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 "ربا مامرلل) لئاسر"

 حال ٨
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 ) لع هللا لوسر ةتس هليلدو ؛نآرقلا همامإ ملسملا نإ ) ع ز

 ت دشا نوملسملاو" "ملع هلوسرو هللا بحا ام الإ بحي ال

 "مالسلا هيلع يبتلا نم ةنس تناك اذإ عبتت نأ قحا &
 مئاعلا هيقفلا نم ةنسلاب ذخألاو رثألاب مزلا دحا سيلو" [ . .. .اتش

 مناغ يبأ ةنورم"

 افل

  

  



  

  

    

        

   

   

    

   
 مل اذإ }هللا لوقل دارلاك هللا لوسر لوقل دارلاو "

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقل اليوات كلذ ي لواتي
 " ةماقتسالا باتف " " كرشم كلذب وهف اصن

  

 "عرشلا دورو دنع لاجم لوقعلل سيلو "
 "ورمع نب هللا دبع عابتا نم ىلؤا ةنسلا عابتاو"

 : "هعابتا الإ سيلف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ربخلا تبث اذإو" _
 ج "ةفرب ؛نب) عماح"

  

  ٨      

  

    

 اهت 7

 ىلص هللا لوسر ن{ع كل صئا نا بّجَملا نيمو 7 ة ةحمللا هللا هللا -ع كل رصنأ نا بجحلا نيمو "

 ] ديدد ريغ نم مالسإلا ةضيب ءاملعب ينضرامث تناو ملسو هيلع
 ألا " ١هنايذهلا نيم اعون نايعلا & اذه سيلا ليبس حضاو الو يليلخلا

 1 " , هني )) ةرت "

 __ ه1287 ت

 ةنسلا يمحي ن ر نم لك ىلع بجاولاف " : نيدلارون

 برقت هلل موقي ناو ردكلا نم ىماسلا اهئايحإب ايرقت ةي ناو .ردكلا نمزلا اذه خ ,

 "نينيعلا ةرت " " اهلضف خ ةبغرو -

    

  

  

  



    

  

  

     نافرعلاو ركشلا صلاخ يتم هلق 6يرمعملا.

    

  

  

  

 رسيب دتتوركش

     

   

                      

    

 ال ءانغلا اهضايرو ةنسلا باحر ثيح ثحبلا اذه علطم خ

 تاملكلا قرأب ريدقتلا صلاخو ركشلا رقاوب مدقتأ نأ الإ ينعسي

 ناميلس نب رصات ليلجلا لضافلا خيشلا ىلإ تارابعلا بذعأو

 ملف هيلع فارشإلاو ثحبلا اذه ةعجارمب ينفرش يذلا ؛يعباسنا
 .ديدسلا هيجوتلاو مجلا عضاوتلاو بحرلا ردصلا الإ هنم دجأ

 . ةبحملاو ركشلا ريهازأ ثعبا هيلإف

 ينهجو نم ىلوطلا ديلا بحاص ىلإ كلذك لوصوم ركشلاو

 ديعس نب هللادبع روتكدلا لضافلا خيشلا ثحبلا اذه ةباتكل

 صخاو ءاتفإلا بتكم خياشم لضفلا ةداس ركشب ماقملا ثلثأو

 يصورخلا ناهبت نب نالهك روتكدلا خيشلا ةليضف مهنيب نم
 ثحبلا ةعجارمب ماق ثيح ؛ةنطلسلل ماعلا يتفملا دعاسم

 : يخا بردلا قيقر لضفلا بحاص ركشب هجوتأ نأ ينتوفي الو
 دشرملا هجوملا معت ناك يذلا يميلسلا دمحأ نب هللا دبع هللا

 دي يل دم نم عيمجل ةبحملاو ركشلا صلاخب هجوتأ يننأ امك
 ءالؤه نيب نم صخاو 6‘ثحبلا اذه زاجنإ ه ءاخإلاو نواعتلا
 :ةاصوبلا دلاخ لضافلا يخاو يدنكلا ىيحي نب دمحا روتكدلا

 هللا ركشي مل ساتلاركشي مل نمف





  

  

  
 | ٤ ةينيصتةسرد ه

 ۔هتآرقتارتا واشت

 هبحصو هلآ ىلعو !نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 دعب امأ نيدلا موي ىلإ هرثأ ىفتقاو هبرد ىلع راس نمو

 ىلع هلزنأ {ةدلاخلا ىلاعت هللا ةزجعم ميركلا نآرقلا نأ هيف بير ال اممف

 ىطخلا نوكت ثيحب ةمألا هذهل اروتسد نوكيل ملسو هيلع هللا ىلص ميركلا هيبن

 مكَلَعلاومَتإو ةعيتأت راكم ةتلرنأ نتك ادنكو ه :هننس ةعبتم هميلاعت ةيفنقم
 .(هي تومو

 ةزجعم ميكحلا ركذلا اذه نوكي نأ ميكحلا عراشلا ةمكح تضتقا دقو

 نيضرغملا معازم ىتشل ةرحادلا هتوبن تايآ نم ةيآو نيلسرملاو ءايبنألا متاخل ةمتاخ

 م ه ےم َمَعَي يدلا ينموملا رتبو موقأ ه ىتلل ىدهت نامرشلا اده َنإ > :نيئواملاو

> 
 ن

 م مص ے ےم م

 ادع منم اندع ةرخكلاي ةئمب ال يذلا ةلك !© اييكررجت مك أ تيكلا
 نم هريغ يف قرفت ام ملسو هيلع هللا ىلص هصخش يف عمتجا دقو .0 ايلآ

 ءافتقا مزل انه نمو ،ضرألا ىلع يشمي انآرق ناكف ،يقلخلاو يقلخلا لامكلا لئالد

 .155 :ةيآلا "ماعنالا ةروس (4

 .10 - 9 :ةيآلا ،ءارسإلا ةروس 5
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 .هتريس عبتتو هوطخ

 ةياده ةلماح ةيحت ىكزأو ةالص لضفأ اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةنسلا تلظ مث نمو

 هوجو تددعت دقو زيزعلا بتاكلا تايآ فيعاضتل ةنيبملا يهف ،نيملاعلل نآرقلا

 ضعب خسدت دق امنأ امك هتاقالطإ ديقت يهو هتامومع صصخت يهف .هل اهمئايب

 .زيزعلا باتكلا ىلع ةدئاز اماكحأ سسؤت دق امنأ ىلإ ةفاضإ .هماكحأ

 ثيح نم ةيوبنلا ةنسلا نع ثيدحلا كلسم ةساردلا هذه تكلس دقو

 دحأ دعي يذلا كلسملا اذه لوح فالخلاو ةلالدلا هجوأ نايبو .عيرشتلاب اهلالقتسا

 .عيركلا نآرقلاب ةنسلا ةقالع هوجو

 هركذي ام نايب هنم دصقملا ناكف يضابإلا بهذملاب ةساردلا هذه صيصخت امأ

 ةنسلا نع امب اوربع يتلا صوصنلا ةساردو كلسملا اذه لوح بهذملا مالعأ

 اذه لوح تريثأ يتلا هبشلا نم ةلمج فشك ىلإ ةفاضإ ،ةيعرشلا ماكحألل ةسسؤملا
 ةنسلا ةسارد يف ترهظ ةرصاعملا تاهجوتلا نم ريثكلا نأ كلذ ةصاخ عوضوملا

 امم .ةفلتخملا كلاسملاو ةنيابتملا تارايتلا نم ريثكلا روهظ ىلإ ىدأ ضفارو ديؤم نيب

 ةنهارلا عاضوألا نيسحتو ديدجتلل ةيمارلا راكفألا نم ةلمجب يداني ضعبلا لعج
 لالقتسا يف ةيضابإلا تالاقم ةساردل مزعلا دشأ ينلعج اذه لك .رخآب وأ بولسأب

 يف ةيضابإلا ثارت ىلع عالطالا نم ةعساو ةحاس يل حتف امم عيرشتلاب ةنسلا

 .ىلرألا ممتانودم

 ةتس امهيفرط نيب نامضي ،نيسيئر نيلصف ىلإ ةساردلا هذه تمسق دقو
 .ةيضابإلا دنع اهماقمو اهتلزتنمو ةنسلا ىنعم ثيح لوألا لصفلا يفف ثحابم

 لوح ريثأ ام ضعب ةشقانم هيف تلواح .هنم لوألا ثحبملا يف كلذ لحم ناكو

. - 
 -٥ ۔۔۔۔.۔ہم ٠“»
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 يتلا روصلا نم ةلمج ركذب ثيدحلا تينث مث اةيضابإلا فالسأ دنع ةنسلا موهفم

 ةيجح ةلدأ بلطم ناك اهدعبو \بهذملا فالسأ تاسرامت يف ةنسلا ةلزنم زربت

 ةهج نم ةنسلا ةناكم دكؤي امب ثحبملا اذه تمتخو .ةيضابإلا اهدروأ امك ةنسلا

 دقف ناثلا ثحبلل امأ ،ةيضابإلا هيلع صن امك اهركنمو ةنسلا كرات ماقم نايب

 هيلع صن امب كلذ نايبو ةيضابإلا دنع نآرقلا ىلع ةنسلا دورو هجوأ ىلع جرع
 يتلاو ةيناثلا اهتلت ،ةدكؤملا ةنسلا ىرجم يف ىلوألا ةفقولا تناكف ،©بهذملا باحصأ

 ررق امك ةخسانلاو ةديقملاو ةصصخملا اهماسقأب ةنيبملا ةنسلا لوح اهيف حبسلا ناك

 ثحبملا كلسمل لمجم ركذب ثحبملا ماتخ ناكو ،لوصألاو ةنسلا مالعأ كلذ

 ثيح بكارلا دصقمو ديصقلا تيبل زجوم ديهمتب لصفلا اذه تمتخو . ريخألا

 يحولا يباب نم ةيضابإلا دنع اهدورو ةلدأو ةلقتسملا ةنسلا لوح يانلا لصفلا

 دنع لالقتسالاب لوقلا قيقحتو ةشقانمل هنم اءزج تصصخ دقو ةمصعلا توبثو

 ىلع ةنسلا ضرع ةدعاق نم هيلع حلطصا ام عم كلذ ةمئالم ىدمو ةيضابإلا

 .اثلا لصفلل لاقتنالا ناك مث نمو ،نآرقلا

 ةيلمعلا تاسرامملل ابصخ الحم لصفلا اذه نم اثلا ثحبلا ناك دقو

 باوبأ بسح بلاطملا تعونت اهرثإ ىلعو ،ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا لالقتسال

 ةاكزو موصو ةالصو ةراهط نم تادابعلا يف لوألا بلطملا ناكف ،ةدوهعملا هقفلا

 قرفت اميف ناكف ريخألا امأ .ةحكنألاو ماكحألاو تالماعملا يف يانلا ناكو ،جحو

 ارورم حئابذلا ىلإ ةيصولا ثحابم نمف ءهبراشم تددعتو ةعيرشلا لئاسم نم
 . ةيضابإلا هنود امم ةاقتنملا لئاسملا نم اهريغو دودحلاب ءاهتناو ةبرشألا لئاسمب

 ٠٭.۔! . . . . ۔ ھ ه
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 اهدروأ يتلا ةيلمعلا تاقيبطتلا رصح نأ هل هابتنالاو هيلع هيبنتلا يغبني اممو

 ناك امنإو ةعساولا تادلجملا الإ هفعست ال لب .هلوصح رسعي رمأ بهذملا فالسأ

 جهنم ليصأت يف هتركذ ام ةحص ىلع امب اللدم جذامنلا نم ةلمج ركذ يدصقم
 .ةيضابالا دنع لالقتسالا

 :يلاتلاك وهف ةساردلا هذه هيلع تراس يذلا جهنملا نع امأ

 ضعب ىلع در هيجوتل وأ تاهجوتلا نم هجوت معدل ةدوصقم ةساردلا تسيل
 ىدم نايبل مويلا سانلا عقاو يف تريثأ ةركف ةسارد دوصقملا امنإو ،تارايتلا

 .مهفحصو ممتالاقم يف ةثبنملا مهصوصنو امياحصأ لئالد قفو اهتقيقح

 نإو ،ةيضابإلل ىلوألا تانودملا ىلع -عسولا ردق - دامتعالا تلواح "

 رخاتملا ةروريس باب نم وه امنإف نيرصاعملا وأ نيرخأتملا ضعب تركذ
 ( .دوصقملا ثحبملا يف مدقتملا جمن ىلع

 ىلإ ةراشإلا ثيح ةيشاحلا يف اقيقد اقراف ظحلي ثحبلا يف رظانلا لعل "

 ةفاضاب ةرمو ،"ةنودملا" ةرابعب ريشأ ةرمف !ةنودملا يف ةدراولا صوصللا

 تجرخ يتلاو ةرشتنملا تاعبطلا ىلإ كلذ درمو .اهيلإ "ىربكلا" ةظفل
 يف "يياسارخلا مناغ يبأ ةنودم" مساب ةرم ةنودملا تعبط دقف ،ارخؤم

 "ىربكلا ةنودملا" مساب ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو اهتعبط امك ،دحاو دلجم

 عم ةللا همحر- بطقلا تاقيلعت ةيناثلاب قحلا دقو ،تادلجم ةئالث يف

 امم .ىلوألا هنم تلخ ام وهو ةنودملا نتم بلص ىلع تافاضإلا نم ةلمج

 ةقرفتلا ىلإ ياعد ام وهو ،نيتعبطلا نيب قراوفلا نم ةلمج دوجو ىلإ ىدأ

 . ةدحاو لكل قيثوتلا يف
__ 

 ےس۔۔ےےس ۔۔ي و.
 .- ک ٠ >۔بن
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 امإ عاطتسملا بسح ثحبلا يف ةدراولا تايآلا جيرخت ىلإ تيعس "

 .اهدورو ناكم ةيآلا بناجب اهيلع ليلدتلاب وأ شماهلا يف اهيلإ ةراشإلاب

  

 امأ .ةدوصقملا ةركفلا معد يف امب تللدتسا يتلا ثيداحألا عيمج تجرخ «

 رثكأ يهو ثيداحأ نم هيلع توطنا ام جرخأ ملف ةدراولا لوقنلا

 نع عفار نب هللا دبع هاور ثيدح ءانثتساب اذه .ىلوألا نم لاحلا ةعيبطب

 ركذ درفت ىلإ كلذ درمو !ةنسلا ةيجح ىلع ليلدتلا ماقم يف هيبأ

 يف وهو !ةيضابإلا تانودملا نيب نم - تعلطا امبسح - هل يتوعلا

 .عوضوملا بلص

 ام تنيب - هل ركذ لوأ يف - شماهلا يف هنع لوقنملا عجرملا ركذ دنع «

 .كناكمو عبطلا خيراتو رشانلاو فلؤملا ثيح نم تامولعم نم هب قلعتي

 ةعبتملا ةيجهنملا بسح ةيملعلا ثوحبلا عم ثحبلا بسانتي ىتح كلذو

 .كلذ ىف

 امنإ - ثحبلا عوضوم روحم وهو - عيرشتلا ماقم يف ةنسلا نع يثيدح "
 دنع دوصقملا وهو .يلوصألا رابتعالاب ةنسلا موهفم ىلع بحسني

 ال اديقم دري امنإف يلوصألا موهفملا ريغ يف صنلا دري امدنعو ،قالطإلا

 .هديق نع ادرجتم

 مهركذ نأ الإ ،نيثحابلا ضعب ةيضابإلا دنع لالقتسالا عوضومل ضرعت دقو
 ضعب جهانم لوح بتك نميف ةصاخ ليثمتلا وأ ليلدتلا ليبس ىلع ناك اهل

 يدوعسملا نارهز خيشلا ةساردك ةيهقفلا مهسرادمو ةيلمعلا ممتاقيبطت يف مالعألا

 ةسارد كلذ ريظنو ،ةيضابإلا ةسردملا يف يهقفلا هرودو ةكرب نبا نع تناك يتلاو

  



  

    
 ع ةيليصات ةسارد

 الإ .ههقفو يوبنلا ثيدحلا دقن يل ةكرب نبا جهنمب تينع يتلاو دادح ملاس خيشلا

 ةيضابإلا دنع ةلقتسملا ةنسلا دورو نايب يف يعالطا بسح - عسوت نم رثكأ نأ

 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع لوح تناك يتلاو يدنكلا ىجي نب دمحأ روتكدلا ةلاسر

 ةنسلا ىلإ اريشم ةيضابإلا دنع ةنسلا دورو هجوأ نع صاخ ثحبم يف ثدحت دقف

 نم نأ امك ،بابلا اذه يف ةيضابإلا هركذ ام ضعبب اهيلع الثممو اضرع ةلقتسملا

 ارخؤم ترشن ةسارد لالقتسالا نم ةيضابإلا فقوم نع تثدحت يتلا تاساردلا

 يهو "ةيضابإلا ةسردملا صوصن يف ةءارق ةمكحلاو يحولا :ةنسلا" ناونع تلمح

 .ةساردلا هذه اهيلع تزكترا يتلا دمعلا ةلمج نم تناكو ،نيثحابلا نم ةثالثل

 روحمتت هيف اوبتك نيذلا رثكأو عساو ريبك عوضوملاف ةيضابإلا ريغ دنع امأ
 هاجتاو .هل ضفارلا لالقتسالل ضهانملا هاجتا .نيهاجتا وأ نيروحم لوح مهتاهجوت
 امك { ءالؤهو ءالؤهل صوصنلا نم ةلمج تلقن دقو !هتيقادصم ىلع للدملا هل ديؤملا

 كلذ ةقالعو .ةيعيرشت ريغو ةيعيرشت ىلإ ةنسلا مسق ثلاث هاجتا ركذ ىلع تجرع
 .يحولاو عيرشتلا رماب

 دجأ نإف ؛نيثحابلا مامأ وطخلا ترسع املاط ىربك ةبقع تقولا ناك اذإو

 تقولل نأ ىلإ انه ريشأ نيأ الإ ،هقيضب للعتلا وأ هب لوقلا ىوحف ةفلكتم يسفن

 وأ قرغتست ةساردو .هبلطم قيقحتو ثحابلا دارم زاجنإ يف ريبكلا لعافلا هرود
 ىعدتست ةيضابإلاك قيرع يمالسإ بهذم فالسأ هرطس ام فارطأ عمجل ىعست

 جهنم كولس نم دب ال ناك اذلو هلوصح نود رامعألا ىنفت ام لب رمعلا ينس

 ناكمالا بسح ةيضابإلا فالسأ بتك ضعب ءاقتناب كلذو شءارقتسالاو ءاقتنالا

 .اهنيع مأ نم ةقيقحلا ىلإ لوصولا ةيغب اهعبتتو
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 هيتؤي هللا لضف كلذف تبصأ نإف دهجلا ةياغ وه اذه ريسملاو لقنتلا دعبو

 ةَراَمَكَل رتتلا دإ ئيقت مربأ امو ي ،ناطيشلاو يسفن نمف تاطخا نإو ،ءاشي نم

 سبللا مدع ءاعدال يل ليبس الو .( محَتروُعَع قر ك قر محر م 1 شلاب

 لك نكلو !ناسنإلل ةيتاذلا ةفصلاك نايسنلاو اطخلا ادغ دقو فيك ،بيعلاو اطخلاو

 نم ةقيقحلا ينمهلي نأ لاسأ هللاو اهسفن سجاوه هيلع هيلمت امو هسأر نينط هبجعي

 يلو هنإ ،ناسللا ىلع ىرج بيع وأ نانبلا هرطس للز لكب يرصبي نأو ،امناضم
 .هيلع رداقلاو كلذ

 يصورخلا ىسوم نب ملاس نب دمحأ

 صورخ ينب يداو - لاتس

 ه1433 / لاوش ,/ 6 ءارهزلا ةعمجلا

 م2012 / 8 / 24 قفاوملا

 .53 :ةيآلا 6&فسوي ةروس 6
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 طع ةيليصات ةسارد
  

  
 بلاطم ةعبرأ ىلع لسنشيو

 (احالطصاو ةغل) ةنسلا موهفم :لوألا بلطملا ه

 ةيضابإلا دنع ةنسلا ةلزنم :يناثلا بلطملا ه"

 ةيضابإلا دنع ةنسلا ةيجح ةلدأ :ثلاثلا بلطملا ه"

 ةنسلا كرات نم ةيضابإلا فقوم :عبارلا بلطملا ه
 اهركنمو
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 لو ألا بلطلا

 ( احالطص)ر ةغل ) ةنسلا موهفم

 :ةنقل ةنسلا

 اميف ايلج رهظي كلذو ،ةنسلل انيودت ةيمالسإلا بهاذملا قبسأ نم ةيضابإلا ربتعي

 عيبرلاو ةديبع يبأك هذيمالت هنع ىور امو ‘(ه93تر) ديز نب رباج مامالا نع رثأ

 .كلذ ىلع دهاوشلا رهظأ نم دعي امهريغو

 ىلوألا تانودملا يف ةرثكب حلطصملا اذه زورب ةيقبسأ كلذ ىلع دهاوشلا نمو

 ريسلا مساب فرع امو ،ةديبع يبأ لئاسمو يناسارخلا مناغ يبأ ةنودمك بهذملل

 يف ةصاخ "ةنسلا" حلطصم دراوت ةرثك دجي يضابإلا ثارتلل علاطملا نإف اهوحنو

 نم نإف اذلو ليصأتلا نود عيرفتلاب لاغتشالا ةرثك مهنع فرع ذإ {ةيهقفلا تاعيرفتلا

 فرع اميف ممتانودم يف اديعقت لوصألا طبضب مهنم اقباس امامتها دجن نأ ةبوعصلا

 ءارقتسا لالخ نم صلختسي نأ نكمي كلذ نأ الإ تاحلطصملاو ميهافملاب كلذ دعب

 حلطصم يناعم ىلع روثعلا ةبوعص رربي هرودب اذهو ءاقيبطتو اعيرفت هونود ام ضعب

 .ةيحالطصالاو ةيوغللا ةنسلا

 ةيوغللا ةيحانلا نم ةنسلا حلطصم معدي يضابإ يوغل ثارت نم هدجن ام مدقأ لعلو

 :هلوقب يوغللا ةنسلا نعل ضرعت ثيح ةنابإلا يف ه6ق)يتوعلا هركذ ام

 نم لوصألاو هقفلاب عيلضو .خيراتلاو باسنألاو ةغللاب ل اع (ه6 -5 ) رذنملا وبأ ،ميهاربإ نب ملسم نب ةملس يتوعلا )4

 = باتكو باسنألا باتكو ،ىربك ةيهقف ةعوسوم وهو ءايضلا باتك :اهنم ءةيملعلا راثآلا نم ديدعلا هل \نامع لامشب راحص

  
 



  
 ع ةيليصات ةسارد ع ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا |

 نتَس ىّلَع ء لخ :لاقي .. .ةد وُمْحَلا ة ةقيرطلا يأ ةنسلا لهأ نم نالف :مهلوقو "
 ىلع فطعي ش ".هتد اجو هطسو ىلع ى أ :.. هكلمو هكلسو هكلُسو هتنسو قيرطل ١

 :ريرج لاق .دصقلا هب داَري ء ش يش يف (ننسلا) لمعتسن مث : ها :هلوق كلذ

  و و مه رمرم ريرف ال و م

 اديرَح لحت الو زيجتنسل ال "٭٭ انتويب ودعلا نتَس ىلع ينت

 :ديبل لاق

 'اهشاقإو ةنس مزق ًلُكِلَو ٭"_ مهؤابآ مهَل تنس رشغت ني

  

 ةنسلاو .هب ىدتقي رمأ وأ لَمَع نم لجرلا َس س ام ام ةنسلاو :هلوقب همالك متخيو

 :لاق .ذاَر هنع هدري ال رمأ ىلع ىضم اذإ :لجرلا تساو .اهب ىتق

 ديري ثيَح نسي ي حبصاف هئبجأف يهتشي ام ىلإ يناعد )5)س٥ و . ه۔ ك ۔ه ۔

 نم دحوأ نيعمب ةنسلا حلطصم صخي يتوعلا نأ ىري يوغللا صنلا اذه يف رظانلاو

 دعب هركذ امو ةدومحما ةقيرطلا نيعم وهو ةنسلا ةظفل اهلمحت يلا ىرخألا يناعملا نيب

 ام ةنسلاو" هلوقف ؛اهقلطأ يلا ىلوألا ةلالدلا هب معدي امنإ داهشتساو لالدتسا نم كلذ

 دوعي كلذو ،هريغ يف ال دومحملا يف نوكي امنإ "هب ىدتقيل رمأ وأ لمع نم لجرلا نس
 رصع يف ةرضاح تناك يلا فورظلا قفو نيعملا ركذ لبق دراولا قايسلا ىلإ عبطلاب

 رصقو ،هسفن تقولا يف يوغل هيقف يتوعلاف ؛اهيلع ناك يتلا ةيفلخلاو ةينبلا قفوو فلؤمل

 مسق) ةيضابإلا نيملكنملاو ءاهقفلا مجعم :رظنا) .ريسلاو لئاسرلاو بتكلا نم امهريغو 5ةيوغل ةعوسوم وهو ةنابإلا =

 02ج }م2009 - ه 8 ©1٥ط طقسم -نامع دعاولا ليجلا ةبتكم !يدعسلا لشاه نب يلع نب دهف ،(قرشلملا

 .(120:ص

 .266:ص ،3ج ،م1999 = ه1420 1©0ط نامع ةنطلس ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو .ةنابإلا يتوعلا ملسم نب ةملس )5
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 ._ نيثحابلا نم دحاو ريغ هاكح لوق وه اهنم مومذملا نود قرطلا نم دومحملا ىلع ةنسلا

 ثيح ناسللا يف روظنم نبا هنع هلقنو هبيذمت يف يرهزألا هركذ ام كلذ ريظنو

 ةقيرطلا لهأ نم هانعم ةنسلا لهأ نم نالف مهلوق :ركب وبأ لاقو" :هصن ام لاق

 وه هسفن نيعملا اذهو &‘"قيرطلا وهو نتّسلا نم ةذوخام يهو .ةدومحملا ةميقتسملا

 يف عسوتي نأ نود ه5قر)يراحصلا يدزألا دمحم وبأ هب ىفتكاو هيلع صن ام

 روهشملا نأ ملعلا عم اذه {“”ةعيبطلاو ةدومحما ةقيرطلا ةنسلا" :لاق ثيح ةملكلا

 ديقتلا نود قالطإب ةقيرطلا ىلع ةنسلا ظفل :قالطإ ةيوغللا مجاعملا رثكأ يف رئاسلا

 .اه ىرخألا يناعملا لافغإ مدع عم ،مومذملا وأ دومحملاب

 طسولاك ةنسلا نعم يف ادارطتسا كلذ دعب يبوعلا هركذ اميف نأشلا اذكهو

 .هركذ يذلا لوألا عملا معدي عبطلاب وهف ،ةداحلاو

 يناعملا ضعبل اركذ هصوصن نيماضم يف دجي يضابإلا يهقفلا ثارتلل علاطملاو

 يدنكلا ةمالعلا كلذ نايب يف عسوت دقو ،ةنسلا ةظفل اهلمحت يلا ةيوغللا

 اهريغ يف لمعتست دقو ىاهيلإ تفرصنا تقلطأ اذإف ؛ةدومحملا ةقيرطلا اهلصأ ليقو" :ةغل ةنسلا فيرعت يف يبونقلا خيشلا لوقي 6

 ؛1ط ،طقسم - نامع ،يرماضلا ةبتكم ،هدنسمو هتناكم بيبح نب عيبرلا مامإلا ،يبونقلا كوربم نب ديعس :رظنا) ."ةديقم

 رصم - ةروصنملا ،نيقيلا راد ، مالسإلا ءادعأ تاباتك يف ةيوبنلا ةنسلا ،ييبرشلا ديسلا دامع / 5:ص 2ءم1995-ه6

 ' . .(35 ‘1ج ،م2008 - ه1429 ‘2ط
 -ه1384 ،ط.د ةمجرتلاو فيلاتلل ةيرصملا رادلا ،ييودربلا ميلعلا دبع دمحأ :حت ،ةغللا بيذمقت ،يرهزألا دمحأ نب دمحم (7

 .301:ص ©12ج عمعم 4

 ىلوألا همولع هسأر طقسمب سرد ،يرحملا عبارلا نرقلا فصتنم يف راحص يف دلو ،يدزألا يراحصلا دمحم نب هللا دبع دمحموبأ ,8

 ماع ينوت ،اهريغو ءايميكلاو بطلا مولع يف عرب سلدنألاو سرافو ةرصبلاك ةريثك اراطقأ باجو ةرصبلا ىلإ لقتنا مث

 . / ثارتلا ةرازو ،ءاملا باتك يراحصلا دمحم وبأ :رظنا) .خيراتلا ي يط يوغل مجعم لوأ وهو ءاملا باتك :هراثآ نم ه6

 .(14:ص - 5:ص ،1ج ءم1996 - ه1416 1‘0ط ‘نامع - طقسم .ةفاقثلاو

 .قباس عجرم "ننس" ةدام ء301:ص ،2ج ءاملا باتك يراحصلا 9
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 هجولا اهلصأ ةنسلاو" :(فنصملا) ةيهقفلا هتعوسوم يف ءاج دقف 5ه557تر

 لاملا ننس نم :لاقيو ‘هحضاو يأ ،قيرطلا ننس نم ةقتشم امنإ لاقي \بهذماو
 اذإ انس اهنسي هلبإ نس :لاقي ،نيدلا حالص اهيف نأل !هب مايقلاو هحالصإ وهو
 ةنسلاو" :هلوقب ةيوغللا يناعملا هذه عبتي مث "...ألكلا عضوم عبتتو اهيعر نسحأ

 ."هدعب نم هب يدتقيف ناسنإلا همسري يذلا مسرلاو ةريسلا برعلا مالك يف اضيا

 :ديبل لوقب ريخألا عملا اذه ىلع للديو

 "اهمامإو ةنس موق لكلو مهؤابآ محل تنس رشعم نم"

 عمك دارطالاو ةكرحلا نيعمل ةفدارملا ناعملا نم ةلمج كلذ رثإ ىلع فلؤملا قوسيو
 ىلع لالدتسالاب يناعملا هذه متخيو ،هنايرجو ءاملا بايسنا نيعمو ةداعلا ىلع يرجلا

 ةقيرط اذه ريغ يف ةنسلاو" :لوقي ذإ ،هجولا نيعم وهو هركذ يذلا لوألا نيعلل
 :ةمرلا وذ لاق .هجولا يأ ةنسلا نسحل هنإ لاقيو ،هنم يوتسي امو (.1)هج ولا

 .022»"بدن الو لاخ امب سيل ءاسلم ةفرقم ريغ هجو ةنس كيرت

 هباتك ق يدنكلا ةمالعلا عسوت ةقباسلا صوصنلا هذه لالخ نم ظحليو

 هللا دبع وبأ ةمالعلا ركذ دقو ءةيوغللا ةنسلا يناعم نايب يف هدارطتساو (فنصملا)

 ملعلا ذخأو امب اشن ،ىوزن ةيالو لامعأ نم دمس ةدلب نم .هيقف (م1162 / ه557ت) يدنكلا ىسوم نب كلا دبع نب دمحأ 0
 ،نيديجملا نيققحملا ،هنامز يف نيروهشملا ءاملعلا نم دعي ،اعرو اعضاوتم ناك ،هريغو يوزلا يقنالغلا دمحم نب دمحأ خيشلا نع

 كاعزج نيعبرأو دحاو يف عقت ةيهقف ةعوسوم وهو فنصملا باتك :هتافلؤم نم ،ياوعلا يل شبنخ نب دمحم مامإلل ةمامإلا دقع

 مجعم ،يدعسلا :رظنا) .اهريغو ،ءادتهالا باتكو ،وحنلا يف ريسيتلاو ضئارفلا ي ليهستلا باتكو ‘صيصختلا باتكو

 .( قباس عحرم 037:ص ،1ج ،"قرشلملا مسق" ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا

 . هداهشتساو ةقحاللا هترابع رهاظ وه امك هحولا ميساقت كلذب ديري (1

 .17 - 16:ص 02ج م1984 --ه5 ؛1ط ،نامع - طقسم «ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ،فنصلل يدنكلا هللا دبع ني رجم )12
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 بحاص اهيلع صن يلا يناعملا هذه نم ةلمج ةريصبلا بحاص ""(ه631تر)مصألا
 :كلذ ىيف لوقي ‘حيوغللا صيصنتلا ليبس ىلع سيل اهل هركذ ناك نإو - فنصلا

 ءايبنألا نم مسرو ةمالعو هجوو ةريسمو ةقيرط امنأل نيدلا يف ةنسلا ليق امنإو"
 بتك نم ريثكلا هيلع تصن ام ةيوغللا يناعملا هذه ريظنو 5‘'“"..مهيلع هللا تاولص

 .اهقرط بعشتو اهجهانم فالتخاب ةغللا

  

 ةيضابإلا ىلإ "}ه175تر)يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا بسن نم كلانه نأ ىلع

 يف اشن ،رهام ملكتمو هيقف ملاع {مصألاب روهشملا (م1234 - ه631ت ) يرزعلا دمحم وبأ ،دمحأ نب هللا دبع يبأ نب نامثع (3

 {ةيهقف ةعوسوم وهو جاتلا باتكو سرونلا باتك :اهنم ةيملعلا راثآلا نم ديدعلا كرت !هرصع ءاملع دي ىلع ذملتتو ىوزن ةدلب

 نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يدعسلا :رظنا) .اهريغو ؛هقفلاو لوصألا يل ةعوسوم وهو ةنايدلا لوصأ نع ةنابإلا باتكو -

 .(قباس عجرم {&334:ص ،2ج ،"قرشملا مسق" ةيضابإلا

 .15:ص ©2ج ،م1984 - ه1404 ‘1ط ،طقسم - نامع ةنطلس .ةناقثلاو ثارتلا ةرازو {ةريصبلا مصألا هللا دبع نب نامثع 4

 نب ليعامسإ / 135:ص ،1ج ث م1987 ،1ط ؛نانبل - توريب ،نييالملل ملعلا راد {ةغللا ةرهمج ديزد نب نسحلا نب دمحم :رظنا (5

 نب مركم نب دمح / "ننس" ةدام ا517:ص ،م2007 --ه1428 ،2ط نانبل -توريب ،ةفرعملا راد حاحصلا يرهوجلا دامح

 .اهدعب امو 220:ص 013ج :م1994 - ه1414 ،3ط ؛نانبل - توريب ،ركفلا راد \برعلا ناسل ،روظنم

 نب ليلخلا «نمحرلا دبع وبأ سضورعلا ملع ئشنمو ،ةيبرعلا بحاص مامإلا ليلخلا" : لاقف ءالبنلا مالعأ ريس يل يمذلا هل محرت (6

 رضنلاو ،وحنلا هيوبيس هنع ذخأ ،...لوحألا مصاعو !ينايتخسلا بويأ :نع ثدح .مالعالا دحأ "يرصبلا ،يديهارفلا دمحأ

 املع هقزري نأ هللا اعد هنإ :لاقي ،ناشلا ريبك ءاعضاوتم ءاعناق اعرو انيد \برعلا ناسل يف اسأر ناكو .نورخآو ،ليمش نب

 ماقأ :رضنلا لاق .ادبعتم افشقتم ناك :ليقو ،نابح نبا ةقثو .ةغللا يف نيعلا :باتك هلو «ضررعلاب هل حتفف «هيلإ قبسي ال

 ىلإ ترقتنا اذإو :دشني ام اريثك ناكو ءلاومألا هملعب نوبسكي هتذمالتو؛نيسلف ىلع ردقي ال ،ةرصبلاي هلصخ يف ليلخلا

 ىري ناك هنأ يزملا ركذ دقو .ىهتنا "ءاكذلا طرفم - هللا همحر - ناكو ،لامعألا لاصك نوكي ارخذ ث دحجت مل رئاخذلا

 نب ليلخلا ناك :ديز نب دامح لاق :لاق دواد ابأ تعمس :يرجآلا ديبعوبأ لاقو" :لامكلا بيذهت يف لوقي ،ةيضابإلا يأر

 مأ ةزانج يل مهنم رثكأ ةيضابإلا تيأر ام :نالف لاق :دواد وبأ لاق ‘بويأ ةسلاجعمب هيلع هللا نم ح ةيضابإلا يأر ىري دمحأ

 تمجرت يلاو لاجرلا بتك هركذت ام فالخب اذهو ادلوم نامع ىلإ ليلخلا بسنت ةيضابإلا رداصملا ضعب نأ الإ ."ليلخلا

 = ناكو يديهارفلا يدزألا دمحأ نب ليلخلا نامع لهأ نمو " :ةفحتلا يف يملاسلا خيشلا لوقي ،ةرصبلا ىلإ هبسنت يهف ليلخلل



 ع ةيليصات ةسارد ع ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا |

 اقباس ليلخلا نوكيف كلذ ةحص ريدقت ىلعو ."بهذملا ءاملع ضعب هحجر ام وهو

 نم ةلمج نيعلا همجعم ق ركذ دقف { يوغللا ةنسلا ىعم نع اوثدحت نمم هريغو يتوعلل

 يف ءاج ،كولسملا قيرطلاو هجولاو ةروصلا كلذ نمو "ننس" ةدام اهيوحت لا يناعملا
 م

  

 ةئس نسحأ امو !روَصملا برعلا مالك يف نونسملاو ،نتْنلا وه ليق نوُئسَم امَحو

 قيرط 7 ...3هرابدإو هلابقإو هودع يف سرفلا 3 ام ] يأ ههجو

 سراف نبا يوغللا ةيوغللا يناعملا هذه نيب عمج دقو .(. )ااهلدم إَسلَسمل ا او كلسي ُ

 .ةلوهس يف ةذارطاو ءيشلا نايرج وهو كدرطم دحاو لصأ نونلاو نيسلا" :هلوقب

 ةقيثولا ىرعلا هباتك يف يبايسلا خيشلا عينص كلذكو " اهيلإ بسنف امب ماقأو ةرصبلا ىلإ جرخ ةنطابلا نم مادو لهأ نم =

 .ةقيقحلا فشك حرش

 07ج ،م1990 - ه1410 ،7ط .قشمد -توريب .ةلاسرلا ةسسؤم ءالبنلا مالعأ ريس ،يمهذلا دمحأ نب دمحم :رظنا)

 . ه1407 02ط ںنانبل - توريب !ةلاسرلا ةسسؤم ،لاجرلا ءامسأ يف لامكلا بيذمت يزملا فسوي جاجحلا ربأ / 429:ص

 - ه1422 ©1ط .ةيملعلا بتكلا راد ،ريبكلا خيراتلا ڵيراخبلا ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم /327:ص ‘8ج ؛م1987 -

 ‘ت.د ط.د .يلاسلا خيشلا ةبتكم ،نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت يملاسلا ديمح نب هللا دبع / 176:ص .3ج عم 1

 ةبتكملا سةنوقرم ةخسن ،ةقيرطلا لهج نمل ةقيقحلا فشك ةموظنم حرش ةقيثولا ىرعلا ،يبايسلا دومح نب ملاس /17:ص ج

 .ةلماشلا

 ىلع للد دقو ،"دمحأ نب ليلخلا ةيالوو سنوت نون رسكو دمحمأ ةزمه ةلاسر" ب ةموسوملا هتلاسر يف ةمئألا بطق كلذ ححر (7

 كلذكو ،ةيضابإلا دنع ةيالولا قرط نم قيرط يهو ةرهشلا ةيالو نم هل ققحت ام :اهنم ةلدألا نم ةعومجمب ليلخلا ةيالوب هلوق

 ريهاشم رهشأ نم يبايسلا دومح نب ملاس خيشلا هربتعا دقو .كلذ ريغو ،دمحأ نب ليلخلل يضابإلا يتالتلا رمع خيشلا يلوت

 :حت دمحا نب ليلخلا ةيالوو سنوت نون رسكو دمحمأ ةزمه ةلاسر «شيفطأ فسوي نب دمحم :رظنا) .قرشملاب ةيضابإلا ءاملع

 /21:ص ،م2002 - ه1423 ؛رئازجلا - ةيادرغ "ةيبرعلا ةعبطملا «سداسلا ددعلا { ةايحلا ةلحمب قحلم ،خلملا سيمح نسح

 .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ‘فشاك ليعامسإ ةديس :حت ،جراوخلا نم ةيضابإلا زييمت يل جهانملا قدصأ ،يبايسلا دومح نب ملاس

 .(49:ص ،م1979 ،ط.د ،نامع - طقسم

 . ".نس" ةدام :865-866:ص .2ج ؛.ه1414 ناريإ ۔مق ؛هوسا تاراشتنا ؛نيعلا باتك يديهارفلا دمجأ 7 ليلخلا )18

>) 

  



  
 ع ةيليصات ةسارد | ع ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا |

 قشا مث .الاسرإ هتلسرأ اذإ إاَتس ةنسأ يهجو ىلع ءاملا تنتس مهلوق لصألاو

 نم نونسملا اماو .ههجو ىلع نس دق محللا ناك !هجولا نونسم لجر
 هيلع هللا لوسر ةنسو .ةريسلا يهو !ةنسلا هنم قتشا اممو .ابص بص دق هناك .كلذ

 ..9"هتربس :مالسلا

 نم ةلمج _ه13قريدعسلا ةمالعلا ركذ دقف ،ةيضابإلا يرخأتم دنع امأ

 متها امك.. )فنصلا بحاص هيلع صن ام راطإ نع جرخي ال امم ةيوغللا ةنسلا يناعم

 لثمو ،ةنسلا حلطصم ىلع صيصنتلا دنع يحالطصالاو يوغللا عملا نيب لصفلاب نورخآ
 بطقو (ه1332تر)يملاسلا رونلاو (ه1223تر)نيمثلا ةمالعلا هركذ ام كلذ

 ,هريغو ڵ)ه1332)ةمئألا

 ءاج يذلا نعملا وه ةداعلاو ةقيرطلا ىلع ةنسلا ظفل قالطإ نأ ىلإ ةراشإلا ردحجتو

 ل » :ىلاعت هلوق كلذ نمف {ةلَي ىفطصملا ثيداحأ هيلإ تراشأو ميكحلا ليزتتلا هب

 ثتش تسم دَمَك اوذوخي نإو فلس دم امت مهت رت اوُهَتنَي نإ ايرَقك تيز

 .60:ص {3ج ،م1991 - ه1411 ،1ط ءنانبل - توريب ،ليجلا راد {ةغللا سيياقم ،ايركز نب سراف نب دمحأ 9

 تناك تقو يف أشن ،ةعنصملاب طرقلا ةدلب نم هيقف ملاع (ه1285 - ه 8 :نيب ت) يدعسلا ينال نب سيمح نب ليمح 0

 هل ناك ،مهريغو يليلخلا ققحملاو رصان هنباو ناهبن يبأك ءاملعلا نم ةلمج هرصع يف رصاعو حالصلاو ملعلاب ةرهدزم هيف نامع

 ةعيرشلا لوصأ يف ةمخض ةعوسوم وهو !ةعيسولا اهقرط يواحلا ةعيرشلا سوماق :هتافلؤم رهشأ نم ،زراب يملع طاشن

 ،يدعسلا :رظنا) . كلذ ريغو ،يغئاصلا ةزوجرأ بيوبتو بيترت :كلذك هلامعأ نمو .اءزج نيعست نم رثكأ يف عقي اهعورفو

 .(قباس عجرم }125:ص ث©1ج ،"قرشملا مسق" ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم

 ءم1989 --ه1409 ،1ط ،نامع ةنطلس طقسم هةفاقثلاو ثارتلا ةرازو {ةعيرشلا سوماق ‘يدعسلا سيمح نب ليمج :رظنا ع1

 .9-10:ص ء11ج

 نب زيزعلا دبع / 5:ص ث2ج ؛م2008 ،1ط ،نامع - ةيدب ،يلاسلا مامإلا ةبتكم سمشلا ةعلط ،يلاسلا ديمح نب هللا دبع :رظنا 2

 .137:ص م1986 - ه1407 ،ط.د ،نامع - طقسم .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ©نيدلا ملاعم ،ييمثلا ميهاربإ



 دهلا مهاج ذإ اتم نأ ستل عتم او ) :فهكلا ف هلوقو 8 ي تت
 :هلوقو 3" الب باتلا ميأ ؤ ايلا ةت ُهَنُش . أ لإ مُمَتَر اوُدفَتنَيَك

 4 اةرتت رقا تي دمتو اليدنت ه ينمي ديت تق يولت :ن داكا : :زو
 يف هتداع لثم الإ" :يا ه َلََلاَتتُس الإ :لاعت لو ريسفت يف بطقلا لاق ()
 .)"مهلبق نيبذكملا

 .2ةيضابالا رداصملا ضعب هيلإ تراشأ ام وهو هسفن رامضملا ي لي هثيداحأ نمو

 نم ةدعب امب َلِمَع نم رجأو اهرجأ هلق ةنَسَح ةنس مانسلا يف نَس نم» :لي هلوق

 اهززو هيلع ناك ةمس ةنس مالسإلا ي س نمو يش روا نم صقن نأ ريع

 ,29 «ميَش مهراززأ نم صقن ن رغ نم ودعب نم امب لمَع نم رزو

 اذهو ةئيسلاو ةنسحلا بناج نيبناجلا لمشي ةنسلا حلطصم نأ ىلع لدي ثيدحلاو

 . قالطإلا دنع مومذملاو دومحلا لمشي ةنسلا موهفم نأ نم افلس هانركذ ام دكؤي

 .38:ةيآلا ،لافنألا ةروس (3

 .77:ةيآلا ءارسإلا ةروس (4

 .55;ةيآلا ،فهكلا ةروس 5

 .43:ةيآلا ،رطاف ةروس (6

 .461:ص 10©0ج ©م1987 - ه1407 ،1ط طقسم - نامع هةناقثلاو ثارتلا ةرازو ،ريسفتلا ريسيت شيفطا فسوي نب دمحم 7

 .قباس عجرم }17:ص ،2ج ،فنصلملا يدنكلا / قباس عجرم ،ا9:ص 011ج ةعيرشلا سوماق ‘يدعسلا :رظنا 8

 ؛ىتجلا يف يئاسنلاو 1017:مقر هللا دبع نب ريرج قيرط نم ..ةئيس وأ ةنسح ةنس نس نم باب ؛ملعلا باتك ملسم هاور 9

 باب !ةاكزلا باتك ‘هحيحص يف نابح نبا هاورو ريرج قيرط نم 2554:مقر .ةقدصلا ىلع ضيرحتلا باب ؟ةاكزلا باتك

 .مهريغو ،18675:مقر ،هللا دبع نب ريرج دنسم يف ، دمحأ هاورو ،ريرج قيرط نم ،3308:مقر ،عرطتلا ةقدص
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 :احالطصا ةنسلا

 حلطصملا زورب نأ الإ يضابإلا ثارتلا يف ةنسلا حلطصم دورو ةرثك نم مغرلاب

 تانودملا يف علاطملا نإف اذلو ،ارخأتم ناك ةيضابإلا ريغ دنع رهظ يذلا هلكشب

 فالتخال ةفلتخملا عئاقولا ىيف ةنسلا حلطصمل ةفلتخم تالامعتسا دجي ةيضابإلا ةيهقفلا

 حلطصملاب ةرمو يهقفلا رابتعالاب درت ةرمف ڵ©فرط لك لبق نم ةدوصقملا تارابتعالا

 ێعملا اهلاوحأ ضعب يف امب داريو ،نيثدحملا دنع ةنسلا نيعمب ارارم درت امك يلوصألا

 .فرصلا يوغللا

 :ةيضابرالل) رنع يلوصألا ىنسلاب ةنسلا

 بهذملا ءاهقف دنع ةرضاح اهدجن عيرشتلا رداصم نم اردصم اهرابتعاب ةنسلاف

 ام ءالجتسا لواحن عملا اذه تنزتخا يلا صوصنلا ىلإ جلن نأ لبقو عساو لكشب

 .رابتعالا اذمب مهنم نورخأتملا هيلع حلطصا

 نع ردص ام" :هلوقب ايعرش اليلد اهرابتعاب ةنسلا فرعي نيمثلا خيشلا نأ دجن

 ام ريظن اذهو "ريرقت وأ لعف وأ لوق نم نآرقلا ريغ نم مالسلا هيلع لوسرلا
 ةنسلا يموهفم نيب زيم امدعب - ةنسلا فرع دقف كلذ دعب يملاسلا خيشلا هركذ

 نم نآرقلا ريغ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع ردص ام" :هلوقب -يهقفلاو يوغللا

 اذهو ،نييلوصألاو نيثدحملا حالطصا ىلإ كلذ بسنيو ،""ريرقت وأ لعف وأ لوق
 :هلوقب ةنسلا فرع ثيح (ه1392تر)يبايسلا خيشلا دنع هدح هسفن نيعملا

 .قباس عجرم 0137:ص ©نيدلا ل اعم ،ييمللا 30

 .قباس عجرم :ص .2ج :سمشلا ةعلط،يملاسلا 31
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 ام نيب ازيامت يبونقلا خيشلا ركذ امنيب ى ك"هتاريرقتو هلاعفأو زو يبنلا لاوقأ يه

 يفو" :لوقي ثيح ةنسلا فيرعت يف نويلوصألا هيلع حلطصا امو نوثدحملا هيلع حلطصا

 وأ ةيقلخ ةفص وأ ريرقت وأ لعف وأ لوق نم و يبلا نع رثأ ام :نيثدحملا حالطصا
 ة يبلا نع رثأ ام" :لوقيف نييلوصألا فيرعت كلذ رثإ قوسي مث "ةريس وأ ةيقلخ

 كلذ بقعتيو ،‘ "هيفن وأ وأ يعرش مكح تابلإ هب ديرأو ،ريرقت وأ لعف وأ لوق نم

 هنع تباثلا ريغب تبثت ال ةيعرشلا ماكحألا نأل تبث ام لاقي نأ باوصلاو" :هلوقب

 .ةيحالطصالا ةيحانلا نم طبضأ ريخألا فيرعتلا نوكي اذلو 32٨

 يف ءاج دق ةيضابإلا ورخأتم هدروأ يذلا يلوصألا موهفملا اذمب ةنسلا نإف امومعو

 :درو ام ةلمج نمو عساو لكشب يضابإلا ثارتلا نيماضم

 اهيف ةالص سانلاب ىلص نمع لئس امدنع ديز نب رباج مامإلا نع ءاج ام "

 هتالص ديعي هنأ كلذ نع باوجلا" :لاقف باتكلا مأب الإ أرقي ل و ةءارق

 .025" ضقز ةنسلا هيف فلوخ رمأ نم ناك امو ،ةنسلا فلاخ دق هنإف

 نإف ضئاح يهو هتأرما لجرلا قلط نإو" :(ه2قرةديبع وبأ لاق "

 مث ضيحت مث ،كلت اهتضيح نم رهطت ىتح اهكرتي مث اهعجاري نأ ةنسلا
 .©9"... ادحاو هتارما لجرلا قلطي نأ قالطلا يف ةنسلاو ،...رهطت

 .234:ص ،م1982 - ه1402 طقسم - نامع هةناقثلاو ثارتلا ةرازو لوصألا لوصف "يبايسلا ليمج نب نافلخ (2

 .قباس عجرم ،6:ص ءهدنسمو هتناكم بيبح نب عيبرلا ،يونقلا 3

 .قباسلا عحرملا 4

 ةبتكم سةيهقفلا ديز نب رباج مامإلا راثآ ةعوسوم ،حاورلوب يلع نب ميهاربإ :نع القن) 19:ص ،6ر رباج مامإلا لئاسر (5

 .(518:ص 01ج ،م2006 - فه7 ©؛1ط ،نامع - طقسم ؛}طقسم

 .187:ص قباسلا عجرملا (6



  
 ع ةيليصات ةسارد ١ | ع ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا |

 :لاق هنأ مالسلا هيلع يبنلا نع ةنسلا يف ءاجو" :( ه2ق)جرؤملا وبأ لاق "

 .7 ..رتولا يهو ةالص داز يبر نإ»

 نم ةنسلاب ذخألاو رثألاب مزلأ دحأ سيلو" :()ه2قرزيزعلا دبع نبا لاق "
 .)"لاعلا هيقفلا

 عبتت نأ قحأ ةنسلاو قح وهف مالسلا هيلع يبلا هلاق امو" :اضيأ لاقو "

 .©ااامالسلا هيلع يبنلا نم ةنس تناك اذإ

 ةنورقم ليرتتلا نم ةاكزلا ةضيرف" :(ه283ت)حتف نب سورمع لاق "
 لك ... ؟بجت مك نمو اهمسق ناك فيك ةنسلا ترسف مث .ةالصلاب

 .““١اةنسلا نم كلذ
 نم كلتاق نم لتقت نأ ةنسلا يف ةصخرلا تءاجو" :اضيأ لاقو "

 1٨)"ع ايسلا

 نم تبث درقلا ميرحت نإ :ليق هنأ يعمو" :( ه3ق) يمدكلا ديعس وبأ لاق "

 .2" للع هللا لوسر ةنس

 كردي مارحلاو لالحلا نأ ملعا" :(ه6ق)يطوشلملا نيروغبيت لوقي "

 .)"ةربعلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا :هجوأ ةعبرأ نم عمسلاب

 .109:ص 0م2006 - ه1427 ،1ط ‘طقسم - نامع ؛دعاولا ليجلا ةبتكم .ةنودملا يناسارخلا مناغ وبأ 7

 .356:ص «قباسلا عجرملا (8

 .572:ص "قباسلا عجرملا 9

 .96:ص 2م1999 - ه1420 1‘0ط طقسم - نامع ,ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ،ةيفاصلا ةنونيدلا يسوفنلا حتف نب سورمع 0

 .108:ص «قباسلا عحرللا 41

 .157:ص ،3ج ،م1984 - ه1405 ،1ط ،طقسم ‘نامع .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ،ربتعملا ،يمدكلا ديعس نب دمحم (2

 .52:ص 0ءم2009 --ه1430 1}0ط طقسم - نامع ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ،نايبلاو ةلدألا يطوشلملا 43

 _ ک<
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 ءاج امو .ةنس وهف ملي هنع ءاج امف" :(_ه1 ت)مصاألا هللا دبع وبأ لاق "

 .‘“) "هب لومعم رثأ وهف لدعلا ةمئأ نع

 :نيتلرتمم ىلع ثداوحلا عيمج نأ اوملعاف.." .(‘5) رفوو نبا عماج يف ءاج "

 0٨٨. ". .نلو هلوسر ةنسو هللا باتك يف ةجحلا هيف ام !اهنم ىلوألا ةلزنملا
 ةعيرشلا يف هعضوب بجوي ادح عضي نأ دحأل سيلو " :اضيأ هيف ءاجو "

 نع قداص اهلقني ةنس وأ ،قطان باتك هفصو ىلوتي نأ الإ امكح
 .“7)"هام دمحم ةمأ ءاملع كلذ ىلع قفتي وأ اقداص

 رحبلاو ربلا يف رفسلا يف ةالصلا ريصقت ةنسلاو" :ىربكلا ةنودملا يف ءاج "

 ةمئألا بطق بترملا كلذ رسفو "ةنسلا مهقرفت نأ الإ دحاو مهدحو

 .‘عبيلف اقرفم ةنسلا يف نأ الإ يا" :لاقن

 .قباس عجرم (17:ص ،2ج ،ةريصبلا مصألا هلا دبعربا 4

 نم هعماج يف رفعج نبا مالك زييمت ةبوعصل كلذو ئراقلا هظحاليس امم هريغو ماقملا اذه يف رفعج نبا ىلإ انه مالكلا بسنأ مل (5

 اذهل خاسنلا خسانت ىلع ترم نقلا ةليوطلا ةدملا ببسب اذه لعلو ،تادايزلا نم ريثكلا هتلخاد عماجلا نأ كلذ ،هريغ مالك

 نرقلا تاطوطخم نم يه ةطوطخملا هخسن مدقأ لعلو ،يرحملا ثلاثلا نرقلا ليعر نم فلؤملاف ،روصعلا ربع هلوادتو باتكلا

 ثلاثلا ءزجلا ةيام يف ءاج دقو ،باتكلا اذهل اهصخ ييلا هتمدقم يف كلذ رماع معنملا دبع هققحم دكأ دقو ،يرحملا رشع يناثلا

 ءزحلا ققحم ماق امك 0 "... رفعج نب دمحم خيشلا عماج صيخلت ي رثألا بيذهت باتك نم ىلوألا ةعطقلا تمت" : باتكلا نم

 مالكلا ةبسن مدع تياترا دقف اذلو {هيلع تأرط ييلا تادايزلا نع باتكلا لصأ لصفب باتكلا نم سداسلاو سماخلاو عبارلا

 .هلئاق يل دكاتي مل ام رفعج نبا ىلإ

 ‘1ج ،م1994 - ه1414 ،1ط ،‘طقسم -نامع .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ،رفعج نبا عماج ،يركزألا رفعج نب دمحم 6

 .204:ص

 .277:ص 01ج قباسلا عجرملا 7

 01ج 6}م2007 - ه8 ©1ط ضنامع ةنطلس - طقسم .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ؛ىربكلا ةنودملا يناسارخلا مناغ نب رشب 8

-- 
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 موهفم نأ ىلوألا ةيضابإلا رداصملا نم تيقتنا يلا صوصنلا هذه لالخ نم حضتي

 نأ ظحلنو بهذملا ءاهقف هرطس اميف عساو لكشب رضاح -يلوصألا نعملاب - ةنسلا

 مصألا ةمالعلا مالك نم حضاو وه امك رثألاو ةنسلا نيب زييمتلا ةلواحم اهضعب يف

 يف ءاج امل لاقيو" :لاق ثيح يصقشلا ةمالعلا كلذ ىلع هعبتو ‘س ةريصبلا بحاص -

 .0" ..رثأ ملعلا يف ةمئألا نع ءاج املو {ةنس لي يبلا نع ءاج املو \ةضيرف هللا باتك

 :ةيضابرال) رتنع ةنسلا علطصم تانررألرس

 ىيف نيفدارتم امهدورو ظحلي -رثألاو ةنسلا - نيحلطصملا نيب ريبكلا هباشتللو

 ةنسلاف" :(50) (ه4ق)ليغنز نب ديعس ةمالعلا نع ءاج ءملعلا لهأ ضعب تارابع

 مالسلا هيلع يبلا نع اهورثأ يتلاف ةروثأملا امأ .ةنستسم ةنسو .ةروثأم ةنس :ناتنس

 ضعب لالخ نم كلذ ظحلي نأ نكميو "هدعب اهونتسا يتلاف ةنستسملا امأو

 لاقف" :هلوق زيزعلا دبع نبا نع ةنودملا يف ءاج دقف ةيضابإلا ةسردملل ىلوألا صوصنلا

 لك يف هلوقب ذخآ ينلعجتأ ميهاربإ لوق انيلع ددرت مك !لقعت كبسحأ ام اذه اي :يل

 هنم مظعأ وه نم عابتاب يسفنل ضرأ مل يأ كتملعأ امأ ،ىطخيو هلوق هيف بيصي ام

 .84:ص ،1ج ،‘تر,د1٬ط ،طقسم - نامع هةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ،نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جهنم ،يصقشلا ديعس نب سيمح 9

 ئ ،سنوتب ديرحلاب نكسو أشن ،يرحمهلا عبارلا نرقلا يف برغملا ةيضابإ دنع ملعلا باطقأ دحأ ،ليغنز نب ديعس حون وبأ 0

 يف عرب ،فاتلز نب الغي رزخ يبأو ادلخم نب ديزي مساقلا يبأ :نئريبكلا نيمامإل انع هملع ذخأ «رئازخلاب نالجراو نطوتسا

 هل ركذ ،محارتلاو ريسلا بتك امتركذ تارظانم هلو \نيفلاخملا ىلع درلاو لدجلا نونفو نايبلاو ةحاصفلا مولع

 باتكلاو ،انلصي مل باتكلا اذه نأ الإ ،هلؤا لكات -شرتمإ دق هنأ ظحالو هيلع علطإ رتافدلا يف اباتك مساقلا وبأ يداربلا

 ،نانبل - توريب ،يمالسإلا برغلا راد { "برغملا مسق" ةيضابإلا مالعأ مجعم نيفلؤملا نم ةعومجب :رظنا) .ةديقعلا ملع يف

 .(176: ص 2©0ج ©م2000 - ه 71

 داهتجالا جهنم ،وحاب حلاص ىفطصم :نع القن) .لقعي ام ىلع شرعلا ىلع ءاوتسالا نأ معز نم ىلع درلا ،ليغنز نب ديعس ,1

 .(185:ص ،م2005 - ه1426 ،1ط ،نامع - طقسم ءدعاولا ليجلا ةبتكم ،ةيضابإلا دنع
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 يدنع للخ الو هيف لخد ال يذلا نيتملا رثألا عبتأ ينتيأر امنإو ،اردق لضفاو يدنع

 حرصأ ريبعتبو ؛“ اذكه نكي مل نم افصنم الو ارظان نوكي الو ،ءاهقفلا عيمج نم
 كلذ نم ءاهقفلا ىأر ام لدعلا " :هدلو لام نم دلاولا ذخأ ةلأسم ىف لوقي كلذ نم

 .تامالسلا هيلع يبلا نع ءاج يذلا رثألا فلاخأو مهيأر فلاخا نأ نيرمات امف

 دقف ربخلا حلطصم يضابإلا ثارتلا يف ةنسلا حلطصم تفدار يلا ظافلألا نمو

 هللا لوسر نع مكل ربخ الو لي هللا لوسر نع ربخلا اذهو" :ةنودملا يف ءاج
 ةالصلا» :لاق هنأ لل لوسرلا نع ربخلا ءاج هنإ لاقيف.." :اضيأ ءاجو 5ث“)الو

 نبا ةمالعلا دنع ءاجو {“""يميلستلا اهليلحتو ريبكتلا اهميرحتو .رهطلا اهحاتتفا
 هلهأ ئطو يذلا يف للق يبلا نع ربخلا يف ام ىلع" :هلوق “ه600ترنوفلخ
 .©ت7)"_ثيدحلا - ناضمر يف اراف

 .قباس عجرم (460:ص .ةنودملا 2مناغ ربأ 2

 .286:ص "قباسلا عجرملا 3

 .قباس عجرم ،375:ص ،1ج ،ىربكلا ةنودملا مناغ وبا 4

 .376:ص ،1ج ؛نقباسلا عجرملا 5

 انيز» ةيرقب اشن ،برغلل دالبب سداسلا نرقلا ةمئأ دحأ «(م1155-1203 / ه550-600) يتالجراولا نوفلخ نب فسوي 6
 .سلبارطب يسوفنلا ىسوم نارمع يبأ خيشلاو ،يسوفنلا هللا دبع خيشلا نع ملعلا ذخأ .نالجراو ىرق نم ««سوطاَم

 .ةنراقملا تاساردلاب اعلوم ،قفألا عساو أشنف ؛فيلاتلا ةدوجو ملعلا ةعس يف لثملا برضم وهو ،لوصألاو هقفلا ف عرب

 لهأ بتك هتعلاطم ةرثكل ،ريصق ريغ افو نارجهلاو ةطخلا يل ءاهقفلا ضعب هعضو ذإ ،بعاتم بولسألا اذه هيلع رجو

 مهفقوم اوريغف {هفدهو هدنتسم مهل نيب هنكلو ؛مهرظنيف امم كسمتلا ل نواهتلاو بهذملا بتكب ةناهتسالاو "فالخلا
 روتكدلا اهرشنو اهققح دقو ،ةَيهقفلا هتبوجأ :اهنم ،هملع ةرازغ ىلع دهشت فيلات هل .هلضفب اوفرتعاو رمألا رخآ هنم
 مالعأ مجعم :رظنا) .(خم) ،«ةسوفن لبج لهأ ىلإ ةلاسر» هلو ،«نوفلخ نبا ةبوجا» :ناونع تحت «يمانلا ةفيلخ ورمع

 .(قباس عجرم ،(487:ص ،2ج ،نيفلوملا نم ةعومجب ،"برغملا مسق" ةيضابإلا

 - _ه1394 ،1ط نانبل - توريب ،حتفلا راد ،يمانلا ةفيلخ ورمع :حت ،نوفلخ نبا ةبوجأ ،ينازملا نوفلخ نب فسوي ,7

 .75:ص م4
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 ةيضابإلا تانودملا يف عئاش اذهو ةنسلا موهفمل افدارم ثيدحلا حلطصم دري دقو

 ىرت الأ .ةنسلا كلتف ريبكتلاب مامإلا هقبس نإو" :ةنودملا يف ءاج ام كلذ نمو ،ىلوألا

 05 «...هب متؤيل مامإلا لعج امنإ» :لاق هنأ لو هللا لوسر نع ثيدحلا يف ءاج هنأ

 امك ،اهريغ نود ةيلوقلا ةنسلا يف اروصحم نوكيف ثيدحلا حلطصم صخي نأ لبق اذهو

 نم معأ ةنسلا حلطصم نوكي اذه ىلعو سكعب اميف نويلوصألا كلذ ىلع حلطصا

 .لوقلا بناجب ريرقتلاو لعفلا ىلع لوألا لومشل ثيدحلا حلطصم
 نأ نكميو ةياورلا حلطصمل افدارم عضاوملا ضعب يف ةنسلا حلطصم ءاج دقو

 ثيح - نيملسملا ريس نم - يويسبلا نسحلا يبأ ةمالعلا ةريس يف ءاج امم كلذ ظحلن

 قنع اوبرضاف نامامإ رهظ اذإ» :لاق هنأ ملي هللا لوسر نع ةياورلا يفو" :لاق

 كلذك كلذ ناك اذإو ،«نيمامإلا نم ريخألا اولتقاف» :كاشلا لاقو 3«امثدحأ

 لتق ةياورلا يف بجو دقف ،عامجإلاب مامإ ريغ دشارو عامجإلاب امامإ تلصلا ناكو

 .©" قافتالا نم انيب دق امو ةنسلا هب تءاج دق امب دشار

 اهرابتعاب يلوصألا ةنسلا موهفم لوح افلس هانركذ ام معدت صوصنلا هذه لك

 ددعتت دقو ،ريرقت وأ لعف وأ لوق نم ةي يبلا نع تباثلا يعت يهف ،ايعرش اليلد

 .هسفن ىرجلا ق بصت اهلكو امتافدارم

 يف ةيضابإلا هرثن اميف زراب رود اهل ناك دقف ةنسلا حلطصمل ةيهقفلا ةلالدلا نع امأ

 نم ،اقحال رهظ يذلا يحالطصالا عيرفتلا زورب لبق عبطلاب اذهو ءاعيرفت مهتانودم

 .قباس عجرم }253:ص 1ج ،ىربكلا ةنودملا ،مناغ وبأ 8

 .قباس عجرم (ا92:ص 2ج 2(تاباوخلاو ريسلا باتك نمض) ةريسلا «يويسبلا 9

 7 19 ......ح (



 :لاقف نيمسق ىلإ ةنسلا مسق امدنع حتف نب سورمع ةمالعلا هيلع صن ام كلذ

 ةنسو .ةئيطخب سيل اهكرتو ةليضف امب ذخألا اةضيرف ريغ يف ةنس :ناتنس ةنسلاو"

 يذلا قيرفتلا ىلإ ريشي اذم وهو "ةلالض اهكرتو ،ىده امب ذخألا ًةضيرف يف

 (ةبجاولا ةنسلا) ةنسلا قيرطب تبث يذلا بجاولاو بودنملا نيب كلذ دعب هيلع حلطصا

 نع ةنسلا يف لوقلاو" :لاق دقف "أله3قررذنملا يبأ ةمالعلا دنع ءاج كلذكو

 دنع هدحن هسفن نيعملا اذهو 5“ "..ةليضفو ةضيرف ،نابرض امنأ لي هللا لوسر

 يبلا هلعف ام :نيهجو ىلع ةنسلا" :لاق ثيح ل(له7قرعيمج نب ورمع ةمالعلا

 باقع ال اهكرتو ةليضف هب لمعلاو ةلفان وهف إهب رمأي ملو مالسلاو ةالصلا هيلع

 .)هيلع بقاعي اهكرتو ةضيرف امب لمعلا ،امب رمأو اهلعف يتلا ةنسلاو !هيلع
 .ةيضرفلاو ةيبدنلا نيب حوارتي ايعرش امكح هرابتعاب وه امنإ انه ةنسلا حلطصمو

 .قباس عجرم ،102:ص هةيفاصلا ةنونيدلا حتف نب سورمع 0 (

 ديعسك هريغ نعو ‘هدلاو نع ملعلا ذخأ !هيقف ملاع (ه290 و ه280 نيب ت) يليحرلا بوبحم نب دمحم نب ريشب رذنملا وبأ 1

 هل .كلام نب تلصلا مامإلا مايأ رخآ ةنتفلا رصاع ؛ماكحألا ملع ءاضقلاو ملعلا يف هرصع عجرم ناكو رقصلا نب نازعو مكحلا نب

 فناتسملا باتكو ،لوصألا يف ناتسبلا باتكو ،ارفس نيعبس يل عقي هنأ ركذيو ةنازخلا باتك :اهنمو .ةيملعلا راثآلا نم ديدعلا

 .(75:ص ،1ج "قرشملا مسق"ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يدعسلا :رظنا) .اهريغو ،(خم) ةبراحملا ةريسو ،(خم)

 . 35:ص ،م2004 - ه1424 ؛ء1ط رصم - ةرهاقلا ،رئاصبلا راد ءاهماكحأو رادلا ءامسأ ءيليحرلا بوبحم نب دمحم نب ريشب (2

 ناك - تاقبطلا بحاص - ينيجردلا دمجأ سابعلا يبأ خيشلا نع ملعلا ذخأ (م13 / ه7 :فق) صفحربأ عيمج نب ورمع 3

 - «ديحوتلا ةديقع» ةمجرتب ماق .ةبرج ةريزجب نيجورفيت عماجب نيسردملا رابك نم ناكو «اروظنم ًالاعو !اًمَلكتم اروهشم امامإ

 اهظفحي ناك ييلا نوتملا ىلوأ يهو ،ةرحملا نم يناثلا نرقلا رخاوأ ف تفلأ يتلا ةيبرعلا ىلإ ةيربربلا نم - هيلإ ةبوسنملا

 وبأ ةمالعلاو {ةمئألا بطقو ،يخامشلا خيشلا :مهنم ءاملعلا نم ريثكلا اهحرش دقو ،بازيم يداو روصق عيمج يل ذيمالتلا

 .( 317:ص ،2ج ،"برغملا مسق" ةيضابإلا مالعأ محعم ،نيفلوملا نم ةعومحب :رظنا) . يتالتلا ناميلس

 يف قحلم) 16:ص ،م1989 - ه1410 ،ط.د نامع ةنطلس - المب ءاريبغلا ةبتكم ديحوتلا ةمدقم ؛عيمج نب ورمع 4

 .(ةميقلا ةعومجملا

  



  

  

 :هسفن ماقملا ق ةيضابإلا يمدقتم دنع اضيأ ءاج اممو

 نم ةضيرفلا فرعت نأ :هجوأ ةثالث ىلع وهف ملعلا امأو" :ةنودملا يف ءاج "

 .©5) "...كلذب الإ زوجت ال ةالصلا نأل ةنسلا

 امشو قاشنتسالاو ةضمضملا ةلي هللا لوسر نسو" :حتف نب سورمع لوقي "
 .“٨9"اممب الإ ةالصلا زوجت الو امهكرت عسي ال ناتبجاو

 هيفو ةنس هيجوتلاو ،فالتخا اهيفو ةنس ةماقإلا" :مصألا هللا دبع وبأ لوقي "

 .067 "...فالتخا اهيفو ةنس ةذاعتسالاو ...فالتخا

 اهدحأ :ماسقأ ةعبرأ ىلإ مسقنت تاولصلاو" :يمرضحلا قاحسإ وبأ لوقي "

 عبارلا ،ةدكؤم ةنس ثلاثلا .ةيافكلا ىلع ضرف اثلا ،نايعألا ىلع ضرف

 ١ .065" رايتخاو بدن

 ىف اهرابتعاب امهلوأ نيسيئر نيمسق ىلإ ةلاصأ ةنسلا مسق ىييمثلا ةمالعلا نأ ديب

 تراشأ ناينعملا ناذهو 5"اكحألا ةلدأ نم اليلد اهرابتعاب رخآلاو «ضورفملا لباقم

 .انفلسأ امك ركذلا ةفنآلا صوصنلا امهيلإ

 .قباس عجرم }(245:ص ،1ج ىربكلا ةنودملا {مناغ وبأ (5

 .قباس عجرم ؛92:ص ةيفاصلا ةنونيدلا .حتف نب سورمع 6

 .قباس عجرم &62:ص ،2ج ،ةريصبلا مصألا هللا دبعوبأ (7

 .52:ص 01984 - ه1404 ©12ط طقسم - نامع هةناقثلاو ثارتلا ةرازو ‘لاصخلا رصتخم يمرضحلا سيق نب ميهاربإ 8

 .قباس عجرم .:137:ص ©نيدلا ل اعم ؛يمللا 9



 ع ةيليصات ةسارد | ع ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا |

 :ةنسلا علطسم قالطإ ن ةيضابرالا عسرت

 ىلإ هنوفيضي دقف حلطصملا اذه ةرئاد اوعسو دق ةيضابإلا نأ ملعلا عم اذه

 وحن نم ةلي يبلا نع ءاج امب كلذل نوسناتسي مهلعلو مهدعب نمو يعباتلا وأ يباحصلا

 "...ةدعب امب ليع نم رجأو اهرجأ هلق ةنسح ةنس مالسإلا يف نَس نم» :هلوق
 : ه6ق)يمرضحل قاحسإ يبأ مامإلل هبقعت يف يملاسلا مامإلا هركذ ام كلذ ىلع لدي اممو

 ٬كاوسلاو ةيمستلا هننس نم نأ ركذ ثيح ،‘"")زسغلا ننس نم هرصتخم يف هركذ اميف
 يبأ مالك نأ لمتحيو" :ةينسلا مدع ححص امدعب كلذ ىلع ابقعم يملاسلا خيشلا لاقف

 لوسر هنس امب ةصتخم ريغ هدنع ةنسلا نأ ىلع لومحم - هنع هللا افع - قاحسإ

 موي ىلإ اَهب ًامَع نمم رجأو اهرجأ هلف ةّنَسَح ةنس ُرَس نَم» :ثيدحل ةلي هللا

 قلطي امنإ افرع ةنسلا حلطصم نأ ىري يملاسلا مامإلا نإف كلذ عمو . "مةَمايقلا

 عرف نأ ىلإ انموق ضعب راشأ نإو" :هسفن ماقملا يف لوقي {لي لوسرلا هنس ام ىلع
 ةئسلا صوصخل اندنع ملسم ريغ كلذ نإف لصألا مكح عرفلل ءاطعإ ةئس ةنسلا

 .0ث}اذلو اللا لوسر هنس امب افرع

 : مهنع رثأو ممقافنصم ق هونود ام ل يبلا هنس ام

 .9:ص هجيرخت قبس 0

 .قباس عجرم }38:ص ءلاصخلا رصتخم يمرضحلا :رظنا 1

 ،1ط ،نامع - ةيدب يملاسلا مامإلا ةبتكم لاصخلا رصتخم مظن لامكلا جرادم ىلع لامآلا جراعم "يملاسلا ديمح نب هللا دبع 2

 .625:ص ،1ج 8

 .قباسلا عحرللا )73
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 :ناورم نب كلملا دبع ىلإ هتلاسر يف (ه86ت)ضابأ نب هللا دبع هلاق ام "

 هللا باتك ىلإ اعدو هللا مكحب يضرو يصع نيح هلل بضغ نم سيلف"
 .““"نيدلا يف لاغب دعب نينمؤملا ةنسو هيبن ةنس ىلإو

 نب رمع فلختساف" (/5) (ه99 :يحر)ناوكذ نب ملاس ةريس يف ءاج ام "

 .كلا لوسر ةنسب ىدتقاو هللا باتكب لمعف نينمؤملا ةروشم نع باطخلا

 ,76 . .ركب يبأ ةنسب ذخأو

 نايبب انيلإ اوبتكاف" :“أه192 :يحررينلا نب رينم ةمالعلا لاق "

 ."انلبق نيملسملا ننسو هيبن ةنسو هللا باتك يف هعيسوت

 ةبتكم ،"صوصنلا قحلم" ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم ،رصان حلاص دمحم) ، ناورم نب كلملا دبع ىلإ ضابإ نب هللا دبع ةلاسر (4

 .(334:ص 0م1997 - ه1418 1©0ط نامع ةنطلس - طقسم ؛ةماقتسإلا

 ةقبط نمض ريسلا باتك بحاص هركذ لئاوألا ةيضابإلا ءاملع رايخ نم ،(م718 - ه99 يف يح) يلالهلا ناوكذ نب ملاس (5

 .هل بتكي يذلا هبتاكو هذيمالت صخأ نم ناكو ،ديز نب رباج مامإلا رصاع .ةديبع يبأ عم ركذي نأ هقحو \©بيبح نب عيبرلا

 .ريبكلا هعالطاو رفاولا هملع نع عبنت يهو ءةيعامتحالاو ةيسايسلاو ةيركفلا يضابإلا بهذملا ملاعم اهيف نيب ةلوطم ةلاسر هل

 ناكو ةيمالسإلا ةمألا رومأ يف هعم رواشتو زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا راز يذلا دفولا نمض ناك هنأب رداصملا ضعب ركذت

 .زيزعلا دبع نب رمع مكح ةرتف يهو ه99-101 نيب ايح نوكي كلذل ربانملا ىلع يلع بس ةداع عطق يف لضفلا مهل

 ةيضابإلا مالعأ محعمو / قباس عجرم &19:ص ،2ج ،"قرشملا مسق" ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يدعسلا .:رظنا)

 .(يبوساح جمانرب

 .(قباسلا عجرم &357:ص ءةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم باتك نمض قحلم ) { ةريسلا ،ناوكذ نب ملاس 6

 هنع ذخأو \بيبح نب عيبرلا دي ىلع ذملتت ،هيقف ملاع (م808 - ه192 :يح) ينالعجلا يمايرلا كللل دبع نب رينلا نب رينملا 7

 ةمامإ رصاع امك دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا ةلود يف ملعلا لاجر دحا ناك ،ةبقع نب حاضولاو مشاه نب دمحمو ةفيذح يبأ نب ءالعلا

 هللا دبع نب ناسغ مامإلا ىلإ هباتك :ةيملعلا هراثآ نم .ملعلل ابلاط قارعلا ىلإ رفاس .هللا دبع نب ناسغ مامإلاو بعك نب ثراولا مامإلا

 .(219:ص ،4ج ث "قرشملا مسق"ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يدعسلا :رظنا) .رثألا بتك يف ةديدع لئاسم هلو ،(خم)

 ،ط.د ،نامع - طقسم هةناقثلاو ثارتلا ةرازو ،(تاباوحلاو ريسلا باتك نمض) ناسغ مامإلا ىلإ ةريس ثرينلا نب رينم 8

 .251:ص }1ج 0م1986 - -ه 06

  



  --) --- 
 ملع نم نيدلا يف مامإلا امنإ" :(ه278تررثؤملا وبأ ةمالعلا لاق "

