
 2013ّ جُؼذد جُػح٢ٗ عرطٔرش                       مجلة النيل األبيض للدراسات والبحوث

 

 0 

 

 

انذراساخ انُسٕٚح فٙ عصز انًًانٛك 

 

يُتصز انثاقز زاج عهٙ يسًذ . د/ إعذاد 

يساعذ تدايعح اإلياو انًٓذ٘ ـ كهٛح اٜداب ـ قسى انهغح انعزتٛح .أ

 0919921964 ـ  0122051596 خ

 muntasirelbagir@hotmail.com اإلًٚٛم

 :نًستخهصا

 

ٛذكص جُذسجعس ئ٠ُ جٌُؾق ػٖ قشًس جُطأ٤ُق جُ٘ك١ٞ ك٢ ػقش ٓح ٣غ٠ٔ ذؼقش 

جالٗكطحه جُِـ١ٞ ، جضرؼص جُذسجعس جُٜٔ٘ؽ جالعطوشجت٢ جالعط٘رحه٢ ٝضٞفِص جُذسجعس ئ٠ُ ػذد ٖٓ 

ّٕ ٛزج جُؼقش ٣ضخش ذحُؼذ٣ذ ٖٓ جُؼِّٞ جُ٘ك٣ٞس ، ٝأٗؿد ػذد ٖٓ جُؼِٔحء ر١ٝ : جُ٘طحتؽ أٜٛٔح ئ

جُؾٜشز جُؼح٤ُس كْٜٔ٘ ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ جُغ٤ٞه٢ ، ٝجذٖ ٛؾحّ ، ٝجُضسًؾ٢ ، ٝأذٞ ق٤حٕ ، 

ٝجُضذ٤ذ١ ، ٝجذٖ ٓ٘ظٞس ، ٝجُل٤شٝص أذحد١ ، ٝجذٖ جُؿضس١ ، ًٝحٕ ٌَُ ْٜٓ٘ ٓإُلحضٚ جُٔط٤ٔضز 

جُط٢ قلظص ُ٘ح جُؼِّٞ جُ٘ك٣ٞس ٖٓ جُن٤حع ك٢ ضِي جُلطشز جُط٢ ؽٜذش ك٤ٜح جُخالكس جُشجؽذز دٓحسجً 

ك٢ ؽط٠ جُؿٞجٗد ، ٝضٌؾق ُِرحقع إٔ جألػحؾْ عؼٞج ئ٠ُ ضط٣ٞش جُِـس ٝجُكلحظ ػ٤ِٜح ذؼذ عوٞه 

ًٔح ٣ظٖ ذؼل جُرحقػ٤ٖ ، ٣ٝؼطرش ػقش جُٔٔح٤ُي ٖٓ . جُخالكس جإلعال٤ٓس ك٢ ذـذجد ٤ُٝظ جُؼٌظ

أًػش جُؼقٞس قشًس ك٢ جُطأ٤ُق جُِـ١ٞ ٤ُٝظ ػقش جٗكطحه ، ٝضٞف٢ جُذسجعس ذحُٞهٞف 

ٝجإلهالع ػ٠ِ ٓإُلحش ػِٔحء رُي جُؼقش ، ٝٓح ًطد ك٤ٚ ُٔؼشكس ئ٠ُ أ١ ٓذٟ أعٜٔص ك٢ ضط٣ٞش 

جُذسط جُ٘ك١ٞ ك٢ٜ ذكن هٔس ٛشّ جُطأ٤ُق جُ٘ك١ٞ ق٤ع جػطٔذ ػ٤ِٚ ًػ٤ش ٖٓ جُرحقػ٤ٖ ك٢ 

. ذكٞغْٜ جُ٘ك٣ٞس ، ٝضٞفِٞج ذلنِٜح ئ٠ُ ٗطحتؽ ه٤رس
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Abstract: 

The study aimed to detect the movement of authoring grammar 

in the era of the so-called era of decadence linguistic study 

followed the inductive deductive The study found a number of 

important results : The age abounds with science grammatical , 

and fathered a number of scientists renowned high Some , for 

example, Suyuti , and Ibn Hisham , and Zarkashi , Abu Hayyan , 

and al-Zubaidi , the son of perspective , turquoise Abadi , Ibn 

island , and each had his works distinctive kept us Sciences 

grammatical from loss in that period , which saw the caliphate 

havoc in various aspects , and reveal to the researcher that the 

Persians sought to develop and maintain the language after the 

fall of the Islamic Caliphate in Baghdad and not vice versa . As 

Some researchers believe , is the Mamluk era of more times 

movement in the authoring language and not the age of 

degeneration , the study recommends standing and see works of 

scientists of that era , and wrote it to see the extent to which 

contributed to the development of grammar lesson it is truly top 

of the pyramid authoring grammar , where it was used many 

researchers in their research grammatical , and reached thanks to 

good results . 
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: يقذيح

    قٌْ جُٔٔح٤ُي ٓقش ٝجُؾحّ ك٢ كطشز ًحٕ جُؼشجم ٣ؼح٢ٗ ٣ٝكطنش، ٝجُذُٝس جإلعال٤ٓس ٝذالد 

جألٗذُظ ضغ٤ش ذخطس عش٣ؼس ئ٠ُ جُٜ٘ح٣س ٝجُضٝجٍ ػٖ ٓغشـ جُك٤حز كِْ ٣ؿذ ػِٔحء جُؼشجم 

 ّٕ ٝجألٗذُظ ئال جالضؿحٙ ئ٠ُ ٓقش ٝدٓؾن ، ٝألٕ ٛإالء جُؼِٔحء ٖٓ ٓؾحسم ٝٓـحسخ أ٣و٘ٞج أ

ٝجؾد جُذ٣ٖ ٣كطْ ػ٤ِْٜ جُٔكحكظس ػ٠ِ ُـس جُذ٣ٖ ٝػِّٞ جُؼشذ٤س جألخشٟ ضِي جُِـس جُط٢ ٗضٍ ذٜح 

. جُوشإٓ جٌُش٣ْ 

     أخز جُؼِٔحء جُٜٔحؾش٣ٖ ٖٓ جُٔؾشم ٝجُٔـشخ ك٢ ٗؾش ػِْ جُ٘كٞ ذ٤ٖ جُ٘حط كحٗطؾشش ٓإُلحش 

ٛإالء جُؼِٔحء ٝأٌػؿد ذٜح ضال٤ٓزْٛ ،ٝأخزٝج ٣إُلٕٞ ٓق٘لحش ٓؼظٜٔح ؽشٝـ ُٔح ًطد ػِٔحء 

.  جُٔؾشم ٝجُٔـشخ

هشأ جضؿحٙ ضرغ٤و ٓطٕٞ ٛزٙ جُٔإُلحش ُِٔطِو٢ ُٜزج جُ٘ٞع ٖٓ  :عٔحش جُطأ٤ُق ك٢ ٛزج جُؼٜذ

جُذسجعحش جُ٘ك٣ٞس جُط٢ ًحٗص عحتذز ك٢ رُي جُؼقش ُزج ٗؿذ ًػشز جُكٞجؽ٢ ٝجُٔخطقشجش 

ٝهذ أهِن جُٔطأخشٕٝ ٖٓ .ٝجُؾشٝـ ُـشك جُطغ٤َٜ ػ٠ِ جُٔرطذب ذزًش جُؿض٣ثحش ٝ جُ٘لحف٤َ 

ّٕ ػقش جُٔٔح٤ُي ًحٕ  . (ػقش جُٔطٕٞ ٝجُؾشٝـ )جُ٘كحز ػ٠ِ ٛزج جُؼقش  ٣ٌٖٝٔ ُ٘ح جُوٍٞ ذأ

ػرحسز ػٖ ؾغش ػرشش ذٚ جُقِس ذ٤ٖ جُ٘كٞ جُوذ٣ْ ٝجُكذ٣ع
(.27 ) 

 

      ؽٜذش ضِي جُلطشز ؾٜٞدجً ك٢ ٓؿحٍ جُذسجعحش جُ٘ك٣ٞس ُؼذد ًر٤ش ٖٓ جُؼِٔحء ًحٕ ٖٓ ٗط٤ؿطٜح 

جُٔإُلحش جُؼذ٣ذز جُط٢ ًحٕ ُٜح جُذٝس جٌُر٤ش ك٢ ؽشـ ٝضٞم٤ف جُٔؾٌالش جُ٘ك٣ٞس ذحإلمحكس ئ٢ُ ٓح 

. ؾحءش ذٚ ٖٓ ؽٞجٛذ ػذ٣ذز ٖٓ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ٝجُغ٘س جُ٘ر٣ٞس جُؾش٣لس ٝجألٓػحٍ جُؼشذ٤س جُٔخطِلس 

  ك٢ ٛزج جُركع ٣ؾ٤ش جُرحقع ئ٠ُ ػذد ٖٓ ضِي جُٔإُلحش جُط٢ ضٞمف ؾٜٞد جُذسجعحش 

  :جُ٘ك٣ٞس ك٢ رُي جُك٤ٖ ٜٓ٘ح

o ُِٞغ٤ٞه٢ –  جالهطشجـ ك٢ ػِْ أفٍٞ جُ٘كo  ُِٔشجد١ - جُؿ٠٘ جُذج٢ٗ ك٢ قشٝف جُٔؼح٢ٗ

o  ُألصٛش١ – ؽشـ جُطقش٣ف ػ٠ِ جُطٞم٤فo  ٞالذٖ ٛؾحّ – جُٔغحتَ جُغلش٣س ك٢ جُ٘ك

o  ُِٜٞش٢ٓ – جُٔكشس ك٢ جُ٘كo  جُوشؽ٢ جٌُؾ٢ – جإلسؽحد ئ٠ُ ػِْ جإلػشجخ

o  الذٖ ٓحُي - ؽٞجٛذ جُطٞم٤ف ٝجُطقك٤ف ُٔؾٌالش جُؿحٓغ جُقك٤ف

إَُّق ػ٠ِ قذز ٤ُٞمف أعرحخ جُطأ٤ُق ٝجُٜٔ٘ؽ جُز١ أضخزٙ جُٔإُق ك٢  ُٓ  ََّ ٣ط٘حٍٝ جُرحقع ً

ضأ٤ُلٚ ، ٝ ٣ٜذف جُرحقع ٖٓ رُي جُؼشك ضٞم٤ف قشًس جُطأ٤ُق جُ٘ك١ٞ ك٢ ػقش جُٔٔح٤ُي 

. ذحُشؿْ ٓٔح قذظ ك٢ ضِي جُلطشز ٖٓ م٤حع جُطشجظ جُؼشذ٢ ٝجضٜحٜٓح ذحُنؼق جُِـ١ٞ
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االقتزاذ فٙ عهى أصٕل انُسٕ ، انسٕٛطٙ
 (19)

 .

 تزخًح انسٕٛطٙ
()

  :

ػرذ جُشقٖٔ ذٖ أذ٢ ذٌش ذٖ ٓكٔذ ذٖ أذ٢ عحذن جُذ٣ٖ جُؾ٤خ ذٌش ذٖ ػػٔحٕ جذٖ " ٛٞ 

ٓكٔذ ذٖ خنش ذٖ أ٣ٞخ ذٖ ٓكٔذ ذٖ جُؾ٤خ ٛٔحّ جُذ٣ٖ جُؾ٤خ جُؼالٓس جإلٓحّ جُٔكون جُٔذهن 

جُٔغ٘ذ جُكحكع ؽ٤خ جإلعالّ ؾالٍ جُذ٣ٖ أذٞ جُلنَ ذٖ جُؼالٓس ًٔحٍ جُذ٣ٖ جُغ٤ٞه٢ جُخنش١ 

جُؾحكؼ٢ ، فحقد جُٔإُلحش جُؿحٓؼس ٝجُٔق٘لحش جُ٘حكؼس، ُٝذ ذؼذ جُٔـشخ ٤ُِس جألقذ ٓغطَٜ 

" سؾد ع٘س ضغغ ٝأسذؼ٤ٖ ٝغٔحٗٔحتس
(29)

ٝك٢ ضشؾٔس أعٔحء ؽ٤ٞخٚ أؾحصٙ ٝهشجءز ٝعٔحػحً . "

ٓشضر٤ٖ ػ٠ِ قشٝف جُٔؼؿْ كرِـص ػذضْٜ أقذجً ٝخٔغ٤ٖ ٗلغحً، ٝأُّق جُٔإُلحش جُكحكِس جٌُػ٤شز 

"جٌُحِٓس جُؿحٓؼس جُ٘حكؼس جُٔطو٘س جُٔكشسز جُٔؼطٔذز جُٔؼطرشز ٤َِّّٗلص ػذضٜح ػ٠ِ خٔغٔحتس ٓإُق
 

(29)
ًٝحٗص ٝكحضٚ سم٠ هللا ضؼح٠ُ ػ٘ٚ ك٢ عكش ٤ُِس جُؿٔؼس ضحعغ ػؾش ؾٔحدٟ جأل٠ُٝ ع٘س  "

ئقذٟ ػؾش ٝضغؼٔحتس ك٢ ٓ٘ضُٚ ذشٝمس جُٔو٤حط ذؼذ إٔ ضٔشك عرؼس أ٣حّ ٝغٔح٤ٗس ػؾش ٣ٞٓحً 

، ًٝحٕ ُٚ ٓؾٜذ ػظ٤ْ ، ٝدكٖ ك٢ قٞػ خٞفٖ خحسؼ ذحخ جُوشجكس ٝف٠ِ ػ٤ِٚ ؿح٤ٗس ذذٓؾن 

ه٤َ أخز جُـحعَ ه٤ٔقٚ . ذحُؿحٓغ جأل١ٞٓ ، ٣ّٞ جُؿٔؼس غحٖٓ سؾد ع٘س ئقذٟ ػؾش جُٔزًٞسز 

، ٝهرؼطٚ ، كحؽطشٟ ذؼل جُ٘حط ه٤ٔقٚ ٖٓ جُـحعَ ذخٔغس دٗح٤ٗش ُِطرشى ذٚ ٝذحع هرؼطٚ ذػالغس 

"دٗح٤ٗش
( 29)

  

ٛزج ًطحٌخ ؿش٣د جُٞمغ ػؿ٤د جُق٘غ ُط٤ق جُٔؼ٠٘ : "ؾحء ػ٠ِ ُغحٕ هُٞٚ: أًْٛح انكتاب

هش٣ق جُٔر٠٘؛ ُْ ضغٔف هش٣كس ذٔػحُٚ ، ُْٝ ٣٘غؽ ٗحعؽ ػ٠ِ ٓ٘ٞجُٚ ك٢ ػِْ ُٚ أعرن ئ٠ُ 

ضشض٤رٚ ُْٝ أضوذّ ئ٠ُ ضٜز٣رٚ ، ٝٛٞ أفٍٞ جُ٘كٞ جُز١ ٛٞ ذحُ٘غرس ئ٠ُ جُ٘كٞ ًأفٍٞ جُلوٚ 

ذحُ٘غرس ئ٠ُ جُلوٚ ٝئٕ ٝهغ ك٢ ٓطلشهحش ًالّ ذؼل جُٔإُل٤ٖ ٝضؾطص ك٢ أغ٘حء ًطد جُٔق٘ل٤ٖ 

كؿٔؼٚ ٝضشض٤رٚ ف٘غ ٓخطشع ، ٝضأف٤ِٚ ٝضر٣ٞرٚ ٝمغ ٓرطذع ، ألذشص ٖٓ ًَ ق٤ٖ ُِطحُر٤ٖ 

"(ذحالهطشجـ ك٢ ػِْ أفٍٞ جُ٘كٞ)ٓح ذطٜؽ ذٚ أٗلظ جُشجؿر٤ٖ ٝهذ ع٤ٔطٚ 
( 19)

ٝك٢ ًطحذ٢ ٛزج "

ٖٓ جُوٞجػذ جُٔرٜٔس ٝجُوٞجػذ جُٜٔٔس ٓح ُْ ٣غرن ئ٤ُٚ أقذ ُْٝ ٣ؼشؼ ك٢ ٝجقذ ٓ٘ٚ ٖٓ جُوٞجػذ 

"جُٜٔٔس ٝجُلٞجتذ ك٢ ٝجقٍذ ٜٓ٘ح ػ٤ِٚ
(19)

. 

