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 جهود احملدثني يف تقرير عقيدة السلف والدفاع عنها

 : مقدمة

بعذ    ا٭َذٝر ضغذ٫ٛن َذِٓٗ ٜعًذٛ  ًذِٝٗ وٜزكذ٘ ٜٚذعنِٝٗ ٜٚعًُٗذِ          احلُس هلل ايذصٟ  

 ايهعزب ٚاحله١ُ ٚإٕ نزْٛا َٔ قبٌ   نعزب َبر . 

يذ٘ اييٝذبر   ٚق٢ً اهلل  ٢ً غٝس ا٭ٚير ٚاٯخطٜٔ خزمت ضغً٘ ذلُس ا٭َذر ٚ ًذ٢ و  

 ٚقحزبع٘ ا٭نطَر .

 ٚبعس : 

فكذذس نذذزٕ يًُحذذسدر ظٗذذٛز  فُٝذذ١   وتذذي ايػذذ١ٓ ٚكذذسٜٚٓٗز ٚكعًُٝٗذذز ْٚؿذذطٖز      

ٚاحملزففذذ١  ًٝٗذذز َذذٔ ايعحطٜذذري ٚايعبذذٝ  ٚايعبذذسٌٜ ٚايعٜذذزز٠ ٚايٓككذذزٕ   فكذذس ْكًذذٛا    

ايػذذ١ٓ ٚفذذل نذذٛابة  ًُٝذذ١ قذذزض١َ ٚقٛا ذذس َعٝٓذذ١ ؾذذٗس بتهذذًٗز ا ٛافذذل ٚا دذذزيري       

 ِ اهلل  ٔ ا٭١َ خ ان   وتي زٜٓٗز ٚؾطٜععٗز . فجعاٖ

ٖٚصا ايبح  ا عٛانع ٜػًة ايه٤ٛ  ٢ً ظٗٛزِٖ   كسٜٚٔ نعب ايعكٝس٠ ايػًت١ٝ 

ٚايسفزع  ٓٗز   أوببت إٔ أبر َٔ خ٬ي٘ فهًِٗ ٚظعٌٜ  ًُِٗ ْٚتعٗذِ ْٚكذٝحعِٗ   

 َٚهزْعِٗ ايسٜٔ   ٚاهلل ا ٛفل ٚا عر . 

 خطة البحث: 

 : َرتابي١ ٚخزمت١َبزو  غع١ عٟٛ  ٢ً حي  ٖصا ايبح 

 ا بح  ا٭ٍٚ : َكيًحزت َٚتزِٖٝ.

 ا بح  ايثزْٞ : احلسٜ  ايٓبٟٛ َهزْع٘ ٚفهً٘ ٚؾطف محً٘ ْٚكً٘.

 . ظٗٛز احملسدر   وتي ايػ١ٓا بح  ايثزي  : 

 ا دزيت١ يًػًري .: ايتطم ايبس ١ٝ ايهرب٣ ايطابع ا بح  

 أٖذٌ ا٭ٖذٛا٤ أٖذٌ ايػذ١ٓ       ٚبٝزٕ رلزيتذ١ ايهرب٣ ا٫ عكزز أقٍٛ ا بح  اخلزَؼ : 

 .فٝٗز

عكٝس٠ ٚايطز  ٢ً ا دزيتر  ٚبٝزٕ أِٖ اي كسٜٚٔ   احملسدر: ظٗٛز ايػززؽا بح  

 ايهعب ا ٪يت١   شيو   ايكطٕٚ اخلُػ١ ا٭ٚىل .

 خزمت١ : ٚفٝٗز أِٖ ايٓعز٥ج .
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 املبحث األول : مصطلحات ومفاهيم

 ) السنة ( و) العقيدة ( و) السلف ( :التعريف بـ ) احلديث ( و

 نس ايكسِٜ . احلسٜ  يب١ :  

ٌ    أٚ        ٚاقي٬وزن : َز أنٝري إىل ايٓيب ق٢ً اهلل  ًٝذ٘ ٚويذ٘ ٚغذًِ َذٔ قذٍٛ   أٚ فعذ

 ككطٜط   أٚ قت١ .

ٖذذٛ ايعًذذِ ا ععًذذل سذذسٜ  ضغذذٍٛ اهلل قذذ٢ً اهلل  ًٝذذ٘ ٚويذذ٘ ٚغذذًِ    ٚ ًذذِ احلذذسٜ  : 

 ضٚا١ٜن   ٚزضا١ٜن.

 .(1)ٛ ا ؿعبٌ بزحلسٜ  ضٚا١ٜن ٚزضا١ٜنٖٚاحملسث : 

 كعطٜري ايػ١ٓ : 

 .(2)ايػ ٠ ٚاييطٜك١ وػ١ٓ نزْت أٚ قبٝح١ايػ١ٓ يب١ : 

 هلز  س٠ َعزْٞ سػب كٓٛع ايعًّٛ ايؿط ١ٝ ٚاخع٬فٗز: ٚايػ١ٓ اقي٬وزن : 

ذ فزيػ١ٓ  ٓس )ا٭قذٛيٝر (: َذز قذسض  ذٔ ايذٓيب قذ٢ً اهلل  ًٝذ٘ ٚويذ٘ ٚغذًِ  ذ              1

 .(3)ايكطوٕ

 ذ ٚ ٓس ) ايتكٗز٤ ( ٜطاز بٗز : َز فعً٘ دٛاب ٚيٝؼ   كطن٘  كزب .  2

 ذ ايػ١ٓ  ٓس احملسدر هلز  س٠ َعزْٞ :  3

فكذس ٜذطاز بذ٘ َذز     . ايػ١ٓ ٖٞ َز غٓ٘ ايطغٍٛ َٚذز ؾذط ٘   قزٍ ابٔ ك١ُٝٝ ضمح٘ اهلل : 

ٚقذذس ٜذذطاز بذذ٘   ٚقذذس ٜذطاز بذذ٘ َذذز غذذٓ٘ ٚؾذذط ٘ َذٔ ايعُذذٌ     غذٓ٘ ٚؾذذط ٘ َذذٔ ايعكز٥ذذس  

 . (4)ُزن٬ٖ

 كهُٔ ن٬َ٘ ضمح٘ اهلل د٬ث َعزْٞ : 

                                      
 . 1/30قٛا س ايعحسٜ   (1)

 . 1/45  مجٗط٠ ايًب١  35/230كزج ايعطٚؽ ؾطح ايكزَٛؽ  (2)

 .26(َصنط٠   أقٍٛ ايتك٘ يًؿٓكٝيٞ م 3)

 .19/307(دلُٛع ايتعز٣ٚ 4)
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أ ذ نذٌ َذز أدذط  ذٔ ايذٓيب قذ٢ً اهلل  ًٝذ٘ ٚغذًِ َذٔ قذٍٛ أٚ فعذٌ أٚ ككطٜذط .. ٖٚذصا                

ب ) ايػذذذ١ٓ ( أٚنعذذذب  ا عٓذذذ٢ ٜذذذطازف َعٓذذذ٢ ) احلذذذسٜ  ( ; ٚهلذذذصا ٜكذذذزٍ : نعذذذ    

 ( نزجلٛاَع ٚا كٓتزت ٚا ػزْٝس ٚ  ٖز َٔ ) نعب ايػ١ٓ ( .)احلسٜ 

 بز٫ عكزز خزق١ َٚٓ٘ نعب ) ايػ١ٓ ( اٯكٞ شنطٖز   ٖصا ايبح .  ب ذ َز ٜععًل

ٚ  سثٓذز   .ج ذ َز ٜععًل بزيعٌُ   َٚٓ٘ نعب ) ايػٓٔ ( نزيػٓٔ ا٭ضبع١ ٚ  ٖز  

ٖصا قس ْطٜس بًتي ) ايػ١ٓ ( ا ع٢ٓ ا٭ٍٚ ايؿزٌَ   ٚقذس ٜذطاز بذ٘ ا عٓذ٢ ايثذزْٞ      

 ا دعل بزيعكٝس٠ ٚايػٝزم حيسز شيو.

 كٝس٠ يب١ن: كعطٜري ايع 

ايعكٝذذس٠ يبذذ١ : َذذٔ ) ايعٳكوذذسٹ ( ٖٚذذٛ ايذذطبة ٚايؿذذسٸ بكذذ٠ٛ   َٚٓذذ٘ اٱوهذذزّ ٚاٱبذذطاّ           

ٚايعُزغٴذذو ٚا طاقٻذذ١   ٚاٱدبذذذزت ٚايعٛدذذل. ٜٚيًذذل  ًذذذ٢ ايعٗذذس ٚك نٝذذس ايذذذُٝر       

ٚقذذس كهذذٕٛ   .(5) ٳكوذذسٷ ( . َٚذذز  كذذس اٱْػذذزٕ  ًٝذذ٘ قًبذذ٘ ظزظَذذزن بذذ٘ فٗذذٛ )  كٝذذس٠ (         )

 . قحٝح١ ٚقس كهٕٛ بزط١ً

 : غ١َٝ٬   ا٫قي٬حٚايعكٝس٠ اٱ

اٱميزٕ اجلزظّ بزهلل   َٚز جيب ي٘   أيٖٛٝع٘ ٚضبٛبٝع٘ ٚأمسز٥٘ ٚقتزك٘   ٚاٱميزٕ 

ٚايّٝٛ اٯخط   ٚايكسض خ ٙ ٚؾطٙ   ٚبهذٌ َذز ظذز٤ت بذ٘       ٚضغً٘   ٚنعب٘   مب٥٬هع٘ 

٘ ايٓكذذٛم ايكذذحٝح١ َذذٔ أقذذٍٛ ايذذسٜٔ ٚأَذذٛض ايبٝذذب ٚأخبذذزضٙ   َٚذذز أمجذذع  ًٝذذ     

ٚايعػذذًِٝ هلل كعذذزىل   احلهذِ ٚا٭َذذط ٚايكذذسض ٚايؿذذطع   ٚيطغذذٛي٘    ايػذًري ايكذذز   

 .(6)بزييز ١ ٚايعحهِٝ ٚا٫كبزع -ق٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ  -

 ايععطٜري بذ ) ايػًري ( : 

ًشريٳ ايؿذذذ٤ٞٴ غذذذًتزن : أٟ َهذذذ٢ .       ايًبذذذ١ : َذذذز َهذذذ٢ ٚككذذذسّ .   ايػذذذًري  ٜكذذذزٍ : غٳذذذ

 ٚايػًري : اجلُز ١ ا عكسَٕٛ.

                                      
 . 328 - 327/  1 .ٚايكزَٛؽ احملٝة )  كس ( 300 - 295/  3اْفط : يػزٕ ايعطب )  كس (   (5)

 . 2) اٱميزٕ بزهلل ( حملُس بٔ إبطاِٖٝ احلُس م   (6)
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ا٫قذذي٬ح : ايكذذحزب١ ٚايعذذزبعٕٛ ٚكذذزبعِٖٛ َذذٔ ايكذذطٕٚ ا تهذذ١ً َذذٔ ا٭٥ُذذ١      ٚ  

بذذذزع. ٚهلذذذصا مسذذذٞ ايكذذذسض ا٭ٍٚ بذذذذ   ا٭ ذذذ٬ّ ا ؿذذذٗٛض هلذذذِ بزٱَزَذذذ١ ٚايتهذذذٌ ٚا٫ك  

 .(7) ايػًري ايكز ()

 ٚاجلُز ١ : أٌٖ ايػ١ٓ

ضمحذذ٘ اهلل: )أٖذٌ ايػذذ١ٓ ٚاجلُز ذذ١  ٖذذِ غذًري ا٭َذذ١ ٚأ٥ُعٗذذز  َٚذذٔ   ابذذٔ كُٝٝذذ١ قذزٍ  

ف ٖذٌ ايػذذ١ٓ ٚاجلُز ذ١ ٖذِ ا عكذذتٕٛ بزكبذزع ايػذ١ٓ ٚدلزْبذذ١       .(8)بإوػذزٕ(  كذبعِٗ  

ٜٴػذذُٕٛ  ذلذذسدزت ا٭َذذٛض ٚايبذذسع   ايذذسٜٔ . : ٖٚذذِ اٯخذذصٕٚ بػذذ١ٓ  أٖذذٌ احلذذسٜ ٚ

 -ق٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغذًِ   -ق٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ   ٚا عبعٕٛ هلسٜ٘  -ضغٍٛ اهلل 

ٚقذذذس شنذذذط  ا ا عٓذذذ٢.ظذذذزٖطان ٚبزطٓذذذزن . ف ٖذذذٌ ايػذذذ١ٓ نًذذذِٗ أٖذذذٌ وذذذسٜ   ًذذذ٢ ٖذذذص

  ) بزٱَزَذ١   ايػذ١ٓ  ٚايذس ٠ٛ     ٚقذتِٗ بذذ  ممٔ ا٭١َ َٔ  ًُز٤  اي٬يهز٥ٞ طز٥ت١ن

 . (9)(ٚاهلسا١ٜ إىل ططٜل ا٫غعكز١َ بعس ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ إَزّ ا٭١ُ٥

 ايكحزب١: شنطِٖ َٔ ُٔ ُف

بٔ أبٞ ٚقذزم    أبٛ بهط ايكسٜل  ٚ ُط بٔ اخليزب  ٚ ثُزٕ  ٚ ًٞ  ٚايعب   ٚغعس

ٚغعٝس بٔ ظٜس  ٚ بسايطمحٔ بٔ  ٛف  ٚ بس اهلل بٔ َػعٛز  َٚعزش بٔ ظبذٌ  ٚأبذٞ   

نعذذب  ٚابذذٔ  بذذزؽ  ٚابذذٔ  ُذذط  ٚ بذذس اهلل بذذٔ  ُذذطٚ بذذٔ ايعذذزم  ٚ بذذس اهلل بذذٔ   ٔبذ 

ايذذعب   ٚظٜذذس بذذٔ دزبذذت  ٚأبذذٛ ايذذسضزا٤  ٚ بذذزز٠ بذذٔ ايكذذزَت  ٚأبذذٛ َٛغذذ٢ ا٭ؾذذعطٟ      

غذط  ٚأبذٛ ٖطٜذط٠  ٚوصٜتذ١ بذٔ ايُٝذزٕ  ٚ كبذ١ بذٔ         ٚ ُطإ بذٔ وكذر  ٚ ُذزض بذٔ ٜز    

 . ٚغًُزٕ  ٚظزبط  ٚأبٛ غعٝس اخلسضٟ   زَط اجلٗين

 : ايعزبعر َٔ أٌٖ ا س١ٜٓ شنطِٖ َٔ ٔ ٚمم

ٚغزمل بٔ  بذس    بٞ بهطأٚايكزغِ بٔ ذلُس بٔ   ٚ ط٠ٚ بٔ ايعب   غعٝس بٔ ا ػٝب

ٞ    ٚ ًذ   ٚذلُس بذٔ احلٓتٝذ١    ٚغًُٝزٕ بٔ ٜػزض  اهلل بٔ  ُط   ٞ بذٔ احلػذر بذٔ  ًذ

                                      
 .15ايٛظٝع    كٝس٠ ايػًري ايكز   بساهلل بٔ  بساحلُٝس ا٭دطٟ م  (7)

 .( 24/241دلُٛع ايتعز٣ٚ )  (8)

٤ ا٭١ُ٥ ) ظٜس بٔ  ًٞ بٔ ك ٌَ ٚقري اي٬يهز٥ٞ هلِ بذ ) اٱَز١َ   ٚايػ١ٓ   ٚايس ٠ٛ   ٚا٫غعكز١َ (  ٚقس ظعٌ َٔ ٖ٪٫  (9)

 احلػر ( ٚوخطٜٔ َٔ أٌٖ ايبٝت  َٚٓ٘ كعطف َهز١ْ ٖصا اٱَزّ  ٓس أٌٖ ايػ١ٓ  ٚإٔ َز ٜٓػب إيٝ٘ َٔ ا٫ ععاٍ بزطٌ.
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  وبذزض ٚنعذب بذٔ َذزكع ا٭     بذٔ  بذس ايععٜذع    ٚ ُذط   ٚابٓ٘ ذلُس بٔ  ًٞ بٔ وػر

 . ٚظٜس بٔ أغًِ 

 َٔ أٌٖ ا س١ٜٓ: َٚٔ اييبك١ ايثز١ْٝ 

ٔ   ذلُذذس بذذٔ َػذذًِ ايعٖذذطٟ  ٚ بذذس اهلل بذذٔ ٜعٜذذس بذذٔ   ٚضبٝعذذ١ بذذٔ أبذذٞ  بذذس ايذذطمح

 . ٚظعتط بٔ ذلُس ايكززم   اهلل بٔ وػٔ ٚ بس  ٚظٜس بٔ  ًٞ بٔ احلػر  ٖطَع

 َٔ أٌٖ ا س١ٜٓ:َٚٔ اييبك١ ايثزيث١ 

 بٞ غ١ًُ ا زظؿٕٛ. أٚ بس ايععٜع بٔ  ٝ٘ بٛ  بس اهلل َزيو بٔ أْؼ ايتكأ

 :َٚٔ بعسِٖ 

محذس بذٔ   أٚأبذٛ َكذعب     ٜٚذؼ أبذٞ  أمسز ٝذٌ بذٔ   إٚ  ابٓ٘  بس ا ًو بٔ  بس ايععٜذع 

 .بٞ بهط ايعٖطٟأ

 : ٚ َٔ ٜعس َِٓٗ أَٚٔ أٌٖ َه١ 

 .بٞ ًَٝه١ أٚابٔ   ٚدلزٖسٷ  ٚطزٚؽ   يز٤

 :َٚٔ بعسِٖ   اييبك١ 

ٞ   دذِ ابذذٔ ظذذطٜج    ٚ بذس اهلل بذذٔ طذذزٚؽ     ُذطٚ بذذٔ زٜٓذذزض     ْٚذزفع بذذٔ  ُذذط اجلُحذذ

ٚحيٝذذ٢ بذذٔ   ٚذلُذذس بذذٔ َػذذًِ اييذذز٥تٞ  ٚفهذذٌٝ بذذٔ  ٝذذز   ٚغذذتٝزٕ بذذٔ  ٝٝٓذذ١

دِ  بس اهلل بٔ  ٝ٘ زضٜؼ ايؿزفعٞ ايتكإدِ أبٛ  بس اهلل ذلُس بٔ   ًِٝ اييزٜتٞغٳ

 .احلُٝسٟ ضنٞ اهلل  ِٓٗ أمجعر  ٚ بس اهلل بٔ ايعب    ٜعٜس ا كطٟ

دذذِ شنذذط  ًُذذز٤ وخذذطٜٔ َذذٔ أٖذذٌ ايؿذذزّ ٚايهٛفذذ١ َٚكذذط ٚٚاغذذة ٚببذذساز ٚخطاغذذزٕ  

ِٖ  ٚ(10) . 

                                      
 .( ٚكطاظِ ٖ٪٤٫ ا٭ ٬ّ َعطٚف١   نعب ايطظزٍ 29/ 1ؾطح أقٍٛ ا عكزز أٌٖ ايػ١ٓ ٚاجلُز ١ بزخعكزض )  (10)
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 املبحث الثاني : احلديث النبوي مكانتى وفضلى وشرف محلى ونقلى
ٚويذ٘ ٚغذًِ إىل ايٓذزؽ نزفذ١ بؿذ ان ْٚذصٜطان        بع  اهلل ْبٝٓز ذلُسان ق٢ً اهلل  ًٝذ٘  

قُللوٌََْلليَؤٌَ اَلليَُىإِلليضَُسِّلللًَزَهُللِهَُُىيملل َِسِىَللٍ نٌُ ََٚزا ٝذذزن إىل اهلل بإشْذذ٘ ٚغذذطاظزن َذذٓ ان  قذذزٍ كعذذزىل : )

ُ ََُبِيىيمهٌََُُِح ًٍَِوٌٍََُِتَُفَأٍِإََُُِسِىَ ََسِهَلَُُىسََِيوَُتَِوَُىْإَز ضَِالجٍََِؼًيَُىمرِيَىَ ٍَُُيْ ُىملرِيَََ َِوَزَهُلِىِ َُِىإِِِلًَا ٍالًَا

 . (11)( ٌُؤ ٍَُِِبِيىيم َِوَمَيََِيتِ َِوَُتمِِؼُِهَُىَؼَيمنٌُ َتَا تَدُوَُ

 ف ٚظب اهلل بعس اٱميزٕ ب٘ اييز ١ ي٘ ٚا٫كبزع . 

