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 نوحوري دوو صتتزن :.و
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 يميلسلا هكرب نبا ماملا
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 هقفلا» يف ريتسجاملا ةلحرم لامكتسال تمدق ةلاسر باتكلا اذه لصأ

 مامإلا» ناونع تلمح ةيمشاهلا ةيندرالا ةكلمملاب ةيتفلا تيبلا لآ ةعماجب هلوصاو

 نم ةيضابإلا ةسردملا يف يهقفلا هرودو هكرب نب دمحم ني هللادبع دمحم ودا

 ذاتسالا ةلاسرلا ىلع فرشأ دقو !ةنراقم ةسارد عماجلا هباتك لالخ

 ةعماجلاب ةيهقفلا تاساردلا ةيلك ديمع .يرودلا نمحرلا دبع ناطحق / روتكدلا

 ذاتسالا نم لك دي ىلع م٩/٨/٨٩٩١ خيراتب اهتزاجاو اهتشقانم تمتو ةروكذملا

 .يروبجلا ناظقيلا وبآ /روتكدلا ذاتسالاو .دحاولا دبع لضاف / روتكدلا

 .يدعسلا نمحرلا دبع ميكحلا دبع /روتكدلاو

 مئاقلا ذاتسالل لضفلاب فارتعالاو ركشلا ديدجت الإ ماقملا اذه يف ينعسي الو

 .ليجبتلاو ريدقتلاو ركشلا صلاخ ىنم مهلف نيشقانملا ةذتاساللو فارشإلاب

 هباتكل املو ماظعلا انئاهقف نبي ةقومرم ةناكم نم ةكرب نبا مام الل املو

 ةليلكلا ىتحيرق تداج دلاخلا يمالسإلا انثارت بتك نيب ةعيفر ةلزنم نم "عماجلا

 : تلقف ةيهقفلا هدوهجب افارتعاو ةكرب نبا مامإلل اميركت ةعضاوتملا تايبالا هذهب

 حنمو ريخ راد الهب تاو حنم كنع عدو ريسلا يف ذغ

 حدقلا قبسلا يفزاحملع خيش ىوث حرضلا يفف حرضلادصقاو
 حفنواهنمناوكاألارطع ايكازامالسىنمهرتقاو
 حريمل يحل سمرلا يف بغ نإوملعلاوذنف حورلا غلباو
 حمسامهيلعرهدلارشن هتبرتىفدقارلااهبيأ

 حضو هقف نمعماجلااذمض امردقتملعلهيرمشتيل
 حجرناك يذلا يأرلا رصني ىدتغاولصأب عرفلا نرق
 حدملا هعيفتمظتناف هرشن نمقحلالهاراتتق بع

 حلملا كلت نم نوميملا كه قف ىوحامفشكبدمع نع تمق

 حشرقحلاب قلخلا سوفنلل اجهبمايرطاضغ ىتأف
 حرشناو حارتساف يخيشدنع امقوميرمعلثحبلاعقو
 حرت لك ايفان نسح لك اتقناف اليبسلس هوذخف

 حمسلا نيدلاب ثوعبملا دمحأ ىفطصملا ىيشفتاهللا ةالصو

 حدصواجاهتباكيإلا لبلب ادشامابحصو لآلااذكو



 .كتتتآ 3 دلا ةيمح ا

 .ةقباسلا تاساردلا

 .كتتتأ و دلا ةيجهتم

 .هتتتتآ 3 دلاد ودح

  .ةساردلاذطخ



 :ةئط وت

 الولف ةفاك اورفنيل نونمؤملا ناك امو) :زيزعلا هباتك يف لئاقلا هلل دمحلا

 مهيلإ اوعجر اذإ مهموق اورذنيلو نيدلا يف اوهقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن

 اميف لئاقلا نيمألا هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو س[٦٢١] ةبوتلا (نورذحي مهلعل

 هلآ ىلعو "نيدلا يف ههقفي اريخ هب هللا دري نم "نيملاعلا بر هيلإ ىحوأ

 ىلعو نيملاعلا بر نيدب نيمئاقلا نيدهتجملا ءاملعلاو نيطاسألا ءاهقفلا هباحصأو

 .نيدلا موي ىلإ مهيدهب ىدتهاو مهليبس كلس نم

 :دعبو

 ارطخ اهلجأو اركذ اهعفرأو ،اردق اهفرشأو ،اعفن مولعلا لجأ نم نإف

 هيف نكمتملا فقيو ،مارحلاو لالحلا نطاوم هب فرعت يذلا ،نيدلا يف هقفلا ملع

 نم سهدئاوع ةميظع سهدئاوف ةمج ملع وهف ،مالسإلا ةعيرش ايازمو رارسأ ىلع
 .رثاع دجب داع هنع بغر نمو ؛رفاو ظحب ذخأ دقف هنم لهن

 بناجلا اذه تنغأ ،ةديدع ةيهقف سرادم يمالسإلا طيحملا يف زرب دقلو

 ةدلاخلا ةعيرشلا لامج اهب اورهظأ ةيهقف زونك نم اهيف ءاملعلا ةذباهج هنود امب

 .بيجع عنص يف ةدلاتلا ةعيفرلا اهايازم اوزربأو بيشق بوث يف

 ةدحاو -اهتا روصتو اهنايك يف ةلثمتم -ةيضابإلا ةيهقفلا ةسردملا ربتعتو

 دفاور اهعيمج تناك يتلاو ،ةفورعملا ةيمالسإلا ةيهقفلا سرادملا لئاوأ نم

 .اذه انرصع ىتح ةيضاملا نورقلا ةليط لصاوتم دهج ةرمثو \ةبصخ

 اوسبح نوزراب ءاهقف لاجر ةيضابإلا ةيهقفلا ةسردملا يف رهظ دقل

 اهضعبل بتك .ةيهقف زونك جارخإل مهدوهج اولصاوو ،هب لمعلاو ملعلل مهسفنأ

 .ءانفلاو عايضلا اهضعب قحلو ،مويلا ىتح ءاقبلا

 ةيضابإلا ةسردملا يف نيزرابلا ءاهقفلا رهشأ نم ةكرب نبا مامإلا دعيو

 باتك اهنيب نمو ةيهقفلا هبتكو هلامعأ لالخ نم يرجهلا عبارلا نرقلا يف

 ةرظنو تاروصت لالخ نم هقفلا ملاعم زاربإ يف رود هل ناكو ،"عماجلا"

٦



 رئاس فلتخم دنع ةيلمعلاو ةيملعلا ةايحلا يف ىدص هل لظ ةيضابإلا ةسردملا

 . رضاحلا انرصع ىتح مهتاعمتجمو مهتائيب فالتخا ىلع ةسردملا هذه ءاهقف

 هدهجو ةكرب نبا مامإلا رود ىلع ءوضلا طيلست ةساردلا هذه لواحتو

 ."عماجلا" هباتك لالخ نم ةيضابإلا ةسردملا يف يهقفلا

 -اهبهاذم ددعتو عونت مغر -اهعيمج ةيهقفلا سرادملا تناك نأ املو
 تدمتسا يتلا رداصملا ةدحول يمالسإلا هقفلل ةماعلا ةضيرعلا طوطخلا يف يقتلت

 ءارأ نيب طبرلا ةلواحم نم دبال ناك ماع لكشب هقفلا ةيهقفلا سرادملا هذه اهنم

 ،ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا ءاهقف ءارآو ةيهقفلا ةكرب نبا مامإلا تاروصتو

 متام مظعمل ةنراقم ةساردو الماش اضارعتسا ةساردلا هذه تعاج دقف اذلو

 ."عماجلا" هباتك يف ةكرب نبا مامإلل يهقف رود نم هزاربإو هحرط

 :ةساردلا ةيمهأ ث

 يملع ثارت يأ يف ضومغلاو لاكشإلا لوصحو ةيؤرلا حوضو مدع نل
 باوصلا لوقلا ءافضإو قحلا مكحلا ءاطعإل نيسرادلا مامأ قئاع ربكأ دعي ناك

 .بيقنتلاو ثحبلاب هايإ مهلوانت دنع ثارتلا اذه ىلع

 ةلواحم ىلإ عوضوملا اذه يف ةباتكلل يرايتخا لالخ نم تفده دقف اذلو

 ةيهقف ةسردم ىلع بيرق ريغ دهع نم لدسأ يذلا راتسلا ةحازإو رابغلا ضفن

 ةيمالسإلا ةيهقفلا سرادملا لئاوأ نم تناك يتلا ةيضابإلا ةيهقفلا ةسردملا يه

 هتاشن ذنم يمالسإلا هقفلا ءارثل يف زرابلا اهرود اهل ناكو عقاولا يف ازورب
 .ىلوألا هراوطأو

 ال ةيملببإلا ةيهقفلا ةسردملا هذه مالعأ دحأل اهلوانتب ةساردلا هذه نل

 ةسردملا هذه ملاعم ضعب نع ةحضاو ةروص ماركلا ءارقلا يطعتس اهنأ كش

 ةيمالسإلا ةيهقفلا سرادملا نيبو اهنيب براقتلا ىدم زربتسو ،يمهقفلا اهثارت نعو
 حاحلإب اودان املاط نيذلا ءارقلاو ءاملعلا نم ريثك ةبغر يبلتس اهنأ امك ،ىرخألا



 يهقفلا اهثارت زاريإ ىلع لمعلاب ةسردملا هذه ىلإ نيمتنملا مايق ةرورضب

 مهريغ نم ردقأ مه ةسردم لك باحصأ نأ ىلع ءانب لاجملا اذه يف اهرودو

 .لمكألا هجولا ىلع رمألا اذهب مايقلا ىلع

 مدع نأ كش الف هالعأ ركذ ام وه ثحبلا اذه نم ةياغلا تناك اذإو

 مدعو لهجلا يقبيس هتسارد ةلواحمو هيف ةباتكلاب عوضوملا اذه ىلإ قرطتلا

 امئاق بناجلا اذه يف ةيضابإلا ةيهقفلا ةسردملا دوهج نم ضعب ىلع عالطالا

 ةلواحم وه ةساردلا هذه نم لوألا فدهلا نإف اذلو ،نيسرادلاو ءارقلا ةماع ىدل

 .صقنلا اذه دسو ضومغلا اذه ةلازإ

 -:يلي اميف ةساردلا هذهب مايقلل يتتعفد يتلا عفاودلا مهأ صيخلت نكميو

 لازت ام يملعلا ثارتلا نم ةورثب ةيضابإلا ةيهقفلا ةسردملا رخزت ١-

 امم مهريغو نييمالسإلا نيسرادلاو ءاملعلا نم ريثك دنع ةلوهجم

 يمالسإلا يملعلا ثارتلا اذه زاربإب مايقلا يف دهجلا لذب كلذ يعدتسي

 .هب نيرخآلا فيرعتو

 هبتك مهأ نم باتك يف ةكرب نبا مامإلا هقف تاروصت ةسارد ةلواحم ٢-

 دعبلا بناوج ضعب ىلع فوقولل مامإلا اذه هقف ملاعم راهظإو شةيهقفلا

 يذلا يرجهلا عبارلا نرقلا يف ةيضابإلا ةيهقفلا ةسردملا يف يهقفلا

 .ةكرب نبا مامإلا هيف شاع

 رئاس نم ءاهقفلا نم هريغ هقفو ةكرب نبا مامإلا هقف نيب طبرلا ةلواحم ٣-

 يتلا ةيضابإلا ةيهقفلا ةسردملا اهنيب نمو ،ةيمالسإلا ةيهقفلا سرادملا

 ءاهقفلا ءارآ نيب ةيهقفلا هئارآ ةميقو عقوم ىلع فرعتلل اهيلإ يمتني
.نيرخآلا



 :ةقباسلا تاسا ردلا "

 ةصصختمو ةمدقتم ةسارد ىلع - يصقتلاو ثحبلا مغر - فقأ مل

 ةياغ امنإو "عماجلا" هباتك لالخ نم ةيهقفلا هدوهجو ةكرب نبا مامإلا رود تلوانت

 تركتذ "عماجلا" هباتك نع ةرباع تاراشإو ةرثعبم تارذش هيلع ترثع ام

 . يضابإلا هقفلل ماعلا راطإلا نع مالكلا نمض ادارطتسا

 ضرعتت مل اهنأ الإ -اهيف كش ال -ةدئاف تاذ اهنوك عم تارذشلا هذهو

 .دارملاب ةيفاو ريغ يهف بولطملا هجولا ىلع مامإلا اذهل يهقفلا رودلا ةساردل
 يلع نب رباج خيشلا لضافلا انوخأ اهب ماق ةسارد كانه دجوت هنأ امك

 مامإلا" ناونع تلمح ةيندرألا ةعماجلا يف ريتسجاملا ةجرد لينل اهب مدقت يدعسلا

 ةكرب نبا مامإلا ءارآ نايب ىلع ثحابلا اهيف رصتقا "ةيلوصألا هؤارآو ةكرب نبا
 ملمإلا نع درو امب ديقتي مل هنأ امك ،يمهقفلا بناجلل اهيف ضرعتي ملو ،ةيلوصألا

 بهذملا بتك نمو هنم اهعمج لب "عماجلا" هباتك يف ةيلوصأ ءارآ نم ةكرب نبا

 .ةيلوصألا ةكرب نبا مامإلا ءارآ ىلإ ةراشإلا اهيف تدرو يتلا يضابإلا

 ةديفم ةديدج ةدئافب هجارخإل عوضوملا اذهل ةساردلا هذه ميدقتب تمق اذلو

 يهقفلا ةكرب نبا مامإلا رود يقتليلو ءاهيلإ قبسي مل لضفأ ةروص ىلع هزاربإو
 .يلوصالا هرود عم

 :ةساردلا ةيجهنم ث

 -:يلي اميف عوضوملا اذه يف اهب تمق يتلا ةساردلا ةيجهنم زربت

 ةايحلا نع مالكلا دنع "يخيراتلا" يدادرتسالا جهنملا ىلع دامتعالا :الوأ

 هنطومب ةكرب نبا مامإلا رصع يف ةيملعلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا

 ةيملعلاو ةيصخشلا ةكرب نبا مامإلا ةايح نع مالكلا دنع كلذكو ‘نامع

.كلذ يف ةرفوتملا ةيخيراتلا رداصملا مهأ ىلإ عوجرلاب تمق ثيح



 نبا مامإلل يهقفلا رودلا نع مالكلا دنع نراقملا جهنملا ىلع دامتعالا :ايناث

 -:يلي اميف لثمتملا "عماجلا" هباتك يف ةكرب

 ةكرب نبا مامإلا رود لمي امل ةعباتملاو يصقتلاو ءارقتسالاب مايقلا -

 يف كلذ لك عضوو ‘هنم كلذ صالختساو "عماجلا" هباتك يف يهقفلا

 ةدوقعملا ثحابملاو لوصفلا بسح ىلع هل مئالملاو بسانملا هناكم

 .ةساردلا هذه يف كلذل

 نبا مامإلا اهيلإ دنتسا يتلا ةيلقعلاو ةيلقنلا دهاوشلاو ةلدألا داريل -ب

 هذه يف هل اناكم ذخأ يهقف يأر نم هيلإ بهذي ام لك يف ةكرب

 .ةساردلا

 بهذملا اهنيب نمو ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا ءارآب كلذ ةنراقم -ت

 .ةكرب نبا مامإلا هيلإ يمتني يذلا يضابإلا

 ةلالدلا هجو نايب عم اهيف نراقملا لئاسملا يف لوق لك ةلدأ ضرع -ث

 -كلذ دوجو دنع -ليلد لك ىلع تاضارتعالا داريإو ءليلدلا نم

 دجو نإ تاضارتعالا كلت ىلع رخآلا قيرفلا نم ةبوجألا ركذ عم
 .اضيأ كلذ

 اهضرع مت يتلا ةيهقفلا ءارآلا نم دحاول -انايحأ ثحابلا رايتخا -ج

 .رايتخالا هجو نايب عم اهعيمج اهنع جراخ رخآ يأرل وأ

 مت تايآلاف ،ةلاسرلا يف تدرو يتلا ثيداحألاو تايآلا جيرختب مايقلا :اثلاث

 شماه يف اهجيرخت مت ثيداحألاو ،ةيآ لك بقع نتملا يف اهجيرخت

 .ةلاسرلا

 ثحابلا ىأترا يتلا ةلاسرلا يف ةدراولا مالعألاو عاقبلا ةمجرتب مايقلا :اعبار

.اهب فيرعتلا
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 :اسا دودح

 :ةيلاتلا اياضقلا لوح ةساردلا هذه رودت

 .ةيهقفلا هتسردمو يضابإلا بهذملا ةأشن :الوأ

 .ةيملعلاو ةيصخشلا هتايحو ةكرب نبا مامإلا رصع :ايناث

 ."عماجلا" هباتك يف يهقفلا هرود :اثلاث

 :يلي اميف ةساردلا هذه ةطخ صخلتت :ةساردلا ةطخ "

 ةيهقفلا هتسردمو يضابإلا بهذملا ةأشن : ديهمتلا

 :هرصع و ،ةكرب نبا مامإلا :لوثلا بابلا

 :ةكرب نبا مامإلا رصع :لوألا لصفلا

 نبا مامإلا رصع يف نامعب ةيسايسلا ةايحلا :لوألا ثحبملا
 .ةكرب

 نبا مامإل ا رصع يف نامعب ةيعامتجالا ةايحلا : يناثلا ثحبملا

 .ةكرب

 .ةكرب نبا مامإلا رصع يف نامعب ةيملعلا ةايحلا :ثلاثلا ثحبملا

 .ةكرب نبا مامإلا :يناثلا لصفلا

 .ةيصخشلا هتايح :لوألا ثحبملا

 .ةيملعلا هتايح :يناثلا ثحبملا

 ."عماجلا" هباتك يف ةكرب نبا مامإلا رود :يناثلا بابلا

 :هيف هجهنمو "عماجلا" باتك :لوألا لصفلا
 هتيمهأو باتكلاب فيرعتلا :لوألا ثحبملا

 يف يضرعلاو يلالدتسالا ةكرب نبا مامإلا جهنم :يناثلا ثحبملا

 ."عماجلا" هباتك

 ."عماجلا" هباتك يف ةدراولا ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا :يناثلا لصفلا
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 ."عماجلا" هباتك يف ةدراولا ةيهقفلا دعاوقلا :لوألا ثحبملا

 . "عماجلا" هباتك يف ةدراولا ةيهقفلا طباوضلا : يناثلا ثحبملا

 . "عماجلا" هباتك يف ة درا ولا ةيهقفلا هئا رآ نم روص : ثلاثلا لصفلا

 :ةمتاخلا

 : عجا رملا

 .تاراهطلا هقف :لوألا ثحبملا

 . تادابعلا هقف : يناثلا ثحبملا

 .تارافكلاو روذنلاو ناميألا هقف :ثلاثلا ثحبملا

 .ةبرشألاو ةمعطألا هقف :عبارلا ثحبملا

 .ةيصخشلا لاوحألا هقف :سماخلا ثحبملا

 .تالماعملا هقف :سداسلا ثحبملا

 ."يئاضقلا لاجملا" ماكحألا هقف :عباسلا ثحبملا

 .دودحلاو تايانجلا هقف :نماثلا ثحبملا .

 يأر اهيف ةكرب نبا مامإلا فلاخ ةيهقف لئاسم :عساتلا ثحبملا

 .هيلإ يمتني يذلا يضابإلا بهذملا
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 ديومتلا

 يضابإلا بهذملا ةأشن هيهقفلا هتسردمو ىض
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 ةيهقفلا هتسردمو يضابإلا بهذملا ةأشن

 نأ عمو .ةيمالسإلا سرادملا ى دجإ ةيهقفلا ةيضابإلا ةسردملا ربتعت

 هفقاوم ىلإ ارظن ،'"ضايإ نب هللا دبع ىلإ هتبسن تعاج يضابإلا بهذملا

 ديز نب رباج مامإلا يف نوري بهذملا اذه عابتأ نأ الإ اهب رهتشا يتلا ةيسايسلا

 بهذملا اذه عابتأ نكي مل كلذلو 9 "ةيهقفلا هتسردمو بهذملا اذهل ايقيقح اسسؤم

 نومسي اوناك لب ،ضايإ نب هللا دبع ىلإ مهسفنأ نوبسني ركبملا مهخيرات يف

 ضعب ىريو ا“"نيملسملا ةعامج" بو ،ا")"ةوعدلا لهأ" ب مهسفنأ

 "ةيضابإلا" ةملكل ةسردملا هذه عابتأ لامعتسا روهظ نأ نيرصاعملا نيخرؤملا

 اوري مل مهنأ ىلإ عجار اذه لعلو ،ا“)يرجهلا ثلاثلا نرقلا رخاوأ يف أدب

 عفان ذبان يذلا وهو ،ديز نب رباج مامإلا رصاع ءىلوألا ةقبطلا نم يعبات ،يميمتلا يرملا ضاي نب هللا دبع اا

 يفوت ،ناورم نب كلملا دبع عم تالسارم هللا دبعلو ةلبقلا لهأ كيرشتب ريخألا اذه مكح امدنع قرزألا نب

 تلقلط ملاس ،يبايسلا .١!٦٥-١٠٥١ص رهاوجلا ،مساقلا وبأ ءيداربلا/ .ابيرقت ناورم نب كلملا دبع دهع يف

 ٧٧-٧٨. ص .يضايرلا دهعملا

 كدصحأ كيخامشلا .٨٧٤ص ٢ج نايبلاو فشكلا ،دمحم "يتاهلقلا .٨٠١ص .مالسإلا عئارش !مالس نبا ا"]

 نب رباج :تاقبطلا يف هنع ينيجردلا لاق دقو .٥٠٢ص ٢ج ،تاقبطلا }دمحأ ،ينيجردلا .٨٦ص١ج اريسلا

 يذلا هسأو بهذملا لصأ جارس نم هب كيهان ىوقتلا جارسو ،جاجعلا مولعلا رحب - هللا همحر -يدزاألا ديز

 ديز نب رباج مامإلا ةلص رظناو .٥٠٢ص ٢ج "همالعأ هب تبصتنا نمو نيدلا رانمو ،هماظن هيلع ماق

 نب رباج مامإلا هقف عشوكب ىيحي .خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رمعم ،يلع :يف ليصفتب ةيضابإلا هعابتاب

 .يبرعلا قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا مشاه يدهم .ةيضابإلا ةكرحلا ةاشن ،تافيلخ ضوع .ديز

 ٠١٣. ةقرو ،طوطخم ثرثؤملا يبأ ةريس ‘تلصلا رثؤملا وبأ :يف لاثملا ليبس ىلع ظفللا اذه دورو رظنا ا"

 ٢٣٢. ٢٢٣٤. ٢٤٠. ٢٥٥. ٢٦٢٣. ‘٠٢٢ص ‘برفملا لهأ ىلإ بوبحم نب دمحم ةريس ،دمحم !هللا دبع وبأ

 ٥.٤٢ ص ‘مهرابخأو ةمئألا ريس ،ىيحي ،ايركز وبأ ١٠٠، ١٠٤. ‘٧٨ص ثلاؤسلا ةريس كيلع ،يويسبلا

 ٥. ١٢٥. ١٤٥. ١٥٩.

 ةمئألا ريس٨ ءايركز وبأ .٥٢١ص ىمالسإلا عئارش ،مالس نبا :يف لاثملا ليبس ىلع ظفللا اذه دورو رظنا ا)
 : !٩} ٩٢٣ُ ٩٦، 0١٦٥ ٧!٬١٢ ١٢٣. ص ‘مهرابخاو

 .٦٠٥ص يراضحلا دعبلا ‘تاحرف 6يريبعجلا ا
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 بهذملا لاجر نم دعي ضايإ نب هللا دبع نأ ةصاخ ‘كلذ يف ةضاضغ

 .() نيزرابلا

 ينينلا ريثأتلا مهل ناك نمو ،اهيسسؤم ىلل بهاذملا ةبسن ىلع ءانبو
 بهاذملا مدقأ -ةيحانلا هذه نم -حبصي يضابإلا بهذملا نإف ،عابتألا يف ربكألا

 ىلع ۔ تام دق ديز نب رباج مامإلا هسسؤم نأل ،ا"قالطإلا ىلع ةيمالسإلا
 .("ة رجهلل نيعستو ةثالث ماع حجارلا

 ماع نيب ام دلو ،ا‘)دمحيلا ةليبق نم اينامع ايدزأ ديز نب رباج مامإلا ناك
 ةيالو لامعأ نم "قرف" ةدلب يف ا“ةرجهلل نيرشعو نينثا ماعو رشع ةينامث
 .نامعب ةيلخادلا ةقطنملا ةرضاح ،ا"آىوزن

 هيقلت ناكمو ،هابص ةلحرم يف مامإلا اذه رابخأب رداصملا فعست ملو

 "قرف" دجسمب مولعلا ئدابم سرد دق نوكي نأ لمتحملا نم هنأ الإ يلوألا هميلعت

 )١( ،تاقبطلا ،ينيجردلا .٣٧-٢٧ص ١ج شريسلا ،يخامشلا ج٢ ص٤ ٢١.

 ؛ينجاويتلا .٢١٦ص خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رمعم .٨ص ثةيضرملا ةعمللا ؛هلئادبع يملاسلا )٢(

 .١٦ص ‘يمالسإلا هقفلا نم ةعشأ ،ينهم

 .دمحم سقيزر نبا ١٠٥. ص :رهاوجلا ،يداربلا .٢؟٥٨ص ٢ج ،حيحصلا عماجلا ،عيبرلا ،ورمع وبأ )٣(

 فشك 6،ناحرس ‘يوكزألا رظنا ه٣٢٠١ ماع يفوت ليقو ٣٢٥١. ةقرو طوطخم ىةيناطحقلا ةفيحصلا

 جهنم ‘سيمخ ‘يصقشلا .٦٣١ص بيذهتلا بيذهت رجح نبا ،ينالقسعلا ٣٢٤١. ةقرو طوطخم شةمفغلا

 رفعج 6‘ه٢٦١ ديز :يلاتلاك يهف ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا ةمئأ تايفو امأو .٥١٦ص ١ج سنيبلاطلا

 .ه٠٧٢٦ دواد ٢٤١. دمحأ .ه٤٠٢٦يعفاشلا ه٩٧١ كلام ه٠٥١ ةفينح وبأ فه٢٤١ قداصلا

 ٦٨٨. ٣٤٧. ٣٨٩. ٤٤٣٦ ٤٨٤. ‘٠٥٦ص ةيمالسإلا بهاذملا خيرات ،دمحم ،ةرهز وبأ رظنا

 وبأ دمحيلا و ٤٠. ص ١ج ،نايعألا فاحتإ ©فيس ،يشاطبلا .٠٢ص غدادم نبا ةريس ؛،للادبع ،دادم نبا )٤(

 ءديرد نبا/رظنا ،نارهز نب رصت نب هللا دبع نب ىمح نب دمحيلا وهو هيلإ بستت دزألا نم ةيبرع ةليبق
 ٠٠. ٦ص ‘قاقتشألا

 )٥( ص ؛ثةيضفلا دوقعلا ،ملاس يثراحلا .١!٥٥ص ثرهاوجلا ،يداربلا ٩١٣.

 )٦( ص و ،٥١٦ص ١ج ثنيبلاطلا جهنم عيصقشلا ۔٩٢١ص ‘دادم نبا ةريس ثدادم نبا ٦٢٨.

 اميدق تيمس ‘بيرق تقو ىلإ ةمامإلا ةمصاع تناك ،نامعب فوجلا ةقطنم ندم نم ةينامع ةنيدم :ىوزن =

 ةصلقو ، رضخألا ليجلا :اهملاعم نم ءءاملعلاو ةمئألا نم ديدعلا اهنم ج رخ ىمالسإلا ةضيببو برعلا تختب
 .٦٦ص ١ج .خيراتلا ربع نامع ؛ملاس ،يبايسلا /.مك٠٣١ يلاوحب ةمصاعلا طقسم نع دعبتو ثءابهشلا

 .٧٩٢-٦٩٢ص خيراتلا يف نامع نيثحابلا نم ةعومجم
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 .(١)هسأر طقسم "ىوزن" ةنيدمب

 ةرصبلا ةنيدم ىلإ ۔هبابش ناوفنع يف وهو -رباج مامإلا رجاه دقو

 ءاملع دي ىلع ةفرعملاو ملعلل ابلط ةرونملا ةنيدملاو ةرصبلا نيب ام ددرتي ذخأو

 ،سابع نب هللا دبع :مهرهشأ نمو ،أ")تقولا كلذ يف مهكردأ نيذلا ةباحصلا

 ."-مهنع هللا يضر -رمع نب هللا دبعو ،كلام نب سنأو "نينمؤملا مأ ةشئاعو

 هخيش لعج امم ،رفاو ظحب هنم ذخأو ،ملعلا يف ديز نب رباج مامإلا عرب دقو

 نب رباج مهدنعو انيلإ نوجاتحي فيك قارعلا لهأل ابجع" :هنع لوقي سابع نبا

 .(""املع مهعسول هوحن اودصق ول اديز

 .١٤)ص ١ج ،نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا .١!٩٢ص ؛نيبملا حتفلا غقيزر نبا ا

 دوقعلا ،يثراحلا .١٤ص ١ج ،نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا .١ص ١ج ،حيحصلا عماجلا ةيشاح ،يملاسلا ا"

 .١؛ص !ةيضفلا
 .١٨٢ص ٤ج ؛ماظنلا رهوج ،يملاسلا .٦٠٢-٥٠٢ص ٢ج ؛تاقبطلا ،ينيجرللا ا"

 ةثالث ماع ةكمب دلو ،-ملسو هيلع هللا ىلص ۔يبنلا مع نبا بلطملا دبع نب سابع نب هللا دبع :سابع نبا -

 رعشلاو هقفلاب املاع ناكو ‘هنع ىورو ،-ملسو هيلع هللا ىلص -يبنلا بحصو ىاهبأشنو .ةرجهلا لبق

 ةرجهلل نيتسو ةينامث ماع فئاطلاب تامو ،نيفصو لمجلا دهش ؛نيعباتلا نم ريثك هنع ذخأ ،باسنألاو

 ؛ج ةباصإلا ءعرجح نبا .٠٢-٦٦ص ٢ج ‘باعيتسالا ،ربلا دبع نبا/ .ريسفتلا يف باتك هيلإ بسني
 .١٣١۔-١٢١ص

 .ةميقف ،-ملسو هيلع هللا ىلص -يبنلا ةجوز ،ةرجهلا لبق ةعست ماع تدلو :قيدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع -

 نيسمخو ةينامث ماع ةرونملا ةنيدملاب تتام ،لمجلا ةعقو يف زراب رود اهل ناكو ‘ثيدحلل ةيوار ،ةملاع

 .٨٣٤-٥٣٤ص ءثباعيتسالا ،ربلا دبع نبا .٥٢٢-١٢٢ص ٨ج ؛ةباصإلا ارجح نبا/ .ةرجهلل

 ملسو هيلع هللا ىلص -يبنلا بحصو ثأريغص ملسأ ،ةزمح وبأ هتينك :يراصنألا رضنلا نب كلام نب سنا -

 ءربلادبع نبا /ه ٩٢ ماع اهب تامف ةرصبلا لزنو ،ربيخو ةكم حتفو ةيبيدحلا دهشو ،همدخو -
 .٨٧٢-٥٧٢ص ١ج ثةبلصإلا رجح نبا .٠٠٢-٨٩١ص ١ج ؛باعيتسالا

 قدنخلا دهشو هيبأ عم اريغص ملسأ ءنمحرلا دبع وبأ ،يودعلا باطخلا نب رمع نب هللادبع :رمع نبا -

 نيثالثو ةعبس ماع يفوت ،جحلا كسانمب ةباحصلا ملعأ نم ناكو ءىوتفلا يف ايرحتم اعرو املاع ناكو

 -٥٥١ص ٤ج .ةباصإلا عرجح نبا .٢٨-٠٨ص ٢ج ؛بلعيتسالا ءربلا دبع نبا/.ةمركملا ةكمب ةرجهلل

 ٦١.

 .١٦٦ص ١ج ريسلا ءيخامشلا .! ٠٠ص ٢ج ‘تاقبطلا ،ينيجرللا )٤)
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 سانلا هدع رباج مامإلا اهيلإ لصو يتلا ةيملعلا ةلزنملا هذهل ارظنو

 دجتسي ام ءازإ ةيعرشلا ماكحألا ةفرعمل هنومؤي ايتفمو ،هيلإ نوعجري اعجرم
 نم ناك ،هنع ذخألل نوديدع ذيمالت هدصقو ")مهايندو مهنيد نوؤش نم مهدنع

 حلاص حون وبأو بئاسلا نب مامضو ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ :مهرهشأ

 .(")ناهدلا

 ةعامجل اميعزو امامإ ديز نب رباج مامإلا راص كلذ بناج ىلاو
 ىلع ادامتعا هيأر نع نوردصيو ‘هتروشمب نوذخأي اوراص نيذلا ا")ةدعقلا

 ريسفتلاب قلعتي ام ةصاخو ةينيدلا مولعلا يف عساولا هعالطاو ،قيمعلا هرظن

 ( .ثيدحلاو

 هتاميلعت يقليو ءارس ةعامجلا هذه رمأ ربدي ديز نب رباج مامإلا ذخأ دقو

 نيذلا ةيومألا ةلودلا ةالو شطب نم افوخ متكتلاو رتستلا يف اناعمإ ةيفخ اهيلإ

 ،يثراحلا .٢٧-٨٦ص ١ج ريسلا ،يخامشلا ٢٠٨. ٦٢١٣-٢١٤. .٥٠٢ص !٢ج ،تاقبطلا ،ينيجردلا )

 ٩١٧١-٩١٩١. ص ةيضفلا دوقعلا

 ٣٦. }٢٢ص ێدهعملا تاقلط ،يبايسلا .

 نمو ديز نب رباج مامإلا نع ذخأ ثةقث ملاع ءالولاب يميمتلا ةميرك يبأ نبا ملسم :ملسم ةديبع وبأ -

 راصو 6فافقلا لمعب رهتشاو ،ةرصبلا يف شاع يدبعلا راحصو كامسلا نب رفعجك هتقبط يف

 ثالثلا تامامإلا تماق هرمأ نعو ديز نب رباج مامإلا توم دعب نامتكلا ةلحرم يف ةيضابإلل اعجرم

 نع تاياور هلو غجاجحلا توم دعب نجسلا نم جرخف ،جاجحلا هنجس ،برغملاو توم رضحو نامعب

 .. ابيرقت ةرجهلل ةئامو نيعبرأو ةسمخ ماع تام ‘بيبح نب عيبرلا هذيملت هنع اهاور ،هخويش

 يف ةيضابإلا رمعم .٨٤ص جهانملا قدصأ ،يبايسلا .٦٤٢-٨٣٢٢ص ٢ج تاقبطلا ،ينيجرللا/

 ٦١٥٣-١٥٠٧. ص خيراتلا بكوم

 يف كراش ىةثلاثلا ةقبطلا نم عرو ملاع ،ةرصبلاب ءيط يف هلزنم ،ناهدلا حون نب حلاص :حون وبأ =

 ءمالسمإلا ءدب "مالس نبا /.ةافولا لوهجم "عيبرلا خويش دحأ ناكو ،ملسم ةديبع يبأ عم سيرتتلا

 .٥٥٢-٤٥٢ص ٢ج ثتاقبطلا كينيجردلا .١!١٠١ص

 ةلبقلا لهأ ىلع مكحلا يف هتفلاخ يتلا ةعامجلا ىلع ةقرازألا هتعامجو قرزألا نب عفان هقلطأ حلطصم :ةدعقلا "‘

 يف ةيضابإلا دنع ةيوبرتلاو ةيعامتجالا مظنلا ،تافيلخ / .لالحتسالاو ضارعتسالا نع تدعقو ،كرشلاب

 ١. ٤ص ,/ةيقيرفا لامش

١٧ 



 هب غلب ىتح ")اهتداق نوعبتتيو ،ةيومألا ةلودلل ةئوانملا تاكرحلا نوقحالي اوناك
 ذخأو مهدالب يف همسا ركذ مدع مهلساري نمم بلطي ناك هنأ كلذ يف لاحلا

 :كلذ نم هتالسارم يف هنع درو ام ةلثمأ نمو ،هل مهتلسارم دنع رذحلاو ةطيحلا

 يللإ بتكا" و ا""امسا اهيف يل ركذت نأ هركأ ضراب -هللا كحلصأ-كنأ ملعاو"

 فوختن امو ،هنم نحن يذلا تملع دق كنإف \ةقثو رس يف ةجاح نم كل تناك امب

 ء(".. _ هللا كحلصأ-هب انكلهت رمأل ... ضرعت الف انيلع للعلا بلطي يذلا نم

 ال ضرأ يف اهعيبت نأ اهتعب تنأ نإ بحاف ... ةديلو نم تركذ يذلا امأو" و

 انيلع نوسمتلي ،نوبئاه مهل نحنو ‘تملع دق ام ءارمألا رمأ نإف ،اهب ملعي
 .ا""للعلا

 وجح ةينيد ةسائر نم اهب ماق يتلا لامعألا هذهب رباج مامإلا عضو دقو
 تمي ملو ،اثاةيضابإلا ةيهقفلا ةسردملا حرص ءانب يف ىلوألا تانبللاو ساسألا
 ةلماش ةيمالسإ ةكرح نع ةرابع ةيضابإلا ةوعدلا تدغ دقو الإ ديز نب رباج

 .(")<ىتش سانجأو لئابق نم ةفلتخم رصانع تبنتجا
 ةسائر تلقتنا ةرجهلل نيعستو ةثالث ماع ديز نب رباج مامإلا ةافو دعبو

 ايسايس ناك" يذلا "ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ هذيملت ىلإ ةيضابإلا ةسردملا
 كلت يف ةيرسلا تاميظنتلا لاجم يف ةعماللا تايصخشلا ىدحإ ربتعيو ،اريبك

 .شقرق .٥٤١ص ىخيراتلا بكوم يف ةيضابإلا ،رمعم ٢٠٠. ةقرو اطوطخم .ةمغلا فشك 6يوكزالا )١(
 .٢٣١ص ةيضابإلا ةكرحلاو نامع دمحم

 )٢( ةقرو طوطخم ؛رباج مامإلا لئاسر ،رباج ،ءاثعشلا وبا ١٥.

 )٢( ةقرو كطوطخم ؛،قباسلا ردصملا ،ءاثعشلا وبأ ٤٠.

 )٤( ةقرو كطوطخم ثقباسلا ردصملا ،ءاثعشلا وبأ ٣٢٣.

 )٥( ص ثةيضابإلا ةكرحلاو نامع ،شقرق ١٢٣. يبرعلا قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا ێمشاه ٧١.

 ؛ةيضابإلا دنع ةيمالسإلا ةعيرشلا لوصأ ،رصان ،يرومرملا ص٧١٨.
 )٦( ؛ةيضابإلا ةكرحلا ةاشن 6تافيلخ ص٩٨.

 )٢( .دهعملا تاقلط ،يبايسلا .٦٨ص ١ج ريسلا :يخامشلا ص٢٢٩.
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 ةفلتخم سلاجم اهل نوكف ،ةوعدلا هذه ةرادإ يف ةديدج بيلاسأ ركتباف ،ا")ةبقحلا

 .("هيلع نيمئاق الاجرو ةنيعم تاصاصتخا اهنم سلجم لكل لعجو
 اهيلإ تلصو يتلا قطانملا نم ةبلطلا ةديبع يبأ مامإلا ىلع دفو دقو

 برغملاو تومرضحو نامع ةذمالت هيلع تدفوف كلذ لبق ةيضابإلا ةوعدلا

 (")هيدي ىلع اوسردو ،اهريغو ناسارخو

 يذلا بيبح نب عيبرلا مامإلا هذيملت دهع مث ةديبع يبأ مامإلا دهع يفو
 يضابإلا بهذملا ميلاعت ترشتنا ةرصبلاب ةيضابإلا ةسردملا ةسائر يف هفلخ

 .۔ "ملعلا ةلمح" بقل مهيلع قلطأ نيذلاو امه ذيمالت اهيلإ عجر يتلا دالبلا يف

 ةيهقفلا اهريغو ةرصبلا ةورث لقن يف ريبك رودب ءاملعلا لاجرلا ءالؤه ماق دقف"

 يتلا هلوصأو هدعاوق هل زيمتم هقف" ةيضابإلا ةسردملل رهظو ،ا©"ةيدقعلاو اهنم
 .(")"اهيلع دمتعي

 ةرصبلا نيب -ملعلا بلطي وهو - ديز نب رباج مامإلا لقنتل ارظنو

 هنع هتبلط يقلتو اعم نيدلبلا نم ةباحصلا ءاملع نع هذخأو ةرونملا ةنيدملاو

 )١( ؛‘يبرعلا قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا مشاه ص٧٧-٧٨.

 )٢( ص ‘ةيضابإلا ةكرحلا ةاشن تافيلخ ٠٠١!١، .قباسلا ردصملا :يف سلاجملا هذه نع ليصفتلا رظناو

 ص:1١1٠٦-١٠٨.

 )٣( ةقرو طوطخم ؛ةمغلا فشك ،يوكزألا ٣٢١٧. ص ثعماجلا ةيشاح يملاسلا ٥٦ هذيمالت ءامسأ رظناو

 ةديبع وبأ مامإلا ،كرابم “يدشارلا /يف ليصفتب وفقهه‘٬ ص٢٢٣-٢٦٧.

 )٤( ،ريسلا ،يخامشلا ج١ ص٩٥.

 - يعبات ةقبط نم ثينامعلا يدزألا يديهارفلا ورمع نب بيبح نب عيبرلا ‘ورمع وبأ :بيبح نب عيبرلا

 مث غأشن اهبو ،ةرجهلل نينامث ماعو نيعبسو ةسمخ ماع نيب ام ،نامعب ىول ةنيدمب نافضغب دلو ثنيعباتلا

 يبأو ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ نع ذخأو هبابش لوأ يف ديز نب رباج كردأو ،ةرصبلا ىلإ لحر
 هخويش تاياور نم ‘ثيدحلا يف دنسملا هل 4 اثدحم اهيقف ناكو ،بنئاسلا نب مامضو ناهدلا حلاص ح ون

 ىلإ عجر عيبرلا راثأ باتك هلو ،ةيهقفلا باوبألا ىلع ينالجراولا بوقعي وبأ هبتر ،ديز نب رباج نع
 ثتاقبطلا ءينيجردلا/ .ايبرقت .ةرجهلل ةئامو نينامث ماع اهب تامو ،هرمع رخآ يف نامع ج٦٢ ص٢٧٢٣-

 ٧. ‘بيبح نب عيبرلا مامإلا ،يبونقلا ص١٥-٢١.

 )٥( ص ثيمالىمإلا هقفلا نم ةعشل ،ينجاويتلا ١١.

 )٦( ‘ههقفو ةديبع وبأ مامإلا ،يدشارلا ص١٧١٠.
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 ثيدحلا ةسردم نيب عمجت ‘طسو ةسردم ةيضابالا ةيهقفلا ةسردملا تراص كلذ

 ئدابم قفو ماكحألا ردصيو يتفي" رباج مامالا ناك دقف ا )يارلا ةسردمو

 لك يارلا نم بيهتم ريغ اهلالخ نم رهظو ،اهباوصو اهتحصب عنتقا لوصأو

 هلقني ام لك ثيدحلا نم لبقي نكي مل امك ،ةأرجلا لك هيف ائيرج الو ،بيهتلا

 .ا""هدنع حص ام هنم دري نكي ملو ؛سلانلا

 صخلتت ةيضابإلا ةيهقفلا ةسردملا دنع عيرشتلا رداصم تراص اذهلو

 :يلي اميف

 هيلع هللا ىلص - دمحم انيبن ىلع لزنملا مظنلا" وهو :ميركلا نآرقلا :الوأ

 نم كرشي "دورولا يعطق وهو ،ا")"رتاوت هنع لوقنملا زاجعإلل -ملسو
 يصطق وه ام اهنمف هظفل ةلالد امأو ا“ادحاو افرح ولو ،هنم ائيش در

 .اث)ةلالدلا ينظ وه ام اهنمو ةلالدلا

 لاعفألا يف ةجح هظم نوكتف داحآلا ربخ مكح ذخأت هنم ةذاشلا ةءارقلاو

 ةالصلا يف هتءارقو ،هتوالتب دبعتلا زاوج ثيح نم نآرقلا مكح ذخأت الو .ةيلمعلا

 )١( ؛هقفلل نيودتلا ةاشن ،يدشارلا ص١٧٨-١٧١٩.

 )٢( ثيمالسإلا هقفلا نم ةعسل اينجاويتلا ص٧١.

 )٢( ؛لوقعلا رلونأ قراشم ،يملاسلا ص١٧١٤.

 )٤( ،يويسسمبلا صلا يبأ عماج ‘يويسبلا .؟٨ص ٨ص ؛لاصخلا رصتخم ؛ميهاريإ ؤقاحسإ وبأ ج١

 ص٨٦؟. ص ١ج ؛تاريخلا رطانق ،ليعامسإ ؤيلاطيجلا ٢٥٢.

 )٥( ؛رلونألا ةجهب ،يملاسلا .ص ؛‘لاصخلا رصتخم :قاحسإ وبأ ص٣٢.

 - ةدئاملا (ةتيملا مكيلع تمرح) :ىلاعت هلوق هلاثمو ؛هنيعب ءيش يلع اصن ناك ام ؤه :ةلالدلا يعطقلا

 ]٢[، قيرط نع صنلا نم مكحلا ذخأ امنإو ،هنيعب ءيش يف اصن نكي مل ام وه :ةلالدلا ينظلاو
 ناسنإلا انيصورور) :ىلاعت هلوق نم رهشأ ةتس لمحلا ةدم لقأ نأ طابنتسا :هلاثمو ءطابنتسالاو لالدتسالا

 فاقحألا (ارهش نوثالث هلاصفو هلمحو ،اهرك هتعضوو ،اهرك همأ هتلمح اناسحإ هيدلاوب ]١٥[،‘ نمو

 نأ نيبت ىلوألا ةيآلا نأ ذإ ء[٣٣٢] ةرقبلا (نيلماك نيلوح نهدالوأ نعضري تادلاولا و) :ىلاعت هلوق

 نالوح لاصفلا ىتح عاضرلا ةدم نأ ىرخألا ةيألا تنيبو ءارهش نوثالث لاصفلاو لمحلا ةدم عومجم

 نوثالث يهو -عاضرلاو لمحلا ةدم عومجم نم -نالوحلا يهو -عاضرلا ةدم طاقسإبف ،نالماك

 ىرلونألا ةجهب ،يملاسلا غعجار .لمحلا ةدم لقأ يه رهشأ ةتس ىقبت -ارهش ص٣٢۔-٣٢٣.
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 .ارهاط نكي مل نمل هسم زاوج مدعو

 ريغ نم _مالسلاو ةالصلا هيلع - لوسرلا نع ردص ام" يهو :ةنسلا :ايناث

 .('"ريرقت وأ لعف وأ لوق نم نآرقلا

 :ىلإ لامجإلا ليبس ىلع مسقنت يهو

 وؤولظطاوتلا مهيلع زوجي ال مهلثم نع ةعامج هلقن ام" يهو :ةرتاوتم ةنس «

 ملعلا ديفت ةنسلا هذهو ،-("ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا ىلإ بنكلا ىلع
 .ا"اعم لمعلاو

 ملسو ؛هثم نع طباضلا لدعلا لقنب اهدنس لصتا ام" يهو :ةيداحأ ةنس »«

 .اث)ملعلا نود لمعلا ديفت يهو ءا٠)"ةلع وأ ذوذش نم
 ء(""لوبقلاب ةمألا هتقلتو ،ةثالث نع هلقن داز ام" يهو :ةضيفتسم ةنس «

 . )٧) داحأل ١ قوفو رتا وتملا نود يه و

 )١( نيدلا ملاعم زيزعلا دبع ثينيمثلا ج٢ ص١٣٧.

 .٢١ص ٢ج سمشلا ةعلط ،يملاسلا .١٢ص ١ج عرشلا نايب دمحم "يدنكلا 6

 ةعلط ،يملاسلا ١٤٣. ص ١ج ‘©فاصتإلاو لدعلا ‘فسوي ،ينالجراولا .٤٤ص ١ج ‘فنصملا ،يدنكلا 6

 .٢١ص ٢ج سمشلا

 .٨ص ١ج ؛‘ةنامضلا ءافو دمحم ‘بطقلا :

 ۔لوصألا لوصف ،نافلخ ؛يبايسلا .٥١ص ٢ج ؤ‘سمشلا ةعلط ،يملاسلا .٤٤ص ١ج ‘فنصملا ،يدنكلا )
 .٤٤٢ص

 ١٥٦١. ةقرو طوطخم رصتخملا حرش ،يخامشلا _

 رظناو .٢٤١ص ١ج “‘فاصتإاو لدعلا ،ينالجراولا ١٧١. ةقرو طوطخم ،قباسلا ردصملا ،يخامشلا "

 جهنم يصقشلا ١-١٤٥. ٢٤ص ١ج ‘فاصتإلاو لدعلا ،ينالجراولا :يف ليصفتلا ىلع ةيوبنلا ةنسلا تاميسقت

 .٢٠-٥٤ص ٢ج سمشلا ةعلط ،يملاسلا .١٢۔-٧ص ١ج ثةتامضلا ءافو ،بطقلا .٧٧-٥٢ص ١ج ‘نيبلاطلا

 ماسقأ نم ضيفتسملا لعج ىلإ مهضعب بهذو ،نييلوصألا ضعب هيلع ىرج روكنملا يثالثلا ميسقتلا اذهو

 .٩٤٢ص 0ء١٣٢ص ؛ج طيحملا رحبلا ‘يشكرزلا ٢٤. ٤ص ثلوختملا يلازغلا :يف ةلاسملا عجار ثداحالا

 ١٠١. ص ثلئاسلا ةباجإ ،يناعنصلا .٠٧٢-٢٦٣٢ص ٢٦ج ثرارسألا فشك ،يراخبلا .!٠٥٥ص
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 ،' ةثداح يف مكح ىلع رصع يف ةمألا يدهتجم عامتجا" وهو :عامجإلا :اثلاث

 :نيمسق ىلع وهو

 عامجإلا اذه ىفوتسا اذإ اهفلاخم قسفي ةيعطق ةجح وهو :يلوق عامجإ ه

 .'")اعامجإ هنوك ةحص ىلع ةطورشملا طورشلا عيمج

 .'"هفلاخم قسفي الف \ةيعطق ريغ ةينظ ةجح وهو :يتوكس عامجإ «

 يكل ةمألا يدهتجم عيمج نم اعقاو عامجإلا نوكي نأ طارتشا ىلع ءانبو

 نوربتعي ال مهنإف ةيضابإلا ةسردملا ءاهقف دنع ايعيرشت اردصم حبصي

 وأ ،ا“نيدملا لهأ عامجإ وأ ،ا"نيتفيلخلا عامجإك شةجح ةيئزجلا تاعامجإلا

 هذه ءاهقف ةرظن نأب لوقلا نكمي انه نمو ،خلا ا")...... اتيبلا لهأ عامجإ

 عيمج قافتاب الإ مهدنع عامجإلل ققحت الف ،ةيلومش ةرظن عامجإلا ىلإ ةسردملا
 .ةيدمحملا ةمألا يدهتجم

 .ا""امهنيب ةعماج ةلعل همولعم ىلع مكحلا لوهجم لمح" وهو :سايقلا :اعبار

 ٢٣. ص ١ج عرشلا نايب ،يدنكلا ")

 ٢٨٠. ص ،لوصألا لوصف ،يبايسلا .٥١ص ،لاصخلا رصتخم ،قاحسإ وبل "]
 .٢٧٢ص 6،لوصألا لوصف "يبايسلا .؟ ٣ص ،راونألا ةجهب ،يملاسلا .٥١ص ؛لاصخلا رصتخم 6قاحسإ وبا "

 هيف هل لمتحي هدنع ليلد ىلإ ادنتسم هفلاخ نم نوكب طورشم عامجإلا نم عونلا اذه فلاخم قسفي ال نوكو
 ملعلا يعدم نم ريثك لعفي امك ةعيقب بارسك ماهوأ ىلإ ادنتسم وأ اطابتعاو اروهت هفلاخ نم امأو ءقح هجو

 لب بسحف يعطقلا ليلدلا فلاخم يف هدوجو رصحني ال قيسفتلا نإف هتالابم مدعو هروهتل كش الب قساف وهف

 .اينظ ناك ولو ناهرب الو ليلد ريغب احيحص اليلد در نم لك لوانتي

 ©بجاحلا نبا .٨١٧١ص ٤ج ‘لوصحملا ؛يزارلا غعجار .كلن ىلإ اوبهذ نيذلا نييلوصألا ضعبل افالخ "]

 ١ج لئاسلا ليلغ ءافش ،يربطلا .١٩٤ص ؛٤ج طيحملا رحبلا ،يشكرزلا .}٨ص ‘لوصولا ىهتنم
 .٢٨ص

 عجار سخلا ... عاصلاو دملاو ناذآلاك لقنلا هقيرط ناك اميف ةجح مهعامجإ نأ ىري يذلا كلام مامالل افالخ

 .٢٠٢ص ،لوصولا حاتفم ،دمحم ،يناسملتلا .؟٤٣ص ؛لوصفلا حيقنت ،دمحأ ،يفارقلا

 لئاسلا ةباجإ ،يناعنصلا ۔.٩١٦ص ثلوصولا جاهنم دمحأ ىضترملا نبا ؤعجار ةيمامإلاو ةيديزلل افالخ "»

 .٤١1٦-٥٠1٦ص ٢٦ج .ةعيرذلا ءىضترم ديس .١!٩٠-٤٠١ص

 .٥٦٢ص ثلوصألا لوصف ،يبايسلا ١٨٠. ةقرو طوطخم رصتخملا حرش ،يخامشلا ")

 )٨) ص ١ج ‘عرشلا نايب 6يدنكلا ٢٢.
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 ث باتكلا :يهو هلبق يتلا ةثالثلا لوصألا ىلع زكترم ردصملا اذهو

 لوصألا هذه نم ادحاو فلاخ سايقب دادتعا الف اذلو عامجإلا ،ةنسلا

 .ا١)ةثالخلا

 حلاصملا ،ا"باحصتسالا :كلذ تحت لخديو :(")ةيعبتلا رداصملا :اسماخ

 .خلأ ..... اُ}”ناسحتسالا ،ا)ةلسرملا

 نود دقف ،(")ةيضابإلا ةسردملا ءاهقف دنع اركبم نيونتلا أدب دقو ،اذه

 امو هخويش نع ملع نم ذخأ ام هيف عمج" يذلا ا"هناويد ديز نب رباج مامإلا

 .٩ص ١ج ؛عرفلاو لصألا لماش ،بطقلا

 راثن رصان 6يحاورلا رظنا .سايق وأ عامجإ وأ صنب سيل ام وهو "لالدتسالا" ب فرعي ام تحت لخدتو )

 .٢٨ص ١ج .رهوجلا

 ناك يتلا هلوصأ ىلع ناك ام ءاقيإ نع ةرابع" هنأب كانه هفرعو .ةحفصلاو ،قباسلا ردصملا ،يحاورلا )

 ."رخآ لصأ ىلإ هلصأ مكح نع هلقني ليلد دري مل ام امه وحن وأ مدع وأ دوجو نم اهيلع
 ارابتعا عراشلا نم فلي مل بسانم فصوا :هنأب كانه هفرعو ٣٠١٠-٣٢١١. ةقرو رصتخملا حرش ،يخامشلا )

 ."ارادهإ الو

 فيراعت ناسحتساللو .٥٥٢٣ص ،لوصألا لوصف "يبايسلا .٤٧-٣٧ص ٢ج ‘فاصتإلاو لدعلا ،ينالجراؤلا ا

 .٦٨١ص ٢ج ،‘سمشلا ةعلط ،يملاسلا رظنا ."هنم ىوقأ سايق ىلإ ىه وأ سايق نع لودعلا" :اهنم ةديدع

 :يلي ام لالدتسالا ىمسم تحت ةلخادلا عاونألا نمو -

 دجوي مل اذإ ةجح هربتعاف ةكرب نبا مامإلا ذشو ةجحب سيل يضابإلا بهذملا يف وهو :يباحصلا لوق - أ
 ١ج {، عماجلا ةكرب نبا .يباحصلا ديلقتو هداهتجا كرت ةباحصلا ريغ نم دهتجملل زوجف فلاخم يباحصلل

 .٦٥٢ص ‘لوصألا لوصف "يبايسلا ،رظنا٣٢٬ ٢٢. ص

 :نالوق يضابإلا بهذملا يفو ؟فقوتلا وأ رظحلا وأ ةحابإلا عرشلا دورو لبق ءايشألا يف مكحلا له -ب -

 .٨٦ص ١ج ‘فاصتإلاو لدعلا ،ينالجراولا رظنا .ةحابإلاب لوقلا ححصملاو ،ةحابإلاب لوقو رظحلاب لوق

 .٣٤ص ثةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا رمعم ")
 قدصأ يبايسلا .٨٢ص ةيضابإلا خيرات رصتخم ناميلس ينورابلا ٨١. ص ١ج ،تاقبطلا ،ينيجرللا )٧(

 .١٨٧ص ١ج ثنونظلا فشك ىفطصم ٠هفيلخ يجاح .١٢ص ‘حجهاتملا

٢٢ 



 م

 ةبوجأ و ح اكنلا" باتك رباج مامإل ا كرت امك ى )١) ثيداحأل ا نم مهنع ىور

 .ا"ةرثعبم ةيهقف لئاسرو ىواتفو

 قلعتت ةلئسال اباوج اهبتك يتلا "ةاكزلا" يف هتلاسر ةديبع وبأ مامإلا كرتو

 .'"”برغملا ةيضابإ نم هيلإ تهجو ةاكزلا يف لئاسمو تايئزجب
 هراثآ-اثيدحلا يف هدنسم بناجب بيبح نب عيبرلا مامإلا كرتو

 اهبلاغ باوبألا ةعوتتم ةيهقف لئاسم نع ةرابع يهو "عيبرلا ايتفاب ةفورعملا

 .اديز نب رباج نع مامض نع عيبرلا هاور

 تاياور ةعومجم" نع ةرابع وهو "ا"ةنودملا" هباتك مئاغ وبأ بتكو

 ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ ذيمالت قيرط نم تدرو تاغالبو تاعامسو
 ةيهقفلا تاعوضوملا بلغأل تضرعت دقو .... اهنودو مناغ وبأ اهعمج يميمتلا

 .٦٨ص ؛يمالسإلا هقفلا نم ةعشل "ينجاويتلا ')

 . ۔ ۔ ١ . » . .... ۔ .()
 باتك اهيلإ مض صاخ دلجم يف عبطو ؛هقفلاا باوبأ ىلع هبيترتو ؤاهنم ءيش عمج بيرق نمز ذنم مت دقو

 ةقافثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ديز نب رباج مامإلا تاباوج نم ،فلخ نب ديعس چيصورفخلا رظنا ."حاكنلا"
 .نامع ةنطلسب

 ٥٢٣١-٩٥٧٢. ص .قباسلا ردصملا يف ةلاسرلا هذه ليلحت رظناو ٠ ٥. ١ص ؛ةديبع وبأ مامإلا ،يدشا رلا ))

 .ةلوادتم ةعوبطم ةلاسرلاو

 .لوادتم عوبطم وهو ٨١٢ص ثرهاوجلا ،يداربلا .؟!٣٢٧ص ٢ج ‘تاقبطلا غينيجردلا )٤(
 دقو ٢١٥٨٢ مقر تحت ةيرصملا بتكلا رادب هنم ةخسن دجوتو ،أ٠٠ص ثبيبح نب عيبرلا مامإلا ،يبونقلا ))

 .ةبتاكلا ةلآلاب تلقن
 .٤١١ص ١ج ريسلا ،يخامشلا ٢٢٢. ص ٦ج ،تاقبطلا ،ينيجردلا )

 نب ملسم ةديبع يبأ ذيمالت نع ملعلا ذخأو ،ةرصبلاب سرد ،ناسارخ ةيضايإ نم مناغ نب رشب :مناغ وبأ -
 ىلا يرجهلا يناثلا نرقلا رخاوأ يف لحر دقو ةنودملا" هباتك اهمهأو هبتك نود مهنعو ،ةميرك يبل
 ةسوفن لبجب تخسنو ترقهاتب ةنودملا هنع تيورو ،هسوفن لبجب ارام ةيمتسرلا ةلودلا ةمصاع ترهات
 ةعمللا يملاسلا ٣٢٣. ص ٢ج ،تاقبطلل ينيج ردلاا /.ةافولا لوهجم ،يسوفنلا حتف نب سورمع ديب
 .١٧١ص ةيضرملا

 ٢٤



 تادابع نم ملسملا ةايحب قلعتي امم اهثحب ىلع ءاهقفلا فراعت ىتلا

 .(ئتالماعمو

 فالتخا"ب ىمسملا هباتك اضيأ يناسارخلا مناغ وبأ كرت امك

 .(""ىوتفلا

 نايفس وبأ نود دقف فيلأتلا يف زراب رودب ليحرلا لآ ةرسأ تمهسأو

 دقو ،ا"”"نايفس يبأ باتك "ب فورعملا هيلإ بوسنملا هباتك ليحرلا نب بوبحم

 ىلهأ بتك ةساردب مكيلع" :يمتسرلا حلفأ مامإلا هيف لاق ىتح ،ةعساو ةرهش زاح

 .(‘"نايفس يبأ باتك اميس الو ةوعدلا

 (ث)؛ء زج نيعبس يف عقاولا هباتك بوبحم نب دمحم هنبا بتكو-

 :اهزربأ نم بتك ةدع بوبحم نب دمحم نب ريشب بتكو-
 .ةنازخلا -

 امك .ةلوادتم يهو ةنودملا باتك نم ءازجأ ةعبرأ عبط مت دقو ١٨ص ثيمالسإلا هقفلا نم ةعشل ،ينجاويتلا ")

 .٢٨ص ثقباسلا ردصملا رظنا ،اهنم ىرخأ ءازجأ ىلع ةريخألا ةنوآلا يف رثع

 .٨٥ص شرهاوجلا ،يداربلا ا

 ١٦-١٧. ص .ةيضرملا ةعمللا ،يملاسلا .}٦ص ثةيضابإلا بتك يف ةلاسر ،يداربلا ا"

 هلصأ ،يرجمهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع غخرؤم ملاع ‘يموزخملا يشرقلا ليحرلا نب بوبحم :نايفس وبأ -

 .هتقبط يف نمعو هنع ذخأ دقو ،بيبح نب عيبرلا مامإلل ابيبر ناكو ،ةرصبلا ىلإ لقتنا مث ةكم نم
 -٤١٦١ص ١ج نايعألا فاحت] ،يشاطبلا .!٩٢٧-٨٧٢ص ٢٦ج ‘تاقبطلا ،ينيجردلا /.ةافولا لوهجم

 ٦٥.

 ٢٢٩٠. ص ٢ج ،تاقبطلا ،ينيجردلا )

 ماع ةمامإلاب عيوب ،ةيمتسرلا ةلودلا ةمئأ ثلاث ،يمتسرلا نمحرلا دبع نب باهولا دبع نب حلفأ :حلفأ -
 نيعبرأ ماع يفوت ذإ ءاماع نيسمخ ةمامإلا يف ثكم ءاملاعو الداع امامإ ناكو ,ةرجهلل ةئامو نيعست

 ؛٤-١٤ص ؛‘ةيضابإلا خيرات رصتخم ،ينورابلا /.ةرجهلل نيتئامو
 .٥٨ص ثةيضابإلا بتك يف ةلاسر يداربلا )

 ىلع ءاضقلا د لقت ،يلع نب ىسوم هخيش نع ذخأ هيقف ملاع يشرقلا ليحرلا نب بوبحم نب دمحم -

 يفوت دقعلاو لحلا لهأ نم ناكو ،ةرجهلل نيتئامو نيسمخو دحاو ماع كلام نب تلصلا مامإلل راحص

 نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا .١!٧ص ثةيضرملا ةعمللا ،يملاسلا /۔اهيف نفدو راحصب نيتئامو نيتس ماع
 .٣٩١۔-١٩١ص ١ج



 . ةبراحملا -
 ."فنأتسملا" ب اضيأ ىمسيو “ثفصرلا -

 (١).لوصألا يف ناتسبلا -

 :اهرهشأ نم "عماوجلا" مساب فرعت بتك يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف تزربو

 ٢) )يصورخلا ناطحق نب دلاخ ناطحق يبال :ناطحق يبأ عماج -

 نيذلا ءاملعلا نم تادايزو شاوح هيلعو رهشأ وهو :رفعج نبا عماج -

 .'"هفلؤم دعب اوعاج
 .ا"يراوحلا نب دمحم يراوحلا يبأل :يراوحلا يبأ عماج -

 (ثيراوحلا نب لضفلل :يراوحلا نب لضفلا عماج

 .٦٧٢ص ثةيضفلا دوقعلا ،يثراحلا .٠1٦ص ؛جهانملا قدصل !يبايسلا "

 ث©بوبحم نب دمحم هدلاو دي ىلع ذملتت هيقف ،بوبحم نب دمحم نب ريشب رذنملا وبل :دمحم نب ريشب -

 ،يملاسلا /.ةرجهلل نيعبسو ةثالثو نيتئام ماع يفوت ،ديحوتلاو نايدألا ملع يف عساو رظن هل ناكو

 .٤١١ص ١ج ثنايعألا فاحتإ ،يشاطبلا .١!٨ص .ةيضرملا ةعمللا

 باتك امأو ،"فنأتسملا" باتك نم ىرخأو "ةبراحملا" باتك نم ةطوطخم ةخسن ىلع ثحابلا رثع دقو

 .نآلا ىتح تادوقفملا دادع يف امهف "ناتسبلا" باتكو "ةنازخلا"

 دجوي باتكلا اذهو.٠٠٢ص ١ج .نايعألا فاحتإ ءيشاطبلا /.٣٢٦ص ١ج .نيبلاطلا جهنم ايصتشلا (٢)

 .اطرطخم

 راجهلا ةيرق ىلإ بسني »يصورخ ،يرجملا عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاملع نم :ناطحق وبأ -
 .نيبلاطلا جهنم ‘يصقشلا ,/.ةافولا لوهجم "ناطحق يبأ ةريسا ب فرعت ةريس هل ءعصورخ ينب يداوب

 .٦٠٢ص ١ج ؛نايعألا فاحتإ ،غيشاطبلا .٦!!٣ص ١ج

 .ءازجأ ةسمخ نآلا ىتح رفعج نبا عماج نم عبط دقو .؟٢ص ؛ةيضرملا ةعمللا ؤيملاسلا "

 ملعلا ذخأ ،يكزأ ةنيدم نم ءيرجهلا ثلاثلا نرقلا ءاملع نم ملاع ،رفعج نب دمحم رباج وبأ :رفعج نبل -
 .نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا ,/.ابيرقت يرجهلا عبارلا نرقلا لئاوأ يف يفوت "بوبحم نب دمحم مامإلا نع
 .!٧٠۔٦٠٢ص ١ج

 .ءازجأ ةسمخ نآلا ىتح هنم عبط دقو ٢٢٢ ص ؛ةيضفلا دوقعلل ،يثراحلا 6"

 خويش ىطع ىوزنب سرد ،يرجمهلا ثلاثلا نرقلا رخاوأ نم ملاع يراوحلا نب دمحم غيرلوحلا وبل -

 تايآ يف زيجو ريسفت هل ،هقفلا يف اعراب املاع ناكو سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ مهرهشأ ،نيديدع
 .٠١٢-٩٠٢ص ١ج ثنايعألا فاحتإ غيشاطبلا /.يرجملا عبارلا نرقلا لئاوأ يف يفوت "ماكحألا

 .ءازجأ ةثالث يف عبط دقو ٬!٨٩ص ؛ةيضفلا دوقعلل ،يثراحلا )

 ،بوبحم نب دمحم مامإلا نع ملعلا ذخأ غيرجهلل ثلاثلا نرقلا يف شاع هيقف ملاع :يراوحلا نب لضفلا -
 ١ج ثنيبلاطلا جهنم ‘يصقشلا /. راحصب عاقلا ةعقو يف لتقف سىسوم نب ىسوم لتقمل ارئاث جرخ

 ٦٢. ص

٢٦ 

 



 فلأف .- ءاملعلا نم هريغ عم -عبا رلا نرقلا يف ةكرب نبا مامإل ا زرب مث

 امك "عما وجلا"ب ةفورعملا بتكلا نم همدقت امل رياغم قسن ىلع "عماجلا" هباتك

 .- ىلاعت هللا ءاش نإ - هحيضوت يتايس

٢٧



 ةرصعوةكربنبامامإلا:لوألابابلا

 .ةكرب نبامامالارصع:لوألالصتلا

 .ةكرب نبامامإلارصع يك نامعب ةببسابسلاةابحلا:لوألاثحبملا

 نبامامإلارصعجكنامعبةيعامتجااةابحلا:يبناتلاثحبملا

 .ةكرب

 . ةكرب نبامامإارصع بك نامعب ةيملعلا ةايحلا:ثلاثلاثحبملا

٢٨



 ةكرب نبا مامإلا رصع يف نامعب ةيسايسلا ةايحلا :لولا ثحبملا

 ثداوحب ائيلم ارصع ناك هنأب نامعب ةكرب نبا مامإلا رصع زاتما

 ماق دقو ،ليلقب رصعلا اذه لبق نامع ىلع ةطمارقلا ىلوتسا دقف \ةمهم ةسايس

 نأ الإ ةطمارقلا جارخإل ديدج نم ةمامإلا حور ثعبب ةرتفلا هذه يف نامع لهأ

 كلت يف مهيلع دوقعملا ةمئألا ءالؤه فعض ببسب حاجنلا اهل بتكي مل مهتالواحم

 .\١)ةطمارقلا ناطلس ةوقو ةرتفلا

 نيرشع ماع اوماق ىتح فعضلا يف نامع لهأ لاح رمتسا دقو

 يليحرلا بوبحم نب دمحم نب "هللادبع نب ديعس مامإلا ةعيابمب ةرجهلل ةئامثالثو
 ملو ،نعاط هيف نعطي ملف ،هتمامإو هتيالو ىلع عمجأ نمم" ناكو"،ا"”يشرقلا
 ."اؤ)حداق هتريس يف حدقي

 كاذنآ نامع ىلع بلغت نم ةبراحمب هللا دبع نب ديعس مامإلا ماق دقو

 نيرشعو ةينامث ماع اديهش تام ىتح تاونس ينامث امامإ يقبو ،(:)مهيلع رهظو
 .ا`)ة رجهلل ةئامثالثو

 ٨(. (ا_١١د يلولا نب دشار مامإلل هدعب نم ةمامإلا دقعب نامع لهأ ماق مث

 نامع ىلإ نويهيوبلا مدق مث ،"أاماع رشع ةعبرأ براقي ام ةمامإلا يف رمتساو

 .٦٠ص ‘عئاشلا عاعشلا سقيزر نبا ٣٧١. ،ةقرو ‘طوطخم ثةمغلا فشك ناحرس ،يوكزألا :رظنا )

 .٥٢٢-١١٢ص ٢ج خيراتلا ربع نامع ؛يبايسلا .٥٦٢ص ١ج ،نايعألا ةفحت يملاسلا

 .ةكرب نبا خويش يف هتمجرت يتأت ")

 .٢٣١٦-١٣٢٦ص ١ج ثنيبلاطلا جهنم ،يصقشلا ١٠. ٤ص ٢ج لاؤسلا ةريس ،يويسبلا ا"

 ٨ نايعألا ةفحت ،يملاسلا ج١ ص٢٨٢٩.

 .٢٣٢٢ص ٢ج .خيراتلا ربع نامع يبايسلا 6

 .٦١٦ص ‘عناشلا عاعشلا ،قيزر نبا ۔٠٢٣ص ىدادم نبا ةريس ،دادم نبا »

 لزتعاف ةيعرلا هتلذخو ،يليحرلا هللا دبع نب ديعس مامإلا دعب هل عيوب ،ةدنك نم نامعب مامإ :ديلولا نب دشار
 .٩٢٧٢ص ١ج ،نايعألا ةفحت ،يملاسلا /. ريخلا لاصخل اعماج الداع امامإ ناكو ،رمألا

 ٣٨٢. ةقرو طوطخم .ةمقلا فشك ،يوكزألا ()

 .٧٠٥٢ص ةيضفلا دوقعلا ،يثراحلا ث

٢٩ 



 تلظو يا" م ا كرتف ءادشار مامإلا ةيعرلا تلذخف اا )اضيأ ة
 نب ةرتفلا هده يك

 لا مامإلل عيوب ىتح مهداوقو نييهيوبلا مكح تحت كلذ دعب نامع
 اع ةئامعب 2٦

 هعبس ماعو ةئامعبرأو ةثالث ماع نيب ام يرجهلا سماخلا نرقلا يف ا"ناذاش

2 
 .ا" رجهلل ةئامعبرأو

 .٢٥. ص ٢ج .خيراتلا ربع نامع ءيبايسلا )١)

 .٢٢٦ص ١ج نيبلاطلا جهنم سيصقشلا ‘")

 ةعبس ماع ةمامإلا هل تدقع نامعب مامإ «يصورخلا كلام نب تلصلا مامإلا لسن نم :ناذاش نب ليلخلا ا

 ماع ىوزنب يفوتو ،اماع نيعبرل نم برقي ام ةمامإلا يف لظو ةيعرلا يف لدعلاب راسف ةرجهلل ةئامعبرأو
 فاحتإ »يشاطبلا .٥٢٢ص ١ج ،نايعألا ةفحت ،يملاسلا /.ابيرقت ةرجهلل ةئامعبرأو نيعبرأو ةسمخ

 .١٠٢ص ١ج ،نايعالا

 نامع ،نيفلؤملا نم ةعومجم .٢؟٥٩٢ص ١ج ىنايعألا ةفحت ،يملاسلا .٨٦ص عئاشلا عاعشلا ،قيزر نبل اث

 .٤٦١ص خيراتلا يف

 



 ةكرب نبا مامإلا رصع يف نامعب ةيعامتجإلا ةايحلا :يناثلا ثحبملا

 امم رصعلا كلذ يف فلأتت نامع .يف يمالسإلا عمتجملا تاقبط تناك
 -:يلي

 نيفورعملا نييبرعلا نيليبقلا نم نوردحني اوناك ءالؤهو :برعلا ناكسلا :الوأ

 .(_)ةيناندعلا و ةيناطحقلاب

 "٨(. رصعلا كلذ يف نامعب ةريبك ةقبط مهل تناكو :قيقرلا :ايناث

 ةويزجو "راحص يف نودجوي ءالؤه ناكو :دونهلا نم ةيلاجو ةمذلا لهأ :اثلاث
 .(ث) (")ىرطقس

 ىلع اوناكو .ةراجتلاب رصعلا كلذ يف نامع لهأ نم ريثك لغتشا دقو
 لبقتست تناك يتلا ئناوملا مهأ نم ذئنيح "طقسم تناكو ،ا"}راحبلاب ةمات ةيارد

 .ا٨} رصعلا كلذ يف ةيراجتلا نفسلا

 .١٨١-٠٨١ص ٢٦ج ثخيراتلا ربع نامع ثيبايسلا اا

 (٦) ج .ةياهنلاو ةيادبلا ه ريثك نبا ١ ص ١٨٥١.

 يهو ءدوعسم نب ىدنلجلا مامإلا دهع رخآ ىلإ نامع ةمصاع تناك ،نامعب ةميدق ةيلحاس ةنيدم :راحص ا"

 يف نامع نيثحابلا نم ةعومجم /.هكاوفلاو ليخنلا راجشأ نم ريثك اهبو ميدقلا ذنم ماه يراجت زكرم

 .٦٩٢-٣٢٩٢ص ىخيراتلا

 ىراصنلا ضعبو ةرهم لئابق يرجملا ثلاثلا نرقلا يف اهنكست ندع بوتج عقت ةريبك ةريزج :ى رطقس (٤)

 ٠ نيثحابلا نم ةع ومجم . ٢٢٧ ص ٢ج ‘ نا دلبلا مجعم 4 يومحلا /. رصعلا كلذ يق نامعل ةعبات ةيال و ناكو

 .٦٥١ص خيراتلا يف نامع

 -٨٠١ص و١٩ص ٢ج .خيراتلا ربع نامع يبايسلا .٨٦-٧٦ص ١ج ‘تافصلاو ثادحألا ،رثؤملا وبأ ا

 ١٠٩.

 .٧٠١-٦٠١ص ١ج .جورملا "يدوعسملا اا

 ١يناريملاو يلالجلا اتعلق اهب رضاحلا تقولا يف نامع ةمصاع يهو رحبلا ىلع لطت ،نامعب ةنيدم :طقسم ا

 نم ةع ومجم /. ةماعلا تاصمدتلا اهب رقوتتو ةموكحلا رتئا ود رئاسو تايفشتسمو يلود راطمو ئناومو

 .٢٠٣-٩٩٢ص ىخيراتلا يف نامع ءنيفلؤملا

 .٢٣٩ص .ميساقتلا نسحأ دمحم ،يسدقملا اث)

٣١ 



 دقف ‘ةعارزلاب رصعلا كلذ يف نامع لهأ نم ىرخأ ةئف تلغتشا امك

 يف يلاهألا دمتعي دالبلا نم ةريبك ةحاسم يطغت ليخنلا راجشأو نيتاسبلا تناك
 .'"أجالفألاو رابآلا هايم ىلع اهيقس

 ضعب دنع ءارثلا لوصح ىلإ ةعارزلاو ةراجتلاب لاغتشالا ىدأ دقو

 رجالا نم ةينبم ةسيفن ةقهاش ارود مهضعي ىنبف نامع يف عمتجملا تائف
 .("جاسلا و

 ةكرلشم ىندأ نهل ركذت مل نإو ا"!عساولا نهئارثب ءاسنلا ضعب تزربو

 .دالبلا رومأ يف

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،يسدقملا )

 .٢٩ص ٧قباسلا ردصملا ؤيسدقملا "
 ٢٧٢٧. ص اج .نايعالا ةفحت 0. ملاسلا :رظنا )
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 ةكرب نبا مامإلا رصع يف نامعب ةيملعلا ةايحلا :ثلاثلا ثحبملا

 نم هتساق ام مغر ةرهدزم ةيملع ةكرح رصعلا اذه يف نامع تدهش

 .هيف نتفو بورح

 كلام يبأ ةسردم نضتحت تناك ذإ ،ايملع ازكرم كاذنآ راحص تناك دقف

 يقلتل نيدفاولا ةبلطلا دحأ ةكرب نبا مامإلا ناكو ينالصلا رضخلا نب ناسغ

 ذإ رصعلا كلذ يف رخآ ايملع ازكرم ىوزن تناكو ،ا")ةسردملا هذه يف ملعلا

 :مهنم نيزرابلا ءاملعلا نم ةزاتمم ةبخن مضت تناك

 اهيف ملعلا ىقلتو ،ىوزنب أشن ،يرقلا يراوحلا نب دمحم يراوحلا وبأ :الوأ

 نب تلصلا رثؤملا يبأو ،رفعج نب دمحم رباج يبأك اهئاملع دي ىلع

 لهأ عمجأ" يراوحلا وبأ ناكو ۔ا"هخويش صخأ ناك يذلا (""سيمخ

 ."اها رحلا و لالحلا و ماكحألا يف ةصاخو ءاملع و اهقف نامعب هرصع

 ةيضابإ عم يملعلا يراضحلا لصاوتلا نم ةقلح يراوحلا وبأ لكش دقو

 عم ةيملع تابتاكمو تالسارم هل تناك ذإ تقولا كلذ يف تومرضح

 .(ا}تومرضحب مهتمئأ و ةيضابإلا ءاملع

 ناطحق وبأ سرد دقو ،يصورخلا يراجهلا ناطحق نب دلاخ ناطحق وبأ :

 املاع ناكو «ا"}}”بوبحم نب دمحم ينبا ريشبو هللادبع نيخيشلا دي يلع

: 

 .٥٧-٤٧ص ١ج ثةعيرشلا سوماق "يدعسلا ؤ)
 هلو ءيليحرلا بوبحم نب دمحم دي ىلع ذملتت ملاع ،الهب نم عيصورخلا سيمخ نب تلصلا :رثؤملا وبأ ا"

 :هبتك نم اهنم رقعلا ةلحمب نفدو ،ىوزنب يفوت ‘رصع يف نامعب ةيسايسلا ثادحألا يف ةعساو ةكراشم

 .٢٠٢-٠٢ص ١ج ثنايعألا فاحتإ ،يشاطبلا /."تافصلاو ثادحألا ،"ناهربلاو نايبلا"

 .٩١٠١ص ١ج .قباسلا ردصملا ،يشاطبلا ا"]

 .٠٢٢ص ١ج .ةماقتسالا ،يمدكلا اث)

 :يف تومرضح لهأ ىلإ يراوحلا يبأ ةريس رظناو .٦٣٢ص .خيراتلا يف نامع ،نيثحابلا نم ةعومجم ا
 .٥٦٢-٧٣٢٢ص ١ج ثتاباوجلاو ريسلا ،نامع ءاملع نم ةعومجم

 .٥٠٢ص ١ج ،نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا .١٢٦ص ١ج ،نيبلاطلا جهنم ،يصقشلا ()
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 ملاعم ترهظ ،هرصع يف ةيسايسلا ثادحألا يف ةزراب ةكراشم هلو .اريبك

 .")ناطحق يبأ ةريس"ب ةفورعملا هتريس يف ةكراشملا هذه

 ةسردملا :امه ناتيملع ناتسردم رصعلا اذه يف نامعب تزرب دقو

 ةيقاتسرلا ةسردملاو ،ا"يمدكلا ديعس وبأ مامإلا اهديمع ناك يتلاو ةيناوزنلا

 لزع ةيضق نيتسردملا اتلك تلوانتو ،ا"ةكرب نبا مامإلا اهديمع ناك يتلاو

 ليصأت هلك كلذ نع جتنو ،ىسوم نب ىسوم دي ىلع كلام نب تلصلا مامإلا

 لزع تابجومو ةمامإلا ماكحأو فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا ماكحأل قيقد

 يمدكلا ديعس وبأ مامإلا نود ذل ،ةيناوزنلا ةسردملا باحصأ دنع ةصاخ مامإلا

 ءاملع هلباق ا"فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا لوصأو دعاوق هيف دهم "ةماقتسالا" هباتك

 ةديدع ريسو لئاسربو اثاةكرب نبا مامالل "ةنزاوملا" باتكب ةيقاتسرلا ةسردملا

 .'"يويسبلا دمحم نب يلع (")نسحلا يبال "لاؤسلا ةريس" لثم
 "فارشإلا" باتك لوانتب رصعلا اذه يف يمدكلا ديعس وبأ مامإلا ماق امك

 .٤٧١-١٨ص ١ج غتاباوجلاو ريسلا ،نامع ءاملع نم ةعومجم :يف "ناطحق يبأ ةريس" رظنا ا'ا
 يرجملا عبارلا نرقلا يف نامعب يضابإلا بهذملا ءاملع رابك نم ٦: يبعانلا ديعس نب دمحم :ديعس وبأ )")

 و "ةماقتسالا" : هتافلؤم نم « دشار نب يقشمدو ؛يدنكلا يبرع نب حور نب دمحم نيخيشلا ىلع ذملتت

 .نايعألا فاحت) ،يشاطبلا ,/۔ابيرقت ةرجهلل ةئامثالثو نيتسو دحاو ماع يفوت ،فارشإلا تادايز" و "ربتعملا"

 .٣٢٢۔٢!٥١ص ١ ج

 ١٩. ص ٢ج .خيراتلا ربع نامع ءيبايسلا )"(

 ةرازو عبط 6 ءازجأ ةثالث يف "ةماقتسالا" ٥يمدكلا ديعم وبأ ٠ رظناو آ ٥ص ؟ ج ماظنلا رهوج ؛يملاسلا ) !)

 .ةينامعلا ثارتلا
 ريسلا نامع ءاملع نم ةعومجم :يف "ةنزاوملا" ةكرب نبا مامإلا رظناو .٢٢ص .ةيضرملا ةعمللا ءيملاسلا ))

 ٤٦٢٠. ۔٤٨٢ص ٢ج ءتاباوجلاو

 .ةكرب نبل مامإلا ذيمالت بلطم يف هتمجرت يتأت "]

 ءاملع نم ةعومجم :يف ،"لاؤسلا ةريس" ،يويسبلا نصحلا وبل رظناو .٦٢ص ،ةيضرملا ةعمللا ؤيملاسلا ا"

 ٦-١.٥. ٢ص ٢ج ؛تاباوجلاو ريسلا ؛نامع
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 )] ٠ ٠ ركدب هلئاسم

 ٠ ق ٠ ر َ ٠ ر مه
 وي ةلأسم ٥ تبح

 م - ٠ ٠
 دح "

 ٠ وي ذ
 فا رص ١ تاداب ١ باتكك

 ٠ و ١
 ( ١ ٠ ٤ ٠. نايعألا فاحتإ 6 يشاطبلا ) مك ردخ اط وطخم ل ( ص ١ ج .
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 :ةكرب نبامامإلاةابح:يناثلالصتلا

 .ةبصخشلاهتابح:لوألاذحبملا

 .هتبنكو هبسنو همسا:لوألابلطملا

 .هتأشنو هتدالو:يناثلابلطملا

 .كناقو:تلاتلا بلطملا

 .ةبملعلاهتابح:يناتلاثحبملا

 .هيلإدهتلحرو .ملعلل هبلط ةبادب:لوألابلطملا

 .هخوبش:يناتلابلطملا

 .هذيمات:ثلاثلابلطملا

 .ةببملعلاهتناكم:عبارلا بلطملا

 .ةيملعلاهراتآ:رسماخلا بلطملا
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 ةكربنب امامل اةةايح: يق اتل الصتل 1

 ةبصخشلاهتابح:لوألاثحبملا

 : ٤2 ودكبتتقتو كمتتتآ:ل ول ابلطملا

 ("كلام نب ةميلس ىلإ هتبسنو ،ا"أيدزألا يميلسلا ةكرب نب دمحم نب هللا دبع وه

 نب بعك نب نارهز نب هللا دبع نب ناندع نب سود نب منغ نب مهف نب

 نود ةينكلا هذهب روهشملاو فورعملا وهف دمحم يبأب ىنكي ناكو ،ا"”ثراحلا

 هعم مهنم دحاو لك قفتي ءاملعلا نم ةعبرأ دجو دق هنأ عم ،قالطإلا دنع هريغ

 :مه ةعبرألا ءالؤه و ثةينكلا هذه يفو يئانثلا مسالا يف

 .ا٠"بوبحم نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ :الوأ

 .ا}) رثؤملا يبأ نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ :ايناث

 .(١حلاص نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ :اثلاث

 ةفيحصلا قيزر نبا ٤٣٢. ةقرو ،طوطخم ،ةمغلا فشك ،يوكزألا .٨١٢ص ٢ج ،باسنألا ،يبتوعلا )١)

 .ةيضرملا ةعمللا ‘يملاسلا .٢٢٦ص ١ج نيبلاطلا جهنم ‘يصقشلا ٥٠٠٦. ةقرو طوطخم ٬ةيتاطحقلا

 ١١. ٤ص ‘نامع مالعأ ليلد ،نورخآ و دمحم ثديعسلا .٢؟٦٢ص ١ج ‘نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا .؟٢ص

 دالب ىلإ كلن ببسب حزنف ،أطخ ءابأ لتقو نامعب أشن ،نامعب ةميلس ةليبقل يلهاج دج :كلام نب ةميلس ا"
 .ةمغلا فشك ‘يوكزألا /مويلا ىلإ نامعب ةيقاب هتيرذو ،اهكلمب هكتف دعب اهيلع اكلم راصو نامرك
 .٩١-٧١٩ص ١ج .خيراتلا ربع نامع ،يبايسلا .٢؟٨-٧٢ ةقرو طوطخم

 .عماجلا ةمدقم ؛ميهاريإ ،يربعلا .٨١٢ص ٢ج ،باسنألا ،يبتوعلا ا"]

 نرقلا نم لوألا فصنلا دعب تام غنامع نم راحصب ليحرلا لآ نم ،يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع ملاع ا)

 .٤١١ص ١ج ثنايعإا فاحتإ ءيشاطبلا .١٢٦ص ١ج نيبلاطلا جهنم عيصقشلا /.ابيرقت يرجهلا ثلاثلا

 دحأو سسيمخ نب تلصلا رثؤملا يبأ ريهشلا ةمالعلا ديفح ،نامعب يرجملا عبارلا نرقلا ءاملع نم ملاع اث
 تام ثدييلولا نب دشارو ،يليحرلا هلنا دبع نب ديعس نيمامإلا نم دحاو لكل ةمامإلا دقع اولوت نيذلا ءاملعلا

 .٥١-٤١ص .دادم نبا ةريس غدادم نبا ,/.ديلولا نب دشار مامإلا دهع يف هحالصإل ىعس عازن يف اديهش

 .٠٣٤ص ١ج ثنايعألا فاحتإ كيشاطبلا

 نم لوألا فصنلا يف تام ديلولا نب دشارل ةمامإلا نيدقاعلا دحأ "يرجهلا عبارلا نرقلا ءاملع نم ملاع )
 .١٨٢ص ١ج ثنايعألا ةفحت ،يملاسلا ٢٤١. ص ثنيبملا حتفلا قيزر نبا /.ابيرقت يرجهلا عبارلا نرقلا
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 .(") ،ا١هخيش نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ :اعبار

 هذه و ،"ةكرب نبا" :اضيأ هل لاقيف ،شةكرب هدج مساب ىنكي ام اليلق هنأ امك

 بهذملا ءاملع نم نيمدقتملا نود نيرخأتملا بتك يف درت ام رثكا ةينكلا
 .ا"يضابإلا

 يهو (هللا دبع يبأب هتينكتب رداصملا ضعب تدرفنا دقف ؤهلك اذه عمو

 وهف بوبحم نب دمحم اهب رهتشا امنإ ةينكلا هذه نأل ،هل ةحيحص ريغ ةينك

 وهسلا وأ مهولا باب نم ةكزب نبا ىلإ اهتفاضإف ،ا“قالطإلا دنع اهب دوصقملا

 ث بوبحم نب دمحم ةمالعلا نع لوقنلا ةرثك نم هابتشالا ببسب لصاحلا

 اهب دارملا نأ ءاملعلا كئلوأ نظف ،هللا دبع يبأ هتينك ىلع هركذ دنع راصتقالاو

 .مدقت ام حيحصلاو ءاطخ وهو هيلع اهوقلطأف ةكرب نبا مامإلا

 5ديلولا نب دشار مامإلا ةعيب يف ةعامجلا بيطخ ناكو "ىوزنب شاع "يرجهلا عبارلا نرقلا ءاملع نم ملاع ""]
 ٣٨٤. ةقرو طوطخم ةمغلا فشك ،يوكزألا /.ابيرقت يرجهلا عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف تام

 .١٤٢ص ؛نيبملا حتفلا غقيزر نبا

 (٦) و ،٠١٢ص ١ج .ةملقتسالا ،يمدكلا :يف مالعألا ءالؤه ءامسأ رظنا ص٢١٢.

 راثن ،يحاورلا .٢٩١-٠٩ص ؛ج ،لامآلا جراعم ،يملاسلا ١١. ص ١ج ؤعرفلاو لصألا لماش ،بطقلا رظنا ا")
 .ىلوألا هتينك يفتخت تداكو رصعلا اذه يف هيلع ةبلاغلا يه ةينكلا هذه تراص لب .١!٥٢ص ٢ج ؤرهوجلا

 ،يلاطيجلا .٧٠١ص ٦٠١0ص ‘٨٩ص ٨ج ‘٥٢ص ٥ج ،حاضيإلا ،رماع ءيخامشلا لاثملا ليبس ىلع رظنا (٤)

 ىلإ كانه هقيلعت يف دعاوقلا باتك ققحم يلكب نمحرلا دبع خيشلا راشأ دقو .٢٩١؟ص ١ج ؛مالسإلا دعاوق
 نبا ةينك يف ةبراغملا ءاملع نم دعاوقلا بحاصو حاضيإلا بحاص دنع بارطضالا اذه عفد دقو 3 رمألا اذه

 امهو نيتينكلا الك نوكت نأ لامتحاب الوأ لوقلا ىلإ -ىلاعت هللا همحر - ةتس وبأ حاضيإلا يشحم عفد ةكرب

 عجار هللادبع يباب ىنكملا ريغ دمحم يباب ىنكملا نوكي نأ رهظتساف داع مث ؤهل هللا دبع وبأو دمحم وب
 هللا د بع يباب ةقراشملا ءاملع نم ىنكملاف حيحصلا وه ريخألا راهظتسالاو ، ٢٦؟ص ٥ج حاضيالا ةيشاح

 .ةكرب نبا وه دمحم يبأب ىنكملاو بوبحم نب دمحم وه
 .٢٧٢٢ص ٢٦ج خيراتلل ربع نامع ڵيبايسلا ))
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 :هتأشنو هتدالو :يناثلا بلطملا

 نبا مامإلا هيف دلو يذلا ماعلا انل ددحي صن ىلع ۔ثحبلا مغر -فقأ مل

 اهضعب رصتقاو ،ا")رمألا اذه تلفغأ هل تمجرت يتلا رداصملا عيمجف ،ةكرب

 .("يرجهلا عبارلا نرقلا يف شاع هنأ ىلع

 ةكرب نبا مامإلا ةدالو نوكت نأ نيرصاعملا نيثحابلا ضعب رهظتسا دقو
 .ا"”يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا رخاوأ يف تعقو دق

 هنأ نم هسفن ةكرب نبا مامإلا هلقن ام ىلع اذه هراهظتسا ثحابلا ىنب دقو

 هل تدقع دق مامإلا اذهو ،ا)يليحرلا هللا دبع نب ديعس مامإلا هخيش رظاني ناك

 ةنامثالثو نيرشعو ةينامث ماع يفوتو ثءةرجمهلل ةئامثالثو نيرشع ماع ةمامإلا

 هرمع نم نيرشعلا زواج دق ةكرب نبا مامإلا نوكي نأ يضتقي اذهو ،ةرجهلل
 نأ نم لاوحألا نئارق همزلتست امل هللا دبع نب ديعس مامإلا هخيشل هترظانم ءانثأ

 .اهخيش ةرظانمل الهأ هلعج ملعلا نم اغلبم غلب دق نوكي
 فصنلا رخاوأ يف دلو دق ةكرب نبا مامإلا نأ وهو - راهظتسالا اذهو

 ىلع -كلذ ديدحت نكميو ،ناكمب باوصلا نم -يرجمهلا ثلاثلا نرقلا نم يناثلا
 نيعستو ةتس ماع نيب ام تناك هتدالو نأب - عطقلاو مزجلا ال بيرقتلا ليبس

 -: ب كلذ ىلع راهظتسالا نكميو ،ةرجمهلل ةئامثالث ماع و نيتئامو

 ٠٠٦١. ةقرو طوطخم .ةيتاطحقلا ةفيحصلا ؛قيزر نبا .٩١٢-٨١٢ص ٢٦ج باسنألا ءيبتوعلا رظنا ا')

 .عماجلا ةمدقم ،يربعلا .٦٠٢ص ١ج نيبلاطلا جهنم عيصقشلا

 .٢٧٢٢ص ١ج نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا رظنا ا"
 هديعسلا /رظنا .يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع ةكرب نبا مامإلا نأ "نامع مالعأ ليلد" باتك يف درو دقو

 يف شاع ةكرب نبا مامإلا نأ تباثلا ذإ ضحم اطخ وهو .٤١١ص نامع مالعا ليلد ،نورخآ و دمحم

 .نايعالا فاحتإ بحاص ركذ امك يرجملا عبارلا نرقلا

 .٤٢ص ثةيلوصألا هؤارآو ةكرب نبا ،رباج ،يدعسلا ا"

 .ةكرب نبا مامإلا خويش بلطم يف هتمجرت يتأت ا
 .٤٢ص .ةيلوصألا هؤارآو ةكرب نبا "يدعسلا ا

٩ 



 نيرشع ماع ناك هللا دبع نب ديعس مامإلا هخيشل ةعيبلا دقع تقو نا :الوأ
 نيقومرملا ءاملعلا نم "كلام وبأ رخآلا هخيش ناكو "ةرجهلل ةئامثالثو

 لقنالو ،ةعيبلا يف ةكراشم ىندأ هنع رثؤي مل كلذ عمو ؛مهيلإ روظنملا
 ةرهش ىندأ ةعيبلل نودقاعلا ناكو ،ةمامإلا دييات يف ةدحاو ةملك هنع
 يبأل نوكت نأ يعدتست تقولا كلذ يف عقاولا فورظ نأ عم ،هنم اتيصو

 ءةمامإلا دييأتو ةعيبلا يف ىلوط ديحهملعو هترهش يف وه نم وهو- كلام

 ضعب نم دالبلا صيلخت نم نكمتلل اهلوح فافتلالا ىلع سانلا ضحو

 لعف امك ")تقولا كلذ يف نامع نم ةديدع ءازجأ ىلع نيرطيسملا ةازغلا

 ىلع راج كلام يبأ نم لاحلا اذهف ،"ةعيبلل نودقاعلا رصعلا كلذ ءاملع

 هتلزنم يف مه نمم مهيلإ روظنملا ءاملعلا مايق نم ةفولأملا ةداعلا فالخ

 ابأ ةمالعلا نأب نظلا ةبلغ ىلإ يدؤي اذهو ،كلذ يف ردصتلاو ةعيبلا دقعب
 ةعست ماع تناك اهنأ هتافو تردق اذإف ،تقولا كلذ يف يفوت دق ناك كلام

 ،دحاو ماعب هللا دبع نب ديعس مامإلا ةعيب لبق يأ شةرجهلل ةئامثالثو رشع

 كلام يبأ هخيش ةرضح ىلإ هجوت دق ناك ةكرب نبا مامإلا نأ ضرتفاو

 ملع نيب ام ةرتفلا تلعجو ،ةرجهلل ةئامثالثو رشع ةعبرأ ماع ملعلا بلطل
 يه و - ةرجهلل ةئامثالثو رشع ةعست ماعو ،ةرجهلل ةئامثالثو رشع ةعبرأ

 هنأ نم لاحلا هيلع لد امل ،كلام يبأ هخيش دنع هثكم ةدم حتاونس سمخ

 لحر دق نوكي نأ عقوتملا نمف ةدملا هذه قرغتست ةليوط ةمزالم همزال
 ماع نيب ام هتدالو نوكتف ،ةرشع ةنماثلاو ةرشع ةعبارلا نس نيب ام هيلإ
 .ةرجهلل ةئامثالث ماعو نيعستو ةتس

 .٥٧٢ص ١ج ىنايعألا ةفحت ،يملاسلا ا')

 .ةكرب نبا مامإلا خويش بلطم يف هتمجرت يتأت اا
 .١٣٢ص ٢٦ج ثخيراتلا ربع نامع يبايسلا .!٩٨ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،يملاسلا ا"

 .ةمغلا فشك ،يوكزألا .١١٢-۔-٢!٠١ص اج .ةماقتسالا ءيمدكلا :يف كلذ يف ءاملعلا كئلوأ رود رظنا )!)

 ٢٣٨٢-٢٨٢٣. ةقرو طوطخم



 نوجسلا ىلع لمع دق يمدكلا ديعس ابأ ةمالعلا نأ رداصملا ضعب ركذت :ايناث
 ء(٨أهلحلا هيف زهان تقو يف ةكرب نبا مامإلا خيش هنلا دبع نب ديعس مامإلل

 ةداعلاو ‘هيرصاعمو ةكرب نبا مامإلا نارقأ نم وه اذه يمدكلا ديعس وبأو

 دق يمصحدكلا ديعس ابأ نأ تبث اذلو ،ابراقتم امهنس نوكي نأ نينيرقلا يف

 ابيرق ذئتقو نوكي هرمع نلف ،ملحلا زهان دق وهو نوجسلا ةسارح يف لمع

 تناك هللا دبع نب ديعس مامإلا ةعيبو ،ةرشع ةعبارلا وأ ةرشع ةثلاثلا نم

 يبأ ةمالعلا ةدالو نوكتف ‘-هركذ رم امك -ةرجهلل ةئامثالثو نيرشع ماع

 ابيرقت ةرجهلل ةئامثالث ماعو نيتئامو نيعستو ةينامث ماع نيب ام ديعس

 نيب ام يأ ،ليلقب هلبق وأ ةئامثالث ماع دلو دق ةكرب نبا مامإلا نوكيف هيلعو

 هرايتخا ركذ مدقت ام وهو ،ةرجهلل ةئامثالث ماعو نيتئامو نيعستو ةتس ماع

 .اقباس

 ثداوح ىلإ ادانتسا ريدقتلاو نظلا ىلع مئاق رمأ وه انه ركذ ام نأ ةصالخلاو

 لمو ،نظ ىلع ينب هنأل ،هب اعوطقم ارمأ نوكي نأ لاح يأب نكمي الو خيراتلا

 .هلثم وهف نظ ىلع ينب

 اهبو ضح رضلا ىعدت اهنم ةلحمب ىلهب ةنيدم يف ةكرب نبا مامإلا أشن دقو

 .("هنكسم اهيف ناكو ،هتلوفطو هابص مايأ ىضق

 ندم ىدحإ يه ةكرب نبا مامإلا اهيف شاعو دلو يتلا ىلهب ةنيدمو

 ةقطنملا تناكو ،رصاعملا يرادإلا ميسقتلا ىلع ءانب نامعب ةيلخادلا ةقطنملا

 "ةمصاعلا" طقسم نع ىلهب ةنيدم دعبتو ،("فوجلا ةقطنمب اميدق فرعت ةيلخادلا
 .ابيرقت مك٤ ٠ ب "ةميدقلا ةمصاعلا" ىوزن نع دعبت اهنأ امك ابيرقت مك٠٨١ب

 )١) ج .نايعألا ةفحت ء ملاسلا ١ ص٢٧٧. ح نايعالا فاحتإ ۔يشاطبلا ١ ص٥ ٢١.

 ص ١ج ؛نيبلاطلا جهنم ،يصقشلا .٩١٢ص ٢ج ،باسنألا ،يبتوعلا ا" ٦١٢٣.

 .عماجلا ةمدقم 6ىريعلا ا"

٤١ 



 :هتافو :ثلاثلا بلطملا

 .ةكرب نبا مامإلا ةافول ددحم خيرات ىلع -ثحبلا لوط عم -فقأ مل

 ةكرب نبا مامإلا ةافو نوكت نأ نيرصاعملا نيثحابلا ضعب رهظتسا دقو

 نيسمخو ةسمخ ماعو ،ةرجهلل ةئامثالثو نيعبرأو نينثا ماع نيب ام ةرصحنم
 .اأةرجهلل ةئامثالثو

 ةرجهلل ةئامثالثو نيسمخو ةسمخ ماع لعج ىلع ثحابلا لدتسا دقو

 هجو لاؤس نم دجوي امب ةايحلا ديق ىلع اهيف ةكرب نبا مامإلا ناك ةدم ىصقأ

 هدعب نم هتسردم يف هتفيلخو ةكرب نبا مامإلا ذيملت يويسبلا نسحلا يبأ ىلإ

 يذللا ")دشار نب صفح مامإلا ةمامل ةحص نع اراسفتسا لاؤسلا اذه نمضتي

 راشملا ثحابلا ذخأو ،ةرجهلل ةئامثالثو نيسمخو ةسمخ ماع ةمامإلا هل تدقع

 ةسمخ ماع وهو - تقولا اذه ىلإ ايح ةكرب نبا مامإلا ناك ول هنأ كلذ نم هيلإ

 ىلإ هلاؤسب هجوتي نأ لئاسلا اذه يف ضرتفملا ناكل -ةرجهلل ةئامثالثو نيسمخو

 ميدقتب ةيراج ةداعلا نأ ىلع ءانب يويسبلا نسحلا يبأ هذيملت نود ةكرب نبا مامإلا
 .(")ذيملتلا ىلع ذاتسألا

 نينثا ماع ىتح ايح ناك ةكرب نبا مامإلا نأ تابثإ ىلع لدتسا امك
 ةئامثالثو نيعبراو نينثا ماع وهو _ خيراتلا اذه نأب ةرجهلل ةئامثالثو نيعبرأو

 ةكرب نبا مامإلا ناك يتلا ،ديلولا نب دشار مامإلا ةمامإ ةياهن ناك _ ةرجهلل

 لئاسلل هباوج ايانث يف ركذ يويسبلا نسحلا ابأ هذيملت نأ ليلدب اهل ارصاعم

 لخد نم ىلع نامضلا بجوي هتيأرف خيشلا امأو ......" :هصن ام هركذ مدقتملا

 "خيشلا"'ب دصقو "ديلولا نب دشار مايأ ناك ام نامض ينمزلأ دقو 0 ... طلغب

 .٧٢ص ىةيلوصألا هؤارآو ةكرب نبا ؤيدعسلا اا

 ،لقالقو نتف دهع هدهع ناك ،نامعب يرجملا عبارلا نرقلا ةمئأ نم مامإ ءلوألا ديعس نب دشار نب صفح ا"

 هللا دبع نب رهطملا بلغتب تهتنا بورح هللا دبع نب رهطملا مهدئاق ةطساوب هيوب ينب نيبو هنيب ترجو

 .٣٢٣٢-٥٢٢ص ١ج نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا .١٩١٢ص ١ج ،نايعألا ةفحت ،يملاسلا /.نامع ىلع

 .٢٢ص ؛ةيلوصألا هؤارآو ةكرب نبل ،يدعسلا ا"

٤٢ 



 دشار مامإلا مايأ هفلتأ ام نامض همزلأ هنأ هنع ركذو ،ا١ةكرب نبا مامإلا هخيش

 يتلا ديلولا نب دشار ةمامإل ةكرب نبا مامإلا ةرصاعم ىلع لدي اذهو ثديلولا نب

 .ا"ة رجهلل ةئامثالثو نيعبرأو نينثا ماع تهتن

 ماع نيب ام ةعقاو ةكرب نبا مامإلا ةافو نأ وه -ملعا هتناو - ودبي يذلاو

 ناك هنأو ،ةرجهلل ةئامثالثو نيتسو ةثالث ماعو ةرجهلل ةئامثالثو نيتسو نيتنثا

 ةسمخ ماع وهو هتايحل ةياغ ىصقأ روكذملا ثحابلا هلعج يذلا خيراتلا ىتح ايح

 .ةرجهلل ةئامثالثو نيسمخو

 نيتسو دحاو ماع ىتح ايح ناك ةكرب نبا مامإلا نأ ىلع لدي يذلا امأف

 دعب تناك ةكرب نبا مامإلا ةافو نأ هيلع فراعتملا نم هنأ وهف ةرجهلل ةئامثالثو

 ءازعلا ميدقتل بهذ ةكرب نبا مامإلا نأ ليلدب يمدكلا ديعس يبا مامإلا هنيرق ةافو

 اميف - يمدكلا ديعس وبأ ناك دقو ،هتافوب ملع امدنع يمدكلا ديعس يبأ براقأ ىلإ

 يف درو ام كلذ ىلع لديو ،ةرجمهلل ةئامثالثو نيتسو دحاو ماع ىتح ايح ۔رهظي

 ةارادملاو قلمتلا مكح نايب يف دوقعملا رشع ثلاثلا بابلا يف ع رشلا نايب باتك

 ىلع هيقلي ناك هنأ قايسلا نم رهظي يمدكلا ديعس يبأ نع مالك نم ءةنهادملاو

 هنامز يف سانلا يفنص هيف نيبي ،هئاسلج ضعب هب بطاخي وأ ،هتذمالت ضعب

 نبا هخيش "خلا ...... ... خيشلا امأو" :هلوقب يويسبلا نسحلا يبأ دارم نأ نم ثحابلا اذه هلوقي ام ديؤيو ا)

 نم نيلوق ةلأسم يف ظفحي نيملسملا ءافعض نم ملعتم لجر يفو" :هصن امب فنصملا يف درو ام ةكرب

 نوكي له 6كلذ نم دحاوب لمعيو ثمهليواقأ لدع فرعي ال وهو ثةلأسملا هذه لمعب ىلتبيف ،نيملسملا لاوقأ
 لثم ناك دقو ،كلذ هل زاج مهليواقأ دحأب ذخأف مهليواقأ لدع فرعي ال ناك اذإ هنإ :اولاق دق :لاق ،؟ ازئاج

 ١ج ©فنصملا ،يدنكلا رظنا ."ديز نب رباج دهتجي امك دهتجي نأ اذه ىلع" :لاقف خيشلا ةرضحب اذه

 ١١٣. ص

 يف يبتوعلا هنع هلقن ،ةكرب نبا مامإلا نع لوقتم ديز نب رباج مامإلا داهتجا لثمب داهتجالاب رمألا اذهو

 اذه نأو ،ةكرب نبا مامإلا وه لقنلا اذه يف "خيشلا" ظفلب دارملا نأ كش الف اقحال هركذ يتأيس امك-ءايضلا

 نسحلا ابأ ذيملتلا اذه ناك ءاوس ةكرب نبا مامإلا ذيمالت دحأ نم وه فنصملا بحاص هدروأ يذلا باوجلا

 نبا مامإلا هب نودصقي "خيشلا" ظفل اوقلطأ اذإ اوناك ةيقاتسرلا ةسردملا باحصأ نأو هريغ وأ يويسبلا

 .ةسردملا هذه ىلإ يمتني نمم فنصملا بحاص نأ انملع اذإ ةصاخ ثدهعلل مهدنع هيف ماللاف ،ةكرب

 .٧٢ص ثةيلوصألا هؤارآو ةكرب نبل يدعسلا ا")

٤٢٣ 



 اذه ناكو" :هظفل ام مالكلا اذه رخآ يفو ،هب ةراشإلا وأ حصنلا لوبق ثيح نم

 نم تلخ ةليل ةرشع ثلاث ءاعبرألا موي -اذه ديعس يبأ مالك دييقت يأ- دييقتلا

 .')ةرجهلل ةئامثالثو نيتسو ىدحإ ةنس لوألا عيبر

 يف اذه ديعس يبأ مالك بتكي ناك سيلجلا وأ ذيملتلا اذه نأ رهاظلاو

 .سلجملا اذه خيرات هرخآ يف ركذ مث ،سلجملا كلذ

 ديعس ابأ ةمالعلا نأ ىلع ةحضاو ةلالد يطعي -لاحلا ةعيبطب اذهو

 ،-ةرجهللل ةئامثالثو نيتسو دحاو ماع وهو- ،تقولا كلذ ىلإ ايح ناك يمدكلا

 ةافو دعب تناك ةكرب نبا مامإلا ةافو نأ نم افنآ هركذ رم ام عم اذه حص اذإو

 وهو خيراتلا اذه ىلإ ايح ناك ةكرب نبا مامإلا نأ نيبت يمدكلا ديعس يبأ مامإلا

 .كلذ دعب تناك هتافو نأو ،-ةرجمهلل ةئامثالثو نيتسو دحاو ماع

 نيتسو ةثالث ماع لبق ةايحلا قراف دق ةكرب نبا مامإلا نوك امأو

 ناك ول هنأ نم مدقتملا ثحابلا هب للع امب هل لالدتسالا نكميف ةرجهلل ةئامثالثو

 نع يويسبلا نسحلا يبأ هذيملت ىلإ لاؤسلا ميدقت نمز يف ايح ةكرب نبا مامإلا

 مامإلا ىلإ هلاؤسب هجوت دق لاؤسلا بحاص ناكل دشار نب صفح ةمامإ ةحص
 خيشلا دصق نم ةداعلا نايرج ىلع ءانب نسحلا يبأ هذيملت نود هسفن ةكرب نبا

 اذه تقو نأ ىري روكذملا ثحابلا نأ ريغ نسح ليلعتلا اذه نإف ثذيملتلا نود
 هيف تدقع يذلا ماعلا وهو ،ةرجهلل ةئامثالثو نيسمخو ةسمخ ماع وه لاؤسلا

 قراف دق ناك ةكرب نبا مامإلا نأ ىأر اذه ىلعو ،دشار نب صفح مامإلل ةمامإلا

 .هركذ يذلا ليلعتلا اذه ىلع ءانب خيراتلا اذه لبق ةايحلا

 نسحلا يبأ ىلإ هجوملا لاؤسلا تقو نأ -ملعأ هللاو ودبي يذلاو

 .ةرجهلل ةئامثالثو نيتسو ةثالث ماع وه دشار نب صفح ةمامإ نأش يف يويسبلا
 -:يلي ام كلذ ليلدو

 )١) ص ٦ج ‘ع رشلا نايب ،يدنكلا ٧٠.

٤٤ 

 



 دحاو ماع ىتح ايح ناك يمدكلا ديعس ابأ مامإلا نأ نم هركذ مدقت ام -أ

 يبأ ىللإ هجوملا لاؤسلا تقو ناك ولف ،ةرجهلل ةئامثالثو نيتسو
 اذه ناكل ةرجهلل ةئامثالثو نيسمخو ةسمخ ماع وه يويسبلا نسحلا

 تناك ةكرب نبا مامإلا نأل ،ةكرب نبا مامإلا ةايح يف اعقاو لاؤسلا

 .افنآ هركذ رم امك يمدكلا ديعس يبأ مامإلا ةافو دعب هتافو

 دق دشار نب صفح مامإلا نأ ىلع لدي -دكؤملا لب لاحلا رهاظ نأ -ب

 ةئامثالثو نيسمخو ةسمخ ماع ةرم ،نيترم ةمامإلا هل تدقع

 نيتسو ةثالث ماع ةرمو روكذملا ثحابلا هركذ امك ،ةرجهلل

 دقف ،"خيراتلا يف لماكلا" بحاص هيلإ راشأ امك ةرجهلل ةئامثالثو

 -ةرجمهلل ةئامثالثو نيتسو ةثالث ماع يأ- ماعلا اذه ثداوح يف ركذ

 اوماق مهنأو ،نامع لابجب -ةيضابإلا ىنعي ةارشلا نم ريثك عامتجا

 (٢أةلودلا دضع ناو دشار نب صفح همساو مهل ةفيلخ ةعيابمب

 .("”مهتبراحمل راسف ،ا")هللا دبع نب رهطملا مهبرحل هجو

 نيتسو ةثالث ماع وهو ‘-“صخح ةمامإل يناثلا يأ -دقعلا اذه تقو يفو

 نسحلا يبأ ىلإ لاؤسلا هيجوت عقو "لماكلا" بحاص هركذ امك ةرجهلل ةئامثالثو

 .دشار نب صفح ةمامإ ةحص نأشب يويسبلا

 ۔:هيلع لديو

 دراولاو يويسبلا نسخلا يبأ ىلإ هجوملا روكذملا لاؤسلا ناونع نأ ه

 يف ناك لاؤسلا تقو نأ ىلإ ريشي "تاباوجلاو ريسلا" باتك يف هصن

 نب رهطملاو دشار نب صخفح مامإلا نيب مادصلا اهيف عقو يتلا ةرتفلا

 تام ‘ةكلمملا عساو ناكو ىةيهيوبلا ةلودلا كولم دحأ ناك ،ةلودلا نكر نب ورسخانف عاجش وبأ ةلودلا دضع اا

 ج ،نايعألا تايقو ناكلخ نبا /.اهيف نفدو ىدادغبب ةرجهلل ةئامثالثو نيعبسو نينثا ماع عرصلا ةلعب
 .٥-٤ ٥. ص

 .ةمجرت ىلع هل فقأ مل ا")

 .٩٤٣-٨٤٣ص ٧ج ثلماكلا ث ريثألا نبا ا

٤٥ 



 يبأ خيشلا نع" :يلاتلا هجولا ىلع لاؤسلا اذهل ناونعلا ءاج دقف هللادبع
 ىلع هجورخ مايأ دشار نب صفح يف ينايسبلا دمحم نب يلع نسحلا

 .ا"لوألا هدقعو 'هللا دبع نب رهطملا

 لوألا دقعلا امأ" :لئاسلا كلذل هباوج لوأ يف لاق يويسبلا نسحلا ابأ نأ ه

 ،تباث ريغ ادقع هتيأر هيف لخد نم ضعب هركذ ام ىلعو حصي مل هنإف

 ريغ ماكحأ تباث ريغ وه يذلا دقعلا دعب ىرج دقو ،الكشم ارمأو

 .'""اهداسف روهشمو ،ةزئاج

 نأ ىلع لدي هباوج يف دراولا يويسبلا نسحلا يبأ نم مالكلا اذهف

 هب ردصملا لاؤسلا ناونع لدي امك ‘صخفح ةمامإل يناثلا دقعلا يف عقو لاؤسلا

 لاؤسلا كلذ هيجوت نأ ىلع -افنآ هركذ رم امك "تاباوجلاو ريسلا" باتك يف

 هذه و ىهللا دبع نب رهطملا شويجب صفح مامإلا اهيف ىقتلا يتلا ةرتفلا يف ناك

 تقبسو لماكلا بحاص هدروأ امك ةرجهلل ةئامثالثو نيتسو ةثالث ماع يه ةرتنلا

 .افنآ هيلإ ةراشإلا

 ام .ىتم هنأ يه ةكرب نبا مامإلا ةافو تقو ديدحت يف مالكلا ةصالخو

 هيلإ راشملا لاؤسلا هيجوت تقو ايح ةكرب نبا مامإلا ناك ول هنأب ليلعتلا انيضترا

 ىللإ كلذ هلاؤسب هجوت دق لاؤسلا بحاص ناكل دشار نب صفح ةمامإ ةحص نع

 ىلبق خيشلا ميدقتب ةداعلا نايرجل يويسبلا نسحلا يبأ هذيملت نود ةكرب نبا مامإلا

 عجرم هيلإو شةيقاتسرلا ةسردملا خيش ناك ةكرب نبا مامإلا نأو ةصاخ ،هذيملت

 ليح ناك ةكرب نبا مامإلا نأ هيلع ليلدتلاو هنايب مدقت امم ملعو ،هتايح يف اهرمأ

 ىللإ روكذملا لاؤسلا هيجوت تقو نأو ،ةرجهلل ةئامثالثو نيتسو دحاو ماع ىتح

 ةافو نأ لوقلا نكمأ ةرجهلل ةئامثالثو نيتسو ةثالث ماع ناك يويسبلا نسحلا يبأ

 )١) !ج ‘تاباوجلاو ريسلا كنامع ءاملع نم ةعومجم ص٥.

 (٢) قباسلا ردصملا ؛نامع ءاملع نم ةعومجم ج٢ ص٥-۔١.

٤٦ 



 ةذشالث ماع و ة رجمهلل ةئامثالثو نيتسو نيتثا ماع نيب ام تناك ةكرب نبا مامإل ١

 . ةرجهلل ةئامثالثو نيتسو

 :ةيملعلا هتايح :ىناثلا ثحيملا

 :هيلإ هتلحرو !ملعلل هبلط ةبادي :لوألا بلطملا

 نبا مابجإلا امهيف أدتبا نيذللا نامزلاو ناكملا ىلإ ةيخيراتلا رداصملا ريشت ال

 ىقلت دق ةكرب نبا مامإلا نوكي نأ ادج لمتحملا نم هنأ ريغ ىلوألا هميلعت ةكرب

 تقولا كلذ يف مضت تناك يتلا "ىلهب" هتدلب يف هابص نم ةلحرملا هذه يف ملعلا

 .ايصورخلا دلاخ نب دمحم لثم ملعلا لهأ نم اضعب

 هتدلب نم هلاحر دش ةوتفلاو بابشلا دهع ةكرب نبا مامإلا غلب نأ دعبو

 ةرضح ىدل ريسلا اصع ىقلأ ىتح ،"راحص" ةنيدم ىلإ هدصق امميم "ىلهب"

 ينالصلا رضخلا نب دمحم نب ناسغ كلام يبأ ةمالعلا هخيش

 اراثكتساو ملعلل ابلط هيلإ دفوو ةيحانلا كلت يف تيصلا رئاطلا ملاعلا

 (").ةفرعملل

 عم تقولا كلذ يف ءاملعلا ةداع بسح -كلام ابأ ةمالعلا نأ ركذو

 اناحتما هنع ضرعيو ،ةكرب نبا مامإل ١ عفا دي ناك - ملعلا بلطل نيدفاولا ذيمالتلا

 -۔-ضلا رعإال ا اذه عم -ةكرب نبا مامإل ا ناكو ٠0 ملعلا بلط يف هتبغرل افاشكتساو هل ٠

 هخيش نقيأ ىتح ك٧كنع يقلتلا ىلع صرحيو 0 كلام يبأ هخيش ىلع ال ابقإ دا دزي

 ‘ هبرقو هملع و 0 هيلع لبقأف ‘ ملعلا بلطل هتدا رل ققحتو كتبغر قدصي كلام وبأ

 )"( . همركأ و

 ضعب يلو ،يرجمهلا عبارلا نرقلا لوأو «يرجهلا ثلاثلا نرقلا رخاوأ ءاملع نم ،ديز نب دلاخ نب دمحم ١١)

 /. قاتسرلا نايعأ ىلإ ديزي ني دمحم ةمامإب اوبتك نيذلا دحأ ناكو ،هللا دبع نب ديعس مامإلل فوجلا ىرق
 ٢١. ٤ص ١ج ‘نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا .٠٧٢ص ١ج ،نايعألا ةفحت ،يملاسلا

 .٢٣٤ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،يشاطبلا ا"]
 .٠٥٧-٤٧ص ١ج ةعيرشلا سوماق ،ليمج "يدعسلا ا

٤٧ 

  



 : هخويش :يناثلا بلطملا

 مهيلإ تهتنا نيذلا هرصع خويش ىلع ملعلا ةكرب نبا مامإلا ىقلت دقل

 نلكو ‘ رصعلا كلذ يف نامع يف هلقنو يضابإل به ذملا هقف لمحو ملعلا ةسائر

 :هيدي ىلع مامإلا اذه ذملتت نم رهشأ نم

 فصنلا ءاملع نم وهو :رضخلا نب دمحم نب ناسغ كلام وبأ ةمالعلا :الوأ

 ع

 روهشملا نالص يداو نطقي ناكو "يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم ريخألا

 ذخأ دقو ،"')يراحصلا ينالصلا" :لاقيف بسني امهيلإلو "راحص ةنيدمب
 يصورخلا ناطحق نب دلاخ ناطحق يبأ هريظن عم ملعلا كلام وبأ ةمالعلا

 .("يشرقلا يليحرلا بوبحم نب دمحم ينبا ريشبو هللا دبع نيخيشلا نع

 ةدافتسالا ىلع صيرحلا ةمزالم كلام ابأ هخيش ةكرب نبا مامإلا مزال دقو

 ءملعلا لئاسم رثكأ هنع ظفحو سهتماقإو هنعظ يف هبحصف ملعلل يقلتلاو

 يف هئارآ نم ائيش دروأو "لئاسملا دراوش اهيف هنع ديقي عاقر هل تناكو

 ."'"فراعتلا" و "عماجلا" :هيباتك

 نبا مامإلا هذيملت هنع هدروأ ام الإ كلام يبأ ةمالعلل فيلأت ىلع فقأ ملو

 خيرات ىلع فقأ مل ينأ امك ،اث)هقفلاو نيدلا لوصأ يف لئاسم نم ةكرب

 .هتافو وأ هتدالو

 نب هللا دبع نب ديعس وهو :بوبحم نب دمحم نب هللا دبع نب ديعس مامإلا :

 يباب ىنكي ناكو ")يشرقلا يموزخملا يليحرلا بوبحم نب دمحم

 .عماجلا ةمدقم "يربعلا .٢٣٤ص ١ج ،نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا .١١٢ص !ج "باسنألا ،يبتوعلا ا٢)
 ٢) نبا ةريس دادم نبا مداد‘٬ ص٢٤.

 نع اهيق د_يقأ تنك يتلا عاقرلا ضعب يف انأ تدجوو" :هصن ام ٢٨٥ص !٢ج ثعملجلا يف ةكرب نبا لاق )"

 ."خلا ... ءارقفلل يصوي لجرلا يف هتبوجأ نم -هنع هللا يضر كلام يبأ خيشلا
 .فرلعتلا .٢ج ١ ج .عماجلا ةكرب نبا :كلذ يف عجار )!)

 ٢٣١٦-٣٢٣٢. ةقرو طوطخم ٬دييقتلا \ةكرب نبا :يف كلذ رظنا (٢)

 ٣٨٢. ةقرو طوطخم ةمقلا فشك ،يوكزألا ٢١٠. ص ١ ج ‘ةماقتسالا 9 مدكلا )٦)

٤٨ 



 ءاملعلا نم ناك هللا دبع هدلاوف لضفو ملع تيب هترسأ تناكو ،ا")مساقلا

 نب دمحم هدج ناكو ‘ (٢) ريشب همع ناك كلذكو ٥5٥6ه رصع يف نيقومرملا

 ع زانم الب هرصع يف ى وتفلا عجرمو يضلابال ا بهذملا ةدمع بوبحم

 مامإلل اذ بيملتو ردقلا ليلج املاع ليحرلا نب بوبحم يناثلا هدج ناكو

 .ا"بيبح نب عيبرلا

 تنطوتساو ،نامع ىلإ هترسأ تلقتنا مث ،ةمركملا ةكمب هئابآ نطوم ناكو

 يف ةصاخ نامعب ةمئاق نآلا ىلإ مهتيرذو ،نامع دالب نم راحص ةنيدم
 .ا)ةنيدملا هذه

 هدلاو نع -كلام يبأ هبحاصك-۔ ملعلا هللا دبع نب ديعس مامإلا ذخأ دقو

 7 نب دمحم ينبا ريشب همعو هللادبع

 ةئامثالثو نيرشع ماع ةمامإلاب هللا دبع نب ديعس مامإلا عيوب دقو

 ديزم ال امب هرصع ءاملع هيلع ىنثأ املاع الداع امامإ ناكو ،ا"أةرجهلل

 ملعن ال" :رثؤملا يبأ نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ هيف لاق ىتح ‘هيلع

 ملمإ ناك هنأل ،هللا دبع نب ديعس نم لضفأ نامعب مهلك نيملسملا ةمئأ يف

 ."... ا"دوعسم نب ىدنلجلا نوكي نأ الإ اديهش لتق دقو املاعو لدع

 ٣٨٦٢. ةقرو ،قباسلا ردصملا ،يوكزاألا اا
 .٢٢٦-٢٢ص ١ج نيبلاطلا جهنم ،يصقشلا ا"

 .٧٢٢ص ٢ج ،خيراتلا ربع نامع ،يبايسلا ا"

 (٤) ثنايعألا فاحتإ ،يشاطبلا ج١ ص١٦٤.

 ٢٨٤. ةقرو اطوطخم ثةمغلا فشك ،يوكزألا .٥٧٤ص ٢٦ج ثنايبلاو فشكلا ،دمحم ،يتاهلقلا اث

 .ةلاسرلا هذه نم ٩٢ص رظنا ا)

 ني ىدنلجلا وه :ىدنلجلاو .٢٢٦ص ١ج ؛نيبلاطلا جهنم ‘يصقشلا .٠١٢ص ٢٦ج ؛ةماقتسالا ،يمدكلا )٧)

 رافلجب تام الضاف الداع امامإ ناك ،نامعب ةيضابإلا ةمئألا لوأ ،ىدنلجلا نب دبع نب دابع نب دوعسم

 هتمامإ تناكو ةرجهلل ةئامو نيثالثو ةعبرأ ماع ةميزخ نب مزاخ عم برح دعب اديهش (ايلاح ةميخلا سأر)
 .٦٩-٥١٩ص ١ج ىنايعألا ةفحت ،يملاسلا .٢٢-١٢ص ‘عئاشلا عاعشلا ،قيزر نبا /۔ارهشو نيتنس

٤٩ 



 ةنامثالثو نيرشعو ةينامث ماع اديهش هللا دبع نب ديعس مامإلا تام دقو

 ،نامعب (")قاتسرلا ةنيدم لامعأ نم 'يقانم" ىعدت ةيرقب ةعقو يف .ةرجهلل

 .تاونس ينامث هتمامإ ةدم نوكت اذهبو 5 ")كانه هربقو

 ديعس مامإلا باتكب فرعي باتك تافلؤملا نم هللا دبع نب ديعس مامإللو

 مهل رهظي ‘هيرصاعم ضعب ىلإ ةريصق لئاسر ىلإ ةفاضإ ،ا""لا دبع نب
 .(ث)ةكرب نبا هذيملت هنع اهنود ةيهقف لئاسمو "هتوعدو هبهذم اميف

 ريخألا فصنلا ءاملع نم وهو :")بيبح نب دمحم نب ناميلس ناورم وبأ :اثلاث

 .يرجهلا عبارلا نرقلا لوأو يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم

 نب دمحم نب ناسغ كلام يبأ هيبحاص عم ملعلا ناورم وبأ ذخأ دقو

 ينبا ريشبو هللا دبع نيخيشلا نع ناطحق نب دلاخ ناطحق يبأو رضخلا

 .(""بوبحم نب دمحم

 نم ءيش ىلع الو ،هتافو خيرات ىلع الو ،هرابخأ نم ءيش ىلع فقأ ملو

 هلأس دق ناك لئاسم نم ةكرب نبا مامإلا هذيملت هنع هنود ام ريغ هتافلؤم

 ."ا"دييقتلا" هباتك يف اهنودو .اهنع

 تذختا ءاهلخادو نامع لحاس نيب لصو ةقلح لثمتو ،نامعب يبرغلا رجحلا ةقطنم ندم ىدحإ :قاتسرلا اا

 ةلودلا ةيادب يفو ةرجهلل فلأو نيثالثو ةعبرأ ماع يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا دهع يف نامعل ةمصاع
 ةصلقبو مالسإلا لبق تينب يتلا اهتعلقب رهتشتو ،ةرجهلا نم فلآلا دعب ةئامو نيسمخو ةعبس ماع ةيديعسوبلا
 ©روصعلا رم ىلع ةمئألاو ءاملعلا نم جاوفأ هنم تجرخ يذلا ةضايبلا عماجو ةراحلا ةفسكلا نيعبو مزحلا

 .٨٩٢ص ىخيراتلا يف نامع ،نيثحابلا نم ةعومجم /.رضاحلا تقولل ىتح امهم ايراجت ازكرم قاتسرلا تناكو
 ،نيبللطلا جهنم ‘يصقشلا .٢١ص سدادم نبا ةريس ،دادم نبا ٢٨٢. ةفرو كطوطخم !ةمغلا فشك يوكزألا ا")

 ٦٢٢. ص ١ج

 .٩١ص ؛ةيضرملا ةعمللا ،يملاسلا ا"

 .٠٩٢-٩٨٢ص ١ج ؛نايعألا ةفحت ءيملاسلا 0

 ٢٣١٦-٢٣٢٩. ةقرو ،طوطخم دييقتلا ةكرب نبا ا

 .؛٧٢ص ١ج ؛نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا ا٢

 )٢) نبا ةريس !دادم نبا مداد؛٬ ص٢٤.

 (٨) ةقرو .٩٢٢۔-٦٢٦ ةقرو ‘طوطخم دييقتلا ةكرب نبا عجار ٤٦٢٠-٤٢٢٣.



 هركذ ام ىوس ةمجرت ىلع هل فقأ ملو :دلاخ نب زيزعلا دبع ىيحي وبأ :اعبار

 يف فوقولا يأ -بهذملا اذه ىلعو" :هلوق يف ةكرب نبا مامإلا هذيملت هنع

 هيلع تكردأ ۔-ةرخآلا يف نيملسملا ريغ لافطأ ريصم ىلع مكحلا

 مهمايأ و مهرصع يف ناك نمو ،ىيحي ابأو ناورم ابأو كلام ابأ :يخويش

 ."()مهيلع هللا ةمحر مهدحأ ركذ لثم هل نكي مل نإو ،مهتجرد يف وه نمم
 مسا نأب هنم رخآ عضوم يف "دييقتلا" هباتك يف ةكرب نبا مامإلا حرص دقو

 .(")دلاخ نب زيزعلا دبع وه ىيحي يبأ هخيش

 ىلع لالدتسالا نكميو :ىوزنلا يلاعسلا نسحلا نب دمحم نسحلا وبأ:اسماخ

 :يلي امب ةكرب نبا مامإلل اخيش هنوك

 ههجو لاؤس نع اذه نسحلا نب دمحم نسحلا يبأل باوج نم دجوي ام ٠

 ثادحألاو ةءاربلاو ةيالولا يف ةلأسمب قلعتي ةكرب نبا مامإلا هيلإ

 .'"”كلام نب تلصلا مامإلا نمز ةعقاولا

 ليلدب يمدكلا ديعس يبأ مامالل خيش اذه نسحلا نب دمحم نسحلا ابأ نأ ه

 دبع وبأ امأو" :هلوق نم "ةماقتسالا" هباتك يف هسفن ديعس وبأ هركذ ام

 امهاندهاشف نسحلا نب دمحم نسحلا وبأو احور نب دمحم هنا

 ةماع انذخأ امهنعو ثليلقلا ريغ ريثكلاو ليوطلا نامزلا امهانبحصو

 دعبي الف ةكرب نبا مامإلا نارقأ نم يمدكلا ديعس وبأو ،"اث)اننيد رمأ
 .اعم نسحلا نب دمحم نسحلا يبأ نع اذخأ دق نانثالا نوكي نأ

 ٤٧. ةقرو 0قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا

 ٣٢٨. ةقرو ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا")

 .٢٠١ص ١ج ێربتعملا ،يمدكلا ا©

 عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاملع نم ،يوزنلا يدنكلا يبرع نب حور نب دمحم هللا دبع وبأ :حور نبا ٤)

 مامإلا نامز نامعب ةعقاولا ثادحألا يف ةريس هل ،ديلخ نب ناسغ نب كلام هخيش نع ملعلا ذخأ يرجملا

 .٢١٢-٠١٢ص ١ج ثنايعألا فاحتإ ،يشاطبلا /.ةافولا لوهجم كلام نب تلصلا

 .٣٢٢ص ١ج .ةماقتسالا ،يمدكلا ا

٥١ 



 هل تدقع دقو ،ىوزن ةنيدم نم لاعس لهأ نم يصرورخ خيشلا اذهو

 ريغ -هتافو دعب ربقو ‘ةرجهلل نيتئامو نينامثو نينثا ماع ةمامإلا

 .ىوزنب لاعس ةيرق نم ةيعشعشلا :هل لاقي ناكمب -اهخيرات فورعملا

 مجارتلاو خيراتلا بتك يف طقف مهيلع ترثع نيذلا مه ةسمخلا ءالؤهو

 .ةكرب نبا مامالل اخويش

 :هذيمالت :ثلاثلا بلطملا

 هدهع يف ةيملعلا ةكرحلا ءارثإ يف اماه ارود ةكرب نبا مامإلا لغش

 ء"ىلهب" هتدلبب هتسردمل هسيسأت بناجلا اذه يف هب ماق ام مهأ نم ناكو ،نامعب
 طاسوألا يف ةرهشلا مهضعبل بتك ،نوريثك ءاملع ةسردملا هذه نم زرب دقو

 .مهنم ددع يفخو ؛ةيملعلا

 :نيفورعملا هذيمالت مهأ نم ناكو

 لامعأ نم "يسب" ةيرق نم دمحم نب يلع همساو :يويسبلا نسحلا وبأ :الوأ

 .'"ةكرب نبا مامإلا نطوم "ىلهب" ةنيدم

 ةليبقلا ليكش ينب نم يويسبلا نسحلا يبأ بسن نأ نيخرؤملا ضعب ىريو

 ىللإ ةبسن "يدمحي" هنأ ىلإ نورخآ بهذي امنيب ،ا""ايسب" ةيرقب ةريهشلا
 .()ةيدزألا ةليبقلا دمحيلا

 نم مظعأو ،ةكرب نبا مامإلا ةذمالت رهشأ نم يويسبلا نسحلا وبأ ناكو

 .اثهدعب نم ىلإ هلقنو ءيضابإلا بهذملا هقف هنع لمح

 )١) اج ءنايعالا ةفحت :. ملاسلا ص٥ ٢٦. ج .نايعألا فاحتإ ؛يشاطبلا ١ ص٤ ٢٠.

 .عملجلا ةمدقم ،يربعلا .٤٢ص ٬دادم نبا ةريس ،دادم نبا ا"

 .٩٢٢ص ١ج ؛نايعألا فاحتا غيشاطبلا ا"

 (٤ ةقرو ؛طوطخم .ةيناطحقلا ةفيحصلا ؛قيزر نباا ٥.٦.

 .٤٢ص سدادم نبا ةريس ،دادم نبا .٩١٢ص ٢ج ،باسنألا ،يبتوعلا اث

٥٢ 



 نم لك ناكف ،عمسلا ليقث مصأ ناك هنأل مصألاب فرعي نسحلا وبأ ناكو

 .ااهيلع باوجلا وه بتكيف عضرألا ىلع هتلأسم بتكي هءاتفتسا دارأ

 ةيضق يف ةكرب نبا مامإلا هخيش بهذمب ارثأتم يويسبلا نسحلا وبأ ناكو

 نب تلصلا مامإل ١ ىلع امهجورخ يف رظنلا نيب دشا ر و ىسوم نب ىسوم

 درلا يف ةلاسر بتك ذإ 4 ةيضقلا هذه يف هل رصتناف 4 يصورخلا كلام

 مامإلا فقومل رياغم فقوم هل ناك يذلا يمدكلا ديعس يبأ ةمالعلا ىلع

 .(")ةيضقلا هذه يف يويسبلا نسحلا يبأ خيش ةكرب نبا

 :يه تافلؤم ةدع يويسبلا نسحلا وبأ كرت دقو

 كلسم هيف كلس" ،ءازجأ ةعبرأ نم نوكتي باتك وهو "يويسبلا عماج" -أ

 باتكلا نم اهليلدب هلئاسم مظعم نرق ثيح ةكرب نبا مامإلا هخيش
 .()(")"ةنسلا و

 فنآلا هعماج هيف رصتخا « مجحلا طسوتم باتك وهو :"رصتخملا" -ب

 لئاسم نم ريثكل عماج ادج ديفم باتك ه راصتخا ىلع وهو" 4 ركذلا

 سلنلا ةباتك ىنعم ام ليق نإف .٩٢٢٢ص ١ج ثنايعألا فاحتإ ،يشاطبلا .٤٢ص ثقباسلا ردصملا دادم نبا )

 ةداعلا نأ وه كلذ باوجف قرولاو دغاكلل مهلامعتسا ناكمإ عم ضرألا ىلع يويسبلا نسحلا يبأل مهتلئسأ

 دقو ءدغاكلاو قرولا نم هيف بتكي ام ةلقل اهافش لأسي رصبملا عيمسلا ملاعلا نأ رصعلا كلذ يف بلاغلاو

 ليقث مصأ يويسبلا نسحلا وبأ ناك نأ املو ،لاؤسلا ىلإ ةجاحلا دنع قاروألا هرضحت ال كلذل دجاولا نوكي

 هشغالبال ةليسو ضرألا ىلع ةباتكلا اولعجف كلذ ببسب ةهفاشم هئاتفتسا يف ةبوعص نودجي سانلا ناك عمسلا

 دنع يويسبلا نسحلا يبأ ةلزنم مظع ىلع ةحضاو ةلالد درو اميف لب ،كلذ يف ةبارغ الف ،هيف نوتفتسي امب

 . رصعلا كلذ يف سانلا

 ٦٢- ص و ،٢١١0-٦٠١ص ٢٦ج ‘تاباوجلاو ريسلا نامع ءاملع نم ةعومجم :يف كلت هتلاسر رظنا ا"

 ١.٥.

 .٦٢ص ؛ثةيضرملا ةعمللا ،يملاسلا ا

 :يف فلؤملا لوانت دقو لوادتمو عوبطم باتكلا اذهو اث

 .ةيعرشلا ماكحألا نم عسي ال امو هلهج عسي امو شدنئاقعلاو ديحوتلا ملع :لوألا ءزجلا

 .تادابعلا هقف :يناثلا ءزجلا

 .حئابذلا هقفو ‘ةيصخشلا لاوحألا هقف :ثلاثلا ءزجلا

 .بادآلاو قالخألا يف ةمتاخب همتخو ىداهجلاو ،دودحلاو تايانجلاو ،تالماعملا هقف :عبارلا ءزجلا

٢ 



 راركتلا نم لاخ ةرابعلا سلس 4 لوانتلا لهس ماكحألاو نايدألا

 .أ "»ديقعتلاو

 ةقراشملا يضابإلا بهذملا ءاملع دمتعم باتكلا اذه لئاسم تناكو

 .ا""يرجهلا عساتلا نرقلا ىتح ءاضقلاو ىوتفلا يف

 نايب يف اهبتك ةلاسر نع ةرابع يهو "يويسبلا نسحلا يبأ ةريسا -ج

 -ملسو هيلع هللا ىلص دمحم اهيبن دعب ةمألا هيف تفلتخا ام لصأ

 .اهنيب فالتخالا نم ائيشو ةيمالسإلا قرفلا ضعب رابخأ اهيف لوانت

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ماكحأ نم اضعب اضيأ لوانت امك

 .ا"ةمامإلا ماكحأو

 .٩٢٢٢ص ١ج ؛نايعألا فاحتإ ؛يشاطبلا ا"]

 .١٣٢-٠٣٢ص ١ج "قباسلا ردصملا ،يشاطبلا ا"

 فالخ ىلع اهيف لمعلا ،"رصتخملا" باتك نم لئاسم عبرأ جارخإ ءاملعلا ضعب نع كانه ركذ دقو

 :يه لئاسملا هذهو !هيف ءاج ام

 .مايأ ةرشع هرثكأ نأ ىلع لمعلاو اموي رشع ةسمخ هرثكأ نأ رصتخملا يفف سضيحلا رثكأ ةلاسم
 نيجوزلا دحأ ىطعأ اذإ هنأ ىلع رصتخملا يف صن ،رخآلل نيجوزلا دحا ةيطع يف عوجرلا ةلاسم .ب

 يف تبثي درلا نأ ىلع لمعلاو ضرملا وأ ةحصلا يف ءاوس درلا تبث هيلع اهدرف ةيطع رخآلا

 .ضرملا نود ةحصلا

 ركذ ،هيف هتصعف ‘هنع اهعنم هل زوجي امم هنم اهعنمي ءيش ىلع هتجوز ىلع لجرلا فلح ةلأسم .ج
 .لاحلا هذه يف قادصلا اهل نأ ىلع لمعلاو ،اهل قادص الف هيف هتصع اذإ هنأ رصتخملا يف

 ال اهنأ ىلع لمعلاو كلذ ىلع رصتخملا يف صنت ،يرتشملا وأ عئابلا تومب ةعفشلا نالطب ةلاسم .د

 .اهل بلاطلا وأ يرتشملا تومب الإ لطبت

 ذإ ،لئاسملا هذه ىلع نسحلا يبأ نمز نع نيرخأتملا ءاملعلا ضعب نم هيبنت درو دقو ءاذه

 ام يرتشملا وأ عئابلا تومب ةعفشلا نالطب يف رصتخملا يف نسحلا يبأ مالك ىلع ملاعلا اذه قلع
 هذهو ،انباحصأ لمع هيلع يذلا اذهو ،عئابلا تومب لطبت ال ةعفشلا نل رثألا يف دجويو" :هصن

 و ضيحلا يف يتاوللا ثالثلا لئاسملاب ةقحال -عئابلا تومب ةعفشلا نالطب ةلأسم ينعي -ةلأسملا

 ٢٠٢. ص رصتخملا رظنا ‘قالطلاو ةيطعلا

 .٢٢٢-٤٢١ص ٢ج غتاباوجللو ريسلل ،نامع ءاملع نم ةعومجم :يف ةريسلا هذه رظنا ا")

٥٤ 



 باتكو "حاضيإلا" باتك يف هنم لقنلا درو باتكلا اذهو" معنلا غوبس" د

 دعاوق" باتك ققحم راشأو ""لينلا" باتكو ،"مالسإلا دعاوق"

 ء("يويسبلا نسحلا يبأل وه اذه "معنلا غوبس" باتك نأ ىلإ "مالىنإلا

 .نآلا ىتح باتكلا اذه ىلع فقأ ملو

 يمهو ."نامعب عقاولا ثدحلا نع لاؤسلا لطبأ نم ىلع ةجحلا ةريس" ه

 ىلع 'ةيقاتسرلا ةسردملا" باحصأ ججح اهنمض ةريغص ةريس

 نب دشار و ىسوم نب ىسوم ةيضق يف "ةيناوزنلا ةسردملا" باحصأ

 .(ا"يصورخلا كلام نب تلصلا مامإلا ىلع امهجورخ يف رظنلا
 ةرهشلاب ظحي مل ذإ ،ةيفاك ةمجرت هل دجأ ملو :رهاز نب دمحم هللا دبع وبأ :ايناث

 ام ةياغو ‘ةكرب نبا مامإلا ذيمالت نيب يويسبلا نسحلا وبأ اهلان يتلا

 لئاسمو ‘ةكرب نبا مامإلا هخيش نع ةيهقف لئاسم يف تادييقت هل تدجو

 دلجملا يف نمض دق اهعيمجو ،ةكرب نبا مامإلا هخيش ىلع اهضرع ىرخأ

 .(‘ةكرب نبا مامإلل طوطخملا "دييقتلا" باتك ىلع يوتحي يذلا

 هنأ ريغ ثةيفاك ةمجرت هل دجأ مل هقباسك وهو :دلاخ نب دمحم نب دمحأ :

 .")ءاضقلا لاجر نم ناك هناو ،اثةكرب نبا مامإلل اذيملت ناك

 )١) حاضيإلا ءيخامشلا ج٢ ص٤٠ ١. ‘لينلا ،بطقلا.٥٦٢ص ١ج ‘مالسإلا دعاوق ،يلاطيجلا ج١٦ ص٢٢٩١.