                                     
 ؾالٍ جُذ٣ٖ أذٞ جُلنَ ، ػحُْ ٓؾحسى ك٢ أٗٞجع ٖٓ جُؼِّٞ ُٝذ ك٢ سؾد ٝٗؾأز ذحُوحٛشز ٣ط٤ٔحً ، ٝهشأ ػ٠ِ ؾٔحػس ٖٓ جُؼِٔحء ، ُٝٔح  

ػٔش سمح " ذِؾ أسذؼ٤ٖ ع٘س جػطضٍ جُ٘حط ٝخال ذ٘لغٚ ك٢ سٝمس جُٔو٤حط ػ٠ِ ج٤َُ٘ ٓ٘ض٣ٝحً ػ٠ِ أفكحذٚ ؾ٤ٔؼحً كأُق أًػش ًطرٚ

 ؿ 5، ؼ  (ه ، ش.د)ًكحُس ، ٓؼؿْ جُٔإُل٤ٖ ،  ضشجؾْ ٓق٘ل٢ جٌُطد جُؼشذ٤س، ٌٓطرس جُٔػ٠٘، ٝدجس ئق٤حء جُطشجظ جُؼشذ٢ ، ذ٤شٝش 

128 .
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:  يُٓح انسٕٛطٙ فٙ تأنٛف االقتزاذ فٙ عهى أصٕل انُسٕ

ٝجػِْ ئ٢ٗ هذ جعطٔذدش ك٢ ٛزج جٌُطحخ ًػ٤شجً ٖٓ ًطحخ جُخقحتـ الذٖ : "هحٍ جُغ٤ٞه٢

ؾ٢٘
 

، كاٗٚ ٝمؼٚ ك٢ ٛزج جُٔؼ٠٘ ٝعٔحٙ أفٍٞ جُ٘كٞ ٌُٖ أًػشٙ خحسؼ ػٖ ٛزج جُٔؼ٠٘ ٤ُٝظ 

ٓشضرحً ٝك٤ٚ جُـع 
()(32)

 ٝجُغ٤ٖٔ ٝجالعططشجدجش كِخقص ٓ٘ٚ ؾ٤ٔغ ٓح ٣طؼِن ذٜزج جُٔؼ٠٘ 

ذأٝؾض ػرحسز ، ٝأسؽلٜح ٝأٝمكٜح ٓؼضٝج ُٚ ٝفٔٔص ئ٤ُٚ ٗلحتظ أخش ظلشش ذٜح ك٢ ٓطلشهحش 

ًطد جُِـس جُؼشذ٤س ٝجألدخ ٝأفٍٞ جُلوٚ 
()(6 )

ٝذذجتغ جعطخشؾطٜح ذلٌش١ ، ٝسضرٚ ػ٠ِ ٗكٞ 

" ضشض٤د أفٍٞ جُلوٚ ك٢ جألذٞجخ ٝجُلقٍٞ ٝجُطشجؾْ
(19 )

:  ٓقحدس جٌُطحخ ٝهرؼحضٚ 

ٝؾذ جُرحقع إٔ جٌُطد جُط٢ جعطلحد ٜٓ٘ح جُٔإُق ك٢ ضأ٤ُلٚ هذ رًشٛح ك٢ جُٔوذٓس ٠ٛ
( 19)

  :

.  جُخقحتـ الذٖ ؾ٢٘ ، ٝهذ أؽحس ئ٤ُٚ جُرحقع عحذوحً  – 1

 ٗضٛس جألُرحء ك٢ هروحش جألدذحء الذٖ جألٗرحس١ – 2
(2)

 .

. أفٍٞ جُ٘كٞ الذٖ جألٗرحس١ – 3
()(22 ) 

 

 أٓح ٖٓ هرؼحش جٌُطحخ كحألًػش ٜٓ٘ح هرؼس ذطكو٤ن أقٔذ ٓكٔذ هحعْ
(18)

 ، ٝهرؼس ذوشجءز ٝضؼ٤ِن 

. ٓكٔٞد ع٤ِٔحٕ ٣حهٞش
(18)

  

 "سضرطٚ ػ٠ِ ٓوذٓحش ٝعرغ ًطد: "هحٍ جُغ٤ٞه٢ : يستٕٖ انكتاب
(19) 

٣ٝأخز جُرحقع جٌُالّ ، 

ك٢ جُٔوذٓحش ً٘ٔٞرؼ ُِٔوذٓحش ، ٝجٌُطحخ جألٍٝ ك٢ جُغٔحع ً٘ٔٞرؼ ٌُِطد، دجالً ذزُي ػ٠ِ 

 :ذؼل ٓح ٣كط٣ٞٚ جٌُطحخ

جأل٠ُٝ أفٍٞ جُ٘كٞ ػِْ ٣ركع ك٤ٚ ػٖ أدُس جُ٘كٞ : ك٤ٜح ٓغحتَ : "جٌُالّ ك٢ جُٔوذٓحش  :- أٔالًال 

"جإلؾٔح٤ُس ، ٖٓ ق٤ع ٠ٛ أدُطٚ ٤ًٝل٤س جالعطذالٍ ذٜح ٝقحٍ جُٔغطذٍ
 (19)

 . 

 ُِ٘كٞ قذٝد ٝ أ٤ُوٜح ذٜزج جٌُطحخ هٍٞ جذٖ ؾ٢٘: "جُٔغأُس جُػح٤ٗس 
()(22) 

ك٢ جُخقحتـ
 

 جٗطكحء 

عٔص ًالّ جُؼشخ ك٢ ضقشكٚ ٖٓ ئػشجخ ٝؿ٤شٙ ًحُطػ٤٘س ٝجُؿٔغ ، ٝجُطقـ٤ش ، ٝجُطٌغ٤ش ، 

ٝجإلمحكس ، ٝؿ٤ش رُي ٤ُِكن ٖٓ ٤ُظ ٖٓ أَٛ جُِـس جُؼشذ٤س ذأِٜٛح ك٢ جُلقحقس ، ٝأفِٚ 

ٓقذس ٗكٞش ذٔؼ٠٘ هقذش غْ خـ ذٚ جٗطكحء ٛزج جُور٤َ ٖٓ جُؼِْ ، ًٔح إٔ جُلوٚ ك٢ جألفَ 

. "ٓقذس كوٜص ذٔؼ٠٘ كٜٔص غْ خـ ذٚ ػِْ جُؾش٣ؼس
(19)

 

                                     
"  (. ٛزج ؿع ٝرجى ع٤ٖٔ:)ٗك٤ق (سد١ء ٝكحعذ ًٝالٓٚ ؿع:ؿع
"   َ٢ٛ جألدُس جُغٔؼ٤س ٝأهغحٜٓح ، ٗـ جٌُطحخ، ٝٗـ جُغ٘س جُٔطٞجضشز ، : ٢ٛ أدُطٚ ، ٝأدُس جُلوٚ : كٔح أفٍٞ جُلوٚ؟ هِ٘ح : كإ ه٤

" ٖٝٓ ٛزٙ جُؿٜس ضغطٔذ أفٍٞ جُلوٚ ٖٓ جٌُالّ– ضؼح٠ُ – ٝجإلؾٔحع ٝٓغ٘ذ ؾ٤ٔؼٜح هٍٞ هللا 
"   ٢ٌ٘٣ٝ أذح جُرشًحش ٣ِٝود ذحٌُٔحٍ ضحه٢ جُ٘كٞ ػ٢ِ جذٖ جُؿٞج٤ُو٢ ، ٝجذٖ جُؾؿش١، ٝذشع ك٤ٚ ، ؽشـ ُذٝج٣ٖٝ جُؾؼشجء ، ٝؽشـ

 ."جُكذ٣ع ٝأًػش ٓ٘ٚ
"  أذٞٙ ِٓٔٞى ُغ٤ِٔحٕ ذٖ كٜذ ذٖ أقٔذ جألصد١ ، : جإلٓحّ جألٝقذ ، جُرحسع فحقد جُطقح٤ٗق جُؿ٤ِِس ، ٝجالخطشجػحش جُؼؿ٤رس ، ٝؾ٢٘

أخز جُؼشذ٤س ػٖ أذ٢ ػ٢ِ جُلحسع٢ ذؼذ هشجءضٚ ػ٢ِ ؿ٤شٙ الصّ أذح ػ٢ِ أسذؼ٤ٖ ع٘س، ٖٝٓ أقغٖ ٓح ٝمغ جُخقحتـ ُٝٚ جُٔق٘لحش 

 ."جذٖ ؾ٢٘ أػشف ذؾؼش١ ٢٘ٓ: جُٔٔطؼس ، ًٝحٕ أذٞ جُط٤د جُٔط٘رة ٣وٍٞ
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ٝأػ٠٘ ذٚ ٓح غرص ك٢ ًالّ ٖٓ ٣ٞغن ذلقحقطٚ كؾَٔ ًالّ : "جٌُطحخ جألٍٝ ك٢ جُغٔحع  -  اَٛاًال 

هللا ضؼح٠ُ ٝٛٞ جُوشإٓ ًٝالّ ٗر٤ٚ ف٢ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ، ًٝالّ جُؼشخ هرَ ذؼػٚ ٝك٢ صٓ٘ٚ 

ٝذؼذٙ ئ٠ُ إٔ كغذش جألُغ٘س ذٌػشز جُُٔٞذ٣ٖ ٗظٔحً ٝٗػشجً ػٖ ٓغِْ أٝ ًحكش كٜزٙ غالغس أٗٞجع 

الذذ ك٢ ًَ ٜٓ٘ح ٖٓ جُػرٞش، أٓح جُوشإٓ كٌحٕ ٝسد أٗٚ هش١ء ذٚ ؾحص جالقطؿحؼ ذٚ ك٢ جُؼشذ٤س 

عٞجء أًحٕ ٓطٞجضشجً أّ أقحدجً أّ ؽحرجً ٝهذ أهرن ػ٠ِ جالقطؿحؼ ذحُوشجءجش جُؾحرز ك٢ جُؼشذ٤س ئرج 

ُْ ضخحُق ه٤حعحً ٓؼشٝكحً ، ذَ ُٝٞ خحُلطٚ ٣كطؽ ذٜح ك٢ ٓػَ رُي جُكشف ذؼ٤٘ٚ ٝئٕ ُْ ٣ؿض 

جُو٤حط ػ٤ِٚ ، ًٔح ٣كطؽ ذحُٔؿٔغ ػ٠ِ ٝسٝدٙ ٝٓخحُلطٚ جُو٤حط رُي جُٞجسد ذؼ٤٘ٚ ٝال ٣وحط 

ٗكٞ جعطكٞر ٣ٝأط، ٝٓح رًشضٚ ٖٓ جالقطؿحؼ ذحُوشجءز جُؾحرز ال أػِْ ك٤ٚ خالكحً ذ٤ٖ جُ٘كحز 

ٝئٕ جخطِق ك٢ جالقطؿحؼ ذٜح ك٢ جُلوٚ ٖٝٓ غْ جقطؽ ػ٠ِ ؾٞجص ئدخحٍ جألٓش ػ٠ِ جُٔنحسع 

وا )جُٔرذٝء ذطحء جُخطحخ ذوشجءز  حُة َة فَةلْيَةْفرَة ِلِة ذَة ٝجقطؽ ػ٠ِ فكس هٍٞ ٖٓ  ، 58  -عٞسز ٣ٞٗظ ج٣٥س(  فَةبِة

. "هحٍ إٔ هللا أفِٚ الٙ ذٔح ك٢ ؽحرجً ٝٛٞ جُز١ ك٢ جُغٔحء الٙ ، ٝك٢ جألسك الٙ
(19)

 

ٝٛٞ ًطحخ ػظ٤ْ جأل٤ٔٛس ُٔح ك٤ٚ ٖٓ  (جُٔضٛش  )ٖٓ أؽٜش ًطرٚ ٝأًػشٛح ضذجٝالً ًطحخ 

 )كِغلس جُِـس ك٢ أُلحظٜح ٝأفِٜح ٝخقحتقٜح ٝػالهحضٜح ذحُِـحش جُغح٤ٓس ٖٝٓ ٓإُلحضٚ أ٣نحً 

. ك٢ جُ٘كٞ  (جألؽرحٙ ٝجُ٘ظحتش 

 

 انًزاد٘– اندُٙ انذاَٙ فٙ ززٔف انًعاَٙ 
(35) 

 

  انًزاد٘تزخًح 

جُكغٖ ذٖ هحعْ ذٖ ػرذ هللا ذٖ ػ٢ِ أذٞ ٓكٔذ ذذس جُذ٣ٖ جُٔؼشٝف ذحذٖ أّ هحعْ : "ٛٞ 

 "جُٔشجد١ جُٔقش١ جُُٔٞذ جألعل٢
()(42 )

جُٔـشذ٢ جُٔؼطذ جُلو٤ٚ جُ٘ك١ٞ جٌُِّـ١ٞ جُطقش٣ل٢ 

 "جُرحسع جألٝقذ ك٢ كٕ٘ٞ ٖٓ جُؼِْ
(5) 

جُٔؼشٝف ذحذٖ أّ هحعْ ٢ٛٝ ؾذضٚ أّ أذ٤ٚ ٝجعٜٔح "ٝٛٞ 

"( كٌحٗص ؽٜشضٚ عحذوس ُٜح ،صٛشجء ، ًٝحٗص أٍٝ ٓح ؾحءش ٖٓ جُٔـشخ ػشكص ذحُذهس
( 25 )

 ،

. "ٝه٤َ جُؾ٤ٜش ذحذٖ أّ هحعْ الٓشأز ضر٘طٚ ضذػ٠ أّ هحعْ ًحٗص ٖٓ ذ٤ص جُغِطحٕ"
(7) 

 

ُْ ٣ؿذ جُرحقع ك٢ جُٔقحدس جُط٢ ذ٤ٖ أ٣ذ٣ٚ ٓح ٣ؾ٤ش ئ٠ُ ضحس٣خ ٝالدضٚ ، أٓح ػٖ ٝكحضٚ ك٢ 

ضٞك٢ ٣ّٞ ػ٤ذ جُلطش ع٘س ضغغ ٝأسذؼ٤ٖ ٝعرؼٔحتس ٝدكٖ ذخحٗوح جُ٘حفش٣س ذغش٣حهٞط : "جُـحُد 

. "، ًٝحٕ فٞك٤حً ذٜح سقٔٚ هللا ضؼح٠ُ
(11)

  

                                     
"   هش٣س ٖٓ ٗٞجق٢ جُٜ٘شٝجٕ ، ٖٓ أػٔحٍ ذـذجد ذوشخ ئعٌحف ٗغد ئ٤ُٜح ٓغؼٞد ذٖ ؾحٓغ أذٞ جُكغ٤ٖ جُرقش١ : ذلطكط٤ٖ ٝكحء : أعق

". جألعو٠
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هشأ جُوشإٓ ػ٠ِ جُؼالٓس ٓؿذ جُذ٣ٖ ئعٔحػ٤َ ذٖ جُؾ٤خ ضحؼ جُذ٣ٖ ٓكٔذ ": شٕٛخّ ٔأساتذتّ

جُرحًؼ ٝأخز جُؼشذ٤س ػٖ ؾٔحػس أخشْٛ أذٞق٤حٕ، ٝجُلوٚ ػٖ جُؾ٤خ ؽشف جُذ٣ٖ جُٔـ٠ِ 

. "جُٔح٢ٌُ
(5) 

 

أخز جُؼشذ٤س ػٖ ؾٔحػس ، ْٜٓ٘ أذٞصًش٣ح جُـٔحس١ ، ٝأذٞػرذهللا : "ًزُي أ٣نحً 

 "جُط٘ؿ٢، ٝجُغشجؼ جُذٜٓ٘ٞس١
(5 )

،
 

. "ٝأخز جُلوٚ ػٖ جُؾ٤خ ؽٔظ جُذ٣ٖ ذٖ جُِرحٕ"
(11) 

 

ًطحذ٘ح ]ؽشـ جُطغ٤َٜ ، ٝؽشـ جألُل٤س ، ًطحخ جُؿ٠٘ جُذج٢ٗ ك٢ قشٝف جُٔؼح٢ٗ ، ": يؤنفاتّ

 "ٝؽشـ جُٔلّقَ [ٛزج
(11) 

،
 

ُٝٚ ضلغ٤ش جُوشإٓ ك٢ ػؾشز ٓؿِذجش أض٠ ك٤ٚ ذحُوٞجػذ جٌُػ٤ش "