    ِ َكرتْذز بيز ذ١ اهلل كعذزىل   ايكذطوٕ      ٚقس ٚضز ا٭َط  بيز عذ٘ قذ٢ً اهلل  ًٝذ٘ ٚغذً

 طِٜ قطاو١   َٛانع نث ٠ َٓٗز : ايه

شًَ ءٌٍَََيَؤٌَ اَيَُىمرٌََِِآٍَإَُُِْؤَطٍِؼَُُُِْىيّ ََوَؤَطٍِؼَُُُِْىسِهُِهََوَؤُو ىًََُِ ٍَ سٍَِِإنٌُ َفَإَُِتَإَيشَػ تٌُ َفًِ ) قٛي٘ كعزىل :

 .(12) (ٍَِ ًََُِخِسَِذَىِلََخٍَ سٌَوَؤَح سََُِتَإْوٌِالًفَسُد وهَُسِىَىَُىيّ َِوَُىسِهُِهَِسَُِمُإتٌُ ََتُؤ ٍِإََُُِبِيىيّ َِوَُىْ

حَفٍِظًي) ٚقٛي٘ كعزىل :  ؤَطَيعََُىيّ ََوٍَََِتََِىمىَفَََيَؤَز هَيْإَيكَََػَيٍَ اٌَِ   .(13) ( ٍِِ ٌَُطِغَُِىسِهُِهََفَقَدَ 

َْفَإِ) ٚقٛي٘ كعزىل :  ُىْنَيفِسٌَِِقُوَْؤَطٍِؼَُُُِْىيّ ََوَُىسِهُِهََفإَُِتََِىمُِ   . (14) (َُُِىيّ ََالٌََُحِبَ 

 .(15) ( وَؤَطٍِؼَُُُِىيم ََوَؤَطٍِؼَُُُِىسِهُِهََفَإََُِتََِىمٍ تٌُ َفَإِّمََيَػَيَىَزَهُِىِإَيَُىَِْيَيؽَُُىَُِِْنيُ) ٚقٛي٘ كعزىل :

ٍ للَََََََََََوَؤَّصَهََُىيّ َُػَيٍَ للََُىْنِتَلي ََوَُىْحِنََْلوََوَػَيمََللَََََ)  :قٛي٘ كعزىلٚ َتؼ يَلٌََُومَليَََُفاْلوَُُىيّل ََِػَي  َِ ٌ َتَنُل ٍَليَىَل

 .(16) ( ػَظًٍَِي

                                      
 .157ا٭ طاف و١ٜ   (11)

 . 59ايٓػز٤ و١ٜ  (12)

 .80ايٓػز٤ و١ٜ   (13)

 . 32وٍ  ُطإ و١ٜ  (14)

 . 12ايعبزبٔ  (15)

 . 113ايٓػز٤  (16)
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َآٌَليتَُِىيمل َِوَُْىحِْنََلوَِِسَُُِىيمل ََمَليَََََََََََََُ )ٚقٛي٘ رلزطبزن ْػز٤ ايٓيب :   َِ وَُْذمُلس ٍَََُليٌَُْتيَلىَفِلًَُبٍُلِتِنٍَُِِِل

قذ٢ً اهلل  ًٝذ٘   ١ٓ ضغذٍٛ اهلل  ) احلهُذ١ ( ب ْٗذز غټذ    ٚقس فػذط ايعًُذز٤   .(17)(ىَطٍِفًيَخَِِريًُ

شنذط اهلل ايهعذزب ٖٚذٛ ايكذطوٕ  ٚشنذط احلهُذ١         )قزٍ اٱَزّ ايؿزفعٞ:  . ٚوي٘ ٚغًِ

قذ٢ً اهلل  فػُعت َٔ أضن٢ َٔ أٌٖ ايعًِ بزيكطوٕ ٜكٍٛ: احله١ُ غ١ٓ ضغذٍٛ اهلل  

 ِ  . (19) (أ٫ إْذذٞ أٚكٝذذت ايهعذذزب َٚثًذذ٘ َعذذ٘    ) ٚفذذ٢ احلذذسٜ  :  . (18)(  ًٝذذ٘ ٚويذذ٘ ٚغذذً

قذذح١  زٕ بطغذذٍٛ اهلل قذذ٢ً اهلل  ًٝذذ٘ ٚغذذًِ ٚايؿذذٗزز٠ يذذ٘ بزيطغذذزي١ ؾذذط        فزٱميذذ

نًُذذ١ ايعٛوٝذذس )أؾذذٗس إٔ ٫ إيذذ٘ إ٫ اهلل ٚأؾذذٗس إٔ ذلُذذسٶ ضغذذٍٛ  ؾذذيط ٚ  اٱغذذ٬ّ

ٚايػذذ١ٓ ظذذز٤ت َ٪نذذس٠  ذذز   ايكذذطوٕ  َٚتػذذط٠ يذذ٘  كتكذذٌ دلًُذذ٘  ٚككٝذذس        اهلل (.

يكذس أَطْذز ايذذٓيب   . ٚ(20)َيًكذ٘  ٚصكذل  زَذ١  نُذز أْٗذز ظذذز٤ت ب وهذزّ ظسٜذس٠       

 ِ بزيعُػذو مبذز ظذز٤  ٓذ٘ ٚايعذه  ًٝذ٘ بزيٓٛاظذص فكذزٍ          ق٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚوي٘ ٚغذً

 (21) ( ًٝهِ بػٓيت ٚغ١ٓ اخلًتز٤ ايطاؾسٜٔ َٔ بعس٣   هٛا  ًٝٗز بزيٓٛاظص ...:)

ْهذذط اهلل اَذذطأ مسذذع َكذذزييت  ) ٚز ذذز  ذذٔ وتفٗذذز ٚبًبٗذذز بذذزيثٛاب ايعفذذِٝ فكذذزٍ :    

وزَذذٌ فكذذ٘ إىل َذذٔ ٖذذٛ أفكذذ٘ َٓذذ٘  دذذ٬ث ٫ ٜبذذٌ       فٛ زٖذذز ٚوتفٗذذز  ٚبًبٗذذز  فذذطب  

 ًِٝٗ قًب َػًِ : إخ٬م ايعٌُ هلل  َٚٓزقح١ أ١ُ٥ ا ػًُر  ٚيعّٚ مجذز عِٗ  

قذزٍ  .  (فطب َبًغ أٚ ذ٢ َذٔ غذزَع     ). ٚف٢ ضٚا١ٜ : (فإٕ ز ٛكِٗ حتٝة َٔ ٚضا٥ِٗ 

قذذزٍ ايطاَٗطَذذعٟ   ايععًٝذذل  ًذذ٢ ٖذذصا    . (22) (وذذسٜ  وػذذٔ قذذحٝ   )ايرتَذذصٟ : 

أوذسُٖز : ٜهذٕٛ   َعٓذ٢ أيبػذ٘ اهلل ايٓهذط٠       ٚحيعٌُ َعٓزٙ ٚظٗر : ) سٜ  : احل

 .٢ٖٚ احلػٔ  ٚخًٛم ايًٕٛ ; فٝهٕٛ ككسٜطٙ مجً٘ ٴ اهلل ظ١ٜٓ ايٛظ٘

                                      
 .34ا٭وعاب   (17)

 .78ايطغزي١ م   (18)

 .( 4606( ضقِ 4/328ضٚاٙ أبٛ زاٚز ) (19)

 .اْفط : نعزب ) ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ َٚهزْعٗز   ايعؿطٜع ا٫غ٬َٞ  كيت٢ ايػبز ٞ ضمح٘ اهلل   (20)

 .( 2676( ضقِ 5/44ايرتَصٟ ) (21)

 . (   ٔ ابٔ َػعٛز ضنٞ اهلل  ٓ٘ 1/230)  ٘ٚابٔ َزظ (2658ضقِ ) ( 5/34)ايرتَصٟ   (22)



 

 

 

204 

 جهىد المحدثين في تقرير عقيدة السلف والدفاع عنها                                             يحي بن عبداهلل األسدي  د / 

 م3102نىفمبر (  5العدد العاشر  المجلد ) مجلت األندلس للعلىم االجتماعيت والتطبيقيت

ٚايثزْٞ: إٔ ٜهٕٛ   َعٓذ٢ : أٚقذً٘ اهلل إىل ْهذط٠ اجلٓذ١  ٖٚذ٢ ْعُعٗذز  ْٚهذزضكٗز        

َّاْلللسَ َََ)يكٛيذذذ٘ كعذذذزىل:  َّاْلللسَ ًََ)  قٛيذذذ٘ غذذذبحزْ٘ : (23) ( ُىإِؼِلللٌٍِتَؼ لللسِفَُفِلللًََوُجُلللِهِاٌَِ  وَىَقمللليهٌَُ 

 .(24)(وَهُسُوزًُ

 :   قٛي٘ إبطاِٖٝ بٔ  بس ايكززض ايطٜزو٢ ايعْٛػٞ ْفِ ٖصا ا ع٢ٓ

 ٚٚظِٖٛٗ بس ز ايٓيب َٓهط٠           ِ  ذذذذذذذذذأٌٖ احلسٜ  ط١ًٜٛ أ ُزضٖ     

 ط٠ذذذذذذذذذذذذذذذذذب٘ َعهث زنذِ أٜهذأضظاقٗ ٚمسعت َٔ بعه ا ؿزٜذ أِْٗ      

ٚ ًذذِ احلذذسٜ  ) ايػذذ١ٓ ( ٖذذٛ ا ذذ اث ايٓبذذٟٛ ايعفذذِٝ  ٚأٖذذٌ احلذذسٜ  ٖذذِ أغذذعس          

 قزٍ ابٔ ايٛظٜط ضمح٘ اهلل: ايٓزؽ بٗصا ا  اث.

٘ٴ  ايٓلِّ ٚايعًُز٤ ِٖ ٚضٸ             ايعًِ َ اث ايٓيب نصا أكذ٢          اد

 ٘ٴذذذذذذذذذذذذذذذذذذذز َ ادذٚضاد٘ فهطت َ              ٔذذذذذذفإشا أضزت وكٝك١ كسض٣  ذذ       

 ٘ٴذذذذذذذذذذذز ٘ ٚأدزدذٚشاى َع  زذفٝٓ          ٘    ذذذذذذذَز ٚضث ا دعزض    وسٜث       

٘ٴ             ١ن ذذذذذذذذذذذفًٓز احلسٜ  ٚضاد١ ْبٜٛذ         ٚيهٌ ذلسث بذس ١ٺ إوساد

ٕ   ٚهلصا نزٕ  ًِ احلسٜ  أظٌ ايعًّٛ   ٚطًبذ٘ ٚا٫ْؿذبزٍ بذ٘ َذٔ      بعس  ًذّٛ ايكذطو

 .أفهٌ ايعبززات ٚا٭ ُزٍ

 .(25): )َز َٔ  ٌُ أفهٌ َٔ طًب ايعًِ إشا قحت اي١ٝٓ (  غتٝزٕ ايثٛضٟقزٍ 

 .(26) ( َز أ ًِ ؾ٦ٝزن أفهٌ َٔ طًب احلسٜ   ٔ أضاز ب٘ اهلل )ٚقزٍ ابٔ ا بزضى : 

ع٘  َٚٔ كعًذِ احلذسٜ  قٜٛذت    َٔ وتي ايتك٘  فُت قُٝ)  قزٍ اٱَزّ ايؿزفعٞ :

وجع٘  َٚٔ كعًِ ايؿعط ٚايعطب١ٝ ضم طبع٘  َٚٔ كعًِ احلػزب ظعٍ ضأٜ٘  َٚٔ مل 

 .(27) (ٜكٔ ْتػ٘ مل ٜٓتع٘  ًُ٘ 

                                      
 .24ا يتتر و١ٜ   (23)

 .167  ٚاْفط : احملسث ايتزقٌ  11اٱْػزٕ و١ٜ   (24)

 .25ظزَع بٝزٕ ايعًِ ٚفهً٘ م   (25)

 .(1/372ا سخٌ يًػٓٔ ايهرب٣ )  (26)

 . 1/251  ظزَع بٝزٕ ايعًِ  2/150َٓزقب ايؿزفعٞ  (27)
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) َذذٔ ايعًذذّٛ ا٭خطٜٚذذ١  ٚايٓجذذز٠  ذذٔ متػذذو بذذ٘ َذذٔ نذذٌ بًٝذذ١             ٚ ًذذِ احلذذسٜ   

تذذذزظ ٚايعكذذذ١ُ  ذذذٔ ايعجذذذ  إيٝذذذ٘  ٚاهلذذذس٣  ذذذٔ اغذذذعٗس٣ بذذذ٘ ٚ ذذذٍٛ  ًٝذذذ٘  ٚأًٖذذذ٘ و   

ايؿذذطٜع١ َذذٔ ا٭ ذذسا٤  ٚوزضغذذٗز ممذذٔ ٜطٜذذس ايعُذذطز ٚايؿذذكز٤  ٚيذذ٫ِٖٛ ٫نذذُحٌ     

ايسٜٔ  ٚنزٕ  طن١ يع٬ ذب ا عُذطزٜٔ  ٖٚذِ  ذسٍٚ ٖذصٙ ا٭َذ١  ٚايهزؾذتٕٛ  ٓٗذز         

ٚأًٖذذذ٘ اخلزقذذذٕٛ بذذذ٘ َذذذٔ ا٭ْذذذزّ     - ًٝذذذ٘ ايػذذذ٬ّ  –نذذذٌ  ُذذذ١  ٚخًتذذذز٤ ايذذذٓيب  

٢  ٚقذذس اؾذذعٗطٚا  ٚنتذذزِٖ ؾذذطفز أْٗذذِ أنثذذط ايٓذذزؽ قذذ٠٬  ًذذ٢ وبٝبذذ٘ ا كذذيت      

 كذذذزض  ٚز ذذذز هلذذذِ ايذذذٓيب  بيذذذٍٛ ا٭ ُذذذزض  ٚايعجطبذذذ١ َكذذذسق١ يذذذصيو   غذذذز٥ط ا٭  

. قذزٍ احلذزفي ابذٔ    (28)بزيطمح١ ٚايٓهزض٠  ٚبؿذطِٖ بزجلٓذ١ ب ظذٌ َعذزْٞ ايبؿذزض٠ (     

 ًذِ ايكذذسض ا٭ٍٚ ذ      ٘فإْذ ) ايذٛظٜط ايُٝذزْٞ ضمحذ٘ اهلل  ذذٔ  ًذِ احلذسٜ  ايؿذذطٜري :      

ٛٸٍ      ٖٚذذٛ يعًذذّٛ اٱغذذ٬ّ أقذذٌ ٚأغذذزؽ  ٖٚذذٛ ا تػذذط       ٚايذذصٟ  ًٝذذ٘ بعذذس ايكذذطوٕ ا عذذ

  ٖٚذٛ ايذصٟ قذزٍ اهلل فٝذ٘ ككذطحيز ) إٕ ٖذٛ إ٫        (29) ( يعذبر يًٓذزؽ  ) يًكطوٕ بؿذٗزز٠  

ٖٚٛ ايصٟ ٚقت٘ ايكززم ا٭َر مبُزد١ً ايكطوٕ ا بر وٝ  قزٍ  (30) ٚوٞ  ٜٛو٢ (

َٻ ايعًِ ايصٟ مل  ٖٚٛ (31) (ع٘ ) إْٞ أٚكٝت ايكطوٕ َٚثً٘ َع٘  ايعٛبٝذ يهٌ َرتف إ

 .ٜؿزضى ايكطوٕ غٛاٙ   اٱمجزع نتط ظزوس ا عًّٛ َٔ يتف٘ َٚعٓزٙ

ٖٚٛ ايعًِ ايذصٟ إشا ازدذت اخلكذّٛ يًطنذب  ٚكتزٚكذت ايعًذّٛ   ايطكذب   أقذُت         

      ٌ ٖٚذٛ ايعًذِ ايذصٟ     .َطْزٕ ْٛافً٘ نٌ َٓزنذٌ  ٚأقذُت بطٖذزٕ َعزضفذ٘ نذٌ فزنذ

ٖٚذٛ ايعًذِ ايتز٥هذ١     .زبعٕٛ ا٭خٝذزض ٚضد٘ ا كيت٢ ا دعزض ٚايكحزب١ ا٭بذطاض  ٚايعذ  

   ّ   .بطنزك٘  ٢ً مجٝع أقزيِٝ اٱغ٬ّ  ايبزق١ٝ وػٓزك٘   أ١َ ايطغذٍٛ  ًٝذ٘ ايػذ٬

ٖٚٛ ايعًِ ايصٟ قزْ٘ اهلل َٔ  بززات ايت٬غت١ ٚككٝست  ٔ غًٛى َٓزٖجذ٘ فٗذٞ   

اٱغذذ٬ّ بذذ٘   َٝذذسإ احلجذذ١     ٢ٖٚذذٛ ايعًذذِ ايذذصٟ ظً ذذ    بذذ٤٬ وغذذت١ .  ضاغذذت١    اي

                                      
 . 2ايطغزي١ ا ػعيطف١ م  (28)

 .44ٜؿ  إىل و١ٜ ايٓحٌ :   (29)

 .4غٛض٠ ايٓجِ و١ٜ  (30)

 .ٚإغٓززٙ قحٝ   5/10  ٚأبٛزاٚز  4/131احلسٜ  ايصٟ أؾزض إيٝ٘ ضٚاٙ أمحس  (31)
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ٖٚذٛ ايعًذِ ايتزنذٌ وذر      .ٚحتُذٌ بذسٜبزج ٬َبػذ١ َذٔ قذزّ هلل ٚقذ٢ً         (32)٢ٚقً 

ٖٚذٛ ايعًذِ    .ايؿزٖس ي٘ بزيتهٌ ضظٛع  ُط بٔ اخليذزب   كًجًج ا٭يػ١ٓ بزخليزب

ايذذصٟ كتجذذطت َٓذذ٘ سذذزض ايعًذذّٛ ايتكٗٝذذ١  ٚا٭وهذذزّ ايؿذذط ١ٝ  ٚكعٜٓذذت  ذذٛاٖطٙ        

 .ايعتزغ  ايكطو١ْٝ  ٚايؿٛاٖس ايٓح١ٜٛ  ٚايسقز٥ل ايٛ ف١ٝ

ْٗج ايػذ١َ٬ ٜٚٛقذً٘ إىل زاض ايهطاَذ١  ٚايػذزضب      ٖٚٛ ايعًِ ايصٟ ٜػًو بكزوب٘

  ضٜز  وسا٥ل ْٗج ايػ١َ٬ ٜٚٛقً٘ إىل زاض ايهطا١َ  ٚايػزضٟ   ضٜز  وذسا٥ل  

ايؿزضب َٔ وٝز  وكز٥كذ٘   ذزمل بزيػذ١ٓ  ٫ٚبذؼ َذٔ نذٌ قذٛف ظٓذ١ ٚغذزيو          

قذٛيٞ  ٚإٕ بذطظ    ًُذ٘     ٖٚذٛ ايعًذِ ايذصٟ ٜطظذع إيٝذ٘ ا٭       .َٓٗزج احلل إىل اجل١ٓ

ٚايتكٝذذ٘  ٚإٕ بذذطٻظ   شنز٥ذذ٘ ٚفُٗذذ٘  ٚايٓحذذٟٛ ٚإٕ بذذطٻظ   اٜٛذذس يتفذذ٘  ٚايًبذذٟٛ   

ٚإٕ اكػذذع   وتفذذ٘  ٚايذذٛا ي ايبكذذط  ٚايكذذٛ  ٚا تػذذط ; نًذذِٗ إيٝذذ٘ ضاظعذذٕٛ        

 ًذذذِ قذذذسِٜ ايتهذذذٌ  ؾذذذطٜري  )  فٝذذذ٘ :ٚقذذذزٍ ايكذذذٓعزْٞ  . (33)(ٚيطٜزنذذذ٘ َٓعجعذذذٕٛ 

كٌ ٚايٓكٌ ... ٫ٚ ضٜب إٔ  ًِ احلسٜ  َٔ أؾطف ايعًذّٛ  ا٭قٌ  زٍ  ٢ً ؾطف٘ ايع

 ًّٛ اٱغ٬ّ  َٚزز٠  ًّٛ ا٭قذٍٛ ٚا٭وهذزّ  ٫ ٜط ذب       ٚأفهًٗز; ٭ْ٘ دزْٞ أزي١

  . (34) ( ْؿطٙ إ٫ نٌ قززم ككٞ  ٫ٚ ٜعٖس   ْكطٙ إ٫ نٌ َٓزفل ؾكٞ

ٚ      )ٚقزٍ ايؿٛنزْٞ  :  غذعٗز قذسضان    ا ًِ إٔ أ فذِ ايعًذّٛ فز٥ذس٠  ٚأنثطٖذز ْتعذز  ٚأ

ٚأظًذذٗز خيذذطان   ًذذِ ايػذذ١ٓ ا يٗذذط٠ ; فإْذذ٘ ايذذصٟ كهتذذٌ ببٝذذزٕ ايهعذذزب ايععٜذذع  دذذِ       

 . (35) (اغعكٌ مبز ٫ ٜٓحكط َٔ ا٭وهزّ 

ٚقذس  قزٍ اخليٝب ايببسازٟ   ايثٓز٤  ٢ً أٌٖ احلسٜ  ٚبٝزٕ ؾطفِٗ ٚفهذًِٗ: )  

أَٓذز٤ اهلل  ظعٌ اهلل كعزىل أًٖ٘ أضنزٕ ايؿطٜع١  ٖٚسّ بِٗ نٌ بس ذ١ ؾذٓٝع١ فٗذِ    

َذذٔ خًٝكعذذ٘  ٚايٛاغذذي١ بذذر ايذذٓيب  ٚأَعذذ٘  ٚا عٗذذسٕٚ   وتذذي ًَعذذ٘  ٚأْذذٛاضِٖ    

                                      
ا كً ٢ : ٖٛ ايصٟ ٜ كٞ   ايػبزم دزْٝزن ٚقٝب١ ا زنٞ َُٓٗز ) ظً ٢   ا ِّٞ : ٖٛ ايصٟ ٜ كٞ َٔ اخلٌٝ   ايػبزم أ٫ٚن   ٚ  (32)

 .1/119ٚقً ٢ ( اْفط : ايعاٖط   َعزْٞ نًُزت ايٓزؽ 

 .  4ايطٚ  ايبزغِ م  (33)

 .(  13  12   1/11كٛنٝ  ا٭فهزض ) (34)

 . 149أزب اييًب م   (35)
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ظاٖذذط٠  ٚفهذذذز٥ًِٗ غذذذز٥ط٠  ٚوٜذذذزكِٗ بذذذزٖط٠  َٚذذذصاٖبِٗ ظذذذزٖط٠  ٚوججٗذذذِ قذذذزٖط٠   

ٚنٌ ف١٦ كعحٝع إىل ٣ٖٛ كطظع إيٝ٘  أٚ كػعحػٔ ضأٜز كعهري  ًٝذ٘ غذ٣ٛ أقذحزب    

     ِ   ٚايطغذٍٛ ف٦ذعِٗ  ٚاهلل ْػذبعِٗ  ٫    احلسٜ   فذإٕ ايهعذزب  ذسكِٗ  ٚايػذ١ٓ وجذعٗ

ٜعطظذذٕٛ  ًذذ٢ ا٭ٖذذٛا٤  ٫ٚ ًٜعتعذذٕٛ إىل اٯضا٤  ٜكبذذٌ َذذِٓٗ َذذز ضٚٚا  ذذٔ ايطغذذٍٛ        

ٖٚذذِ ا ذذ َْٕٛٛ  ًٝذذ٘  ٚايعذذسٍٚ وتفذذ١ ايذذسٜٔ ٚخعْعذذ٘  ٚأٚ ٝذذ١ ايعًذذِ ٚمحًعذذ٘  إشا    

اخعًري   وسٜ  نزٕ إيِٝٗ ايطظٛع  فُز وهُٛا ب٘ فٗٛ ا كبذٍٛ ا ػذُٛع  َٚذِٓٗ    

مل ٚفكٝذ٘  ٚوذزّ ضفٝذع ْبٝذ٘  ٚظاٖذس   قبًٝذ١  ٚرلكذٛم بتهذ١ًٝ  ٚقذزض٨          نٌ  ذز 

