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 ريرقتو ركس

 فارتعالاب امزلم ىندجأ هتنمو ىلاعت هللا لضفب اثحب لمعلا اذه ىوتسا نأ دعب

 مهو ءاعورشمو ةركف لمعلا ناك نأ ذنم انيعُمو ادنس ىل ناك نم ركشو ليمجلاب

 ةرانإ يف هدهج لذب يذلا ةنانجوب ريشب روتكدلا فرشملا ذاتسألا :مهنم ركذن نوريثك

 نيفرشملاو ؛كلذ يف ادهج رخدي مل و ةانأو ربص لكب انتاوطخ عبتتو انمامأ ليبسلا

 ؛نبسح فسوي ذاتسألاو ىلاغلا مساقلا وبآ روتكدلا : امهو ثحبلا ىلع نيلوألا

 ةايح لوح ةضيفتسملا مهتاحيضوتب انوتمأ نيذلا بازيم يداوب ءالجألا خياشملاو

 جاحلاو لالمزب ىسيع جاحلا نب حلاص خيشلا مهنم صخنو هئارآ و هراثآو شيفطا خيشلا

 اهباحصأ لضفتو انثحب رداصم توح تلا تابتكملا تارادإو ؛يرهطم ناميلس نب دمح

 ةبتكمو يلعل حلاص جاحلا خيشلا ةبتكمو بطقلا ةبتكم :اهنم انمامأ اهباوبأ حتفب

 ةبتكمو ،ةيادرغب بويأ نب دمع ديعس جاحلا ذاتسألا ةبتكمو ،نقزي تبب ةماقتسالا

 نيثحابلا نيوخألاو ةرارقلاب ثارتلا ةيعمجو .ةنيطنسقب رداقلا دبع ريمألا ةعماجب ةذتاسألا

 نم َلكو ؛رشنلل بطقلا رادو ،يفيرش دمع نب ىفطصمو يمعابب ىسوم نب دمحم

.ريخ 11 ملعلا نعو انع عيمجلا هلل ا ىزجف ؛ ةبيط ةملكب ولو ةنوعملا دي انيلإ ىدسأ





 ملالس
 مي لقعت

 ةسارد ىلا ةجاح يف يمالسإلا يركفلا ثارتلا نم اريبك ابناج إ

 نأ امك .ةماعب يناسنإلا ركفلا يف ريبكلا هرثأو ،هقمعو هئارث نع فشكلل

 يف رظنلا ةداعإ لإ ةجاح يف اضيأ وه رشنو 7 ثحبنو سرذ امم اريثك

 وأ الهج هتميق نم تصقنأو هتهوش ةقيرطب مدق ُهَتَأل اهتساردو هميدقت بيلاسأ

 هتلمأ نَتيعم عفادب وأ رخآل وأ ببسل ‘ثحبلاو لوانتلا يف اروصق وأ ،ابمصعت

 .ةيسايسلا وأ ةيعامتجالا وأ ةيسفنلا فورظلا

 هرذَه ركسكتتو قئاوعلا ذم لوزت تأدب دقو _ هلل دمحلاو _ مويلا ام
 لباقملا ف عستتو "فرطتلاو ولغلا ةجوم ددبنتو "بصعتلا ةرئاد رسحتتو زجاوح
 ثحبلا قرط روطت لضفب قئاقحلا باستكا لئاسو عونتتو {ةفرعملا نيدايم

 تحبصأ دقو هيَلَع نولقطتلل ثحبلا ءاضف نع دعتبي ادبو ‘بيقنتلاو ةساردلاو

 ةسادقلا ةلاه تلاز ذإ هأرقت امو .اهليلإ مدقي ام ةشقانمل حتفتت كرادملاو لوقعلا

 دقنلا ناديم محتقاو سرادلاو ثحابلا عّمشتف ...ررق امو نّوُد امو بتك اَمَع

 وأ نورظنم الو باسك كانه دعي ملف ،ةلَّسمسملا تارظنلاو ءارآلا ةشقانمو ،داقتنالاو

 ىدتما نأ دعب ،نوديري وأ نوؤاشي اَم اهْيَلَع نولي رشبلا لوقع ق نوفّرصتم

 نولبقيف إمهل مدقي ام اهب نوربتخي ءةلوقعم ةمقن ريياعمو .ةيلع سيياقم ىلإ سانلا

 ةينبملا ةحيحصلا ةركفلاو حجارلا يأرلا نوفصني اهبو كلذ نوضفريو يأرلا اذه

...اقطنمو القع ةلوبقم ةميلس سسأ ىلع



 يف تتبثو ،ناهذألا ن يف تخسر يتلا ¡ ماكحألا نم ريثك لآم ناك اذهب

 ناكو .لايجألا ةركاذ نم لا وزلاو ٠ طوقسلا اهلآم ناك . ..بتكلاو ٠ رداصملا

 بماذملاو ءارآلاو راكفألا نم م ريثك بيصن هباصن ىلإ ن قحلا عاجرإو فاصنإلا

 .خيراتلا اهملض تلا

 كهئارثب فرع يذلا يضابإلا ركفلا انه هيلإ ةراشإلا نكمت ام نيب نم

 ء ء ك , ر

 تالاحلا هذه نيب نمو ،دئانبآ حئارق هتجتنا امم اهيف ثحب قلا بناوخا ددعتو

 ةَييضاَبإلا ءاملع نيطاسأ مالقأ اهب تضاف» لا ،نيدلا لوصأ وأ دعلا لاحجج

 ءردو ججحخا بسصحبب كلضابلا عمقو ٠ ا ةرستنل مهتايح اورذن نيذلا "

 ءادأو ،©بجاولا اذهب عالطضالا ىلَع يرجهلا لوألا نرقلا ذنم اوبقاعتف هبشلا
 اولضت نيملسملا نم مظعألا داوسلا أ فسألا ىعاود نم تأ ريغ ؛ةلاسرلا هذه م ج ى ج . .

 يتلا ةعيطقلا اهتببس ةيسفن دقعل اَّمإ 5ةيلاغلا زونكلا هذَهب عافتنالا نم نيمورحم
 ٥ َ ح غ 1 ِ ء

 ةدحاو ةلمم نيدتو ادحاو اهلإ دبعت اهنوك مغر ؛ةّمألا هرذمه ءانبأ نيب تعنطصا
 قحلا نم ةفئاطلا هذَم هدقتعت ام روصت يف روصقل اَّمإَو .ةدحاو ةلاسرب نمؤتو

 ,() «ججحلا نم هيلإ دنتست امو

 ،‘فثحبلا قمعو لادتعالاب يركفلا مهنارت ب ش ةيضابإلا فرع دقو

 نم هب َ أ ام وهو ا ركفلا ف ٨4 ةمالسلاو ٠ ردصملاو ٥ دروملا ءافصو ٠ © رظنلا قمعو

 ةيعبتلاو ،ةَّيثارولا تارشؤملاو ةيسفنلا دقعلا نم دّرجتملا ثازتلا اذه سرد

 ي ققدملا دا » : تافيلخ دمح ضوع روتكدلا لوقي ... ةبصعتملا ةيركفلا

 رثكأ نم يضابإلا بهذملا باحصأ أ دجي ةيضابإلا ةيهقفلا رداصملا

 دعبلا :يريبعجلا تاحرف خيشل يشلا :رظني .ىليلخلا دمح نب دمحأ خيشل يشلا ةحامسل .نلا - ]

 /ه8)(14 ةنس ثرئازحلا ةرارقلا ثارتلا ةيعمج رشن 5ةّيِضاَبإلا دنع ةديقعلل يراضحلا

 ١ .13 ص /١ج .م198ا9

 _ ب __



 ." «...اهب ءادتقالاو ةفيرشلا ةنسلل اعابتا نيملسملا

 رودو ،ةّيِضاَإلا ةناكم نع يودب زيزعلا دبع ميهاربإ روتكدلا لوقيو

 بهذمللو» :اهب زاتمت يلا تازيمملا نم اقالطنا ىمالسإلا هقفلا يف اهتسردم

 فداصي امو 3ةّسملعلا تالاجملا ىتش ن نيو هدتلا و ثحبلا ب ريبك رثأ ةضابإلا

 ماكحأل وطبتساو ااهوح رشو تيداحألا اونًودف .ةيموي تالكشم نم ةايحلا

 ثيدحلا يف ىتش تافلؤم مهل تنودو ،اهوهنو دئاقعلل اوضرعتو ،اهوقَّبطو

 مه حبصأ ثيح بادآو ملعلا فونص نم اهريغو خيراتلاو دئاقعلاو هقفلا و

 .) «هْيلَع اوراس يذلا جهنملل ةسارذلا يف حيسف ناكم

 ركفلا ةساردب ىنعت ثوجب ةَّتيِفاَقَّضلا ةحاسلا يف رهظت تأدب دقو

 ثحب تاساردلا هذه نم دقنلاو ليلحتلاو قمعلا اهتامس ةَيِمْلِع ةسارد ةضابإلا

 يذلا يضابإلا ركفلا مالعأ دحأ تلوانت قلا نتنيو رصانلا نب ىفطصم ذاتسألا

» . 

 ضوهنلل ةربتعم ادوهج اولذب نيذلا نيصلخملا نيلماعلا لاجر رلا دحأ قحب عي

 مايقلا ىلَع هنيعي ام هميلعتو ،هفيقشتو هيف دسف ام حالصإب يمالسإلا عمتجملاب

 اعجرم هي امك .ي ةايحلا ف هتلاسر هقفو هتلفغ نم وحصلاو هتوبك نم

 بهذملا ئدابم نع رّبعتو هتارظن مجرتتو ؛يضايإلا ركفلا عجارم نم ايساسأ

 اعلا هنإ .ةيضاملا نع ةفرعم مدقي هركف ىلَعَو هُيَلَع فرعتلاو يضابإلا

 مهأ نمو» :نتنيو ىفطصم لوقي .شُيفطا فسوي نب دمحا جاحلا خيشلا

 يضابإلا ركفلا ثعب لاحب :ريبكلا لضفلا شّيفطا خيشلل اهيف ناك لا تالاجملا

 ثييوجلا ةعبطم ةعبطم .ةَيِضاَيإلا ةق ةقرفلل ةيخيراتلا لوصألا :تافيلخ دمح ضوع روتكدلا ۔- 2

 .54 ص 31984 ةنس سنوت

 ،طقسم ،اط ،ةئيمالسإلا نووشلاو فاقوألاو لدعلا ةرازو ،يمالسإلا هقفلا ةودن - 3

 .722 ص ،م0(199) / ه1410) ةنس نامع ةنطلس

 - ج _



 اهبَترو ،هقبس نم ءارآ عمجف ،يداليملا نيرشعلا نرقلا علطم عم ديدج نم

 اميساسأ اعجرم كلذب يقيو ،ليئمت ريخ ةسردملا هذه لثمو ،اهللحو اهحرشو
 ظحلي ذإ ةديقعلاب ةقلعتملا لئاسملا مظعم يف شّيفطا خيشلا بتك دقو .«اهيف

 لئاسر نم بتك ام بلغأ ينف ةرضاح ةديقعلا ثحابم أ سرادلاو ئراقلا

 ةظحالم ىلإ نتنيو ىفطصم راشأ دقو ؛نونفلا فلتخم يف بتك نم فلاو

 نمو ،ةعاحنو ةلاصأ اذ هجهنمو ،ةميق تاذ شّيفطا خيشلا ثوحب لعجت ةمهم

 هنع ائيضرم اميلس ةديقعلا لئاسم لوانت ق ةيضابإلا جهنم نوكي َفكلَذ لالخ

 ةيبهذملا نع نوعفتري نم دنعو ،هلهأل لضفلاب نيفرتعملاو نيفصنملا دنع
 يأ) مهب ضوهنلل اليبس ةديقعلا نم لعجي نأ لواحب ناكف» :ةقيضلا

 ةديقعلا ف ثحبي نأل هل اعفاد ةيرامعتسالا عاضوألاب هرثأت ناكو ،(نيملسملا

 اهنوكب ةديقعلا فصو ققحي هلعج اَم هوهو رييغتلا اذه قيقحت نم هنكمي ًتمَع
9 

 .«...ةرثؤم ريغ تاقيدصتو تاروصت دربم تسيلو ،ايقيقح المع

 ةيدقعلا شّيفطا خيشلا ءارآ نع فشكلا نتنيو ىفطصم ذاتسألا لواح

 نم ةلواحملا هذه يف قلطنا دقو ،يْتلَع امو هل ام زاربإ ،هجاهنم نع ةنايإلاو
 :نينثا نيلاؤس

 بهذملا راطإ ين ةَيداهتجا ةيدقع ءارآ شّتفطا خيشلل تناك له (1

 .؟ةماعب يمالسإلا ركفلا راطإ يفو ةصاخب يضابإلا

 .؟تدحجو نإ ءارالا هذه ةيمهأ ىدمام 2

 نم رظتنن ام اَذَه ؟ال مأ نيلاؤسلا نيذه نع ةباجإلا يف ثحابلا قفو له

 :ةيتآلا تاظحالملا لّجسنف نحت امأ هنع فشكلل نيسرادلاو ءارقلا

ءارآ ضرع ىف ةئيرج ةسارد لوأ _ يرظن يف _ ةساردلا هذَه دعت -1 . .۔ ل .



 ءاميعوضوم ائيملع ادقن اهدقنو ‘شّتفطا فسوي نب دمحا جاحلا خيشلا

 اذَه قحتسي انه نم ءاطخأ امو هيف باصأ ام هِيَلَع امو خيشلل ام تركذ

 راوحلا نم ديزمل ؛اقيمعو اداج الوانت هلوانتو ،لماكلا مامتهالا ءاليإ ثحبلا

 يف ءاج ام صيحمتو هركف ةقيقح ىلَع فوقولل شّتفطا خيشلا ركف يف ةشقانملاو

 .شّيفطا خيشلا ركف هباعيتساو همهف ىدم رابتخاو ،نتنيو ىفطصم ةلاسر

 خيشلا لاوقأ نم تارقف لقنو ،دّيجلا ضرعلا اذهب ةساردلا هرذَم 2

 يف خيشلا ركفل ...ةضيفتسم ةيعاو ةيناتم ةءارق ةداعإ ةرورض انيلع يلمت

 هءارآ تأ ملعلا عم .. .ةَيفاَقَّكلا .ةّيِعاَميْجالا ،ةَّيِنيدلا :هتايحل ةفلتخملا بناوجلا

 سرادلا دجي اذل .هدودرو هتالسارمو هلئاسر نم ريثكو هتافلؤم ينا ةرثانتم

 ةنراقملاو ،اهتساردو اهلوانت نم هنكمت ةقيرطب اهعمجو اهدصر يف ةريبك ةبوعص

 هذه ديصتي نأ نكمت هئاكذو هتدارإو هدهجب ثحابلا أ ريغ اهتشقانمو ،اهنيب

 .اهشقانيواهضرعيو تارظنلا هرذَهَو ،ءارالا

 فيلآت نيب خيشلا ءارآ رثانت ببسب بصنو تنع هباصأ ثحابلا تإ

 ةداعإو ‘تاكاردتساو تاريرقتو تاراصتخاو حورشو نوتم نيب تعونت

 ©قحاللا نم هتافلؤم ىف قباسلا فرعيل ةانأب اهأرقي نأ هُيَلَع ناكف ...فيلأت

 ثحابلا لجس كلذ عم ؛فاطملا ةياهن يف هيأر يف خيشلا رقتسم ملعيل مث نمو

 .هئارآ ضعب ف بارطضالا ضعب

 يل ردلا ٥ ر : ےتأي امب ةساردلا هذه تزاتما -3

 فيفصتلا لالخ نم شتفطا خيشلا ءارآ روطتل ديجلا عبتتلا -أ

 .هتافلؤمل خيراتلا

 » ى م 7 و

.ديعب دح ىلإ اهتعارق نسحو خيشلا تافلؤم ىلع ريبكلا عالطالا -ب



 كهئارآل ضيفتسملا طسبلاب ادبت ةميلس تناك ضرعلا ةقيرط -ج

 يأرلا ءاطعإ مث ءةئداهلا ةشقانملا ث ،ةقيقدلا تالاحإلا عم

 وأ ازكرملا صيخلتلا عم نكمأ نإ كلذ دعب حيجرتلاو

 .لصفلا وأ ثحبملا ةياهن ق ةركفلا ةلصوح

 عجارملاو رداصملا عونت =د

 ءاملع نيب ةنراقملا ىلع _ نايحألا نم ريثك يف دامتعالا -ه

 .ةفلتخملا بهاذملاو مالسإلا

 .ثحابملا نب طب رلا .رسح -و

 .لئاسملا ليصأت ةيضق يف اريثك _ شّتفطا خيشلا ثحابلا شقان 4

 .ةصاخب ةَّيِلَقَّشلا ججحلاب ءارآلا ميعدتو ةفلتخملا ةلدألاب لاوقألا تابثإو

 - لقألا ىلَع وأ خيشلا ركف يف ثحبلا ةمهم م نيثحابلا ىلَع لهس 5

 دهج نم هلذب اًمِمَو ،ةساردلا يف حضاولا هجهنمب ،تابقعلا نم اريثك مهل لذ

 .شّيفطا خيشلا ثارت ةقيقح نييعت يئ ريبك

 هراثأ امب مهزازفتساو نيثحابلا ةراثتسا يف مهسيس همدق ام تأ كش ال 6

 نم هادبأ امو ،شتفطا خيشلا ءارآ يف هرظن تاهجو نم هضرع امو ،لئاسم نم
 .ةساردلا عوضوم ةقلعلا هتافلؤم يف خيشلا هلجس ام مظعمل حاحلم عبتت

 امي هل ملسي ال ناكو .ةيملع ةشقانم خيشلا ةشقانم ثحابلا لواح -7

 ءيش اذهو ... اهب عنتقيو ةلدألا هل نيبتست نأ لعب الإ تارظنو ءارآ نم هادبأ

 غلابي انايحأ هارأ ين الإ ئقيقحلا سرادلاو ثحابلا تافص نم وهو بهم

 يف هلذب يذلا يضملا دهجلا رامثتسا ضرغلو !ةيملعلا حورلا هذه نم يحوب

 خيشلا ركف ةسارد ناديم يف ديدجلاب نايتإلا فدهبو ،ةئيلعلا ةداملا عمج
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 ؛لاجلا اذه يي ةيكيسالكلا ةيديلقتلا تاساردلا ةرئاد نم جورخلاو شتا

 بولسالاب هلباقيو .هاطخ مستيو هتريسمو خيشلا ةايح مهلتسي ر هب ينأكو

 مدع يو نيدلاب ساسملا مدع يو رجحتملا ركفلا ةيراخحم ي هعبتي ناك يذلا

 ...دقنلا و صيحمتل ا دعب ال ١ دئاس وه امم ميلستل ١

 خيشلا ةايح ةسارد ينث رظنلا ةداعإ ىلإ وعدي نتنيو ثحب إ :لوقأ ماتخلا ين

 ىدم ةفرعمو ،هراكفأو هئارآ ضعبب حاضيتساو ،لئاسملا ضعت حيضوتل شّتفطا

 ىَلَع فوقولاو .ةيمالسإلا بصاذملا ىلَع هحتفت ىدمو هل هتفلاخم و هبهذع. هدق

 ىف لقنلاو لقعلا ةناكم ديدحتو ،هتارظنو هئارآو هراكفأل سانلا باعيتسا ىدم

 . ثحبلا اَذَه ي اريثك تضرع دق ةلأسملا هذه ةركل كناحأ

 ىلَع نيعت شّتفطا خيشلا ركف يف ثحبلا ةعباتم وأ ةديدجلا ةرظنلا ِهذَم

 هتيافكب اميلست ،ةييملعلا خيشلا ةيصخش ىل إ سانلا ةرظن مييقت ىلع فوقولا

 .هتناكم نم اصيقنت وأ ،لئاسملا ىلإ ةبقاثلا هترظنو ،هملع ةرازغو .ةيلاعلا

 ىفطصم نتنيو ذاتسألا ثحب نوسرادلا يلوي نأ وجرأ :ريخألا يف لوقأ

 نيينعملا نم بلطأ امك ،شتفطا خيشلا ركف ي قمعتلا ديزمل ةصاخ ةيانع

 .ةصاخب اهنم ةطوطخملا شّتفطا خيشلا بتك عبطل ةيدجب لمعلاو يعسلا

 ليطابألا عفدو تاهبشلا درو مهركف نع فشكلاو .ةيضابإلا ءارآ حيضوتل

 .يضابإلا ركفلا يف اًيساسأ اعجرم دعي خيشلا ماد ام مهنع
 و ١ ٤

 قيفولا لو هلل او

 1 اًمهحوب رص ان رحت :روتلرلا

 ه1417 7يناثلا ىرام 1 : موي عنتاب

 م6 رمبوتلأ 4

!اد





  

 هم ي ال سم »
 ہم ( 7 روم

 ناجل بي د كل الحط

 .حال»ددةمجج ر حسا ىذاه نيمالا ءىل كمالس وع لاا لص ١

 اهاّقلتف ،اهئدابمو اهلوصأ يف ةتباث {ةيفاص ىلاعت هلل ا نم ةيمالسإلا ةديقعلا تلزن

 ءاملعلا داهتجا لعج ةنمزألاو تائيبلا ريغت نكل ،اهنم عيش يق اوفلتخي مل و ،نوملسللا

 لك فو ئ م اع لك عم ددجتيو فلتخي اهعم لماعتلاو اهضرع جهنم يقو ئ اهمهف ق

 تطبض يلا عرشلا مولع ىقاب نأش اذه يق ةديقعلا نأش ؛فورظلا قفاوي امي رصع

 ةيناكملاو ةينامزلا فورظلل ةاعارم اهمهف يف اديدحت بلطتت اهنكل ةماعلا اهدعاوق

 .نيدلا يف ديدجتلل اوعسو قحلا اورصن الاجر يمالسإلا ركفلا فرع دقل

 ةنامأ غيلبتو ضرألا يف هلل ا نيدل نيكمتلا مهتياغ هجهنمو هتقاط بسح لك

 .اهولَّمحت تلا ةلاسرلا

 رينت اهنأل ةّحلم ةرورض تحبصأ نيلماعلا ءالؤه دوهج ةفرعم نأ كش الو

 . رصاعملا انفرظ ف بجاولا اذه ءادأ ق رارمتسالل قيرطلا
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 ش لاز ام يمالسإلا ثا رغلا نم اريبك ابناج نإف \ ةرورضلا هذه مغر نكن

 دحأ ءارآ يي تحبلاو ةباتكلا ىلإ انزفح ام اذهو ؛مهمامتحارو نيسرادلا ةيانع ىإ ةجاح

 عفاود ىلإ ةفاضإ _ هلل ا همحر _ أ ثّبفطا 7 وني نب 7 خيشلا ركفلا اذه مالعأ

 :يه ىرخا

 : ربتعم ادههج ١ ولذب نيذلا ثيدحخحا ىمالسإل ١ ركفلا مالعأ نزم شيضا خيشلا ا _

 .يمالسإلا عمتخباب ضوهنلل ۔ملا. > .,.

 نع هلامعأ برعت .يضابإلا ركفلا عجارم نزم ايساسأ اعجرم ربتعي خيشلا ا _

 .بحنملا اذه ئدابم ةقيقح

 نم ديزم ىلإ ةجاحب َوُهَو ةساردلاو ثحبلل بصخ ثارت يضابإلا ثارتلا أ

 .نيسرادلاو نيثحابلا دوهج

 دمحما خيشلل يدقعلا ركفلا يف ةصاخ ةيملع ةسارد عوضوملا اذه ىلإ انقبست ه و

 تمتها ىرخأ وأ يضابإلا ركفلا يث ةماع تاسارد ضعب ىوس شتفطا فسوي نبا

 :يلي امك اهركذن خيشلا لامعأ نم بناوجب

 حنم 4 ' :ناونعب م. حسعار :يربوك يسنرفلا قرشتسملا ةسارح -

 .(هتديقعو يضابإلا ركفلا ةسارد ىلإ لخدم) اسع لع ` ] ح

 «ةيضايإلا دنع ةديقعلل يراضحلا دعبلا» :ناونعب يريبعخجلا تاحرف ةساردو -

 يداحلاو رشاعلاو عساتلا : نورقلا ق مالكلا ملع ق برغملاب يضابإلا ثارتلل ليلح يهو

 .ةيرجهلا رشع

 هع :ناونعب يلربوك :ىسنرفلا قرشتسملل «ةيفاشلا ةلاس رلا» ةمجرت -

 دقو ؛(بازم ينث ةيضابإلا خيرات نع ةغ) س !"طن ع ` ] 4

 ٠. هراثآل ةمئاقو خيشلل فيرعتب ةمجنلل مدقو ،ةلاس رلا نم يخيراتلا ء زخا ثحابلا مج رت
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 ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا» :ناونعب _ هلل ا همحر _ نالهج نودع ةساردو -

 . «شيقضا فس وي نب دمحم خيشلا ء ارآ لااح نم

 شيا فح ول نن دمع خيشلا» :اهناونعو نندرت وب حلاص نب يخ ةساردو -

 .« ةنسلا لهأ ريسفتب ةنراقم ريسقتلا ش هبحذنمو

 شّي ضا فسوي نب دمح خيشلا جهنم» :ناونعب يناولع يكع دمحم ةساردو -

 4 ريسيتلا هريسقت ش

 . . , . ى - ٠ . َ ٠ .. , -, , = , صس .. . ٥. .

 شيصا خيشلا رحو نم ي دقعلا بناجا تحب هھ اهتيمها معر تاس اردلا هدهو

 .هتسارد ىلإ ةَحذم ةجاحخا لعجي انث

 :نييلاتلا نيناؤسلا نع ةباجإلا ثحبلا اذه ينث لواحنو

 يضاباإل ا بهذملا راطإ يث ةيداههتجا ةيدقع ءارآ شيضا خيشلل تناك له

 ؛؟تدحج و نإ ءارآلا هذه ةيمهأ ىدم امم !امومع ىمالسإلا ,كفل او اصوصخ

 يث يئاصقتسالا يفصولا جهنملا انجهتنا ةيفاش ةباجإ ىلإ لوصولا لجأ نمو

 نب قنراقملا لإ اندمع من ] اهضرعو خيشلا ءار ا تاظم ا لوصولل ثحبلا بلغا

 خيشلا ةايح بناوجب مامإلل يخيراتلا جهنملا انلمعتسا امك ءاملعلا نم هريغ ءارآو هئارآ

 .يخيراتلا اهراطإ ينف ةيدقعلا اياضقلا ضعب عضولو ؤشيفطا

 :ةمتاخ و لوصف ةينامثو ةمدقم ىلإ ثحبلا انمسق دقرم

 انفرع » هراثآو هتايح شيضا فس وي نب دمحا خيشلا « : هناونعو لوأل ١ لصفلا

 رامعتسالا نم هفقاومو .يعامتجالا حالصإلا يي هدوهج ىلع انزكرو خيشلاب هيف

 .يركفلاو يملعلا هلمعو :

 .7 خيشلا دنع يدقعلا ثحبلا جهنمل هانصصخف يناثلا لصفلا امأ
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 جهنم نم هفقومو ليوأتلا يف هيأرو 5هلئاسوو لالدتسالا يف هجهنم اميسالو

 .نييضطابلا جهنمو نيضوفملا

 فيرعت نع هيف انثدحتو :«ىلاعت هلل اب نامإلا» :ناونعب وهف :ثلاثلا لصفلا امأو

 تافصلا مث ،اهردصمو ىنسحلا ءامسألا نعو ،هيف بجي امو ،هتلدأو ديحوتلل خيشلا

 .ىلاعت هلل ا ةيؤر ةلاحتسا ةلأسم ىلع نيزكرم ،اهعاونأو

 بيغلاو هعاونأو ؤ©بيغلا نع انثحت :«بيغلاب ناميإلا» :عبارلا لصفلا يفو

 نيب امو رانلاو ةتخلاو ثعبلا ىلإ روصلا يف خفنلا نم ةدتعتملا هلحارمب رخآلا مويلاب قلعتل

 .مهفئاظوو مهتافصو ةكئالملاب ناميإلا نع ثيدحلاب لصفلا انمتخو ،كلذ

 ةوبنلا تابثإ يي شيفطا خيشلا ءارآ ةساردل هانصّصحخف :سماخلا لصفلا امأ

 نم هب ىلاعت هلل ا مهديأ امو مهتافصو ءايبنألا فيرعتو ؛كلذ يف هجهنمو اهيلإ ةجاخلاوا

 .بتك و تازجعم

 مالسإلاب هتقالعو ناميإلا موهفم انثحب :«رفكلاو ناميإلا» :سداسلا لصفلا ينثو

 .رفكلا ةلزنم مث رفكلاو ناميإلا نيب ةلزنملا انثحب مث ىاجرلاو فوخلاو هناصقنو هتدايزو

 ءاضقلا فيرعت هيف انثحبف :«ناسنإلا لاعفأو ردقلاو ءاضقلا» :عباسلا لصفلا امأ

 هلعف يف ناسنإلا ةيلوؤسم من ،امهب ناميإلا ةيفيكو ديحوتلاب امهتلصو .ردقلاو
 .مهريغو ةيضابإلا دنع ةيضقلا تلوادت لا تايرظنلا نم خيشلا فقوم.ماملإلا انلواحو

 ةبوتلاو ةرخآلا يف ناسنإلا ريصمو ديعولاو دعولا انلوانت :نماثلا لصفلا يفو

 .بونذلا ةرفغمو

 ةوقلاو ديدجتلا وأ ديلقتلا نطاوم نيزربم ثحبلا جئاتن مهأ اهاتمضف ةمتاخلا امأ

 .شيفطا خيشلا ركف يف فعضلا وأ
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 انل نستي م لا شّيتضا خيشلا تافلؤم ةمئاق ىوح قحلم ثحبلا انعبتأ مث

 .لوألا لصفلا نمض اهجاردإ

 هذه ايانث ى هانتبثأو خيشلا هبتك ام بلغأ ىلإ انعجر دقف ثحبلا رداصم نع امأ

 راثآ :كلذ نم ءهذيمالت وأ خيشلل نورصاعم اهبتك رداصم ىلإ انعجر امك ،ةساردلا

 كلسملا» هباتك يق يسنوتلا تيراعت نب ديعسو . ينامعلا يملاسلا ديمح نب هلل ا دبع خيشلا

 لسالسلا» يف رافح ركب يبأ نب ميهاريإ خيشلا هبتك امو .«دودرلا ةفرعم ينا دومحما
 قحلم» يف ميهاريإ ناظقيلا وبأ خيشلا هركذ امو ،«ةيشيفطلا لئامشلا يف ةيبحنلا
 هتامدقمو «نينمؤملا ليبس ىلإ ةياعدلا» هباتك ىف شيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأو ،«ريسلا

 .اهرشن ييلا شيفطا خيشلا بتك ضعب ىلع

 ءارآلا اهنم يقتسن جذامن اهانذختا يمالسإلا ثارتلا نم رداصم اضيأ اندمتعاو

 ضعب ىلع انه يب انزكرو .هريغ ءارآو شيفطا خيشلا ءارآ نيب ةنراقملا يف اميسالو 5ةيبهنللا

 .ةلزتعمللو ،ةّيمامإلا ةعيشلاو ،ةّيفلسلاو 5ةرعاشألاو ،ةّيضابإلا :ةيلاتلا ةيدقعلا بهانلل رداصم

 :اهنم ركذن انليبس تض زتعا تابوعص نم انلمع لخم غ و

 تابتكم هتعوت دقف ،ع وبطملاو طوطخملا شيفطا خيشلا ثارت ةيعضو -الوأ

 ةبتكم ف رخآلا هرطش و ةبتكم ق باتكلا رطش دحب انك ىتح بازيم يداوب 7

 ىلإ ةفاضإ كهنم اذج اريسي ارزن الإ ققحم ريغ ثارتلا اذه نم ع وبطملا بلغأو ىرخأ

 وأ اميدق ع وبطملا يف ءاوس لمج فذح ىلإ لصت قلا ءاطخألا ةرثكو ةعابطلا ءوس

 مغر طوطخملا دامتعا ىلإو ،اعم سرادلاو ققحملا لمعب مايقلا ىلإ اناحلأ ام اذهو اثيدح

 .ةئيدر تناك اذإ ةديدحج ةعبط دوجو عم ةميدقلا ةعبطلا وآ ئ ع وبطملا دوجو

 نيروكشم انمامأ اهباوبأ حتفب اهباحصأ لضفت يلا تابتكملا ضعب تإ -ايناث

لمعب مايقلا ىلإ انب ىدأ انم .ةقيقدلا ةّيملعلا ةسرهفلا ىلإ رقتفت _ بلاغلا ف _ تناك



 ضعب تاقوأ ماظتنا مدع .ىلإ ةفاضإ 6هيف ثحبلا مث .خيشلا ثارت ةسرهفو الوأ ىبتكلل ٧

 نأ بجاولا نمو ؛لمعلا ةنم لوطو تقولا عايض ثحبلا ىلع كلذ رثأ ناكو .تابتكملا

 ةدعاسملا اك الل اوق نيذلا اهيلع نيمئاقلا لضف ركذنو تابتكملا ضعب يشتسن

 دمحم ذاتسألا ةبتكمو .نقزي يبب ةماقتسالا ةبتكمو يلعل حلاص جاحلا خيشلا ةبتكم اهنمو

 ' .ةيادرغب ديعس جاحلا بويأ نبا

 نم نكي ملف ،هتياهن لإ فيلتب هدهع ةيادب نم اهريغتو خيشلا ءارآ روطت -اغلاٹ

 ءافخإ دمعتي انايحأ ناك لب ،هيلع ر صني مل اذإ هاضترا يذلا ريخألا يأرلا ةفرعم نيهلا

 نكمم ريغ هتافلؤم ا عضولا اذه يف لمعلا انيلع بعصو ،هفاشتكا ىلع هذيمالتل ابيردت

 ( .عب اينمز اهبيترت

 هلل ا لضف الول متيل لمعلا ناك امو ،©تجب اهنم ولخي ال ىلا تابوعصلا ضعب هذه

 نيذلا ةذتاسألاو خياشملا رودص ك حتفو ؛اهيطختو تابقعلا ليلذت انيلع رسي يذلا ىلاعت

 مهنم ركذلاب ُُصذغو ؛هجراخ مأ بازيم يداوب مهنم ناك نم ءاوس ةدعاسملا ديب انوتمأ

 ربصو لمنلا عباتو فارشالا لوبقب لضفت يذلا ةنانجوب ريشب روتكدلا فرشملا ذاتسألا

 هازجف انديب ذخألاو انداشرإ يف ناوتي مل و ،هنيبو اننيب ةقشلا دعب ىلعو هتدم لوط ىلع

 .ريخ اك هلهأو ملعلا نع هلل ا

 شّيفطا خيشلا ءارآ ةسارد يف ةلواحملا هذه تأ يعدن نأ اننكمي ال هَنإَق :دعبو

 ،قيرط ةيادب آلإ يه امف هقح عوضوملا ءافيتسا نم ةوجرملا ةياغلا تغلب دق ةيدقعلا

 دصقلا ءارو نم هلل او ىرخأ تاسارد زاجنإل اصرف انريغلو انل حيتي نأ ىلاعت هلل ا لأسنو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو قيفوتلا يلو وهو ،ليبسلا يدهي وهو

 .شزيىب

 1995 رفون ١ / 21416 ةناتلىئوامم
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 ةلمعتسلا تاراصتض الا

 .ط وطخ :خ

 .خيرات نود :ت .د

 .مقر نود : ر . د

 . ةتكملا هذه ش همقر ىلع لدي ةتكملا مسا دعب (...) : نيسوق نب دوجوملا مقرلا

 .ع وبطم :ط

 .اهنم ىناثلا هج ولا : يآ طوطخملا نم ةقرولا رهض :ظ

 .يناثلا مسقلا لوألا ءزخلا يأ :2ق1 :نايمهلا :لثم :باتكلا نم مسقلا :ق

 طوطخملا ةقرو هج و :و

 . يداليملار يرجهلا خيراتلا نبو ؛ةحفصلاو ء زخا نيب لصفي طخ : /

 .شماهلا ين شّيضطا خيشلا تافلؤم ركذ قبسي طخ :-

 777 خيشلا تافلؤم نم . ريسيتلا ”و . نايمملا ” : يباتك انلمعتسا : ةلح الم

 امأ ،اط :ب طقف ةميدقلا ةعبطلا ىلإ انرشأو نيتديدخجاو نيتميدقلا امهيتعبطب

 .اهيلع رصنن ملف ةديدخجا ةعبطلا
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 لزألا لصفلا

 سّنفطا فسوي رب يحما غبشلا

هراتآو هتناقنو هتايح





 وألا تيتبملا

 رتبفط سلوب رب مهتمأ خيشلا ةأبح

 بازيم ىداوو 1 مالسإلا اعلا عاضوأ _ 1

 تارّتؤملا مهأ نم ةيركفلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا عاضوألاو فورظلا ربتعت

 مهف ىلإ لوصولا ىلع دعاست لاوحألا هذه ةفرعمو .مهئارآو ءاملعلا راكفأ ىلع

 فسوي نب دمحما خيشلا ذشي من و ؛مهئارآو اهيف مهفقاوم ريسفتو امهتايح لحارم

 اهنم انّمهيو ،اهشاع يلا فورظلا ىلع فرعتلا لواحن اذل ةدعاقلا هذه نع شّيفطا

 نرقلا ةيادب نم ةدتمملا ةرتفلا يف {ةّصاخ بازيم يداو مث ،امومع يمالسإلا ملاعلا لاح

 .يداليملا رشع عساتلا نرقلا لالخ يأ نيترجهلا رشع عبارلا ةيادب ىلإ رشع ثلاثلا

 يف احضاو اروهدت يداليملا رشع نماثلا نرقلا ذنم ىمالسإلا ملاعلا دهش دقف .

 عسوتلا ةيادبو {ةّتتامثعلا ةلودلا فعضك :َئسايسلا لاجملا يف ةصاخو ؛تالاجملا ىتش

 تايروطاربمإلا عاستاو نيملسملا يضارأ ىلع ءاليتسالا ءدبو ؛يبرغلا يرامعتسالا

 عضولا اذه دسجو ،ةيحان لك ينف ةيمالسإلا ةفالخلا يضارأ باسح ىلع ةيبرغلا

 لجأ نم ؛م1818 ةنس «ليبشال سكإ»و م1815 ةنس «انّيف» :يرمتؤم تارارق قيبطت

 .“"ّتامثعلا ةلودلا ىلع ءاضقلا

 ىلع ةروثلاو ةظقيلا لجأ نم لاعفأ دودر عاضوألا هذه نع تأشنو

 “بطقلا ناجرهم" لامعأ نم :حتفتملا دهتجلا شيفطا خيشلا :جاحلب خيشلا هباي نب دمع 1

 :تشوعوأ ديعس نب ريكب ؛ةيادرغ ادمحم ديعس جاحلا ةبتكمب ةنوقرم ةرضاحم م1981 ةنس

 .58 57 :م1991 ةيادرغ ةتبَرَعلا ةعبطملا :هداهج ةيركفلا هراثآو هتايح .ةمئألا بطق



 دمحأو ©ث“زاففألا نيدلا لامح خيشلا : تاكرح لشم دادبتسالاو ملظلا

 .)رداقلا دبع ريمألاو 3ثربارع

 :ضيقن يفرط ىلع اضيأ ملاعلا ناك دقف ،ةّيركفلاو ةيعامتجالا ةيحانلا نم اّمأ

 يملعلا فاشتكالا ذختاو كلذ يف اطاوشأ عطقو رّوطتلاو ةيندملا بابسأب ذخآ برغ

 يركفلا طاطحنالا لالغأ تحت حزري لاز ام قرشو ؛ةّيقرشلا نادلبلا رامعتسال ةعيرذ

 نرقلا نم يناثلا فصنلا ءانثأ ةيحالصإلا تاكرحلا ضعب هيف ترهظو يعامتجالاو

 نايغط تأ الإ امهريغو دبع دمحم هذيملتو يناغفألا ةكرح :لثم ؛رشع عساتلا

 طيحم يف تاكرحلا هذه ترصخحناف ؛ةعقر عسوأو ،ةّوق دشأ ناك يدزتلاو دومجلا

 .تافارحنالا ىلإ ةيقابلا تاعمتجملا تنكر امنيب ،ةدودعم تاعمتجم يفو ،دودحم قارغج
 . (6)تر افارخلاو ماهوأل اب تثبشتو

 نع اريشك _ شّيفطا خيشلا دهع ىلع _ بازيم يداو يف عاضوألا فلتخت مل و

 .ةماعلا ةيمالسإلا ةئيبلا نع ارغصم اجذومن ةّبازيملا ةئيبلا تناكف .يمالسإلا ملاعلا عاضوأ .

 نع رظنا ؛(م1897 - 1838/_ه1315 - 1254) ردفص نب دمع :يناغفألا نيدلا لامج (2

 برعلاو ءاسنلاو لاحرلا رهشأل مجارت سوماق مالعألا :يلكرزلا :هداهجو هلامعأ

 .169 168/6©0 :م1986 توريب 7ط ،نييالملل ملعلا راد نيقرشتسملاو نيبرعتسملاو

 - 1841 /_ه1329 - 1257) ةيبارعلا ةروثلا داق يرصم ميعز :دمع نب يبارع دمحأ (3

 .169 168/1}5 :هسفن عجرملا :رظنا (ع11

 داق ،(م1883 - 1807/_ه1300 - 1222) :يرئازحلا نيدلا يحم نب رداقلا دبع ريمألا (4

 :هسفن عحرملا :رظنا .قرشملا ىلإ مث اسنرف ىلإ يفن نأ ىلإ يسنرفلا رامعتسالا دض ةمواقملا
54. 

 :قباسلا عحرملا :رظنا ،(م1905 - 1849 /ه1323 - 1266) :نسح نب هدبع دمع (

26. 

 .حتفتملا دهتجملا شيفطا خيشلا :جاحلب خيشلا هباب نب دمع «(6



 :يلي اميف اهركذن تايصوصخلا ضعب اهل نكل

 ملك ةئامتسب ةمصاعلا نع دعبتو ،رئازخلا بونج عقت بازيم يداو ةقطنمف

 .ةيوارحص ضرأ يهو .(م53) ارتم نيسمخو ةثالثب رحبلا حطس نع عفترت (ملك 600)

 الإ نايدولا ضعب اهللختت اهريغو ةيخانملا ةيحانلا نم ءارحصلا صئاصخ لك لمحت

 تاونس فافخلا ىلإ تضرعت ام اريثكو ؛مايأ ةعضب ىوس يرحت ال 5ةفاج بلاغلا ين اهنأ
 ةراضحو انارمع اهيف اوميقي نأ اهونطوتسا نيذلا عنمت مل اهتكل ،ةّيساق تيقبف

 .")لامعألاو راثآلا اهب تدهشو نسلألا اهتلقانت

(7 

 هيلإ ) + ضايإل ا بهحنلملا لوخد ذنم ةيعامج ةدايقل بازيم يداوب عمتجملا ضخي و

 ةعبطملا ةكرابملا اهتروثو ةثيدحلا رئازلا ةضهن :زوبد يلع دمع :ةقطنملا فصو يف رظنا

 شكيفطا فسوي نب دمع خيشلا :نيدرتوب حلاص يحي ،158/1 :م1965/ه1385 ةينواعتلا

 ريتسجاملا لينل مدقم ثح :ةنسلا لهأ ريسفت ىلإ ةنراقم ميركلا نآرقلا ريسفت يف هبهذمو

 .20 :1989/1410 :نوقرم .ةرهاقلا سمش نيع ةعماج

 عجارملا بلغأو ةميدقلا روصعلا يف ةقطنملاب ةايح دوجو ىلع تايرفحلا ضعي تلد دقو

 ةليبق نم ةفئاط دجو ثيح ءاهيلإ ركب نب دمع هلل ا دبع ييأ مودق نم ةقطنملل اهخيرأت أدبت

 ةكرح ترشتناو ،ةفلتخم قطانم نم ةّيضايإلا اهيلإ لقتنا مث يضابإلا بهذملا مهيف رشن ةتانز

 ©فطعلا :يلاوتلا ىلع ىرخأ ندم تئشنأو ندملا تعسوتو ،ركفلاو داصتقالاو نارمعلا

 يداحلا ىلإ يرجهلا سماخلا نرقلا نم ،نايّربو ةرارقلا مث نزي ييب ةيادرغ {ةكيلم ،ةروني

 ىلع ءاوضألا يقلت ةيعامتجاو ةيخيرات ةسارد حافك دلب بازيم :يالط ميهاربإ :رظنا ارشع

 .19 513 :م1970 ةنيطنسق ثعبلا ةعبطم :هينكاس ةايحو دلبلا اذه ةأشن

 م. : ن خ 1' ع ع :

 ع ل ! ': ع , :

(8 

70 :1934 

 ه 96 ةنس ىفوتملا يعياتلا ديز نب رباج عابتأ ىلع ةبلاغلا ةيمستلا يه :يضابإلا بهذملا

 نييومألا ىدل هنع عفادملا ناك هرابتعاب ضابإ نبإ هللا دبع ىلإ بسنو ؛بهذملا سسؤم وهو

 مهءارآ يوحت ىتلا مهراثآو مهبتك هباحصألو مويلا ىلإ ةدوجوملا ةيمالسإلا بهاذملا نم وهو

- 19-, 



 يذلا ةبرعلا ماظن وأ “ةبارعلا ةقلحب ةفورعملا ةدايقلا هذه يرجهلا سماخلا نرقلا ي

 يف اديسحت ماظنلا اذه فرعو 5"“×رئاطسرفلا ركب نب دمحم هلل ا دبع وبأ خيشلا هسسأ

 ق هيلإ دوعت دقعلاو لحلا رومأ تحبصأ ىتح بازيم يداوب ةصاخ اروطتو عقاولا

 مايأ يفف 3 ةبقاعتملا ثادحأللو ةماعلا عاضرألل اعبت فعضو ةوق تارتمب رمو ؛يداولا

 مهتقطنم اهبجومب نومكحي رئازخبا ياد عم تاأدهاعم. نييبازيملل ناك ينامثعلا مكحلا

 عم بازيم يف ءاقبلا نم كلذب اونكمتف {ةّينامثعلا ةطلسلا ىدل مهنع نوبوني ءانمأ مهلو

 يجج ىتح اذكه رمألا يقبو ا ! "يرئازجلا لامشلا لا يراجتلا مهطاشن عيسوت

 اونختي نأ نيتيازيملا ىلع ناكف {ءارحصلا لصو نأ ثبلي مل يذلا يسنرفلا لالتحالا

(9 

 ةريزلا بونج ىلإ رشتنا مث لوألا نرقلا ف ةرصبلاب بهذملا أشن ةديقعلاو هقفلا يف

 نيب ةيضابإلا :رمعم ىيح يلع :رظنا .يرجهلا يناثلا نرقلا لالخ ايقيرفا لامشو ةيبرعلا

 ءارآ حوضوب فلؤملا حرش دقو ،م1987 ةياذرغ .ةيبرعلا ةعبطملا 2ط إةيمالسإلا قرفلا
 : .هلوصأو بهذملا

 دعب عمتجا ىلع ةظفاحملا هساسأ برغملا يف ةّيضابإلاب صاخ :يعامتجا ميظنت :ةيبارعلا ماظن

 هخيش نم داشرإب ركب نب دمحم هلل ا دبعوبأ هسسأ .ه 296 ةنس نييمتسرلا مكح ءاهتنا

 ىتح تروطت مت .ةيميلعت ةقلح لكش ىلع ماظنلا أدتبا &روسم يبأ نب ليصف ءايركز يبأ

 ةكرحلا طاشن يف احضاو ارثأ تكرتو ؤعمتجملا دوقت اهلعج يوق يعامتحا دنس امه حبصأ

 :ييجردلا :رظنا بازيم يداوو ةبرج و ايبيل يفةّصاخ ةيضابإلا تاعمتجملل ةيراضحلا ةيملعلا

 :تد ةنيطنسق ثعبلا ةعبطم :يالط ميهاربإ :قيقحت ،برغملاب خياشملا تاقبط :سابعلا وبأ

 ةباّرعلا ماظن :يريبعجلا تاحرف ؛45 - 38 :حافك دلي بازيم :يالط ميهاربإ ؛5 .4 .3/1

 -1- ةئينرالا ةبتكملا !نوسفلاو راثآلل يموقلا دهعمل رشن :ةبرح ف ةيبهولا ةيضابإلا دنع
 .باتكلا اذه يف عوضوملا نع ثيدحلا فلؤملا لصف دقو 1975 سنوت

 هلصأ ،(م10) نييرجهلا سماخلا ةيادبو عبارلا نرقلا ءاملع نم :ركي نب دمع هلل ا دبع وبأ (0

 يداوو ةبرجو ةسوفن نيب لقتنا ةوعدلاو سيردتلا ىلوتو ةبرج ملعت (ايبيل) ةسوفن لبح نم

 .46 - 31 :هسفن عجرملا :رظنا رمعا ةديلبا يف ينوت ؤبازيم يداوو نالحرارو غير

 .43 :حافك دلب بازيم :يالط ميهاربا 5



 ءالبلا نم هكرتي ام اوأرو رمعتسملل يركسعلا قوفتلا اوفرع دقو ،هءازإ افقوم

 رئازجلا ىلع ةيسنرفلا ةلمحلا ةر يف مهتكراشم دعب كلذو دابعلاو نارمعلا ىلع رثألاو

 ةطلسلا عم ةيامح ةدهاعم اومربي نأ ىلع ةبرجتلا هنه مهتلمحو ؛ "1830 ةنس

 الح اذه ناكو ،م1853 ةنس بازيم لامش طاوغألا ةنيدم ىلإ تلصو امل ةيرامعتسالا

 ق يسنرفلا لخدتلا نع جتتي ام اوبنجتي نأ نييو ةمواقملا ىلع مهتردق مدع نيب اطسو

 مكحتلا مامز تالفنا ىلع رخآ بناج نم ةدهاعملا هنه تلد دقو 5ةةصاخلا مهنوؤش

 هنع ةبئاغ ةينيدلا تائيهلا تناك دقف» :اهوضتري مل نيذلا ءاملعلاو ةبارعلا يديأ نم

 تضقن ذإ ءاليوط ةيامحلا لاح مدت مل و ؛""“«نيكرشملا عم ةدهاعم ءاضمإ نم اجّرحت

 رئازخلا ءاحنأ يف راوثلاو تاروثلل بازيم لهأ ةدناسمب كلذ ةرربم ةدهاعملا اسنرف

 ةنس ذنم ةيركسمعلا ةرادألل ةعباتلا ةلتحملا ىضارألاب اقحلم بازيم حبصأف

 ةصاخ ةدودحم ةيعامتجا اياضق ينف آلإ ةطلس نم ةبارعلا ماظنل دعي مل و ؛"2

 .نييسنرفلا ليب ءاضقلا حبصأ اًتمَل

 ضب نم لخي مل بازيم يداو نإف ،ةّيركفلاو ةيعامتجالا ةيحانلا نم امأ
 عساتلا نرقلا ىتح ملعلا لهأ يقبف ،رومألا فسافس يق وفارسإو هلهأ نيب تابارطضالا

 دقو دومجلاو ديلقتلاو طاطحنالا روصع هتفلخ ام ضاقنأ ىلع نوشيعي يداليملا رشع

 ماقملا اذه يف بنطأ امتإو» :الئاق لاحلا هذه شّيفطا فسوي نب دمحما خيشلا فصو

 ةسسؤملا كدهع ق ةماعلا ةايحلاو ةلودلا ماظن هبررحو هتريس :رئازحلا ياد :اشاب نامثع ) 12

 .138 :م1986 رئازحلا باتكلل ةينطولا

 .47 .6 :حافك دلب بازيم :يالط ميهاربإ )13

 .49 :هسفن عجرملا )14

 دمحم }.307/1 :م1984 سيراب ناوركلا راد ،نييبازيملا ةايح نم ةذبن :يرونلا ىسيع ومح (5

 .230 :م1990 ةيادرغ ةيبرعلا ةعيطملا ةضهنلا ةيعمج رشن هراثآو هتايح يدارقلا خيشلا :رصان



 عنمي مل و ؛""“«دومخلا ىلإ اهنارين لام املاط اماهفأ جيهأو دومجلا تفلأ اناهذأ كّرحأل

 خيشلا اوقبس نم ضعب اهب ماق يلا ةيحالصإلا تاكرحلا ضعب دوجو نم عضولا اذه

 زيزعلا دبع خيشلا ةكرحف ""حلاص نب يحي ءايركز يبأ خيشلا ةكرح لثم شّيفطا
 ةثيدحلا ةضهنلا راودأ نم ةشلاثلا ةلحرملا يف شّتيفطا خيشلا رصع ءاج مث ؛'"")نيمنلا

 ةريخألا ةرتفلا هذه نكت مل و &‘'“زوبد يلع دمحم ذاتسألا اهمسقي امك بازيم يداوب

(16 

(17 

(18 

(19 

 .96 :ظ :(7 :و - ا) نقزي نيب بطقلا ةبتكم (خ) تالاؤسلا ةيشاح -

 يداو يف ةضهنب ماق نم لئاوأ نم (ه1202 - 1120) يلضفألا حلاص نب يخ ءايركز وبأ

 اسردم هنطو ىلإ عجر ،ةليوط ةدم اهيف املعتم يقبو سنوتب ةبرج ىلإ لقتنا \بازيم

 هراكفأ لمح نم هيلع جرختو ‘تافلؤم كرتي مل ةديدش ةضراعم يقل ،ايعامتجا احلصمو

 ؛262 - 254/1 :رئازجلا ةضهن :زوبد يلع دمحم :رظنا ،نقزي ينبب نفدو يفوت ،اهرشن و
 ةمدقم رظني ،م1967 رئازلا ةيبرعلا ةعبطملا 2ط :ليلعلا ءافش و لينلا :نيمثلا زيزعلا دبع

 .12/1 :يلكب نمحرلا دبع ححسصلملا

 ييب نم هلصأ ه 1130 ةنس يفوت :هلل ا دبع نب زيزعلا دبع نب ميهاربإ نب ييمثلا زيزعلا دبع

 قحتليل اهكرت مث ،هيبأ ةرات يف لمع ر اهب ملعتو ،نالحجراو ىلإ هدلاو عم لقتنا ،نقزي

 سلاج مث ةباًرعلا سلجب سأرت هذيمالت زربأ نم ناكف حلاص نب يحي ايركز يبأ ةسردعع.

 ،“ليلعلا ءافشو لينلا باتك" ةصاخو ةيضابإلا دمتعم هبتك تحبصأ ،ةماع بازيم يداو

 :ةضهنلا :زوبد يلع دمح :رظنا ...“لينلا باتك هب لخأ امل ليمكتلا"و ،“نيدلا ملاعم"و

 .14 - 12/1 :ححسمملا ةمدقم :لينلا :يييَمثلا زيزعلا دبع ؛279 - 263/ا1

 ؛289/1 :ةضهنلا :زوبد يلع دمحم

 ةرارقلاب من اهب ملعت (م1919/_ه1337) نايربب دلو :زوبد يلع دمع :فلؤملا

 رئازخلاو برغملا خيراتب متها ؛ةايحلا دهعم يف سردف داع ؛املعتم سنوت ىلإ لقتناو

 مالعأ" ،"ةكرابملا اهتروثو ةثيدحلا رئازلا ةضهن" 3“ريبكلا برغملا خيرات”:هل ةصاخ
 جاحلا :رلظنا ؛م1981 ربمفون 13/ه1402 مرحم16 يف قوت ؛“رئازحلا يف حالصإلا

 ةعبطملا :ةيسايسو ةيداصتقاو ةيعامتجا ةسارد بازم يب خيرات :فسوي ديعس :

 .229-230 :م1992 ةيادرغ .ةيبرعلا



 ريغ ةطلس نايغطب مستت تناك ام ردقب "ملعلا لهأ نم يددعلا بناحجلا يف ةصقان

 لهلقلاب ائيلم وه امك عضرلا يقب نيحلصملا دوهج مغر ذإ ئ مهداهطضاو ء املعلا

 .)فلختلاو لهجلاو

 هدلومو شّيفطا خيشلا بسن 2

 نب ىسيع نب نمحرلا دبع نب حلاص نب ىسيع نب فسوي نب دمحما خيشلا وه
 بتك وأ هل مجرت نم لقن هنمو . 1 ضدلعتم تارم هسفنب هركذ ام انه شيفطا ليعامسإ

 -1229 /_ه625-983) برغملاب ةكلالل ةلئاعلا نييصفحلا ىلإ خيشلا بسن يهتتيو "نع

 ةحصب مزجن نأ عيطتسن الو ٤ 3 ن باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ لإ هلصي مث ئ )م 1574

 لوطلو ؤ©بسنلا انه لسلست يف ةحضاولا ةلدألا رفوت مدعل هبف باطخلا نب رمع ىلإ بسنل

 نكل همدعب مزخلا نكميال امك .ةقشلا دعب اذكو خيشلا رصعو نيدشارلا رصع نيي دمألا

 ىلإ هب نوهتني ضعبلاف ؟ةّيرعلا ةريزجلاب يدع ب ىلل ةقيقح هبسن يهتي له :لاؤسلا ىقي
 لإ :انه ىف نوكي الو ؛يدع يب ىلإ ءاهتنالا هسفنب دكي هنأ لا طقف نيتاتشمل نييصفحلا

 رئاشعلا نم ريثكل ئرعلا بسنلا تابثإ اهيف لواح قلا ةيفاشلا ةلاسرلا يف هجهنم ىلع ارئاس

 بسن لقن نيح نودلخ نبا كلذ ق عبات هلعلو كتريشعو هتلئاع اهنمو ] بازيم يداوب

 .22 :م1984 ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا :ةيمالسإ فراعم ةرئاد لينلا حرش :شوكب يحي (0

 ةيفاشلا ةلاسرلا -11(:30-31:فر) نقزي نيي ةماقتسالا ةبتكم (خ):تازجعملا ةديصق - (21

 .122 :1326 مد 2ط

 ؛باتكلل قاحسإ يبأ ةمدقم رظنا :م1980 ةنيطنسق ثعبلا ةعبطم 2 ط :صلاخلا بهذلا - (2

 .901 :ةضهنلا :زوبد يلع دمحم

 ةماقتسالا ةبتكم (خر:يلاعتملا تايآل يلاتلا نيقلت - ؛31 .30 :تازجعملا ةديصم - (3

 .23:و :(67 - ح)



 .ضيأ يدع يب ىلإ نيتصفحلا

 نم : ك ل اعت ذخ : ىنعم بازيم ةغل ف يهر «شّيفطا « بقلب هت رس ا بقلتو

 امأ .ةلئاعلا هنه ق 23 «دوخلاو مركلا نع ةيانك» وه اميرو ،بيتزتلا اذهب عطاقم ةنالث

 نب فسوي نب نوُئَع نب ليعس جاحلا تنب صس همام ةديسلا اهنإف همأ ة ههج نم هبسن

 .6 ٥ ٥ ٥ 2 م

 )نق زي ييب ردي لآ ةريشع نم ردي نب ىسوم نب رمع نب مساق

 ابقل حبصأ ىتح :7 «بطقلا» بقلب ةّيضابإلا دنع شيفطا خيشلا رهتشاو

 ةناكم ىلع لدي نكلو ،ةفّوصتملا بتر يناعم نم ىنعم بقللا اذه سيلو ،هيلع اروصقم

 .لاز امو هتقو ين ةّيضابالل اعجرم هنوك ىلعو خيشلا

 ةنس ناك هَنأ ىلإ ريشت رداصملا ضعب تإف خيشلا دلوم خيرات نع اّتأ

 شّيفطا خيشلا ىلإ انعجر اذإو 2ه7 ةنسب هدتحت ىرخأ رداصمو 53كه6

 :م1979 :توريب 3 ط ينانبللا باتكلا راد :نودلخ نبا ةمالعلا خيرات :نودلخ نبا (4

578/12. 

 .36 :ريسفتلا يف هبهذمو شيفطا خيشلا :نيدرتوب يحي (5

 يف ةيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربإ ؛580/6 :ه1326 رئازخلا ةميدق1 ط :ريسفتلا ريسيت - (6

 يلع دمحم ؛126(:15) ةيادرغ دمحم ديعس جاحلا ذاتسألا ةبتكم (خ) :ةيشيفطلا لئامشلا

 ؛295/1 :ةضهنلا :زوبد

 ىمستو ؛م1321/ه720 ةنس تأشن ةسماخلا يهو بازيم يداو ىرت ىدحإ :نقزي ب

 ديعس جاحلا :رظنا ؛ةرواجب ءايحأ اهيلإ مضنا مث تلالفات يح اهلصأ اهلهأ دنع نج زي تآ

 .22 :بازم يب خيرات :فسوي

 .36 :ريسفتلا ىف هيهذمو شيفطا خيشلا :نيدرتوب يحم ؛290/1 :ةضهنلا :زوبد يلع دمع (7

 :يخامشلا ريس قحلم :ميهاربإ ناظقيلا وبأ ؛ب :قاحسإ يبأ ةمدقم :صلاخلا بهذلا - (8

 .290/1 :ةضهنلا :زوبد يلع دمحم ؛153 :رصان دمحم .د ةبتكم (خ)

 .6 :ةيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربإ (9



 ةنسل لامتحا دعبأف “"نس نورشعو فت وه ه1267 ةنس هرمع نإ لوقي هدحت هسفن

 نكم اذل ءاماع نيرشعو ةعست كاذنآ هرمع ناك اذإ ه 1238 ةنس خيراتب نوكي هداليم

 داليم ناكم ديدحت يفو .خيراتلا اذه لبق ال م 1821/ه 1238 ةنس وه هداليم رابتعا

 ميهاربإ قاحسإ يبأ نع القن نقزي يب ةدلبب ناك هنأ ركذت عجارملا دجب خيشلا

 ©“رداصمل ضعب هركذت امك ةيادرغ ةدلبب ناك هداليم نأ حيحصلا امنيب ،“٨)رثّيفطا

 يأ» :لوقيو «سلرلا طقسم» ظفل ىنعم حرشي نيح هسفن شّيفطا خيشلا هب حرصيو
 يسأر هيف طقسو هيف تدلو عضوم يأ يسأر طقسم ةيادراغ :وحن طوقسلا عضوم

 نقزي نب ىلإ هسفن بسني خيشلا آإف اذه عمو .اه هللا رفغ ،يمأ نطب نم

 ناكف ةيادرغ ىلإ هلهأ باهذ امأو ةدلبلا هذه ىف هبسنو هلوصأ رابتعاب ،““)دلب اهيمسيو

 .هتاشن فورظ نع ثيدحلا دنع حضتيس امك 0 اتقؤم اضرع

 هتافوو هتأشن - 3

 هنأل ،ثةيادرغ ةديدم هرمع نم ىلوألا ةعبرألا تاونسلا شّيفطا خيشلا شاع

 اياضق لوح ةدلبلا ءاهجو عم هفالخ ببسب نقزي ينب نم هوبأ اهيف يفن ييلا ةرتفلا يف دلو

 .238 :و :(1:س - ا) بطقلا ةبتكم (خ) :تاراعتسالا حرش حرش - (0

 ذيمالت ناونع يف قاحسإ يبأ ةمجرت رظنا ؛ب :قاحسإ يبأ ةمدقم :صلاخلا بهذلا - (31

 .290/1 :ةضهنلا :زوبد يلع دمحم ؛يناثلا ثحبملا نم شيفطا خيشلا

 .153 :ريسلا قحلم ،ناظقيلاوبأ 036 :ةيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربإ (2

 :نامع :ثارتلا ةرازو رشن :برعلا لجس عباطم :لاعفألا ةيمال حرش - (3

 .437/4 :م1986/ه7

 حتفلا راد 3ط :لينلا باتك حرش ؛02 :(71) ةماقتسالا ةبتكم (خ) :يداصلقلا حرش - (4

 .553 5.352/9 :م1985 ةدج داشرإلا ةبتكمو توريب

 .153 :ريسلا قحلم :ناظقيلاوبأ ؛36 :ةيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربإ (5



 ربكألا وهو ىسيع :©"لهو ءاقشأ ةثالث ةوخإلا نم هل ناكو .“;ةلمعامتجالا حالصإلا

 قزرلا بلط ىيف رافسألا ريثك ناك يذلا ىسوم رئازلاب ه1241 ةنس يفوت دقو

 .")لاع ناك دقو ميهاربإ جاحلا هوخأو هدلاو ةافو دعب ةلئاعلا ىلع ةقفنلا ةمهم لمحتو

 تحت اميتي خيشلا شاعف دلاولا يفوت نقزي يب ىلل ةيادرغ نم ةلئاعلا عوجر دعبو
 ؛“هميلعتو هنيوكتو هتيبرت يف غلابلا رثألا همأل ناكو مهتلافكو هتوخإو هّسأ ةياعر

 ةّصاخ هلئاسرو هبتك ايانث يف هدجن ام اذهو ؛شيعلا فظشو رقفلا هتلئاع عم ىناع دقو

 ثعبي يلا تالسارملا تاقفن نم جًّرحتي حبصأ ىَّنَح نيينامعلا ىلإ اهب ثعب لا كلت

 ذإ ؛هثارت عايض نم ابناج انل رسفي ام اذهو 3هبتك هب خسنتسي ام دجي نكي مل و مهيلإ اهب

 ٠ نودوي نوينامعلا ناكو ،عايضلل ةضرع حبصأف دحاولا باتكلا خسن دتعي نكي مل

 هل سانلا ةناعإ ةلقل ةرايزلا نع مهفرص ول ذوي لب ،كلذ يف هتبغر يديي ال ُهَِكَل هترايز

 تناك لاحلا هذه تأ حجارلاو بازيم جراخ نم نيدفاولا هذيمالت تاقفن لُمحت ىلع

 ةرتفلا ىوس ميلعتلا ريغب هتايح لوط لغتشي مل و .تنسحت نأ ثبلت مل ث هدهع ةيادب يئ

 كلذو ،هكرتف فيلأتلاو سيردتلا نع هلغشي هدجوف ءاضقلا اهيف لوت لا ةريصقلا

 ."1853 ةنس لبق

 .292/1 :ةضهن :زوبد يلع دُمَع .36 :ةيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربا (6

 .19 :ةيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربإ (7

 .46 ص هتفاقث رداصم :ناونع يف هتمجرت رظنا (8

 .295/1 :ةضهن :زوُبد يلع دمع .153 :ريسلا قحلم :ناظقيلا وبأ (9

 :م1986 ،نامع ،ثازتلا ةرازو رشن رصم ،يبلحلا يبابلا .2ط ؛49/6 ،1ط :ريسيتلا - (40

 نامع ‘ثارتلا ةرازو رشن ،ةئينطولا ةعبطملا ڵبركلا فشك - .357-/0

 ميهاربإ .151 :(6:ز .أر ©ثبطقلا ةبتكم (خ) ،لئاسر عومحب - .11/1 :م1985/_ه5

 .41 :ةئيبهذلا لسالسلا :راگفح

 .157 :ريسلا قحلم :ناظقيلا وبأ .44 :هسفن ردصملا (1
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 نقزي يب هتدلب نم يفن هنأ هتايح يف شّيفطا خيشلا امهل ضرعت يلا نحملا نمو
 .ضيأ فيلأتلاو سيردتلا لصاوي يفنلا ةرتف يف ناكو ،ةروني :ةرواجملا ةدلبلا نكسف

 اذإ "تاراعتسالا حرش حرش" هباتك يف اهركذ يلا «ةبرغلا» يه يفنلا اذه تأ رهظيو

 نيدلا ماصعل تاراعتسالا حرش ىلع عضأ نأ اهادص ةبرغلا لإ تقلأ دقف» :هيف لاق

 ضعب حالصإ لاجعتسا شّيفطا خيشلا ةلواحم يفنلا اذه ببس ناكو &«...احرش

 هذه نكمت نأ ربتعي مل و {َئعامتجالا لمعلاب دهع لّوأ يف ناك دقو ،اهرييغتو عاضوألا

 اراصنأ بستكي خيشلا ادب ىرخأ ةهج نمو ضمهعم جردتلا يعدتسي سلنلا يف عاضوألا

 ىفنلل ف يقب دقو «هتدلب نم هوفن ىتح مهل نوديكي هيضراعم لعح امت هيمالت نم
 ةتملا هتفاو ىتح ،اليلق لإ اهرداغي مل و اهيف ماقأو هتدلب ىلإ عجر مث نينس عبس يلاوح

 م1914 ةنس سرام رهشل قفاوملا ه1332 ةنس يناثلا عيبر 23 تبسلا موي هلل ا همحر

 عضو نم مسب ارثاتم يفوت هنأ ضعبلا ىريو ؛"مايأ ةينامث هب ملا ضرم دعب يفوتو )45(
 نع عمس نمع القان )46 "يرونلا ىسيع ومح خيشلا كلذ لوقي امك يسنرفلا رامعتسالا

 ريغ دنع اذه ركذي نم دحن ل نكل ©نقزي ييب دجسمم. هسورد دحأ يف قاحسإ يأ

 .27 526 ةيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربإ (2

 .02 :و :تاراعتسالا حرش حرش - (3

 .338 - 336/1 :ةضهنلا :زوبد يلع دمع (4

 ناذه فلتخي الو ؛196 :ريسلا قحلم :ناظقيلا ويأ ؛07 :ةيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربإ (5

 .يناثلا عيبر نم 23 وأ 22 مويلا يف آلإ ناردصملا

 خياشملا ضعب ببسلا اذه ىفن نممو ؛326/1 :نيبازيملا خيرات نم ةذبن :يرونلا ىسيع ومح (6

 نم يرهطم دمحع جاحلا خيشلا نزي ينب نم يالط ميهاربإ خيشلا :لثم مهب انيقتلا نيذلا

 ةياور لانو هريغ تابثإ ةوق مدعل عقاولا ىلإ برقأ يفنلا نأ ىرنو ،ةيادرغ - ةكيلم ةنيدم

 .هنم ادكأتم نكي مل و كلذ نظ قاحسإ ابأ نأ ركذي ميمستلا

 خيراتلاب متها ريرحتلا ةروث يف كراش ةرونب ةدلب نم يرونلا ىسيع ومح :فلؤملاو

 .م1992 ةنس يفوت اطوطخم لاز ام رعش هلو ،هيف بتكو



 تس _ ةيداع ةافو هدعب ىفوتي نأ لمتحي ارمع شاع خيشلا نوكل ارظن نورخآ هافنو

 يف خيشلا ناك اَمَل نسلا هذه لبق هلعفل كلذ رامعتسالا دارأ ولو _ ةنس نوعستو

 ٠. ةضراعملا ةوق فو هبابش

 هتالحرو هرافسأ - 4

 يداو ىرق نيب تالقنتلا ضعب يف تلثمت ،ادج ةليلق شّتيفطا خيشلا رافسأ

 تالحر ةلقو ؛زاجحلا ىلإ نيترم آلإ طيحملا اذه نم جرخي مل و ،‘“انالجراو مث بازيم

 تقو ذنمو سيردتلاب تقولا مظعم هلاغتشاك هيف عاضوألا ريثأت ىدم ىلع لدت خيشلا

 نم هعنمي امث ،هيلإ ةجاحلا شأ ىف مه رنهع يف سلنلا ميلعت هسفن مزلأف 3“هرمع نم ركبم

 قييضتلا وه ىوقألا ببسلا ىقيي نكلو ،هذيمالت نع بغتلاو ةكرحلا ةرثك

 دئاقلا نم اهاقلتي ةصخرب آلإ قتي ال حبصأف هلامعأو هتاكرح دييقتو هيلع يرامعتسالا

 .نايرب ةدلب ىلإ ةرم لك رفسلا هل غّوست تارجمو عئارذ ذقتا دقو .ةيركسعلا
 يف اتقو صصخو ©صخرلا بلطو رفسلل اببس هدهعت لعج ةدلبلا هذهب اناتسب ىرتشاف

 نم انايحأ نكمتي دقو نايرب ةدلب ىلإ ةنس لك امهيف بهني عيبرلا يف رخآو فيرخلا
 يلع دمحم ذاتسألا فصيو ؛"ةرارقلا ةنيدم ىلإ باهذلل ىرخأ ةصخر ىلع لوصحلا

 ذنم تناكو ايلاح ةلقرو ةيالو ةمصاع يهو يرئازخلا يقرشلا بونجلاب ةنيدم نالجرار (7

 اريثك تفرعو ملعلاب ترهدزا لامشلاو بونجلا نيب لفاوقلا قرط ىقتلمو ةرضاح ميدقلا

 .يفاكلا دبع رامع يبأو ،ينالجراولا بوقعي يبأ :لاثمأ ءاملعلا نم

 .113 :ةمئألا بطق تشوعوأ ريكب (8

 .رشع يناثلا نرقلا ةيادب يف تسسأت الامش ملك نيعبرأ وحنب ةيادرغ نع دعبت ةنيدم :نايرب (9

 نرقلا لالخ تسسأت ةيادرغ قرش لامش ملك 110 ب ةيادرغ نع دعبت ةنيدم :ةرارقلا (0

 .رشع يداحلا



 ىلإ اهمايأ لوحتت ىتح خيشلا تارايزب نوفتحي نيتدلبلا نيتاه لهأ ناك فيك ث"زوبد

 سانلا لاوحأل دّهعتو سيردتو داشرإو ظعو نيب هتقو خيشلا اهيف يضقي ،دايعأ

 م1912 ةنس نالجراو ىلإ رفاس امدنع هلاح تناك كلذكو ،مهتاءاتفتسا نع ةباجإلاو

 ِ . َ . , - ., .١[ ع ,2 ع , . . ۔ ,۔
 ةنس زاجحلا ىلإ هقيرط يف وهو ةبرج ةريزج لزن امل اضيأو ؛“نيعوبسأ اهيف يقب دقو

 .© ]886/ _ه 3

 دقو ،ناتيزاجحلا ناتلحرلا امهف شّتيفطا خيشلا تالحر مهأ اتأ

 نرقلا نم ريخألا دقعلا يف امهنم ىلوألا تناكو &هتافلؤم ىق اريثك امهركذ

 يف اريثك اهركذ دترت قلا يهو ته1290 ةنس يلاوح يرجهلا رشع لاشلا

 ةيناثلا تناكو ؛““نيدملاو ةكم ءاملع نم مهب ىقتلا نيذلا ركذ امك ،هتافلؤم

 مسرو ةيزاجحلا هتديصق يف اهفصوو اهلحارم لجسو .م1886/ه1303 ةنس

 ةّتضابإلاب اهضعب يف عمتجاو ؛اهيف فقوت يلا ندملا مهأو اهقيرط
 عم اهنم هعوجر ناكو ‘بنكلا نم اهانثأ ىنتقا ام ركذو 5““نييبازيملاو

 .٩_ه1304 ةنس ةيادب

 .350 .341 .340/1 :ةضهنلا :زوبد يلع دمع (51

 ،نالحراو ىلإ شُيفطا خيشلا ةلحر نع بطقلا ناجرهم يف اهاقلأ ةملك :زيزباب ميهاربي (2

 .ناجرهملا لامعأ رظنا

 .()3 :ةنوقرم ةرضاحم :بطقلا ميلاعت نم ةبرج ظح :بوقعي نب ملاس (3

 حرش يف ىنسألا رخذلا - ؛934 :(1:ث-أ) بطقلا ةبتكم (خ) :رظنلا نيا ةيمال حرش - (4

 .240 :ه 1326 مد 1ط :ىنسحلا هلل ا ءامسأ

 .(7 ز.۔أ) بطقلا ةبتكم ةبوجأو دئاستق عومجب نمض :(خ) ةيزاجحلا ةديصقلا - (5

 مد لط :زاغلأ ريسفت ؛252 :و /1 :(5 :و.أر) بطقلا ةبتكم (خر):رطانقلا ةيشاح - (6

 .03 :بطقلا ميلاعت نم ةبرج ظح :بوقعي نب ملاس ؛12 ،11 :6
 ،ةنيطنسقب ه1304 لوألا عيبر يف ةخرؤم ىرئازخلاي يسنرفلا ماعلا يلاولا ىلإ ةلاسر - (7



 1 ,عامتجالا حالصإلا بو هدوهح 5

 ىلإ ةجاحلا تشأ يف عمتجملا اهيف ناك فورظ يفو تقو يف شّيفطا خيشلا ءاج

 زيزعلا دبع خيشلاو ءايركز وبأ حلاص نب يحي خيشلا اهأدب يلا دوهخلا لصاوي حلصم

 كلت بهنت الو فعضت الو ةوق دادزت وأ ،اهرامث لامعألا كلت يتؤت ىتح ئيمللا

 كلذ كردأ دقو شّيفطا خيشلا مامأ ابجاو يعامتجالا حالصإلا حبصأف ىدس دوهجلا

 نأ ىأرو ،هليبس تضزتعا لا باعصلا هنثت مل و عمتجملا اذه ةمدخ يف هرمع ىضقف

 ىلل هجتاف ؛ملع ريغ نع ديلقتلا نايغطو لهجلا وه عمتجملا لاح روهدت يف ببس مهأ
 ام اوكرتيو موقألا ليبسلا ىلإ سانلا دوعي ىتح ميهافملاو تاداقتعالا نم ريثك حيحصت
 ةةمومنلا عدبلاو لاحلا ءوس نم هيف اوناك

 وهف نيملسملا رومأب مامتهالا نم يعامتجالا حالصإلا شّيفطا خيشلا ربتعي و

 نم ذإ امالآو اباعص هيف دجي ناك نإو ادرفنم ناسنإلا ءاقب نمو هريغ نم ىلوأو بجاو

 ليقارعلا هنه عم حالصإلاب مايقلاو ؛ةلوهسب رييغتلا نولتقستي ال مهن سانلا ةعيبط

 اذه تّوقيو ،عمتجملا يف ةرغث تسو ابجاو ىدأ هرابتعاب ةنينأمطو ةحار ناسنإلا بسكي

 .2214 مقر تحت اسنرف سنفورب نوأ سكأ فيشرأ يف ةظوفحم

 تيمت ييلا ةعدبلاو اهيلإ قبسي مل هنأل ةعدبلا تيمسو» :ةعدبلا نع شُئيفطا خيشلا لوقي (8

 مولعلا ةباتك لثم !قحف هنيعت وأ قحلا ميقت يلا ةعدبلا امأو [...] ةدودرم هفعضت وأ نيدلا

 ادومحم ناك هرشن ىلع انيعم عرشلل اديؤم ناك امف ديدج لك اهتاذ يف ةعدبلاف .«بلاقلاب

 دصقملاب همامتها ىدم رهظي خيشلا نم يأرلا اذهو .مومذملا دودرملا وهف هريغ امأو الوبقم

 درجمب مامتهالاو رومألا تايلكش ىلع دومجلا نم هداعتباو نيدلا ظفح نم يعرشلا

 لمعلل هيف قلطني ملسملل اعساو الاب حتفي نأ اذهب دارأ خيشلا تأ كش الو ،اهرهاظم

 دوصقملاو 240 0239 :ىنسألا رخذلا - :رظنا ؛ميوقلا جهنملا نع ديحي نأ نود عادبإلاو

 .ةعابطلا :صنلا يف بلاقلاب



 نم ردصت تارابتعالا هنه دجتو ،هب موقي امب هناميإو ىلاعت هلل هصالخإ ردقب روعشلا

 عوضولا اذه يف هولأسو هولسار نم ضعب ىلإ احصن يدسي وهو شًّيفطا خيشلا
 عم نكل ،دارفنالا نم ىلوأ هَنأ املعا نيملسملا رمأب لاغتشالا :هنع امتلأس انممو» :لاقف

 ىف ةحار نادجتف ىذألا امكيلع لهس امكصالخإ يوق اذإو هتجلاعمو ىذألا لمحت

 .ميلعتلاو ملعتلا ىلإ اهعم نالصت امكبولق

 لك رييغتو .دوجوم لكل ضفرلا خيشلا ىدل يعامتجالا حالصإلا نعي الو

 يعاري نأ حلصملا ىلع نكل ،لامعأو تافرصت نم نوتأي اميف سانلا ةرجهو ،عئش

 امب ىضريو سانلا يراجيف ،ةدودرملا ةعدبلا ديدحت يف هذختي يذلا لثم اضيأ اسايقم

 مل و عرشلا اوفلاخ نإف اضيأ كلذ يف مهكراشيو عرشلل اقفاوم ماد ام نولعفي

 نأ هيلع تأ امك ‘كلذ حيحصتل يعسلاو ضفرلا هيلع بجو ةنس الو اباتك اورياسي

 مكحلا يف هاوه عبتي الو هسفنب عّرشي الو يعامتجالا لمعلا اذه ينف ةيتاذلا نع دعتبي

 رييغت اهيف ركذ ييلا هبتك دحأ يف هجهنمو هقيرط حلصملل خيشلا عضو اذكه ريغلا ىلع

 هنامز لهأ قالخأب ناسنإلا قلختي امتإو» :لاقو ،اهنم حلصملا فقومو سلنلا عاضوأ

 ؛“«هنم اعرشت نوكي الو امهتفلاخم ىلإ يدؤي الو نآرقلاو ةتسلا فلاخي ال اميف

 فق لوسرلا هعبتاو مالسإلا هب ءاج يذلا جهنملا نم خيشلا ةدافتساب يأرلا اذه يحويو

 ةيناسنإلا ةرطفلل امداصم نكي مل و سانلا هيلع ناك ام لكل اضفار مالسإلا نكي ملف

 مل و ؛مهارخأو مهايند يف مهدعسي ام ىلإ سلنلا ارصم اهايإ ابذهم ءاج نكلو {ةميلسلا

 ميلسلل اتبثم فق لوسرلا ءاج اذل ةيلهاجلا ف ةمدعنم ةحلاصلا لامعألاو قالخألا نكت
 ؛اضيأ ميلس جهنمو ميوق ليبس جاهتنا يغبني رييغتلا اذه يفو ؛اهريغل احَحصمو اهنم

 .106/1 :بركلا فشك - (9

 رصم ةعبدق ةعبط بتك ةسمخ عومجب نمض :ةيناعلا ناويدلا ةلأسم يق ةينادلا ناونقلا - (40
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 جهتنا دق ش فطا خيشلا نا ظحالنو ئ عوضرللا ف هجهنمو هتازيم حلصم لكلو

 ىلإ ىري ناك لب دحاو جهنم ديقتي مل و اهيلع سانلا دجو ييلا عدبلا رييغت يف نيتقيرط

 ارشابم ابولسأ هحالصإ ذختي نأ امإف ،هرييغت ىلإ دصقي يذلا عضولاو ةعدبلا ةعيبط

 .رييغتلا ف مهعم جردتي نأ امإو ،مهيف كولس رييغت ىلإ مهوعديو ضفرلاب سانلا هجاويو

 ضعب عمو حالصإلاب هدهع ةيادب يف ةصاخ رشابملا بولسألا لمعتسا دقو

 تازازفتساب اهيف ارثأتم نوكي وأ "ميوقلا قلخلل ةمداصم ةدودرم اهاري يلا عدبلا

 ظفلب ناذتتسالاو ةّيحتلا ىلإ عوجرلاب سانلا عانقإ هتلواع كلذ نمو هل نيضراعملا

 .نيضراعمو اموصخ هثروأ انت سانلا عم اهيف جردتي ملف ،«مالسلا»

 هجاوي نكي ملف ،ىرخألا عدبلا ضعب هاحت جردتلا نم يناثلا بولسألا لمعتساو

 نطاوم ركذي وأ اهحيحصت ىلإ حّمليل تابسانملاو صرفلا زاهتناب يفتكي لب اهب سلنلا
 ىلع ةرطيسم تناك تافرصتو عدب عم ليبسلا هذه جهتنا دقو اهيف رطخلاو اطخلا

 مل وأ 3"هعرستي مل اذل هكرت يغبني ال لب انسح المع اهوربتعاو اهب اوثيشتف سلنلا

 .ةروطخلا نم ريبك ردق ىلع سيلو أ اريبك ادهج يعدتسي ام عدبلا هنه ضعب ينا ري

 ظعولا هيآوت اهمهأ نمو ‘هحالصإ رشن يف شّيفطا خيشلا لئاسو تدتعت دقو

 دجسملا يف ظعولل سلج اذإ مهدشريو سانلا رصبي ناكف ؛سانلا سيردتو ،داشرإلاو

 عمتسي اتاقوأ ءاسنلل صصخو هتالقنتو هرافسأ يف مهب ىقتلا وأ سيردتلل سلج وأ

 يداو ندم نم ،اهريغ ىلإ لحترا وأ هتدلب يف ناك ءاوس ،َنهدشريو َنهتلتسأ ىلإ اهيف

 هبتك تدغ ىتح شّتيفطا خيشلا حالصإ رشن يف رود فيلأتلل ناك امك 8»بازيم

 .35 034 :ةيمالسإ فراعم ةرئاد لينلا حرش :شوكب يحي (1

 .350 }341 {340/1 :ةضهنلا :زوبد يلع دمع 2

 .348 5.347/1 :هسفن عحرملا 3



 لاخلا ىلع ةحضاو تالالد اهايانت ق لمحت .حالصإلا اذهل ءاعو هلئاسرو

 .هدهع ىف ةيعامتجالا

 اهرثأو هتحالصإ .رم جد امم _

 هتلواحم اهمهأو ) (64) = فطا خيشلا هب ماق يذلا حالصإل ا تالاحب تدعت

 مهبولق نم تنكمت يلا ةدسافلا تاداقتعالا نع مهداعبإو سانلا داقتعا حالصإ

 لسكلا ىلإ نوكرلاو نكامألا سيدقتو ،ةذوعشلا نم عاونأ ىلإ نونكري مهتلعجف

 تفرق ادإ :ىلاعت هلوق كلذل رتسفو لمعلا ىلإ وعدي ناكف ،قراوخلا راظتناو

 نأ هركأ" :هنف رمع لاق :ةلاطبلا نع ةرجاز ةيآلاو» :لاقو [7:حرشلا] همكبَصناق

 ةدتعتم روص ىلع ىضق دقو ؛"«“ةرخآلا لمع يف الو ايندلا لمع يف ال مكدحأ ىرأ

 تاماقملا سيدقت نم لاكشأ تفتخاف لكاوتلا ىلع دمتعملا كولسلا اذه نم

 ىرخأ قطانم يف عقي امب اهيف عقي ام نراقي ناكو ،اهريغ وأ نقزي ينب هتدلب يف تارازملاو

 نم تارايزلا هذهب قحلي ام بانتجاو ا هبانتحا بجح الطاب اهاريو ةيمالسإل ١ دالبلا نم

 لبقو ةحرضألا دنع اهرحنو حئابذلا ميدقتو مهنم فوخلاو ،مهرثأو نلا ةوق يف داقتعالا

 حلصأ دقو !)ىلاعت هلل ا ريغل حبذي امث اهنإف رايدلا ءانبو ،رايآلا رفح لثم لمع ةيادب

 مهتيبرت يف خيشلا دهتجاف هريغ «مالسلا» ظفلب اولدبتسا ذإ ،ةّيحتلا يف سانلا كولس نم

 نم ضاخو ،لا :+ تويبلا ىلإ لوخدلل اهب ناذئتسالا ىلعو ،ةّيمالسإلا ةيحتلا ىلع

 .47 :ريسفتلا يف هبهذمو شّيفطا خيشلا :نيدرتوب يحي (4

 ىرأ نأ هركأل ينإ» :يسولألا دنع ظفللا اذهب رمع لوق ركذ ؛629/6 :1ط :ريسيتلا - (5

 :م 1978 / ه 1398 :توريب ركفلا راد :ريسفت :يسولألا «خلإ....اللهبس اغراف مكدحأ

 .220 / 30 :10 جم

 :ه1326 ةميدق ؛ط :ديحوتلا ةديقع حرش - ؛416/8 :2ط ؛370/6 :1ط :ريسيتلا - (6
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 ."اهريغ كرتو اهب ذخألا بوجوب مهعانقإ نم نكمت ىتح اعارص كلذ لجا

 ىلإ اهرييغتب سانلا عاجرإ لواح هذه ريغ ىرخأ اعدب ححصو خيشلا ريغ دقو

 ثادحتساك مهتاثادحتساو رشبلا تافاضإ نم نيِتفاصلا يوبنلاو ينآرقلا يدهلا

 نم تايآ باختنا وأ ،هيلايلو ناضمر ماتيأ ةصاخو ةنسلا نم مايأ ضعبل ةصاخ تاعكر

 كلذ ركنأف ،اهيلع ةينآ عضوو روبقلا ىلع ءانبلاو ،دحاو صن اهنأك اهتوالتو نآرقل
 .")ةنسلا نم الو نآرقلا نم ادنس اهل دجي ال لا عدبلا نم هربتعاو

 ق هنأش شيفطا خيشلا ىلع ابعضو اديدش يحالصإل ا لمعلا اذه ناك دقل

 فرظ وهف ،هيف ءاج يذلا ينامزلا فرظلا ىلإو خيشلا اهشاع يلا ةئيبلا ىلإ عجار اذهو

 ةعيرشلاو ةديقعلا نيعم نع داعتبالاو دومجلاو دوكرلا نم دوهع تافلخم هيف تمكارت

 حالصإلا ضفرب مهارغأو سانلا لهج لغتسا يذلا رامعتسالا دي ىلإ ةفاضإ ،ياصلا

 نع هلغشو شّيفطا خيشلا قهرأ ام اذهو ،اهيلع مهعجشو ةضراعملا ىلإ مهعفدو رييغتلاو
 اذه ةجيتن عمتجملا ءانبيو ملعلاب اهل ةقالع ال اياضق يف محقأف ملعلا هلمع ةلصاوم

 اهيف مهٹيب هئاقدصأو هذيمالت ىلإ اهب ثعب قلا هلئاسرو هبتك يف كلذ رهظو عضولا
 ةضراعملا درجمب هموصخ فتكي مل و ؛هداهطضاو سلنلا ىذأ نم هاوكشو هنازحأ

 امك لتقلاب هنم صلختلا ةلواحم مث تاونس هتدلب نم هيفن ىلإ كلذ اودعت لب ضفرلاو

 .02 :ظ :(141) ديعس جاحلا دمحم ةبتكم / (خ):يليلخلا هلل ا دبع نب دمحم ىلإ باوج - (7

 ىلع ةيشاح - ؛563 ؛562 ؛448 :(4:ه.أ) بطقلا ةبتكم (خ):نيروغبيت لوصأ حرش - (8

 ةيادرغ دمحم ديعس جاحلا ةبتكم يف عومجم نمض (خ):نافلحخ نبا باوح

(18:)38. 5.26 32. 

 ةبتكم (خ) :بطقلا دئاصق - ؛05 :(7 ز۔أ) بطقلا ةبتكم (خ):ةبوحأو دئاصق عومجب - (9

 .55/2 :بركلا فشك - ؛232/1 :رظنلا نيا ةيمال حرش ؛32 :(1-فر ةماقتسالا

 



 شيفطا خيشلا ذيملت نع زوبد يلع دمحم خيشلا هيوريو ناظقيلا وبأ هذيملت كلذ يوري

 لب لمعلا كرتي مل و همزع نع شّيفطا خيشلا كلذ نشي مل و ؛"راخف ميهاربإ نب نوهب
 يعامتجالا حالصإلا يف اديدج ادهع كلذب ادب دقو ،همايآ رخآ ىلإ هيف ارمتسم اتباث يقب

 ام اذهو ،هتلاسر حاجن وأ حلصملا ةافو ىتح رارمتسالاو سفنلا لوطب زيمت بازيم يداوب

 يعامتجالا حالصإلا اهباحصأ لزتعا يتلا ةقباسلا تالواحملا ضعب يف ادوهعم نكي مل

 نم مهريغو هذيمالت نم هدعب ءاج نمل ةودق حبصأو ،فيلأتلاو يملعلا لمعلاب نيفتكم
 .نيضراعملاو نيضفارلا ةوق مامأ مهمئازع رخت مل و قيرطلا اذه اوجهتنا نيذلا نيحلصللا

 عمتجملاب ةضهنلا يف ةقلح يعامتجالا حالصالا يف شّيفطا خيشلا دهج لتو
 ثحلاو تاروصتلا حيحصتب ةنيتملا ةحيحصلا ةيدقعلا هلوصأ ىلإ هب ةدوعلاو ،َئمالسإلا

 ذقنملاو يبرملا ذاتسألا ناكف ©فيلأتلاو سيردتلاو ةوعدلا قيرط نع كلذو ،لمعلا ىلع

 ةجيتن مهأ لعلو ،لئاسملاو اياضقلا نم ريثك يف دصقي يذلا عجرملا وه يقبو .عمتجملل

 نيذلا ذيمالتلا هئانبأ بولق يف هراكفأ سرغ نم هنكمت يه شّيفطا خيشلا اهيلإ لصو
 .“"»ريبسلا مه دهم نأ دعب عقاولا يف ءارآلا هذه ديسجت ىلإ مهرودب اوعس

 رامعتسالل هتمواقم 6

 .ثادحألل اعتبتتم \هشاع يذلا ىسايسلا عقاولاب امتهم شّيفط ًزطا خيشلا ناك

 شاعف ا مهيضارأ ىلع رامعتسالل ١ وثج نم ارَعذتو نيملسملا عقاو ىلع ةرسح اذه هثروأف

 .331/1 :ةضهنلا :زوبد ىلع دمحم ؛170 :ريسلا قحلم :ناظقيلاوبأ (0

 مث يحي نب رمع جاحلا خيشلا ىلع ملعت .ةيادرغ ءاملع نم :راخف ميهاريإ نبا نوهب

 .361 :ريسلا قحلم :ناظقيلاوبأ :رظنا شيفطا خيشلا

 .48 :ريسفتلا يف هبهذمو شيفطا خيشلا :نيدرتوب يحي (7]
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 0"),هدحب فلاسو مهتدايسو مهتماركل نيملسملا عاجرتساو هنم صلختلا لمأ ىلع

 نم ر ركس ءادلا صيخشت ىلع ينبني ازيمتم ةيرامعتسالا ةرهاظلا نم هفقوم ناكو

 اذه دعبو 0"مهتمواقمو مهتبراحم بجت راقك نيرمعتسملا نأ الوأ ىري وهف ؛جالعلا

 ؟نومولظم اقح مه لهف .ةرهاظلا يف مهتيلوؤسم ىلإو نيملسملا لاح ىلإ رظني
 ا آلإ مزهيو فعضي مل و ءاديس ناك ًمرمالسإلا عمتجملا أ خيشلا دجي خيراتلا ءارقتسابو

 تنج امباذه ناك امنإف اورمعتسا اذإف مهلاوحأ هلل ا رّتغف مهسفنأب ام نوملسملا رّتغ

 .ةدحولا يف مهطيرفتو مهقرفت وه مهنم رامعتسالا نكمت بابسأ.لّوأو 0"“مهيديأ

 هؤاقب لاطو هترطيس تحت اوقبف ،كلذب اوظعّتي مل مث مهراد رقع يف مهودع مهمهادف

 مهنيب اميف ةنايخلاو مهنيب فالخلا عاستاو مهنيب اميف مهتاعازن ةرثك ببسب مهنيب

 ةعامجلا رمأ نع مهسعاقتو مهتيبلسو ،رامعتسالاب ضعب ىَلَع مهضعب ةناعتساو

 مهيلع قحف ؛“ة)فيلأتلاو ميلعتلاب مهلاغتشاو داهجلا وهو تابجاولا مهأ نع مهلاغشناو

 نع فرصناو هتملك رصني مل و هيسن نم ىلع هباذع طلسي هنأ يف هتنسو هلل ا مكح

 يف مهرودو نيملسملا عضو ةقيقح دسجت خيشلا اهركذ يلا بابسألا هذهو “‘١6ىدهلا

 نم فيلأتلاو ميلعتلاب لاغشنالا ناك فيك حضوي مل خيشلا نأ آلإ ةيرامعتسالا ةرهاظلا

 ةياهن رظناو ،188/13 :ه1305 رابجنز ةيناطلسلا ةعبطملا 1ط :داعملا راد ىلإ دازلا نايمه - (2

 فشك ؛نيرمعتسلملا داعبإو نيملسملا ةرصنل ءاعدلاب هلوق متخي خيشلا دحت ةروس لك ريسفت

 .322 5.207/2 :بركلا

 :م1980 :نامع يموقلا ثارتلا ةرازو رشن برعلا لجس عباطم 2ط :دازلا نايمه - (3

546/5. 

 .203 }202/13 :1ط :هسفن ردصملا - (4

 ةيبرعلا ةعبطملا :رئازلا باتك :يندملا قيفوت دمحأ :رظنا ؛377 ؛376/4 :2ط :ريسيتلا - (5

 .124 :ه1350 :رئازجلا

 .158/2 :نايمهلا - (6
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 طحنا نكلو اوداسل يقيقحلا ملعلا نوملسملا رصن ول هتأل ؛ةّيرامعتسالا ةرطيسلا بابسأ

 عمتجلاب ضوهنلا اوعيطتسي ملف ديلقتلاب اوفتكاو رومألا فسافسب اولغشناو مهركف

 .دابعتسالاو لهجلا نم هصيلختو

 يساسأ ببسب رامعتسالا دي يف تعقو ةيمالسإلا دالبلا تأ ىري شّيفطا خيشلاف

 ءاقبلا ىلع مهزفحيو ،اهيلع ءاليتسالا ىلع اهعادعأ يرغي اداسف اهيف عاضرألا داسف وه

 يذلا ")من نب كلام وه رخآ يرئازج ركفم دنع رهظي هسقن يأرلا اذهو اهيف

 ."رمعتسملا دالبلا لك ىلع اهمّمع دقو رامعتسالل ةلباقلا ةيرظن هنع تفرع

 ىلإ روصتلا اذه هعفد دقو ،رامعتسالا ةرهاظل شّيفطا خيشلا روصت ناك اذكه

 قيقحتل عيطتسي امي ةكراشملا يف ركفي نأو ،نيرمعتسملا نم صلختلا لمأ ىلع شيعي نأ

 :لوقي امك ةايحلا ىف هتلاسر نم اءزج داهجلا لعجف لمألا اذه

 رفكلا يذل اَمجلاو يبز ةمذخو لهاج ميلعت :نُه ثَالق الوق
 رمق يف ُهزَناَو ةايحلا اَمق الإو مزال توتلاو توا ىتخأ تنك ان ۔, .ه ٥ و ٠ - ٥ (9 7

 ماقف كلذل فورظلا هل حتت . نكل !ةروث ةدايق هنم يضتقي روعشلا اذهو

 عجر اهدعبو ئ بازيم يداو ضرأ لخد 1 اهدهم ق رامعتسال ١ اهعمقو ىلوأ ةلواحمم.

 ايزاغ انب دجأ مل ذإ فيلأتلا ىلع بكآ» :هلوقب كلذ رربيو .ميلعتلاو فيلأتلا ىلإ خيشلا

 ىلإ هفعسي مل هعضو نكل دادعتساو حومط هيدل ناك دقف ")« وزغأ هب ام الو اموي

 عاضرأو ئمالسإلا ركفلا لوح تافلؤم ةدع هل رصاعم يرئازج ركفم :ين نب كلام (7

 .266/5 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا (م1905-1973/ه1323-1393) نيملسملا

 راد نيهاش روبصلا دبع ةمجرت :ةراضحلا تالكشم ةلسلس :ةضهنلا طورش :ين نب كلام (8

 .؛152-155 :م1986قشمد ركفلا .

 .23 :(11-ف) ةماقتسالا ةبتكم :عومجب نمض (خ) :ردب ةديصق - (9

 .36/5 ؛377/4 :ريسيتلا - (0



 ةليوط تاروث ةماقإل بسانت ال ةيوارحصلا ةئيبلا نأ امك ،ةَدع الو اددع دجي ملف ‘كلذ

 .ملستسي مل هنأ الإ .هتاكرح دييقتو هيلع ةرطيسلا رامعتسالا ماكحإ ىلإ ةفاضإ سفنلا

 اعفن ىدجأو اسفن لوطأ يهو ةرشابملا ريغ ةمواقملا ىلإ ةرشابملا ةمواقملا نم جهنملا رّتغف

 كراش يذلا لمألا قيقحت اولوت نيذلا لاجرلا ةعاف اهشاع قلا عاضوألا ين ارثأ غلبأو

 .هب مامتهالاو هل طيطختلا يف

 هنطو ىلع نيرصتقم هتمواقم ىلع هلمعو رامعتسالاب خيشلا مامتها نكي مل و

 ناكملاو نامزلا يف اذه تتماو ،ةّيمالسإلا دالبلا ك المشف ؛رثألا يديعب اناك لب رئازجلا

 اميدق ناك امباضيأ لب طقف مالسإلا يضارأ نم ثيدحلا رامعتسالا ذخأ امب متهي ملف

 عجرتسيف عاستالا نم هيلع تناك ام ىلإ ةيمالسإلا ةلودلا دوعت نأ ىلإ حمطي وهف

 فدهلا اذهل لمعلا ىلع هنولساري نمو 3هذيمالت ضّرحي ناك اذل .")دوقفملا سلدنألا

 ىتح ةرمعتسملا مهناطوأ نم ةرجملا نم هنوتفتسي نم عنبو }هققحي ام لك يف ةكراشملاو
 مامتهالابو تاعازنلاو تاذلملا نم لالقإلاب نيملسملا يصويو ،رمعتسملل وجلا ولخي ال

 ينورابلا اشاب ناميلس هذيملت ايبيل يف ةروثلا ةداق دحأ عم لاصتاب ناكو .ءالسإلا رمأب

 نومت رئازخلا ف سانلا اهب عّوطتي ييلا لاومألا عمجو ءاعدلاو حصنلاب هديؤي
 ““}”يهاربإ ناظقيلا يبأو شّتيفطا قاحسإ يأ هيذيملت لامعأ ربتعت امك 3ة).ريدهاجملا

 .رئازلاو سنوتو رصم ي اهب المعو هراكفأ المحف ههيجوتو هتيبرت نم ارثأ

 دقف اهلخاد امأ ،رئازخلا جراخ يرامعتسالا عضولاب خيشلا مامتها رثأ نع اذه

 .302/15 :لينلا حرش - (1

 .51 :زاغلأ ريسفت - ؛422/8 :ريسيتلا - ؛291/1 ق 7 :نايمهلا - (2

 م. ي : ج !'ع ع :12 ؛332/1 :ةضهنلا :زوبد يلع دمع (3

 ۔م1971 ةنس نوبرسلاب تمدق ةنوقرم زيرتيم ةلاسر !'آلن:صع ةن .

 .انه اوركذ نمل تامجرت هيف هذيمالت :ناونع رظنا (4
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 ةنس بازيم يداو ىلإ رامعتسالا لوخدل هضفر هلعف در لوأو رخآ نأش هل ناك

 ةمواقم ةكرح داق دقو 5ةّيرامعتسالا ةلمحلا مامأ ىلوألا ةبقعلا لشي ناكف 32

 امك اهتعقر عستت ال ىتَح خيشلا اولقتعاو ءاهعمق نوُنيسنرفلا عاطتسا ام ناعرس
 .)هريغل اعدار كلذ نوكيلو يرئازجلا لامشلا ف ثدح

 قيض طيحم يف الإ كرحتي ال ىَّتَح ةَئرابجإ ةماقإ يف عضو هحارس قلطأ امنو
 ذختاو ةيادرغ يف مكاحلا نم اهبلطي ةصخرب لإ بازيم ندم نيب لقتتي الف ئ

 ام ىلإ خيشلا ضرعت دقو ،ث”ةرارقلاو نايرب ىلإ باهذلاب هل حمسي ىتَح ىتش تارربم

 "يأرلا يف هعم فلتخا نمو خيشلا نيب رامعتسالا لخدت يف لتمتو ءاذه نم دشأ وه

 ءارو قاسناف كلذب خيشلا قهرأ دقو ،اهيف ضوخلا ىلع سلنلا عّجشيو نتفلا ريثي ناكف

 :هلوقب نحملا هذه ىدحإ فصو ىّتَح ،مهعاتتإ ىلإ ليبس ال موصخو ةهفات اياضق
 ىلإ جتلا ةمواقملا هذه نم سفي اممو 3«هسفنب اهيف لخد دق ناطيشلا أ رظأ»

 نيوكتل دهعم ىلإ هتيب لوحف ؛هنم يتأي املو رامعتسالل عطاقلا ضفرلاب مستي رخآ جهنم

 يف ةدّنعتملا رامعتسالا دياكم ًديض نصحم عمتحبو حورلا هذه نولمحي ذيمالتلا نم ليج
 يف كلذ جئاتن نم ناكو 5“رضرغلا اذهل فيلتلا رتسو ،ةايحلا يحانم رئاسو دئاقعلاو ركفلا

 مهيلوت نيذلا ةةضقلا نأ نلعأ اَتمَل بازيم يداوب ةاضقلا ةيلوت قح عارتنا نم هنكمت هدهع

 .17 ص ،بازيم يداو عاضوأ :ناونع قبس ام رظنا (5

 ةقلحلا خيراتلا بكوم يف ةّيِضاَيإلا :رمعم يحي يلع ؛331/1 :ةضهن :زوُبد يلع دمع (6
 .556 51473/2 :م1986 .ةيادرغ سةيبَرَعلا ةعبطملا ‘2ط :ةعبارلا

 .28 ص ،قبس اميف «هرافسأ» ناونع :رظنا .136 :بازم ينيب خيرات :فسوي ديعس جاحلا (7

 .45 :(03 :ز.أ) ©ثبطقلا ةبتكم (خ) ،نيديعلا اتبطخ - (8

 راد \نوطسق ميلس ةمجرت رئازحلا يف ةيفاقثلا تاعارصلاو رامعتسالا :لولغج رداقلا دبع (9

 .12 :ت.د ‘توريب ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةثادحلا
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 نم ةاضقلا حبصأف ءةرورضلا يف آلإ ةيعرش مهماكحأ ربتعت ال ةيرامعتسالا ةرادإلا

 .")هيدي ىلع اوبرت نيذلا هذيمالت

 ملظلا عنمو نينطاوملا قوقحب هتبلاطمو ةّيجاجتحالا هلئاسرب رامعتسالا هجاو امك

 يف راجتلا ىلع ضورفملا سكملا ميرحتو جحلا قيرط حتف بلط لثم ،©فّسعتلاو

 هذه بيلاسأ تعونت دقو خلإ ...سانلا ىلع ةضورفملا ةمارغلا ضيفختو قاوسألا

 .“!)ىرخأ انايحأ ةيرخسلاو كانايحأ راكنتسالاو جاجتحالا نيب تالسارملا

 مسر دق هدجن رامعتسالا ةهجاوم يف شّيفطا خيشلا اهادبأ يلا دوهجلا هذه عمو

 هروصت ىلع ييبني جهنم وهو نيرمعتسملا نم صلختلا ىلإ يدؤملا جهنلاو ليبسلا

 نم آلإ رصني ال هنأل ،ىلاعت هلل صالخإلاو ةديقعلا ىلإ عوجرلا هتاوطخ لّراف .ةرهاظل
 اذلو {ةيلوؤسملاب روعشلاو فلآتلاو ةملكلا عمجو ةدحولا ىلع ظافحلاو داحتالا مث هرصن

 مل اذإ تلق» : اذه يف لوقيو ،ةقرفتلا ببسب عاض ام لك ةجيتن لمحتي عمتجملا ناف

 ؛مهنيب ةفلألا مدعب ايندلاو نيدلا رمأ نم عاض ام لكب اوبقوع نونمؤملا فلآتي

 نع لاق ثيح ءاهب لاغتشالاو فسافسلا نع ضارعإلاو ةظقيلا يه ىرخألا ةوطخلاو

 ليلقتلو نيعي ال ام حرطل مكظقوي نأب مكمحري هلل ا لعل» :هيلسارم ضعب ادشرم كلذ
 .“ة)«مالسإلا رب ىلع ةظفاحملاب لاغتشاللو تالطابلاو تاوهشلا

 ودعلا ةهجاومل ةيداملاو ةّيملعلا ةوقلا بابسأب ذخألا يهو ةريخألا ةوطخلا يتأت مث

 :يلكب نمحرلا دبع ؛47 :(7 :ز.أ) بطقلا ةبتكم :عومجب نمض (خ) :ماكحألا ةزوجرأ - 0

 .06 :ناجرهملا لامعأ :بطقلا ناجرهم يف ةرضاحم

 :يدارقلا ميهاربإ خيشلا :رصان دمحع .د ؛و :قاحسإ يبأ ةمدقم :صلاخلا بهذلا - 1

 م. : س , 232.:.12

 .56 :و :(ر۔د) نقزي ينب يلعل حلاص جاحلا خيشلا ةبتكم (خ) :ةسمخملا حرش - (2
 .51 :زاغلأ ريسفت - )93



 ىلع بجي نآلاو» :كلذ نع خيشلا لاق دقو ،ىلاعت هلل ا رمأ امك 5دنلل تنلا ةهجاوم

 .عفادملاو دورابلاو صاصرلاب ارتعتسي نأ مهعابتأو نيطالسلا امّيس الو ،نيدَحوملا ةماع
 كرشلا لهأ ةبلغ ضعب نوليزي مهلعل دانجألا هومّلعيو اققحم ايلك املعت كلذ اومّلعتيو

 .“_)«هيف صن اهنأكو سايقلاو قاحللاو ىنعملاب اذه ةلماش ©4)ةيآلاو

 روذجلا نم هرييغت لواحيو ،نيملسلملا عقاو يف قيمع ريكفت نع عبان جهنملا اذهف
 عمتجملا يف يلخاد رييغتب قلعتي جهنملا نم بناج مظعأ ناكف هيف لصأتم ءادلا نأل

 يف لحلا ىري وهف ؛خيشلا دنع يمالسإلا ركفلا ةلاصأ ىلع لدي امك ،ئمالسإلا

 ررحتلا يف ريكفتلا يقب دقو ؛ردصملا اذه ريغ يف نوكي ال ُهَئأو قحلا نيدلا ىلإ عوجرلا
 كلذ هلغشو ،هققحتب ظحي مل و هتايح رخآ ىلإ شّيفطا خيشلل امزالم رامعتسالا نم

 دالبلا لاح يف رظن اذإف هنم سأي نيبو رصنلا اذه عوقو يف لمأ نيب شاعو .اريثك
 ماد ام ؛ةثتكتلا حيسملا لزني ىتح لقتست نل لاقو هدعبتساو اهلالقتسا نم سي ةرمعتسملا

 انتيو انايحأ لءافتي هنكلو ؛“اهجلا ىلع مزعلا اودقعيو مهب ام اورّتغي مل نوملسلا

 شضّمفطا خيشلا لاغشنا ىلع لدي مت !رئازلا نم رامعتسالا جورخ برقب
 .مهيرمعتسم نم نوملسملا ررحتي نأ يف هلمأو عوضوملاب

 .[60 :لافنألا] ...ةركنم متمَمسا امن مهل اوذععاووط :ىلاعت هلوت دارأ (4

 .395/4 :ريسيتلا - (5

 .300/2 ق 9 :نايمحلا - (6

 .07 :(7 ز.أ) :بطقلا ةبتكم :(خ) :دئاصق عومجب نمض :ةيئاب ةديصق - (7
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 جناتلا تيتبملا

 ةللا اد
 هف امث ر - اصم _ 1

 يمهف نيثحابلا نم ةيانعلاو ةساردلا عوضوم ةّيملعلا شّتفطا خيشلا ةايح لازت ام

 .ةددعتم صناصخ تلمح دقو ،هراهتشاو خيشلا زّتمتل ةيقيقحلا ةهجاولاو بهلا بناجلا

 ًادبنسو ئ فيلأتلا و سيردتلا ق هلمعو كتفاقث رداصم ةفرعم قيرط نع اهكاردإ نكمي

 ام اهنمو 3كبسن لا دوعي ام اهنم ‘ تعونتو تدعت دقو ؟ هنيوكتو هتفاقث رداصم ثحبب

 . .ئتاذلا شّفطا خيشلا دهجب ناك ام اهنمو خياشملا ضعب ىلع دةزتلاب ناك

 :هيف هتيبو هتلئاع رثأ _ ا

 ذإ ،هتيصخش ءانبو هنيوكت يف حضاو رثأ همأو هيبأ نم شّتفطا خيشلا بسنل

 مهركذي وهف .عمتجملا يف ريبك رود اهل ناك يلا تايصخشلاو ءاملعلا نم ةلمجب طيحأ

 .مهب ءادتقالا هتلواحمو مهب هرثأتو ،هيلع مهلضف اركاذو ،مهب ارختفم ارارم

 امتهم ،اّتعامتجا الجر فسوي جاحلا ديسلا هدلاو دحن هيبأ نم هبسن ةهج نمف

 هيبأ عم همايأ لوأ شيعيل هنبا دلوو {هتدلب نم كلذ ببسب يفن ىتح رييغتلاو حالصإلاب
 روصتي هلعجت نبالا ىلع ارثأ ةثداحلا هذه تأ لش الو اهيلإ دوعي مث هتدلب ريغ ىف

 يف لمعلا ادتبا امل اهسفن ةيعضولا هذهف ضرعت دقو هيلإ ءاج يذلا طيحملا كرديو

 اممو ؛هسفنل همسر يذلا فدهلا كرتي مل و يفنلا ببسب وزني ملف يعامتجالا حالصإلا

 ىرشب هيف املح ىأر هابأ نأ هل يور ام غ وبنلا ىلإ علطتلاو ملعلا يقلت ىلع رثكأ هعجش
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 ايؤرلا هنه قيقحت ىلع خيشلا لمعف &‘!ييحيو نيدلا دلجي هبلص نم ملع لجر ةدالوب

 .عقاولا ق ةقداص اهلعجو

 نم ريثك ق هذاتسأ رهف هميلعت ق رود ميهاربإ جاحلا اعلا هيخأل ناك امك

 .ملعتلاب هدهع لوأ يف وهو اهذخأ قلا مولعلا

 نب حلاص همع لشم همامعأو هدادجأ نم اضعب دجب نيتيصخشلا نيتاه دعبو

 توصلا نسح نآرقلل ادّوحب افقعتم اريقف احلاص الجر» :ناك ُهَتاب هفصو يذلا ىسيع

 رصم ىلإ لقتنا املاع اخيش ناك يذلا ىسيع نب هلل ا دبع همعو .“)«هلل ا همحر اح

 نب دمحم نب هلل ا دبع خيشلا هدادجأ نمو ؛'ثهرثّئيفطا خيشلا اهب عفتنا ابتك اهنم بلجو

 .بارعلا سلجب ةسائر هيلإ تدنسأ يذلا زيزعلا دبع نب دمحم ىلعألا هتجو ،)زيزعلا دبع

 .هاركذل اديلخت همساب نقزي ب رباقم ىدحإ تيمس دقو ؛)ريدلا بسن هيلع ىرجو

 ٤ ×ىوتفلا رمع يأ) «نيُسوُمتن ُمغ»ب يمس ىتَح ىوتفلا اوڵلوت نيذلا ءاملعلا نم

 .293/1 :ةضهنلا :زوُبَد يلع دمحم ؛12 :نيديعلا اتبطخ - (1

 .44 :ص ‘هخثاشم :ناونع :رظنا (2

 .580/6 :1ط :ريسيتلا - (3

 .292/1 :ةضهنلا :زوُبَد يلع دمحم ؛48 :ةيفاشلا ةلاسرلا - (4

 :رظنا ؛عالصإلا يف هب رثأتو هيبأ ىلع ملعت ءاملعلا نم :زيزعلا دبع ني دمحم نب هلل ا دبع )5

 .391/1 :ةضهنلا :زوُنبَد يلع دمحم

 يف ةديقعلاو عرشلا ةياور دنس لاجر ةلسلس ىلع لدي ةّيضابإلا دنع حلطصم :نيدلا بسن (6

 .ق لوسرلا ىلإ رصع لك

 يلع دمحم ؛651/6 :اط :ريسيتلا - :رظنا ؛«دمحماب خيشلا ةربقم» :ةامسملا ةربقملا يهو (7

 .291/1 :ةضهنلا :زوُبَد

 .296/1 :هسفن عجرملا (8

_ 43 _ 



 يبأ طقل بيترت :اهنم تافلؤم كرتو ،هزاجأ دقو ،“”رلضفألا حلاص نب يحي ءايركز

 خيشلل ارصاعم فسوي نب دودع همأ دحج ناكو ؤ ( "ئاعدلا ناويد صعب حرشو يرع

 بسنلا اذه ناك دقل ةيحالصإلا هتكرحو هتضهن يف هل ارصانم نيمثلا زيزعلا دبع

 لمعيو مهاده ىلع ريسيو !مهب يدتقي خيشلا لعج امم ملعلا لاجرب ارخاز

 .مهتريسم ةلصاوم ىلع

 هاشم ب

 ضعب مهنع ذخأو شّكيفطا خيشلا مهدنع سرد نيذلا ضعي الإ رداصملا ركذت ال

 امل ميركلا نآرقلا ظفحب هريغ لشم أدتبا هأ ىوس ملعتلا ادتبا نم ىلع ملعن الو ؛مولعلا

 ةعباتمل الهؤم حبصأ ئ ) تاونس ينامث هرمعو هظفح نأ دعيو بانكلا لا همأ هتلسرأ

 خيشلاو ،“رابزا ىسيع نب دمحم خشلا لاثمأ :نيمثلا زيزعلا دبع خيشلا ذيمالت دنع ةساردلا

 نب ناميلس جاحلا خيشلاو ؛ "فسوي نب ديعس خيشلاو 5"“اناميلس نب رمع

 .22 ص ،لصفلا اَدَه نم لوألا ثحبملا نم 17 شماهلا يف هتمجرت رظنا - (9

 :نامع ثارتلا ةرازو رشن ‘نامع ةعبطم 2ط :بطلا لصأ يف بحلا ةفحت (0

 .296/1 :ةضهنلا :زوُثبَد يلع دمح ؛125 :م1985/ه5

 .هسفن عجرملا (1

 .299/1 :ةضهنلا :زود يلع دمحم ؛155 :ريسلا قحلم :ناظقيلا وبأ (2

 ىلإ رفاس ،ييمثلا زيزعلا دبع خيشلا ذيملت نقزي يب نم ملاع :رابزا ىسيع دمحم خيشلا (3
 يداو تاقلح مت نقزي نيبب ةبارعلا ةقلح سأرت ءاظعاوو اسردم عحر مث رصمو نامع

 دمحم :رظنا ،اريثك هيلع شيفطا خيشلا ددرت دقو نيحلصملا نم ابيطخ ناكو ،بازيم

 .283/1 :ةضهنلا :زود يلع

 ىلوتو فطعلا مت ةكيلم ةدلب لإ يفن ،حالصإلاب متها ةرارقلا نم ملاع :ناميلس نب رمع (4

 .108 0107 :ريسلا قحلم :ناظقيلا وبأ :رظنا ه1295 ةنس يفوت اهيف سيردتلا
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(16) 
 .""أ رصاصقلا هيلع سرد يذلا حلاص نب رمعو 8‘٧")رساك نب ومحو"“وسيع

 هتذتاسأ لعج امم ،ةساردلاب هدهع ةيادب ذنم اغوبنو اداهتجا شيفطا خيشلا رهظأ دقو

 سلج دقو سيردتلا قلح رتصتي حبصأ ىتح غبنو ‘كلذ ققحتو حاجنلاو ريخلا هيف نومسوتي

 زيزعلا دبع خيشلا ذيمالت نع ذخأي مل هنأ وديي نكلو رغصلا يف هوملع نم ضعب هيل
 يلع دّمَع ذاتسألا عجريو ةليلق نيياحأ يف اريسي ارزن الإ مهنم ركذي ال ذإ ءاريك اتيش نيمنل

 مهلامعأب محلاغشناو .ميلعتلل ةيلك مهغّرفت مدع ىلإو مهاوتسم فعض ىلإ كلذ زوبد
 هوبَعرو ملعتلا ةلصاومل همامأ بابلا اوحتف دقف 3هيلع مهلضف ركنن آلأ يغبني نكل "ةصاخلا

 ربتعت ىلا حورشلا ضعبو نوتلا مهدنع ظفحو ،ئدايلل مهنع ذخأو {ةدازتسالا يفو هيف

(15 

(16 

(17 

(18 

(19 

(20 

 ةبرجو سنوت ىلإ لقتنا مح نب فسوي جاحلا خيشلا ىلع ملعت :نّتنيو فسوي نب ديعس

 :يلاوح يفوت ،ةأرحلاو مالكلا يف ةمكحلاب فرع ،ظعولاو سيردتلل هتدلب ىلإ عجر مث املعتم

 .101 50100 :هسفن ردصملا :رظنا 6

 ييب هتدلب يف ةبارعلا ةقلح ةسائر ىلوت ،ييمثلا خيشلا ذيمالت نم :ىسيع نب ناميلس جاحلا

 ةنس هتدلي ىلع موجه در يف عافدلا ةمامإ ىلوتو ‘بازيم يداو تاقلح ةسائر مث نقزي

 دوفو تأدتباو ،ةيملع ةكرح نقزي ييب تفرع رابزا دمحم خيشلا دهعو هدهع يفو هه 3

 .96 - 94 :هسفن ردصملا :رظنا ملعتلل اهدصقت ةبلطلا نم

 ،نقزي نيبي نوقرز لآ نم رشع ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاملع نم :يساك نب ومح

 ؛زوبد يلع دمحم ؛155 ؛104 :هسفن ردصملا :رظنا .ميركلا نآرقلا ةوالت نسحب رهتشا

 .300/1 :ةضهنلا

 دبع خيشلل رصاعم اهب ةاضقلا يضاق ناك ،ةيادرغ ةنيدم ءاملع نم :حلاص نب رمع

 :زوبد يلع دمحم ؛131 0130 :ريسلا قحلم :ناظقيلا وبأ :رظنا .ييملثلا زيزعلا

 .286/1 :ةضهنلا

 اهيف ركذي يركسعلا مكاحلا ىلإ ةلاسر اهيف :(7:ز.أ) بطقلا ةبتكم (خ) لئاسر عومجب -
 .18 :ةيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربإ 074 :هتقلح يف نوملعتي اوناك نم ءامسأ

 .299/1 :ةضهنلا :زوبد ىلع دمحم
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 ثبيبح نب عيرلا دنسم :"_ ةعساتلا نس يف وهو ظفح دقف ملع لكل اساسأ كاذنآ

 ؛ةبارعلا ةديقعو ةّيحرلاو ضعماوللا رردلاو ،نونكملا رهوجلاو ،ىدنلا رطقو ةّيمورجألاو ةفلألاو

 نم غك اهب رثأتو اريثك هيلع ذملتت يذلا ميهاربإ جاحلا هخيش ىلإ لقتنا ئدابملا هذخأ دعبو

 .رخا خيش ياي هرنات

 دمحما جاحلا خيشلا ىلع ميظع رثأ هل ناكو ،شيفطا ميهاربإ جاحلا هقيقش وهو

 نقزي يب يف همّعت دعب .نيمثلا زيزعلا دبع خيشلا ذيمالت نم وهو ،شّفطا فسوي نب
 ءانتقاب اعلوم ناكو ،ءايميكلا ملعتو ؤتاونس عبرأ رهزألا يف يقبو ©قرشملا ىلإ لحترا

 .بازيم يداو ىلإ رصمو نامع نم اهنم ريثكلا بلج دقو ءاهخاسنتساو بتكلا

 همزال دقو ه1310 ةنس يلاوح يفوتو ،“هبرغملاب ساف ةنيدمب تاونس ثالث سردو

 دقو "قيرطلا يف هدشرمو هخيش حبصأف ،ةّيملعلا هتلحر نم هعوجر دعب شيفطا خيشلا

 لك نمضو ؛ملعلا ذخأل هيلع هدترتو هرثآمبو 3هيلع هلضفبو هب ةداشالاو هركذ نم رثكأ
 ةلمج نم ركذو تذتاسأ نم دحأ عم هلعفي ام وهو .)هحدم ق ةصاخ هديصق كلذ

 .22 :ت.د ،ةنيطنسق ثعبلا راد عباطم :هتفرع امك ناظقيلا وبأ خيشلا :صوصرف دمحأ (1

 يناثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف لئاوألا ةّيضابإلا ةمئأ دحأ :بيبح نب عيبرلا ورمع وبأ (2

 هاور ام هيف عمج .ةيضابإلا ىدل ثيدحلا ىف لوألا دمتعملا وهو «دنسملا» باتك هل "يرجهلا

 نينمؤملا مأو سايَع نبا ةّصاخ ةباحصلا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ هخيش نع

 :رظنا ‘هخيش ةافو دعب بهذملا ةسائر ىلوت إةلئسأ ىلع ةبوجأو رخأ تاياور هلو تنثظةشئاع

 .273/2 :تاقبطلا :نييجردلا

 .285 5.284/1 :ةضهنلا :زوبد يلع دمع (3

 .19 018 :ةيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربإ (4

 بتكلا راد ءاطع رداقلا دبع دمع :قيقحت :ق لسرلا متاخ ثيداحأ يف لمشلا عماج (5

 بطقلا ةبتكم (خر) :عسوملا مئاعدلا حرش - :اضيأ رظنا ؛373/2 :م1987 توريب ،ةيملعلا

 .45 :و :(2 -و ا)
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 نم هيلع سردو كضورمعلاو بلطلاو ] فرصلاو ] ثيدحلاو هقفلا : )لع ملعت ام

 8 َ 7 . ح ِ ؟ . ٠
 ئ 7 ).ريدلا ماصعل تاراعتسال ١ حرشو ئ ) ) ولعي نبا فيرشلل ةيمورجال ١ حرش : بتكلا

9 
 . )تاراعتسال ١ نتمو

2 

 ىتاذلا هنيوكت۔ج

 يذلا جاتنإلاف ؛هملعت يف هسفن ىلع يلكلا هبش هدامتعاب شيفطا خيشلا فرغ

 يفو خياشملا ي صقن نم اهفرع ييلا فورظلاو هيف شاع يذلا طيحملا لداعي ال هكرت
 ام ذخأيل قرشملا نم ملعلا لهأ ءيج بقزتيو ملعتلل صرفلا ن ريحتي ناك دقف 3 بتكلا

(26 

(27 

(28 

(29 

 عماج - ؛178 }177/1 : ه1348 ةرهاقلا ةيفلسلا ةعبطملا !ط :عرفلاو لصألا لماش -

 حاضيإ - ؛]120 :بحلا ةفحت - ؛478/4 ؛10/1 :لاعفألا ةيمال حرش -؛373/2 :لمشلا

 .28 :(4:م.ا) بطقلا ةبتكم (خر :ليلخلا ملع ىلإ ليلدلا

 - ؛21 :(5 :م.ا) :بطقلا ةبتكم (خر) :ةيمورحألا ةفحتلا نايب يف ةيقيقحتلا لئاسملا -

 .142/2ق9 :نايمهلا ؛175/7 :ريسيتلا

 حرش يف ةيوحنلا ةردلا» بحاص :يولعلا نيسحلا دمحأ نب دمحم :ىلعي نب فيرشلا -

 خيرأت نود «نونظلا فشك» يف هركذ دمو ،هتايح ةمجرت ىلع فقن مل . «ةيمورجألا

 .رشاعلا نرقلا لبق ادوجوم ناك هنأ ىلع انلدي هياتكل ةطوطخم خسن نم اندجو امو ،هرصع

 ةردلا :ىلعي نب دمح :رظنا ةيمورجألا فلؤم نبا نم ةيمورجألا حرش عمس (فيرشلا) هنأو
 يجاح ؛03 :م اهمقر ه942 ةنس يف ةخرؤم نقزي ب ردي لآ ةريشع ةبتكم (خ) :ةيوحنلا

 ةنس مد فراعملا ةلاكو :نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك :ةفيلخ

 ةعماج ىف ضورعلاو ةغللاو فرصلاو وحنلا تاطوطخم سرهف ؛1897/2 :م1943/ه2

 .226 :هيف باتكلا مقر 96 :م1987/ه1407 ةعماجلا رشن ةيمالسإلا دوعس نب دمحم

 ؛388/1 ق9 :2ط :نايمهلا - ؛176 :ظ :تاراعتسالا حرش حرش -

 :رظنا (م1538 - 1368/ ه945 - 873) :برع نب دمحم نب ميهاربإ نيدلا ماصع -

 .66/1 :مالعألا :يلكرزلا
 .176 :ظ :تاراعتسالا حرش حرش -.



 لك ملعت ةيادب ف ثدحي نأ بجي امنإ خيشب عامتجالا أ دقتعي هلعج ام اذهو مهدنع

 هذه خيشلا رّرق ،ث"ةعلاطملاب نفلا نم يقب ام لصاوي نأ عيطتسي كلذ دعب بلاطلاو ،نف

 جرخملا هل تناك اهنأل اهسفن ىلع هريغ سيقيو هتبرحت نع ربعي ةقيقحلا يف وهو ةدعاقلا

 هدعاسو ،هدحول ةيقبلا متي مث هخيش ىلع نفلا لوأ وأ باتكلا لّوأ ئدتيي ؛همّلعت يف
 :ملعتلاو يقلتلا يف هتبغرو هحومطو عيرسلا مهفلاو ظفحلا يف ةيوقلا هتركاذ اذه ىلع

 لوصحلل ىتش البس جهتناو رداصملا نع ثحبلا ىلإ ئماصعلا نيوكتلا اذه هعفد دقو

 بتكلا نم اهيف امم دافتساو بازيم يداو تابتكم نم هلوح امب كلذ ىن ادتبا ،اهيلع

 نأ عاطتساو ،رابزا هخيش ةبتكم :"همه نمو ؛افيلأت وأ ءانتقا هوقباس اهكرت لا

 نب رمع هخيش ةرهاصم نم اضيأ دافتسا امك ،هتنب جوزتو هرهاص امل رثكأ اهنم ديفتسي

 دبع خيشلا ةبتكمك رخأ تابتكمو ،رداصم نم هتبتكم يف ام ىلع علطاو ،ديعس جاحلا

 دجو املو ،ثثةيادرغب ذيمالتلا راد ةبتكمو ،ميهاربإ جاحلا هيخأ ةبتكمو ،ينيمنلا زيزعلا

 ىلإ ةلسارملا اهلوأ رخأ اقرط لمعتسا ليلغلا يفشت ال اهددعو اهتيمهأ ىلع تابتكملا هذه

 .ةّيدألاو ةيوغللا رداصملا نم مهدنع ام مهنم بلطيو .هتافلؤم مهتمي ؛ةّصاخ نيتنامعلا

 بتك هتلصو امك ،ث"رابحنز لهأو نينامعلا نيبو هنيب ةطساو نوتيبازيملا جاجحلا ناكو

 تناكو ،ث“هريغو هذيمالت نم نيرفاسملا قيرط نع ىصقألا برغملاو ارصم نم

 ةنيدملاو ةنكم يف وهو بتكلا نم اددع امهيف ىنتقا نيتمهم نيتصرف ناتيزاجحلا هاتلحر

 هتمه ىلع رداصملا عمج يف شيفطا خيشلا هب ماق ام انلديو ؛؟ندملا نم اهريغو رصمو

 .40 :(03 -ز أر بطقلا ةبتكم (خ) :نيدلا ملاعم حرش :بالطلل بابلا حتف - (0

 .305 5304 }303/1 :ةضهنلا :زوبد ىلع دمحم (31

 .02 :يداصلقلا حرش - (2

 .45 .11 ©07/1 :بركلا فشك- ؛151-168 :(6 ز.أ) بطقلا ةبتكم (خ) لئاسرلا عومحب - (3

 .231 :م1985 نامع ةيملاعلا عباطملا :ةعماللا تازجعملا نم ةعماحلا ةريسلا - ؛148/3 :نايمهلا - (4

 ؛241 :و /1 :رطانقلا ةيشاح - ؛12 011 :زاغلأ ريسفت - ؛63/3 :لاعفألا ةيمال حرش - (5

_ 4 8 _ 



 نم هتاناعم ىدم ىلع ى رخأ ةهج نم انلدي امك ةهج نم ملعلا ىلع هصرحو

 نم مخضلا ثارتلا اذه دوجو انل رسفي امكو .ةيملعلا تامولعملا رقفو اهصقن

 .هتبتكم ق بتكلا

 اهيف ملعت ىلا فورظلاو {ملعلا خيشلا اهنم ذخأ قلا رداصملا مهأل انتفرعم دعبو

 دجب انهو ؟ةفرعملا ىلإ لوصولل هدهع ين ةحاتملا قرطلا لك خيشلا لغتسا له :لءاستن

 سنوت يف ةنوتيزلاك ةيملعلا زكارملا ضعب ىلإ رفسلا ةليسو لفغأ وأ لمهأ دق خيشلا أ
 يذلا وهو ،بناجلا اذه هلافغإ ببس امف كلذ ىللإ هريغ هقبس دقو ؛رصم ىف رهزألاو

 هرصع عاضوأو شيفطا خيشلا فورظب انتفرعم نإ ؟ليصحتلاو ملعتلا ىلع صرحي ناك

 ىلإ علطت لب ايفاك هري مل و ؛بازيم يداو يف هدجو امب نغتسي مل هنآ دقتعن انلعجت هتيبو

 متيلا لاح كلذ نع هتفرص نكلو اهكرت امل ةدازتسالل ةصرف دجو ولو ،هريغ ين ام

 قيض ئناكم قاطن يف هرصحو هتالقنت دّيق يذلا هنم رامعتسالا فقومو هرغص يق رقفلاو

 ىلإ هسفن شيفطا خيشلا علطت وه اذه لك نم مهألا ببسلاو ؤبازيم يداو زواجتي ال

 ذنم هرشابو كلذل ةليسو سيردتلا ذختاو ،هيف ملعلا رشنو بازيم يداوب ةضهن ةماقإ

 ؛رارمتسالاو يلعفلا روضحلا بلطتي لمع هنأل لاحترالاو لقنتلا نع هفرصف ركبم تقو

 اهنم ةّصاخ ةليلق تناك نإو تالحرلاب كلذ ضيوعت لواح دق خيشلا تأ ظحالنو

 .امهنم دافتساو هيلع اريثك اتربأ ناتللا ناتيزاجحلا

 ةيملعلا هتناكم-2

 ةايحلا ق هرودل هروصت ةفرعم لالخ نم شيفطا خيشلا ةناكم كاردإ اننكمي

 ؛188 61©5 :ةعماجلا ةريسلا- ؛71 :ظ/2 :(03 :ه.أ) :بطقلا ةبتكم (خ) :زجوملا ةيشاح-

 .73 072 }41/4 :ريسيتلا -



 .هنامز يف ةسايسلا وأ ملعلا لهأب هلاصتاو هتقالعب ملعلاو ،اهيف رييغتلا ىلإ هحومطو

 ديدجتلا يلا هعلطت ۔ ا

 شيفطا خيشلا رهظأ نييرجهلا رشع عبارلا ةيادبو رشع ثلاثلا نرقلا ءاهتنا عم

 لمعلا ىلإو لمألا اذه ىلإ هعفدو 5ث“رصع ىف نيدلل دتحلا نوكي نأ ىف ةقداص ةبغر

 ايسايس ةيمالسإلا ةمألا عاضوأو ‘هشاع يذلا عقاولا :لّرألا :نارمأ هقيقحت ىلع

 اولأساف نيدلا اذه يلب دق تلق» :هلوقب روعشلا اذه نع ربع دقو .ايركفو ايعامتجاو

 :هلوقو ؛“7«ادتشم هنم فخ املو ادتسم هلاوحألو ادتحب هل لعجي نأ ىلاعت هلل ا

 هرخألا رهظُم ايو بز اي كنيدل اندجْملا ةوكأ نأ وُجزأل ينإ
- .- - 

 نيدلا نأش نم عفري املاع نوكي نأ هلهأ لمأو هيبأ ايؤر نم هملع ام : وه يناثلاو

 هل عيو ءاذهب سفنلا مي خيشلا لازامو ،ث”ملعلا لهأ نيب ةناكم هل نوكتو ،َيمالسإلا

 ثدحت دقو ؛ةعيرشلا مومع ق مث هبهذم ق داهتجالا ةجرد غلب ىتح ملعلا نم ةلعلا

 نيدلا لالج خيشلاب ايسأتمو ، "هيلع هتر ةمعن اركاش هراثآ يف ارارم اذه نع هسفنب

 .")داهتجالا ةجرد غلب هنأ ركذو هسفنب فرع نيح يطويسلا

 .12 :ه 1321 سنوت ةيريدملا ةعبطملا :يبقعلا ىلع درلا - (6

 .11 :نيديعلا اتبطخ - (7

 .42 :ه1321 سنوت ةيريدملا ةعبطملا عومجب نمض :مظن ناويد - (8

 .12 ©11 :نيديعلا اتبطخ - (9

 :عرفلاو لصألا لماش - ؛417 :ظ :(6 :و.أر) بطقلا ةبتكم (خر:ةلأسم ييأ ةيشاح - (40

 ةبتكم (خ):فاصنالاو لدعلا رصتخم حرش حرش :هلل ا حتف - ؛321 :بهذلا - 1

 .111 :ر /2 :(1:ه.أ) بطقلا

 خيرات يف ةرضاحملا نسح :يطويسلا :رظنا ؛!1 :ةيبهذلا لسالسلا رافح ميهاربإ (41

 ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ميهاربإ لضفلا وبأ دمع قيقحت :ةرهاقلاو رصم
 .339/1 :م1967/ه17
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 هعمتجم 3 هتناكم _ ب

 ىملعلا هطاشنب هيرصاعم نيب هيف زيمتو كهعمتحج ق ةززاب ةناكم شيفطا خيشلا اوبت

 فل نيضراعملا ةوقل الهس ال و اروسيم ةناكملا هذه ىلا لوصولا نكي ل و يحالصإ او

 نيديرملاو ذيمالتلا نم ةعومجمم. هطاحأ يوبزتلا هداهج ةركل .يعامتجالا لمعلا ةبوعصلو

 ماظنلا ةلكيه اعبتم يعامتجالا لمعلا كلس ق جردتو .مهدشرمو مهذاتسأ ناك نيذلا

 دعب حبصأ مث ؛يتوملا زيهجتب افلكم ايداع اوضع ةبارعلا ةقلح لخدف ىعامتجالا

 يلوتو ،داشرإلاو ظعولا سوردب سلنلا يف اريثأت هداز امم ؛‘ةأةقلحلا خيش كلذ

 لاجرلا نم نيدلا ق ءاتفتسالاو ملعلل نيدصاقلا ةلبق حبصأف سيردتلاو ىوتفلا

 .ءاوسلا ىلع ءاسنلاو

 هرصع ءاملع هتقالع ج

 طبري نأ يمالسإلا ملاعلا نم تايصخش ةدع عم هتقالعب شيفطا خيشلا عاطتسا

 ناكو ؛قرشلا يف ملعلا مصاوع نم ةلمجب يرئازخلا بونخلا نم ةيئانلا ةقطنملا هذه

 سنوت ىلإ بازيم نم هذيمالت لاحترا اذكو كاذه يف ريبك رود هودصق نيذلا ةبلطلا دوفول
 ؛رصمهم. ةينورابلا ةعبطملا هب تماق ام ةصاخ هدهع يف تعبط تلا هبتك ىلإ ةفاضإ رصمو

 رشع نماثلا نرقلا ةياهن ذنم يمالسإلا ملاعلا ةضهن يف ةرشابم مهاست اذهب رئازخلا لعجو

 نيب اهدجو لا ةناكملا هذه هسفنب ركذيو 5‘“‘تشاع يذلا يرامعتسالا عضولا مغر

 .هنيب ناك امو ةنيدملاو ةكم ءاملع سلاج فيكو نيتّيزاجحلا هيتلحر ىف ةصاخ ءاملعلا

 .75 :(7 :ز.أ) بطقلا ةبتكم (خ) :لئاسرو دئاصق عومجب - (2

 . هن ؛:309/1 :ةضهنلا :زوبد يلع دمع ؛167 :ريسلا قحلم :ناظقيلاوبأ - (3

 .ةنوقرم تارضاحم ةعومب _ه[]): ع عن ل ': 4.

 .14 :رئازحلا يف ةيفاقثلا تاعارصلاو رامعتسالا :لولغح رداقلا دبع (4



 نب نمو ؟ )45 'تالسارملاب ةمالعلا هذه تدظطؤ دقو ثيداحأو تاشقانم نم مهنيبو

 هللا بسح ناميلس دمحمو 7 !>زالحد ينيز دمحأ خيشلا :ءاملعلا ءالؤه
 امحمو ؤ )47( 47) ط

 . 0 )يدنهلا نمحرلا ليلخ نب هلل ١ ةمحرو (49) شيلع - ء رو ؤ )48 )ميهاربإ نب يلع نب يقح

 يداو لإ اورضح نيذلا نيقرشتسملا صعبب لاصتا ىلع شيفطا خيشلا ناكو

 هنم بلط يذلا 5٨1كالمه× ""أياروكسام ىسنرفلا لثم 5هولساروأ بازيم

 بازيم يداو ىلإ روضحلل ايزيلكنإ اعد دقو &1878 ةنس ةيفاشلا ةلاسرلا فيلأت

 خيشلا نإ )لكب نمحرلا دبع خيشلا لاقو نايدألا ةنراقم اياضق ضعب يف هترظانمل

(45 

(46 

(47 

(48 

(49 

(50 

(51 

(52 

(53 

 حرش - ؛91 .90 :(7 :ز۔أ) بطقلا ةبتكم (خ) :ةيزاجحلا ةديصقلا :الثم كلذ يق رظنا

 :(65) ةماقتسالا ةبتكم :(خ) :قرشملا دالب يف قطنملا حاضيإ - ؛934/1 :رظنلا نيا ةيمال

 - ؛21 :ديحوتلا ةديقع حرش ؛11 010 :يبقعلا ىلع درلا - 0240 :ىنسألا رخذلا -؛1

 :نيديعلا اتبطخ- ؛11110 : ه1301 رئازخلا 2ط :ةكم خياشم باوج - ؛34/9 :ريسيتلا

 .24 - 22 :م1317 ميدق عبط :لطالا ملعلاب لطابلا قاهزإ -؛12 611

 .129/1 :مالعألا يلكرزلا :(م1817-1886 / ه1232-1304) :ينيز دمحأ

 .125/6 :هسفن عجرملا :(م1828-1917 / ه1244-1335) :هللا بسح ناميلس دمع

 .108/6 :هسفن عحرملا (م1884/ه1301) ميهاربإ نب يلع نب يقح دمع

 تماق امل نجسلا يف يفوت يبرغم لصأ نم يكلام هيقف :شيلع دمحم نب دمحأ نب دمع

 .19/6 :هسفن عجرملا :(م1802-1882 / ه1217-1299) ةيبارعلا ةروثلا

 .18/3 :هسفن عجرملا :(م1888/ه1306-) :يدنهلا نامحرلا ليلخ ,نب هلل ا ةمحر

 يف تافلؤم هل رئازلاب لمع (م1894-م1843) يسنرف قرشتسم :ياركسام ليمإ
 رصم 4ط فراعملا راد :نوقرشتسملا :يقيقعلا بيجن :رلظنا .رئازخلا خيراتو ةمجرتلا

0: 202/1. 

 ع :رظنا :52 :و :(03 :ع .أ) بطقلا ةبتكم (خ) :عضولا دهاوش حرش -

 ع: ع 'ه : ن ع 1' ح

1××× : : , 

 .55/12 :ريسيتلا ؛05 :عومحب نمض ه1321 سنوت ةيريدمل ةعبطلل :يزيلكنالا ىلع درلا
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 ام انل سيل نكل ؛ "ةوعدلا ضفرف رئازخلاب نيقرشتسملا رمتؤم روضحل يعد شيفطا

 .شيفطا خيشلا ةايح نع انيديأ نيب ىلا رداصملا نم كلذ تبثي

 ٥رصع ف مكحل ( همظن ] صعبب هتقالع _ ل

 اهمهأ نم ةفلتخم تاقالع هرصع يف ماكحلا ضعبو شيفطا خيشلا نيب تطبر

 ةيبهذملا ةدح ولا ببسب رابحبزو نامع نيطالس نيبو هنيب تناك ىلا ةقالعلا كلت

 نيطالسلا ءالؤهب هتقالع تناكف برغملاو قرشملا يف ةيضابإلا نيب ةميدقلا ةلصلاو

 قرشملا ةيضابإ نيب تالسارملا نم ددعلا اذه لثم خيراتلا دهش نأ لق ،ةقيثو ةديطو

 ت نأ ةقالعلا هذه دئاوف مهأ نم تناكو خيشلا دهع ىف ناك يذلا لتم برغلل ةّيضابإو

 .«دازلا نايمه» لثم رابحنز يف ةيناطلسلا ةعبطملاب خيشلا تافلؤم ضعب عبط

 يناثلا ديمحلا دبع مايأ ةينامثعلا ةفالخلاب تالاصتا شيفطا خيشلل تناك امك

 ىلإ يقابلا ىمالسإلا مكحلل ازمر نيتنامثعلا مكح يف ىري ناكو ،(م1909 - 1876)

 .همايأ رخآب رمي ناك يذلا مكاحلا ماظنلا اذهل حصنلا ىدبأف هدهع

 وأ بازيم يف ءاوس نيتسنرفلا لثمي نمي لصتي نأ يرامعتسالا دوجولا همزلأ دقو

 .تاحجاجتحا وأ ئ قوقحلاب ةبلاطم بلاغلا ق تّمضت ىلآ لئاسرلا قيرط نع كلذو رئازجلا

 . (57) لم لودلا هذه نم ةمس وأ شيفطا خيشلا يقلت تاقالعلا هذه نع جتنو

 ةنيدم نم هلصأ .يعامتجا حلصمو ملاع نيرصاعملا ةيضابإلا مالعأ نم :يلكب نمحرلا دبع (4
 :اهنم ىوتفلا يف بتكو "هقيقحتو ثازتلا رشن ىف لامعأ ةدع هل ،نايرب ةدلبب ماقأو ؤ©فطعلا

 .نايربب م1986 ةنس يقوت ،نيأزج يف يركبلا يواتف
 .02 :بطقلا ناجرهم يف ةرضاحم :يلكب نامحرلا دبع (5

 .03 :(6 ز.أر) بطقلا ةبتكم (خر) :لئاسر ةعومجب - (6

 :ةماقتسالا ةبتكم (خ) :ةيرامعتسإلا ةرادإلاو بطقلا نيب لئاسر ؛34 - 29 :يقعلا ىلع درلا - (7

١
 



 ماسوو ،رابحبز ناطلس ماسوو ،‘نامعو طقسم ناطلس ماسوو ةينامثعلا ةلودلا ماسو

 جَّرحتي ناك ةمسوألا هذهب هجاهتبا ردقب شّيفطا خيشلا نأ ودييو ؛ةّيسنرفلا ةيداكألا

 ."لظو رفك ةلود نم ارداص اراعش هرابتعاب يسنرفلا ماسولا نم

 ببس نم اهل نكي مل و {هرصع يف هتناكم ىلع انلدت هريغب شّيفطا خيشلا ةقالعو

 .هب ماق يذلا يحالصإلا لمعلاو ،همتق يذلا ىملعلا دوهجلا ىوس

 سر دل ا بو هلمع - 3

 ء“اهفيلبت لجأ نم شاعو ةايحلا يف ةلاسر سيردتلا شَتيفطا خيشلا ذختا

 ءاضقلا ىوس رخآ لمعب لغتشي ل و ٤ الالح نم ديدجتلاو حالصإل ١ ق هتبغر قيقحتو

 ."هكرت مث ةريصق ةرتف هسرام يذلا

 هرمع نم ةرشع ةسماخلا غلب اتل كلذو ةركبم نس ذنم سيردتلل خيشلا سلج

 ىلاوح ىضق دقو م ١ )بازيم يداوب ناكم لك نم ذيمالتلا همؤي ادهعم هراد نم لعجو

 وأ اميقم سردي وهف .هنيعب ناكم ىلع رصتقي مل و \هرمع رخآ ىتح ميلعتلا يف اماع نينامث

 كلذكو تنع نوقلتي هذيمالت همؤي الحم ةرونب ةدلبب هافنم يف َذَحَتا هنأ ىّتَح ،ارفاسم

 ال ةلقنتم ةسردم ناكف سنوتب ةبرج ةريزج ىفو ةرارملاو نايربو 0 )ند )ةكيلم ق لعف

 . !: : 14. ؛161 ©159 :ريسلا قحلم :ناظقيلا وبأ ؛!05 :(ر.د)

 .329/1 :ةضهنلا :زوُبَد يلع دمع (8

 .37 ص رامعتسالل هتمواقم :ناونع ،لّوألا ثحبملا يف قبسام رظنا (9

 .302/1 :ةضهنلا :زوُبَد يلع دمع (0
 .هسفن عجرملا (61

 .337/1 :زوُبد يلع دمحم ؛27.26 :ةيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربإ (2

 .185 :ظ ؛155 :ظ 581 :و 0.72 :ظ :تاراعتسالا حرش حرش - (3
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 ماظن عضاو ركب نب دمح هلل ا دبع ابأ خيشلا كلذ يف هبشي ؛نكامأل ا ريغتب عطقنت

 هفغشلو )د رمو املعم بازيم لا سنوت بونج نم لقنتي ناك يذلا ةبازعلا

 اهيف حرش يوبنلا دجسملاب اسورد ةرونملا ةنيدملا يف هدوجو ءانثأ ىقلأ دقف سيردنلاب

 .)ةيسونسلا ةديقعلا

 ئدتي :نقزي يب هتدلب ف سردي امدنع هعبتي جمانرب شّيفطا خيشلل ناكو

 ىلإ ىحضلا نم ذيمالتلا سردي مث ،“سلنلا ةّماعل سردلاب حبصلا ةالص دعب ةرشابم

 اصاخ هنم ريبك ءزج يق ليللا ىقيي مث ءاتفإلل رصعلا دعب سلجيو ،ث"لاوزلا لوأ

 بلط مث ؛'ثةعمجلا موي ألإ عوبسألا ماي لك اذكهو ،'ثرسوردلا ريضحتو فيلأتلا

 ةسمخلا يف كلذ مهل ناكو ،ةيعوبسألا ةلطعلا ىلإ سيمخلا موي ةدايز نوبرتغملا هذيمالت

 غرفتي ىتَح ةيفيصلا ةلطعلا يف ةنوتيزلا عماج ماظن عبتا امك ؛""هرمع نم ةريخألا اماع رشع

 ءابرغلا هنيمالت صخو ؛")مهرافسأل وأ مهنيتاسب يف مهلمع ىلإ فيصلا ي ذيمالتلا

 .ه750 :ةنس تسسأت بازيم يداو ىر ىدحإ :ةكيلم

 .20 ص ثلّوألا ثحبملا لوألا لصفلا نم !0 شماهلا يف قبسام رظنا (4

 ةقيثو اهيف :بطقلا ناجرهم لامعأ - 010 :يبقعلا ىلع درلا - ؛47/1 :لينلا حرش - (5ك

 خيشلا سيردت لوبق مت فيك هيبأ نع اهيف يوري يعافرلا ةزمح ني دمحأ خيشلا ءاضمإب
 .كلذ يف ةطساولا وه ناكو ،يوبنلا دجسملا يف شيفطا

 خيشلا اهيف نيبي يركسعلا مكاحلا ىلإ ةلاسر :(7 ز.ا) بطقلا ةبتكم (خ):لئاسر عومجب (6

 :زوُبَد يلع دمحم 523 :ناظقيلا وبأ :صوصرف ؛74 :هب موقي يذلا سيردتلا نع تامولعم

 .309/1 :ةضهنلا

 .اهسفن رداصملا (7

 .45 :ةيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربإ ؛310/1 :ةضهنلا :زوُبَد ىلع دمع (8

 .45 :ةيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربإ (9

 .هسفن ردصملا (0

 .75 5.74 :(7 ز.أ) بطقلا ةبتكم :لئاسر عومجب - (1
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 هنإ ضعبلا لاق دقف جمانربلا اذه لوطلو .ليللابو رصعلاو رهظلا نيي صصحب نيدفاولا

 ماني الو رارمتساب لمعي هنإ رخآ لاقو 0“"»ويلا يف ةعاس ةرشع تس لمعي ناك

 هذيملت هامقن ام اذهو ةلوقعملا ريغ ةغلابملاو ةالاغملا نم اذه ق ام حضاوو ؛“)يرقت

 مانتغا ىلع صرحي رخآ ملاع يأ نأش شيفطا خيشلا نأشف ؛ ")رافح ميهاربإ خيشلا

 نوكي نلو ةجردلا هذه ىلإ انايحأ لصي نأ اديعب سيلو ،هب عافتنالا يف دهتجيو ،تقولا

 هالوأ يذلا ريبكلا مامتهالا ىلع اذه لدي تالاحلا عيمج يفو ؛هيلع اداتعم

 .نمزلا لماعل خيشلا

 بسح مولعلا بيترت يف ملس هلو ‘تاقلخحلا ةقيرط ىلع سردي خيشلا ناكو

 ةرشاعملاو ملعلا بدأو ثيدحلاو هقفلا من الوأ ديحوتلاف :ملعتلا بوجو ق اهتيولوأ

 سردلا ةقلح يف ذيملتلا لوبقل طورشو سيياقم هل تناك امك &“هريغو ةغللا مولعف

 ملعلا نوتم نم ددع ظفحو «مولعلا ئدابم ضعبب ماملإلاو ميركلا نآرقلا ظفح :اهنم

 ارارم اهديعي دقو ( ةلأسملل بلاطلا مهف نم ققحتلا ىلع صرح ناكو ئ ""ةفلتخملا

 .24 :ناظقيلا وبأ :صوصرف ؛45 :ةيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربإل (2

 لالخ نم ةيضابالا دنع يسايسلا ركفلا :نودع نالهج ؛008/1(3 :ةضهنلا :زوبد يلع دمع (3

 .8)10 :(تد) ةرارقلا ثارتلا ةيعمج رشن :شيفطا فسوي نب دمحم خيشلا ءارآ

 م. ن : ع ': 4 )74

ح
م
 

 .05 :ةيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربإ (5

 ةنس دلو ،شيفطا خيشلا دهعم يف مث اهيف ملعت ةرارقلا نم ملاع :ركب يبأ نب رافح ميهاربإ

 :رظنا إم1954 ةنس يفوت ،اهيف ماقأو ،نقزي ينبب ملعلا رشنو سيردتلا ىلوت م!882/ 8

 ةمدقم :م1966/به1386 رئازحلا يمالسإلا ركفلا رادل ةيبرعلا عباطملا :ةينيد نوتم عومج

 .20-26) :نمحرلا دبع فسوي نب رمع جاحلا

 .0(3) :نيديعلا اتبطحخ - )76

 .2 :ناظقيلا وبأ :صوص رف )77
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 . ص ۔.ا . . . .. (08) ... . ! 7
 .حيض وتلل بازيم لها ةغلب نيعتسي دقو ؤ هنهذ ف سرللا خسريو ذيملتلا مهفي ىتح

 ف اضيأ ةغللا هذه فظو دقو ِ سانلا ةماعل هس ورد يف رثكي اذه نا ءات ال و

 .نايحأ فيلأتلا

 . ذيمالت ٥

 .هتيبرتو هملعب هنوك عمتجب نع ثيدح وه شيفطا خيشلا ذيمالت نع ثيدحلا

 :تالواحملا ضعب مغر هذيمالت ددع ديدحت بعصي اذل ج0گل)و رغ مأ بازيم يداوب ءاوس

 قحلم» هباتك يف خيشلا ذيمالت نم نيسمخو ةسمخل ناظنقيلا وبأ خيشلا مجرت دقف

 ابلاط نينامئو ةثالث سرد هنإ ([. ه٧])) :ديفاد .ل قرشتسلل لوقيو 0“٨ريسلا

 تاحفص سمح زوبد يلع دمحم ذاتسألا صصحو . )هنم ادحاو ركذي نأ نود

 يقتسنل هسفن شيفطا خيشلا ىلإ انعجر اذإو ؛ ث)ريروهشملا شيفطا خيشلا ذيمالت ركذل

 مهتنأ هذيمالت نع يركسعلا مكاحلا ىلإ هتلاسر يف ركذ هدح !عوضوملا يف ةمولعم هنم
 دتجتيو ةدم نوأرقي مهنأل نوصح ال مهريغو» : لاق مث ةتس ىمسو نوريثك

 ةايحلا يف غلاب رثأ مهل ناك نيذلا ذيمالتلا ءالؤه ةلثمأ ركذن نكلو ؛“«نورحخآ

 ( :مهو ،ةّيعامتجالاو ةيركفلا

 . 16 ] :ريسلا قحلم :ناظقيلا وبأ (8

 .47 :ةيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربإ ؛269/13 :1ط :نايمهلا -؛450/10 :لينلا حرش - (9

: : : 7 (80 

 ءامسأ سرهف :ثحابلا ةبتكمب هنم ءزج :نوقرم ثحب :ريسلا قحلم سراهف :يمعابب دمحم (8ا

 .بطقلا ذيمالت
 .: . : ع ح ': 4 )82

 .381 - 377/1 :ةضهنلا :زوبد يلع دمع (3

 .75174 :(7 ز.أ) بطقلا ةبتكم :لئاسر عومجب - (4
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 ناضمر 20 موي نقزي ييب دلو :يلعل رمع نب حلاص جاحلا خيشلا -

 ملعت ؛لمعلاو ملعلا ين ةوقو ءاكذ رهظأو نسلا ريغص وهو هرصب دقف ؛م1871/ه7

 جاحلا هلاخ ىلع مولعلا ئدابم ملعت مث .ميركلا نآرقلا ظفحو الوأ ىلغت دواد هتج ىلع

 ىلإ لقتنا مث ؛ ““وسيرذا نبا ناميلس نب دمحما خيشلاو 7 فسوي نب ديعس

 ةنوتيزلا سورد نيتلحرلا ءانثأ رضحو نيترم زاجحلا ىلإ رفاسو شّيفطا خيشلا دهعم

 سأرو ؛كلنذل ةصاخ اراد حتفو سيردتلا رتصت شّتيفطا خيشلا ةافو دعبو ،رهزألاو

 :تافلؤملا نم هلو يعامتجالا حالصإلاب لغتشاو ةبارعلا سلجب

 ىلإ هيف لصوو ءادتبا لماك ريغ وهو :زيزعلا هلل ا مالك ريسفت يف زيجولا لوقلا -
 .ةرقبلا ةروس رخاوأ

 .ةموظنم :مالسإلا ئدابم ةفرعم يف يقارملا ةصالخ -

 .راطفإلاو موصلا ين ةلاسر -

 باتك و ،“حاضيإلا" بابكو ،“ليلعلا ءافشو لينل" باتك ىلع شاوح -
 . “عضولا باتك”و “مالسإلا دعاوق"

 .ةفلتخم دئاصقو ةبوجأ

 يناثلا عيبر 03 ق نقزي يبب ىفوت دقو ئ اطوطخم هنارت مظعم 9 ازي امو

 .“"۔1928ربوتكأ 13/ھ7

 .45 ص 015 شماه ،قبس اميف هتمجرت رظنا (5

 ناك ،نقزي نيب يف نيمثلا زيزعلا دبع خيشلا ذيمالت نم :وسيردا نبا ناميلس نب دمحا (6

 يفوت ةةطوطخم ةديدع تافلؤمو .يعامتحالا حالصإلاو ميلعتلا يف دوهح هل رصبلا فيفك

 .286 0285/1 :ةضهنلا :زوُبَد يلع دمحم :رظنا !م1880/ه1298 ةنس

 .160 - 158 :ريسفتلا يف هبهذمو شيفطا خيشلا }نيدرتوب يخ ؛!45 - 129/2 :هسفن عجرلل (7
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 ؛م1873/_ه1291 ةنس (ايييل) ةسوفن يف وداجب دلو :ينورابلا اشاب ناميلس -

 يداو ىلإ مث "م1887/ه1305 ةنس ةنوتيزلا عماج ىلإ لقتناو ميركلا نآرقلا ظفح

 ؛اريشك ةسايسلاو ركفلاب متهاو رهزألا ىلإ لقتناو أشيفطا خيشلا ىلع ملعتيل بازيم

 كونمو ةمئأ يف ةيضايرلا راهزألا» هباتك اهيف عبطو رصمب ةينورابلا راهزألا ةعبطم شنأ

 اهنأل تردوصخف «يمالسإلا دسألا» ةديرج ردصأو يرعشلا هناويدو ،«ةّيضابإلا

 رامعتسالا دض ةيييللا ةمواقملا داق ؛لّوألا اهددع ىف ةيمالسإلا ةعماجلا ةيضقب تمتها
 )ء1940 ةنس ليرفأ/_ه1359 لوألا عيبر 23 موي دنهلاب وتو ،َلاطيإلا 88)

 :شيفطا فسوي نب ميهاربإ جاحلا نب دمحم جاحلا نب ميهاربإ قاحسإ وبأ -
 ىلع الوأ ملعت نقزي سيب م1886/_ه1304 ةنس دلو شيفطا خيشلا ذيمالت زربأ نم

 دبع خيشلا ىلع اضيأ سردو ،شيفطا خيشلا ةقلح لخد مث ،باتكلاب ملعلا لهأ ضعب

 هتمواقمب رهتشا ؛م1917/_ه1335 ةنس يلاوح سنوت ىلإ بهذ مث يواجلا رداقلا

 يف ةينطولا ةكرحلا نمض طشن هرصع ىف نيملسملا عاضوأب هلاغشناو رامعتسالا

 حتف كلذبو ؛رصم راتخاف رخآ دلب ىلإ هداعبإ نويسنرفلا ررق مث اهيلإ يفن دقو سنوت

 اهيف رشنو «جاهنملا» ةلحب ردصأف .يسايسلاو يركفلا هطاشن لصاويل همامأ بابلا

 ةينامعلا ةّيضقلا نع عفادو ؛م1947/ه1366 ةنس رابجنز يف ةوعدلل رافسأب ماقو ،هراكفأ

 م1940/_ه1359 ةنس نم ةيرصملا بتكلا راد يف لمعو ،ةدحتملا ممألا يف ايناطيرب دض

 توريب رشنلاو ةعابطلل نانبل راد عباطم :زجوم فيرعت ينورابلا ناميلس :ينورابلا ةميعز (8

 .(ةيصخشلا هذه نع ةحفص 23 ىف وهر) ؛م1973/ه13

 ناسملتب دلو ةواج ىلإ بسني ميركلا ديع نب دمحم هلل ا ديع يبأ ني رداقلا ديع (9

 دض ليوط داهج هل ناكو نييورقلا عماج يف برغملاب ملعت ،م1848/_ه1264ةنس

 ‘تاموظنملا اهنمو بتكلا اهنم تافلؤم هلو يعامتجالا حالصالا يف لمعو ثرامعتسالا

 .104 - 82/1 :ةضهنلا :زوبد يلع دمع :رظنا ؛م1913/ه1332 ةنس ةنيطنسقب ينوت



 - ةّيضابإلا خيرات - نينمؤملا ليبس ىلإ ةياعدلا - :اهنم ةريثك لامعأ هلو ،هتافو ىلإ
 يمالسإلا ثارتلا رشنو بتكلا قيقحت يف هدوهج ىلإ ةفاضإلاب .خلإ.....هباشتملا ليوأت

 ةنس يفوتو ،شيفطا خيشلا بنك رثكأ ةعابط يف لضفلا دوعي هيلإو رصمب ناك امل ةصاخ

 .“"رصع. نفدو م1965/ه5

 ةنس رفص 23 موي ةرارقلاب دلو :يدمح ىسيع نب ميهاربإ ناظقيلا وبأ -

 من باتكلاب لا ملعت هرمع نم ةيناثلا ةنسلا ذنم اميتي أشن (م1888 ربمفون 5/ه6

 هتلهأ إملعلا ئدابمو نوتملا نم ةلمج ظفحف ")يحي نب رمع جاحلا خيشلا ةسردمب قحتلا

 ةراجتلا يف لمعلا ىلإ هاعفد هتلئاع ةاناعمو رقفلا نكل شّيفطا خيشلا ةقلج ىلإ سولجلل
 اميف شيفطا خيشلا مزالو ةساردلا ىلإ داعو اهكرت نأ ثبلي مل و 5ةنتاب ةنيدم ىلإ لقتناف

 ةتودلخلاب سرد ثيح سنوت ىلإ هجوت مث {ةّصاخ ةناكمب هيدل يظحو ،هرمع نم يقب .