 "ٝئػشجخ جُوشإٓ ، ٝأكشد ذحخ ٝهق قٔضز ػ٠ِ جُٜٔضز ك٢ ٓق٘ق
(5) 

ٝأٗٚ ؽشـ جُؿض٤ُس "، 

ٝجُطغ٤َٜ ، ٝجُلقٍٞ الذٖ ٓؼو، ٝجُكحؾر٤س جُ٘ك٣ٞس ٝجُؼشٝمس "، ٝجٌُحك٤س جُؾحك٤س 

. "ٝجُؾحهر٤س
(7) 

 

كاٗٚ ُٔح ًحٗص ٓوحفذ ًالّ جُؼشخ ػ٠ِ جخطالف ف٘ٞكٚ، : "٣وٍٞ جُٔإُق : يضًٌٕ انكتاب

ٓر٤٘حً أًػشٛح ػ٠ِ ٓؼح٢ٗ قشٝكٚ ، فشكص جُْٜٔ ئ٠ُ ضكق٤ِٜح ، ٝٓؼشكس ؾِٔطٜح ٝضلق٤ِٜح ، 

٢ٛٝ ٓغ هِطٜح ٝض٤غش جُٞهٞف ػ٠ِ ؾِٔطٜح ، هذ ًػش دٝسٛح ، ٝذؼذ ؿٞسٛح ، كؼضش ػ٠ِ 

جألرٛحٕ ٓؼح٤ٜٗح ، ٝأذص جإلرػحٕ ئال ُٖٔ ٣ؼح٤ٜٗح ، ٝٛزج جٌُطحخ ، أسؾٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٗحهقحً ، 

ٝجُٔؼح٢ٗ جُكشٝف ؾحٓؼحً ، ؾؼِطٚ ُغإجٍ ذؼل جألخٞجٕ ؾٞجذحً ، ُٝقذم سؿرطٚ غٞجذحً ، ُٝٔح 

" جُؿ٢٘ جُذج٢ٗ ك٢ قشٝف جُٔؼح٢ٗ"ٝك٠َّ ُلظٚ ذٔؼ٘حٙ ، ٝد٠ٗ ٖٓ ٓط٘حُٝٚ ؾ٘حٙ ع٤ٔطٚ ذـ 

 "٣ٝؾَٔ ػ٠ِ ٓوذٓس ، ٝخٔغس أذٞجخ
(35) 

رًش ذؼل : "٣ٝؼَِ جُٔإُق ُٜزج جُطوغ٤ْ ذوُٞٚ 

جُ٘ك٤٣ٖٞ إٔ ؾِٔس قشٝف جُٔؼح٢ٗ غالغس ٝعرؼٕٞ قشكحً، ٝصجد ؿ٤شٙ ػ٠ِ رُي قشٝكحً آخش ، 

ٓخطِلس ك٢ قشك٤س أًػشٛح ٝرًش ذؼنْٜ ٤ٗلحً ٝضغؼ٤ٖ قشكحً ، ٝهذ ٝهؼص ػ٠ِ ًِٔحش آخش 

: ٓخطِق ك٢ قشك٤طٜح ضشضود ذٜح ػذز جُكشٝف ػ٠ِ جُٔحتس، ٢ٛٝ ٓ٘كقشز ك٢ خٔغس أهغحّ 

. "أقحد١ ، ٝغ٘حت٢ ، ٝغالغ٢ ، ٝسذحػ٢ ، ٝخٔحع٢، كِزُي ؾؼِص ُٜح خٔغس أذٞجخ
(35) 

 

أسذؼس ػؾش قشكحً ، جُٜٔضز ، ٝجُرحء ، ٝجُطحء، ٝجُغ٤ٖ، ٝجُؾ٤ٖ ، ): ك٢ جألقحد١ : جُرحخ جألٍٝ

ٝجُلحء ، ٝجٌُحف ، ٝجُالّ ، ٝج٤ُْٔ، ٝجُٕ٘ٞ، ٝجُٜحء ، ٝجُٞجٝ، ٝجألُق ، ٝج٤ُحء ، ٣ٝؿٔؼٜح 

. (هُٞي سذٌؾق عأُط٤ٜٗٞٔح
(35) 

 

ٝٛٞ مشذحٕ ٓطلن ػ٤ِٚ ٝٓخطِق ك٤ٚ ، ٝؾ٤ٔغ رُي غالغس ٝغالغٕٞ : جُرحخ جُػح٢ٗ ك٢ جُػ٘حت٢ 

ْٕ ، ٝجٝ ، ٝآ ، ٝأ١ ، ٝأ١، ٝذَ ، ٝرج ، ٝػغٖ ، ٝك٢ ، : قشكحً  ْٕ ، ٝئ ئر ، ٝجٍ ، ٝأّ ، ٝأ

ٝهذ ، ًْٝ ، ٢ًٝ ، ُْٝ ، ُٖٝ ، ُٝٞ، ٝال، ٝٓز، ٝٓغ، ٖٝٓ ، ٝٓح ، َٝٛ ، ٝٛح ، ٝٛٞ ، 

. "٢ٛٝ ، ْٝٛ؛ ئر ٝهؼص كؼالً ، ٝٝج ، ١ٝٝ، ٣ٝح
(35) 
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ٝٛٞ مشذحٕ ٓطلوح ػ٤ِٚ ، ٝٓخطِق ك٤ٚ ، ٝؾِٔس رُي عطس ٝغالغٕٞ : جُرحخ جُػحُع ك٢ جُػالغ٢ 

ّٕ ، ٝأٗح، ٝأٗص، ٝأٍٗص ، ٝآ١ ، ٝأ٣ح ، :  ّٕ ، ٝأ أؾَ، ٝئرٕ ، ٝئرج ، ٝأال ، ٝئ٠ُ ، ٝأٓح ، ٝأ

ّْ ، ٝؾَِ، ٝؾرش ، ٝخال، ٝسخ، ٝعٞف ، ٝػذج ، ٝػغ٠ ، ٝػ٠ِ  ٝذؿَ ، ٠ِ٣ٝ، ٝذِٚ ، ٝغ

. "، ًٝٔح ، ٝالش ، ٤ُٝص ، ٤ُٝظ ، ٝٓ٘ز ، ٝٓط٠ ، ٝٗؼْ ، ٝٗكٖ ، ٝٛٔح، ٖٝٛ ، ٤ٛٝح
(35) 

 

ٝٛٞ مشذحٕ ٓطلن ػ٤ِٚ ، ٝٓخطِق ك٤ٚ ، ؾِٔطٚ ضغؼس ػؾش قشكحً : جُرحخ جُشجذغ ك٢ جُشذحػ٢ 

ح ، ٝئٓح ، ٝأٗطْ، ٝأ٣ح ، ٝأ٣ٖٔ، ٝقط٠، ٝقحؽح، ًٝحٕ ، ًٝال ، ُٝؼَ، :  ّٓ ئرٓح ، ٝأالّ ، ٝأ

. "ٌُٖٝ ، ُٝٔح ، ُٝٞال، ُٝٞٓح، ٜٝٓٔح، ٝٛال
(35 )

 

" ٌُٖ"ٝجقذ ٓطلن ػ٠ِ قشك٤ٖ ، ٝٛٞ : ٝٛٞ غالغس أقشف : "جُرحخ جُخحٓظ ك٢ جُخٔحع٢ 

. "جٗطٔح ، ٝأٗطٖ؛ ئرج ٝهؼح كؼالً : ٝجغ٘حٕ ك٤ْٜ خالف ٝٛٔح 
(35 )

 

 

 (10) خانذ تٍ عثذ هللا األسْز٘– شزذ انتصزٚر عهٗ انتٕضٛر 
 

خحُذ ذٖ ػرذ هللا ذٖ أذ٢ ذٌش ذٖ ٓكٔذ ذٖ أقٔذ جُؿشؾ٢ جألصٛش١ جُؾحكؼ٢ ٣ٝؼشف : انًؤنف

 "ذحُٞهحد
(16) 

 ضكٍٞ ٝٛٞ هلَ فـ٤ش ٓغ أذ٣ٞٚ ئ٠ُ جُوحٛشز كوشأ جُوشإٓ ٝجُؼٔذز "،
(12) 

 "ٝٓخطقش أذ٢ ؽؿحع ، ٝضكٍٞ ئ٠ُ جألصٛش كوشأ ك٤ٚ جُٜٔ٘حؼ
(16) 

 

 "ُٝذ ضوش٣رحً ع٘س غٔحٕ ٝغالغ٤ٖ ٝغٔحٗٔحتس ذؿشؾس ٖٓ جُقؼ٤ذ: يٕنذِ ٔٔفاتّ
(16) 

ٝضٞك٢ ع٘س . "

 "خٔظ ٝضغؼٔحتس
(25) 

أ١ ك٢ سجذغ ػؾش جُٔكشّ ع٘س خٔظ ٝضغؼٔحتس ذؼذ إٔ قؽ ٝٝفَ . "

ئ٠ُ ذشًس جُكحؼ خحسؼ جُوحٛشز ، ًٝحٕ فكرس جُشًد جألٍٝ ٝققَ ُٚ ٓك٘س ٖٓ جُؼشخ سقٔٚ 

. "هللا ضؼح٠ُ
(29) 

 

جؽطـَ ذحُؼِْ ػ٠ِ ًرش ، ه٤َ ًحٕ ػٔشٙ عطح ٝغالغ٤ٖ ع٘س كغوطص ٓ٘ٚ ٣ٞٓحً ": سثة طهثّ نهعهى

كط٤ِس ػ٠ِ ًشجط أقذ جُطِرس كؾطٔٚ ٝػ٤شٙ ذحُؿَٜ، كطشى جُٞهحد ٝأًد ػ٠ِ جُطِد ٝذشع 

. "ٝأؽـَ جُ٘حط
(25) 

 

هشأ ك٢ جُؼشذ٤س ػ٠ِ ٣ؼ٤ؼ جُٔـشذ٢ ٗض٣َ عطكٚ ، ٝدجٝد ج٢ٌُٔ ، : شٕٛخّ ٔتاليذتّ

ٝجُغٜ٘ٞس١ ، ٝػ٘ٚ أخز جذٖ جُكحؾد جُٔقش١ ٝجُؼنذ ، ٝالصّ جأل٤ٖٓ جألهقشجت٢ ك٢ جُؼنذ 

ٝقحؽ٤طٚ ٝجُطو٠ جُكن٢ ك٢ جُٔؼح٢ٗ ٝجُر٤حٕ ٝجُٔ٘طن ٝجألفٍٞ ٝجُقشف ٝجُؼشذ٤س ، ًٝزج 

أخز ه٤ِالً ػٖ جُؾؼر٢ ، ٝدٝجّ ضو٤٤ْ جُؼرحد١ ع٤ٖ٘ ، ًٝزج جُؼؾ٢ ذَ ٝجُٔ٘ح١ٝ ، ٝهشأ ػ٠ِ 

جُؿٞٛش١ ، ٝئذشج٤ْٛ جُؼؿ٢ِٗٞ ٝجُض٣ٖ جألذ٘حع٢ ، ٝأخز جُلشجتل ٝجُكغحخ ػ٠ِ جُغ٤ذ ػ٢ِ 

. ض٤ِٔز جذٖ جُٔؿذ١ ٝج٤ُغ٤ش ػٖ جُؾٜحخ جُغؿ٢٘٤ ٝجُض٣ٖ جُٔحسدج٢ٗ
(16) 
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ٝٛٞ " ف٘ق ؽشقحً ػ٠ِ أٝمف جُٔغحُي ئ٠ُ أُل٤س جذٖ ٓحُي الذٖ ٛؾحّ"ٜٓ٘ح : يؤنفاتّ

 ، ٝئػشجذحً ػ٠ِ جألُل٤س الذٖ ٓحُي[ًطحذ٘ح ٛزج]جُٔؾٜٞس ذحُطٞم٤ف 
(9) 

ٝؽشقحً ػ٠ِ جُؿش٤ٓٝس 

 ، ٝآخش هٞجػذ جإلػشجخ الذٖ ٛؾحّ [جألؾش٤ٓٝس]
(39) 

ٝآخش ػ٠ِ جُؿضس٣س ك٢ جُطؿ٣ٞذ، ٝآخش 

. "ػ٠ِ جُرشدز ، ٝجُٔوذٓس جألصٛش٣س ، ٝؽشقٜح ، ًٝ٘ض جُ٘لغ ذطقح٤ٗلٚ ُٞمٞقٜح
(39) (25)

  

:  سثة تأنٛف شزذ انتصزٚر عهٗ انتٕضٛر

ئٕ جُؾشـ جُٔؾٜٞس ذـ جُطٞم٤ف : "رًش جألصٛش١ عرد ضأ٤ُلٚ ُِطقش٣ف كوحٍ ك٢ ٓوذٓطٚ 

ػ٠ِ أُل٤س جذٖ ٓحُي ك٢ ػِْ جُ٘كٞ ، ُِؾ٤خ جإلٓحّ جُؼالٓس جُش٣ح٢ٗ ؾٔحٍ جُذ٣ٖ ذٖ ٓكٔذ ػرذ هللا 

ذٖ ٣ٞعق ذٖ ٛؾحّ جألٗقحس١ ، ضـٔذٙ هللا ذحُشقٔس ٝجُشمٞجٕ، ك٢ ؿح٣س قغٖ جُٔٞهغ ػ٘ذ 

ؾ٤ٔغ جألخٞجٕ ، ُْ ٣أش أقذ ذٔػحُٚ؛ ُْٝ ٣٘غخ ٗحعخ ػ٠ِ ٓ٘ٞجُٚ ، ُْٝ ٣ٞمغ ك٢ ضشض٤د جألهغحّ 

ٓػِٚ ، ُْٝ ٣رشص ُِٞؾٞد ك٢ ٛزج جُ٘كٞ ؽٌِٚ ؿ٤ش أٗٚ ٣كطحؼ ئ٠ُ ؽشـ ٣غلش ػٖ ٝؾٞٙ ٓوذسجضٚ 

جُ٘وحخ، ٣ٝرشص ٖٓ خل٢ ٌٓ٘ٞٗحضٚ ٓح ٝسجء جُكؿحخ، ٝهذ رًشش رُي ُٔق٘لٚ ك٢ جُٔ٘حّ، 

كحػطشف ذٜزج جٌُالّ، ٝٝػذ ذأٗٚ ع٤ٌطد ػ٤ِٚ ٓح ٣ر٤ٖ ٓشجدٙ ، ٣ٝظٜش ٓلحدٙ ، كوققص ٛزٙ 

ٛزج ئرٕ ُي ٣ح كالٕ ، كإ ئع٘حد جُؾ٤خ جٌُطحذس ئ٠ُ ٗلغٚ : جُشؤ٣ح ػ٠ِ ذؼل جألخٞجٕ ، كوحٍ 

ذ٢٘ جأل٤ٓش جُٔؿحص ، ٤ُٝظ ٛٞ جُرح٢ٗ ذ٘لغٚ، ٝئٗٔح ٣أٓش جُؼِٔس ٖٓ أذ٘حء ؾ٘غٚ : ٓؿحص ، ًوُْٜٞ 

ًٝ٘ص أٗص جُٔؾحس ئ٤ُٚ ، ًٔح ضٔػِص ذ٤ٖ ٣ذ٣ٚ ٝخحهري ذٜزج جُخطحخ، كحٜٗل ٝذحدس ُألؾش 

ٝجُػٞجخ ، كحعطخشش سخ جُؼرحد، ٝؽٔشش عحػذ جالؾطٜحد ، ٝؽشقطٚ ؽشقحً ًؾق خلح٣حٙ ، 

جُطقش٣ف )ٝأذشص أعشجسٙ ٝخرح٣حٙ ، ٝذحـ ذغشٙ جٌُٕٔ٘ٞ ، ٝؾٔغ ؽِٔٚ ذأفِٚ جُٔ٘ظّٞ، ٝع٤ٔطٚ 

. "ذٔنٕٔٞ جُطٞم٤ف
(10)

  

الذٖ " جُطٞم٤ف"ضٌٖٔ ك٢ أٗٚ ٣نْ أُل٤س جذٖ ٓحُي ئ٠ُ ؾحٗد أٝمف جُٔغحُي : أًْٛح انكتاب

"جُق٤ق م٤ؼص جُِرٖ"ٛؾحّ ، ٝض٘حُٝٚ جألٓػحٍ جُؼشذ٤س ذحُؾشـ ٝجُطؼ٤ِن ، ٖٝٓ رُي 
( 10)

 .