 .)"..نيملسملا ننس هقفو لق لوسرلا ةنسو ليواتلا

 ذخأ ةيضابإلا هذختا يذلا عسوتلا اذه نأ يدنكلا ىيحي نب دمحأ روتكدلا ىريو

 عم امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ ةنسب هيلع اوحلطصا ام" امهلوأ نينثا نيعباط

 نم فلسلا يده ةلمج ىلع ةنسلا مهقالطإ مومع نياثلاو ...ةلق لوسرلا ةنس
 .ة0"نلماعلا نيدتهملا ةمئألاو نيعباتلاو ةباحصلا

 :ةعربلل لباقملا ةنسلا علطصم

 ثارتلا يف ارضاح ناك ةعدبلل لباقملا ةنسلا حلطصم نإف قبس ام ىلإ ةفاضإلابو

 :كلذ نعم ق ءاج اممو نيمدقتملا دنع يضابإلا

    

 ."ةعدبلا ءافطإو ةنسلا راهظإ عم ..." :رينلا نب رينملا ةمالعلا لوقي "

 . )82( ... ةعدب اوتيم و ةنس اويحي ش :رثؤملا وبأ ةمالعلا لوقي "

 هللا لوسر ةنس يهف باتكلا يف ةقفاوم ةنس لكو" :مصألا هللا دبع وبأ لوقي "

 .ةنانورقم ناقفتم ةنسلاو باتكلا نأل ةعدب وهف باتكلا فلاخ امو ,لل

 .قباس عجرم (43:ص ،1ج ى «(تاباوحجلاو ريسلا باتك نمض) تافصلاو ثادحألا رثؤملا وبأ 9

 -نامع تيبلا لآ ةعماج تاروشنم (يتوعلا ةودن ثوحب نمض) اهمولعو ةنسلا يف يتوعلا جهنم "يدنكلا ىيحي نب دمحا ,0

 .257:ص 0م2009 - ه1430 ؛ط.د !ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا

 .قباس عجرم &234:ص ،1ج ،(تاباوحجلاو ريسلا باتك نمض) ناسغ مامإلا ىلإ ةريس ،رينلا نب رينم (1

 .قباس عجرم 072:ص ‘1ج «(تاباوحجلاو ريسلا باتك نمض) تافصلاو ثادحالا «رثؤملا وبأ 82

 .قباس عجرم (15:ص ج ةريصبلا !مصألا هللا دبع وبأ 83
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 :لمعلا هيلع رقتسا ام يه ةنسلا نأب لوقلا ةشتانم

 موهفم نع مهثيدح دنع (ةمكحلاو يحولا :ةنسلا) باتك وفلؤم ةعجنلا دعبأ دقو

 يف هدورو دنع ةنسلا حلطصم نأ ىلإ اوبهذ دقف ،ةيضابإلا ةسردملا ةمئأ دنع ةنسلا

 لالخ نم هولقانتو سانلا هفرع يذلا رقتسملا تباثلا هب داري امنإ ةيضابالا صوصن

 نبا ةرابعب وأ ،نيملسملا نيب هيلع قفتملا رادقملا" كلذب لثمت يهو ،رمتسملا مهلمع

 ةالص نع رباج مامإلا لوق ىنعم اذهو ،(عامجإلا هيلع عقو وأ لمعلا هديأ) ام ةكرب

 ماكحأ بلغأو (اهيلع عمتجملا ةنسلار اريثك مهلوق ىنعو (ةعبتم ةنسر امنأب ةعمجلا
 .)اهيلع عمتجملا ةرتاوتملا ةروصلا هذمم تلقن ةعيرشلا

 يبلا رثأ ام ىلع الإ يرجي ال ةنسلا موهفم نأ صنلا اذه لالخ نم ظحلي يذلاو

 لثع يذلا عامجإلا حلطصم فدارت كلذب يهو هيلع رقتساو لمعلا هديأ قيرطب ةيل
 لمعتسا :ةنسلا" حلطصم نإف حضوأ ةرابعبو {ةبطاق نيملسملا نيب هيلع قفتملا رادقملا

 امم هيلع تعمتجا امو !ةعيرشلا هيلع ترقتساو ،ةمألا لمع هيلع ىرج امع ريبعتلل

 . )"ن وليلقلا دارفألا هب درفني ام نود مالسلا هيلع يبلا نع رثأ

 .229:ص ،1ج 0م2009 --ه1430 ث 1ط نامع - المي ءاريبغلا ةبتكم {ةمكحلاو يحولا ةنسلا «نورخآو يودعلا سيمح (4

 .239:ص ،©1ج "قباسلا عجرملا (5

 نع رثأ ام لمشيل ةيلمعلا ةنسلا ةرئاد نم ةنسلا موهفم هرثإ ىلع لوحت يذلا -همعز بسح - فارحنالا انيبم يمرحملا ايركز لوقي (6

 لثمت ماركلا هتباحصو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا دهع يف ةنسلا تناك نأ دعبف " : اريرقتو العفو الوق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 ددمتو عسوتو موهفملا امه فرحنا ،هرئاعشو نيدلا عئارشل - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا اهسرام يتلا ةيلمعلا ةقيرطلاو جاهنملا

 ةيناكملاو ةينامزلا لماوعلا لهاحتي ةنسلل موهفمل اذهو ،ريرقتو لعفو لوقنم - ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا نع رثأ ام لك لمشيل

 ."..ريرقتلا كلذ رقأو لعفلا كلذ لعفو لوقلا كلذ - ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا اهيف لاق يلا ةظحللا يأ ةيلصألا صنلا ةظحلل

 = ممما الإ ©بسحف ةيلمعلا ةنسلاب فرع اميف ةنسلا نيعم رصح يف روكذملا باتكلا وفلؤم هيلإ بهذ ام دكؤي نعملا اذهو

 = 7 ر

   



    » --- 
 هدكأ ام وه ةنس هنأ ةبطاق ةمألا هيلع تعمتجا ام ىلع ةنسلا حلطصم قالطإو

 ةنسلا :يياثلا ... :نيقش نم نوكتي سدقملا يمالسإلا صنلاو" :مهلوقب نوفلوملا

 كلذب يهو .ةنس هنأ ةبطاق ةمألا هيلع تعمتجا اميف الإ نوكت ال يهو .ةيوبنلا

 .ف""...مهفايطأ ةفاكب نيملسملا نيب كرتشملا ردقلا لكشت

 يفو ‘©بهذملا باحصأ صوصن نع دعبلا لك ديعب {ذخأملا بيرغ بهذملا اذهو
 .ةنسلا نع ةربعملا ةيلمعلا تاسرامملا ضعبل رصتخم ليلحت ةمداقلا رطسألا

 :ةيضابالا رنع ةنسلا انع ةربعلا صوصنلا ضعب ليلحت

 ةيضابإلا ةسردملا صوصن ضعب ليلحت لواحأس يأرلا اذه ةشقانم ىلإ جولولا لبق

 هيلع عقوو نيملسملا لمع هيلع رقتسا ام عم اهماجسنا ىدم ىرزنل ةنسلا نع ةربعملا

 :كلذ نمو عامجإلا

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا دهع ىلإ ريخألا همالك يف يمرحملا ايركز هبسن نأ دعب ةيضابإلا ىلإ موهفملا اذه نوبسني =

 .ةمداقلا تاحفصلا ل هتشقانم لراحن ام وه موهفملا اذهو إةباحصلاو

 مهفل يساسأ لخدم ةنس ةملكل ينآرقلا مادختسالا مهف نأ ىري رهف ،يناص يول روتكدلا هبتك اميف اضيأ هجرتلا اله رهظي امك

 . "هتالالدو هيناعمل نايبو ‘همكاحأو هدصاقمو باتكلا دعاوقل قيبطت الإ تسيل هللا لوسر ةنسن «"هللا لوسر ةنس" ةرابع تالالد

 ةاعارم نم دب ال لب ايفرح اعابتا هلاعفأو هلاوقأ عابتا يعي ال ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا جهنم عابتا نأ ىري انه فلوللاف

 ةفيلخ نب ايركز :رظنا) .هلعفو هللا لوسر لوق رهاظ ةفلاخم ىلإ كلذ ىدأ نإو «مكحو دصاقم نم هتاقلعتمو كلذ تايثيح

 يول / 23:ص ،م2004 - ه1425 ،1ط ءنامع ةنطلس - بيسلا ،يرماضلا ةبتكم «ةياردلاو ةياورلا ةيلدج ،يمرحملا

 .(152-153:ص ،م2005 - ه1426 ،2ط .ةيروس - قشمد ىركفلا راد ںلقعلا لامعإ ،لاص

 .قباس عجرم }18:ص 1ج ،ةمكحلاو يحرلا ةنسلا ،نيفلؤملا نم ةعومحب (7
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 :لو ا صنل) ه

 رصقي نأ ةنسلا تضم" :لاق نيسحلا يبأ نب نسحلا نع حلفأ مامإلا ىررا"

 ... "نطو هوذختي مل ام نينس رشع اوماقأ نإو هيف اوماقأ دلب يف نورفاسملا

 :ليلمتلا

 ول اميف رفاسملا مكح نأ نسحلا يبأ نب نسحلا نع يوري حلفأ مامإلا ىرن
 اهمتي الو ةالصلا رصقي هنإف نينس رشع تغلب ولو ةليوط ةدم هنطو ريغ دلبب ماقأ

 انه رابتعا الو نيطوتلا ةالصلا مامتإ يف ةربعلاف ،هل انطو ماقملا كلذ ذختي مل ام

 -هيلع قفتملا رادقملا-۔افنآ روكذملا نعملاب انه ةنسلاو ،ناكملاب ةماقالا ةدم باسحل

 نيب عامجإلا هيلع عقو وأ لمعلا هيلع رقتسا ارادقم حلفأ مامإلا هاور امل نأب يضقت

 .مهفايطأ ةفاكب نيملسملا

 رثكي فالخلا دجن ةصاخ ةلأسملا هذه يف ملعلا لهأ مالك ىلإ انعجر اذإ نحنو

 ثكم لاط اذإ" :هلوقب ةلأسملا ىلع صني يملاسلا خيشلا اذهف ؤ©بعشتيو

 ذاختا يهو .ةماقإلا وني مل ام ارصق كلانه ىلصي ئإَق هرفس يف رفاَسُمْلا

 ىَّلَع مزع نم نأ :ةيعفاشلاو ةيكلاملا تّمَعَرَو .انبهذم اذَه انطو عضوتلا

 ةماقإلا وني مل ام رصقلا زوجي :ةفينح وبأ لاقو .مامنلا همزل مايأ ةعبرأ ةماقإ

 .نسحلا نع ةيورملا ةياورلا كلذ رثإ ركذي مث ء©ث")".اموي رشع ةسهخ
 هنع ربعملا نيطوتلا وه ةالصلا مامتإ يف انباحصأ دنع ةربعلا نأ انه ظحلي يذلاو

 ةيعفاشلاو ةيكلاملا دنع امأ ڵ\ترصق وأ ناكملاب ةماقإلا تلاط ءاوس كةماقإلاب

 .(قباس عجرم 0224:ص ،1ج ،ةمكحلاو يحولا ةنسلا ںنيثحابلا نم ةعومجب :نع القن) ."16" حلفأ مامإلا تاياور ،بيترتلا باتك (8

 .قباس عجرم 0ا900:ص ،3ج "جراعملا ،يملاسلا 9
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 ديقم رصقلا ةفينح يبأ دنعو ،مايأ ةعبرأ تغلب اذإ ةماقإلا ةينب قلعم مامتإلاف

 .اموي رشع ةسمخ ةدم ةماقإلاب

 ءهسفن ةلأسملا يف لاوقأ ةعبس نم برقي ام ىلع يواحطلا صن دقو
 .ةريغنك ءارآ كلذ يف ءاملعللو " :هصن ام ةنسلا هقف يف قباس ديسلا ركذو

 اموي نيرشع كوبتب اي هللا لوسر ماقأر :لاقف هيارل رصتناو ميقلا نبا اهصخل
 ثكلذ نم رثكأ ماقأ اذإ ةالصلا لجرلا رصقي ال ةمألل لقي ملو ةالصلا رصقي

 مكح نع جرخت ال رفسلا لاح ي ةماقإلا هذهو .(ةدملا هذه هتماقإ قفتا نكلو

 ةماقإلا ىلع مزاع الو نطوتسم ريغ ناك اذإ ترصق مأ تلاط ءاوس رفسلا

 ."اريثك افالتخا كلذ يف فلخلاو فلسلا فلتخا دقو عضوملا كلذب

 ضرعم يف ءاج حلفأ مامإلا هاور اميف ةنسلا حلطصم قالطإ نوكي اذه ىلعف
 .رمأ ىلع هيف رقتست مل و ةمألا هيف تفلتخا ام

 :يناثلا صنل) ه

 نأ مهيلع دمتعنو مهنم ذخان نيذلا انئاهقف دنع رثألا :- جرؤملا وبأ - لاق"

 .©“ " ... لبإلا ةاكز يف ةنسلاك رقبلا ةاكز يف ةنسلا

 :ليلجتلا

 صنلا نإف لبإلا ةاكزك رقبلا ةاكز لعج نم جرؤملا وبأ هلاق ام وهو صنلا اذه امأ

 مهنم ذخان نيذلا انئاهقف دنع رثألا" :لاق دقف ،ةلأسملا يف انباحصأ لوق يكحي

 ه1414 ©1ط ،رصم - ةرهاقلا ،يعرلا راد راصمألا ءاهقف بهاذمل عماجلا راكذتسالا !يريمنلا هللا دبع نب فسوي :رظنا 0

 .113:ص لا 100:ص نم ،6ج ءم1993 -

 .215:ص ،1ج &م2004 - ه1425 ب ط.د ،نانبل - توريب ،ةيرصعلا ةبتكملا {ةنسلا هقف ،قباس ديسلا 91

 .قباس عجرم }140:ص .ةنودملا ،مناغ وبأ 2
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 هموهفمو :تت لبإلا ةاكز يف ةنسلاك رقبلا ةاكز يف ةنسلا نأ مهيلع دمتعنو

 ميهافملا فعضأ نم وهو بقل موهفم هنأ الإ ،هفالخ ىلع موقلا نأ ىلع لدي فلاخملا

 لمعلا هيلع رقتسا ام ىدم ىرن تح ةلأسملا يف ليق ام زجوأس اذلو ،نييلوصألا دنع

 .جرؤملا وبأ هركذ اميف

 الوق يكحي جرؤملا يبأ نع قباسلا لوقلا ىكح يذلاو ةنودملا بحاص مناغ ابأ نأ دجن

 لجرل ناك اذإو" :ةنودملا يف لاق دقف ڵ©بهذملا ءاهقف ةماع ىلإ هبسنيو قبس امل افلاخم

 هيلع ءيش ال هنأ :-زيزعلا دبع نباو عيبرلا :يأ - اعيمج امهلوقف ]ةرقب نيعبرأو ىدحإ
 لوحلا اهيلع لاح اذإ :لوقي دابع نبا ناكو .نيتس غلبت ىتح نيعبرألا ىلع ةدايزلا يف

 لوقلاو .ةرقب نيتس غلبت نأ ىلإ كلذ باسحبف داز امو ةنسم رشع عبرو ةنسم اهيفف

 .““)نئاهقف نم ةماعلاو ةديبع يبأ لوق وهو زيزعلا دبع نبا لوق اذه يف

 يف ةنسلاف اذه ىلعو ،لبإلا ةاكزو رقبلا ةاكز نيب ةقرفتلا يعي امنإ عبطلاب اذهو

 فالخلا ىلع لينلا بحاص صن دقو لبإلا ةاكز يف ةنسلاك تسيل رقبلا ةاكز

 .©هحراش كلذ حضوأو ، بهذملا فالسأ نع لوقنملا

 ٨ث7زعنلاب لعنلا وذح لبإلا ةاكزك رقبلا ةاكز نأ ةيضابإلا هيلع ىضم يذلا نأ عم

 .قباس عجرم }140:ص .ةنودملا ،مناغ وبأ 3

 .قباس عجرم ©613:ص ،1ج ،ىربكلا ةنودملا ،مناغ وبأ ,4

 .153:ص ،1ج 6م2003 - ه1423 ،2ط ض يلكب نمحرلا دبع :عت ليلعلا ءافشو لينلا نيمثلا زيزعلا دبع :رظنا 5

 - ه1405 03ط .ةيدوعسلا - ةدج داشرإلا ةبتكم ،ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرش ،شيفطأ فسوي نب دمحم :رظنا 6

 .216: ص ء3 ج ع 5

 ،ط.د ،نامع - طقسم ,ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ،يربلا رهوجلاو يردلا بكوكلا "يراحصلا يمرضحلا ريشب نب ةللا دبع :رظنا 7

 ©1ط ،نامع ةنطلس - يور ؛ةماقتسالا ةبتكم . ماعنالا ةاكز يليلخلا دمح نب دمحأ / 298:ص .2ج }م2007 - ه 8
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 يف فلتخا دق :هل ليق ؟رقبلا ةاكز نع لأسو" :يويسبلا نسحلا يبأ عماج يف ءاج دقف

 .“")"لعنلاب لعنلا وذح ؛لبإلا ةقدص لثم يه انباحصأ دنع رقبلا ةقدصو «اهيناعم

 رقبلا باصن ديدحت يف الوق رشع دحأ ىلع (ه1287ت)يليلخلا ققحملا صن دقو
 هذه يق يليلخلا دمحأ خيشلا ةحامس ركذ امك .)هقرط تبعشتو فالخلا اهلوح راد

 اذه لجأ نم.." :لاق امنيح اهيف فالتخالا ةرثك ىلإ راشأو لاوقأ ةرشع ةلأسملا

 .00" . .اريثك افالتخا اهيف ةبجاولا ضورفلا يفو رقبلا باصن يف ةفلتخم ةمألا ىرن
 .ةمألا هيلع رقتست مل رمأ لبإلا ةاكز ريداقمك رقبلا ةاكز نوكف اذه ىلعو

 ريغ نم روهمجلا لوق وه لبإلا ةاكزل ةرياغم رقبلا ةاكز ناب لوقلا نأ عم
 خيشلا ةحامس درطتسا دقو انباحصأ لوق فالخ ىلع عامجإلا يكح لب انباحصأ

 ."٨اماعنألا ةاكز" هباتك يف هعفدو كلذ ركذ يف يليلخلا دمح نب دمحأ ةمالعلا

 :ثلاثلا رصنلا ٥

 عباتي نأ الإ ال :عيبرلا لاق ؟ءيش لبق ائيش مدق نإف :تلق" :ةنودملا يف ءاج

 ياب يلابأ ال :ةديبع وبأ لاق :جرؤملا وبأ لاق .ةنسلا هب تءاج امك هءوضو

 ,(202)" .ر زعلا دبع نبا لاق كلذكو .تيقنأ اذإ هب تأدتبا وضع

  

 ؛م1984 - ه1404 ،ط.د \طقسم - نامع .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ،يريسبلا نسحلا يبأ عماج ،يويسبلا دمحم نب يلع 8

 .199:ص ج

 ،ت.د ،ط.د ،دعاولا ليجلا ةبتكم "يانلا سيمح نب ناطلس :حت ؛معنلا تاقدص يف مكحلا فئاطل ،يليلخلا نافلخ نب ديعس 9

 .171-174:ص

 . قباس عجرم {135:ص « ماعنالا ةاكز ،يليلخلا دمح نب دمحأ 0

 .اهدعب امو 138:ص ؛قباسلا عحرملا :رظنا مع1

 .ت -
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 :ليلجتلا

 ءاضعأ لسغ عباتت طارتشا لوح انباحصأ نيب فالخلا مناغ وبأ يكحي صنلا اذه يفو

 ةديبع وبأ امأ {ةنسلا نم هيدل تبث امب المع كلذ طارتشا ىلإ عيبرلا بهذ دقف ءوضولا

 يضتقي ام امهيدل تبثي هلعلف ،هطارتشا مدع امهنع يور ام ىضتقمف زيزعلا دبع نباو

 .هلعفو هلاثتما ىلإ سانلا قبسأ نم اناكل تبث ولو ‘عوضولا ةحصل بيترتلا طارتشا

 طرتشي نم نيب لوطي مالكلا دجب ةلأسملا يف ءاهقفلا مالك ىلإ عوجرلا دنعو
 مهدامتعالو ءوضولا ةيآ مهف يف راظنألا فالتخال كلذو ،هطرتشي ال نمو بيترتلا

 .كلذ يف ةيورملا راثآلا ضعب ىلع

 ىكح دقف ،بيترتلا طارتشا مدع ىلع ةباحصلا عامجإ يكحي نم تدجو ينأ ىلع

 ىور ام - بيترتلا طارتشا مدعب نيلئاقلا ةلدأ هتياكح دنع - يواحلا يف يدرواملا

 .«تأدتب يئاضغأ يأب يلابأ اَمم» : لاق هنأ هنع هللا 7 بلاط يبأ ن يِلَع نع"

 اَمْهَل َسيَلو.«كيێَدَي لق كلجرب ًادْبَت ن َسأَب اً» : لاق ةلأ دوغنسَم نا نَع يورَو

 3 ,103 . .فلاخُم ةباحصلا يف

 .نيملسملا لمع هيلع رقتسي مل رمأ ءوضولا ةحصل اطرش بيترتلا نوكف اذه ىلعو

 رادقملا ىلع - هركذ فنآلا - عيبرلا مالك يف دراولا ةنسلا حلطصم انلمح ول اننأ ىلع

 ةديبع ابأ نأب يضقي صنلا نإف ،عامجإلا هيلع عقوو لمعلا هديأ ام وهو هيلع قفتملا

 يأب نايلابي ال امممأل ؛عامجإلا اضقنو لمعلا هيلع رقتسا ام افلاخ دق زيزعلا دبع نباو

 .هب لوقلا نكمي ال ام اذهو ءوضولا ىف هب أدب وضع

 .قباس عجرم }142:ص ،1ج ،ىربكلا ةنودملا مناغ وبأ ع2

 .139:ص ،1ج {م1994 - ه1414 ،1ط ،نانبل - توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ريبكلا يواحلا "يدرواملا دمحم نب يلع ع3
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 :ةكرب نبا رنع ةنسل) ه

 اهتقتعأ امل ةريرب يف ةتباثلا ةنسلا هذه ةحص ىلع ليلدلا" :ةكرب نبا لاق "

 يفو .رايخلا اهيلإ لق يبلا لعجف .اهسفن تراتخاف ثيغم تحت يهو ةشئاع

 .هتيل ىلع هعومد ترج ىتح اهسفن تراتخا ال ىكب اثيغم نأ ةياورلا

 :تلاق ؟هيلإ نيعجرتأ» :ةريربل لق يبلا لاقف إهيلإ عجرت نأ ةلق يبلا لاسف

 ةرمجلاك يردص يف ناك هنأكلو هللاو ال :تلاقف ،عفشأ امنإ : لاقف ،كرماب

 لك يف انباحصأ لوق ةحص ىلع ةلاد ةنسلا هذهف هانعم اذه امالك وأ «هنم

 .“٧“)'هسفن رمأ كلم اذإ رايخلا هل نأ ءهسفن يف هل يأر ال حاكن هيلع دوقعم

    

 السغ نيتالص لكل لستغت ةضاحتسملا نأ انباحصأ عمجأو " :اضيأ لوقيو "

 مهقفاوو ،السغ حبصلا ةالصلو دحار ماقم يف نيتالص هب يلصتو ادحاو

 نأ ةشئاع قيرط نم ةلي يبلا نع يور دقو ،كلذ ىلع مهيفلاخم ضعب
 .مالسلا هيلع يبلا تلأسف ي هللا لوسر دهع ىلع تضيحتسا ةأرما

 اهل لستغتو رصعلا لجعتو رهظلا رخؤت نأ اهرمأو «قرع مد وه» :لاقف

 ضعب لاقو .ادحاو السغ حبصلا ةالصل لستغتو يلصتو ،ادحاو السغ

 لسغ اهيلع سيلو ،ةالصلا ءوضو أضوتت نأ ةضاحتسملا ىلع :انيفلاخم

 كلذلو اهرمأ نم ربخت ملو ةأرما امنأ يور امنإ :لاقو ،ةشئاع ربخ يف نعطو
 نأ ةضاحتسملا ىلع :اضيأ انيفلاخم ضعب لاق .لاستغالا اهيلع بجي م

 يذلاو ،طايتحالا نم برض هيف اذهو ،عمجت الو السغ ةالص لكل لستفت

 .2ج .م2007 - ه 8 ‘ط.د \نامع - طقسم !ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ؛ةكرب نبا عماج ؛يرلهبلا دمحم نب هللا دبع (ع4

 .138:ص

 .تح -

  



  

  

 نإ انأ ىلع هبشأ ةنسلاب هنأل انيفلاخم لوق نم رظنأ انباحصأ هيلإ بهذ

 قافتاب بجو رفاسملل عمجلاو رظنلا قيرط نم ةشئاع ربخ يف نعطلا انملس
 لاح يف اهيلع ةقشملا نأل كلذب ىلوأ ةضاحتسملاو رفسلا ةقشمل

 نم ىلوأ ةنسلل ميلستلاف احيحص ةشئاع ربخ ناك نإو ،مظعأ اهتضاحتسا

 .)" ...ةنسلا دوجو عم رظنلل ظح الو &رظنلا

 ةنس فاعرلاو ءيقلا يف اوور مهنإف اضيأو ...":رخآ عضوم يف لوقي امك "
 ىنبو أضوت اممب يلصملا تلفنا اذإف ةالصلا ناضقني ال امهنأ لي يبنلا نع

 .0406) "...ثادحألا نم اهريغ ةنسلا هذه ىلع اوسيقي ملو ،هتالص ىلع
  

 :ليلجتلا

 نع لقن اميف ةنسلا حلطصم رابتعا يف حيرص ةثالثلا صوصنلا يف ةكرب نبا مالك

 ناك نمل رايخلا توبث يف عقاولا فالخلا ةكرب نبا يكحي لوألا صنلا يفف .ةلي يبلا

 ثيدجب انباحصأ لوق ةحص ىلع لدتسيو {‘هسفن يف هل يأر ال حاكن هيلع ادوقعم

 .هيف لحم فالخلل ناك امل هيلع ارقتسم ارمأ ناك ولو ،ةنسلا حلطصمب هنع ربعيو ،ةريرب

 ةكرب نبا ريبعتو {ةنسلا حلطصمل ربخلا حلطصم ةفدارم يف رهاظ وهف يناثلا صنلا امأ

 ةةضاحتسملا مكح يق هيلإ اوبهذ اميف انباحصأ لوق دييأتل ناك امنإ ماقملا اذه يف ةنسلاب

 دنع لمعلا رارقتسا يضتقت ةنسلا تناك ولو كلذ يف نيفلاخملا ضعب مهفلاخ دقو

 . .رابتعا فالخلا ركذل ناك امل عيمجلا

 .237:ص ،2ج قباسلا عجرملا ع5

 .519:ص ،2ج ؛قباسلا عجرملا (6
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 ثيدحلا نع ربعي وهف ،ثلاثلا صنلا يف ةكرب نبا ةمالعلا هيلع صن ام كلذكو

 .ةنسلا حلطصمب ي يبنلا نع يورملا

 :ىرغأ صرصن ه

 ؟دهشي ملو اهعجارو دهشي ملو هتأرما قلط لجرف :تلق" :ةنودملا يف ءاج "
 .")... ةنسلا ريغل عجارو ةدعلا ريغل قلط عنص ام سئب :لاق

 ةضيرفلا يف ناتبجاو امهنأ وهسلا نيدجس يف ةنسلاو" :اضيأ اهيف ءاجو "

 ,205)" . .هلم عوطتلا سايقلا يفو

 :لاق اهزج وأ هتناع فتن نميف ديعس وبأ :ةلأسم" :مصألا هللا دبع وبأ لاق "

 اهريغب قلحو ةرونلا دجو نإو : لاقو شإلا هيلع فاخأو ةنسلا فلاخ دق

 .(‘99)"ةنسلا فلاخ دقف

 .ةنس رفسلا يف دازلا طلخو .ةنس مالسلاو" :مصألا هللا دبع وبأ لاق "
 ل 10( مول هب دارفالاو

 :ليلمتلا

 امنإو ،ماقملا اذه يف هركذأ مل امم اهريغو ىرخألا صوصنلا يف رمألا اذكهو

 ام وهو"نيملسملا نيب هيلع قفتملا رادقملا ىلع ةنسلا حلطصم قابطنا ىدم نايب دصقملا

 نأ قبس يلا صوصنلا ريطست يف اندرطتسا ولو ،"عامجإلا هديأو لمعلا هيلع رقتسا

 .قباس عجرم ©241:ص هةنودملا ،مناغ وبأ 7

 .قباس عجرم ، 312:ص ‘1ج ،ىرمكلا ةنودملا مماغ وبأ 108

 .قباس عجرم ،20:ص ،2ج ،ةريصبلا مصألا للا دبعوبأ 9

 .18:ص ،2ج "قباسلا عجرملا ع٥0
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 ىلع هلمح نكمي ال اهرثكأ نأ اندجول ةنسلا حلطصمب ريبعتلا اهيف ءاج امم اهانركذ

 دق ةنسلا حلطصم نأ دجن اننإ لب ،نيملسملا نيب هيلع قفتملا رادقملا وهو روكذملا نيعملا

 توبثلا رابتعاب كلذو لاطو فالخلا هيف بعشت اميف لئاوألا بهذملا فالسأ هدروأ

 .نيرخآ نود ضعبلا دنع ةحصلاو

 :لمعلا هيلع رقتسا امين ةنسلا موهفم رصج تالانلشإ
 - نيملسملا نيب هيلع قفتملا رادقملا وهو - ركذ يذلا موهفملا اذهب ةنسلا نأ ىلع

 :كلذ نمو تالاكشإلا نم ةعومجب دلوي

 يف هلاخدإ حصي تيح ةماع نيملسملا دنع لمعلا هيلع رقتسا ام ةقيقح ام «

 ؟ةنسلا موهفم

 هيلع عقو ام وأ نيملسملا نيب هيلع قفتملا رادقملا لثمت يلا ماكحألا امو ه

 كلانه نأ عم ؟ةيضابإلا ةسرد ةمئأ موهفم يف ةنس نوكي تتح عامجإلا

 مولعم وه امك اقالطإ حصت ملو تيكح ييلا تاعامجإلا نم ريثكلا
 ؟-افنآ كلذ ضعب انحضوأ دقو -

 ريغت مث ام لمع ىلع ةنيعم ةدم يف لمعلا رقتسا اذإ مكحلا ينبن اذام ىلعو ©

 بهذملا خيرات يف كلذ لصح امك- هفالخ ىلع لمعلا رقتساو لاحلا

 نياف هيلعو ،؟“"")_ ةالصلل ةماقإلا ةلأسم لثم ،لئاسملل ضعب يف ةصاخ

 ؟نيلاحلا نم ةنسلا

 راس هيلعو ،ميقي يذلا وه مامإلا نأ نمزلا نم ةليوط ةدم نامع يف لمعلا رقتسا دقف {ةالصلل ةماقإلا ةلأسم :كلذ ةلثمأ نم 01

 باوصلا نيبو كلذ ركنأف (12ق)يحبصلا ةمالعلا ءاج نأ ىلإ {ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةنس كلذ اودع لب ،المع سانلا

 :لاقف افلخو افلس كلذ يف سانلا فالتخا نع هلأس نمع هباوج يف يديعسوبلا نافلخ نب انهم ةمالعلا لوقي !ةلأسملا يف

 = ناك هنأ رافغلا زيزعلا نم مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع راتخملا يبلا رصع يفف رابخألا رتاوتو راثآلا نم انيلإ ىهانت اميفو.."

 - ۔>)



 ع ةيليصات ةسارد ط ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا        
  - 

 يعي امه ؟ةينسلا فصو هيلع يفضي نيعم رمأ ىلع لمعلا رارقتسا لهو ٥

 فالخب عمتجب دنع لمعلا رقتسي دق ذإ رخآل عمتجب نم ةنسلا فالتخا

 !رخآ عمتجب دارفأ هيلع رقتسا ام

 لهأ امأو ،اهل افالخ اهنع اوليي ملف ،اهيلع ناك يلا هتنسب اولمع مهوعباتو هباحصأ هدعب كلذكو ةالصلل نذؤملا ميقي =

 نيضاملا فو ؤ‘فلخ نم هعبتو فلس نم ىضم دقو هريغ ال ةعامجلا مامإ ةالصلل ميقي مهانكردأ دقف نامع ةيحان نم انرصم

 ضعبل مهضعبل ةملاسملا ىلع اوضم لب ،رييغت روهظ الو ريكن كلذ ف مهدحا نم انل حصي مل و رصع دعب ارصع ءاهقفلا نم ةلمج
 هيلع هللا ىلص يبلا هيلع ىضم ام ىلإ ةماقإلا يل روثأملا يف دجوي اميف هليمو هنابجع ناكف ،يحبصلا ريشب نب ديعس خيشلا الإ

 مهلوحت ببس ام يردأ الو {ةماقإلا يف مهنع هانركذ ام ىلع مهف هلبق نامع ءاهقف نم ىضم نم امأو هدعب نم ءافلخلاو ملسو

 (مهلعل) لب ،اهريغ ىلإ اهنع لوحتلا نم ىلوأ يدنع ناك هتنس يل هب اوسات ولو { ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ةنس نع كلذ يل
 عئطخن نأ انل سيلو ،عبت مهل نحنو املعو امهف انم غلبأ مه ذإ ،هريغو كلذ يل نظلا ممم نونساح اننأ عم هرن مل ام كلذ يل اوأر

 ."خلا... ةنسلل افالخ كلذب دري مل ام هريغ نود ةالصلل مامإلا ةماقإب لمع نم

 :لاقف هرهوج يف ةلأسملا هذه ىلع يملاسلا مامإلا صن دقو

 ضعبلا اهيف طرشي ةقثو ضرف ليقو ةنس ليقف

 يفخي اميف مامإلا اهرسأ فصول انمب سيل نكي نإف

 ىذاه دق هلئاق ىرأ نإ اذم اندنع ليلد الو

 هيردي ال ثيح داسف وهو هيف طايتحالا نأ نظي
 فالسألا ةنس نع هدعب نم فارصنا ببس هنم ناكف

 اميلس ةقث هيف ناك ذإ اميقم مهمامإ اولعحف

 ىرولا ديس ةنس اولدبف ارضح نمم ناذألا اولبقو

 انذأ نم هتنس يف ناك ذإ
 انبحص هيلعو ميقي رهف

 انوعدي طايتحالل مهو انونسملا اول هج نم ىتأ قح

 لقعي ال نم بلقب تخسرو اولدب ام مهتيلو اولدبف
 الاق دقام امتوبث ىلع الا تحارو ةنس اهاعدا ىح

 ملعيالام لوقي هنأل مرحم لدج يرمعل وهو
 ام يه ةنسلا تناك نإ كلذ نم ةنسلا ررقن نأ انل فيكف ،فلخلاو فلسلا نيب لمعلا فالتخا دجي نيصنلا نيذه يل رظانلاو

 ؟ لمعلا هيلع رقتسا

 ؛يملاسلا ديمح نب هللا دبع / يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم {1137 :مقر ؛عومحب طوطخم ؛ءاملعلا نم ةعومحب :رظنا)

 .( 66: ص ،1ج ءم1989 - ه1410 0ط.د «فقررافلا راد ؛شيفطا ميهاربإ :حت ماكحالاو نايدألا يملع ف ماظنلا رهرح

  



 ئ ةيليصات ةسارد [ 6 ةيضابإلا دنع عيرشتلا ةنسلا ةيلالقتسا |

 هيلع قبطني تح ارقتسم اهيف لمعلا ربتعي يلا ةينمزلا دودحلا نع اذامو ©

 ؟روكذملا فصولا

 عامجإلا فيرعت ىلإ برقأ "ةمكحلاو يحولا :ةنسلا" باتك يفلؤم ةرابع رهاظو

 نيب اقراف كانه نأ عقاولاو ،"لمعلا هيلع رقتسا ام" ممترابعب وأ {ةنسلا فيرعت ىلإ هنم

 موسوملا هثحب يف يعباسلا ناميلس نب رصان خيشلا كلذ ىلع صن دقو ،نيحلطصملا

 .“"-"ةيضابإلا دنع يهقفلا لمعلا"_ب

 وهف ءام ةلأسم يف عامجإلا ققحتل ةريثك طئارش اوطرتشا نييلوصألا نأ ىلع

 دمحم ةمأ يدهتجم قافتا نم دب الف .")ارصع يف مكح ىلع ةمألا ءاملع قافتا"
 اذهو .ةتبلا دحأ كلذ يف هفلاخي مل ثيحب روصعلا نم رصع يف نيعم مكح ىلع لي

 .لئاسملا نم ريثكلا ىيف هققحت بعصي ام

 نوك ايفان هدعب ءاج نم هبقعتيو ةروثأم ةنس بهذملا مالعأ دحأ ركذي دق لب

 مامإلا هب بقعت ام افنآ انركذ امك ءاقالطإ -ت هنع رثأ امم يأ - ةنسلا نم كلذ

 مامإلا هبقعتف لسغلا ننس نم كاوسلاو ةيمستلا دع ثيح يمرضحلا مامإلا يملاسلا

 هنأ ىلع يملاسلا مامإلا مالك لمحن لهف ةنسلا نم اسيل امأ انيبم جراعملا يف يملاسلا

 ؟اوعمجأو نوملسملا هيلع قفتا امل در

 - _ه1419) نيرحبلاب ةرشع ةيداحلا هترود يف دقعنملا يمالسإلا هقفلا عمحل همدق ثحب يف كلذ يعباسلا خيشلا ركذ (2

 امأ ،هترئاد يف هل فلاخم ال عامجإلا نأ :كلذ نمو ،عامجإلا يهقفلا لمعلا اهيف قرافي هجوأ ةتس ىلع صن دقو (مع8

 نأ ثلاثلا قرافلاو ،ةيجحلاب لقتسي الف لمعلا امأ هسفنب ةجح نوكي عامجإلا نأ امك ،هل فلاخم كلانه نوكي دقف لمعلا

 .نيحلطصملا نيب قرفلا هوجو نم كلذ ريغ ىلإ ءححارلا وأ ليلدلا فلاخي دقف لمعلا امأ ،يعرشلا ليلدلا عامجإلا دنتسم

 .(ةنوقرم ةخسن ،ةيضابإلا دنع يهقفلا لمعلا ،يعباسلا ناميلس نب رصان :رظنا)

 .قباس عجرم }105:ص 02ج :سمشلا ةعلط يماسلا 113

<> 



  - 
 :"عامجلا هيلع عترو لمعلا هريأ ام" ةكرب نبا لوت

 هديأ ام" : هلوق يهو روكذملا باتكلا وفلؤم امب لدتسا يلاو ةكرب نبا ةرابع امأ

 دنع هعماج يف ةكرب نبا دنع تدرو ةرابع يهف ،"عامجإلا هيلع عقو وأ لمعلا

 صنلل رتب ةنسلا موهفم نع ريبعتلل مهباتك يف اهداريإو ،نيفلاخملا رابخأ نع ثيدحلا

 نع دعبلا لك ديعب اذهو ‘ثحابلا ئراقلا ىلع سيبلتو ةقيقحلا ىلع دعتو هقايس نع
 .نيصرلا يملعلا جهنملا

 :ةكرب نبا لوقي لاكشإ وأ سبل يأل اعفر هترابع دروأس ماقملا حضتي حو

 .اهداسف ملعن نأ ريغ نم انباحصأ نود هب اودرفت اميف انيفلاخم رابخأ ركنن انسلو"

 .احيحص نوكي نأ هداسفب ملعي مل ام نوكي نأ زوجيو ،اهضعب داسف انملع دق انأل

 وأ ربخلاب ملع ةباحصلا نم ضعبلا نوكي نأ زوجي امل انباحصأ مهعم اهلقني مل نإو

 فلتخت دقو إمهنيب رهتشي ملو ربخلا كلذ ملع .لكلا يف صقتسي ملو ،رابخألا ضعب
 .اهيف انظفح ةلقو اهلاصتا وأ رابخألا ضعب عاطقنال وأ اهليواتل مهنيبو اننيب رابخألا

 ركذ دقو يباحصلا ىلإ لصي لجرلا وأ أل يبلا ىلإ لصي ةباحصلا ضعب ناك دقو

 لقني ام اهنمو ،هيف ديزي وأ هانعم ريغيف ائيش ربخلا نم ىسني نم مهنمو ،ربخلا ضعب

 وأ لمعلا هديأ ام اهنم حيحصلاو !هريغل وأ بدألا ةدئافل وا صصقلا هجو ىلع

 "٨". .ملعا هللاو ءاهماكحأو رابخألا تفلتخا كلذلو ضعامجإلا هيلع عقو

    

 ةكرب نبا مالك لزني نأ نكمي تح ةنسلا موهفم نع ثيدحلا ماقم ماقملا سيلف

 .(أ5)ريفلاخملا ثيداحأ نع ثيدحلا ضرعم يف وه ذإ حضاو يلج صنلا لب ،هيلع

 .قباس عجرم ،547:ص ،1ج ،عماجلا \ةكرب نبا 4

 ةيضابإلا ةسردملا ف يهقفلا هرودو يولهبلا ةكرب نبا مامإلا سيدوعسملا سيمخ نب نارهز :رظنا حيضوتلاو نايبلا نم ديزملل 5

 .90:ص 0م2000 - ه 1 ©1ط نامع - طقسم ٬ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو عماجلا هباتك لالخ نم

  

  

  



 ع ةيليصات ةسارد ع ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا

 ثيداحأ نم نوفلاخملا هاور ام لوبق نم غلابلا طايتحالا صنلا لالخ نم رهظيو

 بقحلا مكلت تداس ييلا فورظلا ةلمج ىلإ عبطلاب دوعي كلذو .ةلي يبلا نع تيور
 هدشأ غلب دق طوحتلا اذه دجي بهذملل ىلوألا تانودملا يف لمأتملاو {ةرباغلا ةيخيراتلا

 زيزعلا دبع نباو جرؤملا ابأ تلأس" :لاق ثيح مناغ يبأ ةنودم يف ءاج ام كلذ نمو

 نإ :تلق .كلذب ساب ال :لاق ؟اعيمج ناطلخيو ناذبنيأ رمتلاو بيبزلاو رسبلا نع

 نأ رمتلاو بيبزلا ذيبن نع ىمف هنأ مالسلا هيلع يبلا نع نوريو نولوقي ءالؤه
 6١". "هلعا هللاو ،اهيف نوبذكي ةياور بر :لاق ؟اعيمج اطلخ

 نم ءيش هيف ةيضابإلا دنع ةنسلا موهفم ىلع ةكرب نبا مالك لمحف اذه ىلعو
 .ةقدلا مدعو ةطلاغملا

 :ةعبتملا ةنسلا موهفم

 :امنأ ةعمحلا ةالص نع ثيدحلا ماقم يف هلوق نم رباج مامالا نع يور ام امأ

 ةيضابإلا دنع ةنسلا حلطصم نع ريبعت هنأ ىلع مالكلا اذه لمح نإف 3"ةعبتم ةنس"

 ةتباثلا ةعمجلا ةالص لوح رودي ثيدحلا ىرجمف ثيدحلا عوضومو قايسلا نع ديعب

 .ميكحلا ركذلا صنب ةلاصأ

 ديز نب رباج عم ناك ابيبح نأ انل ركذ" :رثؤملا وبأ هيوري امك ةصقلا قايسو

 فلخأ :ابيبح هل لاقف ةعمجلا لإ ح ورلا :رباج هل لاقف ةعمجلا موي ف هللا همحر

 ."7)اةعبتم ةنسو ةعماج ةالص امنإ معن :ديز نب رباج هل لاق ؟جاجحلا

 .قباس عجرم .350:ص ةنودملا مناغ وبأ 16

 .قباس عجرم :406:ص .2ج .عماجلا رفعج نبا 117



    -- . 
 تادرفملا نم ةلمج نع يضابإلا ثارتلا يف "ةعبتملا ةنسلا"ب ريبعتلا درو دقو

 ةالص يف ةماقإلاو ،"»ربإا ةقدص ةبصنأو ،"الصلا ىف كاردتسالاك ىرخألا

 ٨."4)ةباحصلا نم ردص ام رابتعاو 2"‘3.) حضلا ةالصو .ةعامجلاو دحاولل ةضيرفلا

 رادقملا نع ربعملا ةنسلا موهفم ىلع تادرفملا هذه عيمج لمح نكمي الو ،كلذ ريغو

 ؟نيملسملا مومع نيب هيلع قفتملا

 :هيراع ,ةفتلال باب نم تراج ةعيرشلا ماثحأ بلغأ نأب لوقلا ةشتانم

 دنع هيلع قفتملا بابلا اذه نم تءاج ةعيرشلا ماكحأ بلغأ نأب لوقلا نأ امك

 اهماكحأو ةعيرشلا عورف يف رظانلا نأل كلذ ،ميلستلاو ةقدلا نع ديعب نيملسملا ةماع

 نبا ةمالعلا كلذ حضوأ دقو ءامب نونظملا داحآلا رابخأ نم ةاقتسم اهمظعم نأ دجي

 قلعتت يتلا للق يبلا نع ةيورملا رابخألا ركذب أدبن مث" :هعماج علطم يف هلوقب ةكرب

 ةحص يف اوعزانتو اهليوأت يف اوفلتخا دق ءاهقفلا ناك نإو !ةعيرشلا ماكحأ امب

 بحاص هب ربع ام اذهو ."ةعيرشلا نيد لوصأو هقفلا دعاوق امنأل ،امب مكحلا
 ةقلعتم ةعيرشلا ماكحأ رثكأو..." :لاق ثيح داحآلا رابخأ ركذ امدنع نايبلاو ةلدألا
 ,224 ونلا اذمي

 .قباس عجرم 0120:ص ،2ج ؛عماجلا «يريسبلا 8

 .198:ص 02ج ،قباسلا عجرملا 9

 .42:ص ،م2007 ،1ط ندنل ،ةمكحلا راد ،يويسبلا رصتخم ،ينايسبلا دمحم نب يلع ع0

 .97:ص «قباسلا عجرملا ع1

 - طقسم .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو فالتخالاو هقفلا لوصأ ةفرعم يف فاصنإلاو لدعلا ،نالجراولا ميهاربإ نب فسوي (ع2

 .9:ص ،2ج ،م1984 - ه1404 ،ط.د نامع

 .قباس عجرم ء14:ص ،1ج ،عماجلا ،ةكرب نبا ع3

 .قباس عجرم {53:ص چنايبلاو ةلدألا سيطوشلملا ع4

  



 ئ ةيليصات ةسارد ]
  

  

 دودح نأ عم ؟هيلع عمجلا رتاوتملا باب نم ةعيرشلا ماكحأ بلغأ نوكت فيكف

 فلتخا ام ىلإ رظنلاب ادج ليلق ةماع نيملسملا دنع لمعلا هيلع رقتسا يذلا هيلع قفتملا
 (125) !هف

 :لمعلا هيلع رقتس) امين ةيضابإلل) رنع ةنسلا علطسم وورو

 اميف ةنسلا حلطصم ةيضابإلا ةسردملا صوصن ضعب يف تاي دقف قبس ام لك عمو
 ءاج امم رم ام كلذ نمو ،كلذ دعب يلمعلا رتاوتلاب فرع ام وهو لمعلا هيلع رقتسا

 ديعي :لاقف ،ةبوتكم ةالص يف عكري مل مامإ نع لئس" امدنع ديز نب رباج مامإلا نع

 .026) "ةنسلا هيف اوفلاخ ام سانلل ميقتسي الو ،هتالص نم ةنسلا هيف فلاخ ام

 هنيب امدعب نيملسملا لمع هيلع رقتسا رمأ ةداعإلا هكرات مزلي انكر عوكرلا نوكو

 .م يبلا

 ةالصلا ننس لي هللا لوسر نسو" :ةيفاصلا ةنونيدلا يف ءاج ام اضيأ كلذ نمو

 .عيرشتلاو نايبلا انه ةنسلا عمو ،‘.“اهدهشتو اهدوجسو اهعوكرو اهمايقب
 ةالصلا ةيفيك ةلث يبلا نيب مث ،ميركلا نآرقلا يف المج ةالصلاب رمألا ءاج ثيح

 يهو ،عيرشتلا دعب لمعلا اهيلع رقتسا فاصوأ هذهو ،اهعوكرو اهدوجسو اهمايقب

 .نيملسملا نيب هيلع اقفتم ارادقم لثمت

 رقتسا ام يف هليرتتو ةيضابإلا ةمئأ دنع ةنسلا حلطصم دورو يف لاكشإلا سيلف

 هيلع رقتسا اميف اروصحم ةنسلا موهفم لعج نكلو ،ةمألا هيلع تعمجأو لمعلا اهيلع

 ةيرظنلا نيب عامجإلا &دمح دمحأ :رظنا قيبطتلاو ةيرظنلا نيب هعوقو ىدم نايبو عامجإلا حلطصم لوح عسوتلا نم ديزمل (5

 .م1982 - ه1403 ،1ط تيوكلا {ملقلا راد ،قيبطتلاو

 .(قباس عجرم }189:ص ‘وجاب ،ةيضابإلا دنع داهتجالا جهنم :نع القن) ،رباج مامإلا لئاسر ((6

 . قباس عجرم ؛92:ص ؛ةيفاصلا ةنونيدلا .حتف نب سورمع (7

 ٦ س

 `>>ج ح -_- ر َ

  



 ع ةيليصات ةسارد _ | & ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا

 ةمئأ صوصن مومع يف هدورو دنع كلذو نيملسملا دنع هيلع اقفتم ارادقم ناكو لمعلا

 .ةسردملا هذه ءاملع اهدروأ يلا صوصنلا نم ريثكلا هفعست ال رمأ ؛ةيضابإلا ةسردملا

  

 :ةيضابرلل) رنع ةنسلا موهفم ف ةصالخ

 :ةيلاتلا ةجيتنلاب صلخن نأ نكمي يحالطصالا ةنسلا ىعم يف فاوطتلا اذه دعبو

 لعف وأ لوق نم ةلي يبلا نع تبث ام وه ةيضابإلا دنع ةنسلا ىعم يف لصألا نأ

 تاقايس يف ةنسلا موهفم لمحي دقف كلذ عمو صوصنلا رثكأ لمحت هيلعو ريرقت وأ
 :هتلرتم لرتتو هفدارت ىرخأ اظافلأ هدورو

 كلذك درتو ،ربخلا حلطصم فدارتو درت امئمأ امك ثيدحلا حلطصم فدارت دقف

 دعب فرع اميف ضورفملا لباقم اهدورو يف نأشلا اذكهو .ةياورلا حلطصمل ةفدارم

 سانلا لمع هيلع رقتسا اميف ةيضابإلا فالسأ اهقوسي دق امك ،ةنسلل يهقفلا نعملاب

 .دعب اميف يلمعلا رتاوتلاب فرع ام وهو

 يوغللا نيعملا هب ادارم ةيضابإلا دنع دري دق ةنسلا حلطصم نأ ةراشإلا تقبس دقو

 .ةدومحملا ةقيرطلا وأ ةقيرطلا وهو صلاخلا

 :ةنسلا موهفمو نوترشتسلا

 نأ قبس ةنسلا موهفم نع نوفلؤملا هركذ يذلا عملا اذه نأ ىلإ انه ريشن نأ يقب

 ىري" وهف ،نوسلوك قرشتسملا ءالؤه نمو ،قارشتسالا رمأب يع نم ضعب هيلإ راشأ

 نيب اهيلع قفتملا ةيهقفلا ءارآلا عومجم ينعت (لرألار يرجهلا نرقلا يف ةنسلا نأ
 تايصخشلا نم ةدودعم ءامسأ ىلإ ليلق دعب تبسن مث !ةنيعم ةيهقف ةسردم ءاملع

 نب هللا دبعو .ةنيدملا ةنس سسؤم هرابتعاب ركذي رمعف ،ىقتلاو لضفلاب اهل دوهشملا

» 
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 ىلص يبلا ىلإ ءارآلا كلت ةبسن ىلإ ةياهنلا يف رمألا لصو مث .ةفوكلا يف دوعسم
 .(28{1)"اهرفز ملسو هيلع هللا

 يبرعلا عمتجملا يف ةيثارولا ديلاقتلاو تاداعلا عامج يه ةنسلا نأ" رخآ ىريو

 نوملسملا شنأ مث ،اهلاقتنا دنع يرهوج ليدعت امباصاف مالسإلا ىلإ تلقنف يلهاجلا

 لايجأ نم ليج مدقأل تاداعلاو لاعفألاو لاوقألاو بهاذملا نم روثأملا نم
 .429)"ةديدج ةنس نيملسللا

 تاداعلا رهوج يه ةنسلاو :ةعيرشلاو ةديقعلا هباتك يف لوقيف" رهيز دلوج امأ

 دومحمك نيرصاعملا ضعب اضيأ كلذ يف مهاكاحو 3"اميدق ةيمالسإلا ةمألا ريكفتو

 ننسلا يهو - ةرتاوتملا لوسرلا ننسو" :ةنسلا ىنعم انيبم لوقي ثيح .ةير وبا
 ةرورضلاب مهدنع امولعم ناكو لوألا ردصلا وملسم هيلع عمجأ امو - ةيلمعلا

 ةنس يه هذه ...داهتجا وأ ليواتب هضفر وأ هدحج ادحأ عسي ال يعطق كلذ لك

 حالظصاف ثيداحألا لمشي ام ىلع اهقالطإ امأ ،ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا
 . 1 3 0 ( " ث د اح

 ةيوبنلا ةنسلا يف عيرشتلاو نيودتلا ةيلاكشإ نع هتسارد يف ةزمح دمحم ركذ دقو

 وأ ةيمالسإلا ةعيرشلا مساب هيلع قلطأ اميف لوألا لثمتي :ةنسلا فيرعتل نيهاحتا

 موهفم قالطإ يف ناثلا لثمتيو {طقف ثيدحلاب صتخت ريخألا هجولا اذمب يهو اهميلاعت

 /37:ص ،2ج ثةيدوعسلا - ضايرلا ،دشرلا ةبتكم ةيوبنلا ةنسلا نم ةيلقعلا ةسردملا فقوم ،نيمألا قداصلا نيمألا :رظنا ع8
 يف ةنسلا ةناكم ،يفلسلا نامقل دمحم /515:ص ،9ج ه1315 ،ط.د رصم - ةرهاقلا {ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم رانملا ةلحم
 .260:ص ،م1999 - ه1420 ،2ط !ةيدوعسلا - ضايرلا ،يعادلا راد يمالسإلا عيرشتلا

 .قباسلا عجرملا ع9

 .قباسلا عجرملا ع0
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 ىلإ يناثلا هجوتلا اذه فلؤملا بسنيو ي هللا لوسر نع المع رتاوتملا ىلع ةنسلا

 هجوتلا اذه دجي رانملا ةلجم يف يقدص قيفوت هبتك اميف علاطملاو ،ةير يبأو يقدص قيفوت

 رهظيو ،'"هدحو نآرقلا وه مالسإلا" ب نونعملا هلاقم يف ةصاخ .هتاباتك ىف ارهاظ

 ةنسلا موهفم رصح ىلإ يعادلا ريخألا هجوتلا اذهل هدييأت ةزمح دمحم هبتك ام لالخ نم

 ,31 ن يبلا نع المع رتاوت اميف

 هوجو نيبو ،مدقتملا باتكلا ىلإ دقنلا نم ريثكلا نيسح رهاطلا ثحابلا هجو دقو

 اساسأ باتكلا اذهل هرايتخا ناكو تالاكشإ نم اهارتعا امو فلؤملا اهراثأ يلا لاكشإلا

 يسارد باتك هنأل" :- هثحب ةمدقم يف لوقي امك - ببسب هثحب ىلع اجذومن نوكيل

 ..ا ..ةنوتيزلا ةعماج يه ةقيرع ةعماج يل ةنسلا قاسم سيردتل اصيصخ عضو

 هجوتلا اذه باحصأ فقاوم نم ريثكلا عبتت ينارهزلا ديعس ثحابلا لواح دقو

 ةداهش لينل اهمدق ةلاسر يف كلذو ،اهدقن مث اهضارعتساب ماق ثيح «اثيدحو اميدق

 ,133 هاروتكدلا

 ‘1ط ،سنوت - يجوغاديبلا يموقلا زكرملا ةنوتيزلا ةعماج ،عيرشتلاو نيودتلا ةيلاكشإ ةيوبنلا ةنسلا ،ةزمح دمحم :رظنا 1

 - _ه1428 ،2ط ،يمالسإلا باتكلا راد {ةيدمحما ةنسلا ىلع ءاوضأ .ةير وبأ دومحم / 14-17:ص ؛م1997 - ه 8

 .406-407:ص ؛م7

 ةيلاكشإ : ةيوبنلا ةنسلا باتك" فيرحتلاو لهجلا نيب ةيوبنلا ةنسلا يف نيصصختملا ريغ تاباتك ،نيسح رهاطلا ةبابل وبأ 2

 ثيد - ةيبرعلاو ةيمالسإلا تاساردلا ةيلك رصعلا تايدحتو فيرشلا ثيدحلا ةودن ثوحب نمض ،اجذومن " عيرشتلاو نيودتلا

 .385-426:ص 1ج 0م2005 - -ه1426 61ط

 0"ةاروتكد ةلاسر - دقنو ضرع" نيرصاعملا نييمالسإلا نيركفملا ضعب ىدل ينالقعلا هاحتالا ينارهزلا ةضيع نب ديعس :رظنا 3

 .557-605:ص ث ه1420 ؛ةيدرعسلا - ضايرلا ،نيدلا لوصأ ةيلك - دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج

- 
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 :لمعلا هيلع رقتسا امين ةنسلا موهفم رصع لإ يعارلا هجوتل روهظ بابسأ ئس
 ةنسلا يف ةنسلا موهفم رصح اولواح نيذلا ضعب هعبتا يذلا جهنملا نأ رهظي

 ناك ةضيفتسملا ةرتاوتملا ةنسلا مهضعب ةرابعب وأ ،ةمألا لمع هيلع رقتسا ام وأ ةيلمعلا

 يسلا عارصلا ةمزأ تامحازملا مكلت رهظأ نمو ،اضعب اهضعب محازي بابسأ طسو

 كلس ذإ ،نيتهجولا الك ىلع جئاتنلاو راثآلا نم ريثكلا تفلخ ةعقاو يهو ،يعيشلا

 ضغ عم تايورملا نم ريثكلل قلطملا ميلستلا كلسم لوألا هجوتلا باحصأ نم ضعبلا
 ىلع ادامتعا كلذو ءةقيقدلا صيحمتلاو دقنلا نيزاوم ىلع كلذ ضرع نع فرطلا

 نم ةلمج ىلإ ةفاضإ ،ةروهشملا ةنسلا بتك نم ةلمج ىف لاحلا وه امك امتاور نأش ةعفر

 .ثيدحلاو ميدقلا دقنلا نم ملست مل لا راكفألا

 نم ريثكلا سيدقت افلخو افلس ةمرصنملا هروذج تخسر دقف رخآلا رايتلا امأ

 {ةبيجعلا ةطرفملا ةسادقلا ىلإ رمألا لصي دق لب تيبلا لآ نأش مظعت يلا صوصنلا

 يلا تاراعشلا نم ريثكلا ميطحتب ةعقب لك يف ةيودملا تاحيصلا نم كلذ رج ام عم

 يفو ،قالطإلا هجو ىلع ةباحصلا ميظعت وحن نم نيسلا بهذملا بابرأ اهعفر املاط

 نيب عازنلا ناب انلق اذإ باوصلا نع دعبن ال انلعلو" :يدرولا يلع لوقي نأشلا اذه

 نم يبنلا باحصألو ةهج نم يبنلا لآل بصعتلا لكش ذختا ةنسلا لهأو ةعيشلا
 ذخأو ،لآلل ةعيشلا بصعت امنيب ؤباحصألال اوبصعت ةنسلا لهأف ىرخألا ةهجلا

 .١٩43ه بصعت نم ديجمت يف يلاغي قيرف لك

 نأ كش الو ،نيرايتلل ضهانم فص نيوكت يف دعاس اهريغو فورظلا هذه لك

 ىلإ ىدأ ،لبسلا نم ليبس يأب هدر نكمي ال يذلا عطقلا ماقم يف داحآلا تاياور لعج

 .246:ص &م1995 ،2ط توريب - نانبل ،نافوك راد نيطالسلا ظاعو يدرولا يلع ع4

<> 



    
 ئ ةيليصات ةسارد | & ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا ل

 نأ امبو ،ةلالدو انتم ةيعطق صوصن باسح ىلع نيياحألا نم ريثك يف ةياورلا مسقت
 لصي دق لب رسعلا لك اريسع نوكي نأ داكي ضيفتسملا رتاوتلا دح ىلإ ةياورلا غولب

 ةليلق ةرتاوتملا ثيداحالا نأ مولعملا نمو" :يبونقلا خيشلا لوقي امك رذعتملا دح ىلإ

 .ةردان لئاسم يف الإ كلذ نكمأ امل رتاوتملاب الإ تايلمعلا يف جتحي ال ناك ولف ءادج

 عيمج هدنع طقست لهف الصأ رتاوتملا دوجو مدع ىعدا ءاملعلا ضعب نأ ىلع

 نع صوكنلا نم دب ال ناك كلذك لاحلا ناك املو ،‘{"؟ةنسلاب ةتباثلا تايلمعلا

 متي الو ،اهرازوأ برحلا عضت تيح -۔يعيشلاو يسلا - نيهاجتالا ىدل عبتملا جهنملا

 ةنسلا موهفم رصحب كلذو ةياورلا مخز نم - نومعزي امك - ةنسلا ةيفصتب الإ كلذ

 بيلاسأ اهودعت ال يلا ةيلمعلا ةنسلا يعي ام وهو ‘كش نيدأ الب هعوقو نقيتملا يف

 لا ننسلا ىلل رظنلاب ادج ةليلق تادرفم يف ةروصحم يهف عبطلابو ؛نلاو فالخلا
 .افلخو افلس سانلا اهيلع فلتخا

 ةماع ةيعرشلا مولعلا يف سارملاو ةبردلا ةلقو ةيملعلا ةليصحلا فعض نأ ىلإ ةفاضإ

 ىلإ ىدأ ةصاخ - اهبعصأ لب مولعلا بعصأ نم ربتعي يذلاو - ثيدحلا ملع يفو

 نيهاجتالا نيب لاكشإلا نأ ىأر دقف ضعبلا هيلإ زاحنا يذلا هجوتلا اذه روهظ

 ريغ نم حبصأو اهروذج تخسرت يتلا (ةيخيراتلا تاياورلا) يف نمكي امنإ نيفلاسلا
 صالختساب الإ لاكشإلا ضقنو ةريتولا هذه لح نكمي الو ،اهلاشتنا كرادت نكمملا

 ام اريثك كلذلو ،ةنسلا موهفم نم هجارخإو ةيثيدحلا تاياورلا نم لئاهلا مكلا اذه

 وأ "ةياورلا ةحزحز" وأ ' ةياورلا ةمزأ" ب هجوتلا اذه باحصأ دنع ريبعتلا دري

 .ريباعتلا نم كلذ وحن وأ "ينآرقلا صنلل ةياورلا ةمحازم" وأ "يئاورلا مكارتلا"

 .24:ص ،م1996 - ه1417 ،ط.د رفسلا ةالص مكح يف رمتعملا يأرلا ؛يبونقلا كوربم نب ديعس 5
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 هجوتلا اذه باحصأ دنع ةرثاكلا ةرثكلا ىلع رسعي دق ادنس ةياورلا دقن نأ امك

 حرج ملع ةصاخ نقتملا ظفحلاو ةيملعلا ةبردلاو عساولا سارملا ىلإ هتجاحو هتقدل

 دقن قيرط كولس ىلإ ةلحنلا هذه باحصأ هجوت ىلإ ىدأ اذه لك ،مهليدعتو لاجرلا

 ةياورلا عم لماعتلا ةيفيك يف ةثيدحلا جهانملا نم ريثكلا اوجهتنا كلذلو انتم ةياورلا

 نم ريثكلا نودنسي مهف ،هومسر يذلا جهنملا نوفلاخي ام اريثكو لب «ضفرلاو لوبقلل
 جهنملا تضراع ولو ةيداحآ تاياورب اهدانسإل نوعسي يلا ةركفلا قفاوت لا ءارآلا

 نم تغلب ام تغلب ولو هوأر امل ةضهانملا تاياورلا عيمج نوضفريو ،هومسر يذلا

 .نتملاو دنسلا يف ةحصلا

 يهنلا يف ةدراولا ثيداحألاب لالدتسالا هجوتلا اذه باحصأ دنع دري ام اريثكف

 انمكاح ولو ‘ىرخأب وأ ةروصب اهيف ثحبلا اولاطأ دقو الثم ثيدحلا ةباتك نع

 دري ضقانتلا اندجول ةياورلا دقن يف مهسفنأل هومسر يذلا جهنملاب هجوتلا اذه باحصأ

 :ةياورلا لوبقل نيليصأ نيطرش نيساي داوخلا دبع ثحابلا طرتشا :الثمف مههجوت

 امك زواجتي يذلا .لماشلا يخيراتلا يدقنلا جهنملا سيياقمب ربخلا توبث :الوأ"

 عباطلا يذ يكيسالكلا ثيدحلا ملع جهنم 0- ةقباسلا تاحفصلا ربع - انفلسأ

 خيراتلاو نآرقلا ىلإ هنتم نم ربخلا ةمكاحم ىلع موقت عسوأ قافآ ىلإ ،يدانساإلا

 .يلكلا لقعلاو

 ،ةينآرقلا ماكحألا ةنميهل جهنملا اذه قفو هتوبث دعب صللا عوضخ :ايناث

 .026)"ايعطق اتوبث ةتباثلا نيدلا لوصأ اهرابتعاب

 .236-247:ص ،1ج ءم2008 ،3ط ،برغملا - ءاضيبلا رادلا يبرعلا يناقثلا زكرملا ؛مالسإلا يف ةطلسلا نساي داوجلا دبع 6

 ك



  - == 
 .ةباتكلا نع يهنلا ثيداحأ ىلع لوع امدعب نيديقلا نيذه ىلع صن دقو

 نآرقلا ريغ ينع بتك نمو نآرقلا ىوس ائيش ينع اوبتكت الإ :ديعس يبأ ثيدحك

 :لاق هعجو ملسو هيلع هللا ىلص يبلاب دتشا امل] :سابع نبا ثيدحو ؟[هحميلف

 هيلع هللا ىلص يبنلا نإ :رمع لاق ،هدعب اولضت ال اباتك مكل بتكأ باتكب وتيا

 نأ اهلالخ نم دكؤيل كلذو ،[انبسح هللا باتك اندنعو ،عجولا هبلغ ملسو

 ىلع ىربكلا ةيانجلا" نأو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا دهع يف نودت مل ثيداحألا

 هترابعب ارذحم ملسو هيلع هللا ىلص يبلا اهصخل يتلا صنلا ىلع خيراتلا ةيانج نيدلا

 .0ف37)" ... ؟هللا باتك عم بتكلا نم اوبتتكا امب ممألا لالض نع ةزجوملا

  

 جهنملا فلاخت هتركف ديكأت يف فلؤملا اهيلإ دنتسا يلا ثيداحألا نأ رمألا ةقيقحو

 ' :ةيلاتلا طاقنلا يف كلذ ام لامجإ نكميو \ةدع بناوج نم هعبتا يذلا

 فلؤملا كلذ مسر امك - ينآرقلا جهنملا قفو صوصنلا هذه انمكاح ول :الوا
 ةلاسر ةفاك سانلل ميركلا نآرقلا امب قطن ةلاسر لوأ نإ ذإ ،هفلاخت ةياورلا نإف - هسفن

 ةءارقلاو ©فرشأو هباوبأ عسوأ نم هيلع ثحلاو ملعلا يف بيغرتلا يعي كلذو ،"ارقإ"

 يهو - فلؤملا دارأ ام ىلع - ةياورلا هجون فيكف ‘بير ىندأ الب ةباتكلا مزلتست

 .؟نآرقلا جهنملا فلاخت

 نم عنملا مهف ىلع ءانب - اهمده لماوع امتايط يف لمحت ةياورلا نأ" :ايناث

 نإو .هتياور ضفرب قيقح وهف لي يبلا يده فلاخ اهيرار ذإ - اقلطم ةباتكلا

 ."ة5"تاليواتلا ضعبل الباق كلذ ناك

 .قباسلا عجرملا (7

 .ةنوقرم ةخسن ةيرئازجلا ةلئسألا ضعب ىلع ةبوجأ ،يليلخلا حلفأ 8

  

  

 



  
 & ةيليصات ةسارد & ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا

 ىلإ و ىلوألا روصعلا ذنم ةباتكلا ىلع - ةيلمعلا ةنسلا - ةمالا لمع رقتسا :اثلاث

 نع ةمألا ضارعإ ةيداحآلا ةياورلا يف حدقت يتلا رومألا نمو" ،اذه سانلا موي
 . 1 3 9 ( "" اهتيا ده

 - هنع هللا يضر - يردخلا ديعس وبأ هاور يذلا ثيدحلا در يعت ال هوجولا هذهو

 لوبق ريياعم يف جاهنم نم هجهتنا اميف فلؤملا ةمكاحمل نكلو ،هوجولا نم هجو يأب
 .اهدرو ةياورلا

 نم ةلمج نأ دجن هسفن ماقملا يف سابع نبا هاور يذلا ثيدحلا ىلإ انئج ول اننأ امك

 عم لماعتلا ي هسفن فلؤملا جهنم ىلع ءانب - هنالطب معدي امم هيلع يلطنت دق عئاقولا
 ثيح نم كلذب هطابترا دحب يخيراتلا بناخلا ىلع ثيدحلا ضرعبف ،-تاياورلا

 ةفالخلا نع هينث يف ةصاخ باطخلا نب رمع دض ةبصعتملا تارايتلا ضعب نم هلالغتسا

 نب رمع يف حدقي ام هتايط يف لمحي ثيدحلا نأ ىلإ ةفاضإ ،همدق اهيلع تسر نقلا

 .يعولا بايغو نايذهلا هبشي امب ملسو هيلع هللا ىلص يبلل همامت ثيح نم باطخلا

 قفو اهميكحتل اهمياش امو تايورملا هذه دنع فوقولا نم دب ال ناك انه نمو

 نآرقلا لئالد عم مجسنت تيح ةياورلا ةمكاحم يف سي داوخلا دبع اهعضو لا طئارشلا

 .لقعلا طباوضو خيراتلا كحمو

 فلؤملا اهانبت يلا ةركفلا ةشقانم ماقم يف تسل ينأ ىلإ انه هابتنالا نم دب الو

 ثيدحلا رادم لب ،هتوبث مدع نم ثيدحلا توبث ةشقانم وأ ،هتلدأ اهرثإ ىلع قاسو

 تاياورلا عيمج ىلع همسر يذلا جهنملا قبطي ال اذاملف ،فلؤملا همسر يذلا جهنملا لوح

 ؟اهقوسي ييلا

 .قباسلا عجرملا ع9
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 ييلا تاياورلا نم ريفغلا مكلا عم لماعتلا دنع لكشي دق جهنملا اذه نأ ىلإ ةفاضإ

 ريثكلا نأ كلذ ؟ميركلا نآرقلا تالالد عم اهماجسناو اهقفاوت ىدم يف ماهفألا فلتخت
 همهفي ام فلاخي دق فرط همهفي امف هيلعو .ةلالدلا ةينظ ميركلا نآرقلا تايآ نم
 .همدع نم ةياورلا توبث ىدم يف بارطضالا لوصح يعي اذهو رخآ فرط

 ييلا جهانملا بسح ىرخأب وأ ةقيرطب لواح سي داوخلا دبع نإف مومعلا ىلعو

 هللا ىلص يبلا نع رتاوتملا يف ةنسلا موهفم رصح ديكات اهكولسو اهجيرخت ىلإ ىعس
 امف" :-هنع ثيدحلا انفلسأ يذلا جاهنملا قاس امدعب - الئاستم لاق دقف ،ملسو هيلع

 ؟مزلملا يقيقحلا اهموهفم يف نذإ ةنسلا يه

 الإ ملعي ال هللا جاهنمو !هللا جاهنم يه مالسإلا يفو .جاهنملا يه اقلطم ةنسلا

 نع جرخي ال هيف كش ال اتوبث تباثلا يحولاو ،هيف كش ال اتوبث تباثلا هيحوب

 ىنعم وه اذهو ،ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نع هليصفتو هحرش يف رتاوتملاو نآرقلا
 .٨0“0"ةقيقحلا ىلع ةنسلا

 يذلا فصولا بسح ىلع ةنسلا تادرفم انل جرخي نأب فلؤملا انبلاط ول نحنو

 .جهنملا اذه ىلع هب ضارتعالا نكمي ام افلس انيب دقو ،نينح يفخب انل داعل هطرتشا

 مهدهع لاوط ثيداحألل ةباحصلا نيودت مدع"_ب لوقلا نأ ىلإ ةراشإلا ردحتو

 يف تفلأو نيثحابلا نم ريثكلا هيف بتك "يرجهلا لوألا نرقلا ةيامف ىلإ دتما يذلا

 ةلمج لاوقأ نيدلا ءامب دمحم روتكدلا ةسارد تعبتت دقف \تاساردلا ضعب هلوصأ عبتت

 يزودو هيج افوسوو رهيستدلوجك كلذو ثيدحلا نيودت رمأ يف نيقرشتسملا نم

 هتأشنو نيو دتلا لوح مهصوصن نم ريثكلا ركذ دقو ‘ ريثكلا مهريغو مويجرو ريومو

 .قباس عجرم ، 236-247:ص ،1ج مالسإلا ف ةطلسلا سي دارخلا دبع مع0

 



 ع ةيليصات ةسارد ] ٤ ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا ا |

 نعطلا ىلإ عبطلاب يدؤي اذهو ثيدحلا نيودت رخأت وهو دحاو كلف يف رودت اهلكو

 كلذكو ©41)هركذ ىلا لاوقألا هذه نم ريثكلا فلؤملا دنف دقو هتيقادصم ق

 كلذك قاسو "نيودتلا لبق ةنسلا" نع بتك دقف بيطخلا جاجع دمحم دنع نأشلا
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 . ) ةنسلا نيودت لوح نيقرشتسملا لاوقأ نم ريثكلا

 لوقي ‘ثيدحلاو ةنسلل ركبملا قيثوتلا معدت ةريثك لئالد ركذ دقف دمحأ زايتما امأ

 ةباتك نأ ىلع ةقسلملا ةريثكلا لئالدلا باتكلا اذه مدقي" :هباتك ةمدقم ىف

 هيلع هللا ىلص يبلا ةايح يفو ركبم تقو ذنم تأدب ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا

 .004ة)". ..تاعومجم يف تنود نأ ىلإ ترمتساو .ملسو

 نم ريثكلا اوقثوو ،ةنسلا نيودت خيرات لوح ابتك اورطس نمم ريثكلا ىلإ ةفاضإ
 ىلص يبلا ثيدح فكلذب نينودم مهسفنأ ةباحصلا اهرطس ىلا نيواودلاو فحصلا

 0٨٨٨. لسو هيلع هلل
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 .64-84:ص

 .249-257:ص 8م1963 - ه1383 01ط ،رصم - نيدباع ةبهو ةبتكم ،نيودتلا لبق ةنسلا \بيطخلا جاجع دمحم :رظنا 2

 .3:ص ،م1990 - ه1410 ،1ط رصم - ةروصنملا 0 ءافولا راد \ثيدحلاو ةنسلل ركيملا قيثوتلا لئالد ،دمحأ زايتما ع3

 {ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا - ضايرلا ةعماج «هنيودت خيراتو يوبنلا ثيدحلا يف تاسارد يمظعألا ىفطصم دمحم :رظنا 4

 .42 - 26:ص ©ت.د ط.د

 » ۔51-))





  
 & ةيليصات ةسارد | ع ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا |

 يناثلا بلطلا

 ةيضابرأل) رنع ةنسلا ةلزنم

 بهذملا اذه بابرأ هالوأ ام بير نيدأ نودب كردي يضابإلا ثارتلل علاطملا نإ

 تالالدتسالاب ةحفاط بهذملل ىلوألا رداصملاو يعيرشتلا ردصملا اذمب ةقئاف ةيانع نم

 هذه مامإ نم ةيادب كيلخلا حضاولا ةنسلا ليلدب ةضورعملا لئاسملا معد يف ةعساولا

 يلا ة يبلا ثيداحأ نم اريفغ امج ىور يذلاو - ديز نب رباج مامإلا - ةسردملا

 عماجلا"_ب فرع يذلا دنسملا ق يديهارفلا بيبح نب عيبرلا مامإلا هنع اهجرخأ

 بهذملا مالعأب ارورم كديناسملاو ننسلاو حاحصلا باحصأ نم هريغو . "حيحصلا

 كلذ رثإ نوُد اميف ةيملعلا مهتناكم ترهظ نيذلا هتذمالتو ةديبع يبأك لئاوألا

 .فلسلا مكلذل افلخ ءاج نمم بهذملا مالعأب ءاهتناو اهريغو مناغ يبأ ةنودمك

 :هتزعاللتو رباج مامرلل) رنع ةنسلا ةناثم

 ام عساو لكشبو يضابإلا ثارتلا يف ةرضاح تناك قلا ةناكملا هذه يلجي اممو

 يف عكري مل مامإ نع لئس" امدنع هسفن (ه93ت) ديز نب رباج مامإلا نع ءاج
 ام سانلل ميقتسي الو ،هتالص نم ةنسلا هيف فلاخ ام ديعي :لاقف .ةبوتكم ةالص

 ملو حبصلاو ءاشخلاو برغملا ىلص نمع اضيأ لئس امك ٨. "ةنسلا هيف اوفلاخ

 .اهيف أرقيف هتالص ديعي نأ يلإ كلذ بحأ نإف" باجاف نآرقلا نم ءيشب نهيف أرقي

 هنع ىمن": لاقف رحجلا ذيبن نع اضيأ لئس امك ،٠“...اهيف ةنسلا كرت دق هنإف

 :ىلاعت هللا لاق دقو :لاق ؛مارح وهف ملق هللا لوسر هنع ىمن امو .ةلي هللا لوسر

 .قباس عجرم 0189:ص ةيضابإلا دنع داهتجالا جهنم ،وحاب :رظناو / 14:ص رباج مامإلا لئاسر رباج (5

 .( قباس عجرم &509:ص ث1ج ىرباج مامإلا راثآ ةعوسوم ،حاورلوب :نع القن) رباج مامإلا لئاسر (6

  



    
 ٤ ةيليصات ةسارد 3 | & ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا

 .04ث» فهك !رهتاتدنع هككمامو رشت لشلا هكنتاءآمر»