 زيزعلا دبع خيشلا عم سنوتب ةيسايسلا ةكرحلا لاحب يف لمعو ؛ةنوتيزلا عماجو
 مث ‘هسيسأت نيح ىسنوتلا يروتسدلا بزحلل ةيبدألا ةنجللا وضع ناكو ،““ايلاعنلا

 اهئاضعأ نم ناكو نييرئازخجا نيملسملا ءاملعلا ةيعمج لامعأ ىف كزاشو رئازجلا ىلإ داع

 هداهج و شيفطا ميهاربإ خيشلا :رصان دمحم :د ؛343-352 :ريسلا قحلم :ناظقيلا وبأ (90

 حلاصلا دمحم ؛43-58 }15-26 :م1991 رئازحلا :باتكلل ةينطولا ةسسؤملا :يمالسإلا

 رادلا :م1962-م1900 سنوتب نييرئازخلا نيرجاهملل يركفلاو يملعلا طاشنلا :يرباجلا

 .267 0265 }222 :م1983 رئازخلا عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلاو سنوت باتكلل ةيبرعلا

 ‘شيفطا خيشلا دي ىلعو .ةيادرغبو اهب ملعت ،ةرارقلا ةنيدم مالعأ نم :يحي نب رمع جاحلا (91

 يفوت "ءاملعلا جيرختو ملعلا رشن يف حضاوو ريبك رثأ اهلو ،ةرارقلاب ميلعتلل ةسردم سسأو

 .213-218 :ريسلا قحلم :ناظقيلا وبأ :رظنا .ه1339 ةنس

 ميعز (م1874-1944/_ه1291-1363) :يلاعتلا نمحرلا دبع نب ميهاربإ نب زيزعلا دبع (2

 بزح و ةاتفلا سنوت بزح :اهنم اهسأرت بازحأ نمض ةيسايسلا ةمواقملا يف لمع 6يسنوت

 13.٦12/4. :مالعألا :يلكرزلا :رظنا .روتسدلا
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 بختناو ،نييرئازخلا سوفت يف ةضهنلا ثعبو يعولا رشن يف اوكراش نيذلا نيزرابلا

 ةفاحصلا ناظقيلا وبأ خيشلا لمعتسا دقو .لاملا نيمأل ابئان نتيعو ةيعمجلا ةرادإ ف اوضع

 فحص ينامث ردصأ ؛ةّيرئازخلا ةفاحصلا يف ادئار ناكو رامعتسالل هتضراعم راهظإل

 داهطضالا نم ريثكلا كلذل يقلو ؛ةيناث رادصإ دحج ةدحاو تردوص املك ةيلاتتم

 ىصحأ دقو \ةطوطخمو ةعوبطم راثآلا نم اريشك كرت .يفصنلا للشلاب بيصأ ىتح
 ناظقيلا وبأ ىناع دقو .هدئارج ادع ةلاسرو باتك نيب المع (46) نيعبرأو ةتس هسفنب

 ملستسي مل هنكل ةفاحصلا يفو يعامتجالا حالصإلا يف هلمع ءارج نم ةريثك نحم نم

 ٨1973. ةنس ةينملا هتفاو ىتح داهجلا لصاوو

 لمعلا بح يف هنم اخسن اوناك «شّتفطا خيشلا ذيمالت نم جذامن هذه

 .اهيلع ظافحلاو ةيمالسإلا ةوعدلا ةنامأ غيلبت ىلع رارصإلاو ،هيف رارمتسالاو

 ةيملعلا هراثآ 4

 ةرشع تس هرمعو هأدب ذإ ىربك ةيانعو ةيمهأ فيلأتلا شيفطا خيشلا ىلوأ

 رأ هتدلبب ميقم وهو فلأف ،تالقتنتلاو لاوحألا رتيغتب عطقني ال هيف رمتساو 3“ةنس

 تافلؤملا ةرثك بابسأ نمو ؛هرصح بعص ىبح ع ونتو هجاتنإ رثك اذل ؛©)رفاسم
 :يلي ام هدنع فيلأتلا يعاودو

 هفئاومو ناظقيلا يبأ ةايح نع هلك باتكلاو :هتفرع امك ناظقيلا وبأ :صوصرف دمحأ (3

 طاشنلا يرباجلا لاص دمحم ؛هل امزالمو ناظقيلا يبأ خيشلا بتاك فلؤملا ناكو ؛هراثآو

 .265 :سنوتب نييرئازخلا نيرجاهملل يركفلاو يملعلا

 .01 :(9:و.أ) بطقلا ةبتكم (خ):بيرغلا ةديصق - 4

 :زوُبد يلع دمع ؛46 :ةيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربإ ؛44/1 :لينلا حرش - 5

 .309 .308/1 :ةضهنلا



 ؟اذه ق ءاملعلا نم هريغ عم شيفطا خيشلا يقتلي :سانلا ةبغرل ةباجتسالا - 1

 انلدتو فيف بغار وأ ئ ملع نع لئاس وأ قيدص بلطل اباوج هتافلؤم تناك ام اريثكف

 مهحاجلإو ريغلا بلطل ابيجتسم اهفلأ هبتك نم اريثك نأ ىلع شيفطا خيشلا تالسارم

 م1885/_ه1305 و م1880/ه1298 ةرتف يف نيينامعلا نم لئاسر ةعومجحب كلذ نم دحنو

 حرش وأ نيعم عوضوم يف باتك فيلأت بلطل اهبلغأ ةلاسر نوعبرأو عبرأ اهيف

 ؛‘“)فيلأتلا نم هيف نوبغري امب هوربخ نأ نامعلا نم بلطي خيشلا ناكو )رتم

 بلطك رومألا هفاوت ىلإ ضعبلا لواطت لب ،نيلئاسلا ةلبق حبصأ ىتح سلنلا بلط رثكو

 .©"}رئاسلا دري نكي مل هنكل كلذل قاهرإلاب رعشي خيشلا ناكو ،زاغلألا حرش

 رعشي ناكو ،لمعلاب اولغتشي ىتح سانلا نع فيلأتلا بجاو خيشلا لمحت - 2

 يراضحلا لمعلا اوكرتيو هءارو سانلا ك قاسني نأ يغبني ال يئافك بجاو فيلأتلا نأب

 لمعلا نوكرتيو فيلأتلاب سانلا لغتشي مالإو» :كلذ نع لاقو مهايند حلصي يذلا
 ,« إ ؟فيلأتلا ةنؤم مهافك نم اودجو دقو سردلاو

 دّهميل فيلأتلاب هتسي نأ ىأر ذإ :شيفطا خيشلا هشاع يذلا ىملعلا غارفلا - 3

 . ةفرعملاو ملعلا باستكا ق هذيمالتل ليبسلا

 ناك خيشلا نأو ةصاخ كاذه يف رثأ نم يعادبإلا بناجلل ام ركنن ال امك - 4

 يلاج ف اهمدق قلا هدوهج يف كلذ رهظيو "0 رصع دنج نوكي نأ لمأ ىلع شيعي

 ةديقع حرش - ؛(27) ديعس جاحلا ةبتكم (خ) :نامع نم بتك ةعومجب :نوينامعلا (6

 .02/1 :ه1325 ةميدق !ط :مئاعدلا حرش - ؛419 :ديحوتلا

 .06/1 :بركلا فشك - (7

 .32 :(6 ز.أ) بطقلا ةبتكم (خ) :لئاسر عومجب - (8

 .51 :هسفن ردصملا - (9

 .34 :ريسفتلا يف هبهذمو شيفطا خيشلا :نيدرتوب يحخ (0
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 عاضوأ عم هماجسنال لماوعلا مهأ نم انرظن يف لماعلا اذهف .ةصاخ ةعيرشلاو ةديقعلا

 .ديدحتلا ىلإ هعلطت عمو خيشلا

 ٥ر اآ ع اصح 7 ١

 اهنيوانع لوحو «شيفطا خيشلا تافلؤم ددع ديدحت يف نوسرادلا فلتخا

 وبأ هلاق ام اذه يف عجرملاو \باتك ةئامالث يلاوحب تافلؤملا ضعبلا رتق دقو كلذك

 اذه يف تبثي مل هسفن وه نكل .")نينموملا ليبس ىلإ ةياعدلا» هباتك ف قاحسإ

 دتح امك .٧“”قالطإا ىلع اذكه باتك ةئاملا تزواجت اهنأ ىلإ ةرم راشأو ديدحتلا

 اهنم اناونع ركذي نأ نود باتك ةئامو نيعستو نينثاب اهددع «ديفاد .ل» قرشتسملا

 ةرثك ىلإ ةراشإلاب عوضوملا ف ثدحت نمت نوقابلا ىفتكاو 5""هلوق ردصم ركذي وأ
 اهتبثأ يولا ةمئاقلا يه اهاندجو ةمئاق رفوأو ،""““هنيوانع ضعب ركذو ،خيشلا تافلؤم

 اذه يف ببسلا عجريو .""ناونع ةئامو نيوانع ةنالث اهيفو «يلربوك» قرشتبللا

 ىلإ لوصوللو “شيفطا خيشلا ثارت اهيلع دجوي ييلا ةيعضولا ىلإ عساولا فالتخالا
 ىلا بتكلا ايانث يف امو ‘تابتكملا فوفر ىلع ام ءاصقتساب مايقلا يغبني هلامعأ طبض

 ةقيرطلا هذه قفو اهب انمق ييلا ةلواحملاو ؛هتافلؤم ىلإ ريشي ام اريثك هنأل خيشلا اهفلأ

 :ه1342 ةرهاقلا ةيفلسلا ةعبطملا :نينمؤملا ليبس ىلإ ةياعدلا :شيفطا ميهاربإ قاحسإوبأ (1

 .159 :ريسلا قحلم :ناظقيلاوبأ :رظنا ؛8

 .ه :باتكلل قاحسإ يبا ةمدقم :صلاخلا بهذلا - (2

 .. : ع ت ': 4 (13

 ةبتكم هنم ةخسن (خ) :هتافلؤمو ةمئألا بطقل فيرعت تاقاطب :يلباطنك هلل ا دبع :مهنم (4

 ]. كعطعط: ؛]111-17 :ةيضابالا دنع يسايسلا ركفلا :نالهج نودع ثحابلا
 ل ع ح : ع , ع: 1956:

.375-398 

. !: : 11. (105 
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 اهنمو بنكلا اهنم رثأ ةئامو نينالثو ةسمخ غلبت خيشلا تافلؤم نأ ةفرعم نم انتنكم

 ةثالث اهنم دوجوملا باتك ةئامو ةعبس ددعلا اذه نم ")تالسارملا ادعام لئاسرلا

 نورشعو ةينامث راثآلا هذه نيب نمو اباتك رشع ةعبرأ دوقفملا عئاضلاو 3اباتك نوعستو
 .خيشلا بتك ايانث نيب ةرئانتلل تاعوطقملا ادع ةموظنمو ةديصق

 :ةصاخ اهنم شيفطا خيشلا راثآ اهتوتحا يلا عيضاوملاو نونفلا تعونت دقو

 ©قطنملاو ثيدحلاو ريسفتلاو {ةغللا مولعو ،هقفلاو هقفلا لوصأو ،ةديقعلاو نيدلا لوصأ

 .خلإ......بطلاو ةحالفلاو كلفلاو ؤباسحلاو ،بازيم يداو خيرات يف ىرخأ راثآ مث

 ةددعتم مولعب هلاغتشاو خيشلا عالطا ةعس ىلع اهلمجب يف لدت لامعأ يهو

 هل ناك دقف هركفو خيشلا جهنم نع اروصت انيطعت اَهَتَ امكو ءاسيردتو افيلأتو املعت

 الغشنم شاعو هرصع يف ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيملعلا ةايحلا بناوجب عساو مالإ

 كلذ ىلحت دقو ،بازيم يداوب ةضهن ةماقإو رامعتسالا ةمواقم امه نيتيساسأ نيتيضقب

 ..اهلحارم فلتخمب هتايح ىفو ،هراثآ ىف احضاو

 يف هروطتو ركفلا زكارم ضعيب هلاصتا مغرو كلذ مغر هنأ ظحالن اننكلو

 نونف نم هبتك اميف جرخي مل و سيردتلاو فيلأتلا يف ةميدقلا جهانملا ريسأ يقب هنإف هرصع

 :ضعب يف لشمتلل يبدألا هجاتنإ يف ىتحو ،ةدوهعلل اهييلاساو ضجمانلل هذه نع ملعل
 ."""" ميلعتلا مظنلا اهيلع بلغ دئاصقلا

 ققحتي ال اذه نأل خيشلا ركفل ايفاك ايئاهن اميوقت ربتعي ال اذه نإ لوقلا يغبنيو

 دجو يلا فورظلا رابتعالاب ذخأي ءاصقتسا ،هلامعأو هراثآل ةيصقتسم تاسارد دعب الإ

 بكناف ةفرعملا رداصمب ةنينض ةئيب يف شالع ذإ ،هيلع رثألا ربكأ اه ناك دقو خيشلا اهيف

 .ةلسارملاو ةلاسرلا نيب قرفلا هيفو ،ةلماك راثآلا هذه ةمئاق هيف :قحلملا رظنا (6

 .70 :ريسفتلا يف هبهذمو شيفطا خيشلا :نيدرتوب يم (7
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 انحم هجاوو ركفلل غرفتلا نع فرصت الامعأ ىلوتو ،هسفن ىلع ادمتعم ملعتلا ىلع

 ."٨رركفلا جاتنإلاو ناديملا لمعلا نيب عمجي نأ عاطتساو دهتجا هنكلو {ةديدش

 .مامتهالاو ةساردلاب اريدج ارخاز اثارت انل فلخف عقاولا اذه نم قلطناو

 ركفلا ثعب لاحب ريبكلا لضفلا شّتفطا خيشلل اهيف ناك يلا تالاجملا مهأ نمو

 اهبترو هقبس نم ءارآ عمجف يداليملا نيرشعلا نرقلا علطم عم كديدج نم يضابإلا

 ءاهيف ايساسأ اعجرم كلذب ادغو ليثمت ريخ ةسردملا هذه لثمو !اهللحو اهحرشو
 .يدقعلا ركفلا ىف ةلتمتم دوهجلا هذه نم ابناج ةلبقملا لوصفلا ف لوانتتسو

 .97 :هتافلؤمو ةمئألا بطقل فيرعت تاقاطب :يلباطنك هلل ا دبع (8





 ىناتلا لصفلا
شيفطا غبشلا دنع يدقعلا ثعبلا عرنم ن ك ِ . ٨





 وألا تيتبملا

 ٢ صقعلا رثيفطا خيشلا تارت

 هتافلؤم بو ةديقعلاةناكم-1

 تناك دقف ،شّتيفطا خيشلا فيلأت تالاحب مهأ نم ةديقعلا ف ثحبلا ربتعي

 عوضوملا يف ارشابم ناك ام ءاوس بتك ام مظعم ينف اهاياضقو اهلئاسمب ةرضاح ةديقعلا

 ةلأسم نم هتالسارم وأ هبتك دحأ ولخي ال هتإ انلق اذإ نيغلابم نوكن الو ،رشابم ريغ مأ
 هذهو هلامعأ رئاس اذكهو ،ديوجتلاو ةغالبلاو ةغللا يف هتافلؤم ف اهدجنف 5ةّيدقع

 خيشلا اهالوأ قلا ةناكملا ىلع حوضوب انلدت ةديقعلاب مامتهالا يفو فيلأتلا يف ةرازغلا

 ةحلم ةجاح ىف اهيف سانلا ناك فورظ ىف ءاج هنأو ةصاخ .ةيمالسإلا ةديقعلل شّيفطا

 تافارخلا نم هلخاد امو قحلا نيب زيميو إمهيديأب ذخأيو ليبسلا مهل ريني نم ىلإ

 مامتهالل خيشلا ىدل عفادو ببس مهأ اذهف ؛صلاخلا ناميإلا حور نع ةديعبلا ديلاقتلاو

 خيشلا رصع يف _ هلهأ ةجاحو يضابإلا بهذملا صخي ام ىلإ ةفاضإ ،يدقعلا ثحبلاب

 هذه ىلإ باجتساف ةديدجلا عاضوألا قفو ةيدقعلا لئاسملا سرديو فلؤي نم ىلإ

 ةصاخ كلذ رهظو ؛نيدايملا نم اهريغ ىفوأ ؛ةرشابم ةديقعلا رصحي اميف فيلأتلاب ةجاحلا

 هريغو «داعملاراد ىلإ دازلا نايمه» هريسفت اذه ىلع لدي امك ؛فيلأتلاي هدهع ةيادب ىيف

 امإ مهراثآ رثكأف لاحلا اذه يف ةيضابإلا نيب اديحو شّيفطا خيشلا سيلو .تافلؤملا نم

 ىيش َلك لبق يدقع بهنم هساسأ نم بهذملا تأ امك ،هقفلاو ةديقعلا يف تناك

 لبقو _ هلامعأ نم انمهي يذلاو .هيف مهلامعأ ترثكو بناجلا اذهب هباحصأ متها كلذل

 ةمئاق عبتتن اذل هيف ابلاغ وأ ةديقعلاب اصاخ ناك ام _ هجهنم نع ثيدحلا

 .يتأيس امك هتافلؤم
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 ةديقعلا فيف شّفطا خيشلا تافلؤم 2

 ةيتاذلا تافلؤملا -الوأ

 يلا نوتملل جذومن وهو :ديلقت الب ديحوتلا يف ةجحلا نايب يف ةجحلا 1

 نم ولخت داكت ةديقعلا لوصأ ىلع رصتقت ] ةماعلاو ذيمالتلا اهظفحي ىتح ةزجوم فلؤت

 آلإ «تانايدلا نتم» ىسلا 6)يخامشلارماع خيشلا باتك هبشي نتم وهو ،لالدتسالا

 ال» ةرابع «تانايدلا نتم» ىق ةددزتملا «...ب نيدن» :ةرابعب ضوع شيفطا خيشلا ن

 تافص نم ةفصلا اهدعب ركذيل ةرم لك اهددري وهف «...يذلا هلل دمحلا هلل ا الإ هالإ

 ؛هيلإ رمألا ميلستو هنع ىلاعت هلل ا هيزنت بجي امو ديحوتلا يف هلك نتملاو ىلاعت هلل ا

 :هلوق كلذ نم

 هلل ا الإ هلإال .تافآلاو يناعملا لولح نع هّرنت يذلا هلل دمحلا هلل ا الإ هلإ ال»

 . » .. .ريغتي الو صقني الو دادزي ال يذلا هلل دمحلا

 كهلوصأو هقفلاو ةديقعلا لئاسم نب خيشلا هيف عمج : عرفلاو لصألا لماش -2

 ةجحلا مايق :©بانكلا ين ةدراولا لئاسملا مهأ نمو ،ةّيضابإلا نم هوقبس نم ةقيرط ىلع

 .ةءاربلاو ةيالولاو ةكمالملاب ناميإلاو ،ناميإلا موهفمو

 لغتشا ؛م1390 /_ه792 ةنس يفوت نماثلا نرقلا ءاملع نم :يخامشلا يلع نب رماع (1

 :خئاشملاريس باتك :يخامشلا ديعس نب دمحأ :رظنا :حاضيإلا اهنم تافلؤم هل سيردتلاب

 .559-561 :تد ةميدق ةعبط

 .38 :تد "م.د .ميدق عبط :ةجحلا نايب يف ةجحلا- 2

 .02/1-80 :عرفلاو لصألا لماش - «3
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 تارصتخملا ايناث

 «مالسإلا دعاوق» باتك يف ءاج ام خيشلا هيف رصتخا :صلاخلا بهنلا 1

 كهسقن لصأل ١ بيترت عبتاو ئ : )ةتس ىنأ نب دمح هلل ١ دبع ىأل هتيشاحو )> اإاطيجلل

 بولسأبو باتكلا نم امهم ابناج تلغش دقو ،ةديقعلا لوح ىلوألا باوبألا تناكف

 ،ةءاربلاو ةيالولا عوضوم ق عسوت عم { ةديقعلا لوصف بلغأ لمش 3 ادج رصتخم زكرم

 مهأ نم «صلاخلا بهنلا» عيو ؛اضرع آلإ اهركذي مل و ،ةمامإلا ثحب كرت هنكلو

 . () معلا هب مدقت 1 هحقنو هيلع داز مث هرغص يف هبتك هزأل خيشلا ركف نع رداصملا

 هجهنم ف «صلاخلا بهنلا» باتكب هيبش وهو :ةيشاحلاو عضولا عماج -2

 ءايركز يبأل «عضولا باتك» هلصأ 5اباضتقاو اراصتخا رثكأ هتكلو ،هلئاسم بيترتو
 .ةتس يمأل هتيشاحو “×ونواَتا ريخلا نب يحي

(4 

(5 

6 

(7 

(8 

(9 

 هل .يرجهلا نماثلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف ةسوفن ءاملع نم :يلاطيجلا ىسوم نب ليعامسإ
 دبع حيحصت :مالسإلا دعاوق :يلاطيخلا رظنا .“تاريخلا رطانق" ،“مالسإلا دعاوق" :اهنم تافلؤم

 .ز.و٥٬ه :فلؤملل ححصملا ةمجرت/1 :م1976 ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا يلكب نمحرلا

 -1022)رشع يداحلا نرقلا ءاملع نم :ةتس يبأ نب رمع نب دمع هللا دبع وبأ

 ىلع فرشأ بتكلا ىلع هيشاوح ةرثكل يشحملا بقلب رهتشا (م1614-1679/ه8

 ةقلحلا خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :رمعم يحي يلع رظنا ؛ءاضقلا ىلوتو ةبرمجب سيردتلا

 دنع ةديقعلل يراضحلا دعبلا :تاحرف يريبعخلا ؛189-192 :تد توريب ةفاقثلا راد :ةثلاثلا

 .147/1 :م1990 ةيادرغ ةيبرعلا ةعيطملا 2ط :ةيضابإلا

 .1-80 :صلاخلا بهذلا -

 .06 /1 :بركلا فشك-

 .1-70 :ةيشاحلاو عضولا عماحج-

 :م11 /يرحهلا سماخلا نرقلا يفف (ايبيل) ةسوفن ءاملع نم :ينوانجلا ريخلا ني يحي ءايركز وبأ :
 .117/1 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا ؛535 :ريسلا :يخامشلا :رظنا .تافلؤم ةدع هل



 حورشن او رمسعتل ا ۔اٹلاٹ

 ريسيت»و «لمألا مويل لمعلا يعاد»و «دازلا نايمه» :ةئالث يهو :ريسافتلا 1

 ردصم ميركلا نآرقلا تأل ةيدقعلا ءارآلا تاظم مهأ نم امومع ريسفتلاو ؛«ريسفتلا

 دقو .""ل اهَّجومو ليلدلا اذهل احتضوم نوكي نأ ريسفتلا ودعي الف .ةيمالسإلا ةديقعلا

 اهَّمهأف ،كلذ يف فلتخت هريسافت نكل ،ةديقعلا نايبل ةليسو ريسفتلا شّيفطا خيشلا ذختا

 اذإ ناك دقف «ريسيتلا» هدعب مث هئارآ نم اريثك هيف طسب يذلا «نايمحلا» لوألا هريسفت

 يف انايحأ ضافتساو ،اهدنع فقوت داقتعالا نم ةلأسم ىلإ ةراشإ اهيف ةيآ ىلإ لصو

 .صوصنلا نم اهلثامي امب داهشتسالاو اهحيضوت

 فلؤملا اذه يف خيشلا عبتت :ىنسحلا هللا ءامسأ حرش يف ىنسألا رخذلا -2

 تافصلا ثحابم ىلإ باتكلا ايانث يف راشأو ريسفتلاو حرشلاب ىنسحلا ءامسألا

 .كلذ ريغو اهتيتاذو \اهردصمو

 نب ورمع صفح يبأل هلصاو بانكلا نتم :ديحولا ةديقع حرش -3
 شّتيفطا خيشلا نكل ،ليوط نتمب سيلو ةيبرعلا ىلإ ةيربربلا نم هلقن دقو "عيمج

 بتك نم امهريغو ،ةنسلاو نآرقلاب داهشتسالا يف درطتساو هحرش يف اريثك عسوت

 نتملا تأل ؛ةيهقف لئاسم يف لوصف هيف تدرو لب ةديقعلاب اصاخ اباتك دعي مل و ،خيراتلا

 كلذل نمضتف ،المعو املع هيلع بجي ام فرعيو «هنيد رمأ فرعي ىتح ئدتبملل نقلي
 .ةيدقعلا لوصألا بناج ىلإ ةّتهقف لئاسم

 .288: ريسفتلا يف هبهذمو شيفطا خيشلا :نيدرتوب يخ (0

 : يريبعجلارظنا ؛برغملاب م 1 3/يرجشهلا عباسلا نرقلا ءاملع نم :عيمج نب ررمع صفح وبأ )11

 .124/1:يراضحلا دعبلا
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 امك ةّيمالكلا فالتخالا لوصأ هيف حرش :'“ريروغييتل نيدلا لوصأ حرش 4

 تاضارتعالا ةرو جاجتحالا ىلع اكينبم انمالك اجهنم هيف عبتاف لصألا يف تدرو

 .ءارآلا ىلع لالدتسالاو

 رضنلا نبا دئاصق حرش نمضت دقو :رصتخملا مئاعدلا حرش-5

 مايق ينث ةديصقو ديحوتلا يف ةديصق هيف تءاجو ،ةتيهقفلاو ةيدقعلا ©‘ة)“ زامعلا

 ."‘““)نآرقلا قلخب لوقي نم ىلع ةرلا يف ةديصقو ةعاطتسالا ىف ةديصقو ،ةّجحلا

 ةبسن ىفنو ؛ةّصاخ يوغللا بناجلاب باتكلا اذه يف شّيفطا خيشلا متها دقو

 اهبولسأ دقن ىلع ادمتعم رضنلا نبا ىلإ نآرقلا قلخب لوقي نم ىلع ةدرلا ةديصق

 ."ةرضنلا نبا ةديقع عم قفتي ال يذلا اهنومضمو

 خيشلا نأ الإ ،ةءاربلاو ةيالولا ةديصقب اضيأ ىمستو :رضنلا نبا ةيمال حرش - 6

 ةصاخ اياضقلا ضعب يف اليوط فقوو ءاتيدقع هنم رثكأ ايخيرات احرش اهحرش شيفطا
 .اهطورشو ةمامإلا يت

 لوصأ ق فلؤم وهو :"'١فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش حرش : هلل ا حتف 17

 .دابعلا لاعفأو لسرلاو يحولا يف ةصاخ ةيدقع اياضقل لوصف هيف تدرو نكل هقفلا

 ئ ةيدقع لئاسم هعانثأ تدرو 0 همف باتك وهو : ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرش - 8

 نرقلا نم لوألا فصنلا يف (ةطوشلم) برغملاب ةّيضابإلا ءاملع نم :يطوشلملا ىسيع نب نيروغبيت (2
 ` .116/1 :يراضحلا دعبلا :يريبعخلا :رظنا ؛تالاهخلا باتك هيلإ بسني م12/ھ6

 نبا :رظنا ؛يرجهلا سماخلا نرقلا يف شاع رعاش ينامع ملاع :ناميلس نب رضنلا نب دمحأ (3
 .4-9 :م1966 ،ىتشمد ،ةيمومعلا ةعبطملا ،مئاعدلا ناويد :رضنلا

 .258 -1/1 :رصتخملا مئاعدلا حرش - (4

 .232 .229 .225/1 :مئاعدلا حرش - (5

 .خيشلا تافلؤم قحلم ىف هفلؤمو هلصأر باتكلا رظنا (6



 يف اهتاقيبطت نكل نيدلا لوصأ نم تناك نإو اهتنأل ،""رهنلاو رمألاو {ةمامإلا ةصاخ
 دق لينلا حرش رخآ يف ةكلهملا نم ةيجنلل لاعفألا باتك كلنكو ،هقفلا ىلإ عجرت اهتقيقح
 .هيف بانك رخآ وهو قالخألاو داقتعالاو بولقلا هقف لئاسم ىوح

 ىشاوخلا ۔ اعبار

 مل نكل ،ةديقعلا لئاسم نمضت ؟مالكلا ملع يف باتك وهو :زجوملا ةيشاح - ]
 ىوس اهنم قيي مل لوألا ءزخلا ةيشاح أل ،هنم يناثلا ءزجلا ةيشاح ىلع ىوس علطن

 .ت اقرو عضب

 ةالصلا ةرطنق ةيشاح نم صعب ىلإ لصي اهنم دوجوملاو : رطانقلا ةيشاح - 2

 .ةصاخ ناميإلا عوضوم ق شيفطا خيشلا ءارآ ىلع اهؤاوتحا ثيح نم ةمهم يهو

 تاريرقتلا ۔ اسم اخ

 :" معصملل اهتتمتتو ييشكيوئّسلل تانايدلا ةيشاح ىلع تاريرقت -

 ذيملتلا لخدت دقو ،ميهاربإ ناطقيل يبأ هذيملت ةباتكو خيشلا ءالمإ نم يهو

 ناظقيلا يبأ تاحيضوت نم هزييمتو خيشلا مالك ةفرعم لعج امت كلذ ءانثأ تاحيضوتب
 .نتملل اعبت ةديقعلا ىف اهلك تءاج تاريرقتلا هذهو ،ابعص ارمأ

 .804 - 265/14 :لينلا حرش - (7

 سلجب اهيف سأرت ،ةبرجب شكيودس ىلإ ةبسن :يشكيردسلا ديعس نب دمحم هللا دبع وبأ (8

 :رظنا ؛م1658/_ه1068 :دعب يفوت .اهمتي مل و تانايدلا ةيشاح فيلأت ادتبا ،ةبازعلا

 .1520151/1:يراضحلا دعبلا :يريبعجلا

 يف لامعأ هل هدلاو عم ةبرجم ماقأ بازيم يداوب ةكيلم نم هلصأ يعصملا دمحم نب فسوي (9

 :يريبعجلا :رظنا إم1774 /_ه1188 ةنس يفوتو .يملعلاو يسايسلاو يعامتحالا بناجلا
 .140/1-143 :يراضحلا دعبلا
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 دودرلا _ اسداس

 نجلا ةيؤر زاوج ةدرلا اذه عوضومو :يبرحلا ىلع ةرلا يف يلخلا ناهربلا 1

 نم ىلع ةر وهو .ةقيقح وأ اليخ ةنكمم نجلا ةيؤر تأ ىلعو ،كلذ ىلع لالدتسالاو
 .نجلا ةيؤر عنم يف يعفاشلا مامإلا يأرب ذخأ

 لئاوأ نم ةلاسرلا هذنهو:ةيرفلا لهأ بهنم ضاحدإو ةيؤرلا مدع - 2

 راكنإ يف هفلاخ نم ىلع ةرلاب ةصاخ يهو ةداح لدجلا ةعزن اهيف رهظتو ،2تافلؤم

 .ىلاعت هلل ا ةيؤر

 ©بولسألا يف هدودر فخأ ةرلا اذهو :ضابإ لآ يقحم نع ضارتعالا ةلازإ - 3

 .هلوصأو هئدابم حرشو ،َيضابإلا بهذملاب فيرعتلا ةغبص هيلع بلغت

 يدقع ثجب وه امم رثكأ يخيرات درس همظعم يف وهو :يقعلا ىلع ةرلا 4

 مهمهتا ام دريو ئ مهنع عفاديو ابهذمو اعمتحج ةَمضابإل ا دوجو شيفطا خيشلا تبثي هيفو

 .ليطابألاو هبشلا نم مهيلإ هبسنو ، "يقعلا هب

 فرعي ام راكنإ ىلع ةرلا اذه يف خيشلا زكر :ةقرازألاو ةتيرفصلا ىلع ةرلا - 5

 اركاذ ،حتقلا دعب ةرجملا بوجوو هنايصع درب يصاعلا كرشب مكحلا نم ةقرازألا نع

 .كلذ ىلع ةلدألا

 اهيف اوبلط ةراوز لهأ نم ةلاسر ىلع باوج وهو :ةراوز لهأ باوج - 6

/ 

 بطقلا ةبتكم لئاسر عومجب نمض (خ) :ةيرفلا لهأ بهذم ضاحدإو ةيؤرلا مدحع - (0

 .89-99 :(6 ز.أ)

 .اروهشم املع نكي مل و سانلا ةماَع نم لحر “يقعلا" نأ رهظي درلا اذه بسح (21

 .ايبيل نم يبرغلا لامشلا يف ةيلحاس ةنيدم :ةراوز (2
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 .كلذ ىلإ مهباجأف اهقف وأ ةديقع ةّيضايإلا ىلإ أطخ ةبوسنملا لاوقألا

 اهايانث يف طسبو ،ةديقعلا ثحابم شّيفطا خيشلا اهيف لوانت لا راثآلا يه هذه

 لخدي لب باتكلل مدقي ال بلاغلا يف وهف ،هباشتم براقتم اهيف فيلأتلا جهنمو ؛ءارآ

 ببس نم اذهل ناك اذإو ءادج اليلق آلإ فيلأتلا جهنم ركذي الو ،ةرشابم عوضوملا يف

 حورشلا ةصاخ ںهذيمالت ىلع اهرّرقيل هبتك فلؤي خيشلا نوك ىلإ عجار انرظن يف وهف
 ىلع بلغت تناك امك اليلق آلإ حيقنتلل لاجمو عستم هل نكي ملف يشاوحلاو اهنم

 هباتك يف لاحلا وه امك ںانايحأ طارفإلا تح ىلإ ةغالبلاو ةغللاب مامتهالا ةعزن هتافلؤم

 .«رصتخملا مئاعدلا حرش»

 يف ةجحلا» :امه نيباتك ىوس ةيتاذلا تافلؤملا نم يدقعلا ثازتلا انه يف سيلو

 فلؤي مل شّيفطا خيشلا تإ لاق نم قفاون ال اذل ؛«ع رفلاو لصألا لماش»و ،«ةجحما ناي

 يف هلك هدهج نكي مل اضيأ نكلو ءانه فالخ عقاولا نأل ةديقعلا يف القتسم اباتك

 امإ ةقباس نوتم ةعبات تافلؤم تناك هاندجو ام بلغأ نأل ؛“ديقعلا ىف ةيتاذلا تافلولل

 نم هيدل ديدجتلا صقنف ،هلارت ىلع ةيغاط راركتلاو حرشلا ةعزن تناكو }شاوح وأ حورش

 ثارتلا اذه ةيمهأ نم صاقتنالا اذه عي الو ؛تاعوضوللاو لئاسمل بيترتو ،جهنملل ثيح

 نم نكمت نمزلا يف ارخأتم خيشلا ءيجو ؛ةدتعتم بناوج يف رخأ تازيم هل نأل دهجلا انهو

 ةنراقملاو ءارآلا هذه عمج لضف هل ناكف {مهريغو ةيضابإلا نم هقبس نم ءارآ ىلع عالطالا

 دنعانه حضّقسو راركتلاو ديلقا رحب نع تدعتبا ةديدح ءارآ ءابو ءاهدقنو اهن
 ضرع يف خيشلا جهنم ىلإ ضرعتن كلذ لبقو ،يتأيس امك ةديقعلا يف هئارآ نم جذامن ةسارد
 .لالدتسالا يف هجهنم مث ةديقعلا

 .130 :ةمئألا بطق :ريكب تشوعأ (3

 .187/1 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا (4
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 ونانلا ترتبملا

 ةميقعلا رضرع جف رثّيفطا خيشلا تممنم

 هصت اصخو لث اسم ا صرع حيم 1

 مدع وه شُيفطا خيشلا دنع ةديقعلا لئاسم بيترت ىق انليبس ضرتعي ام لووأ

 هبلاغ تافلؤملا نم هجتنأ ام نأل ؛عوضوملا يف خيشلاب صاخ جهنم ةبسن نم نكمتلا

 مهجهنم ىلع رصتخي وأ يشاوحلا عضي وأ حرشي وهف نيقباس نيفلؤمل اعبت ناك

 دجن مل نكل ،هب نيصاخ نيتتاذ ةديقعلا يف نيفلؤم هل اندجو دقو ،بيتزنلا يف مهتقيرطو

 فّرعن اذهل 6كلذ يف نيصلاخ انوكي مل امهنأ امك ،ةافوتسم داقتعالا ثحابم لك امهيف

 :يلي امك فيلأتلا نم عون َلك يف هتقيرطو هجهنمب
 9 , صم

 طقف ديحوتلاب صاخ نتم وهف : «ةّححملا نايب يف ةّجحلا» :نتم يف هجهنم الوأ

 ٬هقح ين ةبجاولا هتافص درسو هتيهولأو ىلاعت هلل ا ةينادحو رارقإ ىلإ خيشلا هيف ضّرعت
 اهنم ضرغلا نكي مل و ردقلاو ءاضقلا لثم لئاسملا ضعب هيف تدرو دقو ،هنع ةليحتسللاو
 هرمأل مالستسالا بوجوو ،ىلاعت هلل ا ةردق نايبل اضرع تدرو لب ةّيضقلا هذه ةسارد

 جهنم ةفرعم نم اننكميال اذهو لالدتسالا نم ايلاخ ادج ارصتخم نتملا ءاجو ؛هئاضقو

 .تافلؤملا يقابل ماع جهنم جاتتتسا انل غيسي الو ،ةديقعلا يف خيشلا

 اصاخ نكي مل اضيأ باتكلا اذهو :«ع رفلاو لصألا لماش» يف هجهنم ايناث

 لوصأ اياضقو ةديقعلا نيب خيشلا هيف عمج دقف ،اهلئاسم لكل اعماج الماش الو ،ةديقعلاب

 ءزحلا يف ةصاخ ةبترم نكت مل اهنأ امك ،قالخألاو بادآلا ضعب ىلإ ةفاضإ ؛هقفلا
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 ضرع يف جهنم ىلع لدي ال اضيأ باتكلا اذهو قبس ام نيي هيف عمج يذلا هنم لوألا

 نيقيلاو مالسإلاو ناميإلا لوألا باتكلا يف ةديقعلا لئاسم نم دجنو ؛اهلوانتو ةديقعلا

 نم باوبأ ةثالث دجن هنم يناثلا باتكلا يفو ،رطاخلاو نجلاو ةكالملاب ناميإلا مث رفكلاو

 يف باب مث ،اهنم ةبوتلاو بونذلا باب مث ،فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا يف باب يه ةديقعلا

 .ةرخآلاو ايندلاو ثعبلا

 عبتي خيشلا ناك دقف ىرخألا تافلؤملا يف امأ :تافلؤملا يقاب يف هجهنم _ اثلاث

 :نيتقيرط تافلؤملا هذه ىلع هيشاوحو هحورش يف دحو ،هقبس نم

 اجهنم عبتت بلاغلا يفو {ةديقعلاب تافلؤملا ضعب صيصخت يه :ىلوألا ةقيرطلاف

 مث نآرقلا قلخو ىلاعت هلل ا ةيؤرك تافصلاو ديحولا لئاسم نم هيف جردتت ادحاو

 ىلع تافلؤملا هنه رصتقت ام ابلاغو ،ناسنإلا ريصم اريخأو ماكحألاو ءامسألا لئاسم

 حرشلاب كلذ لوانتي خيشلا ناكف فالخلا نم اهيف امل ةريبكلا بحاص ريصم ةلأسم
 لشم بناوخلا ضعب انايحأ لفغي يمالكلا جهنملا اذه نأ ظحالنو ،قيلعتلاو حيضوتلاو

 .تاضارتعالاو دودرلاب متهي هنأ امك ،ةكمالملاب ناميإلاو ةوبنلاب ناميإلا

 بتك مهأو 3هقفلاو ةديقعلا نيي عمجت قلا بتكلا ةقيرط يهف :ةيناثلا ةقيرطلا امأو

 نائدتيي امهف ءةيشاحلاو عضولا عماجو صلاخلا بهنلا اباتك كلذ يف شيفطا خيشلا

 بناج امأ ،قالخألاو بادآلاب نامتخيو هقفلا يف ناث مسق مث ةديقعلا يف لوأ مسقب

 قلعتي امو ىلاعت هلل اب ناميإلاو ديحولا لئاسم الأ :يلاتلا جهنملا ىلع بترم وهف ةديقعلا

 قلعتي امو باسحلاو ثعبلاو رانلاو ةنخلابو ةكئالملاب ناميإلاو تافصلا هيفو ،بيغلاب

 ءهعاونأو رفكلاو هماسقأو نامبإلاف ءايبنألا ددعو ةوبنلا لئاسم مث ةمايقلا رومأ نم امهب

 ةيالولا اريخأو مهنم دحاو لك ريصمو رفاكلاو قفانملاو نمؤملا مكح نايب عم

 .فوقولاو ةءاربلاو
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 لب ةديقعلا لئاسم بيترت يف دتجي مل شّيفطا خيشلا نإ :لوقلا نكمي اذكهو

 :يلي اميف اهدرون صئاصخ ضعبب تزيمت دق هثحابم نكلو ؛هقبس نم جهنم ىلع ناك

 رداصلاف :لئاسملا ريرقت يف اهدمتعي يلا هرداصم دتعت :صئاصخلا هذه نم

 ماكحألا طبنتست اهنمف ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا يه ةديقعلا يف ةيساسألا

 يذلا ءيشلاو ؛الّوأ امهيف ليلدلا نع ثحيي شّئيفطا خيشلاو ؛فقاوملاو ءارآلا ذختتو

 نكي ملف ماقملل ةحلاصلاو ،دوصقملل ةيدؤملا هتلدأ رايتخاو هتقد وه هب زيمتو هب مستا

 اهشقان ىتلا لئاسملا نم ةدتعتم نطاوم يف اذه دجنو ،هقبس نم اهلمعتسي قلا ةلدألا مزتلي

 ةر خيشلا نكل اهيف ةلدألا تدتعت دقف 5ةريبكلا بحاص ةيمستو نمؤملا ةيمست :لثم

 .""فزلذ نم ليلقلاب ىفتكاو اهضعب

 نب عيبرلل «حيحصلا عماجلا» بانك وه ثيدحلا يف لوألا هردصم ناكو

 ثيدحلا رداصم دمتعا لب باتكلا اذه يق ءاج امب لالدتسالا يف رصتقي مل و ڵبيبح

 .ةلوادتملاو اهنم ةروهشملا ةصاخ ةفلتخملا

 هئارآ ةغايص يف هرثأ لقعلل ناك لب نيردصملا نيذهب هلالدتسا يف خيشلا فتكي مل و

 لاوقأب دهشتسي وهف ؛ةميدقلا راثآلا يف ءاج امو هوقبس نم لاوقأ دحب لقعلا دعبو 5ةيدقعلا

 هوبتك ام لقنيو ؤبهاذملا باحصأو .ةيضابإلا نم نيقباسلا لاوقأب مث نيعباتلاو ،ةباحصلا

 تابثإ لثم نايدألا ةنراقم ىف ةلأسم رمألا عت اذإ ةصاخ ةّسدقلل بنكلا نم الاوقأ دروي امك

 ذفنمو اردصم بنكلا هنه تناكو 5“هئامسأو لسرلا ددعو ،داسجألاب رشحلا

 بحاض ةيمست ةلدأ" :ناونع :رظنا ؛659 }658/1 :1ط :ريسيتلا ؛99/4 :نايمحلا - (1

 .317 ص ،سداسلا لصفلا ،يناثلا ثحبملا ،ةّمعن رفك ارفاك ةريبكلا

 ؛06 :ةيفاشلا ةلاسرلا -؛126 :_ه1304 ةميدق ط :ناك وأ نوكي نأ زاج اميف ناكمإلا - (2

 :رظنا ؛306 304 /6 :ريسيتلا- ؛324 .320 .319 :ةديقعلا حرش -؛221 /4 :نايمحلا

 ثحبملا يف “لسرلاو ءايبنألا ددع" :ناونعو ؛ثلاثلا لصفلا يف “داسحألا رشح" :ناونع
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 ةنراقملا يف مهم رثأ خيشلا دنع رداصملا دتعتل ناك ىرخأ ةهج نمو 5هثارت يف تاّيلئارسإلل

 يأرلا ةبسنب مامتهالاو 5اهتشقانمو اهتلدأو نيرخآلا ءارآ داريإو تانراقملا نم دعف ؛ءارآلا نيي

 ةلزتعملا نم مهريغ ءارآ نيبو مهكئارآو ةيضابإلا لاوقأ نيب ةنراقملاب رثكأ متهاو هبحاص ىلإ

 همامتها امأو ؛ةّيضابإلا نيبو مهنيب براقتلا مكحب ناك ةلزتعملاب همامتهاو ةصاخ ةرعاشألاو

 نيبهذملا نيب قارغا رتيحلا يف راوجلا ىلإ ةفاضإ اضيأ براقتلا ببسب ناكف ةيرعشألاب

 ؛ةعيشلاو ةقرازألاو ةتيرفصلا نيبو ةيضابإلا نيب ىرخأ تانراقم دقعو ؛برغلل يف ةصاخ
 مل ةعانقلا هذه نأ الإ بلاغ هئارآ باوصب ةعانقلا ديدش {هبهذمباًرتعم كلذ لك ىف ناكو

 دنع هرهظي يصخش يأر ذاختاو بهنلا روهشم ةفلاخمو ،لاوقألا ف صيحمتلا نم هعنمت

 رثكأ ناك يرعشألا بهنلملاب همامتها نأ ظحالن نكلو ؛اهتشقانمو ءارآلا فلتخمل هداريإ ةياهن

 ىلإو ،راوجلا نم هانركذ ام ىلإ دوعي انه يف ببسلاو رخآ بهنم يأب همامتها نم
 خيشلا ناك امك ئضابإلاو يرعشألا نيبهذملا باحصأ نيب تاشقانم دلو يذلا كاكتحالا

 نع ةيرعشألا رداصملا همدقت يذلا روصتلا حيحصت ين هتبغرب تانراقملا هذه يف اعوفدم

 ن اريثك انه رهظو هئارآو بهنلل اذه نع احيحص ارّوصت نكي مل بلاغلا يو ةيضابإلا
 «يجقعلا ىلع ةرلا» :لاثملا ليبس ىلع كلذ نم مهريغ لإ وأ ةيضابإلا ىلإ خيشلا تالسارم

 ،هولوقي مل ام ةيضابإلا ىلإ بسن نم ىلع دودر يهف «لطابلا قاهزإ»و «ضارتعالا ةلازإ»و

 هدهع ةيادب ذنم تانراقملاو دودرلا هذهب امتهم شّيفطا خيشلا ناكو ؛كلنل حيحصتو

 ةعزن تناكو بابشلا دهع ين اهفلأ تلا «ةيؤرلا مدع تابثإ» ةلاسر كلذ ىلع لدي ؛فيلأتلا

 ام يف ملعلا يف خوسرلابو رمعلا مدقتب فخت ةعزنلا هنه تأ ظحالن مث ،اهيف ةحضاو لدجلا

 نعع ةرعاشألا ةياور حيحصت ةلواحم ىلإ خيشلا لصو ىتح تافلؤملا نم كلذ دعب ءاج

 بسكلا ةلسم يف لعف امك يرعشألل هيضتري يذلا يلصألا لوقلا ىلإ لوصولل ؛يرعشألا
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 وأ فالخلا نم صيلقتلا ين هتبغر اضيأ تانراقلل ىلإ خيشلا عفد اممو ؛وناسنإلا لعفلا يف

 ةلسم ىق وأ ىلاعت هلل ا ةيؤر يف هثحب ةياهن تناك امك بهاذملا ضعب نيي قافتالا تابثإ

 .)ردقلاو ءاضقلا ف لاعفألا قلخ

 قباس يأر ةقفاومب امإ يصخشلا هيأر شّيفطا خيشلا يديي تانراقملا هذه دعبو

 انايحأو \هسفن ىلإ لوقلا ابسان كلذ ىلإ ريشي انايحأ وهو ،ديدج فقوم ذاختاب وأ
 روسيم ريغ هئارآو هفقاوم ىلإ لوصولا لعج ام اذهو ؛فشتكي ىتح ئراقلل هكرتي

 رخآو باتك نيب هيأر نم ريغي امدنع ةصاخو \©ثحب لوطو ادهج يعدتسي لب امئاد

 .")ريغتلا اذه ىلإ ةراشإلا نود

 اذه كردي وهو ،َيضابإلا بهذملا روهشم ةفلاخم انايحأ هؤارآ تناك دقو

 ،عوضوملا يف قحلا نع ثحبلا وه يأرلا اذه نم هدصقم نأ ىلإ هيبنتلا ىلإ عراسيو

 ىلع صرحلا ديدش ناكو ةقرفلاو فالخلا نم ءيسلا ضرغلا ىلإ يمري نكي مل هتأو
 دَرجب هلعجي نأ لواحيو ،فالخلا نم نوهي وهف ،هتالسارم يف ةصاخ كلذ حيضوت

 .ةيضابإلا رئاس لوقو هلوق يف ةلثامتم ةياهنلاو ةدحاو ةياغلا نأو .يظفل فالخ

 ةسردملا نع اهيرجي ناك لا تانراقملا يف لفغ دق خيشلا تأ ىلإ ةراشإلا يغبنتو

 انرظن يف ببسلا ناكو انايحأ ةسردملا هذه ءارآ عم هباشتت هؤارآ تناك دقو .ةيفلسلا

 .اهيف ةتيرعشألا رداصملا ةرفو ىلإ ةنراقملاب خيشلا هيف شاع يذلا طيحملا يف ةسردملا هذه

 بتك مادعناو اضيأ اهب ةيضابالا رداصملا مامتها مدعو سرادملا نم اهريغب همامتها وه

 .375 ص 573 :شماه ثلاثلا ثحبملا عباسلا لصفلا :رظنا ؛423/3 :ريسيتلا - (4

 :رظنا ؛95 :و :(2:ب )بطقلا ةبتكم (خ):لمألا مويل :لمعلا يعاد - ؛29 :بهذلا - (5

 .132 ص يناثلا ثحبملا ثلاثلا لصفلا يف {ةيؤرلا ةلاحتسا

 .06 /1 :رضنلا نبا ةيمال حرش - (6

 .440 ص ،نماثلا لصفلا نم عبارلا ثحيملا :رظنا (7
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 لثمنت ةّمهم ىرخأ ةزيم ىلع فقن ةديقعلا يف شّيفطا خيشلا ءارآ ىلإ انرظن اذإو
 يي اهدجو امك ةّيضقلا ثحيي وهف ،ىلوألا اهفوصأ ىلإ لئاسملاب عوجرلا هتلواحم ين
 دح ىلإ ةدحاولا ةلأسملا يف افالتخا دجي نمزلا يف هرخأت مكحمو ،َيمالسإلا ثازتلا

 جرخلا نع ثحير .اهيف فالتخالا ردصمو ءارآلا هنه ثحييف ءارآلا يف ضقانتلا

 دهع وه هيلإ عجري ام لوأو ،ىلوألا لوصألا ىلإ عوجرلا يف الإ هدجي الف فالتخالا نم
 ةصلاخ ةديقعلا هيف تناك يذلا دهعلا وه اذهو "نيعباتلاو ةباحصلا دهعو نق لوسرلا

 .ةيبهذملا ءارآلاب دعب رّئأتت ملف يحولا لوزن ةرتف نم ةبيرقو ،ةليخدلا راكفألاو ءارآلا نم
 ةرطفلا عم ماجسنا نم هيف امل هيلإ نكريو ،هيضتري يذلا لوقلا شّيفطا خيشلا دجي انهف

 ىلاعت هلل ا ديحوت ةلأسمل هنحب يف الج رهظ ام اذهو ،هدصاقمو مالسإلا حورو .ةميلسلا

 ةفلتخملا ةيمالكلا تارابتعالا نم ةديقعلا كلذب صلخف نمؤملا ىلع هيف بجي امو

 ىلإ سانلا وعديو مالسإلا رشني ناك نيح اثلوسرلا نع يور ام ىلإ دنتساو

 هيلإ عجري يضابإلا بهذملاب صاخ يفلس لصأ شّيفطا خيشلل ناك امك ؛“ةّنادحولا

 لئاوألا نيسسؤملا لاوقأ ىف هيأرل ادنس سمتلي هدجنف ؤبهنملا يف روهشملا فلاخ اذإ

 ناك امل ثعبو ديدجت وه امإو هنع ايبرغ الو بهذملا يف اديدج سيل هيأر نأ نيبيو

 لبق نوكت اَهَتنأو ةعاطتسالا ةلأسم هثحب ىف هدجن اذه لثمو ،هرمأ لوأ يف بهذملا هيلع

 .“)هءانثأو لعفلا

 ءاج دقو ةايحلا يف ايلمع ارثأ ةيدقعلا ءارآلل يطعت ىلا ةيعقاولاب هؤارآ تزاتماو

 تليق يلا ءارآلا تأ دجوو ءمهدوهع فلاس يف نيملسملا عاضوأ نع فلتخي عضو يف

 لوألا ثحبملا ف “هيف بجن امو ديحوتلا" :ناونع رظنا ؛29 5028 :ةجحلا نايب يف ةَّححلا - 8

 / .107 ص ث©ثلاثلا لصفلا نم

 ثحبلا ق “ناَسنإلا لعف يف ةعاطتسالا" ناونع :رظنا ؛؛7 6 /1 :مئاعدلا حرش - 9

 / .357 ص ثعباسلا لصفلا نم ثلانلا
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 ةعدع انايحأ اهلعج امم :سانلا لاوحأو نامزلا يف رييغتلا اذه رياست ال تحضأ ميدقلا يف

 لكل ةحلاصو ةتباث ةقيقحلا يف ةيدقعلا لوصألا تأ عم قيبطتلل ةحلاص ريغو ‘ىودجلا

 ام اذهو ديدحت ىلإ تجاتحاو ©كلذنك نكت مل اهب ترسف يلا تاريسفتلا نكل ‘تقو

 يذلا عقاولاب هسردي يذلا يدقعلا لصألا نرقي ناكف ،هب مايقلا شيفطا خيشلا لواح

 نأ ىلإ يبلقلا داقتعالا دّرحب نم هب جرخت ةيلمع ةغبصب هغبصي نأ لواحيو سانلا هشيعي

 نم ةريبك ةجرد ىلع هءارآ لعج ام اذهو ،تافّرصتلا يف ةدّنسجب ةيلمع ةقيقح حبصي

 ام نيب نراق هنأ كلذ نم ،اهسرد قلا لئاسملا يف ةريثك اذه ىلع دهاوشلاو ،ةيمهألا

 تاحلطصملا نم يناميإلا لصألا اذه هب اولقنأ امو ،ديحوتلا يف مالكلا ءاملع هبلطي

 اذه ىلع ديحوتلا ثحبم يقبأ ول هتنأ دجوف ،هرصع يف سلنلا عقاو نيبو تارابتعالاو

 بطاخي نأ بجاولا تإ لاقف ،هباعيتسا سانلل نكميالو ىودجلا ميدع ناكل وحنلا

 نع لاقو ؛رسيب هتفرعمو ىلاعت هلل ا دوجو كاردإ نم مهنكمي امبو ،نومهفي امب سانلا

 توبث رمألا لوأ يف ماوعلا نم عمس نمف قئاقحلا كاردإ نع ابلاغ رفني ماوعلا عبط» :اذه

 ناكف ؛يفنو مدع اذه نأ نظ ضرع الو هيلإ راشم الو زّيحتم الو مسجب سيل دوجوم
 ."""«هومهّوت ام بساني ام ىلع ةلاد ظافلأب اوبطاخي نأ حلصألا

 هلاق ام سلنلا عقاو اهيف ىعارو يلمعلا بناجلا اهيف نيب لا ةيداقتعالا لوصألا نمو

 ام. لمعلا مهدوجوب قيدصتلا دعب مهب ناميإلا مامت نم نأ ىري وهف ،ةكمالملاب ناميإلا ةّيفيك يف

 نم ةيمالسإلا دالبلا ريرحت لجأ نم داهجلا لامعألا هنه نمو هنوبحيو هنوضري

 مهقح يف لاقف ةرمعتسلل دالبلا نم ةرجهلا نع نيتفتسم هولسار نم حصنو &""ريرمعتسلل

 مهترجه رمعتسللا اهيلع يلوتسيو ةغراف اهوكرتي ال ىتح مهيضارأ يف ءاقبلا مهيلع بجي ه

 .51/1 :عرفلاو لصألا لماش - (0

 .35ص لوألا لصفلا ىف “رامعتسالل هتمواقم" :ناونع رظنا ؛350 :ةديقعلا حرش - (1

 



 بسك نيملسملا عقاو ىلإ ةديقعلا ليزنت نم ءارآلا هذه لثمف .""“اةرواجب نادلب ىلإ مهئوخلو

 دنعرثكأ بناجلا اذه انل حضتيسو ٬عقاولا ةرياسم يف ةميظع ةيمهأ شّمفطا خيشلا ثارت

 .لالدتسالا يف هجهنم ىرن اذه لبقو ؛ةمداقلا لوصفلا يف هئارآ عبتت

 شيفطا خيشلا دنع لالدتسالا جهنم -2

 ؛لقعلا مث ؛ةنسلاو نآرقلا :ناّيساسألا ناردصملا اهنم ةّصاخ ةديقعلا يف هرداصم عم

 .رداصملا هذه ىلع خيشلا دامتعا ىدم ىلع فقن كلنبو

 ةنسلاو نآرقلاب لالدتسالا ۔ ا

 يف الثمتم .ةيمالسإلا ةديقعلل لوألا ردصملا وه يحولا نأ ىلع نوملسملا قفتت

 ال يلا فلسلا نم ءاملعلا لاوقأ امهدعب مث فيرشلا يوبنلا ثيدحلاو ينآرقلا صنلا

 نآرقلا وه قحلا نأ ملعاو» :هيف شيفطا خيشلا لاق ام اذهو .ةنسلاو باتكلا فلاخت

 ولو مظعألا داوسلاو ةعامجلا وهف كلذب ماق نمف ،راثآلا نم امهفلاخي مل امو ،ةتتسلاو

 نمو ،دتهم لكو اودتها نيذلا نيعباتلاو ةباحصلاو ا ءينلا بئان ةَنَأل ؛ادحاو ناك

 ىلع دامتعالا ةيلوأ ىلع دكأ دقف .«اروهمج ناك ولو لاض عدتبم وهف كلذ فلاخ

 اولاقو :ىلاعت هلوق رسف نيح كلذ ىلع لدتساو هريغ ىلع هميدقتو يلقنلا ردصلل

 [10:كللا] يرييسلارباحضأيق انحام لقمتزاغَمشستاس حزن
 دشرم داشرإ م دبالف ملعتل غ كردي ال ةنايدلا ملع نأ ىلع لدت ةيآلاو»:لاقو

 .51 :زاغلأ ريسفت - ؛422/8 :ريسيتلا- ؛291 /1ق7 :نايمهلا - (2
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 هنع عفادو يأرلا اذه ىلع خيشلا تبثو .""“«عمس ام هلقعب مهفيو عماسلا عمسيف ،الوأ

 .ةعيرشلاو ةديقعلا اساسأ امه ةنسلاو باتكلاف :يقطنم رمأ وهو ؛""ةلامعأ يف اريثك

 .عامجالا لصحيو داقتعالا حصي امهبف

 ءاه تيثلل صنلا لوبقل سيياقم عضو ضرفي مالسإلا هب ءاج ام مهأ ةديقعلا رابتعاو

 .اهريرقت يف ةحضاو صوصنلا هنه نوكت نأو اهتابثإ ىلع صوصنلا رفاضت اهسسأ نم نأل
 ين ايوق يلقنلا ليلدلا لعجي ام طارتشا يق رابتعالا اذه لثمت دقو .""اهيلع نوملسلل عمجي نأو

 بوجو ىلع هقبس نمك شيفطا خيشلا لامعأ تلدو .هرهاظ ىلع هذخأ نيح دئاقعلا تابثإ

 هدجنف هيلع ،تاحيجرتو تالامتحا لاخدإ نود هرهاظ ىلع ذخؤي يذلا لقنلا ليلدلا دييقت

 :"امهو اهيف نظ ال ةيعطق ةلدألا امهب نوكت نيطباض ركذي

 خيشلا هفرعو مكحملا صنلاب هتيمست ىلع حلطصا ام وأ :ليلدلا حوضو لوألا

 الو هعامس دنع وهف هليزنت هليوأت ام :لقف تئش نإو ،هرهاظب همكح قلع ام» :هلوقب

 هيلع دمتعيو لصألا وه حبصي اذهلو 5ةفلتخم اعم لمتحي ال مكحاف ."نيهجو لمتحي

 ءاوس اذهو امكحم نكي مل ام ةفرعم يف سايقملا وهو كرتسفي هبو ،هانعم ضمغ ام مهف يت

 ."ةنسلا وأ باتكلا ةلدأ ىف

 قلعتي هنأل ،هب لالدتسالا نكمم توبلا يعطق نوكي ىتح :صنلا رتاوت يناثلاو

 .242 :ظ :لمعلا يعاد - (4

 حرش- ؛30 :صلاخلا بهذلا- ؛66.08 :م.د ه1306 ةميدق ط ةيشاحلاو عضولا عماج - (5

 .333 :نيروغبيت لوصأ

 .10:9 :م1987 توريب ،قورشلا راد 14ط :ةعيرشو ةديقع مالسإلا :توتلش دومع (6
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 :ةزيملا هذهب فصتي ميركلا نآرقلا نأ بير الو ديحوتو ىلاعت هلل اب نامإلاك :ةديقعلاب

 هلل او هزاجعإ هجوأ نم وهو ؛َصن لقن يف رتاوت هيهاضي ال يذلا رتاوتلاب لوقنم وهف

 .[9 :رجلا] توئفاَحلةلاتإز ركلا انلزن نحن ارإ :هنع لوقي ىلاعت

 صوصن ىلع هقيبطت ينف اعقاو لدحخلا دحب طباضلا اذه طارتشا يف نعمتن امدنعو

 ؟هب جتحي ىتح رتاوتم ريغ ولو احيحص ثيدحلا نوكي نأ يفكي له ؛ثيدحلا

 ناك اذإ هب جاجتحالا ةحصب ضعبلا لاق ذإ ؛الثم داحآلا ثيدح يف فلتخا دقف

 فقوم ءاجو ‘هب جاجتحالا مدعب رخآلا ضعبلا لاقو ،هرتاوت ىلإ رظنلا نود احيحص
 هب تبثي الو انيقي ديفي ال ةلالدلا ظ ةديقعلا يف داحآلا ربتعا نمل اقفاوم ةضابإلا

 ىلع ةينبم داقتعالا لئاسم تإ» :هلوق يف "ماسلا خيشلا هحضو ام اذهو ؛داقتعالا

 نوكت لب ؛طقف نيقيلا ىلع ةينبم ريغ لمعلا لئاسمو «اهيف نظلا عابتا نع انيهنف ،نيقيل
 ضنظلا رمثي امنإو نيقيلا رمثي ال داحآلا ربخو [ ....] يطلا ىرخأو عطاقلا ليلدلاب ةرات

 .“!)«ترظلا رمثي ام لجأل ملعلا رمثي ام كرت زوجي الف

 .اهيف لوقلا لصفي مل هدجن ةلأسملا هنه يف شيفطا خيشلا هبتك ام ىلإ انرظن اذإو

 جاجتحالا ةلأسم لوي مل و .ثةنونظم داحآلاو» :الئاق داحآلا ةينظ ىلإ ةراشإلاب ىفتكاو

 ،نيرشعلا ةيادبو رشع عساتلا نرقلا ةياهن يف ةضابإلا مالعأ نم :يملاسلا ديمح نب هلل ا دبع )20

 شاعو ةددعتم تالسارم امهنيب تناكو شيفطا خيشلا رصاع ‘نامع نم ،نييداليملا

 3"لامآلا ج راعم"و "سمشلا ةعلط حرش"و "لوقعلا راونأ قراشم" :اهنم تافلؤم هل .اريرض

 دمع قيقحت :لامكلا ج رادم ىلع لامآلا جراعم :يملاسلا :رظنا ؛م1914/ه1332 ةنس يفوت

 .ةمدَّمُملا :لولا دلجلا :م1983/ه1403 نامع برعلا لجس عباطم :ليعامسإ دومحم

 رظنا ؛19018 /2 :م1981/_ه1401 نامع .ةيقرشلا ةعبطملا :سمشلا ةعلط حرش :يملاسلا (1

 راد :يمالسالا هقفلا يف هرثأو ةنسلا يف داحآلا ربخ :داشر ريهس .د :داحآلاب جاجتحالا يف

 .23 :تد توريب قورشلا

 .309 :بهذلا - (2



 ةَنِكَنو ثيدحلا حلطصم ىف بتك هنأ مغر ؛جهنملا ثيح نم ةغلاب ةيممأ داحآلا ثيدحب

 .ةيدقعلا لئاسملا ةشقانم ءانثأ هيف فصولا اذهف ليلدلا فعض ىلإ ريشي ناك

 ةسارد ىلع رصتقي مل يوبنلا ثيدحلا عم هلماعت ىف شّيفطا خيشلا جهنم نكلو

 وأ ثيدحلا ةّحص أ ىري ناكف ،رثكأ هنومضمو هنتم ةساردب متها لب هدحو دنسلا

 نأ ىلع انندي رخآ طباض كانه لب طقف هفعضو هدنس ةّحص ىلع نافقوتي ال هفعض

 ضورفملا أل ؛ميركلا نآرقلا نم مكحملا وه طباضلا اذهو ،هنم سيلوأ يحولا نم رصنلا

 ناك ميركلا نآرقلل اقفاوم ناك امف .ميركلا نآرقلا يف ام عم اثيدح يتأي ام ضقانتي الأ

 .دنسلا حيحص هنوك ىلإ ةفاضإ هب لدتسي نأل احلاصو احيحص

 خيشلا اف ميركلا نآرقلا مكحم يف امل هرهاظ يف افلاخم ثيدحلا ءاج اذإ اا

 لمتحي ناك نإ ميركلا نآرقلا قفاوي امب هلّوؤي نأ امإ :يلاتلا كلسملا هعم كلسي شّيفطا

 وأ نآرقلا قفاوي امي اليوأت لمتحي ال ناك اذإ هعضو وأ هفعضب مكحي نأ اًمإَو ليوأتلا

 ام بلغأو ،ةديقعلا يف اليلد حلصي الو حيحص ريغ اصن هربتعيو ،هل ةضقانملا حيرص ناك

 :هلوق يف جهنملا اذه خيشلا صخل دقلو ةيفالخلا اياضقلا يف جهنملا اذه رهظي

 هيف بوذكم ةنأل هفلاخ ام ةريو ،هيلع عمجلا اذكو لوبقم نآرقلل قفاوملا ثيدحلاو»

 قرفي مل ظحالن امك وهف .“«ليوأتلا لمتحت اهتحص دعب ثيداحألا ضعبو هنم هنع

 نع جتنو "ميركلا نآرقلا وه عجرملا ماد ام ةدحاو ةجرد ىلع اهلكف \ثيدحلا عاونأ نيي

 قفاوي امباهليوأت بجوي يأ ،هباشتلل ةلزنم اهني اهتحص عم ثيداحآلا ضعب أ اذه

 .نآرقلا مكحم

 :نامع ،ثارتلا ةرازو رشن ارصم نومأ ةعبطم 3ط :ةنحلا فصو ىف ةنسحلا - (3
 شيفطا خيشلا :نيدرتوب يحي ؛ا5/1 :عرفلاو لصألا لماش- ؛75 :م1985/_ه5

 .281 :ريسفتلا يف هبهذمو

 .09/1 :عرفلاو لصألا لماش - (4
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 ىلع ظافحلا وه هتاوطخ يف حضاو وه امك جهنملا اذه ىلإ يساسألا عفادلاو

 ةدحتم اهنأ عم ةضقانتم امهتلدأ نوكت ال ىتح ئ ةنسلاو نآرقلا نب ماجسنالاو قسانتلا

 ةسارد لامهإ ىلإ ىأ هتيمهأ عم جهنملا اذه ىلعراصتقالا نأ ظحالن اننأ الإ ردصلا

 ريغل ولو انايحأ ليوأتلا ةرثك ىلإ ىدأ امك .ةيمهألا نم ةساردلا هذه يف ام عم ديناسألا

 .كلذ لامتحا وأ هفعض وأ ثيدحلا عضوب مكحلا ىف عرستلا ىلا اضيأ ىدأو .عاد

 ةنسلاو باتكلا نم يلقنلا ليلدلا عم لماعتلا ف شيفطا خيشلا جهنم ناك اذكه

 ‘ يرهاظلا اهانعم 7 لمتحت ال ةمكحم ةيآ ماد ام هيف ام. مزتليو ‘ هرهاظ ىلع هذخأي وهف

 اهيف ققحت اهرابتعاب ةلدألا نم ع ونلا اذهب ملسيو ،نآرقلا مكحم اقفاوم احيحص اثيدح وأ

 إف فصولا اذه ريغ ىلع ليلدلا ناك اذإ امأ ثتوبللا ةيعطقو ةلالدلا ةيعطق طرش

 .اهعم لقعلا لامعتساب كلذو ©فلتخت هعم لماعتلا ةقيرط

 ليوأتلاو لقعلا - ب

 جاتحا هنإف ؛طورشب هرهاظ ىلع لمعتسملا ليلدلا ديق دق شيفطا خيشلا نأ امب

 ةقيرط يهو ،طورشلا هذه اهيف ققحتت ال قلا ةلدألا عم لماعتلل رخآ جهنم لإ

 .ليوأتلاو يلقعلا لالدتسالا

 يأرلاب ذخألاو ىلقعلا لالدتسالاب ذخألا ىدم ىف نوملسملا نوركفملا قفتي مل و

 كلذ ي هفقوم شيفطا خيشلا حضو دقو ،ةفلتخم بهاذم كلذ يف اوبهذ لب ،ةديقعلا يف

 ىتمو عرشلا ةفرعم يف هلقع هيفكي ىتمو نازنإلا ىلع ةّجحلا مايق ةلأسمل هتشقانم نيح

 .عامسلا للا جاتحي

 كاردإ ىلإ لوصولا يف ايفاك هدحو لقعلا ربتعي خيشلا دجن ةجحلا مايق ةلأسم يفف

 يف لوقيو ؛ةتيوامس ةلاسر قلتي مل و دشرم ناسنإلا قتلي مل ولو ،هب ناميإلاو ىلاعت هلل ا دوجو
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 :اهنم ةلدأب هيأر ىلع لدتسيو . 3 لقعلا درحب ديحوتلا ىف ةجحلا نا يدنع يذلاو» :انه

 .[8٥:ءايبنألا] ههتنشر ميممارنإ اتيتا۔ ةمقلؤول :ىلاعت هلوق

 هناسّحي وأ هنارصني وأ هنادّوهي هاوبأف ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك» ثيدحو

 .چ)«؟ءاعدج اهيف ىرت له ةميهبلا جتنت ةميهبلا لثمك

 لقنلاب موقت امإ ةّجحلا نأ وهو انه سكع يضابإلا بهذلل يف روهشملا ناك دقو

 مدعو يأرلا اذه ةيقطنم مدع نييو هدقني مث هبهذم ىلإ هبسني هسفن خيشلاو :عامسلاو

 غلبت مل ولو لسرلاو بتكلاب تماق ةّجحلا نأ بهذللاو» :لوقيو ؛عقاولا عم هماجسنا

 ري ملو عمسي مل نم رنع عطقي فيك نكل» :الئاق بقعي مث .“"«مهغلبت مل نم مهتوعد
 .ث"«؟قالطإلا ىلع انكه عمست مل ولو تعمس دق هل لاقيو ،ةعيرشلا ليصفت يف اباتك

 لقنلا لاحب نع لقعلا لاحب لصفب لاكشإلا اذه نم شيفطا خيشلا جرخي مث

 ةّسحلا يف ةدايزو ماكحألاو ةعيرشلا ليصفت يف ةّسح لسرلاو بنكلا امتو» :لوقيف
 ناسنإلا تأ اذه ىنعمو . “«لقعلاب هيف ةّجحلا تماقف ديحوتلا امأو ديحوتلا ىلع

 لصي نأ عيطتسي ال هتنإف هدعب ام امأ ،هيدل لقعلا دوجو درجمب ديحوتلا نع لوؤسم

 لوصأ حرش ؛66 508 :ةيشاحلاو عضولا عماج- :رظنا ؛132 0107/1 :مئاعدلا حرش - (5

 .09 :ه1325 :رئازخلا :ةراوز لهأ باوج- ؛241 :ظ :لمعلا يعاد- ؛332 :نيروغبيت

 ىدهلا راد رشن اغبلا بيد ىفطصم د جيرختو حرش و ميقرت و طبض :حيحصلا :يراخبلا (6

 :مقر نيكرشملا دالوأ يف ليق ام باب زئانحلا باتك :م1992 رئازحلا رشنلل مفومو ةليلم نيع

 سنوت نونحس رادو ةوعدلا راد :ثيدحلا ظافلأل سرهفملا مجعملا :كنسن و :رظنا 9

 .180/5 :م1988 لوبنطساو

 .241 :ظ :لمعلا يعاد - (7

 .322 :نيروغبيت لوصأ حرش - (8

 .490/1 :نايمهلا - (9



 ديقم كلذ يف ونه لب هقفو ىلع بساحيو ءاعيرشت هسفنل عضي نأ نكميالف ،هيلإ

 بهنملا يف اديدج سيل انه شيفطا خيشلا فقومو طقف يلقنلا ليلدلابو عامسلاب

 .©" لاسلاو ّىيمثلاو " الجرولا هب لاق دقف َىضابإلا

 يف فقي لقعلا تأ نيعت ال لقعلا شيفطا خيشلا اهيف لّرن لا ةناكملا هذه نأ لا

 ليلدلا عم لماعتلا ق رخآ رود لقعلل لب هتينادحو كاردإو ىلاعت هلل ١ دوجو ةلحرم

 ؟كلذ متي فيكف ؛ليوأتلا ي الّنمتم يلقنلا

 امتإ جهنمك ليوأتلا نأل {باشتملا صنلا وهو رخآ حلطصم عم ليوأتلا ظفل نرتقا

 :يلي امب نيحلطصملا شيفطا خيشلا فرع دقو صنلا اذه مهفل ثدحتسا

 ام وأ هملعب لاعت هلل ١ رثأتسا ام وأ هرهاظ نع فرصي ام وه : هباشتملا رصنلاف

 ىلع لدتو هباشتملا صنلا ىلع قبطنت اهلك يناعملا هذهف ،©”قوف امف نيهجو لمتحا

 .تاذلاب هنم دوصقملاو هتقيقح كاردإ مدع

 قفاو هرهاظ نع فرصلا عم ريسفتلاب ىنعم ىلإ ظفللا رييصت» وهف :ليوأتلا امأو

 نرقلا يف نالحراوب ةّيضابإلا مالعأ زربأ نم :ينالجرولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ (0

 ءايقيرفإ ىلإ ةلحربو زاجحلا مث سلدنألا ىلإ ةلحرب ماقو نالجروب ملعت ،يرجهلا سداسلا
 «ةيزاجحلا ةديصقلا» و «ناهربلاو ليلدلا» :اهمهأ نيدلا لوصأو هقفلا لوصأ يف راثآ هلو

 يفوت ،«ايقيرفإ حوتف»و «دوقفم ريسفت»و «دنسملا لاجر مجارت» و «فاصنالاو لدعلا»و

 .495 489 /2 :تاقبطلا :ييجردلا :رظنا .م1176 /ه570 ةنس

 .236 229/3 : ه1306 :رصم ةينورابلا ةعبطملا :ناهربلاو ليلدلا :بوقعي وبأ ينالحراولا (1
 /ه1407 نامع ثارتلا ةرازو رشن برعلا لجس عباطم :نيدلا ملاعم :نيمثلا 4

 راد ةريمع نامحرلا دبع د قيقحت :لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا ؛257 .256 /1 :7

 .276 :م1989/ه1409 توريب ليجلا

 .49/1 :ع رفلاو لصألا لماش - )32



 كرتو &،هريسفتب صنلا ىنعم راهظإ وه نذإ ليوأتلاب دوصقملاف .)«هقفاوي مل وأ قحلا

 اذهو ،ىرخأ ناعم ىلإ لوألا ىنعملا نم صنلاب جورخ وهو ،هريغ ىلإ هنم رهاظلا ىنعملا
 ؛رهاظلاب ذخألا ضوع ليوأتلا ىلإ ءوجللا غّوست بابسأو عفاودل ةباجتسالا لجأ نم

 يف ليوأتلاب ذخألا ىلإ ةيضابإلا ةسردملاب اعفد نييساسأ نييعاد شيفطا خيشلا نيب دقو

 اهرهاظ مزلي صوصنلا ضعب نأل ،ليوأتلا يف ةياغلاو ببسلا وهو :هيزنتلا الوأ
 اماهليرأت ىلإ أجلي روذحملا اذه عقي ال ىتَحف كلذ نع هلل ا ىلاعت هيبشنلاو ميسجتلا

 امتإو» :خيشلا لاق ،ث“هلامكلاب هفصتو ىلاعت هلل ا هرنت يلا تامكحملا تايآلا قفاوي

 لصألا وه مكحملا صنلا حبصي اذل ؛©سروظحم ىلإ يتؤي هكرت أل ليوأتلا ىلإ انجتحا

 ناق اهينَع نم لكو :ىلاعت هلوق كلذ لاشمأ نمو ؛اهباشتم ناك ام ةري هيلإو

 ةيآلا هذه ذخأف .[24-25 :نمحرلا] هماركلاو للجلا وف تبر هجو ىمسيو

 ميركلا نآرقلا يف ريثك اهلثم درو دقو ،روظحملا ىلإ ةرورضلاب يدؤي اهرهاظ ىلع

 هلل ا هيزنت قفاوي ام ىلإ ةيآلا لووت اذل ةحراجلا نم رهاظلا ىنعملا ريغ ناعم هجولا ةظفللو

 ليبق نم نوكتف ةمظعلا وأ ،ث“١تاذلا :لثم يناعملا نم ةظفللا هذه هلمتحت امت ىلاعت

 ناعم اهلكو ،©7ميظعلا :يأ هجولا هلل ا :ىنعمب هلل ا هجوف :فوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ

 لضفلا وبأ :رظنا .ريدقتلاوريبدتلاو ريسفتلاو عوجرلا :ةغللا يف ليوأتلاو ؛18/4 :نايمهلا - (3

 :تد توريب رداص راد 2ط :برعلا ناسل :روظنم نيا مركم نب دًّمَحم نيدلا لامج
34.33/11. 

 .266 50265 :ريسفتلا يف هبهذمو شيفطا خيشلا :نيدرتوب يحي (4

 .29/1 :مئاعدلا حرش - (5

 راونأ ريسفت :نيدلا رصان يراضيبلا :رظنا ؛67 :ناك وأ نوكي نأ زاج اميف ناكمإلا - (6

 .182/1 :ه1330 رصم ةينميملا ةعبطملا :ليوأتلا رارسأو ليزنتلا

 .23 :ةجحلا نايب يف ةجحلا - (7



 .ةهباشتملا صوصنلارئاس ىف لوقلا اذكهو ،لّوألا يرهاظلا ىنعملا ريغ ةلمتحم

 ريغ قسانتم دحاو جهنمب ثيدحلاو ميركلا نآرقلا مهف ىلإ يعسلا _ ايناث

 اميف افلتخي وأ اضقانتي نأ لقعي ال ادحاو امهردصم ماد امف ضقانتم الو براضتم

 يلا ةمكحلا ةيآلا ىلإ عوجرلاب اذه نوكيو ،رخآلا امهدحأ رسفي نأ دب الو ،امهنيب

 شيفطا خيشلا نيبو ححجرألاو دوصقملا ىلإ برقألا لامتحالا نيبتو فقوملا مسحت

 ىلإ اهرهاظ نع "ةيآلا ليوأت ؟ءالؤه بهنمو انبهذم نأ لصاحلاو»:هلوق يف كلذ
 دقف انركذ امب هانلّوأ اذإ انأل [...] ؛نيملكتملا بهنم كلذو .هب هلل ا فصر زوجي ام

 حنمي يذلا وه ليبسلا اذهو 5““«هيبشتلا نع ةيهانلا ثيداحألاو تايآلا رئاس انقفاو

 ادحاو اهاجتا اهلك ذخأتس اهتأل ؛اهنيب اميف ضقانتلا نم اهعنميو ةيقطنملا ةغبص ءارآلا

 عم مجسني ام ىلاو ىلاعت هلل لامكلا تبثي ام ىلإ لّوؤت ةهباشتم ةيآ لكف احضاو
 .فيرشلا يوبنلا ثيدحلا عم نأشلا كلذكو تامكحملا تايآلا

 ةباحصلا لعفب هل شيفطا خيشلا لدتسا دقف اعورشم ليوأتلا نوكي ىتحو

 فالخلا اهيف عقو يلا صوصنلا نم هومهف امبو «مهتاليوأتب دهشتباو ،نيعباتلاو

 ةلمجب ليوأتلا ىري ال نم ضارتعا ىلع كلذك ةرو مزلي سلبَع نبا مهنم ةصاخو
 ِ :اهنم ةبوجألا نم

 .مهيلع هلل ا ناوضر ةباحصلا هجهتنا امل اهوركم وأ امارح ليوأتلا ناك ول 1

 .ةلزتعملا ي ا )38

 .161 160/3}5 :نايمهلا - 0

 .290/6 :1ط :ريسيتلا - 1

 .هسفن ردصملا - )42



 غيت هينمح سن : ىلاعت هلوقل ةباجتسا ىوس ليوأتلا سيل 2

 .اهادؤمو ةيآلا هذه ىنعم عم ضقانتي اهرهاظ ىلع صوصنلا ءاقبإ أل [11:ىروشلا]

 اذه يف خيشلا لوقيو كشلا لاحب حتفو ريصقت هناكمإ لاح عم ليوأتلا كرت 3

 بهني ام يناعملا نم ريسفتلا مدقي نأ ضورفملاف 3ة«هبايترا ىلع باترملل ءاقيإ» هتأ

 .ةتباثلا ةحيحصلا يناعملاب ردصم دسيو ،َكشلا

 ضوخلا نع يهنلا شّيفطا خيشلا دنع ليوأتلا مذ يف ةدراولا راثآلا نم دوصقلل 4

 رمألا امأو ءاه دنس الو {ةلوقعم ريغ ناعم ىلإ ليوأتلا يتؤي ال ىَتَح ؛ملع ريغب ليوأتلا يف
 امهالك هباشتملاو مكحملا نأب ناميإلاب رمأو ،هذبنو هراكنإ نع يهن وهف صنلا ةيفرحب ناميإلاب

 يأرلا انه اورنحا» :لوق نم هبق باطخلا نب رمع نع يور ام كلذ نمو ىلاعت هلل ا نم

 يف لوقلا انهف . (گ‘)«هيري هلل ا ناف اتتخلل ا لوسر فالخب 3 فلكتو اتم نظ هتإف نيدلا نع

 هعنمي مل هتنإف ،هب لمعلاو يارلا لامعإل الاطبإ سيلو أطخلا نم فيوخت شيفطا خيشلا رظن

 مل و .عرشلا نم لئاسم يف امهسفنأب ادهتجا هلل ا دبع هنباو رمع نأ ليلدب ،هنم رذح نكلو

 .باوصلا نايرحتي اناك نكلو كلذ نع اعتتمي

 .ةهباشتملا صوصنلل يرورض ليوأتلا تأ ىري ناك شيفطا خيشلا نأ انه ظحالن

 امو !جئاتن نم هنع جت نأ ىسع ام قح يف نكلو هتاذ ليوأتلا قح يف سيل مكحلا تأو

 .ةداع انومأم نوكي َيطابلا ريسفتلا يف لاغيإلا لامتحا تإف مكحلاب اديقم ليوأتلا اذه ماد

 خيشلا هل لعج دقف ،هنهاوع ىلع لوقلا ءاقلإ نم ابرض ليوأتلا نوكي ال ىتحو

 .هسفن ردصملا - (3

 ةعجارم :نيملاعلا بر نع نيعقوملا مالعإ :ةيزوخلا ميق نبا :يف :باطخلا نب رمع لوق رظنا (4
 .54/4 :م1973 :توريب ليحلا راد فوؤرلا دبع هط

 .548/12 :ريسيتلا - (5



 :يلي ام طباوضلا هذه نمو ؛دوصقلل نم هَّرقتو هيف طخلا ةبسن نم للقت طباوض شيا

 رسفي هضعب نإف هباشتملاو مكحلا هنم نآرقلا ماد ام : مكحملا ىلإ ع وجرلا -1

 امهوم اهباشتم ناك ام اهب رسفي لصأ الثم تافصلا ف تامكحملا تايآلاف ،اضعب

 يساسألا يعرشلا ردصملا نمض ءاقبلل ليوأتلا يف ةوطخ لوأ هنهو ،هيبشتلل

 .“ةتيآرقلا تايآلا ف وهامك ثيدحلا يفوهو ،لالدتسالل

 نم بيرق طباضلا اذهو :دحاولا عوضوملا يف ةدراولا صوصنلا نيب عمجلا -2

 ةيساسألا ةملكلا اهيف درت يلا صوصنلا عمجت ليوأتلا ةدارإ دنع هتأ ظحالن ذإ ،لّوألا

 اهنيب حيجزتلا يتأي من ذ ةفلتخملا تالامعتسالا نيب نراقيف ،مهبملا دوصقملا ظفللاو

 تافلؤم يف جهنملا اذه لامعتسا عاش دقو .هباشتملا صنلا نم دوصقملا ىلع لوصحلل

 نآرقلا قلخ ىلع هلالدتسا يف هتأ كلذ نمو ،هيف شيفطا خيشلا مهعبتاو .(‘"ةّيضابإلا

 هتولقغتمكلعلايبرَع انارق ةاَلَعَج انط :ىلاعت هلوقب دهشتسا
 مث ،فقولخم نآرقلا تأ ىلع ليلد ةيآلا يف «لعج» لعف لامعتسا تإ لاقو [02:فرخزلا]

 ةبغم هلل انامعججوط :ىلاعت هلوق لشم لعفلا اذه اهيف درو ىرخأ اصوصن عمج

 ىلإ دهاوشلا هذه ءارقتسا دعب ىهتنا مث [97:ةدئأملا] هسام اميق مارَحلا تيبأ
 .نوكي هيف فرصتلاو عيش يف فرصتلا ىلع لدي هتالامعتسا عيمج يف لعفلا اذه نأ

 .)ولاخ ريغ اقولخع

 نآرق نم ةڵلدأل ١ صوصن مهف ق فعسم ربكأ ةغللاف : اهييلاسأو ةغللا دامتعا -3

 رشن برعلا لجس عباطم :ةنامألا ءادأو ةنامضلا ءافو - ؛09/1 :عرفلاو لصألا لماش - (6

 .09/1 :م1982 :نامع ثازنلا ةرازو

 .277 /1 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا (7

 /_ه1409 نامع ةضهنلا ةعبطم :غمادلا قحلا :يليلخلا دمحأ ؛57 /1 :بركلا فشك )48
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 اسيردتو ةسارد اهب متهاو 5اريثك شيفطا خيشلا اهيلع دمتعا دقو 5ثتباحصلا رائآو 3ةسو

 رابتعا تأ ىري وهف ،ةهباشتلل صوصنلا هليوأت يو ،هتافلؤم يف ايوق اهروضح ناكف .افيلأتو
 ءةيبرعلا ةغللاب لزن ميركلا نآرقلا أب كلذ رربيو ،هتاسايقو قطنمل نم ىلوأ ليوأتلل ةادأ ةغللا

 ةئيب يف اشن دقف ميركلا نآرقلا نع اديعب قطنلل ناك امنيب ،اهب لزن لا ةغللاب رسفي اذل

 ثيح نم مهم انه خيشلا يأرو ؛ث"فللا ةعواطم لثم ليوأتلا ي ع واطي الف ةيبرعريغ
 .هريغ نم نآرقلا مهفل بسنأ مهيلاسأو برعلا مالكف ،هنم ابرق رثكألا ةليسولاب نآرقلا ليوأت
 نم ةعزنب كلذ ىف رات دقو ةادأ هنوك ودعي ال وهف قطنلل هداعبتسا ىف هقفاون ال اننأ لإ

 ةئيبلا ىلع اليخد هنوك ببسب نكلو هادؤمو هنومضم رابتعا ريغ نم قطنملا نوضفري

 ءاعيمج سلئلا لوقع ةغلب اضيأ لزنو 3هبولسأ يف برعلا ةغلب لزن نآرقلا تإف طقف ةيمالسإلا
 لب امامت قطنلل كرتي مل هسفن خيشلاو ،قطنلل ةغل يفو ريكفتلا جهنم يف يقتلت قلا لوقعلا هذه

 .ليوأتلل ةعورشم ةليسو هربتعا دق

 هب لغتشا دق هنإف ،قطنملا ىلع ةغللا خيشلا ليضفت مغر :قطنملا لامعتسا 4

 هملع لاجب ناكو ؛«فقرشملا دالب يف قطنملا حاضيإ» هفلؤم هيف بتكو هسردو ،اضيأ

 ال وهف هاتصاح افقوم هات ذا هتكل "قطلا مامتهالا ةرورضلاب هيلع ضرفي ةيعرشلا
 عرشلا مولع ىلع عالطالا طرتشي لب قطنملاب لاغتشالل اعساو بابلا حتف يف بغري

 ملعب لاغتشالا زاوج يعرشلا مكحلا» :كلذ يف لوقيو ،قطنملا ملعت لبق اهيف ةراهملاو

 هداقتعا يف غيزي ال ىمح ةنسلاو نآرقلا ملع يف رهمت نمل نيدحلملا غيز هيف روكذملا قطنلل

 هلعج لب ةدرحم ةادأ قطنملا ربتعي مل خيشلا إؤف ىرن امكو ."هب اوغاز ام ةعلاطم

 نم فّوختف ةيمالسإلا ةديقعلا ضقاني امت اهيف امو نانويلا ةفسالف راكفأل الماح

 .277 /1 :يراضحلا دعبلا :يريبعحلا (9

 .105 :و /1 :هللا حتف - (0
 .13 :قطنملا حاضيإ - 51



 نم هعنمي مل فقوملا اذه نكل ،نيملسلملا نم قطنمل مّلعت نم ىلإ راكفألا هذه برست
 ىلاعت هلل ا دوجو ىلع لدتسي الثم وهف ،دودحلا دعبأ ىلإ هلمعتساو ،قطنملا نم ةدافتسالا

 ةيلقع ىرخأو ةيلقن ةلدأ هيدل دجن ةيدقع ةلأسم لك يفو "نيتقطنملا نيملكتملا جهنمب

 حرش يف ايساسأ اجهنم قطنملا ذختا دقو ،هتالالدتساو يقطنملا جاتنتسالا ىلع دمتعت

 .““سئافنو ديحوتلا قئاقد ركذيل لوقي امك ةيسونسلا ةديقعلا

 ذخألا ىلع موقي ةديقعلا ىلع لالدتسالا يف شيفطا خيشلا جهنم تأ دجن اذكهو

 امهوم اهباشتم اصن ناك اذإ هلوؤيو ءامكحم ناك اذإ هرهاظب ميلستلاو اليلد صنلاب

 افقوم ذختي نأ لواحو ،نيلوؤملا كلذب قفاوو مكحملا يف ام عم قفتي ىتح هيبشتلل
 .يلاغملا ليوأتلا نيبو هرهاظ ىلع هباشتملا صنلاب قلطملا ميلستلا نيب اطسو

 صوصنلا رهاظب ذخألا صنلا رهاطب نيملسملا نيضوفملا جهنم ىلع دقتني وهف
 نآرقلا يف وأ ثيدحلا يف ءاوس مكحملا ىلإ عاجرإ الو كرظن لامعإ ريغ نم ةهباشتلا

 ىلإ هرهاظب يدؤي هنأ حضاوو ،دوجومو عقاو هباشملا صنلا نأ ىريو .ميركلا

 ،ضيوفقلا درجم ىلإ ليملاو ههاجت توكسلاو ،رهاظلا ىلع هكرت نكميال نكلو هيبشتلا
 ؟هعم لماعتن فيك :لاؤسلا ىقبيف

 نع دومج شيفطا خيشلا رظن يف مكحملا قفاوي ام ىلإ هباشتملا ليوأت نع كاسمإلاف

 ىرخألا ةمكحملا صوصنلا رئاس قفاوي امب هليوأت نكمي هتأل ،َيلس فقومو هروهظ عم قحلا

 ؟مكحملا هب ءاج يذلا هسفن ىنغملا ىلإ يهتتي ناك اذإ ليوأتلا نم عناملا امو ؛هيبشتلا نع ةيهانلا

 .“هنيع هيلع ةظفاحملا وه لب صوصنلل يعرشلا دصقملا نع اجورخ سيل ليوأتلاف

 .47/1 :لينلا حرش - (2

 .537 :نيروغبيت لوصأ حرش - (3

 .161 }160/3 :نايمهلا - (4
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 مهو ،©فييكتلا مدع عم هباشتملاب ذخألا يف ةرعاشألا فقوم لبقي مل هنأ امك

 يف ةحارص موهفملا هيبشتلا نم بوره هرظن يف اذهف فيك الب هرهاظب ذخأن نولوقي
 الو روذحملا هيبشتلا اذهب ميلست رهاظلا اذهب ميلستلا درجمف ؛هرهاظ ىلع ذخأ ول صنلا

 .هباشتملا صنلا مامأ اهنم دب ال ةرورض حبصأ ليوأتلاف ،“”«فيك الب» :لوقلا هيف عفني

 ال وهف ،نيلوؤملا عيمج عم قفتي مل هتإف لقعلاب هذخأو ليوأتلا يف هبحنم مغرو

 لب ءاضماغ ناك امهم صن لك عم هبوجو ىري الو ؤفاطلارخآ ىلإ ليوأتلا يراجي
 ليرأت الب هيقبن هانعم كردن ال امو» :لوقيو ،اضّوفم اهدنع فقي لقعلل دودح كانه

 .ردقلاو ءاضقلاو بيغلا لئاسم ىق ةصاخ هنم اذه رهظ دقو 5‘"هب نمؤنو

 أ نوري نيذلا ةينطابلاو ةيفوصلا جهنمل ضفرلا ديدش خيشلا ناك امك

 هتسراممو فّوصتلاب ةيارد ىلع ّيبم ضفرلا اذهو سانلا هملعي ام ريغ انطاب صوصنلل
 هلل دمحلاو مهدصاقم يلع ىفخي الو فوصتلا ملعل اسرامم تنك دقو» :لاق امك

 ريسفت اذكو ءاطخ وه امب نآرقلا ريسفت مهوي هتأل هتهركو لكشأ امع بيجأو ىلاعت

 يوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلل عوطاخلا ريسفتلا وه ضفرلا اذه ببسف 57«ثيدحلا

 ةمكحملا ىرخألا ةلدألا هدنست الو لوبقملا ليوأتلا نع داعتباو رصنلا رهاظل كرت هتألو

 اهيناعم ال دارملا هتنأو ،هنوركذي ام ىلاعت هللا قح ىف لهب دارملا تأ ىوعد» ببسبو

 هلل او ل ةيبرعلا ةغللا لهأ اهفرعي ال ذإ نسحي ال اذهو ©بساني امع ةلوؤملا ةغللا يف ةرهاظلا

 ريسفتلا ىف ةفوصتملا ءالؤه لغوأ دقف ؛”«اهفلاخي اي ىضري الو ءاهب نآرقلا لزنأ ىلاعت

 .81 / 13 :1ط :هسفن ردصملا - (5

 .290 /6 :1ط :ريسيتلا - (6

 .39 :ىنسألا رخذلا - (7

 .ثيدحلاو ةيزآرقلا صوصنلا يأ (.

 .71/6 :1ط :ريسيتلا - ؛216 /1 :نايمهلا - :رظنا ؛40 .39 :ىنسألا رخذلا - (9



 .هيلع لديو هديؤي امب عرشلا تأي مل و ،كلذ لبقي ال طسولا ليوأتلا تأ عم 5َيطابلا

 نيب طسوتلا يف هتبغر هيف حضتتو ليوأتلا نم شيفطا خيشلا فقوم وه اذه
 نيبو ،ةدتعتم ناعم لمتحي ال امكحم صنلا ناك ىتم هب ذخأي يذلا يرهاظلا جهنملا

 يقو مكحملا دودح ين امئاد رودي هباشتملا صنلا لعجب همدختسي يذلا ليوأتلا جهنم

 الب» دودح يف فقاولا وأ فرصلا يضيوفتلا يرهاظلا جهنملاب ىضري نكي مل اذل ،هكلف

 يف شيفطا خيشلا جهنمف .يطابلا ريسفتلا يف لغوملا ليوأتلاب ضري مل امك «فيك

 اهيف دري لا ةروصلا بسح لب ةدحاو ةقيرط ىلع اتباث نكي مل ةديقعلا ىلع لالدتسالا

 يف كلذ حضتتيس امك اضوفم ىرخأ ةرمو الوؤم ةَرمو ايرهاظ هدجن ةرمف ليلدلا
 .ىلاعت هلل اب ناميإلاو ديحوتلا لئاسم اهلوأو ،ةمداقلا لوصفلا
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 تلاتلا لصفلا

لاعت هللاب ناميإلا





 لوألا ترتبملا

 ديحوتلا فيرعت 1

 ةغل ديحوتلا ا

 ؛عمجيو ىتشي ددعلا لوأ وهو دحاولا هنمو دحو ةدام نم ذوخأم :ديحوتلا

 خيشلا امأ ؛ةغللا لهأ نم هذخأن ام اذه & ةوق يفوأ ملع يف مدقتملا اضيأ يعيو

 ال يذلا وه لاقو ،دحاولا :ةملك ىنعم حرش هنكل {ةغل ديحوتلا فرعي مل هنإف شيفطا

 فصو هيلع قبطني يذلا نأ يعي اذهو هريغ نع فصو لك يف درفتملا وهو 5زتجتي
 .هريغ نود ىلاعت هلل ا وه ةقيقحلا ىلعدحاولا

 احالطصا ديحوتلا _ ب

 مدعو ىلاعت هلل ا درفت داقتعا : هنأب احالطصا ديحوتلا شيفطا خيشلا فرعي

 .هتاقولخم نم دحأب هتاواسم مدعو فصو يأ يف هريغ ةكراشم

 يف بجي امو ،هتافص ةفرعمو ىلاعت هلل اب نامبإلا ىلع قلطي حالطصا ديخونلاف
 نم زخلا اذه ةيمهألو ؟ اديحوت ربتعي كلذ لكف ] ليحتسي امو داقتعالا نم هقح

 .343/1 :تد ةدإعسلا ةعيطم :طيحملا سوماقلا :يدايآ زوريفلا ) 1

 ... ..... .- .714/1 :6ط :ريسيتلا- (2

 ة ؛22 :صلاخلا بهذلا- ؛ك1 :ةيشاحلاو عضولا عماج- ؛130 :و / 2 :رطانقلا ةيشاح - (3

 .303/ 1 :قراشم :يملاسلا ؛33 /1 :مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا :رظنا
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 ،طقف ىلاعت هلل ا ديحوت نمضتت ال اهتأ عم «ديحونلا ةديقع» :ليقف هب تيمس ةديقعلا
 ام. نمآ ] هدحوو هدوجوب نمآ نمو ىلاعت هديحوت ىلإ عجري اهيف ءيش لك نأل نكلو

 ىلاعت هلل ا يق داقتعالاو ديحوتلاب اقيثو اطابترا ةطبترم ةديقعلا ءازجأ لكف هب ءاج

 .هناييب شيفطا خيشلا نع ام اذهو هتينادحو ىلع لالدتسالاو هدوجو كاردإب قلعتي

 ١ ء

 هسنادحوو لاعت هللا دوجو ةلدا -2

 ام هنمو لقع وه ام هنمف ةلدألا نم نيعونو نيقيرطب هلل ا دوجو تابثإ نكمب

 يف لقعلار لقنلا نم لك لامعتسا لاحب شيفطا خيشلا دح دقو ،يعامس لقن وه

 ناسنإلا تأو ،هتتينادحوو ىلاعت هلل ا دوجوب ملعلا يف يفكي لقعلا نأ ىري وهف عوضرللا

 اتأو ركفي لقع هل ماد ام ضعمسي مل وأ هريغ نم عمس ،لاح يأ ىلع ديحوشلاب فلكم
 لشم لقنلا هليبسف لاحتسا امو ،هقح ىف بجو امو ىلاعت هللا تافص نم كلذ ءارو ام

 يف ةّجحلا ةماقإ يه بنكلا لازنإ نم ةمكحلاو لسرلا ةفيظو تناك اذل .تادابعلا

 .ديحوتو ىلاعت هلل ا دوجو يف ةجحلا ةدايزو ،ماكحألا ليصافت

 نأ هنكمي هترطفب ناسنإلا نأ ىلع ةنسلاو نآرقلا نم شيفطا خيشلا لدتسا دقو

 ٤. ) ولي ام ةلدأل ا هذه نمو { هتينادحوو ىلاعت هلل ١ دوحو كاردإ لا لصي

 .[08:سمشلا] چامقارمتَتَر امقروججق اهمَمههلأفو :ىلاعت هلوق

 .[51:ء ايبنأل ] هفتنشز ميماَرْنِا انيبا ةدملو :ىلاعت هلوقو

 :نيروغبيت لوصأ حرش-؛66 508 :ةيشاحلاو عضولا عماح- ؛132 4 107/1 :مئاعدلا حرش- 4

 .490/1 :نايمهلا- ؛9 57 5،6 :ةراوز لهأ باوج - ؛241 :ظ :لمعلا يعاد -2

 .هسفن ردصملا _- )5

 .09 :ةراوز لهأ باوج - 6
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 هنادوهي هاويأف ةرطفلا ىلع دلوي دولوم __ » :ثيدحو

 .‘«هناسَجي وأ هنارَصني وأ

 ديحوتلا نع الوؤسم ناك هلقع ملس نم تأ نوري نيذلا ةلزتعملا قفاوي خيشلاو

 نيذلا ةرعاشألا لوق نم ابناج قفاويو ؛ةّيعامسلا ةجحلا هغلبت ىتح هاوسأ اميف اروذعمو

 ىريو . هريغ يف اروذعم ناك ديحوتلا يف قحلا دقتعاو ةوعدلا هلصت مل نم نأ نوري
 عامسلاب آلإ موقت ال ديحوتلا يف ةَّجحلا تإ نيلئاقلا ةّيضابإلا دنع ام فلاخي اذهب هنأ

 كلذ نمو ديدجلا هيأرب هدريو ،ةّيضابإلا يأر ححصي بهذ مث نمو ."ةوبنلاو

 دق هل لاقيو ،ةعيرشلا ليصفت يف اباتك ري مل و عمسي مل نمرذع عطقي فيك»:هلوق
 سفن لاقي نأ عنام يأ نكلو» :هلوقو ،‘"«قالطألا ىلع اذكه عمست مل ولو تعمس

 .“٨)«هلقع لمعتسا اذإ ديحوتلا ىلع هل لئالد قلخلا رئاسو ناسنإلا

 سيل ىلاعت هلل ا ةفرعم يف لقعلا لاحبو لقنلا لاحب نيب لصفلا اذه نأ عقاولاو

 امك ؛“اثيدح يملاسلاو يمثلاو ينالجراولا لثم هريغ هقبس دقف .ةيضابإلا دنع اديدج

 نود ىلاعت هلل ا ةفرعم قيرط وه هتلعجو عامسلاو لقنلا نع تنتحت ىلا رداصملا نأ

 مل و \ةعاطلاو داقتعالا ليصافت ةفرعمل ةليسو لقنلا لعج كلذب دصقت تناك لقعلا

 .89 ص .يناثلا ثحيملا يناثلا لصفلا نم 26 شماه :رظنا (7

 /_ه1401 توريب ةيملعلا بتكلا راد 3ط :نيدلا لوصأ باتك :رهاقلا دبع روصنم وبأ يدادغبلا (8

 .همكحو ةوعدلا هلصت مل نم نأش يف لاوقألا فلؤملا حرش دقو 0263 .262 :1

 .30بهذلا- ؛66 508 :ةيشاحلاو عضولا عماج - ؛241 :ظ :لمعلا يعاد - 23

 .322 :نيروغبيت لوصأ حرش - (0

 .66 :ةيشاحلاو عضولا عماج - (1

 :قراشم :يملاسلا ؛257 0256/1 :نييمثلا ؛254 .236 0229/3 :ليلدلا :ينالحراولا (2
 .201 .200/1 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا ؛276/1
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 فالتخالا نأ ىلع لدي امه ؛ةلديحوتو ادوجو ىلاعت هلل ا كاردإ درجم ىلع هيف رصتقت

 رداصملا ليصفت مدعل وأ حلطصملا ق فالاتخا درح نع أشن شيفضضطا خيشلا هركذ يذلا

 احوضو رثكأ خيشلا ناكف .لقنلا لاحو لقعلا لامج حضوي اايصفت عوضروللا ف ةقباسلا

 هدنستو ،عقاولاو قطنملا هيضتقي ام وهو ؛َىضابإلا هبهذم يأرل اقفاومو اليصفتو

 .اهتاذ نآرقلا ةلدأ

 كانلا دوجو ولع لالدتسالا ا

 :نيتقيرط هلل ا دوجو ىلع لالدتسالا ف شيفطا خيشلا عبتا

 داشرإ قيرط نع ىلاعت هلل ا دوجو نتيبت قلا صوصنلا ىلإ دانتسالا يه ىلوألا

 :"‘“ لي ام اهنمو 5هيف لمأتلاو نوكلا يف ريكفتلا ىلإ لقعلا

 ر اتلا لينلا رفاليخار ضر لاو تاراَمشسلا قلخ 7 نا ولت :ىلاعت هلوق

 .[190 :نارمع لآ] هربابنلالا لو ل تاي ل

 الفآ,مكيسفنأيو َسِبقوغلل تايآ ضز لا يتول :كنت هلوقو

 .[20-21 :تايراذلا] هتروريصبت

 . )15 «» ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك» . اتف هلوقو

 :فالخلا لهأ ىلع درلا يف لاقملا صيخلتو لاؤسلا ليصحت يف زجوملا :يفاكلا دبع رامعوبأ (3
 رماع ؛140 }139/2 :م1978 :رئازحلا عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا يبلاطلارامع .د قيقحت

 عومجب نمض :تد ةرهاقلا ةديدجلا ةلاجفلا ةعبطم نع. ةروصم :تانايدلا نتم :يخامشلا

 .50 :ةراتخت بتك

 حرش- ؛20/1 :عرفلاو لصألا لماش- ؛490/1 :نايمهلا۔؛7 56 :ةراوز لهأ باوج - (4

 ١ :زاغلأ ريسفت- ؛!7/1 :مئاعدلا 25.

  )5ص ءيناثلا ثحبملا يناثلا لصفلا نم 26 شماه :قبسام رظنا 89.



 ةميلسلا ناسنإل ١ ةرضف لإ اباطخ _ اهريغو _ صوصنلا هذه تنمضت دقف

 .ليبس رسيأب ىلاعت هللا دوجو كرديل

 لالدتسالا ىلع دامتعالا يهف شيفطا خيشلا اهعبتا ىلا ةينانلا ةقيرطلا امأو

 :يلي امك يلقعلا يقطنملا

 ناك آمل ملاعلا نأب ليلدلا اذه خيشلا حرشيو :هثودح ثيح نم ملاعلا ليلد -]

 الإ ثدحملا اذه نوكي الو \ ثدحم هل نوكي نأ ةّيلقعلا ةرورضلاب كلذ ىعدتسا اثداح

 ."هثدحم ملاعللف نذإ ثدحم نم هل دبال ثداح لكو ‘ٹدح ملاعلاف ىلاعت هلل ا

 اًعناص ع ونصم لكل أ ذإ ؛قباسلاب هيبش وهو :اهعناص ىلع ةعنصلا ةلالد 2

 ةعنص لكل هنأ ىلع اذه لدف ،مدع نم يتأي نأ الو هسفن عنصي نأ نكميالو هعنص

 .""}لاعت هلل ا عنص نم تاعونصم ثداوحلاو عناص

 لسلستت نأ نكميال هنآل ىلاعت هللا دوجو ىلع لدي :رودلا ءافتنا ليلد 3

 وه اهيف ريخألا نوكي {ةياهن نم تب الف ةياهن ال ام ىلإ ىرخألا نم ةدحاولا تاقولخملا
 مدقت رودلا تبني امنيب \ثداوحلا دوجول يقيقحلا ببسلاو لّوألاوهو ىلاعت هلل ا قلاخلا

 ." ايحتسماذهو نيعم نم ءادتبا نودب رخآلا ىلع ثداح لك

 ريغ ىلع تناكل اهسفن تقلخ ول اهنأل :اهسفن ثداوحلا قلخ ءافتنا ليلد 4

 نأ لبق تناك دقو ءاهسفن نع هوركملا عفد ىلع ردقت تناكلو ءاهيف تدجو تلا ةنيم
 ناك ام لعفي فيكو ؟هسفن دجوي وأ ائيش مدعلا دجوي نأ لقعي فيكف امدع دجوت

 ،لوقعملا ريغ ضقانتلا نم ابرض اهسفن ثداوحلا قلخ ءاعتا حبصي كلذل ؟دوجوم ريغ

 .10 :و /2 :رطانقلا ةيشاح - (6

 .25 :زاغلأ ريسفت- ؛107/1 :مئاعدلا حرش - (7

 .17 :ةيشاحلاو عضولا عماج - ( 18
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 ."""١هقلخو اهدجوأ نم كانه تأ لإ ىقبي الف

 هدوجو أل ؛اهيلع وه قلا هتئيهريغ ىلع ثداحلا دوجو ةيناكمإ ليلد - 5

 ،ىرخأ ةئيه ىلع دجوي نأ نكمي لب ،يرورض الو بجاو ريغ هيلع وه ام ىلع

 تاقص هيلع يرجت الو ئ دوجوملل رياغم حجرم ىلإ جاتحي ىرخأ ىلع لاح حيجرتو

 . ے0) الاعت هلل ١ ألإ ةيواستملا ةنكمملا تالاحلل حجرملا كلذ نوكي الو تانكمللا

 ءاملع نم هقبس نم لشم شّنيفطا خيشلا اهركذ نلا تالالدتسالا وهأ هنه

 نمؤي ال هيلإ اهب هوتي نم نأ رابتعاب ةّيقطنم ةيفسلف ةغايص ةلدألا اوغاص دقو ؛ "مالكلا

 هدنع كلذ يدجي الو ؛اهلاق نمي نمؤي مل صوصنب هل دهشتسي نأ نكميالو ىلاعت هلل اب

 كلذب تباغو فاجلا يلقعلا جيرحتلا يف ةلغوم ةلدألا لعج يف اببس ةيقطنملا هذه تناكف

 يف ىدجألا ناك امنيب ؛“ليمالسإلا يدقعلا ثا رنلا نع ةيوبنلاو ةينآرقلا صوصنلا حور

 ةبطاخمو عانقإلا ةوق نم كلذ ين امل ؛يلقعلا ليلحتلا نييو صوصنلا داريإ نيي عمجلا عانقإلا

 ةيمالسإلا ةمألا داليم كلذ رمأو لق لوسرلا هلعف ام وهو "ناسنإلا ىف ةميلسلا ةرطفلا

 يف الإ نآرقلا يف امل ةفلاخم نكت مل مالكلا ءاملع ةلدأ دأ ظحالن انإف ؛اهتديقع يف ةيوقلا
 ةروص رصخأ ق ليلللاب يتأي آ ؟ هريغ نم سفنلا ف ارثأ نسحأو غلبأ نآرقلاو . بولسألا

 ناك دقو . دقعأو لوطأ مالك ق نكل هسفن ليلدلا مالكلا ءاملع ركذي امنيب 3 بولسأ لمجأو

 نيب عمج لب اذه ىلع رصتقي مل هنكلو ؛مالكلا ءاملع ةقيرطل اجذومن شَّيفطا خيشلا جهنم

 .61 }60/1 :مئاعدلا حرش- ؛ا11/1-5ق6 :نايمهلا - (9

 .107/1 :هسفن ردصملا - (0

 ؛22-25 :م1975 توريب ةيكيلوثاكلا ةعبطملا يثراكم فسوي حيحصت :ديهمتلا :ينالقابلا (1

 :(تد)ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم :نيدلا لوصأ ملاعم :يزارلا ؛1 57/1 :نيدلا ملاعم :يمللا

 .43/1 :ليلدلا :ينالجراولا ؛39 .8

 .6 ءك ص :م1985 ةنتاب باهشلا راد :ملسملا ةديقع :يلازغلا دمع (2
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 .اليلق لإ مالكلا ملع ين هتافل ؤم نم صوصنلا بيغت

 ةّينادحولا _ ولع لالدتسالا _ ب

 دحاولا قلاخلا دوجو تابثإف ؛هدوجو تابثإ نم بيرق ىلاعت هلل ا ديحوت تابث إ نإ

 تابثإ ىف ادورو رثكألا ليلدلاو ؛نيتلأسمل يف هباشتت ةلدألا تناك كلنل ديحوتلا نيع وه

 ماظنلا انهب ملاعلا ناك امل ةلآلا تددعت ول هنأ ضرتفي يذلا عناملا ليلد وه ةّينادحاولا

 ؛“)ىوقألا وه نوكي نأ رخآلا مهنم دحاو لك عنمو .ةلآلا هنه نيب ضورفمل فالتخالل
 نيكرتشم نيدتعتم ةهلآ كانه ناك ول ذإ {ةبلاغمل ظفلب ليلدلا انه نع شيفطا خيشلا ربع دقو

 اوحلطصي نأ نكميال هنأل ،هريغ رهق ىلإو ةيهولألاب دارفنالا ىلإ مهنم لك ىعسل
 هلإلا وهف مهدحأ بلغ اذإو ءاعيمج نيزجاع مهنوكل اهل إ مهنم يأ ناك املاوحلطصاولو

 هيلإو ،هل ريسملا وه دحاو هلإ دوجولل تبثف &“‘طهريغ فصولا انه قحتسي الو يقيقحلا

 .دوجولاو نوكلا ماظن دسفل كلذ ريغ ناك ولو رمألا عجري

 نم هضرفت امي مازتلالاو اهداقتعا بجو دقف ىلاعت هلل ا ةينادحو تتبث امكو

 . هتدابعو هلل ١ ةفرعم

 هيف بجي امو ديحوتلا -3

 نيبو ىلاعت هلل ا نيب ةكراشم لك عنم يضتقي شيفطا خيشلا هاري امك ديحولا

 زجعلاو صقنلا داعبتساو قلطملا لامكلا داقتعا وهف ،هتاقولخم نيبو هنيب ةيوست وأ ،هدابع

 ةيكيلوثاكلا ةعبطملا فيلخ هللا حتف د قيقحت 2ط :ديحوتلا باتك :يديروتاملا روصنم وبأ (3

 .21 :م1982 ترريب

 .28 :ةحجحلا نايب ق ةجحلا - (4
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 ديحوتو تاذلا ديحوت : اذكه خيشلا اهدح عاوناوهو ؟ فاصرالاو يناعملا لكب

 :) لي امك اهحرشيو ،ةدابعلا ديحوتو لاعفألا ديحوتو تافصلا

 هللا وه .لكب سيلو ءزجب سيل هتاذ ىف دحاو ىلاعت هلل اف :تاذلا ديحوت - الو

 ال رهوج الو ضرعب سيلو ،ةفلتخم ءازجأ نم نوكتم لك يه يلا تاقولخملا هبشي ال

 اذهو .لاوحألا هيلع يرحت الو ريغتي ال 5ةياهن الو هل ةيادب ال ناكم الو نامز هيوحب

 يف اهب نيعتسي لا لئاسولا لك ىلاعت هلل هديحوت يف ناسنإلا دعبتسي نأ يضتقي

 ناكملاو نامزلاب ةدّتقمو ةهجلا يف ةدودحم الإ تادوجوملا كردي ال هنل {ةيداعلا ةفرعمل

 هبشي ال دحاو درفنم هنأل ؛هنع ةيفتنم تارابتعا يهو لكلاو ءازجألا اهيف اربتعم

 .اقلطم اهيزنت كلذ لك نع هزنم مهتافصو مهّصاوخ نم ءيش ين هتاقولخم

 نمؤملا ىلعو هريغ نود اهب صتخا تافص ىلاعت هلل :تافصلا ديحوت - ايناث

 ءاقبلاو دوجولا :لثم ،اهيف هريغ عم هكرشي الو ،اهيف هتحويو ،اهب هفصيو 5اهملعي نأ

 اهنإف ظافلألا يف هعم تكرتشا نإو ‘كلذ يف تاقولخملا لكل رياغم وهف ملعلاو مدقلاو

 نأل هتاقولخم دوجو ريغ الثم هدوج وف ،تافصلا كلت تايدؤمو يناعملا يف هعم قفتت ال

 لوقلا اذكهو هرمأو هتدارإب ناك تاقولخملا دوجو امنيب 5ةياهن الو هل ةيادب ال هدوجو

 .“”حلا...ةايحلاو ملعلا يف

 ام لعفي ںاهيف دحأ هكراشي ال هلاعفأ ىف ىلاعت هلل ا درفت :لاعفألا ديح وت - انلاث

 ءيشلا دجوي لعف هيلع بجي الو [23 :ءايبنألا] هراعميامممع لاسي روط :ءاشي

 .18 :ةجحلا نايب يف ةجحلا- ؛07 :بهذلا - (5

 اهتبتكمو ةيقرشلا ةعبطملا 2ط :ضارتعالا ةلازإ- ؛7 :بهذلا- ؛27 .18 }كم6 :هسفن ردملا - )26

 .23 :ةيشاحلاو عضولا عماج-؛0 1 :م1982 نامع ةفاقثلاو يموقلا تارثلا ةرازو رشن
 .18 :ةجحلا نايب يف ةجحلا -؛07 :بهذلا- (7
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 "كلذ يف هل كيرش الو ،همدعيو هديعيو ؛مدع دعب

 نود هدحو ىلاعت هلل ا ىلإ ةدابعلاب هجتي نأ دبعلا ىلع :ةدابعلاديحوت - اعبار

 الو ةيوست الو ،كارشإريغ نم اقلطم ادارفإ هلل ا ىلإ ههجوت ادرفم ،هاوس دبعي ال ،هريغ

 هيلإ هجوتي لب ،هتاقولخم نم ءيشب الو هريغب هيدل لسوتي الف «هيدل طئاسولا ذختي

 لاقو ،هيلع بجاو الو ؛هب لسوتي ىتح ىلاعت هلل ا ىلع دحأل قح ال هتأل ءةرشابم

 ىلع بر اي كقحب :لوقي نأ دحأل زوجي ال هنإ» :اقلطم لّسونلا عنم يف شيفطا خيشلا

 نأش هل نمم مهوحن وأ ةكتالملا وأ ءايبنألا قحب زوجي ال نأ ىلوأو ،كيلع وأ كسفن

 هلل ا ىلإ ءالؤهب عافشتسالا دصقب مهضعب زاجأو ،هريغل هلل ا ىلع بجاو ال ذإ كيلع
 هب ئجي مل مهوم ظفل هنأل ؛بجاولا ال لسوتلاو كربتلا دارأ ولو ؤفيعض وهو

 .“")«ىتردق لضفب و كملع لضفب :لاقي الو عرشلا

 هتبر فرعي نأ هيلعو ،اصلاخ اديحوت هبر دحوي نأ نذإ فلكملا ىلع بجاولاف

 نأ ناسن الل نكمي له :يلاتلا لؤاستلا ىلإ انعفدي اذهو .هديحوت ةيفيك هل نيبت ةفرعم

 ؟هملعو هلقعب ةفرعملا مامت هفرعيو ىلاعت هلل ا تاذ ةقيقح كردي

 نم هتنأ وهو ديحوتلا يف رخآ ىنعم ىلع انفقوي لاؤسلا اذه ىلع باوجلا إ

 نلف ملعلا نم يتوأو ةفرعملا نم غلب امهم هتأ ناسنإلا ملعي نأ ىلاعت هلل ا يف داقتعالا مامت

 تاذ فصت ال ةيدقعلا صوصنلاف ،كلذ نع ازجاع ىقبيو ىلاعت هلل ا تاذ ةقيقح كردي

 . يف ام لالخ نم كلذو ،هلالجو هتمظع ىلع لدي ام ىلإ دشرت كلو ىلاعت هلل ا
 هنوكي آلإ ىلاعت هللا فرعي ال هتأ ناسنإلا كردي نأ ديحوتلا ةياغو ؛لئالدلا نم هتاقولخ

 ام لكلو .دجوي نأ نكميام لكلو تادوجوملا لكل ارياغم تاقولخملا لكل افلاخع

 .1 :هسقن ردصملا _- )28

 .39/1 :مئاعدلا حرش - (9
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 اًمم كردي نأ هنأش نم وأ ساوحلاب كردأ ام لك يذلا»: وه ىلاعت هلل اف ،ناهذألاب رطخي

 نم بلطتي داقتعالا اذهو ؛©"”«هفالخب وهف رطاخلا مهفلا هاوح وأ ضرف وأ دجو

 اهدعبتسيو ،كاردالا يف اهلمعتسي لا ةفرعملا لئاسو نم هب جرخي ايتهذ ادهج ناسنإلا

 الإ دادزا امل هكاردإل اهلامعتسا لواحول هتأو 5ىلاعت هلل ا كاردإل اهتيحالص مدع نقويو

 خزرب ق انلابقإو .الهج دادزا كلذ ريغ لوانت نمو»:شيفطا خيشلا لاق امك الهج
 كاردإلا نع ناسنإلا زجعل ع وضوملا يف ميلستلا ىلإ عفدي ام اذهو .©"«رابدإ ثحبلا

 هذه ىلإ لوصولا نكي املو ؛“ )« وه الإ هسفن فرعي ال»:يذلا ىلاعت هلل 1 ةبقحلا

 كردأ نم أل ديحوتلا ةقيقح ىلإ الوصو اهكاردإ ربتعا دقف الهس ديحوتلا نم ةجردلا

 هبتارم ىمسأ يف ديحوتلا ىلإ لصو دق نوكي هتاذ يف ىلاعت هلل ا ةقيقح ةفرعم نع هزجع
 طيحي دحأ الو فرعي ال هتنأب تاقولخملا لك نع درفت ىلاعت هلل ا نأ ملعيف ةيناسنإلا

 .كاردإ كاردإلا نع زجعلا نأو ءاملع هتقيقح

 فاصوألا نم ةلمجب القشم انايحأ نوكي ءاملعلا همدقي امك ديحولاو

 ديحوت متيال هنأ اذه يعي لهف ؛ساتنلا لك اهكردي .ال لا ميهافملاو تارابعلاو

 .ميهافملا هذهب ملعلا نيب اقرف كانه نأ مأ ؟هدترو هاعوو كلذ لك مهف اذإ الإ ناسنإلا

 ؟ديحوتلا ين هتفرعم بجي ام نيبو

 هنومهفي امباوبطاخي نأ يضتقي لدعلاو كاردالا يف سلنلا توافت تبثي عقاولا نإ

 نأ ىلإ شيفطا خيشلا بهذ دقو مهتقاط قوف ام مهنم بلطي ال نأو هنوكرديو

 رصتقيو مهفيلكت حص نمم سانلا نيب اكرتشم همهف نوكي ام وه ديحوتلا يف بولطللا

 .16 :ةجحلا نايب يف ةجحلا - (0

 .25 5.24 :زاغلأ ريسفت - (1

 .25 :قباسلا ردصملا - )32
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 الو ؛هءارو ام نود اهصاوخو ةيهولألا يف كيرشلا مدع» داقتعا ىلع كلذ يف

 ذئنيح ،هيلإ لاؤسلا ردابتو نهذلاب رطخ وأ هب ةّححلا تماق اذإ الإ هريغ ةفرعم بجت
 ىف ام لكب ناسنإلا فلكي ال نكلو ىلاعت هلل اب ةفرعملا ةدايز بابسأ نم كلذ نوكي

 لعف هنأب يأرلا اذه ىلع خيشلا لدتساو ؛“ةدحاو ةلمج ديحوتلا ثحابم

 مهديحوت ناك دقف ؛روهمجلا لوق وهو ،نوعباتلاو ةباحصلا هيلع ناكو هلقلوسرلا

 وري مل و» :اذه نع لوقيو ،اهعم ةدراولا ليصافتلا نمو ةيمالكلا تارابتعالا نم ايلاخ

 مهنم يفنتكيف سانلا ىلإ بتكلاب رمأي لب دحأ ىلع اهضعب وأ اهطرش هتنأ اث هنع

 اهضعب وأ ،ةَرم اهوكردي نأ ديعبو «مهشحابي الو «مههفاش نم اذكو ،رهاظلا ناميإلاب
 دقف ،“)«ةهفاشم وأ لوسر ناسل وأ باتك ىف ةداهشلا ةملكي رمألا دّرجمم. الجاع

 يلسلا رثألل هنم داعبإ كلذو {ةَّوبنلا دهع ىلع لوألا هلصأ ىلإ عوضوملاب خيشلا عجر

 توبث رمألا لوأ يف ماوعلا نم عمس» نم أب كلذ رّربو ديحوتلا ىلإ ةوعدلا ىلع

 ناكف ؛يفنو مدع اذه نأ نظ ضرع الو هيلإ راشم الو زّيحتم الو مسجب سيل دوجوم
 اذه ةيمهأ ودبتو .““هوممهوت ام بساني ام ىلع ةلاد ظافلأب اوبطاخي نأ حلصألا

 مالسإلل ميدقتو ةلأسملل ليصأت هنوك :امهدحأ نيبناج نم خيشلا نم فقولل

 نم هجتنتسن ام :امهيناث !هق لوسرلا نع ءاج امك ةميلسلا ةرطفلا قفاوت ةقيرطب

 ةيمالسإلا تاعمتجملاو نيملسملا فعض ةصاخ هيف دجو يذلا رصعلا لاوحأل هتاعارم

 .هيلإ وعدي امت رثكأ هنم رقنيو اريسع هلعجي اميف لاغيإلاو نيدلا رسي نع دعبلا ببسب .
 ةيمالكلا ثحابلل ىقبتو ةميلسلا ةرطفلاو كرادملا قفاوي امبءافتكالا بحوأف

 .130 :و /2 :رطانقلا ةيشاح - (3

 .23 :بهذلا- ؛23 :ةيشاحلاو عضولا عماج - (4

 .29 3028 :ةححملا نايب يف ةجحلا - (5

 .51/1 :عرفلاو لصألا لماش - 6
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 .اهاياضق يف نوثحبيو ةديقعلا نوسردي نم صوصخل

 نآرقلا يف ةدراولا ىنسحلا ءامسألا ةفرعم هتفرعمو هب ىلاعت هلل ا ديحوت متي امتو

 .ديحوتلا نم اعزج كلذب تناكف :ةنسلاو

 ىنسح ا ء مسأل ا 4

 ثيدحلاو ميركلا نآرقلا يف ىلاعت هلل ا ىلإ ةبوسنم ىنسحلا ءامسألا تدرو

 : يلي كلذ نمو ؛ فيرشلا

 نيزلا اورذَو اهب هوغذامت ى شحلا ءامسألا قروو :ىلاعت هلوق

 هلوقو .[180 :فارعألا] هتولممعياوناك ات تورَجيَس هيآمسأي نوئحلي

 ءامسالا هلمقاومنتام ائيآَن مخرلا اومحذاؤ ا هلل ا ارمحذا لقو :اضيأ

 .©"[110 :ءارسإلا] ىنسحلا

 .©«ادحاو الإ ةئام ،امسإ نيعستو ةعست هلل نإ» :اقلق هلوق

 ديحوتلاب اهتقالعو ءامسألا هذه فيرعتب شيفطا خيشلا متها دقو

 .يلي اميف هنيبنس امك

 هخل مسال ١ بيرعت _ أ

 ضرفلاو رمهوخلا ىلع عوضوملا ظفللاو يشلا ةمالع مضلاو رسكلاب مسالا

 هامسأو ىمسأو ىمس :هنم لعفلاو ماسأ :عمجلا عمجو ئ تاوامسأو ءامسأ عمج زييمللل

 .24 :رشحلا ةروس ؛08 :هط ةروس ؛19 :ميرم ةروس :اضيأرظنا (7

 .551/2 :سرهفملا مجخملا ؛2585 :مقر :اينثلا و طورشلا يف زوجي ام باب طورشلا باتك :يراخبلا (8
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 قاقتشا ردصم :هيف ام مهأو مسالا ظفل ىنعمو يوغللا قاقتشالا نع انه ؛©"امسو

 عافترالا ىنعمب ومسلا نم قتشم نييرصبلا دنع وهف ؛ةمسلا وأ ومسلا نم مسالا

 خيشلا حجري مل و سةمالعلا ىنعمب :ةمسلا نم قتشم هنأ نوريف نوتفوكلا امأ ؛ءالتعالاو

 نم اقتشم هنوك ةيضابإلا نم هقبس نم حجر امنيب ؛'“هفالتخالا انه ينب ائيش شّيفطا

 رغصي هتأب ايوغل قاقتشالا انه يتالقابل للعو ؛'‘"امسألا مدق ىلع ةلالدلا نم هيف امل ومسلا

 ىلإ يرشخمزلا بهذ كلنك ؛ثث '«ميسو» :هريغصت ناكل ةمسلا نم ناكولو «ئيمس» :ىلإ

 ومسلا ًثألو تيمسو ،ىمسو ىامسأ لثم ىلإ فرصي هنآل ومسلا نم مسالا قاقتشاب لوقلا

 .نوملكتلل هيلإ بهذ ام وهو ؛"طركذب ةداشإلاو ىمسملا ةناكم ىلع لدي

 ىنسح ا ءامسألا هفرعم ردصم _ ب

 الف ةنسلاو باتكلا ق درو امم.اهيف ىفتكي : ىنسحلا ءامسألا رلصم ق فلُحا

 ؟ىلاعت هلل ا ىلإ بسن ءامسأ يناعملل ضعب نم قتشت نأ نكمي مأ ؟ةتيفيقوت الإ ءامسألا نوكت

 امب ىمسي ىلاعت هلل ا أو يعرش صن اهب درو تلا ءامسألا يف فالح ال هنإ

 .344 /4 :سوماقلا :يدابآزوريفلا (9

 .19 :ةيشاحلاو عضولا عماج - (0

 .212/1 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا (41

 .225 :ديهمتلا :ينالقابلا ركب وبأ (2

 هيلإ تهتنا ،ةرعاشاألا ءاملع رابك نم :رفعج نب دمحم نب بيطلا نب دمحم ركيوبأ

 .176/6 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا (م0(95-10013)/ه338-03(4):مهتسائر

 :2ط ةرهاقلا فحسلملا راد ارماع يسرم دمحم :قيقحت :فاشكلا :يرشخمزلا (3

 .12/1 :م1977/ه7

 يف مامإ (ما1075-144/_ه467-538) يمزراوخلا دمحأ نب رمع نب دومحم يرشخمزلا

 ؛لازتعالا لضن ةغالبلا ساسأ فاشكلا ريسفت :هتافلؤم مهأ نم بدألاو ةغللاو ريسفتلا

 .178/7 :مالعألا :يلكرزلا رظنا
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 ؛نذإ الو يهن هيف دري مل اميف فالخلا ًركلو ؛هق هلوسر هامس امب وأ اهسفن هب ىمس

 راتخاو صقن هيف سيلو هانعمب فصت امب ىلاعت هلل ا ةّيمست زاوج ىلإ ةلزتعملا بهذ دقف

 هلل ا ىلع ءامسألا قالطإ زاوج ىلإ اوبهذ دقف ةّيضابإلا امأ .عنملا ةرعاشألا روهمج

 قلاف» :لشم ،اهانعم متي ام ىلإ اهتفاضإ طرشب نكل صن يف اهانعم درو اذإ ىلاعت

 :ىنعم يدنس اي :لثم 5زاجلا ىلع هجيرخت نكمي امب ىلاعت هتيمست اوزّوج امك ««“بحلا
 نآرقلا يف هلعف ركذ درو ولو صقن هيف امم ءامسألا قاقتشا اوعنمو ،هيلع دمتعملا

 ,( ....: سان عداخ ركام :اهنم غاصي الف كيسن عدخ ركم :لثم ميركلا

 نم قلطن مل هنأل !هريغ نع فلتخا دقن عوضولل يف شّينطا خيشلا فقوم
 طوحألاو راتخملا أ ىأرو ىنعملاو ظفللا نيب قرف لب ىلاعت هلل ا هب ىمسي يذلا ظفللا درجم

 ابوسنم هانعم دري مل مساب ىلاعت هلل ا ىمسي الف .اهيناعم ىف ةّيفيقوت اهلك ءامسألا نوكت نأ

 لاحلا انه كرت ولو هسفن هب ىمس اميالإ هيمسي نأ دحأل قحي الف ؛"“ظتسلا وأ نآرقلا يف هيل

 ىنعم ةفاضإ نكميال هنأ ىلع اذه لديو ."هقح ىف زوجي ال امب هتيمست ىلع سلنلا ارجتل

 نأل قاقتشالا نكميف ظافلألا يف امأو ؛ثادحتس او عادتبا هنأل ىلاعت هلل ا ءامسأ يف ديدج

 ىلع اسايق «لمعفتم» ةغيص اهقاقتشا زئاجلا غيصلا نمو ؛يقيفوت وه امو يفيقوت وه ام اهيف

 نم «هدابع ىلع بتاتلا» :لثم ىلاعت هلل ا نم لعفلا هب درو امم لعافلا مسا ةغيصو ، "ربكتم

 يئراكم فسوي حيحصت :عدبلاو غيزلا لهأ ىلع درلا يف عمللا باتك :يرعشألا نسحلا وبأ (4

 ةعيطملا ديحوتلا ةرهوج ىلع ديرملا ةفحت :يروجيبلا ؛!0 :م1953 توريب ةيكيلوثاكلا ةعبطملا

 .48 :ه1324رصم ةينميملا

 .225 }0222/1 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا (5

 .417 :ةديقعلا حرش- ؛65 0.264/4 :ريسيتلا - ؛434/1 نايمهلا - (6

 .60/1 :ريسيتلا- ؛77 /1ق7 :نايمهلا- ؛16/1 :لاعفألا ةيمال حرش - (7

 .32/1 :عرفلاو لصألا لماش - (8
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 .[118:ةبوتلا هو ء َب 3 لل :هلوق

 افاضم ًآلإ اهنم قتشملا مسالاب ىلاعت هلل ا ةيمست نكميال لا يناعملل ضعب كانهو

 دقو ؛ءامسلا ينابو ضرألا يحاد وأ نوركمي نيذلاب ركام :لثم هلومعمبادێقمو

 ةدابع نمؤملا نم بولطملا أل ؛اهيجو افّرصت هربتعاو دييقتلا اذه خيشلا نسحتسا

 هنأل ؛ةيفيقوت ريغ ءامسألا نأ نعي ال اذه هفقوم نأ خيشلا ىريو . 6")ريدحت نود هير

 هب درو اذإ مسالا قالطإ زاجأ كلذلو 3"هانعم.َصنلا درو ام ألإ قاقتشالا يف زوجي م

 صنلا لامعتسا ىلع اظافح ليوأتلاب الإ ىلاعت هقح يف حصي ال هرهاظ ناك ولو صنل

 ظافلأ يهو ءيشو نانحو روبصلاو نيملو ليمحلاب ىلاعت هتيمست زوجيف ،هةر مدعو

 .ث“اهوعنمو ةيضابإلا ضعب اهيف درت

 لوؤي هتقيقح يف هنكل فيقوتلا ىري نمل افلاخم رهاظلا يف خيشلا يأر ودبي و
 نكميال هنألو ،هريغ عم هيف قفتتي ءيش يناعملا هفيقوت ىلع هديكأت نأل ؛هيلإ
 ةلزتعملا ىلإ برقأوهف ظافلألا قاقتشاب هلوق امأو ىلاعت هلل ا ىلإ هتبسنو ىنعم ثادحتسا

 .ةيضابإلا نم قاقتشالا غيص يق اعسوت رثكاو

 ددعلاب دارملا نع الؤاست ريشي اهقاقتشا ناكمإو ءامسألا ردصم نع مالكلا نإ

 ' ؟ددعلا اذه يف ةروصحم يه لهو فيرشلا ثيدحلا يف دراولا

 .ةروصحم ريغ اهن أ ىلع لدي ءامسألا قاقتشا يف شيفطا خيشلا يأر نإ

 بهذ ام وهو ،اهظافلأب صنلا دري مل ءامسأ قاقتشا هتزاجإل روكذملا ددعلا ىدعتتو

 .60/1 :ريسيتلا - (9

 .265 1.264/4 :ريسيتلا- ؛77 /1ق7 :نايمهلا - (0

 .32/1 :عرفلاو لصألا لماش (ك1

 .179 :ىنسألا رخذلا- ؛35 .34 ك :ةجحلا نايب يف ةجحلا - (2
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 مسا لكي كلأسأ» :هلل هلوقب ددع ىف ءامسألا رصح مدع ىلع لدتساو ،“ةخيشلا هيلإ

 هلل ا ىلإ ةقيقحلا ىلع هب ملعلاو ددعلا كرتي ثيدحلا لاف 7 وه

 ةعست» هءامسأ نأ ىف دراولا ثيدحلا خيشلارتسفو .هسفن ىمسي امبو هب ملعأ وهف ؛ىلاعت

 املثم ء امسأل ا ةرثك درح ىلع ل دي لب ئ اهرصحو ئ اهديدحت ينعي ال ه ب «نوعستو

 .)ةيددعلا ةقيقحلا ىلع ال ةرثكلا ىلع ةلالدلا درب ىرخأ فقاوم ينف ددعلا لمعتسا

 ىنسح ١ ءامسأل اب ناممالا ج

 اهب دوصقملاو .ديحوتلاو ةديقعلا نمض ىنسحلا ءامسألاب ناميإلا ةلأسم درت

 اًتمِم هب هيمسيو ءاعدلا يف هتر هب يداني نأ ناسنإلل نكمي امو ىلاعت هلل ا ءامسأ ةفرعم

 لشم شّتيفطا خيشلا بهذ دقو .ىلاعت هلل مظعألا مسالا ةفرعمو ،هلالجو هتمظعب قيلي

 ظفل وه ةيهلإلا تاذلا ىلع ملع وه يذلا مظعألا مسالا أ ىلإ ةيضابإلا نم هريغ

 :نكل ؛“اهنمضتتو تافصلا ىلع لدت اهتإف ىرخألا ءامسألا امأو 3هئهلل اد ةلالجلا

 ؟ىنعملا اذه دنع ىنسحلا ءامسألاب ناميإلا فقي له

 ةداع اهذاخناو داروأ لكش ىلع ىنسحلا ءامسألا ديدرت وه نيملسملا ىدل عئاشلا تإ

 اظافلأ ددري ضعبلا دنع كا المع تحبصأ ىتح( ةصاخ ةيفوصلا ىدل فورعم وه امك

 يه ىنسحلا ءامسألا ةفرعم نم ةمكحلا نوكت نأ لقعي لهو ؛اهيناعمم. هقف الو اهب روعش نود

 .265/4 :ريسيتلا- ؛77/1ق7 :نايمهلا - (3

 هجرخأو رازبلاو دمحأ و نابح نبا لل راربألا لزن ق هازع» ٠ :لاقو لوصألا عماج قّتحع هجرخ . )54

 ةملس يبأ ريح حيحصلا لاجر دمحأ لاجر و: دئاوزلا عمجم ق لاقو ذ هححصو اضيأ مكاحلا

 دمحم قيقحت : ظ لوسرلا ثيداحأ نم لرصاألا عماج : ريثألا نبا رلظنا ٤ «نابح نبا هقنرو .هجلا

 .94/5 :م1984/ه14004 ،توريب 4ط يبرعلا ثازتلا ءايحإ راد :يقفلا دماح

 .232 :ديهمتلا :ينالقابلا ؛265/4 :ريسيتلا- (5

 .4 :ةراوز لهأ باوج- ؛236 :نيروغبيت لوصأ حرش - (6
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 ؟ئرشبلا كولسلا ىلع رثأ ءامسألا هنه نوكي نأ نكمي لهو ؟طقف موهفلل انه

 نأ اهب ناميإلاو ءامسألا ةفرعم نم دوصقلل تأ ىلإ "راتخا دبع يضاقلا راشأ دقل

 ء)هتعارقو اهركذ دنع كلذ يوني نأ هيلعو ،هلجيو هبر مظعي هلعجتف ناسنإلا ىلعرتؤت

 دقو ؛َيكولس يلمع رثأ ىلإ جرخي ملو ءامهم ناك نإو يروعشلا رثألا اذهب ىفتكا هنكل
 دنع الو ةيضابإلا دنع ىضعلل اذه ديفي ام ىلع هفوقو مدع ىلإ يريبعجلا ذاتسألا راشأ

 خيشلا دنع هاندجو يريبعجلا اهسرد قلا ةرتفلا يف ءاملعلا هنع لفغ ام نكلو ؛"مهريغ

 «ةتنخلا لخد اهاصحأ نم» :اق هلوق ىزغم نع هنيدح دنع ةماه ةوطخ مقت ذإ ،شيفطا

 يف ءاصحإلاب دوصقملا تأ نّتبو ،دادعتلاو ركذلا دّرحب نم ارثأ نسحأو قمعأ ادعب هاطعأو

 ناسنإلا ناك اذإف ءةديمحلا قالخألاو تافصلا نم ءامسألا هب يحوت امب قلختلا وه ثيدحلا

 لمو اهب قلختيو اهيلع هسفن ةيبرت ىلإ ىعسي نأ هيلعف ءامسألا هذه يناعم هر يف دقعي
 ضلكارفلا ءادأو هب ىمست نم ةدابع نايضتقي هب ناميإلاو هتفرعم نإف مظعألا مسالاب كلنل

 لثم دقو ،"طلاصحاإلا ىنعم اذهف ةنحلا لخد كلذ لعف نم نأ كش الو ءاهضزتفا قلا

 دعبلا رّوضتن نأ انلو .ةيعرشلا تادابعلا قاطن ف هحيضوت يقب كلنل ه ال ةلالحلا ظفلب

 :هلوقب اذه حرشي وهو ،ىنسحلا ءامسألا يقاب ىلع هسفن جهنملا مّمعي امدنع مهفلا اذهل لمعلا

 اذهلف "هنع جورخلا نع ةنايصلاو اهاضتقم.لمعلا اهئاصحإيب دارملا نأ يدنع رهاظلاو»

 يف مهاسي نأ يأرلا انهب دارأ شيفطا خيشلا نأ كش الو كولسلا ىلع ريبك رثأ ريسفتل

 ؛يلازتعالا ركفلا يف تافلؤم هل يلزتعم ضاق (م1025/ه415 :تر :رابحلا دبع يضاقلا (7

 .273/3 :مالعألا :يلكرزلا رظنا

 .225 :ه 1329 رصم ةيلامجلا ةعبطملا :نعاطملا نع نآرقلا هيزنت :رابحلا دبع (8

 ١ .768/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا (9

 .270/10 :1ط :ناميلا - 0

 .هسفن ردصملا - 1
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 ةنسلأ زواجتي ال اديدرت راكذألا ديدرتب مامتهالاو ،ذيواعتلا ىلع دامتعالا نع سلنلا داعبإ

 يف رثأو ىزغم ديحوتلل نوكي انكهو .مهايندو مهنيد يف مهلامعأو مهحراوج ىلإ نيركاذلا

 نأ امك ،ىلاعت هلل ا ةفرعم ىلإ اليبس اهرابتعاب ىنسحلا ءامسألاب ناميإلا اهنمو هئازجأ لك
 .مداقلا ثحبلا لالخ نم حضتيس امك ةيمهأ اضيأ تافصلا ةفرعمل

 ن اهاوإع ٠        
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 نألا ترحبملا

 .-رافصلاب داميألا

 امو هلل ١ لإ هبسني نأ بج ام هملعتو 3هبرب ةفرعم ناسنإلا ديزت اهتأل ديحوتلا

 ضعب يف شيفطا خيشلا يأر فرعن نأ لواحت ؛عساو عوضوم وهو ©ليحتسي
 ةدراولا تافصلا ضعب يناعمو اهماسقأو ةفصلا فيرعت نم .ةيدقعلا هلئاسم

 .تاهباشتملا تايآلا ىف

 ةفصلا فرعت 1

 دنع هب داريو ‘تعن ىنعمب :افصو ©فصي فصو ةدام نم ذوخأم ظفل :ةغل ةفصلا

 ."»رعلاب امهيلإ عجري ام وأ لوعفم مسا وأ لعاف مسا نوكي يذلا تعنلا نيِيوحنلا

 ةيلاخلا ةيردصملا يناعملا يه شيفطا خيشلا دنع تافصلا نإف حالطصالا يف امأ

 لثم ةهبشملا ةفصلا وأ لعافلا مسا اهنم غيص تاذلا نع اهب ريبعتلا ديرأ نإف تاذلا نم

 .ةدارإلا نم ديرملاو ةردقلا نم ريدقلاو رداقلاو ملعلا نم ملاعلاو ميلعلا ةغايص

 اهم اسقأو تافمصلا-2

 :ىه ةئالث ةيضابإلا دنع اهنم فورعملاو ،ةّلالا تافصلا تاميسقت تدعت

 .204/3 :سوماقلا :يدابآزوريفلا (]

 .236 :نيروغبيت لوصأ حرش- ؛21-23 :ةجحلا نايب يف ةجحلا - (2
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 .ةيلعف تافصو ةيتاذ تافص ىلإ اهميسقت -

 .رابتعاب ةيلعفورابتعاب ةيتاذ تافصو ةيلعف تافصو ةيتاذ تافص ىلإ اهميسقت -

 .ةبجاو تافصو ةليحتسم تافصو ةزئاج تافص لإ اهميسقت -

 .يشلا هب ذخأ دقو لّوألاوه ةّيضابإلا دنع الامعتساو ةرهش رثكألا ميسقتلاو

 اهلك اهنوربتعي لب تافصلا نيب نورتيمي ال ةبراغملا نأل ؛ةقراشملا نم ذوخأم هنأ ىريو

 اهنأب اهنوفّرعيو ؛فص هلعج نود طقف العف هنوَمسيف لاعفألا ىلع لد ام اسو .ةتاذ

 ام يمهف لاعفألا امأو ؛اهدادضأب ىلاعت هللا فصتي الو ،رحآ الو اهل لوأ ال ييلا يناعلل
 خيشلا عبتي مل و .ةتامإلاو ءايحإلا لثم هتضب ىلاعت هللا فصتيو لوألا دودحم ناك

 .لوألا ميسقتلا هريغ يف عبتا امنيب «ةّجحهلا نايب يف ةَّححلا» :هفلؤم يف لإ ةبراغملا ميسقت

 ةيتاذلا تافصلا ۔ ا

 دتجتت ال ةتلزأ ءاهتضب ىلاعت هللا فصوي الو اه لوأ ال قلا تافصلا يهو

 ىلاعت هلل ةفص :الشم ملعلاف ؛اهقلعت لحم فلتخا ولو دوجولا يف اهتض عم عمتجت الو

 الو ،هتاقولخم ملع لثم بستكي الو دتجتي ال هملعو ،لزألا ذنم ملاع هتأ ىنعم ةيتاذ

 الف ؛ةدتعتم ءايشأ وأ دحاو ءيشب ملعلا قلعت ءاوس لهجلا وهو ملعلا تضب فصوي

 لكب ميلعلا وهف رخآ لهجيو ائيش ملعي وأ هلهجي مث هملعي وأ هملعي مث ائيش لهجي

 ةايحلا :ةّتتاذلا تافصلا مهأو .هتافص لك يف قلطملا لامكلاب افصتتم ناك كلذل ؛ءيش

 دعبلا :يريبعحلا :60/1 :قراشم :يملاسلا :رظنا ةقراشملا ةيضابإلا ىدل روهشملا وه يناثلاو (3

 .248/1 :يراضحلا

 .29 :بهذلا - 4

 .21 53 .2 :ةجحملا نايب يف ةجحلا - (
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 شيفطا خيشلا اهحرش دقو ؛عالكلاو رصبلاو عمسلاو ةردقلاو ةدارإلاو ملعلاو

 . يلي امك اهرّسفو

 اضيأ نعتو \توميال ىنعمب يح هلل اف توملا مدع عت ىلاعت هلل ا قح ينف ةايحلاف

 دنع هيلع فراعتملا ىنعملاب ةايحلا تسيلو ؛ةردقو ملعو ةدارإ نم اهنع مزلي ام

 امنإ ىلاعت هلل ا ةايح ةقيقحب انديفي ال يناعملا هذهب ةايحلاريسفت نأ ظحالنو .)تاقولخملا

 رثكأ ناك يلازغلا دمحمو لابقإ دمحم نێليعلا ريسفت دجنو ؛ىنعملل بيرقت دّرجبوه
 امئاد ادوجو هدوجو ىنعي هتايحف 0 دوجولاب ةايحلا ةفص نع اربع ثيح ىتعملل ابيرقت

 .“ل)لاوحألا هيلع بقاعتت الو ريغتي ال اتباث ارمتسم

 قباس هملعو ،هتاذب ملاع ىلاعت هلل ا نإ :شيفطا خيشلا لوقيف ملعلا ةفص نع امأو

 يف ةيفاك هتاذ لب هتاذ يف بكرم ملعب سيلو ءاهثودح لبق اهملع ،تادوجوملل
 هءاننأو هدوجو لبق ةلماك ةفرعم ءيش لك فرعي وهف هل ةمولعملا ءايشألا فاشكنا

 املع هنوكل تاقولخملا ملعل اهبشم هملع سيلو املع ءيش لكب طيحم وهو ؛هدعبو
 .“ددجتم الو دودحم ريغو ناكملاو نامزلاب طبترمريغ لامكلاب افصتتم

 ءاش وأ هعوقو ءاش ام قلعتت هتدارإو ديرم ىلاعت هلل ا نإ :ةدارإلا نع لوقيو

 فّلختلا نأل 5ةدارإلا هنه فلختت الو امدعو اداجيإ نئاكلاب قلعتتو هعوقو مدع

 اهب داريو ،ةئيشملا ىلع ةدارإلا لدتو ؛كلذ نع هلل ا ىلاعت صقنلا ىلإ لامكلا نم بالقنا

 .152 0151 /1 :مئاعدلا حرش- ؛29 :بهذلا- ؛21 :ةجحلا نايب يف ةجحلا - (6

 .408 {0407/1 :ريسيتلا- ؛19 :ةجحملا نايب يف ةجححلا- ؛12/3 :ليلدلا :ينالجراولا 7

 ،فيلأتلا ةنخلب ةعبطم دومحم سابع :ةمجرت :مالسإلا يف يدلا ريكفتلا ديدجت :لابقإ دمع (8

 .102 :ملسملا ةديقع :يلازغلا دمحم ؛72 &}71 :م1955 .ةرهاقلا

 يف ةجحلا- ؛7 :و :ثحابلا ةبتكمب ةروصم ةخسن (خ) :تانايدلا ةيشاح ىلع تاريرقت - (9
 .05 :بابلا حتف- ؛6/10 :ريسيتلا- ؛8 :بهذلا- ؛4 :ةجحلا نايب
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 هتنأ عي اديرم ىلاعت هللا نوكو ؛همدعو قولخملا دوجوب هؤاضقو ىلاعت هلل ا ملع اضيأ

 .''}وه لإ هقيقحلا ىلع كلام الو هل كلامو ءيش َلك ىلع رداق

 ءاشي ام لعفي يذلاوه _ خيشلا هفرعي امك _ رداقلاو ،ةردقلا :تافصلا عبارو

 ىلاعت هتردق قلعتتو .هديري ال ام عقي الو \ءيش لعف نع زجعي ال ءاشي ام كرتيو

 ال ليحتسملا نأل هيلع رداق ريغ الو ليحتسلملا ىلع رداق هنإ لاقي الو نكمللاب

 ةبحاصلا ذاختا ىلع رداق هتنإ لاقي ال اذلو ،هنع زجاع هتأ كلذ عي الو 5هنمردصي

 مدعو زجعلا نع هزتنمو ،ءامهذختي نأ هقح يف ليحتسم هتأل ؛رداق ريغ الو دلولاو

 ىلع ةردقلا ةلأسم عوضوملا يف محقأ نكلو ةردقلا ةفص خيشلا فرع اذكه ؛""ةردقلا

 لضفألاو ؛كلذ هلاحب سيل ليحتسملا داجيإف ضقانتلا نم كلذ يف ام عم ليحتسللا داجيإ

 وهف يهلإلا لامكلا عم ضقانتمرمأ هنإ ليحتسملا داجيإ نع لاقي نأ لاكشإلا اذه عفرل

 رخآلا ضعبلا عم هضعب ضقانتي امب يتأي نأ هلإلا نأش نم سيلو ،تاضقانتملل عمج

 اصقن ناكل ضقانت هيف ناك ولو دوجولا يف ماجسنالا داجيإ وه يقيقحلا لامكلاو

 لاؤسلاو امهداجيإ بلطو ،ةيهولألل ضقانم دلولاو ةبحاصلا ذاختاف ،لامكلل اضقنو

 تافصو يبيغلا ملاعلاو ةقولخملا تادوجوملا ملاع نيب ةقرفتلا مدع ىلع لدي امهنع

 .هتردق مدعو ىلاعت هلل ا ةردقب امهيف رمألا قلعتي الو ؛ةقحلا ةيهولألا

 عمسن :امهيناعم برقل اعم ناركذت امهتأ خيشلا ىريف رصبلاو عمسلا يفص ين امأ

 رصبي امو ماسجألاو ناولألاب هملع وه هرصبو ؛عَمسي امبو ،تاوصألاب هملع وه ىلاعت هلل ا

 ال عاجرإلا انهو ملعلا يه ةدحاو ةفص ىلإ شيفطا خيشلا دنع ناعجرت ناتفصلاف "ىريو

 فوردعلل نأب ملعلاب عمسلا ريسفت ببس حضوي خيشلاف دهاشلا ىلع بئاغلا سليق نم ولخي

 .150/1 :مئاعدلا حرش- ؛8 :ةجحلا نايب يف ةجحلا- ؛8 :بهذلا- ؛94 :و :لمعلا يعاد - (0

 .8 :و :تانايدلا ةيشاح ىلع تاريرقت- ؛203 :ىنسألا رخذلا- ؛324/1 :نايمهلا - 1

 .36 {35/1 :ريسيتلا-
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 هلل ١ نكلو ئ ملعلا ىنعمم. وه هلل ا دنع عمسلا كلنكف مهملعل ببس عمسلا نأ قلخلا دنع

 نفج الب ريصبو ةحخمصأ الو نذأ الب عيمس» وهف سلوحلا نع رصبلاو عمسلا ق هزنم ىلاعت

 ."'ف,هراصبأو رشبلا عامسأ ناهبشي ال هرصبو هعمسف ؛«ةقلح الو

 رسفي انكه سرخلا مدع ىنعم مالكلاب ىلاعت هللا فصوي :مالكلا ةفص يف لاقو

 دنع وه امك تاملكلاو فورحلاب قطنلا ىلع لدت ال اهتأو \ةفصلا هنه شيفطا خيشلا

 قلخو مارحلاو لالحلاو بيغلا هدابعل نيب ىلاعت هلل اف ،نييبنلا نم اهمزال اهب داريو ،رشبلا

 ةفصل ريسفتلا انهو .")رحولا لزنأ امك ،هدابع نم ءاش نم هعمسو ءاش ثيح مالكلا

 ةفصلا هذه طابترا ببسب انهو مالكلاب ىلاعت هفاصتا ةقيقحب حاصفإلا نع اضماغ ءاج مالكلا

 ةفصلا هنه فيرعت يف لواحو ،هقلخب لوقي نم يأر ىري خيشلا ناكو نآرقلا قلخ ةيضقب

 هنه تبني نأ لواحو ،رشبلا دنع وه امك مالكلاو قطنلا نم صقنلا يناعم دعبتسي نأ

 الو حضاو ريغ مالكلا ةفصل مدقلل ىنعمل انه ىقبي نكل ءاضيأ نآرقلا قلخ تابثإ عم ةفصل
 مالكلا ءاملع لواح ذإ ىرخألا تافصلا ضعب عم نأشلا وه امك ةقيقحلا ىلع لاد

 نع قولخملا دنع وه ام داعبتسا درب ىلعو &"“يوغللا ىنعملا ىلع نيدمتعم اهحيضوت
 هنه ربتعت انل ءاهقئاقح كاردإو تافصلا ةفرعم نم دوصقلاب فاو ريغ انهو ؛ة٧قلاخلا

 ليحتسم رمأ ىلاعت هلل ا ةقيقح كاردإ نأل ةقيقحلا انيطعت نأ نود طقف يناعملل ةرقم فيراعتلا

 صوصنلا يف تدرو امك ةفصلاب ميلستلا ىقبيو ىلاعت هلل ا ةفرعم نم ءزج تافصلا ةفرعمو

 .هكاردإ نكميال اميف ضوخلا نود لضفألا وه

 .23 :ةيشاحلاو عضولا عماح- ؛10 09 :ةجحلا نايب يف ةجحلا۔ ؛14/1 :مئاعدلا حرش - (2

 .19 :ةجحلا نايب يف ةجحلا- ؛447 /1 :نايمهللح ؛236/1 :مئاعدلا حرش- ؛22 :هسفن ردصلل - (3

 .19 018 :هسفن ردصملا (4

 باتك :ينوانجلا ءايركز وبأ ؛23 /3 {46/1 :ليلدلا :ينالحراولا :رظني ؛هسفن ردصملا- (5

 .11 :تد رصم :ةديدحلا ةلاجفلا ةعيطم :عضولا



 ةيلعفلا تردامصلا دد

 ىلاعت هلل ا لاعفأ ىلع لد ام يه _ شّتفطا خيشلا اهفرعي امك _ ةيلعفلا تافصلا

 ريغ نامزلاب ةطبترم ةيادبلا ةدودحم لاعفألا تافص تأ ىف تاذلا تافص نع فلتختو

 قلخلاو ،قلاخ هلل اف :قلخلا لعف كلذ لثمو ،اهتضب ىلاعت هللا فصتي نأ نكمي ،ةعيدق

 ءايحإلا كلذكو قلخي الأ نكميو ءاش ىتم قلخي نمزلا يف هدعب عقو ،لعف ةفص
 .""©روصحم ريغ ةدتجتم لاعفأ يهف قزرلاو ةتامإلاو

 ةلع اهل له :تافصلا هذه ردصم ةلأسم لاعفألا تافص ثحبب تطبترا دقو

 ؟ضارغأو للع هلاعفأ ديقت الو ءاشي ام لعفي ىلاعت هلل ا نأ مأ ؟اهطبضت

 لعفي ال ىلاعت هللا نأ ةجحب ليلعتلا نوزيجي نيذلا ةلزتعملا نيب ءارآلا تفلتخا

 ."'"رصقنلا ىلإ يدؤي هتأل ليلعتلا نوعنمي نيذلا ةرعاشألاو ةيضابإلا نيبو انبع ائيش

 اذه يف ءاقبإلا عم ىلاعت هلل ا لاعفأ ليلعت زاوج قحلا نأ شيفطا خيشلا ىريو

 متي ىتحو ، "رصقلا ىلإ يتؤللا موهفمل داعبتساو ،قلطملا يتاذلا ىنغلا ىلع ليلعتل
 ليلعتلا اهيف زوجي يلا لاحلا نيب لب ،اقلطم هعنمي مل و اقلطم ليلعتلا زجي مل هناف كلذ

 :يلي امك ؛اهيف عنمي يلا لاحلاو

 ةحيرص تءاجو اهرهاظ ي هيلع لدت يلا صوصنلا ضعبل اعبت زئاج ليلعتلاف

 تنع امو :ىلاعت هلوق خيشلا اهب دهشتسا يلا صوصنلا هذه نمو .""كلذ يف

 ؛21 :ةجحلا نايب يف ةجحلا- ؛29 :صلاخلا بهذلا- ؛152 151/1}0 :مئاعدلا حرش - (6

 .246/1 :يراضحلا دعبلا :يريبعخلا :رظنا

 .313 :ظ ،و :لمعلا يعاد- ؛278 :ةنحلا فصو يف ةنخحلا- (7

 نايب ةجحلا- ؛29 :بهذلا- ؛48 :ظ/1 :هللا حتف- ؛313 :و 1.95 و :هسفن ردصملا- (8

 .53/1 :ةنامضلا ءافو- ؛488/12 164/10 :ريسيتلا- ؛13 :ةجحلا

 .313 :ظ :لمعلا يعاد - (9
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 صنلا اذه فرص تأ ىري وهف ؛[56 :تايراذلا] هنودبعَيِل الا سنالا رجل

 ىلاعت هللا تاذ يف اصقن عت ال ةلعلا هذه تماد ام هل ببس ال ليوأت هرهاظ نع هلاثمأو

 رمأيو لعفي» :ىلاعت هلل ا تأ ىلإ _ لوقي امك _ يتؤي هنأل ليوأتلا نم راثكإلا نسحي الو

 عقي نأ نكميال ىلاعت هللا نم لعفلا نأ امك ؛ ثبعلا عم اهب وأ ،ةدارإ الب ىهنيو

 ؛ثا)زطاب وهو ملع ريغ نع هعوقو ناك الإو 3هل ديرمو هب ملاع وه لب ،ةفدصو اقافتا
 .ةجاحلاو صقنلا نم دوهعملا ىنعملا نود ،لامكلا ىلع آلاد لاعفألا يف ليلعتلا حبصيف

 فراعتملا ىنعملا هيف دصقلا نوكي ام وهف شيفطا خيشلا هعنمي يذلا ليلعتلا امأو

 مايقلا ىلإ لعافلا اعد يذلا ببسلا وه ناك ضرغ ىلإ لعفلا رودص دانسإ نم هيلع

 لامكتسا ىلإو ،ضوغلا اذه ىلإ جايتحالاب هللا فصو ىلإ يتؤي هتأل اذه عنميو ،لعفلاب

 .جايتحالا يف هتاقولخم هتيوستل كارشإوهو صقنلا

 هلك ليلعتلا نأ ري مل وهف ،زاوجلاو عنملا نيب اطسو شيفطا خيشلا فقوم ءاج دقل
 ةيطسولا هنهو ؛ةقيقح لامكلا ىلع لدي قالطإلا ىلع ليلعتلا مدع تأ الو {مومنمو لطاب

 .ىلاعت هلل ا لاعفأ اهيف يقتلت ةدحاو ةلع ليلعتلا يف مزتلي هتلعج شيفطا خيشلا فقوم يف

 نأ امك ؛ىلاعت هلامك ىلع لدي انهو ؛ةمكحلا يهو هتافص نم ةفص اهسفن ةلعلا هذهو

 لاعفألا يف ةمكحلاب ىلاعت هفصو ىلع نوقفتي عيمجلا نأل ؛موظفل هريغ نييو هني فالخلا

 لامكتسالاو جايتحالا ديرأ نإ هتنإف ؛َمظفل فالخلاو» :فالخلا اذه نع خيشلا لوقيو

 .©“)«هانزجأ امك هوزاجأ مكيلا ديرأ نإو 3“ةوعنم امك هانعنم

 .29 :بهذلا- :رظنا ؛313 :ظ 095 :و :قباسلا ردصمللا- (0

 .313 :ظ :لمعلا يعاد - (1

 .29 :بهذلا- ؛13 :ةجحلا نايب يف ةجحلا- ؛65 :ةديقعلا حرش- ؛95 :و :هسفن ردصملا - (2

 .عنملا ىلإ بهذ نمو ةرعاشألا يأ (3
 .14 :13 :ةجحلا نايب يف ةجحلا- ؛95 :و :لمعلا يعاد- :رظنا ؛29 :هسفن ردصملا- (4
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 ال ىلاعت هلل ا لاعفأ نأ ىري يذلا هدبع دمحم خيشلا يأرلا اذه ىلإ بهذ دقو

 ةمكح اهنكل ةمكحلا نم ولخت نأ نكميالو ثبعلا نم ةهرنم يهو ضارغألاب للعت

 .ىهلإلا لامكلا بساني يذلا وه طسولا فقوملا اذهو .ىفخت دقو دابعلل رهظت دق

 ةمكح لك نم اهعنمب وأ ضارغألاب هلاعفأ دييقتب ءاوس صقنلا نع ىلاعت هلل ا هنيو

 .كلذ نع هلل ا ىلاعت اثبع حبصتف

 نم لثم خيشلا امهعبتا نيذللا اهيمسقو اهيناعم يف تافصلا يه هذه

 اهتقالع يهو ىرخأ ةلأسم ىلاعت هلل ا ىلإ تافصلا ةبسن تراثأ دقو .هقبس

 .ةيلاتلا ةرقفلا يف هارنس ام وهو تاذلاب

 تاذلا تافمصلاةقالع-3

 نيبو اهنيب ةقالعلاو ىلاعت هلل ا ىلإ تافصلا ةبسن عّسوتب مالكلا ءاملع ثحب دقل

 نكعو 8ثففالتخالاو شاقنلاو لادخجبا اهلوح رٹك تلا لئاسملا نم يهو ةيهلإلا تاذلا

 :يه عوضوملا يف بهاذم ةثالث نّيبتن نأ

 نم هرهاظ ق 11 ةرياغملا ءاغلإ وأ ءامدقلاو ةلآل ١ داعت وهو تاذلاو تاقفصلا نب ةرياغملاب

 .ةيفلسلا لوق وهو تافصلا ليطعت

 تاذلا نيع وه ام اهنمف :تافصلا نيب نوقرفي نيذلا ةرعاشألا بهنم - ايناث

 ال ام اهنمو ؛لاعفألا نم ةذوخأملا تافصلا يهو تاذلا ريغوه ام اهنمو ؛دوجولا لثم

 .39 :م1988 رئازخلا ةيعماحلا تاعوبطملا ناويد :ديحوتلا ةلاسر :هدبع دمع (5

 .130 0129 :ه1399 توريب يمالسإلا بتكملا :ةيراحطلا حرش :زعلا يبأ نب دمع (6
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 ."تاذلا قرافت ال لا ةيسفنلا تافصلا يهو اهريغ الو تاذلا نيع وه هيف لاقي

 ال تاذلا نيع يه تافصلا تأ نوري نيذلا ةّيضابإلاو ةلزتعملا بهذم - اثلاث

 تافص أ ىلإ بهذو ،هحرشو هدێيآو ريخألا بهذملا شيفطا خيشلا قفاو دقو
 لا تافصلا لدت الو ؛تاذلا نيع يه لب ،هتافص نيبو هنيب قرف الو ةيتاذ ىلاعت هلل ا

 ىف ةيفاك هتاذ نأ ىنعمب هيف ةلاح الو هيلع ادئاز ائيش تسيلو دوجولا بجاو ىلع

 نيب دقو .هنع ةجراخ ناعم ىلإ جاتحت الو \تافصلا هذه تاموهقم لوصح

 ديأو زجعو صقن َلك نع هلل ا هيزنت ىلإ يعسلا وه يأرلا اذه ذاختأ ىلإ عفادلا نأ خيشلا

 :يلي ام. اذه

 نم مزاللا ءامدقلا ددعتوهو روظحملا نم جرخملا وه تافصلا ةّيتاذب لوقلا-1

 افالتخا تافصلاو تاذلا نيب فالتخالا ىلإ يدؤي هتأل تاذلل ةرياغم تافصب لوقلا

 يهو تاذلا عم دجوت نأ امإو ليحتسم رمأوهو تاذلا لبق دجوت نأ امإف نمزلا يف

 ىلاعت هللا دعب ةثداح نوكتف تاذلا دعب دجوت نأ امإو ،ءامدقلل دتعت وهف هل ةرياغم

 نوكي اذل ءهيزنتلل ةفلاخمو هقح ىف ةليحتسم تالامتحالا هذه لكو ثداحلاب فصتيف

 . )هي زنتلا لا يتةوؤملاو ليحتسملا نم جرخلل وه تاذلل تافصلا ةرياغم مدعب لوقلا

 ،فيطللا دبع دومحم نسح قيقحت :مالكلا ملع يق مارملا ةياغ :يلع يبأ نب يلع يدمآلا (7
 .146 -145 :م1971 :رصم مارهألا عباطم

 رصم ةبهو ةبتكم رشن نامثع ميركلا دبع قيقحت :ةسمخلا لوصألا حرش :رابحلا دبع (8

 .220/1 :نيدلا ملاعم :ييمثلا ؛183 :ھ4

 .144 }53/1 :1ط :ناميلا - (9

 ىلإ ةيقيرفإب ةيمالكلا سرادملا :هدمح نب ديجملادبع :رظنا ؛266/5 :2ط :هسفن ردصملا- (0

 م. : جن ؛89 :م1986 :سنوت برعلا راد :ةيرعشألا روهظ
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 ثتافصلا هنه ىلإ ىلاعت هجايتحا ىلإ انه ىأل تاذلا ريغ تافصلا تناك ول -2

 امني كلذ نع ىلاعت اصقن اهب لمكتساو .اهيلإ جاتحا املاهب فصتا مث هيف نكت مل اهنأل
 .٩"١لامكلاب ىلاعت هفصو ىلإ يدؤيو ،يناعملا هذهو رابتعالا انه عنمي تافصلا ةيتانب لوقلا

 هل ةرياغم تناك ول اهنأل ؛تاذلا يف اهلولح يفني تافصلا ةتاذب لوقلا 3

 .©"هيف تلحف لبق نم ةدوجوم نكت مل و تاذلاب ةمئاق حبصتو ،هيف ةلاح تناكل

 امنيب ةداهشلا ملاعو بيغلا ملاع نيب ةهباشملا نم عني تافصلا ةيتاذب لوقلا 4

 ال سايق وهو دهاشلا ىلع بئاغلا سايق نع ائشان ناك تاذلل تافصلا ةرياغم لوقلا

 .امهنيب عماج دوجو مدعلو نيلاعلا نيب فالتخالل عوضوملا ف حلصي

 تالامتحالاو تارابتعالا نم اجورخ ناك لوقلا اذهب ذخألا نأ ظحالنف

 اذه هيلإ يدؤي ام ةصاخو تاذلل ةرياغم تافصلا ىري يذلا بهذملا نع ةمزاللا

 نوربتعي تافصلا ةيتاذ نوري نم ناكف تافصلاو تاذلا نيب لاصفنالا نم بهنلل

 .أزجتي ال ادحاو ائيش تافصلاو تاذلا

 خيشلا اهدروأ تاداقتنا ةّيضابإلاو ةلزتعملا بهذم ىلإ تهجو دقو

 :يلي امكاهدر لواحو

 اميش ديفي ال اهنع رابخإلا لعجي تافصلا ةتتاذب لوقلا نأ ةرعاشألا ىري -1

 يعي ال تافصلا دتعت نأب اذه خيشلا درو .ادحاو ائيش تاذلاو يه تماد ام اديدج

 موهقمك طقف تافصلا هذه موهفم ةدايز ديفي امنإ تاذلا ةقيقح ىلع اهقدَّصام ةدايز

 1' ع 1 ع ع , ... , 1984, 210.

 .230 :ىنسألا رخذلا - (1

 .12 :ةديقعلا حرش - (2

 .278 50277 :نيروغبيت لوصأ حرش - (3
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 جاتحت الو تافصلا هذه موهفم لوصح يف ةيفاك تاذلاف ؛امهرئاظنو ةردقلاو ملعلا

 .““هيلع دئاز ءيش لإ

 زييمتلا مدع ىلإ يدؤي ةيتاذ تافصلا لعج نأ تاذلل تافصلا ةرياغم وتبثم ىري -2

 نيعاهنوك عم تافصلا نأل عقاو ريغ انه نا خيشلا ىريو ،اهتاذ يف تافصلا هذه نيي

 زوجي ال كلنل اهتقيقح يف رياغتت نأ ريغ نم نكل ةرياغتم ميهافم ىلع لدت يهف تانلا

 .ناولألا عمس :لاقي الف ادحاو ءيش ىلع لدت تناكولو ىرخأ ناكم ةفص لامعتسا

 .)كلذب هملع ىلع لدي هنل احيحص ىنعملا ىف ناك ولو تاوصألا رصبأو

 بهنع.هنراقن امدنعو ؛تانلاب تافصلا ةقالع يف شيفطا خيشلا يأر وه انه

 كلذ يف امب عيش َلك يف قلخللرياغم ىلاعت هلل اف ءقلطللا هيزنلا نم ابرق رثكأ هدجن ةرعاشألا

 نأو مهيف لحت نأو تافصلا اوبسنكي نأ قلخلا يف نأشلا ناك اذإف هتافصب ىلاعت هتاذ ةقالع

 لك دعبتست نأ يضتقي هتاقولخم هتفلاخمو ىلاعت هلل ا درفت نإف مهتافص ريغ مهتاوذ نوكت

 3هريغ ائيش هملع سيلف امهريغو ةردقلاو ملعلاب ىلاعت هللا فاصتا داقتعا نم يناعملا هنه

 .تافصلا رئاس يف انكهو تامولعملاب ملعلا يف ةيفاك هتاذ لب ؛هيلإ جاتحا الو

 نم مزلي ام داعبتسا ىلع _ هيلإ هوقبس نم كلذكو _ يأرلا اذه خيشلا ىنب دقل
 نيب ةقالعلا ةقيقح روصت نم اننكميال هتقيقح يف هدجن اذل ةرعاشألا بهذم نع صقنلا

 تأ امك ؛هتاذو ىلاعت هلل اب ناسنإلا لهجل اضماغ عوضوملا لاز امف \تافصلاو تاذلا

 ىلع بئاغلا سايق لامعتسا نم املسي مل _يرعشألاو يضابإلا _ نيبهذملا الك

 يناعم مهداعبتسا دنع رهظي ةيضابإلا دنع هنإف ءاحضاو ةرعاشألا دنع ناك اذإف دهاشلا

 .روصم () :رهزألا ع رشلا ملع ق رهوجلا راثن :يحاورلا ل اس نب رصان ؛هسقن ردصملا- )34

 .26/1 :تد نامع ةنطلس رشن

 .149/1 :مئاعدلا حرش- ؛278 :نيروغبيت لوصأ حرش - (5
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 ةداهشلا ملاع يف وه امك تاذو تافص دوجو اوروصت دقف ىلاعت هللا تاذ نع صقنلا

 ام سنج نم تسيل نكل ةمولعم الو ةحضاو ريغ امهنيب ةطبار اوعضي نأ اولواح مث
 ةحضاو ةقلطم تافصب ناميإلا نكمملا نم ناك هنأ عم ءاهتافصب تاقولخملا تاوذ طبري

 هذه يناعم لوح بهاذملا هذه تقفتا دقف ليصافتلا هذه يف ضوخ نود يناعمل

 ىرخأ تافص تدرو دقو ؛ىلاعت هللا تاذ ىلإ اهتبسن لوح تفلتخا اهنكلو تافصلا

 .ةهباشتم صوصن يف تءاج لا كلت يهو ث اضيأ اهيناعم ىف فالخلا ىرج اهريغ

 ةهباشتم صوصن يق ةدراولا تاقفصلا رناعم-4

 مهوت \تافص ىلاعت هلل ا ىلإ بسنت هباشتملا نم صوصنلا ضعب تدرو

 سرادملا تفلتخا دقو ؛هدابع نيبو ىلاعت هلل ا نيب هباشتلا يرهاظلا اهانعم ىق

 ميسقت نكميو ،اهليوأت نيبو اهرهاظ ىلع صوصنلا هذه ذخأ نيب ةيمالسإلا

 :ةمه نييساسأ نيمسق ىلإ كلذ ىق ءارآلا

 ليوأت نود اهرهاظ ىلع ةدراولا صوصنلا اوذخأ نيذلا :نيضوفملا بهذم ألا

 اهب ملسي لب خلا ...ءيجملاو ،هجولاو ديلا :لثمب ىلاعت هللا فاصتا ةيفيك داقتعا نودو

 وه امهنيب قرفلاو ؛ةرعاشألا مث ةيفلسلا يأرلا اذه ىأر نم جهأو .صنلا يف تءاج امك

 ."هب ملعلا مدع عم اهوتبثأ مهنكلو ةرعاشألا لثم ةيفيكلا اوعنمي مل ةيفلسلا نأ

 هنكل ،نيعرف ىلإ مسقني فنص لكو .ةئالث ىلإ ةلأسملا هذه يف بهاذملا ةيميت نبا فنص دقل (6

 ءايحإ راد 2ط :ىربكلا لئاسرلا ةعومجب :ةيميت نبا :رظنا لخادتمو هيف عسوتم ميسقت
 .473/1-475 :م1972 توريب يبرعلا ثازنلا

 لئاسرلا ةعومجب :ةيميت نبا ؛09 :تد ةدح رشنلاو ةعابطلل ملعلا راد :ةنابإلا :يرعشألا (7

 ةديقعلا حرش :ساره ليلخ دمحم ؛43 :نيدلا لوصأ ملاعم :يزارلا ؛400 .394/1 :ىربكلا

 .22 :تد كط ةنيدملا ةيمالسإلا ةعماجلا عباطم :ةيطساولا
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 ةهباشتلل صوصنلا كرت تأ نوري نيذلا ةّيضابإلاو ةلزتعلل مهو :نيلوؤلل بهذم -ايناث

 .٨لاعت هلل ا هيزنت بساني ام ىلإ اهليوأت مزلف ميسجتلاو هيبشتلا ىلإ يدؤي اهرهاظ ىلع

 صوصنلارسفو ةِيضابإلاو ةلزتعملا جهنم وه شيفطا خيشلا جهنم ناك دقو
 نأ ىأرو ،هيزتتلل ةقفاوملا ةنكمملا يناعملاب اهلوأو ةمكحمل صوصنلا ىلإ اهعجرأو ةهباشتلا

 اهرهاظ ىلع كرتت الو صوصنلا هذه لطعت ال ىتح عابتالا بجاولا جهنملا وه اذه

 :يلي اميف تاريسفتلا هذه نم ضعبل ضرعنسو .“)ميسجتلل مهوملا

 هلوق لثم .ةبراقتم ناعم يف تلمعتسا ظافلأ عباصألاو نيميلاو ةضبقلاو ديلاف

 همييدنأقزقرش اديه ا نوغياتي امكب تنر ياَسُي نيذلا ترل» :لاعت
 و م ۔ ٥ ح م

 تاراملا ةمايقلا موي ةتصق اعيمج ضزلاؤول :هلوقو [10:حقفلا] .
 ص . مص

ُِ 

 كلملا ىلع _ شّتفطا خيشلا يأر بسح - لت ظافلألا هذهف 5"«نمحرلا عباصأ

 دوصقملا يه يناعملا هذهو ؛ةمعنلا ىلع ديلا ةلالدك ىرخأ ناعمب اهضعب درفنيو ؛ةّوقلاو

 لإ يدوي يذلا يرهاظلا ىضعللا ىلع لدت نأ نكميالو ۔ هلوق بسح ۔ صوصنلا نم
 انايحأ تءاج لب ةدرفم تأت مل اهسفن ظافلألا هذهو 5ىلاعت هلل ا ىلإ حراوجلا ةبسن

 اذهب ذخألا بوجو دكؤيو ؛اهرهاظ ىلع ذخؤت نأ لقعي الف .عمجلاب انايحأو ةينثنلاب

 هذه تذحأ اذإف [88 :صصقلا] ههجو لل تلام ءيش لكو :ىلاعت هلوق ليوأتلا

 كلذ نع مزيلف اهرهاظ ىلع اضيأ ةروكذملا ةيآلا ذأ بح و ،اهرهاظ ىلع لاوقألا

 ۔ .دت ۔٣ . .ى مال

 نم نيعبصأ نيب بولقلا نإ» :ق لوسرلا لوقو [67 :رمزلا] همعييِمبا تايوطم

 .8 :بهذلا - (8

 .88 ص ،شيفطا خيشلا دنع يدقعلا ثحبلا جهنم :يناثلا لصفلا :رظنا (39 .

 داؤف دمع قيقحت :ملسم حيحص رظنا «...نب اهلك مدآ يب بولق نإ» : لظتفلي ملسم هاور )40 .