 هخويش ضعب نع يداربلا ركذ دقو 0 اذه \٣٩١ص ١ج ىمالسإلا دعاوق ىلع يلكب نمحرلا دبع قيلعت رظنا ")

 ةيضابإلا بتك يف ةلاسر ،يداربلا رظنا "رصتخملا" ب فورعملا باتكلا سفن وه "معنلا غ وبس" باتك نا

 يويسبلا نسحلا يبأ ىلإ "معنلا غوبس" باتك "مالسإلا دعاوق ققحم ةبسن دييأت نم هيف ام عم اذهو ،٨٠ص

 ناباتك امهنأ رهاظلا لب ."رصتخملا" باتك نيع وه "معنلا غ وبس باتك نأ ىلع لدي ام دجوي ال هنأ الإ

 .هلئاق نم مهو ادحاو اباتك امهلعجف ،نارياغتم

 .٥٠١-٢٦ص ٢٦ج ثتاباوجلاو ريسلا نامع ءاملع نم ةعومجم :يف ةريسلا هذه رظنا )

 نع رهاز نب دمحم هللا دبع وبأ هديق ام اذه" :هصن ام كانه دروو ٣٧٢٧. ةقرو طوطخم دييقتلا ، رظنا (٤)

 ."هللا همحر - ةكرب نب دمحم نب هللا ديع دمحم يبأ خيشلا

 .٦١٤ص ١ج نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا ا

 .١٠٢ص ٢ج ٧١١ص 0١٦ ص ٦؟ج .ماكحألا يف حاضيإلا ،ىيحي ،ايركز وبآ اا

٥0 



 نباو ،يولهبلا دلاخ نب دمحمل انبا ذيملتلا اذه نوكي نأ ادج لمتحملا نمو

 ضرف ىفعف ،ةكرب نبا مامإلا خيش دلاخ نب زيزعلا دبع ىيحي يبأل خأ

 نبا مامإلا نطوم "ىلهب" ةنيدم نم ذيملتلا اذه نوكي لامتحالا اذه ةحص

 .ىلهب ةنيدم نم نيملاعلا كنيذ نأل .ةكرب

 .ةبراغملا ةيضابإلا ةبلطلا - مهركذ رم نيذلا -ةبلطلا ءالؤه ىلإ فاضيو

 نيعبس نم نوكتت نامع ىلإ تمدق برغملا ةيضابإ نم ةثعب نإ ليق زإ

 ةكرب نبا مامإلا ىمسي ناك اذلو ،ةكرب نبا مامإلا دي ىلع تسردو «ابلاط

 .ا'_ةبراغملا خيشب

 .طقف مجارتلاو خيراتلا بتك يف مهيلع تفقو نيذلا هذيمالت ءالؤهو

 ةيملعلا هتناكمو هتافص :عبارلا بلطملا

 هقفل نيددجملا دحاو عيضابإلا بهذملا باطقأ دحأ ةكرب نبا مامإلا دعي

 .يرجهلا عبارلا نرقلا يف بهذملا اذه

 ابكمو هل ابحمو ملعلا بلطب افوغش ناك هنأ هتايح ةريس ةءارق نم ودبيو

 دجي مل نأ دعب "ىلهب" هتدلب نم هرمع لبتقم يف جرخي نأ ملعلل هبح هعفدو .هيلع

 نم فنأي ملو ،كلام وبأ هخيش ميقي ثيح "راحص" ةنيدم ىلإ هليلغ يفشي ام اهيف
 هيلع لابقإلا مدع نم رمألا ةيادب يف كلام وبأ هخيش اهب هلباق يتلا ةلماعملا

 لعج امم ىملعلا بلط ىلع اغلاب اصرحو ةقداص ةبغر ىدبأ لب ،هب ثارتكالاو

 رئاس نيب نم ربكأ ةياعرب هصخيو .هل ليثم ال الابقإ هيلع لبقي كلام ابأ هخيش
 .ا"هرافسأ يف هعم هلمحيو هئالمز

 .١١٧١ص ريضنلا ضورلا ،يملاسلا ا')
 هتلاسر يف ةكرب نبا مامإلا هركذ ام هعم هباحطصاو ةكرب نبا مامإلا هذيملتب كلام يبأ مامتها ىلع لدي اممو ا"

 - هنع هللا يضر - كلام يبأ خيشلا عم دلاخ وبأو انأ تلخد تنك دقو" ٢٢. ص يف اهيف ءاج دقف "فراعتلا"

 ةنيدمب ةلحم "بتوع رس"و خلا .. بتوع رس ىلإ كلام ابأ خيشلا انبحص انك دقو" ."خلا ....ضيرم ىلع

 .راحص

٥٦ 

 



 .ادهتجم املاع هرصع يف زربو ،ةكرب نبا مامإلا مجن غزب هلك اذهلو

 .ا)هقفلا يف دعاوقلا نم اريثك لصأو ،ققدو ،ققحف
 بهذملا ءاملع نم هدعب ءاج نم دنع ريبك ىدص ههقفل راص دقو

 هلاوقأ لقن نم هنع نيرخأتملا ءاملعلا بتك نم باتك ولخي داكي الف عيضابإلا

 .("هتاجيرختو هتاعيرفتو هتاريرحت دصرو ءهاواتف نيودتو

 دنع لمأتلاو رظنلا ىلع اصيرح الجر ةكرب نبا مامإلا ناك دقو

 ءهدويقو هلغ نم ررحتلا ىلإ ايعاد هرهظ ءارو مومنملا ديلقتلل اذبان ،لالدتسالا

 .كلذ يف همالك نمو

 ،ءابآلا ديلقتو ءارآلا ةحماسمو ثءاوهألا ةبلغ نم هللاب ذوعن نحنو" .ه

 نيمئاقلاو ،هنيد نع نيباذلا ،هباتكل نيعبتملا نم انلعجي نأ لاسن هايإو

 .(")"-۔ملسو هيلع هللا ىلص- دمحم هيبن ةنسب

 .()ةجحب سيل يذلا يأرلا عابتا نم ىلوأ ةجحلا عابتاو" ه٠

 .("؛صنلا عم رظنلل ظحال" و ا)"قلخلا ىلع هللا ةجح وه ليلدلاو" ٠
 نميف -هيلإ هجو لاؤس يف -ةكرب نبا مامإلا يتفي نأ بيرغب سيلف ،اذلو

 ال وهو .ةلأسملا كلتب لمعلاب يلتباو نيلوق ةلاسم يف ظفحف ،ملعلا فيعض ناك

 .عماجلا ةمدقم ،يربعلا ا

 ءمالسإلا دعاوق ،يلاطيجلا .ءايضلا ،يبتوعلا .فنصملا ،يدنكلا .عرشلا نايب ،يدنكلا ،الثم كلذ يف عجار ا")

 راثن يحاورلا لامآلا جراعم ،يملاسلا ،لينلا ،بطقلا ءنيبلاطلا جهنم عيصقشلا غحاضيإلا ،يخامشلا

 ةمجرت يف ٢٩١ص,١ج يلاطيجلل مالسإلا دعاوق ىلع هقيلعت يف يلكب نمحرلا دبع لاقو .اهريغو رهوجلا

 ."هركذن نم باحصألا بتك نم باتك ولخي نأ لق ،ابرغمو اقرش هملع رهتشا دقف ةلمجلابو" :ةكرب نبا مامإلا
 .٥٢ص ١ج ‘عملجلا ،ةكرب نبا ا©

 ٢٤٢. .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا٤)

 .٩٠٣٢٢ص ‘قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا

 .٥٨ص ،قبلسلا ردصملا ،ةكرب نبا اأ)

٥٧ 



 نب رباج دهتجي امك كلذ يف داهتجالا هيلع نأ . نيلوقلا حجرأ ةفرعم ىلع ىوقي

 اديز ١.

 يتلا ةسردملا كلت ،"ةيقاتسرلا ةسردملا" ديمع ةكرب نبا مامإلا ناكو

 امهجورخ رظنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم ىلع ىعتت -هركذ مدقت امك تناك

 .هيلع جورخلل بجوم الب كلام نب تلصلا مامإلا ىلع

 .ةيضقلا هذه يف ةسردملا هذه رظن ةهجو ةكرب نبا مامإلا ررح دقو

 هل تلظ لب ،هتومب تمي مل سوفنلا يف ميظع عقو هلاق امل ناكف ،اهءارأ زربأو

 .ا" ريصقلاب سيل انمز سوململا عقاولا يف هتافو دعب ةيح دهاوشو تاريثأت

 اذهب ايخس ناكو ثلاملا ريثك ،ءارثلا عساو الجر ةكرب نبا مامإلا ناكو

 "ىلهب" هتدلبب ةروهشملا هتسردم أشنأ دقو ،هنم هيلع نيدفاولا ىلع قفني ،لاملا

 دجاسم ىنبو ،مهيلع اهعفانم فرصت ؛هلام نم ةعساو اضرأ نيملعتملل سبح امك

 ثح يف ةغلابملا دصق ىلع لمحي نأ امإ ،ةكرب نبا مامإلا نم لوقلا اذهو ،؟!٢٧١ص ١ج .ءايضلا ،يبتوعلا ا'ا

 فيعضلا اذه ىلع نإ :هلوق نم هدارم نأ ىلع لمحي وأ ،باوصلا ذخأو يرحتلا ىلع ملعلا يف فيعضلا اذه

 يف هتقاط ردق غلبم ىلع هدهجب ةمالسلا بلط يف دهتجي نأ وه ديز نب رباج مامإلا دهتجي امك دهتجي نأ

 فيعضلا اذه داهتجا ريسفت يف نيرخأتملا نم ناهبن يبأ مالك هديفي ام اذهو لاوقألا نم لعالاب لمعلا
 .٩٤ص ١ج .راثآلا بابل ،انهم يديعسوبلا رظنا .ديز نب رباج داهتجاك
 ذيمالت ضعب نع فنصملا بحاص يدنكلا هلقن امم ٤٣، ص شماه يف هركذ رم ام يناثلا لامتحالا ديزيو

 اذهل رمألاب ةكرب نبا هخيش يأر لعج هنأ ذيملتلا اذه مالك رهاظ نإف "ناشلا اذه يف ةكرب نبا مامإلا

 لوقي نم يأرل الباقم هلعج ديز نب رباج دهتجي امك دهتجي ناب ءاملعلا ليواقأ لدع فرعي ال يذلا فيعضلا

 دارم نأ ىلع اذه لديف رحت ريغ نم ةفزاجم ولو ءاملعلا لاوقأ نم لوق ياب ذخاي نا فيعضلا اذهل نل
 قحأب لمعلا يف يرحتلاب هسفنل ةمالسلا بلط يف فيعضلا اذه دهتجي نأ وه ةرابعلا هذه نم ةكرب نبا مامإلا
 ال هنع زجاع هنإف ،رباج داهتجاو طابتتساك طبتتسيو دهتجي نأ فيعضلا اذه ىلع نأ هدارم سيلو ؤلاوألا
 ثح ىلع لاد وهف مالكلا اذهل نيهيجوتلا الك ىلعو ؛ملعا هللاو ،داهتجالا تاودأل هليصحتو هلهات مدعل ةلاحم

 .ادلقم وأ ادهتجم فلكملا ناك ءاوس حيحصلا ليلدلا ىلع ادامتعا قحلا ةباصإ بلط ىلع ةكرب نبل مامإلا

 فتصملا بحاص نأ ىتح ،ليوط نمزب هتافو دعب ةمئاق تلظ كلت ةكرب نبا مامإلا ءارآ نأ كلذ ىلع لديو ا"

 هيق رصتناو ،"ءادتهألا" هباتك فلأ -يرجهلا سداسلا نرقلا ءاملع نم وهو ،يدنكلا هللادبع نب دمحأ مامإلا

 قفتت دعاوق ىلع ةيقاتسرلاو ةيناوزنلا نيتسردملا نيب عازنلا لحم ضرع لواح دقو ،ةكرب نبا مامإلا يأرل
 يف نامعب عقاولا ثدحلا ةفص نأ هل ملس ول نأ ةحيحص ةجيتنب جرخ مث ءاهب ناملستو ،ناتسردملا اهيلع
 .هرظن هيلإ لآ ام ىلع ةيراج كلام نب تلصلا مامإلا دهع

٥٨ 

 



 دجسمو ريخلا دجسمو ،"ح رضلا" ةلحمب عقاولا هدجسم :اهنم ،"ىلهب" هتدلبب ةدع

 .(")ديحولا دجسمو ،لاحفلا دجسمو ةعيرشلا

 ىلبق لاجرلا بياعم ىلع مدقأ نم" :هلوق هنع ظوفحملا همالك ررغ نمو

 هفعفنتت ال ثيح مدن اهرداصم دعي نأ لبق دراوملا محقتو اهريذاعم فرعي نأ

 لوخدو كلاسملا قيض يف لصحو ثةمالسلا هل ىجرت ال ثيح برهو ىةمادنلا

 .("تاهبشلا يف عقوو تاكلهملا يف روهتو تالكشملا يف طروتو كلاهملا
 .ةوالتلاب هليل رهس نم الإ هكردي ال ملع اذه" :ةعيرشلا ملع نع لاقو

 نم تامكحملا فرعيو ،تايالا ظفحي ىتح ،ةياورلا نع ثحبلاب هراهن لغتشاو

 عطقو ،هرهظ ءارو نآرقلا ذبن نم امأف ،تاخوسنملا نم تاخسانلاو ،تاهباشتملا

 نكي مل ،هيناعم ىلع فقي ال وهو اهيف ظفحلل ضرعتي ملو ،هرمع مايأ ةلاطبلاب
 .ا""هناش نم لدعأ حصان ال و هناسل نم ىدعأ ودع هل

 :هنع ليق اممو ثءاملعلا ضعب هيلع ىنثأ دقو :هفعءاملعلالاوتأ

 غييلبلاو روهشملا ملاعلا وهو ... دمحم وبأ خيشلا - دزألا يأ مهنمو" ٠

 (ؤ)” روكذملا

 نب هللا دبع دمحم وبأ ةذبهجلا خيشلا -دزألا يأ -مهئاملع نمو" ٠

 . )0( دمحم

 اذه ىتح ةمئاق هتسردم راثآ لازت الو .عماجلا ةمدقم ،يربعلا .٦٢٢ص ١ج ثنايعألا فاحتإ ،يشاطبلا )١)

 هضرأ ىلعو اهيلع تفقو دقو ‘هنطوم الهب ةنيدم نم حرضلا ةلحمب عقي يذلا هدجسم برق يهو رصعلا
 تيب فاقوأ ىلإ ةريخألا ةنوآلا يف تمض دقو ،هتسردم ناكم نم ابيرق عقت يتلاو نيملعتملل اهسبح يتلا

 .لاملا

 (٢) ءادتهالا دمحأ يدنكلا ص١٩٨.

 .٨٢ص ١ج ،فنصملا ،يدنكلا ا

 .٨١٢ص ٢٦ج ،باسنألا ،يبتوعلا ا

 ٥٠٠٦. ةقرو طوطخم ێةيناطحقلا ةفيحصلا قيزر نبا ا
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 دبع دمحم وبأ ،ريهشلا خيشلاو ريبخلا يتفملاو ريبكلا ةمالعلا وه"

 .ا"دمحم نب هللا

 .(""ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ يلوصألا ةمالعلا خيشلا"

 دنع ديلا ةكرح ماقم موقي امع همالك دنع ا"يملاسلا مامإلا لاقو

 ةلعلا نأل ،كلذ عيمج ىلع يتأي دمحم يبأ سفن يف امف" :لسغلا

 ."')كلذ لهأ نم دمحم وبأو ،داهتجا لحم وهف سأب الو ،ةدحاو

 ةكرب نبا مامإلا نع لقن نأ دعب "رهوجلا راثن" باتك بحاص لاقو

 يف بوبحم نب دمحم نب ريشب مالك يف دراولا "ةيرعلا" :ظفل نأ

 وهو دمحم يبأ نم بجعلاو" :يماع ظفل وه ةروعلا دح ةلأسم

 ةيماع اهنأ نظي مث ،"ةيرعلا" ةملك هنع بزعت نأ يلوصألا يوغللا
 .ا"ةغللا تاهمأ يف اهعويش عم

 :ةيملعلا هراثآ :سماخلا بلطملا

 نم اضعب ةيملع ةضهن نم هايحأ ام بناجب ةكرب نبا مامإلا كرت

 .يمالسإلا هقفلا يف ةميقلا تافلؤملا

 :ةيلاتلا بتكلا ةكرب نبا مامإلا فنص دقف

 .-هللا ءاش نإ -هلوح ثحبلا عوضوم روديس يذلا وهو "عماجلا" باتك :الوأ

 .عماجلا ةمدقم 6يربعلا اا

 .٦٢٢ص ١ج ؛نايعألا فاحتإ ؤيشابلا ا"

 هيلا تهتنا حيرجهلا رشع عبارلا نرقلا ءاملع نم ملاع ،يملاسلا ديمح نب هللا دبع مامإلا وه :يملاسلا ا"
 فيس نب دشارو "يثراحلا يلع نب حلاص :هخويش نمو ،اريرض ناك ،نامعب هرصع يف ةيملعلا ةسائرلا

 عاطتسا دقو ثرامعتسالا دئاكم نم ةمألاب طيحي امل اظقيتم ناكو ،ىتش مولع يف اعراب املاع ناكو ،يكمللا

 ةئامثالثو نيثالثو دحاو ماع يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا ةعيابمب ةمامإلا ةداعإو نامع يف لمشلا عمج
 حرش ثديحوتلا يف لوقعلا راونأ قراشم ءهقفلا لوصأ يف سمشلا ةعلط ؛ماظنلا رهوج :هتافلؤم نم ،ةرجهلل

 ،يليلخلا .كد ١ج ماظنلا رهوج ةمدقم ميهاريل غشيفطا /.بيبح نب عيبرلا مامإلل حيحصلا عماجلا

 . ٦٤-٦٢ ةقرو اطوطخم .ةقيقحلا ،هللدبع

 .١٤ص ٢ج ٬لامآلا جراعم ،يملاسلا ا"

 )٥) غرهوجلا راثن ،يحلورلا ج١ ص٢٢٥.



 لئاسملا ىلع ةبوجألا نم هديق ام هيف عمج باتك وهو "دييقتلا" باتك :

 ء وضخلا نب دمحم نب ناسغ كلام يبأ :هخويش ىلع اهحرطي ناك يتلا

 .بيبح نب دمحم نب ناميلس ناورم يبأو هللا دبع نب ديعس مامإلاو
 هخويش نيب نم هصخ دقف ،كلام يبأ هخيش نع هيف ديق ام رثكأ ناكو

 هتبوجأ نم هعمسي ام دييقتبو ،هيلع اهحرطي ناك يتلا هتلئسأ ةبوجأ دييقتب

 هيخيش ةبوجأ ضرعي ناك لي ،ةماعلاو ةبلطلا نم هريغ ةلئسأ ىلع

 نم هدنع ام فرعيل هيلع ناورم يبأ و هللا دبع نب ديعس مامإلا نيرخالا

 نيخيشلا نم دحاو لك هب هباجأ امل فلاخم وأ قباطم باوج

 . )١) نيمدقتملا

 ةيالولاو ديحوتلا باوبأ ضعبب قلعتي ام اهنم تادييقتلا هذه تناكو

 ماكحأ بابب قلعتي ام اهنمو ،طابنتسالاو داهتجالا باببو ،ةءاربلاو

 اذه لازي امو .هقفلا يف باتكلا اذه لئاسم بلاغو ،داهجلاو ةمامإلا

 .("ةكرب نبا مامإلل ةطوطخملا بتكلا نمض باتكلا

 قلاخلا دوجوب ةجحلا مايقو ديحوتلا يف هفنص باتك وهو "أدتبملا" باتك

 دبعلا ىلع ةمزاللا ضئارفلا يفو ،لقعلا قيرط نم -ىلاعتو هناحبس -

 ٢٣١٨-٣٢٢٨. ةقرو طوطخم .دييقتلا ةكرب نبا رظنا ا')

 نب هللا دبع دمحم وبأ خيشلا لاق" :هصن ام دييقتلا باتك رخآ يف ءاج دقو .هنم ةروص ثحابلا ىدل دجوت و ا")

 نع اهتديق تنك لئاسم باتكلا اذه هتنمض يذلا اذه :-ىوقتلاب هديأو ۔هنع هللا يضر ةكرب نب دمحم

 امبرو ءاهنع يل هايتف نم اهباوج تظفحو ،-هنع هللا يضر -رضخلا نب دمحم نب ناسغ كلام يبأ انخيش

 هيلع اهضرعا راثآلا يف اهدجأ تنك لئاسم نع هلاسأ تنك امبرو ،هظفحاأف يترضحي يريغ هلأسي ناك

 اذكمه) هزوجيف هيلع هضرعأو باوجلا تبتك امبرو .هتبيغ يف وأ هترضحب هديقأف يل هحرشي وأ ،كلذ ىلع
 ملف يظافلأ تناك نإو ظافلألا هذه نأ وجرأ ينأ الإ هيلع هضرعأ نكأ مل ام هنمو ،(هزيجيف اهلعلو تدرو

 يف بغرأ هللا ىلإو ،قحلا قفاو ام الإ هنم ذخؤي الو ،للزلاو طلغلا نمآ تسلو ،باوجلا ىنعم نع جرخت
 ,"هللا ءاش نا هيضري امل ةقفاوملاو ةمالسلا
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 ةيالولا يفو ،مهل ديلقتلا مكحو ثءاملعلا نيب فالتخالا يفو ،ديحوتلا دعب

 (أ.خلا ... ةءاربلاو

 عوضوم اهيف لوانت ،ةريغص ةلاسر نع ةرابع يهو "فراعتلا" ةلاسر :اعبار

 هذه فلأ دقو ،هساسأ ىلع مهنيب اميف سانلا لماعت زاوج ى دمو ،فرعلا

 باتك يف هلسرأ ،درصع لهأ ضعب نم هيلإ لصو لاؤسل اباوج ةلاسرلا

 .("ةلوادتم ةعوبطم ةلاسر يهو ،فرعلا نع هلاسي هيلإ هبتك

 اباوجو ادر -هتمدقم نم رهظي امك - هفلأ باتك وهو "ةنزاوملا" باتك :اسماخ

 نبا مامإلا ناك يتلاو ،"ةيقاتسرلا ةسردملا" نم مه نيذلا هباحصأ دحأل

 ىسوم نم ةءاربلاب مكحلا ةسردملا هذه ءارآ نم ناكو ىاهل اديمع ةكرب

 تلصلا مامإلا ىلع امهجورخو امهيغب ببسب رظنلا نب دشارو ىسوم نب

 .اقباس هركذ رم امك يصورخلا كلام نب

 "دييقتلا" باتك يوحي يذلا دلجملا نمض باتكلا اذه نم ةذبن تدرو دقو .٨١٢ص ٢ج ،باسنألا ،يبتوعلا ١)

 "هللا همحر ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم يبأ فيلأت "أدتبملا" باتك :هصن ام هيف ءاجو ،ةكرب نبا مامإلل

 ٩٩-١٠٦. ةقرو طوطخم سدييقتلا ةكرب نبا ؛رظنا

 قاض ام ركذت كباتك لصو' :هصن ام ةلدمحلا و ةلمسبلا دعب هلوأ يف ءاج دقو .فرعتلا :ةكرب نبا رظنا اا
 ثكترخآو كايند يف كيلع ةلخادلا سواسولاو ،كلامو كسفن يف كيلع ةضرتعملا كوكشلا نم هب كردص

 نم كيلع لقثيو ،كسفن يف كلذ يوقي نم كتيحانب نإو ءامارح هلجأل كيلع كلالح ريصي نأ تفخ دق ىتح

 الإ الالح ريصي ال هكلام ريغ ىلع امارح نوكي يذلا ءيشلا نأو ،ءاطعلاو ذخألاو ،تالماعملا و عويبلا

 اذكه) ديزي ال نيقيلا نأو ،ةلداعلا ةنيبلاب مكحلا هبجوي امبو ثرلرقإ وأ ةبهب هبحاص نم هب ظفللا قالطإب

 ضنارفلا ناو ،اكشو انظ الإ نوكي ال كلن ىوس ام ناو ءهلثم نيقيب الإ همكح (لوزي ال باوصلاو تدرو

 ىلإ يدوي ائيش هب تيلب اميف كل مسرل نأ تببحأ كنإو نظلاو كشلاب لوزت ال قوقحلا رئاسو لاومألاو

 ةمالس هيف اميف مهراثآ و نيملسملا صخر نم هبزحو ناطيشلا نم هب يمتحتل كبلق يف يتلا يعاودلا نيكست

 ."خلا .... كلذب كيف هللا ىلإ ابرقتم ،كتلأسم ىلإ كبيجمو ،كبلطم ىلإ كفعسم انأو ،هب ذخأ نمل
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 مهل ةضراعملا "ةيناوزنلا ةسردملا" ءارآ ضرعب ةكرب نبا مامإلا ماق دقو

 .ا)ادحاو ادحاو مهتامازلإو مهتاجاجتحا ضقن لواحو ،ةيضقلا هذه يف

 :يهو ێاهيلع فقأ ملو ،ةكرب نبا مامإلا ىلإ بستت ىرخأ بتك كانهو

 (""هلهأو ملعلا حدم" باتك -أ

 ("رفعج نبا عماجل حرشلا" باتك -ب
 ("دمحم يبأ ةروثنم" باتك -ج

 (©)"تادسقملا" باتك -د

 (١)"ديلقإلا" باتك -ه

 دقو ٥؛٠٢-٤٨٢ص ٢ج ‘تاباوجلاو ريسلا" ،نامع ءاملع نم ةعومجم :يف ،ةنزاوملا ،ةكرب نبا ،رظنا اا
 نيبو مكنيب ىرج ام فيرعتب لصو - هللا كديأ - لوألا كباتك ناك :هصن ام ةلمسبلا دعب هلوأ يف ءاج

 هتيأر امف مهلوق نم تركذ اميف ترظن دقو ،كلذ يف مهيلع ةجحلا نايب تلأسو ،ةرظانملا نم مكناريج

 ناكل هيلع اوباجي ملف ءيش نع اولأس مهنأ مهلثم لهجلا يف وه نمم ناظ نظي نأ الولو ،اباوج قحتسي
 نم عينشب نيفلاخملا بهاذم نم بهذم لكب اوقطن دق مهتدجو مهلوق تربدت املو اباوج مهباوج نع توكسلا

 نع اولدع نأ ىلإ مهاعد يذلا ام ىردأ امف ءاعضوم ةيضابإلا بهذم يف مهل رأ ملو ،مهداقتعا دسافو مهلوق

 كلنلوأ ،ائيش هللا نم هل كلمت نلف هتتتف هللا دري نم ،نكلو ،مهسفنأل ابهذم هب اولدبتسا ام اوراتخاو ،قحلا

 ." مهبولق رهطي نأ هللا دري مل نينلا

 وه ،اذه "هلهأو ملعلا حدم" باتك نأ كانه ركذنو \٩٢٠ص ثةيضابإلا بتك يف ةلاسر ‘لضفلا وبأ ،يداربلا ا"

 ىلع ليلد ال نكلو ،اعم هيلع نامسالا قلطأ "عماجلا" نأ هانعم اذهو ةكرب نبا مامإلل هسفن "عماجلا" باتك

 نال .يرجهلا سداسلا نرقلا ىتح ادوجوم ناك باتكلا اذه نأ رهاظلاو چ٢٢ص ثةيضرملا ةعمللا ،يملاسلا )"(

 رظنا .روكذملا هباتك يف هنع لوقنلا ضعب دروي -نرقلا اذه لئاوأ ءاملع نم وهو -ع رشلا نايب بحاص

 يف ملسم يبأ ةمالعلا مالك يف لب ٣٦. ٦٥٦٤. ٩٤-٩٥‘ ١١١٤0١٠٥. .٠١ص ٩ج ‘عرشلا نايب ،يدنكلا

 اهنم مهفي هنع لقنلا يف هترابع ذإ ،هدنع ادوجوم ناك اذه حرشلا باتك نأ ىلع لدي ام "رهوجلا راثن هباتك

 هنم ةخسن لعلف باتكلا اذه نع هريغ لقن نع سيلو باتكلا اذه نم هدنع ةدوجوم ةخست نم لقني ناك هنأ

 ةقرو طوطخم رهوجلا راثن ،ملسم يبأ :عجار .ملعا هللاو ،ملسم يبأ ةماقإ لحم ايقيرفا قرش يف دجوت

 .امهريغو ٥-١٧٦١

 .٩١٧ص ٨٦ج ؛قباسلا ردصملا ،يدنكلا ا)

 .عماجلا ةمدقم ،ىريعلا ا

 .٩٢٢٢ص ١ج ،نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا ا"]
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 "عماجلا" هبانك يك بهتقتلا ةكرب نبا مامإلا رود :يناتلا بابلا

 :ىلع لمتشبو ۔هبك هجهنمو "عماجلا" هباتك :لوألا لصتلا

 .هتبمهأو ۔"عماجلا" باتكب كبرعتلا : لوألا تحبملا

 ."عماجلا" هباتك بك لالدتسالا ةكرب نبا مامإلا جهنم : يناتلا تحبملا

 يتك ةكرب نبا مامالا دنع ةبهتقتلا لئاسملا رضرع جهنم : تلاتلا تحبملا

 ."عماجلا" هبانك
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 .عماجلا" هباتك يف يهقفلا ةكرب نبا مامإلا رود :يناثلا بابلا

 :هبف هجهنم ١ ."عماجلا" هباتك :( [ ألا لصفل ١

 :هتيمهأو ،"عماجلا" باتكب فيرعتلا :لوألا ثحبملا

 ىتح انيلإ لصو يملع جاتنإ مهأ ةكرب نبا مامإلل "عماجلا" باتك دعي

 نأ دعب ةيهقفلا هتاجاتنتسا ةصالخو هركف ةراصع هيف غرفأ دقف إمامإلا اذهل نآلا

 .اقيقدتو اثحب هلئاسم مظعم عبشأو ،هدهج هيف غ رفتسا

 ةحص يف ةكرب نبا مامإلل اومجرت نيذلا نيخرؤملا نيب افالخ دجأ ملو

 :ىلع ءالؤه صن دقف ،ةكرب نبا مامإلل اذه ء"عماجلا" باتك دانسإ
 ."دمحم يبأ عماج" وأ "عماجلا" ب باتكلا اذه ةيمست ٠

 .ااةكرب نبا مامإلا ىلإ باتكلا اذه ةبسن ٠

 هقف بتك نيب ةقومرم ةناكم ةكرب نبا مامإلل "عماجلا" باتك أوبت دقو

 ذإ ثهتمدقت يتلا عماوجلل رياغم زارط ىلع هفينصت ءاج ذإ سيضابإلا بهذملا

 تزوب دقو ،اهريرحت نود بهذملا هقف لئاسم عيمجتب ابلاغ عماوجلا كلت تنتع

 ءاهقف دنع ىرخألا عماوجلا بتكلا نيب نم ةكرب نبا مامإلل "عماجلا" باتك ةيمهأ

 :ثيح نم ةقراشملا ةيضابإلا
 بيصن ىلع تلمتشا ةمدقمب هل دهم دق ةكرب نبا مامإلا هفلؤم نا :الوأ

 . رهقفلا ىلإ هلالخ نم ذفني اذفنمو الخدم اهلعج ؛هقفلا لوصأ ملع لئاسم نم

 حتفلا ٠٠٦. ةقرو طوطخم .ةيناطحقلا ةفيحصلا ،قيزر نبا ؤ!١!٨ص ٢ج ؛باسنألا ںيبتوعلا }رظنا )١(
 ،يداربلا .٧٢٢ص ١ج ثنايعألا فاحتإ ءيشاطبلا .٢٢؟ص ثةيضرملا ةعمللا ؤيملاسلا .٤٤١ص ثنيبملا

 هلل ركذي "عماجلا"'ب باتكلا اذه ةيمست ىلع هصن عم يداربلا نأ ريغ \٩٠ص ةيضابإلا بتك يف ةلاسر

 هذه نم ٦٢٣ ص كلذ ينف يداربلا مهو ىلإ هيبنتلا قبس دقو ،"هلهأو ملعلا حدم" باتك وهو رخآ امسا

 .ةلاسرلا

 )٢( ؛عماجلل ؛ةكرب نبا :يف ةمدقملا هذه عجار ج١ ص٤ ١_ ١٧٥٠.
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 يتلا لوصألاو دعاوقلا -كش الب وه هقفلا لوصأ ملع نإف ‘كلذ يف ةبارغ الو

 .اهئوض يف هلئاسم تائيزج ج رختستو هقفلا اهيلع ىنبي

 .ةمدقملا هذه عضو ىلإ هعفد يذلا عفادلا هسفن ةكرب نبا مامإلا نيب دقو

 ملع دارأ اذإ -هيقفلا يأ - هيلع بجاولاف" :لاق نيح هباتك ردص يف اهتيمهأو
 ىلعجيل ةحيحص لوصأ ىلع هؤانب نوكيل ،هتاهمأو هقفلا لوصأ فرعتي نأ هقفلا
 ةلالدلاب كلذ ةفرعم ىلع لدتسيو هننس ىلع هيرجيو ‘هعضوم يف مكح لك

 انباحصأ يهقفتم نم ماوعلا تيأر ينأل ...... ةحضاولا تاجاجتحالاو ةحيحصلا

 موصخلا ةجاحمو رظنلا دنع ملكتو ءانركذ ام ةفرعم نم ريثك مهيلع بهذ امبر

 ريغ يف ةظفللا اوعضو امبر مهنأل كلذب ةفرعملا لهأو مهنم صاوخلا هركني امب

 نحنو ... اهنكامأ ريغ يف اهولمعتساو ،اهتهج ريغ ىلع ةجحلا اولقنو ،اهعضوم

 هللا ىلإ بغرن ام كلذ نم نيبنو ،يناعملا هذه نم اذه انباتك يف اذه دعب ركذن

 ()."كلذ ىلع هتنوعمو انل هقيفوت يف

 نم لعجي نأ ةكرب نبا مامإلا لواح ذإ :هيف نراقملا هقفلا دوجو :ايناث
 ةفلابلا هتيانعف ،اذه انرصع يف نراقملا هقفلا يف اباتك هبشي ام "عماجلا" هباتك

 ("ةباحصلا نم ءاهقفلا ءارآ ركذ نم هعنمت نكت مل هيلإ يمتني يذلا هبهذم هقفب

 .("ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا ءاهقفو )نيعباتلاو

 ضعب ىلع علطا دق ةكرب نبا مامإلا نا ىلع ةحضاو ةلالد انيطعي اذهو

 لاوقأ لقنف ،اهتعارقب لغتشاو ،ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا بتك
 ضعب ءامسأ نم هركذ ام كلذ ىلع لديو ‘هباتك يف اهباحصأ

 ءا©"ءاهقفلا فالتخا" باتك لثم ،اهيف رظنلا نعمأو ءاهعلاط يتلا بتكلا

 )١) عماجلا ةكرب نبا ج١ ص١٤-١٥.

 (٢) قباسلا ردصملا ،ةكري نبا يق كلذ رلظنا  6ج١ ج٢.

 ") .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ج١ ص٢.

 (٤) ج ١ج .قباسلا ردصملا ،ثةكرب نبا ٢.

 )٥) .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ج٢ ص٢٥٩.
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 الو {اث١.ا"سلغملا نبا باتكو ءايلع نب (")دواد بتك لثمو .ءا ")يربطلا مامإلل

 مهركذ نيذلا ءاهقفلا مظعم نإف ىرخألا بتكلا نم اهريغ ىلع علطا دق هنأ كش

 ۔ قارعلاو نامع نيب لاصتالا ناك دقو ،قارعلا يف نوشيعي اوناك هباتك يف

 .امهنيب ةراجتلا قوس مايق مكحب اداتعم ارمأ تقولا كلذ يف -اهنم ةرصبلا ةصاخ

 اذه ةكرب نبا مامإلا ىلوأ دقو :يضابإلا بهذملا هقفب هتيانع :اثلاث

 فدهلاو ةياغلا نم اقالطنا كلذ ءاج دقو ،ىربك ةيانعو اصاخ امامتها بناجلا

 "عماجلا" هباتك نم لعجيل هدهج لذب دقف اذهلو ،باتكلا اذه فيلأت ىلع هلمح يذلا

 هتاهاجتاو هملاعمب يضابإلا هقفلا اهلالخ نم ئراقلا فشتسي ةسكاع ةآرم

 نيذلا لئاوألا بهذملا باطقأ ندل نم ةيهقفلا اياضقلل هئاهقف ةجلاعمو هتاروصتو

 ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأو ديز نب رباجك مهيديأ ىلع همئاعدو هسسأ تماق

 اهشاع يتلا ةبقحلا ىتح مهدعب نمو _ ىلاعت هللا مهمحر _ بيبح نب عيبرلاو
 .(أاةكرب نبا مامإلا

 ناكو "ناتسربط لمآب ةرجهلل نيتئامو نيرشعو ةعبرا ماع دلو "يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبا :يربطلا "
 باتكو ىخيراتلا باتكو ، ريسفتلا يف نايبلا عماج :اهنم ةديدع تافنصم هل ،نيخرؤملاو نيرسفملا رهشأ نم
 ؛ج ،نايعألا تايفو ،ناكلخ نبا /.هراد يف نفدو ةرجهلل ةئامثالثو ةرشع ماع دادغبب تام ءءاهقفلا فالتخا
 .٠١-٨ص ٧ج ؛لماكلا اريثألا نبا .٢٩١!-١٩١ص

 نيتئامو نيتثا ماع ثةفوكلاب دلو يرهاظلا بهذملا مامإ ،يناهبصألا فلخ نب يلع نب دواد ناميلس وبأ :دواد ا")
 نبا /.ةرجمهلل نيتئامو نيعبس ماع تام ،روث يبأو هيوهار نب قاحسإ نع ملعلا ذخأو دادغبب اشنو ،ةرجهلل
 .٠٩١-٩٨١ص ١ج ربعلا .يبهذلا .؟! ٧٥-٥٥٢ص !ج .نايعألا تايفو ،ناكلخ

 .٩ص !٢ج .عملجلا .ةكرب نبا ا"
 يبأ نع هقفلا ذخأ ءةيرهاظلا ءاملع دحأ "يدادغبلا سلفملا نب دمحأ نب هللا دبع نسحلا وبل وه :سلغملا نبا ا

 ةعبرأ ماع ةتكسلاب يفوت ‘تافنصم ةدع هلو ،مزح نبا لبق دواد هقف رشن يذلا وهو ،دواد نب دمحم ركب

 ٤؛ج ثبمهذلا تارذش ٬ءدامعلا نبا .٦٨١ص اج .ةياهنلاو ةيادبلا .ريثك نبا /.ةرجهلل ةئامثالثو نيرشعو

 .٢١!٩ص

 (٥) ؛عملجلا ،ةكرب نبا ج٦٢ ص١٨١.

 .٢ج ١ج ءهحرب نبال ،عملجلا باتك ايانث يف كلذ عجار اا
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 هوجو صيخلتو زاريإ نكمي "عماجلا" باتك يف ةصحاف تارظن ءاقلإبو

 : يلي اميف "عماجلا" هباتك يف يضابإل ١ به ذملا هقفب ةكرب نبا مامإل ١ مامته ١

 عماوجلا بتك يف ةدراولا بهذملا هقف لئاسم ةلبرغو ةيقنت لواح هنأ ه

 ىلإ برقي بولساب اهطيسبتو ،هيلع ةقباسلا يضابإلا بهذملا يف ةيهقفلا

 بتكلا اهب تينع يتلا ةيهقفلا تاعيرفتلاو ةلاطإلا نع دعبلاو ،راصتخالا

 .هيلع ةمدقتملا عماوجلا

 بهذملا ءاملع نيب قافتالا اهيف درو يتلا ةيهقفلا لئاسملا زاربإب ىتعا ه

 نم اهرئاظن اضيأ لباقملاب زربأ امك ،(٢هيف شيعي يذلا رصعلا ىتح

 ىتح يضابإلا بهذملا ءاملع نيب اهيف فالخلا عقو يتلا ةيهقفلا لئاسملا

 .('""نمزلا نم ةبقحلا كلت

 ءاملع نيب فالخلاو قافتالا نطاوم ضرعب ةكرب نبا مامإل ا فتكي ملو

 ركذ ىلإ انايحأ ريشي ناك امنإو بسحف ةيهقفلا لئاسملا يف بهذملا

 امو ‘ ايتفلا و لمعلا يف ةيفالخلا لئاسملا يف يضابإل ١ به ذملا دمتعم

 ء(‘)لاوقألا نم كورتملاو ذاشلا نايبو ،ا")هئاملع دنع ماكحألا هب يرجت

 ضعب ركذ ىلإو ،ا“كلام يبأ هخيش تارايتخا ضعب ركذل ضرعت امك
 طارتشا مدع ةلأسمك بهذملا يف اهدوجوب عمسي مل يتلا ةيهقفلا ءارآلا

 )١) نص احج .عماجلا ةكرب نبا ،لاثملا ليبس ىلع رظنا ٬١٧٦ 0١٨٤ ٢٠١ ٦١٤ ٢٢٦ ٣٢٠٤. ٣١٤. ٣٢٤.

 ٤١٦. ٤٣١. و ج٢ ص٩١‘ ٩٧ ١١٨. ١٧١ ٢٨٢ ٢٨٢٣. ٣٢٠. ٤٦٦. ٥٠٥. ٥٦٢٣.

 (") ص ١ج قباسلا ردصملا ةكرب نبا ،لاثملا ليبس ىلع رظنا ٢٠٣ ‘ ٣٢١٨. ٣٢٣١. ٤٦٢٤. ٥٨٠. ٠٨٥.

 ٠ ١٨. ٦٢٥. و ج٢ ص0١٠٦‘ ١١٧. ١٣٤. ١٤٩؛ ١٥٧. ٦١٧٥. ١٧٥. ٣٤٠. ٣٤٩. ٤١١. ٤٧٩١.

 ص ١ج ،قبلسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا" ٧٢٣ و ج٦٢ ص١٥‘ ٢١٣ ٢٢٠ ٢٣١. ٦٢٨٤. ٢٤١. ٣٨٤. ٥٨٦.

 0١٩٢ ٢١٦. ٤٣٤. ٤٥١. ‘٧٥ص ٢ج .قباسلا ردصملا ،ةكري نبا ا

 ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا اث ج١ ص٣٠٤. ٥٦٦. ٦٦٥. !ج ص١٩، ٢١٢. ٣١٣. ٣٤٣. ٥٨٥.
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 درفلا ةالصلا زاوج ةلاسمو ،ا'ثدحي مل ......ن

 لوقلا ةلأسمو ثراولا ريغ بيرقلل ةيصولا بوجو مدعب لوقلا

 .ا"صاصتقلا يف ىثنألاو ركذلا نيب مدلا ؤفاكتب

 ىلع نيمدقتملا يضابإلا بهذملا ءاملع ءارآ نم اريثك انل ظفح هنأ ه

 بهذملا ءارآ لفقن دقف ،مهل تافلؤم انيلإ لصت مل نمم هرصع

 نب ناميلسو ‘بوبحم نب دمحمو «"أابويأ نب لئاول

 نب ىسومو ،("ناليغ نب مشاهو ارباج يبأ نب ىسومو ،ا"نامثع

 ١١) ج .قباسلا ردصملا ؛ةكرب نبا ١ ص٢٥٤.

 (٦) ج :قباسلا ردصملا ءةكرب نبا ١ ص٢٥٦.

 ") ج قباسلا ردصملل اةكرب نبا ١ ص٤٨٩.

(٤) 

(٥) 

(( 

(٢( 

(٨( 

(١) 

 .٠٠٦ص ٢ج ،قباسلا ردصملا }ةكرب نبا
 .١٩٤ص ٢ج ،قباسلا ردصملا اةكرب نبا

 هل ،غعرولاو دهزلاب رهتشا ‘تومرضح لهأ نم ،ةعبارلا ةقبطلا نم ملاع ،بويأ وبل :بويل نب لئاو
 ءيبايسلا .٧٩ص ١ج ريسلا ،يخامشلا /.هللا دبع نب ناسغ مامإلا عم تالسارمو ةلزتعملا عم تارظانم

 .٦٣ص .دهعملا تاقلط

 ذخأ ،نامعب ىوزن نم ،يرجملا يناثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاملع نم ٠نامثع وبأ :نامثع نب ناميلس
 هللا دبع نب ناسغ مابإالل ةمامإلا نيدقاعلا دحا ناكو ،يوكزالا رباج يبأ نب ىسوم هخيش نع ملعلا
 .خيراتلا ربع نامع يبايسلا /ابيرقت ةرجهلل نيتئامو ةسمخ ماع يف هتافو تناكو ؛هتاضق دحأو ،يدمحيلا

 .٨٢٤ص ١ج ؛نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا .ه٦ص ١ج

 نب يؤل نب ةماس ينب نم هبسن ،نامعب يكزا لهأ نم ،ةسماخلا ةقبطلا نم ملاع :رباج يبأ نب ىسوم

 عجرم راصو نامع ىلإ ةرصبلا نم ملعلا ةلمح دحأ ناكو ،بيبح نب عيبرلا مامإلا نع ملعلا ذخأ چبلاغ
 ثبعك نب ثرلاولل دقعو ىهثادحأل هلزع مث ،نافع يبأ نب دمحمل ةمامإلا دقعب ماقو ُرصع يف نامع لهأ

 فاحتإ «يشاطبلا ٣٦٢. ةقرو طوطخم ؛ةمغلا فشك ،يوكزألا /.ةرجهلل ةئامو نينامثو دحاو ماع يفوت

 .٩١٦١-٨٦١ص ١ج ؛نايعألا

 نب ىسوم نع ملعلا ذخأ ،ميمه ينب نم ،يرجملا يناثلا نرقلا رخاوأ ءاملع دحأ شديلولا وبأ :ناليغ نب مشاه
 ىلع يفوت ‘يمرضحلا زيزعلا دبع نب ناميلسو يلئومسلا تولاطو مشاه نب دمحم هنبا ذخأ هنعو ،رباج يبأ

 ،نايعألا فاحتا ءيشاطبلا /.نامع نم لئامسب اجيس هدلبب هربقو ،ديمح نب كلملا دبع مامإلا دهع يف يرحتلا
 .١!٢-٦٧١ص ١ج

 



 نب تلصلا رثؤملا يبأو ،'"رقصلا نب نازع ةيواعم يبأو ")يلع

 لقن امك ،دمحم نب هللا دبع هيخأو ‘بوبحم نب دمحم نب ريشبو سيمخ

 مامإلا نأ كش الو ،ا"لصوملاو ناسارخو ةرصبلا ةيضايإ ضعبل اءارآ
 تافلؤم ىلع ءاملعلا ءالؤه روصع نم هبرق مكحب علطا دق ةكرب نبا

 هركذ ام كلذ ىلع لديو ،اهنم مهءارأ لقنو ،مهعيمجل نكي مل نإ مهضعبل

 نب دمحم نب ريشب رذنملا يبال "(5)ةنازخلا" باتك ىلع هعالطا نم

 .اذه انرصع يف هل رثأ ىري داكي الو ،هيلإ هتبسن دجوت يذلا بوبحم

 ةئيه ىلع ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا نم ريثك ةغايصو نيودتب متها ه

 .(ث)ةريصق صوصن

 هعون نم اديرف ةكرب نبا مامإلل "عماجلا" باتك هاج هاوسلو هلك اذهلو ه

 ةيمهأ اذ راصو ،"عماوجلا"ب ةفورعملا ةقراشملا ةيضابإلا بتك نيب

 هيلع نوفكعي اوراص ذإ -نامع ءاهقف ةصاخ -بهذملا ءاملع دنع

 ءاملعلا ضعب ركذي اذلو ‘هنع لقنلا نم نورثكيو اثحبو ةسارد

 اذإف ،"باتكلا"ب ينامعلا رثألا يف فرعي "عماجلا اذه" نأ نيرصاعملا

 .ةرجهلل ةئامو نيعبسو ةعبس ماع دلو ،بلاغ نب يؤل نب ةماس ينب نم ،يوكزاألا يلع وبأ :يلع نب ىسوم ا
 لصلا لهأ خيش ناكو ،ةركبم نس يف ملعلا يف رحبتو ،ناليغ نب مشاهو هرزع نب ىلع هدلاو نع ملعلا ذخأ

 نيثالث ماع تام ‘ديمح نب كلملا دبع مامإلا ساوح فعض دعب ةمامإلا رومأب ماقف \.رصع يف دقعلاو

 ردصملا غيشاطبلا /.اماع نوسمخو ةثالث هرمعو ،ةرجهلل نيتئامو نيثالثو دحاو ماع ليقو ،نيتئامو

 .٢٨١-١٨١ص ١ج .قباسلا

 نع ملعلا ذخأ ،ىوزن لهأ نم يدمحي ،يرجهلا ثلاثلا نرقلا ءاملع نم ملاع ،ةيواعم وبأ :رقصلا ني نازع ا"
 ردصملا غيشاطبلا /.ةرجهلل نيتئامو نيتسو ةينامث ماع نامع نم راحصب تام ‘بوبحم نب دمحم هخيش
 .١٦٩١-٥١٦١ص ١ج شقباسلا

 .٢ج و ١ج ،عماجلا ،ةكرب نبا يف ءاملعلا ءالؤه ءارا رظنا ا"

 نب دمحم نب ريشب رذنملا ابأ نأ همهوتأ يذلاو" :ةالصلا ةيضرف ءادتبا نع مالكلا دنع ةكرب نبا مامإلا لاق (٤)

 .قباسلا ردصملا "خلا ... ةنازخلاب فورعملا هباتك يف الوق هل تدجو ينأل ...... اذهب لوقي ناك بوبحم
 .٥٥٤ص ١ج

 .لقتسم لصف يف طباوضلاو دعاوقلا هذه ركذ يتأيسو اث
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 ١ ے۔۔ "٠١ إ 0 . . .(٢)

 فنصملا"و !"ع رش نايب'ك ةقراشملا بتك نم ءيش يف دجو

 .' "عماجلا اذه كلذب دارملاف "باتكلا" نمو :مهلوق

 باتك يف ةعلاطملاو لمأتلا دنع رظنلا ناتفلت ناتظحالم كانه و 6اذه

 :امهو ةكرب نبا مامإلل "عماجلا"

 يهقفلا يعوضوملا بيترتلا بسح ةبوبم درت مل باتكلا لئاسم نأ :الوأ

 دودحلا يفو تالماعملا يفو ماكحألا يف لئاسم كانهف "فورعملا

 قالطلا باب يف لئاسم كانهو ،(ةالصلا باب يف لئاسم لبق تضرع

 باب يف لئاسمو ع ويبلا باب يف لئاسم نيب اهضرع ءاج قاتعلاو ةدعلاو

 بيترتلا مع رهظت يتلا ةلثمألا نم كلذ ريغ ىلإ ،ا)تاراجيإلا

 .ا١قيستتلاو

 يهو ةداعإلاو راركتلاب تيظح "عماجلا" باتك يف ةديدع لئاسم كانه نأ :ايناث
 :نيمسق ىلع

 نمو ،باتكلا يف قباسلا اهدورول رياغم ضرعب تديعأو تررك لئاسم ١-

 :يلي ام كلذ ةلثمأ

 ماع ىفوتملا يدنكلا ميهاريإ نب دمحم هفلؤمل ،يضابإلا بهذملا هقف يف يعوسوم باتك :عرشلا نايب "]
 .ادلجم نيعبسو نينثا يلاوح يف عقيو ه ٨

 غه٧٥٥ ماع ىقوتملا ءيدنكلا هللا دبع ني دمحأ ركب يبأ هفلؤمل ءيضابإلا بهذملا هقف يف باتك :فنصملا ا"

 .ادلجم نيعبرأو دحاو يف عقيو "عرشلا نايب" باتك هيف رصتخا

 ىلع سيل رسألا اذه نأ دجن امه ريغو نيروكذملا نيباتكلا يف لمأتلاب هنأ ريغ .عماجلا ةمدقم "يربعلا ا"
 مامإلل "عماجلا" نم سيل لقنلا نأ عم "باتكلا نمو" يهو ةرابعلا هذه نيباتكلا نم لك يف درو دق ذل اهقالطإ

 .ةكرب نبا
 .٩٢٢-٦٧١ص ١ج ثعملجلا ،ةكرب نبا ،رظنا ا

 .١٩٢-٢٧٣ص ٢ج .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا

 بابحتسا ةلأسمو ‘٨٥٢ص ،١ج "نمؤملا ةبيغ ةلأسمو ٢٢٣ص ١ج "قراسلا نيمضت ةلأسم :الثم عجار ا

 .٣٥٤ص ٢ج عاضرلا ةلأسمو ،‘٩٢٠٢ص ٦ج .ةيلاغلا ةينآلا لامعتسا ةلأسمو \؟!٢٢ص !ج شديلا لمع

 .دوهعملا هباب ريغ يف اهنم لك ضرع ءاج لئاسملا هذهف
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 ١ج يف اهل ضرع لوأ يف تدرو "رانلا هتسم امم ءوضولا" ةلأسم ه

 .(ا!ل٤.٤صو ٥٠٢٣ص ١ج يف ترركو ،!٨٨-٢!٧٨ص

 ١ج يف اهل ضرع لوأ يف تدرو "ةالصلا كرات مكح" ةلأسم ه

 .ا"١٠٥ص ١ج يف ترركو ء٥٦٤-٣٦٤ ص

 .٢ج يف اهل ضرع لوأ يف تدرو "هدلو لام لجرلا عيب" ةلأسم ه

 يف تررك مث \٦٦٢-٢٦٦٣ص !٢ج يف ترركو ‘٨٥٢٣-٧٠٥٣ص

 ٤٦٦-٤٦٧"(. !ج

 -:كلذ ةظمأ نمو ىابيرقت اهظافلأ سفنب تديعأو تررك لئاسم ٢

 مث عامج نم ةبانجلا اهبيصت يتلا ةأرملل لسغلا ددعت موزل مكح" ةلأسم «
 .١٣٢ص ١0ج يف اهل ضرع لوأ يف تدرو ذإ ،"اهدعب ضيحت

 .(٥٧٣ص ١ج يف اهظفلب ترركو

 يف اهل ضرع لوأ يف تدرو "ماعلا ىلع صاخلا ضارتعا" ةلأسم ه
 ۔-١٩٥ص ١0ج يف ابيرقت اهظفلب ترركو ،٢٩٣-١٩٣ص ١ج

 .(©ه٢٩

 لك" :-ملسو هيلع هللا ىلص - هلوق يف دراولا "جادخلا" ريسفت: ةلأسم «

 ةلأسملا هذه تدرو ءا")"جادخ يهف باتكلا ةحتافب اهيف أرقي مل ةالص

 ١ج يف ابيرقت اهظفلب ترركو ٥١\‘ ٤ص ،١ج يف اهل ضرع لوأ يف

 ص٩٤ه"'ا(.

 .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا")

 .عماجلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"]
 .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"

 .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا )

 .قباسلا ردصملا ،ةكرب نيا ا
 ؛ج ٣٨ مقر [١١]ب ثةالصلا باتك /ملسم .٥١ص ١ج ٢٢٢ مقر [٨٢]ب ثةالصلا باتك /عيبرلا هجرخأ ))

 .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا')
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 :يلي امب ةكرب نبا مامإلل "عماجلا" باتك يف نيترهاظلا نيتاه هيجوت نكميو ىاذه

 باتك لئاسمل يهقفلا يعوضوملا بيترتلا مدع ةرهاظ ثيح نم :الوأ

 :"عماجلا"

 بيترتلا مدع نم ةفصلا هذه ىلع ناك دق باتكلا نأ -لماتلا دنع - رهظي

 :هديؤي ام امهنم دحاو لكل ،نالامتحا كلذ ليلعتلو ،هفلوم دهع ذنم

 امب لاغتشثالل فيلأتلا ةيادب يف هتمه فرص دق فلؤملا نوكي نأ -ا

 دعاوقلا ىلع هقفلا عورف ءانب يهو ،باتكلا فيلأت نم ةياغلا هلعج

 ضرعتي هلعج اذهو .اهنيب حيجرتلاو ،اهتلداب لئاسملا نرقو ،ةيلوصألا

 هوجوو 4 اهتلدأل ارضحتسم هسفن دجي امدنع باتكلا لئاسم نم ةلأسم لكل

 بيوبتلا يف اهرخأت وأ اهقبس نع رظنلا ضغ عم ءاهيف فالتخالا
 .اهبيترتو باتكلا لئاسم ضييبتل ءدب ىلع دوع هل نوكي نأ ايوان ،يهقفلا

 مدقي ملو ،بوبم الو بترم ريغ باتكلا يقبف ،كلذ لبق ةينملا هتلجاعف

 .هبيوبتو هبيترت ىلع هدعب ءاملعلا نم دحأ

 مامإلل ناك "عماجلا" يف ةيهقفلا لئاسملا ضعب دورو لامتحالا اذه ديؤيو

 -:لئاسملا هذه نمو ،يهقف يأر نم رثكأ اهنم ةدحاو لك يف ةكرب نبا

 ةكرب نبا مامإلا بهذ ةرمف "ءوضولا يف نيمدقلا مكح" ةلأسم -أ

 امنيب ،ا')امهلسغ بوجوب لوقلا ىلإ "عماجلا" نم عضوم يف

 نيب عمجلا بوجوب لوقلا ىلإ "عماجلا" نم رخآ عضوم يف بهذ
 .("امهيف لسغلاو حسملا

 عضوم يف حرص دقف "ةرتسلل دجاولا ريغ يراعلا ةالص' ةلأسم -ب

 ضرف طوقس نأل امئاق يلصي نأ هيلع بجاولا ناب "عماجلا" نم
 طقسي ال ةالصلا يف هسفن هب رتسي ام هنادجو مدعل هنع ةرت

 .٢٧٤٢ص ١ج .قباسلا ردصملا اةكرب نبا ا"

 .٢٧٢ص ١ج ؛قباسلا ردصملا اةكرب نبا ا"
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 رخآ عضوم يف ردص امنيب ")هيلع بجاولا مايقلل ضرف
 امب ةالصلا يف راتتسإلا ضرف نأل ادعاق يلصي نأ بوجوب

 .(")مايقلا ضرف نم دكآ نكمأ

 يف ركذ "ةعمجلا ةالصل نيرفاسملاو ديبعلاو ءاسنلا ءادأ" ةلأسم -ج

 تبجو نم عم ةعمجلا ا ولص ١ ذإ ءال وه نأ "عماجلا" نم عضوم

 رخآ عضوم يف بهذ امنيب 4 (٢) رهظلا ضرف نع مهتأ زجأ هيلع

 .از رهظلا

 يف لاق دقف "ماعنألا نم ةمئاسلا ريغ يف ةاكزلا مكح" ةلأسم حد

 نأل ةمئانلا ريغ يف ةاكزلا بوجو مدعب "عماجلا" نم عضوم

 نم ةمئاسلا ريغ ج رخي ةمئاسلاب صوصنلا يف دراولا دييقتلا

 ةاكزلا بوجوب لوقلا ىلإ رخآ عضوم يف بهذ امنيب )ةاكزلا

 ىلع لدي ال ةمئاسلا ركذ نأل ،ةمئاسلا ريغ و ةمئاسلا يف اقلطم

 .(")اهريغ يف ةاكزلا يفن

 يطعي اهريغو لئاسملا هذه يف ةكرب نبا مامالل لوق نم رثكأ دوروف
 هباتك ىلع ةريخألا هتاسمل عضي ملو تام ةكرب نبا مامإلا نأ ىلع ةحضاو ةلالد

 يف هل ناكل هتافو لبق هباتك ضيب دق هنأ تبث ول ذإ ،هقيقدتو هضييبتب "عماجلا"

 .هيلع رقتسا دق دحاو يأر اهريغو اهضرع مت يتلا لئاسملا كلت

 .٣٢٠٠ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ))

 .١٤٠٥)ص ١ج "قباسلا ردصملا .ةكرب نبا ا"

 .٦٦٥ص ١ج قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"
 .٢٧٠ص ١ج قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا (٤)

 .٠١١٦ص ١ج .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا اث

 .٠٢٦ص ١ج .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"



 هرصع يف نيفلؤملا ضعب وذح اذح ةكرب نبا مامإلا فلؤملا نوكي نأ 7 ب

 ذالصضلأ مهتافلؤم يف بيوبتلاو بيترتلاب مامتهالا مدع يف ليلقب هلبق وأ

 نبا مامإلا ىلع اينمز امدقتم هفلؤم ناك يذلا- "رفعج نبا عماج" باتكف

 رخأتم ملاع هبتر امنإو ،اضيأ ةبترم هلئاسمو هباوبأ نكت مل =ةكرب

 .اهنع

 هيلع قلطي امهنم دحاو لكف ،نيباتكلا مسا قباطت لامتحالا اذه ديؤيو

 ربكأ عمج يف امهنم لك ةبغرب يحوت مسالا اذه ةلالدو ،"عماجلا" مسا

 فلتخا امنإو اهبيترت نع رظنلا فرص عم ةيهقفلا لئاسملا نم ردق

 يتلا ةياغلا ىلع ءانب هباتك يف هجهنمو رخآلا نع امهنم لك بولسأ

 هتياغ تناك رفعج نباف ،هباتك فيلأت يف اهيلإ امهنم دحاو لك قلطنا
 ملو طقف بهذملا ءاملع هقف داريإ ىلع رصتقا اذلف بهذملا هقف عمج

 ضرعتلا نود ةلدألا داريإ ىلع رصتقي هنأ امك ءاردان الإ مهريغ ركذي

 ةنراقملا ةكرب نبا مامإلا ةياغ تناك امنيب ،ا")اهحجار نايبو اهتشقانمل
 بهذملا لهأ ريغ نم ءاهقفلا لاوقأ ضرعتسا دقف اذلو ،ةشقانملاو

 .ا"يضابإلا

 رشع ثلاثلا نرقلا ءاملع نم ،يديعس وبلا دمحم نب نافلخ نب انهم خيشلا وه رفعج نبا عماج بتر يذلا )

 ءانمالك نم مدقت اميف هيلإ راشملا عماجلا اذه نأ الإ" :لاق ثيح باتكلل هميدقت يف كلذ نيب دقو ،يرجملا

 اهعضوم ريغ يف ةعوضوم هيف لئاسملا ضعب نأ لجأ نم مهفيناصت يف نيفنصملا بولسأ فالخب هفينصت

 هعضوم يف ءيش لك عضو تببحاف ،... ةقرفتم ناعم يف ةطلتخم لئاسم ىلع ىوتحا دق هباوبأ ضعب اميرو

 الو هنم ناصقن ريغ نم هيعلاطم ىلع هتعلاطم لهستو !هئراق هنسحتسي يكل باوبأو لئاسم نم هب قئاللا

 .٢٣ص ١ج ؛رفعج نبا عماج ةمدقم رظنا ."خلا ... هيف ةدايز

 نودلخ نبا لاق دقف ،ءاهقفلا يمدقتم دنع اداتعم ارمأ بتكلا فيلأت يف قيسنتلاو بيترتلا مدع نوكي دقو ،اذه

 ةنودم اوعبتاو تارفلا نبا دسأ ينعي -هباتك سانلا كرتف" :هصن ام نونحس ةنودم نع ٢!٥٨ص هتمدقم يف

 ."ةطلتخملاو ةنودملا ىمست تناكف ،باوبألا يف لئاسملا طالتخا نم اهيف ناك ام ىلع نونحس

 ٥٤٤٤٣٤٣٢. ُء١ج ٬عملجلا٬ رفعج نبا ،رظنا اا

 .١0٢ج ،عملجلل ،ةكرب نبل ، رظنا ا"
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 ايوناث ارود "عماجلا" باتك يخسان ضعبل نأ هتظحالم يغبني اممو ءاذه

 خاسنلا ضعب نم فرصتلا تاسمل نإف بيترتلا مدع ةرئاد عيسوت يف

 :يلي ام كلذ نهربيو ةرهاظ باتكلا يف

 هذه ولتت" :اهصن سايقلا يف ةلاسم بيقع باتكلا ايانث يف تدرو ةرابع -أ

 :لاق نم ىلع ليلدلا اهلوأ ةلأسم -ةروكذملا سايقلا ةلاسم يأ- ةلأسملا

 رخآ يف اياصولا باب لبق ةبوتكم يهو ‘سنجلا قرغتسي ال مومعلا

 ةفيص يف ةلأسم ةلأسملا هذه رثأ ىلعو ،ةخسنلا نم عباسلا يف باتكلا

 ءاش نإ-هدجت ،باتكلا نم رخآلا" قراسلا دح "باب دعب ةبوتكم رمألا
 عقو دق هنأ ىلع لدت ةرابعلا هذهف ،ا٨")”كيلع سبتلي الئل هربدتو هللا

 .باتكلا لئاسم بيترت يف فرصتلا ضعب

 ©رظطفلا ةاكز يف امهنم لوألا ،امهتباجإ عم باتكلا يف نيلاؤس لاخدإ -ب

 باب يف امهنم يناثلاو ،'"ةكرب نبا مامإلا ىلإ هجوم هنأب هيف حرصو

 .("هيلإ هجو نم ىلإ هيف نيبي ملو "نامضلا"

 مدقت دقف ،باتكلا يف ةدراولا لئاسملا ضعبل راركتلا ةرهاظ ثيح نم امأ

 :نيمسق ىلع ءاج راركتلا نأ

 فلؤملا نع ارداص نوكي نأ دعبي اذهو :ىنعمو اظفل لثامتم راركت -أ
 غ وصي نأ دعبيف ،الاجترا اهنع ملكت يتلا ةلأسملا رركي نأ امإ هنأل ،هسفن

 هبتك اميف رظنلا عم اهديعي نأ امإو ،ةقباسلا اهظافلأ سفنب ةلأسملا كلت

 ةدايز ريغب باتكلا نم رخآ عضوم يف هصفو هصنب هلقني مث ،اهنع اقباس

 نأل ،ملالع لقاع نع الضف لهاج لقاع نم ردصي ال ثبع اذهف ،نايب
 .خاسنلا نم اذه نأ يف كش الو رثكأ سيل لصاح ليصحت كلذ

 .١٦٠١١ص ١ج .قباسلا ردصملا ،ةكري نبا ا')

 ةرطف يطعي يذلا نع دمحم وبأ خيشلا لنس" :وه لاوسلا اذه صنو ٤٢٬ص ٢ج ،قباسلا ردصملا ؤرظنا ا")
 ."نيعاص رسبلا نمو ءافصنو اعاص يطعي :لاقف ؟ ابطر ناضمر رهش

 .١٧٤ص ٢٦ج قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"
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 رداص هنأ -كش ال -عونلا اذهف :فلتخم ظفلبو ىنعم ةدايز عم راركتب

 مامإلا نع تدرو يتلا تارابعلا ضعب كلذ ناهربو ،هسفن فلؤملا نع

 اذه ريغ يف جادخلا ىنعم انيب دقو" :هلوق لثم "عماجلا" يف ةكرب نبا

 فالتخالا انباتك نم مدقت اميف انركذ دقو" هلوقو ،أ")"انباتك نم عضوملا

 ىلع انننع داهشإلا سيلو" هلوقو ا")"ةنبازملا ىنعم يف ءاهقفلا نيب
 دق هلوقو ،ا")"اذه انباتك نم مدقت اميف اهانركذ دق لئالدل ابجاو قوقحلا

 اذه يف لئاسملا نم انل مدقت اميف نيلوقلا نيذه نم يأر لك هجو مدقت
 نل- عضوملا اذه ريغ يف اهركذن ةجح مهنم دحاو لكل" هلوقو ""باتكلا

 .اثلا ءاش

 ملكتي ةكرب نبا مامإلا نأ ىلع ةحضاو ةلالد يطعت تارابعلا هذه لكف

 ضعب راركت كلذ نع جتنف ،هباتك نم عضوم نم رثكا يف لئاسملا ضعب نع
 .هنم عضوم نم رثكأ يف لئاسملا

 ولخي الو ىنعمو اظفل قفتملا لوألا عونلا نيابي راركتلا نم عونلا اذهو

 :اهمهأ دئاوفلا ضعب نم
 رتولا بوجو ةلأسم نع مالكلا يفف :تاحيضوتلا ضعبو ةلدألا ةدايز : إلوأ

 يلع نب ىسوم مامإلاو بوبحم نب دمحم مامإلا نيب هيف فالخلا دروأ
 دحاو لكلو" :هلوقب كلذ بقعأ مث يضابإلا بهذملا ءاملع نم امهو-

 دحاو لك ةجح ركذ مث ،"("”عضوملا اذه ريغ يف اهركذن ةجح مهنم

 ٤٦٣. ص ١ج .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ))

 .١٦٣ص ١ج ؛قباسلا ردصملل ،ةكرب نبا ا"
 .٠٠٦٢ص !ج .قباسلا ردصملل ،ةكرب نبا ا"

 .؛٥٢ص ٢ج .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"
 .٠٨٠ص ١0ج ؛قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا (٥)

 .٧٠٨0"ص ُج .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ))

 .٢٧٨٥ص ١ج .قباسلا ردصملا ةكرب نبا (٦١)
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 .(ا)رخآ عضوم يف كلذ دعب امهنم

 لوألا ضرلا يف لبق نم درت مل ةرركتملا ةلأسملاب ةقلعتم ماكحأ ركذ ::ايناث

 يف رصتقا ةالصلا يف ةروعلا رتس بوجو نع مالكلا يفف : ةلأسملل

 اهتروع ضعب رهظت يهو ةأرملا ةالص مكح ىلع ةلأسملل لوألا ضرعلا

 مدقت ام ىلع ةدايز ةلأسملل يناثلا ضرعلا يف دروأ امنيب ،("ةالصلا ءانثأ

 له ‘سجن بوث هل نم ةلأسمو ،بوثلل دجاولا ريغ يراعلا ةالص ةيفيك

 .("؟ادعاق يلصيو هسفن نع هيقلي وأ ،امئاق هب يلصي

 مكح" ةلاسم يفف :ةرركتملا ةلاسملا يف بهذملا ءاملعل ىرخأ ءارأ ركذ :اثلاث

 يف دروأ" دعب لستغت ملو ءاهضيح نم ترهط مث اضئاح تناك نم نايتإ
 دقو" :لاق مث 4 ()نايشغلا زاوج مدعب نيلئاقلا يأر ةلأسملل لوألا ضرعلا

 نإ عضوملا اذه دعب هركذن نحنو ليوأتلا ذه ريغب انباحصأ ضعب لاق
 هدافم بهذملا ءاملعل رخآ الوق ٣٧٣ ص ١ج يف ركذ مث ،اث)"هللا ءاش

 كانه ركذو ثدعب لستغت ملو ترهط مث اضئاح تناك نم نايشغ زاوج

 .نيلوقلا نم وه هراتخا امو ،نيزوجملا ةجحو نيعناملا ةجح اضيأ
 مدع يترهاظ ليلعت يف نامعب ةيملعلا طاسوألا ضعب يف عاش دقو كاذه

 اذه لئاسم نأب ةكرب نبا مامإلل "عماجلا" باتك يف نيتدراولا راركتلاو بيترتلا

 يف هذيمالت ىلع ةكرب نبا مامإلا اهيقلي ناك سورد نع ةرابع تناك باتكلا
 اهفيلأت ىلع افكاع وه نكي ملو هنع ذيمالتلا اهنودو ،ىلهبب اهأشنأ يتلا هتسردم

 .رخآلا اهضعب عم تمضو ىذيمالتلا يديأ نم كلذ دعب تعمج مث ،هسفنب
 .راركتلاو بيترتلا مدع نم لكشلا اذه ىلع تجرخف

 .٨٨٥٠-٧٨٥ص ١ج قباسلا ردصملا ،ةكري نبا ا"

 ٤٨٣. ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نب (٢)

 .١٤٠-٠٤٥ص ١ج قباسلا ردصملا ةكرب نبا )"(

 .١٦٢ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا (٤)

 .٢٦٢ص ١ج ‘قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا (٥)
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 هذهو يفكيو ،ليلد مث اهفعسي الو ةحصلا نم ساس اهل سيل ةعئاش

 :يلي ام اهلاطبإل

 نمز دنم اركبم ءاج ةكرب نبا مامإلل هفيلأتو ء"عماجلا" باتك دانسإ نأ :الوأ

 .( ")هسفن ةكرب نبا مامإلا رصع نم بيرق

 دعب لاق دقف ‘هايإ هفيلأتب باتكلا ةمدقم يف هسفن ةكرب نبا مامإلا حيرصت :ايناث

 نم اذه انباتك يف اذه ركذن نحنو" :هلوصأو هقفلا نيب طبرلا ةيمهأ ركذ

 .ا"يناعملا هذه

 نبا مامإلا فيلأتب حرصت "عماجلا" باتك ايانث يف ةريثك تارابع دورو :اثلاث

 :اهمهأ نمو باتكلل ةكرب

 نإ- انباحصأ صاوخ ىلع ىفخي نلو ،ليوط حرشو ليوأت هل ربخ اذهو" -
 .ا")"هب اندصق مهايإو ،هانعمج مهل باتكلا نأل ،حهللا ءاش

 مدقت اميف هيلع انللد دق ثنحلا لبق نيميلا ةرافك ميدقت عنم ىلع ليلدلاو'-ب

 .ا)"اذه انباتك نم

 ىنعم يف ءاهقفلا نيب فالتخالا انباتك نم مدقت اميف انركذ دقو" ۔ج

 .ا©ةنبازملا

 ءاملع نم هنإ ذإ دحاو نرقب هنع رخأتم وهو ."باسنألا" باتك بحاص يبتوعلا هيلإ هبسن نم لوأ ناك دقف )

 ةكرب نبا مامإلاو چ؟٣٧ص ١ج نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا ؛رظنا/يرجهلا سماخلا نرقلا نم لوألا فصنلا

 "بلستألا" هباتك يف ةكرب نبا مامإإلل "عماجلا" باتك ةبسن يبتوعلا دروأ دقو يرجهلا عبارلا نرقلا ءاملع نم

 ء رظنا/ ."عماجلا" باتكلا بحاص ... ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ خيشلا -دزالا يأ مهنمو" :هلوقب

 .٨١٢ص ٢ج ،باسنألا ،يبتوعلل

 (٢) ثعملجلا ،ةكرب نبا ج١ ص١١٩.

 .٨٥٢ص ١ج قباسلا ردصملا ةكرب نبا )"(

 (٠) .قباسلا ردصملا اةكرب نبل ج٢. ص٩٦.

 .١٢٦ص ١0ج :قباسلا ردصملل اةكرب نبا اا



 "عماجلا" هباتك يف يلالدتسالا ةكرب نبا مامإلا جهنم :يناثلا ثحبملا

 باتك يف رظنلا راركتو ةعباتملاو ءارقتسالاب _ ثحابلا ىدل _ تبث دقل

 امومع جرخي ال يلالدتسالا ةكرب نبا مامإلا جهنم نأ ةكرب نبا مامإلل "عماجلا"

 لالدتسالا يف مهريغ وأ هبهذم لهأ نم نيملسملا ءاهقف نم هئارظن جهانم نع

 لوصأ ملع لئاسم تادرفمو تايئزج يف ءاهقفلا نيب فالخلا هيف ضرعي اميف الإ
 .هقفلا

 جهنم عم لالدتسالا يف ةكرب نبا مامإلا جهنم قفاوت نأب لوقلا نكميو

 .ةيعبتلاو ةيلصألا عيرشتلا رداصم ىلع قافتالا ىلإ دوعي ءاهقفلا نم هريغ

 نآرقلا يف ىرت ةيهقف ةسردم نم جرخت _ ءيش لك لبق _ ةكرب نبا مامإلاف

 سايقلا و عامجإلاو -مالسلا و ةالصلا لضفأ- اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا

 اهتطساوب نكمي ةلدأ ،خلا ... ةلسرملا حلاصملاو ناسحتسالاو باحصتسالاو

 .ةلدألا هذه ملس يف ةيولوألا بسح ةلزانو ةثداح لكل يعرشلا مكحلا ةفرعم

 :يلاتلا وحنلا ىلع يلالدتسالا ةكرب نبا مامإلا جهنم ءاج دقف ،اذلو

 عيرشتلل لوألا ردصملا ميركلا نآرقلا ربتعي :بانكلا:لوألابلطملا

 هللا لفكت يذلا باتكلا هنأب زيمتم نآرقلا نأ ررقي وهف اذلو \ةكرب نبا مامإلا دنع

 نحن انإ) :ىلاعت هلوقل اقادصم هيلع لطابلاو صقنلا لوخد نم ملسو ‘هظفحي

 زيزع باتكل هنإو) :هناحبس هلوقلو ]٩[0 رجحلا ،(نوظفاحل هل انإو ركذلا انلزن

 ]٤١[ تلصف ۔(ديمح ميكح نم ليزنت ،هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال
 ]٤٢[. و

 ايازم ضعب زاربإب "عماجلا" هباتك ةمدقم يف ةكرب نبا مامإلا ماق دقو

 ىلع قلخلا ةردق مدعو هتغالبو همظن نسحو هزاجعإ ثيح نم ميركلا نآرقلا

 -ملسو هيلع هللا ىلص_ لوسرلا نأب كلذ ىلع ادهشتسم هلثمب نايتإلاو هتاكاحم
 ةةفللاب ملعلاو ًةحاصفلا يف ةياغلا مه اوناك اموق ميركلا نآرقلا اذهب ءاج

 مهئابآ بلاثم رهظأ و ،مهنيد مهيلع باعف ،هئيدرو هديج مالكلا سانجأب ةفرعملاو
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 ةدملا مهلهمأو ‘ثحبلاو صحفلا نم مهنكمو ،هلثمب اوتأي نأ مهادحتو ؤمهفالسأو

 ىلع اوردق امف هلاطيإو مهقاقحإ بجوي ام هلثمب مهنايتل يف نأ مهملعأو .ةليوطلا

 ۔هزاجعإ كلذب حصف ،ةلاسر الو ةبطخ الو ةديصق الو ةزوجراب كلذ نم ءيش

 لذب ىللإ هرون ءافطإل اوعزن امل نايبلاب هتضراعم تعاطتسا ول برعلا نأو

 .' ")لاتقلا نيدايم يف لاومألاو سفنألا

 نآرقلا يف هباشتملاو مكحملا دوجو نم ةمكحلا ةكرب نبا مامإلا زربأ امك

 قبتسيل اهباشتم هضعبو ،امكحم نآرقلا ضعب لعج ىلاعت هللا نأ يهو ميركلا

 مهلضافث رادقم كلذب رهظيل هتايآ لولدم يف مهناهذأو مهلوقع لامعإ يف قلخلا
 لمتحي ال امكحم هلك نآرقلا ناك ول" :لاقو ةيعرشلا ماكحألل طابنتسالا يف

 لطبو ،لوقنعلا تدلبتو ،هيف ةنحملا تطقسل ،هيف فالتخالا نكمي الو ،ليوأتلا

 .(""دابعلا لزانم توتساو ‘لضفلا ىلإ قبسلا يف داهتجالاو لضافتلا

 هيف صصقلا درسو ظافلألا راركت نم ةمكحلا ةكرب نبا مامإلا زربأ امك

 روسلاب ةقرفتملا لئابقلا ىلإ ثعبي ناك -ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ يهو

 ىلإ -مالسلا هيلع ىسوم ةصق تعقول ةرركم صصقلا نكت مل ولف ثةفلتخملا

 موق ىلإ -مالسلا هيلع -حون ةصقو ،موق ىلإ -مالسلا هيلع ىسيع ةصقو ؛موق
 ©ضرألا فارطأ يف صصقلا هذه رشن يه اهراركت نم ةمكحلا تناكف "خلا ...

 .(" راذنإلاو ماهفإلا يف ةدايز بلق لك يف اهثبو ‘عمس لك ىلع اهؤاقلإ و
 :ىلاعت هلوقك ميركلا نآرقلا يف ةدحاولا ظافلألا راركت ثيح نم امأو

 الك) :ىلاعت هلوقو ]٣٤-٣٥[، ةمايقلا (ىلوأف كل ىلوأ مث ،ىلوأف كل ىلوأ)

 مامإلا للع دقف ءاهريغو ]٤-٣[ رثاكتلا (نوملعت فوس الك مث ،نوملعت فوس

 يف مهبهذم نمو ‘برلا ةغل ىلع لزن ميركلا نآرقلا نأب كلذ ةكرب نبا

 )١) ج .عماجلا ةكرب نبا ص٥٩٢.

 (") ؛قباسلل ردصملل ةكرب نبا ج١ ص٦"٠.

 ج .قباسلا ردصملا ةكرب نبا ايز ١ ٧٨.
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 كلذل لثمو ،ماهفإلاو ديكأتلا ةدارإل باطخلا تاماقم ضعب يف راركتلا بطاختلا

 :رعاشلا لوقب

 انبأ نبأ اولو موب ةدنك عومجتلأساه

 "١انيجكانئجمكومكمك مكلا دناك ةمعن مك

 يف دروي وهف اذلو ،ميركلا نآرقلا يف عقي خسنلا نأ ةكرب نبا مامإلا ىري ث

 .(")ميركلا نآرقلا يف خسنلا عوقو ىلع ةديدع ةلثمأ هباتك لوأ

 يتلا رابخألاو يهاونلاو رماوألا يف ةكرب نبا مامإلا دنع خسنلا عقيو

 الف ايهن وأ ارمأ فيلكتلا دروم درت مل يتلا رابخألا امأ ءيهنلا وأ رمألا اهانعم

 هللا ىلاعت لجو زع هللا ىلإ بذكلا ةفص دانسإ مزلتسي كلذ نأل ،اهخسن حصي

 ١.)( ريبك اولع كلذ نع

 :نيعون ىلع ةكرب نبا مامإلا دنع ميركلا نآرقلا يف خسنلا عقو دقو

 نيظفلب ةدحاولا يناعملل ميركلا نآرقلا يف راركتلا دري دقو .٠٨-٨٧ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا اا

 عاستا ىلإ عجار هنأب كلذ ةكرب نبا مامإلا للعو "[٢]ماعنألا (مكاوجنو مكرس ملعي) :ىلاعت هلوقك ،نيفلتخم
 ءعطاقتلا نع كاهنأو ‘لصاوتلاب كرمآ و ،ردغلا نع كاهنأو ،ءافولاب كرمآ" :لئاقلا لوقب هل لثمو ةغللا

 ١ج ،قباسلا ردصملا رظنا "عطاقتلا نع يهنلا وه لصاوتلاب رمألاو .ردغلا نع يهنلا وه ءافولاب رمألاو
 ص ٨٠.

 .١٤-٦٢ص ١ج قباسلا ردصملا :عجار ا"

 ٤٢-٤٥. ١ج ,قباسلا ردصملا :عجار )"(

 يتلا رابخألا يف لخدي ال خسنلا نأ نم ةكرب نبا مامإلا هيلإ بهذ ام ىلع نييلوصألا روهمج بهذمو ه

 كلذ زاوج ىللإ ةلزتعملا نم يرصبلا هللا دبع وبأ مهنم ةفئاط تبهذو ،يهنلا وأ رمألا ىنعمي تسيل

 بسنو ،اهريغ وأ يهنلا وأ رمألا ىنعمب يتلا رابخألا ءاوس ثاقلطم عتملا ىلإ نورخآ بهذ امك اقلطم

 .اضيأ ةلزتعملا نم مشاه يبأو يلع يبأ ىلإ اذه

 ‘ىرخأ ىلإ ةلاح نم لقتنيو ،هلولدم ريغتي امم ربخلا نوكي نأب رابخألا خسن زاوج ديق نييلوصألا ضعيو

 ،يجابلا :يف ةلأسملا عجار ۔ملسي مث ،كلذك وهو ثرفاك اذه :عراشلا لوقي نأك ،لبقتسملا يف رابخإلا نوكيو

 .رظانلا ةضور .ةمادق نبا .١!٥٦-٤٦١ص ١ج ‘فاصتإلاو لدعلا ،ينالجراولا .٨٩٢ص ث‘لوصفلا ماكحإ

 ،ينلنبلا .٠١٢ص ٢ج ‘تومحرلا حتاوف ،يلعلادبع .٧٣٤ص لوصولا جاهنم .ىضترملا نيا .١!٨٩ص ٢ج

 .٧٨ص ٢٦ج ؛يتانبلا ةيشلح
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 ناك ام) :ىلاعت هلوقب ةكرب نبا مامإلا هل لثم دقو :نآرقلل نآرقلا خسن -أ

 ءايندلا ضرع نوديرت «ضرألا يف نخثي ىتح ىرسأ هل نوكي نأ يبنل

 - يبنلا باتع يف تلزن ةيآلا هذه نإف ء[٦٧] لافنألا (ةرخآلا ديري هللاو

 هلوق لزن مث سردب موي ىرسألا نم ءادفلا ذخأ هلوبقل -ملسو هيلع هللا ىلص

 دمحم (ءادف امإو دعب انم امإف ،قاثولا اودشف مهومتنخثأ ازإ ىتح)ىلاعت

 .()ىلوألل ةخسان ةيآلا هذه تناكف ء[٤]

 كهجو لوف) :ىلاعت هلوقب ةكرب نبا مامإلا هل شم دقو :ةنسلل نآرقلا خسن -ب

 ةرقبلا (هرطش مكهوجو اولوف متنك ام ثيحو ،مارحلا دجسملا رطش

 هللا ىلص- يبنلا هجوت يهو .ةيوبنلا ةنسلل ةخسان ةيآلا هذه نإف ]١٤٤[،

 .'"ةيآلا لوزن لبق سدقملا تيب ىلإ -ملسو هيلع

 مومع هضعب صصخي نأ نكمي نآرقلا نأ ىلإ ةكرب نبا مامإلا بهذي "

 ظفل اضيأ هيف دروو ،باتكلا يف مومعلا ىلع لاد ظفل درو اذإف «ضعب

 نأ ىلع صني ةكرب نبا مامإلا نإف ؛مومعلا كلذ هب صصخي نأ نكمي

 ١) ثعماجلا اةكرب نبا ج١ ص٢٣٤-٢٥.

 لوقلا نم يناهفصألا ملسم يبأ نع ىكحي ام الإ نييلوصألا نيب هيلع قفتم نآرقلاب نآرقلا خسن زاوجو ه
 ةمادق نبا :يف ةلأسملا عجار .اقلطم خسنلا عوقو هراكنإ نم عبان هنم لوقلا اذه لعلو ،كلذ زاوج مدعب

 جاهنم ىضترملا نبا ٬\!٠1ص .لوصولا ىهتنم ،بجاحلا نبا ء؟!٣٢ص ١ج رظانلا ةضور
 ©١٨١ص ٣٢ج ثويرحتلا ريسيت ،هاشداب نيمأ ،؛٩٢ ١ج .جاهنملا جارعم ،يرزجلا \؛٢٥ص ،لوصولا

 .٩٨٢ص ١ج غسمشلا ةعلط يملاسلا

 (٢) ؛عماجلا ،ةكرب نبا ج١ ص٤٨.

 ضعب فلاخو لوصألا لهأ روهمج بهذم نآرقلاب ةنسلا خسن زاوج يف ةكرب نبا مامإلا بهذم ه

 .كلذ اوعنمف ةيكلاملا ضعبو يعفاشلاك

 يلازغلا لاقو .جراخلا يف كلذ عوقو عنمو ؛لقعلا ةهج نم زاوجلاب لوقلا ىلإ ةيعفاشلا نم جيرس نبا بهذو

 لدعلا ،ينالجراولا .٧٢٤۔-٤٢٤ص لوصفلا ماكحإ ،يجابلا :يف ةلأسملا عجار .هعوقوو هزاوجب

 ٠٥١. ٨ص ٤٤ج ماكحإلا مزح نبا .٤٢٢ص ١ج ؛رظانلا ةضور ةمادق نبا .١!٤١٧-٨٦١ص ١ج ‘فاصنإلاو

 ريسيت ،هاشداب نيمأ ،٤٥٤ص ‘لوصولا جاهنم عىضترملا نبل .٥٢١-٤٢١ص ١ج ،ىفصتسملا ،يلازغلا

 ٦٠٢. ص ٢ج .ريرحتلا
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 شم دقو ،ا١أ؛صاخلا ىلع ضرتعي ال ماعلاو ،ماعلا ىلع ضرتعي صاخلا"

 :ب كلذل

 تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ ،نوظفاح مهجورفل مه نينلاو) :ىلاعت هلوق -ا

 ةيآلا هذه رهاظف" :لوقي وهف )٦(، نونمؤملا (نيمولم ريغ مهنإف مهناميأ
 اولزتعاف) :هركذ لج لاق مث ،لاح لك يف ءامإلاو تاجوزلا حاكن حيبي

 يف ضنئاح لك حاكن ةيآلا هذه تصخف ]٢٢٢[، ةرقبلا (ضيحملا يف ءاسنلا

 .("" رهطت ىتح اهضيح تقو

 :لوقي وهف ]٢٦٢١[، ةرقبلا (نمؤي ىتح تاكرشملا اوحكتت الو) :ىلاعت هلوق -ب

 حاكن مرح ام ةلمج نم صخ مث ،ةيآلا هذه مومعب تاكرشملا عيمج مرحف

 تانمؤملا نم تانصحملاو) :لجو زع هلوقب تايباتكلا تاكرشملا

 .ا")[ه] ةدئاملا (مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحملاو

 .ضعب قالطإ هضعب ديقي نأ نكمي نآرقلا نأ ةكرب نبا مامإلا ىري ه
 ةدراولا ةبقرلا نوكت نأ بجي هنأ نم هيلع صن ام هدنع كلذ ةظمأ نمو

 مث "مهئاسن نم نورهاظي نيذلاو) :ىلاعت هلوق يف راهظلا ةرافك صوصخب

 ةنمؤم ةبقر ]٢[ ةلداجملا (اسامتي نأ لبق نم ةبقر ريرحتف اولاق امل نودوعي
 لتق نمو) :ىلاعت هلوق يف أطخلا لتقلا ةرافك ناشب ةدراولا ةبقرلا ىلع المح

 ]٩٢[)(. ءاسنلا (ةنمؤم ةبقر ريرحتف أطخ انمؤم

 .٦٠١ص ١ج .عماجلا ،ةكرب نبا ا"

 .ءطولا هب ديريو "حاكن" ظفلب انه ربع دقو ١٥٠٠١. ص ٢ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نيا (٢)

 .١٩٠ص ،١ج .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا

 - :يه روص عبرأ ىلع يتأي ديقملا عم قلطملا دوروو .٨٨ص ٢ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا )
 ءامكح ادحتي نأ -د .امكح افلتخيو اببس ادحتي نأ -ج ءاببسو امكح افلتخي نأ -ب ءاببسو امكح ادحتي نأ -

 يف ةرافكلا وه هيف مكحلا ناف ،ةعبارلا ةروصلا نم ةكرب نبا مامإلا هدروأ يذلا لاثملاو .اببس افلتخيو

 .راهظلا اهببس ةيناثلاو ،لتقلا اهببس ىلوألاف ،©فلتخم ببسلا نكل ،راهظلاو لتقلا نيعضوملا
 نم ةكرب نبا مامإلا هلاق ام لثمب لوقلا ىلإ مهضعب بهذف :ةروصلا هذه يف نويلوصألا فلتخا دقو

 - ؟سايقلا وأ ةغللا ةهج نم لمحلا اذه له مهنيب فالخ ىلع ىديقملا ىلع قلطملا لمح بوجو
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 اعم امهيتلكب لمعلا يف سيل ناتعارق تدرو اذإ هنأ ةكرب نبل مامإلا ررقي ه

 هاتنمضت امب لمعلا بجي هنإف ءامهيلولدم نيب عمجلا نكمأو "ىرخأل كرت

 نلتيآلا" :يتأي ام ىلع وه صن دقو "نيتيآلا ةلزنم هدنع ناتلزان امهنأل ءاعم
 ‘'')امهلامعتسا نكمأو ،ىرخألل عفر ةدحاوب ذخألا يف نكي ملو «اتدروأ ازإ

 .'"هاتنمضت ام نايتإ بجو

 هلوق يف ضفخلاو بصنلاب ةءارقلا دوروب كلذل ةكرب نبا مامإلا لثميو ه

 نأ ركذيو ء[٦] ةدئاملا (نيبعكلا ىلإ مكلجرأو مكسعورب اوحسماو) :ىلاعت

 هنأل حسملا بجوي ضفخلاف ‘ضفخلاو بصنلاب ةباحصلا اهارق ةيآلا

 ىلع هب فوطعم هنأل لسغلا بجوي بصنلاو ،سأرلا ىلع هب فوطعم

 ةباثمب اتراصف ناتحيحص نيتعارقلا نأ ىلع لكلا عمجأو ،نيديلاو هجولا

 .ا"“نيتيآلا

 عمجلا بوجوب لوقلا ىلإ بهذ انه هسفنل ةكرب نبا مامإلا هلصأ ام ىلع ءانبو

 اذك اذه ناك اذإف" :لاق دقف ڵءوضولا دنع نيلجرلا يف حسملاو لسغلا نيب

 لامعتسا كلذ يف نوكيل حسم ىلع لمتشي لسغب ئضوتملا يتأي نأ بجاولاف
 .ا""نيتعارقلا

 ،ينازاتفتلا/ رظنا .ةروصلا هذه يف لمحلا مدع ىلإ ةيضابإلا ضعبو ةيفنحلا مهو نورخآ بهذو “=

 ٢٨٠- لوصفلا ماكحإ ،يجابلا .٢٠١-٢٠١ص ؛عمللا ءيزاريشلا .١!٥١١ص ١ج غحيضوتلا حرش

 ،يملاسلا ٢٦٢٩-٢٣٢١. ص لئاسلا ليلغ ءافش يربطلا .٥١١-٤١١ص .لبلبلا يفوطلا ٨٢.

 .١٨-٨١٧ص ١ج ٬‘سمشلا ةعلط

 .دحاو تقو يف اعم امهيلولدم لامعتسا ينعي ا"

 .٢٧٢٢ص ١ج .عماجلا ةكرب نيا ا")

 .٢!٢٢؟ص ١ج قباسلا ردصملا }ةكرب نبا ا"

 .٢٢٢ص ١ج ٬قباسلا ردصملا اةكرب نبا ا

 ام ىللإ ةرم بهذف ،ءوضولا يف امهحسم وأ نيلجرلا لسغ ةلاسم يف ةكرب نبا مامإلا يار برطضا ه

 حسملا نم ىلوأ لسغلا نأ ىلل رخآ عضوم يف بهذو ءحسملاو لغلا نيب عمجلا بوجو نم انه هركذ
 ‘هتمأل هرمأبو ،-ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا لعفب هبشأ وه نيلجرلل لسغلا نأب كلذل اجتحم ءامهيلع

 =- نأ اعيمج اوعمجا مهنأ غعامجإلا كلذ نم ليلدلاو" :كلذ دعب لاق مث ‘لسغلا لعف هنع انيلإ لوقنملا نال
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 لضفأ اهبحاص ىلع ۔ ةيوبنلا ةنسلا يتأت :ةيوينلا ةنسلا :يناثلا بلطملا

 نبا مامإلا دنع عيرشتلا رداصم ملس يف ةيناثلا ةبترملا يف - ميلستلا متأو ةالصلا

 نايحألا نم ريثك يف لقتسم ،ميركلا نآرقلاك هسفنب مئاق لصأ هدنع يهو ،ةكرب

 .ةلماعمو ةدابع ايهنو ارمأ عيرشتلاب

 هباتك يف ةنسلا ةناكمب هيوتتلا نم ةكرب نبا مامإلا رثكأ دقف اذلو

 :هلوقو "ا')اهعابتا بجو هبو ،هللا باتكب لمع ةنسلاو" :هلوق كلذ نمو "عماجلا"

 .(""نيفلتخملا نيب مكحلا وه -ملسو هيلع هنلا ىلص_ لوسرلا لوقو

 :يلي امك ةنسلاب لالدتسالا يف ةكرب نبا مامإلا جهنم ديدحت نكميو

 :نيبرض ىلع ةنسلا ةكرب نبا مامإلا مسقي :دانسإلا ةحص ثيح نم ١-

 .اهتحص بلط نع عامجإلاب ينغتسا دقو ،اهيلع عمتجا دق ةنس -]

 ،هيلع اوقفتا اميف مهعم نحنف ،امهيلع حسم نميف اوفلتخاو ،هيلع يذلا ضرفلا ىدأ دقف هيمدق لسغ نم =
 ٢٤٧. ١ج ؤعماجلا رظنا "ةجحب سيل فالتخالاو ةجح عامجإلاو

 نم باوصلاو" :هصن ام لاق دقف ،يربطلا مامإلا هيلإ قبس بهذم حسملاو لسغلا نيب عمجلا بهذمو

 هجولا حسم مومعب رمأ امك ‘ءوضولا يف ءاملاب نيلجرلا حسم مومعب رمأ لجو زع هللا نأ كلذ يف اندنع لوقلا

 ءاملا رارمإ امهل سغ نأل ،لساغو حسام مسا اقحتسم ناك ئضوتملا امهب كلذ لعف اذإو ،مميتلا يف بارتلاب

 ؛ج ،نليبلا عماج ،يربطلا 0 رظنا ،"امهيلع ديلا ماقم ماق ام وأ ديلا رارمإ امهحسمو ثءاملاب امهتباصإ وأ ،امهيلع

 .١٧٤-٠٧٤ص

 ةلاد ةيآلا نأ وه ةيديزلاو ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلاو ةيضابإلا نم ءاهقفلا روهمج بهذمو
 ."مكيديأ و" :ىلاعت هلوق ىلع افطع لسغلا وه اهيف نيلجرلا مكح نأ ىلع

 "مكسع ورب" :ىلاعت هلوق ىلع افطع حسملا وه نيلجرلا مكح نأ ىلع ةلاد ةيألا نأ ىلإ ةيمامإلا بهذو
 لسغب رمألاب ةدراولا ثيداحألاب تخسن اهنكل ءحسملاب ةدراو ةيآلا نأ ىلإ ةيرهاظلا نم مزح نبا بهذ امنيب
 © باهولا دبع .١٢ص ١ج ‘عنئادبلا كيناساكلا .٥٢ص ‘لاصخلا رصتخم ،قاحسإ وبأ :يف ةلأسملا عجار .لجرالا

 راهزألا &ىضترملا نبا ١١. ٤ص ١ج ثينغملا ،ةمادق نبا .!٨ص ١ج ،بذهملا ،يزاريشلا .٢٤ص ‘نيقلتلا

 .٢٧ص ١ج ىمالسإلا عنارش ،يلحلا .؟٢ص

 .٠٨٢ص ١ج ‘عماجلا ڵةكرب نبا ))

 ٣٠١. ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"

٨٧ 



 نيب ع زانتلا عقي يتلا يهو ،اهملع لكلا غلبي مل ءاهيف فلتخم ةنس -ب

 .")اهتحص نع ثحبيو "ديناسألا رظنتف ماهنحص يف سانلا

 : يهو ،ربخلا لوبقل ةثالث اطورش ةكرب نبا مامإلا عضيو

 .دانسإلا ةاور ةلادع -أ

 .ةضراعملا مدع -ب

 اربعم لوقي وهف 4 (ةحداقلا ةلعلا) ربخلا داسف ىلع ةلالد مايق مدع -ج

 اذإ .هب لوقلا زاج هلثم نع لدع هلقن اذإ ربخلاو" :هلك كلذ نع

 .ا""هداسف ىلع ةلالدلا مقت ملو ضراعم هل نكي مل

 ةكرب نبا مامإلا اهلعج يتلا ةروكذملا ةثالثلا طورشلا هذه ىلع ءانبو

 ثيدح هعم حص نم لك نأ ررق دقف اهريغ نم حيحصلا ثيدحلا ةفرعمل اسايقم

 ىكقني دق ربخلاو" :لوقي وهف ،هب لمعلا هيلع بجي هيف هدنع ةحصلا طورش رفوتل

 دنع ادسافو عضعب دنع احيحص نوكيو -ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع

 ‘لدعم دنع الدع نوكي دهاشلاك حيحصلاو دسافلا ةجح موقت نأ ىلإ ،نيرخآ

 .("" رخآ لدعم دنع ةداهشلا طقاس

 لاجر يف اهرفوت بجي يتلا ةاورلا ةلادع طرش ىلإ رظنلا ثيح نمو

 لوبقب نيلئاقلا نييلوصألا روهمج جهنم ةكرب نبا مامإلا دقتني ةصاخ دانسإلا

 لب ،الودع هتاور نكي مل ولو ،رتاوتلا دح غلبت ةريثك قرط نم درو اذإ ثيدحلا

 نكمي ال هنأ نم نييلوصألا روهمج هررق ام ىلع ءانب ءاقاسف نيمهتم اوناك
 ةدعاوم ريغ نم نيقرفتم اوعاج اذإ بذكلا ىلع قافتالا نيريثكلا ةاورلا ءالؤهل

 .٠٨٢ص !ج ؛قباسلا ردصملا }ةكرب نبا ااا

 .٢٣٢ص ٢ج "قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا")

 ثيدحلا يف اهعامتجا طرتشي يتلا حيحصلا ثيدحلا طورش يه ةكرب نب مامإلا اهعضو يتلا طورشلا هذهو

 دبع يطويسلا .٤٢ص ،حاضيإلاو دييقتلا ؛ميحرلا دبع ،يقارعلا :يف كلذ رظنا .هتحصب مكحي ىتح

 .اهريغو ٢٢ص .راكفألا حيضوت "يناعنصلا .٤ص غيطويسلا ةيفلأ نمحرلا
 .٧٢٢٩٢ص ١ج ؛عملجلا ةكرب نبا ا"

٨٨ 

 



 هذه لاحلاو ةداعلا نأل _ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا نع ربخب اوربخأ و "مهنيب

 هذه ىلع ءاج ا ذإ ربخلا لوبق مزليف بذكلا ج رخم ج رخ ربخلا نوكي نأ عنمت 7

 .دنسلا ةحصو يوارلا ةلادع يف رظنلا ىلإ ةجاح ريغ نم ةفصلا

 نع ام ربخ دورو دنع الوأ ثحبلا بجي هنأ ةكرب نبا مامإلا ىريو

 ‘هحرط يغبنيف نوطباض لودع هتاور قيرط ثيدحلل رثعي مل نإف ،هتاور ةلادع

 :ب كلذ للعيو هلوبقل اببس لودع ريغ اهتاور ةريثك قرطب هدورو يفكي الو

 نع ]٢٨٦[ ةرقبلا (ءعادهشلا نم نوضرت نمم) :هلوقب اناهن دق ىلاعت هللا نأ -أ

 ريغ وهف هنيد يف مهتا نم نأل ةياورلاو ةداهشلا يف قسافلا قيدصت

 وهف لدعب سيل دهاش لكو دهاش ربخملا نأل و ،رابخألا لقن يف يضرم
 .ةداهشلا ةلزنم كلذ يف هتلزنم ثيدحلاو ،ةداهشلا دودرم

 لوبقل ةجح حلصت ال مهترثكف مهنيد يف الودع اونوكي مل اذإ ةاورلا نأ
 ةلادعل احيحص ثيدحلا نوكيف ،ةلادعلا طرش كلذ ىلإ مضني ىتح ربخلا

 اذإ ةقسفلا ةاورلا بذكب ةداعلا ةلاحتساو هقرط ةرثكل ارتاوتمو هتاور

 رظنلا حارطال اليلد يفكت ال دحاو ربخب اوربخأو نيقرفتم اوعاجو اورثك

 نهتداهش لبقت ال ءاسنلا .نأ هيلع لديو ،اقلطم رابخألا لوبقو ةاورلا يف

 هيلع هللا ىلص -يبنلا تاجوز نهيف ةأرما فلأ ءاج ولف ،نرثك ولو نهدحو

 زاج ام دحاو مهردب لجرل ندهشو ،نيهنيب ةدعاوم ريغ نع تاقرفتم _ملسو

 نأ عم ىلودعلا لاجرلا نم دحأ نهيلإ مضني ىتح نهدحو نهتداهش لوبق

 هيلع هللا يلص ۔-هتاجوزب نظي الو ‘بذكلا ىلع نهعامتجا ليحت ةداعلا

 نأل لنه لاحلا اذكف ،نهتداهشب مكحلل نهترثك فكت ملف قدصلا الإ _ملسو
 .()ةداهشلا ةلزنم كلذ يف هتلزنم ثيدحلا

 هللا نأ :يه ريخألا ليلدلا نم ةكرب نبا مامإلا لالدتسا ةصالخو ٢١. ٤ص ٢٦ج. ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا )١)

 نويضرملا مه مهنأل ،لودعلا داهشإب ]٢٨٢[ ةرقبلا (عادهشلا نم نوضرت نمم) :هناحبس هلوق يف رمأ ىلاعت
 يف نوكي نأ بوجوب ]٢٨٢[ ةرقبلا (ناتأرماو لجرف نيلجر انوكي مل نإف) :هلوق يف هناحبس رمأو ،نيدلا يف
 ۔غلبم نغلب ولو -نهدحو ءاسنلا ةداهش ليقت ال هنأ امكف ،لاجرلا نم دحأ ءاسنلا عم قوقحلا ىلع ةداهشلا

٨٩ 

 



 ءاهب اودرفت يتلا هبهذمل نيفلاخملا تاياور يف هجهنم ةكرب نبا مامإلا زربيو ه

 نم هجوب اهداسف ملعي مل ام اهحارطا يغبني ال تاياورلا كلت نأ ررقيو

 ركنن انسلو" :لوقي وهف ،هتحص مدعو ثيدحلا داسف اهب فرعي يتلا هوجولا

 دق انأل ،اهداسف ملعن نأ ريغ نم انباحصأ نود هب اودرقت امب انيفلاخم رابخأ

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

 ملع ةباحصلا نم ضعبلا نوكي نأ زوجي امل ءانباحصأ مهعم اهلقني مل نإو

 رهتشي ملو ،ربخلا كلذ ملع لكلا يف صقتسي ملو ،رابخألا ضعب وأ ربخلاب

 ضعب عاطقنال وأ ،اهليواتل مهنيبو اننيب رابخألا فلتخت دقو ؤمهنيب

 .('"اهيف انظفح ةلقو اهلاصتا وأ ,رابخألا

 نيبا مامإلا دنع ةيثيحلا هذه نم ةنسلا يتأت :جاجتحالاو لالدتسالا ثيح نم ٦-

 :هجوأ ةعبرأ ىلع ةكرب

 اهنأل عيرشتلاب اهلالقتسا حص امنإو :ءادتبا ديدج مكح عيرشتب ةلقتسم :الوأ

 هيلع هللا ىلصحهلوسر ىلإ ىلاعت هللا نم ايحو اهنوك يف ميركلا نآرقلاك

 كنيبو اننيب ا"ع وجرملاف" :هلوق يف ةكرب نبا مامإلا هررق ام اذهو _ملسو
 امه نيذللا -ملسو هيلع هللا ىلص =هللا لوسر ةنسو هللا باتك ىلإ

 .ا""لصألا

 غلبم اوغلب ولو ام ربخ يف لودعلا ريغ ةداهش لبقت ال كلذكف ،هوحنو مهردك ليلق رمأ يف -رتاوتلا =

 قسفلا نأل ،مهريغو ةيفنحلا نم نييلوصألا ضعبل بهذم وه ةكرب نبا مامإلا هيلا بهذ يذلا اذهو .رتاوتلا
 نأ مهتجحو ىرتاوتلا ربخ يف ةلادعلا طارتشا مدع ىلإ نييلوصألا روهمج بهذو ءفيرحتلاو بذكلل ةضرع

 ةلاحتسال كلذب ملعلا لصحل مهكلم تومب ةنيدم لهأ ربخا ول :اولاقو ثبذكلا ىلع ؤطاوتلا نم ةعنام ةرثكلا
 رصتخم حرش .يفوطلا ،؛٠ص ٢٦ج ماكحإلا ،يدمآلا :يف ةلأسملا عجار .بنكلا ىلع مهترثك عم مهنطاوت

 ةعلط ،يملاسلا .٨٩ص ءلئاسلا ةباجإ ؛يناعنصلا ٢٠٦. ثرلونألا رانم كلم نبا .!٥-٤٩ص !ج .ةضورلا

 .٠٨٢-٩٢٢٧٢٣ص ١ج دورولا رثن ءيطيقنشلا .٢٢-١٢ص ٢ج سمشلا

 .٨٤٥ص ١ج ؛عماجلا ،ةكرب نبا ()

 هيلإ عوجرملا ريدقتب وأ "عجرملا" وه باوصلا لعلو ‘لصاألا يف تدرو اذك ا"
 (٣) !ج ؛قبلسلا ردصملل اةكرب نبا ص٢٦٠.



 :يلي ام كلذ ىلع هدنع ةلادلا ةمألا نمو

 :-ملسو هيلع هللا ىلص- هلوقب ءوضولا دنع قاشنتتسالاب رمألا يف ءاج ام ١-
 . "قشتتسا مث ،ءام كفنأ يف عضف تأضوت اذإ" ,(`). " ۔ > ۔۔ <

 -ملسو هيلع هلا يلص ۔هللا لوسر نأ" رطفلا ةاكز باجيإ يف ءاج ام-

 ىلك ىلع ريعش نم اعاص وأ رب نم اعاص ناضمر يف رطفلا ةاكز ضرف

 .'..("هريبك وأ ريغص ىثنأ وأ ركذ دبع وأ رح
 -ملسو هيلع هللا ىلص - هلوقل هتتيم ليلحتو رحبلا ءام ةراهط يف ءاج ام-٤

 .ا""هتتيم لحلا ،هؤام روهطلا" :رحبلا ءامب ءوضولا نع لئس دقو
 :يف المجم درو امل ةنيبم :ايناث

 :يلي ام ةكرب نبا مامإلا دنع كلذ ةلثمأ نمو :ميركلا نآرقلا ١.

 نم قوذتو ءاهتليسع نم قوذي ىتح" -:ملسو هيلع هثلا ىلص =هلوق .أ
 يف حاكنلا ظفل يف دراولا لامجإلل انايب تعاج ةنسلا هذه نإف ،"هتليسع

 (هريغ اجوز حكنت ىتح دعب نم هل لحت الف اهقلط نإق) :ىلاعت هلوق

 .ا٠[٠٣٢] ةرقبلا

 ١ج ٩٢ مقر .( ١ ٥)ب ةراهطلا باتك /عيبرلا :هجرخأ ثيدحلاو .٩٦٢ص ١ ج .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ))

 .٢١؟٨-٧٢١ص ٢٦ج 0٦٠ مقر (٨)ب ءةراهطلا باتك/ملسم .١١٢ص ١ج ءوضولا باتك/ي راخبلا .ه٤ص

 (٢) ب ثةاكزلا باتك /عيبرلا :هجرخأ ثيدحلاو .٩٢ص ٢ج .عماجلا ةكرب نبا ( ٤ ) مقر ٢ ١. مقر ١٦١، ج١.

 ص ٧٣. مقر ةراهطلا باتك /دواد وبأ ٨٢ ج١ ص٢١. )ب ،ةراهطلا باوبأ/يذمرتلا ٢ ٥) مقر مام  0٦١٩ج١

 ص ١٠١.

 (٣) ج .عماجلا ةكرب نبا ٢ ص٢٥٠٢٧. ب ةراهظلا باتك/عييبرلا :هجرخأ ثيدحلا و ( ٢٤ )  6مقر ١٦١  6ج ١.

 ص ٧٣. مقر .ةراهطلا باتكرادواد وبأ ٨٢ ج ١ ص٢١.۔ ب ثةراهظطلا باوبأ/يذمرتلا ( ٢ ٥) . مقر ٦٩ ج ؤ ١

 ص ١٠١.

 (٤) قلطلا باتك /يراخبلا :هجرخأ ثيدحلاو .٦٨١ص !٢ج عماجلا ءةكري نبا  4ج٩ ص٢٨٢-٢٨٤.

 .حاكنلا باتكر//ملسم ب)٧ ١ ) مقر  0١١١ج.١٠ ص ٢٥٢٣٢. مقرم[س قلطلا باتكردواد وبأ ٢٢٣٠٩. ج٢

 ص ٢٠٣.

٩١ 



 هللا يضر -رمع نب هللا دبعو ا"أرساي نب رامع نع يور ام .ب

 -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر عم انمميت" :الاق امهنأ -امهنع

 هللا يلص - هنم ةيلعفلا ةنسلا هذهف نيديلل ةبرضو هجولل ةبرض انبرضف

 اومميتف) :ىلاعت هلوق يف مميتلا ظفل يف دراولا لامجإلل نايب -ملسو هيلع

 ]٦[)"'. ةدئاملا ]٤٣[ ءاسنلا (ابيط اديعص

 :ةكرب نبا مامإلا دنع كلذ ةلثمأ نمو :اهسفن ةيوبنلا ةنسلا ٢.

 دودحلا تعقو اذإف "مسقي مل اميف ةعفشلا" -ملسو هيلع هللا ىلص - هلوق .أ

 يف دراولا لامجإلل نايب ةيلوقلا ةنسلا هذهف ،ا""ةعفش الف ،قرطلا تفرصو

 طيلخلا راجلا هنم دارملا نأو ا""هبقسب قحأ راجلا" ثيدح يف "راجلا" ظفل

 ا).قصالملا نود
 هللا ىلص -هنم ةيلعفلا ةنسلا هذهف .جحلا كسانم -ملسو هيلع هللا ىلص ۔هلعف .ب

 . (٢»ككسانم ينع اوذخ" -ملسو هيلع هللا ىلص -۔هلوقل نايب -ملسو هيلع

 ةكمب ملسأ "موزخم ينب فيلح "جحذم ىلإ هبسن يهتني ،يسنعلا كلام نب رماع نب رساي نب رامع ناظتيلا وبا ا')
 دهشو ،دوعسم نب هللادبع عم ةفوكلا ىلع رمع هلمعتساو دهاشملا نم اهريغو اردب دهشو ؛مقرألا راد يف

 نم ناكو ءاماع نيعستو اعبرأ براقي رمع نع ثنيثالثو ةعبس ماع نيفصب اديهش تامو ،نيفصو لمجلا
 ؛ج ةباصإلا ارجح نبا .٥٢٣١-٩٢١ص ؛٤ج ةباغلا دسأ .ريثألا نبا ءمهئالضفو ةباحصلا ريهاشم

 .٤٧٤-٣٧٤ص

 ٢) مقر ،(٥٢)ب .ةراهطلا باتك عيبرلا :هجرخأ ثيدحلاو .٢٢٢-٢٣٢ص ٢ج ؤعماجلا ةكرب نبا  0١٧١ج١

 ص!٦!. ص ١ج ؛مميتلا باتك /يراخبلا ٢٥٠١-٢٥٦٢. مقر ء٨٢)ب حضيحلا باتك/مل سم  0١١٠؛ج

 ص٣٠١.

 /يذمرتلا .٤٨٢ص ٣ج 0١٣٥٤ مقر ضع ويبلا باتك/دواد وبأ ٢٤٥. ص ٤ج ،ةعفشلا باتك /يراخبلا :هجرخأ ا"

 ٦٥٩٢٣. ص ٢ج 0١٢٧٠ مقر ٬(٣٢)ب .ماكحألا باتك

 (٤) مقر ٬عويبلا باتكردواد وبأ .٦٤٢ص ٤؛ج ةعفشلا باتك /يراخبلا هجرخأ ٣٥١٦. ج٢ ص٢٨٤.

 ب ؛ماكحألا باتك يذمرتلا )٢٢(؛  0١٣٦٩ج٣ ص٦1٥١.

 (٥) !ج ؛عملجلا ةكرب نبا ص٢٢٤.

 مقر كسانملا باتك/ةميزخ نيا .٨١٢ص ٢ج /دمحأ :هجرخأ ثيدحلاو ٠٢٢. ص !ج ثعملجلا ،ةكرب نبا ا١)

 .٦٢٢ص ٧ج ةيلحلا/ميعن وبل .!٧٢ص ٤ج ٢٨٧٧.

٩٢ 



 دراولا لامجإلل ةنسلا نايب يف ةكرب مامإلا دنع ةدراولا ةلثمألا هذه نمو

 ،يلعفلا و يلوقلا اهيقشب ةيوبنلا ةنسلا نأ نيبتي اهسفن ةنسلاو ميركلا نآرقلا يف

 ام اذهو ،ةكرب مامإلا دنع اهسفن ةنسلاو ميركلا نآرقلا لامجإل انايب نوكت دق

 ةراتو الوق ةرم عقي دق نايبلا نأ ىلع ليلد اذه يفف" :هلوق يف هسفنب هررق

 .()١العف عقي

 : ل ةصصخم :اثلاث

 هيلع هللا ىلص ۔ هلوق ةكرب نبا مامإلا دنع كلذ لاثمو :ميركلا نآرقلا ١-

 :ىلاعت هلوقل اصصخم ءاج ثيدحلا اذه نإف ،"ثراول ةيصوال" :-ملسو

 نينلاولل ةيصولا اريخ كرت نإ توملا مكدحأ رضح اذإ مكيلع بتك)

 يقبو ،نوثراولا نوبرقألاو نادلاولا هب جرخف ]١٨٠[، ةرقبلا (نيبرقألاو

 .")مهريغل ال وانتم ةيصولا بوجو مكح
 :ةكرب نبا مامإلا دنع كلذ لاثمو :اهسفن ةنسلل ٢-

 نم اهسفنب قحأ بيثلا" :لاق هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص ۔هنع يور ام -أ

 هللا ىلص - هلوق مومعل صصخم هدنع ثيدحلا اذه نإف ،ا"):اهيلو

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا

 ميركلا نآرقلل ةنسلا نم لوقلاب نايبلا زاوج ىلع نوقفتم نييلوصألا نأ ةنسلاب نايبلا يف مالكلا ةصالخو "
 يزورملا قاحسإ وبأ بهذو امهب هعوقو نييلوصألا روهمج بهذمقف ريرقتلاو لعفلا امأو اهسفن ةنسلاو

 .ريرقتلاب نايبلا عنم ىلإ قاقدلا بهذ امك ،لعفلاب نايبلا عنم ىلإ يرصبلا هللا دبع وبأو ةيعفاشلا نم
 ،يشكرزلا .٣٠٢-٢٠٣ص ‘لوصفلا ماكحإ ،يجابلا ٨٠. ص ١ج ؛ماكحإلا ،مزح نبا :يق ةلأسملا عجار

 ٢ج ةضورلا رصتخم حرش ،يفوطلا ٢٨٦. ص رظنلا لذب ‘يدنمسألا .٥٨٤ص ٢ج ‘طيحملا رحبلا

 .٩٨١-٨٨١ص ١ج ‘سمشلا ةعلط ،يملاسلا ٢٥٧. ص لوصولا جاهنم عيضترملا نبا .٦)٩۔-٨٧٦ص

 ٦٦٧. مقر )٤١(6 ب ،روننلاو ناميألا باتك/عيبرلا :هجرخأ ثيدحلاو .٦٩٠ص ٢٦ج .عماجلا ،ةكرب نبا ا"
 مقر )٠(، اياصولا باتك يذمرتلا ١١٢٣. ص ٣ج 0٢٨٧٠ مقر ءاياصولا باتك/دواد وبأ ٢٦٤. ص !ج

 .٧٢٧٢ص ٤ج ٢.

 ٦٧١. مقر !(١١)ذ ب ،حاكنلا باتك/ملسم .٦٠٢ص ٢ج 0٥١١ مقر «(٤٢)ب "حاكنلا باتك/عيبرلا :هجرخأ )9
 .٩٢٢ص !٢ج 0٢٠٩٩ مقر حاكنلا باتك/دواد وبأ ۔؟١٢!١ص ٩ج
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 اهحاكنف اهيلو يأر ريغب تحكن ةأرما اميل" : - ملسو هيلع

 .("ا'_لطاب

 يهنلا مومع نم ةحابإلاب ملسلا -ملسو هيلع هللا ىلص- هصيصخت -ب

 (").هدنع سيل ام ناسنإلا عيب نع

 :ل ةخسلن :اعبار

 مجرلا نأ ةكرب نبا مامإلا دنع كلذ ةلثمأ نم و :ميركلا نآرقلا ١-

 تويبلا يف نهوكسمأن) :ىلاعت هلوقل خسان ةنسلاب تباثلا نصحملل

 .ا[٥١] ءاسنلا (اليبس نهل هللا لعجي وأ توملا نهافوتي ىتح

 0١١٠٦ مقر ،(٤١)ب "حاكنلا باتك يذمرتلا .٢!٦٣ص ٢ج ٢٠٨٦ مقر ،عاكنلا باتكرادواد وبأ :هجرخأ ااا

 .٨٤٠٤-٧٠٤ص ٣ج

 .٢٩٣ص ٢ج ثعملجلا ،ةكرب نبل ا"ا

 بلتك/عيبرلا :هجرخأ هدنع سيل ام ناسنإلا عيب نع يهنلا ثيدحو .٢٩٣ص ١ج "قباسلا ردصملا اةكرب نبا ا"

 .١٨٢ص ٣٢ج ٣٥٠٢ مقر عويبلا باتك/دواد وبأ .!٥٢ص ٢ج 0٥٦٢ مقر ء(٢٢)ب .ع ريبلل

 باتكردواد وبأ .٤٤ص ١١ج 0١٦٧ مقر «(٥٢)ب .ةاقاسملا باتك /ملسم :هجرخأ ملسلا ةحايا ثيدحو

 ٢٢٣. ص ٢ج ٬٣٤٦٤ مقر ضع ويبلا

 صيصخت زاوج وه نييلوصألا روهمج بهذم نأ :يه ةنسلاب صيصختلا يف نييلوصألا مالك ةصالخو "
 .ةيداحآلاو ةرتاوتملا ةنسلاب باتكلا

 .باتكلل ةيداحالا ةنسلا صيصخت زاوج مدع ىلإ نييلوصألا ضعب بهذو

 .الف الإو كلذ لبق يعطق ليلدب باتكلا صخ دق ناك ن زوجي :نابأ نب ىسيع لاقو
 ءانب زاوجلا مدع ىلإ مهضعب بهذو ،كلن زاوج نييلوصألا نم روهمجلا بهذمف ةنسلاب ةنسلل صيصخت امأو «

 يدنمسلألا .٣٨-٢٨ص ؛عمللا ،يزاريشلا :يف ةلأسملا عجار .نايب ىلإ جاتحت الف نايبلل تماج ةنسلا نأ ىلع

 بكوكلا حرش ؛راجنلا نبا ١٣٢٠-٢١!١. ص ؛‘لوصولا ىهتنم ‘بجاحلا نبا .٢؟٢٢۔=٦٢٢ ص ثرظنلا لذب

 ١ج سسمشلا ةعلط يملاسلا ٣٢٢٨-٢٢٢٩. ص ؛لئاسلا ةباجإ ؛يناعنصلا .٦٦٢-٢٦٢ص ٣٢ج ؛رينملا

 ٦٥١۔-١٠٥٥١١ص

 ٩٣٢-٨٣٢ص ٢ج ٦٠٧. مقر ٧(٦٢)ب ماكحألا باتك/عيبرلا :يف مجرلا ثيدح جيرخت رظنا ا"

 .٩٩-٨٩ص ٦١ج ثدودحلا باتك/ي راخبلا

 .٢0٠!٥-٤٢٥ص !٢ج ؛عملجلا .ةكرب نبا ا
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 هللا ىلص - هلوق :ةكرب نبا مامإلا دنع كلذ ةلثمأ نمو :اهسفن ةنسلل ٢!-

 الو ءاهوروزف الأ روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك :-ملسو هيلع

 .. ا١»)رجه اولوقت

 ةقثلا ةدايز ث

 درو اذإ" :كلذ يف لوقي وهف ،ةكرب نبا مامإلا دنع ةلوبقم ةقثلا ةدايز

 نم اضيأ ربخلا كلذ يورو ‘هجو نم -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا نع ربخ

 نأل ،نيربخلا نم دئازلا لمعتسا ،ةظفل ةدايز هيف نيربخلا دحأ نأ الإ رخآ هجو
 زوجي دق امل ،هعم يناثلا يوارلا اهدروي ملو رخآلا ربخلا يف ركذت مل ةدئاف هيف

 ام دهاشيو ،رخآلا عمسي مل ام عمسيف ءاهرخآ ىلإ ةصقلا دهاش امهدحأ نوكي نأ

 .("" رخآلا دهاشي مل

 (١) ج 4 قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ١ ص١٩. )ب ء زئانجلا باتكر/عيبرلا : هجرخأ ثبدحلاو ٠ ٢) ‘ مقر ٤٨١  6ج ٢

 ص1١١٤-١١٥. مقر ت زئانجلا باتك/دواد وبأ ٢٢٢٣٥. ج٢ ص٢١٦. مقرما[ زئانجلا باتكرةجام نبا ١٥٠٨١.

 ح ١ ص ٠ ٠ ٥.

 - . :يه ةنسلاب خسنلا يف نييلوصألا مالك ةصالخو ؟

 ةنسلا خسن ىلعو ةرتاوتملا ةنسلاب ةيداحآلاو ةرتاوتملا ةنسلا خسن زاوج ىلع نوقفتم نييلوصألا نأ

 .ةيداحآلاب ةيداحالا

 .ةيكلاملا نم يجابلاو ةيرهاظلاك ضعب هزاجأو ،مهرثكأ هعنمف ،ةيداحآلاب ةرتاوتملا خسن يف اوفلتخاو

 .اقلطم عنملا ةيكلاملا ضعب يأر وهو ،يعفاشلا بهذمف ثةنسلاب نآرقلا خسن يف اضيأ اوفلتخاو

 دازو ،ةيعفاشلا نم يلازغلا بهذم وهو ‘بسحف ةرتاوتملا ةنسلاب نآرقلا خسن ةزاجإ ىلإ روهمجلا بهذو

 ؛ماكحإلا إمزح نبا :يف ةلأسملا عجار .ةيداحآلا ةنسلاب نآرقلا خسن زاوج ةيكلاملا نم يجابلاو ةيرهاظلا

 ٢ج ‘يصضخرسلا لوصأ ‘يسخرسلا .٢٧٢٤-۔٧١٤ص لوصفلا ماكحإ يجابلا ..٠٢-٨١٥ص ٤ج

 .٤٧١-١٧١ص ١ج ‘فاصتإلاو لدعلا ،ينالجراولا .٥٩٢٢-٢٩٢٦ص ثلوختملا ،يلازغلا .٢٦٨٧ص

 .٥٥٤-٢٥٤ص ‘لوصولا جاهنم ىضترملا نبا ذ؟٢٧٢٦۔-٣٢٢ص ١ج ثرظانلا ةضور ثةمادق نبا

 ٧١ص ١ج .عماجلا ،ةكرب نبا )٢(

 نبا مهنم ءاملعلا نم ةفئاط يار وهو ليصفت ريغ نم اقلطم ةقثلا ةدايز لوبق ةكرب نبا مامإلا مالك رهاظ ٤ٍ

 ةدايزلا لوبقب لوقلا ءاملعلا نم عمج نع رهتشاو" :؟)ص رظنلا ةهزن يف رجح نبا لاق يرهاظلا مزح
 نوكيال نأ حيحصلا يف نوطرتشي نيذلا نيثدحملا قيرط ىلع كلذ ىتأتي الو ليصفت ريغ نم اقلطم
 - . ه١ "هنم قثوأ وه نمل ةقثلا ةفلاخمب ذوذشلا نورسفي مث ثاذاش
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 :يلي ام ةقثلا ةدايز هلوبق ىلع ءانب ةكرب نبا مامإلا اهانبت يتلا ماكحألا نمو

 يف ةمئاسلاب دييقتلا دورول منغلاو لبإلا نم ةمئاسلا ىلع ةاكزلا رصقب هلوق -ا

 .'")منغلاو لبإلا ةاكز مكح يف دراولا ،'هثيدحلا قرط ضعب

 نم" ظفل ةدايز ئجمل هتجوز نع رطفلا ةاكز عفدب جوزلا مازلإب هلوق حب

 ثرظطفلا ةاكز مكح يف ةدراولا ثيداحألا قرط ضعب يف ا""نونومت

 .'")هيلع اهرطف ةاكز بجتف ءاهجوز ىلع اهتنؤم بجت نمم ةجوزلاو

 رظن يف ضراعتلا امهرهاظ ،ناربخ درو اذإ هنأ ةكرب نبا مامإلا ررقي ه

 -:امهيف رظن ،دهتجملا

 .يناثلا حرطو ،هيلإ ريص ميركلا نآرقلا هديؤي امهدحأ ناك نإف -
 ىهن" هنأ نم _ملسو هيلع هللا ىلص هنع يور ام ضراعت هدنع كلذ لاثمو

 برش هنأ - ملسو هيلع هللا ىلص - هنع يور ام عم ا""امئاق برشلا نع

 نال ،تدر دحتا نإف ،نيرخآلا تاقثلاو اهيوار عامس سلجم داحتا مدع اهلوبقل ءاملعلا ضعب طرتشاو =

 .ةيفنحلا بهذم وهو ،مهنم ىلوأ هيلإ طلغلا قرطت لامتحا

 ءاملعللو ثرتاوتلا دح اهنع ربخلا اودرفأ نيذلا ددع غلبي مل ام اهلوبق ىلإ ةيديزلا نم ىضترملا نبا بهذو

 .ةلأسملا هذه لوح ريثك مالك نييلوصاو نيثدحم نم
 ‘لوصولا ىهتنم بجاحلا نبا .!٧٨-٦٨١ص ٢ج ؛٬لوصألا ىلإ لوصولا ،ناهرب نبا :يف ةلأسملا عجار
 ريسيت ءهاشداب نيمأ ٥٢٣٢-٠٣٦٤. ص ،لوصولا جاهنم عىضترملا نبا .٨٦ص ؛لبلبلا يفوطلا .ه٥ص

 ضحاضيإلاو دييقتلا ،يقارعلا .٠٢-٢٢ص ٢ج ‘سمشلا ةعلط ،يملاسلا .١!١!-٨٠١ص ٢ج ؤريرحتلا

 .٧٢)ص .رظنلا ةهزن ارجح نبا .١!٢١!-٠١١ص

 ٥ج ٢٤٥٥. مقر ةاكزلا باتكريئاسنلا .٩١ص ٢ج 0١٥٦٧ مقر ءةاكزلا باتك /دواد وبل :يف هجيرخت رظنا ))
 .١١ص ٢ج 0٢٢٢٧ مقر ؛ةاكزلا باتكراةميزخ نبا .!٨-٢٧٢ص

 .٠١٦ص ١ج ؛عملجلا ،ةكرب نبا ا"

 .يوبنلا ثيدحلا بتك يف اهجيرخت ىلع فقأ مل ا"
 .٢٢۔١٢ ص !٢ج ،قباسلل ردصملا ،ةكرب نبا اث

 ٬٢٧١٧١ مقر ،ةبرشألا باتك/دواد وبأ .!٦٠ص ٣١ج 0١١٢ مقر ،(٤١)ب ثةبرشألا باتك/ملسم :هجرخا ا
 .٥٦٢ص ؛٤ج 0١٨٧٩ مقر ،(١١)ب .ةبرشألا باتك/يذمرتلا ٢٣. ٥ص ٣ج
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 ربخلا ميدقت ةروصلا هذه يف ةكرب نبا مامإلا ىريف () امئاق مزمز نم
 :ىلاعت هلوق وهو هديؤي ام ميركلا نآرقلا يف نأل ،امئاق برشلل حيبملا يناثلا

 ىلع برشلاو لكألا حيبت ةيآلا هذه" نأل ]٣١[، فارعألا (اوبرشاو اولكو)

 .(""براشلا و لكآلا اهيلع ناك لاح يأ

 رخآلا ىلع نيربخلا دحأ دييأت ىلع لدي ام ميركلا نآرقلا نم دجوي مل نيو -
 امهنم مدقتملا ملعي ىتح ةكرب نبا مامإلا دنع فقوتلا بجي ةروصلا هذه يفف

 .رخأتملا نم

 يف اهس هنأ" -ملسو هيلع هللا ىلص -هنع يور ام ضراعت هدنع كلذ لاثمو

 هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص -هنع يور ام عم "ا")ميلستلا لبق دجسف هتالص
 .(ث)"ديلستلا دعب دجس"

 دنع عيرشتلا لوصأ نم ثلاثلا لصألا عامجإلا ربتعي :عامجإلا :ثلاثلا بلطملا

 يف لوقي وهف ‘هقلخ ىلع ىلاعت هللا ججح ىدحإ-هدنع-وهو .ةكرب نبا مامإلا

 دعب اهيلع زوجي الو ،داسفلا اهقحلي ال هللا ججحو ؛هللا ةجح عامجإلا ذإ" :كلذ

 .(ث"بالقنالا اهتوبث

 )١( ب ةقدصلاو ةاكزلا باتك /عيبرلا هجرخأ )٦٢( مقر  0٣٨١ج١ ص٥١!. ثةبرشألا باتك /يراخبلا ج١٠

 ص٦١٧١۔ ٧٠. ب ةبرشألا باتك /ملسم (© ١ ) مقر ١١٧ ٠6 ج ٠ ١ ص٨ ٢٠.

 (٢) .عماجلا ةكرب نبا ج١ ص٢١.

 هللا يضر -سابع نبا مالكب قوبسم باتكلا نم صنب ديؤملا ثيدحلا حيجرت يف اذه ةكرب نبا مامإلا مالكو ٤

 :هصن ام براشلا ةئيه يف نيدراولا ةحابإلاو يهنلا يثيدح دروأ نأ دعب هنع عيبرلا مامإلا ىكح دقف ،_هنع

 ةيآلا هذهف ء[١٣] فارعألا (اوبرشاو اولك) :ىلاعت هلوق وهو ،هللا باتك ىلإ هيف عجرملا :سابع نبا لامك
 رظنا /. ۔ملسو هيلع هللا ىلص ۔يبتلا نم يمنلا هصخ عضوم يف الإ لاح يأ ىلع برشلا و لكأل ١ حيبت

 ١٠١. ص ١ج حيحصلا عماجلا عيبرلا

 ٢ج 0٢٧١٧ مقر ةبرشألا باتك/دواد وبأ .٦٠٢ص ٣١ج 0١١٢ مقر ،(٤١)ب ةبرشألا باتك/ملسم :هجرخ :

 .٥٦٢ص ٤ج 0١٨٧٩ مقر ،(١١)ب ثةبرشألا باتك/يذمرتلا .ؤ٥ص

 ٠١ج ةبرشألا باتكري راخبلا .١٩١ص ١ج ٢٨١ مقر ت ٢ ٦) )ب ةقدصلاو ةاكزلا باتك/عيبرلا :هجرخأ ؤ

 ٨٠٢ص ٠١ج 0١١٧ مقر ١) ٥)ب ةبرشألا باتكر/ملسم .٠٧.-۔-٨٦ص

 .٧٠٢ص ٢٦ج .عماجلا ةكرب نبا 0
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 ىللإ ءوجللاو رظنلاو ركفلا لامعإ زاوج مدع ىلع اضيأ صني امك

 هليزي ال عامجإلاو" :كلذ ددصب لوقي وهف ،عامجإلا عوقو دنع داهتجالاو سايقلا

 ظحال ذإ ؤسايقلا نم انعنم عامجإلا" و ،ا"عامجإلا عم رظنلل ظحال" و ،(""يار
 .'""فيقوتلا عم سايقلل

 :يلي امك عامجإلاب لالدتسالا يف ةكرب نبا مامإلا جهنم زربيو

 :ةكرب نبا مامإلا دنع عامجإلا يتأي ه

 لصأ هدنع عامجإلا نأل كلذو ،ءادتبا ديدج يعرش مكح تابثإب القتسم-١

 ىكح يتلا ةلثمألا نمو .-افنآ هركذ مدقت امك عيرشتلا لوصأ نم ثلاث

 :يلي ام عامجإلا اهيف -هيأر بسح ةكرب نبا مامإلا

 فكلا نود ام حسم يزجي ال هنأ ىلع عقاو ةمألا نم عامجإلا نأ -]

 .ا")دميتلا دنع

 هتروع رتسي مل نم ةالص نالطب ىلع عقاو ةمألا نم عامجإلا نأ -ب
 .ا“)كلذ ىلع رداق وهو هتالص يف

 ام ءاضق ناركسلا ىلع بجي هنأ ىلع عقاو ةمألا نم عامجإلا نأ -ج

 .(")هركس يف ةالص نم هتاف

 ءاسنلا نع داهجلا ضرف طاقسإ ىلع عقاو ةمألا نم عامجإلا نأ -د

 .(")ىنمزلاو ديبعلاو نايبصلاو

 .١٦١٢-٥١٢ص ٦ج .قباسلا ردصملا اةكرب نبا 6"

 .٦٣٢ص ١ج ،قباسلا ردصملا ؛ةكرب نبا "

 .٢١!٢ص ١ج ،قباسلا ردصملا ةكرب نبا

 ٢٢٦. ١ج ؛قباسلا ردصملا ،ةكرب نبل ا

 ٤٨٢. ١ج ٬قباسلا ردصملا }ةكرب نبا ا

 .٢٥٥٠ص ١ج .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا )

 .٢٨٤ص ١ج "قباسلا ردصملا ،ةكرب نبل ا
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 :ةنسلاو نآرقلا تامومعل اصصخم ١٦-

 -:يلي ام هدنع نآرقلل عامجإلا صيصخت ةلثمأ نمو

 ريغ لوكأملا مومع صيصخت ىلع عقاو ةمألا نم عامجإلا نأ -أ
 (هيلع هللا مسا ركذي مل امم اولكأت الو) :ىلاعت هلوق يف هيلع ىمسملا

 .(١)ةمعطألا رئاس نود ناويحلاب ء[١٢١] ماعنألا

 نايبصلاو ءاسنلا صيصختو جارخإ ىلع ةمألا نم عقاو عامجإلا نأ-ب

 هلوق يف دراولا ةيزجلا ذخأب رمألا مومع نم باتكلا لهأ نم ديبعلاو

 نومرحي الو رخآلا مويلاب الو هلاب نونمؤي ال نيذلا اولتاق) :ىلاعت

 باتكلا اوتوا نيذلا نم قحلا نيد نونيدي الو ،هلوسرو هللا مرح ام

 .ا"[٩٢] ةبوتلا (نورغاص مهو ثدي نع ةيزجلا اوطعي ىتح

 ةمألا نع "عماجلا" هباتك يف ةكرب نبا مامإلا اهاكح يتلا عامجإلا نم روصك اهتدروأ يتلا ةلثمألا هذهو =

 عامجإلا ربتعي ةكرب نبا مامإلا نأ ىلع ةحضاو ةلالد لدي اذهو رهاظ وه امك ةيتوكس تاعامجإ يه

 :نارمأ هنع انه هتركذ ام ديؤيو ايعرش اليلد هدعيو ،يتوكسلا

 هتنبا اهبهو يتلا هتبه نع هلجأ روضح دنع عجر هنأ -هنع هللا يضر - قيدصلا ركب يبأ نع لقن هنأ :الوأ
 ضبقت مل ام ةبهلا نأ ىلع اذه لدم" :هلوقب هعبتأ مث كدعب هنم اهضبقت مل يتلاو -اهنع هللا يضر =ةشناع

 مهنم ابيوصت همكح درو -قيدصلا ينعي -هيلع راكنإلا ةباحصلا كرت ناكو ،بهاولا كلم نع لقتنت مل
 .٦١٤ص !٢ج شعماجلا /رظنا "عامجإلاك كلذب مهنم مكحلا راصف ؤهل

 ةدع يف ةأرملا تناكو ،اجوزت ةأرماو لجر نيب قرف هنأ -هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع نع لقن هنأ :ايناث

 ريكنلا نوملسملا كرت اذإف رمع ىلع كلذ ركنأ ادحأ نأ ملعأ ملو" " :كلذ دعب لاق مث ،قباس جوز نم ةافو
 .٩١٢١ص ٢ج ثقباسلا ردصملا /رظنا ."هيلع دمتعيو ،هب لمعي ارثأ ناك ةثداح يف همكح مامإلا ىلع

 .٧٥١-۔٦٥١ص ١ج .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا

 .٢٣٦ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا "

 .نييلوصألا روهمج بهذم وه -ةكرب نيا مامإلا هيلإ بهذ امك -مومعلل تاصصخملا دحأ عامجإلا نوكو ه

 .كلذ عنم ىلإ رهاظلا لهأ نم ةفئاط بهذو

 .يداحآلا نود روهشملاو رتاوتملا عامجإلا ىلع زاوجلا مهضعب رصقو
 يف ةلأسملا عجار .مهعامجإ يف نوعمجملا هيلإ دتتسا يذلا صنلا وه يقيقحلا صصخملا نأ ىلع مهضعب صنو

 © بجاحلا نبا .١!٧٢ص ١0ج ‘فاصتإلاو لدعلا ،ينالجراولا .٣٥٢-٢٥٢ص ٢٦ج ‘ماكحإلا ،مزح نيبا :
 ©يضترملا نبا .٦٥0-٥٥٥ص ٢ج ةضورلا رصتخم حرش ،يفوطلا ۔.٢٢١-١٣١ص لوصولا ىهتنم

 .٢٠٥٢ص ١ج ،‘تومحرلا حتاوف ،يلعلا دبع ،\٠٤٢ص ،لوصولا جاهنم

٩٩ 

 



 -:يلي ام هدنع ةنسلل عامجإلا صيصخت ةمأ نمو

 ضرق زاوج مدع صيصختو جارخإ ىلع ةمألا نم عقاو عامجإلا نأ -

 .''"جاتحملل ضارقإلا ىلل بدنلاو ثحلاب ةدراولا تامومعلا نم ءامإلا

 هللا ىلص- هلوق مومع صيصخت ىلع ةمألا نم عقاو عامجإلا نأ-ب

 الولاب "ددراف" :لاق ىال :لاق "؟تلحن كدلو لكأ" : -ملسو هيلع

 ."هلمشي صنلا يف دراولا "كدلو" ظفل نأ عم ثدلولا دلو نود بلصلا

 بلتكلا تامومعل عامجإلا صيصخت نع اربعم ةكرب نبا مامإلا لاق دقو

 نم ج رخ دق همكح نوكيف ،مسالا هلمتشي ام ضعب عامجإلا صخي دقو" :ةنسلاو

 .ا""هسالا تحت لخد ام ةلمج

 مدقت مدع اربتعمو احيحص عامجإلا نوكي يكل ةكرب نبا مامإلا طرتشي ال ٥

 يف ةمألا نم عامجإلا عقو ام ىتم لب اقحال اهيلع عمجملا ةلأسملا يف فالخلا
 .لبق نم فالخ عامجإلا اذه مدقت ولو ،هدنع ةجح ناك روصعلا نم رصع يأ

 نم ةرشعلا نأ ىلع هرصع يف عامجإلا عوقو ىكح دقف كلذ ىلع ءانبو
 تيعدا مل :لئاق لاق نإف" :لاق مث ‘ةأرملل اقادص نوكت نأ حلصت مهاردلا

 امه و ،ا")يبعشلاو )يعخنلا ميهاربإل دوجوم "فالتخالاو ،ةرشعلا يف قافتالا

 .٤١٤ص ١ج ؛عماجلا ،ةكرب نبا "ا

 (٢) مقر ؛(٥٢)ب ثماكحألا باتك /عيبرلا :هجرخأ ثيدحلاو .١١٤ص ث؟ج ،قباسلا ردصملا اةكرب نبا ٥0٩٥.

 !ج ص٥ ٢٣ مقر ،(٢)ب ،تابهلا باتك/ملسم .٢١٦١-١١٦١ص ٥ج .ةبهلا باتك/يراخبلا  0٩ج١١

 ص٧٢٢۔٣!.

 ١٢٢. ص ١ج ؛قباسلا ردصملا اةكرب نبا ا"

 "فالخلا" باوصلا لعلو ‘لصألا يف تدرو اذكه اث)

 ؛هيقف ،يفوكلا ،نميلاب ةليبق جحنم نم نطب ىلإ ةبسن يعخنلا رماع وبأ دوسألا نب ديزي نب ميهاريإ :يعخنلا ا
 /.ةنس نوسمخو نامث ليقو ،نوعبرأو عست هرمعو نيعستو ةتس ليقو ،نيعستو ةسمخ ماع يفوت ،يعبات

 ١٤٠. ص ٩ج .ةياهنلاو ةيادبلا اريثك نبا .؟٥ص ١ج ٬نايعألا تايفو ،ناكلخ نبا

 اقلخ كردأ ،ةفوكلا مالعأ دحأ ناك ؤنادمه نم ورمع وبا ،رابك يذ نب دبع نب ليبحارش نب رماع :يبعشلا ا
 ،ناورم ينب ىلع ثعشألا نبا عم نيجراخلا دحأ ناكو ،ةفوكلا ءاضق يلوو ءمهنع ىورو ثةباحصلل نم

 .١٥٢ص ٢ج ؛مالعألا ءيلكرزلا /.ةرجهلل نيسمخو ةئام ماع -حجرالا ىلع تام

٠٠ ١ 



 انرصع يف ملعن انسل" :هل انلق ؟امهرد نيعبرأ نم لقأ ازوجي ملو نيمدقتملا نم

 .'"انلق ام فلاخي نم مويلا

 ةلأسم يف نيلوق ىلع ةمألا فالتخا ليزتتب لوقلا ىلإ ةكرب نبا مامإلا بهذي ه

 قحلا نأل ثلاث لوق ثادحإ زاوج مدع كلذ ىلع عرفيو ،عامجإلا ةلزنم ام

 يف لوقي وهف ،ةمألا امهيلإ تراص نيذللا نيلوقلا دحأ نع جرخي ال هدنع

 بهذ نم أطخأف ،نيلوق ىلع مكح يف تفلتخا دق ةمألا تناك اذإو" :"كلذ

 نم جرخ قحلا نوكي نأ زوجي الو ،يناثلا قيرفلا باصأ نيلوقلا دحأ ىلإ
 ...... هدحو ةمألاك وه ناك ،قحلا هدي يف ضعبلا ناك اذإو ،اعيمج مهيديأ

 .ا"”"عامجإلاب جتحي نأ زاج ،ةجحلا مه اوناك اذإو

  0١١؛‘عماجلا .ةكرب نبا ج٢ ص١٤٧.

