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 المقدمة

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

م(؛ملعحربرب ملعثربربألمملقوأربربتملبعامتبربرب ملق   ربرب  مل1052مل–981هربربرب مل444مل–371يعتربرباملقرئربرببوملعمربرب ملثمربربببملثسمربرب املمربرب ململربربعي ملق ربرب ق ملقرربرب    مل 
ملبطبصربرب ملبأع تيرب ملبتف ربه ملب بقايترب ملق ئرببناملث ربامليفملقوامربتملعحرب ملكربرب ا(:مل"399 1ق ربيي ملعتربتمباملق ئ رببملقوت   رب ؛ملصرب بملارب حةملق  رب تمل 

مل ج  ربرب ملبعمسربرب  ملبطبصربرب ملابحلربرب ي ملأعبفربربتملب ربرب مل،إيبقاهربرب ملبي ربرب بملتعربرب قاه ملي سربرببملأفيربرب  ملح ربرب  اململت ق يربرب ملك ربرب ململذ ربرب ملأعربربىمليفملبمجربرب مل،بإثبقمربرب 
ملاينربرب اململبكربرب امل،هبربرب ملأعتنيربرب اململهلربرب ملج أعربرب اململاب ع ربرب مملأتفننربرب اململبق فبربربا،ملبق ربربيك  ملبق ع ربرباملقحلفربرب ملعهربرب ملأربرب ملق ضربرب  ملجيربرب مل،قخلربرب ملح ربرب ملبكربرب ا،ملبتئ تربرب 
مل"قهرب.ملني اململب ث اململف ضألا،

؛ملأربرب ملعابربرب :ملع جربرب ع مل"قرن بربربت"؛ملبهربرب ملث ربرب   مل(1)(ملأ ربربنف ،ملج بربرب مليفملث ربرباملق ئربرببق قثملبق تم يربرب 150 رب ملأل فربرب ثملكسربربه ملعقاثملث ربرب مل 
،ملعقددا الددا   (،ملبأ ضربرب ثب :ملعمسربرب  ملق ئربرببق ملبق ربربببق ملبعاربرب بملق ئربرببق قثملبعح ربرب مملق تم يربرب ملب1304ثرب ملعربربعبملأربرب ملق بجربربأ،ملثربرب املعمي تربرب :مل 

عقائدا هلد  ذكبملقحلمي يملعهنرب ملتمربامل  رب ابملأل ف ترب ،ملبصرب بملعربينن ملحل رب ملبجرب  :مل"تعترباملقرن بربتملأرب ملق ربصقلملقرمربباملقواربي مليفملأيرب قامل
بيفملناقبمل بقيربربتملق ع ربرباملبيفملعاربرب بملق ئربرببق قثملبيفملر يربربرب ملق ئربرببناملق  ربرببأل،ملبتتمسربرب ملهربربي ملقواربربرب  تمليفملك هنربرب ملعاربربألمل م  ربربةملأربرب ملع فربربرب ململالسدد  

مل ب"قهرب.قرم  متمليفملهيقملقجمل

بص ملص مملعينن ملمتحئيقملت ب ملث  ملع معتملت خملخ يت،ملبث قملث يب ملتع يئ ثملأفيرب  ملبقفيربت،ملبترب  ملذ رب ملم  قملربتملثميئربتملضرب فيت،مل
ملبك املهيقملق عم ملأ ض عملعطببحت مل ني ملاكت  ق ملق  ب تمليفملق ع  مملقإلملألأيت.

هربرب(ملمعن يربتملقوملربت ذمل1420ن بربتملص رب املثرب ممل هربرب(،ملبك تربقملصرب ملط عربقملقر1430بململي تةملط  ملق  ت بملإالمليفمل ميرب ملقوببملأرب ملثرب ممل 
مل،ملبص ملقثتم مليفملط عت ملث  ملت نتنيملخ يتني.عح ملقإلخ  ملقجلأقابينيملجأق ملهللاملخهقحمم ملم ملجمئ ا؛مل

  فـصـــل  مل
-22 صربربامل (ملميتربرب ،ملذكبهربرب ملق ربرب ق مليفملق صمجربرب ثمل88بصربرب ملقتتن ربربقملأربرب ملهربربيقملق مربربعبملق ع مربرب ملقواربربي :ملقوميربرب ثملقرتع ئربربتملاب عئيربرب  ؛ملبث ربرب    مل 

مل(ملأ ملتبقجاملع ج عت .مل23-24

ملت  ملقومي ثملمتع يئ ثملتفي تملأ ملقر   ي ملق ت  يني: ملبح يقا

ملكت بمل"ق بمل  تملق  قفيتملريهةملعه ملق  نتمليفملقالثتئ اقثملبعا بملق  اي ث"،مل  م ن ملتف  مل ق  ق (.ململ-1

ملتع يئ ثملعينن ملبج  ملث  ملأنتملقرن بت.مل-2

                                                             
ملقتمبملكت ب:مل"أل ف ثملقإلأ مملعاملثمببملق  ق "مل   كت  ملث  ملقهل ايملمحيت ملبفئ ملهللا.مل(1 



مل ملقوبب ملقر    ملث  ملق نئ  ملا   ثا ملبص  ملق س   ملبث  ملق بمل  ت"، مليف مل"ص ب ملعب ملقر ن " مل"ص ب مل"ص بململ-عحي  –مئ يل: مئ يل:
ملعينن "،ملبململع تأأ ،ملبأ ملك املأ ملكألأ ملا  ت ملم  مت:مل"ص ق"،ملعبملجع ت ملمنيملص ملنيمل]..[.

املهللا،ململربهقملث رب ملبهبيقملع ج ملعاملعك املص ملباف ئقمل تئبيةملعح ملعص مملبعهاملأت املق عئي  ملق   فيتملكم ملصب هرب ملعامتنرب ملقر   يربتمل محبرب
أنب  ملقإلأ مملأ   مليفملت ينملأعتئرب ملق  رب  ،ملبقجتنرب بملق عئ ارب ملقالثتأق يربتملبق  ألأيربتملق ربتملط ررب ملترب هاملكسربهباملعهنرب ملجرب  ثمل ن ربب ملق رب ي مل
يفملأ قجبربربربربتملعربربربرب ب ثملق فألملربربربربفتملبقر حربربربرب ي ،ملبقحلربربربربقملعهنربربربرب مللسربربربرببثملمئ قثربربربرب هاملبقاربربربرب  مقملمف  ربربربربف  املعكسربربربرببملأربربربرب مللسههربربربرب ملهربربربرب مليفملت ربربربرب مل

 فربرب ملعهنربرب ملكربرب اثمل مربرببملت ربرب املق ئربرببناملبق  ربربنتملبقملربربت   قملهبربرب ملص قثربرب ملف  ربربفيتملبأن ئيربربتمليعتئربرب ملعاربربح هب ملعهنربرب مليئينيربرب ثملق ف  ربربف ث،ملبي
مل.(2)بأ  م ثملثئ يتملين بباملهب ملق  ي 

مل قمملتفع ملفأضبملأ ملغهملص  ململ***ململبأ ملق املأ ملي  املثئ ص 
كربربرب املفربرب  فباملفيربربرب ملأتئربرب أ ها؛ملكربربربباملق عئ اربرب ملق س متربربربتملبيفملهربربيقملق  ربربربي رملقضربرب بملأتربربربأخببملقوعربرب ثب ملإمملق ت ربربرب يامل  معتأ ربربتملم سربربربهمل ربرب ململ

أبخ   ملقآلح ا،ملبق تع  مليفملقملتعم بملق تأبي ،ملبتئ ألملق عئ ملث  ملق نئ ،ملبق أثاملأباملأيهةملقخل  ملعث املبعح ربا،ملبقملربت  قبملع فرب  مل
ملق ن  املبقآلاث ملمب   ح ثملق ف  فتملبقرن قمل..ملإ ربخ.

ملقرعتأ ت مل ك ب ملأ ملحتئيقمله فبا مليتم ن ق ململ ملبالملهامل  معتأ تململبه يق ململ رنيمليفملأعتئ ها؛ملالملهامل   ي ملت ببق ملي ئ ق (،ملبمل
ملك ببق.

  فـصـــل  مل
بقرربرببقاملاب  ربربألمملهنربرب :ملإس ربرب ثملق عئيربرب  ملابوصي ربربتملق عئ يربربتملبق ئ قثربرب ملقرن ئيربربت،ملبصربرب ملتتربرب م ملق  ربرب  ملأربرب ملق  ربربح متملبق تربرب معنيملبقوامربربتمل

ملك املص  ملعاح م ملاحيح ،ملبإاملقعتم ملث  ملمعضملق   قب.ململقو معتملبغههاملث  ملق تحييبملأن ،ملبث   ملث م ملأنحبف ملبإا

بصربرب ملغربربألملمعربربضملقرعم ربربنيملمربرب ملإمملحربرب ملصربرب هلا:مل أربرب ملململيعربرببصملهللاملمع ربرباملق  ربربألمملململي ربرباملإه تربرب (؛ملذكربربب ملق ئربرببط مليفملقرفبربربا،ملبهربرب مل
الململربرب ي مل ربربباملعربرب  ململ(ملأبتربرب 4(،ملبجربربأمملق مربربأقيلمليفمل"قالصت ربرب ا"مل ا.433 13أنئربرب بملثربرب ملعاملإملربربح رملقإلملربربفبقييينملكمربرب مليفملفربربتاملق  ربرب  يمل 

ملق أقامنيملإالملم .مل

ص بملا يقملح  ملخرب ا:ملصرب بملعمرب ملقخلربهمليفملقر ضرب ث ث:مل"هرب ملث ربامليئترب  ملمرب ملث رب ملإس رب ثملق عئ ارب ملق  ينيربتملييرببقاملقحلمرب ملث يبرب مل
بميرب املباف ملق م  ملثنب "،ملب   ي ملقإلأ مملق عألأتملحمم ملمرب ملق رب عيبملكترب بمل"ترببجياملعملرب  يةملق ئرببناملوهرب ملقإلهرب املث رب ملعملرب  يةملق يرب  امل

يمجربربرب عملقوثيربربرب املأببضربربرباملق ت يربربرب ا"،ملبكتربربرب بمل"ق اهربربرب املق ئربربرب ط مليفملإس ربربرب ثملق  ربربرب ت ملبمجيربربرب ملأربربرب ملجربربرب  ثملمربربرب ملق مربربرببقا "؛مل امليفملهربربربيي ململذ ربربرب 

                                                             

مل.ملقرن قملث  ملقالملت البملاب ن  اةملقالملت البملاب عئ ي ثملبص قث مل  ملم ملترباملق ن ظبمليفملكتةملق عئ ا ملقرلمل تملث  ملق  برملق  ألأيتملجي ه ململ(2 



ق  تربرب منيملث ربرب ملقرت  مربربنيملبق  ربربألمملبعس ربربقملعاملمجيربرب ملأ ربرب ا ملهربربيقملق ع ربرباملتس ربربقملاب  ربربنتملبق ئربرببنا،ملبالمللتربرب  ملأعبمربرب ملإمملصربرب قتنيملقرت  مربربنيمل
 .(3)(480تفي  املج ق"قهربمل عجب ملق ع  مملا.بص قث ملق  ألم،ملبا مل

ملبهللملذ ملإأ أن ملأ   مل مح ملهللا؛ملق ييملك املح يم مليفملق تع أ ملأ ملطبرملق  ألأيني.
ملبص مل ملامليفملذ  ملأنبم مليعضملث ي ملاب ن قجي:

ايململ:فئرب بمل، جرب  يربتباملابإلمل،قجلرب يب ملعمرب ف حئ مل ج مليئ بمل  ململ،ث  ملي يملأت ئص بملأع :ملقت بصملأ   ملي أ املإمملقر م ملبه مل
ملعابملث  ملهللاملقمس ملأينملعيئ املعث م ملم ملبعح ج ملبعخاكملمبعي.