َعكٔ  ٚخيٝب ذلػٔ  ِٖٚ اجلُٗٛض ايعفِٝ  ٚغبًِٝٗ ايػبٌٝ ا ػذعكِٝ  ٚنذٌ   

َبعسع بز عكززِٖ ٜعفزٖط  ٚ ٢ً اٱفكذزح ببذ  َذصاٖبِٗ ٫ اذزٖط  َذٔ نذززِٖ       

تً  َٔ ا ععهلِ  اهلل  ٫ ٜهطِٖ َٔ خصهلِ  ٫ٚ ٜ قكُ٘ اهلل  َٚٔ  زْسِٖ خصي٘

ٚاحملعذذز  يسٜٓذذ٘ إىل إضؾذذززِٖ  فكذذ   ٚبكذذط ايٓذذزظط بزيػذذ٤ٛ إيذذِٝٗ وػذذ   ٚإٕ اهلل 

ٚنذذ٬ّ أٖذذٌ ايعًذذِ   ايثٓذذز٤  ًذذ٢  ًذذِ احلذذسٜ  ٚأًٖذذ٘   .(36) ًذذ٢ ْكذذطِٖ يكذذسٜط ( 

 .(37)  ٖصا ايبزبنث  

                                      
 .8ؾطف أقحزب احلسٜ  م  (36)

 . بسض  بس احلُٝس ُٖٝػ٘  )فهز٥ٌ احلسٜ  ٚاحملسدر ( ي 1/310كزمسٞ اْفط : قٛا س ايعحسٜ  يً  (37)
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 جوود احملدثني يف حفظ السنة: ثالثاملبحث ال
 

يكذذحزب١ ٚايعذذزبعر َٚذذٔ كذذبعِٗ َذذٔ ا ػذذًُر   وفٝذذت ايػذذ١ٓ بزٖعُذذزّ بذذزيغ قبذذٌ ا 

ٜٚعج٢ً شيو ا٫ٖعُزّ َٔ خ٬ٍ وطقِٗ  ٢ً مسزع وسٜ  ضغٍٛ اهلل قذ٢ً اهلل  

 ًٝ٘ ٚوي٘ غًِ  ٚوهٛض دلزيػذ٘  ٚا٫كػذز٤ بذ٘ َٚعزبععذ٘   نذٌ قذب ٠ ٚنذب ٠        

َٔ أقٛاي٘ ٚأفعزي٘ بكٛض٠ زقٝكذ١ َعٓزٖٝذ١  ٚكعًُٝٗذز  ٚايعُذٌ بٗذز   مجٝذع ؾذ٪ٕٚ        

 . وٝزكِٗ 

َٚع ٚظٛ  سز َذٔ نعذزب ايذٓيب قذ٢ً اهلل  ًٝذ٘ ٚويذ٘ ٚغذًِ ايذصٜٔ نذزْٛا ٜهعبذٕٛ           

ايٛوٞ ٚ ذ ٙ َذٔ ايطغذز٥ٌ ٚا ٛادٝذل إ٫ أْٗذِ مل ٜهْٛذٛا ٜهعبذٕٛ وذسٜ  ضغذٍٛ اهلل           

قذ٢ً اهلل  ًٝذذ٘ ٚويذذ٘ ٚغذًِ  بذذٌ ا عُذذس ايكذذحزب١  ًذ٢ وتذذي ايكذذسض  غذذز سِٖ      

 ًٝ٘ َٔ ق٠ٛ احلزفف١ اييت اؾذعٗط  غٗٛي١ وتفٗز ٚاحملزفف١  ًٝٗز َز ظبًِٗ اهلل 

 بٗز ايعطب ْٚكًٛا بٗز نٌ َآدطِٖ ٚأخبزضِٖ ٚأؾعزضِٖ ٚ  ٖز نُز ٖٛ َعًّٛ.

 ٚقس ٚضزت ْكٛم ك٢ٗٓ  ٔ نعزب١ احلسٜ   ٚأخط٣ كبٝ  ايهعزب١ . 

 فُٔ ا٭وززٜ  اييت فٝٗز ايٓٗٞ  ٔ ايهعزب١ : 

ٔٵ نشعٳذبٳ     ٫ش كٳذ وسٜ  أبٞ غعٝس اخلسضٟ ضنذٞ اهلل  ٓذ٘ َطفٛ ذزن : )     1 َٳذ ٚٳ ِّذ٢  هوعٴبٴذٛا  ٳ

ٛٻأو      ٝٳعٳبٳذ ًو ِّذسٶا فش َٴعٳعٳ ًشذ٢ٻ  ٔٵ نشذصٳبٳ  ٳ َٳ ٚٳ ٚٳ٫ش وٳطٳجٳ   ٢ِّ ٚٳوٳسِّدٴٛا  ٳ ٘ٴ  ُٵحٴ ٝٳ ًو ِٕ فش ٝٵطٳ ايوك طٵو ٢ِّ  ش  ٳ

ٓٻزِض ٔٳ اي َٹ ٙٴ   .  (38) ( َٳكوعٳسٳ

ُٳ      ذ وسٜ  أبٞ ٖطٜط٠ ضنٞ اهلل   2 ْٳػٵذ َٳذز  ْٳهوعٴذبٴ  ٓٻذز ق عٴذٛزٶا  ٍٳ : ن  ً ٢    قشذز ِّ قٳذ ٓٻبٹذ ٔٳ اي َٹذ عٴ 

ٓٵذذوش     َٹ ُٳعٴ  ْٳػٵذذ َٳذذز  ٓٳذذز :  ًو ٕٳ ن فشك  ٖٳذذصٳا كٳهوعٴبٴذذٛ َٳذذز  ٍٳ:  ٓٳذذز  فشكشذذز ٝٵ ًش ِٳ فشدٳذذطٳجٳ  ٳ  ً ٚٳغٳذذ ٘ٹ  ٝٵذذ ًش ٘ٴ  ٳ ً ذذ اي

ٝٵذطٴ نٹعٳذزبٳ اهللٹ       ٍٳ : أشنٹعٳذزبٷ  ش ُٳعٴ  فشكشذز ْٳػٵذ َٳز  ٓٳز :  ًو َٳعٳ نٹعٳزبٹ اهللٹ ن فشك  ٍٳ : أشنٹعٳزبٷ  فشكشز

َٵحٹهٴذذٛ ِٻ       ا ٚٳاوٹذذسٺ  دٴذذ ٓٳذذز فٹذذٞ قٳذذعٹٝسٺ  َٳذذز نشعٳبٵ ٓٳذذز  ُٳعٵ ٍٳ : فشجٳ ٙٴ قشذذز ًٹكٴذذٛ ٚٳأشخٵ ا نٹعٳذذزبٳ اهللٹ  

ٍٳ :        ٓٵذوش ن قشذز ْٳعٳحٳذسٻثٴ  ٳ ِٳ أش  ً ٚٳغٳذ ٘ٹ  ٝٵذ ًش ٘ٴ  ٳ ً ذ ً ٢ اي ٍٳ اهللٹ قٳ ٟٵ ضٳغٴٛ ٓٳز : أش ًو ٓٻزِض  ق  ٙٴ بٹزي ٓٳز أشوٵطٳقو

َٳ ٚٳ ٚٳ٫ش وٳطٳجٳ    ِّٞ ِٵ كٳحٳسٻدٴٛا  ٳ ٓٻزِضْٳعٳ ٔٳ اي َٹ ٙٴ  َٳكوعٳسٳ ٛٻأو  ٝٳعٳبٳ ًو ِّسٶا فش َٴعٳعٳ ٞٻ  ًش  . (39)ٔٵ نشصٳبٳ  ٳ

                                      
 .(  3004ضقِ ) 4/2298قحٝ  َػًِ   (38)

 .( 3/12أمحس )  (39)
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 َٚٔ ا٭وززٜ  اييت فٝٗز ايػُزح بزيهعزب١ : 

٘ٹ       ذ   1 ً ذ ٍِ اي ٔٵ ضٳغٴذٛ َٹذ ٘ٴ  ُٳعٴ ٌٻ ؾٳذ٢ٵ٤ٺ أشغٵذ ٓٵتٴ أشنوعٴبٴ ن ذ ٍٳ ن  ُٵط ٚ قشز ِٔ  ٳ ٘ٹ بٵ  ً ٔٵ  ٳبٵسٹ اي - ٳ

  ِ ٌٻ ؾٳذذ٢ٵ٤ٺ      أ ِضٜذذسٴ وٹتو -قذذ٢ً اهلل  ًٝذذ٘ ٚغذذً ٚٳقشذذزي ٛا أشكٳهوعٴذذبٴ ن ذذ ـٷ  ٜٵ ٓٹذذ٢ ق ذذطٳ ٗٳعٵ ٓٳ ٘ٴ فش فشذذ

٘ٹ  ً ذذ ٍٴ اي ٚٳضٳغٴذذٛ ٘ٴ  ُٳعٴ ٚٳايطِّنٳذذز  -قذذ٢ً اهلل  ًٝذذ٘ ٚغذذًِ-كٳػٵذذ ِٴ فٹذذ٢ ايوبٳهٳذذبٹ   ً ٜٳذذعٳهش بٳؿٳذذطٷ 

٘ٹ   ً ٍِ اي ِٔ ايوهٹعٳزبٹ فشصٳنشطٵتٴ شٳيٹوش يٹطٳغٴٛ َٵػٳهوتٴ  ٳ َٳ ش  -ق٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ-فش ش ٚٵ فش ش

٘ٹ فشكشزٍبٹ  قٵ ٘ٹ ِإيش٢ فٹٝ ٘ٴ ِإ٫  وٳلٌّ: ) بٴعٹ ٓٵ َٹ ٜٳدٵطٴجٴ  َٳز  ٙٹ  ٝٳسٹ ْٳتوػٹ٢ بٹ ٛٳاي صٹ٣   .  (40)(انوعٴبٵ فش

ٖٴ  2 ٜٵطٳ٠ش ذ ٚ ٔ أبٞ  ِّٞ قذ٢ً اهلل  ًٝذ٘ ٚغذًِ أشوٳذسٷ أشنوثٳذطٳ       ) قزٍ : طٳ ٓٻبٹذ ٔٵ أشقٵحٳزبٹ اي َٹ َٳز 

ٔٵ  ٳبٵذذذسٹ ا      َٹذذذ ٕٳ  َٳذذذز نشذذذز ِّذذذٞ ِإ٫   َٹ ٘ٴ  ٓٵذذذ ٚٳ٫ش    وٳذذذسٹٜثٶز  ٳ ٜٳهوعٴذذذبٴ   ٕٳ  ٘ٴ نشذذذز ْٻذذذ ُٵذذذط ٚ  فشِإ ِٔ  ٳ هللٹ بٵذذذ

 .  (41)(أشنوعٴبٴ

زلس إٔ ا٭وززٜ  ايٛاضز٠   ايٓٗٞ ايٓٗٞ ٚاٱبزو١ ا٭وززٜ  ايٛاضز٠   ٚبزيٓفط   

مل ٜك  َٓٗز إ٫ وسٜ  أبٞ غعٝس ضنذٞ اهلل  ٓذ٘ ا دذطج  ٓذس اٱَذزّ َػذًِ  ٚأَذز        

ا٭وززٜذ  ايذٛاضز٠   اٱبزوذ١ أنثذط     ف٬ ككً  يًحج١  ٚنزْت  ا٭خط٣ا٭وززٜ  

 . (42) سزان ٚأق  غٓسان

ٚقذس فػذط ايٓٗذٞ  ذٔ نعزبذ١ احلذسٜ  بذ ٕ شيذو خؿذ١ٝ اخع٬طذ٘ بذزيكطوٕ ايهذذطِٜ            

ايصٟ مل ٜهٔ مجع بعس  ٚنصيو خؿذ١ٝ اْؿذبزٍ ا ػذًُر بزحلذسٜ   ذٔ ايكذطوٕ       

 ِٖٚ وسٜثٛ  ٗس ب٘ . 

ٜذذ  ايػذذُزح بزيهعزبذذ١  ٚشٖذذب بعذذه ايعًُذذز٤ إىل إٔ أوززٜذذ  ايٓٗذذٞ َٓػذذٛخ١ ب وزز 

ٚممذذٔ شٖذذب إىل شيذذو ابذذٔ قعٝبذذ١ ايذذسٜٓٛضٟ  ٚاخليذذزبٞ  َٚذذٔ ا عزقذذطٜٔ أمحذذس         

 .(43) ؾزنط

هلصا مل ٜهٔ احلذسٜ  َهعٛبذزن بكذٛض٠ ؾذز١ًَ    كذط ايذٓيب قذ٢ً اهلل  ًٝذ٘ ٚغذًِ          

 ٚايكحزب١ ضنٞ اهلل  ِٓٗ.

                                      
 .( 1532( ٚقحح٘ ا٭يبزْٞ   ايػًػ١ً ايكحٝح١ ضقِ )3/356أبٛزاٚز)  (40)

 .( 113( ضقِ )1/39ايبدزضٟ )   (41)

 .(38شٕ م) نعزب١ احلسٜ  ايٓبٟٛ بر ايٓٗٞ ٚاٱ (42)

 .(  291اْفط : سٛث   كزضٜذ ايػ١ٓ م ) (43)
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فًُذذز نذذزٕ  كذذط ايعذذزبعر ٚظذذست احلزظذذ١ حلتذذي ايعًذذِ ٚنعزبذذ١ ايػذذ١ٓ خذذٛف         

ع بعهذذذٗز مبذذذٛت أًٖذذذٗز  ٚممذذذٔ كٓبذذذ٘  ًذذذ٢ شيذذذو اخلًٝتذذذ١ ايعذذذززٍ  ُذذذط بذذذٔ     نذذذٝز

نعذذب  ُذذط بذذٔ  بذذس ايععٜذذع إىل أبذذٞ بهذذط بذذٔ   ( فكذذس 101 بذذسايععٜع ضمحذذ٘ اهلل ) ت 

فذإْٞ  ; اْفط َز نزٕ َٔ وذسٜ  ضغذٍٛ اهلل قذ٢ً اهلل  ًٝذ٘ ٚ غذًِ فزنعبذ٘       :) وعّ

٢ً اهلل  ًٝذذ٘ ٚ ٫ٚ ككبذذٌ إ٫ وذذسٜ  ايذذٓيب قذذ   ختٓذذت زضٚؽ ايعًذذِ ٚشٖذذزب ايعًُذذز٤ 

فإٕ ايعًِ ٫ ًٜٗو وع٢ ; غًِ  ٚيعتؿٛا ايعًِ  ٚيعجًػٛا وع٢ ٜعًِ َٔ ٫ ٜعًِ 

ٟ         .(44)( ٜهٕٛ غطان ظٗذس  فذِٝ       (45)ٚقذس نذزٕ حملُذس بذٔ َػذًِ بذٔ ؾذٗزب ايعٖذط

مل ٜسٕٚ ٖصا ايعًِ أوس قبذٌ  مجع ايػ١ٓ   شيو ايٛقت  فكس ضٟٚ  ٓ٘ أْ٘ قزٍ : )

. ٚقذس  (47) (أٍٚ َٔ زٕٚ ايعًِ ابٔ ؾذٗزب )زيو بٔ أْؼ: ٚقزٍ اٱَزّ َ. (46) (كسٜٚين

ْبذذغ بعذذس اٱَذذزّ ايعٖذذطٟ نذذث  َذذٔ ايعًُذذز٤ ا٭ظذذ٤٬  ٚبعهذذِٗ ممذذٔ أخذذص  ٓذذ٘           

احلذذذذسٜ   فكذذذذٓتٛا ا كذذذذٓتزت ا٭ٚىل   احلذذذذسٜ  ايذذذذيت كعذذذذس بذذذذزنٛض٠ ا كذذذذٓتزت 

  دذذِ وذذسث   أٚاخذذط  كذذط ايعذذزبعر كذذسٜٚٔ اٯدذذزض      ) قذذزٍ ابذذٔ وجذذط :    احلسٜثٝذذ١.

ٚنثذذذط ا٫بعذذذساع َذذذٔ اخلذذذٛاضج      ذذذز اْعؿذذذط ايعًُذذذز٤   ا٭َكذذذزض    ب ا٭خبذذذزضٚكبٜٛذذذ

ٚغعٝس بٔ أبذٞ    ف ٍٚ َٔ مجع شيو ايطبٝع بٔ قبٝ   قساضٚايطٚافه َٚٓهط٣ ا٭

إىل إٔ قذذزّ نبذذزض أٖذذٌ   . ٜكذذٓتٕٛ نذذٌ بذذزب  ًذذ٢ وذذس٠     ٚ  ُٖذذز ٚنذذزْٛا    طٚبذذ١

  ٚكذٛخ٢ فٝذ٘ ايكذٟٛ    فكذٓري اٱَذزّ َزيذو ا ٛطذ    : اييبك١ ايثزيث١ فسْٚٛا ا٭وهزّ 

 ِ   َذذٔ وذذسٜ  أٖذذٌ احلجذذزظ َٚعظذذ٘ بذذ قٛاٍ ايكذذحزب١ ٚفعذذز٣ٚ ايعذذزبعر َٚذذٔ بعذذسٖ

ٚأبذذٛ  ُذذط ٚ بذذس   ٚقذذٓري أبذذٛ ذلُذذس  بذذس ا ًذذو بذذٔ  بذذس ايععٜذذع بذذٔ ظذذطٜج مبهذذ١   

                                      
 .( 34( ضقِ )1/36ايبدزضٟ )  (44)

ذلُس بٔ َػًِ بٔ  بٝساهلل بٔ  بساهلل بٔ ؾٗزب بٔ  بساهلل بٔ احلزضث ابٔ ظٖط٠ بٔ ن٬ب بٔ َط٠ ايكطؾٞ ايعٖطٟ   (45)

ابٔ  قزٍ ابٔ  ١ٓٝٝ  ٔ  ُطٚٚقٌٝ بعسٖز ( .  123) ت  يؿزّايتكٝ٘ أبٛ بهط احلزفي ا سْٞ أوس ا١ُ٥٫ ا٫ ٬ّ ٚ زمل احلجزظ ٚا

ن َٔ أفك٘ أٌٖ ا س١ٜٓ : ٚقزٍ ايًٝ   ٔ ظعتط بٔ ضبٝع١ قًت يعطاى بٔ َزيو. َز ضأٜت اْل يًحسٜ  َٔ ايعٖطٟ : زٜٓزض 

مجع  ًُِٗ إىل  ٚأ ًُِٗ  ٓسٟ مجٝعز ابٔ ؾٗزب ٫ْ٘: قزٍ  طاى  .فصنط غعٝس بٔ ا ػٝب  ٚ ط٠ٚ  ٚ بس اهلل بٔ  بساهلل 

(  9/408اْفط كطمجع٘   : غ  أ ٬ّ ايٓب٤٬ )  . مل ٜبل أوسا  ًِ بػ١ٓ َزن١ٝ َٓ٘:  ٥ٍ٘  ُط بٔ  بس ايععٜع جلًػزقز  ًُ٘.

 ( . 9/398كٗصٜب ايعٗصٜب )

 .  3ايطغزي١ ا ػعيطف١ م  (46)

 . 4/250كزضٜذ ابٔ أبٞ خٝث١ُ  (47)
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  ٚأبٛ  بس اهلل غتٝزٕ بٔ غعٝس ايثٛضٟ بزيهٛف١  ايطمحٔ بٔ  ُط ٚا٭ٚظا ٞ بزيؿزّ

دِ ك٬ِٖ نث  َٔ أٌٖ  كذطِٖ      زض بزيبكط٠ٚأبٛ غ١ًُ محزز بٔ غ١ًُ بٔ زٜٓ

 .   (48) (ايٓػج  ٢ً َٓٛاهلِ

ٚقس اغعُط ايع يٝري ٚايعٓز١ٜ بزيػ١ٓ   ايكطٕ ايثزْٞ ٚايثزيذ  َٚذز بعذسٖز ٚكٓٛ ذت     

ا كذذٓتزت  ٚكتذذٓٔ ايعًُذذز٤ فٝٗذذز  ٚك غذذؼ  ًذذِ ايطظذذزٍ  َٚذذز كهذذُٓ٘ َذذٔ قٛا ذذس           

١ َذذز ٜعذذس َتدذذط٠ َذذٔ َتذذزخط  اجلذذطح ٚايععذذسٌٜ  ٚ ذذ  شيذذو  ًذذّٛ ايطٚاٜذذ١ ٚايسضاٜذذ 

ا ػذذًُر  َٚفٗذذطان َذذٔ َفذذزٖط احلهذذزض٠ ا٫غذذ١َٝ٬ ايطاقٝذذ١ . َٚذذٔ ٖذذصٙ ايهعذذب          

 ا ١ُٗ ا ععًك١ بزيطٚا١ٜ: 

ذ نعذب ايكذحزح : ٖٚذٞ ايهعذب ايذيت ايعذعّ أقذحزبٗز إخذطاج احلذسٜ  ايكذحٝ                1

( 261(  ٚقذذذحٝ  َػذذذًِ ) ت  256قذذذحٝ  ايبدذذذزضٟ ) ت   ٚأؾذذذٗط ٖذذذصٙ ايهعذذذب :  

 ( . 354(  ٚقحٝ  ابٔ وبزٕ ايبػيت ) ت 311ٔ خعمي١ )تٚقحٝ  اب

ذ ا ػذذعدطظزت  ًذذ٢ ايكذذحٝحر أٚ أوذذسُٖز : ٚا٫غذذعدطاج : إٔ ٜعُذذس ذلذذسث          2

٭وس ايهعب احلسٜث١ٝ ا ػٓس٠ فٝدطج وسدٝٗز يٓتػذ٘ َذٔ  ذ  ططٜذل قذزوب      

ايهعذذزب  ًَعكٝذذزن بؿذذٝذ قذذزوب ا كذذٓري ا ػذذعدطج  ًٝذذ٘ أٚ َذذٔ فٛقذذ٘  ٚيذذٛ           

. ٜٚػذ٢ُ شيذو ايهعذزب بذذ     ع ض ز١ٜ كطكٝب٘  َٚعْٛذ٘  ٚطذطم أغذزْٝسٙ   ايكحزبٞ  َ

: ايعٜزز٠   ايكحٝ . فٛا٥س وسٜث١ٝ ٚفك١ٝٗ  سٜس٠  َٓٗز  ٚي٘ (49) ا ػعدطج ()

(  َٚػعدطج أبذٞ  371َٚٔ أؾٗط ٖصٙ ا ػعدطظزت : َػعدطج اٱمسز ًٝٞ ) ت 

 (.425(  َٚػعدطج ايربقزْٞ ) ت 316 ٛا١ْ ا٫غتطا٥ٝين ) ت 

ٖٚٞ ايهعب ا طكب١  ٢ً ا٭بٛاب ايتكٗٝذ١ َذٔ اٱميذزٕ  ٚاييٗذزض٠      نعب ايػٓٔ : ذ   3

. ٚقذذس شنذذط  (50)ٚايكذذ٠٬ ٚايعنذذز٠ إىل وخطٖذذز  ٚيذذٝؼ فٝٗذذز ؾذذ٤ٞ َذذٔ ا ٛقذذٛف       

 ٔ ايػذٓٔ ( :    ٚأؾذٗط نعذب )  (51)ايهعزْٞ مخػ١ ٚ ؿطٜٔ نعزبزن َٔ نعب ايػذٓ

                                      
 .1/6ٖسٟ ايػزضٟ  (48)

 . 1/112كسضٜب ايطاٟٚ   (49)

 . 32ايطغزي١ ا ػعيطف١ م   (50)

 . 32ا كسض ايػزبل م   (51)
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ٚغذٓٔ ايٓػذز٥ٞ   (  279(  ٚغٓٔ ايرتَصٟ ) ت 275غٓٔ أبٞ زاٚز ايػجػعزْٞ )ت 

(  ٖٚٞ ا ؿٗٛض٠ بزيػٓٔ ا٭ضبعذ١  ٚكػذ٢ُ َذع    273(  ٚغٓٔ ابٔ َزظ٘ )ت303) ت 

 .(52)أَٗزت ايهعب احلسٜث١ٝ ٚأقٛهلز ٚأؾٗطٖزايكحٝحر : ايهعب ايػع١  ٖٚٞ 

اكبز ٗذز ٚايعُذٌ بٗذز  ٚكذطى َذز وذسث       ذ نعب ايػ١ٓ : ٖٚذٞ ايهعذب احلزنذ١  ًذ٢       4 

(  241َٚٓٗذذز : ايػذذ١ٓ يٲَذذزّ أمحذذس )ت    .(53)بعذذس ايكذذسض ا٭ٍٚ َذذٔ ايبذذسع ٚا٭ٖذذٛا٤   

( ٚ  ٖذذز . ٚغذذٝ كٞ َعٜذذس كتكذذٌٝ 287(  ٫ٚبذذٔ أبذذٞ  زقذذِ )ت 275ٚ٭بذذٞ زاٚز ) ت 

  ٔ ٖصٙ ايهعب   َبح  َػعكٌ .