"أعلَ ٖٓ رجش جُ٘ك٤٤ٖ: "ٝجُٔػَ 
 (10)

"أفرف ٤َُ: "ٝجُٔػَ . 
.

 
(10)

 

:  يُٓح األسْز٘ فٙ تُأل يادج انكتاب

أ٢ٗ : أقذٛح: "ٝؽكطٚ ذؼؾشز أٓٞس ٜٓٔس ، ٓؾطِٔس ػ٠ِ كٞجتذ ؾٔس : "هحٍ ٛٞ ٗلغٚ 

ٓضؾص ؽشق٢ ذؾشقٚ ، قط٠ فحس ًحُؾ٢ء جُٞجقذ ، ال ٤ٔ٣ض ذ٤ٜ٘ح ئالّ فحقد ذقش أٝ ذق٤شز 

أ٢٘ٗ ضطرؼص أفُٞٚ جُط٢ أخز ٜٓ٘ح ، ٝسذٔح : ، ٖٝٓ كٞجتذ رُي قَ ضشج٤ًرٚ جُؼغ٤شز ، غح٤ٜٗح

أ٢٘ٗ رًشش ٓح أؾِٔٚ ٖٓ جُؾشٝه : ؽشقص ًالٓٚ ، ٖٝٓ كٞجتذ رُي ذ٤حٕ هقذٙ ٝٓشجٓٚ ، غحُػٜح 

َِّٔص ذ٤ٖ ًَ ؽحٛذ : ك٢ ذؼل جُٔغحتَ جُٔطِوس، ٖٝٓ كٞجتذ رُي ضو٤٤ذ ٓح أهِوٚ ، سجذؼٜح  أ٢٘ٗ ً

ئال ه٤ِالً ُْ أظلش ذزًشٙ ، ؽشقص ٓ٘ٚ جُـش٣د ، . ٓٔح جهطقش ػ٠ِ ؽطشٙ ، ٝػضٝضٚ ئ٠ُ هحتِٚ 
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. ٝٛٞ عٞم جُذ٤َُ ػ٠ِ هرن جُٔذػ٢ . ٖٝٓ كٞجتذ رُي ٓؼشكس ًٞٗٚ هش٣رحً ، قط٠ ٣طْ ذٚ جُطوش٣د

أ٢٘ٗ مرطص جألُلحذ٤س ذحُكشف ٝذ٤٘ص ؾ٤ٔغ ٓؼح٤ٜٗح ، ٖٝٓ كٞجتذ رُي ٓؼشكس ؽشـ ًَ : خحٓغٜح 

ئ٢٘ٗ رًشش قؿؽ ؾ٤ٔغ جُٔخحُل٤ٖ ، ٝهٞز جُطشؾ٤ف ، ٖٝٓ كٞجتذ رُي جُؼِْ ذٔح : عحذؼٜح . ٓغأُس 

ٖٝٓ كٞجتذ رُي ض٤ٌٜٔ٘ح . أ٢٘ٗ رًشش ؿحُرحً ػَِ جألقٌحّ ٝأدُطٜح : غحٜٓ٘ح. ٣لط٢ ذٚ ػ٠ِ جُقك٤ف

أ٢٘ٗ ذ٤٘ص جُٔؼطٔذ ك٢ جُٔٞجمغ جُط٢ ض٘حهل ػالٓس : ك٢ جألرٛحٕ ، ٝجُؿضّ ذٔؼشكطٜح، ضحعؼٜح 

أ٢٘ٗ ذ٤٘ص : ػحؽشٛح . ك٤ٜح ٝٓح خحُق ك٤ٚ جُطغ٤َٜ ، ٖٝٓ كٞجتذ رُي ٓؼشكس ٓح ػ٤ِٚ ٖٓ جُط٣َٞٔ 

. "جُٔٞجمغ جُط٢ جػطٔذٛح ٓغ أٜٗح ٖٓ أذكحغٚ ٖٝٓ كٞجتذ رُي ٓؼشكس ًٜٞٗح ٖٓ ػ٘ذ ٣حتٚ
(10) 

 

شزذ انكالو يٍ شزذ انتصزٚر عهٗ انتٕضٛر أٔ انتصزٚر تًضًٌٕ انتٕضٛر فٙ 

  :انُسٕ

ػرحسز ػٖ جُوٍٞ ، ٝٓح ًحٕ ٌٓطل٤حً ذ٘لغٚ ، ًٔح رًشٙ ك٢ : ٝجٌُالّ ك٢ جفطالـ جُِـ٤٣ٖٞ "

ٝجفطالـ جُ٘ك٤٣ٖٞ . . جُوحٓٞط ، ٝك٢ جفطالـ جُٔط٤ٌِٖٔ ، ػرحسز ػٖ جُٔؼ٠٘ جُوحتْ ذحُ٘لظ

جُِلع ٝجإلكحدز، ٝجُظشك٤س ٛ٘ح ٓؿحص٣س ًوُٞٚ ضؼح٠ُ  : ػرحسز ػٖ جُوٍٞ ، أ١ ٓإُق جؾطٔغ ك٤ٚ أٓشجٕ 

ِة  ُأْ وَة ٌة حَة َسَة َة ٌة  : ) ووِة ااِهَّلل ْ  ِة  َة ُة 21- عٞسز جألقضجخ ج٣٥س  (  َة َةْ   َة َة  َة ُة
 

 أ١ أٗٚ ف٢ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ،

ك٢ ٗلغٚ أعٞز قغ٘س ًٔح هحٍ ك٢ جٌُؾحف
 ( 15)

جٌُالّ ك٢ ٗلغٚ جُِلع ٝجإلكحدز ، ال إٔ : ٝجُٔؼ٠٘  : 

 1ػرحسز ػٖ جُِلع ٝجإلكحدز ، ى: ٛ٘حى ظشكحً ٝٓظشٝكحً قو٤وس ، ُٝٞ هحٍ 

:  ٓح هحٍ جُ٘حظْ 

....ُلع ٓل٤ذ  ........ 
( )(24)

   

ٝجُٔشجد )ٓقذس ُلظص جُشق٠ جُشه٤ق، ئرج سٓطٚ ئ٠ُ خحسؼ : ًحٕ أؾٞد ٝجُِلع ك٢ جألفَ 

( ضكو٤وحً )جُٔؾطَٔ ػ٠ِ ذؼل جُكشٝف جُٜؿحت٤س )ٖٓ جُؼْ ( جُقٞش)ٛ٘ح جُِٔلٞظ ذٚ، ٝٛٞ  (ذحُِلع

ًأُلحظ جُنٔحتش جُٔغططشز ٝع٢ٔ جُقٞش ُلظحً ، ٌُٞٗٚ ٣كذظ ذغرد س٢ٓ  (أٝ ضوذ٣شجً )ُٔض٣ذ 

 جُٜٞجء ٖٓ دجخَ جُشتس ئ٠ُ خحسؾٜح، ئهالهحً العْ جُغرد ػ٠ِ جُٔغرد هحُٚ جُلخش جُشجص١
()(32)

 :

.  ٓقذس أكحد ذٔؼ٠٘ دٍ دالُس ٓطِوس ، ٝجُٔل٤ذ جُذجٍ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ٓطِوحً : ٝجإلكحدز 

أ١  (ػ٤ِٚ)ٖٓ جُٔطٌِْ  (جُغٌٞش)أ١ ُلع دٍ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ٣كغٖ  (ٓح)ٝجُٔشجد ذحُٔل٤ذ ٛ٘ح 

ػ٠ِ رُي جُِلع ، ذك٤ع ال ٣ق٤ش جُغحٓغ ٓ٘طظشجً ُؾ٢ء آخش، ٝػِْ ٖٓ ضلغ٤ش جُٔل٤ذ ذٔح رًش ال 

٣كطحؼ ئ٠ُ هُْٜٞ جُٔشًد ، ألٕ جُٔل٤ذ جُلحتذز جُٔزًٞسز ٣غطِضّ جُطش٤ًد ، ٝال ئ٠ُ هُْٜٞ جُٔوقٞد 

                                     
"  غْ قْشف جٌُِْ" ًالٓ٘ح ُلع ٓل٤ذ ، َُ ُْ ، ٝكؼ ". ًحعطوْ ،ٝجع
ٍٞػؾشجش جُٔإُلحش ك٢ .   ئٓحّ ٓلغش ، ُٝذ ذحُش١ ٝضٞك٠ ذٜشجز ، ػشف ذضٓحٗٚ ذؾ٤خ جإلعالّ ، ٝجعغ جُٔؼشكس ذؼِّٞ جُٔؼوٍٞ ٝجُٔ٘و ُٚ

 ."جُؼشذ٤س ٝجُلحسع٤س ُٝٚ ذٜٔح ؽؼش ذذ٣غ
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، ألٕ قغٖ عٌٞش جُٔطٌِْ ٣غطذػ٢ إٔ ٣ٌٕٞ هحفذجً ُٔح ضٌِْ ذٚ ، ٝذ٤ٖ جُِلع ٝجإلكحدز ػّٔٞ 

ص٣ذ هحتْ ، ٣ٝٞؾٚ جُِلع ذذٕٝ جإلكحدز ًٔح ك٢ جإلكحدز : ٝخقٞؿ ٖٓ ٝؾٚ ، ك٤ؿطٔؼحٕ ك٢ ٓػَ 

ص٣ذ هحتْ ٣ٝٞؾٚ جُِلع ذذٕٝ جإلكحدز ًٔح ك٢ : ػّٔٞ ٝخقٞؿ ٖٓ ٝؾٚ ، ك٤ؿطٔؼحٕ ك٢ ٓػَ 

ٝضٞؾذ جإلكحدز ذذٕٝ جُِلع ًٔح ك٢ جإلؽحسز ًَٝ ؽ٤ث٤ٖ ًحٕ ػ٠ِ ٝجقذ ٜٓ٘ٔح أػْ ٖٓ . جُٔلشد 

ج٥خش ، ٖٓ ٝؾٚ ٣ؿؼَ أقذٛٔح ؾ٘غحً ٝج٥خش كؼالً ، ك٤كطشص ذٌَ ػٔح ٣ؾحسى ج٥خش ٖٓ ؿ٤شٙ ، 

ك٤كطشص ذحُِلع ػٖ جُذٝجٍ جألسذغ، ٢ٛٝ جإلؽحسز ٝجٌُطحذس ٝجُؼوذ ٝجُ٘قد، ئر ًَ ٜٓ٘ٔح ٓل٤ذ ٤ُٝظ 

ؿالّ ، ٝجُٔضؾ٢ : ذِلع ، ٣ٝكطشص ذحُٔو٤ذ ػٖ جُٔلشد ٝجُٔشًد ؿ٤ش جُٔل٤ذ ًحإلمحك٢ ٗكٞ 

ًرؼِري، ٝجإلع٘حد١ ذحُٔغ٠ٔ ذٚ ًرشم ٗكشٙ ، ٝجُٔؼِّٞ ُِٔخحهد ًحُغٔحء كٞه٘ح ٝجألسك ضكط٘ح، 

ََّ ٛزج ٛٞ جُكحَٓ ُٚ ػ٠ِ جُطؼر٤ش ذحالؾطٔحع، ٝال ٣كطحؼ ئ٠ُ  ئر ًَ ٜٓ٘ٔح ُلع ٤ُٝظ ذٔل٤ذ ، ُٝؼ

رًش جُٞمغ ، ألٕ جألفف إٔ دالُس جٌُالّ ػو٤ِس ال ٝمؼ٤س ، كإ ػشف ع٠ٔ ص٣ذ ، ٝػشف ع٠ٔ 

هحتْ ، ٝعٔغ ص٣ذ هحتْ ذاػشجذٚ جُٔخقٞؿ ْٜٓ٘ ذحُنشٝسز ٓؼ٠٘ ٛزج جٌُالّ ٝٛٞ ٗغرس جُو٤حّ ئ٠ُ 

ص٣ذ  

ٝفٞس ضأ٤ُق جٌُالّ عطس أعٔحٕ ، كؼَ ٝجعْ ، كؼَ ٝجعٔحٕ ، كؼَ ٝغالغس أعٔحء ٝكؼَ ، 

. "ٝأسذؼس أعٔحء ، ؾِٔس جُوغْ ٝؾٞجذٚ ، أٝ جُؾشه ٝؾٞجذٚ
(10)

 

(40 )اتٍ ْشاو األَصار٘- انًسائم انسفزٚح فٙ انُسٕ 
 

 تعزٚف اتٍ ْشاو
()(20)

جُؾ٤خ جُؼالٓس ؾٔحٍ جُذ٣ٖ أذٞ ٓكٔذ ػرذ هللا ذٖ ٣ٞعق ذٖ أقٔذ : "ٛٞ  :

 "ذٖ ٛؾحّ جألٗقحس١ جُك٘ر٢ِ جُ٘ك١ٞ
( 4 )

ًحٕ ذحسػحً ك٢ ػذز ػِّٞ الع٤ٔح جُؼشذ٤س كاٗٚ ًحٕ "، 

كحسعٜح ِٝٓي صٓحٜٗح ، ٝٛٞ فحقد جُؾشـ ػ٠ِ أُل٤س جذٖ ٓحُي ك٢ جُ٘كٞ جُٔغ٠ٔ ذحُطٞم٤ف ٝ 

 "ًطحخ جُٔـ٢٘"ٝ " ؽشـ ذحٗص عؼحد"ٝ " ؽشـ جُرشدز"
(41) 

ٝؿ٤ش رُي ، ٝٓحش ػٖ ذنغ 

 ٝخٔغ٤ٖ ع٘س ًٝحٕ أٝالً ق٘ل٤حً غْ جعطوش ق٘ر٤ِحً ٝضغطش ك٢ دسٝط جُك٘حذِس
( 4)

ٝضٞك٢ ع٘س  . "

. "ئقذٟ ٝعط٤ٖ ٝعرؼٔحتس
( 4)

  

غٔحٕ ٝعرؼٔحتس ُٝضّ جُؾٜحخ ػرذ جُِط٤ق ، ٝعٔغ ٖٓ  (ٛـ708)ُٝذ ك٢ ر١ جُوؼذز ع٘س 

أذ٢ ق٤حٕ ، ُْٝ ٣الصٓٚ ، ٝقنش دسط جُؾ٤خ ضحؼ جُذ٣ٖ جُطرش٣ض١ ، ٝهشأ ػ٠ِ جُلٌٜح٢ٗ ًٝحٕ 

 (ٓـ٢٘ جُِر٤د)ؽحكؼ٤حً غْ ضك٘رَ ، ٝأضوٖ جُؼشذ٤س كلحم جألهشجٕ ُْٝ ٣رن ُٚ ٗظ٤ش ك٤ٜح ، ٝف٘ق 

ػٔذز )ٝ (أُل٤س جذٖ ٓحُي)ٝٛٞ ًطحخ ُْ ٣إُق ك٢ ذحذٚ ٓػِٚ، ٝجؽطٜش ك٢ ق٤حضٚ ، ُٝٚ ضؼ٤ِن ػ٠ِ 

أسذغ ( سكغ جُخقحفس ػٖ هشجء جُخالفس)ٓؿِذجٕ، ٝ (جُٔطحُد ك٢ ضكو٤ن ضؼش٣ق جذٖ جُكحؾد

                                     
"   ٖٝأقحه ذذهحتوٚ ٝقوحتوٚ ٝفحس ُٚ ٖٓ جٌُِٔس ٓح ُْ " جُ٘كٞ"ٝهذ ضقذس فحقد جُطشؾٔس جُطذس٣ظ ، ٝجٗطلغ ذٚ جُ٘حط ٝضلشد ذٜزج جُل

 ."٣ٌٖ ُـ٤شٙ ، ٝجؽطٜش ف٤طٚ ك٢ جألهطحس ٝهحسش ٓق٘لحضٚ ك٢ ؿحُد جُذ٣حس
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ؽشـ جٌُٞجًد )ػذز ٓؿِذجش ، ٝ (جُطكق٤َ ٝجُطلق٤َ ٌُطحخ جُطز٤٣َ ٝجُط٤ٌَٔ)ٓؿِذجش ٝ