مل.عب ملث ي عفئ ب:ملقحي ملعامل

ملعبملفت  ا.،ملقمس ملفإاملك املا قاباملفئ ملإت مل،ص ب:ملبهللاملأ ملع ي ملإالملقحلق

ملفإاملغ  تين.مل:ص ب

ملقت عين.مل:ص ب

ملفإاملغ  ت .مل:ص ب

ملعت ع .مل:ص ب

ملص ب:ملفإاملج  مل ج ملف  من  ملفم  ن .

ملقت عن  .مل:ص ب

أربرب ملجعربرب ملاينربرب ملثبضربربرب اململ:بصربرب بملثمربرببملمربرب ملث ربرب ملق عأيربربربأمل،بع قكملتنتئربربرب مل،معربربرب ملهللاملحممربرب قاملمربرب ي ملبقحربرب مل؛ايملث ربرب ملهللامل:فئربرب بمل ربرب ملأ  ربرب 
مل.(4)"  ن  أ ثملعكسبملق تنئ 

إمملثئيرب  ملق  رب  ملململ(5)(ملإمملت ربيملت رب ملقر رب   ملبترببكملأرب ملهن  رب ،ملبق بجرب ع324بهيقملأرب ملحربيقملابإلأرب مملعاملقحل رب ملقوعربعبيمل م.
ق تم  ملم ت بملهللاملتع مملبملنتملت يرب ململ:ص  ن ملق ييملم ملتئ بملباايتتن ملق تملهب ملت ي ":مل"قإلابتت"يفملكت بملكم ملمنيملذ  مليفملكت  ؛ملكئ   مل

ا  ملهللاملث ي ملبمل املبأ مل بيملث ملق  ح متملبق ت معنيملبعامتملقحل ي ملبحن ملمي  ملأعت ربم املبمبرب ملكرب املث يرب ملعمحرب ملمرب ملحممرب ملمرب ملحن رب مل
مل،وت ملقإلأ مملق ف ضرب ملبق ربباياملق   أرب ملق ربييملعاباملهللاملمرب ملقحلربقملثنرب ملظبرب  ملق ضربألبمل؛وملا خالف قوله جمانبونمل،بملهللاملبجب ملص ا  اض ملت

                                                             
(،ملب"ا املقرن  رملبق  ألمملث ملف مل728(،ملب"ق باملث  ملقرن ئيني"ملالم ملتيميتمل م.481بقتمب:ملكت بمل"ذمملق  ألمملبعه  "مل  بببيمل م.مل(3 

حلمي ي،ملابإلض فتملإممل(.ملب"مبق  ملقوامتملقو معتملأ ملأ  ا ملقرت  منيملقر ت ثت"مل   كت  ملث  ملق عأيأملق911قرن قملبق  ألم"مل   ي ط مل م.
ملأ ملكت  ملقإلأ مملقم ملتيميتمليفملقر ض عمليفملأ قط ملكسه .

مل(.87 1تبتيةملقر ق كمل  ئ ض ملثي ضمل مل(4 
جأمملمعضملق   حسنيملعامل ج عملقوععبيملأ ملقرن ه ملق  ألأيتمليفملإس  ثملق عئ ا ملإمملطبيئتملق    ؛ملك املت  ي ملبعغ  ي ملب ياملك ي .ملص ق:ململ(5 

ملق نئ ملاب عئ ،ملفبحاملهللاملعابملقحل  ململق عا ملاب م  ة،ملبإذق م غملقر  ملص تنيملململلم ملقخل  ،ملبص ملك املقإلأ مملأ فئ ملإمملح ملك همليفملت ب 
ملبمل ابملعامتملقإلملألمملبث م ا ،ملبغفبملهللامل ن ملبهلاملق أالثملبق تئ ه،ملبج ملأ ملالملف ئملبالمليض .



إأرب مملأئرب مملبك ربهملأفبرباملبث رب ملمجيرب ملعامربتململ أربملفبمحتملهللاملث ي مل،ق أقامنيملبع ملق م كنيمل ملم ملم عملقر ت ثنيملبعيغ ملم ملبعبضاملم ملقرنب  ملبص مل
مل.(6)رب"قهقر  مني

ململيعمةملقوع ثب ملق  ألأينيملق يي مليبفض املحئيئتمل ج عملقوععبيملأرب ملأربنب ملعهرب ملق  ربألمملإمملأربنب ململ-بأس  –بهيقملق  ألممل
ق  ربربرب  ،ملب ربربربي  ملحربربرب ب  قملق تمربربرب يإلملث ربربرب ملكتربربرب بملقإلابتربربربت؛ملىل  ملاب تمربربرب ي مليفملت ربربرب ت ملإمململأل فربربرب ،ملبىل  ملاباثربربرب  ملق تحبيربربرب ملفيربربرب ،ملبىل  مل

مل"ق  م "ملق ييملصب ملفي ملق عئي  ملق  ألأيت؛ملبقتمبمل باملذ  ملك  ملاب اقهنيملقجل يت:اباث  ملعت ملع  ف ملص  ملكت بمل

ملكت ا ْمل"أئ الثملقإلملألأيني"ملب" مل  تملإمملعه ملق سمب"،مل ألععبيملتف  .ململ-

ملب" مل  تملقم ملا ابسمليفملق يبملث ملقوععبي".مل-

ملب"أعتئ ملقإلأ مملعاملقحل  ملقوععبيملبأنبم "مل   كت  ملثمبملقوعئب.مل-

ملق عألأتملمح املقوت   يمل  ت بملقرئ الث.بأئ أتململ-

ملبأئ أتملق  كت  ملث  ملهللاملقجلني يمل  ت بمل" مل  تملإمملعه ملق سمب".ململ-

مل(.434-331 1ب"أ ص ملقم ملتيميتملأ ملقوع ثب "مل   كت  ملث  ملق بمح ملقحملم امل مل-

مل(.مل700-687ب"قوع ثب مليفملأيأقاملعه ملق  نت"مل  ميخملفي  ملقجل ملامل ا.مل-

مل.(7) ُّمملل ي ملق  م ملث  ملقإلابتت،ملعت ملك املأ ملق  تةملق تملافعب ملقوععبيمل  ن سملحنيملتاعملأ ملقرعتأ تبأ ملقوا تملث  ملتئ

كتربرب بملقإلابتربربتملف ربامليل فربرب ملإالملمعربرب ملعاملاخربرب ملممرب قاملب ئربرب ملقإلأربرب مملق  ربرب ج ملبمسرب ملأنربرب ملتف ربربي ملأعتئربرب ملقإلأرب مملعمحربرب ملق ربربييملهربرب مل عأرب مل
ملأعتئ ملق    .

(،ملبب ربرب  ملعامل438مرببعملبععربببملأربرب ملخرب ضملفيبرب ملأربرب ملق ع مرب  ؛ملكربأاملحممربرب ملقجلرب يينمل م.بق بجرب عملثرب ملقرنربرب ه ملق  ألأيربتملأربببيملثربرب ملع
(،ملبق مببملربربربت  مل469(،ملبقمربربرب ملعاملقحل يربرب مل م.505(،ملبت ميربربربيملهربربيقملقوخربربربه؛ملق مربربأقيلمل م.478قرعربرب يلملقجلربربرب يينملقر ئربربةمليأربربرب مملقحلربرببأنيمل م.

(ملت ميربربيملق ربرببقعي،ململ محبربرباملهللا،ملث ربرب ملتفربرب بثمل652 م.(،ملبمشربرباملق ربرب ي ملقخل ببعربرب ه مل646(،ملبقخلربرب   مل م.606(،ملبق ربرببقعيمل م.549 م.
ملمينبامليفملذ  .

ملص بملقإلأ مملعم ملحمم ملقجل يينملأ ين مل ج ث ملأ ملقوععبيتملق  ألأيتملإمملق   فيت:

"كنقملمبهتملأ ملق  هبملأتحهقمليفملسأللملأ رب ا :ملأ ربأ تملق  ربف ثملبأ ربأ تملق ف صيربتملبأ ربأ تملقحلرببصملبق  رب ثمليفملق ئرببناملقجمليرب ،مل
وص قبملقرنت فتملقر ج ا مليفملكتةملعه ملق ع بمليفملمجي ملذ  ملأ مللبي ملق  ف ثملبحتبيفبرب ملعبملإأبق هرب ملبق  صرب صملفيبرب ملبكنقملأتحهقمليفملق

عبملإس   ربرب ملمربربألمللبيربرب ملبالملتع يربرب ملبالملتمربرب ي ملبالمل سيربرب ؛ملفأجربرب ملق ن ربرب امليفملكتربرب بملهللاملتعربرب مملبملربربنتمل ملربرب   ملاربرب  ملهللاملث يربرب ملبملربرب امل طئربربتمل
تربربأخبي ملأربرب ملقرت  مربربنيمليفملكتربرب باملأربربنباملأربرب مليربربلببملقالملربربت ق ملاب ئبربرببملبقالملربربتيأل ملبيربربلببملق نربربأببملأن ئربربتملائربرب اقملهربربي ملق  ربربف ث،مل ملعجربرب ملقر

                                                             
 (.73 ا.ململقم ملتيميت"مل إلأ مملقربقكميتملكت بملقإلابتت،ملتئألملث ملكت ب:مل"ق ئ ث  ململ(6 
مل(.39قتمب:ملت ينيملكيبملقرفصيمل ا.مل(7 