ٖٚذذٞ نعذذب َطكبذذ١  ًذذ٢ أبذذٛاب ايتكذذ٘  َؿذذع١ًُ  ًذذ٢        ذ ا كذذٓتزت ٚاجلٛاَذذع :       5

ٚظذزَع َعُذط    ( .167تايػٓٔ ٚاٯدزض  َٚٓٗز : َكذٓري محذزز بذٔ غذ١ًُ ايبكذطٟ )      

 ( . 197( . َٚكذذذذٓري ٚنٝذذذذع بذذذذٔ اجلذذذذطاح ايط٩اغذذذذٞ ) ت     153بذذذذٔ ضاؾذذذذج ا٭ظزٟ )ت 

( . ٚكٗذذصٜب اٯدذذزض ٭بذذٞ ظعتذذط اييذذربٟ     211َٚكذذٓري  بذذسايطظام ايكذذٓعزْٞ ) ت   

 ( . 321( . ٚؾطح َعزْٞ اٯدزض ٭بٞ ظعتط اييحزٟٚ )ت310)ت

يت ظعًذذت وذذسٜ  نذذٌ ذ نعذذب ا ػذذزْٝس : ا ػذذزْٝس مجذذع َػذذٓس  ٖٚذذٞ ايهعذذب ايذذ     6

َػذذذٓس أمحذذذس بذذذٔ وٓبذذذٌ  قذذذحزبٞ  ًذذذ٢ وذذذس٠  ٖٚذذذٞ نذذذث ٠ ظذذذسان  َٚذذذٔ أؾذذذٗطٖز:

أبذٞ بهذط    َٚػذٓس .  (228َٚػٓس َػسز بٔ َػطٖس ايبكذطٟ )ت  ( .241ايؿٝبزْٞ )ت

( . َٚػذذذٓس أبذذذٞ ٜعًذذذ٢  292َٚػذذذٓس أبذذذٞ بهذذذط ايبذذذعاض )ت  ( . 219احلُٝذذذسٟ ا هذذذٞ )ت 

 (.207ا ٛقًٞ )ت

عت ايطٚاٜزت ا ػٓس٠  ٔ ايذٓيب قذ٢ً اهلل  ًٝذ٘    ذ نعب ايعتػ  : ٖٚٞ نعب مج   7

 : َٔ بعسِٖ   كتػ  ايكطوٕ  َٚٓٗزٚوي٘ ٚغًِ  ٚا ٓكٛي١  ٔ ايكحزب١ ٚايعزبعر ٚ

( . 310( . ٚكتػذذذ  أبذذذٞ ظعتذذذط اييذذذربٟ )ت   211كتػذذذ   بذذذسايطظام ايكذذذٓعزْٞ )ت  

 ( . 327ٚكتػ  ابٔ أبٞ وزمت )ت 

 ذ نعب ا كزوري ٚايكطا٤ات . 8 

                                      
 .  11ا كسض ايػزبل م  (52)

 . 38ا كسض ايػزبل م  (53)
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 م3102نىفمبر (  5العدد العاشر  المجلد ) مجلت األندلس للعلىم االجتماعيت والتطبيقيت

 ٓزغذ ٚا ٓػٛر َٔ ايكطوٕ ٚاحلسٜ .ذ نعب اي9

ذ ايهعب ا تطز٠   َٛانٝع رلكٛق١ َٔ ايتك٘  ٚاٯزاب  ٚاٯخ٬م  ٚايرت ٝب   10

ٖٚصٙ ايهعب سط ٫ غزوٌ ي٘  ٜكحب وكذطٖز ٚشنذط أفطازٖذز  فُٓٗذز      ٚايرتٖٝب.

 َ٪يتزت   اييٗٛض خزق١  أٚ ايك٠٬  أٚ ايعٖس  أٚ ا٭َٛاٍ  أٚ َهزضّ ا٭خ٬م .

 عب ا طاغٌٝ.ذ ن 11

 ذ ا٭ظعا٤ احلسٜث١ٝ .12

 ذ ايتٛا٥س احلسٜث١ٝ.  13

 ذ نعب ايؿُز٥ٌ ايٓب١ٜٛ  ٚايػ  ٚا بزظٟ. 14

 ذ نعب   مجع أوززٜ  ؾٝٛر رلكٛقر َٔ ا هثطٜٔ. 15

 ذ نعب ايبطا٥ب ٚا٭فطاز. 16

ٖذذذصٙ حملذذذ١   ذ نعذذذب ) ايٛوذذذساْٝزت ( ٚ)ايثٓز٥ٝذذذزت ( ٚ ) ايث٬دٝذذذزت ( ٚسلٖٛذذذز.          17

 ذذٔ نعذذب ) ايطٚاٜذذ١ (   ايكذذطٕٚ ايث٬دذذ١ ا٭ٚىل   ٚقذذس كًعٗذذز بعذذس شيذذو   رلعكذذط٠

نذذذث ٠ َذذذٔ ا ٪يتذذذزت احلسٜثٝذذذ١  نهعذذذب ا٭وهذذذزّ  ٚايهعذذذب ا ٛغذذذٛ ١ٝ اجلزَعذذذ١   

 ٚنعب ايعدطٜج  ٚنعب ا ٛنٛ زت    ٖز َٔ ايهعب ا عتط ١  ٓٗز. 

فذذ١ ضٚا٠ ٚقذذس نذذزٕ يًُحذذسدر ظٗذذٛز نذذب ٠   )  ًذذِ ايطظذذزٍ ( ٖٚذذٛ ا ععًذذل مبعط 

احلذذسٜ  َٚعطفذذ١ َذذطاكبِٗ َذذٔ ظطوذذزن ٚكعذذس٬ٜن ٚ ذذ  شيذذو َذذٔ ايعًذذّٛ ا ععًكذذ١           

 .بزحلسٜ  ضٚا١ٜ ٚزضا١ٜ ممز ٫ ٜعػع ا كزّ يصنطٖز
 

 املخالفة للسلف :  الفرق البدعية الكربىرابعاملبحث ال

 

  ايكذذطٕ ا٭ٍٚ اهلجذذطٟ  دذذِ ظازت كًذذو ايتذذطم  ا دزيتذذ١ يًػذذ١ٓ بذذسأ ظٗذذٛض ايتذذطم 

 ٚنثطت نثط٠ ٜكعب وكطٖز. ٚكتط ت 

ذ   4ذ اجلُٗٝذ١.    3ذ ايؿذٝع١ ٚايذطٚافه.      2ذ اخلٛاضج   1زت ٖصٙ ايتطم ٚأؾٗطٖز: ذذذٚأَٗ

ذذذ 10ذ ايكذذٛف١ٝ.     9بٝذذ١. ٬ ذ ايه     8ذ ايبزطٓٝذذ١.     7 ذ اجلربٜذذ١.     6ا طظ٦ذذ١.  .5ا عععيذذ١. 

 ٖٚصا كعطٜري َٛظع بٗصٙ ايتطم:  ا٭ؾعط١ٜ ٚا زكطٜس١ٜ .
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 ( اخلٛاضج1)

 اضج: ِٖ ايصٜٔ ٜهتطٕٚ بز عزقٞ  ٚخيطظٕٛ  ٢ً أ١ُ٥ ا ػًُر ٚمجز عِٗ. اخلٛ

مسٛا بذصيو ٭ٕ ايذٓيب قذ٢ً اهلل  ًٝذ٘ ٚغذًِ ٚقذتِٗ بذ ِْٗ خيطظذٕٛ  ًذ٢ وذر           

 (54)ٚ٭ِْٗ خيطظٕٛ  ٢ً أ١ُ٥ ا ػًُر ٚ زَعِٗ بزيػٝري.أ  فطق١ َٔ ا ػًُر

 ٖ ز: ا٭ظاضقذذذذ١  ٚفذذذذطم اخلذذذذٛاضج نذذذذث ٠  ٚقذذذذس ظذذذذزٚظت ايعؿذذذذطٜٔ فطقذذذذ١ َٚذذذذٔ أؾذذذذٗط

ٓٻٚايكٸذ  سات  ٚاٱبزنذذ١ٝ .ٜٚععذرب اخلذذٛاضج  َذذٔ أٍٚ أٖذٌ ا٭ٖذذٛا٤ خطٚظذذزن   جٳذذتط١ٜ  ٚاي

 .(55) ٔ ايػ١ٓ ٚاجلُز ١

 ( ايؿٝع2١)

ٚكيًل ايؿٝع١  ٢ً  س٠ فطم كٓعػب إىل ايكب١ً  ٚقس شنط  َٔ أٍٚ ايتطم ظٗٛضان .

  ًذذٞ بذذٔ أبذذٞ  ٗذذز ايبًذذٛ  ٚجيُعٗذذز نُّ .(56)( فطقذذ300١ا كطٜذذعٟ إٔ فذذطقِٗ بًبذذت ) 

ٖٚصٙ ايتطم َٓٗذز ايبزيٝذ١  ٚقذس  ذسٸ ا٭ؾذعطٟ َذٔ ايبزيٝذ١         .(57)طزيب ضنٞ اهلل  ٓ٘

 َٚٓٗز زٕٚ شيو.  (58)مخػ١  ؿط فطق١ َثٌ: ايبٝز١ْٝ  ٚايػب١ٝ٦  ٚاخليزب١ٝ

يكٛهلِ بإَز١َ ادذين  ؿذط إَزَذزن     (اٱَز١َٝ ا٫دٓز ؿط١َٜٚٔ فطم ايؿٝع١ ايبزي١ٝ )

ٖٚذٞ َذٔ أؾذس ايتذطم  ًذٛان ٚفػذززان ٚوكذسان        . (59)افهذ١ ( ٖٚذٞ ايتطقذ١ ) ايط   َعكَٛزن.

َذز  ذسا ) اجلزضٚزٜذ١ (     َٚٔ أقذطب فذطم ايؿذٝع١ يًػذ١ٓ ) ايعٜسٜذ١(      أٌٖ ايػ١ٓ . ٢ً 

 .َِٓٗ ; فإِْٗ َٔ  ٠٬ ايطٚافه

 اجل١ُٝٗ (3) 

                                      
 . 212ذ  167  َكز٫ت اٱغ٬َٝر م 28اْفط: ) اخلٛاضج ( يٓزقط يعكٌ م  54  

 . 31ا كسض ْتػ٘ م   55

 (. 2/315اخلية ) 56 
ٛټ: ا صَّٛ  كٓبٝ٘ َِٗ 57    ًٞ بٔ أبٞ طزيب ضنٞ اهلل  ٓ٘ أٚ اييعٔ فٝ٘  ٚأَز وب٘ َٚٛا٫ك٘ فٗٛ َٔ اٱميزٕ نُز ٜكٍٛ  ايبً

 بصيو أٌٖ ايػ١ٓ  ٖٚصا خب٬ف َٔ ٜٓػب إيِٝٗ ظ٬ٗن ظٚضان أِْٗ ٜهطٖٕٛ  ًٞ بٔ أبٞ طزيب ٚوزؾزِٖ َٔ شيو. 
 . 65/  1َكز٫ت اٱغ٬َٝر م  58
اهلل  ٓ٘ َٚٓزقطك٘ بػبب َٛقت٘ ا ؿطف ٚ سّ إظزبعِٗ يًيعٔ   ايؿٝدر  مسٛا بصيو يطفهِٗ إَز١َ ظٜس بٔ  ًٞ ضنٞ 59

 . أبٞ بهط ٚ ُط  ٚايكك١ َؿٗٛض٠ 
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إوس٣ ايتذطم ايه٬َٝذ١ ايذيت كٓعػذب إىل اٱغذ٬ّ  ٚكٓعػذب إىل اجلٗذِ بذٔ قذتٛإ          

 ٖذ.128يععيٌٝ  ا عٛف٢ غ١ٓ ايرتَصٟ قزوب َكزي١ ا

دِ قزض ٚقري اجل١ُٝٗ ٚايعجِٗ يًتطم ايعزي١ٝ ٚايذيت جيُعٗذز ٚقذري )ايععيٝذٌ(     

 ِٖٚ د٬ث زضظزت:

 اجل١ُٝٗ ايبزي١ٝ: ايٓزفٕٛ يٮمسز٤ ٚايكتزت . (1

 ا عععي١: ٜثبعٕٛ ا٭مسز٤ ٜٚٓتٕٛ ايكتزت. (2

3)       ٜ  : ايه٬ب١ٝ ٚا٭ؾز ط٠ ٚا زكطٜس١ٜ َٚذٔ ؾذزبِٗ ممذٔ ٜٓعػذب يًبذ١ ٚاحلذس

 .(60)يٕٛ ايبزقٞ ٜٚثبعٕٛ ا٭مسز٤ ٚبعه ايكتزت  ٜٚ

 ( ا عععي4١)

يعكذط ايعبزغذٞ ٫ٚ   ٍٚ ا  أٚفطق١ َٔ أٖذٌ ايكبًذ١ ْؿذ ت   أٚاخذط ايعكذط ا٭َذٟٛ       

غذذُٝز ظَذذٔ ا ذذ َٕٛ ٚقذذس أطًذذل  ًٝٗذذز أمسذذز٤ رلعًتذذ١ َٓٗذذز: ايكسضٜذذ١  ايعسيٝذذ١            

 ايٛ ٝس١ٜ.

 ( ا طظ5١٦)

ٚشيذذو إٔ ايػذذًري  ًكذذ١ بزٱميذذزٕ ٚبٝذذزٕ وكٝكعذذ٘.  كٝذذس٠ اٱضظذذز٤ َذذٔ ا ػذذز٥ٌ ا عع 

نزحلب ٚاخلٛف ٚايطظذز٤   : قٍٛ ايكًب ٚ ًُ٘ : أٟ  .ٜععكسٕٚ اٱميزٕ قٍٛ ٚ ٌُ

ٚقٍٛ ايًػزٕ: ٖٚذٛ ايٓيذل بزيؿذٗزز٠;     ٚاخلؿ١ٝ  ٚاٱْزب١ ٚايعك٣ٛ ٚايٝكر ٚسلٖٛز.

  ٚ ٌُ اجلٛاضح: َٔ قذ٠٬ ٚقذٝزّ ٚ ذ    ٚسلٛ شيو َٔ ايعبززات ا ععًك١ بزيًػزٕ.

)ٚا طظ٦ذ١ ( يٝػذت    ٖٚٛ ؾعب ٚزضظذزت  ٜذٓكل بز عزقذٞ ٜٚعٜذس بزييز ذزت.      شيو.

فطقذ١ َػذذعك١ً  ٚإٔ نزْذت ذلذذسز٠ ا٭قذذٍٛ ٚا ٓذزٖج يهذذٔ يذذٝؼ هلذز َذذساضؽ ٚفذذطم     

 نزخلٛاضج ٚايؿٝع١ ٚاجل١ُٝٗ ٚا عععي١ ٚسلٖٛز; يصا زلسٖز َٛظ ١   أٍٚ ْؿ كٗز

اجلُٗٝذ١ ٚبعذه فذطم ا عععيذ١      بر طٛا٥ذري َذٔ ايتكٗذز٤ ٚأفذطاز َذٔ احملذسدر  ٚ       

 . (61)ايّٝٛ إىلٚاخلٛاضج ٚ ايهطا١َٝ ٚايكٛف١ٝ ٚ ًٝٗز أنثط ا٭ؾز ط٠ ٚ ا زكطٜس١ٜ 

                                      
 (. 2/1050اْفط ا ٛغٛ ١ ا ٝػط٠ )  60
 (.2/1153ا ٛغٛ ١ ا ٝػط٠ )ٚاْفط : ( 85 -28ايكسض١ٜ ٚا طظ١٦ يًعكٌ م )   61



 

 

 

216 

 جهىد المحدثين في تقرير عقيدة السلف والدفاع عنها                                             يحي بن عبداهلل األسدي  د / 

 م3102نىفمبر (  5العدد العاشر  المجلد ) مجلت األندلس للعلىم االجتماعيت والتطبيقيت

 ( اجلرب6١ٜ) 

ايكذذذٍٛ بذذذزجلرب َذذذٔ ا٫سلطافذذذزت ايعكسٜذذذ١ ا ععًكذذذ١ بزيكذذذسض  ٚشيذذذو إٔ اجلربٜذذذ١        

ز  ْٚػذب١  ٜععكسٕٚ إٔ اهلل ) ظرب( ايعبزز  ٢ً أفعزهلِ  ٚأْ٘ ٫ كذ د  هلذِ   إجيززٖذ   

ٚأٍٚ َٔ ْػذب إيٝذ٘ َكزيذ١ اجلذرب ) اجلعذس بذٔ        ا٭فعزٍ إيِٝٗ دلزظ يٝؼ سكٝك١.

زضٖذذِ ( ٚٚضدذذ١ اجلٗذذِ بذذٔ قذذتٛإ  ًذذ٢ شيذذو ٚبس ذذ١ ) اجلربٜذذ١ ( َكزبًذذ١ يبس ذذ١        

ٚقذذس زخذذٌ ايكذذٍٛ بذذزجلرب      ايكسضٜذذ١ ايكذذز٥ًر خبًذذل أفعذذزٍ ايعبذذزز ٖٚذذِ ا عععيذذ١ .      

إش إٔ  كٝذس٠ ا٭ؾذز ط٠   ; ٚا٭ؾذز ط٠   طٛا٥ري َٔ ايتطم ا٭خط٣ نزيكذٛف١ٝ ايبذ٠٬   

 .ربَٔ اجل   َػ ي١ ا٭غبزب ٚا ػببزت ْٛعٷ

 ( ايبزط١ٝٓ 7)

 .(62)بزيعؿذذٝع ٚوذذب وٍ ايبٝذذت  ٚكهذذِ  ذذس٠ فذذطم َعؿذذعب١  عػذذرت٠فطقذذ١ َذذٔ ايتذذطم ا 

ٖٚذذذٞ ٚإٕ نزْذذذت كٓعػذذذب إىل اٱغذذذ٬ّ ظذذذزٖطان فإْٗذذذز   وكٝكذذذ١ ا٭َذذذط رلزيتذذذ١        

زٖط اجلطظذذزْٞ:) نذذطض ايبزطٓٝذذ١  ًذذ٢ فذذطم     قذذزٍ  بذذسايك  يٲغذذ٬ّ َٚٓزقهذذ١ يذذ٘ .  

مسٝذت ايبزطٓٝذ١    .(63)ا ػًُر أ فِ َٔ نطض ايٝٗذٛز ٚايٓكذزض٣ ٚا ذٛؽ  ًذِٝٗ(    

( ايفذزٖط ذ ) كذسٕٚ بذ  ك  ٜٚبصيو ٭ْٗز كط٣ إٔ يهٌ ظزٖط بزطٓزن  ٚيهٌ كٓعٌٜ ك ٬ٜٚن

( ايبذزطٔ  ذ ) كذسٕٚ بذ  كَز ظز٤ ب٘ ذلُس ق٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ ٜٚػ٢ُ بزيعٓعٌٜ  ٜٚ

أؾٗط فطم ايبزط١ٝٓ :  َٚٔ  ِ ايع ٌٜٚ اخلزم بعًٞ بٔ أبٞ طزيب ضنٞ اهلل  ٓ٘. ً

 ايكطاَي١  ٚاٱمسز ١ًٝٝ . ٚايتزط١ُٝ  ٚايٓك ١ٜ. ٚايسضٚظ .  ٚايبزب١ٝ ٚايبٗز١ٝ٥. 

 ( ايكٛف8١ٝ)

ٍٷ جيُعٗز َٓٗجٷنث ٠ٌ  بٌ فطمٷ فطق١ٌ   اضكذبة شنطٖذز بز بزيبذ١      َؿرتن١ٌ ٚأقٛ

ٚايطٜزنذذذزت ٚايبسْٝذذذ١ ٚغذذذًٛى َذذذٓٗج ايطٖبذذذزٕ       (64)يذذذسْٝزعكًذذذٌ َذذذٔ اايعٖذذذس ٚاي

طكذٛؽ ممٝذع٠   . ٚيهذٌ فطقذ١ َٓٗذز    ايس ٠ٛ إىل ايععي١  ٚايبعس  ٔ ايع٥٬ل ايسْٜٝٛذ١ 

ٚقذذذس نذذذزٕ )ايعكذذذٛف(   أٍٚ ظٗذذذٛضٙ أقذذذطب إىل ايعٖذذذس      ٚ كز٥ذذذس ٚبذذذسع َعٛاضدذذذ١.  

