌلي مل  ١خنلش، نمل قزٍق رال رينش فخك٘ش

                                                           
40
ًّ حلعَرً، حلـخرَي   68ٙ ، حلعال ح ه ق

41
 7 -6 ٙ ٙ، حلفظ ش، ه٘خر ؿع٢ٍّ 

42
حء ٌرر حلٍمخمش رنِر أرً ر َمعتّاا  ٌار  حلعخى  ه٠َ  َّ زَ رأٟلَحره مل  رٌم   أ  تعظزَ هٌح حلو”: نتى ؿمع حلاَآ  رعي م٘خرٍس نمَ خ نتى هزَ ماظل حلا

َّٔحص حلظً طّ٘وٚ حليرحفع حل رلعتّهخ م  ح هزخٍ حلّظً طَمً الى طمـٍلي هلٌح حلوتٍفلش رتٔلزش حلف٠لل ، نتى ؿمع حلاَآ  ظً كمتض حلوتٍفش ح ّر  أرخ ر َقزٍل حلمف

ٍ ؿمع نؼمخ 340ٙ ، ح ىد ن ي حلعَد، “ه الٍهفً ؿمع حلاَآ  رطيرٌ  َّ  خ فً ًلك حلوتٍفش ح ّر . خ رل مظّزعا لتاَآ  رال ٌـعته مزظينا  . رلعّل حلوزَ أ٠ٌخا ٌز
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رفللَي أرىحؿلله ، ررعللؾ رل لله رللخللَحد، رملل  هللزلهم اٌّللخه رخلٔلل ف، ٍٟللً هللا ن لله رمللخ حتظهللك م لله نؼمللخ 

راقلللخر حلَؿللخ  نتللى كَمظلله  ...  مللع ،  ...  رمللع ٟللَد تٔللخثه رل٠للَطه، رٗلليم هخمظلله رخلعَمللي، رخلم٘للخقٚ

ىا ، ١للجهم فللً أٟلل نه رعللي مرطللهر َّ ، ح رعللي ٓلللزه  ...  رعللي حلٔللّذ رحلظعلللٍٖرالاللخثهم نتللى حلمِرتللش ؿٔلليه مـلل

رحلم ع م  حلالرص  ...  ػلّم ملع ًللك تتّله َىَملَرح نتٍله رنتلى أُرحؿله رُكَمله رهلر ؿلخلْ فلً ، رحللَٜ حل٘يٌي

“تخ  فً مؼل ٛفظه ركخلهح ٌُاير نتى قظل م  ل  ٌَى أّ  مرّكيا ، رمٜلفه ٌترف فً كـَه، ملَحره
43
. 

ًّ حلّلٌي ٌ ٘لف ”رهٌه حللٌَاش  لاي ٍأى رعٞ حليحٍٍٓ  فً قظل نؼمخ  ىاللش نتى َٗحٓلش حلع لف حلٍٔخٓل

“نلل  ملليى نملل  حلظ خق٠للخص حليتٍرٌّللش ركللّيطهخ
44
رهللر ، خ رللٍ  حل٘للَف حلازتللً رحل٘للَف حللليٌ ًرٍأٌ للخه ٛللَحنا ، 

َّ  ٟلّي نؼملخ ”ٌعظزلَ أّ   َٛح  ؿعل ه٘خر ؿع٢ٍّ ملؼ ا  ، رحإلٓل ر هلر حلّلٌي ٓلٍاظته، حإلٓل ر تفٔله هلر حلم٘ل

ّٔيس فلً فلَ  مل   فماظل نؼمخ  حتظٜخٍ تخمل لةٓ ر حلمٔظزل  فً حلرؿيح  حلعَرً نتى موتّفخص حلـخهتٍّش حلمـ

“قٌَٖ ح مرٌٍّ  رٍؿتهم نؼمخ 
45
. 

َا لٜلخرش أتفٔهم ٓزّذ َٗها م  قزل ح غٍَ أّ  ماظل نؼمخ  ًّ ٓعض تظذ حلليٌغ خ تزٍ ح لت٠مٍَ حإلٓ م

، رنتلى نيحلظله رنيلله، فؤّتليص نتلى ٗلَنٍّش ه فظله، الى لمتمظه نزَ اهفخء ٍٓخٓش نؼمخ  حلّظً أّىص الى قظته

ًّ رعلي أ  ؿهّلِ نؼملخ ، غفَص له تّل أنمخله، حرؿعتض حلوتٍفش حلماظر  ٗهٍيا  ملخ ”: ؿلٍٖ حلعٔلَس أللم ٌالل حل زل

“مخ نمل رعي هٌه مخ نتى نؼمخ ، نتى نؼمخ  مخ نمل رعي هٌه
46
. 

2 

كض رعلير ر، أٗعَط خ حلمٜخىٍ حلٔ ٍّّش فً تؼٍَ مل  ح كٍلخ  ر٘لًء مل  حلللَؽ اُحء ٍٓخٓلش نؼملخ  َّ ٛل

فخص رالطه َّ ًّ لم ٌازل ٗفخنش نؼمخ ، فتم طغفَ الر  أرً َٓف ٍّىطه، ٍٟخهخ ن  طٜ  فؤّتيص تظذ حلليٌغ أّ  حل ز

 ن ي نؼملخ  نزي هللا ر  ٓعي ر  أرً َٓف لّمخ تخ  ٌرر فظق مّ ش حهظزؤ”فَري أتّه ،  هٍه م  حلَٟخنش ٌرر حلفظق

ًّ ، ًٍٟ هللا ن ه فَفع ٍأٓله ، ٌخ ٍٓر  هللا رخٌع نزي هللا: فاخ  ٛتى هللا نتٍه رٓتمفـخء ره كظّى أرقفه نتى حل ز

كٍ  ٍآتً تففض ٌليي نل  رٍعظله فٍاظتله.  ٍؿل ٍٍٗي ٌارر الى هٌح أمخ: خ ػّم أقزل نتى أٛلخره فاخ ف ظَ الٍه ػ ػا 

ًّ أ  ط لر  لله هخث لش : أال أرملؤص الٍ لخ رعٍ لك. فالخ ، فاخلرح مخ تيٍي ٌخ ٍٓر  هللا ملخ فلً تفٔلك اتّله ال ٌ زغلً ل زل

                                                           
43
 6-5ٙ ٙ ، 2ؽ ، 1ر ، ٍٓخثل حلـخك ٟم  ، «فً حل خرظش»، حلـخك  

44
ًّ ، ملّمي حلـرٌتً  ًّ فً حلموٍخ  حإلٓ م  52ٙ ، حلِنٍم حلٍٔخٓ

45
 67 ٙ، حلفظ ش، ه٘خر ؿع٢ٍّ 

46
 . ر  نفّخ  رخد فً م خقذ نؼمخ ، تظخد حلم خقذ، ٓ   حلظَمٌي 
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“ح نٍ 
47

فخص حر  أرً َٓف . رقَتض تظذ حلليٌغ أ٠ٌخا رٍ  ماظل نؼمخ  َّ رفلً ًللك ، ن لي رالٌظله مٜلَ رطٜ

رؿ خٌلخص نزلي هللا ، ًٍٟ هللا ن ه نؼمخ  ر  نفّخ  فم  تظَ فً ماظل أمٍَ حلمئم ٍ ”: ٌار  حللختم حل ٍٔخررٍي

ًّ ر  ٓعي  حر  أرً َٓف تلخ  أنلَف  ٛلتى هللا نتٍله رٓلتم  نتٍه رمَٜ الى أ  تخ  أمَه ملخ تلخ  نتلم أّ  حل زل

“ره
48

فـعتظله ، أنمخلله رٛل طه رخل لخّ ٓل َح  رحٓلظهظخٍه رعزلخىطهم . رلم ٌ ْ أهل حلٔ ّش أ٠ٌلخا لترلٍلي رل  نازلش

ًّ فاي ٍري ن  حلرلٍي رتظذ حلليٌغ ملَرما  ٛلتى هللا نتٍله لّملخ فلظق ٍٓلر  هللا ”:   نازش أتّه قخ خ م  رَتش حل ز

نتلى ٍإرٓلهم رٌلينر لهلم  ٛلتى هللا نتٍله رٓلتمٌلؤطر  رٜلزٍختهم فٍمٔلق ٍٓلر  هللا  مّ ش ؿعلل أهلل مّ لش رٓتم

ّٔ ً رلم ٌم عه م  ًلك االّ أّ  أ، فوَؽ رً أرً الٍه راتًّ ملٍّذ رخلوتر  ّمً هتّاظ ً فتم ٌمٔق نتى ٍأًٓ رلم ٌم

ّٔ ً م  أؿل حلوتر . قخ  أكمي ر  ك زل ٌٍّه ٍٓلر  : ًٍٟ هللا ن ه رخلوتر  فتم ٌم رقي ٍري أتّه أٓتم ٌرمجٌ فظا

ّٔه رلم ٌي  له ٛتى هللا نتٍه رٓتمهللا  ، ال ؿَر أ٠ٌلخا للفلل فلً فعلل غٍلَه، رحلوتر  ال ٌم ع م  حلينخء، فتم ٌم

“رهللا أنتم، هللا طعخلى فٍه لٔخر  نتم ٛتى هللا نتٍه رٓتمل  ّه ُم ِع رَتش ٍٓر  هللا 
49
. 