منأببملقوأبملبيلببملق ي ي ملاب ئ  تنيملعبملق نعمتنيملبيلببملق ئ مملمئ مملا رملثن مل هبرباملبعأسرب بملذ رب ،مل ملعجرب هاملأرب ملذ رب ملجيع رب املكربألممل
ملبصملث    ملث ملذ  ملقرعىملق ئ اامل..هللاملتع مملص ام ملاب يقثملمألملحبصملبالملا ث،ملجيع  املهي ملقحلبمل

ب  ملذهةملإمملهي ملقوص قبملبمعضب ملصرب مملهلربامليفملارب  يملأنأ ربتملأسرب ملط افربتملأرب ملفئبرب  ملقوعربعبيتملق مرب فعيني،ملو ملث رب ملأربيهةمل
ق مربرب فع مل ضربرب ملهللاملتعربرب مملثنربرب ملثبفربربقملفربرببقاضملايربربينملبعح  أربرب ملفأجربرب ملأسربرب ملهربربلال ملق مربربي هملقوج ربربتمليربربيه  املإمملأسربرب ملهربربي ملقوصربرب قبملبهربربامل

بيلملفيباملقالثتئ املق ت ممل فض باملبث مبربا،مل ملإتربينملأرب ملذ رب ملعجرب مليفملص رب ملأرب ملهربي ملق تربأبيألثملحربأقعقثملالملي مربئ ملص رب ملإ يبرب ململعي خ 
بعج ملق    ملبق م متملأنب ملبعجرب ملضربيقملق  رب  ملبثرب مملقتمرببقح ملأئرببب ملهبرب ،ملف نربقملكرب رتحهملقرضرب ببمليفملحتربه ملقرتم مرب ملأرب ملص  رب مليفمل

ملتئ   ملبتمه .

رملق ئربرب بمليس ربرب ثملق ع ربرب ملبقالملربربت ق ملبق نربربأببملا فربربتملقحل ربرببملبق تمربرب ي ملبأربرب ملذ ربرب ملفربربإذقملط  عربربقملق ن ربرب املبكنربربقملعخربرب صملأربرب ملإطربربأل
ق ربرب ق ا مليفملكتربرب بملهللاملبملربربنتمل ملربرب   ملاربرب  ملهللاملث يربرب ملبملربرب املعجربرب ه ملت  اربرب ملتمربربهملإمملحئربرب اقملهربربي ملقرعربرب  ملبعجربرب ملق بملربرب بملاربرب  ملهللاملث يربرب مل

 بق ملعتربرب ملاربرب  ملهللاملث يربرب ملبملربرب املكربرب امللضربرببمليفملجم  ربرب ملق مربرببي ؛ملق عربرب ململبملربرب املصربرب ملاربرببربملهبربرب ملاربرباقملثربرب مل مربرب ملبقاربربف مل ربرب ملهبربرب ملبعث ربرباملابالضربرب
بقجل هربرب ملبق ربربربيك ملبق   يربربرب ملبقوثربربرببقاملبقجلربرب يفمل ملالملعجربربرب ملعربربربيئ مليعئربربربةملت ربربرب ملق ن ربرب املق ربربربتملكربربرب املي ربربرب مل مربرب ملهبربربرب ملالملت ربربرب ملبالملظربربرب هبقمل ربربرب مل

اربرب  ملهللاملث يرب ملبملرب املعترب ملكرب امللربي ملق نربرب سملي رببفب ملثرب ملحئ ائبرب ملبيلبهلرب ملكمرب مللبهلرب ملهربربلال ملأمرب ف ملق فئبرب  ملقرت  مربني،ملبململعجرب ملثنرب مل
أ ملقإله املمب مليمببملأ ملكألأ مليفملافت مل  ي ملأ ملق ف صيتملبق ي ي ملبغهه ملبململينئ ملثن ملأئ  تملترب بملث رب ملعاملهلربي ملق  ربف ثملأعرب  ملعخرببمل

الددرمحن ع ددع ال ددر  }ابطنربتملغربربهملأرب مليمبربرببملأرب ملأربرب   هل ملأسربرب ملف صيربتملقربت ربربتملبيرب ملق نعمربربتملبق ئربرب   ملبغربهملذ ربرب ملبعجرب ملهللاملثربربأملبجربرب مليئرب ب:مل
إليدده عددد ا ال  ددم {مل}خيددانون   ددم وددن نددوق م{مل}خ ددا السددتاوا  وايف س ة سددى  ه ت ى اسددىو  ع ددع ال ددر {مل}اسددىو 
مل{.الطيب

؟"ملفئ  ربربربق:مليفملق  ربربربم  ،ملف ربربرباملين ربربرببملث يبربربرب ملاضربربربب ملهعدددن هللا..مل ملص  ربربرب ملاربربرب  ملهللاملث يربربرب ملبملربربرب امليفملقحلربربرب ي ملق  ربربربحيامل  م  يربربربت:مل"
مل.(8)"هعىق ا نإهنا وؤو  قوأبملث  ملخألصملأ مله ملث ي ملم ملعصبه ملبص ب:مل"عاح م ملكيألمليت ا قملعامل

صرب ب:مل"إذقملث منربرب ملذ رب ملبقثتئربرب   ملم  ربربن ملأرب ملعربرب  ملق تأبيربرب ملبثمرب   ملق تع يربرب ملبمح صربربتملق تمرب ي ملبق تمسيربرب ملبعس تنربرب ملث رب مل منربرب ململربرب ح ت مل
تنمربربرببربمل ربربرب ؛ملفربربربإاملق تحبيربربرب مللاب ملق عئربربرب بململبف صيتربرب ملبقملربربربت ق  ملث ربربرب ملثبعربربرب ملكمربربرب ملي يربربقملجبأل ربربرب ملبثممتربربرب ،ملبقحلربربربقملبقضربربربامليفملذ ربربرب ملبق  ربرب ب 

ملق  حيحتملأس ملحتبي ملقالملت ق ملابالملتيأل ملبغه .

..ملبق ييملعبربملهللاملا  يمل  مليفملح بملهلال ملق مي هملق ربيي ملعب  رب قملقالملربت ق ملابالملربتيأل ملبق نربأببملمنربأببملقوأرببملبق يرب ي ملاب نعمتربنيمل
ي يربقملابرن رب صني؛ملفمرب ملفبمرب قملثرب ملهللاملقملربت ق ملي يربقملمرب ملبالملتربأبالملي يربقململبق ئ  تنيمله ملث م ملأبهناملأ ملفبم قمليفملاف ثملق ببملتع مملإالملأ 

مربرب ملبالمليربرب ي ملت يربربقملمعممتربرب ملمربربألملت ييربرب ملبالملتمربرب ي ،ملف ربربي  ملحبفربرب قملق   ربرباملثربرب ملأ قضربربع ملبث  ربرب قملأربرب ملباربرب ملهللاملتعربرب مملتف ربرب ملمربرب ،ملبتربربيكبمل
ملمي املذ  ملإاملع  ملهللاملتع م:

                                                             
ملث  ملقجمل  ململ(8  مليفملتع يئ  ملبأعن   ملبحتبي ملث  ملهللاملق مم  يمل  فم  ملقحل ي ، ملقجل يينملهليق ملق ئ  وملمنيملإس  ثملقإلأ م ملبص  املعيب  ملأ  ا.  بق 

مل  ملق عببمليفملقجل ه يت"قهرب!!!.(،ملبص   ملفي :مل"عأ ملك املهللامليفملق  م  ،ملف  تقملثئي135ق   م ملأ ملق تمبي مل ا.



 ملبق  م ملبق   رببملبق ع رباملبق ئرب   ملبقإل قا ملبق  ربألمملهلل،ملبحنرب ملص عرب ملالملالمل يةملع ملحن ملبإايهاملأتفئ املث  ملإس  ثملاف ثملقحلي 
تعئربرب ملأربرب ملقحليربرب  ملإالملهربربيقملق عربرببضملق ربربييمليئربرب مملأبج ربرب أن ملبكربربي  ملالملتعئربرب ملأربرب ملق  ربربم ملبق   ربرببملإالملعثبقضربرب ملتئربرب مملجب ق حنربرب ،ملف مربرب ملعهنربربامل

بملحنرب :ملحي تربرب ملأع  أربتململب ي ربربقمليئ  رب املحي ترب مل ي ربربقملمعرببضملبث مربرب ملكربي  ملبم ربب ملكربربي  ملهرب ملاربربف ثملكمرب ملت يربربقملمنرب ؛ملف ربي  ملتئربرب مل
ملأ يفتملبث م ملأع  مملب ياملأ يف ملبكي  ملمسع ملبم ب ملأع  أ امل ياملمجي ملذ  ملعثبقض ملم مله ملكم ملي يقملم .

ملبأس ملذ  ملمعين ملف صيت ملبقملت قؤ ملبتأب  .

بق تحبيرب ،ملفربإاململ..ملب ياملأ ملقإلت  صملعامليفبم قمليفملقالملت ق ملبق نأببملبق  ج ملبق ي ملاربف ثملقرن رب صنيملفيحترب ج قملإمملق تأبيرب 
فبم قمليفملهي ملق  ربف ثملذ رب ملفي ربأأباملعامليفبمرب قمليفملق  ربف ثملق  رب  ملاربف ثملقرن رب صنيملأرب ملقوثرببقضملفمرب ملي أأرب  مليفملت رب ملق  ربف ثمل
أ ملق تم ي ملبقجل ميتملت أأباملم مليفملهي ملق  ف ثملأ ملق عبضيتملبأ ملينأه قمل هباملم مليفملق  ف ثملق    ملبينفرب املثنرب ملثرب ق ضملقجل رباملفيبرب ململ

يفملت  ملق  ربف ثملق ربتملين رب   ملفيبرب ملإمملق تمرب ي ململرب ق ملم رب ق ،ملبأرب ملعت رب ملثرببصملأرب ملص نرب ملبقثتئرب  ملبص رب ملت ربيحتن ململكي  ملحن ملتعم 
يس  ثملمجي ملاف ت ملهي ملبت رب ،ملبتفرب ملثرب ملمجيعبرب ملق تمرب ي ملبق تع يرب ملبق تأبيرب ملبق  صرب ص،ملبهربيقملأرببقاملهللاملتعرب مملأنرب مليفملذ رب ملواملهربي مل

بملبق  ربنتملفربإذقملعس تنرب ملت رب ملمربألمللبيرب ملبحبفنرب ملهربي ملبعب ن هرب ملكنرب ملكمرب ملنأرب ملمرب عضملق  ف ثملبت رب ملجرب  ثمليفملأ ضرب ملبقحرب ملبهرب ملق  ترب 
 .(9)ق  ت بملبكفبملم عضملبيفملهيقملمألغملبكف يتملإاملع  ملهللاملتع م"قهرب

بعأ ملب   ملإأ مملقحلبأني؛ملفئ مل"قأتألثملكت  ملميكبمللبيألثملق  ربف ث،ملبأرب مليتع ربقملمتئرب ألملق عئرب ملث رب ملق نئرب ،ملبأرب مليتع ربقملأبفعرب بمل
 غهه ملحىتملعا حقملكت  مله ملقر   ملق  حي ملبقومل مل ملريهةملقوع ثب .ق ع  املبمل

بمع ملهيقملقرمرب ق ملق   يرب ملق ربييملصضرب  مليفملقخلرب ضمليفملث رباملق  ربألمملبف  ربفت ،ملمرب ثملثألأرب ثملقحلربه ملبقالضرب بقبملث رب ملعف رب   ،مل
ملفب ق ملهللاملتع مملإمملقحلق،ملبإمملأيهةململ  ملهي ملقوأتملقرمب املهلاملابخلهيت.