 هللا فرصت باب ردقلا باتك :م1972 توريب 2ط يبرعلا ثازنلا ءايحإ راد يقابلا دبع

 .64/1 :سرهفملا مجعملا :رظنا ؛2654 :مقر ءاشي فيك بولقلا يف ىلاعت
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 آلإ ةيآلا مكح اهلمشي ءازجألا هذه نأل كلذ نع ىلاعت هلل ا ىلإ ئزجتلاو صقنلا ةبسن

 .“"ههينتو ىلاعت هلل ا لامك قفاوي امب عبصألاو ةضبقلاو ديلا ريسفت مزل اذهو ؛هجولا

 ةحراخلا ىنعم ديفي الو ملعلاو ظفحلا نيعيف _ خيشلا يأر يف _ نيعلا ظفل امأ

 هنأ ىلع لدي امم اعمجو ةدرفم اضيأ تءاج دقو ،كلذ نع هزنم ىلاعت هلل او ،ةرورضلاب

 كيلع تيمتناووط :كبت هلوق ف امك ىلاعت هللا ىلإ ةحراجلا ةبسن اهب دصقي ال

 متضرؤول :اضيأ هلوقو [38-39 :هط] همجيييمحع !لع عنصتل ىنم :7
 م / ه

 .[37 :دوه] هاميُحَرَو انيعَأب للفلا

 بنجلا ظفلل هليوأت اضيأ اهنمو صوصنلا هذه لثم لوؤي خيشلا ناك اذكه

 هللاف ةيقيقحلا ةكرحلا عت ال هلوزنو هنايتإو هنيو 3 )هقح هلل ا بنجف 3قحلا ىنعم

 نأ امك ؛“هتايآ وأ هتمحر وأ هنكمالم لوزنو ،هرمأ ءيج يعت امنإو مسجب سيل

 ائيش قلخي مل و هيلإ ءاهتنالاو ،هيلع ءاليتسالاو شرعلل هكلم ينعي شرعلا ىلع هءاوتسا
 سولجلا ءاوتسالا نعي الف ؛هيلع هتردقو هايإ هقلخ :يأ 5ةبلغلا اضيأ يعيو 3هقوف

 يضتقي امت ؛كلذ لك نع هزنم للاف .جايتحالاو زجعلاو صقنل يناعم نم هيف ا ةقيقح
 .هليوأتو ءاوتسالل يرهاظلا ىنعملا اذه داعبإ

 ةيؤرلا ةلاحتسا -5

 نم اريبك ازيح كلنب تلغشو ىلاعت هلل ا ةيؤر ةلأسم.اريبك امامتها ءاملعلا متها دق

 .24 :ةجحلا نايب يف ةجحلا- ؛67 :ناكوأ نوكي نأ زاح اميف ناكمإلا- ؛8/1 :مئاعدلا حرش - (1

 .هسفن ردصملا- (2

 .8/1 :مئاعدلا حرش- ؛67 :ناكمإلا - (3

 .26 :ةجحلا نايب يف ةجحلا- ؛507 :ريسيتلا - ؛هسفن ردصملا- (4

 .37/1 :مئاعدلا حرش- ؛82/4 :ريسيتلا- ؛6 :هسفن ردصملا- )45
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 يأر :نايأر اهيف نيابت دقو ىلاعت هلل ا وهو ملسلل هب نمؤي ام سدقأب اهطابترا ببسب مهتافلؤم

 دمتعاو }ةّيضابإلاو ةلزتعمللوهو اهيفنب لوقي يأرو ،ةّيفلسلاو ةرعاشألا وهو اهتابثإي لوقي
 هعبتاو هبهذم شيفطا خيشلا قفاو دقو ؛لقعلا نم ةلدأو لقنلا نم ةلدأ ىلع يأر لك باحصأ

 «ةيؤرلا مدع» ةلاسر بتك امدنع فيلأتلاب هدهع لوأ ذنم كلذ رهظو ،هنع عفادو هرصانو

 تحبصأو يدقعلا فيلأتلا يف جردت مث فلاخملا يأرلا ةتشب ةرو ةيؤرلا يفن اهيف ديآ قلا

 .““هقبس نم دنع يه امك ةديقعلا تايساسأ نم هدنع ةلسلل

 عضوم ىلع فقن نأ يغبني عوضوملا يف شيفطا خيشلا فقوم ضرعن نأ لبقو

 وهف ؛ةقيقحلا ىلع هيأر مهف نم نكمتن ىتح هدنع ةيؤرلا نم دوصقملا ىلعو فالخلا

 دوصقملاو ،ةرخآلاو ايندلا ف راصبألا هلصت نأ ليحتسيو ىري ال ىلاعت هلل ا نأ دقتعي

 ىلاعت هلل ا اهقلخ امك نيعلا ةساحب متت قلا رشبلا دنع ةدوهعملا ةيؤرلا ةيفنملا ةيؤرلا هذهب

 ةهج يف هنوكو يئرملا ةلباقم نم :اهب منت يلا اهسفن طورشلابو ،ناسنإلا يف اهبكرو

 يهف ،هلاح فصوو هتئزحتو يئرملا ديدحت نم ةيؤرلا هذه نع مزلي امبو صاخ نول اذو
 ءيش يف رييغت نود ايندلا ةايحلا يف ةفورعملا نيعلاب ءسلنلا نيي افرعو ةغل ةدوهعملا ةيؤرلا

 موهفملا اذه نم _ شّتفطا خيشلا مهنمو _ ةيؤرلل نوفانلا قلطنا دقف ."كلذ نم

 ةرخآلا وأ ايندلا يف ةيؤر عوقو ةلاحتساب اومكحي نأ عوضوملا ف مهدهج لك ناكو

 .ةفلتخم ةلدأ كلذ يف مهلو ،ىلاعت هللا قح يف صقن هلكوه يذلا روكذملا ىنعملا ىلع

 .ىلي اميف اهركذن

 :عيبرلا :رظنا ؛250/1 :مئاعدلا ح رش- ؛358 :ةديقعلا حرش- ؛36/13 :1ط :نايمهلا - (46

 ؛234 :م1985ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا ينالجراولا بوقعي يبأ بيترت حيحصلا عماجلا

 م. !: محدن, 23. ؛300/1 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا

 ؛514 .513 :نيروغبيت لوصأ حرش- :250 /1 :مئاعدلا حرش- ؛358 :ةديقعلا حرش - (7

 .363 5.326/1 :قراشم :يملاسلا
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 ةيؤرلا فن ىلع لالدتسالا ا

 ةيلقنلا ةلدألا -

 كرشي َرَهَو راص لا هكرننت ط :ىلاعت هلوق :امه نيتيآب خيشلا لدتسا

 ىتوم ءآَج امملووط :هلوقو [104 :ماعنألا] هرمبحتلأ فيطللا رقو راصبالا
 .[143 :فارعألا] ه...هسَر همل اَباَميِمِل

 يمهف ،ىرخأو ايند ىلاعت هلل راصبألا كاردإ ةيناكمإ عنمت اهرهاظ يف ىلوألا ةيآلاف
 مهفت اهقفو ىلعو {ةيؤرلا ةلاحتسا عوضوم يف لصألا يهو مكحم صن كلنل
 حضويو ."ةيآلا هذهرهاظلا يف ةفلاخم ةهباشتم تناك اذإ لّوؤتو ،رخألا صوصنلا

 تءاج يذلا صنلا قايس أب عوضوملا يف ايساسأ اليلد ةيآلا لعجي ام شيفطا خيشلا

 ءايحإلا :اهنم صئاصخلا نم ةلمجب هحدمتو ىلاعت هللا فصت اهنأ ىلع لدي هيف

 دلولاو ةبحاصلاو كيرشلا يفنو هقزرو ناسنإلا قلخو نوكلاو ةعيبطلا ف فرصتلاو
 ناكف هل راصبألا كاردإ مدعب ىلاعت هفصو ث ةردقلاو ةدابعلاو قلخلا ىف ةّيتادحولاو

 . }رتيغتي ال حدملاو احدم هل قلخلا ةيؤر يفن

 ةكرت وول :هلوق نم هقبس امل ديكات .جراَصنلا كرشي ومو :ىلاعت هلوقو

 كرتي َومهَوو :لاقو ،كردي الو كردي ،ىريث ال وهو ىري ىلاعت هلل اف راصن لا
 .“٧)«ىلذ وحنو ماسجألا وأ نادبألا كردي وهو» :لقي مل و اديكآات هيراَصَب لا

 :يملاسلا ؛233 :ةسمخلا لوصألا حرش :رابحلا دبع :رظنا ؛30/1 :مئاعدلا حرش - (8

 .387/1 :قراشم

 :ةسمخلا لوصألا حرش :رابحلا دبع :رظنا ؛203/1ق6 :ناميهلا- ؛30/1 :مئاعدلا حرش - 9

 .387/1 :قراشملا :يملاسلا 5

 .204/1ق6 :ناميلا - (0
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 فيطللا ومو :هلوقل هدكؤ تو يفنلا ىلع اضيأ لدت ةيآلا ف ةلصافلاو

 هؤافحخ قد ام اهدَرجمي ىرت ال نيعلاو ءافخلا ىف ةقدلا وه فطللاف :زيبخلا

 وهو رومألاب قيقدلا ملعلا ىلع لديف ريبخلاو :هلوق اماو ،هكاردإ اهيلع ليحتسيو
 ."اهريغبو اهب لماكلا هملعل هراَصبلا كرتي مهوو :هلوق ىلع ةيآلا يف دوعي

 يف ةيآلا نكلو ،ناك امهم رصب يأ هكردي الف ؛بلسلا مومعل ةيآلا تءاجو

 مل املثم ةيآلا ىلع قبطني ال اذه تأ شيفطا خيشلا ىريو ،مومعلا بلس ديفت اهتغيص

 يمهو ©بلسلا مومع ىلع لدت اهنأ عم مومعلا بلسل تناك ىرخأ ةيآ ىلع قدصي

 ال هتنأ ىلع لدت يهو [57 :ديدحلا] هروخق لاتخم لح بح زروت :ىلاعت هلوق

 كلذ سكع تدافأل مومعلا بلس ةدعاق اهيلع انيرجأ ولو ىلاعت هلل ا هبحي اروخف لاتخم

 كاردإ تأ يه ةنيرقلاو بلسلا مومع ىلع لدت راصنلا هكرت اول :ةيآ كلذك

 .ث“هيبشتلاو صقنل تابثإ هلرصب يأ

 دحأ لك نع اقلطم ايفن ةيؤرلا يفن ىلع لدت ةيآلا هذه نإف يناعملا هذهل ارظن

 :اهنم تاضارتعالا نم ةلمجب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعا دقو نمز لك يفو

 خيشلا ةرو ؛'“هرهاظ نع اهفرصت ناعم لمتحت اهنأل ةمكحمريغ ةيآلا إ
 لب ێاهيبشت الو اصقن ديفي ال ماد ام هرهاظ ىلع صنلا ذخأ ىلوألا نأب اذه ىلع شيفطا

 وهو اهرهاظ ىلع اهذخأ نم عنام الف هيزنتلا تبثت كلذ سكع ىلع ةيآلا هذه تءاج

 نم حجرأ ةيؤرلل نيفانلا لالدتسا ناك اذهلو ؛“ليوأتلل ببس دجوي الو ؛بجاولا

 .205 .204/1ق6 :هسفن ردصملا- (1

 .66 565 :ةيفاشلا ةلاسرلا - ؛15 :و /2 :رطانقلا ةيشاح- ؛498 :نيروغبيت لوصأ حرش - (2

 .35 :عمللا :يرعشألا (3

 .246/2ق6 :ناميلا - (4
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 ناك هدنع ليوأتلا نأ ىلع حوضو َلكب لدي شيفطا خيشلا ةر نأ امك ،نيتبثلا لالدتسا

 .هرهاظ ىلع صنلا يقبي رفوتت مل اذإف هضرفت تارورضو بابسألو جهنمل اعضاخ

 ةيؤر ىلع كاردإلا لدي الو ةطاحإلا ىنعمب كاردإلا يفنت ةيآلا تإ نوتبثملا لاقو

 يف كاردإلا تأب اذه ىلع خيشلا ةرو ؛هب طيحت نأ ريغ نمراصبألا هارت نأ زوجيف ضعبلا

 طرتشي الو ؛يئزجلا كاردإلا ىلعو اهيلع لدي لب ةيلكلا ةطاحإلا ىلع رصتقي ال ةغللا

 انالف تكردأ :لاقي لب ؤفرعلا يف الو ةغللا يف ال كَردملا لكب كردملا طيحي نأ كاردإل

 .اهلك كردلل ةايح لوط ايح كَردملا نوكي نأ طرتشي الو هضعب ذ ولو هنمز تشع اذإ

 هتقيقح كردي مل ولو هضعب ىأر اذإ \هرصبب اذك نالف كردأ» :انلوق يف رمألا كلذكو

 .“)«ةتبلا هكردي مل وأ هضعب كردي مل اذإ ،هكردي مل :لوقتو

 نود اهنم رافكلا عنميو ةرخآلا نود ايندلا ين ةيؤرلا نم عنملاب ةيآلا نوتبثملا ديقو

 لك كلذب معتف قارغتسالل راصبألا ظفل يف «لا» دوجو نأ خيشلا ىريو 3““أنينمؤلل

 اهنآ امك ،تاقرألا لك معتف ةغلابملا ماقم يف ةيآلا تءاجو دييقت نود رصب هل نم

 رخآ نود نيعم تقوب ةيآلا صيصخت نم عنمت نئارق اهلك هذهف ،حدملا ماقم يف ةقلطم

 ايفن يفنلا ىلع ةلاد ةيآلا ىقبت اذهلو ؛"لليحتسم وهو هدض ىلإ حدملا اذه بلقنا الإو

 نود اهب لالدتسالاف \بجوم ريغب ليوأت وهف اهصيصختو اهدييقت امأو ،اقلطم اتماع

 .ىوقأ اهليوأت

 بز :لامتةّبَر ةملكو اتيامميملايسوُم ءآج املو :ىلاعت هلوق ات
 هتامم رتسا نإقلبجلا لا رظنا نكلو ينارتن كلاق تلْيتا رظنأ ي نر أ

 حرش- ؛420 }419/10 :برعلا ناسل :روظنم نبا :رظنا ؛15 :و/2 :رطانقلا ةيشاح - (5

 .498 :نيروغبيت لوصأ

 .35 :عمللا ؛14 :ةنابإلا :يرعشألا )56

 .204/1ق6 :ناميهلا- ؛410/3 :ريسيتلا ؛498 :نيروغبيت لوصأ حرش - (7
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 ك ۔ ا ۔ مو < ۔ ,ى ے۔ م ح ۔۔ ,ن۔ ,ممح ۔ا م ۔ ] ,ى ح ح .,. ۔۔ ٥ ۔ ;[إ
 امعص ىسوم رخو د هلق;ج لبجلل هبر ىلجت املف ينارت فوسف

 [143 :فارعألا] پتييموُعلأ لوأ آنآو تيتا ثبت تناح :لات قافأ آلف
 لالخ نم كلذ رهظيو ؛ثدودحم ريغ ايفن ىلاعت هلل ا ةيؤرل يلبقتسملا يفنلا ىلع لديف

 رثأو ،ةيؤرلل ¡ةلتلتلا ىسوم بلط ببس :يهو لدجلاروحم يه تناك هيف ناعم ةعبرأ

 . زبخلا رارقتساب ةيؤرلا قيلعتو ;ةلَتلا ىسوم ةبوت ببسو ،«نلب» يفنلا

 بلطي مل ةلتلا ىسوم تأ ىري شيفطا خيشلا نإف :ةيؤرلا بلط ببس ين امأ

 وهو اهبلط هنكلو هتافصب هترب ملعأ وهف "ةيؤرلا وتبثم ىري امك _ ،هسفنل ةيؤرلا
 .")ىسومل ىلاعت هللا باوج نوفرعي امدنع كلذب هموق عنتقي ىتح اهتلاحتساب ملعي

 2 ِ .7 2 7 َ 2 . ما ۔ هم .م 4 م م َ -٠ , - - ٥

 هنل ا ىرن ىتَح كل موتنل ىسوم ايمتلق ذإؤول :ىلاعت هلوق اذه ىلع لديو
 ذمتفإ :اضيا هلوقو [54 :ةرقبلا] هيةورظنت متناو ةمعاصلا مكتَلَحاقةرهَج

 هةقعاّصلا مهْتَنَحاَكةَرهَج هللا نرأازلاقت كلذ نم ربأ "ىسوم اولس

 :لاق باوجلا ىقلتو اهوبلط امل كلذل 5هلل اب ملعأ :ةلتلا ىسومف ث[152 :ءاسنلا]

 موقلل ليهجتو هيفست اذهو [155 :فارعألا] هنم ءآهمتسلا لمعك امب كلهت

 .)هسفنل اهبلطيو مهيلع اهركني نأ نكميالف ،مهاهن دق نوكي نأ مزليف

 ملع لوح مهفالتخال اعبت بلطلا اذه لوح ةيؤرلل نوفانلاو نوتيثملا فلتخا دقو

 ةيؤرلا بلطي كلذل تاليحتسملا لك فرعي لوسرلا نأ نوري نوفانلاف : لوسرلا

 .206/1ق6 :ناميلا - (8

 .325/1 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا (9

 .99 :نيدلا لوصأ :يدادغبلا ؛266 :ديهمتلا :ينالقابلا ؛13 :ةنابإلا :يرعشألا (0

 .241 .240/2ق6 :نايمهلا۔- ؛192/4 :ريسيتلا - (61

 .هسفن ردصملا- (32

 .قباسلا ردصملا- (3
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 نأ ىلع لدي ال نآرقلا نكل ؛اهبلط تازئاجلاب هملعل هتأ نوتبثملا ىري امنيب .هسفنل

 امك هب هل ملع ال ام بلط نم ءايبنألا نمف ،تازئاحلاو تاليحتسملا لك نوفرعي ءايبنألا

 نأتلظعأي ناملع هب تن سيام يسلمشت الفإ» ::تنلا حول ىلاعت هللا لاق

 ةيؤرلا زاوج ىلع ةرورضلاب لدت ال ةيآلاف اذل“![46 :دوه] هكتيليماَجلانم توكت
 دإ ذإ :ىوقأ ةيآلا هذهب ةيؤرلا يفني نم ةّحح نإف اذه عم نكلو ،بلطلا اذه دّرجل

 اذهو ،اهبلط كلذل ىلاعت هللا قح ين ةزئاج ةيؤرلا أ ملعي ءيبلا تأ نوري نيتبثلل

 ؟ اهبلط اذاملف ءاضيأ ايندلا ىف اهعانتماب املاع نوكي نأ بجي هلل اب هملعل هتأ يضتقي

 بلطيس لهو ،هنامبإ يف قداصلا هلل اب ملاعلا وهو هسفنل اهبلطي مل هنوك ديؤي ام اذهو

 ال هريغو اذه لك ؟ هدي ىلع يرجت يلا تازجعملاو ميلكتلاو يحولا نم ربكأ انيقي

 ةيؤرلل ىسوم بلط ببس نأ ىلإ بهذ نم ةّجح يوقي امم ءيبنلا قح يف لمتحي
 .هب اونمؤي ىتح موقلا عانقال ةقيرط جاهتناوه

 لب ديبأتلا ديفي ال هتأ ىلإ ةيؤرلل نوتبثملا بهذ دقف :«نل»ب يفنلا رثأ يف امأ

 .ثةرحآلا نود ايندلا يف ةيؤرلا يفن ىلع لدت ةيآلاف اذلو ،نمزلا يف ديقملا يفنلل وه
 ايندلا يف ةيفنم ةيؤرلاو نمزلا يف قلطملا دبؤملا يفنلا ديفت اهّتنإ نوفانلا لاق امنيب

 لوقي يذلا هبهذم يأر ىلع هدهع لوأ ف ناك دقف شيفطا خيشلا امأ .رخآلاو

 سليإ فرح «نل» تأ حيحصلا عماجلا يف عيبرلا لوقب دهشتساو ،«نل»ب يفنلا ديبأتب

 هرتغو يأرلا اذه ىلع تبني مل خيشلا نكل ؛”دييأتلل ديؤملا يرشخمزلا يأرب كلذكو
 فرحلاب يفنلا لثم يفن وه لب ،ادّبؤم اقلطم سيل هنأ «نل» يفن يف حيحصلا تأ ىأرو

 .66/1 :ليلدلا :ينالحراولا 4

 .99 :نيدلا لوصأ :يدادغبلا (5

 .3271 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا ؛:32/2 :نيدلا مل اعم :نيمثلا زيزعلا دبع (6

 .206/1ق6 :نايمهلا- ؛237 :حيحصلا عماجلا :عيبرلا ؛133/2 :فاشكلا :يرشخمزلا (7
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 دوهيلا ينمت يفن وهو دحاو ىنعم يفنل «ال» عم تدرو اهنأب كلذ ىلع لدتساو «ال»

 [95 :ةرقبلا همهيدناتمنمقتامباتبأو زرو ِ لاعت هلوق ف توملل

 اذهو [07 :ةعمجلا] مهيدنات تصنت امب" ادب ,آ,هتر ونَمتي الوو :كنت هلوقو

 امل ديبأتلا ديفت «نل» تناكول هنأ ىلإ ةفاضإ دحاو «ال»ب ب و «نل»ب يفنلا ٥أ ىلع لدي

 «نل» هديفت ال يذلا ديبأتلل تءاج لب ىنعم نم اهلعب «ادبأ» ةظفل دوجول ناك

 ايندلا يف ادبأ توملا اونمتي نل دوهيلا أ ىلع نألدت ال نيتيآلا أ امك نيتدرفم «ال»و

 يهتني اذكهو ،نمزلا يف ديقم يفن اذهف ؛ةرخآلا ين رانلا لهأ عم هنوتمتيس لب ةرخآلاو

 كرتي مل هنكل ،يفنلا درب لب ،قلطملا ديبأتلل سيل «نل» فرحلا تأ ىلإ شيفطا خيشلا

 نئارقب نكل دبؤملا يفنلا ديفت اهنإ فارعألا ةروس ةيآ يف لاق لب اقلطم اذه هيأر

 &«نل» دوجول ال ادبؤم يفنلا نوكي ةيؤرلا يفن عوضوم يفف ،اهتاذل سيل ةيجراخ

 يف يفنلا ناكف اهنع مزلي امل لاعت هلل ا قح يف ةليحتسمو صقن ةيؤرلا ارابتعاب نكلو

 .“)ديبأتلل ةيآلا هذه

 ةيؤرلا بلط هنوك ىلإ ضعبلا هعجرأ دقف :اهببسو لكلا ىسوم ةبوت نع امأو

 تبثي نم تالامتحا هذهو ىلاعت هللا نم نذإ ريغ نم اهلأس هنأ ىلإ وأ ءايندلا ي

 لاق دقو ءايندلا يف عقت ال اهنكل اهتاذ يف ةزئاج ةيؤرلا نأ ىلإ يدؤت اهنل ةيؤرل
 :يه ىرخأ تالامتحا دازو ،نذإ ريغب لاؤسلا وهو يناثلا لامتحالاب خيشلا

 اولاق امب ملعأ وهو ىلاعت هلل ا ىلإ رمألا عاجرإ ىلع رصتقي مل ىسوم نأ -

 .كلذ لعفي نأ هيلع ناكو

 .هيلع ىلاعت هلل ا اهتعي تلا هبونذلرفغتسا هأ وأ

 .211 5.210/6 :1ط :ريسيتلا - (8

 .235/14 :تد توريب 3 ط :يبرعلا ثازنلا ءايحإ راد :ريبكلا ريسفتلا :يزارلا (9
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 ."سفن ىلإ بلطلا ةبسنل امدنو ىلاعت هلل اعوضخ بات وأ -

 خيشلارّرب دقو ]ةقيقحلا انيطعت ال تاليوأتو تالامتحا الإ هذه امو

 عم نأشلاوه امك روظحلا نم جورخلا لجأ نم ةيرورضاهنوكب اهيلا ءوجللا

 ."‘}”تاهباشتملا نم صنلا اذه ريغ

 ىلاعت هللا تإ شيفطا خيشلا لوقيف لبجلارارقتساب ةيؤرلا قيلعت نع امأو

 هتكلو رارقتسالا اذهب اقلعتم اهمكح ناكف لبجلا رارقتساب هتيؤر صنلا يف قلع
 ليحتسم هرارقتساف ،ةيؤرلا ىسوم بلط دنع لبجلا ليزيس هنأ لزألا يف ىضق
 .ضيأ ةليحتسم ةيؤرلا تناك كلذلو

 تأ ظحالنو ؛ىلاعت هلل ا ةيؤر ةلاحتساب مكحلا تدافأ قلا تارابتعالا لمجب هذه

 فرحلاب يفنلارثأ يف ًالإ هقبس نم تاوطخ عابتاب ةيآلا ليلحت يف ىفتكا شيفطا خيشلا
 ىلإ ةراشإلا ليلحتلا اذه نع باغو ،َيظفللاو يلكشلا بناجلا ىلع رصتقاو ؛«نل»

 ىلاعت هلل ا هأدتبا يذلا ديدشلا يفنلا اذهل هيقلتو :ةثككللا ىسوم انديس هشاع يذلا فقولل

 ةرهاظ ةيآب هنرق مث ىلاعت هلل ا قح ىف اێهيدب ارمأ ررقي هنأك «ينارت نل» :مراص باوجب

 يف فاك اذهو ،فقافأ امل هرافغتسا مث ةلتكلا ىسوم قعص ىلإ ىتأ ام اذهو {ةميظع

 ةيآلا يف باوجلا نأل ،اهبلط نع الضف ىلاعت هلل ا ةيؤر يف ريكفتلا ةمظع ىلع ةلالدلا

 يف ىلاعت هلل ا ةيؤرب قلعت هنألو ءايبنألا نم ءين بلط ىلعرخآ باوج يأ نمتشأ ناك

 يف لكلا ميهاربإل هباوج لشم نيرخآ ءايبنأ لاؤس ىلع هباوج ىلإ ةنراقملاب اذهو ،هتاذ

 نيباوخلا الكف ،قرغلا نم هتاحنو هنبا نأش ي التم حونل هباوجو ءايحإلا ةيفيك بلط

 .31/1 :مئاعدلا حرش- ؛510 3509 :نيروغبيت لوصأ حرش - (0

 .31/1 :مئاعدلا حرش - (1

 .366/1 :قراشم :يملاسلا ؛31 /1 :مئاعدلا حرش - ؛500 :نيروغبيت لوصأ حرش - (2
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 .:التيلقلا ىسوم عم لاحلاوه املثم اديدش نكي ل

 دقف ةنسلا نم امأو ،ميركلا نآرقلا نم شيفطا خيشلا لالدتسا نع اذه

 :ةمه نيثيدحركذ

 بهذ نم ناتتجو امهيف امو امهتيناءو امهتيلح ةضف نم ناتتج» :هم هلوق

 ءايربكلا ءادر الإ مهتر ىلإاورظني نأ نيبو موقلا نيب امو ؛امهيف امو امهتيناءو امهتيلح

 .٩"““)«ندع ةنج ىف ههجو ىلع

 ءايربكلا ةفص يه ةتاذ ةفص دوجوب عنمل اذه امث لوسرلا للعدقو ،ىلوأ عنملاب مهف

 ةلاحتسا تناك كلذلو اهتضب ىلاعت هللا فصتيو لوزت نأ ليحتسي ةمئاد ةفص يهو

 .ةفصلا هذه لاوز ةلاحتسا لثم ةيؤرلا

 ييضَر ةشئاعل تلق» : ل اق "6)قورسم نع يراخبلا هاور ام : يناثلا ثيدحلاو

 ِّ إ ٨

 فق دقل" :تلاقف ؛ءارسإلا ةليل يأ ؟“هبر همق دمع ىأر له :هاتمأ اي" :اَهنَع هللا

 انتم ادمع نأ كنتح نم :بذكدقف َرهكثدح نم ثالث نم تنأ نيأ تلق ات يرعش
 سو راصنألا كرتي َوَمَو راصبألا ةكرت ولا :تارق مث ؛“بذكدقف هتبر ىأر ى / مس ري هم رو إ ص .

 ءافو- ؛160 :ةنجلا - ؛525 :نيروغبيت لوصأ حرش - ؛31/6 :1ط :ريسيتلا - (3

 .285/6 :ةنامضلا

 باب ناميإلا :ملسم ؛4597 :مقر يناتُسَج امهنوك نمو :ىلاعت هلوق باب ريسفتلا :يراخبلا (4
 .250/2 ؛379/1 :سرهفملا مجعملارظنا ؛180 :مقر مهبر ةرخآلا يف نينمؤملا ةيؤر تابثإ

 .160 :ةنحلا - ؛525 :نيروغبيت لوصأ حرش- ؛31/6 :1ط :ريسيتلا - (5

 :يلكرزلا رظنا ؛ايتفلاب ملاع ةقث يعبات (م683/ه63ةنس يفوت) كلام نب عذجألا نب قورسم (6

 .214/7 :مالعألا
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 ءآرؤ نيزايو الا هلل ا ةملك نا رشبي تاك اول" يبحل لا فيطللا

 .0"”«“نيترم هتروص يف ليربج ىأر نكلو" [...] ٭"ييباججح

 دقو ةيؤرلا يفن ىلع ةلالدلا يف نيثيدحلا نيذه نم رثكأ شيفطا خيشلاركذي مل و

 نمرثكأ ايندلا يف ةيؤرلا عنم ىلع لديف يناغلا امأو ءاحضاوو احيرص امهنم لوألا ءاج
 ىلع ادامتعا رشابمريغ قيرطب شيفطا خيشلا هب لدتساو .ىرخأو ايند اهيفن ىلع هتلالد

 ناك يفنلا نأ ىلع ادامتعاو ،رمألل اهماظعتساو اَهنَع هلل ا َىيضَر نينمؤملا مأ فقوم

 ."")ىرحخأوايند مئادوهف هيزنتلل ناك امو هيزنتلل

 نونمؤي اوناك مهنأ مهنع يور نم ءامسأ درسب ةيؤرلا يفن ين هيأر خيشلا دي دقو

 عيبرلل «حيحصلا عماخلا» يف ركذ ام ىلع كلذ يقادمتعم ،نيعباتلاو ةباحصلا نم اهيفنب

 نسحلاو ،بلاط يبأ نب يلعو ساتع نباو {ةشئاع نينمؤملا مأ مهنمو ،بيبح نب
 اوناك نيعباتلاو ةباحصلا نأ شيفطا خيشلا ىريو ؛وخنلاو 0"ادهاحبو 3"ةيرصبلا

 مهنع ةياورلا نأ ظحالن اننكلو ؛طهدعب ناك فالخلا تاو ةيؤرلا يفن ىلع نيقفتم

 .104 :ماعنألا ةروس (٭

 .51 :ىروشلا ةروس (٭٭

 مقر مجنلاو ةروس ريسفت ريسفتلا :يراخبلا ؛824 مقر 212 :حيحصلا عماجلا :عيبرلا (7

 .200/2 :سرهفملا مجعملا رظنا ؛4

 .285 /6 :ةنامضلا ءافو - (8

 .854 مقر 227 :حيحصلا عماجلا :عيبرلا (9

 :يلكرزلا رظنا ؛نيعباتلا رابك نم (م624-728 /ه21-110) :راسي نب يرصبلا نسحلا (0

 .226/2 :مالعألا

 .278/7 :هسفن عحرملا :رظنا ؛(م642-722/ه21-104) ريبج نب دهاج (1

 .80/1 :هسفن عجرملا رظنا ؛(م666-715/ه46-96) :يعخنلا ديزي نب ميهاربال (2

 .246/2ق6 :نايمهلا - )83
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 لوقب عوضوملا يف هيأر ديؤي بهنم لكف ٤ “قاقّتالا اذه مدع ىلع لدي امت ضقانتت

 ةنسلاو نآرقلا صوصن يه لقنلا نم ةيقيقحلا ةلدألا ىقبت كلذل يعبات وأ مياحص

 .يلقعلا لالدتسالا ىلإ ةفاضإلاب

 ةيلقعلا ةلدألا

 ةليحتسم ةيؤرلا أ تبثي نأ يلقعلا هلالدتسا لك يف شيفطا خيشلا لواح دقل

 :يلي ام ةلدألا هذه نمو ىلاعت هلل ا قح يف صقن نماهنع مزلي امل ارظن

 ال اهنإف ةدوهعملا نيعلاب متت ةيؤرلا تأ امب :يئرملا يف ةيؤرلا تامزلتسم توبث 1

 اهب يئرملا ف فاصوأ دوجو مزلتسي امم ،ةدتحم فورظ يفو سيياقمب آلإ ىرت

 رصقلاو لوطلا لثم هيف لاوحألا توبث فاصوألا هذه نمو ،هكاردإ نم نيعلا نكمتت

 هدحي ناكم يفو رظانلا لباقت ةهج يف هتوبثو ،ثةقرلاو ةظلغلاو ،نوللاو

 الو اهفلخ الو اهمامأ ال :ةهجريغ ىلإ ىرت نأ نكميال نيعلا نإف ،“هيوحيزيحو

 هقح يف تبشت نأ مزلي ىري ام أ امك ؛"اهتحت الو اهقوف الو اهنيمي الو اهراسي

 نع مزليف ناكم هنمّولخي نأ دب ال لب ناكم لك يف نوكي نأ نكميالو ،لقنتلاو ةكرحلا
 ات يئرملاف ئزجتلاو ضيعبتلا تابثإ اضيأ ةيؤرلا نع مزلي امك {“هتكرحو هلقنت كلذ

 :يربطلا ريرج نب دمحم رفعح وبأ :تاياورلا هذهل رظنا ؛70 :نيدلا لوصأ ملاعم :يزارلا (4

 :يملاسلا ؛36/9 ؛183 }182/7 :تد رصم ةينميملا ةعبطملا :نآرقلا ريسفت يف نايبلا عماج

 .372 }.371/1 :قراشم

 .29/1 :مئاعدلا حرش- ؛427/6 :1ط :ريسيتلا - (5

 .158 :ةنحلا- ؛426/6 .1ط :ريسيتلا- ؛15 :و /2 :رطانقلا ةيشاح - (6

 الوق هربتعاو زيحو ةهج ريغ يف متت ةيؤرلا نإ مهلوق يف ةرعاشألا ىلع زعلا ييأ نبا در اذلو (7

 نبا ؛33 :عمللا :يرعشألا :رظنا .يئارلا ةلباقم يفو ةهج يف ةيؤر يه لب ،لقعلا هلبقي ال

 .211 :ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ

 .427/6 :1ط :ريسيتلا - (8
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 يئرملا نوكيو هارت امل سنجلا ةيؤرلا تبثت امك 5ثهنم ءزج ىري وأ ةيلك ىرث نأ
 ؛٨تايئرملا يقاب نع هزيمتو هارت ام سدج نّيبتتف نيعلا يه هلصت ةساح لوأو اسوسحم

 ىرت نأ نيعلل نكمي الو ،ئيئرملا قح يف تبثت يقلا اهتجيتنو ةيؤرلا تامزلتسم هذهف

 تاهجلا دودحمريغ وأ ،هل نول ال ائيش ىرت ال يهف صئاصخلا هذهب فصتي ال ائيش

 ةيؤرلا تلاحتساو راصبإلا ىفتنا فاصوألا هذه تفنتنا اذإف لكش الو هل سنج الو

 ةيؤرلا إف ىلاعت هلل ا قح ىف ةليحتسم اهلك ةيؤرلا نع ةمزاللا تافصلا هذه نأ امو

 هيبشتلاو صقنلل تابثإ اهتابثإ نأل ،تقو يأ يفو لاح يأب ةنكمم ريغو ةليحتسم القع
 .©")لاعت هلل ا نيبو قلخلا نبب

 هنوكب هسفن حدم ىلاعت هلل اف :ربكتلاو نطابلا فصل ةيؤرلا ةضقانم -2

 يئرملا أل ،نيتفصلا نيتاه توبث يفنت ةيؤرلا إف ىرن ناك اذإف ربكتملا وهو نطابلاوه

 اركتم هنوكب فصوي ال هتإف هتيؤر نكمأ اذإو نطابلا وه ىلاعت هلل او انطاب نوكي ال

 كاردإ نع ةرصاق مهلوقعف ،كاردإلا نم عون يأب هيلإ نولصي الف قلخلا نع هيلاعت ىنعمب
 ثيدحلا اذه ىلع لديو ،كلذ لك ىفتنا دقف يئر اذإ امأ مهّساوح كلذكو هتقيقح

 تمنو ،ءايربكلا ءادر ىوس ىلاعت هلل ا ةيؤر نم نينمؤملا عنميال هتأ هيفركذ يذلا قباسلا

 .“)ةليحتسم يهف فصولا اذهل ةضقانم ةيؤرلا تناك

 نأ ماعنألا ةروس ةيآب لالدتسالا يف نيت دقل :حدملا ىلع ةيؤرلا يفن ةلالد 3

 ةيتاذ ةفصو ،هل احدم هنع ةيؤرلا يفن ناكف ،هلراصبألا كاردإ مدعب هسفن حدم ىلاعت هلل ا

 .29/1 :مئاعدلا حرش- ؛هسفن ردصمل - (9

 .427/6 :1ط :ريسيبتلا - (0

 .611/17 :لينلا حرش - 1

 .411/3 :ريسيتلا- ؛09 :و /2 :رطانقلا ةيشاح - (2

 .ثحبلا اَدَم نم74 :شماهلا يف هجيرختو روكذملا ثيدحلا رظنا ؛132 :ىنسألا رخذلا - (3



 ناكملاو نامزلا فلتخا ءاوس اهدادضأب هللا فصتي الو ريغتت ال تاذلا تافصو ،هيف

 حدملل ةاضم كلذ تأل ىرث نأ نكميالف ؛مذلا ىلإ بلقنا حدملا ريغت اذإو ،افلتخي مل وأ

 .ةرخآلاوايندلا يف اقلطم رمتسم وهو ““ةيؤرلا مدعب

 يف هقلطنمل افو يقب دقو ،القعو القن ةيؤرلا يفنل خيشلا هب لدتسا ام مهأ انه

 امكو سلنلا اهفرعي امك نيعلا ةيؤر يهو ةيفنمل ةيؤرلا نم دوصقلل حضو ثيح عوضرولل

 ىلع تابلا ىلإ عجري يفنلا انهو ،ىلاعت هلل ا نع اهيفن تبثأ سلسألا اذه ىلعو 5اهنومهفي

 يفن ىلع خيشلا لالدتسا لباقم يفو .تاذلل كاردإلا نم ع ون يأ ةلاحتسا داقتعاو هيزننلا

 .يلي اميف حضتيس امك اهضراعو ،اه نيتبثللا ةلدأ نم افقوم ذختا ةيؤرلا

 ةيؤرلا تابثإ ةندأ رم شيفطا خيشلا فقومب

 نأ ىلإ ةراشإلا يغبنت ةيؤرلا قبثم :م ةلدأ نم شيفطا خيشلا فقوم ةسارد لبق

 دقف ،اهب ىظحي نمو اهنتنيكو اهتقو وهو ةيؤرلاب قلعتي ام مهأ يف اوقفتي مل نيتبثمل

 مومعل ةرخآلا يف مأ ؟ةرخآلاو ايندلا يف نوكت له :لاوقأ ةثالث ىلع اهتقو يف اوفلتخا

 ريسفت نودو ةيفيك نودب ةيؤرلاب لوقي ضعبلاف :ةيفكلا يف امو ؟طقف ةنجلا يف مأ ؟رسانل
 نم امأو ؛ةّيفلسلا لثم ةهجو ةلباقم يف نوكت اهنأ نوري نورخآو ،ةرعاشألا لثم اه

 نورخآلا اهلعجو نيقفانملا ىلإ ضعبلا همّمعو "نينمؤملا ىلع ضعبلا هرصق دقف :ىري

 لوقلا فعض ىلع ليلد فالتخالا اذه نأ ةيؤرلل نوفانلا ىأر دقو .“)رلنلا لكل ةماع

 .هتيمهأ مغر هيلإ رشي مل و هب شيفطا خيشلا متهي مل امنيب ©يفنلل حيجرتو ةيؤرلا تابثإب

 .191/4 :ريسيتلا - ؛303/1ق6 :نايمها- 4

 :ديهمتلا :ينالقابلا ؛77 :ديحوتلا باتك :يديروتاملا ؛10 :ةنابإلا :يرعشألا :ىق ءارآلا هذه رظنا (5

 نبا ؛48 542 :م1983/ ه1403 توريب ةيملعلا بتكلا راد :داقتعالا يف داصتئالا :يلازغلا 7

 نبا يلع نب ديعس ؛211-213 :ةيواحطلا حرش :زعلا ييأ نبا ؛402/1 :ىربكلا لئاسرلا :ةيميت

 .179 :ه1321 "مد ،يرجح ط :دودرلا ةفرعم يف دومحملا كلسملا :تيراعت
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 هلعجي ىتح عساولا فالتخالا اذه لشم هيف رظتنم ريغ ةيؤرلا تابثإك اعوضوم أل

 هفقوم امأ 3““يداعارمأ نورخآلا هلعجي مث باوثلا نم نمؤملا هب ىظحي ام ىصقأ ضعبلا

 .اهعون بسح احج دقف ةلدألا نم

 لقنلاب لالدتسالا _

 ال اهنآ امإ ةيؤرلا اوتبثم اهب لدتسا قلا تايآلا تأ شيفطا خيشلا ىري

 قفاوي امي لَوؤتف ةمكحم تسيلو ةهباشتم صوصن يه وأ ،ةيؤرلا ىلع لدت

 فيطللا ومو راصنألا كرتيو مو راصبألا ةكرت ول ةيآلا
 : تايآلا هذه نمو [4 :ماعنألا] ريبخلا

 .22-21[)"9 :ةمايقلا .ةرظان اهبر لا ةريضاتر يموي ةوجو :ىلاعت هلوق

 ةمعن ىلإوأ ،ةرظان اهتر ةمحر ىلإ» :فوذحم ريدقتب لوؤت خيشلا ىري امك ةيآلا هذهف

 ججحلا نمو ،ث"ةيؤرلا تابثإ ىلع لدت الو \ةمكحملا صوصنلا قفاوت ىتح «ةرظان اهبر
 ىلع اروصقم سيلو اضيأ راظتنالا ىلع لدي رظنلا تإ :هلوق ليوأتلا اذهل اهركذ لا

 لوقكو ؛ث“}إ279 :ةرقبلا ] هقرُسيم نإ ةريظن :ىلاعت هلوق كلذ نمو .ةيؤرلا

 هنمو 8‘“هترظتنا يأ انالف ترظن وأ كرظتنأ ىنعمب «كيلإ مث هلل ا ىلإ رظنأ» :لئاقلا

 :تباث نب ناسح لوق

 -. - ؟ ۔ ه ى / م ,. ۔., ه ۔ ۔٥ه ۔ و م م

 حالفلايب ييتاي نمحرلا ىلإ تاريظان ردب موي هوجو

 .29 :غمادلا قحلا :يليلخلا دمحأ (6

 .69 :نيدلا لوصأ ملاعم :يزارلا ؛267 :ديهمتلا :ينالقابلا ؛13 012 :ةنابإلا :يرعشألا (7

 .426/6 :1ط :ريسيتلا - (8

 .43 :غمادلا قحلا :يليلخلا ؛427/6 :هسفن ردصملا- وو

 .426 /6 :1ط :ريسيتلا ؛72/7 :ناسللا :روظنم نبا (0
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 :رعاشلا لوقو

 عؤلط ىلإ جيجحلا رقت ةتلاتجيس ةورظننني قئآلتخلا ُنُك
 لدت 7 كلذل ،نيعلاب نوكت ةيؤرلا تأ عم هجولا ىلإ ةيآلا يف رظنلا بسن دقو

 اهيف هجولاو زحلا ىنعمل لكلا لامعتسا نم زاجملا ىلع ةيآلل لمح هنآل ةيؤرلا تابثإ ىلع
 &٨0”كلذب فصوت ال نيعلاو ةراضنلاب هجولا فصت اهنأ ليلدب هلك مسحلا ىلع لدي

 هلك دسجلا وه هجولاب دوصقملا نأ ىلعو ةيؤرلا مدع ىلع لدت ةيآلا يق ةلباقملا نأ امك

 ةيآلاف هةرقااهب لعفي نأ نظت ةرساب م ليمو ةوجو :ىلعت هلوقل

 ةسباع مههوجو رخآ مسقو ،ةمحرلا نورظتني ةقرشم مههوجو مسق :نيمسق ىلإ سانلا
 اهرهاظ نيب نرقن امدنع ةيقيقحلا ةيؤرلأ ىلع لدت ال ةيآلاف .")باذعلا ىف ىقلت نأرظتنت

 داعبإ اهنع مزلي ناعمل ةلمتحم حبصتف رههاظلا اذه نع اهفرصت قلا نئارقلا نييو

 .نيعلاب ةيؤرلا ىنعم

 ىنسحلاف [26 :سنوي ] ت ايز ىنسحلا اونسحأ يلبلا :ىلاعت هلوق

 خيشلا ىريو ")ىلاعت هللا ةيؤر يه ةيؤرلا يبثم دنع _ ةدايزلاو 5ةنحلا لوخد يه
 ليلد الو باوثلاو رجألاو تانسحلا ةفعاضم يه ةيآلا يف ةدوصقملا ةدايزلا نأ شيفطا

 .""ههرهاظ ىلع ىقبت لب اهيلإ فرصت ىتح ةيؤرلا ىلع اهيف

 يتربوجخحَمل يموي مهبر نعمي لكو : رافكلا نع ىلاعت هلوق

 نيبوجحم ريغ مهريغ نأ نعي اذهف مهتر نع نيبوجحم رامكلا ماد امف [15 :نيففطلملا]

101 7 

 .486/14 :1ط :نايمحلا۔ ؛26 :ةيؤرلا مدع - ؛هسفن ردصملا- (11

 .485 :نيروغبيت لوصأ حرش- ؛هسفت ردصملا (2

 .44 43{5 :غمادلا قحلا :يليلخلا :رظنا ؛490/14 :1ط :نايملا - (3

 .69 :نيدلا لوصأ ملاعم :يزارلا ؛14 :ةنابإلا :يرعشألا (4

 .31/1 :مئاعدلا حرش - (5
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 نيعت مل ةيآلا تأب لالدتسالا اذه ىلع شيفطا خيشلا ةرو ؛0"0)هوري نأ مهنكميف

 حلصي باجحلاف ،ىلاعت هلل اريخ نع بجحلا :دارملا لاقي نأ نكميف ڵبجحلاب دوصقملا

 ناطلسلا بجح وه ةغللا يف لمعتسملا نأل ةيؤرلا مدع ىلع لدت ةلدألا نكل ،نيرمألل

 هاري نأ نكميامك هئاطع نع هبجحيو هاري دقو ،هبجح :لاقيف هعتمو هريخ نع هريغ

 ال ةيآلاف اذل ؛هري مل هنأ عم هبجح لاقي الف هئاطعب هلصيو هاري ال دق امك ،هييذعتب رمأيو

 .")تالامتحالا نم اهيف امل ةيؤرلا ىلع اليلد نوكت

 ةلدأ نم خيشلا هركذ ام مهأف ةتسلا نم امأ نآرقلا نم لالدتسالا نع اذه

 :يه ثيداحأ ةثالث نيتبشللا

 موي انبر ىرن له هللا لوسراي :اولاق سانلا نأ :ةريره يبأ نع» -لّألا

 ؛هلل ا لوسر اي ال :اولاق ؟ردبلا ةليل رمقلا ف نوراضت له :اق هللا لوسر لاقف ؟ةمايقلا

 :لاق هلل ا لوسر اي ال :اولاق ؟باحس اهنود سيل سمشلا ىف نوَراضت لهف :لاق

 هعبتيلف ائيش دبعي ناك نم :لوقيف ؛ةمايقلا موي سلنلا هلل ا عمجي :كلذك هنورت مكنإف

 :لوقيف هلل ا مهيتأيف _ ميهاربإ كش _ اهوقفانم وأ اهوعفاش اهيف ةّمألا هذه ىقبتو [[...]

 يف هلل ا مهيتأيف &هانفرع انبر ءاج اذإف ،انبر انيتأي ىتح انناكم اذه :نولوقيف ،مكتر انأ

 «هنوعبتيف انر تنأ :نولوقيف ،مكتر انأ :مه لوقيف ،نوفرعي يلا هتروص دروأ دقو .!"

 ضقانتلا نم هيف امل لالدتسالل حلاص ريغ هلعجي امب هنتم دقنو ثيدحلا صن شيفطا خيشلا

 فرشي امدنع ةهجلا تابثإ هيفف :ههيزنتو ىلاعت هللا تافص يف اهيلع قفتملا ةديقعلا عم

 .70 :نيدلا لوصأ ملاعم :يزارلا ؛14 :ةنابإلا :يرعشألا - (6

 .335 :و /2 :هللا حتف - (7

 ةرظان اهبر لإ ةريضان ديتو ةوجبؤو» :لاعت للا لوق باب ديحوتلا :يراخبلا (8

 مجعملا :رظنا ؛ظفللا فالتخا عم 773 مقر دوجسلا لضف باب ةالصلا ةفصو ؛7000مقر

 .202/2 :سرهفملا

- 148 - 



 يف يتأي ىلاعت هلل ا نأ ركذ نيح ريغتلا تابثإ هيفو ،هعابتاب مهرمأيو سلنلا ىلع ىلاعت هلل ا

 عابتالاب فيلكت هيفو ،هنوعتيف اهب هنوفرعي يلا يف يتأي مث كسنلا اهفرعي قلا ريغ ةروص

 دأ الإ .ةحيحصلا ةديقعلل ةضقانم اهلك هذهو ،"“فيلكتراد تسيل ةرخآلا تأ عم

 راد تسيل ةرخآلاف ؛ةغلابم هيف هدوجو ىفنو شيفطا خيشلا هيلإ راشأ يذلا فيلكتلا

 يف _ رمألا اذه سيلو }هكرتل باقعوأ باوث هنع بترتي يذلا فيلكتلا ىنعمب فيلكت
 لفغأ دقو ،اضيأ ليبقلا اذه نم ةنجلا لوخدب رمألا ناك الإو كلذك _ ثيدحلا

 :اهنم يملاسلاك هريغ اهركذو ثيدحلا نتم بارطضا اهلالخ نم رهظي بناوج خيشلا

 ةيؤرو هلل ا ةيؤر نيب هبشي نيح سمشلاو رمقلا ىلاعت هلل ا نيب هيبشتلا ىلإ يدؤي هتأ

 نم مزلي امك &""تايئرملا نيب هباشتلا ىؤرلا هذه نيب هباشتلا نم مزليف رمقلاو سمشلا
 اهريغ يف مهعاج اذإ ىتح ىلاعت هلل ةيقيقحلا ةلماكلا ةروصلا سانلا فرعي نأ ثيدحلا

 هاقلتي باوث مظعأ يه ةيؤرلا نأ ىري نم لوق ضقاني ثيدحلا صن نأ امكو ،هوركنأ

 ."٨"هريغو نمؤملاهيلع عمتجيو فقوملا يف اهلعجي ثيدحلا أل نمؤلل

 نوكي نأ لمتحي هنإ هيلع مكحلا يف لاق هدقنو ثيدحلا صن خيشلا دروأ نأ دعبو

 نأ بجي نكل احيحص نوكي وأ ،هلامكو ىلاعت هللا تافص ةضقانم نم هيف امل اعوضوم

 ىلاعت هلل ا رمأ ةيؤر هب دارملا نأ :اهيلإ لوؤي لا يناعملا نمو ٨5هيزنتلا قفاوي امب لوؤي

 يف نوكشي ال املثم ىلاعت هلل ا يف نوكشي ال مهنآ وأ ،هيف كش ال اقح هديعوو هدعو وأ

 روذحملا نم جرخي ليوأتلا اذهف ؛"هلئالد ىلعأو هتمارك ديزم نوري مهنأ وأ ،ردبلا

 .170 :ةنحلا - (9

 .378 5.377/1 :قراشم :يملاسلا (0

 .57-59 :غمادلا قحلا :يليلخلا (1

 .27 :ةيؤرلا مدع- ؛488/14 :1ط :نايمحلا۔ ؛170 :ةنحلا - (2

 ۔158 :ةنحلا- ؛234/5 :ناميهلا- ؛27 326 :ةيؤرلا مدع - (3

- 149 - 

 .] ا



 .هيلإ أجلي كلذل صنلا هلمتحيو هيزنتلا قفاويو

 مهميعن يف ةنجلا لهأ امنيب» :اتتك هلل ا لوسر لاق :لاق هم رباج نع -يناثلا

 مهقوف نم مهيلع فرشأ دق هلالج لج برلا اذإف مهراصبأ اوعفرف رون مه عطس ذإ
 هميحر بر نم الوت ملسو :ىلاعت هلل ا لوق وهو ةتحلا لهأ اي مكيلع مالسلا :لاقف

 بجت ىتح هيلإ نورظني اوماد ام ميعنلا نم هيف مه امث ءيش ىلإ نوتفتلي الف [58 :سي]
. 7 . )114( 
 ." "«هرونو هتكرب ىقبتو مهنع

 هلامكو ىلاعت هللا تافص هتفلاخمل ثيدحلا اذه عضوب شيفطا خيشلا مكح دقو

 كلم فارشإ ىلإ لوؤي هنإف اعوضوم نكي مل اذإو ،قباسلا ثيدحلا يف رمألا وه املثم

 ."هتمارك ىلإ رظنلاو هلل ا

 لهأاي :دانم ىدان ؛رانلا رانلا لهأو ةنجلا ةنحلا لهأ لخد اذإ» ثلاثلا

 لقشي ملأ ؟وهام :نولوقيف هوُمكز جن نأ ديري ادعوم هلل ا دنع مكل نإ { ةتحلا

 ؛باجحلا فشكيف ؟رانلا نم انرجيو ةنجلا انلخديو انهوجو ضتبيو اننيزاوم

 ."")«ةدايزلا يهو هيلإ رظنلا نم مهيلإ بحأ ائيش مهاطعأ امف هيلإ نورظنيف

 ؛ميسجتلاو هيبشتلا نم هيف ال ثيدحلا اذه عضوب اضيأ شيفطا خيشلا مكح دقو

 :ةبوتلا] ربكاو ؛َنم تاوضرولل :هلوق ةفلاخمو ىلاعت هلل ا ىلإ زيتحلاو ةهجلا ةبسنو
 .ةيؤرلا وه ثيدحلا هلعجي امنيب ،ناوضرلا وه ةنحلا يف نمؤملا هدجي ام ربكأ ةيآلا يفف 2

 يف ميعن وبأو ،هجام نيا هجرخو ،هعضوب مكح يزاوخلا نبا نأو فيعض :هنع ينابلألا لاق (4

 :رظنا ؛ثيدحلاركنم :يشاقرلا لاقو ،هاو :يبهذلا لاق ؛ينادابعلا مصاعوبأ :هتاور نمو ةيلحلا

 .182 :ةيواحطلا حرش :زعلا ييأ نبا

 .75 :ةنحلا - (5

 حرش :زعلا يبأ نبا :رظنا ؛297مقر ناميإلا باتك :ظفللا يف فالتخا عم ملسم هاور (6

 .ينابلألا شماه عم ؛206 :ةيواحطلا
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 رهاظ هتفلاخمل هب ذخؤي ال داحآ وهف اعوضوم نكي مل اذإ ثيدحلا نإف اذه ىلإ ةفاضإو

 .""7)لاعت هلل ا تايآب ملعلا ديزم لوصحب لّوؤي هنإف حص اذإو ؛ىرخألا ةلدألاو نآرقلا

 اهنوتم دقن ثيح ادحاو ثيداحألا هذه نم شيفطا خيشلا فقوم ناك دق

 اذل ؛امهنيب اميف اضقانتي نأ نكميالو يحو امهالك نآرقلاو ثيدحلا نأ ىلإ ادنتسم

 .0")لاعت هللا ف ةحيحصلا ةديقعلا نم تبث الو نآرقلا حيرصل ثيدحلا عاضخإ بجي

 قفّسلملا ةديقعلا _ خيشلا بسح _ اهرهاظ يف ضقانت اهريغو ةروكذملا ثيداحألا هذهو

 ببس ثحيي نكي مل هنأ ظحالملاو ،المتحم هلعجي وأ عضولاب اهيلع مكحي ناكف .اهيلع
 نم مكحملا قفاوي ام. اهليوأت عم اهتحص لمتحي مث ،دنسلا لالخ نم عضولاب مكحلا

 .هيزنتلاو نآرقلا

 لقعلاب لالدتسالا _

 ىلاعت هلل او هدوجو يمه هتيؤر تّحص ام ةيؤر ةلع أب ايلقع ةيؤرلل نوتبثلل لدتسا
 يزارلا هيلع مكح امك لالدتسالا انه فعض ىفخي الو ٧3"ري نأ حصي نذإ دوجوم

 دوجو نم مزلي الف ،هدقن يف شيفطا خيشلا انه ىلإ راشأ امك هضقاني عقاولا نأل ،هسفن

 اذهو حئاورلاو تاوصألا اهنمو تادوجولل لك ىرت نأ مزل الإو ةرورضلاب ىري نأ ءيشلا
 نكميال انل هتاقولخم دوجوو ىلاعت هلل ا دوجو نيب هبش ال هنأ امك ،عقاولاو لقعلل فلاخم

 ."دابعلا نييو هلل ا نيب ةفلتخم اهتأل دوجولا ةلعل هتيؤر ناكمإي مكحلا

 .157 5156 :ةنحلا- ؛488/14 :1ط :نايمهلا- ؛525 :نيروغبيت لوصأ حرش - ((7

 .36/13 :1ط :نايمهلا- ؛5 :ةححملا نايب يف ةجحلا- (8

 ؛99 :نيدلا لوصأ :يدادغبلا \68 :نيدلا لوصأ ملاعم :يزارلا ؛16 :ةنابإلا :يرعشألا (9

 .61 :ديرملا ةفحت :يروحيبلا

 .504 5503 :نيروغبيت لوصأ حرش- ؛206/1ق6 :نايم.فا- ؛68 :نيدلا لوصأ ملاعم :يزارلا (0
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 ةلدألا رهاظ ىلع نوتبثلا يقب اذل ،ىلاعت هللا نع ةيؤرلا يفن يضتقي لقعلاف

 نيب اوفلتخا مهنكل ،يزارلا مامإلا يأر كلذ ىلع لدي امك ةيؤرلل ةتبثملا ةيلقنلا ةّيعمسلا

 "‘“")ةّيفلسلا مزتلا دقف ؛صوصنلارهاظ يف تءاج امك اهتابثإ نيبو اهفييكت نود اهتابثإ

 ليدعت ةرعاشألا لواح امنيب ،ةلباقم يفو ةهجلا يف ىلاعت هلل ةيؤر اوتبثأو صنلا رهاظ

 نود ةيؤرلاب لوقلا :امهو ءالقع اهلوبق نكمي ىتح ةيؤرلا ي نيرابتعا لاخدإب كلذ

 ."‘“ةيبلق ةيؤر اهتأ ىلع اهب لوقلاو فييكت

 ةفورعملا نيعلا ةيؤر يه ةيفنملا ةيؤرلا نأ انّبم كلذ شيفطا خيشلا شقان دقو

 نم ةيؤر تابثإ امأو يئرملا يف ةدتحم تافص اهنع تبثتو فييكتلا مزلت ةيؤر يهو

 الف ،يقيقحلا ىنعملا ىلع ةيؤر حبصت الو شاقنلا لاحب نع ج ورخ وهف فييكت ريغ

 هب لئاقلا تأل 5اهتلاحتسابو ةيؤرلا ناكمإ مدعب افارتعا يأرلا اذه ربتعاو {ةيؤر ىمست

 .فييكتريغ نم اهب لوقلا ىلإ ًاجلف "ةقيقحلا ىلع هلل ا ةيؤر ناكمإ مدع كردأ

 ىنعملاب ةيؤرلا ريسفت ضفر ثيح ؛0““يلارغلا ماماللوهف ةّيبلق ةيؤرب لوقلا امأو
 كردي الو نيعألاب ىريث ال ىلاعت هلل ا نأل ،(نيعلا) ةفورعملا ةحراجلاب متي يذلا فورعملا

 ليختلا درب نم لمكأو ىقرأ يوق كاردإوه ىلاعت هلل ا ةيؤرب دوصقملا إ لاق اذلو ،اهب
 هنكمت ةوق ىطعي ناسنإلا نأ يأ ،لتختلا ىلإ ةبسنلاب اراصبإو ةيؤر ىمسيو هنم حضوأو

 ."ةاهامكو اهحوضول ةيؤرلا هبشت ةفرعم ىلاعت هللا فرعيف ملعلا ديزم نم

 اوبهذ امل اقفاوم هوربتعاو ،َلازغلا مامإلا ريسفتب ةيؤرلا نوفني نم ضعي يضر دقو

 .144/2 :ىربكلا لئاسرلا :ةيميت نبا (11

 .69 :نيدلا لوصأ ملاعم :يزارلا ؛45 244 :داقتعالا يف داصتقالا :يلازغلا (2

 .238/2ق6 :نايمهلا- ؛25 :ةيؤرلا مدع - (3

 .22/7 :مالعألا :يلكرزلا رظنا ،(م1058-1111/ه450-505) دمحم نب دمحدماح وبأ يلازغلا (4

 .111 :ةيمالكلا سرادملا :هدمح نب ديحلا دبع د ؛45 544 :داقتعالا يف داصتئالا :يلازغلا (5
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 هنآب هيلع ضرتعا دقف شيفطا خيشلا امأو ،٨“×ولاسلاو يتالجراولا ءالؤه نمو ،هيلإ

 ةقيقحلا ىلع دحأ هفرعي نأ نع هزنم وهف ؛ىلاعت هلل ا كاردإ مدع داقتعالو هيزنتلل فلاخم

 لامكلا كلذل صقن ةساح يأبو هجو يأب كاردإلا نإف» :لاقو ،كاردإلا نع يفخو
 مامإلا لوقو ادحاو ءيش هنك هريغ وأ يلقلا كاردإلاف 5"«بحاولاب فصولاو

 هنع مزلي اقلطم كاردإلا تأ عم كاردإلا وهو اهريغ ىلإ ةّيقيقحلا ةيؤرلا نم جورخ يلازغلا

 يف هأدبم لوقلا اذهف هضفر يف شيفطا خيشلا مزتلا دقف ؛ةيؤرلا نع مزلي امكروذحملا

 يضر لب ايلك اضفر ةّبلقلا ةيؤرلا ضفري مل هنكل ؛ىلاعت هلل ا كاردإ مدع يفو ،هيزننلا
 .هب نيقيلاب قلعتت نكلو {هتاذو ىلاعت هلل ا كاردإب قلعتت ال ةيؤر بلقلا ىلإ بسنت نا

 ىلاعت هلل اب انيقي رثكأ بلقلا حبصي ىتح ،يلازغلا مامإلا لوق ليدعت ىلإ دصقي اذهب وهو
 لوقي انلكف لئالدلا دايدزاب نيقيلا دايدزاو هب ناقيإلا ىنعمب بلقلاب ةيؤرلا اًمأو» :لاقو

 نأ وه شيفطا خيشلا هيلإ بهذ امو يلازغلا مامإلا هيلإ بهذ ام نيب قرفلاو ؛9"ث«هب

 خيشلا دصق امنيب ىرت اهنأك حبصت ىتح تاذلا ةفرعم ىلإ ةيبلقلا ةفرعملاب هجتي لوألا

 هلوق ناكف ،لئالدلا دايدزاب دادزي وهو نيقيلا يهو بلقلا ةفيظو ىلع ءاقبإلا شيفطا

 .قيدصتلاو ناميإلا يهو هتفيظوو هتقيقح نع بلقلاب جرخي مل هنأل هيزنتلاب مزلأ

 لالدتسالا يف هنأ ظحالنو ،يفنلاو عنملا وه ةيؤرلا يف خيشلا فقوم تأ ةصالخلاو

 اهيلع بلغ نآرقلا نم مهتلدأف ؛هنيتبشملا نم رثكأ صنلا رهاظ مزتلي ناك يفنلا ىلع

 هرهاظ ناك ام امأو رشابم ريغ هجوب آلإ هلمتحت ال ام صوصنلا ضعب ليمحتو ليوأتلا

 .307/1 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا :رظنا ؛363/1 :قراشم :يملاسلا ؛64/1 :ليلدلا :يتالجراولا (6

 .132 :ىتسألا رخذلا - (7

 - ؛132 :ىنسألارخذلا- ؛490/14 :1ط :نايمهلا- :رظنا ؛15 :و /2 :رطانقلا ةيشاح (8
 .03 :ضارتعالا ةلازإ- ؛285/6 :ةنامضلا ءافو- ؛410/3 ؛81/1 :ريسيتلا

 .319/1 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا (9
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 ضراعتت ال ىتح ليوأتلا كلسم شيفطا خيشلا هعم كلس دقف ةيؤرلا ىلع لدي
 ثيدحلا صوصن مهف مامأ اعساو لامتحالا لاحب حتفي ناكو ،اسهنيب اميف صوصنلا

 يف خيشلا ىلع ذخؤي ام نكلو ؛هيزنتلل فلاخملا اهرهاظب ذخأي الو اهدري ال ىتح ةصاخ

 مكحلا ذه للعي نأ ريغ نم عضولاب مكحلا يف عّرستي ناك هنأ ثيدحلاب لالدتسالا

 ةحصلاب هيلع مكحلا مث ثيدحلا ىلع عضولاب مكحلا نيب براضتي وهو ،هيلع لدتسيو
 .لوؤم حيحصوأ كورتم عوضوم امإ وهف :نيمكحلا دحأ تبثي نأ لصألاو ،هليوأت عم

 اجهنم مزتلا دق شيفطا خيشلا تأ تالالدتسالا هذه يف هيلإ ةراشإلا يغبنت امو

 ةفورعملا ةدوهعملا ةيؤرلا يه يفنلاب ةدوصقللا ةيؤرلا نأو ىلاعت هلل قلطملا هيزنتلا هقلطنمادحاو

 بهنلا ىلع زكري ةيؤرلا تبثم ىلع هدر يف خيشلا ناكو ؛اهجئاتنو اهطورشب رشبلا ىدل

 ؛عوضوملا يف نيبهذملا نيب حضاولا فالتخالا مغر ةيفلسلا يأر نع ثتحتي مل و ،يرعشألا

 ىلع هبيقعت ىف ايلج كلذ رهظو ةلأسملا ىف لاوقألا فارطأ نيي انايحأ قيفوتلا ىلإ الايم ناكو

 انأ :ىنعمب ةيفيك الب هارن متلق نإو» : ةرعاشألا لوق نع اضيأ لاق امك ،يلازغلا مامإلا يأر

 .0ة"«انبهنم ىلإ مكنم عوجر آلإ كلذ ام هلل اتف \هدوجو ملعن

 قافتا مدعو يظفل فالخ ىوس سيل ءارآلا هذه يف فالخلا نأ :انرظن يفو

 يلا صقنلا يناعم نودصقي ةيؤرلل نوتبثلا نوكي نأ دعبتسنو .6" ا ىلع

 ام اذهو ةيرصبلا ةيؤرلل يقيقحلا ىنعملا نم مهيفن يف اوقلطنا يذلا نوفانلا اهب مهمزلي

 يلازغلا لوق ليدعت دعب فاطملا رخآ يف نيفرطلا هيلع عمجي نأ شيفطا خيشلا لواح

 دقو ىلاعت هللا فصو لوح ناك لدجلا روحم نأ امك عوضوملا يف ةرعاشألا يأرو
 .بجي ال امو اذه لك نم هداقتعا بجي اًمع ثحبلا ىلإ انعفدي امت ،ابعشتم اعساو ناك

 .25 :ةيؤرلا مدع - (0

 .163 :ديحوتلا ةلاسر :هدبع دمحم :اذه يف رظنا (1
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 تافصلا زامإلا يف بجي ام 6

 مل و ةيضابإلا نم هقبس نم ثحبلل اذه لئاسم ةشقانم يف شيفطا خيشلا عبتا دقل

 نايبو تافصلا ريسفت يف هيلإ دنتسا يذلا ساسألا ناكو ،تايئزحلا ضعب يف آلإ مهفلاخي

 تاذلا نيب ةقالعلا نايب يف ةصاخ اذه ىلحتو «سيدقتلاو هيزنتلا وه اهنم دصقللا

 لئاسم تأ ةظحالم يفبني نكلو ؛ةيؤرلا ةلأسمو ةهباشتملا ظافلألا ريسفتو تافصلاو

 كلذ لوأو داقتعالا يف يحولا نم لزن ام زواجت ىلإ اهولوانت نيذلا ترج دق تافصلا

 مدعب داقتعالا ةضقانمو هتافص نيبو هنيب قرفلاو ىلاعت هللا فصو نع مالكلا ثادحتسا

 نأ نوملكتملا لواح دقف ؛ةداهشلا ملاع نع بيغلا ملاع فالتخاو ىلاعت هللا تاذ كاردإ

 ىلع بئاغلا سايق يف مهعقوأ امت هنوريو هنوكردي مهتأك ىلاعت هللا تافص نع اوثدحتي

 ةفصلا ةقالع ىف ريكفتلا درجم نأل سايقلا اذه لامعتسا ةبسن ىف اوفلتخا نإو دهاشلا

 ناسنإلا لقع تأ ىلإ ةفاضإ دهاشلا ىلع بئاغلا سايق نم قالطنا وه _ الثم _ تاذلاب

 بهذ اذهلو ؛"{ة“اري الو هملعي ال ام فصو يف هافعسي نل ةنابإلا ىف اغلب امهم هتغلو

 هللا ناوضر ةباحصلاو هق لوسرلا هيلع ناك ام ىلع عوضوملا يف راصتقالا ىلإ ضعبلا

 ىلع ناميإلا نم بجاولا يف ىفتكاو \ثحبلا دعب شيفطا خيشلا هيلإ اعد ام اذهو مهيلع

 مل امم ةيمالكلا ججحلا ف ضوخلا نود تلزن امك تافصلا ةفرعمو ،بلقلاب مزجلا

 يذلا بيغلا ملع نم نوملكتملا اهيف ضاخ يتلا تارابتعالا ىقبتو امف لوسرلا نعرثؤي
 هب ناميإلا بجيو هملعي هضعب لب ناسنإلا هملعي بيغلا لك سيلو ىلاعت هلل ا هب رثأتسا

 .لبقملا لصفلا لالخ نم حضتيس امك

 .49/1 :ليلدلا :ينالجراولا (2

 .29 5.28 :ةجحلا نايب يف ةجحلا- ؛37/1 :هسفن ردصملا (3
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 عبارلا لصفلا

بيغلاب ناميإلا





 بيغلا لاحبو ،نامإلا لوصأب نرق دقو ،ةديقعلا ءازجأ مهأ نم بيغلاب ناميإلا

 :يلي امك هفيرعتب نيئدتبم هثحابم ضعب يف شّتفطا خيشلا ءارآ ةفرعم لواحتو عساو

 ةبيغو ابيغ بيغي باغ نم قتشم ظفل «بيغل» نأ ىلإ شيفطا خيشلا ريشي

 ناك ولو هيلإ ةبسنلاب بيغ وهف ناسنإلا نع يفخ ام لكو ىافخلاوأ كشلا هانعمو .ةبوبيغو
 ينيعي بيغلاب ناميإلاو ،بئاغلا :يأ لعافلا مسا هب دارللو اردصم بيغلا لمعتسا دقو ."نم ايبرق

 بيغلاب ناملا :ىنعلل نوكيف ءردصلل ىنعم ىلع هكرت لمتحي امك .نع بئاغلا ءيشلاب ناملا

 ناميإلا لشم ةباحصلا انكو ااغ هق لوسرلا نوك لاح :يأ ،بيغل عم وأ بيغلا يف ناميإلا يأ
 .)لعافلا مسا ىنعم ىلع هلامعتسا رهاظلا نكل ؛مهروضح لاح يق

 هيضتقي الو سحلا هكردي ال ام وه شيفطا خيشلا دنع بيغلاف :احالطصا امأ

 عمس ريغ نم هتفرعم ليحتستو {ةداهشلا ملاعل لباقم بيغلا ملاعو ،لقعلا ةلالدب

 ىلعألا وبأ ىنعملا اذه يف لاقو ؛×وملقنلا ليلدلا ىلإ رمألا هيف ضّوفي اذل ؛لقنو

 . » لوقي اميف هقيدصتو هفرعي نم لإ فرعي ام عاجرإ» : )يدودوملا

 .654/1 :برعلا ناسل :روظنم نبا :رظنا ؛209/1 :نايمهلا - (1

 .209/1 :نايمحلا - (2

 :سابع نبا ريسفت نم سايقملا ريونت :يدابآ زوريفلا :رظنا ؛210 0209/1 :هسفنردصملا - 3

 .9 :ه1290 ةيرصملا ةعبطملا

 .210 5.209/1 :نايمحلا - (4

 .66/2 :ريسيتلا - (5

 هتايح ادب ءرصاعملا يمالسإلا ركفلا مالعأ نم (م1902-1979) :يدودوملا ىلعألا وبأ (6

- 9 



 بيغلاماستأ-2

 امم .هلقعب هتفرعم ىلإ لصوتي الو ناسنإلا هلهجي ام لك عمجي ىنعم بيغلا

 ةتخلاو رخآلا مويلا هنمو اليلق بيغلا نم فرع ام ناك اذل 5ةداهشلا ملاع نم سيل

 بيغلا هيوحي ام دادعتب شيفطا خيشلا ىفتكا دقو ،ةكمالملاو ةرخآلا لاوحأو رانلاو

 ةبسن بسح ىلع نيمسق ىلإ اضر ديشر خيشلا همسقو 5ةاماسقأ هلعجي نأ نود

 :ناسنإلا ىدل لهجلاو ملعلا

 ناسنإلل نكميالو ىلاعت هلل ا الإ هملعي ال يذلا قيقحلا بيغلا وه - لّوألاف

 .هنم بسك نودب هيلع هلل ا هرهظأ اذإ آلإ هيلع عالطالا
 ملعأ مهضعب ©قلخلا هيف فلتخي يذلا يبسنلا ناضإلا بيغلا وهف -ينانلا امأو

 ."""×يسكلا لمعلاو يرطفلا دادعتسالا بسح ضعب نم

 هذه ضعب يف شيفطا خيشلا يأر ىلع فرعتلا لواحن لصفلا اذه نم يلي اميفو

 .ةكئالملاو هب قلعتي امو رخآلا مويلا يهو ،بيغلا نم ءازجألا

 ةئام نم رثكأ هل ،ةيمالسإلا ةعامجلا ةكرح سسأو بتك ةدع ردصأو ةفاحصلاب ةيملعلا

 ةسسؤملا :مالسإلا يف مكحلا ماظن دعاوق :يدلاخلا دومحم :رظنا ؛اباتك نيسمحو باتك

 .1شماه 9 :م1991 رئازحلا ةيعبطملا نونفلل ةينطولا

 عيزوتلاو رشنلل ةيدوعسلا رادلا 2ط :مالسإلا ئدابم :يدودوملا ىلعألا وبأ (7

 .30 :م1982/ه2

 .30 :مالسإلا ئدابم :يدودوملا ؛66 /2 :ريسيتلا- ؛209/1 :نايمهلا - )8

 دمحم مامإلا ذيملت (م1865-1935/_ه1282-1354) :اضر ديشر يلع نب دمع خيشلا (9

 رظنا ؛يمالسإلا ركفلا يف تافلؤم هلو رانملا ةلب بحاص هحالصإ يف هرزاؤمو هدبع

 .126/6 :مالعألا :يلكرزلا

 .208 :م1988 رئازحلا ةليمحلا تاعوبطملا :يدمحملا يحولا :اضر ديشر دمع (0
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 وألا تيحبملا

 رخألا ,مويلاب راميإلا
 ىلاعت هلل اب ناميإلاب انورقم ميركلا نآرقلا يف ةدتعتم تارم رخآلا مويلا ركذ درو

 ابيغ مويلا اذهب قلعتي ام ىقبي نأ ىلاعت هلل ا ءاشو ،ناسنإلا كولس ىلع هرثأو هتيمهأل

 ثيح نم بيغ وهف ؛هثَق هلوسر ناسل ىلع ءاج وأ ميركلا هباتك يف هركذ امم اليلق آلإ
 شيفطا خيشلا ثارت يف درو امك ةساردلاب هلوانتن نحنو ؛هليصافتو هتامدقمو هتقو

 .امهب قلعتي امو باسحلاو ثعبلا مث ةعاسلا مايق وهو رخآلا مويلا قبسي امب نيئدتبم

 ةعاسلا مايق-1

 ةعاسلا قلطتو ؛ىلاعت هلل ا نذإب تاقولخملا دوجو ءاهتنا لجأ ةعاسلا مايق يعي

 يذلا تقولا ىلعو ‘توملا ةخفن دعب مهروبق نم سانلا ثعب ةخفن ىلع ةلالدلل اضيأ

 خيشلا هيلإ ريشي امك ةمايقلاب كلذ لك ةيمست نكميو ‘ثعبلا ةحخفنو توملا ةخفن نيب

 ةخفنلاب ءانفلا ىلع لدي امل لامعتسالا ىف ناكرتشم ةمايقلاو ةعاسلا :ناظفللاف شيفطا

 ظفل صيصخت وه روهشلا أ آلإ ؛"ةيناثلا ةخفنلاب روبقلا نم مايقلا ىلعو "ىلوألا

 ميركلا نآرقلا نا اذه ديؤيو ي ,(12)ر ةيناثلا ةخفنلا دعب دعب روبقلا نم مايقلا ىلع “ةم ةمايقلا”

 ثعبلا دعب امل «ةمايقلا»و هتحخفنو تولل عزف لع ةلالدلا نف “ةعاسلا” ةظفل لمعتسا

 م مي ص

 انَبْسَحاَي ارلاقةَتَع ةعاسلا تع ج ا 1 ىتحو : ىلاعت هلوق لثم ؛روبقلا نم

 موي مهسي مكحيل هل اقول :اضيأ هلوقو ؛[31 :ماعنألا] اهيف انطرف اَم ىلَع

 .13 :بهذلا - (1

 .418/6 :ريسيتلا - (2
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 ؛""ة> زربلاب ةًّمسملا يهو نيتخفنلا نيب قلا ةرتفلا امأو ح[113 :ةرقبلا] همايقلا

 نيتضقانتم ةرخآلاو ايندلا تناك نإف ،ةرخآلا نم وأ ايندلا نم اهنوك يف فلتخا دقف
 خيشلا ىريو.ةرخآلا نم الو ايندلا نم تسيلف نيتداضتم اتناك نإو ،ةرخآلا نم يهف

 حلاص ريغ ليلعتلا اذه نكل "“هيلع راهنلاو ليللا بقاعنتل ايندلا نم اهتأ شيفطا

 عيمج هللا كلهيو ىيش َلك ذخأي يذلا لماشلا ءانفلاب (راهنلاو ليللا) امهمادعنال

 عم شيفطا خيشلا هيف ضقانتي ايندلا نم خزربلا لعج نم يأرلا اذهو تاقولخلل
 رابتعا حلصألا ة ودبي اذل ؛اةرحآلا يف وهف ةعاسلا لبق تام نم لك أ هرابتعا

 وه وأ ؛ايندلا نم الو ةرخآلا نم سيل ثعبلا لبق اهدعب امو ةعاسلا مايقب ةيهتنم ايندلا

 .لماشلا ءانفلاب عطقنا دق اهيف امو ايندلا نأ رابتعاب ةرخآلا نم

 ةعاسلا تامالع _

 الضز لاو تاوامسلا ي تتم :ىلاعت هلل ا لوقي امك ةتغب ةعاسلا يتأت

 طارشألا يه تامالعب ةقوبسم نوكتو ؛[178 :فارعألا] معت الإ ,كيتامت

 ءاج دقتعب مهتا ناه معاسلا ا تورظنَي لافو : :ىلاعت هلل ا اهيمسي امك

 .[19 : دّمَع همماركن مهنعآَج ازإ ,مهيلأ اهَاَر شا

 طرشأو ؛عيبلل اهتنأ ملعأ اذإ هلبإ طرشأ :هنمو ،تامالعلا ةغللا يف طارشألاو

 ال نكل اهعوقو برقب رذنت ءاه ةقباس ةعاسلا طارشأو .""“١هتعأو اهملعأ :هسفن

 ق وهاماهنم إ طارشأل ا هذه ق ةريثك صوصن تدرو دقو ئ اهتقو ديدحت ىلع لدت

 .14 :بهذلا- ؛222 ؛221/3 :ليلدلا :ينالجراولا (3

 .87/1 :عرفلاو لصألا لماش- ؛14 513 :هسفن ردصملا- (4

 .قباسلا ردصملا- (5

 .868/2 :سوماقلا :يدابآزوريقلا (6
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 :يلي ام شيفطا خيشلا اهركذ لا تامالعلا هذه نمو ،ةنسلا يف وه ام اهنمو نآرقلا

 موقت نأ ىلإ ةعيرش الو هدعب ءيين ال ءايبنألا رجآ وهف هقث لوسرلا ةوبن 1

 تاك امط :ىلاعت هلوق يف .نيئيبسلا متاخ هنوك ىلإ ميركلا نآرقلا راشأ دقو 7!8لةعاسلا

 هلل ا ناكو ّنيييبىلامتاَحَر هلل ا لوسر نكلو مكلاَجر نم دَحأ باد َمَحس

 ةعاسلاو انأ تضعب» :ثيدحلا ىفو ؛[ 40 :بازحألا] هياميلَع ء لكب

 رابتعاب اهيلع ةمالعو ةعاسلل ةيآ هئيجم ناكو ؛ىطسولاو ةبابسلا : ٢ 1 ُ«نيتاهك

 نينقتب ةليفك ةريخألا ةلاسرلا أو ضرألا ىلع اهدوهع رخآ تكردأ ةيناسنإلا تأ

 نم هب تزاتما امل كلذو ،ةعاسلا موقت ىتَح باوصلا ىلإ مهتيادهو سانلا ةايح

 يمهف ةرخآلاو ايندلا يف هدعسيو ناسنإلا مهي ام لكب ةطاحإلاو لامكلاو ةيلومشلا

 .ملاعلاو ناسنإلا دوجو نم قبس ام ىلإ ةنراقملاب ةعاسلا برق ىلع ليلد كلذب

 اذإؤوا :ىلاعت هلوق تامالعلا نم كلذ نوك ىلع ديو :ةبادلا جورخ -2

 سانلا نا ,مهملكت ض ;الَنم ةبآد مهل انجَرخأ, ميهئيلَع لوملا َعَقَو

 تايآلا نمض ف لوسرلا اهركذ امك [84 :لمنلا] هتوُيقوي آل اناينب 7

 صنلا يف تدرو امك ةيقيقح ةباد اهتنأ شيفطا خيشلا ىريو .")ةعاسلل ةرشعلا

 .295/13 :]ط :نايمحلا - (7

 .29 27/3}5 :سرهفملا مجعملا رظنا ؛4652 مقر تاعزانلاو ةروس ريسفت ريسفتلا :يراخبلا (8

 ام :لاقف ،ركاذتن نحنو انيلع هه ءيبلا علطا» :لاق ؛ديسأ نب ةفيذح ثيدح يف كلذو (9
 :ركذف ؛تايآ رشع اهلبت نورت ىتح موقت نل اهنإ :لاق :ةعاسلا ركذن :اولاق ؟نوركاذت

 جوجأيو لقلا ميرم نبا ىسيع لوزنو ،اهبرغم نم سمشلا عولطو ثةبادلاو ،ناخدلا
 برعلا ةريزجب فسخو برغملاب فسخو قرشملاب فسخ :فوسخ ةئالئو جوجأمو

 ؛2901 مقر نتفلا :ملسم هاور ‘«مهرشحم ىلإ سانلا درطت نميلا نم جرخت ران كلذ رخآو

 .138/1 :سرهفملا مجعملا :رظنا
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 دقو ،“×وقشلاو مهنم ديعسلا نيبتو سانلا مست يهو 3يونعم ءيشل ازمر تسيلو

 اهلو ؛برغملاو قرشملا نم ىرت اهنوك لثم {ةبيجع ةبيرغ افاصوأ شيفطا خيشلا اهركذ
 لاق فاصوألا هذه خيشلا درس نأ دعبو ؛ناويحو سنإ نم هلل ا قلخ ام لك نم ةفص

 نأ بيرغلا نمو ،“"ئراقلا ىلع حيورتلا ليبق نم اهركذ نكلو ،اهق ةصي ال هنإ

 اهيفن ىلوألا ناكو ،داقتعالاب قلعتي عوضوملا نأ عم حيوزتلا دّرحب ركذلا اذه نوكي

 .ليلد الب بيغلا نم رومأ يف ضوخلا مدع ملسألاو ؛حصت مل نإ اهدينفتو

 جراوخلا هركنأ دقو ‘ثيداحألاب تبث امم وهو :لاجدلا حيسملا روهظ -3

 .ةريثك ثيداحألا تأب مهيلع ةرو ،شيفطا خيشلا لوقي امك ةلزتعملا ضعبو ةيمهجلاو

 :هفصو ىف هقف هلوق كلذ نم ؛ثةعاسلل ةمالع هتأو هروهظ ةحص ىلع ةلالدلا ىف

 تامالع ثيدح يف ركذ امك ؛ةيفاط ةبنع اهتأك ىنميلا نيعلا روعأ ططق دعج»

 .ايدسج هفصو يف ثيدحلا رثك دقو ،مهنيد يف سانلل ةنتف هروهظ نوكيو ؛ةعاسلا

 يقو لاجدلا حيسملا روهظ ةيفيك يق هيأر دبي مل شيفطا خيشلا نكل ،هلامعأ فصوو

 .ةعاسلا تامالع نم هتأو اتباث ارمأ هنوك ىلإ ةراشإلاب ىفتكاو هلامعأ

 حرش- ؛234/1ق 6 :2ط ؛108/12 :1ط :نايمهلا- ؛118 :ظ :تالاؤسلا ةيشاح - (0

 .170 0169 :ةديقعلا

 .381/6 :ريسيتلا - (1

 .234/1 ق6 :2ط ؛110 0108/12 :1ط :نايمهلا- ؛367/11 :هسفن ردصملا- (2

 فالتخا عم ،«هيلع قفُتم» :لاقو ينابيشلا هجرخأ ؛54 مقر 21 020 :حيحصلا عماجلا :عيبرلا (3

 ةنسلأ ىلع رودي اميف ثيبخلا نم بيطلا زييمت :ينابيشلا :رظنا ؛اضيأ ينابلألا هححصو ظفللا يف
 عماجلا حيحص :ينابلألا ؛89 :م1981/ه1401 ‘توريب ،ةّملعلا بتكلا راد ڵثيدحلا نم سانلا

 .372/2 :م1969/ه1388 :توريب :يمالسإلا بتكملا :هتدايزو ريغصلا

 .09 ممر قباسلا شماهلا رظنا (4



 فلتخا دقو ؛“اهتتبر ةمألا دلت نأ» :ثيدحلا ىف ءاج ام تامالعلا نمو 4

 نأ كلذ نم خيشلا ركذو ،ثيدحلا اذه ين هق لوسرلا لوق نم دوصقملا ىف ءاملعلا

 دارملا نأ وأ بسحلا ىف هيبأ لثم اهدلو نوكيف بسح وذ وهو امهالوم نم دلت ةمألا

 ىتح دابعتسالا رثكي وأ 5ةدالولاو يرستلا رثكي نأ ةعاسلا تامالع نم نأ كلذب

 عاضوأ روطت نكلو ،تالامتحا هذه ىقبتو ؛هب لهاج وهو هنأ ناسنإلا يرتشي
 روطتل بسنأ انرظن يف وه رخآ اريسفت شيفطا خيشلا مدق دقو ؛ةديعب اهلعجي سلنلا

 نوكيس لا لاحلا ىلإ راشأو زمر ثيدحلا اذه تأ ىري هتأ كلذو ،اهريغتو لاوحألا

 قحلا ىلع لطابلا ىغطيو ةيقلخلا ميقلا ريغتت ثيح ةعاسلا مايق لبق سلنلا اهيلع

 ثيحب رومألا ساكعنا دنع اهمايق برقي ةعاسلا نأ هلصحمو» :كلذ ىق خيشلا لاقو

 ةلمج نم ركذي رخآ عضوم يقو ؛”«ايلاع لفاسلاو املعتم ملاعلاو 5ايتبرم ىرملا ريصي
 ءابرلا لكآو ةبيغلا ةرثكو ناينبلا ف لواطتلاو ،ةارعلا ةافحلا سورت تاريغتلا هذه

 دجاسملا يف يهابتلاو ؛ماشللا ةرثكو ماركلا ةلقو لاومألا بابرأ ميظعتو ،رمخلا برشو

 لاح فصو ىف ةدراولا ثيداحألا ضعب اذهل دهشيو ؛ ")راوخلا ءوسو ،اقرط اهذاختاو

 .ةعاسلا مايق لبق سلنلا

 مل يح ةليلتلا ميرم نب ىسيع تأ شيفطا خيشلا ىري :ةللا حيسملا لوزن 5

 ملعر ناسحإلاو مالسإلاو ناميإلا نع ن ءينلا ليربج لاؤس باي ناميإلا :يراخبلا هاور (5

 .439/3 :سرهفملا مجعملا رظنا ؛4499 مقر ةعاسلا

 .13 :صلاخلا بهذلا - (6

 .92 \91 :نيروغبيت لوصأ حرش - (7

 .245 30244/12 :ريسيتلا - (8

 رمخلا برشيو ىنزلا وشفيو لهجلا رهظيو ملعلا عفري نأ ةعاسلا طارشأ نم نإ» :لثم (9

 ملعلا :ملسم :رظنا «&دحاو ميق ةأرما نيسمخل نوكي ىتح ءاسنلا ىقبتو لاجرلا بهذيو

 .27/3 :سرهفملا مجعملا ؛2671 مقر
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 دوهيلا كلذ ي امب سلنلا هب نمؤيو ديحوتلا ىلإ وعديو ،ةعاسلا مايق لبق لزنيس و ‘©تمع

 با باكلا راشا م ناور :ىلاعت هلوقب اذه ىلع خيشلا لدتسا دقو 6“لئراصنلاو

 دقو .روهشللو حيحصلا وه اذه إ لاقو ؛[159 :ءاسنلا ] هينوم لابهب نيمويل

 دتيؤيو ،ث“!مهريغو "ريبج نباو نسحلاو سابع نبا لثم نيعباتلاو ةباحصلا نع يور

 ىسيع توم تأ الإ ؛ث"[61 :فرخزلا] هقَعاسلل ملعل هناز :ىلاعت هلوق اذه

 ينزالل :ىلاعت هلوق ريسفت لوح فالتخالل «لدج لحم لاز ام ايح هاقب وأ :ةليللا

 الو ؛مالسإلا رشنيل ةلتفلا حيسملا لزنيو ؛[54 :نارمع لآ] هميلا كمعيفارَو تيفو

 ضرألاب ةتيناسنالا دهع رخآ نأ يعي اذهو ،هب نمآ الإ ىراصنلاو دوهيلا نم دحأ ىقي
 ةعاسلا تامالع رخآ وه حيسملا لوزن ناك اذإ اذه حالصلاو مالسإلا ىلع نوكي

 هذه بيترت ىلع ليلد كانه سيلف لوهحب بيغ هسفن اذهو ؛ةعاسلا مايق ىلإ اهبرقأو

 .هثحبي مل و اذه يف لصفي مل شيفطا خيشلا نأ امك ؛تامالعلا

 اهدرسو اهركذ ةريثك رخأ تامالع نم ضعب يه خيشلا اهركذ نلا تامالعلا هذهو

 نم سمشلا جورخو فوسكلاو فوسخلا :لثم ثيداحألا ضعب يف درو ام اهنمو ،درس درج

 .0“)رشحملا ىلإ سلنلا قوست ندع نم جرخت رانو ج وجامو ج وجايو ،اهبرغم

 حرش" هباتك ق كلذو ئ رظتنملا يدهملا ةعاسلا تامالع ق خيشلا هركذ امهو

 .250/5 :نايمهلا - (0

 :يلكرزلا رظنا ؛نيعباتلا نم (م665-714/_ه45-95)ءالولاب يدسألا ريبج نب ديعس (31

 .93/3 :مالعألا

 .84 :سابقملا ريونت :يدابآزوريفلا :رظنا ؛!7 :ظ :تالاؤسلا ةيشاح - (32

 .49/25 :نايبلا عماج :يربطلا (3

 .118 :ظ :تالاؤسلا ةيشاح - (34
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 يدهملا نوركذي ال نيذلا ةيضابإلا دنع امل افلاخم اذه ىف ناك دقو "رظنلا نبا ةيمال

 يذلا ينالجراولا هركذ امي رثأت دق نوكي نأ دعبتسن الو ةعاسلا تامالع نم رظتنلا

 دق اضيأ ينالجراولا لعلو ،‘“)هنع رابخألا ةرثكل ايرورض نوكي داكي هروهظ إ لاق

 امهمو رظتنملا يدهملا ةركف مهعم تءاج دقو ،مهب دهع بيرق وهو نيدَحوللاب رتأت
 نيبا دقعو ،اثيدحو اميدق ءاملعلا اهضفر دقو ،نالطبلا ةرهاظ ةركف اهتإف رمأ نم نكي

 يفكيو &ث"ةيمالسإريغ لوصأ ىلإ ضعبلا اهعجرأو ،ث"اهترو اهنحب يف الصف نودلخ

 ال بيغ ةعاسلا تامالع عوضوم أل ؛اهنأشب حيحصلا ليلدلا رتفوت مدع اهدر يف

 .عامسلاو لقنلاب الإ هنم ءيش تبثي الف .عادتبالل الو هيف لقعلل لاحب

 مك ملعي الو ءاهتقولو اهل ةددحم تسيل اهنكل ،اهعوقوب رذنت ةعاسلا تامالعو

 نوكيو "ةعاسلا مايقو اهروهظ نيب نوكي يذلا تقولا امو ؟تامالعلا هنه مودت

 هلوق لشم يف ،ةعاسلا دهاشم ميركلا نآرقلا فصي امك عزفو لوهو ينوك بارطضاب

 اذاو ترجف اَحينأ اذاو ترقا بيكاو كلا ااو ترطق ءامسلا ال :اعت
 .1-5 :راطفنال] هترخَو تمتام سفنت ملَع تريغغب روبقلا

 ءانفلاو توملا ۔ِد

 ه 4 4 ے١ . ١١ ۔ ١ ۔ . . . ِ > د
 هيق زكوف :ىلاعت هلوقل يش لك ىنميو ةعاسلا مايقب يح لك تومي

 .521/2 :رظنلا نبا ةيمال حرش - (5

 .27/2 :ليلدلا :ينالجراولا (6

 .586 - 555/1 :نودلخ نبا خيرات :نودلخ نيا (7

 2ط :مكحلا ةقسلفو مالسإلا :ةرامع دمح :د ؛167 :نيدلا ريكفتلا ديدحت :لابقإ دمع (8

 يدهملا :بيطخلا ميركلا دبع ؛643 :م1979 توريب رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا

 .40 5020 {©16 :م1980 رصم ةعابطلل ةيبرعلا ةناقثلا راد :هنورظتني نمو رظتنملا

 .13 :بهذلا - (9
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 © ضحم مدع» :شيفطا خيشلا هفرعي امك ءانفلاو ؛[88 :صصقلا] ههجو لا تلام

 “‘"ءيش ريغ نم داعتو يش ريغ ىلإ مدعتو ءيش ريغ نم [ءايشألا] تقلخ

 نم ءزج هعوقوو ءانفلا اذه داقتعاو ؛"هيف لحت تناك ام لك ةايحلا قرافتو ءيش َلك

 هراكنإو ©بجاو ملاعلا لك ءانفب ناميإلاف ‘هماسقأ لوأ يف شيفطا خيشلا همدقو ،نامبإلا

 ؛ءاقبلا ةفص يف هتاقولخم نيبو هنيب ةيوستو ىلاعت هلل اب كرش هتياهن مدعب لوقلاو

 عوقو هرهاظ ضراعي اثيدح خيشلا دروأ دقو ؛ 6“يركلا نآرقلا يف درو امل ةضراعمو

 هيف هبنذ بجع آلإ ناسنإلا نم ءيش َلك ىلبيو» :مقف هلوق كلذو لماشلا ءانفلا

 الوأ لاق دقف :دحاو لوق ىلع هريسفت يف خيشلا تبثي مل و ؛“"×قلخلا بكري [هنم وأ]

 نكلو ىلاعت هلل ا نم ارجع هؤاقب سيلو ،هب تباث بجعلا ءاقب نأو حيحص ثيدحلا إ

 يفو ؛“لّوؤي هتنأو حصي مل كلذ تإ لاقو يأرلا اذه نع لدع مث ؛فكلذ دارأ

 رثذدنيف {

 لإ ىنفي مدآ نبا لك" ثيدح ىف ءانشثتسالاو» :هلوقب هليوأتو هتابثإ ىلإ داعريخأل ا

 8"«هتداعإ دعب بكري هنم بنذلا مجع نكل يأ ؛عطقنم “بكري هنمف بنذلا مجع

 هنأل نيلوألا نييأرلا ىلع هحَجر يذلا يأرلا وه انرظن يف _ ريخألا ريسفتلا اذهو

 .12 :هسفن ردصملا (0

 .هسفن ردصملا- (4ا]

 .52/1 :ةنامضلا ءافو - ؛12 :بهذلا - (2

 ةغللا جات :يرهوجلا :رظنا ؛صعصعلا سأر دنع بنذلا لصأ :مجعلاو مجعلاو بْجَعلا (3

 /ه1404 توريب 3ط نييالملل ملعلا راد راطعروفغلا دبع دمحأ قيقحت :ةيبرعلا حاحصو

 .12 :بهذلا- ؛1980/5 .177/1 :م14

 :رمزلا ] «ضرالاو تاوامسلا يف نم قعصف روصلا يف خفن و» باب :ريسفتلا :يراخبلا (44

 .135/4 :سرهفملا مجعملارظنا ؛4536 :ممر 38

 .88/1 :ع رفلاو لصألا لماش -

 .20/10 :ريسيتلا - (6

 .13 :بهذلا - (7

45 
ح
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 ام اذه» :هلوقب هليذ دقو .هتباتك داعأو هَحقن باتك وهو “رصلاخلا بهنلا" ىف هدروأ

 يأرلا ىلع لدت يلا تارابعلا نم يهو ث«تالاؤسلا ةيشاح يف هتطسبو يل رهظ
 ."ع وضوملا يف حصألا لوقلا وه هربتعاو يملاسلا هيلع هقفاو دقو ؛خيشلا ىدل حجارلا

 صصقلا ةروس نم ةيآلا هيلإ ريشت امك ،اقلطم ءانف شيفطا خيشلا تبثي اذهبو

 نع رصاق ناسنإلا ملع نأل ؛اليحتسم نكي مل نإ هكاردإ بعصي قلطملا ءانفلا اذه نكل

 هداقتعا ناك اذل ،دهاشللا ملاعلا لالخ نم ألإ ركفي ال وهف اضحم امدع روصتي نأ

 يذلا يناثلا مدعلاو ؛تاقولخلملا لكل قباسلا لزألا ضخلا مدعلاب ناميإلاك هب ناممإلاو

 ىلوألا يفف نيتحخفنلا نيب روصحم وهو ،ةعاسلا مايقب نرتقملا وه تاقولخملا دعب نوكي

 .ديدج نم ثعبت ةيناثلا يو تاقولخملا لك ىنفت

 :ىلاعت هلوق اهنم .ميركل نآرقلا يف ةديدع تارم روصلا يف حفنلا ركذ دقو

 َرمَو ةداهشلاو بيهل ملاع روصلا ف عمو كلملا هلو قَحلا هلوقل
 نبا نع» :فيرشلا ثيدحلا ىف اضيأ درو امك “"[74 : ماعنألا] ريبحلا ميكحلا

 ؟">«هيف خفني نرق :لاقف روصلا نع هت ءيبلا لأس ايبارعأ نأ رمع

 يعت ال «روصلا» ةظفل تأ مأ ؟؟ىيقيقح نرق وه له :هيف فالخلا خيشلا ركذدقو

 وأ نرق ىف ال روصلا ىف نوكي خفنلا نأو ،«رّوُص» ىلع ةروصل عمج اهنكلو ايدام امسج

 ضعب يف ءاج دقو ءامسج هنوك ىلع لدي صوصنلا رهاظ أب خيشلا هدرو ؛مسج

 .هسفن ردصملا- (8

 .87 5.86/2 :قراشم :يملاسلا (9

 .102 :نوتموملا ةروس ؛95 :فهكلا ةروس :رظنا (0

 رصم ةينميملا ةعبطملا :دنسملا دمحأ :رظنا رخآ ظفلب ءاج دقو ؛386/9 }347/3 :ريسيتلا - (ك1

 ثيداحألا ةلسلس :حيحص ينابلألا لات ؛438/3 :سرهفملا مجعملا ؛192/2 : ه 3
 .69 /3 :م1979/ه1399 يمالسإلا بتكملا :اهدئاوفو اههقف نم ءيشو ةحيحصلا

- 169 - 



 هفصو لإ اضيأ خيشل بهذن امك ؛(ث" روصلاب هليوأتل يعاد الف ،نرقلا ةظفلب ثيداحألا

 لسزتساو ؛ث""حاورألا ددع ىلع بقث هيف ناويحلا نرق لثم اليطتسم اميظع امسج هنوكي

 بولطم ريغ اهتاذ يف يهو ةحيحص ةلدأب اهيلع لدتسي مل و ليصافتلا هذه ءارو خيشلا

 ديدحت نود روصلا يف نيترم خفنلا عوقو تابثإ درح ةنسلاو نآرقلا يف ءاج امف ؛اهب ناميإلا

 .يتأيس امك اضيأ تقولاو عونلا ديدحت لواح خيشلا نكل هعون الو هتقو

 ةعاسلا تقو ديدح ج

 ذإ هب ىلاعت هلل ا رثأتسا بيغ ةعاسلا مايق تقو تأ ةنسلاو نآرقلا حيرصب تبث دقل

 نعو اهنع هلقث لوسرلا لئس دقو ([33 :نامقل ] هقَعاّسلا ملع تنع هق ا لإ :لوقي

 اقاَسرمم تاّنيأةَعاّسلانع تولس :ىلاعت هلوقب هناكم ميركلا نآرقلا باجأف اهتقو

 ناكل ةعاسلا دعوم ملعلل دحأ لهأ ولو [187 :فارعألا] ههيب ع اهلع اَمَتالمت

 عمو بيغلا اذهب لهجلا يف قلخلا رئاس عم ىوتسا ُهَنِكْل ©كلنذب سلنلا قحأ :5 لوسرلا

 نهكتلا اولواحف سلنلا ريكفت لغشت تلاز ام هديدحتو اهتقو نع ثحبلا ةلواحم نإف اذه

 نم اذه تإ لاق هنأ مغر ،هقبس نم ادّلقم كلذ ءارو قاسناف شيفطا خيشلا لعف املثم ،كلني

 دعب اهرمع ديزي ال ةمألا نأ رطويسلا نع لقن مث 3“هب صتخا يذلا ىلاعت هلل ا ملع

 نع اهجرخأ رابخأ ىلع اذه ين يطويسلا دمتعاو ؛'“لنرق رشع ةسمخ ىلع ق لوسرل

 .155/6 :م1991/ه141 1 رئازجلا ةفاقثلا راد :نيدلا مولع ءايحإ :يلازغلا :رظنا ؛386/9 :ريسيتلا- (2

 .387 .386/9 1347/3 :ريسيتلا - (3

 .13 :بهذلا - 4

 ظفاح مامإ (م1445-1505/ه911 -849) ركب يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج يطويسلا (5

 .301/3 :مالعألا :يلكرزلا رظنا ؛يعوسوم ملاعو خرؤمو

 :يواتفلل يواحلا :نمض ةلاسر يهو :.فلألا ةمألا هذه ةزواب نع فشكلا :يطويسلا (6

 .137 :ةنحلا- ؛54/14 :1ط :نايمهلا- ؛248/2-256 :ه1352 ةرهاقلا سدقلا ةبتكم رشن
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 ةنس فالآ ةعبس هلك ايندلا رمع نأ ىلع لدت "رناربطلاو يدع نباو ركاسع نباو يذمزتل

 ةنس ةئامسمخو فلأ ىوس هدعب قبي ملف ةسماخلا فلألا طسو ءاج مق لوسرلا نأو

 حيسلل لوزن ةنس دتحيل باسحلا شيفطا خيشلا لصاو يطويسلا هيلإ ىهتنا ام ىلع ءانبو

 ىلع تعورو تمهلأ ام ىلع ىلاعت هلل ا ءاش نإ لزنيو» :كلذ ىف لاقو مهلأ امبسح اضيأ

 _ هللا ءاش نإ_ باسحلا ءادتبأ نأ آلإ ؛نيرشع ةسمخو ةئامالثو فلأ دعب اماع نيعبرأ مام

 ملعلاو [...] فلأو ةئامنالثو نيرشعو سمح ماع نم ةجحلا يذ نم رشع يداحلا نم نوكي
 هيف هعبتاو يطويسلا هلاق ام ىلع تاّلئارسإلا رثأ لخبا حضاولا نمو ؛""«هريغل ال هدحو هلل

 ناسنإلا لهجب احيرص ليلدلا ءاج يذلا بيغلا يف ضوخلا رطخ ىفخي ال امك ،شيفطا خيشلا

 دعومب ناسنإلا ملع اذإ ناتيقابلا ةتغابللو ةأجافملا امف ةتغب الإ يتأت ال ةعاسلا تأبو ،هايإ

 _ شيفطاو يطويسلا ناملاعلا هيلإ بهذ ام ربتعن نأ نكميالو ؟هب اَبنت وأ ؟ةعاسلا

 .عقي الا لصألا ناك نإو هملع غلب امهم ملاع يأ هنم ملسي ال يذلا كورتملا نمو ،ةوفه آلإ

 ناك دقو ؛اهدقن مدعو عوضوملا يف ةدراولا صوصنلا يف قيقحتلا مدع انه ىلإ امهّرج امرو
 وهامك نآرقلا مكحم ىلع عوضوملا يف ثيداحألا ضرعي نأ شيفطا خيشلا نم رظتنملا

 رعش دق ناك نإو ؛قيقدتو صيحمت نود يطويسلاب ارثأتم قاسناو لعفي مل نكل هجهنم

 عماجلا باتك هل ،ثيدحلا ةمئأ نم (م824-892/ه209-279) ىسيع نب دمحم يذمزتلا (7

 .322/6 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا 5ريبكلا

 ثدحم خرؤم (م1105-1176/_ه499-571)هلل ا ةبه نب نسحلا نب يلع :ركاسع نيبا

 .273/4 :يلكرزلا رظنا ظفاح

 ملاع (م890-976/_ه277-365)ناطقلا نب هللا دبع نب يدع نب هلل اديع :يدع نبا

 .103/4 :مالعألا :يلكرزلارظنا ؛هتاورو ثيدحلاب

 مجعملا :هل نيثدحملا رابك نم (م873-971/ه260-360)بويأ نبدمحأ نب ناميلس يناربطلا

 .121/3 :مالعألا يلكرزلا رظنا ؛ريغصلاو طسوألاوريبكلا

 .52 /12 :ريسيتلا - (8
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 قدصي ال دقو قدصي دقف ماهلإلا ىلإ هتبسنب لوقلا رتصف عوضولل يف ضوخا ةروصخ
 .هدحو هلل ىقيقحلا ملعلا نا ىلع ديكاتلاب همتخ و

 عيضاوملا نم هريغ ثحب امك ةعاسلا مايق عوضوم ثحب خيشلا نأ ظحالنو

 ىلإ رقتفتو ةبارغلا اهفنتكت لا تايئزحجلا ضعب داريإ نم ملسي مل هنكل بيغلاب ةقلعتملا
 اهريغ دقن امك اهدقنو اهيف لوقلا صيحمت نم نكمتي مل و حيحصلا ىعرشلا ليلدلا
 . مامتهالاب ةريدج ءارآ نم ثحبلا لخي اذه عمو مكحلا لا اهعضخأو

 هد قلعن امو ثمعلل |-2

 دقو ،ءازحخلاو باسحلل نورشنيو سلنلا موقي اهبو ةينالا ةخفنلا بقعي "ثعبلا

 امك ،ةيوامسلا تالاسرلا اهتنب ىلا ةيدقعلا لوصألا نم اذهب ناميإلا ىلإ ةوعدلا تناك

 .لوأ عامسلاب الإ تبثي ال هنل نيكرشملا نم لدجلا عيضاوم مهأ نم ثعبلا راكنإ ناك

 ثمعبلا تدابثتإ _ ا

 ام ةداعإ ىلع هتردقب قيدصتو هعوقوب ىلاعت هلل ا رابخإب قيدصتوه ثعبلاب ناميإلا نإ
 ىلإ لوصولا هنكميال لقعلاو تناك امك دوعتل داسجألا نم قرفت ام فيلأتو ،هنيعب نف

 ثعبل رافكلا راكنإ ساسأ ناكو عامسلاو لقنلاب الإ تبثي مل اذل ،هعوقو وأ كلذ بوجو

 اميدق _ يمالسإلا يدقعلا ثارتلا ناكف ،ديدج نم ءايحإلا ىلع ىلاعت هلل ا ةردق يف مهكش

 يف شيفطا خيشلا دهج جردني لاجملا اذه يفو هتحصو كلذ تابثإ ىلع ازكرم اثيدحو

 ءاشنإ سيلو ،ادوجوم ناك دقو ييف امل ةداعإ هرابتعاب ثعبلا عوقو تبثي وهف (عوضرولل

 ازالن ثعبو اهراثأ :ةئانلا ثعب :لاقيو لسرأ ىنعم عنمك ثعب ردصم ةغللا ق ٠ لا 59

 .162/1 :سوماقلا :يدابآزوريفلا :رظنا ،هبهأ :همانم نم
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 لوألا قلخلاو ؛ديدج نم اهتداعإ ىلع ردقي كلنك ةرم لّوأ اهقلخ امكف ةديدج تاقولخم

 مث ىلاعت هلل ا هدجوأف ادوجوم نكي مل لوألا يف قولحخلل أل ةداعإلا ناكمإ ىلع ليلد ربكأ

 نأ ىلإ شيفطا خيشلا يهتني انكهو ؛مدعلا هيلع ارط نأ دعب ةيناث ةرم قولخملا ديعي ثعبلا يف

 عمج اضيأ عي تأ امبو ٤ دوجولا هل تبت قباس ءىشل ةداعإ ماد ام القع اليحتسم سيل ثعبلا

 . (60) ز تو داسجألا نم قرفت ام

 ةردق يف نيقيلاو ناميإلاو ،لّرألا قلخلاب قيدصتلا ىلع بني ثعبلاب قيدصتلاف

 تابثإ يف ميركلا نآرقلا جهنم ناك اذل ؛ثعبلاب ق دصي نأ نكميالف لوألا قلخلا دوجو

 دهج ناك دقو ؛ناث قلخ دوجو رّوصت لهسيل هتابثإو لوألا قلخلاب ريكذتلا وه ثعبل
 نكي مل ثعبلا راكنإ عوضوم نأل نآرقلا اهب ءاج قلا ةلدألا ةغايص ةداعإ وه ءاملعلا

 ري ه .

 اهييحي ز اقمميمَر يمهو مافيلا ييحي نمم لاقف :ىلاعت هلوق كلذ نمو اديدج
 نأ ظحالنو [77-78 :سي] هييِلَع قلح لمكب رَمَو ةرم لو آماَشنأي للا

 قلخلا تويث ةّححب لإ هيلع لدتسي ملو ءثعبلا تابثإ رمأب ارينك لفحي مل شيفطا خيشل
 له :داسجألا رشح ةلأسمب رثكأ متها دق هدجن امنيب .يناثلا قلخلا ىلع هتلالدو لوألا

 ؟اهريغ داسجأب مأ ؟اهسفن ىلوألا داسجألاب نوكت

 داسجألا رشح ۔ ب

 له :روشحملا نأش يف ناك لدجلا تأ الإ \ثعبلا عوقو ىلع نوملسملا عمجأ دقل

 ؟ايندلا ةايحلا يف تناك لا داسجألا يه

 اهنأل اهتاذب داسجألا رشح نودعبتسي مهتأ ةصاخ ةفسالفلا نع فرغ دقو

 يف شيفطا خيشلا بهنيو .ةدلاخ اهتنأل حاورألا رشح وه رشحلا امنإو تينف دق

 .418/12 :ريسيتلا- ؛86 }85 /1 :عرفلاو لصألا لماش - ؛14 :بهذلا - (0
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 تناك تلا اهتاذ يه داسجألاو كاعم حاورألاو داسجألل نوكي رشحلا نأ لإ عوضولا

 تشاع لا داسجألا الإ رشحت نلو "ىلاعت هللا اهعمج تق ًرفت اذإو ،ايندلا ةايحلا يف

 اذه خيشلا ديأ دقو "اهيلع ناك يذلا محللا لإ ماظعلا ىَسكت نل امك ؛تلمعو

 :اهنم ةيلقعو ةلقن ةلدأب بحنملا

 مهراَصنب ةو مهيعس يمس ينع / دهت اهوتآَج امم ا / امتحو : ىلاعت هلوق

 حراوجلا هذه ىلاعت هللا بسن دقف [19 :تلصف] نولمعي اوناك امب ب دولجو

 .“اهسفنب اهروضح ىلع لدي امم اهباحصأ ىلإ

 تاتب اكول الغ ةارع ةافح هللا ىلإ نورشحت مكتإ» :هق لوسرلا لوق

 نيليلدلا نيذه رهاظف ؛ا)م () 71 انح با انلمع ادغَو ةديعن قلخ لو

 .“)ةديدج اداسجأ تسيلو رشحت لا يه سانلا اهب شاع لا داسجألا نأ ىلع لدي

 ؛ءازجلاو باسحلا وه رشحلا نم ةمكحلا نإ خيشلا لوقيف لقعلا نم امأ

 نأ نكميالف ،لامعألا نم ىتأو لعف ام ىلع ناسنإلا حراوج داهشاإب متي باسحلاو

 نم آلإ قحلاب دهشي ال هتأل ،ةايحلا يف تناك لا ريغ اداسجأ ةروشحملا داسجألا نوكت

 ىزاجت نأ نكميال امك .ةقيقح لاعفألاب تماق يلا حراوجلاو ناسنإلا لمع رضح

 شالع نێلا ةّيقيقحلا داسجألا نوكت نأ اذه نم مزلف ،بقاعتو ائيش لعفت مل لا داسجألا

 خيشلا دهشتسا دقو ؛“}بقاعتو باٹتو دهشت قلا يهو ةروشححملا يه ناسنإلا اهب

 .505 .141/6 :هسفن ردىصملا- (1

 .68/11 :ريسيتلا ؛!73/13 :1ط :نايمهلا - (2

 .104 :ءايبنألا ةروس (3

 .0(47) /1 :سرهفملا مجعملا :رظنا ؛6161 :مقر رشحلا فيك باب قاقرلا :يراخبلا (4

 .182/1ق6 :نايمهلا- (5

 .68/11 :ريسيتلا - ؛173/13 :]1ط :نايمهلا - (6
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 ىراصنلا ىلع اذه يف دري وهو ،داسجألا رشح ىلع لدي امم ليجنإلا يف درو امب شيفطا

 :يأ اهؤام يأ ةرجشلا هذه اّمأ» ::آلتتعلا ىسيع نع ليجنإلا لوق ركذو 5هنوركني نيذلا
 اذه تإ خيشلا لاقو ؛"«توكلللا يف مكعم هبرشأ نأ ىلإ هبرشأ مل و هبرشأ الفرمخلا

 ."عم دسجلاو حورلا وه ثوعبملا نأ ىلع لدي صنلا

 رشح تابثإ :امه نيرمأ ىلع عوضوملا يف باجأ خيشلا نأ ظحالنو

 كلذكو ،©طقف حاورألل عقي رشحلا نإ ةفسالفلا لوق ةرو حاورألا عم داسجألا
 دتيأ مث ءايندلا يف تناك يلا داسجألا اهسفن يه ةروشححملا داسجألا تأ تابثإ

 نيب عمجلا يهو "حاورألا عم داسجألا رشح نم ةمكحلا ىلإ ةراشإلاب اذه

 هتبحمو هلل ا ةفرعم يف حورلا ةداعسف (ةيدسجلاو ةيحورلا) ةرخآلا يف نيتداعسلا

 امودو ةقيقح عمجلا ناسنإلل نكمي الو ،©تاسوسحملا كاردإ يف دسحلا ةداعسو

 دسحلاو حورلا عامتجاف ةيناثلا هتتاف امهادحإب متها اذإ ةنأل ؛نيتداعسلا نيب

 رثألا اذه شيفطا خيشلا حضو دقو ؛"نيتداعسلا نيب عمجلل ببس ةرخآلا يف

 باقعلاو باذعلا بناج ىلإ اضيأ رشي مل هتأ الإ امهم احيضوت ةمكحلا هذهو

 ناسنإلارعشي نأ ردني هنأل ،تاركنملاو يصاعملا كرت ىلع غيلبلا هرثأ هلو

 هتداعس متأ يف وهو هدسجب بذعتي دقف ؛ايندلا ف ادسجو احور باذعلاب

 ميعن ينف هتنأ عم يونعملا يسفنلا باذعلا عاونأ دشأ شيعي نأ نكمي امك ةيحورلا

 يف نوكي ام اذهو امهنيب عمج اذإ الإ ةقيقحلا ىلع ءاقشلا كردي الف يسح
 رثأ رهظي امك اعم حاورألاو داسجألا رشح نم ةمكحلا رهظت انهو ةرخآلا

 .ةقيقح هب نمآ نم كولس ىلع كلذ

 .م1871 :ايناطيرب دروفسكأ ةعبطم سدقملا باتكلا نمض 26/14 :سقرم ليحنإ (7

 .221/4 :نايمهلا - ؛06 :ةيفاشلا ةلاسرلا - ؛126 :ناكمإلا - (8

 .82 :ظ .و /2 :رطانقلا ةيشاح - (9
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 فازيملاو باسحلا ج

 اذهو ءاقش يف وأ ميعن يف ةمئادلا ةرخآلا ةايحلا اوشيعيل نوثعبئيو سانلا رشحي

 حلاصلا لمعلا رهظيو ،لامعأ نم اومتق ام ىلع هب نوعلطي "اباسح اوبساحي نأ دعي
 .“")هيلع باقعلا رادقمو دودرملا ءيسلا لمعلاو ،هيلع باوثلا رادقمو ،لوبقملا

 ناك امهم بساحم فلكم لكو ،فلكملا وه بّساحماو ىلاعت هللا وه بيساحماو

 وه باسحلا أل ،هلامش نع وأ هنيمي نع هباتك ىقلتي لكو ،دحأ هنم ىفعي الو لمعلا

 يفنت يلا صوصنلا شيفطا خيشلا لوؤي اذلو .عيطملا وأ يصاعلل ءاوس نييبت درجم

 باسحلا يفن ال هليصافتو باسحلا ةشقانم يفن اهنم دارملا أب ضعبلا نع باسحلا

 ءيبنلا وهو هلمع ليصافت نع لئسي ال نم :مهنمف نيبساحملا فانصأ نيب امك ؛اقلطم

 هكارشإ ببسبرانلا ىلإ كرشملاو ةنجلا ىلإ ءيبلاف .امولعم امهريصم نوكل كرشملاو

 اريسع اباسح بساحي قفانملاو ةنحلا لخديو اريسي اباسح بساحيف نمؤملا امأو

 . ") رانلا لخديو

 وه له ؟نازيملا اذه نوكي فيك نكل ؛لداع نازيمب باسحلا متي كلذ َلك يفو

 لامعألا نأ كلذ نعي لهف ايدام ناك اذإو ؟ايندلا يف رشبلا هفرعي يذلاك ىقيقح نازيم

 يف شيفطا خيشلا فقوم ىلإ ضرعتلا لبقو ؟اضيأ ةيدام ماسجأ ىلإ بلقنت ةنوزوملا
 .هنم دوصقملاو نازيملل هفيرعت ثحبن عوضوملا

 اهواو تبلق نازوم اهلصأ لاعفم نزو ىلع نزو ةدام نم : ةغللا ق نازيملا ةطظفلف

 دودعملاو هدع ىنعم :ةباسح و ةبسح و اباسح و انابسح و ابسح هبسح نم :ةغللا ف باسحلا (0

 .54/1 :سوماقلا :يدابآ زوريفلا :رظنا ؛بوسحم

 .112 0110/2 :قراشم :يملاسلا ؛4!1 :بهذلا - (1

 .14 :بهذلا - (2
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 :نازيملا يناعم نمو .سلنلا ىدل ةفورعملا نزولا ةلآ وهو رسك دعب ةنكاس اهعوقول ءاي

 .‘ة)هأفاكو هاذاحو هلباقو لداع : يأ هنزاو : هنمو رادقملاو لدعلا

 تانسح نايبل ةادأ هنأو ،لدعلا نازيملا نم دصقلل ة شيفطا خيشلا ىريو

 .““باسحلا يف ةلمعتسللا ةليسولا وهف ،هيلع وأ هل مكحلا راهظإو 5هتانتيسو فلكلل

 مسج هنإ لوقلا ىلإ ةيفلسلا مهنمو ضعبلا بهذ دقف ؛ةليسوو ةادأ وه نازيملا ماد امو

 امب نيلدتسم )ناتدهاشم ناتّيتسح ناتفك هل سانلا ىدل فورعملا نازيملا وهو يدام

 .")ةقاطبلا ثيدح ىف ءاج

 امو ،ةّيدام ةقيقح هب دصقي الو ،يونعم ءيش نازيملا أ شيفطا خيشلا ىريو

 أل «نازيملا» ظفل لمعتساو لامعألا زييمتو لدعلا هب دارملاف ؛نزولا ةلآ نم سانلا هفرعي
 :بلاط وبأ لاق املثم ازييمتو اديدحتو ةقد رثكأ وه نازيملا أ اوفلأ سلنلا

 "ناع يغ هيفت ني دهاش هل ةريعش سيخ ًالطسق نازييب
 يدام نازيم اهنزو نكميالف ءاماسجأ بلقنت ال ضارعأ _ خيشلا دنع لامعألاو

 نع هنم ىلاعت هلل او ،ريدققلا ىلع هب نيعتسيو زجاعلا هيلإ جاتحي يداملا نازيلل ًرأل ؛"مقيقحو

 .536 :نيروغبيت لوصأ حرش- ؛275/4 :سوماقلا :يدابآ زوريفلا (3

 .208 :ةنحلا - ؛قباسلا ردصملا- (4

 .472 :ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا (5

 تلقثو تالجسلا تشاطف ةك يف ةقاطبلاو ةك يف تالجسلا عضوتن» :هيف ءاج دئو (6

 ةمايقلا موي هلل ا ةمحر نم ىحري ام باب دهزلا باتك :يف هجام نيا هاور «ةقاطبلا

 يبهذلا هقناوو ملسم طرش ىلع مكاحلا هححصو حيحص :ينابلألا لاقو ؛4300مقر

 ؛189/1 :سرهفملا مجعملا ؛472 :ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا :رظنا ؛يذمزتلا هنسحو

 .406 ص {.70شماه لوألا ثحيملا ثحبلا نم نماثلا لصفلا يف ثيدحلا صن رظناو

 :تد توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد دحاولا دبع ىفطصم قيقحت :ةيوبنلا ةريسلا :ريثك نبا (7

 .582 :نيروغبيت لوصأ حرش - 1
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 نكمم هيلإ بهذ امو ؛“"١يونعم نازيملا نوك يف هيأرل شيفطا خيشلا جتحا اذكه ،كلذ
 بيغلا لاحب ىف ءاج هتأ يأرلا انه ىلع ذخؤي ام نكلو زجعلا نع ىلاعت هلل ا هيزنت قفاويو

 ةيانك درجم ةتتسلاو نآرقلا يف روكذملا نازيلل نوكي نأ ديعب ريغف يلقن ليلد ىلإ جاتحي كلذو

 هلل ا نإ : هلوقاتأو يلقن ليلدب كلذ دّيؤي مل خيشلا َركل باسحلا ىف ةقدلاو زييمتلا نع

 نييبتل هدنع باسحلاف ؤ باسحلا ىنعم ين هيأر عم ضقانتي نزولل ةادأ ىلإ جاتحي ال ىلاعت

 ملاع وهف ىلاعت هلل ا امأو 6هورتقيو اومتق ام اوملعيل نيفلكملا ببسب ناك هتأ ىنعمب .لامعألا

 لدي ال نازيملاف كلذل ڵباسحلا موي راظتناو نازيملاب مهلامعأ ريدقت قلعتي الو ،لبق نم هب

 رادقم اوتتيبتيل سانلل عضو هتأ ىلع آدي ام ردقب هلمعتسي وأ هيلإ جاتحي ىلاعت هلل ا نأ ىلع

 .ببسلا اذهل ايدام نوكي نأ ديعب ريغف مهلامعأ

 يف لدعلا ىنعم ىلإ نازيلل ركذت ييلا صوصنلا شيفطا خيشلا لوأ دقف كلنل اعبتو

 نأ لمتحي هتإف نيتفكو ادومع نازيملل نأ ركذي يذلا ثيدحلا امأو :يف ملظلا مدعو باسحلل

 هنهب هنخأ خيشلا للع دقو .عضولا انه ببس نتبي مل و ،"هضيأ لوؤي وأ اعوضوم نوكي

 نم ملسأو حصنأو لقعلا مهف » ىلوأ يزاجلا ىنعلل ىلع نازيلل لمح أب ماكحألاو تاليوأت

 ىضعلل ىلع نازيلل ءاقبإ أ ىلاو ؛"«اريدق ءيش لك ىلع هللا ناك ولو امسج ضوعلا ةر
 ذخألا تأ عم ںلقنلا ىلع لقعلا ميدقت ين انه غلاب دقف ملسألا وهو لقعلو مهفلا ىلإ برقأ يدالل

 .لقنلاب ذخألا يف هجهنم بسح ديحونلا يف حدقي ال عوضولل يف لقنلاب

 رشنلل ةيسنوتلا رادلا 2ط ديس داؤف قيقحت :ةلزتعملا تاقبط و لازتعالا لضف :رابحلا دبع (8

 /2 ،نيدلا ملاعم ،ييمثلا ؛204 :م1986/ ه1406 رئازجلا باتكلل ةينطولا ةسسؤملاو سنوت

 :نيروغبيت لوصأ حرش - ؛14 5013/2ق6 :2ط ؛406 }401/10 :1ط :نايمهلا- ؛1

 .04 :ضارتعالا ةلازإ- 2

 .92 :ظ .و /2 :رطانقلا ةيشاح - (9

 .13/4 :ريسيتلا - (0

 .288/6 :1ط :نايمحلا - ؛14/4 :هسفن ردصمللا- (1
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 ةنوزوملا لامعألا رابتعا ىلإ اضيأ بهذ دقف يونعم رمأ نازيملا نأ ىأر امكو
 ،لَوحتلا اذه ىلع ليلد ال هتنأل نزول ةيدام ماسجأ ىلإ بلقنت الو اضارعأ

 يه امنإ اهتقيقح ىلع تسيل ةتيدام ماسجأ اهتأ ىلع لامعألا فصت قلا صوصنلاو

 لدي امل لامعألا متسجت نأ زاجأ لب يأرلا اذه دنع فقي مل خيشلا نكلو ، !ليثمتلل

 ام ضقاني يأرلا اذه نكلو ؛»ليش َلك ىلع رداق ىلاعت هلل ا نأل صوصنلا رهاظ هيلع

 ةلأسملا يف هلاوقأ نيب براضتلا ىلإ ةفاضإ ايدام نوكي ال هتأو نازيملا نأش ىف هيلإ بهذ

 نوكت نأ نكمي لامعألاو ايونعم آلإ سيل نازيملا أ ىري ثيح 6هريسفت بعصي ابراضت
 خيشلا ةلواحم كلذ ببس نوكي دقو ؛يه امك اضارعأ ىقبت اهتأ لصألاو ةمسجم

 لدي لا صوصنلا ةرثك نيبو ،ةلزتعملاو ةيضابإلل اقفاوم القع هيلإ بهذ ام نيب قيفوتلا

 لوي مل هتنكل ؛اماسجأ هيلع ضرعت لامعألاو 5يدام مسج نازيملا نأ ىلع اهرهاظ

 نم تسيل اهتنأ اضيأ ىريو ادحاو لوق ىلع تبثي هلعجت نلا ةيانعلا لك ةلأسملا

 كرشلاو رفكلا ىلإ اهيف ةفلاخملا يدؤت الو فلاخملا رذع اهيف عطقي لا لوصألا

 .هذه لثم ةيبيغ ةلأسم يف ملسألا يأرلا وهو “×ةولاسلا كلذ ىلع هقفاوو

 :طا رصلا _ د

 يف ؛فيرشلا ثيدحلا يفو ميركلا نآرقلا يف اريثك طارصلا ظفل ددرت

 تمعنأ يللا طارص مميِتَتشسُمملا طارصلا انلش :ىلاعت هلوق لنم

 اهيأ اي :لوقي عاد طارصلا باب ىلعو» :انتغ هلوقو [5-6 :ةحتافلا] هممهيلَع

 .ة«اعيمج طارصلا اولخدا سلنلا

 .04 :ضارتعالا ةلازإ - ؛446 1445 /2 :نايمهلا - ؛277/3 :ريسيتلا - (2

 .155/1 :ريسيتلا - (3

 .127/2 :قراشم :يملاسلا ؛14/2ق6 :نايمهلا - ؛583 :نيروغبيت لوصأ حرش - (4

 ررفار حيحص ير ر م «هورتأو حيحص :مكاحلا لا» :يوانملا لاقو ؛دمحأ مامإلا هاور ثيدح نم ءزج وهو (5
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 ةلباسلا طرسي هنأل يمس عساولا قيرطلا» :هلوقب ةغل شيفطا خيشلا هفرعيو

 .“"«ةمقللا علبلا بيغي امك هريسب هيف يشاملا بيغي وهف ؛هعلتبا :هطرصو هطرسو

 يداملا ىنعملا ىلع هاري لوألا :نييأر ىلع طارصلا ةقيقح ديدحت ىف فلتخا دقو

 نيدلاو ةعيرشلا ىلع لدي ايونعم هاري :يناثلاو ©قيرطلا ىلع لدي ةغللا يف وه امك
 ."ةعاطلا يف حيحصلا ليبسلاو

 وه طارصلا تأ نوري نيذلا ،رابخجلا دبع يضاقلاو ةرعاشألاو ةيفلسلل لوألاو أرلاف

 طقس نمو ةنحلا لخد اجت نمف ةمايقلا موي سانلا هقوف رمي رانلا ىلع دودمملا رسجلا

 قدأ هتنأب طارصلا نوفصي ةرعاشألاو ةيفلسلا نأ وه ءالؤه نيب قرفلاو رانلا ىلإ ىوه

 لوقي نكلو ةلزتعملا نمرابخلا دبع يضاقلا هاري الام اذهو ،فيسلا نم دحأو رعشلا نم

 يأرلا اذه باحصأ لدتساو .)رفاكلا ىلع قيضيو نمؤملل عستي قيرط هتا هنع

 .“هلوح امو طارصلا فصو نم اهيف امل ؛ةصاخ ثيداحألاب

 نآرقلا يف ءاج ام ىلع نيدلاو ةيادهلا ىلع لدي طارصلا نأ ىري نم دمتعا دقو

 يف ىلاعت هلل ا ليبس ىلإو ،ةيادهلا قيرط ىلإ ريشت طارصلا تركذ قلا تايآلاف ،ميركلا

 عماجلا حرشب ريسيتلا :يوانملا فوؤرلا دبع ؛183 }182/4 :دنسملا :دمحأ مامإلا :رظنا

 ؛184/1 :لوصألا عماح :ريثألا نبا ؛110/2 : ه1286 قالوب ةيرصملا ةعبطملا :ريغصلا

 .300/3 :سرهفملا مجعملا

 .يشملا :ظفلب طوطخملا يف درو (6

 حتفب يازلاو داصلاو نيسلاب ارقت :طارصلا ةظفلو ؛537 0536 :نيروغبيت لوصأ حرش- (7

 فيسلا :اهيناعم نم نأ امك "قيرطلا ىنعم ىلع اهلك لدتو امهمضي وأ داصلاو نيسلا
 .370/2 :سوماقلا :يدايآزوريفلا ؛213/9 :ناسللا :روظنم نبا :رظنا ؛ليوطلا

 .537 :نيروغبيت لوصأ حرش - (8

 .738 0737 :ةسمخلا لوصالا حرش :رابحلا دبع (9

 .470 469}5 :ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا (0
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 امم ثيداحألا اولَوأ كلذلو ،هقوف نورمي سلنلا نأو منهج قوف قيرط ىلع ال ايندلا

 ."ميركلا نآرقلا يف ءاج ام قفاوي

 رسج طارصلا تإ نولوقي نيذلا ةرعاشألا يأر ىلع ناك دقف شيفطا خيشلا امأ

 نب دمحأل «نيدلا لوصأ» :امه نيباتك ىلع علطا امل هيأر ريغ هنكل .منهج ىلع

 نإ لوقلاب كلذ دعب ذخأف ،لازغلل «هلهأ ريغ نع هب نونضملا»و «نيروغبيت ىسيع

 ىنبو ،““ةتيدام ةقيقح يلو ةيادهلا ىلإ قيرطلاو نيدلا ىلع لدي يزاح ىنعم طارصلا
 ىلع لدي هنك ميركلا نآرقلا يف دراولا طارصلا نأ :لهنم ججح ىلع ديدجلا هيأر

 . رهاظلاو لصألل فلاخم رسجلاب هريسفت نأو ميقتسملا فينحلا نيدلا

 نآرقلا ىف ءاج ام قفاوت ناعم ىلإ لوؤت اهتحص لامتحا ىلعف ثيداحألا امأو

 نيد نأو ديحوتلا عاونأ نع فّكلل اهيف لأسي يلا ةعبسلا دصارملا يعت اهنوك لثم
 ىيش هيلع ىفخي ال ريصب ىلاعت هلل او ،هؤاعا نمؤملا ريغل نكميال حضاو فينحلا هلل ا

 ىريو .فيسلا دح ىلع ريسلا نكميال امك هلمع امم ائيش يفخي نأ َىقّشلل نكميالو

 ىلع هذخأ لبق ثيدحلا ليوأت ىلوألاف كلذل اهتحص ىلع عمجب يناعملا هذه تأ خيشلا

 ىلع ةلالدلا يف رهاظو حضاو ثيدحلا تأ عم ليوأتلاب ذخألا يف هنم ةغلابم هذهو ،هرهاظ

 رمأ طارصلا تأ ىلع لدي نآرقلاف نيرمألا نيب عمجي نأ ىلوألا ناكو ،طارصلا ةيدام

 .يدام هنأ ىلع لدي ثيدحلاو يونعم

 يف لام لب لوقلا اذه ىلع تبثي مل هسفن خيشلا نأ دحب ثحبلا دنع نكلو

 يف دراولا طارصلا ريسفتب يضقي رخآ ايأر غاصو نيردصملا نيب عمجلا ىلإ ريخألا

 .129/2 :يملاسلا ؛190 0189/2 :نيدلا ملاعم :ييمثلا (91

 .51/6 :ريسيتلا- ؛38 :و /1 :رطانقلا ةيشاح - ؛547 546 :نيروغبيت لوصأ حرش - (2

 /1 :مئاعدلا حرش- ؛38 :ظ /1 :رطانقلا ةيشاح - ؛540 53539 :نيروغييت لوصأ حرش - (3

 حلاص جاحلا خيشلا ةبتكم (خر) :ةسمخملا حرش - ؛109 0108 /6 :ةنامضلا ءافو 8

 .108 :ةنحلا \40 :و :ت .د نقزي ب يلعل

- 181 _ 

13 

 



 نيي رسج هنآو يداملا ىنعملا ىلع ثيدحلا يف درو يذلاو {يزاجلا ىنعملا ىلع نآرقلا

 ةقيقحب قلعتت قلا اهتقباس يف هفقوم هبشي ةلأسملا هذه يف هفقومف .““!ةتحلاو رشحملا

 ' نيب عمجي هنأل ا موقألا وه انرظن يف ريخألا يأرلا ذهو ،اهيف هفقاوم تريغت دقف ،نازيملا

 مل ثيدحلا تأ اذه ديؤيو .فيرشلا ثيدحلا يف درو امو ميركلا نآرقلا يف درو ام

 لشم ميركلا نآرقلا قفاوي ام هيف ءاج دق لب يداملا ىنعملا ىلع امئاد طارصلا فصي

 يعادلا كلذو ىلاعت هلل ا مراحم ةحتفملا باوبألاو [...] مالسإلا طارصلاو» :اممف هلوق

 . نموملا بلق يف هللا ظعاو طارصلا قوف يعادلاو ،كَت هللا باتك طارصلا ىلع

 ىلع مكحلا نم هادبأ ام عوضوملا يف خيشلا بهذم وه يأرلا اذه تأ ىلع لديو

 الو فلاخملا ةئطخت زيجي ال طارصلا ةقيقح ىف فالخلا أ ىري وهف هيف هفلاخ نم

 الصأ ةيادهلا وه طارصلا نأب ناميإلا لعجي نمل افالخ ،كرشلاب هيلع مكحلا الو هريفكت

 ةتنسلا نم الو باتكلا نم ال قافنو رفك هنأ ىلع ليلد ال لوقأو» :هلوق اذهو 5ايدقع

 موهفملا ىلإ طارصلل يونعملا موهفملا كرتف ؛“«كلذ يف يثحب لوط عم سايقلا نم الو
 سيلو 07 ىلاعت هلل ا ىلإ هئافخل طارصلا رمأ لكويو ،ديحوتلا ف احداق سيل يداملا

 يف هلأس نم خيشلا باجأ اذهبو ةيدقعلا لوصألا نم ايدام وأ ايونعم هنوكب ناميإلا

 نوك تابثإو» :اضيأ لاقو ،ث«لوصألا نم سيل كلذ تأ :باوخجلا» :لاقو عوضولا

 ."ع ورفلا نم هرهاظ ىلع طارصلا

 .90/2 :لمشلا عماج - (4

 .179 ص ،ثحبملا اذه نم 85 شماه رظنا ؛هركذ قباسلا ثيدحلا مامت اذه (5

 .38/1 :رطانقلا ةيشاح- رظنا ؛96 :ةيشاحلاو عضولا عماج - (6

 .04 :ضارتعالا ةلازإ- ؛547 :نيروغبيت لوصأ حرش - (7

 .02 :ظ :هللا دبع نب دمحم باوج - (8

 .12/1 :بركلا فشك- ؛07 :(6 :ز .ا)بطقلا ةبتكم (خ) :لئاسر عومجب - وو

- 182 - 



 مدعل ةيدقعلا لوصألا نم ةلأسملا هنه جرخأ دق شيفطا خيشلا نوكي اذهبو

 تأل كولسلا ىلع ريثأتلا ةفيعض ةلأسم اهتأ اذه نعي الو ديحوتلا ىلعرشابملا اهريثأت

 ىلع ءاقبلاو ةعاطلا مازتلا ىلإ نمؤملا عفدي يداملاو يونعملا هيينعم ىلع طارصلاب ناميإلا

 طارصلا نلع همدق هب لزت نأ طرف نإ رذحيو فاخي امك ايندلا يف عاطتسا ام ىدهلا

 .اضيأرانلاو ةتحلا دوجو داقتعاب مازتلالا اذه خسريو ؛ةمايقلا موي رانلا ىلإ ىوهيف

 رانلاو ةتخا ه

 دقو ؛امهب ناميإلا نّيعت اذل ،“"رانلاو ةتحلا هتاماقمو ةمايقلا موي لزانم رخآ

 .امهئانفو امهدوجو يف ثحبلا ىلإ امهب ناميإلا بوجوو رانلاو ةنحلا نع ثيدحلا عفد
 :يلي امك نامالا نم كلذ ق بجي امو

 ىلاعت هلل ا ءايلوأل باوث امهادحإ ناراد _ شّيفطا خيشلا امهفّرعي امك _ امهف

 ءادعأل باقع رانلا يهو ةيناثلاو ،ةنلا يهو ميعنو تاريخو راهنأو روصق نم اهيف امي
 امهركذ يف ميركلا نآرقلا ضافتسا دقو ؛ث"راجحلاو سلنلا اهدوقو ران ىلاعت هلل ا

 ام وهو ،““نآلا ناتدوجوم رانلاو ةتخا تأ نيملسملا روهمج ىدل روهشملاو

 رتست يلا ةريشكلا راجشألا تاذ ةقيدحلا يهو ،«ننج» نم قتشم ةغللا يف ةنحلا ظفل (0

 .سنإلاو نجلا نع ةيفاخو ةروتسم اهنأل وأ ضرألا نانجب اهل اهيبشت ةنحلاب تيمس .اهضرأ
 ظفل يهو «ةرارحلا ىلع قلطي دقو [ ....]ةساحلل ودبي يذلا بيهللا» يهف رانلا امأو

 ةعبطملا :سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات :يديبزلا ىضترم دمح رظنا ؛ركذي دمو ثنؤم
 .166/9 .588 /3 :ه1306رصم ةيريخلا

 .15 :بهذلا - 1

 :نيمثلا ؛374-375 :.ت.د توريب ؤ©بتكلا ملاع رشن مالكلا ملع ف فقاوملا :يجإلا (2

 .115/2-116 :قراشم :يملاسلا ؛197 /2 ،نيدلا ملاعم
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 مين نإ :ىلاعت هلوق لثم ةينآرقلا صوصنلا رهاظب الدتسم ‘شيفطا خيشلا هيلإ بهذ

 تدعا ةراجحلاو ساسلا اهدوقو ييلا راسلا رقَتاقارلعفتنلو اولمع
 ۔ 4 ۔ذ۔ هس ء ء .۔ .ث ,{ م , ۔ -ا . .۔ ۔ ۔ ., ص م
 و !ر نم ورععم ىلإ اوعر اسو : ات هلوقو ]23 : ةرقبلا [ ؟نيرفاكلل

 ٨133". :نارمع لآ) هنييقتمملل تتعأزضزالاو تازامُسلا اضرَع

 ىلاعت هلل ا لاقو 5ةنخلا يف ناك يذلا ¡الكعلا مدآ ةصق امهدوجو ىلع آدي امك

 حيحصلا تأ ىري شيفطا خيشلاف [35 :ةرقبلا ] هنجلا َكُجَوَرَ تنان كسا :هل

 هيف ةروكذملا ةنحلا نأ ىلع الو كنع هفرص ىلع ليلد الو هرهاظ ىلع صنلا اذه ءاقبإ

 .""٥)ةف ورعملا ةتحلا ريغ

 اتتع هعالطا هيف ركذي يذلا )جارعملاو ءارسإلا ثيدح اضيأ كلذ ىلع لديو تح ٦١ ,. ے : : (5 ._ ؟ 1ا: .

 هار دقلو :ىلاعت هلوقب هديؤي نآرقلاو مدآ ةصق نم اليلد ىوقأ اذهو ةتحلا ىلع

 .[13-15 :مجنلا ] هماىَوأَمْلا ةئَج اهدنع 'ىَهَتنُمْلا ةريس ةنع اكرخا ةلزن

 درو ئ ةرخال ا يف نادج وتس رانلاو ةتحلا نأ ("06);ل رتملل مهنمو نورخآ ىأر دقو

 ال» :وهو صوصنلا نم ريثك ليوأت ىلإ دنتسي هتإ لاقو ڵ©بهذملا اذه شيفطا خيشلا

 لثم اتينفل نيتدوجوم اتناك ول امهتإ مهلوق امأ ."هترثك عم اميس الو نسحي

 .384 }276/3 }359/1 :نايمهلا - (3

 .55/1 : ريسيتلا- ؛457/1 :1ط :نايملا- ؛138 :ظ :تالاؤسلا ةيشاح - ((4

 .459/2 سرهفلل مجعلل :رظنا ؛342مقر ءارسإلا يف تاولصلا تضرف فيك باي :ةالصلا :يراخبلا (5

 نب اًرشبو (ه235-303) يلع ابأ يئابحا مهنم ىنثتساو ؛184 :نآرقلا هيزنت :رابحلا دبع (6

 :ةلزتعملا تاقبطو لازتعالا لضف :رابحلا دبع :رظنا ؛(ه210-)يلالهلا لهس ابأ رمتعملا

 :يجيإلا ؛265 }72 :(لازتعالا لضف :عم ققحم) نييمالسإلا تالاقم :يخلبلا ؛287 65

 .102 :و /2 :رطانقلا ةيشاح- ؛91 :و :لمعلا يعاد- ؛374 ،فقاوملا

 .هسفن ردصملا- (7



 دوعت امك ةمايقلا موي نادوعت مث ةقيقح ناينفت امهنأب هدري خيشلا تإف \تاقولحملا يقاب

 .٥0)ىرحأ تاقولخم

 اضيأ امهناكم دتحي نأ شيفطا خيشلا لواح رانلاو ةتحلا دوجو تابنإ دعبو

 يف ةتحلا فصو ليلدب ملاعلا جراخ امهو ايونعمو انيسح ادعب ناتديعب امهتأ ىري وهف

 ىلع ""ه ةيآلا لمعتسا دقو ضرألاو تاوامسلا ضرع لثم اهضرع أو نآرقلا
 ةقيقح دصقملا سيلو ةنجلا عاستا ىلإ ةراشإلا دّرحم ىلع لدت اهأ ىري نأ نود اهرهاظ

 ""عباسلا ضرألا يف رانلاو ةعباسلا ءامسلا يف ةنجلا نإ لوقي وه مث «لوطو ضرع
 .اذه ىلع لالدتسا نود

 ةيداهلا ةلدألا مادعنال هئارو نم لئاط ال امهناكم نع ثحبلا نأ ايلج رهظيو

 قلعتي مل فيلكتلا ناامك ،الامتحا آلإ كلذ يف لوقلا نوكي الف "!ع وضوملا يف

 .امهناكم ملعلاب

 ايندلا يف ،امهؤانفو امهؤاقب يهو رانلاو ةتحلا ف ثحبلاب تقلعت ىرخأ ةلأسمو

 هلوقل ءيش لك ءانفب ناينفتو ©نآلا ناتدوجوم امهتأ ىري شيفطا خيشلاف ؛ةرحخآلاو

 تقولل يتاب لش امهف ؛[ة8 :صصقلا ممر ةلا وف :لس
 ."‘"امهقلخ ىلاعت هلل ا ديعي ةمايقلا مويو ناينفت مث نادجوت

 عطقنم ريغ مئاد امهدوجو تأ ىري خيشلاف ةرخآلا يف امهدوجو نأش يف امأو

 .64 :ةديقعلا حرش- ؛384 5276/3 :نايمهلا - ؛101 :و /2 :هسفن ردصملا (8

 ضرالاو تااَمُسلا اهضرع ةنجو مكب نم ةرفغم لإ اوراسو :لاعت هلوت يهو (9
 .279 :ةنجلا- ؛384 .272/3 :نايمهلا- :رظنا [133 :نارمع لآ]) تيقَسَملل تدعأ

 .15 :بهذلا - 0

 .117/2 :قراشم :يملاسلا (11

 .101 :و /2 :رطانقلا ةيشاح - ؛64 :ةديقعلا حرش- ؛287 /1ق8 ؛384 .276/3 :نايمهلا - (2
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 يأر قفاوي اذه ىف وهو ،ناتدلاخ امهف ديعولاو دعولاو باقعلاو باولا لح امهتأل

 اذإ» :ةق هلوق هيف يذلا فيرشلا ثيدحلا يأرلا اذه ديؤيو .٨َلنيملسملا روهمج

 راغلاو ةتنخلا نيي لعجي ىَّمَح تولملاب ءيج رانلا ىلإ رانلا لهأو ةلا ىلإ ةلا لهأ راص
 ةنحلا لهأ دادزيف توم ال رانلا لهأاي توم ال ةتخا لهأاي :دانم يداني مث حبذي مث

 يف خيشلا نم فقوملا اذهو ؛"“مهنزح ىلإ انزح رانلا لهأ دادزيو مهحرف ىلإ احرف

 اهيف نودلاخ ةنجلا لهأف ،دولخلا ةلأسم يف هبهذمو هيأر عم مجسني رانلاو ةتخا ماود

 هرتسفيو ."تنم ريغ ايدبأ اماود ناتمئاد رانلاو ةتحلا نأ امك اهيف نودلاخ رانلا لهأو

 ريغتتو دتجتتو ىنفت امهلاوحأ نكل ناينفت ال رانلاو ةنجلا نإ هلوقب شيفطا خيشلا

 .""أ١يندلا لاوحأ دتجتت امك

 هقبس نم اهشحب يف شيفطا خيشلا عبتا دقو رانلاو ةتحلا لئاسم لوح لدجلا رثك
 لوح لصاح فالخلا نأو ،ابعشتم ناك عوضوملا يف مالكلا تأ ظحال هتكل ءاملعلا نم

 امهف رانلاو ةذللا دوجو نم ةمكحلاب قلعتت ال اهتأل ريبك نأش تاذ تسيل تايئزج

 نأ خيشلا ىري انل ؛ديعوو دعوو «يصاعملا نم بيهزتلاو حلاصلا لمعلا يف بيغرتلا ليبس

 يف ميلسلا داقتعالا رصحير اهنم نوهيو ،ةّمالكلا لئاسلل هنه لكب قلعتي ال داقتعالا

 نسحألاف ةدئاف ريبك هل سيل» :فالخلا نإ لوقيو ءامهئاقبو امهدوجوب ناميإلا ف امهقح

 قفاوي فقوملا اذه قو ٤ 1 "«فلذ نم ءيشب عطقلا مدع امهئامقبو امهدوجوب قيدصللا لعب

 .287 /1ق8 :نايمهلا- ؛480 :ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا (3

 :مئاعدلا حرش- ؛40/1 :ريسيتلا- ؛6182 مقر رانلاو ةنجلا ةفص باب قاقرلا :يراخبلا (4

 .172/2 :سرهفملا محعملا :رظنا 1/1

 (ديعولاو دعولا) نماثلا لصفلا رظنا (5
 .40/1 :ريسيتلا- ؛287/1ق8 :نايمهلا - (6

 .138 :ظ :تالاؤسلا ةيشاح - ( 7
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 .""“٨ضيأ يلاطيجلا ليعامسإ خيشلا لبق نم هلاق ام

 نود اهب قيدصتلاب اهيف ناميإلا قلعي بيغلا لئاسم رئاسو رانلاو ةتجلاب ناميالاو

 صنلا هب ءاج امم.مينستلا ىلع بلاغلا يف موقت خيشلا ءارآ تناك و ءاهليصافت يف ضوخلا

 ةقيقح ىق ليوأتلا ىلإ لام دقو ،داسجألا رشحو روصلا يف خفنلاو ةعاسلا تامالع لثم

 رهاظب ذخأي نأ يضتقي هجهنم نأ مغر ليوأتلا بيلغت نم ملسي مل و طارصلاو نازيلل

 ليصافتلا ضعب يف ضوخلا نم اضيأ ملسي مل و ،ديحونلا يف حداق ريغ ناك اذإ صوصنلا

 ؛لثيعلا حيسلل لوزنو روصلا ةقيقحو اهتقو ديدحتو ةعاسلا تامالع ضعب ركذ :لثم

 لي ةراشإلا يغبنت نكلو ؛طقف صنلا هب درو ام اهيف مازتلالا يغبني ةيبيغ رومأ اهلك يهر

 اهيف عسي اياضق اهنإ لاقو ،هفلاخ نمرذع عطق مدعب هذه هئارآ يف زاتما دق اذه عم خيشلا ك

 .اهليوأت وأ رهاظلا ىلع اهصوصن ذحأ لمتحت تماد ام فالخلا

 جك أب

 .101 :و /2 :رطانقلا ةيشاح- ؛19/1 :دعاوقلا :يلاطيجلا (8
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 وجناتلا تيتبملا

 ةكئالملاب راميالا
 لشم يف ىلاعت هلل اب ناميإلا عم انورقم ميركلا نآرقلا يف ةكئالملاب ناميإلا درو

 نيكلو برقملا قرشملا ليق ْمكموجو اولوت نايلا سيت :كتلوق
 هلوقو [176 :ةرقبلا ] هباتكل ةكيلملاو رخآلا مويلأ هق اب نانم يبلأ
 لل اب نما لح تؤيوملاو هتبر نم هيإ لزنأ مب لوسرلا نماو :ىلاعت
 نع هثيدح يف شيفطا خيشلا لفح مل و .[284 :ةرقبلا] مسرو هبعك هيتكينلمو
 متها هنكلو ءمهللم فالتخا ىلع سانلا نيب كلذ ةرهشل مهدوجو تابثإب ةككالملا

 .يلي امك مهفئاظوو مهتافص نايبو مهفيرعتب

 ةكئالملا فيرعت 1

 ماللا دعب ةزمهلاب كألم كلملا لصأو» :هلوقب ةغللا ف كلملا شيفطا خيشلا فرعي

 بولقم وهو ءةكمالم يف اهارت كلذلو "لامعتسالا ةرثكل افيفخت تفذح ،رفعج نزوي
 .ةدئاز ميملاو ،ةلاسرلا يهو ةكولألا نم ماللا ىلع ةزمهلا ميدقتب رفعج نزوب كلأم

 ."»«لصأ ميملاو سايق ريغ ىلع عمجلا يف ةزمهلا تديز ليقو

 مهو ىلاعت هلل قلخ مهنأب ةكمالملل يحالطصالا فيرعتلا يف خيشلا ىفتكاو
 نع مهعئابطو مهقلخ يف مهزتيمت صئاصخ نم مهل امل ؛هلرخلاو سنال فلاخم سنج

 .تاقولحملا رئاس

 . 103/7 :سورعلا جات :يديبزلا ؛257 /1 :مئاعدلا حرش- :رظنا \18 :بهذلا - 1

 . 15 :بهذلا - )2
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 مهسنجو ةكئالم ا ةعمط _2

 نع فلتخت مهداسجأو مهتعيبط نإف نجلاو سنإلا نع ةكالملا فالتخال

 محل نم نيبكرم اوسيل ةكمالملاف ،كلذ نم ءيش يف نوهباشتي الو ناو سنالا ةعيبط

 ماسجأ ووذ مهنإ لوقيو ،شيفطا خيشلا ىري امك ةينارون ماسجأ مهتتكلو ،ماظعو

 خيشلا هركذي يذلا فصولا اذهو ؛ةدشلاو ةظلغلا لبقت احاورأ اوسيلو عيضت ةفيطل

 هتنإف {َنحلاو سنإلا ةعيبط ركذ نآرقلا نأ مغر ذإ ينآرق صن هب دري مل ةكئالملا ةعيبطل
 :هقف هلوقب رون نم اوقلخ مهتنإ هلوق ديؤيو 5ةكمالملا ةعيبط نع ائيش ركذي مل
 لوقي امك ءيضت اهنأ ةرورضلاب يعي ال انه نكل ؛“«رون نم ةكمالملا تقلخ»

 ران نم اوقلخ نجلاو :هدسج ىلع بارنلل رثأ الو بارت نم قلخ ناسنإلاف ،خيشلا
 ةكئالملا تأ انل فصي مل ثيدحلا نأ امك ،مهماسجأب مهريغ نوقرحي اونوكي مل نكل

 .ةلدأ ىلإ جاتحي بيغلا يف عسوت اذهف ةدشلاو ةظلغلا لبقت ال ةفيطل ماسجأ

 مهسنج كلنكف ؛َنحلاو سنإلا ةعيبط نع ةفلتخم ةكقالللا ةعيبط تأ امكو

 سنج نم ةكقاللل نأ مهضعب روصت تاقولخلل يف ةيئانثلا اوفلأ ال سانلا إف ،درفتم

 ءارتفا تبثأو {ميركلا نآرقلا مهلداجف ‘كلذ ىلإ نودصقي ةصاخ نوكرشلل ناكو ،ثانإلا

 مهتنإ الو ثانإ مهتإ لاقي الف نجلاو رشبلا نع نوفلتخم مهتأو {ةثونألاب ةكالملل فصي نم

 نوقولخم مهتإف شيفطا خيشلا لوقي امكو &اضيأ مهقح ين هداقتعا بجي امت انهو روكذ
 .اٹانإ الو اروكذ اوسيل مهتأ :اهنم تافصب نوزيمتي نكل مهريغك

 يمعاد- ؛140 :و /2 :رطانقلا ةيشاح- ؛17 016 :بهذلا- ؛417 .416/1 :نايمهلا - 3

 .226 :ظ :لمعلا

 .30 :ةعيرشو ةديقع مالسإلا :توتلش دومع (4

 .264/6 :سرهفملا مجعملا :رظنا ؛2996 مقر قئاقرلاو دهزلا :ملسم (5

 .18/12 0158/11 :ريسيتلا 053 :ةديقعلا حرش 016 :بهذلا - (6
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 مل :يأ توافتلا مهقلخ يف حيحصلا نإ لاقو مهقلخ ةيفيك خيشلا ثحب دقو

 دنع اعيمج نوتومي مهنإو 5ةمايقلا موي ىلإ ضعب دعب ضعب نوقلخي لب ةدحاو ةرم اوقلخي
 مهنإ لاقو برغأ وه ام خيشلا ركذ مث \تاقولخملا يقاب ىنفي امك {ةعاسلا مايق

 مث رون نم رحب ين ةلتكلا ليربج سلمغناب ةيناثلاو راكذألاب ىلوألا نيتقيرطب نودلوتي
 ام بيرغ نم اذهو ،رونلا تارطق نم هنم طقاستي امم ةكئالملا دلوتتف ضفتني

 كرت ىلوألاو ،هلاق ام ىلع لدي ادحاو ارثأ ركذي مل و ،هءارو قاسناو ،خيشلا هركذي

 .ةديقعلل بسنألا وهو يملاسلاو يلاطيخلا خيشلا لاق امك ليصافتلا هنه يف ضوخلا

 .حيحص ليلدب تبثي مل ام درسل الام تسيلف

 مهم اسحأ ةمعص -3

 مل و {ميركلا نآرقلا يف وه امك ةحنجأ نم بك تت اماسجأ ةكئالملل نأ تبث

 رطظاقول دمحلاو :ىلاعت لاق امك ةدتعتم ةحنجأ يهو كاذه قوف ائيش ركذي

 عابرو تالو ىفق ةَحيجأيؤا لسر ةكالملا ل عاج ضز لاو تاوامسلا
 .[1 :رطاف ] زيدقء ي لك رلَع هلل ا نا ءاضي امقلحلا ي ديزي

 سنالا ىلإ ةبوسنملا ءاضعألا لثم ءاضعأ ةكمالملل نأ ىلإ شيفطا خيشلا ريشيو
 لجرلاو ديلاو قتاعلاو نيعلاو ،نذألا ةمحشو نذألاو ناسللاو مفلاو سأرلا كلذ نمو

 اهلثم دجوي ناسنإلل ةدوجوملا ءاضعألا نأ نعي اذهو ؛كلذ وحنو قاسلاو ةبكرلاو

 لوأو ،كلملا ىلإ ةقيقحلا ىلع جرفلا ةبسن ىوس كلذ نم خيشلا نثتسي مل و ؛كلملل

 .53 :ةديقعلا حرش 016 :بهذلا - 7

 .48/2 :قراشم :يملاسلا ؛21/1 :مالسإلا دعاوق :يلاطيخلا 8

 .6 :بهذلا - )9



 فيك ينييري ءوضولا دعب هجرف ليربج حضن» :هق هلوق وهو كلذ ين دراولا ثيدحلا
 فصوي ال كلملاف ؛ليربج ىلإ جرفلا ةقيقح ةبسن ال ليشمنلا هب دارملا لاقف ؛"لعفأ

 ناسنإلاو كلملا نيب قرف ال هتأ هلوق ةجيتن نوكت خيشلا هيلإ بهذ ام حص اذإف ؛كلنب

 وهو هنع اهنم كلذ نوكل 7 كلملا ىلإ جرفلا ةبسن نثتسي و { ةيدسجلا ةقلخلا ق

 ءاضعأ ةكئالملل تأ ىري يذلا رابحلا دبع يضاقلا هيلإ بهذ ام قفاوي اذه هيأر ين

 نأ دجن يأرلا اذه ىلإ رظنلا دنعو ،""رصفنتو لصتت اهتأو مسجلا تالآو اماظعو

 بسني مث مدو محل نم اونوكي نأ ةكئالملا نع يفني وهف هسفن عم ضقانتي خيشلا
 لدتسي مل هنأ امك ؛ليصفتلا اذه لكب نذألا ةمحشو نذألاك ءاضعألا هذه لثم مهيلإ

 بتكلا نم لوألا :نيردصم نم كلذ ىقتسا هأ انرظن يفو ؛ليلدب ولو هلاق ام. ىلع

 تبّرستف عيضاوملا هذه لثع. متهتو تايئزجلا يف نعمت لا _ تايليئارسإلا يأ _ ةميدقلا

 ؛داهشتسالل الو لالدتسالل حلصي ال اذهو ؛اهريغ برست امك يمالسإلا ركفلا ىلإ

 ال اضيأ اذهو مدآ يب لكش يف ةكئالملا روهظ ركذت لا ثيداحألا يهف يناثلا امأو

 دسج نع هدسج فالتخا ىلع ليلد ربكأ هتقلخ ريغ ىلع كلملا اذه روهظ نأل حلصي

 سنالا ةروص ىلاعت هلل ا راتخاو .ةيقيقحلا هتروص ريغ يف رهظي نأ ىلإ جاتحا اذل يمدآلا

 نكمي الف ،هتقيقح ىلع هتيؤر مهلمحت مدعل هتيؤر نم اورفني الو هيلإ سانلا سنأي ىتح

 .دنس الو هيلع ليلد ال ام ءارو ايرج لإ هلبق هيأر ىأر نمو خيشلا هيلإ بهذ ام رابتعا

 هلل ا ةداري نم كلذ ىري وهو .يمدآلا ةروص يف كلملا لكشت زيجي خيشلاو

 ميركلا نآرقلاب كلذ تبث دقو ،“ةردقلا هنه هتكمالم نم ءاشي نم بهي يذلا ىلاعت

 :رظنا صنلا يف فالتخاب هلثم اثيدح ينابلألا ححصو ؛470/6 :سرهفملا مجعملا :يمرادلا (0

 .519/2 :ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس :ينابلألا

 .220 :نآرقلا هيزنت :رابحلا دبع (1

 .27/1 ق6 :نايمحلا - (2
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 تك ۔ ,م , م ۔ما۔م, , ؤ , ر ,۔ ه م حا 2 ۔ ه ح 7 . ّ - !, -٠

 :ميرم] هانيوَس ارَشباهل انَحور اهيلا انلسر افول» :ىلاعت هلوق لثم ين

 ةيحد ةروص ىف ""اثث لوسرلل لثمتي ناك :ةانقلا ليربج تأ ةتسلا يف درو امك 6

 .""ناميإلا نع ليربج ثيدح يف لجر ةروص ين وأ ."يلكلا

 ص اعملا ع مهمصع 4

 ،ةعاطلا ىلع اوعبط دقف :ةكمالملا يف اهداقتعا بجاولا تافصلا نم ةمصعلا

 ام هللا توصي ارط :كنتق هلوق ين اذهب مهل هللا دهش امك "!“ةيصعملا مدعو
 4 ّ : م م ى 4 هم م 1

 .[06 :ميرحنلا] هتورموُي ا نولعفيو مُفَرَم

 ريغ كلذ يف نيراتخم هنوصعي الو هلل ا نوعيطي ةكالملا نأ شيفطا خيشلا ىريو

 .ةصاخ سنإلاو نجلا نم نيفلكملا رئاس نيبو مهنيب عمجي اذه يف وهو "”نيربجب
 بسح اراتخم ناك لب ربجي مل كلملا كلذكف هلاعفأ ىلع روبجب ريغ ناسنإلا نأ امكف

 قلخي نأ عنام الو ،هيلع ليلد ال ةكالملا قح ين رايتخالا ةلأسمل ماحقإ اذهو ،خيشلا يأر

 هيف ريكفتلا دّرحب نع نوهّرنمو نايصعلا مهيلإ ردابتي ال هل ادنج اقلخ ىلاعت هللا

 باوثلا عضو هلجأ نم يذلا ناسنإلا فيلكتك مهفيلكت سيل نكل نوفلكم ةكمالملاف

 يف ليربج ثيدح جيرخت رظنا ؛238/2ق6 :نايمهلا- ؛25 :ةيؤرلا مدع - ؛!6 :بهذلا - (3

 .165 ص ثقباسلا ثحبملا نم 25 شماهلا

 :يلكرزلا رظنا ؛(م665/_ه45 ةنس وحن يفوت) يباحصلا ةورف نب ةفيلخ نب يبلكلا ةيحد (4
 .337/2 :مالعألا

 يف ليربج ثيدح جيرخت رظنا ؛238/2ق6 :نايمهلا۔ ؛25 :ةيؤرلا مدع - ؛16 :بهذلا - (5

 .قباسلا ثحبملا نم 25 شماهلا

 .17 :بهذلا - (6

 .هسفن ردصملا - (7
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 نم ناكل _ خيشلا لوقي امك _نيراتخم ةكئالملا ناك ولو ؛رانلاب باقعلاو ةنجلاب ,
 ىلا صوصنلا لوؤيو كلذ دعبتسي هسفنب هنإ لب ءاضيأ ةيصعملا مهنم ردصت نأ لمتخل

 ةكئالملا فقوم لأسم يف نأشلا وه امك ةكالملا نم ةيصعملا اهرهاظ بسح لمتحت

 .توراه ةصقو مدآ قلخ نم

 نتم اهيف اعجو :نيلئاق ةكمالملا لءاست دقف مدآ قلخ يهو ىلوألا يفف

 . :رقبلر ؟هل ستقتَ ةلفحب عن خ ءامئلا ثيس اي هيض

 م

 ؟كلذ ريغل مأ مدآ قلخ ىلع ضارتعالل وهأ :لؤاستلا اذه ءاملعلا ثحب دقو ؛9

 .ىلع اضارتعا سيلو ،ملعلاو فرعتلا هب داري لاؤس هنإ راتخا دبع يضاقلا لاقف

 امأ ؛ف}هتوملمت ل اممممعأي ناط باوجلا ناك كلذلو ،هتتيرذو مدآ قلخ

 ببسلاو ةمكحلا ةكئالملا ملعي مل اًملف :بجعتلل ناك لاؤسلا تأ ىريف شّتفطا خيشلا

 ءاضارتعا اذه سيلو 5اوبجعت اهيف ملظي هتنأ عم ضرألا يف ةفيلخ هلعجو مدآ قلخ نم
 دبع يضاقلا نم نايأرلا ناذهف ،‘‘“نايصع ضارتعالاو ةيصعملا نع نوموصعم مهتأل

 نع ةيصعللا ةهبش نادعبي امهتن أل عوضوملا يف ناحلصي شيفطا خيشلاو راجلا
 اباوج نوكي لب "ىلاعت هلل ملعلا تابثإب باوخلا ناك امل اوضرتعا ول مهتأل شةكماللل

 بسنأ بَّجعتلاب شيفطا خيشلا هيجوت نكلو ،عقي مل ام وهو يصعي نم لاحل اقفاوم
 هلعجب ىلاعت هلل ا ءاضق نم اوبجعت قولخملا اذه تافص اوكردأ اتل ةكمالملاف ؛ماقملل

 دبع يضاقلا يأر امأ ،كلذ ءارو نم ةمكحلاو ةبقاعلا نولهجي مهتأل ضرألا يف ةفيلخ

 له :نولعاستيف ناسنإلا لاح نوكي فيك نوملعي ال ةكئالملا تأ يضقيف راجلا

 ؟ىلاعت هلل نوسدقي مهتأ عم ادسفم نوكيس

 .17 :نآرقلا هيزنت :رابحلا دبع (8

 .420/1 :نايمهلا - (9
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 :امهنأش يف ىلاعت هللا لاق دقف :تورامو توراه ةيضق يهو ةيناثلا يف امأو

 تانيتس رمح امَو تامين كشيع نيطايشلا ارلتَت ام اوعتتازول
 نيكلملا ىلع لزنأ آمو رحسلا سالا توملَعياورمقَكت يطاشلا نكل
 القةنسف نحنام وقي يتح حان م ناملعي اَمَو .ترزاقو توا لبابب
 هدرت ام ىلإ الوأ شيفطا خيشلا ريشي ةلأسملا هذه ةشقانم يفو ؛[101 :ةرقبلا] رفكت

 ةشحاف كلذ حبقأو يصاعملا نم نيكلملا ىلإ باتكلا لهأ هبسني ام لإو بتكلا ضعب

 .امهيف اورثكأ دقو تتم ا لوسر نع لوقنم الو لوقعم ريغ كلذو» :لاق .انزلا

 اذهب عطقف ،لقنلاو لقعلا ىلع اهضرعو ليواقألا هذه دقن يف اعنص خيشلا نسحأ دقو
 فقوملا اذهو ©بتكلا لهأ مهيلإ هبسني امث ةيصعم يف ةكالملا عوقو لامتحا مامأ ليبسلا

 ىلإ بسني وهف كلذل شيفطا خيشلا رانآ ف صيحيتلاو دقنلا نم جذومن ىلع لدي

 نايذؤي اناك امهتأ ىنعمب سيل نكل ميركلا نآرقلا يف امهيلإ بسن يذلا رحسلا نيكلملا

 ةرحسلا دياكم مهنع اوتريلو هب سانلا اورتصبيل رحسلا ناملعي اناك لب ،هب سلنل

 رحسلا نالعفي انوكي مل ناكلملاف \هوبنتجيف ةنتف رحسلا نأ اوملعيلو ،مهتاءاعداو

 ضنيطايشلا ىلإ دوعي نأ لمتحي “نوملعي" يف “واولا” ريمضلا تإ خيشلا لاقو ناملعي لب

 مه نيطايشلا نإ :ةيآلا ىنعم نوكيف “هيفان ام" لب ةلوصوم تسيل “لزنأ ام" يف “ام" نإو
 .")نيكلملا ىلع رحسلا اذه لزني مل و رحسلا سانلا نوملعي نيذلا

 ميلعت ةبسنلو ،اهيلع يب قلا تالامتحالل اضماغ ىقبي فقوملا اذه نأ آلإ

 ةبسن داعبتسا وه خيشلا يأر ين مهملاو ںنيكلملا ىلإ ةرمو نيطايشلا ىلإ ةرم هيف رحسلا

 ةلأسملا تلاز امو \ةمصعلاب ةكالملا رئاس نم امهريغك امهفصوو نيكلملا ىلإ نايصعلا

 رئاس لثم يهو ؛ةّيلقعلا تالامتحالا اهنع جرخيو اهرسفي حضاو يلقن ليلد ىلإ رقتفت

 .54/1 :عرفلاو لصألا لماشلا- :رظنا ،امهيلإ يصاعملا ةبسن فو امهنأش يف اورثكأ يأ (0
 .53/1 :هسفن ردصملا - (1
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 نم سنج ةكقماللاف لقنلاب الإ فرعي ال يذلا بيغلا نم ةكالملا هب فصوي ام

 اندجو ةبيرغ ءارآو تاليوأت مهفصو يف تلخد اذهلو نيعلاب كردي ال تاقولخللا

 انايحأ درسي ناكف «ضقانتلا نم هعنمي انيعم اجهنم مزتلي مل و اهءارو قاسني خيشلا

 فصرو يف لعف املثم ،ةكئاللل ىلإ اهتبسن نم تتشتيو اهصحمي نأ نود ةدتعتم افاصوأ

 نم بّجعنلا ىلإ نيدرتوب يحي ذاتسألا عفد ام اذهو ،“ةلرشرعلا نولمحي نيذلا ةكماللل

 «كلذ ةحصب ملعأ هلل او» ةرابعب ىفتكا امتر هنإ لاقو خيشلا نع اذه لثم رودص

 فقوم ىلإ جاتحي عوضولل أ انرظن يفو ،ة»تايبيغلا هذه نم هركذ امل ادقن اهلعجو

 لقنلا ىلع هضرعو تورامو توراه ىلإ بسن ام ةلأسم يف خيشلا هفقو يذلا لثم

 يف هجهنم مزتلي مل خيشلاف ؛بيغلا لئاسمو ةكئالملا فاصوأ رئاس يف اذكهو ،لقعلاو
 ضعب يف صلختي مل خيشلا نأ ىلع ليلد اذه تأ امك ةهباشتملا صوصنلا ليوأت

 .تانيليئارسالا نم لئاسملا

 مهت اظوو ةكئالم \ م اسقا-5

 يف يلاطيجلا خيشلا كلذ يف اعبتم نيمسق ىلإ ةكمالملا شيفطا خيشلا مسقي

 نوتيناحورلا ةكمالملاو ،نوّتبورُكلا ةكالملا :امه نامسقلا اذهو 5ے“«دعاوقلا» هباتك

 .“ةكململا نم ءازجأ ةرشع نيمسقلا عومجب يفو

 هب يمس ،برق ىنعمم.““”بَرك نم فصو :خيشلا مهفرعي امك نوّتبوركلاف

 .322 0321/11 :ريسيتلا - (2

 .234 :ريسفتلا يف هبهذمو شيفطا خيشلا :نيدرتوب يحي (3

 .20/1 :دعاوق :ىلاطيحلا (4

 .15 :بهذلا - (5

 .454/1 :سورعلا جات :يديبزلا :رظنا ءاهديدشتب ةغل هيفو ،ءارلا فيفختب بركو (6
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 هتورتمفي ل ر اهلاو ليللا توكبَسو :نيذلا مهو {ةدابعلل نوقولخلا ةكلمل

 .حيبستلاو ركذلا ،مهتفيظو يه كلتو “"[20 :ءايبنألا]

 ىلإ نوبوسنم :خيشلا مهفرعي امك _ ءارلا مضب _ :نوتيناحورلا ةكئالملا امأو

 مهيلإ يحوي مهتنأل وأ ةةمحرلا ىنعمبرأ ءءادتهالاو ىدهلا ىنعمب ۔سليق ريغ ىلع حورلا
 عومجب نم يقابلا فنصلا مهر ")رماوأو هلل ١ ماكحأو ةوبنلا رمأب وأ لامعألاب

 ناسنإلا ظفح نولوتي ،ةعاطلل نوعطقنم ،ىلاعت هلل ا رمأل لاثتمالل اوقلخ ،ةكمالملا

 ريغو لسرلا ىلإ يحولا نوغبيو ،نيفلكملا لامعأ نولجسيو ،تاقولحخملا نم هريغو

 .مهيلإ هلل ا اهلكوي تلا لامعألا نم كلذ

 مهف ،ةكئالملا اهب موقي يلا ةفيظولا ميسقتلا اذه يف ىعاري هنأ ظحالنو

 ميسقتلا وه سيلو هب نوفلكي ام نوذقني ةكئالمو نوحبسم ةكئالم ناعون

 رخآ اميسقت ةكئالملا يلازغلا مسق دقف ؛َيمالسإلا ركفلا يف هدجن يذلا ديحولا

 ةيوامس ةكئالم : تاقبط ثالث مهلعجو هناكمو فيلكتلا لاحب بسح ىلع

 عاون أ نب ليضفتلا نكمي الو . (ة0) ه رعلا ةلمح ةكئالمو ] ةيضرأ ةكئالمو

 ىلاعت هلل ا اهب فلكي لا فيلاكتلا عاونأ ءاصحإ ىلع دمتعت اهتنأل تاميسقتلا

 دري ل هزأ امك ةفلتخم صوصن ق تدرو قلا فاصروألا دمتعت وأ ةكئالملا

 .رخآ نود ميسقت مازتلا يف صن

 .417/1 :نايمهلا \15 :بهذلا - (7

 .15 :بهذلا - (8

 .417/1 :نايمهلا - (9

 .384/4 :ءايحإلا :يلازغلا (0
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 مهلضانتو ةكئالملا لضف-6

 نع رصقي فئاظو مهالوأو هنم مهبيرقتو ،مهقلخب ةكالملا ىلاعت هلل ا راتخا

 ©كلذ يف لضف مهل ناكف ،تاقولخملا رئاسل تسيل تافصب مهصخ دقو ،مهريغ اهئادأ

 مأ تاقولخملا نم مهريغ نم لضفأو ةجرد ىلعأ ةككالملا نأ ليضفتلا اذه نعي لهو

 ؟ىلاعت هلل ا نم ميركت دّرحم وه

 رودص مدعل اقلطم نولتضفم ةكمالملا تأ نوري ةيضابإلا نأ شيفطا خيشلا ركذي

 نم لضفأ نمؤملا تأ يدنعو» :لوقي ثيح كلذ ريغ ىري ةنأو © ّ ")جهنم ةيصعملا

 ىلع نمؤملا لضفي ثيدحلا نأ :“لهنم ججح ىلع يأرلا اذه يف دنتساو ؛ث”«كللل

 :ةيلقعلا ةجحلا ىلع دمتعا مث ؛©“راشإلاب ىفتكاو اصن ركذي مل هنكل ةكالملا لك

 يتأي نمؤملاو مودخملا نم ةجرد َلقأ مداخلاو نينمؤملا نومدخي ةكئالملا نأ ىري وهف
 رعشي ال يذلا كلملا فالخب سفنلاو ناطيشلا لثم هتصيو هعنمي ام دوجو عم ةدابعلاب

 نل هتأ اودقتعا ةكئالملا نأل مدآ ىلاعت هلل ا قلخو ،هيلع لهسأ ةعاطلاف هدجي الو كلذب

 .252/7 :ريسيتلا - (1

 .441/1 :نايملا - (2

 .17 :بهذلا- ؛هسفن ردصملا - (3

 مل و «ةكئالملا ضعب نم يلإ لضفأ نموؤملا» :هيف ايسدق لمشلا عماج يق اثيدح ركذ دتو (4

 مرهلملا نبا هدانسإ يف :يمثيهلا لاقو يمليدلا هجرخأ» :ققحملا لاقو عوضوملا يق اليلد هلعجي

 يف حيحص ثيدح هيف سيلو ،هبر دنع نمؤملا ةلزنم يق اياب يمثيهلا عضو دقو ،«كوزتم

 ةريره يبأ ىلع افوقوم اثيدح يقهيبلا نع يطويسلا ركذ امك {ةكئالملا ىلع نمؤملا ليضفت
 راد :دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجب :يمثيهلا :رظنا ؛«هتكئالم نم هلل ا ىلع مركأ نمؤملا» :هيف

 ريسفتلا ىق روغلا ردلا :يطويسلا ؛81/1 :م1983/_ه1402 توريب 3ط ييرعلا باكلا

 .189/1 :لمشلا عماح- ؛385/5 :م1983/ ه1403 توريب ركفلا راد :روئأملاب
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 هلل دوجسلاب ةكحمحلملا رمأ دقو ؟ اذهل مركأ هتيرذو مدآ ناكف .مهنم مركأ قلح يتأي

 مدآ لاعت هلل ١ ملعو ] دوجسلاب اورمأ امل هنم لضفأ اوناك ولو ةليلعلا مدآ قلخ ات لاعت

 .هريغ نم لضفأ ملعأل او ةكمحلللا هملعي ام ءامسألا نم

 ىلع نمؤلا ةتيلضفأ تابثإل اهلك حلصت ال اهدجن ججحلا هذه يف نعمتلا دنعو
 لدت ال نمؤملل كلملا ةمدخو :عوضوملا يف حيرص حيحص ثيدح تبثي مل هنإف "كلمل

 ىلاعت هلل ا نوعيطي امنإ ةكمالملا نأل 5(كللا) مداخلا ىلع (نمؤللا) مودخلا ةتيلضفأ ىلع

 هل ضرعي نأ ريغ نم ةعاطلاب يتأي كلملا إ خيشلا لوق امأو ؛هتاذ يف نمؤملا ال كلذ يف

 ىلع عوبطم ريغ راتخم كلمل تإ هلاق ام ضقاني ةيصعملا يف ركفي ال موصعم وهف عنام
 ال هتنأ اودقتعا امل ةكمالملل اماغرإ مدآ قلخ ىلاعت هلل ا نأ ىلع ليلد الو ،ةعاطلا

 مهيف ةمصعلا داقتعال اضراعم ناكل احيحص اذه ناك ولو ،مهنم مركأ قلخ دجوي

 نوكي ىتح مدآ لجأ نم نكي مل مهدوجس أ امك "كلذب مهسفنأ نوكزي مهتأل

 هذهب كلملا ىلع نمؤملا ليضفت نإف اذهلو ،ىلاعت هلل ا رمأل ةباجتسا ناك لب مهنم لضفأ

 .ليلد ريغ نم كلملا ىلغ هتاذ يف نمؤملل ليضفت هنأل حجار ريغو يفكي ال ججحلا

 قباسلا ريغ رخآ ىنعمب ةكئالملاو نمؤملا نيب ليضفتلا ةلأسم خيشلا مدق دقو

 هل فعاضيف ؛باوشلا صرفل اضرعت رثكأ هتأرابتعاب كلملا نم لضفأ نمؤملا تإ لاقو

 نأ آلإ ء©ةهتاذ يف انمؤم هرابتعاب ال باوثلا ثيح نم كلملا نم لضفأ اذهب وهف .هيف
 حصت ال باوثلا يف نمؤملاو كلملا نيب ةنراقملا نأل عوضوملا بساني ال اضيأ ىنعملا اذه

 .نمؤملاو كلملا نيب الثامتم سيل باوثلا سنجو ،ادحاو سيل امهريصمف

 اليضفت ةكماللل سنج ىلع هسنجب ناسنإلا ليضفت نإ خيشلا لوقي رخآ عضوم ينو
 ىلع سنجب ماع ليضفت دّرحجب وهف ،ةكماللل دارفأ ىلع ناسنإلا دارفأ ليضفت هنع مزلي ال اماع

 .78 :و /2 :رطانقلا ةيشاح - (5
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 ضقانم وهو هل رثأ ال ادَرحب اموهفم ليضفتلا لعجي هركذ يذلا ىنعلل انهو 3؟“رسنج
 دصقي يذلا ليضفنلا موهفمل خيشلا ديدحت مدع وه انه ببسو ©براضتمو ةقباسلا يناعملل

 يناعمل هذه نيب عمجي مل و رياغم موهفم. هلمعتسي ةر لك يف ناكف ثكلللو نمؤملا ني داريو

 نأ وه ليضفلا ىضتقم أ ىلإ رظنلا دنع انه رهظيو ؛عوضولل ين ماع بسانم لوقب
 دنع دجن ال اضيأ انه يفو ؛ةكماللل رئاس هدعب يتأي 4 ةجرد تاقولخلل ىلعأ نمؤمل نوكي

 لسر :لوألا مهيا :يف ةفلتخلل ءارآلا درس لب عوضولا يف ادحاو ايأر شيط خيشلا

 ةّماَع ث ةكماللل ًمُث ىايبنألا وأ ؟هكماللل ةّماَع مت ؛سلنلا ةّماَع مث ةكماللل لسر مت رشبل

 عطقلا ديفت ال ةئيّسظ انه ليضفلا ةلأ أ ىري نم لوق حجريو تبثي انهو "لسنلا

 يفكي ال يذلا بيغلا نم يهف ؛"ةديقعلا سرد نم لك مامتها عضوم ٣ مل اذل ،نيقيلاو

 اهّنإَف ثيداحألا ضعب ىلإ راشأ نإو ؛شّئفطا خيشلا لعف امك هدحو ةلقعلا لالدتسالا هيف

 .لالدتسالل ةحلاص الو ةحيحص نكت مل

 لضافت كلذكف ؛لصف لوق هيف دري مل مهريغ ىلع ةكئالملا ليضفت تأ امكو

 همولمغممامقَم ,ةن ا كيم امَوو» :ىلاعت هلوق امأو "مهنيب اميف ةكماللا

 هرسف دقو ؛ليصفتلا ىلع سيلو ؛لضافنلا مومع ىلع ُلثَي هتنإف [164:تافاصلا]
 ةعراسملاب وأ ةدابعلا رونب وأ (مهبترب نولضافتي ةكالملا أ لمتحي ُهَتاب شّيفطا خيشلا

 اليصفت شّتفطا خيشلل دجن مل اذهل اعبتو . آ عوشخلاو ،ىلاعت ا رمأ لاثتما ىلإ

 .“يشب اهيف لصفي مل لارقأ يه هدروأ ام لكو ،نيبترم ةكئالملا ءامسأب

 .252 /7 :ريسيتلا - (6

 .18 :بهنلا - (7

 .6 /2 :قراشم :يملاسلا 8 :ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا (8

 .162 /11 :ريسيتلا - (9

 .18 :بهنلا - (40
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 ةكئالملا زامإلا بف بجي ام 5

 مهنع تامولعم ريرقتب نوكي ام هبشأ ةكالملا نأش يف ثحبلا نم قبس ام نإ

 لاحجج نإ لب هلك داقتعالا هب قلعتي ال ام اذهو ليصافتلا ضعب ف ضوخلا عم

 :ىلي امك هددح دقو ؛كلذ نم رسيأ داقتعالا

 ةفرعمو ،ىلاعت هلل تاقولخم مهنوكب ملعلاو مهدوجوب قيدصتلا كلذ لوأف

 ناميإلا بجويو مهركذي يذلا ميركلا نآرقلاب قيدصت اذهو 5ث'مساب اصوصخ ليربج

 سنإلا نع مهتتيصوصخو مهتافص ةفرعم بجيو ةديقعلا لوصأ نم كلذ لعجيو ،مهب

 لشم ىلإ نوجاتحي ال ةعاطلل نوقولخم يصاعملا نع نوموصعم مهتأو ،مهتاوذ يف نجلاو

 .“ةيداملا تاوهشلاو تاذلاو برشلاو لكألا نم رشبلا هيلإ جاتحي ام

 يف لثمتي ىلمع رثأ هل لب ةفرعملا هذه دودح يف ةكمالملاب ناميإلا يهتني الو

 تسيل اهتنأب ةيالولا هذه ةّتضابإلا رسفيو ،نيموصعلملا ةلمج نم مهتأل ةكالملا ةيالو

 ام بح نيعت ةكئالملا قح يف يه لب ،ىلوتملل رافغتسالا ديفي يذلا ماعلا ىنعملا ىلع

 ىلاعت هلل ا ةمحر ىلإ جاتحي كلملاف ؛مهلرافغتسالا نود مهيلع محتلاو مهعئابط قفاوي

 ناكمإل داقتعا كلذ تأل ؛هل رفغتسي نأ زُجَي ملف ؛موصعم وهف بنذي ال هنكلو

 ةيالول ىنعملا اذه شيفطا خيشلا ديأ دقو ،“تافصلو هتقيقح فلاخم وهو هنايصع

 قفاوي ام بحب" لوقلا رسف لب ،لمعلا كولسلا نع ادرجم هكرتي مل هنكلو ،ةكمالملا

 يف ىدملا مازتلا ىلع هنيعيو ناسنإلا ةيبرت ىلع رتنثؤي اريسفت “ةكمالملا عئابط

 .17 :بهذلا- ؛147/2 :نيدلا ملاعم :نيمثلا (1

 :ةديقعلا حرش- ؛338 :ةيراحطلا حرش :زعلا يبأ نبا ؛:20/1 :مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا )42

 . 81 380 :مالسإلا ئدابم :يدودوملا ؛140 :و /2 :رطانقلا ةيشاح- 3

 .349 :ةديقعلا حرش- ؛ 147/2 :نيدلا ملاعم :ييمثلا ؛2 1/1 :مالسإلا دعاوت :يلاطيحلا (3



 مهعئابط قفاوي يذلاو» :لاقو ؛انسح اريثأت ملسملا عمتجملا ىلع رثوي يلاتلايو ؛هكولس

 عفانلا حابلاو ىلاعت هلل ا ةعاط نم مهريغ هلعفي امو 5اهيف ةدايزلاو ىلاعت هلل ا مهتدابع وه

 كرشلا لهأ ىلع ديحوتلا لهأ ةبلغو مالسإلا ةوق كلذ نمو ،ىرخأو ايند نيملسملل

 لوقأو ؛مهل ةيالو كلذ بحو يصاعملا نيفلكملا كرتو اصوصخو امومع مهناوعأو

 اذكه اقيمع ايلمع افيظوت ايدقع الصأ 77 دقف . (&)« ممه ةيالو كلذ لعف اضيأ

 بهذ امك ئناسللا ركذلا ىلإ هادعتي دقو يلقلا ناميإلا ف رصحني هلصأ ىف ونبي وهو

 ضلمعلا ىلع نمزلل رتفحي ام مهأ نما هتلعج يناعم شيفطا خيشلا هيف دازو .ةيضابإلا هيلإ