، فلً حلٔل رحص حلٔلّض ح رللى مل  ه فظله رم  ح هزخٍ حلٔل ٍّّش أ٠ٌلخا ملخ ٌتّملق اللى مٔلؤلش ٛل ف نؼملخ 

كر  رهلٌح حلظ رللج  تللخ  حلمولخلفر  لتوتٍفللش نؼملخ ، رحرظعلخىه نلل  حلٜلرحد فللً حلٔلّض ح رحهللَ َّ فللبّ  ، أللٍمٌٜلل

رفلً هلٌح حإل١لخٍ ٌم   لخ ، «خٍمٌِّال»را  ٗلج خ ، خرمل  رٍ هلخ تظلذ حللليٌغ ط٘لٍَ الٍهلخ ٟلم ٍّا ، حلمٜ ّفخص حلٔل ٍّّش

ش فايح  نؼمخ  ّٜ ًّ فً حلٔ ش حلٔخىٓش م  ه فظه اىٍحؽ ق هخطَم حل ز
50
أرلخ  حلّظً تفى فٍهخ نؼمخ  هختفٔرهً حلٔ ش ، 

 ٍّ الى حلَرٌس ً
51

ًّ « ٌعزغ» . لاي ؿعتض تظذ حلليٌغ نؼمخ  خ فً ٓار١ حلوخطم فً حلزجَ ف خ  نزؼه ٓززا ، روخطم حل ز

ًّ : قخ  ن  أتْ”فَري  رعلي أرلً  رفً ٌي نمَ، رعيه أرً ر َ رفً ٌي، فً ٌيه ٛتى هللا نتٍه رٓتمتخ  هخطم حل ز

فخهظتف لخ ػ ػلش أٌّلخر : فؤهَؽ حلوخطم فـعل ٌعزلغ رله فٔلا٢. قلخ : قخ ، فتّمخ تخ  نؼمخ  ؿتْ نتى رجَ أٌٍْ، ر َ

“ف  ِف حلزجَ فتم تـيه، مع نؼمخ 
52

ًّ فلً حلوزلَ االّ اٗلخٍس اللى حتٌِخكله نل   . رللم ٌ ل  نزلغ نؼملخ  رولخطم حل زل

ًّ رحلوتٍفظٍ  م  رعيه قخ  أرر ”لٌلك رقف خ نتى ؿمع رٍ  ٍٟخ  حلوخطم رهَرؽ حل خّ نتى نؼمخ  فاي ، ٍَٓس حل ز

“كظّى ٓا٢ حلوخطم م  ٌيه نؼمخ  رلم ٌوظتف حل خّ نتى ىحرى
53
ٛلتى هللا تخ  فلً هخطمله : رقخ  رعٞ حلعتمخء”. 

َّ ًٗء مّمخ تخ  فً هخطم ٓتٍمخ  نتٍه حلٔ ر  ّ  ٓتٍمخ  لّمخ فاي هخطمه ًهلذ مت له نتٍه رٓتم رنؼملخ  ، م  حلٔ

                                                           
47
 47ٙ ، 3ؽ ، لمٔظيٍك نتى حلٜلٍلٍ ح، حللختم حل ٍٔخررٍي 

48
 48ٙ ، 3ؽ ، حلمٜيٍ تفٔه 

49
 107ٙ ، 3ؽ ، حلمٔظيٍك نتى حلٜلٍلٍ ، حللختم حل ٍٔخررٍي 

50
 477-476ٙ ٙ ، 1ر ، حللزاخص حل زَى، حر  ٓعي 

51
 772-771ٙ ٙ ، 2ر ، حلظخٌٍن، حللزَي 

52
 رخد هل ٌـعل تاٖ حلوخطم ػ ػش أٓلَ. ، تظخد حلتزخّ، ٛلٍق حلزوخٍي 

53
 رخد مخ ؿخء فً حطّوخً حلوخطم. ، تظخد حلوخطم، ٓ   أرً ىحرى 
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 ًّ رتلخ  ًللك مزليأ حلفظ لش حلّظلً ، ظاٞ نتٍه ح مَ رهَؽ نتٍله حلولخٍؿر حت  نتٍه رٓتمٛتى هللالّمخ فاي هخطم حل ز

“أف٠ض الى قظته رحطّٜتض الى آهَ حلِمخ 
54
. 

فللً حلٔلل رحص حلٔللّض ح هٍللَس نتللى  أٗلخٍص تظللذ حلللليٌغ اً  الللى حلظلللّر  حللللخٍة نتللى ٍٓخٓلش نؼمللخ 

فالي أٗلخٍص حلمَرٌّلخص حلٔل ٍّّش اللى ، خخ رمٍّظالحلظ  ٍلل رله كٍّالملع ، حٓظلٍخء ط٠خنف رعي ماظته نتى أٌيي حلمٔلتمٍ 

ل، ٍٟلً هللا ن له نؼملخ  قظلل”: نل  مخللك ١ٌَاش ىف  نؼمخ  رم  ًلك ملخ ًتلَه حللزَحتلً خ نتلى فؤقلخر ملَركا

ى فٍهم ؿّيي مخلك ر  أرلً نلخمَ خ فؤطخه حػ خ نَ٘ ٍؿ ا ٓش ر ً ف   ػ ػا ت خ ِّ رك لٍم رل   ركرٌللذ رل  نزلي حلعل

راّ  ٍأٓله ٌالر  نتلى ، معهم مٜزخف فلً ِكلّ  فلمتلره نتلى رلخد رنخث٘ش ر ض نؼمخ  رنزي هللا ر  حلِرٍَ كِحر

فٜلتّى نتٍله ك لٍم رل  كلِحر أر كرٌللذ رل  نزلي ، كظّى أطرح ره حلزاٍع فخهظتفرح فً حلٜ س نتٍه، حلزخد ١  ١ 

ى ِّ فلمتلره ،  ظمره مع حلمٔتمٍ   هزَّ  حل خّرهللا لج  ىف: مخُ  فاخ  ر ً م  ٍؿل  ...  ػّم أٍحىرح ىف ه فاخر حلع

ّٖ ترتذ ٓل ظً فلرهللا ح: فاخ  لهخ حر  حلِرٍلَ ، فتّمخ ىلّره فً قزَه ٛخكض نخث٘ش ر ض نؼمخ ، كظّى أطرح ره الى ك

ٛلٍلً ملخ رليح للك أ  : قلخ  لهلخ حرل  حلِرٍلَ فتّمخ ىف ره رّٓررح نتٍله حلظلَحد، لج  نيص  َٟرّ  حلٌّي فٍه نٍ خك

ّٖ ترتلذ فٍالر  رتخ  نؼمخ  ر  نفّخ : طٍٜلً. قخ  مخلك َّ رلل لٍليف  هه لخ ٍؿلل : ًٍٟ هللا ن ه قزل ًللك ٌمل

ّٖ حلزٔظخ : ٛخلق. قخ  أرر حلاخٓم “حلل
55
. 