 :ناتروص عامجإلا ىلع فالخلا مدقتل ٥

 .رخآلا لوقلا ىلإ نيلوقلا دحاب نوكسمتملا عجري مث ،نيلوق ىلع رصعلا ءاملع فلتخي نأ -ا
 .نيلوقلا دحأ ىلع يناثلا رصعلا لهأ عمجي مث ،مهنيب فالخلا ءاقب عم لوألا رصعلا ءاملع ضرقني نأ -ب

 :لاوقأ ةلأسملا هذه يف نييلوصاللو

 لاوقأ دحاب ذخألا زاوج ىلع مهنم عامجإ لوألا مهفالتخا نأل ،عامجإلا لبق فالخ مدقتي الأ طرتشي ليق

 وهو .ةيكلاملا ضعبو .ةيعفاشلا نم يفريصلاو ،ةيضابإلا نم ينالجراولا بوقعي يبأ بهذم اذهو ؤفالخلا

 .ةباحصلا دعب نم عامجإب اودتعي مل ثيح ێةيرهاظلا بهذم مزال
 ةجح فالخلا دعب عقاولا عامجإلا نأو ،كلذ طارتشا مدع ىلإ - رثكألا ىلإ بسنو _ ءالؤه ريغ بهذو

 .الف مهريغ عمجأ نلو ؛هفالخ ىلع مهريغل لوق ال ذإ \ةجحف نوفلتخملا عمجأ نل ليقو .ةعطاق
 ءيجابلا ..١٦-٠٦٥ص ؛٤ج .ماكحإلا مزح نبا .٤٧٢ص ٢٦ج ناهربلا ،ينيوجلا :يف ةلأسملا عجار

 .فاصتإلاو لدعلا ؛ينالجراولا ٥٥٠٠-٠٠٥٢. ص ىرظنلا لذب ،يدنمسالا .٦٩٤۔-٢٩٤ص ثلوصفلا ماكحإ
 .٢١٦-٠١٦ص لوصولا جاهنم ‘ىضترملا نبا .٦٧٢ص ١ج ثرظانلا ةضور ؤةمادق نبا .!٠ص !ج

 ليلدلا مايقل امهدحأ دسفف ،نيلوقلا دحأ نم اهيف باوصلا لخي مل ةلأسم لك :٤٥١ص ١ج :يف اضيأ لاقو ا"]
 نع هالعأ نتملا يف ةقوسملا ةرابعلا نمو ةرابعلا هذه نم ذخؤي امكو ،"رخآلا يف قحلا نأ حص ،هداسف ىلع

 باوصلا نأ ىري هنأ امهنم ذخوي نأ اضيأ نكمي هنإف ثلاث لوق ثادحإ زاوج مدع ىري هنأ ةكرب نبا مامإلا

 .نيدهتجملا عيمج نود دحاو قيرف دنع عقاو نيدهتجملا فالتخا دنع
 ١٢٣. ص ١ج شعملجلا ،ةكرب نبا )"(

 :اهنم ةدع ءارآ ،نيلوق ىلع ةلأسملا يف ةمألا فالتخا دعب ثلاث لوق ثادحإ ةلأسم يف نييلوصأللو ه
 - .ةكرب نبا مامإلا بهذمك اقلطم عنملا -



 فالخب دادتعالا مدعب يضابإلا بهذملا ءاملع نيب نم ةكرب نبا مامإلا درفنا ٤

 فالخو" كلذ هيأر نع اربعم لوقي وهف .ةباحصلا هيلع عمجأ امل يعباتلا

 سيل هنأل ،ضعب ىلع مهضعب فالخك سيل -ةباحصلا ينعي -مهيلع يعباتلا

 .ا'"مهتقبط يف
 ةعبارلا ةبترملا يف ةكرب نبا مامإلا دنع سايقلا يتأي :سايقلا :عبارلا بلطملا

 مل فيقوتلا درو اذإو " :كلذ نع اربعم لوقي وهف ضعامجإلاو ةنسلاو باتكلا دعب

 .ا""ظح رظنلل هعم نكي

 - يبنلا نأب ايعرش اليلد سايقلا رابتعا ىلع ةكرب نبا مامإلا نهربيو

 هيلع صن ال اميف سايقلا لامعتسا ىلإ ةمألا دشرأ دق -ملسو هيلع هللا ىلص

 :امه ةنسلا نم نيلاثم كلذل دروأو

 .اقلطم زلوجلل - =
 لاملا هل له دجلا يف ةمألا فالتخا لثم ،عنميف نيقباسلا نيلوقلل اعفار ثلاثلا لوقلا نوكي نل نيب ليصفتلا =

 لثم زوجيف امهل عفار ريغ ثلاثلا لوقلا نوكي وأ .ةتبلا هنامرحب ثلاث لوق يتأيف ،؟خالا مساقي ول هلك

 .ضعبلا نود اهضعب يف ةينلا باجيإب ثلاث لوق يتأيف ؟ال مأ ةينلا ىلإ رقتفت تاراهطلا له ةمألا فالتخل

 ص ،رفظنلا لذ «يدنمسالا .١١-٨٠١ص ٢ج ،لوصألا ىلإ لوصولا ،ناهرب نبا :يف ةلأسملا عجار

 ثيفوطلا .٨٢٢ص ‘لوصفلا حيقنت ،يفارقلا.٠١ص ٢ج ‘فاصنإلاو للا ،ينالجراولا ..٢1!۔-٦1

 .١٦١-١٩٠٥١ص ؛لئاسلا ةباجإ ؛يناعنصلا .٤٢-٨٨ص ٢ج ؛ةضورلا رصتخم حرش

 ٢٢٥ص ١ج عملجلا ثةكرب نبا 0١١

 دقف ،نييلوصألا نيب فالخ لحم هرصع يف نيذلا ةباحصلا عامجإ يف يعباتلا فالخب دادتعالا مدع ةلأسمو ه

 نييلوصألا نم دحاو ريغ هركذو ؛ةيعفاشلا هباحصأ ضعب ىلإ عمللا بحاص يزاريشلا هبسنو مهضعب بهذ

 عامجإ يف يعباتلا فالخب دادتعالا مدعب ةكرب نبا مامإلا يأر لثمب لوقلا ىلإ اوبهذ يرهاظلا دواد نع

 .ةباحصلا

 .هرصع يف ةباحصلا يأر فلاخ اذإ دهتجملا يعباتلا فالخب دادتعالا ىلإ اوبهذ دقف روهمجلا امأو

 عجار .الف الإو .هفالخ ربتعا رصعلا ضارقنا طرتشا نمف ؛مهفلاخو مهعامجإ عوقو دعب داهتجالل لهات نإو

 ،© يزاريشلا ٤٦٢٤-٤٦٢٧. ص ،لوصفلا ماكحإ يجابلا .١!٥١ص ١ج دمعلا حرش ،نيسحلا وبأ :يف ةلأسملا

 نبا .٢٣١ص ثليلبلا غينفوطلا .١!٦١-٤١١ص ٢؟ج »يصخرسلا لوصأ ؛يسخرسلا .٨١١ص ؤعمللا

 .٢٨-١٨ص ٢ج ‘سمشلا ةعلط ،يملاسلا ٦٠٢٣-٦1٠٤. ص ‘لوصولا جاهنم ىضترملا

 .٩٨٢ص ١ج ؛عملجلا ،ةكرب نبا ا"



 يف هنيد ءاضقب كلاهلا نع جحلا ءاضق -ملسو هيلع هللا ىلص =ههيبشت - أ

 تيلرأ" :اهيبأ نع اهجح نع هتلأس يتلا ةأرملل -ملسو هيلع هللا ىلص =هلوق

 هللا نيدف" :لاق ،معن :تلاق ؟"هنع هتيضاق تنكأ هتيضقف نيد كيبأ ىلع ناك ول

 .(>ءاضقلاب ىلوأو قحأ

 ءاملاب مفلا ةضمضمب هتجوز مئاصلا ليبقت -ملسو هيلع هتنا ىلص - ههيبشت -ت

 ول تيأرأ" : -هنع هللا يضر -رمعل -ملسو هيلع هثلا ىلص- هلوق يف
 .(""كاذ كاذف" :لاق ،ال :لاق "؟ارطفم تنكأ كاف تضمضم

 نأب ايعرش اليلد سايقلا نوك ىلع اضيأ ةكرب نبا مامإلا لدتسا امك
 اهيف هللا ماكحأل ةبسنلاب عئاقولا هذه نأ ديب ،اهيف هللا مكح نم ولخت ال ةايحلا عئاقو

 :نيعون ىلع

 .نايبلاو ليصفتلا ةهج ىلع يعرشلا اهمكح ىلع صوصنم ةعقاو -أ

 .اهريغ عم ةلمجلا يف يعرشلا اهمكح ىلع صوصنم ةعقاو -ب

 ."سايقلا باب نم وه يناثلا عونلاو

 دهتجملا هيلإ جاتحي دمتعمو حيحص ليلد ةكرب نبا مامإلا دنع سايقلاف

 نبا مامإلا فصو دقف اذلو ،اهيلع صني مل ةثداح لكل يعرشلا مكحلا طابنتسال

 .اهسفنل ةحصانملا كرت دق سايقلا نم عناملاو" :هلوقب سايقلا ركنم ةكرب

 :يلي امك سايقلاب لالدتسالا يف ةكرب نبا مامإلا جهنم زربيو

 -:هدنع سايقلا يتأي

 مقر (١)ب ححلا باتك/عيبرلا :ةجرخأ ثيدحلاو .١!١!٢-٢١١ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ١١)
 .كسانملا باتكرادواد وبأ .!٠٠-٤٠١ص ٩ج } ٤٠٧ مقر ،(٠٢)ب "جحلا باتك/ملسم .٩١١ص ٢ج/٢٩

 .١٧٦١ص !ج ١٨٠٩. مقر

 ٢ج 0٦٢٨٢ مقر ،موصلا باتك /دواد وبأ :هجرخأ ثيدحلاو ١١٢٣. ص ١ج ،قباسلا ردصملا ةكرب نبا "
 .٥٤٢ص ٢ج 0١٩٩٩ مقر ،مايصلا باتك /ةميزخ نبا .١٣٤ص ١ج ،موصلا باتكر/مكاحلا ٢٢ص

 .٥١١ص ١ج ثقيباسلا ردصملا ،ةكرب نبا )9

 (٤) ‘قباسلا ردصملا ثةكرب نبا ج١ ص١١٢.

 



 وأ صوصنم ريغ ةثداح قاحلإب دهتجملا مايقب كلذو :يعرش مكحل ارهظم ١-

 عامجإ وأ ةنس وأ باتك نم صن درو ةثداح ىلع هدنع اهمكح ىلع عمجم

 .")امهنيب ةعماج ةلعل اهمكح ىلع

 قيرط نع اهماكحأ ةكرب نبا مامإلا طبنتسا يتلا لئاسملا ةلثمل نمو

 :يلي ام سايقلا

 اذإ اهيلو نذإ ريغب اهل ءفك نم اهسفن ةأرملا جيوزت زاوج هسايق -

 عماجلاو ،اهعنم اذإ اهجوز لام نم اهتقفن ةأرملا ذخأ زاوج ىلع اهلضع

 عرشلا بحاص لكوأ نم هنم اهعنم اهل اقح تذخأ اهنأ نيتلأسملا نيب

 .("هيلإ هب مايقلا ميكحلا

 هصقش صقشلا بحاص قتعأ اذإ ةضعبملا ةمألا يف قتعلا نايرس هسايق-ب

 سايق وه و هنم هبيصن ءاكرشلا ضعب قتعا اذإ ضعبملا دبعلا ىلع اهنم
 .(")يلج

 ةكرب نبا مامإلا هدروأ طقف دحاو لاثم ىلع ترثع دقو :مومعلل اصصخم ١-

 بسح -لاثملا اذهو ،ةنسلا مومعل سايقلا صيصخت ىلع الاثم هلعجو

 -هنع يور ام مومع نم ريزنخلا باهإ جرخأ سايقلا نأ وه -هلوق

 هجوو ‘ا“"رهشط دقف غبد باهإ اميأ" :لاق هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص

 سجن ريزنخلا نأ وه -هدنع -مومعلا اذه نم ريزنخلا باهإ جورخ

 هب مكحلاو ،هريغب ءيشلا هيبشت وه هسفن يف سايقلاو" :كلذ احضوم ٥١٥١ص ١ج يف ةكرب نبا مامإلا لاق )

 ."هتلع توتسا اذل هلصأ مكحب عرفلل مكحلا وه

 ةدابعلا باب يف هريغ هعم لخدي مل ةحايإ وأ عنمب دحاو ركذ اذإ سيلو" :ح٦٨ص ١ج يف اضيأ لاقو

 .‘دحاو امهنيب لاحلاو

 ."هب قوطنملا مكح ىلإ هنع توكسملا مكح در وه هانلصأ يذلا سايقلا :٢؟٢٥ص ٢ج يف اضيإ لاقو

 .٢١!٢ص !ج قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا )

 .٢٤٢ص ٢ج ‘قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"

 ٠.(٧٢)ب “ضيحلا باتك,/ملسم .٤٥١ص ١ج ٢٨٩، مقر "(٢٦)ب ،ةقدصلاو ةاكزلا باتك /عيبرلا :هجرخأ _)
 .٥٦ص ؛٤ج ٥٤١٤٢ مقر ،سابللا باتك/ادواد وبل .٢!٤٢ص ٣ج 0١٠٥ مقر

١٠٤ 

 



 ةسجن هنيع تناك امو ثةتيملا نم هريغ فالخب ةاكذلا هيف حصت الف نيعلا

 .اهيف لحت ال ةراهطلا نأل ،غبدلا هحلصي مل ةاكذلا هرهطت ال ةمرحم

 ةلع هناكرأ نيب نم نوكي نأ دب ال سايقلا نأ ةكرب نبا مامإلا ىري

 ال سايقلا نأ" :كلذ نع اربعم لوقي وهف ،عرفلاو لصألا نيب ةعماج

 اهتحص ملعتو كردت نأ نكمي ةلع لك نأ ررق دقو "ةلع ىلع الإ زوجي

 :نيهجوب

 .اهيف يرجت نأ نكمي يتلا اهناظم ىلع اهيرجيف ةلع سئاقلا بصني نأ -

 ىلع كلذ لد صن اهنايرج نم عنمي ملو ،اهناظم عيمج يف ترج اذإف
 .ا")ةلع اهنوك ةحص

 عفتريو ءاهدوجو عم مكحلا دجوي نأ وهو :نارودلا اهيف ققحتي نأ-ب

 .اهعافتراب

 ليلدلاو ،ةدشلاب قلعتم رمخلا يف ميرحتلا ن" :-وه لوقي امك هلاثمو

 اذإ و ،ميرحتلا لصح هيف ةدشلا تلصح اذإف غلالح ريصعلا نأ كلذ ىلع

 ةزاجإ هراتخنو هيلإ بهذن يذلا اذهو" :وه كانه همالك صنو .٧٧٢-٦٧٣ص ١ج ثعماجلا ةكرب نبا "

 همومع لمعتست ملو ربخلا تكرت مل :لئاق لاق نإف ث ريزانخلا دلج الإ غابدلا دعب ةتيم لك دلجب عافتنالا

 ؟ةصخ ءيش يأو :لاق نإف ، ريزنخلا صيصخت ىلع ليلدلا ماق دق :هل ليق ؟مومعلا لامعتسا بجوي رهاظلاو

 _ ه١ "هصخ سايقلا :هل ليق

 زاوج ىللإ مهنم رثكألا بهذ :اهنم لاوقأ ةدع ىلع سايقلاب صيصختلا يف لوصألا ءاملع فلتخا دقو ه
 .ايلج وأ ايفخ سايقلا ناك ءاوس ،كلذ

 .ةيرهاظلا بهذم مزال وهو اقلطم عنملاب هلزتعملا نم يئابجلاو ۔هلوق ميدق يف ۔مشاه وبأ لاقو

 .يفخلا نود يلجلا سايقلاب صيصختلا زاوج ىلإ نورخآ بهذو

 .رخآ ليلدب هصيصخت تيبث يذلا ماعلا ىلع سايقلاب صيصختلا زاوج ةيفنحلا رثكأ رصقو

 ١ج ،ناهربلا ينيوجلا .١١٤ص ٢ج ؛ماكحإلا إمزح نبا :يف ةلاسملا عجار .فقولا ىلإ ينيوجلا بهذو
 نبا ٢٠٣-٢٠٦. ص ‘لوصفلا حيقنت ،يفارقلا .١!٣٣٢ص ١ج ‘يسخرسلا لوصأ ،يسخرسلا .٢٧٠١ص

 ةعلط يملاسلا ،٧٧٢ص ٣٢ج ثرينملا بكوكلا ،راجنلا نبا ٢٢٣٧-٣٢٤٠. ص ،لوصولا جاهنم ‘ىضترملا

 .٧٩٢٢ص ١ج سمشلا

 ١٤٠. ص ١ج ،عماجلا ،ةكرب نبا ا"



 اقلعم ميرحتلا انيأر دقف ،ميرحتلا عفتراو لح الخ راصو هنع ةدشلا تلاز

 .''"اهعافتراب عفتريو ءاهدوجوب دجوي ءاهب
 :امه نيطرش هيلع سيقملا لصألا يف ةكرب نبا مامإلا طرتشا ٤

 :كلذ انيبم لاق دقف سايقلا ننس نع هب ال ودعم لصألا اذه نوكي الأ -ا

 .(""لولعم ىلع الإ ساقي نأ زوجي الو

 مكح ىلع نوقفتم ءاهقفلا نأ يأ :هيلع اقفتم لصألا مكح نوكي نأ -ب

 دجو نإف ،سايقلا يف الصأ اهلعج داري يتلا ةلأسملا كلت يف دحاو

 ، سايقلا يف الصأ اهلعج -هدنع -حصي الف ةلأسملا كلت يف فالخ

 هيلع عمتجي لصأ ىلع الإ حصي ال سايقلاو" :كلذ نع اربعم لاق دقو
 .'""هيلع ساقي الو ءالصأ نوكي الف هيف فلتخا امو .........

 م

 يف فلتخا دقو ،سكعلاو درطلاب فورعملا وه نارودلاو .١٤١-٠٤١ص ١ج .قباسلا ردصملا اةكرب نبا ا"

 نظلا ىلع بلغي ،مدعلاب مدعلاو غدوجولاب دوجولا نارتقا نأل {ةلعلل بجوم نارودلا نأ ىلإ روهمجلا بهذف
 .اهب عطقلا وأ ةلعلا نظ بجوي هنوك يف مهنيب فالخ عم ثرئادلا ةلع رادملا نأ

 ‘يفوطلا .٧٩٣۔-٦٢٦٣٢ص ،لوصفلا حيقنت ،يفارقلا :يف ةلأسملا عجار .كلذ بجوي ال هنأ ىلإ ةيفنحلا بهذو

 نيمأ .٦٨١-٥٨١ص ىلئاسلا ةباجإ ،يناعنصلا .؟٢٣٤ص ٥ج ،طيحملا رحبلا ءيشكرزلا .٢٦١؟ص .لبلبلا

 .٠٠٥١-٧٤١ص ٢ج ‘سمشلا ةعلط ،يملاسلا .٩٤ص ٣٢ج ؛ريرحتلل ريسيت ،هاشداب

 ."للعم" وه باوصلا لعلو ،"لولعم" لصألا يف درو اذكه ١٤٠. ص ١ج عماجلا ةكرب نبا ا

 .؛٧١ص ١ج قباسلا ردصملا ةكرب نبا ا"

 :هيلع سيقملا لصألا ىلع قافتالا طارتشا يف نويلوصألا فلتخا دقو ٥

 هححصو ،نيمصنخلا قافتا هيف يفكي :ليقف قافتالا اذه ةيفيك يف اوفلتخاو ‘كلن طارتشا ىلإ روهمجلا بهذف

 .يسيرملا رشب ىلإ بسنو ثةبطاق كلذ ىلع ةمألا يدهتجم قافتا نم دب ال :ليقو ،نييلوصألا نم ريثك

 ةلعلا ةحص سايقلا يف يفكي لب ،كلذ طارتشا مدع ىلإ يزارلاو يلزتعملا نيصحلا وبل مهنم ةفئاط تبهذو
 ٢ج دمعلا حرش ،نيسحلا وبأ :يف ةلأسملا عجار .اهلجأل لصألا ىلع عرفلا لمح زاج اهتحص ملع ىتمف

 نبا .٦٧٦-٠٥٧٦ص ٬لوصولا جاهنم ىضترملا نبا .٨٦٢ص ٥ج لوصحملا ؛يزارلا .٧٠١-٦٠١ص

 ةعلط ،يملاسلا .٩٨٢ص ٣٢ج شريرحتلا ريسيت ،هاشناب نيمأ .!٩-٢!٢ص ؛ج رينملا بكوكلا حرش راجنلا

 .٢٥٤ص ٢٦ج ؛دورولل رثن يطيقنشلا ١٠٠١-١٠٢٦. ص ٢ج ‘سمشلا

١٠٦ 

 



 هلوقب "يضابإلا بهذملا ءاهقف نم همدقت نم نود ةكرب نبا مامإلا درفنا ٭

 .ةيوغللا ءامسألاب يعرشلا مكحلا ليلعت زاوجو ،تاغللا يف سايقلا تابثإب

 :يلي ام ررق هناف ءانه هيلإ بهذ ام ىلع ءانبو

 ادمعتم املاع ضيحلا ءانثأ وأ ،ربدلا يف ئطو نم ةجوز ميرحت -أ

 .ا")هبلع

 .ا")اه ربد يف ةيبنجأ ةأرما عئطو نم دح -ب

 .اُ)مئاهبلا نم ةميهب ئطو نم دح -ج

 .(ث)هربد يف الجر ئطو نم دح -د

 ةفللا يف سايقلا تابثإب هلوق ىلع ءانب هدنع ةجراخ ةلثمألا هذه عيمجو

 .كلذب مكحلا ةيدعتو

 برعلا ةغل يف انزلا لصأ نأ ىلإ بهذي ةكرب نبا مامإلا نأ :وه هحيضوتو

 :رعاشلا لوقب كلذ ىلع دهشتسا دقو قيضم يف لوخدلا وه

 روهمج بهذف .سايقلا اذه ىلع ةيعرشلا ماكحألا بيترتو ءاسايق ةغللا تابثإ يف نويلوصألا فلتخا اا

 ء[١٢]ةرقبلا (اهلك ءامسألا مدآ ملع و) :ىلاعت هلوقل ،ةغللا يف سايقلا نايرج ةحص مدع ىلإ نييلوصألا
 .صنلا عضوم يف يرجي ال سايقلاو

 ضعبو يزارلا مهنم ،اسايق ةغللا تابثإ نم ةكرب نبا مامإلا هلاق ام لثمب لوقلا ىلإ نويلوصألا ضعب بهذو

 .ةيبرعلا لهأ رثكأ ىلإ لوقلا اذه بسنو .ةيكلاملا

 ىنعم يف فصولا كلذ دجوو ،هلجأ نم ةيمستلا تناك فصو ىلع لمتشملا قشتملا ىلع بصنم فالخلا اذهو

 ءامسأو ،مال عألا ءامسأ نود ،طئاللا ىلع ينازلا مساو ،شابنلا ىلع قراسلا مسا قالطإكو ،رمخلاك ،رخآ
 يزارلا .٢١؟٨-١٧١١ص ٢ج دمعلا حرش ‘نيسحلا وبأ :يف ةلأسملا عجار .ملاعلاو رداقلاك تافصلا

 ٢ج حيولتلا حرش ،ينازاتنتلا .٣١٤-٢١٤ص لوصفلا حيقنت ،يفارقلا .٩٢٢ص ٥ج لوصحملا

 .٢٨١ص ‘لئاسلا ةباجإ ،يناعنصلا .١!٨-٧١ص ٤ج ؛رينملا بكوكلا حرش ثراجنلا نبا .!٢!٥-٢٢١؟ص

 .٩٩-٨١ص ٢٦ج ‘سمشلا ةعلط ،يملاسلا

 ١٢. ٤-٣٢١ص ١ج شعماجلا ،ةكرب نبا (٢)

 .٥٢٥٠ص ٢ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"
 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا



 ')ابحرلا قلخلاو شيعلا عاسو بحأ { ميننأل قيضم يف نازب تسلو

 .قيضم يف لخادب تسل يأ

 تقو يف وأ ،ربدنلا يف ءطولا نم افنآ ةروكذملا روصلا تناك املو

 عوشلا قييضتب ةقيضم ارومأ تراص عرشلا اهمرح دق اروص ؛خلا ... ضيحلا

 اذه ىلعو ‘هيلع قيضم رمأ يف لخاد اهعيمج وأ اهنم دحاول بكترملاف !اهايإ

 مسا قحتسا نم لكو ،ناز وهف هيلع قيضم قيض يف هجرفب لخد نم لك نإف

 .'""هليلد ماق ام الإ ؛هيلع بجاو دحلاف ينازلا

 :يلي ام ةكرب نبا مامإلا ىأر اذهلو

 يف الجر ئطو وأ اهربد يف ةيبنجأ ئطو نم ىلع دحلا موزل -

 نم ةروص لك يف لعاف لك نأل ،ا"مئاهبلا نم ةميهب ئطو وأ ،هربد
 ملقي ينازلاو ،ناز وهف هيلع قيضم رمأ يف لخد دق ثالثلا روصلا

 .دحلا هيلع

 وأ ربد يف اهعقاو اذإ هتجوزو لجرلا نيب قيرفتلاو ةمرحلاب مكحلا -ب

 نيتروصلا اتلك يف هتجوز نايتإ هيلع مرح عرشلا نأل ضيح تقو
 هنيب قرفي ينازلاو ،ناز وهف ،هيلع قيضم رمأ يف لخاد كلذ لعافف
 .ا هتجوز نيبو

 .٤٢١ص ١ج "قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا

 .٥٢١ص ١ج ؛قباسلا ردصملا ةكرب نبا ا"

 يف ركذلل ئطاولاو ثةميهبلل ئطاولاف" :هصن ام كانه لاق دقو \٢٠؟٥ص ٢ج قباسلا ردصملا ةكرب نبا ا"

 رهاظب ينازلا ىلع ام هيلعو ءايناز ىمسي اهربد وأ اهجرف يف -ةيبنجألا ينعي ةأرملل ئطاولاو ؤهربد

 ه١ةلدألا

 نيلخاد ضيحلاو ربدلا يف ئطاولا انيأر املف" :كانه همالك صنو \١؟٤ص ١ج ،قباسلا ردصملل شةكرب نبا ا٨)

 ."هتجوز نيبو هنيب قرفي ينازلاو ءانزلا مسا اقحتسا دق امهنأ انملع امهيلع قيضملا يف
 :امهيلإ ةراشإلاو هيبنتلا نسحي نارمل انه :ةظحالم

 ةثالث ضيحلا يف اهعقاو اذإ هتجوزو لجرلا نيب قيرفتلاو ةمرحلا عاقيا يف يضابإلا بهذملا ءاهقفل نأ :لوألا

 :لاوقأ



 عمج هيلعو -ةكرب نبا مامإلا مهنم-بهذملا ءاهقف نم نيمدقتملا رثكأ بهذم وهو :قيرفتلاو ةمرحلاب لوقلا -ا =
 .رظنلا نبا مامإلا مهنم ،نيرخأتملا نم

 ءامسالاب مكحلا ليلعت زاوج نم انه هنع هتركذ ام كلذ ىلع هتلدأ نيب نم لعجي ةكرب نبا مامإلا نأ ريغ

 ثيح ثدضلاب ةلماعملا باب نمو ،هنع يهنملا داسف ىلع يهنلا ةلالد باب نم كلذ نوريق هوقفاوم امأ ،ةيوفللا

 .هنامرحب بقوعف ‘-رهطلا نايتإ تقو وهو - ؛هناوأ لبق ائيش لجعت ضيحلا يف عماجملا نأ

 ءاهقف نم ،نيمدقتملا ضعب بهذم وهو :-ضيحلا تقو نايتإلا وهو -لعفلا همرح عم ةجوزلا ءاقبب لوقلا ۔ب

 ءيملاسلا مامإلاك نيرخأتملا ضعب هيلعو ،يوكزالا رباج يبأ نب ىسومو ،ناهدلا حلاص ح ون يبأك بهذملا

 .هريغو

 ىلع اعقاو يهنلا ناك ول نأ حصي اذه نأب داسفلا ىلع يهنلا ةلالدب لوألا قيرفلا لالدتسا مهضعب شقات دقو

 لحم يف ىذألا يهو ،عضوملا يف ةفص ىلع دراو يهنلا نإف ةروصلا هذه يف امأو ،هنع يهنملا تاذ

 .داسفلا ىلع لدي الف ،عامجلا

 ‘©بيبح نب عيبرلاو "ملسم ةديبع وبأ هذيملتو ديز نب رباج :لئاوألا بهذملا خويش يأر وهو :فقولاب لوقلا-ج

 .يلع نب ىسوم يلع يبأ ىلإ فنصملا بحاص هبسنو ،ليحرلا نب بوبحمو

 .١٦ص ٩١٣٢ج ‘فنصملا يدنكلا ..٢؟ص ٢٣ج ‘يويسبلا نصلا يبأ عماج ،يويسبلا :يف ةلأسملا عجار

 ١ج ،ليينلا ڵبذطقلا ١٠١. ص ٦١ج ؛نيبلاطلا جهنم ،يصقشلا .١٠٥٢-٩٦٤٢ص ١ج ،حاضيإلا ،يخامشلا

 .٢٦٣-١٦٣٢ص ٢٦ج ؛ماظنلا رهوج ،يملاسلا .ح ٢٥-٩٤٣ص

 ىلع اينبم ءاج هتجوز نيبو ضيحلا وأ ربدلا يف ئطاولا نم لك نيب قيرفتلاب ةكرب نبا مامإلا مكح نأ :يتاثلا
 ال هنأ ىلع نوقفتم بهذملا ءاهقف نأ :وه لصألا اذهو ‘يضابإلا بهذملا ءاملع نيب هيلع قفتم لصأ

 رخآلا نيجوزلا دحأ دهاش ول هنأ ىلع نوقفتم مهنأ امك ،ءادتبا اهب ىنز نمم اهب ينزملا حاكن حصي

 عوجرلا محعو رارقإلا كلذ ىلع رارصإلا عم انزلاب رخآلا دنع امهدحأ نم رارقإلا لصح وأ ،ينزي
 .ةقرفلا امهلآم ناكو ێامهنيب ةمرحلا تعقو رخآلا هقدصو ؤهنع

 هنع عجري مل حيرص رارقإ وأ ةدهاشمب هنم كلذ رخآلا ملعو نيجوزلا دحأ نم انزلا عوقو ناك نأ املو
 وأ ريدلا يف ئطاولل ينازلا فصو ةكرب نبا مامإلا تبثأ دقو ے۔-بهذملا ءاملع قافتاب -ةقرفلل ابجوم

 عم ربدلا وف ضيحلا يف يتآلا نم عقو دق انزلا نأ ىأر هركذ رم يذلا هسايق ىلع ءانب «ضيحلا
 اهدنع ةقرفلا بجوم ققحتف ،اهرصبو اهعمس تحت اهيلع هنم لعفلا اذه عوقول كلذ هنم هجوز ةدهاشم

 هتدهاشو ،ةيبنجأب انز ول امك كلذب هملعو هل رخآلا ةدهاشم عم نيجوزلا دحأ نم انزلا عوقو وهو

 ربدلا يف ئطاولا انيأر املق" :همالك رخآ يف لاق اذهلو ،اهجوز اهدهاشو ثيبنجأ اهب انز وأ ،هتجوز
 "هتجوز نيبو هنيب قرفي ينازلاو ،انزلا مسا اقحتسا دق امهنأ انملع امهيلع قيضملا يف نيلخاد ضيحلاو

 وبأ .٥٣ص ثنوفلخ نبا تاباوج ،يتازملا .٠٩١ص ،يويسبلا رصتخم ،يويسيبلا :يف ةلأسملا رظنا

 لصف .يبايسلا .١!٥٥٠-٩٤١ص ٢ج ‘ بركلا فشك بطقلا ١٦٦. ص ‘لاصخلا رصتخم .قاحسإ

 .٤٢٢ص ١ج ؛‘باطخلا



 :("لباحصتسالا :سماخلا بلطملا

 دجي مل اذإ دهتجملا نأل "سايقلا دعب ةكرب نبا مامإلا دنع يتاي ليلد اذهو

 الو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا :يهو ةثالثلا لوصألا نم ةينآلا هتلأسم ىلع امكح

 ءاقبإ وهو ،باحصتسالا ىلإ أجلي هنإف ءاسايق اهيلإ اهعاجرإ نكمي اههبشت ةروص

 .كلذ نع هل لقانلا حصي ىتح كلذ نقيتل اهيلع وه يتلا هتلاح ىلع ءيشلا

 ام ليلدلا اذه ىلع ةينبملا ةكرب نبا مامإلا دنع تدرو يتلا ةلثمألا نمو

 -:يلي

 ناك نمل ةالصلل ةحيبملا ثدحلل ةعفارلا ةراهطلا لاح باحصتسا -أ

 ةساجن نم هريغت نأ ملعي ملو ءاريغتم دجو مث ،ءاملا ةراهط تنقيت اذإ -ب
 .ا")ةقباسلا هتلاحل اباحصتسا رهاط وهف هيف تعقو

 ملو هلوخد انقيت يذلا نابعش رهشل اباحصتسا كشلا موي موص ميرحت -ج

 ."هجورخب ملعن

 ٠'ليللا ءاقبل اباحصتسا رجفلا عولط نيقتي مل اذإ مئاصلل لكألا ةحابإ -د

 نبا مامإلا بهذم وه امك - بهاذملا رئاس نم نييلوصألا روهمج دنع ةيعبتلا ةلدألا دحأ باحصتسالا ربتعي )

 .تابثإل ال عفدلل ةجح نوكي نأل حلصي هنوري نيذلا ةيفنحلل افالخ -ةكرب

 .هعاونأ عيمجب ذخألا ىلع اوقفتي مل مهنأ الإ ءالامجإ باحصتسالا ةيجح رابتعا ىلع مهقافتا عم روهمجلاو
 يفوطلا ٤. ٧٤ص ،لوصفلا حيقنت "يفارقلا .٢٢١-٩٠١ص ٦ج ‘لوصحملا ،يزارلا :يف ةلأسملا عجار

 ريسيت ،هاشداب نيمأ .٨١٢-٦١٢ص ىلناسلا ةغلب "يناعنصلا .١!٨٥-٢٤١ص ٢ج ،ةضورلا رصتخم حرش

 ٢٨١-٢٦٧١ص ٢ج ،سمشلا ةعلط يملاسلا .!٨١٢-٦٧١ص ؛٤ج شريرحتلا

 .١٦٢ص ١ج ٬عملجلا ،ةكرب نبل ")

 .٢٥٢ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"

 .٨١ص ٢٦ج "قباسلا ردصملا ةكرب نبا ")

 )٥) ص ٢ج 6قباسلا ردصملا اةكرب نبل ٢٣.
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 دنع ةيعبتلا ةيعرشلا ةلدألا دحأ ناسحتسالا دعي :()ناسحتسالا :سداسلا بلطملا

 :يلي ام هدنع كلذ ةظمأ نمو .ةكرب نبا مامإلا

 هب مايقلا امهنم لك دارأو ،اعم هادجو ذوبنم يف نالجر رجاشت اذإ -أ
 تدعلبت نإف امهرود تبراقتو ،هل بجي امب اماق اذإ اعم هايطعي هنإف

 ذخأ ةعرقلا هل تجرخ نمف ءامهنيب عرقي نأ نسحتسا هنإف ،امهرود
 .("" رخآلا نود ذوبنملا

 نطو نع ديعب ناكم نم هل ةعاضب ءارش يف رخآ لجر لكو ول -ب

 نطو ىلإ اهلمحي نم رجأتساو ،ةعاضبلا ليكولا ىرتشاف ،لكوملا

 ةلاكولا نأل مكحلا ةهج نم لكوملا مزلت ال لمحلا ةرجأ نإف ،هلكوم

 عربتملا مكح يف ليكولاف ‘لمحلا نود طقف ءارشلا ىلع ةروصقم

 مازلإ ناسحتسالا قيرط نم ةكرب نبا مامإلا ىأر دقف اذه عمو كلذب

 عيبملا ميلست يضتقي ءارشلاب رمألا نأ ىلع ءانب لمحلا ةرجأ لكوملا

 ليكولا ردقي ملو ‘كلذ ايضتقم ءارشلاب رمألا ناك املف ،رمآلا ىلإ

 رثكأ اوناك نيذلا ةيفنحلا نيب ةصاخ ،هيفانو هيتبثم نيب درلاو ذخألا اهيف رثك يتلا ةلدألا دحا ناسحتسالا ا"

 .اسوه هودعو هب ذخألا يف ةيفنحلا ىلع مهريكن دتشا نيذلا ةيعفاشلا نيبو ،مهريغ نم هيف اعسوت

 بهاذملا عيمج دنع اهب ذوخأم ناسحتسالا نم اعاونأ كانه نأ نيثدحمو ىمادق نييلوصألا نم ريثك ىريو

 .هيفن وأ ناسحتسالا تابثإل نم رخآلا دارم قيرف لك مهف مدع نع ةجتان هيف عازنلا ةدح نأو ثةيمالسإلا
 ةلأسملا مكحب لودعلا" هانعم يذلا ناسحتسالا نورقي نييلوصألا عيمج نأ نيبتي بابلا اذه يف رظنلا ناعمإبو

 هنأب فرعي يذلا ناسحتسالا ىلع بصنم عازنلا رثكأ نأ رهظي امك "صاخ يعرش ليلدل اهرئاظن نع

 ٢ج دمعلا حرش ،نيسحلا وبأ :يف ةلأسملا عجار ."هنع هترابع رصقت دهتجملا سفن يف حدقني ليلد"

 .٩٨٦-٧٨1٦ص لوصفلا ماكحإ ،يجابلا .٠٠٢-٥١٦١ص ٥ج ؛ماكحإا مزح نبا .!٢٠-٩٨١ص

 ؛ءينالجراولا ٦٢٧٤-٢٨٢٣. ١ج ،ىفصتسملا ،يلازغلا .٨٠٢-٩٩١ص ٢ج ‘يسخرسلا لوصأ ،يسخرسلا
 ‘ىيضترملا نبا .٣٠٢۔-٠١٩١ص ٣ج ةضورلا رصتخم حرش ،يفوطلا ٧٣٢٣-٧٥٠٥. ص ٢ج فاصنإلاو لدعلا

 .اهريغو ٩٩٦-٦٩٦ص ‘لوصولا جاهنم

 .٧٤٤ص ٢٦ج ؛عملجلا ،ةكرب نيا )0
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 ظفل يف الخاد ءاركلاب رمألا راص ٠ءاركلاب الإ عيبملا ميلست ىلع
 ١

 . )احيرصت عقي مل نلو انمض ةلاكولا

 ةيعوشلا ةلدألا نم ةلسرملا حلاصملا ربتعت :ةلسرملا حلاصملا :عيايسلا بلطملا

 .'"ةكرب نبل مامإلا دنع ةيعبتلا

 :يلي ام ةكرب نبا مامإلا دنع لالدتسالا اذه ىلع ةينبملا ةلثمالا نمو

 .ا")۔هنع هللا يضر- رمع نمز دالوألا تاهمأ عيب نع يهنلا

 ءادأل هغ رفت ناك اذإ ؛دهاشلا ىلإ لاملا نم ضوعلا عفد هزيوجت ۔ب

 .ا"قوقحلا تابثإل ةداهشلا ةماقإ يف ابيغرت .هلايع

 ه رفت هسبحي ملعملا ناك اذإ ،نآ رقلا ميلعت ىلع ضوعلا ذخأ زاوج -ج

 .ثنيدلا حلاصمب امايق ،هلايع وأ هسفن توق بلط نع كلذل

 .٤٩٢ص !ج ٬قباسلا ردصملا شةكرب نبا "")

 هاري ايف هتيعر نيب يوسي نأ مامإللو" :هصن ام كانه لاقو \٩٢١ص ٢ج ؛قباسلا ردصملا شةكرب نبا ""
 ه١ 'عامجإلا وأ ةنسلا وأ باتكلا نم اصن كلذب فلاخي مل ام امهل احالص

 اهركنأو ،اهيف اعسوت رثكأ نوريخألاو .ةيكلاملاو ةيديزلاو ةيضابإلا بهذم ةلسرملا حلاصملاب جاجتحالاو "
 ةربتعملا حلاصملل ةمعالملا اهيف تققحت يتلا ةحلصملا يف الإ ةلبانحلا ضعبو ةيعفاشلا مظعمو ةيفنحلا

 ضعب ىريو .ةيلك ةيعطق ةيرورض نوكت نأ اهتيجح رابتعال يلازغلا طرتشاو ءلوصالاب اهل دوهشملا

 دنع يه" :يكلاملا يفارقلا لاق ىتح ،ىنعملا نود ظفللا ىلإ عجار ةلأسملا هذه يف فالخلا نأ ءاملعلا

 عجار ."رابتعالاب ادهاش نوبلطي الو ،تابسانملاب نوقرفيو نوسيقي مهنأل ،بهاذملا عيمج يف قيقحتلا
 .٧٤٤۔-٦٤٤ص ءلوصفلا حيقنت "يفارقلا .٠١٢-٤٨٢ص ١ج ءىفصتسملا 6يلازغلا :يف ةلأسملا

 ريسيت ،هاشداب نيمأ ٧٢٧١-7١٢٨. ص ؛لوصولا جاهنم ءىضترملا نبا .٤٤١ص ثلبلبلا ،يفوطلا

 .٥٨١ص ٢ج ؤ‘سمشلا ةعلط ،يملاسلا .١!١١ص ٤ج .ريرحتلا

 دال وألا تاهمأ عيب نع رمع ىهنمت :كانه ةكرب نبا مامإلا لاقو .٦٤٢ص !ج ٬عملجلا ،ةكرب نبا ا

 .'ةيعرلل رظنلاو ةحلصملا قيرط ىلع

 .١١٢ص !ج ،قباسلا ردصملل اةكرب نبا ا

 .٢٩٣ص ؟ج ،قباسلا ردصملا .ةكرب نبا ا

  



 :انليق نم عرش :نماثلا بلطملا

 نكمي ايعرش اليلد "انلبق نم عرش" رابتعا ةكرب نبا مامإلا مالك رهاظو
 .لالدتسالا دنع هيلع ليوعتلا

 :كلذب لالدتسالل نيلاثم ةكرب نبا مامإلا دروأ دقو
 ج اوز ةصقب لوهجملا قادصلاب ح اكنلا دقع زاوج ىلع هلالدتسا -أ

 اه رهم ناكو ._ مالسلا هيلع- بيعش ةنبا نم = مالسلا هيلع- ىسوم

 ينامث - مالسلا هيلع -بيعش منغ يعرب = مالسلا هيلع - ىسوم مايق

 دعب لاق مث ،هدنع ةلاهج نم ولخي ال رهملا اذهو ،ارشع وأ تاونس

 ءادتقالا ناك ءايبنألا لعف نم ةلاهجلا هيف حصت حاكنلا ناك نإف" :كلذ

 أطخلا هيلع زوجي نمو هيأرب مهتي نأ بجي نم رظن نم ىلوأ مهب
 ."')هداهتجا رثكأ يف

 ىلاعت هلوقب ةجاحلا دنع هنبا لام يف اقح بال نأ ىلع هلالدتسا ب
 يف ام كل ترذن ينإ بر) -مالسلا امهيلع -ميرم مأ نع ةياكح
 ]٣٥[. نارمع لا (اررحم ينطب

 اميف الا ١ هردن ٦١7 ال ناسنإل ا نا : وه كلذ ىلع -۔هدنع ةيال ا ةلالد هجوو

 احضا و > اليلد ناك اهتنبا رذنب ميرم تأ فرصت ةحص ىلع ةيال ا تلد املف 4 كلمي

 ندب ىلع طلستلا يف قحلا اذهب دلاولا يوق املو ،هدلو يف دلاولا قح قلعت ىلع
 نأل ةجاحلا دنع دلولا لام ىلع طلستلا يف ىلوألا قيرطب ىوقأ ناك شدلولا
 .ا")سنفنلا نم نوهأ لاملا

 قح قلعت ىلع لدي اذهف" :هلوقب لالدتسالا اذه ةكرب نبا مامإلا عبتأ دقو

 .ا""هدلو لام يف بالا

 .٨٠١ص ٢٦ج ثقباسلا ردصملا ،ةكرب نبا اا
 (٢) ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ج٢ ص٤٦٧.

 .٢٩٣ص ٢ج .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"

 ةيديزلاو ةيضابإلا روهمج بهذم وه خسني مل اذإ "انلبق نم عرش" ةيجح رابتعا يف ةكرب نبا مامإلا راتخمو ٤
 .ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيفنحلاو

 .ةيرهاظلا نم مزح نباو ةيعفاشلا بهذم وهو ،ةجحب سيل ليقو

 نبا . ١١ص ٢ج ،يسصخرسلا لوصأ ‘يسخرسلا ،!٥٢ص ٥ج .ماكحإلا إمزح نبا :يف ةلأسملا عجار

 .٥٠٢ص لوصولا ىهتنم ‘بجاحلا نبا .٧٤١ص ٤ج .‘ماكحإلا يدمآلا .٠٠٤.ص ١ج ةضورلا ،ةمادق

 .٢٦-٠1٦ص ٢ج سمشلا ةعلط ،يملاسلا .٩١٢ص ‘لئاسلا ةباجإ ،يناعنصلا
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 دنع هيلإ دانتسالا نكمي ايعرش اليلد فرعلا رابتعا ةكرب نبا مامإلا ىري

 .لالدتسالا

 :يلي ام هدنع فرعلاب لالدتسالا ىلع ةينبملا ةمألا نمو

 تويبلا نأل ،ثنحي ال رعش نم اتيب نكسف اتيب نكسي الأ فلح نم نأ -

 نم ةينبملا يه :ندملاو رضاوحلا لهأ دنع اهيلع فراعتملا ةدوصقملا

 .اأردم وأ رجح

 لمارألا ءاسنلا ىلع ةيصولا ذافن رصق هتبارق نم لمارئال ىصوأ ول ب

 سانلا نأل ،ةغل لمارألا حالطصا مهيلع قدص نإو ،لاجرلا نود

 .("لاجرلا نود ءاسنلا ىلع لمارألا قالطإ ىلع اوفراعت

 ىتأ مث ى مارح تنأف كتيتأ وأ كتعضاب وأ كتئطو ن :هتجوزل لاق ول -ج

 نم دارملا نأ ىلع راج فرعلا نأل ،مرحت مل لزنأ ىتح جرفلا نود

 .ا"!عامجلا وه ظافلألا هذه

 نادبع هل ناكو ،يتافو دعب رح يدبع وأ ،يدبع ينع اوقتعا :لاق ول د

 راج فرعلا نأل ،ىثنألا نود ركذلا ىلإ قتعلا فرصنا ،ىثنأو ركذ

 )١) .عماجلا ةكرب نبا ج٢ ص٨٩.

 (٦) .قباسلا ردصملا ةكرب نبا ج٢ ص٩١ ٦٥.

 "قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا" ج٢! ص١٧٢.

١١٤ 

 



 ركذلا لمشي ناك نإو ،طقف ركذلا ىلع دبعلا ظفل قالطإ رصق ىلع

 .(")بيلغتلا باب نم ىثنألاو

 :هدنع كلذ ةظمأ نمو :نارتقألا ةلالدي ذخألا :رشاعلا بلطملا

 اذإ" ۔ملسو هيلع هللا ىلص -هلوق كلذ ليلدو »ضرفب سيل ناذألا نأ -

 ىلع عقاو عامجإلاو ،(")"مكنسأ مكمؤيلو ثاميقأو اننأف ةالصلا ترضح

 نأ ىلع اذه لدف ةالصلا تزاج هنم نسأ وه نم رغصألا مأ اذإ هنأ

 ناك املو ،بوجولا ريغ ىلع ج راخ "مكنسأ مكمؤيلو" هلوق يف رمألا

 ىلع ج راخ هب رمألا نأ ىلع اضيأ لد كلذب انرتقم ءاج ناذألاب رمألا

 .ا"بوجولا ريغ

 نيذلا اهيأ اي) :ىلاعت هلوق هليلدو ،بجاوب سيل نيدلا ىلع داهشإلا نأ -ب
 اودهشتساو 0 ...... هوبتكاف ىمسم لجأ ىلإ نيدب متنيادت اذإ اونمآ

 ةباتكلا نأ ىلع عقاو عامجإلاو ]٢٨٢[، ةرقبلا (مكلاجر نم نيديهش

 .٢٤٢ص ٢ج .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا )١)

 (٢) مقر ةالصلا باتك /دواد وبأ .٩٨-٨٨ص ٢٦ج ثناذألا باوبأ باتك /يراخبلا :هجرخا ٥٨٩. ج١

 .٩٩٣ص ١ج ٢٠٥. مقر ء(٧٣)ب ءةالصلا باتك ،يذمرتلا .٨٠١ص

 .٦٤٤ص ١ج عماجلا ،ةكرب نب

 بجوي ال مظنلا يف نارقلا :اولاق كلذلو ‘ةجح نارتقالا ةلالد رابتعا مدع نييلوصألا روهمج بهذمو ه

 .مكحلا يق نارقلا

 .نارتقالا ةلالدب جاجتحالا ىلإ ةيعفاشلاو ةيفنحلاو ةيضابإلا نم ءاهقفلا ضعب بهذو

 .هقفلا لوصأ يف باتك ،يشماللا .٧٢×٢٣ص ١ج آل ئيسخرسلا لوصأ :يسخرسلا :يف ةلأسملا عجار
 ٣ج ٬ريتملا بكوكلا حرش ثراجنلا نبا .٢٠١-٩٩ص ث٦ج .طيحملا رحبلا غيشكرزلا .٣٤١-٢٤١ص

 .٨٦٢-٧٦٢ص ١ج ث‘سمشلا ةعلط ،يملاسلا .٢٦٢-٩٥٢ص

١١٥ 

(٣) ١ 



 ؤبجا وب سيل نيدلا ىلع داهشإلاب رمألا كلذكف ا"ةبجاوب تسيل نيدلل

 ٠\'")بننلا ىلع وه لب

 ملام .ةدحاو ةرم هب رومأملا لعف يضتقي قلطملا رمألا :رثع ىداحلا بلطملا

 :يلي ام هدنع كلذ ةلثمأ نمو .راركتلا ةدارإ ىلع ليلد مقي

 يفكيف را ركلا ىلع لدي ليلد ريغ نم اقلطم ءاج جحلاب رمأل ا نأ -أ

 (")رمعلا يف ةدحاو ةرم هنايب

 .اقلطم ءاج ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا بوجوب رمألا نأ -ب

 نع ركنملا بكار ىهن وأ !هلعفب فورعملا كرات فلكملا رمأ اذإف

 .( ( ةرملا كلتب يهنلاو رمألا ضرف طقس ةدحاو ة ةرم هنايتا

 كلذ ةظمأ نمو : ةحاب / ےضتقب ) هنلا دعي رم ل ادورو : رشع يناثلا بلطملا

 :يلي ام هدنع

 تيضق اذإف) :ىلاعت هلوق يف دراولا ضرألا يف راشتنالاب رمألا نأ -

 .ةحابإلا ىلع لومحم ]١٠[ ةعمجلا (ضرألا يف اورشتناف ةالصلا

 ءةعمجلا ةالص روضح لجأل راشتنالا عنم وهو رظح دعب ءاج هنأل

 نم ةالصلل يدون اذإ اونمأ نيذلا اهيأ اي) :ىلاعت هلوق هيلع لدي يذلا

 .ا“[٦] ةعمجلا (عيبلا اورذو هللا ركذ ىلإ اوعساف ةعمجلا موي
 (اوداظطصاف متللح اذإف) :ىلاعت هلوق يف دراولا دايطصالاب رمألا نأ -ب

 عنم وهو رظح دعب ءاج هنأل ،ةحابإلا ىلع لومحم ]٢[ ةدئاملا

 رظنا سنيدلا يف ةباتكلا بوجوب ةيرهاظلاو يربطلا مامإلا لاق دقف ارظن كلذ ىلع عامجإلا ةياكح يف "")

 نع يكحم بوجولاب لوقلا لب .٤٤٢ص ٨ج .ىلحملا ؛مزح نبا .٢١؟٠ص ج ءنايبلا عماج ،يربطلا

 .بدنلا ىلع عامجإلا ةياكح ىنستي فيكف - ىلاعت هللا همحر - ديز نب رباج بهذملا مامإ

 ٢٥٣. ص !ج .عماجلا .ةكرب نبا ")
 ثيدح يأ -ربخلا اذه يفو" :كانه ةكرب نبا مامإلا لاقو /٢١؟١ ص ١ج "قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"]

 ."هريركتب ةلالد موقت نأ الإ ءادحاو العف الإ بجوي ال لعفلاب رمألا نأ ىلع ليلد ۔-جحلا يف سباح نب عرقألا

 .٠٨١ص ١ج قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا )!)

 .١٩ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا (٥)

١١٦ 

  

  

 



 ام ربلا ديص مكيلع مرحور) :ىلاعت هلوقل ،مارحإلا تقو يف دايطصالا

 ]٩٦[)(. ةدئاملا (امرح متمد

 :هدنع كلذ ةلثمأ نمو :ةفلاخملا موهفمي ذخألا :رشع ثلاثلا بلطملا

 ]٦٥[ ةدئاملا (ءازجف ادمعتم مكنم هلتق نمو) :ىلاعت هلوق موهفم نأ -أ

 .دمعتلاب هدييقتو مارحإلا ةلاح ديصلا لتاق ءازج مكح نايب يف دراولا

 .("ءازج هيلع سيل عطخملا لتاقلا نأ ىلع لدي

 ىلع لدي ]٤[ ةدئاملا (ح راوجلا نم متملع امو) :ىلاعت هلوق موهفم نأ ۔ب

 ةيآلا يف باطخلا نأل سيسوجم هملع حراجب ديصلا زوجي ال هنأ

 .("”نيملسملل

 .١٢٠٥ص ٢٦ج ،ىقباسلا ردصملا ،ةكرب نبا اا

 :اهنم لاوقأ يهنلا دعب رمألا ءاضتقا يف نييلوصأللو ٠٤
 .ةحابإلا يضتقي هنأ ىلإ - ةكرب نبا مامإلا بهذمك -نيملكتملاو ءاهقفلا رثكأ بهذ

 .بوجولا يضتقي هنأ ىلإ ةيفنحلا بهذم وهو ةيضابإلا ضعب بهذو

 يهنلا هيف مدقت ءيشل لعف ىتأ ناك نإو بوجولل وهف رمألا ظفلب خسن اذإ رظحلا نإ :مزح نبأ لاقو

 .ةحابإلل لقتنم وهف
 همكح نوكيف ؛هلاوزب "لعفا" ةغيص تقلعو ثةلعل اضراع قباسلا رظحلا ناك اذإ ام نيب يلازغلا لصفو

 ءاهلاوزب قلع "لعفا" ةغيص الو ،ةلعل اضراع رظحلا نكي مل اذإ ام نيبو رظحلا لبق هيلع ناك امك

 .ةحابإلاو بدنلا نيب ددرتلا ىلع ةغيصلا بجوم نوكيف

 ،ناهرب نبا .٥٣٤ص ١ج ؛ىفصتسملا ،يلازغلا .١٤٣ص ٣ج شماكحإلا ،مزح نبا :يف ةلأسملا عجار

 ىهتنم ‘بجاحلا نبا .٢٧-٩٦ص :رظنلا لذب ،يدنمسألا .٩٠١-٨٠١ص ١ج ثلوصألا ىلإ لوصولا

 .٢٤-؛١ص ١ج ‘سمشلا ةعلط ،يملاسلا .٦٨ص .لبلبلا يفوطلا .٨١ص ثلوصولا

 ٠٥٣٢. ص ٢ج .عماجلا ةكرب نبا ذ

 .٩٧ص ٢٦ج .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا "

 نود ركذلاب ءيش صيصخت يضتقت ةبسانم تدجو اذإ موهفملاب ذخألا كرت ةكرب نبا مامإلا مالك رهاظو ٤
 نم نوعلم" :هظفل اثيدح دروأ نأ دعب ٠٦٤-٩٥٤ص ،٢ج يف لاق دقف اذلو عصتلا هيف درو اميف هريغ

 لب ‘هنع طقسي ديعولا نأ ملسم ريغ رض نم نأ - ثيدحلا يأ -هيف سيل :هصن ام لاق "املسم راض

 ةمرح نأب هريغ نود ثيدحلا يف ركذلاب ملسملا صيصخت ببس للع مث "ملاظ لك ىلإ هجوتي ديعولا
 - .هريغ ىلع هعاقيإ نم مظعأ هيلع ملظلا عاقيإ ناو هريغ ةمرح نم مظعأ ملسملا

١١٧ 



 : هدارفأ يقاب يف ةجح صصخملا ماعلا ظفللا :رشع عيارلا بلطملا

 صيصختلا لواتت صصخ اذإ ماعلا ظفللا نأ ةكرب نبا مامإلا ىري

 .اليلدو ةجح ماعلا ظفللا يقبو ،اهب درو يتلا دارفألا

 -:كلنل نيلاثم مامإلا دروأ دقو

 وأ مهجاوزأ ىلع الإ 6نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو) :ىلاعت هلوق نأ -ا

 ةحابإ يف ماع ]٥-٦[، نونمؤملا (نيمولم ريغ مهنإف مهناميأ تكلم ام
 :ىلاعت هلوق ءاج مث ،نيح لك يف لجرلا ءامإو تاجوزلا نايتل
 ءمومعلا اذهل اصصخم ث[٢٢٦٢] ةرقبلا (ضيحملا يف ءاسنلا اولزتعان)

 درو مث سضيحلا تقو هتمأ وأ هتجوز نايتإ لجرلا ىلع مرحيف

 ايابسلا نم ءامإلا ناش يف -ملسو هيلع هللا ىلص =يبنلا نع ثيدحلا

 ىتح لنئاوحلاو ،نعضي ىتح نهنم لماوحلا ءطو نم عنملاب

 يف ماعلا ظفللا يقبو ؤاضيأ ةيآلا مومعل اصصخم ناكف ،ا"أنضحي

 لاق اذلو ،كلذ ريغ يف ءامإلا وأ جاوزألا نايتل ةحابإ ىلع ةجح ةيآلا

 ةةفصلا موهفمو ،طرشلا موهفم :يهو ،عاونأ ةعبس ىلإ مهضعب اهلصوا ةدع عاونأ ةفلاخملا موهفملو =
 .بقللا موهفمو ءانثتسالا موهفمو ةياغلا موهفمو اددعلا موهفمو

 ةيجح يف مهفالتخا عم نييلوصألا روهمج دنع لامجإلا ىلع ةجح -ةفلاخملا موهفم يأ -ليلدلل اذهو
 .ةيفنحلا نم يخركلا لاق هبو }هنم عاونألا ضعب

 .ايعرش اليلد ةفلاخملا موهفم رابتعا مدع ىلإ ةيفنحلا روهمج بهذو
 باطخ نود رشبلا باطخ يف هب ذخؤي هنأ ىنعمب ،ةيعرش ال ةيوغل ةجح وه نييلوصألا ضعب لاقو

 ١ج "يسسصخرسلا لوصأ "يسخرسلا .٦٠١-٥٠١ص ءعمللا ؛يزاريشلا :يف ةلأسملا عجار .عراشلا
 ،ينالجراولا ٢٧٠. ص ،لوصفلا حيقنت ؤيفارقلا ٢٠٣٢. ص !ج اةضرورلا .ةملدق نبل .٦٦٢-٥٥٢ص

 .٦١١-٥١١ص ١ج .ريبحتلاو ريرقتلا جاحلا ريمأ نبا .٤٢١-٢٢١ص ١ج فاصنإلاو لدعلا

 .٢٢؛٤ص ؛لتاسلا ةباجإ ،يناعنصلا

 ٢٣. مقر «(٩)ب "عاضرلا باتك/ملسم .١١٢ص !ج 6٥٠٦ مقر (٢٢)ب ،حاكنلا باتك /عيبرلل :هجرخل ا"
 .٤٥٢ص ٢ج ٢١٥٧‘ مقر ؛حاكنلل باتك/دولد وبأ .!٨٨-٢٧٨٢ص ١ .ج
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 وهف تقو ميرحتب ةحابإلا صخ امف" :لاثملا اذه بقع ةكرب نبا مامإلا

 .اه زا وجب باتكلا قالطإو ،هتحابل ىلع يقابلاو ،مارح

 اريخ كرت ني توملا مكدحأ رضح اذإ مكيلع بتك) :ىلاعت هلوق نأ -ب

 ةرقبلا (ن يقتملا ىلع اقح “فورعملاب نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا

 ۔هلوق ءاج مث بيرق لكو دلاو لكل ةيصولا باجيإ يف ماع ]١٨٠[

 مومعلا اذهل اصصخم "ثراول ةيصو ال" _ملسو هيلع هتنا ىلص
 ‘ثراو بيرقو دلاو لكل ةيصولا نم اعنام ناكف ةيآلا يف دراولا

 ريغل ةيصولا بوجو ىلع اليلدو ةجح ةيآلا يف دراولا مومعلا يقبو

 :كلذ بقع ةكرب نبا مامإلا لاق اذل و ،نيبرقألاو نيدلاولا نم ثراولا

 نم صخ "ثراول ةيصو ال" _ملسو هيلع هللا ىلص ۔يبنلا لاق املف"

 .(""همكح ىلع يقابلا يقبو ،عنملاب ثراولا روكذملا اذه

 ١٥٠. ص ٢ج .عماجلا ،ةكرب نبا اا

 ٥٦٢. ٢ج قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"

 :اهنم لاوقأ هدارفأ يقاب يف ةجح صصخملا ماعلا ءاقب يف نييلوصالل ٠
 دعب هتلالد اولعج مهنأ ريغ ءاقلطم ةجح هنأ ىلإ -ةكرب نبا مامإلا بهذمك ةيفنحلا روهمج بهذ

 .صيصختلا لبق مهدنع هلاح وه امك ،ةيعطق تسيلو ةينظ صيصختلا

 نإو ًةجح وهف ةمذلا لهأ الإ نيكرشملا اولتقاك نيعمب ماعلا صخ نإ :نييلوصألا نم روهمجلا لاقو

 .ةجحب سيلف مهضعب الإ نيكرشملا اولتقاك مهبمب صخ

 ام الإ هنم ذخؤي الف صصخملا ءيجم لبق لمجملا نم صصخملا ماعلا صنلا ناك نإ :مزح نبا لاقو

 هلامعتسا نكمأو صصخملا ءيجم لبق رسفملا نم ماعلا صنلا ناك نإو ،هل نيبم رخآ صن هب ءاج

 .صنلا هيف درو يذلا عضوملا ىوس اميف ماع وهف همومع ىلع

 .لصفنم ال لصتم ليلدب صخ نإ ةجح وه :ليقو

 .الف الإو ًةجحف صيصختلا لبق صصخملا نع مومعلا ابنأ نإ :ليقو

 .عمجلا لقأ يف ةجح ليقو

 .ةيفنحلا نم يخركلا رايتخا رهاظ وهو اقلطم ةجحب سيل :روث وبأ لاقو

 .ىرخأ ليصافت كانهو

 ١ج "يصضرسلا لوصأ "«يسخرسلا .٣٠٤-١٠٤ص ٣ج ماكحإلا !مزح نبا :يف ةلأسملا عجار

 - .٠٢١ص ١ج ‘فاصتإلاو لدعلا ،ينالجراولا .}.٧7-٦٥ص ١ج ‘ىفصتسملا يلازغلا ١. ٤٤ص

١١٩ 



  

 دارفألا عيمج يف ماع يفنلا ةا دأب قوبسملا لعفلا نأ ةكرب نبا مامإلا ىري

 .يفنملا لعفلا كلذ اهلوانتي يتلا

 ماع "رفاكلا ملسملا ثري ال" -ملسو هيلع هللا ىلص -هلوق نأ :هلاثم

 نم دوقلاو صاصقلا قح الو هلام ثري الف "رفاكلل ملسملا ثرإ يفن يف

 .ا"ال وتقم تام اذإ هلتاق
 ه ه

 :ةييرعلا ةيوغللا دهاوشلاب لالدتسالا :رشع سداسلا بلطملا

 ديؤي اججح ةموظنملا ةيبرعلا ةغللا دهاوش نم ةكرب نبا مامإلا لعج دقل

 :هدنع ةدراولا يناعملا ضعبل تاريسفت وأ ءارآ نم هيلإ بهذي ام اهب

 :يلي ام يبرعلا مظنلاب هلالدتسا ةلثمأ نمف

 ةباجإ .يناعنصلا .٠٥٠١-٤٠١ص ٬لبلبلا ءيفوطلا .٨:١-٧٢٠١ص /لوصولا ىهتنم ،بجاحلا نبل =

 .١٣١-٢٢١ص ١ج ،سمشلا ةعلط يملاسلا .٧٥٢-٦٥٢ص .لئاسلا

 ٢١ج “ضنارفلا باتك /يراخبلا .٢٦٢ص ٢ج 0٦٧١١ مقر ٧(٦٤)ب ثروننلاو ناميألا باتك /عيبرلا :هجرخأ ١)

 .٧٥ص ١١ج ،١مقر ،ضئارفلا باتك/ملسم .١٤ص

 لام عفدب ةكرب نبا مامإلا لوق نم ٥٢٢-٤٢٧٢ص !ج يف درو ام امأو .٦٢٢ص !ج ؛عملجلا ،ةكرب نبا

 لام نأ ىلع ءانب هلاق امنإو "ثاريملا باب نم هدنع كلذ سيلف نيملسملا هبراقأ ىلإ -رفاك وهو =دترملا
 براقأ نأل ،نيملسملا رئاس نود هبراقأ يف هلام لعج وه ىأرف ،نيملسملا نيب هتوم دنع مسقي هدنع دترملا
 :كلذ يف وه لوقيو ،ةبارقلاب مهيلع اودازو مالسإلا نيدب نيدتلا ثيح نم نيملسملا رئاس اوراس دترملا

 نيملسملا نم -دادترالا لبق ناك ام رابتعاب هتثرو دصقي -هتثرو نيب همسقن نكلو ءاثاريم هلعجن مل نحنو

 "دحاو ببسب يلدي نمم ىلوأ نيببسب تيملا ىلإ ىلدأ نم نأ ىرت الا ءامالسإو ةبارق نوعمجي مهنأل ‘ةصاخ
 ..ه ١

(٢) 

 نبا مامإلا هدروأ يذلا لاثملا اذهو فالخ مزاللاو يدعتملا :هيعونب يفنملا لعفلا مومع يف نييلوصالل ٤
 ركذي ملو ،‘دعتم لعف ىلع يفنلا درو ازإ هنأ ىلع نييلوصألا روهمجو ،يدعتملا لعفلا باب نم ةكرب

 .هصيصخت حصيف ٧هدارفأ عيمج يف ماع وهف هنيعب هيلع ةنيرق تماق الو ؤهب لوعفملا
 "ىككأ ال" :الثم لاق ولف ءمهدنع هصيصخت حصي الف همومع مدع ىلإ ةيعفاشلا نم يزارلاو ةيفنحلا بهذو

 دنع حصي الو اهصيصخت نكمي ماعلا نأل ،مهدنع حص لكأ نود الكأ ىون ولف ،روهمجلا دنع اماع ناك

 ‘لوصولا ىهتنم "بجاحلا نبا ۔٢٨٢ص ٢ج .لوصحملا ؤيزارلا :يف ةلأسملا عجار .يزارلاو ةيفنحلا
 -٧١١ص ١ج سمشلا ةعلط ،يملاسلا .؟٤٢ص ١ج ؤريبحتلاو ريرقتلا ؤجاحلا ريمأ نبا .!١!١ص

 ١١٨.

 ه١٢٦٠

 



 ربكلا نم ىنحنا اذإ خيشلل لاقي" هنأو ،ءانحنالاب ةغل عوكرلا رسف هنأ -ا

 :رعاشلا لوقب كلذ ىلع لدتسا مث ،"عكر دق

 عباصألا اهيلع ىنحت اصعلا موزل يتينم تخارت نإ يئارو سيلأ
 عكار تمق املك ينأك بدأ تضم يتلا نورقلا رابخأ ربخأ

 ."برعلا ةغل يف ىقلملا وه ذوبنملاو" :هلوقب ةغللا يف ذوبنملا رسف هنأ -ب

 :رعاشلا لوقب كلذ ىلع لدتسا مث

 اكلامشب اضرعم يباتك تذخأ 3 امنإ تلسرأ تنك نم ينربخو
 اكلاعت نم تقلخأ العن كذبنك هتذبنف هناونع ىلإ ترظن

 بشخلا وه ثمرلاو ‘ثمر عمج ثامرألاو" :هلوقب ثمرلا رسف هنأ -ج

 :رعاشلا لوقب كلذ ىلع لدتسا مث ء"ضعب ىلإ اهضعب مومضملا

 اركو انل سيل ،رحبلا يف ثمر ىلع اننأ ةنيثب يبح نم تينمت
 "فارطألا" ظفل اضيأ ةغللا يف مهيلع قلطي ناسنإلا ةبارق نأ -د

 :رعاشلا لوقب كلذ ىلع دهشتساو

 ا""حولص نيدلاولا متش دعب امو ينتمتش ام اذإ يفارطأب فيكف

 )١) ج .عماجلا ةكرب نبا ١ ص ٩١ ٩.

  0ج .قباسلا ردصملا ةكرب نبا ٢ ص٠ ٥٧

١٢١ 



 ةيهقفلا لئاسملا ضرع جهنم

 "عماجلا" هباتك يف ةكرب نبا مامإلا دنع
 هلئاسم حرطل هتيادب دنع اهباشتم ادحاو اجهنم ةكرب نبا مامإلا جهني مل

 فلتخا" :هلوقب ةلأسملا لالهتسا وه هيلع ىرج ام بلاغ نأ ريغ .ةيهقفلا

 ٠(سانلا عمجأ" وأ ءا""سانلا فلتخا" وأ ."انباحصأ قفتا" وأ "انباحصأ

 كلذ دعب موقي مث ،ا""يوبن ثيدح وأ اثةينآرق ةيآب ةلأسملا ردصي دقو

 ردصي امك سةيهقف ماكحأ نم امهنم دحاو لك تحت يوطني ام مهأ صالختساب

 .اهيلع لدي امب هعبتي ؤيهقف مكحب رخأ نايحأ يف ةلأسملا
 هباتك يف اهركذي يتلا لئاسملل هضرع دنع ةكرب نبا مامإلا كلس دقو

 يضلبإلا بهذملا ءاهقف ءارآ نيب عضاوملا نم ريثك يف ةنراقملا كلسم "عماجلا"

 يف يضابإلا بهذملا يار ةداع دروي ذإ "ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا ءاهقفو
 ركذي مث ،مهنيب اهيف فالخلا دوجو دنع ةلأسملا كلت يف هئاملع فالخ وأ ةلأسملا

 كلذ عبتيو ،ا“ةلأسملا كلت يف نيرخآلا ءاهقفلا ءارآ نم هظفحي ام كلذ بقع

 (١) .قباسلا ردصملا .ةكرب نبا ؛لاثملا ليبس ىلع رظنا ج١ ص٨ ٣١. ٢٢٥. ٣٠٢٣. ٣١٨. ٢٣١. و ج٢

 ص ١٨٢. ٢٤٣. ٢٥٧. ٣٨٧. ٤١١.

 .قباسلا ردصملا ؛لاثملا ليبس ىلع رظنا ل ج١ ص٧٦!٬ء ١٧٧: ٣٧٩. ٤٢٢٣. ٤٧٩. و ج٢ ص٠٩٨ 0٢٢٣.

.٥١٧. ١٧٦. ١٧٩ 

 .قباسلا ردصملا لاثملا ليبس ىلع رظنا ا" ج١ ص٠؟٢؛٬ ٢١٣. ٣٦٩. ٣٩٢.  0٤١٨!ج و ص٬١١ 0١٦

.٩. ١٦٥. ٣٦٨. ٤٥٩. ٤٨٢٣ 

0 

 (٢) ص ١ج .قباسلا ردصملل الاثملا ليبس ىلع رظنا ١٦٣. ٢٤١. ٢٦٤. ٤٤٨. ٥٥١٥. و ج٢ ص١٥٠٠\ ٥٢٢٥

.٢٨٢٣. ٤٩٨. ٥٤٩ 

 )٦) اج .قباسلا ردصملل ؛لاثملا ليبس ىلع رظنا ص٥ ٣٠. ٠ ٣ّ‘ ٣٨٦. ٥٧ ٤ 6 ٥٢٣٦. ص .٢ج و ٥٧٨ ٣٩.

.٢٤١. ٢٧٤. ٢١٤ 

 )٢( ص ١ج .قباسملا ردصملا ء لثملا ليبس ىلع رظنا ٤١٨٠ ٥٢٠٠ ٢٥١. ٢٨٤. ٤٦٩. ص ٢ج و ٥. ٩.

.٣٩. ١٨٣. ٣٢١١ 

 ،قباسلا ردصملا 6لاثملا ليبس ىلع رظنا ا ج 0١ص١١٠-0١١٢ ١٧٦. ٦٢١٤-٢١٨. ٣٩٩. ٤١٦. ٥٤٦٥

 ٢... ج و ٢. ص٥.٩ ٨. ٨٥. ١١٢٧. ١٣٣. ١٤٢: ١٥٧. ١٧٢٧. ٢٢٥. ٤٥١.

١٢٢ 

 



 ىلإ د صعي مث ،ا١)ليلد لك نم ةلالدلا هجو نايب عم ،يأر لك ةلدأ ركذب ابلاغ
 برقأ وأ احجار هاري ام اهنم راتخيو ،ةلأسملا يف اهدروأ يتلا لاوقألا يف رظنلا

 لوقلا اذهو" ،"هيلإ بهذنو ،هراتخن يذلاو" لثم تارابع مادختساب باوصلا ىلإ

 و "لوقلا وه يدنع اذهو" و ،"نيلوقلا رظنأ يدنع اذهو" 0"يبلق ىلإ قيش

 ناك ايلقن هدنع حيحصلا ليلدلاب هراتخاو هاضترا ام ةرصن لواحي مث ،ا"اهريغ

 قرط كلذ يف امدختسم فلاخملا ةلدأ فيعضتب كلذ عبتي ام اريثكو "ايلقع وأ

 اذإ هلقن فيعضتب مصخلا ليلد ةحص مدع نايبك ‘تاضارتعالا هوجوو حيجرتلا

 ناك نإ الثم صنل هتضراعمك ،هيف حدقي حداقب هداسف راهظإ وأ ،اداحآ اربخ ناك

 هنإف فلاخملا ليلد لقن هدنع حص اذإو ،هوحنو سايقب داهتجا نع اجتان اليلد
 هصيصخت وأ وه هليلدب هخسن زاربإب ليلدلا كلذب فلاخملا لالدتسا دينفت لواحي

 يف هاعدمو هدارم ىلع لاد ريغ فلاخملا ليلد نوك وأ ،هقالطإ دييقت وأ

 .(ث)ةلأسملا

 ةفلاخم نيبي نأ ةلدألل هتشقانم ءانثأ ةكرب نبا مامإلا لواحي ام اريثكو

 .اثةيهقف ع ورفو دعاوق نم هولصأ امل هيلإ اوبهذ اميف ءاهقفلا ضعب

 )) ص ١ج .ىقباسملا ردصملا ءلاثٹملا ليبس ىلع رظنا ٢٨١. ٣٢٠٢٣. ٤١٦. ٤٤٣. ٤٦٤.و ج٢. بص ٥٩٦.

.٤-٤٥٠٧0٩٢. ١٢٣٦-١٣٢٧. ١٤٢-١٤٣. ٣٨٧. ٥٦ 

 (") .قباسلا ردصملا ،لاثملا ليبس ىلع رظنا ج١ث ص٢٥٥‘ ٢٧٠. ٢٨١. ٣٠٤. ٣٢٣٥. ٢٧٢٣. ٤٣٥‘ و ج٢

 ص٤ ٢٢. ٢٣٢٣. ٢٢٣٥. ٢٢٣٧. ٢٨٢. ٥٦١٢٣. ٥٦٦. ٥٧٠.

 (") .قباسلا ردصملا ،لاثملا ليبس ىلع رظنا ج١ ص١٢٥‘ ٦٢١٤-٢١٥. ٢٢٦. ٢٧٢-٢٧٣‘ ٤٦٢٤-٥٤٢٥

 ٤٣٦٤٥. ٤٦٤-٤٦٥. ٥٢٨. .٥٨-۔٥٨١. ٦٦١٠-٦6١١. و ج٢! ص٦٤‘ ١١٩. ٦١٥٧-0١٥٨. !١٩-

.٩٢. ٢٢٥. ٢٤٢. ٢٥١. ٢٧٦. ٣٤٣. ٤٦١٥-٤١٦١ 

 ) .قباسلا ردصملا ،لاثملا ليبس ىلع رظنا ج١ ص١٧٦ ٢٢٠ ٢٨٦ ٣١٦. ٣٦٢٥. ٣٧٠. ٢٧١. ٢٧٦-

.٧٧. ٤٢١. ٤٦٢٤. ٤٢٩. ٤٣٩. ٤٥١. ٤٥٧. ٤٦٩. ٤٨٧. ٥.٠٨. ٥٤٦. ٥٦٥-٥٦٦. ٥٦٩. ٥٧٦ 

 ٦٠٢ و ج٢ ص١٠-۔٤١١ ٤١٥ ٢٣. ٤٧. ١.٧ ١.٨. ١١٥. ١٢٠. ١٦٢٥-٧١٢٦. 0١٤٢ ١٤٨. ١٩٥.

.٢.٧٦. ٣.٧-٣٠٨. ٣٣١. ٣٥٧. ٤١٩. ٥٣٦. ٥٥١ 

 (٨) ،قباسلا ردصملا ،لاثملا ليبس ىلع رظنا ج١ ص١١٩؛ ٢٢٥. ٣٥٧. ٣٦٠. ٣٩٠. ٤١٩. ٥١٥. ٥٩٥-۔

 ٩٦ ٦٠٤. و ج٢ ص٩ء ٢!١١، 0١١٣ ١١٥. ١٦٥. ١٩٣. ٢٦٩. ٣٨٠. ٣٨٢. ٥٧١.

١٢٢ 



 ةلدأ ةشقانمو هراتخاو هيلإ بهذ امل هحيجرت دنع -ةكرب نبا مامإلا دجنو

 لب ‘هضراعه ةلدأ نم هلقن ام ىلع ضارتعالاو درلاب يفتكي ال -هيفلاخم

 لولحيف ،اهدينفتو وه هتلدأ ىلع ضارتعالاب موقي هيفلاخم نم ادحأ ناك ضرتفي

 ظافلأ ةلدألل هتشقانم ءانثأ يف ترثك دقف اذلو تاضارتعالا كلت ىلع ةباجإلا

 لئاق لاق نإف" و ،"؟تلق مل لئاق لاق نإف" و 3"لئاس لأس نإ" و ،ليق نإف" :لثم

 نوكيو ،"ضراعم ضراع نإف" و ،'جتحم جتحا نإف" و ،لوقلا اذه فلاخي نمم

 .ا'انلق" و ،"هل لاقي" و "هل ليقب ةداع باوجلا

 لئاسملا رثكأ يف هيأر ءادبإ ىلع اصيرح ناك ةكرب نبا مامإلا نأ عمو

 نأ الإ هفلاخم لالدتسا فعض نييبت عم نيهاربلاو ةلدألاب هديياتو اهضرعي يتلا

 انايحأ فقي ناك لب ،ةفزاجم حيجرتلاو رايتخالا يف عرستلا ىلل هعفدي مل كلذ
 ةلدألا ضراعتت امدنع ةلأسملا يف ةدوجوملا لاوقألا دحأل هرايتخا ءاديإ نع

 ملعأ هللاو" :هلوقب ةلأسملا متخيف ،رخآ ىلع ايأر حجري ام هل رهظي مل وأ سهدنع

 وأ "ةلأسملا هذه يف رظنيو" وأ "ليواقألا هذه لدعاب ملعأ هللاو" وأ "نيلوقلا لدعاب

 .(""كلذ يف ةجحلا مهل بلطن نحنو" وأ "مهلوق زاوج هجو فرعأ ملو"

 نأ لواحي لب ،هفلاخم لالدتسا در يف فزاجي ال ةكرب نبا مامإلا نأ امك
 نمو ثةلوبقم ةجح ىلع اينبم فلاخملا بهذم ماد ام ةحصلا نم اهجو هل لمتحي

 غوسي ليلد نيلوقلا نيذه نم لوق لكلو" :هلوق كلذ يف اهدروي يتلا تارابعلا

 غوسي لوق اذهو هيلع نودمتعي يذلا ربخلا ليوأتب ملعأ هلاو" و ،'"هب جاجتحالا

 )) .قباسلا ردصملا ؛لاثملا ليبس ىلع رظنا ج١ ص!٢!٥0١ ٣٢. ١٤٣. ١٦٧. ١٦٨. ١٧٨. ١٨١. ١٧٨ء

.٩... ٢٢٣. ٢٢٢. ٢٦٠. ٢٦٨. ٣٢١٠. ٣١٩. ٣٤٨. ٢٥٥. ٣٨٨. ٤١٣. ٤٢٢. ٤٤٤. ٤٤٩. ٥١٧ 

 ٥. ٥٥٤, ٥٧٨. ٥٨٨. ٥٩٤. و ج٢ ص٢٦؛ ٢ ٩٨. ١١٠. ١١٤. ١٢١٠. ٢٤ ١. ١٣٤. ١٤٥.

 ٤٧. ١٧٨: ١٨٣: ١٨٧: ٢٠٨: ٢١٢. ٢١٩ذ ٢٢٢. ٢٢٢٣. ٢٢٧٢. ٣٥٢. ٣٦٥. ٣٩٩. ٤٠٨. ٤١٦.

.٤٢٦. ٤٣٩. ٤٤٨. ٥٤٢٧ 

 ص ءاج قباسلا ررصملا ؛لاثملا ليبس ىلع رظنا ا" ٦٢!٬ ٬٢٧١ ٤٦١. ٥٧١©} ج٢! ص١٦، ٣٦. ٧١٧.

 ٩ -٠ ٢. ٢٨٦ ٢٨٩ء ٢.٦. ٣٢٨٧. ٤٤٤. ٤٤٦. ا٥٤؛.

 . ٩٨٢ص ٢ج قباسلا ردصملا ةكرب نبا )"(

١٦٤ 

 



 نم لكو" و ،(""هب جاجتحالا هل غوسي لصأب قلعت لكو" و ")سفنلا يف هليوأت

 .("جاجتحالا هب هل غ وسي ينعمب قلعت دق نيقيرفلا

 ةكرب نبا مامإلا ضرع لالخ نم انل زربت ةنسح ةمس اضيأ كانهو

 لئاسملل هضرع نوكي الأ ىلع هصرح يهو "عماجلا" هباتك يف ةيهقفلا هلئاسمل

 ضارتعالاو عفدلا ىلعو يأرلل راصتنالا ىلع ابصنم اشه افاج فوجأ ةيهقفلا
 ةفورعملا ةسمخلا ماكحألا نم ةيهقف ةلأسم لك هبجوتست ام نايبو ‘فلاخملا ىلع

 ةغبصب هغبصي ام لئاسملل هضرع ةكرب نبا مامإلا نمضي ام اريثك لب ‘©بسحف

 نع مالكلا دعب ۔الثم -لوقي وهف ،ئراقلل ةحيصن ميدقتب ةقرلاو ةيفافشلا نم

 موقيل اهيلإ مايقلا لبق هقئالع يقلي نأ ءرملا ىلع بجاولاف" :ةضورفملا تاولصلا

 يغبنيو" :اضيأ هلوق كلذ لثمو "اهيلإ ةمهلا فرصنم اهيلع هحراوجب البقم
 عئارشو ةالصلاو ةماقإلاو ناذألا مهوملعي نأ لافطألا رومأب نيمئاقلاو ءابآلل

 نامزلا نم ةفئاط بهذت الئل مهنم داري ام نولقعي لاح يف اوراص اذإ مالسإلا

 دنع تادابعلاب اوتأ نيملاع غولبلا لبق اوناك اذإ مهنأل ؛ميلعتلا يف مهغولب دنع

 ىلإ جرخ نمل بحتسملا و" :جحلا نع مالكلا دنع لوقي و ،اث)"روفلا ىلع غولبلا

 ارذحم لوقي وأ ،ا"”ةبحصلا قحل ظافحو نيد اذ افيفع الجر بحصتسي نأ جحلا
 يف نكي مل ولف مهبر ةيصعم اوقتي نأ سانلا ىلع بجاولاف" راض رمأ ةبغم نم

 فلحلا نع مهل اعدر كلذ ناكل ةلجاعلا يف ةكربلا وحم الإ ةصاخ ةرجافلا نيميلا

 ا١)لقع صقنأ نمف ،ةرخآلا يف باقعلا ميلأب اهيلع هللا دعوت دقو فيكف ءلطابلاب

 رسخو سهتلجاع مرحف .ةلجاعلا يف الام اهب بسكيل ةرجاف نيمي ىلع ىرتجا نمم

 ٣٢٢. ص ٢ج قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا "]

 .٩٤ص ٢ج قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"
 .٩٦٤ص ٢ج قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا")
 .٠٥٤ص ١ج قباسلا ردصملا ةكرب نبا )

 ٥٠ ٤ص ١ج قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ١١)

 ٤٣. ص ٢ج قباسلا ردصملا ثةكرب نبا ))

١٢٥ 

 



 .هبر هللا يقتي نأ دبعلا ىلع بجاولاف" :عفان رمأ يف ابغرم لوقي ول .اهترخآ

 باستكا نم هلعف ىلإ -ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ا"همدق ام ىلإ عراسيو

 ىلع الك نوكيالو ،هريغ ىلع هنم قدصتيو اهسفن يف هفعي يذلا لالحلا

 .'""نينمؤملا
 هللا بلتك نم ةمسلا هذه ىقتسا دق ةكرب نبا مامإلا نأ هيف بير ال اممو

 نم ةنسلاو باتكلا ايانث نيب نإف ملسو هيلع هللا ىلص- دمحم هيبن ةنسو ىلاعت

 ليثمتلا ىلل اهعم جاتحي ال امم ةرثاكلا ةرثكلا نم بيهرتلاو بيغرتلاو داشرإلا
 .هيلع دهاوشلا بصنو

 :هتاحالطصا

 يف ةكرب نبا مامإلا دنع اهلامعتسا درو ةنيعم تاحالطصا ةدع كانه

 نبا مامإلا اهنع ربع ةفلتخم ناعمو تالولدم ىلع لدت يهو "عماجلا" هباتك
 .اهءازإ اهعضوو ‘تاحلطصملا هذهب ةكرب

 هباتك يف ةكرب نبا مامإلا دنع ةدراولا تاحالطصالا هذه ميسقت نكميو

 :يلي ام ىلإ "عماجلا"

 هتاحيجرت ىلع ةلالدلل ةكرب نبا مامإلا اهدروأ تاحالطصا :الوأ

 'عماجلا" هباتك يف اهركذ يتلا ةيهقفلا ءارآلا ضعبل هتارايتخاو

 :يهو

 .(٠انباحصأ لاق ام حيحصلاو

 .ا“"سفنلا ىلإ برقأو ،هبشأ لوقلا اذهو

 .٠٢٢ص !٢ج قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا)

 ."هبغر" اهباوص لعلو لصألا يف تدرو اذك ا"

 :اضيا رظناو .٢؟٢٣٢ص ٢ج قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا" ح١، ص٢٥٨. ٤٥٠. ٤٥٢٣. ٤٥٤. ٤٧١. 6٥٠٠٤

 ٠ ٥0٥. و ج٢ ص٥٤٣٢ ٤٤. ١٢٨. ٢٣٩. ٢٥٧. ٢٦٢٣. . ٣٢. . ٢٢.

 .٠٨٢ص ١ج ؛قباسلا ردصملا ؛ةكرب نبا ا

 .٨٩٠ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا

١٢٦ 

 



 .ا"يسفن ىلإ قيش لوألا لوقلاو"
 .(""انباحصأ هلاق ام يدنع لوقلاو"

 .ا"”"حصأ هل ةجحلاو هبشأ لوقلا اذهو

 .ا‘"ىوقأ هل ةجحلاو رثكأ هيلع لمعلا لوقلا اذهو

 .ا"يبلق ىلإ قيشأ لوقلا اذهو'

 .'"انيفلاخم لوق نم رظنأ انباحصأ هيلإ بهذ يذلاو
 .ا"”"ةنسلا ةقفاوم ىلع لدأو ،يدنع رظنأ لوقلا اذهو

 .ا""نيلوقلا رظنأ يدنع اذهو"

 .(}>قيلأو هبشأ يدنع لوألاو
 .ا'`)لوقلا وه يدنع اذهو

 ةداعإو هفقوت ىلع ةلالدلل ةكرب نبا مامإلا اهدروأ تاحالطصا :ايناث

 ضب نع "عماجلا" يف اهلقن يتلا ةيهقفلا ءارآلا ضعب يف رظنلا
 :يه و ‘ءاهقفلا

 ءيش كلذ نم يسفن يفو
 ءيش ليوأتلا اذه نم يسفن يفو"

(١ 

.(١٢ 

 .٥٠١٦ص ١ج .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا اا
 .٠٢٦ص ١ج ؛‘قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا )9

 .٦٠٢ص ٢ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"

 .٤٢٢ص ٢ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا
 .١٣٢ص ٢ج .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا

 .٣٣٢ص ٢ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا )

 .٧٢٣٢ص ٢٦ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ٢)

 .٢٦٢ص ٢ج قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا )

 .٤٠٤ص ٢ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ١)

 .٧٠٠ص ٢ج قباسلا ردصملا ،ةكري نبا (١٠)

 .٤٣٤ص ١ج ثقباسلا ردصملا ،ةكرب نبا اا

 .٢٧٥ص ١ج ثقباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ١١)

٢٦٧ ١ 



 .ارظن اذه يف انلو

 .'"“لوقلا اذه يف رظنيو

 .'"“رظن هيف لوق اذهو"

 .اهيلإ اوبهذ ام هجوب ملعأ هللا و

 ."نيلوقلا نم لدعألاب ملعأ هللاو
 .(""ليواقألا هذه لدعأب ملعا هللاو

 بهذملا ءاملع ىلع ةلالدلل ةكرب نبا مامإلا اهب زمر تاحالطصا :اثلاث

 :يهو }هيلإ يمتني يذلا يضابإلا
 .ا")"انفالسل"

 ."انتمئأ"

 .'""اتتوعد لهأ"

 .ا'`)"انخايشأ"

 "علماونا")ا١ا.

 .ا'")"نيقفاوملا"

 .١٧ص ٢ج ؛قباسلا ردصملا شةكرب نبا اا
 ٢) ص ٢٦ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ٨٠.

 .٨٦٢ص !٢ج ٬قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"
 .٦٩٤ص ١ج "قباسلا ردصملا شةكرب نبا ا)

 .٨٣٤ص ٢ج "قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا اث

 .٤٤٤ص ٢ج "قباسلا ردصملل ،ةكرب نبا ا")

 .٤١ص ١ج ثقباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا")

 .٩٨٢ص ١ج ثقباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا)

 .٥٩٢٢ص ١ج "قباسلا ردصملا }ةكرب نبا ا٨]
 .٢٠٤ص ١ج ثقباسلا ردصملا شةكرب نبا ا'')
 .٦٦٤ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ")

 ٤٨٣. ص ١ج ،قباسلا ردصملا ةكرب نبا ا'")

١٢٨ 



 .ا"”قافولا لهأ"

 .(")"انباحصأ ةمئأ"
 . (""انباحصأ"

 بهاذملا ءاملع ىلع ةلالدلل ةكرب نبا مامإلا اهب زمر تاحالطصا :اعبار

 :يهو يضابإلا بهذملا ءاملع ريغ نم ىرخألا ةيمالسإلا

 .(ث)" هيفلاخم"

 .ا"”فالخلا لمهأ"

 .(")"نيفلاخملا ءاهقف

 .(")"انيفلاخم"

 .ا"انيفلاخم نم ةهقفتملا"

 .ا")“"فالخلا لهأ ءاهقف"

 .اا`انموق ءاهقف"

 ةمألا ءاملع ىلع ةلالدلل ةكرب نبا مامإلا اهدروأ تاحالطصا:اسماخ

 -:يه تاحلطصملا هذهو مهريغو هبهذم لهأ نم ةبطاق

 .(')"ةلبقلا لهأ"

 ٥٤. ٤ص ١ج "قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا']

 .٨٤ص ٢ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا (٢)

 .٨١٤ص ٢٦ج "قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"
 .١٥٠ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا (٣)

 ٣٠. ٤ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا أ

 .٠٢٤ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ١)

 .٣٨٤ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"

 .٧٣٢ص ١ج قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا .

 .٢٥٢ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا "]

 .٦٠٤“ص ٢ج ثقباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ٠)

 .٥٢٥٠ص ٢ج ‘قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ١١)

١٢٩ 



 .ا "ةلملا لهأ"

 ."ةالصلا لهأ"

 .("" راصمألا ماوع ءاملع"

 .٧٤ص ١ج "قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا )

 .١٥ص ١ج .قباملا ردصملا ،ةكرب نبا )")

 .٥٢٥٠ص !٢ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبل ا"]

١٣٠ 



 باتك يت ةدراولا ةبهقتلا طباوضلاو دعاوقلا :يناتلا لصنلا

 :ولع لمتشيو .ةكرب نبا مامإلل "عماجلا"

 نايبو ۔ءاحةلطصاو ةغل طباضلاو ةدعاقلاب برعتلا :لوألا تحبملا

 نيب قورتلا ناببو .ةيهقتقلا دعاوقلا ةمدأ

 .ةبلوصألا ةدعاقلاو ةبهتقتلا ةدعاتلا

 بانك يت ةدراولا ةبهتقتلا طباوضلاو دعاوقلا :يناتلا ثحبملا

 ."عماجلا"

 هذه لوح ةماعلا تاظحالملاو تاجاتنتسالا نابب :تلاتلا ثحبملا

 .ةببهقكلا طباوضلاو دع اوتلا

 باتك يت ةدراولا ةبهتقتلا دعاوقلا نم جذامن ضرع :عبارلا تحبملا

 لوح ةيمالسإلا بهاذملا ءاهقت ءارآب ةنراقم "عماجلا"

 .دعاوقلا هذه

 بانك يت ةدراولا ةبهتقتلا طباوضلا نم جذامن رضرع :رسماخلا تحبملا

 لوح ةبمالسالا بحاذملا ءاهتقت ءارآب ةنراقم "عماجلا"

 طباوضلا هذح

١٣١



  

 ةيمهأ نايبو ،احالطصاو ةغل طباضلاو ةدعاقلاب فيرعتلا :لوألا ثحبملا

 .ةيلوصألا ةدعاقلاو ةيهقفلا ةدعاقلا نيب قرفلاو شةيهقفلا دعاوقلا

 :احالطصاو ةغل ةدعاقلا فبرعت :لوألا بلطملا

 تدعق نم ةذوخأم ةفللا يف ةدعاقلا :ةغل ةدعاقلا ىنعم

 هيلع زكتري ام لكو ‘ ساسلأل ا اه انعمو ‘ ١) )دع ١ وق ىلع عمجتو ١. دوعق

 وأ ءيشلا كلذ ناك ايسح ؛هلصأو ءيشلا ساسأ يهو ،ةدعاق وهف ءيشلا

 . (")ايونعم

 يهو ،جدوهلا دعاوقو ‘هسسأ يهو تيبلا دعاوق :يسحلا نمف

 دحا وقو . )")ج دوهلا نهيف بكر .هتحت ةضرتعم عبرأ تابشخ

 دعاوقب تهبش ،ءامسلا قافآ يف ةضرتعملا هلوصأ يهو ‘باحسلا

 ,(ئ)م انبلا

 ىلع هرمأ ىنب :مهلوقكو .اث)همئاعد يهو نيدلا دعاوق :يونعملا نمو

 .ا)ةيهاو كرمأ دعاوق مهلوقو ةدعاق

 اهانعمب ةدعاقلل ةديدع تافيرعت تدرو :احالطصا ةدعاقلا ىنعم

 :يلي ام اهنم يحالطصالا

 .دعق ةدام ع٧٤!٠ص !ج سورعلا جات ادمحم يديبزلا )١)

 .٩٠٤ص ثنآرقلا بيرغ يف تادرفملا ،بغارلا وبأ ؛يناهفصألا ")
 ،يدايأ زوريفلا .٠٦٧ص ٣ج .ةغللا لمجم "دمحأ ،سراف نبا .}٠؟٢٥ص ٢ج ،حاحصلا ،ليعامسا ،يرهوجلا )"

 .دعق ةدام \١٨٢ص ؛طيحملا سوماقلا ادمحم

 .دعق ةدام ٤٧٣، ص ٢ج ،سورعلا جات ،يديبزلا ا)

 (٥) ؛ثتادرفملا ءيناهفصالا ص٤٠١٩.

 .دعق ةدام ٤٧٢. ص ٢ج ،سورعلا جات ،يديبزلا (٦١)

١٢ 



 عيمج ىلع ةقبطنم ةيلك ةيضق يه" :هلوقب يناجرجلا اهفرع ١-

 .ا٬اهتايئزج

 ىلع ةوقلاب اهلامتشا ثيح نم ةيلك ةيضق" :هلوقب ءاقبلا وبأ اهفرع ٢-

 .(""اهعوضوم تايئزج

 .""هنم اهماكحأ فرعتيل ،هتايئزج ىلع قبطني يلك مكح" :اهنأب تفرع ٣-
 وه امب ةدعاقلل تافيرعت ۔-حضاو وه امك ۔ةثالثلا تافيرعتلا هذهو

 ةدعاقلا اهتحت لخدت تافيرعتلا هذه نإف ،ةيهقفلا ةدعاقلا نم معأ

 قبطنم يلك رمأ اهنم الك نأل ،امهريغو ةيوحنلا ةدعاقلاو ةيلوصألا

 .هتايئزج عيمج ىلع

 هيلع قبطني يذلا يلكلا رمألا" :هلوقب ا‘)يكبسلا نبا مامإلا اهفرع ٤=

 .اهنم اهماكحأ مهفت ،ةريثك تايئزج
 هلبق ةروكذملا ةثالثلا تافيرعتلا نم بيرق ۔-ودبي امك ۔فيرعتلا اذهو

 :نيرمأل عنام ريغ فيرعت -لمأتلا دنعحوهو

 فيرشلاب فورعملا يلع نب د محم نب يلع وه :يناجرجلا .٩١٢ص ؛تافيرعتلا ،يلع 4 يناجرجلا ))

 هل 6 ٨١٦ ماع اهب يفوتو ،زاريشب سردو ،ناجرجب دلو ليقو شدابارتسا برق "وكاتت يف دلو غيناجرجلا
 .ةلاحك رمع .٧ص ٥ج ؛مالعألا ءيلكرزلا /.تايلكلا قيقحت ،مولعلا ديلاقم ‘تافيرعتلا :اهنم ةدع تافنصم

 .٦١٢ص ٧ج ثنيفلؤملا مجعم

 ءاضقلا ىلو ،يوفكلا يميرقلا ينيسحلا بويأ نب ىسوم وه :ءاقبلا وبأ .٨٢٧ص ثتايلكلا ‘ىسوم ءاقبلا ويا )

 ه تافلؤم نم .ه ١٠٩٤ ماع اهب يفوتف ،لوبناتسا ىلإ داعو ،دادغببو ،عسدقلابو ،ايكرتب (هفك) ميلقإب

 .٣٢١ص ؛مالعألا مجعم ،باهولا دبع مساب .٨٢ص ٢٦ج ثمالعألا ،يلكرزلا /.تايلكلا
 .٠٢ص ١ج ،جيولتلا ،ينازاتفتلا "]

 ؛رصمب ةيفونملا لامعأ نم كبس ىلإ هتبسن ،يفاكلا دبع نب يلع نب باهولا دبع نيدلا جات وه :يكبسلا نيل "]
 ءاهتاضق يضاق ناكو ،ماشلا ىلإ لقتنا مث ،هدلاو مهيصخأ ثهرصع ءاملع ضعب ىلع سردو ثةرهاقلا يف دلو

 ماع قشمد يف نوعاطي يفوت ،هنع جرفا مث اهنجس ىلإ تدأ ‘رصع ءاملع ضعب نم تاقياضم يقل
 ٨ج ؛‘بمهذلا تلرذش دامعلا نبا /.ةيعفاشلا تاقبط ث رئاظنلاو ،هابشالا عماوجلا عمج :هتافلؤم نم ه ١

 .٥٨١-٤٨١ص ٤؛٤ج ٬مالعألا يلكرزلا.٠٨-٨٧٢ص

 ٠) ىرئاظنلاو هابشألا ،باهولادبع ،يكبسلا نبا ج١ ص١١.

١٣٣ 

 



 مامإلا ناك املو ،ةيهقفلا ةدعاقلا يه ءاهقفلا دنع ةدعاقلاب دارملا نأ -أ

 ناك ةيهقفلا دعاوقلا يف "رئاظنلاو هابشألا" هباتك عضو دق يكبسلا نبا

 اذه نأل ،اهريغ نود ةيهقفلا ةدعاقلاب صتخي فيرعتب يتأي نأ نسحي

 ةدعاقلاو ةيلوصألا ةدعاقلا هتحت لخدت -دهاشم وه امك -فيرعتلا

 مهفت ةريثك تايئزج هيلع قبطني يلك رمأ امهنم الك نإف ،ةيوحنلا

 .اهنم اهماكحأ

 يف يلك رمأ اضيأ هنإف ،يهقفلا طباضلا فيرعتلا اذه يف لخدي هنأ -ب

 اذه نأ الإ ،هنم اهماكحأ مهفت ةريثك تايئزج هيلع قبطني هعوضوم

 .ىتش باوبأ يف اهتايئزج كلتو ،نيعم باب يف

 ةرشابم هيلإ راشأو ،يناثلا رمألا هسفن يكبسلا نبا مامإلا ظحال دقو

 بسح ةدعاقلا يأ اهنمو" :لاق ثيح ةدعاقلل هفيرعت هركذ دعب

 ام اهنمو ،"كشلاب عفري ال نيقيلا" :انلوقك بابب صتخي الام ۔هفيرعت

 بلاغلاو ،"روفلا ىلع يهف ةيصعم اهببس ةرافك لك ":انلوقك صتخي

 اطباض ىمسي نأ ةهباشتم روص مظن هب دصقو ،بابب صتخا اميف

 اهماكحأ مهفت هتايئزج رثكأ ىلع قبطني ،يلك ال يرثكأ مكحا :يه ليقو ٥
 .")"اهنم

 ليلدتلل فيرعتلا اذه يف "هتايئزج رثكأ ىلع قبطني" ةرابع تءاج دقو

 لك نع ج رخت تاءانثتسا نم دري امل ارظن ثةيبلغأ ةيضق ةيهقفلا ةدعاقلا نأ ىلع

 .ا""ةدعاق

 اريثك نوقرفي اونوكي مل نيمدقألا ءاهقفلا نأب كلذ ليلعت نكميو .١١ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،يكبسلا نبا ا')
 ءاهقفلا ظحال امنإو ،دعاوقلا ظفلب اريثك ةيهقفلا طباوضلا نودروي لب ثةيهقفلا طباوضلاو ةيهقفلا دعاوقلا نيب

 .١٠-٠٥ص شةيهقفلا دعاوقلا ،يلع ،يوننلا/.هب اوذخأو ،قرفلا اذه نورخاتملا

 .١٠ص ١ج ثرئاصبلا نويع زمغ ،دمحأ ،يومحلا ا"
 .٦١ص .ةيلكلا هقفلا دعاوق حاضيإ يف زيجولا ادمحم ونروبلا ا"
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 يذلا يكبسلا نبا دنع ةدعاقلا فيرعتل الباقم فيرعتلا اذه نوكي اذهبو

 .ةيلك ةيضق ةيهقفلا ةدعاقلا نأ ىلع ،"خلا ......... يذلا يلكلا رمألا" :هلوقب صني

 .اهيف ءانثتسا ال

 يف عقاولا عم قفتي ،"يلك ال يرثكأ مكح "اهنأب ةدعاقلا فيرعت نأ عمو

 مل ني ةيهقفلا دعاوقلا مظعم اهنم ولخت داكت ال يتلا تاءانثتسالا دوجول جراخلا

 .")ةيبلغأ هقفلا دعاوق رثكأ نأ نم ءاهقفلا ضعب هررق ام عم قفتيو ،اهعيمج نكي

 نأ نم عنام ال هنأ ىري نيرصاعملا نم ةيهقفلا دعاوقلل نيسرادلا ضعب نأ ريغ
 يكبسلا نبا مامإلا فيرعت يف ءاج امك ةيلك ةدعاق اهنأب ةيهقفلا ةدعاقلا فصوت

 :ب كلذ للعيو .اهل

 نإو ،تاينثتسملاو ذاوشلا نم ولخت ال مولعلا رئاس يف دعاوقلا نأ -أ

 نم ضخغت ال تاءانثتسالا هذه نإف كلذ عمو ێاهنيب كلذ ةبسن تتوافت

 ظفحت امك تاءانثتسالا كلت ظفح ناكمإلاب ذإ ،اهتيمهأ و ةدعاقلا نأش

 .لوصألا

 ءادج ةليلق ىربكلا ةيساسألا سمخلا دعاوقلا يف تايتثتسملا نأ -ب

 .فيرعتلا يف ةيبلغألا ةفص ىلع زيكرتلا مزاللا نم سيلو

 ةيبلغأ هقفلا دعاوق رثكأ نإ هركذ مدقت امك-ءاهقفلا ضعب لوق نأ -ج

 .ةيلكلا ةفص ىلإ برقأ ةريسي دعاوق كانه نأ هنم مهفي

 ال ةيبسنلا ةيلكلا اهب دصقي امنإ ةيلك اهنأب ةدعاقلا نع ريبعتلا نأ -د

 .ا"اهدا رفأ ضعب يف تاءانثتسالاو ،ذوذشلا دوجول ثةيلومشلا

 دقو ؛ةغللا لهأو ءاهقفلا ءامدق ضعبل يه تمدقت يتلا تافيرعتلا هذهو

 لوح اوبتك نيذلا نيرصاعملا ضعب دنع ةيهقفلا ةدعاقلل تافيرعتلا ضعب تدرو

 :يلي ام تافيرعتلا هذه نمو .ةيهقفلا دعاوقلا عوضوم

 ٦٢ص ١ج ،يفارقلل قورفلا باتك شماهب غقورفلا بيذهت دمحم "يكلاملا "]
 ٢

 .٤٤ص .ةيهقفلا دعاوقلا ،يوننلا
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 ىلع اهسفنب قبطنتو ،ةيعرشلا اهتلدأ نع تبثت يتلا ىربكلا نع ةرابع" ١-

 .''"هقيداصم ىلع يعيبطلا يلكلا قابطنا اهقيداصم

 اماكحأ نمضتت ةيروتسد ةزجوم صوصن يف ةيلك ةيهقف لوصأ" ٢-

 .ا""اهعوضوم تحت لخدت يتلا ثداوحلا يف ةماع ةيعيرشت

 .(""تايئزجلا مكح ةفرعم هب داري يذلا يرثكألا وأ يلكلا مكحلا" ٣

 .()هنم اهماكحأ فرعتل هتايئزج ىلع قبطني يذلا يلكلا مكحلا" ٤

 يف ةددعتم باوبأ نم ةماع ةيعيرشت اماكحأ نمضتي ،يلك يهقف لصأ" ٥

 .اهعوضوم تحت لخدت يتلا اياضقلا

 اهنأ الإ ةرصاعملا تافيرعتلاو دودحلا هذه ظافلأ فالتخا مغر ىلعو

 لدتسي سسأ نع ةرابع يه ةيهقفلا دعاوقلا هذه نأ وهو اماع ادحاو امكح يطعت

 .ةيئزجلا هلئاسم اهيلع ىنبتو ىهقفلا عورف ىلع اهلالخ نم

 :احالطصا و ةغل طباضلا ىنعم :يناثلا بلطملا

 .حتفلاب هطبضي طبض نم ذوخأم طباضلا :ةغل طباضلا ىنعم

 ءاطبض هطبضي ءيشلا لجرلا طبض :لاقي ،مزحلاب هظفح ءيشلا طبضو
 .مزاح يأ طباض وه :لاقيو ءاديدش اذخأ هذخأ اذإ

 اديدش اذخأ ةسيرفلا ذخأي هنأل طباضلاو طبضألا دسألا يمس هنمو

 .ا١هنم تلفت داكت الف ءاهطبضيو

 .٤٤ص ثدعاوقلا كدمحم ،يوفطصملا ا

 .٩؛٧ص ٢ج ؤيهقفلا لخدملا ؛ىنطصم ءاقرزلا ""!
 (٣) ؛ماكحلا ررد رديح ،يلع ج١ ص١٩.

 .٥٢ص ؛زيجولا ،ونروبلا ا')
 )٥) ؛ةيهقفلا دعاوقلا ؛يوننلا ص٤٥.

 سارغ رجح نبا .٩٦٣١١ص ٣٢ج .حاحصلا ،يرهوجلا .٥٧١-٤٧١ص ٥ج ءسورعلا جات ،يديبزلا ")

 .طبض ةدام ء!٦٨-٥٨٢ص سلسلا
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 دحاو فيرعت ىلع الإ ثحبلا مغر-فقأ مل :احالطصا طباضلا ىنعم

 فيرعتلا اذه صنيو ،ءاهقفلا ضعب هب هفرع يهقفلا طباضلل

 اهماكحأ فرعتيل ،هتايئزج ىلع قبطني يلك رمأ" هنأ ىلع يهقفلا طباضلل
 .اهنم

 ىلإ مهتراشثإ يه انه ءاهقفلا ضعب نع دجوي ام ةياغو
 ةيهقفلا ةدعاقلا نأب ،يهقفلا طباضلاو ةيهقفلا ةدعاقلا نيب قرفلا

 نم اعورف طباضلا عمجي امنيب سىتش باوبأ نم اعورف عمجت

 طباضلاو ةدعاقلا نيب قيرفتلا اذه ىلإ ادانتساو "دحاو باب

 يف يكبسلا نبا مامإلا مالك يف لمأتلا عم ثءاهقفلا كئلوأ هيلإ راشأ يذلا

 روص مظن هب دصقو ،بابب صتخا اميف بلاغلاو" -ةدعاقلل هفيرعت دنع ۔هلوق

 طباضلا فرعي نأ هلك كلذ ىلإ دانتسالاب نكمي ،ا"”)"اطباض ىمسي نأ ةهباشتم

 مهفت ؛دحاو باب نم ةهباشتم اروص مظتني ،يهقف يلك لصأ" :هنأب يهقفلا
 ."هنم اهماكحأ

 ضعب نع هلقن مدقتملا يهقفلا طباضلل قباسلا فيرعتلا نأ نيبتي اذهبو
 يلك رمأ -كش الب اهنأل ،هتحت امومع ةدعاقلا لوخدل عنام ريغ فيرعت ءاهقفلا

 اروص مظتني هناب طباضلا دييقت نكل ،هنم اهماكحأ فرعتيل هتايئزج ىلع قبطني
 اهلوخد نم ةدعاقلا جرخي - ريخألا هفيرعت يف درو امك ۔دحاو باب نم ةهباشتم

 باب نم تسيلو ىتش باوبأ نم ةهباشتم اروص مظتنت اهنأل فيرعتلا اذه تحت
 . دحا و

 .٥ص ٢٦ج شرئاصبلا نويع زمغ ،يومحلا 6"
 تايلكلا ءاقبلا وبأ .٤١ص ١ج %‘سمشلا ةعلط ،يملاسلا .١١ص ١ج شرئاظنلاو هابشألا يكبسلا نبا (٢)

 .٢٧؟٨ص

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،يكبسلا نبا )

١٣٧ 



  

 .۔اهنم ةيعرشلا ةصاخ -مولعلا نم ملع لكل نأ هيف كش ال امم نإ

 هدئاوف ىلإ لوصولا ةيغب هناقتإو هتعلاطمو هتسارد ىلإ وعدت يتلا هتناكمو هتيمهأ

 .ةيورخألا وأ هنم ةيويندلا ءاوس ،هنم ةوجرملا هجئاتنو

 مولع رئاس نيب نم هب ةصاخلا هتيمهأ هل ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا ملعو

 هيناعم ىلع فقوو ،‘هروغ ربس نمل لصحت ةعفان اراثأ هل نأ امك ،ةعوتتملا هقفلا

 .هينابمو هلوصأو

 نم نفلا اذه ةيمهأ نايب يف ءدبلا لبق هيلإ ةراشإلا ردجت امم هنأ ريغ

 ةيمهأ نع اوملكت نيذلا ءاهقفلا ضعب هيلع هبن لاب يذ رمأ ىلإ ريشأ نأ مولعلا
 .ةيهقفلا دعاوقلا دئاوفو

 طباوضلاو دعاوقلا هذه نأ ىلإ اوراشأ ءاهقفلا ءالؤه نأ وه رمألا اذهو

 ىوخألا ةيعرشلا ةلدألا رئاسك ايعرش اليلد اهلعجي نأ دهتجملل غوسي ال ةيهقفلا

 .(')ةيعرشلا ماكحألا اهلالخ نم طبنتسي

 دهاوش اهرابتعا وه لالدتسالا دنع اهنم ذخؤي نأ نكمي ام ةياغ امنإو

 ىلع اسايق ،ةديدجلا عئاقولل ماكحألا جيرخت يف اهب سناتسي ،ةلدألل ةبحاصم
 ."ةنودملا ةيهقفلا لئاسملا

 طابنتسال القتسم اليلد ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا هذه لعج حصي مل امنإو

 :نيببسل هتطساوب ةيعرشلا ماكحألا

 يهو ةفلتخملا عورفلل ةرمث يه امنإ ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا هذه نأ :الوأ

 حصي الف ءاهتايئزج و عورفلا هذه دارفأ نيب طبارلاو عماجلا ةباثمب

 )١) ؛رئاصبلا نويع زمغ ،يومحلا ج١ ص٢٧.

 ه٢٢٣٠.
 ص .ةيهقفلا دعاوقلا ؛يوننلا رظناو .٢٢ص ؛ زيجولا ،وتروبلا

('( 
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 عورفلا هذه ماكحأ طابنتسال اليلد عماجو ةرمث وه ام لعجي نأ القع
 .ا")تايئزجلاو

 لتحملا نم نإف اذلو ،تاينثتسملا نم ولخت ال دعاوقلا هذه مظعم نأ :ايناث

 هذه ىدحإ لالخ نم اهمكح طابتتسا دارملا ةلأسملا نوكت نأ ادج

 .ا")ةدعاقلا هذه نم ةاتثتسم ةلأسم دعاوقلا

 طابتتسلالل ايعرش اليلد اهلعج نكمي ال ةيهقفلا دعاوقلا ةماع نأ عمو

 هذهل ةيملعلا ةميقلا نم ضغي ال اذه نأ الإ ىرخألا ةيعرشلا ةلدألا رئاسك

 نأل ،يمالسإلا هقفلا يف ليلج عقومو رثأ نم اهل امو ،ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا

 ةيلمعلا ماكحألل اطبضو ىةماعلا ةيهقفلا تاررقملاو ئدابملل اعراب اريوصت اهيف

 نلو ععورفلا هذه يف طانملا ةدحوو طابترالا ةهج اهلالخ نم نيبتي ةيعرفلا

 .ا")اهبا وبأ و اهتاعوضوم تفلتخا

 :هلوق يف اهيلإ راشأو ةيمهألا هذهب ءاملعلا ضعب هون دقف هلك اذهلو

 هيقفلا ردق مظعي اهب ةطاحإلا ردقبو "عفنلا ةميظع .هقفلا يف ةمهم دعاوقلا هذه"

 اهيف ©فشكتو ىوتفلا جهانم حضتتو فرعيو هقفلا قنور رهظيو فرشيو
 تابسانملاب عورفلا ج رخي لعج نمو «......... ءالضفلا لضافتو ‘ءاملعلا سفانت

 جاتحاو « ......... تفلتخاو عورفلا هيلع تضقانت ةيلكلا دعاوقلا نود ةيئزجلا

 بلط نم هسفن ضقت ملو رمعلا ىهتناو ،ىهانتت ال يتلا تايئزجلا ظفح ىل
 يف اهجاردنال ،تايئزجلا رثكأ ظفح نع ىنغتسا هدعاوقب هقفلا طبض نمو ءاهانم
 .اهريغ دنع ضقانت ام هدنع دحتا و ،تلايلكلا

 ١) ‘قباسلا ردصملا ،ونرروبلا ص٣٢.

 .٠٣٣ص ێةيهقفلا دعاوقلا ،يودنلا "]

 .٥٣ص ثةيهقفلا دعاوقلا حرش ءاقرزلا 0

 .٢ص ١ ح ‘) 1 9 رقلا ءيفا رقلا (٨)
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 .ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا ةيمهأ صيخلت نكمي 6مدقت ام ىلع ءانبو

 :يلي اميف اهتسارد دئاوفو

 ةيهقفلا عورفلا ميظنت يف ازراب ارود ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلل نأ :الوأ

 اعورف ةيهقفلا عورفلا تيقبل اهالول ،هقفلا باوبأ يف ةرثانتملا ةريثكلا

 اهتاهاجتا نيعتو ىةقفتملا اهللع زربتو ،اهعمجت لوصأ نود ةتتشم

 .()ةيعيرشتلا

 طبضو ظفح ىلع دعاست ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا هذه ةسارد نأ :ايناث

 ةباثمب يهقفلا طباضلا وأ ةدعاقلا هذه نوكتف ،ةهباشتملا ةريثكلا لئاسملا

 .(")ةقفتملا لئاسملا كلتل ماكحألا راضحتسال ةادألاو ةليسولا

 ىلع فكاعلا يف يمتت ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا هذه ةسارد نأ :اثلاث

 طابنتساو ةيعرشلا ماكحألا ةفرعم نم اهب نكمتي ةيهقف ةكلم اهتسارد

 قاحلإلا ىلع ارداق هلعجت امك ،اهرداصم نم ةددجتملا ثداوحلل لولحلا

 .("ةيهقفلا لئاسملا يف جيرختلاو

 نيصتخملا ريغ نيثحابلل رسيت ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا هذه نأ :اعبار

 هباعيتسا ىدمو يمالسإلا هقفلا ىلع عالطالا يمالسإلا هقفلا ةساردب

 .(')تابجاولاو قوقحلل هتاعارمو ،ماكحألل

  

 لكلو ،هتاذب القتسم انف هقفلا لوصأ ملع نم لكو هقفلا ملع نم لك ربتعي

 نلف اهدادضأ ركذب نيبتت ءايشألا تناك املو ،ملعك هب صتخت يتلا هدعاوق امهنم

 .٥٢ص .ةيهقفلا دعاوقلا حرش .اقرزلا )

 .٥٢ص ؤةيهقفلا دعاوقلا ،يودنلا ")

 .١٢ص ؛زيجولل ونروبلا )
 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا اونرربلا )
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 ةدعاقلا ةيهقفلا ةدعاقلا اهيف فلاخت يتلا طاقنلا مهأ دادعت انه هركذ يغبني امم

 .ةيلوصألا
 نكمي ةيلوصألا ةدعاقلاو ةيهقفلا ةدعاقلا نيب قرفت قورف ةدع كانهف

 -:يلي اميف اهزاجيإو اهصالختسا
 ضرعي امو ةيبرغلا ظافلألا نم اهبلغأ يف ةئشان ةيلوصألا دعاوقلا نأ :الوأ

 يهنلاو ،بوجولل رمألا نوكو "حيجرتلاو خسنلا نم ظافلألا كلتل

 ةيعرشلا لئاسملاو ماكحألا نع ةئشانف ةيهقفلا دعاوقلا امأو ،ميرحتلل

 .()ةهباشتملا

 قبطتت يهف ،لومشلاو مومعلاب فصتت ةيلك دعاوق ةيلوصألا دعاوقلا نأ :اي

 ةيبلغأ اهنإف ةيهقفلا دعاوقلا امأ ،اهتاعوضومو اهتايئزج عيمج ىلع

 .اهتحت ةجردنملا لئاسملا نم تايئزجلا بلغأ ىلع اهيف مكحلا نوكي

 .(")تاينثتسملا اهل نوكتو

 دهتجملا هب مزتلي يذلا نوناقلاو ساسألا يه ةيلوصألا دعاوقلا نأ :اثلاث

 دعاوقلا امأ ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا ءانثأ أطخلا يف عوقولا يدافتل

 دحاو سايق ىلإ عجرت يتلا ةهباشتملا ماكحألا نم ةعومجم يهف ةيهقفلا

 .")اهنيب طبري دحاو يهقف طباض ىلإ وأ اهعمجي

 اهنأل ،عورفلا نع يعقاولاو ينهذلا اهدوجو يف ةرخأتم ةيهقفلا دعاوقلا :اعبار

 ضرفللف ةيلوصألا دعاوقلا امأ ،اهنيب ةطبارو اهيناعمو اهتاتشأل ةعماج

 سسألاو دويقلا اهنأل ،عورفلا لبق ةدوجوم نوكت نأ يضتقي ينهذلا

 امدقم ميركلا نآرقلا يف ام نوكك ،طابنتسالا دنع هيقفلا اهب مزتلي يتلا

: 

_ 

 .٩١ص ١ ح ،ليكولا نيال .رئاظنلاو هابشألا باتكل ميدقتل ١ ،دمحأ ،يرقنعلا رظنا »

 .٧١ص .زيجولا ،ونروبلا "
 ٧۔٨ص .هقفلا لوصأ ةرهز وبأ 1
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 ىوقأ ةنسلاو نآرقلا نم صنلا نأو ةيوبنلا ةنسلا هب تعاج ام ىلع
 .ا١)ةفرعملاو داهتجالا لئاسم نم كلذ ريغ ىلإ امهنم لك رهاظ نم

 ةعيرذلا يه ةيلوصألا دعاوقلا ناب لوقلا نكمي مدقت ام ىلع ءانبو
 هذه عمج نكمي ةيهقفلا دعاوقلا ةطساوب هنأو ،اهتفرعم وأ ماكحألا طابنتسال

 .ةيهقفلا دعاوقلا نم ةدعاق لك عم مءعالتي امب اهتحت ةطبتتسملا ع ورفلا

 ٦٢٦٨-٦٩ .ةيهقفلا دعاوقلا ؤيودنلا اا
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 نبا مامإلل "عماجلا" باتك يف ةدراولا ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا :يناثلا ثحبملا
 .اهدنع تاظحالملاو تاجاتنتسالا ضعب نايبو .ةكرب

 :بلاطم ةثالث هيفو
 ريا مامالل "عماجلا" باتك ىف ة ةبهقن :لوألا بلطملا

 بتك نم هريغ نأش كلذ يف هنأش -ةكرب نبا مامإلل "عماجلا" باتك ىوح
 تءاج ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا نم اريثك -ىلوألا نورقلا يف يمالسإلا هقنلا

 ةغايص يف هداهتجاو هفلؤم رظن هاضتقا امبسح "عماجلا" باتك يف ةثوثبم

 .اهظافلأ

 ةباثمب يه اعابت اهدرس متيس يتلا ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا هذهو

 دعاوقلا تارابع اهتغايص يف ابلاغ هبشت ةزجوملا ةريصقلا تارابعلاو صوصنلا

 طباوضلاو دعاوقلا هذه عبتتب تمق دقو رضاحلا رصعلا يف ةيهقفلا طباوضلاو

 هذه نم ةمهم ةليصحب تجرخف "عماجلا" باتك ايانث نيب نم اهئاقتناو ةيهقفلا

 .ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا

 ةزجوملا ةريصقلا ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا هذه درس يف ءدبلا لبقو

 ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا نم رخآ ددع صالختسا نكمي هنأ ىلإ ةراشإلا ردجت

 ةيهقفلا عورفلا عبتت لالخ نم كلذو ،_انه ركذيس ام ريغ -_"عماجلا" باتك نم

 عورفلا هذه نم ةعومجم لكف ،"عماجلا" يف ةكرب نبا مامإلا اهيلإ راشأ يتلا

 مل نإو ،ةكرب نبا مامإلا دنع هب ادتعم اربتعم ايهقف اطباض وأ ةدعاق نوكت ةيهقفلا

 .بيذهتلاو زاجيإلا ليبس ىلع طباوضلاو دعاوقلا نم هريغ ركذ امك اصن هركني

 عورفلا نم ةلثمألا ضعب داريإب موقأ فوس هحاضيإو رمألا اذه ريرقتلو
 وأ ةدعاقلا ركذ عم هنيبتو كلذ حضوت يتلا "عماجلا" باتك يف ةدراولا ةيهقفلا
 .هتحت اهنم ةعومجم لك لخدت نأ نكمي يذلا يهقفلا طباضلا

 نكمي يتلا ةيهقفلا دعاوقلا ضعب ىلع ةلادلا ةيهقفلا عورفلا ةلثمأ نمف

 :يلي ام اهظفلب اهيلع صني مل نإو ءاهب ةكرب نبا مامإلا دادتعاو ينبتب لوقلا
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 ةفورعملا ةدعاقلا تحت لخدت ةيهقف اعورف ةكرب نبا مامإلا ركذ :الوأ

 -:يلي :ام عورفلا هذه نمو ،"تاروظحملا حيبت تارورضلا"

 لك يلصي نأ هفاخي ودع لبق نم بولطملا كلذكو ،دهاجملل نأ -

 .اهتردق بسح امهنم

 ةهج ىلإ .لوحتلاو لاقتنالا ىلإ ليبسلا دجي ال يذلا ضيرملا نأ -ب

 .'")اهيلع وه يتلا هتهجو بسح يلصي ةلبقلا
 .ا"را رطضالا دنع باودلا روهظ ىلع ةضيرفلا ةالص زاوج -ج

 .ا"كلذ ىلإ رطضا اذإ هسأر مرحملا ةيطغت زاوج -د
 .')كلذ ىلإ رطضا نمل ةتيملا لكأ زاوجحه

 .(">كلذ ىلإ رطضا نمل رمخلا برش زاوج -و

 ىلإ رطضا نمل نيغلابلا و ىماتيلا سانلا لاومأ نم لكألا زاوج -ز
 .")كلذ

 ةقشملا" ةفورعملا ةدعاقلا تحت لخدت ةيهقف اعورف ةكرب نبا مامإلا ركذ :اي

 :يلي ام عورفلا هذه نمو ،"ريسيتلا بلجت

 ملو هريهطت يف غلوب اذإ بوثلا نم ةساجنلا رثأ ةلازإ يف حماستي -

 .ا"اهتحئارو اهمعط لاز اذإ لزي

 .٨٩٤ص ١ج ٬عماجلا ،ةكرب نبا ا")
 ؛٨٩١ص ١ج "قباسلا ردصملا }ةكرب نبا ا"

 .٨٧٥ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"
 مايص نم ةيدفف" :ىلاعت هلوق يف ءاج امك كلن لجأل ةيدف هيلع نكل .٥٦ص ٢ج ،قباسلا ردصملا شةكرب نبا ا")
 ."كسن ول

 )٥) ص ٢ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ٠٤٢.

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا اأ)

 .لكأ ام رادقم مرغ هيلع نكل .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ")
 ٤٢١٢-٤٢٢٢. ص ١ ج .قباسلا ردصملا .ةكرب نبا (٨)
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 ناليس عم ولو ‘هنكمأ امك ىلص همد عطقني مل اذإ فعارلا -ب

 .ا"ةقشملا لجأل نوطبملل عمجلا زاوج -ج

 .ا"ةقشملا لجأل ريطملا مويلا يف عمجلا زاوج -د

 ةفورعملا ةدعاقلا تحت جردنت ةيهقف اعورف ةكرب نبا مامإلا دروأ :اثلاث

 :يلي ام عورفلا هذه نمو ،"ةمكحم ةداعلا"

 نيكسم لك معطي نأ راهظلاو ناميألا يترافك يف رفكملا مزلي هنأ -أ

 .ادحا ولا مويلا يف نيتلكأ

 رخآلا ةثرول امهدحأ ةموصخ وأ نيجوزلا عزانت دنع مكحلا نأ -ب

 نم امهنم دحاو لك بساني ام قحلي نأ تيبلا عاتم يف هتوم دنع
 لك ءانتقا سانلا يف ةداعلا نأل ،هيف دي اذ لعجيو ،هب تيبلا عاتم

 .ا}عاتم نم هبساني ام لجرلاو ةأرملا نم
 لامب جرخي براضملا نأ سانلا نيب ترج ا ذإ ة داعلا نأ -ج

 ‘كلذ لعف براضملل زاج ،رحبلا بوكرب هب رجاتيو ةبراضملا

 مربملا ةبراضملا دقع يف كلذ ةحايإ لاملا بحاص هل ركذي مل ولو

 . (٦) امهنيب

 .٧١٤ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ل
 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"
 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"

 ىلإ رظن نم امأو عضوملا اذه يف فرعلا يعاري نم دنع اذه .٨١ص ٢ج "قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا
 .رمألا ةدهع نم فلكملا جرخيو ماعطالا ىنعم قدصي اهب ذا ةدحاو ةلكأب ءافتكالاب لاق ةيآلا يف قالطالا ىنعم

 .٧٦٢-٦٦٢ص ٢ج .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ١)
 .٠٧٣ص ٢ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا )
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 عقي ام رادقم ىدعت نبغ توملا ضرم ضيرملا عيب يف عقو اذإ حد

 ةثرولا ىضرب الإ عيبلا ذفني مل داتعم نبغ نم سانلا تاعويب يف

 .(')عيبملا يف مهقح قلعتل
 ةدعلق تحت اهجاردإ نكمي ،ةهباشتم ةيهقف اعورف ةكرب نبا مامإلا ركذ :اعبار

 فقوتم هذافنف ،هلهأ ريغ نم ردص فرصت لك ب اهنع ربعي ةنيعم

 -:يلي ام عورفلا هذه نمو ،"هب نذإلا قح هل نم ةزاجإ ىلع

 هايإ اهئاضمإ ىلع هذافن فوقوم ةميتيلا ةأرملا ىلع حاكنلا دقع نأ -ا

 .")اهغولب دنع

 فوقوم دقعلا ذافنف ،لوخدلا لبق تقتع مث ،تجوز اذإ ةمألا نأ -ب

 .("قتعلا دعب هايإ اهئاضمإ ىلع

 هؤاضمإ فوقوم هعيبف هبحاص نذإ ريغب هريغ لام عاب نم نأ -ج
 .(‘)هكلام نذإ ىلع

 نامض نم هتعاربف ‘هبحاص نذإ ريغب هريغ لام نم لكأ نم نأ -د
 .ا)كلاملا نذإ ىلع ةفوقوم هلعف

 ةزاجإ ىلع فوقوم هئارش ذافنف هب هرمأي مل ام هريغل ىرتشا نمه

 .ا)هل ىرتشا نم

 داز اميف هتيصو ذافنف ،ثلثلا نم رثكأب ىصوأ اذإ يصوملا نأ -و
 .("ةثرولا ةزاجإ ىلع فوقوم ثلثلا نع

 .٦٨٢ص ٢ج ؛قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا اا

 .٤١٢١ص !ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"

 .٥٢١"ص ٢٦ج ؛قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا)

 ةحفصلاو قباسلا ردصملل شةكرب نبا ا

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملل ،ةكرب نبا ا")
 .٤٢١ص ٢٦ج "قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"
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 مامإلل "عماجلا" باتك نم اهداريإ مت يتلا ةروكذملا ةيهقفلا عورفلا هذهف

 دعاوقلا نم اهمظتتت ةنيعم ةدعاق تحت اهنم ةعومجم لك لخدت يتلاو ةكرب نبا

 رابتعا ىلع اعصان اناهربو ةحضاو ةلالد يطعت عورفلا هذه ىافنآ اهيلإ راشملا

 ،غعووفلا هذه اهتحت لخدت يتلا ةروكذملا دعاوقلا هذهب هدادتعاو ،ةكرب نبا مامإلا

 ةيهقفلا دعاوقلا نم اهريغك ،ةزجوم ظافلأ و ‘ةريصق تارابعب اهقسي مل نإو
 ."عماجلا" هباتك يف ةدراولا

 هباتك يف اهتارابع ةكرب نبا مامإلا قاس يتلا ةيهقفلا دعاوقلا امأو ثاذه

 يهف ،ابيرقت ةزجوم تارابعبو ىابلاغ ةريصق صوصن ةئيه ىلع "عماجلا"

 نيقولخملا نم هل مصخ الو ءاهلعفب رمأ يتلا قوقحلا رئاس نم ناك امث ١-

 ءيش ال هنأ ثاهب ىصوأ الو ،اهدؤي ملو ثاهئا دأ يف نيمأ وه امم اهيف

 كلاهلا ناك ،اهنم ءيش ءادأ الو ءاهؤادأ هيلع قلعت الو ،ثرلاولا ىلع

 .'١"دمعلا وأ نايسنلا قيرط نم كلذل اكرات

 .'""اهيلإ دصاق نم الإ نوكت ال ةيصعملا ٢!-
 امو ةميقلا وأ لدبلاب انومضم ناك ،يدعتلاب فلتو هنيع تلاز امل ٢-

 .ا""هنيع يف الإ ةموصخلا نكت مل ةمئاق هنيع تناك

 .ا‘"هذخأ هل زاج ،هميرغ لام يف هل قح ذخأب مكاح هل مكح نم" ٤-
 .(ثةنيبلاب الإ عفدت ال لاومألا" ٥-

 .(»"نيكاسملا و ءارقفلا يف فورصم هنأ هبر ةفرعم نم سيأ لام لك ٦-

 .فلكملا يأ "اهلعفب رمأ" ،هلوقو .١٥١ص ١ج ؤعماجلا ،ةكرب نبا ""

 .٥٦١ص ١ج ،قباسلا ردصملا .ةكرب نبا "
 .٠٠٢ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا )9

 .٢١٢ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نيا ا'أ
 ١) ج .قباسلا ردصملا ةكرب نبا ١ ص٤ ٢١.

 ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا "ا ٢٢٢٣.

٤٧ ١ 



 ‘هبر ىلإ هدري نأ هيلع ناك ،هذخأب ايدعتم هريغل كلم وه الام ذخأ نما ١٧-

 فلتف هليبس ىلخ نإو هنم هذخأ يذلا عضوملا ىلإ هدري نأ هل سيلو

 .ا_"انماض ناك

 .("لدب هب نوكي نأ بجي ال ؤبجاولا لعف نم سفنلا يف مزلي اما ٨-

 .'")"مئازعلا ةحصو تادارإلاب الإ ىدؤت ال ةضيرفلا" ٩-
 ريصي امنإو ،ةيصعم الو ةعاط ىلع لدت ال هتئيهو لعفلا ةروص نإ" ٠-

 .'ث)"ةينلا هيلإ تفيضأ اذإ ةيصعم وأ ةعاط لعفلا

 هيلعو فوخلا هنع لوزي ام ردق هنم لكأ هريغ لام ىلإ رطضا نم" ١-

 .ا©"لكأ ام نامض

 .ا""طقس ةهبشلا هيف تضرتعا ىتم دحلا" ٢-

 ءامكح ةعيرشلا يف هعضوب بجوي ادح عضي نأ ةمألا نم دحأل سيلا ٢-

 نع قداص اهلقني ةنس وأ قطان باتك دحلا كلذ عضو ىلوتي نأ الإ

 هيلع هللا ىلص -دمحم ةمأ ءاملع كلذ ىلع قفتي وأ٬ قداص
 . (")"۔هلسو

 .ا""لدبلا كرتو هيلإ داع ،هنم لدبملا دجو اذإ" ٤

 ام لعف هنع طقسي مل ،امهدحأ لعف نع زجعف ،نيئيش لعفب رمأ نم" ٥

 .اهيلع ردق

 .٨٣٢ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا')

 ٢٤٠. ص ١ج ؛قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا (٢)

 .٥٥٢ص ١ج ؛قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا")

 .٤٦٢ص ٢ج "قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ل

 .٤٨ص ٢ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا اث

 ٨ !ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ص٠٢١.

 (٢) قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ج١ ص٢٩٤.

 )٨) ؛قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ج١ ص٢٢٩.

 (٩) ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ج١ ص٢٤٢.
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 ٦ "كشلاب لوزي ال نقيتلا ني" (.
 .ماكحألا تريغتو ،موزللا طقس زجعلا ثدحو %ضراوعلا تعاج اذإ" ٧

 .ا""رذعلا دوجول

 رهاظلا يف مهدنع ناك اذإ عضئارفلا نم اوجرخي نأ سانلل زئاجف" ٨-

 هيلع زوجيال اينيقي املع كلذ اوملعي مل نإو ،اولمكأ دق مهنأ

 .ا""بدالقنالا

 .("كرتلل دمعتملا الإ مزلي ال موللا" ٩-

 .اهئادأب الإ ضرفلا لزي مل لمع ضرف اهمزل اذإ ةمذلا" ٠

 .ا" زئاج ءامسألا لئاوأب قلعتلا" ١

 .(""عنملا لاز نذإلا عقو اذإ" ٢

 .("'ةجح لمعلا بجوي اميف ةقثلا لوق" ٢
 ناك تعمتجا ذإو ،مكح اهنم دحاو لكل بجو ،تقرتفا اذإ ءايشألا" ٤

 .ا٠“)”١ادحاو اهمكح

 ٥- طقس فصوب بجو ضرفلا ناك اذإ" بزواله"ر.٠( .

 )١١(. "هيلع بجاو مرغلاف ءاطخ وأ ناك ادماع هريغ لام ىلع ىنج نم"-٦

 ٣٦٣. ص ١ج ثقباسلا ردصملا ،ةكرب نبا )

 .٧٣٤ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ٢)

 .٢٥٤ص ١ج ثقباسلا ردصملا ،ةكرب نبا )0

 ٠٠٠. ص ١ج .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا (٨)

 .١٠٠ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا (٢

 .٧١٠ص ١ج .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ١)

 .٧٢٠ص ١ج ثقباسلا ردصملا ،ةكرب نبا 0

 .٩٢٦ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا
 .٧٠ص ٢ج .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا٨]

 ٤٩١١. ص ٢٦ج .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا )١٠(

 ٦٣. ص ٢ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا )١١(

 ١٤٩



 هعقوي نأ نيب اريخم هيف ءرملا نوكيف تقوب صخي ملو هلعفب رمأ ام'-٧

 .هليجعت ديري رمآلا ناكو ،هرخآ يف وأ اهطسو يف وأ ،هلوأ يف

 .ا١ايصاع لعفلا هريخأتب ناك هب رومأملا نع للعلا تحيزأ دقو

 .'"“راكنإلا هيف لبقي نأ زوجي رارقإلا هيف لبق ام" ٨

 كلذب فلاخي مل ام ،مهل احالص هاري اميف هتيعر نيب يوسي نأ مامإللا ٩

 .ا""عامجإلا وأ ةنسلا وأ باتكلا نم اصن

 ٠ ريغب هملظ نم لام نم هقح ذخأي نأ ءرملل علمه")٠ا.

 يف هب نودصقي امو ؛مهتاداع و مهفرع ىلع سانلا ناميأ نإ" ٣١

 .اث" ههناميأ

 .ا"»"هل ارذع نوكي هملع هيلع اميف لهاجلا لهج سيلا ٣٢

 .'""دوهشلاب هيعدم ىعدي نأ لاحمف ،دوجولا يف الاحم ناك اما ٣
 .اهب ذخأ قحب هسفن ىلع رقأ لقاع رح غلاب لك ني" ٤

 ٥ مل ريغلا ىلع امكح نمضت اذل رارقإلا نإ" يسمع"٨'.
 ٦ "ءيشب هيلع ع وطتملا ىلع عوطتملا عجري ال" ).٠.

 الف ،يدعتلا هجرخي نأ الإ ،لكوملا لام نم هيف لكو اميف نيمأ ليكولا"-٧

 )6١. "انيمأ هدي يف ام ىلع نوكي

 .٩٥٦ص ٢ج "قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا

 )٦( ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ج٢ ص١٢١.

 .٩٣١ص !٢ج ؛قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"

 .٤٦١ص ٢٦ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ٢)

 .١٩١٦١ص !ج ؛قباسلا ردصملا }ةكرب نبا اث

 ٢٢٢٣. ص !٢ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ١)

 (٢) .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ج٢ ص٢٣٠.

 )( ص ٢ج قباسلا ردصملا ةكرب نبل ٢٦٠.

 (١) !ج قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ص٢٢٦.

 ."هنع" حصفألا لعلو .درو اذكه ةدعاقلا يف دراولا "هيلع" ظفل .٠٢٢ص ٢ج ,قباسلاردصملا ،ةكرب نبا )١٠(

 .٠٠٢ص ٢ج .قباسلا ردصملا ةكرب نبا ( ١ ١)

٥٠ ١ 

 



 .(١ُ"ضبقلا قح هل ناك ،بلطلا قح هل ناك نم"-٨

 هدحو لعفلاب درفني نأ امهدحأل نكي مل ،نانيمأ هلعف ىلع يلو رمأ لك ٩-

 .(")"هبحاص نود

 .ا" "هسفن نع هليزي نأ الإ هيلع سوبحم هكلمف كلام لك .٤-
 .')"كلملا ليزي ال ديلا لاوز" ١

 .ا"هثدحب ذوخأم هنأ هكلمي ال لام يف اثدح ثدحا نم" ٤٢

 .هنامض بجوي ال طرشلا نوكي نأ بجيف نومضم ريغ هلصأ ام نإ" ٤٣

 .'٧١؛طرشلاب هنامض لطبي ال انومضم ناك ام لصأ نأ امك
 ىدعت امل انماض نوكي نأ بجو ؛هيدعتب ةنامألا دح نم جرخ نم" ٤٤

 .(")"هيف

 .(""نايس هتوكسو هرمأ ناك هب رمألا هل سيل امب رمأ اذإ" ٥

 .("}"نومضم لاومألا يف أطخلا" ٦

 ٤٧ هلام وأ هسفن فلت هيف ناك رمأ يف هريغ رغ نم" ضمن:.٠.

 ٤٨ مدأ ينب لصأ" الحرية»١(.

 _ ه

 ١١) ص ٢ج ،عماجلا ،ةكرب نبا ٣٠٠.

 (٢) ؛قباسلا ردصملا ،ةكري نبا ج٢ ص٣٠٤.

 ثقباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا" ج٢ ص٢٣٢.

 (٤) ‘قباسلا ردصملا ةكرب نبا ج٢ ص٣٢٤٥.

 قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا اأ ج٢ ص٤ ٣٩.

 )) ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ج٢ ص٤٢٧.

 "" ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ج٢ ص٤٣١.

 )٨) ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ج٢ ص٤٣٧.

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا "أ
 )٠ ١( .قباسلا ردصملا ةكرب نبا ج٢ ص٤٤٤.

 )١١( ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ج٢ ص٤٤٧.

٥١ ١ 



 هلام هيلع عيبي نأ مكاحلل ناك هيلع بجو قح عفد يف عتتما نما ۔-٩

 .() "هنع قحلا يدؤيو

 رداق وهو ‘قحلا نع عتتما نم سبحلاو برضلاب بدؤي نأ مكاحللا -ه .

 .(مر"هيلع

 .'""كلملل ةبجوم ريغ كلملا ليلد ديلا" ١
 ملمإلل ال و ،هتماقإ هلا بجوأ دح يف عفشي نأ نيملسملا نم دحأل سيلا ٢

 .ا""هدنع عفشي نمم كلذ لوبق

 دحلا ماقي الو ،هنم لبقي هناف كنع عجر مث ‘ ىلاعت هللا دحب رقأ نما ۔-٣

 .اث)"هرلع
 ف

 .ا""دحلا عفرت ال ةبوتلا" ٤
 دنع ناك ام نأ امك ،حيبق هللا دنع وهف ،احيبق نيملسملا دنع ناك ام نإ" ٥

 .'"٧"نسح هللا دنع وهف ءانسح نيملسملا

 ٦ زاج ،هلكأ ازئاج ناك اميأ" بيعه"٨ا.

 .'"“لقعي ال امب بطاخي مل هلقع لاز نم" ٧

 .ةكري نيا مامإلل "عماجلا" باتك يف ةدراولا ةيهقفلا طباوضلا :يناثلا بلطملا

 نم اددع كانه نأ ىلإ ةيهقفلا دعاوقلا درس بلطم دنع افنآ ةراشإلا تقبس

 ."نع" باوصلا لعلو ،درو اذكه ةدعاقلا يف دراولا "يف" ظفلو .٠1٦٤ص ٢ج قباسلا ردصملا ءةكرب نبا )١(

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا اةكرب نبا )٢(
 )٢( ،قباسلا ردصملا ,ةكرب نبا ج٦٢ ص٤٩٦.

 ؛قباسلا ردصملل .ةكرب نبا ا" ج٢ ص٤٧٧.

 .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا اث) ج٢! ص٨!٠٢.

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"
 .٦٤٠ص !٢ج ؛ثقباسلا ردصملا اةكرب نبا ا"ا

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا اها

 .١٥٥٠ص !ج قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا

٥٢ ١ 



 -۔اهتاوخأك -ةكرب نبا مامإلا اهقسي مل ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا

 عبتت لالخ نم ۔هنايب ىضم امك-اهصالختسا نكمي نكل ةزجوم تلرابعب

 ."عماجلا" باتك يف ةدراولا اهعورف

 نبا مامإلا صني مل يتلا ةيهقفلا دعاوقلا ضعبل ةدع ةلثمأ ءاطعإ مدقت دقو

 ةلادلا ةيهقفلا عورفلا ركذ لالخ نم كلذو اهل هرابتعا عم اهظافلأ ىلع ةكرب

 .اهنم ةدعاق لك ىلع

 "عماجلا" باتك يف ةدراولا ةيهقفلا طباوضلا درس يف ءدبلا لبق هنإف ،اذلو

 ضب ىلع ةلادلا ةيهقفلا عورفلا نم ةظمألا ضعب -اضيأ -انه ركذأ نأ يغبني

 .اهظافلأ ىلع صني مل نإو ،ةكرب نبا مامإلا دنع ةربتعملا ةيهقفلا طباوضلا

 :يلي ام كلذل ةحضوملا ةلثمألا نمف

 نكمي نيعم طباض ىلع لدت ةيهقف اعورف ةكرب نبا مامإلا ركذ : الوأ

 ."هنود وأ هلثم وه نم ىلع هتمامإ ةروصقم رذعلا وذ'ب هتغايص
 :يه ةيهقفلا عورفلا هذهو

 .يمألا فلخ ئراقلا ىلص اذإ -أ

 .ءاميإ يلصي نم فلخ دوجسلاو ع وكرلا ىلع رداقلا ىلص اذإ ۔ب

 .مميتملا فلخ ئضوتملا ىلص اذإ -ج

 .ةضاحتسملا فلخ ءاسنلا نم رهاطلا تلص اذإ =د

 .(٢)هب باصملا فلخ لوبلا سلس نم ىفاعملا ىلص اذإ-ه

 عيمج يف ادحاو امكح ةكرب نبا مامإلا اهاطعأ ةيهقفلا ع ورفلا هذهف

 ناصتنل اهيف مامإلا ةالصب مومأملا ةالص ةحص مدع وهو ،ءاهروص

 ثكلذ يف هل رذعلا لوصحل ةروكذملا فاصوألا يف هدنع مامإلا ةالص

 اههباش امو عورفلا هذه نأ كش الو ،هنود وه نم وأ هلثمب حصتف
 .روكذملا طباضلا تحت لخاد

 .قباسلا ردصملا شةكرب نبا ا" ج٦٢ ص٤٥٨-٤٥٩. ١ ّ .