                                      
 عه ايبزوثر ٫ ٜعسٖز َٔ ايتطم اٱغ١َٝ٬ أق٬ن . كععرب ) ايبزط١ٝٓ ( َٔ ايتطم ايؿٝع١ٝ ايبزي١ٝ  ٚب 62
 (88-18/81)  ٚاْفط ن٬ّ ؾٝذ ا٫غ٬ّ ابٔ ك١ُٝٝ   بٝزٕ نتطِٖ ايتعز٣ٚ 293ايتطم بر ايتطم م   63
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زن يذذ٘ ا ؿذذطٚع  ٚككذذٌ فٝذذ٘ ا٫سلطافذذزت  دذذِ َذذز يبذذ  إٔ كيذذٛض ا٭َذذط وعذذ٢ قذذزض َٓٗجذذ  

 أقٍٛ ٚقٛا س ٚوزاب َع١ٓٝ ٚؾيحزت رلزيت١ يًػ١ٓ .

 ٚ ا٭ؾعط١ٜ ٚا زكطٜس١ٜ ٬ ب١ٝ( ايه11ذ  9)  

 ٖصٙ ايتطم َعكزضب١   ا٫ عكزز  ٖٚٞ َٔ أؾٗط ايتطم ايه١َٝ٬. 

ٚأَذذذذز (. 240ب ) ت ٬ بٝذذذذ١ ( فٗذذذذٞ ْػذذذذب١ن يعبذذذذس اهلل بذذذذٔ غذذذذعٝس بذذذذٔ ن ذذذذ  ٬ أَذذذذز ) ايه 

(. ٚأَذز ) ا زكطٜسٜذ١ ( فٗذٞ     324حلػذٔ ا٭ؾذعطٟ ) ت   ا٭ؾعط١ٜ ( فٗٞ ْػب١ ٭بذٞ ا )

ٍٴ ايذذيت ٬ ٚكععذذرب َكذذ٫ٛت ابذذٔ ن ذذ  ( .333ْػذذب١ ٭بذذٞ َٓكذذٛض ا زكطٜذذسٟ )   ب ا٭قذذٛ

بٓذ٢  ًٝٗذذز ا٭ؾذذعطٟ َصٖبذذ٘ بعذذس صًٝذذ٘  ذذٔ َذذصٖب ا عععيذذ١ ٚقبذذٌ إٔ ٜعحذذٍٛ إىل  

 َصٖب أٌٖ ايػ١ٓ ٚاجلُز ١ نُز قطح بصيو   وخط نعب٘. 

. ٚا زكطٜسٜذذ١ (65)ا٭ؾذذز ط٠ ابذذٔ نذذ٬ب ا ٪غذذؼ ا٭ٍٚ يًُذذصٖب     ٚيذذصا ٜععذذرب بعذذه  

نز٭ؾز ط٠   أ ًب ا٭قٍٛ ٚايػُزت. ٚقس اضكبيذت ا زكطٜسٜذ١ بز ذصٖب احلٓتذٞ      

ٚقذذذس كيذذذٛض ا ذذذصٖب  نُذذذز اضكبيذذذت ا٭ؾذذذعط١ٜ بز ذذذصٖب ايؿذذذزفعٞ ٚا ذذذزيهٞ  زيبذذذزن.   

 َذذذٔ بعذذذس٠ َطاوذذذٌ  ٚقذذذس نذذذزٕ أٚا٥ذذذٌ ا٭ؾذذذعط١ٜ خذذذ  ا٭ؾذذذعط١ٜ َٚذذذطت  ٟ ا٭ؾذذذعط

قزٍ ايسنعٛض َع خطِٜٗ  فِٗ ٜثبعٕٛ نث ان َٔ ايكتزت اييت ْتزٖز َع خطِٖٚ. 

ٚقذذس كيذذٛضت ا٭ؾذذز ط٠ ٚا زكطٜسٜذذ١  ًذذ٢ َذذط ايكذذطٕٚ  ٚوٍ أَذذط نذذٌ       ْزقذذط ايعكذذٌ:  

ٚاوس٠ َٓٗز إىل إٔ أقذبحت فطقذ١ ن٬َٝذ١   ك٬ْٝذ١  فًػذت١ٝ  قذٛف١ٝ  َكزبطٜذ١         

 .(66)َطظ١٦ 
 

                                                                                       
غًري ا٭١َ  ٚبر ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚوي٘ ٚغًِ ٖٚٚٓزى فطم نب  بر )ايعٖس ( ا ُسٚح ؾط زن ايصٟ نزٕ  ًٝ٘   64

ٛف( ا صَّٛ ايصٟ ْعحسث  ٓ٘  فزيعٖس ي٘ نٛابة َٔ ايهعزب ٚايػ١ٓ ٚايعكٛف ظزٚظ وس ايعٖس إىل دلُٛ ١ َٔ ايبسع )ايعك

 ٚا٫سلطافزت ايعكس١ٜ ٚايػًٛن١ٝ .

 . 59ايتطم ايه١َٝ٬ يًعكٌ م   (65)

 . 175ا كسض ْتػ٘ م   (66)
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 .فيوا أهل األهواء أهل السنة ، وبيان خمالفةالكربى  االعتقاد: أصول ام املبحث اخل
 

  ٖصا ا بح  ا ِٗ ًْك٢ ايه٤ٛ  ٢ً أٖذِ ا٭قذٍٛ ايعكسٜذ١   َٚٛقذري أٖذٌ ايػذ١ٓ       

َكذذذز٫ت أٖذذذٌ ا٭ٖذذذٛا٤ ٚايبذذذسع ٫ ؾذذذو إٔ  َٓٗذذذز   ٚرلزيتذذذزت أٖذذذٌ ا٭ٖذذذٛا٤ فٝٗذذذز.

فذذطمٷ مل  ٫ٚ ككذذري  ٓذذس وذذسٸ   ٚ  نذذٌ ٜذذّٛ كعٛيذذس أٖذذٛا٤ ٚكفٗذذطٚا٫فذذرتام نذذث ٠  

يهذٔ ميهذٔ بز٫غذعكطا٤ إٔ حيكذط ايبزوذ  أقذٛهلِ ايهذرب٣        كهٔ َعطٚف١ َذٔ قبذٌ    

 : نزيعزيٞ اييت خزيتٛا فٝٗز  كٝس٠ ايػًري  ٢ً ٚظ٘ ايعكطٜب

 أ٫ٚن : وكٝك١ ) اٱغ٬ّ ( ٚ) اٱميزٕ (:

 ٓس أٌٖ ايػذ١ٓ: إٔ اٱميذزٕ قذٍٛ ٚ ُذٌ : قذٍٛ ايكًذب ٚ ًُذ٘  ٚقذٍٛ ايًػذزٕ ٚ ُذٌ           

 ٘ ٜعٜذذس بزييز ذذذ١  ٜٚذذٓكل بز عكذذ١ٝ. ٚا٭زيذذذ١  ًذذ٢ شيذذو نذذذث ٠.     ٚأْذذ  اجلذذٛاضح . 

زٕ دلطز ا عطفذ١  أٚ قذٍٛ ايًػذزٕ     ٚخزيتِٗ   شيو أٌٖ ا٭ٖٛا٤ : فكزيٛا: إٕ اٱمي

  ٚ ٜرتكذذب  ًذذ٢ قذذٛهلِ أقذذٛاٍ فزغذذس٠   أٚ دلذذطز ككذذسٜل ايكًذذب فكذذة  أٚ  ذذ  شيذذو. 

إخذذطاج ايعُذذٌ َذذٔ  : كهتذذ  َطكهذذب ايهذذب ٠  أٚ احلهذذِ يذذ٘ بزٱميذذزٕ ايهزَذذٌ  أٚ   َثذذٌ

ٜٚرتكب  ٢ً ن٬َِٗ أٜهذزن : إٔ اٱميذزٕ أًٖذ٘ فٝذ٘ غذٛا٤  ٚأْذ٘ ٫        َػ٢ُ اٱميزٕ .

 ٜعٜس ٫ٚ ٜٓكل.

 :  ( ايعٛوٝس) دزْٝزن: فُٝز ٜععًل سكٝك١ 

 إٔ ) ايعٛوٝس (  ٓس اٱط٬م ٜؿٌُ د٬د١ أَٛض:  ٓس أٌٖ ايػ١ٓ َٔ ا عًّٛ ا كطض 

ِٖٛز .ذ كٛوٝسٴ ايطبٛب١ٝٹ ٚاخلزيك١ٝٹ ٚ 1  ايطاظق١ٝٹ ٚسل

ِٵ.         إَٔٚعٓذذذزٙ:  ِٵ ٚايذذذطاظمٴ هلذذذ قذذذزٍ اهللش ٚوذذذسٳٙ ٖذذذٛ اخلذذذزيلٴ يًعذذذزمِل  ٖٚذذذٛ ايذذذطبټ هلذذذ

ٕٳ هللٹ     ايكٓعزْٞ :  ٕٳ  ٫ٚ جيعًذٛ ٕٳ     ٖٚذصا ٫ ٜٓهذطٴٙ ا ؿذطنٛ َٴكٹذطټٚ ِٵ  ٌٵ ٖذ ٘ٹ ؾذطٜهزن  بذ  فٝذ

٘ٹ  . (67)ب

ت  فٗذصا ٖذٛ ايذصٟ    اهلل ٚوذسٙ  ُٝذع أْذٛاع ايعبذززا     ذ كٛوٝسٴ ايعبزز٠ٹ َٚعٓزٙ: إفذطاز   2

 .  (68)ظعًٛا هلل فٝ٘ ؾطنز٤ٳ 

                                      
 . 5كيٗ  ا٫ عكزز م  (67)

 .7ا كسض ْتػ٘ م  (68)
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ٕٻ اهلل          3 ٌٻ   -ذ كٛوٝذس ا٭مسذز٤ ٚايكذتزت: َعٓذزٙ ا٫ عكذزز اجلذزظّ بذ ش يذ٘   - ذعٻ ٚظذ

ا٭شمسذذز٤ احلػذذ٢ٓ ٚايكذذتزت ايعٴًذذ٢   ٖٚذذٛ َعٻكذذري  ُٝذذع قذذتزت ايهُذذزٍ   َٚٓذذعٻٙٷ  

. ٚقذذس ٚقعذذت  (69) ذذٔ مجٝذذع قذذتزت ايذذٓكل   َعتذذطز بذذصيو  ذذٔ مجٝذذع ايهز٥ٓذذزت       

  دزيت١ َٔ أٌٖ ايبسع   نث  ممز غبل: ا

ٌٷ ايتًػذت١ ٚايعكذٛفٹ       إدبذزتٴ  إىل إٔ  زٜذ١ ايعٛوٝذسٹ   ذ شٖب نث ٷ َذٔ ا ذعهًُر ٚأٖذ

ٚاظذب ايٛظذٛز (  فذ نرب َذز ٜؿذبًٕٛ أْتػذِٗ بذ٘         ايطب أٚ نُز ٜػذُْٛ٘ )  ٚظٛزٹ

ٙ ٜٚكطضْٚ٘   َػ ي١ ايعٛوٝس إدبزت كٛوٝس ) ايطبٛبٝذ١ (  ٖٚذصا أَذطٷ مل ٜهذٔ ٜٓهذط     

 .بٝزْ٘ ا ؿطنٕٛ نُز غبل

ذذذ َٚذذٔ أٖذذٌ ايبذذسع َذذٔ ٜٓذذزقه كٛوٝذذس ايطبٛبٝذذ١: ٚشيذذو بٓػذذب١ اخلًذذل  أٚ ايذذطظم         

ٚايٓتع ٚايهط يب  اهلل كعزىل أٚ إٔ ٜهتٞ قتزت ايطبٛب١ٝ ٚخكز٥كٗز  ٢ً    

اهلل غبحزْ٘ ٚكعزىل  نُز وذسث َذٔ ايبزطٓٝذ١  ٚ ذ٠٬ ايطافهذ١  ٚ ذ٠٬ ايكذٛف١ٝ        

 .ِٖ  ٚ 

كع ا دزيت١ يعٛوٝس ايعبزز٠: ٚشيو بكطف ؾ٤ٞ َٔ ايعبززات يبذ  اهلل  ذ ٚأوٝزْزن ك

ٚظعًِٗ  ز١ٜ ايعٛوٝس   ٚشيو جلًِٗٗ سكٝك١ ايعٛوٝس ايصٟ ز ت إيٝ٘ ايطغٌ

إدبذذزت ايطبٛبٝذذ١ هلل  ذذع ٚظذذٌ  ٚكككذذ ِٖ أٚ إُٖذذزهلِ يعٛوٝذذس ايعبذذزز٠  ٚظًٗذذِٗ     

َذذٔ ايكبذذذٛضٜر   ( َٚذذز ٜذذسخٌ فٝٗذذز. ٚكفٗذذط ٖذذصٙ ا دزيتذذزت        ايعبذذزز٠  سكٝكذذ١ ) 

 ٚنث  َٔ ا عهًُر. 

ذذذ ٚأوٝزْذذز ككذذع ا دزيتذذ١ يعٛوٝذذس ا٭مسذذز٤ ٚايكذذتزت: ٚشيذذو ٜهذذٕٛ بٓتذذٞ ٚكعيٝذذٌ  

ا٭مسذذز٤ ٚايكذذتزت إَذذز كعيذذ٬ٝن نًٝذذزن أٚ ظع٥ٝذذزن أٚ كؿذذبٝ٘ اهلل خبًكذذ٘  أٚ ايعٜذذزز٠   

 ٜٚٓعج  ٔ شيو:  فٝٗز.

 ذ إْهزض أمسز٤ اهلل نًٗز أٚ بعهٗز . 1

 مل ٜػِ ب٘ ْتػ٘.  ذ كػ١ُٝ اهلل مبز 2

                                      
 . 42س٠ ايػًري ايكز  م ايٛظٝع    كٝ (69)
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ذ إْهذذزض قذذتزت اهلل نًذذٗز أٚ بعهذذٗز. َٚذذٔ شيذذو إْهذذزض قذذت١ ايعًذذٛ  ٚايهذذ٬ّ        3

 ٚإْهزض ايط١ٜ٩.

 ذ كؿبٝ٘ اهلل خبًك٘. 4

 دزيثزن : ايػُعٝزت ) ايبٝبٝزت (

يًطغٍٛ ق٢ً اهلل  ًٝذ٘ ٚغذًِ     ٓس أٌٖ ايػ١ٓ : ٜ٪َٔ أٌٖ ايػ١ٓ بزيبٝب ككسٜكزن 

فٝ٪َٓذٕٛ بز ٥٬هذ١  ٚٚظذذٛز اجلذٔ  ٜٚ٪َٓذٕٛ بزيكذذطا   ٚا ٝذعإ  ٚاحلذٛ   ٚ ذذصاب       

ايكذذرب ْٚعُٝذذ٘  ٚأؾذذطا  ايػذذز ١  ٚاجلٓذذ١  َٚذذز ٚضز َذذٔ قذذتزكٗز  ٚايٓذذزض  َٚذذز فٝٗذذز      

ٚ ذذ  شيذذو َذذٔ ايبٝبٝذذزت. ٚخذذزيري   شيذذو أٖذذٌ ا٭ٖذذٛا٤ : فذذ ْهط بعهذذِٗ ٖذذصٙ          

 ٚفػطٖٚز ب ْٛاع َٔ ايع ٬ٜٚت ٚا زظ .ايػُعٝزت أٚ بعهٗز  

ٛٸات   ضابعزن : ايٓب

ٜ٪َٔ أٌٖ ايػ١ٓ إٔ اهلل ٜكيتٞ َٔ ا ٥٬ه١ ضغذ٬ن َٚذٔ ايٓذزؽ  ٚإٔ ا٭ْبٝذز٤ خٝذزض      

ايٓذذزؽ  ٚإٔ زٜذذِٓٗ ٚاوذذس ٖٚذذٛ اٱغذذ٬ّ ٚايعٛوٝذذس هلل  ٚؾذذطا٥عِٗ ؾذذع٢  ٚإٔ ايٓبذذ٠ٛ     

 خعُت ببعث١ ٚيس غٝس وزّ ذلُس ق٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ .

خذزيري   شيذو أٖذذٌ ا٭ٖذٛا٤ : فُذذِٓٗ َذٔ أْهذط وكٝكذذ١ ايٓبذ٠ٛ  َٚذذِٓٗ َذٔ ظعذذٌ        ٚ

وكٝكعٗذز َٚعٓزٖذذز يبذذ  ا٭ْبٝذذز٤ َذذٔ أ٥ُذذعِٗ  َٚذذِٓٗ َذذٔ از ذذ٢ ٚظذذٛز ايٓبذذ٠ٛ بعذذس   

 ايٓيب ق٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ ٚ   شيو َٔ ايبسع .

 خزَػزن : ايكسض 

نذزٕ َٚذز مل ٜؿذ  مل    ٜ٪َٔ أٌٖ ايػ١ٓ بزيكسض خ ٙ ٚؾطٙ َٔ اهلل  ٚإٔ َذز ؾذز٤ اهلل   

ٜهٔ  ٚإٔ نٌ ؾ٤ٞ خًك٘ اهلل بكسض  ٚإٔ اهلل خزيل نذٌ ؾذ٤ٞ  ٚأْذ٘ فعذزٍ  ذز ٜطٜذس        

ٚخذذزيري   شيذذو أٖذذٌ ا٭ٖذذٛا٤ : فكذذزٍ بعهذذِٗ     ٚأْذذ٘ )٫ وذذٍٛ ٫ٚ قذذ٠ٛ إ٫ بذذزهلل ( .  

ٚقذذزٍ بعهذذِٗ خبًذذل   بذذزجلرب ; ٖٚذذٛ  ًذذٛ   ايكذذسض ) اجلربٜذذ١ أٚ ايكسضٜذذ١ ا٭ٚىل ( . 

ْٚت٢ بعهِٗ ك د  ا٭غبزب    ٛ  ًٛ   ْتٞ ايكسض ) ايكسض١ٜ ( .أفعزٍ ايعبزز ; ٖٚ

 ا ػببزت ٖٚٛ ) ْٛع َٔ اجلرب ( .
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 غززغزن : اٱَز١َ

َٔ ا٭قٍٛ ايعكس١ٜ ا ١ُٗ اييت ٚقع فٝٗز ا٫خع٬ف بر ا٭١َ َػذ ي١ ) اٱَزَذ١ (   

أٚ )اخل٬فذذذ١( بعذذذس ضغذذذٍٛ اهلل قذذذ٢ً اهلل  ًٝذذذ٘ ٚويذذذ٘ ٚغذذذًِ. فعكٝذذذس٠ أٖذذذٌ ايػذذذ١ٓ        

ِٗ  ٚايرتنذذٞ ٚ ًذذٞ  ٚوذذبټ   ٚ ثُذذزٕ  ٚ ُذذط  اجلُز ذذ١ : اٱقذذطاض خب٬فذذ١ أبذذٞ بهذذط    ٚ

ٚإٔ  ذذِٓٗ  ٚأْٗذذِ خٝذذزض ايٓذذزؽ  ٚخ٬فذذعِٗ نزْذذت اخل٬فذذ١ ايطاؾذذس٠   ايعذذزضٜذ.        

 .(70)اٱَز١َ ( ١ٜ٫ٚٚ أَط ا ػًُر كهٕٛ   قطٜـ)

ٚططٜكٗذذذز : ايذذذسٜٔ ٚغٝزغذذذ١ ايذذذسْٝز بذذذ٘   ٚاٱَزَذذذ١ َٓكذذذب ؾذذذط ٞ  طنذذذ٘ : إقزَذذذ١  

ٌٸ ذذذذذذؿاي ًٜٚذذذعّ يٲَذذذزّ ٚايعكذذذس َذذذٔ ايعًُذذذز٤ ٚشٟٚ ايؿذذذ ٕ.   ٛض٣  ٚاخعٝذذذزض أٖذذذٌ احلذذذ

ٚفذذذزضم أٖذذذٌ ايػذذذ١ٓ   . اخلًٝتذذذ١ ( ايػذذذُع ٚاييز ذذذ١   ا عذذذطٚف  ٚايٓكذذذٝح١ يذذذ٘  )

 اٱَز١َ ( فطقعزٕ : )

ذ ايؿٝع١ : َٚصٖبِٗ إٔ أٚىل ايٓزؽ بزخل٬ف١ بعس ضغٍٛ اهلل قذ٢ً اهلل  ًٝذ٘ ٚويذ٘      1

) أبذذٞ بهذذط يذذب ضنذذٞ اهلل  ٓذذ٘  ٚاخعًتذذٛا   خ٬فذذ١ ايث٬دذذ١   بذذٞ طزأٚغذذًِ  ًذذٞ بذذٔ  

: فكزٍ مجٗٛض ايعٜس١ٜ : ٖٞ قذحٝح١  ٚيهذٔ  ًٝذزن أٚىل َذِٓٗ  ٚأْذ٘      ٚ ُط ٚ ثُزٕ(

ٚقذذذزٍ بكٝذذذ١ ايؿذذذٝع١ : ٖذذذٞ بزطًذذذ١       جيذذذٛظ إَزَذذذ١ ا تهذذذٍٛ َذذذع ٚظذذذٛز ايتزنذذذٌ .     