ٌّش كظّى ال ٌ ظ٘ف حلمعخٍٟر  أمَ حليف  لٍ ا  فً حلوزَ طفخٍٛل ن  ىف  نؼمخ  َّ رفٍه أ٠ٌخا ، رلٌَاش ٓ

لم ٌ رترح قتّش رل تخترح  رفً حلوزَ مخ ٌيّ  نتى أّ  حلٔخهلٍ  نتى نؼمخ ، ٍفٞ ليف  نؼمخ  فً ماخرَ حلمٔتمٍ 

رحلملٌترٍر  رؤٓللمخثهم تلخترح مل  أهللل ، فالل٢ ٗلٍّعرح ؿ خُطله رال أىّ  مل  أّ  حػ للً ن٘لَ ٍؿل ا ، نخّملش حلمٔلتمٍ 

رٍ  الٍه فا٢ َّ رلٍْ فٍهم م  تزخٍ حلٜلخرش أكي. رل ّ  آهَ حلوزلَ ٌللخر  طتلٍلف ملخ ؿلخء فلً ، نؼمخ  رم  حلما

ّٖ تر، ٍؿل ٛخلق فاي ؿخء فً آهَه أّ  نؼمخ ، أّرله ى رٔلظخ  رطّم حلظعظٍم فً حلوزَ نتى أّ  ك َّ تلذ للم ٌ ل  مـل

مؼ ا  رل تخ  مازَس لتٍهرى رهر مخ أّتيطه رعٞ أهزخٍ حللزَي تمخ نتّ  حللزَحتً
56
. 

لش  لاي نزَّص تظذ حللليٌغ نل  مرٟلع ىفل  نؼملخ  ّٛ حلّلٌي للم ٌ ل  فلً مالخرَ حلمٔلتمٍ  رلٌَاظهلخ حلوخ

ًّ ٌرما  فاي ٍرى أرر مرٓى ح ٗعَيّ ، ٔظ يس الى حإلٌلخء فً تؼٍَ م  ح كٍخ حلم لأتّه الُر حل ز ٔا خ نتلى خ رتخ  ؿخل

                                                           
54
 329ٙ ، 10ؽ ، فظق حلزخٍي، حر  كـَ حلعٔا تً 

55
 78ٙ ، 1ؽ ، حلمعـم حل زٍَ، حللزَحتً 

56
 . رحلـيٌَ رخلم كظلش أّ  حلمٜل ّفخص حلمظلؤّهَس ٓلعض اللى اهفلخء هلٌح ح ملَ رم هلخ تظلذ حلزتليح  فالي قلخ  ٌلخقرص حللملري819ٙ ، 2ؽ ، حلظخٌٍن، حللزَي 

ّٖ فً حلتغش حلزٔظخ   ...  رترتذ حلٌّي أٍٟف ا”: مؼ ا  ٍٟلً هللا ن له رُحىه  رل  نفّلخ  لٍه حٓم ٍؿل م  ح تٜخٍ رهر ن ي راٍع حلغلَى  حٗلظَحه نؼملخ رحلل

ّٖ ترتلذ  مخ مع مخ ًتَه حللزَي حلٌّي ًتَ أّ  نؼ خ. رهٌح ٌوظتف طمخما 262ٙ ، 2ؽ ، معـم حلزتيح ، “رلّمخ قظل ألاً فٍه ػّم ىف  فً ؿ زه، فً حلزاٍع ىف  رل

أمَ رهير ًلك حللخث٢ كظّى أف٠ى ره الى حلزاٍع فلؤمَ حل ّلخّ أ  ٌليف رح مرطلخهم  ر  أرً ٓفٍخ  تختض حلٍهرى طيف  فٍه مرطخهم  ...  فتّمخ ظهَ معخرٌش”رهر كخث٢ 

 819ٙ ، 2ر ، طخٌٍن حللزَي، “ى حطّٜل ًلك رماخرَ حلمٔتمٍ كر  قزَه كظّ 
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ًّ  حلزجَ حلّظً أٟخ  فٍهخ نؼمخ ، رجَ أٌٍْ ًّ قلّف حلزجلَ، هخطم حل ز ٢ّٓ حل ز  لَ فـلخء أرلر ر”رىلّلى ٓلخقٍه فٍهلخ ، فظر

هٌح أرلر ر لَ ٌٔلظؤً ؟ ، ػّم ًهزض فاتض ٌخ ٍٓر  هللا، . فاتض نتى ٍٓتكفاخ  أرر ر َ ؟م  هٌح: فاتضُ ، فيفع حلزخد

َّ٘ه رخلـ ّش. فؤقزتض كظّى قتض  رً ر َ: فاخ  لَك رخلـ ّلش ٛلتى هللا نتٍله رٓلتمرٍٓلر  هللا ، حىهل: حثٌ  رر ّ٘ ، ٌز

ًّ  فيهل أرر ر َ ٍ حلً٘ء ، “رىلّى ٍؿتٍه فً حلزجَ، معه فً حلافّ  ٛتى هللا نتٍه رٓتمفـتْ ن  ٌمٍ  حل ز َّ رٌظ 

ًّ  مع نمَ هتفٔ ًّ رعلي طز٘لٍَه رخلـ رلّمخ قير نؼمخ ، حلٌّي ؿتْ ن  ٌٔخٍ حل ز رؿلي ”غٍلَ أتّله ،  ّلشىهل نتى حل ز

“فؤّرلظهخ قزرٍهم: قخ  ٓعٍي ر  حلمٍّٔذ: فـتْ رؿخهه م  حلّ٘  حَهَ. قخ  ٌَٗك، حلاّف قي ُمتِت
57
. 

لاي ٓعض تظذ حلليٌغ اً  رم  رٍحثهخ حلمٜخىٍ حلمظلؤّهَس رخلوٜلرٙ اللى اهفلخء حل ؼٍلَ مل  طفخٛلٍل 

حملل  َغم نتللى حللل، رىٍء ؿرحتللذ ملل  ١ٌَاللش ىف لله رم ختلله، ماظللل نؼمللخ  ِا مّمللخ ٌ ٘للف نلل  ، حإلٗللخٍس الٍهللخ ٍملل

ًّ فً أرَُ قٍمش أه قٍّش تٔزظهخ تظذ ، حٓظلٍخء تزٍَ مّمخ رقع لتوتٍفش حلؼخلغ رهر حٓظلٍخء ن ٔه حل٠مٍَ حإلٓ م

ل ٓا َأس غٍلَ أتّهلخ حقظَتلض فلً ح ىرٍّلخص خ رلخلمحلليٌغ اللى نؼملخ  رهلً حللٍلخء. هلٌه حلاٍملش ح ه قٍّلش مَطزللش أٓخ

ًّ أ٠ٌخ فُعّيص م  هٜخله فاي تخ  نتى مخ ٌَُرى م  حلعٌٍحء  أّٗي كٍخءا ”: حإلٓ مٍّش رم  رٍ هخ تظذ حلليٌغ رخل ز

“خ ٌ َهه نَف خه فً رؿههفً هيٍهخ فبًح ٍأى ٍٗجا 
58

ًّ قرله اّ  ل لل ”: . رنّي حللٍخء هت  حإلٓ ر فَري ن  حل ز

“حإلٓ ر حللٍخء خ رهت ىٌ  هتاا 
59

“حإلٌمخ  ر٠ع رٓزعر  ٗعزش رحللٍخء ٗعزش م  حإلٌمخ ”. رحنظزَ 
60
. 