ق يي ملكف قملع  نتباملث ملهي ملقآل ق ملبقوف   ،ملهاملعاح بملقريهةملق  رب ياملبقرربنب ملقحل ربيا؛ملفحرببمملق تأبيرب ملفعبصملعاملق    مل
ملق ييملقأتألثملم ملكت  ،ملبعث  ملق اق  ملأن ،ملبقملت بملث  ملأ ملذهةملإ ي ملأ ملحتبألمليمج عملق    ملبأ ملت عبامليح  ا.

 ملق تأبيربربرب ،ملبإجربربرببق ملق مربربرب قهبملث ربربرب ملأ ق اهربربرب ،ملبتفربربرب يضملصربربرب بمل محربربرب ملهللامليفملميربربرب املهربربربيق:مل"بذهربربربةملعامربربربتملق  ربربرب  ملإمملقالت فربربرب صملثربربرب
ملإمملق ببملتع ممل...مل(10)أع تيب 

بق ييملتبتضي مل عايملبت ي ملهللاملم ملثئألملقت  عململ  ملقوأت؛ملف وبمملقالت  عملبتبكملقالمت قع،ملبق   ي ملق  مع ملق ئرب ط مليفملذ رب ملعامل
هربربي ملقآليملبق مربربرب قهبملأ ربرب غ ملبحمت أربرب ملوبعربرب ملعاملي ربربرب املإمجربرب عملقوأربربتملحمربربتملأت عربربتملبهربربرب ملأ ربربتن ملأعمربرباملق مربرببيعتمل...ملف ربربرب ملكربرب امللبيربرب مل

ملقهتم أباملهب ملف رملقهتم أباملمفببعملق مبيعت.

ق ت معنيملث رب ملقإلضرببقبملثرب ملق تأبيرب ،ملكرب املذ رب ملص طعرب ملأبترب ملق  جرب ملقرت رب ،ملفحربقملث رب ملذيملايرب :ملعاململبث ببإذقملقت بمملث بهامل
ملث،ملبي   ملأعن ه ملإمملق ببملت   كملبتع ممل...يعتئ ملتنأ ملق    يملث ملاف ثملقحمل سني،ملبالملف ضمليفمللبيألثملقرم أل

                                                             
 (ملجمم ثتملق بمل ا ملقرنهيتمل ا.176–182(.9)

ملص ق:ملق    مليف ض املق  ي ،ملب ياملقرعى.مل(10 



الدرمحن ع دع أرب ملكربألمملإأرب مملاق ملقهلمربب مل ضرب ملهللاملثنرب ملبهرب ملأ  رب ملمرب ملعترباملعترب ململربئ ملثرب ملص  رب ملت رب  كملبتعرب م:مل}ملعملتح  ب  مل
مل{.ال ر  اسىو 

ملدددا خ قددد  أع ربربرب م،ملبق  يفيربربربتملجمب  ربربت،ملبق  ربربربلقبملثنربربرب ملم ثربربربت".ملف تامربربرببيملنيربربتملقالملربربربت ق ملبقجملربربرب  ملبص  ربربرب ملتعربرب م:مل}ملقالملربربربت ق فئربرب ب:مل"
{ملب  ملااملأ ملعخ   ملق بمل بملا  ملهللاملث ي ملبملرب املكنرباملق نربأببملبغربه ملث رب ملأرب ملجتري أبعي  ا{ملبص   :مل}وعبقع وجه  بك{مل}بياي
مل.(11)"قهربذكب 

 ص ملتف  ،ملبقرتأأ مليفملكألأرب مليفملهربيقملق  رب بمليمربعبملعترب ملململي رب ملأ مئنرب مل  منبرب  ملق  ألأرب مليفملبك امل ت ميي ملق مأقيلمل مح ملهللاملقر
تئبيبملقرعتئ ؛ملفإت ملأ ملك ت ملعع املم ملبجأمملأبت ملضبب يمل ن ب ملق رب ي ،ملعكرب ملعيضرب ملعترب ملالملي رب املوكسرببملق نرب سملبعترب مليمربتم ملث رب ملخ رببمل

مل م :مل"إجل مملق ع قمملث ملث املق  ألم".ملثميا،ملبعت ملالمليت  املفي ملإالملت عملأ ملق ع م  ،ملب ي  ملع  ملكت

ط.ملاق ملقمربربرب ملقهليربربربسا(:مل"ب ربربربياملق  بيربربربقمليفملتئ يتربربرب مل عي:ملقإلهربربرب ا(ملبإس  تربربرب ؛ملعامليع ربربرباملاربربربنعتملقجلربربرب بململ113 1صربربرب بمليفمل"قإلحيربربرب  "مل 
ملبق  ألم،ملم مليمتم ملمئبق  ملق ئبناملتألب ،ملبتف ه ،ملبصبق  ملقحل ي "قهرب.

  ربربألمملأربرب ملقوا ربربتملق ربربتملينتفربرب ملهبربرب ملفربرب  ئبناملبقوخ ربرب  ملأمربربتم تملث يربرب ملبأربرب ملبح اربرب ملأربرب مليمربربتم ملث يربرب ملث ربرباملق(:مل"32 1بصربرب بملعيضربرب مل 
خربربب ملثنبمربرب ملفبربرب ملإأربرب ملجم ا ربربتملأيأ أربربتملبهربرب ملأربرب ملق  ربرب عملبإأربربرب ملأمربرب غ تملاب تع ربربقملمبن صضربرب ثملق فربرببرملبت  يربرب ملمنئربرب ملقرئربرب الثملق ربربتملعكسبهربربرب مل

ملي رب ملعربيئ ملأنبرب ملأأ  فرب مليفملق ع رببملقوببملتبه ثملبهربياي ثملتأا يبرب ملق   رب عملب مبرب ملقومسرب عملبمعضربب ملخرب ضملفيمرب ملالمليتع ربقملاب رب ي ملبمل
مل"قهرب.بك املقخل ضملفي ملاب   يتملأ ملق   ع

مل! ملذكبملعت ملا  ملأأذب ملفي ملا املق ضبب  

مل ملقهت ىملق مأقيلملعخهقملإمملضبب  ملقجتن م ،ملبعاملأف  ت ملعثماملأ ملأ  حت .

مل،قحلئربربربرب اقملبأعبفتبربربرب ملث ربربرب ملأربربرب ملهربربرب ملث يربربربرب بعأربربرب ملأنفعتربربربرب ملفئربربرب مليمربربرب ملعاملف ا تربربرب ملكمربربرب مل(:مل"117-116 1صربربرب بمليفملقر ربربرب  ملتف ربربرب مل 
ب ع ملق تن ي ملبق تضرب ي ملفيرب ملعكسرببملأرب ملق  مرب ملبق تعبيرب ملبهربيقملإذقملمسعترب ملأرب ململ،بهيب ثملف يامليفملق  ألمملبف  ملهبيقملقر  ةملق مبي 

 تم مرب ملمعرب ملحئيئربتملقخلربا ملبمعرب ملقملخد  ال د ت ى قد  ف مس ملهيقمل رب ململ، مب ملخ بملم    ملعاملق ن سملعث ق ملأ ملجب  قمليحم لملعبملحم مل
بجرب بعملذ رب ملإمملق تعمربقمليفملث رب مملعخرببملتن ملربةملترب عملق  ربألمملبحتئربقملعاملق  بيربقملإمملحئرب اقملقرعبفربتملأرب ململ،في ملإمملأنتب ملا جتملقرت  مني

مل"قهرب.هيقملق  ج ملأ  با

به يقملعه ملق مأقيلمليفملت  مل ق ع  م(،ملبعص  ملث  ملث املق  نتملق ن  يربت؛ملف ربم ملاربحياملق  نرب  يملأرب ملعاململربب ملحممرب ملمرب ملث رب ملهللامل
ملقحلف  ،ملبملن ملعاملاقباملق  م ت  ملأ ملقحل كاملعاملق فتاملقحل كم ملق   مل .

ك تربربربقملخ  ربربربتملعأربربربب ملإص   ربربرب ملث ربربرب ملحربربرب ي ملقر ربربرب ف ملبجم   ربربربتملعه ربربرب ملبأ   عربربربتملق  ربربربحيحنيملصربربرب بملت ميربربربي ملث ربربرب ملق مربربرب فبملق ف  ملربربرب :مل"
مل.(12)"ق  ن  يملبأ  املق  يي ملا ملحمتملقإلملألم

                                                             
(،ملبقتمب:ملكت ب:مل"عع تملق عئي  ملمنيملعاملقحل  ملقوععبيملبقرنت  نيملإ ي مليفملق عئي  "ملواملم بمل33-32ق عئي  ملق نم أيتمل  م يينمل ا.مل(11 

ملقر ا  .