ٜٔ  ٜٚػذذبِْٛٗ  ًٜٚعٓذذِْٛٗ. ) ٚاٱَزَذذ١ (  ٓذذس  ذذ٠٬ ايؿذذٝع١ ضنذذٔ َذذٔ أضنذذزٕ ايذذس  

                                      
قٛي٘ ق٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚوي٘ ٚغًِ :  ) إٕ ٖصا ا٭َط   قطٜـ ٫ ٜعززِٜٗ أوس إ٫ نب٘ اهلل  يثبٛت ا٭وززٜ  ايكحٝح١ فُٓٗز: (70)

ِ ٚقٛي٘ ق٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚوي٘ ٚغًِ : ) ٫ ٜعاٍ ٖصا ا٭َط   قطٜـ َز بك٢ َٓٗ( 3500)ايبدزضٟ ضقِ   ٢ً ٚظٗ٘ َز أقزَٛا ايسٜٔ (

 .( 3501) ايبدزضٟ ضقِ  ادٓزٕ (

ٚغ١َ٬ احلٛاؽ ٚا٭ هز٤   ٚايهتز١ٜ   ٚايعساي١   أَز ؾطٚ  ٖصا ا ٓكب فٗٞ أضبع١: ايعًِ : )  1/98قزٍ ابٔ خًسٕٚ   َكسَع٘ 

 ( . . ٚاخعًري   ؾط  خزَؼ ٖٚٛ ايٓػب ايكطؾٞ ممز ٜ٪دط   ايطأٟ ٚايعٌُ

فإشا دبت إٔ اؾرتا  ع شيو إىل وكٍٛ ايهتز١ٜ ٖٚٛ ايؿط  ايطابع فكزٍ : )دِ كهًِ  ٔ احله١ُ َٔ ايٓػب ايكطؾٞ   ٚأضظ

ّٳًشايكطؾ١ٝ إمنز ٖٛ يسفع ايعٓزظع مبز نزٕ هلِ َٔ ايعكب١ٝ ٚايبٳ ٌ  ب  ٚ ًُٓز إٔ ايؿزضع ٫ خيل ا٭وهز   ٫ٚ أ١َٺ ٫ٚ  كط   ٝ

 ٢ً  ا ككٛز َٔ ايكط ؾ١ٝ ٖٚٞ ٚظٛز ايعكب١ٝ  فطززْزٙ إيٝٗز ٚططزْز ايع١ً ا ؿع١ًُ   ًُٓز إٔ شيو إمنز ٖٛ َٔ ايهتز١ٜٹ

فزؾرتطٓز   ايكز٥ِ ب َٛض ا ػًُر إٔ ٜهٕٛ َٔ قّٛ أٚيٞ  كب١ٝ ق١ٜٛ  زيب١  ٢ً َٔ َعٗز يعكطٖز  يٝػععبعٛا َٔ غٛاِٖ 

اييت ٫ٚ ٜعًِ شيو   ا٭قيزض ٚاٯفزم نُز نزٕ   ايكطؾ١ٝ  إش ايس ٠ٛ اٱغ١َٝ٬   ٚاعُع ايه١ًُ  ٢ً وػٔ احلُز١ٜ

ٚإمنز خيل هلصا ايعٗس نٌ قيط مبٔ كهٕٛ ي٘ نزْت ٚاف١ٝ بٗز فبًبٛا غز٥ط ا٭َِ  نزْت هلِ نزْت  ز١َ  ٚ كب١ٝ ايعطبٹ

 ( .  فٝ٘ ايعكب١ٝ ايبزيب١

ٚإىل شٖب بعه ايبزوثر   ا عبزض ؾط  ) ايكطؾ١ٝ ( ب ْ٘ ا عبزض كزضخيٞ أنثط ممز ٖٛ ؾط ٞ. اْفط َتزكٝ  ايػٝزغ١ٝ 

 .  15  أغ١ً٦ ايثٛض٠ م 15ايؿط ١ٝ م 
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ٚططٜكٗز : ايٛضاد١   شضٜذ١ احلػذر    ) اٱَز١َٝ(.ذ ٚأقٌ َٔ أقٛي٘  يصيو مسٛا ب

 بٔ  ًٞ خزق١ ٫ صطج  ِٓٗ    

 ذ اخلٛاضج : ٜكطٕٚ خ٬ف١ ايؿٝدر  ٜٚيعٕٓٛ    ثُزٕ ٚ ًٞ  ٚقس ٜهتطُْٚٗز . 2

 ٜٚكٛيٕٛ : اٱَز١َ ظز٥ع٠   نٌ ايٓزؽ  قطٜـ ٚ  ٖز.

   ًٝ٘ ٚوي٘ ٚغًِ غزبعزن : غ١ٓ ايٓيب ق٢ً اهلل

ًٜعذذعّ أٖذذٌ ايػذذ١ٓ بزكبذذزع ٖذذسٟ ايذذٓيب قذذ٢ً اهلل  ًٝذذ٘ ٚغذذًِ ٚككذذسِٜ غذذٓع٘  ًذذ٢          

أٖٛا٥ِٗ ٚككسٜل ايٓيب ق٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ فُٝز أخرب  ٚطز ع٘ فُٝز أَذط  ٚ ذسّ   

ايعكسّ بر ٜسٜ٘ ق٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ  ٚايعٌُ بهٌ َز ق  َٔ احلسٜ   ٓ٘ ق٢ً 

ٚخذزيري   شيذو    ٚايعبززات ٚ  ُٖذز َذٔ أَذٛض ايذسٜٔ .     اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ   ايعكز٥س

أٖذذٌ ا٭ٖذذٛا٤ : فُذذِٓٗ َذذٔ أْهذذط ايػذذ١ٓ َيًكذذزن ) نُذذٔ ٜػذذُٕٛ أْتػذذِٗ   ٖذذصا          

ايعَزٕ بزيكطوْٝر (  َِٚٓٗ َٔ أْهط بعهٗز أٚ فطٸم بر ايكحٝ  َٓٗز  َِٚٓٗ َٔ 

 ب ان.قسّ ٖٛاٙ أٚ أقٛاٍ   ٙ  ًٝٗز  َِٚٓٗ َٔ أًُٖٗز ٚفطٸ  فٝٗز كتطٜيزن ن

 دزَٓزن : َكززض ايعًكٞ 

َٔ ا عًّٛ إٔ َكززض ايعًكٞ  ٓس أٌٖ ايػ١ٓ   ا٫ عكذزز : ايهعذزب ايععٜذع  ٚايػذ١ٓ     

ا يٗط٠ ٫     ٢ً فِٗ غذًري ا٭َذ١ . ٚقذس خذزيتِٗ أٖذٌ ا٭ٖذٛا٤   شيذو ; فًذِٗ         

َكززض أخط٣ اصصٖٚز زٜٓزن ٜعحزنُٕٛ إيٝٗز  بذٌ قذسَٖٛز  ًذ٢ نعذزب اهلل ٚغذ١ٓ      

َٚذذذٔ كًذذذو ا كذذذززض : ايتًػذذذتزت   قذذذ٢ً اهلل  ًٝذذذ٘ ٚويذذذ٘ ٚغذذذًِ أوٝزْذذذزن . ضغذذذٍٛ اهلل

ايٛد١ٝٓ  َٚز أدط  ٔ ا٭َِ ايهزي١ َٔ ايٝٗذٛز ٚايٓكذزض٣ ٚ  ٖذِ نُذز ٖذٛ ايؿذ ٕ       

 ايعكذٌ ٚايذطأٟ ٚايفٓذٕٛ ايتزغذس٠ نُذز ٖذٛ  ٓذس بعذه ا ذعهًُر .            ٓس ا عهًُر.

ا٭ٖٚذزّ ٚا٭وذ٬ّ   ٚ  ٖذِ .  ايطٚاٜزت ايهزشب١ نُز ٖٛ  ٓس فطم ايؿٝع١ ٚايكٛف١ٝ 

از ز٤ نؿري ايبٝذب َٚعطفذ١    ٚا ٓزَزت ٚإحيز٤ ايؿٝزطر نُز ٖٛ  ٓس ايكٛف١ٝ .

 .(71)ايعًِ ايًسْٞ نُز  ٓس ايكٛف١ٝ

                                      
 .  88اْفط: َكسَزت   ا٫فرتام ٚا٭ٖٛا٤  ْزقط بٔ  بسايهطِٜ ايعكٌ م   (71)



 

 

 

223 

 جهىد المحدثين في تقرير عقيدة السلف والدفاع عنها                                             يحي بن عبداهلل األسدي  د / 
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 كزغعزن : اٯٍ ٚا٭قحزب ٚايػًري

 كٝذذس٠ أٖذذٌ ايػذذ١ٓ   شيذذو : وذذب اٯٍ ٚا٭قذذحزب  ٚكذذٛق ِٖ  ٚايرتنذذٞ  ذذِٓٗ      

 كز٥س أٌٖ ا٭ٖٛا٤ : َذِٓٗ َذٔ  ذ٬     اييعٔ فِٝٗ .ٚاكبزع غبًِٝٗ  ٚ سّ إٜصا٥ِٗ  ٚ

  شيو ٚظاز  أٚ طعٔ   اٯٍ أٚ ا٭قحزب ٚايػذًري ايكذز   ٚاْعككذِٗ أٚ غذبِٗ     

 ٚ عِٖ  ٚخزيري غبًِٝٗ ٚططٜكعِٗ. 

  زؾطان : أ١ُ٥ ا ػًُر ٠٫ٚٚ أَٛضِٖ 

ز ٜسٜٔ أٌٖ ايػ١ٓ بزيٓك  هلِ ٚ سّ  ؿِٗ  أٚ اخلطٚج  ًِٝٗ َٚٓزظ عِٗ ا٭َط  َذ 

زاَٛا حيهُٕٛ بؿطٜع١ اٱغ٬ّ  ٚايػذُع ٚاييز ذ١ هلذِ   ا عذطٚف  ٚظذٛاظ ايكذ٠٬       

ٚخذذزيري أٖذذٌ ا٭ٖذذٛا٤ : فُذذِٓٗ َذذٔ أٚظذذب       خًذذري نذذٌ بٳذذطر ٚفذذزظط  َذذٔ ا ػذذًُر .     

اخلطٚج  ٢ً أٚيٝز٤ ا٭َٛض  ْٚعع ٜس اييز ١ ٚكتطٜل اجلُز ١  َٚٔ ايٓزؽ َذٔ  ذ٬   

 ٚظًُِٗ  ٚ ؿِٗ  ٚرلزز عِٗ.    َسا١ٖٓ ايفز ر  ٚإ زْعِٗ  ٢ً بس ِٗ 

ٖصٙ أِٖ  ا٭قٍٛ اييت خزيري فٝٗز أٌٖ  أٌٖ ايبسع ٚا٭ٖذٛا٤  ٖٚٓذزى أقذٍٛ أخذط٣     

 .(72)ذلًٗز ا ي٫ٛت
 

عقيدة والرد على املخالفني، وبيان أهه الكتب ال تدوينيف  احملدثني: جوود السادساملبحث 
 املؤلفة يف ذلك يف القرون اخلنسة األوىل

 

أدذذذط نذذذب    احلتذذذزظ  ًذذذ٢ ايؿذذذطٜع١ اٱغذذذ١َٝ٬ غذذذ١ًُٝ َذذذٔ   نذذذزٕ يًُحذذذسدر 

ايعبٝ  ٚايعبسٌٜ نُز ظز٤ بٗز ايطغٍٛ ق٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚوي٘ ٚغًِ   ٜٚعهذ  شيذو   

َٔ خ٬ٍ اٖعُزَِٗ بهٌ َز ٚضز  ٔ ايٓيب ق٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ َٔ قذٍٛ أٚ فعذٌ أٚ   

زض١َ ككطٜذذط ٚكذذسٜٚٔ شيذذو  ٚمتٝٝذذع ايكذذحٝ  َٓذذ٘ ٚايػذذكِٝ ٚفذذل قٛا ذذس  ًُٝذذ١ قذذ 

ٚميهذذٔ إٔ ْذذٛظع ايكذذٍٛ   بٝذذزٕ ظٗذذٛز احملذذسدر   دلذذزٍ ايعكٝذذس٠     َهذذيطز٠ .

 ا٭َٛض ايعزي١ٝ :  

                                      
 .20أقٍٛ ايتطم ٚا٭زٜزٕ ٚا صاٖب ايتهط١ٜ يػتط احلٛايٞ م  117ذ 115اْفط: َكسَزت   ا٭ٖٛا٤ م   (72)
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ذ ايععاَِٗ يعكٝس٠ ايػًري ق٫ٛن ٚا عكذززان   ٚايذس ٠ٛ هلذز . ٚغذ كِٗ ٚن٬َٗذِ          1

ٖذذصا ايبذذزب نذذث  ٫ ميهذذٔ وكذذطٙ   ٚميهذذٔ ايٛقذذٛف  ًذذ٢ ن٬َٗذذِ َذذٔ خذذ٬ٍ   

  ِٓٗ   َٚٔ خ٬ٍ نعب ايػ  ٚايعزضٜذ ٚ  ٖز .  َيزيع١ ا ٪يتزت ا ٓكٛي١

ٖٚذذصٙ ايهعذذب  ذ كذذسٜٚٔ ايهعذذب ٚمجذذع ا٭وززٜذذ  ٚاٯدذذزض   بٝذذزٕ  كٝذذس٠ ايػذذًري .      2

 احلسٜث١ٝ اييت كعهُٔ  كٝس٠ ايػًري ْٛ زٕ : 

ايٓذذذٛع ا٭ٍٚ : ايهعذذذب اجلزَعذذذ١ يٮوززٜذذذ  ا ػذذذٓس٠   ايعكٝذذذس٠ ٚ  ٖذذذز   َثذذذٌ   

ػذذزْٝس   ٚايكذذحزح   ٚا ػذذعدطظزت ٚ  ٖذذز    نعذذب اجلٛاَذذع   ٚا كذذٓتزت   ٚا  

 ٚقس ككسَت اٱؾزض٠ إيٝٗز   ا بح  ايثزْٞ.

ايٓذذٛع ايثذذزْٞ : ايهعذذب ا تذذطز٠   ظزْذذبٺ أٚ أنثذذط َذذٔ ظٛاْذذب ا٫ عكذذزز   ٖٚذذٞ        

نذذذث ٠ ظذذذذسان   بعهذذذٗز ٚقذذذذًٓز نذذذز٬َ أٚ ْزقكذذذذزن   ٚبعهذذذٗز َذذذذز ظاٍ   وٝذذذذع     

 ا تكٛزات . 

وػذب ايعػًػذٌ ايعذزضخيٞ يٛفٝذزت َ٪يتٝٗذز       ٚغٛف أشنط أِٖ ٖذصٙ ا كذٓتزت   

 َؿ ان يًُيبٛع َٓٗز .

 : (73)ُُٔ شٴنط ي٘ ك يٝري   ا٫ عكزز   ايكطٕٚ اخلُػ١ ا٭ٚىلف

 ٖذ (. 181 بساهلل بٔ ا بزضى بٔ ٚان  احلٓفًٞ ) ت (1

يذ٘: نعذزب ) ايكذسض َٚذز ٚضز     ٖذذ (.   197 بس اهلل بٔ ٖٚب بٔ َػًِ ايكطؾٞ ) ت (2

   شيو َٔ اٯدزض ( .

 ٖذ ( .198حي٢ٝ بٔ غعٝس بٔ فطٚر ايعُُٝٞ ايكيزٕ ايبكطٟ  )ت  (3

 ي٘ : نعزب اٱميزٕ. َيبٛع . ٖذ ( .224أبٛ  بٝس ايكزغِ بٔ غً زّ )ت  (4

 ٖذ ( .226به  احلٓفًٞ  )ت  بساهلل بٔ حي٢ٝ بٔ  (5

ْٴ (6 ِٴأبٛ  بساهلل   ٖذ ( 228زز ا طٚظٟ  )ت بٔ مح  عٝ

                                      
وززٜ  ٚاٯدزض   ٖٚٞ ا٭قٌ يًهعب ا ٪يت١ بعس شيو اقعكطت  ٢ً ايكطٕٚ اخلُػ١ ا٭ٚىل ٫ٖعُزَٗز بز٫غٓزز   ْكٌ ا٭  (73)

 . زيبزن
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يذذذ٘ ٖذذذذ ( .229ايبدذذذزضٟ  )ت  ٝذٴٞ ؾذذذتٹذذذعٵ بذذذساهلل بذذذٔ ذلُذذذس بذذذٔ  بذذذساهلل اجل    (7

 : ) ايكتزت ( ٚ ) ايطز  ٢ً اجل١ُٝٗ ( . نعزب

يذذ٘ نعذذزب : ) (.  ٖذذذ235ايعبػذذٞ ) بذذٔ أبذذٞ ؾذذٝب١  أبذذٛ بهذذط  بذذساهلل بذذٔ ذلُذذس    (8

أبذذٛ ذلُذذذس   ٖذذذذ1385اٱميذذزٕ ( ظذذع٤ وذذذسٜثٞ ْؿذذطٙ ا٭يبذذذزْٞ ضمحذذ٘ اهلل غذذ١ٓ      

 ٖذ( .238إغحزم بٔ إبطاِٖٝ ا عطٚف بزبٔ ضاٖٜٛ٘  )ت 

احلٝذذس٠ ) يذذ٘ نعذذزب: ٖذذذ (. 240حلػذذٔ  بذذسايععٜع بذذٔ حيٝذذ٢ ايهٓذذزْٞ )ت أبذذٛ ا (9

 ْؿط  س٠ َطات . (  ٚا٫ عصاض   ايطز  ٢ً َٔ قزٍ خبًل ايكطوٕ

ايػ١ٓ (  أقٍٛ ي٘ نعزب ) ٖذ ( .241وٓبٌ ايؿٝبزْٞ  )ت ذلُس بٔ أمحس بٔ  (10

ٚ ٚ ) ايذذطز  ًذذ٢   ٚيذذ٘   . ٛ ذذ١  َيب) ٚفهذذز٥ٌ ايكذذحزب١ (   اجلُٗٝذذ١ (   ايعْززقذذ١ 

 (.   اٱميزٕ ب )نعز

يذذ٘ نعذذزب: ) اٱميذذزٕ (  ٖذذذ ( 243ذلُذذس بذذٔ حيٝذذ٢ بذذٔ أبذذٞ  ُذذط ايعذذسْٞ ) ت     (11

 َيبٛع .

ـِؿٳأبٛ  زقِ خٴ (12 يذ٘: ) ا٫غذعكز١َ   ايػذ١ٓ ٚايذطز  ًذ٢      ٖذ (. 253ّ ) طٳقٵبٔ أش ٝ

 أٌٖ ا٭ٖٛا٤ (. 

يذذ٘: ) خًذذل أفعذذزٍ    ٖذذذ (.256بذذٔ إمسز ٝذذٌ ايبدذذزضٟ  )ت   أبذذٛ  بذذساهلل ذلُذذس    (13

 )أخبزض ايكتزت (. ٚ. َيبٛع ٢ً اجل١ُٝٗ أقحزب ايععيٌٝ (  ايعبزز ٚايطز

يذ٘: نعذزب )   ٖذذ (. 264) ت كًُٝذص ايؿذزفعٞ ا ؿذٗٛض    إمسز ٌٝ بٔ حي٢ٝ ا عْذٞ   (14

 ؾطح ايػ١ٓ (. 

15)    ٔ يذذ٘ ) ايذذطز  ًذذ٢ أٖذذٌ   ٖذذذ ( .264 بذذسايهطِٜ ايذذطاظٟ ) ذ       أبذذٛ ظض ذذ١  بٝذذساهلل بذذ

 ا٭ٖٛا٤ ( َيبٛع . 

يذ٘:  ٖذذ( . 273٭دطّ كًُٝص اٱَزّ أمحذس  )ت  أبٛ بهط أمحس بٔ ذلُس بٔ ٖز٧ْ ا (16

 نعزب ) ايػ١ٓ (. 
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 ي٘: نعزب ) ايػ١ٓ (. ٖذ ( .273وٓبٌ بٔ إغحزم بٔ ٬ٍٖ  )ت  (17

يذ٘: نعذزب )   ٖذذ (  275ايػجػعزْٞ ا عذٛف٢ غذ١ٓ )  أبٛ زاٚز غًُٝزٕ بٔ ا٭ؾع   (18

 .ٚ ) فهز٥ٌ ا٭ْكزض ( يطز  ٢ً أٌٖ ايكسض( ا) ٚ) ايبع  (. ٚايػ١ٓ (. 

يذ٘: نعذزب ) ا٫خذع٬ف   ايًتذي ٚايذطز  ًذ٢       ٖذذ (.  277ايذسٜٓٛضٟ )  ابٔ قعٝبذ١  (19

ْؿط . ٚنعزب ) ك ٌٜٚ رلعًري احلسٜ  ( ْؿط  س٠ َطات  اجل١ُٝٗ ٚا ؿب١ٗ (

  س٠ َطات   ٚ)ايطز ايكز٥ٌ خبًل ايكطوٕ( ٚ) فهز٥ٌ أبٞ بهط ايكسٜل(.

هلل ( ْؿذذذطٖز أبذذذٛ  بذذذسا ضغذذذزي١   ا٫ عكذذزز ) يذذذ٘: ٖذذذ (.  277أبذذٛ وذذذزمت ايذذذطاظٟ )  (20

 . ذلُٛز احلساز

يذذ٘ نعذذزب  ٖذذذ ( .280وذذطب بذذٔ غذذعٝس ايهطَذذزْٞ كًُٝذذص أمحذذس بذذٔ وٓبذذٌ ) ذ            (21

 ايػ١ٓ ( . )

يذذ٘ نعذذزب ) ايذذطز  ًذذ٢ اجلُٗٝذذ١ (    ٖذذذ ( .280 ثُذذزٕ بذذٔ غذذعٝس ايذذساضَٞ  )ت    (22

 .  زٕٚنعزب ) ايطز  ٢ً بؿطا طٜػٞ ( َيبٛ 

زبزٙ َٔ أظٌ ايهعب قزٍ ابٔ ايكِٝ ضمح٘ اهلل   اظعُزع اجلٝٛف اٱغ١َٝ٬: )ٚنع

ٜٚٓببذٞ يهذٌ طزيذب غذ١ٓ َذطازٙ ايٛقذٛف  ًذ٢ َذز نذزٕ            ايػذ١ٓ ٚأْتعٗذز     ا كٓت١

 ًٝ٘ ايكحزب١ ٚايعزبعٕٛ ٚا٭١ُ٥ إٔ ٜكطأ نعزبٝ٘. ٚنزٕ ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ كُٝٝذ١  

  ٚفُٝٗز َذٔ ككطٜذط   ايٛق١ٝ ٜٚعفُُٗز ظسان ضمح٘ اهلل ٜٛقٞ بٗصٜٔ ايهعزبر أؾسٸ

 .(74) تزت بزيعكٌ ٚايٓكٌ َز يٝؼ     ُٖز (ايعٛوٝس ٚا٭مسز٤ ٚايك

يذ٘: ضغذزي١   إٔ ايكذطوٕ  ذ       ٖذذ (. 285اِٖٝ بٔ إغحل احلطبٞ )ت أبٛ إغحل إبط (1

 . ٚ ) ز٥٫ٌ ايٓب٠ٛ (  رلًٛم. َيبٛ ١

يذذ٘: نعذذزب ) ايبس ذذ١ ٚايٓٗذذٞ  ٓٗذذذز (.      ٖذذذ (. 286ططيب )ذلُذذس بذذٔ ٚنذذزح ايكذذ     (2

 .  َيبٛع

3)        ٔ يذذ٘:  ٖذذذ (. 287رلًذذس ايؿذذٝبزْٞ )  أبذذٛ بهذذط  ُذذطٚ بذذٔ أبذذٞ  زقذذِ ايهذذحزى بذذ

ٖذذذ(. يذذ٘ نعذذزب:   290ايػذذ١ٓ ( َيبذذٛع.  بذذساهلل بذذٔ اٱَذذزّ أمحذذس بذذٔ وٓبذذٌ )       )

                                      
 .  143اظعُزع اجلٝٛف اٱغ١َٝ٬ م  (74)
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  ٚيذ٘  ْؿذط  ذس٠ َذطات أوػذٓٗز بعحكٝذل ز/ ذلُذس غذعٝس ايكحيذزْٞ         ايػ١ٓ ( )

 نعزب ) ايطز  ٢ً اجل١ُٝٗ (. 