ًّ تخ  نؼمخ  اً  كٍٍّا  رل   للم ، ركخُ ٗعزش م  ٗعذ حإلٌمخ ، رطوتّ  مؼته روت  حإلٓ ر، خ تمخ تخ  حل ز

ّٚ رهخ ىر  ٓخثَ حلٜلخرش َا فاي تخ  حإلللخف ت، حٍطزلض حلٜفش رعؼمخ  الى حللّي حلٌّي حهظ ح فلً تظلذ حللليٌغ زٍل

ٓا ، نتى كٍخء نؼمخ  خ الٓظلٍخء حل٠مٍَ حإلٓ مً م  ماظته نتلى أٌليي حلمٔلتمٍ  أال ٌم   أ  ٌ ر  كٍخإه حتع خ

 رم  رٍ  نيى م  حلٜلخرش؟

أر ، خ ن  فوٌٌلهتخٗفا  خ فً رٍظهم٠لـعا  ٛتى هللا نتٍه رٓتمتخ  ٍٓر  هللا ”: قرلهخ ٍري ن  نخث٘ش

، فلؤً  لله رهلر تلٌلك ، فظللّيع. ػلّم حٓلظؤً  نملَ، فلؤً  لله رهلر نتلى طتلك حلللخ  ، فخٓلظؤً  أرلر ر لَ، ٓخقٍه

خ هلَؽ ق تٍه رٓتمٛتى هللا نفـتْ ٍٓر  هللا ، فظلّيع. ػّم حٓظؤً  نؼمخ  : خللض نخث٘لشرّٓرى ػٍخرله  ...  فتّمل

                                                           
57
ًّ ، ٛلٍق حلزوخٍي  ًّ ، تظخد ف٠خثل أٛلخد حل ز ٌا : ٛتى هللا نتٍه رٓتمرخد قر  حل ز  .ح هتٍ ا لر ت ض مظّو

58
رخد م  لم ٌرحؿه حل خّ رخلعظخد.، تظخد ح ىد، ٛلٍق حلزوخٍي   

59
   رخد حللٍخء.، ِهيتظخد حل، ٓ   حر  مخؿه 

60
  رخد رٍخ  نيى ٗعذ حإلٌمخ  رأف٠تهخ رأىتخهخ رف٠ٍتش حللٍخء رترته م  حإلٌمخ .، تظخد حإلٌمخ ، ٛلٍق مٔتم 
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ّٖ له ىهل أرر ر َ ّٖ له ػّم ىهل نمَ، رلم طزخله، فتم طهظ فـتٔلض رٓلّرٌض  ػلّم ىهلل نؼملخ ، رلم طزخلله، فتم طهظ

“أال أٓظلً م  ٍؿل طٔظلً م ه حلم ث ش؟: فاخ ، ػٍخرك
61
. 

َا ، لم ث لش طٔلظلً مل  نؼملخ لاي ؿعتلض تظلذ حللليٌغ ح ح نل  حل٠لمٍَ رٍرّملخ للم ط ل  حلم ث لش االّ طعزٍل

ًّ حلٌّي ٍأى فً قظل نؼمخ  ٗ خنش أتزَ م  قظل نمَ ٍٟلً هللا ن له  قظلل نؼملخ ”رحلٔزذ فلً ًللك أّ   حإلٓ م

َا  ع م  حل خّ  ...  رحلٌٌّ  قظتره تخترح مٔتمٍ  كمتهم حلهرى رحلل   رحللٔي نتى حٍط خد ح ن  مة رؿمتخ  ؿه

ر فً حلزتي حللَحر فً حل٘هَ حللَحر َّ فلبّ  قظتله تلخ  ، ٍٟلً هللا ن له ف خ  أنظم رأٗ ع م  قظل نمَ، حلفعل حلمل

“نتى ٌي ٍؿل رحكي قظته غٍتش رلم ٌ   م  حلمٔتمٍ 
62
. 

ًّ م  قظلل نؼملخ  رؤٌلي مٔلتمش هلر حلّلٌي ؿعلل تظلذ حللليٌغ طٜلف نؼملخ   اّ  حٓظلٍخء حل٠مٍَ حإلٓ م

فـمعلض تظلذ حللليٌغ فلً أتؼلَ مل  ، خفـعتظله كٍٍّال فع ٔض مخ ٗعَ رله حلمٔلتمر  فلً ٗوٜلٍّش نؼملخ ، رخللٍخء

ًّ  أرر ر َ حٓظؤً ”: ري ن  أرً أرفى قرلهفَ، م خٓزش أهزخٍحا طئّتي كٍخءه ٛلتى  ًٍٟ هللا طعخلى ن له نتلى حل زل

ػلّم حٓلظؤً  نؼملخ  ، ٍٟلً هللا طعلخلى ن له فليهل ػلّم حٓلظؤً  نملَ، رؿخٌٍش ط٠َد رخليّف فليهل هللا نتٍه رٓتم

َٔ ضٍٟ ًّ  اّ  نؼمخ : ٛتى هللا نتٍه رٓتمفاخ  ٍٓر  هللا ، ً هللا طعخلى ن ه فؤْم “ٍؿل كٍل
63

نتلى مؼلل  . رر لخءا 

َا  هٌح حلليٌغ أهٌص مٜ ّفخص حلم خقذ طئّتي كٍخء نؼمخ  فلّيع حللٔ  اتّله تلخ  : رٗلّيس كٍخثله فالخ ”ح نؼمخ  ًحت

“غت  فمخ ٠ٌع ن ه حلؼرد لٍفٍٞ نتٍه حلمخء ٌم عه حللٍخء أ  ٌاٍم ٛتزهٌ ر  فً حلزٍض رحلزخد نتٍه م
64

. رٌزاى 

َّا  ًّ ، ححللٍخء ٛلفش م ُملش لعؼملخ  كظّلى ٌلرر حلاٍخملش رٌلخٓلذ للٌلك ٓل حرل  أرلً ١خللذ أتّله ٓلؤ   فلَري نل  نتل

:  ...  قتلض ػلّم أرلر ر لَ: ػّم م  ٌخ ٍٓر  هللا؟ قخ : أتخ  ...  قتض: قخ ”خ ٌرر حلاٍخمش حلَٓر  ن  أّر  حل خّ كٔخرا 

ًّ : ػّم م  ٌخ ٍٓر  هللا؟ قخ : .  ...  قتضػّم نمَ: ػّم م  ٌخ ٍٓر  هللا؟ قخ  ٌخ ٍٓلر  هللا فلؤٌ  : . قتضػّم أتض ٌخ نت

“ٍؿل ًر كٍخء ٓؤلض ٍرًّ أ  ال ٌاف لتلٔخد ف٘فّع ً فٍه نؼمخ : ؟ قخ نؼمخ 
65
. 

أهزخٍحا طٔعى الى ىٍء مخ ، رم  رٍ هم ٛلخرش، نتى أٌيي حلمٔتمٍ  ٍٓرلّي حللَؽ حلٌّي ٓزّزه ماظل نؼمخ 

ًّ كظّى ٌزَأ ؿتّش حلٜلخر ٍا ، ش م  ىر نؼمخ ٗـَ رٍ  أٛلخد حل ز ح أهَى طّ٘ ل ٛرٍس لعؼمخ  فظـعل قظته رأهزخ

 .رطَفعه الى مَطزش حل٘هيحء، خكظمٍّا 

                                                           
61
الللى  ه. رٌ ٔللذ حلِهللَي حلاللر  رخٓللظلٍخء حلم ث للش ملل  نؼمللخ ٍٟللً هللا ن لل رلل  نفّللخ  رللخد ملل  ف٠للخثل نؼمللخ ، تظللخد ف٠للخثل حلٜلللخرش، حلمٜلليٍ تفٔلله 

حرٍ  ٌّ  467ٙ ، 1ؽ ، ف٠خثل حلٜلخرش، حر  ك زل، حل 

62
 236ٙ ، حلظمهٍي رحلزٍخ  فً ماظل حل٘هٍي نؼمخ ، حلمخلاً 

63
س الى حلظٌتٍَ رؤّ  ًتَ أرلً ر ل18325َحلليٌغ ، مٔ ي حل رفٍٍّ ، مٔ ي حر  ك زل  َّ فلً مؼلل هلٌه ح كخىٌلغ ٌ ليٍؽ  ػلّم نؼملخ  ػلّم نملَ . رال كخؿش فً تّل م

 م  طزٌََ طظخرع حلوتفخء ح رحثل.ٟ

64
 56ٙ ، 1ؽ ، كتٍش ح رلٍخء، ٛفهختًأرر تعٍم ح  

65
 498ٙ ، حلٌَخٝ حل ٠َس، حلملّذ حللزَي 
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، حلّلٌٌ  ٍرّملخ تختلض لهلم ٌلي فلً قظتله، م  حلٜللخرش لاي ٓعض ح هزخٍ حلٔ ٍّّش الى طلرٌل معخًٍٟ نؼمخ 