ك٢ ( جُطزًشز)ٝ( ؽشـ جُرشدز)ٝ( ذحٗص عؼحد)ألذ٢ ق٤حٕ ٝؽشـ  (جُذس٣س ؽشـ جُِٔكس جُرذس٣س

. "ُْٝ ٣نرطٚ (ؽشـ جُطغ٤َٜ)خٔغس ػؾش ٓؿِذجً ، ٝ 
(20)

 

 

:  تعض انًسائم انُسٕٚح

ْرفًا ): ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ  (ُػشكحً )ػالّ جٗطقد : "انًسأنح األٔنٗ التِة عُة ْر َة ا ْمُة - سورة المرسالت  ( وَة

 1اآلية 
 

ئٓح " ػشف"جُٔؼشٝف ، ٝ" : جُؼشف"جُٔالتٌس ، ٝ " : جُٔشعالش"ئٕ ًحٗص : جُؿٞجخ، 

أهغْ ذحُٔالتٌس : ٓلؼٍٞ ألؾِٚ ، ٝئٓح ٓ٘قٞخ ػ٠ِ ٗضع جُخحكل ، ٝٛٞ جُرحء ، ٝجُطوذ٣ش

. جُٔشعِس ُِٔؼشٝف ، أٝ ذحُٔؼشٝف
()(8) 

 

ذٔؼ٠٘ ٓطؾحذٜس، كحٗطقحذٜح ػ٠ِ جُكحٍ " ػشكح"ٝئٕ ًحٗص جُٔشعالش ذحألسٝجـ، ٝجُٔالتٌس،ٝ

 ٝجُطوذ٣ش أهغْ،جألسٝجـ
()(3) 

. "، أٝ جُٔالتٌس جُٔشعِس ٓططحذؼس
(40)

  

ا ْ َة ِهَّلل  َأ ُةووُة  ): ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ " جُكن"ػالّ جٗطقد : "انًسأنح انثاَٛح - عٞسز ؿ  (  َةاوَة فَةا ْ َة ُّق وَة

84ج٣٥س 
 

جُػح٢ٗ ٓ٘قٞخ " جُكن"ٝ ". جأل٠ُٝ ٓ٘قٞذس ذ٘ضع ذحء جُوغْ" جُكن: " كحُؿٞجخ

ؾٞجخ جُوغْ ، ٝجُؿِٔس ذ٤ٜ٘ٔح ٓؼطشمس ُطو٣ٞس ٓؼ٠٘ جٌُالّ  (ألٓالٕ)ذحُلؼَ جُز١ ذؼذٙ ، ٝ 

. "أهغْ ذحُكن ألٓالٕ ؾْٜ٘ ، ٝأهٍٞ جُكن: ٝجُطوذ٣ش
()( 40)

 

ُة غُةثَةاًء  َأْحوَةى ): ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ  (أقٟٞ)ٓح ئػشجخ : انًسأنح انثانثح َلَة عَة 5آ٣س - عٞسز جألػ٠ِ  ( فَةجَة
  ، 

". ، أٝ ذحألعٞد ، ًحٕ فلس ُِـػحء (جُٔشػ٠)ئٕ كغش ذحألخنش ًحٕ قحالً ٖٓ : جُؿٞجخ 
()( 28)

 

(38) انٓزيٙ– انًسزر فٙ انُسٕ 
 

(14)() َثذج قصٛزج عٍ انًؤنف
 )ػٔش ذٖ ػ٤غ٠ ذٖ ئعٔحػ٤َ جُٔؼشٝف ذحُٜش١ٝ : "ٛٞ :

 " أذٞ جُخطحخ جُك٘ل٢ جُ٘ك١ٞ (جُٜش٢ٓ
(17) 

ًحٕ كو٤ٜحً ذحسػحً كحمالً ٓكووحً ، ػحسكحً ذؼِّٞ " 

                                     
"   ُٚٞٝجٗطقحخ ػ٠ِ أٗٚ ٓلؼٍٞ ُٚ ، أ١ أسعِٖ ُإلقغحٕ ، ٝجُٔؼشٝف أٝ ٓططحذؼس ضؾر٤ٜحً ذؼشم جُلشط ك٢ : "٣ٝؼَِ ُ٘قد ػشكحً ذو

ضطحذغ ؽؼشٙ ٝأػشجف جُخ٤َ ٗوٍٞ جُؼشخ جُ٘حط ئ٠ُ كالٕ ػشف ٝجقذ ئرج ضٞؾٜٞج ئ٤ُٚ ٓططحذؼ٤ٖ ، ْٝٛ ػ٤ِٚ ًؼشف جُنرغ ئرج ضأُرٞج 

 ."ػ٤ِٚ ٝجٗطقحذٚ ػ٠ِ جُكحٍ
"   ؾٔغ جُش٣ف ٓؿحص ػ٠ِ عر٤َ جالعطؼحسز: جألسٝجـ". 
"   ُٚٞأٝ ػ٠ِ جُؼطق ػ٠ِ هشجءز ٖٓ ٗقد جُكن جألٍٝ، ٝقؿس ٖٓ ٗقد أٗٚ أٓنش كؼالً " أهٍٞ"جُػح٢ٗ ذـ " جُكن"ٝجٗطقد : ه ،

٣ٝؿٞص ٗقرٚ  [8جألٗلحٍ [، ( ٣ُكنَّ ٝجَُكنَّ : )ٝهحٍ  [٣82ٞٗظ آ٣س ] (٣ٝكن هللا جُكن): ًٔح هحٍ  (كحُكن جُكن): ٗقرٚ ُٚ ، ضوذ٣شٙ هحٍ 
كٜٞ  (85ؿ ) (ألٓالٕ): هللا ألكؼِٖ ، ُٔح قزف قشف جُوغْ ، ضؼذٟ جُلؼَ ك٘قرٚ ، ٝدٍ ػ٠ِ جُوغْ هُٞٚ : ػ٠ِ جُوغْ ًٔح ضوٍٞ 

 ."هٍٞ جُكن ألٓألٕ كِٔح قزف جُٞجٝ ضؼذٟ جُلؼَ ك٘قد جُكن: ؾٞجخ جُوغْ ، ك٤ٌٕٞ جُطوذ٣ش 
 "   ٕأخشؼ جُٔشػ٠ : جُز١ جعٞد ٖٓ جُؼطن ٣ٌٕٝٞ أ٣نحً : غحء ، جألقٟٞ ٗحٍئرج فحس جُ٘رص ٣رغحً كٜٞ ؽ: "هحٍ جُلشجء ك٢ ٓؼح٢ٗ جُوشآ

 ."كؿؼِٚ ؿػحء ، ك٤ٌٕٞ ٓإخشجً ، ٓؼ٘حٙ جُطوذ٣ْ 
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جألدخ ٝجُكغحخ ٝجُلشجتل ٝجُذٝس ٝجُطؼش٣ق ٝجُُؼشٝك ، ئٓحّ أَٛ ػقشٙ ك٢ جُ٘كٞ ، ُٝٚ 

. "ػذز ٓق٘لحش ك٤ٚ ٝك٢ ؿ٤شٙ ٝٓحش ذؼذ جُغرؼٔحتس
(17 )

 

ٝذؼذ كإ جُؼِْ ًحٕ ؿزجء جُ٘لٞط جُض٤ًس جُٔ٘حعرس ُِشٝقح٤ٗحش جُؼ٣ِٞس : سثة تأنٛف انكتاب

ًٝحٗص س٣حمس جُؼحسك٤ٖ ٓٞسهس ، ٝقذجتن جُزجًش٣ٖ ٓٞٗوس ًٝحٕ جُٔوحّ جألػظْ ُِغِطحٕ 

جألؽشف جٌُٔشّ عِطحٕ جُٞؾٞد ، ِٝٓطو٠ جُغشف ٝجُؿٞد ٓٞالٗح ٝٓحٌُ٘ح ٤ٜٓذ جُذ٤ٗح ٝجُذ٣ٖ 

ؿ٤حظ جإلعالّ ٝجُٔغ٤ِٖٔ ػٔش ذٖ ٓٞالٗح ٝٓحٌُ٘ح جُغِطحٕ جألػظْ جُِٔي جُٔظلش ؽٔظ جُذ٣ٖ 

خِذ هللا – ٝجُذ٤ٗح ٣ٞعق ذٖ ٓٞالٗح جُغِطحٕ جُؾ٤ٜذ جُِٔي جُٔ٘قٞس ػٔش ذٖ ػ٢ِ ذٖ سعٍٞ 

ؾحٓؼحً ُؾطحش جُؼِّٞ آخزجً ك٤ٜح ذأٝكش جُوغّٞ ٓك٤طحً - ٌِْٜٓ ٝأؾشٟ ك٢ ذكٞس جُغؼحدز كٌِْٜ 

ٜٓ٘ح ذؿٞجٓغ جُكذٝد ٝجُشعّٞ دػحٙ رُي ئ٠ُ إٔ جهطشـ ػ٢ِّ ضأ٤ُق ًطحخ ؾحٓغ ُؿٞجٛش 

جإلػشجذ٢ ٓك٤و ذٌحكس جُلقٍٞ ٝجألذٞجخ ، كك٤٘ثز ُر٤ص دػٞضٚ ذحُغٔغ ٝجُطحػس ٝذزُص ك٢ 

ٓطِٞذٚ ؾٜذ جالعططحػس ٓغطن٤ثحً ُٚ ذٔقحذ٤ف أٗٞجسٙ ٓغطشؽذجً ذذهحتن أكٌحسٙ ٝؿشجتد ئ٣شجدٙ 

. "ٝئفذجسٙ
(38)

 

ؾٔؼص ٛزج جٌُطحخ ذٔوحٓٚ جُؾش٣ق : "ٝمكٚ ٛٞ ٗلغٚ ذوُٞٚ : يُٓح انًؤنف فٙ انتأنٛف

ٓؼطقٔحً ذكغٖ ٗظشٙ ٖٓ جُخطأ ، ٝجُطكش٣ق ، كٌ٘ص أمغ جألفٍٞ ؿ٤ش ٓ٘طظٔس ،  [جُِٔي]

ٝأٝسد جُٔغحتَ ٓؿِٔس ٝٓرٜٔس ، ٝٛٞ قذ هللا ٌِٓٚ ، ٣٘ظْ ٜٓ٘ح ٓح جٗطػشٙ ، ٣ٝٞمف ٓح جعطرْٜ 

ٝجعططش ، ٝػ٠ِ جُؿِٔس أٗٚ ؾحٓغ كشجتذٙ ، ٝٗحظْ هالتذٙ ، ٓغطَٜ ٖٓ ؿٞجٓنٚ ٓح ضؼغش، 

ذٌطحخ جُٔكشس ، ٝؾؼِٚ ػؾش ٓوحالش، مٖٔ ًَ ٓوحٓس ٓ٘ٚ أذٞجذحً – ٝٝعٔٚ خِذ هللا ٌِٓٚ 

. "ٝكقٞالً ، ٝكّقَ ًَ ؽ٢ء ٖٓ رُي ضلق٤الً 
(38)

 

أٗٚ ٣ط٤ٔض ذٜ٘ؿٚ جُؿذ٣ذ ذٔح ك٤ٚ : "ضكش٣ش جُ٘كٞ ٖٓ جُقؼٞذس ضٌٖٔ ك٢ : انتسزٚز يٍ انصعٕتح

ٖٓ ضكش٣ش جُ٘كٞ ٝضخ٤ِقٚ ٓٔح دجخِٚ ٖٓ فؼٞذس ٝضؼو٤ذ ، كؿحء ٤ٓغشجً ك٢ ُـطٚ ٝٗظحٓٚ 

ٝضشض٤رٚ ئر ٣طٔػَ ك٤ٚ جُٜ٘ؽ جُطشذ١ٞ ٝجُرؼذ جُطؼ٢ٔ٤ِ، ٖٓ قٞجس ٝٓ٘حهؾس ٝأٓػِس ، هش٣رس جُٔأخز 

عِٜس جُط٘حٍٝ ، ٓطرّوحً جُوحػذز ػ٠ِ ٗٔحرؾٚ ٝأٓػِطٚ ٓذسذحً ػ٠ِ جإلػشجخ ك٢ فٞسز ػ٤ِٔس 

ػ٠ِ جُلْٜ  (جُذجسط)ضطر٤و٤س غْ ِٓخقحً ُؿض٣ثحضٚ ك٢ جُكحفَ، ٓؼ٤٘حً ك٢ رُي ػ٤ِٚ جُٔطِو٢ 

ٝجالعط٤ؼحخ ذحإلمحكس ئ٠ُ ئؽحسجضٚ جُز٤ًس ك٢ جُط٘ر٤ٚ ػ٠ِ ٓٞجهٖ جُخِو ٝجُخطأ ، ٓقٞسجً ُٜح ، 

. "ٓكشسجً ٓطٔػالً ٛذكٚ جُطؼ٢ٔ٤ِ– ذكن – ٓٔح ٣إًذ إٔ جٌُطحخ ؾحء 
(38)

 

                                                                                                       
 "   ًجألؽؼش١ ٗغرحً أذٞ جُخطحخ ٗك١ٞ أد٣د ٖٓ جُك٘ل٤س، ٖٓ أَٛ ج٤ُٖٔ ، ًحٕ ٓو٤ٔحً ك٢ ؤءس ػٔش ذٖ ػ٤غ٠ ذٖ ئعٔحػ٤َ جُٜش١ٝ ذِذج ، 

 ."ف٘ؼحء ُٚ ًطد ٜٓ٘ح جُٔكشس ك٢ جُ٘كٞ 
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ٝئٗٔح ؾحص جُشكغ ٛ٘ح ك٢ : "ٓح رًشٙ ك٢ ذحخ جُٔلؼٍٞ ذٚ ، ٝٛٞ ٖٓ جالؽطـحٍ ٣وٍٞ : ٓػحٍ 

( ْٖ ٝٛٔح ٓلؼُٞطحٕ ٖٓ ق٤ع جُٔؼ٠٘ ، ألٗي هذ ؽـِص جُلؼ٤ِٖ جُز٣ٖ ذؼذٛٔح ذحُن٤ٔش ،  (ًْ)ٝ  (ٓ

، كقحس مشذطٚ ٌِٝٓطٚ كؼالً ٝكحػالً ، كارج جعطٞك٠ جُلؼَ  (ٌِٓطٚ)ٝ  (مشذطٚ)ٝٛٞ جُٜحء ك٢ 

ْٖ )ٓلؼُٞٚ ، سكؼص جالعْ جُز١ هرِٚ ٝٛٞ  َٓ)  ٝ( ْْ . (...ًٔح ًحٕ رُي ك٢ ذحخ جؽطـحٍ جُلؼَ  (ًَ

(38) 
  غْ ٣خقـ ذؼذ رُي ذحذحً ُالؽطـحٍ،

(38) 
ْٖ مشذطٚ ، ًْٝ ٌِٓطٚ، َٓ .   ٝأفَ جُؿِٔس 

 

ٝٛٞ ٓكٔذ ذٖ أقٔذ ذٖ ػرذ جُِط٤ق جُوشؽ٢ : نهقزشٙ انكٛشٙ– اإلرشاد إنٗ عهى اإلعزاب 

(ٛـ695 )ج٤ٌُؾ٢ ؽٔظ جُذ٣ٖ جُٔطٞك٠ ع٘س 
  (30) 

ؾضجتش   ٝٛٞ ٓ٘غٞخ ئ٢ُ ؾض٣شز ٤ًؼ ئقذٟ،

. جُركش جُٜ٘ذ١
()( 31)  

أقٔذ هللا ػ٠ِ ٗؼٔٚ جُرحه٘س : "هحٍ ج٤ٌُؾ٢ ك٢ جُٔوذٓس : انغاٚح ٔاألسهٕب عُذ انًؤنف

ٝجُظحٛشز ٝأف٢ِ ػ٠ِ ٓكٔذ جُٔإ٣ذ ذحُكؿؽ جُوحٛشز ، ٝأعِْ ػ٠ِ آُٚ ٝأفكحذٚ جُ٘ؿّٞ جُضجٛشز 

، أٓح ذؼذ كوذ دػح٢ٗ ٓح ذ٢ ٖٓ جُكذخ ػ٠ِ ئخٞج٢ٗ ئ٠ُ إٔ أسضد ُْٜ ٓخطقشجً ؾحٓؼحً ُؼ٤ٞخ 

ػ٠ِ ػِْ جإلػشجخ ، ٓؿط٘رحً ك٤ٚ ٓغِي جأله٘حخ ٝجإلعٜحخ ، ٝسأ٣ص إٔ أدٓؽ ك٤ٚ ؾ٤ٔغ ٓغحتَ 

جإل٣نحـ ذلشٝػٚ ٝٓرح٤ٗٚ ألًرحخ جُٔكق٤ِٖ ػ٠ِ ضكو٤ن ٓؼح٤ٗٚ ٓغ ص٣حدجش ٖٓ جُٔغحتَ ٝجُؼَِ 

جإلسؽحد ئ٠ُ ػِْ )ضٔظ جُكحؾس ئ٤ُٜح ك٢ ًَ ذحخ ضط٤ٔٔحً ٝضكو٤وحً ُٔغحتَ جٌُطحخ، ٝضشؾٔٚ ذـ 

. "ٝهللا جُٔٞكن ئ٠ُ دسى جُقٞجخ (جإلػشجخ
(30) 

 

٣ٝؿذ جُرحقع ػ٘ذ ضقلكٚ ُٜزج جٌُطحخ ضأغش ج٤ٌُؾ٢ ذطش٣وس جألف٤٤ُٖٞ ٝجُٔ٘حهوس ك٢ ض٘حٍٝ 

(جُزجش ، جُؾحر، جُو٤حط): جُٔغحتَ جإلػشجذ٤س ك٢ جعطخذجٓٚ ألُلحظْٜ ٓػَ 
( 30) 

ٝال ٌٗ٘ش ئكحدضٚ ٖٓ .. 