٥٢ ١ 



 هغوص نكمي نيعم طباض ىلع لنت ،ةيهقف اعورف ةكرب نبا مامإلا ركذ :ايناث

 :يه ةرابعب

 هدنع وأ دقعلا لبق رخآلا هب ملعي مل ،نيجوزلا دحأ يف رهظ بيع لك"
 هيف وهف ىودعلا هنم ىشخي اضرم وأ جاوزلا ةعتم هب توفت امم ناكو

 ."هخسف وأ حاكنلا ءاضمإ يف رايخلاب

 :يه ةيهقفلا عورفلا هذهو

 .قترلا بيع -]

 .ةنعلا بيع -ب

 .ماذجلا ضرم بيع -ج

 .صربلا بيع =د

 .")نونجلا بيع-ه

 اهروص عيمج يف ادحاو امكح ةكرب نبا مامإلا اهاطعأ عورفلا هذهف

 يف بويعلا هذه نم دحاو روهظب نيجوزلا نم دحاو لك رييخت وهو
 اههباش امو يهو ،غ وصملا طباضلا يف ةدراولا دويقلا بسح رخآلا

 .طباضلا اذه تحت لخاد

 نكمي سنيعم طباض ىلع لدت ةيهقف اعورف ةكرب نبا مامإلا ركذ :اثلاث
 ليكولا ذافنإ لبق اهيف لكوملا تام ةلاكو لك ":يه ةرابعب هغوص

 :يه عورفلا هذهو ،"ةلطاب يهف اهعوضوم
 .ذيفنتلا لبق تامف ،هلام نم ئش يف فرصتلا يف هلكو اذإ -

 .ذيفنتلا لبق تامف هريغل هلام نم ئش ميلست يف هلكو اذإ -ب

 لبق تامف ،نهيلع حاكنلا دقع يلي نم ضعب جيوزت يف هلكو اذإ -ج

 .(")ذيفنتلا

 )١) .قباسلا ردصملا ةكرب نبا ج٢ ص١٤٢.

 (") !ج قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ص٢٨٧.

٥٤ ١ 



 دحاو مكح ىلع ةكرب نبا مامإلا صن ،ةروكذملا ةيهقفلا ع ورفلا هذهف

 اذه تحت ج ردنم اههباش امو يهو ىاهيف ةلاكولا نالطب وهو ءاهل لماش

 .روكذملا طباضلا

 هرجأتسا اذإ نداعملا يف لماعلا نأب لوقلا ىلإ ةكرب نبا مامإلا بهذ :اعبار

 نامضالو ،رده همد نإف ،هيلع تراهناف ،اهيف لمعلا ىلع اهباحصأ

 لمع نم اذكهو" :هصن ام كلذ دعب لاق مث .كلذ ىلع هرجأتسا نم ىلع

 .'""هلمعتسا نم ىلع نامض الف ،ا٨ رجأب لماع لكل لصأ وهف رجأب
 ءيهقف طباض هنم عزتني نأ نكمي "رجأب لماع لكل لصأ وهف" :هلوقف

 الف ‘هيف لمعي ام ببسب فلت رجأب لماع لك" :يه هتغايص نوكت
 ."هرجأتسم ىلع نامض

 هيف لماعلا فلت يف اببس ناك لمع لك روكذملا طباضلا اذه تحت لخديف

 ."خلا ... ءانب وأ مجنم وأ ندعم نم رجأب
 هباتك يف اهظافلأ ةكرب نبا مامإلا قاس يتلا ةيهقفلا طباوضلا امأو

 :يلاتلاك يهف بيذهتلاو زاجيإلا ىلإ برقت تارابعب "عماجلا

 .(""ديعصلاب مميتي نأ هيلعف ءام دجي مل نم" ١-
 .ا" زئاج هب رهطتلاف قلطم ءام مسا هيلع عقو ام لكك ٢-

 -هنع يور ام وهو ،اذه همالك لبق هدروأ يذلا يوبنلا ثيدحلا ىلإ ةراشإلا "خلا ... لصأ وهمت :هلوقب ينعي "ا

 ءعماجلا ،ةكرب نبا ،رظنا "رابج ندعملاو ،رابج رئبلاو ،رابج ءامجعلا حرج" :لاق هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص
 /ملسم .٦٣١ص ١ج ٢٣٤، مقر }(٥٥)ب ثةقدصلاو ةاكزلا باتك /عيبرلا :هجرخأ ثيدحلاو .٤٤٤ص !ج

 ,٦٩١-٥٩١ص ٤ج 0٤٥٩٢ مقر ،تايدلا باتك /دواد وبأ .٧٣٢ص ١١ج 0٤٥ مقر ،(١١)ب ءدودحلا

 ٤٤٥. ص ٢٦ج ،عماجلا ،ةكرب نبا "ا
 .٧٥٢ص ١ج ،قياسلا ردصملا ،ةكرب نيل ا"

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ""أ

١ 0٥ 



 ناك نلف ،هربتعاف نهد وأ ناحير وأ روفاك نم ءاملا يف عقو ام لك ٣-

 رهطتلا زجي مل هفصوو هلاح نع هل اريغمو ‘همسا نع ءاملل القان

 [نآ

 هل موكحم وهف ،ةساجن نم هريغت نأ ملعي ملو اريغتم دجو ءام لك ٤-

 .ا"“ة راهطلا مكحب

 .ا"”ساجنألا ةلازإ يف لمعتسملا ءاملا لامعتسا زوجي" -ه

 .(""هلسغ بجاو مالسإلا لهأ نم تيم لك ٦-

 سجن اهنول وأ اهحير وأ اهمعط هيف رهظف ،ءام يف ةساجن تعقو اذإ" ٧-

 ملو ةفئاط يف عقو ام نأ ملعي نأ الإ ،اريثك وأ ءاملا ناك اليلق ،هيلإ تلصو ام

 ةساجنلا لاوزل هب رهطتلا زوجي امم ةيقبلا هذه نوكتف ،هتيقب ىلإ لصي
 .اث)"اهنع

 .ا""ةسجن اهلك لاوبألا" ٨-

 .(ا""سجن هرؤس ،عابسلا نم هنبل و همحل مرح ام لك ٩-
 .ا""هل ةراهطو ،هتاكذ ةتيملا دلج غابدو كاهباهإل ةراهط مئاهبلا ةاكذا ٧٠

 ١ بورشملاو لوكأملا يف سيلا وضوء“٨ا.

 ربكأ ثدح نم لسغلا وأ ةالصلل ءوضولا يأ هب رهطتلاب دصقيو .ةحفصلاو ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا اا

 .ثدحلا عفر ال سجنلا ةلازا هب حصي امنإو عضيحو ةبانجك

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"

 .٩٠٢ص ١ج ،قباسلا ردصملا }ةكرب نبا ا

 .٧٦٣ص ١ج ؛قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"

 ٥ قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ج١ ص٢٣٨٤-٢٨٥.

 .٢٩٢ص ١ج "قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا »

 ؛١٠ص ١ج ثقباسلا ردصملا ،ةكرب نبا اا

 .٣٠٤-٢٠٤ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا )

 )٩) ؛قباسلا ردصملا اةكرب نبا ج١ ص٤٠٤.

١٥٦ 



 هنيع تناك ام زئاج ريغ هنع سجنلا حسا لا وزف ‘ هنيعل اسجن ناك امث - ٢

 هيف ةساجن لولحب اسجن ىمسي يناثلا برضلاو ............ .ةيقاب
 .(١"هنع سجنلا مسا عفري اسجنتتم هب راص ام لاوزف

 هنم تبه ذأ ةدم وأ حير وأ سمشب نيطلا ينا وأ رئاسو ء انال ا فج ا ذإ" ١٣-

 .("" رهاط ريصي هنإف اهتبوطرو ةساجنلا نيع

 ٨٤ ةمئاق هل نيع ال امم هريغو لوبلاك تاساجنلا رئاسو عابسلا رؤس" .

 .ا"””تالسغ ثالثب رهطي هنإف

 سيلف ...... لئاس مد هل سيل امم .4 هيف توميف ©ءاملا يف عقي اممو" ٥-

 .ا)"ءاملل دسفمب

 ٦- ريغ همحل لكؤي ام ثور" نجس٠}ثا(.

 ١٧- وهف قرع مد لك نجس<)١(.
 ملعي ىتح ضيح وهف اهظم ضيحت نأ زوجي 0 هأ رما نم رهظ مد لك 1١٨-

 .""اهب تثدح ةلعل رهظ امنإ هنأ

 نم ء يش كرت اهل زجي مل تاقوأل ١ نم اتقو اه رهط حص نم لك" ٩-

 .'٨تضاح دق اهنأ نقيتت نأ الإ تاولصلا

 .(}"هيزجي نيتالصلل عمجلا نإ ،همد اقري مل نم" ٠

 ؛٥.٠ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ""
 .٩٠٠٤ص ١ج .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبل :

 .١٠٤ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبل
 ٤١١. ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا 6

 .٥١٤ص ١ج ،قباسلا ردصملا ؤةكرب نبا أ
 .١٦١٤ص ١ج ،قباسلا ردصملا }ةكرب نيا "
 .٥٢٢ص ٢ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا "

 .٨٢٢ص ٢٦ج "قباسلا ردصملا ،ةكرب نبل ١

 .٧١٤ص ٢ج قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا 9

٥٧ ١ 

 



 ١ الو هيلع ناذأ الف ةعامجلا نم ائيش كردأ نم نإ" إقامة١)'.

 نع اهنم ائيش رخأ وأ ،هتقو لبق ةالصلا ضئارف نم ائيش مدق نم لك ٢٢-

 هيلع قسن مث لوألاب ىتأ داعو ،هرخأ امو همدق ام لطب اهعضوم

 .'""هتالص تدسف كلذ لعفل دمعت نإو ،يناثلاب

 يلصي نأ هل زجي مل اهتقو تاف ىتح اهالص نكي مل ةالص ركذ نم" ٢٣

 .ا""اهتقو رخآ يف وه ةالص الإ اهيلصي ىتح اهريغ

 اردق مث ،زجعل وأ رذعل لعفي ملف فصو ىلع ةالصلاب رمأ نم لك ٤-

 ام ىضق نكي مل ام ،هلعفب ارومأم ناك ام ىلإ داعو ،هنع رذعلا عفترا

 ىلع ءادتبالا يف ةالصلاب ارومأم ناك نم امأو ،رذعلا عم هلعفب هب رمأ

 ةلاح ىلإ لقتنا مث ،رذعلا بجوو ،زجعف ،هريغب رمأ نكي ملو ؤفصو

 .'"متي ىتح هب رمأ امم جورخلا همزلي مل ضرفلا ةدايز همزلف ةيناث
 هتالص تناك ،كلذ ىلع ردقي وهو ةالصلا يف هتروع رتسي مل نم" ٥

 .(ث)"ةلطاب

 .٩٣٤ص ١ج ٬قباسلا ردصملا شةكرب نبا )

 .٣٥٤ص ١ج ،قباسلا ردصملا شةكرب نبا )

 ؛٠٧ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"

 :امه نارمأ طباضلا اذه نم ةكرب نبا مامإلا دارم ةصالخو .٢٢٤ص ١ج .قباسلا ردصملا }ةكرب نبا اث)

 هغارف لبق هب نايتإلا ىلع ةردقلا هل تلصح مث ،هب مئاق رذعل ةالصلا طورش نم طرشب لخأ نم لك نأ -ا

 يراملاب اذهل ةكرب نبا مامإلا لثم دقو ،اهلوأ نم هتالص فناتسيو ،هب يتأي نا هيلع نإف ءةالصلا نم
 ضقنيو ثةرتسلاب مزلي هنإف ءةالصلا نم هغارف لبق كلذ دجي مث ءهب رتتسي ام هنادجو مدعل ايراع يلصي

 .يلصي مث ءاضوتو ،هتالص ضقن .غارفلا ليق ءاملا دجو اذإ مميتملا -هدنع -كلنكو ىاهفنأتسي مث ؛هتالص

 هب مازلإلا بجوم لصح مث هتالص يف هيلع هموزلل بجوم ال فصو ىلع ةالصلا يف لخد نم نأ -ب

 ةكرب نبا مامإلا لثمو ءاهفنأتسي الو شهتالص ىلع ينبي هنأ ريغ ،هب يتأي نل هيلع نإف غارفلا لبق هيلع
 نال اهسأر رتست نأ اهيلع نإف ةالصلا نم اهغارف لبق قتملاب ملعت مث ءاهسأر ةفشاك يلصت ةمالاب هل
 وظنا .اهتالص ىلع ينبت مث "ضرفلا ةدايز همزلف" :هلوق ىنعم وه اذهو بجاو ةرحلا ىلع سأرلا رتس

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا
 ٤٨٣. ص ١ج ؛قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا )

١٥٨ 



 دقف ااملسم يلصملا هب ىمسي نأ قحتسي ام حسا هيلع عقو ام لك" ٢٦-

 .ا')"ةالصلا نم هب جرخ

 ليبسلا دجي ناكو ،كلذل ا راتخم ةلبقلا نع ةالصلا يف ههجو لوح نم" -ا

 .(""هتالص تدسف ،لعفي ملف اهيلع لالدتسالا ىلع

 .ا""اهؤاضق هيلعف اهتقو جرخ ىتح ةالصلا كرت دمعت نم" ٨

 ةالصلا لاعفأ نم ءيشب مامإلا قبسي نأ مومأملل زوجي ال" ٩-

 تدفو 6اعبتم امومأم نوكي نأ نم كلذب جرخ ادمعتم هقبس نإف

 .اهتالص

 ذخأب رومأم مامإلاف ...... نيملسملا نم ينغ مسا هيلع عقو نم لك ٠-

 .اثهلام نم ةاكزلا

 .(”"ةبجاو هيف ةاكزلا ىرأ الف ،لمعتساو ينتقا ام امأف" ١

 .("_ائيش ةقدصلا
 دسفم لعنلا كللذف « هلعف هل سيل ام هموص يف لعف نم لك" ٣٢-

 . ()"هموصل

 .(")؛لطاب هموصف لكآ مسا قحتسا نم لك" ٤

 ارداق ناكو ‘ناضمر رطفأ نأ دعب همصي ملو عموص هيلعو تام نم" ٥

 ٤١٥. ص ١ج قباسلا ردصملا ثةكرب نبل :

 .٨٩٤ص ١ج قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا 0

 ٤٩٩. ص ١ج قباسلا ردصملا ثةكرب نيا )0

 .٨٠٠ص ١ج .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبل )!

 .٥١٦ص ١ج "قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا أ
 .١١٦ص ١ج "قباسلا ردصملا ،ةكرب نبل "أ
 .٨٢٦ص ١ج ثقباسلا ردصملا ةكرب نبا ""

 .٩ص ٢ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا
 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبل ا"

٥٠٩ ١ 

 



 .''هموص نيغلابلا نم هتثرو ىلعف ،هلدب ىلع
 وه جورخ لكو ،هفاكتعا دسفي ال هنم هل دب ال امل فكتعم جورخ لك ٦-

 .("هفاكتعا دسفي هيف ريخم

 رئاس اذكو ،هسفن ىلع هفاخي عبس لك لتقي نأ همارحإ تقو يف جاحلل ٧

 .ا""ها وهلا

 هجورخ مرحملا ملؤي مل يذلا تيملا رعشلا نم جرخي اميف سيلا ٨

 .(‘"ءازج

 .("اهترافك هيلعف اهيف ثنح انيمي فلاح لك ٩-

 ءافولا هيلع ناك هناميإ وأ هرفك لاح يف هسفن ىلع ارذن بجوأ نم لك -.
 .(ب

 .(""هلوانت مرحم وهف ةتيم مسا هيلع عقو ام لك ١-

 .("“دارح عابسلا عيمج محلا ٤٢

 هب ام لوزي نأ ىلإ اهنم لكألا هل زاج ،ةتيملا لكأ ىلإ رطضا نم" ٤٣
 .(""لكألا هل حيبأ

 الإ هلكأ زجي مل هتايح لاح يف هيلع ارودقم ديصلا راص اذإ" ٤٤
 ..رةيكذتلاب

 )١) ج قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ١ ص١٦.

 (٢) !ج قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ص٤١.

 (") ص ٢ج قباسلا ردصملا ةكرب نبا ٤٦.

 .٨٤ص !ج .قباسلا ردصملا شةكرب نبا ا

 .٥٨ص ٢٦ج ؛،قباسلل ردصملا ،ةكرب نبا )(

 .٢٠١ص ٢ج "قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا٢

 .١٧٢ص ١ج ؛قباسلا ردصملا ةكرب نبا ا")

 ٤٠٠. ص ١ج "قباسلا ردصملا شةكرب نبا اث]

 ٤٢٢٣. ص ١ج ،قبلسلا ردصملا ،ةكرب نبا )٩(

 .٨٢١ص ٢ج ؛قبلسلاردصملا ،ةكرب نبا )١٠(

١٦٠ 



 ءاسنلا ىلع دقعلا ىلع ةيالولا هيلإف ناطلسلا مسا قحتسا نم لك ٤٥-

 .(”نهل ءايلوأ ال يئاللا

 الو اهسفن رمأ كلمي ال هيلع دوقعملاو ،هريغ ىلع احاكن دقع نم لك ٦-

 ومأ هيلع دوقعملا اهيف كلمي الاح هب ىعارم دقعلا نأ ارايتخا اهل كلمي

 .'""خسفنا هدر نإو ،مت ىضمأ نإف ،هسفن
 كلم وأ حاكن نم هللا نهلحأ امب الإ ،ج ورفلا تامرحم ءاسنلا" ٤٧

 يمين١"(.

 لحيال نمم ابيرق ابسن همحازي وأ هبساني ام ديبعلا نم كلم نم" ٤٨

 .(٠)"هكلم نيح هيلع قتعي هناف 4 هحاكن

 اهفلأ يتلا هتصح ةميق هكيرشل نمض ثدبع يف هل اصقش قتعأ نم" ٩

 .اث)"قتعلاب هيلع

 وأ هشارف يف وأ لام نم هبوث يف ارورصم دجوي امب هل مكحي ذوبنملا" ٠
 .ا")"اهيلع وه ةباد

 .'""ةيصولا هيف حصت الام كلم نم لك ىلع نيبرقأال ةبجاو ةيصولا" ١

 .(""ضبقب الإ ةبهلا تبثت ال" ٥٢
 .'_}هةلطاب هتيصو تناك هللا ىلإ هب برقتي ال امب ىصوأ نم" ٥٢

 .١٣١ص ٢٦ج "قباسلا ردصملا }ةكرب نبا ""أ
 .١٨٣١ص ٢ج ،قباسلا ردصملا شةكرب نبا ""أ
 .١٤١ص ٢ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"
 .٥٤٢ص ٢ج قباسلا ردصملا ،ةكرب نيل )

 .٩٤٢ص ٢ج .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ١١)
 .٧٤٤ص ٢ج قباسلا ردصملا }ةكرب نبا "]

 .٨٨٠ص ٢٦ج .قباسلا ردصملا ةكرب نبا (٧)

 .١١٤ص ٢ج ،قباسلا ردصملا ]ةكرب نبا ا"]
 .٢٧٥ص ٢ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا "أ

١٦١ 



 قحتسي مل بسن هل تبثي مل نمو ،هثاريم تبث هبسن تبث نما ٤

 .اثاريم

 .ا""هليجات مكحلا يف لطبيو لجاع وهف هبحاص هلجأ لجاع نيد لك ٥

 هنم هعاتبا اميف اعئاب عدخ رتشم وأ ،هعيب يف ايرتشم عدخ عئاب لك ٦

 .(""ادساف عيبلاو ءايصاع ناك

 نأ ىلإ ةلخنلا ىلع يرتشملا اهكرتي نأ ىلع ةكردم ريغ ةرمث عاب نما ٧

 .ا‘"لطاب هعيبف اهحالص ودبي
 اهبحاصف هيلع تقحتساف ،علسلا نم اهريغ وأ ةباد ىرتشا نم" ٨

 هعفد يذلا نمثلاب عئابلا ىلع يرتشملا عجريو ءاهب قحأ اهل قحتسملا

 .اث"اطلاغ وأ ايدعتم عئابلا ناك

 يرتشملل يهو ،لطاب يناثلا هعيبف ،رخآ الجر اهعاب مث ،ةعلس عاب نم" ٩
 .(١)ُلوألا

 .ا""نهرلا لطب ضبقلا لاز اذإ" ٠

 زوجي ال ام ةعيابملا يف نأ ملعي مل اذإ عئاب لك نم يرتشي نأ ملسمللا ٦١
 ."هعيب

 لاملا فالتإ دح يف تلخدو ةضوافملا دح نع تجرخ ةضوافم لك ٦٢-

 .ا"”ةلطاب يهف هتحابإ نع يهنملا

 .٢٠٦ص ٢ج ؛قباسلا ردصملا شةكرب نبا ا)

 (٢) "قباسلا ردصملا ؤ،ةكرب نبا ج٢ ص٢٧٢.

 ٢٢٢. ص ٢ج ؛قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"

 ٣٢٧. ٢ج ،قباسلا ردصملا شةكرب نبا ا)

 .٢٢٢-٢٢٢ص ٢ج ،قباسلل ردصملا ،ةكرب نبا ا

 ٢٢٢. ص ٢٦ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا

 .٤٤٢ص ٢ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا

 .٥٢٢ص ٢٦ج "قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا
 (١) ؛قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ج٢! ص٢٤٨.

١٦٢ 



 .اهضبقي ىتح هعبي الف اماعط ىرتشا نم" ٦٢

 ناك هيلع عيبلا عقو يذلا فصولا نع اصقان وأ ادئاز عيبملا جرخ ني" ٤

 .(")"ادساف اعيب

 عيب هنإف ،هحلصي رخآلاو ،هدسفي امهدحأ ،نارمأ هروتعا اذإ عيبلا" ٥

 .(")"دساف

 .(ث"مولعم نمثب راتخم لقاع غلاب كلام عئاب نم الإ حصي ال عيبلا" ٦

 لحلا الو ،اهمامتإ زوجي ال اهنع يهنلا درو يتلا ةدسافلا تاراجإلا" ٧
 .اث)"اهيف

 .()»;هزجي مل ةعفنم رج ضرق لك ٦٨-
 .(')"ةداهشلا دودرم وهف لدعب سيل دهاش لك 1٩-

 بحاص هنم اهبلطي ملو ؤاهنع لاسي ملو ،قحب هريغل ةداهش دهش نم" ٠
 .ا"ةدودرم هتداهشف ،قحلا

 قحتسا نم لكو ،ناز وهف هيلع قيضم قيض يف هجرف لخدأ نم لك ١-
 .("”هليلد ماق ام الإ ‘هيلع بجاو دحلاف ينازلا مسا

 ريغ نوكي نأ نكمأو ءافذق نوكي نأ نكمأو ،نيينعم لمتحي ظفل لك ٧٢-
 ٠٠. تفذقلا مكحب هيف مكحي مل ©فذق

_ 

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا .ةكرب نبا "ا
 .٠.٥٢-٩٤٣ص ٢ج ،قباسلا ردصملا }ةكرب نبا ""أ

 .٦٥٢ص ٢ج قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا .ةكرب نبا اا

 ٥ ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبل ج٢ ص٢٩٥.
 .٣١٤ص ٢ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا "أ
 .٥١٣ص ٢ج قباسلا ردصملا ێغةكرب نبا 0
 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا "]

 )١٠( .قباسلا ردصملا ةكرب نيا ج٢ ص٥ ١٢.

١٦٢٣ 



 تيب يف ال و مامإل ١ ىلع هتثرول ال و هل ء يش الف دحلا يف تام نم" ٧٣-_

 .اهلتق قحلا نأل ،لاملا

 غ......... ىربكلا ةيدلا هيفف ،هيف ناث هل سيل دحاو ناسنإلا يف ام لك ٤-

 نم فصنلا امهدحأ يفو ءاعيمج امهل ةيدلاف ،نانثا هيف ناك امو

 .ا""ةيدلا

 .ا""لجرلا نم وضعلا كلذ فصنك هتيدف وضع نم ةأرملا يف ام لك ٥

 برحلا مهتبصانمو مهييخغب لاح يف لام وأ مد نم ةاغبلا فلتأ امث ٦-

 .""هيف مهيلع مرغ الف نيملسملل

 .١0٥0٠ص ٢٦ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبل ))

 .ه٥١ص ٢ج "قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا "]

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا }ةكرب نبا ا"

 ٠٠. ؛ص ٢ج "قباسلا ردصملا ،ةكرب نبل اث

١٦٤ 

 



 طباوضلاو دعاوقلا ىلع ةماعلا تاظحالملاو تاجاتنتسالا:ثلاثلا ثحبملا

 ."عماجلا" هباتك يف ةكرب نبا مامإلا دنع ةدراولا ةيهقفلا

 نم ةصلختسملا ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا هذه درس دعب - نسحتسملا نم نل

 تاجاتنتسالا نم ةلمج ىلع ءوضلا طلسأ نأ-ةكرب نبا مامإلل "عماجلا" باتك

 نم اهب تجرخ ءةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا هذه ىلع ةماعلا تاظحالملاو

 .ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا هذه يف رظنلا ناعملو عبتتلا لالخ

 -:يلي اميف تاظحالملا و تاجاتنتسالا هذه صيخلت نكميو

 نمز يف ةكرب نبا مامإلا دنع تءاج ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا نأ :الوأ

 روهظلا يف اصاخ اعباط ذخأي ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا نف هيف أدب

 ىلإ لصي ةحضاو ةروصب المتكم ارهظم نكي مل نإو ؤزوربلاو

 اذه يفف ،مولعلا نم هريغ نع نفلا اذهل زرفلاو جضنلا دح

 عمج يف ءاهقفلا ضعب أدب يرجهلا عبارلا نرقلا وهو رصعلا

 .()ةيهقفلا طباوضلا و دعاوقلا مهأ

 نم ريثك زاريإ يف نيمهاسملا ءاملعلا لئاوأ نم ةكرب نبا مامإلا دعي :ايناث

 .يمالسإلا هقفلا يف ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا

 دعاوقب "عماجلا" هباتك يف ءاج ةكرب نبا مامإلا نأ كلذ حضوي اممو

 دعاوقلا نم اريثك اهانعم يف فدارت ةديدع ةيهقف طباوضو

 ةرضاحلا رصعلا يف اهحيقتتو اهبيذهت مت يتلا ةيهقفلا طباوضلاو

 .اهظافلأ ةغايص يف ايبسن اهعم تفلتخا نلو

 ةيفنحلا ءاملع نم وهو -سابدلا رهاط ايأ نأ اركذ ذإ ،كلذ يف ربخ مدقأ ميجن نباو يطويسلا ركذ دقف 0١١
 .ةيلك ةدعاق ةرشع عبس ىلإ اهلصوأ و "يفنحلا بهذملا يف دعاوقلا مهأ عمج ث-يرجملا عبارلا نرقلا يف
 اضيأ رظناو ۔؟٦-٥٣ص ١ ج ثرئاظنلاو هابشألا ،ميجن نبا .٧ص رئاظنلاو هابشألا يطويسلا .رظنا
 .٥٣١ص .ةيهقفلا دعاوقلا ،يوننلا

١٦٥ 



  

 : نييلاتلا نيلودجلاب كلذ ىلإ ةراشإلا نكميو

 ١ ةيهقفلا دعاوقلا لودج :

 "عماجلا" باتك يف ةدراولا دعاوقلا

 .ةكرب نبا مامإلل

 لكل بجو تقرتفا اذإ ءايشألا

 تعدبتجا اذإو "مكح اهنم دحاو

 .ادحاو اهمكح ناك

 مل لمع ضرف اهمزل اذإ ةمذلا
 .هئادأب الإ ضرفلا لزي

 ىلكأ هريغ لام ىلإ رطضا نم
 فوخلا هنع لوزي ام ردق هنم

 .لكأ ام نامض هيلعو .هب

-١ 

 امكح نمضت ازإ رارقإلا ن

 .عمسي مل ريغلا ىلع
 ةنامألادح نم جرخ نم

 .هيف ىدعت امل   !نماض نوكي نأ بجو .هيدعتب

١٦٦ 

 يف اهل ةلباقملاو ةفدارملا دعاوقلا

 اهانعم

 ادحاو سنج نم نارمأ عمتجا اذإ

 لخد ءامه دوصقم فلتخي ملو

 .ابلاغ رخآلا يف امهدحأ

 نايتإلاب الإ أربت مل ةمذلا ترمع اذإ

 .هماقم موقي ام وأ هب ترمع امب

 .ريغلا قح لطبي ال رارطضالا

 .ةرصاق ةجح را رقإل ١

 .يدعتلاب الإ نمضت ال ةنامألا

  

  

  

   



  

-٦ 

 ١١-۔

 عضي نأ ةمألا نم دحأل سيل

 يف هعضوب بجوي ادح

 ىلوتي نأ الإ ،امكح ةعيرشلا
 .قطان باتك دحلا كلذ عضو

 نع قداص اهلقني ةنس وأ

 كلذ ىلع قفتي وأ ،قداص

 هللا ىلص- دمحم ةمأ ءاملع

 .-ملسو هيلع

 هتيعر نيب يوسي نأ مامإلل
 .مهل احالص هاري اميف
 ةهبشلا هيف تضرتعا ىتم دحلا

 .طقس

 .ةنيبلاب الإ عفدت ال لاومألا

 نم اوجرخي نأ سانلل زئاجف
 يف مهدنع ناك اذل ضئارفلا

 مل نيو ،اولمكأ دق مهنأ رهاظلا
 ال ءاينيقي املع كلذ اوملعي

 .بالقنالا هيلع زوجي

 تادارإلاب الإ ىدؤت ال ةضيرفلا
 .مئازعلا ةحصو

 هيلع اميف لهاجلا لهج سيل
 .هل ارذع نوكي هملع

١٦٧ 

  

 ةهج نم الا تبثي ال ديدحتلا

 .يأرلا ةهج نم ال فيقوتلا

 طونم ةيع رلا ےلع فرصتلا

 .تاهبشلاب أردت دودحلا

 قحتست ال لا وأل او ءاملا

 .تانيبلا نود ىواعدلاب

 .قيقحتلا ةلزنم لزني بلاغلا نظلا

 ىللإ دصقلاب الإ طقست ال ضوزنفلا

 .لمعلاو ةينلاب اهئادأ

 ال هعفد فلكملا نكمي لهج لك

 .لهاجلل ةجح نوكي

  

  

  

  

     



  

-٢٣ 

-١٤ 

_ ٥ ١ 

-١٦ 

-١٧ 

-٨ 

-٩ 

 نم هيف لكو اميف نيمأ ليكولا

 هجرخي نأ الإ لكوملا لام

 يف ام ىلع نوكي الف ،يدعتلا

 .انيمأ هذي

 ‘هبر ةفرعم نم سيأ لام لك

 ءارقفلا يف فورصم هنأ

 .نيكاسملاو

 ‘هيلع سوبحم هكلمف كلام لك

 .هسفن نع هليزي نأ الإ

 ادماع هريغ لام ىلع ىنج نم

 بجاو مرغلاف أطخ وأ ناك

 .هيلع

 .يدعتلاب الإ بجي ال نامضلا

 لمعلا بجوي اميف ةقثلا لوق
٥ 

 .هجح

 ىلع رقأ لقاع رح غلاب لك ن
 .هب ذخأ قحب هسفن

 نع زجعف نيئيش لعفب رمأ نم

 ىلعف هنع طقسي مل امهدحأ لعف

 .هيلع ردق ام

 ةبجوم ريغ كلملا ليلد ديلا

 .كلملل

 .كشلاب عفتري ال نقيتلا نإ

١٦٨ 

  

 ريغ نم نيمأ دي يف فلت لام لك

 .هيف نامض ال دعت

 هفرصي هكلام دقف عئاض لام لك

 .حلاصملا ىلإ ناطلسلا

 هب عونمم هلامف ءاكلام ناك نم لك

 .هتحابإب هسفن بيطب الإ مرحم

 للم يف فرصتي نأ دحأل زوجي ال

 .نذإب الإ هريغ

 ٠.دعتم وأ ناج الا نمصي ال

 هيف دحاولاف ،نيدلا رمأ نم ناك ام

 م

 .هجح

 .هرا رقاب ذخا ؤم ءرملا

 .روسعملاب طقسي ال روسيملا

 الو .4 فرصتلا تابثإ بجوت ديلا

 .كلملا تابثإ بجوت

 .كشلاب لوزي ال نيقيلا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
 



  

 .اهدصاقمب رومألا | لدت ال هتئيهو لعفلا ةروص نإ ٢-

 امنإو }ةيصعم ال و ةعاط ىلع

 ةيصعم وأ ةعاط لعفلا ريصي

 .ةينلا هيلإ تفيضأ اذإ

 .ا""فرعلا ىلع ةينبم ناميألا | مهفرع ىلع سانلا ناميأ نإ -ا
 يف هب نودصقي امو مهتاداعو

   مهناميأ ( ١ ) .

 ١ ج .عملجلا باتك يف ةقباسلا تالاحإلا عجار ١ ج٢.

 "" .اضيأ رظناو .٣٠٤-٥٩٢ص زيجولا ،ونروبلا :يف ةيهقفلا دعاوقلا ةسرهف :يف دعاوقلا هذه رظنا

 .ةيهقفلا دعاوقلا ءيوننلا ص٥٢٣٧-۔-٥.٥٨.

١٦٩ 

    



  

 : ةيهقفلا طباوضلا لودج _ ب

 باتك يف ةدراولا ةيهقفلا طباوضلا
 .ةكرب نبا مامإلل 'عماجلا"

 .ةسجن اهلك لاوبألا

 ةراهطو ؛هتاكذ ةتيملا دلج غابد
 .هل

 الإ حج ورفلا تامرحم ءادننلا

 كلم وأ حاكن نم هللا نهلحأ امب

 امهدحأ ،نارمأ هارتعا اذإ عيبلا

 هنإف ‘هحلصي رخآلاو ،هدسفي
 .دساف دقع

 .ضبقب الإ ةبهلا تبثت ال

 مسا لاوزف ،هنيعل اسجن ناك ام

 ام زئاج ريغ هنع سجنلا

   .(')ةيقاب هنيع تناك

 يف اهل ةلباقملاو ةفدارملا طباوضلا
 اهانعم

 .ةسجن اهلك ءامدلاو لاوبألا
 .رهط دقف غبد باهإ اميأ

 .عاضبألا يف بلغم ميرحتلا

 الالحو امارح تعمج ةقفص لك
 عيبلا دقعني الو "مارح اهلك يه

 .ةصاخ اهنم لالحلا

 .ضبقلاب الإ عربتلا متي ال
 .'""لاحب رهطي ال نيعلا سجن

 ٥ ذه دورو عضا ومو نطا وم يف عبتتلا و ء رقتسال ١ لالخ نم ودبي : اٹلاٹث

 ثعاوب ةدع كانه نأ "عماجلا" باتك يف ةيهقفلا طباوضلاو دعا وقلا

 طباوضلاو دعاوقلا هذه ةغايصب موقي ةكرب نبا مامإلا تلعج
 .ةيهقفلا

 ١ و ج٢
 ج .عماجلا باتك يف ةقباسلا تالاحإلا يف طباوضلا هذه عجار
(١( 

 ص٥٦١-٥٦٥.
 .ةيهقفلا دعاوقلل :يودنلا يف ةيهقفلا طباوضلا ةسرهف يف طباوضلا هذه رظنا
(٦) 

١٧٠ 

  

  



 :امه نايساسأ ناثعاب اهرهظأ و ثعاوبلا هذه مهأ نم لعلو

 باب نم تناك ءاوس .ةيهقفلا عورفلا نأ ىلإ ملعتملاو ئراقلا داشرإ ١-
 ةعماج ةدحاو ةلع يف ةهباشتم تناك اذإ ،ةددعتم باوبأ نم وأ دحاو

 ئراقلا فرع اذإف ،اهعيمج هتحت لخدت ادحاو امكح ذخأت اهنإف ،اهنيب

 عورفلا عيمج هتحت لخدت يذلا طباضلا وأ ةدعاقلا ملعتملا وأ

 هل بسانملا يهقفلا همكح اهنم عرف لك ءاطعإ هيلع لهس ةهباشتملا
 .هلمشيو همعي يذلا يهقفلا طباضلا وأ ةدعاقلا تحت هلاخإإب

 :يلي ام ةيهقفلا دعاوقلا نم كلذل ةحضوملا ةلثمألا نمو

 ءارقفلا يف فورصم هنأ ،هبر ةفرعم نم سيأ لام لك ةدعاق -أ
 .ا»نيكاسملاو

 مل اذإ ةطقللا نأ ىلع صن دق ةكرب نبا مامإلا نأ :كلذ نايبو

 الام ريصت اهنإف ،اهفيرعت دعب اهبحاص ىلع اهطقتلم رثعي

 افورصم نوكي نأ هدنع لوهجملا لاملا ليبسو ،هبر الوهجم
 يف مكحلا اذه ةكرب نبا مامإلا ىنب دقو .("نيكاسملاو ءارقفلا يف
 لاملا يف ءاهقفلا نم همدقت نمع نيلاثم دروأ نأ دعب ةطقللا

 نالاثملا ناذهو نيكاسملاو ءارقفلا يف فرصي هنأ هبر لوهجملا
 :امه

 ىلوتساو ،رئاجلا ناطلسلا ىلع رهظ اذإ لدعلا مامإلا نأ ه

 ناطلسلا اهابج لاومأ اهيف ناكو لاملا تيب نئازخ ىلع
 فقي ملو ،مرحملا جارخلاو ملظلا ليبس ىلع سانلا نم رئاجلا

 يف اهفرصي هنإف ،هدي يف تراص نأ دعب اهبابرأ ىلع مامإلا
 .ا"هبر الوهجم الام اهنوكل نيكاسملاو ءارقفلا

_ 

 ١ ج .عماجلا ةكرب نبل ١ ص ٢٢٣.

ّ .٢ ٠ 

 ٦) ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ج١ ص٢٢٢-٢٢٢.

 ) ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ج١ ص٢٢١.

١٧١ 

 



 هنيب ترج ةيوبر ةلماعم ببسب سانلل نامض همزل نم نأ ه

 مهنم هذخأ ام عاجرإو ثةبوتلاو صالخلا دارأ مث ،مهنيبو

 .نامزلا لواطتل مهلهجو كلذ دعب مهيلع فقي مل نإف ،مهيلع
 ؛مهصوخشو مهنايعأب هملع عم مهنكامأ ةفرعم هيلع رسع وأ

 هلام نوكيف ،هبابرأ الوهجم الام ريصي قوقح نم هديب ام نإف
 .(')نيكاسملاو ءارقفلل

 يهف ،فيرعتلا ةدم دعب اهبر اهطقتلم لهج دق ةطقللا تناك نأ املو

 .نيكاسملا و ءارقفلا يف ةكرب نبا مامإلا دنع اهفرصم نوكي ؤهبر لوهجم لام

 ةفرعم نم سيأ لام لكو" :ةطقللا يف مكحلا اذه ررق نأ دعب لاق دقف اذلو

 هذه نم لام ةطقللاو" :لاق مث ،"نيكاسملاو ءارقفلا يف فورصم هنأ ،هبر

 .ا""اهانركذ يتلا لاومألا

 دعب اهبر ىلع رثعي مل اذإ ةطقللا نأ ىلإ ئراقلل داشرإ هنم اذهف
 اهنوكل ،نيقباسلا نيلاثملا يف دراولا يهقفلا مكحلا سفن ذخأت اهنإف فيرعتلا

 اهتحت لخدت يتلا ،افنآ ةروكذملا ةدعاقلا تحت ةجردنم يهف ؤهبر الوهجم الام

 .هبر لوهجملا لاملا تادرفم عيمج

 نأ امهدحأل نكي مل ،نانيمأ هلعف ىلع يلو رمأ لك ةدعاق ب
 .ا"”"هبحاص نود هدحو لعفلاب درفني

 لكو اذإ هنأ ىلإ بهذ ةكرب نبا مامإلا نأ :وه كلذ حيضوت
 نود امهدحأ هضبتقف ادبع هل ناضبقي اعم نيلجر صخش
 .هل نماض وهف هدي نم دبعلا فلتف ،رخآلا

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملل ةكرب نبا ))

 ٢٢٢٣. ص اج .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا (٢)

 .٤٠٢ص آ٢ج قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا )

١٧٢ 



 دحأل قحي ال هنأ ىلع مكحلا اذه ةكرب نبا مامإلا ىنب دقو

 لعج لكوملا ناك اذإ هدحو ةلاكولا رمأ يف فرصتلا نيليكولا

 هدي نم دبعلا فلتب نامضلا همزل اذلو ،اعم امهنيب ةلاكولا رمأ

 .()هنيرق نود ةلاكولا يف يدرفلا هفرصتب هيدعتل
 يف انباحصأ لاق كلذكو" :كلذ دعب لاق ةكرب نبا مامإلا نإ مث

 .'"'كلذ ريغو قالطلاو حاكنلا يف نيليكولا و نينيمألاو نييصولا

 نييصولا نم الك نأب هل ماهفإو ئراقلل داشرإ ةريخألا ةلمجلا هذهف

 مكحلا لثم مهيلع يرجي سخلا ...... قالطلاو حاكنلا يف نيليكولاو نينيمألاو
 زاوج مدع ثيح نم هالعأ ةروكذملا دبعلا ضبق يف ةلاكولا ةلأسم يف دراولا

 هفرصتب فلتف كلذ لعف ىتم هنأو هبحاص نع ادرفنم مهنم دحاو لك فرصت

 ةدعاقلا تحت ج ردنت اههباش امو روصلا هذه نأل ،نماض هل وهف ءيش ادرفنم

 .هالعأ ةروكذملا

 -:يلي ام كلذ ةحضوملا طباوضلا ةظمأ نمو

 زوجيال اهنع يهنلا درو يتلا ةدسافلا تاراجإلا" طباض -أ

 .ااهيف لحلا الو .اهمامتإ

 ةراجإ لك نأ طباضلا اذهب نيبي ةكرب نبا مامإلا نأ :هنايبو

 امهل زوجيال امك ىاهمامتإ اهيلع نيدقاعتملل زوجي ال ةدساف
 .اهيف للاحتلا

 دعب لاق مث ةناهكلاو يغبلا رهم ىلع ةراجإلاب كلذل لثم دقو

 هيلع ةرجألاو ،هليبس هليبسف ىنعملا اذه يف ناك ام لكو" :كلذ

 .ا)"اهلمحو ،ةرمخلا لمعو ،ةحاينلا ىلع ةرجألاك ‘لحت ال

 .٤٠٣ص ٢٦ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا 0١
 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبل ا"

 .٥٩٣ص ٢ج ،قباسلا ردصملل ،ةكرب نبل )0

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا {ةكرب نبا "

١٧٢٣ 

 



 ىلإ ملعتملاو ئراقلا اهب ةكرب نبا مامإلا هبن ةريخألا ةلمجلا هذهف

 ىلع ةرجألا ليبس اهيف للاحتلا الو اهمامتإ زاوج مدع يف اهليبس

 .روكذملا طباضلا تحت ةجردنم اهنأو ،ةناهكلاو يغبلا رهم

 ةيدلا هيفف شهيف ناث هل سيل دحاو ناسنإلا يف ام لك :طباض -ب

 يفو ‘ءاعيمج امهل ةيدلاف نانثا هيف ناك امو ...... ىربكلا
 .ا١>ةيدلا نم فصنلا امهدحأ

 ام لك نأ ىلع طباضلا اذه يف صني ةكرب نبا مامإلا نأ :هنايبو

 ىربكلا ةيدلا هيف نإف ناسنإلا مسج يف ادحاو ء اضعألا نم ناك

 .هفالتإ دنع

 ءامهفالتإ دنع اعيمج امهل ةيدلاف ،نينثا ءاضعألا نم ناك ام امأو

 .")ةيدلا فصن هلف امهدحأ فلتأ نإو

 ءلقعلا :لوألا عونلل ةشمألا نم هركذ ام نيب نم ركذ دقو

 ىذه ىرج امو" :كلذ دعب لاق مث ،خلا ......... ركذلا ،مالكلا
 .ا""ىرجملا

 ءنيديلا :يناثلا عونلل ةلثمأ نم هركذ ام نيب نم ركذ امك

 ىوج امو" :كلذ دعب اضيأ لاق مث خلا ......... نينيعلا ،نيلجرلا
 .({)"ىرجملا اذه

 نأ ىلإ دشري ،نيعضوملا ئف "ىرجملا اذه ىرج امو :هلوقف

 ةلثمألا يف دري مل ،دحاو وضع نم ناسنإلا يف ناك ام لك
 ثيح نم ركذلاو مالكلاو لقعلا مكحك همكحف ،ةروكذملا

 ٥١٥. ٢ج ضقباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ))

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا شةكرب نبا ا")

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا اةكرب نبا ا

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملل ةكرب نبا ا"

١٧٤ 



 نأ ىلإ اضيأ دشري امك ،هفالتإ دنع ةلماك هل ةيدلاب مكحلا بوجو

 ةشمألا يف دري ملو ،نينثا ءاضعألا نم ناسنإلا يف ناك ام

 ثيح نم نينيعلاو نيلجرلاو نيديلا مكحك همكحف ةروكذملا

 فصنبو ءاعم امهفالتإ دنع اعيمج امهل ةيدلاب مكحلا بوجو

 .روكذملا طباضلا تحت ةجردنم اهنأو ،امهدحأ فالتإ دنع ةيدلا

 هذه نأ ىلع لالدتسالا دنع ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا هذهب سانئتسالا ٢

 ىلع هديؤتو يهقفلا يأرلا اذهل دهشت ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا

 :نيعون ىلع اذه يتأيو ،ةيهقفلا ءارآلا نم هلباقم
 لالدنسالا دنع ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلاب سانئتسالا :لوألا عونلا

 ءارآ نم ةكرب نبا مامإلا هيلإ بهذي امل ةيوقمو ةدهاش اهنأ ىلع

 .ءادتبا ةيهقف

 -:يلي ام عونلا اذه ىلع ةيهقفلا دعاوقلا ةلثمأ نمو

 .ا'”ةجح لمعلا بجوي اميف ةقثلا لوق" ةدعاق -أ
 امل ةدهاش اهنأ ىلع ةدعاقلا هذهب ةكرب نبا مامإلا سنأتسا دقف

 نأل ،دحاولا لدعلا ربخب موصلا بوجوب لوقلا نم هيلإ بهذي
 يف دحاولا لدعلا ربخ لوقب هللا اندبعت دقو ءةدابع موصلا
 لاله ىأر دق هنأ لدعلا ةقثلا لاق اذإ موصلا مزلف ‘تادابعلا

 .(")هوصلا

 الإ ضرفلا لزي مل &لمع ضرف اهمزل اذإ ةمذلا" ةدعاق ۔ب
 .(""هئادأب

. . ١ 

  0١قباسلا ردصملا ةكرب نبا ج١ ص٦٢٩.
 آ ِ

 ٢) جا قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ٢ ص ٢١.

  (9ح 6 قباسلا ردصملا ةكرب نبا ١ ص ٥٠١.

٥\١٧ 

 



 ةيوقمو ةدهاش اهنأ ىلع ةدعاقلا هذهب ةكرب نبا مامإلا سناتسا دقف

 ملو ،تاولصلا نم ةالص يسن نم نأب لوقلا نم هيلإ بهذي امل

 موي ةالص يلصي نأ هيلع نإف ،نهنم اهيسن يتلا نهيأ فرعي

 الإ كلذ نم هتمذل صلخم ال زإ ،هتمذل اءاريإ كلذ يف نأل .ةليلو

 ضرفلا نم هتمذل ئربم ريغف هادع امو ةليلو موي ةالصب هرمأب

 ىتح لصت ال :هل ليق ول ذإ ،هديدحت لهجو هنايسنب اهمزل يذلا

 ركنذيالأ زاوجل ةالصلا مدعب هل ارمأ ناكل تعيض ام ملعت

 يذلا ضرفلا دؤي ملو ،توملا ىتح هنيعب هيسن يذلا ضرفلا

 نقيتي مل ةليلو موي ةالص نم لقأ تاولص لعفب رمأ ولو .همزل

 هيسن يذلا ضرفلا نوكي نأ لامتحال هيسن يذلا ضرفل هؤادأ

 موي ةالص نايتإب هرمأ الإ قبي ملف ،اهدؤي مل يتلا تاولصلا نم -
 يذلا ضرفلا ةقفاوم نم لاحلا اذه ىلع هل دب ال هنأل .ةليلو

 اءاريبإ كلذ يف نوكيف ،تاولصلا هذه نع هجورخ مدعل هيسن

 .ا')كلذل ةدهاش ةدعاقلاو ؛هتمذل

 هلام وأ هسفن فلت هيف ناك رمأ يف هريغ رغ نم" :ةدعاق -ج
 .ا""نمض

 امل ةدهاش اهنأ ىلع ةدعاقلا هذهب ةكرب نبا مامإلا سناتسا دقف

 رقعلاب ةفورعم ةباد هل تناك نم نيمضتب لوقلا نم هيلإ بهذ

 تنجف ىةبادلا بيع همتكو ،الجر هنكسأ مث ،هلزنم يف اهلعجف

 لزنملا يف اهكرت عم هتباد بيع هنامتكب هنأل ؛هيف نكاسلا ىلع

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"

 .؛٤٤ص ٢ج .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا اا

١٧٦ 



 وأ هسفن فلت هيف امل هل ضيرعتو نكاسلل ريرغت هيف نكاسلا عم
 .ا)كلذل ةدهاش ةدعاقلاو هتباد ةيانج نمضف هلام

 نع هليزي نأ الإ هيلع سوبحم هكلمق كلام لك :ةدعاق -د

 .(")"هسفن

 امل ةدهاش اهنأ ىلع ةدعاقلا هذهب ةكرب نبا مامإلا سنأتسا دقف

 نذإ ريغب ريعتسملا اهعاب اذإ ةيراعلا يف لوقلا نم هيلإ بهذ

 عجريو ،اهيرتشم نم نمث ريغب اهذخأ اهبحاصل نأ اهبحاص

 كلذو هنم اهنمث ذخأو هل اهعاب يذلا نم هقح ذخأي يرتشملا

 سيل ام عاب دقف اهبحاص نم نذإ ريغب اهعاب نيح ريعتسملا نأل

 نم هيلع حيحصلا عيبلا راثأ بترتت ال و ،لطاب هعيبف ،هعيب هل

 .اهذخأ هلو اهبحاص كلم ىلع ةيقاب يهف ،هريغو كلملا لاقتنا

 ."كلذل ةدهاش ةدعاقلاو ،اهعئاب ىلع هقحب يرتشملا عجريو

 -:يلي امك يهف عونلا اذه ىلع ةيهقفلا طباوضلا ةلثمأ امأو

 املسم يلصملا هب ىمسي نأ قحتسي ام مسا هيلع عقو ام لك -
 .)"ةالصلا نم هب جرخ دقف

 امل دهاش هنأ ىلع طباضلا اذهب ةكرب نبا مامإلا سنأتسا دقف

 دقف هتالص يف ةدحاو هميلست ملس اذإ يلصملا نأ نم هيلإ بهذ

 ميلستلا مسا نأل هل ةيزجم تناكو ‘ةالصلا نم كلذب جرخ

 .كلذل دهاش طباضلا و ،اث)اهل لماش

 _ ص

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا )

 .٢٢٢ص ٢ج قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا 1

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا !0

 ٤٩٥. ص ١ج ثقباسلا ردصملا ،ةكرب نبا (٣)

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ٢١

 ٧ا١٧

 



 .('"هلوانت مرحم وهف ةتيم مسا هيلع عقو ام لك ب
 ىلع دهاش هنأ ىلع طباضلا هذهب ةكرب نبا مامإلا سناتسا دقف

 ظفل نأل ءةتيملا نم ربولاو فوصلاو رعشلاب عافتنالا زاوج

 مسا هيلع عقي يذلا وهف ڵبسحف محللا ىلع روصقم ةتيملا

 لاح يف ناويحلا ءاضعأ نم وضع عطق ول هنأ ةلالدب ؤةتيملا

 مسي مل يح وهو هربو وأ هرعش زج ولو .ةتيم يمسل ةايحلا

 قلطي ام ىلع عقاو ةتيملا يف دراولا ميرحتلا نأ رهظف ةتيم

 .كلذل دهاش طباضلاو .أ")هريغ نود اهئازجأ نم تيم مسا هيلع

 نوكي نأ نكمأو ،افذق نوكي نأ نكمأو 0نيينعم لمتحي ظفل لك
 .(""فذقلا مكحب هيف مكحي مل \فذق ريغ

 بهذ امل ادهاش نوكيل طباضلا اذهب ةكرب نبا مامإلا سناتسا دقف

 ئطو نم اي" :هريغل لاق نم مالك رابتعا مدعب لوقلا نم هيلإ

 كلذو ‘هيلع فذقلا دح بيترت مدعو ءافنق "هيلع امرحم اجرف

 هب دصق هلئاق نوكي نأ لمتحي ذإ ،نيينعم لمتحي ظفللا اذه نال

 لوقملا نأ وه هب لئاقلا دارم نوكي نأ لمتحي امك ،انزلاب فنقلا

 هشارف ىلع ةيبنجأ ةأرما ئطو وأ "ضئاحلا هتجوز ئطو دق هل
 هنأ هيلع قدصي نيتروصلا نيتاه يف ئطاولا نإف ؤهتجوز اهنظي
 مل امهمف ،نازب سيل كلذ عم وهو ‘هيلع امرحم اجرف ئطو دق

 هيلع دح الو ،فذاقب سيلف لوألا ىنعملا ةدارإب لئاقلا حرصي

 .ا)كلذل دهاش طباضلاو

 .٠٨٢-١٢٧٢ص ١ج "قباسلا ردصملا اةكرب نبا "]

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا "]

 .٢٧٧٤ص ٢ج "قباسلا ردصملا اةكرب نبا ا")
 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا (٤)

١٧٨ 



 لالدتسالا دنع ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلاب سانئتسالا :يناثلا عونلا

 ءارآلا ضعب يف هل فلاخملا ىلع ةكرب نبا مامإلا در ىلع

 طباضلا وأ ةدعاقلا كلت سفنل فلاخملا رارقإ ىلع ءانب ثةيهقفلا

 .امهل هرابتعاو روكذملا

 :يلي ام ىنعملا اذه لجأل ةدراولا ةيهقفلا دعاوقلا ةلثمأ نمف

 .ا)"لدبلا كرتو هيلإ داع هنم لدبملا دجو اذإ" :ةدعاق -أ

 ضعب ىلع درلل اهب ةكرب نبا مامإلا سنأتسا ةدعاقلا هذهف

 له ةالصلا يف وهو ءاملا ىأر اذإ مميتملا ةلأسم يف هيفلاخم

 ؟ءاملل هتيؤرب همميت ضقتني

 ةالصلا يف ءاملا ىأر اذإ مميتملا نأ وه ةكرب نبا مامإلا بهذمف

 .هتالص فنأتسي مث ،ءاملاب أضوتي نأ همزلو ‘همميت ضقتنا

 يضملا هيلعو ،همميت ضقتني ال هنأب ءاهقفلا ضعبل ايأر لقن دقو

 وه هفلاخم ىلع درلل ةدعاقلا هذهب ةكرب نبا مامإلا سانئتسا لحمو

 (هنم لدبملا) لصألا مدع اذإ فلكملا نأ ىلع انعم قفتي فلاخملا اذه نأ
 نم الدب مميتلا ناك نأ املو ،ءادألا نم جرخي مل ام لدبلا لعف ىلإ لقتنا

 لاقي نأ بجو ضرفلا ءادأ ةدهع نم هجورخ لبق مميتملا هدجو دقو ثءاملا

 .'"ةالصلا فانئتساو هب ءوضولل ءاملا ىلإ هعوجر بوجوو ،همميت ضقنب

 .ا""عمسي مل ريغلا ىلع امكح نمضت اذإ رارقإلا" :ةدعاق -ب
 يف هفلاخم ىلع درلل اهب ةكرب نبا مامإلا سنأتسا ةدعاقلا هذهف

 .هيلع دحب دبعلا رارقإ ةلأسم

_ 

 .٩٢٢-٨٣٢٣ص ٢٦ج قباسلا ردصملا ،ةكرب نبل ""أ
 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا (٢)

 .٦٧٢ص ٢٦ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"

١٧٩ 

 



 دودحلا نم دحب رقأ ا ذإ دبعلا نأ وه ةكرب نبا مامإلا بهذمف

 نأ ءاهقفلا ضعب نع لقنو ،كلذب هسفن ىلع هرارقإ لبقي ال

 .كلذب هرارقإب ذخاؤم هنإف دودحلا نم دحب رقأ اذإ دبعلا
 هفلاخم ىلع درلل ةدعاقلا هذهب ةكرب نبا مامإلا سانثتسا لحمو

 لك نأ ىلع انعم قفتي فلاخملا اذه نأ وه ةلأسملا هذه يف

 ؛هبرقأ نمم لوبقم ريغ وهف رقملا ريغ ىلع امكح بجوي رارقإ

 ةماقإ بجوي امب دبعلا رارقإ نإف ؤهديسل الام دبعلا ناك نأ املو

 نأل ،وقملا دبعلا ريغ وهو ديسلا ىلع ارارقإ نمضتي هيلع دحلا

 لوقلا بجيف ديسلا لامل افالتإ هرارقإب دبعلا ىلع دحلا ةماقإ يف

 .\١)رقملا ريغ ىلع امكح هنمضتل رارقإلا اذه لوبق مدعب

 ال طرشلا نوكي نأ بجيف نومضم ريغ هلصأ ام نإ" :ةدعاق -ج

 هنامض لطبي ال انومضم ناك ام لصأ نأ امك }هنامض بجوي

 .ا""طرشلاب

 يف هفلاخم ىلع درلل اهب ةكرب نبا مامإلا سنأتسا ةدعاقلا هذهف

 اذإ امهفلت دنع ةبراضملا لامو ةيراعلا نامض بوجو ةلأسم

 .فلتلا دنع نامضلا امهذخآ ىلع امهبر طرتشا

 ىلع نامض ال هنأ وه ةلأسملا هذه يف ةكرب نبا مامإلا بهذمف

 ام ةبراضملا لام يف براضملا ىلع الو ةيراعلا يف ريعتسملا

 دنع نامضلا ةبراضملا بر وأ ةيراعلا بر طرش نلو ،ايدعتي مل
 .لطاب هطرشف فلتلا

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبل ')

 .٧٢٤ص ٢ج ؛قباسلا ردصملا }ةكرب نبل

١٨٠ 



 ةيراعلا بر طرتشا اذإ هنأ هدافم ايأر ءاهقفلا ضعب نع لقن دقو

 مل نإو امهنم لك ذخآ ىلع نامضلا هيف براضملا لاملا بر وأ
 .هطرش هلف ايدعتي

 يف هفلاخم ىلع درلل ةدعاقلا هذه نم ةكرب نبا سانئتسا لحمو

 ةنامأ ناك ام لك نأ ملسي فلاخملا اذه نأ وه ةلأسملا هذه

 ةيراعلا تناك نأ املو ،هيف دعتي مل ام نماض ريغ هيلع نمتؤملاف
 براضملا دي يف ةنامأ ةبراضملا لامو ،ريعتسملا دي يف ةنامأ

 دعت ريغب هذخأ ام فلت اذإ امهنم لك ذخآ نيمضت مدعب لوقلا مزل

 فللا دنع نامضلا هذخآ ىلع امهنم لك بر طرش نإو ،هنم

 ريغ اهلصأ نم ةنامألا نأل لطاب وغل هطرشف هنم دعت الب ولو

 ال دعت الب ولو اهنامض طرشف ،دعت ريغ نم تفلت اذإ ةنومضم
 .ا٨)كلذ بجوي

 -: وهف ةيهقفلا طباوضلا نم كلذ ىلع لاثملا امأو

 كلذ ىلع ردقي وهو ،ةالصلا يف هتروع رتسي مل نمو" :طباض

 .(")ةلطاب هتالص تناك

 يف هل فلاخملا ىلع درلل هب ةكرب نبا مامإلا سنأتسا طباضلا اذهف

 .اهتيب يف اهسأر ةفشاك ةرحلا ةأرملا ةالص ةلاسم

 اهتيب يف تلص اذإ ةرحلا ةأرملا نأ وه ةكرب نبا مامإلا بهذمف

 نأ ءاهقفلا ضعب نع لقن دقو ،ةلطاب اهتالصف ،اهسأر ةفشاك
 .ةحيحص ةفصلا كلت ىلع اهتالص

 يف هفلاخم ىلع درلل طباضلا اذهب ةكرب نبا مامإلا سانئتسا لحمو

 ىكلطبي وهف اذلو ،طباضلا اذهب ملسي فلاخملا اذه نأ وه ةلأسملا هذه

_ 

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا اا
 .٣٨٤ص ١ ج .قباسلا ردصملا ةكرب نبل ١)

١٨١ 

 



 اذه ناك املف ،هتروعل افشاك ناك اذإ هتيب يف هدحو لجرلا ةالص

 يف اهدحو ةرحلا ةأرملا ةالص نالطبب لوقلا بجو هيلع اقفتم الصأ

 ينف اهرتس مزلي ةروع اهسأر نأل ،اهسأرل ةفشاك تناك اذإ تيبلا

 .(")كلذ ىلع ةردقلا دنع ةالصلا

 نبا مامإلا اهدروأ ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا نم اضعب كانه نأ :اعبار

 .ينعم ةقفتم اظفل ةفلتخم غيصب ةرم نم رثكأ "عماجلا" يف ةكرب

 -:يلي ام يه دعاوقلا هذهو

 امنإو ،ةيصعم الو ةعاط ىلع لدت ال هتئيهو لعفلا ةروص نإ" -ا
 .ا")"ةينلا هيلإ تفيضأ اذإ ةيصعم وأ ةعاط لعفلا ريصي

 برقت ىرخأ ةرابعب ةدعاقلا هذه نع ةكرب نبا مامإلا ربع دقف
 يف غدحاو ناكم يف دحاو لعاف نم دحاولا لعفلا" يهو اهنم

 .(""ةيصعمو ةعاط نوكي ال دحاو تقو

 .(')"ةجح لمعلا بجوي اميف ةقثلا لوق" -ب

 نيترابعب اضيأ ةدعاقلا هذه نع ةكرب نبا مامإلا ربع دقف

 -۔:امه .نييرخأ

 بجوي الو ءامكح هب لمعلا بجيو ،لوبقم لدعلا ربخ -

 .املع

 .(")ةدابعلا قيرط نم هلوبق بجاو لدعلا ربخ" -

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"]

 .٤٦٢ص ١ج ؛قباسلا ردصملا شةكرب نبا ا"]
 .٤٢٠ص ١ج ‘قباسلا ردصملا ةكرب نبا )

 .٠٢٦ص ١ج ؛قباسلا ردصملا شةكرب نبا ا")
 .٠٢ص ٢٦ج ،قباسلا ردصملل ةكرب نبا ١

 .١٢ص ٢ج "قباسلا ردصملا }ةكرب نبا ا١

١٨٢ 



 تريغتو موزللا طقس زجعلا ثدحو ضراوعلا تءاج اذإ" -ج
 .(”رذعلا دوجول ماكحألا

 بجي امنإ" :رخآ ظفلب ةدعاقلا هذه نع ةكرب نبا مامإلا ربع دقف

 .("١"نكمي ام ىلع فيلكتلا

 .ا""طقس ةهبشلا هيف تضرتعا ىتم دحلا" -د

 نيتغيصب اضيأ ةدعاقلا هذه نع ةكرب نبا مامإلا ربع دقف

 -:امه ،نييرخأ

 .(")"اهدنع دحلا طقس ةهبشلا تضرتعا اذإ" ١

 .(ث"طقس ةهبشلا لمتحا ىتمف ،ةهبشلا هيف ىعارت دحلا" ٢-

 امل انماض نوكي نأ بجو هيدعتب ةنامألا دح نم جرخ نم" ه

 .(`)"هيف ىدعت

 :يهو ،ىرخأ ةغيصب ةدعاقلا هذه نع ةكرب نبا مامإلا ربع دقف

 .ا""يدعتلاب الإ بجي ال نامضلا"

 ةغيص نم رثكأب اهنع ةكرب نبا مامإلا ربع يتلا طباوضلا ةلثمأ امأو

 ۔-:يهف ةدحاو

 ائيش رخأ وأ ؤهتقو لبق ةالصلا ضئارف نم ائيش مدق نم لك -ا
 .لوألاب ىتأ داعو ،هرخأ امو همدق ام لطب هعضوم نع اهنم

 .(""هتالص تدسف كلذ لعفل دمعت نإو ،يناثلاب هيلع قسن مث

 ١) .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ج١ ص٤٣٧.

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"
 ٠٢١. ص ٢ج ثقباسلا ردصملا ،ةكرب نبا )0

 .٦٧٤ص ٢٦ج ،قباسلا ردصملا شةكرب نبا ا)

 .٢٢٥ص ٢ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا
 .٦٢٤ص ٢ج .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ))

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"
ِ ٨ 

 (٨) ج ؤ قباسلا ردصملا ةكرب نبا ١ ص٤٥٢٣.
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 نم" :يهو ،ىرخأ ةرابعب طباضلا اذه ةكرب نبا مامإلا غاص دقف
 لعف مث ،يسن ام لعف ىلإ داع ،ءيش لبق ائيش مدق ىتح اهس
 .(“هدعب يذلا

 رمأ كلمي ال هيلع دوقعملاو ،هريغ ىلع احاكن دقع نم لك -ب

 كلمي الاح هب ىعارم دقعلا نإ ،ارايتخا اهل كلمي الو اهسفن

 هدر نإو سمت ىضمأ نإف ؛هسفن رمأ هيلع دوقعملا اهيف
 .ا"'خسفنا

 لك" :وهو ،رخآ ظفلب طباضلا اذه ةكرب نبا مامإلا غاص دقف

 كلم اذإ هل رايخلا نإ ‘هسفن يف هل يأر ال ،احاكن هيلع دوقعم

 .ا""هسفن يأر

 .("ضبقب الإ ةبهلا تبثت الا -ج
 :يهو ،ىرخأ ةغيصب طباضلا اذه ةكرب نبا مامإلا غاص دقف

 الام امأو ‘ضبقلا هيف حصيو ،كلمي اميف الإ حصت ال ةبهلا"
 .(ثهتبه زئاج ريغف ضبقلا هيف حصي

 و اهرداصم يف ةعونتم ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا هذه نإ :اسماخ

 نم هذخأم و هئانب لصأ ناك ام اهنمف عصوصنلا نم اهذخأم

 ةنسلا نم هذخأم و هئانب لصأ ناك ام اهنم و ،ميركلا نآرقلا

 ةمألا نم عامجإلا هيلع ةكرب نبا مامإلا ىكح ام اهنم و ةيوبنلا
 هردصم ناك ام اهنمو يضابإلا بهذملا ءاملع نيب قافتالا وأ

 .سايقلا

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا شةكرب نبا ")

 ٢) .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ج٦٢ ص١٢٢.

 ") "قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ج٢ ص٤١٧.

 ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا) ج٢ ص٤١١.

 !ج ،قباسلا ردصملل اةكرب نبا اث ص٤١٧.
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 -:يلاتلا هجولا ىلع كلذ ىلع ةلثمألا ضعب انه ركذأسو

 ميركلا نآرقلا ةلالد نم ةذوخأملا دعاوقلا ةلثمأ نمف :ميركلا نآرقلا "

 :يلي ام

 .ااهيلإ دصاق نم الإ نوكت ال ةيصعملا" :ةدعاق -أ

 :ىلاعت هلوق وه اهليلدو ةكرب نبا مامإلا دنع ةدعاقلا هذه لصاف

 (مكبولق تدمعت ام نكلو ،هب متاأطخأ اميف حانج مكيلع سيل و)

 ]٥["٦(. بازحألا

 ررقتملا نم هنأ وه ةدعاقلا هذه ىلع ةيآلا نم ةلالدلا هجو نايبو

 ىلعالإ نوكيال هب دعوتلاو باقعلاب ةذخاؤملا نأ اعرش
 ثفلكملا نم أطخ عقو امع ةذخاؤملا ىلاعت هللا ىفن املف \ةيصعم

 دصاق نم الإ ةيصعم ال هنأ ىلع اذه لد ،دمعتلا ىلع اهقلع و

 .اهيلإ

 .ا"'ةجح لمعلا بجوي اميف ةقثلا لوق" :ةدعاق حب

 :ىلاعت هلوق وه اهليلدو ةكرب نبا مامإلا دنع ةدعاقلا هذه لصأف

 تارجحلا (اونيبتف أبنب قساف مكعاج نإ اونمآ نيذلا اهيأ اي)
 ]٦[.

 هللا نأ وه ةدعاقلا هذه ذخأم ىلع ةيآلا نم ةلالدلا هجو نايبو

 كرتب رمأ دق هنأ ملع قسافلا ربخ دنع نيبتلاب رمأ امل ىلاعت

 .\"قسافلا ريغ ربخ دنع نيبتلا

 :يلي ام ميركلا نآرقلا ةلالد نم ةذوخأملا ةيهقفلا طباوضلا ةلثمأ نمو

 _ ه

 ١) قباسلا ردصملل ،ةكرب نبا ج١ ص١٦٥.

 (٢) .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نيل

 .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا" ج١ ص١٢٢١.
 .ةحفصلاو ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"أ
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 ايصاع ناك ،اهترافك هيطف ،اهيف ثنح انيمي فلاح لك :طباض -أ

 .ا>صاع ريغ وأ اهفلح يف
 ةرافك كلذ) :ىلاعت هلوق وه هليلدو هدنع طباضلا اذه لصأف

 )٨٩("(. ةدئاملا (متفلح اذإ مكناميأ

 ةيآلا نأ وه طباضلا اذه ذخأم ىلع ةيآلا نم ةلالدلا هجو نايبو

 ءاوس ءاقلطم اهبحاص اهيف ثنح نيمي لك ىلع ةرافكلا تبجوأ

 .("”ةيصعم وأ ةعاط يف انيمي تناك

 حصت الام كلم نم لك ىلع نيبرقألل ةبجاو ةيصولا" طباض -ب

 .(ثةيصولا هيف
 اذإ مكيلع بتك) :ىلاعت هلوق وه هدنع هليلدو طباضلا اذه لصأف

 نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا اريخ كرت نإ توملا مكدحأ رضخ

 ]١٨٠[)(. ةرقبلا (نيقتملا ىلع اقح فورعملاب

 ةيآلا نأ وه طباضلا اذه ذخأم ىلع ةيآلا نم ةلالدلا هجوو

 ريغ هبراقأل ةيصولا الام كرت اذإ ناسنإلا ىلع تبجوأ
 .نيثراولا

 ةيوبنلا ةنسلا ةلالد نم ةذوخأملا دعاوقلا ةظمأ نمو :ةيوبنلا ةنسلا

 :يلي ام

 طقسي مل امهدحأ لعف نع زجعف ،نيئيش لعفب رمأ نم" ةدعاق -
 .ا"))هيلع ردق ام لعف هنع

 ١) ،قباسلا ردصملل ،ةكرب نبا ج٦٢ ص٨٥.

 ،قباسلا ردصملا شةكرب نبا ا") ج٢ ص٨٥.
 .ةحفصلاو قباسلا ردصملل ،ةكرب نبا ا"

 ] 6٧؛قباسلا ردصملا شةكرب نبا ج٢ ص٥٨٨.

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ؤةكرب نبا اا
 .٢٧٤٢ص ١ج "قباسلا ردصملا شةكرب نبل »
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 يور ام وه اهليلد و ةكرب نبا مامإلا دنع ةدعاقلا هذه لصأف

 ءيش نع مكتيهن اذإ) :لاق هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص - هنع

 .()(متعطتسا ام هنم اوتأف ءيشب مكترمأ اذإ و ،اوهتناف

 روكذملا ثيدحلا نم ةدعاقلا هذه ذخأم ىلع ةلالدلا هجو نايبو

 نايتإ بوجو ىلع صن دق -ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا نأ وه

 رذع فلكملل لصح نإف ،كلذل ةعاطتسالا دوجو دنع هب رمأ ام

 هنع طقس هلكوأ هب رمأ ام ضعب كرت يف اعرش هب دتعم يعرش

 .رثكأف نيلعفب وأ دحاو لعفب رمأ ءاوس ثنايتإلا ضرف

 مهدنع ناك اذإ ضئارفلا نم اوجرخي نأ سانلل زئاجف" ةدعاق -ب
 ال اينيقي املع كلذ اوملعي مل نإو اولمكأ دق مهنا رهاظلا يف

 .ا""بالقنالا هيلع زوجي
 هللا يلص هنع يور ام وه اهليلدو هدنع ةدعاقلا هذه لصأف

 ماق و ،نيتعكر نم ملس مث ‘هباحصأب ىلص هنأ -ملسو هيلع

 مأ هللا لوسر اي ةالصلا ترصقأ :لجر هل لاقف ڵیفرصنيل

 وذ قدصأ" -ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسز لاقف ،؟تيسن

 :-ملسو هيلع هللا ىلص- هنلا لوسر لاقف ،معن : اولاق ،؟"نيديلا

 .(""نكي مل كلذ لك

 روكذملا ثيدحلا نم ةدعاقلا هذه ذخأم ىلع ةلالدلا هجو نايبو

 ىنبو ،نيتعكر نم ملس دق -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا نأ وه

 _ ه

 ٢ج ٢٩٤. مقر ٧(١)ب "جحلا باتكإ/عيبرلا هجرخأ ثيدحلاو .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ""
 ٢٦١٩. مقر "جحلا كسانم باتك/ يئاسنلا .٣٢٢-٢٢٢ص ٣١ج ،ماصتعالا باتك/يراخبلا .٠٦١ص

 .٠١١ثص ج

 .٢٥٤ص ١ج "قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"
 نبا ٢٦٣. ص ١ج 0١٠٠٨ مقر ،ةالصلا باتك دواد ويأ .؛ء١٦ص ٣٢ج ثنيديعلا باتك/يراخبلا :هجرخا )

 ٣٢٨٣. ص ١ج 0١٢١٢ مقر ،ةالصلا ةماقإ باتك /هجام
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 نيقي نع فرصني ملو ،هتالص لمكأ دق هنأ هنظ بلاغ ىلع

 ول ذإ ،اهلمكي مل هنأ هوربخأ هباحصأ نأ ةلالدب كلذ يف عطاق

 ىللإ دوعي و ثمهعباتي مل اهلامكإب عطاق نيقي نع افرصنم ناك

 رئاس نم جورخلا ناسنإلل نأ ىلع اذه لدف ،هتالص مامتإ

 كلذ ملعي مل نلو ثاهءادأ لمكأ دق هنإ هنظ يف بلغ اذإ ضئارفلا

 .ا ")اعطاق اينيقي املع

 .ا")"هملع ريغب هملظ نم لام نم هقح ذخأي نأ ءرمللا ةدعاق -ج

 ةبتع تنب دنه نأ يور ام وه اهليلدو هدنع ةدعاقلا هذه لصاف

 هيلع هللا ىلص- يبنلا ىلإ تعاج برح نب نايفس يبأ ةجوز

 قفني ال ميئل لجر نايفس ابأ نإ هللا لوسر اي :تلاقف -ملسو
 :-ملسو هيلع هللا ىلصحهللا لوسر لاقف ،يدال وأ ىلع الو ،يلع

 .ا"”فورعملاب كلايع يفكي و ،كيفكي ام هلاومأ نم يذخ"

 روكذملا ثيدحلا نم ةدعاقلا هذه ذخأم ىلع ةلالدلا هجو نايبو

 ذخأت نأ ةبتع تنب دنه رمأ -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا نأ وه
 .اهلايعل و اهل ةقفنلا نم هايإ اهعنم يذلا اهقح نايفس يبأ لام نم

 .ذخألا تقو همالعإب اهرمأي ملو

 ام يه ةيوبنلا ةنسلا ةلالد نم ةذوخأملا ةيهقفلا طباوضلا ةلثمأ امأ و

 :يلي
 .(ث)"هل ةراهطو هتاكذ ةتيملا دلج غابد" طباض -

 .٢٥٤-١٥٤ص ١ج .عماجلا شةكرب نبا ا)
 .٤٦١ص ٢٦ج ،قباسلا ردصملا \ةكرب نبا )")

 مقر ء(٤٢) ب .ماكحألا باتك /عيبرلا هجرخأ ثيدحلاو .٤٦١ص ٦ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا )"
 لجر نايفس ابأ نإ" ىنعمو .٨٨٢ص ٣ج 0٢٥٣٢ مقر ،عويبلا باتك /دواد وبأ .!٦٢ص ٢ج ٩

 .كسممو حيحش يأ "ميئل
 .٣٠٤-٢٠٤ص ١ج قباسلا ردصملا ةكرب نبا ا')
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 يور ام وه هليلد و ةكرب نبا مامإلا دنع طباضلا اذه لصأف

 دقف غبد باهإ اميإ" :لاق هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص- هنع
 .ا" رهط

 ىلص همكح وه روكذملا ثيدحلا نم طباضلا اذه ذخأم نايب و
 .غبد باهإ لكل ةراهطلاب ملسو هيلع هللا

 دقعلا ىلع ةيالولا هيلإف ،ناطلسلا مسا قحتسا نم لك طباض -ب
 .(""نهل ءايلوأ ال يتاللا ءاسنلا ىلع

 هيلع هللا يلص هنع يور ام وه هدنع طباضلا اذه لصأف

 .ا"”"هل يلو ال نم يلو ناطلسلا" :لاق هنأ -ملسو

 - يبنلا نأ وه روكذملا ثيدحلا نم طباضلا اذه ذخأم نايبو
 يئاللا ءاسنلا ىلع حاكنلا دقع ةيالو لعج -ملسو هيلع هللا ىلص

 نم لك هب معف 3"ناطلسلا" ظفل هلمش نم لك ىلإ نهؤايلوأ مدع
 .ا"نهل يلو ال يئاللا ءاسنلا ىلع دقعلل اهب لهاتي ةطلس هل

 .ابيرق ابسن همحازي وأ ،هبساني ام ديبعلا نم كلم نما طباض -ج
 .اث"هكلم نيح هيلع قتعي هنإف شهحاكن لحي ال نمم

 هللا يلص-هنع يور ام وه هليلد و هدنع طباضلا اذه لصأف

 .ا"هيلع قتع مرحم محر اذ كلم نم" لاق هنأ -ملسو هيلع

 ٧ "قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ج١ ص٤٠٣.

 .١٣١ص ٢ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ""
 0١١٠٢ مقر ٧(٤١)ب حاكنلا باتك /يذمرتلا .٦٣٢ص ٢ج ٢٠٨٣، مقر حاكنلا باتكرادواد وبأ هجرخل ا"

 .٥٠٦ص ١ج 0١٨٧٩ مقر ،حاكنلا باتك/ا هجام نبا .؟ ٩٩ص ج
 .١٢١ص ٢ج "قباسلا ردصملا ،ةكرب نبل

 .٥٤٢ص ٢٦ج ثقباسلا ردصملا .ةكرب نبا ا

 ؛ج ٣٩٤٩‘ مقر ‘قتعلا باتك /دواد وبأ :هجرخأ ثيدحلاو .ةحفصلاو ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبل 0

 .٣٤٨ص ٢ج ٦٢٥٦٢٤‘ مقر قتعلا باتك/هجام نبا ٢. ٥ص
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 هللا ىلص- هنأ وه روكذملا ثيدحلا نم طباضلا اذه ذخأم نايب و
 هحاكن هيلع مرحملا محرلا اذ ناسنإلا كلم لعج -ملسو هيلع

 .هكلم يف هلوخد درجمب هيلع قتعيف ،كولمملا اذه قتعل اببس

 نيعون ىلع وهو :قافتالا ٤

 رئاس عم يضابإلا بهذملا ءاملع قافتا ةكرب نبا مامإلا ىكح ام ١-

 :يه دعاوقلا هذهو ،هرابتعا ىلع ةمألا ءاملع

 .اهب ذخأ قحب هسفن ىلع رقأ لقاع رح غلاب لك نإ" :ةدعاق -

 .(""عمسي مل ريغلا ىلع امكح نمضت اذإ رارقإلا نإ" :ةدعاق -ب

 ذوخأم هنأ .هكلمي ال لالم يف اثدح ثدحأ نم" :ةدعاق -ج

 .ا""هٹدحب

 نيب قافتالا اهيلع ةكرب نبا مامإلا ىكح ثالثلا دعاوقلا هذهف

 .ةمآلا ءاملع رئاس و يضابإلا بهذملا ءاملع

 ىلع ؛طقف يضابإلا بهذملا ءاملع قافتا ةكرب نبا مامإلا ىكح ام ٢-

 :يه دعاوقلا هذهو هرابتعا

 هل مصخ الو ،اهطفب رمأ يتلا قوقحلا رئاس نم ناك ام" :ةدعاق -أ

 الو ءاهدؤي ملو ،اهئادأ يف نيمأ وه امم اهيف نيقولخملا نم
 اهؤادأ هيلع قلعت ال و ثراولا ىلع ءيش ال هنأ ااهب ىصرأ

 وأ دمعلا قيرط نم كلذل اكرات كلاهلا ناك ،اهنم ءيش ءادأ الو
 .(ث)"نايسنلا

 .٠٢٦ص ٢ج قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ))

 .٦٧٢ص !ج ؛قباسلل ردصملا ،ةكرب نبا ا"

 .٤٩٢ص ٢ج ؛قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا )0

 .١٨٠١ص ١ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا

١٩٠ 



 نأ امهدحأل نكي مل ، نانيمأ هف ىلع يلو رمأ لك :ةدعاق -ب

 .اهبحاص نود هدحو لعفلاب درفني

 ال طرشلا نوكي نأ بجيف نومضم ريغ هلصأ ام نأ" :ةدعاق -ج

 هنامض لطبي ال انومضم ناك ام لصأ نأ امك هنامض بجوي

 .ا""طرشلاب

 بهذملا ءاملع قافتا ةكرب نبا مامإلا ىكح ثالثلا دعاوقلا هذهف

 . اهيلع يضابإلا
 :يهف طباوضلا ةلثمأ امأو

 -:يه و ةمألا قافتا هيلع ةكرب نبا مامإلا ىكح ام ١-

 مل و اهنع لأسي ملو قحب هريغل ةداهش دهش نم" :طباض -أ
 .ا"”"ةدودرم هتداهشق قحلا بحاص هنم اهبلطي

 ،لطاب يناثلا هعيبف رخآ الجر اهعاب مث ةعلس عاب نم" :طباض -ب

 (')."لوألا يرتشملل يهو
 لام نم هبوث يف ارورصم دجوي امب هل مكحي ذوبنملا" :طباض -ج

 .ااهيلع وه ةباد وأ هشارف يف وأ

 لهأ قافتا ةكرب نبا مامإلا كح ةثالثلا طباوضلا هذهف
 وه اهرابتعا ىلع ليلدلا نوكيف اهيلع ةبطاق ملعلا

 .عامجإلا

 هرلبتعا ىلع يضابإلا بهذملا ءاملع قافتا ةكرب نبا مامإلا ىكح ام ٢

 : يهو

 ٣٠. ٤ص ٢ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا 0

 .٧٢٤ص ٢ج قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا :

 .٥١٣ص ٢٦ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا )0

 .٢٣٢٣ص ٢ج ‘قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ٤

 .٧٤٤ص ٢٦ج "قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا

١٩١ 

 



 مرحملا ملؤي مل يذلا تيملا رعشلا نم جرخي اميف سيل" -ا

 ( .اءازج هجورخ

 .'""ةسجن اهلك لاوبألا" -ب

 ةلثمأ نمو ،دعاوقلا نود ةيهقفلا طباوضلا ىلع روصقم وهو :سايقلا ث

 :يلي ام طباوضلا نم كلذ
 ا)."سجن هرؤس عابسلا نم هنبلو همحل مرح ام لك :طباض -

 كلذ نايب و سايقلا نم ةكرب نبا مامإلا دنع هذخأم طباضلا اذهف

 اهنبل و اهلكأ مرحملا عابسلا رؤس ساق ةكرب نبا مامإلا نأ :وه

 .ريزنخلا رؤس ىلع
 ناك امل هنأ يه هدنع امهنيب ةعماجلا سايقلا ةلعو

 قحلي نأ بجو هنبلو همحل ةمرحل اسجن ريزنخلا روس

 .(ث"هنبل و همحل مرحم هاوس عبس رؤس لك مكحلا اذه يف هب

 .اث"هيزجي نيتالصلل عمجلا نإ همد اقري مل نم" :طباض -ب
 :وه كلذ نايب و .اضيأ سايقلا نم هدنع هذخآم طباضلا اذهو

 طباضلا اذه هدنع دروأ يذلا لاثملا ساق ةكرب نبا مامإلا نأ

 ىلع همدأقريال نمم هوحن و فاعرلاب باصملا وهو

 . ةضاحتسملا

 عمج اهل زوجي يتلا ةضاحتسملا نأ يه هدنع سايقلا ةلعو

 ناليس رارمتسال نيتالصلا نيب عمجلا اهل زوجي امنإ نيتالصلا

 .؛٨ص !ج قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ")

 .٢٩٢ص ١ج "قباسلا ردصملا ؤشةكرب نبا "]

 .؛١٠ص ١ج "قباسلا ردصملا اةكرب نبا '”

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ]

 .١٩١٤ص ١ج ؛قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا

١٩٢ 



 يف ناك نم اهب قحليف ،اهنع ةقشملل اعفدو ثاهل افيفخت اهمد

 .اهمد أقري ال نمم هوحن و فاعرلاب باصملاك اهمكح

 باتك يف ةدراولا ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا نم اريثك كانه نأ:اسداس

 نيذلا نيمدقألا ءاهقفلا نم هريغك -ةكرب نبا مامإلا اهغاص "عماجلا"

 اهغاص -مهتافنصم يف ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا ىلإ اوراشأ

 .ةرصتخم ةرابعب ةديدج ةغايص ىلإ جاتحت \ةلصفم ةليوط تارابعب

 ركذ عم ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا نم ةلثمأ ىلإ انه ريشأسو

 امم اهريغ اهيلع ساقيو ،اهب غاصت نأ نكمي يتلا ةديدجلا ةغيصلا

 .ىرخألا ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا نم اههبشي

 :يلي ام ةيهقفلا دعاوقلا ةلثمأ نمف

 مرغلاف ءاطخ وأ ناك ادماع هريغ لام ىلع ىنج نم" :ةدعاق -أ

 .(")"هيلع بجاو

 :وهو هيلع يه امم زج وأ ظفلب اهتغايص نكمي ةدعاقلا هذهف

 ."مراغ رشابملا يناجلا"

 نأ الإ سلكوملا لام نم هيف لكو اميف نيمأ ليكولا" :ةدعاق حب

 .'""انيمأ هدي يف ام ىلع نوكي الف ،يدعتلا هجرخي
 ملام نيمأ ليكولا" يهو ةبذهم ةغايصب ةدعاقلا هذه غاصتف

 " م

 . دعلل
 م

 هللا بجوأ دح يف عفشي نأ نيملسملا نم دحأل سيلا :ةدعاق -ج

 .اهدنع عفشي نمم كلذ لوبق مامإلل الو ،هتماقإ

 _ ه

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبل :

 ٦٣. ص ٢ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا )

 .٧٩٢ص ٢٦ج "قباسلا ردصملا .ةكرب نبا

 .٧٧٤ص ٢ج ثقباسلا ردصملا ،ةكرب نبا )

١٩٢٣ 

 



 ةعافش ال" يهو زجوأ ةرابعب اهتغايص ةداعإ نكمي ةدعاقلا هذهف

 ."مامإلا ىلإ عفرلا دعب دح يف

 :يلي ام ةيهقفلا طباوضلا ةلثمأ نمو

 .'+زئاج هب رهطتلاف قلطم ءام مسا هيلع عقو ام لك :طباض -أ

 ءاملا" :وهو زجوم رخأ ظفلب هغوص داعي نأ نكمي طباضلا اذهف

 ."رهطم قلطملا

 ىلع هفاخي عبس لك لتقي نأ همارحإ تقو يف جاحلل' :طباض -ب

 زجوم رخأ ظفلب هغوص داعي نأ نكمي طباضلا اذهف .")"هسفن

 ."فوخم لك لتق مرحم لكل زاج" وهو

 زوجي ال ،اهنع يهنلا درو يتلا ةدسافلا تاراجإلا" :طباض -ج

 .ا""اهيف لحلا الو اهمامتإ
 يهنم ةراجإ لك" يهو ىرخأ ةرابعب هتغايص نكمت طباضلا اذهف

 ."اهيف للاحتلا الو ،اهمامتإ لحي ال ،ةدساف يهف اهنع

 هنم لبقي هنإف هنع عجر مث ،ىلاعت هللا دحب رقأ نم" :طباض -د

 .ا""دحلا هيلع ماقي الو

 عوجر لك" :وهو رخآ زجوم ظفلب هغوص نكمي طباضلا اذهف

 ."دحلل طقسم دحب رارقإ نع

 باتك يف ةدراولا ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا نم اضعب كانه نأ :اعباس

 ثتارابعلا وأ دويقلا ضعب ةدايز ىلإ جاتحت ةقلطم تءاج "عماجلا"
 .لامهإو فذح ىلإ جاتحت ةدئاز ظافلأ هيف تدرو رخآلا اهضعبو

 ٢٥٧. ١ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا )

 .؛٦ص ٢٦ج ،قباسلا ردصملا اةكرب نبا )

 .٥٩٢٢ص !٢ج ،قباسلا ردصملا اةكرب نبا )

 .٥٢٠ص ٢٦ج ؛قباسلا ردصملا اةكرب نبا (٨)

١٩٤ 



 :يلي ام دويقلا ضعب ىلإ جاتحت يتلا دعاوقلا ةلثمأ نمف

 .ا١_كلملا ليزي ال ديلا لاوز" ةدعاق -أ

 ةكرب نبا مامإلا ربع يتلا ةغيصلا هذهب ةروكذملا ةدعاقلا هذهف

 كلم نأ ديفت اهنإ ذإ ،اهلولدم يف لاكشإلا ضعب عقي اهنع

 .اقلطم هنع هدي لاوز عم ولو هبحاصل قاب ءيشلا

 اروص كانه نلف ،اعطق قالطإلا ىلع حيحصب سيل مكحلا اذهو

 كانه نأ امك هنع هدي لاوزب ءيشلا كلام نع اهيف كلملا لوزي

 ةرهاظلا هدي لاوز عم ءيشلا كلام نع اهيف كلملا لوزي ال اروص

 .هنع

 :يلي ام لوألا ةلثمأ نمف

 هنع هكلم لاز هوحنو لزنمك هكالمأ نم ائيش عاب نم نأ -]
 .عيبلاب هدي لاوزب

 ضبقب هدي لاوزب اهنع هكلم لاز رخآل ةبه بهو نم نأ -ب

 .اهايإ هل بوهوملا

 لاوزب هنع هكلم لاز ةيريخ ةهجل هلام نم افقو فقو نم نأ -ج

 .هل فقو نم ىلإ فقولا لاقتناب هدي

 -:يلي ام يناثلا ةلثمأ نمو

 تلاز نإو ،بصغلا هيلع عقو نمع هكلم لوزي ال بوصغملا نأ ١-

 .هيلع بصاغلا ءاليتساب هنع ةرهاظلا هدي

 هدي تلاز نإو ،نيقبآلا هتمأ وأ هدبع نع هكلم ليزي ال ديسلا نأ ٢-

 .ةمألا وأ دبعلا بورهب هنع ةرهاظلا

 ةرهاظلا هدي لاوزب اهنع اهبحاص كلم لوزي ال ةيراعلا نأ -ج
 .هنم ةيراع اهذخأ يف هل هبيذكتو ريعتسملا دحجل اهنع

 (٢) .قباسلا ردصملا ةكرب نبا ج٢ ص٢٤٥.

١٥ 

 



 ديقب ةدعاقلا هذه دييقتب الإ لاكشإلا اذه عفتري الف ءاذه تبث اذإف

 ةفيص نوكتف ،"قح ريغب" ةرابع ةدايز وه ديقلا اذهو ،هحيزي

 ىلك اهتحت لخديل ،"كلملا ليزي ال قح ريغب ديلا لاوز" اذكه ةدعاقلا

 عونلا ةلثمأ يف امك قح ريغب ديلا لاوز اهيف نوكي يتلا روصلا

 ديلا لاوز اهيف نوكي يتلا روصلا لك اهنع جرخيو ،اهريغو يناثلا

 نوكي ةدعاقلا قوطنم نأل ،اهريغو لوألا عونلا ةلثمأ يف امك ،قحب

 ةليزم ريغ يهف قح ريغب تلاز دي لك نأ وه ديقلا ةدايز دعب

 هنع هدي لاوزب هبحاص نع لئاز كلملا نأ هموهفم نوكيو ،كلملل

 .عورشم قحب

 .('هثدحب ذوخأم هنأ ،هكلمي ال لام يف اثدح ثدحأ نم" :ةدعاق -ب

 فرصت لك نأ ىلع اماع امكح يطعت ةغيصلا هذهب ةدعاقلا هذهف

 هيف هتريرجب هلعاف ذوخأم هكلم يف كلملا بحاص ريغ نم رداص

 كلنه نأل ‘ليصفتلا ال لامجإلا ةهج ىلع حيحص قلطم مكح اذهو

 ىلع اهيف ةعبت ال كلاملا ريغ نم لصحت تافرصتلا نم اروص
 .لعافلا

 نذإ ريغب" :ةرابع ةفاضإ وهو ،مهم ديق ىلإ جاتحت ةدعاقلا هذهف

 نوكتف ،"هماقم موقي نم وأ هكلام نم الآم وأ الاح ءامكح وأ ةقيقح
 يف اثدح ثدحأ نم" اذكه ديقلا اذه ةفاضإ دعب ةدعاقلا هذه ةغيص

 وأ هكلام نم ىالآم وأ الاح ءامكح وأ ةقيقح ،نذإ ريغب هكلمي ال لام

 ."هثدحب ذوخأم هنإف ،هماقم موقي نم

 اذإ امب هلعاف ذوخأم ريغلا كلم يف فرصتلا نأ :وه كلذ حيضوتو

 .هماقم موقي نم وأ كلاملا نم نذإ ريغ نع ائشان فرصتلا اذه ناك

 .٤٩٢ص !ج .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ))

١٦ 



 هنأل ،لعافلا ىلع ةعبت الو ةذخاؤم الف نذإ نع ائشان ناك اذإ امأ

 .فرصتلا كلذ يف كلاملا نع ليكو

 كلاملا نم ننإلا جورخ ديفت" هماقم موقي نم وأ هكلام نم" :ةرابعو

 ."خلا ... رصاق ىلع يصو وأ لداع مكاح نم هماقم مئاقلا وأ ،ةقيقح

 :نوكي نأ امل نذإلاو
 هرم امك هماقم ماق نم وأ كلاملا نم رداصلا نذإلاك ىايقيقح انذإ -

 .زئاجلاو بجاولا فرصتلا هيف يوتسي اذهو

 املظ هريغ لام فالتإ ديري نم دهاش ول امك ءايمكح انذإ =

 فرصتي نأ هل نإف ‘هبحاص بايغ عم ةدئاف ريغ يف اناودعو
 هعضوك ،عايضلاو فلتلا نم هظفح ىلإ يدؤي امب لاملا اذه يف

 كلذ هنع عفدي نمب ةناعتسالا وأ هضعب هيف فلتي ولو ،ناكم يف
 ‘كلذ يف هيلع ةعبت الو ،خلا .... لاملا كلذ ضعبب ولو ،يداعلا

 ول نأ كلاملا ىلع اضيأ بجاولا وهو ،هيلع بجاولا وه اذه نأل

 هلام ذاقنإ ىلع ردقي نمب هزجع دنع ةناعتسالا هيلع نإف رضح

 نإو ءامكح فرصتلا يف نذإلا ةباثمب اذه ناكف ،هفالتإ ديري نمم

 لعفلا ىلع هرصق يغبني يمكحلا نذإلا اذهو .ةقيقح نكي مل
 .ةروصلا هذه يف امك كلاملا بايغ دنع بجاولا

 ل لمتحي امم هكلام بايغ عم هريغ لام يف لعفي نم دهاش اذإ امأ

 ءيشب لاملا كلذ يف فرصتلا ىلع مدقي الف ،هنم لكألاك زاوجلا

 لمتحم -لكألا وهو -لعفلا كلذ نأل ،لكآلا اذه نم هظفح دصقب

 نع جتنف ،كلذ نم ءيش ىلع مدقأ نإف ،كلاملا نذإ ناكمإل قحلل
 -ةروصلا هذه يف - وهف ،ءيش هنم صقن وأ لاملا يف فلت كلذ

 .كلاملا ةبلاطم دنع نامضلاب لوغشمو ،هثدحب ذوخأم

١٩٧



 يف لعفلا ةرشابم دنع لاحلا يف نذإلا هب داري "الآم وأ الاح" ظفلو

 يلوضفلا لعف هماقم ماق نم وأ كلاملا زيجي ناك البقتسم وأ ؤلاملا

 .ةريرجلا و نامضلاب ذخألا هنع لوزيف ،لاملا يف عورشملا
 .ا١)ةنيبلاب الإ عفدت ال لاومألا" :ةدعاق -ج

 :يه تاظحالم ثالث اهلوح زربت ةدعاقلا هذهف

 اريبعت ناك نيو ،ةدعاقلا يف دراولا "لاومألا" ظفلب ريبعتلا نأ -ا

 نم هنأ الإ ةكرب نبا مامإلا رصع يف ةصاخ - احيحص

 ظفل نأل ،"قوقحلا" ظفلب رصعلا اذه يف هنع ربعي نأ ىلوألا

 عورزلاو رودلاك لومتملا قحلا هتحت لخدي ذإ ،معأ "قوقحلا"

 ةناضحلا قحو ثةعفشلا قحك لومتملا ريغو ،نامثألاو علسلاو

 اذه يف ةفورعملا ةيرابتعالا قوقحلا هتحت لخدي امك ،خلا ....

 نيلئاقلا دنع ةيراجتلا تامالعلا قحو ،فيلأتلا قحك ،رصعلا

 عضوملا نايب اهيف دري مل اهب ةزوكذملا اهتغيصب ةدعاقلا نأ -ب
 ،تانيبلاب الإ قوقحلا وأ لاومألا هيف لقتنت ال يذلا لحملاو

 مامإلا راشأ يذلا وهو مكحلا لاجم وه لحملاو عضوملا اذهو

 :لاق ثيح "عماجلا" نم رخآ عضوم يف هيلإ هسفن ةكرب نب
 مكحيالو عمكحلا هجو ىلع لقتنت نأ زوجي ال لاومالاو
 .("“نيلدع نيدهاشب الإ اهيعدمل

 ةدعاقلا ىللإ ديقلا اذه فاضي نأ نيعتي لب يغبني هنإف ءاذلو
 عفدت ال لاومألا" :اذكه هتفاضإ دعب اهتغيص نوكتف ،ةروكنملا

 ."ةنيبلاب الإ مكحلا يف

 .٤١٢ص ١ج .عماجلا ،ةكرب نبا ا

 .٠٢٢ص ١ج "قباسلا ردصملا ؤةكرب نبا "")

١٩٨ 

 



 _ ه

 هيعدمل لام نم هعفد زوجي ام هب جرخي روكذملا ديقلا اذهو

 ةلداعلا ةنيبلا ريغ ةمالعب هل هعفد عرشلا غ وس عضوم يف

 عضوم يف وأ ،اعرش ةبولطملا اهتمالعب ءاج اذإ ةطقللاك
 ترهظ اذإ ،هيعدي ام رخآ ءاطعإب صخش عسوتي ناك ،عسوتلا

 .ةلداع ةنيبب تأي مل ولو ،قدصلا لياخم هيلع

 لاقتناب مكحلا رصق ديفت -اهب ةدراولا ةغيصلا ىلع -ةدعاقلا نأ

 نم دحاو بجوم ىلع ىرخأ ةمذ ىلإ ةمذ نم لاومألا

 .ةنيبلا وهو تابثإلا تابجوم

 ىللإ ةمذ نم لاومألا لاقتناب ءاضقلا نأ مولعملا نم هنأ ريغ

 اضيأ تبثي ،ةللداعلا ةئيبلاب احيحص تبثي امك ىرخأ ةمذ
 ذخأ لاملا نم ءيشب ديزل ركب رقأ ولف حيحصلا رارقإلاب

 ول امك ،ديز ةمذ ىلإ هتمذ نم هب رقملا لاقتناب مكحو ،هرارقإب

 .ركب ىلع ديزل لامب نال دع دهش

 ةدعاقلا ىلإ اضيأ ىرخأ ةرابع مض ذئنيح بجو ،اذه حص اذإف

 ذئنيح نوكتف ،"حيحص رارقإ وأ" يه ةرابعلا هذهو ،ةروكذملا
 ىلع عفدتأال قوقحلا" :يلاتلا وحنلا ىلع ةيئاهنلا ةدعاقلا ةغيص

 ."حيحص رارقإ وأ ةلداعلا ةئيبلاب الإ مكحلا هجو
 :يلي ام يهف اهيف ديقلا ىلإ ةجاحلل ةحضوملا طباوضلا ةلثمأ امأ

 .(_زجي مل ةعفنم رج ضرق لك :طباض -أ

 "طرشب" ةرابع وهو ؛هيف ديق ةفاضإ ىلإ جاتحي طباضلا اذهف

 نوكتف ؛زئاج هنإف ڵطرش ريغب عفنلل راجلا ضرقلا كلذب ج رخيل

 ."زجي مل طرشب ةعفنم رج ضرق لك :يه طباضلا ةغيص

 .٣١٤ص ٢ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ))

١٩٩ 



 مامإلا ىلع هتثرول الو هل ءيش الف دحلا يف تام نم" :طباض -ب

 .'_لاملا تيب يف الو

 كلذب جرخيل "دعت ريغ نم" ةرابعب هدييقت مزلي طباضلا اذهف

 ىدعت اذإ ،دحلا ةماقإل يدصتملا ىلع دودحملل نامضلا موزل

 طبلضلا ةغيص نوكتف ،دح لك ةماقإ يف اعرش ةررقملا ةفصلا

 ٠ ......... الف دعت ريغ نم دحلا يف تام نم يه

 حصت الام كلم نم لك ىلع نيبرقألل ةبجاو ةيصولا" :طباض -ج

 .ا"'ةيصولا هيف
 جرخيل "نيثراولا ريغ" ةرابعب هدييقت نم دب ال طباضلا اذهف

 نأ نع الضف حصت ال يهف ،ثراولا بيرقلل ةيصولا كلذب

 :يه ديقلا ركذ دعب طباضلا ةغيص ةغيص نوكتف 6 ةبجا و نوكت

 ."خلا ............ نيثراولا ريغ نيبرقألل ةبجاو ةيصرولا"

 ةدئازلا ظافلألا فذح ىلإ ةجاحلا ىلإ ةحضوملا دعاوقلا ةلثمأ امأو

 :يلي ام يهف اهلامهإو اهيف

 .(""نومضم لاومألا يف اطخلا" :ةدعاق -ا

 ام ىلع ةدعاقلا هذه ميمعت نم دحي دئاز ظفل "لاومألا يف" ظفلف

 ريغ أطخلا يف نامضلا نأ مولعملا نم ذإ ،اهتحت لخدي
 دنع سوفنلا اضيأ لوانتي امنإو بسحف لاومألا ىلع روصقم

 "لاومألا يف" ةرابع فذحبف ءاهب رارضأ قاحلإ وأ ايلك اهفالتإ

 وحنلا ىلع ةدعاقلا ةغيص نوكت ةروكذملا ةدعاقلا يف ةدراولا

 سوفنلا يف أطخلا ذئنيح اهتحت لخديف {ء"نومضم أطخلا" :يلاتلا

 )١) ص ٢ج .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا 0٥١.

 (٦) 6قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ج٦٢ ص٠٨٨.

 قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا" ج١ ص٤٣٢٧.



 ال ؛معأ ةدعاقلا نوكتف ،هلعاف نامضب موكحم اذهف ،لاومألاو

 يف اطخلا نم لجأو ىلوأ سوفنلا يف أطخلا نامض نأو اميس
 .لاومألا

 نع عنتما نم سبحلاو برضلاب بدؤي نأ مكاحللا ةدعاق -ب

 يف دراولا "سبحلاو برضلاب" ظفلف .اهيلع رداق وهو ،قحلا
 تابوقعلا ىلع ليثمتلل ةكرب نبا مامإلا هب ءاج امنإ ،دعاقلا هذه

 هتردق عم ،قحلا ءادأ نع عتتمملا ةبقاعم مكاحلل نكمي يتلا

 ىتمو ءاهيلع راصتقالاو رصحلا ليبس ىلع سيلو ،هئادأ ىلع
 ةروكذملا ةدعاقلا ةغايص نوكتسف ،ةدعاقلا هذه نم تفذح ام

 ."هيلع رداق وهو ©قحلا نع عنتما نم بدؤي نأ مكاحللا :يه
 نكمي يتلا تابوقعلا فانصأ عيمجل الماشو اماع اهانعم نوكيف

 لتقلاك ،سبحلاو برضلا ريغ نم قحلا عنام بيدأتل اهذاختا

 ؤ©لدعلا مامإلا ةرمإ تحت ريصملاو نوكلا نم عنتمملا يغابلل

 همزلي نمل ةوسكلاو ةقفنلا ءادأ نع عنتمملا لام نم ذخألاكو

 .خلا ...... دلو وأ ةجوز وأ دلاو نم هلوع

 تارابعلا ضعب فذح ىلإ ةجاحلل ةحضوملا طباوضلا ةلثمأ امأو

 :يهف اهلامهإو

 مل ،هيديب اهنم بستكي ةعنصب اينغتسم لجرلا ناك اذإ" :طباض -أ
 .ا""انيش ةقدصلا نم قحتسي
 ظفل يه طباضلا اذه يف ةدراولا "هيديب اهنم بستكي" ةرابعف

 لعجت يتلا ةفعنصلاف الإو ،نايبلا وأ ليثمتلا هب دصق دئاز

 ةروصقم نوكت نأ نم معأ ةاكزلل قحتسم ريغ اينغ لجرلا

, ١ 
 ٤ قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا “ ج٢ ص٤٦٠.

  (0،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ج١ ص٦٢٨.



 طباضلا اذه ةغيص نوكت اهفذحبو بسحف ديلاب لمعي ام ىلع

 قحتسي مل ،ةعنصب اينغتسم لجرلا ناك اذإ" :وحنلا اذه ىلع

 ةيوديلا تاعانصلا عيمج هتحت لخديف "ائيش ةقدصلا نم

 نم هنوك نع اجراخ اينغ لجرلا لعجي امم ،اهريغو

 .ةاكزلل نيقحتسملا

 رطفأ نأ دعب هعمصي ملو إموص هيلعو تام نم" :طباض -ب

 نيغلابلا نم هتثرو ىلعف ،هلدب ىلع ارداق ناكو ‘ناضمر

 ل هموص

 اذه يف ةدراولا "ناضمر رطفأ نأ دعب همصي ملو" ةرابعف

 كلذ فذحبو ،هيلع هلبق ام ةلالدل هنع ىنغتسم ظفل يه طباضلا

 هيلعو تتام نم" :يلاتلاك طباضلا اذه ةغيص نوكت ظفللا

 ."هموص نيغلابلا نم هتثرو ىلعف هلدب ىلع ارداق ناكو ءموص

 مهيغب لاح يف لام وأ مد نم ةاغبلا فلتأ ام" :طباض -ج

 .(")"هيف مهيلع مرغ الف نيملسملل برحلا مهتبصانمو

 طباضلا اذه يف ةدراولا "نيملسملل برحلا مهتبصانمو" ةرابعف

 نم اهلبق ام اهماقم موقيو ححاضيإلاو نايبلا اهب دصق ةرابع

 ىلع برحلا بصن نيع وه يغبلا نأل ،"مهيغب لاح يف" ةرابع
 نيملسملا نم هئاول تحت ىوضنا نمو يعرشلا مامإلا

 .مهريغو

 .٦١ص !٢ج .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا

 ٠٠. ٤ص ٢ج قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"



 "عماجلا" باتك يف ةدراولا ةيهقفلا دعاوقلا نم جذامن ضرع :عبارلا ثحبملا

 .ةيمالسإلا بهاذملا ءاهقف ءارآب ةنراقم ةكرب نبا مامإلل

 .ةيصعم الو ةعاط ىلع لدت ال هتئيهو لعفلا ةروص نإ" :ىلوألا ةدعاقلا

 هيلإ تفيضأ اذإ ةيصعم وأ ةعاط لعفلا ريصي امنإو
 .(')ةينلا

 :ةدعاقلا ظافلأ حرش

 فوطعملا ةئيهلا ىنعمو 0 "لكشلا ةغل داصلا مضب ةروصلا :لعفلا ةروص

 .نايبلا فطعك وهف ا"سهتيفيكو ءيشلا لاح ىنعي ذل ،اهانعم نم بيرق
 .ةيلعفلاو ةيلوقلا هتافرصتو فلكملا لامعأ انه هب دصقي لعفلاو

 ءافتكالا وأ بيلخغتلا باب نم "لعفلا" ب ريبعتلا ىلع هراصتقا نأ رهاظلاو

 هذخأت يذلا مكحلا سفن ذخأت فلكملا نم ةرداصلا ةيلوقلا لامعألا نإف الإو

 .ةروكذملا ةدعاقلا يف ةدراولا ةيلعفلا لامعألا

 .ا)ةهارك ولو تايهنملا كرتو ،ابدن ولو تارومأملا لعف :ةعاطلا

 .ادصق رمألا ةفلاخم :ةيصعملا

 ءعفن بلج نم ضرغل اقفاوم هاري ام وحن بلقلا ثاعبنا ةغللا يف يه :ةينلا

 (١).الآمو الاح رض عفد وأ

 الانتماو هللا هجول ءاغتبا لعفلا وحن ةهجوتملا ةدارإلا يه :اعرشو

 .("هرمأل

 .٤٦٢ص ١ ج .قباسلا ردصملا ةكرب نبا 0

 آ ٦ , )دف (٦)
 .روص ةدام .٩٥٨٣ص طيحملا سوماقلا .يداب زوريفلا

 .ايه ةدام ٠٥٨٣. ص ثقباسلا ردصملا .يدابآ زوريفلا )

 .ع وط ةدام ٥٨٢٣. ص غتايلكلا ثءاقبلا وبا )

 .٢٨٢ص ێتافيرعتلا ،يناجرجلا ا

 .يون ةدام .٢٠٢ص غتايلكلا ،ءاقبلا وبل :

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ءاقبلا وبأ 0٢



 :ةدعاقلا ىنعم

 ام لكل ةيصعملا وأ ةعاطلا فصو ةفاضإ نأ يف ةدعاقلا هذه ىنعم صخلتي

 كلذ عاقيإ يف هتين ىلع فقوتم لعف وأ لوق نم فلكملا نع ردصي

 .فرصتلا

 :يهو ،نالا هيلع يه امم زجوأ ةرابعب ةدعاقلا هذه نع ربعي نأ نكمي ىاذلو

 هتين ىلع ةيصعم وأ ةعاطب هفصو نهترم فلكم نم فرصت لك

 ."هدوصقمو

 ¡ةينلاب ةيصعملا وأ ةعاطلاب فلكملا نم رداصلا لعفلا فصو ناهترا قلعتو

 ليصفتلا ثيح نم امأو ،لامجإلا ثيح نم وه-ةدعاقلا هذه لولدم بسح

 :يلي امك كلذ نايب نكميف كلذل

 ىفضأ دق ميركلا عرشلا نوك نع جرخي ال فلكملا نم رداص لعف لك نل
 يهو ةهاركلا وأ ةحابإلا وأ بدنلا وأ ةمرحلا وأ بوجولا ةغبص ءادتبا هيلع

 .ةفورعملا ةسمخلا ماكحألا

 لك اهتحت ج ردني ةدعاقلا هذه نإف -هللا ءاش نإ حيحص وهو -اذه حص اذإف

 وأ ةحابإلا وأ بدنلا وأ بوجولا يهو ةعبرألا ماكحألا دحأ تحت لخاد لعف
 .اقلطم ةهاركلا

 هيلع بجو ام ءادأل ىلص نإف ةالصلا :بجاولا لعفلا لاثمف

 هلفعفف ةعمسو ءاير ىلص نإو ،ةعاط هلعفف ىلاعت هلل ةصلاخ ةينب
 م

 .ةيصعم

 هللا ةملك ءالعإل لئاق نإف ،هيلع نيعتملا ريغ داهجلا :بودنملا لعفلا لاثمو

 .ةيصعم هلعفف ةيبصعو ةيمح لئاق نإو ،ةعاط هلعفف

 نإو ةعاط هلعفف ةدابعلا ىلع يوقتلل لكأ نإف ءلكألا :حابملا لعفلا لاثمو

.ةيصعم هلعفف يصاعملا ىلع يوقتلل لكأ



 ۔-ءوس جوز نم صالخلا دصقب قلط نإف قالطلا :هوركملا لعفلا لاثمو

 . (رةيصعم هلعف ناك ءاسنلل قوذتلا دصقب قلط نإو ،ةعاط هلعف ناك الثم

 ماكحألا نم دحاو تحت لخدي لعف لك نأ-ظحالم وه امك -اذهب رهظف

 وأ ةعاطلاب هفصو يف ةلعاف ةين مكحتت اهركذ مدقتملا ةعبرألا ةيعرشلا

 ثيح نم ةمرحلا وهو سماخلا مكحلا تحت لخادلا لعفلا نع مالكلا يقبو

 .هيلع ةدعاقلا هذه لامتشا

 :نيعون ىلع هلعج يغبني اذهو

 ‘طق هل احابم اهيف نوكي لاح فلكملا ىلع يتأت الو مرحم لعف -أ

 .جاوزألا نم راهظلا وأ ابرلا وأ ا")انزلا شم كلذو

 لعافلا ةين نأ ىنعمب ،ةروكذملا ةدعاقلا تحت لخدي ال عونلا اذهف

 ةرات ةيصعمو ةرات ةعاط نوكيف ،هيف مكحتت نأ نكمي ال هل

 ةين ىلع هلعاف هاتأ ولو ،ناك لاح يأ ىلع مارح وه لب ،ىرخأ
 .هنظ يف ةنسح ةحلاص

 هب ةنقتحملا ةداملا نم همسج صيلختو هسفن ةيقنت ةينب ىنز ولف

 ليصحت دصقب تنز وأ ،- بذاكلا همعز بسح -اهررضل اعفد

 ام ىلع ةدايز طرش وأ ،هلوع اهمزل نم توقي وأ اهتوقي ام

 وأ ،نيجاتحملل ضرقلا ةرئاد عيسوتل لاملا ةيمنت ةينب ىطعأ

 وأ ةدحاو ىلع موي لك وزنيل يشعلا يف قلطيو حابصلا يف جوزتيف هنديد قالطلا لعجي نأ ىنعمب يا )١(
 نيرمالا الكو ةيناويحلا هتوهشل اعابشا موي لك ةديدج ةعبارلا لعجيو ثالث ىلع رقتسيق باصنلا لمكي

 .نيرادلا يف ةيفاعلا هللا لأسن ،ةياوغلاو فرتلا لهأ لمع نم

 لفلا هنايتل ىلع ليلد لجرلا نم راشتنالا ذإ ءانزلا ىلع هاركإلا عوقو روصت مدعب لوقلا ىلع ينبم اذه ا"
 اليلد سيل انزلا ىلع هاركالا ءانثأ لجرلا نم لصاحلا باصتنالا درجم نأ ىري ءاهقفلا ضعبو كةبغر

 لصحي اقنش لوتقملا نأ نم لقانتيو ركذي امي اذه ديأتي نأ نكميو عزفو ةبهر نع نوكي دق لب ةبغرلل
 نم روفنلا ىلع ترمتسا اذإ ةيناز ىمست الف انزلا ىلع ةهركملا ةأرملا امأو ,هقنش ءانثأ باصتنالا هنم

 .هاركإلا دعب عواطت ملو لعفلا

 



 تابجاوب اهلالخإل اهل لاكنلاو ةبوقعلا ةينب هجوز نم رهاظ

 الو َةيصعمو امرحم ىقبي لاعفألا هذه نم لعف لكف "اهنيد

 نايتل يف نذأي مل عراشلا نأل ،ةعاط هلعج يف لعافلا ةين يدجت

 .تناك ةين ةيأ ىلع لاعفألا هذه لثم

 هيلع ابجاو اهيف نوكي لاح فلكملا ىلع يتأت نكلو مرحم لعف ب

 ةملكب ظفلتلاك هل احابم وأ رطضملل رمخلا برشو .ةتيملا لكأك
 .هاركإلاو رارطضالا دنع رفكلا

 نإف هل ةلوانتم يهو ثةروكذملا ةدعاقلا تحت لخاد عونلا اذهف

 ةينب ارايتخا رفكلا ةملكب ظفلت وأ رمخلا برش وأ ةتيملا لكأ اذإ فلكملا

 ادحاو لعف نإو ةيصعم -۔-كش الب -كلذ هلعفف لعفلل لالحتسالا وأ كاهتنالا

 .ةعاط هلعف نأ كش الف ،سفنلا ءايحإ ةينب رارطضالا دنع اهلك وأ اهنم

 ال يذلا مرحملا لعفلا ادع ام وهو -لعف لك نأ يه اذه ةصالخو

 يه ةينلا نأل ءةيصعم وأ ةعاط هعوقو روصتي -اهيف احابم نوكي لاح يتأت

 وأ ةعاطلا لاح يف جراخلا يف هعاقيإ ةروص تقفتا نإو .هيف مكحتت يتلا

 نلو ءةيصعم الإ عقي الف -هؤانثتسا رم ام وهو -كلذ ادع ام نأو ،ةيصعملا

 .ةبرقلاو ةعاطلا ةينب لعافلا هاتأ

 هللا ىلص =-هلوق ةدعاقلا هذهل ادهاش اليلد ةكرب نبا مامإلا دروأ :ةدعاقلا ليلد

 .(١”ىون ام ئرما لكل امنإو تاينلاب لامعألا امنإ" :-ملسو هيلع

 ىلص- يبنلا نأب ةروكذملا ةدعاقلل ثيدحلا نم لالدتسالا هجو حيضوت نكميو

 وأ ةعاط ءارش وأ اريخ اهزييمتو لامعألا رابتعا لعج -ملسو هيلع هللا

 نم يناثلا رطشلا يف فاضأو ،‘هدوصقمو لعافلا ةين ىلع افوقوم \ةيصعم

 /يراخبلا .٣٢ص ١ج ،(١)ب ،ةمتقملا /عيبرلا هجرخأ ثيدحلاو .٤٦٢ص ١ج .عملجلا ،ةكرب نبا ا")
 .٩٦٢ص ٢٦ج ‘ء١٠٢٢ مقر .قالطلا باتكردواد وبأ .١١١ص ١ج ؛ناميإلا باتك
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 لكل امنإو" :لاق ثيح ،هنم ردص يذلا هلعف ال هيلإ صخش لك ةين ثيدحلا
 نأ ىلع ةحضاو ةلالد ثيدحلا يف ناكف "لعف ام" :لقي ملو "ىون ام ئرما

 ىلإ ثعابلاو عفادلاب اهرابتعا امنإو ،اهلاكشأو اهتئيهب ربتعت ال لامعألا
 .ةروكذملا ةدعاقلا هيلإ ئموت ام اذهو ءاهنايتإ

 نم -ةدعاقلا هذه رابتعال هب لدتسي نأ نكمي ام رهظأ نم نيو ثاذه

 هتئيهو لعفلا روص هيف رهظت يذلاو -ةكرب نبا مامإلا هركذ ام ريغ

 وأ ةعاط ىلإ لعفلا فيرصت يف ةينلا مكحتتو ،دحاو طمن ىلع ةسوسحم
 كرجأ لجرل ليخلا" :-ملسو هيلع هللا ىلصحهلوق يف ءاج ام وه ةيصعم

 يف اهطبر لجرف ،رجأ هل يه يتلا امأف عرزو لجر ىلعو ،رتس لجرلو

 وأ جرملا نم اهتليط يف تباصأ امف ةضور وأ جرم يف اهل لاطأف ،هللا ليبس

 سني ملو اففعتو اينغت اهطبر لجرو ،رجأ هل يهف تانسح هل تناك ةضورلا

 ارخف اهطبر لجرو ؛رتس هل يهف ،اهروهظ يف ال و ،اهباقر يف هللا قح

 ` .ا}رزو كلذ ىلع يهف ،مالسإلا لهأل ءاونو ءايرو

 ربخأ ثيدحلا نأ :وه ةروكذملا ةدعاقلل ثيدحلا اذه نم ةلالدلا هجوو

 -رداض وهو ىاهتيبرتو ليخلا سبح وهو ،ةروصلاو ةئيهلا يف قفتم لعف نع

 يف مهنم ةثالثلا لاعفألا هذه قافتا عمو ،نيفلكم ةثالث نم -دارفنالا ةهج ىلع

 - يبنلا هبتر ةيصعم وأ ةعاطب اهنم لعف لك فصو نأ الإ ،لكشلاو ةئيهلا

 نمف ،اهتيبرتو هليخ سبح يف مهنم لعاف لك ةين ىلع _ملسو هيلع هللا ىلص
 هللا قح ىدأ و ،ءانغتساو اففعت اهطبر نمو ،ةعاط هلعفف هللا ليبس يف اهطبر

 هلعفف نيملسملل ةاوانمو ءاير اهطبر نمو ،لوألا نود وهو ،ةعاط هلعفف اهيف
 .هرصعم

 م

 (١) داهجلا باتك /عيبرلا :هجرخأ ب)٦ ١ ) مقر ٤٦١. ج٢ ص١٨٧. داهجلا باتك /يراخبلا ج٦ ص٤٩.

 )ب ةاكزلا باتكر/ملسم ٦) ج٧ ص٧٠-۔-!٧١.

 



 كلتب ةكرب نبا مامإلا اهدروأ يتلا ةروكذملا ةدعاقلا هذه نأ ودبيو

 ىربكلا ةيلكلا ةدعاقلا نم ةيئزج ةدعاق اهرابتعا نكمي ةمدقتملا ةغايصلا

 ."اهدصاقمب رومألا" ةدعاقب ةفورعملا

 اهل ةفدارم ةدعاق نكت ملو ،ةدعاقلا كلت نم ةيئزج ةدعاق تناك امنإو

 دصقلا ىلإ اهيف رظني هنأل لمشأو معأ "اهدصاقمب رومألا" ةدعاق نأل ،امامت

 :نيتهج نم لعفلا نايتإ ىلإ فلكملل ثعابلا

 دصقو ةين ىلع ءانب ةيصعم وأ ةعاط هنوكب لعفلا فصو ةهج :الوأ

 نبا مامإلا اهركذ يتلا ةدعاقلا هيف كرتشت يتلا ردقلا وه اذهو !هلعاف

 ."اهدصاقمب رومألا" ةدعاق عم ةكرب

 فلكملا عفد يذلا دصقلاو ةينلا ىلع ءانب يويندلا رثألا بترت ةهج :ايناث

 عقو ول امب نيرصاعملا ءاهقفلا ضعب هل لثميو ،لعفلا كلذ نايتإ ىلإ

 :رظني هنإف ،ناسنإ ةكبش يف ديص

 .هكلم ديصلاف كدايطصالل هتكبش رشن ناك نإ _

 ديصلا كلمي ال هنإف ،اهفيفجت دصقب وأ ءاطابتعا اهرشن ناك نإو =
 .ذخألاب هكلمتي نأ هريغلو

 مامإلا اهركذ يتلا ةدعاقلا تحت لخدت ال ةهجلا هذه نأ مولعملا نمو
 ءانب ةيصعم وأ ةعاط هنوكب لعفلا فصو وه هتدعاق رادم نأل ،ةكرب نبا

 .بسحف دصقلا ىلع

 ىدم اهلالخ نم انل رهظي ذإ ،عفنلا ةميظع ثردقلا ةليلج ةدعاقلا هذهو

 مدعب مهنع جرحلا عفر ذإ ،مهب هتمحرو هوفع ةعسو ،هدابعب ىلاعت هللا فطل
 انايصع اهرهاظ نوكي ،لاوقأ وأ لاعفأ نم مهنع ردصي امب مهتنخاؤم
 صخري امم هاركإ ةجيتن اهضعبو ىانايسن وأ اطخ دابعلا نم عقت اهنكل ءاضحم
هذه باكترا ىلع مزعو دصق ريغ نم هاركإلا عوقو دنع هلعف فلكملل



 ال انبر) :نينمؤملا هدابع نع ةياكح ىلاعت هلوق كلذ ناهربو ‘تاروجحملا

 ]٢٨٦[. ةرقبلا ،(انأطخأ وأ انيسن نإ انذخاؤت

 زع- هتلاخب ناسنإلا ةلص ىدم كلذ لباقم ةدعاقلا هذه زربت امك

 لمع لك ةرشابم دنع ىلاعت هيلإ ةينلاو دصقلا هيجوت هيلع متحي امم ‘۔لجو

 مل ىلاعت هللا ىلإ هب برقتي امم هرهاظ لمع لك ذإ \ةضحملا ةعاطلا هرهاظ

 الإ اورمأ امو) :ىلاعت هلوقل اقادصم ،عفنلا مودعم وهف برقتلا ةين هبحصت

 ]٥[. ةنيبلا (نيدلا هل نيصلخم هللا اودبعيل

 ةدعاقلا هذه تحت ةلخادلا عورفلا نم ةكرب نبا مامإلا ركذ :ةدعاقلا عورف

 :يلي ام

 اهطقتلا نإو ،ةعاط هلعف ناك اهبحاصل اهظفح ةينب ةطقل طقتلا ول ١-

 .'ةيصعم هلعف ناك هسفنل اهتزايحو بصغلا ةينب
 قفنأ ولو ،ةعاط هلعف ناك ىلاعت هلل ةبرقلا ةينب هلام نم قفنأ ول ٢-

 .ا") ةيصعم هلعف ناك ةعمسو ءاير

 نإو شةعاط هلعف ناك هنم ريذحتلا دصق مومذم لعفب اصخش ركذ ول ٢-
 .ا" ةيصعم هلعف ناك ةبيغلا ةينب هركذ

 :يلي ام ءاهقفلا نم هريغ دازو

 ةبرقلا دصقب هريغ نيبو هنيب اعاشم ادبع بتاك وأ ربد وأ قفنأ ول ١-

 .(‘ةيصعم هلعف ناك كيرشلاب رارضإلا دصق نإو ،ةعاط هلعف ناك
 بصنملا دصق نإو ،ةعاط هلعف ناك قحلاب مايقلل ةيالولا بلط اذإ ١٦-

 .ا©ةيصعم هلعف ناك سانلا ملظو

 .١٢٢ص ١ج .عماجلا ،ةكرب نبا "]

 ٢) ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ج١ ص٢٦٥.

  (0،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ج٢ ص٤٦٥.

 ءليتلا ،بطقلا ا) ج١٦٢ ص٥٤٢. `

 ٣٣٠. ص ٢ج ؛رايتخالا ،يلصوملا ا

 



 ليإ وأ ةيزجلا معن وأ مالسإلا ليخل هريفوت ةينب اتاوم ىمح اذإ ٣-

 يعرو هل ءايحإلا عنم هتيامحب دصق نإو ،ةعاط هلعف ناك ةقدصلا

 .(١)ةيصعم هلعف ناك ألكلا نم هيف ام

 هلعف ناك برشلا وأ لكألا دصقب ةمسقلا لبق ةمينغلا نم ذخأ اذإ ٤-

 .("ةيصعم هلعف ناك لوغلا ةينب ذخأ نإو ،ةعاط

 ةينب داز نإو ةعاط هلعف ناك ءارشلا دصقب ةعلسلا يف داز اذإ ٥-

 .ا"”ةيصعم هلعف ناك شجنلا

 هلعف ناك نيملسملا ىلإ زيحتلا وأ مهيلع ركلا ةينب ودعلا نم رف اذإ ٦-

 .(‘)ةيصعم هلعف ناك مهنم بورهلا ةينب رف نإو ،ةعاط

 هلعف ناك تاعاطلا ىلع هب يوقتلاو قافنإلا ةينب ىرتشا وأ عاب اذإ ١-

 .ا©ةيصعم هلعف ناك راكتحالا وأ ءايرلا ةينب ناك نإو ،ةعاط

 .()"ةجح لمعلا بجوي اميف ةقثلا لوق :ةيناثلا ةدعاقلا
 :ةدعاقلا ظافلأ حرش

 .ةقثلا ربخ يأ ،ربخلا هب دصقي انه لوقلا : لوق

 نوكي نأ لدعلا ةفصو" :هلوقب ةكرب نبا مامإلا هفرع دقو ،لدعلا وه :ةقثلا

 عقي ال ‘رئاغصلاو رئابكلل بنتجملا وهو ،لمعلاو لوقلا يف اقفاوم

 .ا'"تاوفهلا الإ هنم

 .تايداقتعالا نود ةيلمعلا ةيعرفلا ةيعرشلا ماكحأل ا انه هب دارملا:لمعلا

 )١) ،بذهملا يزاريشلا ج١ ص٤٢٢.

 .٠٤٢ص ثنيقلتلا \باهولا دبع ا"

 (٣) ص ؛٤ج ثينغملا ،همادق نبا ١٥٢.

 .٢٩٢ص ٧ج .ىلحملا ،مزح نبا اث
 .٥٥٢ص ٢٦ج ثيفاشلا نايبلا ،نيدلا دامع ))

 .٩٢٦ص ١ج ؛عملجلا ،ةكرب نبا (٦)

 .؛٠٦"ص ٢ج .قباسلا ردصملا اةكرب نبا ا")
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 يه و ‘ىوعذدلا ةحص ىلع لد ام وه لصألا يف ةجحلا ىنعم :ةجح

 ذخألاو قيدصتلا موزل انه اهب دارملاو ،ا"لدحاو ىنعمب ليلدلاو

 .ةقثلا ربخ لولدمب

 نم رخآ عضوم يق ةكرب نبا مامإلا هدروأ ام مدقت ام ىلع لديو
 :يهو ةروكذملا ةدعاقلل اهانعم يف ةفدارم تارابع نم "عماجلا"

 بجويالو ءامكح هب لمعلا بجيو لوبقم لدعلا ربخ ن" -أ
 .ا")"املع

 .'""ةدابعلا قيرط نم هلوبق بجاو لدعلا ربخ" -ب
 :ةدعاقلا ىنعم

 :يلي امك افنآ ةروكذملا ةثالثلا اهظافلأ نم ةدعاقلا ىنعم زاجيإ نكمي

 هربخ لوبق بجو يعرف يلمع رمأب قلعتي ربخب ربخأ اذإ لدعلا نل

 بجوم ريغ ناك نإو ،لمعلا ثيح نم ةجح هربخ نأل ،هاضتقمب لمعلاو

 ىلع ةرفاضتم ةلدألا نأ ريغ ،عقاولا يف بذكلل المتحم ناك نإو وهف ،ملعلل
 ربخو ءاهيف فاك نظلا درجم نأل ،ا)ةيلمعلا عورفلا يف هربخب ذخألا بوجو

 .بذكلا نع هزرحتل هقدص نونظم لدعلا

 مكح ثيح نم فلكملا عمس ىلع دراولا ةقثلا ربخ ميسقت نكميو

 :يلي ام ىلإ هل لوبقلا

 .٢١١ص ثتافيرعتلا ،يناجرجلا ا']
 ٢٠. ص ٢٦ج ێعملجلا ،ةكرب نبا ا"

 .١٢ص ٢ج ثقباسلا ردصملا ،ةكرب نبا )9

 .فاصتإلاو لدعلا ينالجراولا .٣٣٢١-٥١١ص ١ج !ماكحإلا مزح نبا :يف ةلدألا هذه نم ائيش رظنا ا"
 ١ج ،رظانلا ةضور اةمادق نبا .٦٧-٤٢ص لوصولا ىهتنم ‘بجاحلا نبا .٥٥١-٢٥٠١ص ١ج

 .لوصولا جاهنم ىضترملا نبا .٣٤-٨٢٣ص ٢ج .جاهنملا جارعم يرزجلا ٦. ٧٦-۔٤٦٢ص

 .٢٨ص ٣٢ج ثريرحتلل ريسيت ،هاشداب نيمأ .٧٨٤-٠٨٤ص
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 نع ةياورب هربخأ ول :هلاثمو :هلوبق فلكملا ىلع بجي ربخ ١-

 هنإف ،ءاهتحص يف هدنع حداق الو ،_ملسو هيلع هللا ىلص -لوسرلا

 .اهدر هل حصي الو ،اهلوبق همزلي

 يف ةجح هيلع نوكي نكلو "هلوبق فلكملا ىلع بجي الو ازوجي ربخ ١٦-

 .ءاضقلاو مكحلا

 هلوبق هيلع بجي ال هنإف ،هيف ةعفش هلام عيبب ةقثلا هربخأ ول :هلاثمو

 هملع دعب هتعفش بلط نع هيدامتب مكحلا سلجم يف رقأ نإ نكلو 6هداقتعاو

 ةيروفب مكحي نم دنع هتعفش تطقسو مكحلا يف همزل ةقثلا ربخ نم عيبلاب

 .بلطلا

 .رخآ نود عضوم يف هلوبق فلكملا ىلع بجي ربخ ٢-

 بسحف نابوث الإ هعم سيلو ،ةالصلا تقو هرضح ول :هلاثمو
 هملعب هترضحب ةقن هربخأف امهنم سجنلا امهيأ ردي ملو سجن امهدحأ

 يذلا بوثلا يف ةالصلاو ،هربخ لوبق هيلع بجو .هل هنيعو ،امهنم رهاطلاب

 .موزللا عضوم وه اذهو ،ارهاط ةقثلا هنيع

 ةقثلا هل نيعو هتراهط نقيتم امهريغ ثلاث بوث هعم ناك ول امأ

 همزلي ال عضوملا اذه يفف ،هيلع اهبتشا نيذللا نيرخآلا هيبوث نم رهاطلا
 كرتو ،هب ةالصلاو رهاطلا ثلاثلا بوثلا ىلإ كاكفنالا زاوجل ةقثلا ربخ لوبق

 . )نيرخآلا نيبوثلا لامعتسا
 اهيآ اي) :ىلاعت هلوق ةدعاقلا هذهل اليلد ةكرب نبا مامإلا دروأ :ةدعاقلا ليلد

 ]٦[. تارجحلا (اونيبتف أبنب قساف مكعاج نإ اونمآ نيذلا

 امل هنأ وه ةروكذملا ةدعاقلا ىلع ةيآلا نم - هدنع - ةلالدلا هجوو

 هنيع ام لامعتسا هيلع بجيف بوثلا ةراهط هيف طرتشي رمل يف كلذ دعب امهنم دحاو لامعتسا دل رل اذإ امل ا١)
 . امهنم رهاطلاب ملعي مل ام ارهاط هل ةقثلا
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 ريغ نأ ةفلاخملا موهفمب ةيآلا تلد ،قسافلا ربخ نع نيبتلاب رمألا ءاج

 ىواست ول هنأل ،هلوبق مزلي لب ،هربخ دنع نيبتلا بجي ال لدعلا وهو قسافلا

 يف ةدئاف نم كانه ناك امل ، رابخإلا دنع نيبتلا مكح يف قسافلا و لدعلا

 .()هرابخإ دنع نيبتلا بوجو يف ةيآلا يف ركذلاب قسافلا صيصخت
 :يلي ام ةدعاقلا هذه رابتعا ىلع ةلدألا نم ءاهقفلا نم هريغ دازو

 -لالب ناذأ يف لاق هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص ۔هنع يور ام -أ

 .'"“موتكم مأ نبا نذؤي ىتح اوبرشاو اولك" -(")هنع هللا يضر

 هيلع هللا يلص ۔ هنأ :وه ةدعاقلا ىلع ثيدحلا نم ةلالدلا هجوو

 ربخ وهو ،حبصلاب موتكم مأ نبا ناذآب مايصلا مازتلاب رمأ -ملسو
 .ا٠)نيبت دق رجفلا نأ يف دحاو

 يف دحاولا ربخلا لوبق حص دقو ،نيدلا نم يه ةيلمعلا عورفلا نإ -ب
 لبقن ال نأب ىلاعت هللا رمأ ثيح الإ عضوم لك يف لوبقم وهف ،نيدلا
 .ا)انل هامس اددع الإ

 ةداهشلا يتبترم نيب ىطسولا ةبترملا يه ةدع اقلا هذه لاجمو

 نأل كلذو ‘ةياورلاو ةداهشلا نم ةبكرم ةبترم ةبترملا هذه نإف ،ةياورلاو

 ةضحم ةداهشو ثةيوبنلا ثيداحألا ةياورك ةضحم ةياور :ماسقأ ةثالث ربخلا

 .٩٢١٦ص ١ج "عماجلا ،ةكرب نبا ا")

 هللا يلص - هللا لوسر ننوم ناك ،ةكمب مالسإلا ىلإ نيقباسلا دحأ ،هللا دبع وبأ «يشبحلا حابر نب لالب ا"
 ةينامث وأ ةعبس ماع ،بلحب ليقو ،قشمدب تام دهاشملا نم اهدعب امو اردب دهش ،هنزاخو ،حملسو هيلع
 ۔-٥٥٤ص ١ج ‘ةباصإا رجح نبا .٥٤٢-٣٤٢ص ١ج هةباغلا دسل ڵريثألا نبا غةرجهلا نم رشع

 ٤٥٦.

 لوسر نذؤم ناكو .ةكمب ملسأ ،يرماعلا يشرقلا ةدئاز نب سيق نب هللا دبع ليقو ورمع :موتكم مل نبا ""
 نبا ٢٦٢٣-٢٦٢٤. ص ٤ج .ةباغلا دسل ريثألا نبا .اديهش ةيسداقلاب تام ‘_ملسو هيلع هللا ىلص = هللا

 .٥٩٤-٤١٩٤ص ،٤ج .ةباصإلا رجح
 .٠١١-٩٠١ص ٤ج "موصلا باتك /يراخبلا :هجرخأ ثيدحلاو .٦٣٢ص ٦ج ،ىلحملا ؛مزح نيا ا

 .٠١٢ص ٧ج ٣٨ مقر ،(٨)ب ؛مايصلا باتكر/ملسم

 .٦٣٢ص ٦ج ،ىلحملا ،مزح نبا اث

٢١٢٣ 



 ةبتر و ،نينيعم دارفأ وأ درف ىلع مكاحلا دنع قوقحلا نع دوهشلا رابخإك

 وظني دري ربخ لك نإف كلذلو ‘ةياورلاو ةداهشلا نم ةبكرم ةثلاث

 :هيلإ

 .دحاولا لدعلاب اهيف ىفتكا ةضحم ةياور ناك نإف

 ىلع ءانب ادعاصف نيتثا نم ددعلا اهيف طرتشا ةضحم ةداهش ناك نإو

 .ةداهش لك يف اعرش ررقملا ددعلا

 نم اهبش ذخأي يذلا وهو ،ثلاثلا عونلا وهف امهنم ادحاو نكي مل نو

 .امهنم دحاو لك

 هيف ىفتكا ةياورلا هبش هيف حجر نمف ءءاهقفلا راظنأ هيف تفلتخا دقو

 .()ددعلا هيف طرتشا ةداهشلا هبش هيف حجر نمو ،دحاولا ربخب

 لوقلاو اهرابتعا ىلع ءاهقفلا رئاس نيب قافتالا عقو ةدعاقلا هذهو

 اهنع اجراخ وأ اهتحت الخاد ةيهقفلا عورفلا ضعب دع يف اوفلتخا نإو ")اهب

 هيف حجرتي له ءاهنم عرف لك يف مهرظن تاهجو نيابتو فالتخا ىلع ءانب
 هيف طرتشيف ةداهشلا هبش هيف حجرتي وأ ،ةدعاقلا هذه تحت لخديف ةياورلا هبش

 .افنآ هركذ رم امك ،اهنع جرخيف ،ددعلا

 تحت ةجردنملا ةيهقفلا عورفلا ضعب ةكرب نبا مامإلا ركذ :ةدعاقلا عورف

 :يهو ‘هدنع ةدعاقلا هذه

 ."اهب لهاجلل ةبعكلا ةهجب ربخأ اذإ لدعلا ةقثلا ربخ لوبق بوجو ١-
 .(‘ةالصلا تقو لوخدب لدعلا ةقثلا نذؤملا ربخ لوبق بوجو ٢-

 .٨ص ١ج ؛قورفلا ،يفارقلا :عجار ا

 ؛يفارقلا .٦١١ص ٣ج لصألا دمحم ينابيشلا .٩٥٢ص ٦ج .نيبلاطلا جهنم يصقشلا :رظنا ا"]
 .٢٢٢ص ١ج ،ىفقغملا ،ةمادق نبا ٢١٥. ص ٢٦ج ؛رئاظنلا و هابشألا ليكولا نبا ٨. ص ١ج ثقورفلا
 .٢٦٢ص ٤ج شرلرجلا ليسلا ،يناكوشلا .٦٢٢ص ٦ج ؤىلحملا مزح نبا

 .٢٢٥٠۔٢٢٥ص ١ج ؛عماجلا ،ةكرب نبا )"(

 .٠٤٤-٩٣٤ص ١ج ؛قباسلا ردصملا }ةكرب نبا ا"

٢١٤٤ 



 .ا""ناضمر لاله ةيؤرب لدعلا ةقثلا ربخ لوبق بوجو ٣-

 :يلي ام ءاهقفلا نم هريغ ركذو

-١ 

 ل

-٦ 

 .ا""لالهتسالا لوصحب تربخأ اذإ ةلدعلا ةلباقلا ربخ لوبق بوجو

 نم دحأل نامألا لذب دق هنأ ربخأ اذإ لدعلا ةقثلا ربخ لوبق بوجو

 .ا"”نيبراحملا

 ىلإ ءاملا نع لودعلا موزلب ربخأ اذإ لدعلا بيبطلا ربخ لوبق بوجو

 .ا"افوخم ضرملا نوكل مميتلا
 لوصحب تربخأ اذإ ةلدلا ةأرملا ربخ لوبق بوجو

 .ا)كلذب امهنيب حاكنلا ةمرح بيترتو ،ةأرماو لجر نيب عاضرلا

 .(")دهاشلل لدعلا ةقثلا لدعملا ربخ لوبق بوجو

 يف كاسمإلل رجفلا قاقشناب ةقثلا نذؤملا ربخ لوبق بوجو
77 

 انماض نوكي نأ بجو ،هيدعتب ةنامألا دح نم جرخ نم" :ةثلاثلا ةدعاقلا

 .()" هيف ىدعت امل

 :ةدعاقلا ظافلأ حرش
 ىنعمب انه جرخ نأل ،لقتناو لاز يأ :ةنامألا دح نم جرخ نم

 ذإ ،ةفوكلا ىلإ ةرصبلا نم تجرخ :لاقي لاصفنالاو لاقتنالا

 ١) ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ج٢ ص٢٠.

 .٠٣٢ص ٢ج ،ىربكلا ةنودملا ،مناغ وبا ا")

 ٣٤. ٤ص ٦ج ثعئادبلا ،يناساكلا ا"
 .٦٤٢ص ١ج .رئاظنلاو هابشألا ،ليكولا نبا ا)

 .١٩١٦١ص ،يقرخلا رصتخم ،مساقلا وبأ يقرخلا اث

 .١٩١ص ج ثرارجلا ليسلا ،يناكوشلا "]
 (٧) ‘ىلحملا إمزح نبا ج٦ ص٢٣٦.

 .١٣٤ص ٢٦ج شعماجلا ،ةكرب نبا اا

٢١٥ 

 



 .ا ")اهنع تلصفناو تلقتنا

 نم ةذوخأم .("رارسأو مرحو لاومأ نم هيلع نمتوي ام لك يه :ةنامألاو

 ازاجم نايعألا يف لمعتسا ردصم وهف .ةنامأ -ميملا رسكب - "نمل"

 .ا")اهريغو ةعيدوك هب تيمسو

 وه ةفللا يف يدعتلا لصأو ،هيدعت ببسب يأ ،ةيببسلل هيف ءابلا :هيدعتب

 نأ كش الو ،(“زواجت اذإ ىدعتف هتيدع :لاقي ،ا"هريغ ىلإ ءيشلا ةزواجم
 .ةنايخلاب فاصتالا ىلإ ةنامألا فصو زواج دقف ىدعت اذإ نيمألا

 .(١تبث اذإ ابوجو عيبلا بجو :لاقي ،تبثو مزل يأ :بجو

 هفلتأ ام ةميق وأ لثم مرغب ةنامألا برل مزتلمو ميعزو ليفك يأ :انماض

 هتنمض و ،ا"نماض انأف ،انامض هنمضأ ءيشلا تنمض لاقي ،هيدعت ببسب

 .("همزتلاف هتمرغ يأ ،انيمضت ءيشلا

 :يلي امك هيلع لدت امو ةدعاقلا هذه ىنعم زجوي نأ نكمي :ةدعاقلا ىنعم

 ةياعرو ظفح دي هدي نوكت نأ ام ءيش ىلع نيمأ لك يف لصألا ن
 فصو نم هببسب جرخي يذلا يدعتلا الإ لصألا اذه نع هلقني الو ،هتنامأل
 انماض ناك ةنامألا ةفص نم كلذب جرخ اذإف ةنايخلاب فاصتالا ىلإ ةنامألا

 .هتنامأ نم هعيض امل

 ال نامضلا" :"عماجلا" نم رخآ عضوم يف ةكرب نبا مامإلا لاق كلذلو

 .ج رخ ةدام .٢٣٤ص تايلكلا ،ءاقبلا وبا ا")
 .نمأ ةدام .١!٦٧ص ‘قباسلا ردصملا ،ءاقبلا وبأ ا"
 .نمأ ةدام ٠١ص .رينملا حابصملا ،يمويفلا ا"

 .ادع ةدام .١١٣ص ثتايلكلا ،ءاقبلا وبأ (٤)

 .ادع ةدام .٢!١٢٤ص ٦ج .حاحصلا غيرهوجلا (٥)

 .بجو ةدام .٨٤٢ص ٠رينملا حابصملا يمويفلا )٦)

 .نمض ةدام .٢؟٢٥ص ٣١ج ؛ابرعلا ناسل ،روظنم نبل ا")
 .نمض ةدام ٠٧٥. ص ؛تايلكلا ،ءاقبلا وبأ )٨(

٢١٦ 

 



 .ا١"يدعتلاب الإ بجي

 يف نيمألا نم ريصقتلاو طيرفتلا نأ وه انه هل هبنتلا يغبني امم هنأ ريغ

 ام بنج يف نيمألا نم اردص اذل نيمضتلا مكح يف يدعتلاب ناقحال هتنامأ

 نوكي ريخألا نأب يدعتلا نيبو امهنيب قرفلا ةظحالم نكميو ‘هيلع نمتؤأ
 يف امهلحم نوكي امه امنيب ،اهفلتي نأك اهسفن ةنامألا تاذ ىلع هلحم

 هيف ظفح يذلا عضوملا يف قيرح بشي نأك ،ظفحلاب ةقلعتملا بابسالا
 .كلذ ىلع هتردق عم اهجارخإ يف رصقيو ،نيمألا طرفي مث ،ةنامألا

 ام ةدعاقلا هذه رابتعا ىلع ةلدألا نم ةكرب نبا مامإلا دروأ :ةدعاقلا ليلد

 :يلي
 يف نوغبيو ،سانلا نوملظي نيذلا ىلع ليبسلا امنإ) :ىلاعت هلوق -ا

 .[٢٤]ىروشلا ا"(قحلا ريغب ضرألا
 نأ ررقت ةيآلا نأ :وه ةدعاقلا هذه رابتعا ىلع ةيآلا نم ةلالدلا هجوو

 مهقوقح سانلا نوملظي نيذلا ىلع عقاو ا"ةيانجلاب ةذخاؤملا وهو ليبسلا
 هجو يأب هتنامأ يف ايدعتم نيمألا ناك املو ،اداسفو ايغب ضرألا يف نوثيعيو

 حصيف }هل لماش ةيآلا يف دراولا مكحلاو ناجو ملاظ وهف يدعتلا هوجو نم

 .هيدعتو هتيانجب هتذخاؤم

 لام لحي ال" :لاق هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص -هنع يور ام حب

 .(ث"هسقن نم بيطب الإ ملسم ئرما
 لصألا نأ :وه ةروكذملا ةدعاقلا ىلع ثيدحلا اذه نم ةلالدلا هجوو

 نم ةبغرو ىضرب هيلإ تراص امنإ نيمألا دي يف تراص ةنامأ لك يف

 نأل يفكي ال هنم دعت ريغب نيمألا دي نم اهفلتف هنيمأ ةزايح يف اهلعجب اهكلام

 .٦٢٤ص ٢ج ثعملجلا ةكرب نبا 0١

 .٧٢٤ص ٢ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"
 .٦٠١ص ٧٢ج ريبكلا ريسفتلا ،يزارلا ا"

 (٤) ‘عملجلا ،ةكرب نبا ج٢ ٤٢٦.