، أّر  م  رلخٌع لعؼملخ  نزلي حلَكملخ : أتّه قخ  فَري ن  أرً ٓتمش، خ م  أرحثل حلمزخٌعٍ الى مئٌّيٌ  فـعتض نتٍّا 

ًّ ر  أرً ١خلذ ًّ “ ػّم نت “خ رلخٌع نؼملخ  ػلّم طظلخرع حل لخّ فزلخٌعرحأتلخ ٍأٌلض نتٍّال”: رٍري ن  حر  ه 
66

. رطٜلّرٍ 

لّملخ ؿلخءص رٍعلش نؼملخ  : ن  نزي هللا ر  ٌٔخٍ قلخ ”له فَري  خ لعؼمخ  رمف٠ّ ا مرحلٍا  هللا ر  مٔعرىح هزخٍ نزي 

“مللخ آلللر نلل  أن تللخ ًح فللر ”: ٍٟللً هللا ن لله قللخ  نزللي هللا
67

الللى مزخٌعللش تللخ  ٌللينر  . رٍري أّ  حرلل  مٔللعرى

نؼمخ 
68
 تظلذ نؼملخ : قلخ  ن  حر  ٓلٌٍَ ”خ رؤمَ نؼمخ  ؿمع حلمٜخكف فَري خ ملتاا رل ؿعتظه ٌتظِر حلظِحما ، 

ٌلٌهذ رٌـلًء فلؤطى رخل ظلخد فـعلل : قلخ ، الى نزي هللا ٌعِر نتٍه أ  ال ٠ٌلع تظخرله مل  ٌليه كظّلى ٌ٘لوٚ الٍله

، ٌخ ر ض حل خفٌَ : فاخ ، حفظق حل ظخد فخقَأه، أٌ  طٌهذ رحل ظخد فً ٌيك: فاخلض له أمظه، رحل ظخد فً ٌيه ال ٌاَأه

“خ  مٍلَ حلملئم ٍ  أر أٗلوٚ مل  لٍتظلًأطٌَيٌ  أ  أرٍض نخٛلٍا 
69

طـعلل رعلٞ حلمَرٌّلخص  هتفٔل. رفلً حلٔلٍخ  

 ًّ لل حللٔلل  رلل  نتلل للخ ل١خثعا ٟا ٌللخ أمٍللَ ”: خ نتٍلله ملخٍرللش ملخٛللٌَه فللَري نلل  حللٔلل  قرللله لعؼمللخ عؼمللخ  نخٍ

تً رمخ ٗجض، حلمئم ٍ  َْ حٍؿع فخؿتْ فً رٍظلك كظّلى ٌلؤطً هللا رلؤمَه ، ٌخ حر  أهً: فاخ  نؼمخ ، اتّخ ١ر  ٌيك فُم

 .“ف  كخؿش لً فً هَحقش حليمخء

كظّللى طازللل فللً حل٠للمٍَ  َ الللى طزَثللش ؿتّللش حلٜلللخرش ملل  ىر نؼمللخ لاللي ٓللعض هللٌه ح هزللخٍ رمؼتهللخ تؼٍلل

ًّ م  تخكٍش ررملرحقفهم فٍله ، ركظّى ال ٌظّم حللع  فً نليى مل  حلٜللخرش حٗلظهَرح رٔلخراظهم فلً حإلٓل ر، حإلٓ م

 ًّ اظل حل خطؾ ن  نلرىس اللى قلٍم غٍَ أّ  ح هزخٍ لم طٔظلع ىٍء ماظل نؼمخ  فٔعض الى طلرٌل حلم، ُم  كٍخس حل ز

، خ نتٍهلخخ م  حلعلرىس اللى رٟلعٍّش ٍأرح فلً حإلٓل ر حتا رالمخ قزل آ مٍّش لم ٌازتهخ م  نَفرح رخلمٔظ٠عفٍ  هرفا 

ٍلِ رحلظَت، رأّتيص هٌه حلٜفش نزَ آلٍّخص نيٌيس أرَُهخ حلظ زّئ رماظتله، حٗهٍيا  رلٌلك ّٛرٍص تظذ حلليٌغ نؼمخ 

 .نتى مآله ح هَريّ 

ًّ فظ ش رلم ط ظف حلمٜ ّفخص رار  ًلك فٔعض الى اٌـلخى مٔلظ يحص ، لاي نّي ماظل نؼمخ  م  حلم ظرٍ حلٔ ّ

ٍّش لتار  رٌلك ف ٔزض الى حلَٓر  قرله ّٜ ، ملرطً: ملخًح ٌلخ ٍٓلر  هللا؟ قلخ : . قلخلرحم  تـخ م  ػ ع فاي تـلخ”: ت

“رم  حليّؿخ ، رقظل هتٍفش مٜلزَ رخلل ّ 
70

فؤّتيص نتى طٜرٌذ ، فظ ش . رلم ط ظف ح هزخٍ رخنظزخٍ ماظل نؼمخ 

 اتّهلخ ٓلظ ر  فظ لش: ٌالر  ٛتى هللا نتٍه رٓلتمٓمعض ٍٓر  هللا ”: قرله حلوتٍفش رأٛلخره فَري ن  أرً هٌََس

                                                           
66
 62ٙ ، 3ؽ ، حللزاخص حل زَى، حر  ٓعي 

67
 104ٙ ، 3ؽ ، حلمٔظيٍك نتى حلٜلٍلٍ ، حللختم حل ٍٔخررٍي 

68
 63ٙ ، 3ؽ ، حللزاخص حل زَى، حر  ٓعي 

69
 460ٙ ، 1ؽ ، ف٠خثل حلٜلخرش، حر  ك زل 

70
 108ٙ ، 3ؽ ، حلمٔظيٍك نتى حلٜلٍلٍ ، حللختم حل ٍٔخررٍي 
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رأٗلخٍ اللى ، نتلٍ م رلخ مٍَ رأٛللخره: ٌلخ ٍٓلر  هللا فملخ طؤمَتلخ؟ قلخ : قت لخ: قلخ ، أر حهلظ ف رفظ لش، رحهظ ف

“نؼمخ 
71

رحلولخٍؿر  نتٍله ، فماظتله فظ لش، . رحلرحٟلق أّ  حلوزلَ ؿلخمع لتعاخثلي حلٔل ٍّّش فٍملخ ٌظعتّل  رماظلل نؼملخ 

 .رح مع حإلمخررحل خؿر  هم حلٌٌّ  رقف، رقخطتره ظتمش

، رهللً تؼٍللَس فللً تظللذ حلللليٌغ الللى طزَثللش نؼمللخ ، لاللي ٓللعض موظتللف ح هزللخٍ حلم للٌٍس رماظللل نؼمللخ 

فبّ  ل ظذ ، رلج  أّتيص تظذ حلظخٌٍن رحلعاخثي حلٔ ٍّّش هٌح ح مَ، رحٓظرؿذ ًلك فً حلماخرل طولجش حلوخٍؿٍ  نتٍه

ش رهخ فً ّٛ حٍؿلع : فالخ  نؼملخ  م  ح تٜخٍ ىهلل نتلى أّ  ٍؿ ا ”ٛ خنش ح هزخٍ فَري  حلليٌغ ١ٌَاظهخ حلوخ

ًّ : رتٍف نتمض ًحك؟ قخ : حر  أهً فتٔض راخطتً. قخ  ٌلرر ٓلخرعك فل ّ لك  ٛتى هللا نتٍه رٓتم تّه أطى رك حل ز

رم طيٍي ًللك؟ : حٍؿع حر  أهً فتٔض راخطتً. قخ : فاخ ، هَ م  ح تٜخٍرىنخ لك رخلزَتش. ػّم ىهل نتٍه ٍؿل آ

ًّ : قخ  ػلّم ىهلل نتٍله ملّملي رل  : ٌرر ٓخرعك فل ّ ك رىنخ لك رخلزَتلش. قلخ  ٛتى هللا نتٍه رٓتم تّه أطى رك حل ز

ًّ : رمخ ٌيٌٍك ٌلخ تعؼلل؟ قلخ : قخ ، أتض قخطتً: فاخ  أرً ر َ ر ٓلخرعك ٌلر ٛلتى هللا نتٍله رٓلتم تّله أطلى رلك حل زل

فرػلذ نتلى ٛليٍه فلؤطى نتلى : . قلخ ٛلتى هللا نتٍله رٓلتملٍل ّ ك رٌينر لك رخلزَتلش فوٌَلض نتلى ٍٓلر  هللا 

ِّ نتى أرٍك أ  طٔرءه: فاخ ، للٍظه “فرؿؤه فً تلَه رم٘خقٚ تختض فً ٌيه: قخ ، ا  طفعل تخ  ٌع
72
. 