 خيشلا ةلاق اميف مهلل لعلو ؛ريتأتل ىلإ رتنأتل نمو ةكرحلا ىلإ دوكرلا نم هلقنيو

 .عمتجا عانضوا نم زييغشلا بوجو نيبو ةكئالملاب ناميإلا ةديقع نيب هنرق وه شيفطا
 : كلذ عاجرإو ؛نيملسملا عاضوأ يدرتب هلاغشنا مظع ىلع لدي امت .يمالسإلا

 | هرثأت ناكو ،مهب ضوهنلل اليبس ةذيقعلا نم لعجي نأ لواحي ناكف مهداقتعا فعض

 اذه قيقحت نم هنكمي امع ةديقعلا ق ثحبي نأل هل اعفاد ةيرامعتسالا عاضوألاب

 درحب تيلو ،اتيقيقح المع اهنوكب ةديقعلا فصو ققحي هلعج ام وهو ،رييغنلا

 هللا ةملك ءالعإ ىلع لمعلا وه ةكئالملا بح ةقيقحف ؛ةرؤم ريغ تاقيدصتو تاروصت

 هنايصع اوعقوت امل الإ مدآ قلخ نع مهلاؤس نكي مل و "كلذ ةكمالملا بحي امك ىلاعت
 مهئامسأ دادعتو مهتافصب ينغنلاو مهب ملعلا مهب ناميإلا ف يفكي الو ،َقحلا هدوحجو

 .ائيش ناسنإلا كولس نم ريغي نلو ،انكاس كرحي نل كلذ نإف

 .ةقيقح كلنب قتص نم أل كاهراضحتساو يناعلل هنه يف نمكي ةكمالللب ناميإلاو

 هيصاعم نم لقيف مهنم ءابقر هل نأ نمؤي ماد ام نيدلا يف ميلسلا جهنلاو ىدهلا مازلا ل عراس

 .نولثتمم هرمألو هل نوداقنم هدونج نم ةكتاللاف هرتقيو ىلاعت هلل ا مظعيو اهنم بوتيو

 .0 :هسقن ردصملا _- )44
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 بولطم ريغ مهب ناميإلاو ةكئالملا ةفرعم يف تامولعملا قئاقد ءارو يرجلاف اذل

 يف شيفطا خيشلا لوقيو ‘هنع لأسيف هعمسيوأ هنهذ يف ئش رطخي مل ام فلكملا نم
 اوعمجأو كلم تأ ام ملعب وأ عمسلاب ذخأي ىتح هيلع ءيش ال نأ حيحصلاو» :كلذ

 ةيالو مزلو ،ذخأي ىتَح اصوصخ هتيالوو هتفرعم همزلي ال ةكمالملا دارفأ نم هريغ نأ
 رأ اسيدقت مهقح يف طيرفتلا وأ طارفإلا نم رذحلا بجي اذه عمو .““«ةكمالملا عيمج

 يه كلتو ."حيحصلا ليلدلاب تبث امم ىلاعت هلل ا هب رمأ ام مهيف مزتلي لب اصيقنت

 .بيغلا لئاسم يف ةبولطملا يهو ،ةنيطسولا

 ريرقت يف عسوتب بيغلا لئاسم لوانت شيفطا خيشلا نأ ظحالن ريخألا يفو

 وأ انآرق حيحصلا ليلدلاب تبث ام هب ناميإلا بجي ام اهديدحت يف مزتلي ناكو اهتامولعم

 ذخأ يضتقي عوضوملا يف جهنم هل ناك دقو ؛فلسلاو ةباحصلا ملع نم ارثأ وأ ةتس

 ىلإ ةراشإلا يغبنت هتأ الإ مكحملا قفاوي امب اهباشتم ناك ام ليوأتو ،مكحما ليلدلا رهاظ

 رهظف ةتتيفرح لكب هبهذم خيشلا مزلي مل بيغلا لئاسم نم لصفلا اذه يف هتنأ
 ةعاسلا مايقب قلعتي امث بيغلا لئاسم ضعب يف فيعضلا ثيدحلاب لالدتسالا ينف الهاستم

 براضتلا نم ريثك نع ءانغأل هجهنم مزتلا ولو ،ةكتالملاب ناميإلاو رخآل مويلاو
 ةديقعلا حور نع ةديعبلا ةبيرغلا راثالا ىلإ اهضعب يف قاسنا ىتَح ،هئارآ نيب ضقانتلاو

 نوك قيقحتب خيشلا زاتما دق ىرخأ ةهج نمو ؛اتيلج تاليئارسإلا رثأ اهيف رهظف
 3امئاد لمعلاب هنرق بعصي يذلا يبيغلا اهبناج يف ىتح لمعلاو لوقلا نمضتت ةديقعلا

 ؛طارصلا ةقيقح يقو مهتيالوو ةكئالملاب ناميإلا ىنعم يف هيأر يف ةصاخ اذه ىلجتو

 ةلبقملا لوصفلا ىف ةديقعلا لوصأ يقاب عم رثكأ حضتيو يلمعلا بناجلا اذه رهظيسو

 .ةوبنلاب ناميإلا كلذ نم هلوانتن ام لوأو هتافرصتو هكولس يق ةرشابم ناسنإلاب ةقلعتلل

 .هتفرعم بوحروو ةلتلا ليربج نع انه مالكلا (5

 .349 :ةديقعلا حرش - (6

 .47/2 :قراشم :يملاسلا ؛351 :هسفن ردصملا - (7
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 قيرط ىلإ هداشرإو ،ناسنإلا عفن يف ريبكلا لضفلا ةيوامسلا نايدألل ناك

 اوحنم امل ؛يرشبلا ةداهشلا ملاعو بيغلا ملاع نيب ةطساولا مه ءايبنألا ناكو ،هتداعس

 ين اوقفتت مل مهنكل ،ةّوبنلا ةرهاظ سانلا فرع انه نمو ،هغيلبتو يحولا لمحت ةردق نم

 :نيضراعتم نيفقوم اهنم اوفقو لب 3اهنأش

 نأ نكمي ةبترم ىلعأ ةوبنلا لعجي يذلا ،اعويش رثكألا وهو :لوألا فقولل

 قالخأ نم ئبنلا هب فصتي امل ؛رشبلا يب نم هريغ ىلع لضفي اهبو ،ناسنإلا اهلصي

 سانلا ةداعس ليبس يف يعسلا نم هب فرعي املو ؛ربصلاو لمحتلا ىلع ةردقو ،ةيماس

 ،ناسنإلا هب فلكي ام لجأ نم ءالؤه رظن يف يهف "مهرمأ نم حلصي ام ىلإ مهيدهو
 دوبعملاو دباعلا نيب ةطساولا يه اهتأل

 ةيوامس تانايد اوقنتعا نم دنع ةلزنملا هذه اهلازنإو ةوبنلا ريدقت رهتشاو

 لا نو علطتي اوحبصأف باوصلا نع اهيف سانلا ضعب دعتبا ىتح اهتناكم نم اوعفرو

 ةجردلا هذه ىلإ لوصولاو ،مراكملا هذه لين ءاجر اهئاعتاب مهسفنأ مهتندحو ،ةوبنلا

 امو ،ماوقألا فلتخم نم نيريثك نيئبنتم خيراتلا فرعف رشبلا نيب ءينلا اهب ىظحي لا

 ةفرعمو \ةيضقلا يف لصفلا نم عنميال اذه نأ آلإ ؛مويلا ىلإ ادوجوم ءاعتالا اذه لاز

 ةددعتم ماكحأ اهنع بترتي لب ؤبسحف ءاعتا تسيل ةوبنلا نأل هريغ نم قحلا ئنل

 .ةديقعلا بتك اهتنتّيب
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 يتأيو ،ةَوبنلا عوقوب ميلستلا مدعو ،راكنإلا فقوم وهف :يناثلا فقوملا امأ

 نوضفري مهف ؛يبغ ملاع دوجوب نوملسي الو نيدب نونمؤي ال نمم ابلاغ فقوملا اذه

 نع آلإ سانلا هيلإ لصي ال املع هنم ىقلتي يبيغ ملاعب لصتي نم رشبلا نيب دجوي نأ
 تسيلف ؛يحولا ىلإ ةيناسنإلا ةجاحب ميلستلا مدع ىلإ ضفرلا اذه عجريو ؛يحولا قيرط

 .ءارتفاو ءاعدا ىوس _ نيضفارلا رظن ىف _ ةوبنلا

 نم باوصلاو قحلا راهظإ لجأ نم ؛ةّوبنلا عوضومب ةديقعلا ءاملع متها دقو

 تابنإ ىلإ مهناحبأو مهلامعأ تهجتا اذل ؛داقتعالا لوصأ نم اهنوكلو ،نيفقوملا نيذه

 امو "مهقالخأو مهفاصوأو ءايبنألا ةفيظوو اهتقيقح نايب ىلإو ،اهيلإ ةجاحلاو 5ةّوبنلا

 ءارآ ىلع فّرعتلا لواحن ام اذهو ،ةلزنم بتكو تازجعم نم لسرلا تاوعد بحص
 .لصفلا اذه ثحابم لالخ نم هيف شيفطا خيشلا
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 ل و ل ترتبمل

 وولو ةوبنلا

 اهيلإ ةجاحلاو ةوبنلا -]
 ازكرم اهقدصو ةوبنلا عوقو تابثال لقعلاو لقنلا ىلإ شيفطا خيشلا دنتسي

 .'هتاءوبنلا نم اهريغ توبث ىلع اهب لدتسيل اخ دمع انديس ةوبن تابثإ ىلع

 لوسرلا نوك ىلع لدي.يذلا ميركلا نآرقلا نومضم يف لثمتي يلقنلا ليلدلاف

 .مالسإلا ةعيرشب ىلاعت هلل ١ نم اثوعبم ةتكدَمحع

 :نيرمأ نم ذخؤيف لقعلا ليلدلا امأ

 ل و نيركنملل ايدحتمو ،ازجعم هرابتعاب !ميركلا نآرقلا دوجو وه :لوألا
 نم ةوبن قدص ىلع لدت .ةتباث ةيقيقح ةزجعم وهف هلثم نايتإلا ىلع اوردقي

 ربخأ نم ةَوبنف هتوبن تقدص اذإو 5 هللا دبع نب دمع وهو ؛هدي ىلع ترهظ

 .““لضيأ ةتباث ةقداص مهنع

 اهنوك ىلع لدت ،تاياورلا اهتلقانت قلا هقالخأو هتايحو 5 م هتريس :يناغلا

 ق ال« : -شّيفطا خيشلا لوقي امك- طق بذك هنم فرعي هتاف ؛ءيب نم ةرداص

 هئادعأ ةوادع ةدشل رهتشال ةرم بذك ولو ءايندلا تامهم يق الو نيدلا تامهم

 .89 :ظ/2 :هللا حتف - (1

 .هسفن ردصملا - (2
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 ربصو ودعلا قاشم لمحو ،اهدعب الو ةوبنلا لبق طق حيبق ىلع مدقي مل و ؛مهترثكو

 فقاوملاف ؛ققق دمع انديس ةوبن عوقو تابثإ يف نيتمو يوق ليلد اذهو ؛«اهيلع
 نكمأ اذل لسرم ءين نع آلإ ردصت ال اهب رهتشا يلا قالخألاو 5هتايح يف اهفقو يل
 لالدتسالا اذه يف شيفطا خيشلا قفتا دقو ،ةقيقح تتبث ةوبنلا تأ ىلع اهب لالدتسالا

 ىفتكاو .هيفاكلا دبع رامع وبأو يديروتاملا روصنم وبأ :مهنمو هوقبس ءاملع عم

 دمتعتو ،هدنست ىوقأ ةلدأ ىلإ ارقتفم عوضوملا يقبو نيليلدلا نيذهب ةَوبلا تابثإ يف

 .قوفل وسرلا ءارتفا نم نكي مل هتنأ ىلع ةلالدلل نآرقلا صوصن ضعب ليلحت ىلع

 شيفطا خيشلا نإف اهيلإ ةجاحلا تابثإ نع اسأ ءاهناكملو ةرملا عوقو ليلد نع اذه
 ةداعس ليبس ةفرعمو اهرييستو ايندلاب ملعلل ةادأ ةوبنلا نأ نيمي ذإ :يلاتلا كلسلل هيف كلسي

 ناسنإلا لصيل ةيرورض ةوبنلاف ؛اهغولب نع لقعلا رصقي دصاقملا هذهو ةيقيقحلا ناسنإلا
 ةفيظوو ءينلا ةفيظو نيب ةنراقملاب انه ةحص ىلع لديو ،ةداعس نم هيلإ وبصي ام ىلإ

 ءامهنيملع ردصم يف امهنيب قرفلا نكلو ،ةيودأ فصيو ءاضارمأ جلاعي امهالكف ؛بيبطلا

 لوقيو طقف يحولا اهقيرطو يه الإ اهردصمف ةوبنلا امأ ييرحت يبسك بطلا ردصمف

 لإ لصوتلا نكمي ذإ \بيبطلا فالخب ،هلل ا نم ملعتي ال ام ملعي ءينلاو» :شيفطا خيشلا

 كلنب ءيبلا ناك هنع ىنغتسم وه نكي مل اذإف ةبرجتلاو ركفلا ةرجم هملعي ام عيمج

 .158 :ةيراحطلا ةديقعلا حرش :زعلا يبأ نبا :رظنا \هسفن ردصملا - (3

 ؛177 0176 :ديحوتلا باتك :يديروتاملا (4

 باتك :هتافلؤم مهأ نم ٬ةيديروتاملا مامإ :روصنم وبأ :دومحم نب دمع نب دمع :يديروتاملا

 .19/7 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا {ةلزتعملا ماهوأ ديحوتلا

 .312 }302/1 :زجوملا :رامع وبأ (5

 تافلؤم هلو سنوتب ملعت ،يرجهلا عباسلا نرقلا يف نالجراو مالعأ نم يقاكلا دبع رامع وبأ

 .485/2-491 :تاقبطلا :ييجردلا :رظنا زجوملا :اهرهشأ
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 ةوبنلاب فيكف ليحتسم هنع ءانغتسالا نإف هباستكا نكمي هملع نوك عم بيبطلاف 7 ىلوأ

 ةيعرشلا ةدابعلاب رمألا قلعتي امدنع رثكأ ةوبنلا ىلإ سانلا ةجاح رهظتو ؟بستكت ال تلا

 اهنأل ؛تاداهتجا امئاد ىقبتسف اهرئاعشو ،ةدابعلا هذه لاكشأ عضو يف ريكفتلا غلب امهمف

 ردصم الو ليبس هيلإ لقعلل سيل ام وهو ةيعرشلاو ةيردصلا وهو اهيف فصو مهأ تدقف

 ىلإ ةبسنلاب رمألا كلنكو ،هتاذ دوبعملا نم ىتأي ام ىوس ناسنإلا نم ةبولطملا ةدابعلا نيبي

 خيراتو ،بناجلا اذه طبضت نيناوقو ةعيرش ىلإ جاتحي هنإف هريغب ناسنالا ةقالعو ،ةايحلا ماظن

 ةايحلا ةرياسم نع نوناق زجع املك ،اضعب اهضعب خسني لا نيناوقلا ىتشب لفاح ةيرشبلا

 هيف رهظ هتس ام نأل 5رارقتسالا هل حيتت ةعيرش ىلإ ةجاح يف ناسنإلا يقبو ،هريغ هب لدبتسا

 نينقتلا عيطتسي ال هتنأ تبثو ،ةبولطملا ةلادعلا كلذب تدقفف ،هسفن ةقيقحب هلهج حوضوب

 يندم ناسنإلاو» :خيشلا لوقي انه يقو ،هرضيو هعفني ام ملعي يذلا هقلاخ لإ ناسنإلل

 . ) "«هعون ب نع زيمتي عضاو لإ جاتحم لدع نوناق نم هل ب الف (7) ہطلاب

 نيبو نيركنملا ججح شقان ئ اهيلإ ةحباحللا رهظأو ئ ةوبنلا خيشلا تبثأ نأ دعبو

 :ةثالث ىلإ نومسقنيو إمهراكنإ يف نوفلتخي مهتأ

 ةليحتسم ةوبنلا اولعج ءالؤهو :اهتاذ يف ةوبنلا عوقو وركنم ألو

 مهججح نمو 0 نافلتخخ ناملاع لصي نأ _ مهمعز بسح _ نكم الف & ع وقولا

 : ©) ولي ام كلذ ىلع

 طلتخيف يحولا هنم ءاج يذلا ردصملا ةقيقح ىلع ليلد ال هتإ :مهلوق - ىلوألا

 .نحا نم وأ لاعت هلل ١ نم يحولا نب رمألا

 .62 :و }61 :ظ/2 :رطانقلا ةيشاح - (6

 .«يعيطلا» :اذكه طوطخملا يف ةظفللا تءاج 7

 .62 :و /2 :هسقن ردصملا - 8

 . .90 :و /2 :للا حتف - (9

- 209 - 



 سيلو ،ىلاعت هللا نم هيلإ ىقلي ام أو رعشي ءيبلا ناب ةجحلا هذه خيشلا ةرو

 اذهب شيفطا خيشلا ىفتكاو ،يحولا هب فرعي ايرورض املع هيف قلخي هلل او ،هريغ نم

 هباوج يف تابنإلا ماد افو ؛فاك ريغ ادر ودييو ،ةّوبنلا تابثإ نم ءزج مهأ ينف ةرلا

 ىلع ةلالدلل فاك نآرقلا صوصن ىنع راصتقالا إف هلق دمع لوسرلاب صتخي

 بولسألا يف رهظي ؛يقيقح يهلإ وه لب تاقولخملا نم دحأ الو نج يحو سيل هنوك
 وهو ةّجحلا نم رخآلا رطشلا نع امأ .فالتخا وأ ضقانت ىندأ اهزتعي مل لا يناعملاو

 وهو _ هثودح ضارتفا ىلع هتإف ،يحولا ةهج فالتخاو ءينلا ىلع رمألا طالتخا
 ام ءيبلل نتيبو كلذ هل ححصي نأ ليفك هماودو لوألا يحولا توبث نإف _ ليحتسم

 .يحوب سيل امو حيحص يحو وه

 نم ناك اذإو ؟ىري ال فيك ،امسج يحولا ناك اذإ :مهلوق - ةيناثلا

 .ملكتت نأ روصتي الف تايناحورلا

 ادسج ناكولو ©يحوملا كلملا ةيؤر مزلتسي ال يحولا نأب خيشلا اهنع باجأو

 هشيعي ام ةرلا اذه ديؤيو ؛هئافخإ ىلع رداق هلل او ءينلا هاري نأ يرورضلا نم سيلف

 ىلإ هب لصتملا دوجو يعدتست ال قلا ةفلتخملا تالاصتالا عاونأ نم رصاعملا ناسنإلا

 امك هتايح يف نيترم كلملل ءينلا ةيؤر ىلع لدي ام ةريسلا يف تاف اذه عم نكلو ،هبنج

 :ىلاعت هلوق نع ث ءينلا تلأس اَهَتَأ 5اَهنَع هلل ا يضَر ةشئاع نع ثيدحلا يف ءاج

 ققالاب ةاتَر دمقلَووط :اضيأ هلوقو {[13 :مجنلا] هرخا لزت ةر دقلو
 قلخ يتلا هتروص ين هرأ مل و ةتعلا ليربج كلذ» :قث لاقف [23 :ريوكتلاز هنيبملا

 &‘‘«رضرألاو ءامسلا نيب ام همسح دسف ءامسلا نم طبه دق هتيأر :نيترم الإ اهيلع

 03062 مقر قلخلا ءدي :يراخبلا :رظنا ؛824 مقر 212 :حيحصلا عماجلا :بيبح نب عيبرلا (0

 .77شماه ثلاثلا لصفلا نم يناثلا ثحبملا رظنا ؛200/2 :سرهفملا مجعملا 3
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 .يحولا هيلإ يقلي نم. ملعلا مامت املاع ناك ءينلا نأ ىلع لدي اذهو

 اذهو ،ليسرملا دوجوب ملعلا ىلع فقوتي ةلاسرلاب قيدصتلا إ :مهلوق - ةثلاغلا

 سلنلا نيب ادحاو رظنلا هقرغتسي يذلا تقولا سيلو ،لمأتو ركف لوط ىلإ جاتحي

 وأ ،اشبع ةلاسرلا حبصتف ،ىلاعت هلل ا دوجو كاردإ ىلإ هلصوت مدع ىوعد رظانلل نكميو

 ليحتسمو قاطي ال امم فيلكت وهو ربدتو ريكفت ةلهم الب نمؤي نأ ناسنإل ١ نم بلطي

 .ىلاعت هللا قح ق

 يأر ىلع هتإ :ىلوألا يف لاق ؛نيتّرم ةّجحلا هذه نع شيفطا خيشلا باجأ دقو

 ةوبنلاب ناميإلاب ناسنإلا رمؤي الو قاطي ال امب فيلكتلا عقي ال :ةرعاشألاو ةيضابإلا

 فلكلاو ةوبنلا ةّحص تابثإ ف فاك ةزجعملا دوجو تل ىلاعت هلل اب هملع نودب

 لهم ل ا فلكملل حلصأل ا نم هتاف ةلزتعملا يأر ىلع امأو اذه ق ةزجعملا هبفكتف لقاع

 روفلا ىلع نمؤي نأ بجيف هتحلصم تيوفت ل اهمإلا كلذ ق نأل ى ركفي ىتح

 ."!اأهعفنل ابالجتسا

 ةرطف ىلع اشني ناسنإلا نأل ،ةّجحلا هنه ضحدي عقاولا نإ :ةيناث ةرم لاقو

 فيلكتلا لاح نوكي الو ىلاعت هلل ا دوجو لقعي اهبو ةقهارملا لاح اهيلع ىقييو ،ةميلس

 . (2)هد وج و كاردإو ىلاعت هلل ١ ةفرعم لإ احجاتحح لوسرلاب نامالاب

 ةلالد دامتعا تأل .ةّجحلا هنه ىلع ةرلا ىق حلصأ ىناثلا هباوج ر ظحالنو

 كلذل ؛ضنفرلاو كيكشتلل ضرعتت اهتاذ ةزجعملاو لسرملاب ناميإلا يف يفكي ال ةزجعملا

 دنع فلكملا لاح نايب ىلع دمتعا هنأل ةّمحلا ةر يف حلصأو ىوقأ ينالا هباوج ناك

 هلل اب ناممإلاب فلكم اذهب وهو ءانونجج ناك نم فلكي الو لقاعوهف هنم نامالا بلط

 .90 :ظ 5.90 :و :هللا حتف - (1]

 .60 :و /2 :رطانقلا ةيشاح - (2
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 ىلع قباس وهو غيلبتو عامس ىلإ جاتحي ال ىلاعت هللا دوجوو {ةَوبنلاب ناميإلا لبق ىلاعت

 ادوجوم وه ماد ام ىلاعت هلل اب ملعلل ةلهم ةوبنلاب ناميإلا بلطتي مل اذل {ةَوبنلاب ناميإلا

 ىلإ مهموق نوعدي لسرلا ضعب ناسل ىلع ميركلا نآرقلا يف ءاج ام اذه ديؤيو ،اقباس

 حون نع ىلاعت هلوق كلذ نمو ،السر مهب ناميإلاو هتعاط مث الوأ ىلاعت هلل اب ناميإلا

 هكنوغيِطاَو هوقتا هلل ا اودبا ا نيبش هزيدت مكل ي نامزق ن لاط .الكلتلا

 ,ةريم هلزنم مكماق هلل ا اوذبئغا مزق الا :لتنا دوه نعو ؛[2-3 :حون]
 :ىلاعت هلوق اعيمج لسرلا ةوعد نأش يف ءاجو {[65 :فارعألا] هنرمتمَت الفأ

 أ هتنأاوزينناتأهدابع ننم ءآضينماَرلَع ورفاَن محولا ةكن املا لرتيوط

 ملعلا مدعرابتعاب ةوبنلا راكنإ نكميال اذكهو 02[3 :لحنلا] هنوقت ةراق ات ز 1

 ةديقعلا خيسرت ىلع الوأ لسرلا دامتعال ،لقاعلا ناسنإلا يف ةدوجوملا ةرطفلل ىلاعت هلل اب

 .ىلوألا مهترطف ىلإ سانلا عاجرإو ،ىلاعت هلل ا يف

 ءانغتسالا هنكمي ناسنإلا نأ نوري ءالؤهو :لقعلاب ءانغتسا ةوبنلا وركنم - ايناث

 كرشلاو ريخلا ةفرعم ىلإ هريكفت ةرجمي لصيو ،لقعلا نم هيف بكر امب يحولا نع

 مهضعب تإ لاقو 5'ةتيخسانتلاو ""“باصلاو """ةمهاربلا ىلإ يأرلا اذه خيشلا بسنيو

 ةوبنلا تركنأ مث ديحوتلاب تلاق ةنايد يهو ‘يدنه كلم :ىمهارب :ىلإ ةبسن :ةمهاربلا (3

 :رظنا خسانتلاب نولوقي نويتابن نوكسنتم داهز مهو ؛لرألا دوبعملا :يعت مهدنع مهربو

 :يناتسبلا ؛69/1 :م1983 :توريب :ةفراعملا راد :لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا :مزح نبا

 .376 1.375/5 :ت .د توريب ةفرعملا راد :فراعملا ةرئاد

 :يناتسيلا د دنع مهو ،اوباصو ،ةَّوبنلا قيرط نع اولام :يناتسرهشلا مهنع لوقي :ةئباصلا (4

 نيلسرملا ضعبب اوفرتعا امنإ اهلك ةوبنلا اوركني مل و ،نارح ةئباصو ‘ىراصن دوهي ءايدنملا

 :مزح نبا ؛97/2 :(لصفلا شماه ىلع) :لحنلاو للملا :يناتسرهشلا :رظنا ضعب نود

 .91 089/14 :فراعملا ةرئاد :يناتسبلا ؛98/1 :لصفلا

 ميلاعت نم ءزح يهو ،هريغ ىلإ صخش نم اهلاقتناو حاورألا خسانتب اولاق :ةيخسانتلا (5
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 .السلا مهيلع ميهاربإو تيشو مدآ ةوبنب نوفرتعي

 مهف ىلع رصتقي لقعلاف :""“هتقاط دودحو لقعلا رود انيبم مهيلع ةر مث

 طيحملاب دودحم وهف ‘هلصأ نم ديدجلا ثادحتسا ىلع هل ةوق الو ،اهكاردإو تادوجوملا

 ال نكلو ىلاعت هلل ا دوجو كاردإ لثم {ةّماعلا يناعلل كاردإ ىلإ لصيو ائيش قلخي الو دهاشمل

 >صلا فئاظو لشم & تادايعلاو عيرشتلا ليصافت لإ الو هتفرعم ليصافت لل لصي

 تالاحلا هنه يف ثحبلا ءانع هيفكي يحولاو .لقعلا ةقاط قوف انه لكف دودحلا تاّتفيكو

 نم ٤ بيبطلاب ءينلا هيبشت لإ شيفطا خيشلا دوعيو كلذ ق هقفني يذلا تقولا رصتخيو

 هل كرت ول نكل ،هثحبو هتبرجتب هيلإ لوصولاو هكاردإ ضيرملل نكمي بيبطلا ءاود تإ ثيح
 بيبطلا ىلإ ةرشابم هَجوتي نأ ضوع تقولا عاضألو ثحبلاب هسفن كلهأل كلذ

 ثحبلاب هتفرعم ىلإ لقعلا بهذ ول :يحولا نم يتأي ام عم ناسنإلا نأش كلنكف 3!"”ئاودو

 لوصولا نع اهزجع ىلع لدي يذلا ةيرشبلا لاح انه ديؤيو هيف لصف يأر ىلإ ىهتنا امل
 يف _ ناسنإلا دامتعا ببس آلإ كلذ امو «نيركفلل ثحب لوط مغر ناسنإلا ةداعس ىلإ

 .ئهإ يوامس ردصم ىلإ هدانتسا نود ةرحلا هلقع ىلع بلاغلا

 ل و 6اهتاذ يف ةنكمم اهنوري مهف :اهعوقو اوعنمو شةّوبنلا ناكماي اوفزنعا نم - اغلا
 اوفرتعي مل مهنكل ؛يحولا قيرط نع رشبلا ملاعو بيغلا ملاع نيي لاصتا عقي نأ اودعبتسي

 يتأي الو ريخ ردصم هلصأ يف يحولا نأ كلذ يف مهتجحو .هيلإ ىحوم لسرم ءين دوجوب

 ةيوامسلا تاعيرشتلا يف _ مهلوق بسح _ دجوي نكل ،لقعلا هلبقيو ةداعسلا هيف ام الإ هنم

 يناتس رهشلا دروي مل و ،اهقوف ئش الو {ةَّوبنلا اهالعأ :تاجرد ناسنإلا اوفنصو ،ةمهاربلا
 :فراعملا ةرئاد :يناتسبلا ؛92 \91/2 :لحنلاو للملا ،يناتس رهشلا :رظنا ،ةَوبنلا اوفن مهنأ

06. 22:55. 

 .490/1 :نايمحلا - (6

 .299/1 :زجوملا :رامع وبأ :اضيأ رظنا ؛91 :و /2 :هللا حتف - (7
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 هماليإ ةحابإو ،ناويحلا حبذ عيرشت لشم ،اهيف ريخلا بح ىلع لدي الو ،لقعلا هنم رفني ام

 يف برشلاو لكألا عنم لثم مالآلاو قاشملا ضعب لمحتب فيلكتلاو ،هحور قاهزإو "كلب

 ردصم تأ شيفطا خيشلا ىريو .تايبلا نم هاريو ناسنإلا هيهتشي ام ضعب ميرحتو إموصلا

 ملع ولو {هنم روصق وهو عئارشلا هذه نم ةمكحلل لقعلا كاردإ مدع ىلإ عجري ضفرلا انه
 18 7 كلذ لك غاستسال اهلك تامرحملا ميرحتو ،ناويحلا محل لكأ ةحابإ نم ةمكحلا

 هآر ام حابقتسا يف نيقفتم اوسيل سلنلا أ هب ةرو خيشلا هيلإ بهذ ام ةحص ىلع لديو

 ةداعس دجي نم مهنم لب سانلا نم ةضوفرم فيلاكتلا لك تسيلو احيبق نوركنلل ءالؤه

 لثمرشب مهو ،ةفّوصتللو ،دامهزلا دنع كلذ فرعي امك ،هبرل ءاضرإ اهتتمشم لمحت يف
 قفتي ال يبسن ساسأ ىلإ اهداتسال ةوبنلا عوقو راكنإ يف ةيفاك ريغ ةَححلا هذهف مهريغ

 ءاعنمو ةحابإو ،اقوقحو تابجاو نمضتي نأ عيرشت يأ ةعيبط نم ألو ءالقعلا لك هيلع

 .لمحتو قاشم نم ولخي ال كلذو ،تامازتلاو فيلاكتو
 ةلدأ نم اهيلإ ةجاحلاو ةوبنلا تابثإ عوضوم يف شيفطا خيشلا هدروأ ام مهأ انه

 نم رثأ ايفتقم هق ذّمع انديس ةوبن ىلع كلذ ءانثأ زكر دقو ؛نيركنلل ىلع دودرو

 ضعب نيبو هنيبوأ تابتاكم نم رامعتسالا نيبو هنيب ناك امب كلذ ىلإ اعوغدمو 3هقبس

 امهريغو ىسومو ىسيع ةوبن نأل ق دمع انديس ةوبن تابثإ لواح ثيح ،نيقرشتسلل
 دنتسي يذلا ميدقلا جهنلل ىلع يقب هتكل ؛ىراصنل ءالؤه ىدل هب ملسم رم ملسلا مهيلع

 تابثإو يحولا دييأت نم نكمت ةءارق اهتءارقو صوصنللو عقاولل هفيظوت نم رثكأ تارجملا ىلإ

 ىلإ هادعت لب ه دمع انديس ةلاسر راكنإ ىلع ارصنقم دعي مل هراكنإ نأو ةصاخ ،هعوقو

 ،ةوبنلا عوقو تبثي نأ عاطتسا هتأ ركنن ال نكل ؛ملاعلا يف داحلإلا ةعقر عسوتب ةلمج ءايبنألا

 شاقنلا راثأ ام انهو ،لسرلا ةشعب ىلع فقوتم اهحالص أو ءاهيلإ ةيرشبلا ةجاح رهظيو

 ( ؟ةنكمم وأ ةبجاو يه له لسرلا ةثعب مكح لوح

 .91 :و /2 :هللا حتف - (8
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 لسرلا ةثعب مكح-2

 مهتإف ناميإلا سسأ دحأ وهو اهعوقوو ةوبنلا نأش يف نوملسملا قفتا نئل
 ؟بجاو وه مأ ؟ىلاعت هلل ا نم افطل ناك له :ع وقولا اذه مكح يف اوفلتخا

 :نافلتخم نايأر عوضوملا يف رهظو

 هلل ا ىلع لسرلا لاسرإ باحيإب اولاق نيذلا ةلزتعملا هب رهتشا يذلا وهو - لوألا

 ام مهل ىلاعت هلل ا نيبي نأ لدعلا نمو ءاهب ناطبترم مهحالصو سلنلا ةجاح نأل ؛ىلاعت

 .")بجاولا اذهب لخي الأو مهرمأ هب حلصي

 بجاولا ةبسن اوعنمو ،ةلزتعملا لوق اوضراع نيذلا روهمجلا يأر وهو - يناثلا

 مهلعج و مهشعب هلضف نم لب ؛هيلع بجاوب امايق لسرلا لسري مل هتإف ،ىلاعت هلل ا ىلإ
 هلعفي اعَع لسن زرلن :هتنإف ،كلذ لعفي الأ نكمملا نمو ،رشبلا ةيادهل اببس

 .“23[9 :ءايبنألا]

 بناج ربتعا نأب نييأرلا نيب اطسو افقوم فقي نأ شيفطا خيشلا لواح دقو

 نع ىلاعت هلل ا هيزنت بناجو ،مهتشعب ىلع مهحالص فقوتو لسرلا ىلإ رشبلا ةجاح
 نيجاتحم هدابع قلخ امل نكلو ،لسرلا لسري نأ هيلع بجي مل هتإف ،هيلع ئش بوجو
 مهيلإ لسرأ هقلخ يذلا ماظنلل امامتإ لب ؛مهكرتي الأ مهب هتيانعو ،ةغلابلا هتمكح تضتقا

 ةيانعلا ق ءينلا دوجو يضتقت ةمكحلاو» : لسرلا ةثعب مكج نع كلذب ل اقو لسرلا

 . .021 ١«مغلبألا ماظنلل ةيضتقملا ةيلزألا

 .563 :ةسمخلا لوصألا حرش :رابحلا دبع يضاقلا - (9

 .278 :ةنحلا فصو يق ةنحلا - (0

 .62 :و /2 :رطانقلا ةيشاح - (1
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 هلل ا نأ يف ناقفتي امهف انه ةلزتعملا يأر ىلإ برقأ شيفطا خيشلا يأر ءاج دقل

 خيشلا ةرابع نكل {مهيلإ ةجاحلا دوجو رابتعاب لسرلا لسرأ هتأو ،هدابع عيضي ال ىلاعت

 هنأل .ىنعمل ءادأ يف غلبأو ،ىلاعت هلل ا تاذل قيلي امباريبعت نسحأو اماجسنا رثكأ تناك

 هذه بلس ةلزتعملا لوق رهاظ ناك امنيب لسرلا ثعب ين ةدارإلا بناج لمهي مل
 دقف ؛ءاش امك ىلاعت هلل ا هعضو يذلا ماظنلا اذه شيفطا خيشلا لوق ديؤيو ،ةدارإلا

 وأ !ماوقألا ضعبل اصوصخ ،تائيبلاو دوهعلاو سانجألا نيب نيقّرفم لسرلا ثعب
 رشبلا نم ةعامج ك ىلإ لسري نأ وهف ةلزتعملا يأر ىضتقم امأ 5ةيرشبلل امومع

 مهحالص أل تقو لك يف ءاصقتسا لكب سانلا لك ىلإ ةوعدلا لصت نأو الوسر
 لدي اذهو ،َطق ةلاسرب عمسي مل نم سلنلا نم يقبو ،عقي مل ام وهو ؛كلذ يضقي

 ةمكخ و هقلخ ماظنل اعبت ءاشي امك لسري 5ىلاعت هلل ا ىلع ةثعبلا بوجو مدع ىلع
 .لسري ال وأ لسري نيح اهاري

 ةيويندلا مهتداعسل اهيلإ سانلا ةجاحو اهرثأ رهظو {ةعقاو يحولا ةرهاظ هذهف

 ؟عقي فيكو ؟يحولا وه ام نكل {ةيورخألاو

 هعاونأو رحولا-3
 ىحولا فيرعت۔ ا

 لاسرإلا : هتتأ ىريف حالطصالا ق امأو ؛ )ة يحولا شيفطا خيشلا فرعي مل

 ،مامإلاو ةلاسرلاو بوتكملاو ةباتكلاو ،ةراشإلا :يحولا» :يدايآ زوريفلا هنع لاق دقو (2
 يف عماخلا لوقلاف» :لوقيف اضر ديشر خيشلا امأ .«كريغ ىلإ هتيقلأ ام لكو ،يفخلا مالكلاو

 ىلع ىفخي ثيخ ،هيلإ هجوي نمب صاخلا عيرسلا يفخلا مالعإلا هنأ :يوغللا يحولا ىنعم

 ناسنإلا عور يف هلل ا هيقلي امب رطاوخلا ماهلإو ،لحنلا ىلإ يحولاك يزيرغلا ماهلإلا هنمو ،هريغ
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 اضيأ عيو ؟ ةوبنلاب هفلكيو ئ هملكي اكلم هيلإ لسرأ ىنعمب ادبع لا هلل ١ ىحوأ لاقيف

 :رعاشلا لوق هنمو ©بلقلا ين ءاقلإلا
 لحر ىلع تْمَقق ىقؤأ يبأ لباب اورمأت ذق نأ هللا ينإ ىحوأو (23) ٠, ۔ .م د ة - ه ۔ هأ د ۔. . ۔ هء۔

 ءايبنألاب اصاخ سيلو ؛مهبولق يف ارومأ نومهلي نمت نيريثك جعي فيرعتلا اذهو

 يف قدأ ناك هريغ تأ ىرن اذل ءيحالطصا فيرعت ىلإ هنم يوغل فيرعت ىلإ برقأ وهف
 لوقي :ىنعملا امهب حضتي ىتح امهيفيرعت درون يلاطيجلاو ينالجراولا لثم ،فيرعتلا

 نع اًَرسو اصوصخ مه ةكئالملا ةطلاخم وهو فورعمف ءايبنألا يحو اَمأو» :ينالجراولا
 .لسرلاو ءايبنألا ملع يحولاو» :يلاطيخلا لوقيو ؛‘‘“)«رمنلا

 ىحولا عاونا

 لإ ةفاضم نكت مل و {ةدتعتم تارم ميركلا نآرقلا ف يحولا ةملك تدرو
 :ىلاعت هلوق كلذ نم دامجلا ىلإ ىتح انايحأ لب مهدحو ءايبنألا

 ؛رنيييبلاوحوئنال انيعو تمع تيل آيَعزَأ تل
 .[163 :ءاسنلا] وام

 .[68 :لحنلا] هتويب لابجلا نم يبنخكا نأل خنلا ىلإ تبر َيَحؤاووط

 هللا يحوو [ ....] ناطيشلا ةسوسو وهو هدض هنمو ىسوم مأ ىلإ يحولاك ةرطفلا ميلسلا

 .ةعرسلاو ءافخلا امهو ةداملا هذهل نايلصألا ناينعملا هيف يعور دق هئايبنأ ىلإ - ىلاعت -

 ديشر دمحم ؛399/4 :ت .د ةداعسلا راد ةعبطم طيحملا سوماقلا :يدايآ زوريفلا :رظنا

 .44 :يدمحملا يحولا :اضر

 هدج مل و ،صربألا نب ديبع ىلإ تيبلا بسن ¡17/1 :مئاعدلا حرش - .512/11 :ريسيتلا - (3

 .م19 / ه1399 توريب راد :ناويدلا :صربألا نب ديبع رظنا ؛ديبع ناويد يق

 .206/2 :ليلدلا :ينالجراولا (4

 .23/1 :مالسإلا دعاوق :يلاطيحلا (5
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 ءآَمَسرككرف ىزو نيتزيي رتاس عش زماَصمَق
 .[12 :تلصن] امقر

 القن هرابتعاب يحولاو ؛هيلإ ىحومللا بسح فلتخي عاونأو تاجرد يحولاف

 .يلاتلا بيترتلا بسح _ شّتفطا خيشلا رظن يف _ مني رشبلا ىلإ فيلكتلاو ةَوبلل

 .نومهفي امب مهبطاخي مهلثم رشب هتأل ؛ءيبلا نم سلنلا عمسي -

 .ةرشابم كلملا نم اهب عمسي ةردق هحنمو ىلاعت هلل ا هافطصا ءيبلاو -

 ضعب هعم كرتشي دقو ،هل هقلخي مالكب ىلاعت هلل ا نم رمألا ىقلتي كلملاو -

 .;ةلكَلا ىسوم انديسل ةبسنلاب نأشلا وه امك ةجردلا هذه يق ءايبنألا

 © فذنكلملا ىلإ ىلاعت هللا نم يحولا لسلست بيترت انل فصت تاجردلا هذهف

 هيفو ؛َصاحخ ماقم هل لكف كلملاو يبنلاو يداعلا ناسنإلا ةردقم خيشلا هيف نيبو

 لوسرلا اهب هاقلتي لا هقرطو يحولا عاونأ امأ .كاردإلا يف هتقاط بسح ىلع دادعتسا

 :ے”يلاتلاك قرط عبس ىلإ مسقنت اهتإف

 اهفصو امك يحولا قرط ةشأ يهو :هتروص نود كلملا ئحب - الوا

 نيع مصفيف {يلع هدشأ وهو سرخلا ةلصلص لثم ينينأي انايحأ» :هلوق يف اقل وسرلا

 .ائيش هلوح نَم كردي نأ نود ؛"«لاق ام تيعو دقو

 لاحلا وه امك هعم نَم عمسيو ءينلا ملكي لجر ةروص يف كلملا لت - ايناث

 .419/1 :نايمهلا - (6

 بهذلا- ؛513/11 ؛305 0304/3 :ريسيتلا۔ ؛7/1!1 :مئاعدلا حرش- ؛239/2 :نايمهلا- (7

 .20 :صلاخلا

 فيك باب يحولا ءدب :يراخبلا :رظنا ؛02 مقر 05 :حيحصلا عماجلا :بيبح نب عيبرلا (8

 .164/7 :سرهفملا مجعملا ؛!02مر يحولا ءدب ناك
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 انايحأو» :كلذ نع هلق لوسرلا لاقو ؛©ناميإلا ىنعم ين ةلتلا ليربج ثيدح يف
 .©"«لوقي ام يعاف ێملكيف الجر كلملا يل لثمتي

 هللا نم يحو وه امإ مانملا يف هآر ام أ ءينلا ملعيف :مانملا ف يحولا - اثلاث

 ي ىري نإ ينباي لاق :لاق نيح هنبا عم آلتْتلا ميهاربإ نأش وه امك ىلاعت

 هرتوثئاتزلقفارتبأآي لامق.'ىرتاَكاَم رظناقتكح بذي نم انفلا
 .“")«ىحو ءايبنألا ايؤر» :رثألا يف ءاجو [102:تافاصلا]

 ثدح امك ي يحولا لوسرلا لإ يقليف :هتروص ىلع كلملا روهظ - اعب ار

 :ىلاعت هلوق يف هيلإ نآرقلا راشأو ؛جارعملاو ءارسإلا يفو ةثعبلا لوأ يف لق دّمحع انديسل

 ةز ن ةاعر دملل : 7 ا هلوقو 2 23 :ريوكتلا] :ةنيبملا قتف ليب ةر ذمتلوا

 .[ 13 :مجنلا] ىرخا

 ع ونلا اذه تأ شيفطا خيشلا ىريو ،اهريغ ىلع وأ ضرأ ىلع ةباتكلا - اسماخ

 .ةاروتلاو روبزلاك ،نآرقلا ريغ يف روهشملا وه

 يف يحو هتنأ ملعيف ءينلا بلق ىلإ ىلاعت هلل ا هيقلي ام وهو :ماهلإلا - اسداس

 .مانملا يف وأ ةظقيلا

 ايحو حبصيف داهتجالاو ماكحألا ق لمأتلاب ءينلا نعرلصي يذلا يحولا - اعباس

 ثحبملا عبارلا لصفلا رظنا ؛769 :ممر 201 :حيحصلا عماجلا :بيبح نب عيبرلا (9

 .25 شماه لألا

 .قباسلا 28 :شماهلا يف هجيرخت رظنا (0

 ءوضولا باتك يف ريمع نب ديبعل لوق يراخبلا يف وهو اثيدح شّيفطا خيشلا هب دهشتسا (31
 .163/7 :سرهفملا مجعملا :رظنا ؛138متر ءوضولا يف فيفختلا باب

 .ثحيلملا اذه نم10 :شماه قيس ام رظنا (2
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 .كلذ ىلع هرقي ىلاعت هلل ا نأ رابتعاب يحو وهو ،فيرشلا يوبنلا ثيدحلا عومجب يف لثمتيو

 ميلكتلا وهو رخآ اعون لفغأ دقو «شيفطا خيشلا اهدتع قلا يحولا قرط يه هنه

 ةشعبلا دعب لوسرلا ةايح لعجت اهأ ظحالن عاونألا هذه لمأت دنعو ؛ةطساو الب ءيبلل رشابلل

 ام ةياغف \هعوقوو يحولا ةقيقح ىلع انفقوت ال اَهَتِكَل ؛يحولا نع ةرداص _ اهبلغأ يف

 هيقلي امل لوسرلا يقلت ةيفيك كردن الف كلذ قرطو كلملاب لاصمألا ركذ وه هيلع لدت

 ميلكتلا عقو فيك كردن نأ نكميال امك «سرخلا توص هبشي امب بوحصم وهو هيلإ كلمل
 تعقو يذلا ءيبلا اهكردي امنإو فصوت ال يحولا لاح تأ ىلع انه لديو ؛ءالكيللا ىسوم

 ةوبنلاف ؛هيلإ ىحوي ال يذلا يداعلا ناسنإلا نيبو ءيبلا نيب لصفي ام انهو 5هريغ نود هل

 ءافطصا ةوبنلا له :لؤاستلا ىلإ وعدي ام انهو نيرخآلا نود رشبلا ضعيب ةصاخ ةجرد اذهب

 ؟داهتجاو باستكا يه مأ ،رايتخاو

 ءانطصالاو باستكألا ربد ةوسنلا - 4

 لوصحلا ناسنإلا عيطتسي ،اباستكا اهنوك نيي ةوبنلا يف اوملكت نيذلا فلتخا

 ىلاعت هلل ا نم ارايتخاو ءافطصا اهنوك نيبو ،اهتدهاجبو سفنلا ةضاير نم عاونأب اهيلع

 قيرط نع ةبستكم اهرابتعا ىلإ ةفسالفلا بهذ دقو ؛هدابع نم ءاشي نم اهب فلكي

 روهمج قفتتاو .©"اه الهأ ركفلل ناسنإلا حبصي ىتح ركفلا يف داهتجالاو ،لمأتل
 ءايبنألا لاوحأو ةينآرقلا تايآلا هيلع لدت امل ىلاعت هلل ا نم ءافطصا اهتأ ىلع نيملسللا

 وهو اندنع ناتّتيرورض ةوبنلاو ةلاسرلا تأ ملعاو» :لوقيو «شيفطا خيشلا يأر وهو

 نم ،كلذب مهيلع نميو هدابع نم ءاشي نم ةوبنلاب صتخي هلل اف .حيحصلا

 .49/2 :نيدلا ملاعم :نيمثلا ؛23/1 :مالسإلا دعاوق :يلاطيحلا ليعامسا (3

 .06 :ظ :عسوملا مئاعدلا حرش - (4
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 ىلاعت هلوق هل لديو .“زتأتلاو دابعلا نع ةولخو داهتجا وأ يتاذ فصو طارتشاريغ
 هنل ا ر و ه س ا ” ۔پ ال 7 ن م م م 7 . م 7 تلق :لسرلا ناسل ىلع

 رم = س 2 رب مص

 يذلا أ شيفطا خيشلا ىريو ؛[11 :ميهاريإ] هدابع نيم ءاشي نم ىلع رمن
 مل نم نأ امك ياوس هللا دنع سلنلاف 5هيف ةيتاذ ةزيم لجأ نم نكي مل ةّوبنلل ريتخا

 لب ءامل الهأ نوكي الو ةَّوبنلل حلصي ال هلعج هيف يصخش ببسل سيل ةَّوبنلل رتخي
 سيل» :اّين ناك نم أ :اذه نع خيشلا لوقيو ءاشي امك ءاشي نم راتخي ىلاعت هلل ا

 اذهو :““«تاذلاب ةوبنلا مدعل اقحتسم سيل ايبن نكي مل نمو تاذلاب ةّوبنلل اقحتسم

 دقو ؛ث"يف ةيتاذو ينلا ةيهامل ةمزالم ةفص ةوبنلا نأ نوري نيذلا “"ةتيماركلا ىلع در

 نمل كت هللا لوق ةرحب» :ةلاسرلاو ةوبنلا إ :يأرلا اذه يفن يف شّتفطا خيشلا لاق

 6كلذ وحن وأ ءين تنأو كيلإ يحوأ ينإ وأ .يع غلبف كتلسرأ وأ كتنعب :هافطصا

 ءايلوأ يلوتب اهب فيلكتلاو ةوبنلا هبف ؛©”«ناطلسلل ةمامإلاو يلولل ةيالولاك كلذف

 .ملسلل هاخأ ملسملا ىلوتي نأ يرورضو بجاو لب هيف رايتخا ال هتأل ىلاعت هللا

 اهبلطي الو اهل تعتسي ال وهو ،اهيلوت هيلع بجو ةمامإلا هل تنعت اذإ ناطلسلا كلذكو

 .“٧ه نوملسملا هراتخي لب هسفنل

 لب يبنلا نم داهتجا وأ داقتعا وأ لمع ةدايزل ةجيتنو ةرمث تسيل اذإ ةَوبنلاف

 .64 :ظ /2 :رطانقلا ةيشاح - (5

 .22/1 ق9 :نايمهلا - (6

 ىلإ يهتتي نكل تافصلل تبثم :يناتس رهشلا هنع لاق مرك نبدمحم هلل ا ديع ييأ عابتأ :ةيماركلا (7

 .152 - 144/2 :لحنلاو للملا :يناتس رهشلا :رظنا .ةددعتم قرف ةيماركلاو ميسجتلا

 .80 :ه1319 م .د ميدق عبط :لوسرلا ءامسأ نم لوسغلا - ؛49/2 :نيدلا ملاعم :نيمثلا (8

 .هسفن ردصملا - (9

ح
م
 

 ؛436 :ةديقعلا حرش- ؛ 128 :و :تالاؤسلا ةيشاح- ؛42 39 5.38 :صلاخلا بهذلا - (40

 .292 :نيروغبيت لوصأ حرش -
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 ممال وه :ىلاعت هلوق لثم يف "كلذ يف حيرص ميركلا نآرقلاو ."هليضفت ضحم يه

 نأاوجْرَت تنح امو :اضيأ هلوقو 124[3 :ماعنألا] ؟ميالاسر للعجي ثيح

 ىلإ يمري شيفطا خيشلا نم فقوملا اذهو . ]84 : صصقلا] باتكلا كيل آ ةلي

 يعدتسي اذهو ؛اهرظتني نكي مل هَتأ نيبيو 5ةّوبنلا يف لوسرلل باستكا يأ داعبإ

 ةايح ريغ ةايح شيعي هدجن ذإ سانلا نيب هتناكمو ةثعبلا لبق لوسرلا ةايح ريسفت

 لهو ؟ءافطصالا ق رثأ نم اذهل لهف مهريكفت ريغ ركفيو .هرصع ىف نيرخال ١ سانلا

 ؟تافّرصتلا كلتب ةوبنلا لإ دصقي ناك

 .يحولا يقلتل هنم ادادعتسا نكت مل اهنأ ةثعبلا لبق هقالخأو ءينلا ةريس يف خيشلا ىري

 هنأب مهيلإ لسرأ نيذلا موقلا عانقإ يف ديفت اهتكلو ةلاسرلا ءابعأ لمحتل هنم ةضاير تسيلو
 .هقيدصتو هتوعد مهلوبق يف اببس نوكتو ،مهبولق يف ةناكم باسنكا نم هنكمتو ؛َقح ءيف

 يمهف ،يحولا هيلع لزن اذإ لإ ايبن هنوكب ملعي ال هنأل ؛ءينلا نم ةدوصقم نكت مل اهتكل

 :لاقي نأ نم عنام الو» :كلذ نع خيشلا لوقيو كيبن هلعجي نأ دارأ نمل ىلاعت هلل ا نم ليهأت

 ىلإ دصقلاب اهب نورتنأتي اوسيلو 5ةيسدق ةفيرش صاوخ هيف لعج نمكت هلل ا لاهنصخي
 .“)«مهيلإ ىحوي ىتح ءايبنأ نونوكي ال مهتأل ؛اوملع الو ةوبنلا

 كرتي مل هنإف ةوبنلا يف ءافطصالاب نيلئاقلا يأرل شيفطا خيشلا ةرياسم عمو

 يف يه امك ةثالث تارابتعال ةبستكم ةوبنلا لعجي رخآ ابهذم هيف بهذ لب ،اقلطم كلذ

 وأ ؛هيلع قلطت دق ةلاسرلا أل ؛غيلبتلا بناجل ارابتعا ةيباستكا ةلاسرلاو» :هلوق

 بناج ينف رتئأتلاو لوبقلا بناجو ةلاسرلا يف غيلبتلا بناجل ارابتعا ةيباستكا امهاتلك

 .330/6 :ريسيتلا - (1

 .ةوبنلا :يأ (2

 .330/6 :ريسيتلا - (3

 .ةلاسرلاو ةوبنلا :يأ (4
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 .“‘ة«مقا) «(صر) وهو الهأ ناك ىتح امهيف سفنلا بيذهت بناخ وأ ؛ةَوبنلا

 ةوبنلا فصول ةحلاص اعيمج تسيل _ انرظن يف _ تارابتعالا هنه نكل

 جتان وه لب {ةلاسرلا لصأ نم سيل {ةلاسرلا يف غيلبتلا وهو لوألا رابتعالاف :باستكالاب

 نمو لوسرلا نم ًالمع هنوكف هيلإ لزنأ ام غلبي لوسر لكف مزال يرورضو .اهنع
 يناثلا رابتعالا عم رمألا كلذكو ىيبلاو لوسرلا فصو هب بستكا هتأ يعي ال هبسك

 هنأل ؛اهبستكا دق ةوبنلا لبق يذلا ءيبلا نأ يعي ال اذهف 5ةّوبنلاب رثأتلاو لوبقلا وهو

 يف اببس هماحقإ نكميال اذل ؛ضفري وأ لبقي نأ لبق ايبن هنوكب ربخأ دقو هل رايتخا ال
 ضقانتم هنإف يسفنلا بيذهتلا وهو ثلاثلا رابتعالا امأ ؛باستكالاب ةوبنلا فصو

 يف عسوت خيشلا تأ انه رهظيو ؛ءيبنلا نم ادوصقم نوكي نأ هيفن نم قبس ام عم
 رايتخالاب لوقلا وه يلصألا هفقوم نأ عم ،لاجلا اذه يف باستكالا حلطصم لامعتسا

 ميركلا نآرقلاو \ناضقانتم اَمُهَتَأ عم عوضوملا يف نيفقوملا نيب قيفوتلا انه لواحو

 سانلا نم ءاشي نم يفطصي هلل اف كلذ يف احيرص ناكو ،عوضوملا يف لصفلا وه
 لمأتلا ىلإو هسفن بيذهت ىلإ ءينلا هجتي دقو ،ةّوبنلا قالخأ ىلع هتشنيو ءهتالاسرل

 امو :لوقي ىلاعت هلل او ،ةَوبدلا بلطي نأ الو ،ايبن نوكي نأ هل رطخي نكي مل هتتأ عم

 .84 :صصقل) هباتكلا تيلا !ىقلي نااوجمرَت تن

 نمف ؛ءيبنلا وهف رشبلا نم يحولا هيلإ لزن نمف ،ارايتخا ةوبنلا نوكت اذكهو

 .لبقملا ثحبملا نم يتأي اميف هتفرعم لواحنس ام اذه ؟لسرلاو ءايبنألا مه

 .لاوقأ :(قأ) ؛حيحصلا :(ص) 020 :صلاخلا بهذلا - (5
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 وناقلا ترتبملا

 لسرلاو ءايبنألا

 لوسرل او ء_ يبنل فرعت - 1

 هتلالد امهنم لكلو }لوسرلاو ءينلا :امه ناحالطصا يحولا عوضوم طبترا

 .ةَيحالطصالاو ةيوغللا

 بي وخللا فيرعتلا ا

 رخآ زمهلاب :عيبنلا ىلوألا :نيتعارق ءيبلا ظفل طبض يف شّيفطا خيشلا ركذي

 ةزمه نع ةبلقنملا ءايلا ديدشتب :ينلا ةيناثلا ؛بنلا : وه لصأ نم ،ليعف نزو ىلع ةملكلا

 . ) )ىلوألا ىلع ةيناثلا ةءارقلا خيشلا راتخاو ؛واو وأ

 :نارابتعا هيفف ظفللا اذه ىنعم امأ

 : يأ لعاف ىنعمب ليعف نزو ىلع ةفص يهف «أينلا» نم هلصأ نوكي نأ امإ

 ؛سلنلا ربخي يذلا :ءعيبنم لوألا ىلعف ؛رَبخمو ابنم يأ ،لوعفم ىنعمب وأ ربخمو ءيبنم
 . يحولاب هيتأيو كلملا هربخي يذلا : ًبنم : يناثلا ىلعو

 ىلع يبنلا ظفل ءاجف _ ةءوبن وبني ابن _ ةءوبنلا نم هلصأ نوكي نأ امإو -

 ديشر ؛25 :ةيشاحلاو عضولا عماح- ؛20/1ق7 :نايمهلا۔ \29/1 :سوماقلا :يدابآ زوريفلا (1

 :يطويسلا ؛567 :ةسمخلا لوصألا حرش :رابجلا دبع :رظنا ؛47 :يدمحملا يحولا :اضر

 .179 ©178/1 :روثنملا ردلا
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  ةعفرلا ىنعم ليعف اي ق تمغدأو ءاي هواو تبلق مثاويبن لصأل ١ ق نوكتف ليعف نزو

 .فرشملا ردقلا عوفرملا وه :يبنلاف

 عوفرملا وأ ريبخلا وأ ربخملا وه ةغل ءيبلا ظفل ىنعم نوكي نيرابتعالا ىلعو
 نأ رابتعاب «قيرطلا :اضيأ هيناعم نم نأ امك ‘عوضولل يف ةحلاص اهلك يهو ؛نأشلا

 .ميقتسملا هللا قيرط ىلإ يدهي يبلا

 ظفلب متهي مل هنإف يبنلا ظفلل ئوفغللا فيرعتلاب خيشلا مامتها ردق ىلعو

 لبق هلامعتسا مدقو هحوضوو ،سلنلا نيب هانعم ةرهشب ىفتكاو ةغل هفرعي مل و ،“لوسرلا"

 يضاقلا هيلإ بهذ ام اذهو غلبمو اربخم ريغلا ىلإ دحأ ثعب ىلع آلاد ،هدعبو مالسإلا

 .)ظفللا اذه هفيرعت نيح رابجلا دبع

 حالطصال ١ا فيرعتلا _ ب

 هيلع لزنأ ناسنإ يبلا نأ روهشملا» :هلوقب احالطصا ءيبلا شيفطا خيشلا فّرع

 اهغيلبتب رمأ نإف» :هلوق لوسرلا فيرعتل داز مث .ىلاعت هلل هدبعت ةيفيك نايب ةعيرش
 . “»حيحصلا وه اذه الوسر يمس ريغلا ىلإ

 مث ىلاعت هلل ا نم يحولا يقلت ىنعم يف نايقتلي فيرعتلا بسح لوسرلاو ءينلاف

 دنع روهشلا قرفلا وه اذهو ئ هيلإ لزنأ ام غيلبتب ارومأم هنوكب ءينلا نع لوسرلا فلتخي

 .25 :ةيشاحلاو عضولا عماج - ؛20/1ق7 :نايمهلا - (2

 .20/1ق7 :نايمهلا - ؛29/1 :سوماقلا :يدابآ زوريفلا 3

 .567 :ةسمخلا لوصألا حرش :رابحلا دبع (4

 .89 :ظ .89 :و :(3 :ث-ا) بطقلا ةبتكم (خ) :حيدملا ةينون حرش - (5

 .هسقنردصملا - «(6
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 اذه شيفطا خيشلا اهركذ قلا ةلدألا نمو ؛لوسرلا نم معأ ظفل ءيبلاف روهمجلا

 ىنمتا ألا ءيبن الو لوسر نم يلبق زم اتلَسز آمو :ىلاعت هلوق يارل
 ىلع لدي دحاو صن يف اعم امهركزنف .[52 :جحلا] هيتينْسأي نامصلا ىتآ

 .ىنعم امهركذل ناك امل دحاو ىنعم ىلع نآلدي اناك ولو .امهفالتخاو امهرياغت

 نأ ىري وهف ،كلذ يف روهمجلا عم رابجلا دبع يضاقلا فلتخا دقو !راركت حبصألو

 نآرقلا عمج دقو ،رياغتلا ىلع لدي ال اعم امهركذو ثدحاو ئش ىلع نآلدي نيطفللا

 هنامرو لخت ةهكاق امهيف :ىلاعت هلوق لثم دحاو ىنعم ىلع لدت اظافلأ

 ىلع لدت ال ظافلألا هذه تإ يرشخمزلا لوقيو ،“هكاف لكلا أ عم ([68 :نمحرلا]

 اصلخي 1 امهتنأل ةهكافلا ركذ دعب نامرلاو لخنلا :ناظفللا ءاج دقو \دحاو ىنعم

 ،نامرلا وهو ءاودو هكفت هيف رخآلاو لخنلا وهو ماعطو هكفت هيف امهدحأ لب هكفشلل

 ةفاضإ ؛""“هكافلا نيبو امهنيبو امهنيب اميف امهترياغمو امهفالتخا ىلع لدي امهركذف

 نم نيبو ؛غيلبتللب رمؤي مل و هيلإ يحوأ نم نيب لصفلا ىلإ امئاد جاتحنس هتإفاذه ىلإ

 .روهمجلا هيلإ بهذ ام آلإ اذهل حلصي الو ؛غيلبتلاب رمأو هيلإ يحوأ

 لسرلاو ءايبنالا ددع - 2

 نم ميركلا نآرقلا يف درو ام ىلإ اذه يف دنتسيو ؛"لوسر رشع ةثالثو ةئامنالث مهنم

 " :اط :نايمهلا- ؛81 079 :لوسغلا - ؛54 :ديحوتلا ةديقع حرش- ؛50/2 :نيدلا ملاعم :نيمثلا 7
 .167 :ةيواحطلا حرش :رظنا ،نينئالا نيب قرف نسحأ وه اذه نإ زعلا يبأ نبا لاقو 0

 .161/1 :رظنلا نبا ةيمال حرش - ؛79 5078 :لوسغلا - 8

 ٠.568 .567 :ةسمخلا لوصألا حرش :رابحلا دبع (9

 .68/6 :فاشكلا :يرشخمزلا (0

 .19 :بهذلا - (1
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 رذ يبأ نع ثيدحلا يف ءاج ام ىلإو ،“لسر ءامسأ اهتأ ىلع قفتا يلا مالعألا ءامسأ

 ةعبرأو فلأ ةئام :لاق ؟ءايبنألا ةدع ىفو مك :هللا لوسر اي :تلق» :لاق هثظ يرافغلا

 تفلتخا دقو ؛ة«اريفغ امج رشع ةسمخو ةئامثالث كلذ نم لسرلا ،افلأ نورشعو

 ةثالث وأ ةئامنالثو رشع ةعبرأ وأ ةئامنالثو رشع ةسمخ نيب لسرلا ددع لوح تاياورلا
 ."'“ريخألا ددعلا شيفطا خيشلا حَّجر دقو 5ةئامنالثو رشع

 رصحب اينعي مل _ ةنسلاو نآرقلا _ ةيمالسإلا ةديقعلا يردصم أ ظحالنو

 ركذ نم دصقملا نأل لسرلاو ءايبنألا عوضوم يف ءامسألا مئاوق دشحب الو دادعألا

 فقي مل شيفطا خيشلا نكلو ،كلنب ناميإلا ةدايزو مهب ظاعتالا مهرابخأو ءايبنألا

 لصي ىتح لسرلا ءامسأ لك دادعت ىلإ بهذ لب ةتسلاو نآرقلا هركذ امم تحلا اذه دنع

 هباتك يف :هتافلؤم نم نيغضوم ين {ةلوطم ةمئاق درسو ،الوسر رشع ةثالثو ةئامنالث ىلإ

 هتنأ حضاوو ،هردصم ىلع ليحب نأ نود ؛"يريسيتلا» هريسفت ىف مث ؛«ةديقعلا حرش»

 نطاوملا دحأ هذهو «ليحنإلا»و «ةاروتلا» نم هيدي نيب ناك امم ةمئاقلا هذه ىقتسا

 .حيقنتو صيحمت نود تاّيليئارسإلا رشح نم اهيف ملسي مل نلا

 لسرلا ددع نأش يف ةفلتخم رداصم نم ةاقتسلملا ءامسألاو دادعألا هذه مغرو

 لوسرلا ملع لهو 2 ؟ءايبنلل يقيقحلا ددعلا وه له :امئاق لاز ام لاؤسلا نإف ءايبنألاو

 ملعي نكي مل هنأ ىلع لي ام ميركلا نآرقلا يف درو دقف ؟ءايبنألا نم هقبس نم لكب ت

 بقترم كينع مهاتصَصقدمق السو :ىلاعت هلوقل ؛عوضوملا يف ئش لك

 .19 :بهذلا - 5.24 :ديرملا ةفحت :يروجيبلا (2

 هرادم :لاقو يناربطلاو دمحأ نع رخآ ظفلب يمثيهلا هجرخ دقو ؛266/5 :دنسملا :دمحأ مامإلا (3

 .337/6 :سرهفملا مجعملا ؛159/1 :دئاوزلا عمجب :يمثيهلا رظنا ؛فيعض وهو ديزي نب يلع ىلع

 .400 :ظ :حيدملا ةينون حرش - ؛150 ©0149/13 :1ط :نايمحلا - (4

 .306 50305 }304/6 :ريسيتلا - ؛320 51319 :ديحوتلا ةديقع حرش - (5
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 أ ىري شّيفطا خيشلا ناكو .[164 :ءاسنلا] هتكيَع مهَصُصمت ملالسو

 ام نيبو ةقباسلا ةيآلا نيب عمجلا ىلإ حنجف ،لسرلاو ءايبنألا لكب ملع دق هنتف لوسرلا

 ركذ يفنت الو لسرلا رابخأ ةياكح يفنت ةيآلا نإ :لاقف نط ذ ييأ ثيدح ىف ءاج

 مهلاوحأب طيحي نأ نود مهجامسأو مهددع فرعي نأ نكميف "مهئامسأ ركذ وأ مهددع

 ىهتنا اذل مهئامسأو لسرلا ددعب ىلاعت هلل ا هملعي نأ لبق تلزن ةيآلا نوكتوأ ؛مهرابخأو

 ةك ُهَنِإ :لاق نم اطخأو» :لاقف ددعلاب لوسرلا لهجب لاق نم ىلع مكحلا ىلإ خيشلا

 ةق لوسرلا تأ داقتعا ىلع بم يأرلا اذهو ؛“«نيلسرملاو ءايبنألا ددع ملعي مل

 موقت ال تالامتحا ىلإ اضيأ دنتسيو ؛كلذ لكب املاع نوكي نأ بجي هتناكمو هلضفل

 ةديقعلا ءازجأ نم نكي مل و ؛اهيف يأرلا فلاخ نم ةئطخت غّوست الو عطاق ليلد ىلع

 .ةجيتنلا هذه ىلإ ىهتنا دق هسفن خيشلا دجنو 5يقيقحو طوبضم ءايبنألل ددعب ناميإلا

 :لاقو لسرلاو ءايبنألا ددعب عطقلا نع كاسمإلاب لئاقلا يأرلا حجرو لوألا هلوق كرتو

 وأ مهضعب نع ةوبنلا يفن ىلإ يدؤي لتل ددع يف مهرصح نع كاسمإلا حيحصلاو»
 .""املعلا نم ةفئاط يأر وهو 7!'3«مهاوس نمل اهتابثإ

 لسرلاو ءايبنألا تافص - ة
 مهلعجت لاصخو لالخ نم هب اوفصتا امل ةبترم سانلا لضفأ لسرلاو ءايبنألا ربتعي

 .مهب ناملل عبات تافص نم مهيف امب ناميإلا ناك اذل ؛ةودقو حالصلا يف سلنلل الثم

 .384 {.383/11 :قباسلاردصملل- (6

 .54 :هسفن ردصملا رظنا ؛319 :ديحوتلا ةديقع حرش - (7

 ةديقعلا حاضيإ يف ةيمالكلا رهاوخلا :يرئازخلا رهاط ؛349 :ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا (8

 :يدودوملا ىلعألا وبأ .د - .64 :م1990 :رئازحلا ةيعماحلا تاعوبطملا ناويد :ةيمالسإلا

 .87 5.86 :مالسإلا ئدابم
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 ثحب دقو ،مهقالخأب وأ مهسنج ع ونب قلعتت وأ ةيمسجلا ةيحانلاب قلعتت تافصلا هذهو

 :يلي امك هب نوفصتي ام ضعب ىلإ راشأو لسرلا تافص خيشلا

 زدب رفنم نرم ءينلا ةمالس ۔ ا

 نورفني سانلا لعجي االو مهنادبأ يف بيعب نوفصتي ال ءايبنألا نأ ىري وهف
 ءينلا باصي نأ نكميف هدعب امأ غيلبتلا لبق ةصاخو ئ تامهاعلاو ضارمأل اك مهنم

 دعبو ايبن هنوك دعب هرصب دقف يذلا :ةلكيلقلا بوقعي عم لاحلا وه امك هدسج ق ررضب

 ."رمنلا ىلإ ةوعدلا هغيلبت

 لغشي يقلخلا رقنملا نوك وه ءايبنألا ف فصولا اذه داقتعا ىلإ عفادلا نوكي دقو

 ثحبلاب لاغتشالاو هنم ةيرخسلا ىلإ مهعفديو ،هقيدصت نعو لوسرلا عابتا نع سلنلا
 يرهظملاو يدسجلا لامكلاب فصتي ءيبلا نوكب شيفطا خيشلا هدّيق اذل هبويع نع

 عيمج ءارقتسا ىلإ جاتحي اذه نأ آلإ ؛غيلبتلا دعب فصولا اذه لاوز عنمي مل و غيلبتلا لبق

 ريغ رمأ وهو 5مهنم رفني امب وأ تاهاعلاب مهضعب ةباصإ تقو ةفرعمو لسرلا لاوحأ

 .امئاد رَسيتم

 نرجلا إرود سنالا فق ةوبنلا ۔ ب

 نيلسرملاو ءايبنألا نم اوفرع نم نكل ،َنجلا يف ةوبنلا تبشي يلقن ليلد دري مل

 ؟نحلا نود سنإلا يف ةروصحم ةوبنلا نأ اذه عي لهف ؛اسنإ اوناك

 نود سنإلاب ةّصاخ ةوبنلا تأ ىري نم بهنم ةلأسلل يف شيفطا خيشلا بهذ دقل

 :ىلاعت هلوق ريسفت يف “!)ء١احضلا نع يورو .فرهاججو سلبع نبا لوق وهو نجا

 .573 :ةسمخلا لوصألا حرش :رابحلا دبع :رظنا ؛19 :بهذلا - ؛268/1 ق8 :نايمهلا - (9

 .177 :ةيراحطلا حرش :زعلا يبأ نبا ؛359/3 :روثتملا ردلا :يطويسلا (0
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 ىلإ لوسر ُهَتإ» :لاق هنأ .[34 :رفاغ] هئتانيلابلابنتز يم فر معآَج ذمقلؤرل

 .ث"ّحصي ال ذاش ُهَتإ :هلوقب يأرلا انه ىلع خيشلا قلعو 6«نجلا نم وهو مدآ يب

 طيحملا ملعلا ىلإ كلذك جاتحي رحلا نود سنإلا ىلع ةروصقم ةلاسرلا نوكب مزجلا َكإ

 ليلدب الإ يفكي ال اًسنإ نيفورعملا ءايبنألا نوك ىلع دامتعالا امني 3 لالدتسا ىلإو !نجلا اعب

 .عوضوملا يف مزحلا نم عنمي امم انهو ليلقلا لإ إ مهنم ملعن ال ءايبنألا ىَّنَحو يلقن

 ءاسنلا تود لاجرلا 3 ةوبنلا ۔ج

 نآرقلا يف درو ام هؤّشنمو فالخلا رادمو ءاسنلا نيب ةوبنلا ع وقو يف فلتخا

 تنب نأش ين ىلاعت هلوق هنمو ءاسنلا ضعب ىلإ ةكئالملا لاسرإو يحولا دانسإ نم ميركلا

 هلوقو ؛[17 :ميرم] هكاًيوَس ارَشباهلرَتفَمتقاَتَحور اهيلإ تلسرا :نارمع
 هعيعضزا تأ "رسوسم م ىلب آَتيَح [تيَحؤووط :ةلفقلا ىسوم ما ناش يف ىلاعت

 ؟ءايبنألا نم سرك ةوسنلا ءالؤه أ ىلع اليلد اهلثمو صوصنلا هذه ربتعت لهف ؛[07:صصقلا]

 اهربتعا امنيب صوصنلا هذهب ءاسنلا ف ةوبنلا زاوج ىري نم ًلَدَتْسا دقل

 ءايبنألا ىدل فورعملا ىنعملاب ايحو سيلو ؛ماهلإلاو ةماركلا ىلع ةلالد دّرَجُم روهمجلا

 يحو يه ةوبنلا أل ؛روهمجلا لوقوه حيحصلا تإ :شيفط خيشلا لوقيو لسرلاو
 اضيأ لدتساو .كلذ ىلع لُدَت ال صوصنلا هذهو ين ُهَنأ هيلإ ىحوملل مالعإو

 :لاق {[07 :ءايبنألا] هيل ىحوي الاَجر ا تلبمتاتلَسزاأآَم هول :ىلاعت هلوقب

 ؛لافطأ بدؤم و رسفم (م723/ه105 ةنس يقوت) يناسارخلا يخلبلا محازم نب :كاحضلا (21

 .215/3 :مالعألا :يلكرزلا رظنا

 .360/3 :روثنملا ردلا :يطويسلا :رظنا ؛234 :ةديقعلا حرش - (2

 :صلاخلا بهذلا- ؛423 :و :حيدملا ةينون حرش- ؛54 :ةديقعلا حرش- ؛80ل :لوسغلا - (3

 .66/2 :ريسيتلا ؛9
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 شيفطا خيشلا لبق ينالجراولا ضفر دقو ؛"؛ءاسنلا نود لاجرلا يف يحولا رصحت اهتإ
 ىلع لدت الو ،لاجرلا يف ةلاسرلا رصح ىلع لدت اهتإ لاقو ،ةيآلا هذهب لالدتسالا

 زاوج ين اتصاخ فالخلا يقب كلذل ،“ةلاسرلاو ةوبنلا نيب قرفو ،مهيف ةوبنلا رصح

 لحم عوضوملا يقبو ؛“ءاسنلا يف ةلاسرلا ءافتنا ىلع ءاملعلا عمجأ امنيب ءاسنلا ةوبن

 ."نيلوقلا دحأ حجرت ةيعطق ةلدأ دوجو مدعل فالخ

 ىصاعملاو اطخلا ٠ رم ءايبنألا ةمصع ۔ لد

 يفو ،سلدلا عم مهلماعت يف رهظي يذلا ميوقلا مهقلخ ءايبنألا هب فصتي ام مهأ
 مهتجرد نم صقني ام مهنع ردصي الو ،مهريغل ةودق مهف ،ةنامألا غيلبتو ةلاسرلا ءادأ

 اياطخلا نع ةمصعلاب كلذ فرعو ؛مهَقح يف هداقتعا بجي ام وهو مهتناكمو

 .لوقلا هيف لصفو عوضوملا اذهب شيفطا :خيشلا متها دقو يصاعملاو

 ةمصعلا فيرعت _ لوا

 يف شيفطا خيشلا لوقيو . 2ة)_ضيأ عنملا يعت امك ظفحلا عت ةغل :ةمصعلا

 ءانب ابنذ “")هيف هلل ا قلخي ال نأ :ةيرعشألا دنعو اندنع ةمصعلاو» :يحالطصالا اهانعم

 .“‘ ءادتبا راتخملا لعافلا ىلإ ءايشألا دانتسا نم انلصأ هيضتقي ام ىلع

 .90/4 :نايمحلا - ؛318/6 :ريسيتلا - (4

 ` .1 ©210/3 :ليلدلا :ينالجراولا (5

 .66/2 :ريسيتلا - (6

 .87/1 :قراشم :يملاسلا (7

 .404 30403/12 :ناسللا :روظنم نبا (8

 .ءايبنألا :يأ (9

 .77 :و /2 :رطانقلا ةيشاح - (0
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 لضفتي لب .مهيف ايتاذ افصو تسيلو مهيلع ىلاعت هلل ا نم لضف ءايبنألل ةمصعلاو

 ال ةمصعلا نكلو “"يف ع وقولاو بنذلا باكترا نع اموصعم نوكيف هيبن ىلع اهب ىلاعت هلل ا

 .امومع ءينلا ةايح يف أطخلاو نايسنلا وهو رخآ لاحب اهل لب { بونذلاب طقف قلعتت

 ةمصعلا ليلد - ايناث

 لدتسا نم ىلع ةر هنكلو \ةمصعلا دوجو ىلع ةرشابم شيفطا خيشلا لدتسي مل

 غيم هرف ب ذمساق ز ن اطيَشلانم لتقن اول :اعت هلوقب اهمدع ىلع
 هتنأل ؛نيموصعم ريغ ءايبنألا نأ ىلع ةيآلا يف ليلد الو» :لاقف إ[200 :فارعألا] هييلع

 امّتإو ،ناطيشلا هغزني ال هتأ ملع دقو {ةّيطرشلا نإب كشلا يف برعلا ةقيرط ىلع غزنلا ءاج

 ال هتنأ ملع دقو “” كلَمَع نحت كرتشاَني :لاق امك ؛اديكأت كلذ لاق

 ؛هغزن يف هعبتي ال هغزن ولو هنأل وأ ؛اقلطم ناسنإلل باطخلا وأ ؛ريغلل اميلعت وأ كرشي
 دقو آلإ دحأ نم مكنم ام" ثيدحلا يفو ؛رهظألا وهو ،اهنع ال ةسوسولا لوبق نع ةمصعلاف

 نكل ءانأو” :لاق ؟تنأف :اولاق “ريخي ملي ةكالملا نم هنيرقؤ كرشب ملي نحا نم هنيرق هب لكو
 ىهتنا مث ةمصعلا ركني نم ىلع دّرلاب صنلا يف خيشلا أدتبا دقو .©“ملسأف هيلع هلل ا يناعأ

 نايبل انه نم رثكأ خيشلا عسوتي مل و ؛فيرشلا ثيدحلا نم اهدوجو ىلع لالدتسالاب
 .““)هيلع لالدتسالاو ةمصعلا ع وقو

 .6 :مالكلا ملع يف فقاوملا :يجعإلا :رظني .74/1ق 9 :نايمملا - (1

 .65 :رمزلا ةروس (2

 ملي ...ريخب ملي» هيف سيل فلتخم ظفلب ملسم هاور ثيدحلاو ؛108/2 ق7 :نايمهلا - (3

 .373/5 :سرهفملا مجعملا ؛2814ممر نيقفانملا تافص :ملسم رظنا .«ًرشب

 :نيدلا لوصأ ملاعم :نيدلارخف يزارلا ؛132 018 :نآرقلا هيزنت :رابحلا دبع :اذه يف رظنا (4

 .61/2 :نيدلا ملاعم :نيمثلا ؛!03 2
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 نايسنلاو أطخلا نم ةمصعلا - انلان

 :نيرابتعاب نايسنلاو اطخلا نم ءيبلا ةمصع ىلإ شيفطا خيشلا رظني

 لشم اذه يف وهو ،ئطخيو نايسنلا هنم ردصي ءينلا نأ وهو :لولا رابتعالا
 ةلاسرلاب امل ةمالع ال قلا ايندلا رومأب قلعتي اميف اذهو موصعم ريغ رشبلا رئاس

 . . . . 65٧ . ¡١۔
 مهعم يوتسيو رشبلا نم هريغ يزتعي ام ايندلا تاجاح يف ءيبلا يزتعيف 8“"هغيلبتو

 .لسرلا ةيرشب تبثي امو ءايبنألا قح ىف ةزئاحلا تافصلا نم اذهو

 شيفطا خيشلا ىريو ،امومع يحولاو ةلاسرلا غيلبتب قلعتي اميف :يناثلا رابتعالا
 ىسني نأ نكميال موصعم وهف ،لاجلا اذه ينف نايسنلاو أطخلا هيلع ليحتسي ءيبلا نأ

 غيلبتلا لبق أطخلا عوقو نيب قرفي خيشلا نأ آلإ ،هغيلبت يف ئطخي وأ 6هيلإ يحوأ امم ائيش
 غّلب اذإو ،هغيلبتب رمأ ام لوسرلا غيب نأ لبق اليحتسم هلعجيو هعنمي وهف ،هدعب هعوقوو

 ."هنع وهسي وأ ىسني نأ نكمملا نم هتإف

 غيلبت يف ةدوصقم ةمكحل كلذو ءيبنلا نم نايسنلاو وهسلا عقي نأ نكميامك

 وهس دعب تناك ذإ ةالصلا يف وهسلا ةدجس عيرشت اهب ممت لا ةقيرطلا هلاثمو ،ةعيرشلا

 .هتالص ىف هقف لوسرلا

 هيلع ًارطي هريغ لثم رشب وهف 3يقيقحلا هماقم يف يبلا ناعضي نارابتعالا ناذهف

 نايسن هل عقي نأ نكميال لوسر هتنأ الإ ءوهسلاو نايسنلا نم سلنلا لك ىلع ارطي ام
7 

 امم الا ىسنت القتلترمقتتول :ىلاعت هلوق اذه ديؤيو ،ةلاسرلا غيلبت ىلع رثؤي

 .71 :نيروغبيت لوصأ حرش - )35

 .337 0336/3 :ريسيتلا - (6

 .71 :نيروغبيت لوصأ حرش - (7
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 .لاعت هلل ا هدارأ عيرشتلف عقو اذإف ([6-7 :ىلعألا] هكمل ءآش

 يصاعملا نم ةمصعلا - اعبار

 ©يصاعملا نم ءايبنألا ةمصع نأش يف ةيمالسإلا سرادملاو ءاملعلا ءارآ فلتخت

 نيمسقم ءارآلا هنه ضرعن عوضوملا يف شيفطا خيشلا يأر ةفرعم نم نكمتن ىتحو
 نم ةمصعلا نع هيف لوقلا ىرن مسق لك يقو ،اهدعب امو ةثعبلا لبق ام ىلإ هيف ثيدحلا

 :يلي امك ،ةريبكلا نمو ةريغصلا ةيصعملا

 نم موصعم ءينلا نأ ىلع ةيمامإلا ةعيشلاو ةلزتعللو ةيضابإلا قفتي :ةثعبلا لبق ةمصعلا - 1

 زاوج ىلإ ةرعاشألا بهذ امني ،رثيفطا خيشلا انه يف مهقفاوو ؛"هتعب لبق رئابكلا يف عوقول
 ."ىن ريغ ايداع اناسنإ ماد ام هيلب ىحوي نأ لبق ءينلا م ةريبكلا رودص

 يف رثؤملا ميركلا قلخلا نم ءيبلا هب فصوي ام عم اماجسنا رثكأ لوألا يأرلا و

 عوقو زاوجف ‘هتشعب لبق لمأتلاو ريكفتلا نم ةّصاخ ةايحب هفصو عمو ،هتوعد لوبق

 ةنكمم اهتأ ىلإ اهعوقو اوزاجأ نم ضعب بهذ كلذل ؛ريثأتلا اذه نم صقني هنم ةريبكلا

 نأ ىلع لدي اذهو ؛“ةّيضابإلا نم يملاسلا خيشلا ءالؤه نمو ،اهب عوطقم ريغ نكل
 ماكحأب هبشأ يهف ،مهنم ردص املو لسرلا ةايحل ءاصقتسا نعذخؤت مل ماكحألا هذه

 رصق :ةنسلاو باتكلا ءوض ىق ةديقعلا ةلسلس ‘تالاسرلاو لسرلا :رقشألا ناميلس رمع .د (8

 .97 :م1989 :ةديلبلا باتكلا

 كلسملا :ييراعتلا ؛61/2 ؛نيدلا ملاعم :ينييمثلا ؛573 :ةسمخلا لوصألا حرش :رابحلا دبع (9

 ليلحتو ضرع يمالسإلا نيدلا لوصأ :رصان يلع دمح ؛77 :دودرلا ةفرعم يف دومحملا

 .175 :ت .د توريب اديص ،ةيرصعلا ةبتكملا :قيقحتو

 .20/2 ق8 :نايمهلا - (40)

 .168 50167 :نيدلا لوصأ باتك :رهاقلا دبع يدادغبلا (ا

 .168 0167 :نيدلا لوصأ :يدادغبلا :رظنا ؛26/2 :قراشم :يملاسلا (2

_ 23 4 _ 



 .هفصتو هنم ردص ام ررقت الو ؛لوسرلا هيلع نوكي نأ بجي اميف ثحبت ،دّرجلا لقعلا

 اهزاجأ ذإ :ةثعبلا لبق ءيبلا نم ةريغصلا عوقو مكح يف اضيأ فالخلا عقو امك

 دبع لاق امك .ةوبنلا ف حدقت الو باوثلا نم للقت اهتأ ةلعل سةرعاشألاو ةلزتعملا

 نأ بجاولا نم سيلف ؛'٨«مهنم لوبقلا يف الو لسرلا قدص يف حدقي ال» :رابجلا

 ءيحنلا نأ نوريف _ شّتفطا خيشلا هررقي ام بسح _ ةيضابإلا امأ ،اهنم اومصعي

 دقف وه امأ ؛“هلهدنعروهشملا يأرلا وهو ؛ثعيي نأ لبق ةريغصلا ةيصعلل نم موصعم

 مدع يدنع يذلاو» :لاقو ،ةشثعبلا لبق ةريغصلا نم ةمصعلا مدعب لوقي نم يأر عبتا

 لا رئاغصلا هذه الو .ةلدألا هذه ركذي مل نكلو (‘ة)«هتآدأ ةرثكل اهلبقو اهدعب مهتمصع

 يصاعملا بسنت يلا صوصنلا ضعب ليلحت دنع رثكآ اذه حضتتيسو ءايبنألا نم تردص

 ريغ _ هنتيبنس امك _ ةريبكلاو ةريغصلا تأ ملعلا عم ،اهرهاظ يف ءايبنألا ضعب ىلإ

 اذه عم نكمي فيك :لءاستن كلذل ؛شيفطا خيشلا دنع ةصاخ ،امهتاوذنب نيتفورعم

 ملسألاف ؟ةريغص ربتعي ءيبلا نم ردصي ام َلك نأ مأ ؟ءيبلا نم ةريغصلا ع وقوب عطقلا

 .بونذلا هذه ةجرد ديدحت نود ءايبنألا بونذ نع امومع ثيدحلا قوس

 رئابكلا نع نوموصعم ءايبنألا نأ ىلع نوملسملا عمجي :ةثعبلا دعب ةمصعلا - 2

 كلذك وهو ةيصعملا مدعو ةعاطلاو قالخألا مراكم نوفوصوم مهف ،ةثعبلا دعب

 .168 :نيدلا لوصأ :يدادغبلا رظنا ؛ك75 \ك74 :ةسمخلا لوصألا حرش :رابحلا دبع (3

 رهاوج :يليلخلا ؛20/2 ق8 :نايمهلا - ؛327 :نيروغبيت لوصأ حرش - ؛353/3 :ريسيتلا (44

 وهو ؛128 0127/3 :م1988/_ه1409 نامع ةماقتسالا ةبتكم :ليزنتلا نايب نم راونأريسفتلا

 يملا لاق دقر ؛176 :نيدلا لوصأ :رصان يلع دمحع :رظنا :ةيمامإلا ةعيشلا يأر اضيأ

 :نيمثلا :رظنا ،ةثعبلا لبق رئاغصلا نم ةمصعلا بوج و مدعب ةيضابإلا نم يييراعتلاو يملاسلاو

 .77 :دومحملا كلسملا :ييراعتلا ؛25/2 :قراشم :يملاسلا ؛61/2 :نيدلا ملاعم

 .20/2 ق8 :نايمحلا - (5
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 :رئاغصلا نع ةمصعلا يف كلذك لاحلا نكي مل و ؛مهقح ين هداقتعا بجاولا فصولا

 مهتإف ةلزتعملا امأو ،““ّيمامإلا ةعيشلاو ةرعاشألا ةثعبلا دعب اهنم ءايبنألا ةمصعب لاق دقف

 ةيضابإلا لاقو .“"اهقيدصتب الو ةلاسرلاب ةلخم ريغ اهرابتعاب اهنم ةمصعلا اوبجوي مل

 الو» :نيمثلا لاقف :كلذ يف مهضعب لصفو ،“"ثعبلا دعب رئاغصلا نم ءايبنألا ةمصعب

 مث عوقولا ناكمإ ىنعم ديفي هتأل ةلزتعملا ىلإ برقأ اذهو ؛'«ةوبنلا دعب اهيلع نورقي
 نوموصعم مهتنإ نالوقيف ""تييراعتلاو يماسلا امأو مهفّرصت ححصي ام مهيلع لزني

 نم وه وأ ،يداعو سيسخ ىلإ رئاغصلا ميسقت يعي اذهو ،“")رئاغصلا نم سيسخلا نع
 يف لاق دقف شيفطا خيشلا امأ ؛اهباجيإ مدعو رئاغصلا نم ةمصعلا باجيإ نيب طسوتلا

 لب كلذ ىلع تبني مل نكل 5ث“«ءيبنل ةريغص ال نأ قحلاو» :نيروغييت لوصأ حرش

 ؛““ةاهتلدا ةرثكل ةثعبلا دعب ءيبنلا نم ةريغصلا رودص زاوجب نايمهلا ريسفت يف لاق

 نع فيلأتلا يف ارخأتم ناك “نايمهلا” نأل ،دمتعملا هيأر وه “نايمهلا” ىف هلوق نوكيو

 يذلاو» :ظفلب “نايمهلا” يف هلوق قبس هتألو ؛لّوألا هلوق هيف لدعف “ريروغييت حرش"

 .176 :نيدلا لوصأ :رصان يلع دمحم ؛167 :نيدلا لوصأ :يدادغبلا (6

 .575 :ةسمخلا لوصألا حرش :رابحلا دبع (7

 :يملاسلا ؛327 :نيروغبيت لوصأ حرش - ؛82/1 :لاعفألا ةيمال حرش - ؛353/3 :ريسيتلا- (8

 .77 :دومحملا كلسملا :ييراعتلا ؛25/2 :قراشم

 .61/2 :نيدلا ملاعم :نيمثلا (9

 ةبرح ءاملع نم (م1936 - 1872/ه1355 - 1289)تيراعت نب يلع نب ديعس :ييراعتلا (0

 هل ءاظعاوو اسردم ةبرج ىلإ عجرو بازيمب شيفطا خيشلا ىلع سرد مث اهب ملعت سنوتب

 083/1 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا :رظنا ،«دودرلا ةفرعم يف دومحملا كلسملا» :باتك

 .146 :ممر شماه

 .77 :دومحما كلسملا :يراعتلا ؛25/2 :قراشم :يملاسلا (51

 .504 :نيروغبيت لوصأ حرش - (2
 .20/2 ق 8 :نايمهلا - (3
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 حرش يف هلوقب دصقي نأ نكميو 8“هحّجر يذلا هيأر ىلع لدي يذلا «يدنع

 تومي لب اهيلع بساحم وهو توميال وأ ،ةريغصب بقاعي ال ءيبنلا أ نيروغبيت

 .ةثعبلا دعب رئاغصلا نع موصعم ريغ ءينلا نأ وه حجارلا ىقييف هل اروفغم

 موصعم ريغ ءينلا تإ :لوقن ،هريغب انراقم شيفطا خيشلا يأر صخلن نأ اندرأ اذإو

 قفاوم وهف ؛اهدعبو ةثعبلا لبق امود رئابكلا نع موصعمو اهدعب الو ةثعبلا لبق رئاغصلا نع

 اميف رشبلا ىلع هليضفتو ةعيفرلا ةناكملاب ءيبلا فصو بوجو يناج يعاريو ؛ةلزتعملا يأرل
 ارشب هنوك نع هدعيي الو ةتيرشبلا هتازيمم هل ظافتحالا بناجو {ةوعدلاو ةلاسرلاب قلعتي

 ريبك اهرثأ نأل اهدعيو ةثعبلا لبق رئابكلاك ةوعدلا ىلع ةرشابم رتؤي اميف موصعم وهف 3هريغك

 ىلع ريثأتلا فعضل اهدعب الو ةثعبلا لبق رئاغصلا نع موصعم ريغو ،ةيصخشلا ىلع حضاوو
 اجراخ ناكل _ ةيمامإلا ةعيشلا هروصتي امك _هذه ىف اضيأ اموصعم ناك ول هتألو ،ةوعدلا

 .هب ءادتقالا بعصي ال اٹمو ةيرشبلا روط نع

 ريسفت ةفرعم لواحن ءايبنألا ىلإ ءاطخأ بسنت صوصن تدرو دقف اذه عمو

 ضعبلاو رابخأو ثيداحأ اهضعبف صوصنلا هذه تعونت دقو ؛اهنم هفقومو اهل خيشلا

 دقتني ناكو ،ميركلا نآرقلا ريغ يف درو امباريثك خيشلا متهي مل و ،ةتينآرق صوصن رخآلا

 نالطب رهظو ءايبنألا ىلع ءارتفالا ىف ةلغوم تناك اذإ اهضفريو تاياورلا ضعب انايحأ

 بجي داحآ اهتنأب رابخألا هذه ىلع مكح يذلا “رجيإلا كلذ يف قفاوو اهيف ام

 .ءايبنألا ىلإ يصاعملا ةبسن نم نوهأ ةاورلا ىلإ أطخلا ةبسن تأل» :لاقو ،اهتر

 .06/1 :رظنلا نبا ةيمال حرش - (4

 .22 021/12 :1ط :نايمهلا - (5

 ملاع سرافب جيإ نم (م1355/ه756 ةنس يقوت) نيدلا دضع دمحأ نب نامحرلا دبع يجيإلا (6

 .295/3 :مالعألا :يلكرزلا رظنا ؛ضاقو

 .361 :فقاوملا :يجمإلا (7
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 :يلاتلاك ةدتعتم فقاوم اهعم شيفطا خيشلا دختا دقف 5ةينآرقلا صوصنلا امأ

 ىلإ بسنت صوصنلا هذه تأ انايحأ ىري وهف :ةيصعملا عون ديدحت مدع - ]

 دقتعنو ،اهتبثن كلذل ،ربكلاو رغصلا نم اهتجرد ملعن ال نكل بونذلا ضعب ءايبنألا

 رئاغص اهتأ ملعأ نأ نودب ءايبنألل يصاعملا تبثأو» :لاقو ،كلذ مهل رفغ ىلاعت هلل ا نأ

 كلذل لديو مهتبوتل رئاغصوأ رئابك نك ءاوس مهل ةروفغم يهو ،هلل ا دنع رئابكوأ

 الو “ث"ه ىتم هنيع باتمةبر هيتخجامناىزغق هنر مداع يصقو :وغ
 وهو لالض ىدهلا قبس امو ةياوغلا نأل ةريبكلا ىلع ناليلد (ىدهر)و (ىوغ) نإ :لاقي
 ليقو ،ةريبكلا ىلع امك ةريغصلا ىلع ناقلطي لالضلاو.ةياوغلا :لوقن اتأل ؛ةريبك

 فقوملا اذهف ."مهريغل انوكي مل فوخو قافشإل نراقم دمع نع ءايبنألا اياطخ

 .هنم دارملاب مزجلاو هليوأت كرت عم صنلا رهاظب ميلستلا ىلع لدي

 ماقم تأ رابتعاب لامتحالا اذه ىلإ خيشلا أجلي :ةريغص يصاعم اهنوك لامتحا - 2

 ام تإ هب لوقأ يذلاو» :لوقيو مهقح يف تمظعف بونذلا كلتب اوتأي نأ نم ىلعأ ءايبنألا

 أطخ الو ادمع ال .انيصاعم سنج نم تسيل يصاعملا نم ءايبنألا ضعب لإ كلق هللا بسن

 قحو هوركمك مهماقم مظعل يساس مهيلع امتع ءاهنود لب اهنالو ةربن ل
 تاثيس راربألا تانسح) عاش امك ؛مدآ يف ركذ امك ،ليوأتو نايسنو ،حابمو

 خيشلا لوق يف ءاج ام نكلو "ضيأ رابجلا دبع يضاقلا هيلإ بهذ ام انهو " <نيرقلل

 ردص امي ءيبنلا بساحي الأ لصألا أب ضراعي ةعبلا لبق رئاغص اهنوك لامتحا نم شيفطا

 ؟هيلع ذخؤي وأ ؟ةثعبلا قبس امم بوتي فيكو ،هيلع عرش لوزن لبقو ،هتشعب لبق هنم

 .121 :هط ةروس (8

 .460/1 :نايمهلا - ؛349 :ةديقعلا حرش :رظنا ؛80/1 :عرفلاو لصألا لماش - (9

 .272 :ظ :لمعلا يعاد- :رظنا ؛250/8 :ريسيتلا - (60

 .18 :نآرقلا هيزنت :رابحلا دبع (61
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 اهتركذ ييلا لاعفألا هذه نأ ىري خيشلاف : ىلوألا كرت ليبق نم اهرابتعا - 3

 نأ لضفألاو اهونأي آلأ ءايبنألا ىلع ناك نكلو ءايونذ لصألا ف تسيل صوصنلا

 هجهتنا يذلا ليوأتلا وه اذهو ؛”ىلاعت هللا ىلإ مهبرقو مهنلزنمل ارظن اهوكرتي

 لدت اهتنأ تبثي مل و عوضوملا يف ةدراولا تايآلا عيمج عم هرابتعا ىلإ اعدو "يزارلا

 نم بيزق رابتعالا اذهو .'“هلعفي نأ ءيبلاب ىلوأ وه امل كرت دّرحم لب يصاعم لعف ىلع
 الصأ صاعمو بونذ ىلع لدت صوصنلا ربتعي ال ثلاثلا نأ امهنيب قرفلاو ،ينانلا

 .ةريغص يصاعم اهنوك لمتحي يناثلا امنيب

 ءايبنألا نم تردص بونذو ءاطخأ يهف :ريغلا ميلعتل تعقو اهأ لامتحا - 4

 سانلا عبتيل اهنم نوبوني ءايبنألا ناكف إمهل ةودق مهف ،اهببسب مهماوقأ ةيبرت لجأ نم
 ."اهكرتو اياطخلا نم ةبوتلا يف مهتريس

 ىلإ يصاعملا بسنت قلا صوصنلا بناج يف تدرو لا تالامتحالا لمحب هذه

 نأ ةمصعلا يف هيأر بسح رظتنملا نأ عم ،تالامتحالا هذه خيشلا دع دقو ،ءايبنألا

 عوقو زيجي ماد ام رئاغص صاعم نع ثدحتت اهرابتعا ىلإ اعيمج صوصنلا هذه فرصي
 يدؤي تالامتحالل ماعلا ىنعملا ناك نإو ،اهدعبو ةثعبلا لبق ءيبلا نم ةريغصلا ةيصعملا

 هذه ديفتامك ؛ةيصعملا عون يف لوألا لامتحالا يف تكش هتنأ الول اذه ىلإ

 .هنم ةودقلا ذخأو هب ناميإلا نيو ىىبلا ةفرعم ف تالامتحالا

 .93 :و /2 :هللا حتف - (2

 هل رسفم مامإ (م1210 - 1150/ه544-606 ) رخفلا نسحلا نب رمع ني دمحم :يزارلا (3

 نيمدقتملا ركفأ لصحمو نيدلا لوصأ ملاعمو ريبكلا ريسفتلا :اهنم ةددعتم فيناصت

 .313/6 :مالعألا :يلكرزلا رظنا ؛نيملكتملاو ءامكحلاو ءاملعلا نم نيرخأتملاو

 .103 0102 :نيدلا لوصأ ملاعم :يزارلا (4

 .361 :فقاوملا :يجيإلا :رظنا ؛!41/1 ق6 :2ط :هسفن ردصملا - ؛22 .21/12 :1ط :نايمهلل - (5

- 239 - 



 نم مهريغك رشب مهتنأو ءايبنألا تافص يف شيفطا خيشلا ير حضتي انكو
 _ ةوبنلا مكحب _نورتيمتيو مهترشب تبث امو ،تاحابلل نم زوجي امب نوفصتي .رسن
 ريغ مهنكل 5اهباكتراب نومهتي الو اهدعب الو ةشعبلا لبق رئابكلا نوفرتقي الف ةمصعلاب

 رئابك اوبكترا مهتنأ عي الف ميركلا نآرقلا يف مهيلإ بسن ام امأو رئاغصلا نم نيموصعم

 .ةصاخ فورظ اهفنتكتو ةوبنلا ماقمب قيلت ناعم لمتحت صوصنلا كلت نأل بوننلا

 لسرلاو ءايبنألا فانصأ 4

 مهسانجأ بسح مهومسقف ،مهنيي زييمتلل لسرلاو ءايبنألا فينصت ىلإ ءاملعلا دمع

 انه انمهي الو ءانكهو ليئرسإ نب نم ءايبنأو برعلا نم ءايبنأ مهنم اولعجو مهماوقأو

 ىلإ دنتسي رخآ ميسقت كانهو ىايبألا صصقو خيراتلا يف عفني امردقب ةديقعلا يف ميسقنل

 :نيفنص ىلإ مهميسقتب كلذو {مهنم لك اهلمحت يلا ةفيظولا عون بسح ءايبنألا فينصت

 ىلع خيشلا راس دقو ؛مهصوصخب موق ىلإ لسرأ نم مهنمو .ةفاك سلنلا ىلإ لسرأ نم مهنم

 .(66)“ةديقعلا حرش" ين ةصاخ اذه رهظو {هقبس نم اعبتم جهنلل انه

 سانلا ةقاك لإ لسرلا ا

 .ةيرشبلا لك ىلي اهغيلبت اوفلكو عئارش مهيلع تلزن نيذلا لسرلا فنصلا انهب دصقيو

 يذلا نامزلو اهيف اودجو يلا تاعمتجملا ىلع ةرصتقم الو مهسنج نبل ةصاخ نكت ملو
 حونو مدآ :مهو ةعبس فنصلا انه نم اوناك نيذلا لسرلا نأ شيفطا خيشلا ىريو هيف اودجو

 ام كلذ يف قفاو دقو 5" دمحو «ىسوم ةفيلخ نون نب عشويو دوادو ىسومو ميهاربإو

 درسب ىفتكاو نون نب عشوي وهو عباسلا دازو ،عيمج نب ورمع صفح يأل «ةديقعل» يف درو

 .2 :ةديقعلا حرش - )66

 .324 0322 :هسفنردصملا - (7

- 240 - 



 ذإ ؛ةنتلعلا ىسيع ةفاكلا ىلإ لسرلا نم دعبتساو ؛ةقاكلل السر مهنوك ىلع لدتسي نأ نود ءامسألا

 : لدتساو 3ثثةةديقعلا حرش يف "يحاملا ديعس نب دمحأ خيشلا كلنكو ضمهنم صفح ويآ هلعج
 سلنجألا عيمج لإ ثوب مل » :اهيف ءاج ليختإلا نم ةرابعب ةذاكلا نم هنوك مدع ىلع شيفطا خيشلا

 لسرلا ءامسأ نم ةمئاقلا هنه ىلإ رظنلا دنعو ؛""ليئارسإ يب نم ةضبارلا منغلا ىلإ تشب امتإو

 :فصولا انه اعيمج نوققحي ال مهدجن سلدل ةقاك ىلإ لسرلا نم شيفطا خيشلا مهربتعا نيذلا
 ©كلذ ىلع ليلدلا مدعل ةقاكلا ىلإ السر مهرابتعا نكميال مالسلا مهيلع دوادو «ىسومو ميهاربإف

 ليئارسإ يب ىلل السر اناك نانللا دوادو ىسوم مهنم ةصاخ .نيصوصخم ماوقأ ىلإ اوشعب دق لب

 رشبل لوأ مدآ رابتعاب ةفاكلا ىلإ نالوسر امهتنأ مهيلع قدصيف مالسل اَمهيلَع حونو مدآ امأو

 نب عشوي امأو ؛قرغلا دعب ةنيفسلا ي ايجان يقب نم ىلإو هموق ىلإ لسرأ حونو ،هينب ىلإ لسرأو

 دري مل ذإ ؛شّتفطا خيشلا هب ءاج ام بيرغ نم ربتعي ةفاكلا ىلإ لسرلا نمض هماحقإ نإف :نون

 انديس ألإ ةقيقح ةفكلا ىلل لسرلا نم ىقبيالف ميركلا نآرقلا يفانكه همس ىتح

 .[2ه :ابس] همياريلتو اريت سائليآ ةتفآَك الإ كالسأ مو :ىلاعت هلوقل اقققاَمَع

 مهصوصخ م اوق أ لي إ لسرلا - ب

 ديدحت بعصي هتأ آلإ \بلغألا مهو {ةصاخ مهماوقأ ىلإ مهف لسرلا ىقاب امأو

 ق نيدودحم مهلعج نيصوصخم ماوقأ ىلإ ماسرإو ] فورعم ريغ مهدنع ماد ام مهئامسأ

 .اهب اوعاج ييلا عئارشلا ةيحالص يفو نمزل

 لكب ملعلا بوجو ىلع لدي ام ةديقعلا يف سيل ذإ دحلا اذه يف فقن نأ يغبنيو

 .رشاعلا نرقلا يف ةسوفن لبج نم ،ملاع يضابإ خرؤم :سابعلاوبأ يخامشلا ديعس نب دمحأ (8
 :رظنا ؛برغملا خئاشم ريس باتك و ؛ديحوتلا ةمدقم حرش هل ؛م1521/ه938 ةنس يفوت

 125 :يناثلا مسقلا ىلوألا ةقلحلا خيراتلا بكوم يف ةيضابالا :رمعم يحي يلع

 .88 .87 :تد .م .د :ديحوتلا ةمدقم شماه :ديحوتلا ةمدقم حرش :يخامشلا ديعس نب دمحأ 9

 4/15 :ىتم ليجنا :سدقملا باتكلا رظنا ؛324 :ةديقعلا حرش - (0
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 .اليصفت ةريخألا ةلاسرلابو الامجإ مهب قلعتي ناميإلا نكلو ،لسرلاو ءايبنألا

 لسرلاو ءايبنألا رس ليضفتلا - 5

 نيب هيلع قفتاو ءايبنألا نيب ليضفت دوجو ىلع صوصنلاو رانآلا ضعب تلد

 خيشلا يأر ىرن نأ لواحن ام انهو ،هتتيفيك ليصفت لوح اوفلتخا نكل 3"نيملسلل

 حيرصب تبث هتنأ مغر ليضفتلا تابثإ ىلع ةلدأ دروي مل هتأ ىلإ ةراشإلا يغبنتو ؛هيف شيفطا

 مهس ضفب ىلعم هَضغبثّصمزُسرلا تي :لاعت هلوق ف ميركلا نآرقل
 أ رطا هلل ا تروهن :هلوقو .253 :ةرقبلا] هيتاججَرَت ممُهَصغبَققَرَر ه اهلحن م

 :هلوقو &[33 :نارمع لآ] هيملأملا ىلع تارَمع لاو ميهاَرنيا لاو اًحوَُو متا

 .[55 :ءارسإلا] هرضم ىلع نييبنلا ضغب الصف دمل

 هانعمو ليضعقتلا .رم ةمكحلا _ أ

 ىلع لدي لهو ؟رخآو ءيبن نيب زييمتلا ىلع ءايبنألا نيب ليضفتلا لدي له

 مهتنأ ىلع لدي لهو ؟ىلاعت هلل ءايبنأ مهلك مهتنأ عم تاجرد بسج مهيترت
 ؟صقنب مهفصو زوجي ال هتأ عم غيلبتلا يف نولضافتم

 مهضعب لضافت داقتعاو ءايبنألا ليضفت نم يناعمل هذه لك دعبتسي شيفطا خيشلا نإ
 غيلبت يف داهتجالا ةجرد ين الو 5ةَوبنلا تاذ يف عقي مل ليضفلا تأ ىريو ضعب ىلع

 لّضف لتفلل ءيبلاف ءينلا تانب قلعتم ليضفتلا نكلو ءانه يف نووتسم لسرلاف هةلاسرلا

 نكي مل رخآ ىلع ءيبن ليضفت نأ شيفطا خيشلا نم يأرلا انه ديؤيو ."هيف يتاذ رمأل

 .30/2 :قراشم :يملاسلا ؛169 :ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا ؛298 :نيدلا لوصأ :يدادغبلا (1

 .61/16 :لينلا حرش - (2
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 .رخآ ىلع ايبن لتضفي نأ ىلاعت هلل ا ىلإ عجار وهو صنلل عابتا وه لب رخآ وأ ملاع نم يأرب
 روحم وه نوكي يذلا رمألا تأل ،ناسنإلا ىلع ىفخت ةمكحلا نأ ىلعانه لدي امك

 .هيلع لدي صن ريغ نم هيلإ لصوتلا ناسنإلا عيطتسي ال هببسو ليضفتلا

 ليضفتلا ةيفيك ب

 ةمئاق عضو يف نودهتجي ءاملعلا دجن ءايبنألا نيب ليضفتلا عوقو توبث دعب

 : يلي امك شيفطا خيشلا لعف كلذكو نيلسرملاو ءايبنأل ١ ني ليضفتلل

 :اتتت دمحم انديس ةيلضفأ - الوأ

 اهب ناك فاصوأ ةنع _شّيفطا خيشلا ركذي امك -ه دمع لوسرلا عمج دقل

 نجو رشبو ةكئالم نم قمالخلا لك لضفأ "نيلسرملاو نييبنلا متاخ وهف ؛قلخلا دس

 قلخ ذإ ةالكتملا مدآ لبقو ئش لك لبق اقولخم هلعجي نأ ىلإ خيشلاب رمألا لصيو ؛مهريغو

 هسافنأو هرون نمو }لجأ نم دوجولا قلخ لب ںىنعم دوجولل ناك امل هالولو مدآ لبق هرون
 اممو هقبس نممباهيف ارثأتم خيشلا اهركذ ةبيرغ فاصوأ هذهو ."تاقولخملا يقاب قلخ

 ليضفت امئأك كلذ ءارو قاسناف ةعوضوم راثآ ىلإ نودنتسي نيذلا ضحئادمل باحصأ هركذي

 :كلذ ىلع ةلدألا نم ركذو .““هنالطب روهظ عم فاصوألا هذهب آلإ نوكي ال لوسرلا

 ناك نمو» :لاقو «[107 :ءايبنألا) هيملاَعللَمَحَر لا كانس مؤل :ىلاعت هلوق

 هلبق نم امأو ،رهاظف هدعب وأ هنامز يف نم امأ مهلك مهنم لضفأ نوكي نأ مزل نيلاعلل ةمحر

 .ة )خسني مل اميف مهلك ةقباسلا ءايبنألا نايدأ ريرقتل ثعب هتإف

 - ؛95 :و :حيدملا ةينون حرش- ؛672/2 :مئاعدلا حرش- ؛82/1 :عرفلاو لصألا لماش - (3

 .163/1 ق 6 :نايمهلا

 .218 0185 0184 :تالاسرلاو لسرلا :رقشألا ناميلس رمع .د (4

 .342/3 :نايمهلا - (5
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 خيشلا جتنتس او ] 04 : حرشلا [ يتركز كل اتمغَفَرَوو»ط : ل اعت هلوق

 مالسإلا يف لوخدلاو ةماقإلاو ناذألا يف هللا عم ركذي» :اق لوسرلا نا هنم

 .""«ءايبنألا رئاسل كلذ سيلو

 عيطت نقول :لاقو .""«ءاضرإلاو ةباجإلاو ةزعلاو ةعيبلاو هتعاط ىف هب هنرقو»

 تعيامي“ اما تلتومياُي نيدلا كو .[ 80 :ءاسنل] همش ا ادت لوُسرلا

 3 اوبيجمتشولا ؛[08 :نوقنانلا] پعلوُسرلو ةزعلا هل زول .[ 10 :حتفلا] مش /

 .24 :لافنألا] هماع اذا لوُسَرللو

 اهيأ آي :ةلاسرلاو ةوبنلا مساب ه هادانو مهئامسأب نآرقلا يف ءايينألا ىدان»

 .0"«ه نبتلا اياي ؛ نوز
 ."«انأ اهلخدأ ىتح ءايبنألا نم دحأ ةنحلا لخدي ال» :هقلق هلوق

 نمو ؛«ابيبح يندختاو ايحن ىسومو اليلخ ميهاربإ ذختا هلل ا نإ» :اقل هلوق
 . )8 )«يليلخ ىلع ييبح نرثوأل لالجو يتزعر» : يسدقلا ثيدحلا 0 4 د م . ُ ٦

 عمجو رمألا عاطأف ").ءايبنألا نم هوقبس نمب يدتقي نأ رمأ هتألو

 .443/3 :هسفنردصملا - (6

 .هسفنردصملا- (7

 .هسفنردصملا- (8

 :رظنا ؛نسح هدانسإ :لاقو "يناربطلا نع هلثم يمثيهلا جرخ دقو ةرابعلا هذهب هدجن مل (9

 .69/10 :دئاوزلا عمجب :يمثيهلا

 ريبكلا يف يناربطلاو يذمرتلا نع :ةينسلا تافاحتإلا بحاص هركذ ليوط ثيدح نم ناصنلاو (0

 ثيداحألا يف ةينسلا تافاحتإلا :يندملا دمح :رظني ؛ةريره يبأ نع ركاسع نباو يمليدلاو هفعضو

 .70 ممر 53 :ه 1323 ،نكدلا دابآ رديح فراعملا ةرئاد سلحب ةعبطم :ةيسدقلا

 .[90 :ماعنالا ةروس] مهلتق ممماتهبق هل ا ىتم نيرلا تليلواوف :لاعت هلوت ف (ة1



 . ١- . .؟ . 82
 . )هلضفأ وهف مهتافص

 .“")«لالغألاو راصآلا عفرل ثعبو ةماعلا ةعافشلاب رشحلا حيري هتألو»

 انلف ليضفتلاب زيمم وهف» :هلوق يف ةجيتنلا ىلإ خيشلا ىهتني ةلدألا هذه دعبو

 ( .“«هرييختب قطنلا

 ىرخأ اصوصنركذو ن لوسرلا ةيلضفأ تابنإ ىف شيفطا خيشلا هركذ ام اذه

 : يلي امك اههجوو ليضفت عنمي اهرهاظ

 نم لوأ نوكأف مهعم قعصأف نوقعصي سانلا نإف ؛ىسوم ىلع ينورتيخت ال»

 وأ يلبق قافأف قعص نميف ناكأ يردأ الف «شرعلا بناج شطاب ىسوعع.انأ اذإف ©قيفي

 .ة)«هلل ا ىنثتسا نمت ناك

 .)همتعلا ىتم نب سنوي نم لضفأ ادحأ نإ :لوقأ الو»

 لاقو تخ لوسرلل ةيلضفألا تابلا ةلدأ نيو صوصنلا هذه نب قيفوتلا لواحو

 ءايبنألا لضفأ هأ ملعي نأ لبق ناك عنملا ن لا عجري نأ لمتحي اهنيب ضراعتلا ببس نإ

 .30/2 :قراشم :يملاسلا ؛!1]/66 ق 6 :نايمهلا - (2

 .343/3 :نايمهلا - (3

 ۔.هسفنردىحصملا- (4

 مقر يدوهيلاو ملسملا نيب ةمزالملاو صاخشإلا يف ركذي ام باب تاموصخلا :يراخبلا (5

 .313/3 :سرهفملا مجعملا :رظنا 0

 :رظنا ؛3233 مقر هكنيَسرَملا نمل سنوي تاوف :لاعت للا لوق باب ءايبنألا :يراخبلا (6
 .164/5 :سرهفملا مجعملا
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 اقلطم الامتحا هكرتو كلذ حضوي مل هنكل ."اهدعب ءاج هتأل اهخسني ليضفتلاف

 . ") لاسلا خيشلا اذه ىلع هقفاوو ،اهاح ىلع ليضفتلا ةلدأ ىقبتف

 نع لوضفملا ةناكم صاقتنا ىلع يبما يهنلا وه يهنلا اذهب دارملا نأ وأ -

 اوناع نيردلاؤول :ىلاعت هلوق اذه ىلع لديو مومذملا ليضفنلا وهو ءلضفألا ةناكم
 ,ئهيترئ فزس تليلرا, مهنم دحأ يب اوقرفي ملو ميلس هف اب
 هليضفت نع هقث هيهن اهيف ءاج لا ةثداخا اذه ديؤيو .[ 152 :ءاسنلا] همشَروُجَ

 ىهنف ،هيبنب لك رختفاو ملسمو يدوهي نيب ماصخ دعب ناك ذإ :لتلا ىسوم ىلع

 .»راقتناو ةيمحو ةيبصع نع ئشانلا ليضفنلا اذه نع ه لوسرلا

 امنإو ءاهتقيقح يف لضافتت ال اهتأل ؛ةّوبنلا تاذل ليضفتلا :يهنلاب دارملا وأ -

 .“"»ايبنألا تاوذ توافتت

 ىلع ت دمح انديس ةيلضفأ ريرقت لإ _ هقبس نمك _ شيفطا خيشلا يهتني انكهو

 .هنع ىهني امو ليضفتلا ىلع لدي درو ام نيي اعماجو ةلدألاب هلوق اديؤم اقلطم هريغ

 لسرلا نم مزعلا يلوأ ةيلضفأ - ايناث

 مزعلاو لوأَرَبَص امز بصافإل :كێق هلوق يف ركذ فصو «لسرلا نم مزعلا ولوأ»

 لاقو ؛فصولا انهف ىنعمو احرش شيفطا خيشلا دنع دجن مل و [ 35 :فاقحألاز ه؟لسزلانم

 ۔106/1 :لاعفألا ةيمال حرش- ؛61/16 :لينلا حرش ؛07 :بابلا حتخح ؛186/6 :ةنامضلا ءافو - (7

 .91/1 :قراشم :يملاسلا (8

 .186/6 :ةنامضلا ءافو- ؛61/16 :لينلا حرش ؛106/1 :لاعفألا ةيمال حرش - (89

 .170 5169 :ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا (0

 .86/16 :ةنامضلا ءافو- ؛61/16 :لينلا حرش- ؛106/1 :لاعنألا ةيمال حرش- ؛172 :هسفنردصلل (91
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 نينلا لسرلا ءامسأ ديدحت ىلإ روهمجلل بهذ دقو .ث“ربصلاو ةوقلا لهأ :نعي هتإ يحخامشلا

 .ىسيعو ىسومو ضميهاريإو ك دَّمَع :مه ةسمح مهولعجو مزعلا ىلوأ نم مهنوكب نوفصؤي

 مهتنأ ىلإ ريشي نأ نود "ءامسألا درسب ايننكم شيفطا خيشلا انه ىلع مهقفاوو 3ث"احونو

 ام انهو مهريغ نود مزعلا يلوأ نم مهلعج ببس ىلع لدتسي مل هتأ امك ؛مهني نولضافتي

 يلا فاصروألاب نكمي هتنأ ظحالللو ؟ءامسألا هنه ىلع رصتقا اذامل :ع وضولل ىن الؤاست ريشي

 مهابآو رشبلا لوأ ناك ةلتلعلا مدآ :الثمف مزعلا يلوأ نم لسرلا لك ربتعن نأ يحاَّمشلا اهركذ

 ةوقو ،ربصلاب اوفرع نورخآ ءايبنأ هلثمو ؛اهيلع ربصو ةوبنلا ةقشم لمحت نم لوأو ،لسرلا لوأو

 مل هنأل شيفطا خيشلا دنع اباوج هل دجب مل ام انهو مزعلا يلوأ نمض اورشحي مل نكل ،لَمحتل

 ىدل امامتها ريثت نكت مل اهنأ امك ؛هريغ ىلع ث لوسرلا ةنيلضفأب همامتها ةلسلل هذهب متهي

 مزعلا يلوأ نيب ةقرفشلا هذه ىري ال رابجلا دبع يضاقلا دجن انت ألإ اليوط اهوشقان مل و ءنيملسلل

 رشسرلانيول :ىلاعت هلوق يف “ني" نأ ىلإ يرشخمزلا راشأ كلذك ؛ثليهريغ نيو لسرلا نم
 يفو !ةرورضلاب مهديب ةقرفل يعت الو لسرلا لكل ةفص مزعلا اولوأ يأ نايبلا ديفت نأ نكمي

 ضعب نود مزعلا يلوأب ءايبنألا ضعب فصو نم جتانلا روذحملل حجرأ يرشخمزلا يأر نأ انرظن

 نم لسرلا نم راتخي نأ ناسنإلل سيلف كلذ يف حيرص ليلد لدي مل امف ؛كلنل مهنيب ةقرفتلاو

 ىقبيف ءاشي نم تاجرد عفري يذلا وه ىلاعت هلل ا لب مهريغ نود فصولا انهل الهأ مهاري
 .لسرلا لضافت مومع يف نأشلا وه امك لسرلا ةماع هب فصوي امم مزعلا يلوأ فصو

 نيذلا» :لسرلا :يعي هنإ يرفعخلا رصان دمحم هنع لاق امك ؛91 :ةديقعلا حرش :يخامشلا (2

 ةعيرشب ىتأ مهنم لكو ،تابثو ربصو دجب ،هب رمأ امل اقافو ىلاعت هلل ا رمأ ذافنإ ىلع اومزع

 .23 :يمالسإلا نيدلا لوصأ :رصان ىلع دمع :رظنا .«نييبنلا نم هقيس نم ةعيرشل ةخسان

 .70 :ديرملا ةفخ :يروجيبلا ؛349 ؛ةيراحطلا حرش :زعلا ييأ نبا ؛!298 :نيدلا لوصأ :يدادغبلا (3

 .21 :صلاخلا بهذلا - ؛212/12 :ريسيتلا - (4

 .324 :نآرقلا هيزتت :رابحلا دبع (5

 .259/5 :فاشكلا :يرشخمزلا (6
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 ءايبنألاو لسرلا يقاب ةيلضفأ - انلاث

 ىايبنألا نم لضفأ مهو لسرلا ىقاب ماقم ىتأي هركذ قبس نم ةيلضفأ دعب

 ام مهئامسأ ركذ ىلإ انه ةجاح الو ايبنألا رئاس ماقم يتأي مث غيلبتلاب نينثالا نيب قرفلل

 .مهنم اليلق الإ اعيمج نيفورعم ريغ اوماد

 هل ا نولا :ىلاعت هلوق ليلدب ءايبنألا نود ةكمالملا نأ شتفطا خيشلا ىري و

 .[33:نارمع لآ]هكّنيملاملا ىلع تارمع لاو ميهاَرْيا لامو اَحوُتَو مداع ى ملظا

 ."ةيآلا هيلع لدت امك ءايبنألا دعب لضفلا ىث هذ نيملاعلا نم ةلمج ةكمكالاف

 ءاملع نم هقبس نم هيف عبتاو ءايبنألا لضافت شيفطا خيشلا شقان اذكه

 نإف هنزث دمح انديس ةيلضفأ ىلع قافنالا ءاشساب هتتأ ظحالنو مهريغو ةّيضابإلا

 ليلدلا بايغو ،ليضفتلا نم ةمكحلا ءافخ اذه ببسو ،هيلع اقفتم ارمأ نكي مل يقابلا

 هيف تكش ال ليضفنلاب ناميإلاف ،لياد ريغب عوضوملا ينا لوقلا ةروطخ عم ؛هيف يليصفتلا
 هيلإ يهتنا ام اذهو {هيف ضوخلا نم عني المج هدورو نكل ،ميركلا نآرقلا يف هدورول

 :يلاتلا لوقلا ىلإ صلخ نكل ،هيف لوقلا لصفو ملكت هتأ مغر هسفن شيفطا خيشل
 هلل ا نأل ؛نالف ىلع نالف ليضفتب حّرصن الو لضفلا يف نوتوافتم مهتأ ملعنف»

 ينآرقلا قايسلا بساني ام اذهو .“"«الامجإ مهنيب ليضفتلا تيأ الَعَو ًاَج

 لسرلاب ناميلا ي ةقرفلا مدع بسنيو هيلإ ليضفتلا ىلاعت هللا بسني ثيح ؛عوضوملل
 رشبلا قح نم سيلو ،هب ىلاعت هلل ا رثأتسا دق ليضفتلا نأ ىلع لدي امم نينمؤملا ىلإ

 ةلدألا تإ :لاق ثيح ؛يملاسلا خيشلا يأرلا اذه لثم ىلإ بهذ دقو .هليصفت يف ضوخلا

 ةلدألا نم درو امو ،لاحب اهيف لقعلل سيلو عامسلا ىلع ةروصقم عوضوملا يف

 .48/2 :ريسيتلا - 7

 .43/3 :نايمهلا - (8
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 عم ليضفتلا ةيفيك ينف نوفلتخم سلنلا تإو ،ةديقعلا يف دمتعي ال يظ داحاف ةيليصفتلا

 عمو .“”رهتشال الصفم ليضفلا رتاوت ولو ةوق دمحم اندّيس ةيلضفأ ىلع مهقافتا
 ةلغوملا بابسألا كلتلو فاصوألا كلتل ناك لوسرلا لضف تأ دقتعن ال قافتالا اذه

 ةقث لوسرلا تجرخأ ةعوضوم رابخأبو ،هريغو شّمفطا خيشلا اهركذ يتلا ةبارغلا يف
 هلئاضف دادعت ىلإ هب ناملل يقيقحلا ىنعملا نع سانلا تدعبأو ةيرشبلا هتقيقح نع

 المع قلخلا لضفأ هنوك نم ءادتقالاو ةيلمعلا ةدافتسالا ينف ريكفتلا نود اهئاصحإو

 سلنلا نيب مهتبترم ىلاعت هلل ا ىلعأ نيذلا ءايبنألا نم ناكو ىلاعت هتبرل ةيدوبعو اقالحأو

 اوغلبو ءايبنأ مهنوك تبثي امبو .يح ولاب مهدّيأو مهريغ اهيلإ لصي ال ةناكم مهابحو

 ىلع اهارجأ نيلا تازجعملا هب ىلاعت هل ا مهديأ ام ةلمج نمو سلنلا ىلإ هغيلبتب اورمأ ام

 . مداقلا ثحبلل ق هنع ثدحتنس ام وهو & مهيديأ

 .33 5.29/2 قراشم :يملاسلا (9
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 ثيلاثلا تيبملا

 لسرلا تازجعم
 نأ ىلع لديو ،اهديؤي امب لسرلا تاوعد نرقي نأ ىلاعت هللا ةمكح تضتقا

 يحو يه لب ،نيبذاك اونوكي مل و مهقالتخا نم نكت مل اهب اوعاج لا تالاسرلا

 ىلع يتأتو ؟ ةزجعملاب هتيمست ىلع حلطصا ام لسرلا ةوعد ديؤي امهو ‘ ىلاعت هلل ١ نم

 ةيفيكو ةوبنلا ىلع اهتلالد نييبتو كاهتابنإل اهتساردب ءاملعلا متها .عاونأو لاكشأ

 .هيف شيفطا خيشلا يأر ىلع فقن نأ لواحن ام اذهو 5اهزاجعإ

 ةزجعملا فرعت 1

 ةغللا بتك يف يهو “ةزجعلل” :ظفلل ايوغل افيرعت شيفطا خيشلا ىدل دجن مل

 ؛ديلقتلا ىلع ةردقلا مدعو ‘فعضلا ىلعو ؛مزحلا مدع ىلع لدتو ،زجعلا نم ةذوخأم
 ."هزجعم تناكف اهديلقت نع نوفعضي سانلاف

 ايدحتم {ةداعلل افلاخم ءينلا نم رهظي ام ىلع لدت اهّتإف :احالطصا ةزجعملا امأ

 ىلع رهاظلا ،ةداعلل ضقانلا رمألا ةزجعملاو» :هلوقب شيفطا خيشلا اهفرع دقو ؛هريغ هب

 عادتبالا ةهج ىلع ةلاسرلا ىوعد نم يدحتلاب انورقم فيلكتلا نامز عئبنتلل دي

 نايتإ نيح ءيبنتملل قدصم ةداعلل قراخ رمأ :اذه نم ىلوأ : (ت) .قيدصتلل انمضتم

 . “«اهركنمل زجعم ةءوبنلا

 ةيعوسيلا ةعبطملا :دراوملا برقأ :يروخلا ديعس ؛52/4 ؛سورعلا جات :يديبزلا ىضترم دمع (1

 .11/2 :قراشم :يملاسلا ؛76 :ديرملا ةفحت :يروجيبلا :رظنا ؛748/2 :م1889 توريب

 ةينون حرش - ؛27 :ط و /1 :رطانقلا ةيشاح - :رظنا ؛تلق : (ت) 522 :صلاخلا بهذلا - )2
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 فيرعتلا كلذ ق قفاوو ؛خيشلا اهاري امك احالطصا ةزجعملا يه هذه

 لب طقف ةزجعملاب ىمست ال اهنأ ىلإ راشأ امك .ةديقعلا بتك يف لوادتملاروهشلملا

 .“نيبلاو ةيآلاو ،ناهربلا :لثم اهيلع لدت ىرخأ ظافلأب ىلاعت هلل ا اهامس

 ةزجعم \ طورش _2

 يف تءاج دقف ،ةداعلا قرخ وه رثكأ ةزجعملا ىف ريثملا فصولا ناك امنو

 ؛ةعيبطلا يفو ناسنإلا ةايح يف ثدحت قلا قراوخلا نم ريثكلا جرخت ؛دويق فيرعتلا

 اهدحأ ىفتنا اذإف ،ةزجعم ةداعلل قراخلا ىمسي اهب يلا طورشلا يه دويقلا هذهو

 :يهو ،هيف زاجعالا فصو ىفتنا

 هلل لعف يهف ةزجعم ىمست ال كلذك نكت مل اذإف ىلاعت هلل العف نوكت نأ - أ

 لاق اذإ» :هلوقب كلذل لثمو ،كرتلا وهو العف سيل ام يأ هماقم موقي ام وأ ،ىلاعت

 ىلع مكيديأ عضو ىلع نوردقت ال متنأو يسأر ىلع يدي عضأ نأ يتزجعم

 نأ رابتعاب “«ّمت هلل لعف الو هقلص ىلع لاد زجعم هتإف اوزجعف لعفف مكسؤر
 .العف سيل (سأرلا ىلع ديلا عضو ىلع ةردقلا قلخ كرت)كزتلا

 يفضي يذلا فصولا وهو ،ةداعلا فلاخي ام يأ :ةداعلل ةقراخ نوكت نأ - ب

 .53/2 :نيدلا ملاعم :نيمثلا ؛170 :نيدلا لوصأ :يدادغبلا ؛!01 :ظ 100 :و :حيدملا

 .101 :ظ :و :حيدملا ةينون حرش - ؛191 \190/2 ق 6 :نايملا - 3

 عضولا كلذ ىلع مهيف ةردقلا قلخ مدع نإف» :هلوق يف دييقتلا اذه يف فالخلا خيشلا ركذو (4

 فكلا هنأ ىلع ءانب ايدوجو كرتلا لعج نمو ؛فرص مدع وه لب ،هنع ارداص العف سيل

 ناك نإ زجعملا يدمآلا لاقو هللا لعف نم ةزجعملا نوك :هدنع طرشلاف دحلا نم هكرت

 زجعلا قلخ زجعملاف ايدوجو ناك نإو العف نوكي الف مهيف ةردقلا قلخ مدع زجعملاف امدع

 .66 :ظ ،و /2 :رطانقلا ةيشاح - «هماقم موقي ام وأ انلوق ىلإ ةجاح الف العف نوكيف مهيف
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 تأ ىلي شيفطا خيشلا راشأو ،ىلاعت هللا نم اهنوك ىلع ةلالدلا ينف ةرق ةزجعملا ىلع

 حبصت فصولا اذه نودب نكلو 8ثءيبلاب قيدصتلا يف اطرش اذه ىري ال ضعبلا

 .ةيداعلا ةلدألا نم اهريغك ةزجعملا

 ةوبنلا يركنم يبلا هب ىدحتي تحت عوضوم نوكت نأ مزليف :ةزجعللب يدحتل - ج

 .“تيقيقح ةزجعم اهلعجي ام انهو ،ةزجعلل كلت لثم.ناينإلاو هتضراعم مهيلع رذعتو

 5ةوبنلل ايعتم قراخلا اذه بحاص نكي مل اذإو :ةوبنلا ءاعتاب اهنارتقا - د

 يعي نأ بجي ةزجعم ةقيقح نوكي ىتحف ؛تاماركلا نم ةمارك دّرحب قراخلا حبصي

 .ةوبنلا هدي ىلع ترهظ نم

 اهتنأل ،هلاوقأو ةوبنلا يعدم ىوعدل ةزجعملاو ةداعلا قراخ ةقفاوم - ه

 . ٩هتوبن قدص مدعو هبذك ىلع اليلد اذه ناك هتبذك اذإف ؛هقيدصتل تعضو

 ءيبنتملا يعي نأ نكمي ذإ ءاهقبست الف :ةزجعملا روهظ ىلع ىوعدلا مدقت -و

 اهلمعتسي الف }هتوعدو ءينلا ةايح عم دجوت نأ بجي امك هدوجو قبس امب زاجعإلا
 الا ©تازجعملا نم ميركلا نآرقلا ريغ عم حصي طرشلا اذه نأ ظحاليو 5“}دعب هريغ

 هتلاسر تماد امو ةدوجوم تماد ام هتمأ ةرتف لك وه ف ءينلا رصع نأ رابتعاب

 .يفوت ولو عابتالا ةبجاو

 .66 :ظ 8و 162 :ظ ،و /2 :هسفنردصملا - (5

 .101 :و 0)(01 :ظ ،و :حيدملا ةينون حرش - ؛66 :ظ/2 :هسفنردصملا - (6

 :و 0100 :ظ و :حيدملا ةينون حرش- ؛6 :ظ و /2 ؛27 :ظ .و /1 :رطانقلا ةيشاح- )7

 .191 ©0190/2ق6 :نايمهلا- ؛10ا

 .قباسلاردصملا - (8

 .342 :و /1 :رطانقلا ةيشاح - (9
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 ةماركلاو ةزجعملا _زيب قرفلا 3

 ام ىوس ءةماركلاو ةزجعملا نيب ايفاك اقرف شيفطا خيشلا انل مدقي مل

 ةداعلا قراوخ نم قراخ يف رفوتت مل اذإ ةزجعملا طورش تأ امومع هلوق نكمي

 طورشلا هذه نمو ؛تاماركلا نم ةمارك حبصي لب ةزجعم نوكي ال هتإف

 مل نإف '"قراخلا ىلع ىوعدلا قبسو 5ةَوبنلا ءاعداو ،يدحتلا :ةصاخ

 رصتقت الو ؛ةبيرغلا ثادحألا نم اعون حبصي ،ةداعلا قراخ يف رفوتت

 اساسأ ذختا ظفللا اذه أل دقتعملا بلاغلا وه امك ءايلوألا ىلع ةماركلا

 مهتنأ اودقتعاف رومألا بئارغ ضعب مهل تثدح نيذلا سانلا ضعبب كربتلل

 دَرجب كلذ تأ شيفطا خيشلا ىري لب ؛قراخلا كلذ ببسب ىلاعت هلل ءايلوأ

 ةنورقم لصحت يلا يه ةيقيقحلا ةماركلاو 'ههرضحميب ىرج ةداع قرخ

 اهيرجي لا ثداوحلا رثكأ امو صالخإلاو ةدابعلاو دّرجتلابو ىلاعت هلل اب نيقيب

 هذه يف أ ودبيو ،قسافو نمؤم نيب زييمت نود ،هدابعل ةعيبطلا يف ىلاعت هلل ا
 اهماقمل افيعضتو ةماركلا نأش نم انيوهت ةداعلا قراخ و ةماركلا نيب ةقرفتلا

 دهع ىلع اهيف فارسإلاو تاماركلا ىلع دامتعالا نع سانلا داعبإل كلذو

 خيشلا دازو ؛ءايلوألا تارازمو تافارخلا ترشتنا ثيح ةصاخ شيفطا خيشلا

 :لوقيو هريغ نود مركملاب ةّصاخ اهنأ ةيقيقحلا ةماركلا نع اضر ديشر

 .""ة«ةنتف اهروهظ نوكي ام اريثكو نامتكلاو ءافخإلا ةماركلا ىف لصألا»

 .370 :فقاوملا :يجعإلا :رظنا ؛27 :ظ/]1 :هسفنردصملا - (0

 .213 5.212/2 :نايمهلا - (1ا

 .32 :يدمحلا يحولا :اضر ديشر )12
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 اهتوشو ةزجعملا ةلالد 4

 هللاف ،ةق ةصمو هل ةديؤم نوكت نأ يه ءيبنل اهتوبث دنع ةزجعملا هينعت ام مهأ

 نم وه لب هعنص نم نكي مل ةعيرش نم هب ءاج ام نأ ىلع اليلد ةداعلا قراخ هل لعجي
 اببسو ،هترطف تباجتساو هتريرس تفص نم نيقي يف اببس كلذ نوكيو 5ىلاعت هلل ا

 َرصيوأ اعنتقم نامإلل بيجتسي نأ امإف قحلا ركنيو ةوعدلا ضراعي نم ماحفإل

 هللا ثعيي الو ،ةزجعم لوسر لكل نأ شيفطا خيشلا ىريو ؛ دوحج رفكلا ىلع

 ىلإ بسن يذلا "يجلا لوق ىلع ةري يأرلا اذه يف وهو ،ةزجعمناريغب الوسر ىلاعت

 لوقلا يف شيفطا خيشلا دنتساو ،ةزجعم الب لوسر ةثعب زاوج ين اوفقوت مهتأ ةّيضابإلا
 يه ةزجعملاو ةجحلا مايق دعب الإ بقاعي ال ىلاعت هلل ا نأ ىلإ ةلاسر لكب ةزجعملا نارتقاب

 ليلد ال نكل نكمم «يلقع لامتحا اذهو 8‘'“هقدصو لوسرلا ةلاسر تابثإ ىلع ةيحلا

 لاسرإ نوكي نأو ،ةزجعمب لوسر ةوعد نرتقت آلا ادعبتسم سيلو هب مزحلا ىلع
 .سلنلا ىلع ةجح هسفن لوسرلا

 اهيلع ليلد نآرقلاو ،اهتوبثو ةوبنلا عوقول اعبت ةزجعملا عوقو خيشلا تبثأ دقو
 اهنأ ىلع ءانب ةزجعملا ركنأ نم ىلع اضيأ درو ؛هلثم.نايتإلاب هركنم ايتحتمو ادوجوم هئاقبل

 ال ىلاعت هلل ا ةردق نإ :لاقف ،ليحتسم وهو بهذ ىلإ لابجلا ليوحت ءاعتا نكمأل تحص ول
 درحب نم بجعأ امهيف امو ضرألاو تاوامسلا قلخو ،رهاظم نم نوكلا يف امو ،اهل تح

 ."ريركنلل زاجعإ لجأ نم ىلوألا هلاح نع تاقولخملا نم ءيش ليوحت

 .302/1 :زجوملا :رامع وبأ :رظنا ؛210/1 :نيدلا ملاعم :ييمثلا (13 .

 .425 :فقاوملا ،يجيإلا :رظنا ؛ 171/2 ق 6 :نايمهلا۔ ؛554/2 :رظنلا نبا ةيمال حرش - (( 14

 .10/2 :قراشم :يملاسلا ؛91 :ظ /2 :هللا حتف ؛62 :و /2 :رطانقلا ةيشاح - (5
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 يف لوخدلا نم رسيأ نآرقلا قيرط نع ةزجعملا عوقو تابثإ نأ انرظن يفو

 انرصع يف دجوت مل ول يلقعلا لالدتسالا ىلإ ءوجللا حصيو .يلقعلا ريكفتلا تالامتحا
 دوجو نم تازجعملا توبث ىلع لدأ الف ةدوجوم اهتأ لاحلاو انيديأ نبب ةيدام ةزجعم

 ةياحتم انموي ىلإ ةيقابلا ةدلاخلا ةزجعملا وهف ،ميركلا نآرقلا يف لثمتم اهل عقاو جذومن

 ىلإ خيشلا حنج امنإو ،رخألا تازجعملا ىلع ليلد كلذب وهف ءاهتضراعم دارأ نم لك

 .ةيسحلا رخألا تازجعملا عوقو ىلع اصوصخ آلدتسيل ؛لقعلا قيرطب ةزجعملا تابثإ
 نمؤي نأ لاحتسا هركنأ اذإف ،هريغب قيدصتلا هيلع رسيت ةزجعم نآرقلاب نمآ نم نكل

 . اهدهشي 7 و اهري تازجعم

 تازجعملا عاونأ 5

 نمو &لسرلا تاوعدب نرتقت ييلا تازجعملا اهعم فلتختو روصعلا فلتخت

 لا ممألل يراضحلاو يركفلا طمنلل ةرياسم تازجعملا هذه لعج نأ ىلاعت هلل ا ةمكح

 خيشلا ىريو ،عانقإلا يف غلبأو ،سلنلا يف ارثأ نسحأ كلذب يهف لسرلا اهيف ثعبي

 :مهرصع يف سانلا مامتها ىلع بلغي ام طمن نم ةزجعملا نأ ءاملعلا نم هريغك شيفطا

 هيف نوغلبير هلهأ ىلع بلغي ام سنج نم نامز لك ىنف ةزجعملا تإ» :كلذ نع لاقو

 فللا نم هتنأ ملع ةحلا كلذ قاف ام دجو اذإف ،قلخلا لب رشبلا ةقاط بسحب ةياغلا

 [ ...] همانس ةورذ نيكلام اوناكو هلهأ ىلع ابلاغ ناك هتإف ؛ىسوم نامز ىف رحسلاك

 ءاربإو ىتوملا ءايحإ نأ مولعمو هيف اوهانت هنامز لهأ نإف ؛ىسيع نامز يف بطلا اذكو

 ةجردلا ىلإ ققك هللا لوسر ذهع يف تغلب ةغالبلاو \بطلا ةعانص نع ناجراخ همكألا

 : ."٨«مهراخف اهب ناكو ءايلعلا

 .88 :ظ و /2 :هللا حتف - (6
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 نم عنمي الو تالاسرلا ضعبل ةيساسألا تازجعملا ىلع ىنعملا اذه قبطنيو

 هرصنو ةوبنلا ىلع ناهربلا تابنإ درح تناكو اذهل عضخت ال رخأ تازجعم دوجو

 امالسو اد رب رانلا 7 كلذ نمو .مهموق بيذعت نم هلسر ىلاعت هلل ١ ىجن امك ءايبنألا

 7 )& ,۔.۔, ۔۔ ,۔ه۔ . ك م,۔.,۔ ,. م 1 ۔ .
 ىلع امالشُسو ادرب يينوكر اناي ابلق :ىلاعت لاق 0 ةلتلا ميهاربإ ىلع

 هلوق ي ةقف دمحم انديسل جارعملاو ءارسإلا عقو امكوأ [69 :ءايبنألا] هكيرت

 دجشَملا ىلإ مارحلا دجسملا نم الئيلو يلبقب ىرسأ يذلا ناحبُسو» :ىلاعت

 .[01 :ءارسإلا] هاصتالا

 هتنأ ىري شيفطا خيشلا نأ ىلإ انرشأ دقو ةعونتم ةريشك لسرلا تازجعمو

 مسي ل هتأ امك 6 تازجعملا كلت لك ركذي ل نآرقلا َركل ‘ هدّيؤت ةزجعم لوسر لكل

 نم رثكأ ناك ةثج دمحم انديس تازجعم نيملسلملا مامتها نكل ؛"زسرلا لك

 .شّيفطا خيشلا اهاصحأ 7 اهنم اضعب ركذن اذل هريغ تازجعم مهمامتها

 ةق دمح لوسرلا تازجعم 6

 ةريسلا» وهو اهب اصاخ اباتك شيفطا خيشلا اهل درفأ ةددعتم ةريثك يهو

 تازجعم يف ةدراولا رابخألا هيف يصقتسي نأ لواح ،«ةعماللا تازجعملا نم ةعماجلا

 لكل اعماج ناك امنإ \ ثيداحألاو رابخألا هذه صَحمي نكي مل و ؛ هوق دمحم انديس

 ةرثكلو "تس يهو هه هحدم يف اهلاق قلا هدئاصق يف هركذ ام ىلإ ةفاضإ "كلذ

 .تازجعملا يقاب مث ميركلا نآرقلا ةزجعم :ىلإ اهمسقن تازجعملا هذه

 .554/2 :رظنلا نبا ةيمال حرش - (7

 .شيفطا خيشلا تافلؤم :قحلملا :رظنا (8
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 ميركلا نرآرقلا هزجعم _ أ

 وه هنعجت ناعم هيف عدوأو ة دمع هلوسر ىلع نآرقلا ىلاعت هلل ا لزنأ

 ةزجعم مظعأ هنوك يف نوملسملا فلتخي مل و تالاسرلا رخآ ينف ةيساسألا ةزجعملا

 ةصاخ امولع اوعضوو ؛اولاز امو هلوزن ذنم هب اوَمتهاو 5ةيوامس ةعيرش يف تلزن

 دقو .هيف زاجعإلا هجوأ كاردإلو اهيوحي ييلا ةغلابلا مكحلا ىلإ لوصولاو همهفو هتساردل

 زاجعإلاو» :هلوق ينث شيفطا خيشلا اهعمجو نآرقلا يف هرسو ،زاجعإلا نطاوم اودنع

 ي ةداعلا قرخو ،هعماس للمو هئراق لالك مدعبو \ةحاصفلاو نايبلاو ةغالبلاو زاجإلاب

 لالح نم هريغ اهعمجي مل امولع هعمجبو ىضم نم رابخأبو ؤبيغلاب رابخإلابو ،همظن

 . ) ”«اوحضتفاف ليلق هضراعو هتضراعم نع ةمحلا فرصبو لاثمأو ظعاومو مارحو

 ةريشك ميركلا نآرقلا يف زاجعإلا هجوأ تأ صنلا اذه يف شيفطا خيشلا ىأر دقف

 يفو 6©بولسألا ثيح نم ةداعلل قراخلا همظنب زجعم هتأ ينف اهصيخلت نكميو 5ةدتعتم
 انومضم وأ ابولسأ هلثمم.اوتأي نأ رشبلا ىلع ليحتسي ذإ تالاحلا دتعتملا هاوتحمو هنومضم

 «اوحضتفاف ليلق هضراعو هتضراعم نع ةمهلا فرصبو» خيشلا لوق يف ودبي نكلو

 إف ،هلثم.نايتإلا يف ريكفتلا نع ممهلا فرص زاجعإلا هجوأ نم ناك اذإ هتأل ضقانت

 نم جورخللو ؛اضيأ اوحضتفا ولو اليلق ناك ولو فرصلا اذه ضقانم ضعبلا ةضراعم

 ةضراعم يف اوركف نم ف ؛عقاولا ساسأ ىلع شيفطا خيشلا لوق مهف نكمي ضقانتلا اذه
 نع مهممه هلل ا فرصو ادبأ هتضراعم اولواحي من و اوركفي من نيذلا ىلإ ةنراقملاب نوليلق نآرقلا

 نم نيبو .مظنلاب زاجعإلا يف لوقي نم يأر نيب عمجلا ىلإ يمري ناك خيشلا تأ وأ "كلذ

 ." زاهبصألا بغارلا لعف امك ةمحلا فرص ىلإ هعجري

 .22 021 :صلاخلا بهذلا - (9

 .120 0119/2 :تد :توريب بتكلا ملاع :نآرقلا مولع يف ناقتإلا :يطويسلا (20
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 رخألا تازجعملا ۔ ب

 اريثك عمج يذلا شيفطا خيشلا مهنمو ءاملعلا نم ريثك اهب ىنتعا تازجعم يهو

 ةحص سردي نكي و هتافوب ءاهتناو تخ هداليم ةنداح نم ءادتبا اهدنعو اهنم

 ثدح امت اضعب يلي اميف ركذن ."لهنم ردانلا ليلقلا يف الإ هيأر يدبي الو 5اهدانسإ

 :ةثعبلا دعب اهنم

 ."تاوزغلا ضعب يف هيدي ىلع ماعطلا راثكإ -

 ,( هكرت مث هبطخ ءانثأ :5 هيلإ دنتسي ناك يذلا ةلخنلا عذج نينح -

 .")هل هبحاص ةلماعم ءوس نم هيلإ ريعب ةاكش -

 :اهنع لاقو 5ةياورلا هذه خيشلا فعضو ؛اهحارس قلطي نأ ةيبظ بلط -

 (26)۔ ض ى ىخ هك
 . عوضوم ربخ هنإ

(21 

(22 

(23 

(24 

(25 

(26 

 ؛(م1108 /_ه502 ةنس ينوت) :مساقلا وبأ لضفملا نب دَّمحع نب نيسحلا :يناهبصألا بغارلا

 .255/2 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا

 .95 :و :حيدملا ةينون حرش- ؛672/2 :مئاعدلا حرش - ؛82/1 :عرفلاو لصألا لماش -

 .بارشلاو ماعطلا ةدايز يف الصف دقع دقف \69/12-87 :لوصألا عماج ريثألا نبا اذه يف رظنا

 .520/1 :سرهفملا مجعملا :رظنا ؛3391 مقر مالسإلا يف ةوبنلا تامالع باب :بقانملا :يراخبلا

 ىلع مايقلا نم هب رمؤي ام باب :داهجلا باتك :تد يهد يئابتحخلا ةعبطم :ننسلا :دواد وبأ

 :سرهفملا مجعملا :رظنا حاحصلا نم ديح :ينابلألا هنع لاق ؛352/1 :مئاهبلاو باودلا

 :ةيفلسلا رادلا اط اهدئاوفو اههقف نم ئشو ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس :ينابلألا ؛72/1

 .485 :متر 0797/1 :م1979/ه1399 تيوكلا

 وهو :ةرم :هدنس لاجر دحأ نم فيعض وهو طسوألا يق يناربطلا نع يمثيهلا هحرخو

 .295 5.294/8 :دئاوزلا عمجب :يمثيهلا :رظنا ؛يرملا لاص

 .97 :ةعماخلا ةريسلا -
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 ."ةفيعض هتياور تإ ربخلا اذه نع لاقو ؛هيلإ رامح مالك -

 28( ريبخ ةوزغ ي | ةم رمسم يهو هيلإ تيدهأ تلا ةاشلا نم وضع مالك -

 ىلإ كلذ خيشلا بسن دقو 5ے”رييخ يف تبيصأ امل نض لع نيع اظثيث هؤاربإ

 .©)ردب يف تناك اهتإ لاقو رجح نبا هركذ ام وهو ،يلع نغااضوع نامعنلا نب ةداتق

 ١ .")ريقش لإ رمقلا قاقشنا ةثداح -

 : هعباصأ نم ءاملا عبن -

 يدمالا كلذ ىلإ هقبس نممو ؛شيفطا خيشلا اهركذ لا تازجعملا ضعب هذهف

 قيرط نم تناك ولو اهنإ :اهنع لاق دقو “ديهمتل” يف يتالقابلاو مارلل ةياغ" يف
 ملف اهرضح نمل تيورو ،نمز دعب انمز رابخألاو راثآلا لهأ اهلقانت نكل داحآلا
 نم رابخألا هنه فنتكا امل اريربت نوكي نأ ودعي ال لوقلا اذه نأ الإ .©“)«اهركني

 ةبتكملا :نامثع دمحم :قيقحت :تاعوضوملا باتك :يزوحلا نبا :رظنا ؛تاعوضوملا نم وهو (7

 .294 .293/1 :م1966/ه1386 :ةنيدملا .ةيفلسلا

 يبأ نع وضعلا ميلكتب ةياورلا ريثألا نبا جرخأو ؛وضعلا مالك ركذ نود يراخبلا هاور (8
 :لوصألا عماج :ريثألا نبا ؛3)0)(4 مقر تمس يلا ةاشلا باب :يزاغملا :يراخللا رظنا ؛د واد

 .523/2 :سرهفملا مجعملا ؛4/2

 مجعملا :رظنا ؛2783مقر ةءوبنلاو مالسإلا ىلإ نث يبنلا ءاعد باب :داهجلا :يراخبلا (9

 .186/1 :سرهفملا

 .225/3 :تد مد ةثيدحلا مولعلا راد :ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا :رجح نبا (0

 مجعملا :رظنا ؛3437 مقر ةيآ 5 يبلا مهيري نأ نيكرشملا لاؤس باب :بقانملا :يراخبلا (31
 .161/3 :سرهفملا

 .5/1 :سرهفملا مجعملا :رظنا ؛3379 مقر مالسإلا يف ةوبنلا تامالع باب :بقانملا :يراخبلا (2

 .345 :مارملا ةياغ :يدمآلا (3

 حتف - :شيفطا خيشلا تافلؤم نم اهريغو تازجعملا هذه :رظنا ؛135 0134 :ديهمتلا :ينالقابلا (4
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 اذل ةزجعملا عم اهرشح ةحص يق ككشي امم كانايحأ عضولاو ؤ©فعضلاو ةبارغلا

 دجن ةزجعملا طورش ىلإ رظنلا دنعف ؟ةقيقح ةزجعملا فصو اهيلع قدصي له لءاستن

 ي _ ةزجعملا عم عمتجت الو طورشلا لك ىلع رفوتن ال اهلاثمأو رابخألا هذه نم اضعب
 لشم :اهيف دجوت ال طورشلا مهأ نأل يفكي ال ذهو {ةداعلل ةقراخ اهنوكب ألإ _ بلاغلا

 الإ هتوبن قدص ىلع ةلالدلل ممم لوسرلا اهنم لمعتسي مل ذإ ،ةوبنلا ءاعداو ،يدحتلا

 رشابم ريغ قيرطب آلإ ةوبنلا ىلع لدي الف اهريغ امأو «جارعملاو ءارسإلا لثم ؛اليلق
 ةقث هقدص نم تبثتلا ىلإ ةجاحب اونوكي مل مهتإف ،نيملسلملا نيب اهنم عقو ام ةصاخ

 تازجعملاو قراوخلاب هنوبلاطي اوناك نيذلا لتللا ىسوم عم ليئارسإ ب لاح لثم

 نم تازجعملا عم اهرشحو ،تاماركلا نم يه هل لوسرلل تعقو ييلا قراوخلا هذهف
 يمه ةزجعللا انربتعا اذإ آلإ ثةقراوخلا نم اهنوك رابتعاب حلطصملا يف عسوتلا ليبق
 ؛©)ةتيوناث ةوبنلا ىلع اهتلالد ىقبت اذل ؛ءيبنلا دهع ىلع ثدحي ةداعلل قراخ َلك

 الإ اهنم تباثلاب عنتقي نلو 5ةَّوبنلا تابثإل ايلاح حلصت ال اهنأ كلذ ةحص دتيؤيو
 .ميركلا نآرقلا ةزجعم يهو ةيقيقحلا ةزجعملاب الوأ عنتقا نم

 رشحب خيراتلاو ةريسلا باتك مامتهالا رظن تاماركلا هذهب مامتهالا رثك دقو

 ةفرعم نم فده مهأ نم ايلاخ ،اقاج ادرس ناكف ،اهتاذل ثادحألا درسو بئارغلا

 .ةوك لوسرلاب ءادتقا سوفنلا ةيبرتو .ريكذتلاو ربعلا صالختساو ظاعتالا وهو ةريسلا .