 نع هتوبثبو ،دراولا رثألا وأ ثيدحلا توبث هيدل ةدمعلا نأ رباج مامإلا حرصيو

 وأ اهنع تام مث ارهم هتأرمال ضرفي مل و جوزت لجر نع لئس دقف ،هتيجح تبنت ةقثلا

 اسان نإ :ءاثعشلا يبأل تلق :مامض لاق" كال رهملا توبث مدع ىري ناكف قلط

 ول :لاق قادصلا اهلو ةدعلا اهيلعو ثاريملا اهل :لوقي ناك سابع نبا نأ نومعزي

 ..“اهب نذخأل ةقث نع سابع نبا نع اذه دجن

 ولو" :نوصني ام اريثك مهدجنف ،هدعب نم هتذمالت راس حضاولا جهنملا اذه ىلعو

 وهف هللا لوسر هلاق امو" : مهلوقو ""هب انذخأل كلذ لعف لق يبلا نأ ملعن

 مهيدل ةربعلاف نيفلاخملا تاياور عم لماعتلا دنع ةصاخ رثكي اذهو 3"

 .لي يبلا نع كلذ توبث

 يف ذختملا ذيبنلا مكح نع لئس امدنع ةديبع يبأ نع ءاج ام اضيأ كلذ نمو

 لوسر ىمف امو اهنع ي هللا لوسر ىمن" : لاقف اهنع يهنلا ءاج دقو ةيعوألا ضعب
 يبأو زيزعلا دبع نباك ةديبع يبأ ذيمالت راس كلذ ىلعو 154)اوارح وهف هنع هللا

 .مهريغو عيبرلاو جرؤملا

 .7:ةيآلا رشحلا ةروس (7

 .176:ص &4ج &م1991 - ه1411 ،1ط "نامع - طقسم ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ،ءايضلا «يتوعلا ملسم نب ةملس 8

 .905:ص 62ج كيز نب رباج مامإلا راثآ ةعوسوم ،حاورلوب :رظناو / 23:ص 034ج فنصملا ،يدنكلا ع(9

 .قباس عجرم }151:ص .ةنودملا ،مناغ وبأ 0

 .499:ص ؛قباسلا عجرملا 1

 .353:ص ؛قباسلا عجرملا 2
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 :ةنسلا ىلع وامتعالل) ني (ه145ت) ةريبع يبأ مامرللا) ةزماللت جهنم

 نع ديحي ال ،سايقلا ىلع دامتعالا ةرثك هنع رهتشا يذلا زيزعلا دبع نبا دجنو

 دعب هل رمعملل ىرمعلا تابثإ مدع نم هنع ءاج ام كلذ نمو ،هدنع تبث ام تم رثألا

 نبا لوقي .0253)مهتام دعبو هتايح هل وهف ائيش رمع نم» ثيدح دورو عم هتوم

 نم دحأ هفلاخي مل هللا لوسر نم ثيدحلا اذه ىلع ".ة“)سانلا قفتا ول" :زيزعلا دبع

 الف هللا لوسر نم ناك ام لك نأل }هنع ةبغرلا الو سايقلاب هزواجي ملو ،ءاهقفلا

 تم ةنسلا متدقتو راثيإب ىرخأ نايحأ يف حرصي هدجنو .55{0)"اهفزاي نأ دحأل يغبني

 يهنلا يف نوفلاخملا اهاور ةياور اشقانم- زيزعلا دبع نبا لوقي ،سايقلا ىلع تتبث ام

 كلذ انغلب" :مهدنع امتوبث مدعل امب انباحصأ ذخأ مدع اللعمو رسبلاب رمتلا طلخ نع

 نع كلذ اولبق مهيلع دمتعنو مهنع ذخان نيذلا انباحصأ نأ ريغ تفصو نمع

 هيلع يبنلا نع سيقن ال انأ ريغ سايقلا يف ىوقأو هللا ءاش نإ قحلا وهو مهفلس

 .5" ...هلاق هنأ ملعن ول هنع كلذ لبقن لب مالسلا

 رمأ يف هنع ةديبع وبأ هاور ديز نب رباجل الوق فلاخ زيزعلا دبع نبا نإ لب

 ضرألا لهأ بلاطي مل ام ةنس نيرشع رورمب تبنت امأب رباج مامإلا قفأ دقف ةزايحلا

 رشع رورمب تبثت ةزايحلا نأ هيف قارعلاو زاجحلا لهأ هاور ثيدح دورو عم "مهقحب

 قيرط نم ،ثراولل ىرمعلا باب ىرمعلا باتك «(..هتاممو هايحم هرمعمل وهف ائيش رمعأ نم) ظفلب ىبحلا يف يئاسنلا هاور (ع3

 .امهريغو 03559:مقر ديز قيرط نم ،ىقرلا باب ،ع ويبلا باتك ،هسفن ظفللاب داواد وبأ هاورو (3754 :مقر ‘تباث نب ديز

 مدع يتعي هيلع ملعلا لهأ قافتا ذإ ءملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع فلاسلا ثيدحلا توبث مدع ىلإ انه زيزعلا دبع نبا ريشي 4

 حيحص قيرط نم هيدل تبثي مل هلعلو ‘ثيدحلا اذمب فلاخملا ميلست مدع يعي اذهف ةلصاح ةفلاخملا نأ امبو ،ةفلاخملا ناكمإ

 . . ةححلا هب موقت

 .قباس عجرم (290:ص .ةنودملا مناغ وبأ 5

 .350:ص ،قباسلا عجرملا ع6
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 انأ قحأ ةنسلاو ،قح وهف مالسلا هيلع يبلا هلاق امو" :زيزعلا دبع نبا لوقي ،نينس

 ,قحلا لطبي نأ يغبني الف سايقلا امأو ،مالسلا هيلع يبلا نم ةنس تناك اذإ عبتت

 انيبم ةفلاخملاب رخأ تارم يف حرصيو .0.5)"اهمداقت لطبي ال ميدق قحلاو همداقت

 :لاق ،لجرلا ىري ام اهمانم يف ىرت يلا ةأرملا يف هنع ءاج امك ،ةنسلاب هكسمت

 دحاو ريغ نع ينغلب يذلا ثيدحلاب ذخآو .ةلأسملا هذه يف ةديبع ابأ فلاخأ انأ "

 تار اذإ» :لاق هنأ هنووري ملي هللا لوسر باحصأ نم ةعامجو نيعباتلاو ءاملعلا نم

 لجرلا ىلع ام كلذ نم اهيلع نإف تلزناف همانم يف لجرلا ىري ام اهمانم يل ةأرملا

 ا نم

 ةالصلا هيلع هنع ءاج اميف ةنسلل هعابتا ارهظم نينعالتملا نيب قيرفتلا رمأ يف لوقيو
 امهل عامتجا ال ةقرف نينعالتملا ةقرف نم لق هللا لوسر نيب ام الولف" :مالسلاو
 هذخأ يف ةلعلا نع لئس ثيح رخآ عضوم يفو امهنيب انقرف ام ادبأ اهدعب

 لجرلا ذخاي نأ الدع اذه ىرتأ :تلق" :هدلو لام نم ذخأي نأ دلاولل نيزيجلا لوقب

 كلذ نم ءاهقفلا ىأر ام لدعلا :لاق ؟هل لام ال اجاتحم اريقف هكرتيو هدلو لام نم

 ."60)"داو يبلا نع هيف ءاج يذلا رثألا فلاخأو مهيار فلاخا نا نيرمات امف

 أضوت هنأ لي هنع يور امع لئس دقف (ه2ق) جرؤملا يبأ دنع نأشلا اذكهو

 يبلا نأ ملعن ولو ،مالسلا هيلع هللا لوسر لعف امب ملعأ هللا" :لاقف بيبزلا ذيبنب

 يف ءاج ام اضيأ ةقيقحلا هذه يلجي اممو .016آ)"اهب انذخأل كلذ لعف مالسلا هيلع

 .572:ص ،قباسلا عجرملا 7

 .قباس عجرم ،120:ص ،2ج ،ىركلا ةنودلا ،مناغ وبأ 8

 . قباسلا عجرم1542:ص .ةنودملا ؛مناغ وبأ 9

 .قباس عجرم 029:ص .3ج ،ىركلا ةنودملا !مناغ وبأ )160

 .قباسلا عجرم .358:ص .ةنودملا مناغ وبأ 161



 ا ع ةيليصات ةسارد | | : 1 ع ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا

 اموق نأ ول اذه يف ةنسلا نأل" :مهرت -ري ملو لالخلا مغ اذإ اميف - ىربكلا ةنودملا
 هيف يذلا مهرههش ةدع ؛ةدعلا اولمكي نأ ةملظ وأ ةوبه وأ باحس هنود مف لاح

 ."ة“)نالذب مهرمأ او ىبلا نأل ،اموي نوثالث

 نيح ةمئألاب ءادتتالاو رثألا عابتا ةيلضفأ (ه2ق) روصنم نب متاح دكؤي امك

 فرشلاو ميظعلا لضفلا ةمئألاب ءادنتالاو راثآلا عابتا يف نكلو" :لوقي
 .063)'ميسجلا

 يهف ،ةيضابإلا فالسأ دنع اهتلرزتمو ةنسلا ةناكم دكؤت صوصنلا هذه لكف

 ماكحأ هنم ذخؤت ادرومو القتسم اعزتم هنوك يف منركلا نآرقلل نراقم يعيرشت ردصم

 .ءارغلا ةعيرشلا

 :ةيضابالا فالسأ رنع ةنسلا ةلزنم يلبت
 حتف نب سورمع ةمالعلا دنع ءاج دقف ةبقحلا هذه رثإ َنّوُد اميف ىلجت ام اذهو

 الو امهكرت عسي ال ناتبجاو امهثو قاشنتسالاو ةضمضملا او هللا لوسر نسو" :هلوق

 (.65_م4قريمدكلا ديعس يبأ ةمالعلا نع اضيأ ءاجو "026٩. الإ ةالصلا زوجت

 .قباس عجرم ا58:ص ،2ج ،ىربكلا ةنودملا ،ممناغ وبأ )162

 .320:ص 53ج ثقباسلا عجرملا ع(3

 .قباس عجرم \92:ص ةيفاصلا ةنونيدلا .حتف نب سوررمع (4

 نم ،رعشلل مظانو ‘هرصع يف مامإو ققحم ملاع .972 / ه361 :يح) يمدكلا يجعانلا ديعس نب دمحم نب ديعس نب دمحم (5

 ىلع ذملتت امك ،امهريغو نسحلا نب دمحم خيشلاو يبرع نب حور نب دمحم خيشلا نع ملعلا ذخأ ،نامع ةيلخادب ءارمحلا ةدلب

 انزاخ ناكو هللا دبع نب ديعس مامإلا :نامع ةمئأ نم رصاع .مهريغو عابنز نب دمحم نب هللا دبعو دمحم نب ديعس هنبا هيدي

 هراثآ نم .اهرظنمو اهديمعو ةيناورتلا ةسردملا مامإ ربتعي .دشار نب صفح مامإلاو ديلولا نب دشار مامإلاو هدهع يف نجسلل
 :ةماقتسالا باتكو ،نانثا اهنم يقبو تدقف دقو تادلحب ةعست يف عقي هقفلاو ةديقعلا يف وهو رفعج نبا عماخل ربتعملا :ةيملعلا

 ءاهقفلا مجعم ،يدعسلا :رظنا) .اهريغو ،رذنملا نبأل فارشألا باتك ىلع تادايزو ،ءازجأ ةثالث يف عقي ةديقعلا يف وهو

 . (قباس عجرم 99-0106:ص ،3ج ‘نيملكتلاو
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 ريخ مَحت وأ اعوشتمتامَدؤأةَتِيَمكتركَي نأ ةلررةمكيرماطع انر لإ ئوأ
 ةرثع تنراق اع الو عابربع رضا نمت "وي تارتل ليأاقنف ز شجيشترق
 نم جرخو مئاهبلا يف صنلاب ميرحتلا نم جرخ ام لكف" :هلوت - ٨١ ي رك
 هصخ ام الإ مكحلا يف حابم وهف ةيآلا هذه ادع امم .مئاهبلا نم صنلاب ليلحتلا

 .ةنسلاب لالح وهف كصنلاب للحملا نم لالحلا هبشأ وأ كلذ دضب هللا نيد نم ءيش

 .)ةنسلاب مرحم وهف صنلاب مرحملا هبشأ امو
 بهذملا فالسأ نع يكحي (ه260ت)بوبحم نبا ةمالعلا نإف كاذو اذه لبقو

 نإف هللا باتك نم هرمأ رظن رمأ مكاحلا يأ - هيلع درو اذإ" :اوررق منأ لئاوألا

 ةنس يف هدجوو هللا باتك يف مكح هل نكي مل نإو ،هب مكح هللا نم امكح هيف دجو

 .0265)"... هب مكح ز هللا لوسر

 ةفص (_ه278ت) يصورخلا سيمح نب تلصلا رثؤملا وبأ ةمالعلا دكؤي امك

 يف يلإ عفر" :كلذ نايب يف لوقي زيزعلا باتكلا صنب لي يبلل تناك نيلا عيرشتلا
 ةالص زي يبلا يلصي نأ لبق ،رحنلا موي هباحصأ هيلع لخد ةدرب ابأ نأ ثيدحلا

 .قانع ىلع الإ ءيش ىلع ردقأ ال نإ هللا لوسر اي :لاقف }ةيحض مهل حبذف رحنلا

 ضعبل زيجي نأ لي يبلل زوجيا :نولئاق لاق نإف .كريغل اهزيجأ الو اهحبذا :لاقف

 لوثيتلا مكتاءآمو ه :لاق ىلاعتو كرابت هللا نإ :هل ليق ؟ضعبل هزيجي الو ائيش

 .145:ةيآلا ءماعنألا ةروس (6

 .137:ص 03ج ،م1985 - ه 5 ‘ط.د نامع - طقسم ٬ةناقثلاو ثارتلا ةرازو ،ةماقتسالا ؛يمدكلا ديعس نب دمحم ((7

 .قباس عجرم 0233:ص ،2ج ،(تاباوحلاو ريسلا باتك نمض) بوبحم نب دمحم ةريس «بربحم نب دمحم ع8
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 ."٥"ولعا هلوسرو هللاو ث ه ارهتناتنع مكهتاموةوذشت

 نيليصأ نيردصم اممموكل نآرقلل اميسق ةنسلا ركذ اضيأ ةلزنملا هذه دكؤي اممو

 :لئاق لاق نإف" :هلوق (ه4قر)ةكرب نبا ةمالعلا دنع ءاج دقف عيرشتلا رداصم نم

 :هل ليق ؟رحبلا ءامب رهطتلا ىلع سانلا عمجأ دقو فاضملا ءاملاب رهطتلا نم متعنم مل

 .«هتتيم لحلا هؤام روهطلا» :هلوقل لل يبلا ةنسب صوصخم رحبلا ءامب رهطتلا
 .071)"رجو زع هللا باتكب لوألا يف انذخأو !لي هللا لوسر لوقب اذه يف انذخاف

 .©.72)١نآرقلاب ءاضعألا رئاس بوجوك ةنسلاب بجاو قاشنتسالاو" :اضيأ لوقيو

 ضيحلاو ةبانجلل (انباحصأ) مهدنع لسغلا نأل" :هلوق نوفلخ نبا ةمالعلا دنع ءاجو

 .7{0) ". .ةنسلابف موصلا امأو ،باتكلابف ةالصلا امأ ،ةالصلاو موصلا ةحصل طرش

 تبث هسفنب لصأ اذه :ام لصأ ىلع اقلعم هلوق لثم"يتوعلا دنع كلذ دجب امك
 . 1 '“)"ةنسلاب

 :ةكرب ارب رنع ةنسلا ةلزنم

 هجهنم يف لمأتملا نإف ،ةكرب نبا ةمالعلا عم اليلق فوقولاو ةراشإلا نم دب الو

 :لوقي هارن ةرمف ،ةريثكلا هتالالدتسا يف يلج عساو لكشبو ةرضاح ةنسلا دجي يهقفلا

 مالسلا هيلع لوسرلاب ءادتقالاف" :رخآ عضوم ينو 3‘{")"ىلوا يدنع ةنسلا عابتاو"

 .7:ةيآلا كرشحلا ةروس ((9

 .قباس عجرم }ء394:ص ،3ج ‘عماجلا رفعج نبا 0

 .قباس عجرم ©257:ص ،1ج ثعماجلا ،ةكرب نبا 1

 .269:ص ‘قباسلا عجرملا 2

 .قباس عجرم ،76:ص ،نوفلخ نبا ةبوجأ ،يتازملا 3

 .(قباس عجرم 0256:ص ءاهمولعو ةنسلا يف يتوعلا جهنم ،يدنكلا :نع القن) 385:ص ،8ج ءايضلا ،يتوعلا 4

 .قباس عجرم }214:ص ،1ج ،عماخلا {ةكرب نبا (5

 ححح-ح .س
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 مكح يف رئادلا فالخلا ىكح امدنعو "٨6! طزلا هعم نمؤي ال نم ليرات نم ىلؤأ

 قافتاب رهطملا رهاطلا ءاملاو" :هلوقب ةلأسملا متخ مث ةنسلاب هتراهط ىلع للد رحبلا ءام

 نب هللا دبع لوق يف الإ .رحبلا ءامو ،نويتلا ءامو ،رئبلا ءامو }ءامسلا ءام :ةمألا
 نب هللا دبع عابتا نم ىلؤأ ةنسلا عابتاو ،هدحو رحبلا ءام يف صاعلا نب ورمع

 هراتخن يذلاو" :ملسملا اب ىلحتي نأ ينبني يلا بادآلا انيبم لوقيو !"ورمع
 هلعف يف زق هللا لوسرب يدتقي نأ ضرألا يف زاربلا وأ رهطتلا دارأ اذإ ملسملل

 طئاغب ةلبقلا لبقتسي ال نأو ،همزعو هئادأ يل هنع ىمن امع ءاهتنالاو هرمأل عابتالاو

 ث يبنلا نأل" :رخآ عضوم يف لوقيف ةودقلا ىعم دكؤي امك .07)الوب الو

 اهيلإ عوجرلا يغبني يلا ةدعاقلا انيبم كلذك لوقيو ،ث"”هلعفو هلوق يف هب ئدتقم
 .0)" رفزيحملا نيب مكحلا وه ؤ لوسرلا لوقو" :فالتخالا دنع

 :رظنلا ىلع رثألا ميرقتو ةفرب ئربا

 ضرعم يف كلذو رظنلا ىلع ةنسلا متدقت ىلع ةكرب نبا ةمالعلا صني ام اريثكو

 بنجلل نآرقلا زاجأ نم طلغ نايب يف هيلع صن ام كلذ نمو ،امهضراعت نايب
 هڵلوات ثيح نم ضئاحلاو بنجلل نآرقلا ةزاجإ ىلإ بهذ نم طلغ دقو" :ضئاحلاو
 راثكتسالا ناكل كلذب دراولا ربخلا الول يرمعلو .كلذ نم امهل عنملاو تاياورلا

 عم رظنلل ظح ال نكلو !هلعف نمل لضفا لاوحألا لك يف نآرقلاب هللا ركذ نم

 .214:ص ،1ج ،قباسلا عجرملا 6

 .242:ص ،1ج ،قباسلا عجرملا ((7

 .259:ص ،1ج ،قباسلا عجرملا ع8

 .274:ص ،1ج "قباسلا عجرملا 9

 .301:ص ،1ج ،نقباسلا عجرملا ع0
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 ضح الو" : رخآ عضوم ٢ لوقيو (ل 81

 الو" :لوقيف رظنلا ىلع ةنسلا ىلقت ىلع صني امك "02٥2 صنلاو قافتالا عم رظنلل

 عم رظنلل ظح ال نكلو" :رخآ عضوم يفو 3" "ةنسلا دوجو عم رظنلل ظح

 لاجس لوقعلل سيل" :اهدافم ةدعاق ررقي وهف هيلعو {“)اهب ةنسلا توبثو صنلا

 :لوقيف : يبلا رماوأل لاثتمالا بوجو دكؤي هنأ امك ,55)اع رشلا دورو دنع

 ةالصلا يف بدنو ضرف نم لو يبنلا هب رمأ ام لاثتما ءرملا ىلع بجاولا"

 يبنلا نع ربخلا تبث اذإو" :لوقيف ربخلا توبثب لاثتمالا بوجو قلعيو 5{"“"اهريغو
 ,57)"اهعابتا الإ سيلف لي

 ةعيفرلا ةلزنملا مكلت ىلع للدت ماقملا يف هرصح مل امم اهريغو صوصنلا هذه لجف

 . هتاطابنتساو ةكرب نبا هقف ي اهروضحو

 ءاش امب هدابع دبعتي نأ هللو ربخلا دورو

 ضراعتلا دنع رظنلا ىلع رثألا ميدقت نم يتوعلا ةمالعلا هلاق ام اضيأ كلذ ريظنو

 رابتعا طقسو رثألل مكحلا ناك رظنلاو رثألا ضراعت اذإو" :كلذ انيبم لوقي
 . (185)" لظلا

 .371:ص ،1ج ،قباسلا عجرملا (1

 .572:ص ،©1ج ثقباسلا عجرملا 2

 .237:ص 2©0ج ،قباسلا عجرملا ع(3

 .393:ص ،2ج ،قباسلا عجرملا 4

 .294:ص ،1ج ،قباسلا عجرملا 5

 .506:ص ،1ج قباسلا عحرلل 186

 .357:ص ،1ج ،قباسلا عجرملا ((7

 .قباس عجرم }14:ص 3©0ج ءءايضلا ،يتوعلا ع8

<<< 
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 :ماحألا ةلوأ نم ةنسلا عترم

 نآرقلا ةبتر دعب يتأت ةنسلا ةبترم نأ دجي لوصأ نم ةيضابإلا هنود اميف لمأتملا نإ

 فراعت ام وه كلذو ،باتكلا ركذل انرق يتأت ةنسلا نأ نعمب ركذلا ثيح نم ميركلا

 اهعبتي ةنسلا هولتت نآرقلاف ماكحألا ةلدأ بيترت ةاعارم نم دعب اميف نويلوصألا هيلع

 نمو ،ةيضابإلا هيلع صن امم ريثك يف حضاو بسانتلا اذهو ،سايقلاب ءاهتنا عامجإلا

 :كلذ

  

 تبثت نيملسملا عامجإو !هلوسر ةنسو هللا باتكبف" :رذنملا وبأ لاق "
 .(189) "هللاب الإ ةوق الو ماكحألا يرجتو ءامسألا

 الو باتكلا مكح يف هذه هاوعد هل زوجت الو" : يمدكلا ديعس وبأ لاق "

 ..ل" لقعلا ةجح الو .عامجإلا الو ةنسلا مكح

 ةلدألا هوجو نم مهل عقي ..." :يويسبلا نسحلا يبأ ةمالعلا ةريس يف ءاج "

 لقعلا ةجحو ةمألا عامجإو .ةلي هيبن ةنسو ىلاعتو كرابت هللا باتك نم

 ةنسلا فرعتو نايبلا فرعي هوجولا هذه نمف .رابخألا رتاوتو

 .491 ..ناسحالاو

 ةثالث ىلع ةينبم ةعيرشلا لوصأ نأ ملعا" :نالجراولا بوقعي وبأ لاق "

 .. »هرملسملا يأرو شةنسلاو باتكلا :رومأ

 .قباس عجرم .34:ص 3اهماكحاو رادلا ءامسأ ،يليحرلا 189

 .قباس عجرم \9:ص .2ج ةماقتسالا .يمدكلا 190

 .قباس عجرم 65}6:ص ا2ج {(تاباوحلاو ريسلا باتك نمض) ةريسلا «يويسبلا ةريس ع1

 ؛م1983 - ه1403 © ط.د ،نامع - طقسم ٬ةناقثلاو ثارتلا ةرازو ،ناهربلاو ليلدلا ؟ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي (2

 .124:ص 63ج
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 هللا باتك نم مكح هيف ءاج ام وه :نيدلا لوصأو" :يصقشلا لاق "

 ءاملع نم نيدتهملا عامجإ نم وأ .ةلي دمحم هيبن ةنس نمو !ىلاعت

 ١ ةم ل !( 93 1 .

 ةعبرأ نم عمسلاب كردي مارحلاو لالحلا نأ ملعا" :يطوشلملا لاق "

 .0ف")"ق رلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا :هجوأ

 وأ عامجإلا وأ ةنسلا وأ باتكلاب تبث ام عرشلاو" :بطقلا لوقي "

 )195( اقلا
 . ساي

 ىلع ةنسلا ضرع ةدعاقب ةيضابإلا دنع فرع ام حضاولا بسانتلا اذه دكؤيو

 ةنسلا نع ثيدحلا دنع -ىلاعت هللا ءاش نإ - انايب رمألا اذه ةروص يلجنتسو باتكلا
 )196ر. اقعسملا

 .78:ص 1©0ج 0م2006 - ه 7 ©1ط ،نامع - طقسم طقسم ةبتكم نيبلاطلا جهنم يصقشلا ديعس نب سيم مع3

 . قباس عجرم ©52:ص نايبلاو ةلدألا حيطوشلملا ع4

 .1ج .عمعم 6 - _ه 6 ‘كط.د \نامع - طقسم 3ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ريغصلا عماجلا ،شيفطأ فسوي نب دمحم 195

 .41:ص

 .152:ص :رظنا 16
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 ثلاثلا بلطلا

 ةيضابإلا رنع ةنسلا ةيج ةلوأ

 يف ةيمالسإلا بهاذملا نم مهريغ نأش مممأش ةيضابإلا نإف ثيدحلا تفلسأ امك

 ردصملا بناجب دمتستو ةعيرشلا ماكحأ طبنتست هنم ،نيدلا يف انيكم الصأ ةنسلا رابتعا

 .ةلاصأ هب ةنسلا ةيجح تتبث تبث يذلا ميركلا نآرقلا لوألا

 هللا ةعاطب لوسرلا ةعاط نرقت لا ةدراولا تايآلاب كلذ ىلع ةيضابإلا للديو

 آم اوُعَتا :لوقي ىلاعت هللاف ،هلوسرو هللا ىلإ هلوصح لاح عزانتلا درب رمأت يلاو ،ىلاعت

 س هع كتهت امو امب ودشت دشت لشلا :تات آ 7 7 :لاقو ,9 يرن كنلا رن

 :لاقو ."هم لوشبلأووتأ ل ةودق ون ىف مثَعَرَتَك نإك)» :لاقو .""ه اوهتنا

 الرَرُمذر((ت)لةميمانع نطنيامو »» :لاقو “""هم ةت عطآ دت لوسرلا عطي نتإ»
 2 0 2 ( "ا

    

 ىلاعت هللا باتكب ةنسلا عابتا بجوف .كلادك يوم

 َدَمَل « :ىلاعت هلوقب ةث لوسرلاب يساأتلا بوجو ىلع رذنملا وبأ ةمالعلا للديو

 [ 203ر 4 ا اريكهلنارككو رحلاموبلاو هللااوج 2 .م تت ناكمل ةنسح ةو ه اوتآ رلوشر ىف ك ناك

 .3:ةيآلا ،فارعألا ةروس (7

 .7:ةيآلا كرشحلا ةروس 8

 .59:ةيآلا ءاسنلا ةروس ع9

 .80:ةيآلا ءاسنلا ةروس ع0

 .4.3 :ةيآلا محنلا ةروس ع1

 .قباس عجرم {\79:ص ،1ج ،نيبلاطلا جهنم ،يصقشلا ع2

 .21:ةيآلا بازحألا ةروس ع3
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 مكل َناَكدَمَل « :ةماع نيملسملا بطاخ وهو هللا لاقو ..." :كلذ حاضيإ يف لوقي

 ىلع مالكلا رخآ لدف ههرمكلاهوبلاو هئااوجتي اك مل ةتح ةوسأ ئ لوشر ىف

 وهف هببس مايقو ،هظفل جرخم لاصتا نع هضعب عطقي نأ دحأل سيل هنأل هضرف

 وأ باتك وأ لقع نم ةجح هعطقت نأ ىلإ هتابث نم فراعتي امو إهتهج ىلع كورتم
 ناك اهل ضعب نود ةعيرشلا ضعب يف يساتلا اذه صخي نأ بجي الو .ةمألا عامجإ

 هللا ىلص هللا لوسرب يساتلا كلذ يف لصألا نأل .لي هللا لوسر اهيف هب اصوصخ

 هصخ نم ام وحن نم ةجحب كلذ نيبت نأ دب الو .هب صخي ام نيبتي نأ ىلإ هيلع

 وأ ةنق هللا لوسرل صاخ هنأ انيبم نكي مل ام لكف .هل لحت ال امنأ ةقدصلاو ةيوستلاب

 ,ن4) . .هه رهكلامولاو هئااوجتت ناكمل ظ :هلوقب هلعف سانلا ىلعف ،لقن هنأ

 امدعب ةنسلا ةيجح ىلع اللدم - قبس ام ىلإ يويسبلا نسحلا وبأ ةمالعلا فيضيو

 نَع ن ات ن ارَدَحَََك < :هللا لوق ةنسلا نمو" :-الامجإ ماكحألا ةلدأ ركذ

 ركك ك ك ; < ۔ يح كوثمؤ ال يرو ال ال < :هلوقو 2 , :

 )207)س(206ر 4 رشتنت

 ىنعمو" :لوقيف هلوسر ىلإ درلاو هللا ىلإ درلا ىعم نوفلخ نبا ةمالعلا رسفيو
 يف اضيأ ءاج هسفن قايسلا يفو. ".. هتنسل :لوسرلا ىلإو 3هباتكل :هللا ىلإ درلا

 ضعب حوضو مدع رهظيو طوطخملا نم صنلا طبض ىلإ تيعس) .قباس عجرم ،ك1:ص .اهماكحأو رادلا ءامسأ ،يليحرلا 4
 .1358 :مقر يديعسروبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم تافصلاو ثادحألا باتك ،ع ومجب دلجب :رظنا .هظافلأ

 .63:ةيآلا ،رونلا ةروس 5
 .65 :ةيآلا {ءاسنلا ةروس ع6

 .قباس عجرم }66:ص ،2ج ء(تاباوحلاو ريسلا باتك نمض) ،يريسبلا ةريس 7

 :يأ » لوسرلاو ونا لإ وت ودر وىم ىف نَعَرَتَك نإك » : :ةعيرشلا سوماق يف ءاجو .قباس عجرم ؛102:ص ،نوفلخ نبا ةبوجأ ،يتازملا مع8

 .(قباس عجرم }233:ص ،1ج .ةعيرشلا سوماق "يدعسلا :رظنا) "ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو ،لجو زع هللا باتك ىلإ
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 209 م م < 222 .ي . ء2ء۔ےے 2١٦١, . , ۔ . . -
 .)ه لوسرلاو رلا لإ ُهودُرَق مع يف عرَل نإف ه :مهلوق ةيضابإلا يمدقتم ريس

 هللا لوق ركذ امدعب -يمدكلا ةمالعلا لوقي و .10)"اهيبن ةنسو هللا باتك ىلإ :ينعي

 اوملنت ذإ متأ وتو هتا فنذإي عطي الإ دوشر نم اتلأ آمو » :ىلاعت
 ابت هتا اوذجوت نونلا مشت رصنتشاو هقل اودَدَتَتَساَت كنا مُمَسشن

 ءاج امب ناميإلا بجوأو ،هب ناميإلا عم ،هلوسرب ناميإلا بجواف" :_) ه اميحر
 .“"“"اهلوسرل ةعاطلاو ،هل ةعاطلاو هب قيدصتلاو ،هب ناميإلا عم هلوسر هب

 :ىلاعت هلوق يف دراولا هلوسرو هللا ةعاطب رمألا ىضتقم رثؤملا وبأ ةمالعلا رسفيو

 :لوقيف 4 :كنم رصخلا يلؤآو لونلا اوعيطأو هللأ اوغيليآ ارنماَع نلا اهمأ « :لوقيف 2٨ ك "ةكم رقلا ىلأو لونلا اوغيليآو هق ارغيليآ انماع رذلا اماي

 لمعلاو هرمأل ميلستلا هلوسر ةعاط نمو !هباتكب مكحلاو هب ناميإلا هللا ةعاط نمف"
 ع هه 2 > َِ مم ص . : 5

 اراك هلغتي هدوح دحتتو هلوسرو هنأ صقي ركو » :هللا لاق دقو !هتنسب

 .215 ) 4 ٭ رهش فراع هللو ايف الك 215( )214 2 م و< م .

 ق : لوسرلا ةعاطب ةرمآلا تايآلا هذه نم ةلمج ةكرب نبا ةمالعلا دروأ دقو

 امك .« ے.6)يلبق نم قحلا فرعي ةنسلا نأ ىلع ليلدلا نع لئاسلا لاؤس نع هباوج

 .59:ةيآلا ءاسنلا ةروس ع9

 .قباس عجرم ©111:ص ،©2ج «(تاباوجلاو ريسلا باتك نمض) ديعس نب دمحم ىلع درلا يف ةريس ،لوهب ع0

 .64 :ةيآلا ،ءاسنلا ةروس 1

 .قباس عجرم {(154:ص ،1ج ؛ربتعملا .يمدكلا 2
 .59:ةيآلا ءاسنلا ةروس ع3

 .14 :ةيآلا ،ءاسنلا ةروس ع4

 .قباس عجرم 258‘0:ص.،1ج ،(تاباوحجلاو ريسلا باتك نمضر) ،رباج يبأ ىلإ ةريس ،رثؤملا وبأ 5

 يدعسلا :رظناو .(قباس عجرم ©187:ص ؛ةيضابإلا دنع داهتجالا جهنم ،وجاب :نع القن) 105:ص أدتبملا ةكرب نبا ع6

 .قباس عجرم }224:ص ،1ج ؛ةعيرشلا سوماق

  



 ع ةيليصات ةسارد مع ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا |

 ثيح نم نآرقلل انيرق ةنسلا ليلد ركذ ضرعم يف - هلوقب ةنسلا ةيجح ىلع للدي هنأ

 .نآرقلاب ءاضعألا رئاس بوجوك ةنسلاب بجاو قاشنتسالاو" :لالدتسالا ةيجح

 رمدتب رجتم اكف كونكحن ح كوثمؤن ال ] كير لق ط :هركذ لج هللا لاق

 7 هلوقو ..ي 7 تْيَسَقاَمِماَرَع ةهيشنآفاوشييال مث

 روم تإ (آةومايع نباو ل :لافو "٨. هقاعيطاذتق لوسرلا عطي نتف
 22029 4 .ر

    

 مويو

 نم ميلسلا جهنمل ث21_م445تر يدمحيلا ديعس نب دشار مامإلا نيبيو

 لهأ نيب فالتخالاو عزانتلا لاح ةنسلاو باتكلا نم ليلدلا كحم ىلإ ماكتحالا ثيح

 :لوقي ثيح ءدنسلا دالب نم ةروصنملاب هناوخإ ىلإ اهثعب يلا هتريس يف كلذو ،ةلبقلا

 ىلإ نوفلتخي هيف مه اميف نوعجريو عجري نأ قدصلا ناهربو قحلا بجاو يفف"

 اممب ىدتقا نمب يدتقيو !امهلدعب يدنهيف .ةلق لسرملا هيبن ةنسو لزنملا هللا باتك

 نيزلا اهي » :لوقي ثيح هباتك نم لزنأ ام لدع يل هللا رمأ امل كلذ يف الاثتما

 .65:ةيآلا ضءاسنلا ةروس 7

 .80:ةيآلا ،ءاسنلا ةروس 8

 .4.3:ةيآلا (محنلا ةروس 9

 .قباس عجرم ،257:ص ،1ج ؤعماجلا ،ةكرب نبا ع0

 رمأف ه442 ةنس ةمامإلاب عيوب هيقف ملاعو راش مامإ ،(م1053 / ه445:ت) ،يدمحيلا ديعس نب دشار ناسغ وبأ ع1

 ةنوعملاب يدمحيلا مامإلا هدمأ ثيح لصاوت يمرضحلا مامإلا نيبو هنيب ناكو ،نيملسملا ةملك عمجو ركنملا نع ىمنو فرورعللب

 اهيلإ راشملا ةريسلاو ‘ناطحق نب دمحم يلاعملا يبأ راحص لماع ىلإ هدهع :ةيملعلا هراثآ نم \تومرضمب هئادعأ ىلع ةدعاسملاو

 {ةعيدب ةريس يهو" :يماسلا مامإلا اهنع لاق ةحيحصلا مالسإلا ةديقع اهيف نيي دنسلا ضرأ نم ةروصنملا لهأ ضعب ىلإ يهو

 مسق" ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يدعسلا :رظنا) ."همهفو هئاكذ طرفز هملع ةرازغ ىلع لدت ،ةيرغ ةلاسرو

 .(قباس عجرم ،226:ص ،1ج ،"قرشلملا

 متت
 68 - “ ٠

 ر _ تةتترسص
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 نإ لوسر وللا إ ودر ءيش ق عرت نإ ني رتشلا لؤآو 5 لول ١ اوعيطأو هل 1اوغيليآاونم 2

 2232 م و س & م ممم .و هد

 .2634ه ليوأت سحاويع تيكزرحةلارؤيلاو لاي دونمؤن مك

 لوثَلا مكتتاع ايو » :ىلاعت هللا لوق هركذ دعب يويسبلا نسحلا وبأ لوقي
 هللا نم مالعإ وهو" :ةنسلا ةيجح ىلع اللدم )هك اوهتنا أ,ينناَك هنع هنع مكتهتام امررذُشَت

 نَعَووُلاَع بذ نيزل زلارَدَحَيلَ «: ىلاعت لاق دقو .مارح و هللا لوسر همرح ام نأ ىلاعت

 !20 25 "4 لأ ى ٤ ادَك . ةمبيييشز د ةئتِز مهبييتت ن ن نآ :ورشأ

 نع ىتأ ام در دحأل زوجي الو" : هلوقب ةنسلا ةيجح ىلع اضيأ يتوعلا للدي امك

 امأ كلذ ف قييضتلا نم اللي هنع درو امبو باتكلا صبب رابخألا نم ك يبنلا

 مكنتاءامو» :ىلاعت هلوقو .ةيآلاه يوشلا يزَلاردمحتت و :لجو زع هلوقف باتكلا
 نب هللا دبع قيرط نم لق هنع يور امو { ه اوهتنا هنع هنع مكنا او ددشت لونلا

 نم رمألا هيتأي هنكيرأ ىلع ائكتم مكدحأ نيفلا ال» :لق لاق هنأ هيبأ نع عفار

 هللا باتك يف اندجو ام .يردأ هل :لوقيف هنع تيمم وأ هب ترمأ م يرمأ

 .)"هب لمعلا كرتو هتفلاخم رمأ هنع هاتأ دحأ ىلع ةلي قيض دقف 227‘0)«هانعبتا

 .59:ةيآلا ،ءاسنلا ةروس ع2

 ردبلا راونأ نم تاسبق ،ينابيشلا كرابم نب ناطلس :باتك نمض) ©284:ص .ةئيضملا ةريسلا ‘يدمحيلا ديعس نب دشار 3

 .(م2008 - ه1429 ،1ط ،نامع - طقسم ،لايجألا رهازلا

 .7:ةيآلا رشحلا ةروس ع4

 .63 :ةيآلا ،رونلا ةروس ع5

 .قباس عجرم }224:ص {3ج عماجلا \يويسبلا 6

 /4605ر: :مقر 3هيبأ نع عفار يبأ نب هللا دبع قيرط نم ؛ةنسلا موزل باب ،ةنسلا باتك &هسفن ظفللاب دواد وبأ هاور (7]7

 = /(13ر:مقر ‘هضراع نم ىلع ظيلغتلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح ميظعت باب ،ةنسلا باتك هجام نبا هاورو

 _ت
   



 ع ةيليصات ةسارد & ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا  

 انوكو ةنسلا ةيجح ىلع ةللدم ةيضابإلا صوصن رفاضتت لاونملا اذه ىلعو

 لوقي ،ميكحلا ركذلا يآ نم اهتجح تمهلتسا ،نآرقلا بناجب ايعيرشت اردصم

 مكتتاءآمو 9 :ىلاعت هلوق انلق ةجح ةنسلا نأ ىلع ليلدلا ا امف ليق نإف" :يراحصلا

 ذإ( ةموما نع قططنيامو له :ىلعت هلوقو. اوهتناةنع مككمنامو ةرذش نلا
 زع هلوقل ةنسلا لصأ باتكلاو" :بطقلا لوقي امك 0 نكوي مو الل وه

 .ى"١ه ودشت لونلا مككتاءاموإلو .ي ةومفانَع نلطنيامو :لجو
 حرصأ لعلو «ةلزان لك يف لي يبلل قلطملا عابتالاب رمأت عيرشتلا لئالد نأ امك

 ال َكبَرَو الك % :ىلاعت قحلا لوق كلذ ىلع اليلد هدمتعن نأ نكمي ام حضوأو

 اًمِماَجرَع مهيتشنآف ارذبجيال مث رهتنب رجت اكف كرنكَحي ىع كونيؤب

 هيلع مسقلاو ناميإلا يفنب ماقملا دكؤي ةيآلا علطمف 0 اينم اومسر تيضق

 رمألاو 3،مومعلا ظافلأ نم يه تلاو "ام" ةلالدب كلذو كرمأ لك ف : هميكحتب الا

 دق جرح نيدأ يفنب قلطملا ناعذإلا نم دب ال لب \بسحف لاحلا اذه دنع فقي ال

 هذه لكو كهردصمو لعفلا ركذب ماقملا دكؤي ةيآلا لييذتو هاضق ام سفنلا جلتخي

 .ةقلطملا ةعاطلا بوجو يعت لئالدلا

 ©(2663ر :مقر ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح دنع لاقي نأ هنع يهن ام باب ملعلا باتك ،يذمرتلا هاورو =

 .حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق

 .قباس عجرم ©264:ص ،©2ج ٬ءايضلا ،يتوعلا مع 8

 .4.3:ةيآلا محنلا ةررس ع9

 .قباس عجرم ؛50:ص ،1ج ،يردلا بكركلا «يراحصلا 0

 .قباس عجرم ‘41:ص ،1ج ؛ريغصلا عماجلا ،شيفطا 231

 .65 :ةيآلا ،ءاسنلا ةروس 2



  

  

 ام ديز نب رباج مامإلا ىلإ لصتملا هدنسب دروأ بيبح نب عيبرلا مامإلا نأ ىلإ ةفاضإ

 نع ةديبع يبأ نع هاور ام كلذ نمو لي هللا لوسر ناسلب ةنسلا ةيجح ىلع للدي
 ينعاطأ دقف يرمأ عاطأ نم» :لاق لي يبلا نع كلام نب سنأ نع ديز نب رباج

 غلب :لاق ةديبع وبأ هاور ام اضيأ كلذ نمو &! ث٥3)«ناصع دقف يرمأ ىصع نمو

 باتك ادبأ اولضت نل هب متكسمت نإ ام مكيف تفلخ» :لاق هنأ ةلي هللا لوسر نع

 يلوأ ىلإف يتنس يف هودجت مل امف يتنس يفف هللا باتك يف هودجت مل امف لجو زع هللا

 لاق :لاق سابع نبا نع رباج مامإلا هاور ام اضيأ كلذ نمو ،“ة“«مكنم رمألا

 35)«د ر وهف انرمأ هيلع سيل المع لمع نم» :لي هللا لوسر

 لوزأ اوُعيطأو هلل اوغيليأو» ىلاعت هلوق باب ،براقم ظفلب يراخبلاو ،44:مقر ،ةرامإلاو ةيالولا ف باب \©بيبح نب عيبرلا هاور 3

 ضةيصعم ي اهمبيرحتو ةيصعم ريغ ين ءارمألا ةعاط بوجو باب !ملسمو ©6718:مقر ©59:ةيآ ،ءاسنلا ةروس 4 ر رتشلا لت

 .7643:مقر ،ةريره يبأ دنسم ، براقم ظفلب دمحأو ةريره يبأ قيرط نم ،1835:مقر

 ،تدترا اذإ لتقت ةأرملا ف باب «نيطقرادلا بيرق ظفلب هاورو 630:مقر ،هلضفو هبلطو ملعلا ف باب \بيبح نب عيبرلا هاور (4

 هب يضقي ام باب يضاقلا بادآ باتك ،براقم ظفلب ىربكلا هننس يف يقهيبلا هاورو 0149:مقر ،ةريره يبأ قيرط نم

 .20337:مقر ،ةريره يبأ قيرط نم ،يفملا هب يفيو يضاقلا

 ءةيضقألا باتك ‘هسفن ظفللاب ملسم هاورو \49:مقر سابع نبا قيرط نم ،ةرامإلاو ةيالولا ف باب ،©بيبح نب عيبرلا هاور 5

 ،تدترا اذإ لتقت ةأرملا باب ،يطقرادلا هاورو «4493:مقر ةشئاع قيرط نم ،رومألا تاثدحم درو ةلطابلا ماكحألا ضقن باب

 .81:مقر {ةشئاع قيرط نم
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 عبارل) بلطلا

 اهرثنىر ةنسلا كرات ئس ةيضابرأل) فترم

 :ةنسلا كرات نم ةيضابالا فترم

 ةنسل ةعيفر ةلرتم نم ةيضابإلا ةسردملا فالسأ هالوأ ام قبس امم ايلج انل رهظ

 دعب ءارغلا ةعيرشلا ماكحأ هنم ىقتست يذلا بصخلا دروملا يه ذإ .لت ىفطصملا

 ةنسلا عابتا بوجو ىلع قبطت بهذملا ءاملع صوصنو ،ميركلا نآرقلا لوألا ردصملا

 فالسألا دجي كلذل عبتتملا نإف اذلو ،هنع يهنلا حص اميف كرتلا مازتلاو ،تبث اميف

 دقو ةيلمعلا ةيعرفلا لئاسملا ضعب يف ةنسلا كرات ىلع مهريكن دتشي ام اريثك لئاوألا

 .كلذ نايب يتأيس امك ةءاربلا دح ىلإ لاحلا مهب لصي

 لئس" ثيح ديز نب رباج مامإلا لوق نم رم ام ماقملا هب للدن نأ نكمي ام لوأو

 الو ،هتالص نم ةنسلا هيف فلاخ ام ديعي :لاقف ةبوتكم < عكري ل مامإ نع

 ةروثأملا ننسلا ضعب نيب لداعي نم دجن لب 2٨ "ةنسلا هيف اوفلاخ ام سانلل ميقتسي

 :ةنودملا يف ءاج ام كلذ نمو ،اهكرات ميثأت ي كلذو اهموزل تاجرد يف توافتت تلا

 ناتعكرو رصعلا لبق عبرأو رهظلا لبق عبرأو رجفلا اتعكر اهكرات مثاي يتلا ةنسلاو"

 انه صنلا دجنف ،“ة7"...ةضيرفلا يف نييلوألا نيتعكرلا يف ةءارقلاو \برغملا دعب

 اهريغ ديكأتك سيل برغملاو رجفلا ةنس ديكأت نإ ذإ ديكأتلا ةتوافتم ننس نيب عمجي

 .مثإلا لوصح يف ننسلا هذه كرات نيب يواسي صنلاو ننسلا نم

 .(قباس عجرم }189:ص ؛ةيضابإلا دننع داهتجالا جهنم وجاب :نع القن) ،رباج مامإلا لئاسر (6

 .قباس عجرم 2ء319:ص ء1ج ©ىربكلا ةنودملا مناغ وبأ )237

 ۔ ۔۔۔ےہ۔_۔

 7- ارس
 ٦ -- . 7 رس
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 ع ةيليصات ةسارد | & ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا

 ناك نإو" :لوقيف ادمعتم ناتخلا ةنس كرات ىلع زيزعلا دبع نبا ريكن دتشي امك

 [7 الو هتداهش زوجت الف ةنسلا كرتل ادمعتم كلذ لعف امنإ

  

 :رفعج نبا عماج يف ءاج ،ةينمزلا ةبقحلا هذه دعب ءاج نميف دتشي هسفن لاحلاو

 الف جنتسأ مل نإ :لاق ،ةنسلا نم هنأ معزو ءوضولا يف ءاجنتسالا كرت لجر نع"

 الي لوسرلا ةنس نع بغار اندنع اذهف ؟ءاملاب ءاجنتسالا كرتب كلهي له !يلابأ

 نأ الإ اندنع هل ةيالو الو كالهلل ضرعت دق اندنع وهو !نيحلاصلا راثآو

 نأل :لوقي ةعامج يف ةعمجلا يلصأ ال :لوقي لجر نع" :اضيأ ءاجو .٥3)١ابوني

 هلعفو هب نادو ،لوقلا اذمب لاقو لدع مامإ ةرضحب ناك اذإف ،يلع اهضرفي م هللا

 ىلع در نمو !ؤي هللا لوسر ىلع در دق اذهو ،هل ةيالو الو لضفلا كرت دقف
 .خ0٨)"ل وقلا اذمب كلاه اذهو ،هللا ىلع در دقف هللا لوسر

 ةفلاخم مضي لباقملا يفو ،ةعبرألا نيدلا ناكرأ نم ةنسلا ةقفاوم لعجي رفعج نبا نإ لب

 لهأ لوق نم هيلع عمتجملا رثألا ءاجو" :كلذ نايب يف لوقي ،رفكلا ناكرأ ىلإ ةنسلا

 ةينو لمعو لوق ناميإلا :لق يبلا نع (هنوورير كلذ لعلو نيملسملا نم ةفرعمل
 .“1)"ةيسلا ةفلاخمو لمعو لوق رفكلاو 5عبرألاب الإ ناميإلا نوكي الف ةنسلا ةقفاومو

 رفك ،نيبناج لمشي - ةيضابإلا دنع - رفكلا حلطصم قالطإ نأ مولعملا نمو
 ىلع لجو زع هب معنأ ام فرص ينعي يذلا ةمعنلا رفكو ،ةلملا نع جرخملا كرشلا

 .ةعاطلا نم هلجأ نم قلخي مل ام ىلإ همعن نم هدبع

 .قباس عجرم }541:ص .ةنودملا ؛مناغ وبا 8

 .381:ص هسفن ءزجلا يف اهسفن ةلأسملا ترركت دقو .قباس عجرم &243:ص ،1ج رفعج نبا عماج رفعج نبا 9

 .403:ص 52ج ،قباسلا عجرملا 0

 .139:ص ،1ج ،قباسلا عحرملا 1
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 :تلق" :هريس يف هنع ءاج دقف ،يويسبلا نسحلا يبأ ةمالعلا دنع نأشلا اذكهو

 دنعو ديدشلا رحلا يف راهنلا فصنو رصعلا ةالص دعبو رجفلا ةالص دعب ىلص نإف

 ةالصلا نع ىمن يبلا نإ :هل لاقيو هل حصني :لاق ؟امبورغ دنعو سمشلا عولط

 ىلع ماقأو عنتما نإو ،هتيالو كرتت مل كرتو لبق نإف ،لفاونلا نم تاقوألا كلت يف
 .هتيالو تكرت كلذ

 براشلا ذخأو كاوسلا وأ ادمعتم قاشنتسالاو ةضمضملا كرت نإف :تلق

 نوكي :لاق ؟هتلرتم نوكت ام ،دمعلا ىلع نيطبإلا فتنو رفاظألا ملقو ةناعلا قلحو

 “٨“. .ةءارب ىلإ كلذ غلبي الو باتتسيو هل حصنيو ةنسلا هكرتل ةلرتملا سيسخ

 دعب ىلص نمو" :لوقي ثيح يردلا بكوكلا يف يراحصلا اضيأ لوقلا هبراقيو
 ريغب ةعامجلا ةالص ضفرو سمشلا علطت نأ لبق رجفلا ةالص دعبو رصعلا ةالص

 .)"ةنسلا كرت هنأل هنم ئرب الإو بات نإف بيتتسا رذع

 ةنسلا هب تءاج امب لمعلا كرات ىلع بهذملا فالسأ ريكن دادتشا دحب اذكهو

 دعبو رجفلا ةالص دعب ةلفان يلصي ناك الجر نإ :ليقو" :يصقشلا ةمالعلا لوقي

 ةالصلا ىلع ينبذعي ال هللا نإ :لاقف كلذ نع ءاهقفلا ضعب هاهنف رصعلا ةالص

 .“4“"ةنسلا فالخ ىلع لاق وأ ةنسلا كرت ىلع كبذعي هللا نإ :هل لاقف

 هيلعو ،ةيهقفلا رداصملا انل اهتقاس يلا لئاسملا نم تيتش يف هسفن لاحلا دجنو

 .““ةريبك بكر دقف لي هلوسر يفنو هللا يف بكر نم" نأ نوررقي مهف
 .قباس عجرم {(172:ص ،2ج «(تاباوخجلاو ريسلا باتك نمض) يويسبلا نسحلا يبأ ةريس ،يويسبلا 72

 .قباس عجرم }140:ص ،2ج ،يردلا بكوكلا يراحصلا 3

 .قباس عجرم 175(2:ص ©2ج ثنيبلاطلا جهنم حيصقشلا 4

 .قباس عجرم .228:ص .3ج عماجلا يويسبلا )245
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 كرت دمعت نم ىلع ريكنلا ي رخآلا دضعي اهضعب نأ دجي صوصنلا هذهل علاطملاو

 ةيانعلا ىلع لدي امنإف ءيش ىلع لد نإ كلذو ةءاربلا ىلإ لاحلا هب لصي دق لب ةنسلا

 لجو زع ىلوملا رماوأل ةمجرت امفوكل !ةنسلاب ةيضابإلا ةسردملا فالسأ ىدل ةعيفرلا

 اهتفلاخمو هتنس نع صوكنلا نم ةرذحملاو !ةي ا نع تبث ام عابتا بوجوب ةيضاقلا

 .وم ديشزأ ةنتف 8ِ ء.. ءوص ث نآ :ور أ َنَع .م د وهل ٣ َنسذل رد أ « :ىلاعت هلوق وحن نم

 مهنيد نم سبل يف هقلخ عدي ل ىلاعتو كرابت هللا نأ كلذو" (246) هيلآ ثاَدَح

 247 ي هيبن ناسل ىلع همارحو هلالح مهل نيب دقو

 :ةنسلا ركنم نم ةيضابالا فترم
 كرات نم ةيضابإلا فقوم نع ةيلج ةروص انل تفشك دق عئاقولا هذه تناك اذإو

 !؟اهركنم لاحب فيكف ةنسلا

 كردي ةيدقعلا ةيضابإلا لوصأ يف رظانلاو ،ةمارصو امزح دتشي فقوملا نأ دجن
 هلمكأ نيدلا مده دقف ةورع اهنم ضقن نمف ،ىرعلا ةلماكتم ةمحل نيدلا اولعج مهنأ

 حيحصلا لي هللا لوسر لوق يف كش وأ در نم مكح نايب يف يمدكلا ديعس وبأ لوقي
 دقو اهيف كش ال يتلا ةنسلا نم هدر وأ هيف كش امو" :هيف كش ال اتوبث هنع تباثلا

 ادر وأ هلوق يف هنم اكش لي هللا لوسر لوق يف كشف ةلي هللا لوسر نع تحص
 دقف ملي هللا لوسر لوق يف كش نم هنأل \ كرشم كلذب وهف ليوات ريغب هيلع هنم

 عضوم يف لوقي امك ،٨ة". كرشم وهف ةللا لوق يف كش نمو }هللا لوق يف كش

 .63:ةيآلا ،رونلا ةروس ع6

 .قباس عجرم 13(0:ص 03ج ءءايضلا ،يترعلا 7

 .قباس عجرم 203(0:ص ،1ج ةماقتسالا .يمدكلا ديعس ربأ 8
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 اليوات كلذ يف لواتي مل اذإ ،هللا لوقل دارلاك ةللا لوسر لوقل دارلاو" :ادكؤم رحآ

 .ث“"" كرشم كلذب وهف اصن لي هللا لوسر لوقل
 :لاق نميف لوقي ثيح تالاؤسلا بحاص يفوسلا كلذ يف لوقلا هبراقيو

 ةنس ةنسلاو ،هللا نيد انهاه نيدلا ذإ رفك ةنسلا نم تأربت وأ نيدلا نم تأربت "
 250 ع يبلا

 ةمدقم يف عيمج نبا امهيلع صن يلا ةنسلا يمسق حرش امدعب يخامشلا نأ امك

 عفدلا نأل كرشم نيتنسلا نم ةدحاو عفد نم نأ ملعاو" :كلذ رئإ لاق ،ديحوتلا

 نم" :لوقي ثيح (ه5ق) ركب يبأ نب ايركز نع ءاج ام كلذ ريظنو 25"

 .ث٦5)"كلاه وهف يأرلاو ةنسلا ركنأ

 ملسي مل نمو" :لوقيف ةلي هللا لوسر مكحب ملسي مل نم ىلع يتوعلا ريكن دتشيو
 .4ح5ة)اك رشم وهف ا هللا لوسر مكحب

 يأرو ةنسلا اولطبأ ثيح - “)ةيكاكسلا ةقرفلا نم ةيضابإلا فقوم لثميو

 ديدش

 .204:ص ،1ج ،قباسلا عجرملا 9

 .(قباس عجرم {©79:ص ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع يدنكلا :نع القن) (322:ص ،تالاؤسلا يوسلا 0

 .128:ص ،ت.د ،ط.د ،نامع ةنطلس طقسم ،اهحورشو ديحوتلا ةمدقم ،يتالتلا ميهاربإ نب دواد و يخامشلا ديعس نب دمحأ 1

 .قباس عجرم }234:ص .نايبلاو ةلدألا ،يطوشلملا 2

 .قباس عجرم ،79:ص ،3ج ءءايضلا ،يتوعلا 3

 نآرقلا ظفحو ارقف ،رانطنق يف عرعرتو أشن ثيح يتاوللا هللا دباب فورعملا ىلإ بسنت ،يبرعلا برغملاب ترهظ ةقرف : ةيكاكسلا ةقرف 4

 يأرو ةنسلا لطبا :اهنمو قحلا لهأ عيمج اهيف فلاخ لئاسم عبس يييحردلا ركذيو ©فالخلا ىلإ هسفن هتعد تيح ؛ملعلا بلطو

 ةالصلا نإ هلرقو ،رامحلا قيمن :اولاق ناذألا هباحصأو وه عمس انإف ةعدب ناذألا نإ هلوقو ةعدب ةعامجلا ةالص نإ هلوقو ،نيملسللا

 ةعامجلا نع هباحصأو كاكسلا قارتفا ييحردلا ربتعا دقو ،‘كلذ ريغ ىلإ ،نآرقلا نم هريسفتو هانعم فرعي ال امي زوحت ال مهدنع

 .( 118:ص ،1ج ؤ‘ت.د }ط.د ،يالط ميهاربإ :قح كبرغملاب خئاشملل تاقبط ،ييحردلا :رظنا) .ةيضابإلا يف سماخلا قارتنالا

 ۔۔:۔ح۔۔_ س .

 «. . -۔-۔. ۔۔ -

 ٥" ...ح

  

  



  
 ع ةيليصات ةسارد 3 & ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا

 لواح وأ ةنسلا ركنأ نميف هولصأ يذلا ليصأتلا رهاظم نم ايقيبطت ارهظم - نيملسملا

 هباحصأو كاكسلا يف مهلاوقأ براقتت فلسلا خئاشم" ناك دقف ،اهتيجح يف كيكشتلا

 .55)"ههقافنب لئاقو مهكرشب لئاقف ،ترافتتو

 يلا ةقئافلا ةيانعلاو لثمألا صرحلا ىلع لدت ةرفاضتم ةلثمألاو صوصنلا هذه لك

 يذلا مزاحلا فقوملا مكلذ رهظت امنأ امك ،ةرهطملا ةنسلاب بهذملا فالسأ اهالوأ

 اذمب كيكشتلاو نعطلا كاوشأ هيجوت لواحي نم لك هاجتا ةيضابإلا ةسردملا هتفقو

 مهتلا نم تيتشب هيف حدقلاو هزل ضعبلا لواح املاط يذلا بذعلا ضايفلا ردصملا

 هرو متي نأ لإ دنا أب مههكوتأي هللأ رو اومظن ن نأ ودين ىواعدلاو

 ٧5٨. ےروزنكلاةركزتو
 راكنإب ةيضابإلا زملي نم تالاقملا بتك يف علاطي وهو بجعيل ئراقلا نإو

 ىلع ليلدتلاو امي جاجتحالاب ةحفاط مهبتك نأ عم اهتيجح يف كيكشتلاو ةنسلا

 نآرقلا بناجب ةعيرشلا ماكحأ هنم طبنتست ايعيرشت اردصم اهرابتعاو اهتيجح

 ةلثمألاو ،عفد وأ كيكشت نم اهتيسدقب ساسملا لواحي نم ىلع درلا لب ؟ميركلا
 اضيغ نوكت نأ ودعت ال ةفلتخملا هبلاطمب ثحبملا اذه ايانث يف امتركذ نأ قبس ينلا

 .ةفلتخملا بهذملا بتك يف ةروثنملا عئاقولاو ةلثمألا ضيف نم

  

 .قباس عجرم ،119:ص ،1ج ،برغلاب خئاشملا تاقبط ،يييجردلا ديعس نب دمحأ (5

 .32:ةيآلا ةبوتلا ةروس 6
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 نآرقلا ىلع ةنسلا وورو هرأ

 ةدكؤملا ةنسلا : لوألا بلطملا ه"
 ةنيبملا ةنيللا :يناثلا بلطملا =

 ةصصخملا ةنسلا :لوألا عرفلا ء

 ةديقملا ةنسلا :يناثلا عرفلا ۔
 ةلقتسملا ةنسلا :ثلاثلا بلطملا ه" ةخسانلا ةنسلا :ثلاثلا عرفلا

  





  - 
 يناثلا ثمبلا

 ميرثلا نآرقلا ىلع ةنسلا وورو هجوأ

 :ديهمت

 عراشلا ماكحأ امهنم طبنتست ناليصأ ناردصم ةنسلاو نآرقلا نأ هيف كش ال امم

 نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا دلاخلا هللا يحو ميركلا نآرقلاف ميكحلا

 اممأ الإ ماكحألا ةلالد بيترت يف نآرقلا دعب اهركذ ناك نإو ةيوبنلا ةنسلاو هفلخ

 .اهعابتا موزلو اهتيجح ردصم دعي اهل ةبسنلاب ميركلا نآرقلاو ،ولتم ريغ نطاب يحو

 كسوفنلا يف ةحيحصلا ةديقعلا خيسرتب يع ام رثكأ ميركلا نآرقلا يع دق

 3هتايآ ليتارت نم ربكألا بيصنلا بناجلا اذه لثم دقف اذلو ©بلقنملاو أدبملاب ريكذتلاو

 اهحرشو اهليصفتب نعي مل و امتاعيرفت نم ريثكلا نآرقلا لمجأ دقف ماكحألا تايآ امأ

 بش َرَككَرلا كيل لزالزو » :لاقف !هيف ام نايب ي هللا لوسر ىلإ ضوف" امنإو

 .ع257")58) 4 س دت .7 و هنلا ل ام سانلل

 ملعأ هيلع نآرقلا لازنإل هقلخ نيب نم هللا هراتخا يذلا لي هللا لوسر نأ امبو"

 باتكلا نم ضمغ ام نايب يف عجرملا ناك ليوأتلا كلاسمو ليزنتلا دصاقمب سانلا

 هسفن لبق نم اهيلإ روستي مل ةمهملا هذهو ،لكشتسا ام حيضوتو ،لمجأ ام ليصفتو

 ك الأ رئزلأق تكيَلاي :هل لوقي ىلاعت هللاف ،هبر لبق نم هيلإ تلكو امنإو

 .44 :ةيآلا لحنلا ةروس (7

 .قباس عجرم .71-72:ص .1ج ناهرلاو ليلدلا ،نالحراولا 8
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 لضفا هيلع وهو .م كوزكتتي مهلو مهنإ لزن ام نيال يل ركذل
 ،كلذ يف قلطني ناك امنإو ،هاوه نم نآرقلا نايبت يف قلطني نكي مل مالسلاو ةالصلا

 .هك عو متو الر ره تإ () ةوقا نع لياو » هللا يحو نم ءيش لك يلو
 .؟هعم هلثمو باتكلا تيتوأ نإ الا{ :مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر لاق كلذلو

 .")" ..ةرهطملا هتنس كلذب ينعي

 ام نيبتو نآرقلا حرشت يتلا" عساولا بحرلا ناديملا يه ةنسلا نإف اذه ىلعو

 ينالجراولا لوقي & )هماكحا نم لمجأ ام لصفتو هنم يفخ ام حضوتو هنم مهبنا

 نايبلا امأو" :نآرقلاب نآرقلا نايب حضوأ نأ دعب نآرقلا نايب هجوأ ركذ ضرعم يف

 لخأ !رثن ةمل حي الاكيالإ كيت ىم المأ امول :ىلاعت هللا لاق :ةنسلاب

 نام يات بي رصحلا كيآتنرأو تلات يتبتاي ( ةرئانتلرنمكني ركذلا
 هنم بشي الي بتكلا قتع اتنزنأ امو )» :لاقو 6ثه كونكتتب مهل مهنلا

 اع ابو » :لاقو ." تيغمزب رتل ةمتتت ىدش يف ارنلتا في
 مالسلا هيلع لوسرلا نايب نأ بجرواف .20 اوهتنا اننع مككهتامو ودح لوتلا
 هيلع اهنيبف ةلمجم ةالصلاب لجو زع هللا انرمأ دقو .هتنس وهو نايب نآرقلا يف امل

 حصي ال هذه انتالص» :هلوقو .«ميلستلا اهليلحتو ريبكتلا اهميرحت» :لاقف مالسلا

 .44:ةيآلا لحنلا ةروم 9

 .4.3:ةيآلا مجنلا ةروس (0
 .6:ص ،1ج &م1984 - ه1404 ،1ط ،نامع ةنطلس - طقسم ,ةماقتسالا ةبتكم ،ريسفتلا رهاوج يليلخلا دمح نب دمحأ 1

 .20:ص ،م2001 ،ط.د ،نامع - طقسم .ةينيدلا نووشلاو فاقوألا ةرازو ‘ثالث نحم نيب مالسإلا ،يليلخلا دمح نب دمحأ ع2

 .44.43 :ةيآلا لحنلا ةروس 3

 .64:ةيآلا لحنلا ةروس (4

 .7:ةيآلا ارشحلا ةروس (5



  

  

 2 6 6 ( ا

 «نييمدآلا مالك نم ءيش اهيف

 ةنسلا نايب هجوأ تددعت انه نمو ،نبلا لاح فالتخاب فلتخي ةلي يبلا نايبو

 وأ اقلطم ديقت دق امنأ امك "ميكحلا ركذلا هلمجأ امكح لصفت دقف ،ميركلا نآرقلل

 ةنسلا نايب رصتقي دقو ،هلحم يف هركذنس فالخ ىلع امكح خسنت وأ اماع صصخت

 يف دري مل امكح ةنسلا فيضت دقو ،مبيركلا نآرقلا يآ هيلع تصن ام ديكأت ىلع

 .الالقتسا ةئشنم ةنس كلذب نوكتف ىلاعت هللا باتك

 :ةيضابإلا رنع نآرقلا ىلع ةن.ل) وررو هجو

 يف رثانتت ميركلا نآرقلل ةنسلا نايب هجوأ نأ دجي يهقفلا يضابإلا ثارتلا يف رظانلاو

 نم عنمي مل كلذ نأ الإ ليصأتلا نم رثكأ امب اونتعا يلاو ةيهقفلا تاعيرفتلا نم تيتش

 هجوألا هذه ركذ يف ةصاخ ميسقتلاو ليصأتلاب اومتها مهنم ةليلق ريغ ةلمج دوجو

 :نيسيئر نيمسق ىلإ نآرقلا ىلع ةنسلا دورو هجوأ مسقي )يليحرلا رذنملا ابأ دجنف

 لصي الو هليرتت ظفلب هليوأت فرعي ال امم نآرقلا ضرف ةلمجل ريسفت امثدحأ..."