 ًّ ٌٍّ حل ز ف مخ كَر حلرلٍي م  رَتش ، لٍينر له رخلزَتش ن يمخ أطً ره حلرلٍي ر  نازشم  ٌ٘زه حلوزَ هزَ طا

ًّ فٜتّى رخل خّ ٓ َح  فبّ  ملّملي رل  أرلً ر لَ ًّ ف لخ  م٘لخٍتا  حل ز خ فلً قظلل قلي كلَر هلر حَهلَ مل  رَتلش حل زل

لظزٌَلَ ٓلترك مَفلرٝ ٌوفلً  رهٌح مخ ٌـعل حلوزٌَ  م يٍؿٍ  ٟم  قرحلذ طٔظعمل فً تظذ حللليٌغ، نؼمخ 

ًّ رىنخثه. رفً حإل١خٍ تفٔه تاف نتى أهزلخٍ أهلَى فلً  ىرحنٍه حلمزخَٗس رٌلَٜهخ فً حللَمخ  م  رَتش حل ز

ًّ رىنخثه مل  قزٍلل ملخ ٍرحه ؿلخرَ رل  نزلي  تظذ حلليٌغ طلخر  حلظؤتٍي نتى كَمخ  مزغٞ نؼمخ  م  رَتش حل ز

ًَ ٍٓر  هللا”: هللا ٌخ ٍٓر  هللا مخ ٍأٌ خك : فاٍل، رـ خُس ٍؿل ٌٜتًّ نتٍه فتم ٌّٜل نتٍه ٛتى هللا نتٍه رٓتم أط

“فؤرغ٠ه هللا اتّه تخ  ٌزغٞ نؼمخ : طَتض حلٜ س نتى أكي قزل هٌح. قخ 
73
. 

ًّ حلّظلً ط لٌٍ رخلفظ لش ررماظلل نؼملخ رلم ط ظف تظذ ح فـعتلض ، لليٌغ رظ ؼٍف ح هزخٍ حلمَفرنش اللى حل زل

أؿي : ً؟ قخ تٍف طـي تعظ”: أتّه ٓؤ  تعذ ح كزخٍ ر  حلولّخد فَري ن  نمَ حل ظذ حلايٌمش طٌتَ ماظل نؼمخ 

                                                           
71
 105ٙ ، 3ؽ ، حلمٜيٍ تفٔه 

72
 83ٙ ، 1ؽ ، حلمعـم حل زٍَ، حللزَحتً 

73
 .ر  نفّخ  رخد فً م خقذ نؼمخ ، تظخد حلم خقذ، ٓ   حلظَمٌي 
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ػلّم : ػلّم مله؟ قلخ : ٌؤهلٌه فلً هللا لرملش الثلم. قلخ  ال أمٍَ ٓيٌي: رمخ قَ  م  كيٌي؟ قخ : خ م  كيٌي. قخ قَتا  تعظك

“ٌ ر  رعيك هتٍفش طاظته فجش ظخلمش
74
. 

َا ، خ رله طملخر حلَٟلخرل  ّه تلخ  ٍحٟلٍا ، َهخ مٍٜكٔذ تظذ حلليٌغ نخٍفا  لاي تخ  نؼمخ  ح نتلى ملخ ٛلخر

رهٌح ملخ كخرللض أهزلخٍ نيٌليس أهلَى رٍختله ملّرللش نـلِ نؼملخ  أملخر حلولخٍؿٍ  نتٍله اللى حلظلِحر طلخّر ، حرظتً ره

ًّ رخلٜزَ نتى رترحه ًّ قخ  فَري ن  نخث٘ش، ررٍّٛش حل ز : قتلض: قخللض، م  أٛللخرً لٍض ن يي ٍؿ ا ”: أّ  حل ز

ًّ : ال. قتض: ؟ قخ نمَ: قتض، ال: ؟ قخ أرر ر َ  فـخء نؼمخ : تعم. قخلض: قخ : فعؼمخ : ال. قتض: قخ : حر  نّمك نت

ًّ : قخلض، قرمً: فاخ  َّ اللى نؼملخ  رللر  نؼملخ  ٛتى هللا نتٍه رٓلتمفـعل حل ز فتّملخ تلخ  ٌلرر : قلخ ، ٌظغٍّلَ ٌٔل

َا  ٛتى هللا نتٍه رٓتمال اّ  ٍٓر  هللا : أال طاخطل؟ قخ : حلّيحٍ قت خ ًّ أم “ح فؤتخ ٛخرَ تفًٔ نتٍهنهي ال
75
. 

أتّله  فلَري نل  نؼملخ ، إٌلخرٌظرحٛل حإلتٌحٍ رماظل نؼمخ  مع طغٍٍَ آلٍّش حإلتٌحٍ فٍظّم حالنظملخى نتلى حلَ

ٍٟلً هللا  رنملَ رٍأٌلض أرلخ ر لَ، حلزخٍكش فً حلم خر ٛتى هللا نتٍه رٓتماتًّ ٍأٌض ٍٓر  هللا ”: قخ  لٍتش ماظته

“ػّم ىنخ رمٜلف ف َ٘ه رٍ  ٌيٌه فاظلل رهلر رلٍ  ٌيٌله، ٛزَ فبتّك طفلَ ن يتخ حلاخرتشح: ن همخ راتّهم قخلرح لً
76
 .

ٍأٌض ٍٓر  ”: رهر ملٜرٍ رم  ح هزخٍ مخ ٌـعل نؼمخ  ٌوظخٍ حلاظل نتى حل َٜس رهر مخ ٌئّتيه قر  نؼمخ 

ح فَ٘رض م له فؤىلى لً ىلرا : تعم. قخ : ك؟ قتضأنل٘ر: قخ ، تعم: كَٜرك؟ قتض: هللا فً هٌه حلورهش  ...  فاخ 

للَص نتللٍهم: قللخ ، كظّللى ٍرٌللض فللبتًّ  ؿللي رللَىه رللٍ  تظفللً ررللٍ  ٌلليي ِٜ ، را  ٗللجض أفلللَص ن لليتخ، ا  ٗللجض تُ

“فخهظَص أ  أفلَ ن يه
77
. 

ه تظلذ حللليٌغ فلً الٍلطهخ الى مَطزش حل٘هيحء حلّظً أٓ ي اّ  أهّم مخ طَمً الٍه هٌه ح هزخٍ هر ٍفع نؼمخ 

ٍٓلر   هلل طعتملر  أ ّ ، أت٘ليتم رلخهلل ررخإلٓل ر”: نيٌي حلم خٓزخص فَري ن  نؼمخ  قرله لملخٌَٛه ٌرر حليحٍ

ك حلـزلل  تخ  نتلى ػزٍلَ مّ لش رمعله أرلر ر لَ ٛتى هللا نتٍه رٓتمهللا  َّ كظّلى طٔلخقلض كـخٍطله رنملَ رأتلخ فظلل

ًّ رّٛيٌ  رٗهٍيح ح: فَت٠ه رَؿته رقخ : قخ ، رخلل٠ٍٞ هللا : قلخ ، حلتهّم تعلم: قخلرح، ٓ   ػزٍَ فبتّمخ نتٍك تز

“خأتزَ ٗهيرح لً رٍّد حل عزش أتًّ ٗهٍي ػ ػا 
78
. 