 هاور ام تإ» :اضر ديشر دمحم خيشلا اهنع لاق ىتح ،تاماركلا هذه كلذل ترثكف
 اهب هلل ا مركأ قرلا ةينوكلا تايآلا نم ىرخأ ةلسرملاو ةرات ةلصتملا ديناسألاب نونتحمل

 مل و ،ليوآتلا نع دعبأو نوتيليحنإلا هاور ام لك نم رثكأ يه اف اَدَمَع هلوسرو هدبع

 ...189 .97 .67 64 .62 61 .57 .53 .29 .19 :ةعماجلا ةريسلا - ؛89 :و /2 :هلل ا

 .122 :تالاسرلاو لسرلا :رقشألا ناميلس رمع .د (5

 .192 :م1985 ةنتاب باهشلا راد :ملسملا ةديقع :يلازغلا دمع (6
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 .“"«سلنلل اهنيقلتب رمأ الو نيدلا ةحص ىلع اناهرب اهلعجي

 زاجعإلا عوضومب فارحنالا يف تاماركلا هذهب ريبكلا مامتهالا اذه رثأ رهظيو

 قه لوسرلا ثعب اهلجأ نمو تاراضحلا نيبت قلا ةيقيقحلا ةزجعملاب مامتهالا نم

 هنم ملسي مل امت اذهو ،ركذلا درجمبو دادعتلا دودح يف تيقبو ،تايوناثلاب امامتها حبصأف

 اهضعب ضفرو رابخألا هذه ضعب تاياور فعض ىلإ هبن دق ناك نإو ؛اضيأ خيشلا

 .ةينآرقلا ةزجعملا ىلإ ةراشإلا لمهي مل امك

 .79 :يدمحلا يحولا :اضر ديشر )37
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 عبارلا ترتبملا

 ةلبنملا _رنكلا

 نكت مل و ،نيركنملا محفتو مهتّوبن قدصت يلا تازجعلاب هلسر ىلاعت هلل ا دنا

 عئارشلاو ماكحألا نَمضتت ابتك اهعم لزنأ لب «لسرلل ديحولا ديؤملا يه تازجعملا هذه
 دقو ةوبنلاب ناميإلا نم اعزج اهب ناميإلاو اهب ملعلا ناكف ؛مهماوقأ ىلإ اهنوغلبي يلا

 .داقتعالاب هنم قلعتي ام نيبو عوضوملا يف شيفطا خيشلا ملكت

 ةفيحصلاو باتكلا فيرعت - 1
 الو ةغل _ ةفيحصلاو باتكلا _ نيظفلل افيرعت شيفطا خيشلا ىدل دحب مل

 دحتو ؛امهفيرعتب مامتهالا مدع ىن اببس اذه نوكي دقو ،اريثك ارهتشا دقو احالطصا

 :يلي ام امهفيرعت نع ةغللا ي

 عيو :بوتكملا :يأ لوعفملا مسا هب دصقي بتكلا نم ردصم :باتكلا -

 .)تاملكو فورح ةعومجب هيف خسنو ،هيف طخ ام

 فحص اهعمجو «ةبوتكملا ةقرولا وأ بوتكملا ساطرقلا يه :ةفيحصلاو -
 .“نافدارتم امهف باتكلا ظفل هيدؤي يذلا هسفن ىنعملا يدؤتو ؤ©فئاحصو

 هلسر ىلع ىلاعت هلل ا لزنأ ام ىلع ةلالدلل ارهتشا نيظفللا نإف :احالطصا امأو

 .اهب اوعاج ييلا عئارشلا ماكحأ انمضتم بتكي امع

 .121/1 :سوماقلا :يدابآ زوريفلا !701 }698/1 :ناسللا :روظنم نبا \08/1 :حاحصلا :يرهوخلل (1

 :يدايآ زوريفلا ؛187 0186/9 :ناسللا :روظنم نبا ؛1384/4 :حاحصلا :يرهوجلا (2

 .161/3 :سوماقلا
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 اهؤ امبسأو بتكل اددع-2

 ضعب ةفاضإ هيف تدرو امتإو فحصلاو بنكلا ددع ميركلا نآرقلا ركذي مل

 خيشلا ىريو ؛ىسيعل ليجنإلاو ىسومل ةاروتلا لثم ،مهيلع تلزنأ لسر ىلإ بتكلا

 ئش هيلع لزني مل اذإو ،هيلع لزنأ باتكب هتوعد تنرقو الإ لوسر نم ام هتأ شيفطا
 هيأر ىأر نم لدتسا دقو 5“٢يأرلا اذه ىلع اليلد ركذي مل و ،هقبس نم ةعيرش ىلع وهف

 .ةيرورض ريغ هنأ ودبيو 25[3 :ديدحلا] هباَميكلا مهعم تلزنو :ىلاعت هلوقب
 هل ركذي مل ةلتلا مدآ لسرلا لواف ،ةيوفش ةعيرشب لوسرلا لسري نأ اليحتسم سيلف
 هرسف دقف يقيقحلا ىنعلاب رسفي ال ةيآلا يف (باتكلا) دوروو {ةفيحص الو باتك

 .دييقت ريغ نم اقلطم يحولاب يرشخمزلا

 ددع ىلإ ةبسنلاي ادج ليلق بتكلا ددع نم مولعملا أ شّتفطا خيشلا ىريو

 ءايبنألا ددع يف اهتقباسب ةهيبش ةلّنملا بتكلا ددع ةلأسم ىقبتف ،‘})لسرلا

 ناك امردقب دادعألا هذهب اقلعتم نكي مل نامبإلا نأل اذه يف بجع الو ،لسرلاو

 يف فورعملا ددعلا ىلع ءاملعلا قفتتا دقو ،ريخألا باتكلا يف امب لمعلا هب ادوصقم

 مهعبتتاو باتك ةئامو بتك ةعبرأ وه ىلاعت هلل ا لزنأ ام عومجب نأ نوركذيو .ةلأسلل

 :يلي امك بتكو فحص ىلإ همسقو :هليصفت يفو اذه يف شيفطا خيشلا

 .579 :نيروغبيت لوصأ حرش - 3

 .17 :م1989 :ةديلبلا نايبلا راد رشن :ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع :نيميثعلا حلاص دمع «(4

 .86/6 :فاشكلا :يرشخمزلا (5

 .579 :نيروغبيت لوصأ حرش - «(6

 دعاوق :يلاطيجلا ليعامسإ ؛87 086 :اهحورشو ديحوتلا ةديقع :عيمج نب ورمع صفحوبأ 7

 .16 :نيديعلا اتبطخ - ؛27/1 :نايمحلا - ؛134 }133/2 :نيدلا ملاعم :ييمثلا ؛8/1 :مالسإلا
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 ىلع نوثالثو ؛مدآ نب تيش ىلع اهنم نوسمخ تلزن :ةئام كلذ نم فحصلاف

 . ُمالَسلا مهيلَع ىسوم ىلع رخأ رشعو ميهاربإ ىلع فئاحص رشعو سيردإ

 ،ىسيع ىلع ليجنإلاو سىسوم ىلع ةاروتلا :يه ةعبرأ كلذ نم بنكلاو

 .)نيعمجأ ملسو مهيلع هلل ا ىلص دمحم اندّيس ىلع ناقرفلاو ،دواد ىلع روبزلاو
 ©فحصلا يف ةصاخ ليصفتلا انه َلك دجن ال انتإف ميركلا نآرقلا ىلإ انعجر اذإو

 دراد ىلإ روبزلاو ىسيع ىلإ ليجنإلاو ىسوم ىلإ ةاروتلا تلزن دقف :كلذ نم اضعب لب

 نآرقلا يف اهنم دري ملف فحصلا امأو بتك اهلك هذهو وق دَّمحع انديس ىلإ نآرقلاو ةلتلا

 يامب تيمملا :ىلاعت هلوق يف وه امك "ىسوم فحصو ميهاربإ فحص ىوس
 هركذ ام نيب ةنراقمل دنعو .[37 36 :مجنل] هيفو يللا ميهارناَو ىسومو فحص
 ركذ مدع هنم :اريبك افالتخا دحت ميركلا نآرقلا يف درو ام نيبو ،هريغو شيفطا خيشلا

 ئش سيردإل ركذي مل و مالسلا امهيلع ىسومو ميهاربإ فحص ددع الو فحصلا لك ددع
 هلك كلذ نوكي الو بنكلاو فحصلا ىسوم ىلإ فاضت اذاملو فحصلا الو بنكلا نم

 ءاملع عي مل و ؛افحصو ةاروتو احاولأ ىسوم ىلع لزنأ ام يمسي نآرقلا دحنو ؟ادحاو ائيش

 ادحاو ائيش كلذ لك نوكي ال اذاملف ؛افحصو ةاروت هرابتعاب لإ ىسوم ىلع لزن ام ةديقعلا

 دخ ىسخيايوت :ىلاعت هلوق ف بانك ةلتقلا ىحي ىلإ فيضأ امك ؟ هؤامسأ تدتعت

 تنأ ىلع هورّسفو ءاديدج اباتك هوربتعي مل ءاملعلا نكل ([12 :ميرم] هقرب بيكلا

 .ثةاروتلا وهو لبق نم دوهعلل باتكلا

 مل و - ضعبلا ىلإ بسن دقف ،ادحاو شيفطا خيشلا هركذ يذلا ددعلا سيلو

 رشع ةدايزب ؤ©باتك ةئامو اباتك رشع ةعبرأ بتكلا ددع إ :نولوقي مهتأ _ مهَمسي

 .317 50316 :ةديقعلا حرش - 8

 .191/21 :ريبكلا ريسفتلا :يزارلا ؛37/16 :نايبلا عماج :يربطلا (9

 



 . 10 )روهشم الو فورعم ريغ هتا يأرلا اذه نع ل اقو ] لنيلقلا حونل فحص

 ركفلل لاجب الو ]ةتيعمس ةلدأ ىلإ جاتحت ةلأسملا نأل ابعص ديدحتلا ىقيي اذكه

 ضوخلا نم لضفأ عوضوملا يف ميلستلاف اذل حصي مل و تبشي مل ام دامتعال الو ،اهيف
 ةيطساولا حرش يف ءاج دقف ةيفلسلا نم ةّصاخ ءاملعلا ضعب هيلإ بهذ ام اذهو .هيف

 يف ىسوم ىلع تلزنأ نولا [ةراوتلا]و [ميهاربيي فحص] اهنم انل مولعملا» :يلي ام

 نآرقلا]و دواد ىلع لزنأ يذلا [روبزلا]و ىسيع ىلع لزنأ يذلا [ليحنإلا]و ،حاولألا

 ."‘'هنميهملاو اه قتصملا وهو الوزن اهرخآ وه يذلا [ميركلا

 قلعتت لئاسم ضعب اهددعو بتكلا ءامسأ نايب دعب شّيفطا خيشلا درويو

 :اهنم عوضوملاب

 بنكلا نيب ليضفتلا الوأ

 مث بتكلا هذه َلك ىلع ميركلا نآرقلا ةيلضفأ ىلع اوعمجأ ءاملعلا نأ ىري وهف

 نوكي نأ آلإ ،هليلد الو ليضفتلا اذه ساسأ ركذي مل و ؛"لروبزلاف ليجنإلاف ةاروتلا هدعب
 ةلأسملا هذهو لضفألا وه هيلع لزنأ يذلا باتكلا ناكف ة دَّمَع انديس ليضفنل اعبت

 .لالدتساو تابثإ ىلإ جاتحت ذإ ةديقعلا يف ليضفتلا لئاسم يقابب هبشأ

 لصألا ةيبرع بتكلا ءامسأ ۔ ايناث

 :ىنعمب ةاروتلاف :ةيبرع لوصأ ىلإ اهلك ةلزنملا بتكلا ءامسأ عجري نأ لواح

 ؛روبزلا نم عسوأ هتنأل ؛"“«لجنلا» نم ليحنإلاو ؛دنزلا ىرو» نم ةعاضإلا

 .318 :ةديقعلا حرش- ؛259 }258/5 :نايمهلا - (0

 .350 :ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا :رظنا ؛18 :ةيطساولا ةديقعلا حرش :سارهلا ليلخ دمع (1

 .73 :و }72 :ظ :لمعلا يعاد - (2

 يف نايدألا :فيرشلا نب دومحم .د :رظنا ؛ (ه338-) ساحنلا رفعج يبأل لوق وهو (3
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 اذه يف ام ىفخي الو ؛"رجزلا ىنعمب ريزلا نم وأ ،روبزم ىنعمب بوتكملا :يأ روبزلاو

 عجرتو ،ةيبرعلا نم اهتغل ينف ةبيرق اهتألف ةيبرعلا ةغللا تقفاو نإو يهف ،فلكت نم

 لسرلاف {ةييرع ةرم لوأ تعضو اهنوك ىلع اذه لدي الو ،اهلك ةيماسلا تاغللا ىلإ

 ,ناسلب الإ لوسر ني اتلس مول :ميركلا نآرقلا يف امك مهماوقأ ناسلب نوتأي
 .[04 :ميهاريإ] هميمرت

 :بتكلا لوزن خيرات۔ اثلاث

 ركذي مل و .ناضمر رهش يف عمتجت يهو ،بنكلا لك لوزن خيرات خيشلا ركذ
 دقف «ريغصلا عماجلا» يف يطويسلا نم ذوخأم هتنأ رهاظو ،كلذ ىلع اليلد خيشلا

 ،ناضمر رهش نم ةليل لوأ ميهاربإ فحص تلزنأ» :هيف يناربطلا نع اثيدح جرخأ

 نم تضم ةرشع ثالثل ليجنإلا لزنأو \ناضمر نم تضم تسل ةاروتلا تلزنأو

 نيرشعو عبرأل نآرقلا لزنأو ناضمر نم تلخ ةرشع نامثل روبزلا لزنأو ناضمر

 ىلع حصل كلذك ناكولو ،حاحصلا يف درو امن اذه سيلو ؛“ناضمر نم تلخ

 يف ةبولطم ريغو ،اهئارو نم لئاط ال ليصافت ءارو يرج اذهو ؛نآرقلا لوزن يف لقألا

 .بجاو ريغو ةوبنلاب ناميإلا

 .136 0135 :م1979 ةدح 3ط رشنلاو ةعابطلل ظاكع راد :نآرقلا

 يبيرع ناك اذإ ) لصألا ىنعمب لجنلا نم ذوخأم هنأ روظنم نبا ركذ و "ىنعملا اذه دجن مل و (4

 .648/11 :ناسللا :روظنم نبا رظنا ؛(لصألا

 .317 :ةديقعلا حرش - (5

 :ت .د :توريب :ةيملعلا بتكلا راد :ريذنلا ريشبلا ثيداحأ ىف ريغصلا عماجلا :يطويسلا (6

 :ينابلألا :رظنا ؛ «نسح» :ثيدحلا نع ينابلألا لاقو 021 :صلاخلا بهذلا- ؛109/]

 .28/2 :م1969/ه1388 توريب !ط يمالسإلا بتكملا :ريغصلا عماجلا حيحص
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 ةوبنلا بو داقتعالا :رم بجاولا

 ملعلاو اهيلإ ةجاحلاو ،اهتابثإب قلعتي اهب ناميإلاو ةوبنلا نع ثيدحلا أ انيأر

 .هب ىلاعت هلل ا مهديأ امو ءايبنألا نم اهب اوفلك نمم

 لمع ناكو ق دمع انديس ةوبن اهيلع ليلد ريخو ،لقعلابو صنلاب تتبث دقف
 اهب قلعتي ام ركذو هوق هتّوبن تابثإ وه لصفلا اذه يف هانيأر امك _ شّتفطا خيشلا

 يرشبلا روصقلل ةديكأ ةوبنلا ىلإ سانلا ةجاح تأ نتيبو ؛ءايبنألا يقاب ىلع لمك

 ةداعسلا قرطو ؛هدابع نم ىلاعت هلل ا اهيضتري قرلا ةدابعلا قرط كاردإ نع ي طغل

 سفنلا ايافخب املاع ناك نم آلإ هنايبل حلصي ال اذهو ؛ةرخآلاو انيدلا يف ةيقيقحلا

 .مهقلاخ الإ نوكي الو "مهتداعسو رشبلا ءاقش يف عفن الو هل ةحلصم الو ،ةتيرشبل

 تناك اهنودبف .ةيرشبلا تاراضحلا يف ةيوامسلا بتكلاو تاعوبنلا رثأ اذه ىلع لدو

 .لحمضتو رقهقتت

 اهتنأ الإ ،هقبس نم لعف املثم ،ةّوبدلاو ةثعبلا يركنم ىلع شيفطا خيشلا ةرو
 نإو ،ةَوبنلا تابثإل يداملا عقاولا نم دفتسي مل و ،دّرحجلا ميدقلا جهنملا ىلع تيقب دودر

 .لاجلا اذه يف ةيمهأ تاذ كلذ عم تناك

 مهيلإ يحوأ نم ددع امأو ،ناسنإلا نم بسك ال رايتخاو ءافطصا يحولاو

 ففخ رذ يبأ ثيدح وه هيلع ديحولا ليلدلا نأل ىلاعت هلل ا ملع ىف ںالوهجب ىقبيف

 ءايبنألا نم مسي مل و 3ددعلا اذهب لماكلا هملع اق لوسرلا نع يفني ام ركذي نآرقلاو

 لمهأ نمو ،ةنسلاو باتكلا ريغ نم _ بلاغلا يف _ ذوخأمف كلذ ءارو ام امأو ،اليلق الإ

 لهأ اوقتصت ال» :هلوق يف مهنم ذخألا نع فقن نأ هلق لوسرلا انملع دقو باتكلا
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 .""”«مهوبذكت الو باتكلا

 ةزئاجلا ةيرشبلا صئاصخ مهنع عنمتالو ةوبنلا ماقم. قيلت يلا مهتافص ءايبنأللو

 عت اميف نايسنل نع نوسوصعم هةديمحلا قالخألا لكي نوفصتس مهف ؛مهقح
 ةوبنلا لبق رئابكلا نع نوموصعمو ،كلذ ناك ةمكحلف ائيش هنم اوسن اذإو ؛مغيلبتلاب

 مهنيب اميف نولضافتم مهو ،اضيأ نيلاحلا يف زئاجف مهنم رئاغصلا رودص امأو ،اهدعبو

 تتبثو ،اذه ىوس ام نود عيمجلا ىلع هق دمحم انديس ةيلضفأ ىلع قفتا دقو

 ريخ يهو ،هطورشو زاجعإلا صئاصخ لكب ةمئاق ةينآرقلا ةزجعملاو لسرلل تازجعلل

 تالاسرلا ىف هدابع ىلع هتمعن ىلاعت هللا لمكأو ؛رخألا تازجعملا تابثإ ىلع ليلد

 .رخآلا ضعبلا نود اهنم اضعب لب اعيمج انل اهركذي مل و فحصلاو بتكلا لازنإب

 تاءاصحإلا تابثإل نكي مل ةوبنلا لصف يف ثيدحلا تأ ظحالن اذكهو

 رابخأ اهيف رركتت قلا صصقلا ىلإ ةديقعلا تلوحت لإو ،اهيف ءاصقتسالاو خيراوتلاو
 نيملسملا لبق باتكلا لهأ رافسأ يف عقو ام اذهو "ركذلا درب مهتازجعمو ءايبنألا

 هنم ملست مل نكل كلذ نم ميركلا نآرقلا ىلاعت هللا ظفحو ،اهفيرحت يف اببس ناكو

 .ريسفتلاو ةديقعلا بتك

 :يلي امب شيفطا خيشلا دنع وه امك ةوبنلا يف بجاولا ناميإلا صيخلت نكميو

 ريغ وأ هيف عسوم وه ام نيبو ،روفلاو مزجلا ىلع هب ناميإلا بجي ام نيب قّرف دقف
 ةوبنلا يف ركذ ام مومعب داقتعالا وه فلكلل نم بلطي ام ةلمجو ءالصأ بولطم

 ليصافتب سانلا بلاطي ق لوسرلا نكي مل ذإ كرداشلا ليلقلا يف الإ ليصفتلا نود
 بجاولاو ميكحلا زيزعلا ىلاعت هللا باتك يف تدرو الو ،تالاسرلاو لسرلاب ناميإلا

 راتخيو ءاشي ام لعفي هيلع بجاو الو ،ىلاعت هلل العف اهرابتعاب ةوبنلا زاوج داقتعا

 .4215 متر اتيلا لزنا آمو هلل اب اممف :هلوق باب ةرقبلا ةروس ريسفت ريسفتلا :يراخبلا (7
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 ال امومع لسرلاو ءايبنأل ا ةلمجب ناميال ١ بجيو ئ مهيفطصيو هدابع نم ءاشي نم ةوبنلل

 فكلاو ؛ثهمساب مهدحأ ةوبنب حيحصلا يعمسلا ليلدلا تبثي مل ام صيصختلا ىلع

 ق هصيصخت بجيف نييبنلا ماخ هنوكو ت دم دمحم انديس ةوبن ادع ام كلذ يف روذعم

 .ءايبنألا نم هريغ نود هب ناميإلا

 داقتعاو ءايبنألا لك ىف ةنسحلا قالخألاو ةديمحلا تافصلا داقتعا بجيو

 بذك هنأل مهيلإ ةليحتسم ةفص ةبسن نم ةيشخلاو مهريصقت مدعو غيلبتلا ق مهتنامأ

 .""ميركلا نآرقلاب ابيذكت هرابتعاب كرش مهيلإ هتبسنو ،ءازتفاو مهيلع

 اطخلا نع مهتمصع يه ءايبنألا قح يف اهب ناميإلا بجي يلا تافصلا مهأ نمو

 هيف نوقتلي امت وهف رئاغصلا امأو رئابكلا يف اهدعبو مهتّوبن لبق يصاعملا نعو غيلبتلا يف

 نونطخيالو ئش لكب نوملاع ءايبنألا نأ ةمصعلا نم مهفي الأ بجي اذل ،رشبلا رئاس عم

 رومأ نود اميف اطخلا مهيلع زوج لب ا مولعلاو فراعملا نم ةريبك الو ة هريغص ق

 لب ةئيهلا ملع قئاقدل هلل ا هثعيي مل همق ءيبلاو» :كلذ نع شيفطا خيشلا لاقو ،عيرشتلا

 مهريغك ايندلا ةايحلا يف نودهتجي مهتأ عي اذهو ؛“«تاتيعرشلل

 قفتم هتنأ ىوس ،ةمولعم ريغ هتتيفيك نكل لسرلاو ءايبنألا نيب تباث لضافتلاو

 زييمت وأ نيرخآلا ءايبنألا نأش نم صاقتنالا نود اذهو هق دمع اندّيس ةيلضفأ ىلع

 قح هريدقتو هب ناميإلا رهوج نع يهلي لكشب اق لوسرلا صخش سيدقت وأ كمهني
 .هب ءاج امي لمعلا نع لغشيو هرلق

 لماش- ؛49 :ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا ؛22/1 :مالسإلا دعاوق :يلاطيحلا ليعامسإ (8

 .21/1 :عرفلاو لصألا

 .137 0136/13 :1ط :نايمهلا - ؛]19 }18 :صلاخلا بهذلا - ؛61/2 :نيدلا ملاعم :نيمثلا (9

 .67 :ديحوتلا ةلاسر :هدبع دمحم :رظنا ؛278/1 :ريسيتلا - (0
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 ةزجعم هنأو نآرقلاب ناميإلا بجحو ،مهتعوبنو مهلاوقأ ديؤت تازجعم ءايبنأللو

 ام بسحو ،اضيأ الامجإ اهب ناميإلا بجي لا ةلزنلا بنكلا دحأ وهو اثقث دمع انديس

 .كلذ ءارو ام نود ميركلا نآرقلاب اهنم ملع

 كانهو _ شّتفطا خيشلا اهروصت امك - ةوبنلا يف ةديقعلا يه هذه

 وه ام نيبو ‘هيف ليصافت ركذو عوضوملا ليلحتب صاخ وه ام نيب قرف
 ال امب فيلكتلا مدعو مالسإلا ةحامس بسح هب ناميإلا يف لصألاو رهوجلا

 ىلاعت هللاب ناميإلا دعبو لمعلا لبق يدقع لصأ ةوبنلاب ناميإلاو ،قاطي

 7 هموهفمو رخآ ىلا صخش نم فلتخي هم ومع ق ناميإلا اذهو ؛ هديحوتو

 .هلل ا ءاش نإ سداسلا لصفلا يف هارنس ام اذهو ‘ىرخأ ىلإ ةسردم نم
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 ںصد اسل ١ لصفل ١

رفللاو ناميلا





 ىسلنلا ةتفاك ىلإ هتلاسر لعجو ،مالسإلاب هل ادمحم انديس ىلاعت هللا ثعب

 هللا راشأ دقو .قحلل عوضخلاو عابت الاو عانتقالا يف نوفلتخي مهنكل ؛اناكمو انامز

 ه«زمونم مكنمو رفاك مكنمق هلع يبيللا وقول :هلوق يف اذه ىلإ ىلاعت

 يف اصلاخ سيل نم ركذ ىرخأ نطاوم يقو ،رفاكلاو نمؤملا انه ركذو [02 :نباغتلا]
 لزانم ىلع ةيمالسإلا ةديقعلا هاجت سلللا حبصأ كلذيو ؛رفكلا ف اصلاخ الو ناميإلا

 قلعتت ماسقأ ىلإ سانلا اولعجو {ماكحألاو ءامسألا عوضوم يق ةديقعلا ءاملع اهثحب

 ماسقأل مذمه :بيترت امك .هريصم ذاقتعا فو هبحاص عم لماعتلا يف ماكحأ مسق لكي

 سختو ناسنألا ذعبي مث ىلاعت هللا ىلب اهبجاص برقل نامالا ةبترم:اهالعأ بتارم ىلع
 شيفطا خيشلا اهددح ةئالث بلاغلا ف لزانمل .هذهو .. اكرشم ارفاك ريصي ىتح هتجرد

 ملسم :وأ ؛""«طقف هناسلب نمؤم قفاو ؛ضصلاخزفاو ؛صلاخ نمؤم» :يلي امك
 وأ بلقلاو ناسللاب كرشمو كرشلا رامنضإبوأ بلقلا رئابك وأ ةحراجلاب قفانمو آفوم

 ةثعبلا نم اودجو نم َلك مه هلق لوسرلا ةمأ نأ رابتعالاب ذخأي ي ميسقتل اذهو

 ركذي امك . ةوعدلا نم مهفقوم بسح ماسقأ ةنالث لإ اضيأ نومسقيوأ ئ ةمايقلا موي لإ

 :يلي اميف شيفطا خيشلا كلذ

 هب نمآ نم مهو : ةباحجإل ١ ةّمأو ؟ ىقتاو لمعو نمآ نم مهو : عابتال ١ ةمأ »

 لهأ نم هربخ هغلب نم مهو : ةوعدلا ةمأ مث - ٤ كرتلاو لمعلا فوي ل و هب ءاج اممو

 .64 63}5 }48 547 :ديحوتلا ةديقع :عينج نب ورمع صفح وبأ رظنا ؛251/1 :نايمهلا - (1

 .167 :ةديقعلا حرش- ؛355 :ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نيا (2

 .219 :نيروغبيت حرش - ؛49 :تد مد :تانايدلا نتم :يخحامشلا (3
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 اورفك اهتقق هنتم نم مهلك نيكرشملا رئاسو ىراصنلاو دوهيلاف ڵباتكلا لهأو كرشلا

 .مهريغو هموق حلاصبو هموق دوهبو هموق حونب رفك امك هب

 انه يف هسردنس ام وهو هيلع قفتلل وأ هيف فلتخلل هب صاخلا هموهفم مسق لكلو

 اهنع مزلي امو مهيلع قدصت نمو ،اهموهفم ةلزنم لك يف ىرنو ،لزانلل ىلع امسقم لصفلا

 .رفكلا ةلزنم اريخأو ،رفكلاو ناميإلا نيي ةلزنل مث ،نامإلا ةلزنم :اذكه ماكحألا نم

: 

 .255 :ةئَحبا فصو يف ةنحلا - 4
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 ألا ترحبملا

 ك أم ةلزنم

 رثؤي املو ؛هنامإب هريغ نع نمؤملا زيمتل ؛اهفرشأو ةثالثلا لزانملا جهأ ناميإلا ةلزنم

 حيضوت ىلع ءاملعلا صرح دقو قالخألاو لاصخلا نم هيف هكرتيو ناميإلا اذه هيف

 ملع نع هتبر ةدابع يفو لمعلا يف نمؤملا دهتجي ىتح ؛هتاجردو ؛هانعمو هموهفم

 ؛مالسإلا نيبو هنيب قرفلاو هفيرعت نع مالكلا ناميإلا نع ثيدحلا لمشيو .ةريصبو
 .هنع ةبتزتملا ماكحألاو هيف ءانثتسالاو ؛هناصقنو هتدايزو

 احالطصاوةغل. رامإلا فيرعت _-1

 ناميإلا تأ شيفطا خيشلا ركذيو ؛قيدصتلا ديفي ةغللا يف ناميإلا تأ ىلإ رداصملا ريشت

 يلاول :ىلاعت هلوق كلنب رسفو ؛فارتعالا ىنعم نمضتي هتأل ءابلاب ايدعتم انايحأ لمعتسي

 فارتعالا ىنعم هنتمضنا ءابلاب يدع نكلو» :لاقو [02 :ةرقبلا] هبيغلا ونمو

 يوغللا ىنعملاو ؛أ«بذكلا ةلاح ىف بلقلا نود ناسللاب وأ ؛بلقلاب وأ ناسللاو بلقلاب

 .")رخآ المع وأ ناسللاب اقطن حراوجلا لمع ىلع لدي ال ناعإلل

 ةعبرأ ىلإ مسقنتو ؛ةّيمالسإلا سرادملا هيف فلتختف يحالطصالا فيرعتلا امأ

 : يه ءارآ

 .394 :ديحوتلا ةديقع حرش - ؛ 143/2 :نيدلا ملاعم :نيمثلا ؛75 :عمللا باتك :يرعشألا (5

 .193/1 :نايمهلا - (6

 06/1 :رظنلا نيا ةيمال حرش - (7
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 .ةفرعملا وه ناميإلا 1

 .قيدصتلا وه ناميإلا 2

 .لوقلا وه ناميإلا 3

 .لمعلاو لوقلاو قيدصتلا وه نامإلا 4
 ةفرعملا وه نامبإلا الوا

 نوري نيذلا هعابتأو ناوفص نب مهج ىلإ ابوسنم فيرعتلا اذه رداصملا تلقانت

 يف يفكي اذه أو ؛هب ءاج امو لق لوسرلاو هتافصو ىلاعت هلل ا ةفرعم وه ناميإلا نأ

 شيفطا خيشلا هبسن دقو ؛ذه دعب ءيش فلكملا ىلع بجي الو ؛هاوس ام نود نامإلا

 _ .""هلزتعملا نم يدنوارلا نباو يحلاصلا ىلإ

 اعون نمضتت نأ نكمي ةفوعملا نأ ىأرو ؛فيرعتلا اذه شيفطا خيشلا ضفرو

 :يلكرزلا :رظنا ؛ةيمهجلا ةقرف سيئر (م745-/_ه128-) يدنقرمسلا ناوفص نب مهج (8
 .141/2 :مالعألا

 .394 :ديحوتلا ةديقع حرش - ؛373 :ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا (9

 :ةلزتعملا نم نينئال مسا :يحلاصلاو ؛هسفن ردصملا- (40

 بتك هلو ،زاجيإب ةعباسلا ةقبطلا يف رابجلا دبع يضاقلا هركذ :يحلاصلا نيسحلا وبأ - 1

 .انه دوصقملا هنأ رهظي الو ،اهمسي مل نكل ةريثك

 هفنصو ءريثكلا هب عفتنا لدج بحاص ثروباسينب صقي ناك :يحلاصلا نامحرلا دبع وبأ 2

 لضف :رابخلا دبع :رظنا ؛ھ494 ةنس ىفوت ةرشع ةيداحلا ةقبطلا يف يمشحلا مكاحلا

 281 :ةلزتعملا تاقبط عم :نويعلا حرش. :يمشلا مكاحلا ؛380 :ةلزتعملا تاقبطو لازتعالا

 (م910/_ه298-) :ناهفصأب دنوار ىلإ ةبسن :قاحسإ ني يحي دمحأ وبأ :يدنوارلا نبا -

 نم ةيدنرارلا هيلا تبسن ،©بتك هلو ،نآرقلاو مالسإلا نعط يف بتك ةقدانزلا نم ناك ليق

 .268 {©267/1 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا .ةلزتعملا
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 اذه لصي ال نكل ؛َقح ىلع هبحاص نأ وأ قح ام ايش أب فارتعالاو رارقإلا نم
 لدتساو ؛نامإلاو داقتعالا ةبترم ىف هلعجي يذلا قيدصتلا ةقيقح ىلإ فارتعالاو رارقإلا

 امع ةنوفرفَي باتكلا مهاست نيذلاو :باتكلا لهأ نع ىلاعت هلوقب اذه ىلع

 عمو ؛هدعبو ث هللا لوسر دهع ىلع كلذو [20 :ماعنألا] مقعآَتناترفرغيت

 الو نآرقلا مهَمسي مل و !""هب نينمؤم مالسإلا نوفرعي نيذلا ءالؤه نكي مل اذه

 اونوكي ل رصع لك يف مالسإلاب اونمؤي مل نيذلا نأ اذه ديؤيو .نينمؤم قلوسرل
 دقو .هب نولاع مهو هل نيدحاجو نيركنم بلاغلا يف اوناك لب ؛هب نيلهاج ةقيقح

 رخآ بناج ىلإ رشي مل و ؛فيرعتلا اذه ةرو بناجلا اذه ىلإ شيفطا خيشلا تفنلا

 ؛نمؤملا صحخشلا ىلع هرثأ ثيح نم كلذو فيرعتلا اذه ةيحالص مدع اج هيف رهظي

 رئاعشلاب فيلكتلل ةرورض كانه تناك امل ةفرعملا درب وه ناميإلا نأ احيحص ناك ول ذإ

 اهب ءاج لا ةيقيقحلا يناعملا نم لاخ ركف دّرحجب نيدلا لعجي اذهو ؛ماكحألا عيرشتو

 ."‘“فيرعتلا اذهل هدقن يف لابقإ دمحم هيلإ راشأ اموهو ؛مالسإلا

 ناسللاب رارقإلا وه ناميإلا -:ايناث

 يف فاك ةداهشلاب قطنلا نأ هب نودصقيو ؛ثّيماركلا ىلي بوسنم فيرعت انهو

 :لثم ؛اهرهاوظو صوصنلا مومعب اًرلدتساو ؛ناميإلاو مالسإلاب اهب قطن نم ىلع مكحلا

 كلذ ىلع تام مث هلل ا الا هلا ال لاق دبع نم ام» :هلق هنع هلظ رذ وبأ هاور ام

 ىنز نإو :تلق ؛قرس نإو ىنز نإو :لاق ؟قرس نإو ىنز نإو تلق ؛ةتجل لخد لإ
 نإو ىنز نإو : لاق ؟قرس نإو ىنز نإو :تلق ؛ قرس نإو ىنز نإو :لاق ؟قرس نإو

 .10 ©09/1 :رظنلا نبا ةيمال حرش - (1

 .380 :ديحوتلا باتك :يديروتاملا :رظنا ؛07 :مالسإلا يف يدلا ريكفتلا ديدجت :لابقإ دمع (2

 .37 .شماه لوألا ثحبملا ةوبنلا لصف :رظنا (3
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 رد يب معر فرس ."« ,ذ رأ فنأ مغ , ق

 «هسقن نموأ هبلق نم اصلنع

( 

 اصلاخ هلل ا الإ هلإ ال لاق نم ةمايقلا موي عافشب سانلا دعسأ» :اضيأ هلوقو
)15( 

 :يلي امب فيرعتلا اذه شيفطا خيشلا دقتناو

 ءيشلاب رقملاف ؛بذكلاي نرتقي نأ نكمي ذإ ؛هدحو يفكي ال يناسللا رارقإلا ةل

 رمصي لق "هسكع رمس

 ؛ةلماكلا اهصوصنب ركذت مل فيرعتلا باحصأ اهب لدتسا يلا ثيداحألا أ

 طرش اهيف قلا ؛ىرخألا رطشألا اوكرتو ؛ىلوألا اهرطشأب يأرلا اذه لهأ ىفتكاو

 يف اصلخم ناك اذإ ةنجلا لخد ةداهشلاب قطن نم نأ ىلع لدت يهو ؛ةنجلا لوخد

 .""هب قطني ام ىلع لدت هلامعأ تناكو ؛هداقتعا يف كرشلا نم اصلاخ هقطن

 هبنم نب بهو نع يور دقو ؛ "ةيلمعلا ضئارفلا ضرفت نأ لبق مالسإلا لوأ ي

(14 

(15 

(16 

(17 

(18 

(19 

(20 

 ناك مكحلا اذه نإ اولاق نيذلا ؛هريغ'"""١يرهزلا نع يور امب هفقوم خيشلا ديأو
(20) 

 .455 .277/2 :سرهفملا مجعملا :رظنا ؛5489 مقر ضيبلا بايثلا باب :سابللا :يراخبلا
 .463/2 :سرهفملا مجعملا :رظنا ؛99 مقر ثيدحلا ىلع صرحلا باب :ملعلا :يراخبلا

 .396 :ديحوتلا ةديقع حرش -

 .39/1 :ةنامضلا ءافو - ؛ك1 .50/2 :ليلدلا :ينالحراولا

 :رظنا (ر678-742/_ه58-124 )باهش نب هللا دبع نب ملسم نب دمحم :يرهزلا

 .97/7 :مالعألا :يلكرزلا

 .37/1 :ةنامضلا ءافو -

 ةميدقلا بتكلا رابخأ نم ريشك هنع تيور يعبات خ رؤم يناعنصلا يرانبألا هبنم نب بهو

 .125/8 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا ؛(م654-732/ه114 -34)
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 :لئس» :ابهو نأ يراخبلا نع شيفطا خيشلا لقنو ؛"ةيوتلا طرشب نورقم هتإ :هلوق
 تعج نإف ؛نانسأ هلو آلإ حاتفم سيل نكلو !ىلب لاق ؟ةنجلا حاتفم هلل ا الإ هلإ ال سيلأ

 دمحم خيشلا يأرلا اذه لثم ىلإ بهذو .“«ىكل حتفي مل الإو كل حتف نانسأ هل حاتفم

 نيطاسأ نم فئاوط بهذ دقف» :يلاتلا “)يرننملا ظفاحلا لوقب ادهشتسم )لازغلا

 “ةنوا لخد هلل ا الإ هلإ ال” :لاق نميف تدرو لا تاقالطإلا هذه لثم تأ ىلإ ملعلا لهأ

 درح ىلإ ةوعدلا تناك نيح مالسإلا ءادتبا يف تناك امنإ ؛كلذ وحن وأ “رانلا مرح" وأ

 اذه ىلع لئالدلاو ؛كلذ خسن دودحلا تدحو ضئارفلا تضرف املف ؛ديحونلاب رارقإلا
 .“)«ةرهاظتم ةريثك

 ؛قيدصلاوه ةغل ناميإلا ىنعم نأ يناسللا رارقإلا ناميإلا فيرعت نم عنمي امم و

 ال ؛ئناسللا قيدصتلا وه يحالطصالا هانعم ناك ولو ؛بلقلاب آلإ قيدصتلا نوكي الو

 .")ناسللاب ناميإلا :هانعم حبصيل ديقو صَّصخل لب ؛اماع كرت

 هناسلب قطني مل نم ناكل ؛بسحنف يناسللا رارقإلاب ناميإلا ةقيقح تناكولو -

 .اهريغ عناموأ ةهاعل ناكولو ارفاك

 .37/1 :ةنامضلا ءافو - (1

 الإ هلإ ال :همالك رخآ ناك نمو زئانحلا يف باب :زئانج :يراخبلا رظنا ؛قباسلا ردصمللا- (2

 .«...بهول ليمت» :يراخبلا ظفلو ؛55/5 :سرهفملا مجعملا ؛هلل ا

 .136 :ملسملا ةديقع :يلازغلا دمع (3

 :رظنا (م1185-1258/ه581-656)يوقلا دبع نب ميظعلا دبع دمح وبأ :يرذنملا ظفاحلا (4

 .215/3 :مالعألا :يلكرزلا

 دمع ىفطصم قيلعتو طبض :فيرشلا ثيدحلا نم بيهزنلاو بيغزنلا :يرذنملا ظفاحلا (5
 .414 \413/2 :م1968/ه1388 توريب 3ط يبرعلا ثازنلا ءايحإ راد ،ةرامع

 .397 :ةديحوتلا ةديقع حرش - (6

 .هسفن رادصملا- (7
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 هيلع لدي امك ناسللاب قطنلا درب ىلع ناميإلا ةلالد مدع ىلع ةيوق ججح هذه

 هدحو َئناسللا رارقإلا بلط نم ةدئاف ال ذإ ؛دقنلا مامأ تبثي ال يذلا فيرعتلا اذه رهاظ

 لبق قيدصتلا اذهب ىفتكي نأ ىلوألاف ؛رفكوأ قيدصت نم رقملا ردص هيفخي ام ملعي هلل او

 ناك امل يناسللا قطنلا درجمب قلعتي رمألا ناك ولو .هبحاص نم يناسللا قطنلا بلطي نأ

 تاملكب هناسل كرحي نأ نم ناسنإلا ىلع لهسأ ءيش الف ؛ىنعم ماكحألا نم ريثكل

 ءازج ث تامازتلاو ضئارفب مايقلا يضتقي ال قطنلا اذه ناك اذإ ؛َقح اهتأ دقتعي مل ولو

 .ةداهشلا نوقطني اوماد ام نيقفانملا نم ءانحشلاو ءاضغبلا تعقو املو ؛كلذ دعب

 نكلو ؛امامت هضفري مل هناف ؛يأرلا انهل هدقن عم شيفطا خيشلا نأ ىلإ ةراشإلا يغبنت و

 نإ :انموق لوق امأ و» :هلوق كلذ حضويو ؛هلك ناميإلا وه سيلو ناميإلا نم اعزج هربتعا

 مل نكل حيحصف ؛ةتجلا لخد هللا الإ هلإ ال همالك رخآ ناك نم :لاق هقوف هللا لوسر

 .©«ملاصلا لمعلاب ع وبتلل وهو ؛لماكلا لوقلا هب دارمل نإف ؛ثيدحلا اومهفي

 يبلقلا قيدصتلا وه ناميإلا = اثلاث

 ؛نامإلا يف لصألا وهو بلقلا هلو قيدصتلا وه ناميإلا نأ فيرعتلا اذه عيو

 فيرعتلا ربتعي لوقلا اذهف ؛ناميإلا موهفم يف الخاد سيلف يلقلا قيدصتلا ادع ام امأو

 نيدنتسم ةيديروتاملاو ةرعاشألا لاق هبو ؛يحالطصالا فيرعتلا هسفن وه ناميإلل يوغللا

 :©")هنم ةلي ىلإ

 [17 :فسوي] يقداص انك لو انل ن يوممب تنأ قول :ىلاعت هلوق

 لوصأ :رصان يلع دمحم ؛30 :ةيشاحلاو عضولا عماج - ؛09/1 :رظنلا نبا ةيمال حرش - (8

 .51 :يمالسإلا نيدلا

 .182/13 :1 ط :نايمحلا - (9

 .346 :ديهمتلا ينالقابلا ؛380 .375 - 373 :ديحوتلا باتك :يديروتاملا ؛!75 :عمللا :يرعشألا (0
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 . بلقلاب 7 نوكي الو ؛قيدصتلا انه نامالا ىنعمو

 هممكبولق يف ثاميالا رخذي املو انملس اولوق ن يكلؤولف :ىلاعت هلوق

 .ئلقلا قيدصتلا ىلع ىنبت امومع نايدألا يف تاداقتعالا نأ داتعلاو ؛[14 :تارجحلا]

 ناك كلذل بولقلا يف امب ملعأ وهو ؛هنم ءاج امبو ىلاعت هلل اب نوكي امنإ ناميإلا

 . حراوجلا نم هريغ نود بلقلا هلحم

 عم ناممإلا هنم بلسي ال هركملا نأ يلقلا قيدصتلا وه ناميإلا تأ ىلع لدي امت و

 .هريغب قطني هتأ

 لب بلقلا ىلع رصتقي ال قيدصتلا لولدم نإ الئاق فيرعتلا اذه ةيميت نبا دقنو

 قدصي ناسللا كلذكو ؛حراوجلا هذه ىدحإ بلقلاو ؛قيدصت اهلك حراوجلل

 هلل ا إ» :هقث هلوقب لدتساو .هدحو بلقلا ىلع قيدصتلا رصقل ىنعم الف ؛رارقإلاب

 ناسللا انزو ؛رظنلا نيعلا انزف :ةلاحم ال كلذ كردأ انزلا نم هظح مدآ نبا ىلع بتك

 كلذ لدف ؛©"»«هبدكي وأ هلك كلذ قدصي جرفلاو يهتشتو ىنمتت سفنلاو ؛قطنمل

 هنإ :فيرعتلا اذه نع لابقإ دمحم لاق امك هدحو بلقلاب صتخي ال قيدصتلا نأ ىلع

 وهف .“تالماعمو نمؤللا ةايح نم عقاولا ينا هل رثأ ال يلخاد روعش درج ناميإلا لعجي

 ةيلمعلا راثآلا نم درجلا يبلقلا قيدصتلا يهو نامالا بتارم فعضأب يفكي لوق
 ةيديروتاملا ريغ لعج ام اذهو .يعامتجالاو يدرفلا كولسلا ىلع يجراخلا روهظلاو

 اميف ناسنإلا ئزجي ال اصقان هوربتعاو هيف ةيلومشلا مادعنا ببسب هنوضفري ةرعاشألاو

 حراوجلا انز باب :ناذثتسالا :يراخبلا ؛635 ممر 68 :حيحصلا عماخلا :بيبح نب عيبرلا (1

 رئازخبا عيزوتلاو رشنلل ينوميم تاعوبطم :ناميإلا باتك :ةيميت نبا ؛5889 مقر جرفلا نود
 .94/5 :سرهفملا مجعملا :رظنا ؛!07 0106 :تد

 07 :يدلا ركفتلا ديدجت :لابقا دمع (2
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 درجمب ال لامعألاب هفلكيو ناسنإلا بطاخي هلل اف :دابعلا نييو هنيب اميفو ؛هلل ا نيبو هنيب

 هريغ نم نمؤملا ةفرعم ىلإ مهل ليبس الو ؛رهاوظلاب مهنيب اميف نولماعتي سانلاو ؛قيدصتلا

 .طقف بولقلاب قلعتي ناميإلا ناك اذإ

 ؛لوقلا اذهف دقن ىلع هل فقن مل اننأ شيفطا خيشلا ءارآ يف هابتنالل ريثلاو

 فيرعت عم قافتإلا ضعب هيف عوضوملا يف هفقوم نأ ىلإ اذه يف عجري ببسلاو
 .هفقوم ةسارد دنع حضتيس ام وهو ةێديروتاملاو ةرعاشألا

 لمعلاو لوقلاو بلقلاب قيدصتلا وه ناميإلا - اعبار
 :وه ناميإلا تأ ىلع ةّيفلسلاو ةيضابإلا قفتا دقف ؛ةقباسلا ةنالثلا فيراعتلل افالخ

 فيرعتلا اذه شيفطا خيشلا حضوو ."حراوخلاب لمعو ناسللاب لوقو بلقلاب قيدصت

 يف ركذ امك رئابكلا بانتجاو حلاصلا لمعلا عم [...] ناميإلا ديفي امنإ و» :هلوقب

 ةملك لب [...] ديقملا ىلع قلطملا لمحيلف ركذي مل امثيحو ؛ةتسلاو نآرقلا نم عضاوم

 ةملك :اهئامسأ نم نأ ىرت الأ ؛بونذلا بانتجا بوجو اهنومضم ةداهشلا

 كلذ لك نم لعجو قيدصتلا ىلإ لمعلاو لوقلا فيرعتلا اذه فاضأ دقف .““«؟ىوقتلا

 ىنعلا هنكلو ضئارفلاب مايقلا نم قيضلا ىنعملا يعي ال انه لمعلاو ؛ناملل اموهفم
 ام ةحراج لكلو ؛َيلقلا لمعلا كلذ يف امب ناسنإلا حراوج هب موقت ام لكل لماشلا

 هبشت لمعلاو ناميإلا نيب موهفملا اذه يف ةقالعلاو .")رصاعملا كرتو تاعاطلا نم اهصخي

 :قراشم :يملاسلا 373 :ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا ؛107 :ناميإلا باتك :ةيميت نبا (3

 ؛63 :م1981 :ةيرئازحلا ةكرشلا ةبتكم :ةيمالسإلا دئاقعلا كسيداب نب ديمحلا دبع ع2

 .48 :ةيطساولا حرش :سارملا ليلخ دمحم

 ةفاحصلل نامع ةديرح راد :ربتعملا :يمدكلا ديعس وبأ :رظني ؛07 :ضارتعالا ةلازإ - (4

 .201/2 :قراشم :يملاسلا ؛!25 }124/1 :ه1984 نامع ثازلا ةرازو ،رشنلاو

 .345 :ديحوتلا ةديقع حرش - ؛143/2 :نيدلا ملاعم :نيمثلا (5
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 اعم اركذ اذإف :نيكسملاو ريقفلا :يظفل نيي ةقالعلا _ شّتفطا خيشلاو ةّيميت نبا دنع _

 .)خآلا نمضت امهدحأ ركذ اذإو ؛ماعلا ىلع ًصاخلل افطع وأ ادييقت ناك

 :ثولي ام فيرعتلا اذه اهب ديؤي لا ةلدألا نمو

 وهو ؛ديقلا اذه ءاغلإل يعاد الو حلاصلا لمعلاب ميركلا نآرقلا يف ناميإلا دييقت

 .لمعلل نامبإلا نمضت ولع لدي

 هعنمي هتبر يف مزاجلا هداقتعاو ؛هب نمآ يذلا هتبر نمؤملا ةدابع يضتقي ناميإلا كِإ

 .لمعلا ناميإلا نع مزلي هتأل ؛هنايصع نم .

 مل اذإ ارح الو ادرب ةرت ال ةدتعتملا سسألاو ؛نامبإلا وه سلسأل ءانبلاك لمعلا

 .اهقوف ءانبلا لعي

 ضعب ىمسف [143 :ةرقبلا] ه؟مكىاتياعيضيل هلل ا ناك امتَوولظ :ىلاعت هلوق

 .اناميإ _ انه ةالصلا يهو _ لامعألا

 هلل ا الإ هلإ ال لوق اهلضفأ ةبعش نوتسو وأ نوعبسو عضب ناميإلا» :ثيدح

 .“)«قيرطلا نم ىذألا ةطامإ اهاندأو

 .“«نامبإلا نم ءايحلا» :ثيدح

 .396 :ديحوتلا ةديقع حرش - 029/1 :ىربكلا لئاسرلا :ةّيميت نبا (6

 حرش - 61/1 :ناميلا - ؛48/2 :ليلدلا :ينالجراولا ؛29/1 :ىربكلا لئاسرلا :ةيميت نيا (7

 .395 :ديحوتلا ةديقع

 .109/1 :سرهفملا مجعملا ؛35 ممر ناميإلا بعش ددع باب :ناميإلا :ملسم (8

 ءايحلا يف هاخأ ظعي راصنألا نم لحر ىلع رَم هل لوسرلا نأ :هين ثيدح نم ءزج وهو (9
 مجعملا ؛24 :مقر ناميإلا نم ءايحلا باي :ناميإلا :يراخبلا :رظنا ؛...ءايحلا نإف هعد :لاقف

 .542/1 :سرهفملا
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 نمضتي ناميإلا تأ ىلع هريغو شيفطا خيشلا اهقاس تيلا ةلدألا ضعب هذهف

 تابثإ ىلع ةزكرم اعيمج تءاج اهتنأ ظحالنو ؛لمعو لوقو قيدصت هتأو ؛لمعلا
 يأرلا اذه لباقم يقو .هيلع قفتم هتأل قيدصتلاب مامتهالا نود ؛لمعلل ناميإلا نمضت

 ىلع تّوف هتنأ لإ هناميإ ىلع يقب هكرت نمف ؛لامك طرش لمعلا نوربتعي ةرعاشألا نإف
 .“‘"١لامكلا هسفن

 ؛اعيمج شيفطا خيشلا اهضفري مل و ؛ناميإلا موهفمل ةروهشملا فيراعتلا يه هذه

 كلذ ناميإلا هيضتري يذلا فيرعتلا وه هتإ لقي مل نكل هحضوو ؛ريخألا لوقلل لدتساو
 .يلي اميف هنيبن رخآ ايأر هل أ

 ناميإلا موهفم يف شّيفطا خيشلا يأر - اسماخ

 وه المعو الوقو اقيدصت :هنوكب ناميإلا فيرعت نأ شيفطا خيشلا نيب دقل

 ابسانم افيرعت هاري نكي مل نكل ؛فيرعتلا اذه حرشو "»مضابإلا بهذملا يف لصألا

 عباتتلا اذهب اهركذو ؛لمعلاو لوقلاو قيدصتلا :ءازجأ ةثالث نمضتي فيرعت وهف نامإلل

 :لمعلاو لوقلا ةقيقح ريغ ةقيقح ناعإلل تأ يغي اذهو ؛اهنيب اميف اهرياغت ىلع لدي

 لوقلا توأ ؛ ةلمعو لوقب آلإ متي ال» هنإ :لوقي اذكه ناميإلا فّرعي نم دحتو

 لاوقألا هذهو .“ةلزماكلا قلطملا ناميإلا ديفي لكلا ناك ناميإلا عم اعمتجا اذإ لمعلاو

 ؛لمكيل ةفاضإ هيلإ نافاضي امهتأل ؛لمعلا ريغو لوقلا ريغ ؛نامبإلا تأ ىلع لدت اهسفن

 ىقييو .اقلطم الماك هب ريصي امو هلصأ نييو ؛هي متي امو ءيشلا لصأ نيب قرف كانهف

 ( ؟هتقيقح امو ؟ناميإلا لصأ وه ام :امئاد لاؤسلا

 .25 :ديرملا ةفحت :يروجيبلا (0

 .19/16 :لينلا حرش - (1

 .23 :ديحوتلا ةديقع :عيمج نب ورمع (2

 .148 :ةيطساولا حرش :سارملا ليلخ دمحم ؛54 :ةيمالسإلا دئاقعلا :سيداب نبا (3
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 دنعو ؛ةّتضابإلا دنع عئاشلا فيرعتلا نع لدعي شيفطا خيشلا لعج ام اذه

 املو ىلاعت هلل ناعذإلاو بلقلاب قيدصتلا وه :ناميإلا نأ هيف ىري رخآ ايأر ذختيو ةيفلسلا

 لدتساو ."بلقلاب قيدصت هتقيقح يف وهو ؛يقيقحلا صالخإلا وهف ؛هنع بكرتي

 :“اهنم صوصنلا ضعبب

 ْنعَمظَم ,ةبلو ةرحتأنم آلإ هياتيلدمغب"ني فل اب رمك قول :لاعت هلوق
 هتأ ىلع لدي امم .بلقلا ىلإ هب نانئمطالاو ناميإلا فيضأ دقف [106 :لحنلا هنامالا

 . بلقلاب قيدصت

 مكبولق ي ثامالار حي املو امََسأاولوكن يكلو :ىلاعت هلوق

 .بلقلا يف ناميإلا نوك ىلإ ةراشإ ةيآلا فو [14 :تارجحلا

 ةيآلاف [22 :ةلداجما] هناميا مهبولق يف بسح تيتا :ىلاعت هلوق

 .بولقلا يف ناميإلا تيبثت يف ةحضاو
 ناوهش مهياتي ةغباورممك مرهلل ا يبلي فيكو :ىلاعت هلوق 7 م مو م

 نأ ىلع ليلد ةيآلاو» :اهريسفت يف خيشلا لوقيو [86 :نارمع لآ] «قَح لوسلا

 اَمع ناسللاب رابخإ ةداهشلا وهو رارقإلاو ؛بلقلاب قيدصت ناميإلا لب ؛ناميإلا ريغ رارقإلا

 .““«بلقلا ىف

 . “")«هردص لإ راشأو انه اه نامبإلا» :ثيدح

 .33 :ديحوتلا ةديقع حرش - (4

 .283/1 :قراشم :يملاسلا :رظنا ؛373/1ق 9 ؛362 0207 .206 5200 0197 5196/1 :نايملا - (45

 .115 }114/2 :رييستلا - (6

 ملسملا ملظ ميرحت باب :ربلا :ملسم :رظنا «...انهه ىوقتلا» :اندجوو ‘هصن ىلع فقن مل (7

 .266/3 :سرهفملا مجعملا ؛2564 مقر
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 نم :لاق ؛ءامسلا يف :تلاق ؟هلل ا نيأ» : ان لوسرلا اهلأس لا ةيراخلا ثيدح

 ىنعمب ؛نآلا تنمآ :لقي مل و ؛«ةنمؤم اهتإف اهقتعأ :لاق ؛هلل ا لوسر تنأ :تلاق ؟انأ

 .نمؤم اهبلق ةرارق يف تناك اهتأ

 :يلي امك هيأر اهيف حرشي لا خيشلا لاوقأ ضعب ةلدألا هذه دعب ركذن و

 :انيبم لاق مث .““”«قيدصتلا هتأل بلقلا هلح ناميإلا أ يدنع كش ال» :لاق

 ؛قييدصتلا وهو ديحوتلا دّرحجب ىلع هقالطإ زوجي ناميإلا نأ :وه رخآ اقيقحت يع ذخ من»
 ؛هب الإ ةنا دحأ لخدي ال ؛لماكلا ناميإلا وهو لمعلاو رارقإلا عم كلذ ىلع قلطي امك

 .«لماع رقم دحوم ىنعم. نمؤمو ؛دّحوم ىنعمب نمؤم هنم قتشيف

 :ةرابع مهدنع ترهتشا نيذلا ةيضابإلا ىلإ ةبسنلاب اديدج وديي يأرلا اذهو
 صيلقت ىلع لدي هرهاظ ىلع شيفطا خيشلا يأرو :اهولقانتو ؛«لمعو لوق ناميإلا»

 ةزيم هنم بلسيو ؛ّيبلقلا قيدصتلا درجمب يف هرصحو لمعلاو لوقلل هتيلومش نع ناميإلا
 دصقم اذه ناك لهف ؛ناسنإلا لمعو ناميإلا نيب ةقالعلاو ؛ةيناسنإلا تافرصتلا ةاعارم

 ؟هفيرعت يف خيشلا

 نع هيأر دعيي ام متقف هلوق هب رسفي نأ نكمي امه انركذ ام ىلإ خيشلا هبنت دقل

 سيل هيأر أو ؛يناعملا هذه ىلإ يمري نكي مل هتأ نيبو ؛تالامتحالاو جئاتنلا هذه َلك

 قلطي ةرات ناممإلا نأ انبهنمو» :كلذ نع لوقيو ؛َيضابإلا بهذملا يف ايرغ الو اذاش

 همزالب ناميإلا رّتسفن نأ امإف :امهيلع ةراتو ؛هدعب لمعلا ىلع ةراتو ؛قيدصتلا ىلع

 .210/2 :سرهفملا مجعملا ؛537 مقر ةالصلا يف مالكلا ميرحت باب :ةالصلا عضاومو دحاسلل :ملسم (8

 .207 50206 /1 :ناميلا - (9

 .128/1ق7 :هسفن ردصملا- (0
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 مث ."قيدصتلا نم تركذ امب هرتسفن نأ امإو ؛افنآ تركذ امك لمعلا وهو هبتبسمو

 وه انباحصأ ضعب لاقو» :لاقو ؛ةّيضابإلا دنع يأرلا اذهب قوبسم هتأ ىلإ راشأ

 عبارلا نرقلا يف يمدكلا ديعس وبأ مهيلإ راشأ نيذلا ءالؤه نمو .““«قيدصتلا

 .““بهنملا يف لوقلا اذه ةلاصأ ىلع لدي امم ؛ة)يرجمهلا

 ضفرلا نمو ؛تاليوأتلا نم لوقلا اذه نع جتتي ام شيفطا خيشلا كردأ امك

 لجأ نم هآر يأر هنأ نيف _ هذه نم انأش لقأ اياضق يف هل عقو املثم _ هتتيب يف ةصاخ

 يل رهظ ملع نامتك يل زوجي ال هتأ الولو» :لاقو ؛هعبتي امو فالخلل ال هتمدخو ملعلا

 نع هدع رهظيو .يريغ فلاخي امم كلذب ته ام رظنلا طورش عامتجال _
 نكلو هلل ا مهمحر انباحصأ ةفلاخمل ادصاق كلذب تسلو» :الئاق مومنملا فالخلا

 .““)«يداهتجا هيلإ ىدأ ام تركذ

 هكاردإو ؛فصلا ديحوتب خيشلا مامتها ىدم لاوقألا هذه لالخ نم انل رهظيو

 هيار مهفن ىتحو .بهنلل هرهاظ فلاخ ولو ؛هيارب هزازتعا ىدمو ؛فالخلا ء ىواسم

 ةناكملا ثحبن نأ انيلع نيعتي هنع هدعبو يضابإلا بهذملا نم هبرق ىدم فرعنو ؛رثكأ

 .ناملل هفيرعت نمض لمعلاو لوقلل خيشلا اهيلوي يلا

 ناملل نيمّمتم نيزج امهلعجو ؛يلصألا ناميإلا موهفم نم امهجرخأ دقف

 .116 :ظ :لمعلا يعاد - (5]

 .156 :ظ /1 :هللا حتف - (2

 :باتك هل ،يرجهلا عبارلا نرقلا يف شاع ينامع ملاع :يمدكلا ديعس نب دمحم ديعس وبأ (3

 .رشانلا ةمدقم :ربتعملا :يمدكلا ديعس وبأ :رظنا .هقفلاو ديحوتلا يف “ربتعملا"

 .285 /1 :قراشم :يملاسلا ؛123 0122 /1 :هسفن ردصملا (4

 .128/7قا1 :نايمهلا - (5

 .285 /1 : قراشم :يملاسلا :رظنا ؛197/1 :هسفن ردصمل- (6
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 امهكرات ناكل ناميإلا امه اناك ول لمعلاو لوقلا نأب اذه هيأر دتيأو ؛لماكلا

 الإ ققحتي الو يفكي ال هدحو قيدصتلا نإف ؛ناملل نيمتنم اماد امو ؛"اكرشم

 ناميإلا ةقيقح وهو ؛لمعلاو لوقلاب ءافولاب بلقلا نامإ» :اذه يف لاقو ؛لمعلاو لوقلاب

 .“"«ةيآلا يف يذلا وهو رارقإلا درب صقانلا مالسإلاو [...] لماكلا

 ءازجإ يف فالخلا نكل _ هيأر بسح _ هيف فالخال قيدصتلا ىنعم ناميإلاف

 لهو ؟رقأ نإ الإ ؟ال وأ هيلع باثيو كلذ هنم لبقي له :فلتخي» :لاقو ؛همدع وأ كلذ

 ةيعرش ةيفرع ةقيقح وه لهو ؟رطش الو طرش الوأ ؛عرشلا يف رطش وأ طرش رارقإلا

 كارتشالاب عوضوم وه وأ ؟لمعلا عم امهيف وأ ؟رارقإلا عم هيف وأ ؟طقف داقتعالا يف

 يبلقلا داقتعالا تألو ارطش هرابتعإب لوقلا رارقإلا ةيضابإلا روهمج رقأو .““«ملعأ هلل او

 رابخإ وه رارقإلا تأ كلذ يف شيفطا خيشلا يأر ناكو ؛لوقلا ناكم يفكي ال

 ءارجإ لجأ نم نكلو ناميإلا يف ارطش هرابتعاب طرتشي ال كلذل بلقلا يف اَمع ناسللاب
 ."انمؤم ناميإلاب رقملا ةداهشلاب قطانلا ةيمست وه ماكحألا هذه لّوأو .هب ماكحألا

 سلنلا لتاقأ نأ ترمأ» :لق هلوقب طقف ماكحألا ءارجإل اطرش هنوك ىلع لدتساو

 هقحب الإ هلامو هسفن ينم مصع دقف هلل ا لإ هلإ ال لاق نمف هلل ا الإ هلإ ال اولوقي ىتح

 ."«هلل ا ىلع هباسحو

 .196/1 :نايمهلا - ؛35 :ديحوتلا ةديقع حرش - (7

 اتماع بارغلا تلاقو :ىلاعت هلوت :انه ةيآلاو ؛535 /13 :1ط :هسفن زدصملا- (8

 .[14 :تارجحلا

 .207 /1 :نايمهلا - (9

 .115/2 :ريسيتلا - 588 /2 :رظنلا نبا ةيمال حرش - (0

 536 :بهذلا - ؛156 :ظ /1 :هلا حتف - (1

 مقر ةوبنلاو مالسإلا ىلإ هق ءينلا ءاعد باب :داهجلا :يراخبلا :رظنا ؛197/1 :نايمهلا - (2

 .99/1 :سرهفملا محعملا 6

- 288 - 



 ناميإلا ىلع فطعي وهف ؛ناميإلا وه نوكي الو ؛ناميإلا نع عرف اضيأ لمعلاو

 سيل هنوكو ؛هبحاص عفني ال لمعلا نود هدحو ناميإلا نكل ."رخآلل امهدحأ ةرياغم
 ناميإلا تأب لوقلاب سأب ال تلق» :هكرت زاوجوأ هنع ءانغتسالا نيعي ال ناميإلا وه

 .““)«لمع الب هب عفتي ال :لوقن اتأل ؛بلقلاب

 ناميإلا نأ يف امهدحأ نع ءانغتسالا مدعو ؛لمعلاو ناميإلا نيب قرفلا رهظي و

 اضيأ فصولا اذه نكلو ؛هبحاص نع ناميإلا فصو يفني ال هفالخب لمعلا عم هدحو

 ؛"ةتينادحولاو ةوبنلا توبثب ملاع هتنأ مغر نيكرشملاو رافكلا ءازج ءازحلا نم هيجني ال

 .رفكلاو قافنلا قلزنم نع ثيدحلا دنع مكحلا اذه حضتيسو

 ءازجألا هذه نيب شيفطا خيشلا عمج ناميإلا نم لمعلاو لوقلا ةناكم نايب دعب و

 ءزج َلك عقوم انيبم ىلاعت هلل صالخإلاو نيدلل ءافولا ملس يف تاجرد اهنم لعجيل
 قيقحت وه امإ رارقإلاو ؛بلقلا يف ناميإلا نأ كل تققح دقو» :هلوق يف كلذ نم

 ؛ىوقأ ناميإ امهعم لمعلاو ؛رابخإو يوق ناميإ هعم رارقإلاو ؛ناممإ داقتعالاف ؛ريرقتو

 .>«لمع الب رارقإلا عم وأ داقتعالاب عفتي ال هتأ دقتعن اتأ عم كلذ انرضي سيلو

 ناميإلا :يلي امك وه عوضوملا يف شيفطا خيشلا فقوم نإ لوقلا نكمي اذكه و
 هب متي امم امهف حراوخاب لمعلاو ناسللاب رارقإلا امأ ؛ع رشلا يف بلقلاب قيدصتلا نعي

 يف رقملا ىلع ماكحألا ىرجت نأل طرش ناسللاب رارقإلاف :ناطرش امهو ،لمكيو نامبإلا

 ناميإلاو ؛باوثلا قاقحتسال ةتنظمو ؛باذعلا نم ةاجنلل طرش وهف لمعلا امأو ؛ايندلا

 .نيطرشلا نم ايلاخ يفكي ال يلقلا

 .362/1 :نايمهلا - (3

 .588/2 :رظنلا نبا ةيمال حرش - (4

 .201/1 :نايمهلا - (5

 .158 :ظ/2 :رطانقلا ةيشاح - (6
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 نع اديعب نكي مل هدجن ؛هريغ فقاومو شيفطا خيشلا فقوم ني نراقن امدنع و

 ؛لمعلاو لوقلا كرت يعي نكي مل ؛بلقلاب قيدصت ناميإلا :هلوقف ؛ميفلسلاو يضابإلا نيبهذلل

 يذلا موهفملا ىلإ يهتني لوق وهف ؛نيبهذلل يف ءاج امك امهب ذخألا ةرورض ىلع دكا لب

 ةرعاشألا نم ايرق نكي مل هتنأ امك ؛ظفللا يف امهفلاخولو ةّيفلسلاو ةيضابإلا هب ءاج

 نايقابلا نافقوملا امأ ؛موهفملا ةقيقحو ظفللا ةلالد يف امهعم فلتخاو ،ظفللا يف آلإ ةّيديروتاماو

 .امامت امهل ارياغم ناك دقف رارقإلاب هفرعي نمو ؛ةفرعملاب ناميإلا فرعي نم لوق امهو

 ىلإ يهنملا راطإلا نم اجورخو شيفطا خيشلا نم ارّرحت لوقلا اذه يف ىرن و

 ثبشت نم تأ ظحال دقف ؛ةّيقيقحلا هحورو هازغم ناميإلا ءاطعإ ةلواحمو ؛مالسإلا ةباحر

 7 :لوقلا عفني نكي ملف ؛دتشتلا ىلإوأ ءاجرإلا ىلإ اجلي نأ امإ :ةقباسلا فيراعتلاب

 نم هيف امل ؛لمعو لوق ناميإلا :لوقلا عفن الو ؛لهاستلا نم هيف امل ؛طقف قيدصت ناميإلا

 تيقبف ؛مالسإلل يراضحلاو يحورلا ىنعلا نع ثحبلا نود رئاعشلا ضعب ىلع زيكرتل
 .اهلاطبإو اهتابثا ىلع مصاختيو ؛ددرت تاراعش انايحأ فيراعتلا هذه

 اذإ هتنأو ؛َييلقلا ناميإلا قمع ىلإ ريشي نأ دارأ اذه هفقومب خيشلا نأ كش الو

 يلقلا ناميإلا رتؤي مل اذإو ؛هترثك ىلع لمعلا عفني نلف يقيقحلا ناميإلا نم بلقلا الخ
 عاطتسا دقو ؛قدصو ةقيقح ريغ ىلع نامإ وهف اهتانكسو اهتاكرح يف حراوجلا ىلع

 ظفاحو ؛ءاوهألا بسح ىلع ناميإلا فصو حنم يف نيملسملا نيب ةوفخلا عطقي نأ اذهب

 الإ ققحتت ال رشبلا ةداعسو ؛يرشبلا مامتهالا يحاونل مالسإلا ةيلومش ىلع اذهب

 :لابقإ دمحم ركفملا اهنع لاق لا ةيلومشلا هذه ؛هطورش يفوتسملا حيحصلا ناميإلاب

 ؛ادرحب المع الو ؛ادًرحب اروعش الو ؛بسحف ادَّرحجب اركف سيل ؛ايئزج ارمأ سيل نيدلاف»

 ."«هلك ناسنإلا نع ريبعت وه لب

 .07 يدلا ريكفتلا ديدحت :لابتإ دمع (7



 قيمعلا حيحصلا روصتلا عضو يف نكلو دويقلاب فيرعتلا لاقثإ مهملا سيلف
 ؛نيملسملا فلس لوق نع اعجارت سيل ناميإلا يف خيشلا لوق تأ ىرن اذل ؛نامبإلا موهفمل

 ضعبب ةثبشتم ؛ةغراف هبش تناك ييلا بولقلا يف ناميإلا حور ءايحإ ىلإ عوجر هنكلو .

 ييلا ضئارفلا ضعيب ةيفتكم وأ ؛نمؤملا نم بولطملا لمعلا يه اهارت سوقطو ديلاقت
 ىلع نوّضقني مهئادعأ مدقت مامأ ىرايح كلذل نوملسلا يقبف ؛ناميإلا لك يه اهارت

 ءايحإ نم دبال ناكف ؛مهعفد نوكلميالو ؛موي لك اهفارطأ نم اهنوصقني مهتاكلتمم

 تأ كشن الو ؛ةميلسلا ةهجولا يف كرحتتل يناميإلا رونلاب اهعابشاو بولقلا هنه

 هتتيب يف ءاوس اذهو ؛يأرلا اذه هتغايص يف ارثأ شيفطا خيشلا اهشاع لا عاضوألل

 .ةماعلا هتتيب مأ ةصاخلا

 ؛ةّيضابإلا نيب ةصاخ الدجو ةشقانم خيشلا نم لوقلا اذه رثي مل اذامل :لءاستنو

 ديدشلا ضفرلاو دقنلاب هءارآ نوبقعتي اوناك دقو ؟بازم يداوب هطيحم ىف لقألا ىلع وأ

 نأ انرظن يفو ؛هل ضراعم لوق ىلع فقن مل و ؛هذه نم انأش لقأ لئاسم يقو انايحأ

 ؛فالخلا اذه نم نوه دق هسفن وه هتأو ؛هيآرل خيشلا ضرع ةقيرط ىلإ دوعي اذه ببس

 .بهذلا يف روهشملا يارلا عم قافتالا ىلإ ريخألا ف يهتني هتأل

 نأ ضعبلا ىأر دقو ؛اهفالتخا ىلع ناميإلا فيرعتب ةقلعتملا فقاوملا يه هذه

 عم ؛فالخلا نأش نم نيوهت درجم اذهو ؛ثرظفل فالخ دّرجب وه امنإ اهنيب فالخلا

 كولسلا ىلع غلابلا رثألا نم فيرعتلا اذه امل ؛بسحف ايظفل سيل هتقيقح ي هتنأ

 دعب هريغ لوألا ردصلا يف ملسملا درفلاو يمالسإلا عمتجملا كولسف ؛َيعامتجالاو يدرفلا

 ميلسلا روصتلا نع مهدعبو ؛ّيقيقحلا مهناميإ فعض ردقب نوملسملا فعض امتإو ؛كلذ

 ةعبطملا :نيملكتملاو ءامكحلاو ءاملعلا نم نيرخأتملاو نيمدقتملا راكفأ لصحم :يزارلا (8

 .10 :دومحما كلسملا ييراعتلا ؛175 :ه1323 رصم ةينيسحلا
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 ؛ئلمعلا رثألا نم لاخ روعش دّرجب هرابتعا ىلإ ةيلمعلا هتقيقح نع مهداعتباو ؛نامإلل

 امامت افلاخم نوكي لمعلاو لوقلاب اطبترم نامبإلا دقتعي نم كولس نأ ىلع لدي اذهو

 نأ نود هبلق يف اهداقتعاوأ ةداهشلاب هقطن درجم يف هتاحن ىريو كلذ دقتعي ال نم كولسل

 ةريخألا مهتضهن ىلإ اودوعي نأ نوملسملا عاطتسا امو ؛عقاولا يف هديسجت ىلإ اذه هعفدي

 .>معو اقيدصت ةديقعلا رابتعاو لصألا اذه ةعجارمب الإ طاطحنالا دعب

 ؛مالسإلا ظفل وهو هلوادت رثك رخآ ظفل هب طبترا دقو ؛نامبإلا وهفم نع اذه

 ؟نينثإلا نيب ةقالعلا امف

 مالسالاو إاميالا ۔ج

 اعد ام اذهو ؛نيدرفنم انايحأو نيعمتجب انايحأ ميركلا نآرقلا يف ناظفللا درو

 .افالتخاو اقافتا امهنيب ةقالعلا نع ثحبلا ىلإ ءاملعلا

 ملسأ :لاقي ؛دايقنالا ىلع لديف مالسإلا امأو ؛قيدصتلا ىلع لدي ةغل ناميإلاف

 ."يلإ داقناو عضخ ىنعم ىلاعت هلل هرمأ ملسأ هنمو ؛داقنا ىنعمب

 ىلإ انايحأو ؛امهفالتخا ىلإ راشي انايحأف يحالطصالا امهلامعتسا يف امأ

 امهنيب يرحتو ؛ةددعتم ناعمل اعم نالمعتسي امهنأ شيفطا خيشلا ىريو ؛امهقافتا

 . ) ") .دابتلاو لخادتلاو فالتخالاو فدازتلا تامالع

 ؛ةنلاو ماكحألاو عرشلاو نيدلا وه دحاو ىنعم ىلع نآلدي نافدارتم امهف

 هب هلل ا رمأ ام وهو ؛دحاو ىنعمب مالسإلاو نيدلا نأ ملعاو» :كلذ احضوم خيشلا لوقي

 :ريكب تشوعأ ؛498 :م1990 رئازحلا باحر ةبتكم :ءائالثلا ثيدح :انبلا نسح :رظنا (9

 .17 :ةمألا بطق

 .130/4 :سوماقلا :يدابآ زوريفلا (0

 .07 :بهذلا - ؛205/1 :نايمهلا - (1
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 ماكحألا ىلع مالسإلاو نامإلا قلطي امك . "ث)«ةعاطلا سفن وأ ؟هب هوعيطي نأ هدابع

 :"ة)فدازتلا اذه ىلع ةلدألا نمو ؛اضيأ ةيعرشلا

 نا اولكو تيعو ب مكسماع ,ممسك ن اموق ا ى سوم لاتقو :لاعت هلوق
 ًنييموملاَنم اهيف تاكن م انُجَرخاف» :اضيأ هلوقو [84 :سنوي] هملسم متنك
 ناظفللا ءاج دقن .[36 .35 :تايرانلا] هيملْسملاَنمرتيێب ريحت اهيف اتنَجَو امك

 ."“عاطلاو نيدلا عابتا امهب دصق نيفدارتم نيتيآلا يف «مالسإلاو ناميإلا»

 كلذ خيشلا حرشيو ؛رخآلا موهفمب امهدحأ لمعتسيف نيلخادتم نانوكي و

 نم لوألاف ؛ماكحألل دايقنالا ىنعمب ناميإلاو قيدصتلا ىنعمب مالسإلا لمعتسيو» :هلوقب

 ىنعم يف ظفللا لامعتسا نم يناثلاو ؛َيقيقحلا هلولدم ببس ىنعم يف ظفللا لامعتسا

 نودبف ؛قيدصتلا هببسو مالسإلا لولدم وه دايقنالا تأل كلذو .“«هلولدم ببسم

 ناميإلا» ناظفللا ناكف ؛قيدصتلل اببسم دايقنالا حبصيو ؛دايقنالا لصحي ال قيدصتلا

 .امهنيب ةقالعلاو امهيموهفم رابتعاب نيلخادتم «مالسإلاو

 ؛قدصاملا يف نيقفتم اناك ولو ؛موهفملاو ةلالدلا ثيح نم نافلتخم اضيأ امهو

 وأ هفلاخ نم رذع غ وطقمو دقتعم كلذ نأ ثيح نمف» :هلوقب كلذ خيشلا حرشيو

 ىتسي هيلإ نعذيو هيلإ ملستسم هتا ثيح نمو ؛انيد ىتسي داتعيو مزلي وأ ؛هيلع راح

 .28 :ةيشاحلاو عضولا عماج - (2

 .206/1 :2ط ؛740/14 :1ط :نايمهلا - ؛23/1 :عرفلاو لصألا لماش - (3

 :رابحلا دبع ؛394 :ديحوتلا باتك :يديروتاملا :رظنا ؛535/13 :1ط :هسفن ردصملا- (4

 .707 :ةسمخلا لوصألا حرش

 .206 {.205/1 :نايمهلا - :رظنا ؛23/1 :عرفلاو لصألا لماش - (5

 .ماكحألا رئاسو عرشلا رماوأو ةعاطلا :قدصاملا كلذ يأ (6
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 خيش زكر دقو ؛نانيابتم كلذل امهف ."اناميإ ىمسي هب قيدصتلا ثيح نمو ؛امالسإ

 ثيح ¡لنتلقلا ليربج ثيدح ىف درو امع ًالدتسم نيابتلا اذه راهظإ ىلع ةيميت نبا مالسإلا

 ناميإلا نع لأس املو ؛ةرهاظلا لامعألاو رئاعشلا هتأ باوجلا ناكف مالسإلا نع لأس

 مويلاو بتكلابو هلسرو هتكئالمو هلل اب ناميإلا :ةسمخلا ةيناميإلا لوصألاب هلق باجأ

 .)دحاو صن ين اعم ادرو اذإ امب نيظفللا نيب نيابتلا اذه ةّيميت نبا ديق مث ؛رحخآلا

 ؛هيف ادرو يذلا قايسلا آلإ كلذ دتحي الف ؛نافلتخيو نافدارتي نيظفللا نأ ظحالنف
 ناميإلا رصقل ىنعم الو ؛امهدحأ نم وأ اعم امهنم دارملا ىنعملا ىلع لدت لا نئارقلاو

 اذه رثأ رهظيسو ؛كلذ نود ام ىلع مالسإلاو اعم داقتعالاو لمعلاب يقوملاو ءافولا ىلع

 .هتايمستو ةريبكلا بحاص ىلع مكحلا دنع

 ر اميل بف بح ام-2

 ىمسيو انمؤم حبصي ىمح ناسنإلا هدقتعي يذلا ىندألا تحلا اذهب دصقنو

 .حراوخاب لمعلاو يناسللا رارقإلاو يلقلا قيدصتلاب كلذ قلعتيو ؛كلنك

 ةتيبوبرو ةتيهولأو ؛ةينادحوو ادوجو ىلاعت هلل اب ناميإلا وهف :قيدصتلا امأ
 يف فالخ ال اذهو ؛هيف كش ال اتينيقي ناميإلا اذه نوكي نأ ىلع ؛ةّوبنلاب ناميإلاو

 .فلكم لك نم هبلطو هبوجو

 دوجو ىلع ةلالد يهو ؛نامبإلا ةداهشب قطنلاب قلعتيف ناسللاب رارقإلا امأو

 امك همساب امث دمحم انديس ةلاسر ركذ نمضتت نأ بجيو ؛اهب قطانلا دنع ديحوتلا

 07 :بهذلا :رظنا .28 :ةيشاحلاو عضرلا عماج - )77

 .29 شماه :لوألا ثحبلل قباسلا لصفلا يف ثيدحلا جيرخت رظنا ؛185 528 :ناميإلا باتك :ةّيميت نبا (8



 ةداهشلا :لمج ثالشب ةداهشلاو ؛""هنودب هدنع حصت الو ؛شيفطا خيشلا كلذ ىري

 ؛َقح هب ءاج ام نأب ةداهشلاو ؛هثك دَّمحع انديس ةلاسرب ةداهشلاو ؛ىلاعت هلل ا ةينادحوب

 ؟اهضعب نع ءانغتسالا نكمي لهو ؛لمجلا هذه نم بجاولا لقأ يف فالخلا عقو دقو

 دمحم هلل ا الإ هلإ ال لاق نم ديحوت مامت قيقحتلا (ت)» :لوقي شيفطا خيشلاف

 نمضتت ةوبنلاو ةيهولألاب ةداهشلا نأل ؛"«نقح هب ءاج امو لقي مل ولو ؛هللا لوسر

 ءاج امب قيدصتلاو ناميإلا يضتقي لوسرلا قيدصتف ؛امهقيرط نم ءاج امب قيدصلا

 وبأ مهنمو ضعبلا بجوأ دقف ةيضابإلا ىدل هيلع اقفتم نكي مل اذه نكل ؛"ب

 امإ ةثالثلا اهلمجب ةداهشلا تإ لاقو ةرشعلا ليواقألاب رارقالا عيمج نب ورمع صفح

 ليواقألا لكب رقي نأ الإ هئزجي الف ىلاعت هلل ا نيبو فلكملا نيب امأو ؛دابعلا نيي يفكت

 ولو» :ليواقألا هذهب رارقإلا نوبجوي نمعو كلذ نع ينالجراولا لاقو ؛ةرشعلا

 ناحبس ؛لاحملا الإ ةتحلا لخدي مل و ؛لايعلا عاضو لاقمل رثكو لاحملا عستال مهانعبتت

 قطن بوجوب مهريغو شيفطا خيشلاو يتالجراولا ىفتكا دقو .لالخلا يذ
 ةيعامسلا ةجحلا موقت ىتح بجي الف اهريغ ااو ؛رثكألا ىلع ةثالثلا اهئازجأب ةداهشلا -

 الإ هلإ ال :سلنلا ىلإ بتكي هف هنأ هتجح و» :الئاق هيأرل شيفطا خيشلا لدتساو ؛هب

 هب لوقأ يذلا .وهو ؛اهوحنو ليواقأ ةرشع مهيلي بنكي الو ؛هللا لوسر ادمحم أو هلل ا

 .1 :لوسغلا _ )79.

 .تلق : (ت) ؛36 :بهذلا - (0

 .يليلخلا دمحأ خيشلا قيلعتب ةحفصلا شماهرظنا (273/1 :قراشم :يملاسلا (1
 ،ثعبلاو ؤباسحلاو ،توملاو ،ردقلاو ءاضقلاو ،رانلاو ةنحلاب ناميإلا :يه ةرشعلا ليراتألا (2

 .28 527 526 :ديحوتلا ةديقع :عيمج نب ورمع :رظنا ؛بتكلاو ،ءايبنألاو ةكئالملاو باقعلاو

 .14/2 :ليلدلا :ينالجرولا (3

 .14/1 :مالسإلا دعاوق :يلاطيحلا (4
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 اذه هيأر دكأو ؛«رزحخ يبأو سورمعو نمحرلا دبع مامإلا بهذم هتنأ تعلطا ىتح

 ةفوصتملا طيلاختب طلخملا ريغ لماكلا ديحوتلا ىلإ قيفوتلا ىلع هلل دمحلاو» :هلوق يف

 ال شوشي امع لاخ هديحوتو هنثت قيدصلا ركب وبأ ءايبنألا دعب قلخلا لضفأو ؛ةقتشنملا

 هللاب آلإ ةوق الو لوح الو ؛هلل ا دنع نم قح هب ءاج امو هللا لوسر دمحم هلل ا الإ هلإ

 .“«ميظعلا يلعلا

 ؛اراركت حبصي اهيلع ئش يأ ةدايز نأل ؛َئقطنم فرصت لمجلا هذهب ءافتكالا و

 نود اهلاب حقف نكلو ؛ديكآتلل ةدايزلا نوكت دقو ؛ناميإلا ءازجأ لك تلمشدقف اعّسوتو

 عقو امك ؛ةتيدقعلا اهتايصوصخ ناميإلا يف محقل ةقرف لكل الخدم اهنم رتيصي دييقت
 يقيقحلا مهفلا يفكي امنيب ؛ةّيهقف لئاسم اهيف تمحقأ قلا ةيبهذملا دئاقعلا نوتم يف

 لكب ةرخآلاو ايندلا ةداعس ىلإ هدوقيو ناسنإلا رتيسي نأ عسي يذلا ةداهشلا ىنعمل

 هب اوضاعتسا قمعلا اذهو مهفلا اذه نيقلت نع نوملسملا زجع اتل نكل ؛امهتيلومش

 .لاوطلا لمحلاو ظافلألا

 كلذ نم فقوملا إف ؛ناميإلا يف هنم يفكي امو لمعلا نع امأ ؛رارقإلا نع اذه

 .02 :ةيشاحلاو عضولا عماج - (5

 يبأل ناوريقلا ةيالو لوت برغملا ىلإ ملعلا ةلمح دحأو ةديبع ييأ ذيملت متسر نبا وه :نامحرلا دبع ه

 ةيمتسرلا ةلودلا :زاحب ميهاربا :رظنا ه170 ةنس ىفوت ؛ترهيتب ةيمتسرلا ةلودلا سسأ مث ،باطخلا

 .95 - 92 :ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا :ةيداصتتالاو ةيعامتجالاو ةيركفلا عاضوألا يف ةسارد

 ةنس نييمطافلا دض ةلمح داق ‘يرجهلا عبارلا نرقلا يف ةيضابإلا ءاملع نم فاتلز نب الغي :رزخ وبأ ه

 ©126/1 :تاقبطلا :نييجردلا رظنا ؛م990/_ه380 ةنس يفوت رصم ىلإ زعملا عم لقتناو ؛ه8

 .23 522 :نوقرم ثحب :يمانلا رمع .د قيقحت :نيفلاخملا عيمج ىلع درلا :رزخ وبأ 4/2 3

 نم ايضاق ناك ،ةسوفن لبجب يرجهلا عبارلا نرقلل يناثلا فصنلا نم يضابإ ملاع :حتف نب سورمع ه
 .320/2-325 :تاقبطلا :نييحردلا :رظنا .ةطوطخم ةلاسر يهو :ةيفاصلا ةينونيدلا لوصأ :هتافلؤم

 .128 :ظ/2 :رطانقلا ةيشاح - (6
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 لعج لمعلاو لوقلا وه ناميإلا نإ لاق نمف :ناميإلا موهفم يف فالتخالا بسح فلتخي
 ناميإلا لمكتسا تاعاطلا لمكتسا نمف ؛نامإلا يف ةلخاد تاعاطلاو لامعألا ك

 لوقلا اذه يفاكلا دبع رامع وبأ بسنو ؛انمؤم مسي مل كلذب لخأ نمو ؛انمؤم يمسو

 ناميإلا تأ ىلإ ةيفلسلا بهذو ؛"ةتيوشحلاو ةلزتعملاو ةتيديزلاو ةقرازألاو ةيضابإلا ىلإ
 ةفص هنم بلست مل لمعلاب لخأ اذإو ؛تاعاطلا لك هعمج دنع هبحاص هقحتسي قلطلا

 جرخي لوألا بهذملاف :لمعو لوق ناميإلا :لوقي م عم هيف اوفلتخا ام اذهو ؛"نامبإلا

 .هريصقت عم ولو فصولا اذه ىلع ةّفلسلا هيقيي امنيب ؛نامبإلا نع لمعلا كرت نم
 ناميإلا لخدي الو ناملل المكم لمعلا ربتعا دقف شيفطا خيشلا دنع اسأ

 وهو ؛ايرهاظ ولو ناميإلا ةفص رصقملا نع يفني ال نكلو ؛ملاص لمعب آلإ ةتحلا هبحاص

 .ةيفلسلا نم بيرق اذه يق

 لاجب تأل ؛رثكأ رارقإلا رهظت اقيبطت هيف بلطي امو ناميإلا ةيفيك نأ ظحالن و

 نعم مك يف نمؤملا ىلع بجاولا لمعلا ديدحت نكميالو ؛دودحم ريغ عساو لمعلا
 هناميإ يف ناسنإلا نوكي ال كلذل ؛يصاعملا كرتو تاعاطلاب مايقلا وه هيف لاقي نأ ىوس

 نأ كلذ عي له :لؤاستلا ىلإ انعفدي اذهو .ةريغتم لاوحأ يف وهف ةدحاو لاح ىلع

 ؟ : الو ديزت ال ؛ ةدحاو لاح وه وأ ؟صقنيو ديزي ناممإلا

 هن اصقنو بر امإل اةد ايز _ 3

 فيرعتلا بسح دتعتت هناصقنو ناميإلا ةدايز ىف لاوقألا نأ ")يدادغبلا ىري

 .92 .91/2 :زجوملا :رامع وبأ (7

 .148 :ةيطساولا حرش :ساره ليلخ دمع (8

 نيدلا لوصأ ةمئأ نم (م1037/ه429-) دمحم نبرهاقلا دبع روصنم وبأ يدادغبلا (9
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 ناميإلا نم اهلك تاعاطلا نإ :لاق نم َلك» :كلذ نع لاقو ؛نامإال يحالطصالا

 ةدايزلا عنم درفلا رارقإلا وه ناميإلا تأ :معز نم لكو ؛ناصقنلاو ةدايزلا هيف تبنأ

 ي اوفلتخاو هيف ناصقنلا نم اوعنم دقف بلقلاب قيدصتلا هتإ :لاق نم امأو ؛هيف ناصقنلاو

 هتاذ يف نمؤملا رابتعاب ال نمؤملا لاوحأ فالتخا رابتعاب شقانت ةلأسملا هذهو .“«هتدايز

 سيلف ؛تاجرد ىلع مهو مهنامإ يف نولضافتي مهتأل ؛نينمؤملا نم هريغ ىلإ ةنراقملاب

 .©!) رصاعملا بكترمك يفوملا نمؤمل

 نأ ىري يذلا يضابإلا هبهذم يف لوقلا ريرقت ىلإ شيفطا خيشلا بهذ دقو
 مث ؛رمألا لّوأ يف يأرلا اذه ىلع ناك هتأ ىلإ راشأو .هتاذ يف صقنيو ديزي ناميإلا

 :يلاتلاك هيف لوقلا لصفو ،عوضوملا يف فاك ريغ كلذ أ هل رهظ اتل هفقوم رتيغ

 ةدايزلاب لوقلاو ؛تباث هنأل هتاذ ف صقني الو ديزي ال اقيدصت هرابتعاب ناميإلاف

 ؛ءيشلا تاذب ملعلا اذه دادزي نأ نكميال عوشلاب ملعلا لثم وهو ؛لصاح ليصحت هيف

 وأ دجوي نكلو صقني الو دادزي ال ماتلا لقعلا لثم بلقلا يف ةوق نامإلا نأ امك

 .قيدصتلا وهو ناميإلا نم لوألا بناجلا نع اذه ؛ةدعي

 هنإف هل الّمكمو ناملل امّمتم هرابتعاب لمعلا وهو ناميإلا يف يناثلا بناجلا امأو

 .““) ررقن تصقن املكو ؛نامإلا داز لامعألا تداز املك ؛صقنيو ديزي

 .84/4 :مالعألا :يلكرزلا رظنا نيدلا لوصأ باتك هتافلؤم مهأ نم ةرعاشألا

 ةيملعلا بتكلا راد :داقتعالا يف داصتقالا :يلازغلا رظنا ؛252 :نيدلا لوصأ :يدادغبلا (0

 0285/12 ريسيتلا - ؛28 :ديرملا ةفحت يروجيبلا ؛142 0141 :م1983/_ه1403 توريب

 .128/1ق 7 :نايمهلا- 6

 .285/12 :ريسيتلا - ؛41 - 38/1 :ىربكلا لئاسرلا :ةيميت نبا (9]

 .207/1 :نايمهلا - ؛142 :ظ/2 :رطانقلا ةيشاح - ؛98 }97/2 - زجوملا :رامع وبا (2

 .285/12 :ريسيتلا - ؛298/2 ق7 :نايملا - (3

 .142 :ظ/2 :رطانقلا ةيشاح - (4
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 هناف ناميإلا ببس وهف ناصقنلاو ةدايزلا هيلع قدصي يذلا ثلاثلا بناجلا امأو

 دادزيف ؛ناهربلا ةوقو ؛هترثكو ليلدلا ةدايزب دادزي هتإف ؛ةلدألاو رظنلاو لمأتلا نع اشني

 . ©5 )ر بئاغ ئشب

 تداز املكف ؛هعوضوم يه لا هؤازجأو ناميإلا لاصخوهف عبارلا بناجلا امأو

 .)ناميإلا دادزا

 اونما نيذلا اتماق :ىلاعت هلوق ريسفت يف ىنعملا اذه خيشلا حضو دقو
 :يلاتلاك ةقباسلا ىناعملاب انه ةدايزلا تإ :لاقف [124 :ةبوتلا] اتام ,ُهنتدازقك

 ببسب مهنامعإ دادزيف ؛اهب نونمؤيف ىحرلا اهب لزني ةديدج ةلصخ ةدايزب دادزي

 .ةلصخلا هذهب مهناممإ

 .هليلد ةدايزل مهام دادزيف لبق نم هوفرع امريغ ديدج ليلدب يحولا لزن
 ةدايزب ناميإلا دادزيف كوكشلا عفريف حضتيو ؛ناهربلا ىوقي يحولا لوزنب

 .٥")خوسرو ةوق ناميإلا دادزي يحولا راركتب هتأ امك ناهربلا ةوقو ليلدلا حوضو

 هرابتعاب ناميإلا توبث ةتيفيك لإ ةراشإلا حيضوتلا اذه يف خيشلا لفغأ دقو

 ناميإلا تإ :يلي امك هيأر صيخلت نكميو ؛طقف اهبابسأو ةدايزلا هجوأ ركذو ؛اقيدصت

 ةدايز :يه رخأ تارابتعاب صقنيو دادزي نكلو ؛هتاذ ف صقني الو ديزي ال قيدصت

 .ناميإلا لاصخ ملعلا ةدايزو ؛نيهاربلاو ةلدألا ةوقو ؛اهناصقنو لامعألا

 .285/12 :ريسيتلا - 023/1 :عرفلاو لصألا لماش - ؛127/1 ق7 :نايمهلا - (5

 .207/1 :نايمهلا - (6

 .298 1.297/2 ق7 :قباسلا ردصمل (7
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 ال ناميإلا نوك ىلع زكر ثيح ؛ع وضوملا يف شيفطا خيشلا فقوم وه اذه

 نأ دارأ هتنأ ظحالنو ؛هتقيقح نع ةجراخ تارابتعال صقنيو ديزي نكل هلصأ ىف ديزي

 اذهو ؛ىرخأ ةرات ماتلا لقعلاو ةرات ملعلاب ههيبشتب هناصقنو قيدصتلا ةدايز مدع تبثي

 لاجملا وهو ؛رشبلا ىوتسم يف لقألا ىلع دحي ال هتقيقح يف ملعلا نأل ؛فاكريغ هيبشتلا

 لاح يف ةفرعملا هذه ةدايز مث لاح ىلع ءيشلا ةفرعم نكمي ذإ ؛خيشلا هيف ثدحت يذلا

 3ماتلا لقعلاب قيدصتلا هيبشت كلذك ؛اهيفني انمثرثكأ ةدايزلا تبثي هيبشتلا اذهف ؛ىرخأ

 .روطتلا مئاد وهو ؟ماتلاب لقعلا فصو نكمي ىتمف

 امامت افلاخم نكي مل ؛هناصقنو ناميإلا ةدايز يف شيفطا خيشلا نم يأرلا اذهو

 تاذب ةيضابإلا دوصقم أل ؛ناميإلا تاذ ىف هناصقنو ناميإلا ةدايزب اولاق نيذلا ةّيضابإلل

 خيشلا هيف تبنأ امو ؛لمعلاو لوقلاو قيدصتلا هتأ نم هوذختا يذلا موهفملا وه ناميإلا

 مل هتنأ لإ ؛هيلإ اوبهذ ام ضعب يف مهعم يقتلي ناكف ؛لمعلاو لوقلا وه ناصقنلاو ةدايزل

 ناصقنو ةدايزب هناصقنو هتدايز نيبو ؛هتاذ يف ناميإلا ةدايز مدع نيب اقيقد الصف انل مدقي

 ةلدألاو صقنتو دادزت لامعألا ربتعن امدنع اننأل ؛قيدصتلا هتقيقح نع ةجراخ لماوع

 وهو ناميإلا تاذ ىلع رتثؤي هتنأ الول هل ىنعم ال كلذ لك تإف ؛لاصخلاو نيهاربلاو

 ظافلألا ىتحو ؛اهناصقنو رصانعلا هذه ةدايزل اعبت لعفنيو رتأتي روعش وهو ؛قيدصتل

 ناذه كلذ لاثمو ؛ةدايزلا هذه فارطأ نيي زييمتلا مدع ىلع تلد خيشلا اهلمعتسا لا

 قيدصتلا تإف» :هلوقو ؛“«روصتي الف هسفن ىف ناميإلا ةدايز اّمأو» هلوق :نالوقلا

 نيب فالخلا تأ ىلع نآلدي نالوقلاف ؛©)«ةلدألاو رظنلا ةرثكب صقنيو ديزي يلقلا

 لك زكر نكلو ؛ماعلا ىنعملا يف ناقفتي ؛ايظفل ناك امنإ ةيضابإلا نيبو شيفطا خيشلا

 فالخلا ًلعلف» :الئاق اذه ىلإ هسفنب خيشلا راشأ دقو ؛عوضوملا نم بناج ىلع فرط

 .298 /2 ق7 :قباسلا ردصمل (8

 .285 /12 :ريسيتلا - ؛23/1 :عرفلاو لصألا لماش - :رظني ؛!27/1 ق7 :قباسلا ردصملا- (9
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 ىلع لادلا تأل “ّظفل فالخلا نإ" :مهضعبل الوق هتيأر مث ؛َيظفل هتدايز يف روهشملا

 لومح هتوافت ىلع لادلاو ؛قيدصتلا وه يذلا هلصأ ىلع لومحم ناميإلا توافت مدع

 لوق نا رهظيو ؛("٨©)«تامالع نم هب ىوقي امو لامعألا وهو هلامك هب ام ىلع

 نم ةتيقطنم رثكاو حضوأ لاصخلاو ةلدألاو لمعلا ةدايزل هناصقنو ناميإلا ةدايزب ةّيضابإلا

 .دحاو ىنعم ىلإ نايدؤي ةقيقحلا ف امهو ةغيصلا ثيح

 :يلي امب هناصقنو ناميإلا ةدايز ىلع شيفطا خيشلا لدتساو

 :ق لاقف ؟صقنيو ديزي نامبإلا هللا لوسر اي :لاق رمع نبا نع يور ام

 «رانلا هبحاص لخدي ىتح صقنيو ةنجلا هبحاص لخدي ىتح ديزي معن»

 ؛0"٨»رفك هصقنو هتدايز بولقلا يف لمكم نامبإلا» :فيقث دفول اث هلوقو

 سيل امب هريغ نم هيف ةدايزلا ىنعملا ناكل حص ولو» هدنس فعضل حصي ال هنع لاق

 .")« رفك هلالتخاب هنم صقنلاو ؛اعرش

 .""٨)«انيقي لإ ددزا مل ءاطغلا فشكنا ولو» :لاق :ه ئلع مامإلا نع (

 لمعو لوق ناميإلا نولوقي راصمألا يف ملاع فلأ نم رثكأ تيقل» :يراخبلا لاق
 )1065), _۔. . ,..

 . '«صمنيو ديزيو

(101( 

 ىلإ هبسنو هسفن يأرلاركذو {31 :ديرملا ةفحت :يروجيبلا :رظني (298/2 ق 7 :نايمهلا- (0

 .نيمرحلا مامإو يزارلا

 .اهيلع انعلطا يلا رداصملا يف هاور نم ىلع فقن مل و \285 /12 :ريسيت - (11

 :ينابلألا :رظني عوضوم وهو «يساورلا لابجلاك بولقلا ف تبثم» :ظفلب ثيدحلا اندجو (2
 4 ط يمالسإلا بتكملا ةمألا ىلع ءيسلا اهرئأو ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس

 .478/1 :ه1398 توريب

 .301/4 ريسيتلا - (3

 .301/4 :هسفن ردصملا ((4

 هنأ الإ ؛يراخبلا ف صنلا اذه ىلع فقن مل و ؛24 :و/2 زجوملا ةيشاح- ؛هسفن ردصملا (5
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 « . ه

 عم مهم ءيش ينف فلتخي مل و هناصقنو ناميإلا ةدايز يف شّيفطا خيشلا يأر اذهف

 .هناصقنو لمعلا ةدايزب ناصقنلاو ةدايزلاب لوقي :نم

 زامإلا وف ءانثتسالا-4

 امدنع ،ىلاعت هللا ءاش نإ نمؤم انأ :لئاقلا ةدايز هب دصقي ناميإلا ىق ءانثتسالا

 اوراثأ نيذلا ؛ةمجرملا عم لدجلا ءارج نم كلذ ثدحتسا دقو ؟نمؤم وه له لأسي

 ناميإلا ىري ناك اذإ تابثإلاب بيجلا جرحت ةباجإلاف ؛لاؤسلا اذهب جارحإلا ةلأسم

 كش يفنلاب باوحلاو ؛طقف قيدصت هنإ لوقلا ىلإ عوجر هنأل ؛المعو الوقو اقيدصت

 عوضوملا راثأ دقف اذه عمو ؛'"“هلل ا ءاش نإ ةرابع ةدايز جرخملا ناكف ؛ناميإلا يف

 .هعنمو ءانثتسالا اذه زاوج نأش ىف فالتخالا ضعب

 ىلع ىنبي ال ناميإلاو ؛هيفاتنظو ؛ناميإلا يف اكش هآرو ؛يديروتاملا هعنم دقف

 ؛همثقث لوسرلا كلذكو كشلا نم ىلاعت هللا رذح دقو ؛كشلا هيف زوجي الو نظلا

 ("٨ءات_ثتسالا عنم اذهلو قافنلا تامالع نم بايترالاو كشلا يديروتاملا ربتعاو

 :يلي امب لوقلا اذه ىلع لدتساو

 اوئباتري مك ندلوسزر فاب ارُئَملع نيللا تونيموُملأ ام :لاعت هلوق
 .[15 :تارجحلا]

 ال ناعمإ : لاقن لامعألا لضفأ نع لئس» :ا .ي هل ١ لوسر نع يور ام

 ؛لمعو لوق ناميإلا نإ لاق نم باي :ناميإلا :يراخبلا رظنا ؛عوضوملا يف تاياور دروأ

 .هناصقنو ناميإلا ةدايز بابو ؛سمح ىلع مالسإلا ب :ف ءينلا لوئو ناميإلا بابو

 .ققحملا قيلعت رظني 0320 :ناميإلا باتك :ةّيميت نبا (6

 .391 {389 .388 :ديحوتلا باتك :يديروتاملا (7
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 ."""«روريم جحو هيف لولغ ال داهجو هيف كش

 هوزاجأ ذإ ؛'"ث“علا يبأ نباو ةّيميت نبا همتق امك اطسو ةيفلسلا فقوم ناكو

 :"ا لىرخأ يف هوعنسو لاح يف
 ال نمؤملا نأل ؛بيفلاو ةبقاعلاب لهجلا ءانثتسالا نم دوصقملا ناك اذإ زئاج وهف

 الف ؛سفنلا ةيكزت مدعو عضاوتلا هب دارملا وأ ؛هريغ وأ ناميإلاب هتايح متخت فيك ملعي

 .يصاعملا كرتو تاعاطلا َلكب ءافولاو هسفن يف ناميإلا لامك يعتي

 زوجي ال هتأل ؛اقتصم ىنعم انمؤم هنوك ىف كشلا هب داري امدنع عنمي و

 .ناميإلا لصأ يف كشلا

 ىلإ ريشي امك ؛اضرع مهيدل درو امنإو ؛اريثك رمألاب اومتهي ملف ةّيضابإلا امأ و

 :نمؤملا لئس اذإ ةئيشملاب نامبإلا قيلعت ظفلب هنع اوربعو ؛""يريبعجلا ذاتسألا اذه

 ناميإلا دوصقملا ناك اذإ عطاقلا تابثإلاب باوجلا اوعنمو ؟بيجي فيك تنأ نمؤمأ

 اذإ ىنتسي الو ءانثتسالا زوجي انه يأ ؛ىلاعت هلل ا ىلإ هملع لكو ي لب لماكلا ىقيقحلا

 لوقوهو .'“تابئإلاب باوخلا نوكيف قيدصتلاو نامبإلا لصأ لاؤسلاب دوصقملا ناك

 :ناميل :يراخبلا :رظنا ؛«ةروربم ةجح و» ظفلب يئاسنلا يفر ؛فلتخم ظفلب يراخبلا هاور (8

 يدسلا ةيشاحو يطويسلا حرش :ننسلا :يئاسنلا ؛26 ممر لمعلا وه ناميإلا لاق نم باب

 دهج باب ةاكزلا باتك :ه1411 ترريب ةفرعملا راد يمالسإلا ثازنلا قيقحت بتكم قيقحت

 .420/1 :سرهفملا مجعملا ؛2525 مقر لقملا

 :يلكرزلا رظنا (م1331-1390/ه731-792) دمحم نب يلع نب يلع :زعلا يبأ نبا (9

 .313/4 :مالعألا

 حرش :زعلا يبأ نبا ‘30/1 :ىربكلا لئاسرلا ؛335 0334 }321 :ناميإلا باتك :ةّيميت نبا (0

 .398 :ةيراحطلا

 .502 }501/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعحلا (1

 .575/1 :ه1979 رصم يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم :نيبلاطلا جهنم :يتاتسرلا ديعس نب سيم (2
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 ناك اذإ ةئيشملاب ناميإلا قيلعت زاجأ ثيح ؛اضيأ شيفطا خيشلا لوقو ؛هسفن ةيفلسلا

 اذإ دازو ؛اهب لهجلاو ةمتاخلا يف كشلاو ناميإلا يف لماكلا ءافولا نم فوخلا كلذب دارمل

 كشلل اساسأ ءانثتسالا ناك اذإ هعنمو ؛«ىلاعت هلل ا ءاش نإ» :ةلمجب قطنلاب اكربت ناك

 ."")يديروتاملا نع رم امك رفك هنأل ناميإلا تاذ يفو لاحلا يف

 ةيضابالا ليصفت هسفن وه شيفطا خيشلا هركذ يذلا ليصفتلا نأ ظحالن و

 قيدصتلا دعب امو قيدصت هتأب نامإلل هفيرعت عم ةيقطنم رثكأو بسنأ هنكلو ؛ةّيفلسلاو

 ناكف لمعلاو لوقلاو قيدصتلا لك وه ناميإلا نورخآلا ربتعا امنيب ؛لّمكمو مّمتم وهف
 .اقلطم ءانثتسالا اوزيجي نأ بسنألا

 ذاتسألا قفاونو ؛شيفطا خيشلاو ةيضابإلا دنع ةصاخ ءانثتسإلا يف لوقلا وه اذه

 مامتها بناج ي هنوكزتي انايحأ لب ؛مهريغ لثم عوضوملا ىلإ اوقرطتي مل مهتأ يريبعجلا

 عوضوملاب ةيضابإلا مامتها ىلع لدت ىرخأ ةقيرط ىلإ ةراشإلا ةون نكلو .هب مهريغ
 يف الصأ هولعجو ناميإلا يف ءاجرلاو فوخلاب مهمامتها اذهب دصقنو ؛رياغم جهنم نكلو

 7 اذهو ؛عوضروللا يف ثيدحلا نم مهتافلؤم نم باتك ولخي داكي الو ؛ناميإلا ةديقع

 ؟ءانثتسالا نم اعون ءاجرلاو فوخلا نوكي الأ :لءاستن انلعجي

 ءانثتسالا ةلأسمو ءاجرلاو فوخلا ةلأسم ۔ أ

 ؛ناميإلا ىف امهم انكر وأ اءزج ةّيضابإلا هركذي امك ءاجرلاو فوخلا لوأ فرعن

 اديدحج ائيش ركذي ر هحضر دقف شيفطا خيشلا دنع ءاج ام ىلع كلذ يف رصتقنو

 .. '٩)املعلا نم هقبس نم ىلع

 .26/1 :ع رفلاو لصألا لماش - ؛205/1 :نايمهلا - ؛334/4 :ريسيتلا - (3

 ةيتورابلا ةعبطم :عضولا ةيشاح :ةتس وبأ ؛4 043/1 :مالسإلا دعاوت :يلاطيحلا ليعامسا (4

 .57 :اهحورشو ديحوتلا ةمدقم :عيمج نب ورمع صفح وبأ ؛!10 :ه1305 رصم
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 ءاجرلاو فوخلا فيرعت - الوأ

 هللا باذع نم قافشاإلا انه :فوخلا» :هلوق يف خيشلا هفرع امك :فوخلا

 شان وهف ."ا «اهيلع باقعلل ةيصعملا نع رجاز فوخلاو [...] نمألا هدضو .:.

 مدنلل نوكي امك ؛هلهأ نم نوكي نأ فاخيو نمؤملا هبهريف باذعلاب ءازخلا دوجو نم

 ؛لماعلا ةجرد تغلبو ؛لمعلا غلب امهم لوبقلا مدع نمو ؛ةعاطلاب لالخإلاو مثإلا ىلع

 يف فوخلا نكي مل اذإو ؛""نيفلكملا نم امهريغو يبنلاو كلملا هيف يوتسي كلذل

 .هيف نمألا لح بلقلا

 باوشلل ةعاطلا ىلإ عاد ءاجرلاو [...] سأيلا دضو عمطلا» وهف ءاجرلا مأ

 نيذلا نمض نمؤملا نوكو ؛باوثلا ىلع لوصحلا يف لمألل نوكي ءاجرلاف ؛ ""اهيلع

 .""}كلذ ىلع توماو لمعلا لوبق يف لمألا كلذك وهو ؛مُهنَع للا يضر
 هلل ا نيبو ناسنإلا نيب طقف بلقلاب ناتصاخ ناتتيروعش نالاح ءاجرلاو فوخلاف

 لدي امت ذوخأم لصأ وهو ؛هتمحر نم طنقي الو ىلاعت هلل ا ركم نمأي ال هنالعحجت ؛ىلاعت

 :0"‘كلذ نمو نمؤملا نامإ يف يناعملا هذه روت بوجو ىلع

 مولا ز افاركمُرَمايالقرشاركَم وماق : ىلاعت هلوق

 .نمألا نع يهنلاو فوخلا بوجو ينعي اذهو 9 :فارعألا] توريساخلا

 موهلا ا ه هتاحؤر نيس ًاييأل, ةنول :ىلاعت هلوق

 .ءاجرلاي رمأ اذهو ]87: فس وب] هيتوزفاكلا

 .586/16 :لينلا حرش - (5

 .31 .30 : بهذلا - (6

 .586/16 :لينلا حرش - (7

 .64 :ةيشاحلاو عضولا عماج- ؛31 3030 :بهذلا - ؛هسفن ردصملا ( 8

 .244/11 :ريسيتلا - (9
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 ةرخآلا زح اَميآقو اتجاس ليللا تا - تيامقَوُف نمف :لاعت هلوق

 .[09 :رمزلا] هعبر ةَمُحَر وجمرَيَو

 ءاجرلاو فوخلاب فاصتألا - ايناث

 .ةزئاج وأ ةبحتسم ةينثو ةبجاو امهلدحإ نيلاح ىلع ءاجرلاو فوخلاب نمؤلل فصتي

 ولخي نأ هل زوجي الو ؛لادتعاب اعم نينثالاب نمؤمل بلق ىلحتي نأ بجي ىلوألا يفف

 ىلإ هليم نم رثكأ ءاجرلا ىلإ ليمي الف ؛سكعلا وأ ءاجرلا فونلا بلغي وأ ؛امهدحأ نم

 اهجتني ىلا ةيسفنلا لاحلا يواستلا انه بوجو يف ببسلاو .هتايح لماك يف كلذو فوخلا

 فوخلا يف وأ ءاجرلا يف طارفإلا نأل ؛لادتعالا هل لصحي يواستلابف ؛ناسنإلا ىدل روعشلا

 تافص نم وهو ةمحرلا نم سيلا جتنت فوخلا ةبلغ :اعرش هنع يهن اميف امهبحاص ناعقوي

 بانعلا اهبحاص يسنتف ءاجرلا ةبلغ امأو ؛بارطضالاو ةسوسولا ىلإ يدؤتو ؛رفكلا

 انل ؛نيد نم خالسنالا ةعرسو راتهتسالا ل ليميف ؛امئاد وفعلاب هينمتو هنمؤتو ؛ءازجلاو

 .نيفرطلا نيب لدعلا نم لاح ىلع ظفاحي نأ نمؤمل ىلع بجو

 ىلاعت هلل ا باوث ىف ءاجرلا لاح ناسنإلا ىلع بلغي نأ نكميف ةيناثلا يف امأو

 لاح كلذ هل زوجيو ؛فوخلا اذه نع لختي نأ نود باقعلا نم فوخلا لاح ىلع

 باقعلا هفوخ نم رثكأ باوثلا هئاجرب هبرب نظلا انسحم نوكي ىتح ؛ةافولاو راضتحالا

 نع شيفطا خيشلا لوقيو .هب نمؤم هتأ عم ىلاعت هلل اب نظلا ءوس ىلإ بلقني ال ىتح
 مهضعب صَخَرو ؛هنم َرْعَي مل ام رخآلا ىلع امهدحأ ةبلغب كلهي نا صَحُرو» :كلذ

 ثيدحلاب بيلغنتلا اذه زاوج ىلع لدتساو ."ءاجرلل ليمي نأ اقلطم رضتحم

 تببحأ يئاقل يدبع بحأ اذإو ءاش ام يب َنظيلف يب يدبع نظ دنع انا» :يسدقلا

 .31 :بهذلا- ؛79/1 :عرفلاو لصألا لماش- ؛64 :ةيشاحلاو عضولا عماح - (0

 .79/1 :عرفلاو لصألا لماش - (1

_ 3 06 _ 



 لب ةزئاج طقف تسيل راضتحالا لاح يف ءاجرلا ةبلغ نأ ىري انايحأو ؛9")«هءاقل

 ."تول دنع ءاجرلا ىلإ ليمل يغبني و» هلوق يف امك ةبولطم

 ىلع هيقبيف ؛نمؤملا ىدل يناسنإلا كولسلا طبض يف غيلب رثأ ءاجرلاو فوحللو

 هيدل يوقيو ؛هاضتقمب لمعلاو ناميإلاب روعشلا رمتسم هلعجيو ؛ّينامبإلا ينآرقلا جهنلل
 .لمعلاو لمألاو هنيدل طايتحالا ىلإ ليللا

 ىنعم سيلف ؛اصوصخ ةديقعلا ءازجأ نم هولعجو اذه ىلع ةيضابإلا دك نإو
 بناجلا ىلإ اوعسَو هب ةغلاب ةّيمهأ اومتها ةّيضابإلا نكل ؛هيف اوملكتي مل مهريغ نأ كلذ
 بيغرتلا نمض مهريغ دنع ءاجرلاو فوخلا نم ىنعملا اذه دري امنيب ؛رثكآ هيف ىلمعلا

 .ءايحإلا يف الماك اباتك لازغلا هل صصخ دقو ؛فّوصتلاو بيهزتلاو

 ءانثتسالاو ءاجرلاو فوخلا نيب ةقالعلا ۔ ب

 ءانثتسالل غ و سملا عفادلا ثيح نمف ؛اريشك ناتيراقتم نيتلأسلمل تأ ىرن ةنراقملابو

 نيقيلا ملع ببسب _ هزيجي نم دنع _ ءانثتسالا زاج دقف ؛ادحاو ائيش هدجت ءاجرلاو فوخلاو

 الهأ نمؤملا لعجي يذلا قلطلل لماكلا ناميإلا ليصحتو ؛نامبإلا ىلع تابثلاو ؛ةمتاخلا يف

 لوبق مدع نم فاخي فئاخلاف ؛اهتاذ بابسألاب ءاجرلاو فوخلا قلعتي كلذك ؛ةنحبا لوخدل

 نأ وجريو ؛هب هل متخي ام لهجي امك ؛ىللعت هلل ا ىدل ىقيقحلا هماقم لهجيو ؛نامإلاو لمعلا

 _ ءانثتسالاو ءاجرلاو فوخلا _امهالكو .لمعلاو ءافولا نم هنم بلط ام قفو ىلع نوكي

 .روعشلا اذه ىلع ةلالدلا يف نايقتلي امهف هناميإ هاجت ملسلل نم يلخاد روعش ىلع لدي

 فلتخي يراخبلا يف هاندجو امرو ،صنلا اذه ىلع فقن مل ؛64 :ةيشاحلاو عضولا عماج - (2

 ةسفن هلل كرذَحئيَو» :ىلاعت هلوت باب :ديحوتلا :يراخبلا :رظنا ؛خيشلا هركذ امع

 .1065 متر هين !مالع اوُلدبَي نأتوذيريو :هللا لوق بابو ؛6970 مقر

 .31 :بهذلا - (3
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 ةديقع نع ردصي ءانثتسالا تأ ىف ءانثتسالاو ءاجرلاو فوخلا فلتخي و

 ءانثتسالا نوكيف ؛هنامإ نع لأسي امدنع نمؤملا هيب رق الوق حبصي مث ءاجرلاو فوخلا

 نأ يف اضيأ نافلتخيو ؛يروعش ءانثتسا وه يذلا ءاجرلاو فوخلا نع اريبعت لوقلا

 يف ءانشتسالا يتأي امنيب ؛رارمتسالا ىلع امود نمؤملا نم نابولطم ءاجرلاو فوخلا
 .ناميإلا نع لاؤسلل ةباجتسا ةنيعم ةصاخ تالاح

 ءامسألا ف ىوس امهنيب قرف الو ؛امهتقيقح يف دحاو ئش ىلع نآلدت ناتلأسملاف

 سفنلا ةيكزت نم ناعنمي امهنأل ؛دحاو كولسلا ىلع امهرثأ أ ليلدب :ظافلألاو

 .اعقاو هديسحتو ناميإلا ةيوقت ىلع امود لمعلا ىلإ ناعغديو ؛نمألا ىلإ ةناكتسالاو

 تحت اهتسارد يف اوضافأ دقف ءانثتسالا مساب ةلأسملا هذه اوثحيي مل نإو ةّيضابإلاف

 ةسارد يف مهريغ قلطنا امنيب صوصن نم كلذ يق اوقلطنا مهنكلو ؛رخآ ناونع
 .ةمجرملا هراثأ امل لعف ةرو عقاو لدحب ةباجتسا ءانثتسالا

 َ رامإلاةلزنمماكحأ- 5

 ؛هرمأل لاشمالاو ؛هتعاط بوجو ىلاعت هلل ا يف داقتعالاو ناميإلا نع بتزني

 ةعيرشلا اهب تلزنو نمؤملا اهب فلكي لا تابجاولا يه هذهو ؛هيهاون نع ءاهتنالاو

 يف ناسنإلا لوخد نإف رخآ بناج نمو ؛تالماعملاو تادابعلا يف هقفلا بتك اهتلصفو

 يع ام اذهو ؛ةديقعلا ةوخأ ةطبار هب مهطبرت نيذلا هناوخإ ىلع اقوقح هل ضرفي ناميإلا

 :يلي امك هيف شيفطا خيشلا يأر ىرنس امك ؛ناميإلا ةلزنم ماكحأ نمض هنايبب ءاملعلا

 نلراميالا ةلزنم بحاص مسا _ ا

 درجمب انمؤم ىمسي له ؛ةلزنملا هنه بحاص هب ىداني يذلا مسالا يف فلتخا

 ىلع موادي ىتح وأ دحاو لمعب مني ءافولا لهو ؟لمعلاب يفوي ىتح وأ ؛ةداهشلاب رارقإلا
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 مهفيرعت بسح اوفلتخاو مهنيب ةلأسلل ةيضابإلا شقانت اذكه ؟هيلع رمتسيو لمعلا

 اورصق دقف ؛لمعو لوقو قيدصت ناميإلا نأ ىري مهنم روهمجلا ناك املو ؛ناملل

 _ ؛كلذ ىلع رمتساو قيدصتلاو لوقلا بناج ىلإ لمعلاب ىتأ نم ىلع ناميإلا فصو
 مسا نمؤملا :ظفل نأب يرلا اذه تابثإ ىلع ةغللا نم لدتساو - رامع وبأ لوقي امك

 غئاصلاو طئاخلاو ينابلا :لثم ؛ةموادملاو رارمتسالا ىلع آلإ لدي الو عقي ال وهو ؛لعاف

 مهيلع بلغ اذإ لب ؛ىلوألا ةرملا ف لامعألا هذهب مايقلا درل ءامسألا هذهب نومسي ال

 “.,مآ يذلا" :هيلع قلطي لمعلا .عضو رقأو قدص يذلا تأ فيضي مث ؛كلذ

 .02" هاوم َماَع نيللا اهيأ يو هب يدانيو ؛نآرقلا هيمسي

 مل خيشلا ماد امو ؛ناملل مهفيرعتوه ةيضابإلا روهمج دنع يأرلا انه عجرمو

 ىري وهف :ةلزن هذه بحاص ةيمست طرش ينف اضيأ مهفلاخ دقق ؛فيرعتلا ةغيص ينف مهقفاوي

 ىمسي نأ هقح يف زاج ارفاك الو اكرشم سيل نم لكف ؛كرشلاو رفكلا هلباقي ناميإلا نأ
 لا طورشلا نع لاقو .تيلوق ارارقإ ةداهشلاب رقي نأ كلذل هنم بلطي ام لقأو ؛انمؤم

 الو ؛ةنخلا هلوخدب اهبحاص ىلع مكحلل اطورش حلصت اهتإ نمؤملا ةيمستل ةّيضابإلا اهعضو
 اضيأ نوقلطي مهف ؛ةّيضابإلا ىدل هيلع عمجب ريغف رامع وبأ هلاق ام امأ ؛اهب يفوي ىتح اهلخدي

 مسا قالطإ ىلع لدتساو ؛تاعاطلاو لمعلاب وي مل ولو ديحوتلاب رقأ نم ىلع نمؤلل مس

 :ءاسنل همتيموُمرََر ريرحت :ىلاعت هلوقب هبحاص نم ءافولا راظتنا نود نمؤلل
 مهضعب لاق نإو ؛لامعألاو تاعاطلاب ايفوم انمؤم مكحلا اذهل اوطرتشي مل ةيضابإلا نإف 2

 .")بهنلل ىف ةاش هنكل طرشلا اذهب

 .49 :تانايدلا نتم :يخامشلا ؛102/2 :زجوملا :رامع وبأ (4

 ةيروس فيلأتلل ةيبرعلا ةظقيلاراد :مناغ يبأل ىربكلا ةنودملا بيترت- ؛11 :بهذلا- (5

 .128/1 :م1971/ه4

 .128 /2ق 7 :نايمهلا - ؛245 :نيروغبيت لوصأ حرش - 6
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 اّتقطنم ناكو ؛انمؤم ةداهشلاب قطن نم ةيمست يف ىوقأ خيشلا ةمح تناك دقل

 ناسنإلا لعجي ام طارتشا ىلإ ةيضابالا روهمج بهذ امنيب ؛قيدصتلاب ناملل هفيرعت عم

 نيعت انمؤم هتيمست تسيلو ؛ناسنإلا ديب سيل مكح اذهو ؛ةنحلا لوخدل الهأ

 سانلا ىلع مكحلا لعجي هوطرتشا ام نأ امك ؛ةنجلاب ىزاجيو فوم هتأ ةرورضلاب

 وأ ءافولا ىلع نيموادم اوناك نإ نتيبتي ىتح مهتمتاخ راظتنا بجي ذإ ابعص ناميإلاب

 خيشلا هيلإ بهذ ام ىلع دهاوشلاو ؛هدابع هب ىلاعت هللا فلكي مل ام وهو ؛نيرصقم

 :ىلاعت هلل ا لاق دقف ؛اطخ لوتقملا نمؤملا ةيد ىف كلذل الثم ذخأن ؛ةريثك شيفطا

 فوم ريغ لتق نم نأ اذه نعي لهف [92 :ءاسنلا] هامح امومتتن قول

 ؛حجرأ عوضوملا يف خيشلا ىأر نأ رهظي اذل ؟مكحلا اذه هقح يف يرجي ال لمنعلاب

 .ةداهشلاب قطن نم لك ىلع نمؤملا مسا قلطيف

 هضرعو هلام ةمرحو نرمؤملا مد ةمصع ب

 ؛هلتق مرحيف ؛ماكحألا هذه هيلع قبطنت ةداهشلاب هرارقإو ناسنإلا قطن درجمب

 نيذلا عيمج اذه يف يوتسيو ؛َيعرش قحب آلإ هندبوأ ؛هضرع يف هرارضإو هلام ذخأو
 لاثتمالاو هداقتعا نمؤملا ىلع بجي ام وهو ؛مهماكحأ نيب قرف الو ؛ةداهشلاب اوقطن

 ضعب هذهو ؛"ّثاةداهشلاب رارقإلا ريغ ئش ماكحألا هذه توبثل طرتشي الو ؛؟'ة"هل
 :كلذ نتيبت خيشلا لاوقأ

 يكلاو ؛برضلاب ؛مهناديأ ق مهملظ ميرحت دقتعي نأ : هيلإ بنذأ يذلاو»

 مهسبحو ؛مهب ىنزلاو ؛توملا ىلإ يدؤي ال امم ناك ولو ؛ندبلا راضم نم امهوحنو

 .49 :تانايدلا نعم :يخامشلا )127

 .73 :ديحوتلا ةديقع حرش - (8
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 ةيضابإلا نيب نراق مث .“مهَساوح نم ةّساح ةوق ضعب ليطعتو فرصتلا نع

 ق نادحتم كلام بهنمو انبهذمو» :هلوقب نمؤملا لتق ميرحت ىلع مهقافتا ىف ةيكلاملاو

 دنع نمآ نإ كلذكو ؛كارشإلل هلتق ناك اذإ لتقي الو كرتي فيسلا دنع نمآ نم هتأ

 لخأ نم مكح نيو ؛“«تولملا كلم نياعي مل هنأل هناميإ هلل ا لبقي لتقف لتقلا ةدارإ

 ؛لَوأت نإ الإ كرشأ هيبس وأ هبلس وأ دحوملا لام لحأ نمو» :الئاق قوقحلا هذه دحأب

 ,مومع ت اؤول :ىلاعت هلوقل ؛ةريبكوأ ابنذ لعف اذإ هنم كلذل نينحلا ةتيرفصلاك

 همد قارأ نمو ؛اهلالحتسا يف مهومتعطأ دارملا نأب بيحأو ؛'"ة"هكتوكرضملم كنا

 امم ؛قوقحلا هذه ىلع ةيضابإلا نم هريغك خيشلا دكأ دقو ."'“»«نايصعلاب هيلع مكح

 الو ؛ملظلا لإ لصي ال غلب امهم فالتخالا نأو ؛ةيمالسإلا ةطبارلاب همامتها ىلع لدي

 قوقح قلعتت الو .نينمؤملا دنعو ىلاعت هلل ا دنع ةزيزع نمؤملا سفنف هيلإ ةعيرذ نوكي

 .ىرخأ قوقح كانه لي ؛طقف ركذ يذلا اذهب نمؤلل

 نرمؤملاب ةقلعتملا ماكحألا قاب۔ج

 :!ةة> لي اميف اهركذن نمؤملاب ةقلعتملا قوقحلا ضعب شيفطا خيشلا لمجأ دق

 .مهل رافغتسالاو مهل حصنلاو ؛ةوخإ نينمؤلل ذاختاو .نيدلا يف هبحو نمؤلل ةيالو -

 .هل ةيكزتلاو هتلادعو نمؤملا ةداهش تابنإ _-

 .05 :ظ/2 :رطانقلا ةيشاح - (9

 .06 :زاغلأ ريسقت - ((0

 َبطاتلا ترز نقسينل , هتنا هينع ه / مسإ رذ يمل امم ارلكت الوو :ةيآلا صن (31

 .[121 :ماعنألا ةروس] ه...,مموُمتعمعا تاو مكو لداَجْنِل مهيآيلؤأ"ىلب توويك
  - )2:بهذلا 28. ١ ١

 .274 :نيروغبت لوصأ حرش - ؛291 - 287 :ديحوتلا ةديقع حرش - (3
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 .نوفلتخي امنيح ةدحولا ىلإ نينمؤملا ةوعد -

 .مهئارقف ىلع اهفرصو نينمؤملا ءاينغأ نم ةاكزلا ذخأ -

 .هنم ةعاربلاو نمؤملا يغابلا لاتق

 دنع كلذ زاوجو ؛ىوأم مهف نكي مل نإو ةاغبلا نم رافلاو حيرخلا لتق مدع -

 .ممه ىوأملا رفوت

 نإ ؛ناديملا يي هكرت اذإ هبحاص ىلإ حالسلا ةري مهنيب نيملسلل لاتنقا لاح يف

 ؛مهنم فيخ نإ نيح ىلإ هكاسمإ زوجيو ؛ةّوق مهل قبت مل نإ ءارقفلا ىلإوأ هتثرو ىلإ وأ ؛فرع

 ةريهبك ةجرد ىلع لدي _ لئاألا ةّيضابإلا فلس ذنم هتيفرح ىلع ذخأ نإو يأرلا انهو
 خيشلا در دقو _املسم هبحاص ناك اذإ _هب لتاقي احالس ناك ولو ريغلا لام نم هزنتلا نم

 انيلإ ""ة“أبسنو» :لاقو كلذ فالخ ةيضابإلا ىلإ بسن نم ىلع ةلأسملا هذه يف شيفطا

 لوقن الو ؛برحلا يف اهاندجو اذإ ،مهّباودو "برحلا دنع ءادعألا حالس لالحب لوقلا

 ؛هب لمعي ال فيعض لوق وهو لاتقلا اودهش نيذلا ءارقفلل لالح انضعب لاق لب ؛كلنب

 لعلو ؛اقلطم ءارقفلل تلح مهثراو الو اهباحصأ فرعي مل نإ معن ؛مهيلإ ةرت نأ حيحصلاو

 .“"ةأ»«ةييصلل ةقرفلا ريغ ةيضابإلا نم قرفلا ضعبل لوق هركذ ام

 ماكحأ امأو ؛ايندلا يف هعم لماعتلا صخي اميف ؛ملسملل لفكت قوقح هذهف

 شيفطا خيشلا مامتها نأ ظحالنو .ديعولاو دعولا ثحبم يف يتأي ليصفت اهيفف ؛ةرخآلا

 ؛نمؤملا ةيمست يف مهعم فلتخا نإو ؛ةّيضابإلا نم هقبس نمل اعبت ناك عوضوملا اذهب

 ىلإ يعسلاو ؛ةيعرشلا ةلدألا يرحت مامتهالا اذه ردصم ناكو ؛يقابلا يف مهرياس نكل

 مهتنكم نلا ليوطلا مهخيرات يف ةّيضابإلا اهشاع ىلا ةبرجتلا لضف ركنن ال امك ؛اهقيقحت

 2 نيدلا دضع هب دوصقملا ) 134

 .65 :بهذلا - ؛553/2 :رظنلا نبا ةيمال حرش - (5
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 لاوحألاو ؛اهوضاخ لا كراعملاو تاعازنلا يف ةصاخ ؛ماكحألا هذهل لعفلا قيبطتلا نم

 ىلع نورصي مهلعج اذهو ؛ابرغمو اقرشم مهدعب نَمو نيتومألا مايأ ذنم اهوشاع لا

 ."‘“٩ةديقعلا نمض اهجاردإو ماكحألا هذه ديدحت

 لامعتسا ةقدب رتيمنت اهيف شيفطا خيشلا فقاوم انيأرو ؛ناميإلا ةلزنمب قلعت ام اذه
 ؛بلقلاب قيدصتلا وه ناميإلا تأ ىري ناكف ؛ةّيضابإلا روهمج ةفلاخم ىلإ هب ىدأ انم ؛ظفللا

 ىلاعت هلل ا دنع لبقي الو .ناملل ةلَمكلل ءازجألا امه نيذللا لمعلاو رارقإلا ىلإ عفدي اقيدصت

 يف يفكيو ؛يقيقحلا هلصأ ىلإ ناميإلاب عوجرلا يأرلا انهب دصقي ناكو ؛امهب ءافولاب لإ

 تماق اذإ لإ ليصافتلا نم اهريغب ةبلاطمل نود اهئازجأب ةداهشلاب قطنلاو قيدصتلا ناميإلا

 ةلدألاو لمعلا ةدايزل نكلو قيدصتلا هلصأ ةدايزل سيل نكل صقنيو ديزي ناميإلاو ؛ةجحلا

 هنوك ىلإ يهتي ىفعلل يف نكل ؛ارهاظ كلذ ين ةّضابإلل افلاخم ناكو ؛هب ةقلعتملا لاصخلاو

 ناك اذإ هعنمو ؛ةمتاخلاب لهجلا رابتعاب ناميإلا ىف ءانثتسالا زاوجب لوقي ناك امك ؛اّيظفل افالخ

 لكش وه ةيضابالا دنعو هدنع ءاجرلاو فوخلا عوضوم أ تبثو ؛ناميإلا ةقيقح يف اكش
 ؛امهنيب لدعلا بوجوو امهلاحبو ءاجرلاو فوخلا تاجرد نيب دقو ؛ءانثتسالا نم رخآ

 اهلوأ ؛نمؤملا قح يف ماكحأ نامبإلا ةلزنم نع بترتي امك ؛راضتحالا دنع ءاجرلا ةبلغ زاوجو

 افالخ هيلع هرارمتساو لمعلاب هئافو بلط نود انمؤم اهب رقأو ةداهشلاب قطن نم َلك ةيمست
 امت نينمؤملا نيب لماعتلاب قلعتت لا ماكحألا يقاب يف مهعم قفتا مث ؛ةّيضابإلا دنع روهشملل

 لكو ؛اكرش حبصي كلنل لالحتسا لكو ؛مهلاومأو مهضارعأو مهعامدو مهنادبأ ظفحي

 امأ انمؤم ناك نم قح يف حلصتو يرحت ماكحألا هذهو .رئابكلا نم ةيصعم ربتعت هل ةفلاخم
 ناميإلا نيب ةلزنملا يثحبم نم يتأي ام لالخ نم حضتتتس ىرخأ ماكحأ هقح يفف هريغ

 .رفكلا ةلزنم من ؛رفكلاو

 ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا :مهختراتو مهلوصأ يف ةزكرم ةسارد ةيضابإلا :رمعم يحي ىلع (6

 م. !ر : م, 61. .52 »51 :م1982
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 ؟نالا تيتبملا

 رفكلاو ناميإلا ديب ةلرنملا

 رنكل او ر امإل زد ةلزنمل فرعت -1

 يلا ةلزنملا يه امو {ةريبكلا بحاص نع مالكلاب اساسأ ،ةلزنملا هذه قلعتتو

 ؟ماكحألا نم هل تبني اذامو ،اهيف لزني

 :فانصأ ةنالث ىلإ سلنلا ةّيضابإلا ميسقت ىلإ ةراشإلا لصفلا ةيادب ف تقبس دق

 امك رفكلاو ناميإلا نيب :يأ نيتلزنملا نيب ةلزنملا مساب هل نوربعي امهنيب امو ،رفاكو نمؤم

 كلذ يف هعبتاو نيدلا لوصأ نم سماخلا لصألا نيروغبيت اهلعجو ،قافنلا ةلزنم اهنومسي
 ."ناميإلاو كرشلاو قافنلا لزانم ثالث تبثن نأ انيلع امنإ و» :لاقو شيفطا خيشلا

 ايندلا يف سلنلا عقاو هب دوصقلملا امنإ ثالثلا لزانمل هنه تابثإ نأ ىلإ ريشن نأ يغبني و

 تسيلو طقف ماكحألا ءارجأل تتبثأو ،لزانلل هذه ىلع مهف رفكلاو ناميإلا نم مهفقومو

 ةرخآلا ينف ءازخلا هب دصق ةلزتعلل هتبثأ ام نأل ؛ةلزتعلل دنع امل ةيواسم نيتلزنلل نيي ةلزنلل هذه

 لكف ىرانلا ىلإ رفاك وأ ةتخا ىلإ نمؤم امإ وهف :امه ثلاث ال ناعون ءازحلاف ةّيضابإلا دنع امأ

 ةلزنم ال نولوقي كلذلو \اعم ناعفترت ال ناتضقانتم ناتلزنم امهف رفك وهف ناميإب سيل ام

 نتم يف يخامشلا لوقيو ؛قافنلا رفكو كرشلا رفك لمشي رفكلا نأل ؛رفكلاو نامالا نيي

 نيب ةتبثللا ةلزنملاف نذإ ،“رفكلا ةلزنمو نامإلا ةلزنم نيي ةلزنم ال نأب نيدن» :تانايدلا

 .56 1/1 :رظنلا نبا ةيمال حرش - ؛194 :هسفن ردصملا۔ :رلظنا ؛203 :نيروغبيت لوصأ حرش - (]

 .220 ؛219 :نيروغبيت لوصأ حرش- 22

 .49 :تانايدلا نعم :يخامشلا )3

- 314 - 



 ةلزنمو ةنجلا ةلزنم نيب ةلزنلل يهف تيفن لا امأو ،ةريبكلا بحاص ةلزنم يه رفكلاو ناميإلا

 اريثك هيف فلتخا يذلا ةريبكلا بحاص رمأ وه ثحبلل انه ين انمهي امو ءازخلا رابتعاب رانلا
 قفتا ام لقأو ؛هب ةقلعتملا ماكحألاو فاصوألا نم هيلع قدصي امو ،هتيمست ثيح نم ةصاخ

 نم فلتخت ةدتعتم ءامسأ هلو ،عقاولل فصو انهو ،ةريبكلا لعافب هفصو وه هنأش ي هيلع

 قفانللاو ةمعن رفك رفاكلاو قسافلاو يصاعلاو نمؤلل :ءامسألا هذه رهشأو ‘ىرحخأ ىلإ ةسردم

 دحاو بهنم ىدل نيمسا نم رثكأ دجن انايحأ لب \بهنم.مسا لك صتخي الو .كرشملاو
 هبهذمو ىامسألا هنه نم شيفطا خيشلا فقوم ملعن نأ انمهيو .ةريبكلا بحاص هب يمسي

 نع أشنت اهنأل ىمسلل ىلع مكحلاب ةقالع ةيمستلل تأ كش الو ،ةريبكلا بحاص ةيمست ين
 . هلاحو هعضو روصت

 انمؤم ةرثكلا بحاص ةيمست _ 2

 ةيصعملا مهدنع رضت ال ذإ ،انمؤم ةريبكلا بحاص ةيمست ةصاخ ةئجرللا ىلا بسني

 رابتعاب ناك اذإ مسالا انه شيفطا خيشلا ضفرو ،“هضيأ ةرعاشألا هب لاق امك ناميإلا عم

 باونلاو ءازجلا نايقلتي امهيلعجو ،يقوملا نمؤملا عم اهسفن ةجردلا يف ةريبكلا بحاص ةيوست
 لعف ءازج ىقلي نكل انمؤم ىمسيف باوثلا رابتعا نم ةديقم ةيمستلا هذهب يضرو 3هسفن
 نم ةريبكلا بحاص دنع ام وه شيفطا خيشلا دنع ةيمستلا هذهل غوسللو !ةريبكلا

 كلذل رارقإلاو نامبالإ لصأ نع لختي مل ةريبكلا لعف ولو هنل ،ديحونلاب رارقإلاو ،قيدصتلا

 فيرعت نم هفقومل عبات خيشلا نم يأرلا انهو ةريبكلا هلعف درج هتيمستو ناميإلا نم جرخي الف

 ؛"ديح وتلا ىنعمب ملسمو نمؤم هيلع قلطي دقو» :لاق كلنلو .قيدصتلاب احالطصا ناميإلا

 .49 :ةيشاحلاو عضولا عماج - ؛388 :ديحوتلا ةديقع حرش - (4

 .هسقن ردصملا - )5

 .388 :ديحوتلا ةديقع حرش - (6
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 انه يف خيشلاو 3حلطصلل يف عسوتلاو زاجلا ليبق نم نمؤلل مسا انايحأ هيلع قلطي امك
 اعفادم لاقو ؛ةريبكلا بحاص نع نمؤملا مسا اوعنم نيذلا ةّيضابإلا دنع روهشملا فلاخي يأرلا

 مساب يمست برعلاف {ادَّحوم ىنعم انمؤم !قفانلل ةيمست زاوج يدنع َقحلاف» :هيآر نع
 نإ الإ طاخ :لاقي الو طياخ هل لاقي ةرم ولو طاخ نمف ؛ةَرم ولو لعفلا لعف رم لعافلا

 نم رامع ييأ نع قبس ام ىلإ ريشي وهو ،ثملسمف يلقن ليلد انباحصأل ناك نإ آلإ ؛داتعا

 يأر يف هب ىمسي ال «نموؤلا»و رارمتسالاو دايتعالاب الإ نوكت ال لعافلا مساب ةيمستلا نأ

 ىوقأ شيفطا خيشلا ةّحح تناك دقو ءافولا ىلع رمتساو لمعلا داتعا نم آلإ رامع ييأ

 ةغلابملا ةغيص نيبو ،اهتانل رارمتسالاو ماودلا ىلع لدت ال لا لعافلا مسا ةغيص نيب هتقرفتل

 ةيضابإلا هيلإ بهذ امك ءافولاب نمؤللاب ةيمستلا يف رمألا قّلعت ول هتأ امك ،كلذ يضتقت قلا

 ةريبكلا بحاص ألو بولقلا ايافخب لهجلل دحأ ىلع ةيمستلا هذه قالطإ ريسعلا نم ناكل

 انمؤم هتيمست حجارلا ناكف ‘ىرخألا تاعاطلاب هئافو عم ةدحاو ةريبك داتعي وأ اهداتعي ال دق

 ةيمهأ اذ سيل ةيضابإلا نيبو خيشلا نيب فالخلا نإف انه عمو ،شيفطا خيشلا هيلإ بهذ امك

 .يتأيس امك ريصلل نأش يف مهعم هقافتال يظفل هتأل

 اقسافو ايصاع ةركلا بحاص ةبمست -3

 لاق دقف :ةددعتم بهاذم نيب ةلوادتم اقسافو ايصاع ةريبكلا بحاص ةيمست نإ

 هبسنو .""“%همهمعتو رفكلاو قوسفلا لمشت ةيصعملا نوري مهتأل ةّيفلسلاو ةّيوشحلا هب

 لاوقأ نم وهو ؛"ةعيشلاو ةيديزلا ىلإو ،اهفانصأب ةّيضابإلا ىلإ ينواتجلا ءاتيركزوبا

 .04 :زاغلأ ريسفت - 27

 .ةريبكلا بحاص هب يعي «(8

 .349 / 10 : ؛اط :نايمحلا - ,9

 .72 :ةيشاحلاو عضولا عماج - ؛7 :بهذلا - ؛72 :ناميإلا باتك :ةيميت نبا (0

 .40 :زاغلأ ريسفت - ؛33 ؛ةيشاحلاو عضولا عماج - ؛16 ؛15 :عضولا باتك :ءايركز وبأ (1
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 ىنعملا ريسفت نم ةبيرق اهنوك ةيمستلا هنه ىلع قافتالا ببسو .اضيأ ةلزتعملا

 باكتراو قوسفلاو نايصعلاب اهبحاص فصوو ،ةيصعم يهف ؛ةريبكلا لعف نم ئلصأل ١

 .ةريبكلا نايتإ وه لعفل فصو يهف ،ةدحاو ةجرد ىلع اهلك ةريبكلا

 ةمعن رفكارفاكريكلا بحاص ةيمست 4

 ةمعن رفك رفاكلاف ،ةّيضابإلا دنع هب ةريبكلا بحاص ةيمست ترهتشا مسا وهو

 رفكلا نود وأ رفكلا نود ارفك ارفاك انايحأ ةّيضابإلا هيمسيو ©يصاعلا وهو قسافلا وه

 هب ةريبكلا بحاص ةيمست ببس نيسو شيفطا خيشلا هب ل اقو ا )13 )كرشلاو حيرصلا

 ىلاعت هلل ا دبعي و هاوه عبتاو ةريبكلا ىتأ 1 ناميإلا نم هب قًادص ام فلاخ هتأ : وهو

 ناك معنلا هذه ركشي ل اًملو ؛("٩ هلع هب رم اممو ©هتمعنب رفكف كنم بولطم وه امك

 ."ةملسملا نم رئابكلا لعفب نوكي كارشإلاب ركشلا مدع نوكي امكو ،ارفاك

 ةمحن رفك ارف اك ةريبكت ( ابح اص ةيمست هل ل -

 :هتالالدتسا مهأ هذهو {ةمعن رفك ارفاك ةريبكلا بحاص

 :ةرقبلا] نورفكت الو يل اوركشاو مكركذي نوركذافو :ىلاعت هلوق -

 .384/12 :ريسيتلا - ؛68 :نآرقلا هيزنت :رابحلا دبع (2

 .512/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعحلا ؛195/1 :نايمهلا - (3

 .11 : ؛ظو :تانايدلا ةيشاح ىلع تاريرقت - (4

 .24/1 :عرفلاو لصألا لماش - (5
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 ولو ،ارفاك ىمسي ةريبكلا لعاف تأ يف رصن ةيآلاو» :هب لالدتسالا يف لاقو 2

 ال هنود امو كرشلا وأ ،رئابكلا نم كرشلا نود ام وه انه دارملا نأل كرشلا نود تناك

 ةيآلا يف ةدراولا رفكلاو ركشلا نيب ةلباقملا ىلع انه خيشلا دمتعاو ."هدحو كرشلا

 .هريغ وأ كرش رفك ناك ءاوس رفك وهف اركش سيل امف

 ه؟ضقمفبب تورفكتَو باتكلاأصض غبب توموُتَفا» :ىلاعت هلوق -

 هبحاص ىمسيف "قسفلا وهو ةحراجلا رفك ىنعم لمتحت اهتإ اهنع لاقو [85 :ةرقبلا]
 تمسو يقابلا راكنإ نيبو باتكلا نم ءزجب ناميإلا نيب تعمج ةيآلا نأل ؛""أرفاك

 قدصم نمؤم :ةريبكلا بحاص فقومب هيبش وهو ناميإلا دوجو عم ولو ارفكراكنإلا
 لامتحالا ليبس ىلع ةيآلاب لدتسا دقو هنع يهن ام لعفو هب رمأ ام كرت هنكلو ؛نيدلاب

 ليئارسإ نب يف تناك لب نينمؤملا نأش يف ةحارص تأت مل اهتنأل كلنب مزجي مل و
 ةرشابم اهب لدتسي يناكلا دبع رامع ابأ دجن امنيب مالسلا مهيلع ءايبنألا عم مهفّرصتو

 ... ."تع اهلعجيو

 و ‘عوضولل يف ميركلا نآرقلاب لالدتسالا نم شيفطا خيشلا دنع اندجو ام انه

 رامع وبأو ينالجراولا بوقعي وبأ ةصاخ ،نيقباسلا نم هريغ هركذ ام ىلإ ةبسنلاب ريسي رزن

 اندجو 8"‘“ميركلا نآرقلا نم ةلدأ ةتع اوركذ مهتإف هل رصاعموهو َيلاسلاو يناكلا دبع

 ىلع اهتلالد ىلإ رشي ملف اليلد اهاري ال هتنأ امإ :نيفقوم ةلدألا هذه هاجت شيفطا خيشلل

 يف تأ عم مهريغ ىلع اهميمعت نكميال نيكرشملا يف ةصاخ ةلدأ اهاري هنأ امإو ع وضولل

 :يلي ام اهكرت يلا تايآلا هذه نمو ،عوضولل ىلع ةيوق ةلالد صوصنلا هذه ضعب

 .214/1 :ريسيتلا :رظنا ؛404/2 :نايمحلا - (6

 .118/1 :نايمهللا- (7

 .102/2 :زجوملا :رامع وبأ (8

 .309 ؛308/2 :قراشم يملاسلا ؛!02/2 :زجوملا :رامع وبأ ؛30 /2 :ليلدلا :ينالجراولا (9

- 318 - 



 :نارمع لآ] ههتيزخا مقرالا لخدتن كبا آب ابرو : ىلاعت هلوق -

 [27 :لحنلا] زيرفاكلا ىلع ءوُسلاو مويلا يزخ ظ :ىلاعت هلوق عم 2
 نانكف ىلاعت هلل ا هيزخي هتنأل نيرفاكلا نم قسافلا نأ ىلع للاسلا خيشلا امهب لدتسا

 رانلا لهأل ةعافشلا مدع درجمب ىلع لدت ىلوألا نإ شّيفطا خيشلا لاق امنيب "هنم

 ناك امنيب ؛")نيقسافلا ىلع قبطنت الو نيكرشملا نع ثدحتت اهنإف ةيناثلا امأو

 الو رانلا لهأ معت تماد ام ىلوألا ةيآلا نم ةّصاخ ايقطنم يملاسلا خيشلا لالدتسا

 هرئآو اهرهاظ ىلع صوصنل ذخأ بناج بلغ دق خيشلا نأ ودبيو مهنم ادحأ نثتست

 .اهنم رشابملا ريغ لالدتسالاو اهليوأت ىلع

 هيلع ناك امل افالخ ةدتعتم ةلدأ شيفطا خيشلا ركذ دقف ةيوبنلا ةتسلا نم امأ

 :ث" لي ام اهب لدتسا يلا ثيداحألا نمو ؛ميركلا نآرقلاب لالدتسالا يف هنأش

 ةالصلا كرت نم» :وأ «ةالصلا هكرت لإ رفكلاو دبعلا نيب سيل» : 5 هلوق

 ے3)« رفك دقف ادمعتم

 4)«ضعب باقر مكضعب برضي اراَفك يدعب اوعجرت ال« : اضيأ هلوقو

. . . 5 
 .نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال» :ثيدح

 .310/2 :قراشم :يملاسلا (0

 .982 :زجوملا :رامع وبأ :رظنا ؛659 ؛658/1 :1ط :ريسيتلا - ؛399/4 :نايمهلا - (1

 .214/1 :ريسيتلا - ؛232 ؛231/5 ؛404/2 :نايمهلا - ؛!02 0

 :ه1326 :رئازجلا ميدق عبط :بيترتلا بيترت - ؛222 ؛221 :نيروغبيت لوصأ حرش - (2

 .04 :زاغلأ ريسفت ؛25/1 :عرفلاو لصألا لماش - ؛85 ؛4

 باب :نامإلا :ملسم رظنا ؛«ةالصلا كرت رفكلاو كرشلاو لجرلا نيب نإ» ظفلب ملسم هاور (3

 .431 ؛37/6 ؛351/4 :سرهفملا مجعملا ؛82 مقر ةالصلا كرت نم ىلع رفكلا مسا قالطإ

 .44/6 :سرهفملا مجعملا ؛121 مقر ءاملعلل تاصنإلا باب :ملعلا :يراخبلا (4

 .101/1 :دئاوزلا عمجب :يمثيهلا رظنا ؛2343 مقر هبحاص نذإ ريغب ىبهنلا باب ملاظملا :يراخبلا (5
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 ةعاطلا كرت تأ ىلع لدت دحاو جهن ىلع اهلمجب ىف ثيداحألا هنه تءاج دقف

 يصاعملا ثيداحألا هذه تمسو .رفاك اهبحاص أو ،رفكلا ىلإ يدؤي ةيصعملا لعف وأ
 .ليوأت وأ طابنتسا ىلإ جاتحي اهب لالدتسالا نكي مل و ءاهرهاظ ىلع تذخأ كلذل اهتاذب

 .كلذ لجأ نم عوضوملا يف ةلالدلا ةيوق تناكو

 هذه نمو ©&حعوضوملا ىلع ةنسلاو نآرقلاريغ نم شيفطا خيشلا لدتسا امك

 :يلي ام تالالدتسالا

 دقو ؛كلذب هفصو نكميو ،قسافلا ىلع قبطني ةمعنلا رفك نأ ىلع لدت ةغللاف

 و هبر ىصع ةريبكلا بحاص قسافلا نأ نم اقلطنم لالدتسالا اذهب خيشلا متها

 فرعلا كلذكو ،ةمعنلا رفك رفاكلا مسا هيلع قدصي كلذل ،اهرفك دقف 5هنمعن ركشي

 ام وهو 3“ههركشي مل و هيخأ ةمعن دحج نمل ةمعنلا رفك نولمعتسي مهتأ سلنلا ىدل

 دقو “"اهرتسو ىلاعت هلل ا معنأ دحج نمل ةمعنلا رفك نوبسنيو ،اضيأ ةغللا لهأ هركذ

 :هتقلعم ينف ةرتنع لوقب شّتفطا خيشلا دهشتسا

 ““مينُملا سفنل ةثيبخ رفكلاو يتقغن ركاش َرْيَغ ازمَع تبث
 امو ؛«لماكلا» هباتك ىف ىنعملا اذهل “”دّربملا لامعتسا ىلإ راشأ امك

 م ٨ ٠ ُ م 7 م - ٠

 ©ثفورعلملا رفك ناش يف امهنع هلل ا يضر سابع نبا نع ةياور وه هاندجو

 .101/1 :دئاوزلا عمجب :يمثيهلا رظنا ؛2343 مقر هبحاص نذإ ريغب ىبهنلا باب ملاظملا :يراخبلا (5

 .25/1 :عرفلاو لصألا لماش - (6

 .128/2 :سوماقلا :يدابآ زوريفلا (7

 رظنا ؛212 :تد .توريب ؛ركفلا رادو حاجنلا راد :ةرتنع ناويد حرش :نيزلا ميهاربا (8

 .221 :نيروغبيت لوصأ حرش - ؛29/2 :ليلدلا :ينالحراولا

 هل بيدأ يوغل مامإ (ع826-899/ه210-286) :يدزألا ديزي نب دمع سابعلا وبأ :دربلا (9

 .144/7 :مالعألا :يلكرزلا رظنا .. .“بضتقمملا”و “ثنوملاو ركذملا”و “لماكلا” :بتكلا نم
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 .ث" ريخلا نم ريغلا هلعف ام ركش مدعو

 لاخدإ يضتقي رفكلا حلطصمو ناميإلا حلطصم نيب دوجوملا ضقانتلا إ ث

 ةثلاث لاحل دوجو الو ،راكنإ رفكلاو قيدصت ناميإلا أل ءامهدحأ ىف ةريبكلا بحاص

 نوكي نأ يقبف ،هنايصعل انمؤم نوكي ال ةريبكلا بحاصو ؛راكنإ الو قيدصتب تسيل

 لوقلاو قيدصتلا عومجمب ناممإلا ةَيضاَبإلا فيرعت عم حلصي ليلدلا اذهو 5ارفاك

 خيشلا لالدتسا ا ودي امنيب ٥1 )جهنلا اذه ىلع رامع وبأ هب لدتسا كلذل ؛لمعلاو

 هعم ةريبكلا بحاصو قيدصتلاب نامجإلا فرعي هنأل ضقانت ىف هعقوي هب شَيفطا

 ةيضابالا ةاراحب ىلا انه بهذ مث ءانمؤم هامتس هسفن خيشلاو {ةيصعملا لعف ولو هقيدصت

 اذإ عفتري دق ضقانتلا اذه أ لإ ؛ارفاك ةريبكلا بحاص ىمسف ليلدلا يف مهترياسمو

 لمعلاو لوقلاب الإ هدحو يفكي ال قيدصتلا دأ ىري خيشلا تأ رابتعالاب انذخأ

 عضي مل كلذ عم هنأ يف امئاق لاكشإلا ىقبي نكل ؛لمعلا عّيض دق ةريبكلا بحاصو

 ف ش يفطا خيشلا هيلإ بهذ ام عم مجسني ال انرظن ىف لالدتسالا اذهف ؛قيدصتلا

 .كلذل حلصي الو ناميإلا فيرعت

 ارفاك ناك اهلخد نم لكو ،نيرفاكلا راد يه منهج نوكب لدتسا امك

 ةمعن رفك ارفاك هتيمست هيف حلصيو ،نيرفاكلا نم اذإ وهف اهلخدي ةريبكلا بحاصو

 ارفاك يمس رانلا ف نم لك أ ىلع ليلد ىلإ اذه جاتحيو ؛ث“رانلا لهأ نم هرابتعاب

 َءوُسلاَو ويلا يزلا وهل :لاَعَت هلوقب قباس يلاسلا خيشلا لالدتساب هيبش اذهو

 ناخدلا مكح- ؛104 ؛80/1 :م1985 توريب ؛فراعملا ةسسؤم :لماكلا :دريملا (0

 .07 :ه1326 رئازجلا يرجح عبط :طوعسلاو

 .232 :نيروغبيت لوصأ حرش - ؛103 ؛102/2 :زجوملا :رامع وبأ (31

 .221 :نيروغبيت لوصأ حرش - ؛31/2 :ليلدلا :ينالجراولا (2

 .319 ص ثحبملا اذه نم 21 و 20 :شماه رظنا (3
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 شيفطا خيشلا هركذي يذلا ىنعملا ديفت ىلا ةيالا يهو [28 :لحنلا] نيرفاكلا ىلع

 يمهف ،نيكرشلملاب ةصاخ يهو ةريبكلا بحاص ىلع قبطنت ال اهتإ اهنع لاق هنكلو ،انه

 ؛اهريسفت يف شيفطا خيشلا بهذ ام ىلإ ال َئلاسلا هيلإ بهذ امل اليلد اضيأ حلصت

 .هقبس يذلاب هيبش لالدتسالا اذه ىنف هفقومو

 شيفطا خيشلا فقومل اهنم حلصي ال امهريغ نمو ةنسلاو نآرقلا نم ةلدألا هذهف

 وأ ،ارشابم اليلد نكي مل اهريغ امنيب ؛َيوغللا لالدتسالاو ثيداحألا ىهو ليلقلا لإ

 .نامالا فيرعت ق هبهذم اضقانم ءاج

 دقف ؛ءاملعلا ضعب لاوقأو نيعباتلاو ةباحصلا نع يور امب هيأر خيشلا ديآ دقو

 نب ديعسو يراخبلاو دهاجبو يرصبلا نسحلاو دوعسم نباو سابع نبال لوق هتأ يور
 ؛٨ةمجرملاو ةرعاشألا رثكأ هضفرو ؛©ضيأ ةيفلسلا هب لاق امك هريغو 3ريبج

 ةلثمأ درون ؛اهنع باجأو شيفطا خيشلا اهَدَروأ تاضارتعالا نم ةلمجب هيلع اوضزتعاو

 :يلي اميف كلذل

 فصرو عت مسالا اذه تركذ قلا ةلدألا تأ ةتيمستلا هذهل نوضفارلا ىري

 اهنوكو اهتمرح ادقتعم ناك اذإ ال ااهل الحتسم اهلعف اذإ رفكلاب ةيصعملا بحاص

 ىلوألا تأل حصي ال اهل ليوأتو ةندلل هيجوت هتأب كلذ شيفطا خيشلا ةرو ،انايصع

 ةوقلاو ةيعرشلا ةيمستلا هنه ىلع ىفضأ ام اذهو ، "اهرهاظ ىلع صوصنلا ذخأ

 تأ عم ةيفلسلا عم اهيف نوقتلي ةيضابإلا لعج ام وهو ،ةعبتبم نكت مل اهتأو

 ءافو - ؛70 ؛69/1 : ه1402 توريب 2ط ثارتلا ءايحإ راد :يرابلا حتف :رجح نبا (4

 .63 :دومحملا كلسملا :نيراعتلا ؛388 :ديحوتلا ةديقع حرش - ؛257/5 :ةنامضلا

 .355 :ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا ؛72 :ناميإلا باتك :ةيميت نبا (5

 .25 ؛24/5 :عرفلاو لصألا لماش - (6

 .257/5 :ةنامضلا ءافو - (7



 ىضتقا اذإ ليوأتلاو رهاظلا لمعتسي رخآلاو (ةيفلسلا مهو)ليوأتلا لبقي ال امحدحأ

 .ابجاو انه ليوأتلا اوري م و ،رمألا

 انمؤم الو اقلطم ارفاك سيل ةريبكلا بحاص أل ةيمستلا هذه ةلزتعلل ضفر دقو

 نم دب الو ،روفكو ركاش ىلإ سلنلا ميسقتب كلذ خيشلا ةرو امهنم يأب ىمسي الف ،اقلطم
 ."رفاك هتأ يقبف اركاش نوكي نأ نكمي الو نيفنصلا دحأ يف ةريبكلا بحاص جاردإ

 انظح الو {ةريبكلا بحاص تايمست نم هقبس ام ىلإ فاضي يذلا حلطصلل وه انه

 .كلذ يف هبهذم اعبتم شيفطا خيشلا ناك دقو مهريغ دنع هدوجوو ،ةّيضابإلا ىدل هراهتشا

 نم هلالدتسا بناج ىلإ ميركلا نآرقلا نم لالدتسالا ليلق هاندجو اننكل ،هيلع ضرتعي مل و

 ىلإ لوصولا نيبو ناملل هفيرعت نيب اضقانتمو ابرطضم هتالالدتسا ضعب ف ناكو .ةنسلا

 نم ةصاخ صوصنلا دورو الول هتنأ انه نم جتنتسنو ،ارفاك ةريبكلا بحاص ةيمست

 بسحو انرظن ين ةيمستلا لوبت ىلإ خيشلا بهذ امل ةحيرصو ةرهاظ تناكو ثيداحألا

 رفك رفاكلاب اهتاذ ةيمستلا تأ امك ؛هرهاظ ىلع صنلا ذخأ ىلع اظفاحم يقب هنكلو هجهنم

 تناك ةلدألا يف ةدراولا صوصنلا نأل مهبهذم بهذ نممو ةيضابإلا نم اليدعت ربتعت ةمعن

 نود وأ رفكلا نود رفكلاب الو ةمعنلا رفكب ديقم ريغ اقلطم ةريبكلا بحاصل رفكلا ركذت

 كرشلا نيبو هنيب ةنراقملا نم اجتنتسم كلذب ةريبكلا بحاص رفك دييقت ناكف ؛كرشل
 .يتأيس امك كرشم ةريبكلا بحاص تأ ىري نم عم ءاقتلالا نم اجورخو ،حيرصلا رفكلاو

 اقفانم ةركلا بحاص ةيمست 5

 رابتعال اقفانم ضعبلا هامسف !ةريبكلا بحاص مسا يف درو رخآ فصرو اذهو

 ىلع لدت ىلا صوصنلا ضعبل الامعإو ،ةريبكلا لعفو قافنلا نيب ةقفتملا يناعملا ضعي

 .16 :و/2 :زجوملا ةيشاح - ؛713 :ةسمخلا لوصألا حرش :رابحلا دبع (8



 لعاف ىلإ بسني امدنع يقيقحلا هانعم يفو هيف فلتخم حلطصمك قافنلا نكل ،كلذ

 هتبسن ىفو ©قافنلا ىنعم ىف ثحبلا ىلإ انعفدي ام اذهو ؛هريغ ىلإ بسني امدنعو ،ةريبكلا

 .اصوصخ ةريبكلا بحاص لإ

 فقافنلا فيرعت ۔ا

 لخدملا ريغ نم ج ورخلا» وه :يلي امك ةغل قافنلا شيفطا خيشلا فرعي

 ."هرهظأ ام ريغ ءافخإو

 قفانم هنم مسالاو رخآ رهظأو اداقتعا ىفخأ نم قافنلاب فصوي حالطصالا يفو

 فصتا نمل عرشلاو مالسإلا يف درو يعرش يمالسإ مسا» :شيفطا خيشلا لوقي امك وهف
 . "سمج رحلاو لخدلل فالتخاو &ةينالعلاو ةريرسلا فالتخابو لوقلا لمعلا ةفلاحخمم.

 رامضإ ىلع لدي لهف ؛لعفلاو داقتعالا نيي ةفلاخم ك ىلع قبطني ماع ىنعمل اذهب قافنلاو

 ؟نمؤلملا نم ةريبكلا لعف ىلع اضيأ لدي وأ ؟طقف ناميإلا راهظإو كرشلا

 فلرشلا رامضإ _ولع قافنلا ةلالد ۔ ب

 امت رثكأ ،نامإلا راهظإو كرشلا ءافخإ ىلع لدي قافنلا تأ فورعملاو روهشملا

 لعاف ىلع حلطصلل اذه اورصق ةيضابإلا نأ لإ نمؤملا نم ةريبكلا لعف ىلع لدي
 خيشلا هيف مهفلاخ ام اذهو نيكرشملا نمض كرشلاب قفانملا اولخدأو ،هريغ نود ةريبكلا

 هركذو {مهدنع هراهتشا ىلإ اوراشأو ةّيضابإلا نم دحاو ريغ لوقلا اذه ركذو ؛شيفطا

 لب هق هنامز يف ولو كرش ريغ قافنلا أ اندنع روهشملاو» :هلوق يف شيفطا خيشلا

 نوركذي ةيضابإلا دنع عوضوملا اذه اوسرد نم اندجو كلذل ؛"«ةمعن رفكو قسف

 .286/3 :سوماقلا :يدابآ زوريفلا :رظنا ؛25/1 :عرفلاو لصألا لماش - (9

 .340/4 :نايمهلا - ؛26 ؛25/1 :عرفلاو لصألا لماش - :رظنا ؛204 :نيروغييت لوصأ حرش - (0

 :يراضحلا دعبلا ؛38/2 :ليلدلا ؛ينالجراولا :رظنا ؛554/2 :رظنلا نبا ةيمال حرش - (1
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 نأ نود كرشلا رامضإل احلطصم هنولعجي الو ،ةريبكلا لعف ىلع قافنلا نورصقي مهتأ

 خيشلاو ينالجراولا اذه ححص دقف ،““ةكلذ يف دوجوملا فالتخالا ءالؤه ركذي

 ىلع الاد قافنلا لعج نم ةيضابإلا نم دجوي لب هيلع اعمجب سيل هنأ اتيبو 7

 وبأ ءالؤه نم «ةريبكلا لعف ىلعو ،ديحوتلا راهظإو كرشلا رامضإ ىلع :نيرمألا

 شيفطا خيشلا متها اذهلو ؛يرحعهلا سماخلا نرقلا ءاملع نم يمرضحلا قاحسا

 نيرمألا ىلع قافنلا ةلالد تبثأ دقف .اهلصأ ىلإ ةلأسملا عاجرإو يأرلا اذه حيحصتب

 روهمج لاق امك كرشلا ريغ رئابك لعف نعم )45 رصع ق اًَصتنخح قافنلا سيلو» : لاقو

 لب نوفلاخملا معز امك اكرش رسأ نبالو ؛هفالخب لاق نم ىلع اودتشو «انباحصأ

 رهظيو كرشلا رمضي نم وه ع ون :هدنع ناعون اذإ قافنلاف ؛ ناقيرفلا دجوي

 هيلع رصتقا يذلا وه ريخألاو رئابكلا فرتقيو ناميالا رمضي نم عونو مالسإلا

 خيشلا مهضراع دقو ا ةرشابم اكرشم لب اقفانم كرشلا رمضم اوربتعي ل و ةيضابال ١

 هلل ا هركذ يذلا مسالا اذه ءاقبإ بجيف اقافن كلذ ىمتس نآرقلا نأب الدتسم شيفطا

 خيشلا ىهتنا مث ؛“"ضيأ اقفانم ةريبكلا بحاص ةيمست نم عنمي مل نكل ؛هباتك يف ىلاعت

 .17 :تانايدلا باتك ةيشاح :يصعملا فسوي :نع القن 2

 دعبلا :يريبعخلا ؛63 :ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا :نودع نالهج :كلذل الاثم رظنا (2

 .516 - 513/2 يراضحلا

 .554/2 :رظنلا نبا ةيمال حرش - ؛38/2 :ليلدلا :ينالجرولا (3

 :م1984/_ه1404 نامع يموقلا ثازتلا ةرازو رشن :لاصخلا رصتخم :يمرضحلا قاحسا ويأ (4

 _ه475 :وخ ) ةّيضابإلا ءاملع دحأ يمرضحلا سيق نب ميهاربإ قاحسإ وبأ وه فلؤملاو 8
 ؛لاصخلا رصتخم :بتكلا نم هل ؛ناداش نب ليلخلل تومرضح ىلع الماع ناك (م 1082/

 .58/1 :مالعألا :يلكرزلا رظنا ؛(رعش )داقنلا فيسلا ناويدو

 .كب لوسرلا رصع يأ )45

 .214 :نيروغييت لوصأ حرش - :رظنا ؛208/2 ق7 :نايمهلا - (6
 ؛237/4 :2ط ؛627/14 :1ط :نايمملا -: ؛16 :ظ :تانايدلا ةيشاح ىلع تاريرقت - )47
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 كرشلا ءافخإ ىنعم ىلع وه امنإ هلك نآرقلا يف روكذملا قافنلا نأب مزحلا ىلإ شيفطا

 انهو هلقث لوسرلا دهع ىف نيقفانملا ىلع ثدحتي ناك نآرقلا نأو ديحوتلا راهظإو

 . 4.ة)قذانم ةريبكلا بكترم نآرقلا مسي م و .مهنأش وه

 ىلع وه ةث لوسرلا دهع ىلع قافنلا نوك تابثإ ىلع ةّيضابإلا لدتسا دقو

 ىلاعت هللا هعنمف يبأ نب هللا دبع ىلع يلصي نأ دارأ هل لوسرلا تأب رئابكلا لعف

 خيشلا باجأو ؛هيلع ةالصلاب مه امل كرش قافن اقفانم ناك ولو ،قفانم هتأ ملع دقو

 ه اب اورفك نترل لزن َئتح كرش هقافن نأ ملعي م » :الئاق اذه ىلع شيفطا

 رفك هيف لاقي ال ةحراجلاب رفاكلا نأل ؛ردابت امك كرش رفكلا نأ ىلع "”هكهلوُسَرَو
 ؛'"«...اذك لعف وأ اذك ملعل الوسر ناك ول :هلوقب كرش هقافنف .طقف رفك لب هلل اب

 انه أل .كرشلا نورمضي مهنوك ملعي قف لوسرلا نأ ردابتلا لب .يرورض اذه سيلو
 ىح رهاظلا ين تاعاطلا نوكي اونوكي مل نوقتانللو ءقافنلا حلطصمل لألا ىنل وه
 نوكيف .مهكرش نورمضيو نيملسملا لاعفأ نولعفي اوناك لب شةحراجلاب نيقفانم اونوكي

 ىلع ةالصلا نع عانتمالاب دعب هيلإ حوي مل هتأ وه ةالصلاب هق لوسرلا مه ببس
 .يحو نع الإ انيش لعفي ال يذلا وهو قفنلل

 ظافتحالا ينف ىفلسلا اهلصأ ىلإ ةلأسملا عجرأ دق شيفطا خيشلا نوكي اذكهو

 ةلالد ىقبت نكل ؛قباسلا يف ةّيضابإلا هيلع ناك امك كرشلا ىلع لاد قافنلا حلطصمب

 .فالخ لحم ةريبكلا بحاص ىلع حلطصملا اذه

 .27 ؛26 :صلاخلا بهذلا - ؛243/2ق7 ؛82/5 ؛340)

 حرش- ؛4 :ظ/3 :هلل ا حتف - ؛26/1 :عرفلاو لصألا لماش - ؛66 :هسفن ردىحملا- (8

 .3)(2 ؛06 :نيروغبيت لوصأ

 .84 :ةبوتلا ةروس (

 .27 :صلاخلا بهذلا - (0
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 رئابكلا لعف ىلع فافنلا ةلالد ۔۔ج

 كلنل نوفصيو قبس امك ةئيِضاَيإلا هتبثي ام وه قافنلا نم عونلا انهو

 ةريبكلا بحاص ءامسأ نم هريغو ةمعنلا رفكل افدارم هنولعجيو ،قفانملاب ةريبكلا بحاص

 ام وهو ،ةحراجلاب قفانم :مهلوقب انايحأ قافنلا انه نوصصخي امك ،اهب نولوقي لا

 لعاف نأب ةيمستلا هنه للعو ؛ةّيضاَيإلا هيف قفاوو ءاضيأ شَّيْطا خيشلا هلمعتسا

 ال هَتأك فرتقا كلذ عمو ،لعف نع بترم باقعلا نأب ملاع ؛قسف قافن قفانم ةريبكلا

 نيب ةفلاخمو ؛لمعلاو داقتعالا نيي ةفلاخم يهف ،هانيإ دقتعم هةَنأ عم باقعلا اذه دقتعي

 فالتخا كلذف ةريبكلاب جرخو ““هب لخد» :خيشلا لوقي 3“"هلاعفأ نييو هنامإ

 نيبي اذهو ،هنايصعب هنم جرخ مت هرارقإب ناميإلا يف لخد دقف .“«جورخملاو لوخدلل
 ىلع احالطصا قافنلا ظفل قالطإ نيبو قرحلا يوغللا ىنعملا نيب قيثولا لاصتالا

 ناميإلا لصح اذإف ،ناميإلاو قيدصتلل ءافولاب غلابلا مامتهالا رهظي امك {ةريبكلا بحاص

 ناك قيدصتلا اذه حراوجلا لعف فلاخ اذإو ،حراوخلا ىلع رثألا رهظي نأ مزل بلقلا يف

 :يلي ام. اقفانم ةريبكلا بحاص ةيمست ىلع خيشلا لدتساو ؛اقافن كلذ

 :ميركلا نآرقلا نم

 ابسك امب مُهَسرالارننيتسف يقيتعلا ي مكلام :ىلاعت هلوق -

 زماو .ايس ةندجنرنفلاريضي“ نق لللَصاَنماوئهنناتوئيرأ
 ىخ ءآيازا,مهني اولخت ًالقءآرَس ترنوكتقاورمَكاَمَح ت ورفن
 رو مموُعُسدَجَو ثْيَح مولو مفو اَولَوَت نام ء فاريس ي اورجاه

 .391 :ديحوتلا ةديقع حرش - (كا

 .ةداهشلاب هرارقإب ناميإلا ف لخد يأ (2
 .205 ؛204 :نيروغبيت لوصأ حرش - (3
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 امهنإ :نيتيالا نأش ب خيشلا لاقو ]88-89 : ءاسنلا] اريصت الز ايلو ً . 7 ٍ . .

 مهكرتل نيقفانم ءالؤه ىمس ىلاعت هلل ا نأل رئابكلا لعفب نوكي قافنلا نأ ىري نمل ليلد

 تأ ىلع نالدت نيتيآلا تأ ىلإ رخآ نطوم يف راشأ مث ؛“داقتعاب سيلو لعف كلذو ةرجهلا

 .“) ريبكلاب قافنلا دوجو ىفن نم ىلع ةجح امهتأو قافن بجاولا كرت

 ايب مُهْنْبَتُت ةروُس مهيلع لزنت نأ نوقفانملا رذُحَيوط :ىلاعت هلوق -

 .»«هورذح ام ديحوتلا اوفرعي مل ولو» :كلذ نع لاقو [64 :ةبوتلا] ؟مهبرلقي

 انوكي مل اعم نيليلدلا تأ ظحالنو ،ميركلا نآرقلا نم خيشلا هب لدتسا ام اذه

 .حضاو وهو كرش قافن نيقفانملاب قلعتي نيصنلا رهاظف ع وضوملا ىلع ةرشابم نآلدي

 رمضأ نم ىلع نآلدي ال ذإ .عوضوملا يف امهل اماحقإ الإ انه امهب لالدتسالا نوكي الف

 ذإ هلوق عم ضقانتيو هيأر فلاخي انه هلالدتساب خيشلا نأ امك ،ةريبكلا لعفو ناميإلا

 ةحراجلا قافن ىلع لدي هلعجيل انه عجرف ،كرش قافن وه امنإ نآرقلا يف روكذملا قافنلا

 ةغيص نوكت دقو ميركلا نآرقلا نم ادبأ لدتسي الأ لصألا ناكو .رئابكلا لعفو

 لب هسفن ىلإ لالدتسالا بسني مل هتنأو انظح ال انأل ضقانتلا نم جرحت لالدتسالا

 ٨ نكلو ؛ةريبكلا لعف نم قافنلاب لوقي نم ةلدأل ريرقت نع ةرابع صوصنلا تناك

 درسب ىفتكا لب ،هب لوقي الو لالدتسالا اذه ىري ال هنأ ىلع لدي ام ركذي من و بقعي

 .ضقانتلا يف هعوقو ىلإ عفدي امم ةلدألا هذه

 :"اهنم ثيداحأ ةدع هيف ركذ دقف ةيوبنلا ةتسلا نم هلالدتسا امأ

 .15 :ظ :تانايدلا ةيشاح ىلع تاريرقت - (4

 .133 :ظ :تالاؤسلا ةيشاح - (5

 .27 :صلاخلا بهذلا - (6

 :بيترتلا بيترت - ؛217 ؛214 ؛213 :نيروغبيت لوصأ حرش - ؛27 :صلاخلا بهذلا - (7

 .272 ؛271 /1 :لمشلا عماح- ؛93 ؛92/5 ؛102 ؛101/2 :ريسيتلا - ؛92 ؛9ا
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 .")«هب لمعت الو مالسإلاب رقت نأ قافنلا»

 رفاكلا امأو كنامبإ هبسحيف نمؤملا امأ : ارفاك الو انمؤم يدعب مكيلع فاخأ ام»

 اهب ملكتي بلقلا لهاج ناسللا ملاع اقفانم مكيلع فاخأ نكلو ،هرفكي هلل ا هلذأ دقف

 .6«نوركنت ام لعفيو نوفرعت

 نودحوم روجلا ةمئأو 8"«اهوقفانم ةمأ لك دوسي ىتح ةعاسلا موقت ال «

 .نيك رشم اوسيلو

 «تاقفانملا ره تاعزتنملاو تاعلتخملا تإ» )61)

 ظافلأب درو دقو ،قفانلل تايآ ثيدح .ة «حشلاو شحفلاو ءانبلا قافنلا نم ثالث»

 ملص نإو قفانم وهف هيف نك نم ثالث» :عيرلل حيحصلا عماخلا يف هنم ءاج امو ةدتعتم ةفلتخم
 . 3 '«ناحخ نمت أ اذإو فلخ دعو اذإو بلك ذك ثدح اذإ :ملسم ى لاقو رمعاو جحو

(58 

(59 

(60 

(61 

62 

(63 

 نأ قافنلا» :ظفللا اذهب ةفيذحل لوق وهو ؛931 مقر 266 :حيحصلا عماجلا :عيبرلا

 :رلظنا ؛متاح يبأ نباو ةبيش يبأ نبا نع ظفللا فالتخا عم يطويسلا هجرخأ «.. .ملكتت

 .232/4 :روثنملا ردلا :يطويسلا

 ثراحلا هيف :لاقو ؛فلاخم ظفلب يمثيهلا هجرخأ ؛935 مقر 266 :حيحصلا عماجلا :عيبرلا

 لك يدعب مهيلع فاخأ ام فوخأ نإ» :هيف رخآ اصن ركذو ادج فيعض وهو روعألا

 .187/1 :دئاوزلا عمجب :يمثيهلا :رظنا ؛حيحستلا لاجر هلاجر :لاقو .«ناسللا ميلع قفانم

 :ينابلألا رظنا ؛«ةليبق لك» ظفلب ينابلألا هفعض ؛926 ممر 265 :حيحصلا عماخلا :عيبرلا

 .276/4 :ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس

 مقر «تاقنانملا نه تاعلتخملاو تاعرتنملا» ظفلب ؛علخلا يف ءاج ام باب :قالطلا :يئاسنلا

 عماجلا حيحص :ينابلألا :رظنا :ينابلألا هححصو ؛يئاسنلا هب درفنا امم هنإ ققحملا لاق ؛46 1

 .63/2 :سرهفملا مجعملا ؛161/2 :ريغصلا

 .ةحستلا نم هتجرد نيبي ردصم ىلع فقن مل و ؛159/1 :سرهفملا مجعملا ؛يمرادلا

 مقر قفانملا تامالع باب :ناميإلا :يراخبلا رظنا ؛938 مقر 267 :حيحصلا عماجلا :عيبرلا
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 هيف تناك رهنم ةلصخ هيف تناك نمو خ اصلاخ اقفانم ناك هيف رك نم عبرأ»

 ردغ دهاع اذإو ڵبذك ثدح اذإو ‘ناخ نمتوأ اذإ ءاهعدي وتح قافنلا نم ةلصخ

 .“١«رجف مصاخ اذإو

 قفانملا فصت نلا ثيداحألا ىلع ةنسلا نم لالدتسالا يف شيفطا خيشلا متهاو

 لعفب نوكي قافنلا نإ لاق نمع.اضيأ دهشتسا امك .ةميمنلا هقالخأ نيبتو يصاعملا لعفب

 رثكأ مويلا قافنلا :هلأس الجر نأ هملظ ةفيذح نع يور دقف ؛اقفانم اهلعاف ىمتسو رئابكلا

 رثكأ مويلا وه هللا ناحبس» :ةفيذح لاق ؟ام هلل ا لوسر دهع ىلع ناك ذإ مأ

 نكلو نيكرشم اونوكي من هنأ هدهع دعب نيقفانملا رثكأو 3“تشأ مويلا وه

 .١قاتسف اوناك

 باطخلا نب رمع مهنمو ؛مهسفنأ ىلع قافنلا نوفاخي اوناك نهلو ةباحصلا نأ يورو
 نيكرشم ريغ مهتأ يف نوكشي ةباحصلا نكي مل و ،كلذ نع ةفيذح لأسي ناك يذلا هنغ

 يبآ نبا لاق» :يراخبلا ةياور انه ديؤيو ،“”رئابكلا لعف ىنعمب قافنلا نوفاخي اوناك لب
 .”«هسقن ىلع قافنلا فاخي مهلك ه ءينلا باحصأ نم نينالث تكردأ )68 كيلُم

 .526/6 ؛296/1 :سرهفملا مجعملا ؛3
 .524/6 :سرهفملا مجعملا ؛34 مقر قافنلا تامالع باب :ناميإلا :يراخبلا (4

 مويلا نيقفانملا نإ» :نيتياورب رئألا اذه يراخبلا ىورو ؛932 مقر 266 :حيحصلا عماجلا :عيبرلا (65

 ىلع قافنلا ناك اَمُئِإ»و «نورهج مويلاو نورسي ذئموي اوناك هل ءيبلا دهع ىلع مهنم رش

 دنع لاق اذإ باي :نتفلا :يراخبلا رظنا ؛«نامبإلا دعب رفكلا وه اَمْئِف مويلا امأف اتف ءينلا دهع

 .523/6 :سرهفملا مجعملا ؛6697 و 6696 مقر هفالخب لاقف جرخ مث ائيش موق

 .27 :صلاخلا بهذلا ؛216 :نيروغبيت لوصأ حرش - (6

 .243/2ق7 :نايملا - (7

 ىلع .ريبزلا نيال ايضاق ناك (م735/ه117) يميتلا هلل ا ديبع نب هلل ا دبع :ةكيلم يبأ نبا (8

 .102/4 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا ؛ثيدحلا لاجر نم وهو ؛فلئاطلا
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 يلازغلا :اقفانم ةريبكلا لعاف اومسو كلذ اوركذ نيذلا ءاملعلا نمو

 خيشلا ميسقت وهو 5""رفكلا قافن لباقم لمعلا قافن هامس يذلا ""×رالطسقلاو

 ام. لدتساو ةيميت نبا دنع ةريبكلا بحاص ءامسأ نم درو هأ امك ؛هسقت شيفطا

 .0“”فالتخالا ضعب عم اضيأ ةيضابإلا هب لدتسا

 هتإف عوضوملا يف ةيضابإلا دنع دئاسلا لوقلا ححص دق شيفطا خيشلا ناك الو

 قفانملاو وه يوتسي ال لاقو {ةريبكلا بحاص ةحراجلاب قفانملا ىلع مكحلا ححص اضيأ
 نم رتشألا كرتلا ييف نيقِفانملأ كروي :ىلاعت هلوقب دوصقملا نأو كرشللرمضللا

 هنأل ةحراجلاب ال اكرش نوقفانملا مه [145 :ءاسنلا] هاريصت مهل دجتزلو ر انلا

 نوكي ال قافنلا تأروهشملا ناك امك اذه ريغ روهشملا ناكو كرشلا قافن نم نوهأ

 .") رئابكلا لعفب الإ

 يف لوقلا ليصفت ىلإ اذه انرج دقو ،قفانملاب ةريبكلا لعاف ةيمست صخلي ام اذه

 نكمتنلو { عوضروللا يف شيفطا خيشلا يار عقوم ةفرعم نم نكمتن وتح قافنلا مومع

 كلذب نيبتو ،يضابإلا بهذملا يأر لوح ماح يذلا سبللا ضعب ةلازإ نم اًسضيأ

 قافنلا نب قرفو ٦ امل وصأ ىلا اهب هعوجرو ةلأسملا ميهافمل شّيفطا خيشلا حيحصت

 نمؤملا فوخ :باب ناميإلا باتك يف يراخبلا يف درو دقو ؛91/2 :يرابلا حتف :رجح نبا (69

 .رعشي ال وهو هلمع طبخ نأ نم

 ؛ثيدحلا ةمئأ نم (م1448-1517/ه851-923) :ركب يبأ نب دمع نب دمحأ :ينالطسقلا (70

 .223/1 :مالعألا :يلكرزلا رظنا ؛«يراخبلا حيحص حرشل يراسلا داش رإ» باتك هل

 حرشل يراسلا داشرإ :دمع نب دمحأ ينالطسقلا ؛!64/1 :نيدلا مولع ءايح :يلازغلا (1

 .1 18/ ! :م1983 توريب :يبرعلا باتكلا راد :يراخبلا حيحص

 .115 :ناميإلا باتك :ةيميت نبا (2

 زجوملا ةيشاح - ؛08 .07 :ةيشاحلاو عضؤلا عماج - ؛342 :ديحوتلا ةديقع حرش - 3

 .180/6 :ةنامضلا ءافو - ؛43: ر/2
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 دنع اديدج اذه ربتعن نأ نكمي الو ؛ةريبكلاب انايصع قافنلاو ڵكرشلاب قافنلا :هيعونب

 لعاف ةيمستل هنم دييأتو ةقفاومو ،ادوجوم ناك قباس يأرل ديدجت وه امردقب ةضابإلا
 .ةحراخللاب اقفانم ةريبكلا

 اكرشم ةركلا بحاص ةيمست _-_ 6

 .ةيضابإلا نم دحآ اهب لقي مل امك ،شيفطا خيشلا اهب لقي مل ةيمستلا هذهو

 .كلذ يف شيفطا خيشلا فقوم ىرنو عوضوملا روصت ايندل لمتكيل اهركذن نكلو

 انايحأ هب صصخو ،امومع جراوخلا ىلإ ةريبكلا بحاص كيرشتب لوقلا انه بسن دقف

 اهباحصأ ىلع مكحي الو ءاكرش اهلك تسيل رئابكلا نأ رابتعاب مهيلع ةرو ."“ةّيرفصلا
 لدتسا ام نيع وه ةريبكلا بحاص كرش تابثإ ىلع هب اًولدتسا امو .امئاد كرشلا رفكب

 رفكب ةلدألا يف دراولا رفكلا اوديق ةيضابإلا كلو ،هل ةمعنلا رفك تابثإل ةيضابإلا هب

 ناكف كرشلاو رفكلا قلطم ىف هوكرت دقف ءالؤه امأو كرشلا نود رفكلاو ةمعنلا

 نع ثدحتت الو ةصاخ تناك صوصنلا نأب لالدتسالا اذه ىلع ةري شيفطا خيشلا

 ىيف هذختا يذلا هسفن فقوملا وهو ؛‘ةحارص نيكرشملا يف ىقبتف ةريبكلا بحاص

 .ةمعن رفك ةريبكلا بحاص رفك ىلع تايآلا ضعبب لالدتسالا

 فكلا : نامالا لصأ نم ةنالث» :هيف ءاج ثيدحب الدتسم يأرلا اذه در امك

 .٨)«...لمعب مالسإلا نم هجرخت الو بنذب هرفكت ال هلل ا الإ هلإ ال لاق نمع

 ؛203 :نيروغبيت لوصأ حرش - ؛257 ؛200/5 :ةنامضلا ءافو - ؛388 :ةديقعلا حرش - (4

 ةعبط بتك ةسمخ عومجب نمض ؛عوضوملا يف ةلاسر يهو :ةقرازألاو ةيرفصلا ىلع درلا -

 .ه1314 :رصم ةمدق

 .391 - 387 :ةديقعلا حرش - (5

 هنع لاق ؛200/5 :ةنامضلا ءافو - ؛روجلا ةمئإ عم وزغلا يف باي :داهخلا باتك :دواد وبأ (6
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 ناميإلا نم ةريبكلا بحاص داعبإو ،َّولغلا نم ةيمستلا هنه يف ام حضاوو

 نم اجرخم ةريبكلا لعف نوكي نأ لقعي الو ،ةداهشلاب رارقإلاو ديحوتلا نم هديرحجتو
 .ليلد هدضعي ال يأر هتأ ىلإ ةفاضإ ؛ايلك اجارخإ ةلملا

 رفكلاو زايإلا تريب ةلزنملا ماكحا 7

 اندجو امو ؛هنع رخآ يفنو نيعم مساي هتيمستب قلعتي ام وه ماكحألا هذه لوأ

 هتيمستو دحوم ىنعمب انمؤم ةريبكلا بحاص ةيمست هتزاجإ وه شيفطا خيشلا دنع

 " رفك ارفاك هتيمست زاجأ امك .اهيف دراولا ىهنلا هنايصعو ةريبكلا هلعفل اقسافو ايصاع

 . كرشلا مسا ىوس تايمستلا نم خيشلا عنمي ل و ةحراجلاب اقفانمو 3&ةمعن

 ةلزنم بحاص ماكحأ اهنإف ةلزنملا هذه بحاصب ةقلعتملا ىرخألا ماكحألا امأ

 قيدصتلا ق امهعامتجال ماكحألا نم ريثك ق هعم قفتا دقف ءانثتسالا ضعب عم ناميإلا

 اهقحتسا دقو ءايندلا يف لماعتلا ماكحأ انه ةدوصقملا ماكحألاو 5ةداهشلاب رارقإلاو

 كرتشا اذل ؛.ةداهشلاب اقطان هرابتعاب ةريبكلا بحاص اذكو ،ةداهشلا هقطن درجمب نمؤملا

 ؛َئيغرش قحب الإ ،هلام منغي الو ىبسي الو لتقي الف هضرع همدو هلام ةمرح يف هعم

 ا هتحكانمو ] هتحيبذ لحتو ] اهبجوي امم ةداهشلا هيلع تبثت ام دنع دودحلا هيلع ماقتو

 .نيملسملا رئاس عم هنفدو

 لبقت الو هتلادع لطبتو ىلوتي الو ،هنم اربتي هتنأ :ماكحألا هذه نم ىننتساو

 . (7")هتداهش

 :سرهفملا مجعملا رظنا ؛«احيحص هانعم ناك نإو ؛لوهجب هيف فيعض هدانسإ» :ينابلألا

 نيدلا رصان دمحم قيقحت :حيباصملا ةاكشم :يزيربتلا بيطخلا هلل ا دبع نب دمع ؛66/1

 .01 :شماه 25/1 :تد يمالسإلا بتكملا رشن ينابلألا

 .4 :نيروغبيت لوصأ حرش - 3 :ةيشاحلاو عضولا عماح - )77
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 ماكحألا نم ركذ ام ىوس ،ةرهاظلا تالماعملا يف نيملسملا نم هريغك وهف

 .ةريبكلا هباكترا ببسب هقح يف تبجو لا ةريخألا

 نيب ةلزنم ينث ربتعي يذلا ةريبكلا بحاص نم شيفطا خيشلا فقاوم يه هذه

 بهاذملا دنع تفرع ىلا ءامسألا عيمج هيلع خيشلا زاجأ دقو ،رفكلا ةلزنمو ناميإلا ةلزنم

 ةّيضابإلا عم خيشلا فلتحأو ؛هنع هافن دقف جراوخلا دنع وه امك كرشلا مسا الخ ام

 ةريبكلا لعف ىلع قافنلا قالطإ ححصو ؛وه اهتبثأو نمؤملاب هتيمست اوزيجي مل نيذلا
 ال هتاف ۔َىضابإلا هبحذم عم فالتخا هيف ادب نإو شيفطا خيشلا فقومو ؛كرشلا ىلعو

 .اهنع تكس وأ تريغت مث لبق نم ةدوجوم تناك ناعمل هنم اديدحت نوكي نأ ودعي
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 ثرلاتلا ترتبملا

 ام اكحأ 9 رفصلا ةلزنم

 نمض اذهو ،ءافخإلاو رتسلا ىلع لدي هنأو ةغل رفكلا فيرعت ىف لوقلا م دقل

 .ةمعن رفك ارفاك ةريبكلا بحاص ةيمست نع ثيدحلا

 سيل امف ناميإلا ةلزنم ةلباقم ةلزنم هاري شّتفطا خيشلاف :حالطصالا ين امأ

 امهنيب سيلف ،راكنإلا وهو رفكلا هلباقي اقيدصت ناميإلا رابتعاب اذهو رفك وهف نامإب

 لاقو رفكلاو ناميإلا نيب ةلزنملا ضفر نم ةضابإلا رداصملا هدصقت ام اذهو ةجرد

 اولدتساو ؛"«رفكلا ةلزنمو ناميإلا ةلزنم نيب ةلزنم ال نأب نيدنو» :ةلأسملا ف يخامشلا

 : وي امي كلذل

 .. . . ۔ .., .س ح . ح 2 7 .إ ۔
 .[02 :نباغتلا هزمرو مكنمو زفاكم كنمف ممكمقلح يللا موط :ىلاعت هلوق

 .[03 :ناسنالا اروف امبو اريكاش امإ ليبسلا هانتم انط :ىلاعت هلوقو
 .[40 :لمنلا] هرمفكاماركشآءينولييو» : ىلاعت هلوق

 . «رفك هلتقو قسف نمؤملا بابس» : خ هلوق

 ..49 :تانايدلا نعم :يخامشلا (1

 لوصأ حرش- ؛25 :عضولا :ينوانحلا ؛24 :لاصخلا رصتخم :يمرضحلا قاحسإ وبأ (2

 .221 .0 :نيروغبيت

 فوخ باب :ناميإلا :يراخبلا رظنا «رفك هلاتثو قوسف ملسملا بابس» ظفلب يراخبلا هاود (3

 ۔. 22< _



 رفكلاعاونا 2

 قلا ماسقألا تدتعت اذل _ مدقت امك ناميإلا فلاخ ام لكل ماع ىنعم رفكلا

 شيفطا خيشلا همسق دقو ماكحألاو ءامسألا لزانم نم ةلزنمك رفكلا اهيلع لمتشا

 ىلإ مسقني عون لكو ‘كرش رفكو قافن رفك :نيعون ىلإ ةيضابإلا دنع وه امك

 :اذكه نيمسق

 .ليلحتلا قافنو 5ةنايخلا قافن :هيف قافنلا رفكف

 .“اواسملا ركشو ‘دوححلا كرش :هيف كرشلا رفكو

 ةياهن ينف اهتأ عم مهولاو ضومغلا ريشت عوضوملا يف تاحلطصملا هذه ةرثكو

 ‘هسفن قافنلا وه قافنلا رفكف :دحاو يمسم ةدتعتم تايمسم نوكت نأ ودعت ال رمألا

 ،لمعلا قافن وأ ةحراج قافن وأ ةنايخ قافن :نامسق وهو 5ماعلا رفكلا نم اعزج ربتعا

 وأ هسفن حيرصلا قافنلا وهو ليلحتلا قافن مث ءةريبكلا بحاص ءامسأ نم كلذ عبت امو

 .كرشلا قافن وأ لصألا

 :ناعون اضيأ وهو رفكلا ةلزنم ىلإ فيضأ هتاذ كرشلا وهف :كرشلا رفك امأو

 راكنإ نع اشن اذإف ئ كارشإلا هب ناك يذلا ىنعلل نع جتان امهنيب زييمتلاو ئ ةواسملاو دوحجلا

 .ةيوست كرش وهف هتاقولخم ىلاعت هلل ا ةاواسم نع أشن اذإو .دوحج وهف ىلاعت هلل ا دوجو

 ال امهبم ىقبيف ،اّماع رفكلا حلطصم ركذب انايحأ يفتكت ةيضابإلا رداصملا نإ

 :لاقو هيف ائيش حجري مل هنكل ،كلذ ىلإ شيفطا خيشلا راشأ دقو 3هنم دوصقملا كردي

 .288/2 :سرهفملا مجعملا ؛48 مقررعشي ال وهو هلمع طبخي نأ نم نمؤملا

 .95 :تد ،مد :ديحوتلا ةديقع :عيمج نب رمع صفح وبأ 4
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 قلطملا رفكلا ىلع لمح قافن وأ كرش هنأ نيبتي مل و رفكلا انباحصأ قلطأ اذإ يدنعو»

 رابتعا وه قالطإلا اذه ببسو .؟قافن وأ كارشإ هللا دنع وهأ يردن ام يذلا

 ضرغلا ناك اذإ ليصفتلا ىلإ ايعاد اوري ملف رانلا يف ةدخم رفكلا عاونأ لك تأ ةيضابإلا

 رمألا قلعت اذإ امأ ،اهيف اعيمج رافكلا يوتسي ثيح ،ةرخآلا ىف ريصملا ىلإ ةراشإلا وه

 اهبسحب فلتخت نيلا ليصافتلا هذه نوركذي مهتنإف ؛دابعلا نيب ةيويندلا ماكحألاب

 .كرشلاو قافنلا :نيسيئرلا رفكلا يمسق نيب ةصاخ ؛ماكحألا

 .هماكحأو كرشلا فرعن نأ يقب هفيرعتو قافنلا نع مالكلا قبس دقو

 فلرشلا فيرعت۔ ا

 .)تافصلا ىف وأ تاذلا ىف ةاواسم ،رثكأف نينثا نيب ةاواسملا وه :ةغل كرشلا

 :يناثلاو ،هتافص ريغب ىلاعت هللا فصو :لوألا ،نيينعم ىلع وهف :احالطصا انأو

 فصو دارملا» :لوقي ذإ ؛شيفطا خيشلا فيراعت ضعب هذهو ،ةديقعلا لوصأ نم لصأ راكنإ

 اعرشو» :اضيأ لاقو ."هلعف وأ قلاخلا ةفصب قولخملاو ؛هلعف وأ قولخمل ةفصب قلاخلا

 ةيوستو ©باتك ضعب وأ ،هتافص نم ةفصوأ هئايبنأ نم يوأ هبتك نم باتكوأ هلل ا دوحج

 .«هملع دعب باتك وأ كلم وأ ين وأ 5رانلاو ةنجلا وحن يف تلشوأ ءيش يف هب هريغ

 ٦ فثلرشلا ماسقأ ۔ ب

 :ناعون كرشلا نإف فيرعتلا ق ءاج ام بسح

 قلطملا لامكلا ىلاعت هللف ؛هقلخ نم دحأو هلل ا نيب :ةاواسملا كرش وهو :لّوألا

 .72 :ةديقعلا حرش - (5

 .51 :ةيشاحلاو عضولا عماج- ؛25/1 :عرفلاو لصألا لماش - «(6

 .34/1 :مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا :رظنا ؛هسفن ردصملا - (7

 .23 بهذلا - ؛08 07}5 :ةيشاحلاو عضولا عماج- :رظنا ؛25/1 :عرفلاو لصألا لماش - 8
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 ريدقت مدعب اما وهو 0 كرش وهو هقلخو هلل ا نيب ةيوست وهف لامكلا اذه فلاخ املكو

 ةجرد لا هعفرو قولخملا ميظعتب وأ هقلخ تافص دحأب فصرويف هردق قح هلل ١

 عنم بجاولاو ،نيفرطلا نيب ةاواسم هيف امل كرش وهو ؛اهصئاصخو اهتانقصو ةيهولألا

 نكميالو ،“ةقيقحلا ىلع لامكلا تافص ىلاعت هللا يف دقتعي وتح كلذ ىف واست يأ

 . ةاواسملا اهيف عقت لا تالاجملا رصح

 قيدصتلا مدعو راكنإلا وهو :دوحجلا كرش وأ دوحجلا رفك وهو :يناثلاو
 ةكمالملاك قلخ امم قلخ دوجو وأ ىلاعت هلل اب ناميإلا :لثم 5ةّيدقعلا لوصألا نم لصأب

 ."رانلاو ةنجلاو ءايبنألاو

 هتنأ هيف ضرتفي ركنملا أل ؛لّرألا ع ونلا ىلإ دوعي دوحجلا كرش نأ ظحالنو

 رهف ءاش ام تبئيو ءاش ام ركني وهف ،قلخلاو عيرشتلا يف ىلاعت هلل ا عم هسفن ىوس

 .ةيوستلا كرش يف لخدي كلذب

 فيرعت يف فالخ الو ةضابإلا ىدل ةصاخ فورعملاو عئاشلا ميسقتلا وه اذه

 هبر ديحوت ناسنإلا نم بولطملاو ،ديحوتلا ةلباقم يف نوكي هتأل نيملسملا نيب كرشلا

 رأ ادوحج و اراكتنإ داقتعالا بسحب كارشإلا ع ون فلتخيو ؛اقلطم اديحوت ةقيقحلا ىلع

 :نيمسق ىلإ كرشملا ماكحأ رابتعاب اضيأ كرشلا شيفطا خيشلا مسقيو .ةيوست

 كرشلا وهو نيكرشملا ماكحأ لك هبحاص ىلع يرحت يذلا كرشلا وهو لوألا
 نم نوكي هنأل نيكرشملا ماكحأ هنع مزلت الو يفخلا كرشلا وهو يناثلاو ؛حيرصلا

 هتقيقح يفوهو ،ديح وتلا دئاقع ضعبب لالخإلا يف نوعقي مث ديحوتلاب نيرقملا نيملسملا

 لدي هرهاظ يف ناك امل اكرش يمس نكلو ؛قافنلا رفك وهو رفكلا نم لوألا ع ونلا

 .343 :ةديقعلا حرش - 89

 .هسفن ردصملا۔ )10
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 نع شّيِفطا خيشلا لاقو ؛كلذ دصقي مل هبحاص نكل &""ةديقعلا نم ءئَش راكنإ ىلع

 هيلع مكحي الو بلسلا الو يسلا الو ءامدلا هي لحت ال يذلا كرشلاو» :ع ونلا اذه

 ةلمجلا ةيالوو "'“ةرشعلا ليواقألاك ،ديحوتلا لاصخ ضعبب لالخإلا وه كرشلا مكحب

 ريغ ةلمج لك تأ ةفرعمو مدآ ةفرعمو اهماكحأو ""“"؟تسلا للملا ةفرعمو "ةلاهتعاربو

 ةقثلا مدعو ربصلا مدعو عزخلاو كلذ وحتو ديحوتلاب لاومألاو ءامدلا ميرحتو ىرخألا

 ©قافن وه وأ (رص) ىلع رغصألا كرشلا وهو ءاثرلاو ،هلل ا ريغب ةقثلاو ،هلل ا دوعوم

 .0؟«(قرلل اريغل كرتلا وه كرشلاو

 هركذ ام ضعب نأل ؛اريثك عسو دق كرشلا حلطصم كا رهظي يناثلا ع ونلا انه يفو

 يف فلتخم اهضعبو ادصق ال اريصقت ناسنإلا نم ردصت رئابكو صاعم ىوس سيل انه خيشلا
 يف تأ امك ؟اكرش كلذ عم اهلهج حبصي فيكف ؛مدآ ةفرعمو تسلا للملاك هتفرعم بوجو

 ؟كرشلل ماكحأ هنع مزلت الو اكرش يصاعلل هنه ربتعت فيك ذإ :اضقانت لوقلا انه

 وأ قافن يه له :اهلوح فالتخالا تبثي هسفن خيشلاو ؛ءامسألا عبتت ماكحألا أ فورعملاو

 انه كرشلا مّمع دقف حلطصملا يف تارابتعالا براضت وه لوقلا انه لثم أشنمو ؟كرش

 ءارو قاسنا شَّيفطا خيشلا ةأامك ،كرشلا نم معأ رفكلا أ عم ،هيواسيو رفكلا لمشيل

 .'٨ّتصاخ يلاطيجلا خيشلا كلذ يف دلقو عوضوملا يف هقبس نم

 .231 5.230/1 :نايمهلا - (1

 شماه .لصفلا اَدَه نم لألا ثحبلا ق “ناميإلا ق بج ام" :ناونع قبس ام :رظنا (32

 .295 ص .2

 يأ :ةلمجلا ةءاربو ليصفت نود مهتبحم داقتعاو نيملسملا ةلمج ةيالو اهبدصقي ةلمجلا ةيالو (3

 .ةءاربلاو ةيالولا ماسقأ نم نامسق امهو ءاضيأ ليصفت نود رامكلا ةلمج نم ؤربتلا

 .ثحبملا اذه يف “هللمو رفكلا ماكحأ" :يتآلا ناونعلا ف تسلا للملا :رظنا (4

 .نالوئ - (ق) حيحصلا = (ص) 5 :بهذلا - (5

 .38 :مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا (6
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 هللمو رفكلا م اكحأ- 3

 رفك ارفاك ةريبكلا بحاص ةيمست نأش يف ماكحألا هنه ضعب ىلإ ةراشإلا تقبس

 .كرشلا ماكحأ يهو رخآلا فصنلا يقب ،رفكلا ماكحأ فصن كلتو ،اقفانم وأ ةمعن

 ةيوامس وأ ةيعضو تانايد نم مالسإلا فلاخ ام لك ىلع قدصي كرشلاو

 اهباحصأ نمآل ةقيقحلا ىلع تعبتا ولو اهلصأ نع تفرح اهتأل مالسإلا دعب تيقب

 اكرش اهسفن ق ةنايدلا تسيلف . اهنوفرعي مهو اهودحج مهتكلو ئ ةريخألا ةلاسرلاب

 .كرشلا وه اهنم يقب يذلا فرحلا داقتعالاو فيرحتلا نكلو

 رفك اهلك ؛اهبسح ىلع سانلا ميسقو اتس يق للملا ميركلا نآرقلا رصح دقو

 َنيباّصلاو اوذامم نيدلاو اوا نيللا روط :ىلاعت هلوق يف كلذو .مالسإلا لإ

 نب ةمايقلا مو هيبل يصفي ل ا نإ اوكرشأن يدلاو سوجَملَو ىراصنلاو
 :يه !"السالا ريغ سمخلا للملا هذهو ؛[17 : جحلا] هديهش ءيق لك ى لع هلل ا

 .«ةاروتلا» وه باتك لهأ مهو :دوهيلا 1

 «ليحتإلا» وهو باتك لهأ اضيأ مهو :ىراصنلا 2

 نيب انيد اوذختا نيذلا جرخ ىنعم ابص وأ لام ىنعمب ابص نيم :نوباصلا 3

 .ةيوامس نايدأ

 .اران وأ ةيوامس امارجأ نودبعي نيذلا :سوجلا 4

 .نيدحلملا نم هل نيد ال نمو نيينثولا كلذ لمشيو :اوكرشأ نيذلا 5

 .85 - 78 :اهحورشو ديحوتلا ةديقع :عيمج نب ورمع صفحوبأ (7
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 :ةيلاتلا ماكحألا ضعب ىف كرتشت اهنكل اهؤامسأ فلتخت تناك نإو للملا هذهو

 يف ةبجاولا ماكحألا لّوأ وهو :ىلاعت هلل ا ةعيرش ىلإو مالسإلا ىلإ ةوعدلا - لو
 ىدم ىلع انه انڵلديو مكح وأ فقوم يأ ذاختا ةوعدلا قبستو ،للملا هذه لك قح

 خيشلا لاقو سلنلا لك ىلإ لصي نأ بجي اقح اهلعجف :رشبلا ةداعسب مالسإلا ءانتعا

 .“!ة١«ةمايقلا موي ىلإ اهنم تي ال ةوعدلاف» :كلذ اررقم شيفطا

 نع اوتصو ،َقحلل اوبيجتسي مل اذإ نيكرشملا دض عورشم وهو :لاتقلا - ايناث
 ؛ةيزجلل اونعذي مل و ةوعدلا اهباحصأ لبقي مل اذإ ىرخألا للملا ةتض عرش امك ،ليبسلا

 .نابهرلاو نايبصلاو ءاسنلا لثم لتاقي ال نم باتكلا لهأ نم لتقي ال نكل

 مهحئابذ ميرحتو ؛لاتقلا يف مهلام منغو ،نيكرشملا يبس زاوج - اغلاث

 .مهعم ةنفادملاو مهتنثراومو مهتحكانمو

 لهأ مكح يف ةئباصلاو _ سوجلاو باتكلا لهأ باجتسا اذإ - اعبار

 حوزتلا لحو ؛َقحب الإ مهيبسو مهلاومأو مهؤامد تمرح ةيزجلا ىلإ _ باتكلا
 ولو مارح مهنم ج وزتلاو مارح مهحئابذ نإف سوجلا الإ مهحنئابذ لكأو مهنم

 .‘”يرزخلا نودؤي اوناك

 نيبتو ،لماعتلا قلخ تبثت اهتكل ةيدقع لوصأ اهنم رثكأ ةيهقف ماكحأ هذهف

 عم هلماعت مظني فيكو .ةايحلا يف اهنختيو اهب نيدي نأ بجي قلا فقاوملا ملسملل

 .ايندلا يف هريغ

 دمحأ سلبعلا وبأ يخامشلاف :اهماكحأو للملا هذه ةفرعم مكح يف فالخ كانهو

 .41/1 ق6 :نايمهلا - (8

 ؛293-316 :ةديقعلا حرش - ؛70 5.69 5.67 5066 :بهذلا - ؛56 .55/2 :ةنودملا بترت- (9

 .05 :ظ/2 :رطانقلا ةيشاح - ؛274 :نيروغبيت لوصأ حرش-
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 اوناك ىتيمنلاو فلخ نب ناميلس عيبرلا وباو ا )دواد ناميلس وبا ينالتلاو ليعس نبا . - 2 21( ٠ ٠ ٠ م 20 ٠ ى س

 " . ۔آ اإإ ح , 02 . . . ۔ ,
 نورخآ لاقو ؛“هلهج نم كرشب مهضعب مكحو 5للملا ةفرعم بوجوب لوقي نمت
 نب نمحرلا دبع مامإلاو ىنالاجر اولا ةصاخ .اهماكحأو تسلا للملا ةفرعم بوج و مدعب

 . . (24) - 23)., ۔ . . . .