 ااةَو ةكسلا اوميِقأَو » :هلوق لثم هيلع فيقوتلاو هل ةمجرتلا نودب هملع ىلإ دحا

 كرم , 269 & ےم ه( مإ 2 ؟ ۔؟ص 268 ٤,

 4 :دد حراف اوذهكو» .“7٨ي رزت رتلاو علتارئيأو > .0 ةركولا
 اضورف مالسإلا لهأ هب هللا داز ام ننسلا ضئارف يف رخآلا هجولاو ...7

 .قباس عجرم 047:ص ،©1ج ،فاصنإلاو لدعلا ،نيالجراولا 6

 .61:مقر شماهلا يف هتمجرت تقبس (7

 .43 :ةيآلا {ةرقبلا ةروس ع8

 .196 :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ع9

 .78:ةيآلا حجحلا ةروس ع0

  



    - 
 نينصحملا فذاقلا دح يفو ،نينصحملا ةانزلا مجر وحن لق دمحم ناسل ىلع اماكحأو

 .4غ7")".. نينمؤملا نم

    

  

 ةرسفملا يف ةنسلا دورو هجوأ رصحي رذنملا ابأ نأ صنلا اذه لالخ نم ظحليو

 وهو هيف فلتخم ثلاث هجو ىلإ كلذ دعب ريشيو ،هترابع رهاظ وه امك ةسسؤملاو

 وه ام لق هللا لوسر ةنس نم نأ ثلاث هجوب اضيأ ليق دقو" :لوقيف ةخسانلا ةنسلا

 .غ" «ثراول ةيصو ال» :هلوق وحن خسان نآرقلا ماكحأل

 لمشت لب ‘بسحف لمجلا ليصفت يف رصحنت ال ةرسفملا ةنسلا نأ ىري هلعلو

 ةنسلا ىلإ هسفن باتكلا نم رخآ عضوم يف راشأ هنأ كلذ ،ةصصحخملاو ةديقملا

 مومعل يآل ا هلمتشي ام هتنسب جرخأ ام عم .. " :هلوق نم مهفي ام وهو ةصصخملا

 ۔«نيتلم نيب ثراوت ال» :هلوقب .فا نتيكنألا ليح نم ركذلل :ىلاعت هلوق

 :هلوق دعب «اهتلاخو اهتمع ىلع ةأرملا»و «بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي»و
 .(274(0)275) 4 طحلا ُارواَت مكنأو

 ىلع ةنسلا دورو هجوأل اليصأت بهذملا يف هريغ نم قبسأ نوكي يليحرلا لعلو

 بحاص يدنكلا ركبوبأ ةمالعلا هدعب ءاجو ،وحنلا اذه ىلع ميسقتلا اذمب نآرقلا

 هللا دبع وبأ ةمالعلا هقسن ىلع هعباتو 5“"“ههسفن ةثالثلا ماسقألا ىلع صنف فنصلا

 .قباس عجرم .35-36:ص اهماكحأو رادلا ءامسأ ،يليحرلا رذنملا ربأ 21

 .قباسلا عجرملا ع2

 ٠.11 :ةيآلا {ءاسنلا ةررس ع3

 .24 :ةيآلا ءاسنلا ةروسم ع4

 .43-44:ص ؛قباسلا عحرملا 5

 .قباس عجرم .18-20:ص ،2ج فنصملا }يدنكلا 6



  
 ع ةيليصات ةسارد | ع ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا |

 :هجوأ ةثالث ىلع ضئارفلاو ننسلا عيمج نإ" :لاق دقف ،ةريصبلا بحاص مصألا

 .% يبلا هخسن ام !ناثلا هجولاو ...نآرقلا ضرف ةلمج ريسفت وه ام هجوف

 .خ77 )"ه يبلا ناسلب اماكحأ مالسإلا لهأ امب ىلاعت هللا داز ننس ؛ثلاثلا هجولاو

 ةخسانو ةرسفم ىلإ ةنسلا نامسقي مصألا هللا دبع وبأو يدنكلا ركب وباف

 نم رهظيو ©ةنسلا دورو هجوأل هميسقت يف رذنملا يبأ عم ناقفتي كلذب امهو ةسسؤمو

 .ةنيبملا ةنسلا ىلع ريسفتلا ظفل قالطإ ةئالنلا صوصنلا هذه لالخ

 هنأ ريغ ،نيبلاطلا جهنم يف يصقشلا ةمالعلا اضيأ ةئالثلا هوجولا ىلع صن دقو

 هبصن اميف رهاظ كلذو ةخسانلا ةنسلا يف ةسسؤملاو ةديقملاو ةصصخملا ةنسلا كرشأ

 ءانتعالا مدع ىلإ عبطلاب دوعي كلذو ،مالكلا اهيف طسبو ةلثمأ نم ميسقتلا دعب

 يف بصنت ءاهقفلل ةيلالدتسالا ةكلملا تناك امنإو ،قيقدلا يحالطصالا ميسقتلاب

 .ے76) لوصألا نم ع ورفلا طابنتسا

 ةخسانلا نود ةنيبملا ةنسلا ىلع ريسفتلا ظفل قالطإ نأ ركذلاب ريدحلا نمو

 نمو ،يضابالا ثارتلا يف ةيهقفلا عورفلا نم ريثكلا عبتت لالخ نم رهظي ةسسؤملاو
 ثيح ةيفاصلا ةنونيدلا يف (ه283ت) حتف نب سورمع ةمالعلا دنع ءاج ام كلذ

 ناك فيك ةنسلا ترسف مث !ةالصلاب ةنورقم ليرتتلا نم ةاكزلا ةضيرف" :لوقي

 :رخآ عضوم يف لوقيو .79)"ةنسلا نم كلذ لك ...؟بجت مك نمو اهمسق

 ضعبلا اهيمسي دقو ،“.ةنسلا نم كلذ ضعب ريسفتو !هباتك يف جحلا هللا ضرف"

 .قباس عجرم 015:ص ،2ج ،ةريصبلا مصألا هللا دبعوبا 7
 .قباس عجرم }570:ص 2ج نيبلاطلا جهنم ءيصقشلا ديعس نب سيم :رظنا م| 8

 .قباس عجرم &96:ص .ةيفاصلا ةنونيدلا حتف نب سورمع ع9

<> 

 .106:ص ،قباسلا عجرملا ع0
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 ريسفتلا ظفل قلطأ ثيح ميقلا نبا هيلع صن ام كلذ ريظنو .ف.")ةحراشلا ةنسلاب

 ,8328 ةنسلا ىلع

    

  

 ىلع هسوماق يف صن (ه13ق) يدعسلا سيمح نب ليمج ةمالعلا نأ ىلإ ةفاضإ

 .5“) سالا هللا دبع وبأو يدنكلا اهدروأ نلا ةثالثلا هجوألا

 وه هجوأ ةثالث ىلإ نآرقلا ىلع ةنسلا دورو هجوأ ميسقت نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 أ هللا لوسر ةنسو" :هلوق هنع يقهيبلا ىكح دقف ،يعفاشلا مامإلا نع ءاج ام ريظن
 هيلع هللا لوسر حرشف ،باتك صن هيف هللا لزنا ام :اهدحأ :هجوأ ةثالث ىلع

 هللا لوسر نيبف ،باتك ةلمج هيف لزنأ ام :ناثلا .باتكلا صن لثمب مالسلاو ةالصلا

 نأ دارأ فيكو ءًاصاخ وأ ًاماع اهضرف فيك حضواو ؛ةلمجلاب دارأ ام ىنعم هللا نع

 صن هيف سيل امم مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر نس ام :ثلاثلا .دابعلا هب ناي

 ا ...باتك

 .قباس عجرم ‘9:ص ،2ج ،ةريصبلا ؛مصألا للا دبعربأ :رظنا ع1

 ؛م1998 - ه1418 ث1ط چنانبل - توريب ،ليجلا راد ،ةيعرشلا ةسايسلا يل ةيمكحلا قرطلا {ةيزوجلا ميق نبا :رظنا م2

 .97-98:ص

 ؛تاحالطصالا يف افالخ نوكي نأ ودعي ال افالتخا دجن ءاهقفلا جهنم ىلإ عوجرلابو" :يواسنهبلا يلع نب ملاس لرقي 3

 يف دادزي فالخلا دجنو ةرسفملا ةنسلاب يناثلا عونلا يمسي امنيب .ةقفاوملا ةنسلا لوألا عونلا يمسي ميقلا نباك مهضعبف

 امنيب ءامسألا فلتخت نكلو ،ةبجوملا ةنسلاب نورخآ اهيمسيو ،باتكلا يف امع ةدئاز املأ مهضعب هاري دقف ثلاثلا عرتلا

 - ةافصلا ،ةيملعلا ثوحبلا راد ،اهيلع ىرتفملا ةنسلا ،يواسنهبلا يلع ملاس :رظنا) .ىهتنا "همكح فلتخي ال ىمسلل

 .37:ص ،م1981 - ه1401 }2ط تيوركلا

 .قباس عجرم }10-11:ص ،11ج ؛ةعيرشلا سوماق ‘يدعسلا 4

 ةييرعلا ةكلمملا - ةرونملا ةنيدملا \44 ددعلا {(ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا. ةعماجلا ةلجم)يوبنلا يدهلا نم ،يماجلا نامأ دمحم (5

 .قباس عجرم ،م2002 - ه1423 ؛ةيدرعسلا



 ط ةيليصات ةسارد
  

  

 يهو ةنسلا دورو هوجو نم عاونأ ةثالث دادعت قباسلا يعفاشلا مالك نم رهظيو

 يف امع ةدئازلا ةنسلا مث ةنيبملا ةنسلاو حرشلا حلطصمب اهردصيو ةدكؤملا ةنسلا

 :هصن ام لاق ،ةيمكحلا قرطلا يف ميقلا نبا اضيأ كلذ ىلع صن دقو ،ىلاعت هللا باتك

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ننس يف سيل هنأ هداقتعا ملسم لك ىلع بجي يذلاو"

 ثالث ىلع هللا باتك عم ننسلا لب هللا باتك فلاخت ةدحاو ةنس ةحيحصلا ملسو

 ةلرتملا كلرزنملا باتكلا هب دهش ام سفنب ةدهاش ةقفاوم ةنس ىلوألا ةلزنملا :لزانم

 ةنمضتم ةنس ةثلاثلا ةلزنملا ،هقلطم ديقتو هنم هللا دارم نيبتو باتكلا رسفت ةنس ةيناثلا

 ماسقألا هذه نم ةدحاو در زوجي الو !أدتبم انايب هنيبتف باتكلا هنع تكس مكحل

 .) "ةعبار ةلرتم هللا باتك عم ةنسلل سيلو .ةثالثلا

 :؛ناييبل) موهفم عاستا

 ثيح ،ةسمح ماسقأ ىلإ ةنسلا نايب هجوأ "»هو6قر يطوشلملا ةمالعلا مسق

 ةك مايق :ىلاعت هلوقك .هنايب يف دكؤملا :امشدحأ :ماسقأ ةسمه ىلع نايبلاف" :لاق

 ٭ اه ت ..,ا» 288 ٨2 حر ا۔ے۔ ۔٥ لومم ,2 , ۔۔ے مل ث . 2
 :ثلاثلاو 3ماعلا صيصخم :ياثلاو . 'ه ةلماك ٍةرَكَع كت تعر اذإرتعبسو نف ميأ

 :هجوأ ةثالث نم عقي كلذو ‘ باتك صن ريغ نم لي يبلا هنابأ ام :عبارلاو لمجا نايب

 "٥9 سايقلاب ملع ام وه :سماخلا نايبلاو .. .كرتلاو لعفلاو لوقلاب

 .قباس عجرم ©97-98:ص ،ةيمكحلا قرطلا ،ميقلا نبا :رظنا 6

 عيبرلا يبأ نع هملع ذخأو ،ولجآ نكس ،غيراب ةطوشلم نم يضابإ ملاع ، يطوشلملا دواد نب ىسيع نب نيروغبت :يطوشلملا 7

 روهشملا نيدلا لوصأ باتك :هفيلآت نم .ينللا هللا دبع دمحم يبأ نعو ،(م1078/ه471:ت) يتازملا فلخي نب ناميلس

 ،"برغملا مسق" ةيضابإلا مالعأ مجعم ،نيفلؤملا نم ةعومجب :رظنا) .هقفلا لوصأ يف ((نايبلاو ةلدألا)) و ،«نيروغبت ةديقع»ب

 .(قباس عجرم ،104:ص ث2ج

 .196:ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ع8

 .قباس عجرم(48:ص ٬نايبلاو ةلدألا ،يطوشلملا 9

 اذه لدعيو (

  

  



 مع ةيليصات ةسارد
      

  

 صوصنلا اهتلمجأ يتاللاو ةنيبملا ةنسلا ماسقأ ليصفت ثيح نم هقباس نم حصفأ ميسقتلا

 دنع ةقباسلا صوصنلا اهتلفغأ يلاو ةدكؤملا ةنسلا اهيلإ فيضي هنأ امك .ةقباسلا

 نايبلا موهفم نأ كردي صنلا اذه يف لماتملا نأ ىلإ ةفاضإ ،عيرفتلا ثيح نم ةيضابإلا

 انايب نوكي ام نايبلا ماسقأ نأ ركذي فلؤملاف ،ىرخألا ماسقألا يف ةرم نم رثكأ رركتي

 كارتشا ينعي اذهو ‘باتك صن ريغ نم ةلي لوسرلا هنيبي ام هماسقأ نمو ،لمجملل

 .نآرقلا ىلع ةنسلا دورو هوجو نم هجو لكل نايبلا موهفم

 دييقتلاو صيصختلاو ريسفتلا نأ ملعاو" :هلوقب كلذ هسفن فلؤملا حضوأ دقو

 دارملل انايب امنوك ىنعم يف ةقفتم اهظافلأ تفلتخا نإو خسنلاو ءانثتسالاو

 ركذت تيلا هجوألا هذه عيمج لمشي نآرقلل ةنسلا نايب نإف اذه ىلعو ,290)باطخلاب
 :نايبلا هوجو نم اهجو خسنلا رابتعا يف بطقلا لوقي ،عيرفتلاو ميسقتلا باب نم

 خسنلا ىف نأل خسنلل لماش وه معن :تلق ؟أاخسن نييبتلا تلعج كارأ تلق نإو"
 ىنعم نوكي نأ لمتحي لوقأ م .خسانلا مكح ديدجتو .خوسنملا دمأ ءاهتنال انايب

 دعب هل نييبت هغيلبت نإف سانلل هغلبتل كيلإ هانلزنأ هخ . . ك ترنأَوو :هلوق
 291( .. . ٠

 . مهنع هئافخ

 لالخ نم رهظي نايبلا عاونأ نم اعون ماكحألل ةسسؤملا ةنسلا رابتعا نأ امك

 طارتشا ق لوقي ذإ نوفلحخ نبا دنع ءاج ام كلذ نمو ةيهقفلا ع ورفلا ضعب عبتت

 (انباحصأ) مهدنع لسفلا نأل " :ةالصلاو موصلا يف ربكألا ثدحلا نم ةراهطلا

 .63:ص ،قباسلا عجرملا ع0
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 & ةيليصات ةسارد ع ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا

 موصلا امأو ثباتكلابف ةالصلا امأ ،ةالصلاو موصلا ةحصل طرش ضيحلاو ةبانجلل

 نع نيبملا وه مالسلا هيلع هنأل «...ابنج حبصأ نم» :مالسلا هيلع هلوق نم ةنسلابف

 نم رهظيو {... رياتلي َيَبثلَرََزلا كيتزتلَنأو» :لجو زع هلوقل ىلاعت هلل صم م مم م
 مكح وهو - مايصلا ةحصل ربكألا ثدحلا نم ةراهطلا طارتشا نأ صنلا لالخ

 .في يبلا ةفيظو يه يلاو نايبلا عاونأ نم دعي يسيسأت

 عابسلا نم بان يذ لك مكح طسب يف يويسبلا ةمالعلا دنع اضيأ ءاج امك

 عابسلا نم بان يذ لك لكأ نع ةلق يبنلا ىمف دقو" :هلوق ريطلا نم بلخو

 سيلو ،هتمأل نايبلاب لكوملاو }هللا باتك ليواتب ملعا زي وهو ريطلا نم بلخو

 نأل ،ميركلا نآرقلا خسنت ال ةنسلا نإ :لاق نم ركذ امك .2ةيآلل اخسان هربخ

 هللا ىمن اميف ةدايز ةيآلا هذهو ،هيبن ناسل ىلع ءاش امو هباتك يف ءاش ام مرحي هللا

 ىلع نايبلا ظفل قالطإ صنلا اذه لالخ نم رهظيو ،“ ااو هيبن ناسل ىلع هنع

 .مكحلل ةسسؤملا ةنسلا

 نوفلخ نبا ةمالعلاو يويسبلا ةمالعلا نع اهركذ تفلسأ يلا صوصنلا نأ ىلع

 ،نييلوصألا دنع صوصخملا نايبلا موهفمب ال عساولا هموهفم نايبلا نعم ةدارإ لمتحت

 نأ كلذ كنايبلا ةرئاد نع ةلقتسملا ةنسلا جورخب لئاقلا ميسقتلا هجو لمتحت امنأ امك

 نيب فالخ اهيف عقو - ةنيبملا ةنسلا نم اعون ةلقتسملا ةنسلا نوك يهو - ةلأسملا هذه

 .قباس عجرم \76:ص ،نوفلخ نبا ةبوجأ ،نوفلخ نبا (2

 ةَتيَم كرك نأ الرةممت راط لع امرحم إ يدأ اع ى ذيآ ال رم » :ىلاعت هلوق -صنلا قايس لالخ نم مهفي امك - كلنب ديري (3

 ,ممنالا ه ميت ةرثع كنتت راع ال لجن ع لعن نمت يي قا رنتي ليمأ اني زأ شجي هكتإت ريزنج مت وآ اوس ات أ
 .145:ةيآلا

 .قباس عجرم .216:ص .3ج عماجلا ؛يريسبلا (4
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 ؟ةنيبملا ةنسلا راطإ يف لخاد وأ هتاذ دحب لقتسم مسق يه له ،نييلوصألا نم ةلمج

 .ىلاعت هللا نذإب ةلقتسملا ةنسلا ثحبم يف ليصفتلا نم ءيشب ةلأسملا هذهف ضرعنسو

 يعي ال ةسسؤملا ةنسلل نايبلا موهفم لومشب لوقلا نأ ىلإ انه ةراشإلا نم دبالو

 باتكلا يف هيلع صني مل يعرش مكح سيسات يف ةنسلا رود ءاغلإ لاوحألا نم لاحب

 مل نإ ميركلا نآرقلا يف هلصأ ىلإ يوبنلا مكحلا دري نأب بلاطم ريغ فلكملا نإ لب
 ىلص يبلا ةعاطب رمألا يف ةحارصلا لك ةحيرص معركلا نآرقلا صوصنف ،هلصأ هل رهظي

 لاجم الف انه نمو ،هرمأ تبث ام هرمأب رامتئالاب الإ كلذ ىتأتي الو ضملسو هيلع هللا

 نايبلا لومش ىوعدب باتكلا يف اهيلع صني مل ماكحأل ةنسلا سيسأت مدعب لوقلل
 .نآرقلا ىلع ةنسلا دورو هجوأل

 ميركلا نآرقلا ىلع ادورو نايبلا عاونأ رثكأ نم نآرقلل ةيلوقلا ةنسلا نايب ربتعيو

 :ةنسلا نايب هجو بقعأو ،ةفلتخملا نايبلا هجوأ ركذ امدعب يخامشلا كلذ حضوأ دقو

 ااهنيبف ةلمجم نآرقلا يف تدرو تادابعلا رثكأ نأل ريثك وهو" :هلوقب نآرقلل ةيلوقلا

 .رتاوتملا لمشي نايبلا اذه نأ ىلإ بطقلا راشأ دقو .ث5)"امالسلا هيلع لوسرلا

 ةنسلاب نايبلا عقيو" :يحخامشلا ةرابع حرش يف لوقي ،روهمجلا يأر ىلع داحآلاو

 نيبي ال :ليقو ،روهمجلا دنع ةيداحآ وأ ةرتاوتم ةنسلا تناك ءاوس :نآرقلل

 اضيأ لمجملا ىنعم ناب :بيجاو .ينظلاب يعطقلا كرت مزل الإو ةرتاوتملاب لب ةيداحآلاب

 .©96)"... امهدحا ءاغلإ نم ىلوأ نيينظلاب لامعإلاو ،ينظ

 ةقنوتيزلا ةعماج ءهاروتكد ةلاسر ،حاويتلا رمع نب نهم :حت ‘فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا ديعس نب دمحأ 5

 .265:ص 2م1990 - ه1411 "سنوت -

 ددهعم «(جرخت ثحم) ثيجحرلا هللا دبع نب ردب :حت فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش حرش اللا حتف «شيفطأ فسوي نب دمحم 6
 .74:ص ،م1999 - ه1420 ،نامع ةنطلس - ةيعرشلا مولعلا

_ -- + 
- 90 - _ 
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 ركذلا موهفم لوح بطقلا هدروأ ام ىلإ ريشأ ديهمتلا اذه راتس لدسأ نأ لبقو

 ملف {"أ»مهيلإ لزن ام سانلل نيبتل ركذلا كيلإ انلزنأو" :ىلاعت هلوق يف دراولا

 لخدتل ةنسلا ىلإ كلذ ىدع لب ،هدحو مركلا نآرقلا ىلع لديل ركذلا موهفم رصحي

 نآرقلا ضعبب ةنسلا ضعب خسن زوجي ال ليقو" :بطقلا لوقي موهفملا اذه راطإ يف

 يبلا لعجف &“ه مهنإ ث ام يالل بل رذلا كي تلرنأو)ف :اعت هلوقل
 روهمجلاو ةيعفاشلاك انبهذمو ،هتنسل نيبم نآرقلا نوكي الف نآرقلل انيبم زي

 لرنم نآرقلاف ىحوي ىحو انأل ،ةنسلاو نآرقلا معي لزنملا ركذلا نأل !زاوجلا
 .ة00)99٥)" دعم ةنسلاو ىنعمو ًاظفل

 فالسأ اهدروأ يلا ةلثمألا نم ةلمج ىلإ ةراشإلاب ةمداقلا بلاطملا يف يفتكأسو

 وأ ماع صيصخت وأ ديكأت نم ميركلا نآرقلل ةنسلا نايب هجوأ لوح ةيضابإلا ةسردملا

 . هلحم يف هركذأس ليصفت ىلع خسن وأ قلطم دييقت

 .44 :ةيآلا لحنلا ةروس ع7

 .44:ةيآلا لحنلا ةرومس ع8

 .قباس عجرم }‘244:ص ،2ج ٬دازلا نايمه شيفطا ع9

 و:ةيآلا ,رحلا 4 وطح كل ار ركزلااتنَيَت تعات :ىلاعت هلوق يي دراولا ركذلا موهفم نأ يلش فوؤر ررتكدلا ىري 0

 هيلع هللا ىلص دمحم انديسل يفيرشتلا فصولا يهو... فرشلاو ةلاسرلا ركذلا نم دارملا نوكي نأ لوألا" :نيينعم لمتحي

 ريثك عئاش ركذلاب نآرقلا فصو دجي ميكحلا ركذلا يآل عبتتملاو ، "...اقلطم ةعيرشلا ركذلا نم دارملا نوكي نأ :يناثلا ملسو

 © 44 :ةيآلا فرخزلا كيَرَلو كل .كر هك < :لوقيو 01:ةيآلا ص ي ركذلا ىز ناَتلَل ص < :لوقي ىلاعت هللاف ،هتايآ يف

 ةنسلا ؛يبلش فوؤر :رظنا) .ةريثكلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ 040:ةيآلا ,رمقلا 4 ركذم ني لهف ركز داهرشنااترَتَي دمو » :لوقيو

 .28 - 26:ص 0م1978 - ه1398 1©0ط ؛نيلهاخجلا ضفرو نيمهافلا تابثإ نيب ةيمالسإلا

 .-ح

 -و1۔ ))
 ددحم ء هم
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 ريثك يف دري هجولا اذهو ميكحلا ركذلا يآل ةدكؤم اهلاوحأ ضعب يف ةنسلا درت

 كلذو ،باتكلا هيلع لد ام ةيعورشم وأ ةيضرف ىلع اهيف ةنسلا تلد يلا عضاوملا نم

 ةيضرف ىلع باتكلا لد ةنسلا هذهو 3".> «...سخ ىلع مالسإلا ينب» ثيدحك

 ةلصلا و 3 :ىلاعت هلوقك ميكحلا ركذلا نم ةدع تايآ يف امتادرفم تايئزج

 ه اليبس هلإ عاطتسا نم ييلا جح ياتلا لع يو » :هلوقو نانر 4 ةوكَولا اوثاعو
 .تادابعلا هذه ةيضرف ةدكؤم ةنسلا تءاج دقف ث"

 ننس" _ب يمدكلا ديعس وبأ ةمالعلا هنع ربع ام وه ةنسلا نم عونلا اذهو

 .©04)»ةمكحم باتكلل ةقدصم

 ةمالعلا ةريس يف ءاج ام بابلا اذه يف اهقوسن نأ نكمي نلا ةلثمألا ةلمج نمو

 ةيالولا نأ مكايإو هللا انمح ر - اوملعاو" :لوقي ثيح .©ث05)_ ور نب دمحم

 ، 8:مقر رمع نبا قيرط نم ،"سمح ىلع مالسإلا ينب" :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لوق باب ،نامإلا باتك "يراخبلا هجرخأ 1

 باتك يف يذمرتلاو 0113:مقر رمع نبا قيرط نم !ماظعلا همئاعدو مالسإلا ناكرأ نايب باب ،ناميإلا باتك يف ملسمو

 .مهريغو }2609:مقر اضيأ رمع نبا قيرط نم سمح ىلع مالسإلا يب ءاج ام باب ،ناميإلا

 .56:ةيآلا رونلا ةروس 2

 .97:ةيآلا نارمع لآ ةروس 3

 .قباس عجرم ،‘47:ص ،ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع ‘يدنكلا (4

 نم ياثلا فصنلا يف شاع ،رعشلل مظانو ،هيقف ملاع (م932 / _ه320 :يح) يدنكلا هللا دبع وبأ يبرع نب حور نب دمع 5

 امك امهريغو ناسغ نب كلامو يراوحلا يبأ خيشلا نع ملعلا ذخأ ،يرحملا عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلاو ،ثلاثلا نرقلا

 = تلصلا مامإلا مايأ نامعب عقاولا ثدحلا يف ةريس :ةيملعلا هرانآ نم .يمدكلا ديعس وبأو نسحلا نب دمحم نسحلا وبأ هنع ذخأ

> 
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 .ةمئألا راثآ هتخسنو .ةنسلا هتدكأو ،نآرقلا كلذب قطن دقو ،ناتضيرف ةءاربلاو

 ,0006) "هنيو يف هللا ةجح مه نيذلا

 نبي » :ىلاعت هلوق وهو ةروعلا رتس بوجو ىلع ليلدلا ةكرب نبا قاس امدعبو
 307 مء.ك,م 2 2 ممم

 4 4 ...5 مح كلد نيومتلا شال ائيرو هكف ءوس ىرتوي امال ركَع انلزنأ د مداء

 رظن نم ن وعلم» :مالو يبنلا لوق وهو انلق ام دكؤي ةنسلا هب تءاج امو" :لاق

 .208)"«هخا جرف - لاق وأ - هيخأ ةروع لإ

 اميف حانج مكتتَع لول :ىلاعت هلوقل ةنسلا دييات انيبم يتوعلا لوقي امك

 ةنايخلا سان لك نع ليزت ةيآلا هذهف" ث"“ ةكمولف تَدَمَمَتاَت نكلو ۔ويرثأطغت

 .ث" "هتاينلاب لامعألا امنإ» :للق يبلا لوق اذه ديؤي اممو مثإلاو

 فدارتو ،ةدكؤملا ةنسلا ماقم يف دييأتلا حلطصم قلطي يتوعلا نأ ظحلي يذلاو

 . يحالطصالا امهادؤم كارتشاب نذؤي نيظفللا

 ءاهقفلا مجعم ،يدعسلا :رظنا) .اهريغو ،رثألا يف لئاسمو ،"ةدوقفم" اهماكحأو ةمامإلا يل ةيميم ةديصقو ،كلام نب =

 .(قباس عجرم 0182:ص ،3ج نيملكتملاو

 .1:ص «(خم) حور نب دمح ةريس ،حور نب دمحم 6

 .26:ةيآلا ،فارعألا ةروسم 7

 .قباس عجرم }252:ص ،1ج ؛عماجلا !ةكرب نبا 8

 .5:ةيآلا \بازحألا ةروس 9

 .قباس عجرم 1322:ص ،6ج ؛ءايضلا ،يترعلا ع0
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 انه نايبلاب دصقأو ،ادج ةريثك عضاوم يف بهذملا ءاملع صوصن يق ةنيبملا ةنسلا درت

 نايبلا نم هجولا اذه يصقشلا ةمالعلا فرعيو ،ميركلا نآرقلا هلمجأ امم ةنسلا هترسف ام

 ىلإ هلقعب دحأ لصو الو هليوأت فرعي ال امم نآرقلا ةلمج ريسفت وه اهنم هجوف" :هلونب

 2 2 مص

 ااه ًةذلَملا اوميِقأو » :هلوقك نايبو ةلي يبلا نم فيقوتب الإ هيف هللا ضرتفا ملع

 ملف ٠ :ددج حلاف اوذهنكر» ث ه تي ةرنشلاو عن ارثيآو » ث ه ةركلا
 رسفملا ربخلا" نأ مولعملا نمو ،"")"هنم ريسفتب الإ ةلمجلا هذه ىلإ ليبس دحأل نكي

 ."ىدعسلا ةمالعلا لوقي امك "رسفملا ىلع لمجلا يضقي الو لمجملا ىلع يضقي

 :؛نآرقلل ةنسلا نايب عادنأ

 قباسلا بلطملا يف هيلإ انرشأ نمم ريثكلا هيلع قلطأ ام وهو - نايبلا اذهو

 ىلإ امهادعتي دق هنأ امك ،لعفلاب نوكي دقو لوقلاب نوكي دق - ةرسفملا ةنسلا حلطصم

 ةنس يف نايبلا ناك نإو" :نايبلا هجوأ دادعت يف "يداربلا لوقي ،يريرقتلا نايبل

 .قباس عجرم }ك70:ص ث2ج ‘نيبلاطلا جهنم ءيصقشلا 1

 .قباس عحرم ،18:ص ،©1ج ،عماجلا ،ةكرب نبا :رظناو / قباس عجرم ،209:ص ،1ج ةعيرشلا سوماق .يدعسلا 2

 فورعملا يسنوتلا بونجلا يف ركد لبمب دلو 6(م1407/ ه810:يح) يرمدلا يداربلا ميهاربإ نبا مساقلاوبأ لضفلاوبأ 3

 نب شيعي :لاثمأ اهخويش نع ملعلا ىقلت ثيح ةبرج ةريزج ىلإ لقتنا مث ،هسأر طقسم يف سرد .ةياوحلا لبجب املاح

 يبأ خيشلا ىلع ذملتتو ةسوفن لبحب نرفي ىلإ كلذ دعب لقتناو ؛ةريبعج ةموح بيزلا يداو ةسردمب ،يبرحلا يغاوزلا ىسوم

 = ةبرج ىلإ اهنمو ،ركد ىلإ عحرَمث .اًهيقف اًملاعو اخيش حبصاف .(م1390/ه792 :ت) يخامشلا يلع نب رماع نكاس
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 ربتعيو ،“ "ازمرو ةراشإو ارارقإو ،ابتكو الاسرإو العفو الوق ملي هللا لوسر

 :يلوقلا ةنسلا نايب ركذ نأ دعب يخامشلا لوقي ،ادورو نايبلا عاونأ رثكأ يلوقلا نايبلا

 هيلع لوسرلا اهنيبف ةلمجم نآرقلا ف تدرو تادابعلا رثكأ نأل ريثك وهو"

 .ث"5)"هالسلا

 اعون فاضأ هنأ امك ،يلعفلاو “"“يلوقلا نايبلا يف لوقلا يطوشلملا لصف دقو

 هنابأ ام ركذ ضرعم يف اهركذ عاونألا هذه نأ الإ ،"")كرتلاب نايبلا هيلع قلطأ اثلاث

 حضتي كلذو يعيرشتلا مكحلل ةسسؤملا ةنسلا ينعي امم ڵباتك صن ريغ نم ت يبلا

 تافوم يداربلا كرت دقو .ةبارعلا ةقلح ةسائر ىلوت امك ؛امم ملعت ييلا ةسردملاب سيردتلا ىلرتف ملعلا رشن يف أدب ثيح =

 ةلاسرو ،هقفلا لوصأ يف (خم) فاصنإلاو لدعلا باتك يناعم رارسأ قئاقح نع فاشكتسالاو قداصلا ثحبلا :اهنم !ةدع

 اهمجرت دق ،راًمع يبأ زجومب اقحلم (طم) انباحصأ بتك دييقت يل ةلاسر هلو {ةيرجح ةعبط عبطو ةديقعلا يل (خم) !قئاقحلا

 .(قباس عجرم 0340:ص ،2ج "برغملا مسق" ةيضابإلا مالعا مجعم ،نيفلؤملا نم ةعومجب :رظنا) .يكسناليتوم قرشتسملا

 يداو ديعس يمع ةبتكم «(خمر)فاصنإلاو لدعلا قئاقح نع فاشكتسالاو قداصلا ثحبلا ،يداربلا ميهاربإ نب مساقلا ربأ 4

 .قباس عجرم {53:ص ،ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع ،يدنكلا :رظناو / 175:ص ؛رئازجلا = بازيم

 . قباس عجرم 0265:ص ،فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا ديعس نب دمحأ 5

 نويلوصألا هركذي ام اذهو ،لقتسملا ريغو لقتسملا هيمسقب لاؤس نع اباوج ناك ام يلوقلا نايبلا ضرعم ف يطوشلملا ركذ (6
 يف امب قلعتي امو ةدعاقلا هذه لوح ثيدحلا يدمآلا لاطأ دقو ،"ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا" ةدعاق ليصفت يل

 يبأ نب يلع / قباس عجرم ،49:ص « نايبلاو ةلدألا ءيطوشلملا :رظنا) .هيلإ عجريلف "ماكحألا لوصا يف ماكحإلا" هباتك

 ‘2ج {م1983 - ه1403 ،ط.د ىنانبل - توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ماكحألا لوصأ يل ماكحإلا يدمآلا يلع

 .(345-351:ص

 وأ ابجاو ناك ءاوس هلعفو هكرت ءيش لك :يداربلاو فوسلا هدح امك وهف كرتلاب نايبلا امأو" :هتلاسر يف يدنكلا لوقي (7

 هنع ثيدحلا لصفو عونلا اذه ىلإ بطقلا راشأ دقو ، "هيلع اوناك ام ىلع مهف كلذ ىلع مهكرتف ارظح وأ ابدن وأ احابم

 ةنسلا مولع ،يدنكلا :رظنا) .حلا...و ،يقارعلاو يبرغملا نينكرلا حسم كرتو ،لامعتسالا دعب تونقلا كرت :ب هل لثمو

 ,:78-82:ص ،يجرلا هللا دبع نب ردب :حت ،هلا حتف ؛\شيفطا فسوي ني دمحم / قباس عجرم ا58:ص ؛ةيضابإلا دنع

 .(قباس عجرم

...... 

 ۔96۔ ر رص
 ر



 ع ةيليصات ةسارد
  

  

 نايبلا مسق يف اهركذ نلا ةلثمألا امأ يلوقلا نايبلا مسق يف اهركذ لا ةلثمألا لالخ نم

 نايبلا امأو" :لاق دقف ،بلطملا اذه يف هنع ثيدحلا ددصب نحن ام يهف ""ولعفلا

 ينع اوذخ» :مالسلا هيلع هلوقك ىلاعت هللا باتك يف امل اريسفت نوكي نأ امإف :لعفلاب

 .©٩1٥)"ءادتبا ناك نإو هعابتا بجاوف ؛«يلصأ نومتيأر امك اولص»و ،«مككسانم

 :هلوقب يلوقلا ىلع لثم ،يلعفلاو يلوقلا نايبلا هجوأ لصف امدنع يخامشلا نأ امك

 ث“" يداح روي شَقَح اوثاعو :ىلاعت هلوقك الوق نآرقلل ةنسلاب نايبلا عقيو
 رشعلا وهو قحلا بجوأ اضيأو «ةقدص قاسوأ ةسمخ نود اميف سيل» :هنيبف

 ةيآلا نإ ذإ ،نآرقلا مومعل ةصصخملا ةنسلا صخي امنإ لاثملا اذهو ت21) ه .لمجلا

 يف عقاولا ريمضلا هيلإ دوعي اميف ريسفتلا لهأ نيب ليوط فالخ ىلع {ةماع تءاج

 نإ هل ليثمتلاو عونلا اذه نع ثيدحلا يتأيسو ،اصاخ ثيدحلا ءاجو "هقح" ةظفل

 .ىلاعت هللا ءاش

 نايبلا موهفم لومش نم اقباس هانركذ ام ىلع للدي انه يخامشلا هركذ امو

 .ميركلا نآرقلل انايب درت يلا ةددعتملا هجوألل

 قحلا نيبملاف ،ةرهطملا ةنسلل يعيرشتلا عاستالا ىدم حضوت اعيمج هجوألا هذهو

 نوكي امك - ميركلا نآرقلا - حيرصلا يحولاب نوكي ةرات نايبلا اذهو ،ىلاعت هللا وه

 هلا ىلص هللا لوسر نأ ءاج ام ةراشإلاب نايبلا لاثمو" :لوقي ةراشإلاو ةباتكلا نايب يلعفلا نايبلا عاونأ نم نأ بطقلا ركذ 8

 مالسلا هيلع هنييبت ةباتكلاب نايبلا لاثمو 2[ناطيشلا نرق علطي ثيح نم انهاه ةنتفلا :لاقو قرشملا وحن هديب راشأ ملسو هيلع

 .(قباس عجرم ،77:ص هللا حتف «شيفطا :رظنا) "... مزح نب ورمع باتكب ةاكزلا

 .قباس عجرم &ك0:ص ٬نايبلاو ةلدألا كيطوشلملا 9

 .141 :ةيآلا ،ماعنألا ةروس 0

 .قباس عجرم }265:ص فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا ديعس نب دمحأ 1
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 .قلخلا ىلإ قحلا ةلاسر غيلبتل لجو زع هللا لبق نم ىفطصملا ة يبلا ناسل ىلع ةرات

 هللا وه كلذ عيمج يف نيبملاو" :اهيلع لثمو ةنسلا نايب ركذ نأ دعب - يداربلا لوقي

 ف لوقيو .٨2هناحس هللا نايبل نيبمو هللا نع نيبم و هللا لوسرو كناحبس

 هلوقل لجو زع هللا نايب ةقيقحلا يف وه مالسلا هيلع لوسرلا نايبو" :رخآ عضوم

 02٨١. ©"‘مك ىويتتو الإ وه ر (آ)ةيرماوع نباو ) :لاعت

 :ةنيبللا) ةنسلا م جؤام

 هذه فالسأ اهركذي لا ةلثمألا نم ريثكلا دجي يضابإلا ثارتلا يف علاطملاو

 :كلذ نمو ،ةنيبملا ةنسلا ىلع ةسردملا

 ملي لوسرلا اهرسفو ةلمج ةاكزلاو ةالصلا ضرتفا هللا نإ" :رذنملا وبأ لوقي "

 .©25)اةنسلاب

 .ةالصلاب ةنورقم .ليزنتلا نم ةاكزلا ةضيرف" :حتف نب سورمع ةمالعلا لوقي "

 ؟بجت ع ون يا نمو ؟بجت مك نمو !اهمسق ناك فيك ةنسلا ترسف ش

 .ث20)اةنسلا نم كلذ لك .. . لوحلاو ؟مك ىلعو

 .“7)"ةنسلا نم كلذ ضعب ريسفتو ،هباتك يف جحلا هللا ضرف" :اضيأ لاقو "

 .قباس عجرم }174:ص «(خم)قداصلا ثحبلا "يداربلا 2

 .3{4:ةيآلا {محنلا ةررس (3

 .175:ص ،قباسلا عجرلا 4

 .قباس عجرم {©95:ص ،5ج ءايضلا «يتوعلا 5

 .قباس عجرم }95:ص .ةيفاصلا ةنونيدلا لوصأ حتف نب سورمع (6

 .106:ص قباسلا عجرملا 7
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 نم لق لوسرلا هنيب ام الول :اضيأ انباحصأ نع راثآلا يفو" :يتوعلا لوقي "
 .©“-" ليبس نم كلذ ةفرعم ىلإ ناك ام ةاكزلاو ةالصلا

 عبرأ ةليلو موي لك يف لقاعلاو غلابلا دبعلا مزليو" :مصألا ةمالعلا لوقي "

 ةدوجومو ،لجو زع هللا باتك لك يف امنايبو شةضيرف نورشعو

 .ثة")ولو لوسرلا ننس نم “)اهحرشل
 يف اودهلكَ ل :ىلاعت هلوقل ةرسفملا ةنسلا ىلع الثمم يصقشلا ةمالعلا لوقي "

 نم داهجلا يف ام ةلي هللا لوسر نسو" ,ثثاد هرداص ح رلا

 . اهمسقو ةمينغلا هجوو ءاعدلا فيكو ك

 ةنيبملا ةنسلا اهيوتحت عورف ةثالث -ىلاعت هللا ءاش نإ - ثحبملا اذه يف لوانتأسو

 ةصاخ ةيضابإلا دنع اهليصافت ضعب نايب الواحم ،اهل نييلوصألا ميسقت بسح كلذو

 :يلاتلا بيترتلا ىلع يهو

 ةصصخملا ةنسلا :لوألا عرفلا ه

 ةديقملا ةنسلا :يناثلا عرفلا ٥

 ةخسانلا ةنسلا :ثلاثلا عرفلا ه

 .قباس عجرم 0ا96:ص ،5ج ءءايضلا ،يبتوعلا م8

 .ةرسفملا وأ ةنيبملا ةنسلا ماقم يف ةحراشلا حلطصم قالطإ انه رهظي (9

 .قباس عجرم }9:ص ،2ج ؛ةريصبلا مصألا ةللا دبع وبأ 0

 .78:ةيآلا جحلا ةروس ( 1

 .قباس عجرم 0570:ص ء2ج ؛نيبلاطلا جهنم يصقشلا 332
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 ةصصملا ةنسلا :لو ألا عرفلا

 :صيصمضتلا) موهفم

 صيصحختلاو ،ىلاعت هللا باتك يف دراو مومعل ةصصخم اهلاوحأ ضعب يف ةنسلا درت

 ضعب جارخإ ءيشلا نم صوصخلملاو" :ةكرب نبا لوقي امك هب داري يلوصألا هانعمب

 نم ماعلا ظفللا هل حلصي ام ضعب جارخإ" :يطوشلملا ةرابعب وأ ،ثثة"روكذما
 جارخإ" :لاق ثيح يملاسلا خيشلا فيرعت هنم بيرقو 5“ة“»امكحلا نم ءامسألا

 امأ ،ثثةا"اهلوانت تحت هلوخد نع هل جرخم ليلدب مومعلا ظفل هلوانتي ام ضعب

 هذهو ."باطخلا هلوانتي ام ضعب ةدارإ" :هلوقب هنسحو هفرع دقف يخامشلا
 تباثلا يعرشلا مكحلا عفر نعم ةدارإ ىلع ةعمتجب يهف اهظافلأ تنيابت نإو فيراعتلا

 .ماعلا ظفللا هلمشي ام ضعب نع

 ال نكلو هلوصف تاعيرفتو صاخلا باب لوانت بلطملا اذه ىف اندوصقم سيلو

 دجنو ةيعرشلا ةلدألا ضراعت ركذ ضرعم ىف ركذي بابلا اذه نأ ىلإ ةراشإلا نم دب
 . (337). ۔., .

 نأ ىلع نوصني مهف ©““‘)ةيهقفلا ممتانودم نم ريثكلا يف كلذ ىلإ نوريشي ةيضابإلا

 . قباس عجرم 0282 ،2ج ثعماجلا {ةكرب نبا (3

 .قباس عجرم ،214:ص ،1ج ؛ةعيرشلا سوماق "يدعسلا :رظناو / 106:ص ،1ج ،قباسلا عحرملا 4

 .قباس عجرم ©314:ص ،1ج سمشلا ةعلط ؛يلاسلا 5

 .قباس عجرم }386:ص فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا (6

 صيصخت نأ اوملعاو" :هلوقب هيقفلا ىدل ۔-صوصخلا ملعب هيمسيو - بابلا اذه ةفرعم ةيمهأ ىلع يشاطبلا ةمالعلا دكؤي (7

 هباب نم لوخدلا هبحصي ملع هنأل «ميلستلاو ةالصلا لضفأ هيلع ميركلا يبلا ةنسو ،ميظعلا نآرقلا يناعمب ملعلا لهأ نم ميمعتلا

 - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ةنسو !هباتك يف هللا ماكحأ يف داضتلا مهوأ ام عمجلاو «هبابلو ةعيرشلا ملع قئاقد ةفرعم لا

 = تالالض رثكأو ،ليلجلا ملعلا اذمب الإ هللا ماكحأ يف فالتخالاو ضقانتلا مهوأ ام نيب عمجلا حصي الو ©...ةباحصلا راثآو

» 0 
 >تتسصحس

  



 ع ةيليصات ةسارد مع ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا |  

 ّ 3 38 لا

  

 ضراعت اذإ"و صاخلا ىلع ضرتعي ال ماعلاو ،ماعلا ىلع ضرتعي صاخلا"

 339٧ 7 ل . . ١
 ,-) ماعلا ىلع ضاق صاخلا نأ حيحصلاف صاخو ماع

 : صاخلاو ماعلا ضراعت عنو ق ةرب ارب) جهنم

 ضراعتلا ىعم روضح ظحلي نأشلا اذه صخي اميف ةكرب نبا مالك يف لمأتلاو

 امف" :هلوق كلذ نمو عساو لكشب ماعلا ىلع صاخلا مسقت راثيإو ماعلاو صاخلا نيب

 ظفلب ءاج امو ؤصوصخلا ليلد هصخي مل ام همومع ىلع يرجأ مومعلا ظفلب درو

 بلط نايب يف لوقيو ،ث“">6هومعلا ليلد قلطي مل ام هصوصخ ىلع فقوا صوصخلا
 اذإ ربخلاو .ليلدلا ةماقإ هيلع ربخلا صيصختل يعداملاف ":صيصحختلا ىعدا نمل ةجحلا

 ضراعتلا عوقو نيبيو ،ث“""ةجحب الإ صخي ال همومع ىلع هؤارجإ بجاولاف درو

 ىلع ماعلا ضرتعي الو ماعلا ىلع ضرتعي صاخلاف" :لوقيف ماعلاو صاخلا نيب

 ىلع لمجلا يضقي الو ،لمجملا ىلع يضقي رسفملا ربخلا كلذكو ،صاخلا
 صخألاو" :هلوقب ضراعتلا دنع امب لمعي لا ةدعاقلا دكؤي امك 3 رسفملا

 نأل" :لوقيف ضراعتلا لوصح دنع ملعلا لهأ كلسم نيييو ،“"معألا ىلع يضقي

 رخآلاو اماع امهدحأ ناك اذإف ،ادرو اذإ نيربخلا اوربتعي نأ ملعلا لهأ ناش نم

 خيشلا ةبتكم ،ناميإلا دعاوق ديهمت تادايز ،يشاطبلا :رظنا) ."...ليبقلا انه نم نوكي امي مهلهخل تلصح امنإ نيفلاخملا =

 .(385:ص ،5ج ،م2010 - ه1431 ،©1ط ،نامع ةنطلس - طقسم ،يشاطبلا سماش نب دمحم

 .قباس عجرم ©22:ص ،1ج ©عرشلا نايب ،يدنكلا ميهاربإ نب دمح :رظناو / قباس عجرم (106:ص ،1ج ؛عماجلا ،ةكرب نبا 8

 .قباس عجرم 386(0:ص فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا 9

 .قباس عجرم }71:ص ،1ج عماجلا ،ةكرب نبا 0

 .630:ص ثقباسلا عجرملا (1

 18.٠:ص قباسلا عجرملا 342

 .487:ص قباسلا عجرملا 3

  

 



  

  

 ئ ةيليصات ةسارد و

 .©4“)" صخألا ىلع معألاب نوضرتعي الو معألا ىلع صخألاب اوضرتعا ًاصاخ

 ميلقتب قلعتي اميف ةصاخ ةدعاقلا هذهل اقيبطت ةكرب نبا اهدروأ نلا ةلثمألا نمو

 بهذ امو مامإلا فلخ ةحتافلا ةءارق ةلأسم يف هركذ ام ةيآلا مومع ىلع ةصاخلا ةنسلا

 .همامإ فلخ أرقي ال نأ ىلإ انباحصأ ضعب بهذ دقو" :باحصألا ضعب هيلإ

 مكل ارثممنأو هلل ارشيَعسات مشلا تيرق اديو » :ىلاعت هللا لوفب اوجتحاو
 نايبب مهيلع ةجحلاو .ةيآلا رهاظب لوقلا اذه ىلإ بهذ نم َلتعاف "ةيم عور

 .ةيآلا ىلع ضرتعملا وه ةلو ينلا ربخو ،«باتكلا ةحتافب لإ ةالص ال» :% يبلا

 يور دق هئإ :ةيآلا رهاظب جتحي نم لئاق لاق نإف ،نايبتلاب لكوملا وه ةلق يبلا نأل

 نم نيبأو ربخلا هنع تبث دق :هل ليق.«ةءارقلا عزانأ يلاب ام» :لاق هنأ لي ينلا نع

 ال :لاق ءاذه هذمب معن :اولاق ؟مامإلا فلخ نوؤرقتأ» :مالسلا هيلع لاق هلأ اذه

 .(246) "مار لإ زوجت ال ةالصلا نإف باتكلا ةحتافب ًالإ اوأرقت

 نأ ملعا" : "باتكلا ىلع يضقت ةنسلا" ةرابع احراش ينالجراولا ةمالعلا لوقي

 باتكلاف .نيملسملا يأرو ،ةنسلاو باتكلا :رومأ ةثالث ىلع ةينبم ةعيرشلا لوصأ

 ةنسلاو {ةنسلا ىلع يضقي يأرلا نإ سكعلابو ،يأرلل لصأ ةنسلاو ةنسلل لصا
 الصأ عرفلاو ،اعرف لصألا راص فيك ٬هللا ناحبس ايف .باتكلا ىلع يضقت

 .هل ىلعأ ىلعألا نأ عمو ىلعألا ىلع ندألا يضقي ثيح

 .377:ص قباسلا عحرللا 344

 .204 :ةيآلا ،©فارعألا ةروس (5

 .قباس عجرم ء5509:ص ۔1ج عماجلا ةكرب نبا )346
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 م م حوص ے

 ام ںياَتلل يشل ركلا َكلتلرنأل » :لاق - لجو زع = هللا نا كلذ نايبو

  

 . شات (ملتي » :اعت هلا لوق كلذ لواف .""ه كينكت مهو هن
 تصخف !نينمؤملا عيمجو سانلا عيمج قرغتسي باطخلا اذهف ه اونما صنلا اهنأب

 ,(ث45٨)اا ظ .ي ىتح مئانلاو .قيفي ىتح نونجلاو ربكي ىتح لفطلا هنم ةنسلا

 :واملا ربخب نآرقلا ومع صيصخت

 لومش ثيح نم اليوط اليصفت نآرقلل ةنسلا صيصخت ةلأسم يف نأ ىلع

 ام عم قفاوتي باحصألا لك بهذم نأ الإ ،ةرتاوتملاو ةيداحآلا ةنسلل صيصحتلا

 ةرتاوتم ةنسلا تناك ءاوس اقالطإ كلذ لوصح ناكمإب لوقلا نم روهمجلا هيلإ بهذ

 لزت ملو" :كلذ ىلع لالدتسالا ضرعم يف ينالجراولا ةمالعلا لوقي {ث“ةيداحآ وأ
 هزاوج ىلع ليلدلاو نقيتملا نآرقلا مومع هب صختو داحآلا رابخأ لمعتست ءاهقفلا

 ملسملا ثري ال» :مالسلا هيلع هلوقل ثيراوملا ةيآ صيصخت ىلع نيملسملا عامجإ

 عورفلا نم ريثكلا لالخ نم رهاظ رمألا اذهو 350" .. «ملسملا رفاكلا الو رفاكلا

 .44:ةيآلا «لحنلا ةروس (7

 .قباس عجرم }124:ص ،2ج ،ناهربلاو ليلدلا ،يالجراولا ع8

 ،يخامشلا كلذ ىلع صن امك رتاوتملا ريغ يف فالخلاو ،نآرقلل ةرتاوتملا ةنسلا صيصخت ىلع قافتالا دحاو ريغ ىكح دقر 39

 زوجي ال ليقو" :هلوقب هيف اقافتا يخامشلا هربتعا امل افالخ (يخامشلا رصتخم نع يخارتلا عفر) ف لقني يتالتلا نأ الإ

 صصخملا نوكيو صصخت ال ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاعفأ ناب لوقلا ىلع ءانب ةيلعفلاو ةرتاوتملا ةنسلاب صيصحتلا
 لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا / قباس عجرم (62:ص ؛ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع ؛يدنكلا :رظنا) ."دحاولا ريخب لصفملا

 حرش حرش هللا حتف ،شيفطا /قباس عجرم غ251:ص ،1ج ؤ‘سمشلا ةعلط «يملاسلا / قباس عجرم ،(386:ص ،فاصنإلاو

 .(قباس عجرم \43:ص ،فاصنإلاو لدعلا رصتخم

 .قباس عجرم ،127:ص 1ج فاصنإلاو لدملا ،نالحرارلا 350

 4 ۔ 104 - رر
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 بهذملا فالسأ اهيلع صن قلا ةيهقفلا ةعيرشلا رمأ رقتسا" :يشاطبلا ةمالعلا لوقي ث51ر

 ريخ قفاوتي نأ" :امهو ،داحآلا ريخب نآرقلا صيصختل امهرفاوت نم دب ال نيطرش (ةمكحلاو يحولا ةنسلا) باتك وفلؤم ركذ (1

 نأ نعمي ةيعيرشتلا هتالالدو ميركلا نآرقلا هيجوت قفو صيصختلا نوكي نأ :يناثلاو ،اهفلاخي ال نأو ةيآلا تالالد عم داحآلا

 نيطرشلا نيذه نيب قيرفتلا هجو يردأ الو "صيصختلا ةيناكمإ ىلع لدت يلا يه ىرخأ تايآ وأ ةيآلا كلت ةلالد نركت

 .يركلا نآرقلا هيجوت قفو صيصختلا نوكي نأ يعي ةيآلا تالالد عم اقفاوتم ثيدحلا نوكف

 ءةفلتخملا ةلدألا هجوأ نيب ضراعتلا باوبأ نومضم يل لخدي صوصخلا باب نإ ثيح نم طارتشالا اذه شقاني نأ نكميو

 نم تاءانثتسا نع ةرابع رهف" : مهلوقب صوصخلا نع اوربع امدنع هركذ فنآلا باتكلا باحصأ مالك نم مهفي ام اذهو

 مومعلا نم ءاثتسا صيصختلا نوكي فيكف "صصخملا صنلا تاذ هيلع لد وأ ىرخأ صوصن هيلع تلد يلصألا مومعلا

 ماعلا ىلع ضرتعي صاخلا نأ ىلع مهريغو ةيضابإلا صن دقو ،؟ماعلا ظفللا تالالد عم هقفاوت نم دب ال كلذ عمو دراولا

 ؟ امهتلالد قفاوتو صاخلاو ماعلا ضراعت نيب عمحن فيكف صاخلا ىلع ضرتعي الف ماعلا امأ

 عطقلا ناكمإ مدع كلذ نيعمو ايعطق امنوبث ناك نإو ةينظ تالالد اهنم ريثك يف ميركلا نآرقلا تايآ تالالد نأ امك

 ٥ .ةنيعم ةلالدب

 ام كلذ نمو ،نيطرشلا نيذه هيجوت ىلع امب اولثمو اهوقرط ييلا ةلثمألا ثيح نم نوفلؤملا هيلإ بهذ ام ةشقانم نكمي امك

 عيبرلا مامإلا هاور يذلا ثيدحلاب الالدتسا ريطلا نم بلخمو عابسلا نم بان يذ لك لكأ ةمرحب نيلئاقلا لوق هب اوهجو

 ،"مارح ريطلا نم بلخم يذو عابسلا نم بان يذ لك لكأ" :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ ةريره يبأ نع بيبح نب

 يفأ آل ر ؤ :ىلاعت هلوقل ثيدحلا اذه صيصخت ةيناكمإ ىلع مهلوق لمح نكم" : ةمرحلاب نيلئاقلا لوق هيجوت يف اولاق دقف

 ةثيبخ بلاخملا تاوذو عابسلا نم بانلا تاوذ نأ رابتعا ىلع ش145:ةيآلا ؛ماعنألاهم ...,ةممتلظت رياط لع امرحم إ يفأ ات

 ثك لي » ب هتلاسر تءاج مالسلا هيلع يبلاو ثئابخلاو سحرلا نم يهف ريزتخلا محلو مدلاو ةتيملا سنج نم معطلل

 ميرحتلا ةلع دييقت نأ كلذ رهاظ فلكت هيف هيجوتلا اذهو " ©...157:ةيآلا ،فارعألاهي تبتلا هتلع مرحو يتلا

 رويطلا وأ عابسلا نم هنوك عم ثئابخلا نع سبحو همعطم باط ام ةيلح هنم مزليو لب هيلع ليلد ال ثيبخلا معطملاب

 .بلاخملا تاوذ

 نإ ذإ ءانه صيصختلل لحم الف ريطلا نم بلاخملاو عابسلا نم بانلا تاوذ ميرحت ىلع ةلاد اهسفن ةيآلا تناك اذإو

 .- باتكلا وفلؤم هفرع امك - مومعلا نم ءانثتسا صيصختلا

 = . لمحملا اذه ىلع ةيآلا هيجوتل غوسم الف اذلو

  

  



   
  

  

  
 ع ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا

  

 ضرعم يف لاق دقف ،يعافرلا ناندع اضيأ هركذ همعطم ثبخ ام ىلإ ةيآلا هيجوت يل نوفلؤملا هركذ يذلا ليراتلا اذهو =

 يدي آ رم » :ةميركلا ةيآلا هذه يل ربدت ةرظن رظنن امنيحو" : ةنسلا نيماضم عيمجل نآرقلا ءاوتحأ نم هاري ام ديياتو ركذ

 مالاو ةتيملا ىلع ىذغتي ام لك نإف يلاتلابو ..مرحم حوفسملا مدلا نأو !ةمرحم ةنيملا نأ ىرنسف خلا.. .ه ارح لإ يرأ ع

 هنأل مرحم همحل ريطلا نم بلخم يذ لكو عابسلا نم بان يذ لكف يلاتلابو ..مرحلا نم تبني هنأل مرحم همحل حوفسملا

 ."ىلاعت هللا باتك يل نيمرحلا حوفسملا مدلاو ةنيملا ىلع ىذغتي

 ام معدي موهفم الو قوطنم ال ذإ ،ةميركلا ةيآلا تالالد نع دعبلا لك ديعب بيرغ وهف !هقباس ناش هناش هيجوتلا اذهو

 . اهادع ام ةيلح مومعو تاموعطملا نم ةنيعم سانجأ ميرحت يل مكحم صن ةيآلا قرطنمف ،هب لدتسا

 صيصختلا عاونأ نع ثيدحلا ضرعم يف اوركذ (ةمكحلاو يحولا :ةنسلا) مدقتملا باتكلا يفلؤم نأ ركذلاب ريدجلا نمو

 ىلإ يآرق صن مكح جارخإ ىلإ يدؤي عونو ؛هنيماضم دحأ وأ نآرقلا مكحلا نع فشكيو نييب عون" :نيعون ثيداحألاب

 3"هتوبثو هتلالد يف يعطق صنب جارخإلا نوكي نأ هتروطخو هرثا قمع ببسب جاتحي عرنلا اذهو ..فلتخم رخآ مكح

 نود ينآرقلا مكحلا فشكي وأ نييب وهو -افلس هانركذ دقو باتكلا وفلؤم هفرع امك- ءانثتسا صيصختلا نوكي فيكو

 .ميسقتلا اذه رهاظ وه امك ،همومع نم هحرخي نأ

 انركذ امك ةيضابإلا مومع هيلإ بهذ ام فالخب وه ةلالدلاو توبثلا يعطق هصصخم نوكي ناب يناثلا عونلا دييقت نأ امك

 يذ لك لكأ ةمرح مدع نم انباحصأ ضعب هيلإ بهذ امو ميركلا نآرقلل ةياحآلا ةنسلا صيصخت زاوج نوري مهف ،كلذ

 :نيببس ىلإ رمألا درم لب ،نآرقلا مومع صصخي ال داحآلا ربخ ناب لوقلا هوشنم سيل ريطلا نم بلخمو عابسلا نم بان

 قيرط نم ميرحتلا ىلع صانلا ثيدحلا توبث مدع :يناثلا .ميرحتلا ىلع ال بدألا ىلع ثيدحلا يل دراولا يهنلا لمح :لوألا

 .ضعبلا دنع حيحص

 ةراهطو بلكلا رؤس ةراهط ةزاجإ ىلع سنأ نب مكحلاو ةميرك يبأ نب ةديبع وبأ انباحصأ قفتا" :رفعج نبا عماج يل ءاج

 لكو ةيلهألا رمحلا ميرحت يل ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ربخلا افعضو اهموحل لكأو عابسلا رئاس كلذكو !هئام لضف

 ."هلاحر ضعب يف انعط ريطلا نم بلخمو عابسلا نم بان يذ

 هنأ عامجإلاب ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع حص اممو" : ةلأسملا يف فالتخالا هجو نايب يف ناهبن يبأ نبا ةمالعلا لوقي امك

 نأ -ىلاعت هللا همحر - ناهبن وبأ ينابرلا ملاعلا يدلاو ينربخأو ،ريطلا نم بلخمو عابسلا نم بان يذ لك لكأ نع ىمه

 عابسلا نم بان يذ لك ] :لاق ةياورلا ظفل صن نأ انموق عمو ،فالتخالا اهيف زوجي ال يذلا عامجإلاب ةياورلا هذه ةحص

 مهيلع ةجحلا مقت مل انباحصأ عمو اهليلحت لحي الف اهميرحت يل فالتخالا زوجي ال مهعمو ،[هلكأ مارح ريطلا نم بلخمو

 ةياورب ،اهميرحتو اهليلحت يف اهيف فالتخالا اوزاجأو ،كلذ لكأ نع يهنلا ةحصب ةجحلا مهيلع تماق امنإو ،ميرحتلا ةحصب

 = هولعجف حلمأ شبكب مرحم وأ مرحلا يل هداص وأ هلتق نم ىلع اومكحو عبض محل اولكأ ةباحصلا ضعب نأ كلذك تحص



 مومع صيصخت ىلع عامجإلا يف مولعم وه امك ةنسلاب نآرقلا مومع صيصخت ىلع

 ةنسلا يف حص امب حاكنلا ةيآ يف 0ث“يك مكحي هارو امم مكل لييأوو» :ىلعت هلوق
 ةأرملا نيب عمجلا ميرحت ثيدحو ،"بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي" ثيدح نم

 353 اهتلاخ وأ اهتمعو

 :ةصصبخلا) ةنسلا نم جؤام

 : بهذملا فالسأ دنع ةصصخملا ةنسلا ىلع ةلثمأ نم درو ام ةلمج نمو

 عمجأ دقو فاضملا ءاملاب رهطتلا نم متعنم مل :لئاق لاق نإف" :ةكرب نبا لاق "

 ةنسب صوصخم رحبلا ءامب رهطتلا :هل ليق ؟رحبلا ءامب رهطتلا ىلع سانلا

 لوسرلا لوقب اذه يف انذخاف «هتتيم لحلاو هؤام روهطلا» :هلوقل لق يبلا

 كلذ مرحو يهنلا رهاظب انباحصأ ءاملع ضعب لمعف ،لالح وه ام الإ ديصلا نم ءيش لعجي نأ حصي الو ،ديصلا نم =

 لا ىلص ينلا مالك يل حصو ،7:ةيآلا ارشحلاهم !رمتنات ةنع مككهتامو رثت لخلا مكتتاء آمو » :هلوق كلذ يف ةجحلاو :لاقو

 لوح ثيدحلا يملاسلا مامإلا لصف دقو ،"... بدألاو ةيهاركلا نود ميرحتلا هب ديريو يهنلا ظفلب ءاج ام ملسو هيلع

 . راونألا قراشم يف قيرف لك هب لدتسا امو ةلأسملا

 ،رصم .ةرهاقلا ةعماج "ةاروتكد ةلاسر"يضابإلا هقفلا يل هرثأو ثيدحلا فلتخم ،يرذنملا دمحم نب نافلخ :رظنا)

 ناندع / قباس عجرم (132-139:ص ،ةمكحلاو يحولا ةنسلا ،نيفلؤملا نم ةعومحب / 496:ص 0م1998 - ه9

 ؛م2009 - ه1429 ،1ط چنانبل - توريب ،رشنلاو تاساردلل يملعلا جهنملا ةمكحلا ليبس يف تاطحم ،يعانرلا

 ،ةيعرشلا مولعلا دهعم ةبلط نم ةعومجب :حت ،لوصألا دعاوق ملع يف لوقعلا ريونت ،يصورخلا دعاج نب رصان / 81:ص

 راونأ قراشم يملاسلا ديمح نب هللا دبع / 137-138:ص © م2003 - ه1424 نامع ةنطلس - ةيعرشلا مولعلا دهعم

 ‘1ج ،م1989 - ه1409 ،1ط ،نامع - طقسم .ةماقتسالا ةبتكم !يليلخلا دمح نب دمحأ :عتو صت كلوقعلا

 .(قباس عجرم &273-274:ص 1ج .عماخلا رفعج نبا / 188-193:ص

 .24 :ةيآلا ءاسنلا ةروس 2

 .قباس عجرم }(369:ص ،5ج ى ناميإلا دعاوق ديهمت تادايز يشاطبلا 3
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 .0ث54)" لجو زع هللا باتكب لوألا ف انذخأو .مالسلا هيلع

 لاق خ .©ث١55يك ةتسل 2ڵ.7 741 ُكملَع تم ء ۔۔م رح :ىلاعت هلوق صيصخت ق اضيأ لوقيو "

 ,059 اصوصخ اهنم مرحلا راصف «اهلكأ مرح امئإ» :زي

 تقس اميف» :لاق هنأ لق يبنلا نع يور دقو" :يويسبلا ةمالعلا لاق "

 مومع اذهف «رشعلا فصن ءالدلاب يقس اميفو رشعلا رامنألاو ءامسلا
 نأ جتحي نم لوق اماف .هب اولاق امو ةمساقملا يفو .مهئارآ نم انركذ اميف

 يف رسف دق كلذ نإف ،رينكلاو ليلقلا يف رشعلا بجوي ثيدحلا اذه

 الف }«ةقدص قسوأ ةسمخ نود اميف سيل» :لاق هنأ ةلق يبنلا نع ثيدحلا

 هيف مث كقسوأ ةسمه منت ىتح !ةقدص قسوأ ةسمه نود اميف بجوي

 يور امل ،انركذ ام ةلمجب رشعلا فصنو رشعلا نأل ؛ثيدحلا ىلع ةقدصلا

 ةسمخ غلبت ىتح ةقدص رمت الو بح يف سيل» :لاق هنأ ةلق يبلا نع

 ائيش صخمن الو ؛رمت لك كلذكو ،\توق ريغو توق بح لك معف «قسوأ

 ليلقلا نم ءيش يف بجي مل .ةقدصلا يف الو ةنسلاو نآرقلا يف صصخي م

 .ث٨5)" ضعب ىلإ اهضعب رامثلا نم ءيش مضي الو ،عويبلا نم

 .قباس عجرم }257:ص ،1ج ؛عماجلا ،ةكرب نبا 4

 .3:ةيآلا 5ةدئاملا ةروس 5

 .قباس عجرم 0202:ص ،8ج ،عرشلا نايب ،يدنكلا :رظناو / قباس عجرم ،286:ص ،1ج ،عماجلا ،ةكرب نبا (6

 نايبلا حلطصم لومش نم افلس هانركذ ام دكؤي اذهو ةصصخملا ةنسلا ماقم يل ريسفتلا ظفل لمعتسا يريسبلا نأ ظحلي (7

 .ميركلا نآرقلا ىلع ةنسلا دورو هحرأل

 .قباس عجرم }171:ص 2©0ج ؤعماخلا ،يريسبلا 8
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 :ىلاعت هللا لوق ةنسلاب مومعلا صيصخت امأو" :نيالجراولا ةمالعلا لوقي "٤

 ةنلووتا ني الكت ابسكامي"ارج امميرتآاوغكنات ةقراتلأر ةرات ح ےسصس ,مص ےص م رمرم ,م موص _ ممم 2 , صس رم ه م
 عبر نود ام قرس نم قراسلا نم ةنسلا تصخ مث .ثثيم عيكع ززع
 .«رانيد عبر نم لقأ يف قراسلا عطقي ال» :مالسلا هيلع هلوقل ،رانيد

 ءاسنلا ةنسلا تصخف خ هناك تيحرقنلا ارلێنَو » :لاقو

 الو ةأرما اولتقت ال» :مالسلا هيلع هلوقل ،دهعلا لهأو نابهرلاو نايبصلاو

 مهوعد» :لاقف نابهرلا لتق نع هنع هللا يضر قيدصلا ركبوبأ ىمنو ،«ايبص

 يف دهع وذ لتقي ال » :مالسلا هيلع لاقو ،«مهسفنأ هيلإ اوسبح امو
 . 3 6 ! » دهع 1

 ىلعو تمرح ام ىلع فطع 4 مكيل ارو كل لحأ ظ :بطقلا لاق "

 نم نبب عمجلاو .عاضرلا تامرح ةنسلا تصحخو كلذ مكيلع هللا بتك

 اهتمع ىلع ةأرملا حكنت ال» :لي لاق !اركذ امثادحإ تناك ول ناحكانتت ال

 «أدبأ ناعمتجي ال نانعالتملا» :ملق لاق نينعالتملاو .«اهتلاخ ىلع الو

 .اهيف لوق ىف ةرم .ةيباتكلا ةقلطملاو ،انالث ةقلطملاو ةسماخلاو .ةدتعملاو
 ردق وأ ،ةرح هدنع نمث ىلع ءامإلاو ،لوق ىف نيتنثا ديسلاب دبعلا ةقلطمو

 نم ىلع امب نزملاو ؤفالخ ىلع دبعل نيترحلا قوف امو فالخ ىلع اهيلع
 )362ر) امي :1

 . ...امب لز

 .38:ةيآلا ،ةدئاملا ةروس 9

 .36 :ةيآلا ،ةبوتلا ةروس 0

 .قباس عجرم }121:ص 1ج فاصنإلاو لدعلا ،نيالحرارلا )31
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 ع ةيليصات ةسارد
      

  

 صنب تامرحلا ددع امدعب ىلاعتو هناحبس هللاف" :يليلخلا دمحأ خيشلا لاق "

 تاودأ نم امو :4 مكيل ءارو اي مكل لأ < :لاق عيركلا نآرقلا

 تصصخ امب ذخألا ىلع نوملسملا عمجأ يتلا ةيوبنلا ةنسلا نكل إمومعلا

 هدافأ امب اهتلاخو ةأرملا نيبو اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا تمرحف }مومعلا اذه

 اهتلاخ ىلع ةأرملا الو اهتمع ىلع ةأرملا حكنت ال» :لي هللا لوسر ثيدح

 ,363ر "«ىرغصلا ىلع ىربكلا الو ىربكلا ىلع ىرغصلا ال

 نآرقلا صيصخت لوح بهذملا مالعأ ضعب اهقاس لا ةيلمعلا تاسرامملا ضعب هذه

 مومعلا نإ " :نالجراولا لوقي امك كلذ لامعإ يف لصألاو "ةيوبنلا ةنسلاب ميركلا

 هنأب نايب دري ىتح اذه ريغ انيلع سيلو هسنج قارغتساو هميمعت ىلع لمحي

 .0094 "هيلإ ةجاحلا دعب رخاتي ال نايبلا نأل صوصخ

 .190:ص ،م2003 ،1ط ،نامع ةنطلس - طقسم ؛دعاولا ليجلا ةبتكم ،ةمألا ةغايص ةداعإ يليلخلا دمحأ 3

 .قباس عجرم .115:ص .1ج فاصنإلاو لدعلا ،نالحرارلا 34

  



  

  

 ةريقلا) ةنسلا : يناثلا عرفلا

 :رييتتل) موهفم

 هعضو بسحب قالطإلاو .ةينآرق ةيآ قالطإل ةديقم اهلاوحأ ضعب يف ةنسلا درت

 هنم داري ام جارخإو عويشلا كلذ رصح امأ ،لومشلاو عويشلا ىلع لدي يوغللا
 :هلوقب يطوشلملا هفرع دقف ،قلطملا فيرعتل اعبت ديقملا فرعي اذلو ،دييقتلا وه كلذف

 رون هفرع امك ،‘"“هرهاظ ىلع هنايرج نمم عنمف قلطملا ىلع هب ضرتعا ام وه"
 هعبتأ ش (366) "هسنج ف عويشلاب لد ام :هنأب قلطملا فرع" :هلوقب يملاسلا نيدلا

 صعب فرعي دفو (367) "ع ويشلا كلذ نع جرخ ام وه" : لاقف ديقملا فيرعت ركذب

 ىلإ ةراشإ وهو ،ريثكلا دنع عئاش كلذو ،ضيقنلاو دضلا فيرعت ديقملا نييلوصألا
 :(ه1346تر)يكلاملا خيشلا لوقي ،نيحلطصملا نيب قيثولا طبارتلا

 لدبلا ةقيرط ىلع هسنج ي لد عئاشلا ىلع يذلا قلطملا
 .ؤ““درتالب هفالخ وهف ديقلملاةفرعم درت نإو 368

 قلطملا لمح لاوحأو ديقملاو قلطملا ماكحأل دارطتساو ليصفت ماقم ماقملا سيلو
 صاخلاو ماعلاك ديقملاو قلطملا مكح" نأ ىلإ ةراشإلا نم دب ال هنأ الإ ،ديقملا ىلع

 .انه زوجي الف كلانه زوجي ال امو قلطملا دييقت هب زوجي هب ماعلا صيصخت زاج امف
 .“"“)"اميب هصيصخت زوجي امك ةنسلابو باتكلاب باتكلا دييقت مهدنع زوجيف . (369

 .قباس عجرم ،61:ص ؛ناييلاو ةلدألا ،يطوشلملا 5

 .قباس عحرم ء197:ص .1ج :سمشلا ةعلط ؟يلاسلا 366

 .198:ص ،1ج ،قباسلا عجرملا (7

 .32:ص 0©م1985 - ه1405 ،ط.د ،نامع ةنطلس - طقسم هةناقثلاو ثارتلا ةرازو ،©فاطلالا دراوم .يكلالل سيمخ نب رماع 8

 .قباس عجرم ©201:ص ،لوصألا لوصف "يبايسلا 9
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 ةنسلا ةلثمأ نم ريثكلا دحب صيصختلا حلطصم نم دييقتلا نيعم براقتلو

 رخآلا فالخب قالطإلا ىلع دري امهنم لوألا نأ عم ،ةديقملا ةنسلا دروم درت ةصصحللا

 دييقتلا لمو يعرشلا ليلدلا قالطإب احيرصت دجن ال دقف اذلو ماعلا ظفللا ىلع دراولا

 كلذ لعلو ،ةيضابإلا نم نيمدقتملا دنع ةصاخ ةيهقفلا تاقيبطتلا نم ريثكلا يف هيف

 دعب نويلوصألا كلذ ىلع فراعت امك تاحلطصملا طبض مدع ةلحرم ىلإ دوعي

 .دييقتلا ةلحرم

  

  

 حرص امك ٬ماعلا هموهفمب صيصختلا عاونأ نم اعون ربتعي دييقتلا نأ ىلإ ةفاضإ

 نإو الأ " :لوقي ثيح ێديهمتلا تادايز يف يشاطبلا دمحم نب ناطلس ةمالعلا كلذب

 اهعيمجل اجذومنأ نوكي نأ حصف !مولعلا هذه نم دحاو لك ذخأ دق صوصخلا ملع

 حضوملا نم ذخأ دق هنوك نايب امأو .موقرملا باتكلا اذه نم هيلع فقنس امك

 .مامبإ نم مومعلا يف ال حاضيإ صوصخلا نإف مهبملاو

 نم مومعلا يف امل دييقت صوصخلا نإف ديقملاو قلطملا نم هنوك نايب امأو
 .270)"قالطإا

 :ةريقملا) ةنسلا نم جؤامخ

 يركلا نآرقلل ةنسلا دييقت ىلع ةلثمألا نم ريثكلا ةيضابإلا رداصملا تقاس دقو

 :كلذ نمو

 نيديلاو هجولا هب غلبي لوقف .مميتلا دح ىف فلتخاو" :يصقشلا ةمالعلا لوقي "

 وهو ،نيغسرلا ىلإ لوقو نيبعكلا ىلإ لوقو ،نيقفرملا ىلإ لوقو ،نيطبإلا لإ

 .قباس عجرم (385:ص ج ؛ناميإلا دعارق ديهمت تادايز ،يشاطبلا )370

  



  
 & ةيليصات ةسارد ع ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا

 ىلع ةعمجم ةمألا نإ :هللا همحر دمح وبأ لاقو .انباحصأ لوقي هبو ىلع لوق

 ىمس نم لك نأ انعمو نيديلا ف اوعزانتو .كلك هجولا حسم مميتملا يلع نأ

 ىلإ حسملا زاوج ىف ةجحلاو !هليلد ماق ام الإ هب رمأ ام لثتما دقف هديب ًاحسام

 :لاقو .كي مكيرأ > وجوب اوخسمماَق « :ىلاعت هللا لوق غسرلا

 نم عطقلا نأ ةمألا تعمجاف 072 4 , يأ اوعطَتاَق ةَتراَملأَو ثراتتلأو

 ،بكنملا نم قراسلا دي عطق بجوأ ملعلا لهأ نم ادحأ نأ ملعن ملو غسرلا

 .“""ةسرلا ىلإ مميتلاو ،قفرملا ىلإ ءوضولا نأ لق يبلا نم ةنسلا تضم دقو

 :ةاكذ نود ديلاب ديص اذإ ديصلا نم تام ام مكح نع ثيدحلا دنع بطقلا لاق ""

 تاَم اذإ لَح امك ديلاب كاسمإلاب تام اذإ لاَلَح هئإ :ليق انَه :تلق نإو

 ةلال :لاق ذإ اهيف ام امهيلإ دصلا ةنسأو اعَم ةيآلا يف انرق دقو ح

 نوُكَي نأب ةاكذلاَو ديصلا ةلآ ةنسلا تب اق :تلق , كامو

 بولصملا ذإ هل دَح ال حالسب لحي ال اَمَك اهب ُاحي انق ديلل هَح انو َح ب

 .©" ةيآلا يف ةذيقوْلا تقرح ذقو ةذيقو هب

 نيثباعلا يديأ نع سانلا لاومأ نوصل ةقرسلا دح عرشو" :يليلخلا خيشلا لاق "
 هوعمج ام سانلا بلسل ةصرفلا مهيتاوت اوماد ام لسكلاو ةعدلا نورثؤي نيذلا

 يف باتكلا اضيأ هيلع صن امم دحلا اذهو نيبجلا قرعو نيميلا دكب لاملا نم

 .6:ةيآلا ءةدئاملا ةروس 1

 .38:ةيآلا {ةدئاملا ةررس ع2

 .قباس عجرم ©332:ص ،3ج كنيبلاطلا جهنم .يصقشلا (3

 .94 :ةيآلا !ةدئاملا ةروس ع4

 .قباس عجرم }503:ص ،4ج كلينلا حرش ،شيفطا 5

 



 & ةيليصات ةسارد       
  

 ع ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا 1 |

 َِيالنكت ابنكاكي اج اممهيرتآاوغطقاق ةقراتلأر راتتلاو » :ىلاعت هلوق

 تنيبف ةيآلا يف قالطإلا اذه ةنسلا تديق دقو ,:ه ٭< 7 ع هننأو 1

 ناب طورشم دحلا نأ تنيب امك هنود اميف دحي الو دحلا هعم بجي ةف 7" اباصن

 ."ث )"عيرشتلا يف مالسإلا قمع لئالد نم كلذ لك زرح نم ةقرسلا نوكت - ٠ - ٠ ء ا! - ٠ 7 377

 افلس بهذملا مالعأ دنع ةديقملا ةنسلا دورو ىلع للدت اهريغو عئاقولا هذهف

 ىدأ صيصختلاو دييقتلا يموهفم نب رهاظلا ماجسنالاو براقتلا نأ ظحليو افلخو

 الف اذلو ،ةيهقفلا عورفلا نم ريثكلا يف امهنيب زيامتلا مدعو نيحالطصالا كارتشا ىلإ

 يلا تارابتعالا فالتخال امب لالدتسالا هجوأ ددعتت ةدحاولا ةعقاولا دحب نأ ةبارغ

 :ةكرب نبا لوقي امك فقالطإلاو دييقتلا ةدعاق لامعإ يف لصألاو ،افوح تراد

 نأ الإ هدييقت ىلع وهف اديقم درو اذإو ،هقالطإ ىلع وهف اقلطم درو اذإ باطخلا"
 "47٥. ريل كلذ صخي

 .38:ةيآلا ،ةدئاملا ةررس 376

 .قباس عجرم ©95:ص ئ1ج ريسفتلا رهاوج }يليلخلا 7

 .قباس عجرم }521:ص .2ج عماجلا ؟ةكرب نبا (8

-> 



 ع ةيليصات ةسارد
  

  

 ةمغسانلا) ةنسلا :ثلاثلا عرفلا

 :هقيضر هعاستا ىرىر خسنلا ںوهفم

 رخاتم عرشب مدقتم عرشب تباث مكح ةلازإ " :هلوقب خسنلا نالجراولا فرعي

 اذه نأ دحن ىلوألا ةيضابإلا رداصملا ق لمأتلا لالح نمو 8"اتباث ناكل هالول هنع

 يبأ نع ةنودملا ق ءاج دقف ،© بهذملا فالسأ دنع عساو لكشبو لمعتسم موهفملا

 دقو ،هب ذخؤي ال خوسنم ثيدح اذه" :ةالصلا يف مالكلا خسن لوح هلوق جرؤللا

 نب دلخم لاق كلذكو .ةالصلا ديعي نأ هتالص يف ملكت نم ىلع بجو

 نيدلاولا رمأ خسن مث " :ةيصولا ةيآ يف هلوق ةديبع يبأ نع اضيأ ءاجو .ث79)"د رمعلا

 :جرؤملا يبأ نع اضيأ ءاج و 5"...ءاسنلا ةروس يف امولعم ابيصن امهل لعجف

 الإ نآرقلا خسني الو نآرقلا نم الإ هخسن لزن ائيش هللا باتك يف ملعن الر"

 ءاج امك ،““ )نآرقلا نآرقلا خسني امنإ نآرقلا تخسن ةياور ملعن الو نآرقلا 381( .ح ۔اإب ..ج ۔ ؛, ..ج ْ

 نآرقلا يف خسنلا عوقو اتبثم - هلوق ،“ه3قرناطحق يبأ ةمالعلا ةريس يف اضيأ

 "..خوسنمو خسان ةلي يبلا ثيدح كلذكو ...خ وسنمو خسان نآرقلاو" :ةنسلاو

 ننسلا كلذكو ءاضعب هضعب ليزنتلا خسني دقو" :يراوحلا وبأ ةمالعلا لوقيو تانر

 .قباس عجرم ،82:ص ؛مناغ يبأ ةنودم مناغ وبأ 9

 .321:ص ،قباسلا عجرملا 0

 .64:ص ثقباسلا عجرلا 381

 هينبا نع ذخأر لاؤسلاب هيلإ هجوتو بوبحم نبا نع ثدح .مل اع هيقف (م9 / ه3ق) يراحملا ناطحق وبأ ناطحق نب دلاخ 2

 امو هقفلا يف ةعوسوم وهو عماجلا :ةيملعلا هراثآ نم ،ييالصلا رضخلا نب ناسغ كلام ابأ ءاملعلا نم رصاع .هللا دبعو ريشب

 :رظنا) .كلذ ريغو ؛رظنلا نب دشارو ىسرم نب ىسوم جورخ نع ةمحتانلا ةنتفلا ثادحأ ق ةريس هلو ءةطرطخم تلاز

 .(قباس عجرم (176:ص 1ج نيملكتملاو ءاهقفلا محعم ؛يدعسلا

 .قباس عجرم &©97:ص ،1ج ء(تاباوجلاو ريسلا باتك نمض) ةريس ،ناطحق نب دلاخ ناطحق وبأ 3
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 ع ةيليصات ةسارد
      

  

 قيدصت ةنسلاو ،باتكلا يف ام ةنسلا خسنت دقو ...اضعب اهضعب خسنت

 ىلع حسملا ثيدح ركذ ضرعم يف نوفلخ نبا ةمالعلا لوقي امك 384" .باتكلل

 ةدئاملا ةروسب خوسنم حسملا ثيدح نأل انباحصأ لوق نم وه سيلو ..." :نيفخلا

 (385) " مهدنع

 :ةيلاتلا طاقنلا يف ةاقتنملا صوصنلا هذه لوح ثيدحلا لمجأ نأ نكميو

 مكحلا عفر - اقحال هيلع فروعت يذلا هموهفمب دري خسنلا موهفم نأ :الوأ

 حضاو اذهو ،امومع ةيصنلا ةيعرشلا ماكحألا ةلدأ يف ةيضابإلا فالسأ دنع -هليدبتو

 .صوصنلا هذه لمات لالخ نم يلج

 يعرشلا مكحلا ليدبت يف رصحي الف عستي دق خسنلا موهفم نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 تركذ دقو ةفلتخملا نايبلا هجوأ نم ىرخأ اعاونأ لمشي دق لب هلثمي تباثلا

 ةخسانلا ةنسلا ركذ ثيح ،ةنسلا ماسقأ نم يصقشلا ةمالعلا هيلع صن ام (386)ىتر ا

 ةلدألا نم ءاج ام كلذكو هقبس مكحل اعفار ةيعرشلا ةلدألا نم ءاج امب اهل لثمو

 .نآرقلا ىلع دئاز مكحل اسسؤم اهنم ءاج امو ءماع مكحل اصصخم

 لمتشي فلسلا دنع خسنلا موهفم نأ ىلع صن ثيح ميقلا نبا هركذ ام كلذ ريظنو

 هنم معأ فلسلاو ةباحصلا ةنع خلستلا نكلو" :كلذ نايب يف لوقي ةدع ماسقأ ىلع

 .ناعم ةنالث هب نوديري مهنإف نيرخأتملا دنع

 .باطخب تباثلا مكحلا عفر :اهذحأ

 .361:ص 1ج ؛قباسلا عحرملا 384

 .قباس عجرم &81:ص كنوفلخ نبا ةبوجأ ،نوفلخ نبا 5

 .229:مقر ةيشاحلا ،60:ص :رظنا ع6
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 ئ ةيليصلت ةسارد ع ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا

 .هلبق امم معأ وهو دييقتب امإو صيصختب امإ رهاظلا ةلالد عفر : ناثلا

 .5.7" نيعملا نم معأ اذهو .جراخ نم هنايب ىذلا ظفللاب دارملا نايب :ثلاثلا

 :صيصمتلاو غسنلإ) نيب قرفلا

 نيموهفملا لخادتل صيصختلاو خسنلا نيب ةكرب نبا ةمالعلا قرف دقو

 ضعب يف ماعلا مكحل اعفر الإ صيصختلا سيلف تالالدلا نم ةلمج يف امهكارتشاو

 ىلع ضرتعي ال ماعلاو ،ماعلا ىلع ضرتعي صاخلاف" :كلذ نايب يف لوقي ،هدارفأ
 .ث" ...لكلا عفري نأ ةقيقح خسنلا نأل اخسن نوكي اذه لثم سيلف صاخلا

 .نامزألا ضعب نايب ةقيقحلا يف خسنلاو" :هلوقب يطوشلملا امهنيب قرف امك

 نيب قرفلا احضوم يشاطبلا ةمالعلا لوقيو 5“"»نايعألا ضعب نايب صيصختلاو
 يف الإ نوكي ال خسنلا نأل خسنلا نم معأ مومعلاو صوصخلا نإ" :نيموهفلا

 يف عيمجلا ىلع عقي مومعلاو صوصخلاو ،رابخألا يف نوكي الف يهاونلاو رماوألا
 391ر(390ر س . 7
 727 ...رابخألا لوق

 .599:ص ©5ج ،م1968 - ه1406 013ط چنانبل - توريب !ةلاسرلا ةسسؤم ںدابعلا ريخ يده يق داعملا داز «ميقلا نبا 7

 .قباس عجرم ،214:ص ،1ج ،ةعيرشلا سوماق يدعسلا :رظناو / قباس عجرم (106:ص ،1ج كعماخلا ،ةكرب نبا 8

 .قباس عجرم 063:ص ءنايبلاو ةلدألا ،يطوشلملا 9

 .قباس عجرم ©385:ص كج سناميإلا دعاوق ديهمت تادايز ،يشاطبلا 0

 يلقع وأ يلقن ليلدب عقي صيصحتلا نأ :كلذ نمو «صيصحتلاو خسنلا نيب قيرفتلا يف هجوأ ةسمخ يدنكلا دمحأ ركذ 1

 صيصختلا امأ خوسنملا نامز نع خارتم ليلدب عقي نأ دب ال خسنلا نأ امك يعرش باطخب الإ عقي نأ نكمي ال خسنلاو

 امأ نامزلا لبقتسم يف هب لمعلا نع خوسنملا ليلدلا مكح جرخي خسنلا نأ ثلاثلا قرافلاو ،نراقملاو قحاللاو قباسلاب عقيف

 {ةيضابإلا نع ةنسلا مولع ،يدنكلا :رظنا) .قراوفلا نم اهريغ ىلإ ،هب جاجتحالا نع ماعلا جرخي الف صيصختلا

 . (قباس عجرم 0662:ص ةيضابإلا دنع داهتجالا جهنم ،وحاب / قباس عجرم (415-416:ص



    - 
 امك نآرقلا خسني نآرقلاف {ةماع ةيصنلا ةيعرشلا ةلدألا لمشي خسنلا نأ :ايناث

 ةنسلا خسنت ةنسلاو ،يراوحلا وبأو ناطحق وبأو جرؤملا وبأو ةديبع وبأ كلذ ىلع صن

 خسني دقو ،ناطحقلا وبأو يراوحلا وبأ هيلع صنو جرؤملا يبأ مالك رهاظ وه امك
 نبا هيلع صن ةلأسملا يف فالخ ىلع ،نوفلخ نبا مالك رهاظ وه امك ةنسلا نآرقلا

 (277+) (7دل) (ه6قر)ينوسلاو" ةكرب 394 3 . 392ر.