ملثمب :ململبأ ملعتفاملأ ملج  مليفملبايتملقإلأ مملق بقعيمليفملنخب

" ئ ملقختاثملق  برملق  ألأيت،ملبقرن ه ملق   فيت،ملفم مل عيقملفيب ملف ا  ملت  بيملق ف ا  ملق تملبج   مليفملق ئبنا،ملوت ملي ع مل
يفملت  ياملق عممتملبقجلألبملهلل،ملبهن ملث ملق تعمقمليفملإيبقاملقرع  ض ثملبقرن صض ث،ملبأ ملذقكملإالمل  ع املأباملق عئ بملق  مبيتملتتألع مليفمل

ق عميئت،ملبقرن ه ملقخلفيت،ملف بيقملعص ب:ملك ملأ ملس قملاب  الا ملق م هب ملأ ملبج بملبج ا ملببح ت ملبمبق ت ملث ملق مبك  ململت  ملقرض يقمل
ملبق مم ض،مل ملقتتب ملقوأبملفي ملإمملق  صت ملبعأ ملأ  ملبع ئ ملهللاملم ، ملبق ت مهملبق فع  يت،ملفي  مله ملق ييملعص بملم ، كم مليفملق ئ مملبقوع يت

ملقرتعنيمل  معىملق  قح ملفب ملكم مله مل...ف  ملأ ملب امليفملق ئبناملبق  ح ربمل
مل...ملوت وع ي ة ط ب الاعن ع ي تابعص ب:ملايينملأت معتملق بمل بملا  ملهللاملث ي ملبمل ا،ملبكت امله ملق ئبناملق عميا،مل

بعأربرب ملق  تربربةملق ربربتملاربربنفتب ملبقملربربت سبثملفيبربرب ملأربرب ملإيربرببقاملق  ربربلقالث،ملف يربربيكب ملأربرب ملتمربرببملفيبربرب ملم ربرب  ملاث اربرب ملث ربرب ململربرب ي ملق تفضربرب مل
مل.(13)إالملف يحيصملق    ،ملفإ ملأ ملع اثملإالملت سهملق  ح ملبعحيملقخل طب"قهرببقإلتع م،ملبمل

                                                                                                                                                                                              
(ملق ييملعفم ملث املق  ألممليفملقرمبب،ملبعكب ملق ن سملث ي ،ملإمن ملعخي مل540أع  مملعاملقم ملت أبثمل م..ملبمل(95 6ق م فعيتملق  اىمل ملط ئ ثمل(12 

ملث ملق مأقيل.
(،ملبقم ملعاملعاي عتمليفملثي املقوت   مل250 4(،ملبق  ف يمليفملق  قيفملاب  في ثمل 90 8ذكبملهي ملق  ايت؛ملق     مليفملط ئ ثملق م فعيتمل مل(13 

مل(.مل467 ا.



  فـصـــل  مل
بتمبه ململاب عئ ا ملق  ألأيتملق تملصب ه ب ض الشيء  ع ملقرتأأ ملفيم ملكت  ملقإلأ مملق  ق مليفملق عئي  مليمببمل  ملعت ملك املص مللسبمل

ملمعضملأم ف ملأ ملقرنت  نيمل ألععبي؛ملكم ملت بملث  ملذ  ملعص ق  ملق ت  يتملأ ملكت م مل ق بمل  تملق  قفيت(:مل
مل.(14) (44ص   :مل"عببملأ ملقفصض ملهللاملتع مملث  ملمجي ملق ع  املإذقملم م قملح ملق ت  ي :ملق نمبمليفملنايت مل.." ا.مل-

(ملأ ملق بمل  تملق  قفيت(،ملكم ملعت ملململ124ين بملا ي ملق ف ب ،مل قتمب:مل ا.ص ق:مللسُّبملق  ق مليفملهي ملقر أ تملك املت  ي ؛ملفإت ملململ
ملقر أ تملث  ملأن ه ملق  ألأيني،ملم ملفبمب ملأ ملق نص،ملف ع   ملص  ملأ مله ملأتئب ملثن ملعه ملق  نتملأ  أمببثيتملق نمبمليفملنايثملهللاململي نب 

مل؛ملفيكبملقوب  يتملبقإلجي ب.  وينيإال هنه ع  بى بري ال،مل(15  تئ يتملقإله املبقالملتأقا ملأ ملأعبفتملهللاملتع م
مل تئ يتملقإله املبحت ي مل بق   قبملثن ملعه ملق  نت؛ملق تفبيقملمنيملق نمبملابثت    ملعببملق  قجةملث  ملقر   ملبمنيملق نمبملط   
ملث  ملعاملعببملبقجة؛مله :ملعب ا ملعاملالملإال ملإالملهللاملبعاملحمم ق ملق يئني،ملبأنباملأ ملعبج  ملث  ملأ ملفئ ملا ي ملق ف ب ،ملبص ملت  ق

مل مل بملهللا؛ملبه ملقحلقملق ييملا قملث ي ملق  نت.
ص بملعينن ملق  كت  ملح  ملق ع  يملأع ئ ملث  ملص بملقإلأ مملقخل  ا:مل"عببملأ ملجيةملث  ملأ ملي أأ ملقخل  ب؛ملعامليع املعامل  ع ململ

مل.(16 أبملب ملا تع ،مل..ملبص ملجيةملث  ملك ملأت ي ملابإلملألمملعاملي  املأ   ملقثتئ ا ملإاي ملث ملتمبملبقملت الب"
امل  ج الذي اختذو   إالملعت ملالمليتفقملأعباملث  عولم ووانقىه هل  ال  ت  "قخل  املربمل مح ملهللاملربمل غاملعاملكألأ ص بملعينن :مل

مل،ملم ملص ملذأ ملبحي ملأن ملبعثبضملثن "قهرب.ل ت رن 
مل.مل(17 بع ىملعاملهيقملق  ألمملين  قملث  ملقإلأ مملق  ق 

(،ملبكب ملذ  مليفملقرن بت؛ملقتمب:مل83-81بص بملقوع ثب ،مل ا.بيفملكألأ ملث ملحئيئتملقإله املذكبملق  ق ملص  ني؛ملص بملعه ملق  نتململ-
مل(.33ق  يقمل 

بص ملمينقمليفملق تع يقملث  ملهيقملق  يقملعاملمعضملعه ملق  نتملثب ف قملقإله املاب ت  يق،ملأ ملك هنامليمب باملعت ملص بملبثم ،ملبتئ قملت جي مل
ملذ  ملث ملق عألأتملقحل م .

معربضملعاربح من ملينربأبملعأربب ملت رب  كملبتعرب م،ملبقحربت ملمئ  رب ملثربأملبجرب :مل:مل"بصرب بملإثبدا  فد   ال د و (ملمعرب مل57ص   مليفمل ق  فحتململ-
مل.(18){،ملبكيقمل بىملح يةملث ملأ   ملقم ملعتامل مح ملهللا"الذي خ ا سبع مساوا  وون ايف س وث  ن عى    ايفور بي  ن}

يفملخ ئربرب "ململبصرب بملمعرب ملذكرببملاربف ثملقحمل ربتملبق بضربرب ملبق  ربن ملبق بمحربت:مل"مجيرب ملهربي ملق  ربربف ثملتبجرب ملإمملإ قاترب مليفملث رب  ملبأمربيئت مل-
مل(.64(،ملبكب ملذ  مليفمل ا.50 ا.

                                                             
ص بملعم ملجعفبملق  من  ملعيخملعاملق   ي ملق   ج :مل"إجي بملق نمبملمئيتملمئيقملث  ملق ميخملعاملقحل  ملقوععبيملأ ملقالثتأقب".ملبقتمبمليفململ(14 

مل(.946-934 3ت ضياملقر أ تملثبض ملبتئ ق؛ملكت ب:مل"أ ص ملقم ملتيميتملأ ملقوع ثب "مل   كت  ملث  ملق بمح ملقحملم امل 
ملتن بملق نمبملص  ملأ ملب املم ملق  ت بملبق  نت،مل ين بملقرلأ ملمي  ملعايا ملق يئني".ملص بملعم ملقرمفبملق  مع  :مل"المل(15 
ملعع  ملق  ي ملبمبقهنيملقر  مني.مل(16 
مل(ملحفم ملقهللا.مل77قتمب:ملكت ب:مل"قإلأ مملقخل  املبأنبم مليفملق عئي  "؛مل مينن ملق  كت  ح  ملق ع  يمل ا.مل(17 
ملص ق:ملح يةملص بملفي ملق ن  ا :ملعح ايس ملك ب ملأ ض ثتملث ملأ   ملبغه .ململ(18 



ملبقرت  م امليأي باملث  ملهيق؛ملفيمع  املت  ملق  ف ثمله ملثنيملقإل قا ،ملبالمليئت بباملث  ملص هلا:مل"تبج ملإمملإ قات ".

مل.(19)"ال غريأ مل ض ملثن ملبعح  ،ملبثئ متملأ ملغضةملث ي ملبعغض  ،ململإ ادة إاثب جبمي ملذ  ؛ململاملرادص بملقم ملق   صأل :مل"..مل

،ملبململق  ربف ثملق فع يربتملىلمعربتملرمربربيئتملهللابق فرببرملبقضرباملمربنيملق ع رب  تني؛ملف عرب ملق ربرب ق ملجرببىملث رب ملأرب ملتئربب ملثنرب ملعهربرب ملق  ربنت؛ملأرب ملعامل
يئ  ملأ مليعتئ  ملق  ألأي املأ ملعاملق  ف ثملق فع يتملتف بملابإل قا ملثينب ،مل   ملي ئ ملقرتعنيملقجتنرب بملقو فرب  ملقرتمرب هبت،ملق ربتملحتتمرب مل

ملأعىملحئ ملبنخبملابطأل.

بعأ ملقملتعم   ملعت قث ملأ ملق نف ملق  ألأ ؛ملكئ   :مل"قملت ق  ملجرب ملجأل رب :ملث رب  ملممربهملكيفيربت،ملبالملحت يرب ،ملبالملجمرب ب  ملبالمل  ملربت"ململ-
مل(.53 ا.

مل(.48بص   مليفملق ي ي :مل"ب ي ت ملجب  حتنيملبالملذبقيتملا   "مل ا.

مل(.78 ا.بص   مليفملق بؤيت:مل"ب ؤيت ملتع مملممهملح ملبالملهن يتملبالملأئ م تملبالملحم ا مل".مل

فيئ بمليفملذ  ملأس ملأ ملص   ملقإلأ مملقم ملابعملتع يئ ملث  ملص بملقإلأ مملق  ح بي:مل"تع مملثرب ملقحلرب باملبق مرب ايثملبقو كرب املبقوثضرب  مل
ملبقوابقثملبقجلب ثملق  قملك  ابملقر ت ث ث".