 للملاب ملعلا فصوو ؛هررض مظعل ىلوأ سيلبإ ةفرعم تناكل ابجاو كلذ ناك ول لوقي

 .“١«لمحأو اهلك “»زئاسملا هذه نم دعبأ» :هنأب

 ةفرعم باجيإ ف لاغي ملف نيلوقلا نب اطسو افقوم ذختا دقف شيفطا خيشلا مأ

 نكل هلهج عسي امم للملا ماكحأ نإ لاقو اهنأش نم نوهي غ امك اهماكحأو للملا

 يأر ىلع مكحو ،ليطابأو تاهبش نم للملا باحصأ هريغي ام ةرل دادعتسالا ىغبني

 نم حبصت فيكف ةيهقف للملا ماكحأو ©فيعض ح وجرم هتأ اهتفرعم بوجو ىري نم

 سيلبإ ةفرعم نيبو للملا هذه نيب _ ىنالجراولا نراق املثم _ نراق دقو !ةديقعلا لوصأ

 ناكل ناميإلا ةلم ةفرعم بوجو حص امك ةبجاو سمخلا للملا ةفرعم نا حصولو» : لاقو

 يقوت ؛اهيف ةبازعلا ةقلح سأرت 6كصصنوتب ةبرح ءاملع نم :ميهاربإ نب دراد ناميلس وبأ يتالتلا )20

 .133/1-138 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا رظنا (م1560/ه967 ةنس

 نرقلا نم يناثلا فصنلا يف برغملاب ةيضابإلا ءاملع نم :يتازملا فلخت نب ناميلس عيبرلا وبأ (2]

 .437 - 429/2 :تاقبطلا :نييجردلا :رظنا ڵيرجهلا سداسلا

 ؛25/2 :ليلدلا :ينالجراولا ؛78 :اهحورش و ديحوتلا ةديقع :عيمج نب ورمع صفحوبأ (2

 .281 :ديجوتلا ةديقع حرش - ؛129/2 :نيدلا ملاعم :يمشلا

 :يخامشلا :رظنا -ايبيلح ةسوفنب عبارلا نرقلا ءاملع نم :نوقرز نب ناميلس عيبرلا وبأ (3

 .276 : ريسلا

 .34 :ةيشاحلاو عضولا عماج - ؛63 :بهذلا - ؛25/2 :ليلدلا :ينالجراولا بوقعي وبأ (24

 .نيدلا نم هلهج عسيالام لئاسم يعي )25

 لإ ادنتسم شيفطا ميهاربإ قاحسإوبأ اضيأ اذه ىلإ بهذ دقو ؛25/2 :ليلدلا :ينالحراولا (6

 .79 .18 : ]ممر شماه :ديحوتلا ةديقع :عيمج نب ررمع صفحوبأ :رظنا ،ينالح رارلا يأر
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 ءالؤهو رهاظ ريغ هنم كت هلل اب ذايعلاو سيلبإ نأب باجو ؛بوج ولاب ىلوأ سيلبإ ةفرعم

 .“")«اهه دادعتسالا بجيف ةلطاب يهو عمست راعد م نورهاظ سمخلا

 عم هوقبس نم ءارآ نب هطّسوتل امهم ناك ةلأسللا ق شيفطا خيشلا يأرف

 ةبجاو ريغ اهنأو لصأل ١ لا ةلأسملاب عجرف نيملسملا ىلع للملا هذه رثأ لا ةراشإل ١

 للملا هذهب ملعلا لامهإ ىلإ كلذ لصي نأ نود نكل ،اهبوجو ىلع ليلدلا مدعل ةفرعملا

 ذاختا يف رتأت دق خيشلا نأ يف كشن الو ؛نيملسملا ىلع اهرثأو اهرطخ نم نيوهنلاو

 يف برفلا دوهجو يركفلا وزغلا راثآ رهظت تأدب ثيح ‘هشاع يذلا عقاولاي يأرلا اذه

 يضتقت اهنورشني واعد للملا هنه لهأل تإ خيشلا لاقف نيملسملا ةديقع فاعضإ

 مدعب لاق نمم بسنأو موقأ ةلأسملا يف هيأر ناك اذلو ،اهدرل دادعتسالا نيملسملا نم

 .كرشلا ةجرد ىلإ لصي اهب لهجلا نإ لاق نممو تسلا للملاب ملعلا بوجو

 هاجت هتايح يف ناسنإلا هنختي يذلا فقوملا يف شيفطا خيشلا ءارآ ةلمج هذه

 .رفاك امإو قفانم امإو نمؤم اّمِإ :ةثالث كلذ يف سلنلاف ةعيرشلاو نيدلا

 نع هركف لالقتسا وه لصفلا اذه لئاسم يف خيشلا ءارآ هب تزيمت ام مهأ تاو

 هيف دتجي نأ عاطتسا ،َيضابإلا بهذملا يف ديدجب تأي مل نإو وهف .ةيبهذملا دويقلا

 .ةيبهذم تافالخ يف عوقولا نود لئاوألا ةيضابإلا دنع ةيفلسلا هلوصأ ىلإ هعاجرإب

 ؛63 :بهذلا- }533/14 :لينلا حرش- :رظنا ؛282 5281 :ديحوتلا ةديقع حرش- (7

 .147 0146/1 :مئاعدلا حرش- ؛34 :ةيشاحلاو عضولا عماح-
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 عباسلا لصفلا

ناسنإلا لاعنأو ردقلاو ءاضقلا





 لوألا تيتبملا

 ر قل 1 9 ے اقل ؤبرعت

 : احالطص او ةخل ر دنعل او 7 اضتل | 1

 كلذك رمألا نكي غ و .نيمزالتم اذكه .ردقو ءاضق :نيظفللا لامعتسا عاش

 “ردقلا" ظفل ثيدحلا يف لمعتسا ام رثكأو رخآلا نع غي امهدحأ ناك لب "ةيادبلا يف

 دنع دجن مل و .'!هرضق لعفلا لثم هنم قتشا ام لب ءاضقلا ظفل نآرقلا يف دري مل هتنأ امك

 :هريغ دنع كلذ نع انثحب اذل نيظفلل ايوغل افيرعت شيفطا خيشلا

 قلخو "بجوأو رمأو ،مزلأ :لثم ةددعتم ناعم ىلع لدي “ ىتصق ” لعفلاف

 لصفلا ىنعم ىلع عمتجت ةبراقتم يهو ،دهعو ،دارأو يش نم غرفو مكحو

 .)رمألا يف مسحلاو

 .قييضتلاو ءاضقلاو ريوصتلاو قلخلا :اهنم ةدتعتم ناعم اضيأ هلف :ردقلا امأ

 ىلاعت هلل ا ملع :وه شيفطا خيشلا فيرعت يف ءاضقلاف حالطصالا يف اماو

 :يأ ؛مهيلع هب مكحلاو كلذ ةباتكو لزألا ذنم مهنم ردصي ام. الماك املع هتاقولخم

 راد 02 مقر نآرقلا اياضق نم ةلسلس :دابعلا ةئيشم و هللا ةئيشم :بيطخلا ميركلا دبع (1

 .407 0406/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا ؛117 :تد يبرعلا ركفلا

 .88/2 :م1965 توريب 2ط يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :نآرقلا ماكحأل عماخلا :يطرقلا (2

 .117 :هللا ةئيشم بيطخلا ميركلا دبع ؛237/10

 .282 :ه1281 :رستم قالوب ط :تايلكلا :نيسحلا ءاقبلا وبأ (114/2 :سوماقلا :يدايآزوريفلا (3
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 .)لزألا يف هب مكحو هلل ا هملع 5هل قباس قولخملاب قلعتم رمأ هنأ

 يف هقيقحتو لزألا ءاضقلا يف يه امك تاقولخملا داجيإ وه :احالطصا ردقلاو

 .“١يندلا ةايحلا

 .امهنيب امامت لصف دق هنآ اذه نيعي الو «نيحلطصملا شيفطا خيشلا فّرع اذكه

 ملعلا وه ردقلا إ لاقو \دحاو ىنعمب ءاضقلا عم هلعجي امب ةرم ردقلا فرع دق لب

 امو نوكيس امو ضارعألاو ماسجألا نم ناك امل رخآ الو لوأ الب ليصفتلاو يلامجإلا

 امامت ردقلا انه فرعف .تانكسو هتاكرحب هتقو ىق هقلاخو هل نوكملا هلل او نئاك وه

 اطبارتو ةقالع كانه نأ ىلع لدي ام ؛ايندلا يف قلخلا ىنعم ةفاضإب ءاضقلا فّرع امك

 .ناثدحتسم امهنأو ةصاخ ؛نيحلطصلملا نبب

 ر دقلاو ءاضفلا ٠ د ةقالعلا 2

 ءاضقلاف فالتخالا نيحلطصملا يف لصألا تأ دجن قباسلا فيرعتلا بسح

 نيب لباقتلا اذه هسفن شيفطا خيشلا دتح دقو .ايندلاب صتخي ردقلاو لزألاب صتخي

 مومع» :ةقالع امهنيب نأ امك ؛“ءاضقلل قيقحت وه ردقلا نأ يعي اذهو ؛ردقلاو ءاضقلا

 ذنم حوللا يف بتك ام هنأب ءاضقلا درفنا مث 0«قلخلا يف امهعامتجال صوصخو

 .ءاضقلا دعب لصاح هنأب ردقلا درفناو لزألا

 .80 :ةديقعلا حرش - ؛25/1 :مئاعدلا حرش - ؛128 :ظ 505 :و/2 :رطانقلا ةيشاح - 4

 .22 :صلاخلا بهذلا ؛128 :ظ 505 :و /2 :رطانقلا ةيشاح - ؛80 :ةديقعلا حرش - (5

 .158/1 :مئاعدلا حرش - (6
 .7 :ظ :تانايدلا ةيشاح ىلع تاريرقت - 7

 ۔.4 :ةيشاحلا و عضرلا عماح _- )8
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 شيفطا خيشلا قبس نم هلمهأ دقو مهم ردقلاب ءاضقلا ةقالع يف ليصفتلا اذهو

 ريبعتلا يف ةيوغللا ةلالدلا فعض ىلإ كلذ يريبعجلا ذاتسألا عجرأو ةيضابإلا ءاملع نم

 َئعرشلا لامعتسالا بايغ اضيأ كانه لب ديحولا ببسلا وه اذه سيلو ؛ثهويغ رمأ نع

 ناكو ،ردقلا عم نرقتل ءاضقلا ةظفل اهيف تمحقأ ذإ \ةيضقلا اديم ذنم يحالطصالا

 احبصأف امهنيب ةيوغللا تالالدلا لخادتت اذهل !اهدحو «ردقلا» ةظفل ىلع رصتقي

 وهف هيف ررض ال اذه ناك نإو ،رخآلا نود امهدحأ هيف يفكي ناك ىنعمل نيحالطصا

 نم ةيقيقحلا اهتلزنم اهليزنتو ةلأسملا مهف ىلع رثأ لامعتسالا ةقدل نكل ،ظافلأ فالتخا

 اهتيمهأ ىلع لدي امم يمالسإلا يدقعلا ركفلا نم اريبك اءزج تلغش دقو ،ةديقعلا

 .يتأي اميف هنّيبنس امك ديحوتلاب اهتلصو

 .423/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا (9
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 وناتلا تيتبملا

 ,تقلاو ءاضقلاب .اميالا

 ديحوتلا ر دفلاو ءاضنتلا ةلص - 1

 ةلصلا قيثو وهف ،ىلاعت هلل ا ىلإ ردقلاو ءاضقلا رمأ مالسإلا ءاملع دنسي

 امك ردقلاو ءاضقلاب ناميإلاب الإ ديحوتلا متي ال .ةيلصألا هلئاسم نم وه لب ديحوتلاب

 ردقلاو ءاضقلا تأ فيرعتلا ف شيفطا خيشلا نيب امكو ، هيفاكلا دبع رامع وبأ لوقي

 هل ودبت الو ىلاعت هللا ملع نم هنأل ريغتي ال هيف امو ظوفحملا حوللا يف امب ناقلعتي

 .ىلاعت هلل ناتفص شيفطا خشلا دنع امهف )تاذ ةفص هملعو ‘تاودبلا

 لبق لزألا يف ءايشألاب ىلاعت هلل ا ملع هب دصق اذإ :تافصلا يف نارابتعا ءاضقللو
 حوللا يف بوتكم وه ام هب دصق اذإو \تاذ ةفص ملعلا نأل تاذ ةفص وهف اهقلخ

 .ظوفحملا ح وللا ىلإ هنم تردص قلا ةباتكلا رابتعاب لعف ةفص وهف ،ظوفحل

 فرصتو ،قلخ وهف ءاضقلل قيقحت هنأل ؛طقف لعف ةفص وهف ردقلا اتمأو

 .تاقولخملا ق

 :هلوق يف ردقلاو ءاضقلاو ديحوتلا نيب ةلصلا هنه شّتفطا خيشلا صخل دقو

 ةفص وهف لزألا ف اهب مكحلا وه ءاضقلاو ضارعألاو ماسجألا هلل ا داجيإ وه ردقلا»

 .423/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا ؛28/2 :زجوملا :رامع وبأ (ا

 .21 55 :(6 ز أ) :لئاسرلا عومجب - (2

 .22 :صلاخلا بهذلا ؛128 :ظ 3 :و /2 :رطانقلا ةيشاح ؛25/1 :مئاعدلا حرش- 3
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 اذهب يريبعجلا ذاتسألا لدتسا دقو ؛ث×لعف ةفص وهف ظوفحملا حوللا يف اهتابثإ وأ ڵتاذ

 فقومو ةرعاشألا فقوم نيب اعماج ناك شيفطا خيشلا فقوم تإ لاقو ،صنلا

 :نيفقوملا نيب اعمج نكي مل هنآ عقاولا امنيب ،ةّيديروتاملا

 ىلع ءايشألا نوك يف ةيهلإلا ةدارإلا وه هنولعجي ةرعاشألا دحب :ءاضقلا نأش يفف

 .ميدق تاذ ةفصو ىلاعت هلل ملع وهو ،تاقولخملا ةئيهب قباسلا ملعلا يأ :هب قلختس ام

 ءاضقلا نأ نوري مهنإف ةيديروتاملا امأ (عوضوملا يف شيفطا خيشلا تارابتعا دحأ اذهو

 هلقي ن ام اذهو ؛لزألا ف سيلو ثداح ىلاعت هلل لعف ةفص وهف ءايشألا داجيإ وه

 الو ظوفحملا ح وللا يف هتباتك رابتعاب لعف هنآ ىري لب ءاضقلا نأش يف شيفطا خيشلا
 ةفص هرابتعاب ءاضقلا ماد امو ،ةيديروتاملاو ةرعاشألا فقوم نيب كلذب عمجي نأ نكمي

 نيح قولخملاب قلعتي الو لزألا يف امئاد متي شيفطا خيشلا دنع تاذ ةفص وأ لعف

 نيب عمجي مل و ؛ةرعاشألا ىلإ برقأ انه خيشلا يأرف ‘قولخملل اداجيإ سيل يأ ؛هقلخ
 هيلإ بهذ امل الثامم شيفطا خيشلا يأر ناك دقف ؛ردقلا نأش يف امأ ؛اّيظفل لإ نيفقوملا

 لوقي امنيب ؛طقف لعف ةفص وهو جراخلا يف داجيإلا وه هوربتعا ثيح ةرعاشألا
 .طقف تاذ ةفص وهف نيتلزألا ديدحتلاو ريدقتلا وه :ردقلا تإ ةيديروتاملا

 لإ ردقلاو ءاضقلا ةبسن ىلإ اهلك يدؤت تارابتعا درجم فالتخالا اذه ىقيي و
 هرثأ هلو ،هب ناميإلا بجي هنم اءزجو ديحوتلاب ةلصلا قيثو نوكي كلذبو ىلاعت هلل ا

 .تافرصتلاو لاعفألا ىلع ريبكلا

 .هسفن ردصملا - (4

 .423 0422/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعلا (5

 يروجيبلا نراق دقر 067 566 :ديرملا ةفحت :يروجيبلا ؛306 :ديحوتلا باتك :يديروتالا (6

 422/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا :اضيأ رظناو عوضوملا ين ةرعاشألاو ةيديروتاملا نيب

 .(ةحفصلا شماه)
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 ر دنلاو ءاضقلاب 1 زامإلا _2

 :")يلي ام اهنم ةريثك هبوجو ةيأو ؛لوصألا نم هريغب

 يف 7 7 ا اهملفي بم ر ال بيمفل 1 احياَم هتوج :ىلاعت هلوق

 الو ضزالا تاملظ يف ةبَح الو اهملعي الاةقرو نم طقشستامَو رخبلا ربلا

 .[59 :ماعنألا] هنيبمرباتكي ف الا سباي الو ربط

 ءاشت ام كسفنل اشف تنأ تتدك ئيشع. مدآ نبا اي» : يسدقلا ثيدحلا -

 .»... ديرت ام كسفنل دراف تنك ىتدارإبو

 نمؤت ىَتَح ن اممإل ا ةقيقح غلبت نلو دحت نل كن ا» :ثيدح -

 7 هرشو هريخ ردقلاب

 نم هز هرش و هريخ ردقلابو ]... ]هتككالمو هلل اب نمؤت نأ» :ليربج ثيدح -

 .""'«فكعمطخيل نكي مل كباصأ امو كبيصيل نكي مل كأطخأ ام نأ ملعت لاق [...] هلل ا

 ييلا لوصألا نم ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا شفط خيشلا ربتعا اهريغو ةكألا هذهل

 هقح يف زوجي ال امب ىلاعت هللا فصو ىلإ يدؤي هنأل 5اهيف لهاستلاوأ اهتفلاخم زوجي ال

 .163 160/1}5 :مئاعدلا حرش - 7

 نع ميعن يبأ نع «ديرتام كسفنل ءاشت يذلا تنأ ...» :ظفلب ثيدحلا يندملا دمح جرخأ )8

 .184 مقر 33 :ةينسلا تافاحتإلا :يندملا دمحم :رظنا ؛ورمع نبا

 يف باب ةنسلا باتك :ننسلا :دواد وبأ :رظنا ؛72 مقر 025 :حيحصلا عماجلا :عيبرلا (9

 .ردقلا

 .165 ص 525 شماه ،لّوألا ثحبملا ،عبارلا لصفلا رظنا (0
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 هب مامتهالا بجي ناميإ لصأ ردقلاو ءاضقلاب نامبإلاف ؛"""اديحوتلا يف ريصقتلا ىلإو

 ."'“هيف حيحصلا داقتعالاو

 .عوضوملا ي ضوخلا نع ةيهان صوصنلا ضعب تدرو دقف ةيمهألا هذه عمو
 نع يهنلا نيبو ردقلاو ءاضقلا ق داقتعالا بوجو نيب عمجلا نكمي فيكف يف لوقلاو

 هذه ق دراولا يهنلا دييقتب هنم جورخلا شيفطا خيشلا لواح ام اذهو ؟هيف ضوخلا

 :"! لي ام اهنمو صوصنلا

 ."'‘“«اوكسمأف موجنلا تركذ اذإو ،اوتكساف ردقلا ركذ اذإ» :ثيدح

 .""؟١«هوفلكت الف هلل ا رس ردقلا» :سابع نبا لوق

 َقح وه امب ردقلا يف ملكت نم مهنم :نيقيرف ىلإ ةلأسملا يف سانلا خيشلا مسق دقف

 هيار ق باوصلاو ؛درا ولا يهنلل الاشتما كسمأ نم مهنمو ،نوقحملا مه ءالؤهو باوصو

 نع يهن هنأو اديقم ناك كلذ نع ىهنلا نأو ردقلاو ءاضقلا ةلأسم ةشقانم وه

 .ةلأسملا يي عقاولا ضوحلل خيشلا نم ريربت اذهو .""“هلهج نعو ملع الب اهيف ضوخلا

 هلوقل ماع يهن وه لب ردقلاو ءاضقلا ةلأسم صصخي ال ملع ريغب مالكلا نع يهنلا نأل

 يذلا رسلا رتسف امك ؛[36 :ءارسإلا] هلع هب تلك سيام فقت لوول :ىلاعت

 .5 :(6 ز .أ) :لئاسرلا ةعومجمب - (1]

 .48 :تانايدلا نتم :يخامشلا ؛29/1-31 :مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا (2

 .112 585 :نيروغبيت لوصأ حرش- ؛161/1 :مئاعدلا حرش - (3

 عماخلا حيحص :ينابلألا :رظنا :حيحص :ينابلألا لاقو ،يناربطلا نع يطويسلا هجرخأ (4

 .209/1 :ريغملا

 نكل يسدق ثيدح وه لاقو هلثم اصن شيفطا خيشلا ركذو ،ينربطلا نع يطويسلا هجرخأ (5

 .161/1 :مئاعدلا حرش - ؛623/5 :روثنملا ردلا :يطويسلا :رظنا ؛هيوري نم ىلع فقن م
 .112 }85 :نيروغبيت لوصأ حرش - (6
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 كلذك سيلو ؛هيشمقي نأ هفرع نمل سيل رس هنأ ضعب معزر» : هلوق ق ردقلا هب فصو

 رهظ مت (...) ديحوتلا ىلإ ءاعدو ديحوت كلذك هؤاشفإو همهفي نمل قحلاب يشفي هناف

 ."'"«بساحو ىضق :لاقي نأ نع هب باجي ام رسلاب دارملا نأ ملعأ هلل او يل

 ءاضقلا رمأ ءاشفإ لمشت ديحوتلا ىلإ ةوعدلا تأ نيبي نأ لوقلا اذهب خيشلا دارأ

 هبسن ةرمف {ةيرسلاب هفصو يف تبني مل هنأ لإ :سانلا نع ىفخي ارس سيل وهف ،ردقلاو
 عم ضقانتم هنأ امك ياعم هل لمتحاو 5ارس هبثأو داع مث معز هنإ لاقو ضعبلا ىلإ

 يف اذهو ؛َيسدق ثيدح هنإ لاق ثيح رسلاب ردقلاو ءاضقلا فصو يف هقاس يذلا هليلد

 الف اثيدح تبشت مل اذإف ؛لوقلا اذه ةياور دقن نم خيشلا نكمت مدع ىلإ عجار انيأر

 .هنع ةيرسلا داعبإ ةلواحمو يناعملا لامتحال ىنعم

 تب دق ردقلاو ءاضقلا ةلأسم نأ وه هيلإ ةراشإلا يغبنت يذلا حضاولاو

 اوضاخ نيملسملا ًركل سانلا كرادم قفاوي امب هلق لوسرلا اهنيبو يحولا اهيف

 نإو مهنيب ءارآلا تضقانتف ةنيابتملا لاوقألا فارطأب اوذخأو كلذ ءارو اميف

 ءاضقلاب اهتقالعو ناسنإلا لاعفأ ىف ةصاخ كلذ رهظو طسوتلا ضعبلا لواح

 .مداقلا ثحبملا يف حضتيس امك ،ردقلاو

2 

 .85 :هسفن ردصملا- )17



 يلاتلا تيتبملا

 ,مقلاو ءاضقلل ديب راسنألا .لعف

 ناسنإلا ةيلوؤسم ديدحت ىلإ اهجوتم ردقلاو ءاضقلا ف بلاغلا مامتهالا ناك امل

 ىلاعت هلل ا ةدارإب هقلعت ثيح نم ناسنإلا لعف ةلأسم ثحب اذه نع جتن دقف ،هلمع نع

 .ثحبلل ذه تارقف لالح نم حضتيس امك . هردصم و هب موقي يذلا لعفلا يف ينف هرثأ مث

 لاعت هللاةدارإو زاسنإلا لعف -1

 ام اذهو ؛هقلخي نأ لبق ىلاعت هلل مولعم هلك تافرصت نم هيتأيو ناسنإلا لعفي ام

 لعفلا ةبسن تراثأ دقو ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا نمض هداقتعا فلكملا ىلع بج

 لعفب هملع عي لهف :ىلاعت هلل ا ةدارإ صخي اميف اشاقن ىلاعت هلل ا ملع ىلإ ىناسنإلا

 رثأ رهظيو ؟هءاش هنأ نعي اذه لهف قولخملا لعف ىلاعت هلل ا دارأ اذإو ؟هدارأ هنأ ناسنإلا

 اذه نم جورخللو .ةيهلإلا ةدارإلا ىلإ وأ ناسنإلا ىلإ ةّيصعملا ةبسن ثحب يف ةصاخ اذه

 لعفلا ن ىري يذلا شيفطا خيشلا فقوم اهنم ،ةفلتخم فقاوم ءاملعلا ذختا لاكشإلا

 ؛اهب يضر هنآ الو ةيصعلل دارأ هنأ اذه نعي الو هللا ةدارإب آلإ عقي ال هنكل ديعلل

 :ةيلاتلا تاوطخلا بسح يأرلا اذه خيشلا حضوو

 هعون ناك امهم ىلاعت هلل ا هدري ام عقي نأ ليحتسي هناف :ةدارإلا تابنإ -الوأ

 هكلم يف عقو لب ىلاعت هلل ا ةدارإ ريغب عقي مل كلذ لك رفكلاو نامإلاف ،هتميقو

 :يأ ] 107 :ماعنألا] اوكرشأ آم ح ا هلل ا ءاش رتؤو : ىلاعت هلوق كلذ نمو كتداراإبو
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 .اوكرشي الأ دري مل

 رمأي نأ نييو ،ائيش ىلاعت هلل ا ديري نأ نيي قرف كانهف :رمألاو ةدارإلا نيب قرفلا -ايناث

 نأل نيعيطم يصاعلاو رفاكلا نكي مل اذل ،هب رمأ هدارأ ام لك سيلف {ةعاطهلاثتما نوكيل هب

 .)ليصحتب رمؤي مل نكل هعوقو دارم رفكلاف {ةدارإلا ليصحت الرمألا لاثتما يه ةعاطلا

 ةقرفتلا نم بيرق انهو ؛هاضر ريغ ىلاعت هتدارإف :ىضرلاو ةدارإلا نيب قرفلا -اثلاث

 هبر دنع هنع يضرم عيطملاف ،ىضرلا ىنعم هيف حلصي ءيشب رمألا ( نأل رمأل او ةدارإلا نيي

 ناك اذل ،هلعفي امباضرلا نيع يه تسيل ناسنإلا لعفل ىلاعت هلل ا ةدارإ نكل ،رمألا هليصحتل

 رأ رفاكلا رفك دري مل هنأ نعي ال [07 :رمزلا] هرمنكلاودابيغل ىضر الوو :ىلاعت هلوق
 ءيشلا ةدارإف ،رفاكلا نم هدوجوب ىضق يأ .هب رمأي مل هنأ هانعم نكلو هتدارإ ريغب عقو هنأ

 .ث)رثيفطا خيشلا انه ىلإ ريشي امك رشبلا ملاع يف لصحي امنإ هب اضرلا ىنعمب

 نيب لصفلا ىلع ىبم هقلخ ىف عقي امل ىلاعت هلل ا ةدارإ ىنعم نيبت يق خيشلا فقومف

 هب اوضر ائيش اودارأ اذإ مهنإف ؛رشبلا نيب دوهعم وه امك ةدارإلا ىنعمو ىلاعت هلل ا ةدارإ ىنعم

 فاصوألا هنهو .مهزجعل كلنف هيف اوبغر ام عقي مل وأ ،هوبحي مل ام عقو اذإو ،هب اورمأ وأ

 ال هنأ ێعتو ؛ةيلزأ يهو ءيشلا دوجوب ءاضقلا عت هتدارإف 5ىلاعت هلل ا نع ةيفتنم اهلك

 وبآ هرسف دقو ةضابإلا نم هقبس نم ي ر عبت دق انه ق خيشلاو . يش ىلع هركتسي

 للعو ،نامجإلل ةفلاخم ةمومنم نوكت نأ ةيصعلل دارأ ىلاعت هلل ا نأ ىري يذلا يفاكلا دبع رامع

 ريغ مهماهوأ ىلع باوجلا دورو دنع نيعماسلا ماهوأ نع نونظلا ءوس ةلازال» :هلوقب اذه

 .415/3 :ريسيتلا- (1

 .391 0390 :نايمحللا- (2

 .قباسلا ردصملا- (3

 .207 /1 :مئاعدلا حرش- 4
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 نيب ةقالعلا يملاسلا حرش امك ؛"ّحصيو اهب باوخلا نيبي ييلا هتاليصب لوصوم الو رسفم
 وهو «انك لعفا» :هريغ مامأ هكولممل دّيسلا لوق ليبق نم كلذ لاقف يصاعلل لعفو ةدارإلا

 ملع أل ةّيضقلا ةقيقح نع ديعب هيبشت وهو ؛اريغلا هيلع دهشيو كلذ رهظيل هنايصع ملعي
 عوقو هللا دارأ اذإف ؛هكولمم عم ديس فقوم دّرحب نم لمشأو عسوأ هايإ هكلمو 5هدبعب هلل ا

 عقت نأ ىضق نكلو ةيصعلاب دبعلا رمأي ال ىلاعت هلل ا نإ مث فلختي نل كلذ اف دبعلا لعف
 .هنايصعب ىضق هنأ عم لعف نع هاهنيو &هنم

 ةلواحم درحب وه تافصلا نم اهريغو ةيهلإلا ةدارإلا نيب لصفلا اذه تأ ظحالنو ..

 مدقت ال ةلواحم يهو ،ىلاعت هتدارإ ىلإ دبعلا نم ةيصعملا لعف ةبسن لاكشإ نم جورخلل

 ائيش ىلاعت هلل ا ديري نأ نيي ةقالعلا كاردإ نع لقعلا هيف زجعي بيغ رمأل ايقيقح اريسفت

 امك تافصلا يف ةيضابإلا يأر ىلإ انرظن اذإ ةصاخ عقو اذإ هاضري الو هب رمأي الو

 ؛اهميهافم رابتعاب آلإ ريغتت الو دحاو ءيش يهو ةيتاذ اهنإ لوقيو شيفطا خيشلا هديؤي

 هلل ا ىلإ ةيصعملا ةبسن نم اهتمالسو هيزننلا نم اهبرقل ءارآلا هذه ةيمهأ ركنن ال نكل

 .اهب هملع يفن وأ ،ارمأو ءاضق ىلاعت

 وه هتعاطتسا ةبسن ملعن نأ يقب ؛ناسنإلا لعف يف ةيالا ةدارإلا نع بناج اذه

 ؟ اصحت ىتم ل هلعف ق

 اسنإلا لعفف ةعاطتسالا 2

 هيف عقت يذلا نمزلا تابثإ ىلع رصتقي يناسنإلا لعفلا عم ةعاطتسالا يف ثحبلا

 .هدعب وأ هءانثأ وأ لعفلاب مايقلا لبق :ةعاطتسالا هذه

 .468 ؛/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعحلا ؛9 /2 :زجوملا :رامع وبأ )5

 .193/2 :قراشم :يملاسلا (6

" - 357 - 
.4 



 ل مهنأ ىلإ ىهتنا عوضوملا يف ةّيضابإلا يأر نع هثحب يف يريبعجلا ذاتسألاف
 امك حراوجلاو تالآلا يه ىنعمب عيطتسملا يه ةعاطتسالا نإ مهلوق ينف ةيربجلا اوقفاوي

 مل و ،هدعب الو هلبق ال لعفلا عم اهوتبثأ لب ؛لغفلا لبق نوكت اهنأ يف ةلزتعملا اوقفاوي مل
 اوقفاوو ةيلالا ةمكحلا ةافانم نم هيف امل قاطي ال امب فيلكتلا لوصح كلذل اوزيجي

 قاطي ال امب فيلكتلا اوتبثأ نيذلا ةرعاشألا اوفلاخ مهنأ ريغ ةيديروتاملاو ةرعاشألا

 ضعب عم نكل ةيضابإلا شيفطا خيشلا قفاو دقو ؛"هل تح ال ىلاعت هلل ا ةردق أ رابتعاب

 :يلي اميف هنيبن فالتخالا

 دنع ىلاعت هلل ا اهقلخي لعفلاب ةسجلتملا ةردقلا» :اهنأب ةعاطتسالا فرعي وهف

 اذهف ،“)ةعاطتسا ىلإ جاتحي _ ةيصعم وأ ةعاط _ لعف نم ءزج َلكو ،بابسألا

 ؛هدعب الو هلبق ال لعفلا عم ةعاطتسالا لعجيو حعوضوملا يف فقوملا نمضتي فيرعتلا

 قلاخلا وه ىلاعت هلل او بابسألا دنع دجوتو {هئاهتناب يهتنتو لعفلا ءادتبا دنع أدبت

 ال هنوكس لاح نوكسلا هتعاطتساب نرتقم لعف ةكرحلا ىلع رداقلا نم نوكسلاف :اهل

 ي ناتعاطتسا عمتجت ال امك ؛رخآلا ةعاطتسا ريغ ءيش َلك ةعاطتساو ؛هدعب الو هلبق

 ال هَنأل قاطي ال امب فيلكتلا لصحي ال كلذلو ؛ةدحاو ةعاطتسا يف نالعف الو 5لعف

 هَنأ اذه نيعي الو ناميإلاب رومأم رفاكلاف :ةدحاو ةعاطتسا ىف ناتاضتم نالعف عمتجي

 لاح رمأ نكلو ،رفكلا عم اعمتجب ناميإلا ليصحتب رمؤي مل هنأل هقيطي ال امب فلكم

 .ناميإلا ي لخديو رفكلا نع ىلختي نأ :يأ ،ناميإلا ىلإ رفكلا نم لقتني نأ هرفك

 .لعفلا لبق اَهَتِإ اَئَع دضعلاركذو» :لاقو ةيضابإلا ىلإ دضعلا هبسن ام اذهب خيشلا ةريو

 حرش :زعلا يبأ نبا ؛5ك6 :عمللا :يرعشألا :رظنا ؛471/2-474 :يراضحلا دعبلا :يريبعحلا 7

 .8 :ةيواحطلا

 .363 :نيروغبيت لوصأ حرش - (8
 .206/1 :مئاعدلا حرش - 9
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 .""“«ةييصملا ةقرفلاريغ ةيضابإلا قرف ضعبل بهنم اذه لعلو :كلذك سيلو

 .كلذب لوقلا نم عنمي الو ةلزتعملا لثم لعفلا لبق ةعاطتسالا تبثي هدحت اذه عمو

 لعفلا لبق لوقن نأ عنام يأو [...] لعفلا لبق ةعاطتسالا نوك نم عنام الو» :لاقو

 الإ عت ال اذهب ةعاطتسالاو ."""«هعماحتو لعفلا لبق لوقت ةلزتعملاو ،لعفلا عماحتو
 نم نكمت كلذلو ،لعفلا هترشابم لبق لعافلا اهب رعشي لا ةردقلاو ءاضعألا ةمالس

 لّممو فتكي ال عيطتسلل ريغ نأل ‘فيلكتلا قلعت اضيأ ةردقلا هذهبو ،هيلإ مادقإلا
 ءهيلإ لوصولا عيطتسي جحلا لبق وهف ،عيطتسللا آلإ هب فلكي ال هنإف ؛جحلاب اذه خيشلا

 اهتبثي لعفلا لبق ةعاطتسالاو ؛اضيأ عيطتسم كسانملا ءانثأ يفو عيطتسم رفسلا ءانثأو

 .0“ركت مل اذإ مايقلا مدع وأ ةلصاح تناك اذإ لعفلاب مايقلا

 اهنإ لاقو ،لعفلا عم ةعاطتسالا نأ ىلع ةيضابإلا ةلدأ شيفطا خيشلا هجو دقو

 نمو ،نالذخلا مدقت ىلع لدت لب ،لعفلاب مايقلا تقو يف ةعاطتسالا رصح ىلع لدت ال

 :ىلاعت هلوقو {[48 :ءارسإلا] هليبس توميس لم اوملَضصف :ىلاعت هلوق كلذ
 رافكلا ءالؤهل نالذخلا قبس :يأ 20[5 :دوه] هعمسلا توعيطتُسياوئاك اقوط

 لعفلا لبق ةعاطتسالاف ؛ةعاطتسالا مدعب مهل افصو سيل اذهو ،نوعمسي الو نودتهي الف

 ."عقي مل نالذخلا اهبحاص اذإو ،لعفلا مت قيفوتلاو ةيادهلا اهتبحاص اذإف 5هءانثأو

 لبق ةعاطتسالا تبثأ هنأل ؛َيضابالا بهذملا روهشم فلاخي يأرلا اذهب وهف

 الو ،ةرعاشألاو ةيضابإلا لوقو ةلزتعملا لوق نيب عمج دق هنأ امك ،هعمو هءانثأو لعفلا

 دهشتساو ةيضابإلا فلس لوق ىلإ ةلأسملل عاجرإ هنكلو هبهذم يف ديدج هلوق نأ ىري

 .5 :فقاوملا :يجمإلا رظنا ؛553/2 :رظنلا نبا ةيمال حرش - (0

 .206/1 :مئاعدلا حرش - (1

 .هسفن ردصملا - . (32

 .207 0206/1 :هسفن ردصملا - (3
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 :ةديبع وبأ لاق دقو» :لاقف :'‘٩)ةديبع يبأ مامإلا نع مهسفنأ ةيضابإلا هاور امب كلذل

 لح نم بطح نم ةمزحب يتأي نأ عيطتسي نم لوقأ ال” :لاق ذإ لعفلا لبق ةعاطتسالا

 ؛0ةهقيفوتو هلل ا نوعب الإ عيطتسي هنإ لوقأ الو ،نيتعكر يلصي نأ عيطتسي ال مرح ىل

 قبس ىلع شيفطا خيشلا دنع لد ةديبع يبأ لوقف .""“«هعمو لعفلا لبق اَهَتَأ نعي

 تبنيف ناث رمأ لخدتي نكل ؛هب مايقلا لبق لعفلا ىلع ةردقلاب مكحو "لعفلل ةعاطتسالا

 ةلوهجب ةديبع يبأ نع ةياورلا هنه نكت مل و .قيفوتلا وأ نالذخلا وهو همدع وأ ع وقولا

 قيفوتلا وأ نالذخلاو ةيادهلا نع ثيدحلا ءانثأ اهنوقوسي اوناك مهنكلو ،ةّيضابإلا ىدل

 يأر ءاج دقو ، "انه شّمتفطا خيشلا لعف امك لعفلا لبق ةعاطتسالاب اهطبر نود

 هلعجي يذلا وهو هلعفب مايقلا لبق ناسنالا باتني يذلا روعشلا رابتعالاب اذخآ خيشلا

 ةعاطتسالا ةمزالم ىلع لعفلا عم ةعاطتسالاب لاق نم زكر امنيب ،هب موقيس امل ادعتسم

 .طقف هب مايقلا نمز ي لعفلا

 لاق يذلا زعلا يبأ نبا دنع وه امك ؛خيشلا قبس نم دنع اضيأ عمجلا اذه دجنو

 هذه ىلعو ،هب مايقلا خصيو لعفلا بجي كلذلو لعفلا لبق نوكت ةعاطتسالا نإ

 بيوصتب يأرلا اذه لثم ىلإ يزارلا بهذ كلذكو ىهنلاو رمألا قلعتي ةعاطتسالا

 هسَردو بهذملا رشن ىلوت يضابإلا بهذملل ثلاثلا مامإلا :ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ (4

 هل ؛جاجحلا هنجسو مهداهطضا شاعو نييومألا مايأ قرشملاو برغملا ىلإ ملعلا ةلمح ثعبو

 ةقبطلا نمض ينيجردلا هفنص ،ديز نب رباج نع ثيدحلا ىورو ،هذيمالت اهلقانت واتفو ءارآ

 ؛238/2-246 :تاقبطلا :نييحردلا رظنا ؛(يناثلا نرقلا نم لوألا فصنلا) ةئلاثلا

 .83-86 :ريسلا :يخامشلا

 .241/2 :تاقبطلا :نييحردلا - (5

 .207 {.206/1 :مئاعدلا حرش - (6

 .78 :نيروغبيت لوصأ ىلع ةيشاح :يبعصملا فسوي نع القن 76/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا (7

 .488 :ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا (8



 نإ ثيح نم حيحص لعفلا لبق ةعاطتسالا لوقي نم لوق :لوقنف» :يلاتلاك نيلوقلا

 نإ ثيح نم حيحص لعفلا عم ةعاطتسالا لوقي نم لوقو قباس لدتعملا جازملا كلذ

 ."‘«هعم لعفلا لوصح بجي ماتلا رتؤملا وه يذلا يعادلاو ةردقلا عومجب لوصح دنع

 يلا مهبهاذم ءارآ ىلع اوقبي مل و \ةعاطتسالا يف نيلوقلا نيب ةثالثلا ءاملعلا عمج دقف

 ,ءانثأو هب مايقلا لبق لعفلا ىلإ رظني هنأل ىوقأ عمجلا اذهو ،لعفلا عم ةعاطتسالاب لوقت

 اذه ىلع ىقبي خيشلا لعج ام اذهو ،داقتعالا ىلع رّتؤم روذحم هيف سيل هنأ امك

 عم» :هبهذم روهشم هتفلاخ مكح ىف لاقو ؛ةديبع يأل ايأر هدجو اًتمَل ةصاخ ،يأرلا

 ةمالس ىوس هل ىنعم الو ؛لوصألا نم ئش هيلإ عجري ال لعفلا لبق اهنأب لوقلا نأ
 .“"«ة وقلاو ةينبلا

 لافنألا قلخ-3

 ىلع ةديدج ةقيقحلا يف نكت مل تالؤاست لاعفألا قلخ يف مالكلا ىلإ ترج

 :يلاقلا ثيدحلا يف امك عوضوملا ف ثحبلاب يحوي الاؤس مق لوسرلا لئس دقف ،نيملسلل

 هاهن اًمع آفكيو هب هلل ا رمأ امب لمعي نأ عيطتسي هنإ" :لاق نَمع سلبع نبا لس :رباج لاق»

 ام» :لاقف هم هلل ا لوسر "عشج نب ةقارس لأس :لاقف ؛“هلعف هلل ا قلخي نأ ريغ نم هنع

 دق ئش يف لب» :لاقف «؟هنم غرف دق رمأ يف مأ فنأتسم ادتبم رمأ يف :هللا لوسراي لمعلا

 قلخ امل رسيم لكف اولمعا» :لاقف «؟هلل ا لوسراي اذإ لمعلا ميفف» :لاق مث 3«هنم غرف

 .83 :نيدلا لوصأ ملاعم :يزارلا (9

 .553/2 :رظنلا نبا ةيمال حرش - (0

 :يلكرزلا رظنا (م645/_ه24 ةنس يفوت) يباحصلا يجلدملا معشح نب كلام نب ةق ارس (21

 .80/3 :مالعألا
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 يف ةلغوم نكت مل تالؤاستلا نكل ،عوضولل يف ىرخأ ثيداحأ ثيدحلا انه لثمو . 2)«هز

 ءاّيضيوفت اًيميلست جهنلل ناكو اهدعب اكش كرتت قث لوسرلا ةبوجأ تناك الو ،لدجلا
 ربجا :رايتخاو ربج نيب فقاومل نيابت رهظيو فالتخالا ثدحيف اهسفن ةلتسألا حرط دوعيو

 ؛رايتخا الو هل ةيرح ال يلاتلابو اهنع ديحي ال هتلعج ةقبسم ةدارإ ىلإ ناسنإلا عاضحي

 دنع ةّصاخ نيلوقلا نيب قيفوتلل فارطأ يتأت مث ؛هلاعفأل ناسنإلا قلخب لوقلاو رايتخالاو

 ناك ام وهو لصألا ىلإ اعوجر ضيوفتلاو ميلستلا اريخأو ةيديروتاملو ةرعاشألاو ةضابإلا
 .ةيفلسلا ةسردلل عم

 ءاج ثيح ىنعم _ رشع عبارلا نرقلا يف ارخأتم شيفطا خيشلا دوجول أ تلش الو

 اهتسارد نم هنكميامم اهيف ةباتكلا تديعأو فقاوملا ترقتساو ءارآلا هذه لك روهظ دعب

 .ةقباسلا ءارآلا دحأ رياسي وأ اديدج ايأر هسفنل ذختي مث 6يأر لك هاحت فقوم ذاختاو

 ربجا نرم ضشّيفطا خيشلا فقوم ۔أ

 ىلع كلذ ين نيدمتعم ،هرايتخا يفنو ،هلاعفأ يف دبعلا رارطضا تابثإ ةيربجلا دارأ

 ئش رييغت ىلع قولخملا ةوق مدعب يحوت يلا كلت ةصاخ نآرقلا صوصن نم ءاج ام

 يفن ىلع ازكرم يأرلا اذه نم شيفطا خيشلا فقوم ناكف ،ىلاعت هلل هلك قلخلا تابثإو

 :يلي ام كلذ نمو ؛رايتخالا اذه تبشي امب لدتساو ،دبعلل رايتخالا تابثإو ربجلا أذه

 نألا ناملس نم ُمكنَع يل تا امو :سيلبإ نع ةياكح ىلاعت هلوق -

 سيلبإ انهف ؛[22 :ميهاربا] مكسفنا اوموتو ينومولت الفيل م تبَج تساف مكتوعد

 ىلاعت هللا نم لعفلا ناك ولو ،هلعف نم ىلإ هبسن لب :ىلاعت هلل ا ىلإ لالضلا بسني م

 بسن هتكلو رفكلا ىلع مكربجأ هلل ١ لب مكسفنأ اومولت الو ينومولت الف :لاقل رابجإلاي

 يمدآلا قلخلا ةيفيك باب :ردقلا :ملسم :هاورو ؛و2 مقر 207 :حيحصلا عماجلا :عيبرلا )22

 .375/4 :سرهفملا محعملا ؛2648 مقر
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 .سيلبإ ىلع هركنألو ىلاعت هلل ا هنتيبل الطاب ناكولو ؛طب ماق نم ىلإ لالضلا

 هيرمش يك انر مكيدنيات متت امي تاوف :ىلعت لوت -
 هريغ نود ناسنإلا ىلإ لعفلا ةبسن يف ةحيرص ةيآ يهو {[182 :نارمع لآ]

 هباسح امب"ءآرَج اَمُهَيِدنَأاوُعَطقكةقراسلاو قراسلازول :لاعت هلوق -
 .ناسنإلا بسك نم لعفلا تربتعا ةقباسلا لثم يهو &[38 :ةدئاملا]

 مهسفن ساسلا نكلو ايش ساسلا ملظي ال لا رولا :ىلاعت هلوق -

 .[44 :سنوي] هتومل

 هملظي مل و :هادي تمدق امم هتربتعاو ،دبعلا ىلإ ةحارص لعفلا بسنت تايآلا هذهف

 ."هيلع هربج مدعو لعفلا ىلع هتردقم ىلعو هرايتخا ىلع لدي اذهف ؛ئشب ىلاعت هلل ا

 :لثم ربخلاب لوقي نم ٌمذتو رايتخالا ىلع لدت ارابخأ خيشلا قاس مث

 ءاضق هلل ا نم يه نولوقي مث يصاعملاب نولمعي موق ةمألا هذه نم نوكيس» -

 .«مهنم ئرب ينأ مهوملعأف مهومتيقل اذإو اردقو

 لتاقو رئاج ىلإ هيخأب عاسو هيدلاو قاعو هلل اب كرشأ لجر ران ًافطت ال» -

 .«هلل ا ىلع هبنذ لماحو ةمرحم سفن

 .«ربخا داقتعاو كرشلا :موص الو ةالص امهعم عفنت ال ناتلصخ» -

 ثيداحأ اهنأ ىلع اهب لدتساو خيشلا اهركذ ىلا رابخألا هذه ىلع ظحالملاو

 اهاور نم ىلع فقن مل و مهنع اهلقنف هوقبس نم اهركذ قلا اهسفن ةلدألا يه

 .40/1 ق9 :نايمحلا - (3

 .2 :ةيشاحلاو عضرلا عماج - )24

 .439/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا ؛هسفن ردصملا - (5
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 امك اهيلع انعلطا قلا ثيدحلا رداصم يف احيحص الو افيعض ادنس اهل دجن مل و ثيداحأ

 .افيعض اهب لالدتسالا لعجي امه صيحمتو ثحب نود اهلقن خيشلا نأ

 نإ لاقو تابنإلا يف ةيربجلا ةلدأ دقن ربجلا يفن ىلع ةلدألا خيشلا ركذ نأ دعبو

 نم ،ربجلا ىلإ يدؤي ال ام ىلإ لوؤت يهف ةمكحم ريغ تاهباشتم تايآ هب اًلدتسا ام

 لثم ،لافقألاو ةتكألا عضوو اهيلع متخلاو ؤبولقلا ىلع عبطلا ىلع ةلادلا تايآلا كلذ

 لدت ال يهف [07 :ةرقبلا] مهعفنت عو ممهبولقىلَع هل امتحو :ىلاعت هلوق

 اهلثمو ،اهبحاص نالذخ ىلعو ةيادهلا مدع ىلع لدت لب رارطضاو ناسنإلا ربج ىلع

 وهو .“ثةرعاشألاو ةيضابإلا لوق وه اذه تأ ىلإ خيشلا ريشيو ؛تايآلا يقاب كلذ يف
 مل اذإف ،لاكشاإلا لحم وهو ،عنملا وه هلآم نأل ةيربجلا ةلدأ ليوأت يف ديفي ال هتقيقح يف

 ،ناميإلا نع داعبإلا يعي عنملا دوجوو ،لمعلا نم عونمم وهف هلذخو دبعلا هلل ا دهي

 عنملا فرعي هسفن خيشلاو ؛ربجلا نيع اذهف ،بلقلا يف هقلخي ىلاعت هلل ا نإ لاق دقو ةصاخ

 هلل ا ثادحإ ةيضابإلا رشعم انبهذم ىلع انهبش انأ كلذو» :هلوق يف ىنعملا اذهب هرسفيو

 صخشلا متخ ةئيهب اهيلإ قحلا لوصو نم عناملا رافكلا بولق يف يونعملا رمألا “"(عت)

 نم نكمتلا مدع يهو ةئيه عماجب ءانإلا يف ام ىلإ لوصولا متخلا كلذ عنام ،ءانإ ىلع
 امأو ،ىلاعت هلل ا ىلإ ابوسنم عنملا دوجول تابثإ اذهو .“"«امهنم لك ءارو ىلإ لوصولا

 هللا نم كلذ لك أل ريجلا ةملك نم فيفخت وهف .ةيادهلا مدعو نالذخلاب هتيمست

 خيشلا فقومو .ةيربخلا اهركذي امك رابجإلا ةدقع لحي ال اذهو ،ناسنإلا ىلع قباس

 :ماعنألا] اركرشآ آم هلل ا ءاش 7 :ةيآب ةيربخلا داهشتسال هليوأتب هيبش انه

 مهربجي مل و مهمزلي مل يأ ككرشلا مدع ىلإ مهقتفول ءاش ول هنأ اهانعمف [7

 .49 :و /2 :رطانقلا ةيشاح - (6

 .«ىلاعت» :راصتخا (7

 .163 :و :تاراعتسالا حرش حرش - (8
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 لعفل ةيهلإلا ةدارإلا ةلسم ىلإ انعجري اذهو ؟اوكرشي نأ هلل ا ءاش له نكلو ؛©هيلع

 اذهو هدارأ دقف لاح لك يقو 3هبرمأي و هب ضري ل نكل هب ىضق هأ ىنعم ناسنإلا

 .ىرخأ ةَّرَم ربخلا تابثإ ىلإ ةدوع

 دقف لقعلا نم مهيأر ىلع هدر امأ ،ةّيربخجلا هاحت خيشلا فقومل لقنلا بناجلا اذه

 :نيرمأ ىلع هيف دمتعا

 باوشلاو باقعلاب ءازجلاو ،يهاونلاو رماوألاف :يهنلاو رمألا توبث وه -لوألا

 ناك ولف ؛يهنلاو رمألا عم تبثي ال ربجلا نأل 6هتابثإو رايتخالا دوجو ىلع لدت اهلك
 الو رمؤي الف \ثعلا ليبق نم كلذ حبصيو ،يهنلاو رمألا هيلإ هجوت امل اربحب ناسنإلا

 .ثكرتلاو لعفلا هنكمي نم آلإ بقاعي الو باثي الو ىهني

 هيف امل لدعلل فانم ربخلاو ،لداع ىلاعت هلل اف :ربخلا نم عنمت لدعلا ةفص يناغلا

 44[0 :سنروي] اسيت سالا ملظت ال هلل ا نرولط :لوقي ىلاعت هلل او ربجلا ملظ نم

 .©٨)كلذ نع ىلاعت هلل ا ىلإ ملظلا بسني ربخلا تبشي نم نأ اذه نم مزلف

 قلخي مل هتنأو ناسنالا نع قلخلا يفن يف مهتغلابم ربجلا ىلإ ةيربخلا اعد دقلو
 لك يفن ىلإ كلذ مهّرجف ،قلخلا ىنعم رايتخالا اومهف مهنأل كلذ ،ىلاعت هلل ا الإ لعفلا

 عفادلا رهظأو ةيربخلا بهذم خيشلا رسف اذكه ،ربجلاب لوقلا ىلإ اولصو ىَتَح رايتخا
 .اقلخ سيل نكل ارايتخا ناسنإلل وه تبثي نأ دارأ كلذل اعبتو يلإ

 ةيضابإلا ضعبل الوق اضيأ ر دقف ناسنإلا لعف يف ربحلا شيفطا خيشلا ةر امكو

 .424 0415/3 :ريسيتلا - 9

 .159 :نيروغبيت لوصأ حرش ؛165/1 :مئاعدلا حرش ؛43 :ةيشاحلاو عضولا عماج - (0

 .42 :ةيشاحلاو عضولا عماج - (1

 .165/1 :مئاعدلا حرش - (2
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 ةسوفن لبج ةيضايإ اهب لاق يلا “لئبما ةيرظن" وهو ءاظفلو ىنعم ربخلا نم اييرق
 مهنوك ىنعمو» :هلوقب “ةينونلا حرش" يف يلاطيجلا ليعامسإ خيشلا اهحرش دقو برغملاب

 نأ لبق هنولعفي مهنأ هلل ا ملع ام اولعفي نأ ىلع نوقولخم مهتأ ؛مهلاعفأ ىلع نيلوبحب

 لوقت امك ،‘باسنكالاب ولو هيف مهل لخد الو هيلع نوروبجب مهنأ ال ،مهقلخي

 :مهتلدأ نمو .“"ةيربجلا

 .[184 :ءارعشلا] هنلزالا ةلبجو ُمكَلَح يللا ارمقتازل :ىلاعت هلوق -

 .[30 :مورلا هكاهتيََع سانلاك ينلاوف ا ةريل -

 .[155 :ءاسنلا] ؟ممرفكب اهينع هل اعبط زابول ِ

 .©“«اهيلإ نسحأ نم بح ىلع بولقلا تلبج» :ثيدح -

 تركذ دقو 5“لبخجلا" اهيف لمعتسا ربخلا نم ةروص هدجن لوقلا اذه ىلإ رظنلابو
 ىنعم ىلإ ةيربخلا دنع ةدراولا قلخلا ةملكل فرص وهو ربخلا ركذي مل و نآرقلا يف هتدام

 بسكلا ىلإ ليملا نم ةبسن عم ؛هولعفيو مهقلخي نأ لبق قلخلا هلعفي امب ىلاعت هلل ا ملع

 نمض هدرو ،ربجلا ىلإ اليم خيشلا هربتعا كلذلو ربجلا نم لوقلا اذه يف ام ىفخي الو
 ةري الأ شيفطا خيشلا لواحو ؛©متخلاو عبطلا تايآ ليوأت نمضو .ةيربجلا ىلع هدر

 يف هلل ا ملع امع جرخي ال ناسنإلا أ ىنعم يف هعم ةقفاوملا هل لمتحاف ةيلك بهنللا اذه

 .)هلاعفأ يف اًموُمُع رايتخالاب كلذ َلك يف رعشي هنأ عم هل هبتكو لزألا

 .؛135 :و :ةينونلا حرش :يلاطيحلا نع القن ؛451/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا (3

 يقهيبلاو ةيلحلا يف ميعن يبأو «لماكلا» يف يدع نبا نع فيعض لاتو :يطويسلا هجرخأ (4
 .143/1 :ريغصلا عماجلا ؛ناميإلا بعش يف

 .159 :نيروغبيت لوصأ حرش - (5

 .هسفن ردصملا - )36
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 مهروعش نيبو ،دابعلا لاعفأب هئاضقو ىلاعت هلل ا ملع نيب ةقالعلا نأ ظحالنو

 لد امم ءاهضومغ كف ىلإ لصوتلا نكمي ملف عوضوملا ف تلكشأ يلا يه ،رايتخالاب
 هذه دحأ ىلإ رظنلا لواحي لك ناكف ،بيغلا اذهب هراثئتساو ىلاعت هلل ا ةمظع ىلع

 “ زبخلا" ةيرظن نم شيفطا خيشلا هيضر امو ،يقيقحلا حرشلا ىلإ لوصولا نود فارطألا

 اًمأو» :لاقو ربخلا يناعم نم ىنعمب يضر نيح رقشألا رمع روتكدلا هيلإ بهذ ام ههبشي

 ،هاركإ ريغ نم هل نيراتخم مهنم ءاشي امل نيديرم دابعلا لعج هلل ا نأ هب ادارم ربخلا قالطإ

 ؛©«دارأ ام ىلع دابعلا ربج يذلا وه :رابجلا ىنعم يف فلسلا ضعب لاقو حيحص اذهف

 ال ربخا ضفري نم نأ ىلع نالدي ربخلا نم ىنعمب ىضرلا وأ لبجلا نم ىنعمب ىضرلا اذهف

 .يناسنالا لعفلا يف هنم ةبسنب ىضري لب اقلطم هركني

 ناسنإلا نم رايتخالا بلس ىلإ نايهتني شّيفطا خيشلا يأر يف لبجلاو ربخلاف

 لعفلا ةبسن تايآب اعيمج امهيلع هدر يف اببس ناك ام وهو ،هب رعشي ةقيقحلا يف هنأ عم
 لالدتسالا يف امأو ؛افيعض ناك ثيدحلا نم هب لدتسا ام نأ الإ ثيدحلابو ،دبعلا ىلإ

 ؛ربخلا نع مزاللا ملظلل ةضقانملا لدعلا ةفصو يهنلاو رمألا دوجو ىلإ دنتسا دقف يلقعلا

 ريغ ربخلا نم عونب ىضري هسفن وه هنأل عوضوملا يف لوقلا مسحي مل خيشلا تأ ىرنو
 ءهتدارإبو هبر كلم يف كرحتي هنأل دبعلا هلعفيس امب ىلاعت هلل ا ملعب ميلستلا ف حيرصلا

 ضفر ىلع زكر خيشلا نأ رمألا يف ام لكو هلهاجتي نأ ملسملل نكميال ام اذهو

 بناج اذهو .ةيلوؤسملاو فيلكتلا بلس ىلإ يدؤت يقلا ةدارإلا هبلسو دبعلا رارطضا

 نود ضفرلا اذه ىلإ هريغب ىدأ يذلا عفادلا وه هنأل ديدجب سيلو ،ةلأسملا نم دحاو

 .اقلطم ربخلا عنم

 006 مقر ةنسلاو باتكلا ءوض يف ةديقعلا ةلسلس :ردقلاو ءاضقلا :رقشألا ناميلس رمع .د (7

 .79 :م1990 :رئازحلا :نايزمأ :ةعبطم
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 رايتخالا نرم ضشّيفطا خيشلا فقوم ۔ ب
 ىلاعت هلل ا نع نوفني مهف ،ةيربخجلا لوقل ضقانملا رايتخالاب لوقلاب ةلزتعملا رهتشا

 هلل ا ىلإ بسني الف ،نيّتلقعلا حبقلاو نسحلا ةيرظن نم اقالطنا اذهو دابعلا لاعفأ قلخ

 لاق امك امئاد قلخلا ةلزتعملا دنع يعي ال ءاضقلاو ناسنإلا هلعفي يذلا رشلا لاعت

 مازلإلا ىنعمبو ؛دابعلا لاعفأ يف حصي ال قلخلا ىنعمب ءاضقلا راصف» :رابحلا دبع يضاقلا

 لوقلا دقي نأ بجيف ؛َلكلا يف حصي رابخإلا ىنعمبو ،ةبجاولا تادابعلا يف الإ حصي ال

 .“«انيب دق ام ىلع هيف

 يذلا رايتخالا عم لعف كلذك ‘هضفرو ربخلا بهنم شيفطا خيشلا شقان امكو

 ىلع قلخلا ةبسنب بهذملا اذه ىلع ةرو ناسنإلا ىلإ قلخلا ةبسن نم هيف امل هضفر

 :©همهنم تايآب الدتسم ىلاعت هلل ا ىلإ ةقيقحلا

 .[101 :ماعنألا هيلمع ءيش لكب ومو ءيش للك لخو -

 .[11 :نامقل] هنوك نيم نيللا قلح اام ينوزم اقلَح اذهو -

 .[03 :رطاف] همل اتيغ ىلاخ نيم نامول

 .[49 :رمقلا] هيرتممب ةامح ءْيَش لح اول _

 .[14 :كلملا] هريبخلا فيطللا َرَُهَو قلخ نم ملعي الاو

 هنكلو قلخلا يفن نع اثيدح دروي خيشلا دج مل و ،نآرقلاب لالدتسالا نع اذه

 :يلي ام هَّمهأ يذلا يلقعلا جاجتحالا ىلع دمتعا

 .179 170}5 :لازتعالا لضف :رابحلا دبع (8

 ةيشاح ؛43 :ةيشاحلاو عضولا عماج ؛22 :بهذلا- ؛613 }612/17 :لينلا حرش - (9

 .244 :و :لمعلا يعاد- ؛15 :ظ/2 :زحولملا
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 ةكرحلا نوبسني ةلزتعملا ضعب تأ كلذ :تادلوتلاب لوقلا لاطبإ 1

 نأل اطخ اذهو ،ىلاعت هلل ةقولخخ تسيلو ،ديعلا ىلإ دبعلا لعف نع ةدلوتملا

 رجح ءاقلإب ءاملا ةكرح لثم ىلاعت هلل قلخ يهو هل لعف دبعلا نم ةجتانلا ةكرحلا

 .ىلاعت هلل قولخم يقلملل لعف يهف هيف

 لكب هقلخ اممباملاع قلاخلا نوكي نأ ضورفملا :قلخ امب قلاخلا ملع ةبسن -2

 ام ىلع مدني هنإف ناسنإلا امأو ،تافّرصت نم هنع جتني امو ،هلاوحأ فرعيو {هليصافت

 ام فالخ ىلع هعقوي وأ لعفلا كلذ متي الف لعف ىلإ دصقيو هلاعفأ ةبقاعب هله لعف

 الو هيلع مدني الو طقف هيضري ام لعفي ناكل ةقيقح هلاعفأل اقلاخ ناك ولف .هدصق

 :قلاخلاب فصوي نأ نكميالف لاحلا هنه ىلع ماد امو هلعف ىلإ دصق اًمع زجعي

 ."هئازجأ ةيمكو هلاوحا فرعي ال نم عوشلا قلخت فيكو»

 .“ثهآلل دتعت انهو «اهلإو هل اير نوكي نأ مزل هلعفل اقلاخ ناسنإلا ناك اذإ 3

 كلذ نع ىلاعت زجعلاب هلل ا فصو هنع مزلي هلعف ناسنإلا قلخج لوقلا -4

 ٠١. هديري الو هاضري ال ام هكلم ق عقي هنأو صقنلابو )43(

 .)قولخ وهف ىلاعت هلل رودقم نكمم لكو .نكمم دبعلا لعف 5

 لدت يلا تايآلا نم ةلزتعملا هب دهشتسا ام خيشلا لوأ لالدتسالا اذه دعب

 .71 {}70 :ةديقعلا حرش- ؛232 :و :لمعلا يعاد - (0

 - 515 :و /2 :زجوملا ةيشاح - ؛119 :ظ/1 :هللا حتف - :رظنا ؛!47/1 :مئاعدلا حرش - (41

 .244 :و :لمعلا يعاد- ؛22 :بهذلا - ؛612/17 :لينلا حرش

 .44 :ةيشاحلاو عضولا عماج (2

 .15 :ظ/2 :زجوملا ةيشاح - (3

 .119 :ظ/1 :هللا حتف - (4
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 :يلي ام كلذ نمو دابعلا ىلإ قلخلا ةبسن ىلع اهرهاظ بسح

 ال هنآ ىري {[14 :نونسؤلا] هنييقياخلانسخآهلل ا كرابف :ىلاعت هلوق

 نسحأ :يأ ريدقتلا ىنعم. انه قلخلا لب ،اهرهاظ ىلع يه امك نيقلاخلا ةرثك يلع لدي

 نم مكلف لخأ ينل :تنلا ىسيع لوق يف وه امك .ريوصتلا ىلع وأ نيرتقلل
 .48 :نارمع لآ] ريطلا ةمنَهَكن يطلا

 هىتئهلا ىلع ىمأ اوبَحَساقم هاَيدَهَق دوم اماو :ىلاعت هلوق

 لقتسم دبعلا تأ ىلع ةيآلاب ةلزتعملا لدتساو» :ةيآلا نع خيشلا لوقيو ،([17 :تلصف]

 ؛شحاف أطخ وهو ،ىمعلا مهسفنأب اوراتخاف مه انيب :لاق هنأل ؛هلل ا نع ناميإلاب

 نإف ،ةيآلا يف مهل ةلالد الو ،ئشب ام ئشل لالقتسا الو ،هلل ا نم ةفنأتسم اهلك ءايشألاو

 الب اضيأ هل ةقولخم ىلاعت هتردقل ةنراقم ةردق دبعللو رابجإ الب ةرتؤملا يه هلل ا ةردق

 رايتخالا امنإو ةيرورض ةبحلاو ؛اهكرت ىلع رداق ةيصعملا ةدارإ نيح كنأ ىرت الا ؛رابجإ

 هلوسرو هلل ا ةبحم انفيلكت ىنعمو ؛هتامتقمل رايتخالاو يرورض ضغبلا اذكو ،اهتامتقمل

 ءاقلطم رايتخالا فني مل ةيآلاب لالدتسالا ىلع ةرلا اذهف ؛اهتامتقم مازلإ اقلق

 قلخب لوقلا دّرحب يفني نأ خيشلا دارأو رابجإ ريغ نم ىلاعت هلل ا نم ةقولخم لاعفألاف

 ىلع هدر اذه ديؤيو ،رايتخالا هتابثإ نم رثكأ ربجلل تبثم ةرلا يف وهو هلاعفأ ناسنإلا

 :سنوي] عاميمَج ج مهدض لا !ينم َنَمال كير ءآش زلؤول :ةيلاب لالدتسالا

 رفكلا راتخا نم رفكيو ناميإلا راتخا نم نمؤي نأ ءاش ولو» :خيشلا دنع اهانعمف 9

 ةئيشم دارملا نإ :ةيردقلا لوق لطبف ،رابجإ الو عبط الب اضيأ هلل ا نم قلخ رايتخالا اذهو
 نورداقلا مهنأو هلل ال مهل ةقولخم دابعلا لاعفأ نأ اومعز ذإ _ ةلزتعملا مهو _ ءاخجلإلا

 .333/4 :1ط :ريسيتلا - (5

 .413 0412/11 :2ط :هسفن ردصملا - 6
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 مث كربخا نم ع ون وهف ىلاعت هلل ا نم اقلخ اضيأ رايتخالا خيشلا لعج انهو ؛"«اهيلع

 ءهلعفيو دبعلا ىلإ ابوسنم ائيش هلل ا قلخي فيك نكل ؛“رابجإ الو عبط الي" :هلوقب هلتع
 ةشقانم نم هدارأ امو «شيفطا خيشلا دنع اباوج هل دجن ال ام اذه ؟رايتخا هيف هل نوكي مث

 اهنأ عم هلاعفأ رايتخا هلف اربحب نوكي نأ نود هلاعفأ ناسنإلا قلخب لوقلا يفن ةلزتعملا

 ةبسنو رايتخالا تابثإ ديري ناك ةيربخلا شقاني ناك املو ،قلخلا كلذب تبثأو ؛ةقولخع

 لعجي نأ نود نكلو ،رايتخالاب لوقي نم اهب لدتسا لا ةلدألا لمعتساف دبعلا ىلإ لعفلا

 ؛بسكلاب لوقلا لبقي هلعج يذلا وه اعم نيلوقلا ىلإ ليمل اذهو ،هلعفب القتسم ناسنإلا
 .فقوملا اذه عم اماجسنا رثكأ هنأل

 بسكلا ةيرظن نرم ضشّيفطا خيشلا فقوم ۔ ج

 بسكلاب لوقلا امهقلطنمو امهساسأ ناك شيفطا خيشلا نم ناقباسلا نافقولملا

 دق ةيضابإلا نأ ىلإ ريشن بسكلا ةلسم نم خيشلا فقومل ضرعن نأ لبقو ،هب نامالاو

 ذاتسألا ىريو .ةلزتعملاو ةيربجلا يلوق نيب طسوتلا نم اهيف اوأر ال ةيرظنلا هذهب اوذخأ
 ذخأ دقف ،احلطصم دجوت نأ لبق اموهفم ةدوجوم تناك بسكلا ةيرظن نأ يريبعجلا

 يف ةلزتعملا لوقب الو ةيربخلا لوقب اوضري مل مهنأل ةرعاشألا لبق اهموهفمب ةيضابإلا
 نبا ديجلا دبع روتكدلا ريشي امك ، "ةرعاشألا روهظ لبق ناك هلك اذهو رايتخالا

 ريبعتلا نأل يرعشألا بسكلاب ةيضابإلا ذخأ ىلع لدي ام دجوي ال هنأ ىلإ هدمح

 ةرعاشألاب نيرثأتم اونوكي مل ةّيضابإلاف ؛ميركلا نآرقلا يف دوجومو قباس بسكلاب
 ىلع ادمتعم ناك كلذ يف مهقبسو بسكلاب ةيضابإلا ذخأب لوقلا نأ ىرنو ؛كلذ يف

 .338/5 :هسفن ردصملا (7

 .448/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعحلا (8

 .155 5154 :ةيمالكلا سرادملا :هدمح نب ديحلا دبع .د (9
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 اضيأ ناك الإو ،ايرورض كلذ سيلو ،رايتخالاو ربخلا نيب طسو لوق بسكلا نأ رابتعا

 دق فلسلا تأ حضاولا تأ عم نيعباتلاو ةباحصلاو هق لوسرلا فقوم وه بسكلا

 _ يضابإلا بهذملا وسسؤم هيلع ناك ام اذهو ،ىلاعت هلل ميلستلاو ضيوفتلاب اوذخأ

 رايتخالاو ربخلا ضفر ىوس مهنع فرعي مل نيذلا ...عيبرلاو ةديبع وبأو ديز نب رباج

 بسكلا رهظ امل نكلو ةباحصلا هيلع راسو هلق لوسرلا هكرت يذلا جهنملا ىلع نيقبم

 ربخلاب لوقلا نم اجرخم هرابتعاب ةيضابإلا روهمج هاضترا قحال تقو يف يرعشألا

 سداسلا نرقلا نم ءادتبا بسكلاب ذخألا ىف يأرلا اذه رولبتو ،رايتخالاب لوقلاو

 ل ةسوفن لبح ةّيضابإ نأ انرظن يفو ؛0"زجولمل" هباتك يف رامع يبأ خيشلا عم يرجهلا
 ناك يذلا يفلسلا فقوملا نع مهجرخت بسكلا ةيرظن أ اوأر امل الإ “للبتجلا"ب اولوقي

 ._ بسكلا _ ةيرظنلا هذه اوضفر اذل ةيضابإلا هيلع

 نرقلا نم ءادتبا)نيرخأشلل ةيضابإلا يأر نع حوضو لكب شيفطا خيشلا ربع دقو

 :يلي اميف حضتيس امك اضيأ اهنع عفادو اهب مهذخأو ©بسكلا ةيرظن ىف (سداسلا

 هيلإ لصوأ يذلا قزأملا نم جرخملاو \باوصلا وه بسكلاب لوقلا أ ىريوهف

 ربخلا يبهذم نيب طسوتلا ىلإ ةيرعشأللو انل ئجلملاو» :اذه يف لوقيو 5رايتخالاو ربجلا
 .“"»«امهنم لك ىلع روذحملا موزل لازتعالاو

 ىلع ةوق نم هيف عدوأ امب هلعفل بستكم هنكل ائيش قلخي ال ناسنإلا نأ نيي مث

 دقو ؛لاعفألا نم هبستكا امع الوؤسم ناك اذل ؛ربحب ريغو ءاوس لعفلا ىلعو كزتلا

 ةر ىلا ىلاعت هلل قلخلا تابثإ ةلدأ نيب عمجلاب بسكلا تابثإ ىلع شيفطا خيشلا لدتسا

 :يريبعخلا تاحرف .. حإ: ]م ' ع !' : 320; 50(

 .26 5025/2 :زجوملا :رامعوبأ :رظنا ؛448/2 :يراضحلا دعبلا

 .159 5158 :نيروغبيت لوصأ حرش - :رظنا 9 0728/17 :لينلا حرش - 1
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 ىلإ ةفاضإ ،ةّيربخلا ىلع اهب ةر قلا دبعلا ىلإ لعفلا دانسإ ةلدأ نييو ،ةلزتعملا ىلع اهب

 امف» :كلذ ىق لوقيو :ةرورض هلعف ىف رايتخالاب رعشي ناسنإلا نأ -لوألا

 قلعت هبر راتخملا وهو ل كرت ءاش نإو لعف ءاش نإ هَزأ :هسمقت نم دحأ هدجي

 راتخا نم لذخي ىلاعت هلل ا مث رايتخالاب نانوكي امنإ ةيادهلاو لالضلاف ؛”«فيلكتلا

 .ةيادهلا راتخا نم قفويو ،لالضلا

 نع درو دقف “هنم رابجإ نود ىلاعت هلل ا نم قلخ هتاذ يف رايتخالا نأ -يناثلا

 نمو ينمف اطخ نكي نإو هلل ا نمف اباوص نكي نإف ،ييأرب لوقأ» :هلوق هنظ ركب يبا
 لدعيو هئاسن نمب مسقي ناك 5 لوسرلا نا اضيأ ركب وبأ ىور امك 8ة)«ناطيشلا

 خيشلا لدتساو 3“١٨«كلمأ الو كلمت اميف ملت الف ©كلمأ اميف يلعف اذه» :لوقيو

 مهقيناوم ذخأف ؛رنلاك هتيرذ هرهظ نم جرخأ ةلتلا مدآ هلل ١ قلخ ال» :ثيدحب اضيأ

 .“"«نورفاكلا مهف ذتموي ىبأ نمو ءادعسلا

 .161 0160 :قباسلا ردصملا - (2

 .20 :ةجحلا نايب يف ةجحلا ؛80/7 :ريسيتلا -- (3

 .80/7 :ريسيتلا - (4

 بوسنم يئاسنلا يفو ؛807 مقر 209 :حيحصلا عماجلا :عيبرلا رظنا ؛97 :بيتزتلا بيترت - (5

 ىلإ 3354 :ماقرأ قادص ريغب جيوزتلا ةحابإ باب حاكنلا باتك :يئاسنلا ؛ركي يبأ ريغل

 .46/2 :سرهفملا مجعملا 8

 ةرشع باتك :يئاسنلا ؛808 مقر 209 :حيحصلا عماجلا :عيبرلا :رظنا ا97 :بيتزتلا بيترت - (6

 يف يقارعلا طفاحلا هحرخو ؛3953 مقر ضعب نود هئاسن ضعب ىلإ لحرلا ليم باب :ءاسنلا
 .107/2 :نيدلا مولع ءايحإ :يلازغلا ؛نابح نياو ننسلا باحصأ نع ءايحإلا شماه

 دهاوش صللا اذهلو ؛802متر 208 :حيحصلا عماجلا :عيبرلا :رظنا ؛98 .97 :بيتزتلا بيترت (7
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 نكل ناسنإلل يناثلاو ىلاعت هلل لوألا ؛رايتخالاو قلخلا نيب عمج وه بسكلاف

 شيفطا خيشلا اندجو اذهلو ،هلعفب ناسنإلا لالقتسا ىلع لدي يذلا ةلزتعملا موهفم سيل

 لوقيو يرعشألا هب ءاج امك بسكلا ىنعم هب ادصاق رايتخالا حلطصم لمعتسي

 امإ :رايتخالا تأو ،ةّيضابإلا رشعم روهمج انبهذم وهو راتخم دبعلا نأ قحلا تلق» :خيشلا

 ئشلا رودص وهو يرهاظ قرع ىنعم اتإو ؛هلل اب رصتخملا وه يلصأ يقيقح ىنعم

 تابنثإ َقحلاو» :كلذك لاقو ؛ث"«قالطإلا دنع ردابتملا وهو دبعلل اذهو ةدارإلاب

 اني امكو ؛ث“«مهتيردقو ةلزتعملا هتبثأ يذلا قلخلا يفنو ةربجلا هافن يذلا بسكلا

 "نيتهج نم يناسنإلا لعفلا ىلإ رظني هنأل طسولا لخلا وه خيشلا دنع بسكلاف
 :خيشلا لوقيو ،يناسنإلارايتخالا ىلع ةلزتعملاو يهلإلا قلخلا ىلع ةيربخلا رصتقا امنيب

 نم هناحبس هلل ا ىلإ هتفاضإو اهل بسك هنإ ثيح نم لعافلا ىلإ لعفلا ةفاضإ قحلا»
 . )«هل ٩ . هنإ ح ت 60 َ

 ىلإ كلذب نولئاقلا ىعس اذلو دحاو لعف ىلع نيتوق دورو يعي عمجلا اذهو
 زكر دقو ،نيلعاف نم ارداص ربتعي ال ىتح دحاولا لعفلا يف نيتوقلا نيتاه رثأ ديدحت

 دبعلا لعف يف ىلاعت هلل ا ةردقف ؛لعفلا يف ةوق لك رثأ نايب ىلع اذه يف شيفطا خيشلا

 ةردق امأ ؛هدوجو يف ببسلاو لصألا يهو اقولخم ىلاعت هلل ارودقم لعفلا لعجت

 لاعت هلل ا نذإب الإ هتردق رّتؤت الو ،هردقأ يذلا وه ىلاعت هلل ا نأل ةيوناث اهنإف ناسنإلا
 دبعلل تإ لاق يذلا يرعشألل افلاخم اذه هلوق ىريو ؛"لعف ىف ريثأتلاب دبعلا لقتسي الو

 .174/2 :سرهفملا مجعملاو ؛40 :ردقلاو ءاضقلا :رقشألا ناميلس رمع :رظنا ،ىرخأ `

 .50/1 :لاعفألا ةيمال حرش - (8

 .187/1 :مئاعدلا حرش - (9

 .40/1 ق9 :نايمهلا- ؛613/17 :لينلا حرش- :رظنا \44 :ةيشاحلاو عضولا عماج - (0

 .80/7 :ريسيتلا- ؛80 :و :تاراعتسالا حرش حرش - (61
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 . بسح _ مهمامإ اوفلاخ دقف يرعشألا عابتأ امأو .لةرتوم ريغ لعفلل ةنراقم ةردق

 بسكلا ةيرظن روطت وه عقاولاو 6 )63 هيلإ وه بهذ ام لمع. اولاقو _ شّيفطا خيشلا

 .ةرثؤم ريغ دبعلل ةردق دوجو يفن يذلا ييوخا مامإلا ىلإ تهنتنا لا يرعشألا

 .بابسألا ببس وه رخآ بيس ىلإ دنتست اهنكل اهريثأت تبثأو

 فالخ ًآلإ يرعشألا لوقو شيفطا خيشلا لوق نيب دجوي ال هنأ ظحالنو

 فالخلا اذهب فرتعي هسفن خيشلاو ىلاعت هلل ا ىلإ يقيقحلا ريثأتلا ادنسأ امهنأل ،َئظفل

 فالخلاف اهتاذب رتوت ال يأ ةرتؤم ريغ ةردق هل نأ ةيرعشألا روهشمو» :لوقيو يظفللا
 ربتعا امدنع اذه نم دعبأ شيفطا خيشلا بهذ مث اريثأت دبعلل ام اومسي مل وأ 3َيظفل

 ىلإ هلعف ىلع دبعلل ريثأت يأ اضفار كلذ ىلع دكأو ىلاعت هلل ةقولخم اهتاذ دبعلا ةردق

 قلخل يفن اهلالقتساب لوقلا نأل {ةلقتسم دبعلا ةردق ريثأت دقتعا نم كرشب مكحلا ةجرد

 نأ دقتعا نمف» :لاقو ؤبسكلاب نيلئاقلا دنع لطاب اذهو ؛دبعلا لعفلو اهل ىلاعت هلل ا

 هلل ا اهعدوأ ةوقب رتؤي اهنم ائيش نأ دقتعا نمو ،كرشم وهف تاذلاب رمتؤم اهنم ائيش

 لاق نم قوسف مكحي فيك ذإ :ضقانت يرل اذه فو ء«اكرشم سيلو قساف هن
 ام ضقاني الو ءيش يف ربخلا فلاخي ال اذه أ عم ؟ىلاعت هللا نم تناك ةرثؤملا ةّوقلا نإ

 .ىلاعت هلل ا ىلإ ريثأتلا ةبسن نم هيلإ بهذ

 .54 :ةنابإلا :رعشألا 62

 . .3 : ريسيتلا - 3
 (م1028-1085/_ه419-478) :يلاعملا وبا فسوي نب هللا دبع نب كلملا دبع :ينيوحلا 8 (4

 ' :160/4 :مالعألا : يلكرزلا :رظنا

 .364 :1 مقر ققحملا قيلعت :ةسمخلا لوصألا حرش :رابحلا دبعا (5

 .328/4::ريسيتلا - (6

 .53 :و /2 :رطانقلا ةيشاح - (7
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 لدتسا انل ؛طقف اهبستكي هلاعفأ رتاس لثم يهف ىلاعت هلل ةقولخم دبعلا ةردق تماد امو

 هذه ةيلاعف مدع دكؤي ام انهو ؛ثهسفن لاعفألا قلخ ةلدأب ةرتؤم ريغ اهنوك ىلع خيشلا

 .ىلاعت هلل ةقولخم يهو دبعلا لاعفأ ةلمج يف تلخد اهنأل يأرلا انه يف امامت ةردقلا

 تأ يرعشألا بسكلا ةيرظن نم شيفطا خيشلا فقوم انيأر امدعب ظحالنو

 ءاهتناو هدعب ءاج نم مث يرعشألا نم ءادتبا اهضومغ ىلع تناك امك اهاقبأ خيشلا

 ودبي اعمج لصأ نم رثكأ نيب عمجلا ةلواحم وه ضومغلا اذه ببسو شيفطا خيشلا ىلإ

 لب ،دبعلا لعف كلذ نمو عرش لكل ىلاعت هلل ا قلخ رابتعا ضرفي هنأل ؛نكمم ريغ انايحأ

 هلل ا ىلاعت ملظ ربجلا نأل ،ربحب ريغ وهف رايتخالا هبلس مدع عم ،هلعف ىلع دبعلا ةردق

 صلاخ ربج نع ةرداص اهلعجي اريبعت دبعلا ةردق نع ًربعي خيشلا لعج ام اذهو ؛هنع

 الب دبعلل ةبوتكم دبعلا لاعفأ» :هلوق كلذ نم ؛َيرعشألا بسكلا ىهتنموه امك

 .""»«رثأتلا لح مهتأ ىوس مهتردقل ريثأت الو» 0“"٨«ىلاعت هل ريثأتلاو 5هل ريثأت

 ةح ىلإ براقت شّيفطا خيشلا دنع بسكلا ةيرظن إ :لوقلا ىلإ يهتننو
 بناخب شيفطا خيشلا بيلغت ببسب ربجلا ىلإ ليم عم يرعشألا بسكلا ةيرظن ريبك

 الإ نكي مل هنإف رايتخالا ىلع هديكأت مغرو .ةيربخلا كلذ يف دقتنا هنأ مغر .قلخلا

 الإو دحاو لعف يف نيرتؤم عامتجا يفني رمألا ةقيقح يف ناك هنأل ربخلا نم ابوره

 ريثأت دبعلل ناكولو» :لاقو ،هيأر بسح ةلزتعملا دنع وه امك هلعفل اقلاخ دبعلا حبصأ

 ."زوجي ال اذهو ،دحاو رودقم ىلع نارثؤم عمتجال

 .473 :نيروغبيت لوصأ حرش - (8

 .ةبستكم :دصقي هلعل - (9

 .هسفن ردصملا - (0

 .472 :هسفن ردصملا- (71

 .473 :هسفن ردصملا- (2
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 ءائيش فضي مل و بسكلا اوذخأ نأ دعب ةيضابإلا يأرل احضوم آلإ نكي مل خيشلاو
 ءانبهذمو ©بهذلل :تاحلطصلل هذه لش كلذ نع ربعيو بهنلل مساب ملكتي ناكو

 لوقلا قباطت ىلع دهاش ريخ وهف ،“هقبس نم رائآ كلذ ين ايفتقم ،ةّيضابإلا رشعم اندنعو

 يف “رايتخالا” حلطصم مهنارت يف ةيضابإلا لمعتسا نإو ؤبسكلا ين يرعشألاو يضابإلا
 .““%بسكلا هب نودصقي اوناك مهنأل 5ةلزتعلل نم مهبرق عي ال انه تإف بلاغلا

 برغلل يف ةصاخ _ ةرعاشألاو ةيضابإلا نيي راوخلا لماعل تأ ىلإ ريشن نأ يغبنيو

 اذه رهظو .ةلأسملل يدقعلا روصتلا بيرقت ىلإ ليللو «مهنيب رظنلا تاهجو قباطت ين ارثأ

 هليم هعفدو {ةلأسلل هذه يف ةّيضابإلاب ةرعاشألا نرقي ناك يذلا شيفطا خيشلا ثارت ين ايلج

 ريغ ةوقلاب يرعشألا لوق ةياور ةحص مدع لمتحي نأ نيبهذلل نيب قباطقلل لوصولا ىلإ

 ."يضقلا يف نييهذلل قافتا جتنتسي ىتَح هلعف يف دبعلا نم ةرتؤلل

 دابعلا لاعفأ بق لوقلا ةشقانم ۔ د

 ام :لءاستن اننإف \بسكلاب لوقلا ىلإ شيفطا خيشلا يهبتنا فيك انيأر امدعب
 ؟رخآ افقوم ذختا لهو ؟هب ايضار خيشلا ناك لهو ؟يأرلا اذه حوضو ىدم

 نع تجتن لا لاوقألاو ءارآلا ي ضومغلاب روعشلا ىلإ نوهتني نيسرادلا لج

 ءافيرط اريبعت يريبعجلا ذاتسألا اهنع ربع دقو ؛اهردصم و دابعلا لاعفأ ةيضق ةشقانم

 نع اديعب شيفطا خيشلا دهج سيلو ؛"“«ردقلا رس نم ئش اهسم دق اهَنأكو» :لاقو
 يفلسلا لصألا نيب عمجلا ةلواحم ىلإ ضومغلا اذه يف ببسلا عاجرإ نكميو .لاحلا هذه

 .265 0178 526/1 :نيدلا ملاعم :يييمثلا ؛47 :تانايدلا نعم :يخامشلا :رظنا (3

 .463/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا (4

 .423/3 :ريسيتلا - (5

 .423/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعحلا (6

- 377 - 



 بابسألا نمو ؛كلذ دعب تبقاعت يلا تاحالطصالاو ةيبهذملا تايرظنلا نيبو ةيضقلل

 حلطصم ىقبأ ضعبلاف ؛ءَش لك ين ىلاعت هلل ا ىلإ قلخلا ةبسن ىلع عيمجلا قاّقَّتا اضيأ

 عقي نأ ليحتسي هو ىلاعت هلل ا ملعب لوقلا ىلإ رخآلا ضعبلا هفقخ امنيب ،هتاذب “قلخلا"

 ريصملابو تاقولخللاب ملعلا اذه تبشي رابجلا دبع يضاقلا ىتحف ؛هملعي نكي مل ام

 نع تايرظنلاو ءارآلا لك تزجع ةيوق ربخلا نم ةبسن هذهو "اضيأ تارايتخالابو

 اذه ىدأف لصألا يه اَهَئَأل .ةفلتخم ظافلأ لامعتساب ولو اهنم نيوهتلا درجم وأ اهئاغلإ

 لامعتسا وأ رايتخالا تابثإل ىرخأو ربخلا تابثإل انايحأ :دحاولا ليلدلا لامعتسا لإ

 {"" لاسلا خيشلا اذه ىلإ راشأ امك ثلاث بهنم ىلع لوصحلل نيبهذنم نيب ةلألا

 ن ةيربخلا ربج يفنل ةلزتعملا ةلدأو ةلزتعلل رايتخا يفنل ةيربخلا ةلدأ تلمعتسا ثيح

 اوضفر نيذلا ةيفلسلا ىتحو ؤبسكلاب لوقلا ىلإ يدؤي قيفوت ىلع لوصحلا ليبس
 هتنزأو» :ناسنإلا نع ةيميت نبا لاقف اضيأ ضومغلا نم اوملسي ل "×ءرعشألا لوقلا

 دبعلا لعج هناحبس ةلل او هرايتخا فالخ يلع هركأ نم روبجلا ذإ ءاروبجب هنومسي الو 6راتخم

 .ريظن هل سيل انهو ؛هرايتخا قلاخو هقلاخ هلل او ديرم ،راتخم وهف 5هلعفي اَمِل اراتخم

 ىلاعت هلل قولخم نكلو ؛ةقيقح هل لعف دبعلا لعف أ لصاحلاف» :زعلا ييأ نبا لاق كلذك

 .09 :نآرقلا هيزنت :رابحلا دبع . (7

 مالسإلا زجع راهظإ هب , ادصات اذه لا رهيست دلوج زاشأ دو ؛188/2: :قراشم :يملاسلا (8

 ذلوح :رظنا ،لاق امك :نآرقلا ضقانتال ناسنإلا زجع وه حضاولا نأ عم ةيضقلا ريسفت نع

 ْدئارلا راد رشن نورخآو ىسوم فسوي دمحم ةمجرت :مالسإلا يف ةعيرشلاو ةديقعلا :رهيست ٠

 : .80 5.79 .69 :تد تررب يبرعلا

 قرف رودقلاب ةردقلا قلعت ثيح نم لقعيال هنإف :هل ةقيقحال ابسك اوتبئأ مئ» :ةيميت نبا لوقي 9

 :امل ةقيقحال ءايشأ ةئالث :نولوقيو اذه لا نمب نورخسي هنلا راص اذهلو ،لعفلاو بسكلا نيي

 .365/1 :ىربكلا لئاسرلا :رظنا «َيرعشألا بسكو ،مشاه ييأ لاوحأو ،ماظنلا ةرفط

 .278/1 :ىربكلا لئاسرلا :ةيميت نبا (0
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 قلخلاو لوعفملاو لعفلا نيب قرفن هللا لعف هسفن وه سيل ىلاعت هلل لوعفمو
 دنع بيطخلا ميركلا دبع خيشلا اضيأ ضومغلا انه ىلإ راشأ دقو ."قولخملاو

 ىوس هدنع امهنيب قرف ال هأ ربتعاو ةيلازتعالا قلخلاو .رعشألا بسكلا ني هتنراقم
 لك نم هعنمي نأ الو ناسنإلل ةلماك ةيرح يطعي نأ ديري ال نم دمتعم ناك بسكلا تأ

 .هيلإ بسني فرصت

 ءاضقلاب ناميإلا ناك دقف ،ةلأسلل هتفرع يذلا لوحتلا نم اضيأ ضومغلا أشن امك

 ةنينأمطلا ىلع نمؤلل لصحي هبو ،دوجولا لك هئوض ىلع رسفي اّيدقع اساسأ ردقلاو
 _ ةديقعلا هنه تحبصأ مث لسكلاو لكاوتلا كرتو لمعلا ىلإ كلذ هعفديو ،ةداعسلاو

 وأ هلل ا :هقلخ نمو يناسنالا لعفلا وه ءزجو اهنم عرفل اناونع _ ردقلاو ءاضقلا ةديقع
 ربخلا ف ثحبلل ناهذألا تفرصناف ،فادهألاو يناعلل ةقب انهب تباغو ؟ناسنإلا

 هملعو ىلاعت هلل ةلماشلا ةردقلا طسو ناسنإلا ةيرح كاردإ نع لقعلا زجعو رايتخالاو

 .يهلإلا بيغلا عوضوم ينف ةداهشلا ملاع لئاسوب ركفي نأ دارأ هنأل عساولا

 ام :يأ ،لّوألا لصألا ىلإ عوجرلا وه ءاملعلا روهمج دنع جرخملا نأ ودبيو

 نونبي لوصأب ميلستلا اورثآ نيذلا ةيضابإلا فلسو مهعبت نمو ةباحصلا هيلع ناك
 يف نيقيلاو ،هتدارإو هملعو ىلاعت هللا ةردقب ناميإلا :يهو عوضوملا يف لوقلا اهيلع

 نمو ،لعفلاو كرتلا ىلع هتردقمب ناسنإلا روعش راكنإ مدع عم ،هملظ مدعو !هلدع

 )رمحا مامإلاو يوونلاو )رجح نبا :لاثمأ ثيدحلاو ميدقلا يف ءاملعلا ءالؤه

 .502 :ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا (81

 .41 - 39 :هللا ةئيشم :بيطخلا ميركلا دبع (2

 -773) ،هتافلؤم تددعت هظاقحو ثيدحلا ةئمئأ نم ينالقسعلا يلع نب دمحأ رجح نبا (3

 .178/1 :مالعألا :يلكرزلا رظنا .(م1372-1449/ھ2

 ثيدحلاو هقفلاب ملاع (م1233-1277/_ه631-676) ؤ©فرش نب ىيحي يرونلا (4
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 مالستسالا فقوم وه فقوملا اذه» :لاقف رمألا صخل يذلا دومحم ميلحلا دبع خيشلاو

 فقوم سيلو رايتخالا فقوم سيلو ربخلا فقوم سيل هنإ انلق ةقدلا اندرأ اذإو ،هلل

 .ث«هلل مالستسالا فقوم هنإ ٥©بسكلا

 دعب فقولل انه لشم ىلإ هرودب ىهتنا دق هدجن اننإف شيفطا خيشلا ىلإ اندع اذإو

 .يأرلا انه اهيف ايدبم اهبتك ييلا ءارآلاو صوصنلا ضعب يلي اميف لقننو ‘ثحبو ءانع لوط

 نأل رمألا لكشيف ؛هرايتخاو هتينل بقوع لاقيو ،هلل ا اهقلخ يصاعلا ةيصعمو» -1

 اولظ :تق هلوق ىلإ ئجتلن نأ لإ قبي ملف ؛ةعاطلا يف انكو اضيأ هلل ا امهقلخ هرايتخاو هي

 ..“"“}«ملظي الو روجي ال لدع مكح هنأ ىلإو "تولس مفو لعفت امع لس

 لئسي ًالإف :ريخألا رف وهو ىلاعت هللا ىلإ لوؤي ءيش لك -2
 .() / َ ى

 مهدصقو مهلاعفأو مهرايتخا ءوسل ناك ولو هلل ا نم عبطلا :تلق نإو» 3

 اذهف هلل ا اهقلخ اهلك مهدصقو مهلاعفأو رايتخالا كلذ نكل قحلا نع ضارعإلا

 .149/8 :مالعألا :يلكرزلارظنا

 حرش :يوونلا ؛276 :ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا ؛404/11 :يرابلا حتف :رجح نبا (5

 :دمحأ مامإلا نع القن 548 047 :ردقلاو ءاضقلا :رقشألا ناميلس رمع ؛196/16 ملسم

 .157 :ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش

 ينانبللا باتكلا راد ةلماكلا ةعومجلا :مالسإلا يف يفسلفلا ريكفتلا :دومحم ميلحلا دبع (6

 .130 :م1974 توريب

 .23 :ءايبنألا ةروس (7

 .24/1 :ةديقعلا حرش - (8

 .167/1 :مئاعدلا حرش - (9
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 .“) هيلعف اًمَع لئنسي الل :تلق !رابجإ

 رمألا ملسنو ةيالا هذه ىللإ يهتنن هلعفت اًمَع لئنسُي الال :هلوق» 4

 انكو رتو انلاعفأ نكل ؛انكورتو انلاعفأ ىلع نيعوبطم الو نيربجم ريغ انأ دقتعن انأ كلذو

 الإ يقب امف ،هلل تاقولخم امهل اننايتإو امهل انتدارإو كرتلاو لعفلا ىلإ اندصقو هلل ةقولخم

 نيريحب ريغ انآ امزج دقتعن انأ عم هب َلقتسن ام انل قبي مل ذإ نوروبجم نحن :لوقن نأ

 لسرلا لاسرإو باقعلاو باوثلاو يهنلاو رمألاو منلاو حدملا ليلدب نيعوبطم ريغو

 لعفي امع لئسي ال هلل ا نأ ملسن نأ الإ يقب امف ؛سلنلا ملظي ال هلل ا نأو ©بتكلا لازنإو

 .“")«كردن مل ولو

 ىلع لدي امم لوقلا اذه ىلإ هريغ ءاملع ىهتنا املثم شّيفطا خيشلا ىهتنا دقف

 ؛ةّيضابإلا هيلإ بهذ امك بسكلا نع عفاد هنأ مغر ةفلتخملا لاوقألاب ةيلك هاضر مدع

 دعب خيشلا نم تءاج اهنأل لهسألا لحلا ىلإ هنم حونج يه ةياهنلا هذه أ دقتعن الو

 ،لوق لك نع جتني اميف رظن دعبو ةيضقلا يف ةضقانتملا لاوقألا فلتخمل ءاصقتسا

 ةلأسملا ةقيقح ىلع فوقولا ةردق ىلع هريغ دنعو خيشلا دنع ةياهنلا هذه لدت امك

 هلل ا رمأل مالستسالاو ،ميلستلا لاوقألاو ثحبلا ةياهن تناكف لصألا ىلإ اهب عوجرلاو

 لكو ناسنإلا رايتخا ىلع لدي ئش لكف ،رمألا ةقيقح كاردإ نع زجعلاب افارتعا ىلاعت
 عجري هيلإو ؛ئش لك ىلع نيمهملا وه هنأو هلعفلو هل ىلاعت هلل ا قلخ ىلع لدي ئش

 .هيلإ ريصملاو ،رمألا

 .194 :و :لمعلا يعاد - (0
 .04 :ظ ،و/2 :رطانقلا ةيشاح - (91
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 ساتلا لصفلا

 رديغولاو رعولا
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 لألا تيتبملا
 ءنماقنأ و طهيحغ ولا .4 ولا

 ديعولاو دعولا فيرعت 1

 ديعولاو دعولا يظفلل يحالطصالاو يوفللا ىنعملاب شيفطا خيشلا متهي مل

 امه اعم ديعولاو دعولا تأ ىوس ركذي مل و ،نيحلطصللا ةرهشب كلذ يف ىفتكا اميرو

 .امهنم دوصقملا حضتي ةنيرقلابو َرشللوأ ريخلل نالمعتسيف رشلاو ريخلا نمضتت رابخأ

 يف هريغ عسوتو !"مهفيرعتو ديعولاو دعولا نع شيفطا خيشلا هركذ ام لك اذه
 دعوأ نم ديعولاو ،دعو لعفلا نم ذوخأم دعولا نأ ىلإ راشأ يذلا يملاسلا لثم ،كلذ

 ريخلا يف هلامعتسا راتخملاف دعولا قلطأ اذإف اعم رشلاو ريخلل نالمعتسيو 3زمهلاب اديزم

 .“رشلا ىف هلامعتسا راتخملاف ديعولا قلطأ اذإو

 نإ باسحلا دعب فّنكملا هب ىزجي امي رابخالل نالمعتسي ناحلطصلملا ناذهو

 ةلقنلا صوصنلا يف ءاج ام بسح ءارش يزوج اًرش لمع نإو اريخ يزوج اريخ لمع
 .ءاقشلا نم مهرظتني ام رافكلا رذنتو ،ةداعسلا نم مهرظتني امي نيحلاصلا رتشبت لا

 ريسملاب مامتهالل اعبت يدقعلا ركفلا نم اًمهم ابناج ديعولاو دعولا عوضوم لغش دقو

 ققحت تابثإ نم ءادتبا اذه يف شيفطا خيشلا يأر ةفرعم لواحنو ؛ناسنإلا رظتني يذلا
 .هققحت مدع وأ ديعولاو دعولا

= 

 .179 :نيروغبيت لوصأ حرش ؛54/11 :1ط :نايمحلا (1

 .346/1 :سوماقلا :يدابآ زوريفلا :رظنا ؛85 /2 :قراشم :يملاسلا (2
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 هفلخو ديعولاو دعولا ذافنإ _2

 : ث . ۔

 هب تءاج امك هعوقوو هتابثإ ةيضق ديعولاو دعولا اياضق لوأ تناك دقل

 شاقنلا هجتاو ؛نيفلكملا ضعب قح ىق هنم درو ام كرتو ،هيف فلخلا لامتحا وأ رابخألا

 نع مالكلا نوكي داكيو ريخلاب دعولا نود باقعلاب ديعولا ىلإ ةصاخ عوضوملا يف

 ناك دقف ،ديعولا عوقوو هعوقو نيب ةنراقملا ءانثأ آلإ دري الو امدعنم دعولا ذافنإ

 :اهميعن عاطقنا مدعو ةنجلا ماوذ ىلع قافتالا لثم دعزلا ذافنإ ئلغ تانتالا

 نم هولعجو ةلزتعملا دنع هيف فلخلا زاوج مدعو ديعولا ذافنإب لوقلا رهتشاو (
 ف فالخ مهدنع فرعي و & ةأشنلا ذنم ةيضابإلا دنع لوصألا نم ناك امك مهلوصأ

 للا نإ لئاقلا شيفطا خيشلا يأر وهو ،هتوبشب مهدنع اعوطقم ناكأ لب ؛عوضولل

 شقانو ‘كلذ ىلع لدتساو ؛هنافلختي ال امهو ديعولا يفو دعولا يف قداص ىلاعت

 57 ١ .هفالخ تبثي نم ةلدأ

 ديعولاو لعولا نافنإ ةلدأ ا

 لالدتسالا ليبس ديعولاو دعولا يف فلخلا مدع تابثإل شيفطا خيشلا جهتنا
 :اهنم عوضوملا يف تايآلا نم ةلمجب لدتسا نآرقلا نمف :لقعلاو ،ةنسلاو نآرقلاب

 نم لوق لك ىلع ماع مكح وهف [20 :ق] هيدل لوقلا لتَبَي اموف -
 . )دييقتو هصيصخت ىلع ليلد الو ىلاعت هل ا

 ل ١ -. ل ٤ ر . َ َ 1 . س ه ١ ِ , ه م ] 7 - ل _

 .561/2 :رظنلا نبا ةيمال حرش .- ؛08 :بهذلا - ؛48 :ةيشاحلاو عضولا عماج - (3

 .48 :ةيشاحلاو عضولا عماج - ؛176 :نيروغبيت لوصأ حرش- 4



 لاحم هربخ ق فلخلا تأ ىلع تلد ةيآلاو» :ةيآلا هذه نع لاقو ]80: ةرقبلا] هنهَع

 .“)«اقلطم همالك يف فعض ال ذإ ناك امال نوكي امبارابخإ ناك اذإ اقاثيم

 عماجج تكبا آي :ملعلا يف نيخسارلا ناسل ىلع ءاعدلا يف ءاج ام -

 لاق [09 :نارمع لآ] هتاعيملا فيخي لهل ا ًنإهيف بنيَر ل مويل ساسلا

 تإف ،ةلاحم ال نئاك وهف ،هلمع ىلع ءارج ريخلاي دعولا هل نمت اونوكي نا اوبلط» :اهنع

 :رهاظلا ىضتقمو [...] ةلزتعمللو انل ليلد ةيآلاو ،ديعولاو دعولا فلخ يفانت ةيهولألا

 ىلإ باطخلا نم تافشلالا قيرطب ةبيغلا ةغيص لمعتسا نكلو ،داعيملا فلخت ال كنإ
 .هيف بوغرملا ميظعتلو فلحلل ةيفانملا ةيهولألا ركذيل ؛ةبيغلا

 ربخ ةقباسلا ةيالا لثم يهو [31 :دعرلا] :مداعلا فيخي آ هل ١ رون 2

 .“ضقتني ال ىلاعت هلل فصوو صصخم ريغ ماع

 هتراشإ لإ هنيعب اثيدح دروي مل هنإف ثيدحلا نم شيفطا خيشلا لالدتسا نع امأ

 اذهب اصن يوري نم دجب مل و { «نوَرصملا كله» وأ «رصللا كله» :ثيدح ىلإ

 كاله» ثيداحأ اذه ىف ليلدلا تإ هلوقب اماع الالدتسا انايحأ لدتسي ناكو ،ظفللا

 .""«نوعطنتملا كله» ثيدح كلذ ىف هاندجو انمو ،“رصللا

 ديعولاو دعولا نأو فلخلا مدع ىلع لالدتسالا ق زكر نإو هنآ ظحالنو

 .54 /11 :1ط :هسفن ردصملا - :رظنا ؛138/2 :نايمهلا - (5

 .25 .24/4 :نايمحلا - (6

 .48 :ةيشاحلاو عضولا عماج - ؛54/13 :1ط :نايمهلا - ؛176 :نيروغبيت لوصأ حرش - (7

 .158 :ط .ر 2 :هلل ا حتف - 8

 .يصاعلل لعف ىلع كالهلا بيترت نم اهيف امو كله ةدام اهدعب ام رظنا ء98/7 :سرهفلل مجعلل - (9

 .473/6 :سرهفملا مجعملا :رظنا ؛2670 ممر نوعطنتملا كله باي :ملعلا :ملسم (0
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 ‘هفلخو ديعولاو دعولا ذافنإ -2

 هب تءاج امك هعوقوو هتابثإ ةيضق ديعولاو دعولا اياضق لوأ تناك دقل

 شلقنلا هجتاو ؛نيفلكملل ضعب قح ي هنم درو ام كرتو ،هيف فلخلا لامتحا وأ ،رابخألا

 نع مالكلا.نوكي داكيو ؛ريخاب دعولا نود باقعلاب ديعولا ىلإ ةصاخ عوضوملا يف

 ناك دقف ديعولا عوقوو هعوقو نيب ةنراقملا ءاشأ آلإ دري الو ،امدعنم دعولا ذافنإ

 ':اهميعن عاطقنا مدعو ةنحلا ماوذ ىلع قافتالا لثم دعولا .ذافنإ ىلغ تانتالا

 نم هولعجو ةلزتعملا دنع هيف فلخلا زاوج مدعو ديعولا ذافنإب لوقلا رهتشاو
 ق فالخ مهدنع فرعي و &© ةأشنلا ذنم ةيضابإلا دنع لوصألا نم ناك امك مهلوصأ

 هللا نإ لئاقلا شيفطا خيشلا يأر وهو ،هتوبشب مهدنع اعوطقم ناك لب ؛عوضولل

 شقانو ك ©كلذ ىلع لدتساو ؛٤ ؛©)نافلختي ال امهو ديعولا نو دعولا ق قداص لاعت

 .هفالخ تبثي نم ةلدأ

 ديعولاو دعولا نافنإ ةلدأ _

 لالدتسالا ليبس ديعولاو دعولا يف فلخلا مدع تابثإل شيفطا خيشلا جهتنا

 اهنم ع وضوملا يف تايآلا نم ةلمجب لدتسا نآرقلا نمف :لقعلاو ،ةنسلاو نآرقلاب

 نم لوق لك ىلع اع مكح وهف [20 :ق] هيعن لوقلاَلَتَبَي اموف -
 . )دييقتو هصيصخت ىلع ليلد الو ىلاعت هلل ا

 ل ا ص . خ ر . ر . َ هز / 1 ر ه م ا 4 / . _

 .561/2 :رظنلا نبا ةيمال حرش .- ؛08 :بهذلا - ؛48 :ةيشاحلاو عضولا عماج - 3

 .48 :ةيشاحلاو عضولا عماج - ؛176 :نيروغبيت لوصأ حرش - 4



 لاحم هربخ ف فلخلا تأ ىلع تلد ةيآلاو» :ةيآلا هذه نع لاقو ]80: ةرقبلا] 4 / َم

 نوكي هل مالك لكو ،هناحبس هنم قاثيملا ذخأ ىلع فلخلا مدع بتر ثيح ىلاعت

 .“«اقلطم همالك ىف فعض ال ذإ ناك امال نوكي امبارابخإ ناك اذإ اقاشيم

 عماج لبا آ روط :ملعلا يف نيخسارلا ناسل ىلع ءاعدلا يف ءاج ام -

 لاق [09 :نارمع لآ] متاعيِملأ فيخي ال هلل ا ًدبهيف بير ال مويل ساًسلا

 نإف }ةلاحم ال نئاك وهف ،هلمع ىلع ءارج ريخلاب دعولا هل نمت اونوكي ن اوبلط» :اهنع

 :رهاظلا ىضتقمو [...] ةلزتعمللو انل ليلد ةيآلاو ديعولاو دعولا فلخ يفانت ةيهولألا

 ىلإ باطخلا نم تافلالا قيرطب ةبيغلا ةغيص لمعتسا نكلو داعيملا فلخت ال كنإ
 .هيف بوغرملا ميظعتلو فلخلل ةيفانملا ةيهولألا ركذيل ؛ةبيغلا

 ربخ ةقباسلا ةيآلا لثم يهو [31 :دعرلا] :ئداعيِملا فلخي ال هل ا رون 7

 ."رضقتني ال ىلاعت هلل فصوو صصخم ريغ ماع

 هتراشإ آلإ هنيعب اثيدح دروي مل هنإف ثيدحلا نم شيفطا خيشلا لالدتسا نع امأ

 اذهب اصن يوري نم دجن مل و ،ل«نوَرصملا كله» وأ «رصللا كله» :ثيدح لإ

 كاله» ثيداحأ اذه يف ليلدلا نإ هلوقب اماع الالدتسا انايحأ لدتسي ناكو ظفللا

 .""«نوعطنتملا كله» ثيدح كلذ ىف هاندجو انمو رصلا

 ديعولاو دعولا نأو فلخلا مدع ىلع لالدتسالا يف زكري مل نإو هنأ ظحالنو

 .54 /11 :1ط :هسفن ردصملا - :رظنا ؛138/2 :نايمهلا - (ة

 .25 5.24/4 :نايمحلا - (6

 .48 :ةيشاحلاو عضولا عماج - ؛54/13 :1ط :نايمهلا - ؛176 :نيروغبيت لوصأ حرش - (7

 .158 :ط ،و /2 :هللا حتف - (8

 .يصاعلل لعف ىلع كالهلا بيترت نم اهيف امو كله ةدام اهدعب ام رظنا \98/7 :سرهفملا مجعلل - 29

 .473/6 :سرهفملا مجعملا :رظنا ؛2670 مقر نوعطنتملا كله باب :ملعلا :ملسم (0
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 دولخ ىلع ةلدألا يف ةصاخ ،ةرشابم دولخلا عوضوم يف رثكأ زكر دق هنإف ناريغتي ال

 ناعوضوملا لخادتي اذل ديعولاو دعولا فلخ مدع ىلع ةلدأ يهف ةريبكلا بحاص

 .سكعلاو ديعولاو دعولا فلخ مدع عم قسافلا دولخ تبثيل انايحأ

 ديعولاو دعولا قدص أ نايبب شيفطا خيشلا متها دقف يلقعلا لالدتسالا ين انأ

 نع مزلي امل ريغتت الو لدبتت ال تافصلاو هسفن اهب فصو ىلاعت هلل حدم ةفص

 ديعولاو دعولا يف فلخلا عقي الأ كلذ ىضتقم ناكف ؛صقنلاو زجعلا تابثإ نم ريغنلا

 ."لاعت هلل ا رابخأ رئاس ىف وه امك

 ديعولا بق فلخلاب لوقلا _ ولع رلا

 مث ئ ثيدحو نتي آب الدتسم ديعولا ق فلخلا تش تبثي نم ىلع شيفطا خيشلا ة در

 :يلي امك لقعلاب

 نمو ,ةرت اريَح ةر لامقشم ناممعَي نمف :ىلاعت هلوق :ىلوألا ةيآلاف

 وهف هريخ هعم ةريبكلا بحاصف [7-8 :ةلزلزلا] هري ارش ةرق لامقم لمعي
 شيفطا خيشلا لاقو ،فلخلا وتبثم ىري امك الماك هقح يف ديعولا نكي مل كلذل 5هاري

 يف دنخيوأ رادلا ف دلخيف هبحاصل لمعلا رضحتسي نأ لمتحت اهّتأل اليلد نوكت ال اهنإ

 مث ايندلا يف مومهلاو بئاصملاب رش نم لمع ام ءازج ىقلي نمؤملا نأ :اهانعم نأ وأ ؛ ؛ ةنجلا

 ةحصو مَعِن نم ؛ايندلا يف هتانسح ءازج َئقشلا ىري اذكو تانسحلاب ةرخآلا يف ىزاجي

 ولو ةبآلا نأ خيشلا فيضيو ؛رانلا يف دولخلاب هتائيس ءازج ىقلي ث هيهتشي امو ندب

 نم نأ ىلع لدت اهنأل ؛فلخلا وتبشم هدارأ ام ىلإ يدؤت ال اهنإف اهرهاظ ىلع تناك

 ديزي ًالأ اودارأ املثم هيلع ديزي الو حلاصل نم هلمع ام رادقم كلذك ىري احلاص لمع

 ديعولا ءاهتنا ىلع طقف اهورصق ملف ؛تائيسلا نم لمع ام رادقم ىلع ءيسلل

 .48 :ةيشاحلاو عضولا عماح - ؛54 / 13 :1ط :نايمحلا ؛176 :نيروغبيت لوصأ حرش - (1
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 ."ضيأ دعولا ىلإ ىدعتت اهولعجي مل و هفلخو

 “الَمَع الَمَع َنَسم;حاَنَمَرجأيضُن ل از :ىلاعت هلوق :ةيناثلا ةيآلاو

 حلاصلا هلمع ىلع ىزاجب ريغ ىقبي هنأل رانلا يف دلخي ال دحّوملاف [30 :فهكلاز
 ين هتانسح ءازج يقلو ،رارصإلاب هنامإو هلمع لطبأ هنإ :اذه نع خيشلا باجأو ؛هدولخ

 ."ة»فزلذل لطبم رارصالاو ؛ةعاطلا ماودو ديحوتلا ةنحلا لوخد طرشو "عضت ملف ايندلا

 وهف اباوث لمع ىلع هلل ا هدعو نم» :وهف هب لالدتسالا ةر يذلا ثيدحلا امأو

 نأ نود عوضوم هنإ لاقو ."«رايخلاب وهف اباقع لمع ىلع هدعو نمو هل هزجنم

 .هدنسو مكحلا اذه ببس نيبي

 ىلع هدر ىلإ ةنراقملاب ليلق وهو ،لقنلاب لالدتسالا ىلع خيشلا در نع اذه

 ىلع ديعولا ف فلخلا داقتعا رثأ نييبت ىلإ ةصاخ هيف دمع يذلا لقعلا لالدتسالا

 ؟ةقيقح احدم فلخلا نوكي لهو ‘كولسلا ىلعو ديحوتلا

 اذإف يصاعلا هاقليس امب هنم رابخإ ميركلا نآرقلا يف ديعولل ىلاعت هلل ا ركذ نأ ىريو

 أو ققحتلا مدع ناكمإ اهيلع يرجي ىرخألا رابخألا يقاب نإف ،ققحتي ال رابخإلا انه ناك

 نوكي الا نكمي يضالل ين هب ربخأ ام تأ كلذ ىنعمو ،اهعوقو دصقي مل و اهركذ ىلاعت هللا

 :هانعم ديعولا فلخ أل ،هنع هلل ا ىلاعت \بذكلا نيع انهو ،يتأيس ام كلذكو عقو دق

 ةجل هذه ءاغلإ ةرعاشألا لواحو . )16 "بذكلا نع هزنم لاعت هلل او كعوي ام دعوأ

 .176 :نيروغبيت لوصأ حرش - (2

 .177 50176 :قباسلا ردصملا - (3

 .558/2 :روتنملا ردلا :يطويسلا :رظنا ؛سنأ نع ميعن يبأ ةياور نم يطويسلا هجرخأ (4

 .48 :ةيشاحلاو عضولا عماح - (5

 .179 0176 :نيروغبيت لوصأ حرش - ؛107/2 :زجوملا :رامع وبأ (6
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 يف باقعلا بوجو ال باقعلا ركذ وه ديعولا يف رابخألا هيلع تلد ام ةياغ نإ :لوقلاب
 يف ديعولا فلخ وأ ةريبكلا بحاص باقع مدعب لوقلا أب شيفطا خيشلا ةرو . !هتاذ

 .""هيلع بجاو الو .ىلاعت هلل ا ىلع بجي ال ام باجيإ هقح

 رهظ كلذ نع ىلاعت هلل ا نأو ءادبلا ىلع لدي هنأ ديحودلا ىلع فلخلا رثأ نمو

 اريصم دبعلا ىلع بتكي نأ ليحتسي هنأ عم ،هملعي نكي مل و ،دبعلا نم ايفاخ ناك ام هل

 نيح لعفي ام ةبقاعب هلهجو ،هملع صقنل قولخملا قح يف اذه زوجي امنإو ،هريغي مث

 .")لاعت هلل ا قح يف ليحتسم وهو ،اديعو ردصي

 لمع ىلع دعوأ اذإف :ىلاعت هلل حدم هأ ديعولا يف فلحلل نوتبثلا ربتعا دقو

 هزحنأ ءاش نإ ىلاعت هلل ا قح وه مث ،وفعو لضفتو ،هنم مركو هل حدم وهف هكرتو اباقع
 ناك هكرتف ارش ادحأ دعوأ اذإ نم سانلا نم ميركلاف ؛نسح هكرتو ،هكرت ءاش نإو

 :رعاشلا لوق لثم ؛هل احدم كلذ

 ٠ . ۔ ه ل ه | ۔ ۔ أ هنر ح ٥ )20)

 ي دعو زجنم ير ر اعيإ فلخل هندعو و هندعو نإو ينإو

 الو ئ ةداهشلا . اع نم ذوخأم ديعولا كرزتب حدملا نم ىنعملا اذه نأ خيشلا ىريو

 الو & بذكلا نم هيف 1 حدملا ىلع امئاد لدي ال ديعولا فلخو 0 بيغلا اع يف حلصي

 رومألا ةبقاعبو ،لبقتسملاب الهاج هبحاص ناك اذإ آلإ ةداهشلا ملاع يف احدم قدصي

 .65 :ةديقعلا حرش - ؛376 :فقاوملا :يجيإلا (7

 .هسفن ردصملا - (8

 - ؛48 :ةيشاحلاو عضولا عماج - ؛179 :نيروغبيت لوصأ حرش - ؛14 013/2 :ريسيتلا - (9

 .54 /13 :1ط نايمملا

 .48 :ةيشاحلاو عضولا عماج - ؛106/2 :زحوملا :رامع وبأ :رظنا ؛351 :ديهمتلا :ينالقابلا (0

 توريب توريب رادو رداص راد ليفطلا نب رماع ناويد :رظنا ليفطلا نب رماعل تيبلاو

 .58 :ت.د
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 نع زجعلا ىلع اضيأ لدي امك ؛هديعو كرت دّعوتملا نم دقتعي ناك ام ريغ ىأر املف

 هذهو ،ةحلصمو ةعفنمل الإ هكزتي ال ديعولا كراتو :فعضلا ىلعو ديعولا زاحتإ

 .ىلاعت هللا اهب فصوي فيكف ؛ةداهشلا ملاع يف حدملا ليبقت نم تسيل فاصوألا

 ديعولا فلخ ةبسن إ الئاق رامع يبأ دنع ءاج ام انه شيفطا خيشلا هب ةر ام ديؤيو

 دوجو مدع عم هتاقولخمو ىلاعت هلل ا نيب ةنراقملاو هيبشتلا ىلإ يدؤت:ىلاعت هلل ا ىلإ

 ةلالدو حدم هتاذ يف ديعولا زاحنإ تأ ىلع لدي امي ءايركز وبأ لدتسا امك ؛ ةهبشلا هجو

 :رعاشلا لوق يف كلذ نمو {هفلخو هكزتل افالخ ةوقلا ىلع
 اولعف امب اولاق ام ةياورلا قذص اوُرَمَع اوُدَعوَأ وأ وُدَعَو اذإ وق

 رمألا نأل امهب مازتلالا ىلعو يهنلاو رمألا ةوق ىلع اضيأ رثأ هل ديعولا كرتو

 ريغ اديعو لاثتمالا مدعو يهنلاب نورقملا ديعولا ناك اذإف 5ءازخجلاي ةداع نانرقي يهنلاو

 فعضت هلثما فعضيو دبعلا ىلع رؤي كلذ اف هفلخو هكرت لمتي وأ قيقح
 نإو» :هلوقب هنع باجأو اذه ىلع اضارتعا شيفطا خيشلا دروأ دقو ؛يهنلاو رمألا ةدئاف

 كلذو :ىلاعت هلوقل ؛قيقحت ال ةرحب رجز ديعولاو قئاقح يهاونلاو رماوألا :اولاق

 لب ،هزاحنإ داري ال امب فيوختلا صتخي ال :مهل ليق ؛ث‘هنتابيع هب هلل ا فرح
 ةلدألا نأ عم ؟داري ال امب هصيصخت ىلع مكل ليلد يأف ،هزاحتإ داري اميف اضيأ نوكي

 اذإ اضيأو [...] هللا قح يف بذك زاحنإلا مدع نأو ،زاحنإلا لصألا تأو ،زاحجتإلاب ةققحم

 .چ«؟نيكرشملا نأش يف اضيأ فيوختلا نوكي ال ملف [...] فيوختلا ةرجمل ناك

 .179 :نيروغبيت لوصأ حرش - ؛هسفن ردصملا - (1

 .107 }106/2 :زجوملا :رامع وبأ (2

 .24 :عضولا :ءايركز وبأ (3

 .16 :رمزلا ةروس (4

 .48 :ةيشاحلاو عضولا عماج :رظنا ؛82!1 :نيروغبيت لوصأ حرش - (5
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 لعف نع هرجزو ناسنإلا ةيبرتل عضو ديعولا تأ ىلإ شيفطا خيشلا ريشيو

 ىلإ لايم وهو {ةعاط ىلإ عفاد ناسنإلا سفن يف نكي مل رجازلا اذه لاز اذإف يصاعملا

 لعفو ،باونلاب ءازج هيف سيل ام كرتو ،لامعألا نم لهسلا ىلإ نوكرلاو بجاولا كرت
 بسح كولسلا يف رثألا اذه فلتخيو .)كلذب متهي الف باقعلاب تاعبت هيف سيل ام

 نع نايصعلا ناك ولو باقعلاب عطقلا مدعب اولاق ةئجرملا نأل ؛هعونو فلخلا داقتعا

 ىقبي امنيب كولسلاو سفنلا يف ارثأ دشأ وهو بونذلا لعف ىلع ءارغإ اذهف ؛رارصإ

 مهدنع باقعلاو رانلا ىلإ لوخدلا لامتحا دوجول كلذ نم ةجرد لقأ ةرعاشألا لوق

 نيوهت ىلإ لكلا يهتني نكلو ؛"يصاعملا نع رجز اذه يقو ديعولاب ءافولا َنظلو
 فللا قح ةمظع ىضتقم تلق» :ءارالا هنه درس دعب شيفطا خيشلا لاقو .نايصعلا

 عم لامتحا هيف ام ىلع فيوختلا يف رصتقي ال نأ بجوي فلكملا ةقاط هميظعت ضرفو
 مزتلت يتح اداسف تدادزا اميرو ،تّرصأ ولو رانلا لخدت نأ لامتحاب ئرتحن سفنلا ك

 ءاهتطاعت آلإ اهنم تنكمتو اهيهتشت ةيصعم كرتت الف «جورخلا مث لوخدلا لامتحا
 رصملا كاله ثيداحأب كلذ ىَوقتيو ،قسافلل هب مزحلا ىلع ديعولا لمحي نأ بجاولاف

 .“«اهب ديقملا لمح هنم قلطأ امو ،نارفغلل ةبوتلا طارتشا تايآبو

 نآرقلاب لالدتسالاب امهيف فلخلا يفنو ديعولاو دعولا ذافنإ شيفطا خيشلا تبثأ دقل
 ناكف ثيدحلا امأ ليوأتلا ىلإ اهيف جتحي مل و \ةحيرص ةلدأب ناك هنأل هتالالدتسا ىوقأ وهو

 ىلع لدي ام ىلع دمتعا نكلو ،تانلاب عوضومل يف احيرص نكي مل هنأل اليتض هب هلالدتسا
 دعولا ف قدصلاو ذافنإلا رابتعا ىلإ راشأف ىلقعلا لالدتسالا يف امأو ًةيصعلل بحاص كاله

 ام وهو حدم فلجلا نأ ىري نم ةلباقم ىف انهو ؛ فلختي ال وهف ىلاعت هلل احدم ديعولاو

 .66 565 :ةديقعلا حرش - (6

 .376 :فقاوملا :يجإلا (7

 .158 :ظ ،و /2 :هللا حتف - (8



 ام ىلع هدر يف خيشلا زكر دقو فلخلا زاوج ىري نم اهلمعتسا ىرحأ ةلدأ ةلمج عم هدر

 رمألا رثأ فاعضإو {ةريثك يهو صقنلا تافصب ىلاعت هللا فصو نم فلخلاب لوقلا هجتني

 لمتكيسو ؛بناجلا انه يق ةيوق ادودر تناكو يصاعللو بونذلا ىلع ءارغإلاو يهنلاو

 راغلا يف هدولخ مدع وأ دولخلاب ةريبكلا بحاص ريصم نع ثيدحلا دنع رثكأ عوضولل
 نمف ةريبكلا بحاص ىلع مكحلا وه ءارآلا سلسأ نأ انيأر ديعولاو دعولا ذافنا يف ىتحو

 فلخلا زاوجب لاق نمو شرانلا يف هدولخو ةريبكلا بحاص ةّصاخ كلنب ىنع هذافنإي لاق

 .هدولحخ مدع اصوصخ دصق

 ؟ىلاعت هلل ا ىلع بجاو وه له :ديعولاو دعولا ذافنإ مكح نع لاؤسلا ىقبيو

 ةمكحلاو بوجولا _رربب ديعولاو دعولا ذافنإ 3
 ةلدألا نم قبس امل اديعولاو دعولا ذافنإ قدص يق ةلزتعملا عم ةيضابإلا قفتا

 لوقلا ةلزتعملا نع رهتشا دقف :كلذ ليلعت يف اوقفتي مل مهنكلو ،تارابتعالاو

 ىلع مذ باقعلاو ،هب رومأملا ىلع باوشلل دعولا نأل ،ديعولاو دعولا قدص بوجوب

 نيدّرجب اباقعو اباوث نانوكي الو \ةقيقح باقعلاو باولا متي نأ بجيف ©يهنملا لعف

 ؛ىلاعت هلل ا ىلع كلذ باجيإ ةيضابإلا ري مل امنيب ؛“}ةقيقحلا ىلع امفوصح نود

 نيبجاو اسيلف لوأ كلذب ىضق دق ىلاعت هلل ا نأب ديعولاو دعولا ذافنإ نوللعي مهنكلو

 رماوألا طبضتت مل الإو يصاعلا باقعو عيطملا ةباثإ يضتقت ةيلالا ةمكحلاو ؛هيلع

 الف ىلاعت هلل ا لاعفأ ليلعت ىف ةتحلا ةمكحلاب ليلعتلا اذه لشم اغيأر دقو يهاونلاو

 امك ©ضارغألا نع هزنم وهف \ةمكح ريغب ردصت ال هلاعفأ نكلو ضارغألاب فصتي

 .619 :ةسمخلا لوصألا حرش :رابحلا دبع (9
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 ©يصاعلا ةنا لخدي ال نكلو ءاشي نم كلهيو ،ث"أنبع ائيش لعفي نأ نع هزنم هنأ

 فقوملا اذه نع شيفطا خيشلا ربعو {ةمكحلا نم سيل كلذ تأل عيطملا رانلا لخدي الو

 رانلا عيطملا لخدي ال نأ ةمكحلا أ آلإ ؛هللا ىلع بجاو ال هتنأ بهذلاو» :هلوقب

 ءاج دقو ."الدع ناكل ةنجلا وأ رانلا مهلخدأول :ةّيرعشألا تلاقو ةنجلا يصاعلاو

 دعولا ذافنإ بوجو ىري نم نيب اطسو ةيضابإلا هيف قفاو يذلا شيفطا خيشلا فقوم
 ال هنأل حجرأ طسولا فقولل اذهو ؛الصأ بوجولا اذه ىري ال نم نيبو ديعولاو

 باجيإلا مدعب ءاوس صقنلا نع ىلاعت هلل ا هَرني هنألو ،ةديقعلا لوصأ نم ائيش مداصي

 رصعلا يف طسوتلا اذه ىلإ بهذ نممو ؛ىلاعت هلاعفأ نع ةمكحلا فرصب وأ قلطملا

 يف لامكلا بوجول عبات هلاعفأ ف ةمكحلا بوجوف» :لاقو هدبع دمع خيشلا ثيدحلا

 ققحت بوجو يف لاقي اذكهو ،نيفلاختملا عيمج نيب هيف عازن ال امت وهو ،هتدارإو هملع
 ."نيلئاقلا قدصأ وهو ،هقدصو هتدارإو هملع لامكل عبات هنإف ،هب دعوو دعوأ ام

 يجني نأ نكمي ام كانه نإف هتاماقمو ديعولاو دعولا ذافنإ لحارم ىلإ لقتنن نأ لبقو

 ؟كلذ ين اببس نوكت ىتمف ىلاعت هلل ا ىلإ ةبوتلا +هو بونذلا لعف دعب ديعولا نم ناسنإلا

 ديعولاو دعولا يق اهرثاو ةبوتلا 4
 ىلعو ف باوللاب ءازج ةعاطلا ىلع بترو ماكحألا هدابعل ىلاعت هلل ا عرش

 هنكمو ،هب ةمحر ةعجارملا نم ناسنالا عنمي مل ةريخألا لاحلا يفو ،باقعلاب ءازج نايصعلا

 فيكو ؟اهطورش امو ؟يه امف ؛ةبوتلا كلذل عرشو وفعلا بلطو رافغتسالا نم

 دعبلا :يريبعخلا ؛65 :ةديقعلا خرش - ؛59 158 ]56/1 :ليلدلا :ينالحجرولا بوقعي وبأ (0

 .566/2 :يراضحلا

 .64/10 :ريسيتلا - :رظنا ؛278 : ةنحلا هفصو يق ةنحلا - (1

 .49 :ديحوتلا ةلاسر :هدبع دمحم )32



 ؟ديعولاو دعولا ذافنإ ىلع رتوت

 اهمكحو ةيوتن ١ فيرعت 2 (

 ةبوتلل يوغل فيرعت ىلع شيفطا خيشلا ثارت نم هيلع انعلطا اميف فقن مل

 نعتو "بات " نم ةقتشم اهنأب اهفرع دقو "سوماقلا" يف ءاج ام كلذل اندمتعاو

 نم هب عجر وأ ةيولتلل هقفو : هيلع هلل ١ بات» لاقيو دبعلا نم ةيصعملا نع ع وجرلا

 ةبوتلا :نيينعم. نوكت ةبوتلاو ."هلوبقو هلضفب هيلع عجر وأ فيفختلا ىلإ ديدشتلا

 ىنعمب :ىلاعت هلل ا نم ةبوتلاو ڵبنذلا باكترا دعب هتر ىلإ هعوجر ىنعم :دبعلا نم

 .دبعلل هنارفغو 3هلوبق

 مدنلا اهنأ يأ {ققحتتو هب عقت ام ركذب احالطصا شيفطا خيشلا اهفرع دقو

 .)دابعلا نيبو هنيب وأ ،هقلاخو بنذملا نيب ةرافكلا نم بجي ام ءادأو بنذلا كرتو

 وأ اريغص ءاوس ابنذ فرتقا نم ىلع ةبجاو اهنأ ىري خيشلاف اهمكح نع انأ

 بجيف ناميإلا نم كلذ ةفرعمو ،تاكلهملا نم ةيصعملا نأل ،روفلا ىلع بحتو ،اريبك

 طقف بنذلا كرتي نم ىلع رصتقي ال بوجولا اذهو .روفلا ىلع ناميإلا اذه ققحت

 ىقح اهنأل ،هكرتىلع ةردقلا مدع عمىَتح بنذلا نم ةبوتلا بحت لب "كلذ عيطتسيو .

 .اهئافيتسا نم كب ال طورش كانه اهلوبق ىجريو ةبوتلا ققحتت وتحو . ©5) لاعت هللا

 ةيوقتلا طورش ب

 اهب يتأي نأ بئاتلا ىلع طورش نود لبقت الو ،دَّرجلا ظفللاب ةبونلا ققحتت ال

 .41 /1 :سوماقلا :يدايآزوريفلا (3

 .336/17 :لينلا حرش -. (4

 .72/1 :عرفلاو لوصألا لماش -. ؛367 50337 / 17 :هسفن ردصملا - (5
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 :ىلي امك خيشلا اهدحو

 .ةبوتلا تاجرد لوأ وهو بنذملل ةيروعشلا لاخلا يهو :بنذلا ىلع مدنلا - الوأ

 هل نيزي ناطيشلا نإف مدنلاب رعشي مل اذإ بنذلل أل ،اهيلإ عفادلا وه لب يساسألا اهطرشو
 . 36 )روعشلا اذه ليصحت ق داهتجالا هيلع بجو كلنل ؛ ةبونلا نع هدعبيو لمع

 اهكرت ىلع مزعيف 3 ةيصعملا ىلع هملن رلقب ققحتيو :بنذلا كرت ىلع مزعلا - ايناث

 . ©٨هيلإ ةدوعلا ةين هل نوكت ال نكلو اقلطم ىرخأ ةرم اهيتأي ال هَنأ انه ينعي الو

 عجري نيح ،ةبوتلا يف يظفللا بناجلا وهو :وفعلا بلطو رافغتسالا - اثلاث

 نيب اددرتم . هوفع يق المآ ىرخألا طورشلا رفوت عم ،ب نظلا انسحم هبر لإ بنذملا

 ٠ .اجرو فوخ

 لكلو ئ ةبوتلا لحارم ق ةمهم ةوطخ هذهو : بنذلا هدسفأ ام حالصإ - اعب ار

 نم ريغلا ملظب يهتنيو ،هتر نع ناسنإلا داعتباب ئدتبي يذلا داسفلا نم ةجرد بنذ

 طورشلاب نايتإلا هيلع بترتي سلنلا ملظل هيف رثأ الو ،هتر نيبو هنيب ابنذ بنذملاف ؛رشيلا

 ةعاسلل يه ةرافك نم هيلع بنذلا اذه باكترا هضرفي نأ نكمي ام ءادأ ةدايزو ةقباسلا

 .قولخملا بوتي اهبو ،قلاخلاو قولخملا نيب لا

 ررضلا ضيوعتو داسفلا حالصإ هيلعف ملظلا نم هريغ ىلع رثؤي امب بنذملا امأو

 نم اروص شيفطا خيشلا انيطعيو عرشلا هيضتقي ام بسح نيرخآلا هب رضأ يذلا

 :يلاتلاك بنذلا عون بسح حالصإلا اذه

 ىطعملاو ٤ مارحلا نم هذخأ ام ةرب هتيصعم نع رفكي هل لحب ال ام ذخأب يصاعلاف

 .336/17 :لينلا حرش- ؛09 :زاغلأ ريسفت- ؛74 }73/1 :عرفلاو لصألا لماش - (6

 .هسفن ردصملا - (7

 .81 :نآرقلا هيزنت :رابحلا دبع :رظنا ؛74 \73/1 :ع رفلاو لصألا لماش - (8
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 بذكي ،هريغ ىلع بذاكلاو ،هاطعأ يذلا عشلاب وأ ،هاطعأ ام لثمب قدصتي ةيصعم ائيش

 .ةبوتلاو مدنلا رهظيو هبذكي ملع نم مامأ هبذك حلصيو ‘كلذ رهظيو هسفن

 هئافخو هروهظ ةجردبو هفارتقا بسح ىلع بنذ َلك حالصإ تأ نعي اذهو
 راهظإ أل ؛ءافخلا يف بوتي نأ هيفكي ادحأ ملع نود طقف هر نيبو هنيب بنذلاف

 هيلع نيعتيف ؛هرهظأو سانلا هملعي ابنذ بنذملا امأو ؛هيلع ىلاعت هلل ا رتسل كته بنذلا

 هرابتعاب ادسفأ ام هحالصإ ةلمج نم اذهو ،هتيصعم رهظأ امك هتبوتب سانلا ملعي نأ

 هب ذخأ ام وه جهنلل اذهو .ىلاعت هللا دودح ىلع ءادتعاو نينمؤملا روعشل احرج

 .ارهج هتبوت رهظيل ارهج هنم أربتي ،هتيصعممب رهاجلا نم ةءاربلا ةقيرط ينف ةيازعلا ماظن

 .هتيصعم ملع نم هتبوتب ملعيو ةيالولا ىلإ دوعيلو

 نيلاح يف ًالإ امود ةلوبقم ةبوشلا نأ خيشلا ىري :بيرقلا تقولا طرش - اسماخ
 ةدياعم ىلإ نيلاحلا يف رابتعالا عجريو ،ةعاسلا تامالع روهظ دنعو توملا نيح امه

 تقو وه ةبوتلا لوبق مدع تقوو ،ةرخآلا ىلإ ايندلا رادلا نم هجورخل ناسنإلا

 ناعنإلا الإ هعسي الف اهب بذكي ناك امي نقيأ هتلف بنذملا هيف بات اذإف رارطضا

 .رابجلا دبع يضاقلا لوقي امك .اهيلإ اجلُم وهف ،ةبوتلاو

 :يلي ام شيفطا خيشلا هب دهشتسا امم و

 يلعننومتجزا بر لات تودلا مَهَتَحا َءآاَج اذإ ىتحو :ىلاعت هلوق -

 ىلاخ رربم هآرو نمز اهليآقرَه ةملح اهئبإ الح تكرت اَميِف اًحلاَص لمعأ
 م

 م م ه ى و ٥ ص م م , ه مص

 الو ديصو مهتيب باسنأ الف روصلا يحخمفن اذإف توفغمعبي موي

 حرش :رابحلا دبع رظنا ؛74 073/1 :عرفلاو لصألا لماش- 0336/17 :لينلا حرش - (9
 .747 :ةسمخلا لوصألا

 .81 :نآرقلا هيزنت :رابحلا دبع (40
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ّ 
 .[100-101 :نونمؤملا] هتلعآسمي م هسح ےم ُِ

 هف ةنس اًسابتازاز املم هاتيمهعفست مت :لدعت لوت د
 .[85 :رفاغ] هتوزفاكلا تلانم رسخو ءودابع يف تلخ ذمتي تلا

 لوصو يأ م"رغرغي مل ام دبعلا ةيوت لبقي ىلاعت .هلل ا نإ» : ن هلوق -

 اثيدح خيشلا ركذو راضتحالا دنع كلذب توص ثادحإو ريخألا قمرلا ىلإ هحور

 ضراعت ال هنإ لاقو ،‘‘«هيلع هللا بات هقلح هحور تغلب دقو بات نم» :هيف رخآ

 ىلع ةردقلا عم لبقت ةبوتلاف ؛ةلقلحلا حورلا غولب نم رطخأ ةرغرغلا نأل نيصنلا نيب

 .0“)ةرخآلا ىلإ ايندلا نم جورخلا لاح يف اه ىنعم الو لعفلاو كزتلا

 اهعاونأ يف اهنم باتي يلا بونذلا ةفرعم انم يعدتسي ةبوتلا نع مالكلاو

 .ىلي اميف هثحبن ام وهو اهماسقأو

 اهعاونأو بونذلا ۔ج

 ةصاخ ءامسأ اهلو اهنيب اميف فلتخت يهف ةدحاو ةحجرد ىلع بونذلا تسيل

 :شيفطا خيشلا اهركذ تلا اهئامسأ نمف \اضيأ ماسقأو

 طقف كرشلا ىلع رصتقت الو رئابكلا مومع ىلع قلطتو :ةتّيسلا 1

 7 :ىلاعت هلوقب رئابكلا لكل "ةعسلا" حلطصم مومع ىلع شيفطا خيشلا لدتساو

 :رظنا ؛نسح ثيدح :هنع ينابلألا لامو ؛4253 مقر ةبوتلا ركذ باب :دهزلا :ةحام نبا (1

 . 0284/1 :سرهفملا مجعملا ؛151/2 :ريغصلا عماجلا حيحص :ينابلألا

 .افيعض الو احيحص ،ثيدحلا رداصم نم هيلع انعلطأ اميف صنلا اذه ىلع فقن مل 2

 -.۔؛286 50285 /2 :ريسيتلا - ؛336/1 ق6 :نايمهلا - ؛81 :نآرقلا هيزنت :رابحلا دبع (3

 .66/1 :مئاعدلا حرش- ؛9 .7 .2 :زاغلأ ريسفت

 .286/2 :ريسيتلا - )44
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 ةفممراسا باحسا ت يزا ةتنيطع هب تطاحا ةنس سكنت
 كلذ سيلو ،رانلا اهبحاص لخدت" ةميسلا تأ ىلع لدت ةيآلاف {[81 :ةرقبلا] يتوتلاخ

 روهمج قافتاب رانلا لخدي اضيأ ةريبكلا بحاص لب \كرشملا ىلع اروصقم

 تناكل كرشلا ىلع لدت تناك ول اهنأل كرشلا ىلع رصتقت ال ةنسلاف ،“نيملسللا

 دوصقملا أ ىلع كلذ لدف اياطخلا عم تعمُج اهنكلو اهبحاص دولخ مكحلا يف ةيفاك

 .هدحو كرشملا سيلو ةريبكلا بحاص

 اهنأل كلنك اهربتعا دقو ،«شيفطا خيشلا دنع ةريغصلا يهو :ةئيطخلا - 2

 اهنألو .تائيطخ هب تظاَحاووط :اهركذ قباسلا ةيآلا ىف ةئيسلا 9 تعمج

 ارت هب مزَي امناو اةيطَع بيمكي نموا :ىلعت هلوق يف مثالا عم تركذ
 .)112 :ءاسنلا] هايبمت امإو اتاتهب لمحف

 ىلع قلطي مثإلا تأ وه ةئيطخلاو مثإلا نيب قرفلاو ،ةريبك وهو :مثإلا - 3
 دنع ريسافتلا دحأ ىلع اذه ؛هيف دّمعت ال ام ىلع قلطت ةئيطخلا نأو دمعتملا بنذلا

 باقعلا رابتعاب بنذلا يمسف دحاو .ائيش امهرابتعا نكمي اضيأ لوقيو شيفطا خيشلا

 ."ةئيطخ قحلا ةفلاخم رابتعابو 5امثإ

 رينآبمحح توبيتجتي نيللاو :ىلاعت هلوق يف مملا عم تركذ :ةشحافلا 4

 يهو ،هحبق دتشا ام يه ةشحافلاو ؛[32 :مجنلا] هَمللا آ َنشحارلاَو م لبالا

 اهلك لب ةحبقتسم ريغ رئابك كانه نأ خيبشلا دنع اذه ينعي الو ءةحبقتسللا رئابكلا

 ماظعتسا ة ريبكلا موهفمو ؛حبقلا : شحفلا موهفمف» : لوقيو ةحبقتسم شحاوف

 .600 5.599/4 :1ط :ريسيتلا - ؛114/12 :1ط ؛140/2 :نايمهلا - (5

 ١ .159/5 :نايمهلا - (6
 .هسقت آ - 7



 . )48 )«ةشحاف ةريبك لكو ؟ ةريبك ةشحاف لكو ؟ بنذلا

 ام هلصأ و» :لاقو رعشلا ةَمِلب خيشلا اهنراقو ريغصلا بنذلا وهو :مملا - 5

 .“"«ةرفولا نود اهتأل رعشلا ةمل لاقي امك ءيشلا نم لق

 بونذ نيعون ىلإ مسقنت تدعت نإو يهو .اهفالتخا ىلع بونذلا ءامسأ هذه

 قالطإلا اذه ضفري شيفطا خيشلاو ؛رئابك بونذلا لك تسيلف ،رئابك بونذو رئاغص
 ةريبك اذك تأ نوركذي لب ؛ليق امك ةريبك بنذ لك تأ روهشملا سيلو» :هلوق يف

 يه ام يردن ال ةيصعم اودارأوأ ًةريبك ةيصعم اودارأ مهتأ فرعتف {ةريغص,اذك أو
 .نيعونلا نيب قرفلا نيبن يلي اميفو ؛'""«ةريبك مأ ةريغصأ هلل ا دنع

 رئاغصلا بونذلا - 1

 ىرخأ ءامسأ اهلو ،“")رزولاو رابتعالا ي رئابكلا نود نوكت يلا يصاعملا يهو

 ؛ايصاع اهلعاف ىسي الو ؛«أطخو ،ريغص ملظو ،ريغص ركنمو {ةيصعم» :لثم
 هَنأ لعفلاب فصوي لب فصولا اذه اهيلع قبطني ال ةريغصلاو سخ وسرلا ىلع لدي هنأل

 نإو خ وسرلا هئاضتقال فصولا ةغيصب ال لعفلا ةغيصب ىصع لاقيو» :طقف ىصع

 .)«هنم ريي مل ركنم وأ صاع قلطأ

 .588 .587/5 :1ط :ريسيتلا - (8

 ماملإلا نم اهلصأ نكل ؛"ممللا" ةملك ىنعم يف خيشلا هلاق ام اذه ؛588/5 :هسفن ردصملا - (9

 ةمحش زواجتا ريفولا رعشلا يهف ماملو ممل عمج ةمللا امأو ؛ةريغصلا ةيصعملا ةبراقم يأ
 .549/12 :ناسللا :روظنم نبا :رظنا ؛نذألا

 .386 :ةديقعلا حرش - (0

 .هسفن ردصملا - ( 1

 .02 :نجسي ينب ةماقتسالا ةبتكم (خ) :يثالثلا ناضمر نب رمع خيشلا طقل بيترت - (2

 .هسفن ردصملا - (3
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 رئابكل ا بونذلا - 2

 هعم تناك ءاوس ديعولا هنأش يف درو ام يه ةريبكلا نأ شيفطا خيشلا ىري

 نيب اوعمج نيذلا ةيضابإلا روهشم كلذ ىف فلاخ دقو .كلذ نكي مل وأ دَحوأ ةرافك

 .ةرافك وأ دح اهنع مزلو اهلعف ىلع ديعو هيف اموه ةريبكلا نإ :اولاقو فاصوألا هذه

 خيشلا بهذ دقو .“ال وأ حلا هيف ءاج ءاوس ديعولا هيف ءاج ام» ةريبكلا :وه لاقو

 ةريبك لك نع بتزني ملف رئابكلا لك يف ةعرشم ريغ تاراقكلاو دودحلا نأل اذه ىلإ
 اسايق بونذلا ضعب ىلع تارافك تثدحتسا دقو ؛ةرافك ةريبك لك نعالو تح

 ىلإ رئابكلا فيرعت يف شيفطا خيشلا عجرو ؛ةقدصو اناسحتسا ةرافك اهيف يلا بونذلاب

 يف هيلع دعوأ ءاوس ةرخآلا ىف هيلع دعوأ ام ةريبكلا» :هلوق ف كلذ ققحو لصألا

 مامإلا نامز يف ولو ايندلا ينف اهيلع بقاعيو اهيلع لكني ةريبك لك سيل ذإ ال مأ ايندلا
 ل هنأل اهيف باقعلا ةلزنمب ايندلا يف اهيلع باقع ال لا ةريبكلا ىلع ةرافكلا تأ الو

 ثدحأ امنإو ،اهيلع باقع ال ييلا ىلع الو {ةراقك اهيلع مزلت ةريبك لك نأ دهعي
 .ةقدصوأ ةلسرم وأ ةظلغم ةرافك ةريبك لك ىلع اولعج نأب نوملسملا كلذ

 انموق لوقي امك هتأزجا ةبوتلا ىلع رصتقا ولو ،هيف تدرو ام ىلع اسايقو اناسحتسا
 يف لاكنلا هيلع بجوأ ام اهّأب اهفيرعت حصي الف \تدرو نإ آلإ ةرافك ال هنأب انضعبو أ

 انفرعو لاكنلا ةلزنم اهليزنتو ةراقكلا موزل انملس نإو ؛ةرخآلا يف باذعلاو ايندلا
 ماقملا قيقحت اذه ،©فيرعتلا يف ردابتم ريغ زاجب لامعتسا مزل ؛فيرعتلا اذهب ةريبكلا

 .“«يدنع 55

 ديق نود ،اهنأش يف ديعولا لوزنب نذإ فرعت _ شّتفطا خيشلا دنع _ ةريبكلاف

 .386 :ةديقعلا حرش - (54

 .2 :بهذلا - )55
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 لاعفأ تريغت امهم ،ةدودحمو ةفورعم رئابكلا نوكت نأ هعم ضرتفي اذه نأ آلإ رخآ
 ريغ رئابكلا نأ ىلإ راشأ لب دحلا اذه دنع فقي مل خيشلا نكل ؛نمزلا لاط امهمو سلنلا

 رلقيو» :لاقو ،َصنلا هب درو ام ىلإ اهسايقب فرعت صن اهب دري مل يلاو ءةروصحم

 ةلوطم ةمئاق خيشلا عضو دقو ؛ث“«عماخجل هيف ئجي مل ام ديعولا هيف ءاج ام ىلع

 ام اهنمو اهيف ديعولا ىلع نآرقلا صن ام اهنم رئابكلا نم اهربتعا يلا يصاعملاو بونذلل

 ةنسلا يف الو ،نآرقلا يف ةروصحم رئابكلا تسيلو» :رخآ عضوم يف لاق مث ."رصني م
 ركذي ملو ذحلا بجوت ال ةريبك مكو حيحصلا قوذلاب فرعت لب عامجإلا يف الو

 :لاق نمل سابع نبا لاق ؛هطبض يف عمطم ال ام رصحي فيكو ديعو الو نعل اهيف

 نكمأل ةمولعم رئابكلا تناك ولف ."«عبس ىلإ اهنم برقأ ةئامعبس ىلإ نه :(عبس)

 روهشملا وه رئابكلاب لهجلا نم فقوملا اذهو 5رئاغصلا نم هلك اهارو ام نإ :لوقلا

 تناك نإ ةيصعملا نودتحي الف اقلطم انايحأ اهنع مهريبعت يتأي كلذل ،ةّيضابإلا ىدل

 ئش ملعي الو» اذه نع خيشلا لاقو ؛ةيصعم اهتيمستب نوفنكيو ،ةريغصوأ ةريبك

 :هنأ دكؤيو ؛”«ةريغص مأ يه ةريبك يردن ال ةيصعم لاقيف انروهمج دنع ةتبلا اهنم
 يهأ يردن ال ىنعمب مومعلا ىلع تلمح ةريبك اهنأ ىلع ليلد الو ةيصعملا تقلطأ اذإ»

 اهأ روهشملا بهذمل نأ عم ،ةريغص اهَّئأ مهمالك رهاظو ،ةريبك مأ ةريغص هلل ا دنع
 ."رهظت ال

 يف ببسلاو رصحلا مدع نم ةيضابإلا لوق ىلع شيفطا خيشلا يقبي اذكهو

 .386 :ةديقعلا حرش - (6

 .325 - 322 :صلاخلا بهذلا - (7

 .589 1.588/5 :1ط :ريسيتلا - (8

 .256/1 :مئاعدلا حرش - (9

 .72 :ةديقعلا حرش - (0
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 طوحألا ناكف نمزلا رورم عم ةديدج ةيرشب تاداعو ،لاعفأ ثودحل دوعي كلذ

 اذإو .رصحلا مدعو لهجلا اذه نم ةمكحلا ىلإ رشي مل هنكل ؛اهئامسأب دتحت الا حلصألاو

 نكي مل ام نأل ،ةروصحم ريغ اضيأ رئاغصلا نأ عي اذهف ةروصحم ريغ رئابكلا تناك

 .سكعلاو ةريغص وهف ةريبك

 فصو ىلع بنذلا تابث ةلأسم ىلإ ضرعت بونذلا عون ديدحت عوضوم يقو
 خيشلا هشقان ام اذهو ؟رئابكلإ الثم رئاغصلا لوحتت نأ نكمي لهف ؛هريغت وأ دحاو

 ريغ نم ءاقبلاو مداقتلاب ةريبك حبصت ةريغصلا إ نولوقي ةّيضابإلا نأ ركذو شيفطا

 ال ةريغصلاو» :لاقو احضاو نوكيل هطبض هنكلو "يأرلا اذه ضفري مل و ؛ةبوت

 لوق حرش مث ،ث"«ةريبك نوكي يذلا وه رارصإلا سفنو ةريغص اهنوك نع لقتنت
 تعجر دقو آلإ هدنع ةريغص الف رئابكلاب تام نم اًمأو» :الئاق هيلع بقعو ةيضابإلا

 ال ةريغصلا أ ؛يدنع قحلا نكلو ،ةيضابألا رشعم انبهذم وه امك ،اهب بقاعي ةريبك

 .ةريبك نوكي اهيلع رارصإلا لب ةقيقحلا ىلع ةريبك عجرت

 ؟رئابك اهعم عمتجت مل ىتم ةبوت ريغ نم رفغت نأ نكمي رئاغصلا نأ اذه نعي لهف

 . ؟هنم باتي ال امو هنم باتي ام كانه لهو

 بون ذلا هرفغمو كبوتل ا۔_ ل

 طرشب ةبوت ريغ نم رفغت نأ نكمي بونذلا نم رئاغصلا نأ شيفطا خيشلا ىري

 لّوأ يف مهوي يأرلا اذهو توملا ىلإ اهل رئابكلا ةبحاصم مدعو ،اهيلع رارصإلا مدع

 يف اببس هيأر نوكي يلاتلابو ،رئاغصلا نأش نم نوهو لهاست دق خيشلا تأ رمألا

 .70/1 :عرفلاو لصألا لماش - (61

 ` .249/2 :لاعفألا ةيمال حرش - (2

 .249/2 :هسفن ردصملا- (3
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 كلذب عي وهو هركذ يذلا طرشلا يف نعمتلا دنع لوزي اذه أ لإ 3رئاغصلاب ءارغإلا

 اهنم ةبونلا مدع دصقي مل ىنعمب .اهلعاف اهيلع رصي مل يلا يه رفتغت ينلا ةريغصلا نأ
 نيدلا رسيل قفاوم خيشلا نم :يأرلا اذهو ؛"أاهنم بتي مل و اهب ملاع وهو تمي مل و

 دبعلا نم ردصتو ادبأ اهفارتقا مدع ءاعدا نكميال امت رئاغصلاف 5هدابعب ىلاعت هلل ا ةمحرو

 رئابكلل بكترم ريغو ًَرصم ريغ ناك اذإف ،اهيلإ دتهي مل نكل ةبوتلا مدع دصقي ال دقو

 .هب اميحر اروفغ هلل ا ناك هرئابك نم بات وأ

 مدع لاح ينف ةبوت ريغب رفتغت يلا رئاغصلا يصاعملا بونذلا نم يثتسن امدنعو

 ةبوتلاب آلإ رفتغت الف ،اهنم ةبوتلا بحت ىرخأ بونذ ىقبت ،رئابكلا مدعو رارصإلا

 ييلا رئابكلاو بنذملا اهيلع رصأ ييلا رئاغصلا يهو ،قبس امك اهطورش ةافوتسم

 ال امك ،اهنع عالقإلاو كرتلا درب اهيف يفكي ال هنإ شيفطا خيشلا اهنع لوقيو ،اهفزتقا
 ةيآب اذهل لدتساو ،“هنم ةبوتلا نع يغت الو رئابكلا دعب ةحلاصلا لامعألا يفكت

 :بونذلا رقكي ال هدحو تانسحلا لعف نأ ىلع نآلدي نيثيدحو

 مكنع ز فكن هنع تؤهنث اق ريبع اوبيجت نرلا :لاعت هلوق -
 ةنسلا فيرعت يف هيأر ضقاني ةيآلا هذهب لالدتسالا نكل ؛[31 :ءاسنلا] همكاَتُيَس

 ( .ةريغصلا ىنعمب ةيآلا يف انه يهو ةريبك اهنأب
 ."«رئابكلا بنتجا اذإ هنيب ام تارفكم [...] سمخلا تاولصلا» :ق هلوق -

 .لمعلا ىلَع هرثأو رارصإلا :ناونع تحت يتأيام :رظنا (4

 نايسنلاو أطخلا يه ةبوت ريغ نم رفغت يلا بونذلا نأ ىلإ يريبعجلا ذاتسألا راشأ دقو ا (5

 اهيف طقسي لاوحأ رهاظلا يف هذه نكل ،ةبوت ريغ نم رفغي كلذ نم اجتان ناك امف هاركإلاو
 دعبلا :يريبعجلا :رظنا رافغتسا ىلإ جاتحي نأ نع الضف اينذ اهيف لعفيام ىمسي الف فيلكتلا

 .598/2 :يراضحلا

 .239 :ه1314 يرجح ط :روجفلا ةلازإو روجألا ةلاطإ- ؛399 .398/17 :لينلا حرش - (66

 مقر نهنيب ال تارفكم ...ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو سمخلا تاولصلا باي :ةراهطلا :ملسم - (7
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 اهعوشخو اهبوضو نسحي ةبونكم ةالص رضحي ملسم نم ام» :ات هلوق -
 .)«ةريبك تأي مل ام بونذلا نم اهلبق امل ةرافك تناك ًآلإ اهعوكرو

 هنايتإو ،تانسحلا هلعفب اهبحاص ىلع باتيو ،رقكت رئاغصلا نأ ىلع ةلدأ هذهف

 .ةبوتلا ىلإ اهنارفغو اهريفكت يف جاتحي هنإف ،رئابكلا اذه نم ىنثتسيو ،حلاصلا لمعلا

 سفنلاب وأ ريغلاب ررض اهيف نوكي ال _ ةداعلا ىف _ رئاغصلا تأ اذه يف ظحالن امك

 حالصإ نم ةب آل ةبونلا يفو ،انايحأ ريغلاو سفنلا ملظ رئابكلا نع جتني امنيب ،ريبك
 وأ تمزل اذإ ةراقكلا ءادأ ريغ نم اذه نوكي الو ©بنذلا هثدحأ يذلا داسفلا

 .مزل اذإ ريغلل ررضلا نع ضيوعتلا

 ال ام كانه له :لءاستن نأ ىقبي بونذلا نم رفتغي اًمع انثدحت نأ دعبو

 ةبوتو كرشملا ةبوت نع ثيدحلا ىلإ انعفدت لاؤسلا اذه نع ةباجإلا نإ ؟اهنم رفتغي

 .ادمع لتاقلا

 ۔ ه د
 هب كرشي نآارفغَي ال هلل ا ن :تق هلل ا لوقي :كرشملا ةبوت _ لو

 كرشملا أ شيفطا خيشلا ىري {[48 :ءاسنلا] هئآشَي نمل تلا توذ اقرغَيَو

 ىلع سيل نكلو رفغي ال ابنذ كارشإلا ىقبي اذهبو ءالصأ ةبوتلا ىلإ ىلاعت هلل ا هقفوي ال
 هذه ىلإ قفوي ال هتنأ ىنعم ىلع لب ،هتبوت ةرت مث ةبوتب مدقتي كرشملا نأ ىنعم
 درح هنكلو ،هكرش رفغي ال كرشملا نإ لوقي نمل فلاخم هرهاظ ىق انه هيأرف 3 ةبونلا

 ال اذهو ؛اضيأ رفغي ال كرشلا نأ وه شيفطا خيشلا يأر ىتؤم أل يظفل فالح

 .381/1 :سرهفملا مجعملا :رظنا 3

 دهاوش هل ركذو "حيحص لاقو "روتتملا ردلا" يف يطويسلا هركذو ؛260/5 :دنسملا :دمحأ (8

 .524/2 :سرهفملا مجعملا ؛490 - 486/4 :روتتملا ردلا :يطويسلا :رظنا ؛ةريثك

 .79 :ىنسألا رخذلا - (9
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 نيللا يداببعاي ناقوط :دابلا ُرُكِل هلوقو {ةعساولا ىلاعت هلل ا ةمحر نم ملعي ام قفاوي

 ايمَج بوثلا زعت هللا نإوفاةَمخَر ني ارت امهسفنأ لع اوفرسأ
 يف امهم لازغلا دمحم خيشلا يأر دجن انل {[50 :رمزلا] يحلا ومنلا هنإ
 ولو هبنذ هلرفغ مالسإلا ىلإ عجرو بات اذإ لب ؛هبنذ كرشملل رفغي نأ فني ملف .ةلأسملا

 :لاقو ، "ةقاطبلا ثيدح ةيآلا هذهب هَجو دقو هدسفأ امو هلمع حلصي نأ لبق تام

 ىضق كرشم صخش يق حصي اَمَسإ _ هدنس ماقتسا نإ _ ثيدحلا اذه 1 يدنعو»

 ةدم ىقبي نأ همالسإ دعب عطتسي ملف ليلقب هلجا نيحي نا لبق نمآ عت داسفلا ين هتايح
 ."«ىضم ام اهيف حلصي

 انتنمعتنم اوميقي نقلا :ىلاعت هللا لوقي :ادمع لتاقلا ةبوت - ايناث

 اميظع ةلع هلدعو هنعو هينع للا بيضق اهي ملاح منهج ةؤآزَجق
 ادمع لتاقلا ةبوت لوبق وه ةلأسملا يف قيقحتلا نإ ةيآلا نع شَّئفطا خيشلا لاق ؛[93 :ءاسنلا

 ام رسف انهبو ضحوصنلا ةبوشلا ىلإ قوي نأ رسعتي نكلو 5ىلاعت هلل ا ىلإ اهب هّجوتي امدنع
 لاق دقو ؛""دمع لتاقلا نم ةبوتلا لوبق مدعب امهوق نم دوعسم نياو سَّبَع نبا نع يور

 هتر ىلع مدقو بتي مل نمل ةرفغملا مدعو باقعلا بيترت ديفت اَهَئِإ ةيآلا نع رابجلا دبع يضاقل

 موي قئالخلا سوؤر ىلع يمأ نم الجر صّلخيس ةلا نإ» :«يذمزتلا» يف ثيدحلا صنو (0

 اذه نم ركنتأ :لوقي مث ،رصبلا دم لثم لجس َلك الجس نوعستو ةعست هل رشنيف .ةمايقلا
 ةنسح اندنع كل نإ ،ىلب :ىلاعت لوقيف ؛َبر اي ال :لوقيف ؟نوظفاحلا يبتك كملظأ ؟ائيش