٢١٧ 

 



 مكحي الف ،هل ةموصعم نيمألا كالمأ نأل ،هيلع نامضلاب مكحلل ابجوم نوكي

 انه بجوم الو ،هنم سفن بيطب وأ ‘يعرش بجومب الإ اهنم ءيش جارخإب
 ةنامألاب فصولا دح نم كلذب جرخ ىدعت اذإ هنأ اذه موهفمو ثدعتي مل ام

 .هيدعت لجأل هينمضت حصو

 نع بئان نيمألا نأ يهف لوقعملا نم ةدعاقلا ىلع ةلالدلا امأو

 يف كالهلاك دعتو ريصقت ريغب هدي يف كالهلا ناكف ،هيلع نمتؤا اميف ليصألا

 .ا')ليصألا دي

 روص يف بلاغلا نأب يلقعلا ليلدلا اذه ىلإ اضيأ فاضي نأ نكميو

 لامو ،‘ةعيدولا روصك ةنامألا بر ىلإ اعجار اهيف عفنلا نوكي نأ ةنامألا

 لاومأ ىلع مئاقلا هذخأي امو ،يدعتلاب الإ نامضلاب مزلي الأ بجيف ،فقولا

 كلذ حالصإب همايقو هتياعر لجأل كلذف ،رجأ نم فقولا لاومأ وأ ،ىماتيلا

 سيل رجألا هذخأف ،اهريغ وأ ةراجت نم ةعورشملا قرطلاب هتيمنتو ،لاملا

 .هيلإ ةراشإلا تقبس ام وهو ،كلذ ىلع دئاز رمأل امنإو ،هنامتئا ىلع

 ول ذإ ،ةمهتلل فانم هكلمي ام ىلع انيمأ هريغ ءيشلا كلام لعج نألو

 نم ءيش ىلع هنمتئا امل هل نئمطي ملو ةنامألا عوضومب مايقلل هضري مل

 وأ يدعتلا عوقو نم هفالخ تبثي ىتح لصألا اذه باحصتسا يغبنيف ؤهكالمأ

 .نامضلاب مكحلل بجوملا طيرفتلا وأ ريصقتلا

 يف طسولا رمألا لثمت اهنأ ةدعاقلا هذه يف رظنلا نعمي نمل ودبيو

 عوضومل كلاملا بناجو ءيشلا ىلع نيمألا بناج نيبناجلا الك ةاعارم
 .ةنامألا

 لك نيمضت موزلب ليق ول هنأ وهف نيمألا بناج ةاعارم ثيح نم امأف
 قيضو جرح يف سانلا عقول هنم دعت ريغب ولو اقلطم هدي يف فلت امل نيمأ

 ذإ ءدوقعلا و تافرصتلا نم ريثك ردني وأ هدنع مدعني مكحلا اذه نأل ،نيرهاظ

 (١) ،عنادبلا ءيناساكلا .٧٥٢ص ١ج .بذهملا ؛يزلريشلا ج٦ ص٢ ٢٢.

٢١٨ 



 ام نامضب هتمذ لاغشإ يف ببستي الئل هريغل ةعيدو لبقي نم سانلا يف ردني

 ىلع مئاقلاو ،ةلاكولل لباقلا مدعلو ،ةعيدولا هلوبق لبق هنم ةئيرب يه امم فلت
 مل ولو هتنامأ نم هدنع فلت ام هنيمضتب ملع اذإ نيرصاقلا لام وأ فقولا لام

 دنع نامضلا نم همزتلي امب يفي ال دق ءانعو رجأ نم هذخأي ام نأل شدعتي

 نيمألل ارجأو ءانع لذبي نأ ءيشلا بحاصل ةحلصملا نم سيلو ةنامألا فلت

 .اههباش امو دوقعلا هذه كلذ دنع مدعنتق ،اهسفن ةنامألا ةميق نع ديزي

 مدعب ليق ول هنأ وهف ءيشلا كلام بناج ةاعارم ثيح نم امأو

 مل وأ طيرفتلاو ريصقتلاو يدعتلا مهنم لصح ءاوس ێاقلطم نينمتؤملا نيمضت

 اريثك نإف ،قوقحلاو لاومألا نم ريثك تاوفو عايض يف كلذ ببستل لصحي

 ىلع ةظفاحملاو ثارتكألا مدعو نواهتلا ىلإ مكحلا اذه هعفدي دق ءانمألا نم

 .هيلع نمتؤا ام
 ظفحو ةياعر يف كرتشملا مساقلا ةباثمب ةدعاقلا هذه لولدم ناك اذهلو

 ةنامألاب فصولا دح نم جرخ اذإ نيمألا نأ ىلع صنت يهف 4 نيبناجلا الك

 تلدو ،ءيشلا كلام قوقحل ظفح كلذ يفو ،هدي يف فلت امل انماض ناك

 انماض نوكي الف ةنامألاب فصولا نم جرخي مل نإ نيمألا نأ ىلع اهموهفمب

 .نيمألا بناجل ةاعارمو ظفح اذه يفو ،هدي يف فلت امل

 ىلع ةيمالسإلا بهاذملا ءاهقف نيب قافتالا هبشي ام عقو ةدعاقلا هذهو

 ال هيف نيمألا نإف ،ةنامأ ناك ام لك نأ ىلع اوصن دقف ءاهب ذخألاو اهرابتعا

 .(١)يدعتلاب الإ هدنع فلت اذإ هنمضي
 لم ةدعاقلا هذه تحت ةلخادلا عورفلا نم ةكرب نبا مامإلا ركذ : ةدعاقلا عورف

 :يلي

 .ةيهقفلا نيناوقلا سيزج نبا .٤٢ص ٣٢ج .رايتخالا يلصوملا .٢١؟٩ص ٢ج ،ةريصبلا نامثع ءمصالا "]
 ةضورلا نيدلا سمش .٧١٦٢)ص ٦ج ينغملا ةمادق نبا ٣. ٧٨ص .رابخألا ةيلفك ينصحلا .٦٤٢ص

 .٢٧٢ص ٨ج ،يلحملا ،مزح نبا .٩٢١٢ص ١ج .مالسإلا عتارش يلحلا .٢٥٢ص .ةيهبلا

٢١٩ 



 مث هيلإ اهعفدف عنيعم صخش ىلإ اهعفدي ةعيدو هل الوسر ىطعأ اذإ ١-

 تفلتف اهبحاص نذإ ريغب لوسرلا ىلإ ةعيدولا داعأ عدوملا نإ

 :عدوملا ىلإ اهعفد دعب اهذخأ هل نكي مل لوسرلا نأل ،نماض امهالكف

 .('ىرخأ ةلاكو ريغب هعدوأ نم لوسر ىلإ اهعفد هل سيل عدوملاو

 نم مولعم برض يف رجتي نأ براضملا ىلع لاملا بر طرتشا اذإ ٢-

 ام ريغ دلب وأ عون يف رجات مث طرشلا لبقف ،نيعم دلب وأ ةراجتلا

 .("هيدعتل انماض ناك هلك وأ ةبراضملا لام نم ءيش فلتف هل دح

 :يلي ام ءاهقفلا نم هريغ دازو

 نم سيل نمل اهجارخإب كلاملا ىصوأ يتلا تارافكلا نم ىطعأ اذإ ١

 .("هيدعتل نماض وهف كلذب املاع اهلهأ
 نلك تفلتف اهظفح يف ةداعلا وه امب هتطقل ظفح يف طقتلملا رصق اذإ ١

 .(ؤ)هريصقتب ةنامألا نع هجورخل ءانماض

 لمل انماضو ايدعتم ناك هبحاص نذإ ريغب نهرلا نهترملا كلهتسا اذإ ٢

 .اث)هكلهتسا

 ناك تفلتف اهبحاص نذإ ريغب ةيراعلا ريجأتب ريعتسملا ماق اذإ ٤=

 .ا")انماض

 كلام نأ ةلأسملا هذه يف رهاظلا نأ ريغ ةكرب نبا مامإلا ىري اذكه .٤٠٢ص !ج ؤعملجلا ،ةكرب نبا ))

 نيمأ لوسرلاو سلوسرلا ىلع ليبس هل سيلو ،هلبق نم ءاج عييضتلا نأل عدوملا هقحب عبتي ةنامألا
 .ملعأ هللاو ىدعت اذإ الإ ةنامألا نم عاض امب هعبتي الف عدوملل

 .٩٦٣ص ٢ج ؛قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا")

 .٤٤١ص ٩٢ج .فنصملا ،يدنكلا ا")
 .٤٥٢ص ٢١ج "لينلل ،بطقلا ا)

 .؛٩٨ص ؛٤ج .ةيادهلا ،ينانيغرملا ا

 .٦٧ص ٢ج .رايتخالا ءيلصوملا ))
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 اعرش ررقملا ددعلا نم رثكأ دلجف ،دحلا ةماقإب لكوملا ىدعت اذإ ٥

 ,() انماضو ايدعتم ناك دودحملا تامف

 زبخلا قصلأ وأ ،رانلا داقيل يف فرسأف ،هل زبخي ازابخ رجأتسا اذإ ٦-

 .ا""هيف ىدعت ام نمضي هنإف ،قرتحا ىتح هتقو لبق

 دقع يف اهدح يتلا ةفاسملا اهب زواجف بوكرلل ةباد رجأتسا ول ٧

 .ا""انماض ناك ةبادلا تفلتق ،ةراجإلا

 ىلع هررض عرزلا نم اعون اهعرزف ءاهعرزيل اضرأ رجأتسا اذإ ٨
 انماض ناك ةراجإلا دقع يف هدح يذلا عونلا ررض نم رثكأ ضرألا

 .(ا‘)هددعتل

 وأ ،هئارشب رمأ ام ريغ ىرتشاف ،هل دح اميف هلكوم ليكولا فلاخ اذإ ٩-

 ايدعتم ناك ،هل نيع ام ريغ ىرتشا وأ ،هعيب يف هل نذؤي مل ام عاب

 .اهيف ىدعت امل انماضو

 ناك داتعملا برضلا قوف لافطألا برض يف نايبصلا ملعم ىدعت اذإ-٠
 .ا")انماض

 براضيل رخآ ىلإ هعفد وأ هريغب ةبراضملا لام براضملا طلخ اذإ-١

 امل انماض ناك ،لاملا بر نذإ ريغب كلذ لك \رخآ هضرقأ وأ "هب

 .(٧)هيف ىدعت

 .٨٧٢ص ٢ج ،بذهملا ،يزاريشلا ا']

 .٦٥٣ص .رايخألا ةيافك ،ينصحلا ا"
 .٢٠٤ص .نيقلتلا باهولا دبع ا"

 .٢}٤ص ثقباسلا ردصملا ،‘باهولا دبع )0

 .٧٤١ص ٤ج ثىنغملا .ةمادق نبا ا

 .١٢٢-٠٢٣ص ٥ج .قباسلا ردصملا {ةمادق نبل "")

 .٨٣٢ص شةيهبلا ةضورلا ،نيدلا سمش "]
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 انماضو ايدعتم ناك هتجاح قوف لاملا نم ميتيلا ىلع يصولا عاب اذإ-٢

 .(')هيف ىدعت امل

 هيلع ىرج ام ريغ يف ةكرشلا لام يف ءاكرشلا دحأ فرصت اذإ-٣

 .'")انماضو ايدعتم ناك ءاكرشلا نيب قافتالا
 ردقي ال رئب يف لوزن وأ ةرجش دوعص ىلع الجر مامإلا هركأ اذإ-٤١

 .ا'"”هيدعتل انماض ناك ،تامف هيلع

 ىنج ام نمض عورشملا بيدأتلا دح ازواجتم هتجوز جوزلا بدأ اذإ-٥

 .ا")هيدعت ببسب اهيلع

 ةيارس نمض هنم صتقملا نم هقح ذخأ يف صتقملا ىدعت اذإ-٦

 .ا©هيدعتل صاصقلا

 .(")_"كلملل ةبجوم ريغ كلملا ليلد ديلا" :ةعبارلا ةدعاقلا

 :ةدعاقلا ظافلأ حرش

 ىنعمب انه يهو .")فكلاب اهنع ربعملا ةحراجلا ةغللا لصأ يف يه :ديلا

 :لاقيو" :ناسللا يف لاق ‘ءعيشلا يف رمألا ذافنو ءاليتسالاو زوحلا

 .'"ةبلغلا و رهقلاو ذفانلا رمألا يأ نالف ىلع نالفل ديلا

 :مهلوق يف ءاضقلا و ماكحألا باب يف ديلاب ءاهقفلا ريبعت نأ رهاظلاو

 ديلا نأل ،لسرملا زاجملا باب نم وه "ءيشلا اذه يف دي وذ انالف نل"

 زوحلا ىلع انه تقلطأف -مدقت امك ةحراجلا يه ةغللا قالطإ يف

 .؛١٢٦ص ٢ج ،بهذملا جاتلا ،يسنعلا )

 .٥١٢ص ٦ج ىمالسإلا عنارش "يلحلا ا"]

 .٢٦٢ص ثقباسلا ردصملا ،يلحلا ا

 ٢٣٢. ص ١ ج ىلحملا ؛مزح نبا )٤(

 .٤٢ص ١١ج ؛قباسلا ردصملا !مزح نبا ا

 .٩٦٤ص ٢٦ج ثعماجلا ،ةكرب نبا اأ

 .يدي ةدام .١!٢١٢ص طيحملا سوماقلا يدابآ زوريفلا (٧)

 .يدي ةدام .٤٢٤ص ٠١ج ،برعلا ناسل روظنم نبا ()
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 يف لصألا نأ يه ةقالعلاو ‘ءيشلا يف فرصتلا ذافنو ءاليتسالاو

 .ابلاغ هديب هيف فرصتيو هكلمي ام زوحي نأ ناسنإلا
 ةمالع انه ىنعملاو ،ةمالعلا ةغل ليلدلا يناعم نم ذإ ةمالع يأ:ليلد

 .ا")كلملا

 هفرصتل اقلطم نوكي ءيش نيبو ناسنإلا نيب يعرش لاصتا وه:كلملا

 .ا")هيف هريغ فرصت نع ازجاحو .هيف
 ةفللا يف باجيإلا لصأ نأل ،كلملل ةتبثمو ةعطاق ريغ يأ :ةبجوم ريغ

 .('”توبثلا ةغل هلصأ بوجولا اذكو ،ا"تابثإلا وه

 :يلي امب ةدعاقلا هذه ىنعم صيخلت نكمي :ةدعاقلا ىنعم

 ليلد كلذ هفرصتو هديف هيف فرصتو هدي يف ائيش زاح نم لك نل
 ال هجو ىلع كلملاب هل عطقي نأ ريغ نم هيلع هتيال وو ءيشلا كلذل هكلم

 .ضيقنلا لمتحي

 ةدعاقلا هذهل ةدهاشلا ةلدألا نم ائيش ةكرب نبا مامإلا دروي مل :ةدعاقلا ليلد

 .اهركذ يتلا

 ۔هنع يور ام ةدعاقلا هذه رابتعا ىلع هب داهشتسالا نكمي امم هنأ ريغ

 هيلإ اءاج تومرضح نم الجرو ةدنك نم الجر نأ -ملسو هيلع هللا ىلص
 يدي يف يضرأ يه :يدنكلا لاقف يدنكلا دي يف اضرأ يمرضحلا ىعداف

 كلأ" :؛يمرضحلل -ملسو هيلع هللا ىلص-يبنلا لاقف ءاهيف كل قح ال اهعرزأ
 .اث"هنيمي الإ كل سيلف" :لاق ال :لاق ؟"ةنيب

 .للد ةدام .٩٢٩٣٤ص ثتايلكلا ثءاقبلا وبا ا')

 .٥٢٢ص ثتافيرعتلا ،يناجرجلا ا"]
 .بجو ةدام .٨١٢ص ثتايلكلا ،ءاقبلا وبأ ا"

 .بجو ةدام ٠٠٠. ص ١ج ،سورعلا جات ،يديبزلا ٢)

 ٢٦٢٢. مقر .ةيضقألا باتك/دواد وبأ .١٢٥ص ٢ج 0١٣٩ مقر ،(١٦)ب ،ناميإلا باتك/ملسم :هجرخ ا
 .٥٥٢ص ٠١ج تائيبلاو ىوعدلا باتك ،يقهيبلل .ح ١١ص ج
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 :يلي ام ةروكذملا ةدعاقلا هذه ىلع ثيدحلا نم ةلالدلا هجوو

 ليلد ديلا" :هلوق وهو ةدعاقلا هذه ردص ىلع هتلالد ثيح نم امأ -أ

 يدنكلا باوج عمس امل -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا نأ يهف "كلملا

 هدي يف يه ىوعدلا عضوم ضرألا كلت نأب يمرضحلا ىوعد ىلع

 نم عمسي ملو ،اهيف يمرضحلا كلذل قح يأ يفنيو ،اهعرزي

 اهل هتعارزو ضرألا كلتل يدنكلا ةزايح ىوعدل اراكنإ يمرضحلا

 يمرضحلا بلاطو سضرلألا كلتل يدنكلا كلم ىلع اليلد كلذ لعج

 يدنكلا دي لاوزو يدنكلا نود ضرألا كالتماب هل دهشت يتلا ةنيبلاب

 .اهنع

 ةبجوم ريغ" :هلوق وهو ةدعاقلا هذه زجع ىلع هتلالد ثيح نم امأو -ب
 زجعب ملع امل -ملسو هيلع هللا ىلص ۔يبنلا نأ :يهف" كلملل

 كلعج ضرألا كلت ةيكلمب هل دهشت يتلا ةنيبلا راضحإ نع يمرضحلا
 نم ائيش هل ملعي ال هنأب اهبلط اذإ -هل فلحي نيميلا همصخ ىلع هل

 ىلع ديلا نأ ىلع ليلد اذهو ضرألا هذه يف هيعدي يذلا قحلا

 ول ذإ ععيشلا كلذ ىلع ديلا بحاص ةيكلمب عطقلل يفكت ال ءيشلا

 "يدنكلا ىلع نيميلا -ملسو هيلع هللا ىلص ۔يبنلا عرش امل اذه حص

 ابلاطم ذئنيح نوكي هنأل يمرضحلا ىوعد ىلإ الصأ ىغصأ امل لب
 .هيلع هدي توبثل هب هل عوطقم هبحاص نع كلم ةلازإب
 ‘باحصتساالا ليلدب -مدقت ام ىلع ةدايز -۔اضيأ ةدعاقلا هذه ديأتتو

 تقو نييعادتملا دحأ دي يف هيف عزانتملا ءيشلا لوصح نأ وه كلذ نايبو
 اذه مكاحلا بحصتسيق ىوعدلا مايق لبق هل هكلمت ةدافإ ىلع ليلد ىوعدلا مايق

 ةنيبلا وهو ثليلدلا اذه ىلع حجارلا لقانلا راضحإب يعدملا بلاطيو ،ليلدلا

 .ةلداعلا
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 يف تبلا لبق هل ةبجوم ريغ كلملا ىلع اليلد ديلا نوك نأ ودبيو
 ،مكاحلا دنع رهاظلا مكح ثيح نم وه امنإ هيف ع زاتتملا ءيشلا يف ىوعدلا

 كلذو ‘بسحف هيلع اليلد تسيلو كلملل ةبجوم ديلا نوكت دقف نطابلا يف امأو

 يفن يف اقداصو اقحم هيف عزانتملا ءيشلا هدي يف يذلا هيلع ىعدملا ناك اذإ

 .هيف عزانتملا يشلل يعدملا قاقحتسا

 يعدملا نم هل مكح نمل نطابلا يف كلملل ةبجوم يهف مكحلا دعب امأو

 ناك نإ هيلع ىعدملا وأ هيف ىعدملا قاقحتسا ىوعد يف اقداص ناك نل

 .هيف ىعدملل يعدملا قاقحتسا يفن يف اقداص

 يعدملا ناك نإف :ليصفت هيفف مكحلا دعب رهاظلا ثيح نم امأو
 ةبجوم مكحلا دعب هديف ةلداعلا ةنيبلاب مكحلا قيرط نم هيف ىعدملا قحتسا
 هنم عزنتنملا هيلع ىعدملا ىلإ رظنلا ثيح نم مكاحلا دنع رهاظلا يف كلملل

 ال مكاحلا نأ اذه ىلع ينبنيو ،بسحف كلملل اليلد تسيلو ؤ‘ىوعدلا لحم

 الئل ةقباسلا ىوعدلا عوضوم يف هتنيب الو اقباس هيلع ىعدملا ىوعد عمسي

 لاقتنا ىعدا ول ام كلذ نم ىتثتسي دقو ،قباسلا همكح ىلع ضقنلاب دوعي

 .قباسلا مكحلا دعب ترج ةديدج ةلماعمب هيلإ ىوعدلا لحم
 هنيميب مكحلا قيرط نم هيف ىعدملا قحتسا هيلع ىعدملا ناك نإو

 مدعت ال -ةروصلا هذه ىلع -ةلأسملاف ،هتنيب راضحإ نع يعدملا زجع دعب

 يف كلملل ةبجوم مكحلا دعب هيلع ىعدملا دي نأب لئاق نيب ام ءاهقفلا نيب افالخ
 لحمل قاقحتسالا مدعب هيلع موكحملا يعدملا ىلإ رظنلا ثيح نم هيف ىعدملا
 دوعي الئل ،اقباس ىوعدلا لحم يف ةديدج ةنيب مكاحلا هل عمسي الف ،ىوعالا

 ىعدملا دي نأب ءاهقفلا نم رخآ لئاق نيب امو عضقنلاب قباسلا همكح ىلع
 زاوج كلذ ىلع بتريو ،هل ةبجوم ريغ كلملا ىلع ليلد مكحلا دعب هيلع

 .اقباس ىوعدلا لحم يف يعدملا لبق نم ةديدج ةنيب عامس
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 يف مهفالتخا ةروصلا هذه يف ءاهقفلا نيب فالخلا اذه عوقو دكؤيو

 نأ هيف كش ال اممف ،هيلع ىعدملل هفيلحت دعب يعدملا نم ةنيبلا عامس زاوج

 مهيأر ىلع بترتي هيلع ىعدملا هفيلحت دعب يعدملا ةنيب عامس زاوجب نيلئاقلا

 هل ةبجوم ريغ كلملا ىلع اليلد ىقبت هنيمي دعب هيلع ىعدملا دي نأب لوقلا اذه

 ولو يعدملا نم هيلع ةنيبلا عامس حصيف هيلع ىوعدلا مايق لبق تناك امك

 رهاظلا يف هنيميب هيف ىعدملا يف كلملل ةبجوم هدي تناك ول ذإ ؤنيميلا دعب

 ىلإ لوؤت اهنأل نيميلا دعب ةنيبلا عامس حص امل ءالؤه بهذم يف مكاحلا دنع

 امك .هنيميب هيلع ىعدملل ارهاظ كلملا باجيإ نم هب يضاقلا مكح ام ضقن

 نيمي دعب يعدملا ةنيب عامس زاوج مدعب نيلئاقلا بهذم ىلع لباقملاب بترتي

 دنع ارهاظ كلملل ةبجوم نوكت هيلع يعدملا دي نأب لوقلا هيلع ىعدملا
 ضقني ام كلذ دعب مكاحلا عمسي الف كلذلو ،طقف هيلع اليلد تسيلو ؛مكاحلا

 .رهاظلا يف باجيإلا اذه

 ةدعاقلا هذهب ذخألا ىلع مهنم قافتالا هبشي امب ءاهقفلا حرص دقو

 هديو ‘هل وهف هديب ائيش زاح نم لك نأ نم اهلولدمب لمعلاو اهل رابتعالاو

 هذه ىلع حجار لقانب الإ هنع هلقن حصي الف }هل هكلم ىلع ةمالع هيلع

 .()حيحص رارقإ وأ ةلداع ةنيب نم ةمالعلا

 هذه تحت ةلخادلا ةيهقفلا عورفلا ضعب ركذ يف ذخألا لبق ردجيو

 :امهو ةدعاقلا هذهب يوق ساسم امهل نيتلاسم ىلإ ريشأ نأ ةدعاقل
 :رهاظلا عم ديلا فالتخا مكح ١-

 ءهيلع ىعدملا وه ديلا بحاص ناك ديلا عم رهاظلا قفاوت اذإ

 لثم كلذو ،سانلا هفلأ و ةداعلا هيلع ترج ام وه انه رهاظلا ىنعمو

 ٧ج .طيسولا ،© يلازغلا .٦٠٤ص ٦ج .عئادبلا .يناسلكلا ٥٣٢. ص ١ ؛٤ج .فنصملا 6يدنكلا ٥ رظنا 0

 جاتلا ،يسننعلا .٧٣٤ص ٩ج .ىلحملا ،مزح نبا .٩٦٠١ص ج .ةنوعملا ‘باهولا دبع ٤٣. ٤ص

 .٥٢٢ص .مالىمإلا عئارش ،يلحلا .٢٩٥٢ص ج .بهذملا
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 نإف ‘طايخلا دي يف يهو ةطايخلا ةربإ يف راجنو طايخ مصتخي نأ

 دوجول ديلاب هبناج يوقتل هيلع ىعدم نوكي ةروصلا هذه يف طايخلا

 دق ةداعلا نأل ءاضيأ رهاظلابو ،هدي يف يعادتلا تقو ةطايخلا ةرب

 ال ةطايخلا تاودأ نم نوكت ةطايخلا ةريإ نإ سانلا دنع ترج

 .ةراجنلا

 ؟ ديلا عم رهاظلا فلاخت ول ام مكحلا ام نكل

 ناكف ،تيبلا عاتم يف ناجوزلا فلتخا ول ام كلذ روص نمو

 وأ ،ءاسنلا صاصتخا نم هنأ هيف ةداعلا ترج ائيش لجرلا هزاح امم

 .لاجرلا صاصتخا نم هنأ هيف ةداعلا ترج ائيش ةأرملا تزاح

 دحاو لك نأل ،ديلا عم رهاظلا فلتخا نيتروصلا نيتاه يفف

 رهاظلا دهشيو ةداعلا ترج ام ىلع هدي عضاوو لوتسم نيجوزلا نم

 .كلذب هنيرق صاصتخاب

 دحأ حيجرت يف ءاهقفلا نيب اهيف فالخلا عقو ةلأسملا هذهو

 ءا"أةكرب نبا مامإلا بهذف ،رخآلا ىلع رهاظلا وأ ديلا نم نيرمألا

 ةيضابإلا ضعبل يأر وهو ،ةيرهاظلاو ةيديزلاو ةيعفاشلا بهذم وهو

 هب ىرج امو رهاظلا ىلع ةحجار ديلا نأ ىلإ ةيمامإلا ضعبو

 .هصاصتخا نم نكي مل ولو هدي يف امب ىلوأ امهنم لكف ،فررعلا

 .'"ةنيبلا رخآلا ىلعو هنيمي عم هلوق لوقلاف

 ام ليبس يف نايعدم امهنأ يدنع بجوي رظنلاو" :هصن ام كانه لاقو ؤ٧٦٢)ص ٢٦ج .عماجلا ،ةكرب نبا ""]
 ءيش امهنم هدي يف ناك نمف ضعب ىلع مهضعب يعديو ،كالمألا يف سانلا هاعادتي ام ليبس هنايعدي
 هيلع ناك ةكراشم وأ كلم ىوعد هيلع ىعدا نمو ،هيف هلوق لوقلا ناك ‘هزوح يف لخدو ‘هضبق يفو
 ."ةنيبلا

 !مزح نبا .٥٢ص ؛٤ج بهذملا جاتلا ،يسنعلا .٤٤٤ص ١٢ج .ريبكلا يواحلا يدرواملا ؤرظنا (٢)
 ٢ج مالسإلا عئارش "يلحلا .١٠٢-٠٠٣ص ٤١ج “تفنصملا ،يدنكلا .٤٢٤ص ٩ج ؤىلحملا
 .٩٢٢ص

٢٢٧ 

 



 هكلم يف لخدي دق نيجوزلا نم الك نأ :وه لوقلا اذه ليلدو

 نم هنأ هب ةداعلا ترج دق نوكي ام ءارشلا وأ ثرإلا قيرط نم

 ءيش هدي يف ناك نم لك نأ حص اذه تبث اذإف رخآلا صاصتخا

 .اهريغ نم هب ىلوأ وهف

 ةيمامإلا دنع رهشألا وهو ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا بهذو

 لك لعجيف ثديلا ىلع رهاظلا حيجرت ىلإ ةيضابإلا ضعب بهذم وهو

 .ا""ىوعدلا تقو هتزوح يف نكي مل ولو ،هب صتخي اميف دي اذ امهنم
 :ةنيبلا عم ديلا مكح ٢-

 ةبجوم نوكت نأل ىوقت ال كلملل ارهاظ احجرم ديلا ربتعت

 . رخآ حجرمب الإ هدي يف ناك نمل ءيشلاب مكحلل

 .'"ديلا بحاصل مكحلل ديلل ةحجرم نيميلا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا دقو

 هدي يف وه نم ىلع -الثم -راقع ةيكلم صخش ىعدأ ولف
 ىلع فلح اذإ هيلع ىعدملا نإف ،هاوعد ىلع ةنيبلا ىعدملا اذه مدعو

 ىوعد يضاقلا هنع فرص هيف ىعدملا يف يعدملا ىوعد يفن

 .اهفلح يتلا هنيمي لجأل هيف همصخ

 .ةنيبلاب ديلا حجرت ةلأسم يف ءاهقفلا فلتخا نكل

 .٢٠٢ص ٩ج .نيبلاطلا جهنم يصقشلا ا"
 ٢ج ،ةدعلا يسدقملا .٥٧٥١ص ٢ج .ةنوعملا ،باهولا دبع .٦٨١ص ٢ج "ةيادهلا ،ينانيغرملا ،رظنا ا"

 .٧٢٠۔-٦٢٦٥ص ثعنارشلل عماجلا 6يلحلا ۔ؤ؟٢٢؟ص

 دبع .٩٠١ص ٢ج .رهنألا عمجم ؛ميهاربا ،يبلحلا .٦٢٤ص ٩ج .نيبلاطلا جهنم ‘يصقشلا رظنا ا"

 .عبرملا ضورلا ،يتوهبلا .٠٧١ص ث،ةركتتلا ،نيدلا جارس ،نقلملا نبا .ه٤٤ص ثنيقلتلا ،باهولا
 !مزح نبا .٢١٢ص ٢٦ج .مالسإلا عئارش يلحلا .؟٥١ص .ةيهبلا ةضورلا ،نيدلا سمش .٢٤٠ص

 .١٢٧٢ص .46 ج ؤ لحملا

٢٦٢٨ 



 ماقأ و “هدي يف ١ راقع رخآ ىلع لجر ىع دأ ول ام :كلذ لاثمو

 ةنيبب راقعلا هدرب يذلا هيلع ىع دملا ء اجو ها وعد ىلع ةلداعلا ةنيبلا

 .امهاتنيب تواستو "ىوعدلا لحم راقعلل هتيكلمب دهشت ةلداع

 .راقعلاب هل مكحيف يعدملا وهو جراخلا ةنيب انه ربتعت لهف

 .ديلاب ةنيبلا هذه حجرتل هيلع ىعدملا وهو لخادلا ةنيب ربتعت وأ

 ةيفنحلا روهمج بهذم وهو ةيرهاظلاو ةيديزلا بهذف

 ةلبانحلا نم لك دنع روهشملا لوقلا وهو ةيضابإلا ضعب بهذمو

 ىعدملا ةنيب حارطاو اهب هل مكحلاو يعدملا ةنيب ميدقت ىلإ ةيمامإلاو
 .( )هيلع

 :يلي ام لوقلا اذه ليلدو

 .ا""ىعدملا ىلع ةنيبلا" -ملسو هيلع هللا ىلص -هلوق ١-

 ىلص- يبنلا نأ :وه كلذ ىلع ثيدحلا اذه نم ةلالدلا هجوو

 عدمب سيل ديلا وذو ،يعدملا ىلع ةنيبلا لعج _ملسو هيلع هتنا

 ةقيقح نأ وه عدمب سيل هنأ ىلع ليلدلاو ،هتجح ةنيبلا نوكت الف
 هذهب فوصوملاو ‘هسفنل هريغ دي يف امع ربخي نم وه يعدملا

 ملف هسفنل هسفن دي يف امع ربخي ديلا وذ نأل .ج راخلا وه ةفصلا

 الب يعدملا ةنيب تيقبو ،مدعلاب هتنيب تقحلأف ،ايعدم نكي

 .ا"اهب لمعلا بجوف ضراعم

 .رايتخالا "يلصوملا .٦٣٤ص ٩ج .ىلحملا ؛مزح نبا .٦١٢ص ثةيهبلا ةضورلا ؤنيدلا سمش رظنا ""
 6يلحلا .٨١٢١ص ٩ج ىفغملل ةمادق نبا ۔١١!٤ص ٢ج ،ىرغصلا ةنودملا ،مناغ وبأ .؟ ٤٢٧ص !ج
 .٤٢٢ص !٢ج ؛مالسإلا عئارش

 ١٣١٤. مقر ىماكحألا باتكم يذمرتلا س!٤٢ص ٢ج 0٥٩٦ مقر ،(٥٢)ب ىماكحألا باتك عيبرلا :هجرخل اا
 .٩٢٦ص ج

 ٣٥. ٤ص ٦ج ثعئادبلا ءيناساكلا ا"

٢٢٩ 

 



 كل سيل ،هنيمي وأ كتنيب" :يعدملل -ملسو هيلع هللا ىلص -هلوق ٢-

 .اُكلذ ريغ

 لحم لصف -ملسو هيلع هللا ىلصحيبنلا نأ :وه ةلالدلا هجوو

 امهنم لك ربتعيف ڵةكرشلل عطاق ليصفتلاو ،نيميلا لحمو ةنيبلا

 .ا"هريغ ىلإ لقني الو اهعضوم يف

 ةلبانحلاو ةيضابإلا دنع يأر وهو .ةيكلاملاو ةيعفاشلا بهذو

 نم ةنيبب ىضقي هنأ ىلإ ةيفنحلا نم ا"رفز بهذم وهو .ةيمامإلاو

 .اثديلا هل تناك

 :يلي ام لوقلا اذه ليلدو

 ىلع مدقت هنيميو ،هعم لصألا نأل ىوقأ هيلع ىعدملا بناج نأ ١-

 اهيف ام ىلع هدي ءاقيل بجو ناتنيبلا تضراعت اذإف ءيعدملا نيمي

 .امهنم دحاول ةنيب نكت مل ول امك ،هميدقتو
 تضراعت اذإف ىديلاب ةحجار تراص هيلع ىعدملا ةنيب نأ ٢-

 اهحجر تل هيلع ىعدملا دي مدقتف حجرم هل ناك ام مدق ناتنيبلا
 .اأ)ديلاب

 :يلي ام ةدعاقلا هذه تحت ةلخادلا عورفلا نم :ةدعاقلا عورف

 .١٧١ص ٨ج /يراخبلا :هجرخا ا')

 .ةيهبلا ةضورلا ،نيدلا سمش .٤٢٢ص ٢ج مالسإلا عئارش ،يلحلا .؛٦٣ص ٩ح .ىلحملا مزح نبا ا"]
 .٧١٣ص

 ةرصبلاب ماقأو ،ناهبصأ نم هلصأ ةيفنحلا ءاهقف دحأ يرصبلا يربنعلا سيق نب ليذهلا نب رفز :رفز ا"
 ءءافولا وبأ .ةرجهلل ةئامو نيسمخو ةينامث ماع تام ،سايقلاو يأرلا هيلع بلغي ناكو ،اهءاضق ىلوتو

 .٥٤ص ٢ج ؛مالعألا يلكرزلا .٩٠٢-٢٠٢ص ٢ج ؤةيضملا رهاوجلا

 ؛‘يصقشلا .٠٧٥١ص ٣٢ج ىةنوعملا ،باهولادبع .١٨٤-٠٨٤ص ج .جاتحملا ىنغم ينيبرشلا رظنا (٤)
 .٤٢٢ص ٢٦ج "مالسإلا عئارش "يلحلا .٩٢٢ص ٦ج ؛ةدعلا ،يسنقملا .٤٦ص ٩ج ،نيبلاطلا جهنم

 .٢٠٥٢ص ‘فاصتإلا راثيإ طبس يزوجلا نبا
 (٥) ؛ىنغملا "ةمادق نبا ج٩ ص١٩٩.

 .١١٣ص ٢ج ،بنهملا ،يزاريشلا ا"

٢٢٣٠ 



 نكاس امهدحأ ‘لزنم يف نامصخ عزانتت ول ١-

 هكلم ليلد يهو ‘لزنملا يف دي وذ نكاسلا نإف هيف

 .(١)هل

 اهيلع لمح امهدحأل اةباد يف نامصخ عزانت ول ٦

 هكلم ليلد يهو ىاهيف دي وذ ةبادلا ىلع لمحلا بحاصف
 .ا"ايهل

 كرجشو ءانب اهيف امهدحأل ،ضرأ يف نامصخ عزانت ول ٣
 هكلم ليلد يهو ىاهيف دي وذ رجشلاو ءانبلا بحاصف
 .ا")اهل

 دي وذ هل سباللاف ،هسبال امهدحأ عصيمق يف نامصخ عزانت ول ٤-

 .اهل هكلم ليلد يهو هيف

 دي وذ بكارلاف ،اهيلع بكار امهدحأ ،ةباد يف نامصخ عزانت ول ٥

 .اث)اهل هكلم ليلد يهو .اهيف
 ءانبب الصتم ناكو ءامهيكلم نيب طئاح يف نامصخ عزانت ول ٦-

 يهو هيف دي اذ ناك هئانبب لصتا نمف ناينبلا لاصتا امهدحأ
 .اهل هكلم ليلد

 دي وذ وهف لجرلا دي يف وهو ،احالس هتأرماو لجر عزانت ول ٧=

 .(١)هل هكلم ليلد يهو سهيف

 .٤٣٢٢ص ٩ج نيبلاطلا جهنم ‘يصقشلا

 .٦٧٣ص ٢ج .رايتخالا يلصوملا

 ٥٩٣. ص .هيبنتلا يزاريشلا ا"

 .٢٣٢ص ٢ج .ةدعلا يسدقملا )
 .٢٩٣ص ٤ج .راخزلا رحبلا عىضترملا نبا .

 .ه٤٣ص .عتارشلل عماجلا ؤيلحلا "
 .٤٢٤ص ٩ج ؤيلحملا مزح نبا "]

٢٢٣١ 



 (;طقس ةهبشلا هيف تضرتعا ىتم دحلا" :ةسماخلا ةدعاقلا

 :ةدعاقلا ظافلأ حرش

 :احالطصاو (")نيئيش نيب زجاحلاو عنملا ىنعمب ةغللا يف وه :دحلا

 .("ىلاعت هلل اقح تبجو ةردقم ةبوقع
 ضرتعا :لاقي ،نكي مل نأ دعب أرطو ضرع ىنعمب انه وه :ضرتعا

 عم قابسلا ةياغ ضعب يف لخد اذإ ،قابسلا يف هسرفب لجرلا
 .ا"ليخلا

 رمألا هيلع هبش :لاقي ،سابتلالا ىنعمب مضلا ةغللا يف يه :ةهبشلا

 ثتباثلا هبشي ام" :اهنأب تفرعو اهيف هيلع سبل اذإ ،اهيبشت

 .(""تباثب سيلو

 اذإ ،ناويدلا نم لجرلا طقس :لاقي ،مدعو لاز ىنعمب انه وه :طقس

 اذإ همسا ضرافلا طقسأ دقو ،ناويدلا نم همسا مدعو لازو عقو

 .ا"همدعأو هلازأ

 :يلي امب ةدعاقلا هذه ىنعم زاجيإ نكمي :ةدعاقلا ىنعم
 هلعاف ىلع دحلا ةماقإ قاقحتسال بجوملا لعفلا يف ةهبشلا لوصح نل

 .هنع دحلا طاقسإل فاك ببس

 نم دودحلا باب يف ةررقملا تابوقعلا اهب عرشلا صخ ةزيم هذهو
 دودحلا نإف ،هتدشو دحلا ةبوقع مظع بساني فيفخت وهف ،تابوقعلا رئاس نيب

 .١٢٣٥ص ٢ج ثعملجلا شةكرب نبا ا
 .ددح ةدام .١٩٣ص غتايلكلا ،ءاقبلا وبأ ا"

 .٣٢١١ص ؛تافيرعتلا ؤيناجرجلا ا"]
 .ضرع ةدام .١٨٠ص ؛طيحملا سوماقلا ؛يدابآ زوريفلا ٠)

 .هبش ةدام ١١٢. ٤ص ثطيحملا سوماقلا ،يدابآ زوريفلا ٠٠. ٤ص ٣١ج ،برعلا ناسل ،روظنم نبا ١)
 .هبش ةدام .٩٣٢٥٠ص ىتايلكلا ،ءاقبلا وبأ ()

 .طقس ةدام .٢٧٥١ص ٥ج ،سورعلا جات "يديبزلا .١٠٢ص .ةغالبلا سلسل .رمع ‘يرشخمزلا ا")

٢٢٣٢ 



 ثصبلا يف ددشتي نأ كلذ لباقم يف بسانف ءاعرش ةررقملا تابوقعلا دشأ نم
 نم ايلاخ دحلل بجوملا لعفلا لعجي ام دوجو مدع نع صحفلاو تبثتلاو

 رابغ ال حضاو رمأ ىلع ةينبم دحلا ةماقإ نوكت ىتح ءةيانجلاو مارجإلا ىنعم
 ام لعاف نأ اهنم مهفي ةهبش كلذ يف يصقتلاو ثحبلا ءانثأ تدجو نإف ؤهيلع
 لجأل دحلا هنع أردي هنإف ءادح بجوت ال ةفص ىلع كلذ ىتأ دق دخلا بجوتسي

 :يلي اميف دودحلا باب يف ةهبشلا عضوم رصح نكميو

 وأ نونجم دحلا بجوي ام عقوي نأ لثم كلذو :لعافلا يف ةهبش -أ

 اهعقاويف هشارف ىلع ةأرما دجي نمك كلذو :هتاذ لعفلا يف ةهبش -ب

 .هنم ةيبنجأ يه اذإف ،هتجوز اهنأ ىلع

 نم ةيفخ هسفن لام ذخأي نم لثم كلذو :لعفلا لحم يف ةهبش -ج
 .هريغل لام هنأ داقتعا ىلع زرح

 ام ةدعاقلا هذه رابتعال ادهاشو اليلد ةكرب نبا مامإلا دروأ :ةدعاقلا ليلد

 ام تاهبشلاب دودحلا اوأردأ" :لاق هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص-هنع يور

 ١. )تعطتسا

 دودحلا اوأردأ" ظفلب ةكرب نبا مامإلا ريغ دنع ربخلا اذه درو دقو

 مامإلا نإف ،هليبس اولخف اجرخم ملسملل متدجو نإف "متعطتسا ام نيملسملا نع

 ."ةبوقعلا يف ئطخي نأ نم ريخ وفعلا يف ئطخي نال
 ربخلا نأ :وه ةدعاقلا هذه رابتعا ىلع ربخلا اذه نم ةلالدلا هجوو

 بجوم لعجت ةهبش تدجو ىتم اهتماقإ كرتو دودحلا ءردب رمألا ىلع لاد

 ثحلا هيف درو لب ،هيف اكوكشم ارمأ دحلا بجوي ام لعاف ىلع دحلا قاقحتسا

 . .١٢٥ص ٢ج "عماجلا ،ةكرب نبا ""]

 ١٣٢٤. مقر ىدودحلا باتك ،يذمرتلا :هجرخأ ثيدحلاو .٢٢١ص .رئاظنلاو هابشألا يطويسلا ،رظنا (٢)

 .٨٣٢نص ٨٬ج دودحلا باتك /يقهيبلا ١٥٠٠. ص ٢ج دودحلا باتك/ةجام نبا ٢٢. ص ٤ج

٢٢ 

 



 رمألاب مئاقلا دجو ام دحلا بجوي ام عقاو نم لكل جرخملا داجيإ ىلإ ةوعدلاو

 .ةبوقعلا يف أطخلا نم لضفأ وفعلا يف اطخلا نأب كلذ اللعم اليبس كلذل

 ا"ةيرهاظلل افالخ ")ءاهقفلا روهمج نيب اهيلع قفتم ةدعاقلا هذهو
 نكمي ال كلذكف ،تاهبشلاب ماقت نأ نكمي ال اهنأ امك دودحلا نأ نوري نيذلا

 أردت نأ لحي ال دودحلا نأ ىلإ انباحصأ بهذو" :ىلحملا يف لاق ،اهب اهؤرد
 تي مل نإف ،ديزم الو ىلاعت هلل قحلا وه امنإو ،ةهبشب ماقت نأ الو ةهبشب
 هللا لوقل ةهبشب أردي نأ لحي مل دحلا تبث اذإو ... ةهبشب ماقي نأ لحي مل دحلا

 ]٢٢٩[. ةرقبلا (مر (اهودتعت الف هللا دودح كلت) :ىلاعت

 ءردب رمألاب ةدراولا رابخألا نأ :وه كلذ ىلع ةيرهاظلا لوعمو

 يه امنإو ‘حملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا ىلإ اهعفر تبثي مل تاهبشلاب دودحلا

 يضر ا)دوعسم نباو ةشئاعو ا“رمعك ةباحصلا ضعب ىلع ةفوقوم رابخأ
 هب تبثي الف كلذك ناك امو ىدانسإلا ةفيعض كلذ عم يهو ،_مهنع هللا

 .(رمكحلا

 لباقم تعرش ةديدش ةميظع رجاوز اهعمجأب دودحلا نإف ،نكي امهمو

 تبثتلا نم ديزملاو ةطيحلا ذخأ يغبنيف ،ةفورعم طورشب ةصوصخم مئارج

 جاجتحا نم درو امف ،ةرهاظ ةحضاو ةنيب ىلع اهتماقإ نوكت ىتح اهتماقإ لبق

 ٢" يويسبلا عماج ،رظنا .
 ١١٣. ص ١١ج ؛ىلحملا !مزح نبا ا"

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا مزح نبا )٢(

 ةكمب ملسأ ،نينمؤملا ريمأ صفح وبأ "يودعلا يشرقلا ىزعلا دبع نب ليفن نب باطخلا نب رمع :رمع ا٨]
 دعب ةفالخلا يلوو ،دهاشملا نم اهدعب امو اردب دهش ءةنيدملا ىلإ رجاه مث ،ةثعبلا دعب ةسداسلا ةنسلا يف

 .١٨١-٥٤١ص ٤ج .ةباغلا دسل ثريثألا نبا/.ةرجهلل نيرشعو ةعبرأ ماع يفوتو ،قيدصلا ركب يبا
 .٦٨٤-٤٨٤؛ص ٤ج فةباصإلا كرجح نبا

 نم سداس ناك ،ةرهز ينب فيلح ثيلنهلا نمحرلا دبع وبأ لفاغ نب دوعسم نب هللا دبع :دوعسم نبا ()

 ةباحصلا ءءعملع دحأ ناكو ،دهاشملا رئاسو اردب دهشو ثةنيدملا مث ةشبحلا ىلإ رجاه مث ةكمب ملسأ
 .رجح نبا .٤٨٣ص ٣٢ج .ةباغلا دسل ڵريثألا نبا/ ،ةرجهلل نيثالثو ةثالث وأ نينثا ماع ةنيدملاب تام

 .١٠٢-٨٩١ص ؛ج .ةباصإ

 )٦( .ىلحملا مزح نبا ج 0١ص١٥٣-١٠٤ .
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 ةدراولا راثآلا كلت توبث مدعل تاهبشلاب دودحلا ءرد مدع ىلع رهاظلا لهأ

 :يلي امب ع وفدم كلذب

 هرارقإو زعام ةصق يف -ملسو هيلع هللا ىلص-هنع درو ام -أ

 فاصوأ نع هل لاؤسلا ديدرتو ثحبلاو صحفلا ةرثك نم ىنزلاب

 كرت نأ -ملسو هيلع هللا ىلص ۔هب رمألا غلب ىتح سهتئيهو هانز
 -ناك يتلا ظافلألا نم حيرصلاب هلباقو ،هعم مالكلا يف ةيانكلا

 هتوبن ماقمل نطوملا اذه ريغ يف اهنع ىأنيحملسو هيلع هللا ىلص

 هنع دهعي مل +ملسو هيلع هلل ىلص-هنأ عم ،عيفرلا هبدأ لامكو
 نم مهيلع امب نيرقملل ةلئسألا هيجوتو يصقتلاو ثحبلا ةرثك

 مهرمأي ناك لب ،دودحلا ريغ نم ىلاعت هلل وأ نيقولخملل قوقحلا

 .ةرشابم اهب مهرارقإ بيقع اهئادأب

 دصقلا ققحت نم ةيانجلا يف دب الو ،تايانجل تابوقع دودحلا نأ -ب

 مل امو ،كاهتنالاو مارجإلا ةهج ىلع لعفلا نايتإ وهو ،يئانجلا

 وأ تاهبشلا ءافتنابو اةبوقع بجوتسي مل ةميرج لعفلا نكي

 .ال وأ ةميرج لعفلا نوك ققحتي اهلوصح

 ءادتبا تبثت ال نأ نيب دودحلا نأش يف رمألا مزح نبا ديدرت نأ -ج

 اهئردب لوقلل لاجم الف تبثت نأ وأ تبثي مل اهنم ءيش ماقي الف

 دصب اهتوبث نقيتي امنإ نكل ،هب ملسم رمأو ديدرت وه اهتوبث دعب
 اهب ةلداعلا ةداهشلا مايق وأ يناجلا نم حيحصلا رارقإلا رودص

 ىلع لديو ،لاوحأو تاسبالم نم ةعقاولاب كيحي ام ةسارد عم
 نإف ىانزلاب زعام رارقإ ةعقاو يف ةتباثلا ةحيحصلا ةنسلا كلذ

 -۔هرارقإ درجمب هيلع دحلا مقي مل -ملسو هيلع هللا ىلص-يبنلا

 فننثكلل ةلئسأ ةدع هيلإ هجو ىتح -تابثإلل حيحص قيرط وهو

 عراشلا نأ ىلع لدي اذهو سبل نم ةيضقلاب قلعي نأ نكمي امع
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 فصو ىلع تعقو اذإ ةفورعملا دودحلا نم دح لك ةماقإ بجوأ

 كلذ عوقو ىلع فوقولا نم دب الف ،هاضتراو عرشلا هدح نيعم

 .دودحلا مئارج نم ةميرج لك يف هققحتو فصولا

 نم روهمجلا نأ بابلا اذه يف هتظحالم يغبني امم نإف هلك اذه عمو

 ةرئاد عيسوت نم اورثكأ دق -ةهبشلاب دحلا ءرد يف لصألا ىلع ءانب -ءاهقفلا

 ام دح ةماقإ نكمي ال هنأ رظانلل لاخي ىتح دودحلا اهب أردت يتلا تاهبشلا

 ۔-يعدي نأ ةقرسلاب قراسلا ةنادإ توبث دعب يفكي هنأ كلذ ةلثمأ نمو ثةتبلا

 كلذ لاتق اذإف ،هل كلمو هلام وه قورسملا لاملا نأ -هسفن نع دحلا أرديل

 عسوت اذه نأ قحلاو ،ىرخألا ةلثمألا نم كلذ ريغ ىلإ ا"دحلا هنع ئرد

 ىتح اهل ةسبالملاو ةميرج لكب ةطيحملا عاضوألا ةسارد نم دب الف ،شحاف

 عقوي الأ يف ابلطم عرشلل نأ امكف ،اهفعض وأ ةهبشلا ةحص ةوق نم ققحتي

 نم دي ىلع برضلا يف ادصقم هل نإف ،هقحتسي ال ءازج وأ اباقع دحأ ىلع

 عيسوتب نيكهتنملا لاعفأ عيقرت يغبني الف هتاروظحم بكتريو هماكحأب رتهتسي
 .دودحلا باب يف تاهبشلا ةرئاد

 ،دودحلا باوبأ ىتش نم ةديدع عورف ةدعاقلا هذه تحت ج ردني :ةدعاقلا عورف

 اهضعب درس ىلع رصتقأ عورفلا هذه نم اددع ةكرب نبا مامإلا ركذ دقو
 :يهو

 عطق الف هتجوز لام نم جوزلا وأ اهجوز لام نم ةجوزلا تذخأ اذإ ١
 .(")هيلع

 .(")دحي مل ةمينغلا نم وأ لاملا تيب نم الام ذخأ اذإ ٢

 .فيرظلا صللاب كانه هامسو ؤ٢١؟٣ ص ىرتاظنلاو هابشألا ،يطويسلا ،رظنا ا')
 .٢٧٤ص ٢ج ؛عملجلا ةكرب نبل ا"

 ٤٧. ٤ص ٢ج .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبل )"

٢٣٦ 



 دحاج وأ .هل لطامم وهو قح هيلع هل لجر راد نم الام ذخأ اذإ ٣-

 .ا)هيلع دح الف ،هقحل

 .ا"هيلع دح الف هركس لاح يف ناركسلا دترا اذإ ٤

 ."هيلع دح الف هئاكرش نيبو هنيب ةعاشم ةمأ عمطو اذإ ٥-

 .اهيلع دح ال هلقع ىلع بولغملا وأ ،انزلا ىلع هركملا ينازلا ٦-

 :يلي ام ةدعاقلا هذه تحت ةلخادلا عورفلا نم ءاهقفلا نم هريغ هركذ اممو

 هاركإلا نأل ،هيلع دح الف دحلا بجوي امب فارتعالا ىلع هركأ اذإ ١-

 .ادحلا طاقسإ يف ةيوق ةهبش رارقإلا ىلع
 ٦ مل انزلاب ارهتشم رخآ لجر فذق اذإ يحد١١'.

 .'"دحي مل لحلا نظ ىعداو ءاثالث هنم ةدتعم وأ هيبأ ةيراج ئطو ول ٢-

 .ازدحي مل رمخلا ةحئار درجم هنم دجو نم ٤=-

 .ا")دحي مل مالسإلاب دهع بيرق ناكو انزلا ميرحت لهج ىعدا ذإ ٥
 ٦ هيلع دح الف ادمعتم نيروهطلا دقاف ةالصلا كرت اذإ )٠٠(.

 مل ايصخ وأ انونجم وأ اريغص وأ ايبص وأ ادبع وأ ارفاك فذق اذإ ٧
 دحي )١١(.

 .١٧٤ص ٢ج شىقباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"
 .٢٠٠٥ص ٢ج شقباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"
 .٢٢٥ص ٢ج .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا "

 .ركسلل دحيو ةدرلا دح دحي ال يأ .١٣٠ص ٢ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا "]
 .٨٠١ص ٢٦ج شةريصبلا ،نامثع ،مصالا ٥)

 .٦١٢ص ٣٢ج فماظنلا رهوج ،يملاسلا ""]
 .٧٣٣۔٦٣٣ص ٤ج .رايتخالا يلصوملا ٦)

 .٩٣٣ص ١ج فرهنألا ىقتلم ،يبلحلا ]
 .٠٦٥ص .هيبنتلا يزاريشلا اك

 .٣٢١ص .رئاظنلاو هابشألا ،يطويسلا )١٠(
 .٦٧٠٥ص ثيفاكلا ثربلا دبع نبا )١١(
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 .اهدحي مل هدنع تنيبت مث ،ةيراعلا ريعتسملا دحج اذإ ٨
 .(")هيلع دح الف هدلو لام نم بألا ذخأ اذإ ٩

 ."دحي مل فذقلا ريغب هرسفو ،كلجر وأ كدي تنز :رخآل لاق ول- ٠

 .ا‘دحي مل هرارقإ نع دحلاب رقملا عجر اذإ-١

 .(ه) دحي مل هديس لام نم دبعلا قرس اذإ-٢

 .(أ)دحي مل رمخب سيل هنأ نظي وهو ،ارمخ برش اذإ ٢

 (١) ؛نيقلتلل \باهولل دبع ص٠١٢.

 .١١٩١ص ٨ج ،ىنغملا ،ةمادق نبا ا")
 .١٠١ص ؛عبرملا ضورلا ،يتومهبلا )"

 .١٢٢ص ؛ج ؛‘بهذملا جاتلا ،يسنعلا ):)

 .٩٥٢ص .ةيهبلا ضورلا نيدلا سمش (ه)
 .٢٥٢ص ٢ج ؛مالسإلا عئارش ،يلحلا ا٢]
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 "عماجلا" باتك يف ةدراولا ةيهقفلا طباوضلا نم جذامن ضرع :سماخلا ثحبملا

 .ةيمالسإلا بهاذملا ءاهقف ءارآب ةنراقم ةكرب نبا مامإلل

 سيلف ..لئاس مد هل سيل امم ،هيف توميف ،ءاملا يف عقي اممو" :لوألا طباضلا

 .(١)"ءاملل دسفمب

 :طياضلا حرش

 :امه نييساسأ نيعون ىلإ ةتيملا مسقنت

 .ةيرحب ةتيم -أ

 .ةيرب ةتيم -ب

 :ىلإ ةيربلا ةتيملا مسقنتو

 نلسنإلا ةتيمك مظعلاو مدلاو محللا اهيف عمتجم ،ةلئاس سفن اهل ةتيم -]
 .مدلا تاوذ ةتيمب ءاهقفلا اهنع ربعيو ،ناويحلاو

 اذه نع ءاهقفلا ربعيو ،هوحنو بابذلاك ،ةلئاس سفن اهل سيل ةتيم ۔ب

 .("مدلا تاوذ ريغ ةتيمب مسقلا

 ةقلعتملا ماكحألا دحأ ىلع للديل طباضلا اذه ةكرب نبا مامإلا دروأ دقو

 ٨مدلا تاوذ ريغ نم ةتيملا تاناويحلا وهو ثةيربلا ةتيملا عاونأ نم يناثلا عونلاب

 اذإ (سفنلا) لئاس مد اهل سيل يتلا تاناويحلا نم عونلا اذه نأ وه مكحلا اذهو

 عقاولا ءاملا داسفإو سيجنت ىلع ىوقي ال هنإف ،هيف تام مث رهاط ءام يف عقو

 .هيف اهتومو تاناويحلا هذه عوقو لبق ناك امك ارهاط ءاملا اذه ىقبي لب ،هيف

 هللا ىلص -هنع يور ام طباضلا اذهل اليلد ةكرب نبا مامإلا دروأ :طياضلا ليلد

 .'"هولقماف مكدحأ ءانإ يف بابذلا عقو اذإ" :لاق هنأ -ملسو هيلع

 ٤١١. ص ١ج .عملجلا ةكرب نبا ال

 .٩١٣١ص ١ج ؛مالسإلا دعاوق ،يلاطيجلا )
 ٠ ١ ج ثبلظطلا باتكر يراخبلا .٨٤١ص ١ ج ٣٧١. مقر 6 ٦) ٣)ب ةقدصلاو ةاكزلا باتك /عيبرلا :هجرخأ )

 .٤٦٢ص ٣ج ٢٨٤٤. مقر ةمعطألا باتك /دواد ويأ .٦.٠٢-٠٥.٠.٢ص
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 ةراشإ نم ذوخأم هدنع روكذملا طباضلا ىلع ثيدحلا نم ةلالدلا هجوو

 وهو بابذلا لقمب رمأ _ملسو هيلع هللا ىلص -يبنلا نأ كلذو ،ثيدحلا اذه

 ىلع هتراشإب لدو ،هترابعو ثيدحلا قوطنم هيلع لدي ام اذهف ،ءانإلا يف هسمغ

 نلك ولف ،هلقم دنع توملا هيف ثدحي هنم اضعب نأو دب ال هنأل رهاط بابذلا نأ

 يف هيلع عقي ام داسفإب ارمأ هلقمب رمألا ناكل هتاقالمب ءانإلا يف ام سجنيو اسجن

 لقني ملو ،داسفلاب رمأي ال -ملسو هيلع هللا ىلص-وهو ،ءام وأ ماعط نم ءانإلا

 ىلع اذه لدف ‘بابذ هيف تام ماعط داسفإب مكح هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص -۔هنع

 .'ههبشأ ام ةراهطو هتراهط

 لد ام وه ثيدحلا اذه ةراشإب اذخأ ةكرب نبا مامإلا هيلإ بهذ يذلا اذهو

 ۔يسسرلافلا ناملسل لاق هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص -هنع يوز ام قوطنم هيلع

 اهل تسيل ،ةباد هيف تتام بارش وأ ماعط اميأ ناملس اي" -ا"هنع هللا يضر

 . )(" ؤوضوو هبرشو هلكأ لالحلا وهف ةلئاس سفن

 هل سيل ام ةساجنب مكحلا نأ وهف ىنعملا ثيح نم طباضلا ليلد امأو

 هبشأف هنع يناوألا نوص رذعتي هنأل ،ةقشملاو جرحلا يف سانلا عقوي ةلئاس سفن
 .(ُ)اهلكأ زاوج ىلع قافتالا عقو دقو ،هيف لخلا نع ةدلوتملا ةدودلا توم

 ةيديزلاو ةيفنحلاو ةيضابإلا نم ءاهقفلا روهمج هيلع قفتا طباضلا اذهو

 . ميدقلا يف يعفاشلا لوق وهو 0 ةيمامإل ١ و ةلبانحلا و ةيكلاملا و

 .١١٤ص ١ج .عماجلا ةكرب نبا ))

 دهاشملا نم اهدعب امو قدنخلا دهشو شةنيدملاب ملسأ «سراف نم هلصأ .ةباحصلا دحأ هللا دبع وبل :ناملس ا"
 هربلا دبع نبا/.ةرجهلل نيثالثو ةتس ليقو ةسمخ ماع نئادملاب تام ءافشقتم ادهاز املاع ناكو ؛نئادملا يلوو
 .٢١!٠-٨١١ص ٢ج .ةباصإلا !رجح نبا ٨. ؛٤٣٦ص ٢ج باعيتسالا

 .٣٥٢ص ١ج .ةراهطلا باتك /يقهيبلا .؟٢ص ١ج ،ةراهطلا باتكر/ينطقرادلا :هجرخل ا"
 ٢ج ،نيبلاطلا جهنم يصق شلا .١!٩٧ص ٢ج .ةنوعملا ،باهولا دبع .٤١ص ١ج .عئادبلا ،يناساكلا ا"

 .٧٨ص .رايخالا ةيافك ؛ينصحلا .٥٤١ص
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 :يلي ام هانعمب ةدراولا مهتارابع نمو

 .ا'ةلئاس هل سفن ال ام الإ ... ةسجن ةتيم لكو" -أ

 .(""هسجني ال ءاملا يف ةلئاس سفن هل سيل ام توم" -ب

 هل مدال ام وهو اقلطم رهاط لوألا :ماسقأ ةعبرأ ىلع تاناويحلاو" -ج

 . (٢)"لئاس

 .ا"هسجني مل ءاملا يف تام اذإ ،ةلئاس هل سفن ال امث حد

 .ا©"هسجني الف ... ةلئاس سفن هل سيل ام ريسيلا ءاملا يف تام اذإ"-ه

 .اهل سفن الام نود ،ةلئاسلا سفنلا يذ ناويحلا تومب ءاملا سجني" -و

 .ا"١هسجني ال هنإف هيف تامو ءءانإلا يف عقو اذإ ،ةلئاس هل سفن الام" -ز

 .()ديدجلا يف يعفاشلا لوق وهو ،ا“)مزح نبا طباضلا اذه لولدم يف فلاخو

 تتام مث ،ةباد هيف تعقو ءانإ يف ناك ام لك سيجنتب لوقلا ىلإ ابهذ دقف

 روهمج عيونت هيلع امك مدلا تاوذ ريغ نم وأ مدلا تاوذ نم تناك ءاوس سهيف

 .ءاهقفلا

 ٤١. ص لاصخلا رصتخم .قاحسا وبأ 0١

 ٠٢ص ١ ج ءةيادهلا ،ينانيغرملا ١)

 .٤٤ص ١ج "يفاشلا نايبلا ،نيدلا دامع "

 .١٧١ص ١ج ثةنوعملا ،باهولا دبع ٤)

 :٧٥ص ١ج ،ىفقملا ]ةمادق نبا ا

 .٥٢ص ١ج مالسإلا عئارش ،يلحلا ا
 .٦٨ص رايخالا ةيلفك .ينصحلا (٧)

 .٨٤١ص ١ج !يلحملا ،مزح نبا ا]
 ١) .يواحلا يدرواملا ج١ ص٣٩٢۔

٢٤١ 



 :يلي ام لوقلا اذه باحصأ ججح نمو

 .ةلئاس سفن هل سيل امو ،ةلئاس سفن هل ام نيب ناويحلل عيونتلا اذه نأ -أ

 بابذلاو مارح يهف ةتيم لك نأ هيلع قفتملا نم نأل ءحيحص ريغ عيوتت

 .ا"أسجنو مارح وهف ةتيم هوحنو

 نوك يه هلقمب ثيدحلا درو يذلا بابذلا ىلع سايقلا يف ةلعلا لعج نأ -ب

 نايعلاب كردي بابذلا نأل ‘لطاب رمأ وه لئاس مد هل سيل امم بابذلا اذه

 مكحلل ةلعلا لعج نإف ،لئاس مد هل سيل نأ ريدقت ىلعو ءامد هل نأ
 سيل هنوك اهلعج نم رهظأ ةتيم هنوك يه ههباش ام ةساجنو ،هتساجنب

 مدلا لعج سيلف ثةتيملا مرح مدلا مرح امك ىلاعت هللا نأل ،لئاس مد يذب

 هوحنو بابذلاك ةلعلا كلت هنع تفلخت ناويح لك نع اهيفنو ةساجنلل ةلع

 اسجن هوحنو بابذلا نوكيف ،ةتيم هنوك يف ةساجنلل ةلعلا لعج نم ىلوأب
 .(")ةتيم هنوك يهو ،هيف ةساجنلا ةلع ققحتل

 رئاس ىلع اسايق سجنيف اليلق ءام تلح ةساجن هوحنو بابذلا ةتيم نأ -ج
 .ا"ساجنألا

 نع يور كلذلو ،ءانإلا ريمختب نكمم هوحنو بابذلا نم زارتحالا نأ -د

 ةيطغتب -ملسو هيلع هللا ىلص -هللا لوسر انرمأ" :لاق هنأ ةريره يب
 ١ .(ث)ءانالا ءافكإو ،ءاقسلا ءاكيلو ‘ءكوضولا

 -ملسو هيلع هتنا ىلص- ه رمأ نأ :وه كلذ ىلع ثيدحلا نم ةلالدلا هجوو

 .هب سجنتتي ام عوقو نم ءاملا ظفح لجأل ناك امنإ ،هتيطغت وهو ءانإلا ءافكإب

 (١) ؛ىلحملا !مزح نبا ج١ ص١٤٨.

 ١٤٩١. ١0؛٨٤ص .قباسلا ردصملا ،مزح نبا ا"
 .٢٩٢ص ١ج ؛ريبكلا يواحلا ،يدررواملا )"(

 ؛ج ١٨١٢، مقر ،ةمعطألا باتكرا يذمرتلا .٤٩١ص ١٢٣ ج ث٦٩ مقر ء(٢١)ب .ةبرشألا باتك /ملسم :هجرخل ا
 .٩١٢١١ص !٢ج ٢٤١١، مقر ،ةبرشألا باتك/ةجام نبا .!٢٣-١٣٢ص

٢٤٢ 



 هوحنو بابذلا نأ ىلع اذه لدف ،تارشحلاو بابذلا وه ءاملا يق عقي ام بلاغو

 .(')هيف تام ام سيجنتل بجوم

 هوحنو بابذلاك ىولبلا هب معت ام نيب قيرفتلا ىلإ ةيعفاشلا ضعب بهذو

 اهنإف اهوحنو براقعلاك ىولبلا هب معت الام نيبو هيف هتومب ءاملا سجني الف

 .هيف تتام اذإ ءاملا سجنتت

 :ناينعم هيفو ‘ةصاخ بابذلا وه لقملاب دراولا صنلا لحم نأ مهتجحو
 اهيأزج دحأ دقف اذإف ،ةبكرم ةلع يهو ،لئاسلا مدلا مدعو ،زارتحالا ةقشم

 براقعلا يفو ،اهيأزج دحأ مادعناب مدعنت ةبكرملا ةلعلا نأل ،ةلعلا تمدعنا

 تعقو اذإ ءاملا سجنتف ،اهنع زرحتلا ناكمإل ،زارتحالا ةقشم ىنعم دقف اهوحنو

 .(")هيف

 نم طباضلا اذه رابتعاب هلوق لثمب لاق نمو ةكرب نبا مامإلا ركذ :طياضلا عورف

 .طباضلا اذه تحت لخدت ةدع اعورف ءاهقفلا روهمج

 :يلي ام ةكرب نبا مامإلا ه دروأ اممف

 .ا"هيف ام سجني مل ءانإلا يف عقو اذإ بابذلا -أ

 .اهيف ام سجنت مل ءانإلا يف تعقو اذإ براقعلا -ب

 .اثهيف ام سجني مل ءانإلا يف عقو اذإ لحنلا -ج

 :يلي ام هريغ دازو

 .اهيف ام سجني الف ،هيف تامو ءانإلا يف عقو اذإ رذلا -أ

 .اهيف ام سجني الف ،هيف تامو ثءانإلا يف عقو اذل روبنزلا ب

 .٢٩٣ص ١ج شريبكلا يواحلا ،يدرواملا اا

 .٧٨ص ىرايخألا ةيافك ينصحلا ا"

 .١١٤ص ١ج ‘عماجلا ،ةكرب نبا )

 .ةحفصلا و قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا]
 .ةحفصلاو .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا

 .٩٢٣١ص ١ج مالسإلا دعاوق ،يلاطيجلا ا")

 .٠٢ص ١ج .ةيادهلا .ينانيغرملا "ا

 ٢٤٢



 .(')هيف ام سجني الف هيف تامو ،ءانإلا يف عقو اذإ رارصلا -ج

 .("هيف ام سجني الف ،هيف تامو ،ءانإلا يف عقو اذإ ضوعبلا -د

 .(")هيف ام سجني الف ،هيف تامو ءءانإلا يف عقو اذإ ءاسفنخلا-ه

 .هفاكتعا دسفي ال هنم هل دب ال امل فكتعمل جورخ لك :يناثلا طباضلا

 .()"هقاكتعا دسفي هيف ريخم وه جورخ لكو

 :طباضلا ظافلأ حرش

 يذلا دجسملا نم جورخلا وه انه دوصقملا جورخلا :فكتعمل جورخ لك

 .هفاكتعال الحم فكتعملا هلعج

 ةينب دجسملا يف ةماقإلاو سابتحالا وهو ،فاكتعالا لعاف وه فكتعملاو

 ءا”نلكملاب ماقأ اذإ افكع فكعي فكع نم ذوخأم ،ىلاعت هللا ىلإ برقتلا

 ]١٣٨[. فارعألا (")(مهل مانصأ ىلع نوفكعي) :ىلاعت لاقو

 "قارف ال يأ دب ال ىنعمف ،("قيرفتلا وهو ،ديدبتلا نم لعف دب :هنم دب ال امل
 لك انه ىنعملاو .")هنع ديحم ال يأ اذك نم دب ال لاقي ،اثاةلاحم الو

 .هنايتإ نم اصانم الو اديحم فكتعملا دجي ال جورخ

 .١٧١ص ١ج .ةنوعملا ،باه ولا دبع ا")
 .٧٨ص .رايخألا ةيلفك ‘ينصحلا ا"

 .٧٥ص ١ج ثىفغملا ،ةمادق نبا (٢)
 .١٤ص !٢ج ؛عملجلل ،ةكرب نبا (٤)

 .فكع ةدام .٢٧٢٩ص ٢ج ٬ةرهمجلا ديرد نبا اث
 .فكع ةدام .١!٦٠٤ص ؛٤ج 6حاحصلا ‘يرهوجلا (٦١)

 .ددب ةدام .١٧١ص تايلكلا ،ءاقبلا وبأ ا")

 ددب ةدام ٦. ٢٤ص طيحملا سوملقلا ،يدابآ زوريفلا )٨)

 .ددب ةدام ١٥. ص ؛رينملل حابصملا يمويفلا (٦)

 ٢٤٤



 هيف ريخم هنأ ىنعمب ال "هنم دب ال ام" :لباقيل رطضم ريغ راتخم يأ :ريخم

 ،نيئيش نيب رمألا ديدرت وه ةغللا لصأ يف رييختلا نأل ،هكرتو هلعف نيب

 .أ١)"اهتخأ وأ بنيز جوزت" :كلوقك ،امهنيب عمجلا زوجي الو

 ةروصلا لاوز وه ةغل داسفلا نأل ءامدع هلعجيو ،هلطبي يأ :هفاكتعا دسفي

 ريغ جورخلا نأ انه ىنعملاو ءا"ةلصاح تناك نأ دعب ثةداملا نم

 ةماقإلا يهو ،هتروص لاوزل امدع هلعجيو فاكتعالا لطبي يرورضلا
 .فاكتعالا لحم يف ثبللاو

 نسيو يغبني يتلا ةنونسملا ةيندبلا تادابعلا نم دحاو فاكتعالا :طباضلا ىنعم

 يصاصملا ناردأ نم اهب قلعي نأ نكمي امم هسفن ريهطتل اهب مايقلا ملسملل

 .هنم ادب دجي ال يذلا هسنج ينبب طالتخالا ببسب بونذلاو

 .هسفن عم اهيف ناسنإلا شيعي قلخلا نع ةريصق ةلزع فاكتعالاف

 ميظعتو ركذلاب الغتشم ‘هحراوج عيمجب كلذ ىلع لابقإلاو ،هبر ةاجانمل غرفتيو

 اهدوعو اهلقصو هسفن بذه دقو ،ةيحورلا ةسردملا هذه نم ج رخيف ،هبر

 .ةيصعملا باتتجاو ةعاطلا ةمزالم

 هللا يلص يبنلا صرح اهلضفو ةدابعلا هذه ةيمهأ رهظيو نيبي اممو

 رشعلا يف فاكتعالا ىلع موادي ناك هنأ حص دقف ،اهلعف ىلع _ملسو هيلع

 .ا" ردقلا ةليل اهيف سمتلي ‘ناضمر رهش نم رخاوألا
 يف ماركلا ةكئالملاب هبشتلا يه فاكتعالا ةيعورشم نم ةمكحلاو

 ضوخلا نع اهفكو ‘تاوهشلا نع سفنلا سبحو ةدابعلا يف تاقوألا قارغتسا

 .()يغبني ال اميف

 .ريخ ةدام ٣٢. ص تايلكلا ،اقبلا وبأ ا

 ٢١. ٤ص ثتلفيرعتلا ،يناجرجلا اا
 موصلا باتكرادواد وبأ .٥١٥١٢ص ٨ج ،فاكتعالا باتكب ملسم .٩١٢ص ٤ج موصلا باتك /يراخبلا .هجرخأ ا"

 .٤٤٣ص ٢٦ج ٢٤٦٢. مقر
 .١٤٤ص ٣٢ج ٬لينلا حرش ،بطقلا ا٨)

٢٤٥ 



 ةدابعلا هذه ةيدأت ءانثأ هيف سابتحالاو دجسملا ةمزالم تناك اذه لجألو

 نأل هفاكتعا ءانثأ دجسملا نم جورخلا نم فكتعملا عنمف ؤاهطورش نم اطرش

 .ا' ")طورشملا ءافتنا بجوي طرشلا ءافتنا

 يف بغري هفاكتعا ءانثأ ناسنإلل ضرعت دق ةنيعم تالاح كانه نأ ريغ

 .دجسملا ج راخ يف الإ كلذ لعف هنكمي الو ،اهليصحتو ءاهب مايقلا

 تالاحلا نايبل ةكرب نبا مامإلا هدروأ -انيديأ نيب يذلا طباضلا اذهو

 .دجسملا جراخ اهترشابمل جرخيو هفاكتعا كرتي نأ فكتعملل زوجي يتلا

 جراخ اهترشابمل جورخلا لجأل هفاكتعا كرتي نأ هل زوجي ال يتلا تالاحلاو

 جراخ اهترشابم نم ادب فكتعملا دجي ال ةلاح لك نأ هيف ررقي وهف ،دجسملا
 الف اهنع ىنغو ةعس دجي ةلاح لكو ،كلذل جورخلا هل زئاجف هفاكتعا دجسم

 .اهترشابمل جورخلا هل زوجي

 .هيلع ايصن اليلد طباضلا اذهل ةكرب نبا مامإلا دروي مل :طياضلا ليلد

 نع يور ابم وه طباضلا اذه رابتعا ىلع لدي ام رهظأ نم نأ ريغ
 اذإ -ملسو هيلع هللا ىلص -هللا لوسر ناك" :تلاق اهنأ -اهنع هللا يضر- ةشئاع

 .(""ناسنإلا ةجاحل الإ تيبلا لخدي ال ناكو ،هلجرأف ،هسأر يلإ يندي فكتعا
 هل دب ال امل الإ جرخي ال نأ فكتعملل ةنسلا" :تلاق اهنأ اهنع يور امو

 .اهنم

 -ةشئاع نأ :وه لوألا ربخلا نم طباضلا اذه رابتعا ىلع ةلالدلا هجوو

 ىلص -يبنلا نأ "خلا ... تيبلا لخدي ال ناكو :اهلوق يف تنيب -اهنع هللا يضر

 (١) .رافغلا ةحنم ءيناعنصلا ج١ ص٤٧٦.

 ٤ ج .موصلا باتك /يراخبلا .٠١١ص ١ج 4 ٢٦٥ مقر 4 ) ٤٤ )ب ءاهبوجوو ةالصلا باتكر/عيبرلا :هجرخأ )")

 .؟٠٢ص

 ٢ج ١، مقر .موصلا باتك/ينظطقرادلا .٧٤٢ص ٢٦ج “ ٢٤٧٢ مقر ؛موصلا باتك /دواد وبأ :هجرخأ )"(

 ٢٠١. ص

٢٤٦ 



 ءاضق وهو ،هنم دب ال امل الإ هنم جرخيو ،هفكتعم كرتي نكي مل - ملسو هيلع هللا

 .امهمكح يف امو ،طئاغ وأ لوب نم ناسنإلا ةجاح

 -ةشئاع نأ :وه طباضلا اذه رابتعا ىلع يناثلا ربخلا نم ةلالدلا هجوو

 وهو ؛هفكتعم نم فكتعملا جورخ زاوجل اماع امكح تطعأ -اهنع هلا يضر

 ال -يباحصلا مالك يف "ةنسلا" ظفلو {ةنسلا ىلإ هتبسنو ،هنم هل دب ال امل جورخلا

 نوكت اذهلو ،-ملسو هيلع هللا ىلص ۔يبنلا ةنس ىلإ فرصني =ةشئاع اميس

 .هنم هل دب ال امل الإ جرخي الأ فكتعملا يف ةنسلا

 نمو ‘ةيمالسإلا بهاذملا ءاهقف نيب قافتالا هيلع عقو طباضلا اذهو

 :يلي ام هانعم يف هل ةفدارملا مهتارابع

 .ا"اهنم هل دب ال يتلا هتجاحل جرخي فكتعملا و" ١-

 .ا""هفاكتعا دسف رذع ريغب ةعاس دجسملا نم جرخ ول" ٢-

 ام وأ ،ناسنإلا ةجاحل الإ دجسملا نم جورخلا فكتعملل زوجي ال" ٢٣

 .ا""ةرورضلا هيلإ وعدت امم اهانعم يف وه
 .ا""رذع ريغل دجسملا نم جرخي نأ فكتعملل زوجي ال" ٤

 ."هنم هل دب ال امل الإ هفكتعم نم فكتعملا جرخي ال" ٥-

 .ا"؛ةيرورضلا رومئال جورخلا زوجي" ٦

 .ا""ةجاحل الإ فكتعملا يأ -ج رخي ال" ٧

 .٣١ص ٩ج ،فتصملا "يدنكلا ا")

 ١٤٣. ص ١ج .ةيادهلا ،ينانيغرملا ا"
 .٧١٣ص ١ج سدهتجملا ةيادب &دشر نبا ا

 .١؛٢٩؟ص ١ج .بذهملا ،يزاريشلا اا

 .١٠٢ص ‘عبرملا ضورلا ،يتوهبلا ا)
 .٠١١ص ١ج شمالسإلا عئارش ،يلحلا ا"]

 .٢١١ص .ةيهبلا ةضورلا ،نيدلا سمش ا"

 ٢٤٧

 



 جرخي نأ هيلعو هنم عنمي ال فاكتعالا نإف ملسملا ىلع ضرف لك ٨-

 .(')_هيلإ

 اذه تحت لخدت يتلا ةلثمألا نم ائيش دروي مل ةكرب نبا مامإلا نأ عمو

 تحت ةلخاد هدنع دعت يتلا تالاحلا ىلع فوقولا نكمي ىتح ،هدنع طباضلا

 جورخلا فكتعملل حابي يتلاو طباضلا اذه يف ةدراولا "هنم دبال ام" :ةرابع

 ىلع اضيأ فوقولاو ،هفاكتعا نم مدقت ام ىلع ءانبلا ىلإ اهدعب دوعيو ،اهدنع

 فكتعملا جرخ اذإف ،"هيف ريخم وه "ةرابع تحت ةلخاد هدنع دعت يتلا تالاحلا

 .هفاكتعا دسف اهلجأل

 وه طباضلا يف دراولا "هنم هل دب ال ام" ظفل نم همهف نكمي امم هنأ ريغ

 عفدت يتلا تالاحلا يه "هنم هل دب ال امم" :هلوقب ةكرب نبا مامإلا دارم نأ

 ارسعو ةقشم اهترشابم كرت يف دجي وأ ،ةئجلم ةرورض اهلعف ىلإ فكتعملا

 .هفكتعم ج راخ هيلع نيعتم بجاول عييضت اهكرت نع جتني وأ ،نيرهاظ

 وه" :ةرابع نم ةكرب نبا مامإلا دارم نأ لباقملاب مهفي نأ نكمي هنأ امك
 لم" ةرابع تحت ةلخادلا ةقباسلا ةثالثلا عاونألا نع اجراخ ناك ام وه "هيف ريخم

 ."هنم هل دب ال

 يف دروأ يضابإلا بهذملا ءاهقف نم ا")يخامشلا نأ اذه يوقي يذلاو

 -هنيع نكي مل نإ -هكرب نبا مامإلا طباض نم ادج ابيرق اطباض "حاضيإلا" هباتك

 نع جرخت ال ةلثمأ يهو .ا""هنم هل دب ال امل" ةرابع تحت لخدت ةلثمأ برضو

 .٨٨١ص ٥ج ىلحملا !مزح نبل ا')

 ءايبيلب هسوفن لبجب ةيضابإلا ءاملع نم ملاع ينرفيلا يخامشلا رماع نب يلع نب رماع نكاس وبأ :يخامشلا ا"
 دالب يف ةيملعلا سرادملا ضعب ىنبو ،ةوعدلا و سيردتلاب لغتشا ،يسيمرطلا ىسيع يبل هخيش دي ىلع سرد
 مساقلا وبأو حابصم نب بوقعي وبأو ،ناميلس هديفحو غىسوم هنبا مهنم نوريثك هنع ذخأو "برغملل
 .خيراتلا بكوم يق ةيضابإلا رمعم رظنا .حاضيإلا باتك اه رهشأ ةديدع تافلؤم هل ،مهريغو ،يداربلل
 .٩١١-۔٣١١ص .ةيناثلا ةقلحلل

 .٢٢٢ص ،٢ج ثحاضيالا كيخامشلا ا")
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 ةقشمو رسع اهكرت يف نوكي وأ ،ةئجلم ةرورضل امإ اهيتأي فكتعملا نوك

 اذه ىلعو ،هفكتعم ج راخ هيلع نيعتم ضرفل عييضت اهكرت نع جتني وأ ،ةرهاظ

 ريخم وه" :ةرابع تحت ةلخاد عاونألا هذه نم دحاو نع ةجراخلا روصلا ىقبتف

 .(')"هيف

 مهبهاذم فالتخا ىلع -ءاهتفلا نأ وه هلك اذه حيضوت ىلإ يعادلاو

 وأ رذعل الإ هفكتعم نم جورخلا هل زوجي ال فكتعملا نأ ىلع اوقفتا دق -ةيهقنلا

 اذه عم مهنأ الإ ،-افنآ مهنع ةلوقنملا طباوضلا لالخ نم كلذ نيبتي امك -ةجاح

 نأ فكتعملل نكمي يتلا ةجاحلا كلتو رذعلا اذه ديدحت يف مهؤارآ تنيابت قافتالا

 هفاكتعا داسفإ يف جورخلا اذه ببستي نأ ريغ نم هفكتعم نم اهلجأل جرخي

 .هيف قيضم نيبو ثديدحتلا اذه يف عسوم نيب اوراصف .هيلع

 ةيمامإلاو ةيرهاظلاو ةيديزلا بهذم بابلا اذه يف اعسوت بهذملا رثكأو

 ءالؤه زاجأ دقف ،ةلبانحلا ضعبو ةيعفاشلا ضعبو ةيضابإلا ضعبل يأر وهو

 ةالصك هاوس هب موقي نم دجوي يئافك بجاو ءا دأل هفكتعم نم ج ورخلا فكتعملل

 .("تيبلا يف لكألل باهذلاك حابم وأ ،ضيرم ةدايعك بودنم وأ ،ةزانج

 ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلاو ةيضابإلا نم ءاملعلا روهمج بهذ امنيب

 ام ىلع هورصقف ،دجسملا نم فكتعملل ج ورخلا تالاجم قييضت ىلإ ةلبانحلاو

 .ا""نيعتم بجاو ءادأل وأ ،ةئجلم ةرورضل وأ ذةيرورض ةجاحل ناك

 ‘هححصرو بهذملا راثآ يف امع لقنلاب ةلأسملا هذه نع مالكلا ردص حاضيإلا بحاص نأ هالعأ ركذ ام دكؤي اا

 ةروكتنملا تالاحلا ريغل جورخلا هل زوجي فكتعملا نأ نم بهذملا لهأ ريغ ضعب دنع دجوي امب هلباق مث
 نم ةكرب نبا دارم نوكيف ؤبسحف تالاحلا هذهل جورخلا زاوج وه بهذملا دمتعم نأ هنم ذخوي اذهو ءهالعأ

 .ةروكذملا تالاحلا هذه “هنم هل دب ال ام "هلوق

 عنارش "يلحلا .١١٦١-٨٨١ص ٥ج "ىلحملا ؛مزح نبا ١١٢. ص .ةيهبلا ةضورلا ،نيدلا سمش ،رظنا ا"
 .٢٢٠-١٣٢٥ص ٢ج .عومجملا ،يوونلا .٧٠٢ص ٦ج .نيبلاطلا جهنم عيضصقشلا .٠١١ص ١ج ؛مالىإلا

 ١٢٣٧-١٣٢٨. ص ٣٢ج ىنغملا ،ةمادق نبا
 ،نيتقاوقلا "يزج نبا ١٦٢٣. ص ١ج سبابللا ،يناديملا .٤٢١-٣٢١ص ‘لاصخلا رصتخم ،قاحسا وبأ ،رظنا )"
 .١٠٢ص ‘عبرملا ضورلا ثيتوهبلا .١1١!٥-٢١١ص .هيبنتلل ،يزاريشلا .ص
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 ىنعم مهف يف مهفالتخا ىلإ ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا فالتخا دوعيو

 سفنلا سبح وه فاكتعالا ىنعم نأ ىلإ ءاملعلا نم قيرف بهذ دقف .فاكتعالا

 فاكتعالا ىنعم نأ ىلإ رخآ قيرف بهذ امنيب ،دجاسملاب ةصتخملا لامعألا ىلع
 ةصتخملا لامعألا مهدنع لمشي وهف ،هنم معأو قباسلا ىنعملا نم لمشأ

 برقلا ىلع سفنلا سبح مهدنع وهف ،ةيورخألا تابرقلا رئاسو دجاسملاب

 .اةيورخألا

 دجسملا نم جورخلا فكتعملل زوجي مل لوألا ىنعملا ىلإ مهنم بهذ نمف
 يف هثبلو هتماقإ يضتقت ةدابع يف هنأل ،حابم وأ بودنم وأ يئافك بجاو ءادأل
 جورخلا عم ةدابعلا هذه ةئيهل ءاقب ال ذإ ‘كلذل فانم هنم جورخلاف \دجسملا

 .هريغو دجسملا نيب ددرتلاو

 امو هتجاح ءاضقك ةئجلم ةرورض وه امل جورخلا هل اوزاجأ امنإو
 فلكتعالا تارورض نم رومألا هذه نأل ،تابجاولا ءادأك ةرورضلا يف اههبشي

 ناكف ء‘ء يشلا كلذ مكح همكح ناك ءيشلا لئاسو نم ناك امو ؤهلئاسوو

 يفهنأك ةجاحلا هذهل دجسملا نم هجورخ لاح يف فكتعملا

 .ا""دجسملا

 امل فكتعملل جورخلا زيوجت يف هتجحف يناثلا ىنعملا ىلإ بهذ نمو

 ةيورخألا برقلا رئاسل جورخلا زيوجتل هتجح امأو ،لوألا قيرفلا ةجح هنم دبال
 نم -ملسو هيلع هللا ىلص -هنع يور امل لقنلا قيرط نم يهف ةيرورضلا ريغ

 -(")-اهنع هللا يضر ييح تنب ةيفص نينمؤملا مأ هتجوز عييشتل هجورخ

 .٨١١ص ٢٦ج ێمالسإلا دعاوق ،يلاطيجلا .٣٢١٢-٢١٢؟ص ١ج ؤدهتجملا ةيادب دشر نبا ")

 .١١١ص ٢ج ٠عئادبلا ،يناساكلا ا"

 تناك -مالسلا هيلع نارمع نب نوراه طبس نم "نينمؤملا مأ "بطخأ نب ييح تنب ةيفص يه :ةيفص ا"
 يبس نم تراصف ءربيخب لتقف قيقحلا يبأ نب ةنانك اهيلع فلخو .اهنع تامف يدوهيلا مكشم نب مالس تحت
 .ةلضاف ةلقاع ةميلح تناكو ،اهجوزتو ثاهقتعأو ،هسفنل -ملسو هيلع هللا ىلص -يبنلا اهافطصاف ،ربيخ
 ٨ج ةباصإلا رجح نبا .١!٢٧٨-١٧٨١ص ٤؛ج ،باعيتسالا ربلا دبع نبا /.ةرجهلل نيسمخ ماع تيفوت
 .٢١٢؟-٠١٢ص
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 .()هيلع هادع ام اوساقو ،هفاكتعا يف هتزاز نأ دعب ءاهتيب ىلإ

 ةدايع ىلع ثحلا يف ةدراولا تامومعلاو رماوألا نأب اضيأ اوجتحا امك

 .هريغو فكتعم نيب لصفت ملو ‘ اهمومع ىلع خلا ...... ةزانجلا عييشتو ضيرملا

 .("" رظحلا تبثي ىتح ةحابإلا لصألاو

 دجسملا نم فكتعملل جورخلا لاجم قييضتب نيلئاقلا بهذم نأ ردابتملاو

 نأل ،كرظنلا ةحصو ةوقلا ىلإ برقأ ءاهقفلا روهمج مهو ۔هنم هل دب ال املالإ

 سفنلا لقصلو ءاهعاتمو ايندلا نع هيف فكتعملا ىلختيل ع رش امنإ فاكتعالا

 ناكمإلا ردق داعتبالاب الإ نوكي ال اذهو ىةيويندلا تاذللا بئاوش نم اهصيلختو

 ةمروادمو راكذألا ةرثك ىلع لابقإلاو كلذ نم ةعناملا قئاوعلاو قئالعلا نع

 ضيرم وأ ةزانجب عمسي الف ،حابم وه ام لكل جورخلا فكتعملل حيبأ ولف ،ةدابعلا
 ةدوصقملا ةمكحلا تنتافل كلذ ىلإ عره الإ ،خلا ...... ةميلو وأ عجار رفاسم وا

 -ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ل لعف نم نوعسوملا هب جتحا امو فاكتعالا نم

 :ب هنع بيجأ دقف ،اهتيب ىلإ-اهنع هللا يضر-هيفص-فكتعم وه و-۔هعييشت يف

 رومألا تحت لخاد -ملسو هيلع هللا ىلص -هنم لعفلا كلذ رهاظ نإ -أ

 هتعاج -اهنع هللا يضر -ةيفص نأل ،اهلعف نم هل دب ال يتلا ةيرورضلا

 اهعم ماقف كدج سلا نع اعساش اهتيب ناكو ،هفكتعم يف هروزت اليل

 .اهتيب ىلإ اهلصرويل

 .("كلذل اليلد يفكي الف ،هل رهاظ ال لعفلاو ،لعف اذه نإ -ب

 /يرلخبلا :هجرخأ ةينص ثيدحو .٧٢٤ص !ج ثرافغلا ةحنم "يناعنصلا ١٩١. ص ٥ج .ىلحملا ،مزح نبا ا"
 .٦٤٢ص ٢٦ج ٢٤٧٠، مقر موصلا باتكرادواد وبأ .٢؟٧٢ص ٤ج ،موصلا باتك

 (٢) ،فالخلا ،رفعج وبأ يسوطلا ج٢ ص٥ ٢٣.

 .٧٧٤ص ٢٦ج رافغلا ةحنم ،يناعنصلا ا"
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 ةدايع ىلع ثحلا يف ةدراولا تامومعلاب لالدتسالا ىلع درلا امأو

 هذه نأ وهف ،هريغ و فكتعملا نيب ةلصفملا ريغ ةزانجلا دوهشو ضيرملا
 ناك :تلاق اهنأ -اهنع هللا يضر -ةشئاع نع درو امب ةصصخم تامومعلا

 ال نلكو ؛هلجرأف هسأر يلإ يندي فكتعا اذإ -ملسو هيلع هللا ىلص ۔هللا لوسر

 ناك -مالسلاو ةالصلا هيلع ۔هنأ تربخأف ."ناسنإلا ةجاحل الإ تيبلا لخدي

 يف اهنع ءاج امب دضتعي اذهو !هتجاحل الإ هفاكتعا ءانثأ هتيب لوخد كرتي

 لوق يف ةنسلاو ،"هنم هل دب امل الإ جرخي ال نأ فكتعملل ةنسلا" ىرخألا ةياورلا

 ىلص -يبنلا نأ تبث اذإف -هركذ مدقت امك ةيوبنلا ةنسلا ىلإ فرصتت يباحصلا

 يف ريسلل هكرتف ،ةجاحل الإ هفاكتعا تقو هتيب لوخد كرتي ناك -ملسو هيلع هللا

 هذه ديأتي امك ،ىلوأ مئالولا روضحو زئانجلا دوهشو ىضرملا ةدايعل تاقرطلا
 مساقلا نإف آيعرشلا هانعم نع اريثك كفني ال يذلا ةغل فاكتعالا ىنعم ةظحالمب

 اذهل ةيفانم جورخلا ةرثكو ،هيلع ةموادملاو ،ءيشلا ىلع ةماقإلا وه كرتشملا

 .ىنعملا

 بهذم ىلع ءاوس ثةديدع ةيهقف عورف طباضلا اذه تحت جردني :طياضلا عورف

 .نيعسوملا بهذم ىلع وأ ،نيقيضملا

 بهذم ىلع طباضلا اذه تحت ةلخادلا ةيهقفلا عورفلا ةلثمأ نمف

 -:يلي ام نيقيضملا

 .(")ناسنإلا ةجاح ءاضقل دجسملا نم جورخلا زاوج ١-
 .")ةبانجلا وأ سافنلا وأ ضيحلا ورطل جورخلا زاوج ٢-

 ."دجسملا يف هعم ماقملا نكمي ال عضرم ثودحل جورخلا زاوج -

 .(ُ)هلايعل وأ هسفنل هيلإ رطضا ،ماعط ءارشل جورخلا زاوج ٤-

 .٨٢١ص ،يويسبلا رصتخم 6يويسبلا اا

 .١٦٩١ص .نيقلتلا ،باهولل دبع ا"
 ٢١. ٤؛ص اج .عانقا ءينيبرشلل )"

 .٥٣١ص ٢ج .ىنغملا ةمادق نبل )!)
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 .افاكتعالا لحم دجسملا مادهنال جورخلا زاوج

 ."هيلع ةبجاولا ةعمجلل جورخلا زاوج

 .ا""كلذ ىلع هل ودع هاركإب جورخلا زاوج
 .ا"ةافولا ةدع ءاضقل جورخلا زاوج

 .اهيلع ةنيعتم ةداهش ءادأل جورخلا زاوج

 .اهيلع هذاقنا فقوتم قيرغ ذاقنإل جورخلا زاوج - ٠

 :يلي ام نيعسوملا بهذم ىلع كلذ ةلثمأ نمو

 .('"ضيرم ةدايعل دجسملا نم جورخلا زاوج ١-

 .'٨اقلطم تيبلا يف لكثال جورخلا زاوج

 .اهيلع نيعتت مل ةداهش ءادأل جورخلا زاوج

 .٠.)لهألا وأ فيضلا عييشتل جورخلا زاوج

 .(١)نيعتي مل نإو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمئال جورخلا زاوج

 )١٢(. هيلع ةنيعتم ريغ ةزانج ىلع ةالصلل جورخلا زاوج

 . (:٫رةميلولا ىلإ ةوعدلا ةباجإل جورخلا زاوج

 .٣٦١ص ١ج سبلابلا ،يناديملا ا

 .١٧١ص ٢٦ج .عئادبلا ،يناساكلا

 ١٢. ٤ص ‘لاصخلا رصتخم قاحسا وبا '"

 ٢١. ٤ص .هيبنتلا ،يزاريشلا ]

 .٢٣١ص ێيفاكلا ،ربلا دبع نبل

 .١٦٣١ص ٣٢ج ،ىنغملا ،ةمادق نبا '»

 .٢١١ص شةيهبلا ةضورلا ،نيدلا سمش "

 .٧٣١ص ٣ج .ىفغملا ،ةمادق نبل "»

 .٩٨١ص ٥ج .ىلحملا "مزح نبا

 .٠١١ص ١ج ٬مالسإلا عنارش ءيلحلل (ا.)

 .٠٦٢ص ١ج ،بهذملا جاتلل ،ينسعلا ()

 .٤٣٢ص ٢ج ،فالخلا ،يسولطلا )١٦(

 .٩٨١ص ٩ج ،ىطملا ،مزح نبا 00
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 ٨- (رةيزعتلل سولجلل جورخلا زاوج .

 .ا" زجي مل ،ةعفنم رج ضرق لك :ثلاثلا طباضلا
 :طياضلا ظافلأ حرش

 يأ ءثنالف نم تضرقتسا :لاقي ‘هاضقتل لاملا نم هيطعت ام :ةغل ضرقلا

 .(")ينضرقاف ضرقلا هنم تبلط
 بلج يأ ،بلج هانعم انه وهو "بذج ىنعمب ةفللا يف رجلا :ةعفنم رج

 هيلإ فوشتي ام اهتقيقحو ،(ث)هب عفتني امل مسا :ةعفنملاو .ضرقملل ةعفنم
 ثفوشتم ةدايزلا در يف بغارلا ضرقملا نأ كشالو ،'")عبطلاب لكلا

 .هل جارو كلذ ىلإ

 يف زئاجلا ذل ؤةروص عقو نو ءاعرش عقيف ذفني ملو ،ربتعي مل يأ :زجي مل
 ع وضوملا مكحلا قح يف هذافن رهظ ي ذلا ربتعملا سوسحملا وه ع رشلا

 .(")اعرش مثإلاو مذلا نع نمألا عم .هل

 :طباضلا ىنعم

 نواعتم كسامتم يمالسإ عمتجم ةماقإل ةحمسلا هميلاعتب مالسإلا ءاج

 ىلع نواعتلا ةماعد ىلع اضعب مهضعب ه دا رفأ نيب هيف ةقالعلا موقت 4 لفاكتم

 كسامت ضيوقت هنأش نم نواعت لك نع دعبلاو ءعورشملا عفنلا ققحي امو ،ريخلا
 اونواعتو) :ىلاعت هلوق ءاج اذلو ،هيف ةوخألا ةطبار ةعزعزو ملسملا عمتجملا
 لمشيل المجم ء[٢٦] ةدئاملا (ناودعلاو مثإلا ىلع اونواعت الو ،ىوقتلاو ربلا ىلع

 .١!٤ص ٩ج .فنصملا ؛يدنكلا ))

 ٤١٣. ص !ج .عملجلا ةكرب نبا )٢)

 .ضرق ةدام .٢٠١١ص ٣ ج .حاحصلا ،يرهوجلا )

 .ررج ةدام ٢٢٨. ص ؛طيحملا سوملقلا .يدابآ زوريفلا (٤)

 .عفن ةدام .٩٥٢ص ٨ج ناسللا روظنم نبا ا

 .عفن ةدام .٠٢٦ص تايلكلا ،ءاقبلا وبل ١)

 .زوج ةدام .٠٤٢ص قباسلا ردصملا ءاقبلا وبل ٥)
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 ناودعلاو مثإلا لمشيلو ،عمتجملا يف حلاص رثأ تاذ ةحلصم لك ىوقتلاو ربلا

 .هيف اررض ثروت ةدسفم لك

 مالسإلا عرش ملسملا عمتجملا دارفأ نيب نواعتلاو فلآتلا ةدعاق قيقحتلو

 لك عيب نع يهنلا مومع نم ىنثتسم ارمأ هلعجو سضرقلا أدبم هعرش ام نيب نم

 .ةقشملاو ج رحلاو ررضلل اعفد هحابأف ،هيلإ وعدت ةرورضلا نأل ،ةئيسن نيلثامتم

 .(١)ةماعلا ةحلصملل اقيقحتو

 نيلتامتم لك عيب نع يهنلا مومع نم ىنثتسم دقعلا اذه ناك نأ املو
 هيلإ أجلي الخدمو ةعيرذ دقعلا اذه نم لعجي الأ ىلع مالسإلا صرح دقف ،ةئيسن

 مهحلاصمو ةيتاذلا مهعبرآم قيقحتل عمطلاو عشجلاب ةضيرملا سوفنلا ووذ

 ةحلصم نم دقعلا اذه نع جتني ام لك مرحف ،هزنكو لاملا عمج يف ةيصخشلا

 دادرتسا الإ ضرتقملل زجي ملو ،دقعلا اذه نكي مل ول دجوت الأ اهيلع بتك ةيويند

 .هلام سأر

 ةعباتمو اريرقت ةكرب نبا مامإلا هركذ -انيديأ نيب - يذلا طباضلا اذهو

 وهف ضرقملل ةعفنم هنع تجتن ضرق لك نأ هيف نيب ذإ ،ميكحلا عرشلا هررق امل
 هيلإ راص عفنل اضرق ضرقأ نمف" :هصن ام طباضلا اذه بقع لاق اذلو مارح

 ."هدر هيلع ناك

 يور ام طباضلا اذه رابتعا ىلع لالدتسالل ةكرب نبا مامإلا دروأ :طباضلا ليلد

 .'"'ةعفنم رج ضرق نع -ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ىهت"
 لك دقع نع هيف يهنلا توبث وه روكذملا طباضلا ىلع هنم ةلالدلا هجوو

 .هلام سأر قوف ةيويند ةعفنم هب ضرقملا يغتبي ضرق

 ٤٥٩٢١. ص ٢حج .طيسولا ءيلازغلا )(

 "ةعفنم رج ضرق نع -ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ىهنت :ثيدحو .٣١٤ص ٢٦ج ؛عملجلل ،ةكرب نبا 0
 .٨٤٢ص ه٥ج ثعويبلا باتك/يقهيبلا .٥٢٢ص ٢ج 0٤٥٦٢ مقر ،(٢٣)ب ثع ويبلا باتك /عيبرلا :هجرخأ

٢0٥ 



 نبا مامإلا هركذ ام ريغ -رابخألا نم طباضلا اذه رابتعا ىلع لدي اممو

 مكدحأ ضرتقآأ اذل" :لاق هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص -هنع يور ام وه -ةكرب

 ىرج نوكي نأ الإ ،هلبقي الو ءاهبكري الف هتباد ىلع هلمح وأ ،هيلإ يدهاف ءاضرق

 .ا'""كلذ لبق هنيب و هنيب

 .ةبرقو قافرا دقعلا اذه نأ :يهف لوقعملا ثيح نم هيلع ةلالدلا امأو

 نع دقعلا اذه جرخت ضرقملا اهبلطي ضرتقملا لاملا سأر نع هيف ةدايز لكف
 .("هعوضوم

 دقف ،ةيمالسإلا بهاذملا ءاهقف رئاس نيب قافتالا هيلع عقو طباضلا اذهو

 مارح وهف ىطعأ ام ىلع ةدايز ضرقملل اعفن رجي ضرق لك نأ ىلع اوصن

 هانعم يف روكذملا طباضلل ةفدارملا ءاهقفلا تارابع نمو عورشم ريغ لعفو
 :يلي ام همكحو

 .ا")"ابرف اعفن رج ضرق لك ١-
 .ا‘"مارح اعفن رج ضرق لك" ١-
 .(ث)"دارح عفنلل راجلا ضرقلا" ٣

 ."ةعفنم رج ضرق زوجي ال" ٤
 .(""مارح وهف هديزي نأ هيف طرشي ضرق لك ٥-

 ٦ اعفن ضرقلا رجي نأ زوجي الا لمقترض٨"(.

 .("“`»رح عفنلا طرش ولف ... رجأ ضرقلا يف" ٧

 ١) مقر ،تاقدصلا باتك /ةجام نبا :هجرخأ  0٢٤٢٢ج٢ ص ٨١١٣. .عويبلا باتك/يقهيبلا ج٥ ص٣٥.

 .باهولا حتف ءايركز "يراصنألا ا"] ج٢ ص١٩٢.

 .٦٤٤ص ٢٦ج !ماظنلا رهوج ،يملاسلا ا

 (٤) ؛راتحملا در ،دمحم ،نيدباع نبا ج٧ ص٢٩٥.

 .٩١٩٩ص ٢ج .ةنوعملا ،باهولا دبع اث
 .٢٩١١ص ٢ج .بذهملا ،يزلريشلا ا٨ا
 .٨٢٢ص ج ؛يفغملا ،همادق نبل ا")
 .٤١١ص ٢ج ةئيضملا رردلا ؤيناكوشلا ا]
 .١٩١١ص ١ج ؛مالسإلا عئارش ،يلحلا اا

٢٥٦ 



 .اهذخأ امم رثكأ در طرتشي نأ لحي ال" ٨-

 ةكرب نبا مامإلا هدروأ يذلا طباضلا اذه ىلع هتظحالم ردجت اممو ءاذه

 .قالطإلا نم ائيش ةغيصلا هذه يف نأ وه ةغيصلا هذهب

 ناك اذإ امب ديقم وه امنإ ةعفنملل راجلا ضرقلا ميرحت نأ كلذ نايبو
 هل عفدي نأ لباقم اذك هضرقي نأ ىلع ضرتقملاو ضرقملا نيب عقاو طرش كانه

 نكي مل اذإ امأ ،ايويند اعفن ضرقملل بلجت ،ةيريغ وأ ةيلثم ةدايز عم هضرقأ ام
 نم ذخأ ام ىلع ةدايز عفدب ءافولا دنع ضرتقملا ماقو ،ءادتبا امهنيب طرش كانه

 .("ءاهقفلا قافتاب كلذ زاج ضزقملا
 هيلع هللا ىلص- يبنلا ىلع لجرل ناك هنأ يور ام كلذ زاوج ةجحو

 ."هوطعا" : -ملسو هيلع هللا ىلصح-لاقف ءهاضاقتي هءاجف ،لبإلا نم نس _ملسو

 هللا ىفوأ يتتيفوأ :لاقف ،"هوطعا" :لاقف ،اهقوف انس الإ اودجي ملف ،هنس اوبلطف

 .(""ءاضق مكنسحأ مكريخ نإ" -ملسو هيلع هللا ىلص ۔يبنلا لاقف ،كب
 ىكجأل ناك امنإ ةدايزلا طرش ميرحت نأ وه.كلذ ىلع لوقعملا ةلالد نمو

 ققحتي ملو ثدقعلا يف ةطورشم ةدايزل مسا وه امنإ ابرلاو ،ابرلا يف لوخدلا مدع

 .١٧٧ص ٨ج ،ىلحملا ،مزح نبا ا']
 .ةيهقفلا نيتاوقلا ،يزج نبا .}٢٨ص ٧ج ."عئادبلا ،يناساكلا .٥٢٢ص ٠٢ج "فنصملا ،يدنكلا ،رظنا "

 ء يفاشلا نايبلا 3 نيدلا دامع .٤٨٢ص ؛عبرملا ضورلا ،يتوهبلا ٢٨٧. ص ؤهيبنتلا ،يزاريشلا .ا!١٩ص

 .١٧٧ص ٨ج ىلحملا ،مزح نبا .١٩١ص ١ج ىمالسإلا عئارش ،يلحلا .٢٧١٦-١٢٦ص !ج

 ١١ج 0١١٨ مقر (٢٢)ب ةاقاسملا باتك /ملسم .١٢٢٢ص ٢ج ٥٨١، مقر ضعويبلا باتك /عيبرلا :هجرخل "
 لك نع يهنلا ثيدح نوكيف اذه ىلعو .٥٤٢ص ٢ج 0٢٣٤٦ مقر ،عويبلا باتكرادواد وبأ .٠٤-٢٩ص

 ليق دقف اذلو ،اهمكح يف ام وأ ةطورشملا ةعفنملا يه هيف ةدراولا ةعفنملا نأ ىلع لومحم اعفن رج ضرق

 ىلع سيل هذخا امم رثكأ ضرتقملا در نإف ضرتقملاو ضرقملا نيب ةطورشم ةعفنم كانه نكت مل اذإ هنأب
 مرلكم نم كلذ نوكيو ذخأ امم رثكأ دري نأ هل بحتسي هنإف ،بابحتسالا ىلإ هادعتي لب بسحف زاوجلا ليبس
 .٨٥١ص ؛ماكحألا ةوفص ،يرودلا ناطحق/د ،رظنا اعرشو افرع ةدومحملا قالخألا

٢٥٧ 

 



 .'")ءاضقلا نسح باب نم وه لب ءانه ىنعملا اذه
 نيب ةيراج ةداع كانه نوكت الأ مدقت ام ىلع اضيأ ءاهقفلا ضعب دازو

 ةيراج ةداع كانه ناك نإف ،ةعفنملا لدابتو يداهتلا يف ضرتقملاو ضرقملا

 ليصحتو ضرتقملا نم ةيدهلا لوبق ضرقملل زاج ضرقلا لبق امهنيب كلذب

 .("هضارقإ لبق كلذ ناك امك ،هنم عفانملا

 طارتشا عقو اذإ مرحي امنإ عفنلل راجلا ضرقلا نأو ،هلك اذه تبث اذإف

 دييقت يغبني هنإف ،كلذ يف طرش كانه نكي مل اذإ ام فالخب دقعلا يف عفنلا كلذ

 ظفل ةدايزب ةكرب نبا مامإلا دنع طباضلا اذه ةغيص يف دراولا قالطإلا

 ."زجي مل ةطورشم ةعفنم رج ضرق لك" :يه هتغيص نوكتف هيف "ةطورشم"

 هنأ الإ طباضلا اذه ةغيص يف ةكرب نبا مامإلا هركذي مل نإو ديقلا اذهو

 نيد هيلع ناك نمل زئاجو" :لاق ثيح "عماجلا" يف رخآ عضوم يف هيلإ راشأ دق

 .("“عفادلا سفن بيطب ناك اذإ كلذ ذخأي نأ قحلا بحاصلو ،هديزيو هيضقي نأ
 يتلا ضرقلا روص نم ةروص لك طباضلا اذه تحت ج ردني :طباضلا عورف

 .دقعلا يف ةطورشم ضرقلا اذه ببسب ةعفنم ضرقملل رجت
 :يلي ام كلذ ةلثمأ نمو

 هنأل زجي مل ارهش هتيب هنكسي نأ ىلع ارانيد وأ امهرد هضرقأ ولا ١-
 .ا‘)اعفن رج ضرق

 ص ٧ج ؛عئادبلا ؤيناساكلا ٥٨٢. دقعلا يف ةطورشم ةدايزل مسا هنأب ابرلا فيرعتب يناساكلا دارم لعلو )١) .

 ادحاو اسنج ناا عيابت ولف ،كلذ نم معأ ابرلا مسا نإف الإو ضرقلا باب وهو بابلا اذه ىلع روصقم
 .ةدايز نكت مل ولو ثءاهقفلا قافتاب ابر وهف ةئيسن

 ٢) .ىلحملا !مزح نبا .٩٠٥٢ص ثيفاكلا ،ربلا دبع نبا .٣٢١٢ص ٠٢ج ؤ،فنصملا ،يدنكلا ج٨ ص١١.

 .ةيدنهلا ىواتفلا ،نيدلا ماظن .٢؟٢؟٥ص ١ج .ةدعلا ،يسدقملا ج٢ ص٢٠٣.
 .٨٣٣ص ٢ج ؛عملجلا .ةكرب نبا ا"

 .؛٣١ص ٢ج .قباسلا ردصملا شةكرب نبا اث

٢٥٨ 

 



 لاملا لمحل ناكو ،رخآ دلب يف هيلإ هدري نأ ىلع الام هضرقأ ول ١٢-

 .ا")اعفن رج ضرق هنأل زجي مل ةنوؤم

 وج ضرق هنأل ،زجي مل هلمعتسيل اناويح هيطعي نأ ىلع هضرقأ ول -

 .ا")اعفن

 رج ضرق هنأل ،زجي مل ةلمج كلذ دري نأ ىلع اقرفتم هضرقأ اذإ ٥-
 .ا.)اعفن

 هنأل زجي مل املاس اماعط دري نأ ىلع اسوسم اماعط هضرقأ ول ٦-

 .اعفن رج ضرق

 رج ضرق هنأل زجي مل هاطعأ امم رثكأ دري نأ ىلع هضرقأ اذإ ٧-

 ،أ")اعفن

 رج ضرق هنأل ،زجي مل هب عفتني انهر هنهري نأ ىلع هضرقأ اذإ ٩

 .ا")اعفن

 زجي مل ةضف لدب بهذك هذخأ ام ريغ هيلإ دري نأ ىلع هضرقأ ول ٠-

 .ا")اعفن رج ضرق هنأل

 .٩٠٣ص ٢ج .نيبلاطلا جهنم يصقلا !ا
 .٤٠٣ص ١ج ،بذهملا ،يزاريشلا )

 .٧٨ص ٩ج . رلتحملا در نيدباع نبا )0

 .٥٢٢ص ١ج .ةدعلا ،يسنقملا اا

 ٢١) ثنيتاوقلا ،يزج نبا ص١٩٠.

 .٤٨٤ص ٢ج "بهذملا جاتلا ،يسنعلا "]
 ٢٨٠. ص ثعئنارشلل عماجلا ؤيلحلا )

 .١٧٧ص ٨ج ،ىلحملا ،مزح نبا اا

٢٥٩ 



 .("ةداهشلا دودرم وهف ،لدعب سيل دهاش لك :عبارلا طباضلا

 :طباضلا ظافلأ حرش

 نم هدنع ام ىدأ يأ ةداهش اذكب هل دهش :لاقي ،ةداهشلا يدؤي نم وه :دهاشلا

 ةداهشلا و .ا""بحصو بحاص لثم ،دهش عمجلاو ،دهاش وهف .ةداهشلا

 يضاقلا سلجم يف ةداهشلا ظفلب نايع نع رابخإ يهو ،ىدوي امل مسا

 .'""رخآ ىلع ريغلل قحب
 هنأ سوفنلا يف ماق امو ،روجلا دض وه ةغللا لصأ يف لدعلا :لدعب

 طارفإلا يفرط نيب طسوتملا رمألا نع ةرابع وه وأ .)ميقتسم

 .("١يعرشلا هانعم نايب مدقت دقو ،ا“طيرفتلاو

 مدع ةغللا يف درلا يناعم نم نأل ،هتداهش ةلوبقم ريغ يأ :ةداهشلا دودرم

 . (')هأطخو كلبقي مل ءيشلا هيلع در 6 لاقي ‘ لوبقلا

 هقفلا يف ءاضقلا يف تابثإلا ةلدأ نم ةدحاو ةداهشلا .ربتعت :طياضلا ىنعم

 .نيقولخملا قوقح وأ ىلاعت هللا قوقح يف ءاوس ،يمالسإلا

 ةداهشلا عوضوم اثيدحو اميدق ةيهقفلا مهبتك يف ءاهقفلا جلاع دقو

 نم نكمم ردق ربكأ قيقحت ىلإ لوصولا ةيغب ةقيقد ةساردب ثحبلا هيف اوضافأو
 ريغب هيلع دوهشملا نم لينلل اضرغ ةداهشلا ذاختا نع ةلوليحلل ةقدلا و طبضلا

 .كلذ ىلإ عفاودلا نم عفاد يأل قح

 .٥١٣ص !ج ؛عماجلا ،ةكرب نبا )

 .دهش ةدام .٤٩٤ص ٢ج ‘حاحصلا ،يرهوجلا ا"
 . .٠١٧١ص ؛تافيرعتلا ؤيناجرجلا ا"
 .لدع ةدام ٩٢٢. ص ؛طيحملا سوملقلا .يدابآ زوريفلا )!)

 (٥) ؛تافيرعتلا ،يناجرجلل ص١١١

 .ةلاسرلا هذه نم ٠١٢ص عجار 0(

 .ددر ةدام ٤٧٢٦. ص ثتايلكلا ؛ءاقبلا وبل ا)

٢٦٠ 



 نكرلا وه ةذاهشلا باب يف ةساردلاب ءاهقفلا هصحم ام نيب نم نلو

 .ةفصلاو ا" ددعلاو )سنجلا ثيح نم هيلإ اورظنف ،"دهاشلا" وهو اهيف لوألا ا

 يف ةداهشلا نوكت ىتح ،اهرفوت بجي \اطورش ةثالثلا هذه نم دحاو لكل اولعجو

 .لوبقلا زيح

 لوبق يف ةربتعملا تافصلا وه عضوملا اذه يف ةفصلاب دوصقملاو

 .ةمهتلا يفن ،ةيرحلا ،مالسإلا ،غولبلا {ةلادعلا :يه تافصلا هذهو ثةداهشلا

 تلفصلا هذه مهأ نم ادحاو ةكرب نبا مامإلا هقاس يذلا طباضلا لواتتيو

 .ةلادعلا ةفص يهو ثدهاشلا يف ةربتعملا

 نأ هب ةكرب نبا مامإلا ررقي -هترابع نم حضاو وه امك طباضلا اذهف
 ةدودرمو ،مكحلا يف همالكب ذوخأم ريغ وهف ةلادعلا طرش هيف ققحتي مل دهاش لك

 .هتداهش

 :يلي ام ىلإ دوهشلا سنج ىلإ رظنلا ثيح نم ةداهشلا ءاهقفلا مسق ""]

 افالخ روهمجلا بهذم ىلع اذهو سصاصقلاو دودحلا وهو ،مهدحو لاجرلا ةداهش الإ هيف لبقي ال عضوم -ا
 ضعبل افالخو ،لجر نهعم ناك اذل اقلطم صاصقلاو دودحلا يف ءاسنلا ةداهش لوبقب لئاقلا مزح نبال

 .انزلا ريغ دودحلا يف لجر عم نهتداهش لوبقب نيلئاقلا ةيضابإلا
 .صاصقلاو دودحلا ريغ نم قوقحلا رئاس وهو ،ناتأرماو لجر وأ نيلجر ةداهش هيف لبقي عضوم -ب

 لالهتسالاو جورفلا ضارمأك لاجرلا هيلع علطي ال ام وهو ،نهدحو ءاسنلا ةداهش هيف لبقي عضوم -ج

 .هوحنو

 .١٢١-٩٢١ص ٢ج ،ةيادهلل ينانيغرملا .١!٧٩ص .لاصخلا رصتخم ،قاحسإ وبأ :يف ةلأسملا عجار

 .ةدعلا 6يسدقملا .٥٦٤ص ٢ج ٠ دهتجملا ةيادب ادشر نبا .٤٣٢-٢٣٢٣ص ٢ج ث‘بذهملا ،يزاريشلا

 ٢ج ٬مالسمإلا عئارش غيلحلا .٠٢٢-٨١٢ص .ةيهبلا ةضورلا ،نيدلا سمش.٤٤٢-٣٤٢ص !ج

 .٩٩٢-٥٩٢ص ٩ج ؛ىلحملا ،مزح نبا .!٢٢ص

 :يلي امك وهف دوهشلا ددع ثيح نم ةداهشلا مهميسقت امأو !"]

 .انزلا وهو ،دوهش ةعبرأ نم لقأ هيف لبقي ال عضوم -ا

 نينه يفو .انزلا ريغ نم دودحلا رئاسو صاصقلا وهو روكذلا نم نينثا نم لقأ هيف لبقي ال عضوم حب
 امهنم لك لبقي ثيح ءاسنلا ةداهش لوبق يف مدقتملا ةيضابإلا ضعبو مزح نبا فالخ نيعضوملل

 - .هركذ مدقت امك نهتداهش هيق زاجأ يذلا عضوملا يف لجر لباقم نيتأرما

٢٦١` 

 



 اودهشتساو) :ىلاعت هلوق طباضلا اذهل اليلد ةكرب نبا مامإلا .

 .[٢٦٨٢]ة رقبلا (عادهشلا نم نوضرت نمم ...

 رمأ ىلاعت هللا نأ وه روكذملا طباضلا ىلع هدنع ةيآلا نم ةلالدلا هجوو

 نليبب كلذ ليذو .4 تافرصتو تالماعم نم مهنيب يرجي اميف ةداهشلا ةماقإب هدابع

 رايخ الإ مالسإلا يف يضرمب سيلو ،سانلا دنع يضرملا وهو ،ادهاش لعجي نم

 نم ىلع ادوهش اونوكيل ةمألا هذه نم ىلاعت هللا مهراتخا نيذلا مه مهنأل ،سانلا

 اونوكتل ءاطسو ةمأ مكانلعج كلذكو) :ىلاعت هلوق ىلإ ادانتسا ،ممألا نم مهلبق

 "ارايخ" ينعي ةيآلا يف دراولا (اطسو) و ]١٤٣[، ةرقبلا "(سانلا ىلع ءادهش

 لمحتل نولهؤملا تاقثلا لودعلا مه سانلا نم رايخلاو ،ةكرب نبا مامإلا دنع

 هفاصتال هدنع فصولا اذه نع جرخ نم لكو ،اههجو ىلع اهئادأو .ةداهشلا

 .(")ةداهشلا دودرم وهف ةلادعلل يفانملا قسفلاب

 نم هل ادهاش نوكيو طباضلا اذه رابتعا ديؤي امم نأب لوقلا نكميو

 :ىلاعت هلوق وه ةكرب نبا مامإلا اهركذ يتلا ةيآلا ريغ نم زيزعلا باتكلا ةلالد

 رمألا يف امامت حضاو ةيآلا لولدمف .[٢]قالطلا (مكنم لدع يون ا ودهشأو)

 ةيآلا يف دراولا "مكنم" ظفل نأ هديؤيو ،داهشإلا ىلإ ةجاحلا دنع لودعلا داهشإب

 ؛مالببإلا ىلع ادئاز اطرش دهاشلا يف نأ ىلع كلذ لدف ؛مالسإلا لهأل باطخ
 .ةلادعلا وهو

 .صاصقلاو انزلا ادع امم قوقحلا رئاس وهو نيتأرماو ركذ وأ نيركذ نينثا نم لقأ هيف لبقي ال عضوم -ج =
 ءةراكبلاك لاجرلا هيلع علطي ال اميف ءاسنلا نم وأ لالهلا ةيورك لاجرلا نم دحاو دهاش هيف لبقي عضوم -د
 .ةمدقتملا تالاحإلا يف ةلأسملا عجار ثلاثلا مسقلاب مسقلا اذه قحلأ ءاهقفلا ضعبو

 .٩٥١٢ص ٢ج .عماجلا ةكرب نبا ))

 ٢) مقر ءةيضقألا باتك /دواد وبأ :هجرخل ٢٦٠١، ج٢ ص٢٠٥. مقر ،ماكحألا باتكر/هجام نبا ٢٣٦٦، ج؟٢

 ص!٧٩.
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 هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص -هنع يور ام ةيوبنلا ةنسلا نم هديؤي امك

 .ا"ةيناز الو ناز الو ،ةنئاخ الو نئاخ ةداهش زوجت ال" :لاق

 - يبنلا نأ وه روكذملا طباضلا ىلع ثيدحلا اذه نم ةلالدلا هجوو
 ينازلا وأ ةنايخلاب فصتملا نم لك ةداهش درب مكح -ملسو هيلع هللا ىلص

 رئاس امهيلع ساقيو ةداهشلا يف ةيعرملا ةلادعلل ناتيفانم ناتيصعم امهنأل
 .'")ةلادعلل ةافانملا يهو عيمجلا يف ةلعلا داحتال ،رئابكلا يصاعملا

 لوقب مكحي مكاحلا نأ :وه ىنعملا ثيح نم طباضلا اذه ىلع لدي اممو

 دنع قدصلا هيلع بلغي هلوق نوكي نأ بجيف ،هريغ قح يف هذفنيو ،دهاشلا
 .ا"ةلادعلاب الإ ققحتي ال اذهو ،مكاحلا

 ةيكلاملاو ةيفنحلاو ةيضابإلا نم ءاهقفلا روهمج قفتا طباضلا اذهو

 نمو ىهب لوقلاو هرابتعا ىلع ةيمامإلاو ةلبانحلاو ةيرهاظلاو ةيديزلاو ةيعفاشلاو

 :يلي ام هانعم يف ةدراولا مهتارابع

 .الدع الإ دهاشلا نوكي نأ زوجي الو" ١-

 .ا""لدعلا دهاشلا وه يضرملا دهاشلا ٦

 .'""اهب مكحلاو اهلوبق يف طرشو ،ةداهشلا يف ةربتعم ةلادعلا" ٢

 .ا""قساف ةداهش لبقت ال" ٤

 .'""اقلطم لدعب سيل نم ةداهش لبقت الف ،ةداهش لك يف ةلادعلا نم دب ال" ٥

_ 

 ٣٢. ٤ص ٢ج ،بذهملا ،يزاريشلا ""أ
 .ةحفصلاو .قباسلا ردصملا .يزاريشلا )0

 .٤٠٤ص ٢٦ج .رايتخالا يلصوملا ا"

 .٧١١ص لاصخلا رصتخم قاحسلا وبل (٣)

 .٧٠٤ص ٦ج ءعنادبلا ،يناساكلا ا

 .١٧١٠٥١ص ٣ج .ةنوعملا ،باهولل دبع 0١

 .٤٢٣ص ٢ج .بذهملا ،يزلريشلا "]
 .٥٧١ص ؛ج ثيفاشلا نايبلا ،نيدلا دامع :
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 لدع الإ ءاسنلاو لاجرلا نم تاداهشلا نم ءيش يف لبقي نأ زوجي ال" ٦-

 .("يضرم

 .(""قساف ةداهش لبقت ال" ٧

 .(""هتداهش لبقت الف ،لدعب سيل نم امأف" ٨

 مدع ىلإ اوبهذف ،اث)ةفينحلا نم فسوي وبأو ،ا“اةيديزلا ضعب هفلاخو

 .ةداهشلا يف ةلادعلا طارتشا

 ىلع بلغ اذإ لدعلا ريغ قسافلا نأ يه ةيديزلا نم كلذ زاجأ نم ةجحو
 الإ اهب لصحي ال ةلداعلا ةداهشلا نأل ،هتداهشب مكحلا زاج ‘هقدص نظ مكاحلا

 كلت يف قسافلا قدصب مكاحلا ىدل نظلا لوصحب نارمألا ىوتساف بسحف نظلا
 .هدنع اهيدؤي يتلا ةداهشلا

 ةءورم اذ سانلا يف اهيجو ناك اذإ قسافلا نأ يه فسوي يبأ ةجحو

 .هتءعورمل بذكلا نع عنتميو ،هتهاجول رجأتسي ال هنأل شهتداهش لوبق يغبنيف

 ` . .هيلع راجتتسالاو بذكلاب سانلا نيب فرعي نأ نم ابوره
 وهو لودعلا داهشإب رمألا يف دراولا صنلا ناب ليلدلا اذه ضرتعاو

 يف ةلادعلا طارتشا يف ماع [٢]قالطلا (مكنم لدع يوذ اودهشأو) :ىلاعت هلوق

 .(١)هريغ الو ،ةهاجو يذ نيب قرفي ملو ،دوهشلا

 هب رومأملاو ،هل لالجإ و ،دهاشلل ماركإ اهب لمعلاو ةداهشلا لوبق نإ مث
 الف ،قسفلل ةيفانم ةءورملاو ،هراقتحاو هتناهإ وهو ‘كلذ فالخ قسافلا قح يف

 )١) ثىلحملا ،مزح نبا ج٩ ص٢٩٢.

 (٦) فاصنإلا ءيلع ءيوادرملا ج١٢ ص٤٧.

 ] ثطوسبملا غيسوطلا ج٨ ص٢١٧١.

 )٤) ؛يفاشلا نايبلا ؤنيدلا دامع ج٤؛ ص١٧٥.

 ) .ةيانبلا ؛دومحم .ينيعلا ج٨ ص١٢٤.

 )) ص ٢ج سبابللا ؤيناديملا ١٤٣.
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 .ا١أاعرش هب قسفي امب رهاجمل ةءورم
 قسافلا نأب اهلوبق ليلعت نأ وه قسافلا ةداهش لوبقب لوقلا فعضي اممو

 يف مكحلا نأل ‘فاك ريغ ليلعت ،ام ةداهش ةيدأتل رجأتسي ال هنإف اهيجو ناك ازل
 ةنظمل لب ‘بسحف تاداهشلا يف رجتي نأ ةفاخم لجأل سيل قسافلا ةداهش در

 ءادأ ىلإ قسافلاب عفدت ىرخأ عفاود كانه نوكت دقو قسافلا ببسب بذكلا

 ىدل ةرهاجملا هنم رهظ اذإ قسافلا نإ مث ،لاملا بلط ريغ ةبذاكلا تاداهشلا

 .هتعورم لجأل بنكلا نع عنتمي هنأب لاقي فيكف ،بذكلا نم عنشأ وه امب سانلا

 نيب قرف ياف ،بونذلا نم رئابكلاب ةرهاجملاب الإ اقساف هنوك هنع فرع لهو

 ةءورم ال نأ قحلاو بذكلاب وأ رمخلا برش وأ ابرلاب وأ ىنزلاب ةرهاجملا

 .لالضلاب ةرهاجملا نم هقلاخ قح يف هيتأي ام هتعنمل تناك ول ذإ رهاجم قسافل

 مكاحلا نظ ىلع بلغ اذإ هنأ نم لوبقلا ىلع ةيديزلا ضعب هب جتحا امو

 هؤردي ةلداعلا ةداهشلاب لصاحلا نظلا هتاواسمل هتداهش لوبق زاج قسافلا قدص

 يف امك ةلادعلا طرش وهو ءاعرش ةداهشلا يف ربتعملا ديقلل احارطا كلذ يف نأ

 عرلشلا رابتعا ىلع ليلدلاو 6[٢]قالطلا (مكنم لدع يوذ اودهشأو) :ىلاعت هلوق

 ءدحلا هنع أردي امب تأي مل اذإ فذاقلا ةداهش لوبق درب رمأ ىلاعت هللا نأ وه هل

 ىللإ افنآ ةراشإلا تمدقت دقو ثبونذلا نم ةريبكلا هذه هبوكرب هقسفل الإ كلذ امو

 طرتشي ادئاز افصو [٢]قالطلا (مكنم لدع يوذ اودهشأ و) :ىلاعت هلوق يف ن

 ناك ولو ،ةلادعلا فصو وهو ةلملا لهأ نم هنوك نع ةدايز دهاشلا يف هلوصح

 رمألا نم درو امو !مكنم اودهشاو وحنب باطخلا ءاجل ربتعم ريغ افصو

 وهف ]٢٨٦[ ةرقبلا (مكلاجر نم نيديهش اودهشأو) :ىلاعت هلوقك اقلطم داهشإلاب
 داهشإلا ةيآ رخآ يف نإ لب ]٢[ قالطلا (مكنم لدع يوذ اودهشاو) ةيأب ديقم
 نم نوضرت نمم) :ىلاعت هلوق وهو ثةلادعلا طارتشا ةيآ عم قفتي ام ةقلطملا

 .٥٣١ص ٨ج .ةيلنبلا ،ينيعلل 3
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 كلذ ىلع ليلدلا ركذ مدقت امك لدعلا الإ يضرمب سيلو ]٢٨٦[0 ةرقبلا (ءادهشلا

 .اقباس

 ةداهشلاب لصاحلا نظلل واسم قسافلا قدص مكاحلا نظ نأب لوقلا نإ مث

 :نيرمأل رظنلا نم ولخي ال لوق
 وهو رهاظلا يف طبضنم رمأ ىلع مئاق ةداهشلا نم لصاحلا نظلا نأ -ا

 فوقولا بجيف .انيلع هررقو عراشلا هاضترا رمأ وهو .ةلداعلا ةداهشلا

 -ةداهششلا نأل ،هريغ ىلإ هزواجتن نأ ريغ نم انل عراشلا هدح ام دنع

 هل تدهش نم قاقحتسال ينظ ربخ مكاحلا ىدل اهنع جتني -قيقحتلا دنع

 ىننأ ةداهشلا نع جتانلا ينظلا ربخلا اذه نأ كش الو ،ىوعدلا لحمل

 ىوعدلا لحمل هيلع ىعدملا ةيقحأب مكاحلا ىدل لصاحلا نظلا نم ةبترم
 امرتحمو اموصعم الام هدي يف ام لعجت يتلا هيلع ةره اظلا هدي دوجول

 ۔-لصألا ناكف فعضأ الو واسم ريغ ربكأ نظب الإ هنع لقني ال هل

 لقنب ةداهشلا هذهب ىضقي إآلأ -ةررقملا اهتسيقأ و ةعيرشلا لوصأ بسح

 نظب ىوقأ نظل ارادهإ كلذ يف نأل ،ىرخأ ىلإ ةمذ نم ىوعدلا لحم

 ةفصلا هذه ىلع ةداهشلا هذه ىضترا امل عراشلا نأ ريغ هنم فعضأ

 لمعلا بجوف ،سايقلا ىضتقم نع اهب جرخ دقف تابثإلا ةلدأ نم اليلد
 نأل ،ةلادعلا طرش اهنيب نم يتلاو اهل ةعوضوملا طورشلا مازتلا عم اهب

 هب لصمعلا مزتلي نأ سايقلا ىضتقم نع عراشلا هب جرخ ام نأش نم
 لصح دقف اهطورشب ةداهشلا تلصح ىتمف ‘هطورشو هدودح عيمجب

 هريغ ىلإ كلذ يف زواجتي الو ىوعدلا يف تبلل اعرش يزجملا نظلا

 ىللإ ةيضق نم هتوافتل طبضنم ريغ رمأ وهف قسافلا قدص مكاحلا نظك
 تفلتخاف عرشلا هربتعي مل رمأ وهو ،رخآ ىلإ قساف نمو ،ىرخأ
 ىلع امئاق ناك امل واسم ريغ وهف كلذك ناك امو سهتازكترمو هتارابتعا

 .اعرش هب دتعمو طبضنم رمأ
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 ةلدأ نم ليلدلا اذهل ةجيتنو رثأ وه ةلداعلا ةداهشلا نع لصاحلا نظلا نأ -ب
 يف لصفلا هلوصح دنع بجوتي يذلاو ،ةلداعلا ةداهشلا وه يذلا تابثإلا

 لصفلل هسفن بجوملا وه نوكي قسافلا قدص مكاحلا نظ امنيب ،ىوعدلا

 اعرش ةاغلم ةداهش قسافلا ةداهش نأل ةداهشلل ارثأ سيلو ىوعدلا يف

 تبلا بجومل ارثأ نوكي نظ نيب قرف ذإ ،نانظلا وتسي ملف ،اهل رثأ الف
 يف تبلل ابجوم هسفن نوكي نظ نيبو ةلداعلا ةداهشلا وهو ىوعدلاب

 نظلا نوكيف ،ءادتبالا يف حماستي ال ام ءاهتنالا يف حماستي ذإ ىوعدلا

 نوكيالو ،ىوعدلا يف مكحلاب تبلل ايفاك ةلداعلا ةداهشلا نع لصاحلا

 .ةداهشلا لوبقل ايفاك قسافلا قدصب مكاحلا ىدل نظلا

 هنأب هنع لاقي نأ نكمي طباضلا اذه نأ وه هيلإ ةراشإلا ددجت اممو اذه

 يف هماقم موقي ءيشلا ليلد" ةفورعملا ةدعاقلا نع عرفتت يتلا رصانعلا دحأ دعي
 .(١)"ةنطابلا رومألا

 فصو يه دهاشلا ةداهش لوبق اهب طينأ يتلا ةلا دعلا نأ وه كلذ نايبو

 .هقلاخو دبعلا نيب رمأ هنألو ،هئافخل هيلع عالطالا يضاقلل نكمي ال ،ينطاب

 لاعفأ تميقأف ؤهرظنو هتسارفو ،هكرادمب هيلع فوقولا يضاقلا ىلع لاحتساف

 تارامإو نيهارب نوكتل هماقم جراخلا يف اهزوربو اهروهظل هلامعأو فلكملا

 كلذ ىلع بتري مث ،اهمدع وأ ةلادعلاب اهلالخ نم صخشلا فصوي نأ نكمي
 .امدعو ادوجو ةلادعلا طرش ققحت عم كلذ نارودو اهيفن وأ ةداهشلا لوبق

 ةداهشلا يف ةلادعلا طرش ىلإ مهقرطت دنع ءاهقفلا دمع دقف كلذ لجألو

 اهتلص ىدمو ‘فلكملا نم ةرداصلا لاوقألاو لاعفألا نايب ىلإ مهتافنصم يف
 .همدع وأ اهيف حدقلا ثيح نم ةلادعلا موهفمب

 _>»ه

 .٥٤٣ص ثةيهقفلا دعاوقلا حرش ثاقرزلا :يف ،ةدعاقلا هذه رظنا اا
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 اذه ىلع دهاشلا يف ةلادعلا رفوت نيطرتشملا ءاهقفلا روهمج قافتا عمو

 لاعفألا ديدحت يف ةنيابتم تناك مهءارآ نأ الإ ،لامجإلا ثيح نم لصألا

 .ةلادعلا موهفم يف ةحداقلاو فلكملا نم ةرداصلا لاوقألاو

 :ىلإ نيابتلا اذه عاجرإ نكميو
 :هطبضو ةلادعلا موهفم ديدحت يف مهفالتخا -أ

 باتتجاب الإ هققحت نكمي ال ةلادعلا ىنعم نأ ءاهقفلا ضعب ىري ذإ

 ةيفانملا روسألا نايتإ مدعو ،رئاغصلا ىلع رارصإلا مدعو رئابكلا

 .(')بتاورلاو ننسلاب نواهتلا مدعو {ةءورملل

 رئابكلا بانتجاب هققحت نكمي ةلادعلا ىنعم نأ ىلإ رخآ قيرف بهذي امنيب

 ءا"ةءورملا طارتشال ىنعم ال هنأو ،اهنع وفعلا دورول رئاغصلا نود

 ."ةلادعلا ىنعم يف حداق ريغ تابودنملا كرت نأو

 اببس اهتسرامم نوكتف 4 تامرحملا نم لاعفأل ا ضعب نوك يف مهفالتخا -ب

 ذزا ؤ )١

 .ةلادعلل اطقسم هنايتإ نوكي الف تاحابملا نم وأ ،ةلادعلا طاقسإل ابجوم

 ةيعفلشلاو ةيكلاملا و ةيفنحلاو ةيضابإلا بهذف :مامحلاب بعللا كلذ لاثمو

 .(ث)ةلادعلل طقسم مرحم لعف هنأ ىلإ ةيديزلاو ةلبانحلاو

 هزاوج ىلإ ةيرهاظلا بهذ و سهتهاركب لوقلا ىلإ ةيمامإلا بهذ امنيب

 .اسانلا مامح قرسي مل ام هتحابإو

 .عبرملا ضورلا ءيتومهبلا ٢٢. ٥-۔٤٢٣٢ص ٢٦ج بذهملا يزاريشلا 4 .فنصملا ٥يدنكلا ‘

 ٨٠. ص ؛ج ؛بهذملا جاتلا ءيسنعلا ....ص

 ٣٩٥. ص و-٢٩٢ص ٩ج ٬ىلحملا !مزح نبا )

 .٢٣٢ص !ج شمالسإلا عئارش ،يلحلا ""

 ٢٢٣. ص ٢ج ثكلاسلا ةغلب يواصلا .٨٠٤ص ٦ج .ؤعئادبلا ،يناساكلا .١!٢ص ١٢٣ج ؤعرشلا نايب ،يدنكلا )٤ر
 .١٥١١ص ؛ج يفاشلا نايبلا ،نيدلا دامع .٥٢١ص ٩ج .ينغملا }همادق نبا .٢٠1٦ص ؛هيبنتلا ،يزلريشلا

 .٥٩٢ص ٩ج ؛ىلحملا مزح نبا .ه١٤ص ثعئارشلل عماجلا ؤيلحلا (٥)

٢٦٨ 



 يف ءاهقفلا اهركذ ةريثك ةيهقف عورف طباضلا اذه تحت ج ردني :طياضلا عورف

 .هب فصتملا ةلادع طاقسإ هب فاصتالا بجوي لعف لك لوانتي وهو ثةداهشلا باب

 .كلذ ىلع هتداهش حرط بترتو

 : -:يلي ام طباضلا اذه تحت ةجردنملا ءاهقفلا اهركذ يتلا ةيهقفلا عورفلا نمو

_ 

 .'')ةداهشلا دودرم وهف ، لدعب سيل هيدلاول قاعلا
 .ا"ةداهشلا دودرم وهف لدعب سيل جحلاو ةاكزلا يف طرفملا ينغلا

 .ا"ةداهشلا دودرم وهف "لدعب سيل ةحئانلا وأ دوعلا براض وأ ينغملا

 .'‘ةداهشلا دودرم وهف ،لدعب سيل ابرلا لكآ
 ذخآ وأ رمخ براشك ةيصعملا بحاص ىلع ةردقلا عم راكنإلا كرات

 .ا"ةداهشلا دودرم وهف ،لدعب سيل املظ لام
 سيل ،رعشلاب نمؤم وجه وأ ،ةنيعم ةأرما يف شحافلا رعشلاب لزغتملا
 .ا")ةداهشلا دودرم وهف لدعب

 وهف ،لدعب سيل رذع ريغ نم اهئادأل هبلط دنع اهملعي ةداهش متك نم

 .ا")ةداهشلا دودرم

 .ةداهشلا دودرم وهف ،لدعب سيل درنلاب بعاللا
 دودرم وهف ‘لدعب سيل هل داتعملا هب رهاظتملا بذكلاب فصتملا

 .(أ)ةداهشلا

 .٤٦ص ٥١ج ،فنصملا }يدنكلا ا"
 ١٢٣٣. ص .ماسبلا درولا ،ينيمثلا ا"

 .٨٠٤ص ٦ج عئادبلا ،يناساكلا )0

 (١) ءبابللا ،يناديملا ج٣ ص٤٧ ١.

 ٨٠. ص ٤ج ،بهذملا جاتلا يسنعلا ا

 .٥١١ص ٤ج ،يفاشلا نايبلا ؤنيدلا دامع 0

 .٧٢٤ص ٤ج .جاتحملا ىنغم ينيبرشلا ""
 .٥٢٣ص ٢ج ،بنهملا ،يزاريشلا :

 ١ ص .يفاكلا ثربلا دبع نبل ٤٦٣.

٢٦٩ 

 



 دودرم وهف ‘لدعب سيل رذع ريغ نم هيلع ةبجاولا ةعمجلا كرات ٠-

 ١ ةداهشلا

 اذ ناك وأ ،ريبانطلاو ريمازملا عناصك ةمرحم ةعانص اذ ناك نم ١-

 ،لدعب سيل كلذ قوتي ملو عيفريصو غئاصك ابرلا اهيف رثكي ةعانص
 .")ةداهشلا دودرم وهف

 وهف ،لدعب سيل هتالابم مدعو هنواهتل ةجاح ريغ يف صخرلل عبتتملا ٢-

 ."ةداهشلا دودرم

 وأ ،ارايتخا ضرملا وأ برحلا ريغ يف لاجرلا نم ريرحلا سبال ٣

 .ا"ةداهشلا دودرم وهف ،لدعب سيل لاجرلا نم بهذلاب متختملا
 وهف لدعب سيل برطملا شحافلا عيجرتلاو ينغتلاب نآرقلا ئراق ١٤

 .")ةداهشلا دودرم

 هتيصو تناك هللا ىلإ هب برقتي ال امب ىصوأ نم" :سماخلا طباضلا

 .ا١"ةظطاب

 :طباضلا ظافلأ حرش

 ىلإ فاضم كيلمت يهو ،مسالا يه ةيصولاو ءا"لصوأ ىنعمب وه :ىصوأ

 .اع ربتلا قيرط ىلع توملا دعب ام

 (١) نيناوقلا سيزج نبا الفقهية٬ ص٢٠٢٣.

 ١٢٣. ص ٩ج ىنغملا ،ةمادق نبا )")

 .٠٠ص ٢١ج ،فاصتإلا ،يوادرملا ا"

 (٤) ؛ج .عرابلا بذهملا ،يلحلا ص٥ ٥١.

 )٥) ؛مالسإلا عئارش ،يلحلا ج٢! ص٣٢٣٣.