ودراد   محده ص ب:مل"هيقملق  ألمملفي ملإمج بملص ملي ربتم  ملعهرب ملق تأبيرب ملبقإلحلرب امليفملعمسرب  ملهللاملباربف ت ملب ربياملهلرباملمربي  ملحمربت،ملوامل
ملربرب ح ت ملثربرب ملأمربرب هبتملقرن  صربرب ث،مل  نربرب ملعتربرب ملمع ربرب   ملجمم ربربتملحتتربرب  ملإمملتف ربربي ملحربربىتمليربربأببملقالعربربت   ؛ملفمربرببقا ملابحلربرب با؛ملهللا ت  عدده البددا   

فبرب ململرب ح ت ملالمليع رباملحرب با ملإالملهرب ململرب ح ت ،ملواملقخل ربقملالمللي رب املمرب ملث مرب ،ملكمرب ملصرب بملثربأملبجرب مليفململرب   مليعينملق تمليعبفب ملق  مربب؛مل
{،ملبأرب ملصرب بملأرب ملق  رب  مليس رب ثملقحلرب مليفملقالملربت ق ملعبملغربه ملفمرببقا ملحرب ملع  م وا بني هعاع م ووا خ   م وال حييطون به ع تاط :مل}

مليع م ملهللاململ ح ت ملبالمليع م ملق ع  امل..مل

ق   عملي  ئ املأس ملهي ملقو ف  مل ينف قملهب ملق  ربف ثملممربهملقو فرب  ملق ربتملت  رباملهبرب ملبعس تبرب مل نف رب ملحربىتملالمليفتضربح قملص ب:مل"بعه مل
،ملواملؤلف الطحاوي  محده هللا   عقددا لدذا املقددا ل ونده ودن هلد  السد   املثبىدني لدد ا  هللابحىتملالمليمن ملث يباملعه ملقحلق،مل

مل(20)  رملمعض ملمعض ،ملبيف بملأمت ب ملمبح م "قهرب.بكألأ مليفملهي ملق عئي  مليف بملمعض ملمعض ملبي

ص ربربربق:ملبق ربربربييمله ربربرب ملعاملت تمربربربف ملأربربرب ملتئربربرب ملمعربربربضملث مربربرب  ملعهربربرب ملق  ربربربنتمل ربربرب عضملأربربرب ملذكربربربب ملق  ألأيربربرب ا؛ملعاملعب ئربربرب ملق ع مربربرب  ملكربربرب ت قمل
ق ؛مليعتاباملقرت  منيملقوبقا ملأ ملعاح بملقوععبيمل ابي مل عئيرب  ملق  رب  مليفملبجرب ملق عئ ارب ملق ف  ربفيتملبقالثتأق يربت،ملبأربنباملعربيخملق رب 

مل.(21)(،ملبه ملعح ملعامتملقوع ثب ململق يي ملل  ملعم ملثمببملمعضملعص قهلامليفملقرعتئ 403عم ملم بملقم ملق   صأل مل م.

مل(22)".ك اململيف ملث  ملقرعتأ تملبق بقفضتملبقرم بت،ملبغ  ةملص قث  ملث  ملق  نتص بملثن ملقإلأ مملق يه :مل"

                                                             
مل(.61قإلت  صمل ا.مل(19 
مل(.79-78 2جمم عملفت بىملبأئ الثملق ميخملقم ملابعمل مل(20 

)21(ملصرب بملق ربربيه :مل"عخربربيملق ئ ضربرب ملعمربرب ملم ربرببملقرعئربرب بملثربرب ملعاملث ربرب ملهللاملحممرب ملمربرب ملعمحربرب ملقمربرب ملجم هربرب ملق  ربرب ا ملاربرب حةملعاملقحل ربرب ملقوعربربعبي".ململربربهمل

.(191 17مملق ن أل مل عثأل  



مل[.98 5ملقوععبي؛مل ياملفيباملأس  ملالملص   ملبالملمع  "مل]ق فت بىبص بملعيخملقإلملألم:مل"ه ملعفض ملقرت  منيملقرنت  نيملإممل

ب ربرب مليلكربرب ملصربربببملقمربرب ملق  ربرب صأل ملأربرب ملأربربنب ملق  ربرب  ملعتربرب ملكربرب امليس ربربقملق  ربربف ثملق يقتيربربتملقخلايربربت؛ملك   جربرب ملبق يربرب ي ملبق عينربربني،ملكمربرب مليفململ
مل37ت مربرب مل قإلت ربرب صملا.(ملعس ربربقملاربربفتملق بؤيربربت،ملبكربربيقمليفملك301(،ملبيفمل ا.263-262كت مربرب مل" بيربرب ملقوبقاربرب ملبت نربربيصملق ربرب الا "مل ا.

مل(،ملبهيقملك  ملخألف ملر ملج  ملمع  ملأ ملقوع ثب .240بمل73بمل72ب

 فمي ملعكسبملأ ملك ت ملأعن اي؛ملبمتع هملنخب:ملعكسبملا  مللسب ملعت ململ-يفملقوغ ة–به  ملعاملتئ بملأبامللسبملقإلأ مملق  ق ملك امل
ملر ملا  فت مليفملأع تيب  مليب ملبمل ملاحيحت ملث  ملقملتعم ملمعضملع ف  ملقرت  منيملق تمل نه  ملأمتم ت ملبقحلقملعهن  ملعه ملق  نت، ملثن  ملتئب   

ملا  ف ثملظببثملمم  ملعبضاملمع ملذ  ،ملبهللاملتع مملعث ا.

                                                                                                                                                                                              

 )22(ململهملعثألمملق ن أل مل 17 193(.مل



  فـصـــل  مل
(،مل386بيفملقرئ مربرب ملتألحربربرب ملغيربربرب بملذ ربربرب ملق تربربربأسبملثنربربرب ملعامربربربتملقر   يربربربتملق ربربربيي ملث اربربربببقملق ربربرب ق ؛ملك إلأربربرب مملقمربربرب ملعاملعيربربرب ملق ئربربربهبق مل م.

مل(،ملبغهها،مل حاملهللاملقجلمي .463عيخملق  ق ملعيض ،ملبقإلأ مملقم ملث  ملق امل م.(ملبه مل399بقإلأ مملقم ملعاملعأننيمل م.
ملم ملإاملهلال ملقوامتملك تقملهلاملك م ثملبأ قص ملأمبفتمليفملتئ ملق عئ ا ملق  ألأيت:

مل(:مل554-552 14ص بملقم ملعاملعي ململيفملنخبملكت م مل ق ن قا ملبق أاياقث(مل مل

عددوت تبدديض وجددو   ملقالخربربتألصملأربرب ملعهربرب ملقوهربرب ق مل  ئ  ربرب ململربرب ح ت :مل}"بأربرب ملمسربرب عملقمربرب ملق ئ ملربرباملصربرب بملأ  ربرب :ملععربرب ملنيربربتملث ربرب ملعهربرب
مل.ايفلواء وأتوع  ا ع ع هل {ملوتسود وجو 

:ملع عيربربقملأربرب ملصعربرب ملإمململربرب  رملبيفملكمربرب ملمضربرب ثتملعأربرب مللربرببعملأنربرب مل ربربيألملهلدد  ايفلددواء صربرب بململربربحن ا:ملصربرب بملقمربرب ملغربرب  مليفملكبقهيربربتملجم   ربربت
مليمت   ؟ملف   ي ملعبم"قهرب.

ملهلد  ايفلدواء"مليفملكترب بملق مربب اقثملأرب ملكت مرب مل"قخلربألص":(مل390 م.مل(23) يأملأنرب قاملقررب    مرب ملخربقحممرب ملعمرب ملم رببململص بملقإلأ م
ععربربعبايملكرب املعبملغربهملععربربعبي،ملبالملتئ رب مل ربرب ململ؛ف ربرب ملأربت  املفبربرب ملأرب ملعهرب ملقوهربرب ق ملبق  رب عمل؛هلدد  ال د تثنرب ملأ  رب ملبملربرب ابملعاربح من ملهربامل

مل.مل(24)قهربعب ا مليفملقإلملألمملعم ق،ملبيبمبملبيلابملث  ملم ثت .."

ق ربتملخألفبرب ملم ثربتملبضربأل ت؛ملعاملهللاملت ربرب  كململعاملعيرب مليفملقجلرب أ :مل" رب ملعمجعربقملث يرب ملقوأربتملأربرب ملعأرب  ملق  ايتربتملبأرب ملق  ربنتبصرب بملقمرب مل
قمسربرب مل ربرب ملقومسربرب  ملقحل ربربى،ملبق  ربربف ثملق عربربأل،ملململيربربأبملجبميربرب ملاربربف ت ملبعمسربرب   ،مل..ملبعاملكألأربرب ملاربربفتملأربرب ملاربربف ت ،مل ربربياملمبن ربرب رملفي يربرب ،ملبالمل

،ملبعترب ملي ربم ملبيرببى،ملبيئرب ضملبي  رب ،ملبعاملال ك وا قات ة غدري أ مل ملميقت ،ملبعمسع ملكألأ ،ملافتملرن  رملفت ي ،ملبعت ملثأملبج ملك امل
ي ي ملأ  رب طت ا،ملبقو ضملمجيعرب ملص ضربت مليرب مملق ئي أربت،ملبق  ربم بقثملأ رب ايثملميمينرب ،ملبعترب ملجيرب  مليرب مملق ئي أربت،ملبعترب مليبضرب ملثرب ملق  رب اعنيمل

،ملبعتربرب ملفرب رملمس بقتربرب ملث ربرب ملثبعربرب ،ملاباملع ضربرب ،ملبعتربرب مليفملكربرب ملبلربةملق تربرب قمنيملبي ربربن ملث ربرب ملأربرب ملكفربرببملمرب ملبيمضربربةملفربربألمليئربرب مملعربرب  مل مضربرب  
مل.25أ  املمع م "قهرب

ملص ق:ملبص ملع  ملقإلأ مملقم ملعاملعي ملأئ أتملق بمل  تملث  ملأنب ملق    :

مل."ولدي عقيداة سد  ي  خاليد  ودن الىاوعد  الدذي هد أل إليده ايف داعرةص بملق ميخملث رب ملهللاملكنرب امل محرب ملهللاملثرب ملهربي ملقرئ أربت:مل"
مل([.276 5]ق ن  غملقرمبامل 

بعأربرب ملقإلأربرب مملقمربرب ملعاملعأن ربربنيملفربربأ  مليفملت ربربب ملثئيربرب  ملق  ربرب  ؛ملكت مربرب مل"عاربرب بملق  ربربنت"،ملبصربرب ملثئربرب ملفيربرب ملابابملحتربربقملثنربرب قا:مل"جم ت ربربتململ
ملعه ملقوه ق "،مل قتمب:ملأنتنةملكت م ملضم ملهي ملق     ت:مل"أت املعثألمملقر   يت"(.

                                                             
ملص بملق  ف يمليفملتبمجت :مل"ك املجي تةملق  ألمملبين فبملعه  "قهرب.مل(23 

 )24(ملج أ ملمي املق ع املبفض  مل 2 117(.