 :ةنسلاب نآرقلا غسن مثع ف ةيضابرالا لوت قيق
 وبأ امأ ،هعوقو مدع ىريف كلذ دري جرؤملا ابأ دجنف ،نآرقلل ةنسلا خسن امأ

 خسن زئاجو" :هلوقب كلذ ينالجراولا دكؤيو ،هعوقو ناكمإ ىلع صني وهف يراوحلا
 رابخأو .ةنسلاب نآرقلا خسنو نآرقلاب ةنسلا خسنو ،ةنسلاب ةنسلاو نآرقلاب نآرقلا

 .©ث95)"اداحآلا رابخاب رتاوتملاو «رتاوتملاب داحآلا رابخأو .داحآلا رابخاب داحآلا

  

 دقو

 .ةنسلا خسني ال نآرقلاو نآرقلا خسنت ةنسلا لب :نورخآ لاقو " :لاقف نآرقلاب ةنسلا خسن عنم نم لوق ىلع ةكرب نبا صن 2

 لوسر نأ هيلع ةّححلا نم نإف {ةّئسلا خسني ال نآرقلاو نآرقلا خستت ةنسلا نأ معز نم امأو " :لاقف هيلع درلاب هبقعت مث "

 ىلإ ةلبقلا لوحو هلزنأ نآرقب كلذ خسن ةلا نإ مث ،لزن نآرق ريغب سدقملا تيب ىلإ يلصي لزي مل ملسو هيلع هللا ىلص ةلا

 . (قباس عجرم &43-48:ص ‘1ج ،عماخلا ،ةكرب نبا :رظنا) ."ةبعكلا

 ايحأ .فوس دالب نم هلصأ "نيزرابلا ةيضابإلا مالعأ دحأ (م12 / ه6:ق)يغراملا فوسلا ةفيلخ نب نامثع ورمع ربأ 3

 اشن ،بهذملا نع عافدلا يف ةيلدجلا هتردقمب زاتماو لضافأ ءاملع اهيف جرخت ملعلل تاقلح هل تناك ,ةماهلا هفيلآتب بهذلل

 نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ :امب هخويش نم ناكف اهمالعأ زربأ ىقتلاو ،نالجراوب ةيملعلا ةكرحلا هيف ترهدزا رصع يف

 .ناكلا دبع رامع وبأو ،ييالحراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ هقافر نمو ،يتازملا فلخي نبا ناميلس عيبرلاوبأو ركي

 نب وانج نب عملا :هذيمالت نمو ،سلبارطو ديرجلا دالبو نالجراو نيب لقتنا ؛هرشنو ملعلا بلط يف تالحرلا ريثك ناك

 «تالاؤسلا» باتك :ةيملعلا هراثآ نم .يمغرولا يصينكنتلا نوميمو ،يسوفنلا ىسيع نب ىسيع ىسوم وباو ،حوتفلا

 "برغملا" ةيضابإلا مالعأ مجعم ،نيفلؤملا نم ةعومجب :رظنا) .اطوطخم لازي الو «فقرفلا ل ةلاسر»و ،ةديقعلا ل طرطخم

 .(قباس عجرم 287(0:ص 2ج

 .(676:ص كداهتجالا جهنم ،وحاب :نع القن) 109:ص ،تالاؤسلا ،يلوسلا :رظنا م4

 .قباس عجرم }168:ص ،1ج ،فاصنإلار لدعلا كنالحراولا 5

 (ي118۔))
 حب د۔دحر۔ رم ..



 ع ةيليصلت ةسارد | & ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا ] |

 كلذ عوقو ناكمإ ةيضابإلا مومع بهذم نأ نيبو ةكرب نبا ةمالعلا ةلأسملا هذه ررح

 انباحصأ ءاهقف لُج هيلع يذلاو" :كلذ نايب يف لوقي ةنسلاب نآرقلا خسن يأ -
 دقو .ةئسلاب خسنئ ةنسلا نأ امك !ةتسلاب خسنيو ،نآرقلا خسني نآرقلا نا

 .نآرقلا خسنت ال ةنسلا نأ انباحصأ ضعبل تدجو

 فخسن ملعي ال نآرقلا نأ ءالؤه ةجحو نييرصبلا ضعب بهذم اذه لعلو

 .خسنلا ىلع ةمألا عامجإ وأ .مالسلا هيلع لوسرلا وأ .ىلاعتو كرابت هللا نم ربخب لإ

 لاق دقو :اولاق \هوجولا هذه نم ةلالدلا مقت ملو ڵ©باطخلا سفن ىلع ةلالد موقت وأ

 .ث"“` ه اهيقي ز هني ريي تأت اهينئ ؤآ ةياء ني غتنت امإو :هركذ لج هلا
 لثم تسيلف .ىلاعت هللا مكح تناك نإو ةئسلاو ،نآرقلا لثم تسيلف ةئسلار

 لع نجلاو شإلا تَعَمَتَجَ نيل لم و :هركذ لج هللا لاق .ةزجعم هسفن يف نآرقلا

 .ث" يهط ضقت ممم ےاكوتو يينمي أي ال ناينثلا ادك يلقيي ارثأت نأ
 ،نآرقلا خسنت نأ زجت مل نآرقلا لثم نكت مل اذإف ةزجعم اهسفنب تسيل ةنسلاو

 .هركذ لج هللا مكح نآرقلا نأل :اولاق ةئسلاب نآرقلا خسن زاجأ نمل ةجحلاو

 قطياَيَو » :هركذ لج هللا لوقب اوجتحاو .رخآلاب امهدحأ خسني هللا مكح ةئسلاو

 لج هللا نع ربخي نأ ىلع لاد باتكلاف .ث" ؤي تو ال وه ةر () ةيفاع
 هيبن ناسل ىلع ةرمو ،باتكلا نم ةرم ضعبب اهضعب هماكحأ خسني وهف ،هركذ

 ,399) "نيلوقلا نم لدعألاب ملعأ هللاو .مالسلا هيلع

 .106 :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس 6

 .88:ةيآلا ءارسإلا ةروس 7

 .4.3 :ةيآلا !مجنلا ةررس (8

 .قباس عجرم ©66-67:ص ث1ج ؤعماجلا .ةكرب نبا 9
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 ىلع نيلوقلا دحأ حيجرت نع ةكرب نبا فقوت ىلع لدي صنلا رهاظ ناك اذإو

 نأ بجوي رظنلاو" :لاق دقف 3هعماج نم رخآ عضوم يف كلذب حرص دق هنإف رخآلا

 لوق ،كلذ ىلع لديو .رخآلاب امهنم دحاو لك خسني هلل نامكح ةنسلاو نآرقلا

 :لقو .٢"""}ه اوهتنا ةنع مككمامر ةرثشتت ثيل مكنا امو ف :لجو رع
 نم لكلا نإ :هركذ لج رخاف .ك تو لإ وم ذ () ةلع قا

 ٠‘“. يولا ةمالعلاو يصقشلا ةمالعلا كلذ هنع لقن دقو 5"""هرمابو .هدنع

 :والاب رتاوتلا غسن مثم

 زاوج ىلع صني ةقباسلا ينيالجراولا ةرابع رهاظف داحآلاب رتاوتملا خسن نع امأ

 زوجي" :خسنلا باب يف لوقي فالخلا دوجوب هرصتخم يف يخامشلا حرص دقو ،كلذ

 خسن يفو ،امهل ةنسلابو إةنسلاو نآرقلابو ،لدب ريغ نمو ،لقثألابو فخألاب
 ٧ فالخ داحآلاب رتاوتملاو نآرقلا

 ال ةروهشملا وأ ةرتاوتملا ةنسلاب نآرقلا خسن زاوج ىلإ يملاسلا مامإلا بهذ دقو

 نم دب ال ناكف ،لوألا مكحلا عفرب يضقي خسنلا نأل ارظن كلذو 5““يداحآلا

 خسنت ال ةيداحآلا ةنسلا نأ هنايمه يف بطقلا راتخا دقو 5" ةلدألا يف ؤفاكتلا
 .“‘٧)نآ رقلا

 .7:ةيآلا كرشحلا ةروس (0

 .44:ص ،1ج ؛قباسلا عجرملا م1

 .قباس عجرم ©216:ص ،©2ج ءايضلا ،يتوعلا / قباس عجرم ؛267:ص ،1ج نيبلاطلا جهنم ءيصقشلا :رظنا م2

 .44:ص 2م1984 - ه1405 ،نامع - طقسم هةناقثلاو ثارتلا ةرازو ©فاصنإلاو لدعلا رصتخم ،يخامشلا ديعس نب دمحا 3

 .قباس عجرم 572©0:ص {©569:ص ث1ج ،‘سمشلا ةعلط يماسلا :رظنا م4

 .659:ص ،ةيضابإلا دنع داهتجالا جهنم ،وحاب :رظنا ءةيضابإلا دنع هعاونأو هتالابو خسنلا عوضوم يف ليصفتلا نم ديزمل 5

 .قباس عجرم }245:ص ،2ج ٬دازلا نايمه ،بطقلا :رظنا م6

  



  = 
 ثلاثلا بلطلا

 ةلقتسملا ةنسلا

 كلذ ظحليو "ةدئازلا ةنسلا" حلطصم ةيضابإلا فالسأ دنع ةلقتسملا ةنسلا درت

 ،ميركلا نآرقلا ىلع ةنسلا دورو هجوأ يف هانركذ نأ قبس يذلا ميسقتلا عبتت لالخ نم

 انه نمو ةنيبملا ةنسلا يف ةجردنملا هجوألا ضعب لمشي دق ةدايزلا ظفل قالطإ نأ الإ

 ثيدحلا ليصفت نم دب الف اذلو ىرخألا ماسقألا عم ةلقتسملا ةنسلا موهفم لخادت ناك

 .ىرخألا ماسقألا ميهافم نع هقارتفا ىدمو ةلقتسملا ةنسلا موهفم لوح

 ركذ ةصاخ عيرشتلاب ةنسلا لالقتسا نع اوثدحت نمم ريثكلا دنع رهتشا دقو

 فالخلا ىلع صن نم لوأ لعلو ،هتوبث مدع نم لالقتسالا توبث يف عقاولا فالخلا

 اعون رمألا يف نأ الإ هدعب ءاج نمم ريثكلا كلذ ىلع هعبتو {ةلاسرلا يف يعفاشلا مامإلا
 ىلإ ال ابلاغ ظفللا ىلإ هدرمو لصاحلا فالخلل ةددعتم هجوأ ركذ ثيح نم سبللا نم

 نمو ،رخآ قيرف عم يقيقح ؛قيرف عم يظفل فالخلا نأ ىلإ ضعبلا بهذ اذلو نيعملا

 .ةيمهألا يف ةياغ ةلأسملا يف عارتلا لحم ريرحت ناك مث

 ،ىلاعتو هناحبس قحلا وهو ةيعرشلا ةلدألا عيمج يف عرشملا ةدحو توبث نأ امك

 مدعب يضقي كلذ ،لآملا رابتعاب وأ حيرصلا صنلا رابتعاب توبثلا كلذ ناك ءاوس

 تالالد عم اهقفاوتف ىلاعت هللا مكح ةنسلا تناك املو ،اهنيب ضراعتلاو سبللا دوجو

 حلطصا اذلو ،دحاو ردصم نم ناجرخي ةنسلاو نآرقلاف ،هنم دب ال رمأ ميركلا نآرقلا

 ىدم نايب ناك انه نمو ،نآرقلا ىلع ةنسلا ضرع ةدعاقب مهنع فرع اميف ةيضابإلا

 .هنم دب ال ابلطم ضرعلا ةدعاق عم عيرشتلاب ةنسلا لالقتساب لوقلا ماجسنا

  

  



_ 
 يف ةيضابإلا لوق قيقحت الواحم ،مداقلا ثحبملا يف هنع .ثيدحلا ئجرأ اذه لك

 ةسردملا صوصن يف هماقمو ةنسلا يحو ركذ ثيح نم كلذ تالالدو .ةلقتسملا ةنسلا

 نم نيعوضوملا يف امل كلذو ءءايبنألا ةمصع رمأ يف لوقلا ريرحت ىلإ ةفاضإ ،ةيضابإلا
 .رهاظ طبارت

    

 ةعرفتملا لئاسملا نم ةفئاط ركذ ةمداقلا ثحابملا علاطي وهو كردي ئراقلا لعلو

 وأ دييقتلا وأ صيصختلا وأ نايبلا ثيح نم ميركلا نآرقلاب ةنسلا ةقالع لصأ نع

 مهريغو نييلوصألا نم نيثحابلا ضعب هبتك ام ضعبل ةفيطل ةشقانم اهعمو ،لالقتسالا

 دارطتسالا باب نم اهقوسأ امنإ تاشقانملا هذه نم ةفئاط نإف اذلو ةيضابإلا ريغ نم

 يف هرصح نكمي نأ نم عسوأ عوضوملاف الإو ،عيرشتلاب ةنسلا لالقتسا لئالد نايب يت
 .ةرصتخم ةزجوم ثحابم



  

  
 عيرشتلاب ةنسلا لالتت.) ةلوأ

 ةيضابرلل) رنع هتاتيبلتو

 نيثحبم ىلع لصنشنو

 عيرشتلاب ةنسلا لالقتسا ةلدأ :لوألا ثحبملا ه
 ةيضابإلا دنع

 ةنسلا لالقتسال ةيلمعلا ةسرامملا :يناثلا ثحبملا ه

 ةيضابإلا دنع عيرشتلاب
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 لوألا ثحيا

 عيرشتلاب ةنسلا لاللتتس) ةالرا

 ةيضابإلل) رنع

 بلاطم ةثالث ىلع لمشيو

 ةيضابإلا دنع ةلقتسملا ةنسلا :لوألا بلطملا ه

 داهتجالاو يحولا نيب ةنسلا : يناثلا بلطملا ه

 ءايبنألا ةمصع نم ةيضابإلا فقوم :ثلاثلا بلطملا ه
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 ةيضابرلل) رنع ةلقتسلل) ةنسلا

 :ةلقتسلل) ةنسلاب عيرصتلا ف ةيضابرلل) صوصن

 هجوأ نم نيرخأتملاو نيمدقتملا نم ةيضابإلا ءاملع هيلع صن ام قبس اميف تركذ

 يبلا هيلع صن امب رارقإلا يف ةيلج ةحضاو مهصوصنو ،ميركلا نآرقلا ىلع ةنسلا دورو

 .ةدئازلا ةنسلا موهفمب مهدنع دري مسقلا اذهو ،باتكلا ىلع ةدئاز ماكحأ نم ةي

 :كلذ ق مهبهذم نيبت لا مهصوصن نم ةلمج ماقملا اذه ق لقنأسو

 ننسلا ضئارف يف رخآلا هجولاو" :( ه3ق) يليحرلا رذنملا وبأ ةمالعلا لاق "

 مجر وحن لق دمحم ناسل ىلع اماكحأو اضورف مالسإلا لهأ هب هللا داز ام

 ,07" نينمؤملا نم نينصحملا فذاقلا دح يفو نينصحملا ةانزلا

 ام ضرفيو نايبلا يف ديزي نأ لق يبللو" :ع ه6قر) يتوعلا ةمالعلا لوقي "
 نمو تاهمألا حاكن ىلاعت هللا مرح دقف باتكلا يف هركذ دوجومب سيل

 اهتلاخو اهتمع ىلع ةأرملا حكنت نأ لي يبلا مرحو ةيآلا يف نهعم ركذ
 ")٨05(. لجو زع هللا باتكب كلذ سيلو

 هجولاو" :ةنسلا دورو هج وأ نايب يف يدنكلا هللا دبع نب دمحأ ةمالعلا لوقي "

 نسو .نصحملا ىلع مجرلا نسف كلا ماكحأ 1 ةدايزلا نم نس ام :ثلاثلا

 ."» .....تانصحلا فذاق يف باتكلا يف دحلا امنإو نينمؤملا فذاق يف

 .قباس عجرم ء36:ص اهماكحأو رادلا ءامسأ كدمحم نب ريشب (7

 .قباس عجرم .145:ص .3ج ءايضلا يتوعلا 08

 .قباس عجرم .20:ص .2ج :فنصملا يدنكلا 9
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 داز ننس ؛ثلاثلا هجولاو " :ةنسلا دورو هجوأ دادعت يف مصألا ةمالعلا لاق "

 ."ةلع ينلا ناسلب اماكحأ مالسإلا لهأ امب ىلاعت هلل

 يبلا هنابأ ام :عبارلاو " :نايبلا هجوأ نايب ضرعم يف يطوشلملا ةمالعلا لوقي "

 لعفلاو لوقلاب :هجوأ ةثالث نم عقي كلذو باتك صن ريغ نم ص

 . 1 1 "كرتلاو

 هللا ماكحأ يف ةدايزلا نم نس ام :ثلاثلا هجولاو " :يدعسلا ةمالعلا لوقي "

 ,فرس . .نينمؤملا فذاق يف نسو نصحملا ىلع مجرلا نسف

 سيسأتب لوقلا وه ةيضابإلا هيلإ بهذ ام نأ ديكات يف ةحيرص صوصنلا هذه لك

 دهاش ريخ ةحضاولا ةحيرصلا اهصوصنو ،ميركلا نآرقلا اهيلع صني مل ماكحأل ةنسلا

 ..)ورزذ ىلع

 عيرشتلاب ةنسلا لالقتساب قطان هسفن مركلا نآرقلا نأ يليلخلا خيشلا ركذيو

 يف دجن اننإف" :هصن ام لوقي سدقملا تيب لابقتسا نأشب ءاج اميف ايلج رهظي كلذو

 ل هنأ عم ايلإ اعيرشت ناك هنأ ملي هتنسب تبث رمأ يل احيرص اصن ميركل ا نآرقلا

 .قباس عجرم }15:ص ،2ج "ةريصبلا مصألا (0

 .قباس عجرم ،48:ص ٬نايبلاو ةلدألا ،كيطرشلملا ع

 .قباس عجرم ،11:ص ©11ج ٬ةعيرشلا سوماق ‘يدعسلا 2

 نبا دنع يتات جاجتحالاو لالدتسالا ثيح نم ةنسلا نأ :ةكرب نبا عماج لوح هتسارد يف يدوعسملا نارهز خيشلا صن (3

 نبا مامإلا هررق ام اذهو" :يدوعسملا لوقي ،ءادتبا ديدج مكح عيرشتب ةلقتسم يتات نأ :لوألا ،هجوأ ةعبرأ ىلع ةكرب

 ريظنو ،"(لصألا امه نيذللا - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ةنسو هللا باتك ىلإ كنيبو اننيب عجرملاف{ل :هلوق يل ةكرب

 ءةيضابإلا ةسردملا يف يهقفلا هرودو ةكرب نبا مامإلا \يدوعسملا :رظنا) .هتلاسر يف دادح ملاس هركذ ام اضيأ كلذ

 عماجلا باتك :ههقفو يوبنلا ثيدحلا دقن يف ةكرب نبا مامإلا دوهج ،دادحلا ملاس نب رمع نب ملاس / قباس عجرم ا90:ص

 .(64:ص 02006 - ه1427 "سنوت "ةنوتيزلا ةعماج ،"ريتسحام ةلاسر"اجذومن
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 1 ًهَلَبَقْلا اَتلَعَج امو اَيو 3 :ىلاعت هلوق ىلإ ريشي وهو 414 ييآرق صنب عرشي

 يذلأ لع ال ةركل تاكنو ةَيبِقَع لع يقني نتم لوسرلا غيَتَي نم معتل اله
 .٨"”ه ×يمت وز ز ديكابتتا ك ةكتنمي)عم 7 َناكاَمو ةلا ىتَم

 صوصن لالخ نم امهلتسم ناك نإو ةسسؤملا ةنسلاب حضاولا حيرصتلا اذهو

 لوقلا نأ دكؤت ةيهقفلا ممتانودم يف ةيلمعلا ةسرامملا نأ الإ بهذملا ءاملع ضعب

 ىلع دهاش ربكأ قيبطتلاو ©بهذملا مومع بهذم وه عيرشتلاب ةنسلا لالقتساب

 يناثلا لصفلا تصصخ دقو ،كلذ ىلع ليلد ريخ ةحيرصلا مهصوصنو فيكف ليصأتلا

 .ةلقتسملا ةنسلا يف بهذملا مالعأ اهدروأ يلا تاقيبطتلا نم ريثكلل الحم نوكيل

 1ط !نامع - طقسم ةينيدلا نوؤشلاو فاقرألا ةرازو عرشلا ضيورتو عبطلا حامج نب لقعلا ٤ ليلخل خلا رمح نب: دمحأ 4

 .199:ص 0م2008 - -ه 9

 .143 :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس 5
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 :ىرخألا ميهافلا عم هلغارت نايبو ةلقتسلا ةنسلا مدهف
 ام :هدافم ةلقتسملا ةنسلل فيرعتب ةقباسلا صوصنلا لالخ نم صلخن نأ نكميو

 .زيزعلا باتكلا صن ريغ نم ماكحأ نم ةي يبلا هنس

 ثيدحلا دنع ةداع نويلوصألا اهدرفي يلا ميهافملا ضعب هيف لخدي فيرعتلا اذهو

 ةنيبملا ةنسلا تتح خسنلاو دييقتلاو صيصختلاك كلذو ،نآرقلل ةنسلا نايب هجوأ نع

 صني مل امم غلي ينلا هنس امم امنأل كلذ ؛فيرعتلا اذه نمض لخدت نآرقلا تالمجب

 .ميركلا نآرقلا هيلع

 يف امهو ىةنيبملا ةنسلا ماسقأ يف ناركذي دييقتلاو صيصختلا يموهفم نأ امك

 لخادتلا لعلو \باتك صن ريغ نم ةلي يبلا هنس ام نيماضم يف نالخدي رمألا ةقيقح

 اهقوسي ةلثمأ نم هدجب ام هدهاوش نمو ،هقباس نم عسوأ لكشب رهظي بابلا اذه يف

 اذلو {ةلقتسملا ةنسلا مسق يف نورخآ اهقوسيو ةصصخملا ةنسلا باب يف ةرم نويلوصألا

 دورو نيب -لصف تمث ناك نإ - حضاولا لصفلا ىدم نايبو ماقملا ريرحت نم دب الف

 .ةلقتسملا ةنسلا نيبو اهماسقأب ةنيبملا ةنسلا

 حلطصم ديدحت ثيح نم ةيضابإلا ريغ لاوقأ نم ةفئاط ماقملا اذه يف دروأسو
 .هريغ عم هلخادت .ىدمو موهفملا اذه ةقيقح نايبل كلذو {ةلقتسملا ةنسلا

 :ثلاثلا ع ونلا" :هلوقب ةلقتسملا ةنسلا قلاخلا دبع يغلا دبع روتكدلا فرع دقف

 .هفلاخي ام ىلع الو هيلع صني ملو نآرقلا هلع تكس مكح ىلع ةلاد ةنس

 نيب عمجلا ميرحتو \بسنلا نم مرحي ام عاضرلا ميرحت ىلع تلد يتلا ثيداحألاك

 بيرقو )16 .. رضحلا يف نهرلاو ،ةعفشلا عيرشتو !اهتلاخ وأ اهتمعو ةأرملا

 .497:ص ،ت.د ‘ط.د ،يوادعسلا راد {ةنسلا ةيجح قلاخلا دبع يفلا دبع 6
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 .“{.٠”ةلقتسملا ةنسلا لوح هبتك اميف هط يحبص يدمح فيرعت هنم

 نآرقلا هيلع صني مل امب ةلقتسملا ةنسلا ديقي موهفملا اذمي ةلقتسملا ةنسلا فيرعتو

 باب نم دعت فيرعتلا يف "هفلاخي ام ىلع الو" ديق ةفاضإ نأ ريغ ،هفلاخم ىلع الو

 .نيهجولا لمشي هيلع صنلا مدع نأل ،نايبلاو ةدايزلا

 ىلع نآرقلا صن امب ليثمتلا ثيح نم لكشت دق ريخألا ديقلا اذه ةفاضإ نأ الإ

 وأ اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا ميرحتب هليثمت كلذب نيعأو هماكحأ تامومع يف هفالخ

 ةآرواَم مك لبأو :هلوق يف هتيلح ىلع نآرقلا صن ام مومع يف لخدت يهف !اهتلاخ
 دكؤي اذهو ،ينآرقلا صنلا اذه مومعل ةصصخم كلذب ةنسلا نوكتف .! كيذ

 .خسنلاو دييقتلاو صيصختلاب لالقتسالا موهفم لخادت نم هانركذ ام

 نايب عون خسنلاو صيصختلا يف نأ قلاخلا دبع يغلا دبع روتكدلا نابأ دقو

 دارملا نيبت امنأ" :ناتكلا دمحم روتكدلا لوقي امك انه نايبلا عمو ،لالقتسا عونو

 لاثمأ نم هتحت جردني ام ىلع وأ .هتايئزج ىلع صيصنتلاب ماعلا مكحلا نم

 ىرخأ ةلالدب هسفن تقولا يف ماق صصخملا نإف" لالقتسالا امأ 30أ"»لاوحاو

 ىلع ةدافإ -صصخلملا ماعلا هنع تكس يذلا - جرخملا ضعبلا مكح ةدافإ يهو

 .حلا. ..لالقتسالا ليبس

 ةعماج «(19 ددعلا)نوناقلاو ةعيرشلا ةلجم !ماكحألا عيرشتب ةنسلا لالقتسا نايب يف مالكلا حضوأ ‘هط يحبص يدمح 7

 .297:ص ©م1998-1999 .ةرهاقلا رهزألا

 .24 :ةيآلا {ءاسنلا ةروس ع8

 ء1ط ،برغملا - ءاضيبلا رادلا ةفاقثلا راد سقلا ركفلا ف يمالسإلا ريكفتلا جهانم يف لقنلاو لقعلا لدج "يناتكلا دمع 9

 .359:ص 0م1992 - ه 2

  



      
 طع ةيليصات ةسارد ع ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا

 عاضرلا نم مرح» و 0 «اهتلاخ وأ اهتمعو ةأرملا نبب عمجلا مرح» : ينلا لاق اذإو

 - 4 مكيل 7 اك كل لحأو < :ىلاعت هلوق لوزن دعب - «بسنلا نم مرحي ام

 تلدف 3هدارفأ ضعب 4 مكل ُارواَموف :ىلاعت هلوق نم دارملا نأ اذه هلوق انل نيب

 ,(420) .. .جرخملا ضعبلا نع تتكسو لالح ضعبلا اذه نأ ىلع ةيآلا

  

 تالالد عم امجسنم نوكيل اهتلاخ وأ اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا ةمرحب يضاقلا ثيدحلا هيجوت الواحم يعافرلا ناندع لرقي 10

 ؛هتجوزل جوزلا حكن يعي حاكنلا دقعف ،نيجوزلا نيب ةلدابتم ةلأسم حاكنلا نأ ىرن ىلاعت هللا باتك يلو" :نآرقلا صنلا

 نم هل لمت تك هقنع نيت » :ىلاعت لوقي ..دحاو حاكن دقع يف امهعامتجا ينعي يلاتلابو ،اهجوزل ةجوزلا يعي هتاذ تقولا يلو

 حاكن دقع يل امهكارتشا وه دحاو لحر تحت اهتلاخو ةأرملا عامتجا ذإ .230:ةيآلا ةرقبلا .. ةبَع امؤت حكنت ع دنب
 دقع يل امهكارتشا وه ،دحاو لجر تحت اهتمعو ةأرملا عامتجا كلذكو ،دحاو لجر عم كلذب ناكرتشت امهلأل ،دحاو

 مكنككا مكحتتَع ترغ ةينآرقلا ةرابعلا هلمحت كلذ لكو ..دحاو لجر عم كلذب ناكرتشت امهنأل \دحاو حاكن

 ةيآلا نإف ،ديعب لالدتسا اذهو .23:ةيآلا ،ءاسنلا .. 4 ينلالا ثاتبو غثلا ثبو مكنتحو مكنتَعَر مكنأو مكناتبو

 ةيآلا نإ ذإ ‘دحاو حاكن دقع يف نيتأرما عامتجا مكح ماقم يف تسيل هدارم ىلع ليلدتلا ف فلوملا اهيلإ دنتسا يلا ىلرألا

 .هريغ اجوز حكنت نأ دعب الإ اتاب اقالط ةقلطملا ةأرملا حاكن ةمرح ىلع صنت يهو قالطلا تايآ قايس يل ةميركلا

 يذلا ثيدحلا يف ةمعلا ركذ صيصختل هجو كانه سيلف قالطإلا ليبس ىلع نيتأرما عامتجا ةمرح ينعت ةيآلا تناك اذإو

 .دحاو لحر تحت اهتلاخ وأ اهتمعو ةأرملا عامتجا ةمرحب يضقي

 نوقلطني مهو ،ينآرقلا صنلا عم ةمجسنم نوكتل ةيوبنلا صوصنلا هيجوتل كلذو نيرصاعملا نم ةفلاط جهنملا انه جمه دقو

 ؛ميركلا نآرقلا لالخ نم عيرشتلل ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نم امهف نوكت نأ ودعت ال ةنسلا نأ هاوحف ،دحاو قلطنم نم

 يف هل هتسراممو ميركلا نآرقلل ملسو هيلع هللا ىلص ينلا مهف يه ةيوبنلا ةنسلاف" :(ةمكحلاو يحولا ةنسلا) باتك يل ءاج

 امأ {ةمألا نيب هيلع قفتملا رمألا يهو ،هربدتو هظحلت يمالا يحولا نيعو كلذ لعفي ناكو ؛رادتقاو ةمكح لكب هتايح

 نع ةربعم تربتعاو تلبق اهيلع عمتجملا ةنسلاو ميركلا نآرقلا تقفاو نإ يهف ،سانلا داحآ اهلقن رابخأ يهف داحآلا تاياورلا

 نكمي الف اهيلع عمتجملا ةنسلا وأ هللا باتك يل امل ةضراعلل تاياورلا امأ ،اهنم بناوج وأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ةنس

 ةيعيرشت تالالد ىلإ دانتسالا نود ةمألل مزلم يعرش مكح سيساتب ام ةياور لقتست نأ زوجي الو ،ةيوبنلا ةنسلا نم دعت نأ

 = ."اهيلع عمتجملا ةنسلاو زيزعلا باتكلا نم
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 « تقف
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 اميف الإ جردني ال ةنسلا موهفم نوكف اهيلع فوقولا نم دب ال يلا لئالدلا نم ريثكلا هتايط يف لمحي صنلا اذهو =

 .ةنسلا موهفم نع ثيدحلا ضرعم يف اهانيب دقو تالاكشإلا نم اريثك لمحي رمأ ةمألا هيلع تقفتا

 ذإ «امتايئزج يل ريثكلا يف سبللاو ضقانتلل اهضرعي ميركلا نآرقلل ملسو هيلع هللا ىلص ينلا مهف يعت امنإ ةنسلا ناب لوقلاو

 ،ىلاعت هللا باتك نم ةنيعم ةيآ نم ملسو هيلع هللا ىلص ينلا اهمهف دق ةنسلا هذه نأ هب مزحب نأ نكمي ام انيدل سيل

 نم ةنس توبث نأ ىلإ يدؤي امم \فرط نود فرط كلذ مهفي دقن شاهيلع قلخلا هللا عبط ةيرشب ةعيبط ماهنفألا فالتخاو

 تايآ نم اريثك نأ مولعملا نمو ،يمالسإلا عيرشتلا رداصم نم ريبك بناج ءاغلإ ينعي اذهو ؛ماهفألا ىلإ لوكوم ننسلا
 يي نوفلتخي ام اريثك ملعلا لهأو نيرسفملا دجن اذلو ،امتالولدم مهف يف ةيعطقلا مدع يعي اذهو .ةلالدلا ةينظ ميركلا نآرقلا

 :يملاسلا مامإلا لوقي .معركلا نآرقلا تايآ تالالد نم طبنتسملا يعرشلا مكحلا مهف

 ماحزلا هب نرثكيف هيف ماهنألا توافت اعرو'

 "املعلا نيب فالخلا يل هارت امك مهنيب.فالخلا اشنيف

 ىلص يبلا ميكحتو عابتاب ةرمآلا تايآلا تالالد قفو ىلع اهسسؤت امنإ اهسسؤت يلا ماكحألا نإف داحآلا تاياور نع امأ

 اذه نمو !داحآلا تاياور هب لقتست يذلا عيرشتلا هجو ىلع لدت زيزعلا باتكلا تايآ لئالد نإف اذلو ،ملسو هيلع للا

 .ميركلا نآرقلل ةنسلا نايب هجوأ نم ةلقتسملا ةنسلا دعت بابلا

 لبوحت ربخ لوح بهذملا بتك نم ةلمج هتلقانت ام كلذ نم «هب لمعلا بوجوو دحاولا ربخ ةيجح ىلع ةيضابإلا صن دقو

 ةكرب نبا للدي امك ،"دحاولا ربخب لمعلا بوجو ىلع ليلد ريخلا اذه يفو" : مهلوقب ثيدحلا نوليذي مث ءابق لهأل ةلبقلا

 لوبقب رمأ ىلاعت لاو ناث هعم نوكي نأ نود دحاو لدع لوبقب دبعت هللا نأ ىلع ليلدلا ام :لاق نإف" :هلوقب كلذ ىلع

 ،نيلدع لوق الإ اهيف لبقي ال نأ رمأ هنإف لاومألا اماف ةفلتخم ءايشأب اندبعت دق دمحلا هلو هللا نإ :هل ليق ؟نيلدعلا ةداهش

 ولد انرق اربييث نأ اينبتق تب قيق كءاج نإامتمام يذلا (مياتي و :هركذ لح هلوقب لدع ريخ اهيف لبقي نا رمأ نادبألا لمع يلو

 ريغ ربخ لوبقب انرمأ دق هنأ انملع قسافلا ربخ دنع نيبتلاب رمأ املف 06:ةيآلا ،تارححلا « يمدت رثنت اك لع ارحيتنت

 نم ةقباس لهأ ءابق لهأو " : دحاولا ربخب لمعلا بوجو ىلع ةلدألا نم ةلمج قاس امدعب يتوعلا لوقي امك &"..قسافلا

 نع ؛قدصلا لهأ نم مهدنع ناك ذإ ،دحاو ربخب اهنع اولقتناف اهلابقتسا مهيلع ضرف ةلبق ىلع اوناك دقو ،يقفو راصنألا

 ةّححو ملع نع ًألإ كلذ اولعفيل اونوكي ملو «ةلبقلا ليوحت يف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع هب مهربخأ ام ىلإ ناك ضرف

 ام تمثو "كلذ ركني مل املف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهيلع كلذ ركنأل زئاج ريغ هولعف ام ناك ولو .مهل تتبث

 :رمخلا ميرحت ريخ مهلصو امدنع ةباحصلا ضعب نأش نم ناك ام قاس مث "دحاولا ربخ لوبق ىلع اليلدو ةجح ناك ںهولعف

 = اولعف اَمَل ةمحلا هلثمي تبثتو زوجي امم كلذ نأ الولو .هريخب اوفلتأ ام اوفلتأو ،الالح ناك ام اومرحو دحاولا ربخ اولبق دقف"

. َ 
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 .هنمز ىهتنا دق لوألا مكحلا نأ نيب دق هنإف :خسانلا يف لاقي كلذ لثمو

 اذه نمز نأ ىلع الاد - هنم دارملا نيبت دعب - همكح خوسنملا صنلا حبصاف

 تكاس وهف كلذ دعب امأو .خسانلا لوزن تقو ىلإ هلوزن تقو نم ئدتبي مالكلا

 .-1)" تابلإ وا يفنب هل ضرعتي مل هنع

 كلذكو ءةلقتسملا ةنسلا نمض نالخدي خسنلاو صيصحتلا نأ رهظي كلذبو

 اماكحأ مالسإلا ةمأ هب ىلاعت هللا داز ام نايب يف ركذت نلا ةلثمألا نم ريثكلا يف لاحلا

 .لي يبلا ناسل ىلع

 يف اقالطإ لخدي ال امم ةنسلا هب تءاج ام كلذب ييعأو !ماتلا لالقتسالا امأ

 ءافلس كلذ انركذ امك اضيأ نايب عون كلذ يفف خسنلاو دييقتلاو صيصختلا باوبأ

 ةلق يبلا عابتاب ةرمآلا ىلاعت هللا باتك نم ةيلجلا ةحضاولا صوصنلا ىلإ كلذ درمو

 يلا تايآلا كلذ رثإ ىلع قوسيو دحاولا ربخ لوبقب قطان هسفن ميركلا نآرقلا نأ يترعلا فيضيو 3"هولبق الو كلذ =

 .قحلا ةداج ىلإ مهودشريل مهموق ىلإ مهشعبو نيلسرملا صصق تنيب

 امدعبو ،"املع بجي الو امكح هب لمعلا بجيو لوبقم لدعلا ربخ" :داحآلا ربخ ةيجح انيبم اضيأ ةكرب نبا لرقي امك

 وه ناك لدعلا دحاولا ربخ لبق نمم نيملسملا اطخ نمف" :لاق دحاولا لدعلا ريخ لوبق ةلدأ يويسبلا نسحلا وبأ قاس

 نع همهف رصق نمو .ةعيرشلا لقن يف ةلوبقم داحآلا رابخأ نأ ةلأسملا هذه يف لصألا" :نأ ىلع ينالجراولا صنيو 0"عئطخللا

 ."نيملسملا ف حدقب كلذ سيلو اورثك ولو فقوتلا هعسيف بايترالا ةنيرق هتنراقو ةجحلا

 يتوعلا / "287 }20:ص - 2ج" "489:ص ۔-1ج" ،عماخلا ةكرب نبا / 11:ص ،2ج كعماجلا ،رفعج نبا :رظنا)

 نمض" لاؤسلا ةريس ،يويسبلا نسحلا وبأ / "300 0295 }287:ص6٬ج" "11:ص5٬ج" "256-264 :2ج" ؛ءايضلا

 نم ةعومجب / قباس عجرم 401&0:ص ،4ج ؛ماظنلا رهوج يملاسلا / 67-70:ص ،2ج ك"تاباوحلاو ريسلا باتك

 عجرم 079:ص ٬ةمكحلا ليبس يف تاطحم ،يعانرلا / قباس عجرم ©55-56:ص ج ةمكحلاو يحولا ةنسلا ،نيفلوللا

 . (قباس عجرم }213:ص ٬داهتجالا جهنم ،وحاب / قباس

 .قباس عجرم 500-0501:ص ٬ةنسلا ةيجح قلاخلا دبع يفلا دبع ع1
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 عل :لت هو زم لوسر ةعاط لت عاط طرت رتك ل
 هلا مك حب يف ي لوعن دحت وبحت شك نإ ل زلف > :هلوقو { -ه هتا ؟َعاَطأ َدَكَق وسرلا

 ةيجح ةلدأ نايب يف هنع ثيدحلا انفلسأ امم ريثكلا اهريغو 23 : كن زنيو

 .(‘2“)"ءاوسلا ىلع نيعونلا ىلإ فرصني ةنسلاب لمعلاب نآرقلا رمأ " ةنسلا

425 
 نمو ء‘'©}“>احصلا بتك يف تايورملا ضعب لالخ نم كلذ راهظتسا نكميو

 تامشاولا هللا نعل» :هلوق دوعسم نبا نع هحيحص يف ملسم هاور ام كلذ

 غلبف ،هللا قلخ تاريغملا نسحلل تاجلفتملاو تاصمنتملاو تاصمانلاو تامشوتسملاو

 ام :تلاقف ؛هتتأف نآرقلا أرقت تناكو \بوقعي مأ اهل لاقي دسأ ينب نم ةأرما كلذ

 تاجلفتملاو تاصمنتملاو تامشوتسملاو تامشاولا تنعل كنأ كنع ينغلب ثيدح

 ؟ هللا لوسر نعل نم نعلأ ال يل امو :هللا دبع لاقف ؟ هللا قلخ تاريغملا نسحلل

 :لاقف ،هتدجو امف فحصملا يحول نيب ام تأرق دقل :تلاقف .هللا بانك يف وهو

 7 و ج م لوسلا ُكتتام آمو < . لجو زع هلل ١ ل اق 3 هيتدجو دقل هيتأرق تنك نئل

 (427) نتخ ١ م اوهَتناَمُهَنَع ك

 .80:ةيآلا ،ءاسنلا ةروس (2

 .31 :ةيآلا نارمع لآ ةروس (3

 - _ه1399 ،1ط ،رصم - نيدباع ،ةبهو ةبتكم ؛ةيروتسدلا رداصملاب ةنراقم ةيمالسإلا ةعيرشلا رداصم ،ةشيرج يلع (4

 .29:ص (م9

 ةركف ،بيطخلا جاحع دمحم :رظنا \فلسلاو ةباحصلا لاوقأ يف نيعملا اذه روهظ ىدم رهظت يلا تالالدلاو ةلدألا نم ديزمل 5

 ،ط.د ،ةيدوعسلا - دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج "2 ددعلا" ةعيرشلا ءاوضأ ةلحب عيرشتلا يف نآرقلا نع ةنسلا لصف ةرطخ

 .105-107: ص ء -ه 1

 .7:ةيآلا رشحلا ةروس (ع6

 = "نسحلل تاحلفتللو ةمشوتسملاو ةمشاولاو ةلصوتسللو ةلصاولاو ةصمنتللو ةصمانلا هللا نعل" ظفلب سابع نبا قيرط نم عيبرلا هاور 7
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 يهو ،لالقتسالاو نايبلا ينعم لمحت ةلقتسملا ةنسلا نأب لوقلا نكميف اذلو

 ءاضيأ نيينعملا لمحت اهعيمجف ،ةخسانلاو ةديقملاو ةصصخملا ةنسلا عم كرتشت كلذب

 .كلتو هذه نب تارابتعالا فالتخا عم

 رئادلا فالخلا لوح لوقلا نولصفي نيثحابلا ضعب لعج يذلا وه رمألا اذهو

 قلاخلا دبع يغلا دبع روتكدلا ركذ دقف همدع نم عيرشتلاب ةنسلا لالقتسا توبث يف

 .رخآ قيرف عم ايونعم ايقيقحو ،قيرف عم ايظفل هنوك نيب رودي لصاحلا فالخلا نأ

 :ةلقتسم ةنسلا توبث لوج فالا هجوأ
 ةعبرأ الاوقأ ركذو ءةلقتسملا ةنسلا توبث يف رئادلا فالخلا ىلع يعفاشلا صن

 نأ يف افلاخم ملعلا لهأ نم ملعأ ملف" :كلذ يف لوقي رظنلا هجوأ اهلوح روحمتت

 ناعمتجي ناهجولاو نيهجو ىلع اهنم اوعمتجاف هوجو ةثالث نم يبلا ننس
 صن ام لثم هللا لوسر نيبف باتك صن هيف هللا لزنأ ام :امثدحأ 0ناعرفنيو

 ناذهو ،دارأ ام ىنعم هللا نع نيبف باتك ةلمج هيف هللا لزنأ ام :رخآلاو باتكلا

 هيف سيل اميف هللا لوسر نس ام :ثلاثلا هجولاو امهيف اوفلتخي مل ناذللا ناهجولا

 نم هملع يف قبسو هتعاط نم ضرتفا امب هل هللا لعج :لاق نم مهنمف ،باتك صن
 طق ةنس نسي مل :لاق نم مهنمو ‘باتك صن هيف سيل اميف نسي نأ هاضرل هقيفوت
 لصأ ىلع اهلمعو ةالصلا ددع نييبتل هتنس تناك امك باتكلا يف لصأ اهلو الإ

 :لاق هللا نأل عئارشلا نم اهريغو عويبلا نم نس ام كلذكو !ةالصلا ضرف ةلمج

 نابح نبا هاورو .5 :مقر ءةلصوتسملاو ةلصاولا لعف مرحت باب ؛ةنيزلاو سابللا باتك !ملسم هاورو 0637:مقر ؛كتامرحملا يف باب =

 نب هللا دبع قيرط نم 5505:مقر نسحلل تاحلفتلا هللا قلخ تاريغملا ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا نعل ركذ ،بيطنلاو ةنيزلا باتك

 . هللا دبع قيرط نم 4169:مقر ؛رعشلا ةلص يف باب ؛لجرتلا باتك دراد ربأو درعسم
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 َرَحَو عتملا هلأ لمأو » :لاقو © 8 ه للطتبلاي مكتيب مكلاومأ اولكأت

 :لاق نم مهنمو إةالصلا نيب امك هللا نع هيف نيب امنإف مرحو لحأ امف اخا اتلا

 ام لك هعور يف يقلأ :لاق نم مهنمو ضرفب هتنس تتبثأف هللا ةلاسر هب هتءاج لب

 ."هتنم هعور يف يقلأ ام ناكف هللا نع هعور يف يقلا يذلا ةمكحلا هتنسو ،نس

 نييأر يف رصحني فالخلا روحم نأ صنلا اذه لمأت لالخ نم رهظي يذلاو

 لاوقألا اذه هتياكح نم ىرت تناف" :قلاخلا دبع يغلا دبع روتكدلا لوقي 031)طزف

 ةنسلا نأ يف قافتا ىلع ،عبارلاو ثلاثلاو لوألا لوقلا نأ :- ثلاثلا عونلا يف -

 عم هسفن دنع نم لقتسملا عرشي ةلق يبلا نأ يف ةفلتخمو ؛عيرشتلاب لقتست دق
 لوقلا نأو ...هايإ هللا همهلي وأ ،هب يحولا هيلع لرني وأ ڵباوصلل هل ىلاعت هقيفوت

 .“ة“" لالقتسالا يف فلاخملا وه نانلا

 ضارتعالا هوجو نم ليق امو فالخلا هجوأ نايب ددصب ثحبلا اذه ف تسلو

 ييأ الإ ،ماقملا اذه ريغ هلحمو كلذ ىف لوطي ثحبلاف ةلأسملا هذه لوح قافولاو

 .ةيضابإلا دنع ةصاخ ةمصعلاو يحولا موهفم لوح رودي ام ضعب نايبب يفتكأس

 ثحابملا رثكأ نمو ،عيرشتلاب ةنسلا لالقتسا نم مهفقوم لوح رودي ثحبلا روحمف

 .29:ةيآلا ،ءاسنلا ةروس 8

 .275:ةيآلا {ةرقبلا ةروس ((9

 .29-93:ص ،ت.د ،ط.د ،نانبل - توريب ،ةيملعلا بتكلا راد «ركاش دمحأ :حت !ةلاسرلا ءيعفاشلا سيردإ نب دمع 0

 {ةيمالسإلا ةعماجلا ،(ريتسجام ةلاسر)يمالسإلا عيرشتلا رداصم نم اردصم اهرابتعاب ةنسلا رباج حيرش حلاص دومحم :رظنا 1

 ءاوضأ ةلحب ةفرشملا ةنسلا يف ثوحب قلاخلا دبع ينغلا دبع / 432:ص ،م1980 - ه1400 .ةيدوعسلا - ةرونملا ةنيدملا

 .اهدعب امو 206:ص ته1399 "رشاعلا ددعلا" ةعيرشلا

 .قباس عجرم 5503:ص ،ةنسلا ةيجح قلاخلا دبع يفلا دبع (2

  



    
 ع ةيليصات ةسارد ع ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا

 هنوكو ،ىلاعت هللا دنع نم ايحو ةنسلا نوك لالقتسالاب لوقلا ةيقادصم لوح راثت لا

 ثيدحلا رادم وه اذهو ،قلخلا ىلإ قحلا ةلاسر غيلبتل ىلاعت هللا هافطصا اموصعم ي

 .نيمداقلا نيبلطملا ىف ىلاعت هللا ءاش نإ

  

 ءاملع نم ةلمج دنع صوصن نم ءاج ام بلطملا اذه علطم يف تحضوأ دقو

 ام وهو ميكحلا ركذلا اهيلع صني مل ماكحأل ةنسلا عيرشتب اهيف اوحرص ةيضابإلا

 ةنسلاب كلذ نع انربع ءاوس ،عيرشتلاب ةنسلا لالقتساب مهلوق كش ندأ الب نعي

 .ةلقتسملا وأ ةدئازلا

 :ةيضابإال) نرمع لإ "عيرشتلاب ةنسلا لاللقتس) مرع"ب لوقلا ةبسن ةشتانم

 وه ةيضابإلا دنع ماعلا طخلا نأ ىلإ (ةمكحلاو يحولا ةنسلا) باتك وفلؤم بهذ

 نآرقلا" :ممماتك ةمتاخ يف اضيأ ءاجو ،““يرشتلاب ةنسلا لالقتسا مدعب لوقلا

 دئاقعلا يف ءاوس ،ةيضابإلا ىدل ةيعيرشتلا ةيلمعلا يف زربألا روضحلا هل ناك ميركلا

 .ىلاعت هللا باتكل اعبت ةيضابإلا ةيرظنلا مومع ىدل اناك ةنسلاو ثيدحلاو إهقفلا وأ

 عيبرلاو ةديبع يبأو ديز نب رباجك !هيلع اوعرف وأ مهئاملع رابك هب حرص ام اذهو

 نم نونبتي ال كلذب مهو !ةكرب نباو ديعس يبأو لئاو بويأ يبأو زيزعلا دبع نباو
 ."عيرشتلاب ةنسلا لالقتسا ةلوقم ةيرظنلا ةيحانلا

 دنع ةدراولا صوصنلا نم ةلمج ةيضابإلا مومع ىلإ هوبسن ام رثإ ىلع اوقاس دقو

 .هنم ةجراخ امنأو نآرقلاب ةنسلا طابترا" ةركف لوح اهلج رودت ،ةيضابإلا فالسأ
 . 435) » , ۔ .

 ةنسلا صوصن ضرع نم دب الف هيلعو &©‘““"لبقي ال لطاب رمأ وهف هنم جرخي مل امو

 .قباس عجرم }78:ص ،1ج ،ةمكحلاو يحولا ةنسلا \نورخآو يودعلا 3

 .437:ص ،2ج ،قباسلا عجرملا 4

 .قباس عجرم .73:ص .ج .ةمكحلاو يحرلا ةنسلا !نورخآو يودعلا 35
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 نكمي ال لطاب وهف هفلاخ ام امأ يعيرشت صن وهف هقفاو امف ،ميركلا نآرقلا ىلع

 .هب ذخألا

 بويأ نب لئاو نع ءاج ام هيلع اولدتسا ام نايب يف اهودروأ يلا صوصنلا نمو

 قفاو ام الإ لي يبلا ىلع لوقن الا انيلع" :لاق دقف ،هريس يف © (ه177:يحر

 نأ بجي هيلعو !هفلاخت ال ىلاعت هللا باتكل ةقفاوم لق يبلا ةنس نإ ذإ هللا باتك

 .ةعدتبملا ثيداحألاو !ةبذاكلا تاياورلا نم وهف باتكلل اضقانم ءاج ام نأ ملعي
 "0٩7. لطابو بذك يهو

 يف ةقفاوم ةنس لكو" :لاق دقف مصألا هللا دبع يبأ نع ءاج ام اضيأ كلذ نمو

 باتكلا نأل ةعدب وهف باتكلا فلاخ امو .لي هللا لوسر ةنس يهف باتكلا

 .“ة)"نانورقم ناقفتم ةنسلاو

 بهذملا ءاملعل يخيراتلا لسلستلا ربع صوصنلا نم ةلمج اوقاس نأ دعب اوصلخو

 ،©بهذملا فالسأ دنع سيئر لكشبو ارضاح ناك نآرقلا ىلع ةنسلا ضرع نأ لإ

 .“‘٠_ةيضابإلا دنع نتملا دقن هجوأ دحأ ناك اذلو

 رفاس مث نميلاب تومرضح يف دلو ،لئارألا ةيضابإلا ةمئأ دحا (م793/ه177:يح) ،يمرضحلا بويأ نب لئاو بويأ وبأ 6

 نم ناكو ةنودملا يل مناغ وبأ هنع ىورو ،فقارعلا يف ةبلطلا نم ريثك هنع ذخأ !ةديبع يبأ مامإلا دي ىلع ذملتتو ةرصبلا لا

 نم .عيبرلاب ادهع برقأ هنإف لئاوب مكيلع :لوقي مساقلا نب هللا دبع ةديبعوبأ لأسي امدنع ناكو .ةرصبلاب ةوعدلا لهأ رابك

 باتكو ةقراشلا سمشلا باتك رخآ يف تعيط دقو نيدلا داقتعا يف ةريسو .ةلزتعملا دحأ ةرظانم هيف ءزج :ةيملعلا هراثآ

 نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ،يدعسلا :رظنا) .اهريغو ،درمعلا نب دلخخو بيبح نب عيبرلا عم كارتشالاب هبتك ةجحلا ةلاسرلا

 .292:ص ،4ج ،"قرشملا مسق"ةيضابإلا

 .قباس عجرم {(76:ص ،1ج ةمكحلاو يحولا ةنسلا نورخآو يودعلا (7

 . قباس عجرم ،15:ص ،2ج .ةريصبلا مصألا 8

 .قباس عجرم ،78:ص ،1ج ةمكحلاو يحولا ةنسلا \نورخآو يودعلا :رظنا 9
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 :ةيضابإلا رنع نآرقلا ىلع ةنسلا ضرعب لوقلا ىضتقم
 ام وهو ،ةيضابإلا هيلع حلطصا يذلا ضرعلا جهنم نايب نم دب ال ناك انه نمو

 مدعب لوقلا نيبو هنيب ةقالعلا نايبو {معركلا نآرقلا ىلع ةنسلا ضرع ةرورض يعي
 الف هيلعو نيرمألا نيب اوطبر مدقتملا باتكلا يفلؤم نإ ذإ عيرشتلاب ةنسلا لالقتسا

 .نآرقلا ىلع ةنسلا ضرع نم هوررق امل ةيضابإلا ريسفت نايب نم دب

 ،نآرقلا ىلع ضرعلا ثيدح هدنسم يف يوري بيبح نب عيبرلا مامإلا نأ دجن
 مكنإ» :لاق لق يبلا نع سابع نبا نع" :دنسملا يف وه امك ثيدحلا صنو
 ينعف هقفاو امف ،هللا باتك ىلع هوضرعاف ينع مكءاج امف "يدعب نم نوفلتختس
 .440)ا«ينع سيلف هفلاخ امو

 عم لماعتلا يف ةيضابإلا هجهتنا ليصأ جهنم ميركلا نآرقلا ىلع ةنسلا ضرعو
 دقن يف ارضاح كلسملا اذه دجن مهفالسأ تالاقم عبتت لالخ نمو ةيورملا ثيداحألا

 نيب ليوط فالخ لحم هل ليصأتلا ثيح نم ناك نإو وهو ةروثأملا تايورملا نوتم

 نذؤي ضرعلا ثيدح ةلالد ىضتقم ىلع ةمألا قافتا نأ الإ ،نيضهانملاو هل نيديؤملا

 فيعضت اهنم لماوع ةلمج ىلإ عبطلاب دوعي كلذو هيف فالخلا ةعقر عاستا مدعب

 ىلع ةنسلا ضرع ةركف ىلع صانلا ثيدحلا - ةيضابإلا ريغ نم - مالعألا نم ريثكلا
 درب يضقي -ضعبلا هروصتي دق امك - ثيدحلا رهاظب ذخألا نأ ىلإ ةفاضإ ،نآرقلا

 .باتكلا رهاظ ضراعت يلاو ةيورملا ننسلا نم ريثكلا

 .40:مقر ،سابع نبا قيرط نم ،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ يف باب ‘بيبح نب عيبرلا هاور 0
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 ىلع ةقفتم ةمألاف لاح لك ىلعو" :ثيدحلا ىلع اقلعم يبونقلا خيشلا لوقي

 در ىلع ةقفتم ةمألا نأ :كلذ نايبو ،هتحص ىلع ليلد كلذو .هتلالد ىضتقم

 عمجلا هوجو نم هجوب امهنيب عمجلا نكمي ملو ‘باتكلا صن فلاخ اذإ ثيدحلا
 بهاذملا فلتخم نم ملعلا لهأ لاوقأ نم ةلمج كلذ رثإ ىلع قاس مث 3"“")اةفورعمل

 نم طرش وه لب ،هنم صانم ال رمأ باتكلا ىلع ةنسلا ضرع نأ نيبت ةيمالسإلا
 . 2(.۔ .. . .

 :كلذ نمو 4 )ةقث نع تناك نإو ةياورلا لوبق طورش

 صن فلاخي نأ يياثلاو ... :روماب در ةقث ربخلا ىور اذإ" :يزاريشلا لاق "
. 443 

 خوسنم وأ هل لصأ ل هنأ ملعيف ةرتاوتم ةنس وأ باتك

 مكحو لقعلا مكح ةافانم يف دحاولا ربخ لبقي الو" :يدادغبلا لاق "

 لك ةنسلا ىرجم يراجلا لعفلاو ةمولعملا ةنسلاو مكحملا تباثلا نآرقلا

 ,444)"ه عوطقم ليلد

 لوقعملا نيابي ثيدحلا تيأر اذإ :لئاقلا لوق نسحأ ام" :يزوحلا نبا لاق "

 .4“»"ع وضوم هنأ ملعاف لوصألا ضقاني وأ لوقنملا فلاخي وأ

 "ةفيعض هقرط لكو ،نابوثو ةريره يبأو رمع نباو بلاط يبأ نب يلع قيرط نم يور ثيدحلا اذه" :يبونقلا خيشلا لوقي 1

 هنيب عمجلا نكمي مل و ،زيزعلا باتكلا ضراع ثيدح لك نأ رمألا يف ام ةياغو" :لاق مث ،قرطلا هذه فعض هجوأ ركذو

 ءهدنسمو هتناكم بيبح نب عيبرلا ،يبونقلا :رظنا) ."..ثيدحلا اذه هيلع لد يذلا وه اذهو ،هعضوب مكحي هنيبو

 .(قباس عجرم ،111-116:ص

 . قباس عجرم !اهدعب امو 113:ص ءهدنسمو هتناكم بيبح نب عيبرلا ،يبونقلا :رظنا (72

 .172:ص &م1995 - ه1416 ،1ط ‘توريب - قشمد بيطلا ملكلا راد {هقفلا لوصأ يف عمللا ،يزاريشلا يلع نب ميهاربإ 3

 .472:ص 6م1985 - ه1405 01ط ىنانبل - توريب ،يبرعلا باتكلا راد ،ةياورلا ملع يف ةيافكلا ،يدادغبلا بيطخلا 44

 ،رصم - ةرهاقلا \ثيدحلا راد ،يواربشلا نمل دمحم :حت ،يرواونلا بيرقت حرش يف يوارلا بيردت يطويسلا نيدلا لالج (5

 .241:ص 6م2002 - ه1423 ،ط.د
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 ثيدحلا نوك امب فرعي ةيلك رومأ ىلع هبنن نحنو" :ميقلا نبا لاق "

 .“‘““١"نآرقلا حيرص ثيدحلا ةفلاخم اهنمو ... اعوضوم

 .ةفلتخملا ةيمالسإلا بهاذملا مالعأ نم ريثك نع ةريثكلا لوقنلا نم كلذ ريغ ىلإ

 نإو ،عيمحلا دنع لمعلا هيلع ىرج جهنم باتكلا ىلع ةنسلا ضرع نأ ىلع لدي امم

 .هب حيرصتلا وأ هضرع ةقيرط وأ هل ليصأتلا يف اوفلتخا

 4 ثيدح نم ينع مكاتأ امف» :هلوق" 447 _ 1 1ق)بيترتلا يشحم لاق

 اذإ نآرقلا صن اهرهاظ فلاخي يتلا ثيداحألا نأ ركذ نأ دعب ‘““زجملار يف لاق

 ءلم يبلا نع ءاج دقو :هصن ام هتفلاخم ىلع ال نآرقلا ةقفاوم ىلع لمحت ةحيحص تناك

 ام الإ لحأ ال نإف ائيش ينع اوكسمت ال سانلا اهيأ» :لاق هنأ ضرألا يف ناطخت هالجرو

 .49" مرا نياده هبو هفلاخأ فيكو ،نآرقلا مرح ام الإ مرحأ الو نآرقلا لحا

 ،نانبل - توريب ،ةيمالسإلا رئاشبلا راد {ةدغ وبأ حاتفلا دبع :حت ©فيعضلاو حيحصلا يل فينملا رانملا ،ةيزوجلا ميق نبا (6

 .80:ص 50:ص ؛م1994 - -ه1414 ‘6ط

 ه1088 :ت - م1614 / ه1022 :و) «يشحها»ب ريهشلا يشكيودسلا يبصقلا دمحم نب رمع نب دمحم ةللا دبعوبا 7

 ملعلا ذخأ ،ملعلا يف ةقيرع ةرسأ ليلس وهو ءامب عرعرتو دلو ،سنوتب ةبرج ةريزح ءاملع رهشأ نم ليلج ملاع: (م1677 /

 رحب نم هئاوتراو ڵةينرعلا ةغللا نيعم نم هفاشتراو ،ميركلا نآرقلا هظفح دعبو دمحم نب دمحأ خيشلا همع نعو اهدلاو نع

 ةنس نيرشعو نامث ةدم امب رقتسا (م1631/-ه1040 ةنس رهزألا عماج يف سرديل هدلاو هلسرأ !ةيمالسإلا ةعيرشلا

 نم داعو ،ردبلاب ءاملعلا نيب فرعو همح عطس ثيح ،رهزالا عماجب اسردم مث {ةرهاقلاب ةيضابإلا ةسردملاب املعم مث املعتم
 ةيشاحو ،يلاطيخلا خيشلل مالسإلا دعاوق باتك ىلع ةيشاح :اهنم !ةيملعلا راثآلا نم ريثكلا كرت . ه1068 ةنس ةرهاقلا

 ىلع ةيشاحو فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش ىلع ةيشاحو ،‘تارم سمح تعبط دقو بيترتلا ةيشاحو عضولا باتك ىلع

 ©2ج ،"برغملا مسق"ةيضابإلا مالعأ محعم ،نيفلؤملا نم ةعومجب :رظنا) .ريثكلا اهريغو يراوهلا مكحم نب دوه ريسفت

 .(قباس عجرم ء389:ص

 .رامع نبال زجوملا باتك ينعي هلعلو ، تدرو اذكه 8

 .70:ص ء:8ج ،م1984 = _ ه1404 &ط.د نامع - طقسم ,ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ڵبيترتلا ةيشاح رمع نب دمحم (9
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 دارملاو" :رهاظلا ضراعتلا ال ةرضقانتلا نيعت امنإ ةضراعملا نأ انيبم لاق مش

 .‘ة)"ملعا هللاو ناكمإ ريغ نم يفانتلا ةفلاخملاب

 اذهو «ينعف هقفاو امف» :هلوق " :ثيدحلا اذه حرش يف يملاسلا مامإلا هلاق اممو

 قفتملا امأف «يدعب نوفلتختس مكنإ» هلوق ليلدب ةمألا نيب فالتخالا هيف عقو اميف

 فلاخ نإو هب لمعلا بجي لب ضرع ىلإ جاتحي الف ةلق هللا لوسر نع هنأ هيلع
 .ة .. صصخم وأ خسان امإ هنأل باتكلا رهاظ

 ىلع ةنسلا ضرع يف ةيضابإلا جهنم هتسارد يف يدنكلا دمحأ روتكدلا عبتت دقو
 نب رباج مامإلا نم ةيادب ،ةيضابإلا دنع ثيدحلا دقن جهانم دحأ كلذ ربتعاو ،نآرقلا

 ارضاح ناك جهنملا اذه نأ ىلإ صلخو بهذملا مالعأ نم نيرخأتملا ىلإ الوصو ديز

 نآرقلا قفاو ام لكف ،درلاو لوبقلل اسايقم ،دقنلل انازيم نآرقلا اولعج ذإ" مهدنع

 .“ة)"ادودرم الطابو افيعض ناك هفلاخ ام لكو الوبقم احيحص ناك ثيدحلا نم

 ءردب ىنعي ام نمض تاياورلا هيجوت عم اذه ضراعتي الو" :كلذ رثإ لوقي مش

 ةيضابإلا لماعت يف رضاح نفلا اذهف ،حيجرتلا وأ عمجلا وأ خسنلاب ءاوس ضراعتلا

 رهظو ،كلذ نمض ههيجوت نكمي مل اميف ةدعاقلا بصنت نكلو صوصنلا عم

 هلحم يلوصألا ضراعتلا :اهنمو ،فقراوفلا هذه نم ةلمج يرذنملا نافلخ روتكدلا ركذ دقو ضقانتلاو ضراعتلا نيب قراف كانه 0

 يرهاظلا ضراعتلا وه امنإ ةيعرشلا ةلدألا نيب ضراعتلا نأ اضيأ اهنمو ةقلطم ةيضق يأ هلحمف ضقانتلا امأ }ةيعرشلا ةلدألا

 ي هرثأو ثيدحلا فلتخم "يرذنملا دمحم نب نافلخ ::رظنا) .رمألا سفن يفو عقاولا يف نوكي هنإف ضقانتلا فالخب ©بسحف

 .(قباس عجرم &448:ص "هاروتكد ةلاسر"يضايإلا هقفلا

 .قباس عجرم 71:&0:ص ،8ج ،بيترتلا ةيشاح رمع نب دمع 1

 .89:ص ء1ج 6م2004 ،ط.د ،نامع - طقسم ،يلاسلا مامإلا ةبتكم حيحصلا عماخلا حرش ،يلماسلا ديمح نب هللا دبع 2

 .قباس عحرم :164:ص {ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع يدنكلا 3



      - 
 .4ةهليواتو هعمج نكمي الو ايلج هضراعت

  

 ردي هبف ،مومعلاو صوصخلا ملع ةفرعم ةيمهأ ىلع يشاطبلا ةمالعلا دكؤي امك

 ام نيب عمجلا حصي الو" :لوقي ،ىلاعت هللا باتك نم ضراعتلاو ضقانتلا مهوأ ام

 تالالض رثكأو ،ليلجلا ملعلا اذمب الإ هللا ماكحأ يف فالتخالاو ضقانتلا مهوأ

 .“ة)" ليبقلا اذه نم نوكي امب مهلهجل تلصح امنإ نيفلاخملا

 ىلع ضرعلا جهنم دامتعا يف ةيضابإلا اهركذ يلا صوصنلا نأ رهظي انه نمو

 ال ذإ هوجولا نم هجو يأب عيرشتلاب ةنسلا لالقتسا مدعب لوقلا يعت ال ميركلا نآرقلا

 ال ةتباثلا ةحيحصلا ةنسلاف باتكلل ةنسلا ةضقانم مدع نيبو كلذب لوقلا نيب ضراعت

 توبثف ،هيف ةبارغ ال اريخأو الوأ باتكلل ةعجار ةنسلا نوكو ،باتكلا ضقانت

 ةنسلا نأ ىلع ةيضابإلا صن كلذلو ،ميركلا باتكلا صوصنب ناك امنإ اهتيجح

 .اهعابتا بجو هبو باتكلا نم ةذوخام

 نكمي ال لا ةيقيقحلا ةضراعملا عي امنإ "باتكلل ةنسلا ةضراعم مدع" نيعمو

 روهمج هدمتعا ام اقباس تركذ دقف الإو \باتكلا صنو ةنسلا صن نيب عمجلا اهعم

 3ةريثك كلذ ىلع ةلثمألاو ،ةديقملاو ةخسانلاو ةصصحملا ةنسلا هوجو نم ةيضابإلا

 .‘ة)ي رهاظلا ضراعتلا باب نم دعت هجوألا هذه لكو

 .قباسلا عجرملا 4

 .قباس عجرم }384:ص ،كج ؛ديهمتلا تادايز يشاطبلا 5

 نم رهظيو ،نآرقلا ىلع ةنسلا ضرع ةركفب كلذ ىلع اللدم ،عيرشتلاب ةنسلا لالقتسا ةركف يفاص يول روتكدلا ضفر 6

 ةيسيسأت ماكحأل ةنسلا تابثإ ضفر وه - مهعبت نمو ةباحصلا نم - نوقباسلا هيلع راس يذلا جهنملا نأ همالك لالخ

 ثيدحلا در رمتساو..." :كلذ انيبم لوقي .ةلقتسملا ةنسلا ةركف ماقأف يعفاشلا مامإلا ءاج نأ ىلإ ميركلا نآرقلا اهنع تكس

 = ٬هتانب لقتسم ردصمك ثيدحلا سيساتب يعفاشلا مامإلا ماق نأ ىلإ ةينآرقلا دعارقلا عم هضراعت دنع هيف فقوتلا وأ
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 ..)باتكلا ىلع ةنسلا ضرع طارتشاو لالقتسالاب لوقلا نيب ضراعت الف اذلو

 :ةلقتسملا) ةنسلا يف ةيلمعل) تاسرامل) ضعب ليلحت

 ىلجتي نيعملا اذه دجن ةيضابإلا هنود اميف ةيلمعلا تاقيبطتلا ضعب ىلإ عوجرلابو

 ةيلمعلا تاسرامملا ضعب ىلإ انه ريشأ يلعلو ،اهجيرختو لئاسملا ليصأت دنع ةصاخ

 ةيصاخ اهئاطعإب كلذو ءالقتسم ايعيرشت اردصم ةنسلا يعفاشلا لعح ةلاسرلا ماهلا هباتك يفف ،باتكلل عبات ردصمك ال =

 ببس دريو "..اهلمجب نييبتو باتكلا ماكحأ ةعباتم :هلبق فلسلا ءاملع امهيلع عمجا نيتللا نيتصاخلا ىلإ ةفاضإ ةثلاث

 ادكؤم لوقي مث ،عيرشتلاب لوسرلا ةيقحأ يف كيكشتلا ال داحآلا ريخل ةينظلا ةعيبطلا ىلإ لالقتسالا ةركف ضفر يف لاكشإلا

 ."هتيلالقتسا ةركف ضفرو ،باتكلل ثيدحلا ةيعبت ىلع ديدشتلا نم دب ال" :ضفرلا

 معديو ديؤي وهو ،اهتيحجحو ةنسلا لوح يناولعلا رباج هط روتكدلا عم يرجأ ءاقل (تن .نيال نوأ مالسإ) عقوم رشن دقو

 اهطابترا لالخ نم الإ اهل ةيحح الو عيرشتلاب ةنسلل لالقتسا ال" هنأ ىلإ صلخو ،عيرشتلاب ةنسلا لالقتسا مدع ةركف

 باتكلا ىلع ضرعلا ةدعاقب ةنسلا لالقتسا طابترا وه ضفرلا جهنم اهيلع رودي يلا ةركفلاف اذه ىلعو "مركلا نآرقلاب

 .لوقنلا هذه لالخ نم رهظي امك

 خسنلاو دييقتلاو صيصختلا يف نأ افلس رهظ دقو ،قيضيو عستي لالقتسالا موهفم نأ دجي نآرقلا ىلع ةنسلا دورو هجول يف لماتللو

 ةنسلا قيرط نم تءاج يتلاو ةفلتخملا تادابعلا ماكحأ ليصفتف ءاضيا لالقتسا عون ةنيبلل ةنسلا يف نإ لب ،لالقتسا عونو نايب عون

 نكمي ال تاعيرشت لمحي هنأ الإ نآرقلل احرش ناك نإو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نايب نإ ذإ ،لالقتسالا هوجو نم اهجو لمحت

 .ةطلاغملا نم ائيش لمحي عيرشتلاب ةنسلا لالقتسا ضفرب ضرعلا ةركف طبرف اذلو ،عيرشتلا نود بسحف نايبلا هجو ىلع اهلمح

 ريخلا ثيللا وبأ دمحم / 43:ص ،م2001 - ه1422 ،1ط «ايروم - قشمد ىركفلا راد {ةسايسلاو ةديقعلا ناص يؤل :رظنا)

 /209:ص ،م2005 - ه1426 ،1ط ءايزيلام ،ةيلاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا ،اهثيدحو اهميدق ةنسلا تاسارد يف تاهاحتا «يدابآ

 .« .ا./ا/ک2= ( عترم

 يذلا هثحب يف كلذو (ةيضابإلا دنع اهتيمهأو هللا باتك ىلع ضرعلا ةيرظن) ناونعب اثحبم مورك ومح دمحأ ثحابلا صصخ (7

 :هلاق امبو ‘هسفن عوضوملا ؟ ةيورملا ثيداحألا نم ةلمج كلذ يف ركذو "ةيضابإلا دنع نوثدحملاو ثيدحلا" ناونع لمحي

 نم ةمالعب زاتي ثيدح وه هصوصن ضراعيو هللا باتك فلاخي ثيدح يأ نأ ءاهقفلاو نويلوصألاو نوثدحملا عمجأ دقل"

 مدقم ثحب" ةيضابإلا دنع نوثدحملاو ثيدحلا مورك ومح دمحأ :رظنا) ."...هب لمعلا مدعو هضفر بجي عوضوملا تامالع

 .74-79:ص ءم1992 - ه1412 ؛رئازجلا - بازيم يداو ،ديعس يمع ةيعمج 3"جرختلا ةزاحإ لينل



        
 ع ةيليصات ةسارد & ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا

 نبا اذهف ،عيرشتلاب ةنسلا لالقتسا يف ةيضابإلا جهنم اهلالخ نم ئراقلل نيبتسي تح

 يف اهجرخ يتلا لئاسملا نم ريثكلا يف ماكحألل ةنسلا سيسأت ىلع صني الثم ةكرب
 لوقلا حيجرتب هبقعت مث ‘همكح يف لصاحلا فالخلا ركذ قاشنتسالا رمأ يفف {هعماج

 سيسأت يف ةنسلاو نآرقلا نيب لثاميو لب {ةنسلا هب تءاج امب كلذ ىلع ادمتعم هبوجوب

 ءةنسلا ةيجح ىلع ةلادلا تايآلاب مالكلا متخي مث ،نييعيرشت نيصن امهرابتعاب ماكحألا

 مسا حصي الو بجاو :موق لاقف قاشنتسالا يف اضيأ اوعزانتو" :ةكرب نبا لوقي
 الإ غلباف تقشدتسا اذإ» :ةربص نب طيقلل ةلق يبلا لوقب اوجتحاو !هب الإ ةراهطلا

 .بجاو ريغ :موق لاقو ؛بوجولا ىلع رماوألاو :اولاق .«امئاص نوكت نأ

 ىلإ كلذ ةرف ،«هللا رمأ امك اضوت» :ةراهطلا نع لئاسلل ةلي يبلا لوقب اوجتحاو

 هيلع يبنلا لوقل هب الإ متت ال ةراهطلا نأ يدنع رظنلا هبجوي يذلاو ،نآرقلا

 مث ءام كفنأ يف عضف تاضوت اذإ» :طيقل ريغل هلوقو ،ةربص نب طيقلل مالسلا

 هلا لاق ،نآرقلاب ءاضعألا رئاس بوجوك ةنسلاب بجاو قاشنتسالاو ،«قشتسا
 ال مث رمتب رجم اك كونكَحُي قح كونمؤي ال زرو الك )» :هركذ لج
 نكل :لاعت هلوقو ؛“ة“ امييتتاوسيو تيَتتاَتِيامرَع مهيشنآف اوثيح
 الي َوُم ذإ () ةيرملا نع قطنياو » :لافو ." هق عاطأ دنك لوسرلا عطي
 (461) (460)¡ رم .م ه دعص
 ِ ىوي ىو

 .65:ةيآلا ،ءاسنلا ةروس 8

 .80:ةيآلا ،ءاسنلا ةروس 9

 .3-4 :ةيآلا محنلا ةروس 0

 .قباس عجرم & 269:ص ،1ج ٬عماجلا ،ةكرب نبا 1

  



  

  

 ثيح فاضملا ءاملاو رحبلا ءام ةراهط نيب قيرفتلا يف هركذ ام اضيأ كلذ ريظنو

 ىلع سانلا عمجأ دقو فاضملا ءاملاب رهطتلا نم متعنم مل :لئاق لاق نإف" :لوقي

 :هلوقل % يبنلا ةنسب صوصخ رحبلا ءامب رهطتلا :هل ليق ؟رحبلا ءامب رهطتلا

 يف انذخأو مالسلا هيلع لوسرلا لوقب اذه يف انذخاف «هتتيم لحلاو هؤام روهطلا»

 .“٨لجو زع هللا باتكب لوألا

 دقو" :ضئاحلاو بنجلل نآرقلا ةءارق ةزاجإ ىلإ بهذ نم أطخ انيبم لوقي امك

 عنملاو تاياورلا هلَوات ثيح نم ضئاحلاو بنجلل نآرقلا ةزاجإ ىلإ بهذ نم طلغ
 هللا ركذ نم راثكتسالا ناكل كلذب دراولا ربخلا الول يرمعلو .كلذ نم امهل

 هللو ربخلا دورو عم رظنلل ظح ال نكلو !هلعف نمل لضفأ لاوحألا لك يف نآرقلاب

 .‘٨"ءاش امب هدابع دبعتي نأ

 عابسلا نم بان يذ لك ةمرح نايب يف نسحلا وبأ هلاق ام اضيأ بابلا اذه نمو

 نم بان يذ لك لكأ نع 4 يبنلا ىهف دقو" :هترابع صنو ،ريطلا نم بلخمو

 هتمأل نايبلاب لكوملاو ،هللا باتك ليواتب ملعا لق وهو .ريطلا نم بلخمو عابسلا
 .ركلا نآرقلا خسنت ال ةنسلا نإ :لاق نم ركذ امك !ةيآلل اخسان هربخ سيلو

 ىمن اميف ةدايز ةيآلا هذهو !هيبن ناسل ىلع ءاش امو هباتك يف ءاش ام مرحي هللا نأل

 .6‘0)".قيفوتلا هبو مكحاو ملعأ هللاو لي هيبن ناسل ىلع هنع هلا

 .قباس عجرم « 257:ص .1ج عماخلا ةكرب نبا 62

 .قباس عجرم ، 371:ص ،1ج ،عماجلا ةكرب نبا 3

 .قباس عجرم « 216:ص .3ج .عماجلا ©يويسبلا 64
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 نم ناك امنإ ريطلا نم بلخمو عابسلا نم بان يذ لك ةمرح نأ يف حضاو صنلاو

 هيلع صن ام هلثمو ،ماكحألا سيسأتب ةنسلا لالقتسا يف صن وهو ،ةدئازلا ةنسلا مسق

 :لوقي ثيح موصلا ةحصل ربكألا ثدحلا نم ةراهطلا طارتشا ضرعم ىف نوفلخ نبا

 .ةالصلاو موصلا ةحصل طرش ضيحلاو ةبانجلل انباحصأ :يأر مهدنع لسفلا نأل"

 حبصأ نم» :مالسلا هيلع هلوق نم ةنسلابف موصلا امأو ،باتكلابف ةالصلا امأ

    