ْٳ   (4  ٚيذذ٘ ) كعفذذِٝ قذذسض    يذذ٘: نعذذزب ) ايػذذ١ٓ ( ٖذذذ (.294ا ذذطٚظٟ ) ط كٵذذذلُذذس بذذٔ 

 . زٕايك٠٬ ( َيبٛ 

ي٘: نعزب ) ايطز  ٢ً اجل١ُٝٗ ( ٚنعذزب )  ٖذ(. 295احلهِ بٔ َعبس اخلعا ٞ ) (5

 ايػ١ٓ (. 

يذذ٘: نعذذزب ٖذذذ (. 297ذلُذذس بذذٔ  ثُذذزٕ بذذٔ ذلُذذس ا عذذطٚف بذذزبٔ أبذذٞ ؾذذٝب١ )     (6

 ( َيبٛع.  ايعطف َٚز ٚضز فٝ٘)

  ( يذذ٘: نعذذزب ) ز٥٫ذذٌ ايٓبذذ٠ٛ  ٖذذذ (. 301عتذذط بذذٔ ذلُذذس ايتطٜذذزبٞ ) أبذذٛ بهذذط ظ (1

 . ١َيبٛ ايث٬د١ قتزت ا ٓزفل (  )  ٚنعزب ) ايكسض ( 

خكذز٥ل أَذ    يذ٘ : ) ٖذذ ( . 303أبٛ  بسايطمحٔ أمحس بذٔ ؾذعٝب ايٓػذز٥ٞ ) ذ       (2

  ٞ زب ضغذذٍٛ اهلل قذذ٢ً اهلل  ًٝذذ٘  َٓزقذذب أقذذح طزيذذب( ٚ ) ا ذذ٪َٓر  ًذذٞ بذذٔ أبذذ

  ( َيبٛ ١   ٖٚٞ َٔ نُٔ غٓٓ٘ ايهرب٣ ا يبٛ ١ .ٚغًِ

3)  ٟ ِ  ذلُذذس بذذذٔ ظطٜذذذط اييذذذرب يذذذ٘: نعذذذزب  ٖذذذذ (.310) ؾذذذٝذ ا تػذذطٜٔ ٚإَذذذزَٗ

 . زٕ) ايعبك    َعزمل ايسٜٔ ( َيبٛ ٚقطٜ  ايػ١ٓ (  )

يذ٘: نعذزب ) ايػذ١ٓ (    ٖذذ ( . 311أبٛ بهط أمحس بٔ ذلُس اخل٬ٍ ا عٛف٢ غ١ٓ ) (4

 .   غبع١ أظعا٤   ٖٚٛ نعزب نب   فِٝ ايٓتع  َيبٛع

عٛوٝس ٚإدبزت قتزت ايطب  ذع  ي٘: ) نعزب ايٖذ ( .311أبٛ بهط بٔ خعمي١  )ت  (5

 ٚظٌ ( َيبٛع. 

١   ايعكٝذس٠ َيبٛ ذ١  ٚيذ٘ نعذزب     يذ٘ َٓفَٛذ  ٖذذ (.  316أبٛ بهط بذٔ أبذٞ زاٚز )   (6

 ايكسض ( ٚنعزب ) ايبع  ٚايٓؿٛض( َيبٛع. )

ي٘: نعذزب ) ٚقذري   ٖذ (.317محس بٔ غًُٝزٕ ايعب ٟ )أبٛ  بساهلل ايعب  بٔ أ (7

 (.  زٕ َٚٓزظي٘اٱميزٕ ٚوكز٥ك٘ ٚاٱغ٬ّ ٚؾطا٥ع٘ ٚاٱوػ
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يذذ٘: .ٖذذذ ( ١َ321 ا٭ظزٟ  اييحذذزٟٚ  )ت أبذذٛ ظعتذذط أمحذذس بذذٔ ذلُذذس بذذٔ غذذ٬   (8

 . َيبٛع   ٚي٘  س٠ ؾطٚح ايعكٝس٠ اييحز١ٜٚ ( )

9)  ٟ اٱغذذذ٬َٝر ٚاخذذذع٬ف   يذذذ٘: ) َكذذذز٫تٴٖذذذذ (.324)ت  (75)أبذذذٛ احلػذذذٔ ا٭ؾذذذعط

ٗز نًذذ ذذٔ أقذذٍٛ ايسٜزْذذ١(  ٚ) ضغذذزي١ إىل أٖذذٌ ايثبذذط(      ا كذذًر (  ٚ ) اٱبزْذذ١  

 . ١َيبٛ 

يذذذ٘: ) نعذذذزب ايذذذطز  ًذذذ٢ اجلُٗٝذذذ١ (    ٖذذذذ (.327 بذذذسايطمحٔ بذذذٔ أبذذذٞ وذذذزمت )  (10

 ٚنعزب ) أقٌ ايػ١ٓ ٚا عكزز ايسٜٔ(. 

يذ٘:   ٖذذ (. 328ايطمحٔ ا ًيذٞ ايؿذزفعٞ )  أبٛ احلػٔ ذلُس بٔ أمحذس بذٔ  بذس    (11

 نعزب ) ايعٓبٝ٘ ٚايطز  ٢ً أٌٖ ا٭ٖٛا٤ ٚايبسع ( َيبٛع. 

 ي٘: نعزب ) ؾطح ايػ١ٓ ( َيبٛع.  ٖذ (.329أبٛ ذلُس ايرببٗزضٟ ) (12

يذ٘:   ٖذذ ( . 349أبٛ أمحس ذلُس بٔ أمحذس بذٔ إبذطاِٖٝ ا٭قذبٗزْٞ ايعػذزٍ )ت       (13

اٯٜذذذزت نعذذذزب ) ايط٩ٜذذذ١ ( ٚنعذذذزب ) ايػذذذ١ٓ (  نعذذذزب ) ايعفُذذذ١ (  نعذذذزب )  

 (.  ٚنطاَزت ا٭ٚيٝز٤

 يذ٘:    ٖذذ (. 360أٜذٛب ايًدُذٞ اييرباْذٞ )ت   أبٛ ايكزغِ غذًُٝزٕ بذٔ أمحذس بذٔ      (14

 ايػ١ٓ (.  نعزب )

ْؿذط   ي٘: نعزب ) ايؿذطٜع١ ( ٖذ (. 360أبٛ بهط ذلُس بٔ احلػر اٯظطٟ  )ت  (15

 ذذس٠ َذذذطات أوػذذذٓٗز بعحكٝذذل ز/  بذذذس اهلل ايذذذسَٝجٞ   غذذت دلًذذذسات ٖٚذذذٛ    

نعزب نب  ظزَع يهث  َٔ قهزٜز ا٫ عكزز   َٚٔ أوػٔ َز أيري   ايكطٕ 

 .َيبٛع (. ٚنعزب ) ايعكسٜل بزيٓفط إىل اهلل   اٯخط٠ ايطابع 

ٖذذذ (.يذذ٘: نعذذزب   369ا٭قذذبٗزْٞ ) ذلُذذس بذذٔ  بذذساهلل بذذٔ ظعتذذط    أبذذٛ ايؿذذٝذ  (16

 ع   مخؼ دلًسات .ٚنعزب ) ايعف١ُ ( َيبٛ   ()ايػ١ٓ

                                      
(  أبٛ احلػٔ ضمح٘ اهلل َط بث٬د١ أطٛاض: اييٛض ا٭ٍٚ نزٕ  ٢ً ا٫ ععاٍ  دِ ظزْبِٗ ٚاْعٗج َٓٗجزن َبزٜطان  دِ نزٕ وخط 75)

 ٪يتزت َٛافك٘ ٫ عكزز أٌٖ ايػ١ٓ ٖٚٞ ا طاز٠ ٖٓز  .أَطٙ  ٢ً ايػ١ٓ َٔ وٝ  ايعُّٛ ٚ  ٖصا اييٛضأيري َ
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 كٝذس٠  ٖذ (.يذ٘ نعذزب: )  371) ايؿزفعٞ أبٛ بهط أمحس بٔ إبطاِٖٝ اٱمسز ًٝٞ (17

 . َيبٛع أ١ُ٥ احلسٜ  (

ٖذذذذ (.يذذذ٘ : 377) ذ       ًيذذذٞ ايؿذذذزفعٞ ا كذذذط٨أبذذذٛ احلػذذذر ذلُذذذس بذذذٔ أمحذذذس ا    (18

 ايعٓبٝ٘ ٚايطز  ٢ً أٌٖ ا٭ٖٛا٤ ٚايبسع ( َيبٛع . )

ؾذطح  يذ٘: نعذزب )  ٖذذ (.  385أبٛ وتل  ُط بذٔ أمحذس ا عذطٚف بذزبٔ ؾذزٖر )       (19

  ٚيذ٘ )   ( َيبذٛع  َصاٖب أٌٖ ايػ١ٓ َٚعطف١ ؾطا٥ع ايسٜٔ ٚايعُػو بزيػذ١ٓ 

  فهز٥ٌ فزط١ُ بٓت ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ ( َيبٛع . 

ٖذذذذذ (.يذذذذ٘: نعذذذذزب ) ايٓذذذذعٍٚ (  385 ًذذذذٞ بذذذذٔ  ُذذذذط ايذذذذساضقيين )  ٛ احلػذذذذٔأبذذذذ (20

 .  ١َيبٛٚ) ايط١ٜ٩ ( نًٗز أظعا٤ ايكتزت ( ٚ)

إَزّ ا زيه١ٝ   ٚقعذ٘ ٚ ٬َذ١ ا بذطب    أبٛ ذلُس  بساهلل بٔ أبٞ ظٜس ايك ٚاْٞ  (21

ايذذطز ز  ذذس٠ ؾذذطٚح   ٚيذذ٘ ) ايػذذ١ٓ ( ٚ ) ٚهلذذ َيبذذٛع ( ايطغذذزي١) يذذ٘: ٖذذذ (.386)ت 

 . ١( ٢ً ايكسضٜ

 زبيذذ٘: نعذذٖذذذ ( .387أبذٛ  بذذساهلل  بٝذذس اهلل بذٔ ذلُذذس بذذٔ بيذذ١ ايعهذربٟ  )ت     (22

ٖٚٛ ا عطٚف بذ (  اٱبز١ْ  ٔ ؾطٜع١ ايتطق١ ايٓزظ١ٝ ٚدلزْب١ ايتطم ا ص١ََٛ)

)اٱبز١ْ ايهرب٣(   َيبٛع   غذع١ دلًذسات   ٖٚذٛ َذٔ أٚغذع ايهعذب ٚامجعٗذز        

ٖٚذذٛ ا عذذطٚف بذذذ ) اٱبزْذذ١   (  ايؿذذطح ٚاٱبزْذذ١  ذذٔ أقذذٍٛ ايسٜزْذذ١     ٚ ) ٚأ عضٖذذز 

 .  دلًس ٚاوس َيبٛع ايكبط٣ ( 

ٖذذذذذ (.يذذذذ٘:  395)ت   ٙذلُذذذذس بذذذذٔ إغذذذذحزم بذذذذٔ ذلُذذذذس بذذذذٔ حيٝذذذذ٢ بذذذذٔ َٓذذذذس      (23

ايعٛوٝذذذس (  ٚنعذذذزب ) اٱميذذذزٕ (  ٚنعذذذزب ) ايذذذطز  ًذذذ٢ اجلُٗٝذذذ١ (.       نعزب)

 نًٗز َيبٛ ١.نعزب ) ايكتزت(. ٚ

٘ ذ (.ٖذ 399اهلل بذٔ أبذٞ ظَذٓر )     اهلل ذلُس بٔ  بذس  أبٛ  بس (24 أقذٍٛ  : نعذزب )  يذ

 . َيبٛع ايػ١ٓ (

)ت ايؿذذزفعٞ ايذذطاظٟ اي٬يهذذز٥ٞ  بذذٔ َٓكذذٛض  أبذذٛ ايكزغذذِ ٖبذذ١ اهلل بذذٔ احلػذذٔ    (25

طبذع   أضبذع    ي٘: نعزب ) ؾطح أقٍٛ ا عكزز أٌٖ ايػذ١ٓ اجلُز ذ١ (  ٖذ ( .418
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دلًذذسات بعحكٝذذل ز/ أمحذذس غذذعس محذذسإ   ٖٚذذٛ نعذذزب  فذذِٝ ايٓتذذع  عٜذذط    

نطاَزت نعزب )ي٘   ٚقًعٓز َٔ ايكطٕ اخلزَؼ ا زز٠ َٚٔ أِٖ ايهعب اييت ٚ

 .   دلًس  ا٭ٚيٝز٤ ( َيبٛع

يذ٘:  ٖذذ( . 429ٓهٞ ا٭ْسيػذٞ  )ت  ُٳًشاهلل ايي  أبٛ  ُطٚ أمحس بٔ ذلُس بٔ  بس (26

ايطغذزي١  ٚ ) (يٛقٍٛ إىل َعطف١ ا٭قٍٛ   َػز٥ٌ ايعكٛز   ايػذ١ٓ نعزب ) ا

ايكذذحزب١ ٚايعذذزبعٕٛ  ا دعكذذط٠   َذذصاٖب أٖذذٌ ايػذذ١ٓ   ٚشنذذط َذذز زضج  ًٝذذ٘    

 . ٚخٝزض ا٭١َ ( ٚ ) ايطز  ٢ً ايبزط١ٝٓ ( 

يذ٘ : ) اٱَزَذ١ ٚايذطز  ًذ٢     ٖذذ (. 430 بساهلل ا٭قبٗزْٞ ) ت  أبٛ ْعِٝ أمحس بٔ (27

ايطافه١ ( َيبٛع   ٚ ) فهز٥ٌ اخلًتز٤ ا٭ضبع١ ٚ  ِٖ ( َيبذٛع   ٚشنذط يذ٘    

( ٚ )ز٥٫ذذذٌ ٓذذذعٍٚ ( ٚ ) أوذذذٛاٍ ا ٛوذذذسٜٔ   أٜهذذذز ) ايكذذذسض ( ٚ) بٝذذذزٕ وذذذسٜ  اي   

 ( ٚ ) اخلكز٥ل   فهز٥ٌ  ًٞ بٔ أبٞ طزيب ( . ايٓب٠ٛ

يذذ٘:  ٖذذذ (. 444)ت احلٓتذذٞ عٟ جٵأبذذٛ ْكذذط  بٝذذساهلل بذذٔ غذذعٝس بذذٔ وذذزمت ايػِّذذ        (28

ٚ ) ايطغذذزي١ ٭ٖذذٌ  نعذذزب ) اٱبزْذذ١   ايذذطز  ًذذ٢ ايذذعا٥بر   َػذذ ي١ ايكذذطوٕ (

 . ظبٝس ( َيبٛ ١ 

يذذ٘ نعذذزب  ٖذذذ (.444) ت  يذذساْٞ  ذذزمل ا٭ْذذسيؼ  أبذذٛ  ُذذطٚ  ثُذذزٕ بذذٔ غذذعٝس ا    (29

( َيبذٛع    صٖب أٌٖ ايػ١ٓ   ا٫ عكززات ٚأقذٍٛ ايذسٜزْزت   ايطغزي١ ايٛاف١ٝ)

   ٚ) ايػٓٔ ايٛاضز٠   ايتنت ٚ ٛا٥ًٗز ٚايػز ١ ٚأؾطاطٗز( َيبٛع.

يذذ٘:  ٖذذذ (.449)ايٓٝػذذزبٛضٟ أبذذٛ  ثُذذزٕ إمسز ٝذذٌ بذذٔ  بذذسايطمحٔ ايكذذزبْٛٞ    (30

 . ٖٚٞ ضغزي١ ق١ُٝ ظزَع١ عنعزب )  كٝس٠ ايػًري أقحزب احلسٜ  ( َيبٛ

يذذذ٘: نعذذذزب  ٖذذذذ ( .458اٱَذذذزّ أمحذذذس بذذذٔ احلػذذذر ايبٝٗكذذذٞ ا عذذذٛف٢ غذذذ١ٓ )        (31

ا٫ عكزز ( ٚنعزب ) ا٭مسز٤ ٚايكذتزت ( ٚنعذزب ) ؾذعب اٱميذزٕ ( ٚنًذٗز      )

 َيبٛ ١. 
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) ا ؿذطم  ايؿذزفعٞ وذزفي   أبٛ بهط أمحس بٔ  ًٞ بٔ دزبت اخليٝب ايببسازٟ  (32

ٍ  ) يذذ٘: ٖذذذ (. 463ت ( ْؿذذط بعحكٝذذل   أٖذذٌ زَؿذذل   ايكذذتزت   ظذذٛاب  ذذٔ غذذ٪ا

 . مجزٍ  عٕٚ 

ٖذذذ ( .يذذ٘ نعذذزب :   471بذذٔ ايبٓذذز٤ ايببذذسازٟ ) ت   أبذذٛ  ًذذٞ احلػذذٔ بذذٔ أمحذذس ا    (33

 ا دعزض   أقٍٛ ايػ١ٓ ( َيبٛع. )

يذ٘ : ) ا٭ضبعذر   ز٥٫ذٌ    ٖذ (.481هلل بٔ ذلُس اهلطٟٚ ) ت أبٛ إمسز ٌٝ  بسا (34

  مخؼ دلًسات . ايعٛوٝس ( َيبٛع   ٚ) شّ ايه٬ّ ( َيبٛع  

يذ٘ : )  .ٖذذ (  489أبٛ ا فتط َٓكٛض بٔ ذلُذس ايػذُعزْٞ ا ذطٚظٟ ايؿذزفعٞ ) ذ        (35

ا٫ْعكزض ٭قذحزب احلذسٜ  ( ْؿذط فكذ٫ٛن َٓذ٘ ز/ ذلُذس وػذر اجلٝعاْذٞ          

 ٚي٘ ) َٓٗزج ايػ١ٓ ( ٚ )ايكسض(.

 ا ٪يتزت إىل أقػزّ: ٖصٙ ٖصا ٚكٓكػِ 

. (76)ايبػذذٝة ا يذذٍَٛٓٗذذز عٛغذذة  ٚا َٓٗذذز ا دعكذذط  ٚ وٝذذ  احلجذذِ : َٓٗذذز  فُذذٔ

َز نزٕ  ٢ً غبٌٝ ايعط    ط   كٝس٠ أٌٖ ايػذ١ٓ زٕٚ  وٝ  ا ٓٗج : َٓٗز  َٚٔ

َٚٓٗز َز نزٕ  ٢ً غذبٌٝ ايذطز ٚايذٓكه     .ايععط  يؿبٗزت ا دزيتر ٚايطز  ًٝٗز

 َٓٗذز َذز نذزٕ   َٛنذٛع    َٚذٔ وٝذ  احملعذ٣ٛ :    . فػذززٖز يعكز٥س ا دذزيتر ٚبٝذزٕ   

 َٚٓٗز َز نزٕ ؾز٬َن ٭ ًب َػز٥ٌ ا٫ عكزز.. (77)زت َع١ٓٝ  أٚ َٛنٛ ٚاوسٺ 

                                      
َٔ أنرب ٖصٙ ا كززض ٚأٚغعٗز اييت ٚقًعٓز: ) ايػ١ٓ ( يًد٬ٍ   ) ٚايػ١ٓ (يعبساهلل بٔ أمحس  ) ٚايػ١ٓ  ( ٫بٔ أبٞ  زقِ    (76)

 ( ي٬يهز٥ٞ. ٚنًٗز َيبٛ ١. ٚنعزبز ايساضَٞ   ٚايؿطٜع١ يٰظطٟ   ٚاٱبز١ْ ٫بٔ بي١   ٚ ) ؾطح أقٍٛ  ا عكزز أٌٖ ايػ١ٓ 

 أِٖ ا ٛانٝع ا يطٚق١   نعب ا٫ عكزز ميهٔ كًدٝكٗز فُٝز ًٜٞ :   (77)

 ذ كعفِٝ ايكطوٕ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚايصٟ ٜعهُٔ احملزفف١  ًُٝٗز َٔ ايعحطٜري ٚككسميٗز  ٢ً اهل٣ٛ.  1   

 ز٥ل ٚايعٝٛب  إدبزت ب٬ متثٌٝ ْٚتٞ ب٬ كعيٌٝ. ذ إدبزت ا٭مسز٤ ٚايكتزت هلل  ع ٚظٌ ايٛاضز٠   ايٛوٞ ْٚتٞ ايٓك 2   

 ذ إدبزت إَز١َ اخلًتز٤ ٚايطز  ٢ً ا دزيتر .  4ذ أدبزت ايكسض .        3   

 ذ أدبزت وكٛم اٯٍ ٚا٭قحزب ٚبٝزٕ َهزْعِٗ   ايسٜٔ .  5   

 ٚقس ككسّ   ا بح  اخلزَؼ أِٖ أقٍٛ ا٫ عكزز ٚبٝزٕ رلزيت١ أٌٖ ا٭ٖٛا٤ فٝٗز . 
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. َٚٓٗذز َذز وذصفت أغذزْٝسٙ     ٖٚٛ ا٭ ًب  َٓٗز َز نزٕ َػٓسانَٚٔ وٝ  اٱغٓزز : 

ا ٪يتذذزت ٚبٝذذزٕ ا يبذذٛع َٓٗذذز    أمسذذز٤ قذذس وطقذذت  ًذذ٢ شنذذط  ٚ . خعكذذزضطًبذذزن ي٬

 ٚشيو يعس٠ فٛا٥س َٓٗز : 

  ا٭ق١ًٝ.َعطف١  كٝس٠ ايػًري ايٓك١ٝ َٔ َكززضٖز 

 أضاز شيو َٓٗز ٱفزز٠طظٛع إيٝٗز ٚاكػٌٗٝ اي ٔ  . 