مل(.108-107قجل أ مليفملق  ن ملبقآلاقبملبقرم عيملبق ت  يخمل ا.كت بململ(25 



ملبعأ ملقإلأ مملقم ملث  ملق املف ألأ مليفملتئ ملق  ألأينيملبأن همباملكسهملج ق؛ملأ ملذ  :مل

ص  ربرب :مل"أربربرب ملتمربرببملإمملإملربربربألمملعاملم ربرببملبثمربربرببملبثسمربرب املبث ربربرب ملبط حربربتملبملربربربع ملبث ربرب ملق ربربرببمح ملبملربرب ابملقربربربرب جبي ملبقوت ربرب  ،ملبمجيربربرب مل
املإالملمت رب يقملق ن يربنيملأبثربألمملق ن رب  ملباالارب ملق بملرب  ت،ملق  ف املق يي ملاخ  قمليفملايرب ملهللاملعف قجرب ،ملث رباملعاملهللاملثربأملبجرب ملململيعبفرب ملبقحرب ملأربنب

ملالملأ ملص  ملحبكتملبالملأ ملاببملق   ملبق  عضملبالملأ ملاببملك املبي  ا.

ب رب ملكرب املق نمربرببمليفملقحلبكربتملبق  ربرب  املث ربيباملبقج ربرب مليفملقجل رباملبتفيربرب ملبق تمرب ي ملبتفيرب ملالعأربرب ،ملأرب ملعضربرب ث  ،ملب رب ملعضربرب ث قملق  قجربةملأربرب مل
ملعطنربربربةمليفملأربربرب حباملبتعمربربربيمبا،ملب ربربرب ملكربربرب املذ ربربرب ملأربربرب ملثم بربربرباملأمربربربب  قملعبملأربربرب ملعخألصبربربرباملأعببفربربرب ملت ربربربقملق ئربربرببناملمتربربربأكيتباملبتئربربرب هبا،ملبال

مل.(26)الملتف ضملثنباملب مبببقملم ملكم ملعبببقملاب ئبناملبق ببقايث"

بصربرب ب:مل" ربربيامليفملقالثتئربربرب امليفملاربربف ثملهللاملبعمس اربرب ملإالملأربربرب ملجربرب  ملأن  اربرب مليفملكتربربرب بملهللاملعبملاربرباملثربرب مل ملربربرب بملهللاملاربرب  ملهللاملث يربربرب مل
مل.(27)ي ملقوأت،ملبأ ملج  ملأ ملعخ   ملقآلح امليفملذ  ملك  ملعبملحن  ملي  امل  ملبالملين ظبملفي "بمل املعبملعمجعقملث 

بصربرب بملعيضربرب :مل"أربرب ملجربرب  ملثربرب ملق نربرب ملاربرب  ملهللاملث يربرب ملبملربرب املأربرب ملتئربرب ملق سئربرب ثملبجربرب  ملثربرب ملق  ربربح متملباربرباملثربربنباملث ربربامليربرب قاملمربرب ،ملبأربرب مل
ملعبملاربف ت ملثربنباململرب امل رب ملبململينرب ظبملفيرب ملكمرب ملعح لملمع ها،ملبململي  مل  ملعا ملفيم ملجرب  ملثربنباملف  ثربتملبضربأل ت،ملبأرب ملجرب  مليفملعمسرب  ملهللا

ململينرب ظببق،ملب بقهرب ملق  ربرب  ملبملرب ت قملثنبربرب ،ملبهرباملكربرب ت قملعثمربقملق نربرب سملث مرب ملبعبملربعباملفبمربرب ،ملبعص برباملت  فربرب ،ملبململي رب ململربرب   املثرب ملثربرب ،مل
مل.(28)فم ملململي ع ملأ ملبملعباملفئ ملخ بملبخ ب"قهرب

  ربألمملث مرب مل ربربت  املفيرب ملق  ربح متملبق ترب مع املكمرب ملت  مربرب قمليفملبصرب مل بىملق  رب م مليفملكت مرب ملذمملق  ربألمملثرب ملأ  ربرب ملص  رب :مل" رب ملكرب املق
 .(29)قوح  مملبق مبقا ،ملب  ن ملابط ملي بملث  ملابط "

                                                             
مل(.140 7ق تمبي مل مل(26 
مل(.942 2ج أ ملمي املق ع املبفض  مل مل(27 
ملقر   ملتف  .مل(28 
مل(ملأن ملعسبقملنخبملث ملقإلأ مملأ   .82(،ملبقتمبمليفملق  فحتمل 97قرنتنةملأ ملكت بملذمملق  ألممل إلأ مملعاملق فض ملقرئبومل ا:مل(29 



  فـصـــل  مل
ملهربرب(1040م. ،ملبقمرب ملث عرببمل(30) (ربهرب895عأ ملمع ؛ملفإاملأ ملقرلك ملعاملق عئي  ملق  ألأيتملقر  ب ملثن ملقرتربأخبي ؛ملك   ن ملرب مل م.

،مل ي ربربربقملهربرب ملق عئيربرب  ملق ربربربتمل جربرب ملإ يبربرب ملقوعربربربعبي،ملب ي ربربقملهربرب ملعيضربربرب ملق عئيربرب  ملق ربربتملصب هربربرب مل(32) محبربرباملهللامل(31) (هربربرب1041 م.ملبق  ئربرب  
مل(.مل403أتئ أ ملعاح م ملك م ملق   صأل مل م.

مربرب ملق عئيربرب  ملقوعربربربعبيتملأربرببثملمببقحربربرب ،ملبقحنبفربربقملثربربرب ملقحلربربقملق ربربربييمل جربرب ملإ يربربرب ملقوعربربعبيملأت غ ربربربتملعربربيئ ملفمربربربيئ مليفملق  ربرببرملق  ألأيربربربتمل
ملبقرن ه ملق ف  فيت:

ق عألأتملح ف ملقحل م :مل"ف وععبيملبإاملعخ أمليفمللبي ملمعربضملقآلايثملبعمجرب مليفملمعربضملقر قضرب ؛ملف ألأرب مليرب بملث رب ملعترب ململص ب
اربربرب   مل  منت ربربرب نيملإ يربربرب ملأربربرب ملقرت  مربربربنيمليفملأ ربربربأ تملق ئربربرببنا،ملكمربربرب ملهربربرب ملاربربرب   ملهلربربربامليفملإس  تربربرب ملقالملربربربت ق ملبق نربربربأببملبق بؤيربربربتملبق  جربربرب ملبق يربربرب ي مل

 الت ملأبت ملص ا ملمب ملص بملقإلأ مملعمح ملم ملحن رب ملبعامربتملقحلرب ي ،ملأعتئرب ملأرب ملهرباملث يرب ملأس ربقملبق مضةملب بض ملبغهملذ  ،ملبص ملابربمليفملأئ
ر ملعس ت  ملحمبمملأ ملعح لملقرت  م املأ ملحتبيرب ملق   رباملثرب ملأ قضربع ملبارببصملق  فرب ملثرب ملظرب هب ملبإخبقجرب ملثرب ملحئيئترب ملبابجلم ربتملف ينرب ملبمل

 33منيملقرنت  نيملإ ي ملم املمعي "ملقهرب

الملفت  مل  نمب ملقوبمملثرب ملأربنب ملأيت:مل"إاملأنب ملقوععبيمليفملق ت  ي مليفملثنيملق ئ  وملقوب باملبج  مليفملاقاب ملقرع  صملقإلملأل
رب ؛ملذ رب ملعاملكسربهقملأرب ملعت رب عملعمحرب ملمرب ملحن رب  عاربرب يئرب مملث رب ملتف ربهملق ئرببناملبقحلرب ي ،ملث رب ملعاملق  رب ةمليفملذ رب ملكرب اململحام م  إمملعاململأبج 

بعاملقوععبيملك امليعتم ملاقام ملث  ملا ط تملث قط ملقرب ملالململ،ص ملقملتع ت قملام ملأ ملهيقملق ئ ي ملقرعتأ تاملعتف اباعيض ملمب ملفيباململخا ا أ 
ململ.ثئ   

رببص ملم  ي ملثئ  ململيا     م ابأ ملذ  ملفإاملخ  أ ملحنيمل فربإاملقوعربعبيملكرب املالمليربصاامليفملقملربتن قأ مليفملاحربضملعصرب قهلا،ملبأرب ململ،ا 
مل،هربيقملقجل تربةملأرب ملأنبمرب مليربان مُّرب قحربىتملقملربت  عملقوعربعبيتملعاململ، رب ملقوصرب إاملتئب ملج قعملأسرب ملهربي ملقحلمرب مليفملتمرببملكسربهملأرب ملقرت  مربنيملث

ملتف  ".ملك املمعي قملعع ملق  ع ملأ ملأأق ملقوععبي،ملث  ملعاملهيقململعا املق  ألمملثئ ي مل  أ بقتتب ملقوأبمليفملق ئبباملقرتأخب ملأبامل

مل.(34)"إن املذلب قا اخى ع ة ولج ون ال  س  إمملعاملص   ق:مل"

                                                             
مل  ملث  ملأنب ملق  ألأينيمليفملتئبيبملق عئي  مليفملكت  ملق سألست:مل"ق عئي  ملق  اى"،ملب"ق  مل  "،ملب"ق  مبى"،ملبك ب ملأ   ثت،ملبععببه ململ(30 

ق  مبىملقر م  :مل"عمملق اقهني"،ملبص ملقخت به مليفملامبىملق  مبى؛ملبت م :مل"قحلفي  "،مل ملامبىملامبىملق  مبى،ملقر م  :مل"ق  جيأ "،مل
مل  .ب  ملعببربملث  ملذ  ملك

ا حةمل"ج هب ملق ت حي "؛ملبه ملععببملق  تةملق  ألأيتملبعكسبه ملت قبال،ملث ي ملعببربملكسه ؛ملأنب :ملعبربملقم ملقر ن :ملث  ملق  ألمملم ململ(31 
مل(.1198(،ملبأنب ملعبربملق  يم  يمل م.1078إمبقهياملق  ئ  مل م.

(مل  مأقيل،ملب عثأملأ ملي  ة(ملقالصت  امليفملقالثتئ ا (؛ملقتمب:مل540(،ملبقم ملت أبثمل م.505بحىتملثن ملمعضملقرتئ أنيملت  ي ؛ملك  مأقيلمل م.مل(32 
ملالم ملت أبث.