 ًش١خًطد جُغحذو٤ٖ ك٢ ضأ٤ُق ٛزج جٌُطحخ ٓػَ رُي ًطحخ ػَِ جإلػشجخ ُِغ
(23 )

ٝهغٔٚ ئ٠ُ أذٞجخ  

.  ٝكقٍٞ

:  يٍ داخم كتاب اإلرشاد إنٗ عهى اإلعزاب (13)() اإلعزاب

ؾحء ص٣ذ ، ٝسأ٣ص ص٣ذجً ، : ًوُٞي : جخطالف آخش ٌُِٔس ذحخطالف جُؼحَٓ: جإلػشجخ "

ٝٓشسش ذض٣ذ ، كرحُو٤ذ جألٍٝ خشؼ جخطالف جألٍٝ ، ٝجألٝعو ك٢ ٗكٞ أّ ٝأّ ٝكشـ ، ٝذحُػح٢ٗ 

ٗكٞ ٖٓ أذٞى؟ ٖٝٓ جُشؾَ؟ ٝجإلػشجخ ٝمغ ُِذالُس ػ٠ِ أقٞجٍ جُزجش ، ًٔح إٔ جٌُِٔس ٝمؼص 

ُِذالُس ػ٠ِ جُزجش ُٝزجى ال ضخطِق جٌُِٔس ألٕ ٓذُُٜٞح ٣خطِق ، ُْٝ ٣ؿؼَ جإلػشجخ ك٢ جألٍٝ 

                                     
 "   ٗغرطٜح ذزُي ؾحءش ػ٠ِ ؿ٤ش جألفَ ، ٝجُكو٤وس ك٢ ضغ٤ٔطٜح ه٤ظ". 
 "   سكغ ٝٗقد ٝؾضّ ٝال خلل ك٤ٜح، ض٘لشد جألعٔحء : سكغ ٝٗقد ٝخلل ٝال ؾضّ ك٤ٜح ، ٝئػشجخ جألكؼحٍ : ئػشجخ جألعٔحء

ذحُخلل ٝجُط٣ٖٞ٘ ، ٝدخٍٞ جألُق ٝجُالّ ػ٤ِٜح ، ٝجُ٘ؼص ٝجُطقـ٤ش ، ٝجُ٘ذجء ٝض٘لشد جألكؼحٍ ذحُؿضّ ٝجُطقّشف ، ٝئٗٔح ُْ ضؿضّ 

ألٕ . ُْٝ ضخلل جألكؼحٍ . ألٜٗح ٓطٌٔ٘س ضِضٜٓح جُكشًس ٝجُط٣ٖٞ٘، كِٞ ؾضٓص ُزٛد ٜٓ٘ح قشًس ٝض٣ٖٞ٘ ًٝحٗص ضخطَ. جألعٔحء 

 ."ألٜٗح ال ضِٔي ؽ٤ثحً ، ٝال ضغطكوٚ . جُخلل ال ٣ٌٕٞ ذحإلمحكس ، ٝال ٓؼ٠٘ ُإلمحكس ئ٠ُ جألكؼحٍ 
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 "ٓكحكظس ػ٠ِ جألٝصجٕ"ٝجألٝعو 
(30) 

ٝجإلػشجخ ئٕ ظٜش ك٢ جُِلع ٣غ٠ٔ ئػشجذحً ُلظ٤حً ، "، 

جخطالف ذطؼحهد جُكشًحش ، ٝهذ ٓش : ٝئٕ ُْ ٣ظٜش ٣ذػ٠ ئػشجذحً ٓك٤ِحً ، ٝجُِلظ٢ هغٔحٕ 

جخطالف ذطؼحهد جُكشٝف ٣ٝٞؾذ ك٢ جألعٔحء جُٔلشدز ك٢ عؼس ٜٓ٘ح ، ٝك٢ جُطػ٤٘س ، ٝجُؿٔغ ػ٠ِ 

٢ٛٝ أذٞٙ ٝأخٞٙ ٝقٔٞٛح ٝٓ٘ٞٙ : قذٛح، ٝذؼل جألكؼحٍ أٓح جألعٔحء جُٔلشدز ، كحألعٔحء جُغطس 

ٝكٞٙ ٝرٝ ٓحٍ ، ئر ًٖ ٓنحكحٕ ، ك٘وٍٞ ٛزج أخ ، ٝسأ٣ص أذحٙ، ٝٓشسش ذأذ٤ٚ ، ٝئرج ُْ ٗنق 

الصٓس جإلمحكس ، ٝئٗٔح أػشذص ٛزٙ جألعٔحء ذحُكشٝف  (رٝ)ٛزج أخ ، ٝ : كاػشجذٜح ذحُكشًس ضوٍٞ

ضٞهثس ُٔح أسجدج ٖٓ ؾؼَ ئػشجخ جُطػ٤٘س ٝجُؿٔغ ذحُكشٝف ، ُثال ٣٘طوِٞج ٖٓ جُٔلشد جُِلع جُٔؼشخ 

ذحُكشًس ئ٠ُ جُٔػ٠٘ جُِلع أٝ ٓؿٔٞػس جُٔؼشخ ذحُكشٝف ذـ٘س ، ٝؾؼَ جُٔلشد جُِلع جُٔؼشخ 

ذحُكشف ٝجعطس الٗطوحٍ ، ٝػِس جُطخق٤ـ قظٞسٛح ذحٍ جُٞجمغ ، ٝجُكن إٔ قشٝف ك٤ٜح 

.  "قشف ئػشجخ الخطالف جٌُِٔس ذكزكٜح ٝػالٓس ئػشجخ جُطـ٤٤ش ٛ٘ح
(30) 

  

 (33). اتٍ يانك- شٕاْذ انتٕضٛر ٔانتصسٛر نًشكالخ اندايع انصسٛر 
 

ٓكٔذ ذٖ ػرذ هللا ذٖ ػرذ هللا ذٖ ٓحُي ، جإلٓحّ جُؼالٓس جألٝقذ : "ٛٞ : اتٍ يانك انطائٙ اندٛاَٙ

ؾٔحٍ جُذ٣ٖ جُطحت٢ جُؿ٤ح٢ٗ جُؾحكؼ٢ جُ٘ك١ٞ ٗض٣َ دٓؾن ، ُٝذ ع٘س عطٔحتس ٝعرغ ذذٓؾن 

ٝضقذس ذكِد إلهشجء جُؼشذ٤س ، ٝفشف ؾٜطٚ ئ٠ُ ئضوحٕ ُغحٕ جُؼشخ قط٠ ذِؾ ك٤ٚ جُـح٣س ٝأسذ٠ 

ػ٠ِ جُٔطوذ٤ٖٓ ، ًٝحٕ ئٓحٓحً ك٢ جُوشجءجش ٝػِِٜح ، ف٘ق ك٤ٜح هق٤ذز دج٤ُس ٓشٓٞصز ك٢ هذس 

جُؾحهر٢ ٝأٓح جُِـس كٌحٕ ئ٤ُٚ جُٔ٘ط٠ٜ ك٤ٜح ، ًٝحٕ ئٓحٓحً ك٢ جُؼحد٤ُس كٌحٕ ئرج ف٠ِ ك٤ٜح ٣ؾ٤ؼٚ 

هحم٢ جُونحز ؽٔظ جُذ٣ٖ جذٖ خٌِّحٕ ئ٠ُ ذ٤طٚ ضؼظ٤ٔحً ُٚ ، ٝأٓح جُ٘كٞ ٝجُطقش٣ق كٌحٕ ك٤ٜٔح 

ذكشجً ال ٣ؾن ُُّؿٚ ، ٝأٓح جهالػٚ ػ٠ِ أؽؼحس جُؼشخ جُط٢ ٣ؾٜذ ذٜح ػ٠ِ جُ٘كٞ كٌحٕ أٓشجً ػؿ٤رحً 

ح جالهالع ػ٠ِ جُكذ٣ع كٌحٕ ك٤ٚ ؿح٣س، ًٝحٕ  ّٓ ، ًٝحٕ جألتٔس جألػالّ ٣طك٤شٕٝ ك٢ أٓشٙ ، ٝأ

أًػش ٓح ٣ؾٜذ ذحُوشإٓ ، كإ ًحٕ ٓح ك٤ٚ ؽحٛذ ػذٍ ئ٠ُ قذ٣ع كإ ُْ ٣ٌٖ ك٤ٚ ؽ٢ء ػذٍ ئ٠ُ 

أؽؼحس جُؼشخ ٛزج ٓغ ٓح ٛٞ ػ٤ِٚ ٖٓ جُذ٣ٖ ٝجُؼرحدز ًٝػشز جُ٘ٞجكَ ٝقغٖ جُغٔص ًٝٔحٍ جُؼوَ ، 

جٌُشّ ٝٓزٛد ج، ٝأهحّ ذذٓؾن ٓذز ٣ق٘ق ٣ٝؾـَ ذحُؿحٓغ : ٝجٗلشد ػٖ جُٔنحسذس ذؾ٤ث٤ٖ 

. "ٝذحُطشذس جُؼحد٤ُس ، ٝضخشؼ ذٚ ؾٔحػس ، ًٝحٕ ٗظْ جُؾؼش ػ٤ِٚ عٜالً 
(36) 

 

"(ضغ٤َٜ جُلٞجتذ)ف٘ق ًطحخ ": تصاَٛفّ 
 

 
(36)

 (عرَ جُٔ٘ظّٞ ٝكي جُٔخطّٞ)ٖٝٓ ضقح٤ٗلٚ  "، 

٢ٛٝ ٓخطقش جُؾحك٤س ٝ  (جُخالفس)غالغس آالف ذ٤ص ٝؽشقٜح ، ٝ  (جٌُحك٤س جُؾحك٤س)ًٝطحخ 

(ئًٔحٍ جإلػالّ ذٔػِع جٌُالّ)
( 34) 

ََ ٝجُْكؼَ)ٝ  ٝفرـٜح ذحعْ ُٝذٙ جألعذ،  (جُٔوذٓس جألعذ٣س)ٝ  (كَؼ

ٝ  (جإلػطنحد ك٢ جُظحء ٝجُنحد)ٝ  (جُ٘ظْ جألٝؾض ك٤ٔح ٣ٜٔض)ٝ  (ػذز جُالكع ٝػٔذز جُكحكع)ٝ

."(ئػشجخ ٓؾٌَ جُرخحس١)
( 36 )
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."[ٛـ672]ًحٗص ٝكحضٚ ع٘س جغ٘ط٤ٖ ٝعرؼ٤ٖ ٝعطٔحتس ": ٔفاتّ 
( 36)

 

ُْ ٣زًش جذٖ ٓحُي عرد جُطأ٤ُق ٝال ٜٓ٘ؿٚ ك٢ جٌُطحخ ٝذذأٙ ذٔوذٓس هق٤شز رًش ك٤ٜح جعْ : انكتاب 

 . جٌُطحخ كوو

ٝجُرحقع ػ٘ذ هشأضٚ ٝؾذٙ ٌٕٓٞ ٖٓ ٓؿِذ ٝجقذ ٓطٞعو جُكؿْ ، ٓوغْ ئ٠ُ ذكٞظ ذِؾ 

ٝذحُؼٌظ  (ئرج)ٌٓحٕ  (ئر)ػذدٛح ٝجقذ ٝعرؼٕٞ ذكع ، جُركع جألٍٝ ك٢ ٣ح ٤ُص ٝك٢ جعطؼٔحٍ 

أٝ ٓخشؾ٢ ْٛ ، كحذٖ ٓحُي ٣ؼحُؽ ٓػَ ٛزٙ جُونح٣ح جُ٘ك٣ٞس ٖٓ خالٍ جُؾٞجٛذ : ك٢ ضش٤ًد 

.  جُ٘ك٣ٞس جُط٢ ٝسدش ك٤ٜح 

كوحٍ سعٍٞ هللا ف٢ِ . ٣ح ٤ُط٢٘ إًٔٞ قرحً ئر ٣خشؾي هٞٓي : كٜٔ٘ح هٍٞ ٝسهس ذٖ ٗٞكَ "

. "(أٝ ٓخشؾ٢ِّ ْٛ): هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ 
 () 

 

قشف ٗذجء ، ٝجُٔ٘حد١ ٓكزٝف كطوذ٣ش  (٤ُص)جُط٢ ض٤ِٜح  (٣ح)٣ظٖ أًػش جُ٘حط إٔ  (هِص)

عَة ُة ْ  ): ٣ح ٓكٔذ ٤ُط٢٘ ً٘ص قرحً ، ٝضوذ٣ش هُٞٚ ضؼح٠ُ : هٍٞ ٝسهس ػ٠ِ ٛزج  َةْي َة ِة  ُةْ  ُة  َة   )
 

عٞسز جُ٘غحء 

هذ ٣ٌٕٞ  ( ٣ح ٤ُط٢٘ ) ٝٛزج جُشأ١ ػ٘ذ١ مؼ٤ق، ألٕ هحتَ ، ٣ح هّٞ ٤ُط٢٘ ً٘ص ٓؼْٜ ، 73ج٣٥س - 

ا  ): ٝقذٙ كال ٣ٌٕٞ ٓؼٚ ٓ٘حدٟ غحذص ٝال ٓكزٝف ًوٍٞ ٓش٣ْ ػ٤ِٜح جُغالّ  ذَة َةْي َة ِة  ِة ُّق  َةْبلَة هَة (َيَة  
 

ٝألٕ جُؾ٢ء ئٗٔح ٣ؿٞص قزكٚ ، ٓغ فكس جُٔؼ٠٘ ذذٝٗٚ ، ئرج ًحٕ جُٔٞمغ جُز١ ،  23الآي  -  و    رمي 

كاٗٚ ٣ؿٞص قزكٚ ٌُػشز . جدػ٠ ك٤ٚ قزكٚ ٓغطؼٔالً ك٤ٚ غرٞضٚ ، ًكزف جُٔ٘حدٟ هرَ أٓش أٝ دػح

غرٞضٚ ، كإ جألٓش ٝجُذجػ٢ ٣كطحؾحٕ ئ٠ُ ض٤ًٞذ جعْ جُٔأٓٞس ٝجُٔذػٞ ، ٣طوذٓٚ ػ٠ِ جألٓش 

.  ٝجُذػحء، ٝجعطؼَٔ رُي ًػ٤شجً قط٠ فحس ٓٞمؼٚ ٜٓ٘ح ػ٤ِٚ ئرج قزف ككغٖ قزكٚ ُزُي

ْو ُة َة ا ْجَة ِهَّلل َة  )كٖٔ غرٞضٚ هرَ جألٓش  آ َة ُة اْ  ُةْ   َأ ْ َة وَة َة ( َيَة  
 