  . ايٛقٛف  ٢ً ظٗس أ١ُ٥ احلسٜ    ٖصا اجلزْب 

  . كٛدٝل ا٭قٛاٍ ا ٓكٛي١ إىل قز٥ًٝٗز 
 

 : خــــامتة
 

ذ َس٣ ايعيزبل ايهب  بذر ٖذصٙ ايهعذب َذع نثطكٗذز   ٚاخذع٬ف َ٪يتٝٗذز ظَزْذزن             1

ممز ٜسٍ  ٢ً قذح١ َذٓٗج أٖذٌ ايػذ١ٓ ٚغذ٬َع٘ َذٔ       َٚهزْزن   ْٚػبزن   َٚصٖبزن   

ٍ     ا٫خذذع٬ف      ٫ٚ كػذذعكِٝ هلذذِ  خبذذ٬ف أٖذذٌ ايبذذسع ايذذصٜٔ ٫ ٜثبعذذٕٛ  ًذذ٢ قذذٛ

  ف ْذت كذط٣ نثذط٠ اخلذ٬ف ٚكٓٛ ذ٘ فُٝذز بٝذِٓٗ  بذٌ فُٝذز بذر اييز٥تذ١             كٝس٠ٌ

ٝٸ سِٖ مبز نزٕ  ًٝذ٘ غذًري   ايٛاوس٠ سػب ايعَزٕ ٚا هزٕ  ٖٚصا بػبب  سّ كك

 . ز ِٗ يٮٖٛا٤ ا عب ٠ ا عجسز٠ا٭١َ ٚاكب

ٔٴذ ٚقس ٚقري  ٢ً ٖصٙ ايهعب ا كٓت١   ايعكٝس٠  ذ  ٚممز ٜػعتٝسٙ ايبزو ٴذ   2  ايعٝك

َذذٔ ؾذذٝٛر اٱغذذ٬ّ  ٚأ٥ُذذ١ ايذذسٜٔ ا كذذًحر ا عذذ خطٜٔ نذذزبٔ       َذذٔ إٔ نذذث ان 

ايكٓعزْٞ  ٚذلُذس بذٔ   ايُٝزْٞ  ٚاٱَزّ ٚابٔ ايٛظٜط ٚكًُٝصٙ ابٔ ايكِٝ  ك١ُٝٝ 

َٚذز  نًِٗ َعبعٕٛ ٫ َبعذس ٕٛ   ٖزب  ٚ ايؿٛنزْٞ ضمحِٗ اهلل مجٝعزن  بسايٛ

ظسٜذذسان ز ذٛا إيٝذ٘ َذٔ أقذذٍٛ ايذسٜٔ فًذٝؼ شيذو َذذٔ كًكذز٤ أْتػذِٗ أٚ َذصٖبزن          

بذٌ ٖذِ كذزبعٕٛ خلذ  ايكذطٕٚ قذحزب١ ضغذٍٛ اهلل قذ٢ً اهلل           اخرت ٛٙ َٔ قبًِٗ

 ا٭َط.  ًٝ٘ ٚغًِ َٚٔ ظز٤ بعسِٖ  ٚمبكزض١ْ ن٬َِٗ به٬ّ ايػزبكر ٜعه 

ِٳ ٚأْكذ  يٮَذ١ ممذٔ ظذذز٤                   3 ٘ٳ ٚأوهذذ ِٳ ٚأفكذ ذ إٔ ايػذًريٳ ذ ضمحٗذِ اهلل ذ نذزْٛا أ ًذ

 بعسِٖ; فٝجب اكبزع غبًِٝٗ   ا٫ عكزز .
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ذ َعطفذذذ١ ا ذذذطاز بذذذذ ) ايػذذذًري ( ٚ ) أٖذذذٌ ايػذذذ١ٓ ٚاجلُز ذذذ١ ( فٗذذذِ : ايكذذذحزب١                 4

بٗذسِٜٗ     ٚايعزبعٕٛ هلِ بإوػزٕ   ٚأكبزع ايعزبعر   َٚٔ اقعت٢ أدطِٖ ٚاٖعذس٣ 

ٚفذِٝٗ ا٭٥ُذذ١ ا عبٛ ذذٕٛ : نعٜذذس بذذٔ  ًذذٞ   ٚأبذذٞ وٓٝتذذ١   ٚايثذذٛضٟ   َٚزيذذو    

ٚايًٝذذ  بذذٔ غذذعس   ٚا٭ٚظا ذذٞ   ٚايؿذذزفعٞ   ٚأمحذذس .. نذذٌ ٖذذ٪٤٫ نذذزْٛا  ًذذ٢     

  كٝس٠ ٚاوس٠ٺ َٚٓٗج ٚاوسٺ.

ذ إٔ ا٭٥ُذذذ١ ا عبذذٛ ر َذذٔ أٖذذذٌ ا ذذصاٖب ا ؿذذٗٛض٠ : ايعٜذذذسٟ ٚاحلٓتذذٞ ٚا ذذذزيهٞ            5

ٚاحلٓبًذذٞ ٖذذ٪٤٫ نذذزْٛا  ًذذ٢ ايػذذ١ٓ َٚذذٔ أ٥ُذذ١ ايػذذ١ٓ  مل ٜهْٛذذٛا        ٚايؿذذزفعٞ 

ظ١ُٝٗ َعي١ً ٫ٚ َعععي١ ٫ٚ أؾعط١ٜ ٫ٚ قذٛف١ٝ ٫ٚ  ذ  شيذو َذٔ ا٭ٖذٛا٤        

بُٝٓذذز زلذذس نذذث ان ممذذٔ ٜٓػذذب إيذذِٝٗ َذذٔ ا عذذ خطٜٔ خيذذزيتِٗ   ا٫ عكذذزز          

 ٜٚٓعحٌ ٖصٙ ا٭ٖٛا٤    

قذزٍ   كٓتزكِٗ َز خيذزيري ايكذٛاب .  ٫ ٜٓهط إٔ   ن٬ّ بعه أٌٖ ايػ١ٓ ٚ  َذ   6

ؾٝذ اٱغ٬ّ: )أمجع مجٝع غًري ا ػذًُر ٚأ٥ُذ١ ايذسٜٔ َذٔ مجٝذع اييٛا٥ذري       

أْذذذ٘ يذذذٝؼ بعذذذس ضغذذذٍٛ اهلل أوذذذس َعكذذذّٛ ٫ٚ ذلتذذذٛظ ٫ َذذذٔ ايذذذصْٛب ٫ٚ َذذذٔ     

اخليزٜذز  بذٌ َذٔ ايٓذذزؽ َذٔ إشا أشْذب اغذعبتط ٚكذذزب  ٚإشا أخيذ  كذبر يذ٘ احلذذل          

س بعذس ضغذذٍٛ اهلل قذذ٢ً اهلل  ًٝذ٘ ٚغذذًِ  بذذٌ   فطظذع إيٝذذ٘  ٚيذذٝؼ ٖذصا ٚاظبٶذذز ٭وذذ  

جيٛظ إٔ ميٛت أفهٌ ايٓزؽ بعس ا٭ْبٝذز٤ ٚيذ٘ شْذب ٜبتذطٙ اهلل  ٚقذس ختذٞ  ًٝذ٘        

َٔ زقٝل ايعًِ َز مل ٜعطف٘  ٚهلصا اكتكٛا  ٢ً أْ٘ َز َٔ ايٓزؽ أوس إ٫ ٜ٪خص 

 ٖٚذذذصٙ ا٭خيذذذز٤ٴ .(78) َذذذٔ قٛيذذذ٘ ٜٚذذذرتى  إ٫ ضغذذذٍٛ اهلل قذذذ٢ً اهلل  ًٝذذذ٘ ٚغذذذًِ(  

ٚ   تٴيذذع٫ٚا   نذذ٬ّ أٖذذٌ   أنذذعزفٗز أنذذعزف ٜٛظذذسٴقًًٝذذ١ إىل ظزْذذب قذذٛابِٗ   

. قزٍ ؾٝذ اٱغ٬ّ ابذٔ   بر اييز٥تعر ايبسع ٚنعبِٗ  ٚيهٔ ٖٓزى فطم نب ٷ

ك١ُٝٝ ضمح٘ اهلل   بٝزٕ شيذو: ) ٚإشا قزبًٓذز بذر اييذز٥تعر: أٖذٌ ) احلذسٜ  (       

ٌِ ٚأٌٖ ) ايه٬ّ  (  فزيصٟ ٜعٝب بعهٳ ِٛ جلُز ١ٹٚأٌٖ ا احلسٜ ٹ أٖ ٍِ   سؿ ايكذٛ

ِِ  أٚ بك١ًٹ ا عطف١ٹإمنز ٜعٝبِٗ   . بك١ًٹ ايتٗ

                                      
 . (1/266)  ظزَع ايطغز٥ٌ  (78)
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     ٛ  ١ٺ  أٚ بآدذذذذزض ٫ ككذذذذً   أَذذذذز ا٭ٍٚ: فبذذذذ ٕ حيعجذذذذٛا ب وززٜذذذذ  نذذذذعٝت١ٺ  أٚ َٛنذذذذ

ٚأَذذز ايثذذزْٞ: فبذذ ٕ ٫ ٜتُٗذذٛا َعٓذذ٢ ا٭وززٜذذ  ايكذذحٝح١  بذذٌ قذذس          ;  ي٬وعجذذزج 

 ٜكٛيٕٛ ايكٛير ا عٓزقهر ٫ٚ ٜٗعسٕٚ يًدطٚج َٔ شيو .

إَز ظٜزز٠ أقٛاٍ    َتٝس٠ ٜفٔ أْٗز َتٝس٠ نز٭وززٜ  : ٚا٭َط ضاظع إىل ؾ٦ٝر 

ا ٛنذذٛ ١. ٚإَذذز أقذذٛاٍ َتٝذذس٠ يهذذِٓٗ ٫ ٜتُْٗٛٗذذز  إش نذذزٕ إكبذذزع احلذذسٜ  حيعذذزج   

ٚدزْٝذذزن إىل فٗذذِ َعٓذذزٙ نإكبذذزع ايكذذطوٕ. فزخلًذذٌ ٜذذسخٌ         أ٫ٚن إىل قذذح١ احلذذسٜ  

 ِ َٔ ايٓزؽ فإمنز ٜعٝبِٗ بٗصا .َٚٔ  زبٗ    ًِٝٗ َٔ كطى إوس٣ ا كسَعر

  َػذذذذز٥ٌ    حيعجذذذذٕٛ ب وززٜذذذذ  َٛنذذذذٛ ١ٺ  بعهذذذذِٗ ٫ٚ ضٜذذذذب إٔ ٖذذذذصا َٛظذذذذٛزٷ

ا٭قذذٍٛ ٚايتذذطٚع   ٚودذذزض َتععًذذ١  ٚوهزٜذذزت  ذذ  قذذحٝح١  ٜٚذذصنطٕٚ َذذٔ ايكذذطوٕ   

ٚاحلذسٜ  َذز ٫ ٜتُٗذذٕٛ َعٓذزٙ  ٚضمبذذز كذ ٚيٛٙ  ًذ٢  ذذ  ك ًٜٚذ٘  ٚٚنذذعٛٙ  ًذ٢  ذذ         

ٍِ   ٓكٍٛ ايهذعٝريٹ َٛنع٘. دِ أِْٗ بٗصا ا ٜٴ  ايػذدٝريٹ  ٚا عكذٛ ٕٳطٴتِّذ هشقذس  ٜٴ ٚ ٕٳً ِّهٳذ ٚ ٛ 

ٕٳ ٴسِّبٳٜٴٚٳ أقٛاَزن َٔ أ ٝزٕ ا٭١َ ٚجيًِْٗٛٗ  فتذٞ بعهذِٗ َذٔ ايعتذطٜة   احلذل       ٛ

    ٍِ  ٚايععسٟ  ٢ً اخلًل َز قس ٜهٕٛ بعه٘ خي ن َبتٛضان  ٚقس ٜهذٕٛ َٓهذطان َذٔ ايكذٛ

  فٗذصا ٫ ٜٓهذطٙ   ايعكٛبذزتٹ   ًٝيش  كٛظبٴاييت ٚايه٫٬تٹ ٚظٚضان  ٚقس ٜهٕٛ َٔ ايبسِع

ٌٷ أٚ ظزملٷ  ٚقس ضأٜت َٔ ٖذصا  جز٥ذبٳ   بزيٓػذب١ إىل   ٖذِ     يهذٔ ٖذِ    .(79)إ٫ ظزٖ

شيو نز ػًُر بزيٓػذب١ إىل بكٝذ١ ا ًذٌ  ٫ٚ ضٜذب إٔ   نذث  َذٔ ا ػذًُر َذٔ         

       ٔ  ايفًذِ ٚاجلٗذٌ ٚايبذذسع ٚايتجذٛض َذذز ٫ ٜعًُذ٘ إ٫ َذٔ أوذذز  بهذٌ ؾذذ٤ٞ  ًُذزن  يهذذ

ٌټ ٕٴ ؾطر ن ٜهذٕٛ     ٖذِ      ٚنٌ خ  فٗٛ     ِٖ أنثطٴ ا ػًُرٳ   بعِه ٜهٛ

ِٴ ٚبٝذزٕ شيذو: إٔ    . ٖٚهصا أٌٖ احلسٜ  بزيٓػذب١ إىل   ٖذِ.  فٗٛ فِٝٗ أ ٢ً ٚأ ف

َذذذز شنذذذط َذذذٔ فهذذذٍٛ ايهذذذ٬ّ ايذذذصٟ ٫ ٜتٝذذذس َذذذع ا عكذذذزز أْذذذ٘ ططٜذذذل إىل ايعكذذذٛض    

نذذعزف أنذذعزف َذذز ٖذذٛ   أٖذذٌ     ٚايعكذذسٜل ٖذذٛ   أٖذذٌ ايهذذ٬ّ ٚا ٓيذذل أنذذعزف أ     

                                      
ِ (. ايكتس١ٜ )  (79) ٌ  ٚظً   (1/163ٚقزٍ ضمح٘ اهلل: )...٫ ْٓهط َز ٜٛظس   بعه أٌٖ ايػ١ٓ ٚاجلُز ١ َٔ ظٗ

٘ٹ ٚ سّ كعكب٘  نُز ٜسٍ  ٢ً غع١  ك ٌَ ذ ض زى اهلل ذ  ِّ ْكٝحعٹ ِّ ٚمتز   ٖصا ايه٬ّ ايكِٝ ايصٟ ٜسٍ  ٢ً إْكزفٹ ٖصا اٱَز

بزيتشطٵِم بر ايتٹطٳِم. فٝز يٝت ا ععكبر ذ َٔ أٌٖ اٱغ٬ّ ذ ٜػًهٕٛ غبٌٝ اٱْكزف ٜٚكعسٕٚ بٗصا اٱَزّ ضمح٘   ًُ٘ َٚعطفع٘

 اهلل. 
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احلذذسٜ   فبذذإظا٤ اوعجذذزج أٚي٦ذذو بزحلذذسٜ  ايهذذعٝري اوعجذذزج ٖذذ٪٤٫ بزحلذذسٚز         

 ٚا٭قٝػ١ ايهث ٠ ايعك١ُٝ اييت ٫ كتٝس َعطف١ن بٌ كتٝس ظ٬ٗن ٚن٫٬ن. 

ٚبإظا٤ كهًِ أٚي٦و ب وززٜ  ٫ ٜتُٕٗٛ َعٓزٖز كهًري ٖ٪٤٫ َذٔ ايكذٍٛ ببذ   ًذِ     

 احلذسٜ ٹ  ز أوػذٔ قذٍٛ اٱَذزّ أمحذس: ) نذعٝريٴ     َز ٖٛ أ فِ َذٔ شيذو ٚأنثذط  َٚذ    

ِٟ خ ٷ دِ ٭ٌٖ احلسٜ  َٔ ا ع١ٜ إٔ َز ٜكٛيْٛ٘ َٔ ايهذ٬ّ ايذصٟ ٫    ف٬ٕ (. َٔ ضأ

  ٚقس وَٓٛا بذصيو ٚأَذز ا عهًُذ١ فٝعهًتذٕٛ     ٜتُٗ٘ بعهِٗ ٖٛ ن٬ّ   ْتػ٘ ولٌّ

سٜ  َٔ ايكٍٛ َز ٫ ٜتُْٗٛ٘ ٫ٚ ٜعًُٕٛ أْ٘ وذل  ٚأٖذٌ احلذسٜ  ٫ ٜػذعسيٕٛ سذ     

نعٝري   ْكه أقذٌ  فذِٝ َذٔ أقذٍٛ ايؿذطٜع١  بذٌ إَذز   ك ٜٝذسٙ  ٚإَذز   فذطع           

ٍِ  َذذٔ ايتذذطٚع. ٚأٚي٦ذذو حيعجذذٕٛ بزحلذذسٚز ٚا كذذزٜٝؼ ايتزغذذس٠   ْكذذهِ         ا٭قذذٛ

  ايثزبع١ . ١ٹاحلك 
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 املراجعأهه فورست 
 

 اظعُزع اجلٝٛف اٱغ١َٝ٬. ٫بٔ ايكِٝ.  (1

 ايؿٛنزْٞ .  أزب اييًب . ذلُس بٔ  ًٞ (2

 أقٍٛ ايتطم ٚا٭زٜزٕ ٚا صاٖب ايتهط١ٜ يػتط احلٛايٞ . (3

 اٱميزٕ بزهلل   حملُس إبطاِٖٝ احلُس . (4

 سٛث   كزضٜذ ايػ١ٓ . ز/ أنطّ نٝز٤ ايعُطٟ  .  (5

 كزضٜذ كسٜٚٔ ايعكٝس٠ ايػًت١ٝ. يعبس ايػ٬ّ بٔ بطظؼ. (6

 كسٜٚٔ ايػ١ٓ . ز/ ذلُس َيط ايعٖطاْٞ .  (7

 ٓعزْٞ. كيٗ  ا٫ عكزز. يًك (8

 كٛنٝ  ا٭فهزض . ذلُس بٔ إمسز ٌٝ ايكٓعزْٞ . (9

 ظزَع ايرتَصٟ . ذلُس بٔ  ٝػ٢ بٔ غٛض٠ ايرتَصٟ .  (10

 اجلزَع ايكحٝ  . ذلُس بٔ إمسز ٌٝ ايبدزضٟ .  (11

 اجلزَع ايكحٝ  . َػًِ بٔ احلجزج .  (12

 ظزَع بٝزٕ ايعًِ ٚفهً٘ . ٫بٔ  بس ايرب .  (13

 خكز٥ل أٌٖ ايػ١ٓ. ذلُس إبطاِٖٝ احلُس.  (14

 ٛاضج . ز/ْزقط ايعكٌ . اخل (15

 زضاغزت َٓٗج١ٝ يبعه فطم ايطافه١ ٚايبزط١ٝٓ. ز/ بس ايكززض ذلُس  يز. (16

 ايطغزي١ . يٲَزّ ذلُس بٔ إزضٜؼ ايؿزفعٞ . (17

 ايطٚ  ايبزغِ . ذلُس بٔ إبطاِٖٝ ايٛظٜط .  (18

 ايػ١ٓ قبٌ ايعسٜٚٔ . ز/ ذلُس  جزج اخليٝب .  (19

 . ايػٓٔ . ٭بٞ زاٚز غًُٝزٕ بٔ زاٚز ايػجػعزْٞ (20

 ايػٓٔ . حملُس بٔ ٜعٜس بٔ َزظ٘ . (21

 ؾطح أقٍٛ ا عكزز أٌٖ ايػ١ٓ ٚجلُز ١. ي٬يهز٥ٞ.  (22

 ؾطح أقٍٛ اٱميزٕ ٫بٔ  ثُٝر.  (23
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 ؾطف أقحزب احلسٜ  . اخليٝب ايببسازٟ .  (24

 ايؿطٜع١. يٰظطٟ.  (25

  كٝس٠ أٌٖ ايػ١ٓ ٚاجلُز ١. ذلُس بٔ غعٝس ايكحيزْٞ.  (26

  ايعكٝس٠   اهلل. ز/  ُط غًُٝزٕ ا٭ؾكط. (27

 ايتطم ايه١َٝ٬ ز/ ْزقط ايعكٌ . (28

 ايكسض١ٜ ٚا طظ١٦ . ز/ ْزقط ايعكٌ .  (29

 ايطمحٔ احملُٛز . ايكهز٤ ٚايكسض. ز/  بس (30

ٝٸس .  نعزب١ احلسٜ  ايٓبٟٛ بر ايٓٗٞ ٚاٱشٕ (31  . أمحس بٔ ذلُس احلُ

 دلُٛع ايتعز٣ٚ. ٫بٔ ك١ُٝٝ.  (32

 دلُٛع فعز٣ٚ ابٔ ك١ُٝٝ . مجع  بس ايطمحٔ بٔ قزغِ ايٓجسٟ . (33

صنط٠ بعه نعب أٌٖ ايػذ١ٓ ٚاجلُز ذ١   ا٫ عكذزز. غذًُٝزٕ بذٔ ذلُذس       َ (34

 بٔ  بس اهلل.

 ا كززض ايع١ًُٝ   ايعكٝس٠ ايػًت١ٝ . ذلُس بٔ  بس ايطمحٔ ا بطاٟٚ .  (35

 ا ػٓس . أمحس بٔ وٓبٌ .  (36

 َعجِ َكزٜٝؼ ايًب١. ٫بٔ فزضؽ.  (37

 َكز٫ت اٱغ٬َٝر . أبٛ احلػٔ ا٭ؾعطٟ . (38

 ايتطم. ز/ ْزقط ايعكٌ. َكسَزت   ا٭ٖٛا٤ ٚ (39

 َكس١َ ابٔ خًسٕٚ .  بس ايطمحٔ بٔ خًسٕٚ . (40

 ا ًٌ ٚايٓحٌ. يًؿٗطغعزْٞ.  (41

 َٓزقب ايؿزفعٞ . يًبٝٗكٞ .  (42

ا ٛغٛ ١ ا ٝػط٠   ايتطم ٚا صاٖب ا عزقط٠. إقذساض ايٓذس٠ٚ ايعز ٝذ١ يًؿذبزب      (43

 اٱغ٬َٞ. 

 ٖسٟ ايػزضٟ . ابٔ وجط ايعػك٬ْٞ .  (44

 ري ايكز  . يعبس اهلل بٔ  بس احلُٝس ا٭دطٟ .ايٛظٝع    كٝس٠ ايػً (45