 هدبع ادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإال نأ دهشأ :اهيف ةقاطب جرخيف ،مويلا كيلع ملظ ال هنإف

 عضوتن ،مللظت ال كنإف :لاقف ؟تآالجسلا هذه عم ةئاطبلا هذه ام بر اي :لوقيف ،هلوسرو

 مسا عم لقني الو ةقاطبلا تلقثو تالجسلا تشاطن ،ةّمك يف ةقاطبلاو ةقك يف تالجسلا

 .177 ص }76 :شماه لوألا ثحبملا عبارلا لصفلا يف هجيرخت رظنا .«ءيش هللا

 .131 :ملسملا ةديقع :يلازغلا دمع (71

 .105 .104/5 :نايمهلا - (2

 



 يلوق اَحلاَص لَمَع للمَعَو نماو بان م الو :ىلاعت هلوقب كلذل لدتساو بقات ريغ
 ركذ دقو .[70 :ناقرفلا] اميحر اروفحت هلا ناكر ٍتانسَح 777 هلل الب

 يفقوم هباشت انه ظحالنو . 03 ريغب سفنلا لتق تائيسلا نم ةيآل هذه لبق ىلاعت هلل ا

 ققوي ال رأ ةبونلا ىلإ هتياده رسعت امهالكف دمعلا لتاقلا نمو كرشملا نم شيفطا خيشلا

 ةيادهلا ىلإ اهفرص هَّسأل ةيفاش ةباجإ لاكشإلا نع بجي مل خيشلا نإ انه لوقلا نكميو اهيلإ

 ابلطو اهيلإ امدقأ اذإ امهتبوت لبقت له :وه لاكشإلاو لاؤسلا امنيب ،نيفقوملا الك يف

 بوننلا لك عمو لاوحألا لك يق ةبونلا ديقت نأ بوصألاو حلصألا ناك امرو ؟نارفغلا

 كلنبو 5ميحر روفغ هنإف ىلاعت هلل ا اهضرف قلا اهطورش ترفوت ىتمف ؛طورشلا
 .اهطورش ارفوم اهيلإ عراس اذإ بنذلل نأش يف ذيعولا قيقحت مدع يف رثآ ةبوقلل نوكي
 .رصأ دقف بتي مل اذإ امأ

 لمعلا_ىولع هرثأو رارصالا ه

 اذإف ؛رئاغصلا اضيأ معي لب 5رئابكلا كلذ صخي الو ،بنذلا ىلع ءاقبلا وه رارصإلا

 ،تاوهشلاو ىوهلل اعابتا وأ ةلفغ نع رارصإلا أشنيو َرصم وهف ةبوت نود ملسللا اهيلع يقب
 نكلو دصقي مل نمو رارصإلا دصق نم نيب نيرصملا مكح يف شيفطا خيشلا قّرفي مل و

 كلنل ؛ةريبكل بكترم وهو هبر ىلع بنذملا دورو يهو ةدحاو ةياهنلاف فيوسنل ناك

 نيب ةيضابإلا نم هريغ قرف امنيب ،“يلإ عفادلا ىلإ رظني مل و {بنذلا ىلع ءاقبلا درجم هفرع

 ةين عم نكل يدامتلاو {ةبوقتلا مدع ىلع مزعلا عم رارصإلا :بنذلا ىلع ءاقبلا نم نيعون

 ."بوتلا ىلإ قيفوتلاب هتاحن ىجرت يذلا انهو اهتقو تاوف لبق ةبونل

 .256 581 :نآرقلا هيزنت :رابحلا دبع (3

 .70/1 :عرفلاو لصألا لماش- ؛391/17 :ليتلا حرش - (4

 حرش :يتالتلا نع القن 575/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا ؛85 /3 :ليلدلا :ينالجراولا (5

 .297 :تد ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا :ةينونلا حرش يف رونلا :ييمثلا ؛116 :و :ةينونلا
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 مدعو ،كالهلا هبحاص مكح نوكيف ،ةبوت ريغب توملا ىلإ يدؤي رارصإلاو
 . طابحإلاب ىمسي ام وهو هلمع رئاس كلذب رثأتيو لوبقلا

 طُبح نم ذوخأم داسفإلاو لاطبإلا :هنأب ةغل طابحإلا شيفطا خيشلا فرعيو

 .“طابحلا تابن لكآوأ :لكألا راثكإب تدسف اذإ ةبادلا

 رأ ،هيلع باونلا بيترت مدعو ،لمعلا لاطبإ عي طابحإلاف :حالطصإلا يف او

 . ")هب ونذ ىلع ارصم تام نم لمع داسف وه

 ىلإ شيفطا خيشلا ريشي اذلو ؛ةريغصلا وأ ةريبكلا ىلع رارصإلا ببسب نوكي و

 لدتساو ؛"تامملا ىلإ اهيلعّرصأ اذإ ةريبكلا بحاص يفكي ال هدحو ديحونلا أ

 :اهنم صوصنلا نم ةلمجب

 الو لوسرلا اومييطاَو هلل ا اويأ اونما نيرلا اهتيأ يول :ىلاعت هلوق -
 .[33 :دَّمحم] همكلامغأارلطبت

 ةرقممكاونصأاومتتقزرت ل اونما نيلا اهي تول :لاعت هلوق
 ناضقفبلمكيضفغبر هججح ل وقلي ةناورهَجَت او ءيبئلارتؤَص
 [02 :تارجحلا] هتورعشت ال م تناو مكلامعا طبحت

 .“«كرشلا هطبحي امك لمعلا طبحي ءايرلا» :ان هلوق

 .329/1 :ريسيتلا- (6

 .186/4 :نايمهلا۔ ؛هسفن ردصملا - (7

 ؛186/4 :2ط ؛72/13 :1ط :نايمهلا- ؛268 /12 ؛510 .509/3 ؛329/1 :ريسيتلا - (8

 .79 :ةديقعلا حرش- 568/1 :عرفلاو لصألا لماش- ؛336/1ق6

 :رظنا ‘فلتخم ظفلب ىنعملا اذه يف ثيداحأ تءاجو ؛66 مقر 024 :حيحصلا عماجلا :عيبرلا (9

 .98 :ثيبخلا نم بيطلازييمت :ينابيشلا
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 امأ ًةبوت نودب تام اذإ ةريبكلا بحاص وأ ًرصلل لمع طابحإ تبثت ةلدألا هذهف

 لامعألا نم قبس ام ىلعو هتبوت ىلع باثو لطبت ال هلامعأ نإف هتوم لبق بات اذإ

 روهشللو» :شيفطا خيشلا لوقي امك برغلل يف يضابإلا بهذلل روهشم انهو ‘ىرحألا
 لمع ام ولو هلمع هلل ا ةر ابتات تام نإو ،هلك هلمع لطب ارصم تام نإ هنأ برغلل ىف اندنع

 . ©0)«هلع بات 6 ثيح نم ةنسح بنذ لك ناكم هبانأو رارصإلا ف

 هيلإ هجوت بتي مل اذإو ،بنذملا اهيف دهتجا اذإ ديعولا ذافنإ نم عنام نذإ ةيوتلاف

 .ربقلا باذع اهلوأ لحارم ىلع ديعولا

  

 .68/1 :عرفلاو لصألا لماش - (0



 جناتلا تيتبملا

 امع اشاقنو اثحب كلذ راثأ دقو ةرخآلا ةايحلا لحارم لوأ هيف امو ربقلا ربتعي

 ةايح تابثإ ثحبلا اذه ي ام مهأو هلاوحأو هيف ناسنإلا ءاقب ةرتف نعو ،ربقلا يف دجوي

 .هيف هئاقش وأ همعنتو اهمدع وأ ربقلا بحاص

 رقلا يفةايحلاتابثإ-1

 عضوم هنأ ىلإ ريشيو ،هباذع تابثل اعبت ربقلا يف ةايحلا دوجو شيفطا خيشلا تبثي
 كلذ ىلع قفتا ،ناعقاو نانباث ربقلا باذعو نيكلملا لاؤس نا ملعاو» :لوقي امك قافتا

 ربقلا يف سيلو .""«ءايحإلا تبث بيذعتلا تبث اذإو ؛فالخلا روهظ لبق ةمألا فلس

 .ربقلا رومأ نم هريغ ىلع باذعلا ظفل بلغ نكلو طقف باذع

 ركذي مل و ،ةيخزربلا ةايحلا تابثإل ةدتعتم ةّيلقن ةلدأب شيفطا خيشلا لدتسا دقو

 يف ةايح تبني نأ لقعلل نكميالو عمسلا صاصتخا نم لاجملا أل ةيلقع ةلدأ هريغك

 :يلي ام ةلدألا هذه نمو {يلقن ليلد دري مل ام روبقلا

 ميركلا نآرقلا نم ةلدلا - الوا

 دقف [25 :حون] اراناولخدأمكاوقرخأ,مهياتيطَح اممو :ىلاعت هلوق -

 :نايمهلا- ؛5/1 :عرفلاو لصألا لماش- :رظنا ؛90 :ظ/2 :رطانقلا ةيشاح - (1

 .382 فقاوملا :يجيإلا ؛242/3 :ليلدلا :ينالحراولا ؛244/7
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 يف رانلا مهلاخدإ ىنعمو ةمايقلا موي لبق مهعراصم ين ةلتلتلا حون موق ىلاعت هللا بذع
 . 7 مهتطاحإو مهراضحإ ايندلا

 ؟زيتنتا استييخَو نتنلا اتَصَاانَب ًبَر اولاقو :ىلاعت هلوق -

 ركنم دعب هيف ةتامإلاو ،ربقلا يف ءايحإلاو ربقلا لبق ةتامإلا» :خيشلا لوقي [11 :رفاغ]

 ديفي ال ددعلا نأ رابتعاب لالدتسالا اذه ىلع اضارتعا قاسو رشحلل ءايحإلاو ريكنو

 فيضأ اذإ تارم ثالث تناك دقف نيترم عقت مل ةايحلا نأ كلذ نمو .ايقيقح ارصح

 اهيلع عقو يلا ةايحلا ىلع ةيآلا يف مالكلا نأب كلذ ىلع باجأو ءايندلا ي ةايحلا اهيلإ

 هذهب لالدتسالا ديؤيو 3“ةركنم ريغ ةعقاو يهف ايندلا ةايحلا امأو ةيآلا اهتتبثأف راكنإلا

 يف ةتامإلاو ،ربقلا ف ىرخأ مث ،ايندلا ةتوم الإ نوكت الو ةتامإلاب تأدتبا اهنوك ةيآلا

 .ةايحلا قبس ريغب نوكت ال اهنأل هيف ةأيحلا ىنعم نمضتت ربقلا

 موت ةؤيو“اييشَعَو اردع اهَع نوضرعي زاللا :ىلاعت هلوق -
 باذع وتبثم ربتعا 46[&0 :رفاغ] يبانعلا دش نوعرف لاع اولخذآ ةعاسلا

 نع ثدحتت اهنأل رشابم ريغ ليلد اهنإ شيفطا خيشلا لاقو ،ثليلد ةيآلا هذه ربقلا

 رردابتلا بيرقلا ليوأتلاب ليلد يهف 3اهريغ ةلدأب ندبلا ةايح تتبث نكلو ،حاورألا

 نوكي الو هلبق اباذع تركذو «هيف فالخ الو ةمايقلا موي باذعلا تركذ اهنأ كلذ

 نوعرفب قلعتت اهنأ عمو ،طايحألا قح يف تسيلو ىتوملا قح ين اهنأل ربقلا يف آلإ

 .119 :نيدلا لوصأ ملاعم :يزارلا :رظنا ؛363/6 :1ط :ريسيتلا ؛301 :و :لمعلا يعاد - 2

 .90 :ظ/2 :رطانقلا ةيشاح - 3

 .286/1 :عرفلاو لصألا لماش - (4

 .106/2 :قراشم :يملاسلا ؛382 :فقاوملا :يجيإلا ؛119 :نيدلا لوصأ ملاعم :يزارلا (؟

 .285/1 :عرفلاو لصألا لماش- ؛359/11 :ريسيتلا - (6

 .90 :ظ/2 :رطانقلا ةيشاح - 7
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 ّ . ,ه 2- , ۔ ح سإ

 .هعوقوو بانعلا دوجو ىلع لذت اَهَتِكل ،هلآو

 فيرشلا ثيدحلا نم ةكدلا - ايناث

 ء“)عوضوملا يف اريثك هب لدتسا دقو ،نيربق ىلع نيتديرحلا عضو ثيدح -

 توص عمس _ ةكم وأ _ ةنيدملا ناطيح نم طئاحب اق هللا لوسر ًرم» :هصنو

: 
 اهرسكف ةديرجب اعد مث ءةميمنلاب يشمي رخآلا ناكو هلوب نم رتتسي ال امهدحأ ناك

 :لاق ؟انه تلعف مل ،هلل ا لوسراي :هل ليقف \ةرسك اهنم ربق لك ىلع عضوف نيترسك

 اَمُهَتنأ ىلع لدي ثيدحلاو ؛'"ث«اسبيي نأ ىلإ وأ ءاسبيي مل ام امهنع فّقخي نأ هلعل

 ."!)ديرجلا عضو نيح نابذعي اناك

 . ‘'«لوبلا نم ربقلا باذع رثكأ» وأ «لوبلا نم ربقلا باذع ةّماع» ثيدح -

 موقت ىَّتَح ،هشهنت نينت نيعستو ةعست هربق يف رفاكلا ىلع طلسي» :ثيدح -

 .""«تتبنأ ام ضرألا ىلع خفني اهنم انينت كا ولو ةعاسلا

 .285/1 :ع رفلاو لصألا لماش - 8

 ةلاطإ ؛311 :ةنحلا فصو يق ةنجلا- ؛06 : (10 و ا) بطقلا ةبتكم (خ) :حالفلا ىلع يح - م

 .731 :ةسمخلا لوصألا حرش :رابجلا دبع :رظنا ؛!11/1 :بركلا فشك ؛166 :روحألا

 .337/1 :سرهفملا مجعملا رظنا ؛213 مقر هلوب نم رتتسي لأ رئابكلا نم باب :ءوضولا :يراخبلا (0

 .91 :و /2 :رطانقلا ةيشاح - (1

 ةيشاح - :رظنا ؛ينابلألا هححصو ؛348 مئر لوبلا يف ديدشتلا باب :ةراهطلا :ةجام نبا هاور (2

 .234/1 :سرهفملا مجعملا ؛24/4 :ريغصلا عماجلا حيحص :ينابلألا ؛!91 :و /2 :رطانقلا

 :يزيربتلا رظنا :يف هدنس ينابلألا فعضو 5؛38/3 :دنسملا :اذه ريغ ظفلب دمحأ هاور (3

 ؛132/13 :1ط :نايمهلا ؛91 :ظ/2 :رطانقلا ةيشاح - ؛01 شماه 49/1 :حيباصملا ةاكشم

 .281/1 :سرهفملا محعملا
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 . (٢'٩)«هب بذع هب نمؤي ل نمف ؛َقح ربقلا باذع» :ثيدح -

 اهبلغأو ربقلا يف ةايح دوجو تابثإل شيفطا خيشلا اهركذ قلا ةلدألا ضعب هذه

 خيشلا لالدتسا ناكو ؛اضيأ باذعلا اذه دوجو ىلع ليلد يهف كلذلو ،هباذع تبني

 دجن امنيب عوضوملا يف ةرشابم ةحضاو ثيداحألا نأ امك نآرقلاب هنم عسوأ ثيدحلاب

 عفد ام اذه لعلو ةفيعض ىرخأو ةيوق انايحأ تاجاتنتسا نع ةرابع نآرقلا نم هتلدأ

 .هنّيبنس امك شيفطا خيشلا مهيلع در دقو باذعلا اذه راكنإ ىلإ ضعبلاب

 و

 هباذعوربقلا ميعن ےيركنم ىلع رلا 2

 نم "{راكنلا ىلإ اهباذعو اهميعنب ريقلا ي ةايحلا راكنإ شتفطا خيشلا بسن

 مهيف لب ةايحلا هذه لك نوركني اونوكي مل و ةماركلا ىلإو «ةلزتعملا ضعب لإو ةيضابإلا
 يف مهججح مهأ تناكو ،ث“ّيماركلا لاق امك باذعلا رثأب سحي ال تيملا تأ ىري نم

 :يلي ام كلذ نمو ؛ةّلقع راكنإلا اذه

 امدنع ىتوملا داسجأ ىلع هراثآ ترهظل ةقيقح باذعلا ناك ول :مهلوق 1

 اهؤافخ سيلو ،راثآلا رهظت نأ يرورضلا نم سيل هنأب خيشلا ةرو ؛مهروبق نم نوشبني

 :رظنا «خحلا....هب نمؤي مل نمف» :ةدايز نود ينابلألا هححصر ؛66/2 :لمشلا عماج - (4

 .365/3 :ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس :ينابلألا

 متسر ني نامحرلا دبع نم باهولا دبع ةمامإ ركنأ يذلا نيدنف نب ديزي عابتأ :راكنلا (5

 :رظنا.اراكن اذهب اومسو برغملاو قرشملا نم ةيضابإلا ضعب هعبتو (ه171 :يلاوح)

 .51/1 :تاقبطلا ييحردلا

 دعبلا :يريبعجلا ؛382 :فقاوملا :يجيإلا :رظنا ؛285/1-286 :عرفلاو لصألا لماش - 6
 :ةلزتعملا نم ربقلا باذع نوركني نميفرابحجلا دبع يضاقلا لصف دقو :639/2 :يراضحلا

 .201 :لازتعالا لضف ؛730 :ةسمخلا لوصألا حرش :رظنا
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 .""ءيش لك ىلع رداق هلل او ؤباذعلا مدع ىلع اليلد

 ال لقعلا نأب خيشلا ةرو ؛هملأت عامس مدعو ،تيللا بارطضا ةدهاشم مدع -2

 انّساوحو انكرادم نكلو ،ملأتيو تيللا ىلإ ةايحلا ةر دعب باذعلا ثدحيف ،اذه عنمي

 هلل ا ةردقل اييرغ سيل اذهو هارن ال ىتوملا منت كلذكو ؛كلذ ىلإ لوصولا نع ةرصاق
 ."""اهدوجو ركنن الو اهتيؤر عيطتسن ال رهاوظ دوجولو ىلاعت

 يف تتفتو عابسلا هتلكاو هدسج فلت يذلا تيلا بذعي فيك :مهلوق -3
 رثؤت ال دسجلا ةلاح نأب نوتبثلا ةرو ؛نيركنلا ججح ىوقأ هذهو ؟رحبلا وأ ضرألا

 ىلإ يقلأ وأ قرحأ وأ ضرألا قوف يقب وأ تيملا نفد ءاوس ؛ةّيخزربلا ةايحلا ىلع

 روبقملاف ،اضيأ هلاؤسو هبيذعتو ،لاوحألا هذه َلك يف ةدوجوم هتايح ىقبت ،خلا ...رحبلا

 .“"١٨لاس هدسج ءاقب نمضي ال اضيأ

 دقو ،اهتقباس لشم ةجحلا هنهو ؟حور نودب وهو تيلا بذعي فيك :مهلوق 4

 .دسحلا ىلإ حورلا ةري نأ هزجعي الو ءيش َلك ىلع رداق ىلاعت هلل ا نإ هلوقب خيشلا اهتر

 مل اهتاذ يف دودرلا تأ امك .ةنلقع اهلكانيأر امك يهو ،دودرلاو ججحلا مهأ هذهف

 لاجب يف لقعلا لخدتوه كلذ ببسو ربقلا يف ةايحلل ايفاش اريسفت ةرسفم الو {ةعنقم نكت

 اهيف شيعلاب وأ ،نوتبللل لعف امك يلقن ليلدب لإ اهتفرعم نكميال ربقلا ةايحف 5امامت هنع ديعب
 يلقنلا ليلدلا دوجول هيف املسم ع وضولل ىقبيف ناسنإلا توس الإ كلذ نكميالو 5اهتيرحتو

 ةقد رثكأ نيركنمل ىلع امهيدر ين اناك ئلاسلا خيشلاو راجلا دبع يضاقلا نأ ىرن اذلو ؛طقف

 .285/1 :عرفلاو لصألا لماش (7

 .285/1 :عرفلاو لصألا لماش- ؛172/2-173 :نيدلا ملاعم :نيمثلا (8

 .33 :(6زأ) لئاسرلا ةعومجب - ؛105/2 ،قراشم :يملاسلا ؛451:ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا (9

 .285/1 :عرفلاو لصألا لماش (0
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 :يلاسلا خيشلا لاقو لاجملا انه يف لقعلا ماحقإ نم ىودجلا مدع ىلإ اراشأ ثيح ةيلومشو

 لخدم يأ يرعش تيلو ؛يأرلاب لوقلا ضحم ىلإ “'اهاضتقم نع لودعلا ىلإ ليبس الو»

 ىلع انلدي يذلا ديحولا وه لقنلف ؛©«انبولق هيلب لصت مل و هملع انع باغ اميف يأرلل
 راثآلا هنهو ،ةايحلا هنه تتبث دقف ،كلنذب تتبث رابخألا تماد امو ،ربقلا ىف ةايح دوجو

 .اهتيفيك انل نيبت لا اهسفن يه ةلقنلا

 ربقل يف ة ايل ةيفيك 3

 يهأ :ةرخآلا ةايحلا يف اوضاخ املثمربقلا لخاد ةايحلا نأش ىف ضعبلا ضاخ

 ةلماك ةّيقيقحربقلا يف ةايحلا تأ شيفطا خيشلا ىريو ؟طقف حاورألاب مأ داسجألاب

 حيحصلا وه هيف هباذعو هربق يف تێلل ءايحإ توبث تإو» :لوقيو :اعم حورلاو دسجلاب

 نإ» :هقث هلوق ثيداحألا هذه نمو ؛% لوسرلا ثيداحأل ديز نب رباج لاق هبو

 خيشلا نأ امك ؛“«مهلاعن عرق عمسيل هنإو هباحصأ هنع ىلوتو هربق يف عضو اذإ دبعلا

 يف اهدحو بذعت حورلا نإف ابذعم ناك نإف دسحلا حورلا تقراف اذإ هنأ اضيأ ىري

 ربقلا ق مهداسجأ لإ عمجت ةراتو كرانلا ق بذعت مهحاورأو» : لوقيو ٤ ) رانلا

 .ثيداحألا ىضتقم يأ (21

 دبع :رظنا ؛385/2 :ه1326 رصم ةينورابلا راهزألا \1ط :حيحصلا عماخلا حرش :يملاسلا (2

 .382 فقاوملا :يجعإلا ؛242/3 :ليلدلا :ينالجراولا ؛732 :ةسمخلا لوصألا حرش :رابجلا

 .132/13 :1ط نايمهلا- :رظنا ؛08 :ضارتعالا ةلازإ- (3

 .490 /6 :سرهفملا مجعملا :رظنا ؛1308 مقر ربقلا باذع يف ءاج ام باب :زئانحلا :يراخبلا (4

 لوصأ حرش- ؛285/1 :عرفلاو لصألا لماش- ؛311 :ةنحلا - ؛111/1 :بركلا فشك- (5

 .588 : ني روغبيت
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 مدع ىلإ اضيأ راشأو ؛رثألا اذه ركذي مل نكلو .رثألا كلذب ءاج هيف نوبذعيو

 ."ةنسلا لهأ قافتا وه رعلا يبأ نبا لاقو ،ربقلا يف دسحلا عم حورلا ماود

 هيف ؛لوهجب ىلإ هبسنو ربقلا يف ةايحلا نم رخآ ع ون ىلإ شّتفطا خيشلا راشأ دقو

 يف مئانلا ملأت ةئيهك هربق يف تيمل بتعي ليقو» :لاقو ،همون يف مئانلاك هربق يف تلل نا
 .طقف هضرعب ىفتكاو هتحصب مزجي مل و لوقلا اذهب ذخأي مل هنكلو ؛"«ايؤرلاب همون

 لصتت اياضق ةثالث دنع فقوتن ربقلا يف ةايحلا ةيفيك نع ثيدحلا اذه ىفو

 ؟باذعلا هلاني نمو ،نيكلملا لاؤسو ،ربقلا ةمض يه عوضوللب

 ربقلا ةمض ۔_ا

 هطغض)» : هيفو هن (29)ذاعم نب دعس ةافو ثيدح نم ربقلا ةمض دوجو دافتسي

 ملأتيف هبحاص ىلع قيضي ربقلا نأ كلذ يعيو ؛ ©٧)«ه ؤاضعأ اهيف فلتخا ةطغض ربقلا

 ًالدتسم شيفطا خيشلا لوقي امك يصلا ىتحو ىانثتسا نود ترم لك اذه بيصيو ؛هل

 .هريغو نمؤملا كلذ يف يوتسيو 5" لوسرلا ءانبأ دحأ طغضربقلا نأ يور اع

 .ن.م - (6

 .451 0450 :ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا (7

 امنإ تيملا نأب يأرلا اذه لثم يوارعشلا يلوتم خيشلا لاق دمو :286/1 :عرفلاو لصألا لماش (8

 مالسإلاو لأست تنأ ةلسلس :يوارعشلا يلوتم :رظنا ؛املح ىري مئانلاك هريصم هيلع ضرعي

 .25-27 :م1988 ةنيطنسق ثعبلا ةعبطم .اطع رداقلا دبع :ميدقت (08) نماثلا باتكلا :بيجي

 يفوتو اردب دهش ليلج يباحص يراصنألا يسرألا سيقلا ئرما نب نامعنلا نبذاعم نب دعس (9
 .88/3 :مالعألا :يلكرزلارظنا ؛ةرجهلا نم ةسماخلا ةنسلا يف

 ؛363/6 :سرهفملا مجعملا :رظنا ،©فلتخم ظفلي ينابلألا هححصر ؛55/6 :دنسملا :دمحأ (0

 .268/4 :ةحيحصلا ثيداحألا :ينابلألا

 .ربخلا اذهل ردصم ىلع فقن مل و ؛34 :(6ز.أ) :لئاسرلا ةعومجم (1
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 هماليإ درجملف نمؤللا امأو كباذع نم ام زج ىقلي رفاكلا نا كلذ ءارو نم ةمكحلاو

 .ث},يعن اهفلخي وأ باذعلا اهدعب رمتسي نأ اّمِإ ةماع ةمض يهف ،هاوقتو هناميإ صيحمتو

 . نيكلملا ل اؤسب تلا نحتمي كلذ لبقو

 نيكلملا ل ا ؤس ۔ابد

 دورول فلسلا عامجإ هيلع عقو امم تيملل امهلاؤسو 77 ركنم امه ناكلملاو

 :لثم يف ثيداحأ

 عرق عمسيل هنإ هباحصأ هنع ىلوتو هربق ق عضرو اذإ ديبعلا نإ» : ت هلوق _

 ؛اثقم رمحل ؟لجرلا اذه يف لوقت تنك ام :هل نالوقيف 5هنادعقيف ناكلم هيتأيف مهلاعن

 رانلا نم كدعقم ىلإرظنا :هل لوقيف ،هلوسرو هلل ا دبع هنأ دهشأ :لوقيف ،نمؤملا امأف

 .اعيمج امهاريف ةنحلا نم ادعقم هب هلل ا كلدبا

 .ريكنو ركنم كربق ناتف كءاج اذإ كب فيك» :همل هلوق -

 ءامهئيحب ةدش ىلع امهفاص وأ لدتو ،اريكنو اركنم نايمسي ناكلملاف

 كلذب هنانتفيو هيف هنانحتميو ‘هنيد نع تيملا نالأسيف امهنم بيهزتلاو

 .“ةاديدش اراهتنا هنارهتنيو

 نكمي وأ طقف نادرف امه لهو نيكلملا نع ثيدحلا يف شيفطا خيشلا عسوت دقو

 .55 :بهنل- ؛110 .بركلل فشك- ؛588 5537 :نيروغيت لوصأ حرش- ؛132/13 :1ط نايمهلل 2

 .ثحبملا اذه نم 24شماهلا رظنا (3

 ردلا :يطويسلا :رظنا ؛مكاحلاو دواد يبأو يقهيبلا نع ىرخأ تاياورب يطويسلا هجرخأ (4

 .64 /5سرهفملا مجعملا ؛35/5-37 :روثنملا

 :1ط :نايمهلا- ؛225 /1 :ىربكلا لئاسرلا :ةيميت نبا ؛450 :ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا (5

 .285 /1 :عرفلاو لصألا لماش - 3
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 نينثا لك ىلوتيو ةكالملا نم نيسنج ىلع نيد «ريكنو ركنم» نامسإلا نوكي نأ
 يف حضاولا ىنعملا وه هربتعاو ميسقتلا اذه ىلإ خيشلا لام دقو لاؤسلاب اتيم مهنم

 ىلع لدت ال صوصنلاف ؛طقق نينثا نيكلم انوكي نأ دبعتسم ريغ هنآ عم ؛ع وضولل

 زجعب سيلو لقعلا ىلإ عوضوملا عاضخإلو .اهليوأتل لاجم الو .ةكئالملا نم سلنجأ
 توملا كلم يف كلذ لشم ليق آلإو ؛تّتم لك لاؤس ىلع نيكلملا ردقي نأ ىلاعت هلل

 عمسلا ىلع راصتقالا بوجو ىلإ زعلا يبأ نباو راتخا دبع يضاقلا راشأ اذهلف ؛اضيأ

 .ةلأسملا ةعيبطل ملسألاو حجرألا وهو 3ث"عوضوملا يف

 ربقلا باذع هلاني نم ۔ج

 .نيقفانملاو نيكرشملاو راقكلاب صاخ باذعلا اذه نأ شيفطا خيشلا ىري

 يذلا باذعلا اذه مهلاني الف نونمؤملا امأ ؛نيرخآلا قح ينف اعطقنمو ضعبلا ين اًرمتسم

 .")رانلا ىلإ ريصملا نم ءزج وه

 يقربقلا باذع لعجي رانلا يف قسافلا دولخ مدع ىري نم أ ةلأسملا يف ظحالنو

 نأ ىري ال هنإف رانلا ف هدولخ ىري نم امأ ،؟ثعبلا دعب ةنحلا لخديل هل اصيحمت هقح

 الإ» هنم عنميال هنإ شيفطا خيشلا لاق كلذلو ؛ةتخلا ىلإ لوخدلل اصّحمم ربقلا باذع

 اذلو ؛“«ءادهشلاو لافطألاو نوطبارملا و نوصلخملاو نوقيتصلاو روبقلا يف ءايبنألا

 .دعولا ذيفنت نم امزج هميعنو ،ديعولا ذيفنت نم ايزج ربقلا باذع ناك

 .35/13-38 :1ط نايمهلا- ؛287/1 :ع رفلاو لصألا لماش - ؛91 :ظ/2 :رطانقلا ةيشاح - (6

 .450 :ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا ؛732 :لوصألا حرش :رابحلا دبع (7

 .588 :نيروغبيت لوصأ حرش- ؛285/1 :عرفلاو لصألا لماش- ؛132/13 :1ط نايمهللا- (8

 .453 :ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا (9

 .134 :ظ/1 :رطانقلا ةيشاح - (0
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 رعذلا با زعت رامعإلا 4

 نم هب ناميإلا له :لؤاستلا اذه ضرفي ريقلا باذع عوضوم ثحب نإ

 ؟ ةيدقعلا لوصألا

 مكحلا اذه شّتفطا خيشلا لقن دقو ربقلا باذعب ناميإلا بوجوب ةيضابإلا لاق

 يف هفقومو صاخلا هيأر امأو ؛"«هميعنو ربقلا باذعب ناميإلا بوجو بهذملا» :لاقو

 نم ربقلا باذع ناك نإ هلأس نم ىلع باوجلا اذه ىف هدجتو ءاذه ريغ وهف ةلأسللا

 مامتها أب هلوق حرش مث ؛“«لوصألا نم سيل كلذ تأ باوجلا» :لاقف لوصألا

 ةجرد ىلإ ةّيضقلا عفري ال هركنم نم ؤربتلاو ربقلا باذعب ناميإلا باججيإب ةّيضابإلا

 ئش لك هتأ آلإ ؛لوصألا نم سيل كلذ نأ باوخجلا» :رخآ باوج ىف لاقو لوصألا

 هب أربي ام لك نأ نوئدتبملا مّهوتيف لوصألا نم سيل هتنأ عم هلعاف نم انباحصأ أربتي

 رابتعاب لوصألا ةجرد لإ ةلأسملا لصت الف ؛«ىفلذك سيلو لوصألا نم نوكي

 يف اهراكنإ ريثأت مدعلو ؛ميركلا نآرقلا نم ةصاخ ،كلذل بجوملا صنلا دورو مدع

 اذه يعي ال نكلو ،رخآلا مويلاب ناممإلا اهب ناميإلا نع ييغي دقو ،ديحونلاو قيدصتلا
 لاق يذلا ةّيضابإلا دنع ديحولا سيل شّتفطا خيشلاو ،ةّجحلا مايق دعب اهراكنإ زاوج

 لئاسم نم تسيل ربقلا باذع ةلأسمو» : لاقو يالجراولا هيلإ هقبس دقف يأرلا اذهب

 دعب هعبت مث ؛)«مدن اهيف طروت نمو منغ اهملع نمو ،ملس اهلهج نمف ،تانايدلا

 .91 :و /2 :س م-۔- (4]

 .141 :هللا دبع نب دمحم ىلإ باوج - (2

 .12/1 :بركلا فشك - (3

 .245 .245/3 :ليلدلا :ينالحراولا (4
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 .0“١ضيأ يماسلا خيشلاو 5ينامعلا سيمح نب ليمج خيشلا كلذ
 لإ اهيف ىهتنا دقو ،شيفطا خيشلا اهشقان فيكو ،ربقلا باذع ةلأسم هذهف

 لقعلاو ،اّلقن اجهنم لالدتسالا يف هجهنم ناكو ،ايدقع الصأ اهب ناميإلا رابتعا مدع

 ."ةرخآلا ةايحلل دادعتسالا نم اعون ربقلا يف ةايحلاربتعي خيشلا نأ امك ،دودحم هيف

 لاوهأ اهيف امب ربقلا يف ةايحلاف ،نيتايحلا نيب هباشتلا نم هظحالن امبباذه هيأر دتؤنو

 .رغصم رهظم يف نكل ةرخآلا ةايحلا اهنأك ميعنو باذعو لاؤسو

 فيكف ،ةعافشلا يف الثمتم ديعولاو دعولاو ءازجلل ناث ماقم رهظي ربقلا دعبو

 .يلاتلا ثحبملا يف هنع باوجلا لواحن ام اذه ؟نوكت نملو ؟نوكت

 ؛©؛9)

 نامع ثارتلا ةرازو رشن :ةعيسولا اهقرط يواحلا ةعيرشلا سوماق :سيمح نب ليمج (5
 .653/6 :م1983/ه3

 ،شّيفطا خيشلا دهع نم بيرق ةَئأَو هباتك ةَمَدَقُم يف ام ىوس فلؤملل ةمجرت دجن مل و

 .ادلج 93 يف اذه هباتكب رهتشاو

 .109 }0108/2 :قراشم :ىملاسلا (6

 .286/1 :عرفلاو لصألا لماش - (7

- 420 - 



 ثيلانلا تيتبملا

 ةع اقشلا

 ةعافشلا فرعت 1

 ىنعمبو {ةناعإلا ىنعمب يتأيو "جاودزالا وهو ،رتولا فالخ :ةغللا يف عفشلا

 ديزي :يأ 85[5 :ءاسنلا ] ه“ةَسَح ةمعامنَش عمشت نت :ىلاعت هلوق لثم ةدايزلا

 :لاقو سانلا نيب دوهعملا بسح شيفطا خيشلا اهفرع دقو 5!لزمع ىلإ المع
 .“«ع ًرضتلا ليبس ىلع هنع ررضلا كرتو ،ريغلل ريخلا لعف لاؤس ةعافشلاو»

 ام يه هدنع ةعافشلاف ،اهنع جتتي امب خيشلا اهفرع دقف :حالطصالا يف امأو

 ةدايزو {ةنحلا لوخدو ،باسحلا ءدب وأ رشحلا لاوهأ نم نينمؤملا ةحار ىف اببس نوكي

 ةدايزبو ؤباسح الب ةنجلا لوخدب نوكت ةعافشلاو» :اهنع لاقو خلإ ...تاجردلا

 نوكرشموأ نوقنانم مهؤابآ نيذلا لافطألا لاخدإو باسحلا فيفختبو ‘تاجرللا

 َئقشلا ةر هيف سيل امم كلذ وحنو ءةتجلا فارعألا لهأ لاخدإبو [ ...] ةنجلا

 راشأ دقف ،اهنطاومو ةعافشلا موهفم يف شيفطا خيشلا عّسوت انه ظحالنو .اديعس

 ىلإ لوخدلا لبق ةرخآلا يف ريخلا نم لاني ام لك لمشت داكت اهلعجو ،اهنطاوم ىلإ

 .46 45/3}5 :سوماقلا :يدابآ زوريفلا (1

 .131/2 :قراشم :يملاسلا ؛97 :و /2 :رطانقلا ةيشاح :رظنا ؛537 :نيروغبيت لوصأ حرش - 2

 .183 0182 :نيروغبيت لوصأ حرش :رظنا ؛113/6 :ةنامضلا ءافو - 3
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 .ةعافشلاب اقوبسم الإ لضفوأ ةمركم ىلع ناسنإلا لصحي الف ،ةنجلا

 الو {ةداعس ديعسلا ديزت ةعافشلا نولعجي ةلزتعملاو ةيضابإلا تأ ظحالن امك

 نم رثكأل نوكت ةرعاشألا ةصاخ مهريغ دنع يه امنيب ادبأ ديعسىلإ ىقشلا لوحت

 وهو ،فالتخالا لاحب وه اذهو ؛ةهنم جرخيل رانلا لخدي نم اهنم ديفتسي ىتح اذه
 .ةعافشلا عاونأو ءاعفشلا نع ثدحتن نأ دعب هثحب لواحن ام

 ةعافشلا عاونأو ءاعفشلا -2

 .ةصاخلا ةعافشلاو ىمظعلا ةعافشلا :نيعون ىلإ ةعافشلا شيفطا خيشلا مسقي

 ةصاخلا ةعافشلاو ؤباسحلا ءدبل نوكتو هم دمحم انديس اهب رصتخي ىمظعلا ةعافشلاف

 ؛"ءادهشلاو ءاملعلاو ءايبنألاو ةكالملا نم» هريغ لوسرلا عم اهيف كرتشيو دارفألاب

 ( :زجرلا نم تايبأ ةثالث نم تيب يف كلذ مظنو
 “ىقو نمو اذَهشلاَو ءايبنألك ىفطصملا ُرْيَغ عفشي اندنعو

 انديس عافش ىلع بلاغلا يف رصتقا دق ةعافشلا يف ثحبلا نأ ظحالنو

 دحن الف ،مهنم ءايبنألا ةصاخ نيرخآلا ءاعفشلا دوجو مغر ،ةّصاخلاو ةماعلا هموقدَمع

 نينمؤملا يف رصحنت وأ ؟نمؤم َلكل نوكت لهو ،مهتعافش ىدم نع اليصفتو احيضوت

 مث همتقي يذلا هلمع وهو ناسنإلل عفاش مهأ أ لفغأ دق هنأ امك ؟طقف مهممأ نم مهب

 لام عمتني آلمَويوظ :لوقي ىلاعت هللاو «ضفري وأ نيعفاشلا نم هريغ ةعافشب ىكزي

 .206 50205 :لازتعالا لضف :رابحلا دبع (4

 .65 :ةنابإلا :يرعشألا (5

 .400 :و :حيدملا ةينون حرش - 6

 .29 :يتالتلا طفل بيترت - ,27



 خيشلا راس دقو .[88-89 :ءارعشلا] هميلس ربقب هللاىتانم آل تون لز

 مهريغو ةيضابإلا نيب هيلع فراعتلل جهنلل ىلع ةعافشلا عاونأ ميسقت يف شيفطا

 .“هولفغأ امو هوركذ اميف اضيأ مهعم كرتشاو

 ةّيضابإلا لاوقأ نيب اهيف عمج ،ةدتعتم عاونأ ىلإ اضيأ ةعافشلا خيشلا ازجو

 :“)يهو ؛مهريغو

 .ةماعلا يهو باسحلا ءدبل ةعافشلا 1

 .باسح ريغب ةتخا سلنلا لاخدال ةعافشلا -2

 .ةّيضابإلا ىدل ةروهشملا يهو ،ةنحلا يف تاجردلا عفرل ةعافشلا 3

 .نيبئات اوتام دقو ريسي باسح دعب ةنحلا موق لاخدإل ةعافشلا 4

 .ةيضابإلا نم دحأ هب لقي مل ام وهو ،رانلا نم دّحوملا جارخال ةعافشلا 5

 .ةيضابإلا ريغ ىلإ اضيأ اهبسنيو رانلا نم بلاط يبأ جارخإل ةعافشلا 6

 .ةيضابإلا ريغل كلذك اهبسنو ،ةنيدملا لهأل ةعافشلا 7

 .ةتحلا فارعألا لهأ لاخدإل ةعافشلا 8

 هبسن اميف فالتخالا ضعب عم نكل ،ةّيفلسلا دنع اضيأ اهدجن ماسقألا هذهو

 نم بلاط يبأ جارخإل ةعافشلا ركذي مل زعلا ييأ نباف {ةّيضابإلا ريغل شيفطا خيشلا

 .""ةنيدملا لهأل ةعافشلا ركذي مل و هنع باذعلا فيقحختل نكلو رانلا

 نيروغبيت لوصأ حرش- ؛97 :و /2 :رطانقلا ةيشاح- ؛404/1 :ىربكلا لئاسرلا :ةيميت نبا (8

 .131/2 :قراشم :يملاسلا ؛3

 .310 10309 /2 ق 9 :نايمهلا - 8

 .258 -254 :ةيواحطلا حرش :زعلا ييأ نبا (0
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 يف ضورفلا أل ،ةعافشلا لادي نمل اليصفت نوكي نأ ودعي ال ميسقت وهو
 ةعافش ىلإ امئاد ميسقتلا دوعيو ؛انه وه امك مهئامسأو مهنيعب اصاخشأ لاني الأ ميسقتلا

 ءاملعلا نم هريغو شّيفطا خيشلا ثيدح ىلع بلغ يذلا وهو !ةصاخ ةعافشو ةماع

 .نآلا نيبن امك

 ةماعلا ةعافشلا _ ا

 انديس ىلإ اهدانسإ ىلع نوملسملا قفتيو ؛'""ورمظعلا ةعافشلاب اضيأ ىمستو

 يور دقو روهشملا ةعافشلا ثيدح ينف وه امك ،هريغ نود هب ةصاخ يهو انت دمح

 ركذو» :حيحصلا عماخجلا يف بيبح نب عيبرلا هركذ امك هصن اذهو ،بنكلا نم ريثك يف

 توملا دنع اورشب ام دعب فقوملا يف نوسبحي ناميإلا لهأ تأ ةعافشلا ثيدح يف انل

 مهنامبأب مهبتك مهذخأو مه رفغ دق مهبر هلل ا أ روبقلا ينف ةنحملا دنع اولّجأ ام دعبو

 ةعافشلاب ةنجلا مهلخدي نأ هلل ا دارأو مهنيزاوم تلقثو مههوجو تتضيباو

 :لاق هه هللا لوسر اهحتفي ىتح كلم الو ءين اهيلإ لصي ال ةنوزخم ةعافشلاو

 :نولوقيف ،كلذك مه امنيبف :لاق ،نورخآلاو نولّوألاو نوسوبحم مهعبّتا نمو ءايبنألاو

 ؛هنوتأيف مدآب مكيلع :ضعبل مهضعب لوقيف ؟ماقملا اذه نم انحيريف انبر ىلإ انعفشتسا ول
 ولف ،هتكمالم كل دجسأو ،هحور نم كيف خفنو هديب هلل ا هقلخ يذلا تنأ :نولوقيف

 يناهن يلا ةرجشلا نم تلكأ يتنإ :لوقيف ؟ماقملا اذه نم انحيريف كبر ىلإ انل تعفشتسا

 ؛هلل ا هلسرأ ءيبن لّوأ هنإف حونب مكيلع نكلو ،يتبر ءاقل نم يبحتسأ ينإو ،اهنع هلل ا

 هب يل سيل ام يبر تلأس يإ :لوقيف ؟كّبر ىلإ انل تعفشتسا ول :نولوقيف ،احون نوتأيف

 ول هل نولوقيف هنوتايف ؛نمحرلا ليلخ ميهاربإب مكيلع نكل ؛يبر ءاقل نم يحتسا انأو ملع
 ىسومب مكيلع نكلو ،يتبر ءاقل نم يحتسأ ينإ :لوقيف ؟كبر ىلإ انل تعفشتسا

 .403/1 :ىربكلا لئاسرلا :ةيميت نبا (1
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 اسفن تلتق يتنإ :لوقيف ؟كتبر ىلإ انل تعفشتسا ول :هل نولوقيف 6هنوتأيف هلل ا ميلك

 نولوقيف هنوتأيف ،هتملكو هللا حور هتنإف ىسيعب مكيلع نكلو ،يتبر ءاقل نم يحتسأف

 ءاقل نم ييحتسأ انأف ،هللا نود نم تدبع ينإ :لوقيف ؟كتر ىلإ انل تعفشتسا ول :هل

 ءينلا لاق ،رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ دق دبع هقث دمحم مكيلع نكلو ،يبر

 :يل لاقي مث ،يل حتف اذإف ةنحلا باب عرقأف نينمؤملا نم نيطامس نيب يشمأف يتنوتأيف
 ."«نآرقلا هسبح نم آلإ يقب ام براي :لوقيف ؛كعقشن عفشا دمحماي

 ةنحلا لوخدل ةعافشلا نوبلطي نينمؤلل نأ ىلع لدي ثيدحلا رصن نأ ظحالنو

 الإ يقب ام» ةرابعب يهتي صنلا نكل {ةنجلا ىلإ مهريصم نوفرعي مهنأو باسحلا ءدبل سيلو

 يلا يهو ةدحاو الإ ةعافشلا نوربتعي ال ةيضابإلا لعج ام انه لعلو «نآرقلا هسبح نم
 شيفطا خيشلا نكلو ؛ةلرلاسلا هيلإ بهذ ام وهو تاجردلا ةدايزو ةنحلا لوخدل نوكت

 ااهيف تاجرللا ةدايزو ةنجل لوخدلو باسحلا ءدبل نيملسللارئاس دنع يه امك اهربتعا

 ريشيو ،باسحلا ءادتباو فقوملا لاوهأ نم سلنلا صيلخت وه :هدنع ىمظعلا ةعافشلا ىنعمف

 راظتنالا لاط اتل نكلو ،لوهلا كلذ نم مظعأ هريصم نأل رفاكلل ةمحر هيف سيل انه تأ ىلإ

 ىلاعت هللا هصخ دقو !"لفق دمح انديس دي ىلع نوكتو باسحلاب ليجعتلا اوبلط سلنلاب
 مهنأل ثيدحلا يف اوركذ نمب لاؤسلا صتخاو {مهيلع هلضفل ءايبنألا نم هريغ نود كلنب

 .0ّليوط انمز اهب لمع عئارش مهلو لسرلا رهشأ

 مَداَع مََعَو ول :هللا لوق باب :ريسفتلا :يراخبلا رظنا ؛279 :حيحصلا عماجلا :عيبرلا (2
 .149/3 :سرهفملا مجعملا ؛4206 متر اهلك ءامسلا

 .660/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعخلا ؛131/2 :قراشم :يملاسلا (3

 .05 :ضازتعالا ةلازإ- ؛83 /1 :نايمهلا- ؛25 :ةيشاحلاو عضولا عماج (4

 .550 :نيروغبيت لوصأ حرش- (5
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 ةَصاخا ةعافشلا

 نيفلكملا قح ق نوكتو 4 هريغ اهيف هكراشي لب ا ءيبلا ُ مت ال لا يهر

 دنع يهو اهيف مهتاجرد عفرت وأ ةنجلا مهلخدتو ةدح ىلع لك امل . ,قحتسم حسملا

 لوقيو ،ةيصعم ىلع رصم ريغ اعيطم ابئات تام نمل نوكت شيفطا خيشلا دنعو ةيضابإلا

 :اذه نع

 )16( عكرل نيقَتُمل اب ةصوصْخت مغتقثشل ١ ع اغت اندنعو

 :اهنم ةلدأب كلذ ىلع خيشلا لدتساو

 [28 :ءايبألا] همهىتصتزإ نمل ألإ توُقششي ًالوإل :ىلاعت هلوق -

 .هريغ نود نمؤملا وه ىضترملاو

 نمحرلا ةنتناَنَم اا ةع ةقعافشلا عفنت الرليَمو يول :ىلاعت هلوق -

 .[109 :هط] هلوق هل يضرو

 تورَصنكي مه لو اميق لومت نع لوم ىنغ ر لوي / يو : ىلاعت هلوق -

 .[42 ،41] :ناخدلا ] هيحلا يزملا وم هب هلل اَمحَرنَم ا

 ل ا نم امكسنفنأ ايرتشا دمحم ةّمع ةَمفصايو دمح تنب ةمطاف اي» : 5 هلوق _

 «ائيش هلل ا نم امكنع غأ ال ينإف (17)

 اذه يف وهو هريغ نود نمؤملا ىلع ةعافشلا رصق يف خيشلا هب لدتسا ام اذه

 ةريبكلا بحاصل ةغافشلا نإ :لاق نم يأرلا اذه ىلع ضزتعا دقو ،ةّيضابإلا لوقل عبتم

 .29 :يتالتلا طقل بيترت- (6

 يف هئابآ ىلإ بستنا نم باب :بقانملا :يراخبلا ؛!005 ممر 281 :حيحصلا عماجلا :عيبرلا (7

 .15/5 :سرهفملا مجعملا :رظنا ؛ظفللا فالتخا عم3336 مقر مالسإلاو ةيلهاجلا
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 هيف عفشي الو _ هدعو فلخي ال وهو _ ةنحلا هلل ا هدعو دقف ،اهيلإ جاتحي ال نمؤللا نأو

 ال امك ،ملظي ال هلل او ملظ هلوخد ريخأت نأل كلذ يف عرسيل وأ ،ةنجلا لخديل ءيبلا

 ؛ةعافشلا طسوت نودب كلذ دعو نمؤملا تأل تاجردلاو ليضفتلا ةدايزل ةعافشلا نوكت
 ف

 ."باوثلا قحتسم ال باقعلا قحتسم يف عفشي امنإ القعو -

 ناسحإلا ين ةدايزلا نأب تاضارتعالا هذه لثم ىلع شيفطا خيشلا باجأ دقو

 عافتنالا ىلإ ةجاح يف بئاتلا تأو طقف مورحملا ىلع رصتقت الو {ةعافشلاب بلطت دق

 مزجي نأ هنكميال نمؤملا نأ امك ،ةعافشلا هنمو عساو هللا لضفو ،هيلع لضفلاب

 اذه ىلع لدي ،ىوقنلا يف هتجرد تناك امهم ريصقت نم ولخي ال وهو .ةنحلا هلوخدب

 .""ُ«نعافشو هلل ا ةمحربو حلاص لمعب الإ ةنحلا لخدي دحأ نم ام» :اقلم هلوق

 نأش يف عقاو لدجلا نكلو اقلطم اضوفرم نكي مل ةعافشلل نمؤملا قاقحتساف
 .ةعافشلل ةريبكلا بحاص قاقحتسا

 ةركلا بحاصو ةعافشلا -3

 ةريبكلا بحاص نع اهيفنيو نمؤملل ةعافشلا تبثي شيفطا خيشلا ناك دقل

 يف دولخلا هريصمو رصم وهف كلذ ىلع رشحو ،توللا لبق اهنم بتي مل اذإ هنأ ىريو

 .96 :و 2 :رطانقلا ةيشاح- ؛558 5557 :نيروغييت لوصأ حرش- ؛66 565 :ةنابإلا :يرعشألا (8

 نود نكل هلثم اصن ملسمو يراخبلا ىورو ؛!001 مقر 279 :حيحصلا عماجلا :عيبرلا (9

 هلل ا يندمغتي الإ انأ الو :لات [ ...] ةنحلا هلمع مكنم ادحأ لخدي نل» :هيف "يعافش" ةظفل

 نيا ؛5349 مقر توملا ضيرملا يمت يهن باب :ىضرملا :يراخبلا رظنا ؛«ةمحرو لضفب

 .213/1 :لوصألا عماج :ريثألا

 :ىربكلا لئاسرلا ،ةيميت نبا ؛208 :لازتعالا لضف ؛691 :لوصألا حرش :رابحلا دبع (0

 .257 :ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا ؛403/1
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 ةيلقعو ةيلقن لئالدب كلذ يف لدتسا دقو هريغ الو هق لوسرلا هيف عفشي الو ؤرانل

 :اهمهأ هذه

 الو ائيش سفن ننم سفنت يرجت ال اًمْويت اوقتاو :ىلاعت هلوق -

 [48 :ةرقبلا] هتو صنب مف الو لدع اهنم ذخوي الو ةمعافق اهنم لابمقي“

 عفدب هيف ةعافش ال هتنأ هنأش نم اموي فصت اهتأ آلإ نيكرشملا نأش يف ةيآ هذهف

 ٠. )21 ّتحتسم نع باذعلا

 ي مهنم تسل اعييش اوناكو هيد اوقرف نيذلا روط :ىلاعت هلوق -
 ال نأ يف َصنلاك وأ صن ةيآلاف» :اهب داهشتسالا يف لاقو [159 :ماعنألا ] هكش

 رمع ةياور ق تملع دقو هجو لك ىلع مهنم ءيرب تنأ : يأ رئابكلا لهأل ةعافش

 اَهنَع ةلل ا َيضَر ةملس مأ تلاق اذكو ةمألا هذه نم عدبلا لهأ يف ةيآلا نأ ةريره يباو

 نوكرشملا مهو عامجإ اب م ةعافش ال نميفو مهيف تناك اذإ اذكو ن ءيبلا جرز

 ةربعلاو ماع ظفللاف ؛اعامجإ هل ةعافش ال نميف :ليق نإو ؛مهريغ وأ باتكلا لهأ

 . .)«مكحلا اهعم رديلف قرفتلا ةلعلاو 3همومعب

 نمحرلا ةنع ةحنم لإ ةعامشلا تركنت رولب :ىلاعت هلوق -

 .عابتاب رمأ يذلا ىلاعت هلل ا نيدب ءافولا وه ةيآلا يف دهعلاو [87 : ميرم] هانهمَع

 نأاوذارأ آمل الا مهارق اومسق يللا امأو :ىلاعت هلوق -

 هب تنح يبنلا راملا باذع اروقوذ مهن يِقَو اهيف اوديعأ اهنم اوجرخي

 ىلإ يدؤي امم رانلا يف نيقسافلا ماود ىلع لدت ةيآ هذهف [20 :ةدجسلا] هنوبت

 .96 :و /2 :رطانقلا ةيشاح- ؛71/1 :ريسيتلا - (2]

 .339/1ق 6 :نايمهلا - (2

 .96 :ظ ،و /2 :رطانقلا ةيشاح- ؛40 :و :ةسمخملا حرش - (3
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 .,هل ةعافش ال اذلو اهنم مهجورخ مدع

 اذإف [18 :رفاغ] هت امي عي الو ميمَح نيم نيميلل امول :هلوقو

 ةريبكلا بحاصو ىرانلا نم ملاظلا صلخت لا ةرصنلا هذه نم مظعأ الف نيملاظلا يف عفش

 .“)نيملاظلل اعيفش و اريصن ناكل اث لوسرلا هيف عفش ولف ،نيملاظلا نم

 اضيأ يهو [48 :رثدملا] هنيعفائشلا ةعامش هعفنت 7 امف :هلوقو _

 .,هيف عفشي نأ مهعفني الف رانلا يف نيذلا نيمرجملا يف

 يف اعسوت رثكأ ناك هنكلو ءاضي رابجلا دبع يضاقلا تايآلا هذهب لدتسا دقو

 قايسلا بسح نيكرشملا يف اهمومع ىلع شيفطا خيشلا اهكرت رخأ تايآب لالدتسالا

 . ")ع وضولل ىلع ةرشابم ةلاد تسيل اهأ ىأروأ هيف تدرو يذلا

 :يلي امب لدتسا دقف ثيدحلا نم امأو

 وأ ؛“"«رئابكلا لهأل يعافش تسيل» :اق هلوق نم ديز نبرباج هاور ام

 وأ ثيدحلا اذه فعضب لاق نم ىلع ةرو ٤ «مأ نم رئابكلا لهأ يتعافش لانت ال»

 دعب وهو ،عيبرلاو ةديبع وبأ هنع هاور نم كلذكو ةقث وهو رباج ةياور نم هنأ هعضو

 .ةنسلاو ن آرقلا نم ةلدأ هل كلذ

 .578 :نيروغبيت لوصأ حرش- ؛399 :ظ :حيدملا ةينون حرش - (4

 .313/2ق 9 :نايمهلا - ؛577 :نيروغبيت لوصأ حرش - ؛399 :ظ :حيدملا ةينون حرش - (5

 .399 :ظ :حيدملا ةينون حرش - (6

 .369 5365 5305 :نآرقلا هيزنت ؛689 ةسمخلا لوصألا حرش :رابحلا دبع (7

 .1004 مر 279 :حيحصلا عماجلا :عيبرلا (8

 5562 50561 :نيروغبيت لوصأ حرش - ؛24/2 :نايمهلا - ؛96 :ظ/2 :رطانقلا ةيشاح - (9

 .133/2 :قراشم :يملاسلا 3
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 .ث«انيش هللا نم امكنع ىغأ ال» :ةيفص هتمعو ةمطاف هتنبل لوق هلوق

 ال» :مهل لوقي اذه عمو هلهأ نم اوناك اذإ ةصاخو هل لوسرلا ىلإ برقأ ةباحصلاو

 ريغلا ءالؤه ناك اذإ ةصاخ ،مهريغ عم رمألا نوكي فيكف» ائيش هلل ا نم مكل كلمأ

 ٥, رئابك باحصأ نيقسافلا نم

 يلا سفنلا لتاق الو رمح ىلع نمدم الو قراس الو ناز عافش لاني ال» -

 .06 هلا مرح
 ؛«ميتيلا يف هللا بقاري ال الجرو سانلل اموشغ اناطلس عافش لانت ال» -

 .هنم صقانلاو هيف دئازلا :يأ» هنع يناخلاو نيدلا يف يلاغلا قعافش لانت ال»و

 .““)«ةمجرملاو ةيردقلا يعافش امهلانت ال يمأ نم نافنص» -

 .ثحبملا اذه نم 17 :شماه قبس ام رظني (0

 ؛96 :و /2 :رطانقلا ةيشاح- ؛15 :(27 :ج) ؛ةماقتسالا ةبتكم :(خ) :نامع لهأل ةبوحأ- (31

 .265 :ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا ؛39 :ظ :ةسمخملا حرش -

 يف ثيدحلا صن ىلع فقن مل و ؛15 :نامع لهأل ةبوجأ- ؛561 :نيروغبيت لوصأ حرش- (2

 .اهيلع انعلطا يلا رداصملا

 عماجلا ريغ يف نيثيدحلا يظفل دحت مل و ؛!1003 و1002 مقر 279 :حيحصلا عماجلا :عيبرلا (3

 امهلانت ال يمأ نم نافنص» :وه اصن عوضوملا يف يمثيهلا دنع اندجو نكلو ،حيحصلا

 لاجرو طسوألاو ريبكلا يف يناربطلا نع «قرام لاغ لكو موشغ مولظ ناطلس ييعافش

 لاغ رخآو موشغ مولظ ناطلس ييعافش امهلانت ال يمأ نم نالجرو» :صنو- تاقث ريبكلا

 لاغو موشغ مولظ ناطلس يعافش امهلانت ال يمأ نم نافنص» :صنو ،«هنم قرام نيدلا يف

 :يدع نبا لاق عينم امهدحأ يف نيدانسإب يناربطلا هاور «مهنم أربتيو مهيلع دهشي نيدلا ين

 :دئاوزلا عمجب :يمثيهلا :رظني «تاقث لوألا لاحر ةيقبو هب سأب ال هتأ اوجرأ دارفأ هل»

 .314 313/2}5ق9 ؛24/2 :نايمهلا- ؛96 :و /2 :رطانقلا ةيشاح- ؛636 .635/5

 ثيداحألا :رظني :عوضوم :ينابلألا هنع لاق 0806 مقر 209 ،حيحصلا عماجلا :عيبرلا (4

 .115/2 :ةفيعضلا
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 .©«نعافشبو هلل ا ةمحربو حلاص لمعب لإ ةنحلا لخدي دحأ نم مكنم ام» -

 ؛ادبأ امظي مل برش نمو برش يلع رم نم ضوخلا ىلع مكطرف ينإ» -
 ىم مهتنإ :لوقأف [ ...]مهنيو يب لاحي مث 6ننوفرعيو مهفرعا ماوقأ يلع دريل

 ولو ؛“يدعب ريغ نمل اقحس اقحس :لوقأف \كدعب اوثدحأ ام يردت ال كنإ :لاقيف

 ىلوأ مهف ،ثيدحلا يف مهامتس امك هعابتأل تناكل هنايصع ببسب دحأل ةعافشلا تناك

 .©7)مهريغ نم اهب

 نأ يف صخلتت لقعلا نم ةّجح شيفطا خيشلا ركذ لقنلاب لالدتسالا دعب

 ميرحت نع ع وجر اذهو ،ةبوت ريغ نم هنع يفع دق ةعافشلا لاني امدنع ةريبكلا بحاص

 رصملا بالقنا روصتي الف ،هيف عوفشملا ةالاوم ىلع لدت ةعافشلا نأ امك ،ةريبكلا هذه

 .ث؟ىضترم ايلاو حبصيف ىلاعت هلل اودع هنوك نم ةيصعملا ىلع

 ةلدألاب ىفتكاو ةيلقعلا ججحلا نم ءيش ىلع اذه دعب خيشلا زكري مل و

 تناك اذإ ةعافشلا تأ اركذ يلاسلا خيشلاو رابجلا دبع يضاقلا دجن امنيب ،ةّلقنلا

 حبصيو ،اهبحاص نوكي ىتح اهب برقتلا زاوج ىلإ يدؤي اذهف ،ةريبكلا بحاصل

 ءاعفشلا رئاسو هق لوسرلا هنع عفادي نأ ىلإ هعفري يذلا ةعافشلا ماقمل ،هيف اعفشم

 نم نوكلاب ءاعدلا يعي (ةعافشلا لهأ نم يلعجا مهللا) :يعادلا لوق حبصي كلذكو

 .“"),هعابتأو نيقسافلا

 .23/2 :نايمهلا۔ ثحبملا اذه نم 19 شماه رظني (5

 .437/2 :سرهفملا مجعملا ؛6212 ممر ضوحلا يف باب :قاقرلا :يراخبلا (6

 .15 :نامع لهأل ةبوجأ - (7

 .561 :نيروغبيت لوصأ حرش- (8

 .133/2 :قراشم :يملاسلا ؛208 :لازتعالا لضف ؛«2 :ةسمخلا لوصألا حرش رابحلا دبع (9
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 يف مهنأو رئابكلا لهأ يف اهنإ لوقلا نع جتنت يناعملا.هذه لكب ةعافشلاو

 ام وهو ؛روظحملاو روذحملا نم لوقلا اذه يف ام رهظي اذهبو مهريغ نود اهيلإ ةجاح

 لهأ يف نوكت ةعافشلا أ ىري نم ىلع هدر لالخ نم هراهظإل شيفطا خيشلا يعس
 .هنَيبنس امك رئابكلا

 ةێديروتاملاو ةرعاشألا مه ةريبكلا بحاصل ةعافشلاب نيلئاقلا نأ روهشملاو

 اهنع لاق لا ،ةيوبنلا ثيداحألا ةصاخ ةلدألا ضعب ىلع كلذ يف نيدمتعم ،ةيفلسلاو

 ةيفاوتم ةرتاوتم اهلك يهو .اهيلع ىتؤي نأ نم رثكأ ةعافشلا يف رابخألاو» :ينالقابلا

 اميفو ؛"اهظافلأ تفلتخا نإو هق لوسرلا ةعافشب رانلا نم نيدحوملا جورخ ىلع

 :اهنم شيفطا خيشلا فقوم ناك فيكو ةلدألا هنه ضعب 7 يلي

 ىنعم [28 :ءايبنألا] هإكىتصتزار نمل لإ نوغفْشي الول :ىلاعت هلوق -

 هلمع هلل ا يضر نمل الإ نوعفشي ال وأ ؛هيف عفشي نأ هللا يضر نمل الإ نوعفشي ال مهتأ

 در دقو ؛"هربو هناميإ هل كلذ عم هتأل باقعلا بجوتسي بنذ هعم ناك ولو حلاصلا

 يضر نَم دوصقملاو ،اهرهاظ ىلع ىقبت اهتأ ىأرو ةيآلا هذهب لالدتسالا شيفطا خيشلا

 هل ةعافش الف ةريبكلا بحاص نع ىضري ال هلل او حلاصلا هلمعل هيف عفشي نأ هلل ا

 .“ة) رئابكلا لهأل ةعافشلا ىلع اليلد نوكت ال اهرهاظ بسح ةيآلاف كلذبو

 نيتبذلا ةلدأ مهأ وهو ؛“«نىمأ نم رئابكلا لهأل قعافش» :ثيدح -

 .66 565 :ةنابإلا :يرعشألا :رظنا ؛367 :ديهمتلا :ينالتابلا (0

 .371 :ديهمتلا :ينالقابلا ؛س م (41

 حرش :رابحلا دبع :رظنا ؛400 :و :ةينونلا حرش- ؛558 0557 :نيروغبيت لوصأ حرش- (32

 .207 :لازتعالا لضف ؛689 :ةسمخلا لوصألا

 ؛151/3 :سرهفملا مجعملا :رظنا ،ينابلألا هححصو ؛ةعافشلا يف باب :ةنسلا :دواد وبأ (3

 .247/1 :ةفيعضلا ثيداحألا :ينابلألا
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 ضراعمو ،داحأ ثيدح هتإ شيفطا خيشلا هنع لاقو {ةريبكلا بحاص قح يق ةعافشلل

 امك ملعلا بجوي ال هتنإف اهل اضراعم نكي مل ولو 5ةينآرقلا ةلدألا يهو .ةيعطق ةلدأل

 نيفانلا نم خيشلا ريغ امأو ؛“)كلذ للعي نأ نود اعوضوم نوكي نأ لمتحي هتإ لاق

 .“)ريحيحصلا يف دري مل هتنأو اداحأ هنوكب اوفتكا دقف ةريبكلا بحاص يف ةعافشلل

 ال هنإف كلذ عمو ،احيحص ثيدحلا اذه نوكي نأ لمتحي شيفطا خيشلا دجن اذه دعبو

 نكمي قلا تاليوأتلا نمو ‘ىرخألا ةلدألا قفاوي ىتح لوؤي لب هرهاظ ىلع مهفي

 :يلي ام اهب هريسفت

 مل نإو ديقم صن وهف اهنم اوبات اذإ رئابكلا لهأل ةعافشلا تابثإ ثيدحلا اذهب داري

 .““)بكاتلا ريغ نع ةعافشلا يفن ف صوصنلا مومع هيلع لدي هتاف هيف ديقلا ركذي

 ،ةقبوملا بونذلا رئابك نم نآلا سلنلا هفرعي ام ريغ ثيدحلا ىف رئابكلاب دصقي وأ

 ام اذه ىلع لديو ،هدعب اوءاج نيذلا ىلإ ق هدهع نم ةريبكلا موهفم فلتخا دقف
 يف قدأ يه الامعأ نوملعتل مكتنإ» :لاق ه كلام نب سنأ نع يراخبلا هاور

 .'"«رئابكلا نم آلإ هق هللا لوسر دهع ىلع اهتعن اتك ام رعشلا نم مكنيعأ

 عافش :لاق ؟ةعافشلا يف كيلع دَرَو اذام هلل ا لوسر اي :تلق ةريره وبأ لاق -

 ةعافشلا نأ كلذ نم دارملا تإ :خيشلا لاقو ،«هبلق نم اصلخم هلل ا الإ هلإ ال :لاق نمل

 .573 :نيروغبيت لوصأ حرش- (4

 .133/2 :قراشم يملاسلا ؛208 :لازتعالا لضف 0690 ،ةسمخلا لوصألا حرش :رابحلا دبع (5

 .690 :ةسمخلا لوصألا حرش :رابحلا دبع :رظنا ؛574 0573 :نيروغبيت لوصأ حرش (6

 رظنا ؛لظفللا فالتخا عم ‘بونذلا تارقحم نم ىقتي ام باب :قاقرلا :يراخبلا هاور ربخلاو (7

 :رطانقلا ةيشاح- ؛24/2 :نايمحلا۔ ؛39 :ظ :ةسمحخملا حرش- ؛5 :ضارتعالا ةلازإ -

 .137/3 :سرهفملا مجعملا ؛96 :ظ/2

 مكاحلا دمح هللا دبع وبأ :رظنا «دانسإلا حيحص ثيدح اذه» :لاقو مكاحلا هجرخأ )48
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 بحاصو ؛ىوقتلاو لمعلا يف اصلخم ناكو ،ةداهشلا يف هبلق هناسل قدص نمل َقحت

 .““)ىزلذك نوكي ال ةريبكلا

 بحاصل ةعافشلا نوري نم ةلدأ لوؤي دودرلا هنه بلغأ يف خيشلا ناك دقل

 هيلإ لَّوؤملا لصألا تبث اذإ ابيرق عي اديعب ولو ليرأتلاو» :الئاق كلذ لعو ،ةريبكلا
 يعاري وهف ."ةيوقلا هنلدأب ةريبكلا بونذلا لهأل ةعافشلا يفن وهو ،ةتيوق ةلدأب

 ةلدألا تناك اذإ ةفلتخملا تاليوأتلا لمتحي ناك كلذل اهنيب اميف اهماجسناو ةلدألا قسانت

 .اهتحص لمتحي وأ ةحيحص

 رصحب لوقي نم ةرياسم وه عوضوملا يف خيشلا بهنم نأ انل حضتي اذكهو
 ىظحي ال ةريبكلا بحاص تأ كلذ ىنعيو ،هريغ نود يفوملا نمؤملا يف ةصاخلا ةعافشلا

 ةعافشلا عنم معت ىلا تايآلاب لالدتسالا ناكو ،ةتسلاو نآرقلاب هيأرل لدتسا دقو .اهب

 ةبسن تلقف صوصنلا رهاظب ةعافشلا يفن ىلع هلالدتسا بلاغ يف مزتلا هتنأ ظحالنو

 يفنلا ةلدأ تأل ؛ةريبكلا بحاصل اهنوتبشي نم اهركذ قلا تاليوأشلاب ةنراقم ليوأقلا

 جاجتحالا يو .ليوأتلا ىلإ اهيف جيتحا دقف ىرخألا فالخب ةرشابمو ةحيرص تناك

 ىلإ لصي نأ الو وفعلاو ىضرلل ةريبكلا لعاف ةيلهأ مدع تابثإ ىلع زيكرتلا ناك يلقعلا
 ةعافشلا دقفي اذه أل ؛هيف عفشي نأ ىضري ىلاعت هلل ايلو هلعجت ةناكملا نم ةجرد

 ىلع مكحلا يف خيشلا عرست ظحالن امك ںيهنلو رمألا ىنعم عيضيو اهتناكم
 مهل ةعافشلا ثيداحأف» :لاق ىتح هل فلاخملا يأرلا ىلع ةرلا نيح عضولاب ثيداحألا

 دق هنأ ركنن ال نكل ،ليلدب مكحلا اذه ىلع لدتسي نأ نود اذكه 5"٨«ةعوضومف

 .70/1 :ت د ضايرلا :ةثيدحلا رصنلا عباطمو ةبتكم :نيحيحصلا ىلع كردتسملا :يروباسينلا . :

 .110/6 :ةنامضلا ءافو - ؛400 :و :حيدملا ةينون حرش - (9

 .97 :ظ/2 :رطانقلا ةيشاح - (0

 .183 :نيروغبيت لوصأ حرش - (1
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 اهليوأت ىلإ اعدو ،اقلطم اهدر مدعو ثيداحألا هذه ةّحص لامتحا نم هجهنم ىلع يقب

 هذهب ةماع عوضوملا يف هفقوم صخل دقو ةريبكلا بحاص نع ةعافشلا عنم ديفي امب

 :زجرلا نم تايبألا

 عئكزلا نيقتمل ب ةَصوُصْخَ عنفتشل ا ةعافش اتدْنِعَو»

 عئشئخل ا َدْنَع كشلا لُه ألإ الو عن ا ةاَصئئلِل نوكت الو

 “ىقؤ ننؤ ادهشلاو ايبنألك ىفطصملا ريغ قشي انتن

 وهو ،يدرفلا كولسلا يف رثألا نم ىنعملا اذهب ةعافشلا داقتعال ام ىفخي الو

 ناك ام وه امنإ فقوملا يف هبحاص عفني يذلا ناميإلا رابتعا عم امامت قسانتي بهنم

 بحاصل ةعافشلا عنمو يفكي نلف كلذ نود امو ءالمعو اوق ايقيقح اقيدصت

 ءاجرلاو ،لكاوتلا يف لمألل عطقو ،عّتضملاو لماعلا نيب مات لصف وهف ،اذهل قيقحت ةريبكلا

 ردق دهتجي نأ ناسنإلل ةب ال لب لمعلا نود ةعافشلا درجم ميعنلاب زوفلا يف

 وهو «هتاينو هدصاقم يف هصالخإ بسح ىلع ةمحرلاب هيلع لضفتي هلل ا مث عاطتسملا

 ةاجنلاب مزجي نأ عيطتسي ال بجاولا يف ناسنإلا دهتجا امهم ذإ سفنلا ةيكزتل عفد اضيأ

 وجريو ةريبكلا ةيصعملاب يتأي نم لاب امف 5هل لهأ وه امك ىلاعت هلل ا قح ىتأ دق هنابو

 ؟وفعلا كلذ دعب

 هلل ا ديب ىقبي كلذ نأل عوضوملا يف لصفلا لوقلا ىلإ لوصولا اذه عي الو

 الإ لاوقألا هذه امو ،رانلا ريصم نوكي نمو هلضف قحتسي نمب ملعأوهف ،ىلاعت

 نم ةّصاخو ،هيلع قفتملا يعطقلا صنلا بايغ يف ءاملعلا ريكفت هيلإ ىأ داهتجا

 ةءاربلا بجت قلا لوصألا نم ةعافشلا ربتعي ال شيفطا خيشلا لعج ام اذهو ‘ثيدجلا

 ةعافشلا توبثب هلوق درجمب فلاخم نم أربتي الو» :لاق دقف ؛اهيف فلاخملا نم

 .29 :يتالتلا طقل بيترت - (2
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 ءزج ىلع دمتعم اذهو ؛"«رارصإلا عم عوقولا نود اهزاوجبوأ مهضعبل وأ ةاصعلل

 .ءيش هيلع بجي الو ءاشي ام لعفي هلل اف ؤبيغلاب داقتعالا نم مهم

 ريصملل ديهمت يهو ديعولاو دعرلا نم ريخألا لبق ام ماقملا يه ةعافشلاو

 .ميحجلا يف دولخ وأ ميعنلا يف دولخ امإ وه يذلا يئاهنلا

 .153 :(6ز ،أ) :لئاسرلا عومجب - (3
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 عبارلا تيتبملا

 رانلا 9 ةنجلا : مولتلا

 ةبوتلاو ©لمعلل ةدتعتم اصرف هاطعأو ،هريصم رايتخا نم ناسنإلا ىلاعت هلل ا نكم

 ام ربخب ةعافشلابو هتمحرب هكرادتو ،نايصعلا درل مكحلاب هيلع ضقي مل و ئطخي نيح

 ؛اه لمعي نأ هيلعو ،ةرخآلا ةايح يه ةيقيقحلا ةايحلا نأ هملعأ و دصق ريغ نع هيف رصقي

 يهل ةرخآلا زاتلا ناو زهو بعل آلإ آسيدتلا ةيحلا يله امول :ىلاعت لوقي
 رفظلل هريغ لثم دهتجي نأ هيلعو .[64 :توبكنعلا] هتوممغي اوناك كارحلا

 نأ هيلعو .[26 :نوففطلملا] نوسفانتملا سقآتيلَم كلد يرل :ميعنلا اذهب

 هللو نيييمومم !ليبس رق غبَيَو ..ول :نيرساخلا نم نوكي نأ نع دعتبي
 .[155 :ءاسنلا] اريص تءآَسَو متههَج هلصت 'نرَتاَم

 ثلاث فقومل دوجو الو رادلا لوخد يف نارسخلاو ةتحلا لوخد يف حاجنلاف

 يقش مهنيقونذاب أإنسفتمأكتت اليياتي مويلا :لاعت هلوقل
 نم هدعقم بتك دقو الإ دحأ نم مكنم ام» :هقث هلوقو إ[105 :دوه] 7

 ىوس ةرخآلا يف سيل نأ نوري نم بهذم شيفطا خيشلا عبتا ةلدألا هذه لثمل ؛«رانل

 يقش الا كانه سيل هنأ لدي ةيآلاو ثيداحألا رهاظو» :لاقو ،ران وأ ةنح نيريصم

 .“«فللذك وهو ديعسو

 مجعملا رظنا ؛4661 متر ه ىمتتتاؤ ىطعا مم اماَقْو» :هلوق باب :ريسفتلا :يراخبلا (1

 .442 :سرهفملا

 .105 دوه ةروس ةيآ اهب دصقي (2

 .281/1 ق 8 :نايمهلا - 3
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 نمؤملا دولخ ىلع اصوصخ نونمؤملا قفتاو ،اهدعب ءيش ال دولخ راد ةرخآلاف
 ةدم درجم وأ اهيف ادلاخ رانلا لخديأ :قسافلا نأش ينف اوفلتخاو رانلا يف رفاكلا دولخو

 قرطتن نأ لبقو ؛دولخلا عوضوم يف ثحب ام مهأ اذهو ؟ةتلا ي دلخيل اهنم جرخي مث
 .ماودلا ىلع وأ ليوطلا ثكملا ىلع دولخلا ةلالد ىرن اذه لإ

 م اودلا ىلع دولخلا ةلالد-1

 ثكلملا درج ىلع لدي الو ماودلا ىلع لدي دولخلا نأ شيفطا خيشلا ىري

 يدبألا هريصم كلذو جرخي نل رانلا وأ ةنحلا لخد نم نأ هدنعف يهتني يذلا ليوطلا

 كلذ ىلع لدتساو ةلزتعملاو ةيضابإلا دنع امل قفاوم اذه يف خيشلاو ،هببس ناك امهم

 مم رلا باحصأ يلوأ حراياسب اوبكَو اورك يذلاو :لاعت هلوقب
 كيثنق نم رشبل اتلمعَج امو :ىلاعت هلوقبو 39[5 :ةرقبلا هينوذلاخ اهيف

 ضقتن ال ليوطلا ثككللا ىلَع لاد ناك ول دلخلا نأ ىريو .4 :ءايبنألا] دلخلا

 ادلخ هؤاقب مسي مل كلذ مغرو اليوط لتلا حون ءاقب نم فرع ام عم ةيآلا يف ام

 دنع نيدلاخ ءالؤه مسي مل و ةايحلا ديق ىلع ءايبنألا نم سايلإو رضخلا ءاقب ىلإ راشأ امك

 رضخلاو سايلإو ،ةايحلا يف مدي مل ةلتلا احون نأل الإ كلذ امو ؛اقبلا اذهب نموي نم

 .ةعاسلا مايق عم ناتوميس امهئاقب مغر

 ةياهنلاو ءانفلا ةرهاظ يه يلا يناعملا ضعبل “دولخلا" ةظفل لامعتسا درو دقو

 ءيش لك تأ وأ عاطقنالا مدعل زاجب لامعتسا هنأ ىلع لامعتسالا اذه خيشلا رسفو

 ام دولخف» :خيشلا لاقأ مث ؛ “رزنع فقو” وأ “رلخع سبح" :سحملا لوقي املثم ،هدولخو

 .113/1 :ريسيتلا - (4

 .158 :و /2 :هللا حتف - (5
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 دبأو ادوجوم ماد ام وأ ،ايندلا ماد ام هماود سبحلا دولخو ،هتوم ىلإ هماود تومي

 :رعاشلا لوق لثم ؛دولخلا ظفل اهيف درو تيلا ةيرعشلا دهاوشلا ضعبب هيأر

 “اَهئالك نيبي ام دباَوَخ امط اًنْئاؤُس فكو اَهنأسأ تفقوف

 :رخالا لوقو
 لابجلا ةولخ ادلاخ مكل ئ لز الع ْمُكيَدَك اولاق نت

 :ريهز لوقو

 ايِساَوَرلا لابجلا الإ اًدلاَخ الو اًيِقاَب ثياَوَحلا ىلَع ىزأ ال الأ
 : ء ه ...,. 9 ٤ ۔ ۔۔ ۔ هو ُ _ . 7ِ
 “)١بكيبلانللا ةدودعم هماياو انب : رو موجنل ذلاو ءامسلا الإو

 عم رمتسلل ءاقبلا ةدهاشمل ازّوجت ماودلا ىلع دولخلا لمعتسا نيلوألا نيتيبلا يفف

 بسح دولخلا ىنعم رهظأ يذلا ريهز لوق كلذ دێآو ؛عقاولا يف طقف ءاقب لوط هنأ

 لدي امع ىلاعت هلل ا ءاقبب اهئاقب يف اهنرق ىتح لابجلاو ةيوامسلا مارجألا هذه ءاقبب هداقتعا

 امك ؛""")وهتنلا ليوطلا ثكللا درب سيلو ماودلا وه دولخلل لصألا ىنعملا أ ىلع

 نم ةغللا يف دجن ام هب دهشتسا ام ىلإ ةفاضإلاب شيفطا خيشلا هيلإ بهذ ام ةحص دێؤي

 راد ال هنأل دولخ راد ةرخآلا تيمس كلذلو عاطقنا نودب ماودلا وه دولخلا لصأ نأ

 .159 :و .158 :ظ /2 :ن.م - «(6

 تاقلعملا حرش :نيسحلا هللا دبع ينزوزلا :رظنا "يرماعلا ةعيبر نب دييبل ةقلعم نم تيبلا (7

 .221:م1989/ه1405 توريب 5ط فراعملا ةبتكم :عبسلا

 :برعلا راعشأ ةرهمج باتك :يشرقلا باطخلا يبأ نب دمحم ديز وبأ :رظنا ،ىشعألل تيبلاو «8

 .62 :ه1308 رصم ةيريمألا ةعبطملا

 .دالبلاو ءامسلا الإ :ةياورب ؛107:تد توريب رداص راد :ريهز ناويد :يملس يبأ نبا ريهز «(9

 :“ناميإلا دعاوق ديهمت" يف ةحردم يشاطبلا دّمَع نب ناميلس ةملعلا خيشلل دولخلا يف ةلاسر (0

 قحلا :يليلخلا :رظناو .ت.د ،نامع ةنطلس ءةناقثلاو يموقلا ثازلا ةرازو \1ط .200-2

 .186 :غمادلا
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 ال ام ىلإ فيضأ اذإو ،ماودلا عي دولخلا تأ انيدل صحلتيف ."هدعب ةايح الو اهدعب

 خيشلا كلذ صحلي امك هيلإ ةبسنلاب ماود هيلي فاضي ام ءاهتنا ىلإ هؤاقبف مودي

 يهتني ناك نإ هؤاهتنا وهو هبسحب ءيش َلك ين ةقيقح ماودلل دولخلاف» :الئاق شيفطا

 ."'«زاجمف كلذك نكي مل اذإو هدوجو نكميال ام ىلإ

 ءاقبلا ىنعمب دولخلاب لوقلا شيفطا خيشلا ىلإ "يليلخلا خيشلا بسن دقو

 ليوطلا ثكللا هنإ :لاق ثيح نايمحلا يف اذهو “اودلا نود طقف ليوطلا ثكللو

 لهأل دولخلا يف ماودلا ىنعم دافتسي نكلو ؛ماودلا ىلع نوكي ال هنإو ،ةقيقحلا ىلع

 : ةاصعلل ىلاعت هلوق دورو الول لاقو 3“دولخلا" ةملك قلطم نم سيلو ةلدأو نئارقب رال

 ؛"ةرادلا يف مهدولخ ىلع ليلد كانه ناك امل [23 :نجلا] هعاتب يف يدياحولل

 الو ،ةرخأنللا هتافلؤم يف هريغ مث فيلأتلاب هدهع ةيادب يف اذه ىلإ بهذ هنأ تلش الو

 يف دولخ كانهف ؛ناريصم اهيفو دولخ راد ةرخآلا تماد امو .«ريسيتلا» هريسفت ىف اميس

 .امهنم ع ون لك قحتسي نم ىرنسو رانلا يف دولخو ةتجلا

 ةتحلا بوف دولخلا -2

 لوسرلا لعف كلذكو اهيف امو اهميعنو ةتنخباب نيقتملا هدابع ىلاعت هلل ١ رشب

 :رظنا ؛292 }291/1 :سوماقلا :يدابآ زوريفلا ؛164 /4 :برعلا ناسل :روظنم نبا (11

 .241/1 :نآرقلا ماكحأل عماجلا :يطرقلا

 .159 :و 0158 :ظ/2 :هللا حتف - (2

 غمادلا قحلا :اهنم تافلؤم هل نامع ةنطلس ييفم رصاعم :يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا (3

 .نآرقلارهاوج ريسفت

 .15 :غمادلا قحلا :يليلخلا 14

 .378/1 :نايمهلا - (5



 ناميإلا بجي» :شيفطا خيشلا لوقي امك ابجاو باولا اذهب ناميإلا ناك اذلو تم

 عاطقنا ال ةرخآلا يف هئايلوأ باوث اهنأو اهمساب اهتفرعمو ةتحلا وهو هئايلوأل هللا باوشب
 :ىلاعت لوقي امك ؛'7يدلاب ءافولاو حلاصلا لمعلاب طورشم ةتحلا لوخدو ."«اهل

 اييمُم ةمجلا باحصأ ينوأ تاحلاصلا اولمَعَو اونماَع نيلاو
 .[82 :ةرقبلا] هفوتلاخ

 اهب وفعي ىلاعت هلل ا نم ةمحرب الإ نوكي ال ةتحلا لوخد تإ شيفطا خيشلا لوقيو

 ةدابعلاب اهلك هتائيس هنع بهذت نم مهنم» :ةددعتم تاماقم بسح هدابع نع

 بات نم مهنمو ؛تانسحلا آلإ ةرخآلا يف هل امف اهنم بئات وهو ةدابعلاب وأ بئاصملاو

 ل و هيصاعم ةوالح اهترارم لباقت ام بئاصملا نم هيلع تأي مل نكلو هتبوت هلل ا لبقو

 يف وأ ،ربقلا يف وأ حورلا جورخ يف هيلع دتشيف ،ةدابعلاب اهيلع قّتضيو هسفن دهجي

 الو هللا يفاوي ىتح كلذ لك يف وأ 6كلذ نم دتعتم يف وأ باسحلا يف وأ فقولل
 ناك اذإ شيفطا خيشلا بهنم نأ ىرنو .0"«هنع هلل ا ىفع نم مهنمو ؛هل بنذ

 .ىلاعت هللا نم ةمحرب آلإ هلمعب ةتنجلا قحتسي ال ادحأ نأ ماعلا هانعم يف وهف الوقعم

 ام نكلو ،معنلا لك ركش رادقم غلبي نل ةعاطلا نم غلب امهم نمؤملا تأ ينعي ام اذهو

 يف ءاوس قييضتو بئاصمو ديدشتب ةلاحم ال ري نمؤملا نأب يحوي كلذ دعب خيشلا هلاق
 ىلإ جاتحي ام اذهو ،بنذ َلك نم ايلاخ نوكي ىتح ةرخآلا وأ ةّيخزربلا وأ ايندلا ةايحلا

 اوماد ام مهنيب مهزييمت ال ةدحاو ةجرد ىلع مهلك ةتخا نولخدي نم ناك آلو ،ليلد

 بئاصملا نم هطرتشا ام نأ امك اهقاقحتساو اهيلإ لوخدلا لبق بنذ لك نم اورّهط دق

 يف اببس نوكت اهنآو ةبوتلا ف هلوق ضقاني ةيصعملا ةوالح نم هقاذ ام عوفاكت ىتح نمؤملل

 .5 :بهذلا 7 )16

 .144/2 :نايملا - (7

 .386/1 ق 9 :س.م - (8



 هرابتعاب نمؤملا نأ انرظن يف ىقبيف ؛تانسح هتائيس بلق يف اببسو بنذملا نع وفعلا

 هلاخدإب همحري ىلاعت هلل ا تإف طيرفت نود فيلاكتلا نم عاطتسا امي ماقو ،نيدلاب ايقوم

 .ميعنلا راد ةتجلا

 باحصأ نأش يف فالخلا امنإو ،هيف فالخ ال هيلع قفتم نمؤملا ريصمو

 .لافطألا ريصمو فارعألا

 ف ارعألا باحصأ _ أ

 :ىلاعت لاق ةروسلا مهب تيمسو ،نيترم نآرقلا ف فارعألا باحصأ ركذ

 اراب مماَميسب“ لح توفرغَي لاجر فارعالا ىلَعَو باَجح اَمهَتْيَسَو
 ترص اذإو توعَمظَي مو اوحن ملم كيلع مالس نآةتجلا باحصا
 بمياظلا مزملا عم اََعَجَت ال انبر اولام ائلار باحصا ءآقليت مهراصبا

 مس ےم ى مق , ص ه ى ه 7 777 ص ,ص ص

 مكنع !رغم م اولاق مه امييسب ُمههتوقرغت لاَحر فارع لا باَحْصأ"ىتَد انو

 .[46_48 :فارعألا] ينوربكتستت متنك اَمَو مكمعَمَج

 موق فارعألا باحصأ تأ ىف ةيضابإلا روهمج يأر شيفطا خيشلا ركذيو

 ا ””فارعأل ١ ىلع رانلاو ةجل نب كلذل نوقاب مهف .مهتائيس عم مهتانسح توتسا

 :نيرابتعال ةتحلا لهأ نم فارعألا لهأ تأ سلسأ ىلع يأرلا اذه ضفر دقو

 الف }رخآلا مويلا ف عقاو ريغ تانسحلاو تائيسلا نيب ءاوتسالا نأ - لوألا

 تناك ولو ،اهلك هنع ىحمت هتائيس نم بئاتلا نأل ؛فصولا اذه ىلع نوكي نم دجوي

 ولو هتانسح تلطبو هلمع طبح طقف تائيسلا ىلع رصأ نمو ؛تانسحلا نم رثكأ

 دبع يضاقلا هيلإ بهذ ام قفاوي رابتعالا اذه يف خيشلاو تائيسلا نم رثكأ تناك

 .592/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا تاحرف ؛15/4 :ريسيتلا - (39

 .71/4 :ريسيتلا - (0



 .ث'ةّيضابإلا نم يعصملا فسويو .ةلزتعملا نم راتخملا

 اتنإ ؛ناقيرف سانلاف 6ران الو ةنجب تسيل ةلزنم دوجو ىلع ليلد ال هت - يناغلا

 لوقلا وه اذهو .ّ)يسقتلا اذه نع نوذشي ال فارعأل ١ باحصأو كليعس امإو يقش

 ام اًمأو» :كلذ نع خيشلا لاقو ،نيتلزنملا نيي ةلزنملا ضفر يف ةيضابإلا هب ذخأي يذلا

 .“"«لطاب لوقف رانلا الو ادبأ ةتحلا نولخدي ال فارعألا باحصأ إ ليق

 ىلع مهئاقب ببس يف لاكشإلا ىقبيو ،ةتجلا ىلإ مهريصم ءادعس هرظن يف مهف
 ىلع مهنإ مهنع خيشلا لاق دقف ،ةتنجلا مهلوخد لبق فقوملا اذه ناك اذإ فارعألا

 يف مهنيب تناك رومأل امتإو رانلا لخدي نم مهيف أل ال بساحي نم رخآ مهو فارعألا
 ءاهقف نوحلاص لاجر» مهنإ دهاجم لوقب ةتحلا لهأ نم مهنوك ىلع دهشتسي مث ؛ايندلا

 ييلا لاحلا ءادعسلا نم مهنوك يف شيفطا خيشلا هيلإ بهذ ام دتؤيو .ءاملع

 رانلا نم نوذيعتسيو {ةنجلا لهأ ىلع نوملسي مهف ميركلا نآرقلا يف اهيلع اوركذ

 .ةلوهجب مهتقيقح ىقبت اذه عم نكلو ،اهلهأو

 لافطألا ربصم ۔ ب

 :ثيدحل ؛ملقلا هنع عفريو فلكي ال نم نمض نولخدي لافطألا نأ فورعملا

 نعو ،ملتحي ىتح يبصلا نعو }ظقيتسي ىتح مئانلا نع :ثالث نع ملقلا عفر»
 .لقعي ىتح نونجلا

 القن }592/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا ؛624 0623 :ةسمخلا لوصألا حرس :رابحلا دبع (21

 .23 1:و :نيلالجلا ىلع ةيشاح :يبعصملا فسوي نع

 .282/1 ق 8 :ناميلا - (2

 .282/1 ق 8 :نايمهلا :رظنا ؛71 65/4 :ريسيتلا - (3

 .135/6 :ةنامضلا ءافو - (4

 رظنا ؛عوفرملا مكح يف وه رجح نبا لاقو هيط يلع مامإلا ىلع افوقوم يراخبلا هاور (5



 ؛غلي مل نم ةيزذلب دالل» :الئاق كلذ قناوي امب ةيرذلا نمكيْطا خيشلا فرعيو
 دالوأ اميس الو ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك" ؛لاح لك ىلع نمؤم غليي مل نمو
 لصألا يف مهتبسن عمو ةيرذلاو لافطألا هب فرعي يذلا فيرعتلا اذه عمو ؛"«نينمؤلا

 ،نيقفانم وأ نيكرشم :رافكلا لافطأ ةصاخ ،مهنأش يف عقاو فالخلا لاف ناميإلا لإ

 إ شّتيفطا خيشلا لوقيو ةنحلا يف مهئابآل عبت مُهَتَأ ىلع قفممف نينمؤلل لافطأ امأ

 .مهئابآ نيعأ مهب ًرقتل ةَسَحلا يف مهو مالسإلا ين هيدلاو دحأب لافطألا قاحلإ بهنللا

 ."«هنيع اهب ًرقتل هنود اوناك نإو ،هتجرد يف نمؤملا ةيرذ عفري هلل ا دإ» ثيدحلو

 لهأو ملعلا لهأ رثكأ إ ةيميت نبا لوقيو مهنأش يف فلتخمف نمؤلل ريغ لافطأ اَسَ

 ران مهل لعشت نأب ،ةمايقلا موي نوفلكي مهنإ لوقلا ىلع >

 . 09 ۔ يألا هراتخاو رانلا لخدأ ىصع نمو ةسحل لخدأ عاطأ نمف ؛ اهلوخدب نورمؤيف

 .يوغبلا اهركذ ةحيحص ريغ ةياور ىلإ دنتسم ُهَنأل يأرلا اذه خيشلا ضفر دقو

 ©فيلكت راد تسيلو ءازج راد اهنأو ةرخآلا نع فرعي ام عم اضقانتم هنوك ىلإ ةفاضإ

 ثيدحلا خيشلا قاس امك "مهل بنذ ال مهو كلذ دعب رانلا يف لافطألا نوكي فيكو

 يف ةيهاركلا ىأرف ؛رانلا يف :لاقف .ةيلهاجلا يف اتام اهيدلو نع تلأس ةجيدخ» نأ :يلاتلا

 يف :لاق ؟كنم يدلوف :هللا لوسراي :تلاق ،امهتضفبأل امهناكم تير ول :لاقف ،اههجو

 مجري ال باب" :دودحلا ؛“نونحلاو ناركسلاو هركلاو قالغإلا يف باب" :قالطلا :يراخبلا
 مجعملا :] رصم قالوب ط 120/12-0121 :يرابلا حتف :رجح نبا ؛“ةنونجلاو نونجلا

 .280/2 :سرهفملا

 .89 ص 526 :شماه يناثلا ثحيملا :يناثلا لصفلا يف هجيرخت رظنا (6

 .8 }7/14 :1ط :نايمهلا - (7

 .8.7/14 :1ط :نايمهلا - ؛468/2 :كردتسملا :مكاحلا :رظنا ؛سابع نبال الوق مكاحلا هجرخأ (8

 .226/1 :ىربكلا لئاسرلا :ةيميت نبا (9

 .558 51557/5 :1ط :ريسيتلا - (0



 لاقو ،ث"×ةيآلا رقو 5ةتجلا يف مهدالوأو نينمؤللو رانلا يف مهدالوأو نيكرشلل تإ ،ةتلا
 .“-«فكيدحلا انه ةحصب ملعأ هلل او» : اقلعم ثيدحلا انه نع خيشلا

 لافطأ نأل ،ةنجلا مهلوخدب ةمايقلا موي ءادعس مهلك لافطألا أ ىري خيشلاف

 خيشلا راثآ عبتن نكلو ،رانلا هب نوبجوتسي مهل بنذ ال نورخآلاو مهئابآل عبت نينمؤلل
 ةنجلا لهأل امدخ نونوكي نيكرشملا لافطأ نأ فيضي لب اذه ىف فقي ال هدجنف

 نأو 3ث«ةتنجلا لهأل امدخ مهيناطعأف نيمهاللا ف يبر تلأس» :ثيدحب ًالدتسم

 اوناك امي ملعأ مهقلخ ذإ هل ا» :لاقو مهريصم ملعي نأ لبق مهيف فقوت م لوسرلا

 رمي هللاو ةنجلا ىف مهنأ هب لوقأ يذلاو» :الئاق هفقوم خيشلا صخليو .““«نيلماع

 ثيدح حصي ملف ©فيلكت راد ةرخآلا تسيلو مهئابآ بونذب مهملظي الو ةمحرلاب

 :قوق هلوق هتحص مدع ىلع لديو ؛اهمحتقا نم وجنيف مهل دقوت ران ماحتقاب مهرابتخا

 ,مهن لاعت للا لاسي نأ لمت مهيف لف فقو اقيو "لمأل مد ةتحلا ي مهنإ
 نيهاللا يبر تلأس” :هلآ ىلعو اتم هنع ءاج دقو ةنحلا لهأ نم مهنأب هبيجيف

 مهئابآ عم ءادعسلا لافطأ نأل ءايقشألا لافطأ :يعي “ةتخلا لهأل امدخ مهيناطعأف

 .“"«نيقفانملاو نيكرشملا لافطأ :ثيدحلا ىف نوهاللاف مهب مهنيعأ رقت مهتجردو

 مهب حلا ناميرب مههئكيرذ مهسَعبتنا انماع نيلاؤو :لاعت هلوت 1
 .[21 :روطلا] همهيائيرذ

 ملو نامثع نب دمحم هيفو دمحأ نب هللا دبع هاور :يمثيهلا لاق ؛8/14 :1ط :نايملا - (2

 :يزيربتلا 0217/7 :دئاوزلا عمجب :يمثيهلا /رظنا حيحصلا لاجر هلاحر ةيقبو ،هفرعأ

 .42541/1 :4 شماه ؛ينابلألا قيلعت حيباصملا ةاكشم

 يدوعسلا يميلعتلا بتكملا :يراتفلا عومجب :ةيميت نبا :رظنا ؛ظفللا اذهب هيوري نم دحت مل (3

 .279/4 :1981/1401 طابرلا برغملا 2ط

 .71/2 :سرهفملا مجعملا :رظنا ؛1317 مقر نيكرشملا دالوأ يف ليق ام باب :زئانخلا :يراخبلا (4

 .104/1 :بركلا فشك- ؛23 :ةراوز لهأ باوج - (5
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 نيب ةقرفتلا هذه ببسو ،لافطألا ءالؤه نيب زييمتلا ىنعم رسفي مل خيشلا نكلو

 يف ضومغلا ببس ناك اميرو ؛نيفلكم ريغ اعيمج مهنآ عم ،نيمقنتملل مدخو نيممعنتم

 نأ عم ؛ةفيرشلا ثيداحألاو ،روطلا ةروس ةيآ يف ءاج ام نيب عمجلا ةلواحم وه يأرلا اذه

 دوجوب نومعني نينمؤملا نأ دصقت لب ،نوممعنتي ال نينمؤملا ريغ لافطأ نأ نيعت ال ةيآلا

 ال مهدالوأو ميحجلا يف مهنأل اذهب نوظحي ال ءايقشألا امنيب مهبنج ىلإ مهئانبأ

 .مهئابآل رافكلا لافطأ ةقرافم ىلع ليلد يه لب .مهبنج ىلإ نونوكي

 ؛“ةتنلا لهأل مدحخ” ظفل تابثإ يف ةقفتم ريغ تاياورلا دحي ىرخأ ةهج نمو
 لمشت ةقلطم انايحأ ثيداحألا تءاجو ،ةدايزلا هذه نود ثيدحلا يطويسلا ركذ دقف

 لافطأ" ةرابع ينابلألا ححص دقو ؛©“× _دبلا ةيرذ" ظفلب ءلافطألا لك ةداعسلا ىف

 نيهاللا يف يبر تلأس” :ةياور نع ةيميت نبا لاق امنيب ،“ةتخلا لهأل مدخ نيكرشللا

 .")ه لصأ ال اهنإ :“ةتحلا لهأل امدخ مهنياطعأف

 اهلهأ ةمدخل ةنحلا نيكرشملا لافطأ لوخدب لوقلا نأ ظحالن اذه لك دعبو

 وه امتإ بقاعملاو بساحملا نأ كلذ نم ةديقعلا ىف اهيلع قفتملا دعاوقلا نم اريثك ضقاني

 ال ةرخآلا نأ امك مهريغوأ نينمؤم دالوأ اوناك ءاوس نيفلكم ريغ لافطألاو فلكلا

 ةرخآلا نأل نيكرشملا لافطأ رابتخا ضفرو كلذ لاق هسفن خيشلاو فيلكت راد نوكت

 ريشيو هابتنالا تفلي امو ؛ماودلا ىلع نيفلكم مهلعجو هسفن وه داع مث اهيف فيلكت ال

 مل زييمتلا اذه نأل مهئابآ بنذ نولمحتي نيكرشملا لافطأ لعج اذه يف رثكآ ةبارغلا

 نيكرشملا لافطأو ،اولمعو ةوعدلل اوباجتسا مهؤابآ نينمؤملا لافطأ نأ ببسب آلإ أشني

 لك لمحت ةدتعتم تايآ يف نآرقلا حيرصل امامت فلاخم اذهو ،قحلا اودحج مهؤابآ
7 
 سو -

 رزو ةرزاو 7 : ىلاعت هلوق كلذ نمو( هلمع ةجيتنو هبنذ ناسنإ

 .198/3 :ريغصلا حيحص :ينابلألا رظنا ؛29/2 :ريغصلا عماجلا :يطويسلا (6

 .4 1/3 : ريغصلا عماجلا حيحص :ينابلألا .2794 :ىراتفلا عومجب :ةيميت نبا )37
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 تارابتعالا هذهف ،هبنذ الو هريغ هلمعي ام ةعبت دحأ لمحتي نلف {[18 :رطاف] هىرخأ

 نم ملست مل هيف ثيدحلا ةلدأ نأ ىلإ ةفاضإ {ةديقعلا لوصأ عم اضقانتم لوقلا اذه لعجت

 .زييمت وأ ديق نود ةقلطم لافطألا ةداعس نوك ديؤي امم فيعضتلاو دقنلا

 ر انلا بو دولخلا 3

 اوعبتي مل نيذلل ءازج راد يهف ةتجلاب ناميإلا بجو املثم بجاو رانلاب ناممإلا

 نأ نوقفتم نيملسملا روهمجو .مهلزأو مهاوهتساف ناطيشلا اوعبتاو ىدهلاو قحلا ليبس

 بحاص لوح اوفلتخا مهنكلو اهيف نودلاخ مهنأو رانلا نولخدي نيكرشملاو رامكلا

 ؟اهنم جرخي مئاهلخدي مأ ؟رانلا يف دلخي له :ةريبكلا

 اهيلإ راشأ ييلا رانلا ىلع دورولا ةلأسمل ضوعن ةلئسألا هذه نع ةباجإلا لبقو

 ؟نوكي فيكو ؟رانلا ىلع دورولا ىنعم امف ؛ميركلا نآرقلا

 رانلا ىلع دورولا

 َكّبَرىََع تاك اقذراو ا ,مكنم نالل :ىلاعت هلوق يف رانلا ىلع دورولا ءاج

 م2 .71 :ميرم ميم يفيللا ارمت نيدلا يجت مايضفم اح
 .منهج لوح روضحلا ىنعمب دورولا نورتسفي ةّيضابإلا نأ شيفطا خيشلا ىري

 1 نولب :ىلاعت هلوقب كلذ ةحص ىلع لدتساو ،اهيلإ لوخدلا نود ،اهتدهاشمو

 نكمبالف {[101 :ءايبنألا] توتمعبم انع تيلوأ"ى ححلا اتم مهت بس
 ةروس ةيآل دوعسم نبا ريسفتب دهشتسا امك ؛اهنع نودعبي لب نونمؤملا اهلخدي نأ

ىلع نورمي مث رانلا لوح مهمايق مهدوروو ،طارصلا اعيمج سانلا دري» :لاق ثيح ميرم



 دورولا دوعسم نبا ريسفت لوقنف» :اذه نع خيشلا لاقو .“"«مهلامعأب طارصلا

 .©”«انبهذم وه منهج لوح روضحلاب

 دقف نونمؤملا اهتيأ اوزوج» :نينمؤملل منهج لوق ثيدحب لالدتسالا در امك

 هتّتفيك ىلع نوقفتي ال لوخدلاب نيلئاقلا إ لاقو ."يبيه مكراونأ تأفطأ

 ."لوخد سيل اذهو منهج ىلع تتمملا طارصلا ىلع رورملا وه هنوربتعي انايحأف

 مدعو رانلا ةدهاشم وه دورولا ىنعم يف لصألا أ ىلع خيشلا ديكات عمو

 مل نكلو ؛ثيدحلاب المع لوخدلا هب دارملا نوكي نأ نم اجرح ىري ال هتإف لوخدلا

 لاقي نأ ةزاجإب سأب ال لوقأ نكلو» :كلذ نع لاقو 5“لثيدحلا اذه رصن دروي

 اهي ملاظلاو :هلوق نم ردابتملا وهو ،نونمؤملا اهنم جرخيو ،لكلا اهلخدي

 ال اهيف ءاقبلاو اهملا نم مهيجنن ؛هاؤمتكتا نيللا يجتو :ىنعم نوكيف ““هايمجم

 . .““«ثيدحلا ىق ءاج امك اهنوربعي لب ،نوقبي الو ،نولأتي

 يف ةّصاح رثؤت الو ،همدع وأ دورولاب لوقلا ىف ريبك رثأ تاذ نوكت ال ةلأسملاف

 ذاتسألا كلذ ىري امك ‘لوخدلا مدعب لوقي نم ديؤت ةغللا تأولو ،ةيدقعلا ءارآلا

 ام اذهو ؛اضيأ هعنمت ال ةغللا تماد ام لوخدلا ىلع لدي ةيآلا رهاظ نإف 3‘ةليريبعجلا

 .108 :ةنحلا فصو يف ةنحلا - 8

 .ن.م - (9

 وهو رامع نب روصنم نب ميلس هيف» :هنع لاقو فلتخم ظفلب يناربطلا نع يمثيهلا هجرخأ (0

 .360/10 :دئاوزلا عمجب يمثيهلا :رظنا ،«1فيعض

 .240/1:ةنودملا بيترت - 1

 .192/7 :سرهفملا مجعملا ؛433/1 :دنسملا :دمحأ رظنا (42

 .71-72 :ميرم ةروس (3

 .70/1 :مئاعدلا حرش - (4

 .457 456/3}5 :ناسللا :روظنم نبا :رظنا \708/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعجملا (5

١ 
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 لوخدلا ناكمإ راكنإ مدع عم ةدهاشملا ىنعم دييأت ىلإ ىهتناو شيفطا خيشلا هظحال

 .نييأرلا نيب اعمج قيقحلا

 نايب لالخ نم ةريبكلا بحاص ريصم ةشقانم نع ثيدحلا يتأي اذه دعبو

 .هريغ ىلع هدرو ةلأسملا ف شيفطا خيشلا فقوم

 رانلا 3 ةريبكلا بحاص دولخ ب

 رانلا يف قسافلا دولخ يف هقفاوو يضابإلا بهنلل ةلأسملا ف خيشلا عبتا دقل

 نآرقلا نم ةلدأب كلذ ىلع لدتساو ،اهفرتقا لا ةريبكلا ببسب اهنم جرخي ال هتأو

 .لقعلاو ثيدحلاو

 ميركلا نآرقلا نم ةتدألا - الو

 نم عسرأ رانلا يف قسافلا دولخ ىلع ميركلا نآرقلا نم خيشلا لالدتسا ناك

 .اهيلع لدت يلا ةماعلا يناعلل بسح ةلدألا هنه مسقن اذلو رداصملا نم هريغب لالدتسالا

 نيب احضاو قرفلا لعجت تايآ تدرو :قسافلاو نمؤملا نيب نآرقلا زييمت أ

 يف كلذك زييمتلا ىلإ يدؤت ةقرفتلا هذهو ،هريغ نيبو تاحلاصلل الماع انمؤم تام نم

 4٨: لي ام تايآلا هنه نمو ءازجلا

 اوق نيللاكم هلعجن ناتاسلا اوُحَرَجاَن يذلا بيسَح مما -
 .[21 :ةيلحلا] هتومكخت اماس مههتاَتَمَو مهاَيَحُم ءآوَس تاحلاصلا اولمَعَو

 03[5 :ناسنإلا] اروف امإو اركاش امإ ليبسلا ةايم ااو _

 .رانلا يف دلاخ رفاك وهف ،كلذب هفصو نكميالو اركاش نوكي ال قسافلاو

 ؛243 :ظ ؛269 :و ؛6!1:ظ :لمعلا يعاد- ؛497/1 :نايمهلا۔ ؛77/1 :مئاعدلا حرش - (6

 .243/5 :ريسيتلا- ؛33 :ةيشاحلاو عضولا عماج-
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 هن م س ٥ ۔_ ۔. ِ . 7 ح يم : م س 7 ٢ . م 1 7 ِ : 2 ز _

 .ءازحخللاو ريصملا ق نمؤملا ناعمإ عم همارجإ يوتسي الو مرج قسافلاف .6 .35 :ملقلا]

 دعب مث 18 :ةدجسلا] هتورَتسي ل امساق تاكن م اًموُم ناكن مقأ -

 .[20 :ةدجسلا] هيرانلا ماو ًاتقاوقَسمقز يللا ماو :قسافلا ريصم ركذ ةيآلا هنه

 يف يديسفمملاحر تاحلاصلا اومَعَر اوسا نيللا لعجت ماو

 .[28 :ص] يراجفلاح يقتملا لعجن ماضزالا

 مم ةنجلا باَحصاةََجلا باحصأو رائلا باحصآ يوتسي اط -

 لهأ نم وهو ءاهلهأ عم ىوتسال ةتملا قسافلا لخد ولف ,[20 :رشحلا] تويام
 مه سانلا نم افنص ركذي مل نآرقلا نأ امك نافصولا هيف يقنلي الو ،اهلخدي هتأل رانلا

 .رانلاو ةنحلا لهأ وأ ةنحلا لهأو رانلا لهأ

 و زتم همو قمقزسي از ةتاتيزو ىسحلا اوّسخ ايدل -
 ءآرَج تانيسلا ارُبَسكن يذلاو توذلاخ اهيف مم ةنجلا باحصأ يلرأة لذ

 تييحأ متم يصاع نم رف انم مهام ةلذ مهتَمرتو اهلف ب مةَتنيَس

 هتوئياخ اهيف مم راكلا باحصأ يلوا املظم ليللا نم اقَطقنهَموُجَو
 جرخ ولف ،ةنخلا باحصأو رانلا باحصأ نيب نالصفت ناتيآلاف .[26-27 :سنوي]

 اذإو رانلا لخدي مل ةتحلا لهأ نم ناكول ذإ ءامهرهاظ عم ضقاننل رانلا نم قسافلا

 ةنحلا يف مه نمو رانلا يف مه نم نيب ةقرفتلا ميقت اهريغ ريثكو تايآلا هذهف

 فاصوألا بلغأ تلمعتسا دقو ،ايراستي نأ نكميالو ںنينيابتم نيقيرف مهلعجتو

 ؛مارجإلاو تائيسلا حارتجاو قسافلا :لشم ةريبكلا لعاف اهب فصو نلا ءامسألاو

 . ةريبكلا بحاص اهيف لخدي ةلماش تناكف داسفلاو
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 خيشلا لدتساو :رانلا يف دولخلا مدعب لوقي نم ىلع ميركلا نآرقلا ةر - ب
 ةدودمم امايأ ألإ راسلا سمت ناولاو :ىلاعت هلوق اهنم كلذ يف تايآب

 فا ىلع ترلرقتمأ,هتغز للا فيخي نتقاتفع ف دنع مكنع
 باحصأ يلراف ةئاتيطخ هب تاحاو ةمْيَس بسكن ميل توممللعتال اق
 ةنجلا باحصأ يلوأ تاحلاصلا ارمَعَو اوئماَع نيذلاو توذلاَخ اهيف ممم رانلا
 .[80-82 :ةرقبلا] هتوتلاخ اهيف مك

 نمل خيبوتلاو عيرقتلا نم اهيف امل قسافلا دولخ ىلع ليلد اهلمحب يف تايالاف
 ؛ممف بيذكتلا ليبس ىلع وه دهعلا بلط نم اهيف ركذ امو ؛رانلا يف دولخلا مدعب اولاق

 رانلاو ةنجلا لوخد بابسأ تايآلا تنيب مث ،هيلع مهل ليلد ال هتآو ؛داقتعالا اذهل عنمو

 كلذ لجأ نمو رانلا يف اهبحاص دلخت عميسملاب ةطيحملا ةئيطخلاو ةنيسلاف ،امهيف دولخلاو

 ىلع ليلد الو ،ةَّماع شيفطا خيشلا اهلعجو ،همدعو كرشلا ىلع ةئيسلا ةلالد يف فلتخا

 رانلا يف ةدخم ةريبكلا لعجي امم حلاصلا لمعلا لباقم يف انه تركذ دقف ،اهصيصخت

 ىلع انه دولخلا رصق نكل رانلا لخدت ةريبكلا لعجي قسافلا دولخ يفني نم كلذكو

 نيقيرف ىلإ سانلا اهميسقت وه تايآلا هذه يف مهي امو ؛ليلد نود ليوطلا ثكللا

 نم هل امل تاحلاصلا اولمع نيذلا يف نوكي الو ،امهدحأ يف قسافلا نوكي نأ مزليف

 .دلاخ رانلا ف وهف ةتتيس

 ضعب يمست تايآ تدرو دقف :ةريبكلا لعافل رانلا يف دولخلاب ديعولا -ج

 فصو نود اقلطموأ انايحأ مئادلا دولخلاب هبحاص دعَّوتتو نايصعلا ركذتوأ رئابكلا

 :تايآلا هذه نمو دولخلا ىنعم يف ةقباسلا لئالدلل ماودلا ىلع لمحف ةيدبألا

 - ؛139 ]}138/2 :قراشم :يملاسلا :رظنا ؛144/2 :نايمهلا - ؛1 12/1 :ريسيتلا - (7

 . .725/2 :يراضحلا دعبلا :يرييعجلا
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 بيضَعَو اهيف اتلاح مَمَج ةؤآرَجماَنُمَعَتُم اًموَم ناي نسرلا - 7 م م رر = ص م َ
 هذه لبق ركذ دقو .93[3 :ءاسنلا] پامميظَع بانع ةدعاو ةنعلو هيلع هل ا

 ءادمع لتقلاب ىنث مث ديعولا اذه لك هيلع بتري مل و همكح نيبو ءاطخلا لتقلا ةيآلا
 هيف ناميإلا فصو ماد ام رخآ نود دحأ صخت الو ،انمؤم لتق نم َلك يف ةماع يهو

 .ادوجوم لتاقلا ف دمعلا فصوو امئاق

 م

 هاتبأ آهيف نيدلاخ منَهَج رات ةت ذبمقةترسَرَو هللا صغ نمو
 ثكللا وه دولخلا تأ ىلع ةيادبلا ى رخيفطا خيشلا يأر ناك اًتمَل .[23 :نجلا]

 جورخ مدع ىلع نآرقلا نم ديحولا ليلدلا يه ةيآلا هذه ربتعي ناك دقف ،ليوطلا

 عوضوملا يف امكحم اصن اهربتعا مث ؛“ادبأ” ةملكب اهيف دييقت دوجول رانلا نم قسافلا

 رابتعاب قوسفلاو كرشلا لمشي انه نايصعلاو ؛دولخلا ىلع اهريغك لدتو ،هريغ دري هيلإ

 .”راقكلا يف تلزن ولو اهمومع

 ييلا نفلا تولصتقي الو رَحا اهلو اعم توُعذَي النيدلاؤط

 ةف عاضُي امانأق مي كلد نعف نمو نوُبزيي الو قحلاب الوف ارح
 ص ٥ احلاص لَمَع لمَعَو نماو بات نق آلإ اتام هيف ذخو ةميقلا موي باذملا

 . - .. م ى .م ع 4 م ِ ۔,,۔ - ح © .كو 4 رمك ۔ و 71 م

 ؛شحاوفلاو يصاعملا نم نمؤملا هكرتي ام تايآلا ورذَه يف ىلاعت هللا فصو .[70-8

 رئابكلاو يصاعللا هذه لعف ىلع بتر مث ٤ انزلاو هلل ا مرح قلا سفنلا لتقو كرشلاك

 نم ءانثتسا يتأي مث ،ةناهإلا عم رانلا يف دولخلاو باذعلا فيعضتو مثإلا :اميظع اباذع

 - ؛183 :نيروغبيت لوصأ حرش - ؛158 :ظا/2 :هللا حتف- ؛286 /1 ق 8 :نايمهلا - (8

 .13 :نامع لهأل ةبوحأ

 لوصأ حرش- 8 :ظ/2 :هلل ا حتف- ؛316 :و :لمعلا يعاد- ؛378/1 :نايمهلا - (9

 .183 : ني روغبيت
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 رأ تاتسلا هذه لعف نم تأ ىلع كلذب تلدف حلاصلا لمعلاو ةبوتلاب هبونذ نع رفكي

 يف نوكت الو .ةريبكلا بحاص صخت يمف 6رائلا يف دلخم وهف بتي مل و اهضعب

 يصاعملا هذه َلك لعفي نأ طرش اهيف سيلو ،قسافلا دولخ يف ةحضاو يهو ؛نيكرشلملا

 اهنم ةدحاو يفكت لب ؛قسافلا دولخل نوفانلا انهب ةري امك ،دولخلا هيلع قحي ىتح

 عمو ،دولخلاب مكحلا يف فاك هدحو وهف كرشلا اهنمو رانلا ف ادلاخ اهبحاص نوكيل

 نع نغي وهف ؛يصاعملا هذه نيب عمجلا طارتشا مدع ىلع لدي امت هريغ عم ركذ اذه
 يف هكرش هيفكي كرشملا نأل ؛يصاعملا هذه لك نيب عمجلا دوصقملا ناك ول يقابلا

 امهيلع قحيف نيكرشم ريغ لتاقلاو ينازلا نأ امك ؛اراركت كلذ ناك الإو ،دولخلا

 .كرشلاب امهيلع قحي مل اتل لتقلاو ىنزلاب دولخلا

 هو اهيف اناخ ارات هلحذنةتوذُع ََعَتَيَو هلوُسَرَو هللارصغَي نموا =
 دودحل يدعتملا قسافلا يصاعلا دولخ ىلع ليلد يهو .4 :ءاسنلا] :نيهم باَلَع

 نم بجاولا نايب دعب تءاج دقو رفاكلا ركنملاب اهصيصخت ىلع ليلد الو ؛هلل ا

 قسافلا صخي اذهو ،دولخلا اهيتعت ىلع تبترو دودحلاب ضئارفلا تفصو مث ضئارفلا

 .") ذاكلا ركنملا صخي الو

 اننع ممم اتَو نيدلا موت انوتصتي ميحج ييكر اجلا نزولا
 اذه حبصيو اهنع نيبئاغ اوناكل اهنم اوجرخ ولف س[14-16 :راطفنالا] كتيبب
 اهنأل ؛مهريغ نود روجفلا يلماك قح يف اهصيصخت ىلع ليلد الو .ةيآلل ابيذكت
 .©“,يححج باحصأو ميعن باحصأ ىلإ سانلا تمسق

 .384/11 :1ط ،نايمهلا - ؛13 :نامع لهأل ةبوجأ -؛ن۔م - (0

 .286/1 ق8 ؛464/4 :نايمهلا - (ك1

 .365 :نآرقلا هيزنت :رابحلا دبع :رظنا ؛7/1 :مئاعدلا حرش- ؛159 :و /2 :هلل ا حتف - (2
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 هر اًصنناز م تملاظلل امَو ,ةيرخاف رانلا ليختن نم تتا تبو

 اذه أل اهريغب وأ ةعافشب ءاوس ،اهلخد نم رانلا نم جرخي الف {[192 :نارمع لآ]

 ىريو ،كرشلا صخي ال ماع انه ملظلاو ،“لرصان ال ملاظلاو هل ةرصنو ءازخإلل فلاخم

 ملو اوُسَماَع نيدلاو :ىلاعت هلوق يف ءاج يذلا وه كرشلا هب دصق يذلا ملظلا نأ خيشلا
 [82 :ماعنألا هتوهش مهمو نملا مهت يملوا ملظب مهتا اوسني

 متنصكةلزتشلا كازي :هنبال نامقل لوق ىلإ عمست الا» :هلوقب لقف لوسرلا اهرسفو

 .““[13 :نامقل] هيطع

 ني تيجراخب مم امو مهلع رتارَسَح مهلاَمغألل هيري لكو
 ."اهيف لخد نم لمع ببسب الصأ رانلا نم جورخلل يفن اذهف 167[3 :ةرقبلا] هكراّتلا

 هب ذخأي مل و ،قسافلا دولخ نوتبثملا هلمعتسا ليلد عوضوملا يف انفقوتسي و

 نوموقي ال ابرلا نولكاي نيللا :لاعت هلوق يف ءابرلا لكآ ديعو وهو .خيشلا
 امنا ! اتوت ب تاد سملا نم ثاَعيَصلا ةطّبَحتيي للا موي امك ا

 ني ةعس ةتآتَج نممقابرلامّرَحَو عيبلا هللالَحاَو برلا لم عينتلا
 راألا باَحضصأكيلوأقداع نت ف الإ ,ةرساو فس ا ةننقاىهتناقهبر

 دولخ ىلع لدت ال ةيآلا هذه أ خيشلا ىأرو .[275 :ةرقبلا] يتوتلاخ اهيف ممم

 لاقو ،رفاك َلحتسملاو رفك وهو ابرلا لحتسم دولخ ىلع لدت نكلو ،ةريبكلا بحاص

 دولخلا يتبثم اذه ق فلاخو ئ )هريغ نم ذخؤي قسافلا دولخ ليلد ن اهريسفت يف

 .364 51.363/3 :ريسيتلا - (3

 :رظنا ؛4498 مقر هخيظمت مم رشلا كب هف اب كرشت آروف باب :ريسفتلا :يراخبلا (4
 ١ .83/4 :سرهفملا مجعملا

 .364 50363/3 :ريسيتلا - (5

 .450/1 :س.م - (6
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 َزحتسللاب ةصاخ اهربتعا نم ىلع اوركنأو «مهتلدأ نمض ةيآلا هذه اوجردأ نيذلا

 مهنمو ،ابرلا ميرحت نم انيوهت كلذ اوربتعاو ةمرحلل دقتعملا فرتقملا درب نود

 ىف اهرابتعا ىلع اودتش ذإ يليلخلا خيشلاو اضر ديشر خيشلاو هدبع دمحم خيشلا

 ."قسافلا فرتقملل اهتابثإ اودارأو ءلالحتسالا

 صخت اهتنأ يف ءاهحوضو ىلع ةيآلا نايقبي يزارلا هلبق نمو شيفطا خيشلا دحو

 مالكلا ءازجأ طبر نم صنلا بولسأ عم ناحيرص امهف ،"اهظفل رهاظ وه امك َلحتسلل

 ابرلا م عيبلا امسبا اولاق :هلوقب طبترم عتاع نمو :ىلاعت هلوقف ؛هضعبب
 امني ؛ابرلا ةيلح داقتعا ىلإ داع وأ ،عيبلا لثم لالحتسالا ىلع ابرلا ذخأ ىلإ داع نم : يأ

 ٠ ...هميرحت دعب ابرلا لكأ ىلإ داع نم ىنعمب نوكي نأ امهريغ دارأ

 توملاو ،ةريبك ايرلا لكأ ىلع ءاقبلا درجمب نأل فالخ ريبك عوضوملا يف سيلو.

 هاري امك رانلا يف هبحاص دولخ يف يفكي اذهو ةبوتلا نودب ةريبكلا ىلع رارصإ هيلع

 هجوتي نيح كلذ ىلع لدي ةيآلا مامتإ نأ امك ؛قسافلا دولخل نوتبثملاو شيفطا خيشلا

 نيلا اهتيأ يو :كت لوقيف ؛ابرلل نيلحتسملا نع ثيدحلا دعب نينمؤملا ىلإ مالكلا
 اولعفت من إقنينموُم متح نب ابرلا نم يقب ام اورَدَو لل ا اوقتا اوس
 هلوسرو هبر برح يف حلفي نمف 279[5 :ةرقبلا] هعلوُسَرَو هف انم ربزَحب اوئذاف

 ادلقم نكي مل نكلو هبهذم ىلع خيشلا ناك دقف اذل ؟لاحلا هذه ىلع وهو تومي وأ

 .ليلدلا رايتخا ىف ركفلا لمعي ناك لب طقف

 جورخ وتبثم اهضراع دقو ؛ميركلا نآرقلا نم شيفطا خيشلا ةلدأ يه هذه

 :يلي ام. اهيلع ةرو خيشلا اهدروأ تاضارتعالا نم ةلمجب رانلا نم قسافلا

 .208 :غمادلا قحلا :يليلخلا ؛99 .98/3 :تد توريب ةفرعملا راد 2ط :رانملا ريسفت :اضر ديشر (7

 .94/7 :ريبكلا ريسفتلا :يزارلا (8
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 نم قح يف نكل ؛دولخلا ىلع لدت صوصنلا هذه تإ نيتبشملا لوق كلذ نم
 اهفرتقي نم ىلع ديعولا نم اهيف ام قحي الف ،اهلالحتسا ادقتعم يصاعملا هنه فزتقا

 ىلع لدي لالحتسالا أب ضارتعالا اذه ىلع خيشلا ةرو ،اهتمرح دقتعم وهو

 ديعولا صيصختل ىنعم الف رانلا ف دخ هتنأ ىلع نوقفم نوملسملاو ،كرشلا

 يدعتملا ىلع ديعولا الثمف ،هيلع ليلد الو لصاح ليصحتو دراو ريغ هتأل ،كرشلملاب

 ك هللا ةمسقب ضار ريغ قسافلا نأل {لحتسمملا يف صاخ ريغ ماع ثيراوملا دودحل

 ىلع ضار ريغو ضار :قالطإ نم نظ ةباحصلا ىدل روهشملا وه اذهو عتم وهف
 ةمسقب ضري مل نم» :لاق هتنأ اَمهنَع هلل ا يضر ساَّبَع نبا نع يور املثم دحوملا

 .)اهيف ادلاخ اران هلخدي ،لاق ام ةعتيو هللا

 ىلع ديعولاب ةقلعتملا تايآلا أب رانلا ف قسافلا دولخل نوفانلا ضرتعا امك

 .ةماع تناك اهغيص أل نيقسافلا لمشت ةماع نكت مل و نيكرشلملاب ةصاخ رئابكلا لعف

 .رانلا نم هجورخ ةلدأب مومعلا اذه دييقتب قسافلا اهنم جرخيف

 ةريبكلا بحاصو كرشملا مكحل لماش مومعلا اذه تأ ىري شيفطا خيشلاو

 ةربعلاو امهيلع قبطني فصولا ماد ام هئانشتساو هصيصخت ىلع ليلد الو ،اعم دحوملا

 .")كحلا هعم تبث فصولا تبث ىتمو ،تايآلا ببس صوصخب ال ظفللا مومعب

 كيلوأ آتيتياعب اولكو اورك يلاوط :لاعت هلوقب لالدتسالا ةرو
 صاصتخا ىلع ليلد ةيآلا يف لاقي ال» :هيف لاقو [10 :ةدئاملا] ميحجلا باحص

 انأل ؛ةمزالملا ىلع ةبحصلا ةلالدو نيفرطلا فيرعتب رصحلا ثيح نم نيكرشملاب دولخلا

 ةمزالملا ريغ ىلع ةبحصلا قلطتو 3هريغو افرع ةسبالم ىندأ اهيف يفكي ةفاضإلا لوقن

 .464/4 :نايمهلا - (9

 .316 :و :لمعلا يعاد - ؛183 :نيروغبيت لوصأ حرش- ؛235/1 :ريسيتلا - (0
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 .")ةمزالملا ىلع قلطت امك

 ؛هل الباقم دعولا مومع عم اماع هدورو هريغو قسافلل ديعولا مومع ىلع لديو

 نيب طسو فقوم الو 6رانلاب ديعولا لهأ وأ ةتحلاب دعولا لهأ عم آلإ قسافلا نوكي الف
 .نآرقلا مومع هتبثي ام اذهو ،كلذ

 اهيف ديعولا صيصخت ىلع ليلد الف ،ثيراولل ميسقت نأش يف قبس ام ةلدألا نمو

 ىلإ ال نمؤلل لإ هجوتت ماكحألا نم ةلمج عيرشت يف ءاج قايسلا نأو ةصاخ كرشلل ىلع

 .)كلذ نم قسافلا جارخإ ىلع ليلد الف مومعلاب كرشلل ىلإ تفرصنا ولو كرشلل

 ىلع دحاولا ظفللا لامعتسا ىلإ انايحأ يدؤي كرشملا قح ف صيصختلا اذهو

 لوقلا ىلعف ،اهركذ قباسلا ناقرفلا ةروس ةيآ ىف دراولا ديعولا لثم اعم ةقيقحلاو زاجلا

 لوط درجمب دولخلاو كرشملا قح يف مئادلا دولخلا يعت اهتاذ ةيآلا دحت صيصختلا

 لمحو» :اذه يف شيفطا خيشلا لاقو ؛يصاعملا كلتل فزتقملا ملسملا قح يف ثكللا

 عمج كرشملا قح ين مئادلا دحوملا قح يف ليوطلا ثكملا ىلع ةريخألا ةيآلا ىف دولخلا

 .)ملسم ليلدب آلإ هيلإ راصي ال ؛لصألا فالخ زاجملاو ةقيقحلا نيي

 هب لدتسا ام ىلإ تهجو لا تاضارتعالا ىلع شيفطا خيشلا ةر اذه

 هذه صيصخت مدع ىلع اديكأت رامع وبأ خيشلا داز دقو ،ميركلا نآرقلا نم

 تناك ول هتنأ كلذ ؛جئاتنلا نم اذه نع مزلي ام ىلإ ةراشإلاب كرشملاب ةلدألا
 كلذ ىنعمف ،مهلاثتما مدعل مهدّعوتت اهتأو نيكرشملا قح يف تايآلا هذه

 .145/14 :1ط :نايمحللا- (1

 .144/2 :ن م - 2

 .464/4 :2ط ؛429/14 :1ط :ن م - (3

 .384/11 :1ط :نايممحلا - :رظنا ؛183:نيروغبيت لوصأ حرش - (4
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 اذهب ديعو لك نوكيف ديعولا مهيلع قح اولشتمي مل الو ،اوهنو اورمأ دق هتأ

 .نينمؤملل مهرابدأ اونوي نأ اوهن دق نيكرشملا نإ لوقلا نكمي ىتح ،ىنعملا
 هلوق يف ،كلذ لعفي مل نمل هَجوت ديعولا نأل نينمؤملا رزغل اورفني نأ اورمو

 زا لاتقل افحتم آل ,ةرب يموي مهلي نقَرول :لاعت
 سيب مسَقَج ةارأَمَو هل انم ربصضمعب آب دقفتي لإ اَريََحَتُ
 ابادَع مكبذعياوريننت آلإ :كت هلوقو [16 :لافنألا] هرميصمملأ
 لح ىع ةل او ايش ةورضتن الو محر نمت اموق لدبتستو اميل
 ديعولا صيصخت ىلإ نوبهذي نم بسحف م"[39 :ةبوتلا] ريدت ءيش
 لافنألا ةروس ةيآ ةصاخ ،نيكرشلملاب نيتصاخ اضيأ ناتيآلا نوكت نيك رشملاب

 ثكلذ ريغ عقاولا نأ عم ،رانلا هاوام فحزلا موي ىلوت نم نأ ىلع صنت يقلا

 رابتعاب ديعولا يقل كلذ لعف نم تأو نينمؤملا ىلإ باطخلا يف ةحيرص ةيآلاو
 .ديعولا تايآ يقاب نع لاقي اذكهو .رئابكلا هذه فارتقا

 ةنسلا نم ةتدألا -ايناث

 اهدرون ةنسلا نم ةلدأ شيفطا خيشلا ركذ ميركلا نآرقلا نم ةلدألا هذه دعبو

 ةريبكلا لعاف ىلع اديعو تبتر لا تايآلا قسن ىلع اهلمجب يف تناك دقو ؛يلي اميف

 : يه ثيداحألاو 3دولخلاب كلذ ىلع دعَّوتلاو ةريبكلا هذه ةيمست عم

 رانلا هل هلل ١ بجوأ دقف ةبذاك نيميب ائيش ملسم ئرما لام نم عطتقا نم» _

 .“٨)«كارأ نم ايضق ناك نإو :لاق ؟اريسي ائيش ناك نإو :لجر لاقف ،ةتجلا هيلع تمرحو

 .1135112/2 :زجوملا :رامع وبأ- (5
 نيميب ملسم قح عطتق ا نمديعو باب :نامبإلا :ملسم رظنا ؛ ظفللا فالتخا عم ملسم هاور )66

 .57/1:سرهفملا مجعملا ؛375 :ةيشاحلا و عضولا عماج - ؛137 مقر رانلاب ةرجاف
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 ادلخم ادلاخ منهج ران ين هنطب اهب اجوي هدي يف هتديدحف ةديدحب هسفن لتق نم» -
» َ 

 نمو ءادبأ اهيف ادلخم ادلاخ منهج ران يف هاّسحتي هدي يف هَّمسف مسب هسفن لتق نمو ادبأ

 .“«ادبأ اهيف ادلخم ادلاخ منهج ران يف ىدرتي وهف هسفن لتقف لبج نم ىدرت

 ةتنلا لهأ لخد اذإ :لاق هق ءينلا نع اَمُهَنَع هلل ا يضر رمع نبا نع» - م وو م

 توم ال ةنحلا لهأ ايو ؛توم الرانلا لهأ اي :مهنيب نذؤم ماق ،رانلا رانلا لهأو ةنجلا

 اي :ةنجلا لهأل لاقي" :هق ءيبلا لاق ةريره يبأ نع [...] يراخبلا لاق [...] دولخ

 مكنأش وأ مكتأ يا» :هلوقب كلذ شيفطا خيشلا رسفو ؛6ةنت وم ال دولخ ةتخا لهأ

 .”«دولخ متنأ وأ .دولخ ووت متنأ وأ دولخ

 ةليلق عوضوملا ىلع اهتلالد عم يهو ةنسلا نم ةلدألا يف خيشلا هركذ ام اذه

 ثيداحأ اداز دقف .يملاسلاو رابحلا دبع يضاقلا ةصاخ هريغ هركذ امي تنروق اذإ

 .“"سقن ىنعملا يتوت ىرخأ

 خيشلا ةلدأ نم هدعب يقبو ،ةتنسلاو بانكلا نم لقنلاب لالدتسالا نع اذه

 .ئلقعلا لالدتسالاب اهنم قلعت ام شيفطا

 لقعلا نم ةلدألا -انلاث

 هتلدأ نم رثكآ لقنلا نم قسافلا دولخ تابثإل شيفطا خيشلا ةلدأ تناك دقل

 ۔-رظنا ؛5442 مقر ثيبخلاو هنم فاخي امبو هب ءاودلاو مسلا برش باي :بطلا :يراخبلا (7

 .323/1 :سرهفملا مجعملا ؛346/2 :ةنامضلا ءافو

 ةنحلا ةفص :ملسم ؛6179 مقر باسح ريغب افلأ نوعبس ةنحلا لخدي باب :قاقرلا :يراخبلا (8

 ؛2850 ممر ءافعضلا اهلخدي ةنجلاو نورايجلا اهلخدي رانلا باب :اهلهأو اهميعن ةقصو

 .59/2:سرهفملا مجعملا

 .251 :ةنبا فصو يق ةتحلا - (9

 .142/2 :قراشم :يملاسلا ؛210 :لازتعالا لضف ؛673 :ةسمخلا لوصألا حرش :رابجلا دبع (0
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 ال ةلأسملا تل ،هتَلدأ ضعبل اهيجوتو لقنلل اديكأت ًالإ انه لقعلا لمعتسي مل و ةيلقعلا
 ِ ۔ . ٤ ۔۔ - ر 1 م

 ةيضابإلا نم هقبس نم ةلرا خيشلا عبتا دقو عسوتب اهيف لقعلا لخدت لمتحت

 :يلي امك ةلزتعملاو

 ال ةصلاخ ةرضم باقعلا قاقحتساو ،هقسفب باقعلا قحتسي قسافلا» -

 عمجلاو {ةبئاش عاطقنالاو ©بئاوشلا نع ةصلاخ ةعفنم باولا أ امك ،عفن اهبوشي

 ,1 '«دلخم هباذعف ،©باوثلا قاقحتسا هل تبث اذإف ؛لاحم امهنيب

 ال ناميإلا ىلع ءازجلا كلذك ،ناضقانتم امهف ،رفكلا عم عمتجي ال ناميإلا -

 ىلع بقاعم اَمإ وهف دحاو صخش يق رفكلاو نايصعلا ىلع ءازجلا عم عمتجي نأ نكمي

 ىلإ ةدنتسم ةجحلا هذهو ؛بانم بقاعمل دوجو الو ،ةعاطلا ىلع بانم وأ ،نايصعلا

 .ةرخآلا ةايحلا يف سلنلا نيبو ،ءازحجلا نم نيعونلا نيب زييمتلا ةلدأ نم قبس ام

 جرخ ولو كلذ نع هلل ا ىلاعت ءادبلاب لوقلا مزل الإو نافلختي ال ديعولاو دعولا -
 .“قوسافلا يف ىلاعت هلل ا مكح لطبيو ،هتمكحو ديعولا ىنعم لطبل رانلا نم قسافلا

 نأ نكميالو ىلاعت هلل ودع وهو {مهيلع بوضغملا نم وهو بقاعم قسافلا -

 بضغ اذإ ىلاعت هللاف صخش يف ةوادعلاو ةيالولا عمتجت الو ،هل اًيلوو ابانم حبصي

 . (14)هيلع بضخي همحر اذإو همحري دحأىلع

 ادولخ قسافلا دولخ ْشّئيفَطا خيشلا تبثأ القعو القن ةفلتخملا تالالدتسالا هذهبف

 كلذ عم شقان امك ،عوضروللا ق ةلزتعملاو ةَّرضاَبإلا هيلإ بهذ ام ديأو ©ثباذعلا ق امئاد

 .158:و /2 :هللا حتف - (1

 .364/3 :ريسيتلا - (2

 .287/1ق 8 :نايمهلا - (3

 .ن.م - (4
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 .يلي اميف اهنم اضعب درون ادودر مهيلع ةرو رانلا نم قسافلا جورخ نوري نم ةلدأ

 قسافلا دولخ مدعب لوقلا نرم شّيفطا خيشلا فقوم ۔ ج

 اهردصم بممح رانلا ش ىس افلا دولخ مدعب 9 اق نم ىلع خيشلا دودر مسقن .

 .تابنإلا ىف هتلدأ انيأر امك

 ةينآرقلا صوصنلا = الوا

 مهيف رانلا باحصأ تأ ىلع لدت قلا ةينآرقلا رهاوظلاب ئنالقابلا لدتسا 1

 :ىلاعت هلوق لثم ،رفكلاو لالضلا يف ةغلابلا فاصوأ يهو :قسافلا يف نوكت ال فاصوأ

 :ليلل ؟ىلرَتَر بنكييللاىقشالا ال امالصي الىظلت ارات مكتزدناتفإ

 ماعط ' لع ضحي الو ميظملا اب نموي ال ناك ةناو :كنت هلوقو [16 4

 ّنيِفَرتُس كيادزابتت اوناكم ن :اضيأ هلوقو .[33-34 :ةقاحلا] هييزييكسملا

 ."؟[45-46 :ةعقاولا] هكميظمقلا شنحلا ىلع توريصتي اوناكو

 هذه يف نيغلابملا رافكلاب ةصاخ صوصنلا هذه نأ شيفطا خيشلا ىري الو

 اهلباقيو فاصوألا نم كلذ نود ام لمشتل ةغلابلا تركذ تايآلا نكلو فاصوألا

 اهب دارملا نكي ل اهتاذ روسلا هذه ق ةغلابملا ىلع تركذ ىلا ةتحلا باحصأ فاصوأ

 لثمف ؛ىوقتلا يف غلابملا ريغ اضيأ لمشت لب {ةتخلا لخدي ال ىقتلا فصو نود نم تأ

 فصو يف اهدحو نكت مل اهتنإف \ةرشابم قسافلا نع ثتحتت مل نإو ،تايآلا هذه

 .")نيقسافلا صخت ىرخأ تايآ كانه نأل ؛رانلا باحصأ

 آهيف ًنيشباللل :ىلاعت هلوق ف كلذو :باقحألاب رادلا يف ءاقبلا ديدحت -2

 .35591358 :ديهمتلا :ينالقابلا )75

 .613.612.33 11330 050/6 :1ط :ريسيتلا - (6



 دتحت اهتنأل ؛عوضوملا يف ليلد اهتأ قسافلا دولخل نوفانلا ىري [23 :ابنلا] هابامتحأ

 تأ شيفطا خيشلا ىريو ثرانلا يق ءاقبلا اهعم ىهتنا تهتنا اذإف باقحأب ةدملا

 لك لوانتت تارتف اهب داري نأ نكمي امك ،ماودلا ىلع يهو ،ةدودعم ريغ باقحألا

 ديدحت ريغ ىلع ،نمزلا نم ةبقح ع ون َلكل عونتم باذع وهف ؛باذعلا نم اعون ةرتف

 رافكلا نأش يف تءاج ةيآلا هذه نأ شيفطا خيشلا هيلإ بهذ ام ديؤيو ؛"ةياهن الو

 مل اذه عمو _ رابجلا دبع يضاقلا لوقي امك _ نيقسافلا ف سيلو باسحلل نيركنللا

 تسيل ةيآلا نأ ىلع اذه لدف ؛باقحألاب باذعلا ديدحتل دّنخم ريغ رفاكلا نإ دحأ لقي

 ."ةرورضلاب ديدحت ىلع لدت ال باقحألا نأ امك ،قسافلا دولخ مدع ىلع اليلد

 اماف :ىلاعت هلوق يفو :ضرألاو تاوامسلا ماودب رانلا يف ءاقبلا ديدحت -3

 تقات ام ايف نيدلاخ قيهقَو ريفز اهيف مير اتلا يفقاوممف نيذلا
 :دوه] هنيرئي املا اف تبر دإ كبر ءآش ام آإلضزلاو تاوامسلا

 تاوامسلا ءاهتناب يهتني دولخلا تأ ىلع دولخلا يفني نم دنع لدت ةيآلاو [[7

 ةرخآلا تاوامس انه تاروكذملا ضرألاو تاوامسلا تأ ىري خيشلا نكلو .ضرألاو

 يف مارجألا هذه لدبت كلذ ىلع لديو ،يهتني ال مئاد ةرخآلا يف امو ،اهضرأو

 ضرألا لتب مويوظ :ىلاعت لاق امك ضرألا يف ةدوهعملا يه تسيلف ،ةرخآلا

 .ةمئاد اهنكل ضرأ ةنجلا يف اضيأ لاقو [48 :ميهاربا] تااَمَسلاَو ضرلا ري
 ر

 مم ےم ےم

 .[74 :رمزلا] هيصن ثيَح ةنجلا نم اربَتَنَضزالا اتنرؤاؤو

 هعوقو دعبي وأ عقي ال ام ىلع ءيشلا قيلعتب ديعبتلا ةيآلا يف داري نأ لمتحيو

 تلطأو تنبلا تضاحو ضرألاو ءامسلا تماد ام كمنكأ ال) :لئاقلا لوق لثم

 .68.67/1:مئاعدلا حرش - (7

 .361 :نآرقلا هيزنت :رابحلا دبع (8
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 :رعاشلا لوق هنمو :(لبإلا
 بيلحلا نبْللاَك راقلا راصو يلهأ تيتأ بارغلا باش ام اذإ

 ولخي الوط :كت هلوق ىف كلذو نآرقلا يف بولسألا انه لمعتسا دقو

 ذم قيلعت امك ؛]40 : فارعألا] هطايخلا مَس يت ‘اَمَج اجلي مَح ةجحلا

 اضيأ قيلعتلا ادم لثم ركذ لب مهب اصاخ سيل ضرألاو تاوامسلا ماودب ءايقشألا بانع

 نيدلا ةنجلا ي هقاولعَس يللا امو :ىلاعت هلوق يف ةرشابم كلذ دعب ءادعسلا ميعن يف

 :دوه] هفونجَمريحتءآَمَع كبر ءآش ام ض الاو تاوامسلا تماد ام اهيف

 تأ عم عقاو ريغ وهو .ةنجلا لهأ ميعن كلذكف عطقني رانلا لهأ بانع ناك اذإف .8

 ."ليلد نود عوضومل ف صيصحتلل ىنعم الف ريبعتلا يف ناتيواستم نيتيآلا

 . ركذ دعب اهيف ءانثتسالا درو اهركذ قباسلا ةيآلاف :ةئيشملاب ءانثتسالا 4

 ميعن ىلإ اوبلقنا ىهتنا اذإف تقولا نم ءاش ام ىنعم تكب كبر ءاش اَم ز

 : :كبت هلوق يف ءانثتسالا اذه لشم درو امكو ،دولخلا يفني نم اهب لدتسي

 .[128 :ماعنألا] همل ا ءآش ام إ آهيف نيدلاخ مكارشم رانلا

 ىفن نم ركذ ام ريغ يناعم نالمتحت امهتإ نيتيآلا نأش ىنف شيفطا خيشلا لوقي

 يف كلذ نم صقني ام آلإ امئاد نوبذعي مهتأ دارمل نوكي نأ نكميف ؛قسافلا نع دولخلا

 هب دصقي ال ماع ءانثتسا دارملا وأ .بانعلا ىلإ نوتري مث باسحلاو رشحلاو خزربلا ةم

 نع ثيدحلا دعب ءادعسلا نأش ينف اضيأ درو هتأ كلذ ىلع لديو باذعلا ةتم نم صاقتنإلا

 لهأ بانع أ عي ال كلنكف ،ةعطقنم ةتخا لهأ ةداعس نأ كلذ عي نكي مل و ءايقشألا

 .هريغ ىلإ نولقني مث بانع نم هلل ا ءاش ام نوبذعي مهتأ هب داري دقو ؛عطقنم رانل

 لوصألا حرش :رابحلا دبع :رظنا ؛283.282/1ق 8:نايمهلا - ؛43 }42/6 :ريسيتلا - (9

 .166 0165 :نآرقلا هيزنت ؛6751674:ةسمخلا



 ىلاعت هللا نم ءانثتسالا نأ يه ةجيتن ىلإ خيشلا يهتني تاليوأتلا هذه دعبو

 مدعو ققحتلا ىنعم ىلع ةئيشلملاب نشثتسي دقف ،امئاد هريغ نم ءانشتسالاك سيل

 لشم ،هيلع فراعتملا ىنعملا ىلع نكت مل ىرخأ تاءانثتسا اذه ىلع لديو ،فلختلا

 هلوقو [6-7 :ىلعألا] هش اَءآاق ام ! ا ۔ىنتالقتكترقتت رمتسسولت :ىلاعت هلوق

 انه تناكف [27 :حتفلا] ه ءآش نإ ماَرَحلا ةجنملا نحت :اضيأ

 .ثل)ارحلا دجسللا لإ لوخدلا ققحتو ،نايسنلا مدع قيقحت ىلع

 ةي ةئيوبَسلا ثيداحألا -ايناث

 يهف رانلا نم جورخلا نوتبثي نم اهب لدتسا قلا ةفيرشلا ثيداحألا امأ

 :اهنمو قسافلل ةعافشلا تابثإل اهب اولدتسا لا ثيداحألا اهسفن

 .")محف اوداعو اوشحتما دق نوجرخيف» -1

 نوقليف ،رئابض رئابض نوجرخيف {ةعافشلا يف نذأ امحف اوراص اذإ ىتح» -2

 تبنت امك نوتبنيف ءاملا نم مهيلع اوقيرهأ ةتحلا لهأاي :لاقيف ،ةتجلا راهنأ ىلع

 .““«ليسلا ليمح نم ةبحلا
 )« وجرحخأف ناميإ نم لدرخ نم ةبح لاقثم هبلق يف ناك نم لوقي مث ...» -3

 ““)«ناتنم اي ناتح اي :رانلا يف لوقي لجر رانلا نم جرخي نم رخآ» 4

 .75.68/1 :مئاعدلا حرش- ؛364/3 :ريسيتلا- ؛284/1-286ق 8 :نايمهلا - (0

 مقر رانلاو ةنحلا ةقفص باب :قاقرلا :يراخبلا رظنا ؛ «اممح اوداع» ظفلب يراخبلا هاور (1

 ةديلبلا رصق :رانلاو ةنحلا رخآلا مويلا :رقشألا ناميلس ؛82/5:سرهفملا مجعملا 2

 .129 :م1991/ه 41

 ؛22 مقر لامعألا يف ناميإلا لهأ لضافت باب :ناميإلا :يراخبلا رظنا ؛هلثم يراخبلا يف (2

 .67/4 :ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس :ينابلألا ؛477/3 :سرهفملا مجعملا

 .128/4 020/2 :سرهفملا مجعملا ؛6192 مقر رانلاو ةنحلا ةفص باب :قاقرلا :يراخبلارظنا (3

 يمنيهلاو ارخآ ظفلب سنأ نع يقهيبلاو ةميزخ نباو دمحأ نع ةينسلا تافاحتإلا يف هجرخأ (4
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 .هد ةداهشل ةملك

 تبثأ نم اهب دهشتسا قلا ثيداحألا هنه لك شْطا خيشلا عتبتتم ةتي مل و

 يف ةفيعض ثيداحأ اَهَئِإ :هلوق لثم.امومع اهيلع قلعي ناك لب ،رانلا نم قسافلا جورخ

 وأ ماكحألا هنه لشم شقادي نكي مل هنكلو ءاهتحص يف كشيو ،اهنتم وأ اهدنس

 لوقي و .““اهدحأ يف وأ حاحصلا يف يور ام اهنم ةصاخ ءاهفعض تبثي امب لدتسي
 ادنس اهنم ىوقأ ه ام ضراعت الو ملعلا اهب تبثي ال داحآلاو ،داحآ ثيداحأ اَهَتإ

 اهل لمتحي انايحأو ."ةينآرقلا تايآلا اهتفلاخم دصقيو ،ةلدألا نم ايعطق ناك ام الو

 اهنإ هلوق كلذ نمو سةحيحص ثيداحأ نوكت نأ نكمي هنأ رابتعا ىلع تاليوأت

 امزال ناك تبجوو تلزن امنو «ضئارفلا اهيف لزنت مل لا ةرتفلا ىلع قدصت صوصن
 يف نكل “"يلازغلا دمحم خيشلا هيف هقفاو ام اذهو ؛"رهنلاو رمألل لاثمالاو اهب ءافولا

 .قسافلا دولخب مكحلا يف سيلو ضئارفلا لوزن لبق تناك ثيداحألا رابتعا درج

 تذخأ ول كولسلا يف رثألا نم هكرتت ام ىلع هدودر يف شّئيْطا خيشلا دمتعاو
 حيرص ميركلا نآرقلاو ؛ريصملا يف يقّتملاو يصاعلا نيب ةيوستلا يأ اهرهاظ ىلع

 قسافلا جورخ نوتبثي نم ةلدأ نإ إ خيشلا لاقو ؛امهيريصم نيب ةيوستلا يفن يف حضاوو

 لاق امك ؛ ) ضقانت اذهو ىصع نأل اودعو ةَّئَجلا لخدي آ ىلاعت هلل ايلو هلعجت

 .174 /2 :سرهفملا مجعملا :رظنا ؛«نسح هدانسإ» :لاقو رازبلا نع

 .177 ص 576 :شماه لوألا ثحبملا (بيغلا ) عبارلا لصفلا :رظنا (5

 .04:ضارتعالا ةلازإ - ؛]14:نامع لهأل ةبوجأ- (6

 .672:ةسمخلا لوصألا حرش :رابجلا دبع :اضيأ رظنا 0158:ظ/2:هللا حتف - (7

 .113/1:ريسيتلا- (88

 نامإلا ةلزنم ثحبم سداسلا لصفلا رظنا ؛136 :ملسملا ةديقع :يلازغلا دمع 9

 .23-25:شماه

 .287/1ق 8:نايمهلا- ؛183:نيروغبيت لوصأ حرش - (0
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 ىلع ذخأ ول وهو ]ةلالدلا ريثم ثيدح اذه» :ةقاطبلا ثيدح يف يلازغلا دمحم خيشلا
 ال هلل ! روط :ىلاعت هلوق لطبيو 5ةتيهلإلا فيلاكتلا ىتش سلتنلا نع عضي هرهاظ

 .٥_}«هتومرجُملا ةركز لو هتاملكب قحلا ق يحيو نيديسفملا لمع حلصني
 تأ حضاوو رانلا نم جورخلا داقتعا نم عقاولا رثألا ىلإ تدنتسا دودرلا هذهف

 لوقلا ربتعا امدنع اذه نم دعبأ ىلإ ينالجراولا بهذو ،لهاستلا ىلإ يدؤي كلذ .

 ىلع ءارغإ نوكي نأ هبشيو ،يهنلاو رمألا ينف ةيهلالا ةمكحلل افلاخم راتلا نم جورخلاب

 .““ديعولا دعولا ىضتقمل فلاخم هتأ امك ،يصاعملا لعف

 ؛مهتلدأو ،قسافلا نع راتلا يف دولخلا نوفني نم ءارآ شيفطا خيشلا شقان اذكه

 عم كرشملا دولخو قسفلا دولخ نيب ةنراقملا نم لقعلا ىلإ ردابتي ام ىلإ راشأ ريخألا يفو

 ؟كارشإلا لثم ادلاخ اباذع ةريبكلا بست فيكف ،ادحاو سيل امهيدولخ ببس نأ

 ريغ لقعلاف ،راتلا ىف دلخي قسافلا تأ تبث دقو ؛ليلدلا توبث ىلع دامتعالا نأب باجأو

 :هلوق اذهو ،لعفي امع لأسي ال ىلاعت هلل او ؛نيدولخلا ريسفت هنكميال دودحمو لمؤم

 باقعلا كلقع زوجي فيكف :انلق ؟ةنس نّتس ةدابع رمخ ةعرج لطبت فيك :ليق اذإف»

 الإ لبقي ال كلقع تإف ؟ةعرج ىلع باذعو ران امههبشي ال باذعو ران يف ةليوط ةدمب

 ةميظع ةشطع وأ \ةميظع ةعوج وأ ،ايندلا رانب ةدحاو ةَيك لثم اهباقع نوكي نأ

 . ©)«ملعأ هلل او ؛كلذ ىف لقعلا لخدي ال اذإف نيمويك

 ؛اهب مهنملاو معنلا مظع ىلإ رظنلاب كلذ ليلعت رابحلا دبع يضاقلا لواح دق و

 ركشي مل نم قح يف مئادلا باقعلا نسحيف {ةميظع ةيصعملا رابتعا حيبي اذه نإف

 .1315130:ملسملا ةديقع :يلازغلا دمع ؛:81-82 :سنوي ةروس (1

 .36/2:ليلدلا :ينالجراولا (2

 .53/4 :نايمحلا - (3



 ول هتنأل حجرأ _ يضاقلا يأر ةهاجو عم _ شّيفطا خيشلا يأر نكلو ؛ث“ىصعو

 هلك باذعلا أ نم ضعبلا هيلإ ىهتنا ام ىلإ انيهتنال عوضوملا اذه يف لقعلا ءارو انقسنا

 نايصعلا رادقم ىلع باقعلا ىهتنا اذإ القع هفقوت يضتقيف رارمتسالا يقطنم ريغ

 اهطبضي دودح نم لقعلل كب ال نكلو ؛“ةتجلا ىلإ اعيمج سلنلا صلخيو راتلا ىنفتو
 خيشلا مازتلا ىلع ليلد اذه يفو ‘شيفطا خيشلا لاق امك كلذ يف طرفي الف ليلدلا

 ىرخأ ةهج نمو ؛لقعلاب لالدتسالا يف هنم عسوأ هيلع هدامتعا ناكو ،ةلآسملا يف لقنلاب

 ىلإ ارظن حجرأو ىوقأ ناك قسافلل مئادلا دولخلاب لوقي نم يأرو هيأر تأ ظحالن

 ىلإ اهيف جتحي مل و ،ةينآرقلا صوصنلا شيفطا خيشلا اهيف عبتا لا لالدتسالا ةقيرط

 يف ءاج ام قفاوي يلقع لالدتساب اريخأو ةحضاوو ةحيرص ثيداحأب هديأ مث ،ليوأت

 قيرط نع تناك نيقسافلا دولخل نيفانلا ةلدأ بلاغ اندجو امنيب اهحَضويو صوصنلا

 خيشلا هجوت كلذل ،ثيدحلا كلذ يف مهدنس ناكو تايآلل يناعملا لامتحاو ليولا

 .اهليوأت ىلإ شيفطا

 اهتحص تابثإل ثيداحألا هذه هصيحمت مدع وه هب خيشلا دودر دقن نكمي امو

 مكحلا يف عرستلا ىلإو ،قيقحت نود تالامتحالا ىلإ ءوجلل هادأ امم ءاهمدع وأ

 عجري ناك هتأل ؛عوضوملا يف اهلاق قلا ءارآلا ةهاجو يف حدقي ال اذه تأ الإ فعضلاب

 .ةمكحملا نآرقلا صوصن ىلإ امئاد

 ةتيدقعلا لوصألاورانلا بي قسافلا دولخ۔د

 اهيف بتكو اريبك رانلا ىف قسافلا دولخ ةلأسم شيفطا خيشلا مامتها ناك دقل

 .21050209 :لازتعالا لضف :رابحلا دبع (4

 ةثيدحلا ضايرلا ةبتكم يلصوملا نب دمحم راصتخا :ةلسرملا قعاوصلا رصتخم :ميقلا نيا (5

 .ءزخلا رخآ ىلإ 357/1:تد ضايرلا
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 يدقع لصأ رانلا يف ةريبكلا بحاص دولخب ناميإلا له :لاؤسلا ىلإ انعفدي اذهو اريثك
 ؟هب ناميإلاو هتفرعم بحت

 خيشلا عفادو ,© ناميإلاو هتفرعم اوبجوأو ،اتيدقع اساسأ هولعج ةيضابإلاف

 ةيضابإلا مكح لشم مكحي مل هتنكل «انيأر امك هتّحص ىلع لدتساو اذه نع شيفطا
 اهب نوكي ييلا لوصألا نم اسيل همدعو دولخلا نأ يدنعو» :لاق لب ،هفلاخ نم ىلع
 نإ لاقو ،©تيراعت نب ديعس اذه ىنف هدتيأ دقو ؛“"«اهنمف كرشملا دولخ امأو ريفكتلا

 لوق دروأ مث .ديحوتلا ةيمهأ ةجرد ىلإ لصت ال اهتأ ىنعمب تايهلإلا نم تسيل ةلأسملا

 يق ةرابعلا هذه لنم.اذه شيفطا خيشلا يأر درت دقو .“")قباسلا شيفطا خيشلا

 ربقلا باذعو ةعافشلا لثم ىرخأ لئاسع. هنرقي ناكو ،ةّصاخ نيينامعلا ىلإ هتبوجأ

 ؛ديحوتلا ينا رتؤي ال اهيف فالخلا أل هرظن يف لوصألا نم نكت مل و .")طارصلاو
 فلاخملا نم أرجتي ضعبلا ناك اتلو 5ةيوق اهتلدأ تناك اتل الوصأ ضعبلا اهربتعا امتإو

 .لئاسملا هذه لتم ى ةفلاخملا درب ىلع ةءاربلاو ةيالولا ىنبت الف ‘كلذ ريغ قحلاو ؛اهيف

 .ةلأسملل ةيضابإلا اهالوأ قرلا ةناكملا مامأ ءيرج انه شيفطا خيشلل يأرو

 هعم اوفلتخا دقف مهنم يوق لعف ةر هلوق ريثي نأ رظتني ناكو ،هرصع يف ةصاخو

 نأش يف اذه نم ءيش ثدحي مل نكل ؛ريثكب هذه نم انأش َلقأ لئاسم يف اديدش افالتخا

 دولخب اولاق نم ءاوس ةيضابإلا ريغ ةلأسملا هذهب متها دقو ؛48:تانايدلا نتم :يخامشلا (6

 ©144/3: ريبكلا ريسفتلا :يزارلا :رظنا ،ةديقعلا لوصأ نم اهولعج مهلك همدعب وأ قسافلا

 ؛50 :يمالسإلا نيدلا لوصأ :رصان يلع دمحم ؛364/1 :رانملا ريسفت :اضر ديشر دمحم

 .714/2}715:يراضحلا دعبلا :يريبعجلا ؛138/2 :1 مقر شماه :قراشم :يملاسلا

 .04 :ضارتعالا ةلازإ - (7

 .714/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعخلا :رظنا ؛31!1 0130 :دومحملا كلملا :تيراعت نب ديعس (8

 - 20}5:ةرارز لهأ باوج- ؛12/1 :بركلا فشك- ؛2 :ظ :هللا دبع نب دمحم باوج 9

 .6(:07:ز.أ):لئاسرلا ةعومجب



 مل هتنإف ،يأرلا اذهف هميدقت ةقيرط ىلإ عجار انرظن يف كلذ يف ببسلاو ؛دولخلا
 ةراوزو ،نامع ىلإ اهب ثعي ةبوجأ درجم تناك امتإو هتافلؤمو هبتك نم ءيش ين هلجسي

 لوقلا اذه اوذختاو نيينامعلا ضعب كلذب رثأت امنإو ،رئازحلا يف ارثأ ثدحت ملف ،ايبيلب

 «يأرلا حضوي نأ خيشلا ىلع ناكف .هلاق امب ليوهتلا وأ ءةلأسملا نأش نم نيوه اليلد

 ىسيع نب حلاص خيشلا ىلإ ةلاسر يف لاق ثيح ،لاق اميف مهفلا ءوس نم هونظ ام ليزيو
 عورفلا نم دولخلا نوك اتمأو» :م1899 /_ه1317 ةنس بجر رخآ ينف "" وئراخلا

 يهو هيف رأ اهيف حدقلا ىلإ ايدؤم الو ،لل ا ةفص يف احدق هكرت سيل هتأ ههجوف

 ع ورفلا نم دولخلا مدع نأ راهظإ ىلع تمدن دقو [...] همكحل الاطبإ سيلو 5"""وه
 هللا مكمحر _مهل اولوقو .هتمتك ىتأ تذيوو ثكلذب تّرتغا ةعامج نأ تعمس ام

 الوق عورفلا نم هنأب لوقلا سيل هتنإو نايصعلاب هيفان ىلع مكاحو دولخلاب لئاق ين _
 اهودتيق نكلو ،هئيداحأو دولخلا تايآل ايفن هتتعرفب لوقلا سيلو [...] .هيفن

 .'"")«لوصألا نع تجرخف مهمعز ين ةديقم تراصف

 ،لوصألا نم اهجرخأ لا ىرخألا لئاسملل حيضوتلا اذه لثم خيشلا مدقي مل و

 نوكي ام وهو ،لصألا ىنعمل تيبثت اضيأ وهو ،ةلأسملا ةيعرفل تابثإ هنم لوقلا اذهو

 امأ ةرورض امولعم نوكي ام وهو .هماكحأل الاطبإو ىلاعت هلل ا قح يف احدق هراكنإ

 .افالتخا اهيف اندجو دقف .قسافلا ىلإ ةبسنلاب دولخلا ةلأسم

 فالخلا جارخإ لإ هئارو نم يمري هدحت ةلأسملا ق خيشلا يأر لإ رظنن امدنعو

 ،هعم تالسارم ةدع هلو ،‘شيفطا خيشلل نيرصاعملا نم :ينامعلا يثراحلا ىسيع نب حلاص )100

 ركذي وأ هل خرؤي ردصم ىلع فقن مل ،يثراحلا لاص حلاصلا خيشلاب :شيفطا خيشلا هيمسي

 .هلامعأ وأ هتافو وأ هداليم

 .تافصلا يف يناثلا ثحبملا ديحوتلا ثلاثلا لصفلا رظنا ؛هتاذ يه هتافص يأ (101

 .22 :(6:ز.أ) :لئاسرلا ةعومجب- (2
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 ايعاد اهيف فالخلا نوكي ال ىتح لوصألا نع اهلزنأف ،ةءاربلاو ةيالولا سيياقم نع اهيف

 الو» :هلوق كلذ نمو ،اهانركذ يلا تالسارملا ييف رهظ ام اذهو هبحاص نم ةءاربلا ىلإ

 نود اهزاوجبوأ مهضعبل وأ ةاصعلل ةعافشلا توبشب هلوق درجمب فلاخم نم أربتي

 .""ث«رانلا نم ج ورخلابو رارصإلا عم عوقولا

 نأ ضفرف ،ةءاربلاو ةيالولا ةلأسم ىلع يأرلا اذه يف خيشلا مامتها بصنا دقف

 ظحالن نكل {هليلد قيرف لكل تأ عم ةلأسملا يف هعم هفالخ دجل هيخأ نم ملسملا بتي

 حدقي ام وهو لصألا هب فّرع ام عم ضقانت هيفو لوصألا نم اهلازنإ نيح ةغلابم هيف

 اديعو هنوكب دولخلا توبث ىلع دهشتسي يذلا وهو تافصلاو ديحوتلا يف هيف فالخل
 نم بناجلا اذهب قلعتت ةلأسملا تناك اذإف ،تاودبلا نع هرنمو هديعو فلخي ال هلل او

 ةلأسملا ةيمهأ ىلإ رظنلاب ةصاخ عقاولا وهو لوصألا ميمص نم نذإ يهف تافصلا

 .كولسلا ف اهرودو

 ريغ اهتنأ دجن لوصألا ىلا شيفطا خيشلا اهعفر يلا لئاسملا نيب ةنراقملابو

 }‘لوضألا نم اهتإ نآرقلا قلخ ةلأسم نع الثم لاق دقف ؛ةجردلاو ةيمهألا يف ةبسانتم

 امنيب ؛اهب ناميإلا باجيإ يف صن يأ تبني مل ةلأسم يهو ""هيف فلاخ نمرنذعي مل و

 صوصنلا نم اهنأش يف لزن امو اهتيمهأ ىلع قسافلا ىلإ هتبسنو دولخلا ةلأسم لعج
 .نيتلأسملا نيب سكع هتيل لوقلا ىلإ انعفدي ام اذهو ؛ايدقع اعرف

 رصحو نيملسملا نيب قرافلا صيلقت يف خيشلا ضرغ يأرلا اذه نم رهظي و

 نأ نود حوضوب كلذ لعف ول انددو نكل ةيساقلا ماكحألا قالطإو فالخلا بابسأ

 .ةيدقعلا ع ورفلا ىلإ دولخلا ةبترمب لزني

 .154 :س م - (3

 .403 :ةديقعلا حرش- ؛224 /1:مئاعدلا حرش - (4
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 ديعولاو دعولا يف خيشلا ءارآ تأ دجن ةلأسملا نم فقوملا اذه انينثتسا اذإو

 تاذ نكت مل يلا تافالتخالا ضعب ءانثتساب ،َيضابإلا بهنملل ةيقيقح ةمجرت

 ةعافشلاو ربقلا باذع رابتعاو 5ةرافك ةريبك لكل سيل نأو ةريبكلا فيرعتك .ةيمهأ

 .اهفلاخم رذع اهيف عطقي ييلا لوصألا نم تسيل لئاسم هتقح يق دولخلاو قسافلل

 رداصمل ىلإ عوجرلاب يملعلا قيقدتلا يف خيشلا ةبغر رهظت لئاسملا هذه يفو
 ىدمو ءءاملعلاو بهاذلا ءارآ ديلقت نم هررحت ىدم هؤارآ رهظت" امك .ةّتلصألا

 .ميركلا نآرقلا ةصاخو ةيعرشلا صوصنلاب لالدتسالاب همامتها
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 ةقاجمللا

 ابتك اهيف فلاف كشيفطا خيشلا ثارت نم اريبك اعزج ةديقعلا تلغش دقل

 .ىرخأ مولع نيبو اهنيب عمج امك .ةلقتسم

 ىلع ميركلا نآرقلا نم مكحملا صنلا ذخأ ىلع موقي ثحبلا يف هجهنم ناكو

 يف طسوتو مكحملا قفاوي امب ثيدحلا وأ نآرقلا نم هباشتملا صنلا ليوأت مث ،هرهاظ

 الوؤم امئاد نكي ملف ،هل نيضفارلا نييو هيلإ ماكتحالا يف نيغلابملا نيي لقعلا لامعتسا
 .اهتدأ عونو اهتعيبط ةلأسم َلك يف يعاري ناك لب ،اِيرهاظ الو

 ضعب ق مهتلنع روهشلا فل اخو ل ةيدقعلا اياضقلا بلغأ ق ةّيضابإل ١ قفاو دقو

 :اهنم اياضقلا

 .ةمكحلاب ىلاعت هلل ا لاعفأ هليلعت -

 .كلملا ىلع نمؤملا هليضفت -

 .اهدعبو ةثعبلا لبق رئاغصلا نم ءيبلا ةمصع بوجو مدعب هلوق -

 .لمعلاو لوقلا نود قيدصتلا يه ناميإلا ةقيقح :هلوق -

 .هتاذ يف ديزي الو لئالدلاو لمعلا ةدايزب ديزي ناميإلا هرابتعا -

 .ةريبك بحاص ناكولو ،انمؤم ةداهشلاب - نم ةيمست هتزاحإ _

 .رئابكلا لعف ىلعو كرشلا رامضإ ىلع لدي قافنلا :هلوق -

 .ةريبكلا وه ةريغصلا ىلع رارصإلا نكلو .ةريبك لل ةريغصلا لوحت مدعب هلوق -
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 بحاص دولخو قسافلا نع ةعافشلا عنمو ربقلا باذعب ناميإلا هجارخإ -

 .اهعورف ىلإ ةيدقعلا لوصألا نم رانلا يف ةريبكلا

 :اهنم ركذن تازيملا نم ةلمجب ةيدقعلا هؤارآ تمستا دقو

 يأر ىلع رقتسي ال وهف ،©كللنل اعبت هئارآ روطتو ثحبلا ف هرارمتسا - الوا

 .هنم نسحأ وه ام ىلإ لصوت ىتم هريغي لب ،دحاو

 ءاضقلاو ،نامبإلا موهفم :لشم اقيقد اطبض تاحلطصملا ضعبل هطبض - ايناث

 ٠. امهنيب ةقالعلاو ردقلاو

 نم ةَلدأل راركت درح هدنع لالدتسالا نكي ملف ةلدألا رايتخا يف هتقد - اثلاث

 يف ةعافشلا عنم يقو ،ارفاك ةريبكلا لعاف ةيمست ىلع داهشتسالا يف لعف امك ،هقبس

 .هتمرح دقتعي وهو هفرتقا نم نود هلحتسا نمع ةصاخ ابرلا ميرحت ةيآ رابتعا يفو ،هقح

 امك "ىلوألا ةيفلسلا اهوصأ ىلإ اهاياضقو ةديقعلا لئاسم هعاجرإ - اعبار

 دهع يف يضابإلا بهنملل لئاوألا نيسسؤملا دنعوأ قف لوسرلا دهع ىلع تناك

 نامبإلا ف فلكملا ئزجي امو ىنسحلا ءامسألا ردصمل هتشقانم يف اذه رهظو ،نيعباتلا

 امك & هتحامسو نيدلا رس ةرهظم اذه لجأل هؤارآ تناكف ؛ اهعورفو ةديقعلا لوصأب

 .ةيضابإلا دنع يدقعلا ركفلا روطت ىلع ةلاد تناك

 نمو ءيأرلا ذاختا ىف ةيناكملاو ةينامزلا لاوحألل هتاعارمو هتّعقاو - اسماخ

 ةفرعم نم ةمكحلاو ةكالملا ناميإلاو ؤىنسحلا ءامسألاب ناميإلا نم دصقملا يف هيأر كلذ

 .مالكلا ملع تاديقعت نم ناميإلا لوصأ هصيلختو ،رفكلا للم

 لوقلا نم هفقوم ىيف لعف امك "ةفلتخملا ءارآلا نيب قيفوتلا هتلواحم - اسداس

 باستكا ىفو لعفلا لبق ةعاطتسالاب هلوقو ةيرصب ريغ ةيبلق ةيؤر ىلاعت هلل ا ةيؤرب
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 و كلذ هل متي نإو وهو يمهنلا بّصعللا نع دعتبي هتلعج ةزيللا هذهو ةوبنلا

 .ةقيضلا ةيبهذملا دودحلا نم جورخلل ةليلج ةمدخ مق دقف ،امامت هنم صلختي

 نع ثحبلاو هل داهشتسالاو كلقن ق ةنامألاو هريغ يأرل همارتحا س اعياس

 ملف ،هيأر ىلإ هبرقت يلا يناعللو ،هل ةحصلا هجوأ لامتحاو ،لئاقلل يقيقحلا دصقل

 .قبسم ريكفت ريسأ بلاغلا يف خيشلا نكي

 اذإو هكرت ىلإ هريغ دشري ناك ذإ مومنللا فالتخالا نع هداعتبا - انماث

 الولو هنختل نكي مل هيلإ يدؤملا داهتجالا الول هنآ ىلإ راشأ يأر يف هريغ فلاخ
 .هرهظأ ام قحلا

 فعض طاقن شيفطا خيشلا ءارآ تنمضت دقف تازيملا هنه بناج ىلإ

 :اهمهأ تايبلسو

 مث لالدتسا نود ؛عضولا وأ فعضلاب ثيدحلا ىلع مكحلا يف عرستلا 1

 مدع ينو انايحأ ضقانتلا يف هعقوأ امث ءاهليوأت ةلواحمو ثيداحألا هذه ةحص هلامتحا

 .ىرخأ انايحأ ةقللا

 ىلإ هب ىأ امث صوصنلا ضعب عم لماعتلا يف همسر يذلا جهنملاب همازتلا مدع -2

 ةصاخ اذه رهظو ،تاتيليئارسإلا يف عوقولا يلاتلابو فيعضلا ثيدحلاب داهشتسالا

 .مهرابخأو مهفاصوأو لسرلا ءامسأ يفو هب قلعتي امو بيغلا لئاسم هثحب يف

 .اهتقو ديدحت هتلواحمو {ةعاسلا مايقب قلعتل بيغلا يف يطويسلا اعبتم هضوخ -3

 ةوبن تابثإب كلذ ف هؤافتكاو ةوبنلا تابثإ ق ميدقلا جهنملا ىلع هؤاقب 4

- . / 

 اهشجحمب هئافيتسا مدع وأ ةديقعلا تاحلطصم ضعبل يوغللا فيرعتلا هكرت ك
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 ،لوسرلاو ڵباسحلاو ڵتعبلاو \ةفصلاو ،ديحونلا :يهو ةغللاب ريبكلا همامتها مغر

 .ديعولاو دعولاو ،ةيضعملاو ةبوتلاو {ردقلاو ءاضقلاو ©بتكلاو فحصلاو ،ةزجعملاو

 لوصألا ةجرد ىلإ نآرقلا قلخو ىلاعت هلل ا ةيؤر يضق عفر يف هتفلابم 6

 ضع ورفلا ىلإ لوصألا نم رانلا ف قسافلا دولخي ناميإلا هجارخإ لباقم يف ،ةّيدقعلا

 هنأ مغر ،ديحوتلا يف هيف فالخلا رتؤي ال ام هنآب يدقعلا لصألا فيرعت عم هضقاتو

 داقتعا نم لوصألاب مزلأ اذهب قسافلا دولخف ؛تافصلل ضقانم ديعولا فلخ تأ ىري

 .نآرقلا قلخ وأ ةيؤرلا

 يمالسإلا انثارتب مامتهالل نيشحابلل لاحملا ةساردلا هذه حتفت نأ وجرن اماتخو

 .نيحلاصلا انفالسأ برد ىلع ةلصاوملل ةساردو اقيقحت

 نيملاعإل بر لل رمثر
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 ىصملم

 تراف ة هئاق

رتَيفطا سلوب رب 7 خيشلا



٠ 
ص ال-



 ترافلوم ة مئاق

 رتيفطا هسوب رب 7 خيشلا

 اهفينصت قرط اهعم تدتعتو شيفطا فسوي نب دمحم خيشلا تافلؤم تدتعت

 ةبتكم ةمئاق ةقيرط نيثحابلا بلغأ عبتا دقو ؛ةسارذلاب هركف تلوانت قلا ثوحبلا يف

 احضاو اروصت يطعت ال اهبيترت ةيمهأ عم يهو عوضولا بسح ىلع ةبترملا بطقلا

 تاعومجب يف نيوانعلا دتعتلو ادحاولا باتكلا يف عيضاوملا لخادتل ارظن بتكلا نع

 .ةطوطخملا بتكلا

 ىلع اهعضو يلا ةمئاقلا رن مل نكل ©قاحسإ وبأ اهيلإ راشأ ةيناث ةقيرط كانهو
 6‘هباتك لك فيرعت عم ناونعلا بسح ىلع ايئابفلأ ةبترم بتكلا ركذ وهو اهجهنم

 ىلع فقن مل و ةمئألا بطق ةايح يف ةينسلا لاوقألا" :هفلؤم ىف اهلمعتسا هتإ لاقو

 .باتكلا اذه رثأ

 ىلإ مسقتف ،اهيف ,فلؤمل جهنم بسح تافلؤملا ركذ : :يهف ةثلاثلا ةقيرطلا امأو

 6)اهولمعتسي نأ نود ضعبلا اهركذ دقو ؛خلا ...يشاوحو حورشو ةيتاذ تافلؤم

 ؛ث)اهسرد قلا ةلحرملا تافلؤم رصح ىف يريبعجلا تاحرف ذاتسألا اهلمعتساو

 .ةلسارملاو باتكلا نيب ةقرفتلا يفو ©فَلؤملا دوهج ةفرعمل ةصاخ ةديفم انرظن يف يهو

 ددع لوح براضتت لاوقألا تلعج قلا بابسأ مهأ نم زييمتلا اذه مادعنا أل

 .109 :نينمؤملا ليبس ىلإ ةياعدلا :قاحساوبأ ؛ز :ةمدقملا :صلاخلا بهذلا - (1

 م. حس!(: !315 »314/1 :ةضهنلا :زوبد يلع دمحم ؛157 :ريسلا قحلم :ناظقيلا وبأ (2

.08 . 