َيَة بَة ِة  ) ، ٝ 35آ٣س - عٞسز جُروشز 

َة  وا  ِةْعمَة ِة ااِةيلَة اْا ُةرُة ْ َة ِإ
( ا

 
ْ  ) ٝ 40آ٣س - عٞسز جُروشز  َة َة ُة وا  ِةيي ذُة آ َة َة  ُة ( َيَة بَة ِة  

 
َيَة  ) ٝ 31آ٣س - عٞسز جألػشجف 

ا ذَة ْ  هَة ميُة  َأْعرِةْض عَة اهِة ْبرَة
ِإ
( ا

 
ذِة اْ  ِة َةااَة بِة ُةوِهَّلل ٍة  )ٝ  . 76آ٣س - عٞسز ٛٞد  ْ َة  ُة ( َيَة  َة

 
َيَة  ) ٝ 12آ٣س - عٞسز ٓش٣ْ 

الَة َة  ِهَّلل  َأ ِة ِة ا لِهَّلل ( بُة َة
 

َة  ) ٝ 17آ٣س - عٞسز ُؤحٕ  ُّق ااِهَّلل ِة ااِهَّلل َةا ا  ِهَّلل ِة ( َيَة  َأ ُّق
 

 . 1ج٣٥س - عٞسز جألقضجخ 

ِهَّلل َة  ): ٖٝٓ غرٞضٚ هرَ جُذػحء ب َة َةا  َة ووَة اْ  ُة   ( َيَة  ُة
 

َنَة  ) ٝ 134ج٣٥س - عٞسز جألػشجف  َيَة  َأَبَة

َة َةا تَةْغفِةْر   ( ا َسْ
 

ُّق َة  ):  ٝ 97ج٣٥س - عٞسز ٣ٞعق  ب ُة  ِةيَةْ  ِة  َةلَةْي َةا  َة اِلِة ٝٓ٘ٚ  . 77ج٣٥س - عٞسز جُضخشف  ( َيَة  َة

:  هٍٞ جُشجؾض 

                                     
 "   ذحخ ٤ًق ًحٕ ذذس جُٞق٢ ئ٠ُ سعٍٞ هللا 1أخشؾٚ جُرخحس١ ك٢ فك٤كٚ ٓغ جُلطف ، ًطحخ ذذء  ػٖ ػحتؾس أّ  (3) ، قذ٣ع

 ."جُٔإ٤ٖ٘ٓ سم٢ هللا ػٜ٘ح 
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َؼِزسز             ٣ح سخ َْٛد ٢ُ ٖٓ ُذٗي ٓـلشز ْٔ . ضٔكٞ جُخطح٣ح ٝأُُو٢َّ جُ

أال : أسجد  . ( أال ٣ح جعؿذٝج ): ٖٝٓ قزف جُٔ٘حدٟ جُٔأٓٞس هُٞٚ ضؼح٠ُ ك٢ هشجءز جٌُغحت٢ 

. ، ٣ح ٛإالء ، جعؿذٝج

:  ٝٓػحٍ رُي ك٢ جُذػحء هٍٞ جُؾحػش 

.  ٝال صجٍ ٜٓ٘الً ذؿْشػحى جُوطشُ       ئال ٣ح أع٢ِٔ ٣ح دجس ٢ٓ ػ٠ِ جُر٠ِ 

ككظَّ قزف ٓ٘حدٟ هرَ جألٓش ٝجُذػحء، أػط٤حد غرٞضٚ ك٢ ٓكَ جدػحء جُكزف ذخالف 

كإ جُٔ٘حدٟ ُْ ضغطؼِٔٚ جُؼشخ هرِٜح غحذطحً ، كحدػحء قزكٚ ذحهَ ُخِٞٙ ٖٓ د٤َُ، كطؼ٤ٖ " ٤ُٖ"

:  ك٢ ٗكٞ " أال"٣حء ، جُط٢ ضوغ هرِٜح ُٔؿشد ٝجُط٘ر٤ٚ ٓػَ "ًٕٞ 

.  ذٞجٍد ٝق٢ُٞ أرخش ٝؾ٤َِ        أال ٤ُص ؽؼش١ َٛ أذ٤طٖ ٤ُِس 

ْ  ): ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ (ٛح)ٝٓػَ  ِة ُّقووَة ُة وَة  ُة ُةْ  وَة ِة ُّقووَة ءِة  ُة ْ  ُأووَة ا  َأ ْ ُة  ٝك٢ 119عٞسز آٍ ػٔشجٕ ج٣٥س  ( هَة

.( ٛح أٗح رج ٣ح سعٍٞ هللا: جُغحتَ ػٖ أٝهحش جُقالز  ): هُٞٚ 
 ()  

 

ٝٓؼ٘حٛح ٝجقذ " جُالّ"ٝ " ٢ً"ض٤ًٞذجً ُِط٘ر٤ٚ ًٔح ؾٔغ ذ٤ٖ " ٣ح"ٝ " أال"ٝهذ ٣ؿٔغ ذ٤ٖ 

:  ك٢ هٍٞ جُؾحػش 

.  كطشًٜح ع٘حً ذ٤ذجء ذِوغ      أَسْدَش ٤ٌَُِٔح إٔ ضط٤ش ذوْشض٢ 

ٓغ ضٞجكؤٜح ٝٛٞ جألظٜش، ٝئٕ " جُالّ"ٛ٘ح ئٕ ؾؼِص ؾحسز ، كوذ ؾٔغ ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ " ٢ً"ك٢ 

.  ٓغ ضٞجكوٜح أ٣نحً ٓؼ٠ً٘ ٝػٔالً " إٔ"ؾؼِص جُ٘حفرس ذ٘لغٜح ، كوذ ؾٔغ ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ 

ٝعَٜ رُي جخطالف جُِلظ٤ٖ ، كِٞ جضلن جُكشكحٕ ُلظحً ُْٝ ٣ٌٖ قشف ؾٞجخ ُْ ٣ؿض 

(ها      هؤوء): جؾطٔحػٜٔح ئالَّ ذلقَ ، ًوُٞٚ ضؼح٠ُ 
 

 ٝهذ ٣ـط٢٘ ػٖ جُلقَ 66عٞسز آٍ ػٔشجٕ ج٣٥س 

:  جٗلقحُٜٔح ، ذحُٞهٞف ػ٠ِ أُٜٝٔح ًوٍٞ جُشجؾض

ُٓؼطقٔح        ال ٣٘غي جألع٠ ٗحع٤حً كٔح حّ أقٌذ  ِٔ ْٖ َق َٓ .  ٓح 

:  ك٢ هٍٞ جُؾحػش (قرزج)جُٞجهؼس هرَ  (٣ح)ك٢ ضؿشدٛح ُِط٘ر٤ٚ  (٤ُص)جُٞجهؼس هرَ  (٣ح)ٝه٤َ 

.  ٝؾذج عحًٖ جُػش٣ح ٖٓ ًحٗح     ٣ح قرزج ؾرَ جُش٣حٕ ٖٓ ؾرَ 

:  ك٢ هٍٞ جُشجؾض (ُسخَّ )ٝه٤َ 

  " ئال رسجع جُِؼرظ أٝ ًق ج٤ُذج   ٣ح سخ عحس ذحش ٓح ضٞعذ 
(33 ) 

 

جُٔوذٓس " ُٝٚ  (ٛـ722/  ّ 1323) ٖٝٓٔ أُق ك٢ جُ٘كٞ أ٣نح ٓكٔذ جُؼٜ٘حؾ٢ ذٖ آؾشّٝ

. جألؾش٤ٓٝس ك٢ ٓرحدب ػِْ جُؼشذ٤س ٝجُط٢ ػُٞص ػ٤ِٜح جُٔذجسط ك٢ جُطؼ٤ِْ كطشز ٖٓ جُضٖٓ 

                                     
 "   ْػٖ سٝج٣س أذ٢ ٓٞع٠  (123) ، قذ٣ع سهْ 1/168 ًطحخ جُؼِْ ، 3 ، 45ٛزج جُرحخ ك٢ فك٤ف جُرخحس١ ٓغ كطف جُرحس١ ذشه". 
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جٓطحص ٛزج جُؼقش ك٢ جُطأ٤ُق جُ٘ك١ٞ ذؿٔغ مشٝخ ػِْ جُ٘كٞ ك٢ ٓإُلحش ٓط٘ٞػس ذذءجً ذحألفٍٞ 

ٝجُؾشٝـ، ٝٓشٝسجً ذحألدٝجش، ٝضكش٣شٙ ٖٓ جُقؼٞذس،ٝجٗطٜحًء ذحألػشجخ ٝجُؾٞجٛذ ذـشك 

جُكلحظ ػ٠ِ جُِـس جُؼشذ٤س ٝجُٔإُلحش جُ٘ك٣ٞس ٖٓ جُن٤حع ضحسز ٝذـشك جُطغ٤َٜ ٝجُطٞم٤ف ػٔح 

. ًحٕ ػ٤ِٚ ك٢ جُؼقٞس جُغحذوس ضحسز أخشٟ

  :َتائح انثسث

سؿْ إٔ ظحٛش ضِي جُلطشز ٣ٞفق ذحالٗكطحه ك٢ جُطأ٤ُق جُِـ١ٞ ئال إٔ جُطأ٤ُق هذ أقطَ 

. ك٤ٜح ق٤ضجً ؿ٤ش ٣غ٤ش 

. ٖٓ خالٍ جُركع ٝؾذ إٔ ٛزج جُؼقش ٣ضخش ذحُؼِّٞ جُُِّـ٣ٞس جُٔطٔػِس ك٢ ػِْ جُ٘كٞ -

أٓح جُِـس كٌحٕ ػَٔ جُٔطأخش٣ٖ ك٤ٜح ٤ُظ :" ٝفق أقٔذ أ٤ٖٓ جُطأ٤ُق ك٢ ضِي جُلطشز ذوُٞٚ  -

ئال ؾٔؼحً ُٖٔ عروْٜ أٝ جخطقحسجً ك٢ جُطؼر٤ش أٓح ؾذ٣ذ كال
(1)

ٝهُٞٚ ٛزج ٣ٞفِ٘ح ئ٢ُ ٗط٤ؿس  " 

٢ٛ ؾٔغ جُِـس ٝػذّ جُطلش٣و ك٤ٜح ك٢ ضِي جُلطشز جُط٢ ؽٜذش ك٤ٜح جُخالكس جإلعال٤ٓس دٓحسجً 

 .ك٢ ؽط٢ جُؿٞجٗد 

ال ٣ٌٖٔ ٝفق ٛزج جُؼقش ذحُنؼق جُِـ١ٞ ٝئٗٔح ٣ٞفق ذـضجسز جإلٗطحؼ جُِـ١ٞ  -

 .ٝؾٞدضٚ

جُغ٤ٞه٢ ، : أٗؿد ٛزج جُؼقش ػذدجً ٖٓ جُؼِٔحء ر١ٝ جُؾٜشز جُؼح٤ُس ْٜٓ٘ ػ٢ِ عر٤َ جُٔػحٍ -

جذٖ ٓحُي ،ذٖ ٛؾحّ ، جُضسًؾ٢ ، أذٞ ق٤حٕ ، جُضذ٤ذ١ ، جذٖ ٓ٘ظٞس ، جُل٤شٝصذحد١ جذٖ 

 .جُؿضس١ ًٝحٕ ٌَُ ْٜٓ٘ ٓإُلحضٚ جُٔط٤ٔضز جُط٢ أكحد ٜٓ٘ح جُرحقػٕٞ ًػ٤شجً 

ًٔح ًحٕ ُِطأ٤ُق جُ٘ك١ٞ أ٤ٔٛس ًرشٟ ك٢ ػقش جُٔٔح٤ُي ق٤ع ٣ؼطرش جٓطذجدجً ُٔغ٤شز  -

 . جُذسط جُ٘ك١ٞ

 .٣ٌل٢ ُكشًس جُطأ٤ُق جُ٘ك١ٞ إٔ قلظص ُ٘ح جُؼِّٞ جُ٘ك٣ٞس ٖٓ جُن٤حع ك٢ ضِي جُلطشز -

ال ٣قف إٔ ٣٘غد جالٗكطحه جُِـ١ٞ ئ٢ُ جألػحؾْ ألْٜٗ ْٛ أٗلغْٜ عؼٞج ئ٢ُ ضط٣ٞش جُِـس  -

 .ٝجُكلحظ ػ٤ِٜح ذؼذ عوٞه جُخالكس جُشجؽذز

 .ػقش جُٔٔح٤ُي ٖٓ أًػش جُؼقٞس قشًس ك٢ جُطأ٤ُق جُ٘ك١ٞ -

 

: انتٕصٛاخ

 . جٌُطحذس ذقٞسز أٝعغ ٝأؽَٔ ػٖ ؾٜٞد جُذسط جُِـ١ٞ ك٢ ػقش جُٔٔح٤ُي -1

                                     
  .9 ، ؿ 4ّ، ؼ 1995 ، 5ه (ُر٘حٕ – ذ٤شٝش ) أقٔذ أ٤ٖٓ ، ظٜش جإلعالّ ، دجس جٌُطحخ جُؼشذ٢ (1)
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ض٘حٍٝ قحُس جألدخ ذطأ٢ٗ ٝهٔأ٤ٗ٘س ك٢ ٛزج جُؼقش قط٠ ال ٗكٌْ ػ٤ِٚ ٓػَ ٓح قٌٔ٘ح ػ٢ِ  -2

 .جُِـس ك٢ جُغحذن ٓغ ًػشز جالعطؾٜحد ذحُؾؼش ٝجُؾؼشجء
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قائًح انًزاخع 

 

 انقزآٌ انكزٚى -

 األزادٚث انُثٕٚح -

 

: انكتة ٔانًزاخع انعهًٛح: أٔالًال 

 .4ّ، ؼ 1995 ، 5ه (ُر٘حٕ – ذ٤شٝش )أقٔذ أ٤ٖٓ ، ظٜش جإلعالّ ، دجس جٌُطحخ جُؼشذ٢  -1

 (ٛـ577ش )جذٖ جألٗرحس١ ، أذٞ جُرشًحش ًٔحٍ جُذ٣ٖ ػرذ جُشقٖٔ ذٖ ٓكٔذ ذٖ جألٗرحس١  -2

جألسدٕ ، )ئذشج٤ْٛ جُغحٓشجت٢ ، ٌٓطرس جُٔ٘حس : ٗضٛس جإلُرحء ك٢ هروحش جألدذحء ضكو٤ن 

 ( . د، ه، ش ) (جُضسهحء

ش )جألُٞع٢ جُرـذجد١ ، أذٞ جُلنَ ؽٜحخ جُذ٣ٖ جُغ٤ذ ٓكٔٞد جألُٞع٢ جُرـذجد١  -3

سٝـ جُٔؼح٢ٗ ك٢ ضلغ٤ش جُوشإٓ جُؼظ٤ْ ٝجُغرغ جُٔػح٢ٗ ، دجس ئق٤حء جُطشجظ  (ٛـ1270

 .9ّ ، ؼ1985 ، 4ئدجسز جُطرحػس ج٤ُ٘ٔش٣س ، ه  (ُر٘حٕ– ذ٤شٝش )جُؼشذ٢ 

 .1جذٖ ضـش١ ذشد١ ، جُ٘ؿّٞ جُضٝجٛش ك٢ ِٓٞى ٓقش ٝجُوحٛشز، ؼ -4

ؿح٣س جُٜ٘ح٣س  (ٛـ833ش )جذٖ جُؿضس١ ، ؽٔظ جُذ٣ٖ أذ٢ جُخ٤ش ٓكٔذ ذٖ ٓكٔذ جُؿضس١  -5

 ، 1ذشؾغطشجعش ، ٌٓطرس جُخحٗؿ٢ ، ٓقش ، ه : ك٢ هروحش جُوشجء ، ػ٠٘ ذ٘ؾشٙ 

1932 ّ. 