                                                           
74
 84ٙ ، 1ؽ ، حلمعـم حل زٍَ، حللزَحتً 

75
 106ٙ ، 3ؽ ، حلمٔظيٍك نتى حلٜلٍلٍ ، يحللختم حل ٍٔخررٍ 

76
ٌَّ٘  رخلـ ّش مٔ ي حلعَ٘س، مٔ ي حر  ك زل   495حلليٌغ ، حلمز

77
 489ٙ ، 1ؽ ، ف٠خثل حلٜلخرش، حر  ك زل 

78
 .ر  نفّخ  رخد فً م خقذ نؼمخ ، ٓ   حلظَمٌي 
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ًّ مع حلمولخلفٍ  أهلل حلٔل ّشح فً ا١خٍ ؿيٗهٍيا  ٌ يٍؽ حنظزخٍ نؼمخ  رلل ، خٌٌ  حنظزلَرح نؼملخ  ملليػا حلل حل

ربػزلخص أهزلخٍ طظعتّل  رليف  نؼملخ  ىر  أ   خ ن  حلمتّش مّمخ ٌرؿذ قظته. رٌظعّم  حلظؤتٍي نتلى ٗلهخىس نؼملخ هخٍؿا 

للل ّٔ رم”أي اتّلله ٌعخمللل معخمتللش حل٘للهيحء فللَري ، ٌغ َّ رلل  نفّللخ  ُىفلل  فللً  نؼمللخ  ٗللهيص: قللخ  نلل  نزللي هللا رلل  فلل

“ػٍخره
79

لم ٌٜلّل نتٍله ؿعتلض تظلذ حلف٠لخثل حلم ث لش طٜلتًّ  . رفً حلرقض حلٌّي أّتيص رعٞ ح هزخٍ أّ  نؼمخ 

 نؼملخ  ٌملرص ٌرر: ٌار  ٛتى هللا نتٍه رٓتمٓمعض ٍٓر  هللا : ر  حلولّخد قخ  ن  نمَ”نتى نؼمخ  فَري 

ش أر حل خّ نخّمش؟ قخ ، ٌخ ٍٓر  هللا: طٜتًّ نتٍه م ث ش حلٔمخء. قتض ّٛ ش نؼمخ : نؼمخ  هخ ّٛ “هخ
80
. 

ًّ ٌلرر حلاٍخملش ىحمٍال طً نؼملخ رال ط ظمل ٛرٍس حلوتٍفلش حل٘لهٍي االّ رمٜلٍَه ح هلَرّي فٍلؤ خ فالي ىنلخ حل زل

فتم ٌلِ  ٌليتر م له كظّلى ألٜل  ٍتزظٍله ف ظلَ ٍٓلر  هللا اللى ، حى  ٌخ أرخ نمَر، حى  ٌخ أرخ نمَر”: نؼمخ  رقخ 

حص ػّم تظَ الى نؼمخ  رت: حلٔمخء فاخ  َّ هلخ ٍٓلر  هللا رٍليه ػلّم ٓزلخ  هللا حلعظٍم ػ ع م ٍّ ختض اُحٍه ملترللش فِ

أتض مّم  ٌَى نتى كرًٟ رأرىحؿله ، خ فً أهل حلٔمخءاّ  لك ٗؤتا : ػّم قخ ، حؿمع نلفً ٍىحثك نتى تلَك: قخ 

“خط٘وذ ىما 
81
. 

ًّ له رٍيه لم ٌ   اُحٍ نؼمخ  َ أّ  حلو فش ٓظئّىي اللى غٍ، حلملترلش فً حلوزَ االّ ه فظه حلّظً نايهخ حل ز

ًّ لٍ ر  ٗفٍعا  خ لوخًلٍه خ لتمئم ٍ  رملخٓزا ماظته رٍَٓحف  ىر نؼمخ  حلمٔتمٍ  الى ٌرر حلاٍخمش لٍَى ره كرٝ حل ز

ًّ ت ض قخنيا ”: رهر حلمع ى حلٌّي ٌئّتيه نزي هللا ر  نزّخّ رارله رل   نؼملخ  اً أقزلل ٛتى هللا نتٍه رٓتمح ن ي حل ز

ٍَْ فٍَِ هُمُ طُاظل رأتض طاَأ ٓرٍس حلزاَس فظاع م  ىمك نتى  ٌخ نؼمخ ”: نفّخ  ًٍٟ هللا ن ه فتّمخ ىتخ م ه قخ  َٔ هللّاُ  فَ

ِمٍُع حْلَعتٍِمُ  َّٔ َا  َرهَُر حل ٌغزللك أهلل حلم٘لَ  رحلمغلَد رط٘لفع فلً نليى ، ح نتى تّل موٌر رطُْزَعغ ٌرر حلاٍخمش أمٍ

“ٍرٍعش رم٠َ
82

ل رهلر ، خ رهلر ملخ ٌ ٔلـم ملع حلعاخثلي حلٔل ٍّّش. رفً هلٌح حلوزلَ اً  طؤتٍلي أّ  نؼملخ  ٌُاظلل مظترما

 حل٘هيحء. مؼل رخقًح ٌلّ  له حل٘فخنش ٗهٍيا  ح هَرّي رخنظزخٍه م يٍؽ فً ا١خٍ حلظؤتٍي نتى مٍَٜ نؼمخ 

                                                           
79
 305ٙ ، 1ؽ ، ٛفرس حلٜفرس، حر  حلـرُي 

80
 497ٙ ، حلٌَخٝ حل ٠َس، حلملّذ حللزَي 

81
 525ٙ ، 1ؽ ، ف٠خثل حلٜلخرش، حر  ك زل 

82
 110ٙ ، 3ؽ ، حلمٔظيٍك نتى حلٜلٍلٍ ، حللختم حل ٍٔخررٍي 
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رللم تؼزلض ، «أرلر»ر« حرل »خ ىر  حنظزلخٍ أللف رالر حلظعٌَلف رخ ألفزخثٍّالٍطّز خ حلمٜخىٍ رحلمَحؿع طَطٍزال: م كظش

ًُتَ فً هرحمٖ حلعمل  .م هخ االّ مخ 

 :الوصادر

( ح ػٍَ حر  - ًّ ِّ حليٌ  أرر حللٔ  نت  ر.1998ه / 1419، ىحٍ حلف َ، صرٍَر، أسد الغاتح فٍ هعرفح الصذاتح، )ن

( ح ػٍَ حر  - ًّ ِّ حليٌ  أرر حللٔ  نت ه / 1415، ىحٍ ٛخىٍ، رٍَرص، طلاٍ  أرر حلفيحء نزي هللا حلاخًٟ، الكاهل فٍ التارَخ، )ن

 ر.1995

 .ه1405، ١4. ، ىحٍ حل ظخد حلعَرً، رٍَرص، دلُح األولُاء وطثقاخ األصفُاء، (أرر تعٍم أكمي ر  نزي هللا) ح ٛزهختً -

خٍ، الجاهع الصذُخ، (ملّمي ر  آمخنٍل) حلزوخٍي - ّٜ ّٚ ملمرى ملّمي ملمرى كٔ  ت ه 1421، ىحٍ حل ظذ حلعتمٍّش، ٟز٢ حل 

 ر.2001/ 

 )ى. ص.(.، ىحٍ اكٍخء حلظَحع، رٍَرص، طلاٍ  ملّمي ٗختَ رآهَر ، السٌي، (أرر نٍٔى ملّمي ر  نٍٔى) حلظَمٌي -

، ىحٍ حل ظلذ حلعتمٍّلش، رٍلَرص، ٗلَكه رنتّل  نتٍله ملّملي رخٓلل نٍلر  حلٔلرى، الرساالل، (َأرر نؼمخ  نمَر ر  رلل) حلـخك  -

 ر.2000ه / 1420

الٌااا  والتااصان فُواا تاُي تٌاٍ أهُ اح وتٌاٍ ، حلماٌَلِي ٟلم ، رساالح فاٍ تٌاٍ أهُ اح، (أرر نؼمخ  نمَر ر  رللَ) حلـخك  -

  )ى. ص.(.، حلاخهَس، لٍ٘ن ملمرى نَترّن ً رظٜلٍلهمخ ح، رسالح للجادظ فٍ تٌٍ أهُ حرٌتٍه ، هاشن

( حلـرُي حر  - ًّ ، طلاٍ  ملّمي رمٜلفى نزلي حلالخىٍ نللخ، الوٌتظن فٍ تارَخ الولىك واألهن، )أرر حلفَؽ نزي حلَكمخ  ر  نت