 28/1 :يراضحلا دعبلا :يريبعخجلا تاحرف (3
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 ةلاثلا ةقيرطلا جهن نيعبتم شيفطا خيشلا راثآب ةمئاق مقن نحنو .شيفطا خيشلا تافلؤم

 :يلاتلاك )باتكلا يف فلؤملا جهنم بسح ةريخألا

 ‘}ةتتاذلاتافلؤملا -الوأ

 (ط) .روهدلا رورم ىلع روهشلا روجأ - 1

 (ط) .تادابعلا عيمحل تاينلاو تاعاطلا ساسأ - 2

 (ط) .روجفلا ةلازإو روجألا ةلاطإ - 3

 (ط) .ناك وأ نوكي نأ زاج اميف ناكمإلا -4

 (خر) .قرشملا دالب يف قطنملا حاضيإ - ك

 (خ) .نايبلا نايب ۔-6

 (ط) .نايرب لهأ ةفحت -7

 (ط) .بطلا لصأ يف بجحلا ةفحت -8

 (خ) .يناثملا لهج ةقبر نم يناعلا صيلخت - 9

 .) .(خ) شرو فرح عماج حرش :يلاعتملا تايآل يلاتلا نيقلت - 0

 (ط) .مأوتلا - !1

 تافلؤملا ركذن ةدحاولا ةعومجملا فو \تاعومجب ىلإ اهجهنم بسح ىلع ةمئاقلا مسقن (4

 تابتكملا فوفر ىلع دوجوم وهام ىلع ةمئاقلا عضو يف اندمتعاو ؛ايئابفلأ ابيترت ةبترم
 .هبتك يف شيفطا خيشلا هركذ ام ىلعو ةقباسلا تاساردلا مئاوقو ،اهانرز لا

 .باتك راصتخا وأ نتم حرش اهيف دمتعي مل يتاذلا فلؤملا عادبإ نم تءاح ييلا تافلؤملا يهو (5
 .فلؤملل امهالك حرشلاو - شرو فرح عماج ةموظنم - لصألا 6
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- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 16 

- 7 

- 8 

- 9 

- 0 

- 21 

- 2 

- 3 

- 4 

 (ط) .ةقث لسرلا متاخ ثيداحأ يف لمشلا عماج

 (ط) .ديلقت الب ديحوتلا ف ةجحلا نايب ىف ةجحلا

 (ط) .ىنسحلا هلل ا ءامسأ حرش يف ىنسألا رخذلا

 (خ) .عيدبلا عببر
 (خ) .دوروملل ضوحلا ىلإ دورشلا در

 (ط) .بازيم يداو لهأ خيراوت ضعب يق ةيفاشلا ةلاسرلا

 (ط) .طخلا ميلعت يف مسرلا

 (ط) .ةعماللا تازجعملا نم ةعماخلا ةريسلا

 (ط) .ع رفلاو لصألا لماش

 .)(خ) .ضرألا ةرامع يف رصتخم وأ :ةرامعلا

 (ط) .اقلق لوسرلا ءامسأ نم لوسغلا

 .“(خر .فيرصتلا يف يناكلا

 (طر) .ثيدحلا نف ىف ةنامألا ءادأب ةنامضلا ءافو

 تارصتخملا- ايناث

- 5 

(7 

8 

 ريخلا نب يحي ءايركز يبأل “عضرولا” باتك :(ط) ةيشاحلاو عضولا عماج

 .ةريخألا ةقرولاو ىلرالا ةقرولا : (3 :و .أ) بطقلا ةبتكم (خ) :ضرألا ةرامع يف رصتخم -

 ةخسنو ،ةمات ةخسن يهو يلعل حلاص جاحلا خيشلا ةبتكم يف انثحب ءانثأ باتكلا ىلع انرثع

 هذه نكت مل و ؛ةيادرغب حالصإلا ةبتكم يف رخآلا ءزحلاو بطقلا ةبتكم يف اهنم ءزج ىرخأ
 لَّرأل اعيمج اهانفشتكا دقن اهيف ةّمقرمالو تابتكملا هذه مئاوق نمض ةجردم اعيمج خسنلا

 .ةروكذملا تابتكملا يف :فيرصتلا يف يفاكلا :رظنا .ةَرم
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 ' .ةتيس ييأ نب رمع هللا دبع يبأل ةيشاحلاو ؛ينوانجلا

 دعاوق" باتك :ةيشاحلاو دعاوقلا عماج وأ :(ط) صلاقلا ملعلاب هّونلل صلاخلا بهذلا - 6

 .ةتس ييأ نب هللا دبع يمأل “ةيشاحلا"و ،يلاطيجلا ليعامسا خيشلل "مالسإلا

 "خياشملا ريس” باتك نم ةيهقفلا لئاسملل راصتخا وهو :(خ) ريسلا لئاسم - 7

 .يجخاَمَّششلا ديعس نب دمحأ سابعلا يمأل

 حورشل ا اثلاث

 . (خ) .حاتفملاو صيخلتلا دهاوش نايب يف حارشنالا - 8

 حورش ةنالث دهاوش حرش وهو :(خ) داهشتسالا راعشأ ريسفت يف داهتجالا ليهست 9

 مساقلا يبأل يناثلاو ؛يتالتلا ميهاربا نب دواد ناميلس ينأل لوألا :ةيموَّرجألا ىلع

 .")نيسحلا يلعي نب دمحم فيرشلل ثلاثلاو 6}»يوادلا مساقلا يبأ نب يحي

 .(ط) ميركلا نآرقلا ريسفت :ريسفتلا ريسيت - 0

 .ةنحلا فاصوأ يف ةتيريبعلا ةديصقلا حرش :(طر ةنحلا فصو يف ةنحلا - 1

 ."")(ط) يدنكلا ناميلس نب ميهاربا نب دمحم هللا دبع يبأ خيشلل

 داقو "يعامتجا لمع هل ناكو .ةيادرغ ىلإ هبسن يوادلا مساقلا يبأ نب يحي مساقلا وبا (9

 :ناظقيلا وبأ :رظنا ؛ه1129 ةنس يفوت :ه1126 ةنس ةيادرغ ةنيدم ىلع ةراغ درل ةكرعم

 .58 }57 :ريسلا قحلم

 .47 ص ©27 :شماه يناثلا ثحبملا لوألا لصفلا رظنا :فيرشلا ييسحلا ىلعي نب دمع (0

 باتك هل ،نبيعوسوملا نم ينامع ملاع :يدنكلا ناميلس نب ميهاربا نب دمحم هللا دبع وبأ (11

 لوصأ يف ةيضفلا دوقعلا :يثراحلا دمح نبا ملاس :رظنا ؛ك57 ةنس ينوت "ع رشلا نايب"

 .277 :1983/1403 :نامع :ثازنلا ةرازو رشن :ةيضابإلا



 . )12( (ط) ميركلا نآرقلا ريسفت : لمألا مويل لمعلا يعاد - 2

 نب نيروغبيت خيشلل “نيدلا لوصأ" باتكو :(ط) نيروغبيت لوصأ حرش - 3

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 

(12 

 .يطوشلملا ىسيع

 نبا ناويد ىلع شَّئيفطا خيشلل حرش يناث وهو :(ط) رصتخللا مئاعدلا حرش

 .رصتخمو لماك رضنلا

 .ينامعلا رضنلا نبال مظن ناويد “مئاعدلا” باتكو :(خ) عسوملا مئاعدلا حرش

 مف عاضرلا ةديصق ىلإ لصو ثيح وُمح نب فسوي جاحلا خيشلا حرشلا أدبو

 .ناويدلا اذه ىلع هل حرش لوأ وهو ،ناويدلا يقاب حرش ْشّئيفطا خيشلا

 .يجيإلل ةيدضعلا ةلاسرلل حرش وهو :(خ) عضولا ةلاسر حرش

 .(خ) ةيمورجألا ىلع يت التلا دواد ناميلس ييأ حرش حرش

 ريسفت ىلإ نمحرلا ةروس ريسفت نم أدبت بطقلا ةبتكمب ةخسن :ريسفتلا اذه نم دوحولملا

 نم أدبت ةيادرغب (شيفطا خيشلا ذيملت) ومح ىسومو اباب خيشلا ةبتكمب ةخسنو ،لمزملا ةروس

 ؛اهتافصاوم ىلع فقن مل نامعب ةخسنو ؛لمزملا ةروس ريسفت ىلإ ةعمجلا ةروس ريسفت
 ؛نمحرلا ةروس ىلإ هب ىهتناو روسلا رخاوأ نم ريسفتلا اذه أدتبا خيشلا نأ ىري ضعبلاو

 هنم دوجوملا نأل ،ةدوقفم تلازام هخسن نكل لماك ريسفت وهف "كلذ ديؤتال لئالدلا نكل

 030 529 :ءازجألا يه دوجوملا ريسفتلا لوأ نم قبس امل عبات هنأ ىلع لدت ءازجأ ىلإ مسقم

 لرأو روسلا لئاوأ فرحأ نع مالكلا قبس ىلإ خيشلا ريشي ملقلا ةروس ريسفت ةيادي يفو

 لدي ال "ريسيتلا" ةيادب يف ريسفتلا اذه نع خيشلا ثيدحو ؛ق ةروس يه "ملقلا" لبق ةروس

 .كلذ ىلإ ةراشإلا لفغأ امل اصقان ناك ولو "نايمهلا" عم هركذ دقف صقان ريسفت هنأ ىلع

 0253 :ظ :(2 :ب .أ) :بطقلا ةبتكم :ةخسن - 1 :لمألا مويل لمعلا يماد - :رظنا

 :ريسيتلا - ؛421-723 :(1نفلا-9) :ةيادرغ :ومح ىسومراباب ةبتكم :ةخسن 2- 4

 ميهاربإ ؛315/1 :ةضهنلا :زوبد ىلع دمحم ؛159 :ريسلا قحلم :ناظقيلاوبأ ؛07/1 :1ط

 نودع ؛04 :بطقلا ناجرهم لامعأ نم :ةددعتملا ريسافتلا وذ شّيفطا خيشلا :يالطلا

 م. !: , 09. :112 :يسايسلا ركفلا :نالهج
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 نب ميهاربا نيدلا ماصع حرش ىلع حرش وهو :(خ) تاراعتسالا حرش حرش - 8

 .“تاراعتسالا” نتم ىلع 6دَمحح

 .ينانا ريخلا نب يحي ءايركز يمأل “عضولا” باتكو :(خ) عضولا دهاوش حرش - 9

 ١ .عيمج نب ورمع صفح يمأل :(ط) ديحونلا ةديقع حرش - 0

 فورح ملع نع رارسألا فشك” باتك حرش وهو :(خ) يداصلقلا حرش - 41

 ."'“يداصلقلا دمحم نب يلعل باسحلا يف “رابغلا

 يناث وهو ،لوادتمل دوجوملا بانكلا وهو :(ط) ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرش - 2

 ."" رصتخمو لصألا اذهل حرش

 .ةعاربلاو ةيالولا يف :(خ) ينامعلا رضنلا نبا ةيمال حرش -3

 (ط) .كلام نبال لاعفألا ةيمال حرش - 4

 ,(16) (خر) يئاشولملا حون نب 7 رصن يبأ ةسمخم حرش - 5

 : '”(خر ن حبدا ةينون حرش - 6

 .47 ص 528 :شماه يناثلا ثحيملا لوألا لصفلارظنا (3

 :رظنا :(م1486۔1412/ه 891 - 815) :يداصلقلا يطسبلا يلع نب دمع نب يلع (4

 .10/5 :مالعألا :يلكرزلا

 .05/1 :لينلا حرش - (5

 فصنلا ءاملع نم ي (ايبيل) ةسوفنب "تياشولمت" ةنيدم نم يئاشولملا حون نب حتف رصنوبأ (6
 تاحرف :رظنا ،قالخألاو نيدلا لوصأ يف دئاصق ةدع هل عباسلا نرقلا نم لوألا

 .122/1 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا

 نوتملا عومجب باتك :رظنا لوهجم" ةمألا يدهم حدم يف ةيندملا ةديصقلا :ةينونلا ناونع (7
 .58-76 :ه 1294 م .د ميد عبط



 .(خ) فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش حرش :هللا حتف - 8

 ات يطويسلل “عماوجلا عمج" ق 6 حرش وهو : (خ) طخلا ملع ق ناث رصتخم -9

 .طخلاب صتخي

 .(خ) ةيمورجآلا ةفحتلا نايب يف ةيقيقحتلا لئاسملا - 0

 ةلاسرلل حرش وهو ؛“كلفلا كلسم" ناونعب رهتشاو :(خ) كلفلا نف يف كللل علطم - كا

 دقو '“نيدرالل طسبل ""“بيجملا عبرل ةلاسر وأ “ةّيبيحجلا لامعألا يف ةيحتفلا"

 .ث)رشيفطا خيشلل حرشلا انه نوكي نأ هلل ا همحر نالهج نودع ذاتسألا كش

 ةبنكم يف هتافلؤم نمض سرهفم وهف :هيلإ بانكلا ةبسن تبشي ام اندجو امنيب

 حرش" هباتك يف هسفن شيفطا خيشلا هركذو ؛")ةيلاحلاو لوألا ةسرهفل يف بطقلا

 دالب ضرع بسحي فلؤلل نأ دجن “فللل علطم" حرشلا انه طسو يقو ؛ غ)“ ارلا

 ةبسنب مزحلا ينا ةيفاك لئالد هذهو ؛)م1893/ه1311 ةنس عيبر يف هلوطو بازيم

 .شيفطا فسوي نب دمع خيشلا ىلإ حرشلا انه

 .(خ) بارعإلا دعاوق دهاوش حرش : باوصلا دمتعم - 2

 .چ“ ميركلا نآرقلا ريسفت :(ط) داعملا راد ىلإ دازلا نايمه - 3

(18 

(19 

(20 

(21 

(22 

(23 

(24 

 .01 :ظ :(ا ض-أر) بطقلا ةبتكم (خ) كلفلا نف يف كلملا علطم -

 -1423/ه826-912) :تايضايرلاو كلفلاب ملاع :ييدراملا طبس دمحأ نب دمحم نب دمحم

 .54/7 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا .تافلؤم ةدع هل ((6

 .116-120 :يسايسلا ركفلا :نالهج نودع

 .2 - 222 :مقر :ىلوألا ةسرهفلا :رظنا

 .53/1 :لينلا حرش -

 .42 :و 5.39 :و 31 :ظ 5029 :و 5023 :و :كلفلا نف يف كلملا علطم -

 ةنس كلذو ةنس نوعبراو سمح هرمعو هحيقنتو هفيلأت نم ىهتنا :ةئالثلا هريسافت لوأ وهو

 نس يف وهو هفلأ هنأ ضعبلا ىري امك هنس رغص يف هفلأ دق نوكي نأ دعبتسي اذل ؛عھ3
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 يش اول - اعب ار

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 

- 8 

- 9 

(25 

(26 

(27 

(28 

(29 

 يحي يأل ةيجرزخلا حرش ىلع ةيشاح وهو :(خ) ليلخلا ملع لإ ليلدلا حاضيإ
 .“ )يراصنألا ايركز

 هقف بانك “ةلأسم وب”و :ةلأسم يبأ ىلع يشاوح وأ :(خ) ةلأسم يبأ ةيشاح

 )٨. ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأل

 .(خ) ةيمورجألا ىلع يرادلا مساقلا يبأ حرش ىلع ةيناث ةيشاح

 ورمع يبأ خيشلا ىلإ “تالاؤسلا” باتك بسنيو :(خ) تالاؤسلا ةيشاح

 .") فوسلا ةفيلخ نبا نامثع

 خيشلل اهحرشو ؛حون نب حتف رصن يأل ةيئارلا :(خ) ةيئارلا حرش ىلع ةيشاح
 . ىت التلا ناضمر نب رمع

 .(خ) ةيفلألا ىلع “”يدارملا حرش ىلع ةيشاح

 :رئازخلا :ءاملا زغل حرش - :رظنا ؛رمعلا اذه يف هأدتبا دق نوكي نأ الإ نيرشعلاو ةسماخلا

1: 13. 

 :يلكرزلا :رظنا (1420-1520/ه823-926) يضاقلا يراصنألا دمحم نب ءايركز يحي وبأ

 .46/3 :مالعألا

 لوصأ :اهنم ةددعتم تافلؤم هل ،ةبازعلا ماظن عضاو نبا ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ

 .442/2-446 :تاقبطلا :نييحردلا :رظنا ه 504 ةنس يفوت ؛"حاولألا"و نيضرألا

 نرقلا نم يناثلا فصنلا شاع (رئازحلا) فوس يداو نم ،يضابإ ملاع :ةفيلخ نب نامثع ورمع وبا
 .441 {440 :ريسلا :يخامشلا ؛483 1482/2 :تاقبطلا :نييحردلا :رظنا .يرجلا سماخلا

 ،تارصتخملاو يشاوحلا نم ريثك هل ،رهزألاب سرد ،ةبرحج نم ملاع :يتالتلا ناضمر نب رمع
 .161 ©160/1 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا :رظنا .م1773/ه1187 ةنس ينوت

 ؛تافلؤم ةدع هل برغملاب ماقأ يرصم بيدأو رسفم :يدارملا هللا دبع نب مساق نب نسحلا



 يف حون نب حتف رصن يمأل ةموظنم ةينونلا :©"”(خر ةينونلا حرش ىلع ةيشاح 0 -
 . يت اللنلا ناضمر نب رمع خيشلل حرشلاو ئ ةديقعلا

 .يلاطيجلا ليعامسإ خيشلل باتك “تاريخلا رطانق" :(خ) رطانقلا ةيشاح - 1

 . ناكلا دبع رامع ينأ خيشلل “زحج وملا" باتك : (خ) .زجوملا ةيشاح - 2

 . يجخامّشلا رماع خيشلل “حاضيإلا" باتك ىلع ةيشاح : (خ) حالفلا ىلع يح - 63

 ت اريرقت ا _ اسم اخ

 ،يشاوخحلا هبشت يلا هلامعأ نم نينا شيفطا خيشلا هب ىمس ناونع تاريرقتلا

 :يهو اهسردي ناك بتك ىلع تادييقت درج اهنكلو

 اهتمتتو“" يشكيودسلل ")تانايدلا ةيشاح ىلع شيفطا خيشلا تاريرقت - 4

(30 

(31 

(32 

(33 

 . 33( () يعصملل

 .211/2 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا

 ردي تآ ةريشع ةبتكم يف اهنم ةخسن اندجوو ةدوقفم اهنإ لاقو تخاش قرشتسملا اهركذ

 . : ن ع ح ن - ع :رظنا .نزي يبب

 يب ردي تآ ةريشع ةبتكم (خ)ر :ةينونلا حرش ىلع ةيشاح - ئةنحةنصصء, 1956; 391.

 .(120 :ه) مقر نقزي

 .يخامشلا يلع نب رماع خيشلل تانايدلا نعم

 سلجب اهيف سأرت ةبرجم شكيودس ىلإ ةبسن :يشكيودسلا ديعس نب دمح هلل ادبع وبأ

 :يريبعجلا :رظنا .م1658/_ه1068 دعب يفوت .اهمتي مل و "تانايدلا"ةيشاح أدتبا 5ةبازعلا

 .152 ©151/1 :يراضحلا دعبلا

 يف لامعأ هل هدلاو عم ةبرجم ماقأ بازيم يداوب ةكيلم نم هلصأ :يعصملا دمحم نب فسوي

 :يريبعخلا :رظنا .م1774/_ه1188 ةنس يفوتو ،ةيسايسلاو ةيعامتحالاو ةيملعلا تالاجملا

 .143 0 140/1 :يراضحلا دعبلا
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 .(خ) لوهجب فلؤمل هقفلا يف تاقلعملا باتك ىلع تاريرقت - 5

 بتكل ابيترت _ اسداس

 :اهنف باوبأ بسح ىلع اهلئاسم تيترت شيفطا خيشلا داعأ يلا بتكلا يهو

 نب رمعل باتك وهو :(خ) بيدحلا بلقلا بيصختو بيدألا ةفحت بيترت - 6

 .يتالتلا ناضمر

 دقو بيبح نب عيبرلل “دنسملا” باتكل بيترت ةداعإ وهو :(ط) بيترتلا بيترت - 7

 .ينالجرولا بوقعي وبأ شيفطا خيشلا لبق هبتر

 .(خ) يتالتلا ناضمر نب رمع خيشلل طقللا باتك بيترت - 68 ا

 .لوهجب فلؤمل :(ط) تاقلعملا باتك بيترت - 9

 .©“) يناسارخلا مئاغ يبأل ىربكلا ةنودملاو :(ط) ىربكلا ةنودملا بيترت - 0

 .ةيضابإلا ةمئأ ضعبل لئاسرو ةبوجأ ةعومجب يهو :(خ) ةسوفن لزاون بيترت 1

 .ث)(ط)ر رماع نب ىسوم طقل بيترتب رماغلا هيقفت -2

 بطخلاو لئاسرلا - اعباس

 دحاولا عوضوملا تاذ لامعألا وأ \ةبطخ وأ ةلاسر خيشلا هامتس ام انه انجردأ

 ةنودملا يفام ىور يرجهلا يناثلا نرقلا رخاوأ ءاملع نم :يناسارخلا مئاغ نب رشب مناغوبأ (4

 .228 :ريسلا :يخامشلا ؛323/2 :تاقبطلا :ييجردلا :رظنا ؛بيبح نب عيبرلا هخيش نع

 ،يرحمهلا نماثلا نرقلا يف ايبيلب سيردتلا وتو ،هيبأ ىلع مّلعت :يخامشلا رماع نب ىسوم (5
 ىلوألا ةقلحلا خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :رمعم يحي ىلع ؛561 :ريسلا :يخامشلا :رظنا

 .118 :يناثلا مسقلا
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 :يهو {ةيداع تالسارم درب تسيلو ،الماك اباتك لكشت ال لا

 .©١٨بازيم يداو ريمعت ادبم يف :(خ) بازيم خيرات 3

 .(طز باتكلا لهآ للي مكح - 4
 .(ط) طوعسلاو ناخدلا مكح - 5

 .(خ) نيديعلا اتبطخ - 6

 .(خ) ةسوفن لهأل ةبطخ - 7

 ۔(ط) ءاملا زغل حرش -8

 .“"”(خر) حفستسلملا اصرمو حكنتسملا داشرم - 9

 .(ط) ةلخنلا سرغ ىق ةلحنلا - 0

 دودرلا - انماث

 .(خ) ةطراف الو اير الب ةطراكلا ةلماعم ةحابإ - 1

 .(ط) ضابإ لآ يقحم نع ضارتعالا ةلازإ - 2

 يلجلا ناهربلا :اضيأ هيمسيو ،ث"(خ) يلع يبيرجلا ىلع ةرلا يف يلخلا ناهربلا - 3

 ."ةرخا ةيؤر ين

 .117 - 116 : (6 :ز .أ) :لئاسر عومجب - (6

 .85 - 84 :س .م - (7

 ريخألا وهو ،يلعل حلاص جاحلا خيشلا ةبتكم : (خ) يبرحلا ىلع درلا يف يلحلا ناهربلا - (8

 .مقرم ريغ عومحب نمض

 - ؛60 :ظ/1 :رطانقلا ةيشاح- ؛52/2ق6 :نايمهلا - ؛247 :ةيشاحلاو عضولا عماح - (9

 ".222/4 :ريسيتلا
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 .(ط) ةراوز لهأ باوج - 4

 .(خ) يدابعلل )٨ نافلخ نبا باوج ىلع ةيشاح - 5

 نمض عوبطم هضعبو :"(خ) فسوي نب رمعل نافلخ نبا باوج ىلع ةيشاح - 6

 .“بركلا فشك" باتك

 .(خ) فّحما ليوأت يفن يف فصنلل ةيشاح - 7

 .لطاملا ملعلاب لطابلا قاهزإ وأ :(ط) رهاطلا ىمح ىلع ةرلا - 8

 .(ط) ةّيرفصلا ىلع درلا - 9

 .(ط) يقعلا ىلع درلا - 0

 . ةيرفلا لهأ بهذم ضاحدإو ةيؤرلا مدع - 1

 .يزيلكنإلا ىلع ةرلا وأ :(ط) نيغلا لهأ ىلع نيعلا ىذق - 2

 .(طر) ةيناعلا ناويدلا ةلأسم يف ةينادلا ناونقلا - 3

 تاموظنملاو دئاصقلا - اعسات

 :سانلا عم هقفاومو هتايحب صاخلا هرعش ق

 : .(خ) هرصع عاضوأ لوح :ةيئابللا - 4

 ناكو تالسارم امهنيب تناكو ‘شيفطا خيشلا رصاع ينامع ملاع نافلخ نبا ديعس (0

 ةر يذلا يدابعلا ةمجرت ىلع فقن مل و ،امهيرظن تاهجو هيف تفلتخا امت ابلاغ اهعوضوم

 .نافلخ نب ديعس خيشلا هيلع

 ‘شيفطا خيشلل رصاعم ‘نحسي ءاملع نم فسوي نب ديعس جاحلا وخأ فسوي نب رمع (1

 :رظنا ،هتافو خيرات ركذي مل ،كلفلاب ملع هلو ،مركلاو ةعاجشلاو ،ملعلاب هتوخإ ىلع زاتما

 .219 5218 :ريسلا قحلم :ناظقيلا وبأ

 .28 - 25 : (6 :ز .أ) :لئاسرلا عومجب - (2



 .(خ) نالجراو ىلإ ةلحرلا يف ةيار - 5
 .(خ) اضيأ ثادحألا ضعب يف ةينيع - 6

 .(خر ةيناثلا هتلحر يف ةيزاجحلا ةديصقلا - 7

 .(ط) رصمم. اهتنراقمو هتدلب نع تايركذ اهيف ةديصق - 8

 .(خ) سلنلا نم هباصأ ءام ضعب نم اهيف يكتشي :ةيمال - 9

 .(خر هريغ عم تافالخلا ضعب يف ةيميم - 0

 .(ط) ىلوألا ةلحرلا ىف نوكت دق زاجحلا ىلإ هتلحر نع تايركذ اهيف ةينون - 1

 .حئادملا بتك نمض :اق لوسرلا حدم يف هرعش ؛ف
 ( .ةيئارلا - 2

 .ىرخأ ةيئار - 3

 .ةيلادلا - 4

 .ردب ةوزغ ىف ةيئار ةديصق - 5

 .ةيماللا - 6

 .ةيميملا - 7

 ةرصاعم تايصخش حدم ف هرعش ؛©

 :ةطوطخم يهو نيطالسوأ ءارمأ رابجنز نم تايصخش حدم يف ناك كلذ رثكأو

 .(ه1322 ىلإ 1316 نم) رابحنز ناطلس :دومح نب يلع ةيزعت - 8

 .جحلا قيرط حتف امل سنوت ياب ركش - 9

 .فسوي نب ميهاربإ جاحلا هيخأ حدم - 60

 .دمحم نب دومح حدم - 11
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 .يلع نب ديعس حدم - 2

 ملعلا ةمدخ يف ةليلج الامعأ هلركذو :رابحنز ناطلس :شغرب ناطلسلا حدم - 3

 بتك ضعب اهنمو &“ بتكلا ةعابط ىف هيعس كلذ نم ةصاخو ءاملعلاو

 .دازلا نايمه هريسفت لثم رابحنزب ةعوبطملا شيفطا خيشلا

 .نامع نم دومح نب لصيف ناطلسلا حدم - 4

 .رابحنو ريمأ :رصان نب ناميلس حدم - 5

 .دومح نب يلع حدم - 6

 :تاموظنملا ©

 .ماكحألا ةزوجرأ - 7

 .شرو فرح عماج - 8

 .ماشه نبال غملا مظن :بيرغلا ةديصق - 9

 .حيدملا يف ةموظنم - 0

 .فق لوسرلا تازجعم يف ةموظنم - 21

 .““) هبتك ايانث ىف انايحأ اهجردي تايبأ وأ تاعوطقم ىلإ ةفاضإ

 تالسارملا۔ ارشاع

 لكش ىلع ةئيه وأ صخش ىلإ شيفطا خيشلا هبتك ام لك تالسارملاب دصقنو

 .220/2 :1347 :رصم ةيفلسلا ةعبطملا :نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت :يملاسلا هللا دبع (3

 :نايمهلا - ؛68 :ةديقعلا حرش - ؛240 544 :ةعماجلا ةريسلا - :يلي اميف كلذل ةلثمأ رظنا (4

 .375 0113/10 ؛454 .453 1.333/7 ؛159/5 ؛152/4 :ريسيتلا - ؛164/1ق 6



 تاذ وأ ،لئاسلل ةدتعتم ةداع ةلسارملا نوكتو ،ءاتفتسا وأ لاؤس ىلع باوجوأ بلط

 نيبو ةلاسرلا نيب قرفن انهبو ؛اباتك الو ةلاسر نوكت ال اهنكلو دحاو عوضوم
 الإ هنم عبطي مل و \طوطخم هرثكأ ءامخض تالسارملا يف خيشلا ثارت ناكو ؛ةلسارمل

 :يلي ام كلذ نمو ادح ليلق

 .زاغلأ ريسفت

 .ناحرسلا نع باوج وأ :نالجراو لهأ باوج

 .سوجملا حاكن زغل :اضيأ ىمسيو :روركت نم لجر باوج

 .دقنلا ةلأسم ىف باوج

 .ةكم خئاشم باوج

 يهر ئ هويلع نباو }كدوعسم نب رماعو ل لل ا دبع نب دمحم باوج اهيف ةعومحجج

 .ناخدلا مكح ةلاسر عم ةعوبطم

 هتبوجأو شيفطا خيشلا لئاسر نم تاعومجب ةتس هانلجو ام مهاف طوطخلل ق امأ

 راركتلا فذحو اريثك ةهباشتم ةروكذلل ناضلل هذهو ؛ةلقتسلل تالسارملل ضعب ىلإ ةفاضإ

 هيلإ السرم نينامثو ةعبس ىلإ اهب ثعب ةفلتخم (106) ةلسارم ةئامو تس ىلع انلصح دوجولل
 . ةلسارلل انث هركذي لوهجج وأ ةعامجوأ ةطلس وأ ةيصحخش نبب

 ةدوقفملا ل امحأل ا۔ رشع _ يد اح

 اهبسني تافلؤم اهءانثأ ركذي خيشلا أ اندجو ةقباسلا راثآلا ىلع انعالطا دنع

 وأ تابتكملا نم هالخد اميف اهنم خسن ىلع لوصحلا نم نكمتن مل نكل ؛هسفن ىلل

 حّجزتف اهلمعتسا عجرم وأ ردصم ىلع فقن مل و ىرخأ تابتكم مئاوق نم هيلع انعلطا
 :يهو اهيلع روثعلا ىلإ ليبسلا رسيتي نأ ىلإ ةدوقفم اهنوك انيدل
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 .“ة)ةيمورجألا ىلع يوادلا مساقلا يبأ حرش ىلع ىلوألا ةيشاحلا - 2

 :.درمتلا ةيشاح - 3

 .“"”ح رشلا عم اهنرقي انايحأو روذشلا ةيشاح انايحأ ركذي :هحرشو روذشلا ةيشاح - 4

 ."ةيفلألا بارعإ ىلع ةيشاح - 5

 .حيرصتلا ىلع ةيشاح - 6

 ٧. يلاطيجلا ليعامسإ خيشلل “رضئارفلا” ىلع ةيشاح ب 7

 اهنرقي انايحأو رطقلا ةيشاح انايحأ ركذي :")هحرشو رطقلا ىلع ةيشاح - 8

 .©"“ةتيمشاملا ةمدقملا ىلع ةيدمحملا يشاوحلا" هامسو حرشلاب

 ؛67 :ظ 01 :ظ : (3 :م .أر بطقلا ةبتكم (خ) :مساقلا يبأ حرش ىلع ةيناثلا ةيشاحلا - (5

(46 

(47 

(48 

(49 

(50 

51 

(52 

 حرش- ؛65 :و :(2 :م .أ) بطقلا ةبتكم (خ) :ةيمورحألا ىلع ناميلس ييأ حرش حرش -

 .81 :ر 662 :و 014 :و 3©3 :و :تاراعتسالا حرش

 ةيمال حرش - ؛136 :ظ 0107 :ظ 353 :ظ 36 :ظ 5.03 :و :تاراعتسالا حرش حرش -

 ةبتكم (خ) :ةيفلألا ىلع يدارملا حرش ىلع ةيشاح - ؛235/3 ؛152 }140/2 :لاعفألا

 ( ` .47 :ظ .45 :ظ 0 :و 028 :و : (1 :م .أ) بطقلا

 حزش - ؛12/1 :بركلا فشك- ؛64 003/13 ؛390/11 ؛314/10 :1ط :نايمهلا -

 .65 :و :ةيمورحألا ىلع ناميلس يبأ حرش

 .59/3 168/1}5 :لاعفألا ةيمال حرش -

 .166 :(7 :ح) ةماقتسالا ةبتكم (خ) :ةيئارلا حرش ىلع ةيشاح -

 .باتكلا رخآ يف ححصملا مالك رظنا :ه1344 سنوت برعلا ةعبطم :مأوتلا باتك -

 :و ؛04 :و ،03 :و :تاراعتسالا حرش حرش - ؛307/14 ؛29 }59/13 :1ط :نايممحلا -

 ىلع ةيشاح - ؛12/1 :بركلا فشك - ؛95 3053/3 ؛110/1 :لاعفألا ةيمال حرش- ؛7

 .24 009 :ةيئارلا حرش

 .59/13 :1ط :نايممحلا -



 .© كرشملا ةمينغ مكح - 9

 .©“)ماكحألا حرش - 0

 .) يحجوغاسيإ حرش - 1

 من هلل ا هجوب لئس نم نوعلمو هلل ا هجوب هلل اب لأس نم نوعلم» ثيدح حرش - 2

 .““ يناربطلا نع «ارجه لأسي مل ام طعي مل

 .©")يرضخألا ملس حرش - 3

 ناك امير وحنلا ف باتك هتنأ ىلع شيفطا خيشلا هركذي ,68) نيعلا ىلع حرش - 4

 .نيعلل امهالكو “دالقلا دئارف" هرصتخع وأ “ةي وحنلا دصاقمل" باتك ىلع احرش

 .“”لوألا لينلا حرش - 5

 :يهو ،تالسارم اهتأ اهنيوانع بسح ودبت سرخأ لامعأ تيقبو

 !60 ءايبنألا رئاس باوج 7

 .")ةالصلا يف نيديلا عفر يف ةسوفن لهأ ىلإ ةلاسر -

 .221 :ةعماجلا ةريسلا - ؛166/6 :1ط :ريسيتلا ؛131/11 :لينلا حرش - (3

 .45 :ضارتعالا ةلازإ - (4

 .24 :و :ةينونلا حرش ىلع ةيشاح - ؛168 0163 :ةيئارلا حرش ةيشاح - (5

 .555/1 :لماشلا عماح - ؛424 }423/3 ؛226 0118/1 :نايمهلا - (6

 .42 :ةيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربا (7

 .29 :ظ :ةيفلألا ىلع يدارملا ىلع ةيشاح - (8

 رابك نم ؛ملاع خرؤم "نيعلا نيدلا ردب دمحأ نب ىسوم نب دمحأ نب دومح :ينيعلا

 .163/7 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا (م1361-1451 / ه762-855) .نيثدحملا

 .05/1 :لينلا حرش - (9

 .عبطت مل و ةلاسرلا هذه ناونع لجس ؛24 :ه1321 سنوت ةيريدملا ةعبطملا :بتك عومجب - (0
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 . فحصلل ةباتك يف يلاعلا بابلا ىلإ ةلاسر -

 .“ زاجلا يف سنوت لهأ ضعب ىلإ ةلاسر -
 .(64) مأل ا ثاريم ىف سابع نبا بهنم حيحصت يف ةلاسر -

 .ءاعدلا يف نيذيلا عفر يف ةلاسر -

 جاتحي نكل ،ةدوجوملا لامعألا ضعبل ةيناث ءامسأ نيوانعلا هذه نوكت دقو

 .قيقدتو ثحب ديزم ىلإ كلذ نع فشكلا

 ةبوسنملا لامعألا رشع ىناث

 خيشلل اهتنأ ىرن ال ؛عجارمللا ضعب يف ةروكذم نيوانع انثحب ءانثأ اندجو دقو

 : يه نيوانعلا هذهو ئ هيلإ اهبسني عجرملا نأ مغر شيفطا

 ةلاسرلا ةباتك ةقيرط نع ثدحتي ،لوهجمل فلؤم وهو :تالسارملا يف ءاشنإلا - ا

 ةنس لثم شيفطا خيشلا ةافو دعب امب ةخرؤم لئاسرلا عاونأل جذامن هيفو

 .) ه1928/ه2

 .تانايدلا ةيشاح ىلع تاريرقت :اهب دوصقملا ناك امترو :تانايدلا ةيشاح - 2

 .16 :ةيرفصلا ىلع درلا - (1

 .142 :يلاتلا نيقلت - (2

 .85 :(2 ،1 :س ۔أ) بطقلا ةبتكم (خ) :نايبلا نايب - (3

 .276/2 :ريسيتلا - 4

 .15 :ةديقعلا حرش - (5ك

 يف خيشلا تافلؤم نمض فنص دقو ؛6 35 34 :1342 مد :لوهجم :تالسارملا يف ءاشنإلا (6

 .بطقلا ةبتكم

 م. !: حن: 233. )67



 دحأل ةلاسر يهو هوق ءيبلا ىلع ةالصلا لوح :فاصنإلا نع ديعبلا ىلع درلا - 3

 ىلع لدي امم .ةلأسملا هذه يف هنع عفاديو ،اهيف هركذيو شيفطا خيشلا ذيمالت
 .“"ث}سشّيفطا خيشلا فيلأت نم تسيل اهتأ

 .“”ءالسإلا دالبب نييسنرفلا ىراصنلا بلاخم - 4

 دقو دوقفملاو اهنم دوجوملاب ؛اهئاصحإو شيفطا خيشلا تافلؤم قلعت ام لك اذه

 اهيف بنكلا ددعو ؛تالسارللا ادع ام (135) لمع ةئامو نيثالثو ةسمخ اهددع غلب

 دوقفملا عئاضلاو (93) اباتك نوعستو ةثالث اهنم دوجوملا ((107) باتك ةئامو ةعبسوه
 (28) المع نورشعو ةينامن يهف تاموظنملاو دئاصقلا امأو ؛(14) اباتك رشع ةعبرأ اهنم

 مل و اذه نم رثكأ هتافلؤم ددع نوكي نأ نكميو .اهصحن مل يلا تاعوطقملا ادع ام

 .شّيفطا خيشلا ثارت يف رثكأ ثحبلا ىلإ عفديس اذه لعلو ،هتفرعم نم نكمتن

 وكوك

 .60-80-102 : (11 :و .ا) ممر بطقلا ةبتكم ةمئاق :رظنا (8

 .235 :يدارقلا ميهاربإ خيشلا :رصان دمحم .د (9









 مج ارل او رداصلا ةمئاق

 ربب

 ,رداصملا - الا

 :دومحم نيدلا باهش يسولالا

 .م 1978 / ه 1398 :توريب ركفلا راد :يناعملا حور ريسفت -1

 :يلع ييأ نب يلع يدمآلا
 عباطم فيطللا دبع دومحم نسح قيقحت :مالكلا ملع يف مارملا ةياغ -2

 .م1971 رصم ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ءايحإ ةنح رشن مارهألا

 :رافح ركب يبأ نب ميهاربإ

 ةبكم يف روصم طوطخم :ةيشيفطلا لئامشلا يف ةيبهذلا لسالسلا 3
 .(125) ةيادرغ دّمَح ديعس جاحلا ذاتسألا

 :دّمَحم نب كرابملا نيدلا دجم ريثألا نبا

 يقفلا دماح دّمَحم قيقحت :اقلق لوسرلا ثيداحا نم لوصألا عماج - 4

 .م1984/ه1404 توريب 4ط يبيرعلا ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ءايحإ راد

 :يزوخجلا نبا

 ةنيدملا ةيفلسلا ةبتكملا رشن نامثع دمحم قيقحت :تاعوضوملا باتك 5

 .م1966/_ه6

 :ميلحلا دبع نب دمحأ نيدلا يقت ةيميت نبا

 يبرعلا ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ءايحإ راد 2ط :ىربكلا لئاسرلا ةعومجم -6

 .م1972/ه1392 توريب
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 رشنلل ينوميم تاعوبطم لازفلا فسوي نيسح ميدقت : ناميإلا باتك - 7

 َ .ت.د رئازجلا عيزوتلاو

 طابرلا 2ط برغملاب يدوعسلا يميلعتلا بتكملا :ىواتفلا عومجم -8

 .م1981/ه01

 :ينالقسعلا رجح نبا

 .ت.د مد ىننملا ةبتكم رشن ةثيدحلا مولعلا راد :ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا - 9

 ةفاقثلاو يموقلا ثازتلا ءايحإ راد :يراخبلا حيحص حرشل يرابلا حتف - 0

 .ه2 توريب 2ط

 :دمحأ نب يلع مزح نبا

 توريب فراعملا راد :لحنلاو ءاوهألاو للملا ف لصفلا 1

 .م1983/ه3

 :نمحرلا دبع نودلخ نبا

 .م1979 توريب 2 ط ينانبللا باتكلا راد :نودلخ نبا ةمالعلا خيرات - 2

 . :ةيزوخلا ميق نبا

 ضايرلا ةبتكم يلصوملا نب دمح راصتخا :ةلسرملا قعاوصلا رصتخم 3
 ١ .ت.د ضايرلا ةثيدحلا

 رشن ديعس فوؤرلا دبع هط ةعجارم : نيملاعلا بر نع نيعقوملا مالعإ - 4

 .م 1973 توريب ليجلا راد

 : ريثك نبا

 يموقلا ثارتلا ءايحإ راد دحاولا دبع ىفطصم قيقحت :ةيوبنلا ةريسلا - 5

 .ت.د توريب ا ةفاقثلاو
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 :مركم نب دّمَح نيدلا لامج لضفلا وبأ روظنم نبا

 .ت.د توريب رداص راد 2ط :برعلا ناسل - 6

 :شّيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ

 ةرهاقلا اهتبتكمو ةيفلسلا ةعبطملا :نينمؤملا ليبس ىلإ ةياعدلا - 7

 .م1923/ه2

 :يمرضحلا سيق نب ميهاربإ قاحسإ وبأ

 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ةعابطلل رابون راد :لاصخلا رصتخم - 8

 .م1984/_ه1404 نامع ةفاقثلاو يموقلا

 :ىسيع نب ميهاربإ ناظقيلا وبأ

 .رصان دّمَحم .د ةبتكم يف طوطخم :يخامشلل خياشملا ريس قحلم - 9

 :عيمج نب ورمع صفح وبأ
 .ت.د ،م د :اهحورشو ديحوتلا ةديقع -0

 :فاتلز نب الغي رزخ وبأ

 .نوقرم ثح يمانلا رمع .د قيقحت :نيفلاخملا عيمج ىلع درلا -1

 : يناتسجسلا دواد وبأ

 .ت.د يهلد يئابتجلا ةعبطم :ننسلا - 2

 :يشرقلا باطخلا يبأ نب دّمَح ديز وبا

 .ه1308 رصم ةيريمألا ةعبطملا :برعلا راعشأ ةرهمج باتك -3

 :رمع نب دح ةس وبأ

 .ه1305 رصم ةينورابلا ةعبطم :عضولا ةيشاح - 4
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 :يمدكلا ديعس نب دمحم ديعس وبأ

 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشنلاو ةفاحصلل نامع ةديرج راد :ربتعملا - 5

 .م1984/ه1404 نامع

 :يفاكلا دبع رامع وبأ

 :فالخلا لهأ ىلع درلا يف لاقلا صيخلتو لاؤسلا ليصحت يف زجوملا - 6
 رئازجلا عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا يلاطلا رامع .د :قيقحت

 .مم,,8

 :يديروتاملا روصنم وبأ

 توريب ةيكيلوثاكلا ةعبطملا فيلخ هلل ا حتف د قيقحت 2ط :ديحوتلا باتك - 7

 .مم 2

 :رظنلا نب دمحأ

 .م1966 قشمد ةيمومعلا ةعبطملا :مئاعدلا ناويد -8

 :لبنح نب دمحأ

 .ه1313 رصم ةينميملا ةعبطملا :دنسملا -9

 :قاحسإ نب ليعامسإ نسحلا وبأ يرعشألا

 .ت.د ةدج رشنلاو ةعابطلل ملعلا راد :ةنايدلا لوصأ نع ةنابإلا - 0

 بألا حيحصتو رشن :عدبلاو غيزلا لهأ ىلع درلا يف عمللا باتك = 31
 .م1953 توريب ،ةيكيلوناكلا ةعبطملا يعوسيلا يثراكم فسوي درشتر

 :فسوي نب دّمَحما شّيفطا

 .(27 :جر ةماقتسالا ةبتكم يف طوطخم :نامع لهأل ةبوجأ - 2

 يموقلا ثارتلا ةرازو رشن اهتبتكمو ةيقرشلا ةعبطملا 2>ط :ضازنعالا ةلازإ - 3
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 .م1982 نامع .ةفاقنلاو

 .م1317 ميدق عبط :لطاهلا ملاعلاب لطابلا قاهزإ - 4

 .ه1314 يرجح عبط :روجفلا ةلازإو روجألا ةلاطإ - 5
 .ه1304 ةمبدق ةعبط :ناك وأ نوكي نأ زاج اميف ناكمإلا - 6

 .(4 :م .ا) بطقلا ةبتكم يف طوطخم :ليلخلا ملع ىلإ ليلدلا حاضيإ - 7

 .(65) ةماقتسالا ةبتكم :يف طوطخم :قرشملا دالب يف قطنملا حاضيإ - 8

 جاحلا خيشلا ةبتكم يف طوطخم :يبرجلا ىلع درلا يف يلجلا ناهربلا - 9

 .مقرم ريغ عومجب نمض ريخألا وهو ؤيلعل حلاص
 .(2 51 :س .أر بطقلا ةبتكم يف طوطخم :نايبلا نايب - 0

 يموقلا ثازتلا ةرازو رشن نامع ةعبطم 2ط :بطلا لصأ يف بجحلا ةفحت - 1

 م1985/_ه1405 نامع .ةفاقثلاو

 ه1326 :رئازلا ميدق عبط :بيتزنلا بيترت - 2

 طوطخم :يناسارخلا مناغ نب رشب مناغ يبأل ىربكلا ةنودملا بيترت 3

 .م1974/ه1394 ةيروس فيلأتلل ةيبرعلا ةظقيلا راد :رشن روصم

 ةبنكم يف طوطخم :يلالثلا ناضمر نب رمع خيشلا طقل بيترت - 4

 .دواد نب رمع لقعم وبأ هعضو لصفم سرهف عم نجسي ينب ةماقتسالا

 .ه1306 مد ميدق ط ميهاربإ نب دواد رشن :زاغلأ ريسفت - 5

 :يبعصملل اهتمنتو يشكيودسلل تانايدلا ةيشاح ىلع تاريرقت - 6

 .ثحابلا ةبتكمب هنم ةخسن طوطخ

 نب ةماقتسالا ةبتكم يف طوطخم :يلاعتملا تايآل يلاتلا نيقلت - 7

 .(67 ج) نجسي

 رصم يبخلا يبابلا ةعبطم 2طو .ه1326 رئازجلا ةميدق 1ط :ريسقتلا ريسيت 8
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 .م1987 ىلإ 1982 ةنس نم نامع «ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن

 ءاطع رداقلا دَّمَع :قيقحت :امم لسرلا متاخ ثيداحأ يف لمشلا عماج - هو

 .م1987/ه1407 توريب ،ةيملعلا بتكلا راد

 .م د .ه1306 ةميدق ةعبط ةيشاحلاو عضولا عماج - 50

 يموقلا ثارتلا ةرازو رشن رصم نومأ ةعبطم 3ط :ةنجلا فصو يف ةنجلا - 1

 .م1985/ه1405نامع .ةفاقثلاو

 .ه1325 :رئازجلا :ةراوز لهأ باوج - 2

 جاخلا دمح ةبتكم يف طوطخم :يليلخلا هلل ا دبع نب دّمَحم ىلإ باوج - 3

 .(141) ةيادرغ ديعس

 .ه1301 رئازلا 2ط :ةكم خياشم باوج - 4

 - .(6 :و .ار بطقلا ةبتكم يف طوطخم :ةلاسم يبأ ةيشاح - 5

 .(3 :م .أر بطقلا ةبتكم يف طوطخم :مساقلا يبأ حرش ىلع ةيناثلا ةيشاحلا - 6

 ٠ :(7 :و ا) بطقلا ةبتكم ىف طوطخم تالاؤسلا ةيشاح - 7

 .(5 :و .ا) بطقلا ةبتكم يف طوطخم :رطانقلا ةيشاح - 8

 .(03 :ه .) :بطقلا ةبتكم يف طوطخم :زجوملا ةيشاح - 9

 ةبتكم يف عومجب نمض يف طوطخم :نافلخ نيا باوج ىلع ةيشاح - 0
 .(38) ةيادرغ دّمَح ديعس جاحلا

 .(7 :جر ةماقتسالا ةبتكم يف طوطخم :ةيئارلا حرش ىلع ةيشاح - 1

 ةبتكم ىف طوطخم :ةيفلألا ىلع يدارملا حرش ىلع ةيشاح - 2

 .(1 :م .) بطقلا

 نقزي نيب ردي تآ ةريشع ةبتكم يف طوطخم :ةينونلا حرش ىلع ةيشاح - 3
 .(120 :ه)
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 .ت.د «م .د .ميدق عبط :ديلقت الب ديحوتلا يف ةجحما نايب يف ةجحلا

 .ه1326رئازحلا يرجح عبط :طوعسلاو ناخدلا مكح

 .(10و ار بطقلا ةبتكم يف طوطخم :حالفلا ىلع يح
 .(03 :ز .أ) بطقلا ةبتكم يف طوطخم :نيديعلا اتبطخ

 :بطقلا ةبتكم يف هنم ةخسن طوطخم :لمألا مويل لمعلا يعاد

 .(!نفلا 9) ةيادرغب ومح ىسومو اباب ةبتكم يف ىرخأو ؛(2:ب.أ)
 .ه1321 سنوت ةيريدملا ةعبطملا عومجب نمض :مظن ناويد

 .ه 1326 مد ميدق عبط :ىنسحلا هلل ا ءامسأ ح رش يف ىنسألا رخذلا

 .م1980 /ه1400 ةنيطنسق ثعبلا ةعبطم 2 ط :صلاخلا بهللا

 ه1321 سنوت ةيريدملا ةعبطملا :نيدلا يف نعاطلا يزيلكنإلا ىلع درلا

 .عومحب نمض

 .ةيرجح ةعبط بتك ةسمخ عومحب نمض :ةقرازألاو ةيرفصلا ىلع درلا

 .ه1314 :رصم

 .ه 1321 سنوت ةيريدملا ةعبطملا :يبقعلا ىلع درلا

 ه]1304 لوألا عير يف ةخرؤم :رئازجلاب يسنرفلا ماعلا يلاولا ىلإ ةلاسر 5

- 6 

- 7 

- 8 

- 9 

- 0 

 .221 .14 مقر تحت اسنرف سورب نوأ سكأ فيشرأ يف ةظوفحم {ةنيطنسقب
 .ه1326 مد 2ط :ةيفاشلا ةلاسرلا

 ةرازو رشن ةيلاعلا عباطملا 2ط :ةعماللا تازجعملا نم ةعماجلا ةريسلا

 .م1985 /ه1405 نامع ةفاقشلاو يموقلا ثارتلا

 .ه1348 ةرهاقلا ةيفلسلا ةعبطملا :ع رفلاو لصألا لماش

 .(4 :ه .أر بطقلا ةبتكم يف طوطخم :نيروغبيت لوصأ حرش
 ةامسملا ينامعلا رظنلا نبا تاموظنم ضعب حرش) مئاعدلا حرش
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 . . ه1325 ةميدق ةعبط :(مناعدلا

 .(2و ا) بطقلا ةبتكم ىف طوطخم :عسوملا مئاعدلا حرش - 1

 .(71) ةماقتسالا ةبتكم يف طوطخم :يداصلقلا حرش - 2

 نقزي نيب يلعل حلاص جاحلا خيشلا ةبتكم يف طوطخم :ةسمخملا حرش - 3

 .(مقر نود)

 ةبتكم يف طوطخم :ةيمورجألا ىلع دواد ناميلس يبأ حرش حرش 4

 .(2 :م .أ) بطقلا

 بطقلا ةبتكم يف طوطخم :نيدلا ماصعل تاراعتسالا حرش حرش - 5

 .(1:س.ا)

 ۔(03 :ع .أ) بطقلا ةبتكم يف طوطخم :عضولا دهاوش حرش - 6

 .ه1326 ةميدق ةعبط :ديحوتلا ةديقع ح رش- 7

 ةدج داشرإلا ةبتكمو توريب حتفلا راد 3ط :لينلا باتك حرش - 8

 .م1985/ه5

 .(1 :ث :أ) بطقلا ةبتكم يف طوطخم :رظنلا نبا ةيمال حرش - 9

 يموقلا ثارتلا ةرازو رشن برعلا لجس عباطم :لاعفألا ةيمال حرش - 0
 .م1986/_ه1407 نامع .ةفاقثلاو .

 .ه1301 رئازخلا ةميدق ةعبط :ءاملا زغل حرش - 1

 .(3 :ثا) بطقلا ةبتكم يف طوطخم :حيدملا ةينون حرش - 2

 عومحب نمض طوطخم :ةيرفلا لهأ بهذم ضاحدإو ةيؤرلا مدع 3

 .(6 ز .أر بطقلا ةبتكم لئاسر

 .ه1319 م .د ميدق عبط :لوسرلا ءامسأ نم لوسغلا -4

 .(03ز.أر بطقلا ةبكم يف طوطخم :نيدلا ملاعم حرش :بالطلل بابلا حتف - 5
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 ةبتكم يف طوطخم :فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش حرش : هلل ا حتف 6 -

 .(1 :ه .أا) بطقلا

 .(1 :فر ةماقتسالا ةبتكم يف طوطخم :بطقلا دئاصق - 7

- 8 

- 9 

- 0 

- 1 
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 .(07 :ز .أ) بطقلا ةبتكم ىف طوطخم :ةيزاجحلا ةديصقلا

 .(9 :م .ار بطقلا ةبتكم يف طوطخم :(ينغملا مظن) بيرغلا ةديصق

 .(11 :فر ةماقتسالا ةبتكم يف طوطخم :تازجعملا ةديصق

 .(7ز۔.أر بطقلا ةبتكم يف طوطخم ذئاصق ع ومحب نمض :ةيئاب ةديصق

 .(11ف) ةماقتسالا ةبتكم :عومجب نمض طوطخم :ردب ةديصق

 بتك ةسمخ عومجب نمض :ةيناعلا ناويدلا ةلأسم يف ةينادلا ناونقلا

 .ه1314 رصم ةيرجح ةعبط

 خيشلا ةبتكم ين هنم ةلماك ةخسن دجوت طوطخم :فيرصتلا يف يفاكلا

 حالصإلا ةبتكم يف ةيناث ةخسنو ؛ةمقرم ريغ نقزي ب يلعل حلاص جاحلا

 .ةمقرم ريغ بطقلا ةبتكم ين اهتمتتو ؛ةمقرم ريغ ةصقان ةيادرغب

 .ه1344 سنوت برعلا ةعبطم :مأوتلا باتك

 ةمبطمل ؛ييلصلا يلع دّمَحع قيقحت ديلولا يبأ بيترت :بركلا فشك
 .م1985/_ه1405 نامع ةفاقثلاو يموقلا ثازتلا ةرازو :رشن ةينطولا

 .(6 ز .ا) بطقلا ةبتكم يف طوطخم :لئاسرلا ع ومجت

 .(7 ز .أر بطقلا ةبتكم يف طوطخم ةبوجأو دئاصق ع ومجم

 ةبتكم يف طوطخم :ةيرامعتسالا ةرادإلاو بطقلا نيب لئاسر ةعومجم
 .(مقر نود) :ةماقتسالا

 .(3 :و .ار بطقلا ةبتكم يف طوطخم :ضرألا ةرامع يف رصتخم
 ةبتكم ىف طوطخم :ةيمورجألا ةفحتلا نايب يف ةيقيقحتلا لئاسملا
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 .(5:م.ا) :بطقلا

 .(1 ض أر بطقلا ةبتكم يف طوطخم كلفلا نف يف كلملا علطم -72

 .ه1305 رابجنز ةيناطلسلا ةعبطلل 1ط :داعيملا راد ىلإ دازلا نايمه -3

 نم ءادتبا نامع يموقلا ثارتلا ةرازو رشن برعلا لجس عباطم 2طو

 .م1980 ةنس

 ثارتلا ةرازو رشن برعلا لجس عباطم :ةنامألا ءادأو ةنامضلا ءافو - 84

 .م1982 :نامع "ةفاقثلاو يموقلا

 :بيطلا نب دّمَحم ركب وبأ ينالقابلا

 ملع ةلسلس يعوسيلا يثراكم فسوي درشتر بألا حيحصت :ديهمتلا -5

 .م1975 توريب ةيقرشلا ةبتكملا رشن ةيكيلوثاكلا ةعبطملا 1 مالكلا

 :يراخبلا

 اغبلا بيد ىفطصم د جيرختو حرشو ميقرتو طبض :حيحصلا -6

 .م1992 رئازخلا رشنلل مفومو ةليلم نيع ىدهلا راد رشن

 :رهاقلا دبع روصنم وبأ يدادغبلا

 .م1981 /ه1401 توريب ةيملعلا بتكلا راد 3ط :نيدلا لوصأ باتك -7

 :مساقلا وبأ يحلبلا

 .لازتعالا لضف :عم ققحم :نييمالسإلا تالاقم - 8

 :ميهاربإ يروجييلا

 .ه1324رصم ةينميملا ةعبطملا ديحوتلا ةرهوج ىلع ديرملا ةفحت - 9

 :هلل ا دبع نيدلا رصان يواضيبلا

 رشنلل نابعش ةسسؤم رشن :ليوأتلا رارسأو ليزنتلا راونأ ريسفت -0
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 .ه1330رصم ةينميملا ةعبطملا عيزوتلاو

 :زيزعلا دبع نيملا

 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن برعلا لجس عباطم :نيدلا ملاعم - 1

 .م1987 /ه1407 ،نامع

 ةعبطملا يف ه1306 ةينورابلا ةعبطلا نع روصم :ةينونلا حرش يف رونلا -2
 .ت.د !ةيادرغ ةييرعلا _

 :حيحصت م1967/ه1387رئازجلا ةييرعلا ةعبطملا 2ط :ليلعلا ءافشو لينلا - 3

 ١ .يلكب نمحرلا دبع

 :مكاحلا يمشجلا

 .رابجلا دبعل ةلزتعملا تاقبطو لازتعالا لضف عم :نويعلا حرش - 4

 :سيمح نب ليمج

 نامع ثارتلا ةرازو رشن :ةعيسولا اهقرط يواحلا ةعيرشلا سوماق - 5
 .م1983/ه3

 :ريخلا نب يحي ءايركز وبأ ينوانجلا
 ةلاجفلا ةعبطم شّكيفطا ميهاربإ قاحسإ يبأ قيلعت :عضولا باتك - 6

 .ت.د رصم ةديدجلا

 :دامح نب ليعامسإ يرهوجلا

 ملعلا راد راطع روفغلا دبع دمحأ قيقحت :ةيبرعلا حاحصو ةفللا جات - 7

 .م1984/ه1404 ‘توريب ،3ط نييالملل

 :ىسوم نب ليعامسإ يلاطيجلا

 .م1976 ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطلل يلكب نمحرلا دبع حيحصت :مالسإلا دعاوق - 8
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 :رافح ميهاربإو يلعل حلاص جاحلا

 رئازخلا يمالسإلا ركفلا رادل ةييرعلا عباطلل :ةينيد نوتم عومجم -9

 .نمحرلا دبع فسوي نبا رمع جاحلا ةَمدقُم م1966/ ه 6

 :دمحم هلل ا دبع وبأ يروباسينلا مكاحلا

 .ت.د ضايرلا ةثيدحلا رصنلا عباطمو ةبتكم :نيحيحصلا ىلع كردتسملا -0

 :يقاتسرلا ديعس نب سيمح

 ةعبطم يثراحلا دًّمَحم نب ملاس قيقحت :نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جهنم -1

 نامع ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن رصم يبلحلا يبابلا ىسيع

 .ھه9

 :ديعس نب دمحأ سلبعلا وبأ يجرللا

 .ت.د ةنيطنسق ثعبلا ةعبطم يالط ميهاربإ قيقحت :برغملاب خياشملا تاقبط - 2

 :رمع نب دّمَحم نيدلا رخف يزارلا

 3 ط :يبرعلا ةفاقثلاو يموقلا ثازتلا ءايحإ راد :ريبكلا ريسفتلا -3

 .ت.د توريب

 :نيملكتملاو ءامكحلاو ءاملعلا نم نيرخاتملاو نيمدقتملا راكفأ لصحن -4

 .ه1323 رصم ةينيسحلا ةعبطملا

 ةبتكم رشن دعس فوؤرلا دبع هط ميدقتو ةعجارم :نيدلا لوصأ ملاعع -5

 .(ت.در ةرهاقلا ةيرهزألا تايلكلا

 :بيبح نب عيبرلا

 ةعبط نع روصم يتالجراولا بوقعي يبأ بيترت :حيحصلا عماجلا -6
 .م1985 ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا يف ه1388 قشمدي ةيمومعلا ةعبطملا
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 :دومحم مساقلا وبأ يرشخمزلا

 :2ط ةرهاقلا فحصملا راد رماع يسرم دمح :قيقحت :فاشكلا -7

 .م1977/ه7

 :يملس ييأ نبا ريهز
 .ت.د توريب رداص راد :ريهز ناويد -8

 :ديمح نب هلل ا دبع يملاسلا

 .ه1347 رصم ةيفلسلا ةعبطملا :نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت - 9

 .ه1326 رصم ةينورابلا راهزألا :حيحصلا عماجلا حرش - 0

 ةرازو رشن ،اهتبتكمو ةيرشلا ةعبطملا :ةيفلألا ىلع سمشلا ةعلط حرش - 1

 .م1981/ه1401 نامع ةفاقثلاو يموقلا ثازتلا

 تروريب ليجلا راد ةريمع نامحرلا دبع د قيقحت :لوقعلا راونأ قراشم -2

 .م1989/_ه9

 دّمَحم قيقحت :لاصخلا رصتخم مظنب لامكلا ج رادم ىلع لامآلا جراعم -3

 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن برعلا لجس عباطم :ليعامسإ دومحم

 .م1983/ه1403 نامع

 :تيراعت نبا يلع نب ديعس

 .ه1321 مد ‘يرجح عبط :دودرلا ةفرعم يف دومحملا كلسملا - 4

 :نيدلا لالج يطويسلا

 .ت.د توزيب بنكلا ملاع :نآرقلا مولع يف ناقتإلا 5

 .ت.د ترريب ةيملعلا بنكلا راد :ريذنلا ريشبلا ثيداحأ يف ريغصلا عماجلا - 6

 ميهاربإ لضفلا وبأ دّمَح قيقحت :ةرهاقلاو رصم خيرات يف ةرضاحملا نمح -7

 .م1967/_ه1387 يلخلا يبابلا ىسيع ةعبطم ةييرعلا بتكلا ءايحإ راد
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 .م1983/ه1403 توريب ركفلا راد :روثأملاب ريسفتلا يف روثنملا ردلا - 8

 يراحلا نمض ةلاسر يهو :فلألا ةمألا هذه ةزواجت نع فشكلا - 9

 .ه1352 ةرهاقلا سدقلا ةبتكم :رشن يواتفلل

 :ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ يخامشلا

 .ت.د .م .د :ديحوتلا ةمدقم شماه :ديحوتلا ةمدقم حرش - 0

 .ت.د ةيرجح ةعبط :خياشملا ريس باتك -ا

 :يلع نب رماع يخامشلا

 ةلاجفلا ةعبط نع روصم ةراتخم بتك عومجب نمض :تانايدلا ننم -2

 .ت.د ،م .د ةرهاقلا ةديدجلا

 :دّمَحم حتفلا وبأ يناتسرهشلا

 .(لصفلا شماه ىلع) :لحنلاو للملا - 53
 :ريرج نب دّمَحم رفعج وبأ يربطلا

 .ت.د رصم ةينميملا ةعبطملا :نآرقلا ريسفت يف نايبلا عماج -4

 :نسحلا وبأ يضاقلا رابخا دبع

 .ه 1329 رصم ةيلامجلا ةعبطملا :نعاطملا نع نآرقلا هيزنت - 5

 ةبهو ةبتكم رشن نامثع ميركلا دبع قيقحت :ةسمخلا لوصألا حرش -6

 .1965/ه1384 رصم

 ةيسنوتلا رادلا 2ط ديس داؤف قيقحت :ةلزتعملا تاقبطو لازتعالا لضف -7

 .م1986/ ه1406 رئازحلا باتكلل ةينطولا ةسسؤملاو سسنوت رشنلل

 :نيدلا نيز يوانملا فوؤرلا دبع
 .ه1286 قالوب ةيرصملا ةعبطملا :ريغصلا عماجلا حرشب ريسيتلا - 8
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 :صربألا نب ديبع

 .م1979 / ه1399 توريب راد :ديبع ناويد -9

 :نوينامعلا

 نب دمحم ديعس جاحلا ةبتكم يف طوطخم :نامع نم بتك ةعومجم - 0

 .(27) ةيادرغ بويأ

 :دماح وبأ يلازغلا

 .م1991/ه1411رئازجلا ةفاقثلا راد :نيدلا مولع ءايحإ 1

 .م1983/ه1403 توريب ةيملعلا بتكلا راد :داقتعالا يف داصتقالا - 2

 :دَّمَح رهاط وبأ يدابآ زوريفلا
 .ه1290 ةيرصملل ةعبطملا :سابع نبا ريسفت نم سايقملا ريونت - 163 .

 .ت.د ةداعسلا راد ةعبطم :طيحما سوماقلا -4

 | :يطرقلا
 2ط يبرعلا ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ءايحإ راد :نآرقلا ماكحأل عماجلا - 5

 .م1966 01965 ‘توريب

 :دمح نب دمحأ ينالطسقلا

 توريب :يبرعلا باتكلا راد :يراخبلا حيحص حرشل يراسلا داشرإ - 6

 .مم 3

 :سابعلا وبأ دريملا

 .م1985 توريب ،فراعملا ةسسؤم :لماكلا -7

 : يندملا دمح

 فراعملا ةرئاد سلجب ةعبطم :ةيسدقلا ثيداحألا يف ةينسلا تافاحتإلا - 8
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 .ه 1323 نكدلا دابآ رديح

 :زعلا يبآ نب دمح

 .ه1399 توريب يمالسإلا بتكملا :ةيواحطلا حرش - 9

 :يزيربتلا بيطخلا هلل ١ دبع نب دمح

 بتكملا رشن ينابلألا نيدلا رصان دَّمَحم قيقحت :حيباصملا ةاكشم -0

 .ت .د ىمالسإلا

 :ىلعي نب دمح

 .(03 :م) نقزي ب ردي لآ ةريشع ةبتكم يف طوطخم :ةيوحنلا ةردلا - 1

 :سقرم

 .م1871 :ايناطيرب دروفسكأ ةعبطم سدقملا باتكلا نمض :سقرم ليجنإ -2

 :جاجحلا نب ملسم

 يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد يقابلا دبع داؤف دَّمَح قيقحت :ملسم حيحص -3

 .م1972 توريب 2ط

 :يوقلا دبع نب ميظعلا دبع يرذنملا

 ىفطصم قيلعتو طبض :فيرشلا ثيدحلا نم بيهزلاو بيغزلا -4

 .م1968/ه1388 توريب 3ط يبيرعلا ثارتلا ءايحإ راد ةرامع دمحم

 : يحاورلا اس نب رصان

 ثارتلا ةرازو رشن روصم طوطخع :رهزألا عرشلا ملع يف رهوجلا رثن 5
 .ت .د نامع ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا

 : يئاسنلا

 قيقحت بتكم قيقحت يدسلا ةيشاحو يطويسلا حرش :ننسلا -6

- 516 -



 .ه]411 توريب ةفرعملا راد يمالسإلا ثازتلا

 :ركب ييأ نب يلع يمثيهلا
 توريب 3ط يبرعلا باتكلا راد :دناوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم -7

 .م1983/ه2

 :ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ ينالجراولا
 قحلا بهنم قيقحتل ليلدلا رونب ليبسلا يغابل لوقعلا لهأل ليلدلا -8

 .ه1306 رصم ةينورابلا ةعبطملا : قدصلاو ناهربلاب

 عجارملا - اينات

 :نيزلا ميهاربإ
 .ت.د .ترريب ركفلا رادو حاجنلا راد :ةزننع ناويد حرش -9

 :يدودرولملا ىلعألا وبأ

 .م1982/ه1402 عيزوتلاو رشنلل ةيدوعسلا رادلا 2ط :مالسإلا ئدابم - 0

 :ێسحلا ءاقبلا وبأ

 .ه1281 :رصم قالوب ط :تايلكلا - 1

 :صوصرف دمحأ

 .ته.د ةنيطنسق ثعبلا راد عباطم :هتفرع امك ميهاربإ ناظقيلا وبأ خيشلا - 2

 :نيدلا رصان دمح ينابلألا

 رادلا 3 ءزجلا :اهدئاوفو اههقف نم ءيشو ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس - 3
 يمالسإلا بتكلل 3ط :2و1 ءزجلاو م1979/ه1399 تيوكلا :ةيفلسلا
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 .1983/ 1403 ‘توريب

 :ةمألا ىلع ءيسلا اهرثأو ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس - 4

 .ه1398 توريب 4 ط يمالسإلا بتكملا

 توريب :يمالسإلا بتكلا :هتدايزو ريغصلا عماجلا حيحص -5

 .م1969/_ه8

 :ميهاربإ زاحب

 ةيعامتجالاو ةيركفلا عاضوألا يف ةسارد ةيمتسرلا ةلودلا - 6

 .ةيادرغ ةّيبَرعلا ةعبطملا :ةيداصتقالاو

 :سرطب يناتسبلا

 .ت .د توريب ةفرعملا راد :فراعملا ةرئاد - 7

 تشوعوأ ديعس نب ريكب

 ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا :هداهج ةيركفلا هراثآو هتايح .ةمئألا بطق - 8

 .مم 9

 :ةيمالسإلا ةعماجلا

 دّمَحم ةعماج يف ضورعلاو ةغللاو فرصلاو وحنلا تاطوطخم سرهف - 9
 .م1987/ه1407 ةعماجلا رشن :ةيمالسإلا دوعس نب

 :تاحرف يريبعجلا

 ةرارقلا ثارتلا ةيعمج رشن 2ط :ةيضابإلا دنع ةديقعلل يراضحلا دعبلا -0

 .م1990 ةيادرغ ةّيَِرَعلا ةعبطملا

 راثآلل يموقلا دهعملا زشن ; :ةبرج يف ةيبهولا ةّيضابإلا دنع ةباَرزعلا ماظن - 1

 .م1975سنوت 1 ةيخيراتلا ةبتكملا ،نونفلاو
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 :رداقلا دبع لولغج

 راد نوطسق ميلس ةمجرت :رئازجلا يف ةيفاقثلا تاعارصلاو رامعتسالا - 2

 .ت.د ترريب عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةئادحلا

 :ةيمتسرلا ليالبلا ةيعمج

 :اهنم ةيادرغ دَّمَحم ديعس جاحلا ةبتكمب ةنوقرم :بطقلا ناجرهم لامعأ

 .ةدعتملا ريسافتلا وذ شّيفطا خيشلا :يلط دّمَع نب ميهاريا -3

 لوبق مت فيك هيبأ نع اهيف يوري هئاضمإب ةقيثو يعافرلا ةزمح نب دمحأ - 4

 .يوبنلا دجسملا يف شّيفطا خيشلا سيردت
 .ةنوقرم ةرضاحم :بطقلا ميلاعت نم ةبرج ظح :بوقعي نب ملاس - 5

 .بطقلا ناجرهم يل ةرضاحم :ىكب رمع نب نمحرلا دبع -6

 .حتفنملا دهتجملا شّيفطا خيشلا :جاحلب خيشلا هباب نب دمع - 7

 خيشلا ةلحر نع بطقلا ناجرهم يف اهاقلأ ةملك :زيزباب ميهاربإ - 8

 .نالجراو ىلإ شّيفطا

 :نودع نالهحج

 فسوي نب دّمَحم خيشلا ءارآ لالخ نم ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا 9

 .(ت.د) ةرارقلا ثارتلا ةيعمج رشن :شيفطا

 :سانجأ رهيست دلوج

 زيزعلا دبعو ىسوم فسوي دمحم ةمجرت :مالسإلا يف ةعيرشلاو ةديقعلا - 0
 .ت.د توريب يبيرعلا دئارلا راد رشن رداقلا دبع نسح يلعو قحلا دبع

 :فسوي ديعس جاحلا

 ةيبرعلا ةعبطملا :ةيسايسو ةيداصتقاو ةيعامتجا ةسارد بازم ينب خيرات -1

 .م1992 ةيادرغ
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 :ةفيلخ يجاح

 مد فراعملا ةلاكو :نوففلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك -2

 .م1943/ھه2

 :دمح نب اس يثراحلا

 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن :ةيضابإلا لوصأ يف ةيضفلا دوقعلا - 3

 .م1983/1403 ،نامع

 :انبلا نسح

 .م1990 رئازحلا باحر ةبتكم :ءاثالثلا ثيدح - 4

 :دمح نب دمحأ يليلخلا

 نامع ةماقتسالا ةبتكم :ليزنتلا نايب نم راونأ ريسملا رهاوج -5

 .م1988/ه9

 .م1989 /ه1409 نامع ةضهنلا ةعبطم :غمادلا قحلا -6

 :ديعس يروخلا

 .م1889 توريب ةيعوسيلا ةعبطلل :دراوشلاو ةيبرعلا ىحصف يف دراوملا برقا -7
 :يلع دمح زوبد

 .م1965/ه1385 ةينواعتلا ةعبطملا ةكرابملا اهتروثو ةثيدحلا رئازجلا ةضهن -8

 :يلكرزلا

 نيرمعتسملاو برعلاو ءاسنلاو لاجرلا رهشأل مجارت سوماق مالعألا - 9
 .م1986 توريب 7ط نييالملل ملعلا راد .نيقرشتسملاو

 :ينورابلا ةميعز

 رشنلاو ةعابطلل نانبل راد عباطم :زجوم فيرعت ينورابلا ناملس -60
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 .م1973/ه1323 ،توريب

 :نيسحلل هلل ا دبع ينزروزلا

 .م1989/ه1405 توريب 5ط فراعمل ةبتكم :عبسلا تاقلعملا حرش -1

 :انهم داشر ريهس

 .ت.د توريب قورشلا راد :يمالسإلا هقفلا يف هرثأو ةنسلا يف دحاولا ربخ -32

 :يلوتم دمح يوارعشلا

 دبع :ميدقت )08( نماثلا باتكلا :بيجي مالسإلاو لأست تنأ ةلسلس -3

 .م1988 ةنيطنسق ثعبلا ةعبطم .اطع رداقلا

 :يرئازخلا رهاط

 تاعوبطملا ناريد :ةيِمألسإلا ةديقعلا حاضيإ يف ةيمالكلا رهاوجلا -4

 .م. 0 رئازخلجا {ةيعماجلا

 :ميهاربإ يدالط

 ةأشن ىلع ءاوضألا يقلت ةيعامتجاو ةيخيرات ةسارد حافك دلب بازيم - 5

 .م1970 ةنيطنسق ثعبلا ةعبطم :هينكاس ةايحو دلبلا اذه

 :دومحم ميلحلا دبع

 ينانبللا باتكلا راد ةلماكلا ةعومجملا :مالسإلا يف يفسلفلا ريكفتلا -6

 .م1974 توريب

 :سيداب نب ديمحلا ليع

 ةبتكم :ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلا نم ةيمالسإلا دئاقعلا - 7

 .م1981/ه1401 هةيرئازخلا ةكرشلا
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 : بيطخلا ميركلا دبع

 ركفلا راد 02 مقر نآرقلا اياضق نم ةلسلس :دابعلا ةنيشمو هلل ا ةئيشم -8

 .ت.د يرعلا

 رصم ةعابطلل ةيبرعلا ةفاقثلا راد :هنورظتني نمو رظتنملا يدهملا -9

 .م180

 :يلباطنك دّمَحم نب هلل ا دبع

 .ثحابلا ةبتكمم.هنم ةخسن طوطخم :هتافلؤمو ةمنألا بطقل فيرعت تاقاطب -0

 :هدمح نب ديجلا دبع

 سنوت برعلا راد :ةيرعشألا روهظ ىلإ ةيقيرفاي ةيمالكلا سرادملا -1
 .م1986/ه006

 :اشاب نامثع

 .كلهع يف ةماعلا ةايحلاو ةلودلا ماظن هبورحو هتريس :رئازجلا ياد -2

 .م1986 رئازخلا باتكلل ةينطولا ةسسؤملا

 :حلاص دمحم نيميثعلا

 .م1989 ةديلبلا نايبلا راد رشن :ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع -3

 :رمعم يحي يلع
 ميدقلا يف تالاقملا باتك دنع ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابالا -4

 .م1987 ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا 2ط ثيدحلاو

 .م1982 ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطلل :مهخيراتو مهوصأ يف ةزكرم ةسارد ةيضابإلا - 5
 .ت.د توريب ةفاقثلا راد :(سنوت) ةثلاثلا ةقلحلا خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا -6

 2ط :رئازجلا يف ةيضابإلا ةعبارلا ةقلحلا خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا -7

 .م1986 ةيادرغ ةيِبَرَعلا ةعبطملا
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 :رقشألا ناميلس رمع

 رصق (04) ةنسلاو باتكلا ءوض يف ةديقعلا ةلسلس ،تالاسرلاو لسرلا -8
 .م1989 ةديلبلا باتكلا

 ةعبطم 06 مقر ةنسلاو باتكلا ءوض ىف ةديقعلا ةلسلس :ردقلاو ءاضقلا -9

 .م1990/ه1410 رئازجلا ةديلبلا باتكلا رصق رشن ،نايزمأ

 :ين نب كلام

 روبصلا دبع ةمجرت :ةراضحلا تالكشم ةلسلس :ةضهنلا طورش -0

 .م1986/ه1406 قشمد ،ركفلا راد نيهاش

 :نيفلؤم ةعومجب

 .ه 1294 م .د ميدق عبط ،نودملا عومجم باتك -1

 :لوهجب

 .ه1342 مد :تالسارملا يف ءاشنإلا -2

 :لابقإ دّمَحع

 ةنجل ةعبطم دومحم سابع ةمجرت :مالسإلا يف ينيدلا ريكفتلا ديدجت -3

 .م1955 ةرهاقلا فيلأتلا
ُ 

 :اضر ديشر دمحم

 .ت.د توريب ةفرعملا راد 2ط :رانملا ريسفت - 4

 .م1988 رئازجلا ةليمجلا تاعوبطملا :يدمحملا يحولا -5

 :يرباخلا حلاصلا دَّمَحع

 سنوتب نييرئازجلا نيرجاهملل يركفلاو يملعلا طاشنلا -6
 رشنلل ةينطولا ةكرشلاو سنوت بانكلل ةيبرعلا رادلا :20
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 .م1983 رئازجلا عيزوتلاو

 :يلازغلا دمح

 .م1985 ةنتاب باهشلا راد :ملسملا ةديقع - 7

 :يمعابب ىسوم نب دمحم

 ةبتكمب هنم ءزج م1992/_ه1412 نوقرم ثجمب :ريسلا قحلم سراهف -8

 سرهفلا ثحابلا

 :ساره زيلخ دمحم

 .ت.د كط ةنيدلل ةيمالسإلا ةعماجلا عباطم :ةيميت نبال ةيطساولا ةديقعلا حرش -9

 :هدبع دمع

 .م1988 رئازجلا ةيعماحلا تاعوبطملا ناويد :ديحوتلا ةلاسر - 0

 : رصان يلع دمحم

 اديص ةيرصعلا ةبتكملا :قيقحتو ليلحتو ضرع يمالسإلا نيدلا لوصأ -41
 .ت .د توريب

 :ةرامع دمح

 رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا 2ط :مكحلا ةفسلفو مالسإلا - 2

 .م1979 توريب

 :يديبزلا ىضترم دّمَحع

 .ه1306رصم ةيريخلا ةعبطملا :سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات -3

 :رصان دمحح

 باتكلل ةينطولا ةسسؤملا :يمالسإلا هداهجو شّيفطا ميهاربإ خيشلا -4

 .م1991 رئازجلا
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 ةيبرعلا ةعبطملا ةضهنلا ةيعمج رشن هراثآو هتايح يدارقلا خيشلا - 5

 .م1990 ةيادرغ

 :يدلاخلا دومحم

 ةيعصملا نونفلل ةيصولا ةسسؤملا :مالسإلا يف مكحلا ماظن دعاوق - 6

 .م1991 رئازجلا

 :فيرشلا نب دومحم

 .م1979 ةدج 3ط رشنلاو ةعابطلل ظاكع راد :نآرقلا يف نايدألا -7

 :توتلش دومحم

 .م1987 توريب ،قورشلا راد 14ط :ةعيرشو ةديقع مالسإلا - 8

 :قيفوت دمحا يندملا

 .ه1350رئازخلا ةيبرعلا ةعبطملا :رئازجلا باتك -9

 :يقيقعلا بيحت

 .م1980 رصم 4ط فراعملا راد :نوقرشتسملا -0

 :ىسيع ومح يرونلا

 ىلإ م1505 ةنس نم ةيملعلاو ةيسايسلاو ةينيدلا نييبازيملا ةايح نم ةذبن - 51

 .م1984 سيراب ناوركلا راد .:م2

 :نورخآو كنسن و

 سنوت نونحس رادو ةوعدلا راد :ثيدحلا ظافلأل سرهفملا مجعملا -2

 .م1988 لوبنطساو

 :شوكب يحي
 .م1984 ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا :ةيمالسإ فراعم ةرئاد لينلا حرش -3
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 :نيدرتوب حلاص يحن

 ميركلا نآرقلا ريسفت يف هبهذمو شيفطا فسوي نب دّمَحم خيشلا -4

 سمش نيع ةعماج ي ريتسجاملل ثحب :ةنسلا لهأ ريسفت ىلإ ةنراقم

 .1989/1410 نوقرم ةرهاقلاب

 ةيسنرفلا ةغللاب عجارملا -انلات
 ع «. :

 255- ه س !' ع !'ن س ': ةلاسر

 م1971 ةنس نوبرسلاب تمدق ةنوقرم زيرتيم

 256- [ 2 !' !آ » ل ع:

 .م. 1984

 ن :

 257- 1 ن س '7 ت.د ةنوقرم تارضاحم ةعومجمب

 عه . :
 258- ن 'ه : آ

 'خ , .

 ع «. :
 259- ت 2 ]' ل ا ع

 ل ن ل ل ':
 م , ل:1934.

 م [:
 260- ز ح : ع ن

 ع: 1956: 375, 398
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29 

29 

31 
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39 

48 

 ةدتافلا ةروسل

 هبلع تمعن معأ نيزلا طارص َميِمتُسُملا طارصلا اتدغلإ» 6

 ةرقبلا ةروس

 ه«ربيغلاب نونم وُي سيلاو

 هينس اىعَو مهيوَلف ىلع هللا ثام
 سانلا اهتوقو ينلا رانلا اوقتاف ا لعف , نلو ا لعفت ر 4 نإف

 «ريرفاكلل تدعأ ةامحلا

 عبَسث نحت ءالا كينو اهيف ديفي نم اهيف لَعحتأ»ل
 ؟ هن ُ دمو كيْمَحب

 ه«نوُملْعَت ال ام ملعأ ينط

 اهنك ءامسلا متت َمَلَعَر»

 «ةّسَحْلا كُحْوَرَو تنآ نكسال

 رانلا باحصأ كيآوأ آتتاتياتعب اوئبكَو اررَمَك س ارف

 4 مه الو ُع اهنم ذخوي 7 ةعافش

 ةرح هلل ا ىرن امتح كلم نيوت ل ىسوم اي هتلق ذإو

 هگنوزظنت رظنت متنأو ةقعاصلا كذخف
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 م, ۔. ه ه ك م

 هلل ا دنع مثتذَحَتا لقف ةدودعم اًماَتيأ لإ اتلا اتَتسَمَت نل ارلاَقَر 82-8)

95 

101 

 ّ ۔ ه ۔ - َ ١ 2 , ,ى و ۔۔ ٤ ۔ ه ٠ َ ٨ و - - ه مه ّ

 نوُملغت ال ام هلل ١ ىلع نولوقت ما ,هدعو هلل ا فلخي نلف ادهع

 رلا باحصأ كيفوأتف ةئاعيطخ هب تطاحأو ةس بسك نت الب 1 ۔ ٥ ك ۔ ح ے .. ه 7 71 ٥ ح 7 م م م . ّ ح
 : ۔ ه ى ۔ ح ث ّ ء 4 و مهم,۔ ص .!! ج 2 َ م . ه ده

 باحصا كفيلوا تاحلاصلا اولمَعَو اونّماَت َنيزذلاَو تودلاخ اهيف مه

 451 41 .398-397 .3876 ه«وئلاخ اَهيِف مه ةنَحلا

 31 4«ضغبب توُرفكَتَو باتكلا ضغب نونيوثتف

 139 مهيدل تن امب ادبأ ُةَرَتَمََي نرف

 داَمْلُس َرَمَك امو َناَمْيَلُس كلم 'ىَلَع نيطايشلا أولتت ام اوُعَسَتاَر»
 ىَلَع لزنأآسَو رسلا سلا نوملعي اوُرَمَك نيطلا نكل
 الوقي 'ىّتَح دحآ ني ناَمْلَعياَمَو كتوراَمَو توا ليبابب نْيَكَلَمل

 و

 ......م ههاونمات نيزلا اَهُيأآَيل...153 14

113 

136 

143 

176 

233 

 161-162 .................................................................! ه؛ةَماَمَلا موي مهيب ُهُكَْت هل افط

 268.................... همالا لزنأ آمو هلل اب ًتَماَ

 283 ...... ...... ...... ههمُكناعإ عيضي هلل ا ناك امو

 و
 ٠ ٠ ُ .۔ ٠ , - - ٥ ف .

 ههنررفكت الر ئ اوركشاَو مكركذأ ينررُكذاف» ................................ .... ...........7]3

 هد ه ۔۔ ه . ۔۔ ۔ هدم ۔ه ٨ ه م و
 مه امو مهيلع تارسح مهل امعا هلل ا مهيري كلا ذنكوق

 454 ...... ...................................................... راسلا م نيجراخب

 ِ ٥ ٠ ه ۔ ٠ ۔,۔ ۔ ه س ۔ 2 .۔ _ .ع 2 ث ۔ 7

 نكلو ..برغملاو قرشملا لبق مكهوُحْؤو اونَوُت نأ ربلا سيل»
 . 2- س 7 سح ٠ . م ٤ ب 2

 [... ............ ......ي هباتكلاو ةكئالملاو ريخالا مويلاو هلل اب نما نم ربلا

 ٠ ٠ . , و, ٠8 - .- 0 َ 2 ى 7 ه 2 ۔ ٥ ه . ث ء ٥ ِ م 2

 هلل ا ملك رم مهنم ضعب ىلع مهضعب انلضف لسرا كلتو - 7 ٢ ٠ ٢ ٠ - ٠ .

 ۔ ى ٥8 ُ هم 0 م

 242........ ........................................... هجرتاجرت مهضعب عفرو
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 يذنا موقي اَمَك الإ نوئوُتَي ال ابرلا نولكاي نيزلاو
 عيبلا امنإ !اولاق ماب كلاد رملا نس ثاطْبَضلا ةطًبَحتَت

 ةظعوم ءاح نمف ايرلا مَرَحَو عيبلا هللا لحأو ايرلا لثم

 ةاَع نكو هللا لإ ,هرمأو َفَلَس ام ةلف اىهَتناف هبر ني

 هنوئلاخ اهيف مُم رانلا باحصأ كينوأَق

 مثنك نإ ابرلا نم ييب ام اوُرََو ةللا اوقتا اوشَماَع سيلا اهيأ آي

 «ولوُسَرَو هلل! ش ربحب اوتا اولَعْفَت مل نإ نيِنموُس

 43 م . لا ة ة ةرظنف

 هللاب نا ُاُخ ةونيوُملاو هتبر ني هنلا !لزنأ آَمب لوُسَرلا نا

 هلسرو ر هكيلمو

 ك ارمع لا ةر ة روسل

 ..هتنت هلا مكرد
 . يملقل ىلع نارمع لاحو ميهارب لاو احور ملع آىقَطْصا ةللا تيف م

 ١ . ٧ م 2

 ....هگريطلا ةعيَهُك نيصلا نم مكل زر يناوخ

 همل كُعِفاَرَو كيفَوَعُم ينئاز

 ًنأارثذهشَر مهناَعي ةغباوُرَمَك اموق ةللا يدهي فيكف

 ........................ ..... ه&قَح لوُسَرلا

 ضرألاو تاراَمُسلا اهضرع ةنَحَو مكير نم رِفْغَم ىل اوعراس مو | ى . م ه

 «َسِتَسُمْلل تدع ء دأ
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 363 ديبعلل مالظب سيل ةللا تو مكيديأ تَمَتق امي كلذو 2

 تايآل راهنلاو ليللا رفاليخاَو ضزآلاو تاوامسلا قلح يف ي » ٥:

 .104 ههيبابنآلا لوأل

 454 ©319....... هراصنأ نم نيملاظلل اَمَو ,ةسئيرحأ دقف َراَلا لجخذث نم كت آَحَبَر 192

 ع سنل ةروسل

7 ّ 
 ط م م م م و هم مهم ىم

 هلو اَهيِف اًدلاَخ اران ةلجذن هتوثُح ًةَعَتَيَو هلوُسَرَو ةللا صقي نمو )ل 4

 433.. يهس ْباَذَع

 404 همكتاَمّيَس مكنع رفكت ةنع نوهت ام ربك اوُبيَتُجَت نإف 31

 405........ ءاسي نَمِل كلذ توث ام رفْغَمَو هب كرشي نأُرنْغَي ال ةللا ر )»» 48

 244 .........هكهل ا عاطأ دقف لوُسَرلا عم نمل 0

 421 ةسَح ةعامش عفشي نمإ» . 5

 نأ نوئيرثنأ اوُبَسَك امب ْمُهَسكرأ هللاو نئيَتَعِف نيِقِفاَتُمْلا يف مكل امف 898
 و ./ا ر و ٨ و.

 ل اوُكَو اليبس هل دجت نلف لل ١ للضي نمر هلل ١ لضا نم اوثْهَت
 م

 ۔,هك ه م٤ % . ة _2,2 هإ۔ ۔ ج ف ل ۔ 2 , ه 2 ح ,۔ ح إ ه 2
 ءايلوا ,مهنم اودختت الف ِءآوَس روت ح اورفك امك نورفكت

 4 ه ۔ هو ش 4 . إ ۔ هه 4 - 2 هد۔ ۔_ ., > ۔ . , د ,۔ ٨١ ه
 ثيح مهولتقاو مهوذنحخف اولوت نإف هلل ١ ليبس ق اورجاهي ىتح

 هم 2۔ے2۔,. , ,. ه ه ث & ٥ ۔ح .ذ هه ه ۔۔

 3287 هارميصن الو ايلو مهن اوذختت الو مُهوُمَتدَحَو

 ِ ۔ ه .االو ه ثعح ۔ ث و ح 4
 310 » 309 ةنيموم ةبقر ررحتف اطخ انموُم لتق نمر 92

 ِ ۔.۔ إ ۔ . ,,, أ 9 ۔ ۔ مھب۔ ۔ 2 ,مه ۔ذ۔ 2 ,ص ه, / 9 ے ۔ ۔
 بيضخغو اهيف ادلاح ُمنَهَح هؤازَجف اًدَمَعَحم انموُم لتقي نمو 93

 ه,; ۔ ه 2 2 ۔ & 2 ۔ا حل ه ؟. ٨
 452 هاًميِظَع اًباذَع هل دعأو ُهنَعَلَو ِهْيَلَع هللا

 ٨ ص < ۔ ّ . 71 إ ر و جم م م .42 م ., ث ة م ص

 هللا بضغو اهيف ادلاخ منَهَح : هؤازرجف ادمعتم انموُم لتقي نمو 93

 6 اميظع اندع هل دعأو هنعو هَْلَع
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145 

112 

115 

 33 7 مل اتلا َنِ فسالا ر تلا ي م ن

 399 ه امن

 هلصو الوت ام لون نينيوُملا ليبس َرْيغخبتَيَو... «

 437 هگاربيصَم م تَءآَسَو َمَتَهَج ."

 كوأ ,م ,مهنم ر دحا انيب اوقرفي ملو هلُسرَو هلا اب , اونا يزلاو 152

 246 هْمْهَروُحْأ ,م مهيتوُت فوس

 ُهُهَتذَحأَفةَرْهَح هلا انرأ اولاَقَف كلد نم َرَبُكأ "ىسوم اولأس ثَقَفلو 3

 137 هةَمِعاَصلا

 ه ٠ ل , ۔ ٠7 ۔ ٨ . ۔۔۔ ه,د۔ .
 366 همحرفكب اهيلع هللا عبط لبه 155

 166 ههتوَم لبق هب َننموُكَل ألإ باتكلا لغأ نس نيروف 9

 217 ..... هگورغب نب َنيييبْنلاَو حو . انيحأ آَمك كيلإ آَنْيَحْؤأ آًئِإ]»ف 3

 هد ه .ه ©. مُهُصْصقَت مل السر م اب ة ني 7 ء ٠ 5 7 ْمُهاَت ھ ه ۔ هق السر 164

 7-228 كي

 ةكطمهت املا روسل

 456 هميحَحلا باحصأ كينو اتياياَعب اوُبَذَكَو اوُرَمُك نيلاورز»ه 0

 33 هپئابتسك امب : 'ءآَرَح اَمُهَي ديأ اوُعَطقاَق ةقراسلاو قراَّسلاوزه 8

 244 هنوُسَرلا اهأ يه 67 41

 9 «سئلي امايق مارَحْلا تيبلا ةَبغَكلا لا لعَحإ»و 7

- 531 - 



 ماعن ا ت روسل

 277 7 هجمح اتنب 1 ر نوفرغي :امك 4 هن :وُئفرْغَي باتكلا ُمُهانْيَتاَ سيرلا 2)(

 ام ىلع انتَرُئسَحاَي اولاق ة ةتغب ةعاسلا مهْت٤َآَج اذإ اتح 31
 ٥ . م

 161 .......................................................................................... .ات اهيف انطرف م

 رْحَبلاَو ربلا يف ه اَم مع 7 هذ الإ ١ آاهُملْعي ال بيغلا ٌمَناَفَم ةدنع هدنعو ف دو
 م

 بطر الو ضرآلا د تاَملَص يف ةبح لو اَهُمَلْعي الا ةَقرَو نم طقست امو

 352 هنيب باتك يف الا سباي الو

 ةداَهَضلاَو بيعلا مِلاَع روصلا يف خفني موي لمل هو َُحلا ةلوقإ» ` ه
 169 هريبخلا ميكحلا زهو

 نشل ُمُهَن كيمنوا ملظب ْمُهَتاَعي اوسيل ملو اوئَماَت نيزلاه 82

 244 همهيتنقا مهتب هللا ىدَم نيذلا كيا 0

 368 ههميلَع ءْيَ لكب َوُهَو ءيش رك َعَلَخَر 1

 0135 ©134.......... هريبخلا فيِطللا وهو راصبالا ري وهو راصبألا ةكرثنت الؤه ت

146 {142-41 

 364 .5 ههناوُكرنأ آم هللا ءآش رلرؤف 7

 نيطايّضلا ديو ئسي ,هنإو هبلع هللا مسي ركذي مل امي اولكا ًالوؤه 2
 11 ..........ه...,مهوُمُسْعَطا نو مُكولاَمْيل مهتتو ىلإ توحو

 222 هجهبأل اسر ل ُ اعم ( ثيح ملعأ لل اوج 124

 ء . و

 463 هل اًءآاَش ام الإ آهيف يدلاخ مكاَوْشَم ُراَتلا لاق» 128

 428..... .... هئء:يَش يف مهنم تسل اًعَيِش اوناكو مهنيد اوقرف نيذلا ديؤف ¡5د
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 ,7 ف ه 2 ه,.۔ .,ه [

 مُهاَميِسب الك نوفرعي لاَحر فارعالا ىلَعَو باجح اَمْهَتيَبَر» 486

65 

143 

155 

178 

180 

187 

200 

16 

24 

 فارع [ ةروسل
 م

 م ۔ ف 7 م و ۔ ٥ ۔ م

 مُمَر اَهرَلُحنَي مل مُكْنَلَع مالس نأ ةنجلا باحصأ اَوَاَنَو
 ائب ارلا رائلا باحصا ءاقلت مهراصبا تفرص او وُعَمطَ
 الحر فارصلا باحصأ آىتانو نيملاظلا موقلا عم اتلَعَْت ا
 متنك امو مُكُْعْمَح مُكنعاىتئغأ آ اولاق مهاَمييسب مُهَتوفرْعَي

 «نرربكَتْسَت
 هنوقَتَت الفأ ,هريغ هلا م مكل اَم ةللا اوُئُبْعا موق اي لاقإ»

 - «رريساَحلا مرقلا لإ هللاَرُكَم نَمايَالق هللا ركم اوئيمأتا»
 رظنأ ينرأ بَر لاق ةُثبَر ةَمْلَكَو انتاَقيِمل ايَسوُس َءآَح امنو
 هناكم رقتسإ نإف لبَحلا لإ رظنأ نِكَنَو ينارت نل لاق كيا
 ١ ۔ ھ22ؤ۔ ع ل م}۔ا۔ ,.۔ذ 0.4١ ث 2 , 72 .. ۔۔ .ه ۔ ؤ
 ىسرم رخر اكد ُهلَعَج لبجلل ُهُّبَر ىلجت املف & ينارت فوسف

 2ا۔. . 7

442 

212 

 136-137 0ا34.هنيِنِموُملا نوأ آنأو كيلب تبت كناحبس لاق قافأ آَمَلَف اقعَص

 « ءاهفسلا لع امب انكل

 4ةتضَم أل مكنال ضرآلا تاوامسلا يف تلم
 يف ةورثل نيلا اورَنَو اهب ونام اىتُسُحلا ءامسلا هلل وز
 ه«نوُنَمْعَي اوناك ام نورُُْيَس هتامس

 -. « ةنع اَهُمْلِع اَمَتِإ ل اهاَسْرُم ناي ةَعاَسلا نَع كنولأسي

 .ل افنأل روسل
 ُ 1 ٍ م م مه ٥ 7 . ه ٥0 ۔ © ّ ٥ م۔

 ًليازّيَحتس ز لاتقل افرَحَتُم الإ ,ةرئبد ريسي مهوي نَمَو
٠ 

  ٨ ۔ . و 2 ه. م و. ۔ ۔ ً م ا . 1 رم۔٫ م ٥ - ۔۔,.:
 ................ ريرملا رسيبر منهج هاوامو هلل ١ نم رصعب َءآَب دمف همه

 مكاعد اذإ لوسرللو هلل ِاوُبيجَتْساط
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84 

118 

124 

 ةبوتلل ةروس

 الو مكريغ اموق ليِْبَعْسَيَو اميل اباذع مُك بع اورفنا
 ه ۔ م ل ه ۔

 همزيدق ءيش لُك ىلَع ةللاو اًعُيَش ةرورض

 .= مهبولق ىف امب مُهْسْبنُت مهْيَلَع رتت نأ نوقفاتُملا رتيل

 هربك هلل ا س ث َوضرَو

 يرسو هللاب اررَمَك مهف
 ٥ ٠ م بات مث

٠ 

4 

 هانامسإ مهتقفاوم نيذلا مأ و مه _۔

 رىلنويب ةروسل

 ٠ ك ۔ ٥ 7 ٠ ّ  , 7م ه م - ّ ,

  27-6الو “ . ة مَّيَموُجو قهري الو ةدايزو اىنسُحلا اونسحا يزلل

44 

 اوكبَسك َنيزلاَو تولاحخ اهيف مُه ةنجلا باحصأ كيلوأ ةلذ ِ ص ٠ !,. م ٥ . 7٣ 2ِ م ٥ ك م 754 ,.

 نم هللا سم مُهَل ام ةلذ مهرت اهلثمب مقَعّتيَس ُءآزَح تاعّتسلا
 يتوا اميظُم ليلا نم اعطق مْهُهوُجْو تييغغأ امنأك ميصاع ٠٥ موه ... 7 ٠ ۔- ۔ ك 32

 هنوُئلاخ اَهيِف مه رانلا باحصأ

 -. هوُملظي ْمُهَسُفنأ سملا ركو اميش سملا ملظي ال ةللا تاف

 ةرك ونو هباَمِلَكب يحلا حيو َنيديسفُملا َلَمَع خلصُئي ال للا نإف 82-81

 هنوُمْسُملا
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41 

244 

458 

328............ 

150. 

326 

115 

299 

450 47 

  

  

  

  

  

  



20 

37 

105 

107 

108 

17 

31 

 ناوك هلعف ناب متت متك نيمو ىسوم لاقو
 4 , 1 ه 2 مشنك

 ق ه

 هائيمَح هلك ضرآلا يف نم نمال كبرت ءاتش زرف

 فوه ةروسل

 همْمسلا توعيِطَتُسي اوثاك انإ

 «اتيخَوَر انيي كلفلا علصا
 نيوكت نأكظيأ ينيملع وب كل سيام يتنس الف

 ه؛نيماَحلا
 . 7 4 ٥ . , ٠ ۔, | 2 ۔ ۔| ۔

 يقش مأنيف هينإب الل نسفت ملكتتال يتاي موي

7. 

 ةيَضَر زيف اهيف مهن راَئلا يفق اوقَش نيزلا امأف م م ي
 ر . صر ر بار تماد اهيف نيال كبر ءآش ام ألإ ُضرآلاو تاوامسلا تماد ام اهيف َنيدلاَح

 كلل ههذيرُئي امل ناف َكَتبَر إ

 == طايخلا مس يف لَمَحْلا جني اىتَح ةنحلا توخي الو»

 سلوب ةروسل

 ياص انك ونو انل نيومي تنأ آمو
 «نرزياكف مرق ليولا حز ني ل ,ةت إ ه. ده 2 ؤ 2 > -2 ,< ٥ 2 ى ٥ ۔

 مع رلا ةروسل

 «تاعيملا فيخي ال ةللا ترط
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359 

132 

138 

437 

463 .2 

463............. 

280 

305 
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48 

01 

 ميه اربإ ةروسل

 266 :. ناسلب لإ لوُسَر ني اَلَسأ آمو

 د ّ رمي هللا ء .ا 2٠ ى :م دشب لإ ُ ! نخن نإ , د د 1  / مهل تلاقإل

 221 هيداب نب ءاشت نَم ىلع

 ًالق يل مَتْبَحَعْساف مكتوعد نأ ألإ ناطلس نم مُكنَلَع يل ناك ار
 362 همُكَسُْفنأ اوموُلَو ينومؤلت

 42 ههتاَواَمسلاَو ضزالا يغ ُضْرألا لدبت مويلل

 ,تلا ةروسل

 86 هةوطفاَحَل هل انرو ركذلا رن نحن ا

 للتنلا ةروس

 اوريننآ نا هدابع . نم ءاشي :م نم ولَع 7 م حورلاب ةكئآلمل الملا لزي

 212 نوقتاف ا : ا

 321-322 .9 4ريرؤاكلا ىلع َءوُسلاو ولا يزخلا نط

 217 هگاتوُيُب لابجلا رم يذخا نأ لخنلا لإ كُشبَر ؟مَحوأو

 285................... هئناَعالاب ٌةعَمطُم ,هيلو ةركا نم الإ هناعإ دعب نيم هلل اب رفك نمط

 ع رس ل 1 ةروسل

 ل ماَرَحْلا , دجسملا نم ًالثيل ورديب 'ى رسأ يزلا نات اًحبُس

 7 هماَصنقالا دجسملا

  



 ملع هب كل َسْيَلاَم فقت ًالو{زم 6

 اليبس توُعيِطَتْست ال اولضفو 48

 هضعب ىلع نييبنلا ضغب انلضف ذَقنَوإ» 55

333 

359 

 112 همانسُخلا ءامسالا ةنف اوُغذت اًم ايأ محرلا اوُغذا وأ هلل ا اوغذا لإ 60 ُ : ٠ - ٩ } ك٤ة.۔ ه , . “ . . ٠

 َُ ٥ م ,

 ؛هةَوقي باتكلا ذخ ىَبْخَياَيإو 2
 هيوس ارشن اَهَل َلَشَمَعف انحور اهي آملَسرأفاو 7 ,2 . م . .۔

 م

 يجنُن مث : اًميضَقم اًمُتَح كْثبر ىلع ن ناك ك اًهُذراو لإ ,مكنم نإو 72-1

 هاًئنُح اهيف نيملاظلا ُرَدنَو اقشا يلا

 . ه ۔ ۔ ه , ۔ 4- د ۔ ٠2 . 2 د ,. ج ح .ه ۔ 2 ,ج
 هدهع نمحرلا دنحع دختا نم الإ ةعافشلا نوكلمي ال وو 7

 اص ؛نروسل

 هينيع ٠2. ا ىلع . ۔ ه -57 يم ة ۔ ۔ ۔. الع تن < او و9-38

 محرلا ل نذا رم لإ ةعامشلا عفنت ل ايمر 109

 م

 .......................................... 4 ل مق هل هل يض ر و

 م م. ه , ث ه 1 و 2۔ م ۔4۔. - ١ ۔“2{ؤ3 َ و 2 ۔ و۔ م آ

 .يىدهر 4 هَلَع ب :امف هبر دابتججا مب ىوغعم هبر مداع ىَصَعو 121
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230 .2 

٨48 :7 

428 

132 
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07 

08 

20 

28 

34 

51 

69 .٠ 

101 

104 

17 

52 

 ءايبنالا ةروسل

 همهلي ىحوي الجر ألإ كلبق تلسرأ سر

 هتنش يار ينا دقنو

 «ةورتفي ل راهنلاو ليلا نوُحْبَسُ
 نري مهَو لعفن امَع نانس الف

 «اىتضتتزإنَمل أل توُعَفْشَي الوف

 لخلا كيبتق نم رشبل اتْلَعَح اموف
 دشر ميهاربإ انيتأ - دقنو

 م

 : رع اًمالَسَو اَدْرَي يرك ات اي افل

 - هنوَعْبُم اهنَع يكوأ آىننسُحلا اتس ْمُهَل تَقبَس يزلا رط

 هنيلعاف انك اًنإ آنْيَلَع اًدغَو هئيمن قلح لوأ اتأدب امكل

 هنيِمَلَعْللةَمْحَر لإ كلاَسْلَسْرَأ آمو

 جتلا ةروس

 ىَراَصنلاَو نيباَّصلاَو اواه َنيزلاَو اونما نيزلا تإ

 ةَماَيَقلا موي مهنيب ليصف هلل ا نإ اوكرش أ نيذلاو َسوُجَمْلاَو

 م ُ ٠ ه 9  ؟ ` 2

 هديهش يش لك ىلَع هللا نإ ............................................................ م ا نإ

 ۔ _ آ . م 71 ج2ع 7 ,ه ر ِ ٠ ٥ م ٠ ..د م م

 ىقلا ىنمت اذإ الإ يبن الو لوُسَر نم كيلبق نيم انلسرا آمو
 ُ ۔ ه ؟.

 : يف ناطيشلا
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 رونمؤملا ة روسل

 370 هلحلا نسحأ للا كرابت 4

 لمأ َيلَعْل نوُعجرإ بَّر لاق توملا مُهَتَحا َءآَج اذإ اوتَحل 1010

 غن مهيآرؤ نيو اهلاق َره ةَميك اهنإ الك كرت اميف اًحِاَص
 ةيَسَيمُهَنْيب باسنأ لق روصلا ف غن اذإف توُفَعْمُ مؤت لا
 3987 هنولعآَستي الو

 5 اقرفلا روسل

 يجلا سفنلا نولثتنقتي الو َرَخا اهلإ هللا عم نوُعذتي ال نيزذلاوإ» 708
 اتثأ قي كللذ نلعفي نتمو توُنزنتي ًالو قحلاب الإ هلل ا مرح
 بات نم لإ ائناهُم يي ذمو ةتايتلا مني باذعلا هَل فعاض
 يناسلا لئسي كينوأف احلاص ًالَمَع يعو نو
 452 هگاميحر اروفغ هلل ا ناكو تاتَسَح

 م
 مهينائّيَس هللا لدي كيلوأف اًحِلاَص الَمَع َلمَعَو نماو بات نَم الإؤه 0 . ً م ٨ و مو .ى ى ث ێ۔ و م م م م م م م م مم م 1 م 

 ٤ ى 2 ى 74 . . ٨

 407 هئاًميحَر اروفغ هلل ا ناكو رتانَسَح

 ع ارعشلا روسل

 4232 هميلس ربلقب هللا ىتا َنَم الإ نونب الو لاَم غفني ال مويل 898

 366 هنلا ةللاو هَكَقَلَح يذلا اوقتاو 184

 لمنل ن روسلل

 35 هرفكا مأ ركشآع ينولب و 40

 ضزألا نم ةباد مُهَلاَتْخَرْخأ ,ميهنيَلَع لوقلا عقو اًذَوط
1 

 163 هةوئيقوُي ال اَنتاَياَب اوئاك سانلا تإ ,ُمُهُملَكَت
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07 

30 
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33 

18 

 رحصقل 1 4 ر وسنل

 «هبضزأ نأ "ىسوم مأ آلي آتنيحزأو»

 باتكلا كنب ىقل نأاوخرت تنك امول

230 

223 :2 

 185 ©167-168 0131 ههةَهْجَو الإ كلامم ءيش لك و . ه م . ف ُ ١ ٥ ر 

 مهنك ويكنعل ةروسل

 هن ةرخألا راثلا درو رهنو بعل الإ آيندلا ةايحلا هرذَه امو

 ه؛نوُمَلْعي اوناك ول ناَويَحلا

 مورلا ةروسل

 هاَهيَلَع َ رانلا َرَطَق يتلا هلل ا ةرطفإل

 وامقل ةروس

 هنوخ ني يذلا قلح ادام ينور هللا قْلَح ادهل

 ه«ميِظَع ملظل كرشلا إ هللاب كرنشش الل
 ةعسلا ملع دنع ةللا ترط

 ةدجسلا ةروسل

 هووي ال اقيساف ناك نَمَك انيوُم ناك نمأل
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366 
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28 
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18 

58 

 نأ اودارأ آَملك رانلا ُمُهاَواَمف اوقَسف نيذلا امأو ٤ هد ۔٤۔ ۔ ٠۔ ود ه ۔3 ۔ - ف . 2 ۔ . 7
 . ه . © ُ ث . ه م ۔إ ۔۔ ,. . , ه ھ _ | ٥ ه ره َ

 رانلا باذع اوقوذ مهل ليقو اهيف اوديجعا اهنم اوجرخي
 450 8 . ..... هينوُسبذكت هب متنك يزلا

 بل !زد ن روسل

 مباَحَو هلا لوسر نيكو مكِلاَحَر نم حأ آي دَّمَحُم ناك امه
 163 «اًميِذَع ءيش ركب للا ناكو نييبنلا

 أبس ةروسل

 241 «اريذنو اريبخ سائليل ةتفآك الإ ةاتلَسرأآَمَو

 رطاف هرودل

 يلؤا السر ةكئألَملا لِاَج ضزأل او تاوامسلا رطاف ب هلل دُمَحل اام

 ىلع هل ١ ا ءاشي م لخلا . ي يزي ء عاَبرَو 7 شم ة ةَّحزأ

 190 هزيدق ءا ءيش ك

 35 هميلا ري ١ ريغ قلاخ نم لمم

 م م
 ًّ ه. رو

 46-447 هاىّرخأ ر رزو ةرزاو رزت الو

 رئلبي رونلل

 150 هميحر بر نم الوق مالسإل

 لوأ آمأششنأ يزلا اهييحي لق ٌميِمَر يو ماظملا ييحي نَم لاق)» 78-7

 73 «ْميِلَع قلح لكب وهو رم
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139 

28 

07 

16 

50 

65 

67 

74 

 ترافاصلا ةروس

 لاق ،ىَرت اذاَم رظناف كلُخَيذأ ينأ ماَنَملا يف ىرأ ينإ ىنب اي لاق

 219 موث ام لعفا تبأ آي

 245 هنيلسرُملا نمل سنوي ةإَوإل

 199 همولعم ماقم هللب آّئم امو

٠
١
 

: 

 رص ةروسل

 يف ريديسفمُملاك تاحلاصلا اوليمّعَو اونما نيذلا لَعْجَت مأ

 450 هلراجفلاك َنيِقتُملا لَعْجَن مأ ضزالا

 مزل [ ةروع

 36 رفكلا ودابيلل ىضري الول
 وُجْرَيَو ةرخالا رذحي اًمئآَقَو ادجاس ليللا َءآتا - تاق َوُه نمأ

 ٧ م م ه م

 391 ههَداَبِع هب هللا فوخي كلذ , 4 ه .و 2- ه ۔ ,

 ةَمحَر نم اوطنقت ال مهيسفنآ ىلع اوُفَّرُْسأ نيذلا يِاَبِعاَي للط ۔ه ك ث 2 ٠ ۔_ ٦ 2 ٥ م .. ه & ۔ . 7 م ٥

 406 : وقلا ره هنإ اًعيِمَح بوثذلا ٠ ذم هللا نإ هلل ا

 232 هَكلَمَع ًنطَحَيل تكرئشا يلط

 131...........ه5هنيميي تايوطم تاواَمّسلاَو ةمايقلا موي هتضبق اًعيِمَح ضرالاو ّ م ك ٠ ۔ م . ۔ 2 ,م ۔ ۔,۔ ۔ ؤ ۔ه 7 . م ھ (٠. م
 م م ه م ه

 ُ م
 م م وص ه ء

 462 ءاشن ثيَح ةَّنَحلا نم اوَبَحَن ضرالا اننأو
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11 

18 

34 

85 

12 

17 

19 

11 

51 

 رفاغ ةروس

 نتننا انَعنَيحأو نيتللا اتس اَنَبَر اولاقف

 «غاَطُي ميش الو ميمَح نم نيملظلل مف

 ؛تانّيَبلاب لْبَق نم فسوي مُكءآَح دقنو

 ةماسلا موقت مويو اًئيِشَعَو وغ اَهْيَلَع توُضَرْعُي الاف
 هباذمعلا دشأ نوعرف لاع اولخذأ

 تلخ ذق يتلا هللا ةس اّسأنب اوأر امل ْمُهئاَعي ,ُمُهُعَفنَي كي ملف

 «ترزؤاكلا كلانه رسخو يدابع يف

 نرلطق :رلصق ةروسل

 ...... اهرما ءامس ك ق اواو نيموي : تاَواَمَس مس ها ۔. ك ۔. :

 «ىتنهلا ىلع ىمعلا اوُبَحَعْسا ْمُهانيَدَهَق ذوُمَت امأو
 ها هد هد ه۔ ه ه. ۔ ۔ا ,۔ ھ۔ ۔ ,۔ ,۔, آ ٠ ۔ م ه و 7 م ه ل ل .ى

 امب مهدولجو مهراصنأو مهعمس مهيلع دهش اهوغعآج ام ادإ ىتحل

 اوناك نولم

 روشلا ةروس

 تيش ينيك سنل
 باحج ءار نيزأ ايخَو لإ لا ملك نآ رسَبِل تاك اموف
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 قرثزلال ةروس

 94 هنولِقْغَت ؛َكْنَعَل يبرع انامرف ُهاَنلَعَح تإ 2

 6 هگةَعاسلل هلعل هنإو 61

 5 انملا روسل

 نم الإ تورَصنُي مه الو انش ىلوم نع ىلوم ينغي ال مي 4241
 ھ د ,, ه ۔ , ۔ هد ھ 2 , ٨ . ۔ .د

 426 ةميحرلا زيزعلا وه هنإ هلل ا محر

 ةيتاجلا ةروس
 ه ه .,, ۔۔ ه دم ه ك 1 - « و . 2٥ , ۔ ٠ !, - ۔ ه و م

 اوُنَماَع نيذلاك ْمُهلَعْجَن نأ تائيسلا اوُحَرتجا نيزلا بيسَح مأل دا

 9............ ههنوُمكْحَني ام ءآَس ْمُهُْتاَمَسَو ْمُهاَيْحُم ءآوَس تاحلاصلا اوليعَو

 فاقتالا ةروس

 247 6 هلسلا م مَزَعل ولوأ ربص اَمُك ربصاف 35

 دمحمتم ةروسل

 م م هم م.

 اهطارشآءاَج دقف ةع ْمُهيِتاَت نأ ةعاسلا لإ ثوُرظنَي لهنو و

 162 مهاركذ مُهْنَءآَج اذإ , ُمهْل ازاف

, 

 اونِطنث ًالو لوسرلا اوعيطأو ةلل ااوُعيِطأ اونما نيزلا اهيأ آي )و 3
 408 هكلام
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10 

10 

15 

27 

14 

15 

20 

 تنفل ن روسل

 -. ۔ههمهيرليأ قرف هلل ا دي هللا نوعيابي اَمَنِإ كنومُمياَبُي نيلا ترف و 7

 هلل ا نوعيابي امإ كتوُعياَبُي يذلا 0

 ه ١ مالك ١ ادت نأ أ نوئيريل

 ل !ءآش نإ ءاَرَحلا دجسمل ٨ :تت

 تيارجتلا ة روسل

 ءيبَّلا توص قوف ه مُكتتاَوُصأ اوعفرت ل اونا نيذلا اَهُيأ ايف

 طب ت نا ضعبل )مكِضغن رْهَحك لوقلاب ل اورَهُجَت الو

 «نورُعْشَتت ال متنأو مُكُلاَمْأ
 لخذي اًمَنَو انْمَلسأ أولوف نكلو ...اًنَماَع بارغالا تلاق 77

 131...........۔

244 

307 

 288 0285 ‘281. ...... .............هكمكب ولق يف اعلا

 ارُباترَي لمن هلوُسَرو هللاب أوُتَمَع نيذلا تونموُملا امط

 و ةروسل

 «ئَدَن نقلا نسي امل

 تابراضملا ة روسل
 » ى -

302 

 04............۔۔..۔..ه نو ريصبت الفأ ,مكسفنأ يقو نيِنِقوُمْلَل تايا ضزالا يتو 21-0

 نم اهيف ناك نم م اَنْجَرحخأَقط 36-5

56 

 ه ى ٥8 ٠ م م

 هئنيملنُملا ش ٣
 نودنيل الإ سنالاو رحلا تَقَلَح اس
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 تيب ريغ اهيف اندجو اَمَف نيِنِموُملا

293 

125-4 

  



 روطلا ةروس

 ًانقَحْلا ن اَميإب ؛مُّهُتَي ذ مهْتَعَبَتاَو اونما نير ذلاَوز»ه 21

 مجنلا ة روسل

 ةتح اتنس ىهتنملا ةرنيس ةن امرشأ ةلزن ةئر دقلو ا5-ا3
 219 210 4 ىوأملا

 39 ؛هََمَللا لإ [ َشحاَوفلاَو مننالا رئابك وُبِنَُجَي نيزلاه 2

 264 ىفو يزلا َميِهاَرْبِإَو ىَسوُم وفُحُص يف امب بتي م أ أل 37 .6

 رمقلا هرومل

 368 هرقب انقلخ ءيش ك نإل 49

 ومترلا ةروس

 9 هئماركالاو لالَحلا ون َكّبَر هْحَو اىقْبَيَو ناف اَهْيَلَع نَم لك 25-4

 26 هنامرو لحتو ةهكاف اَمهيفإه 8

 ةعقاولا ة روسل

 4٩61 ۔.۔۔۔۔۔.۔۔۔.اكميِطَحلا وثنجملا ىلع توُريصُي اوثاكو نيف رغم كلذ لق اوناك مهَترظ 465
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25 

57 

20 

07 

08 

 يدصتلا ة روسل

 «باتكلا مُهَعَم تلزنو

 «روخف لاتخُم رك بجي الل

 ةلماجملا كروسل

 نامالا مهبولق ف بعك كيتلا

 رشحلا ةروسل
 » ه 7 و م ٨ َ ٠ ۔ ۔ ه ك َّ م ٥ ه ه ۔[

 مه ةنجلا باحصا ةنجلا باحصأو رانلا راحص يوتسي الت

 : ورئآفلا

 ةعمجل 1 روسل

 «مهيدنيأ تَئَق امب ابأ ,ةتْوْنَمَتَي الول

 روقك انملا ة روسل

 ه؛ملوسَريلَو ةيلا هلل ط

 رباغتلا ةروس

 نموم مكنيو راك مُكنمَف ْمُكَقَلَح يزلا وم
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 ميرتتلا ةروس
 ه ۔ ه .,. . ه إ ٠ ..ذ ه .ه۔ .ة 7 ,| هد ه ۔ [[ .

 هنوُرَموي ام لولعميو مهرما آم هلل ا لوصعي ال 06

10 

14 

 هنوُمكْخت فْنَك هك ام نيِمرْجُملاَك نيملسملا لعجتف 365

 هينيحكْسملا ماعط اىلع ضحي ًالو ميظعلا هلل اب نموي ال ناك ُهَتإ» 343

25 

 ٧لملا ةروس
 تك وذ اواو ۔ » ه مهد ۔ ه ؤ

 «بخف فيا زمر نح نت ملم ل

 ملقل ن روسل

 ةقاحلا ة روسل

 لون ةروسل
 ه ھ ح ۔ > ه رو _ شرإ “ 2 “ز[ز ؟ ك 2 7 وقاي لاق
 هوقتاو هلل ا اودبعا ن نيبم رس مكل يسب م ر /

 ههنوُعيِطاو

 هارا اولخدأ اوقرغأ ,مهِتاَئيِطَح اميل

 وجلا ةروسل

 ...... انبأ آَهيِف نيدلاخ َمنَهَح رات هل دف ُهَلوُسَرَو هللا صعَي نمو
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 .................... هريعسلا باحصأ ق اًَتك ام لمقعن وا عمسن

193 

450 

461. 

212 

410 
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 نملا ةروس

 429 «نيميناشلا ةعافش مهعفنت امو 48

 ةمابقلا كروسمل

 146 ةرظان اهبر لا ةَرضاَت زيمو ر هوجو 23-2

 147 ةراق اهب َلَعفُي نأ نأ لز ةرساب نيم نيموي ةوجو 25-4

 راسنإلا ةروسل

 449 135 «اًروفَك اس !و اركاش اَمِإ ليبسلا انيدم انر 03

 أبنلا ةروسل

 461-462 اباتحأآمين َنيثبألط 23

 ,بوكنلا ةروسل

 219 0 «نيبُملا قث الاب ُهاَعَر دقو 23

 , اطفنالا ة روسل

 ترجف راحبلا اذإو ترشتنا بكاوكلا اذلو تّرَطقنا ُءآَمَّسلا « 5-1
 & ه ۔د ح ,د ه { ۔ ه ۔,۔ ه ۔ ه هد هد

 167 ناو تمتدق ام سفن تملع ترثعب وبقلا اذإو

          ء ';َع مه / و نيدلا وي اهنولصي ميحج يفل ۔اَجسَفلا نو 164

- 549 - 
36 



 ربقفطملا ةروسل

 147 هگنوبوجخَمل أ زيمتي ْمهبَر نَع مهن الكل 5

 437 «ةرئنانتُملا سفانتيلف كلد يوز » 6

 ولعلا ةروس
 4 . ۔۔ ۔ ,۔ ,] ۔ ۔ 2 ,2 . , ه ٠ ه ۔

 464 3-234&0 مهتن اًءآّش اَم الإ ىسنت الف كثرقُسَسل 7-6

 رمشلا ةروسل

 102 اموتو امَروُمْت اهمهاو و

 للبللا ةروس

 437 4 ىقتاو ' رطعا م انط 09

 461 ٠. هلوو بذك يزلا ىقشلا لإ آمالنصي ال ىظل ارا مكنتزننأتفإ 16-4

 توشلا ةروس

 : « تئاتنترر» ه
 33 «بصناف تغَرَت اذإفل 07

 ةلزلزلا ةروس

 ذ لقني نمي نمو ,ةرماع راقن لمي نتن ه
 م 2 -

 هري ارش
 امد
م
 

٥٥
0
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 ةيوبنلا ترب ر اج ر ١ سربہذ
 .......۔.................. نام اي نانح اي : رانلا ق لوقي لجر رانلا نم جرخي نم رخآ

 رصملا كاله ثيداحأ

 يلع هدشأ وهو سرخلا ةلصلص لثم يتأي انايحأ

 مكل نإ \ةنجلا لهأ اي :دانم ىدان ؛رانلا رانلا لهأ و ةتحلا ةنحلا لهأ لخد اذإ

 ادعوم هلل ا دنع

 توم الرانلا لهأ اي :مهنيب نذؤم ماق رانلا رانلا لهأو ،ةَسحلا ةتحلا لهأ لخد اذإ

 اوكسمأف موجنلا تركذ اذإو ءاوتكساف ردقلا ركذ انإ

 رانلاو ةلل نيب لعج ىتح ترلاب ءيج رانلا لإ رانلا لهأو ةبل لل ةتبل لهأ راص انل

 اصلاخ اقفانم ناك هيف نك نم عبرأ

 كسفن هب تيتس كل وه مسا َلكب كلأسأ

 ... هبلق نم اصلخم اصلاخ هلل ا آلإ هلإ ال لاق نم ةمايقلا موي يعافشب سانلا دعسأ

 لوبلا نم ربقلا بانع رثكأ
 .....م 4؛ميظَع ملظل كرشلا ن :هنبال نامقل لوق ىلإ عمست الأ

 ءارسإلا ةليل يأ 7 خ دمع ىأر له : هاتأ

 هل ا لإ هلإ ال اولوقي ىتَح سانلا لتاقأ نأ ترمأ

 هيف خفن نرق : لاقف روصلا نع ةل ءيبلا لأس ايبارعأ نأ

 .. مهلاعن عرق عمسيل هنإو هباحصأ هنع ىلوتو هربق يف عضو اذإ دبعلا إ

 نمحرلا عباصأ نم نيعبصأ نيب بولقلا نإ

 ابيبح يندختاو ايحن ىسومو اليلخ ميهاريإ ذختا هلل ا نإ

 رغرغي مل ام دبعلا ةبوت لبقي ىلاعت هلل ا نإ
 ةقاطب ج رخيف...ةمايقلا موي قئالخلا سوؤر ىلع يتمأ نم الجر صلخيس هلل ا نإ

 هلوسرو هدبع انمع أ دهشأو هلل ا الإ هلإال نأ دهشأ :اهيف
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218 

150 
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353 
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 281 ةلاحم ال كلذ كردأ انزلا نم هظح مدآ نبا ىلع بتك هلل ا نإ

 446 .444 ..........هنيع اهب َرقتل هنود اوناك نإو ،هتجرد يف (رشبلا) نمؤملا ةيرذ عفرب هللا نإ

 329 ١ تاقفانملا ره تاعرتنملاو تاعلتخلملا ك

 319 ةالصلا كرت رفكلاو كرشلاو لجرلا نيي إ

 352 هرشو هريخ ردقلابو [...] هتكمالمو هلل اب نمؤت نأ

 165 اهتيبر ةمألا دلت نأ

 116 2 ادحاو ألإ ةئام كامسا نيعستو ةعست هلل نإ

 165 ........................ ىنزلا وشفيو لهجلا رهظيو ملعلا عفري نأ ةعاسلا طارشأ نم إ

 306-307 .هءاقل تببحأ يئاقل يدبع بحأ اذإو ءاش ام يي َنظيلف يب يدبع نظ دنع انأ

 431 ...... ادبأ امظي مل برش نمو برش يلع رم نم «ضوحلا ىلع مكطرف انأ

 266 ناضمر رهش نم ةليل لوأ ميهاربإ فحص تلزنأ

 352 .................. هرش و هريخ ردقلاب نمؤت ىتَح ناميإلا ةقيقح غلبت نلو دحت نل تإ

 174 الغ ةارع ةافح هلل ا ىلإ نورشحت مكنإ

 دهع ىلع اهتعن انك ام رعشلا نم مكنيعأ يف قدأ يه الامعأ نوملعتل مكنإ

 433 رئابكلا نم الإ هقف هلل ا لوسر

 283 ةبعش نوتسو وأ نوعبسو عضب ناميإلا

 301 رفك هصقن و هتدايز بولقلا يف لمكم ناميإلا

 285 هردص ىلإ راشأو انه اه ناميإلا

 286 ...اهقتعأ :لاق ؛هللا لوسر تنأ :تلاق ؟انأ نم:لاق ؛ءامسلا يف :تلاق ؟هلل ا نيأ

 163 نيتاهك ةعاسلاو انأ تثعب

 302 سمح ىلع مالسإلا

 150 ُةلالَج َلَج برلا اذإف مهراصبأ اوعفرف رون مهل عطس ذإ مهميعن يف ةللا لهأ امنيي
 285 انهه ىوقتلا

 329 حشلاو شحفلاو ءانبلا :قافنلا نم ثالث

 329 رمتعاو جحو ماص نإو قفانم وهف هيف نك نم ثالث
 332 هلل ا الإ هلإ ال لاق نَمع فكلا :ناميإلا لصأ نم ةثالث
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 ....۔۔۔۔۔۔.....هوجرخأف ناميل نم لدرخ نم ةبح لاقثم هبلق يف ناك نم لوقي ث

 اهيلإ نسحأ نم بح ىلع بونقلا تلبج

 ةيفاط ةبنع اهنأك ىنميلا نيعلا روعأ ططق دعج

 ..هي.................... بهذ نم ناتتجو امهيف امو امهتيناءو امهتيلح ةّضف نم ناتتج

 ييه مكراونأ تأفطأ دقف نونمؤلل اهيأ اوزوج

 ......................... رئابض رئابض نوجرخيف {ةعافشلا يف نذأ امحف اوراص اذإ ىتح

 ناميإلا نم ءايحلا

 = ربجلا داقتعاو كرشلا :موص الو ةالص امهعم عفنت ال ناتلصخ

 رون نم ةكئالملا تقلخ

 ..................................................... . ءايحلا ناف هعد

 ..... نيترم آلإ اهيلع قلخ نيلا هتروص ين هرأ مل و :لتلا ليربج كلذ

 يحو ءايبنألا ايؤر

 لظقيتسي ىتح مئانلا نع :ثالث نع ملقلا عفر

 ة لوسرلا ءانبأ دحأ طغض ربقلا أ يور

 كرشلا هطبحي امك لمعلا طبحي ءايرلا

 ةتحلا لهأل امدخ مهيناطعأف نيهاللا يف ير تلأس

 هيف لولغ ال داهجو هيف كش ال ناميإ :لاقف لامعألا لضفأ نع لئس

 .............................................................................. روربم جحو

 رفك هلتقو قسف نمؤملا بابس

 ردقو ءاضق هلل ا نم يه نولوقي مث يصاعملاب نولمعي موق ةمألا هذه نم نوكيس

 يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش
 هبلق نم اصلخم هلل ا الإ هلإال :لاق نمل يعافش

 م. رئابكلا بنتجا اذإ ًرهنيب ام تارقكم [...] سمخلا تاولصلا

 ةئجرملاو ةيردقلا قعافش امهلانت ال يمأ نم نافنص
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 دهشي نيدلا يف لاغو موشغ مولظ ناطلس يعافش امهلانت ال مأ نم نافنص

 430 مهنم أربتيو مهيلع

 430 ............ قرام لاغ لكو موشغ مولظ ناطلس يعافش امهلانت ال يمأ نم نافنص

 416 . هؤاضعأ اهيف فلتخا ةطغض ربقلا هطغض

 163 ....... ةعاسلا ركذن :اولاق ؟نوركانت ام :لاقف .ركاذتن نحنو انيلع هلل ءيبلا علط

 412 . لوبلا نم ربقلا باذع ةّماع

 413 ِ هب بذع هب نمؤي مل نمف ؛َقح ربقلا بانع

 464 امحف اوداعو اوشحتما دق نوجرخيف

 0104 103 ،89 ... ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك

444 

 417 . ريكنو ركنم كربق ناتف كءاج اذإ كب فيك

 245 ىسوم ىلع ينوريخ ال

 319 ضعب باقر مكضعب برضي ارافك يدعب اوعجرت ال
 267 ........................................................ مهوبذكت الو باتكلا لهأ اوقتصت ال

 سفن لتاقو رئاج ىلإ هيخأب عاسو هيدلاو قاعو هلل اب كرشأ لجر ران افطت ال

 363 هلل اىلع هبنذ لماحو ةمرحم
 329 اهوقفانم ةمأ لك دوسي ىتح ةعاسلا موقت ال

 429 يمأ نم رئابكلا لهأ يعافش لانت ال

 430 هنع يناحلاو نيدلا يف يلاغلا يعافش لانت ال

 430 ...................ميتيلا يف هلل ا بقاري ال الجرو سانلل اموشغ اناطلس يعافش لانت ال

 244 انأ اهلخدأ ىتح ءايبنألا نم دحأ ةنحلا لخدي ال

 319 نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال

 430 ......رمح ىلع نمدم الو قراس الو ناز ييعافش لاني ال

 مهقيثاوم ذخاف ؛َرذلاك هتيرذ هرهظ نم جرحأ ةلتلا مدآ هلل ا قلخ امل

 373 ................................................................ دوجسلاب مهرمأو

 427 ةمحرو لضفب هللا يندّمغتي نأ ألإ انأ الو :لاق [...] ةتحلا هلمع مكنم ادحأ لخدي نل
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 445 نيلماع اوناك امب منعأ مهقلخ ذإ هلل ا

 444-445 . . كنم يدلوف :هلل ا لوسراي :تلاق ءامهتضغبأل امهناكم تيأر ول

 319 ةالصلا هكرت آلإ رفكلاو دبعلا نيب سيل

 429 رئابكلا لهأل يعافش تسيل

 197 ةكئالملا ضعب نم لإ لضفأ نمؤللا

 197 ك هنكتالم نم هللا ىلع مركا نمؤلل
 329 . ...... هناميإ هبسحيف نمؤملا امأ :ارفاك الو انمؤم يدعب مكيلع فاخأ ام

 361 .... ؟هنم غرف دق رمأ يف مأ فنأتسم ادتبم رمأ يف ؟هللا لوسر اي لمعلا ام

 427 ييعافشو هلل ا ةمحربو حلاص لمعب آلإ ةنحلا لخدي دحأ نم ام

 277 ۔قرس نإو ىنز نيو تلق ؛ةخل لخدآلإ كلذ ىلع تام مث هلل ا الا هلا ال لاق دبع نم ام

 مل ام بونذلا نم اهلبق امل ةرافك تناك آلإ ...ةبوتكم ةالص رضحي ملسم نم ام

 405 ةريبك تأي

 437 رانلا نم هدعقم بتك دقو ًلإ دحأ نم مكنم ام

 232 . رشب ملي نجلا نم هنيرق هب لكو دقو لإ دحأ نم مكنم ام

 431 يعافشبو هلل ا ةمحربو حلاص لمعب الإ ةلا لخدي دحأ نم مكنم ام

 نيناسنإ توص عمس _ ةكم وأ _ ةنيدملا ناطيح نم طئاحب ةلث هلل ا لوسر رم

 42 (امهيربق) امهروبق يف نابذعي
 طعي مل مث هللا هجوب لئس نم نوعلمو هلل ا هجوب هلل اب لأس نم نوعلم

 495 ...................................................................... ارجه لأسي مل ام

 117 ةئللا لخد اهاصحأ نم

 458 ...... رانلا هل هللا بجوأ دقف 5ةبذاك نيميب ائيش ملسم ءرما لام نم عطتقا نم

 398 هيلع هلل ا بات هقلح هحور تغلب دقو بات نم

 319 رفك دقف ادمعتم ةالصلا كرت نم

 459 .. منهج ران ينف هنطب اهب جوتي هدي يف هتديدحف ةديدحب هسفن لتق نم

 لمع ىلع هدعو نمو ،هل هزجنم وهف اباوث لمع ىلع هلل ا هدعو نم

 389 ....................................................................... رايخلاب وهف اباقع
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 191 لعفأ فيك يري ءوضولا دعب هجرف ليربج حضن

 329 هب لمعت الو مالسإلاب رقت نأ قافنلا

 373 ...................................... كلمأ الو كلمت اميف ملت الف ،كلمأ اميف يلعف انه

 148 ...نوَراضت لهف :لاق ؛هللا لوسر اي ال :اولاق ؟ردبلا ةليل رمقلا يف نوَراضت له

 ۔ .۔_۔.۔ .. .387.. . ...... نوعطنتمل كله .

 387 رلا كله

 387 نوُرصملا كله

 219 لوقي ام يعاف ێملكيف الجر كلما يل لتمتي انايحأو

 232 ملسأف هيلع هلل ا ناعأ نكل «انأو

 :نولوقيف ...نورخآلاو نولّوألاو نوسوبحم مهعَبَتا نمو ءايبنألاو

 424-425 .................................................................. انبر ىلإ انعفشتساول

 182 مالسإلا طارصلاو

 244 يليلخ ىلع ييبح رئوأل يلالجو يتزعو

 179 ..................... اعيمج طارصلااولخدا سانلا اهتيأ اي :لوقي عاد طارصلا باب ىلعو

 245 تلا ىتم نب سنوي نم لضفأ ادحأ نإ :لوقأ الو

 168 هبنذ بجع آلإ ناسنالا نم ءيش لك ىلبيو
 352 ءاشت ام كسفنل أشف تنأ تنك يئيشميب مدآ نبا اي

 هبحاص لخدي ىمح ديزي معن» :ةخ لاقف ؟رصقنيو ديزي نامبإلا هللا لوسر اي

 301 ...صقني و ةنجلا

 227 ...... افلأ نورشعو ةعبرأو فلأ ةئام :لاق ؟ ءايبنألا ةدع ىفو مك :هللا لوسر اي

 148 ؟ ةمايقلا موي انبر ىرن له ؛هلل ا لوسر اي

 430 426 ..................... هلل ا نم امكسفنأ ايرتشا دمع ةَمع ةيفص ايو دّمحم تنب ةمطاف اي

 412 هشهنت انينت نيعستو ةعست هربق يف رفاكلا ىلع طلسي

 459 توم ال دولخ ةََّحلا لهأ اي :ةنبا لهأل لاقي
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 يلمأ تنيتأ بازعلا بانش ان انإ

 تازربظان رثنب مني هوج
 هتدمو ؤأ هئلتدعفأ نإو ينإو

 انذجْلا نوكأ نأ وُجزأل يننإو

 مزال تونلاو تلا ىتخأ ثثكأن

 عمنفنل هلا ةغضافت اتننعز

 علا ةاصملل نوكت الو

 ىقنلا ريغ عغشن انننموؤ
 ةريمش ًسيِخن الوس نازيب
 نز الغُئغكذَك وزت ذن
 ةلاَجب نورظتني قيالخلا لك
 اورُمأت ذقنأ هللا يلا ىتأو

 اورَمغ اوئْعؤأ ؤأ ئف تإ موق
 يتنغن ركاش زنيغ ارمغ ثبت
 ئس فێنكو امئان تنفؤف
 اياب ثياؤنحلا ىلغ ىزأ الل
 انشيزؤ موجنلاو ةمسلا أل

 ينارقلا سرهف
 بيلحلا نبللاك راقلا زاصؤ

 مالفلايب ينأني نقخزلا ىنإ
 يغو زجنمؤ يباغيل فخت

 رخنلا زهظُم انيز بز اي يدل
 ركلا يذل داهجلاو يبز ةمذو
 رهق يف رملاو ةايحلا انف الإو

 عنكللا نيتتملاب ةّصوُصخن
 مئشخلا ذنع كزشلا لهأل ال
 ىنز ذنز انهشلاز ءايبنألا
 لباغ ريغ هنن نم دان هن
 لابجل دولخ ادلاخ مكل تس

 الهلا علط ىنإ جيجنحلارضن
 لحز ىلغ سقف ىفؤأ يبأ لئيإيب

 العف اب اولاق ام ةاورلا نص

 مبذُملا فتبل ةثيبخ زلفثكلاو
 اهالك نيبنان لاوخ امُص

 انسلا نانجلا ألإ اناخ الو
 انبايلاز ةنوذشمن ةُسايأو
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 رفاولا

 رفاولا

 ليوطلا

 ليوطلا

 ليوطلا

 زجرلا

 زجرلا

 ليوطلا

 فيفخلا

 لماكلا

 ليوطلا
 طيببلا

 لماكلا

 لماكلا

 ليوطلا

463 

146 

390 

37 

435 .6 

435 .2 

177 

439 

147 

27 

391 

320 

439 

ث 439



 :240 5238 ،213 198 197 0193 184 .................................................. :اليللا مدآ

.264 .263 .248 .247 .242 .242 .241 

424 

 259 30251 0127 ............................. :يلع يبأ نب يلع يدمآلا

 .242 5241 }240 }219 ،213 148 ٤140 ............................................ ::ليللا ميهاربإ

424 {\266 80265 .264 0256 .247 .4 

 .298 50284 0250 5247 227©8 0151 ©114 ........................................ :يروجيبلا ميهاربإ

301. 351 

 320 ............ .................................. :نيزلا ميهاربإ

 497 &40 021 ......................................... :يدارقلا ميهاربإ

 29 .............................................. : زيزباب ميهاربإ

 296 ................................................ :زاحب ميهاربإ

 491 48 &46 042 026 ......................... :شّيفطا فسوي نب ميهاربإ

 1.56 055 {}54 346 045 827 826 025 ٤024 ........................... :رافح ركب يبأ نب ميهاربإ

7. 062 495 

 .483 &27 &21 020 219 ............................................ :يالط ميهاربإ

 362 342©0 ........................................................ :سيلبإ

 0186 0180 0177 ©150 0145 ©143 ©126.............. :دمحم نب يلع نب يلع زعلا يبأ نبا

0242 0&229 0228 30226 0208 0200 9 

5322 0303 0276 0273 0269 0265 .6 

.416 .414 20380 0379 0378 360 .38 

430 .427 0423 418 7 

 329 ............................................... :متاح يبأ نبا
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 329 ............................................... :ةبيش يبأ نبا

 330 ........................................... :ةكليلُم يبأ نبا

 427 8258 0180 0116 .................................................... : ريثألا نبا

 259 0150 ................................................ :يزوجلا نبا

 276 ....................... :قاحسإ نب يحي يدنوارلا نبا

 197 ............................... .................... :م رهملا نبا

 0254 .237 0226 0167 873 .2 .34 .9 ..... :دمحأ رضنلا نبا

0312 }0289 1288 0280 0277 0275 6 

484 5483 0386 0361 0358 ‘325 4 

 468 0322 0291 80236 .235 0145 ............. :ييراعتلا ،يلع نب ديعس تيراعت نبا

 0298 {294 0283 0281 0152 0145 130 ............................................ :دمحأ ةيميت نبا

.417 .378 .331 0322 0316 .303 2 

446 445 444 0427 \424 3 

 373 0116 .................................................... :ناح نبا

 444 443&0 0380 0379 8331 0322 ،259 .................................... :ينالقسعلا رجح نبا

 212..................................................... :مزح نبا

 464 ................................................... :ةميزخ نبا

 167 624 ............................................... :نودلخ نبا

 نافلخ نب ديعس :رظنا .................................................. نافلخ نبا

 (322 0320 }229 ،166 0159 142 (46..................................... :هلل ا دبع سابع نبا

3. 402. 406 444 496 

 430 ©366 0171 ........................................ :هلل ا دبع يدع نبا

 244 ©171 .......................... :نسحلا نب يلع ركاسع نبا

 493 ................................................... :ةويلع نبا

 428 0301 093 ........................................ :هلل ا دبع رمع نبا

 352 ................................................... :ورمع نبا
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 ........................................... :ةيزوحلا ميق نبا

 ..................................................... : ريثك نبا

 .................................................... :ةحجام نبا

 ................................................... :كلام نبا

 .................................... : هل ا دبع دوعسم نا

 ............................ :مرك نب دمحم روظنم نبا

 ................................................... :ماشه نبا

 ......................... :شيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ

 ........... :يمرضحلا سيق نب ميهاربإ قاحسا وبأ

 .................................... :يدودوملا ىلعألا وبأ

 ........................................ :يسحلا ءاقبلا وبأ

 :يرعشألا نسحلا وبأ

 ............... :حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا وبا
 ........................ :نوقرز نب ناميلس عيبرلا وبأ

 ................ :يتازملا فلخي نب ناميلس عيبرلا وبأ

 ......... ......ه :ركي نب دمحم نب دمجأ سابعلا وبأ

 .......... :يوادلا مساقلا يبأ نب يحي مساقلا وبأ

 ........... :يدمح ىسيع نب ميهاربإ ناظقيلا وبأ

 ..................................................... :ىفوأ وبأ

 .......................................... :قيدصلا ركب وبأ

467 .93 

177 

412 .398 0177 0 

484 

448 .447 .406 .32 

.262 .231 0180 .159 0146 0136 8.91 

448 .440 .400 .6 

492 

163 060 059 ،40 .38 .27 .25 .24 .3 

479 .2 

335 .5 

228 0200 0160 09 

347 

 0146 0145 ح 143 0136 0135 0130 114 81

0358 {280 3275 0154 0151 .148 7 

444 0432 0427 0422 30378 .375 4 

296 

342 

342 

486 

494 .486 2 

4 25. 026 027 035 038 44 45 1:46 

 074 }63 061 360 357 356 ءا 3

9 482. 483 

217 

373 .6 
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 !13 ...:رفعج نب دمحم نب بيطلا نب دمع ركب وبأ

 265 ........................................ :ساحنلا رفعج وبأ

 342 1296 ............................... :فاتلز نب الغي رزخ وبأ

 432 .417 .352 1332 .258 ................................... :يناتسجسلا دواد وبأ

 277 .267 .228 1227 ........................................... :يرافغلا رذ وبأ

 484 .481-482 .391 .335 .316 0123 .71 :ينوانجلا ريخلا نب يحي ءايركز ويأ

 20 .................. :روسم يبأ نب ليصف ءايركز زوبأ

 52 ........:ينالجر اولا ركب يبأ نب يحي ءايركز وبأ

 44 {30 22 ............... :يلضفألا حلاص نب يحي ءايركز وبأ

 439 ..........:يشرقلا باطخلا يبأ نب دسح ديز وبأ

 287 )282 ........................................ :يمدكلا ديعس وبأ

 ] 16 .......................................... :هجلا ةملس وبأ

 184 .................. :رمتعملا نب رشب ،يلالهلا لهس وبأ

 423 )177 ............................. :بلطملا دبع نب بلاط وبأ

 150 ...................................... :ينادبعلا مصاع ربأ

 55 120 )19 ........................... :ركب نب دمحم هلل ا دبع وبأ

 482 {304 071 .......:ةتس يبأ نب ورمع نب دمحم هلل اادبع وبأ

 429 {372 }361 ،360 ٤46 ٤296 .......................................... :ملسم ةديبع وبأ

 44 ..................................................... : زيزع وبأ

 .309 0298 }297 ،254 }213 0208 104 .28 :ناكلا دبع رامع وبأ

0357 0356 0350 2321 319 :318 6 

487 458 457 2391 0390 :389 .32 

 486 ............... :يفوسلا ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ

 488 (309 ....................................... :يناسارخلا مناغ وبأ

 487 486 &484 ................................... :حون نب حتف رصن وبأ

 :ميع ويآ ................................................... ٤150 ٤352 366& 389
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 378 ................................................... :مشاه وبا

 433 1428 0244 0197 0148 ................................................... :ةريره وبأ

 486 ........................... :يراصنألا ءايركز يحي وبأ

 55 ................................. :يعافرلا ةزمح نب دمحأ

 .380 .379 {©227 ©180 0179 0169 ،116............................................. :لبنح نب دمحأ

5 412. 416. 448. 464 

 36 ........................................ :يندملا قيفوت دمحأ

 52 ........................................ :نالحد ييز دمحأ

 168 ................................ :راطع روفغلا دبع دمحأ

 18 ................................................. :يبارع دمحأ

 495 .................................................. :يرضخألا

 264 .............................................. :ةلمنلا سيردإ

 258 0257 ....................................... :بغارلا يناهبصألا

 439 ............................. ........................ :ىشعألا

 0266 &258 ،191 ©177 0169 0164 ،©150............................ :نيدلا رصان دمحم ينابلألا

1413 412 0398 0353 0333 .329 .301 

464 446 0445 0432 .430 6 

 33 ..................................................... :يسولألا

 438 ............................................... ::لكلا سايلإ

 230 ......................................... ::لكلا ىسوم مأ

 428 ............................. 6 ءيبلا جوز ةملس مأ

 58 ...................... وسيردا نبا ناميلس نب دمحما

 367 ........................................................ :نايزمأ

 18 ..................... :نيدلا يحم نب رداقلا دبع ريمألا

 464 ©&433 0389 ............................................. :كلام نب سنأ

 490 .................................................. :يزيلكنإلا

 292 076 ،28 ك17 .............................. :ديعس نب ريكب تشوعوأ
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 .254 .253 :239 .237 0232 .184 183 ........ :نيدلا ذضع دمحأ نب نمحرلا دبع يجمإلا

2 358. 359. 390. 392. 410. 411. 

3 415. 483 

 ۔ ب ۔

 496 ................................................ يلاعلا بابلا

 0259 0146 }145 }137 0116 2113 ©106.......................... 0.............. :ركي وبأ ينالقابلا

20 0390 432. 461 

 491 .................................................. :سنوت ياب

 0165 }163 0148 0142 0141 ،112 89 ..................................................... :يراخبلا

8 174 0186 210 218{ 219. 245. 

8 259. 268. 278{ 5279 281{ 283. 

 .320 {319 .307 }303 }302 .30ا .8

2. 329. 330. 331 0335 412. 415. 

5 426. 431 433{ 437 443 444: 

45. 454. 0459 464 

 212 ...................................................... :ىمهارب

 492 ......................................... :(ناطلسلا)شغرب

 464 0116 ......................................................... : رازبلا

 213 0212 ..................................................... :يناتسبلا

 184 ............................................ :رمتعملا نب رشب

 439 ........................... :دمحم نب ناميلس يشاطبلا

 0236 0235 0234 0151 0138 0137 ©103 .................. :رهاقلا دبع روصنم وبأ ،يدادغبلا

2 247. 251. 297 

 444 ....................................................... يوغبلا

 184 ....................................... مساقلا وبأ يخلبلا

 35 ................................. راخف ميهاربإ نب نوهب
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 ١ :يو اضيبل ................................................... 91

 464 0417 0366 0197 ....................................................... :يقهيبلا

 ۔ تو _

 244 0177 171 ..................................................... :يذملا

 494 &483 &482 5342 .............................. :دواد ناميلس وبأ يتالتلا

 488 0487 &486 &435 426 422 407 0 :ناضمر نب ورمع يتالتلا

 6116 0103 0102 96©0 089 085 073 034 ....................... :يطوشلملا ىسيع نب نيروغبيت

.140 0{136 0135 0133 0129 128 99 

0179 0178 0177 0165 151 147 41 

0236 0235 0233 0221 0182 181 0 

0319 0314 311 0309 0273 .263 .7 

.330 5328 0326 0325 .324 .321 .0 

.365 {360 {358 }353 .335 .333 .2 

1388 0387 0386 0385 376 .372 6 

:421 0418 417 415 0391 0390 39 

1432 431 430 0429 427 425 3 

483 0465 0457 456 452 434 3 

 ۔ ث ۔

 ٠ 60 ....................................... :زيزعلا دبع يبلعثلا

 .90 38 348 346 :45 344 830 322 ...................................... :زيزعلا دبع ييمثلا

0183 0181 0178 138 127 106 3 

0235 0\234 0232 0226 0221 ‘220 0 

05342 0282 30275 0269 0254 2251 6 

484 414 &407 .7 

 ۔ ج ۔

 429 ©&415 0372 0360 846 019 ............................................. :ديز نب رباحج



 ] 5 ................. ....................۔. : هلل ١ دبع نب رب احج

 ]84 ...........................................: يفع وبأ يئابجلا

 489 ................................................ :يلع يب رجلا

 276 .......................................... :مكاحلا يمشجلا

 .95 .94 .76 .74 .73 .72 .7ا .20....................................... :تاحرف يريبعجلا

3 113. 114، 117. 120. 124. 133. 

7 138 153. 0236 303. 304. 317. 

5 342. 347 349: 350. 351. 357: 

8. 360. 363. 366. 371. 372. 377. 

4 404. 407 413. 425. 442. 443. 

8 451 468 479. 484. 486. 487 

 8 .................................... :يناغفألا نيدلا لامج

 420 ........................................... :سيمخ نب ليمج

 276 .......................................... :ناوفص نب مهج

 378 .............................................. : رهيست دلوج

 262 2168 .................................................... :يرهوجلا

 375 {301 ................................... :نيمرحلا مامإ ،يوجلا

 .217 .200 0195 190 ،187: 2101 271 ...................... ................... :ليعامسإ ىلاطيجلا

20 263. 269. 295. 304. 337. 339. 

3. 366. 5482 487} 494. 

 ۔ح ۔

 ديعس جاحلا بويأ نب دمحم :رظنا ....................... :بويأ نب دمحم ديعس جاحلا

 ديعس جاحلا فسوي :رظنا ]. ............................ :فسوي ديعس جاحلا

 47 .............................................. :ةفيلخ يجاح

 -- ...... :روعألا ثراحلا

 482 ................................... :دمح نب ملاس يثراحلا
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 373 ............................................ :يقارعلا ظفاحلا

 444 ۔434-433 :417 0179 177 ٠116 .................................. يروباسينلا مكاخل

 360 ...................................... :فسوي نب جاجحلا

 163 .......................................... :ديسأ رب ةفيدح

 330 .329 ......................................... :ناميلا نب ةميدح

 146 ..................................... ..... :تباث نب ناسح

 322 0166 :142 .............................. :راسي نب يرصبلا نسحلا

 292 .................................................. :انبلا نسح

 127 ............................ :فيطللا دبع دومحم نسح

 483 ........................................... :ىسومواباب وُمح

 45 ............................................ :يساك نب ومح

 27 021 ..................................... :يرونلا ىسيع ومح

 491 ........................................... :دمحم نب دومح

 490 ................................................ : رهاطلا ىمح

 ۔ خ ۔

 444 ........................................ :نينمؤملا مأ ةجيدخ

 438 ............................................... :ةلعلا رضخلا

 445 412 0333 ........... :هلل ا دبع نب دمحم ،يزيربتلا بيطخلا

 486 ............................................ :دمحأ نب ليلخلا

 325 ......................................... :ناداش نب ليلخلا

 0439 .295 0235 0149 .147 0146 094 ................................... :دمح نب دمحأ يليلخلا

0. 455 

 يليلخلا ،هلل ا دبع نب دمحم :رظنا ............................ :هلل ا دبع نب دمحم يليلخلا

 303 ............................. :يقاتس رلا ديعس نب سيمح

 = د ۔

 329 0191 ...................................................... :يمرادلا
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 265 .264 .24] .240 ................................................ :ةلعلا دواد

 58 ................................................... :يلعل دواد

 21 ٦020 ................................................ : رئازلا ياد

 192 .................... :ةورف نب ةفيلخ نب يكلا ةيحد

 .360 .342 .296 .208 .90 .46 .20............ :ديعس ني دمحأ سابعلا وبأ ييجردلا

488 .486 .13 

 244 0197 ...................................................... :يمليدلا

 = ذ _

 177 150 ....:.................................. :نيدلا سمش يمهذلا

 ۔ ر ۔

 .6148 .147 .146 :143 0139 0130 ،106........: رخفلا نسحلا نب رمع نب دّمَحُم يزارلا

 0360 .301 529ا .264 .239 .232 2

 468 0455 411 .36 ا

 0152 5©ا5ا 0142 ،138 }133 }79 46 ............................. ............. :بيبح نب عيبرلا

 {.330 .329 5281 .219 .218 ‘2ا0 4 .

2. 362. 372. 373. 408 424{ 425. 

6 427. 0429 0430 488 

 52 ..................:...................... :يدنهلا هلل ا ةمحر

 0261 0260 253}1 .224 \217 ،216 0160 ........................................ :دمحم اضر ديشر

455 468 

 150 ..................................................... :يشاقرلا

 129 ................................ ملاس ني رصان يحاورلا

 19 .....................................................۔۔... :وفور

 ۔ ز -

 250 ©195 ©188 0183 ................................. :ىضترم دمحم يديبزلا

 0141 80117 &113 60&8 82 836 (18..................................... :نيدلا ريخ يلكرزلا

- 567 -



 .192.۔171 .170 0166 .160 .152 .2

28 230 237: 239. 258{ 276. 278. 

28 303. 320. 0325 0330. 0331 05361 

5. 379. 1380 416. 484. 485. 486. 

7. 495. 

 59 ........................................... :ينورابلا ةميعز

 263 ©247 {226 0138 ،113:يمزراوخلا دمحأ نب رمع نب دومحم ،يرشخم زلا

 19 .......................................................... :ةتانز

 278 ...................................................... :يرهزلا

 439 ....................... ...... :ىملس يبأ نب ريهز

 439 ........................ ......:نيسحلا هلل ا دبع ينزوزلا

 ۔ س ۔

 29 .........................:................ :بوقعي نب مل اس

 0140 ©134 0133 0120 0103 101 0 )86 ............. :ديمح نب هلل ا دبع يملاسلا

 0179 0176 0169 0168 153 149 3 ١

 0231 0202 0199 0190 0185 0183 ‘8ا

4 235. 0236 0242 30245 0246 248. 

9 250. 254: 282 0285 0287 295. 

318 319 0321. 0322 3357 50378 0385 

411 414 415 3420 421 2423 425. 

9 431 433 451 0459 468 492 

 485 ............................................. :ێيدراملا طبس

 487 074 .......:ديعس نب دمح هلل ا دبع وبأ يشكي و۔.۔ :ا

 303 ....................................................... : .رت 8

 ٩ 361 ........ ,.................. معشج نب كلام نب ةارس

 416 .............................................. :ذاعم :.. ۔:ت.۔

 6 ۔
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 250 ............................................. :يروخلا ديعس

 322 ٠166 ............................................. :ريبج نب ديعس

 490 034 .......................................... :نافلخ نب ديعس

 492 ............................................. :يلع نب ديعس

 490 058 044 .................... :(جاحلا) نتنيو فسوي نب ديعس

 448 ......... ,................................ :روصنم نب ميلس

 39 ............................................. :نوطسق ميلس

 44-45 ........................... :(جاحلا) ىسيع نب ناميلس

 194 ............................................ ::لكلا ناميلس

 59 ٤38 .................................. :ينورابلا اشاب ناميلس

 492 ......................................... رصان نب ناميلس

 86 .................. ..:................:........... :داشر ريهس

 .230 :229 0224 0197 (17] ٤50 ٤170 .................................. :نيدلا لالج يطويسلا

 .اال .366 1353 0329 ؛303 0266 .7

5. 417\ 0446 0475 485 

 - ش ۔ ٠

 487 63©0 ...................................................... :تخاش

 75 ............................................ :مامإلا يعفاشلا

 فيرشلا يولعلا يسحلا دمحأ نب دمحم :رظنا . :ىلعي نب فيرشلا

 488 0486 0482 0360 }341-342 570 524............. :ساَّبَعلا وبأ ہديعس نب دمحأ يخاَمّتشلا

 .310 0309 50273 .247 ،241 0104 070........................... :ييلع نب رماع .يخاَمَشلا . .

4 335. 353{ 377. 468. 487 

 221 0213 .212 ........... ...........................:......... يناتسرهشلا

 264 213©0 .......................... ........ن.......... :مدآ نب تيش

 - ص - ء .

 274 ............................................... :ةلتلا لاص
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 258 ................................................. :يرملا حلاص

 489 0481 :181 :40 ......................... :(جاحلا) يلعل رمع نب حلاص

 43 ............................... :شيفطا ىسيع نب حلاص

 469 ............................... :يثراحلا ىسيع نب حلاص

 276.................................... :نيسحلا وبأ يحلاصلا

 276 .............................. :نمحرلا دبع وبأ يحلاصلا

 430 0426 ................................ :بلطملا دبع تنب ةيفص

 ۔ ض ۔

 229 ..................................... محازم نب كاحضلا

 ۔ ط _

 228 ............................................ :يرئازخلا رهاط

 1448 0430 0353 258©0 1244 0227 17©0ا ..................................................... :يناربطلا

495 

 264 ©166 0143 .................: ريرج نب دمع رفعج وبأ ،يربطلا

 93 ........................................... فؤرلا دبع هط

 ۔ ع ۔

 210 ©142 141 (46 ........................................ :نينمؤملا مأ ةشئاع
 390 .......................................... :ليفطلا نب رماع

 493 .......................................... :دوعسم نب رماع

 490 ...................................................... :يدايعلا

 0191 0184 0180 0178 0134 0127 0117 ...................................... :يضاقلا رابحلا دبع

05232 0229 30226 0225 .224 215 3 

0293 3276 0247 0238 0236 .235 24 

5396 0393 0378 0375 0368 2323 7 

.414 413 412 407 0406 0398 .7 

1432 0431 0429 &427 422 418 5 
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 ۔463 .462 .459 :453 :4433-4422 .3

467 .466 :5 

 380 ........................................ :دومحم ميلحلا دبع

 53 ........................................ :يناثلا ديمحلا دبع

 284 ٦282 .................................. :سيداب نب ديمحلا دبع

 408 .164 ......... :ينابيشلا دمحم نب يلع نب نمحرلا دبع

 71 }53 ٠52. 140 022 ...................................... :يلكب نمحرلا دبع

 342 8296 ................................... :متسر نب نمحرلا دبع

 90 ...................................... , :ةريمع نمحرلا دبع

 37 ...................................... :نيهاش روبصلا دبع

 59 ....................................... :يواجلا رداقلا دبع

 51 039 ....................................... :لولغج رداقلا دبع

 379 .347 8167 ............:....................... :بيطخلا ميركلا دبع

 127 ....................................... :نامثع ميركلا دبع

 326 ........................... :لولس ني يبأ نب هلل ا دبع

 445 ......................................... :دمحأ نب هلل ا دبع

 19 ....................................... :ضايإ نب هلل ا دبع

 43 .......................... :شّيفطا ىسيع نب هلل ا دبع

 43 :(بطقلل لوألا حلا) زيزعلا دبع نب دمحم نب هلل ا دبع
 64 )63 ........................................ :يلياطنك هلل ا دبع

 371 ٦127 ٠152 ...................................... :هدمح ني ديحلا دبع

 413 ........... :متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع

 217 .......................................... :صربألا نب ديبع

 219............................................. : ريمع نب ديبع

 21 ............................................... اشاب نامثع

 44 ........................................ فسوي نب دردع
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 485 .483 .325 .63 .56 ............................................. : كالهج نودع

 ................................... :ع اص مخ نيميتعنا

 ....... . : ب رحت نب ذّمحم نب ميهارب نيدلا ماصع

 ..................................... :د ومحم س بع داقعلا

 ............................................... :ديزي نب ينع

263 

484 7 

 12 ا

 490 ۔8() .75 .55 .53 .52 .50

:259 .12 . 443 .301 

492 .491 

227 

 .. 488 313}5 .241 :71 .39 020 .......................................... :رمعم يحي يلع

 52 .................................. :دمحأ نب دمحم شيلع

 ............................................... :يبلاطلا رامع

 ........ ..: (نيسوملتن رمع) ديعس ج اجلا نب رمع

 ...... .................................. :باطخلا نب رمع

 44 .......................................... :ناميلس نب رمع

 ............................................. :حلاص نب رمع

 .................................. :(جاحلا) ىمحب نب رمع

45 

6 0 ٢ 35 

 490 ...... ..................................... : فسوي نرب رمع

 56 ......................... :نمحرلا دبع فسوي نب رمع

 464 0380 .0374 30367 ©260 :64243 234 .................................... :رقشألا ناميلس رمع

.295 .284 .273 0263 .241 .240 .2 

484 .342 .340 .336 .44 

 .24] .214 .175 .۔ا17ا .166 ۔ا65 .ا

425 .370 .265 .263 .255 .



 .298 .196 ١53. 154. 170. 18١. .152 .................. :دمخم ني دمحم دماح وبأ .ينازغلا

 373 . 7 33١.

 466 .465 .406 ................................. ( رصاعملا) دمحم يلازغلا

 ۔ ف _

 18 .................................................... ديس داؤف

 430 1426 ............................................. :ءارهزلا ةمطاف

 .214 .213 .213 ‘211 .209 .207 :107 ........................................... :فيلخ هلل ا حتف

4. 255. 259. 260. 287. 288. 326 

 239 .61 .56 .55 .46 ................. ........................... :دمحأ صوصرف

 41 ] ....................................................... :نوعرف

 ٠172 6166 0162 .159 119 ،113 6101 ............................................. :يدابآ زوريفلا

6 177. 216: 234. 225. 262. 292. 

0. 324. 347. 385. 395. 421{ 440 

 492 ........................................... :دومح نب لصيف

 - ف ۔

 259 ........................................... نامعنلا نب ةداتق

 ...................... .......................... :يط رقلا

 ..................... : دمحم نب رمحأ ينالطسقلا

 , :دمحم نب يلع يداصلقلا

 .... :ميهاربإ نب دمحم هلل ا دبع وبا يدنكلا

 ................................................ : ل رب رك

440 :347 ...... 

331 ...... 

...... 25. 484 

 ۔ ك ۔ ١

482 ...... 

.313 6133 .127 5163 8©57 ©53 {40 .38 ...... 

496 .483 479 .32 

- 573 -



 ۔ ل ۔

 439 .............................................. :ةعيبر نب ديبل

 63 57©0 056 :51 ................................................ :ديفاد سيول

 - م -

 :302 293©5 }280 .277 }208 ٤145 107.................................. :روصنم وبآ يديروتاملا

4 351 

 194 ...................................................... :تورام

 52 ........................................ :ليمإ ،ياروكسام

 311 ............................................. :سنأ نب كلام

 37 ............................................... :يبن نب كلام

 24 ......................... :ديعس جاحلا تنب س ةمام

 321 0320 ......................................... :سابعلا وبأ دربملا

 416 .......................................... :يوارعشلا ىلوتم

 241 ................................................ :(ليحنإ) ىتم

 443 8322 .229 0142 ............................................ :ريبج نب دهاجب

 50 .............................. :ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم

 290 {281 ،277 0167 ،121 ................................................ :لابقإ دمح

 61 .................................. :يرباجلا حلاصلا دمحم

 263 ................................... :نيميثع حلاصلا دمحم

 279 {260 0152 0145 0121 2106 ................................. ...... :يلازغلا دمحم &

 352 &244 ............................................... :يندملا دمحم

 482 547 ........ :فيرشلا يولعلا نيسحلا دمحأ نب دمحم

 62 {34 824 017 ....................... :ديعس جاحلا بويأ نب دمحم

 18 )17 ......................... :جاحلاب خيشلا هباب نب دمحم

 467 ....................................... :يلصوملا نب دمحم

 47 .......................................... :دوعس نب دمحم
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 27 ........................... :يرهطم ناميلس نب دمحم

 493 .468 .419 0182 834 ............................ :يفيلخلا هلل ا دبع نب دمحم

 ثبطقلل ىلعألا دحلا) زيزعلا دبع نب دمحم

 43 ..................... (دّمحماب خيشلاب فورعملا

 445 .......................................... :نامتع نب دمحم

 48 »45 »44 .................................. :رابزا ىسيع نب دمحم

 57 ............................. :يمعاباب ىسوم نب دمحم

 47 ............................................. :ىلعي نب دمحم

 1 16 ...................................... :يقفلا دماح دمحم

 52 .................................... :يلع ني يقح دمحم

 297 1284 1282 (265 ٤130 ...................................... :سارلا ليلخ دمحم

 52 ............................ : هل ا بسح ناميلس دمحم

 416 )46 ................................ :اطع رداقلا دبع دمحم

 455 {394 ،269 ،160 6154 6126 018 ................................................. :هدبع دمحم

 259 ............................................... :نامثع دمحم

 032 030-29 127 ،26 ،24 ،23 122 ٤19 ........................................ :زوُيَد يلع دمحم

35 38. 9. 42 43 44 45 046 48. 

 62 {}ک9 {.58 057 156 5 54 05 ا

9. 483 

 280 {247 ،236 0235 ،234 ......................................... : رصان يلع دمحم

 279 )167 ............................................... :ةرامع دمحم

 131 .................................. :يقابلا دبع داؤف دمحم

 86 ................................... :ليعامسإ دومحم دمحم

 113 ....................................... :رماع يسرم دمحم

 497 60©0 040 ©24 021 ............................................... : رصان دمحم

 247 ................................... :يرفعخلا رصان دمح
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 3 7 8 ................................... : ىس رم فس وي دمح

 221 ............................................ :مرك نب دمحم

 160 ............................................ :يدلاخلا دومحم

 265 ...................................... :فيرشلا نب دومحم

 189 .85 ............................................ :توتلش دومحم

 495 1494 58486 ............................... :مساق نب نسحلا يدارملا

 ِ .175 ........................................................ :سقرم

 447 ©230 .................................... :(مالسلا اهيلع) ميرم

 141 ...................... :كلام نب عذجألا نب قورسم

 0189 0177 0165 ،163 ©150 0141 0131 ........................................ :جاجحلا نب ملسم

.380 {362 {319 0286 .285 .283 .2 

٠459 .458 2427 ‘404 .7 

 .. . . 164 ........................................... :لاجدلا حيسملا

 89 ...................................... :اغبلا بيد ىفطصم

 177 ................................... :دحاولا دبع ىفطصم

 279 .................................. :ةرامع دمحم ىفطصم

 487 &443 0360 {325 &74............................. :دمحم نب فسوي يبعصلا

 296 ............................................. :هلل ا نيدل زعملا

 114 ©106 ................. ه......................... :فسوي يثراكم

 114 2106 ........................................... :فسوي يثراكم

 ِ 180 ©179 .................................... :فوؤرلا دبع يوانملا

 279 ............................................ :ظفاحلا يرذنملا

 430 ........................................................... :عينم

 167 )166 ............................................. :رظتنملا يدهملا

 0218 214 0141 ©140 139 ©137 ٤136 ........................................... :,لكلا ىسوم
0247 246 0245 0244 241 240 20 

424 0265 0264 0263 0260 025 
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 26 ........................... :شيفطا فسوي نب ىسوم

 ۔ ن ۔

 52 ............................................. ةيقعلا بيحن

 142 ........................................... :ميهاربإ يعخنلا

 373 8329 0303 ...................................................... :يئاسنلا

 378 ......................................................... :ماظنلا

 0248 {247 0242 }240 ،212 ،140 ،138 ................................................ :لتلا حون

25 0274 411\ 424. 438 

 380 )379 ................................. :فرش نب يحي يورنلا

 مكاحلا :رظنا ...................................... :مكاحلا يروباسينلا

 . ۔ه ۔

 194 ©193 ...................................................... :توراه

 274 212 ................................................. :ةللا دوه

 0329 {320 }319 }258 .244 .227 197 .............................. :ركب يبأ نب يلع يمنيهلا

464 448 445 0 

 - ؤ -

 89 ..................................................... :كنسنيو

 0138 0133 0123 121 ،106 0103 }90 528........... :ميهاريإ نب فسوي بوقعي وبأ ينالجراولا

0283 0278 ©231 ،217 167 162 3 

5342 50325 }0324 0321 0320 .318 .5 

488 466 0419 ‘415 410 :407 4 

 29 .......................... رئازخلاب يسنرفلا ماعلا يلارلا

 492 )480 ......................................................... :شرو

 279 »278............................................. :هبنم نب بهو
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 ۔ ي ۔

 264 ................................................ :;الكعلا ىب

 32 023 .............................................. :شوكب ىحي

 .91 6.87 :72 863 {58 .35 832 .24 19 ................................ :نيدرتوب حلاص نب ىيحي

195 

 413 ............................................ :نيدنف نب ديزي

 229 ............................................. :ةليللا بوقعي

 483 545 ............................... :(ج احلا) ومح نب فسوي

 39 \24 & 22 ..................................... :ديعس جاحلا فسوي

 305 »280 »230 ............................................. :لكلا فسري

 241 غ240 .............................................. :نون نب عشوي

 245 ................................... :ملكلا ىنم نب سنري

»« 
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 لئابقلاو ماوقألاو قرفلاو نايدألا سرهف
 ۔ أ ۔

 487 024 .................................................... :ردي تآ

 489 .................................................... :ضابإ لآ

 248 .242 .................................................. :ميهاربإ لآ

 45 ........................ه......................... :نوقرز لآ

 248 0242 .................................................. :نارمع لآ

 تاحفصلا بلغأ يف ..................................................... : ةيضابإلا

 297 180 075 ...................................................... :ةقرازألا

 0124 014 0113 0103 ،97 ! .80.........:ي رعشألا بهذملا }ةّيرعشألا ،ةرعاشألا

5 126 0127 0128 0129 0130 0133 

 ‘؛21ا 018ا 0180 0154 \152 145 3

 .282 281}6 }280 .236 :235 234 023 ا

 .358 035 ] 0322 315 .298 :290 ٧4

9. 0362 364. 0371 372. 50377 0390 

432 .422 .394 .2 

 360 019 ................................................... :نويومألا

 283 ...................................................... : راصنألا

 423 .................................................. :ةنيدملا لهأ

 496 .................................................. :سنوت لهأ

 48 ................................................. :رابحنز لهأ

 490 {468 {445 ©116 ،104 0102 ش89 .................................................. :ةراوز لهأ

 444 )416 ..................................... :ةعامحلاو ةنسلا لهأ

 489 ............................................... :باتكلا لها

 492 3465 50453 ،452 ،431 2430 .................................................. :نامُغ لهأ
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 495 .489 8372 ................................................. :ةسوفن لهأ

 :م :نالجراو لهأ

 ۔ ب ۔

 97 ...................................................... :ةينطابلا

 .213 ٦1212 ...................................................... :ةمهاربلا

 113 ................................................... :نويرصبلا

 . ...260 .\241 80240 ................................................. :ليئارسإ ونب

 24 ©23 ................................................... :يدع ونب

 . ت _

 212 ................................................... :ةيخسانتلا

 ۔ ث ۔

 301 ......................................................... :فيقث

 ۔ج _-

 5371 0368 0366 80365 8364 0362 0358 ................................... :ربحلا بهذم ،ةيربجلا

378 0376 .374 .373 32 

 276 غ164 ..................................................... :ةيمهجلا

 - ح -

 316 &297 .................................................... :ةيوشحلا
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