جُرشٛحٕ ك٢  (ٛـ478ش )جُؿ٢٘٣ٞ ؛ أذٞ جُٔؼح٢ُ ػرذ جُِٔي ذٖ ػرذ هللا ذٖ ٣ٞعق جُؿ٢٘٣ٞ  -6

فالـ ذٖ ٓكٔذ ذٖ ػ٣ٞنس ، ٓ٘ؾٞسجش : أفٍٞ جُلوٚ ، ػِن ػ٤ِٚ ٝخشؼ أقحد٣ػٚ 

 .1997ّ، 1 ؼ1، ه (ُر٘حٕ– ذ٤شٝش )ٓكٔذ ػ٢ِ ذ٤نٕٞ ، دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس 

جُذسس جٌُحٓ٘س  (ٛـ852ش )جذٖ قؿش جُؼغوال٢ٗ ، ؽٜحخ جُذ٣ٖ أقٔذ ذٖ قؿش جُؼغوال٢ٗ  -7

ك٢ أػ٤حٕ جُٔحتس جُػحٓ٘س ، قووٚ هذّ ُٚ ٝٝمغ كٜحسعس ٓكٔذ ع٤ذ ؾحد جُكن، دجس جٌُطد 

 .2ّ، ؼ1996 ، 2جُكذ٣ػس ه

ضلغ٤ش  (ٛـ754ش )أذٞ ق٤حٕ ؛ ٓكٔذ ذٖ ٣ٞعق جُؾ٤ٜش ذأذ٢ ق٤حٕ جألٗذُغ٢ جُـشٗحه٢  -8

 .8ّ ، ؼ1983 ، 2جُركش جُٔك٤و ، دجس جُلٌش ُِطرحػس ٝجُ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ ، ه

ئػشجخ جألُل٤س جُٔغ٠ٔ ضٔش٣ٖ جُطحُد ك٢  (ٛـ905ش )خحُذ جألصٛش١، خحُذ ذٖ ػرذ هللا  -9

 (ش ، ه. د )ف٘حػس جإلػشجخ، ػ٤غ٠ جُرحذ٢ جُكِر٢ ٝؽشًحٙ ، جُوحٛشز 
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ؽشـ جُطقش٣ف ػ٠ِ جُطٞم٤ف أٝ جُطقش٣ف ذٚ  (ٛـ905ش )خحُذ ذٖ ػرذ هللا جألصٛش١  -10

ٓكٔذ ذحعَ ػ٤ٕٞ جُغٞد ، ٓ٘ؾٞسجش ٓكٔذ ػ٢ِ : ٓنٕٔٞ جُطٞم٤ف ك٢ جُ٘كٞ ، ضكو٤ن 

 . ّ 2000 ع٘س 1ه  (ذ٤شٝش، ُر٘حٕ)ذ٤نٕٞ ، دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس 

هروحش  (ٛـ748ش )جُزٛر٢ ، ؽٔظ جُذ٣ٖ أذ٢ ػرذ هللا ٓكٔذ ذٖ أقٔذ ذٖ ػػٔحٕ جُزٛر٢  -11

 ، 1أقٔذ خحٕ ، ٓشًض جُِٔي ك٤قَ ُِركٞظ ٝجُذسجعحش جإلعال٤ٓس ه: جُوشجء ، ضكو٤ن

 .3ّ ، ؼ1997

جُؼٔذز ك٢ ٓكحعٖ جُؾؼش  (ٛـ456ش )جذٖ سؽ٤ن جُو٤شٝج٢ٗ ، أذٞػ٢ِ جُكغٖ ذٖ ػ٢ِ  -12

 .1934ّ (ه.د)ٝآدجذٚ، ٓطرؼس قؿحص١ ، جُوحٛشز 

ًطحخ ، جُؿَٔ ك٢  (ٛـ340ش )جُضؾحؾ٢ ، أذٞ جُوحعْ ػرذ جُشقٖٔ ذٖ ئعكحم جُضؾحؾ٢  -13

ػ٢ِ ضٞك٤ن ، جُكٔذ ، ٓإعغس جُشعحُس ُِطرحػس ٝجُطٞص٣غ ، دجس : جُ٘كٞ ، قووٚ ٝهذّ ُٚ 

 .1985ّ ، 2ه (ئسذذ ، جألسدٕ)جألَٓ 

 .2جُضس٢ًِ ، جألػالّ ؼ -14

 .3جُضٓخؾش١ ، دجس جُلٌش ، ذ٤شٝش ، ؼ  -15

جُنٞ جُالٓغ  (ٛـ902ش )جُغخح١ٝ ، ؽٔظ جُذ٣ٖ ٓكٔذ ذٖ ػرذ جُشقٖٔ جُغخح١ٝ  -16

 .3ؼ (ش.ه.د)ألَٛ جُوشٕ جُطحعغ ، ٌٓطرس جُوحدع٤س ، 

ذـ٤س جُٞػحز ك٢ هروحش  (ٛـ911ش )جُغ٤ٞه٢ ، ؾالٍ جُذ٣ٖ ػرذ جُشقٖٔ جُغ٤ٞه٢  -17

 .1979ّ، 2 ؼ2جُِـ٤٣ٖٞ ٝجُ٘كحز، ضكو٤ن ٓكٔذ أذٞ جُلنَ ئذشج٤ْٛ ، دجس جُلٌش ، ه

 .1976ّ ، 1ه : جُغ٤ٞه٢ ، جالهطشجـ ك٢ ػِْ أفٍٞ جُ٘كٞ ، ٓطرؼس جُغؼحدز جُوحٛشز  -18

جالهطشجـ ك٢ ػِْ أفٍٞ  (ٛـ911ش )جُغ٤ٞه٢ ، ؾالٍ جُذ٣ٖ ػرذ جُشقٖٔ جُغ٤ٞه٢  -19

 ،. (د، ه، ش)،  (قِد- عٞس٣ح )جُ٘كٞ ، دجس جُٔؼحسف ُقحقرٜح أذٞ جُكغ٘حش 

جُرذس جُطحُغ ٓكحعٖ ٖٓ ذؼذ جُوشٕ  (ٛـ125ش )جُؾًٞح٢ٗ ، ٓكٔذ ذٖ ػ٢ِ جُؾًٞح٢ٗ  -20

 .1ؼ (ش.ه.د)جُطحعغ ، دجس جُٔؼشكس ُِطرحػس ٝجُ٘ؾش ذ٤شٝش ، ُر٘حٕ ، 

جٌُٞجًد جُغحكشز ذأػ٤حٕ جُٔحتس جُؼحؽشز ، قووٚ  (ٛـ1061ش )جُؾ٤خ ٗؿْ جُذ٣ٖ جُوش١  -21

 ، 2ؾشجت٤َ ع٤ِٔحٕ ؾرٞس ، ٓ٘ؾٞسجش دجس ج٥كحم جُؿذ٣ذز ، ذ٤شٝش ه : ٝمرو ٗقٚ 

 .1ّ ، ؼ1979

 . ػرذ جُرحه٢ ػرذ جُٔؿ٤ذ ، ئؽحسز جُطؼ٤٤ٖ ك٢ ضشجؾْ جُ٘كحز ٝجُُِّـ٤٣ٖٞ -22

جُِرحخ ك٢ ػَِ جُر٘حء  (ٛـ616ش )جُؼرٌش١ ، أذٞ جُروحء ػرذ هللا ذٖ جُكغٖ جُؼرٌش١  -23

دجس  (ذ٤شٝش ، ُر٘حٕ)ؿحص١ ٓخطحس هِرحش ، دجس جُلٌش جُٔؼحفش : ٝجإلػشجخ ، ضكو٤ن

 .1995ّ، 1ه (دٓؾن ، عٞس٣ح)جُلٌش 
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 (ه.د)جذٖ ػو٤َ ؽشـ جذٖ ػو٤َ ػ٢ِ أُل٤س جذٖ ٓحُي، ٌٓطرس دجس جُطشجظ ،جُوحٛشز  -24

 .1ّ، ؼ1999

 (ٛـ1089ش )جذٖ جُؼٔحد جُك٘ر٢ِ ؛ ؽٜحخ جُذ٣ٖ أذ٢ جُلالـ ػرذ جُك٢ ذٖ أقٔذ ذٖ ٓكٔذ  -25

ٓقطل٠ ػرذ جُوحدس ػطح ، : ؽزسجش جُزٛد ك٢ أخرحس ٖٓ رٛد ، دسجعس ٝضكو٤ن 

 .6ّ ، ؼ1998 1ه (ذ٤شٝش ، ُر٘حٕ)ٓ٘ؾٞسجش ٓكٔذ ػ٢ِ ذ٤نٕٞ ، دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس 

 ػٔش سمح ًكحُس ، ٓؼؿْ جُٔإُل٤ٖ ، ضشجؾْ ٓق٘ل٢ جٌُطد جُؼشذ٤س، ٌٓطرس جُٔػ٠٘،  -26

 .5، ؼ  (ه ، ش.د)ٝدجس ئق٤حء جُطشجظ جُؼشذ٢ ، ذ٤شٝش 

 5ٓؿِس دسجعحش قٞك ج٤َُ٘، جُؼذد (جُ٘كٞ ك٢ ٝجد١ ج٤َُ٘  )ػٔش ٓكٔذ قٔٞدز ،  -27

 .2003ّ، ٓحسط 3جُٔؿِذ 

ػرذ جُلطحـ : ٓؼح٢ٗ جُوشإٓ ، ضكو٤ن  (ٛـ207ش )جُلشجء ؛ أذٞصًش٣ح ٣ك٠٤ ذٖ ص٣حد جُلشجء  -28

 .3ؼ (ش.ه.د)ػ٢ِ جُؿض١، دجس جُغشٝس ، : ئعٔحػ٤َ ؽِر٢ ، سجؾؼٚ 

جٌُٞجًد جُغحتشز ذأػ٤حٕ جُٔثس جُؼحؽشز  (ٛـ1061ش )جُوشذ٢ ؛ جُؾ٤خ ٗؿْ جُذ٣ٖ جُوشذ٢  -29

ؾرشجت٤َ ع٤ِٔحٕ ؾرٞس ، ٓ٘ؾٞسجش دجس ج٥كحم جُؿذ٣ذز ذ٤شٝش ، : ، قووٚ ٝمرو ٗقٚ 

 .1ّ ، ؼ 1979 ، 2ه 

ش )جُوشؽ٢ ج٤ٌُؾ٢ ، ٓكٔذ ذٖ أقٔذ ذٖ ػرذ جُِط٤ق جُوشؽ٢ ج٤ٌُؾ٢ ؽٔظ جُذ٣ٖ  -30

٣ك٠٤ ٓشجد ، دجس جُكذ٣ع ُِطرحػس ٝجُ٘ؾش : جإلسؽحد ئ٠ُ ػِْ جإلػشجخ ، ضكو٤ن  (ٛـ695

 .و2004،  (ه.د)ٝجُطٞص٣غ ، جُوحٛشز 

أٗرحٙ  (ٛـ624ش )جُولط٢ ؛ أذٞ ص٣ذ ؾٔحٍ جُذ٣ٖ أذ٢ جُكغٖ ػ٢ِ ذٖ ٣ٞعق جُولط٢  -31

ٓكٔذ أذٞ جُلنَ ئذشج٤ْٛ ، دجس جُلٌش جُؼشذ٢ ، : جُشٝجز ػ٠ِ أذ٘حٙ جُ٘كحز ، ضكو٤ن 

 .3ّ ، ؼ1986 ، 1ه (جُوحٛشز ، ٓإعغس جٌُطد جُػوحك٤س ، ذ٤شٝش)

 .1934ّ (ه.د)جألخ ٣ُٞظ ٓؼِٞف ، جُٔ٘ؿذ ك٢ جُِـس ، جُوحٛشز  -32

ؽٞجٛذ جُطٞم٤ف  (ٛـ672ش )جذٖ ٓحُي ، ؾٔحٍ جُذ٣ٖ ٓكٔذ ذٖ ػرذ هللا جُطحت٢ جُ٘ك١ٞ  -33

ٓكٔذ كإجد ػرذ جُرحه٢ ، ػحُْ : ٝجُطقك٤ف ُٔؾٌالش جُؿحٓغ جُقك٤ف ، ضكو٤ن ٝضؼ٤ِن 

 .1983ّ ، 3جٌُطد ، ذ٤شٝش ، ه

ش )جذٖ ٓحُي ، ؾٔحٍ جُذ٣ٖ أذٞػرذ هللا ٓكٔذ ذٖ ػرذ هللا جُطحت٢ جُؿرح٢ٗ جُؾحكؼ٢  -34

 .1984ّ( ه.د)، ئًٔحٍ جإلػالّ ذطػ٤ِع جٌُالّ ، ٌٓطرس جُٔذ٢ٗ ، ؾذز  (ٛـ672

جُؿ٢٘ جُذج٢ٗ ك٢ قشٝف جُٔؼح٢ٗ ، ضكو٤ن  (ٛـ749ش )جُٔشجد١ ، جُكغٖ ذٖ جُوحعْ  -35

كخش جُذ٣ٖ هرحٝز ٝٓكٔذ ٗذ٣ْ كحمَ، ٓ٘ؾٞسجش ٓكٔذ ػ٢ِ ذ٤نٕٞ ، دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس 

 . 1992ّ 1ه (ذ٤شٝش ، ُر٘حٕ)، 
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ئقغحٕ ػرحط ، : كٞجش جُٞك٤حش ٝجُز٣َ ذٜح ، ضكو٤ن  (ٛـ764ش )ٓكٔذ ذٖ ؽحًش جٌُطر٢  -36

 .3ؼ (ه، ش. د )دجس فحدس ، ذ٤شٝش ، 

جٌُؾق ػٖ ٝؾٞٙ جُوشجءجش جُغرغ  (ٛـ427ش )٢ٌٓ؛ أذٞ ٓكٔذ ذٖ أذ٢ هحُد جُو٤غ٢  -37

ٓك٢ جُذ٣ٖ سٓنحٕ ، ٓإعغس جُشعحُس ُِطرحػس ٝجُ٘ؾش : ٝػِِٜح ٝقؿؿٜح ، ضكو٤ن 

 .2ّ ، ؼ1981 ، 2ٝجُطٞص٣غ ، ه

جُٔكشس ك٢ جُ٘كٞ ، ضكو٤ن  (ٛـ702ش )جُٜش٢ٓ ، ػٔش ذٖ ػ٤غ٠ ذٖ ئعٔحػ٤َ جُٜش٢ٓ  -38

ٝدسجعس ٓ٘قٞس ػ٢ِ ٓكٔذ ػرذ جُغ٤ٔغ ، دجس جُغالّ ُِطرحػس ٝجُ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ 

 .2005ّ ، 1ٝجُطشؾٔس ٓقش ، ه

جذٖ ٛؾحّ ، ؾٔحٍ جُذ٣ٖ أذٞ ٓكٔذ ػرذ هللا ذٖ ٣ٞعق ذٖ أقٔذ ذٖ ػرذ هللا جألٗقحس١  -39

 .ّ 1981( ش ، ه.د)جإلػشجخ ٖٓ هٞجػذ جإلػشجخ جُشذحه  (ٛـ761ش )جُخضسؾ٢ 

جذٖ ٛؾحّ ، ؾٔحٍ جُذ٣ٖ أذٞ ٓكٔذ ، ػرذ هللا ذٖ ٣ٞعق ذٖ أقٔذ ذٖ ػرذ هللا ذٖ ٛؾحّ  -40

ػ٢ِ قغٖ جُرٞجخ ، ٤ًِس : جُٔغحتَ جُ٘ك٣ٞس ك٢ جُ٘كٞ ، ضكو٤ن  (ٛـ761ش )جألٗقحس١ 

 .(ش.ه.د)جُِـس جُؼشذ٤س ، جُش٣حك 

جذٖ ٛؾحّ جألٗقحس١ ، أذٞ ٓكٔذ ػرذ هللا ؾٔحٍ جُذ٣ٖ ذٖ ٣ٞعق ذٖ أقٔذ ذٖ ٛؾحّ  -41

ٓـ٢٘ جُِر٤د ػٖ ًطد جألػحس٣د ، قووٚ ٝكقِٚ  (ٛـ761ش )جألٗقحس١ جُٔقش١ 

  .(ه، ش.د)ٓكٔذ ٓك٢ جُذ٣ٖ ػرذ جُك٤ٔذ، دجس ئق٤حء جُطشجظ جُؼشذ٢ : ٝمرو ؿشجترٚ 

 . 1ّ ، ؼ 1984 (ه.د)٣حهٞش جُك١ٞٔ ، ٓؼؿْ جُرِذجٕ ، دجس فحدس ، دجس ذ٤شٝش  -42

 

 

 