 ر.1992ه / 1412، ىحٍ حل ظذ حلعتمٍّش، رٍَرص

( حلـرُي حر  - ًّ ، رٍلَرص، رملّملي ٍّرحّ قتعلش ؿلً، لمرى فخهرٍيطلاٍ  م، صفىج الصفىج، )أرر حلفَؽ نزي حلَكمخ  ر  نت

 ر.1979ه / 1399، ١2. ، ىحٍ حلمعَفش

ىحٍ ، رٍلَرص، طلاٍ  مٜللفى نزلي حلالخىٍ نللخ، الوستدرك علً الصذُذُي، (ملّمي نزي هللا أرر نزي هللا) حللختم حل ٍٔخررٍي -

 ر.1990ه / 1411، حل ظذ حلعتمٍّش

ًّ ر   حلعٔا تً كـَ حر  - ، رٍلَرص، خقًطلاٍل  ملّملي فلئحى نزلي حلزل، فتخ الثارٌ شرح صذُخ الثااارٌ، ملّمي()أكمي ر  نت

 ه.1379، ىحٍ حلمعَفش

 )ى. ص.(. ، ىحٍ حلف َ، رٍَرص، هعجن الثلداى، (ٌخقرص ر  نزي هللا) حللمري -

ًّ هللا ملّملي نزّلخّ، كتاب فضالل الصاذاتح، )أرر نزي هللا أكمي( ك زل حر  - ّٓٔلش، رٍلَرص، طلاٍل  رٛل ه / 1403، حلَٓلخلش مئ

 ر.1983

 )ى. ص.(. ، ىحٍ حلف َ، رٍَرص، طلاٍ  ملًٍ حليٌ  نزي حللمٍي، السٌي، (ٓتٍمخ  ر  ح ٗعغ حلٔـٔظختً) ىحرى أرر -

 .ر1985، ىحٍ ٛخىٍ، رٍَرص، الطثقاخ الكثري، (ملّمي ر  م ٍع حلزَٜي حلِهَي) ٓعي حر  -

، ىحٍ ٛخىٍ/ ىحٍ حلز٘خثَ، رٍَرص/ ىم٘ ، ن ً رظلاٍاه ارَحهٍم ٛخلق، تارَخ الالفاء، (ؿ   حليٌ  نزي حلَكمخ ) حلٍٔر١ً -

 ر.1997ه / 1417، ١1. 

، م ظزلش حلعتلرر رحلل لم، حلمرٛلل، طلاٍ  كميي ر  نزي حلمـٍي حلٔتفً، الوعجن الكثُر، (ٓتٍمخ  ر  أكمي ر  أٌّرد) حللزَحتً -

 ر.1983ه / 1404، ١2. 

 ر.1988ه / 1408، ىحٍ حل ظذ حلعتمٍّش، رٍَرص، ارَخ األهن والولىكت، ر  ؿٌََ( ملّمي)أرر ؿعفَ  حللزَي -
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طلاٍل  رطعتٍل  كملِس حل ٘لَطً رنزلي ، الرَاض الٌضرج فٍ هٌاقة العشارج، ر  نزي هللا( أكمي)ملّذ حليٌ  أرر ؿعفَ  حللزَي -

 )ى. ص.(. ، حلم ظزش حلاٍّمش، حلاخهَس، حللفٍ  فَغتً رنزي حللمٍي مٜلفى

ٍ  ، ر َ ملّمي ر  نزي هللا()أرر  حلعَرً حر  - كاّاله مللّذ ،  العىاصن هي القىاصن فٍ تذقُا  هىاقاا الصاذاتح تعاد وفااج الٌثا

ؽ أكخىٌؼه ملمرى مهيي حإلٓظ، حليٌ  حلولٍذ َّ  )ى. ص.(.، ىحٍ حلـٍل، رٍَرص، ختزرلًه

، رليٍ حلليٌ  حل عٔلختً حرل ملّملي  ن لً رظٜللٍق، )م ٔلرد الٍله(، اإلهاهاح والسُاساح، (أرر ملّمي نزي هللا ر  مٔلتم) قظٍزش حر  -

 .ه1325، حلاخهَس

مَتللِ حليٍحٓللخص رح رلللخع ، طللرتْ، طلاٍلل  ملّمللي رلل  نزللي حلـتٍللل، الكشااا والثُاااى، (أرللر ٓللعٍي ملّمللي رلل  ٓللعٍي) حلاتهللختً -

 .ر1984، حالقظٜخىٌّش رحالؿظمخنٍّش

 )ى. ص.(.، م ظزش حلمعخٍف، رٍَرص، الثداَح والٌهاَح، (أرر حلفيحء آمخنٍل ر  نمَ حليم٘اً) تؼٍَ حر  -

 )ى. ص.(.، ىحٍ حلف َ، رٍَرص، طلاٍ  ملّمي فئحى نزي حلزخقً، السٌي، (أرر نزي هللا ملّمي ر  ٌٌِي) حر  مخؿش -

، طلاٍلل  ململلرى ٌرٓللف ُحٌللي، التوهُااد والثُاااى فااٍ هقتاال الشااهُد ع واااى، (ملّمللي رلل  ٌلٍللى رلل  أرللً ر للَ) حلمللخلاً ح تيلٔللً -

 .ه1405، ىحٍ حلؼاخفش، حليركش

للخؽ حلا٘للٍَي) مٔللتم - ـّ ؽ أكخىٌؼلله هتٍللل مللؤمر  ٗللٍلخ، تشاارح الٌااىوٌ، الصااذُخ، (حرلل  ك َّ ىحٍ ، رٍللَرص، كاّلل  أٛللرله رهلل

 ر.2000ه / 1421، حلمعَفش

ًّ ) حل خرتًٔ - ّٓٔش حلعَرٍّش لتيٍحٓخص رحل َ٘، رٍَرص، طلاٍ  معَرف ٌٍُ ، تعطُر األًام فٍ تعثُر الوٌام، (نزي حلغ  ١. ، حلمئ

 ر.1990/  ه1410، 2

 )ى. ص.(.، ىحٍ ٛخىٍ، رٍَرص، تارَخ الُعقىتٍ، (أكمي ر  أرً ٌعارد ر  ؿعفَ) حلٍعاررً -

 :الوراجع

ٍ  العرتٍ، )ملّمي نخري( حلـخرَي -  .2006، حلمَتِ حلؼاخفً حلعَرً، رٍَرص، العقل األخالق

تٍلل أكملي ش همل. )طَؿ2000، ١4 ، حٍ حللتٍعلشى، رٍلَرص، ؿيلٍّلش حلليٌ  رحلٍٔخٓلش فلً حإلٓل ر حلمزّ لَ، حلفظ ش، )ه٘خر( ؿع٢ٍّ -

 هتٍل رمَحؿعش حلمئلّف(.

 .2004، ىحٍ ٓلَ، م ٘رٍحص تتٍّش حَىحد رم ّررش، طرتْ، األدب عٌد العرب، )حلعخى ( ه٠َ -

 .2008، تـمش حليٍحٓخص رحل َ٘ رحلظرٌُع، طرتْ، فٍ قراءج الاطاب الدٌٍَ، )ركٍي( حلٔعفً -

نليى ، الذُااج ال قافُ اح، طعٌَذ كٔ خء حلظرحطً، «مرحقف ت ٍٓ ٍّش رآفخ  ؿيٌيس، حلاَآ  رطؤرٌتهط ٌِل »، )نزي حلمـٍي( حلَ٘فً -

56 ،(1990) ، ٙ ٙ22- 31. 

 .2001، ىحٍ حللتٍعش، رٍَرص، اإلسالم تُي الرسالح والتارَخ، )نزي حلمـٍي( حلَ٘فً -

 ر.750 -616ه / 132 -11، فكرَ ح واالجتواعُ حتذث فٍ اإلشكالُ اخ ال، السلطح والوعارضح فٍ اإلسالم، )ُهٍَ( هّرحٍي -

 .2006، ىحٍ حللتٍعش، رٍَرص، اإلسالم الاارجٍ، تخؿٍش(ررنـٍتش ) حلرٌٍّمً -
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