 رم م وموم م

 كيل انلزنأ « :لجو زع هلوقل ىلاعت هللا نع نيبملا وه مالسلا هيلع هنأل «...ابنج

 ,4 ... ںياًلل ََبتلَرَكَلا

 صوصن دجن ةيعرشلا ماكحألا سيسأت يف ةنسلاو نآرقلا نيب ةلثامملا ضرعم ينو

 دقو ،ريظنتلا ىلع ليلد حضوأ قيبطتلاو ‘كلذ ديكأت ىلع ةرفاضتم بهذملا فالسأ

 يلحت لئالد اهلكو ،تاسرامملا هذه نم ةلمج ىلع ليلدتلل مداقلا لصفلا تدرفأ

 .ةيضابإلا دنع ةلقتسملا ةنسلا ةقيقح

 مدع تيضتقي ال نآرقلا ىلع ةنسلا ضرعب لوقلا نأ ىلع كلذك لدي اممو

 عيب مكح نايب ضرعم يف ةكرب نبا هيلع صن ام ؛ماكحألا سيسأتب ةنسلا لالقتسا

 اماف .عفنل ناك اذإ بالكلا كلم زئاجو" :لوقي ثيح ،همحل لكأو هئانتقاو بلكلا

 يف ةيشاملا ءانتقا وحنك امقرثكب لمجتلا هجو ىلعو امب رثاكي نأ ىلع اه ءانتقالا

 عرزل الو عرضل ال ابلك ىنتقا نم» :لاق لي يبنلا نأ يور امل زئاجب سيلف تويبلا
 عيب نإ انباحصأ نم هقفاو نمو ةديبع وبأ لاقو ...«طاريق موي لك هرجأ نم صقن

 لودعلا ىلع لدت ةلي يبنلا نع تاياورلاو ،اهموحل لكأو اهؤانتقاو زئاج بالكلا

 .44 :ةيآلا لحنلا ةروس (5

 .قباس عجرم {،76:ص ثنوفلخ نبا ةبوجأ ،يتازملا م6
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 زاج هلثم نع لدع هلقن اذإ ربخلاو ،ريثكلا لقنلا هب تبث دق امل ةديبع يبأ لوق نع
 ىلع ضاق ربخلاو ،هداسف ىلع ةلالدلا مقت ملو هل اضراعم نكي مل اذإ ،هب لوقلا
 نوكي نأ ولخي ال ربخلا نأل !ماعنألا ةروس يف ةديبع وبأ اهرهاظب قلعت يتلا ةيآلا

 .0‘"هلوزن دعب درو هنأل اهانعمل انيبم وأ اخسان

 نكي مل اذإ ،هب لوقلا زاج هلثم نع لدع هلقن اذإ ربخلاو" :انه ةكرب نبا لوقو

 ةضراعم نأ نم افلس هانركذ ام ىلع لدي "هداسف ىلع ةلالدلا مقت ملو هل اضراعم

 دقو امأ هوجولا نم هجو يأب عمجلا هعم نكمي ال يذلا ضقانتلا يعي امنإ ةيآلل ربخلا

 ربخلاو" :دعب اميف صنلا يف هلوقو ،نآرقلل ربخلا ةضقانمب لوقلل غ وسم الف عمجلا نكمأ
 نأ ولخي ال ربخلا نأل 5ماعنألا ةروس يف ةديبع وبأ اهرهاظب قلعت يتلا ةيآلا ىلع ضاق

 .كلذ ىلع لدي ،"اهلوزن دعب درو هنأل اهانعم انيبم وأ اخسان نوكي

 هيلعو ،ىلاعت هللا مكح ةنسلا نأ ىلع -ىلاعت هللا مهمحر - انباحصأ صن دقو

 لكوملا هنأل كلذ ،ىلاعت قحلا نع غيلبتلا ةباثمب وه امنإ لي يبلا نع تبث ام نإف

 رئادلا فالخلا لوح -افلس هتلقن اميف - ةكرب نبا هاكح ام كلذ دكؤي اممو ،نايبلاب

 ءاهقف لُج هيلع يذلاو" :همالك صنو ةنسلاب نآرقلا خسن يف انباحصأ فالسأ نيي
 .ةئسلاب خسنن ةنسلا نأ امك .ةنسلاب خسنيو ،نآرقلا خسني نآرقلا نأ انباحصأ

 .نآرقلا خسنت ال ةئسلا نأ انباحصأ ضعبل تدجو دقو

 هخسن ملع ال نآرقلا نأ ءالؤه ةجحو نييرصبلا ضعب بهذم اذه لعلو

 .خسنلا ىلع ةمألا عامجإ وأ ،مالسلا هيلع لوسرلا وأ ،ىلاعتو كرابت هللا نم ربخب الإ
 لاق دقو :اولاق ،هوجولا هذه نم ةلالدلا مقت ملو ؤباطخلا سفن ىلع ةلالد موقت وأ

 .قباس عجرم .332:ص .2ج عماجلا 3ةكرب نبا )467

  

  
 



 ع ةيليصات ةسارد 3 & ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا

 0٨. هيقي رآآهتي ريج تأت اهينئزآ ةيا ني غن امول :هركذ لج هللا

 لشم تسيلف .ىلاعت هللا مكح تناك نإو ةنسلاو » نآرقلا لثم تسيلف ةئسلاو

    

 نحلو شنإلا تعمج نيل لف و :هركذ لج هللا لاق .ةزجعم هسفن يف نآرقلا هم

 ستل ممستب اك ؤتو ميقمي أي ال ناثلا ادنك يلقم اوثأي نأ ع

 نا زبت مل نآرقلا لثم نكت مل اذإف ضةزجعم اهسفنب تسيل ةنسلاو ال امه

 هللا مكح نآرقلا نأل :اولاق .ةئسلاب نآرقلا خسن زاجأ نمل ةجحلاو ،نآرقلا خسدت
 :هركذ لج هللا لوقب اوجتحاو ،رخآلاب امهدحا خسني هللا مكح ةنسلاو ،هركذ لج

 نا ىلع لاد باتكلاف ء‘7"“ه عو متو ال ره ذإ تإ ةرما نع نباو
 ةرمو ،باتكلا نم ةرم ضعبب اهضعب هماكحا خسني وهف ،هركذ لج هللا نع ربخب
 .“7"»نيلوقلا نم لدعألاب ملعأ هللاو .مالسلا هيلع هيبن ناسل ىلع

 ةنسلا نأ ىلع صني - همدعب لئاقلاو نآرقلل ةنسلا خسنب لئاقلا - نيقيرفلا الكف

 ذإ ميركلا نآرقلاك ماكحألا سسؤت امنأ كش الف كلذك تماد امو "ىلاعت هللا مكح

 .دحاو ردصملا

 ةنسلا توبث ىلع ةصانلا بهذملا ءاملع نم ةلمج تالاقم اقباس تنيب دقو

 قبس دقو ،نآرقلل ةنسلا نايب هوجو نم اهجو ةيضابإلا اهدع دقو فيك ةسسؤملا

 .هب لوقلا هجوو كلذ نع ثيدحلا

 .106:ةبآلا {ةرقبلا ةررس 8

 .88:ةيآلا ءارسإلا ةروس 9

 .3-4:ةيآلا !محنلا ةررس 10

 .قباس عجرم (66-67:ص ،1ج ثعماجلا ،ةكرب نبا 1

 يال ر ۔150۔ررح



  
 & ةيليصات ةسارد ع ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا

 ةيضابإلا لوق امب معدن نأ نكمي يلا لئالدلا زربأ نم ةنسلا يحو نايب ناك املو

 صوصن يف يحولا اذه ماقم راهظإ نم دب ال ناك !ماكحألل ةنسلا سيسأت يف

 رودي ثيدحلا نأ ةصاخ ،يحولا اذه يف جردنت يلا تادرفملا نايب مث نمو ةيضابإلا

 .ةفلتخملا ماكحألل اعزتمو ايعرش اليلد اهرابتعاب ةنسلا لوح

 . ةيضابإلا دنع ةنسلا يحو نايب ثيح ينياثلا بلطملل لقتنأ انه نمو
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 يناثلا بلطلا

 واهتهاللإو يمرل) اريب ةنسلا

 يف ريسيو عساولا حيسفلا نوكلا اذه راوغأ ربسي وهو ملسملا نأ مولعملا نم

 نأ دعب هقتاع ىلع تيقلأ ييلا ةنامألل ةفيلخ هلعج يذلا ىلاعت هللا جهنم الثتم هئاجرأ

 .هادمب يدهتسيو ،هرونب دشرتسي هجوم نم هل دب ال ،اهلمح اعيمج قئالخلا تبأ

 فيلكتلا لقعم وه لب ،ةيرشبلا فراعملا تاودأ نم ةادأ يرشبلا لمعلا ناك اذإو

 نع ارئاح ،ةداهشلا ملاع مامأ اهودشم فقي نأ ودعي ال هنأ الإ هب طاني يذلا هسأو

 نمم ادحأ امب صخي نأ الإ امب زعو لج ىلوملا صتخا لا ةيفخلا بيغلا ملاعم غولب

 نم الإاتلاكمت ديتع لع رهظي اق يملا ملع » هقلخ ىلإ هتلاسر لمحل مهافطصا

 ةوبنلا تناك اذلو . اسر ءلَع نم رمو مو هيدي دي نمثب ى نم كلس ك كلسي هلتك ِلوُسَر نم ترأ

 الف .7‘0)"هؤاقبو ناسنإلا دوجو اهيضتقي" ،هجوملا دشرملا ةلزتمب خيراتلا رم ىلع

 الإو يحولا قيرط نع الإ ديحوتلا دعاوقو ريصملاو ةيهولألا ةيضق مهفل لقعلل ليبس

 .عايضلاو هيتلا ملاوع ىلإ قحلا ملاوع نع باغ

 ه يوطن ل انزرَركذلا اتتت نمع انإ وف ،ظوفح يهلإ يحو ميركلا نآرقلاو
 م ليزنت ة ُدفلَح ن نم الو هيدي نب نم لطتبلآ راي ال « سدقم باتك وهف هيلعو (!74)

 .26-27 :ةيآلا نجلا ةروس (2

 - _ه1412 ،1ط ،ضايرلا - ةيدوعسلا ،ديؤملا ةبتكم {ةفسلفلاو نآرقلا نيب ةفرعملا ةيرظن ،يدركلا ديمحلا دبع حجار (13

 .715:ص عع2

 .9:ةيآلا كرححلا ةروس (4
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 اجايس هل لعج ام ةسادقلاو ظفحلا نم لان نآرقلا ناك اذإو { ريمع ميكح

 نم ةلمجب ترم ةفرشملا ةيوبنلا ةنسلا نإف نيدقاحلا لمانأو ،نيرتفملا كش نود لوحي

 ضيق دقو ،اهنم سيل ام اهيلإ مض دقو ‘ظفحلاو نيودتلا ثيح نم خيراتلا ربع راوطألا

 .اهارتعا امم امبرد اورهطو امنايك اوناص امالعأ اهيلع ظافحلل ىلاعت هللا

 هللا عرشب ساسملا لواحي نم لك مامأ ةدشلاو مزحلا فقوم ةيضابإلا فقو دقو

 اميف ايلج كلذ رهظيو ثكيكشتلاو سبللا فيناصت لكب هتيقادصم ىق ككشي وأ ىلاعت

 .روصعلا فلتخم ربع هورطس

 }ةنسلا يحو نع ةيضابإلا دنع اج ام لوح رودي بلطملا اذه ق ثيدحلا روحمو

 عم ،ةيهقفلا ممتانودم ق اهورطس لا ةيلمعلا تاسرامملا عم كلذ ماجسنا ىدمو

 . امنايب ماقملا بلطتي يلا ىرخألا تافاضإلا ضعب

 .42:ةيآلا \تلصف ةروس 5



  

  

 :ةيضابرلل) رنع يمرلا مرهفم

 م م م

 يجيت ىَحَو لوقي .ةباتكلا :يحولاو" :ةغل يحولا ةملك جيرخت يف يبوعلا لوقي

 :لاق يجأ انأو اباتك بتك :يأ 7

4 7 6 ) 71 

 يحاولا يحوك راثآ مسر نم

 ةئالن ىلع برعلا مالك يف ءاج ام هيدل يحولا موهفم لمشيف ينالجراولا امأ

 ديرت نم ىلإ سانلا نع هيهنت رمأ وه :برعلا ةغل يف يحولا نأ ملعا" :لوقي ،هجوأ
 ناتوملا يفو .ماهلإ ناويحلا يفو مالعإ ءايبنألا يحو :هجوأ ةثالث ىلع وهو اصوصخ

 ةباتكلا يحو هجوألا هذه ىلإ يتوعلا فيضيو ،‘‘77)".نذإو قالطإ تادامجلا رئاسو
 :ىلاعت هلوق يف يحولا عم لوح فالخ نم ءاج امب كلذ ىلع الدتسم .ةراشإلاو

 479 478 ۔۔ي۔ء س .4 ۔ كح هك
 .‘‘'“ه بتك وأ مهيلإ راشأ :نعم 78 4 ايَِوَةركَماوحيَسنآ ةلي تمحزاق»

 تاقايسلاو ةلدألا نم ةلمج اهركذ لا ةثالثلا هجوألا ىلع نيالجراولا قوسيو

 ةبطاخم وهو" :ءايبنألاب صاخلا لوألا هجولا نع لوقيف ،هجو لك يف ةدراولا ةينآرقلا

 نوكيو.هماكحأ وه مالعإ وه رومأ وه رابخأو هيهاونو -لجوزع - هللا رماواب ءايبنألا
 مأ ةشئاع ةديسلا هتور امب كلذ ىلع لدتسيو 5 ".ةهفاشم ريغ نم ةبطاخم يحولا

 مامإلا اهنع هاور دقو لت يبلل يحولا ءيجب ةيفيك يف -اهنع هللا يضر - نينمؤلل

 .قباس عجرم ©184:ص ،2ج ءءايضلا ،يتوعلا 6

 .قباس عجرم 0269:ص 03ج ©ناهربلاو ليلدلا ،ييالحراولا )477

 .11 :ةيآلا .ميرم ةروس (ع8

 .قباس عجرم .185:ص .2ج ءايضلا ،يتوعلا 9
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 ع ةيليصات ةسارد ع ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا |    

 سنجلا ىلإ ءاحيإلا لمشي هنأ امكف هقباس نم لمشأ نعم وهف ماملإلا يحو نع امأ

 ىلإ ءاحيإلا نم هباتك يف هيلع ىلاعت هللا صن ام ىلإ ىدعتي كلذك وهف ةفاك يرشبلا
 ("”“)يراوهلا مكحم نب دوه رسفملا لوقي لحنلاو لمنلاك تاناويحلا ضعب 482

 .0"“)ماهإ يحو اذهو"“"“١همك لقلا لركير وو » :ىلاعت 484 " ,483 . 4 م جم 7

 هلوق يف

 بحاص - ينوسلا اهلصوأ دقف يحولل عاونأ ةثالث قاس ينالجراولا ناك اذإو

 يحولاو" :لوقي ثيح يشحملا هنع كلذ ىكح امك هجوأ ةينامث ىلإ - تالاؤسلا

 امك كتراتتحرأ آتإو» :لجو رع هلوقك لاسرتسالا ىلع : هجوأ ةينامث ىلع فرصتي

 ا يخَوْلا كيتأي فيك مّنَسَو هنع ةللا ىلص هللا لوُسَر مانغ ن ثراحلا لأس" :اهنع هللا يضر ةشئاع نينولملا مأ لوقت 1

 ئل لمي ائاخأو لاق ام تيَعَو ذقو ينع ميفف يلع ةذنغأ رُهَو سرَحْلا ةلصلص لي ينيات انابحا» :لاق ؟هللا َلوُسَر

 دربلا ديدشلا مويلا يف ئحَولا هيلع لزني هثأر ذفنو :اَهنَع هللا يضَر ةنشباَع تلاق .«لوقي ام يعاق ينملك ًالُحَر كملا

 .3:مقر ،©يحرولا ءادتبا باب \©بيبح نب عيبرلا هاور . ".اقَرَع صف هنيبج نو هنَع ميفف

 ،ترهيت يف ليقو «سلدنألا يف ليق ،هريغ نعو هيبأ نع ملعلا ذخا !نقتم ملاع 6(م9 / ه3 :ق) يراوهلا مكحم نب دوه 2

 ؛ليلج ريسفت وهو ،«زيزعلا هللا باتك ريسفت» هفلؤم رهتشا .يفيرش جاحلب خيشلا ةحُجر ام وهو ناوريقلا ف ليقو

 ؛نالتتقت اممتريشع تداك ىمح ،هت يكلم يعي لك !هيف امصاختو اعزانت نيلجر نا رداصملا ركذت هتيمالو

 جاحلب ذاتسألا هققح .رخآلا فصنلا خسنب امهنم ك ماقف نيفصن هميسقت ىلإ نودملا لامج دمحم يبأ يضاقلاب ادح ائم

 .تادلجب ةعبرأ ل عبطو ءايملع اقيقحت يفيرش نوع نب

 هسفن اذوه نأ اطخ ضعب مهوف (م823 /ه208 :ت) متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع مامإلل ايضاق دوه دلاو ناك

 - ه1420 ،1ط ؛رئازحلا - ةيادرغ ،ثارتلا ةيعمج }ةيضابإلا مالعأ مجعم ،نيفلؤملا نم ةعومجب :رظنا) .ايضاق ناك

 .(926:ص ‘4ج (م9

 .68:ةيآلا لحنلا ةروس (3

 .377:ص ‘2ج عع0 ©1ط نانبل - توريب يمالسإلا برغلا راد «زيزعلا هللا باتك ريسفت ،يراوملا مكح نب دوه 4
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 تاينلاب لامعألا مهيلإ يحوأ يذلاو الخ ... ۔ورَعب نم سنتلاو جوف لإ اتح

 لإ باوصلا ىحوأو هئارآ ي هللا هقفوف : لاق نسكام دمح يبأ نعو ورمع يبأ نع

 .“"“ لتلا زكر ىزآو » :هلوقك ماهلإلا ىنعمب :يانلاو .باوصلا همهلا يأ هبلق 486 ك مم

 :ىلاعت هلوق رمألا ىلع :ثلاثلاو ،اهمهلا يأ نا: 7 ا كر انأل »
 488 اَرَحَل إ!تتَح <

 هلوقك نايبلا ىنعم ىلع :عبارلاو ضممرما يا .(هم َسَتر أ زو »

 كنايب يا نح حو ات كلتل رصقي د نآ ِلَبَق نم نازلا . الو : :ىلاعت

 » أ انورغ لوقلا فرخز ضعب كلإ مُهْضمَب ؤي » :ىلاعت هلوقك ةسوسولا :سماخلاو

 ِ .ث ےے ١ .۔ . 490
 « يتو مكيأ آ اَمَتِإ لق زف » نآرقلا ىنعم ىلع :سداسلاو سوسوي يأ 6

 حاقل :لجو زع هلوقك ةراشإلاو ءاميإلا ىنعم ىلع :عباسلاو ،نآرقلاب يأ (491)

 هلوقك رارقتسالا ىنعم ىلع :نماثلاو ںىموأ يأ ل ايو ةرَكَي اوحمس نآ مهنإ

 تادهو .اهيلإ يأ ال }ترقتساف اهرقأ يأ (493ر 4 اهت ىتآ لي 1 ر ن َنأي ل :ىلاعت

 .“"“)"ت رقتساف رارقلا اهل ىحوأ :لاقو ،اهتباصأ يتلا ةلزلزلاو ةكرحل نع تنكسو

 .163:ةيآلا ءاسنلا ةروس ع5

 .68:ةيآلا لحنلا ةروس ع6

 .7:ةيآلا صصقلا ةروس (7

 ٠111 :ةيآلا ،ةدئاملا ةروس ع8

 .114 :ةيآلا ،هط ةروس (9

 .112:ةيآلا ،ماعنألا ةروس 0

 .45:ةيآلا ‘ءايبنألا ةروس 1

 .11:ةيآلا رم ةروس (م2

 .5:ةيآلا ،ةلزلزلا ةروس ع3

 .قباس عجرم }18:ص ،1ج ©بيترتلا ةيشاح رمع نب دمحم 4
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 اهيوحت يلا يناعملا نم ةلمج ةقباسلا يناعملا ىلإ فيضي صنلا اذه نأ ظحلي يذلاو

 رمألاو لاسرإلا نعمي يحولا يتأيف ،ينآرقلا صنلا تالالد بسح يحولا ةظفل

 نعم صخ انه فلؤملا نأ اضيأ ظحالملا نم هنأ الإ رارقتسالاو نايبلاو ةسوسرولاو

 صن ام اذهو ،نآرقلاب ه يتول مكزنأ ًاَمَكإ ل » :ىلاعت هلوق يف دراولا يحولا

 ةمالعلاو (496) ئار ي يتوعلا ةمالعلا نم لك هاكحو ‘

 يحو قبس ام ىلإ ةفاضإ يحولا يناعم نم “فاصو نبا ةمالعلا ركذي امك

 ني أ ايو الإ ةا هَمْيَكُي نأ رتل داكامو » :ىلاعت هلوقب كلذ ىلع للديو ةلاسرلا
 .0٧6»ةلاسرلا يحو اذهف" "م ياع يتب 00 " " 499 رم

 .قباس عجرم ،73:ص ،3ج ؛زيزعلا هللا باتك ريسفت ،يراوملا :رظنا م5

 .قباس عجرم }188:ص ،2ج ءءايضلا ،يتوعلا :رظنا 6

 .قباس عجرم &306:ص ،1ج ،نيبلاطلا جهنم يصقشلا :رظنا (7

 ،هيلإ بسنت ةروثنم :ةيملعلا هراثآ نم ،ىورزن ةيالو نم هيقف (م12 / ه6 ق نم يناثلا فصنلا) يوزتلا فاصو نب دمع 8

 لوأ حرشلا اذه ربتعيو كتايبألل ةيوغللا يناعملا نايبب هيف اريثك متها رضنلا نبا مئاعد هيف حرش ةباصإلاو لحلا باتكو

 ،يدعسلا :رظنا) .ةيبرعلا مولع نم اهبحاص نكمت ىلع لدت ةيملع ةورث ىلع لمتشا دقو مئاعدلا باتكل انلصو حرش

 .(قباس عجرم }172:ص ،3ج ،نيملكتملاو ءاهقفلا محعم

 .51 :ةيآلا «ىروشلا ةروس ع9

 .13:ص .1ج ‘ت.د \ط.د \نامع - طقسم ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو 2رماع معنملا دبع :حت مئاعدلا حرش 6&©فاصو نب دمحم 0
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 :‘"١"”ةيضابرلال صوصن ل هماقمو ةنسلا يمو

 يف افلخو افلس هئاهقف نع ةعساو تالالد دجي يضابإلا ثارتلا يف لمأتملاو

 هنم يحو هبر دنع نم ةلت يبلا هب ءاج ام نأ رابتعا ىلع ،ةنسلا يحوب حيرصتلا

 صوكن نود يحولا عابتا يف مالسلا هيلع هجهنم ترصح ييلا نآرقلا تايآ حيرصب

 ربخي ىلاعت هللاف 7 قحلا نيبو هنيب ةطساولا وه ذإ ،هجهنم كولسو هوطخ عبتت نع

 الإ عبئآ ال :يأ " هي كإحوئام الإ يتأ دلول :هجهنم نع حصفلملا هلوق هيبن نع

 نأل !اهقفاو وأ سفنلا ىوه فلاخ إليدبت الو ناصقن الو ةدايز ريغ نم !هللا يحو

 .©03)"ىدنو نم ل هللا دنع نم ه هب تيتأ يذلا

 ةيضابإلا فالسأ دنع ةنسلا يحوب احيرصت اهقبسأو صوصنلا مكلت رهظأ نم لعلو
 انيبم ،يأرلاب نآرقلا ريسفت نع ثيدحلا ضرعم ىف (ه2ق) زيزعلا دبع نبا نع ءاج ام

 ناك ول ذإ .ةلي يبنلا نع رثأ اميف ارصحنم نكي مل و ملعلا لهأ نم عقو ريسفتلا نأ

 {ةنسلاو باتكلا ىلع مهعامتجاك ادحاو ءاملعلا عيمج دي يف ريسفتلا ناكل ارصحنم

 ام نأل" :لوقيف ىلاعت هللا دنع نم يحو اهنأب ةنسلا يف لوقلا كلذ رثإ ىلع ررقي م

 ,04©0)"ىرزذ مهفاف هدنع نم ءاج ىلاعت هللا نم يحو مالسلا هيلع ينلا نع ءاج

 ريج راتس :رظنا . ةرصاعملا يمالسإلا ركفلا تاهجوت لوح هيف ءاملعلا بهاذمو هتالالدو يحولا لوح ليصفتلا نم ديزمل 1

 }1ط ٬نانبل - توريب ةيملعلا بتكلا راد ،يمالسإلا ركفلاو ميركلا نآرقلا يف هتالالدو يحولا ،يجيرعألا دومح

 . م2001 - -ه1

 .9:ةيآلا فاقحألا ةروس / 15:ةيآلا سنوي ةروس / 50:ةيآلا ؛ماعنألا ةروس 2

 - _ه1418 ‘1ط طقسم - بيسلا ،يديعسوبلا دمحا نب دمحم ديسلا ةبتكم ،رسيملا ريسفتلا يدنكلا دمحأ نب ديعس 3

 .11:ص ‘2ج (ع8

 .قباس عجرم }ا307:ص ا3ج ،ىريكلا ةنودملا ،مناغ وبأ 4

 1 59 - ر )
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 افلس انركذ دقو &ةكرب نبا ةمالعلا تالالدتسا ضعب يق ايلج اضيأ كلذ رهظيو

 :ىلاعت هللا لوق ركذ امدعب لوقي ثيح ةنسلاب نآرقلا خسن زاوج لوح هب لدتسا ام

 . . . :ا 05 م 7 رمو ه 7 77

 لكلا نأ :هركذ لج ربخاف" .ث"ةيك ع تو الروُه ذإ ا(آ) رماع نياو

 نيبو نآرقلل ةنسلا خسن نيب ىواس نم ىلع در هنأ امك 06 هرمأبو هدنع نم

 .ماكحألا رادصإ يف هيأر دهتجي ناك لي يبلا نأ ةجحب ،كلذ لعف يف ةمئألا ضيوفت

 لوسرلا ىلإ ماكحألا ضيوفتو ،ماكحألا قيرط نم ةنسلاب نآرقلا خسن زاج اذإو"

 لوقي ،ث""هيلإ ضّوف اميف دهتجي نأ هيلع صن يذلا هدعب مامإلل زئاجف :اولاق لق
 لوق كلذ نم ليلق ريغ مهيلع ةجحلاف" :لوقلا اذم لاق نم ىلع درلا ي ةكرب نبا

 ث ةلذب ادنكرنَع ناهرشي ينآ انتيدوجريال كيلا لاقإ» :هركذ لج هل
 ِ 08 <, مهو ,صم ؟ ., دم ۔ ع ؟. رم ء 2
 هلوقو .© » تار حو ام الإ متأ نإ يقت ىاقلت نم لزأ نأ ل ثك اك

 . 09 ص .م رمو ه مم م مم . 

 لالخ نم رهظيف .ث" عو الإ َرُه نإ ا(ت)ل ةيرملا نع نياو » :لجو زع

 هتنسف قرافلا عم سايق ليت يبلا:داهتجا ىلع ةمئألا داهتجا سايق نأ لالدتسالا اذه

 .ميركلا نآرقلا يآ حيرص وه امك ىلاعت هللا دنع نم يحو ي

 خ 1 مأ آم ىف ديل ةك لق « :ىلاعت هللا لوق يدنكلا ةمالعلا رسفيو

 يف هريغ مرح دق ةئسلا يحو نل ،نآرقلا يحو يف وا ،تقولا كلذ يف :يأ" :هلوقب

 .4 -3:ةيآلا محنلا ةروس 5

 .قباس عجرم ،44:ص ،1ج ،عماجلا ،ةكرب نبا 6

 .48:ص ،1ج ،قباسلا عحرملا 7

 .15:ةيآلا سسنوي ةروس 8

 .قباسلا عجرملا 9

 .145:ةيآلا ماعنألا ةرورس 50
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 .ةنسلاو نآرقلل يحولا موهفم لومش يف انه ةحيرص ةرابعلاو 1 ")"يأرلا ضعب

 تيب لابقتسا عيرشت رمأ يف ءاج امب ةنسلا يحو ىلع يليلخلا خيشلا للديو

 تيب لابقتسا ىلإ اذه لبق ميركلا نآرقلا يف ريشي ام دوجو مدع عمف" ،سدقللا

 % هتنس نأ ىلع نيب ليلد الإ وه امو ،يهلإ لعج هنأ هنع ىلاعت هللا ربخأ سدقلا

 الو نمؤمل سيل ،يهإ عيرشتو نابر يحو يه امنإو ،هسفن ءاقلت نم يه تسيل
 .©" رايخا هيف ةنمؤم

 ،يحولا قيرطب ناك امنإ ةلي يبلا نم ةنسلا رودص نأ يملاسلا مامإلا نيب دقو

 ةالصلا هيلع هنم ةنسلا رودص ناك املو" :كلذ نع ثيدحلا ضرعم يف لوقي

 لوقلا لصفي مث 3ث"“»..يحولا عاونأ نايب ىلإ جيتحا هيلإ يحولا قيرطب مالسلاو

 .رهاظلاو نطابلا يحولا يعون يف

 :(رطابلا يمول

 لزني مل امم لي يبلا داهتجا يف هرصحي يملاسلا مامإلا نإف نطابلا يحولا نع امأ

 ام لمجب و ،هنم داهتجالا عوقو ةحص يف عقاولا فالخلا ركذب هبقعأ مث يحو هيف هيلع

 ادهتجب هنوكل هتفلاخم زاوج ىلإ يضفي ملي هنم هعوقوب لوقلا نأ وه نوعناملا هب لدتسا

 ةبترم ىلع هريغ نمو هنم داهتجالا لعجي هنأ امك ،نيدهتجلا رئاسك مكحلا طابنتسا يف

 ."هقح يف طلغلا زيوحتو ،همالك لوبق نم ةرفنلا مزلي امم ءاوس

 .قباس عجرم ©ء399:ص 1ج رسيملا ريسفتلا يدنكلا :11

 .قباس عجرم ء204:ص عرشلا ضيورتو عبطلا حامج نيب لقعلا يليلخلا 512

 .قباس عجرم 66:ص .2ج :سمشلا ةعلط ،يلاسلا :5513

 .9:ص ء2ج قباسلا عحرللا :رظنا 514
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 ردص ءاوس هلوق عابتا انيلع بجوأ دق هناحبس هللا ناب " كلذ نع بيجأو

 طلغ الو ريفنت الو ةفلاخم ال ذئنيحو هريغ فالخب داهتجا نع 1 يحو نع

 هنم ماهلإ هنأ ىنعمب نطاب يحو مالسلاو ةالصلا هيلع هداهتجاف اضيأو 5؟"يشذي

 16 ص 2 ؤ هم ه ج مم

 مامإلا ىريو 3.ث"“يك عيو الروُه ةراقل يرملا نينا وو :ىلاعت هلوقل ىلاعت
 هنأ الإ ةيسايسلا ءارآلاو ةينيدلا ماكحألا يف اقلطم داهتجالاب لي هدبعت زاوج يملاسلا

 .كلذ هنع لقني ل هنأ ێعممب ،ةينيدلا ماكحألا يف هنم عقي ل

 ؟ال وأ هداهتجا يف هنم أطخلا عقي لهف كلذ ىلعو

 نأ" :نيرمأب كلذ ىلع للديو هقح ق اطخلا توبث مدع يملاسلا مامإلا ىري

 داهتجالا ةيفوت عم ذئنيح اطخ الف كلذ ريغ ١ل هنظ هيلإ هادأ ام دهتجملا نم بولطملا

 ءاطخلا هيلع زوجي ال يحولاو ه نفو اله نإ وه :ىلاعت هلوقلف :ايناث امأو شهقح

 كلذ يف لجعتلا ىلع هبتاع امنإ هلعلف اياضقلا ضعب يف هل هللا باتع نم لزن ام امأ

 .“"7)داتعملا هراظتنا يحولا رظتني ملو

 له هداهتجا" :لاؤسلا صنو ،ىلاعت هللا دنع نم ايحو هنوكو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا داهتجا نع يملاسلا مامإلا لئس دقو 5

 لعف نأ ملسأ ال مهضعب لوق هجو امو ؟ مهداهتجاك هداهتجا وأ ؟ هيف فلاخي نأ حصي ال هنأل ءاملعلا داهتجال فلاخم وه

 "؟يحوب اسيل هداهتجاو مالسلا هيلع لوسرلا

 لك ىلع هعابتا بوجول هيف فلاخي نأ زوجي ال هداهتجا نإف ،هريغ داهتجاك هداهتجا سيل" :هصن امب يملاسلا مامإلا باحان

 . ءاملعلا نم هريغ كلذك سيلو ،دحأ

 وهو ،كلذ لثم هريغل سيلو هتمصع نع رابخإ كلذ يو ي تير الزَرُه تز( ولانَع نايو و :ىلاعت لاق دقف اضياو

 نم هنهذ يف ةللا هيقلي ءيش يأ نطاب يحو داهتجإلا نإ :اولاق مهنأ ريغ ،يحو هلعفو هداهتجا نإ : ضعبلا كلذ لوق نيعم

 ةنطلس - ةيدب يملاسلا مامإلا ةبتكم ،تاباوجلا ،يملاسلا ديمح نب هللا دبع :رظنا) " ملعا هللاو .رهاظلا يف هيلإ كَلَم لاسرإ

 .(307:ص ،6ج ثم1999 - ه1419 0،2ط ،نامع

 . قباس عجرم }9:ص ،2ج ‘سمشلا ةعلط يملاسلا 6

 .11-12:ص ©2ج قباسلا عجرملا 7
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 هرارقإ مدع ىلع هنم نيعناملاو أطخلل نيزيحملا نم عامجإلا كلذ رثإ ىلع يكحي م
 ىلع هبن كلذ يف اطخلا هيلع زوج نم دنع اطخأ نإف" :لوقي ،هيلع يحولا لبق نم
 هنأ انملع باتع هيف هيلع لزني ملو هيلع رقأو هداهتجا ىلع رمتسا نإف ،الاح هئطخ

 عسي الو اعطق هعابتا ةمألا ىلع بجي ايعرش اليلد ناكف ىلاعتو هناحبس هللا نم ماهلإ

 نإف" :بطقلا لاق ، "".كلذ يف نيملسملا نم دحأ دنع فالخ الب !هفالخ دحأل

 .“""باوصلا الإ قفاوي الو دهتبي هنأ حيحصلا

 ظحلي يملاسلا مامإلا هركذ امو ةكرب نبا ةمالعلا نع اقباس هتلقن اميف لمأتملاو

 خسن نيب لداع نم ىلع دري ةكرب نباف ،لالدتسالا هجو يف ماجسنالاو براقتلا ىدم

 مهف هنأ رابتعا ىلع ةمئألا داهتجا نيبو لت يبلا نم اداهتجا اهرابتعاب ةنسلاب نآرقلا

 ايحو ةي هداهتجا رابتعا هنم مهفي امب ةكربا نبا درف ،نآرقلا يآ خسني دق طابنتساو
 يهف يملاسلا مامإلا ةرابع امأ ،هريغ داهتجا نيبو هنيب سايق الف اذلو ،ىلاعت هللا دنع نم

 ربعملا لي هداهتجا وهو لوألا اهقشب ةنسلا يحو ىلع صيصنتلا يف ةحضاو ةحيرص

 .نطابلا يحولاب هنع

 :رهاظلا يمرلا

 تناك ءاوس يقلتملا اهسحي ةيفيكب يحولا هيف لثمتي ام وهف رهاظلا يحولا نع امأ

 قيرطب وأ هملكي لجر ةروص يف وأ سرجلا ةلصلصك هنايتإ لثم كلذو كلم ةطساوب

 يهو كلم ةطساو ريغب تناك وأ ،ىلاعت هللا هرمأي امب مونلا يف هنايتإب وأ عورلا يف ثفنلا

 .12:ص .2ج قباسلا عحرللا 58

 .قباس عجرم ؛244:ص 2ج دازلا نايمه ©بطقلا 5519
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 .©" ايت لزنت ةملك نأ ري كامو :لاعت هلل لوق ف علل ماهلا
 :اهرثإ ىلع لاق مث ،هتعلط يف يملاسلا مامإلا سمخلا تايفيكلا هذه ىلع صن دقو

 فالخ الب نيفلكملا رئاس ىلعو يبلا ىلع ةجح يهو ،قح تايفيكلا هذه عيمجو"

 .©“-أ)"نملسملا نم دحأ نيب هملعن

 يركلا نآرقلا بناجب يعيرشت ردصم ةنسلا نأ هنايب قبس ام عيمج نم حضتيو

 هنأ الإ ،ىلاعت هللا دنع نم ايحو اهرابتعا ىلع ليلدتلا لالخ نم كلذ ةيضابإلا ررقيو

 الإ لمشي ال ةنسلا يحو نإ مث ،نآرقلا يحوك هتوالتب دبعتي ال ثيحب ،ولتم ريغ يحو

 .مقي دمحم ةعيرشلا بحاص ةرضح ىلإ هتبسن تتبث ام

 :يمرلا ولرنأ نايب

 ايعرش اليلد اهرابتعاب ةنسلا نإف ثحبلا علطم يف هركذ قبس ام ىلع فطعلابو

 يحرلا دارفأ نإف هيلعو 3 ) ي رقت وأ لعف وأ لوق نم ل يبلا نع تبث ام لمشت

 .ةلي يبلا نع تباثلا ريرقتلاو لعفلاو لوقلا لمشت حيرصلا

 عورف ضعب يف ضوخلاب نكلو ،لاكشإلاو سبللا ميلع ودبي نايبتلا اذه رهاظو

 دارفأ نايب نم دب ال هنأ ايلج حضتي (ريرقتلاو لعفلاو لوقلا) ةثالثلا ءازجألا هذه

 هؤارآ لخدت لهف ،هنع تباثلا حيرصلا لوقلا ي رصحني ال ةلي هلوق نإ ذإ ،يحولا
 كانهف ةلي هلعف يف لاحلا كلذكو ،؟امب ىحوملا ةنسلا قاطن يف ايندلا رومأ يف هنونظو

 .51:ةيآلا ىروشلا ةروس 0

 .قباس عجرم ،8:ص .2ج ؛صسمشلا ةعلط يملاسلا :51

 .قباس عجرم 6©0:ص ؛‘هدنسمو هتناكم بيبح نب عيبرلا !يبونقلا :رظنا 522
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 لي هنع رداصلا نوك نيب مزالت كلانه لهو يلبجلا لعفلا كلانهو هب صاخلا لعفل
 ؟ ايحو هنوك نيبو اعيرشت

 ىدمو يحولا موهفم نايبل عوضروللا فارطأ عمج ةمداقلا رطسألا هذه ق لواحأ

 .هقيضو هعاستا

 :اينرل) نوؤش ن هنونظر نق :7

 لوق ىلع هنأ ثيدحلا تفلسأ دقف ايندلا رومأ يق ©)هنونظو ةلي هلاوقأ نع امأ

 لب ،هقح يف اطخلا زوجي الف - ةيضابإلا مومع لوق وهو - هقح يف داهتجالا زاجأ نم

 ءاححصمو ابوصم يحولا نوكي لب هيلع هرارقإ نكمي الف أطخلا زاجأ نم ريدقت ىلع

 ،يحولا ةلالد عم مجسني اذهو ،ىلاعت هللا باتك نم ةريثك عئاقو كلذ ىلع دهشتو

 .انظ هنع رداصلا مكحلا نوكي نأ نكمي الو ،عرطخي ال يحرولاف

 دقو "يورم لوق ةروص ىلع الإ جراخلا يف لثمتي ال هنأل كلذ .ةيلوقلا ةنسلا مسق يل لخدي نظلا نأ هيلإ ةراشإلا ردحت اممو (3

 هنع ردص ام نأ كش الو" :لوقي ثيح معركلا دبع يحتف خيشلا ءالؤه نمو إةنسلا موهفم نم نظلا ءانثتسا ىلإ ضعبلا بهذ

 ،"ةنس يلاتلاب دعي الو يفيلكت مكح يأ هنم دافتسي الو ةحابإ الو يمن الو رمأ هب قلعتي ال نظلا ديفي امم مالسلاو ةالصلا هيلع

 اذه نأ ثحابلل ودييو" : همالك لقن نأ دعب يحتف خيشلا هركذ ام ىلع ابقعم يدنقرمسلا تردق نب نيدلا يمحم ثحابلا لوقي

 . نم لرق ةروص يل الإ جراخلا يف دجوي ال -ناسنإ يأ نظك- ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نظ نأل حيحص ريغ ءانثتسالا

 ىلص ينلا لوق فصو هيلع قدصي ام عيمج نأ ىلع صني فيرعتلا نأل ،هيلع ةنسلا فيرعت لامتشا ف كش الحثوقلاو ،لاوقألا

 ."ةنسلا نم ةلاسرلا دعب ملسو هيلع هللا

 ؛لخنلا ريبات ثيدح تالالد ةساردل الماك اثحبم صصخو ،لخنلا ريبات ثيدح يف ءاج امب كلذ ىلع ثحابلا لثم دقو

 تالالدب تالماعملا نايعأ نم اهنيعب ةعقاو لك ىلإ رظنلا نم دب ال هنأ ئعمب ؛تالماعملا لك لمشي ال ثيدحلا نأ ىلإ صلخو

 تردق نب نيدلا يح :رظنا) .تالماعملا رئاس ىلع "مكايند نوؤشب ملعأ متنأ" ظفل ميمعت نكمي الو ‘ىرخألا ثيداحألا

 {م2008 - ه1429 ،1ط ٬نانبل - توريب ،ةيملعلا بتكلا راد !ةيعيرشت ريغو ةيعيرشت ىلإ ةنسلا ميسقت ،يدنقرمسلا

 .(177:ص ء48:ص
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 ايحو كلذ انربتعا ءاوس ،اهدر زوجي ال ةيعيرشت ةنس دعي هداهتجا نإف هيلعو

 .““-٩زآملا رابتعاب وأ ةلاصألا قيرطب

 ءالآم وأ الاح يحو اهلك ةنسلا ناب جرخو "نيدلاو ايندلا رومأ يف ةنسلا يحو تابلإ لوح الاقم ينوعلا متاح ثحابلا بتك 4

 ملسو هيلع هللا ىلص هب مكحي امب اهل لثمو ،"اهل مومع ال تلا نايعألا ثداوح" مسا هيلع قلطأ ام ركذ ام ةلمج نم جرخأ هنأ الإ

 دق ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ناب" :لاقو ،يحولا ةرئاد نم وحنلا اذه ىلع ءاج ام جرخأو ،ةسايسلاو ةمامإلاو ءاضقلا ليبس ىلع

 ىلإ اهلك ةمألل روصتلا يف اطخ ىلإ يدؤي ال رومألا هذه يف اطخلا نأل ،عقاولل افلاخغ نوكيو ،©بوصي الو مكحب اهيف مكحي

 كلذ يف نركي ال اطخلا اذه بوصي مل ولو رومألا هذه لثم يف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا اطخأ ول كلذل ، ...ةعاسلا مايق

 لعلو ،يلإ نومصتخت مكنإ" :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب هلاق ام ىلع فلملا لدتسا دقو 0"حلا..ةعيرشلا غيلبت ةحص ىلع رطخ

 امنإف ،هذخأي الف ائيش هيخأ قح نم هل تعطق نمف اهنم عمسأ امم وحن ىلع هل يضقاف ضعب نم هتححب نحلا نوكي نأ مكضعب

 نايعألا ثداوح يف دهتجي دق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ ىلع ليلد هنا تركذو" :فلؤملا لاق "ديدح نم ةعطق هب هل عطقا

 ."هاطخ يحولا بوصي الو ،ئطخيو اهل مومع ال ينلا

 ثيدحلاو ،رهاظلا مكحب مكحي امنإ ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ مولعملا نم هنأ كلذ ،لاكشإلا نم ائيش هيجوتلا اذه يل نأ ريغ

 ىلإ هداهتجا هادأ امبر هنأ :هيفو" :ثيدحلا اذه تالالد ضعب نايب يف بيترتلا يشحم لوقي ،كلذ ىلع لدي فلؤملا هركذ يذلا

 الف ،"هتمصع توبثل ملسو هيلع هللا ىلص هيلع رقي مل عقو ول كلذ لثم نكل كلذ فالخب نطابلا ف نوكيو هب مكحيف رمأ

 رهاظلا مكح ةفلاخم انلعج نإ اطخلا ىلع هرارقإ يف لاكشإلا نكلو ،رهاظلا مكحب مكحي ملسو هيلع هللا ىلص هنوك يف لاكشإ

 .اطخ نطابلل

 نم لعلو ،هب يضقي نأ دارأ وأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هب مكح اميف ارضاح ناك يحولا نأ ىلع لدت مركلا نآرقلا لئالدو

 أرب دق يهلإلا يحولا نأ الول هيلع مكحي نأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا داك دقف "يدوهيلا قريبأ نبا ةصق كلذ ىلع لئالدلا حضوأ

 هللا مالعإ نم اضيأ كلذ دافتسي نأ نكمي امك ،هعوقوب انلق نإ تركذ امك اذهو ءاطخلا ىلع رارقإلا مدع ىلع لدي امم ،هتحاس

 وه امب ارهاظ دحأ ىلع مكح امبرو ،رهاظلا مكحب صاخشألا ىلع مكحي امنإ مولعم وه امك ينلاف ،ممنايعأو نيقنانلل رمأب هيبن ىلاعت

 .هلاوحأ رئاس يف ملسو هيلع هللا ىلص ينلل يحولا هيجوت ىلع ليلد ممم هل ىلاعت هللا مالعإف ،انطاب هيلع هللا مكحل فلاخم

 .هانركذ يذلا رابتعالا اذهب ،يحولا ةرئاد نم فلوملا هيلع حلطصا يذلا عونلا اذه جارخإل هجو الف اذلو

 تالالدلا قفو ىلع رهاظلا مكحب مكحي نأ هيبن رمأ دق ىلاعت هللا نأ كلذ ،ىرخأ ةيواز نم عوضوملا ىلإ رظني نأ نكميو

 باوصلا وه همكحف ،موصخلا نيب ايضاق ملسو هيلع هللا ىلص هرابتعاب كلذو ،كلذ ىلع ليلد فلاسلا ثيدحلاو ،هيدل ةرضاحلا

 مامإلا لوقي ،اطخلاب هيلع همالسو هللا تاولص رمؤي نأ نكمي ال ذإ هتفلاخ وأ نطابلل مكحلا كلذ ةقفاوم نع رظنلا ضغب هنيع

 = رهاظلا ىلع ماكحألا ءارجإ يف يأ :.6:ةيآلا .تصن.110:ةبآل؛فهكلا زلنر رتب انأ آتتو» :هلوقف" :ثيدحلا حرش يف يلاسلا
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 ءارقتسا لمشي قيقد رظنو صيحمتو رظن ديزم ىلإ جاتحت ةيضقلا هذه نأ ىلع

 ام جارخإو امب ىحوملا ةنسلا موهفم يف نظلا لوخد ىدم نايبل ةرهطملا ةنسلا عئاقو

 .بلطملا اذه نايب لحم اذه سيلو راطإلا اذه نع هجارخإ نكمي

 رظن ديزم ىلإ جاتحي ملسو هيلع هللا ىلص هئارآ يف روكذملا لخنلا ريبأات ثيدحو
 .هل لمكألا يلالدتسالا كلسملا كلسي تتح نتملاو دنسلا يباج نم صيحمتو

 ال اعيرشت ملسو هيلع هللا ىلص هداهتجا ناب لوقلا نأ ىلإ ةراشإلا نم دبالو

 هتلالد هجو نع امأ {هتينسب لوقلا مزلتسي اعيرشت هنوكف ،قالطالا ىلع مازلإلا يضتقي

 يف رظنلا نم دب الف ةيعرشلا ماكحألا هوجو نم هريغب وأ مازلإلاب يضقي هنوكو
 .هلحم نم يعرشلا مكحلا طبنتسي تح ةلزانلا فورظو ظافلألا تالالد

 : يلبب) لعفلا

 هركذ ام كلذ نمو ،““نييلوصألا دنع ددعتت اهماسقاف ةلت هلاعفأ نع امأ

 لوأو ،مالسلاو ةالصلا هيلع هلاعفأل ةلمج عاونأ ةسمخ ىلع صن ثيح يملاسلا خيشلا

 لإ دايقنالاب دابعلا سوفن بيطتو ءادتقالا متيل ،هب اومكحي نأ اوريأ ام لثمب مكحي نأ رأف ءنيفلكملا عيمج هيف يوتسي يذلا =

 ٢هيف رثمبتلاب دهتجملا فلك يذلا وُهَو مكحلا قيرط امهدحأ :نيئيش انه نأ لصاحلاو ؛نطابلا لإ رظن ريغ نم ةرهاظلا ماكحألا

 ."هب فيلكتلا عقي مل اذهو ؤهلسر نم ءاش نمو للا الإ هيلع علطي الو مصخلا هنطيي ام رخآلاو ‘باوصلاو اطخلا قلعتي هبو

 - _ه1428 ،1ط ةيدوعسلا - ضايرلا «يعيمصلا راد ،ةيوبنلا ةنسلا مولع يف ةيثحب تاعاضإ ،ييوعلا فراع نب متاح :رظنا)

 {ء3ج "حيحصلا عماجلا حرش ،يملاسلا / قباس عجرم ،3:ص ،كج ،بيترتلا ةيشاح رمع نب دمحم / 53-54:ص م7

 .(قباس عجرم ©243:ص

 يف امهيلك لخدن نأ نكمب لاعفألا نم نيعون ركذو ،اعون رشع دحأ ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هلاعفأ يبونقلا خيشلا مسق (5

 تاكرحو ءاضعألا تافرصتك ةيرشبلا تاكرحلاو سفنلا سحاوه نم ناك ام /لوألا عونلا" :هصن ام لاق ،يلبخلا لعفلا

 = . اقافتا ةحابإلا همكحو ،ةوسأ هيف سيلو ،ةفلاخم نع يهف الو عابتاب رمأ هب قلعتي ال عونلا اذهف ،دسجلا
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 عونلا اذه مكحو" :لاقف همكح ىلع صيصتتلاب هبقعتو ،يلبحجلا لعفلا :عاونألا هذه

 موقت ىتح ةحابإلا ديفت هلاعفأو" :يبوعلا لاق {“"اقافتا يرشب لكل ةحابإلا

 .©-7"اهنم ءيشب صرصخم هنأ ىلع ةلالدلا

 ماسقأ دحأ حابملا ذإ {هتيعرشب نذؤي عونلا اذه ىلع ةحابإلا مكح قالطإو

 باب نم ال ديكأتلا باب نم عيرشتلا اذه ناك نإو ،يفيلكتلا مكحلا باطح

 رئاس نم كلذ وحنو لكأيو سلجيو دعقيو موقي ارشب ةلي هنوك نأ نعمب «سيسانلا
 .لاعفألا هذه ةحابإب يضاقلا ماعلا لصألا دكؤي اذهف ةيلبجلا لاعفألا

 ديفت تماد ام ةنسلا نم ةيلبحجلا هلاعفأ رابتعا ىلإ ضعبلا بهذ دقف اذه ىلعو

 يحولا لبق نم ةرقم امنأ وأ حيرصلا يحولا موهفم يف اهانلخدأ ءاوس !ةيعورشملا
 لاوحألا نم لاحب نكمي الو ،ايحو دعي ملت يبلا هلعفي امل يهلإلا رارقإلا نإ ذإ ،الآم

 .ةيلبحلا لاعفألا نم ناك ولو ،لحي ال ام لعفيف فلاخي دق ةلي هنأب لوقلا

 وأ لكألا ةيلح تابثإ يف جاتحن ال نحنو ،ريغ ال حالطصالا باب نم اذه نأ الإ
 عونلا اذه جارخإ ضعبلا ىأر دقف انه نمو .ةيلبجلا لاعفألا ركذ ىلإ مايقلاو دوعقلا

 .ةيلصألا ةحابإلا كلذ يف يفكتو ،هيلإ ةجاح ال ةنسلا ماقم يف اهركذ نإ ذإ ةنسلا نم

 عونلا مكحك عونلا اذه مكحو امهوحنو دوعقلاو مايقلاك شةلبجلا رمأ هيف حضوو تادابعلاب قلعتي ال ام /يناثلا عونلا =

 ةعستلا عاونألا قاس مث ."...ادج فيعض لوق وهو ،بودنم هنأ موق نع لوخنملا يل يلازغلاو يالقابلا يضاقلا ىكحو ،قباسلا

 ةعمحلا ةالص يف نينيعلا ةرق يبونقلا كوريم نب ديعس :رظنا) .نيعونلا ىلع ةحابإلا مكح قالطإ يف رهاظ صنلاو .ةيقابلا

 .(68-72:ص ته1417 ،1ط ،ن.د ،نيتبطخب

 .قباس عجرم &85:ص 2©0ج ،‘سمشلا ةعلط ،يملاسلا 6

 .قباس عجرم 0336 و 327:ص ©6ج ءءايضلا ،يتوعلا 7
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 :عيرشتلاو يمرلا نيب مزالتل) ىرم

 نوك نيب مزالتلا يفن ىلإ يدنقرمسلا تردق نب نيدلا يبحم ثحابلا بهذ دقو

 لاعفأ يف امهنيب مزالتلا ايفان - لوقي يحولا نم ارداص هنوك نيبو اعيرشت ءيشلا

 يف حجرت ام ىلعو ةلمجلا يفو" :-ايندلا رومأ يف هنونظو هئارآو ةيلبجلا ةلي لوسرلا
 ديفت امنأ نم ايندلا رومأ يف هنونظو هئارآو ةيلبجلا مالسلاو ةالصلا هيلع هلاعفأ

 نيبو اعيرشت مالسلا هيلع هنع رداصلا نوك نيب مزالتلا مدع تابثإ نوكي ۔ام اعرش

 ردص ام ضعب نوكي دق هنأ ىنعمب .ةلأسملا يف باوصلا وه يحولا نع ارداص هنوك

 نم ارقم هرمأ ناك نإو ،يحولا نم ارداص نوكي نأ نود اعيرشت مالسلا هيلع هنع
 .628)"هلآم يحرلا لبق

 حيرصلا يحولا ىلع يحولا موهفم رصح رابتعاب امهنيب مزالتلا يفنب ديري هلعلو

 موهفم ةيدعت عم مزالتلا اذه ذوجوب نذؤي همالك رخآ نإف الإو ،“““هرارقإ نود
 .طقن حيرصلا ق هرصح نود رارقإلا لإ يحورلا

 . قباس عجرم 123-0124:ص .ةيعيرشت ريغو ةيعيرشت ىلإ ةنسلا ميسقت ،يدنقرمسلا 8

 ىلإ ةنسلا مسق نمم ءاملعلاو نيثحابلا نم ةلمج - حيرصلا يحولا يف يحولا موهفم رصح يأ - كلذب قلعت دقو (9

 دومحم خيشلا ميسقتلا اذه ىلإ بهذ نممو ،حيرصلا يحولا نم ةيعيرشتلا ةنسلا رودص موزل رابتعا ىلع .ةيعيرشت ريغو ةيعيرشت

 ةجاحلا هليبس ام" :يه عاونأ ةنالث (ةيعيرشتلا ريغ) يناثلا مسقلا يف ركذو !ةيعيرشت ريغو ةيعيرشت ىلإ ةنسلا مسق ثيح توتلش

 يناسنإلا ريبدتلا هليبس امو ،©بطلا نوؤش يل درو يذلاك ةيصخشلا ةداعلاو براحتلا هليبس امو ڵبرشلاو لكاألاك ةيرشبلا

 لمجملا نييبتك غيلبتلا ةهج ىلع ردصي ام" :كلذ نمو هماسقأ ددع دقف يعيرشتلا مسقلا امأ "ةيبرحلا عقاوملا ىلع شويجلا عيزوتك

 ةمامإلا فصوب ملسو هيلع هللا ىلص هنع ردصي ام يتاثلاو ركذ امم ءيشب الصتم ناك امو قلطملا دييقتو ماعلا صيصختو

 ىواعدلا يف لصفلاك ايضاق ملسو هيلع هللا ىلص هفصوب ردصي ام ثلاثلاو ،اهوحتو لاتقلل شويخلا ثعبك ةماعلا ةسايرلاو

 = ماعلا عيرشتلا نأ ىريف ،همدع نم عيرشتلا مومع ثيح نم ةيعيرشتلا ةثالثلا ماسقألا هذه نيب فلؤملا قرفي امك "تانيبلاو
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 امهيف عيرشتلاف نارخآلا نامسقلا امأ ،هبر نعافلبم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هيف نوكي ام وهو لوألا مسقلاب صتخي =

 .صاخ عيرشت

 مرهفملا انه يرجن فيكف عيرشتلا رداصم نم اردصم ةنسلا تناك اذإ اهالوأ :تاضارتعالا ضعب هيرتعت ميسقتلا اذه نأ ريغ

 نم يهف اذلو يلوصألا رابتعالاب ةنسلا ةرئاد نم تادرفملا هذه جرخن نأ امإف كعيرشتلا باب نم هجرخن مث دارفألا نم ةلمج ىلع

 الف ةيعيرشتلا ريغب اهيلع مكحن مث ةنس نوكت نأ امأ عيرشت يهف هيلعو ةنسلا موهفم يل ةلخاد نوكت نأ امإو عيرشتلا باب ريغ

 .ثيدحلا ماقم وه يذلا ةنسلا حلطصمل يلوصألا رابتعالاب - تركذ امك - اذهو ،كلذل غوسم

 لهأ صن امك ةحابإلا مكح (ةيرشبلا ةجاحلا) ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلل ةيلبجلا لاعفألا نم دافتسي نأ نكمي ام لقأ :ايناث

 عونلا اذه جارخإل غ وسم الف هيلعو «سيسات ليلد ال ديكات ليلد انه عيرشتلا ناك نإو ،ةيعورشملا يعي اذهو ،كلذ ىلع ملعلا

 .ةيعيرشتلا ةنسلا نم

 رهظي امك ؟همدع نم اهتيعرش ريرقت يف سبللا اهضعب لالخ نم رهظي يتلاو ميساقتلا هذه ضعب نيب قرفن نأ انل فيك :اثلاث

 عيزوتب فلوملا هل لثمو - يناسنإلا ريبدتلا هليبس ام وهو ةيعيرشتلا ريغ ةنسلا ماسقأ نم ثلاثلا مسقلا سابتلا ف الثم كلذ

 . لاتقلل شويجلا ثعبك امامإ هفصوب ملسو هيلع هللا ىلص هلعفي ام وهو ةيعيرشتلا ةنسلا نم يناثلا مسقلا نيبو -شويجلا

 كلذ ىلع ىضم دقو ،لاكشإلاو ضومغلا نم ائيش لمحي ةروصلا هذه ىلع ةيعيرشت ريغو ةيعيرشت ىلإ ةنسلا ميسقت نإف هيلعو

 نيب نم نأ ركذو هل ىلوألا روذجلا نم ميسقتلا اذمب نيلئاقلا يدنقرمسلا ثحابلا ةسارد تصقت دقو ؛نيثحابلا نم عمج اضيأ

 ىلع ثحابلا باجأ دقو حيرصلا يحولا نم ارداص عيرشتلا نوك طارتشا ميسقتلا اذمي نوللاقلا اهيلع دمتعا ييلا لوصألا

 .عوضوملا لوح ةحورطملا تالؤاستلا نم ريثكلا

 ي جهني هتدجوف ،عيرشتلاو ةنسلا لوح هباتك ىلع ترثع دقو رمع معنملا دبع روتكدلا هثحب يل يدنقرمسلا مهركذ نممو

 ةيعيرشت ىلإ ةنسلا ميسقت عوضوم يف ةصاخ توتلش خيشلاك هقبس نم هيلع راس يذلا طمنلا ىلع هتاعيرفتو هباتك تاميسقت

 لواحو ،يحولا موهفم نع هجرخأ لب «©بسحف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا داهتجاب حيرصتلاب فتكي مل هنأ ريغ {ةيعيرشت ريغو

 ام نأ ىوعدب كلذ ،هداهتجا ةفلاخم ىلإ رمألا ىدأ ولو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هيف دهتحا اميف داهتجالا ةركف ىلع ليلدتلا

 ال دبألل اتباث امكح نوكي فيكف ،يحولا نع اديعبو همامأ عقاولا ءوض ىلع ناك امنإ هداهتجاب ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هررق

 ؟هيف فرصتي نأ هدعب دحأل زوجي

 احيرص ايحو هانربتعا ءاوس يحولا ةرئاد نع كفني ال ملسو هيلع لا ىلص هداهتجا وهو نطابلا يحولا نأ افلس تركذ دقو

 ةحيرص ةحضاو نآرقلا لئالدو ،نيلمحملا نيذه نع هداهتجا يل جورخلا نكمي الو ‘هل يحولا رارقإ وهو لآملا رابتعاب ايحو وأ

 = دعي موتكم مأ نبا ناش يف ملسو هيلع هللا ىلص ينل عقو امو .ةلزان لك يل ملسو هيلع هللا ىلص ينلا وطخل يحولا عبتت ل
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 حرصأو هظافلأ قدأو هروص غلبأ يل باتعلا كلذب تءاج دق يحولا عطاوق تناك اذإف ،©تركذ ام ىلع ةلدألا حرصأ =

 ؟هلزاونو عيرشتلا اياضق نم كلذ ريغب فيكف ،هباحصأ دحأ نع ملسو هيلع هللا ىلص هضارعإ لجإل هيناعم

 افلأ دقف ،يزيزعلا زمار دمحمو يعافرلا ةليمج : يدنقرمسلا دنع مهل اركذ دجأ مل نمم اضيأ ميسقتلا اذمب نولوقي ممقدجو نممو

 براقي امهميسقتو ةيوبنلا ةنسلا نم ايعرش اليلد ريتعي ام لوح اثحبم هيف اصخ «يمالسإلا عيرشتلا يف ةيوبنلا ةنسلا لوح اباتك

 . ترتلش خيشلا ميسقت
 ،عيرشتلاو مازلإلا نيب ةقرفتلا مدع ممتاباتك نم رهظي ةنسلا نم عيرشتلا ريغو عيرشتلا نيب اوقرف نيذلا نأ ركذلاب ريدحلا نمو

 در يلوتم ديمحلا دبع روتكدلا نإ لب ،هنايب نايس امك نيرمألا نيب مزالت الو ،قلطملا مازلإلا عي هتقيقح يف عيرشتلا ناكو

 نم امتاعيرشتو ةنسلا نيب قيرفتلا مدع ىلإ ةيمالسإلا ةعيرشلا ناديم يف عقيو عقو يذلا داهتجالا ةحاس بوضنو دومحلا ببس

 .اعيرشت اهنم دعي ال امو اعيرشت ةنسلا نم دعي ام نيب زيام نأ دعب اذهو !ةتقؤم ةينمز وأ ةماع امنوك ثيح

 لماعتن فيك" هباتك يف يواضرقلا فسوي روتكدلا ةيعيرشت ريغو ةيعيرشت ىلإ ةنسلا ميسقتب كسمت نمم نأ ركذلاب ريدجلا نمو

 ."ةيوبنلا ةنسلا عم

 يلا لوصألا نم ريثكلا هلب يل ضرعتساو .ةيعيرشت ريغو ةيعيرشت ىلإ ةنسلا قيرفت ةركف دمحم يماطسب روتكدلا دقتنا دقو
 .هتلاسر يف يدماغلا عازه روتكدلا عينص كلذ ريظنو ،اهجلاعو ميسقتلاب نولئاقلا اهيلع دمتعا

 -ضايرلا ‘دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج «اميوقتو ةسارد هتاوعدو هقفلا لوصأ يف ديدجتلا تالواحم يدماغلا عازه :رظنا)

 دهعملا ةيوبنلا ةنسلا عم لماعتن فيك ،يواضرقلا فسوي / 499-516:ص ،1ج ،م2008 - ه1429 ،ط.د .ةيدوعسلا

 ديمحلا دبع / 34-35:ص ،م1990 - ه1411 ،2ط .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا - اينيجريف ،يمالسإلا ركفلل يملاعلا

 / 118 0106:ص ،ت.د ،".د رصم - ةيردنكسألا ،فراعملا ةأشنم ،روتسدلل يساسأ ردصمك ةيمالسإلا ةعيرشلا يلوتم

 / 499-502:ص م1997 - ه1417 17©0ط رصم - ةرهاقلا ،©قورشلا راد ةعيرشو ةديقع مالسإلا ،توتلش دومحم

 - ه1427 ،1ط ندرألا - نامع نومأملا راد ،يمالسإلا عيرشتلا يف ةيوبنلا ةنسلا يزيزعلا زمار دمحمو يعافرلا ةليمج

 / 45-62:ص ،ت.د ،ط.د ‘توريب - ةرهاقلا {ةيمالسإلا بتكلا راد عيرشتلاو ةنسلا ،رمع معنملا دبع / 13:ص مع 6

 ةيربنلا ةنسلا ةمدخ يف ةلوذيملا دوهجلا ةودن ،ةيعيرشتلا ريغو ةيعيرشتلا ةنسلا نيب قيرفتلا ةهبش دقن ،ريخ ديعس دمحم يماطسب

 05م2006 - ه1427 ؛،ط.د ثةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا = ةقراشلا ،ةقراشلا ةعماج «مويلا ىلإ رشع عبارلا نرقلا ةيادب نم

 وبأ دمحم / قباس عجرم }122:ص 7-16©0:ص .ةيعيرشت ريغو ةيعيرشت ىلإ ةنسلا ميسقت ،يدنقرمسلا / 1040-1048:ص

 {"7 ددعلا" دنبويد ةعماج ،يعادلا ةلحب ،دييأتلاو دوحجلا نيب ةيعيرشت ريغو ةيعيرشت ىلإ ةنسلا ميسقت هاجتا ،يدابآ ثيللا

 .م9

  

  

  

 



      
 ع ةيليصات ةسارد 3 & ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا ]

 ،كلذ دعب هسفن ثحابلا هيلع صن ام مزالتلا ةرورض نم تركذ ام دكؤي اممو

 اعيرشت هنوك تبث ام نأ نيعمب ، ةيعيرشتلاو ةينسلا نيب مزالتلا ةرورض ركذ دقف
 ةرورضب يضقي مزالتلا اذهو لي يبلا نع ةرداص ةنس نوكي نأ دب ال انركذ امم

 نوكي نأ امإ يحولاف ،رقملا وأ حيرصلا هيقشب يحولا نم ةيعيرشتلا ةنسلا رودص

 .رارقإ هيجوت اهجوم نوكي نأ امإو ،ةحارص ةلي يبلل اهجوم

 :لق يبنلاب صاخلا لعفلا

 هيلع هلاعفأ نم عبارلا ع ونلا يملاسلا مامإلا هلعج دقف ،هب صاخلا لي هلعف نع امأ

 نم هب صوصخم زق هنأ ىلع لد ام :عبارلا عونلا" :هصن ام لاقو ،مالسلاو ةالصلا

 ليللا مايتو ىحضلاو ءاحضإلا بوجوكو !اعم تاجوز عست جوزتك هتمأ نود
 هريغل لحي الف .لاعفألا هذمب لي هتيصوصخ نيب دق يعرشلا ليلدلا نإف ،كلذ وحنو

 .©1)"اهيلع اهعقوأ يتلا ةهجلا ىلع اهيف هعابتا

 هنع تباثلا رادقملا لثمت امنأل ،لاعفألا نم عونلا اذه لمشي ةنسلا فيرعت رهاظو

 اذه لاخدإ يف لصحي لاكشإلا نأ الإ ،موهفملا اذه يف لخدي هب صاخلا لعفلاو .ةلي

 نم عونلا اذه جرخي يملاسلا مامإلا مالك رهاظو ةيعرشلا ةلدألا ةلمج نم مسقلا

 .اهعقوأ يلا ةهجلا ىلع هب صخ اميف لي هعابتا ةمرح ىلع صن ثيح عيرشتلا لئالد

 عونلا ذه ىلع ةلثمأ نم هب لثم اميف عنملا هجو نعم يملاسلا مامإلا حضوأ دقو

 ي هعابتا عنم امأو باتكلا صنب رهاظف اعم عبرأ قوف ام جيوزت عنم امأ" :لاقف

 هذه ناي نا دحأل لحي ال هنأ ههجوف ليللا مايقو ىحضلاو ءاحضإلا بوجو
 .قباس عجرم 0124:ص ٬ةيعيرشت ريغو ةيعيرشت ىلإ ةنسلا ميسقت ،يدنقرمسلا (0

 .قباس عجرم }86:ص ©2ج ؤ‘سمشلا ةعلط ،يملاسلا 51
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 هسفن ىلع ابوجو دقتعي نأ هل حصي ال :يأ .مازلإلاو باجيإلا ةهج ىلع تاعاطلا

 .)"بدن اهلعف هل زاج نإو

 نم ،يعرشلا باطخلا هوجو نم هجو يأ لمحي ال عونلا اذه نإف اذه ىلعو .
 صخ ام ضعب ةيعورشم ةلالد نإ لب {ةهارك وأ بوجو وأ بدن وأ ةمرح وأ ةحابإ

 ضعب لعف ةيبدنف ةلت هب صاخلا ليلدلا تاذ نع جراخ ليلدب نوكت امنإ هريغ ىلع هب

 .لقتسم ليلدب ناك امنإو {لت هب صاخلا ليلدلاب سيل الثم ليللا مايقك تاعاطلا هذه

 ىلع ايعرش اليلد هب ةصاخلا لي هلاعفأ يف نأ نييلوصألا ضعب مالك نم مهفيو

 نمو ،ةيعرشلا ةلدألا هوجو نم اهجو لمحي دق لاعفألا نم عونلا اذه نأ نيعم ،ةمألا

 ليصفت عونلا اذه يف لوقأ انأو" :لاق ثيح يسدقملا ةماش وبأ هيلع صن ام كلذ

 ىلإ ةمسقنم لو يبلا صئاصخف .هيف راكنإ ال شةعيرشلا دعاوق ىلع ينبم نسح
 هب هبشتي نأ دحأل سيلف تاحابملا امأف ،هل تاحابمو هيلع تامرحمو هيلع تابجاو

 هحاكن وحن روكذم حاكنلا باتك يف هرثكأ كلذو .ةيصوصخلا تلازل الإو .اهيف

 امأو .ثاريم ال ةقدص هدعب هلام نأو موصلا يف لاصولاكو .عبرأ نم رثكأ

 دجهتلاو رتولاو ىحضألاو ىحضلاك .ةبحتسم هريغ نم عقت اهلكف هيلع تابجاولا
 الب عقاو كلذ يف هب هبشتلاف ،اهجوز ةبحص تهرك اذإ ةأرملا رييختو ةرواشملاو

 هيلع تامرحلا امأو .هتمأ نود هيلع بوجرلا ةيصوصخلا عضومو ،فالخ

 لكالاو .ةهيرك ةحئار هل امو .ةاكزلا لكاك .نكمأ ام اهنع هزنتلا اضيأ بحتسيف

 .©53) ".. .ائكتم

 .87:ص ،2ج ،قباسلا عجرملا 2

 ه1410 ،2ط ةبطرق ةسسؤم ،ييركلا دمحا :حت ،لوسرلا لاعفأب قلعتي اميف لوصألا ملع نم ققحملا ،يسدقملا ةماش وبأ 3

 .قباس عجرم ©123-124:ص ٬ةيعيرشت ريغو ةيعيرشت ىلإ ةنسلا ميسقت ،يدنقرمسلا :رظناو / 52-54:ص ©م1990 -

  

  



  
 مع ةيليصات ةسارد ع ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا

 ضعب ىلع لدت دق ة هب ةصاخلا لاعفألا نأ صنلا اذه لالخ نم ظحليو

    

 هذه نأ مهفي يذلاو ،ةبحتسم هريغ قح يف عقت هقح يف تابجاولاف شةيعرشلا ماكحألا

 ابحتسم هعوقو ىلع ليلد ةصاخ هقح يف ابجاو هنوكف ،اهسفن ةعقاولا نم عقت ةلالدلا

 .لقتسم ليلدب ال ،هريغ نم

 هرابتعا ىلع ،ةنسلا ةرئاد نم لاعفألا نم عونلا اذه جارخإ يدنقرمسلا ىريو

 يذلا يعرشلا مكحلا قيبطت رثأ وه امنإ ملي هلعف نإ ذإ ،ةيعيرشتلا ةلالدلا نع اجراخ

 هملع دعب الإ ههجو ىلع هب صاخلا لعفلا لعفي ال ةلي هنأ كلذ ،يحولاب تبل
 صتخا يذلا هلعف نوكيف" ،يحولا قيرطب الإ كلذ ملعي نأ نكمي الو ،ةيصوصخلاب

 ,634”هل اليلد ال مكحلل اقيبطت هب
 اهنع ثحبي ةنسلا نأل" ،ةنسلا ةرئاد نع لاعفألا نم عونلا اذه جرخيف هيلعو

 هيف سيل عونلا اذه نأ قبس دقو ،فيلكتلا ىلع اليلد امفوك ةهج نم لوصألا يف

 ةمألا نم صتخا نم عاقيإ نوكي نأ مزل الإو .يعرش مكح ىلع ةلالد يا
 .©6»كلذك رمألا سيلو .05)ضيا ايعرش اليلد اهل مهعاقيإ نوكي نأ 3ماكحاب

 ةرئاد نع لاعفألا نم عونلا اذه جرخملا يأرلا اذه ةهاجو ثحابلل رهظي يذلاو

 ال لي يبلل ةيصوصخلا تابثإ نأ مولعملا نمب هنأل كلذ "يلوصألا اهرابتعاب ةنسلا
 نع القتسم ربتعي صصخملا ليلدلا نإف اذه ىلعو ‘كلذب هصصخي ليلدب الإ نوكت

 .لقتسم ليلدب لي يبلل ةيصوصخلا مكح تابثإ نوكيو .ةي هنم هعوقوو لعفلا تاذ

 .39:ص "قباسلا عجرملا 4

 لدعت امئوكل ةداهشلاب ةميزخ صاصتخاكو هريغ نود مكحلاب ليلدلا هصخ دقف ،ةدرب يبأل قانعب ةيحضتلا زاوج كلذ لاثم (5

 .مكحلا اذب هل صصخملا ليلدلل قيبطت يه امنإو ،ايعرش اليلد ريتعت ال ةميزخ نم ةداهشلا عوقوف ،نيلجر ةداهش

 .قباسلا عحرللا ,5536

  



  

  

 ددعتت اذلو يجراخ ليلدب وه امنإ هريغ نم لعفلا كلذ عوقو مكح تابثإ كلذكو

 لقتسملا ليلدلا لدي ةرمف ،هريغ نم ةت هب صاخلا لعفلا عاقيإ يف فلتختو ماكحألا

 .ةيفيلكتلا ماكحألا نم كلذ ريغ وأ بابحتسالا ىلع ةرمو ،ةمرحلا ىلع

 ةيصوصخلاف ،ىلاعت هللا دنع نم ايحو سيل هب صاخلا لعفلا نأ عي ال اذه نأ الإ

 ةي يبلا هقبط يذلا يلمعلا عقاولل انه جارخالا نأ الإ ،ريغ ال يحولا قيرط نم ملعت
 ةلدأ نم اليلد اهرابتعاب يأ يلوصألا رابتعالاب ةنسلا باب نم هب تصخ ماكحأ نم

 .ةيعرشلا ماكحألا

 يعي ال : يبلا نع هتوبثل نيعم رمأ ةينسب لوقلا نأ هيلإ ةراشإلا يغبني اممو

 عاستا ىدم تابثإ دصقملا امنإو ,ماللاو عيرشتل نيب مزالت ال ذإ ،هقالطإ ع مازلإلا

 اذه ناك ءاوس ،عيرشتلا تبث ةينسلا تتبث ام نمف ،هقيضو (يحولا) ةنسلا موهفم

 بجاولاف ‘ظافلألا تالالد بسح بوح ول وأ بدنلا وأ ةحابإلا يضتقي عيرشتلا

 .©537×5). نيسا نود اقلطم ةنسلا ةلالد لاثتما

 ،هلعفي مل و هلعفب ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ينلا مه اميف دراولا ليصفتلا نم نيرصاعملا ضعب هركذ ام كلذك هنايب يغبني امم 7

 نأ امإو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هب انربخي نأ امإف :نيمسق ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هب مه ام رقشألا دمحم روتكدلا مسق دقو

 .تالاح عبرأ ىلإ لوالا عونلا مسق مث ،هكرتيف لئاح هنيبو هنيب لوحيف لعفلا ىلع مدقي

 ام لثم ىلع لدي ال مهلا نأ رهاظلا" :هيف لاقو إةنسلا موهفم نم هعيرافتب لوألا مسقلا لاخدإ داعبتسا ىلإ فلؤملا صلخو

 دعبتسي ملف يناثلا مسقلا نع امأ ،"..دوحولا زيح ىلإ هب مه ام جرخي مل ملسو هيلع هللا ىلص وهف ...هلعف ول لعفلا هيلع لدي

 ملسو هيلع هللا ىلص هنأ] "يور امب كلذل لثمو ،عقو دق هب مه ام ةرشابمو يجراخ عناملا نأل {ةنسلا موهفم يف هلاخدإ فلولا

 [هدي عفرف .بض :ليقف .لكاي نأ ديري امي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوربخأ :ليقف ،لكايل هديب ىوهاف ذونع بضب ينأ

 ."ميرحتلا ةمالع هيف رهظي مل اذإ {هفرعي ال ام لكأ ىلع مادقإلا زاوج ىلع ةلالد هيفف 2
 مالسلا هيلع هلارقأ نم هنع ربع امو ،هل دوجو ال ذإ" ،اقالطإ ةنسلا ةرئاد نم مهلا جارخإ ىريف يدنقرمسلا نيدلا يح امأ

 = ."ءيشب مه هنوك يل ال ،لارقألاو لاعفألا تالالد فالتخا بسح ىلع - تدحو نإ - اهيف ةلالدلاف هلاعفأو
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 ترريب 0 ةلاسرلا ةسسؤم ،ةيعرشلا ماكحألا ىلع امتالالدو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاعفأ ،رقشألا ناميلس دمحم :رظنا) =

 045:ص ٬ةيعيرشت ريغو ةيعيرشت ىلإ ةنسلا ميسقت ،يدنقرمسلا / 131-136:ص 62ج م2003 - ه1424 ‘6ط ٬نانبل -

 .(قباس عجرم

 رماب اونع نمم ريثكلا ةرياغتم لاكشاب ةركفلا هذه نيبت دقو ؛مركلا نآرقلا يف يحولا مرهفم رصحب يداني نمم ريثكلا كلانه (8
 تاباطخلا نم ريثكلا هتربتعا لب \بسحف ميركلا نآرقلا يف رصحيل يحولا موهفم ةحزحزب اوفتكي مل ءالؤه نإ لب "قارشتسالا

 هذه فيسلا هللا دبع نب دلاخ روتكدلا ةلاسر تعبتت دقو !رباك نع ارباك لايحألا اهتلقانتو تظفح ةيديلقت ةصق ةيناملعلا

 امالك سيل يحولا نإ" :لوقي يذلاو نوكرأ دمحم جهنملا اذه نع عافدلل نيمعزتملا نيب نمو ةصاخ رصاعملا ركفلا يل ةرهاظلا

 اذهو ،دوج ولا ىلع نيعملا علخي وه امنإو ،ةيامن ال ام ىلإ اهسفن لمعلاو ةعاطلا سوقط راركت ىلع رشبلا رابجإل ءامسلا نم الزان