 (٦١) ثعملجلا ،ةكرب نبا ج٢ ص٠٥٧٢.

 .يصو ةدام .٤٠٢ص رينملا حابصملل يمويفلا )٢)

 .٦٢٢ص ؛تافيرعتلل ،يناجرجلا ))

٢٧٠ 



 اذإ ابارقتو ابرقت هب برقت :لاقي ،ىلاعت هللا ىلإ ةبرقلا هب بلطي يأ :برقتي

 ىلاعت هللا ىلإ هب برقتي ام وه ةبرقلا ىنعمو ")ةبرقلا بلط
 ."تاذلاب هب برقتي ام اهب داريو قلطت دقو ءابلاغ ةطساوب

 وه اعرش لطابلا ذإ ،ةدودرمو اعرش ةربتعم الو ةحيحص تسيل يأ :ةلطاب

 .'"اائيش ديفي ال هب دتعي الامو ‘هلصأب احيحص نوكي ال يذلا

 هتوم دعب ذفنتو ،هتايح يف دبعلا نم عقت ةدابعو ةبرق ةيصولا :طياضلا ىنعم

 .ربلاو ريخلا هوجو نم رثكأ وأ دحاو يف فرصتل هلام صلاخ نم اهجرخي

 ابلط ىلاعت هبر ىلإ دبعلا اهب برقتي ةدابعو ةبرق ةيصولا تناك املو
 هل بلجي يذلا عضوملا يف اهعضي نأ هل دبال ناك ،هباوثل اراردتساو ،هاضرل

 .ىلاعت هللا ىلإ ةبرق اهل ةيصولا نوكت ال يتلا عضاوملا ىلع فرعتي نأو ،كلذ
 هلل ةبرق ريغ ةيصولا نم لعجت يتلا بابسألاو هوجولا رصح نكميو

 :ىلإ كلذ ةداعإب ىلاعت

 ينف اهفرصو اهعيبل رمخب دجسم ةعامجل يصوي ناك :هب ىصوملا 2

 . دجسملا حلاصم

 .رمخ توناح ءانبل ةعامجل لامب يصوي نأك :هيف ىصوملا -ب

 .نيملسملل هبرح تقو ودعل حالسب يصوي ناك :هل ىصوملا -ج

 لك نأ يهو ىاهيف ةلعلا داحتال ةثالثلا هوجولا لوانتي روكذملا طباضلاو

 نم باقعلا قاقحتساو ،مثإلاو ةيصعملا ىلإ لوؤت ةثالثلا هوجولا هذه يف ةيصو

 نأ ىلع كلذ لدف ،باقعلا ال باوثلا ثروت نأ ةبرقلا نأش نمو ،ىلاعت هللا

 .ىلاعت هللا ىلإ هب برقتي ال امم هوجولا هذه نم دحاو لك يف ةيصولا
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 .برق ةدام ١١. ٤ص طيحملا سوماقلا ءىدابآ زورلا ))

 .برق ةدام .٤٢٧ص تايلكلا ءءاقبلا وبل (٢)

 ٦١. ص شتافيرعتلا ،يناجرجلل ا

٢٧١ 

 



 اذهل ةيوبنلا ةنسلا وأ باتكلا نم اليلد ةكرب نبا مامإلا دروي مل :طياضلا ليلد

 .لوقعملا نم هيلع لالدتسالاب ىفتكا امنإو ‘طباضلا

 هتوم دعب هلمع يف نمؤملل ةدايز ةيصولا نأ :وه كلذ هليلد ةصالخو

 هللا ىلإ ةبرقو اعورشم ارمأ نكت مل اذإف ،ةرخآلا يف باوثلاو رجألا بسكل

 .'١ةثرولل هب ىصوأ ام عجريو ،ةلطاب تداعو ءاهنم دوصقملا تاف ،ىلاعت

 -:اهنم روكذملا طباضلا اذهل ةلدأ ءاهقفلا نم هريغ ركذ دقو

 ]٢[. ةدئاملا (ناودعلاو مثإلا ىلع اونواعت الو) :ىلاعت هلوق -

 رمأ وه امب ةيصولا نأ :وه طباضلا اذهل ةيآلا نم ةلالدلا هجوو

 ناك ام لكو ،ناودعلاو مثإلا ىلع نواعتلا باب يف لخاد مرحم

 .(")ذفان ريغ لطاب مارح وهف كلذك

 مكيلع قدصت هللا ني" لاق هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص -هنع يور ام حب

 يف مكل ةدايز اهلعجيل ،مكتانسح يف ةدايز {مكتافو دنع مكلاومأ ثلثب

 .(""مكلامعأ

 كراد_تيل عراشلا اهلعج امنإ ةيصولا نأ :وه ثيدحلا نم ةلالدلا هجوو

 ةبرق ال امب ةيصولا و ،هتانسح اهب ديزيلو ،حلاصلا لمعلا نم هتاف ام دبعلا اهب

 ‘تانسحلا نم ائيش اهب دازتسي الو ،حلاصلا لمعلا نم ائيش اهب كردتسي ال هيف

 .ا‘)كلذب ةيصولا حصت ملف

 ٠٧٢. ص ٢٦ج ثعملجلا ،ةكرب نبا ا)

 .٢٢٣ص ٩ج .ىلحملا إمزح نبا ا"

 ؛ج ٣‘ مقر ءاياصولا باتك/ينطقرادلا 0٢٧٠٩ ج٢ ص٤ ١٠ مقر .اياصولا باتك /هجام نبا :هجرخأ )7
 .٩٦٢ص ٦ج اياصولا باتك ،يقهيبلا ١٠٠. ص

 .١٠٥٤ص ١ج ،بنذهملا ،يزلريشلا )!)

٢٧٢ 



 -هللا ةبرقلا ليبس ريغ يف ةعوضوملا ةيصولا هذه نأ ىلع ليلدلا امأو

 :لاق هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص ۔هنع يور ام وهف ةدودرمو ةلطاب - لجو زع

 .ادر وهف انرمأ هيلع سيل المع لمع نم
 تسيل ،مرحم وه امب ةيصولا نأ وه كلذ ىلع ثيدحلا نم ةلالدلا هجوو

 .اعرش هساسأ ضوقنمو دودرم لعف يهف ،ءيش يف ةعيرشلا يده نم

 بجاولا تاركنملا دحأ ةيصعم وه امب ةيصولا نأ :ىنعملا ثيح نمو

 .هيف يصوملا رمأ لاثتماو ءاضمإ مدعو هلاطيإب الإ كلذ ققحتي ال و ،اهراكنإ

 .(")ةثرولا ىلإ لاملا عاجرإو

 نوكي ةيصو لك نأ ىلع اوصن ذإ ،ءاهقفلا نيب هيلع قفتم طباضلا هذهو

 نمو ءاهذيفنت زوجي الو ،ةدودرمو ةلطاب يهف يصاعملا نم عيش يف اهفرصم

 -:يلي ام مكحلاو ىنعملا يف طباضلا اذهل ةقفاوملا مهتارابع

 هيلع هللا يلص -۔هلوسرو هلل ةعاط رمأ اميف هلل يه امنإ ةيصولا" ١-

 -مالسلا هيلع - لوسرلا هنع ىهن امم ءيش اهيف لخد اذإف _ملسو

 .("”"امثإ و ةيصعم ناك
 .ا""حصت ال يصاعملاب ةيصولا" ١٦-

 ال امب ةيصولا وهو هذيفنت زوجي ال -اياصولا عاونأ نم يأ عبارلا" ٢٣-

 .اث" زوجي

 .ا)'ةلطاب يهف ............ هيف ةبرق ال امب ةيصولا امأ" -

 ٢١ج 0١٧ مقرء(٨)ب ةيضقألا باتك /ملسم .٩٣ص ١ج 0٤٩ مقر (٢)ب .ةمدقملا عيبرلا :هجرخل ا']

 .٠٠٠٢ص ٤ج ٤٦٠٦ مقر كةنسلا باتك/دواد وبأ .!٢٠ص
 ١٦٢١. ص !٢ج .ةئيضملا يرلردلا ,يناكوشلا )"(

 ٤٠ ١. ص ثرصتخملا ،يويسبلا ا

 (٤) ،عئادبلا ،يناساكلا ج٧ ص٥٠٣-٠.٤.

 .٧٦٢-٦٦٢ص .نيتاوقلا ،يزج نبا اث

.٤٥٩١ 
 (٦١) ص ١ج .بذهملا .يزاريشلا

٢ 



 ١) ٠ .رحم لعفو ةيصعمب ةيصولا حصت " ۔-٥

 نكي مل ام ۔هتيصو يف يصوملا يأ -هركذ ام عيمج لاثتما بجيوث ٦-
 .ا""روظحم

 .ا""ةيصعم يف ةيصولا حصت ال" ٧-

 .(""ةيصعم يف ةيصولا لحت الا ٨-
 -:يه طباضلا اذهل اعورف ةكرب نبا مامإلا ركذ :طياضلا عورف

 وهف ،لام دبعلا نأل ،ةلطاب هتيصو تناكو ،زجي مل هدبعل ىصوأ ول ١-

 وهو ،ثراولل ةليآ دبعلل ةيصولا نوكتف ،ةثرولا ىلإ امهلآم ةيصولاو

 .ا'زوجي ال )٥)

 تناكو زجي مل نيفرحملا ليجنإلاو ةاروتلا بتك خسنب ىصوأ ول ٢-

 .ا")ةلطاب ةيصو

 يف الإ زجي مل هتافو دعب ةقدص هلك هللم لعجب ىصوأ ول ٣-

 هنعاداز اميف هتيصو تناكو ءهنودامف ثلثلا

 .ا"ةلطاب

 -: يلي ام طباضلا اذه ع ورف نم ء اهقفلا نم هريغ ركذو

 .("ةلطاب هتيصو تناكو ،زجي مل لئاقل ىصوأ ول -ا

 .٢٧ص ٦ج ،يفغملا ؛همادق نبا اا

 .٨٠٣ص ؛راهرألا سىضترملا نبا ا"

 .٨٥٢ص ١ج ؛مالسإلا عئارش ،يلحلا ا"

 .٢٢٢ص !٩٢ج ؛ىلحملا !مزح نبا اث

 .٢٧٠ص !٢ج ؛عملجلا ،ةكرب نبا اث

 ناباتك ةاروتلاو ليجنإلا نأي زاوجلا مدع ءاملعلا ضعب للع دقو .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا "")
 ‘٢٧ص ٦ج ،يفغملا ‘همادق نبا ،رظنا .زئاج ريغ اهب لاغتشالاف ،فيرحتلاو ليدبتلا امهيف عقوو ،ناخوسنم
 فوقولاك حيحص ضرغل تخسن ول ام فالخب ةمألا دارفأ ىلع ررضلا بلجي امب عنملا اذه دييقت يغبني نكل

 .مهيلع ةجحلا ةماقإل امهل امهباحصأ فيرحت ىلع عالطالا وأ مالسإلا نيد دييأت نم امهيف يقب ام ىلع
 .٤٨٠ص !ج ،عملجلا ،ةكرب نبا ا"

 .ثاريملا ىلع سايقلاب كانه هللعو .٢١×٢؟ص ٨ج ،حاضيالا يخامشلا ا
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 .'')ةلطاب هتيصو تناك دترم وأ يبرح رفاكل ىصوأ ول ٢-

 .(")ةلطاب هتيصو تناك برحلا لهأل حالسب ىصوأ ول -
 قافنإلا وأ اهترامعل "ران تيب وأ ،ةعيب وأ ةسينك ءانبب ىصوأ ول ٤-

 .ا")ةلطاب هتيصوف .هيلع
 نإف هتنبا ديري وهو "لايتحالاو جيلوتلا دصقب هتنبا نبال ىصوأ ول ٥-

 .')ةلطاب هتيصوو ،كلذب مهتم وهف اريثك ناك
 ."ةلطاب هتيصوف هلامب طيحي نيد هيلعو يصوأ ول ٦-

 هتيصو تناك ةمرحملا مولعلا رئاسو موجنلا بتك ةباتكب ىصوأ ول -)
 .(آ)ةلطاب

 .'"ةلطاب هتيصو تناك ،روجفلل هتمأ وأ هدبعب ىصوأ ول ٨-

 .'ةلطاب هتيصوف نيطايشلل ةيصوب ىصوأ ول ٩-

 ٠ هتيصوف ،هيلع ةحئانلل لامب ىصوأ ول باطلة١'.
 ...ةلطاب هتيصوف ،هملظ ىلع ملاظ ةناعإل لامب ىصوأ ول ١-

 هتيصوف اهيلع ةبق ءانب وأ اربق نييطتل وأ رمخب ىصوأ ول-٦١

 )١١(. ةلطاب
_« 

  0١؛ج ،بهذملا جاتلا يسنعلا ص٣٦٨.

 ٢ ص ١ج 0بذهملا ،يزاريشلا ٤٥٠١.

 .عبرملا ضورلا 6يتوهبلا .!٧٢ص ٥ج .نيبلاطلا ةضور ،يوونلا .٧٢٣ص ٩ج "ىلحملا ،مزح نبا ا"
 ص٣٦٦.

 ثيفاكلل ،ربلا دبع نبا ا ص٤ ٥٤.

 ءبابللا ،يناديملا ا ص٢٣-٢٢٦.

 ةيافك ينصحلا ""أ الأخيار٬ ص٤٠٧.

 .ىنغملا ،همادق نبل ""أ ج٦ ص٧٢.

 . ‘نيبلاطلا جهنم .يصقشلا ج١٩ ص١٠٨.

 ثنيتاوقلا ،يزج نبا ا" ص٢٧٦.
 )١٠( ؛مالسإلا عنارش ،يلحلا ج١ ص٢٥٨.

 )١١( ص ٥ج ؛رايتخالا ءيلصوملا ٠٥٥١.

٢٧٥ 

 



 .(')ةلطاب هتيصو تناك ميمعتلا ىلع اياغبلل يصوأ ول ٣-

 تارافكلاو تاوكزلا نم هيلع ةبجاولا قوقحلاب هثراول ىصوأ ول ٤-

 .ا"ةلطاب هتيصو تناك ملاظملاو

 .'"”ةلطاب هتيصو تناك ،ريزنخ وأ رمخب ىصوأ ول ٥-

 ىلع تسيلو ءاياغبلا نم ةنيعمل ةيصولا تناك اذإ هنأ كانه ركذ دقو .٧٦٢ص ؛ج ‘بهذملا جاتلا ؤيسنعلا ا"

 لامتحاك عقاو لامتحا امومع اياغبلا نم ةبوتلا لوصح نإب لاقي دق نكل ،بوتت نأ زاوجل ةزئاج يهف مومعلا

 يصوملا نأ هيف ظحالي نييعت ريغ نم مومعلا ىلع اياغبلل ةيصولا نأ وه قرافلا لعلو ،ةنيعملا يغبلا ةبوت

 ةنيعم يفغبل ىصوأ ول نأ فالخب ،زجي مل كلذلو ،ءاغبلا لجا نم الأ نهل صوي مل هنأكف ،نهئاغبل عارم
 ريغ قسافلل ةيصولاو {ةقساف اهنوك ودعت ال يغبلا هذهو ‘هتيصو يف يصوملا هظحلي مل ىنعملا اذه نإف

 .تنيعت ولو مارح هنإف ،اهيغب لجأل يغبلا اذهل ةيصولاب دصقي مل ام هلك اذهو ث الامجإ ةعونمم

 يف ةركن "ثراول ةيصو ال" ثيدح يف "ةيصو" ظفل نأب كانه هللعو ١٬!!١!ص ٨ج ثحاضيإلا ُيخامشلا ا"

 .ةيصو لك لمشيف ماع وهو يفنلا قايس

 ٢٥٨. ١ج ؛مالسإلا عئارش .يلحلا ا"
٢٧` 



 ةدراولاةكربنباماماللةبيحقنلاءارآلانمجذامن:تلاتلا لصنلا

 "عماجلا"هبانك هرت

 تاراهطلاهقت:لوألاتحبملا

 تادابعلاهقتق:يقناتلاتحبملا

 تارافكلاو ناميألاهقت:تلاتلاذحبملا

 ةبرشألاو ةمعطألا دقت:عبارلاتحبملا

 ةيصخشلا لاوحألا هقت:رسماخلاتحبملا

 تالماعملا هقت:رسداسلاتحبملا

 ةبئاضقلاماكحألاهقتق:عباسلا ثحبملا

 دودحلاوتابانجلاهقخ:نماتلاتحبملا

 يأراهبت ةكرب نبامامإلاذلاخةبحقت لئاسم:مسانلاتحبملا

 .يضابإلابجذملا

٢٧٧



 :ةئطوت

 يف ةيهقفلا لئاسملا نم اريثك "عماجلا" هباتك يف ةكرب نبا مامإلا لواتت

 .يمالسإلا هقفلا باوبأ نم ىتش باوبأ

 اهل هضرع فلتخاو ةيهقفلا لئاسملا هذه ضرعب ةكرب نبا مامإلا ماق دقو

 .رخآلا اهضعبل راصتخاو زاجيإو اهضعبل ليلحتلا يف عسوتو بانطإ نيب
 ةلدألاب اهدروأ يتلا ةيهقفلا هلئاسم نم اريثك ةكرب نبا مامإلا نرقو

 نم اهحجارو ،اهميقس نم اهحيحص -هداهتجاو هرظن هيلإ هادأ ام بسح- نيبو

 يأرب هجورخب وأ ،ءاهقفلا نم همدقت نم ءارآ ضعبل هتقفاومب ءاوس ؤاهحوجرم

 .هيلإ قبسي مل هدنع نم ديدج

 ءارآلا نم ريفغلا مجلا ىوح ةكرب نبا مامإلل "عماجلا" باتك نأ امبو
 ءاهقفلا ءارآب ةنراقم اهعيمج ءافيتساو اهؤاوتحا رذعتي يتلاو ،مامإلا اذهل ةيهقفلا

 ءارآلا ضعب ءاقتناب تمق اذل ةعضاوتملا ةريغصلا ةلاسرلا هذه يف نيرخآلا
 باوبألا مهأ بسح اهعيونت عم "عماجلا" هباتك يف ةدراولا ةكرب نبا مامإل ةيهقفلا

 ةنراقمو ىاهيلإ هقفلا فينصتو ميسقت ىلإ نورصاعملا ءاهقفلا راص يتلا ةيهقفلا
 .ةينامثلا ةيمالسإلا بهاذملا ءاهقف لاوقأب ءارآلا هذه

 يف ةدراولا ةيهقفلا ةكرب نبا مامإلا ءارآ ضعبل ضرعلا اذه لالخ نمو

 فقي نأ ئراقلل نكمي ةيمالسإلا بهاذملا ءاهقف ءارآب كلذ ةنراقمو "عماجلا" هباتك
 ( -:نيتدئاف ىلع كلذ لالخ نم

 باوبأ مهأ يف ةيهقفلا ةكرب نبا مامإلا تارايتخا ضعب ىلع عالطالا :الوأ
 دعب ىدمو ،يهقفلا هيعوو ةكرب نبا مامإلا كاردإ ىدم ىلع فقيل هقفلا

 .اهرارسأ ربسو ،ةعيرشلا دصاقم مهف يف هرظن
 .ىرخألا ةيمالسإلا سرادملا هقف نيب ةكرب نبا مامإلا هقف عقوم :ايناث

٢٧٨



 ةكرب نبا مامإل ا ءا رآ ضعب هيف تضرع ثحبم صيصختب تمق امك

 .هيلإ يمتني يذلا يضابإلا بهذملا يأر اهيف فلاخ يتلا ةيهقفلا

 نبا مامإلا ةوعد ةيقادصم ىدم ىلع فوقولا نم ئراقلا نكمي اذهو

 وه امب ذخألاو سديلقتلا ذبن ىلإ "عماجلا" هباتك ايانث يف ةرركتملا هتاءادنو ةكرب

 يبتني يذلا بهذملا يأر كلذ يف دهتجملا فلاخ ولو ‘ةجح عصنأو اليلد ىوقأ
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 :تا ١ هقف :لألا ثحصسملا

 : ١ ئف لخادلا لاستغا مكح :لبألا بلطملا

 :ةلأسملا يف ءاهقفلا ءارآ

 ملسأ نم ىلع لاستغالا بوجوب لوقلا ىلإ ةكرب نبا مامإلا بهذ :لوألا لوقلا

 .ا١)نيكرشملا نم
 '"'ةلبانحلا و '")ةيكلاملاو (")ةيضابإلا نم لك بهذم روهشم وه لوقلا اذهو

 هراتخاو ،ا"أةيرهاظلا بهذم رهاظ وهو .)ةيمامإلا ضعب بهذم وهو
 .("يناكوشلا

 :يلي ام لوقلا اذه ةلدأ و

 ]٢٨[. ةبوتلا (سجن نوكرشملا امنإ) :ىلاعت هلوق :الوأ

 اهيف نيكرشملا فصو ىلاعت هللا نأ :وه ةيآلا نم ةلالدلا هجوو

 هقاقحتسا عم ارهاط نكي مل ةساجنلاب فصولا هيلع تبث نمو شةساجنلاب

 .ا"فصولا اذهل

 .٣١٤-٢١٤ص ١ج .عملجلا اةكرب نبا ا

 (٢) ةقرو ١ج ثرهوجلا راثن ،يحاورلا .١٩٦١ص ٢ج .نيبلاطلا جهنم ‘يصقشلا ٩٨.

 .٢٥ص ؛نيقلتلا باهولا دبع ١٢. ص كيفاكلا ،ربلا دبع نبا ا"
 ص٤٢.

 (٤) ‘عبرملا ضورلا ،يتوهبلا .٢؟٥٨ص ١ج ،يشكرزلا حرش ،يشكرزلا

 .٩٢٢ص ١ج ؛مالسإلا عئارش يلحلا )
 (٦) .ىلحملا ،مزج نبا ج٢ ص٢٧.

 دي ىلع ذملتت ،نميلاي ناكوش ةرجه نم ثينمي ملاع يناكوشلاو .٢٢١ص ١ج .رارجلا ليسلا ؤيناكوشلا ٠
 ماع يفوت .راطوألا ليت ثةيهبلا رردلا ،رارجلا ليسلا :اهنم تافلؤم ةدع هل ،ملعلا يف زربو ،ءاعنص ءاملع

 -٢١ص ثرارجلا ليسلا ةمدقم ٠٢. ص ١١ج .نيفلؤملا مجعم شةلاحك ارمع/.ةرجهلل فلأو نيتئامو نيسمخ
 ٢٢.

 )٨) ؛عملجلا ،ةكرب نبا ج١ ص٤١٤.
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 -ملسو هيلع هللا ىلص -يبنلا تيتأ :لاق ""مصاع نب سيق نأ درو ام :ايناث

 .ردسو ءامب لستغأ نأ ينرمأف ،مالسإلا ديرأ

 يضتقي سيقل -ملسو هيلع هللا ىلص- هرمأ نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 .'"هلسأ اذإ كرشملا ىلع لسغلا بوجو ىلع اذه لدف بوجولا

 اوبهذا" -ملسو هيلع هللا ىلص -لاقف ،ملسأ ا"لاثأ نب ةمامث نأ درو ام :اثلاث

 .ا٨"لستغي نأ هورمف ،نالف ينب طئاح ىلإ هب
 ىلع لومحم امهيف رمألا نأب ثلاثلاو يناثلا نيلالدتسالا يلع ضرتعاو

 :ليلدب بابحتسلالا

 كردسو ءامب لستغي نأ اسيق رمأ -ملسو هيلع هللا ىلص هنأ -أ

 بجاوب سيل لسغلا كلذكف ،بجاو ريغ ردسلا نأ ىلع قافتالاو

 ( .بحتسم وه لب

 دق امهنأو دب ال ةمامثو اسيق نأ ملع - ملسو هيلع هللا ىلص هنأ -ب

 ثدحل ناك لسغلاب رمآلاف ،امهل دالوألا دوجول امهكرش يف ابنجأ

 لاق ؛لقعلا ةحاجرو ملحلاب اروهشم ناك ثةباحصلا دحأ 4 يميمتلا يرقنملا رقنم نب نانس نب مصاع نب سيق 0١

 دبع نبا /.ةرجهلل نيرشع ماع يلاوح سةرصبلاب تام ،"ربولا لهأ ديس اذه" : -ملسو هيلع هللا ىلص ۔هنع
 :هجرخأ :سيق ثيدحو .٩٦٣-٧٢٦٣)ص .هج ةباصإلا رجح نبا ٣٢٣٥-٢٣٥٥. ٤ص ٣ج ث،باعيتسالا . ربلا

 .٢٠٠ج ٦٠٥. مقر ةالصلا باوبأ /يذمرتلا .٦١ص ١ج ٣٢٥٥‘ مقر ءةراهظطلا باتك /دواد وبل

 .٩٠١ص ١ج 0١٨٨ مقر ،(٦٢١)ب ةراهطلا باتكر/يئاسنلا

 .٩٢٦١ص ٢ج ،نيبلاطلا جهنم ،يصقشلا ١٢٣. ص .يفاكلا ،ربلا دبع نبا ""
 ‘۔ملسو هيلع هللا يلص -يبنلا ليخ هتذخأ ،ةماميلا لهأ ديس ناك ،ةباحصلا دحأ ،يفتحلا لاثا نب ةمامث )0

 نيح مالببإلا نيد ىلع يقب نمم ناكو ؛ملسأف ،مالسإلل -ملسو هيلع هللا ىلص- هاعدف ،ةنيدملا هب اوعاجو
 .٩٨٢-٢٧٨٢ص ١ج "باعيتسمالا ريلا دبع نبا /.ابيرقت ةرجهلل رشع ينثا ماع اليتق تام ةفينح ونب دترأ

 مقر 6(٩١)ب سداهجلاو ريسلا باتك/ملسم :هجرخأ ةمامث ثيدحو .٦٢٠۔٥٢٥ص ١ج ثةباصإلا ارجح نيا
 ةراهطلا باتك ،يئاسنلا .ه7-٦٠٥ص ٣ج 0٢٦٧٩ مقر داهجلا باتك /دواد ويأ .؟١٣-٠٣٢ص ج

 .٠١١ص ١ج 0١٨٩ مقر ،(٧٦١)ب

 (٤) شرارجلا ليسلا ،يناكوشلا .٦٨٢ص ١ج ،يشكرزلا حرش ،يشكرزلا ج١ ص١٢٣.

٢٨١ 



 . (رمالسإلل ال ةبانجلا

 ذئنيح لستغا ولف هكرش لاح يف ةبانج هبيصت نأو دب ال كرشملا نأ :اعبار
 اذإ كرشملاو ،ةدابعو ةبرق ةبانجلا نم لسغلا نأل ،لسغلا كلذ هزجي مل

 الف ةبرقلاو ةدابعلا ةهج ىلع هلسغ نكي مل هكرش تقو يف لستغا

 لاستغالا هيلع بجوف ،هثدح ىلع قاب وهف ملسأ اذإف كلذ هيزجي
 .("هتادابع رئاسو هتالص حصتل

 .نيكرشملا نم ملسأ نمل بحتسم لسغلا نأ :يناثلا لوقلا

 نب دمحم بهذم وهو ءا)ةيديزلاو ااةيعفاشلاو ا"ةيفنحلا بهذ هيلإو
 .(ةلبانحلا ضعبو .(")ةيكلاملا يرخأتم ضعبو ،ا"ةيضابإلا نم بوبحم

 ناك اذإ ام -مهدنع حصألا ىلع - ..ر ةيعفاشلاو ؤ"ةيفنحلا ىنثتساو
 .ذئنيح لسغلا همزلي هنإف هكرش يف بنجأ دق مالسإلل لخادلا

 -:يلي ام لوقلا اذه ةلدأو

 هللا يلص -يبنلا مهرمأي ملو .ريثك قلخ ملسأ دق هنأ مولعملا نم نأ :الوأ

 لك هب رمأل ابجاو ناك ولو ،لاثأ نب ةمامث ريغ لاستغالاب -ملسو هيلع
 . )١١) ملسأ نم

 . ٩١٧١ص ٢ج عومجملا ،يورنلا ( ١(

 .٣١٤ص ١ج ؤعماجلا ،ةكرب نبا ا")
 .٢٢ص ١ج .رهنألا عمجم !يبلحلا .ه٤ص ١ج ٠عئادبلا ؤيناساكلا )"(

 ج١ ص٦١.
 (٤) ؛عانقالا ،ينيبرشلا .ه.هص .رايخألا ةيافك ‘ينصحلا

 ٥) ،بهذملا جاتلا يسنعلا .١١-٦١ص ؤةيهبلا ةضورلا ؤنيدلا سمش ج١ ص٠٢.

 )) .نيبلاطلا جهنم ‘يصقشلا .؟٨٦ص ١ج ثعماجلا رفعج نبا ج٦٢ ص١٧٢.

 ثنيتاوقلا ،يزج نبا .٣١ص ثيفاكلا ،ربلا دبع نبا ا") ص٢٣
 .٢٤ص ثعبرملا ضورلا ،يتوهبلا ١٦٢٣. ص ١ج ،يفغملا ،ةمادق نبا 2

 ١) شعنادبلا ،يناساكلا .٠١ص ١ج ٬طوسبملا ،ركب وبأ غيسخرسلا ج١ ص٤ ٥.

 )١٠( .رايخألا ةيافك ,ينصحلا .٢٧١ص !ج ،عومجملا 6يوونلا ص٥٦٢ .

 )١١( ،يولحلا ,يدرواملا ج١ ص٢٦٥.

٢٨٢ 



 مالسإلا يف لوخدلا دنع لسغلاب رمألا نأب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 بهذ مالببإلا دا رأ امل لاثأ نب ةمامث نأ ليلدب مهدنع مولعملا مكح يف ناك

 الف ملسأ نمم كلذ لهج نمو »ضعبلا رمأب لكلا ىلع تبثي مكحلاو ،لستغاف

 .(١ةجح كلذب هلهج نوكي
 مالسإلا يف كرشملا لوخدو ،تاراهطلا يف رثؤت ال تاداقتعالا نأ :ايناث

 نم ةبوتلاك لسغ اهعم بجي ملف اةيصعم كرت هنأب هنع لاقي نأ هتياغ

 .("يصاعملا رئاس

 رمأ -يونعم وأ يسح هنإ ليق ءاوس -كرشملاب مئاقلا ةساجنلا ثدح نأ :اثلاث

 ؛مالجإلاب بجت يتلا كرشملاب ةقلعتملا رومألا رئاسك مالسإلاب مدهني

 .(" رفكلا يناعم نم قبس ام عطقيو هلبق ام مدهي مالسإلا نأل
 الف ةينلاب ةبرق ريصي لسغلاو ،عئارشلاب نيبطاخم ريغ رافكلا نأ :اعبار

 .(‘)همزلي

 دق ناك اذإ كرشملا ىلع لسغلا بوجو ىلع ةيعفاشلاو ةيفنحلا ةلدأ امأو

 : يلي ام يهف بنجأ

 كلذكف ةالصلا ةحابتسال ءوضولا همزل ملسأ مث لاب اذإ كرشملا نأ :الوأ

 وه امك لسفلاب بطاخم هنأل غقرف ريغ نم اهتحابتسال لسغلا همزلي
 .(©ءوضولاب بطاخم

 وه لب ،رفكلا يف بجو امب افيلكتو ةذخاؤم سيل هيلع لسغلا باجيإ نأ :ايناث

 ،بنج كرشملا نإف ێمالسإلا يف ةالصلا طورش نم طرش مازلإ

 .٣٢١ص ١ج رارجلا ليسلا ،يناكوشلا ا .١ے .»>إإ ()

 .٩٠٥ص :رايخألا ةيلفك .ينصحلا .١!٩٧ص ٢ج .عومجملل .يوونلا )

 ١٣. ص .يفاكلا ض ربلا ديع نبا 0

 ٩٠. ص ١ج .طوسبملا ٠ رسلا ")

 ١ ص٤ ٥. ج .عئادبلا .يناساكلا )(

 ٢٨٢

 



 .ا)ابنج هنوك نع همالسإب جرخي الو ،بنجلا نم حصت ال ةالصلاو

 :راتخملا يأ لا ث

 نم ءاهقفلا نيب فالخلا نأ دجي ةلأسملا هذه يف رظنلا نعمي نم ن

 فالخ وه هبابحتساب نيلئاقلا نمو ملسأ اذإ كرشملا ىلع لسغلا بوجوب نيلئاقلا
 لبقو هغولب دعب ملسأ مث كرشملا غلب ام اذإ يهو ةدحاو ةروص ىلع بصنم

 بهذم ىلع امأ يونعملا فالخلا نم عقو هل سيلف كلذ ادع امو () همالتحا

 ءالؤهف بابحت سالاب نيلئاقلا بهذم ىلع امأو ،رهاظف لسغلا بوجوب نيلئاقلا

 فالخلا نأ رهظف ،همالسإ لبق كرشملا بنجأ اذإ لسغلا بوجوب اضيأ نولوقي
 .يظفل فالخ هروص رثكأ يف

 لسغلا بوجوب لوقلا نإف ةلأسملا يف يونعم فالخ مث ناك نإ هنا ىلع
 :يلي امل هب ذخألا حجرتي امم ملسأ اذإ كرشملا ىلع

 ملام بوجولا ىلع لمحت نأ لسغلاب ةدراولا رماوألا يف لصألا نأ ١-

 نم ليق امو ،كلذل ةفراص ةنيرق انه رهظت الو ،كلذ نع ةنيرق اهفرصت
 كردسو ءامب لستغي نأ اسيق رمأ دق -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا نأ

 ةنيرق ضهني ال بجاوب سيل ردسلا لامعتسا نأ ىلع عقاو قافتالاو

 يهو ،نارتقالا ةلالدب لالدتسا اذه نأل ،بوجولا نع رمألا فرصل
 .اهيلع دمتعي ال ةروجهم ةفيعض ةلالد
 ملو ،هكرش يف رغصأ اثدح ثدحأ اذإ كرشملا نأ ىلع عقاو قافتالا نأ ١

 ةحابتسال هنم رهطتلا همزلي هنأ ةالصلا دارأ مث ،ملسأ ىتح هنم رهطتي

 هنأ مالسإلا يف نيبغارلا نيكرشملا يف بلاغلا نأ مولعملا نمو ،ةالصلا

 )١) .عومجملا زيوونلا ج٢ ص١٧٤.

 )٢( تابتإلاك قفادلا ءاملا جورخ ريغ نم ةفورعملا هتامالع نم ةدحاو غولبلا ىلع لد اذإ امب كلذ روصتيو

 .ةدوهعملا عضاوملا يف
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 ،ضيح امإو عامج وأ مالتحاب ةبانج امإ وهو ربكألا ثدحلا مهنم عقو دق

 غولبلا دعب كرشملا ملسأ اذإ ام ةروص الإ بلاغلا اذه نع جرخي الو
 الصأ عتيال دق ردان رمأ وهو ،ضيحلا وأ عامجلا وأ مالتحالا لبقو

 كوشملا ىلع لاستغالا بوجوب لوقلا يغبنيف مكح هيلع ىنبي ال ردانلاو

 عم اذه ةالصلا ةحابتسال هب مئاقلا ربكألا ثدحلا كلذب عفريل ملسأ ازإ

 ظحلي مل ايدبعت ارمأ ملسأ اذإ كرشملل لاستغالاب رمألا نوكي نأ ةظحالم

 يف كرشملا بيصت دق يتلا ىربكلا ثادحألا نم يناعملا هذه هيف عراشلا

 .هكرش

 ام بجي مالسإلا نإل ،مالسإلاب مدهنت كرشملا ةساجن نأ نم ليق ام امأو
 كرشملا هب ىتأ امب مدهيو بجي امنإ مالسإلا نوكي نأ لامتحال رهاظب سيلف هلبق
 هل قلعت الو ،تاعبتلاو تايانجلا نم همزل امو روجفلاو بونذلا نم همالسإ لبق

 كرشملا دسجب ةمئاقلا ةساجنلا نم ىربكلاو ىرغصلا ثادحألا نم ناك ام مدهب

 نم رهطتلا هل رفتغي ملو ،ةعبت وأ ةيانج نم هنم ردص ام هل رفتغاف ،همالسإ لبق
 -:يلي امل هب ةمئاقلا ثادحألا

 امل عبتتلاو يصقتلاو ثحبلا مزلل ةعبتلاو ةيانجلاب هتنخاؤمب ليق ول هنأ -ا

 دودحلا نم هيلع بجي ام ةماقإ مث رسع رمأ وهو هكرش يف هانج

 كلذ يفو سفنلا ىلع يتأي يذلا لتقلا اهنيب نم نوكي دق يتلا ريزاعتلاو

 ،كلن يف دراولا بيغرتلل يفانملا مالسإلا يف لوخدلا نع ريفتت مظعأ

 السغ نأ ملع اذإ ةصاخ لاستغالاب رمألا يف مودعم نأشلا اذه امنيب

 .هيلع ةقباسلا ثادحألا عيمج ىلع يتأي ادحاو

 .مالسإلا يف لوخللا دعب هيلإ هجوتي امنإ كرشملل لسغلاب رمألا نأ -ب
 هللاو نيرمألا نيب قرفلا رهظف ،هدعب ام ال هلبق ام بجي امنإ مالسإلاو
 .ملعأ
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 غايدلاي ةتيملا دلج ربهطت مكح :يناثلا بلطملا

 : :ةلأسملا ةفلا ءارآ

 .ريزنخلا ةتيم الإ ةتيم لك دلجل رهطم غابدلا نأ :لوألا لوقلا
 يذلا اذهو" :وه كلذ يف همالك صنو ،ةكرب نبا مامإلا بهذ اذه ىلإو

 دلج الإ غابدلا دعب ةتيم لك دلجب عافتنالا ةزاجإ ،هراتخنو هيلإ بهذن

 .()" ريزانخلا

 "ةيكلاملا دنع ةياور وهو .")ةيضابإلا بهذم روهشم وه يأرلا اذهو
 .(يناكوشلا راتخم وهو

 يمدآلا دلج ريزنخلا دلج ءانثتسا ىلإ اومضو سةيفنحلا بهذ هيلإو
 .امهنم دلوت امو ،ريزنخلا عم بلكلا اونثتساو ."ةيعفاشلا لاق هبو ،ااضيا

 رهطي ال هنإف يمدآلا دلج ادع ام ميمعتلا ىلع ةيرهاظلا بهذم وهو

 .("ةيضابإلا ضعب اذه ىلعو &("لاحب
 :يلي ام لوقلا اذه ةلدأو

 دقف غبد بامهإ] اميأ" :لاق هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص ۔هنع درو ام :الوأ

 .'رهط

 باهإ لك نأ ىلع ()لدي هرهاظ نأ :وه ثيدحلا نم ةلالدلا هجوو

 .٦٧٣ص ١ج !عماجلا ،ةكرب نبا اا
 .٩٦٤ص ١ج لينلا ،بطقلا .!٨٠-١٠١ص ج .فنصملا ،يدنكلا ا"

 .٧٢ص ثنيتاوقلا ،يزج نبا .!٩ص ,يفاكلا ربلا دبع نبا (٣)

 .١٤-٠٤ص ١ج شرارجلا ليسلا ،يناكوشلا ا٧)
 .٤٢ص ١ج ىرايتخالا يلصوملا .٨٢١ص١ج ‘عئادبلل ؤيناساكلا ))
 ٢٣. ص .رايخألا ةيافك ‘ينصحلا .٠١ص ١ج ،بذهملا ،يزاريشلا ا"]
 .٨١١ص ١ج ؛ىلحملا مزح نبا ا")

 (٨) ؛فنصملا ،يدنكلا ج١ ص١٠٨.

 (١) ؛عملجلا ؛ةكرب نبا ج١ ص٢٧٢٦.
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 .هغبد دعب هلامعتسا حابيو ،غابدلاب رهطي

 -(")ةنوميمل ةتيم ةاشب رم هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص -هنع درو ام :ايناث

 :لاقف شةتيم اهنإ اولاقف ؟ "اهباهإب متعفتنا اله" :لاقف -اهنع هللا يضر

 .'")اهلكأ ةتيملا نم مرح امنإ"
 تحت لخدي ام وه توملاب مرحملا نأ :وه ثيدحلا نم ةلالدلا هجوو

 دلجلا جرخ غابدلابو "اهلكأ ةتيملا نم مرح امنإ" :هلوقل لكألا ةحلصم

 نم هب لصتا ابمب هتساجن نأ نيبتو لكألل احلاص نوكي نأ نم

 .ا"ارهاط راصف غابدلاب كلذ لاز دقو ةسجنلا تاموسدلا

 -ملسو هيلع هللا ىلص ۔يبنلا نأ-اهنع هللا يضر - ةشئاع هتور ام :اثلاث

 .ا""تغبد اذإ ةتيملا دولجب عتمتسي نأ رمأ

 -ملسو هيلع هللا ىلص -هنع اضيأ -اهنع هللا يضر -ةشئاع هتور ام :اعبار

 .(ثهتاكذ ميدألا غابد" :لاق هنأ

 يفو ‘ (٦) ميدأ لكل مومع اذه نأ : وه ريخأل ١ ثيدحلا نم ةلالدلا هجوو

 يف غابدلا نأب مالعإ ةاكذلاب غابدلا -ملسو هيلع هللا ىلص۔ههيبشت

 ملع فرسب تيفوت ،نينمؤملا مأو }۔ملسو هيلع هللأ ىلص -۔يننلا جوز ةيلالهلا نزح نب ثراحلا تنب ةنوميم ١١)

 نبا .٠٧٤-٧٦٤ص ؛٤ج "باعيتسالا ،ربلا دبع نبا /.نيتسو تس ليقو ،نيتسو ثالث ليقو ،نيسمخو دحاو
 مكر )٦٢( ب ةقدصلاو ةاكزلا باتك/عيبرلا :هجرخأ ةنوميم ثيدحو .٤٢٣-٢٢٣ص ٨ج .ةباصإلا ارجح

 مقر سابللا باتك /دواد وبأ .٢٩٢ص ٢ج ٠ ٠ ٠١ مقر قف ب ضيحلا باتك /ملسم .٤١٥١ص ١ ج ٣٨٩.

 .٤٦ص ٤ج ٠

 .٥٢٢-٤٢٢ص ١ج .حاضيإلا ءيخامشلا ١ ص٩ ١١. ج .ىلحملا مزح نبل ٢)

 .٢٠٢ص ١ج ‘طوسبملا ،يسخرسلا )9
 باتك/عيبرلا :هجرخأ ةشئاع ثديحو .١٢٢ص ١ج .عومجملا "يوونلا ٦٢. ص ١ج "يواحلا يدرواملا اا
 .١٥٦ص ٤ج ٤٦٤. خقر سابللا باتكردواد وبأ ١٥٤. ص ١ ج ٣٩٠. مقر .(٣٦)ب ةقدصلاو ةاكزلل

 ١ج ءةراهطلا باتك/يقهيبلا .٥٤ص ١ج 0١٢ مقر .ةاراهطلا باتك ،ينطقرادلا .٦ص ٥ج .دمحأ :هجرخأ ا
 .١٢ص

 .٢٢١ج .ىلحملا ،مزح نبا ""أ
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 لحيو اهرهطي حبذلا نأل ،لالحإلا يف ةاشلل ةيكذتلا ةلزنمب ريهطتلا
 .ا')اهلكأ

 ةخوسنم رابخأ اهنأب ةروكذملا رابخألا هذهب لالدتسالا ىلع ضرتعاو

 ىلإ بتك -ملسو هيلع هللا ىلص -يبنلا نأ ا"ميكع نب هللا دبع ثيدحب
 اذه يباتك مكءاج اذإف ،ةتيملا دولج يف مكل تصخر تنك ينإ" ةنيهج

 ثيدحلا اذهب خسنلا هجوو ءا""بصع الو باهإب اهنم اوعفتنت الف
 ظفل نأ وه غابدلا دعب ةتيملا دلجب عافتنالا زاوج ىلع ةلادلا ثيداحألل

 ىلص -هلوقل هنع رخأتم هنأو صيخرتلا قبس ىلع لاد ثيدحلا اذه

 نم رخآلاف رخآلاب ذخؤي امنإو ،"مكل تصخر تنك :-ملسو هيلع هللا

 ةياور يف ءاج هنأل ،هلاق ام رخآ اذهو _ملسو هيلع هللا ىلص -هرمأ

 رهشب هتافو لبق -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر باتك اناتأ" :ىرخأ

 .('خلا ... نيرهش وأ
 :يلي امب ضارتعالا اذه نع بيجأو

 باتك نع ةرات يور هنإف ،هدنس يف برطضم ثيدحلا اذه نأ -]

 نمع ةنيهج نم خياشم نع ةراتو ،_ملسو هيلع هللا ىلص =يبنلا
 .-ملسو هيلع هللا ىلص ۔يبنلا باتك أرق

 يفو دييقت ريغب هتاياور رثكأ يف يور دقف هنتم يف برطضم هنأ -ب

 وأ اموي نيعبرأب اهضعب يفو ،نيرهش وأ رهشب دييقتلاب اهضعب
 .مايأ ةثالثب

 ٤. ٤ص ١ج ؛مالسلا لبس "يناعنصلا اا
 هيلع هللا يلص=-يبنلا نع هعامس يف فلتخا ،نييفوكلا يف دعي ثدبعم يبأب ىنكي ،ينهجلا ميكع نب هللا دبع

 ١٤٣. ص ٥ج شةباصإلا رجح نبا .٠٨-٩٢٧ص ٩ج ؛باعيتسالا كربلا دبع نبا /.-ملسو
 ؛ج 0\!؛٩٢ مقر ،(١٧)ب ،سابللا/يذمرتلا .٦٦ص ٤ج ١٦٤٨ ٤‘ مقر ءسابللا باتك/دواد وبأ :هجرخ

 .٤٩١ص

 (٨) ،ىفغملا ،ةمادق نبا .١٢ص ١ج غدهتجملا ةيادب كدشر نبا ج١اص٧٣.
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 -۔يبنلا نم هعمسي مل ميكع نب هللا دبع نإف ،لاسرإلاب لعم هنأ -ج

 .ا١ه-ملسو هيلع هللا ىلص

 لامتحال و "ثيدحلا بارطضال ةحيحصب تسيل خسنلا ىوعد نأ -د
 ثيدحلا اذه دعب ءارو ةزوجملا ثيداحألا هذه نم ءيش نوكي نأ

 .ا"هتحص ضرف ىلع
 .ةايحلاك هب عافتنالل هحلصيو دلجلا ىلع ةحصلا ظفحي غابدلا نأ :اسماخ

 .ا")غابدلا كلذكف دلجلا نع ةساجنلا عفدت ةايحلاو
 ةاكذملا دلجك رهطي نأ زاجف ةساجن هيلع تأرط ث رهاط دلج هنأ :اسداس

 .ا)اسجتت اذإ بوثلاكو
 ةتيملا دلج ةراهط نم عنملا ةلع نأب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 .هب تابوطرلاو ءامدلا لاصتاب ةساجنلا نم دلجلا ىلع أرط ام لجأل سيل غابدلاب

 ةلع مدعل ةيمستلا كورتم الو ،دلجلا رهاظ سجني مل ،كلذل اسجن ناك ول إ

 .اثهتابوطرو هؤامد خسفنت مل يذلا ديصلا ةساحنب مكحلا بجولو سيجتتل
 ىلع ةيعفاشلاو ةيفنحلاو ةيضابإلا روهمجو ةكرب نبا مامإلا ةجح امأو

 -:يلي ام يهف دلجلا غبد زاوج مومع نم ريزنخلا جارخإ
 ةراهط هيف حصي مل نيعلا سجن ناك امو ،نيعلا سجن ريزنخلا نأ :الوأ

 غبدلاب رهطي الف ةاكذلاب رهطي ال هنأ :كلذ حيضوتو .")ةمئاق نيعلاو

 اهتساجن امنإو ،نيعلا ةسجنب تسيل اهنأل ،هادع امم ةتيملا دلج فالخب

 ١ج ؛مالسملا لبس يناعنصلا .٣٢١٦ص ١ج ،يواحلا ،يدرواملا .٢٤ص ،فاصتإلا راثيإ \طبس ،يزوجلا نبا ""أ

 .٢٤-٧١٤ص

  0١.عومجملا يوونلا ج١ ص٢٧٢.

 ١٠. ص ١ج ،بنهملا ،يزاريشلا ا"

 (٣) ص ١ج ‘يواحلا ،يدرواملا .٢٧-١٧ص١ج ء٬ءاهقفلا ةفحت ،يدنقرمسلا ٦٢.

 ٧٣. ص ١ج ،ىفغملا {ةمادق نبل ا
 ٣٧٧. ص ١ج ‘عماجلا ،ةكرب نبل 0(
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 ارهاط نوكي اهدلج كلذكف ‘تيكذ اذإ ةرهاط نوكتو ،توملاب ةضراع

 ةروصقم غابدلا دعب ةتيملاب عافتنالا ةزاجإب ةدراولا ثيداحألاف ،غبد اذإ

 وهو نيعلا سجن ناك ام اهعم لخدي الو ‘توملا ببسب سجتتملا ىلع

 .هوجولا نم هجوب هيف ةراهطلا لوصح مدعل ريزنخلا

 قوف اهضعب ةفدارتم ادولج هل نإف غبدلا لمتحي ال ريزنخلا دلج نأ :اي
 .اضعب

 هدلج ةراهط مدع يف ريزنخلاب بلكلا قاحلإ ىلع ةيعفاشلا ليلد امأو

 .ا"اضيأ نيعلا ةساجن يف ريزنخلاو بلكلا نيب مهتاواسم وهف غبدلاب
 .اقلطم ةتيملا دلجل رهطم ريغ غابدلا نأ :يناثلا لوقلا

 "ةيكلاملا دنع ةروهشملا ةياورلا وهو ()ةيمامإلاو ا"ةيديزلا بهذ هيلإو
 .("ةيضابإلا ضعبل لوق وهو ا"ةلبانحلا دنعو
 :يلي ام لوقلا اذه ةلدأ و

 ]٣[. ةدئاملا (ةتيملا مكيلع تمرح) :ىلاعت هلوق :الوأ

 ءاهئازجأ لك لمشي ماع ةتيملل ميرحتلا نأ :وه ةيآلا نم ةلالدلا هجوو

 نأ ديؤيو ،لامعتسالا مرحم نوكي نأ بجيف ةتيملا ةلمج نم دلجلاو
 غابدلا دعب هتراهط يعدمف ،عامجإلاب ةساجنلا مولعم غابدلا لبق دلجلا

 .'ليلد ىلإ جاتحي

 ح

 )١) .رايخألا ةيافك ‘ينصحلا .٨٢١ص ١ج ؤعئادبلا ،يناساكلا ص٢٤.

 .٦٧٢ص ١ج ؛عومجملا 6يرونلا ")
 .٩١٧٤ص ٣٢ج ،ريضنلا ضورلا ؤيغايسلا ٢٢. ص ثةيهبلا ةضورلا ؤنيدلا سمش )"(

 (٨) ىمالسإلا عئارش ،يلحلا .٠١٦ص ١ج ؤفالخلا غيسوطلا ج١ ص١٥.

 .٨٧ص ١ج "دهتجملا ةيادب ،دشر نبا .٥١٦ص نيقلتلا ؤباهولا دبع اث .
 .١٠١ص ١ج ،يشكرزلا حرش .٩١ص ١ج .ةدعلا ،يسدقملا ))

 )٢) .حاضيإلا ءيخامشلا ء؟٨ص ٢ج ؛ةريصبلا ؛مصألا ج١ ص٢٢٦.

 ج١
 غيشكرزلا حرش ‘يشكرزلا .٢٦ص ١ج ‘فالخلا ءيسوطلا .؟ ٢ص .ةيهبلا ةضورلا نيدلا سمش
(٨( 

 ص١٣١.
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 :ايناث

_« 

 ثيداحألاو ،ةماع ةيآلا اذه نأب ةيآلا هذهب لالدتسالا ىلع ضرتعاو

 .("ضرلاعتلا دنع ماعلا ىلع صاخلا مدقيف ةصاخ غابدلل ةزوجملا

 نأ -هيلإ ةراشإلا تمدقت دقو -ميكع نب هللا دبع قيرط نم يور ام

 مكل تصخر تنك ينإ" ةنيهج ىلإ بتك -ملسو هيلع هللا ىلص =۔يبنلا

 اذه نم ةلالدلا هجو نايب افنآ قبس دقو ،خلا ......... ةتيملا دولج يف

 خسان ثيدحلا اذه نأ نم غابدلاب ةتيملا دلج ريهطت عنم ىلع ثيدحلا

 قبس امك ؛غابدلاب ةتيملا دلج ريهطت ةزاجإب ةدراولا ثيداحألا عيمجل
 نم هب لالدنسالا ىلع دروأ دقو هيلع تاضارتعالا ضعب ركذ

 -:يلي ام -مدقت ام ريغ -تاضارتعالا

 هنم ىوقأ يهف "عامس عافتنالل ةزوجملا رابخألاو ،باتك اذه نأ -أ

 .("ىلوأ و
 -ملسو هيلع هللا ىلص -هباتك نأب ضارتعالا اذه نع بيجأو

 نيذلا فارطألا كولم ىلع هبتكب ةجحلا مقت مل كلذ الولو ،هظفلك
 يف رذع مهل ناكلو ،غالبلا مهل لصح نكي ملو ،هبتك مهيلإ هجو

 .ا"كلذ ريغ عقاولاو ،ةباجإلا كرت
 لامعتسا يف دراو ميكع نب هللا دبع ثيدح يف دراولا يهنلا نأ حب

 "بصع الو باهإب ةتيملا نم اوعفتنت ال" :هظفل نأل ‘باهإلا

 ىمسي الف غبدلا دعب امأو ،غبدلا لبق اباهإ هيلع قلطي امنإ دلجلاو

 :رعاشلا لوق يف كلذ ءاج امك ،اميدأ ىمسي امنإو ىاباهإ

 ؛رمدألا نم لعن يف رطخت ترصف بهأ نم مويلا لبق كلعن ناك دق

 ١) ص ١ج "يواحلا ،يدرواملا .؟٨٧-٧٧٣ص ١ج ثعملجلل ،ةكرب نبا ٦٣.

  0١.عومجملا "يوونلا ج١ ص٢٧٢.

 )٢( ص ١ج "ىنغملا ؤةمادق نبل ٧٣.

 راثيإ اطبس ،يزوجلا نبا .١٢١ص ١ج ىلحملا ،مزح نبا .٩٧٢-٨٧٢ص ١ج ؛عملجلا ،ةكرب نبا )٤(
 .٩٤ص .فاصتإا
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 ال غبدنلا لبق هلحم -هتحص ضرف ىلع -۔ثيدحلا اذه يف دراولا يهنلاف

 .'")ثيداحألا نيب اعمج ،هدعب
 ثغبنلا لبق اباهإ دلجلا ةيمست نيب قيرفتلا اذه نأب اذه ىلع ضرتعاو

 -ملسو هيلع هللا ىلص -يبنلا نم ملعي مل هنأ كلذ ةجحو ،ملسم ريغ هدعب اميدأو

 .("هب عافتنالا سانلا ةداع الو ةصخر غبدلا لبق هيف

 .ا"”محللاك غابدلاب رهطي ملف ،ةتيملا نم ءزج دلجلا نأ :اثلاث
 :نيرمأل سايقلا اذه ةحص مدعب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 تفتلي الف ،عافتنالا ةزاجإ ثيداحأ وهو ‘صنلا لباقم يف سايق هنأ -أ

 .هيلإ

 هنأل كلذ ىتأتي الو ةتيملا محل ةراهط يف هل ريثأت ال غابدلا نأ -ب

 .هلعجيو ،هبيطيو ،هفظني هنإف ،دلجلل غابدلا فالخب ،محللا قحمي

 .(‘قرافلا لصحف ،ابلص
 هبو "اهريغ نود محللا ةلوكأملا ةتيملا دلجل ةراهط غابدلا نأ :ثلاثلا لوقلا

 .()نيرخألا ءاهقفلا ضعبو اث)روث وبأ لاق

 :لاق هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص - هنع درو ام وه يأرلا اذه ليلدو

 ."هتاكذ ميدألا غابد

 .٠٧٤ص ١ج لينلا \بطقلا ا")

 .٣٥١ص ١ج "يشكرزلا حرش غيشكرزلا "]
 .١١ص ١ج .ةدعلا ؛يسدقملا ا"]

 (٤) .عومجملا "يوونلا .٤٦ص ١ج يواحلا ،يدرراملا ج١ ص٢٧٣.

 ثثيدحلاو هقفلا نيب عمج ؛ةيعفاشلا ةمئأ نم يدادغب هيقف ،يبلكلا ناميلا يبا نب دلاخ نب ميهاريل :روث وبأ (٥)

 ءيلكرزلا .؟٦ص ١ج ،نايعألا تايفو ،ناكلخ نبا /.ةرجهلل نيتئامو نيعبرأو ةتس ماع دادغبب يفوت
 4 .مالعألا

 )١\ .ريضنلا ضورلا ؤيغايسلا .٠1٦؛ص ١ج ،يواحلا 6يدرولملا ج٢ ص٤٨١.

٢٩٢ 

 



 يف غابدلا لعج -ملسو هيلع هللا ىلص =هنأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 هرهظطت الو ‘۔لوكأملا ريغ وهو -ةاكذلا هيف لمعت ال امو شةاكذلاك ريهطتلا

 .()غابدلا هرهطي ال كلنكف
 اميأ" :_ ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نأب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 .ا"هريغو محللا لوكأم نيب قرفي مل ماع "رهط دقف غبد باهإ

 ىلإ ةجاح ريغ نم اقلطم هب عافتنالا زوجي ةتيملا دلج نأ :عيلرلا لوقلا
 .ءاهقفلا نم (")يرهزلا لاق هبو .ا")غابد

 ةاشب رم هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص -هنع درو ام :وه لوقلا اذه ليلدو

 ."اهلكأ مرح امنإ" :لاقف ،ةتيم اهنإ :اولاق "اهباهإب متعفتنا له" :لاقف
 دولجب عافتنالاب رمأ -ملسو هيلع هللا ىلص -هنأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 .ا‘غابدلا ركذي ملو ،اقلطم ةتيملا
 ىرخألا تاياورلاب ديقم ثيدحلا اذه نأب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 .()١غابدلا لامعتساب تدرو يتلا

 ةتيملا دلجل غابدلا نأ ءاهقفلا نم لاق نم لوقب ذخألا ىلإ ثحابلا ليمي
 -:يلي امل لامعتسالل احلاص هلعاجو شهل رهطم

 زاوج ىلع ةحضاو ةلالد لدت بابلا اذه يف ةدراولا ثيداحألا نأ :الوأ

 - ةنوميم ةاش يف دراولا ثيدحلا نإف ،تغبد اذإ ةتيملا دولج لامعتسا

 .٢١٦؟ص ١ج . يواحلا..يدرراملا اا

 .٣٧٢ص ١ج .عومجملا "يوونلا )0

 .٠٧٢ص ١ج ثقباسلا ردصملا ،يوونلا )0

 ءاهقف دحأ ناك مركب يباب ىنكي "شيرق نم ،بالك نب ةرهز ينب نم باهش نب ملسم نب دمحم ،يرهزلا اا
 نيرشعو ةمبرا ماع نيطسلف برق بغش :هل لاقي عضومب تامو ءاهب رقتساو ماشلا لزن ،ةروتملا ةنيدملا
 .٧٩ص ٧ج ؛مالعألا ،يلكرزلا .!٨٧-٧٧١ص ٤ج .نايعألا تايفو ،ناكلخ نبا /.ةرجهلل ةئامو

 ١ ،عومجملا ،يورونلا ج١ ص٢٧٥٠.

 .١٩١ص ٥ج ثلامآلا جراعم يملاسلا ٤٣٢. ص ١ج ؛مالسلا لبس ،يناعنصلا 0
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 ةلش نأل ،غبدلا دعب ةتيملا دلجب عافتنالا زاوجب ضاق -اهنع هللا يضر
 -ملسو هيلع هللا ىلص -يبنلا رمأ دقف كلذ عمو ،ةتيم تناك ةنوميم

 ماع "رهط دقف غبد باهإ اميأ" ثيدح نأ امك ،هب عافتنالاو اهدلج غبدب

 :ةاكذمو ةتيم نيب قرفي مل

 ةلنأ اولباقي مل غابدلا دعب ةتيملا دلجب عافتنالا نم عنملاب نيلئاقلا نأ :ايناث

 يف ةحيرصلا صوصنلل ةلباقم ةسيقأبو ،لاقم اهيف ثيداحأب الإ زاوجلا
 .زاوجلا

 ريزنخلاو ناسنإلا دلج ءانثتساب لاق نم لوقب ذخألا ىلإ ثحابلا ليمي امك
 .غبدلا دعب امهنم دلجلاب عافتنالا يف لوكأملا ريغ ناويحلا رئاس نيب نم

 ` .هل تلعج يتلا هتناكمو هتمرحلف ناسنإلا دلج امأ

 ريزنخلا نئاف لوكأملا ريغ ناويحلا نم هريغو ريزنخلا نيب قرفلا امأو
 دق هدلج لامعتسا نم بارتقالا نأ عم .- ثحابلا هب ذخأي امبسح -نيعلا سجن

 هلكأ مرح امنإف ريزنخلا ريغ نم لوكأملا ريغ ناويحلا امأو .هلوانت ىلإ وعدي
 ءايشألا يف لصألاو "خلا .... لمحلاو بوكرلا يف هب عافتنالا ةحابإ عم بسحف

 ال هدلجب عافتنالا نم بارتقالا نأ عم ،لكألا ىلع ميرحتلا يف رصتقيف ةحابإلا

 رخأ عضاوم يف هنم بارتقالا انل حيبأ دق هنأل شهلكأ يف عوقولا ىلإ وعدي

 ال قلخلل اداتعم ارمأ هنم بارتقالا راصف ،هيلع لمحلاو هبوكرب عافتنالاك

 ىلع عمجم ريزنخلا نأ ةظحالم عم اذه ،هريغ ىلإ هزواجت ىلإ مهسوفن فوشتت
 اهلكأ زاوج يف فلتخم هنإف عابسلاك ىرخألا تاناويحلا رئاس نود هلكأ ميرحت

 فلتخملا يف روذحملاك هلكأ ميرحت ىلع عمجملا يف روذحملا سيلو ثءاهقفلا نيب

 .ملعأ هللاو هيف
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 تادايعلا هقف :, ناثلا ثحيملا

 :ةلأسملا يف ءاهقفلا ءارآ

 هعم حصي ال ثدح ناضمر يف ةبانج ىلع حابصإلا نأ :لوألا لوقلا

 .موصلا

 حبصأ نمو" :وه كلذ يف همالك صنو ،ةكرب نبا مامإلا بهذ هيلإو

 .')١هموي ءاضق هيلع ناك اهريخأتب رذع ريغ نم مئاص وهو هتبانجب

  

 .ا"ةيمامإلا روهمج بهذمو .("ةيضابإلا بهذم وه لوقلا اذهو

 : ىلي ام لوقلا اذه ةلدأو

 هللا لص =يبنلا نأ -هنع هللا يضر ةريره يبأ قيرط نم درو ام:الوأ
 ]٨)‘(, رطفم حبصأ ابنج حبصأ نم" :لاق -ملسو هيلع

 حابصإلا لعج -ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 . راطفإلل اببس ةبانجلا ىلع

 :امهنع هللا يضر-اث)ةملس مأو ةشئاع نع يور امب اذه ىلع ضرتعاو

 وهو نابضمر يف رجفلا هكردي -ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ناك

 .() موصيو لستغيف ملح ريغ نم بنج

 .١٢٣ص ١ج .عماجلا ءةكرب نبا اا
 .٦١٦٤ص ١ج ءتاريخلا رطانق ،يلاطيجلا ٢٥٣. ص ءثىربكلا ةنودملا مناغ وبل ا"

 .٧٢ص ٢٦ج عرابلا بهذملا ،دمحأ ،نيدلا لامج ٣. ٥٤ص .ةعنقملا دمحم كديفملاا )0

 ٧٥. مقر ٧(٣١)ب "موصلا باتك/ملسم .٢١؟٢ص ١ج 0٢١٥ مقر ،(١٥)ب ،موصلا باتك/عيبرلا :هجرخأ ا
 .٣٤٩٥ص ١ج 0١٧٠٦ مقر ،(٧٢)ب ىمايصلا باتك/ةجام نبا .٢؟٨٢ص ج

 -ملسو هيلع هللا ىلص-اهجوزت ،نينمؤملا مأ ،ةيموزخملا ةريغملا نب ةيمأ يبأ تنب ةلمر ليقو دنه :ةملس مل )
 مث ةشبحلا ىلإ ترجاهو ،اميدق ملسأ نمم تناكو ،ةملس يبأ اهجوز ةافو دعب ةرجهلل ةعبرأ ليقو ةثالث ماع
 .ةباصإلا ارجح نبا .٣٩٢٤ص ؛ج باعيتسالا ربلا دبع نبا /.ةرجهلل نيتسو نيتثا ماع تتامو كةنيدملل

 .٧٠٤-٤٠.٤ص ٨ج
 ٢ج ٢٢٨٨. مقر موصلا باتكردواد وبأ .٩٢٢ص ٧ج ٧٦، مقر "(٣١)ب ىمايصلا باتك/ملسم :هجرخل ""]

 .٩٤١ص ٢ج ٧٧١٩، مقر ،(٣٢٦)ب "موصلا باتك /يذمرتلا ٣. ٢٢ص
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 ربخ ىلع اذه -امهنع هللا يضر -ةملس مأو ةشئاع ربخب ضارتعالاو

 :يه كلاسم ىلع دراو - هنع هللا يضر -ةريره يب

 ةريره يبأ ثيدح لمحي نأب ةملس مأو ةشئاع ثيدح نيبو هنيب عمجلا -أ

 ولف رجفلا لبق لستغي نأ لضفألاف لضفألا ىلإ داشرإ هنأ ىلع امإ

 .(')زاج فلاخ

 اعماجم رجفلا هكردأ نم ىلع ةريره يبأ ثيدح نم دارملا لمحي وأ
 .("هل موص ال و ،رطفي هنإف املاع رجفلا عولط دعب مادتساف

 سيل هنأل ححيحص ريغ لمحلا اذه نأب ريخألا ضارتعالا نع بيجأو

 ىلع ميدتسملا ميقملا هب داريو "بنجلا" ظفل قلطي نأ ةغللا روهشم يف

 زجنأ نم نينثإلا لمشي "بنجلا" ظفلف هميلست ضرف ىلعو .عامجلا

 اعماجم رجفلا هيلع علط نمو هتبانج ىلع لظو ،رجفلا لبق هعامج
 حبصأ ابنج حبصأ نم" ظفل مومع تحت لخاد امهالكو ،كلذ مادتساو
 .("ليلدلا هيلع امهنم دحاوب هصيصخت يعدمو ء"ارطفم

 يبأ ربخ ىلع -امهنع هللا يضر -ةملس مأو ةشئاع ربخ حيجرت -ب
 :ةيلاتلا رومألل - هنع هللا يضر - ةريره

 ٬دحاو ةياور نم ةريره يبأ ربخو ،نينثا ةياور نم امهربخ نأ -

 ناتجوز امهو اميس ال ،ةريره يبأ ربخ ىلع امهربخ مدقيف

 .لاجرلا نم كلذب ملعأ امهو ث ملسو هيلع هللا ىلص ۔يبنلل
 نيبتي ىتح اوبرشاو اولكف) :ىلاعت هلوق لولدم قفاوي امهربخ نأ -

 ]١٨٧[. ةرقبلا ( رجفلا نم دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا مكل

.٢٢٣٠ 
 )١) .ملسم حرش ،يوونلا ج٧ ص٩١ ٢٢. ص ٢ج ريثك نبأ ريسفت ريثك نبا

 ج١ ص٢٢٧.
 ءنآرقلا ماكحأ . ركب وبأ .صاصجلا .٢؟٩٢ص !٧حج !ملسم حرش ،يوونلا

(") 

.١٧٢٣ 
 (") ح .عملجلا ةكرب نبا ١ ص٦ ٢١-٣٢١٧. ةقرو .٢ج .رهوجلا رلثن ،يحاورلا
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 ،لازنإلاب بجو ءيش لسغلا نأ وهو ،لوقعملا قفاوي امهربخ نأ -

 بجيف راهنلاب ملتحي دقف ،مئاصلا ىلع مرحي ءيش هلعف يف سيلو

 وه لب اليل ملتحا اذإ كلذكف ،اعامجإ هموص متيو ‘لسغلا هيلع

 عامجلا د معت نم مئاصلا عنمي امنإو ،راهنلا نم مامتإلاب ىلوأ

 بيطت ولو "مرحم وهو بيطتلا نم عنم نمب هيبش وهو ثاراهن

 كلذ مرحي مل هحير وأ هنول هيلع يقبف مرحأ مث غلالح وهو
 .ا١)هيلع

 ربخأ امل هب ثدح امع عجر دق - هنع هللا يضر -ةريره ابأ نأ -

 لاق هنأ يورو ،-امهنع هللا يضر -ةملس مأو ةشئاع ربخب

 ةباثملا هذهب ناك امو ،اتيم لضفلا ناكو ،(""لضفلا كلذب ينربخأ
 .ا"هب قلعتلا حلصي مل

 هنع حصي مل ةريره ابأ نأب ريخألا هجولا اذه نع بيجأو
 .هتلق انأ ام" :لوقيو فلحي ناك هنأ هنع درو لب هلاق امع عوجرلا

 .اهلاق - ملسو هيلع هللا ىلص -دمحم امنإ

 اذه نأش نم صتني ام هيف سيل ‘لضفلا كلذب ينربخأ :هلوقو

 -۔يبنلا نع يباحص نع يباحص ةياور يف ريض ال ذإ ‘ثيدحلا

 هللا ىلص ۔هللا لوسر لاق" :هلوق نوكيف ‘_ملسو هيلع هللا ىلص

  0١ثيرلبلا حتف ارجح نيبا ج٤ ص١١٩.

 جف دهش ةباحصلا دحاو - ملسو هيلع هللا ىلص -يبنلا مع نبا ،يمشاهلا بلطملا دبع نب سابعلا نب لضفلا "
 دعب - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لسغ نمم وهو ،سابعلا دالوأ ربكأ ناكو ،عادولا ةجحو انينحو ةكم

 دبع نبا /.رفصلا جرم موي ليقو ،كومريلا موي ليقو ،نيدانجأ موي ليقو ،ساومع نوعاطب تام ليق هتافو
 ٢٨٧١-٦٢٨٨. ص ٥ج .ةباصإلا رجح نبا ٢٣٣. ص ٣٢ج .باعيتسالا !ربلل

 .٦٦٢-٥٦٢ص ٣٢ج .يواحلا .يدرواملا ا"

 ١٧١. ةقرو ٣ج ؤرهوجلا راثن ،يحاورلا :

٢٩٧ 



 لوبقم وهو هلثم نع يباحص لسرم خلا ... -ملسو هيلع

 .()عامجإلاب
 ةليل مكل لحأ) :ىلاعت هلوق هخسن ليقف هخسان يف فلتخاو :خسنلا =ج

 وتأ مث ... نهل سابل متنأو مكل سابل نه مكئاسن ىلإ ثفرلا مايصلا

 ]١٨٧[)"(. ةرقبلا (ليللا ىلإ مايصلا

 مدقتملا -امهنع هللا يضر -ةملس مأو ةشئاع ثيدحب خوسنم وه ليقو

 .(")افنآ

 لعفلا ناك ول نأ حصت امنإ خسنلا ىوعد نأب ضارتعالا اذه نع بيجأو
 نأ حصي الف ةبانجلا نم لسغلاك رتتسملا امأو ،اهريغو ةالصلاك ارهاظ ارهاش

 لعفلاو ‘ءاوس ىلع غيلبتلا فلك دق -ملسو هيلع هللا ىلص =هنأل اخسان نوكي

 هيلع هللا ىلص =هنيبل لوق وهو اخوسنم ربخلا اذه ناك ولف كلذ فلاخي رتتسملا

 يف نايب ريغ ىلع سانلا كرتي الو ،هيف مكحلا ملعي ىتح هلثم لوقب -ملسو

 .()ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت حصي ال ذإ ،مهنيد
 نم ةباحصلا نأ كلذ حضويو ،ةوقلا هرهاظ يف سيل باوجلا اذهو

 عامجلا دنع لازنإ ريغ نم لسغلا بوجو يف اوفلتخا دق راصنألاو نيرجاهملا
 اوعجر ىتح ءاملا نم ءاملا امنإ :راصنألا تلاقو ،هبوجوب :نورجاهملا لاقف

 اذإ" :-ملسو هيلع هللا ىلص =هلوقب مهتربخأف ،_اهنع هللا يضر -ةشئاع ىلإ

 اوكرتو ربخلا اذهب ذخألا ىلإ راصنألا تعجرف 4 (ث)"لسسغلا بجو ناناتخلا ىقتلا

 .مهلوق

 ١٧١. ةقرو 0٢ ج ،قباسلا ردصملا ،يحاورلا ا")
 .٠٢٢-٩١٢ص ٦ج "ىلحملا ،مزح نبا ا"]
 .٤ص ١١ج .ئرلقلا ةدمع ،ينيعلا .١١١ص ٤ج ؤيرلبلا حتف .رجح نبا ا")

 (٤) ؛عماجلا حرش ،يملاسلا ج٦٢ ص٢١.

 (٥) مقر ء(١٢)ب ةراهطلا باتك/عيبرلا :هجرخأ  0١٢٥ج١ ص٦٥. مقر ةراهطلا باتكر/دواد وبأ ٦١٦ ج١

 مقر ء(٠٨)ب .ةراهطلا باوبأ يذمرتلا ..ص  0١٠٨ج١ ص١٨٠.

٢٩٨ 



 مهنيب ارهتشم ناك ")"ءاملا نم ءاملا" ربخ نأ :وه اذه نم ةلالدلا هجوو

 دعب مهنيب فالخلا عوقو نمز ىتح هخسان مهغلبي ملو ،راصنألا هب تجتحا ىتح
 ربخل قفاوملا لسغلا باجيإب نيرجاهملا لوقو ‘_ملسو هيلع هللا ىلص ۔هتافو
 اوجتحي مل مهنأل ،ربخلاب المع سيلو ،مهنم اداهتجا هولاق امنإ "خلا ... ىقتلا اذإ"

 -اهنع هللا يضر -ةشئاع ىلإ اوأجل ىتح فالخلا عوقو دنع راصنألا ىلع هب

 .هب مهتربخأف

 دصب الإ خسانلا ربخلاب ملعي مل نيفرطلا الك نأ ىلع لدي لاحلا رهاظف
 رهظف ‘هيلإ مهتجاح عم مهيلع يفخ دقف ،هب -اهنع هللا يضر -ةشئاع رابخإ

 .هددصب نحن اميف كلذ لثم عوقو ناكمل كلنب

 حصي ال ضئاحلا نأ :وه سايقلا هجوو :ضئاحلا ىلع بنجلا سايق :ايناث

 ؤضيحلا وهو ربكألا ثدحلا دوجول ةراهطلا مدعل ةالص الو موص اهنم

 ربكألا ثدحلا دوجوب اضيأ ةراهطلا مدعل ةالصلا هنم حصت ال بنجلاو

 .'"موصلل ةحصلا مدع مكح يف ايوتسي نأ بجوف ،ةبانجلا وهو

 مزلي الو ‘موصلا هعم حصي ثدح ةبانج ىلع حابصإلا نأ :يناثلا لوقلا

 .هعم ءيش مئاصلا

 ا"ةيديزلاو (")ةلبانحلاو ءا©ةيعفاشلاو (ث)ةيكلاملاو ("ةيفنحلا بهذ هيلإو

 . (٨)ةيرهاظلاو

 ٢ مقر ،(١٢)ب .ةراهطلا باتك/عيبرلا :هجرخل  0١٣٥ج١ ص٦1١٩. مقر ،ةراهظطلا باتك/دواد وبأ  0٢١٧ج١

 مقر ،(١٨)ب ثةراهظطلا باوبا .يذمرتلا ..هص  0١١٠ج١ ص ١٨٣.

 ١٧٣. ةقرو ،\٣ج رهوجلا راثن ،يحاورلا ا
 .١١٧١ص ١ج ٬رايتخالا ،يلصوملا .٨٣١ص ٢ج ‘عئنادبلا .يناساكلل )0

 .٧٤ص ٠١ج .راكذتسالا .ربلا دبع نبا .١٨٤ص ١ج شةنوعملا ،باهولا دبع ا
 ٢١) بذهملا ،يزاريشلا .٤٦٢ص ٣ج ،يواحلا ،يدرراملا ج١ ص١٨١.

 .٨٠٢ص ٢ج ،فاصتإلا ،يوادرملا .٨١٢ص ٣٢ج ثىنغملا ،ةمادق نيا 0

 ٨ ؛،يفاشلا نايبلا ؛نيدلا دامع .٩٥٤٢ص ١ج .ماكحألا .ىيحي ،يدالهلا ج١ ص٦٠١.

 .٠٢٢ص ٦ج ،ىلحملا ،مزح نيل ا

٢٩٩ 

 



 :يلب ام لوقلا اذه ةلدأو

(١( 

 نآلاف ......... مكئاسن ىلإ ثفرلا مايصلا ةليل مكل لحأ) :ىلاعت هلوق :الوأ

 طيخلا مكل نيبتي ىتح اوبرشاو اولكو مكل هثنا بتك ام اوغتباو نهورشاب

 ةوقبلا (ليللا ىلإ مايصلا اومتأ مث رجفلا نم دوسألا طيخلا نم ضيبألا

.]١٨٧[ 

 دقو ،عامجلا وه اهيف ةرشابملاب دارملا نأ :وه ةيآلا نم ةلالدلا هجوو

 نم نأ مولعملا نمو ،هرخآ ىلإ ليللا لوأ نم عامجلا ةيآلا تحابا
 حبصي هنأ رجفلا عولط عامجلا نم هغارف فداصف ليللا رخآ يف عماج

 مث) :ةيآلا رخآ يف ىلاعت هلوقب همايص ةحصب ىلاعت هللا مكح دقو ،ابنج

 ةحايإ ءيشلا ببسل ةحابإلا و ]١٨٧[، ةرقبلا (ليللا ىلإ مايصلا اومتأ

 .(")ءيشلل

 -:يلي امب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 نيبتي ىتح اوبرشاو اولكف) :ةيآلا هذه يف ىلاعت هلوق يف "ىتح" نأ -أ

 .")عامجلا نود برشلاو لكألل ةياغ (خلا ...

 حبصأ ابنج حبصأ نم" ةريره يبأ ربخو ،ةماع ةيآلا هذه نأ ب

 هيف لستغي ام رادقمب ،هل ديقم وأ مومعلا اذهل صصخم "ارطفم
 نم حابملا تقولا يف لخاد ريغ تقولا اذهو ،ليللا نم بنجلا

 هنأ هنظ ىلع بلغي تقو يف عماجي الأ مئاصلا ىلع بجوف ،ليللا
 ىلإ هيف عماج ني هنأل ،رجفلا عولط لبق هيف لستغي نأ هنكمي ال
 ارظطفم حبصيف لسغلا ضرفل ةحسف قبت مل ليللا نم ةظحل رخآ

 ضرفل اعنام تقولا كلذ يف هعامج راصو ،موص ريغ ىلع

 .٩٥٢٢ص .ماكحألا ةدمع ٬ديعلا قيقد نبا .!٧٢ص ١ج 0نآرقلا ماكحأ ٥صاصجلا

 .٧١ص ٢ج ،بيترتلا ةيشاح ،دمحم ةتس وبأ ا"



 تنلكف ،حابصإلا ىلإ ةبانجلا لسلستل موصلا ضرفل ادسفم لسغلا

 نم لسغلا نأل ،راهنلا مكح يف ةدودعم رابتعالا اذهب ةحسفلا كلت
 .اأأاراهن مئاصلا هنم عنم يذلا عامجلا ماكحأ

 اهعقوي اهئادأ ىلإ مئاقلاف ءارخآو الوأ اهل نإف ءةالصلا اذه ريظنو

 دقو ءةراهظطلاب الإ زوجي ال كلذ عم مث ‘هنم تقو يأ يفو هيف

 عامجلا نم لسغلا كلذكو ءةالصلا تاقوأ نم اتقو ةراهطلل صخ

 .ا")هتحايل تقو نم اءزج هل صخ
 لكألا نأل ‘عامجلا نيبو برشلاو لكألا نيب اقراف كانه نأ -ج

 اذلف رجفلا عولط رظتني وهو امهلعف موصلا ديرم نكمي برشلاو

 لب مفلا يف ام موصلا ضتني ال هنأل ،هيف يف ام ىقلأ هل نيبت

 نأل برشلاو لكألا هبشي الف ءطولا امأو ،قلحلا يف ام هضقني

 كلذ نإف ضجرخأف رجفلا هل نيبت اذإ رجفلا رظنيو أطي يذلا

 .()راهنلا نم ءزج يف ئطو دق نوكيف ءطو جارخإلا
 -هللا لوسر نأ" -امهنع هنا يضر ۔ةملس مأ و ةشئاع نع درو ام :

 مث ‘هلهأ نم بنج وهو رجفلا هكردي ناك " ملسو هيلع هللا ىلص

 ."موصيو لستغي

 ىلخد نم موص ةحص ىلع اليلد ثيدحلا يف نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 .ةبانج ىلع وهو حابصلا يف
 :يلي امب لالدتسالا اذه ضرتعاو

 ذإ ،للمتحالا هلخدي -امهنع هللا يضر -ةملس مأو ةشئاع ربخ نا -أ

 دمع نع لسغلا كرت -ملسو هيلع هللا ىلص نوكي نأ لمتحي

 ع

 7 .ل ا"
 .رهوجلا رلثن ،يحاورلا .١٧٧ص ث‘نوفلخ نبا ةبوجأ ٥ثفسوي 60 يتازملا ٣١٨. ص ١ج .عماجلا ةكرب نبا ١)

 ١٧. ةقرو ٢ ج

 .٣٧١ص ٢ج .قباسلا ردصملا ءيحاورلا )0

 .٩٨٢ص ١ج ثىربكلا ةنودملا ،مناغ وبل )٢(

 ٣٠١

 



 ايسان نوكي نأ لمتحيو ثةبانج ىلع مئاصلل حابصإلا زاوج نايبل
 هل ناك يذلا تقولا يف لسغلا رخأ وأ ،اهيلع حبصأف هتبانجل

 ام ربخلا يف سيل هنأل حبصأ ىتح مونلا هبلغف هيف لسغلا ريخأت
 .حبصأ ىتح ادمعتم ةبانجلا نم لاستغالا رخأ هنأ ىلع هب عطقي

 فقولا بجو اذلو ،لالدتسالا هب طقس لامتحالا هقرط اذإ ليلدلاو

 يبأ ربخ ىللإ عوجرلاو نيروكذملا نيلامتحالل ربخلا اذه يف
 .اهل ضراعم ال زإ ةريره

 رجفلا لبق لاستغالا نوكي نأل لباق ظفللا اذهب ثيدحلا اذه نأ -ب
 ."هنم ابيرق

 :يلي امل يوقلاب سيل ضارتعالا اذهو

 .هيلع لخدي انه هانعم ربخلا يف دراولا "هكردي" ظفل نأ -

 عقوم ةعقاو ةيمسا ةلمج ربخلا يف دراولا "بنج وهو" ظفل نأ -

 .ابنج هنوك لاح هكردي ىنعملاو ،لاحلا

 عم بيقعتلا ديفي "موصيو لستغي مث" يف دراولا "مثا فرح نأ =
 .رجفلا عولط دعب لسغلا رشابي هنأ اذه ىنعمو شةلهم

 نم وه -امهنع هللا يضر -ةملس مأو ةشئاع ربخ يف ءاج ام نأ -ج
 هلعفو هريغل ماع هلوق نأل ،_ملسو هيلع هللا ىلص - هصئاصخ

 جراخ ليلد وهو ،عابتالا بوجوب الإ هريغ ىلإ هادعتي ال هب صاخ
 عيمج يف -ملسو هيلع هللا ىلص ۔هعابتا. انيلعف ،لعفلا سفن نع

 هلمشي ماع مكح ةريره يبأ ربخف ،مكحب هيف انصخ ام الإ هلاوحا
 اذهل صصخم ةملس مأ و ةشئاع ربخب تباثلا هلعفو 4 هتمأ لمشيو

 ةقرو ٢ج ؤرهوجلا راثن ،يحاورلا .٨٢ص ثنوفلخ نبا تاباوج ؛يتازملا .!٦ص !ج .عماجلا ،ةكرب نبا )١( ١ . م .
 ه١٧٧٠.

 .٥٥٢ص ١ج ،ىربكلا ةنودملا ،مناغ وبأ ا")

٣٠٢ 



 يلعفلا صاخلا راصو ثيلوقلا مومعلا تحت ةمألا تيقبف مومعلا

 .('أ-ملسو هيلع هللا ىلص ۔هب اصاخ امكح

 واسم -ملسو هيلع هللا ىلص ۔هنأب ضارتعالا اذه نع بيجأو

 ابأ نألو ،هدرفأو هب ىلاعت هللا هصخ ام الإ ماكحألا رئاس يف ةمألل

 امنإو ،ةشئاع ربخب عمس امدنع ةيصوصخلا هذه مهفي مل ةريره

 .("ليلدب الإ تبثت ال صئاصخلاف لضفلا ىلإ هظفح ام بسن

 هللا لوسر اي :لاق الجر نأ -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع درو ام :اثلاث

 هيلع هللا ىلص -هللا لوسر لاقف ؟موصأف بنج انأو ةالصلا ينكردت

 اي انلثم تسل :لاقف" موصأف بنج انأو ةالصلا ينكردت انأو" :-ملسو

 ينإ هللاو" :لاقف ،رخأت امو كبنذ نم مدقت ام كل هنلا رفغ دق ،هللا لوسر

 . (""يقتأ امب مكملعأ و شهلل مكاشخأ نوكأ نأ وجرلأل

 ريغ امهو ،بارشلا و ماعطلا نع يرلاو عبشلاك ءطولا نع لسغلا نأ :اعبار

 ةرشث هنأل موصلا دسفي ال ةبانجلا نم لسغلا كلذكف موصلل نيدسفم

 .(٠حابم لعف

 .ا}) رغصألا ثدحلاك موصلا عنمي ال هريهطت يقبف ثدح ةبانجلا نأ:اسماخ

 :راتخملا يأ لا ؟

 ىلع حابصإلا نأب ءاهقفلا نم لاق نم لوقب ذخألا ىلإ ثحابلا ليمي
 هللا ىلص- هلوق ىلإ ادانتسا كلذو موصلا هعم حصي ال ثدح ناضمر يف ةبانج

 ١ج باطخلا لصف يبايسلا .١٢ص ٢ج ‘عماجلا حرش ،يملاسلا .٨٧ص ،نوفلخ نبا تاباوج ،يتازملا 0

 .٠٣١ص

 .٨١١ص ؛٤ج ثيرلبلا حتف ارجح نبا .٦٣٢ص ١ج ‘نآرقلا ماكحأ ،صاصجلا 0
 .(٩٣١)ب ؛مايصلا باتك/ملسم :هجرخأ ةشئاع ثيدحو .٢٠٦-١٠1٦ص ٢ج ،يشكرزلا حرش ،يشكرزلا )0

 ٢٢٣. ص ٢ج 0٢٣٨٩ مقر موصلا باتك/ادواد وبأ .٠٣٢ص ٧ج 0٧٩ مقر

 ٤) ثيواحلا ،يدرواملا ج٢ ص٢٥٦.

 ٤٨١. ص ١ج ثةنوعملا ،باهولا دبع )

 



 نأ ىلع ةلالدلا حضاو هنإف ،"ارطفم حبصأ ابنج حبصأ نم" -ملسو هيلع

 .موصلا ةحصل فانم ةبانج ىلع حابصإلا

 هب جاجتحالا عفد ىلع ةجح ضهنت ال هيلع تاضارتعا نم درو امو

 .هنم دارملا ىلع

 نيبو هنيب اعمج لضفألا ىلإ داشرإلاو بابحتسالا ىلع هلمحب لوقلا امأف

 يبأ ربخ نأل ،يوقلاب سيلف -امهنع هللا يضر -ةملس مأو ةشئاع ثيدح
 ةردابملا ىلع ثحلل هقوطنم تأي مل روكذملا - هنع هللا يضر -ةريره

 وه لب لضفألا ىلإ اداشرإ هيف نإ :لاقي ىتح رجفلا لبق ةبانجلا نم لاستغالاب
 عامتجا يفانت ىلع لدي امم راطفإلل ببس ةبانج ىلع حابصإلا نأ نايب يف دراو

 .ةبانج ىلع حابصإلا عم موصلا

 ىلإ ثفرلا مايصلا ةليل مكل لحأ) :ىلاعت هلوقب خ وسنم هنأب لوقلا امأو
 نم دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا مكل نيبتي ىتح اوبرشاو اولكو ... مكئاسن
 -ملسو هيلع هللا ىلص -يبنلا نأ ىلع ةلادلا ثيداحألابو ء[١٨١] ةرقبلا (رجفلا

 ةشئاع ربخب هعامس دعب هنع عجر ةريره ابأ نأبو ،موصي مث ابنج حبصي ناك
 لاحلا وه امك خيراتلا لهج دنع تبثت ال خسنلا ىوعد نأب دودرم وهف ةملس مأ و

 ىلع هتوبث هنع تباثلا لب ححصي ال هنع ةريره يبأ عوجر نم ليق امو 4 انه

 "هلاق - ملسو هيلع هللا ىلص -دمحم ءهتلق انأ ام" :هلوق نم رهظي امك هب ثيدحتلا
 ىلعو ربخلا اذهب ثيدحتلا هيلع ركني نم ىلع راكنإلا ةحئار هنم مشي يذلا
 ابأ نأو ةصاخ هب ذخألا حارطا ديفي ام هيف سيلف هنع هعوجر ةحص ضرف
 ءسابعلا نب لضفلا هب هثدح دق هنأ نم هيلإ ربخلا لوصو قيرط نيب ةريره
 عوجر ةياغو "هنم دارملا ىلع ةرهاظ هتلالدو ،حدقلا نم ملاس هدودرو قيرطف

 .هداهتجا يف ال هتياور يف ةجحلاو ،هنم داهتجا -كلذ هنع حص نإ = ةريره يبأ

 ىلع حابصإلا زاوجب ةدراولا رابخألا ىلع حجرتي ةريره يبأ ربخ ن مث
:يلي امب ةبانج



 ىلع لسغلا بوجو وهو دئاز ضرفب ةمذلل لغاش ةريره يبأ ربخ نأ ١-

 نم ةمذلل ةئربم ىرخألا رابخألاو ،ناضمر يف رجفلا لبق موصلا ديرم

 نأل ءاهئربي ام ىلع ةمذلا لغشي ام ضراعتلا دنع مدقيف ضرفلا اذه

 مكح تبحصتسا دق ةبانج ىلع مئاصلل حابصإلا ةحايإب ةدراولا ثيداحألا

 بجوملا ليلدلا دوروب ةيلصألا ةحابإلا مكح عفترا دقو ،ةيلصألا ةحابإلا

 دنع هب ذخألا بجوف ،هعفر تبثي ملو ةريره يبأ ربخ وهو -لسغلل
 .ضراعتلا

 ةدابع ةالصلاو موصلا نم الك نأل ،سايقلا هدضعي ةريره يبأ ربخ نأ

 حصت ال ةالصلاو »ضيحلا دوجو عم امهتحص مدع يف اقفتا دقو ثةيندب

 ضراعت عمف اذه تبث اذإو موصلا اهب قحليف ةبانجلا دوجو عم اضيأ

 تاحجرملا نم سايقلا ةقفاوم نأل ،سايقلل قفاوملا ربخلا مدقي رابخألا
 .ضراعتلا دنع

 ةراهطلا طارتشا بجول سايقلا اذه حص ول هنأب اذه ىلع ضرتعي الو

 نأ وه هباوجف ،ةالصلا يف هطارتشاك موصلا يف رغصألا ثدحلا نم

 بناج يف كلذ رفتغا هنأ ريغ ‘كلذ طارتشا ىلع لاد سايقلا ىضتقم

 :نيرمأل امهنيب قرافلا دوجول ةالصلا نود موصلا

 نع هيف زارتحالا فلكملا ىلع رسعي دتمم ليوط موصلا تقو نأ -ا

 ملعي امك كلذ ىلإ ةيعادلا ةرورضلل طئاغ وأ لوب نم رغصألا ثدحلا

 ىلإ كلذ ىدأل موصلا يف ىرغصلا ةراهطلا تطرتشا ولف ،ةدهاشملاب

 امنيب اهنع زرحتلا نم هنكمت مدعل مئاصلاب ةقشملاو جرحلا قاحلإ

 ثدحلا نع زرحتلا نم هيف فلكملا نكمتي ريصق تقو ةالصلا تقو

 هديؤيو ،موصلا نود ةالصلا يف كلذ طرتشاف ،اهئادأ ىتح رغصألا

رصقل ةفرعب فوقولا نود فاوطلا يف ىرغصلا ةراهطلا طارتشا



 دكوأ ةفرعب فوقولا نأ عم ةفرع تقو لوطو ،فاوطلا تقو

 .بجوأو

 يف ضقانلا بسلا عوقوف ،هتقول قرغتسم ضرف موصلا ضرف نأ-ب

 نم هيف ةراهطلا تطرتشا ولف نالطبلاب هلك تقولا معي هنم ءزج

 الصأ موص روصت امل هنع زرحتلا ناكمإ مدع عم رغصألا ثدحلا

 اذه هنييعتو عراشلا صيصخت نم ةمكحلا توفتف ،موصلا رهش يف

 اهلقع ءاوس كلذ يف ةمكح عراشلل نأل .ةدابعلا هذهل ءادأ تقولا

 امو ،ةمكحلا هذهل اقيقحت كلذب فيلكتلا رفتغاف ،اهلقعي مل وأ فلكملا

 تقو يف اضيأ روصتي ءادألا تقو يف كلذ نم روذحملا نم روصت

 زرحتلا ناكمإ مدع يف نيتقولا نيب قرف ال ذإ ناضمر دعب ءاضقلا

 وهو .ةياهن الام ىلإ لسلستلا هنم مزلي اذهو رغصألا ثدحلا نم
 قرغتسم ريغ وهف ةالصلا تقو امأ ‘لاحمب فيلكتلا حصي الو ،لاحم

 رغصأ ثدحب تضتقتنا اذإف كهنم اءزج اهل ءادألا ذخأي امنإو ،هتقول

 الف ،تقولا نم خلا ... ثلاثلا وأ يناثلا ءزجلا يف اهب يتأي نأ هنكمأ

 اهئادأل اتقو ةالص لك تقو ع راشلا صيصخت نم ةمكحلا توفت

 ... نوطبملاو لوبلا سلسك ةرمتسملا راذعألا يوذ نأب اذه دياتيو

 نولصيف رغصألا ثدحلا نم ةراهطلا طارتشا مهقح يف رفتغا ،خلا
 صيصخت نم ةمكحلل اقيقحتو ،ةقشملاو ج رحلل اعفر ثدحلا دوجو عم

 .ملعأ هللاو ةالصلل ءادأ تقو تقولا كلذ
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 :نونجملاو يبصلا لام يف ةاكزلا مكح :يناثلا بلطملا

 :ةلاسملا يف ءاهقفلا ءارأ

 امهنع اهجرخي "نونجملاو يبصلا لام يف ةبجاو ةاكزلا نأ :لوألا لوقلا

 كلذ يف همالك صنو ةكرب نبا مامإلا بهذ هيلإو «يصولا وأ يلولا

 ىلع ابولغم "غلاب ريغ وأ ناك اغلاب ملسم لك لام يف بجت ةاكزلا" :وه
 ."القاع وأ هلقع

 !"ةلبانحلاو ("ةيعفاشلا و ")ةيكلاملاو ("ةيضابإلا بهذم وه لوقلا اذهو

 ."ةيديزلا روهمج بهذم وهو .ا“ةيرهاظلاو

 :يلي ام لوقلا اذه ةلدأو

 .[٣٠١]ةبوتلا(اهب مهيكزتو مهرهطت ةقدص مهلاومأ نم ذخ) :ىلاعت هلوق :الوأ

 يف دراولا "مهلاومأ" ظفل يف ميملاو ءاهلا نأ :وه ةيآلا نم ةلالدلا هجوو

 نأل ،دبعو رحو نونجمو لقاعو ريبكو ريغص لك لمشي ماع ةيالا

 .امهايإ هتيكزتو مهل هللا ةرهط ىلإ جاتحم مهنم لكلا
 نأل ،ةعونمم كلذ يف مومعلا ىوعد نأب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو
 رئاس نأل ،نوفلكملا مهو باطخلا هل حلصي نمل دراو باطخلا اذه

 ءاج فلكمب سيل نم ىلع اهبوجو مدع ىلع قافتالا عقو يتلا فيلاكتلا

_ 

 .١٠٦ص ١ج .عماجلا ،ةكرب نبا ""أ

 يف ايار كانه نأ رهاظلا نكل .٠٢٢ص صلاخلا بهذلا ©بطقلا ٤٠. ص ٥ج ثنيبلاطلا جهنم ءيصقشلا !

 ٥٧ص ،٤١ج جرامملا يف ىكح دقف "نونجملاو يبصلا لام يف ةاكزلا بوجو مدعب لوقي يضابإلا بهذملا
 نيب فالخلا ةلع داحتال نونجملا هب قحليو ‘بهذملا ءاهقف ضعب نع ميتيلا لام يف ةاكزلا بوجو مدعب الوق

 .كلذل نيفانلاو امهلام يف ةاكزلل نيتبثملا

 .٥٥٤ص ٢٦ج ؛سبقلا كيبرعلا نبا .٢٨٢ص ١ج ‘تادهمملا تامدقملا ؤدشر نبل !)

 (٣) !جاتحملا ىنغم "ينيبرشلا .٠٢٢ص ٥ج .عومجملا "يوونلا ج١ ص٤٠٠٩.

 .٠٤ص ٣ج فاصنإلا ،يوادرملا .٠٩٣ص ٢ج ثىفغملا ،ةملدق نبل :

 ٢٠١. ص ٥حج ب .ىلحملا مزح نيل "")

 .٢٨١ص ١ج ،بهذملا جاتلا "يسنعلا .٧١٤ص ٢ج }ريضنلا ضورلا 6غيغايسلا 0
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 اهباجيإل اغوسم ةاكزلا يف باطخلا مومع ناك ولف ،اماع اهب باطخلا

 .عامجإلاب لطاب وه و ،كلذك اهريغ يف مومعلا ناكل نيفلكملا ريغ ىلع

 ىلع لدي (اهب مهيكزتو مهرهطت) :ىلاعت هلوق وهو ةيآلا مامت نأ عم
 الو يبصلا ريهطتل ىنعم ال هنإف "نونجملاو يبصلا ىلع اهبوجو مدع

 .ا')هتيكزتل

 ىلإ لصوتي ال ءيش اذه نأب هتيكزتو يبصلا ريهطت ىنعم نع بيجأو
 ةاكز نم هلامل يلوتملا هجرخأ امب لفطلا هللا عفني دقو ،هكاردإو هملع

 ةأرما نأ درو ام كلذب لفطلا عافتنا ناكمإ ىلع لديو ،هغولب لبق

 :تللقو - ملسو هيلع هللا ىلص-يبنلا ىلإ هتعفرو يبص دضعب تذخأ

 جحلا هل تبثأف ،ا""رجأ كلو معن" :لاق ؟جح اذهلأ هللا لوسر اي
 .")ةاكزلا كلذكف ،هغولب لبق هب عافتنالاو

 ةقدصلا ذخآ نأ ترمأ" :لاق هنأ - ملسو هيلع هللا ىلص -هنع درو ام :ايناث

 ."مكئارقف ىلع اهدرأو ؛مكئاينغأ نم

 ذخأب - ملسو هيلع هللا ىلص-هنم رمألا نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 لقاعو ريبكو ريغص نم ينغ لك يف ماع ءاينغألا نم ةاكزلا

 نيبطاخملا ىلإ ةعجار "مكئاينغأ" هلوق نم ميملاو فاكلا نإف ،نونجمو

 .ا""ءاينغأ اوناك اذإ امهيف نونجملاو يبصلا لخديف ،نوملسملا مهو

 هللا ىلص- هلوق يف لمشو باطخلا مع امل هنأ :وه كلذ حضوي يذلاو

 لك ىطعيف ،نونجملا و يبصلا "مكئارقف ىلع اهدرأو" :-ملسو هيلع
 يف باطخلا كلذكف عامجإلاب اقحتسم ناك اذإ ةاكزلا نم امهنم دحاو

 ١) ؛ةئيضملا يراردلا ؤيناكوشلا ج٢ ص٤.

 ٢ج 0١٧٢٦ مقر ‘كسلانملا باتك/دواد وبأ .٦٠١ص ٩ج 0٤٠٩ مقر ،(٢٢)ب ،جحلا باتكرملسم :هجرخأ ا"

 .٤٦٢ص ٣٢ج 0٩٦٤ مقر ،(٢٨)ب "جحلا باتك/يذمرتلا .٧٤١ص
 .٢٠٦ص ١ج ‘عملجلا ،ةكرب نبا ايز

 .٣٠٦-٢٠٦ص ١ج ثعملجلا ،ةكرب نبا ا)



 لمشي " مكئاينغأ نم اهذخآ نأ ترمأ" : - ملسو هيلع هللا ىلص- هلوق

 غلب اذإ امهنم دحاو لك لام نم ةاكزلا مامإلا ذخأيف ،نونجملاو يبصلا
 .(١)هاكزلا باصن هلام

 رجتيلف اميتي يلو نم" :لاق هنأ - ملسو هيلع هللا ىلصح-هنع يور ام :
 .("٬ةقدصلا هلكأت ىتح هكرتي الو ،هل

 للع انإ ميتيلا لام يف ةرجاتملاب رمألا نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 جارخإ زوجي امنإو هيف رجاتي مل ول لاملل ةقدصلا باهذإ فوخب
 امل ةبجاو نكت مل ول ذإ ڵبسحف ةبجاو تناك اذإ ميتيلا لام نم ةاكزلا

 .اهجارخإ يف ميتيلا لامب عربتي نأ يلولل زاج
 :يلي امب لالدتسالا اذه ضرتعاو

 نوكي نأل حلصي الف شةفيعض اهعيمج قرط نم ءاج ربخلا اذه نأ -أ

 اهلحي ال ةنسلاو باتكلا صوصنب ةمرحملا دابعلا لاومأ و ةجح

 .اع رشلا دورو وأ ءاهب سفنلا ةبيطو يضارتلا الإ

 ثيدحلا يف دراولا ةقدصلا ظفل نم دوصقملا نوكي نأ لمتحي هنأ -ب

 يه ةقفنلاو ،لاملا عيمج ىلإ لكألا فاضأ هنأ ليلدب ةقفنلا وه

 .اثةاكزلا نود لاملا عيمج ىلع يتأت يتلا

 عراشلا ظافلأ نم دوهعملا نأل ،يوقلاب سيل ضارتعالا اذهو

 ةقاف هب نمل هلام نم ناسنإلا هجرخي اميف "ةقدصلا" ظفل لامعتسا

 ١ ص ٥ج .نيبلاطلا جهنم ،يصقشلا ٤٠.

 ٢ج١٬مقر ةاكزلا باتك /ينطق رادلا .؟٢٢ص ٢ج 0٦٤١ مقر ،(٥)ب شةاكزلا باتك/يذمرتلا :هجرخل اا

 .٧٢٠١ص ٤ج شةاكزلا باتك ،يقهيبلا .٠١١ص
 ٢ج ؛مالسلا لبس 6يناعنصلا .١٩٢٢ص ٢ج ىفغملا اةمادق نبا .٥٣٢١ص ٣ج يواحلا ،يدررواملا )0

 .٢٥٦٢ص
 كورتم ©8فيعض وهو حابصلا نب ىتثملا هدانسإ يف نأب ربخلا اذه فعض يفنحلا مامهلا نب لامكلا للع (٤)

 .٧٢٢ص !٢ج ثريدقلا حتف ،مامهلا نبا رظنا ‘ثيدحلل

 .٣٦١ص ٥ج طوسبملا ،يسخرسلا ا
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 ظافلألا لمحت نأ لصألاو ،بودنملاو بجاولا اهيعونب ةجاح وأ

 الإ كلذ نع لقنت الو ،ءاعرش اهل ةعوضوملا اهيناعم ىلع ةيعرشلا
 .انه لقنلا ىلع ليلد ال هنأ رهاظلاو ،ليلدب

 نإ اهنأ الإ باصنلا نود ام ءاقبب هلك لاملا لكأت مل نإو ةاكزلاو

 يتب امو ،لاملا مظعم ىلع تتأ نونجملاو يبصلا لامب رجتي مل
 اذه يفو ،نونجملا و يبصلا ىلع قافنإلا يف كلهتسي باصنلا نود

 امهيلامب ةرجاتملا ىلع عرشلا ثح اذلو ،امهيلع يويند ررض
 .فوخملا رمألا اذهل اعفد

 ةقدص ربخلا اذه يف دراولا "ةقدصلا" ظفلب داري نأ لمتحي هنأ -ج

 .(١هاكز ىمست اهنأل ،رطفلا

 ضعب ىلع ماعلا رصق هيف نأل اضيأ ىوقلاب سيل ضارتعالا اذهو
 ةاكزلل لماش ةقدصلا ظفل نأل كلذو ،هيلع ليلد الب هدارفأ

 ريغب رخآلا نود امهدحأ ىلإ هفرصف ،رطفلا ةاكزو ةضورفملا
 .صصخم ريغب صيصخت وه كلذ ىلع ةلاد ةنيرق

 نونجملاو يبصلاو ،ءارقفلا ةاساومو ،يكزملا باوثل دارت ةاكزلا نأ :اعبار
 يهف ءامهلامب قلعت اهل كلذ عم يهو ،ةاساوملا لهأو باوثلا لهأ نم
 تايانجلا شورأو تاجوزلاو براقألا ةقفنك ةيلاملا تامازتلالاب ةهيبش

 بجت هنأ امك ءامهيلام يف ءايشألا هذه تبجو اذلو ،تافلتملا ميقو

 .هاكلم اذإ بألا امهيلع قتعيو ،رشعلاو رطفلا ةاكز امهلام يف امهيلع
 ةاكزلا هنم ذخأ لاملا دجو امثيحف لاملا يف قح ةاكزلا نأ تبث اذإو
 .ا"اهطورش رفوت دنع
 لام يف تامارغلا و تاقفنلا باجيإ نأب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 دابعلا قوقح نم تامارغلاو تاقفنلا نأ ىلع ينبم نونجملاو يبصلا

 ةقدصو جارخلاو رشعلا باجيإب لوقلا نأو ،ةينلا ىلع فقوتت ال يهو

.٨ 
 )١) ص ٢ج ،عنادبلل ءيناساكلا

 ،لامآلا جراعم ،يملاسلا .٨٠٤ص ١ج ،جاتحملا ينغم ،ينيبرشلا ا") ج٤ ١ ص٧٧.
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 :اسماخ

 ىضعم اهب ةدابع يه لب ةضحم ةدابعب تسيل اهناف امهيلام يف رطفلا
 .ا"ةنووملا

 .("هللا قح يه يتلا ةالصلاك تسيل لاملا يف صلاخ قح ةاكزلا نأ

 هنع بيني دقو ،اهجارخإب لاملا بر موقي ةاكزلا نأ :وه قرفلا ليلدو

 هيف تبجو نم لام نم اربج مامإلا اهذخأي دقو ،اهجارخإ يف هريغ

 اهنأ ةالصلا نأش امنيب باغ وأ رضح ،هرك وأ كلذ لاملا بر يضر

 نصع دحأ بوني الو ،نيقولخملا نم دحأل قح اهيف سيل ،ندبلاب لمع

 .ا")اهئادأ يف هيلع تبجو

 نم ذخؤت ال هنإف ءيمذلاب ضوقنم هنأب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 لاملا يف صلاخ قح اهنأ لجأل ةبجاو ةاكزلا تناك ولف ،ةاكزلا هلام

 هربج زاج لب همالسإ مدع عم يمذلا نم اهؤادأ حصل نيرخآال تبثي

 ىلع رمألا نأ ثيحو ،اهوحنو هتجوز ةقفن عفد ىلع ربجي امك اهيلع

 ال رخآ فصو ةاكزلا يف ربتعا هنأ ملع كلذ فالخ

 عم للنازلا ةدابعلا فصو وهو .همدع عم حصي

 .(ا"رفكلا

 نونجملا لامو ،اقلطم يبصلا لام يف ةبجاو ريغ ةاكزلا نأ :يناثلا لوقلا

(١) 

 ."ةيفنحلا بهذ هيلإ و ،ايلصأ انونج

 :نيعون ىلع مهدنع وهف ائراط انونج نونجملا امأ و

 ١٧٢٣. ص ٢ج ؛راتحملا در ،نيدباع نبا .٧١٢ص ٢ج ،قئارلا رحبلا ،ميجن نبا

 .٣٨ص ٩ج ثراكذتسالا ثربلادبع نبا ))
 ٤٠. ص ٥ج ثنيبلاطلا جهنم ،يصقشلا )

 ١٦. ٤ص ٢٦ج ضريدقلا حتف ؛مامهلا نبا ا"
 غلب نم وه مهدنع يلصألا نونجملاو .٩١ص ١ ج ثرايتخالا ،يلصوملا .٦١ص ١ج .ةيادهلا ،ينانيغرملا ))

 .٢٦١ص ٢٦ج طوسبملا ،يسخرسلا رظنا .كلذ ىلع رمتساو ءانونجم

٣١١ 



 نونجملا مكح مهدنع همكح اذهف ةلماك ةنس هنونج مودي نأ -أ

 .")هلام يف هيلع ةبجاو ريغ ةاكزلا نأ وهو ءيلصألا

 .مهنيب فالخ لحم اذهو شةلماك ةنس هنونج مودي الأ -ب

 نلك نإو ةنسلا نم عيش يف قافأ نب هنأ ىلإ "نسحلا نب دمحم بهذ

 لوحلا كلذ ةاكز نإف ،هرخآ وأ هطسو وأ هلوأ نم لوحلا نم ةعاس

 .("فسوي يبأ نع ةياور وهو .هيلع بجت

 ةنسلا رثكأ قافأ ني هنأ ىلإ -هنع ىرخأ ةياور يف-فسوي وبأ بهذو

 .(ُبجت الف الإو .ةاكزلا هلام يف تبجو

 ضعب بهذم وه نونجملاو يبصلا لام يف ةاكزلا بوجو مدعب لوقلاو

 .("١يناكوشلا هراتخاو ،ا)ةيديزلا

 :يلي ام لوقلا اذه ةلدأو

 :سمخ ىلع مالسإلا ينب" :لاق هنأ - ملسو هيلع هللا ىلص-هنع درو ام :الوأ

 ءاتيإو ،ةالصلا هاقإو . هللا لوسر ادمحم نأو ،هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش

 .ا""اليبس هيلإ عاطتسا نمل تيبلا جحو ناضمر موصو سةاكزلا

 ةاكزلاو ،ةدابع نوكي مالسإلا هيلع ينب ام نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 نذإ يهف ثيدحلا يف ةدراولا مالسإلا اهيلع ينبملا رومألا نيب نم

 يف غولبلا مدعل ةدابعلا بوجو لهأ نم اسيل نونجملاو يبصلاو .ةدابع

 .٩٩ص ١ج ؛رايتخالا ءيلصوملا .٦١ص ١ج ةيادهلا ينانيغرملا ل

 :هتافلؤم نم ،ةقرلا ءاضق يلوو ،ةفوكلاب أشنو طساوب دلو .ةيفنحلا ةمئأ نم ينابيشلا نسحلا نب دمحم ا"]
 ةرجهلل ةئامو نينامثو ةعست ماع يفوت ثةنيدملا لهأ ىلع ةجحلا ‘لصألا ،ريغصلا عماجلا ؤ ريبكلا عماجلا

 .٠٨ص ٦ج ؛مالعألا ءيلكرزلا .٢٢١ص ٣ج ؛ةيضملا رهاوجلا ؛ءافولا يبأ نبا /.يرلاب

 .٨ص"٦ج شعئادبلا يناساكلا ١٦٣. ص ٢ج ثطوسبملا ،يسخرسلا )"(

 .ةحفصلا و قباسلا ردصملا ،يناساكلا .ةحفصلاو ،قباسلا ردصملا سخرسلا ا"
 )٥) .رافغلا ةحنم ،يناعنصلا .٦٥٤ص ١ج ثيفاشلا نايبلا ؤنيدلا دامع ج٢ ص٤ ٢٦.

 : .١١-٠١ص ٢ج ثرلرجلا ليسلا ،يناكوشلا ا١

 .٨٠١ص ٨ج ٥٠٠١، مقر ،(٣١)ب ،ناميإلا باتكريئاسنلا .٢٤ص ١ج ،ناميإلا باتك /يراخبلا :هجرخأ ا")

٣١٢ 

 



 ال تادابعلا هذه نألو ،امهيلع بجت الف نونجملا يف لقعلاو يبصلا

 مدعل امهل رايتخا الو ،ءالتبالا ىنعمل اقيقحت رايتخالاب الإ ىدأتت
 .ا )لقعلا

 :يلي امب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 ءيلام قح ةاكزلاو ،يندب لمع ةالصلاو موصلا نم الك نإ -أ

 .'""نونجملاو لفطلا ىلع باجيإلا ثيح نم امهنيب قرفلا لصحف
 ةدابع لب \ةضحم ةدابعب تسيل يهف ةدابع تناك نإو ةاكزلا نإ = ب

 يبصلا جارخإ رذعت نإف ،اهيف ريغلا ةباين حصت ةنوؤم اهيف

 .("هيلو هنع بان اهل نونجملاو

 ىلع نونجملاو يبصلا لام يف ةاكزلا بوجو مدع سايق شقون امك

 اولاق نإ مهنأل ححصي ال سايق هنأب امهيلع موصلا و ةالصلا بوجو مدع
 تسيل :مهل ليق ،يبصلا ىلع بجي الأ بجوف :مهسايق تامدقم يف

 يف بجت الأ بجوف :اولاق نإو ،هلام يف ةبجاو يه امنإو ،هيلع ةبجاو

 ةالصلا نم هيلإ دودرملا لصألا يف فصولا اذه دجوي مل سهلام

 .(نيتيلام نيتدابعب اتسيل امهنأل موصلاو

 نع :ةثالث نع ملقلا عفر" :لاق هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص -هنع درو ام :ايناث

 ىتح نونجملا نعو ،هبتني ىتح مئانلا نعو ،ملتحي ىتح يبصلا
 .(©قيفي

 ١) ص ٢ج ‘طوسبملا ،يسخرسلا ١٦٣. ثعنئادبلا ،يناساكلا ج٦٢ ص٧١.

 .٩٠٤ص ١ج .جاتحملا ىنغم ،ينيبرشلا 0٦1٠٣ ص ١ج .عماجلا ،ةكرب نبا )0
 .٥٦٤ج ٢ج .س بقلا ،يبرعلا نبل )0

 ٤) ص ٢ج .يواحلا .يدرواملا ١٥٠٣.

 ١٤٢٣. مقر ٧(١)ب دودحلا باتك /يذمرتلا .٧٣١ص ٤ج ٤٣٩٨، مقر ،دودحلا باتك /دواد وبأ :هجرخل ا
 .٨٥٦ص ١ج 0٢٠٤١ مقر ،(٥١)ب .قالطلا باتك/ةجام نبا .٤٢ص ج

٣١٢٣ 

 



 نونجملا وأ يبصلا لام يف ةاكزلا باجيإ يف نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 ةمذ ىلع بوجو الو ،ةمذلاب صتخي بوجولا نإف ،امهيلع ملقلل ءارجإ

 اذهو نونجملاو يبصلا ةمذ ىلع كلذ بوجوب لوقلا بجوف يلولا

 نع ةذخاؤملا مكح عفر ىلع لاد هنأل ‘ثيدحلا هيلع لد ام فالخ ىلع

 لوزي ىتح ةثالثلا نع ةطقاس ةالصلا نأ ىلع قافتالا عقو دقو .ةثالثلا

 طقستف ةدابع ةاكزلاو ،امهنم دحاو لك نع فيلكتلا طوقس ببس

 .()سايقلا قيرطب ةالصلاك
 يف دراولا ةثالثلا نع ملقلا عفر نأب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 يف فالخلا امنإو ،هيف فالخ ال اذهو ،مهنع مثإلا عفر هب دارم ثيدحلا
 دحاو ىلع بوجولا قلعتي ال هنأ ىلع لدي ال ثيدحلاو «بوجولا قلعت
 يف فالخ الو ،مئانلا امهعم ركذ دق هنإف كلذ ىلع لدي ام هيف لب "مهنم

 عفرلا هب داري ثيدحلا يف ملقلا عفرف ،(")هلام يف هيلع ةاكزلا بوجو

 .'")امهلام نع ال نونجملاو لفطلا سفن نع

 هنم قفي ملو ةنس رمتسا اذإ ئراطلا نونجلا نأ ىلع ةيفنحلا ليلد امأو

 وهف ةاكزلا طاقسإ يف يلصألا نونجلا مكح همكح نأ اهلالخ هبحاص

 ؛موصلا يف رهشلاك ةاكزلا يف ةنسلا نأل موصلا ىلع ةاكزلا سايق

 بعوتسملا نونجلاف موصلا بوجو عنمي رهشلل بعوتسملا نونجلاو
 .(‘ةاكزلا بوجو عنمي ةنسلل

 نونجملا لام يف ةاكزلا بوجو ىلع مهنم نسحلا نب دمحم ليلد امأو
 كلذو ،اضيأ موصلا ىلع ةاكزلا هسايق وهف ةنسلا نم ءزج يف قافأ نل

 يفكي رهشلا نم ءزج يف ةقافإلاو ،موصلل رهشلاك ةاكزلل ةنسلا نأل
  0١ص ٢ج ‘طوسبملا سيسخرلا ١٦٢٣. ص ؟ج ثقئارلا رحبلا ،ميجن نبا ٢١٧.

 .٠٨ص ٤١ج .لامآلا جراعم يملاسلا ا"]

 ١١٣. ص ٢ج "يواحلا 6يدرراملا ا"

 .٨ص ٦ج ؛عئادبلا ؤيناساكلا ا"

١٤ 



 داقعنال يفكت ةنسلا نم ءزج يف ةقافإلا كلذكف رهشلا موص بوجول

 .ا٨)هيف ةاكزلا بوجوو لاملا ىلع لوحلا

 نونجملا لام يف ةاكزلا باجيإل طرتشي هنأ ىلع فسوي يبأ ليلد امأو

 يفنلا ىلع ةاكزلا يف نونجملا هسايق وهف ةنسلا رثكأ قيفي نأ قيفملا

 ناك نإف :رظن ةنسلا ضعب يف ضرم اذإ يمذلا نإف ،ةيزجلا يف

 ةنسلا رثكأ يف اضيرم ناك نإو ،ةيزجلا هتمزل ةنسلا رثكأ يف احيحص

 .("ةيزجلا همزلت مل
 -:نيمسق ىلإ نونجملاو يبصلا لام ميسقت ىلإ ةيمامإلا بهذ :ثلاثلا لوقلا

 .اهدنع ةاكز هيف سيل اذهو ثريناندلاو مهاردلا وهو تماصلا لاملا :الوأ

 :مهدنع نالوق هيف اذهو ،يشاوملاو تالغلا :ايناث

 نونجملا نم لك نع اهجرخي نأ يلولا ىلعو ،ةاكزلا هيف بجت :ليق
 .(٠يبصلاو

 .اةبجاوب تسيلو ةاكزلا هيف بحتست :ليقو

 اهبجوأف نونجملا لام نيبو يبصلا لام نيب قيرفتلا ىلإ مهضعب بهذو

 .نونجملا نود يبصلا لام يف

 باجيإ زاجف ةبقترم ةققحم ةياغ غولبلا نأ :وه هدنع قرفلا هجوو

 .‘١نونجملا فالخب ،رجحلا ةياغ ءاهتنا بقرتل يبصلا لام يف ةاكزلا

_ 

 .٤٦١-٣٦١ص ٢ج .طوسبملا ،يسخرسلا )

 .٤٦١ص ٢ج ،قباسلا ردصملا يسخرسلا ا"

 .٨٣٢ص .ةعنقملا ،ديفملا ٤٠. ص ٢ج ،فالخلا غيسوطلا ا"

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا .ديفملا .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،يسوطلا اا
 .٧٧ص ١ج ىمالسإلا عئارش ،يلحلا ا

 .٥٠٠ص ١ج ثعرلابلا بذهملا ،نينلا لامج ")

٣١٥ 



 هجو الف ثغولبلا لبق تومي دق يبصلا نأل رهاظ ريغ قرفلا اذهو

 مل نم لام نم ةاكزلا جرخأ دق يلولا نوكيف ،هيلع رجحلا ةياغ ءاهتناب مزجلل

 .هتقافإ درجمب هنع رجحلا عفتريف ،قيفي دق نونجملا نأ امك ،هيف بجت

 :راتخملا يأ لا "

 يبصلا لام يف ةاكزلا بوجوب لاق نم يأرب ذخألا ىلإ ثحابلا بهذي

 :يلي ام يأرلا اذه عابتاو رايتخا ببسو .نونجملاو

 ىلإ فاطملا رخآ يف لووي ءاهقفلا نيب ةلأسملا هذه يف فالخلا ببس نأ ١-

 .؟لاملاب قلعتم قح وأ ،ةدابع يه له ةاكزلا ىلإ رظنلا
 نأل كلذو ‘ةصلاخ ةدابع اهلعج نم رهظأ لاملاب اقلعتم اقح اهلعج يفو

 مهل تضرف نم عيمجو نيكاسملاو ءارقفلا ةاساوم اهنم دوصقملا نيب نم

 لعج ام هيف ظحليو هيلإ لوؤي امب ربتعي ءيشلاو ،نيجاتحملا رئاس نم

 نيلماعلاو نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنإ) :ىلاعت هلوق يفو ،هل ةياغ

 ليبسلا نباو هللا ليبس يفو نيمراغلاو باقرلا يفو مهبولق ةفلؤملاو اهيلع
 نوك حيجرت هنم مهفي ام ]٦٠[، ةبوتلا (ميكح ميلع هلاو هنلا نم ةضيرف

 :هوجو ةثالث نم لاملاب اقلعتم اقح ةاكزلا

 كيلمتلا ىلع لدت نأ امإ هيلع فطع ام و "ءارقفللا ظفل يف ماللا نأ -

 يلام قح ةاكزلا نأ هنم دافتسيف نيرمألا الك ىلعو «صاصتخالا وأ

 .مهيلع فطع نمو ءارقفلاب صتخم وأ كولمم
 نأ ىلع لدي (هللا نم ةضيرف) :ةيآلا هذه رخآ يف ىلاعت هلوق نأ -ب

 هلعج نم ىلع قلطملا كلملا وذ ىلاعت هللا هضرف يلام قح ةاكزلا

 نم راص اذهلو فانصألا ءالؤهل هدنع يذلا لاملا يف افلختسم
 الو ©فانصألا هذهب ةصوصخم ةاكزلا نأ ءاهقفلا دنع ررقملا

 .مهريغ ىلإ اهعفد يزجي

٣١٦



 داهجلاب رسفملا هللا ليبس يفو مهبولق ةفلؤملا ىلاعت هللا لعج يف نأ -ج

 نأ ىلع اليلد ةاكزلا فراصم نيب نم ةفاك ةماعلا حلاصملاب وأ

 مهبولق ةفلؤملا ءاطعإ نم دوصقملا نأل ،لاملاب قلعتم قح ةاكزلا

 درو اهيلإ مهبولق فطعو ىمالسإلا نع مهديك عفد وه ةاكزلا نم

 وه "هللا ليبس" يف اهجارخإ نم دوصقملا كلذكو .هلهأ نع مهرورش

 عمتجملا نايك ةماقإ وأ ،داهجلاب رسف نإ قحلا نيدلا ةملك ءالعإ

 كرتشي اذهو ،امومع ةماعلا حلاصملاب "هللا ليبس" رسف ني ملسملا

 الو ،مهنيناجمو مهؤالقع مهراغصو مهرابك ةلملا لهأ عيمج هيف

 ريغ داهجلاو ،داهجلا ىمسم تحت لخاد اذه نأب اذه ىلع ضرتعي

 طقاسلا داهجلا نأ :وه هباوج ذإ ،نيناجملاو نايبصلا ىلغ بجاو

 ذداهجلا عاونأ ضعب يف وه امنإ نيناجملاو نايبصلا نع هضرف

 نايبصلاو نيناجملا نع طقاسلا داهجلا ضرفف رخآ نود لحم يفو

 اذهف ،ءادتبا ودعلا فوحز ةاقالمل نيزاغلا زيهجتو سفنلاب داهجلا وه

 كرشلا لهأ مهاد اذإ امأ ،ءيش هنم نيناجملا الو نايبصلا مزلي ال

 سفنلاب داهجلا ىلع نيرداقلا نيغلابلا ىلعف مهراد رقع يف نيملسملا

 لخديو عيمجلا ىلع لاحلا هذه يف عافدلا مرغم ناكو ،ودعلا عافد

 نادبالاب مهعفد نع اوزجع نإ كلذكو ،نايبصلاو ءاسنلا كلذ يف
 ىشنألاو ركذلاو يبصلاو غلابلا كلذ يف ىوتسا و ،لاومألاب مهوعفاد
 ،ودعلا رش هب عفدني ام عيمجلا لاومأ نم ذخؤيف نونجملاو لقاعلاو

 سفنلاب داهجلا ماقم ماق هنأل ؛داهجلا نم عون كش الب هلك اذهو

 ث بسحف سفنلا ىلع فقوتم ريغ داهجلا نأل و ؛كلذ نع زجعلا دنع

 مكح يف نيلقاعلاو نيغلابلا نيناجملاو نايبصلا ىواس دقف اذه عمو

 نولزان مهبولق ةفلؤملا نأ هيف بير ال اممو ،ع ونلا اذه يف بوجولا

 رقع يف نيملسملا مهتشياعمل نيملسملا رادل مهادملا ودعلا ةلزنم

٣١٧



 ودعلا ررضك هراد رقع يف عقاو مالسإلا ىلع مهررضف ؛مهراد
 ررضل افالخ ‘هعفد امومع ةلملا لهأ ىلع بجوتي يذلا مهادملا

 ال يذلا ةيافك مهداهج ضرتفملا مالسإلا راد نع نيئانلا نيكرشملا

 "هللا ليبس يف" فرصم كلذكو ،ءيش هنم نيناجملاو نايبصلا مزلي

 هعفن ذإ ،مهلك ةلملا لهأ هيف كرتشي هنإف ءامومع حلاصملاب رسف ازإ

 ذخؤي يلام قح ةاكزلا نأ نيبتي هلك اذه توبثبو ،عيمجلا ىلإ عجار

 .امهريغ لام نم ذخؤي امك ،نونجملاو يبصلا لام نم

 دصاقم عم قفتي نيناجملا و نايبصلا لاومأ يف ةاكزلا باجيإب لوقلا نأ ٢

 ينف نونجم وأ يبص بلقتي نأ لوقعملا ريغ نم ذإ ،اهمكحو ةعيرشلا

 ؛موي دعب اموي هتيمنتب لاملا هيلو هل سدكيو ؛هئاخرو شيعلا دغر
 ‘ضرألا دسوتي هلثم انونجم وأ ايبص نوكي دق ريقف هنم برقلابو

 .ةصمخملاو ع وجلا نم روضتي كلذ عم وهو ء امسلا فحتليو

 اهنمو !"سمخ ىلع مالسإلا ينب" ثيدحب لالدتسالا نع بلا وجلا امأو

 ؛نونجملا و يبصلا نم ىتأتت ال ةدابعلاو ةدابع وهف مالسإلا ىلع ينب امو ،ةاكزلا

 نأ ريغ ةدابع وهف مالسإلا هيلع ينب ام لك نأ هب ملسملا نم نأ :وه هباوجف

 ةيلام ةدابعو ةالصلاك ةصلاخ ةيندب ةدابع ىلإ عونتت مالسإلا يف ةدابعلا
 مالجإلا اهيلع ينبملا ةدابعلا ريسفت رصقف ،جحلاك ةيلام ةيندب ةدابعو شةاكزلاك

 ىتح هالعأ ركذ امب كلذ ريسفت يغبني لب ،ريسفتلا يف روصق ايندب ناك ام ىلع
 دسجلاو حورلا بلاطم ةيبلتل تعاج دق هتادابع نأب مالسإلا ةزيم رهظت
 .الامو اندب فلكملا نوؤش لوانتت هماكحأ نأو ةعورشملا

 عفرلا هب دوصقملاف ،"خلا ... ةثالث نع ملقلا عفر" ثيدحب لالدتسالا امأو

 مئانلا نأ ليلدب لاملا يف قح نم قلعتي امب سيلو ،ماثآلاو بونذلاب ةذخاؤملا نع

 هللاو همون لاح يف ولو ةاكزلا مهمزلت نمم ثيدحلا يف نيروكذملا دحأ وهو
 .ملعأ
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 روذنلاو ناميألا هقف :ثلاثلا ثحيملا

 . ذ ثنحلا ليق نيميلا ةرافك جارخا مكح :لوألا بلطملا

 :ةلأسملا يف ءاهقفلا ءارآ

 .ثنحلا لبق ةرافكلا جارخإ حصيف دقعلاب بجت نيميلا نأ :لوألا لوقلا

 نيميلا ةرافكو" :وه كلذ يف همالك صنو ،ةكرب نبا مامإلا بهذ هيلإو

 ]٨٩[!'. ةدئاملا (متفلح اذإ مكناميأ ةرافك كلذ) :هللا لوقل باطخلا رهاظب دقعلاب

 نب ىسوم يأر وهو ،ا"اةيرهاظلل افالخ مزح نبا بهذم وه لوقلا اذهو

 .اث)ةيكلاملا دنع ةياورو ")ةلبانحلا بهذم وهو ،ا")ةيضابإلا نم يلع نب ىسوم
 ۔:ىلب ام لوقلا اذه ةلدأو

 ]٨٩[. ةدئاملا (متفلح اذإ مكناميأ ةرافك كلذ) :ىلاعت هلوق :الوأ

 اهقلعي ملو ،نيميلا سفنب تبجو ةرافكلا نأ :وه ةيآلا نم ةلالدلا هجوو
 .(١متثنح اذإ :لقي ملو (،متفلح اذإ) :ىلاعت لاق دقف ثنحلا ىلع

 وأ ةبقرلا ريرحت وأ ةوسكلا وأ ماعطإلا نم الك نأ كلذ حضويو

 اهادأ اذإف ،فلحلا دوجو دنع نيميلل ةرافك وه ةيآلا يف دراولا مايصلا

 ناك اذإو عننيميلا كلذ نع ةرافكلا ىدأ دقف ڵثنحلا لبق فلحلا دعب

 .ا٧كلذب فيلكتلا ةدهع نم ج رخي نأ بجو كلذك رمألا

 نأ ىلع هيبنتلا يهو ةيغالب ةقيقد" متفلح اذإ" :ىلاعت هلوق يف ني مث

 .(" زئاجف ثنحلا لبقو هدعب امأو ،زوجي ال نيميلا لبق ةرافكلا ميدقت
_ 

  0١عماجلا ،ةكرب نيل ج٦٢ ص٩٧.

 .٥٦ص هج شىلحملا !مزح نبل ا"
 .٩٤٢ص ٦ج نيبلاطلا جهنم يصقشلا ا"

 .؛٥٠"ص ٧ج "يشكرزلا حرش "يشكرزلا .١١١ص ٢٦ج .ةدعلا ؤيسدقملا ا
 .١١١ص نيناوقلا يزج نبا .٢٤ص ١ج دهتجملا ةيادب ،دشر نبا ا

 .٧٩ص ٢ج .عماجلا ڵةكرب نبل 0

 .١٦٦ص ٢١ج .ريبكلا ريسفتلا ،يزلرلل 0

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،يزرلا
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 نب نمحرلا دبع اي" : لاق هنأ - ملسو هيلع هللا ىلص ۔هنع درو ام : ايناث

 :اٹلاٹ

 :اعبار

 نع ركف ءاهنم اريخ اهريغ تيأرف ،نيمي ىلع تفلح اذإ ا"ةرمس
 .("" ريخ وه يذلا تأو ،كنيمي

 ريخ وه ام نايتإب رمألا ىلع صن ثيدحلا نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو
 ؛هنم ريخ وه ام كرت نم هيلع فلح امع فلاحلا رفكي مث ،نيميلا نم

 .ا" زاوجلا هلاوحأ لقأو ،رمأ اذهو

 ىلع مكدحأ فلح اذإ" :لاق هنأ - ملسو هيلع هللا ىلص- هنع درو ام

 .اث" ريخ وه يذلا تأيلو ،اهرفكيلف ،اهنم اريخ اهريغ ىأرف نيمي

 جارخإ زاوج ىلع رهاظ ليلد ثيدحلا نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 .'")ثنحلا لبق ةرافكلا

 مكناميأ ةرافك كلذ) :ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو ،ةرافكلا ببس نيميلا نأ

 فاضت يناعملا و ،نيميلا ىلإ ةرافكلا فاضأف ء[٩٨]ةدئاملا (متفلح اذإ

 فلاحلا لعف ريغ نم نوكي دق ثنحلا نأ كلذ دكؤيو .اهبابسأ ىلإ
 ءادغ سمشلا تعلط الو ،هرفس نم ادغ نالف ءاج ال هللاو" :هلوقك

 فللحلا ثنح ادغ سمشلا تعلط وأ ءادغ نالف ءاج ازإ هنأ اذه ىنعمو

 .هنم لعف ريغ نم

. ُ > .. ... . (١( 
 مث ؛لباكو ناتسجس حتتفا و ةكم حتف موي ملسأ ديعس وبأ ‘ يشرقلا يمشبعلا بيبح نب ةرمس نب نمحرلا دبع

 نبا .٨٢٢ص ٢ج ،باعيتسللا ربلا دبع نبا /۔نيسمخو دحاو ماع اهب يفوتو ،اهنكسف سةرصبلا ىلإ عجر
 ٢٦٦٢-٢٦١٣. ٤ج .ةباصإلا ٨6 رجح

 ٧ج ٬٢٧٨٤‘ مقر روذنلاو ناميألا باتكر/يئاسنلا ٣٢٧٨. مقر ثروذنلاو ناميالا باتك/دواد وبأ :هجرخأ .؟ ٦)
 ص ٠ ١ ٠

٥ ٠ ١ ٠ 
 ص ٧ج .يشكرزلا حرش يشكرزلا

(") 

 مقر .(٢)ب .ناميالاو روذنلا باتك,/كلام ١ ص٤ ١٢. ج ١١ ٠6 مقر .(٢)ب .ناميالا باتكر/ملسم :هجرخأ )!)

 .٨٣ص ١ج ١١.

 .٦٢ص ٤ج ثرلرجلا ليسلا ،يناكوشلا ٢. ٤٤ص ج .يواحلا ،يدررواملا اث

 (١) 0نآرقلا ماكحأ ،يبرعلا نبا ج٢ ص٦٤٩.
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 نأل {ةرافكلل ببس نيميلا نأ ملسي ال هنأب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو
 لصوتي امل مسا ةغللا يف وه ذإ ،ببسملا ىلإ ايضفم نوكي ام ببسلا

 ثنحلا نأل ،ثنحلا نم عنام هنأل ‘كلذك سيل نيميلاو ءيشلا ىلإ هب

 اذإ هللا دهعب اوفوأو) :ىلاعت لاق دقو ،دهعلل ضقنو دعولا يف فلخ
 فافختسا هنألو ]٦١[، لحنلا (اهديكوت دعب ناميألا اوضقتت ال و متدهاع

 تراصف ،ثنحلا نم عنام كلذ لكو ،ةروصلا ثيح نم ىلاعت هللا مساب

 ذإ ةرافكلل بوجولا نم ةعنام تناكو ‘ثنحلا نم ةعنام نيميلا

 .افالخ الب ثنحلا طرش بوجولا

 ةثنح" ظفل رامضإ ىلع لومحم وهف نيميلا ىلإ ةرافكلا ةفاضإ امأو

 مدقت امل -اببس نوكي ثنحلاو ،هلبق ال اببس نيميلا دعب ثنحلا نوكيف

 ء[٩٨] ةدئاملا (مكناميأ ةرافك كلذ) :اضيأ -لجو زع- هلوقلو ،-افنآ

 هذه شمو ، ")ثنحلا بنن الإ بنذ الو ،بنذلاب رفكي امل مسا ةرافكلاو

 ضجحلا ىلإ مدلا ةفاضإو مايصلا ىلإ رطفلا ةرافك ةفاضإ ةفاضإلا

 كلذكف ©بوجولل اببس سيل انه هيلإ فاضملا و وهسلا ىلإ دوجسلاو

 .(""فلحلا ىلإ ةرافكلا ةفاضإ يف نأشلا

 بوجولا طرش ثنحلا نأ يف كش الف ببس نيميلا نأ ملس ول هنا مث

 طورشملاو ،نيميلا درجمب تبجول الإو ،هلبق بجت ال ةرافكلا نأب عطقلل

 لبق بوجولا طقسي الف هلبق ابجاو ريفكتلا عقي الف هطرش لبق دجوي ال
 .(ثابجاو نكي مل هلبق لعفب هتوبث دنع الو هلوبق

 .نيميلا يف ثنحلا دعب الإ نيميلا ةرافك جارخإ زوجي ال هنأ :يناثلا لوقلا

 .٢٢ص ٢ج عئادبلا ،يناساكلا ١. ٨٤ص ٨ج ثطوسبملا ‘يسخرسلا )

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،يناسأكلا .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،يسخرسلا ٢)

 .٨٢ص ٣ج ،قباسلا ردصملا ،يناسلكلا 0

 .١٧ص ٥ج شريدقلا حتق ،مامهلل نبل )
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 اةيمامإلاو ا"ةيفنحلا بهذم وهو )ةيضابإلا روهمج بهذ هيلإو

 بهذم وهو ،اث)ةيكلاملا دنع ةياور وهو ،مزح نبال افالخ ا‘ةيرهاظلاو
 .ا١ةيديزلا

 :يلي ام لوقلا اذه ةلدأو

 ]٨٩[. ةدئاملا (متفلح اذإ مكناميأ ةرافك كلذ) :ىلاعت هلوق :الوأ

 مقفلح اذل ريدقتلاو ،ارامضإ ةيآلا يف نأ :وه ةيآلا نم ةلالدلا هجوو

 مكنم ناك نمنف) :ىلاعت هلوق رامضإلا يف ةيآلا هذه لثمو ىمتثنحف

 ةوقبلا (كسن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفف هسأر نم ىذأ هب وأ اضيرم

 وأ اضيرم مكنم ناك نمف) :ىلاعت هلوقو ،ةيدفف قلحف هانعم ذإ ء[٦٩١]

 ."ةدعف رطفأف هانعمو ]١٨٥[6 ةرقبلا (رخآ مايأ نم ةدعف رفس ىلع

 ٠نيمي ىلع تفلح اذإ" :لاق هنأ - ملسو هيلع هللا ىلص-هنع درو ام :ايناث

 .ا""كنيمي نع رفكو ريخ وه يذلا تأف ،اهنم اريخ اهريغ تيأرو

 دعب ريفكتلا لعج-ملسو هيلع هللا ىلصحهنأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 :نارمأ هديؤيو ،نيميلا

 .اقافتا ثنحلا لبق بوجو الو ،ةقيقح بوجولا ديفي رمألا نأ -

 ١) ؛رصتخملا ،يويسبلا .١!٥٦ص ٩ج ؤ،فنصملا ،يدنكلا ص١٢١.

 (٦) ؛ةيانبلا ،ينيعلا .!١٧ص ٥ج 6ريدقلا حتف ؛مامهلا نبا ج٦ ص٢٦.

 .٦٢١ص ٢٦ج ٬مالىسإلا عئارش .يلحلا ..٦٠ص .ةعنقملا اديفملا ا")
 .٥١٦ص ٨ج ثىلحملا ،مزح نبا )!)

 .١١١ص ىنيتاوقلا ،يزج نبا .٠٢٤ص ١ج .دهتجملا ةيادب ،دشر نبا ا
 ج٤؛ ص١٩٢.

 مالسلا لبس .يناعنصلا ..٦١ص ٢ج ريضنلا ضورلا ،يغايسلا
(١) 

 .٧ص ؛عضولا ،ىيحي ،يوانجلا ا"
 مقر 6(٢)ب ءنامياألا باتك/ملسم .٢٥٠ص ٢ج 0٢٥٦ مقر ء(٤٤)ب ثروننلاو ناميألا باتك/عيبرلا :هجرخأ اه

 .٦٢٢ص ٣٢ج ٣٢٧٧ مقر روننلاو ناميألا باتكردواد وبا .!!٤ص ١١ج ١
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 ال و ،ريفكتلا قلطمب رمأ "رفكيلف" = ملسو هيلع هللا ىلصحهلوق نأ -ب

 .'")ثنحلا دعب الإ ريفكتلا قلطم زوجي

 :ب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 ميدقتب ةدراولا رابخألا نم رهشأ ةرافكلا ميدقتب ةدراولا رابخألا نأ -أ

 .ثنحلا

 اذإ ام ىلع ةلومحم ثنحلا ىلع ةرافكلا ميدقتب ةدراولا رابخألا نأ -ب

 لم ىلع ةلومحم ثنحلا ميدقتب ةدراولا رابخألاو ،لاملاب ريفكتلا ناك

 .")مايصلاب ريفكتلا ناك اذإ

 نم بكرم رمأ وه امنإو "بسحف نيميلا وه سيل ةرافكلا ببس نأ :اثلاث

 .ا'""ثنحلاو نيميلا عومجم

 ثنحلاو ‘بسحف نيميلا وه ببسلا نأب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 دوجو لبقو هببس دوجو دعب لاملا قح ليجعتو ‘ببسب سيلو طرش

 ،لوحلا لبق باصنلا بوجو دعب ةاكزلا ليجعت ليلدب زئاج هطرش

 ."ح ورلا قوهز لبقو حارجلا دعب لتقلا ةرافكو

 لبق ةاكزلا نم لكو ثنحلا لبق نيميلا ةرافك نيب قرافلا دوجوب بيجأو

 يه اننإ ةاكزلا نأب توملا لبقو حارجلا دعب لتقلا ةرافكو ،لوحلا

 لوحلا نالوح ناكف ‘لوحلا يضم نود لاملا ةمعنلاو ،ةمعنلل ركش

  0١.طوسبملا .يسخرملا ج٨ ص١٤٨.

 (٢) .يواحلا .يدرواملا ج١٩ ص٣٤٤.

 ٥٠١٦. ص ٢ج ريضنلا ضورلا ءيغايسلا )0

 .٢٩٤ص ٨ج ،ىفغملا ،ةمادق نبل )
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 ءازج يه امنإ لتقلا ةرافك نأو چبوجولا يفني ال ليجأتلاو ،هيف اليجأت

 .اح ورلا قوهز يف هل عنص الو ،حارجلاب ةلصاح ةيانجلاو ةيانجلا
 .هب ةطونم اهنأل ‘ثنحلا لبق ةيانج الو ثةيانجلا رتسل ةرافكلا نأ :اعبار

 :يتآلا ليصفتلا ىلع ")ةيعفاشلا بهذ هيلإو :ثلاثلا لوقلا

 روهشم يف نيميلا ىلع هميدقت يزجي الف موصلاب نيميلل ريفكتلا ناك نإ ه

 .هزاوجب ميدق لوق هيفو "مهدنع بهذملا حيحصو

 ميدقت زاج ةيصعم ريغب ثنحلا ناك نإف :رظن لاملاب ريفكتلا ناك نإو ه

 ‘ ناهجو هيفق . ةيصعمب ثنحلا ناك نل و 60 ادحا و ال وق ثنحلا لبق ةرافكلا

 .هزاوج مهدنع حيحصلاو

 ريفكتلا ناك ا ذإ ثنحلا ىلع رافكلا ميدقت عنم نيب مهدنع قيرفتلا ليلدو

 قوقح نم موصلا نأ :وه لاملاب ناك اذإ ثنحلا ىلع اهميدقت زاوجو موصلاب

 فالخب »ضورفملا مايصلاو ةالصلاك اهتقو لبق اهميدقت زوجي الو ،نادبألا

 اهميدقت زوجيف لاومألا قوقح نم اهنإف اماعطإ وأ ةوسك وأ اقتع لاملاب ةرافكلا
 .ا"”ةاكزلاك

 زاجف ،لاملاك اضيأ ريفكت ع ون مايصلا نأب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو
 ةالصلا ىلع اهسايق نم ىلوأ ةرافكلا ىلع ةرافكلا سايقو ‘ثنحلا لبق هميدقت

 .('"ةضورفملا

 اذإ ثنحلا ىلع لاملاب ةرافكلا ميدقت زاوج نيب مهنم نيقرفملا ةجح امأو
 هجولا ىلع هنأ :يهف ةيصعمب ثنحلا ناك اذإ كلذ عنم نيبو ةيصعمب نكي مل

 ١٩. ص ٨ج .طوسبملا ؛يسخرسلا ))

 ج .جاتحملا ىنغم ينيبرشلا ١٤١. ص ٢ج .بذهملا .يزلريشلا ٢٢. ٥ص ٢ج زيجولا ءيلا زغلا (٢)

 .٦٢٣ص
 ٩١. ص ٨ج ءينزملا رصتخم ينزملا )"(

 .٣٩٤ص ٨ج ؛ىفغملل ؤةمادق نبا ا
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 اذإف !هب ناصتخي نيببسب قلعتي ايلام اقح ةرافكلا ربتعت -زاوجلا وهو -لوألا

 .لوحلا لبق ةاكزلاك رخآلا ىلع هميدقت زاج امهدحأ دجو

 لاحلا هذه يف نوكت ةرافكلا ناف -عنملا وهو رخآلا هجولا ىلع امأو
 .(أزوجي ال رمأ وهو ،ةيصعم ىلإ اهب لصوتي امم
 : راتخملا يأ لا ؟

 نوكي نيميلا ةرافك نأب نيلئاقلا ءاهقفلا يأرب ذخألا ىلإ ثحابلا بهذي

 -:يلي امل هلبق اهجارخإ يزجي الو ‘ثنحلا دعب اهجارخإ

 ىلع نوقفتم لكلا زإ ،طايتحالا نم ابرض لوقلا اذهب ذخألا يف نأ ١-

 قفتملا سيلو ،ثنحلا لبق اهئازجا يف نوفلتخمو ،ثنحلا دعب اهئازجا

 .هيف فلتخملاك هيلع

 ءاهدورو ثيح نم ةئفاكتم نوكت داكت ةلأسملا يف ةدراولا ثيداحألا نأ ٢-

 ضراعتلا ىلإ برقأ يهف ،هيف تدرو ام ىلع اهنم لك ةلالد ثيح نمو

 دعب ريفكتلاب رمألاب ةدراولا ثيداحألاب ذخألا نأ ريغ ،دهتجملا رظن يف

 ببسملا نأ نم ةررقملا اهدعاوقو ةعيرشلا لوصأ اهتقفاومل ىلوأ ثنحلا

 - الثم - لوحلا لبق ةاكزلا جارخإ نم درو امو هببس دوجو دعب عقي

 ىلع هادع ام ىقبيو ،كلذ ىضتقا عادل لصألا اذه نع جرخ امم وهف

 دعب الإ اهجارخإ ءازجإ عقي الف ةرافكلا ببس وه ثنحلاو لصألا

 . مزل الإو ،رهاظ ريغ وهف ةرافكلا ببس نيميلا نأ نم ليق امو ،هعوقو

 ثنحلاف ببس نيميلا نأب ميلستلا ىلعو ،نيميلا دوجوب ةرافكلا بجت نأ

 .ملعأ هللاو هببس دجو نإو هطرش دعب الإ طورشملا عقي الو طرش

 ةيصعملا رذن يف ةرافكلا مكح :يناثلا بلطملا

 :ةلأسملا يف ءاهقفل ةلا ءارأ

 هب ءافولا زوجي ال ةيصعملا رذن نأب لوقلا ىلإ ةكرب نبا مامإلا بهذ
 روذنلاب ءافولاو" :وه كلذ يف همالك صنو ،كلذ هرذن نم ةبوتلا هبحاص ىلعو

 .١٤١ص ٢٦ج بذهملا ،يزاريشلا ل

 ٣٢٥

  

 



 يفي ال نأ هيلع ضرفلاف ةيصعم لعفب رذن نم امإف ةعاط رذن نم ىلع بجاو

 .'')هلعف دارأ امم ةبوتلا هيلعو ،هب
 .ا)ءاهقفلا نيب هيلع قفتم رمأ اذهو

 :لاوقأ ىلع ةيصعملا رذن ببسب ةرافكلا موزل يف -كلذ دعب - اوفلتخاو
 .ةيصعملا رذن يف ةرافك ال هنأ :لوألا لوقلا

 فالخلا ركذ نأ دعب -كلذ يف همالك صنو ،ةكرب نبا مامإلا بهذ هيلإو
 .(""هيلع ةرافك ال نأ بجوي رظنلاو" :- ةلاسملا يف هبهذم ءاهقف نيب

 روهمجو «اةيكلاملاو ،ا"ةيضابإلا ضعب بهذم وه يأرلا اذهو

 بهذمو ."ةيمامإلا بهذم وهو ")ةلبانحلا دنع ةياورو ،اثةيعفاشلا

 ."ةيرهاظلا

 -:يلي ام لوقلا اذه ةلدأ ١

 هللا عيطي نأ رذن نم" :لاق هنأ - ملسو هيلع هللا ىلص- هنع درو ام :الوأ

 .(٠)'هصعي الف هيصعي نأ رذن نمو ،هعطيلف
 

 .٢٠١ص ١ج .عماجلا ةكرب نبا ا"

 نيتاوقلا ێيزج نبا .١١٣ص ٢ج .راتحملا در "نيدباع نبا ١٢٥. }لاصخلا رصتخم ،قاحسإ وبأ ،رظنا ١)
 ةضرورلا ،نيدلا سمش .٨١ص ٢٦ج سةدعلا غيسدقملا .٢٥١٦ص شرايخألا ةيافك ينصحلا .١١!٢ص .ةيهقفلا
 .٢ص ٨ج ؛ىلحملا ،مزح نبا ..٦؟ص ،ةعنقملا ،ديفملا .!٣٩ص .ةيهبلا

 .٢٠١ص !٢ج ،عماجلا .ةكرب نبا "]

 ٢) حاضيإلا ،يخامشلا .٩١٢١ص شرصتخملا ءيويسبلا ج٤؛ ص١٠٥.