مل(.372 1أع   ملق ئ  بمل مل(33 
مل(.439-434 3اقاب ملقرع  صملقإلملألأيتمل مل(34 



:"به يقمل  ملعت  عملقوععبيملبقرنت  نيملإ يرب مليضربع املأربيه  ملوتف ربباملمعيرب قملكرب ملق  عرب ملثرب ملع كبملقجلني يملث  ملهللاص بملق  كت  مل
ثئيرب  ملقوعربعبيملق ربربتمل ئرب ملهللاملث يبرب ؛ملفربربأب   قملق  ربف ثملق ربتملعس تبربرب ملقوعربعبيملهللملثربربأملبجرب ،ملبت ئرب ملق نربرب سملثربنباملذ رب ملث ربرب ملعترب ملأربربيهةمل

بقرنت  نيملإ ي ملمألملقملتسن  ملك  فنبملق بقعيملبق ن ف ملبقم ملث عرببملبق  رب ج  يملبغربههاململقوععبي،ملبص ملا  مليفملهيقملقرن قبملمجي ملقرتأخبي 
كسه،ملم ملإاملكسهقملأ ملقجل أع ثملقإلملألأيتملق ي مملت  سملهيقملقريهةملق   طرب ملقرن رب بملإمملقوعربعبيملث رب ملعترب ملهرب ملأربيهةملقوعربعبي،مل

ق  ربنتملبقجلم ثربتملث رب ملعترب ملأن رب بملإلأرب مملعهرب ملق  ربنتململبقوععبيملأن ملمبي ،ملكم مليألح ملعهناملي  ئرب املث رب ملهربيقملقرربيهةملأربيهةملعهرب 
مل.(35)بقجلم ثتملبه ملقوععبيملبك ملذ  ملعثاملابط ملبص بملغهململ ي "قهربمل

ص ق:ملبع  ملق تن فبملمنيملأ ملصربب  ملقوعربعبيمليفملكت رب ملبأرب ملصربب  ملقرنت رب  املإ يرب ملمعرب  ؛ملمحرب ملعمحرب ملمرب ملق  رب يقملق ممرب  يملث رب ملق ئرب بمل
بهللاململ–أباملعب ئ ملقرنت  نيملأعتأ تملعظبببقملقت  عملقوععبيملبتمببقملف بملقالثتأقبملمنيملتألأيترب ملبعت  ثرب ؛ملصرب بملق ممرب  ي:مل"بق مرب هبملثنرب  مل

ر ملصببهاملميك ا ملبعاباملضألهلاملامم ؛ملقملتم  قملعببت ملاب  ربنتملبح رب ملثئيرب  ملق نرب سملفيرب ،ملبتئ يرب هامل رب مليفملكرب ملأرب ململعاملقرعتأ تمل–عث امل
ت ربربربةملإ يربربرب ؛ملف ت ملربربرب قملمربربربنيملعاربربربح م ملبعظبربربربربببقملعهنربربرباملععربربربعبيت؛مل عربربرببباملريه ربربرب ؛مل اربربربربببامل  بيئتربربرب ،مل ملاربربرب  بقملي ملربربرب املثئ اربربرب ملقالثتربربربربأقبمل

وعربعبي؛مل ربربصب ملمربربنيملق نرب سملابمسربرب ؛ملبكربربي  ملكرب ا:ملفئربرب ملاربرب  ثملثئيرب  ملقوعربربعبيتملهربرب ملبق ف  ربفتملبعهربرب ملق ضربألبملبين ربرب  هن ملواملقحل ربرب ملق
ثنيملثئي  ملقرعتأ تملإالمليفملقر  ا ملقرمب   ملهبا؛ملكن قملق ئبنا،ملبق ئ  ،ملبإت   ملق مف ثت،ملبثربيقبملق ئربا؛ملفربإهناملعحممرب قملثرب ملإاخ هلرب مل

مل.(36)يفملثئي  ملقوععبيملخ ف ملأ ملقالفتض رب"قهرب

 مليفملق ربباملث رب ملقوعرب ثب ملبثرب   هاملقأترب قاقمل  معتأ ربت،ملبعهنرباملقرئ رب اباملثنرب ملق  رب  ملبقوامربتملابر ت ثربتملب  مم  يملكألمملكسهملبعرب ي
بعهربرب ملق  ربربألم؛ملبأربرب ملذ ربرب ملص  ربرب :مل"بقرئ ربرب املعاملق عئيربرب  ملقحلئربربتمليفملهللاملتعربرب مملبعمس اربرب ملباربربف ت ملهربرب مليفملأسربرب ملكتربربةملقمربرب ملق ئربربيا،ملعأربرب ملثئيربرب  مل

مل.(37)ر ملج  ملث ملهللاملب مل   ملم ملبمل ابمل مل  مليفملت حي ملهللاملتع مملباف ت "قهربملقوععبيت،ملبالململيم ملقرتأخبي ملأنبا؛ملفنألصملجمبا

عأ ملمع ؛ملفإاملقإلأ مملعابملثمببملق  ق مل مح ملهللاملأ ملك ت ملقملتعم ملمعضملع ف  ملق  ألأينيملبذكبملعيئ ملي ربهقملأرب ملتئبيرببق املق عئ يربتمل
؛ملفربربإاملق م  ربةملفيمربرب مل- رب  مليفملبجربرب ملق فألملربفتملبقرعتأ ربتوترب مل عىملعهنرب ملتئربرب مملث رب ملحمرب ملثئ يربربتملأئ   ربتملعربرببث ملتتضربم ملت ربب ملثئيربرب  ملق -

ملصب  مليفملاببملقرعتئ ملجبىملفي ملث  ملطبيئتملق    ملأ ملق  ح متملبقوامت،ملبه ملقوا ملبقوظببملثن  ملكم ملتبق مليفملهيقملقرنتنة.

ملإمملقرمبب434ص بملق يه ملمع ملمي املك املقهلببيمل م. مببملالمل:مل"بص  ملذ  ملك تقملث م  ملقر(38 (ملعببملأ ملعاخ ملق  ألم
ملبعم ملثمبمل ملبعم ملق   ي ملم ملق فبض ، ملبث  ملذ  ملك املقواي  ، مل.. ملعبملقحل ي ملعبملق عبميت، ملم مليتئن املق فئ  ي خ  امليفملق  ألم،

مل[.557 17،ملبعم ملثمبملم ملث  ملق ا،ملبق ع م  "ملقهربمل]ق  هملوهبو عترو الااينق   من  ،ملبأ  ملق ئي  ،مل
ملق تم  ملاب  نتملبأيهةملق    ،ملبه ملأ ملعمي ثملقرن بتملعيض :بعختاملهي ملقرئ أتملمن يحتملقإلأ مملق  ق مليفمل

                                                             
 (.76قوععبي:مل  مل  تملإمملعه ملق سمب(مل ا:قإلأ مملكت بملأ ملأئ أت ملث  ملململ(35 
مل(.253 3جلتتملق ع   مل  مم  يمل مل(36 
(،ملبص ملمنيملعينن ملحمم مل94رب؛ملتئألملث ملكت بمل"ذمملقوع ثب "ملق ييملمجع ملق  كت  ملا ارملم ململ يامل ا:أ مل مل  ت ملإمملحمم ملق فألمل(37 

قوأنيملم خ أ مليفملتئ ه ملهليقملق  ت بملأباملعين ملق مم  يملك امليفملاببملت حي ملقومس  ملبق  ف ثملث  ملأنب ملق    ملق    ،ملبك تقمل  مل
ملحيفتململ قمقملبجبي  ملم قاق".ط قممليفملعم قبملعخبىملكم ملمنيملذ  مليفملكت م ملق نفيا:مل"ا

ملبص ململ قملعاملقم ملت أبثملعفم  ملبفبض ملث  ملق ع م  ملبغهها.مل(38 



 السُّ َّد ْ  طَرِعُقدَ ا الُقدْرآُن ثُدمَّ  اجلَد َّد ْ  َتْاِ ي َهِخي هَْعَن طَرِعدُا 

ىَدِاَعد ْ  َوَجدانِدِب ايَف َاِذَ    اْلُتىَِّبَ  ْ  َواْعَتدْ  ِبَقْوِ  الِ ْرقَدِ   اْلُتبدْ

 املِدرَاءَ  وَُكدد َّ قَدْوٍ  َولَّدَا  َواآل َاءَ  َواطَّددرِِح ايَفَلدددْواَء 

 نَاتَِّبْ دهُ  وَُك َّ َودا قَدْا َفدألَّ  نَاسىَدِتدْ دهُ  َودْن َداَن ِِبلسُّ َّدِ  

ُ دْم  َهَحدبَّدا ِإَذا  َهَعْدَ  املَْرَء قَدْا  عدِن َوَع دْ  َذبَّدا هَئِتَّدَ  الاِ 

 الىَِّقدي ِ  َوابْدِن ُعيَدْي دَ َ الَ ىَدع  َوالثَّدْو ِي ِ  ٍك َوالد َّيْدِث َكدَتدالِ 

 ااِلت َِباعِ  َوِوثْد ُدُ ْم ِودْن َهْلدِ   ِِبيَفْوزَاِعي  َوالَ داِضدِ  اْلَت دُْروفِ 

 َوالبِدر ِ  َوالشَّاِندِ يِ  ِذي الىدَُّقع  الَقدْا ِ  َكابْدِن اْلُتَباَ ِك اجْلَِ يِ  

 َوَفْحِبِ ْم َهْكرِْت ِ ِْم ِوْن َفْحبِ  َوْلدبِ  دِا الرَّمْحَِن َوابْدِن َوَعابِ 

 َواآلَدابِ  َوالِ دْقدِه َوالُقدْرآِن  ِِبإِلْعدَرابِ  َوالَقداِسدِم الَ دا ِِ 

َبِ    ايَفْعدَ تِ  َوُنظَدَرائِِ دْم ِودَن  اإِلَوداتِ  َوَهْحدَتدَا بْدِن َحد دْ

َت ايَفْفَ داَ   ايفَبدَْرا َا َ  َوَنضَّدَ  الدََّحدابَد  َوايفَْنَددا َا َوقَداَّ

 ُُمَاِلَ ا َوَوددْن تَدَراُ  لَدُ دَتا  َوالدُتَخاِلَ ا َوهَبْدغَدَض الِبْاِعديَّ 

 َس َّهْ  نَاْلَ ْوهُ َواْسَىْتِسْك ِبَا قَدْا  السُّد َّ ْ  نَاْع َدْم أِبَنَُّه ِودَن َهْلدِ  

مل
ملليين ملبهيتن ملث  ملق  نت،ملبهللاملتع مملعث ا.عملأبملهللاملثأملبج ملعامل
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