 موهفم ءاصقإ بير الب عي اذهو "ناسنإلاو هللا نيب دوهعملا قاثيملا نمض نيعملا اذه ليرات نكميو امك ليدعتلل لباق نيعملا

 رصن كلذك اضيأ جهنملا اذه قفو راس نممو ،ةيعقاولاو ةيقادصملا ف ككشي امم رييغتلاو لكشلل ةلباق ةيدام ةعيبط نوكيل يحولا

 :كلذ نايب يف لوقي ،يعامتحا جتنم ىلإ نآرقلا ليوحت ىلع هتركف رودت ثيح صنلا موهفم لوح هعورشم يل ديز وبأ دماح

 ."اماع نيرشعلا ىلع ديزت ةرتف لالخ عقاولا يف لكشت هنأ كلذب دوصقملاو "لاقث جتتم هرهوحو هتقيقح يف صنلا نإ"

 نإ ذإ ،ليحجلا اذهل حلاص ريغ نيدلا نوكي ثيحب ،هتاعيرشتو مالسإلا ىلع رشابملا ريغ موحملا ةديلو الإ تسيل ةهجولا هذهو

 روتكدلا اهارجأ ،ةيبيللا لصاوتلا ةلحب امترشن ةسارد يف نوكرأ كلذب حرص دقو ،ةعرشملا جهانملا ريغت موزلب نذؤي تائيبلا ريغت

 ءايحإل ةلوام يأ نأ نوكرأ دقتعي" :بتاكلا لوقي ةصاخ نآرقلاو يمالسإلا ركفلا يف هتاساردو نوكرأ نع يينكلا دمحم

 العاف نوكي نأ اهيف يمالسإلا ثارتلل نكمي ناك يلا {ةيخيراتلا ةلحرملا زواجت مت دقف ،خيراتلا هامحتا سكع ايعس لثمت ثارتلا

 ال يلاتلاب وهو روصع ذنم ةمئاق دعت مل ةيعامتجا تاينب جاتن (نآرقلا كلذ يف ام) يمالسإلا يبرعلا ثارتلا نأ نعمي ،ايعامتحا

 ."...هتحتنأ يلا تاغيبلاو تاينبلا كلت يف الإ يباجيإ لكشب رثؤي نأ عيطتسي

 داوج سدنهملا ءالؤه نمو ،نيرصاعملا ضعب دنع - ةنسلا نود نآرقلا يف يحولا موهفم رصح ينعأ - اضيأ هجوتلا اذه رهظيو

 ةرئاد نم ةنسلا جارخإ صاسأ ىلع هباتك يف ىضم دقو ،ةمالا ءانب ةداعإ يف ةنسلا رود لوح اباتك فلأ يذلا ةنافع دمحم ىسوم

 يه ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا نأ انملع اذإف" :(؟يحولا نم ةنسلا له)ب باتكلا لوصف دحأ انونعم هباتك علطم يف لوقي ،يحرلا

 انظح ال اذإو ،لاحلا عقاو نم هريخ امبو نآرقلا نم همهف امبو نآرقلا ادع ام هيلإ يحوأ امي ملسو هيلع هللا ىلص هداهتجا ةليصح

 امب تأي مل هنأ عم ،موقأ وه ام هل نيبو اهيلع ىلاعت هللا هبتاعف {موقألاو ىلوألاب تات مل ملسو هيلع هللا ىلص هتاداهتجا ضعب نأ

 هيف أي الو... ،هدحو نآرقلا وه ىحوي يذلا يحولا نأ كلذ نم مهفيو ... ئطخي دقو بيصي دق دهتجملا نكل طق لطاب وه

 .". .ماودلا ىلع موقأ وه امي تات مل املأ تبث دقف ةنسلا امأ !موقأ وه ام الإ

 = نم الإ نيدلا ماكحا مهف نكمي ال ذإ ؛عساو يعيرشت ردصم ءاغلإ يعي هنأ كلذ ءادج ةريطخ اداعبأ لمحي مالكلا اذهو

  



 ع ةيليصات ةسارد
  

  

 :قبس ام ةصالخ

 اهرابتعاب ةنسلا نأ ىلإ ،يحولاو ةنسلا لوح فاوطتلا اذه دعب صخلن نأ نكعيو

 لعف وأ لوق نم لي يبلا نع تبث ام لك لمشت انإ ايعرش اليلد اموك يأ يلوصألا
 هلوق كلذ لمشيف ،لآملا يف ارقم ايحو وأ احيرص ايحو كلذ ناك ءاوس ريرقت وأ

 ةنسلا راطإ يف اهلعجي نم كانهف يلبجلا هلعف امأ ،هريرقتو هلعف كلذكو حيرصلا

 مكحلا سيسأت يف اهل ةجاح ال ذإ اهجرخي نم كانهو ،ةيلصألا ةحابإلا مكحل اهديكأتل

 .ةفص هب صاخلا لعفلا رابتعالا اذمب ةنسلا ةرئاد نم جرخيو يعرشلا

 ام دوجو مدع ثيح نم رسعي اداهتجا وأ ايحو امتاذ دحب ةنس نييعت نأ امك

 هانربتعا ولو داهتجالا نأل لاكشإ الف نيرابتعالا الك ىلعو .رابتعالا كلذ معدي

 .عيرشتلا يعي اذهو ،يحورولا لبق نم رقم وهف ةنسلا موهفم يوح

 ©قالطإلا هجو ىلع ةنسلا مكلت موزلب يضقي ال عيرشتلاب لوقلا نأ ىلإ ةفاضإ
 يف هنع ثحيي مازلإلا ءاضتقا نإ ذإ ،رخآ رمأ امازلإ هنوكو كرمأ ةنس ءيشلا نوكف

 وحن وأ بدنلا ىلع لدت دقو بوجولا ىلع ةتباثلا ةنسلا لدت دقف تالالدلا باب

 .مازلإلاو عيرشتلا نيب ةقرفتلا نم دب ال انه نمو !ةفلتخملا عيرشتلا تالالد نم كلذ

 ءاهتيقادصم يف كيكشتلا يعي يحولا ةرئاد نم اهجارخإف ،اهقيرط نم تتبث ةعيرشلا ماكحأ بلغأو {ةفرشملا ةنسلا لالخ =

 .ركذ ام ىلع درلا نع ييغي بلطملا اذه يف هانركذ ام لعلو ،باجيإلاو بلسلا نيب اهماكحاب بعالتلاو

 ©م2006 رشاعلا ددعلا - ةثلاثلا ةنسلا ؛ةيملاعلا ةيمالسإلا ةوعدلا ةيعمج "ةلماش ةيفاقث ةيلصف" لصاوتلا ةلحب :رظنا)

 ىرقلا مأ ةعماح "ةاروتكد ةلاسر" رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةثيدحلا ليوأتلا ةرهاظ ،فيسلا هللا دبع نب دلاخ /120-133:ص

 3داهتجاو دقن يمالسإلا ركفلا ،نوكرأ دمحم / 348-352:ص .ةيدوعسلا - ةمركملا ةكم ،نيدلا لوصأو ةوعدلا ةيلك -

 لامع ةيعمج ةمألا ءانب ةداعإ يل ةنسلا رود ،ةنافع دمحم ىسوم داوج /77:ص 0م2007 ،‘4ط نانبل - توريب ،يقاسلا راد

 .31-32:ص ،م1999 - ه1419 1©0ط ،نردألا - نامع هةينواعتلا عباطملا
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 ةلدأ نم ليلد ةنسلا نأل ،عيرشتلاو ةنسلا نيب مزالتلا ةرورض افلس تنيب دقو

 هعيرشت مدعب يضقن مث نيعم رمأ ىلع ةنسلا حلطصم قلطن نأ نكمي الف ،ماكحألا

 ماكحألا نم مكح ةحابإلاو ،ةحابإلا ةنسلا هيلع لدت نأ نكمي ام لقأ نإ ذإ "ةتبلا

 .ربتعم ليلدب الإ تبثي ال {ةيعرشلا

  

  

  

 



 ع ةيليصلت ةسارد و
    

  

 ثلاثلا بلطلا

 ءايبنألا ةمصع نبن ةيضابرأل) فترم

 لب ئطخي ال يحولاو ،للزلاو أطخلا نم عنملا يضتقت ةمصعلا ذإ ،ةجيتنلاو ىدؤملا يف

 .نيمختلاو نظلا ال نيقيلا ليبس هليبس

 :-ل ميركلا هلوسر فصو يف لجو زع هللا لوق نم ةيضابإلا مهلتسا" دقو

 نع موصعم لي لوسرلا نا ث" مويو الإ وه ةإا(آ) ةمومع نونيامو
 - ىلاعتو هناحبس - هللا نع غلبملا وهف قحلاو قدصلا مزال هلوق نأو .ةيصعملاو اطخلا

 .0٩6)ارماكحأ ةفرعم ف هقلخ نيبو هنيب ةطساولاو

 رطسألا يف عوضوملا نايب لواحأ اههاجتا ةيضابإلا روظنمو ةمصعلا لولدم نايبلو

 .ةمداقلا

 :ةمصعلا) ںوهفم

 عم وهو ةمصعلل ادحاو نيعم يبوعلا قوسيف يوغللا ةمصعلا لولدم نع امأ
 :كلذ نايب ف لوقي ،برعلا راعشأ ضعبو هللا مالكب كلذ ىلع للدي ش عنملا

 :ىلاعت هلوق هنم !كتعنم يأ :نالف نم انالف تمصع .عنملا : برعلا مالك ف ةمصعلا"

 .3-4 :ةيآلا محنلا ةروس (9
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 مع ةيليصات ةسارد 3 ع ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا

 ‘‘٨ يتاي كشيتيتتاو» .نام ا :يا ث" ئارتأنم مويلإم ماعل
 :لاق كعنمي :يأ

 ."مصاع سانلا يف ناك نإ مكمصعيس اكلام نإ اكلام مكيلع تلقو

 ام ريظن وهو ،عنملا ىلع ةمصعلا قالطإ رصح صنلا اذه لالخ نم ظحليو
 فيضت ىرخألا يه تناك نإو .ةغللا ةمئأ نم امهريغو )يزارلاو ليلخلا هركذ

 هذه عمج دقو ،دارملا يف عنملا ىعم عم اريخأ كرتشت يلاو ىرخألا تالولدملا نم ةلمج

 لدي حيحص دحاو لصأ ميملاو داصلاو نيعلا" :لاق ثيح سراف نبا يوغللا يناعملا
 .©“ة)"ادحاو ىنعم هلك كلذ يف ىنعملاو ،ةمزالمو عنمو كاسمإ ىلع

  

 فلتخا نإو اثوثبم نيعملا اذه دحب ةيضابإلا تانودم ضعب يف لمأتلا لالخ نمو

 هيلع صن ام كلذ نمو كدراولا قايسلا بسح نيعملا عاقيإل ارظن اليلق هنع ريبعتلا

 ةردقلا يهو ،ةيصعملا ةعقاوم نم ةسارحلا يه ةمصعلاو" :لاق ثيح مصألا ةمالعلا

 يف وهو يصاعملا عاقيإ نم فلكملا سرحي يذلا :مصاعلا ىنعمو .ةعاطلا ىلع

 ينعي 4 ُماَلاَنم كدُممتي ةناوج :لجو زع هلوق هنمو لجو زع ئرابلا ةقيقحلا

 .©46)"سورحملا وه :موصعملاو كسرحي

 .43:ةيآلا ،دوه ةروس 1

 .67:ةيآلا ،ةدئاملا ةررس 2

 .قباس عحرم 1540:ص 03ج .ةنابإلا ،يترعلا 3
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 ع ةيليصلات ةسارد & ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا |

 وهو ةيصعملا نع سارتحالا صوصخ ىلع لدتل ةمصعلا ظفل قالطإ انه رهظيو

 يوغللا نيينعملا نيب طبرلا ىدم رهظي كلذبو ةمصعلا حلطصم قالطإ دنع ردابتملا

 ةعاطلا موزل يعت ةيعرشلا اهتقيقح تناك ش نمو ةمصعلا موهفمل يعرشلاو

 ىلع عنملا لمشت ةيوغللا اهتقيقح تناك نأ دعب ،ةيصعملا عاقيإ نم قلطملا زارتحالاو

 .هروص قالطإ

 :ةمصعلا) توبث ف ةمألل) فالتخا

 مدع نم ءايبنألل ةمصعلا توبث ىدم وهو بلطملا اذه ىف ديصقلا تيب نع امأ

 هركذي يذلا ليصفتلا بسح كلذو ءاعساو افالتخا اهيف ةفلتخم ةمألا نإف ێامتوبث

 مهيلع ءايبنألل ةمصعلا لومش كلذب نيعأو ةربتعملا دصاقملاو نامزلا بسحب نوملكتلا

 لحم اذه لك كرئابكلاو رئاغصلا وأ ،دمعلاو وهسلا وأ ،اهدعبو ةوبنلا لبق مالسلا
 .ةيمالسإلا بهاذملا نيب ليوط فالخ

 ةصالخو" :ةمصعلا يف ةمألا نيب ةرئادلا فالخلا هجوأ انيبم يليلخلا خيشلا لوقي

 أدبت مهتمصع لهو ؟ ال وأ نوموصعم نويبنلا له 0 تفلتخا ةمألا نأ اهيف لوقلا

 نع نوموصعم مممأ ىلإ انباحصأ بهذف ؟ اهيلع ةقباس يه وأ ةوبنلا ةيادب عم
 نم ةلزتعملا رثكأ ىلإ بس ام عم قفتي وهو اهلبقو ةوبنلا لاح يف رئاغصلاو رئابكلا
 نوموصعم مممإ :مهلوق ةضفارلا ىلإ رخفلا بسنو ،غولبلا تقو نم مهتمصع نأ
 ىلإ ةيوشحلا تبهذو ،يهلإلا ءافطصالاب نيصتخملا ماقمب قئاللا وه اذهو ،داليملا ذنم

 ليقو .ةوبنلاب مهماركإ دعب ىتح اهريبكو اهريغص بونذلا نم مهتمصع مدع

 ىلإ مهنم يئابجلا بهذو 0 ةلزتعملا ىلإ بسنو ةريبكلا نود مهيلع ةريغصلا ةزاجإ

 ليوأتلا ةهج ىلع لب .ةتبلا دمعلا ةهج ىلع رئابكلا الو رئاغصلا نوفراقي ال ممأ

  



    - 
 ءاطخلاو وهسلا ةهج ىلع الإ اريبك مأ ناك اريغص مهنم بنذ رودص مدعب ليقو

 نع اعوضوم كلذ ناك نإو ةهجلا هذه ىلع مهنم عقي امب نوذوخام مهنكلو

 مهريغ هيلع ردقي ال ام ىلع ممتردقو .مهتلدأ ةرثكو إمهتفرعم ةوقل كلذو .مهتمأ
 عم قفتي وهو دحأ ىلإ هزعي ملو هريسفت يف رخفلا لوقلا اذه ركذ \ظفحتلا نم

 .ليلق لبق هتركذ يذلا ريرحتلا عم قفتي امك لوألا لوقلا

 رثكأ بهذو ،ايورخأ سيلو يويند هناب مهنم عقي امب مهذخأ دييقت نم دب الو
 ليذهلا يبأ ىلإ لوقلا اذه بسئو .اهلبق ال ةوبنلا لاح نوموصعم مهنأ ىلإ ةرعاشألا

 ردصي مل هنأ - ةيرعشألا يأ - اندنع راتخملاور :رخفلا لاق .ةلزتعملا نم يلع يبأو

 لالدتسالا يف لاطأ دقو ؛جةريغصلا الو ةريبكلا ال .ةتبلا ةوبنلا لاح بنذلا مهنع

 عجريلف كلذ ملع دارأ نمو .ةيلقنلاو ةيلقعلا ةلدألا نم ريثكب هوراتخا يذلا اذهل

 .ث“7) "هريسفت نم هعضوم يف هيل

  

 :ءايبنألا ةمصع نف ةيضابرلل) بهزم

 امنإو ،““ةهباحصأ هركذ امب هيلع ليلدتلاو بهذم لك لوق نايب ددصب تسلو

 اهنيب امك - ةزجوم ةروصب - يضابإلا بهذملا رظن ةهجو نايبل ماقملا رصتخأ
 ةمصعلا توبث ىلع بهذملا نأ فلاسلا صنلا لالخ نم رهظيو ،افلخو افلس هباحصأ

 .رئابكلاو رئاغصلا نم اهدعبو ةوبنلا لبق ءايبنألل

 . قباس عجرم ،127-128:ص ،3ج ثريسفتلا رهاوج يليلخلا 7
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 مالسلا هيلع مدآ ىلع بنذلا توبث يف فالخلا ىلإ افلس ةكرب نبا راشأ دقو

 مل اهيف رمألا نأ"_ب :لاقو رئاغص اهرابتعا ىلع عامجإلا ىكح مث }ةماع ءايبنألا ىلعو

 نع ثيدحلا لها ضعب هيوري ام االو ،صاتعقلا نم لاهجلا هب ناي ام ىلع نكي
 .اهتبثأ نم لوق ىلع عبطلاب اذهو {©“"»باتكلا لهأ ةلهج

 عامجإلا ةياكح مث ةيادب فالخلا ةياكح ثيح نم ضومغلا هيف روثي دق رمألاو
 ةكرب نبا هقاس اميف رظنلاب لوزي دق لاكشإلا اذه نأ الإ ،ةريغص عقو ام رابتعا ىلع

 ام ىلع قلطي عيمجلا نأكو ةلأسملا يف ءاملعلا نيب ةرئادلا فالخلا هجوأ نم كلذ دعب

 نم ابنذ ةريغصلا رابتعا لوح رودي فالخلا نأ الإ ،ةريغصلا حلطصم مدآ نم عقو

 ظفل قلطي دقف كلذلو ،نايسنلاو ةلفغلاو وهسلا قيرط ىلع ةريغص وأ بونذلا
 ءايفصأ مهرابتعاب لب ةماع رشبلا دنع دوهعملا رابتعالاب ال مهنم عقو ام ىلع نايصعلا

 اودهاش امل ممتاجرد ولعو مهردق عافتراو مهراطخا مظعل كلذ اولمح" ىلاعت هللا

 لثمو .©50)"مهريغ ىلع عضو ام ةمئألاو ةودقلا منألو تائيبلاو تايآلا نم
 . يبلا ءاسن قح يف ىلاعت هللا باطخ نم ءاج ام كلذ

 مدآ نإ :- لاق نم ىلع ادر - ديعس يبأ " مالك لمح نكمي لمحملا اذه ىلعو

 :- ديعس وبا لاق 551 وتير مدا سيول :ىلاعت هللا لاق دقو .هللا صعي م

 ةبأ كيوري تأ نكسأ مدا اتقو » :ىلاعت هللا لاق دقو .اضيأ باتكلل فلاخم اذهف

 فيكف .© يييدقلآ مم امكنك ةرجَتلاوذمم نرقت الو امئفش تع ادمراهنم الثؤ
 .قباس عجرم 229(0:ص ،1ج ‘عماجلا ،ةكرب نبا 9

 .230:ص "قباسلا عجرملا 0

 ٠121 :ةيآلا \هط ةررس 1

 .35:ةيآلا ،ةرقبلا ةروس 2

  



 اا اث ث ت  

 .ث ) ؟صعي ملو نيملاظلا نم نوكي

 تناك ءايبنألا نإ لاقي نأ زوجي له :ديعس ابأ تلاس" :عرشلا نايب يف ءاجو

 ؟ال مأ دمعلا ىلع يصاعملا مهنم

 هنم هللا مهأرب امم نوأربيو .مهيف هللا لاق ام ءايبنألا يف لاقي هنأ يعم :لاق

 ةنجلا لهأ نم ممنأو ،هتوفصو هللا ءايلوأ مهنأ ملعيو هل اقيدصتو باتكلل اعابتا

 .ادبأ هللا ةيصعم ىلع اوتومي مل مهنأو }هيف اوصع ام عيمج ىلع

 دمعلا ىلع يضتقي مهنع هللا ربخأ ام رهاظ ىلع مهيف هللا لوقف :هل تلق

 ؟دمعتلا ىلع مهاياطخ مكح
 هب هللا اوصع املو اواطخأ امل دمعلا ىلع مهاياطخ مكح يضتقي هنأ يعم :لاق

 “ة١٨هاطعار امنإف هلل صاع لك هنأل هللا ةيصعمل دمعتلا ىنعم ىلع جرخي مل نإو

 , (555) "هب هللا ىصع امل دمعت امب

  

 نبا كلذ ىكح امك عيمحلا دنع ةريغص امأ الإ {ةيآلا صنب ةعقاو ةفلاخملاف

 .نيعمجأ مهيلع هللا ىلص ءايبنألا بونذ يف نوفلتخم سانلاو" :نسحلا وبأ لاقو ،ةكرب

 ىلع تعقو امنإ ةريغصلا هذه نأ امك .056)"(طخو رئاغص اهلك امنأ ىلع اوقفتا دقو

 ام ىلع نيب حضاو ينآرقلا ريبعتلا ذإ \دمعلاو دصقلا ليبس ىلع ال وهسلاو أطخلا ليبس

 هأشنم ناك امنإ ةرجشلا نم مالسلا هيلع مدآ لكأ نأ ىلع ةيآلا تصن دقف «انركذ

 .قباس عجرم ،218:ص ؛رونلا مصألا 3

 .اهانعم ل رهظي ل و عوبطملا ق امتدحجو اذكه 5554

 .قباس عجرم \77:ص كج ،عرشلا نايب "يدنكلا 5

 .قباس عجرم .2218:ص رونلا ،مصألا 556



 ع ةيليصلت ةسارد
  

  

 :لجو زع ىلوملا لوقي حاقالطإ مزعلا نادجو مدع ىلع ةيآلا تصن لب كنايسنلا

 ةريغصلا ظفل قالطإو {"" امرَعشَل دجت ملو َىيَتَق لبقنم مداع آراتنهَعَدَملَ » و< ٥ ے م, م م م۔ و ص
 :هب لوقأ يذلاو" :بطقلا لاق ،نيبطاخملا نأش مظعل زوجتلا ليبس هليبس امنإ اهيلع

 .انيصاعم سنج نم تسيل يصاعملا نم ءايبنألا ضعب ىلإ لجو زع هللا بسن ام نإ

 مظعل يصاعم مهيلع هللا اهدع امود لب .اهدعب الو ةوبنلا لبق اطخ الو ادمع ال

 :عاش امك }مدآ يف ركذ امك ،ليواتو نايسنو ححوجرمو زئاجو هوركمك .مهماقم

 .©5ة)"نبرقملا تائيس راربألا تانسح

 :هلوق يف ©بذكلا لاق 8 ميهاربإ يبلا نإ :لاقي ال" :هللا دبع وبأ لوقي

 فسوي لوق الو 6" ادنم مشي شل » :هلوقو .كت مم نإ

 :مالسلا هيلع دوادل ةكئالملا لوق الو خ ًنوفرسل مكنإ « :هتوخال

 اذه نكلو .بذكلا اولاق مهنإ :لاقي الف .ث“هك ضب لع اضعب تب ناسحل
 ع

 .ث" مالسلاو ةالصلا مهيلع !هللا رمأ اوعاطاف اولوقي نأ !هللا نم يحرب

 مدآ نم عقو اميف ملعلا لهأ نيب رئادلا فالخلا ىكح امدعب ةكرب نبا لاق دقو

 لج هللا نأ كلذو .اهريبكو يصاعملا نم ريغص نم ريذحت اذه يفو" :مالسلا هيلع

 .115:ةيآلا هط ةروس (7

 .قباس عجرم ،250:ص 8©0 ج ريسفتلا ريسيت شيفطأ 8

 .89:ةيآلا ؟تافاصلا ةروس 9

 .63 :ةيآلا ضءايبنألا ةروس )560 .

 .70:ةيآلا زڵفسوي ةروس 1

 .22:ةيآلا ص ةررس 2

 .قباس عجرم ،219:ص ررنلا !مصألا 53
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 نم ةريغص لجأ نم هيلع امب معنأ ناك ةنج نم مالسلا هيلع هيبن طبها هركذ

 ةمصعلا هلأسن هللاو هنع يمن ام رئابك بكتراو هيلع أرتجا نمل فيكف رئاغصلا

 .©44)" قيفوتلاو

 منأ بهذملاو" :لاقف قراشملا ي بهذملا يأر ىلع يملاسلا مامإلا صن دقو

 نم مدقت امل اضيأ رئاغصلا سيسخ نمو اقلطم رئابكلا نم ةوبنلا دعب نوموصعم
 الف ةوبنلا لبق امأو مهيلع ليحتسي ام ةلاحتسا ىلعو مهلبجي ام بوجو ىلع ةلدألا

 ةصوصخم ةمصعلا نأ ىلع لدي ةرابعلا رهاظف .©65)"ههنع كلذ عفري يعمس ليلد

 .اهيلع لدي ليلد الف اهلبق امأ ،ممتؤبن دعب ءايبنألاب

 ةوبنلا لبق رئابكلا مهيلع انزيوجت نأ ملعاو" :هلوقب قباسلا مالكلا بقعت هنكل

 لاحل اباحصتسا امي انلق دقو عوقولا نم صخأ زاوجلا نأل مهنم اهعوقو مزلتسي ال

 مهبصنمب قئاللا وه عنملا نأل اهانعنم اهعنم ىلع ليلد حص ولو عناملا مدع عم
 ان

 لوقلا وه اهتناكمو ةوبنلا بصنمب قئاللا نأ الإ يلقعلا زاوجلا كلذب ديري هنأكو

 .عنملاب

 روهشم نأ لقن نأ دعب رئاغصلا نم ةمصعلا مدع هنايمه يف بطقلا حجر دقو

 .“7)هدعبو ةوبنلا لبق اقلطم ةمصعلا وه بهذملا

 .قباس عجرم .234:ص ج .عماجلا {ةكرب نبا 4

 .قباس عجرم }25:ص ،2ج راونألا قراشم "يملاسلا 5

 .قباسلا عجرملا 6
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 ءاوس بهذملا لوق هنأ ركذ نأ دعب ةمصعلاب لوقلا يليلخلا ةمالعلا ححص دقو

 يفطصي ال ميظع ماقم وه ذإ ،هل ةعفرو ةوبنلا ماقمل اهيرزتت كلذو ،اهدعبو ةوبنلا لبق

 راتخي ال هللا نأ كرديل لقاع لك نإ" :هصن ام لاقو ،نيبرقملا صلخلا الإ هل ىلاعت هللا

 ارصنع ىكزأ هدابع نم ناك نم الإ ةيلاعلا ةمهملا هذه ىضري الو .للجلا رمألا اذهل

 هلل ىشخأو اركف رونأو ،ةريس موقأو ،ةريرس رهطأو ،القع رفوأو ،ةرطف بيطأو

 .ث٨")"رذي امو ناي ام لك يف ةظقيو ،هدودح دنع افوقوو .هتاضرم ايرحت ركاو

 .قباس عجرم ©129:ص ،©3ج ،ريسفتلا رهاوج يليلخلا 8
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 ةنسلا لاللقتسالل ةيلمعلا ةسرالا

 ةيضابإلل) رنع عيرشتلاب

 بلاطم ةثالث ىلع لمشيو

 تادابعلا هقف يف لئاسم :لوألا بلطملا .

 تالماعملا هقف يف لئاسم :يناثلا بلطملا +

 ماكحألاو ةحكنألاو

 ةقرفتم لناسم :ثلاثلا بلطملا م

  





  

  

 لوألا بلطملا

 تلوابعلا هقن ق ةيلمعلا ةسرامل
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 :ووضرلا ق بيترتلا مثج >=

 عباتي نأ الإ ال :عيبرلا لاق ؟ءيش لبق ائيش مدق نإف :تلق" :ةنودملا يف ءاج

 ."ةنسلا هب تءاج امك هءوضو

 ضقن الف ،هيدي لبق هيلجر وأ ،ههجو لبق هيدي لسغ مدق نمو" :رفعج نبا لاق
 .(؟)"ةدسلل افالخ دري ل ام هيلع

 :موصلا ةحصل لسنلا لارتش) <

 ضيحلاو ةبانجلل مهدنع لسغلا نأل" :ةيضابإلا نع هيكحي اميف نوفلخ نبا لاق

 هلوق نم ةنسلابف موصلا امأو ،باتكلابف ةالصلا امأ .ةالصلاو موصلا ةحصل طرش

 هلوقل ىلاعت هللا نع نيبملا وه مالسلا هيلع هنأل ...ابنج حبصأ نم] :مالسلا هيلع

 م م مص م ر

 ٥75. "..ي رست يبت ركذلا قيآرآتلرآو » :لجو رع

 :ءاجنتسالل) كرت ام مع <

 نم هنأ معزو ءوضولا يف ءاجنتسالا كرت لجر نع" :رفعج نبا عماج يف ءاج
 اندنع اذهف ؟ءاملاب ءاجنتسالا كرتب كلهي له ،يلابأ الف جنتسأ مل نإ :لاق ،ةنسلا

 .قباس عجرم }142:ص 1ج ،ىربكلا ةنودملا يناسارخلا مناغ وبأ 9

 .قباس عجرم ©362:ص ،1ج عماجلا ،رفعح نبا 0

 .44:ةيآلا لحنلا ةروس 1

 .قباس عجرم 076:ص ،نوفلخ نبا ةبوجأ .يازلا 52

  



  
 ع ةيليصات ةسارد | ئ ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا

 الو كالهلل ضرعت دق اندنع وهو ،نيحلاصلا راثآو ةلي لوسرلا ةنس نع بغار

 .© )"بوني نأ الإ اندنع هل ةيالو

 :عابسلا رؤس مثج >

 عابسلا رؤس :هل ليق ؟ماعطلاو ءاملا نم عابسلا رؤس نع لاسر" :نسحلا وبأ لاق

 يذ لك نع ىمن ي هللا لوسر نأل ،سجن مارح عابسلا نم همحل لكؤي ال ام لكو
 هنأل هللا دنع مارح وهف و هللا لوسر همرح امو ريطلا نم بلخمو .عابسلا نم بان

 5551 اوُهَتناَُنَع . :اكو ُُوذُشَف لوثلا مكنتاءآمو» :لاق لاعت

 :لاحطلاو ربثل) مو مث <

 ةنسلا هب تءاج يذلا مدلا الإ ءوضولا ضقني مد لك سمو" :نسحلا وبأ لاق

 .©"6)'هلثم ناك امو دبكلاو كمسلا مد نم هليلحتب

 : يلولا تيل) سم مكح <

 ءوضولا ضقني :موق لاقف :يلولا تيملا سم يف اوفلتخا دقو" :نسحلا وبأ لاق

 سم نأب تءاج ةنسلا نأل ؛هسم ضقني لاق نمل ةجحلاو ضقني ال :نورخآ لاقو

 «اسجن نوكي ال نمؤملا» :لاق هنأ ملي ينلا نع ثيدحلا يف ءوضولا ضقني تيللا

 ربخلا اذمب هضقن ري مل نم جتحاو .اتيم الو ايح سجني ال نمؤملا نإ :نورخآ لاقو
 هنإف اسجن نكي مل نإ :نورخآ لاقو .هسم ضقني مل اسجن نكي مل اذإو :لاق هنأ

 .قباس عجرم }243:ص ،©1ج عماجلا رفعج نبا ع3

 .7:ةيآلا رشحلا ةروس 4

 .قباس عجرم 620:ص .2ح .عماجلا ؛يريسبلا 575

 .قباس عجرم }11:ص ،2ج ؛عماجلا «يريسبلا 6
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 577) " كلذب ملعأ هللاو ةنسلاب ضقني

 :هلسغ رعب مراغ هنم جرغ انإ تيلا لسغ ةواع) مح <

 هلسغ نم غرف امدعب ءيش تيملا نم جرخ نإ :ليق دقو" :نسحلا وبأ لاق

 لاق هنأ الي يبنلا نع يور دقو .تارم سمه ىلإ :لاق نم لاق دقو هلسغ ديعأ

 بجيف «تارم سمه ىلإ اهلسغ اوديعاف ءيش اهنم جرخ نإ» :هتنبا تتام نيح مهل

 .©"اااةنسلا عابتا

 :ناشنتسالل)و ةمضمنل) نح <

 نم لق يبلا نع لقن ام وه قاشنتسالاو ةضمضملا يف ةجحلاو" :ةكرب نبا لاق

 المع هنع انيلإ ةلوقنم ةنس هذهف ،ءاضعألا لبق اممب ادبي ناك هنأو هيلع ًابظاوم هلعف

 .7" راهنلاو ليللا يف هنم

 امشو قاشنتسالاو ةضمضملا ملث هللا لوسر نسو" :حتف نب سورمع لاق

 ان" الإ ةالصلا زوجت الو امهكرت عسي ال ناتبجاو

 حصي الو بجاو :موق لاقف ،قاشنتسالا يف اضيأ اوعزانتو" :ةكرب نبا لاق

 تقشدتسا اذإ» :ةربص نب طيقلل ةي يبنلا لوقب اوجتحاو !هب الإ ةراهطلا مسا

 ريغ :موق لاقو ؛بوجولا ىلع رماوألاو :اولاق ،«ًامئاص نوكت نأ الإ غلباف
 رف 3«هللا رمأ امك اضوت» :ةراهطلا نع لئاسلل اللي يبنلا لوقب اوجتحاو .بجاو

 .قباس عجرم ،11:ص ،©2ج ،عماحلا ،يويسبلا 7

 .قباس عجرم ‘48:ص 2ج عماجلا ،يرويسبلا 58

 .قباس عجرم ©2250:ص .1ج .عماجلا ةكرب نبا 59

 .قباس عجرم 192:ص ةيفاصلا ةنونيدلا .حتف نب سورمع 580
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 يبلا لوقل هب الإ متت ال ةراهطلا نأ يدنع رظنلا هبجوي يذلاو ،نآرقلا ىلإ كلذ

 م ءام كفنأ ف عضف تاأضوت اذإ» :طيقل ريغل هلوقو ةربص نب طيقلل مالسل ا هيلع

 هللا لاق ،نآرقلاب ءاضعألا رئاس بوجوك ةنسلاب بجاو قاشنتسالاو ،«قشنتسا
 ك مف مهتنب رجتم اك نكي ىع كولمب ال كرو اق ) :هركذ لج ٦ .- ھ۔ ج إےص ے ,ص . 24 ه حسر ره < م ه ءھ ج . 4 7

 <  .. 2ء2؟إ؟ < رم ص ه 2 ,2 ه ,مص ه 81  "

 نمه :ىلاعت هلوقو ؛ث"١ه اييتتاونتمير تيتا ممهيشنآف اونيب
 و الإَرُم ذإ(ت)ةرمانع نياو » :لاقو .ث" ةقلاعاطآ دمك لوستلا عطي .7 هر - مآ . م ,مص 2 ط م س >< 2

 584ر(583) م .ء
4 . 

 :ربلا وام مثج >

 ال :مهضعب لاقف ،رحبلا ءامب رهطتلا يف سانلا عزانت دقو" :ةكرب نبا لاق

 يلإ بحأ مميتلا :مهضعب لاقو ؛هريغ ءام هعم نكي لو هيلإ ءىجلأ اذإ لإ هب رهطتي

 زئاج :سانلا نم روهمجلا لاقو .صاعلا نب ورمع نب هللا دبع لوق وهو شهنم
 هذه تلاق ام باوصلاو إءاملا مسا هيلع قلطملا بذعلاو رحبلا ءامب رهطتلا مهدنع

 اي :ليقف لي يبلا لئس :لاق ةريره وبأ ىور امل اهلوق ةحصب تدرو ةئسلا ذإ ةقرفلا

 اضوتنفأ انهافش الإ ءام انعم سيلو رحبلا يف انل ثامرأ ىلع نوكن انإ هللا لوسر
 .5©0) " «هتتيم لحلاو هؤام روهطلا وه» :لي يبلا لاقف ؟رحبلا ءامب

 .65 :ةيآلا {ءاسنلا ةروس 1

 .80:ةيآلا {ءاسنلا ةروس 2

 .3-4:ةيآلا إمحنلا ةروس 3

 .قباس عجرم ،269:ص 1ج .عماجلا .ةكرب نبا 4

 .قباس عجرم 5:299:ص ‘1ج عماجلا ؟ةكرب نبا 585

  



 ئ ةيليصات ةسارد : ئ ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا و
-= 

  

 سانلا عمجأ دقو فاضملا ءاملاب رهطتلا نم متعنم مل :لئاق لاق نإف" :اضيأ لاقو

 :هلوقل لي يبنلا ةنسب صوصخم رحبلا ءامب رهطتلا :هل ليق ؟رحبلا ءامب رهطتلا ىلع
 يف انذخأو ،مالسلا هيلع لوسرلا لوقب اذه يف انذخاف «هتتيم لحلاو هؤام روهطلا»

 .©5)" لجو زع هللا باتكب لوألا

 :ضيمت مث عماج ارم مح <

 لاقف لاستغالا لبق ضيحت مث عماجت ةأرملا يف انباحصأ فلتخا" :ةكرب نبا لاق

 لاقو ؛مهرثكا لوق وهو ،عيمجلل ادحاو ًالسغ تلستغا ترهط اذإ :مهضعب

 بنجلا ىلع بجوأ ىلاعت هللا نأل !هراتخن يذلا اذهو نالسغ اهيلع :مهضعب

 ةلمتشم ةظفل هذهف خ اورهاَم ابنج مكنإ » :هركذ إج هلوقب رهطتلا

 دقو ،كلذب اهل ىلاعت هللا رماب ةبانجلا نم لاستغالا اهيلعف كثانإلاو روكذلا ىلع

 ةضيحلا تربدأ اذإ» :لي هلوقب لاستغالاب ةضيحلا رابدإ دنع لي هللا لوسر اهرمأ

 ٥55. نيتلسغ ةنسلاو باتكلاب لستغت نأ اهيلعف «يلصو يلستغاف

 :نآرقلا ةءارت نم بنجل)و ضئامل) عنم <

 نه ضئاحلاو بنجلل نآرقلا ةزاجإ ىلإ بهذ نم طلغ دقو" :ةكرب نبا لاق
 ناكل كلذب دراولا ربخلا الول يرمعلو .كلذ نم امهل عنملاو تاياورلا هلوأت ثيح

 ظحال نكلو ؛هلعف نمل لضفا لاوحألا لك يف نآرقلاب هللا ركذ نم راثكتسالا

 .قباس عجرم 0257:ص 1ج عماجلا ةكرب نبا 6

 .6 :ةيآلا .ةدئاملا ةروس 7

 .قباس عجرم 0375:ص ء1ج عماجلا ةكرب نبا 8

 



      -- 
 .©"ءاش امب هدابع دبعتي نأ هللو ،ربخلا دورو عم رظنلل

 :سين وهف قرع مو لك <

 .90٥)"اهليلد ماق ام لإ ص يبنلا ةئسب سجن وهف قرع مد لكو" :ةكرب نبا لاق

 :ةضاجتسل) مكحم <

 ةالصلاب ةرومامو ةرهاط يه ذإ ضئاحلل ةفلاخم ةطاحتسملاو" :ةكرب نبا لاق

 لكل لستغت ةضاحتسملا نأ انباحصأ عمجأو .ةمألا قافتاو ةنسلا ةلالدب مايصلاو

 السغ حبصلا ةالصلو دحاو ماقم يف نيتالص هب يلصتو ادحاو السغ نيتالص

 نأ ةشئاع قيرط نم ةلي يبلا نع يور دقو كلذ ىلع مهيفلاخم ضعب مهقفارو
 وه» :لاقف ،مالسلا هيلع ينلا تلأسف ةلي هللا لوسر دهع ىلع تضيحتسا ةأرما

 ادحاو السغ اهل لستغتو رصعلا لجعتو رهظلا رخؤت نأ اهرمأو «قرع مد

 ةضاحتسملا ىلع :انيفلاخم ضعب لاقو .ادحاو السغ حبصلا ةالصل لستغتو يلصتو

 امنإ :لاقو ،ةشئاع ربخ يف نعطو ،لسغ اهيلع سيلو .ةالصلا ءوضو اضوتت نا

 ضعب لاق .لاستغالا اهيلع بجي مل كلذلو اهرمأ نم ربخت ملو ةارما امنأ يور
 هيف اذهو ،عمجت الو السغ ةالص لكل لستغت نأ ةضاحتسملا ىلع :اضيأ انيفلاخم

 ةنسلاب هنأل انيفلاخم لوق نم رظنأ انباحصأ هيلإ بهذ يذلاو طايتحالا نم برض
 رفاسملل عمجلاو رظنلا قيرط نم ةشئاع ربخ يف نعطلا انملس نإ انأ ىلع ،هبشأ

 لاح يف اهيلع ةقشملا نأل كلذب ىلوأ ةضاحتسملاو رفسلا ةقشمل قافتاب بجو

 .قباس عجرم }371:ص ،1ج ؤعماجلا }ةكرب نبا 9

 .قباس عحرم .:19:ص .1ج عماجلا ؟ةكرب نبا ,590
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 رظنلا

 لع ةحور ةضاحسم
 / ميلستل ةلاف احيحص ة

 591) " | تناك : 7 :

 ...طوحأ ةالص لك ا : ,

 : : اهتضاحتس

 رهاظلا مكح و اهل ةدابعلا 7 زلل 7 , ال لاستغالا . 7
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 يناثلا عرفلا

 ةالصلا

 :ةيرهج ةالص ل ةروسلا أرقي ل نم مفم <

 رقي مل و ةءارق اهيف ةالص سانلاب ىلص نمع لئس امدنع ديز نب رباج مامإلا لاق

 امو ةنسلا فلاخ دق هنإف هتالص ديعي هنأ كلذ نع باوجلا" :لاقف باتكلا مأب الإ

 "٥9٥, زقز ةنسلا هيف فلوخ رمأ نم ناك

 :تعرش امث ةالصلا هاوأ ىلع ررقي ىل نم مثح <

 اهعوكرو اهدوعقو اهمايقب اهيلصي نأ ردقي مل نم" :رفعج نبا عماج يف ءاج

 سخ ةالصلا نع ربكي نأ ةنسلا يف هل زاج اهدودحب مايقلا ىلع ردقي ملو اهدوجسو

 "٥٦, ...تاريبكت

 :رجفلاو رصعلا رعب ىلص نم مع <
 رجفلا ةالص لدعب وأ رصعلا ةالص لعب ىلص نم امأو" :رفعج نبا عماج ق ءاج

 الإو بات نإف ،باتتسي هنإف رذع الب ادمعتم ةعامجلا كرت وأ سمشلا عولط لبق

 .6“)هةنسلا كرت دق هنأل هنم ئرب

 .(قباس عجرم 0518:ص ،1ج ؛ةيهقفلا ديز نب رباج مامإلا راثآ ةعوسوم ،حاورلوب :نع القن) 19:ص 06ر شرباج مامإلا لئاسر 2

 .قباس عجرم .:89:ص .1ج .عماجلا © رفعج نبا 593

 .قباس عحرم ؛(152:ص .1ج عماجلا رفعج نبا ا
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 رجفلا ةالص دعب ةلفان يلصي ناك الجر نإ :ليقو" :يصقشلا ةمالعلا لاق

 ىلع ينبذعي ال هللا نإ :لاقف كلذ نع ءاهقفلا ضعب هاهنف رصعلا ةالص دعبو
 .©)"ةنسلا فالخ ىلع لاق وأ ءةنسلا كرت ىلع كبذعي هللا نإ :هل لاقف ،ةالصلا

 ال نيتقولا نيذه نإ هل ليقف ةلفان رجفلاو رصعلا دعب ىلص نمو" :يتوعلا لاق
 ينبذعي مل نالص ىلع ىلاعت هللا يرجأي مل نإف يلصأ انأ :لوقيف .ةلذان امهيف ةالص

 ربخيف ةيالولا هل نم امأو 0...اذه ريغب كورتم وهف هل ةيالو ال نم ناك نإف اهيلع

 ىلاعت هلل ةيصعم امهيف ةالصلا نأو نيتقولا نيذه يف ةالصلا نع ىم ي يبلا نأ

 .ىلاعت هللا رماب الإ هلعفب وأ ءيش كرتب رماي نكي مل مالسلا هيلع هنأل !ةلي هلوسرلو

 نإف .©" اوهتنتةنع مكمتامو رذش لوثتلامككتاءآبرإ» :دمحلا هلو هللا لاق
 مالسلا هيلع هلوسربو ىلاعت هللا يهنب فختساو ةحيصنلا كرت نإو ،هنم لبق لبق

 .")"هيلع ةمعن الو هل ةيالو ال هنإف ربخلا هلصو نأ دعب.

 ةالص دعبو رصعلا ةالص دعب ىلص نمو" :يراحصلا ريشب نب هللا دبع لاق

 بات نإف بيتتسا رذع ريغب ةعامجلا ةالص ضفرو سمشلا علطت نأ لبق رجفلا

 .©“ةاةنسلا كرت هنأل هنم ئرب الإو

 رصعلا ةالص دعبو رجفلا ةالص دعب ىلص نإف :تلق" :يويسبلا نسحلا وبأ لاق

 هل حصني :لاق ؟امبورغ دنعو سمشلا عولط دنعو ديدشلا رحلا يف راهنلا فصنر

 مل كرتو لبق نإف ،لفاونلا نم تاقوألا كلت يف ةالصلا نع ىمن يبلا نإ :هل لاقيو

_ 

 .قباس عحرم }175:ص .2ج نيبلاطلا جهنم .يصقشلا 595
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 ,599 "هتيالو تكرت كلذ ىلع ماقأو عنتما نإو !هتيالو كرتت

 :ةنسلا يف ورارلا ةالصلا بيترت فلاخ ان مكح <

  

 ةالصلا يف ءاسنلا مامأ ةأرملاو مهمادق ةءارقلا مامإ ماق اذإو" :ةكرب نبا لاق

 ىلع مومأملا ماق وأ .ةالصلا يف لجرلا بناج ىلإ ةأرملا تماق وأ نهف مامإ يهو

 .ةالصلا يف مهل زق يبنلا بيترت فلاخن مل مهانعم يف ناك نم كلذكو !مامإلا راسي

 ق يبلل مهتفلاخم عم ممتالص يف نيعيطم نونوكي الو .ةلطاب مهلك ءالؤه ةالصف
 ممتنييحت نأ هررخأ نَع ولا يذلأ ردمحيلَق و :ىلاعت هللا لاق دقو ،مهايإ هبيترت ىلع
 .601 » را گاذَع ةبيش :2

 :برقعلار ةيملا لتق نم ةالص مثع <

 اذإ امهلتق برقع وأ ةّيح هتالص يف يلصملل تضرتعا نإف" :ةكرب نبا لاق

 هلاو ؤفوخلا عم ةالصلا يف امهلتق ةزاجإ ربخلا يف سيلو !انباحصأ لوق يف امهفاخ

 اولتقا» :ةلق يبلا نع يور املو ،فوخلا مهطارتشا نم هيلإ اوبهذ ام هجوب ملعأ
 ءامهلتق اذإ هتالص يف انباحصأ فلتخاو ،«برقعلاو ةيحلا شةالصلا يف نيدوسألا

 لق يبلا نأل رظنأ لوألاو ،ئدتبي :نورخآ لاقو .هتالص ىلع ينبي :مهضعب لاقف
 للا رماب اعقو نالعفلاو .ىلص ام ةداعإب هرمأ هنأ ربخلا دري ملو امهلتقب يلصملا رمأ
 ,02 .ليلد ىلإ جاتحي ةالصلا ءادتبا امهيلع بجوملاف ©ىلاعت

 .قباس عجرم ©172:ص ء2ج !(يويسبلا نسحلا يأ ةريس) تاباوخلباو ريسلا }نامع ةمئأو ءاملع ,599

 .63 :ةيآلا ،رونلا ةروس 00

 .قباس عجرم (469:ص ،1ج ‘عماجلا ،ةكرب نبا 1

 .قباس عجرم \497:ص ©1ج عماجلا ،ةكرب نبا ع2

  



 & ةيليصلت ةسارد
  

  

 :مامألا عم ةمتافل) ةو)رق بوهو <

 ضعب بهذ دقو ،باتكلا ةعتافب الإ مومأملا ةالص زوجت الو" :ةكرب نبا: لاق

 تورث او » :ىلاعت هللا لوقب اوجتحاو }همامإ فلخ ارقي ال نأ ىلإ انباحصأ

 لوقلا اذه ىلإ بهذ نم ًلتعاف .يم َحوئرثمكَلََلاوثصنآوشلاوعمتساقدارشنا

 ربخو ،«باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال» :ةلي يبلا نايبب مهيلع ةجحلاو .ةيآلا رهاظب

 ."نايبلاب لكوملا وه لي يبلا نأل .ةيآلا ىلع ضرتعملا وه ةلي ىبلا

 : يسانل)ر مئانلا ىلع ةالصلا ءات بوجو <

 ركس وأ مونب هلقع لاز اذإ غلابلا نأ ىلع سانلا قفتاو " :ةكرب نبا لاق

 .ةئسلاب نايضقي يسانلاو مئانلاو ،ةداعإلا هيلع نأ ةالصلا تقو جرخي ىتح

 .©05) "..ةمألا قافتاب ناركسلاو

 :ةعامب نز ةعمجلا ةالص مثع <

 اهضرفي مل هللا نإ :لوقي ،ةعامج يف ةعمجلا يلصي ال ناك نمو" :يتوعلا لاق

 الو ضرفلا كرت دقف ؛هلعفو هب نادو اذه لاقف لدع مامإ ةرضحب ناك اذإف ،هيلع

 وهو هللا ىلع در دقف اللي ينلا ىلع در نمو .ي يبلا ىلع د ر اذهو .هل ةيالو

 .6"©0)"ل وقلا اذم كلاه

 .204 :ةيآلا ؤفارعألا ةروس (3

 .قباس عجرم 5509:ص .1ج .عماجلا ةكرب نبا 04

 .قباس عجرم 552©0:ص ،1ج ‘عماخلا }ةكرب نبا 5

 .قباس عجرم .91:ص .5ح ءايضلا ،يتوعلا 606

  



  
 & ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا ع ةيليصات ةسارد

  

  

 :ريرحلاو زقلاب ةالصلا مح <

 ي يبلا ميرحت نم تبث امل ريرحلاو زقلا يف ةالصلا زوجت الو" :يتوعلا لاق نع . 2 . 77
 . "" ..كلذ

 قباس عجرم 0؛329:ص ،5ج ءءايضلا ،يتروعلا 7 .قباس :



 & ةيليصات ةسارد ] & ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا |

 ثلاثلا عرفلا

 رصلا

 :لالهلا مغ لؤإ <

 هيلع يبنلا ثيدحبو" :ري ملو لالهلا مغ اذإ اميف - ىربكلا ةنودملا يف ءاج

 يف ةنسلا نأل ذخان اذه يف نسحلاو رباج لوقبو دوعسم نبا هاور يذلا مالسلا

 ةدع ؛ةدعلا اولمكي نأ ةملظ وأ ةوبه وأ باحس هنود مهل لاح اموق نأ ول اذه

 .©")"كلذب مهرمأ ألو يبلا نأل ،اموي نونالث هيف يذلا مهرهش
 :همايص لاج ايسان برش وأ لئأ نم مع <

 نإ» :ألو يبلا لوقل .هيلع ءيش الف ايسان برشو لكأ نمو" :ةكرب نبا لا
 الولو ءايسان لكآلا رذع نع رابخإ ملي ينلا نم لوقلا اذهو ،«هاقسو همعطأ هللا

 ن "مئاص ريغ هنأل ءاضقلا هيلع بجول ربخلا

 :كشلا ىري ىروص مثج <

 هللا لوسرل فلاخملاف كشلا موي موص نع لي ينلا ىمم دقو" :ةكرب نبا لاق

 ريغ هبرل صاع كشلا مويل مئاصلا نأ ىلع ليلد ربخلا اذه يفف هبرل صاع لي

 .0"©0)"هضرفل دؤم

 .قباس عجرم 558:ص .2ج ىركلا ةنودملا يناسارخلا 608

 .قباس عجرم :9:ص .2حج عماجلا ةكرب نبا 09

 .قباس عجرم ء19:ص .2ح عماجلا ةكرب نبا 10



 ع ةيليصات ةسارد
      

 ع ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا

 نيب مهضعب ريخف .هيف انباحصأ فلتخاو كشلا موي موص هركو" :يتوعلا لاق

 كاسمإلا ىلع اوقفتاو ،هراطفإ نم طوحأ هموص مهضعب لاقو !هراطفإو هموص

 دعب اوفلتخا مث ،ةنسلا كلذ يف نأ اوركذو ةاعرلا عوجر تقو ىلإ ربخلل اراظتنا

 ربخلا ءيجم دعب راطفإلا يدنع بجوي رظنلاو كاسمإلاو راظتنالا يف تقولا كلذ

 ةمألا قافتاب مالسلا هيلع هيبن ةفلاخمل هبرل صاع همئاص نأو ،هب لمعلل بجوملا

 اومدقتت ال» :ق هلوقو ،«هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص» :لق يبلا لوق ىلع

 نوكي لي هللا لوسرل فلاخملاو ،كلذ ىلع لدي «نيموي الو موي موصب ناضمر
 .1"6) "هبرل ايصاع

 :ةماجلاب موصلا مم ><

 نع يور ام اهتحابإ ليلدو .ةماجحلاب موصلا يف سانلا فلتخا" :يتوعلا لاق

 ىلع ةلالدلا موقت ىتح ةحابإلا ديفت هلاعفأو .مرحم مئاص وهو مجتحا هنأ ةلي يبلا

 .""اهنم ءيشب صوصخم هنأ

 :تمام مث ناضمر راهن يف تعماج انن مث <

 تضاح مث اراف عامجلاب ناضمر يف اهموص ةأرملا تدسفأ اذإو" :يتوعلا لاق

 هيف ىثنألاو ركذلا ةفاكلا ىلع لي لوسرلا مكح نأل .ةرافكلاو ءاضقلا اهيلعف

 لكلا عمجأ دقو مكحلا كلذب هيف مكح يذلا لعفلا امثدحأ نم لصح اذإ ءاوس

 .هلعف هل سيل امم لعف نم الإ لصحت ال ةيصعملاو ةيصاع عامجلا كلذب ةأرملا نأ

 مويب سيل هللا ملع يف هنأل مويلا كلذ موصب ةبطاخم ريغ ةأرملا نإ :لاق نإف

 .قباس عجرم }298:ص 66ج ؛ءايضلا ،يتوعلا 1

 .قباس عجرم ©327:ص ،6ج ؛ءايضلا ،يتوعلا 2



  
 [ ٤ ةنيصتةسرت و ع ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا | ٩

 كضيحت نأ ىلإ كاسمإلا اهيلع بجاو ةأرملا نأ كلذو طلغ اذه هل ليق ءاهموص

 .اهيف مكحلا اهيلع ام هدعب ضيحلا اهنع ليزمب سيل اهضيح لبق اهموصل اهداسفاإف
 رخآ يف هلاح ربتعي ملو ايتفتسم هءاج نم ىلع لي يبنلا مكح كلذ ىلع ليلدلاو

 راهنلا يف ضرمي دق لعافلا ناك نإو إهلعف دنع هيلع كلذ بجوأ لب راهنلا
 بجاولاف اذكه اذه ناك اذإو ‘تومي دقو ،راطفإلا هيلع بجوي يذلا ضرلا

 الو ،ةرافكلا فيلكت ريخات زوجي الو لعفلا عاقيإ دنع ي يبلا هبجرأ ام باجيإ

 لوأ لجرلا ئطو اذإ كلذب لي يبلا هاعارل ابجاو كلذ ناك ول ذإ هلاح ىعاري

 بجو ام هضرم هنع طقسيو راطفإلا هيلع بجوي اضرم هرخآ يف ضرم مم راهنلا
 ,613) "هوصلا داسفإ هيلع

 .قباس عجرم 0ا381-382:ص ©6ج ءءايضلا يتوعلا 3

 



      

  

 :رطفلا ةاثز هاوأ ن رييختلا مثح <
 عاص وأ رمت نم عاص هلوق كلذو ،ةرطفلا يف رييختلا يف اوقفتاو" :يتوعلا لاق

 .عاص موق لاقو عاص فصن موق لاقف !ربلا يف اوفلتخاو ،قافتالاب ريعش نم

 فلاخ دقف اهيف رييختلا عنم نمو ي هللا لوسر ريخ امك اهءادأ بحنو

 .©614"ةرلا

 :ةقرصلا نم ينغلا لفأ مح <
 نمو ىرقفلاب هريغ هعاب اذإ ةقدصلا نم لكاي نأ ينغلل زئاجو" :ةكرب نبا لاق

 ماعط نم لكأ زي يبلا نأل طلغ دق هآ يدنعف كلذ زاوج نم انباحصأ نم عنم

 ءادتقالاو «ةيده اهدنع نم انلو .ةقدص اهل وه» :لاق .ةريرب ىلع هب قدصت

 .©"5)"ىلوا ملو هللا لوسرب

 :منفلا ةافز رارقم <

 ةاش نيعبرأ لك يف نأ منغلا نم ةمئاسلا يف يهللا لوسر نسو" :يتوعلا لاق

 ناتاش اهيفف ةدحاو تداز اذإف نيرشعو ةئام غلبت ىتح امتدايز يف ءيش ال مث ةاش

 يف مث هايش ثالث اهيفف ةدحاو تداز اذإف ،نيتئام غلبت ىتح امتدايز يف ءيش ال مث

 .“"6"ةاش ةاش ةئام لك

 .قباس عجرم ©244:ص ©6ج ثءايضلا ،يتوعلا 4

 .قباص عجرم 6627:ص ء1ج عماجلا ةكرب نبا 615

 .قباس عجرم 650:ص .6 ءايضلا ،يترعلا 16

  



  

  
 :ةورب يبأل ةيصربصخ) تربث <

 لخد ةدرب ابأ نأ ثيدحلا يف يلإ عفر :رثؤملا وبأ لاق" :رفعج نبا عماج يف ءاج

 .ةيحض مهل حبذف ،رحنلا ةالص ةؤ يبلا يلصي نأ لبق رحنلا موي هباحصأ هيلع

 الو اهحبذا» :لاقف .قانع ىلع الإ ءيش ىلع ردقأ ال نإ هللا لوسر اي :لاقف

 هزيجي الو ائيش ضعبل زيجي نأ ملي يبلل زوجي :نولئاق لاق نإف .«كريغل اهزيجأ

 مكتهتامو وشف لوثتلا مككتاءابو ل :لاق ىلاعتو كرابت هللا نإ :هل ليق ؟ضعبل
 . 6187 4 اوهتنامُدَنَع

 :(ةنربلا وأ ةرقبل)) يرهل) ن كارتشالا ةحابإ <

 اوزواجتي الو ةعامجلا ةرقبلا وأ ةندبلا يف كرتشي نأ زوجيو" :ةكرب نبا لاق

 يف كارتشالا هباحصأل زاجأ هنأ الي ينلا نع ةتباثلا ةنسلا الولو ،ةعبس مهددعب

 .©619)"ىرلذ زاج ام ةندبلا

 .7:ةيآلا رشحلا ةروس (7]7

 .قباس عحرم }.394:ص .3ج عماجلا رفعح نبا 8

 .قباس عجرم 0ء74:ص 2ج عماجلا {ةكرب نبا 619

  

  
 





    

  

 تالناعلا) هقن يف لئاسم

 ماخحألاو ةمكنألاو

 عورف ةثالث ىلع لمتشيو

 تالماعملا :لوألا عرفلا ه

 حاكنل ( : يناذلا عرفلا .

   ماكحأل ١ . ثلاثلا عرفلا ٠٠.
 .٠ همه هه





 & ةيليصات ةسارد
    

  

 :هرلو لام انم رلازلا) زغل «

 يبلا ةايح يف هدلو لام نم ذخأ الجر نأ ةديبع وبأ ينثدح" :جرؤملا وبأ لاق

 نم يدلاو ذخأ :هل لوقيو هدلاوب وكشي مالسلا هيلع يبنلا ىلإ نبالا قلطناف .

 .«كيبأل كلامو تنأ بهذا» :مالسلا هيلع يبلا لاقف .يلام

 لام نم لجرلا ذخاي نأ الدع اذه ىرتأ :زيزعلا دبع نب هللا دبعل تلق :لاق

 امف كلذ نم ءاهقفلا ىأر ام لدعلا :لاق ؟هل لام ال اجاتحم أريقف هكرتيو هدلو

 .©-0)"مالسلا هيلع ينلا نع ءاج يذلا رثألا فلاخأو مهيأر فلاخأ نأ نيرمات

 :انيزيفقب رب زيقت ميرحت <

 مكحلاو وه هب مكحلاو هريغب ءيشلا هيبشت وه هسفن ف سايقلاو" : ةكرب نبا لاق

 لج هللا نأ كلذ لثمو .هلجأ نم مكحلا عقو هتلع توتسا اذإ هلصأ مكحب عرفلل

 زيفقلا نأ سايقلاب نولئاقلا عمجاف لي هيبن ناسل ىلع نيزيفقب ربلا زيفق مرح هركذ

 ,0621" عرحتلا عقو يتلا هتلع ف هل راسم هنأل ؛هلثم مارح نيزيققب زرألا نم

 هيبن ناسل ىلع نيزيفقب ربلا زيفق مرح ىلاعتو كرابت هللا نإ" :يبوعلا لاق
 ,م2كر» !.و

 .قباس عجرم &286:ص .ةنودملا 2مناغ وبأ 0

 1 .قباس عحرم (155:ص ج عماجلا .ةكرب نبا 1

 .قباس عجرم 022:ص ،2ج ءءايضلا ،يتوعلا 2
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 & ةيليصات ةسارد ع ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا
  

  

 اصح .س  

 :ملسلا عيب مثج >

 ةنسلاب هتزاجإف برعلا ةغل يف ملسلا وه يذلا فلسلا امأو" :ةكرب نبا لاق

 ىن هناك كعم سيل ام عيب نم هنع يمن ام ةلمج نم صوصخم وهف إةمألا عامجإو
 يور ام فلسلا ةزاجإ يف ةنسلاو ‘فلسلا الإ كعم سيل ام عيب نع مالسلا هيلع

 ةرمثلا يف نوفلسي مهو ةنيدملا مدق لق يبلا نأ سابع نبا قيرط نم لق يبلا نع
 ىلإ مولعم برضو مولعم ليك يف ملسيلف ملسأ نم» :ةلي لاقف ،نيتنسلاو ةنسلل
 ,(623ر "«مولعم لجا

 :ررغلا عويب ضعب مع <

 نيتخألا نيب عمجلاو راغشلا نع لي هللا لوسر ىمن دقو" :نسحلا وبأ لاق

 ةنبازملاو ةسمالملاو امناوأ لبق ةرمثلاو ررغلا عيب نعو .ةنايخلاو ةعيدخلاو شغلاو

 ام كرتو ،رمأ ام عابتا بجاولاف ،وهزت نأ لبق رمثلا عيبو ،نينسلا عيبو ةلقاحلاو

 . 24رومألا هذه لك يف هنع ىهن
 :ءانثتسالا عيب مثع <

 لجرلا عيبي نأ وهف هنع ليث ىمف يذلا ءانثتسالا عيب امأو" :ةكرب نبا لاق

 يف زئاج ريغ ىرسعلا اذهف !امولعم انزو وأ امولعم اليك هنم ينثتسيو افازج
 .2©6)ااةنسلا

 .قباس عجرم .330:ص .2ج .عماجلا ةكرب نبا 623

 .قباس عجرم ،241:ص ،3ج ؛عماحجلا «يويسبلا 4

 .قباس عجرم .378:ص .2ج عماجلا ةكرب نبا 625



 & ةيليصلت ةسارد
      

  

 :مطظلا راجئتسا مثم <=

 تناك اهبلحيل ارهش ةاش وأ ةرقب لجر نم لجر رجأتسا نإو" :ةكرب نبا لاق

 زاوجب درو دقو صنلا الولو ،عطقني دقو ثدحي دق نبللا نأل ةدساف ةراجإلا
 .)"رصنلا عم رظنلل ظح ال هنأ ريغ اهراجنتسا زاجاف ريطلا راجنتسا

 :ماهجحلا) .:)ر مكح <

 ماجحلا ىطعأو مجتحا ملي يبلا نأل زئاج ماجحلا ءاركو" :ةكرب نبا لاق

 يذلا تقولا نأل .ةلاهجلا نم هيف امل زجي مل كلذ يف ةتباثلا ةنسلا الولو 0هءارك

 ةديدحلا ضومغو طرشلا ددع الو نامزلا نم هرادقم ملعي ال ماجحلا هيف لمعتسي

 ةنسلا توبثو صنلا عم رظنلل ظح ال نكلو !مدلا جورخو قشلا قمع رادقمب
 . 6 27 (! هب

 :لفلا بارض ىلع ةرألا زغأ مثع <

 يور امل منغلا نم لحفلا بارض ىلع ةرجألا ذخا زوجي الو" :ةكرب نبا لاق
 4 يبلا يهنل زوجي ال لحفلا راجئتساو ،لحفلا بيسع نع ىفف هنأ ةلي يبلا نع

 . 6 2 8 لا هدع

 .قباس عحرم (392:ص ء2ج عماجلا {ةكرب نبا 626

 .قباس عجرم ©393:ص ،2ج عماجلا }ةكرب نبا (7

 .قباس عجرم 0.397:ص 2ج عماجلا ةكرب نبا 8
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 يناثلا عرفلا

 ماشنلا

 :اناعلل) <=

 ال ةقرف نينعالتملا ةقرف نم يهللا لوسر نيب ام الولف" :زيزعلا دبع نبا لاق
 ."امهنيب انقرف ام ادبأ اهدعب امهل عامتجا

 :ضيفلا ق هطرلا منم >=

 هلوسر كلذ مرحو ضيحلا يف ءطو نع هلوسرو هللا ىمن دقو" :نسحلا وبأ لاق
 .مارح كلذ نأ ىلع عامجإلاو ؤ©بجاو ةلي هللا لوسر همرح ام ميرحتو !هبنذ مظعو
 يف ئطو نم ىلع ةجوزلا هميرحت يف مارح هنأ مهعامجإ دعب مهنيب فالتخالا عقو دقو
 ملو كلذ يف كش يذلاو .هللا مرح ام صخر دق اهحابأ يذلاو ،ادمعتم ضيحلا

 .نوهأ عطقي

 نيرمألا قثوأ وهو .۔هب انذخأ دقف !هللا همرح ام بكر نمل ةقرفلا ىأر نم امأو

 يف ءطولا مرحو .انزلا مرح هللا نأ مهف ةجحلاو ،امهيلإ رظنلا ليبس ىلع نيجوزلل
 لجر ةأرما تنز اذإف انزلا مرحو ؛هيلع تمرح هتأرما نم كلذ ىتأ نمف ربدلا

 مرحلا ضيحلا يف اطو اذإ كلذك !امهنيب قرف مكاحلا ىلإ عبرو ،اهنم كلذ نياعو

 رحو > : لاعت هللا لاق دقو .هلوسرو هللا مرح ام نب قرف الو !امهنيب قرف ؛هيلع

 .")ه حينمؤثلا لع كيت

 .قباس عجرم 542:ص ؛يتاسارخلا مناغ يبأ ةنودم ؛ممناغ وبأ 29

 .3:ةيآلا ،رونلا ةروس 0
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 هللا ميرحتل هيدعتب إهثاريم هيلع هللا مرح هدلاو لتق نم نأ سايقلا يف ىرت الأ

 يمف دق اذهو ،ثاريملا مرحف ثاريملا مرحف مرحملا بكرف لجع هنأل ؛هيلع كلذ

 هللا يهنل 6هسفن ىلع اهمرح ؛ضيحلا يف اطوو لجع املف ضيحلا يف ءطولا نع
 .©ت1» . ضيحلا كلذك !ةنسلاب تمرح تنز اذإ ةأرملا نأ ىرت الأ ،كلذ نع

 :عاثنلا ايم يرحي ام <=

 هلوسرو هباتك يف - ىلاعت - هللا مرح ام لك حاكنلا نم مرحي" :نسحلا وبأ لاق

 ."امهيلع سايقلابو ،هتنس يف ل

 :يغبلا رهم مثج ><

 ةرجألا نم اهجرف ىلع ةرجافلا هذخأت ام وهف :يغبلا رهم امأف" :ةكرب نبا لاق

 .ث)اذلع يبلا ةنسب مرحم اذهف ًةرح مأ تناك ةمأ

 :مالسالا لإ هعدجر رعب رترلا عافن مع <
 عجري هنإف هتجوز جوزتت نأ لبق مالسإلا ىلإ دترملا عجر نإف" :ةكرب نبا لاق

 دق رفكلا سيلأ :لئاق لاق نإف ....نينس ىلإ ولو جوزتت ل ام لوألا حاكنلاب اهيلإ

 فلي هللا لوسرب ءادتقالا :هل ليق ؟حاكن ريغب امهعوجر زاج فيكف امهنيب عطق

 امدعب عيبرلا نب صاعلا يبأ ىلع بنيز هتنبا ةلي يبنلا در دقو ،سايقلا نم انب ىلوأ

 .قباس عجرم ©ك5:ص ،2ج عماجلا ،يويسبلا 1

 .قباس عجرم .:36: ص .ج عماجلا يويسبلا 32

 يدنكلا ؛380:ص 40ج ٥عرشلا نايب 4 ؛315:ص 8ج ءايضلا ںيتوعلا ؛!395:ص 02ج ءعماخلا {ةكرب نبا 33

 .(قباس عجرم 270(0:ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ىلع ةيشاح يدعسلا :رظنا) قباس عحجرم (128:ص 021ج .فنصملا

  

  

  



  

  

 ئ ةيض ةيليصات ةسارد 1

 . (634)" ل ل -

 . ُ ا ةيلالقتس

 رجاه , وهو ت ةكمب رالا حاكنلا ىلع رفاك . ١

 :عاضرلا مثج >

 درررو عم رظنلل ظح ال ع ل ام ةك رب نب

 . 635 لا - | 7

 ك رو : - زاوجب د | و ؤهز

 : صنلا نإف عاض

 . هزاوج ةتب ال _ _ ( | : : ةصخرل اض ل ر) هتلاهجل رج ل | : _ صنل
 حرص و صنلا ١ الول ج هتب كلا ةنسل

 34 نبا ج ءعماجلا ةكرب :ص 2 :55:

 35 نبا ج .عماجلا !ةكرب :ص 2 :400:
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 :هملع ريغب ملاظلا لام انم هقح موللا زيأ مح <

 نب نايفس يبأ ةجوز ةبتع تنب دنه نأ لي يبلا نع تبث" :ةكرب نبا لاق

 قفني ال ميئل لجر نايفس ابأ نإ هللا لوسر اي :تلاقف للق يبلا ىلإ تءاج امنأ برح

 يفكيو كيفكي ام هلاومأ نم يذخ» :لي هللا لوسر لاقف يدالوأ ىلع الو يلع

 نم لام نم هقح ذخاي نأ ءرملل نأ ىلع ةلالد ربخلا اذه يفف ،«فورعملاب كلايع

 ٩9. "هملع ريغب هملظ

 :ةعفشلا مكج <

 يأ «هبقسب قحأ راجلا» : يبلا لوقي ،ةبجاو ةعفشلاو" :ةكرب نبا لاق

37) 

 .هتراج نم اراج لي يبلا صخي ملو .هتعفشب

 :؛ريميل) ور مثح <

 ىعدملا كلذ بلط اذإ نيميلا درب لوقلا ىلع انباحصأ قفتاو" :ةكرب نبا لاق

 در ايري ملف ةفينح وبأو يعفاشلا امأو سنأ نب كلام كلذ ىلع مهقفاوو هيلع

 ىلع نيميلا بجوأ يعفاشلا نأ الإ ،هيلع ىعدملا كلذ بلط اذإ يعدملا ىلع نيميلا

 نيمي لعجف ،كلذ هيلع ىعاملا دري مل نإو هاوعد ىلع دهاش هل دهش اذإ يعدملا

 .قباس عجرم ء164:ص 62ج .عماجلا .ةكرب نبا 6

 .قباس عجرم .423:ص .2حجح عماجلا ةكرب نبا 37

  



 -ل  
 متلق ملف :يعدملا ىلع نيميلا دري مل نمث لئاق لاق نإف ،دهاش ةداهش عم يعدملا

 نيميلاو ةنيبلا يعدملا ىلع» :ةلي يبنلا لوقب مهلوق فالخ ىلع ةلاد ةنسلاو كلذ

 كلافغإل هنيبمو هانلق ام ةحص ىلع ةلاد ةنسلا لب :هل ليق ؟«هيلع ىعدملا ىلع

 .0©ة5)"....امب لمعلاو ةنسلا ةقفاومب ىلوأ نحنو

 :سوملا نم ةيربلا زأ مكج .-

 نمو باتكلاب باتكلا لهأ نم ةذوخام ةيزجلا :نورخآ لاقو" :يبوعلا لاق

 باتكلا لهأ ةنس ممب اونس ةلي هلوق :موق لاقو ،ةديبع يبأ لوق وهو ةنسلاب سوجملا
 الو كلذ يف تءاج يتلا رابخألل سوجملا نم اهذخأ بجي ةيزجلاو .ةيزجلا يف وه امنإ
 يتلا ةيزجلا امنإو باتكلا لهأ نم سوجملا نأ حصي سيلو .افالتخا كلذ ف ملعن

 يف هركذ دوجومب سيل ام ضرفيو نايبلا يف ديزي نأ للق يبنللو .ةنسلاب مهنم تذخأ

 يبلا مرحو ةيآلا يف نهعم ركذ نمو تاهمألا حاكن ىلاعت هللا مرح دقف باتكلا
 .©. "لجو زع هللا باتكب كلذ سيلو اهتلاخو اهتمع ىلع ةارملا حكنت نا ل

  

 .قباس عحرم :451:ص .2ج .عماجلا ؛ةكرب نبا 8

 .قباس عجرم }145:ص ،3ج ؛ءايضلا ،يتوعلا 9
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 ةيصولا :لوألا عرفلا

 حنابذلا : يناثلا عرفلا

 ةبرشأل ( - ثلاثلا عرفل (

 دودحلا :عبارلا عرفلا

   ىرخأ لئاسم :سماخلا عرفلا
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 :ثراول ةيصر اهل <

 ."مالسلا هيلع لوسرلا ةنسب ةثرولل زوجت ال ةيصولاو" :ةكرب نبا لاق

 توملا مُكَدَحأَرَصَع ادإ كنع بيك » :ىلاعتو كرابت هللا لاق " :اضيأ لاقو

 - 41 م 2 22 ؟ ص .ر؟2 م م2 2 ع٥ إ ٥ م؟, 2< مص ' 2.2 ح

 ةيصولاو إ ه َبِتَنُملاَلَع اقح يورعملاي نيقًألاوتتلونل ةيصولا ائإَح رتنإ

 هريغ وأ ادلاو ناك هل ةبجاو همحازي وأ هبساني نم تيملا ةبارق نم هل ثاريم ال نمل

 نإف «ثراول ةيصو ال» :لق يبلا لاقو :4 َيِقَتُمْلاَلَع اقَحإ» :لجو زع هللا لوقل

 ام عيمج عفري نأ ةقيقح خسنلا :هل ليق ؛ثاريملا ةيآب ةخوسنم ةيآلا هذه :لئاق لاق

 نكي ملو اصيصخت ناك هلامعتسا ىلع ردقو ءيش اهنم يقب اذإف !ةيآلا هتنمضت

 ،ثراولا هللا لوسر صخو ،ثراولا ريغو ثراولا تنمضت دق ةيآلاف اخسن

 الو ثيراوملا تايآب هل ةيصولا مكح عفري مل اثراو نكي مل نمو .هل ةيصو ال نأو

 اتناك ا نم انولت امب ةيصولا هل بجاو بيرق دلاو لكف ربخلاب

 :هتوم رعب هريبع قتعب ىصرأ نم مثج <

 ،توملا دنع مهريغ لام هل سيلو مهلك هديبع قتعأ نمو" :نسحلا وبأ لاق

 لوقب ذخان نحنو ،كلذ ىنعم يف سانلا فلتخا دقو ثلثلا كلذ دعب مهل تبثي امنإف

 .قباس عجرم 5572:ص .2ج عماجلا ةكرب نبا 40

 .180:ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ((1

 .قباس عجرم .5596:ص ء2ج .عماجلا {ةكرب نبا 2

  

 



    
 ع ةيليصات ةسارد ٦7 ع ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا

 نوعجري الو ،ةثرولل هنمث يثلثب دحاو لك ىعستسيرو ،ثلثلا نم نوقتعي :لاق نم
 مهقتعأ دبعأ ةتس هل ناك يذلا لجرلا نع ءاج يذلا امأو ،ةيرحلا دعب قرلا ىلإ

 ىلع اوقفتي مل سانلا نإف ،ةعبرأ قرأو نينثا قتعاف لي يبلا هثراو ملعاف ،توملا دنع

 مهقتعا اذإ امأو ىسعف هنع اوقتعي نأ ىصوأ لجرلا ناك نإ كلذو ربخلا اذه

 قرلا يف دري نأو ةلو هللا لوسر مكح ىلع اطخلا ضارتفا زوجي الو ،اوقتعا مهديس

 نايبلاب لكوملا زق وهو ةيدوبعلا دح ىلإ ةيزجلا هل بجو نم دريو "قتعأ دق نم
 .064" نووطي هراثآلو نودتقي هب مهو هتمأل

 .قباس عجرم }183:ص 03ج ثعماخلا «يويسبلا (4ت
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 :ورقل) ميرحت <

 لوسر ةنس نم تبث درقلا ميرحت نإ :ليق هنأ يعمو" :يمدكلا ديعس وبأ لاق

 .644 ا

 :اهرؤسر اهموحلو عابسلا مل- <

 نب مكحلاو ةميرك يبأ نب ةديبع وبأ انباحصأ قفتا" :رفعج نبا عماج يف ءاج

 عابسلا رئاس كلذكو .هئام لضف ةراهطو بلكلا رؤس ةراهط ةزاجإ ىلع سنأ

 نم بان يذ لكو .ةيلهألا رمحلا ميرحت يف لق يبلا نع ربخلا افعضو ،اهموحل لكاو
 . "هلاجر ضعب يف انعط ريطلا نم بلخمو عابسلا

 نم ربخ فعضو ،لالح ةديبع يبأ دنع اهمحلو عابسلا رؤسو" :ةكرب نبا لاق

 يذ لكو عابسلا نم بان يذ لك موحل ميرحت نم ربيخ يف ةلق يبنلا نع ىور
 رصع يف اناكو &سنأ نب كلام كلذ ىلع هقفاوو ؛ةيلهألا رمحلاو ريطلا نم بلخم

 نإو اهموحل لكأل مهتيهارك نم نامع لهأ نم انباحصأ هيلإ بهذ ام امأو دحاو
 ىلع سانلا نأل ءاهجو كلل مهدصق يف فرعن الف هوطخ مل كلذ مهنم لكآ لكأ