 (٤) ص ٢ج دهتجملا ةيادب كدشر نبا ٤٢٣. ،نيتاوقلا ،يزج نبا ص١١٢.

 (٥) ص ىرايخالا ةيافك ينصحلا .٧٤ص ٠٢٦ج ؛يواحلا ،يدررواملا ٦٥٢.

 ١) شةدعلا يسدقملا .}هص ٩ج ،يفغملا {ةمادق نبا ج٦٢ ص٩٨.

 ٢) ص .ةعنقملا ؤديفملا ٠٦٢. ىمالسإلا عئارش ،يلحلا ج٢ ص١٣١.

 .٢ص ٨ج ،ىلحملا !مزح نبا اا
 ،روذننلاو ناميألا باتكرادواد وبأ .٢؟٨٥ص ٢ج 0٦٥٨ مقر ،(٤٤)ب ثروننلاو ناميألا باتك عيبرلا :هجرخأ ا"

 .٨٨ص ٤ج 0١٥٦٦ مقر ،(٢)ب ثروننلاو ناميألا باتكر/ يذمرتلا .!٩٢ص !ج 0٣٢٨٩ مقر

٣٢٦ 
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 رذنلا موزل مدع ىلع لاد ثيدحلا رهاظ نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 .(١),ةيصعملاب

 نم تجن يتلا ةأرملل هلوق نم _ملسو هيلع هللا ىلص ۔هنع درو ام :

 نإ اهحبذت نأ ترذن دقو ،-مالسلاو ةالصلا هيلع _هتقان ىلع ودعلا

 ال اميف الو }هللا ةيصعم يف رذن ال ،اهيتيزاجام سئب" :اهيلع هللا اهاجن

 .(")"دبعلا هكلمي

 بينأتب ىفتكا - ملسو هيلع هللا ىلص ۔-يبنلا نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 تقو نع نايبلا ريخأت زوجي الو ،ةرافك اهيلع نإ :لقي ملو ،ةأرملا
 .ا"ةجاحلا

 ءىعدملاىلع ليلد هيف سيل هنأ هيلع لخدي هنأب :لاقي دق لالدتسالا اذهو

 نذإ عوقو زاوجل ةضحم ةيصعم نكي مل ةأرملا رذن نأ :وه كلذ نايبو

 ةزاجإ ىلع فقوتم هلعفو هريغ لام يف فرصت يلوضف يهف "كلاملا

 ىلص -يبنلا اهرمأي مل امنإو هريغ لام يلوضف عاب ول امك ،كلاملا
 امنإو ‘ةيصعم هنوكل ال دقعنم ريغ اهرذن نأل ةرافكلاب - ملسو هيلع هللا

 -يبنلا نذأي ملو ،كلاملا نذإ ىلع فقوتم وهو ،ريغلا لام هلحم نوكل

 ءامودعم راصو رذنلا لطب نذإلا مدعلو ‘= ملسو هيلع هللا ىلص

 .ءيش هيلع بترتي ال مودعملاو

 ‘سمشلا يف امئاق الجر ىأر هنأ - ملسو هيلع هللا ىلص ۔هنع درو ام :

 .سلجي الو سلظتسي الو ێملكتي الأ رذن :اولاق ؟اذه لاب ام :لاقف

 متيلو ،سلجيلو ثملكتيلف هورم" :- ملسو هيلع هٹنا ىلص -_لاقق موصيو

 ." هموص

2 > . ١ 

 ١ .دهتجملا هيادب دشر نبل ج٦٢ ص٤٢٣.

(") [. . ِ . 
 ٣١٦ ٬.٣٢ مقر .روذنلاو ناميثألا باتكردواد وبأ .٨٠١ص ١١ج ت ٨مقر 0 (٢)ب ء روتنلا باتك/ملسم :هجرخأ

 .٧٢٣٢ص ٢ج

 .٨١٢ص ؛ج نصلا يبأ عماج ،يويسبلا )0

٣٢٧ 

 



 ام مامتإب لجرلا رمأ - ملسو هيلع هللا ىلصح-هنأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 وأ ةرافك ركذ نم ائيش دزي ملو . ةيصعم ناك امع هاهنو ةعاط ناك

 ( اهريغ

 .(") وغللا نيميلاك ائيش بجوي الف دقعنم ريغ رذن هنأ :اعبار
 .ةعاطلا رذن يف بجت امك ةيصعملا رذن يف ةبجاو ةرافكلا نأ :يناثلا لوقلا

 بهذم روهشم وهو ا‘ةيضابإلا ضعبو ا"اةيفنحلا بهذ هيلإو

 .(")ةيعفاشلا دنع لوق وهو ءاأاةلبانحلا

 :يلي ام لوقلا اذه ةلدأو

 ،هللا ةيصعم يف رذن ال" :لاق هنأ 7 ملسو هيلع هللا ىلص-هنع درو ام : الوأ

 .(٧"نيمي ةرافك هترافكو

 ةرافك رذنلا ةرافك :لاق هنأ - ملسو هيلع هللا ىلص- هنع درو ام :ايناث

 ."نيمي

 ىلع ةدايز نيربخلا نيذه يف نأ :وه نيربخلا نم ةلالدلا هجوو
 ةرافكلاب رمألا دورو مدعف ةرافكلا مدعب نولئاقلا اهب جتحي يتلا رابخألا

 .٤٢٤ص !ج .دهتجملا ةيادب ادشر نبا ل
 .٧ص ٩ج ،ىفغملا ،ةمادق نبا ا"]
 .٨٣ص ٥ج ؛عنادبلا ،يناساكلا .٢٩٣٣ص ١ج .ءاهقفلا ةفحت ؤيدنقرمسلا )7
 .٨١٢ص ٤ج ،نصلا يبأ عماج ،يويسبلا اا
 ٣. ص ٩ج ،ىفغملا ،ةمادق نبا اث

 ص٦٥٢.
 ١) ىرايخألا ةيافك ينصحلا .٢٧٤ص ٠٢ج ،يواحلا ،يدررواملا

 ٨(١)ب روذنلاو ناميألا باتك/يذمرتلا .٩٢٢٢ص ٢ج 0٢٢٩٠ مقر ثروننلاو ناميالا باتك/دواد وبأ :هجرخأ "ا
 .٦٨٦ص 0٢١٢٥ مقر (٦١)ب ‘تارافكلا باتكراةجام نبا .٧٨ص ٤ج 0١٥٦٤ مقر

 ٢٢٢٣. مقر ،روننلاو ناميألا باتك/دواد وبأ ١١٣. ص ١١ج 0١٣ مقر 6(٥)ب ثروننلا باتك/ملسم :هجرخل اث]
 .٦٢ص ٧ج 0٣٨٢٢ مقر ،(١٤)ب سروننلاو ناميألا باتك/ يئاسنلا .!٩٢ص ٣ج

٣٢٨ 

 



 هنأل ،ىرخأ ةنس اهب تدرو اذإ اهبوجو نم عنمي ال ثيداحألا كلت يف

 .ا'أثيداحألا عومجمب لمعلا مزلي

 امكف روزلا لوق نم وهو 4 راهظلا يف ةرافكلا بجوأ دق ع رشلا نأ :اٹلاٹ

 رذن يف اضيأ بجت يهف -ةيصعم وهو -راهظلا يف تبجو

 .(ا")ةيصعسلا

 ناك هللا ةيصعم لعف ىلع فلح اذإف ،دقع نيميلا نأ امك ،دقع رذنلا نأ :اعبار

 .ا"ةيصعم يف رذن اذإ اذكف ،نيمي ةرافك هيلع

 :راتخملا يأ لا ؟

 رذن يف ةرافك ال هنأ ءاهقفلا نم لاق نم لوقب ذخألا ىلإ ثحابلا ليمي

 :يلي امل ةيصعملا

 ةيصعم يف رذن ال" :هلوق نم - ملسو هيلع هللا ىلص-هنع يور ام نأ ١-
 ةيهامل دوجو الو جراخلا يف صخشت الف ،ةقيقحلا يفن ىلع لاد" هللا

 هل عراشلا مادعإاب مودعم وهف ،هللا ةيصعم يف دراولا رذنلا تاذو

 .هل رثأ ال هل دوجو ال ام ذإ ،مكح هيلع ىنبي ال مودعملاو

 ال يهنلا ثيدحلا نم دارملا نوكي نأ لمتحي هنأ نم اذه ىلع دري امو

 يف رذنلا نع يهنلا مزلي الو ،هللا ةيصعم يف اورذنت ال ىنعملاو ،يفنلا

 وهف هل فلكملا عاقيإ دنع ةرافكلا وهو هيلع مكح بيترت مدع ةيصعملا

 ىلص- هلوقك ةقيقحلا يفن يف ظفللا اذه لثم دورول رهاظ ريغ لامتحا

 نإف "ثراول ةيصو ال" :"هلوقو ،"يلوب الإ حاكن ال" :-ملسو هيلع هللا

 ةيصو لكو ،يلو ريغب حاكن لك نولطبي نيربخلا الكل نيححصملا

 مادعإ و اهتقيقح يفن ةيوبنلا ظافلألا هذهب دارملا نأ ىلع لدي امم ،ثراول

 .٥ص ٩ج ،ىفقملا ،ةمادق نبل "ا

 .٨٥٢ص ٢ج ثةمغلا فشك ،باهولادبع "ينارعشلا ""!
 .٧٠١ص ؛٤ج .حاضيإلا ؤغيخامشلا ٥)

٣٢٩ 



 نإف يفنلل ال يهنلل دراو هنأب ميلستلا ىلعو ،ج راخلا يف اهتاون صخشت

 نم هترضحب تعقو يتلا عئاقولا عم -ملسو هيلع هللا ىلص ۔هلماعت

 ةيصعملا رذن يف ةرافكلا نم عيش بيترت مدع ىلع لدي ةيصعملا روذن

 ‘كلت مهروذن يف رارمتسالا نع مهيهنب - ملسو هيلع هللا ىلص-ىفتكا ذإ

 .ةجاحلا تقو نع نايبلا رخؤي الو ،ريفكتلاب مهنم ادحأ رمأ هنأ دري ملو
 رذنلا ىلع لومحم وهف "نيمي ةرافك رذنلا ةرافك" :ربخب لالدتسالا امأو

 رذنلاب ءافولا مدعل ىلاعت هللا قحل اميظعت هبحاص هب في مل اذإ عورشملا

 .ةلدألا نيب اعمج ،نيميلاب ءافولا مدع لثم

 "نيمي ةرافك هترافكو ،هللا ةيصعم يف رذن ال" :ربخب لالدتسالا امأو

 كرهاظلا مسالا ماقم ماق ريمض "هترافكو" ظفل يف ريمضلا نأ رهاظلاف

 رذن ال" مالكلا ريدقتو ‘هظفل نم هيلع لدي ام مدقت هراهظإ نع ينغتساو

 عورشملا رذنلا هب دارملاو ،"نيمي ةرافك رذنلا ةرافكو هللا ةيصعم يف
 هنأكف ،"هللا ةيصعم يف رذن ال" :هلوق ىلإ ادئاع سيلو ءاعرش هب دتعملا

 نأ دارأ ةيصعملا يف رذنلا عوقو ىفن نأ دعب _ ملسو هيلع هللا ىلص _

 ةرافك هيلعف هب لخأ و هرذنب في مل اذإ اعورشم ارذن رذانلا نأ نيبي

 .هلوأب هل قلعت ال لقتسم مالك وهف ،نيمي

 ريغ سايق وهف راهظلا ةرافك ىلع ةيصعملا يف رذنلا ةرافك سايق امأو
 ةجوزلا ىللإ ءيفلا ةدارإ دنع تعرش امنإ راهظلا ةرافك نأل ححيحص

 ىتح في مل نإ رهاظملا نأ ليلدب ةيصعم هنوك لجأل ال اهنم رهاظ يتلا
 رذن يف اهب نيلئاقلا دنع ةرافكلاو ،ةرافك همزلت مل رهشأ ةعبرأ يضم

 ريفكتلا ةيصعملاب رذانلا مزليف ةيصعملا لجأل تعرش امنإ ةيصعملا

 وهو -ع رفلاو لصألا نيب عماجلا فصولا لطبف مهدنع رذنلا درجمب

 هللاو حيحص ريغ سايق هنأ رهظف ،سايقلا اذه يف -ةيصعم لعفلا نوك
 .ملعأ

.



 ةيرشألاو ةمعطألا هقف :عيارلا ثحيملا

 حئايذلا نم ةيمستلا كورتم لكأ مكح :لوألا بلطملا

 :ةلأسملا يف ءاهقفلا ءارأ

 ةيمستلا كورتم لكأ زوجي الو حبذلا دنع ةبجاو ةيمستلا نأ :لوألا لوقلا
 .انايسن وأ ادمع كلذ حباذلا كرت ءاوس ءاقلطم

 لكؤتالو' :وه كلذ يف همالك صنو ،ةكرب نبا مامإلا بهذ هيلإو

 .ا "اهيبي ال نايسنلاو دمعلاب ركذلا كرتف ... ةيمستلاب الإ ةحيبنلا

 ."ةيرهاظلا بهذم وهو "ةيضابإلا روهمج بهذم وه يأرلا اذهو

 دنع ةياورو ةيكلاملا دنع ةياور يكحو ى(“اةيعفاشلا يرخأتم ضعب هب لاقو

 .ا" رارجلا ليسلا يف يناكوشلا مالك هيلع لدي ام رهاظ وهو ."ةلبانحلا

 :ىلي ام لوقلا اذه ةلدأ و

 .[١٢١]ماعنألا (هيلع هللا مسا ركذي مل امم اولكأت الو) :ىلاعت هلوق :الوأ

 :يلي ام ةيآلا نم ةلالدلا هجوو

 ءلج لب ،انايسن وأ ادمع ةيمستلا كورتم نيب لصفت مل ةماع ةيآلا نأ -أ

 .'"قالطإلا ىلع ميرحتلا ىضتقاف اقلطم يهنلا

 ١) .عماجلا ،ةكرب نبا ج٢ ص٧٦.

 .٠٠٢ص 6لئالدلا شيورد ،يقورحملا .ه١٦٥ص ٣٢ج .رفعج نبل عماج ،رفعج نيا ا"
 .٢١٤ص ٧ج ؛ىلحملا ،مزح نبا )"

 .١٧١ص ٢٦ج .ريثك نبا ريسفت ،ريثك نبل اا
 .٩٧ص ٧ج نآرقلا ماكحأل عملجلل يبطرقلا )

 ٦٣٣. ص ٦ج .يشكرزلا حرش ؛يشكرزلا .٩٨٣ص ٨ج ينغملا ءةمادق نبا لل

 .٩٦ص ٤ج . رلرجلا ليسلا يناكوشلا (٢)

 (٨) ص ٢ج .عماجلل ةكرب نبل ٧٦. ص ٤ج لينلا بطقلا ٧٠.

٣٣١ 

  



 امم اولكف) :ىلاعت هلوق يهو اهلبق يتلا ةيآلل ةلباقم ةيآلا هذه نأ -ب
 زوجي ام عضومل نايب اذه يفو ]١١٨[، ماعنألا (هيلع هللا مسا ركذ
 .(١)هلكأ زوجي ال امو هلكأ

 ءاقسف هيلع هللا مسا ركذي مل يذلا حوبذملا كلذ ىمس ىلاعت هللا نأ -ج

 .'")هلكأ زوجي الف امرحم ناك امو ؛مرحم قسفلاو
 :يلي امب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 نأل .هلكأ زوجي ال ةيمستلا كورتم نأ ىلع لدت ال ةيآلا هذه نأ -ا

 :ليلدب بصنلا ىلع حبذ اذإ امب صوصخم اهيف دراولا يهنلا
 نوملسملا عمجأ دقو ]١٢١[، ماعنألا (قسفل هنإو) :ىلاعت هلوق "

 .(م) ةيمستلا كرت يذلا ملسملا ةحيبذ لكآ قسفي ال هنأ ىلع

 (مكولداجيل مهئايلوأ ىلإ نوحويل نيطايشلا نإو) :ىلاعت هلوق "
 اسان نأ ببسب ةتيملا لكأب ةصوصخم ةرظانم يهف ء[١٢١]ماعنألا
 ام نولكأت الو ،نولتقت ام نولكأت :نيملسملل اولاق نيكرشملا نم
 .هللا هلتق

 اذهو س[!١٢] ماعنألا (نوكرشمل مكنإ مهومتعطأ نإو) :ىلاعت هلوق ٤
 ةحيبذلا هذهب متيضر ول ىنعملاو ©بصنلا ىلع حبذ امب صوصخم
 كلذو ،اهتيهالإب متيضر دقف ناثوألا ةهلآ مسا ىلع تحبذ يتلا

 الو) :ىلاعت هلوق صوصخملا ىنعملا اذه دكؤيو ،كرشلا بجوي
 دقو ]١٢١[0 ماعنألا (قسفل هنإو ،هيلع هللا مسا ركذي مل امم اولكأت
 اميف دجأ ال لق) :ىلاعت هلوق يهو ىرخأ ةيآ يف قسفلا رسف
 وأ ......... ةتيم نوكي نأ الإ همعطي معاط ىلع امرحم يلإ يحأ
 هذه يف ارسفم قسفلا راصف ]١٤٥[، ماعنألا (هللا ريغل لهأ اقسف

 .٩٤٧ص !٢ج ثنآرقلا ماكحأ يبرعلا نبا ))

 .٣١٤ص ؛٧ج .ىلحملا ،مزح نبا ا"

 بجوي انايسن وأ ادمع اهل كرتلا نأو حبذلا دنع ةيمستلا بوجو نم دبال هناب لاق نم يأر ىلع قساف وه لب )٢(
 الب قساف رذع ريغ نم ةتيملا لكآو ثةتيملل الكآ ذئنيح نوكي لكآلا نال ،اهلكأ لحي ال ةتيم حوبدملا نوك
 .كش
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 ىلوألا ةيآلا يف لكألا نع يهنلا نوكيف ،هللا ريغل هب لهأ امب ةيآلا
 .ا)هللا ريغل هب لهأ امب اصوصخم هيلع هللا مسا ركذي مل امم

 .بلقلاب ركنلا ةقيقح ذإ ،بلقلا ركذ ىلع لومحم ةيآلا يف ركذلا نأ -ب
 ."بلقلا ىلإ فاضملا نايسنلا هدض نأل

 تناك يذلاو بلقلاو ناسللاب نوكي ركذلا نأب اذه نع بيجأو
 هللا خسنف ،ناسللاب بصنلاو مانصألا ءامسأب ظفلتلا وه هلعفت برعلا
 .'")ةنسلألا ىلع هركذب رمألاب كلذ

 مسا ركذو مدلا رهنأ ام" :لاق هنأ - ملسو هيلع هللا ىلص -هنع درو ام :ايناث

 .(٤)"لكف هيلع هللا

 راهنإ :نيطرشب لكألا حابأ ثيدحلا نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 .اث)امهدعب الإ لكألا زوجي الف ،ةيمستلاو مدلا
 :ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسرل تلق :لاق متاح نب يدع نأ درو ام :اثلاث

 ىلص-لاقف ،ذخأ امهيأ يردأ ال ،ذخأ دق ابلك يبلك عم دجأف يبلك لسرأ

 ىلع مست ملو كبلك ىلع تيمس امنإ ،لكأت الف" :-ملسو هيلع هللا

 .(آ)"ه ريغ

 نم عناملا لعج - ملسو هيلع هللا ىلص - هنأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 ءديصلل ذخآلا وه هيلع مسي مل يذلا بلكلا نوكي نأ لامتحا وه لكألا .

 .ا"كلذ نع هاهن امل ةبجاو ةيمستلا نكت مل ولو

 .٨٣١ص ٣١ج .ريبكلا ريسفتلا ،يزارلا اا
 .٤١ص ٩١ج يواحلا .يدرراملا )0

 ٧٥٠٠. ص ٢ج ،نآرقلا ماكحأ ،يبرعلا نبا )0

 ٢ج ٬٢٨٢١، مقر اياحضلا باتكرادواد وبأ .١!١٢ص ٣١ج 0٢٠ مقر ،(٤)ب ،يحاضألا باتك/ملسم :هجرخأ ا

 .٩٦ص ج 0١٤٩١ مقر ‘(٥)ب ثدئاوفلاو ماكحألا باتك/يذمرتلا .١٠١ص
 .٤١٤؛ص ٧ج ،ىلحملا إمزح نبا .٣٠٢ص .ةيهبلا ةضورلا ،نيدلا سمش "
 ٢ج 0٢٨٤٩ مقر ،ديصلا باتك/دواد وبأ .١١ص ٣١ج مقر ،(١)ب ىجئابذلاو ديصلا باتك /ملسم :هجرخل ]

 .٦٥٠ص ٤ج 0١٤٧٠ مقر ء(٦)ب ديصلا باتكر/ يذمرتلا .!٨٠ص

 .٤١٤ص ٧ج ،ىلحملا ،مزح نبا ""أ
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 -:يلي امب لالدتسالا اذه ضرتعاو

 .(بابحتسالا ىلع لومحم ثيدحلا نأ -
 عقت هيف ةيكذتلا نأل ،ةحيبذلا قرافي وهو ،ديصلا يف دراو ثيدحلا نأ -ب

 عضوم وهو نيعم لحم هلف حبذلا فالخب همسج نم لحم يأ يف

 .ا"كلذل ةيوقت ةيمستلا تطرتشاف ،ءيرملاو موقلحلاو نيجدولا

 حوبنملا لكأ زوجيف ،ةبجاو ريغ ةبحتسم حبذلا دنع ةيمستلا نأ :يناثلا لوقلا

 دنعو ا‘ةيكلاملا دنع ةياور وهو ."ةيعفاشلا بهذ هيلإو .اهنودب
 .اةلبانحلا

 -:يلي ام لوقلا اذه ةلدأو

 (متيكذ ام الإ ... ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا مكيلع تمرح) :ىلاعت هلوق :الوأ
 : .[٣]ةدئاملا

 ركذي ملو ىكذملا ح ابأ ىلاعت هقلا نأ :وه ةيآلا نم ةلالدلا هجوو

 .(")مسي مل وأ هيلع يمس اميف اهمومع ىلع ةيآلاو ،("ةيمستل
 لح باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو ،تابيطلا مكل لحأ مويلا) :ىلاعت هلوق :ايناث

 .[٥]ةدئاملا (مكل

 ؛باتكلا لهأ حئابذ حابأ ىلاعت هللا نأ :وه ةيآلا نم ةلالدلا هجوو

 ءاهتحابإ ىلع ليلد وهف ،اهيلع نومسي ال مهلاوحأ نم بلاغلا رهاظلاو
 ."ةبجاو ريغ ةيمستلا نأو

 )١) .جاتحملا ينغم .ينيبرشلا ج٤ ص٢٧٢٢.

 .٨٩٣ص ٨ج !ينغملا ،ةمادق نبا ا"

 .٢٧٢ص ٤ج .جاتحملا ينغم ،ينيبرشلا .٢٥٢ص ١ج ،بذهملا ںيزاريشلا )0
 ١٢. ٤ص ثنيتاوقلا ،يزج نبا .٨٢ص ٧ج ،نآ رقلا ماكحأل عماجلا ،يبطرقلا )٤)
 ٢٢. ٤ص ٩ج ،عدبملا ،حلفم نبا .٩٨٢ص ٨ج ؤيفغملا ؛ةمادق نبا (٥)

 (٦) ‘جاتحملا ينغم ينيبرشلا ج٤؛ ص٢٧٢.

 )٧( ص ٩١ج يواحلا ،يدررواملا ١٢٣.

 (٨) ؛ثئ رابلا حتف رجح نبا .!٣٢ص ٩١ج ٥يواحلا ،يدررواملا ج٩ ص٥٢٢٣.

 د



 ه٫> _

 هنأل باتكلا لهأ ةحيبذ تلح امنإ هنأب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 كديحوتلا ةلم نوعدي مهنأ ثيح نم اهيلع ىلاعت هللا مسا ركذ دجو

 .ا')عضوملا اذه يف كلذب يفتكاف
 ن هللا لوسر اي :اولاق اموق نأ -اهنع ها يضر-ةشئاع نع درو ام :اثلاث

 اهيلع هللا مسا اوركذأ يردن ال ماحلب انوتأي ةيلهاجلاب دهع وثيدح اموق
 مسا اوركذا" :- ملسو هيلع هللا ىلص- لاقف ؟اهنم لكانأ ،اوركذي مل مأ

 .(")"ا ولكو ذا

 :يلي ام هنم ةلالدلا هجوو

 لكألا - ملسو هيلع هللا ىلص- زاجأ امل ةبجاو ةيمستلا تناك ول هنأ -أ

 .'"كشلا عم

 ىلع ةيمستلا نع تبان املف ءاضرف تسيل لكألا ىلع ةيمستلا نأ -ب

 .ا٩"ضرفلا نع بوتت ال ةنسلا نأل ،ةنس اهنأ ىلع لد حبذلا .

 بوجو يفاني ال ثيدحلا نأب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 .محللا يف كش اذإ حباذلا ريغل صيخرتلا هيف لب ،حباذلا ىلع ةيمستلا

 يمسي نأ هل زوجي هنإف ؟ال مأ حبذلا دنع هيلع هللا مسا ركذ له

 .(ث})لكأيو

 مهحنئابن نع لاؤسلا عقو نم نأب اذه ىلإ فاضي نأ نكميو

 ملسملا يف لصألاو .ةيلهاجلاب دهع يثيدح اوناك نإو ،نوملسم سانأ

 -يبنلا دارم نوكي نأ لمتحيف ءاهميرحت ىلع ليلد مقي مل ام هتحيبذ لح

 باتكلا نم ةيعطقلا ةلدألا دورول اعطق نوكرشم مهفناوط رئاسب باتكلا لهأ .٢٥٦ص ٠١ج .ةيانبلا ،ينيعلا

 .كلذ ىلع ةنسلاو

 نبا ١٠٣. ص ٢ج 0٢٨٢٩ مقر ءاياحضلا باتكردواد وبأ .}٢٢٥ص ٩ج حئابذلا باتكر/ي راخبلا :هجرخأ ؤ

 .٩٠٥٠١ص !٢ج 0٣١٧٤ مقر ،(٤)ب سحئابنلا باتكرةجام
 . ١. ا0

 .٢٧٢ص ؛٤ج .جاتحملا ينغم .ينيبرشلا ١٠. ص ٣١ج ،ملسم حرش ،يوونلا

 ٤ شئرلبلا حتف رجح نبل ج٩ ص٥٢٢.

 .٧٠٨١ص ٤ج ؛مالسلا لبس ،يناعنصلا .٥٦١ص ٢ج .ةيهبلا رردلا ،يناكوشلا أ

٥ 

 



 ةصاخ محللا اذه ىلع ةيمنتلاب لئاسلا رمأ نم - ملسو هيلع هللا ىلص

 حباذلا ماد ام عضوملا اذه لثم يف ةبيرلا كرتو كشلا يفن ىلإ ةوعدلا

 اهل هيلع ةيمستلا كلذكف اصوصخم اعضوم حبذلل نأ هيلع لديو ،املسم

 اهرخأت يزجي ال كلذكف هيلع اهميدقت يزجي ال امكف صوصخم نمز

 .ةبجاو ريغ ةيمستلا نأ ىلع ليلد ربخلا يف سيلف ،هنع

 ىلع ةالصلاك ةحيبذلا ةحابإ يف اطرش نكي ملف ناسللاب لوق هنأ :اعبار

 .'ه-ملسو هيلع هللا ىلصحيبنلا
 ديصلا لحي امك ةيمستلا كرتب حابتسي رحبلا ناويح رئاسو توحلا نأ:اسماخ

 نكت مل هوحنو توحلا ةحابتسا يف اطرش ةيمستلا نكت مل املف ،هتاكذب

 .("هريغ ةحابتسا يف اطرش

 .نايسنلا دنع ةطقاس ركذلا دنع طرش ةحيبذلا ىلع ةيمستلا نأ :ثلاثلا لوقلا

 روهشم وهو اةيمامإلاو ااةيديزلاو ا"ةيفنحلا بهذ هيلإو
 نب باهولا دبع مامإلا لوق وهو .")ةلبانحلا بهذمو ")ةيكلاملا بهذم

 .("ةيضابإلا نم يمتسرلا نمحرلا دبع

 .٨١٦ص ٢ج شةنوعملا ،باهولا دبع )
 .٤١ص ٩١ج .يواحلا "يدرواملا "
 .١٩ص ٢ج ثبابللا ؤيناديملا .٢٦٤ص ٥ج رايتخالا ءيلصرملا )"(

.٦١ 
 ص ٣٢ج ٥بهذملا جاتلا ،يسنعلا .٢٠٢ص .ةيهبلا ةضورلا ؤنيدلا سمش
(٤ 

 .٨٣١ص ٢٦ج ؛مالسإلا عئارش ،يلحلا ٨.. ص .ةعنقملا ،ديفملا اا
 .٨٤ص ١ج .دهتجملا ةيادب كدشر نبا .4٨٦٢-٨٦٢ص .نيقلتلا باهولا دبع »
 .٠٥٢٠ص ؛ثعبرملا ضورلا ،يتوهبلا .٩٨٢ص ٨ج ،يفغملا ؛ةمادق نبا ذ
 دبع وه ،باهولادبعو .٢٢٧ص ٥١ج /.راثآلا رهوج ،دمحم ،ناديبع نبا .١١ص ٧٢ج ،عرشلا نايب "يدنكلا ]

 ناكو ءاماع رشع ةعست ةمامإلا يف رمتسا ،ةيمتسرلا ةلودلا ةمئأ يناث ،يمتسرلا نمحرلا دبع نب باهولا
 ١ج ‘تاقبطلا ،ينيجردلا/ ،ةرجهلل ةئامو نيعست ماع يلاوح تام ،ةسوفن لئاسم باتك هل ،اهيقف املاع
 .٤٢١-٠٢٣١ص ١ج شريسلا ءيخامشلا .٦1٦-٢٧٤ص
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 :يلي ام لوقلا اذه ةلدأو

 نيلئاقلا ةلدأ نيع يهف ركذلا دنع ةيمستلا بوجو ىلع مهتلدأ امأ

 .افنأ اهركذ رم دقو ،نايسنلاو دمعلا يف اقلطم بوجولاب
 :يلي ام يهف نايسنلا لاح يف لكألا زاوجب لوقلا ةلدأ امأو

 أطخلا يتمأ نع عفر" :لاق هنأ - ملسو هيلع هللا ىلصح-هنع درو ام : الوأ

 .اهيلع اوهركتسا امو ،نايسنلاو
 فلكم ريغ هنايسن لاح يف يسلنلا نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 نايسنلا لاح افلكم نكي مل اذإو ،يسانلا باطخ ةلاحتسال ةيمسستلاب

 كرت هدسفي الف هب رومأملا هجولا ىلع ةاكذلا عقوأ دقف ةيمستلاب
 .(")ةيمستلا

 وه ثيدحلا يف عفرلاب دارملا نأب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 ريغ يهف اهسفن ةحيبذلا امأو ،ةيمستلا يسن اذإ ج رحلاو مثإلا عفر
 كذي مل وهو ىكذ دق هنأ نظ ةيمستلا هنايسن عم حباذلا نأل ،ةاكذم

 هنع عفري هنإف ،لصي مل وهو ىلص هنأ نظو ةالصلا يسن نمك ثكلذب

 ريغ ةيمستلا يسنم نأ تبث املف ،ركذلا دنع ةالصلا همزلتو ثمثإلا

 ركذي مل ام لكأ نع ىهن ىلاعت هللا نأل هلكأ لحي ال ةتيم ناك ىكذم

 .(")همسا هيلع

 يف ارذع لعجي مل نايسنلا نأب ضارتعالا اذه نع بيجأ و
 كرت نم نأ ،هلاثمو ،ةداتعملا ريغ فالخب ةداتعملا ةيويندلا ماكحألا

 ركذلا دنع رهطتلا همزلي هنأ ةراهط ريغب ىلصو ايسان ةالصلل ةراهطلا

 كداتعم رمأ ةالصلا روضح دنع ةراهطلل ذخألا نأل ،ةالصلا ةداعإو

 هب رذعي الف اردان نوكي انايسن ةراهط ريغ نم ةالصلا يف ع ورشلاف

 .٩٥٦ص ١ج ٠٤٠!، مقر ٧(٦١)ب "قالطلا باتك ،ةجام نبا .١٠٢ص ٢ج 0٧٩٤ مقر /عيبرلا :هجرخأ "")
 ةضورلا ،نيدلا سمش .٩٤٤ص ١ج .دهتجملا ةيادب دشر نبا .٠١ص ٣ج نآرقلا ماكحأ ،عصاصجلا )"(

 ٣٠. ٤ص .ةيهبلا
 ٤١. ٤ص ،٧ج "ىلحملا ؛مزح نبا ا
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 .هسفن حباذلا هدوعي مل رمأف ىلاعت هللا مسا ركذ امأف ،مدعلاب قحليو

 اعفد ارذع نوكيف بلغي لب هدوجو ردني ال اوهس هنم ةيمستلا كرتف
 .اج رحلل

 ادذتعم ناك نم نأ هنم مزلي هنأب هيلع ضرتعي دق باوجلا اذهو
 هتحيبذ نإف ةيمستلا يسن اذإ هنأ هل ةنهم راص ىتح هب لاغتشالاو حبذلل
 قيرفتلاب نولئاقلا و ،ةراهطلا نايسنك ردان نايسن هنأل ،الالح نوكت ال
 هذه يف لكألا ةيلحب نولوقي لب اذهب نولوقي ال نايسنلاو دمعلا نيب
 .اضيأ ةروصلا

 نلسنإلا نأل اميظع اجرح ايسان ةيمستلا كرت نم ةحيبذ ميرحت يف نأ :اي
 ح رحلا و 6 هل جرح كلذب دادتعالا يف ناكف ‘ نايسنلا نم ولخي املق

 جحلا (جرح نم نيدلا يف مكيلع لعج امو) :ىلاعت هلوقب عوفرم
 ]٧٨[١"(.

 .("هاكذ ام لكؤي نأ بجوف ،ةيمستلا نم نكمتي مل ملسم هنأ :ثلاث
 .(٠)ةدابعلا لطبي ال ايسان ننسلا كرتو ،ةنس ةيمستلا نأ :اعبار

 :راتخملا يأرلا ٭
 حوبذملا ةمرحب ءاهقفلا نم لاق نم يأرب ذخألا ىلإ ثحابلا ليمي

 . انايسن وأ كرتلا ناك ادمع ةيمستلا كورتملا
 لصألا نئاف ادمع ةيمستلا كرت دنع حوبذملا ةمرحب لوقلا ثيح نم امأف

 نأ عمو ،بوجولا ىلع لمحت نأ حبذلا دنع ةيمستلاب رمألاب ةدراولارماوألا يف
 ىلع ةلادلا هب ةفتحملا نئارقلا ضعبب انه دضتعم كلذ عم وهف لصألا وه اذه
 :يهو كلذ

 ماقم موقتل حبذلا ةدارإ دنع اهب ظفلتلاو ةيمستلاب رمأ امنإ ىلاعت هللا نأ ١-

 ركذ نم حبذلل مهتدارإ دنع مهتنسلأ ىلع ةيلهاجلا لهأ هيرجي ناك ام

 .٠١ص ٥ج ،عنادبلا ؛يناساكلا لل

 ٤٦٢. ص ٥حج .رايتخالا ؛‘يصوملا (٢)

 ٢٠. ٤ص ةيهبلا ةضورلا ،نيدلا سمش ا"]
 .٨٩٦ص !٢ج ؛ةنوعملا ،باهولا دبع ا')
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 لصعجو مارحلا لباق ام لكو ،اعطق مارح وهو ثةلطابلا مهتهلآ ءامسأ

 .بجاو وهف هل ادض

 هناحبس هلوقب حئابذلا نم هلكأ انل زوجي ام انل لصف دق ىلاعت هنلا نأ ٢-

 امك ]١١٩[، ماعنألا (هيلع هللا مسا ركذ امم:اولكأت الأ مكل امو) :ىلاعتو

 هللا مسا ركذي مل امم اولكأت الو) :ىلاعت هلوقب هلكأ انل زوجي ام انل نيب

 ةيمستلا عم امهنم لك رودي عنملاو زاوجلا لعجو ]١٢١[، ماعنألا (هيلع
 .طرش اهنأ ىلع اذه لدف ءامدعو ادوجو

 هلوق يف قسفلاب هيلع همسا ركذي مل يذلا حوبذملا فصو ىلاعت هللا نأ ٢-

 ماعنألا (قسفل هنإو ،هيلع هللا مسا ركذي مل امم اولكأت الو) :هناحبس

 .ادمع ةيمستلا كورتم ةمرح ىلع لدف ،مرحم قسفلا و ]١٣١[،

 يف بصنلا ىلع حوبذملاب رسفم ةيآلا يف دراولا قسفلا نأ نم ليق امو
 (قسف مكلذ مالزألاب اومسقتست نأو بصنلا ىلع حبذ امو) :ىلاعت هلوق

 اذه ،قسفلاب نيرمألا الك فصو نم عنام ال ذإ رهاظ ريغ وهف ]٣[ ةدئاملا

 عماجب ركذلا دنع ةيمستلا كرت ببسب كلذو ،بصنلا ىلع حبذلا ببسب
 .امهيف يهلإلا رمألل ةفلاخملا

 نكف انايسن هيلع ةيمستلا كرت دنع حوبذملا ةمرحب لوقلا ثيح نم امأو
 عاونأ نم اهنأ ىلع كلذ لد اطرش تناك نأ املو إطرش حبذلا دنع ةيمستلا

 هدشأ ققحتي ىتح هيف طرتشي ال عضولا باطخو يفيلكتلا ال يعضولا مكحلا
 هنم ةدارإ ريغب فلكملا نم عقو ولو هرثأ رهظي لب ادمع فلكملا هيتأي نأ

 .ةين الو

 رهاظ ريغف "خلإ ... نايسنلاو أطخلا يتمأ نع عفر" ثيدحب لالدتسالا امأو

 سيل ناويح حبذب هريغ لبق نم هركملا نأ ليلدب مثإلا عفر دارملا نال
 نم حيحصلا ىلع اهيلع ىمس ولو هتيكذت لحت ال هاركالا لعافل اكولمم
 هرملاو ،بصاغل قرع الو هريغ لامل بصاغ هاركإلا لعاف نأل ،لوقلا
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 مغ ر هتيكذت حصت ملف هاركإلا لعاف دي يف حبذلا ةلأ ةلزنمب حبذلل يلوتملا

 .ثيدحلا اذه يف هنع وفعلا ركذ دورو

 هباوجف رذعيف هنايسن لجأل ةيمستلا نم نكمتي مل ملسم هنأب لالدتسالا امأو
 كورتم ةجابإل ارذع يفكي ال نايسنلا لجأل ةيمستلا نم هنكمت مدع نأب
 لعف هلعفب نرتقاف ةيكذتلا يف عرش نم لاح كلذ يف هلاح انايسن ولو ةيمستلا
 نأ عم لحي ال هنإف هتيكذت دارملا ناويحلا لتق ىلع ناعأ هتدارإ نع جراخ
 ىلص ۔ هلوق هلك اذه ىلإ دشريو ،هتدارإو حباذلا نكمت نع جراخ رمأ اذه

 ابلك يبلك عم دجأف يبلك لسرأ :هل لاق دقو متاح نب يدعل - ملسو هيلع هللا
 امنإ ،لكأت الف" : - ملسو هيلع هللا ىلص - لاقف ،ذخأ امهيأ يردأ ال ،ذخأ دق
 ةجراخ رخآلا بلكلا ةكراشم نأ عم "هريغ ىلع مست ملو كبلك ىلع تيمس
 نايتإ نم نكمتلا مدع نأ ىلع كلذ لدف ،لوألا بلكلا بحاص ةدارإ نع

 طرشلا كلذ هيف طرتشا ام ةحصب لوقلل ارذع يفكي ال مكحلا يف طرش وهام
 .هنايتل نم نكمتلا مدعل طرشلا دقف دنع

 بجاولاو ةبجاو يه لب هيف عزانم رمأ وهف ةنس ةيمستلا نأب لوقلا امأو
 يف نأشلا وه امك هيف ىتؤي رخأ لحم هل نكي ملو مدعو هلحم لاز اذإ توفي

 .هحور قاهزإ دعب هتيكذت دارملا ناويحلا

 لعف فصوي الو مرحم قسفلا و "قسفل هنإو" :ىلاعت هلوقب لالدتسالا امأو
 - هلوقل اقادصم دصقو ةدارإ نع هكرت ناك اذإ الإ امرحم هنوكب فلكملا
 امنإ جاجتحالا اذه نأ هباوجف "تاينلاب لامعألا امنإ" - ملسو هيلع هللا ىلص
 فلكملا لعف ىلإ عجار "قسفل هنإو" :ىلاعت هلوق يف ريمضلا ناك ول ميقتسي
 قيقحتلا نكل ،دمعلا ةهج ىلع ةيألا يف دراولا ةيمستلا كرت لمح حصيف
 ىلإ دئاع ةيألا يف ريمضلا نأ وه ءاملعلا ةذباهج ضعب ه رهظأ ام ىلع
 صصخت ملو قسف ةيمستلا كورتم حوبذملا ناويحلا كلذ نأ يأ ،حوبذملا
 ىلع لديو ،نايسنلاو دمعلا لاح لوانتي ماع وه لب دمعلا لاحب كلذ :ةيألا
 محلو مدلاو ةتيملا مكيلع تمرح" : ةدئاملا ةروس يف ىلاعت هلوق كلذ

 امو ةحيطنلاو ةيدرتملاو ةذوقوملاو ةقنخنملاو هللا ريغل هب لهأ امو ريزنخلا
 مكلن مال زألاب اومسقتست نأو بصنلا ىلع حبذ امو متيكذ ام الإ عبسلا لكأ
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 عم اقسف هنوكب فوصوم ةيآلا يف روكذملا عيمج نأ يأ )٣( ةدئاملا "قسف

 ادمع اهتتامإ يف فلكملا ببست ةتيم نيب - الثم - ةتيملا يف قرف ال هنأ

 اهادرأ ةيدرتم نيب - الثم - ةيآلا يف قرف ال كلذكو انايسنو اوهس ىرخأو

 يذلا قسفلا ةفصب فوصوم لكلا لب انايسنو اوهس ىرخأو ادمع فلكملا
 ماعنألا ةروس يف لاحلاو نأشلا كلذكف اقلطم لكألا ةمرح هيلع بترتي

 .ملعأ هلاو

 :ةلأسملا يف ءاهقفل عا أ

 .رمخلا ليلخت زاوج :لوألا لوقلا
 يف رثألا ءاج دقف" :كلذ يف همالك نمو ،ةكرب نبا مامإلا بهذ هيلإو

 زاج ‘هيلع ناك امع لقتناو ،هتدش تلاز اذإف ،حلملا اهيف حرطي نأب رمخلا

 .(١)"هب عافتنالا

 بيبح نب عيبرلا مامإلاك ،ا"ةيضابإلا ضعب هيلإ بهذ لوقلا اذهو

 .اةيمامإلا بهذم وهو «ااةيفنحلا بهذم وهو ،ا"زيزعلا دبع نب هللادبعو

 .ا")ةيكلاملا دنع ةياور وهو ىأ")ةلبانحلا دنع ةياورو

 :يلي ام لوقلا اذه ةلدأ و

 ]٥[. ةدئاملا (تابيطلا مكل لحأ مويلا) :ىلاعت هلوق :الوأ

 ءليلختلاب تريغت دق رمخلا نيع نأ :وه ةيآلا نم ةلالدلا هجوو
 ."هلامعتسا لحيف عبطلا يف بيط لخلاو

 ٥. ٧٤ص ٢ج .عماجلا ةكرب نيل ))

 .٥0ص ٦ج نيبلاطلا حهنم ؛يصقشلا .٨٠٢ص ٢ج ءىربكلا ةنودملا ،مناغ وبأ ١)

 وهف ؛‘ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ نع ذخأ ؛ يضابإلا بهذملا ءاهقف دحأ ديعس وبأ زيزعلا دبع نب هللا دبع :

 نم ؛هقفلا يف هتنودم يناسارخلا مناغ وبأ مهنع نود نم دحأ وهو ،سايقلاب امرغم ناكو ةثلاثلا ةقبطلا نم

 ١٠-١٠٨. ٧ص ‘نوفلخ نبا مالعأ ورمع يمانلا /.حاكنلا باتك هتافلؤم

 .٩٠٢ص ٣ج ثءاهقفلا ةفحت ،يدنقرمسلا ٢٠. ٤ص ۔ي رودقلا رصتخم ،يروتتقلا )0

 ١ ص٤ ١٠. ج .ىقثولا ةورعلل دمحم يئابطابطلا ٥٩٨١. ص .ةعنقملا ديفملا ٢)

 .٩١٢ص ١ج ،فاصتإلا "يوادرملا .٦١٢ص ١ج راصتنالا ،باطخلا وبأ ،يناذولكلا ""]

 .١٧١١ص نيناوقلا ،يزج نبا .١١٤-٠١٤ص ١ ج .عيرفتلا .مساقلا ويآ ءبالجلا نبا :

 .٥٧٣ص ،فاصتإلا راثيإ ‘طبس ،يزوجلا نبا اا

 ٣٤١



 ١٨. ٤ص ٤ج .ءايضلا ،يبتوعلا .٧٤٠٥ص ٢ج .عماجلا ةكرب نبا )"(

 .)لخلا مادإلا معنا :- ملسو هيلع هللا ىلص-هلوق :ايناث

 ىلع ءاج هيف دراولا حدملا نأ :وه ثيدحلا نم ةلالدلا هجوو

 ىلإ رمخلا نع ابلقنم راص ام اهنمو ‘هروص عيمج لوانتيف ؛ميمعتلا

 .("ليلختلاب لخلا

 نم هيف ةضراعلا ةلعلل عقا و وه امنإو ىاهنيعل سيل رمخلا ميرحت نإ :

 !ميرحتلا مكح لاز ليلختلاب رمخلا نم راكسإلا لاز اذإف ،راكسإلا
 ةفلتخملا ماكحألا نأ اعرش تباثلا نم هنأل كلذو ،ا"الالح تراصو

 نم لقتنا لخلا تافص رمخلا بستكا اذإف ةفلتخملا تاوذلل يه امنإ

 لالح عامجإب لخلاو كالخ يمسو ىرخأ تاذ ىلإ اهيلع ناك يتلا هتاذ

 راص هجو يأب الالح راص لخلا تاذ ىلإ رمخلا تاذ تلقتنا اذإف
 .(ث)هلاقتنا

 ةلعل سيل رمخلا ميرحت نأب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو
 .ايدبعت رمأل تمرح امنإو ،راكإلا

 سيل ةيدبعتلا رومألا نم رمخلل ميرحتلا لعجب ضارتعالا اذهو
 :ىللعت هلوق يهو رمخلا ميرحت يف تدرو يتلا تايآلا نإف ،يوقلاب

 ام اوملعت ىتح ىراكس متنأو ةالصلا اوبرقت ال اونمآ نيذلا اهيأاي)

 رمخلا امنإ اونمآ نيذلا اهيأ اي) :ىلاعت هلوقو ]٤٣[، ءاسنلا (نولوقت

 مكلعل هوبنتجاف ناطيشلا لمع نم سجر مالزألاو باصنألاو رسيملاو

 رمخلا يف ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيب عقوي نأ ناطيشلا ديري امنإ نوحلفت

 ٢٨٦٠. مقر .ةمعطألا باتكر/دواد وبأ .٩٤٢ص ٣١ج ب ١٦١٤ مقر ٠ ٢) )ب .ةبرشألا باتكر/ملسم :هجرخأ )

 .٥٤٢ص ٤ج ذ٩٨٨١ مقر .(٥٢)ب ةمعطالا باتك/يذمرتلا ٢٠٩. ص ٢ج

 ٤٥٩١. ص ٤ج ةيادهلا ينانيغرملا .٢٥٢ص ؛ج .رايتخالا ءيلصروملا (٦)

 4 .فنصملا ،يدنكلا .٦٧٤ص اج .دهتجملا ةيادب ادشر نبا )ث(

 .٢٣٤٤ص ١ج ؛تادهمملا تامدقملا دشر نبا ))
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 :اعبار

 ء[٢٩٦-١٩] ةدئاملا (ةالصلا نعو هللا ركذ نع مكدصيو رسيملاو

 يم امنإ رمخلا ميرحت يف ةلعلا نأ ىلإ -يفخ فرط نم ولو -ريشت
 لصحي يذلا راكسإلا اهببس رارضأو دسافم نم اهنع جتني ام ببسب

 .ايدبعت ارمأ هلعج نم برقأ راكسإلا لجأل ميرحتلا ليلعتف ،اهنم

 .ةتيملا دلج غبد زاوج ىلع رمخلل ليلختلا زاوج سايق

 مكح نم هلقنيو هرهطي باهإلل غابدلا نأ :وه سايقلا اذه هجوو

 عافتنالا اهعم حابي يتلا ةراهطلا ىلإ عافتنالا اهعم مرحي يتلا ةساجنلا

 رمخلا يف ميرحتلا ةلع وه يذلا راكسإلا ليزي ليلختلا كلذكف ‘باهإلاب

 .'')اهلخب عافتنالا ذئنيح حابيف ةراهطلا ىلإ ةساجنلا نم اهلقنيو

 -:نيرمأب سايقلا نم ليلدلا اذه ىلع ضرتعاو

 دنع فوقولا بجي هنأ اذه ىنعمو ،'"صنلاب هب رومأم غابدلا نأ -

 .هريغ ىلإ هب ىدعتي الو حصنلا اذه

 ةدام دلجلا نأل رمخلا ليلختو دلجلا غبد نيب قرافلا لوصح ۔ب

 ءاسجن ريصي اهيف حرط ام نإف رمخلا فالخب اهلسغ نكمي ةدماج

 ."ةهجلا هذه نم اقرتفاف ،اهلسغ نكمي الو
 وهو دساف رهوجل حالصإ هنأل لخلا لوصحل ببس ليلختلا نأ :اسماخ

 رثأ لوزيف ،ةضومحلا ىلإ هلقنب هنع ةيرمخلا ةفص ةلازإب رمخلا

 ،لخلا لوصحل ببس ليلختلا نأ اذهب حصف ،قوذلا نم ةرارملا

 رمأ وهو « موقتم لام باستكا نوكي ذئنيح هنأل > احابم نوكيف

 عورشم )٤(.

 .٠١٧ص ٥ج ‘عئادبلا ،يناساكلا ٥. ٨٤ص ٢ج ،عماجلا ،ةكرب نبا ا

 (٢) راصتنالا ،يناذولكلا ج١ ص٢٢٢٩.

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،يناذولكلا ا"

 ج١١ ص٤٥٦.
 .ةيانبلا .ينيعلا .!١١٧-٠٧١ص ٥ج ‘عئادبلا يناساكلا .!٣ص ٤ج ءطوسبملا ،يسخرسلا
(٤) 
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 يمدآ عنص ريغب لاز ول هيف ىنعم دوجول سجن عئام رمخلا نأ :اسداس

 نم ريغت اذإ ءاملاك ،يمدآلا لعفب لوزي نأ بجي كلذكف ،رهطل

 .()ريغتلا لاز مث ةساجن
 .رمخلا ليلخت زاوج مدع :يناثلا لوقلا

 بهذمو ا"ةيعفاشلا بهذم وهو ءا"ةيضابإلا روهمج هيلإ بهذو

 وهو '"أةيكلاملا دنع ةروهشملا ةياورلا وهو ،اةيرهاظلا بهذمو ،ا"اةيديزلا
 .ا"ةلبانحلا بهذم يف حيحصلا

 :ىلي ام لوقلا اذه ةلدأ و

 تعمس :لاق هنأ - هنع هلا يضر-يردخلا ديعس يبأ نع درو ام :الوأ

 سانلا اهيأ اي" :لاق ةنيدملاب بطخي - ملسو هيلع هللا ىلص -هللا لوسر

 ناك نمف ءارمأ اهيف لزنيس هللا لعلو رمخلاب ضرعي ىلاعت هللا نإ
 ىلصح-يبنلا لاق ىتح اريسي انثبل امف "هب عفتنيلو هعبيلف ائيش اهنم هدنع
 هدنعو ةيآلا هذه هتكردأ نمف رمخلا مرح هلا ن" :- ملسو هيلع هللا

 مهدنع ناك امب سانلا لبقتساف" :لاق "عبي الو برشي الف ءيش اهنم

 .("هوكفسف ةنيدملا قيرط يف اهنم
 ميرحت مهغلب امل سانلا نأ :وه ثيدحلا نم لالدتسالا هجو لعلو

 ىلإ اودممعي ملو ،اهيف اهوقارأف ةنيدملا قرط اهب اولبقتسا رمخلا
 ناك ولو ،كلذب - ملسو هيلع هللا ىلص-يبنلا مهرمأي ملو ،ليلختلا

 .٤١٧-٣١٢٧ص !ج ثةنوعملا ،باهولا دبع ))

 .٥٢٢ص ٢٦ج .ماظنلا رهوج ،يملاسلا .٤٨١ص ؛ج .ءايضلا ءيبتوعلا )"(

 . .٦١٣ص ١ج .ءاملعلا ةيلح ،لافقلا .٢٢ص فعانقإلا ،يدرواملا )
 .٤٢ص ١ ج .بهذملا جاتلا ،يسنعلا .٩٤ص اج .مالسلا لبس .يناعنصلا 0

 .٦١٠٥ص ٧ج .ىلحملا !مزح نبا ))

 .٧١١ص ثنيتاوقلا يزج نبا .!٠٩ص .يفاكلا ٥ ربلا دبع نبا ))

 (٧) ج راصتنالا ،يناذولكلا ١ ص٢١٦١. ج .فاصختإاا ،يوادرملا ١ ص٣١٩.

 (٨) مقر ٥(٢١)ب .ةاقاسملا باتكر/ملسم هجرخأ  0٦٧ج١١ ص٥.

٤٤ 



 يف درو دق هنأو ةصاخ ،لاملا ىلع اظافح هب مهرمأل ازئاج ليلختلا
 .اهب عافتنالاب ميرحتلا لبق مهرمأ هنأ ثيدحلا

 سيل ليلختلا نأ ثيدحلا نم لالدتسالا اذه ىلع ركعي نكل

 كلذلو ،اعورشم ارمأ قرطلا يف اهحرطب سانلا لعف دقو ،بجاوب

 ناك ول هنأب جاجتحالاو ،مهنع - ملسو هيلع هللا ىلص -_يبنلا تكس

 قفتملا نم نإف "مزلي ال لاملا ىلع اظافح هب مهرمأل ازئاج ليلختلا

 مل كلذ عمو ،لاملل ظفحلا ىنعم هيفو زئاج ةتيملا دلجل غبدلا نأ هيلع
 .انه نأشلا كلذكف هبوجوب دحأ لقي

 ىلصحينتلا لأس - هنع هللا يضر -۔(١ )يراصنأل ا ةحلط ابأ نأ درو ام :

 :- ملسو هيلع هللا ىلص-لاقف ؤارمخ اوثرو ماتيأ نع - ملسو هيلع هللا
 .(") "ل" :لاق ؟الخ اهلعجأ الفأ :لاق "اهقرهأ"

 - ملسو هيلع هللا ىلص-يبنلا نأ :وه ثيدحلا نم ةلالدلا هجوو

 ازئاج ليلختلا ناك ولو ءاهليلخت نع هاهنو ،رمخلا ةقارإب ةحلط ابأ رمأ
 يفف ،عايضلا نم مهلامل اظفح ماتيألا لاومأب لعفي ام ىلوأ كلذ ناكل
 لامب تسيل رمخلا نأ ىلع نايبلا نيبأ - هذه لاحلاو -ةقارإلاب رمألا

 .ا"هب عافتنالا زوجي

 نع ثيدحلا يف دراولا يهنلا نأب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 وهو هريغ يف ىنعمل دراو وهف ،ديدشتلاو ظيلغتلا ىلع لومحم ليلختلا
 اوفلأ دقو رمخلا ميرحتب دهع يثيدح اوناك موقلا نأل ،ةماعلا ةداع عفد

 ح

 قدصت يذلا وهو !امهدعب امو ،ادحأو اردب دهش يجرزخلا يراصنألا دوسألا نب لهس نب ديز ،ةحلط ويل !')

 ٢ج ‘باعيتسالا كربلا دبع نبا /.ةرجهلل نيثالثو نيتثا ليقو دحاو ماع تام ثميلس مأ جوز وهو .هئاح ريبب

 ٠٠. ٢٠٥٤ص ٢ج .ةباصإلا رجح نبا ١٢٣. ص

 ٢ج 0٣٦٧٥ مقر .ةبرشألا باتك/دواد وبأ .٢٦١ص ٣١ج ١١0مقر ٨(٢)ب ثةبرشألا باتك/ملسم :هجرخل ا"

 .٩٨٨٥ص ٢ج 0١٦٩٤ مقر ،(٩٥)ب ثع ويبلا باتك/ يذمرتلا .ح٢٥٢ص

 .٢٩٦٩٥ص ٢٦ج "عومجملا ،يوونلا .٦١٢ص ٤٢٦ج ثراكذتسالا ،ربلا دبع نبا )0

٣٤٥ 

 



 ءاقبإلا مهل زيجأ ولف ،اهنع عوزنلا بعصي مهل ةداع راصو ءاهبرش

 يدؤيف اهتعاس نم للختت ال اهنأ ذإ ،تقو ىلإ تجاتحال اهليلختو اهيلع

 اور اذلف ‘ميرحتلا دهع برقل مهبولق نم اهنكمتل اهبرش ىلإ كلذ

 .ا')اهليلخت مدعو اهتقارإب

 ؛ميرحتلا وه يهنلا يف لصألا نأب ضارتعالا اذه نع بيجأو

 نأ كلذ ينعي الف ،ببسلا كلذ لجأل اهب رمأ ةقارإلا نأ ميلست ىلعو

 رمؤي دق هنأل ،‘ببسلا كلذ لاوزل ةكورتم تقولا اذه يف اهتقارإ

 لمرلا نأ كلذ نمو "مكحلا لوزي الو ،ببسلا لوزي مث ،ببسل ء يشلاب

 لاقم ىلع ادرو ةوقلاو دلجلل اراهظإ عرش ام لوأ عرش فا ذاوطلا يف

 راد ةكم تراص مث "برثي ىمح مهتكهنأ نيملسملا نأ نيكرشملا
 ("”فا وطلا يف لمرلا وهو مكحلا يقبو ةلعلا تلازو مالسإ

 ؟ الخ ذختت رمخلا نع لئس هنأ - ملسو هيلع هللا ىلص -هنع درو ام :
 ,(٤»ي" :لاقف

 .رهاظ رمخلا ليلخت نع يهنلا ىلع ثيدحلا نم ةلالدلا هجوو
 دراولا ليلختلا نع يهنلا نم دارملا نأب كلذ ىلع ضرتعا دقو

 هب مدتؤي نأب لخلا ذاختاك رمخلا ذختيو لمعتسي نأ وه ثيدحلا يف
 ىهن هنأ - ملسو هيلع هللا ىلص- هنع يور ام زيظن اذهو ،هب غبطصيو
 .(")لامعتسالا دارملاو ،ايسارك باودلا ذختت نأ

 .١٧١ص ٥ج ثعئادبلا ،يناساكلا .؟٤ص ٤٢ج ؤطوسبملا ‘يسخرسلا ))
 .٤٨١ص ،؟۔ج 0١٨٨٦ مقر ،كسانملا باتك /دواد وبأ :هجرخأ ا"
 اعبت - هللا مهمحر - انباحصأ دنع هب لومعم ريغ فاوطلا يف لمرلاو .٨١٢ص ١ج ؤراصتنالا ،يناذولكلا ا"

 ءاقبب ليقو ©بهذملا روهشم وه اذه ،اهلجأ نم عورشملا ةلعلا لاوزل - امهنع هللا يضر - سابع نيال
 .نيرخأتملا نم انباحصأ ضعب هيلعو مكحلا
 ٢ج ٢٦٧٥: مقر ثةبرشألا باتك/دواد وبأ ١٦١٣. ص ٣١ج 0١١ مقر .(٢)ب ,ةبرشألا باتك/ملسم :هجرخأ

 .٩٨٠ص ٣٢ج 0١٦٩٤ مقر }(٩٥)ب ،عويبلا باتك/يذمرتلا ..٢٥٢ص
 .٥٥٢ص ٥ج ؛جحلا باتك/يقهيبلا .٩٣٤ص ٢جردمحل :هجرخأ اا

 (١) .ةيانبلا ،ينيعلا .٤٢ص ٤٢ج ؤطوسبملا ‘يسخرسلا ج١١ ص٤٥٨.

٤٦ َ 



 هلاح نع لقتني الف إمرحم اهلصأف ،اهنيع يف اهتساجن رمخلا نأ :اعبار

 اذإف ،اهتاقالمب سجتت للختت اهلعجي ام اهيف حرط اذإ هنأل و ،(٢)ليلختلاب

 .'" اهلامعتسا حصي ملف سجنلا لخلا ةساجن تيقب ةبرطملا ةدشلا تلاز

 حالص هنأل كلذ زاج امنإ هنأب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 ال لآملل ةربعلاو ،لاحلا يف ىقلملل داسفإ هيف ناك نإو .0لآملا رابتعاب

 ءلاحلا يف رذبلل افالتإ نوكي ضرألا يف رذبلا ءاقلإ كلذ لثمو ،لاحلل

 .(")هلآم رابتعاب حالص هنكلو

 7 نكميالمع روزلا ا شرلا ا يف رذبلا ءاقلإ نيبو اهليلخت لجأل

 ىلإ ة هرورض ال و ى كلذ تضتقا ةرورضلاف كلذ لعفب الإ ١ ح رخت

 .(٤ليلختلا

 تعد امك ،ليلختلا ىلإ ةيعاد ةجاحلا نأب باوجلا اذه ضرتعاو

 .اةتيملا دلج غبد ىلإ
 وه ااخ اهلعجي اهيف ء يش ح رطب رمخلا ليلخت ىلإ دمع نم نأ :اسماخ

 ام ميرحتب هتبقاعم بسانف ،اهسفنب اهللخت ناكمإل عقي دق رمأل لجعتسم

 .(١)هلاجعتسال هللخ
 هل تبثي ال امك رمخ ىلع كلم لاحب هل تبثي الو رقتسي أل ملسملا نأ :اسداس

 رمخلا ليلخت نم نكمتي فيكف ،منص وأ مد وأ ريزنخل كلم ةعاس

 .(")اهليلختب اهلامعتسا و
 يف فرصتب سيل رمخلل ليلختلا نأب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 نيبف ‘ ةيرمخلا ةفصل فالتإ وه لب ‘ اهل لومتلا دصق ىلع رمخلا

 :١م٤ص ٤ج .ءايضلا ،يبتوعلا 0

 .٤٨ص ١ج بذهملا ،يزاريشلا (٢)

 ٢٣. ص ٤٢ج .طوسبملا ،يسخرسلا ا"

 .٥٢٢ص ١ج ،راصتنالا ،يناذولكلا )

 .١٧١ص ٥ج .عئادبلا .يتاساكلا ا

 رمنلا لخ لامعتسا زاجأ نم بهذم ىلع حصي ليلدلا اذهو .٨٤٢ص ١ج .جاتحملا ةياهن ،دمحم يلمرلا اا
 .هسفنب يمدآلا اهللخ اذإ ال يمدآ لعق نود نم اهسفنب تللخت اذإ

 (٢ شراكذتسالا ،ربلا دبع نبا ج٢٣٤ ص٣١٦.

٣٤٧ 

 



 ةيرمخلا ةفص فالتإل رمخلا نم بارتقالاف ،ةافانم فالتإلاو لومتلا

 .(أاعرش زئاج كلذو ثاهتقارإل اهنم بارتقالا لثم اهنع
 :راتخملا يأ لا ٤

 ليلخت زاوج مدعب ءاهقفلا نم لاق نم لوقب ذخألا ىلإ ثحابلا ليمي

 -:يلي امل رمخلا
 ١- ملسو هيلع هللا ىلص-هلوقك ثاهليلخت نع يهنلاب ةدراولا ثيداحألا نأ -

 هنيلع هللا ىلص- هلوقكو ،"ال" لاق . ؟"الخ اهلعجأ الفأ" :لاق نم ىلع ادر

 عنملا ىلع ةلالدلا يف رهظأ "ال" :ءالخ رمخلا ذاختا نع لئس دقو - ملسو

 ةدئاملا (تابيطلا مكل لحأ) :ىلاعت هلوقك زاوجلاب نيلئاقلا ةلدأ نم ]٤[ء
 هديفت عنملا ةلدأ نأل ،"لخلا مادإلا معن" :- ملسو هيلع هللا ىلص-هلوقكؤ
 .رهاظلا ىلع مدقم صنلاو ،ارهاظ هديفت زاوجلا ةلدأو ءاصن

 هوجوب اهتضراعمف دارملا يف صن ليلختلا نع يهنلا ةلدأ نأ تبث اذإ هنأ ٢-

 ىلإ ادانتسا زاوجلاب نيلئاقلا دنع ةدراولا ليوأتلا نم بورضو ةسيقألا نم
 ةسيقأ اهنأل ،ةلدألا كلت هجو يف ةجح موقت ال ىرخأ ثيداحأ رهاوظ

 .ةحيرصلا صوصنلا لباقم تاليوأتو

 نم اهئارش زاوجو ءاهب ظافتحالا زاوج هنم مزلل اهليلخت زاوجب ليق ول هنأ -
 كيلذ لكو ضرغلا اذه لجأل اهل ةلباقم ةميق لعجو -الثم۔ ةمذلا لهأ
 دي نم ايلك اهتدايإو اهتقارإ زاوج مدع اضيأ انم مزللو ،اقافتا عونمم
 ميرحت عضوم ريغ يف ةلامعتسا نكمأ اذإ مرحملا ءيشلا نأل ،اهل ضباقلا

 اذلو ،ميرحتلا عضوم ريغ يف هلامعتسا ناكمإل ايلك هتدابإ زجي مل هلامعتسا
 ايلك وهللاو فزاعملا تاودأ دابأ اذإ ركنملا راكنإ ىلع مئاقلا نيمضتب ليق
 يف بشخك وهللا ريغ يف اهتدام لامعتسا نكمي تاودألا هذه تناك اذإ

 قارأ نم ىلع نامض ال ذإ كلذ سكع ىلع انه رمألاو ،ءانب وأ دوقو
 .ملعأ هللاو {اقافتا ملسم ىلع رمخلا

 ٢٣. ص ٤٢ج ؛طوسبملا ؤيسخرسلا )

٣٤٨ 



 ةيصخشلا لا وحألا هقف :, رسماخلا ثحدسملا

 :ةلأسملا يف ءاهقفلا ءارآ

 .ةقفنلاب جوزلا رسعأ اذإ قارفلا بلط قح ةأرملل نأ :لوألا لوقلا

 زجع اذإو" :وه كلذ يف همالك صنو ثةكرب نبا مامإلا بهذ هيلإو

 .'`كلذ اهل ناك قارفلا ةأرملا تبلطو ... اهتوسكو هتجوز ةقفن نع جوزلا

 روهشملا يأرلا وهو ا"اةيكلاملاو ا"ةيضابإلا بهذم وه لوقلا اذهو
 .(٧١يناكوشلا بهذ هيلإو اث)ةلبانحلا دنعو ()ةيعفاشلا دنع
 :يلي ام لوقلا اذه ةلدأ و

 ]٢٢٩[. ةرقبلا (ناسحإب حيرست وأ فورعمب كاسمإف) :ىلاعت هلوق :الوأ

 ]١٩[. ءاسنلا (فورعملاب نهورشاع و) :ىلاعت هلوق :ايناث

 جا وزألا رمأ دق ىلاعت هللا نأ :وه نيتيآلا نم ةلالدلا هجوو

 نمو ‘كلذ ىلع نهوكسميو ،فورعملاب مهجاوزأ اورشاعي نأ

 اذإف ،ةقفنلا نيتيآلا يف دراولا "فورعملا" ظفل تحت ةلخادلا رومألا

 ىلع رداق تنأف :هل لاقي فورعملاب كاسمإلا نع ج وزلا زجع

 رمألا طقسي ال قافنإلا وهو لوألا رمألا نع كزجع ذإ حيرستلا

 ١) ص ٢٦ج ‘عماجلا ،ةكرب نبل ١٩٣.

 ٥١. ص ٦١ج نيبلاطلا جهنم حيصقشلا .٥٤ص ٥٢ج .فتصملا ،يدنكلا )"

 ام كلن مومع نم اونثتسا ةيكلاملا نكل .٢٢٢ص .نيقلتلا ،باهولا دبع .٥٢٢ص .يفاكلا ،ربلا دبع نبا ا"
 اذه ىلط قالطلا بلط ةأرملا قح نالطبب اولاقف ءهراسعإو هرقفب اهملع عم لجرلا ةأرملا تجوزت ول

 .نيقباسلا نيردصملا عجار .فصولل

 ١٦١٢٣. ص !٢ج ،بذهملا ،يزاريشلا .٣٣٢ص ێينزملا رصتخم ينزملا )

 .٧٢ص ٢٦ج ،ةدعلا يسدقملا ٣٨٣. ص ٧ج ثينغملا ثةمادق نبا :

 .٢٥٤ص ٢٦ج ثرلرجلا ليسلل ،يناكوشلا 0

٣٤٩ 

  



 .قفني مل اذإف ححرست نأ امإو قفنت نأ امإف ححيرستلا وهو يناثلا

 .ا١)هب هيلع مكح قارفلا ةأرملا تبلطو

 ةرشاعمب جاوزألل باطخلا نأب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 ةقفنلل دجاولا رسوملا قح يفف ،بتارم ىلع فورعملاب مهجاوزأ

 قح يفو ةجوزلا ىلع قافنإلا يه فورعملاب ةرشاعملا نوكت

 ام ةيدأتب ةمذلا يف مازتلالا وهو هلاحب قيلي ام نوكت ةقفنلاب رسعملا

 ديؤيو ،رسيلا دنع هئافوب مايقلاو ةقفنلل نيرخآلا نم ةأرملا هنيدتست
 ةرقبلا (هردق رتقملا ىلعو ،هردق عسوملا ىلع) :ىلاعت هلوق اذه

 هنم قفني ام دجي مل اذإ ةمذلا يف مازتلالا وه رتقملا ردقو ]٢٣٦[[

 .ا"هتجوز ىلع

 ]٢٣١[. ةرقبلا (اودتعتل ارارض نهوكسمت الو) :ىلاعت هلوق :اثلاث

 ]٦[. قالطلا (نهيلع اوقيضتل نهوراضت الو) :ىلاعت هلوق :اعبار

 ةرضتسم رسعملا ةجوز نأ :وه نيتيآلا نم ةلالدلا هجوو

 ‘'"اهيلع قييضتو رارضإ لاحلا اذه ىلع اهكاسمإ يفف هةقفنلا مدعب
 ماعطلاب الإ نوكي ال سفنلا ماوق نأل ررضلا مظعأ نم وهو
 .ا"بارشلاو

 مهضعب هللا لضف امب ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا) :ىلاعت هلوق :اسماخ

 ]٣٤[. ءاسنلا .(مهلاومأ نم اوقفنأ امبو ءضعب ىلع

 ٢ج ،رلرجلا ليسلا يناكوشلا .٤٨٧ص !٢ج ةنوعملا ،باهولا دبع .١!٤٩ص !ج .عماجلا ،ةكرب نبا ))
 .٢٥٤ص

 .١١٩١ص ٥ج ؛طوسبملا ،يسخرسلا )"(
 ينآلا ثؤففبس ،يربخألا .٤٨٧ص ٢٦ج .ةنوعملا ،باهولا دبع ..ه٠ص ج .يواحلا "يدرواملا )"(

 .٤ص .ةينسلا
 .٢٥٤ص ٢ج ثرلرجلا ليسلا ،يناكوشلا ")



 ءماع ةيآلا يف لاجرلا ظفل نأ :وه ةيآلا نم ةلالدلا هجوو
 نيب قرف ريغ نم تاجوزلل ةقفنلا توبث ىلع ليلد ةيآلا ةراشإ يفف
 .(اارسعمو رسوم

 ةلأسملا نأب هيلع ضارتعالا نكمي لالدتسالا اذه نأ ريغ

 يف راسعإلا ببسب حاكنلا خسف ةأرملا بلط مكح يف ةضورفم

 .مهتاجوزل جاوزألا ىلع ةقفنلا باجيإ وه ةيآلا يف ام ةياغو ءةقفنلا

 ةأرملل نأ ةقفنلاب جوزلا راسعإ تبث اذإ هنأ ىلع ليلد اهيف سيلو

 .كلذ ببسب خسفلا بلط قح

 هللا يلص =يبنلا نأ - هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع درو ام :اسداس

_ 

 ايلعلا ديلاو عىنغ رهظ ىلع ناك ام ةقدصلا ريخ" :لاق - ملسو هيلع

 لوسر اي لوعأ نم :ليقف ،لوعت نمب أدباو ،ىلفسلا ديلا نم ريخ
 .'""ينقراف الاو ينمعطأ :لوقت ،لوعت نمم كتأرما :لاق ؟هللا

 باب يف هتجوز عم لجرلا نأ وهو رهاظ هنم ةلالدلا هجوو

 .قارفلا وأ قافنإلا امهو ،نيرايخ نيب قافنإلا

 كتأرما" ةرابع نأب حرص ةريره ابأ ناب اذه ىلع ضرتعاو

 هيلع هللا ىلص-هنم كلذ هعامس نع لئس امدنع - خلا..."لوعت نمم

 هنأل اةجح هيف سيلو ،هيلع فوقوم وهف ‘هسيك نم يه - ملسو

 نإف هعفر ةحص ىلع و ؛رسوملا الو رسعملا صخي ال ماع مالك
 .'"هب مزلي لجرلا نأ ىلع لدي ام هيف سيلو ،ةأرملا مالك نم كلذ

 .٩٢١ص ٢ج ثنيمثلا دقعلا ،يملاسلا اا
 .٢٥٢ص ٤ج ريدقلا حتف مامهلا نيل (٢)

 - ٨ ص ٥ج ةيانبلا ءينيعلا ٥)

٣٥١ 

 



 سيل كلذ ةريره يبأ يفن نأب ضارتعالا اذه نع بيجأو

 ةحئار هنم مش امدنع هلئاسب مكهتلا هب دارأ امنإو ،هرهاظ ىلع

 .(')هب هثيدحت يف هل بيذكتلا
 لدي ام هيف سيلو ،ةأرملا لوق نم كلذ نأ نع باوجلا امأو

 كلذ ملس ني هنأ -كلذ عقر ريدقت ىلع-وهف ،هب لجرلا مازلإ ىلع

 ول زإ ،هل ريرقتلا ةهج ىلع - ملسو هيلع هللا ىلص-يبنلا هاكح دقف

 يعدتسي ماقملا نأل ،كلذ اهل سيلو -الثم- :هلوقب هلصول هرقي مل

 .نايبلا
 ي .

 يف دانجأل ا ءا رمأ ىلإ بتك -هنع هللا يضر- رمع نأ يور ام: اعباس

 لعفلا اذهو ")اوقلطي وأ اوقفني نأ مهرمأف ،مهئاسن نع اوباغ لاجر

 ."عامجإ هنإ تبثف ©فلاخم ةباحصلا يف هراشتنا عم هل سيل هنم

 اونوكي مل دنجلا كئلوأ نأب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو
 ءلاملا تيب نم ايدنج ناك نم لايع ةقفن نأل ،ةقفنلا نع نيزجاع

 هللا يضر-رمع فاخ امنإو "مهيلإ كلذ لصوي يذلا وه مامإلاو
 اوثعبي نأ مهرمأف نهجاوزأ ةبيغ لوطب ةنتفلا ءاسنلا ىلع -هنع

 .()نهبولق هب بيطت ام نهيلإ
 هزاوعال خسفلا قحتسي نأ بجوق 0 ح اكن لكل دوصقم قح ةقفنلا نأ :

 قح لب ،ا“١نينعلا و بوبجملا نم عاتمتسالا نادقفب خسفلا بلط قحك

 -:نيهجول كلذ نم ىلوأ ةقفنلا نادقفب قارفلا بلط

 .٢٢٤ص ٢ج .مالسلا لبس ءيناعنصلا ل

 .٣٨٣ص ٧ج ؛يفقملا ،ةمادق نبا ا"]
 ٧ج ١٢٤٦. مقر .فنصملا ء قازرلا دبع :هجرخأ رمع رثأو ٥٠١. ص ١ ٥ج .يواحلا ؛يدررواملا )"

 ٩٤. ص٩٣٢۔

.١٩١ 
 ص ٥ج طوسبملا كيسصخرسلا
(٤) 

 )) ص ٢ج .بذهملا ؛يزا ريشلا ٦٢٣ ١. .دهتجملا ةيادب دشر نبا ج۔ 0٢ص٥٢.

٣٥٢ 

 



 تبث املف ،ءاذغلا كرتب موقي الو عامجلا كرتب موقي ندبلا نأ -أ

 .ىلوأ ةقفنلا تاوفب هتوبث ناك عامجلا تاوفل رايخلا

 ةقفنلاو غنيجوزلا نيب كرتشم عامجلا يف عاتمتسالا نأ -ب
 يف هتوبث ناك كرتشملا قحلا يف رايخلا تبث املف ،اهب ةصتخم

 .ا١أىلوأ صتخملا

 قيرفتلا نيب قرافلا دوجوب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 :وهو ةقفنلاب راسعإلا ببسبو بجلاو ةنعلا ببسب .

 ةأرملل ج وزلا كاسمإف ضعاتمتسالا وه حاكنلا نم دوصقملا نأ -أ

 وه اميف اهيلإ هب ةجاح ريغ نم لصاح بجلاو ةنعلا يف

 يف اهل هكاسمإ فالخب ءاهل املاظ ناكف حاكنلا نم دوصقملا

 نم دوصقملا يف اهيلإ هتجاح عم اهكسمي هنإف ثةقفنلاب راسعإلا

 .اهل املاظ نوكي الف حاكنلا

 انيد ريصي ال بجلاإو ةنعلا ببسب عاتمتسالا يف اهقح تاوف نأ -ب

 فالخب ؛هيف امهنيب قرف اذلو ةدملا يضمب هتمذ يف ج وزلا ىلع

 ج وزلا ةمذ يف انيد ريصت ةتئافلا ةقفنلا نإف ةقفنلاب راسعإل ١

 .امهنيب قرفي الف
 ةقفن ال تزشن اذإ ةجوزلا تناك املف ،عاتمتسالا ةلباقم يف ةقفنلا ني:اعسات

 جوزلا ةهج نم ةقفنلا تمدع اذإ كلذكف ،عاتمتسالا اهعنمل اهل

 .ا")هتقرافم اهلف هراسعإب

 سليق اذه نأب ريخألا لالدتسالا اذه ىلع ضارتعالا نكميو

 هنم ببسب اهب عاتمتسالا جوزلا تاف اذإ ةجوزلا نأ ليلدب ححصي ال

 هتجوز ةقفنب رسعأ اذإ جوزلا كلذكف ،اهتقفن طقست مل هيف اهل دي ال

 .١٥ص ٥١ج .يواحلا "يدرواملا اا
 ٢) ص ٥ج .طوسبملا ءيسخرسلا ١٩١١.

 تت



 هتجوزب عاتمتسالا هيلع كلذ توفي ال هتدارإ نع جراخ ببسب

 قيرقفتلاب

 يف راسعإلا ببسب قارفلا بلط ىلإ ةجوزلا ةباجإ مدع :يناثلا لوقلا

 .ةقفنلا

 يأر وهو )ةيرهاظلاو ا"اةيمامإلاو ا"ةيديزلاو ؤ"اةيفنحلا بهذ هيلإو

 .")ةلبانحلا دنعو )ةيعفاشلا دنع

 :ىلي ام لوقلا اذه ةلدأ و

 قفنيلف هقزر هيلع ردق نمو ،هتعس نم ةعس وذ قفنيل) :ىلاعت هلوق :الوأ
 ]٧[.٠ قالطلا (اهاتآ ام الإ اسفن هللا فلكي ال "هللا هاتآ امم

 ]٢٨٦[. ةرقبلا (اهعسو الإ اسفن هللا فلكي ال) :ىلاعت هلوق :ايناث

 ال ىلاعت هللا نأ نيتيآلا ىنعم نأ :وه نيتيآلا نم لالدتسالا هجوو

 ال ام لكو سهايإ ىلاعت هللا هاتآ الو هعسو يف سيل ام ناسنإلا فلكي

 بجاو ريغ نوكي امو ،هيلع بجاو ريغ وهف هب افلكم ناسنإلا نوكي

 .("هب هيلع ىضقي نأ زوجي الف ناسنإلا ىلع
 قيرفتلاب مكحلا نأب نيتيآلا نم لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 قلفنإب الو ‘عسولا يف سيل ام فيلكت نم سيل ةقفنلاب راسعإلا دنع

 ةأرملا نع ررضلا عفد لجأل وه لب ،هقزر رادقم ىلع ةدايز

 )١) ،يناديملا .٧٢٢)ص ٤ج .رايتخألا ،يلصوملا اللبااب٬ ج٦٢ ص٢١٣.

 (٢) جاتلا ءىسنعلا .٤٢٤ص !٢ج ،يفاشلا نايبلا ؤنيدلا دامع المذهب٥ ج٢ ص٢٧٦.

 .٨٤٣ص ٢٦ج 0بذهملا ،جاربلا نبا .١1٦ص ٦ج ‘طوسبملا غيسوطلا )"(
 قفتت نأ ةجوزلا ىلع بجوأف كلذ نم رثكأ ىلإ بهذ مزح نبا نإ لب .٢٩ص ١ج ؤىلحملا !مزح نبا ١)

 .هراسعإ دعب رسيأ اذإ كلذ نم ءيشب هيلع اهعوجرب مكحي ملو ؤاهجوز ىلع لاحلا هذه يف
 (٥) .جاتحملا ينغم "ينيبرشلا .١٢٠ص .رايخألا ةيافك ؤينصحلا ج٢ ص٤٢ ٤.

 .٩ص ٦ج ،يشكرزلا حرش غيشكرزلا ا"
 (٢) ثنآرقلا ماكحأ عصاصجلا .٢١ص ٠١ج ؤىلحملا مزح نبا ج٢ ص١٧.
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 جوز نم جاوزلاب وأ بسكلاب اهسفن توق بلطت بهذتل اهصيلختو

 .ا')اهتقفنب موقي رخآ

 ]٢٨٠[. ةرقبلا (ةرسيم ىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناك نإو) :ىلاعت هلوق :اثلاث

 راظظنإب ترمأ ةيآلا نأ :وه ةميركلا ةيآلا نم ةلالدلا هجوو

 لاحلا يف اءافو هل دجي ال هيلع نيد لك يف هرسي تقو ىلإ رسعملا
 تناك جوزلا اهب رسعأ اذإف ،ةمذلا يف انيد نوكت نأ ةقفنلا ةياغو

 .'"ةمنلاب ةقلعتملا نويدلا رئاسك صنلاب راظنإلاب ةرومأم ةأرملا
 لولدم نأب ةميركلا ةيآلا نم لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 اهل قحي ال ةجوزلاو ،ةمذلا يف هتوبث رقتسا نيد يف دراو ةيالا
 قحي امنإو ،اهتقفن يضام نم ةمذلا يف هتوبث رقتسا امب خسفلا بلط

 هيلإ هجوتي ملف شةمذلا يف رقتسي مل يذلا تقولا ةقفنب خسفلا بلط اهل
 .(")ةيآلا ىنعم

 ءايلك جوزلا قحل الاطبإ ةقفنلا يف راسعإلا ببسب قيرفتلا يف نأ :اعبار
 املف ،هيلع انيد اهقح ريخأت هيلع ةنادتسالاو هل راظنإلا اهمازلإ يفو

 نم رضأ جوزلا قح لاطيإ نأ ملعو نيلاحلا نيذه نيب رمألا راد

 ،ىلوأ لاطبإلا عفد ناك ،هرسي تقو ىلإ ةنادتسالاو راظنإلا اهمازلإ

 ةمذ يف نيدلا نوكيو ،ةنادتسالاب رمؤتو ،يضاقلا اهل ضرفي اذلو

 .اتام اذإ هتكرت يف نوكي وأ ،هتايح يف هيفويف ؤجوزلا
 رئاسو رهملاك ةقرفلل ابجوم نوكي ال هنع زجعلاف ،لام ةقفنلا نأ :اسماخ

 نوكيالاب ىلوأ ةقفنلاب راسعإلا لب ،ج وزلا ىلع ةعمتجملا تاقفنلا

 ١) رارجلا ليسلا ،يناكوشلا ج٢ ص٤٣٥.

 .١٢ص ٦ج طوسبملا يسوطلا .١٥٣ص ٤ج .ريدقلا حتف ؛مامهلا نبا ا"

 .٢٠ص ٥١ج ،يواحلا ،يدرراملا ا"

 ٣١٢. ص ج ،قئارلا رحبلا ،ميجن نبا .٧٣٢٢ص ٤ج .رايتخألا ،يلصوملا اا

٣٥0 

 



 يف ارقتسم انيد تراص ةعمتجملا تاقفنلاو رهملا نأل ،خسفلل ابجوم
 .()دعب انيد رقتست مل تقولا ةقفنو ،جوزلا ةمذ

 :ادئاز لاملا ناكف عاتمتسالا وهو لاملا ريغ حاكنلاب دوصقملا نأ :اسداس

 ال ةأوملا نأ امكو سلصألا عفرل اببس نوكي ال عبت وه امع زجعلاو

 اهيلإ لصت ال ةقفنلا كلذكف ،اهجوز نم اهرهم ىلإ قيرفتلاب لصوتت
 .(")ةقرفلاب

 :راتخملا يأرلا ٠

 راسعإلا ببسب قيرفتلا زاوجب لاق نم لك ةلدأ يف رظنلا دنع ودبي

 مزاجو عطاق صن ىلإ دنتسي مل نيقيرفلا الك نأ كلذ عنمب لاق نمو ثةقفنلاب

 مهنم لك قلعت ةياغ امنإو ،ةلأسملا يف هيلع ليوعتلا نكمب ةنسلا وأ باتكلا نم
 لباقملا قيرفلا فالخ لعج ىلإ اهيف رظنلا دنع لصت ال ةلدألا نم رهاوظب

 .ةوقلاو رظنلا نم هل ظحال افالخ

 يف راسعإلا ببسب قيرفتلا زاوجب نيلئاقلا لوق نأ اضيأ ودبي امك

 دحاو ةقفنلا قح نأل ،بابلا اذه يف سايقلاب ذخألا ىلإ نوكي ام برقأ ةقفنلا

 ءافولا مدعو لالخإلا ربتعي يتلاو اعرش ةجوزلل ةلوفكملا قوقحلا رئاس نم

 نأو ةيجوزلا طابر كف ةجوزلا بلطل ايعرش اغوسم قوقحلا هذه نم دحاوب

 زإ ةحلصملاب حيجرتلا ىلع اينبم نوكي ام برقأ قيرفتلا مدعب نيلئاقلا لوق
 ةطبارلل ءاقيإ ةجوزلا ةحلصم ىلع ةقفنلاب رسعملا جوزلا ةحلصم اوحجر

 قيرط دجو ام ناكمإلا ردق اهلح نع جتنت دق يتلا را رضألل اعفدو ةيجوزلا

 ةجوزلا مايق وأ نيرخآلا نم ةنادتسالاك ةقفنلا هذه ريفوت هلالخ نم نكمي
 .هراسي دنع ج وزلا ىلع كلذب عوجرلاو اهلام نم اهسفن ىلع قافنإلاب

 .٩ص ٦ج "يشكرزلا حرش ،يشكرزلا .١٩١ص هج ،طوسبملا يسخرسلا 3
 .ةحفصلاو قباسلا ردصملل ؤيسخرسلا ")

٥٦ 



 دحأل صن ليلدب همسح حجر تي مل ةلاسملا هذه يف فالخلا ماد امو

 ةأرملا عفر دنع رظني نأ مكاحلا ىلع نإ :لاقي نأ نم دعبي الف ،نيفرطلا
 ازجاع جوزلا تلعج يتلا بابسألا ىلإ ةقفنلاب راسعإلا ببسب قارفلا بلط
 :يلاتلا هجولا ىلع هتجوز ىلع قافنإلا نع

 هكرتب هنم ريصقتو جوزلا نم لامهإ نع اجتان زجعلا اذه ناك نإ ٭
 ءكلن يف هل ةحاتملا صرفلا رفوت عم قزرلل ابلط ضرألا يف برضلا
 لعفي امك اهيف قافنإلا لحي ال هوجو يف هكالمأ ريذبت ببسب ناك وأ
 ءارش ىلع قافنإلا نم هلبقو رصعلا اذه يف جاوزألا نم ريثك
 وهللا نكامأ يف لوخدلاب لاومألا ريذبتو تاردخملا يطاعتو تاركسملا
 ةباجإ ىلإ ةعراسملا مكاحلا ىلع لاحلا هذه يفف يغلا نطاومو

 سيل ءةأرملا هذهل اصيلخت هدنع كلذ ققحت اذإ كلذ اهبلط ىلإ ةجوزلا
 هللا ريخ يتلا فورعملاب ةرشعلا مادعنال لب بسحف قافنإلا مدع لجأل

 :ىلاعت هلوق يف تاجوزلا حيرست وأ اهب مايقلا نيب جاوزألا ىلاعت

 ]٢٣١[. ةرقبلا (فورعمب نهوحرس وأ فورعمب نهوكسماف)

 هقزر يف ج وزلا اذهل ىلاعت هللا رادقإ ببسب ةقفنلا نع زجعلا ناك نيو ٭
 هذه يف لجعتلا مدع مكاحلا ىلع نإف ،هيلع قرزلا باب قالغنال

 هوجولا عيمج غ رفتسي ىتح قارفلا بلط ىلإ ةأرملا ةباجإب ةروصلا
 مايق وأ ةنادنسالا نم جوزلا راسي ىتح ةقفنلا ريفوت اهب نكمي يتلا
 دنع جوزلا ىلع هب عوجرلاو اهلام نم اهسفن ىلع قافنإلاب ةأرملا
 .هرسي

 ةنعلا ببسب زجعلاب هبلط ىلع ةقفنلاب راسعإلاب قارفلا بلط سايقو

 عامجلا نع جوزلا زجع دنع ةجوزلا نإف ،قرافلا دوجول يوقلاب سيل بجلاو
 عم ررض ىلع مايق كلذ ىلع مايقلاف كلذ نم اهقح ريفوتل رخآ اقيرط دجت ال
 جوزلا وأ ةجوزلا دجت ذإ ةقفنلا نع زجعلا فالخب هل ليدبلا دوجو مدع

 هيدؤي جوزلا ةمذ يف انيد كلذ نوكيو ىافنآ ةروكذملا قرطلا نم رخآ اقيرط
 .هراسي دنع

 نع زجعلا ىلع اسايق ةقفنلا نع زجعلا ببسب قيرفتلاب نيلئاقلا نا مث
 نومكحي الف سلصألا ماكحأ عرفلا ىلع اوبتري نأ مهمزلي ةنعلا ببسب عامجلا

 هوطعأ امك قزرلا نع ثحبلل الماك اماع جوزلا اولهمي ىتح ةرشابم قيرفتلاب
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 ىلوأ هددصب نحن ام لب ،جالعلا نع اثحب عامجلا نع زجعلا دنع ةدملا هذه

 :نيرمأل لاهمإلاب
 نكمي ةقفنلاب راسعإلا دنع ج وزلل لاهمإلا ةدم يف ةجوزلا نأ -أ

 الو ااهوحنو ةنادنسالاك رخآ هجوب ةقفنلا نم اهقح ريفوت

 .ةدملا كلت يف عامجلا نم اهقح ريفوت نكمي

 قزرلا باب حاتفناو راسيلا لوصح ءاجر نأب دهشي عقاولا نأ -ب

 نم ءافششثلاو جالعلا لوصح ءاجر نم ىوقأ ماع ةدم يف

 ىلوأ وهف ىجرأ ناك امو ،عامجلا نم ةعناملا ضارمألا

 .ملعأ هللاو راظنإلاب

 :نيثراولا ربغ براقألل ةبصولا مكح :يناثلا بلطملا

 ةلأسملا يف ءاهقفلا لاوقأ

 .نيثراولا ريغ نيبرقألاو نيدلاولل ةبجاو ةيصولا نأ :لوألا لوقلا
 ةبجاو ةيصولاو" :كلذ يف همالك صنو ثةكرب نبا مامإلا بهذ هيلإو

 .(هنيثراو ريغ اوناك اذإ هئابرقأو هيدلاول الام فلخي نم ىلع

 دنع ةياورو ،ا"ةيرهاظلاو ا"ةيضابإلا بهذم وه يأرلا اذهو
 .(١يناكوشلاو (©)يربطلا لوق وهو ءاأ)ةلبانحلا

 :,ےلب ام لوقلا اذه ةلدأ

 اريخ كرت نإ توملا مكدحأ رضح اذإ مكيلع بتك) :ىلاعت هلوق:الوأ

 ةرقبلا .(نيقتملا ىلع اقح فورعملاب نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا

 ]١٨٠[.

 نم عنام دجو اذإ امب ثراو ريغ امهدحأ وأ نيدلاولا نوك روصتيو .٢٦٠ص !ج .عماجلا ،ةكرب نبا (١)
 .قرلا وأ ةلملا فالتخاك ثرإلا عناوم

 .٨١٢ص ‘لاصخلا رصتخم ،قاحسإ وبأ .٩٢١ص ؤرصتخملا ءيويسبلا

 .٢١٣ص ٩ج ثىلحملا !مزح نبا ا" .

 (٨) ثعدبملا ،حلفم نبا .٩٨١ص ٧ج ،فاصتإلا ،يوادرملا ج٦ ص٩.

 )٥) ثنايبلا عماج ،يربطلا ج٢! ص١٢١.

 ٢٦٠. ص ٢ج ؛ةئيضملا يراردلا يناكوشلا ))
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 :نارمأ ةيآلا نم ةلالدلا هجوو

 كللذ ديؤيو ،مكيلع مكحو ضرف ىنعمب (مكيلع بتك) :ىلاعت هلوق نأ -]
 :ىلاعت هلوق يف ءاج ام

 ]٤٥[. ةدئاملا (سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتكو) _

 ]٢١[. ةلداجملا (يلسرو انأ نبلغأل هللا بتك) -

 مكحو ضرف نيتيآلا نم ىنعملاو

 نم نأ دحأ نيب فالخ الو ء[٣٨١] ةرقبلا (مايصلا مكيلع بتك) -

 ضووف نم اضرف هكرتب عيضم وهف هيلع هتردق عم موصلا كرت

 نيدلاولا نم هيثراو ريغل ةيصولا كرت اذإ كلذكو ێهيلع هللا

 هللا هضرتفا ضرفل اعيضم نوكي مهل يصوي ام هلو نيبرقألاو

 نيدلاولل اماع ءاصيإلا بوجوب اهيف رمألا ناك نإو ةيآلاو ،ا١)هيلع
 :نوكت نأ امإ اهنأ الإ ،مهنم نيثراولا ريغو نيثراولا نيبرقألاو

 ."ثراول ةيصروال" :- ملسو هيلع هللا ىلص - هلوقب ةصصخم -

 ىلع مهنم ثري ال نم يقبو ،نوثراولا نوبرقألا و نادلاولا جرخف
 .(""ضذرنفلا

 هللا هنيب امي ةخوسنم نيثراولا نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا نأ وأ -
 ينف ةيصولا تناكف ءاسنلا ةروس نم ثيراوملا تايآ يف ىلاعت

 نيثراولا ريغ نيبرقألاو نيدلاولا ةيصو تيقبو ةخوسنم مهقح
 .اهلاح ىلع

 نأل ڵضرف ةيصولا نأ ىلع لدي "نيقتملا ىلع اقح" ىلاعت هلوق نأ -ب

 وهف }اقح كلذ قح هانعم "اقح" و باجيإلا ىلع لدي فرح "ىلع"

 .(")ةلمجلل دكؤم ردصم

 ۔١٢ص ٢٦ج ثنايبلا عماج ،يربطلا ا']
 ٢١٤. ص ٩ج .ىلحملا !مزح نبا ١٢. ٤ص ٨٢ج .فنصملا ،يدنكلا ٥٦٢. ص ٢ج .عماجلا .ةكرب نبل (٦)

 .٧٠٥٢ص ١ج .ريسفتلا ريسيت ‘بطقلا )0
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 :يلي امب ةيآلا نم لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 :اهل خسانلا يف اهخسنب نولئاقلا ءالؤه فلتخاو ،ةخوسنم ةيآلا نأ -أ

 اذه ىنعمو "ثيراوملا ةيآب ةخوسنم اهنأ ىلإ مهضعب بهذف -
 يف اقلطم ةيصولا بوجو تخسن ثيراوملا تايآ نأ وه لوقلا

 .مهنم نيثراولا ريغو نيثراولا نيبرقألاو نيدلاولا قح

 امم بيصن لاجرلل) :ىلاعت هلوقب ةخوسنم اهنأ ىلإ مهضعب بهذو -

 نادلاولا كرت امم بيصن ءاسنللو ،نوبرقألاو نادلاولا كرت

 ]٧["'\. ءاسنلا (اضورفم ابيصن رثك وأ هنم لق امم نوبرقألاو

 ةيصو دعب نم) :ىلاعت هلوقب ةخوسنم اهنأ ىلإ مهضعب بهذو -
 ]١١[. ءاسنلا (نيد وأ اهب يصوي

 ظفلب ةيآلا هذه يف ةيصولا قلطأ دق ىلاعت هللا نأ :وه كلذ هجوو

 اذه تحت لخدف ،تاركنلا مكح رئاسك اهسنج يف اهعويش يضتقي اذهو ،ركنم

 اهخسن باجيإ كلذ يفو مهريغل ةيصولاو نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا ظفللا
 زاوج ةيآلا هذه يفو ءاضرف تناك دق مهل ةيصولا نأل ،نيبرقألاو نيدلاولل

 ماهس ىلع ةثرولل اثاريم يقبام لعجو ،مهريغل ةيصولاو ؛مهل ءاصيإلا كرت
 يف ةدراولا ةيصولا كلت ىلاعت هللا خسن دقو الإ كلذ حصي سيلو ،مهثيراوم

 ةيصولا اريخ كرت نأ توملا مكدحأ رضح اذإ مكيلع بتك) :ىلاعت هلوق

 ]١٨٠["(. ةرقبلا ( ...فورعملاب نيبرقألاو نيدلاولل
 ةيصولا ظفل ريكنت ءاج امنإ هنأب ريخألا ضارتعالا اذه نع بيجأو

 ةيآلا هذه نأل [١١]ءاىسنلا ) نيدوأ اهب يصوي ةيصو دعب نم) :ىلاعت هلوق يف

 اياصولا ءاضق دعب لاملا نم مهبيصن نوذخأي ةثرولا نأ نايبل تعاج

 ص٤ ١ ص٢٧.
 .ئ راقلا ةدمع ءينيعلا .٢٥ص ٥ج .ريبكلا ريسفتلا ،يزارلا
(١( 

 ] شريثك نبا ريسفت ،ريثك نبا ج١ ص٢١٧۔

 ٣) ح 0نآ رقلا ماكحأ ؛صاصجلا ١ ص ٢.٤.
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 اذلو ءعيصوملا ىلع ةبجاولا ريغو ةبجاولا اياصولا كلذ يف لخديو ،نويندلاو

 وأ ةبجاو اياصولا سنجل اقرغتسم نوكيل اركنم ةيآلا يف ةيصولا ظفل ءاج

 .ةدوهعم ةيصو ىلإ فرصن ال ماللاو فلألاب افرعم ءاج ول ذإ شةبجاو ريغ

 ةالص هللا لبقي ال" :هلوق نم - ملسو هيلع هللا ىلص=هنع درو ام كلذ ريظنو

 ظفل ءاج ولو ،لفاونلاو ضئارفلا قرغتسيل "ةالص" ظفل ركنف (")'روهط ريغب
 دوهعملا ىلإ فرصني هنأل لفاونلا هيف لخدي مل ماللاو فلألاب افرعم ةالص

 يف دراولا "ةالص" ظفل ريكنت نم مهفي ال هنأ امكف عضئارفلا وهو ينهذلا

 يف دراولا "ةيصو" ظفل ريكنت نم مهفي ال كلذكف ،ةبجاو ةالص ال هنأ ثيدحلا

 .("ةبجاو ةيصو ال هنأ ةيآلا

 نإ" :-ملسو هيلع هللا ىلص-هلوقب ةخوسنم ةيآلا نإ :مهضعب لاقو =

 .ا"“ثراول ةيصو الف هقح قح يذ لك ىطعأ هللا

 اذإ مكيلع بتك) :ىلاعت هلوق يف اهبوجو دراولا ةيصولا ىنعم نإ -ب

 ال س[٠٨١] ةرتبلا (نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا توملا مكدحأ رضح

 رضتحملا ىلع بتك يأ كلذ ىنعم امنإو ،لاملاب مهل ةيصولا هب داري
 الو مهل هللا هب ىصرأ ام ريفوتب نيبرقألاو نيدلاولل يصوي نأ

 .(٨"مهئابصنأ نم صقني
 -:يلي امل هيف نهو نم ولخي ال ضارتعالا اذهو

 نيلئاقلا ءاهقفلا رئاس دنع عئاشلا رهاظلا ذإ رهاظلا فالخ هنأ -

 .لاملاب ةيصولا وه ةيآلا يف ةيصولاب دارملا نأ هريغو بوجولاب

 ١٣٩. مقر ٧(٤٠١)ب .ةراهطلا باتك /يئاسنلا .١!٥ص ١ج ٥٩ مقر ءةراهطلا باتك/دواد وبأ هجرخ ]
 ١٠٠. ص ١ج 0٢٧١١ مقر (٠٨)ب ثةراهطلا باتكر/ةجام نبا .٨٨ص ١ج

 .٨١٩٠٥ص عماجلا ،ةكرب نيا

 مقر ٧(٥)ب .اياصولا باتك/يذمرتلا ١١٣. ص ٣ج ٢٨٧٠، مقر ءاياصولا باتكرادواد وبأ :هجرخل ""

 .٢٨١-٢٥١ص ٤ج 0١٢ مقر ءاياصولا باتك/ينطقرادلا .ح ٧٢٧-٦٧٣ص ٤ج ٠

 .٤٢٢ص ١ج ،فاشكلا دومحم ،يرشنمزلا اا

(٦( 
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 هيلع هللا ىلص-هلوق نإ ليقو ثةيآلا ةلالدل هيجوتلا اذه حص ول هنأ -

 مزلي هنإف ةيآلا هذهل خسان وأ صصخم "ثراول ةيصو ال" - ملسو

 نيبرقألاو نيدلاولاب ةيانعلاب رضتحملا نم رمألا نوكي نأ هنم
 افنآ روكذملا ثيدحلاب هنع ايهنم مهل هب هللا رمأ ام ريفوتب رمألاو

 .دحأ هلقي مل اذهو

 :ىلاعت هلوق وهو اهرخآ نأل "بوجولا ىلع اهيف ةلالد ال ةيآلا نأ -ج
 مدع ىلع لدي ،[٠٨١]ةرقبلا, (نيقتملا ىلع اقح فورعملاب عاتم)

 يقتملا هيف يوتسيو فورعم هنإ هيف لاقي ال بجاولا نأل ،بوجولا
 .اهريغو

 يصوي ءيش هل ملسم ئ رمال لحي ال" :- ملسو هيلع هللا ىلص-هلوق:ايناث

 .(")"هسأ ر دنع ةبوتكم هتيصو و الإ نيتليل تيبي هب

 ئرما قح ام" :لاق - ملسو هيلع هللا ىلص-هنع ىرخأ ةياور يفو

 .ا""ةبوتكم هدنع هتيصوو الإ نيتليل تيبي هيف يصوي ءيش هل ملسم

 ىلع لاد هرهاظ نأ :وه ىلوألا ةياورلا ىلع هنم ةلالدلا هجوو

 اضيأ يضتقيو ،'هب يصوي ءيش هل ناك نمل ةيصولا كرت ميرحت
 هنأل ءايصاع نوكي ةيصو ريغب ةروكذملا ةدملا كلت تاب نم نأ

 .الحي ال امل بكترم

 بوجول ديفم هنأ :وه ةيناثلا ةياورلا ىلع هنم ةلالدلا هجوو
 قيرط ىلع باجيإلا يضتقي ام ةرابعلا هذه يف نأل ،ةيصرلا

 .٩١١ص ٢ج ،تادهمملا تامدقملا \دشر نبا اا

 (٢) مقر ،(٨٤)ب ىروننلاو ناميألا باتك/عيبرلا :هجرخأ  0٦٧٧ج٢ ص٦٧٧.
 .٢٦٤ص ٣٢ج ؛عماجلا حرش ثيملاسلا )؟(

 ٢ج ٬٢٨٦٢ مقر ءاياصولا باتك/دواد وبأ .٤٨ص ١١ج ،٤مقر ،(١)ب ،ةيصولا باتك/ملسم :هجرخأ ا
 ٩٧٤. ج٢ ص٤ ٢٠. مقر ٥(٥)ب ءزئانجلا باتكر/يذمرتلا .١!١!١ص

 .٦٨ص ٦ج ،بيترتلا ةيشاح }ةتس وبأ ا
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 دعب لاق -ثيدحلا يوار وهو -رمع نبا نأ كلذ ديؤيو ثةغلابملا

 هيلع هللا ىلص- هللا لوسر تعمس ذنم ةليل يلع ترم ام" :هتياور

 .ا"يتيصو يدنعو الإ كلذ لاق - ملسو

 :يلي امب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 جحلاك تابجاولاو ضئارفلاب ءاصيإلا ىلع لومحم ثيدحلا نأ -أ

 ءا"ةبجاو هجارخإو بجاولا ءادأب ةيصولا نإف ،تا رافكلاو ةاكزلاو

 نأ ديري ءيش هل ةرابع نم هيف ءاج ام كلذب هدييقت ىلع لديو

 ناك ولو -هزيجتت ىلع هتردق ىلإ ةراشإ هيف نأل ،"ا"هيف يصوي
 هب ءاصيإلاو هليجأت دارأ نإو ،هل غاس هليجعت دارأ اذإ هنأل ۔الجؤم

 .(ث)هل غاس

 مزحلا ذخأ هنم دارملا امنإو ،هرهاظ هب داري ال ثيدحلا نأ -ب

 الو ةيصو ريغ ىلع وهو ،ناسنإلا ئجافي دق توملا نأل ،طايتحالاو

 .اهل دادعتسالاو توملا ركذ نع لفغي نأ نمؤمل يغبني

 وهف "هيلع" :هيف ليق اذإ قحلا ظفل نأل ،بدنلا ىلع لاد ثيدحلا نأ -ج

 :هيف ليقف هل لعجو هيلإ فيضأ اذإ امأو ،بدنللو بوجولل لمتحم
 .اأبوجولا ال بدنلا هيف رهظألاف ،اذك وأ اذك لعفي نأ هقح نم

 اذه يفو "هيف يصوي نأ ديري لام هل" :ةرابع ةدايز ثيدحلا يف نإ -د

 كرت ميرحت ىلع لاد ثيدحلا نأل ،بوجولا يفني ام ىلع لدي ام

 هجرخأ رمع نبا رثأ .٢١٤ص ٢٦ج .ةئيضملا يراردلا ،يناكوشلا .٢١٣ص ٩ج "ىلحملا ،مزح نبا "]
 .٤٨ص ١١ج ٤. مقر ،(١)ب ثةيصولا باتك /ملسم

 .٩٩١١ص ٢ج ؛مالسلا لبس ءيناعنصلا .٨٨٤ص ١٧ج ثعئادبلا ءيناساكلا )"
 ؛ج ٤، مقر .اياصولا باتك ،ينطق رادلا .٣١ص ١١ج 0١ مقر ،ةيصولا باتك /ملسم :هجرخأ ظفللا اذه ا"

 .٢٢٧٢ص ٦ج ءاياصولا /يقهيبلا .٠٠١ص

 ۔٩٢ص ٤١ج !ئراقلا ةدمع ،ينيعلا ا٧)

 (١) ‘ئراقلا ةدمع ،ينيعلا .!٠٧ص ٥ج ؛ئرلبلا حتق رجح نبا ج٤؛ ص٢٢٩.

 ١١٣. ص ٣٢ج ،تادهمملا تامدقملا ،دشر نبا "]
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 ىلع الاد ناك ولو ،اقلطم سيلو بسحف ءاصيإلا ةدارإ دنع ءاصيإلا

 اهبوجو فقي ال تابجاولا نأل «يصوملا ةدارإب كلذ قلع ام بوجولا

 .ا')هيلع يه نم ةدارإ ىلع
 بلاغ ىيف درت مل ةدايزلا هذه نأب ضارتعالا اذه نع بيجأو

 ةيصولا باجيإب ةحيحصلا تاياورلا تدرو دقو ‘ثيدحلا اذه قرط

 ىلع بجو ‘بوجولا تبث اذإو ،ثيداحألا هذه ىضتقمب لمعلا بجوف
 .ا'""ةيصولا هذه ديري نأ فلكملا

 دارأو ،ىنعملاب اهركذ اهيوار نوكي نأ لمتحت"لحي ال" ةياور نأ-ه

 بجاولا هتحت لخدي يذلا معألا ىنعملاب زاوجلا توبث لحلا يفنب

 .ا")حابملاو بودنملا و

 =هللا لوسرل لاق الجر نأ - هنع هللا يضر-ةريره وبأ هاور ام:اثلاث

 نأ هنع رفكي لهف سصوي ملو تام يبأ نإ :- ملسو هيلع هللا ىلص
 .(‘)"دعن': - ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ؟هنع قدصتأ

 "معن" :- ملسو هيلع هللا ىلص=-هلوق يف نإ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 يف الإ نوكي ال ريفكتلا نأل ،صوي مل نمع قدصتللو ةيصولل باجيإ

 ىلإ هلعاف جاتحي ةيصولا كرت نأ -مالسلاو ةالصلا هيلع-نيبف ،بنذ

 .(ثهنع قدصتي نأب هنع رفكي نأ

 .ةبجاوب تسيلو ةبودنم نيثراولا ريغ براقألل ةيصولا :يناثلا لوقلا

 ١١٣٢. ص ٣ج ،تادهمملا تامدقملا ،دشر نبا .٨٨٤ص ٧ج ،عئادبلا ؛يناساكلا اا
 .٢١٢ص ٩ج ٬ىلحملا "مزح نبا ا")

 .٥٧٢ص ٥ج سي رابلا حتف رجح نبا اي

 متر ٨(٢٨)ب ءاياصولا باتك/يئاسنلا .٢٩ص ١١ج 0١١ مقر ،(٢)ب ،ةيصولا باتك /ملسم :هجرخأ 0
 .٦٠٩ص ٢ج 0١٧١٦ مقر ،(٧)ب ءاياصولا باتك /ةجام نبا .؟! ٢٠ص ٦ج ٠٦٣٢.

 (٥) ؛ىلحملا مزح نبا ج٩ ص٢١٢.
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 اث)ةيمامإلاو ةيديزلا و ا"اةيعفاشلاو ")ةيكلاملاو ")ةيفنحلا بهذ هيلإ و

 .()ةلبانحلا بهذم روهشم وهو
 :ىلي ام لوقلا اذه ةلدأو

 توملا مكدحأ رضح اذإ مكيلع بتك اونمآ نيذلا اهيأ اي) :ىلاعت هلوق :الوأ

 ]١٨٠[. ةرقبلا (نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا اريخ كرت ن

 كرلتلا ىلع ةيصولا ضرف امنإ ىلاعت هللا نأ :وه ةلالدلا هجوو
 ال بوجولا لحم يف بابحتسالا يقب بوجولا خسن املف اريخ
 .(")هودعي

 يه امنإو ،ةخوسنم ريغ ةيآلا نأب لالدتسالا اذه ضرتعاو

 عفري نأ خسننلا ةقيقح نأل ،"ثراول ةيصو ال" ثيدحب ةصصخم
 ناك هب لمعلا ىلع ردقو ءيش اهنم يقب اذإف ةيآلا هتنمضت ام عيمج

 ثراولا ريغو ثراولا تنمضت دق ةيآلاف ءاخسن نكي ملو اصيصخت

 عفري مل اثراو نكي مل نمو ،هل ةيصو ال هنأب ثراولا ةنسلا تصخو
 .ا" ربخلا اذهب الو ثيراوملا تايآب ال هل ةيصولا مكح

 مكيلع قدصت هللا ن" :لاق هنأ - ملسو هيلع هللا ىلص-هنع درو ام :ايناث

 ثيح هوعضف !مكلامعأ يف ةدايز مكرامعأ رخآ يف مكلاومأ ثلثب
 " هع «

 .٢١٦ص ٥ج .رايتخالا ،يلصوملا .١٣٢ص ٤ج .ةيادهلا ،ينانيغرملا ))
 .٦٦٢ص ؛نيناوقلا "يزج نبا .٤١١ص ٣ج ،تادهمملا تامدقملا ،دشر نبا ا"
 .٦٠٤ص رايخألا ةيلفك ءينصحلا .٢٠٢ص ٨ج ،يواحلا .يدرواملا )"

 .١٠١ص ؛ج ،ريضنلا ضورلا يغايسلا .٢٧٦ص ٤ج ،يفاشلا نايبلا ،نيدلا دامع ا
 .٦٣١ص ٤ج ،فالخلا يسوطلا ٦٧٠. ص .ةعنقملا ،ديفملا )0(
 .٩٨١ص ٧ج ،فاصتإلا ،يوادرملا .٠٧٢ص ١ج ةدعلا ‘يسدقملا ))

 (٢) ةيافك ‘ينصحلا .٢!١٢-٠٧٢ص ١ج ،قباسلا ردصملا ‘يسدقملا الاخيار٬ ص٤٠٦.

 )٨) ثعماجلا ،ةكرب نبا ج٢ ص٥٠٩٦٩٦.
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 ‘ انيلع ال انل ةع ورشم ةيصولا نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 هيلإ ابودنم نوكي لب ابجاو الو اضرف نوكي الام انل عورشملاو

 .()تادابعلا نم لفاونلا ةلزنمب

 _ ملسو هيلع هللا ىلص _- يبنلا نا _- اهنع هللا يضر-ةشئاع هتور ام :

 .("صوي ملو تام

 ۔ ملسو هيلع هللا ىلصحيبنلل ناب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو
 انإ" :لاق هنأ - ملسو هيلع هللا ىلص ۔هنع تبث امل ةتباث ةيصو

 ةحيحص ةيصو هذهو ،ا""ةقدص انكرت ام ثرون ال ءايبنألا رشعم

 يفنب دوصقملا امنإو ،تام اذإ كرتي ام ةقدصب ىصوأ هنأل كش الب

 صخشل ةفالخلاب ةيصولا يفن وه مدقتملا ثيدحلا يف هتيصو
 .(٧نيعم

 ءاقبل نم ةمكحلا نوكت نأ لمتحملا نم نأب كلذ ىلع دازيو

 نيدلاولا نم ثراولا ريغل ةيصولا بوجو مكح ميركلا عراشلا
 ريغ رطاخ بييطتو ربج يه ثيراوملا تايآ لوزن دعب نيبرقألاو

 ىلع ةثرولا ءاليتسا ىري نيح هئابرقأ وأ تيملا يدلاو نم ثراولا
 ةيصولا هل تلعجف هسفن كلذ دنع رسكنتف هبيرق وأ هنبا ثاريم

 هللا يلص ۔هقح يف امودعم ىنعملا اذه ناك املو ،هرطاخل ابييطت

 لصتي نم بناج نم ةثوروم ريغ ةقدص هتكرت نوكل - ملسو هيلع
 ىللإ ةجاح ال ذإ & ملسو هيلع هللا ىلص-صوي مل اببس وأ ابسن هب

 .٢٤١ص ٧٢ج طوسبملا ،يسخرنلا ا

 (٢) ح .يواحلا ءيدرواملا ١٠ ص٨‘ء ةيصولا باتك /ملسم :هجرخأ ةشئاع ثيدحو ب)٥(. رقم٨ ١ ح 0١١.

 ص١٧٢. مقر ءاياصولا باتك /دواد وبأ  0٢٨٦٢ج٢ ص١١١.

 .داهجلا باتك /ملسم .٢٦٣ص ٢ج 0٦٦٩ مقر ٨(٦٤)ب ىروننلا و ناميألا باتك/عيبرلا :هجرخأ )"(
 ٢٢٠. ص ٥١. ج٢ ١ مقر ١) ٦)ب

 ٢١٣. ص ٩ج .ىلحملا مزح نبا )!)
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 _ ه

 :اعبار

 انفه ةجاحلا لب ىنعملا كلذ ءافتنال ثراولا ريغ هيبرق رطاخ ربج

 نم اوعنم ازإ مهسوفن رسكتت الئل ةثرولا رطاخ ربج ىلإ ةيعاد

 ابرق مهنم ىندأ وه نم ءاصيإلا ببسب ةكرتلا نم يطعأ و ثاريملا

 ةكرت وه لاملا كاذ نأو اميس ال - ملسو هيلع هللا ىلص =۔هيل

 .- ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا

 مهنع لقني مل - ملسو هيلع هللا ىلص-يبنلا باحصأ رثكأ نأ

 ،كلذ اوكرتي مل ةبجاو تنك ولو ،مهيلع ريكن كلذل لقني ملو ةيصو

 .("))ارهاظ القن مهنع لقنلو

 ال نأ بجول اهب صوي مل مث ،نيبرقألل ةبجاو ةيصولا تناك ول هنأ:اسماخ

 ول نكل ءاهب ةيصولا دجوت ال يتلا نويدلا ىلع اسايق مهقح طقسي
 دصب نم) :ىلاعت هلوقو ،ائيش اوقحتسي مل نيبرقلل ةيصولا تمدع

 نكت مل ازإ هنأ يضتقي ء[١١]ءاسنلا (نيد وأ اهب يصوي ةيصو

 .ا"ثاريملا لهأ ىلإ فورصم عمجأ لاملاف نيد الو ةيصو

 .ا"ةيراعلاو ةبهلاك ةبجاو نكت ملف ،هلام يف قح تابثإ اهنإ:اسداس

 اهبوجو تبث دق ةيصولا نإف ،ناكمب فعضلا نم ليلدلا اذهو

 امنإو ،ءاهقفلا قافتاب اذهو ،ةمدقتملا ةرقبلا ةيآب نيبرفألاو نيدلاولل

 تش اذإو خسنلا ىوعد ىلع ءانب اهبابحتساب مهنم لاق نم لاق

 قافتالا عوقول ةيراعلاو ةبهلا تقراف ليلدلا كلذب ةيصولل بوجولا

 .امهبوجو مدع ىلع

 بجت ال كلذكف ةايحلا يف هتيطع مزلت ال ثرا ولا ريغ بيرقلا نل : اعباس

 .ا"بناجألاك تامملا دعب ةيصولا هل

 ٤٠. ص ٦ج .ىنغملا ،ةمادق نبا ا']
| )"٢( 
 .٩٥٧٢ص ٥ج ،ي رابلا حتف ٥ رجح نبا ٥. ٤ص ٥ج ريبكلا ريسقتلا ،يزارل

 .٩٢ص ٤١ج .ئراقلا ةدمع ،ينيعلا ا"
 .٢ص ٦ج .ىفقملا ،ةمادق نيا )
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 كانه ضارتعا نم مدقت امو ،هقباسك فعضلا يف ليلدلا اذهو

 ةليحلا يف ةيطعلا ىلع اسايق اهبوجو مدعب لاقي فيك ذإ ،انه حلاص

 .اهباجيإاب صوصنلا دورو دعب

 .امومع ةلطاب ةيصولا نأ :ثلاثلا لوقلا

 .()نيبوسنملا ريغ ءاملعلا ضعب لوق وهو

 سانلا نأل ،مهددعب لهجلا عقي مهل ىصوملا نيبرقألا نأ :لوقلا اذه ليلدو

 .("هيف نوقتليو مهعمجي -مالسلا هيلع - مدآ نأل .ةبارق مهلك
 اهجارخإب رمأ ىلاعت هللا نإف ،ةاكزلاب ضقتنم هنأب اذه ىلع ضرتعاو

 .ا"انه كلذكف ةبجاو كلذ عم يه مث ،مهددع ىصحي ال ماوقأ ىلإ

 ث : راتخملا يأرلا "

 ةيصولا بوجوب نيلئاقلا ءاهقفلا بهذمب ذخألا ىلإ ثحابلا بهذي

 -:يلي امل نيثراولا ريغ نيبرقألاو نيدلاولل
 اريخ كرت نإ توملا مكدحأ رضح اذإ مكيلع بتك) :ىلاعت هلوق نأ ١-

 [٠٨٢]ةرقبلا (نيقتملا ىلع اقح فورعملاب نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا

 الإ هضعب وأ بوجولا اذه عفر ديفي ام تأي ملو ،بوجولا يف رهاظ
 ء"ثراول ةيصو ال" :هلوق نم - ملسو هيلع هللا ىلص-هنع درو ام

 ‘ثرا ولا بيرقلا و دلا ولا هب ج رخف 4 ةيال ١ مومعل صصخم ربخلا اذهف

 ثراوب سيل نم نأ هموهفم نأل بوجولا مكح ىلع امهادع ام يقبو
 دلاولاف ،ةيآلا يف دراولا باجيإلا لحم يف ةبجاوو ةزئاج هل ةيصولاف

 اذإ بيرقلا كلذكو ى(رةفورعملا ثرإلا عناوم نم عنام هل لصح اذإ

 .٩٤١ص ٠١ج "يواحلا ،يدرراملا اا

 .ةحفصلاو ،قباسلا ردصملا ،يدرواملا "]
 .ةحفصلاو .قباسلا ردصملا ،يدررواملا ا"

 .قرلاك وأ نيدلا فالتخاك )٤(
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 ةبجاو هل ةيصولا تناك ثاريملا نم نامرح بجح هبجحي نم دجو

 .ةيآلا يف دراولا رمألاب

 خسان هنإ ليق ام لك ذإ فيعض لوق ةخوسنم ةيآلا نأب لوقلاو

 .كلذ ىلع ةلالد هيف سيل ىرخألا ةلدألا نم ةيآلا هذهل

 .اهيتحتسمو ثاريملا ةبصنأ نايبل تءاج اهنإف ثيراوملا ةيآ امأف

 نيقحلا عامتجا نم عنام الف ،رخآ مكح عفر هنم مزلي ال مكح عيرشتف
 .ةكرتلا يف نيثراولل ثاريملاو نيثراولا ريغل ةيصولا

 ريكتت نإف ]٧[ ءاسنلا (خلا ... كرت امم بيصن لاجرلل) ةيآ امأو

 لب لاملا عيمج مهل سيل نيثراولا نأ ديفي اهيف دراولا "بيصت" ظفل

 ةبجاولا ةيصولا اهنمو ىرخألا قوقحلا جارخإ دعب يقابلا بيصنلا

 .نيثراولا ريغل

 .خسانب سيلو صصخم هنأ رم دقف "ثراول ةيصو ال" ثيدح امإو

 .هيلع قفتم رمأ وهو ،ثراولا ىلع روصقم هصيصختو

 ٢- نيتليل تيبي ملسم ئرمال لحي ال" - ملسو هيلع هللا ىلص-هلوق نأ ...

 يف دري" لحي ال "ظفل نأل \ةيصولا كرت ميرحت ىلع حضاو ليلد "خلا

 نم ليق امو ،هدعب دراولا كرتلا وأ لعفلل ميرحتلا ىلع عراشلا مالك

 ثيدحلا هتياورل يوارلا مالك نم نوكي نأ لمتحي "لحي ال" ظفل نأ

 تحص ولو ،ةلدألا هرهقت امدنع دحأ اهنع زجعي ال ىوعدف ىنعملاب

 هل ةهباشملا ىرخألا صوصنلا مامأ هيعارصم ىلع بابلا حتف مزلل

 .ضارتعالا اذه لثمب هظفل يف

 يصوي نأ ديري لام هل" ةدايز هيف ثيدحلا اذه نأ نم اضيأ ليق امو

 وهف هتدارإ دنع ءاصيإلا كرت مرحيف ةدارإلاب قلعم بوجولا نأ ديفت يهو "هب
 :يلي امل فيعض
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 ىللإ ةدارإلا هجوتو ةينلا وه بوجولا ىضتقم نوكي نأ هنم مزلي هنأ -
 ةينلل لخد ال ذإ ‘ةعيرشلا تابجاو يف دهعي مل رمأ وهو ،لعفلا

 يف افعض هديزيو ،هميرحت وأ لعفلا باجيإ يف فلكملا نم ةدارإلاو

 دعب هتيصو يف ع وجرلا يصوملل نوزيجي كلذب نيلئاقلا نأ بابلا اذه
 دوجمب هيلع كلذ اوبجوأ ذإ حضاو ضقانت اذه يفو ىاهدقع مكحأ نأ

 .هيف لوخدلا دعب كلذ كرت هل اوزاجأو ،هتدارإ هجوتو هتين
 فلكملا اهدؤي مل يتلا ضئارفلاب ةيصولا نوكت نأ اضيأ هنم مزلي هنأ -ب

 نييمدآلا قوقحو تاعبتلا رئاسو ،خلا ... ةاكزلاو جحلاك هتايح يف

 ىلع وهو ،هتدارإ ىلع ةقلعم يه امنإو ةبجاوب تسيل اهضقي مل يتلا

 ضرتعي الو ةبجاو كلذب ةيصولا نأ نم قافتالا هيلع عقو ام فالخ

 ةينلاو ةدارإلا ىلع ثيدحلا اذه يف ةيصولا قيلعت نأب اذه ىلع
 ذإ قوقحلاو ضئارفلا نود نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا ىلع روصقم
 اذه ىلع ۔-ودبي ام ىلع ۔هريغ يف الو ثيدحلا يف ليلد ال

 .ةيصو لكل مومعلا ثيدحلا ظفل نم رهاظلا لب صيصختلا

 ىلإ ةمهلا ثعبو ضيضحتلا ىنعمل ةدراو ةرابعلا هذه نأ رهاظلاو
 وهو ،لام هل ناك نم نأ وه ىنعملاو ،ةيصولا ةباتكب لجعتلاو ةعراسملا

 ةيصولا هنمو ءاصيإلا همزلي اميف هيلع ةيصولا بجاوب مايقلا ىلع مزاع
 همهدي الئل كلذ يف لجعتيلو ع راسيلف -نيثراولا ريغ نيبرقألا و نيدلاولل
 هلوقك ىنعملا اذه يف وهف بجاولا اذهب مقي املو ؤةلفغ نيح ىلع تروملا

 ]٢٧- ريوكتلا (ميقتسي نأ مكنم ءاش نمل ،نيملاعلل ركذ الإ وه امو) :ىلاعت
 همه نمل ةيادهو ةظعو ركذ نآرقلا اذه نأ ۔ملعا هللاو ۔ىنعملاو ء[٨

 قيلعت نم مهفي ال امكف اهيلإ علطتلاو ةماقتسالا ىلإ ةعراسملا هنأشو
 نم مهفي ال كلذكف ،اهكرتو ةماقتسالا نيب رييختلا ةئيشملاب ةيآلا يف ةماقتسالا
 .بوجولا مدع ةدارإلاب ثيدحلا يف ةيصولا قيلعت
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 هباوجف اوصوأ مهنأ مهنع لقني مل ةباحصلا رثكأ نأ نم ليق ام امأو
 عم ؛نيفلكملا لاعفأ يف ال صوصنلا هب تدرو اميف ةجحلاف اذه حص اذإ هنأ

 ارهتشم مهنيب ءاصيإلا رمأ ناك امل هنأ لاقي نأب لالدتسالا اذه بلق نكمي هنأ

 يف مهلاعفأ لقنب اولغتشي مل امك ،مهنيب هرتاوتو هترهشل هعئاقو لقنب اولغتشي مل

 عم مهنيب كلذ ةرهشل موصلاو ةاكزلاو ةالصلاك مهنيب ةمولعملا ضئارفلا نايتإ

 نيبرقألاو نينلاولل ةيصولا رمأ راص امنإو ةمزال ضئارف اضيأ هذه نأ

 لوقلا نم ءاملعلا رثكأ هانبت امل ةباحصلا نرق دعب لومخلا ىلإ نيثراولا ريغ

 كرتب هترهش تيفخف كلذ يف مهل مهيدلقم ةعباتمو بوجولا نود بابحتسالاب

 .هل سانلا

 مزلل صوي مل مث ةبجاو ةيصولا تناك ول هنأ نم ليق ام امأو

 ءاهقفلا ضعب لصأ ىلع عرفم لوقلا اذهف نويدلا رئاسك لاملا نم اهجارخإ

 ٠كلاهلا اهب صوي مل نإو ةكرتلا نم ىلاعت هللا قوقح جارخإ بوجوب نيلئاقلا

 مل اذإ كلذ موزل مدع نوري ءاهقفلا نم ةعامج نإف هيلع قفتم ريغ لصأ اذهو

 اهجارخإب مزلي ثراولا نإف نيقولخملا قوقح فالخب اهجارخإب كلاهلا صوي

 ةيصرلاب ةبلاطملا ىلع نوبرقألا ىوقي الو ،مكاحلا دنع اهب بلاطملا دوجول

 نم نكميال ةبهلاب دوعوملاو }مهل ةبهلا مكح يف اهنأل اهب مهل صوي مل اذإ

 هللا باجيإب ةيصولا بوجوب لوقلاف ءاهضبق لبق ةبهلا يف ةموصخلا بصن

 نيبرقألا نيكمت مدعو ةكرتلا نم اهجارخإ موزل مدعب لوقلا عم ىفانتي"ال اهل
 لثم كلذ يف اهم ذإ اهب كلاهلا صوي مل اذإ اهب ةبلاطملا ىوعد بصن نم

 مث نيرخألا مرحو هتايح يف هينب ضعب ىطعأ اذإ بألا نإف دال وئلل ةيطعلا

 دالوألا نإف مهناوخإ ىطعأ ام شمب هدالوأ نم مهمرح نمل صوي ملو تام

 يطعأ ام شمب ةبلاطملا نم مكحلا يف نونكمي ال ةيطعلا نم نيمورحملا
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 ثبألا يلع بجاو ةيطعلا يف دالوألا نيب لدعلا نأ عم ةكرتلا نم مهناوخإ

 رخآ دعو نمكو اهلثم ةيصولاو توملاب فعضت ةيطعلا نأل الإ كلذ امو

 .هيلإ هجوتم دعولا كلذ ذيفنتب هيلع ىلاعت هلا باجيأ نإف هفلخأ مث ءيشب

 هنيب ةموصخلا بصن نم دوعوملا نكمي ال كلذ عمو ىدوهعلاب ءافولا بوجول

 كلذب ثراولا الو هب دعو ام ذيفنتب مكحلا يف دعاولا مزلي الو ،هل دعاولا نيبو

 .ملعأ هللاو هتافو دعب
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 :ةلأسملا يف ءاهقفلا ءارآ

 ميركلا نآرقلا ميلعت ىلع ةرجألا ذخأ زوجي :لوألا لوقلا

 زوجيو" :وه كلذ يف همالك صنو ،ةكرب نبا مامإلا بهذ هيلإو
 .ا٭نآ رقلا هميلعت ىلع ةرجألا ذخأي نأ ملعملل

 ("ةيكلاملا بهذم وهو ا"أةيضابإلا ضعب بهذم وه بهذملا اذهو
 ءاهقف ورخأتم هراتخاو ا"اةيمامإلاو "ةيديزلا و ا)ةيرهاظلا و (‘)ةيعفاشلاو
 .")ةلبانحلا دنع ةياور وه و ،(٨)ةيفنحلا

 بجاولا ردقلا زاوجلا عضوم نم ا""أةيمامإلاو ا' :)ةيديزلا ىنثتساو
 .هيلع ةرجألا ذخأ اوعنمف نآرقلا ملعت نم

 -۔:ىلي ام لوقلا اذه ةلدأو

 ام ىلع اهكتجوز" :لاق هنأ - ملسو هيلع هللا ىلص -هنع درو ام :الوأ

 .ا٢١)”نآ رقلا نم كعم

 .٢٩٣ص ٢ج ،عماجلا ،ةكرب نبا ا']

 .٢٥ص ؛لاصخلا رصتخم قاحسا وبأ ١٤٠. ص ٥ج .رفعج نبا عماج ،رفعج نبا ا"
 .٨٨١ص !ج ؛ليلكالا رهاوج حلاص يبألا .٢٨١ص ثنيتاوقلا ،يزج نبا ا"

 (٨) "يوانلا صالخإ ،ليعامسا ،يرقملا .٨٣٤ص ٤١ج ‘ملسم حرش "يوونلا ج٦٢ ص٤٠٣.

 .٢٣٩١ص ٨ج .ىلحملا ،مزح نيا ا

 .٠٧ص ٣ج بهذملا جاتلا ؤيسنعلا .١ص ٣ج ،يفاشلا نايبلا نيدلا دامع ا"أ
 .٢٤٤ص ٢ج ،ىقثولا ةورعلا ،يئابطابطلا .٥٢٢ص ثعئارشلل عماجلا ،يلحلا ""]

 .٢٣ص ٦ج ثبابللا ،يناديملا .٢٧٣ص ٦١ج ،طوسيبملا ،يسخرسلا اا
 .٠٩ص ٥ج "عدبملا ،حلفم نبا .٠٠٢ص ٢ج ثيفاكلا .ةمادق نبا ا"ث]

 .٠٧ص ٢ج "بهذملا جاتلا "يسنعلا .٢٦٤١ص ٣٢ج شراهنلا ءوض ،يناعنصلا ا"
 ٢١؟ج ،ىقثولا ةورعلا كسمتسم نسحم يئابطابطلا .٢٤٤ص ٢ج ىقثولا ةورعلا ،يئابطابطلا "")

 .٤٣١ص
 .(٢١)ب ‘حاكتنلا باتكر/ملسم .٨٠٢-٧٠٢ص ٢٦ج ٥١٥‘ مقر ء(٤٢)ب ثحاكنلا باتكر/عيبرلا :هجرخأ ا'")

 .٢٤٢ص ٢ج ٢١١١، مقر حاكنلا باتكرادواد وبأ ٢٢٣-٢٢٤. ص ٩ج ٧٦. مقر
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 الإ حابتستال جورفلا نأ ىلع عقاو عامجإلا نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 هدنع ام ىلع ةأرملاب لجرلا - ملسو هيلع هللا ىلص-يبنلا جوز املف «ضوعب
 نآرقلا نم هدنع ام اهايإ هميلعت لعج هنأ كلذ نم دارملا نأ ملع نآرقلا نم

 ذخأ ةحص كلذب تبثف لاملا نم ضوعب الإ حابتسي الام اهنم هب حيبتسي ارهم

 باب يف اضوع نآرقلا ميلعت نوكي نأ زاج اذإ هنأل "نآرقلا ميلعت نع ضوعلا
 .()ةراجإلا يف هيلع ةرجألا ذخأ زاج رهملا ماقم ماقو حاكنلا

 -:يلي امب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 ءاهقادص وه نآرقلا اهايإ هميلعت نأب حيرصت ثيدحلا يف سيل هنأ -

 ريغب اهجوز هنأ لمتحيف ،"نآ رقلا نم كعم امب اهكتجوز" :لاق امنإو

 ةيببسللل ءابلا ىنعمف اذه ىلعو ،ا"نآرقلل اميظعتو هل اماركإ قادص

 .(""نآ رقلا ظفح ببسب اهايإ كتجوز يأ
 ثيدحلا نم دارملا نوكي نأ حصي ال هنأب ضارتعالا اذه نع بيجأو

 لبق نم نهومتقلط نِإو) :ىلاعت هلوق ليلدب ،هسفن نآرقلا ىلع دقعني حاكنلا نأ

 ولف ،[٧٣٢]ة رقبلا (متضرف ام فصنف ةضيرف نهل مهتضرف دقو نهوسمت نأ
 ةأرملا هقحتست يذلا فصنلا مدعنال هسفن نآرقلا ىلع حاكنلا داقعنا دارملا ناك

 هايإ اهكلميف ج وزلا هكلمي الو ،هل فصن ال نآرقلا نأل ،لوخدلا لبق قالطلاب

 هلالحتسا لباقم اهل اضوع اهايإ هميلعت لعج هب دارملا نأ كلذب رهظف

 .(ثاهجرف
 اهجوز - ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا نأ لامتحا نأ اذه ىلع دازيو

 مكح ينف اذه نأل ،هاو لامتحا نآرقلل اميظعتو لجرلل اماركإ قادص ريغب

 .١٠٤ص ٢ج ،عماجلا ،ةكرب نبا ا"
 ٣٤٠. ص ٩ج .ةيانبلا ينيعلا ا")

 .٨٢٢ص ،فاصتإلا راثيإ اطبس ،يزوجلا نبا ا"

 ٤٠١. ص ٢ج "عماجلا ةكرب نبا ا
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 نم جورفلا يف ةبهلا نأ وه هفعض ليلدو ؤاعطق ةبه نكي مل نل ةبهلا
 ةنمؤم ةأرماو) :ىلاعت هلوقل اقادصم - ملسو هيلع هللا ىلص- هتايصوصخ

 (نينمؤملا نود نم كل ةصلاخ اهحكتتسي نأ يبنلا دارأ نإ يبنلل اهسفن تيهو

 هذه لوزن لبق ةثداح نوكت نأ امإ ةعقاولا هذه ولخت الو ء[٠٥] بازحألا
 حصيالو ‘ةيآلا هذهب خوسنم وهف لامتحالا كلذ ةحص ىلعف ةيآلا

 لامتحا وهف ةيآلا لوزن دعب ةثداح نوكت نأ امأو خ وسنم ءيشب ضارتعالا

 ىلع قفتملا - ملسو هيلع هللا ىلص -يبنلل ةيصوصخلا هذه مرخي هنأل دودرم

 .فيعضو هاو لامتحا وهف نيرمألا الك ىلعو سةمايقلا موي ىلإ هل اهمكح ءاقب

 كلذ رقف ةدشل - ملسو هيلع هللا ىلص ۔يبنلا نم ةصخر كلذ نإ -ب

 للق ىتح هدنع ام عبتت - ملسو هيلع هللا ىلص-يبنلا نأ ليلدب لجرلا

 ملس ولو ،اهناكم ىدعتت ال ةصخرلاو ديدح نم امتاخ دجأ مل :لجرلا

 ةدش يف لجرلا كلذ ةلاح لثم يف ناك نم ىلإ ىدعتت اهنإف اهيدعت

 ةلدألا دورول ميلعتلا قلطم يف ال قادصلاو جوزتلا ةجاحو رقنلا

 .(")كلذل ةعناملا

 هيلع متذخأ ام قحأ نإ" :لاق هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص- هنع درو ام :

 .(")"هللا باتك ارجأ

 -:يلي امب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 ربخ قايس يف كلذ ركذ هنأل ،ةيقرلا يف ةلاعجلا كلذب دارملا نأ -أ

 ةاوادملاو لعج اهيلع ذوخأملاو ،ةاوادم عون ةيقرلاو ،ةيقرلا

 .ا"اهيلع رجآلا ذخأ حابي

: 

 .٥٣ص ١ج ،لصألا لماش بطقلا "أ

 ٢) ص ٠١ج ،بطلا باتك/يراخبلا :هجرخأ ١٦٣. مقر 0؟٧٤ مقر ع ويبلا باتك/ينطقرادلا ٢٤٧/ ج٢

 ص١٥. .ةراجإلا باتك/يقهيبلا ج٦ ص٤ ١٦٢.

 .١٤٢ص ٩ج .ةيانبلا ،ينيعلا .٢٣٢ص ٥ج ثىنقملا ،همادق نبا )0
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 ندب لمع رجأ هيلع متذختا ام قحأ نأ وه ثيدحلا ىنعم نأ -ب
 .'٧)ناطيشلا نيد لمع ال يأ هللا باتك قفاو

 ينف اوناك - ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر باحصأ نأ درو ام :اثلاث

 مكدنع له :يحلا لهأ مهل لاقف برعلا ءايحأ نم يحب اورمف ةازغ

 ةحتافب لجر ىقرف ‘هل ضرع دق وأ غدل دق يحلا ديس نإف غقار نم

 لوسر كلذ نع لأسف ءاهلبقي نأ ىبأف منغلا نم اعيطق يطعاف "باتكل
 "؟هتيقر مب" :-ملسو هيلع هللا ىلص- لاقف -ملسو هيلع هللا ىلص- هلا

 هللا لوسر لاق مث ،"؟ةيقر اهنأ كيردي امو" :لاق ،باتكلا ةحتافب :لاق

 .ا""'مهسب مكعم يل اوبرضاو اهوذخ" :- ملسو هيلع هللا ىلص-

 حابأ - ملسو هيلع هللا ىلص -يبنلا نأ :وه هنم ةلالدلا هجو لعلو

 ذخأ زوجيف هتيقر لباقم منغلا نم يطعأ ام ذخأ ةيقرلا بحاصل

 .نآ رقلا ميلعت ىلع اضيأ ةرجألا
 -:يلي امب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 .مهلاومأ ذخأ زاجف ارافك اوناك موقلا نأ -أ

 (")هه وفيضي مل مهو ،مزال فيضلا قح نأ -ب

 ."اهيلع ةرجألا ذخأ زاجف ةضحم ةبرقب تسيل يهو .ةيقر هذه نأ -

 .٥٢ص ١ج ،لصألا لماش ،بطقلا ))

 ٢) مقر ء(٣٢)ب ىمالسلا باتك/ملسم ،هجرخأ ثيدحلاو .٤٢٢ص !ج ثدهجملا ةيادب ادشر نبا  0٦٥ج؛١

 ص٤٧٢. مقر ةراجإلا باتك/دواد وبأ  0٣٤١٨ج٣ ص٢٦٢. متر ٧(٢)ب ،تاراجتلا باتك/هجام نبا

 ٦. ج٢ ص٩!٧٢.