 نم مهنمو ،اهرؤس ةراهطو اهلكأ زاوج يف ةديبع يبأ لوقب :لاق نم مهنم ،نيلوق

 ةحص بجوي يدنع رظنلاو ،رؤسلاو لكألا هب مرحو دانسإلا ححصو ربخلا :لاق

 .قباس عجرم }157:ص {3ج شريتعملا ،يمدكلا (4

 .قباس عجرم ،يشب هيلع قيلعتلا نود يهنلا ركذ دقف .351:ص :رظناو /273-274:ص ©1ج ،عماخلا رفعج نبا (5
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 هب مهلوقو نيفلاخملا يف ربخلا راشتناو ،لودع مهعم هلاجرو تباث هدانسإ نأل ربخلا

 .رسلا الإ ێسجن اهرؤسو مارح عابسلا عيمج محل نأ يدنعو .مهيف روهشملاك

 مكيلع نيفاوطلا نم اهئإ» :لق هللا لوسر لوقل سجنب سيل هرؤس نإف
 ءانإلاب هيلإ يغصيل ناك هئإو عابسلا عيمج نم رؤتسلا لق صخف ،«تافاوطلاو

 .(646) "برشيل

 ةضيفتسملا ةرهاشلا رابخألاب لي هللا لوسر يف درو دقو" :نسحلا وبأ لاق

 يذ لكو عابسلا نم بان يذ لك لكا نع ىمن ل هللا لوسر نا اهلقن رثكو
 .ةيلهألا رمحلا مول لكأو ،ريطلا نم بلخم

 :ىلاعت هللا لاق ،باتكلا قطانب مارح وهف هلكأ نع لي هللا لوسر ىمن ام لكو

 4 باتملاذييمت هت ةردنل اوفتاو اوهتنانع مكهتامو رشت لتلا مكتاءامر

 مهتتع كتلمزأ امك لوت نمو ةمأ عاطأ ذتك لوسلا عطي نمو :ىلاعت لاقو .(
 ذكوذمت ىزلا مألا يتلا لوثملا توثيتي يذلا » :ىلاعت لاقو ."ث اظيفَح
 ركشنا نع مهنهتَيَو فومسلاي مشرشأي ليجنإلاو ةدروملا ف مهدن اوئكم

 تلا قثاو مشرشي مهنع عتمت ةمتتلا دهجت رمت يكيقلادمت ليمو
 ةعم لزنأ يلآ يتلآ ارثبتاو ةوُصمتو ونيو ي انماع تييآات ةهتَع تتاك

 (649.)650) 4 تررقت ه كيتؤأ

 .قباس عجرم ،400:ص ،1ج ،عماخلا ،ةكرب نبا (6

 .7:ةيآلا رشحلا ةروس (7

 .80:ةيآلا ءاسنلا ةروس 8

 .157:ةيآلا ،فارعألا ةروس (9
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 نم بلخمو عابسلا نم بان يذ لك لكأ نع ي يبلا ىمن دقو" :اضيأ لاقو

 اخسان هربخ سيلو هتمأل نايبلاب لكوملاو ،هللا باتك ليواتب ملعا ق وهو ريطلا
 ءاش ام مرحي هللا نأل ركلا نآرقلا خسنت ال ةنسلا نإ :لاق نم ركذ امك .ةيآلل

 ناسل ىلع هنع هللا ىمن ام يف ةدايز ةيآلا هذهو .هيبن ناسل ىلع ءاش امو هباتك يف

 .©ث٧) "قيفوتلا هبو مكحاو ملعأ هللاو او هيبن
 :ىلاعت هللا لوق لواتيل ةديبع يبأ لوقب جتحي نم لوق امأو" :اضيأ لاق امك

 لاقو .صةيآلا مام ىلإ چ ... ةمشتلقت راط لع امرحم إ وأ ام ذبيآ ةل رم >
 ام كلذ يف انلق دف & مارح هنأ هللا انملع ام انيلع مرحي امنإ اهنع كلذك لوانتملا اذه

 مككهمئامو هوذخف لوسلا مكنتاء اير :ىلاعت هللا لاق دقو ،اذه لبق هركذ انمدق

 لاق دقو مارح لي هللا لوسر همرح ام نأ ىلاعت هللا نم مالعإ وهو ن اوهَتنأَم هنع
 « يل ثادَع مُهبييشزأ ةف مُمجييث نأ ينأ نع َةشلاَم َيزَلآردمحق » :ىلاعت م مرووم و ّ ] ., .وص و

 ريطلا نم بلخمو عابسلا نم بان يذ لك لكأ نع ل هللا لوسر ىمن دقو (653)

 بشخلاو ةراجحلاو قدنبلاب ىمريو كابشلاو ضراقملاب دجو امو ضيفتسم ربخ وهو
 .6654" ىرزذ نم هتاكذ تكردأ ام الإ لكؤي الف

 عبس وهو ؛ريطلا نم بلخم يذ لك لكا ألو هللا لوسر مرح كلذكو" :لاقو
 ىعرت الو ةفيجلاو ةتيملا لكات يتلا عابسلاك فيجلاو ةتيملا محل لكاي يذلا ريطلا
 .قباس عجرم }214:ص ،3ج ثعماخجلا ،يويسبلا 0

 .قباس عجرم }216:ص ،3ج ثعماخجلا \يويسبلا 1

 .145 :ةيآلا ،ماعنألا ةروس (2

 .63:ةيآلا ،رونلا ةروس (3

 .قباس عجرم }214:ص ،3ج ،عماجلا ،يويسبلا 4
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 تاوذ نم يهو رجشلا ىعرت الو فيجلاو ةتيملا لكات يتلا ريطلا كلذكو ،رجشلا

 مح لكا نع ىف ةلق هللا لوسر نا ىرت الا .سايقلاو ةنسلاب هلكا زوجي الف ؛بلاخلل
 اهعم طلخت الو ةرذعلا الإ لكات الو رجشلا ىعرت الو فنكلا لكات يتلا ةلالجلا

 ال ةلالجلا نإ لوقي عبسلاو ريطلا يف صخر يذلاو عبسلاو ريطلا كلذك رجشلا

 لع امرحم لإ رأآم يف يبآ ة م » :ىلاعت هللا لوقب جتحا نإف ؛ملعا هللاو ,لكوت

 كلذ نإف .ةك رزج محل اوُتسَمتامعدزأ بم ترثك نآ ارشع
 :... ماعنألا يف كلذ نا اذه لدف { باطخلا يف همدقت ات هلبق

 يذ لك لكا نعو .ةيلهألا رمحلا لكأ نع ل هللا لوسر ىمن دقو" :لاقو

 امو ودش لوتلا مكتاءآميو» :ىلاعت لاق دقو .ريطلا نم بلخمو عابسلا نم بان

 هنأ كلذ ريغ حصي ىتح مارح وهف لي هللا لوسر هنع ىفن امف 3 ه اوُهتناَمُهنَع كن

 ديدم ةمأ ن ةنأ اومتأو :ىلاعت هلوقب كلذ بقع هنال ؛ابيغرت وا ابدات هنع ىم

 .55©0)ا" هلع هلوسرو هللا دبعلا ىصع اذإ . باَمِمَلأ

 :ماعنألا ورلج مثع <

 تغبد اذإف ،ةساجن امب ملعي مل ام لالح ةاكذلملا معنألا دولج" :نسحلا وبأ لاق

 مدألا غابد» : لاقو ،«رهط دقف غبد باهإ اميأ» :لي هللا لوسر ةنسل ترهط دقف

 .59©0) "فالح الو .هتراهط يف كش الف .«هتاكذ ميدألا ةراهط» :لاق وأ «هتراهط

 .145:ةيآلا «ماعنألا ةروس (5

 .قباس عجرم ء214:ص ،3ج .عماجلا }يويسبلا 6

 .2:ةيآلا ،ةدئاملا ةروس (7

 .قباس عحرم 0240:ص ،3ج ؛عماجلا ،يريسبلا 8

 .قباس عجرم ؛30:ص ،2ج ؛عماحلا ،يويسبلا 9
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 :عابسلا وولج مثع <

 نأ ىمن هنأو ،عابسلا دولج مرح هنأ لي ينلا نع يور دقو" :نسحلا وبأ لاق

 مل املف ؤهوغبدأ :لاقل عابسلا دولج عافتنالا زاج ولف .جورسلل رومنلا دولج ذختت

 ميرحتب انلق !اهدولجب عافتنالا نعو .اهموحل لكأ نع يهنلا ءاجو ،كلذ لقي

 .0660)"ىكزذ

 :ةيشمول)و ةيلهألا رمحلا مل مح <

 يدنعو ،اهيف درو يهنلا نأل ةيلهألا رمحلا مل لكأ زوجي الو" :ةكرب نبا لاق

 .)"ملعأ هللاو يهنلا مكح يف اهلثم لاغبلا نأ

 ؟اهلك مارحفأ ةيسنإلا رمحلا موحل لكأ نع ىمش دقف :تلق" :جرؤلملا وبأ لاق

 .معن :(ةديبع وبأ) لاق

 ءاقتا اهمو لكأ يف مالسلا هيلع يبلا نع يهنلا ءاج امنإ نولوقي اسانأ نإ :تلق

 يبلا اهمرح دقو ءيش نولوقي اميف سيل :لاق ؟ الف هنم مرحت امأو رهظلا ىلع هنم

 .“““اهيف ام اوقلأو اهوفكاف اهموحل نم ةيلممل مهروذق نإو ربيخ موي مالسلا هيلع

 لكاب ساب الو لق هللا لوسر ىمن مارح ةيلهألا رمحلا محلو" :نسحلا وبأ لاق

 نم اهيف يهف لاغبلا موحل اماف ،اهيف لئاقل لوق الو فالخ الب ةيشحولا رمحلا موحل
 .)"لاغبلا مل لكا زوجي الو ،رامح اهوبأ نأ ذإ لصأ رمحلا

 .قباس عجرم ،ا31:ص ©2ج عماجلا ،يوريسبلا 0

 .قباس عجرم 1:83:ص .2ج عماجلا ةكرب نبا 661

 .قباس عجرم (353-354:ص .ةنودملا {مناغ وبأ 2
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 ع ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا إ

 :عبضلا مكح «

 مكح لي يبلا نأل ةنسلاب عابسلا ةلمج نم صوصخم عبضلاو" :ةكرب نبا لاق

 انأ ىلع ليلدلا هنع ىمن ام ةلمج نم ةصوصخم تراصف شبكب مرحملا ىلع اهيف
 ىلع لدي اذهف عابسلا لتقب مرحملا رمأ ةلي يبلا نأل عابسلا ةلمج نم ةصوصخم

 .هلتقب مرحلا رمأو هلكأ مرح ام ةلمج نم لي يبلا مكح يذلا مكحلاب اهصيصخت

 :باللا ءانتت) مثع <

 نأ ىلع اهل ءانتقالا اماف .عفنل ناك اذإ بالكلا كلم زئاجو" :ةكرب نبا لاق

 امل زئاجب سيلف تويبلا يف ةيشاملا ءانتقا وحنك امترثكب لمجتلا هجو ىلعو امب رثاكي

 موي لك هرجأ نم صقن عرزل الو عرضل ال ابلك ىنتقا نم» :لاق ةلو يبلا نأ يور
 زئاج بالكلا عيب نإ انباحصأ نم هقفاو نمو ةديبع وبأ لاقو ...«طاريق

 يبأ لوق نع لودعلا ىلع لدت ةلي يبنلا نع تاياورلاو ،اهموحل لكأو اهؤانتقاو

 اذإ ،هب لوقلا زاج هلثم نع لدع هلقن اذإ ربخلاو ،ريثكلا لقنلا هب تبث دق امل ةديبع

 قلعت يتلا ةيآلا ىلع ضاق ربخلاو ؛هداسف ىلع ةلالدلا مقت ملو هل اضراعم نكي م
 انيبم وأ اخسان نوكي نأ ولخي ال ربخلا نأل !ماعنألا ةروس يف ةديبع وبأ اهرهاظب

 .©" اهلوزن دعب درو هنأل اهانعمل

  

 .قباس عحرم (214:ص .3ج عماجلا ؛يويسبلا 663

 .قباس عحرم 1:83:ص ء2ج .عماجلا ةكرب نبا 64

 .قباس عجرم ء332:ص .2ج .عماجلا ةكرب نبا )665
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 :يناو ألا ضعب ن ةزخغتما ةبرشألاو زيبنلا مثم <

 لوسر نأو .مارح هنأ رجلا ذيبن نع ملسم ةديبع وبأ ينثدح " :جرؤملا وبأ لاق

 .اهيلع اكؤي نأ ةيقسألاب رمأو ريقنلاو متنحلاو تفزملاو ءابدلا نع ىم :5 هللا

 رضخألا اهلك رارجلا :لاق ؟متانحلا ام :ةديبع يبأل تلق :جرؤملا وبأ لاق

 .رصم نم امب ىتؤي يتلا ةتفزملاو ضيبألاو

 يتلا ةيعرألا هذه ذيبن مارحأ :تلق .عرقلا :لاق ؟ءابدلا ام :ةذيبع يبأل تلق

 وهف هنع هللا لوسر ىمن امو اهنع لي هللا لوسر ىمن :لاق ؟ةيقسألا ريغ تركذ
 ,(666)اوارح

 ةصاخ نامع لهأ نم مهنع انيلإ ىهانت اميف انباحصأ عمجأ" :ةكرب نبا لاق

 دفول هتزاجإ نم ةلي يبلا نع دراولا ربخلل ميدألا يف ذختملا ذيبنلا برش ةزاجإ ىلع
 ال يياوألا يف ةذختملا ةبرشألا رئاس ميرحت ىلع اوقفتاو ،نيرحبلا نم سيقلا دبع

 اذه ىرج امو عرقلا ريقنو لخنلا ريقنو رارجلا نم اهنع ةنسلاب يهنلا نم حص

 مل :لئاق لاق نإف !ةلي هللا لوسر نع ةنسلاب يهنلا نم حص امل ناوألا يف ىرجلا

 دقو رخآ فصو ىلع هبيرختو متفصو ام ىلع ذيبنلا ليلحت يف ةنسلا متيعدا

 هيلع لوسرلا نع ةياورلا نع ةياورلا هذه اوركنأو سانلا نم ريثك اذه يف مكفلاخ

 .قباس عجرم 0353:ص ءمناغ يبأ ةنودم يناسارخلا (6
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 سيلو اهلهج نم هلهج نإو هسفن يف اقح نوكي دق قحلا نإ :هل ليق ؟مالسلا

 ناك ولو اندنع حص امع انل اعفدو انيلع ةجح ةياورلا هذه ةحصب انفلاخ نم لهج

 مهريغ كلذ يفخ ءيش ليلحتو هميرحت ءاملعلا دنع تبث ام ميرحتب لهاجلا لهج

 ال اممأ تمعزو مجرلا ةنس تفن امل جراوخلا نوكي نأ بجو مهل ةجح نوكي

 ىلإ تفتلي الو نيئطخم لكلا عم اوناك املف .ةفورعم ةيورم ةنسلا يف مجرلا فرعت
 ةتباثلا ةنسلاو ةياورلا هذه لهج نم نأ انملع هب ملعلا لهأ نم حص امل مهلهج

 هتفلاخمو انايإ هتئيطخب باوصلا نع بهاذ !اضيأ ئطخم اهلهج نم اهلهج نإو اندنع

 هللابو انل امازلإ ةنسلا نم هلهج ام لعجي نأ مار نإ اندنع حص دق ام انيلع هدرو انل

 .667( انقيفوت

 :ةضفلاو بهزلا ةينآب برشلا مثع <

 ينلا لوقل زوجي الف ةضفلاو بهذلا ةيناب بارشلا امأو" :نسحلا وبأ لاق

 ,668) "«منهج ران هفوج يف رجرجي ةضفلاو بهذلا ةينآب برشي يذلا» :لي

 نإف !هنم مظعألا ةحابإو فنحألا ميرحتب عرشلا درو دقو" :ةكرب نبا لاق

 كلذ نع يهنلا نوكيو هريغ نود برشلا نم عانتمالا بجيف احيحص ربخلا ناك

 .6٨”"ملعا هللاو ةينآلا نم هلامعتسا مه حيبأ ام ةلمج نم اصوصخ

 .قباس عجرم .544:ص 2ج .عماجلا !ةكرب نبا )667

 .قباس محرم ؛31:ص 62ج عماجلا !يريسبلا 668

 .قباس عجرم ؛309:ص ،2ج .عماجلا ةكرب نبا 9
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 لهأ هب هللا داز ام ننسلا ضئارف يف رخآلا هجولاو" :يليحرلا رذنملا وبأ لوقي

 دح يفو ،نينصحملا ةانزلا مجر وحن لوقدمحم ناسل ىلع اماكحأو اضورف مالسإلا
 .“79» ..نينمؤملا نم نينصحملا فذاقلا

 مهراكنإ امأو" :مجرلا مهراكنإ نم جراوخلا هب لاق ام راكنإ يف نسحلا وبأ لاق

 اميف اولض دقو !ةيافك هيف ام اطخلا نم اذم مهلف ةنسلا نم جورخ كلذف .مجرلا

 .©7"ا"هولحتنا اميفو هولعف

 نلو ةينلا < :لجو زع هلوق باتكلاب دلجلاو...:انباحصأ لاق" :يتوعلا لاق

 ."اهيلع قفتملا ةنسلاب نصحملل مجرلاو .ك" _ ةدلج ةدلع تأ ءاتهتيرمك ز اودج

 دح تارم عبرأ زلاب فرتعا اذإف :يازلا دلج اماف" :مصألا هللا دبع وبأ لاق

 دلجلاو ءةراجحلاب مجر انصحم ناك نإو ،دلج اركب ناك نإو دحلا هيلع ميقأو
)674( 

 اللي هللا لوسر ةنسب مجرلاو هللا باتكب

 .قباس عجرم ©35-36:ص ءاهماكحأو رادلا ءامسأ كيليحرلا رذنملا وبا 0

 .قباس عجرم ©264:ص ،1ج ‘عماحلا ،يريسبلا 1

 .2:ةيآلا ،رونلا ةروس 2

 .قباس عجرم }142:ص ،4ج ءءايضلا ،يتوعلا 3

 .قباس عجرم ©}168:ص ،1ج ،ةريصبلا مصألا 4

  

  

  

 



 ئ ةيليصات ةسارد
      

  

 :ةنسلاب تباث رمخل) براش رج «

 دودحلا ةماقإب ىلاعت هللا رمأ دقو :- هللا همحر - نسحلا وبأ لاقو" :يبوعلا لاق

 اودح دقو رمخلا براش ىلع ةنسلا يفو لتاقلاو فذاقلاو قراسلاو نازلا ىلع

 .75©0)" رمخلا براشك هيلع اوبجوأ ناركسلا

 :قراسلا ري عطت بري يزلا رارقلا =

 يف عطق :لق هللا لوسر نأ ةنسلا نمو" :هل جاجتحالا نايب يف ةكرب نبا لاق

 .676)"...رانيد عبر هتميق نجت

 .قباس عحرم :146:ص .4ج ءايضلا ںيتوعلا 675

 .قباس عجرم .472:ص .2ج .عماجلا ؛ةكرب نبا )676
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 : ةرملا ثاريم ><

 هللا لوسر نم ةمعط ةنسلاب سدسلا ةدجلاو دجلا ثاريمو" :نسحلا وبأ لاق

 .""هيلع اوقفتاو كلذب فلسلا لمع دقو سسدسلا اهاطعأ لي

 :اريتلم لهأ ترازتي ال «

 نب ذاعم نع يورو ،«نيتلم لهأ ثراوتي ال» :لق هنع يور" :نسحلا وبأ لاق

 ثريو نمؤملا رفاكلا ثروي ال :نالوقي اناك اممثأ نايفس يبأ نب ةيواعمو لبج

 رهاظلا يف نسح امهنم لوقلا اذهو اهيلع العي الو ولعي مالسإلا نأل رفاكلا نمؤملا
 .©"...امهوق عابتا نم ىلوأ هتنسل عابتالاو لي يبلاب ةودقلا نكلو

 :لاجرلاو ءاسنلل ريرملا مثج >

 مرحم وه» :ريرحلا يل ةلق يبلا لوقل ءاسنلل ريرحلا زئاجو" :نسحلا وبأ لاق
 .ةرخآلا يل هسبلي ل ايندلا يف هسبل نم كلذكو .«مهئاسنل للحم يتمأ لاجر ىلع

 سجن بوثب يلصي الو ،هسابل هيلع مرحم بوثب يلصي نأ لاجرلل زوجي ال اذه ىلعف
 .؟٠7)"هلسغي ىتح

 .قباس عجرم .151:ص .3ج عماجلا }يويسبلا 677

 .قباس عجرم 0.274:ص 2جح عماخلا {ةكرب نبا 68

 .قباس عجرم &88:ص 82ج ثعماخلا ،يويسبلا 9
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 لوقيو :ريرحلا وأ زقلا نم ناك اذإ لاجرلل نفكلا زوجي الو" :ةكرب نبا لاق
 ىلع نامرح ناذه» :لاقو ريرح نم ةقرخو بهذ نم ةعطق ذخأ دقو الك ينلا

 ,(680) "«اهئاسنل ناللحمو يتمأ لاجر

 :رزنلاب ءانرلا مثج >

 ةيلهاجلا يف ترذن» :لاق هنأ باطخلا نب رمع نع يور دقو" :ةكرب نبا لاق

 نم لكف ،«كرذنب فرأ :لاقف .لي ينلا تربخاف مارحلا دجسملا يف فكتعأ نأ

 يبنلا هبجوأ امك هب ءافولا هيلع ناك هناميإو هرفك لاح يف هسفن ىلع ارذن بجوأ

 .""هب هيلع هنم مكح ألو يبلا لوقو \باطخلا نب رمع ىلع مالسلا هيلع

 .قباس عجرم 5.365:ص .1ج عماجلا {ةكرب نبا 680

 .قباس عجرم }102:ص ،2ج عماجلا ،ةكرب نبا 1
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 ئ ةيليصلت ةسارد و
    

 ةمتاخلا

 نم ةلمجب صلخن اهئامآد يف ضوخلاو ةرطعلا ةنسلا ضاير يف حبسلا اذه دعبو

 :ةيتآلا طاقنلا يف اهرطسأ جئاتنلا

٠ 
٠٥ 

 ر مر٠

٠٥٠ 

 رر

٠٩ ٠ 

 نإو ،امتالولدم نايب يف اوعسوتو ةيوغللا ةنسلا يناعمل ةيضابإلا فالسأ ضرعت

 .اهريغ نم رثكأ ةيهقفلا ممتانودم يف ىلحت دق كلذ روهظ ناك

 يلوصألا نيعملاب اهدورو نيب يحالطصالا نعملاب ةنسلا تالولدم ددعتت

 .ىرخأ تارم يف يوغللاو يثيدحلا نعملابو ةريثك ارارم يهقفلاو

 هيلع هللا ىلص يبلا نع تبث اميف هدورو ةيضابإلا دنع ةنسلا موهفم يف لصألا
 ثيدحلاو ربخلاك ىرخألا تاحالطصالا ضعب افدارم دري دقو ،ملسو

 .ةمألا لمع هيلع رقتسا ام دروم ةيضابإلا هركذي دق هنأ امك ،رثألاو ةياورلاو

 نم ريثكلا لمحي رقتسملا تباثلا يف ةيضابإلا دنع ةنسلا موهفم رصح
 فالسأ اهدروأ يلا صوصنلا نم ريثكلا ىلع هلمح نكمي الو ‘تالاكشإلا

 .بهذملا

 ةعيرشلا ماكحأ هنم عرزتت نيدلا يف اليصأ اردصم ةرهطملا ةنسلا ةيضابإلا ربتعا

 دهع نم بهذملا تاقلح ربع روهظلا كلذ ىلجتيو ،ميركلا نآرقلا بناجب

 ءاهتناو مهجاهنم كلس نمو هتذمالتب ارورم ديز نب رباج مامالا هسسؤم

 .مهنم نيرخأتملاب

 ىلص لوسرلا ةعاطب ةرمآلا ةينآرقلا تايآلاب ةنسلا ةيجح ىلع ةيضابإلا للدي

 ايعيرشت اردصم ةنسلا رابتعا ىلع ةصانلا ثيداحألا ىلإ ةفاضإ ملسو هيلع هللا

 .ميركلا نآرقلا بناجب

 ( ۔237-))
 > مت .4
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 هللا عرشب ساسملا لواحي نم لك مامأ ةدشلاو مزحلا فقوم ةيضابإلا فقو

 كلذ رهظيو كيكشتلاو سبللا فيناصت لكب هتيقادصم يف ككشي وأ ىلاعت

 ةنسلا كرات نم مزاحلا مهفقوم دعيو روصعلا فلتخم ربع هورطس اميف ايلج

 .كلذ ىلع ةلدألا رهظأ نم اهركنمو
 ةدكؤمو نآرقلا تالمجب ةنيبم يتأتف ،ميركلا نآرقلل ةنسلا نايب هجوأ ددعتت

 لوق يف ةخسان يتأت اممأ امك ءهتاقالطإل ةديقمو هتامومعل ةصصخمو هماكحأل

 .نآرقلا اهيلع صني مل ماكحأل ةسسؤم كلذك يتأتو ،©بهذملا مومع

 ماكحألل ةسسؤملا ةنسلا عساولا هموهفمب لمشي ميركلا نآرقلل يوبنلا نايبلا

 اذهل ةلمتحملا بهذملا ءاملع صوصن نم ةلمج لمح نكمي هيلعو ،ةيعرشلا

 .ميسقتلا

 لاحب ينعي ال ةيعرشلا ماكحألل ةسسؤملا ةنسلل نايبلا موهفم لومشب لوقلا

 لك درب بلاطم ريغ فلكملا نإ لب يسيسأتلا ةنسلا رود ءاغلإ لاوحألا نم

 عراشلا رمأ عابتاب فلكم وه لب ،ميركلا نآرقلا نم هلصأ ىلإ يوبن مكح
 .هملعي مل وأ هلصأ ملع ،ةنسلا نم وأ نآرقلا نم ردص ءاوس

 ىلع ةيضابإلا صن دقو 3 ةدئازلا ةنسلا حالطصاب ةلقتسملا ةنسلا موهفم دري

 .اقيبطت كلذ اوتبثأ امك ةحارص امتوبث

 نوكل ءنايبلاو خسنلاو صيصختلا موهفم عم لالقتسالا موهفم لخادتي

 هيلع صني مل ام ىلع مكحلا ثيح نم لالقتسا عون اهيف رهظي ةريخألا

 .ةلقتسملا ةنسلا موهفم عسوت انه نمو باتكلا

 ثيح نم لالقتسا عون ةنيبملا ةنسلا يفف قيضيو عستي ةلقتسملا ةنسلا موهفم

 ملسو هيلع هللا ىلص يبلا غالب لالخ نم الإ هيلإ لصوتلا نكمي مل ام نايب
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 رهظي ةخسانلاو ةصصخملا ةنسلا يفو ،اهوحنو جحلاو ةالصلا تايفيكك

 .عسوأ ةروصب لالقتسالا

 لالقتسالل ةضفارلا ةركفلاب (باتكلا ىلع ةنسلا ضرع) ضرعلا موهفم طبر

 .ةقدلا مدعو ةطلاغملا نم اعون لمحي

 تايورملا عم لماعتلا يف ةيضابإلا هجهتنا كلسم باتكلا ىلع ةنسلا ضرع

 نإو -ضرعلا جهنم يأ - وهو ،مهنم نيرخأتملاو نيمدقتملا دنع ةيثيدحلا

 ىضتقم ىلع ةقفتم ةمألا نأ الإ هل ليصأتلا ثيح نم درو ذخأ لحم ناك

 ةحفاط ملعلا لهأ صوصنو در ميركلا نآرقلا ضقان ام لك نإ ذإ هتلالد

 .كلذ ىلع ليلدتلاب

 ررقيو ،امب تدرفنا يولا ةيسيسأتلا ماكحألا بت هيلعو ىلاعت هللا مكح ةنسلا

 .ةلقتسملا ةنسلل ةيلمعلا ممتاسرامم لالخ نم كلذ ةيضابإلا

 نع تبث ام لك لمشت امنإ ايعرش اليلد امنفوك يأ يلوصألا اهرابتعاب ةنسلا

 ارقم ايحو وأ احيرص ايحو كلذ ناك ءاوس ريرقت وأ لعف وأ لوق نم لي يبلا

 يلبجلا هلعف امأ ،هريرقتو هلعف كلذكو حيرصلا هلوق كلذ لمشيف ،لآملا يف

 نم كانهو ،ةيلصألا ةحابإلا مكحل اهديكأتل ةنسلا راطإ يف اهلعجي نم كانهف

 ةنسلا ةرئاد نم جرخيو يعرشلا مكحلا سيسأت يف اهل ةجاح ال ذإ اهجرخي

 .في هب صاخلا لعفلا رابتعالا اذهب

 ام دوجو مدع ثيح نم رسعي اداهتجا وأ ايحو امتاذ دحب ةنس نييعت نأ امك

 ولو داهتجالا نأل لاكشإ الف نيرابتعالا الك ىلعو ىرابتعالا كلذ معدي

 .عيرشتلا يعي اذهو ،يحولا لبق نم رقم وهف ةنسلا موهفم يوحي هانربتعا
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 ©قالطإلا هجو ىلع ةنسلا مكلت موزلب يضقي ال عيرشتلاب لوقلا نأ ىلإ ةفاضإ ه

 ثحيي مازلإلا ءاضتقا نإ ذإ رخآ رمأ امازلإ هنوكو ،رمأ ةنس ءيشلا نوكف

 ىلع لدت دقو بوجولا ىلع ةتباثلا ةنسلا لدت دقف ‘تالالدلا باب ىف هنع

 ةقرفتلا نم دب ال انه نمو ،ةفلتخملا عيرشتلا تالالد نم كلذ وحن وأ بدنلا

 .مازلإلاو عيرشتلا نيب

 دنع ةلقتسملا ةنسلل ةيلمعلا تاسرامملا نم ةعضاوتم ةعومجب ءاصقتسا تلواح هم

 3افلس هانركذ يذلا لالقتسالا موهفم عاستا اهلالخ نم رهظيو ،ةيضابإلا

 ثارتلا يف لالقتسالا ةلثمأ نم ريفغ مكل ةزجوم ةروص لثمت كلذب يهو
 .يضابإلا
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 نيركلا نآرقلا ه

 / تاطوطغل) : الوأ

 قئاقح نع فاشكتسالاو قداصلا ثحبلا ،يداربلا ميهاربإ نب مساقلا وبأ (1

 .رئازلا - بازيم يداو ،ديعس يمع ةبتكم &(خمر)فاصنإلاو لدعلا

 ةبتكم ،تافصلاو ثادحألا باتك يوحي عومجم دلجم ،ءاملعلا نم ةعومجب 2

 .1358 :مقر ،يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا

 دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم 01137 :مقر عومجم طوطخم ،ءاملعلا نم ةعومجب 3

 .يديعس وبلا

 .ثحابلا ىدل ةروصم ةخسن ،ةءاربلاو ةيالولا يف ةريس حور نب دمحم 4

 /تاعوبطلل) :ايناث

 :ةعوبطلل) بتنلال ه

 -قشمد ،بيطلا ملكلا راد ،هقفلا لوصأ يف عمللا ،يزاريشلا يلع نب ميهاربإ (5

 ( .م1995 - _ه1416 ‘1ط توريب

 ةبتكم ةيهقفلا ديز نب رباج مامإلا راثآ ةعوسوم ،حاورلوب يلع نب ميهاربإ (6

 .م2006 - _ه1427 }1ط ،نامع - طقسم طقسم

 -نامع .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ،لاصخلا رصتخم يمرضحلا سيق نب ميهاربإ 7

 . م1984 - _ه1404 }12ط طقسم

 .ةدغ وبأ حاتفلا دبع :حت فيعضلاو حيحصلا يف فينملا رانملا ،ةيزوحجلا ميقلا نبا 8

 ۔ه.. ......
51 . 
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 .م1994 - _ه1414 &6ط ںنانبل - توريب ،ةيمالسإلا رئاشبلا راد

 نانبل - توريب ،ةلاسرلا ةسسؤم دابعلا ريخ يده يل داعملا داز .- « ٨ ٨ ٨

 .م1968 - _ه1406 }13ط

 ،نانبل - توريب ليحلا راد ،ةيعرشلا ةسايسلا يف ةيمكحلا قرطلا - 0 + + ٨

 .م1998 - _ه1418 ،1ط

 :حت ،لوسرلا لاعفأب قلعتي اميف لوصألا ملع نم ققحملا كيسدقملا ةماش وبأ (1

 .م1990 - ه1410 ،2ط ةبطرق ةسسؤم ،ييوكلا دمحأ

 بتكلا راد ءاطع رداقلا دبع دمحم :حت ىربكلا ننسلا يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ 2

 .م1994 - ه1414 ،©1ط ںنانبل - توريب ةيملعلا

 فاقوألا ةرازو عرشلا ضيورتو عبطلا حامج نيب لقعلا { يليلخلا دمح نب دمحأ (3

 .م2008 - _ه1429 ،1ط ،نامع - طقسم .ةينيدلا نوؤشلاو

 ©1ط ،نامع ةنطلس - طقسم ٬ةماقتسالا ةبتكم ريسفتلا رهاوج - 4( + + ٨

 .م1984 - _ه 4

 ©نامع ةنطلس - طقسم دعاولا ليجلا ةبتكم ،ةمألا ةغايص ةداعإ - 5 ٩ ٨

 .م2003 ‘1ط

 - طقسم .ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو \ثالث نحم نيب مالسإلا - 6 + + ٨

 .م2001 ط.د نامع

 01ط ،نامع ةنطلس - يور .ةماقتسالا ةبتكم 0 ماعنالا ةاكز - 7 + ٨

 .م2003 - _ه3

 ©2ط ،نانبل - توريب ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد دنسملا ،ينابيشلا لبنح نب دمحأ (8

 .م1993 - _ه 4
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 اهحورشو ديحوتلا ةمدقم ،يتالتلا ميهاربإ نب دواد و يخامشلا ديعس نب دمحأ 9

 .ت.د ‘ط.د نامع ةنطلس طقسم

 ،نامع - طقسم .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ؤفاصنإلاو لدعلا رصتخم - + + + 0

 .م1984 - _ه 5

 -ضايرلا مالسلا راد ،‘ىرغصلا يئاسنلا ننس ،يئاسنلا بيعش نب دمحأ 1

 .م1999 - _ه1420 ،©1ط ؛ةيدوعسلا

 ©نامع - طقسم .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ‘فنصملا ،يدنكلا هللا دبع نب دمحأ 2

 ...4 - _ه1405 }1ط

 01ط ،نانبل - توريب ليجلا راد ،ةغللا سيياقم ،ايركز نب سراف نب دمحأ (3

 .م1991 - _ه 1

 _ه1403 ،1ط ،تيوكلا ،ملقلا راد قيبطتلاو ةيرظنلا نيب عامجإلا ادمح دمحأ ,4

 .م1982 -

 ء1ط ٬ةيملعلا بتكلا راد ،ريبكلا خيراتلا ،يراخبلا ميهاربإ نب ليعامسإ 5

 .م2001 - _ه 2

 ©2ط نانبل - توريب ،ةفرعملا راد .حاحصلا ،يرهوجلا دامح نب ليعامسإ 6

 .م2007 ۔-ه8

 - ةروصنملا ،افولا راد ،ثيدحلاو ةنسلل ركبملا قيثوتلا لئالد دمحأ زايتما 7

 .م1990 - _ه1410 ‘1ط رصم

 ،دشرلا ةبتكم ێةيوبنلا ةنسلا نم ةيلقعلا ةسردملا فقوم نيمألا قداصلا نيمألا 8

 .م1998 - _ه1418 ،1ط ،ةيدوعسلا - ضايرلا

 - نامع دعاولا ليجلا ةبتكم .ئاسارخلا مناغ يبأ ةنودم & يناسارخلا مناغ نب رشب (9
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 .م2006 - _ه1427 }1ط طقسم

 طقسم ٬ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ءوجاب ىفطصم :حت\ىربكلا ةنودملا - 0 + + ٨

 .م2007 - ه1428 ،1ط نامع ةنطلس -

 ةرهاقلا رئاصبلا راد اهماكحأو رادلا ءامسأ ،يليحرلا بوبحم نب دمحم نب ريشب (1

 .م2004 - _ه1424 }1ط رصم -

 - طقسم ,ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ،نايبلاو ةلدألا ،يطوشلملا ىسيع نب نيروغبت (2

 .م2009 ۔-ه1430 ،1ط نامع

 ‘طقسم ٬ةفاقنلاو ثارتلا ةرازو ،ةعيرشلا سوماق ،يدعسلا سيم نب ليمج (3

 .م1989 - ه1409 ،1ط نامع ةنطلس

 راد ،يمالسإلا عيرشتلا يف ةيوبنلا ةنسلا يزيزعلا زمار دمحمو يعافرلا ةليمج (4

 .م2006 - ه1427 ،1ط ،ندرألا - نامع ،نومأملا

 عباطملا لامع ةيعمج !ةمألا ءانب ةداعأ يف ةنسلا رود .ةنافع دمحم ىسوم داوج 5

 .م1999 - _ه1419 ،1ط ،نردألا - نامع ةينواعتلا

 ©يعيمصلا راد ،ةيوبنلا ةنسلا مولع يف ةيثحب تاءاضإ ،ينيوعلا فراع نب متاح 6

 .م2007 - _ه1428 ،1ط ‘ةيدوعسلا - ضايرلا

 .(تاباوحلاو ريسلا باتك نمضر) ةريس ناطحق نب دلاخ 7

 ،نانبل - توريب ،يبرعلا باتكلا راد ةياورلا ملع يف ةيافكلا يدادغبلا بيطخلا (8

 .م1985 - _ه1405 ،1ط

 طقسم -نامع ىفاقثلاو ثارتلا ةرازو لوصألا لوصف ،يبايسلا ليمج نب نافلخ 9

 .م1982 - _ه 2

 . ه1414 ،ناريإ -مق ،هوسا تاراشتنا نيعلا باتك ،يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا 40

 رررتحتحت .- .-. :

 ۔ 244 ۔
 جت 244 ۔ .ر
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 3نامع - الم ءاريبغلا ةبتكم ،ةمكحلاو يحولا ةنسلا ،نورخآو يودعلا سيمخ 1

 . م2009 - _ه1430 ،1ط

 ثارتلا ةرازو ،نيبهارلا غالبو نيبلاطلا جهنم ،يصقشلا ديعس نب سيمخ 2

 .ت.د ©‘1ط طقسم - نامع ٬ةفاقثلاو

 ديؤملا ةبتكم ةفسلفلاو نآرقلا نيب ةفرعملا ةيرظن يدركلا ديمحلا دبع حجار (3

 .م1992 - _ه1412 ،1ط ضايرلا - ةيدوعسلا

 ردبلا راونأ نم تاسبق :باتك نمض) ةئيضملا ةريسلا ،يدمحيلا ديعس نب دشار (4

 .(رهازلا

 ©نامع -طقسم .ةماقتسالا ةبتكم حيحصلا عماجلا ،يديهارفلا بيبح نب عيبرلا (5

 .م1995 - _ه1415 ،1ط

 ء1ط .نيلهاجلا ضفرو نيمثافلا تابثإ نيب ةيمالسإلا ةنسلا يلش فوؤر 6

 .م1978 - _ه 8

 - بيسلا ،يرماضلا ةبتكم ،ةياردلاو ةياورلا ةيلدج ،يمرحملا ةفيلخ نب ايركز 7
 .م2004 - ه1425 ،1ط ،نامع ةنطلس

 ةسردملا يف يهقفلا هرودو يولهبلا ةكرب نبا مامإلا ،يدوعسملا سيمح نب نارهز 8
 - طقسم «ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو ،عماجلا هباتك لالخ نم ةيضابإلا

 .م2000 - ه1421 ،1ط ،نامع

 لهج نمل ةقيقحلا فشك ةموظنم حرش ةقيثولا ىرعلا { يبايسلا دومح نب ملاس 9
 .ةلماشلا ةبتكملا {ةنوقرم ةخسن ،ةقيرطلا

 ليعامسإ ةديس :حت ،جراوخلا نم ةيضابإلا زييمت يف جهانملا قدصأ .- 0 ه % 0

 .ط.د نامع - طقسم ,ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ڵیفشاك

 »۔_ .ريس
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 .(ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم باتك نمض قحلم ) 0 ةريسلا ،ناوكذ نب ملاس 1

 -ةافصلا ،ةيملعلا ثوحبلا راد ،اهيلع ىرتفملا ةنسلا ،يواسنهبلا يلع ملاس (2

 .م1981 - _ه1401 }2ط ،تيوكلا

 .يمالسإلا ركفلاو يركلا نآرقلا يف هتالالدو يحولا ،يجيرعألا دومح ربج راتس 3

 .م2001 - _ه1421 ،1ط ءنانبل - توريب {ةيملعلا بتكلا راد

 ،يديعسوبلا دمحا نب دمحم ديسلا ةبتكم رسيملا ريسفتلا يدنكلا دمحأ نب ديعس 4

 .م1998 - _ه1418 }1ط ‘طقسم - بيسلا

 نب ناطلس :حت معنلا تاقدص يف مكحلا فئاطل يليلخلا نافلخ نب ديعس 5

 .ت.د ‘ط.د ،دعاولا ليجلا ةبتكم يبعانلا سيمح

 ه1417 ‘ط.د رفسلا ةالص مكح يف ربتعملا يأرلا ،يبونقلا كوربم نب ديعس 6

 .م1996 -

 .ه1417 ،1ط ،ن.د .نيتبطخب ةعمجلا ةالص يف نينيعلا ةرق ۔- 7 ٩ ٩

 - نامع ،يرماضلا ةبتكم ،هدنسمو هتناكم بيبح نب عيبرلا مامإلا - 8 ٩ ٩ ٨

 .م1995 - _ه1416 ،1ط ،‘طقسم

 - طقسم لايجألا ،رهازلا ردبلا راونأ نم تاسبق نابيشلا كرابم نب ناطلس 9

 .م2008 - _ه1429 ،1ط ،نامع

 نب دمحم خيشلا ةبتكم ،ناميإلا دعاوق ديهمت تادايز كيشاطبلا دمحم نب ناطلس 0

 .م2010 - ه1431 ،1ط نامع ةنطلس - طقسم ،يشاطبلا سماش

 ،1ط نامع - طقسم .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ءايضلا ، يبتوعلا ملسم نب ةملس 1

 .م1991 - _ه 1

 .م1999 - _ه1420 ،1ط نامع ةنطلس - ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ،ةنابإلا - 2 ٨ ٩ ٨

  



  
 & ةيليصات ةسارد & ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا

 -ضايرلا مالسلا راد ،داواد يبأ ننس ،يناتسجسلا ثعشألا نب ناميلس (3

 .م1999 - _ه1420 ،1ط ‘ةيدوعسلا

 -_ه1425 0 ط.د نانبل - توريب ةيرصعلا ةبتكملا ،ةنسلا هقف قباس ديسلا (4

 .م 4

 طقسم دعاولا ليجلا ةيضابإلا دنع ثيدحلا ةياور ،يديعسوبلا دمحأ نب حلاص 5

 .م2000 - ه1420 ،1ط ،نامع -

 .(تاباوخلاو ريسلا باتك نمض) ،رباج يبأ ىلإ ةريس ،يصورخلا سيمح نب تلصلا 6

 .(تاباوجلاو ريسلا باتك نمض) تافصلاو ثادحألا ے- 7 ٩ ٩ ٨

 ةنطلس -طقسم .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ‘فاطلإلا دراوم ،يكلاملا سيم نب رماع 8

 .م1985 - _ه1405 ‘ط.د نامع

 لئاسم يف امثرثأو نايلقعلا حيبقتلاو نيسحتلا ،نارهشلا هللا دبع نب ضياع 9

 .م2008 - ه1429 ،1ط !ةيدوعسلا - ضايرلا ،ايليبشأ زونك ،هقفلا لوصأ

 -ءاضيبلا رادلا ،يبرعلا يفاقثلا زكرملا ،مالسإلا يف ةطلسلا ،نساي داوحلا دبع 0

 .م2008 ،3ط برغملا

 ةأشنم ،روتسدلل يساسأ ردصمك ةيمالسإلا ةعيرشلا ،يلوتم ديمحلا دبع 1

 .ت.د \‘ط.د رصم - ةيردنكسألا فراعملا

 :حت ،يرواونلا بيرقت حرش يف يوارلا بيردت يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع 2
 .م2002 - ه1423 ،ط.د رصم - ةرهاقلا ڵٹيدحلا راد ،يواربشلا نميأ دمح

 -طقسم ٬ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ©نيدلا ملاعم ،ييمثلا ميهاربإ نب زيزعلا دبع (3

 . م1986 - _ه1407 ‘ط.د نامع

 .م 2003 -ه1423 ،2ط ،يلكب نمحرلا دبع :عت ،ليلعلا ءافشو لينلا باتك - 4 ٩ ٨٩

  

  

  

  



  

      

 ئ ةيليصات ةسارد 3 ع ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا    
     ذا ---=====«

 .ت.د ،ط.د يوادعسلا راد ةنسلا ةيجح ،قلاخلا دبع ىغلا دبع 5

 ‘1ط ،نامع - طقسم .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ءاملا باتك ،يراحصلا هللا دبع 6

 .م1996 - _ه6

 ةوعدلا جهنم نمض قحلم) { ناورم نب كلملا دبع ىلإ ةلاسر ،ضابإ نب هللا دبع 7

 .( ةيضابإلا دنع

 ةرازو ،يربلا رهوجلاو يردلا بكوكلا ،يراحصلا يمرضحلا ريشب نب هللا دبع 8

 .م2007 - ه1428 ‘ط.د ‘نامع - طقسم ,ةفاقثلاو ثارتلا

 يملاسلا خيشلا ةبتكم ،نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت & يملاسلا ديمح نب هللا دبع 9

 .ت.د \ط.د نامع - ةيدب

 ،شيفطا ميهاربإ :حت .ماكحألاو نايدألا يملع يف ماظنلا رهوج .- 0‘« + 0 ٨

 .م1989 - _ه1410 ،ط.د قورافلا راد

 ،نامع - طقسم ،يملاسلا مامإلا ةبتكم حيحصلا عماجلا حرش - 1 + + ٩

 .م2004 ‘ط.د

 .م2008 ،1ط ،نامع - ةيدب يملاسلا مامإلا ةبتكم سمشلا ةعلط ے- 2 + } ٩

 ةبتكم ،يليلخلا دمح نب دمحأ :عتو صت ،لوقعلا راونأ قراشم - 3{( + ٩ ٩

 .م1989 - _ه1409 ،}1ط نامع - طقسم ةماقتسالا

 ةبتكم لاصخلا رصتخم مظن لامكلا جرادم ىلع لامآلا جراعم - 4 % ٩ ٩

 .م2008 ،1ط ،نامع - ةيدب ،يملاسلا مامإلا

 02ط نامع ةنطلس - ةيدب ،يملاسلا مامإلا ةبتكم ،تاباوجلا - 5 ٩ % ٩

 .م1999 - _ه9

 - طقسم ,ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ، ةكرب نبا عماج ،يولهبلا دمحم نب هللا دبع 6

  



 ئ ةيليصلت ةسارد
  

  

 .م2007 - ه1428 ‘ط.د نامع

 ،توريب - ةرهاقلا {ةيمالسإلا بتكلا راد ،عيرشتلاو ةنسلا رمع معنملا دبع 7

 .ت.د ‘ط.د

 ،نامع - طقسم ,ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ،رونلا ، مصألا هللا دبع يبأ نب نامثع 8

 .م1984 - _ه1404 }ط.د

 01ط طقسم - نامع ةنطلس .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ةريصبلا ح 9{ + %} ٨

 .م1984 - _ه 4

 3رشنلاو تاساردلل يملعلا جهنملا ةمكحلا ليبس يف تاطحم يعافرلا ناندع 0

 .م2009 - _ه1429 ،1ط نانبل - توريب

 ،نامع - طقسم .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ‘تاباوجلاو ريسلا نامع ةمئأو ءاملع ,1

 .م1986 - _ه1406 ‘ط.د

 .م1995 ،2ط ،توريب - نانبل ،نافوك راد ،نيطالسلا ظاعو ،يدرولا يلع 2

 .ةيملعلا بتكلا راد ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا ،يدمآلا يلع يبأ نب يلع 3

 .م1983 - ه1403 ،ط.د نانبل - توريب

 بيعش :حت ،نابح نبا حيحص بيرقت يف ناسحإلا يسرافلا نابلب نب يلع 4

 .م1988 - ه1408 ،1ط ںنانبل - توريب ،ةلاسرلا ةسسؤم طوؤنرألا

 ©3ط «نانبل - توريب ‘بتكلا ملاع ينطقرادلا ننس ،يطقرادلا رمع نب يلع 5

 .م1993 - _ه3

 .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ‘يويسبلا نسحلا يبأ عماج 0 يويسبلا دمحم نب يلع 6

 .م1984 - _ه1404 ‘ط.د طقسم - نامع

 .م2007 ،1ط ،ندنل ةمكحلا راد ،يويسبلا رصتخم . 7 + + ٨

  

  



      

  

  
 ع ةيليصات ةسارد

 ،نانبل - توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ريبكلا يواحلا ،يدرواملا دمحم نب يلع 8

 .م1994 - _ه1414 ،1ط

 ةبتكم ثةيروتسدلا رداصملاب ةنراقم ةيمالسإلا ةعيرشلا رداصم ،ةشيرج يلع ,9

 .م1979 - _ه1399 ،1ط رصم - نيدباع ةبهو

 نيقيلا راد مالسإلا ءادعأ تاباتك يف ةيوبنلا ةنسلا ييبرشلا ديسلا دامع 0

 .م2008 - _ه1429 }2ط رصم - ةروصنملا

 ،ط.د ،نامع ةنطلس - المي ءاريبغلا ةبتكم ديحوتلا ةمدقم عيمج نب ورمع 1

 .(ةميقلا ةعومجملا يف قحلم) 0م1989 - _ه0

 - نامع ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ةيفاصلا ةنونيدلا يسوفنلا حتف نب سورمع (2

 .م1999 - _ه1420 ،1ط طقسم

 مسق) ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم { يدعسلا لشاه نب يلع نب دهف (3
 .م2009 - _ه 1428 ،1ط طقسم -نامع دعاولا ليجلا ةبتكم ،(قرشلملا

 ،لافنألا ةبتكم ©،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ىلع ةيشاح - + % % (4

 .م2006 - ه1427 ،1ط ،نامع - طقسم

 -ضايرلا ،يعادلا راد يمالسإلا عيرشتلا يف ةنسلا ةناكم ،يفلسلا نامقل (5

 .م1999 - _ه1420 ،2ط «ةيدوعسلا

 ه1422 ،1ط ‘ايروس - قشمد ،ركفلا راد ،ةسايسلاو ةديقعلا ، ياص يؤل (6

 .م 2001 -

 .م2005 - _ه1426 ،2ط ةيروس - قشمد ركفلا راد لقعلا لامعإ ے- 7( ٨ ٩ ٨

 برغلا راد ،"برغملا مسق" ةيضابإلا مالعأ مجعم .نيفلؤملا نم ةعومجب (8
 .م2000 - _ه1421 چنانبل - توريب يمالسإلا

  



 & ةينيصات ةسارد
  

  

 .(تاباوخلاو ريسلا باتك نمضر) ديعس نب دمحم ىلع درلا يف ةريس ،لوهججب ع9

 .اهثيدحو اهميدق ةنسلا تاسارد يف تاهاجتا يدابآ ريخلا ثيللا وبأ دمحم 10

 .م2005 - ه1426 ،1ط .ايزيلام ،ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا

 ،نانبل - توريب ،يقاسلا راد ،داهتجاو دقن يمالسإلا ركفلا نوكرأ دمح 1

 .م2007 4ط

 ركفلا يف يمالسإلا ريكفتلا جهانم يف لقنلاو لقعلا لدج يناتكلا دمحم (32

 .م1992 - ه1412 ،1ط ،برغملا - ءاضيبلا رادلا {ةفاقثلا راد ،يدقلا

 ،نانبل - توريب ،يبرعلا ركفلا راد حاحصلا راتخم يزارلا ركب يبأ نب دمحم 3

 .م1997 }1ط

 رادلا ،ينودربلا ميلعلا دبع دمحأ :حت ،ةغللا بيذمق يرهزألا دمحأ نب دمحم (4

 .م1964-ه1384 ،ط.د}ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا

 قشمد -توريب ،ةلاسرلا ةسسؤم ،ءالبنلا مالعأ ريس ©يهذلا دمحأ نب دمحم 5

 .م1990 - _ه1410 ،7ط

 {ةيملعلا بتكلا راد ركاش دمحأ :حت ،ةلاسرلا ،يعفاشلا سيردإ نب دمحم (6

 .ت.د \ط.د ںنانبل - توريب

 ةيدوعسلا -ضايرلا ،مالسلا راد ،يراخبلا حيحص !يراخبلا ليعامسإ نب دمع (7

 .م1998 - _ه1419 ،1ط

 ،نانبل - توريب ،نييالملل ملعلا راد ةغللا ةرهمج ديرد نب نسحلا نب دمحع (8

 .م1987 1ط

 - طقسم .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ،رفعج نبا عماج ،يوكزألا رفعج نب دمحم (9

 .م1994 - _ه1414 ،1ط 0 نامع

  



  

        
 ئ ةيليصات ةسارد

 أ1ط طقسم ،نامع .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ،ربتعملا حيمدكلا ديعس نب دمحم (ع0

 .م1984 - _ه 5

 ،ط.د نامع - طقسم .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ،ةماقتسالا - 1( ٨

 . م1985 - _ه 5

 ،ط.د نامع - طقسم ءةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ،بيترتلا ةيشاح رمع نب دمحم ((2

 .م1984 - _ه 4

 ةيدوعسلا _ ضايرلا مالسلا راد يذمرتلا عماج يذمرتلا ىسيع نب دمح )123

 .م1999 - _ه1‘1420ط

 . (تاباوخلاو ريسلا باتك نمض) ةريس بوبحم نب دمحم (4

 ،3ط ںنانبل - توريب ركفلا راد \برعلا ناسل روظنم نب مركم نب دمحم (5

 .م1994 - _ه4

 .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو رماع معنملا دبع :حت "مئاعدلا حرش ©فاصو نب دمحم ((6

 ت.د. ط.د }نامع - طقسم

 1ط ،ةيدوعسلا - ضايرلا مالسلا راد ةجام نبا ننس ،يعيبرلا ديزي نب دمحم ((7

 .م1999 - _ه0

 -نامع ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ريسفتلا ريسيت ،شيفطأ فسوي نب دمحم 8

 .م1987 - ه1407 ،1ط ‘طقسم

 دمحأ نب ليلخلا ةيالوو سنوت نون رسكو دمحمأ ةزم ةلاسر - 9(( ٩ + ٨

 {ةيبرعلا ةعبطملا سداسلا ددعلا ، ةايحلا ةلجمب قحلم ،خلملا سيم نسح :حت

 .م2002 - ه1423 ںرئازخلا - ةيادرغ

 - ةدج داشرإلا ةبتكم .ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرش .- 0( % % ٨



 ع ةيليصات ةسارد

  

 .م1985 - _ه 5 ©3ط ءةيدوعسلا

 ،نامع -طقسم .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ،داعملا راد ىلإ دازلا نايمث .- 1(( + ٨ ٨

 .م1981 - _ه1401 ،ط.د

 ‘ط.د نامع - طقسم ،ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ريغصلا عماجلا .- % + + (2

 .م1986 - _ھهو 06

 ندرألا -نامع ،سئافنلا راد يوبنلا ثيدحلاو نوقرشتسملا نيدلا ءامب دمع (3

 .م1999 - _ه 0 1ط

 زكرملا ةنوتيزلا ةعماج .عيرشتلاو نيودتلا ةيلاكشإ ةيوبنلا ةنسلا ةزمح دمحم (34

 .م1997 - ه1418 ،1ط ،سنوت - يجوغاديبلا يموقلا

 ىلع امتالالدو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاعفأ ،رقشألا ناميلس دمحم (5

 .م2003 - ه1424 ،6ط «نانبل - توريب 3 ةلاسرلا ةسسؤم ةيعرشلا ماكحألا

 - طقسم ؛ةماقتسالا ةبتكم \ ةيضابالا دنع ةوعدلا جهنم رصان حلاص دمح 6

 .م1997 - _ه1418 ،1ط ،نامع ةنطلس

 1ط ارصم - نيدباع ةبهو ةبتكم نيودتلا لبق ةنسلا ،©بيطخلا جاجع دمحح )137

 .م1963 - _ه 3

 ةعماج !هنيودت خيراتو يوبنلا ثيدحلا يف تاسارد يمظعألا ىفطصم دمحم (8

 .ت.د \ط.د ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا - ضايرلا

 02ط يمالسإلا باتكلا راد ةيدمحملا ةنسلا ىلع ءاوضأ .ةير وبأ دومع 9

 .م2007 - _ه8

 017ط رصم - ةرهاقلا ،فقورشلا راد ةعيرشو ةديقع مالسإلا كتوتلش دومح (30

 .م1997 - _ه7
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 ئ ةيليصات ةسارد 3

  

 .ةيعيرشت ريغو ةيعيرشت ىلإ ةنسلا ميسقت ،يدنقرمسلا تردق نب نيدلا يبحم ع(1

 .م2008 - _ه1429 ،1ط نانبل - توريب ،ةيملعلا بتكلا راد

 3ةيدوعسلا -ضايرلا ،مالسلا راد ملسم حيحص يروباسينلا جاجحلا نب ملسم (2

 .م1998 - _ه1419 ،1ط

 دعاولا ليخلا ةبتكم ةيضابإلا دنع داهتجالا جهنم وجاب حلاص ىفطصم (3

 . م2005 - _ه1426 ،1ط نامع - طقسم

 .(تاباوخلاو ريسلا باتك نمض) ناسغ مامإلا ىلإ ةريس ،رينلا نب رينم (4

 ةعومجب :حت لوصألا دعاوق ملع يف لوقعلا ريونت يصورخلا دعاج نب رصان (5

 نامع ةنطلس - ةيعرشلا مولعلا دهعم ،ةيعرشلا مولعلا دهعم ةبلط نم

 .م2003 - _ه4

 .اميوقتو ةسارد هتاوعدو هقفلا لوصأ يف ديدجتلا تالواحم ،يدماغلا عازه (6

 .م2008 - _ه1429 ،ط.د !ةيدوعسلا - ضايرلا \دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج

 توريب يمالسإلا برغلا راد ،زيزعلا هللا باتك ريسفت ،يراومهلا مكحم نب دوه 7
 .م1990 ،1ط ،نانبل -

 .(تاباوحلاو ريسلا باتك نمض) ةريسلا بويأ نب لئاو 8
 ركفلل يملاعلا دهعملا ،ةيوبنلا ةنسلا عم لماعتن فيك ،يواضرقلا فسوي (9

 .م1990 - ه1411 ،2ط .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا - اينيجريف ،يمالسإلا

 -توريب ،ةلاسرلا ةسسؤم ،لاجرلا ءامسأ يف لامكلا بيذق ،يزملا فسوي 0

 .م1987 - ه1407 ،2ط نانبل

 فالتخالاو هقفلا لوصأ ةفرعم يف فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي 1
 .م1984 - _ه1404 ،ط.د ،نامع - طقسم ,ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو

  



  

  

 © ط.د نامع - طقسم .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ،ناهربلاو ليلدلا - 2( ٩ ٩ ٨

 .م1983 - _ه 3

 راد يمانلا ةفيلخ ورمع :حت ،نوفلخ نبا ةبوجأ ،يتازملا نوفلخ ني فسوي )153

 .م1974 - _ه1394 ،1ط ،نانبل - توريب ،حتفلا

 يعولا راد راصمألا ءاهقف بهاذمل عماجلا راكذتسالا ،يريمنلا هللا دبع نب فسوي 4

 .م1993 - _ه1414 ‘1ط رصم - ةرهاقلا

 :ةيملعلا لئاسرل)ر توجبل) :»

 لهجلا نيب ةيوبنلا ةنسلا يف نيصصختملا ريغ تاباتك 8،نيسح رهاطلا ةبابل وبأ 5

 ثوحب نمض اجذومن" عيرشتلاو نيودتلا ةيلاكشإ :ةيوبنلا ةنسلا باتك" فيرحتلاو
 ،يبد - ةيبرعلاو ةيمالسإلا تاساردلا ةيلك رصعلا تايدحتو فيرشلا ثيدحلا ةودن

 .م2005 - _ه1426 ‘1ط

 رمع نب نهم :حت فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش قيقحت ،يخامشلا ديعس نب دمحأ ((6

 .م1990 - ه1411 ،سنوت - ةنوتيزلا ةعماجلا هاروتكد ةلاسر ©ييجاويتلا

 .(يتوعلا ةودن ثوحب نمضر اهمولعو ةنسلا يف يتوعلا جهنم ،يدنكلا ىيي نب دمحأ (7
 - _ه1430 ،ط.د ءةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا - نامع ،تيبلا لآ ةعماج تاروشنم

 .م 9

 ةزاجإ لينل مدقم ثحب" ةيضابإلا دنع نوثدحملاو ثيدحلا ،مورك ومح دمحأ ((8

 . م1992 - ه1412 رئازجلا - بازيم يداو \ديعس يمع ةيعمج ،"جرختلا

 .يبرعلا برغملا نم تدرو تالؤاستلا نم ةعومجمل باوج ،يليلخلا دمحأ نب حلفأ 9

 .ةنوقرم ةخسن

 .ةيعيرشتلا ريغو ةيعيرشتلا ةنسلا نيب قيرفتلا ةهبش دقن ،ريخ ديعس دمحم يماطسب (0

 :مويلا ىلإ رشع عبارلا نرقلا ةيادب نم ةيوبنلا ةنسلا ةمدخ يف ةلوذبملا دوهجلا ةودن
 ے سح .. - جن ۔-۔

 ,م۔ . . حرسم ٠٠٠٠ه `> ..:: `

 . ر .د`
 ٦ د 2 ٍ م .ُ - 255 - - 7 . / `
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 & ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا     
    

 .م2006 - ه1427 ،ط.د ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا - ةقراشلا ،ةقراشلا ةعماج

 "هاروتكد ةلاسر"يضابإلا هقفلا يف هرثأو ثيدحلا فلتخم ،يرذنملا دمحم نب نافلخ (1

 ( .م1998 - _ه1419 رصم ةرهاقلا ةعماج

 :ههقفو يوبنلا ثيدحلا دقن يف ةكرب نبا مامإلا دوهج ،دادحلا ملاس نب رمع نب ملاس (162 .

 .م2006 - ه1427 ،سنوت ةنوتيزلا ةعماج "ريتسجام ةلاسر"اجذومن عماجلا باتك

 نييمالسإلا نيركفملا ضعب ىدل القعلا هاجتالا ،ينارهزلا ةضيع نب ديعس (3

 ةيلك - دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج ،"هاروتكد ةلاسر - دقنو ضرع"نيرصاعملا

 .ه1420 ‘ةيدوعسلا - ضايرلا نيدلا لوصأ

 :حت فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش حرش هللا حتف قيقحت «شيفطا فسوي نب دمحم (4

 ،نامع ةنطلس - ةيعرشلا مولعلا دهعم ،(جرخت ثحب) ،يجرلا هللا دبع نب ردب

 .م1999 - _ه 0

 يمالسإلا عيرشتلا رداصم نم اردصم اهرابتعاب ةنسلا ،رباج حيرش حلاص دومحم (5

 .م1980 - _ه1400 ‘ةيدوعسلا - ةرونملا ةنيدملا ،ةيمالسإلا ةعماخلا ،(ريتسجام ةلاسر)

 .ةنوقرم ةخسن ،ةيضابإلا دنع يهقفلا لمعلا ،يعباسلا ناميلس نب رصان 6

 :تايرورلا)ر تاللجل) ث

 ةلحب ضماكحألا عيرشتب ةنسلا لالقتسا نايب يف مالكلا حضوأ ،‘هط يحبص يدمح (7

 .م1998-1999 .ةرهاقلا رهزألا ةعماج ،(19 ددعلا)نوناقلاو ةعيرشلا

 3"رشاعلا ددعلا" ةعيرشلا ءاوضأ ةلحب ةفرشملا ةنسلا يف ثوحب ،قلاخلا دبع يغلا دبع (8

 .ه 9

 - ةثلاثلا ةنسلا {ةيملاعلا ةيمالسإلا ةوعدلا ةيعمج "ةلماش ةيفاقث ةيلصف" لصاوتلا ةلجم 9

 .م2006 رشاعلا ددعلا

 .ه1315 ‘ط.د رصم - ةرهاقلا ،ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم رانملا ةلجم 0

 7 _- - - -۔۔._.

 ِ ۔ 7 ح۔- _ _

  



 ئ ةيليصات ةسارد و
  

  

 دوحجلا نيب ةيعيرشت ريغو ةيعيرشت ىلإ ةنسلا ميسقت هاجتا ،يدابآ ثيللا وبأ دمع 1

 .م1999 "7 ددعلا" دنبويد ةعماج ©يعادلا ةلحب دييأتلاو

 ددعلا ،(ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا ةلجم)يوبنلا يدهلا نم ،يماخلا نامأ دمحم 2

 .م2002 - ه1423 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا - ةرونملا ةنيدملا .4

 ءاوضأ ةلحب عيرشتلا يف نآرقلا نع ةنسلا لصف ةرطخ ةركف ،بيطخلا جاجع دمحم (3

 .ه1391 ،ط.د !ةيدوعسلا - دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج "2 ددعلا" ةعيرشلا

 :ةيبوساحلا جماربلاو عقاولا ::

 تايجبربلل ثارتلا زكرم ،يمالسإلا ثارتلا بتكل ريبكلا عماجلا ((4

 .يبوساح جمانرب ،ةيضابإلا مالعأ مجعم (5

 .يبوساح جمانرب (ياثلا رادصإلا) ةلماشلا ةبتكملا (6

 :نيال نوأ مالسإ عقوم (7

= 7 //.." 
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 .. "٠ نل..

 . ت رهف :::: ب ٨ - اعوضرللا س ؟ : .- .
 ‘ .` ٠ . . ٩

 ... - -: م ٭

 أ ............................................ ةيضابالا تالاقم يف ةنسلا +

 ج........................................................ نافرعو ركش ه

 ٥ ............................................................... ةمدقملا »

 1........ عيرشتلاب ةنسلا لالقتسا ليصأت يف ةيضابإلا جهنم :لوألا لصفلا »

 3..................... ةيضابإلا دنع اهتلرتمو ةنسلا موهفم /لوألا ثحبملا "

 5........................ (احالطصاو ةغل) ةنسلا موهفم : لوألا بلطملا ت

 5............................................................ ةغل ةنسلا

 13..................................................... احالطصا ةنسلا

 13................................... ةيضابإلا دنع يلوصألا ىنعملاب ةنسلا ه

 17................................ ةيضابإلا دنع ةنسلا حلطصم تافدارم ه

 19.................................... ةيضابإلا دنع يهقفلا ىنعملاب ةنسلا ه

 22............................. ةنسلا حلطصم قالطإ يف ةيضابإلا عسوت ه

 24........................................ ةعدبلل لباقملا ةنسلا حلطصم «

 25..................... لمعلا هيلع رقتسا ام يه ةنسلا نأب لوقلا ةشقانم

 26.................. ةيضابإلا دنع ةنسلا نع ةربعملا صوصنلا ضعب ليلحت ه

 27........................................................ لوألا صنلا ٭

 28......................................................... اثلا صنلا ٭
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30....................................................... 

 32.......................................... هريغو ةكرب نبا دنع ةنسلا ٭

 35................. لمعلا هيلع رقتسا اميف ةنسلا موهفم رصح تالاكشإ ه

 38.................... "عامجإلا هيلع عقوو لمعلا هديأ ام" ةكرب نبا لوق ه

 39.................................................. ةعبتملا ةنسلا موهفم ه

 40...هيلع قفتملا باب نم تءاج ةعيرشلا ماكحأ بلغأ ناب لوقلا ةشقانم ه

 41............ لمعلا هيلع رقتسا اميف ةيضابإلا دنع ةنسلا حلطصم دورو ه

 42................................ ةيضابإلا دنع ةنسلا موهفم يف ةصالخ

 42.......................................... ةنسلا موهفمو نوقرشتسملا أ

 45 ..لمعلا هيلع رقتسا اميف ةنسلا موهفم رصح ىلإ يعادلا هجوتلا روهظ بابسأ نم

 53.............................. ةيضابإلا دنع ةنسلا ةلزنم :اثلا بلطملا ه

 53............................... هتذمالتو رباج مامإلا دنع ةنسلا ةناكم

 55................. ةنسلا ىلع دامتعالا يف ةديبع يبأ مامإلا ةذمالت جهنم

 57............................... ةيضابإلا فالسأ دنع ةنسلا ةلزنم يلبت

 59........................................... ةكرب نبا دنع ةنسلا ةلزام ه

 60.................................... رظنلا ىلع رثألا ميدقتو ةكرب نبا ه

 62........................................ ماكحألا ةلدأ نم ةنسلا عقوم

 65....................... ةيضابالا دنع ةنسلا ةيجح ةلدأ :ثلاثلا بلطملا

 73.............. اهركنمو ةنسلا كرات نم ةيضابإلا فقوم :عبارلا بلطملا ن

 73...................................... ةنسلا كرات نم ةيضابإلا فقوم

 76......................................ةنسلا ركنم نم ةيضابإلا فقوم ء
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 81.................. ميركلا نآرقلا ىلع ةنسلا دورو هجوأ /نياثلا ثحبملا "

 81............................................................... ديهمت ٠١

 83.......................... ةيضابإلا دنع نآرقلا ىلع ةنسلا دورو هجوأ ٩

 87................................................. نايبلا موهفم عاستا ٩

 93........................................ ةدكؤملا ةنسلا :لوألا بلطملا

 95........................................... ةنيبملا ةنسلا :ياثلا بلطملا

 95............................................ نآرقلل ةنسلا نايب عاونأ

 102......................... صاخلاو ماعلا ضراعت عفد ف ةكرب نبا جهنم

 104................................... داحآلا ربخب نآرقلا مومع صيصخت

 105..................... (ةيشاح) داحآلا ربخب ماعلا صيصخت لوح ةشقانم

 111........................................... ةديقملا ةنسلا :اثلا ع رفلا

 111....................................................... دييقتلا موهفم

 115........................................ ةخسانلا ةنسلا :ثلاثلا ع رفلا
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 107........................................... ةصصخملا ةنسلا نم جذامن ٭
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 جذامن ٩
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 ٩ هقيضو هعاستا ىدمو خسنلا موهفم ..................................115

 ٠ ة فلا
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 123....ةيضابإلا دنع هتاقيبطتو عيرشتلاب ةنسلا لالقتسا ةلدأ :ناثلا لصفلا ه

 125............ ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا لالقتسا ةلدأ :لوألا ثحبملا "

 127............... ............ ةيضابالا دنع ةلقتسملا ةنسلا :لوألا بلطملا ن

 127......................... ةلقتسملا ةنسلاب حيرصتلا يف ةيضابإلا صوصن

 130............... ىرخألا ميهافملا عم هلخادت نايبو ةلقتسملا ةنسلا موهفم

 132.......... (ةيشاح) اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا ميرحت ثيدح لوح ةشقانم

 133...................... (ةيشاح) داحآلا ربخ ةيجح يف ةيضابإلا صوصن

 136............................. ةلقتسملا ةنسلا توبث لوح فالخلا هجوأ

 138 .ةيضابإلا مومع ىلإ "عيرشتلاب ةنسلا لالقتسا مدع"ب لوقلا ةبسن ةشقانم 7

 140................ ةيضابالا دنع نآرقلا ىلع ةنسلا ضرعب لوقلا ىضتقم ٩

 145...................... ةلقتسملا ةنسلا يف ةيلمعلا تاسرامملا ضعب ليلحت ٩

 153............................ داهتجالاو يحولا نيب ةنسلا :اثلا بلطملا ت

 155.......................................... ةيضابإلا دنع يحولا موهفم

 159.............................. ةيضابإلا صوصن يف هماقمو ةنسلا يحو ء

 161...................................................... نطابلا يحولا ء

 163....................................................... رهاظلا يحولا ء
4" ....................................................164 

 165................... ايندلا نوؤش يف هنونظو ملسو هيلع هللا ىلص هلاوقا

 166.................................. (ةيشاح) ةنسلا يحو لوح ةشقانم



  

  

 167........................................................ يلبجلا لعفلا ه

 169.................................... عيرشتلاو يحولا نيب مزالتلا ىدم ٩

 169........ (ةيشاح) ةيعيرشت ريغو ةيعيرشت ىلإ ةنسلا ميسقت لوح ةشقانم ٩٭

 172............................. ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاب صاخلا لعفلا ٩

 175.... (ةيشاح) ةنسلا موهفم يف هلوخدو ملسو هيلع هللا ىلص يبلا هب مه ام ٭

 176................................. (ةيشاح) يحولا موهفمو نوقرشتسملا ٭

 177..................................................... قبس ام ةصالخ 4٩

 179.................... ءايبنألا ةمصع نم ةيضابإلا فقوم :ثلاثلا بلطملا ٥

 179...................................................... ةمصعلا موهفم

 181...................................... ةمصعلا توبث يف ةمألا فالتخا

 182..................................... ءايبنألا ةمصع يف ةيضابإلا بهذم

 189.ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا لالقتسال ةيلمعلا ةسرامملا :ناثلا ثحبملا "

 191...................... تادابعلا هقف يف ةيلمعلا ةسرامملا :لوألا بلطملا

 193............................................ تاراهطلا :لوألا عرفلا ء

 193..........................................: :ءوضولا يف بيترتلا مكح «

 193.......................................: :موصلا ةحصل لسفلا طارتشا <

 193...........................................: :ءاجنتسالا كرت نم مكح «

 194.................................................: عابسلا رؤس مكح «

 194...........................................: لاحطلاو دبكلا مد مكح <=

 194..............................................: يلولا تيملا سم مكح <=

 195..............: :هلسغ دعب جراخ هنم جرخ نإ تيملا لسغ ةداعإ مكح ><

 



      
 ع ةيليصات ةسارد 1 ةيضابإلا دنع عيرشتلاب ةنسلا ةيلالقتسا ا ا

 195........................................: قاشنتسالاو ةضمضملا مكح <=

 196....................................................: رحبلا ءام مكح «

 197...........................................:ضيحت ش عماجت نم مكح >=

 197...............................:نآرقلا ةءارق نم بنجلاو ضئاحلا عنم «

 198.............................................: سجن وهف قرع مد لك «

 198..................................................: ةضاحتسملا مكح <=

 200................................................ ةالصلا :اثلا ع رفلا 7

 200............................ :ةيرهج ةالص يف ةروسلا أرقي مل نم مكح «

 200.....................: تعرش امك ةالصلا ءادأ ىلع ردقي مل نم مكح «

 200.................................:رجفلاو رصعلا دعب ىلص نم مكح «

 202......................:ةنسلا يف دراولا ةالصلا بيترت فلاخ نم مكح «

 202.................................:برقعلاو ةيحلا لتق نم ةالص مكح <=

 203.....................................:مامإلا عم ةحتافلا ةءارق بوجو «

 203...........................:يسانلاو مئانلا ىلع ةالصلا ءاضق بوجو <

 203........................................ :ةعامج يف ةعمجلا ةالص مكح «

 204......................................... :ريرحلاو زقلاب ةالصلا مكح «

 205............................................... موصلا :ثلاثلا عرفلا
 205......................................................: لالهلا مغ اذإ <

 205..........................:همايص لاح ايسان برش وأ لكأ نم مكح «

 205.............................................: كشلا موي موص مكح «

 206..............................................: ةماجحلاب موصلا مكح «

  



  

  

 208................................................ ةاكزلا :عبارلا عرفلا

 208...................................: :رطفلا ةاكز ءادأ يف رييختلا مكح

 208........................................:ةقدصلا نم ينغلا لكأ مكح

 208.................................................. :منغلا ةاكز رادقم

 209................................................ جحلا :سمانحا ع رفلا

 209.........................................:ةدرب يبأل ةيصوصخلا توبث

 209..........................: :(ةندبلا وأ ةرقبلا) يدهلا يف كارتشالا ةحابإ

 211........... ماكحألاو ةحكنألاو تالماعملا هقف يف لئاسم :ناثلا بلطملا

 213............................................. تالماعملا :لوألا عرفلا

 213...........................................: :هدلو لام نم دلاولا ذخأ

 213..............................................: نيزيفقب رب زيفق ميرحت

 214................................................... :ملسلا عيب مكح

 214.............................................: ررغلا عويب ضعب مكح

 214.................................................:ءانثتسالا عيب مكح

 215...............................................: ريطلا راجئتسا مكح

 215................................................. :ماجحلا ءارك مكح

 215..............................: لحفلا بارض ىلع ةرجألا ذخأ مكح

 216................................................ حاكنلا :اثلا عرفلا

 216.............................................................: ناعللا

 216.............................................: ضيحلا يف ءطولا مكح



 ح ---  
 217.................................................: حاكنلا نم مرحي ام =

 217...................................................: يغبلا رهم مكح .-

 217...........................: مالسإلا ىلإ هعوجر دعب دترملا حاكن مكح <

 218..................................................... :عاضرلا مكح «

 219............................................. ماكحألا :ثلاثلا عرفلا

 219.....................:هملع ريغب ملاظلا لام نم هقح مولظملا ذخأ مكح <

 219......................................................: ةعفشلا مكح «

 219....................................................: نيميلا در مكح «

 220........................................ :سوجملا نم ةيزجلا ذخا مكح «

 221....................................... ةقرفتم لئاسم :ثلاثلا بلطملا ت

 223.....................................:......... ةيصولا :لوألا عرفلا ء

 223...................................................: ثراول ةيصو ال <=

 223...............................:هتوم دعب هديبع قتعب ىصوأ نم مكح «

 225................................................ حئابذلا :ناثلا عرفلا
 225........................................................: درقلا ميرحت <

 225.....................................:اهرؤسو اهموحلو عابسلا مكح «

 228................................................. :ماعنألا دولج مكح ><

 229................................................: عابسلا دولج مكح «

 229..................................:ةيشحولاو ةيلهألا رمحلا مل مكح <=

 230....................................................... :عبضلا مكح <

 230............................................... :بالكلا ءانتقا مكح >=

 «([۔266 ۔ زر امج
 ۔۔۔۔ ._ ۔ص :=- _ . َ
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 231.............................................. ةبرشألا :ثلاثلا عرفلا

 231....................... :خياوألا ضعب يف ةذختملا ةبرشألاو ذيبنلا مكح «

 232................................. :ةضفلاو بهذلا ةينآب برشلا مكح «

 233............................................... دودحلا :عبارلا عرفلا ء

 233......................................................... :مجرلا دح «

 234...................................... :ةنسلاب تباث رمخلا براش دح <

 234................................ :قراسلا دي عطق بجوي يذلا رادقملا <

 235....................................... ةقرفتم لئاسم :سماخلا عرفلا ء

 235.......................................................:ةدحجلا ثاريم «

 235...............................................:نيتلم لهأ ثراوتي ال <

 235....................................... :لاجرلاو ءاسنلل ريرحلا مكح «

 236................................................. :رذنلاب ءافولا مكح ><

 237.............................................................. ةمتاخلا +

 241................................................... عجارملاو رداصملا +

 259............................................................ سرهفلا +
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