 مهرفك لجأل موقلا ءالؤه لاومأ ذخأ زاوجب جاجتحالاو .٨٣٢ص .فاصنإلا راثيإ ‘طبس "يزوجلا نبا ا"
 ةسلخ هلام ذخأ زوجي ال هنأ الإ لاملاو سفنلا ةمصع يف دحوملاك نكي مل نإو رفاكلا نإف ءيشب سيل
 ءالؤه لاح رهاظ وه امك نيملسملا ىلع برح ريغ املاسم ارفاك ناك اذإ اصوصخقعيدخو الايتحاو
 .ملعأ هللاو لاتقلا و داهجلا نيدايم يف رافكلا لاومأ حابتست امنإو ،موقلا

 .راتحملا در ،نيدباع نبا .٢٣٣ص ٥ج ثىنقملا ،همادق نبا ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،يزوجلا نبا (٨)
 .٨٧ص ٩ج
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 ملعت نم مكريخ" :لاق هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص ۔هنع درو ام :اعبار

 :اسداس

 :اعباس

_ 

 .اهملعو نآرقلا

 نآرقلا ملع نم لكل لماش ثيدحلا نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 .("ةرجأب نآرقلا هدلو ملعي دلاولا ىتح هملعو

 فورعملاب رمألا نم ةمألا رومأب مامإلا عم مايقلاب ةمزلم ةيعرلا نأ :
 مامإلا ىلعو ،خلا ... تاوكزلاو تاقدصلا يبجو ركنملا نع يهنلاو

 مهل زوجيو ،مهيلع بجاو هنأ عم مايقلا اذه ىلع مهل ةرجألا عفد

 ذخأ هل زوجب نآرقلا ميلعتب مئاقلا كلذكف ڵكلذ نع ضوعلا ذخأ

 .("هميلعت نع ضوعلا
 ءايحإ نم هب موقت ام ىلع رجألا ذخأ ةعضرملل لعج ىلاعت هثنا نإ

 ةرجألا ذخأ نآرقلا ملعمل زوجي كلذكف ،هتياعرو عاضرلاب لفطلا

 .ا٠)هميلعت ىلع
 ذخأ زاجف لاملا تيب نم هيلع قزرلا ذخأ زوجي نآرقلا ميلعت نأ
 .ا رطانقلا و دجاسملا ءانبك هريغ نم هيلع ةرجألا

 ءانب نأل حصي ال سايق اذه نأب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 وه طورشملا لب ،امهيف رومأملا ةيلهأ طرتشي ال رطانقلاو دجاسملا

 دجاسملا ءانب ىلع رفاكلا راجئتسا زوجي اذلو طقف رمآلا ةيلهأ

 ةيلهأ هيف طرتشي هنإف نآ رقلا ميلعت امأو ،اهريغو رطانقلا و
 .ا"رومأملا

 مقر (٥١)ب ،نآرقلا لئاضف باتك/يذمرتلا .١٢ص ٢ج 0١٤٥٢ مقر ءةالصلا باتك /دواد وبأ :هجرخأ اا
 .١٧١٧ص ١ج ٢١١ مقر ،(٦١)ب .ةمدقملا/هجام نبا .١!٩٥٠ص ٥ج ٩٠٧.

 .٤٥٢ص ٢ج ثكلاسلا ةغلب ى دمحأ ،يواصلا

 .٢٩٣ص ٢٦ج عماجلا ،ةكرب نبا )9

 .ةحفصلا و قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"
 .١٣٣ص ٥ج ثىفغملاءهمادق نبا أ

 .٤٢-٣٣ص ٢٦ج "قئارلا رحبلا ةلمكت ،دمحم ،يروطلا اا

("( 
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 ةينيدلا رومألا يف يناوتلا و نواهتلا سانلا لاوحأ نم رهاظلا نأ :انماث

 لق هنأل اهظفحل عييضت ")نآرقلا ميلعت ىلع ةرجألا ذخأ عنم يفف

 .باوثلل اباستحا نآرقلا ميلعتب مئاقلا

 .نآ رقلا ميلعت ىلع ةرجألا ذخأ زاوج مدع :يناثلا لوقلا

 ةياورو ")ةيفنحلا يمدقتم بهذم وهو "ةيضابإلا روهمج بهذ هيلإو

 .(ثيناكوشلا هراتخاو )ةلبانحلا دنع

 ۔:ىلي ام لوقلا اذه ةلدأو

 ().[٦٨]ص (رجأ نم هيلع مكلأسأ ام لق) :ىلاعت هلوق :الوأ

 ."ةيآ ولو ينع اوغلب" :لاق هنأ - ملسو هيلع هللا ىلص- هنع درو ام :ايناث

 هللا ىلص -هنأ :وه نيروكذملا ثيدحلاو ةيآلا نم ةلالدلا هجوو

 (١).ة رجألا نود غيلبتلاب رمأ - ملسو هيلع .

 اسان تملع" :لاق - هنع هللا يضر-ا“تماصلا نب ةدابع هاور ام :اثلاث

 :تلقف ساسوق مهنم لجر يلإ ىدهأف ،نآ رقلاو باتكلا ةفصلا لهأ نم

 ىلص -هللا لوسر نيتآل ،هللا ليبس يف اهيلع يمرأو ،لامب تسيل

 .٦١١١ص !٢ج !ةنوعملا ،باهولا دبع اا

 .١٢ص ٠١ج ءلينلا ،بطقلا .٧٨١-٦٨١ص ١ج .نيبلاطلا جهنم ‘يصقشلا )"(

 ٢) عئادبلا كيناساكلا .٤٠١ص ،يرودقلا رصتخم ؤيرودتقلا ج٤ ص٢٨١.

 ٣٢١. ص ؛عبرملا ضورلا ،يتوهبلا .٠٠٢ص ٢ج ؤيفاكلا شةمادق نبا ا"
 (٥) ؛ةئيضملا يرلردلا ؤيناكوشلا ج٢ ص١١٧.

 .٥٢ص ١ج لصألا لماش ‘بطتقلا )

 .۔٨٨٨ص ٦ج ءءايبنألا ثيداحأ باتكر/ي راخبلا :هجرخأ ثيدحلاو }ةحفصلاو ‘قباسلاردصملا بطقلا )")

 .٩٠١ص ٢٦جردمحأ .٢٩٣ص ٥ج 0٢٦٦٩ مقر ،(٢١)ب ؛ملعلا باتك/يذمرتلا
 اردب دهش ةبقعلا ةعيبب ءابقنلا دحأ ثديلولا وبأ يجرزخلا يراصنألا سيق نب تماصلا نب ةدابع :ةدابع (٨)

 تام ،- ملسو هيلع هللا ىلص-هدهع ىلع ميركلا نآرقلا عمج نم دحأ ناكو دهاشملا نم اهدعب امو
 دبع نبا /.ةرجهلل نيعبرأو ةسمخ ماع ىتح شاع ليقو ،نيثالثو ةعبرأ ماع سدقملا تيبب ليقو ةلمرلاب
 .٠٠.-٥٠٥ص ٣٢ج !ةباصإلا رجح نبا .٦٠٥٢-٥٥٢ص ٢٦ج "باعيتسالا ه ربلا
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 قوطت نأ بحت تنك نإ" :لاقف تيتأف هنلأسكاف -ملسو هيلع هلا

 .اا"اهلبقاف ران نم اقوط

 نآرقلا الجر تملع :لاق -هنع هللا يضر-أ"بعك نب يبأ ربخ :اعبار
 :للقف - ملسو هيلع هللا ىلص -يبنلل كلذ تركذق ،اسوق يلإ ىدهأف

 .""ران نم اسوق تذخأ تذخأ نإ"

 لوبق نع يهنلا يف نادراو نيربخلا نيذه نأ :وه ةلالدلا هجوو
 .ا"ىلوأ ةرجألا ذخأ ميرحت ىلع امهتلالدف ،نآ رقلا ميلعت يف ةيدهلا

 -:يلي امب لالدتسالا اذه ضرتعاو

 .اهدانسإ فعضل فيعض اذه ةدابع ثيدح نأ -أ

 ناك -هنع هللا يضر -ةدابع نأ ىلع لومحم وهف حص ول هنأ -ب
 ۔ هرذحنف ءةرجألا ذخأل دصاق ريغ ميلعتلاو ناسحإلاب اعربتم

 .كلذ ىلع هدعوتو ،هرجأ لاطبإ نم - ملسو هيلع هثلا ىلص

 مهنأل ،ةءاند مهنم ةرجألا ذخأف \ةفصلا لهأ ملع امنإ ةدابع نإ -ج

 مهنم لاملا ذخأف ،سانلا تاقدص ىلع نوشيعي اوناك ءارقف سان

 .(١)هوركم

 مقر 6(٨)ب ،تاراجتلا باتكرهجام نبا .٢٢٦٢ص ٣ج 0٢٤١٦ مقر .ةراجإلا باتكرادواد وبأ :هجرخا "]
 .٥٢١ص ٦ج .ةراجالا باتك/يقهيبلا .٩٢٧ص ٢ج ٢١٥٧.

 .دهاشملا رئاسو اردبو ةيناثلا ةبقعلا دهش ارذنملا وبأ ،يجرزخلا يراصنألا سيق نب بعك نب يبآ :يبا اا

 ليقو "نيرشعو نيتثا ليقو نيرشع ماع تام ،يحولا بتك نم دحأو ،مهئارقو هباحصلا ءاهقف دحأ ناكو
 .٢٨١-٠٨١ص ١ج ةباصإلا كرجح نبا .١!٤٦-١١٦١ص ١ج‘باعيتسالا ،ربلا دبع نبا/.ةرجهلل نيثالث

 ٦ج ،ةراجإلا باتك/يقهيبلا .٠٢٧ص ٢ج 0٢١٥٨ مقر ٨(/٨)ب ،تاراجتلا باتك/هجام نبا :هجرخأ ا
 .٢٦١ص

 .٢٩١ص ٣٢ج رارجلا ليسلا ،يناكوشلا )1

 ني دوسألا اهيف ىلوألا :قرط ثالث ةدابع ثيدحل نأ كانه ركذو .٦٩١ص ٨ج ،ىلحملا ،مزح نبا ا
 ©فيعض وهو 6شايع نب ليعامسإ اهيف ةثلاثلاو فيعض وهو .ةيقب اهيف ةيناثلاو لوهجم وهو ثةبلعث
 .اضيأ عاطقنا اهيف ةثلاثلا قيرطلا هذهو

 .٦٠٥١ص ىمالسلا لبس ،يناعنصلا ا"
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 .'")اعاطقنا هدنس يف نأل حيحصب سيل بعك نب يبأ ثيدح نأ -د

 ةبرق نوكي نأ - نآرقلا ميلعت وهو لعفلا اذه ةحص طرش نم نأ :اسماخ

 رجأتسا نمب هيبش وه ذإ ،هيلع ةرجألا ذخأ زوجي الف لجو زع هلل

 .")حيوارتلا وأ ةعمجلا هفلخ نولصي اموق

 هلوقل ،هيلع نيعتتف لماعلا نم عقت ةبرقلا و {ةبرق نآرقلا ميلعت نإ :اسداس

 ]٣٩[. مجنلا '"”(ىعس ام الإ ناسنإلل سيل نأو) :ىلاعت

 ةبرق وه ذإ حجحلا لعفب ضقتني هنأب لالدتسالا اذه ضروعو

 يف هماقم موقي رخآ نع صخش نم هعوقو حصي كلذ عمو ءاضي

 .اهئادأ

 ملعتملا ةهج نم ىنعمب الإ ملعملا هيلع ردقي ال امم نآرقلا ميلعت نأ:اعباس
 راجئنسالا هبشأف ،ا©)هميلست ىلع ردقي ال ام امزتلم ملعملا نوكيف

 .("هسفنب اهلمح ىلع ردقي ال ةبشخ لمحل
 لعف ىلع ةرجألا ذخأي امنإ ملعملا نأب لالدتسالا اذه ضرتعاو

 هملعم هايإ هنقل ام مهفي مل ملعتملا نوكو ءاقلإلاو نيقلتلا وهو هسفن

 لعف ال هلعف ىلع يه امنإ ةرجألاو ،ملعملل هيف لخد ال امم وهف

 .ا")هلعتملا

 نيقيرط هل نأ وه يبأ ثيدح عاطقنا ببس نأ كانه ركذ دقو .١!٦٩-٥٩١ص ٨ج ثىلحملا ؛مزح نبا )١)
 مل وهو حاير ني يلع اهيف ىرخألاو ،يبأ نع عامس هل فرعي الو ينالوخلا سيردإ وبأ ىلوالا يف

 .بعك نب يبأ كردي
 .٢٣٢٣ص ه٥ج ٬ىفغملا ]ةمادق نبا ا")

 .٢٠٣ص ٢ج ؛رايتخالا ءيلصوملا ا"
 .٩١٩ص ٩ج .ريدقلا حتف ةلمكت ؤهداز يضاق ا

 (٥) ،قئارلا رحبلا ةلمكت ،يروطلا ج٨ ص٢٣.

 .١٨٢ص ؛٤ج ،عئادبلا ،يناساكلا ا٢)

 .٠٠١ص ٩ج ريدقلا حتف ةلمكت ،هداز يضاق ا
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 نأل اهملعت نع سانلا ريفتتل ببس نآرقلا ميلعت ىلع راجئتسالا نأ :انماث

 ملعت نع ةبغرلا ىلإ كلذ يدؤيف ‘كلذ نم مهعنمي رجألا لقث
 هيلع مهلأست امو) :هلوق يف ىلاعت هللا راشأ ىنعملا اذهلو ،نآ رقلا

 نم مهف ارجأ مهلأست مأ) :ىلاعت هلوقو ]١٠٤[ فسوي (رجأ نم

 .ا١)[٠٤] روطلا (نولقثم مرغم

 : راتخملا يأ لا :

 ذخأ زاوجب ءاهقنلا نم لاق نم لوقب ذخألا ىلإ ثحابلا ليمي
 :امه نيطرش ققحت دنع ميركلا نآرقلا ميلعت ىلع ةرجألا

 كلذل هسابتحا ناك ىتح ‘كلذ ىلع هسفن سبح دق ملعملا نوكي نأ ١-

 هيلع اتوفم وأ ،هلوع همزلي نم ىلعو هسفن ىلع بسكلا نم اعنام

 .ةيرورضلا هتايح حلاصم نم ةحلصم
 .ىلاعت هللا هجول اباستحاو اعربت ميلعتلا اذهب موقي نم دجوي ال نا ٦-

 موقي نم دجو وأ رخآ ردصم نم هلايعو هسفن توق دجي ناك نإف

 يف بناجلا اذه يف ةبولطملا ةجاحلاب يفي اميلعت اباستحاو اعربت نآرقلا ميلعتب

 .لاملا ليصحتل ارجتمو ابسكم ميركلا نآرقلا ذاختا زوجي الف عمتجملا

 نيطرشلا كنيذ رفوت عم نآرقلا ميلعت ىلع ةرجألا ذخأ زاج امنإو

 كلذ نأل ‘-ةبرقو ةعاط نوكي نأ نآرقلا ميلعت يف لصألا نأ عم -نيمدتقتملا
 ءادعأ حبصأ يذلا رصعلا اذه يف اصوصخ ةماعلا مالسإلا ةحلصم هبجوت ام

 ةلطابلا مهميلاعتو مهبادآو مهتفاقث مومس هلهأ طاسوأ نيب نوثبي مالسإلا

 زاوجلا مدعب ليق ول ذإ ،ميلعتلا نم رمألا اذهب اعربت مئاقلا هيف ردنو ،ةلطاعلا

 ،ملعتي نأ يغبني ام لوأ وه يذلا ىلاعت هللا باتك نارجه ىلإ كلذ ىدأل اقلطم

 ةفاقثلا رايت نم مهءانبأ هب نونصحي نصح مظعأ نع نوملسملا ىلختلو

 .٢٨٢ص ؛٤ج ،عئادبلا يناساكلا "
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 تءاج ام لوأ دعي يذلا نيدلا مده ىلإ كش الب كلذ لآمو فراجلا يبرغلا

 .هب ةيانعلاو هظفحل ميركلا عرشلا دصاقم

 نم عقو ام وه هيلإ ريصملا يغبني امم يأرلا اذه نأ ىلع لدي اممو

 لمعلا نم ةيمالسإلا بهاذملا ىتش نم نيرصاعملا ءاهقفلا نيب قافتا هبش

 كلذ مدقت دعب قافتالا اذه نإف ،ةلمللو نيدلل اظفح رصعلا اذه يف هب ءاتفإلاو

 زاوجب لوقلا يف نمكت مالسإلل ةماعلا ةحلصملا نأ ىلع حضاو ليلد فالخلا

 نيطرشلا دوجو دنع رصعلا اذه يف ميركلا نآرقلا ميلعت ىلع ةرجألا ذخأ

 نادلب ضعب يف لعج دق رصعلا اذه يف نأ اصوصخ افنآ امهركذ مدقتملا

 ةملعلا ةلودلا دراوم نم ملعملا رجأ -اهعيمج نكي مل نإ يمالسإلا ملاعلا

 ذخأ يوني نأ الإ فالخلا ةرئاد نم اجورخ -نآ رقلا ميلعتب مئاقلا ىلع امف
 يذلا رجألا كلذ نأ و ،مهملعي نمل هنيقلتو هتمزالمو هسابتحا ىلع ةرجألا

 يذلا نيملسملا لام تيب نم هئاطع نع ضوع وه نآرقلا ميلعت ىلع هذخأي
 .رصعلا اذه يف هل هنم هقح ذافنإ مدع

 زاوج نم ميركلا نآرقلا نم بجاولا ردقلا ميلعت ءانثتساب لوقلا نا مث

 ذخأ ةزاجإ نأل كلذو ،باوصلا نم ظح هل لوق ميلعتلا ىلع ةرجألا ذخأ
 ىلع ةرجألا ذخأ زيجأ و ‘لصألا يف ةعونمم ةبرقلاو ةدابعلا ىلع ةرجألا
 هنايب قبس امك كلذ ىلإ ةيعادلا ةحلصملا ناكمل ءانثتسا ميركلا نآرقلا ميلعت

 ميلعت ىلع ةرجألا ذخأ يف ةرورض الو ،ةرورضلا لحم ىلع زاوجلا رصتقيف

 ىدؤت ام رادقم وه هملعت بجاولا ردقلا نأل "ميركلا نآرقلا نم بجاولا ردقلا

 ةيويندلا هحلاصم نم ائيش ملعملا ىلع توفي ال روسيم رمأ وهف ،ةالصلا هب

 .ملعأ هللاو هيلع ةرجألا ذخأ زوجي الف اريثك اتقوو ادهج هيف قفني الو
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 :عيبلا دنع داهشإلا مكح :يناثلا بلطملا
 :ةلاسملا يف ءاهقفلا ءارآ

 .بجاو ريغ هيلإ بودنم عيبلا دنع داهشإلا نأ :لوألا لوقلا

 رشظنلاو' :وه كلذ يف همالك صنو ؛ةكرب نبا مامإلا بهذ هيلإو

 .ا٭بجاوب سيل ناعيابتملا عيابت اذإ داهشإلاب رمألا نأ يدنع بجوي

 ا")ةيفنحلاو ا"ةيضابإلا نم ءاهقفلا روهمج بهذم وه يأرلا اذهو
 ."ةيديزلا و ا")ةيمامإلا و ا")ةلبانحلا و ()ةيعفاشلا و (ث)ةيكلاملاو
 :يلي ام لوقلا اذه ةلدأو

 كيبا رعأ نم اسرف عاتبا هنأ - ملسو هيلع هللا ىلص- هنع درو ام :ال وأ

 عرسأف ‘هسرف نمث هيضقيل - ملسو هيلع هللا ىلص -۔يبنلا هعبتتساف
 لاجر قفطف ،يبارعألا اطبأو - ملسو هيلع هللا ىلص =يبنلا

 مهضعب داز ىتج سرفلا يف هنومواسيف يبارعألا نوضرتعي

 .٢٦٢ص ٢ج ،عماجلا ،ةكرب نبا ))

 يف يخامشلا ىتثتسا نكل .٨ص ١١ج نيبلاطلا جهنم ‘يصقشلا .٧١١ص ٠٢ج ‘فنصملا يدنكلا ٢)

 ملسلا نأب هل جتحاو ثبهذملا ءاهقف نع داهشإلا بوجو هيف ىكحف ةلماعملا دوقع رئاس نم ملسلا حاضيإلا
 عيمجب الإ حصي ال صوصخملاو ،هدنع سيل ام ناسنإلا عيب نع يهنلا ةلمج نم زاوجلاب صوصخم دقع

 ٦ج حاضيإلا رظنا .بابلا اذه يف بوجولا همكح كلذب ناكف ،داهشإلا -مهدنع -اهنمو ‘هطورش

 .٠٧ص

 نود هيف داهشإلا باجيإب ملسلا يضابإلا بهذملا ءاهقف ضعب ءانثتسا نإف عيخامشلا نم ليلعتلا اذه عمو

 لوقنملا نإف -امهنع هللا يضر-سابع نبا بهذمل ةقفاوم مهنم لوقلا اذه نوكي نأ دعبي ال دوقعلا رئاس

 ،يربظطلا ،رظنا دوقعلا نم هريغ نود ملسلاب ةصوصخم داهشإلاب رمألا اهيف درو يتلا نيدلا ةيآ نأ هنع

 .٦١١ص ٣٢ج .نايبلا عماج

 .٥٥٠ص ٢ج ؛يناعملا حور ‘لضفلا وبأ ،يسولألا ..٥٨ص ١ج ،نآرقلا ماكحأ .صاصجلا )0

 .٢٠٤ص ٢ج نآرقلا ماكحإل عماجلا ،يبطرقلا .١٠٠ص ٢ج .زيجولا ررحملا ،ةيطع نبا "ا

 ٢٢. ٨ص ١ج 6نآرقلا ماكحأ ©نيدلا دامع ،يسارهايكلا .٦١٩ص ١٧ج ؛ريبكلا ريسفتلا ،يزارلا )

  0١"ينغملا ،ةمادق نبا .٠٤٣ص ١ج ،ريسملا داز ‘يزوجلا نبا ج٤ ص٢٠٢.

 ٢) نايبلا عمجم لضفلا سيسربطلا .١!٢٣٧؟ص ٨ج فطوسيبمل] يسوطلا ج٢ ص٦٨٤.

 .١٧١ص ٤ج يفاشلا نايبلا ،نيدلا ةمع اا
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 هللا يلص يبنلا هعاتبا يذلا سرفلا نمث ىلع موسلا يف يبارعألا

 نإ - ملنسو هيلع هللا ىلص -يبنلا يبارعألا ىدانف ،- ملسو هيلع

 هتعتبا دق سيل وأ" :لاق ... هتعب الإو هعتباف سرفلا اذه اعاتبم تنك

 هيلع هللا ىلص -يبنلا لاقف ‘كتعب ام هللاو ال :يبارعألا لاقف ؟كنم

 دهشي اديهش مله :لوقي يبارعألا قفطف "كنم هتعتبا دق ىلب" :- ملسو
 دق كنأ دهشأ انأ - اهنع هلا يضر - ةميزخ لاق ... كتعياب ينأ

 مب" :لاقف ةميزخ ىلع - ملسو هيلع هللا ىلص =يبنلا لبقأف .هتعيب

 هللا ىلص =هللا لوسر لعجف هللا لوسر اي كقيدصتب لاقف "؟دهشت

 ."ا"نيلجر ةداهشي ةميزخ ةداهش - ملسو هيلع
 ىلص -ىيبنلا دهشأل ابجاو داهشإلا ناك ول هنأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 ملو ،قحلا كلذ ملعي نم بلط ىلإ عزفي ملو عيبلا اذه ىلع - ملسو هيلع هللا
 .'"؟ةداهشلا هذه كل نيأ نم وأ ،؟دهشت مب ةميزخل لقي

 -:يلي امب لالدتسالا هذه ىلع ضرتعاو

 .ا٨"فرعي ال الوهجم هدانسإ يف نأل ححصي ال ربخلا اذه نأ -ا

 :هنأل ةجح هيف ناك امل هتحص تتبث ول هنأ -ب

 ةيار تناكو دهاشملا نم اهدجب امو اردب دهش {ةرامع وبأ ،يسوالا يراصنألا هكافلا نب تباث نب ةميزخ ي)
 نيثالثو ةعبس ماع نيفص يف دهشتسا ،نيتداهشلا يذب فرعيو ،حتفلا موي هدنع راصنألا نم ةمطخ ينب
 .٤٢ص ٢ج ؛ةباصإلا رجح نبا .١٢-٠٢ص !ج .بايعتسالا ربلا دبع نبا /.ةرجمهلل

 ٧ج ٠٤٦٤٧ مقر «(١٨)ب ضع ويبلا باتك/يئاسنلا ٣٦٠٧. مقر ةيضقألا باتك/دواد وبأ :هجرخأ ""
 .٢٠٣-۔١٠٢ص

 .حاضيإلا غيخامشلا .٠٥٠٤ص ٣٢ج ،نآرقلا ماكحأل عماجلا ،يبطرقلا .٤٥٢ص ٢٦ج ‘عماجلا ،ةكرب نبا )"
 ٩١ ٩٦-۔ ٠ ٧. ص ٦ج

)).. .. . 
 ريغ وهو ةميزخ نب ةرامع وه لوهجملا يوا رلا اذه نأ كلانه ركذنو ٨ ٢٤. ص ٨ج .ىلحملا ٧مرح نبا ))

 فورعم وهف اذه ىلعو ،تباث نب ةميزخ نب ةرامع وه يوارلا اذه نأ رهاظلا نكل .ه١ ‘فورعم

 .لوهجم ريغ

٣٨٤ 

 



 ملف ،داهشإلا اهيف نكمي ةدم رادقم رخأت عيبلا رمأ نأ هيف سيل -

 هيلع هللا يلص هنأ هيف امنإو ‘-مالسلاو ةالصلا هيلع-دهشي

 ،نمثلا هنيفويل هعبتتسا مث سرفلا يبارعألا نم عاتبا _ ملسو
 متي ال عيبلاو ،يبارعألا اطبأو _ مالسلاو ةالصلا هيلع _ عرسأف

 ءعيبلا متيل مالسلاو ةالصلا هيلع هقرافف ،نادبألاب قرفتلاب الإ

 .ا١)متي نأ لبق ال هتحصو عيبلا مامت دعب بجي امنإ داهشإلاو
 هذه يف داهشإلا كرت _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هنع تبث ول هنأ -

 نأ ىلع ليلد مث هيف سيلف ،عيبلا مامت دعب هيلع رداق وهو ةثداحلا
 نأ حصي ىتح ءداهشإلاب ةرمآلا ةيآلا لوزن دعب تناك ةثداحلا هذه

 هيلع هللا ىلص -هكرتل بدنلا ىلع داهشإلاب اهيف رمألا ني :لاقي

 .ا"عيبلا كلذ ىلع داهشإلا -ملسو
 دنع هعرد نهر هنأ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هنع درو ام

 بجول ابجاو ارمأ داهشإلا ناك ولو ‘كلذ ىلع دهشي ملو يدوهي

 ."ةعزانملا فوخ نهرلا عم

 نأ ا")دعجلا نب ةورع رمأ هنأ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هنع درو ام :اثلاث

 .كلذ كرت هيلع بعي ملو ،داهشإلاب هرمأي ملو \ةيحضأ هل يرتشي

 :يلي امب نيليلدلا نيذهب لالدتسالا ىلع ضرتعاو

: 

 ذإ اندنع بهذملا فالخ وه نادبالاب قرقتلاب الإ متي ال عيبلا نإ هلوقو .٨٤٣ص ٨ج .ىلحملا ،مزح نبا ا"

 .نادبألا نود لاوقألاب قرفتلاب متي عيبلا
 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،مزح نبا ا"
 ؛ج ملسلا باتك /يراخيلا :ةجرخأ عردلا نهر ربخو س؟٩٠ص ١ج ثنآرقلا ماكحأ ،يبرعلا نبا )0

 .٥١٨ص ٢ج 0٢٤٣٦ مقر ،(١)باب ،نوهرلا باتك /ةجام نبل . ٣٤ص
 لبق ةفوكلا ءاضق ىلع رمع هلمعتسا نييفوكلا يف دعي ،يدزألا يقرابلا دعجلا يبأ نب ضايع نب ةورع
 ٢ج ،باعيتسملا ،ربلادبع نبا/.داهجلل هتيب يف ةطوبرم اسرف نوعبس هل ناكو اهيلع احيرش هئاضقتسا
 مقر ،عويبلا باتك/دواد وبأ :هجرخأ ،ةورع ربخو .٢!٧-٦٢ص ٤ج .ةباغلا دسل ثريثألا نبا ..٥٧ص

 ٢٢٨٤. ج٢٣ ص ٢٥٢٣.

(٤) 

٣٨٥ 



 امهف ةداهشلا كرت وأ دهشأ هنأ امهيف دري مل نيربخلا نيذه نأ -

 كرت سيلو هنيعب عيش ىلع اهيف ليلد الف نيرمألل نالمتحم

 تءاج اذإ اهل طقسمب رابخألا نم ريثك يف ماكحألا عيمج ركذ
 .ىرخأ صوصن اهب

 داهشإلا كرت زاوج ىلع نيربخلا نيذهب لالدتسالا حص ول هنأ -ب

 زاوجب :لاقي نأ اضيأ مزلل امهيف هدورو مدع لجأل ةلماعملا دنع
 .نيربخلا نيذه يف هركذ مدعل نمث ريغب عيبلا

 اي) :ىلاعت هلوق يف داهشإلاب رمألا عم اهب رمألا درو يتلا ةباتكلا نأ :اعبار
 اودهشتساو ....هوبتكاف ىمسم لجأ ىلإ نيدب متنيادت اذإ اونمآ نيذلا اهيل

 داهشإلا كلذكف ةبجاوب تسيل ]٢٨٢[، ةرقبلا (...مكلاجر نم نيديهش
 ١ .اهب هنارتقال بجاوب سيل

 يف ةيآلا هذه رخآ يف داهشإلاب رمألا عم اضيأ دراولا نهرلا نأ:اسماخ

 بدنلا قيرطب عورشم ]٢٨٣[ ةرقبلا (ةضوبقم ناهرف) :ىلاعت هلوق

 ليبس ىلع هنا نهرلا مكح كلذ يف همكح داهشإلا نوكيف ‘بوجولا ال

 .ا"أبوجولا ال بدنلا

 ةلالد نم ذوخأم امهيف ليلدلا نأب نيلالدتسالا نيذه ىلع ضرتعي دقو

 نأ رخآب رمأ نارتقا نم مزلي ال ذإ شةفيعض ةلالد يهو ،نارتقالا
 .رخآلا رمألا ىلع هب مكح يذلا مكحلا لثم ذخأي

 ىلع ةئطاوتم -مهدعب نمو ةباحصلا دهع ذنم -تلاز ام ةمألا نأ:اسداس

 راصمألا عيمج يف عويبلا و تانيادملا دوقع رئاس يف داهشإلا مدع

 مدع ىلع ريكنلا مهكرتو كلذب ماكحلاو ءاهقفلا ملع عم راصعألاو
 نع هب لقنلا درول دوقعلا هذه يف ابجاو داهشإلا ناك ولو ،داهشإلا

 هكرات ىلع راكنإلا رهظلو ،اضيفتسم ارتاوتم مهدعب نمو ةباحصلا

 .٤٠٤ص ٣٢ج ثنآرقلا ماكحأل عماجلا يبطرقلا .٥٩١ص ٤ج ،ىفغملا ،ةمادق نبا ))

٢٨٦ 



 داهشإلا نأ ىلع لاحلا لد ‘كلذ نم ءيش تبثي مل املف ،ةماعلا نم

 .(")بجاوب سيلو بدن

 هلام ىلع نمتأي نأ ناسنإلل حابأ دق ىلاعت هللا نأ مولعملا نم نأ :اعباس

 كلذ يف داهشإلا هيلع بجوي ملو سانلا نم هعدوي نأ ءاش نم ريثكلا
 مزلي ال عيبلا كلذكف ،هنمأتسا نمم دوحجلا ضرعي نأ لامتحا عم

 .(")ةلعلا داحتال هيف داهشإلا

 هيلع داهشإلا بجو ولف سانلا هيفرتل عورشم -عيبلا هلثمو -نيدلا نأ :انماث

 ةرثك عمو نيادتلا عوقو ةرثك عم اميس ال ،اهيفرت ال اقييضت ناكل

 وأ رثكأ ةباتكلا ةرجأ عفد وأ هتباتك يف يعسلا نوكي امم ليلقلا نيدلا

 .'"هنم ليلقب لقأ وأ ايواسم

 .عيبلا دنع بجاو داهشإلا نأ :يناثلا لوقلا

 .ا"يربطلا ريرج نباو ةيرهاظلا بهذ هيلإو
 -:يلي ام لوقلا اذه ةلدأو

 ىمسم لجأ ىلإ نيدب متنيادت اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي) :ىلاعت هلوق :الوأ
 نيلجر اننوكي مل نإف ،مكلاجر نم نيديهش اودهشتساو ... هوبتكاف
 ]٢٨٢[. ةرقبلا (خلا ... ءادهشلا نم نوضرت نمم ناتأرماو لجرف

 نم ةيآلا هذه يف ةدراولا رماوألا نأ :وه ةيآلا نم ةلال دلا هجوو

 رماوأ ةرادملا ةراجتلا يف داهشإلابو ىمسم لجأل ناك اذإ نيدلل ةباتكلاب رمألا

 ،بوجولا ىلع نوكت نأ رماوألا يف لصألاو ،اليوأت لمتحت ال ةدكؤم ةظلغم

 _ص

 .ريبكلا ريسفتلا "يزارلا ..٥٨ص ١ج ،نآرقلا ماكحا صاصجلا .٤٥٢ص ٢ج ثعماجلا ،ةكرب نيا "ا
 .٦٩ص ٧ج

 .٤٦٢ص ٢ج ؤعماجلا ةكرب نبا ا"

 (٢) ثريسفتلا ريسيت ‘بطقلا ج١ ص٤٥٨.

 .٦٤٣ص ٨ج "ىلحملا إمزح نبا اا

 (١) شنايبلا عماج ،يربطلا ج٣ ص١١١.

٢٣٨٧ 

 



 هب دارم انه رمألا نأ ىلع لدي ام تأي ملو ،ليلدب الإ هريغ ىلإ لقتنت الو
 .(')بجا و نيدلا ىلع داهشإلا نأ اذهب تبثف ،بوجولا ريغ

 :يلي امب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 سيلو داهشإلا ىلإ بدنلاو داشرإلا هب داري ةيآلا يف رمألا نأ -أ

 ."بوجولا '
 نإ بدنلا ىنعم نأل ،ليلدب الإ تبثت ال بدنلا ىوعد ناب بيجأو

 ال "لعفا" ةظفل نم ةيبرعلا ةغللا يف مهفي الو ،لعفت الف تئش نإو لعفاف تئش

 .ا'"”كلذ ىلع انه ليلد الو ‘كلذ بجوي ليلدب الإ تئش نإ لعفت

 ام مدع عم بدنلا ىلع ةيآلا هذه يف دراولا رمألا لمح حص ول هنألو

 ىلع اضيأ نآرقلا يف ةدراولا رماوألا رئاس لمحت نأ حصل كلذ ىلع لدي

 .ا"بدنلا

 هلوقب خوسنم ةيآلا لوأ يف دراولا داهشإلاو ةباتكلاب رمألا نأ -ب

 نمتؤأ يذلا دؤيلف اضعب مكضعب انمأ نإف) :اهرخآ يف ىلاعت ٠
 .(ث)[٣٨٢] ةرقبلا (هتنامأ

 درو امب داهشإلا بوجو خسن ىوعد نأب ضارتعالا اذه نع بيجأو
 :يلي امل ةلطاب ةيآلا رخآ يف

 نم هب لصتي ام ىلإ عجار (خلا ... نمأ نإف) :ىلاعت هلوق نأ -
 .(")نه رلا

 ٢٤٥. ص ٨ج ،ىلحملا مزح نبا .٩١١ص ٢ج "نايبلا عماج "يربطلا اا

 (٦) ج 0نآرقلا ماكحأ :صاصجلا ١ ص ٥٨ . ح ريثك نبا ريسفت ريثك نبا ١ ؛ ص ٢٤.

 ") ؛ىلحملا ،مزح نبا .٠٢١ص ٢ج نايبلا عماج يربطلا ج٨ ص٣٤٦.

 .ةحفصلاو .قباسلا ردصملا ،مزح نبا .ةحفصلاو ،قباسلا ردصملا ،يربطلا (٤)

 (٢) ج نيبلاطلا جهنم .يصقشلا .٦٩ص ٧ج .ريبكلا ريسفتلا ،يزارلا ١١ ص ٨.

 (٦١) ىلحملا مزح نبا ج٨ ص٣٤٦.

٣٨٨ 

 



 دجو اذإ امأف ،داهشإلا ىلإ ليبس ال ثيح كلذب هللا نذأ امنإ وأ -

 نوكي اببإ هنأل عيبلا عوقو دنع داهشإلا وه ضرفلاف دوهشلا

 لاح يف خوسنملا مكحو همكح عامتجا زوجي ال عضوم يف خسانلا

 نم سيلف رخآلا مكحل فان ريغ امهدحأ ناك اذإ امأف ،ةدحاو

 .ايش يف خ وسنملاو خسانلا

 ]٢٨٢[ ةوقبلا (متعيابت اذإ اودهشأو) :ىلاعت هلوق خسن حص ول هنأ -

 ]٢٨٣[ ةرتبلا (..اضعب مكضعب نمأ نإف) :ةيآلا رخآ يف هلوقب

 هيف ءاملا دوجو مدع دنع رضحلا يف ءاملاب ءوضولا خسن حصل

 ىلإ متمق اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي) :ىلاعت هلوق يف دراولا رفسلا يفو

 مكسؤرب اوحسماو قفارملا ىلإ مكيديأو مكهوجو اولسغاف ةالصلا

 ىضرم متنك نيو) :ىلاعت هلوقب ]٦[ ةدئاملا (نيبعكلا ىلإ مكلجرأو

 ملف ءاسنلا متسمال وأ طئاغلا نم مكنم دحأ ءاج وأ رفس ىلع وأ

 ريرحت خسن حصلو ٨[٦]ةدئاملا (ابيط اديعص اومميتف ءام اودجت

 :ىلاعت هلوق يف راهظلا ةرافك نأشب دراولا راهظلا يف ةبقرلا

 نمن) :ةيآلا رخآ يف ىلاعت هلوقب .ا")[٤] ةلداجملا (ةبقر ريرحتف)

 )٤(. ةلداجملا (نيعباتتم نيرهش مايصف دجي مل
 هللا نوعدي ةثالث" :لاق هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص۔هنع يور ام :اي

 نيد لجر ىلع هل ناك لجرو" مهيف ركذو ،مهل باجتسي الف ىلاعت

 .ا""هيلع دهشي ملف
 .رهاظ هنم ةلالدلا هجوو

٣ 

 _ه

 ١٢٠. ص ٣ج ثنايبلا عماج ،يربطلا اا

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،يربطلا ا"

 -ملسو هيلع هللا ىلص-يبنلا ىلإ الصتم مزح نبا هدنسأ ربخلا اذهو .٥٤٢ص ٨ج ثىلحملا ،مزح نبا )

 .ىلحملا ،رظنا .يرعشألا ىسوم يبأ ىلع افوقوم رخآ دانسإب هاور امك يرعشألا ىسوم يبأ قيرط نم
 .١٢١١ص ٣٢ج ىنايبلا عماج }رظنا ،رابحألا بعك ىلع افوقوم هدانسإب "يربطلا هاورو !؟ ٥٤ص ٨ج

٨٩ 



 هل لجرو" نيروكذملا ةثالثلا نيب نم نأب لالدتسالا اذه ضرتعاو

 ناك نم ىلع بجاوب سيل هنأ فالخ ال هنأ عم ،"اهقلطي ملف قلخلا ةئيس ةأرما

 .اهقلطي نأ قلخلا ةئيس ةأرما هل

 كرات داهشإلا كرات نأ :وه هانعمو ربخلا اذه نم دارملاف ؤاذه ىلعو

 .ا"أهصحالخلا و ج رخملا هيف هل ىلاعت هللا لعج ام ىلإ لصوتلاو طايتحالل

 :راتخملا يأرلا ٠

 نأ ةلأسملا هذه يف نيقيرفلا ةلدأ يف رظنلا نعمأ نمل ودبي

 نيلئاقلا ةيمالسإلا بهاذملا رئاس نم ءاهقفلا نم روهمجلا ةبوجأو تاضارتعا

 نيلئاقلا ةلدأ ىلع ةدراولا بجاو ريغ بودنم رمأ تالماعملا ىلع داهشإلا نأب

 .ةلدألا كلت نيهوت يف ةيافكلا ةجرد ىلإ لصت مل بوجولاب

 يف نيلوق ىلإ اوراص داهشإلا ةيبدنب نيلئاقلا نأ وه كلذ حيضوتو

 .ةرقبلا ةروس يف داهشإلاب دراولا رمألا هيجوت
 .ءادتبا بدنلا ىلع رمألا اذه نأ :مهضعب لاقف

 اذه خسن دقو ،بوجولا ىلع ةيآلا يف رمألا نأ :نورخآ لاقو
 يذلا دويلف اضعب مكضعب نمأ نإف) :ةيآلا رخآ يف ىلاعت هلوقب بوجولا
 ]٢٨٣[. ةرقبلا (هتنامأ نمتوأ

 ىلع ةيالا يف دراولا داهشإلاب رمألا لمح نأ مولعملا نمو ءاذه

 داهشإلا نم ايلاخ اهيف دقاعتلا رهاظ ادب ثداوحو عئاقو ىلإ ادانتسا بدنلا

 بوجوب نولئاقلا لوقي امك -ادج لمتحملا نم هنأل ،يوقلاب سيل لمح
 اذه حص اذإو ثةيآلا لوزن لبق تلصح عئاقولا هذه نوكت نأ ۔داهشإلا

 هب للعتي دق امو رظن لحم ىقبي بدنلا ىلع ةيآلا يف رمألا لمحف لامتحالا

  0١،نآرقلا ماكحأ ؛صاصجلا ج١ ص٥٨٤.

٩٠ 

 



 رمألاب عوفدم داشرإلا ىلع لدي اهيف داهشإلاب رمألاو ةيويند دئاوف هذه نأ

 .جاوزلا ىلع داهشإلاب

 مكضعب نمأ نإف) :ىلاعت هلوقب خوسنم داهشإلاب رمألا نأب لوقلا امأو
 نهرلا ركذ دعب دراو هنأ عمف ]٨٣![ ةرقبلا (هتنامأ نمتؤأ يذلا دؤيلف اضعب

 كلذ نأ ىلع لدي امم داهشإلا نم اهعبتي امو ةباتكلا نع اضوع لعج يذلا

 اذه نأ -اضيأ كلذ عم هيفف دهاشلاو بتاكلا دوجو رذعت دنع هيلإ راصي

 اهنأ تايآلا هذه لوزن لاح رهاظ نإف ،لاثتمالا نم نكمتلا لبق عقاو خسنلا
 لبق داهشإلاب رمألا بيقع ةرشابم عقو دق خسنلا نوكيف ةدحاو ةعفد تلزن

 ةنايص عونمم وهو المع نوكي نأ نم الضف اداقتعا لاثتمالا نم نكمتلا
 ةبطاخملاو رماوألا عيرشت نم ةمكحلا نادقفو ثبعلا نع ىلاعت هلاعفأل

 خسننلا نإ لاقي نأ الإ كلذ نم -ودبي اميف -جرخم الو ةجاح ريغل يهاونلاب

 زاوجلا عفر بوجولا عفر نم مزلي الو ،بوجولا عفر ىلع عقاو وه امنإ

 لبق ايناث هخسن مث الوأ بوجولا عيرشت نم ةمكحلا نوكتو ،لعفلا ىلإ بدنلاو
 نتما ذإ هدابع ىلع ىلاعت هلل لضفلاو ةنملا راهظإ وه لاثتمالا نم نكمتلا

 ةقشمو ةفلك مهٹثروي امم لماعتلا دنع داهشإلا نم مهيلع بجوأ ام عفرب مهيلع
 هذهل ةاعارم هخسن مث ام رمأ باجيإ عيرشتل ةيفاك ةمكح يه و سهباجيإب

 خسن مكلذ دهاشو ‘بسحف لعفلا نم نكمتلا ىلع ةمكحلا رصتقت ال ذإ ،ةمكحلا

 نانتتمالل اراهظإ لعفلا نم نكمتلا لبق تاولص سمخ ىلإ نيسمخلا تاولصلا

 .دابعلا نع فيفختلاب

 ىلإ رضاحلا رصعلا يف تراص دق ةمألا نإف ،رمأ نم نكي امهمو
 يف كلذ ىلع داهشإلاو ةباتكلاب رمألا نم ةيآلا هذه يف ةدراولا رما وألاب لمعلا

 ردقلا تاذ تالماعملا اصوصخ اهدارفأ نيب ةعقاولا لماعتلا تاقفص بلاغ

 ةلدأ اهيف ودبت يتلا ةلأسملا هذه يف فالخلا عقو ففخي امم اذهو ،رطخلا

 .بوجولاب نيلئاقلا ةلدأ مامأ دومصلا ىلع ةرداق ريغ ةمألا روهمج

٣٩١



 بوجولاب نولئاقلا هظحل ام ققحي ةيآلا هذه هب تءاج امب ذخألا اذهو

 مدع دنع جتنت دق يتلا تاموصخلاو عازنلا فكو قوقحلا ىلع ظافحلا نم

 يف تايآلا هذه يف ةدراولا رماوألاب رصعلا اذه يف تذخأ دق ةمألاف ،داهشإلا

 كش ال اذهو ،ةبجاو اهنأ ىلع اداقتعا اهب هذخأت مل نإو ؤالمع عوضوملا اذه

 .ملعأ هللاو بايترالل عفدأو ةداهشلل موقأو هللا دنع طسقأ هنأ

٣٩٢



 ةيئاضقلا ماكحأل ١ هقف :عياسلا ثحبملا

 :بئاقلا اضقلا :ل وألا بلطملا

 :ةلأسملا يف ءاهقفلا ءارا

 ءاضقلا زاوج مدع ىلع -ةكرب نبا مامإلا مهنيب نمو-ءاهقفلا قفتا

 .اأدودحلاب ةقلعتملا ىواعدلا يف بئاغلا ىلع

 نييمدآلاب ةقلعتملا قوقحلا يف بئاغلا ىلع ءاضقلا زاوج يف اوفلتخاو

 :يلي امك

 .نييمدآلا قوقح يف بئاغلا ىلع ءاضقلا زاوج :لوألا لوقلا

 رظنلاو" :وه كلذ يف همالك صنو ،ةكرب نبا مامإلا بهذ هيلإو

 حصي ام بئاغلاو رضاحلا ىلع مكحي نأ مكاحلا ىلع نوكي نأ يدنع بجوي

 .(""نييمدآلا قوقح نم هدنع

 "ةيعفاشلا بهذم وهو ا"ةيضابإلا روهمج بهذم وه يأرلا اذهو

 .ا“ةيديزلاو ا"ةلبانحلا نم لك بهذم روهشم وهو ا")ةيرهاظلاو اث)ةيمامإلاو

 .(٨)ةيكلاملا دنع يأر وهو

 )١\ شةاضقلا ةضور ثينانمسلا .٧٠١ص ٣٢١ج ؛لينلا ،بطقلا .٧٥٤ص ٢ج ثعماجلا ،ةكرب نبا ،رظنا ج١

 ص٩٠!. دامع .٨٥٤ص ٦ج ،عورفلا غحلفم نبا .٩٢٥٥ص ؛٤ج .جاتحملا داز ،هللا دبع غيجهوكلا

 ص ٨ج طوسبملا يسوطلا .٠٣٤ضص ٤ج ،يفاشلا نايبلا ،نينلا ١٦٣.
 ٤. ٧٥ص ٢ج ‘عماجلا ثةكرب نبا )"

 .٢٠١ص ٣١ج ؛لينلا ،©بطقلا .٧٦١ص ٩ج شنيبلاطلا جهنم ‘يصقشلا )0
 .٦٤١ص ٨ج .ءاملعلا ةيلح ،لافقلا ٣٠٣. ص ٢ج ،بذهملا ،يزاريشلا )

 ٢ ص ٨ج ‘طوسبملا غيسولطلا ١٦٣. ؛ج ‘عرابلا بذهملا ،نيدلا لامج ص٤٨٧.

 .٦٦٣ص ٩ج "ىلحملا ،مزح نبا ""أ
 .٨٢٢ص ١١ج ،فاصتإلا ،يوادرملا .٦٣٢ص ٢٦ج .ةدعلا ،يسدقملا "

 .٠٢٤ص ؛ج ،يفاشلا نايبلا ،نيدلا دامع .٠٣٣ص .ةيهبلا ةضورلا ،نيدلا سمش ا

 ١ نيناوقلا ،يزج نبا .!٣١٠ص ٣ج ةنوعملا ‘ باهولا دبع ص٩٧١!١.

٩٢ 

 



 :يلي ام لوقلا اذه ةلدأو

 (هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهيأ اي) :ىلاعت هلوق :الوأ

 ( .[٥٣١]ءاسسنلا

 ]٤٢[. ةدئاملا (طستقلاب مهنيب مكحاف تمكح نإو) :ىلاعت هلوق :ايناث

 ]٤٩[. ةدئاملا (هللا لزنأ امب مهنيب مكحا نأو) :ىلاعت هلوق :اثلاث

 مكحلاب رمأ دق ىلاعت هللا نأ :وه ثالثلا تايآلا نم ةلالدلا هجوو

 رضاح نيب لصفي ملو ‘لاح يأ ىلع اقلطم ةداهشلا ةماقإو
 .اأبئاغو

 لجر نايفس ابأ نإ هللا لوسر اي :تلاق ةبتع تنب دنه نأ درو ام :اعبار

 هيلع هللا يلص _ لاقف .يدلوو ينيفكي ام ينيطعي سيلو حيحش

 ."فورعملاب كدلوو كيفكي ام يذخ" : _ ملسو

 ىضق _ ملسو هيلع هللا ىلص _ يبنلا نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 ىلع ءاضق وهف ،هروضح مدع عم نايفس يبأ لام نم ذخأت نأ دنهل
 .'""بئافلا

 -:يلي امب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 امنإو _ ملسو هيلع هللا ىلص _ يبنلا نم ءاضق نكي مل اذه نإ -
 عدت مل اهنأ ليلدب ،هلام نم ذخألا ىلع اهل ةناعإ وأ هنم ىوتف ناك

 ."ةنيبلا مقن ملو كةيجوزلا
 ىلع طلسملا ببسلا تابثإ ىلإ جاتحال ءاضق اذه ناك ول هنألو

 اذه نأ ملع انهاه هنم عيش نكي مل املو ،ريغلا لام نم ذخألا

 .(‘)ى وتفلا يف كلذ ىلإ ةجاحلا مدعل ىوتف

 .٩٢٦٣ص ٩ج ؛ىلحملا "مزح نبا .٠٣٢ص .ةيهبلا ةضورلا ؤنيدلا سمش ١)
 .٧٠١۔-٦٠١ص ٣١ج "لينلا ،بطقلا .٢١٥١ص ٢ج ؤةنوعملا باهولا دبع (٢)

 ١٩١. ص ٤ج .قئاقحلا نييبت نامثع ءىمليزلا )"(

 .٤٥٦ص ؛ماكحألا ماكحإ ،ديعلا قيقد نبا ا)

٩٤ 



 ةقفنلا قاقحتساب املاع ناك _ ملسو هيلع هللا ىلص _ يبنلا نأ -ب

 ىلع ةنيبلا مقت مل اهنأ ليلدب رهاظلا حاكنلاب نايفس يبأ ىلع

 .(')كلذ

 ىوتف كلذ ناك ول هنأب لوألا هجولاب ضارتعالا نع بيجأ و

 ،يذخ لقي ملو هوحن وأ كيلع سأب ال وأ "يذخأت نأ كل :اهل لاقل

 نم بلافلا نألو ءا"مكح ناك عطق املف عطقي ال يتفملا نأل

 .ا""ىوتفلا ال مكحلا وه امنإ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هتافرصت

 نيينرعلا ىلع ىضق هنأ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هنع درو ام:اسماخ

 مهو اوكردأ ىتح مهعبتاف اورفو "مهنيعأ اولمسو ثةاعرلا اولتق نيذلا

 .امهنم صتقا و ،نوبئاغ

 ىضق -ملسو هيلع هللا ىلص-يبنلا نأ :وه هنم ةلالدلا هجو لعلو

 مهنم صتقا مث هترضح ىلإ مهراضحإو مهرثأ عابتاب نيينرعلا ىلع

 .نوبئاغ مهو مهمصخ نم عمس ام ىلع

 ."يعدملا ىلع ةنيبلا" _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هلوق :اسداس

 ىلع ةلالد يعدملا ىلع ةنيبلا لعج يف نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 .اهب هل مكح اهرضحأ اذإ هنأ

 دارملا سيلو ،نايبلا هب لصحي امل مسا ةنيبلا نأب اذه ىلع ضرتعاو
 هقحب ملاع يعدملا نأل ،يضاقلا قح يف الو يعدملا قح يف نايبلا

 ١ .طوسبملا ‘يسخرسلا ج١٧ ص٣٢٩.
 .٦٠٤ص ؛٤ج جاتحملا ينغم ينيبرشلا )"(

 .١٢٤ص ٩ج .ئرابلا حتف رجح نبا )9

 ج١٠ ص١١٦.
 ‘بللا باتكر/ يراخبلا :هجرخأ ،نيينرعلا ربخو .٩٢٦٣ص ٩ج ،ىلحملا ،مزح نبا
(٨) 

 مقر ،مدلا ميرحت باتك /يئاسنلا ٤٠٦٢٤‘ ج٧ ص٩٣-١٤.

 (٥) ؛لينلا ،بطقلا ج١٣ ص١٠٧.

٣٩٥ 



 نأ نيعتف ،عزانم هل نكي مل اذإ يعدملا مالكب رمألا هل ناب يضاقلاو

 .(١)هروضحب الإ نوكي ال كلذو دحاجلا مصخلا قح يف نوكي

 .ةقفاوم ةنيبلاف رقأ نإف ،راكنإو رارقإ نيب ناكل رضح ول بئاغلا نأ :اعبار
 يف ةنيبلاب مكحلا نم عنام ةبيغلا يف نكي ملف ةجح ةنيبلاف ركنأ نإو
 .ا"هراكنإو وأ هرارقإ يتلاح

 افقوتم سيل ةنيبلا عم هيلع يعدملا لاح نأب اذه ىلع ضرتعاو
 نأ امإ رومأ ةثالث نيب رئاد وه امنإو ‘بسحف راكنإلا وأ رارقإلا ىلع

 ةنيبلا يف نعطي نأ امإو رارقإلا مكحيو ةنيبلاب مكحلا لطبيف رقي
 يفو ،ةنيبلاب هيلع مكحيف نعطي ال و رقي الأ امأو نعطلا ةحص تبنيو
 .(")ءاضقلا هبتشيف هدنع ام ملعي ال هتبيغ لاح

 هيلع ىعدملا قدصي نأ وهو رخآ هجو اذه ىلع دازي نأ نكميو

 هنأ يعدي نكلو ،هتنيب يف نعطي الو اهاوعد يف يعدملا هروضح دنع
 اذإو ،هيلع ىعدم ناك نأ دعب ايعدم ريصيف هل قح نم هيلع ام هاضق
 ناك كلذ ىعداو رضح ول هلعلو ،اضيأ هجولا اذه نيبتي مل رضحي مل
 هبايغ لاح يف ةنيبلاب هيلع تبثأ دق يضاقلا نوكيف هاوعد يف اقداص
 .هروضح طارتشا نم دب ال ناك اذلو وه هاضق دق اقح

 ةيدب مكح _ ملسو هيلع هللا ىلص _ يبنلا نأ ىلع عقاو عامجإلا نأ:اسماخ
 .(ُ)ةبئاغ مكحلا لاح يف ةلقاعلاو ،ةلقاعلا ىلع أطخلا

 ؤجعأ امهنأل بئاغلا كلذكف زئاج تيملاو ريغصلا ىلع مكحلا نأ :اسداس
 .ا©بئاغلا نم عفدلا نع

 )١) طوسبملا غيسخرسلا .٢٩١۔-١٩١ص ٤؛ج .قئاقحلا نييبت ،يعليزلا _ ج١٧ ص٢٩‘ ص؟١١٩١٢.

 ،ةيانعلا ؤينيعلا ج٨ ص٦١٢. .

 .٢٧٣ص ٠٢ج ،يواحلا ،يدررواملا )"(

 .٩١٧٢ص ٧ج .ريدقلا حتف إمامهلا نبا ا"
 .١٠٥١ص ٤١ج ،فنصملا ،يدنكلا اث

 . ١ ..٦ص ؛ج .جاتحملا ينغم ءينيبرشل )٨( ¡

٣٩٦ 

 



 ىلع بجي ةمئاق هتجحف رضح اذإ هنأل قح هيلع توفي ال بئاغلا نأ:اعباس

 ضقن ىلإ ايدؤم كلذ ناك ولو در وأ لوبق نم اهاضتقمب لمعلا مكاحلا

 .(ههضقني ام دوجو مادعناب طورشملا مكح يف هنأل قباسلا همكح

 زجعي ال ذإ ،قوقحلل ةعاضإ بئاغلا ىلع ءاضقلا نع عانتمالا يف نأ :انماث

 ىلإ اقيرط راتتسالاو ةبيغلا نوكتف ةبيغلا نع ءافولا نم عتتمملا

 .ا")اهظفحل مكاحلا بصن يتلا قوقحلا طاقسإ

 اهب مكحلا اهبحاص بلط ةلداع ةعومسم ةنيب رضاحلا مصخلل نأ :اعسات

 .ا"ارضاح مصخلا ناك ول امك اهب مكحلا زاجف

 .بئاغلا ىلع ءاضقلا زاوج مدع :يناثلا لوقلا

 ا١)ةلبانحلا دنع ةياور وهو ،اث)ةيضابإلا ضعبو )ةيفنحلا بهذ هيلإو

 .'“ةيكلاملا ضعب لوق وهو (")ةيديزلا دنع لوقو

 يصولا وأ ليكولاك رضاح بئان بئاغلل ناك ول ام ةيفنحلا ىنثتساو

 هيف عقو اميف لاصتا بئافلا نيبو هنيب ناك نم وأ ثراولا وأ

 ١ ) ٠ ( ى وح ذلا

 .٩٣٤ص ٣٢ج ريضنلا ضورلا ،يغايسلا ))

 .٣١٩١ص ٣ج ،ةنوعملا ،باهولا دبع )"(

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،باهولا دبع ا"
 ٢٤٠. ص ٦ج ‘عنادبلا ،يناساكلا .٠١١ص ١ج ،ةاضقلا ةضور ،يناتمسلا )

 .٦٢٤ص ثلتالدلا ،يقورحملا ا
 .٦٢٢ص ٢ج ؛ةدعلا ءيسدقملا ))
 .٠٣٤ص ٤ج ثيفاشلا نايبلا نيللا دامع ")

 .٢٧٤ص ٢٦ج .دهتجملا ةيادب دشر نبا ]
 عيمج دنع ىنتسم اذه نأ رهاظلاو .٥١٦١ص ٣ج ثباابللا يناديملا .٠٤٣ص ٦ج ێعئادبلا ،ىناساكلا (١)

 .بئاغلا ىلع ءاضقلا زاوج مدعب نيلئاقلا

 ٣٩٧



 :يلي ام لوقلا اذه ةلدأو

 سانلا نيب مكحاف ضرألا يف ةفيلخ كانلعج انإ دواد اي) :ىلاعت هلوق:الوأ

 .[٦٢]ص (قحلاب

 .قحلاب ءاضقلاب رومأم يضاقلا نأ :وه ةيآلا نم ةلالدلا هجوو
 مدعلا لامتحاو "مدعلا لامتحا عم توبث الو تباثلا نئاكلل مسأ قحلاو

 ءقحلاب امكح ةنيبلاب مكحلا نكي ملف بذكلا لامتحال ةنيبلا يف تباث

 لصف ةرورضل تلعج اهنأ الإ ءالصأ اهب مكحلا زوجي الأ يغبني ناكف

 .()ةبيغلا لاح يف اذه رهظي ملو ‘تاعزانملاو تاموصخلا

 تبث امل لماش ةيآلا يف قحلا نأب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 .'""قحلاب ضاق وهف كلذب ىضق اذإ يضاقلاف ؤةنيبلاب

 هللا مرك-("”يلعل لاق هنأ _ ملسو هيلع هللا ىلص هنع درو ام :ايناث

 اذإ كنإف رخآلا مالك عمست ىتح نيمصخلا دحأل ضقت ال" :-ههجو

 .(٠"يضقت فيك تملع رخآلا مالك تعمس

 هنأل ،لاحلا هذه يف هبتشي ءاضقلا هجو نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 الف ةفلتخم امهماكحأو ث ركني نأ لمتحيو مصخلا رقي نأ لمتحي

 ملسو هيلع 1 ىلص _ هلوق يف نل مث . هابتشال ١ عم ء اضقلا زوجي

 ىلع اليلد "يضقت فيك تملع رخآلا مالك تعمس اذإ كنإف" :

 .١٤٣-٠٤٣ص ٦ج ثعئادبلا ،يناساكلا ا

 .0٠٧٢ص ٠٢ج ،يواحلا ،يدرواملا (٢)

 دهشو ءاريغص ملسأ ،-ملسو هيلع هللا ىلص-يبنلا مع نبا ،مشاه نب بلطملا دبع نب بلاط يبآ نب يلع "
 نيتالثو ةسمخ ماع ةفالخلا يلو ،ةباحصلا ناعجش نم ناكو ،كوبت الإ دهاشملا نم اهدعب امو اردب

 ؛٬رجح نبا .٥٢٢-٧١٦١ص ٣ج "باعيتسالا "ربلا دبع نبا/.ةرجهلا نم نيعبرأ ماع تامو ،ةرجهلل
 .٨٦٤-٤٦٤ص ؛٤ج .ةباصإا

 مقر (٥)ب ؛ماكحألا باتك/يذمرتلا .٠٠٢-٩٩٢ص ٢ج 0٢٥٨٦ مقر ةيضقألا باتك/دواد وبأ :هجرخأ )!)

 .٧٣١ص ٠١ج ؤ‘يض اقلا بادآ باتكر/يقهيبلا .٨١٦ص ٢ج ١٣٣١.

٣٩٨ 



 اذه عفتري الو احيحص ءاضقلا نوكيل ءاضقلا هجوب ملعلا طارتشا

 .ا")امهروضحو امهمالكب الإ لهجلا
 -:يلي امب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 وه نم هتاور يف نإف ،هدانسإ فعضل هيف نوعطم ثيدحلا اذه ني -أ

 .("هب جتحي ال طقاس مهضعبو ،سيلدتلاب فورعم

 نكمي يتلا لاحلا ىلع لومحم وهف هتحص ضرف ىلع هنأ-ب
 ابئاغ ناك اذإ امأ ءارضاح مصخلا نوكي امدنع يهو اهيف عامتسالا

 .("هيلع مكحي هنإف

 بئلغ ىلع ىضقي ال هنأ ثيدحلا اذه يف سيلف رخآ هجو نمو
 عامتسا نود همصخ ىوعدب رضاح ىلع ىضقي ال هنأ هيف لب
 .(‘هتجح

 يللإ نومصتخت مكنإ" :لاق هنأ _ ملسو هيلع هللا ىلص=هنع درو ام :اثلاث

 .اث"همسأ ام بسحب هل يضقأ امنإف ......

 قلع -ملسو هيلع هللا ىلص-يبنلا نأ :وه هنم ةلالدلا هجو لعلو

 يعدملا باوج وأ يعدملا ىوعد نم هعمسي ام بسح ىلع هءاضق

 طرتشي مل ول ذإ امهنم دحاو لك روضح طارتشا ىلع لدي اذهو سهيلع

 ام بسح ىلع اينبم -ملسو هيلع هللا ىلص-هؤاضق ناك امل كلذ

 .امهنم دحاو لك نم هعمسي

 .١١١ص ؛٤ج شقئاقحلا نييبت ،يعليزلا ل
 نب كامس هيفو ،اكيرش ىعدي اسلدم ايوار هدانسإ يف نأ كانه ركذنو \٨٦٣ص ٩ج ؛ىلحملا "مزح نبا (٦)
 .ةياورلا طقاس وهو رمعملا نب شنح هيفو ،نيقلتلا لبقي وهو برح

 ٥) ێعماجلا ،ةكرب نبا ج٦٢ ص٤٥٦.

 .٦٢٢ص !٢٦ج ؛ةدعلا يسدقملا .٩٦٣-٨٦٣ص ٩ج .ىلحملا ،مزح نبا )!(
 ٥٠٨٨. مقر (٥٢)بماكحألا باتكر/عيبرلا :هجرخأ ثيدحلاو ء٢٧٤ص ٢ج شدهتجملا ةيادب ،دشر نبا ))

 .٠٠٢ص ٣ج 0٢٥٨٢ مقر ،ةيضقألا باتك/دواد وبأ .٣٢٢ص ٢ ج

٩ 

 



 هنأب بئاغلا ىلع ءاضقلا نوزيجملا هيلع دروي دق لالدتسالا اذهو

 .اعم نيرضاح نامصخلا

 اهيف نعطلا نع هيلع ىعدملا زجع دنع الإ ةجح نوكت ال ةنيبلا نأ :اعبار

 .ةنيبلا هذه لطبي ام هعم نوكي نأ زاوجل هزجع ققحتي ال هتبيغ عمو

 .(١)هروضح مدع عم ةجحب تسيل يهف اذلو ءاهيف حدقيو

 .ا"ابجاو هيلع روضحلا نكي مل بئاغلا ىلع ازئاج ناك ول مكحلا نأ:اسماخ

 ال ذإ 6\فيعض لالدتسا هنأب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعي دق نكل

 ١ ذإ هروضح مدع زا وج بئاغلا ىلع مكحلا زا وجب لوقلا نم مزلي

 يف ولو ةبجاو لدعلا مكاحلا ةباجإ نأل ءاضقلا سلجم ىلإ يعد

 .حابم

 راكنإلا مدعل انه ةعزانم الو ةعزانملا عطقل لعج امنإ ءاضقلا نأ:اسداس
 ."حصي الف

 يعدملاك ةنيبلاب ءاضقلل هروضح طرتشيف نييعادتملا دحأ بئاغلا نأ:اعباس

 .اهب ررضتي وهو ،ءاضقلاب عفتني يعدملا نإف ،ىلوأ وه لب

 ليكو نم بئان بئاغلل ناك اذإ ام ءانثتسا ىلع ةيفنحلا ليلد امأو

 حيرصب بئاغلا نع نابئان يصولاو ليكولا نأ :وهف خلا ... يصوو
 بونملا روضحك بئانلا روضحو ءاعرش هنع بئان ثراولاو شةباينلا

 رضاحلا نيب ناك ا ذإ اذكو .0 ىنعم بئاغلا ىلع ءاضق نوكي الف هنع

 قح توبثل اببس كلذ ناك نأب ىوعدلا هيف عقو اميف لاصتا بئاغلا و

 .٢١١ص ؛ج ،قئاقحلا نييبت ،يمليزلا ا
 .٥٢٢ص ؛ج ؛مالسلا لبس .يناعنصلا ا"

 .٩٢ص ٧ج "قئارلا رحبلا ؛ميجن نبا '"
 .٠٤-٩٢ص ٧١ج ؛طوسبملا يسخرسلا ])



 ةرورض نمو ؛هقح وه اميف هيلع ىعدم ريصي رضاحلا نأل ،بئاغلا

 ناك ام نأل رضاحلا قح لكلا ناكف ،بئاغلا قح توبث هقح توبث

 .()رضاحلا ىلع ءاضق نوكيف ،هب اقحلم ناك ءيشلا تارورض نم

 ىلإ مهدنع تاياورلا رهشأ يف ةيكلاملا روهمج بهذ :ثلاثلا لوقلا

 -اهوحنو نيكاكدلاو رودلاك تاراقعلا يهو _عابرلا نيب ام قيرفتلا

 نلك اميف بئاغلا ىلع ءاضقلا اوعنمف ،لاومألا رئاس نم اهريغ نيبو

 .'"لاومألا نم هريغ يف هوزاجأ و ،اعابر

 :وه مهدنع قرفلا اذه ليلدو

 يف فقوتي اذلو ،اهتاوف ىشخي الف ةلقنتم ريغ ةتباث ةنومأم عابرلا نأ

 لاومألا فالخ ىلع هباوج عمسيو رضحي ىتح بئاغلا ىلع اهيف مكحلا

 .'")اهعايضو اهتاوف نم افوخ اهيف مكحيف ضورعلا و ةلوقنملا

 لب غناه رب هب دري مل ميسقت اذه نأب ةقرفتلا هذه ىلع ضرتعاو

 لب ،توفي الو لقتني ال هنأل بئاغلا ىلع هيف مكحي نأ يأرلا يف ىلوأ راقعلا

 .'ثلاومألا رئاس كلذك سيلو تقو لك يف أطخلا هيف كردتسي

 ٣٤٠. ص ٦ج ؛عنادبلا ،يناساكلا ا']

 نم ةيكلاملا ءاهقف نم كانهو ١١١٢٣. ص ٢ج .ةنوعملا باهولا دبع \٤٨٤ص .يفاكلا ربلا دبع نبا ""أ

 :ماسقأ ةثالث ىلإ هتبيغ لاح يف هيلع ءاضقلا ذافنإ مكح ثيح نم بئاغلا مس
 هضفرو هاليل دعب هيلع مكحي اذهف مايأ ةثالث ىلإ موي ةريسمب هوردقو ةبيغلا بيرق بئاغ -أ

 .كلذ دعب ةجح هل عمست الو روضحلا

 هلو غعابرلاو لوصألا ادع اميف هيلع مكحي اذهف {مايأ ةرشع ةريسمب هوردقو ةبيغلا ديعب بئاغ -ب

 هروضح دنع هتجح

 دنع هتجح هلو »ضورصملاو لوصألا نم ءيش لك يف هيلع مكحي اذهف ثةبيغلا عطقنم بئاغ -ج

 ١٥٠١٣. ص ١ج ؛ماكحلا ةرصبت ؛ميهاربا سنوحرف نبا :رظنا .هروضح

 .٣١٥١ص ٣٢ج ؛ةنوعملا ،باهولا دبع )

 .٦٦٣ص ٩ج "ىلحملا ،مزح نبا !

) 

٤٠١ 



 :راتخملا يأ لا ث

 راص ةعطقنم ةبيغ بئاغلا نيب ةقرفتلاب ذخألا ىلإ ثحابلا ليمي

 لاحلا هذه يف حصيف ءاضقلا سلجم ىلإ هراضحا ناكمإ اهيف اسوويم

 نكمي ةبيرق ةبيغ بئاغلا نيبو هروضح دنع هل هتجح ءاقبإ عم هيلع ءاضقلا

 الف هدض ةعوفرملا ىوعدلا ىلع هدر عامسل ءاضقلا سلجم ىلإ هتوعد اهيف

 .ايبايغ هيلع ءاضقلا حصي

 ةرووضلا تعدتسا ةعطقنم ةبيغ بئاغلا نأ :وه امهنيب قرفلا هجوو

 -هيلع ىوعدلا عمست مل ول ذإ هروضح رذعتل ايبايغ هيلع ىوعدلا عامس

 راضحا ناكمإ مدع عم هقح تيوفتل يعدملاب ررضلا قحلل ۔هذه لاحلاو

 يذلا هناكم ىلع فوقولا مدعل ةياهن الام ىلإ رمتسي دق يذلا بئاغلا همصخ
 عم هل مكحلاو هتنيبو هاوعد عامسب يعدملا نع ررضلا فرصيف ،هيف باغ
 نم هلك اذه ءهروضح تقو ىلإ هتجح عامس ءاجرإب بئاغلا قحب ظافتحالا

 يف يعدملا ةحلصم نأ كش الو ء رخآلا اهضعب ىلع حلاصملا حيجرت باب

 .عامسلا مدع يف بئاغلا ةحلصم نم ميدقتلاي ىلوأ هاوعد عامسب ةروصلا هذه

 عامس وه ءاضقلا سلجم ىلإ هيلع ىعدملا راضحإ نم ضرغلا نأل
 ةبيغ بئاغلا نم ضرغلا اذه ليصحتو يعدملا ىوعد يف هنعطو هضارتعا

 هذهب بئاغلا ناكف رذعتم فرعي الو هناكم ىلع فقوي ال يذلا ةعطقنم

 ضرفلا كلذ ليصحت رذعت يذلا هيلع ىعدملا تيملا ةلزنم الزان ةروصلا

 [ .اضيأ هنم

 نكمي يذلاو هناكم ىلع فوقوملا ءاضقلا سلجم نع بئاغلا امأو
 هفلخ لسريو بلطي ىتح هيلع مكحلا حصي الف ءاضقلا سلجم ىلإ هؤاعدتسا

 كلذو هدض ةعوفرملا يعدملا ىوعد عامسل ءاضقلا سلجم ىلإ روضحلا يف

:يلي امل



 نيب ةاواسملاو لدعلا تاجرد متأ ىلع مئاق مالسإلا يف ءاضقلا نأ ١

 يف ۔هعرش ام نيب نم-مالسإلا عرش اذلو ،هيلإ نيعفارتملا موصخلا

 ثيح نم اهب يلحتلا يضاقلا ىلع بجي ةليلج ةقيقد ابادآ بناجلا اذه
 ‘ضصعب ىلع مهضعب ميدقت مدع نم همامأ نييعادتملا ىلإ هرظن

 بوقأو لدعلا ىلإ ىع دأ كلذ نأل خلا ... رخالا نود مهضعب ةسناؤمو

 بايغ عم ىوعدلا عامس زاوجب كلذ عم لاقي فيكف ©فاصنإلا ىلإ

 نكمي ناكم يف وأ ءاضقلا سلجم نم ابيرق ددرتي يذلا هيلع ىعدملا
 نم هدض مكحلا رودصب بئاغلا اذه يضاقلا ئجافي مث هنم هؤاعدتسا

 .رعشي ال ثيح

 اراثآ ءاضقلا سلجم ىلإ هئاعدتسا ناكمإ عم بئاغلا ىلع مكحلل نأ

 نم ةرداصلا ماكحألا يف تابثو رارقتسا مدع اهنع جتني ةيبلس

 ريغ هيلع موكحملا بئاغلا مصخلا روضح نأ مولعملا نم ذإ يضاقلا

 مكحلا عامس دعب رضحي دقف روضحلل هايل يضاقلا بلط ىلع فقوتم

 ىوعد نالطب ىلع ةعطاس نيهاربو ةحضاو تانيبب يلدي مث هدض

 ضقنلاو لاطبإلاب همكح بقعت نم اصانم يضاقلا دجي الف همصخ

 نم سيل مث ‘يشعلا يف هضقنو ةادغلا يف مكحب مكح دق نوكيف

 يضاقلا مامأ سمألاب هل موكحملا يعدملا رضحي نأ اضيأ دعبتسملا

 رمتسي اذكهو ،هاوعد ىلع همصخ هب ضرتعا ام ضقنيف كلذ دعب

 يضاقلا مامأ شمي ىتح رخآلا ةبيغ نيمصخلا نم لك رظتني ،رمألا

 تاذو نيميلا تاذ بلقتي يضاقلا حبصيف هيلع نهربيو ‘ءاشي ام لوقي

 الك هراضحتساب قالغالاب هارحأ ام اباب هسفن ىلع حتف دقو لامشلا

 اتب ىوعدلا يف تبلا مث امهججح عيمج عامس غارفتساو نيفرطلا

.اهرباد عطقي



 ىلع مكحلا زاوجب نيلئاقلا ةلدأ يف ةدراولا تايآلاب لالدتسالا امأو

 اهب لالدتسالا ىلع ليوعتلا نكمي ال ةلمجم تايآ اهنأل ،ليلد اهيف سيلف بئاغلا
 .ةلأسملا هذه يف

 اهجوز لام نم ةقفنلا اهبلط يف ةبتع تنب دنه ثيدحب لالدتسالا امأو

 يف نوطرتشي مهنأل بئاغلا ىلع ءاضقلا زاوجب نيلئاقلل اليلد حلصي سيلف
 انه دنه مقت ملو هقحب موقت ةنيب يعدملل نوكت نأ بئاغلا دض ىوعدلا عامس

 لدي امم ،كلذ اهنم -ملسو هيلع هللا ىلص -۔يبنلا بلطي ملو كلذ ىلع ةنيب
 .بئاغلا ىلع مكحلا زاوج ىلع ليلد ةصقلا يف سيل هنأ ىلع

 هرمأ نأل ،يوقلاب سيلف كلذ ىلع نيينرعلا ةصقب لالدتسالا امأو
 ناش امنإو "مهيلع امكح سيل هيلإ مهراضحاو مهعبتتب _ ملسو هيلع هللا ىلص
 عقاولا مكحلا امنإو ،مكحلا سلجم ىلإ نوبلطي مهيلع ىعدملا رئاس نأشك كلذ

 يف مهروضحب اعقاو ناك اذهو ،مهنم صاصتقالاب مكحلا وه انه مهيلع
 فارتعالا وأ لاوحألا نئارق كلذب مهيلع مكحلا دنتسم نإ ليق ءاوس ،هترضح

 هيف ليلد الف مهروضحب الإ نكي مل كلذ لك نكل ،ةاعرلل لتقلاب رارقإلاو مهنم

 .بئاغلا ىلع مكحلا زاوج ىلع
 ىتم ةنيب يعدملل نأبو ،"ىعدأ نم ىلع ةنيبلا" ثيدحب لالدتسالا امأو

 ةنيبلا نأل ءيشب سيلف هب تدهش امب مكحلاو اهعامس بجو تلدعو اهرضحأ
 مل وأ ااهيف نوعطلا نم تملس يتلا ةنيبلا يه امنإ اهب مكحلا بجي يتلا
 هب تدهش امب ملسي نأك ةيضقلل سكاع مالكب اهتداهش هيلع يعدملا ضراعي
 راص هتحص تتبثو كلذ نم ائيش لعف اذإف ،هيلع نهربيو ءافولا يعدي مث
 ىعدملا روضحب الإ هيلع فقوي ال اذهو ،هيلع لوعي ال امدع ارمأ ةنيبلا مالك
 .هروضح طارتشا نم دب الف ،هيلع

 أطخلا ةيدب مكح _ ملسو هيلع هللا ىلص _ يبنلا نأب جاجتحالا امأو

 :يلي امل هب جاجتحالا حصي الف ةبئاغ مكحلا تقو يف ةلقاعلا و ،ةلقاعلا ىلع

 مكحلا ىرج كلذ نم ةصوصخم ةعقاو اونيعي مل اذهب نيجتحملا نأ ١-

ةبحص ىدم ىلع فوقولا نكمي ىتح ةبئاغ يهو ةلقاعلا ىلع اهيف



 -ملسو هيلع هللا ىلصحاهيف مكح يتلا عئاقولا لكو كلذب جاجتحالا
 نكي مل نإ ةلقاعلا روضح اهيف رهاظلاف ةلقاعلا ىلع أطخلا ةيدب

 كيرشلا ىلع مكح رضاحلا كيرشلا ىلع مكحلاو مهمظعمف مهعيمج
 .بئاغلا

 وه هنأل أطخ لتاقلا وه امنإو .ةلقاعلا سيل انه هيلع موكحملا نأ ٢

 عفدلاب بلاطي يذلا وه هنأ هيلع لديو ،لتقلا هيلع ىعدملا
 مكحلا هجوت اذإف ،ةلقاعلا سيلو ءاضقلا مامأ لوثملاو ضارتعالاو

 عوضوم نع ج راخ رمأل ةلقاعلا ىلع كلذ راص أطخلا ةيدب هيلع

 ىعدملا ماد ام هنم ريض ال مكحلا سلجم نع ةلقاعلا بايغف ،ىوعدلا

 .ارضاح لتقلا هيلع

 ذإ ،قوقحلل ةعاضإ بئاغلا ىلع ءاضقلا مدع يف نأب جاجتحالا امأو

 نوكتف ءاضقلا سلجم نع بيغتلاو برهلا نع ءافولا نم عنتمملا زجعي ال
 مالكلا نأ وه هباوجف اهتعاضإو قوقحلا طاقسإ ىلإ اقيرط راتتسالاو ةبيغلا
 يعد الو يعدملا ىوعد هملع ىلإ لصي مل يذلا روذعملا بئاغلا يف

 اذه نإف ءاضقلا نم براهلاو بلطلا دعب رتتسملا يف مالكلا سيلو روضحلل

 لامعتسا نم هنيكمت هيلع ىعدملا روضح نم ةياغلا نأل .ايبايغ هيلع مكحي

 رتتساو بره اذإف يعدملا ىوعد ىلع نعطلاو ضارتعالاو درلا يف هقح
 هنألو ،هراتتساب هطقسأو ،هبرهب هقح عيض هنأل ،هيلع مكحلا زاج بلطلا دعب

 .عوفرم ررضلاو ،هبرهب يعدملل راضم

 زاج اذلو هروضح رذعت دق تيملا نأ هباوجف تيملا ىلع سايقلا امأو

 نلف ،ثراولا وهو رضاح تيملا ىلع ىوعدلا يف مصخلا نإ مث ،هيلع مكحلا

 نويدلاو قوقحلا جارخإ دعب الإ ةكرتلا نم ءيش هل نكي مل نإو ثراولا

 ءادتبا اهب قحأ وهف ،تبثي ىتح ةكرتلا يف هريغل قح الو نيد ال هنأ لصألاف
 نمل مصخلا وه ناك ءيش هدي يف ناك نمو لصألا اذه فالخ تبثي ىتح

 .ملعأ هتناو هاعدا

٤.٥



 :نيمبلا دعي ةنيبلا عامس مكح :يناثلا بلطملا

 :ةلأسملا ىف ءاهقفلا لا قأ

 مث ،هاوعد ىلع همصخ فلحأو .هتنيب ردهأ اذإ يعدملا نأ :لوألا لوقلا

 .هنم عمست ال اهنإف ،نيميلا دعب ةنيبب ءاج

 يأ-ردهأ اذإف" :كلذ يف همالك صنو ،ةكرب نبا مامإلا بهذ هيلإو

 .(١»نيميلا دعب ةنيبلا مكاحلا عمسي مل اهلطبأو هتنيب-يعدملا

 ا""نامثع نب ناهبنو ،ا")ةيرهاظلا نم مزح نبا بهذم وه لوقلا اذهو
 بهذم وهو ابيبح نب عيبرلا مامإلا نع ةياور اضيأ وهو ااةيضابإلا نم
 .('"»يناكوشلا هراتخاو "ةيديزلا ضعبل
 -:يلي ام لوقلا اذه ةلدأو

 نامصتخي هيلإ اءاج نيلجر نأ -ملسو هيلع هللا ىلص-هنع درو امنالوأ

 :بلاطلل _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هللا لوسر لاقف ضرأ يف
 لاقف ،يلامب بهذي اذإ :لاق ،"هنيمي" :لاق ،ةنيب يل سيل "لاقف "كنيب

 ."كلذ الإ كل سيل" :-ملسو هيلع هللا ىلصحهللا لوسر

 نيب -ملسو هيلع هللا ىلص-يبنلا نأ :وه ثيدحلا نم ةلالدلا هجوو

 .ءيش همصخ نيمي دعب يعدملل سيل هنأ "كلذ الإ كل سيل" :هلوق يف

 .٦٧١ص ١ج عماجلا ةكرب نبا ا"

 .١٧٢ص ٩ج !ىلحملا !مزح نبا ا"

 ؛‘يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاملع نم ،يوزنلا يدمسلا هللا دبع وبأ: ،نامثع نب ناهبن )"(
 دمحم رباج وبأ نارخآلاو ،‘رصع يف نامع لهأ رومأ رادم مهيلع ناك نيذلا ةثالثلا ءاهقفلا دحأ ناكو
 .نايعألا فاحتإ 6يشاطبلا /.هتافو خيرات فرعي ال ،سيمخ نب تلصلا رثزملا وباو ،يوكزالا رفعج نب
 .٨٠٢ص ١ج

 (٤) ؛ماكحألا يف حاضيإلا ءايركز وبأ ج٢ ص١٨٨.

 .٧٢٢ص ٢ج ،ىرغصلا ةنودملا ،مئاغ وبأ ()

 .٢٢ص ؛٤ج ،بهذملا جاتلا ؤيسنعلا ا٢

 )٧( ثةئيضملا يرلردلا ،يناكوشلا ج٦٢ ص٢١٥.

  



 اذإف ،نيميلا وأ ةنيبلا امإ نيرمألا دحأ الإ يعدملل سيل هنأ اذهب حصف

 .'أكلذ دعب هتنيب عمست الف هقح ىفوتسا دقف همصخ فلح

 فلح اذإف ،مكحلا يف باطخلا لصف وه نيميلاو ةنيبلا نم الك نأ:ايناث
 الف امهنيب ةموصخلا تلصفنا يعدملا نم بلطب نيميلا هيلع ىعدملا

 بلطيو همصخ فلحي الأ هيلع ناك هنأل يعدملا ةنيب كلذ دعب لبقت

 .ا""اهدجي ىتح هتنيب
 يذ نيميلاب ةموصخلا عاطقنا نأب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 نأل ةنيبلا راضحإ ةياغ ىلإ تقؤم عاطقنا وهو ءاقلطم ال لاحلا

 يهف نيميلا امأف ،يبنجألا مالك اهنأل ةجحلا يف لصألا يه ةنيبلا

 ءلج اذإف ًةرورضلل اهيلإ ريص مصخلا مالك اهنأل ةنيبلا نع فلخلاك
 .ا""الصأ دجوي مل هنأكف ،فلخلا مكح ىهتنا لصألا

 هيلع ىعدملا ركنأ ولف اذلو ‘ىوعدلا نم ءاربإلا ىنعم يف نيميلا نأ:اثلاث

 مل ةنيبلا ماقأ مث ءياوعد نم كتأربأ دق :يعدملا لاقف يعدملا ىوعد

 .'")نيميلاب يضر هنأل ،عمست مل هفلحتسا اذإ اذكف عمست
 دعب اهل فلاخملا دنتسملا لبقي الو مكحلل حيحص دنتسم نيميلا نأ:اعبار

 ؛نظلا درجم الإ نيميلاو ةنيبلا نم دحاو لكب لصحي ال هنأل ،اهلعف

 .ا"هظم نظب نظلا ضقني الو

 هتنيبل هنم كرت ةنيبلا ىلع ةردقلا عم نيميلا ىلإ يعدملا لودع نأ:اسماخ

 .(_هردهأو هكرت امل كلذ دعب عوجرلا كلمي الف ،نيميلاب هنم ىضرو

 ٩ج "ىلحملا مزح نبا .١٠ص ٠١ج .نيبلاطلا جهنم عيصقشلا .٦١١ص ١ج ،عماجلا ،ةكرب نبا ا"
 .٢٧٣ص

 .٧٨١ص ٢ج ؛ماكحألا يف حاضيإلا ءايركز وبا ا"
 ٣٥٠. ص ٦ج ءعنادبلا ،يناساكلا ا"

 .٣٢١ص ٥١ج ‘فنصملا ؛يدنكلا .!٧٧-٦٧١ص ١ج ثعماجلا ،ةكرب نبا )!(

 (١) .ةئيضملا يراردلا ،يناكوشلا ج٦٢ ص٢٢١.

 ١) ثةنوعملا باهولا دبع ،!٢٢٣ص ٥١ج ،فنصملا ،يدنكلا ج٢٣ ص١٥٨١.
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 .اقلطم نيميلا دعب عمست ةنيبلا نأ :يناثلا لوقلا

 بهذم روهشم وهو "ةلبانحلاو "ةيعفاشلاو ")ةيفنحلا بهذ هيلإو

 .("زيزعلا دبع نبا يأر وهو )ةيمامإلا بهذم يف حيحصلا وهو ةيديزلا

 دنع يأر وهو ىا")ةيضابإلا نم بيبح نب عيبرلا مامإلا نع ىرخأ ةياورو

 .اةيكلاملا

 :يلي ام لوقلا اذه ةلدأو

 نم لاجر مصتخا" :لاق -هنع هللا يضر -رمع نبا نع درو ام :الوأ

 فلح نم" :لاقف -ملسو هيلع هللا ىلص -هللا لوسر ىلإ تومرضح

 .'""نابضغ هيلع وهو هللا يقل ملسم ئرما لام اهب عطتقي نيمي ىلع
 لعجي مل -ملسو هيلع هللا ىلص-يبنلا نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 اذإف ،رهاظلا يف ةبلاطملا اهب تعطقنا نإو ،نطابلا يف ةئربم نيميلا

 .(:)نطابلاو رهاظلا يف تمزل ةنيبلا اهب تماق
 نم ىلع ةنيبلا :لاق هنأ _ ملسو هيلع هللا ىلص هنع درو ام :ايناث

 ."ىعدا

 دعب ةنيبلا ةماقإ يهو ةروصلا هذه نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 ماقأو ،ىوعد رهظأ يعدملا نأل ،ثيدحلا اذه مومع يف ةلخاد نيميلا

 .٩ص ٢ج ثرحبألا ىقتلم ،يبلحلا ؛١!١!١٦ص ٦١ج .طوسبملا يسخرسلا ا']
 .١٣٢ص ٢ج ،باهولا حتف ءايركز ،يراصنألا .٢٠٢؟ص !ج ،بذهملا ،يزاريشلا ا"]
 ٥. ٢٤ص ثعبرملا ضورلا ،يتوهبلا .١١٦ص ٣٢ج ثعنقملا ،ةمادق نبا )"(

 .٩٢ص ٤ج .بهذملا جاتلا ،يسنعلا .٦٥٢ص ؛راهزألا ىضترملا نبا اا
 ٧٣٣. ص .ةعنقملا ،ديفملا .٠١٢ص ٨ج ،طوسبملا يسوطلا ا

 .١٠٥٢ص ٢ج "ىربكلا ةنودملا ،مناغ وبا ا٢)

 (٧) نيبلاطلا جهنم يصقشلا ج١٠ ص٠٢.

 .١٨٠١١ص ٣٢ج ثةنوعملا ،باهولا دبع ا)

 )١( مقر ٬(٤٤)ب "ناميألا باتك/عيبرلا :هجرخأ  0٦٥٧ج٢ ص٢٥٨. مقر ثناميألا باتك/دواد وبأ ٢٢٤٣.

 ج٣ ص١٨!. مقر ،(٢٤)ب "ع ويبلا باتك/يذمرتلا  0١٢٢٩ج٢٣ ص٥٠٦٩.

 (١٠) ،يواحلا ،يدررواملا ج٢١ ص١٤٥.



 لطبت الو قحلا ليزت ال ةمدقتملا نيميلاو كلذ هل قحيف ةنيبلا اهيلع

 .اااهل مكحلاف اهدوجو عم امأ ،ةنيبلل مدع دنع اهرثأ نأل شةنيبلاب مكحلا

 دنع الإ عرشتال اذهلو ءاهنع لدب نيميلاو ،لصألا يه ةنيبلا نأ :اثلاث

 ةردقلاب مميتلا نالطبك هنم لدبملا ىلع ةردقلاب لطبي لدبلا و ،اهرذعت

 قرفلا ىلع لديو ،لدبلا ىلع ةردقلاب لصألا لطبي ال و ،ءاملا ىلع

 مكحيو ةنيبلا عمست امهعامس ناكمإو امهعامتجا لاح يف امهنأ امهنيب

 .'")اهنع لأسي ال و نيميلا عمست ال و ،اهب

 اهعطقت الأ بجوف كلذ هل ناك نيميلا لبق اهتماقإ دارأ ول ةنيب اهنأ :اعبار

 .ا")نيميلا

 هنيمي دعب رقأ اذإف سىرخأ ةرات ةنيبلابو ةرات رارقإلاب تبثي قحلا نأ:اسماخ

 هتوبث نم عنمت الأ اضيأ بجوف ءاذه هرارقإ نيميلا عنمت ملو ،هب ذخأ

 .'‘اهدعب ةجح هنم رارقإلا ناك امل نيميلاب ئرب ول هنأل ةئيبلاب
 مث ؛همصخ فلحأ و هتنيبب يعدملا ملعي مل اذإ ام نيب قيرفتلا :ثلاثلا لوقلا

 فلحأو اهردهأف اهب ملعي ناك وأ ءعمست اهنإف كلذ دعب هتنيب ماقأ

 .عمست ال اهنإف ةيناث اهماقأ مث همصخ

 نم ا"أبوبحم نب دمحمو ا"ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ بهذ هيلإو

 .("ةيمامإلا ضعب يأر وهو "ةيكلاملا بهذم روهشم وهو ةيضابإلا

 .٣٧٣-۔٢٧٢ص ٧ج ،يشكرزلا حرش ،يشكرزلا "أ

 .٧٦٢ص ٦ج ؛رايتخالا «يلصوملا ١٦٣. ص ٩ج ثىفغملا ،ةمادق نبا ا"
 .١٨٨١١ص ٣ج .ةنوعملا ،باهولا دبع ا

 (٨) ةنوعملا ڵبافرلا دبع .٢٠٢ص ٢ج 0بنذهملا ،يزاريشلا .٢٤١ص ١٢ج ثذيواحلا ،يدرواملا ج٣

 ص٨١ ١١.

 ١) ثنيبلاطلا جهنم يصقلا ج١٠ ص٠٢.

 (٦) ؛ماكحألا يف حاضيإلا ءايركز وبأ .١٣ج ،عرشلا نايب ،يدنكلا ج٦٢ ص١٨٨-١٨٩.

 .٢٠٢ص نيناوقلا ،يزج نبا .١!١٨٥ص ٣٢ج ثةنوعملا ،باهولا دبع )0
 ٢١٠. ص ٨ج ؛طوسبملا يسوطلا اا



 ارذع حلصي ىوعدلا دنع ةنيبلاب لهجلا نأ :يه لوقلا اذه ةجح لعلو

 ام هنادقفل الإ همصخ نيميب ضري ملو اهنع هنم ضارعإلا رهظي مل هنأل !هل

 ىلع احلاص ارذع عضوملا اذه يف هل لهجلا اولعجف ،هاوعد ىلع هب نهربي

 ضارو اهل لمهم هنأ ىلع لدي اذه نإف ءاهب هملع عم اهكرت ول ام فالخ
 يف دوهعملا نأل ،هتنيب نم هل ريخ مصخلا نيمي نأ ىريو همصخ نيميب
 ىلإ مهنم لك عفدي اذهو ءاضقلل عفارتلاو تاموصخلا دنع ةحاشملا قلخلا

 .لضفأو هقح يف ىدجأ وه ام بلط

 : راتخملا يأرلا "

 ةنيبلا عمست ال هنأب ءاهقفلا نم لاق نم لوقب ذخألا ىلإ ثحابلا بهذي
 اذإ هنإف ،اهب ملعي مل وأ اهردهأف هتنيبب يعدملا ملع ءاوس اقلطم نيميلا دعب

 :يلي امل كلذو ‘ءيش هل قبي ملو هاوعد تطقس هل فلحو همصخ نيمي بلط

 ىلع نيميلاو ىعدأ نم ىلع ةنيبلا" -ملسو هيلع هللا ىلص-هلوق يف نأ -ا

 :ىلع لدي ام "ركنأ نم
 تبلل يضاقلل فاش فاك حيحص دنتسم نيميلاو ةنيبلا نم الك نأ -ا

 دراولا ليصفتلا اذه نأل ،هيف عوجر ال عطاق مكحب ىوعدلا يف

 عراشلا هلعج يذلا عضوملا يف ةجح امهنم الك لعاج ثيدحلا يف

 .لطابلا الإ قحلا دعب سيلو ،‘قحو ةجح وهف ؛هيف

 ةوقلا ثيح نم نائفاكتم ناليلدو نادنتسم نيميلاو ةنيبلا نأ -ب
 نأب لوقلا مزلل نيميلا نم ىوقأ ةنيبلا نإ ليق ول الإو ةبترملاو
 ىوعد عفد ىلع هليلد لعج نأب هيلع ىعدملا ىباح دق عراشلا

 ىعدملا ىلع هلعج يذلا ليلدلا نم لهسأ ارمأ نيميلا وهو يعدملا
 .ةنيبلا وهو هاوعد تابثإل هيلع

 نأ ىلإ رظنلا ثيح نم تأي مل ةعفارملا دنع نيميلا ىلع ةنيبلا ميدقتو

 ءاج امنإو ،مهوتي نأ نكمي امك هيلع تمدق اذلو نيميلا نم ةبترم ى وقأ ةنيبلا

 فيعض بناج وذ يعدملا نأ ىلإ رظنلا ثيح نم نيميلا ىلع ةنيبلا ميدقت

٤١٠ 



 هيلع ىعدملا ةمذ ةءارب وه يذلا بحصتسملا لصألا فالخ يعدي هنأ ثيح

 يوق بناج اذ هيلع ىعدملا ناك امنيب ىوعدلا لحمب لاغتشالا نم
 نيرمأ نم دحاو قيقحتل عضو امنإ ءاضقلاو روكذملا لصألا هباحصتسال

 لحمب هيلع ىعدملا ةمذ لغشب لصألا فالخ تابثإ :امهو بيترتلا ليبس ىلع
 ىلع اذه ناك املو ،كلذ نم هتئربتب لصألا اذه ضراعي ام عفد وأ ىوعدلا

 ىلع تمدق لصألا فالخ تابثإ اهب متي يتلا يه ةنيبلا تناكو بيترتلا ليبس

 ءاج عناوملا نم عنام يأب لصألا فالخ تابثإ اهب ققحتي مل نإف نيميلا

 .لصألا اذه ضراعي ام عفدل نيميلا

 مهضعب تنعت نم موصخلا مامأ بابلل ادس لوقلا اذهب لمعلا يف نأ ٢-

 اه رطامق تيوط ةسراد اياضقب لاغتشالا نم ءاضقلل ةحارو اضعب

 كلذ نوممعي نيميلا دعب ةنيبلا عامس زاوجب نيلئاقلا نأل ،اهتالجسو

 .سردو نمزلا لواطت امهم

 كل" :هاوعد ىلع ةنيبلا مدع نمل _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هلوق نأ

 ةعطاق نيميلا نأ ىلع صن "كلذ الإ كل سيل" :كلذ دعب هلوقو ،"هنيمي

 سيل هنأو "يعدملا نم بلطب هيلع ىعدملا اهفلح اذإ ةموصخلل

 زاوجب نيلئاقلا نأو اصوصخ كلذ دعب هيلع ىعدملا ىلع قح يعدملل

 ةلداعلا ةنيبلا تماق اذإ هنأب كلذ نوللعي امنإ نيميلا دعب ةنيبلا عامس

 نيمي تناك نيميلا نأ كلذب نيبت هيلع ىعدملا نيمي دعب يعدملل

 لاق امنإ ثيدحلا اذه يف _ ملسو هيلع هللا ىلص_ هنأ عم ، روجف

 يعدملا درو "هنيمي كلف" :هل هلوق دعب" كلذ الإ كل سيل" : يعدملل

 نأ ىري يعدملا نأ ىلع لدي امم 0"يلامب بهذيو فلحي اذإ" :هلوقب

 ءاهب هلامب بهذو ةيضقلا هذه يف روجف نيمي فلح فلح نإ همصخ

 تناك ولو ،كلذ الإ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هل لعجي مل كلذ عمو

 هيلع هللا ىلص -يبنلا نيبل نيميلا دعب ةموصخلا اهب بصنت ةنيبلا
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 كمصخ تفلحأ نإو كنإ :_ الثم _ هلوقب يعدملل كلذ _ ملسو

 هتمصاخم كل قح ةلداع ةنيب تدجو اذإ كنإف هنيميب هيعدت امب بهذو

 حصي الو ،نايبلا ىلإ ةجاح تقو تقولا اذه نأل ،ذخأ ام عاجرتساو

 .ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت

 يمه ةنيبلا نأ :مهلوقب نيميلا ىلع ةنيبلا عامسب نيلئاقلا جاجتحا امأو

 مميتلا نالطبك هنم لدبملا ىلع ةردقلاب لطبي اهنع لدب نيميلا نإو لصألا

 يه لب ةنيبلا نع لدب نيميلا نأ ملسي ال هنأ وه هباوجف ءاملا ىلع ةردقلاب

 ةنيبلا نأ امك ،هيلع ىعدملا بناج وهو هيف تعرش يذلا بناجلا يف لصأ

 يعدملل نأ ليلدب هيلع ىعدملا بناج وهو هيف تعرش يذلا بناجلا يف لصأ

 هيلإ راصي ال لدبلا نأ عم همصخ فيلحتو اهدوجو عم هتنيب حرط يف قحلا

 ىلع كلذ سايقف لدب اهنأب ميلستلا ضرف ىلعو ،هنم لدبملا نادقف عم الإ

 ىلإ ريصملا نأل هلئاق ىلع بولقم ليلد ءاملا دوجو دنع مميتلا نالطب

 امب حيحصلا ىلع -طورشم هنع لدب وه يذلا مميتلا دعب ءاملا وهو لصألا
 الف ءاملا دجو مث ىلص اذإ امأ ڵضرفلا ءادأ ةدهع نم فلكملا جرخي مل

 لضفلا متي مل ام هتنيب عامس حصي امنإ انه يعدملا كلذكف ،هيلإ دوعلا همزلي

 انه ع وجرلا هلف هفيلحت لبق هتنيب دجي مث همصخ نيمي بلطي نأك ‘ىوعدلا يف

 نكي مل هيلع ىعدملا نيميب ىوعدلا تلصف اذإ امأ ،ةنيبلا ةماقإ ىلإ نيميلا نع

 لحمب ةبلاطملا ةدهع نم هيلع ىعدملا جورخل كلذ دعب هتنيب ةماقإ يعدملل

 .اهفلح يتلا هنيميب ىوعدلا

 ذخأ اهفلح يتلا هنيمي دعب رقأ اذإ هيلع ىعدملا نأب لالدتسالا امأو

 اضيأ بجوف رارقإلا اذه ةمدقتملا هنيمي عنمت ملو هب هيلع قحلا تبثو هرارقإب

 حص امل هل ةئربم نيميلا تناك ول ذإ ڵةنيبلاب قحلا اذه توبث عنمت ال نأ

 كلذ لد هنيمي دعب ىوعدلاب رقأ نيح هيلع ىعدملا نأ وه هباوجف ،هرارقإ

 راصو ءامدع ارمأ تراصف اهيف هروجفو هنيمي يف رهاظلا يف هبذك ىلع

٤١٢



 .هنيمي ىلع هئاقبل افالخ هرارقإب هتنخاؤوم تزاجف ءادتبا ىوعدلاب رقأ هنأك

 هنيمي دعب هرارقإب ذخأ امكف يعدملا ىوعد يفن نع عوجر هنم رهظي مل هنإف

 عجري مل ازإ هنيميب دادتعالا اضيأ بجو رارقإلاب اهنع هعوجرل هبذك نيبتل
 هنيمي نع هعوجر نيب قرف نكي مل الإو ،هتبلاطم نع يعدملا فرصو اهنع

 ىعدملا توبث عم ةنيبلا ةياغو اهنع عوجرلا مدعب اهيلع هتماقإو رارقإلاب

 ةنيب يهو ‘ةضراعملا ةنيبلاك نوكت نأ اهنع هعوجر مدعو هنيمي ىلع هيلع

 الك نال ،اهفلح نأ دعب هيلع ىعدملا نيمي رده ىلع ىوقت الو ،ةلوبقم ريغ
 .ئراط نظب مدقتم نظ فرصي الو ءانظ رمثي امنإ نيميلاو ةنيبلا نم

 نيمي بلطيو اهردهي مث هتنيبب يعدملا ملعي نأ نيب قرفلا مدع امأو
 ىتم ةموصخلل ةعطاق ةجح نيميلا نأ وه هليلدف كلذب هملع مدعو همصخ

 هتنيبب يعدملا ملعب كلذك اهنوكل قلعت الو هيلع ىعدملا اهفلحو ‘يعدملا اهبلط

 ىنبي ال هل ريثأت ال امو إمكحلا اذه يف هل ريثأت ال ذإ ؤاهب هلهج وأ اهرادهإ مث

 يبنلا عم يدنكلاو يمرضحلا ةصق يف درو ام كلذ ىلإ دشريو ،مكح هيلع

 _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هبلط دعب يدنكلا لاق ذإ . ملسو هيلع هللا ىلص

 يعدملا ناك اذإ ام لوانتي ماع يفنلا اذهف ،يل ةنيب ال :هاوعد ىلع ةنيبلا هنم

 ءالصلأ اهب هلهجل وأ اهب هملع عم اهل هحارطال اهب هملع عم ةنيبلا رضحي مل

 له هرسفتسي ملو ،هلك كلذ عم نيميلا _ ملسو هيلع هللا ىلص هل لعجو

 .ملعأ هللاو ؟ لهج وأ اهب ملع نع هتنيب كرت

٤١٢



 دودحلا و تايانجلا هقف :نماثلا ثحيملا

 ذلا رفاكلاي دق :لوألا بلطملا

 :ةلأسملا يف ءاهقفلا ءارآ

 .اصاصق يمذلا رفاكلاب ملسملا لتق زاوج مدع :لوألا لوقلا

 ملسم لتق اذإو" وه كلذ يف همالك صنو ،ةكرب نبا مامإلا بهذ هيلإو

 ..اهب دقي مل ايمذ
 ا"ةيكلاملاو ا”ةيعفاشلاو "ةيضابإلا بهذم وه يأرلا اذهو

 .("ةيرهاظلا و ا"ةيمامإلاو ا"ةيديزلا و اث)ةلبانحلاو
 يهو ةدحاو ةلاح يمذلاب ملسملا لتق مدع ميمعت نم ةيكلاملا ىنثتساو

 ("”.هب لتقي هنإف ةليغ يمذلا لتق اذإ ملسملا نإ :اولاق دقف {ةليغلا لتق

 هنإف اةمذلا لهأ لتق ملسملا داتعا اذإ ام ةلاح ةيمامإلا ىنثتسا امك

 (١}٠‘).فصولا اذه ىلع يمذلاب لتقي

 :يلي ام لوقلا اذه ةلدأو

 ]١٧٨[. ةرقبلا (صاصقلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اهيأ اي) :ىلاعت هلوق :الوأ

 (١) ،عماجلا }ةكرب نبا ج٢، ص٥٠٠٥.

 (٢) ءلينلا بطقلا ۔س؟١!٧ص ١١ج شنيبلاطلا جهنم ‘يصقشلا ج١٥ ص١١٦.

 (٢) ص ٦ج طيسولا ،يلازغلا ٢٧٣. ص ٢ج ،بذهملا ،يزاريشلا ١٧٣

 ٢٧٧. ص ءنيتاوقلا يزج نبا .٩٩٢ص ٢ج شدهتجملا ةيادب دشر نبا ")
 .٩٦٤ص ٩ج ،فاصتالا ،يوادرملا .٦٤٢ص ٣ج ؤعنقملا ،ةمادق نبا )

 ١) شيفاشلا نايبلا ،نيدلا دامع .٩٣٢ص ةيهبلا ةضورلا ،نيدلا سمش ج٤ ص٠٢٣.
 .٢٧٠ص ثعنارشلل عماجلا ،يلحلا .٩٣٧ص .ةعنقملا ،ديفملا ا"ا
 .٢٧٤٣ص ٠١ج .يلحملا ،مزح نبا ا)

 كلنه ةليغلا لتق دشر نبا رسفو .٩٩٣ص ٢٦ج شدهتجملا ةيادب &دشر نبا ,١؟٢ص .نيناوقلا يزج نبا ا"
 ."هلام ىلع ةصاخبو ،هحبذيف هعجضي نأ" ب

 لاحلا هذه يف ملسملا نم دوقلا اودارأ اذإ يمذلا ءايلوأ دري نأ كانه طرتشاو .٩٣٧ص .ةعنقملا ،ديفملا "")
 .دوقلا ىلإ اوباجي مل الإو ملسملا ةيد نم لضافلا

٤١٤ 



 نينموملا ىلإ هجوتم اهيف باطخلا نأ :وه ةيآلا نم ةلالدلا هجوو
 صاصتخا هنم ذخؤيف مدآ ينب اي وأ سانلا اهيأ اي لقي ملو ("ءةصاخ

 نم هل يفع نمف) :كلذ دعب -لجو زع =۔هلوق هديؤيو نينمؤملاب صاصقلا

 .(""نيرفاكلاو نينمؤملا نيب ةوخأ الو )١٧٨(، ةرقبلا (عيش هيخأ

 هيجوتو رصق يف سيل هنأب ةيآلا نم لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 نوكي نأل بجوم ىلتقلا يف مهنيب صاصقلا باجيإب نينمؤملا ىلإ باطخلا

 ىلع ةنيرق مقت مل ام ظفللا مومع لصألا نأل ©بسحف نينمؤم ىلتقلا

 نود ىلتقلا ضعب يف مكحلا صوصخ بجوي ام ةيآلا يف سيلو صوصخلا
 (".ضعب

 هل يفع نمف) :ىلاعت هلوق رخآ يف نأب ضارتعالا اذه نع بيجأ و
 رصق ىلع لدي ام س[٨٧١] ةرقبلا (خلا ... فورعملاب عابتاف عيش هيخأ نم

 (٠).هلسملل اخأ نوكي ال رفاكلا نأل ،نينمؤملا ىلع باطخلا

 :ب باوجلا اذه ضروعو

 ظفلب هيلع فطع امف عيمجلا لمش دق باطخلا ناك اذإ هنأ -أ

 هلوق .وحن كلذو ،ظفللا مومع صيصخت بجوي ال صوصخلا

 ]٢٢٨[6 ةرقبلا(ءعورق ةثالث نهسفنأب نصبرتي تاقلطملاو) :ىلاعت

 هلوق كلذ دعب ءاج مث ،اهنود امو اثالث ةقلطملا يف مومع وهو

 نهوحرس وأ فورعمب نهوكسمأف نهلجأ نغلب اذإف) :ىلاعت

 نهدرب قحأ نهتلوعبو) :ىلاعت هلوقو ]٢٣١[، ةرقبلا (فورعمب

 نود قلطملا يف صاخ مكح اذهو ]٢٢٨[، ةرقبلا (كلذ يف

 _ ص

 .٥٠٥ص ٢٦ج عماجلا ،ةكرب نبا "")
 ضورلا ‘يغايسلا .١!٧١ص ٥٢٦ج ؛راكذتسالا ربلا دبع نبا .٣٥٢ص ٠١ج ،ىلحملا ،مزح نبا )"(

 .٠٥٧٢ص ٤ؤ٤ج .ريضنلا

 ١٦٣. ص ١ج ثنآرقلا ماكحأ آصاصجلا )"(

 .٥٦"ص ٦ج "يشكرزلا حرش يشكرزلا "ا
 ٤٥

 



 ةثالث باجيإ يف ظفللا مومع صيصخت كلذ بجوي ملو ،ثالثلا

 ().نهعيمج ىلع ةدعلا نم ءورق

 ،نينلا ةهج نم ال بسنلا ةوخأ يه ةيآلا يف ةوخألاب دارملا نأ -ب

 ]٦٥[""(. فارعألا (ادوه مهاخأ داع ىلإو) :ىلاعت هلوق هلثمو

 هلتقب ملسملا لتقي نأ هنم مزلي ذإ حيحص ريغ ضارتعالا اذهو

 اذه لاطبإ ديؤي ةمدقتملا داع ةيآب داهشتسالا نأ اصوصخ ينثولا

 .نيينثو نيكرشم اوناك هموقو انمؤم ناك ادوه نأل ،ليلدلا
 ]١٩٤[. ةرقبلا (صاصق تامرحلاو) :ىلاعت هلوق :ايناث

 تامرحلا يواست دنع نوكي صاصقلا نأ :وه ةيآلا نم ةلالدلا هجوو

 .("ملسملا ةمرحك كرشملا ةمرح تسيلو ،لوتقملاو لتاقلا نيب

 نمؤم لتقي ال" :لاق هنأ _ملسو هيلع هللا ىلص ۔هنع درو ام :اثلاث

 .()" رفاكب
 -ملسو هيلع هللا ىلص-يبنلا نأ :وه ثيدحلا نم ةلالدلا هجوو

 ايمنذلا هيف لخدي رفاكلا ظفل مومعو ،رفاكلاب ملسملا لتقي نأ ىهن
 .("يمذلا رفاكلاب ملسملا لتق نم عنملا بجوي حيرص صن اذهف

 ةدايز هيف نأب روكذملا ثيدحلا نم لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 :تاهيجوت ةعبرأ اهلو ،ا")"هدهع يف دهع وذ الو" :يهو هرخآ يف

 ١٦٢. ص ١ج ،نآرقلا ماكحأ صاصجلا اا

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،صاصجلا "أ
 (٢) ؛عماجلا ،ةكرب نبا ج٢ ص٥٠٠٦.

 ٢ج ٢٦٥٨ مقر ،(١٢)ب تايدلا باتكر/ةجام نبا .٠٢٢ص ٢١ج ،تايدلا باتك/ي راخبلا :هجرخأ اث)

 .٧٨٨ص

 ٣٩. ٤ص ٤ج ثرارجلا ليسلا ،يناكوشلا ا٨)

 .٩٩٣ص .ةيهبلا ةضورلا ،نيدلا سمش ا
 دودحلا باتك /ينطقرادلا .٠٨٨ص ٢ج ٬٢٦٦٠ مقر ،(١٢)ب ،تايدلا باتك/ةجام نبا :هجرخأ ا"

 .٠٣ص ٨ج ثتايانجلا باتك//يقهيبلا .٨١ص ٣ج 0٦١ مقر ،تايدلا و

٤٦١٦ 

 



 نمؤم لتقي ال وه ىنعملا نوكيف نمأتسملا رفاكلا هب دارملا نأ -]
 .ا")نماتسم رفاكب هدهع يف دهع وذ لتقي الو ،نمأتسم رفاكب

 فرصني قلطأ ىتم رفاكلا ظفل نأل ءيبرحلا رفاكلا هب دارملا نأ -ب

 .ا"افرعو ةداع يبرحلا ىلإ

 وه "رفاكب نمؤم لتقي ال" :-ملسو هيلع هلا ىلص-هلوقب دارملا نأ -ج

 يف ليذه نم الجر لتق ةعازخ نم الجر نأ كلذو ،نيعم رفاك

 كلذ وه ثيدحلا يف رفاكلاب دوصقملا نأ ىلع اذه لدف ةيلهاجلا

 ملسملا اذه لتقي ال يأ ا"ىنعملاو ،ةيلهاجلا يف لوتقملا رفاكلا

 .ةيلهاجلا يف يلذهلا رفاكلا هلتقل يعازخلا

 فوظطعم "هدهع يف دهع وذ الو" :-ملسو هيلع هللا ىلص-هلوق نأ -د

 هدهع يف دهع وذ لتقي ال "ريدقتلا نوكيف "نمؤم" :هلوق ىلع
 .يمذللب لتقي يمذلا نأل يبرحلا رفاكلاب رفاكلا صخي مث ،"رفاكب
 رفاكلا ديقيف هيلع فوطعملل قباطم فوطعملا نأ مولعملا نم مث

 يإ "رفاكب نمؤم لتقي ال" :مالسلاو ةالصلا هيلع-هلوق يف اضيأ

 ال" :وه مالكلا عومجم ريدقت ذإ ،يمذلاب لتقي هنأ هانعمو يبرح

 .ا""يبرح رفاكب هدهع يف دهع وذ الو ،يبرح رفاكب نمؤم لتقي
 دهع وذ الو" :-مالسلاو ةالصلا هيلع-هلوق نوكي نأ حصي ال و :ولاق

 ظفللا ولخل "هدهع يف دهع وذ لتقي الو" هانعم نوكي افنأتسم امالك "هدهع يف

 ىلع هلمح -ملسو هيلع هللا ىلص -يبنلا مالك مكحو ذئنيح ةدئافلا نم

 .اهمكح طاقسإو هؤاغلإ زئاج ريغو ةدئافلا يف هاضتقم

 .١٥٢ص ٧ج ثعئادبلا .يناساكلا ""]
 .٥٨٤ص ٥ج .رايتخالا ءيلصوملا .٩٢٢ص فاصتإلا راثيإ .طبس ،يزوجلا نبا ""
 ١٦٢. ص ٢٦ج .ءىراقلا ةدمع ،ينيعلا ا"
 .٨٣٢ص ٠١ج شريدقلا حتف ةلمكت ،ةداز يضاق اا

 .٢١٦١ص ٢٦ج ئراقلا ةدمع "ينيعلا .١!٠٧"ص ١ج ثنآرقلا ماكحأ ،صاصجلا )٥)

٤١٧ 

 



 :ب اذه نع بيجأو

 نأل ،لطاب "يبرح رفاكب نمؤم لتقي ال" ثيدحلا ريدقت نأ -ا

 برحلا لهأ لتقو داهجلا ىلإ نوبودنمو نورومأم نيملسملا

 داقي ال هنأب رابخإلا ىلإ ةجاح ةمث نكت ملف كلذ ىلع نوضرحمو

 .(')يبرح رفاكب ملسم
 يف دهع وذ الو "-مالسلاو ةالصلا هيلع-هلوق نأ ملس ول هنأ -ب

 وهو ريدقتلا كلذ ملسي الف "نمؤم" هلوق ىلع فوطعم "هدهع

 فوظطعملاو فوطعملا نيب ةكراشملا نأل ،"يبرح "ظفلب دييقتلا

 تروم' :لئاقلا لوقك وهف ‘هجو لك نم ال يفنلا لصأ يف هيلع

 اقلطنم ورمعب ارام نوكي نأ بجوي ال هنإف" ورمعبو اقلطنم ديزب
 ("). رورملا لصأ يف ةكراشملا لب ءاضي

 وذ الو" :-مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لعج يف نأب لوقلا نأ -ج

 ةدئاف نأل ،دودرم ةدئافلا نم اولخ افنأتسم امالك "هدهع يف دهع

 نوكيف ،رفاكب ملسم لتقي ال هنأ نوعماسلا عمس امبر هنأ يه كلذ
 ىلص-يبنلا مهاهنف ‘هريغو دهاعمو رفاك لك لتق ىلع ةأرج كلذ

 فالخب ةمذلاب موصعم هنأل يمذلا لتق نع -ملسو هيلع هللا
 (").يبرحلا رفاكلا

 .(ث"ده ؤامد افاكتت نوملسملا" :-ملسو هيلع هللا ىلص =هلوق :اعبار

 ال رفاكلا مد نأ ىلع لاد ثيدحلا نأ :وه ثيدحلا نم ةلالدلا هجوو

 .('"}”"صاصقلا ىفتنا ةأفاكملا تفتنا اذإو ،ملسملا مد ئفاكي

 .٥٥٢ص ٠١ج "ىلحملا ،مزح نبا ")
 .٠٢٢ص ٦١ج ،ئرابلا حتف رجح نبا ا"

 ٣٢٩. ٤ص ؛٤ج ثرارجلا ليسلا ،يناكوشلا ا"

 مر غداهجلا باتك/دواد وبأ .٠٦٢ص ٢ج 0٦٦٤ مقر ،(٥٤)ب ءثروننلاو ناميألا باتك/عيبرلا :هجرخأ ا)

 .٥٩٨ص ٢ج ٢٦٨٢. مقر ،(١٣)ب ،تايدلا باتك/ةجام نبا ۔.١١ص ٢ج ٧٥١.

 .١٨٢ص ٢ج ،تادهمملا تامدقملا دشر نبا اث

٤١٨ 



 لدي ال ركذلاب ءيشلا صيصخت نأب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 ال نيملسملا ريغ ءامد نأ نايب اذه يف نوكي الف ،هادع ام يفن ىلع

 رحلا نيب ؤفاكتلا باجيإ يه ثيدحلا ةدئافو ،ا")”نيملسملا ءامد ئفاكت

 .ا"لجرلاو ةأرملاو ميقسلاو حيحصلاو عيضولا و فيرشلاو دبعلاو

 يمذلا داقي ال كلذكف ،هلتق اذإ نمأتسملا يبرحلاب داقي ال ملسملا نأ:اسماخ

 .ا"ءاوس لتقلا ميرحت يف امهنأل ،هلتق ا

 نأل حيحص ريغ سايقلا اذه نأب :لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 ىلع بجي ال اذلو ،ديباتلا ىلع مالسإلا رادب هسفن زرحي مل نمأتسملا
 ةبراحملا يهو ةحيبملا ةهبشلا ءاقبل هلام قرس اذإ عطقلا ملسملا

 ").نيملسملل ابرح دوعيف برحلا راد ىلإ هعوجر ناكمإل

 يسمنلاو نمأتسملا رفاكلا نم الك نأب ضارتعالا اذه نع بيجأ و

 مكحلا ىعاري امنإو ،رخآلا مدل ايواسم اميرحت لتق اذإ مدلا مرحم

 عجري ال دق نمأتسملا نأل ،كلذ دعب ال مكحلل ةبجوملا ةيانجلا تقو

 برحلا رادب قحليو ةمذلا ضقني دق يمذلا نألو ،برحلا راد ىلإ

 .الالح همد دوعيف

 .'"”نماتسملاك ملسملا هب لتقي الف ، رفكلاب صقان يمذلا نأ:اسداس

 يمذلا لمجي رفكلا قلطم نأ ملسي ال هنب اذه ىلع ضرتعاو
 حيبملا رفكلا امنإو ،هلتق اذإ ملسملا نم صاصتقالا ةبتر نع اصقان

 ىتح هللاب نونمؤي ال نيذلا اولتاق) :ىلاعت هلوقل ةبراحملا رفك وه

 .٤٢١ص ٦٢ج ‘طوسبملا ،يسخرسلا ا"

 .٦١١ص ١ج ،نآرقلا ماكحأ عصاصجلا ""أ
 .٩٩٢ص !ج سدهتجملا ةيادب ادشر نبا .١٦٧١ص ٥٢ج ،راكذتسالا ،ربلا دبع نبا ا"

 .٤٢١ص ٦٢ج ،طوسيملا يسخرسلا ا
 .٧٥٢ص ٠١ج شىلحملا ،مزح نبا اا

 .٨٣٤ص ٧١ج "ىنغملا ،ةمادق نبا ")

٤١٩ 



 سيل يمذلا رفكف ]٢٩[، ةبوتلا(نورغاص وهو دي نع ةيزجلا اوطعي

 الو ءاحابم همد نوكي الف ةيزجلا ىطعأ اذإ ةبراحملا ىلع اثعاب
 .(٨{صاصقلا لجأل نيدلا يف ملسملا نيبو هنيب يواستلا طرتشي

 سفنلا نود اميف ملسملا نم رفاكلا داقي ال هنأ ىلع عقاو عامجإلا نأ:اعباس

 .("ىلوأ كلذب سفنلاف غحارجلا نم
 ةمذلاو ،مدلل حيبملا رفكلا دوجول ةمئاق ةهبش مدلا حابم يمذلا نوك نأ :انماث

 الأ دهعلاب ءافولا نمف ثةلعلا ءاقب عم لتقلا عنم ضراع دهع يه امنإ

 ةحيبملا ةهبشلا نأل ،دوقلا هجتي مل لتقلا عقو نإف ،ايمذ ملسم لتقي

 .ا"”دوقلاب مكحي ال اهمايق عمو ةدوجوم هلتقل
 وه لب غيمنذلا مد ةحايإ يف ةهبش ال هنأب اذه ىلع ضرتعاو

 عم ملسملا مد ةلزنمب ةمذلا دقع مايق عم لاحب ةحابإلا لمتحي ال مرحم

 .(ث)مالسإلا مايق

 هنإف ةليغ ايمذ ملسملا لتق ول ام ءانثتسا ىلع ةيكلاملا ليلد امأ و

 لتقيف ليبسلا عطقو ةبراحملا باب نم دعي ةليغلا لتق نأ :وهف هب لتقي
 .(ثهي

 نمؤم لتقي ال" :-ملسو هيلع هللا ىلص-هلوق نأب هيلع ضرتعاو

 .(ا١ىرخأ نود ةروص نثتسي مل ماع 'رفاكب

 )١( .عئادبلا ،يناساكلا ج٧ ص٠٢١ ٢. .ةيانبلا ،ينيعلا ج٢!١ ص١٠٥٩.

 (٢) .راكذتسالا ث ربلا دبع نبا ج٦٢٥ ص١٧٧.

 (") .ئرابلا حتف .رجح نبا ج١٦٢ ص٢٢٠.

 (٤) ثعئادبلا ،يناساكلا ج٧ ص٢٥٠١.

 (٥) راكذتسالا ،ربلا دبع نبا . ج٦٢٥ ص١٧١٧١.

 (٦) .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ربلا دبع نبا

٤٢. 



 .اصاصق يمنلا رفاكلاب ملسملا لتق زاوج :يناثلا لوقلا

 .(ةيفنحلا بهذ هيلإو
 :يلي ام لوقلا اذه ةلدأو

 .[٨٧١]ةزقبلا (ىلتقلا يف صاصقلا مكيلع بتك):ىلاعت هلوق :الوأ

 ]٤٥[. ةدئاملا (سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتكو):ىلاعت هلوق :ايناث
 .[٣٣]ءارسإلا(اناطلس هيلول انلعج دقف امولظم لتق نمو):ىلاعت هلوق :اثلاث

 اماع ءاج اهيف باطخلا نأ :وه ةمدقتملا تايآلا نم ةلالدلا هجوو

 .'")مولظمو مولظمو سفنو سفنو ،ليتقو ليتق نيب ليصفت ريغ نم

 ديؤيو ،نيلوتقملا رئاس يف صاصقلا باجيإ يف مومع هلك اذهف
 .ا"[٤٩١] ةرقبلا (هيلع اودتعاف مكيلع ىدتعا نمف) :ىلاعت هلوق اذه

 :يلي امب تايآلا هذهب لالدتسالا ىلع ضرتعاو

 ينف ءاج ام ةلالدب طقف نينمؤملل باطخ يهف ىلوألا ةيآلا امأ -

 ةرقبلا (عيش هيخأ نم هل يفع نمف) :ىلاعت هلوق نم اهرخآ

 .ا"[٨٧١]

 دبعلاب دبعلاو رحلاب رحلا) :كلذ دعب اهيف ىلاعت هللا لاق امل هنأل و
 الو يواستلا دارأ هنأ انملع ]١٧٨[6 ةرقبلا (ىثنألاب ىثنألاو

 .() رفاكلاو ملسملا نيب ةاواسم

 يف ليئارسا ينب ىلع هللا هبتك امع ةياكح يهف ةيناثلا ةيآلا امأو -

 ۔-هتعيرش دعب انل ةمزال ريغ مهتعيرشو »صاصقلا نم مهتعيرش
 .(ا١أ-هلسو هيلع هللا ىلص

 .٥٧٢ج .رايتخالا ءيلصوملا .٠٦١ص ٤ج ةيادهلا ،ينانيغرملا اا
 .١٥٣ص ٧ج "عئادبلا ،يناساكلا ا")
 .٥٦١ص ١ج ثنآرقلا ماكحا 8عصاصجلا )0

 (٤) ص ٠١ج ؛‘ىلحملا مزح نبا ٢٥١.

 ١) ‘عماجلا ةكرب نبا ج٦٢ ص٠٠٦.

 .١٥٣ص ٠١ج "ىلحملا ،مزح نبا ")

٤٢٦١ 



 :اعبار

 ةصاخ نينمؤملا يف اهنأ ىلع لدي ام ةيآلا هذه رخآ يف نإ مث

 الو س[٦!٨٧]ةرتقبلا (هل ةرافك وهف قدصت نمف) :ىلاعت هلوق كلذو

 ال ادمع لوتقملا يمذلا رفاكلا يلو ىلع رفاكلا ةقدص نأ فالخ

 .()هل ةرافك نوكت

 :ىلاعت هلوقب ةصوصخم يهف ةثلاثلا ةيآلا امأو -

 ]١٤١[. ءاسنلا (اليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلو) -

 ]١١٨[. ةدجسلا (نووتسنيال اقساف ناك نمك انمؤم اناك نمفأ) -ب

 (نومكحت فيك مكلام نيمرجملاك نيملسملا لعجننأ) -ج

 ملقلا ]٣٥-٣٦[.

 يف هيواسي الو ءالصأ ملسملاك سيل رفاكلا نأ نيبت تايآلا هذهف

 .(")هنم دوقلا بجي الف ءيش

 اذإ هنأ هنم مزلي ةيآلا هذه يف دراولا مومعلاب لالدتسالا نإ مث

 مولظم دبعلا نأل هل هنم صاصتقالا بجو املظ هدبع لجر لتق

 كلذك ليق ليلدب مومعلا اذه نع جراخ دبعلا نأب ليق نإف ءاضي

 ("). رخآ ليلدب هنع ج راخ رفاكلا

 ]١٧١٩[. ةرقبلا (ةايح صاصقلا يف مكلو) :ىلاعت هلوق

 ملسملا لتق يف ةايحلا ىنعم قيقحت نأ :وه ةيآلا نم ةلالدلا هجوو

 هلمحت ةينيدلا ةوادعلا نأل ،ملسملاب ملسملا لتق يف هنم غلبأ يمنذلاب

 نع هرجزي ام ىلإ ةجاحلا تناكف بضغلا دنع اصوصخ لتقلا ىلع

 . ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،مزح نبا ))

 .٦.٠.٠ص !ج .عملجلا ةكرب نبا ٢)

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا }ةكرب نبا ")

٤٢٦٢ 



 ةايحلا ىنعم قيقحت يف هيف صاصقلا عرش يف ناكف عسمأ كلذ
 )(. غليأ

 وهف نينمؤملل باطخ ةيآلا نأب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 .'")مهيلع اصاصق نوكي نأ زجي ملف مهل صاصق
 نم لجرب هيلإ ءيج هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص-هنع يور ام :اسماخ

 :لاقو ،هقنع برضف هب رمأف ةمذلا لهأ نم ادهاعم لتق دق نيملسملا

 . .'"“هتمذب ىفو نم ىلوأ انأ"
 ،ىلتقلل ليلعت "خلا ...... ىلوأ انأ" :هلوق نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 ءافيتساو يمذلا لتقب ملسملا ىلع دوقلا بوجو ىلع صيصتت وهو

 .اهنم دوقلا اذه

 :ب اذه ىلع ضرتعاو
 كلذ عمو ،هتاور ضعب فعضل دانسإلا فيعض ثيدحلا اذه نأ -أ

 .ةجح هب موقت ال لسرم وهف

 اذإو ٬هب لتقف دهاعملل هلتق دعب ملسأ لتاقلا نوكي نأ زوجي هنأ -ب
 .اهب جاجتحالا نع فقوتلا بجو اذه لمتحا

 :لاق هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص-هنع درو ام :اسداس

 وأ صتقي نأ نيب :نيرظنلا ريخب هيلوف ،اليتق لتق نمو الأ" -أ
 .(")ةيدلا ذخأي

 (١) ص ٧ج ‘عئادبلا ،يناساكلا ٢٥٠٠١.

 )٦) شيواحلا .يدرواملا ج١٥ ص١٥٤.

 ٨ج تايانجلا باتك/يقييبلا .٥٢١ص ٣ج 0١٦٦ مقر ،تايانجلاو دودحلا باتك /ينطقرادلا :هجرخل ا
 .٠٣ص

 )٤) ص ٦٢ج طوسبملا ،يسخرسلا ١٣٢.

 .٤٠٥١ص ٥١ج شيولحلا ،يدرواملا ))

 ٢ج ٢٦٦٢٤. مقر ٧(٢)ب ‘تايدلا باتكرةجام نبا .!٤١ص ٢١ج ثتايدلا باتكر/ي راخبلا :هجرخأ ا"ا

 ٨٧٦. ص

٤٢٢ 



 رفكو ‘ناصجإ دعب انز :ثالث ىدحإب الإ ملسم ئرما مد لحي ال" ب

 .( )"سفن ريغب سفن لتقو ،ناميإ دعب

 لتقب لوقلا يضتقي امهمومع نأ :وه نيثيدحلا نم ةلالدلا هجوو
 | .("يمنذلا لتق اذإ ملسملا

 ملسملا ىلع صاصقلا هلتقب بجيف ءديبأتلا ىلع مدلا نوقحم يمنلا نأ :اعباس
 .(")هلسملاك

 هقاقرتسا عنمي هنيدف ،هنيدب همد نقح ملسملا نأب اذه ىلع ضرتعاو
 .(ث) رفاكلا فلاخ اذهبو

 قيرط نم هب داقي نأ بجيف ،يمذلا لام ةقرسب عطقي ملسملا نأ :انماث
 .ا©”سفنلا نم نوهأ لاملا رمأ نأل ،ىلوأ

 وذف اذلو ،ىلاعت هلل قح ةقرسلا يف عطقلا نأب اذه ىلع ضرتعاو

 ىلع لتقلاو ،دحلا طقسي مل لاملا بر افع وأ هنيعب قورسملا ديعأ
 .ا١أكلذ فالخ

 :راتخملا يأ لا "

 ىلع دوق ال هنأ ءاهقفلا نم لاق نم لوقب ذخألا ىلإ ثحابلا بهذي

 -:يلي امل كلذو ،ادمع ايمذ لتق اذإ ملسم

 يف صن "رفاكب ملسم لتقي ال" :_ ملسو هيلع هللا ىلص _ هلوق نأ ١
 لمشي ماع هيف دراولا "رفاك" ظفل ذإ ،هنع لودعلا يغبني ال ةلأسملا

 ؛ج ٤٣٥٦٢. مقر ثدودحلا باتك/دواد وبأ .٧\٦ص ١١ج 0٦٥ مقر ء(٦)ب ثةماسقلا باتك/ملسم :هجرخأ ا)
 .٣١-٢١ص ٤ج 0١٤٠٦ مقر ،(٠١)ب غتايللا باتكر/يذمرتلا ١٢. ٤ص

 .٢٧١ص ١ج نآرقلا ماكحا ،صاصجلا ا"

 ١٢٣. ص ٦٢ج ؛طوسبملا ،يسخرسلا ا"]

 .٥٠١ص ٥١ج "يواحلا ،يدرواملا )
 .٥٦١ص ٠١ج .راتحملا در ،نيدباع نبا .٥٨٧ص ١ج 0نآ رقلا ماكحأ .صاصجلا ا

 (٦) ثىلحملا ،مزح نبا .١٢٢ص ٢١ج ئرابلا حتف 6 رجح نبا ج١٠ ص٣٥٦.

٤٦٢٤ 



-٢ 

 صنلاب جورخ "يبرح" ريدقتب هليوأت ىلإ ريصملاو ،يمذلاو يبرحلا
 .عاد ريغ نم هرهاظ نع

 هيف "مهؤامد افاكتت نوملسملا" :_ ملسو هيلع هللا ىلص _ هلوق نأ
 نأل ءايمن لتق اذإ ملسملا ىلع دوقلاب مكحلا مدع ىلع ةرهاظ ةلالد

 قيلعتو ،"نوملسملا" ظفل وهو قتشملاب مدلا يف ؤفاكتلا قلع ثيدحلا

 ىنضفعملا اذه هيف دقف نم نأ اذه موهفمو .ةيلعلاب نذؤي قتشملاب مكحلا
 .ملسملا مدل ءفك ريغ همدف

 كلذكف نمأتسملا رفاكلاب داقي ال ملسملا نأ ىلع قافتالا عقو دق هنأ

 دالب يف راص امهنم الك نأل ،يمنلا رفاكلاب هدوق مدعب لوقلا يغبني
 هسفن زرحأ يمذلا نأ نم ليق امو ،نامأ دقعب اهب رقتساو مالسإلا
 لصح امنإ نامألا نأل رهاظ ريغف نمأتسملا فالخب مالسإلا رادب

 ١مالسإلا لهأ نيبو هنيب عقاولا ةيامحلا دقعب نمأتسملاو يمذلا نم لكل

 بجول كلذ يف اريثأت اهل نأ ملس ولو "مكحلا اذه يف ةعقبلل ريثأت ال و
 ال ذإ إمكحلا يف اهرصقو مالسإلا راد يف ثوكملا ةدم لوط يواست

 يفنلا مد نأ ةعقبلل ريثأت ال هنأ ىلع لدي اممو كلذ يف رهاظ قرف

 .مالسإلا راد يف ناك نإو دهعلا هضقنب حابي

 'رفاكب ملسم لتقي ال" :-ملسو هيلع هللا ىلص=هلوق نأ تبث اذإ هنأ
 افاكتت نوملسملا" :-ملسو هيلع هللا ىلص-هلوق نأو ،ةلأسملا يف صن

 ال ايمن لتق اذإ ملسملا دوقب نولئاقلا هب جتحا امف ‘هل دضعم "مهؤامد

 :يلي امك كلذ حضتيو .جاجتحالا اذه در ىلع ىوقي

 ةرقبلا (ايح صاصقلا يف مكلو) :ىلاعت هلوقب مهلالدتسا امأ -أ

 ... سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتكو) :ىلاعت هلوقو ء[٨٧١]
 انلعج دقف امولظم لتق نمو) ‘ىلاعت هلوقو ]٤٥[، ةدئاملا (خلا

 ىلوألا ةيآلا امأ ،ليلد اهيف سيلف ]٣٣[‘: ءارسإلا (اناطلس هيلول

٤٢٥



 ةيآلا امأو ،مهريغ اهيف لخدي الف نينمؤملل اهيف باطخلا رهاظف

 لمعلا بوجوب لوقلا ىلعو ىانلبق نم ىلع عرش امم يهف ةيناثلا

 وحنب ةديقم وأ ةخوسنم انه يهو ،اهخسن مدعب طورشم كلذف اهب

 نإف الإو ،"رفاكب ملسم لتقي ال" :-ملسو هيلع هللا ىلص-هلوق

 يبرحلا رفاكلا لمشي ماع (خلا ... سفنلاب سفنلا) ىلاعت هلوق

 لتقب مل سملا دوق بجول مومعلا اذهب ذخألا حص ولو ،يمنذلاو

 :ىلاعت هلوق وهو ةيآلا هذه رخآ يف ام نأ عم ،يبرحلا رفاكلا

 اهيف باطخلا نأ ىلع لدي ام (هل ةرافك وهف هب قدصت نمف)

 ثيدحو ،ةماع يه ذإ اهيف ةلالد ال ةثلاثلا ةيآلا كلذكو ،نينمؤملل

 ؛موصعلا اذهل صصخم يمذلا رفاكلاب ملسملا دوق نع يهنلا

 نم اهلبق امب لالدتسالا ىلع لخد ام اهب لالدتسالا ىلع لخديو

 .يبرحلا رفاكلا همومع لجأل صنلا لومش

 هنأل ،ليلد هيف سيلف "ليتق هل لتق نمو الإ" ثيدحب مهلالدتسا امأ -ب

 .هيلع ضاق وهف صاخ يهنلا ثيدحو ماع

 صصخم ويف "ملسم ئرما مد لحي ال" ثيدحب مهلالدتسا امأو -ج

 كلذك نكي مل ول الإو ،رفاكلاب ملسملا دوق نع يهنلا ثيدحب اضيأ
 ريغب سفن لتقو" ظفل نأل يبرحلا رفاكلا هلتقب ملسملا دوق بجول
 : وأ ةيمذ اسفن ملسملا لتق اذإ ام لمشي ماع هيف دراولا "سفن

 .ةيبرح

 لتق -ملسو هيلع هللا ىلص-يبنلا نأ ثيدحب مهلالدتسا امأو -د
 ىلعف -كلذ عمو ،-مدقت امك فيعض ثيدح وهف يمذب املسم

 ملسملا لتق نع يهنلا ثيدحب ضراعم وهف-هتحص ضرف

 ال خوسنملا نم خسانلا ةفرعم مدعو ضراعتلا عمو ،رفاكلاب

 .ملعأ هللاو هيلع ليلد مقي مل ملسم مدب كتفلا ىلع مادقإلا يغبني

٤٢٦



 رمخلا ةحئار دوجوي دحلا مكح :يناثلا بلطملا
 : ةلأسملا ىف ءاهقفلا ءارآ

 .طقف رمخلا ةحئار هيف تدجو نم ىلع دحلا ةماقإ زاوج مدع :لوألا لوقلا

 دجو نمو" :وه كلذ يف همالك صنو ،ةكرب نبا مامإلا بهذ هيلإو

 .ا"دحلا همزلي مل رمخلا ةحئار هنم

 ا"ةيفنحلا بهذم وهو "ةيضابإلا روهمج هيلإ بهذ لوقلا اذهو

 رهاظو "ةيمامإلا يأر وهو ا)ةلبانحلا بهذم روهشم وهو )ةيعفاشلاو

 .ا"ةيرهاظلا نم مزح نبا رايتخا

 :يلي ام لوقلا اذه ةلدأو
 ]٢٦[. ءارسإلا (ملع هب كل سيل ام فقت ال و) :ىلاعت هلوق :الوأ

 ملع هل سيل مكاحلا نأ :وه كلذ ىلع ةيآلا نم ةلالدلا هجو
 .'"كلذ درجمب مكحي نأ زجي ملف \ةحئارلاب ققحتم

 اهب دحلا باجيإل اليلد يفكي ال مفلا يف رمخلا ةحئار دوجو نأ :ايناث

 وأ اهركم اهبرش هنأ لمتحي ذإ ،كلذ يف ةديدعلا تالامتحالا لوخدل

 ءاهب طعسأ وأ اهب ضمضمتف ءام اهنظ وأ شطعلا عفدل ارطضم

 .'١ادحلا تبثي الف تالامتحالا هذه دوجو عمو

 ٥٥٠. ص !٢ج ،عماجلا شةكرب نبا ""
 .٦٢ص ؛ج .فنصملا .يدنكلا .!٢٠ص ٤ج .نصلا يبا عماج 6يويسبلا )"(

 .١١ص ٢ج ،بابللا ،يناديملا .!٥ص ٧ج ،عئادبلا .يناساكلا ا"
 .٦ص ٨ج ؛ءاملعلا ةيلح ،لافقلا .٨٠٥ص ٦ج ،طيسولا ،يلازفغلا ل

 .٨ص ٦ج ؛عانقلا فاشك ،يتوهبلا .٣٢٢ص ٠١ج ،فاصتإلا ،يوادرملا ا
 .١٦ص ٨ج طوسبملا ،يسوطلا ))

 )٢) .ىلحملا ،مزح نبا ج١١ ص١٥٦-١٠١٧.

 )٨( ص ٧١ج ث‘يولحلا .يدرواملا ٢١٣٢.

 .جاتحملا ةياهن ،يلمرلا .١٢ص ٤٢ج شطوسبملا ،يسخرسلا .١!٢ص ٢ج ،ىرغصلا ةنودملا ؤمناغ وبأ ا"
 .٦١ص ٨ج

٤٢٧ 

  

  



 لضألاو ،اهتحئار يف رمخلا كراشي حافتلاك تال وكأملا ضعب نأ :اثلاث

 .(")دودحلا ءردل فوشتم عراشلاو ءةبوقعلا نم صخشلا ةءارب

 .رمخلا ةحئار هيف تدجو نم ىلع دحلا ةماقإ بوجو :يناثلا لوقلا

 ("ةيضابالا ضعب بهذم وهو ا"اةيديزلاو ("ةيكلاملا بهذ هيلإو
 .اث)ةلبانحلا دنع ةياورو
 :يلي ام لوقلا اذه ةلدأو

 ةباحصلا ىلع ج رخ -هنع هللا يضر-باطخلا نب رمع نأ يور ام :الوأ

 هنأ معزف بارش حير =هنبا ينعي -نالف نم تدجو ينإ :لاقف
 هدلجف ،هتدلج ركسي ناك نإف ،برش امع لئاس انأو ،ءالطلا برش
 .\")امامت دحلا رمع

 ىلع دحلاب ءاضقلا هقفلا نم ثيدحلا اذه يفو" :راكذتسالا يف لاق

 .'")" رمخلا حير هنم دجو نم

 لأس -هنع هللا يضر-رمع نأب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 ال هفارتعاب هدحف ءالطلا برشب فرتعاف ةحئارلا هنم مش نيح هنبا

 .ا_٨ةحئارلا دوجو درجمب

 ءاهبوش هنأ ىلع ليلد هيف تدجو نم مف يف رمخلا ةحئار دوجو نأ :ايناث

 .('}برنشلاب هنم رارقإلا ىرجم كلذ يرجيف

 .٦٧٥ص .رايخألا ةيافك ‘ينصحلا .٣١٢ص ٧١ج يواحلا "يدرواملا 6
 ٢٢٣٧٢. ص ؛نيتاوقلا ،يزج نبا ..٢!٨ص .يفاكلا كربلا دبع نبا »

 .٢٩٤ص ٤ج .يقاشلا نايبلا ،نيدلا دامع .٤٩١ص ٥ج ىراخزلا رحبلا سىضترملا نبا ا
 ( .٢٦ص ٢ج ‘ىرفغصلا ةنودملا ،مناغ وبأ ا

 .٤٠١ص ٩ج ثعدبملا ،حلفم نبا .٢٣٢٢ص ٠١ج ،فاصقتإلا ،يوادرملا 6
 .٢٤٦ص ٢٦ج (١)ب .ةبرشألا باتك/كلام ٢. ٢٨ص ٠١ج ةبرشألا باتك يراخبلا :هجرخأ رمع رثأ »
 .٨٥٢ص ٤٦ج .راكذتسالا ،ربلا دبع نبا ا

 )٨) ص ٧١0ج "يواحلا ،يدرواملا ٣٢١٣.

 )١) ‘عدبملا ،حلفم نبا ج٩ ص١٠٤.

٤٢٨ 



 تي كلنكف اهبرش ىلع ليلد هنأل ،رمخلا ؤيقتب تبث امك دحلا نأ :اثلاث
 تنجو نم برش ىلع اضيأ لدت اهنأل ،ئيقلا ىلع اسايق ةحئا رلاب
 .(١)هيف

 فوج نم رمخلا ةحئار حوفت ال هنأ لقعلا ةهادبب مولعملا نم هنأ :اعبار

 .("هبرش هنأ الإ لجر
 :راتخملا يأ لا ث

 ةحئار دوجو نا ءاهقفلا نم لاق نم يأرب ذخألا ىلإ ثحابلا بهذي

 ولو ‘هيلع رمخلا دح ةماقإل ابجوم نوكي نأل ىفكي ال ام صخش نم رمخلا
 .رمخ ةحئار اهنأ ةحئارلا تنقيت

 دوجو ناك ول هنأ :وه هل لباقملا يأرلا ىلع يأرلا اذه رايتخا ببسو

 لوقلا نم دب الف هيف تدجو نم ىلع دحلا ةماقإل ايفاك اليلد دعي رمخلا ةحئار
 ءاقبو وحصلا دعب وأ ةحئارلل بحاصملا يعولا نادقف عم دحي نأ امإ هنأب

 .ةحئارلا

 رم امل اتيوفت كلذ يف نأل يعولا نادقف عم هيلع هعاقيإ حصي الو

 يتلا تاهبشلا نم ءيش دوجو مدع نع صحفلاو تبثتلا نم ميركلا عراشلا هب

 هنأ لتحي زإ ،انه يوقو دراو ةهبشلا لامتحا نأ كش ال و ثدحلا اهب أردي

 .خلا ...... بورشملاب لهج نع وأ اطلاغ وأ اهركم اهبرش

 ببس نع رسفتسي نأ امإ :ولخي الف وحصلا دعب دحي هنأ ليق نلو

 نإو هالعأ روكذملا روذحملا عقو رسفتسي مل نإف رسفتسي ال وأ رمخلا هبرش

 نوكي دحلا بجومف ةهبش يعدي الو رمخلا برشب رقي نأ امإ وهف رسفتسا

 نم ةهبش يعديو رمخلا برشب رقي نأ امإو ،ةحئارلا ال رارقإلا وه ذئنيح
 يف نأل شةفصلا هذه ىلع دحلا هيلع ماقي نأ حصي الف لهج وأ طلغ وأ هاركإ

 ج٥ ص١٨١٤.
 (١) ؛راخزلا رحبلا ىضترملا نبا

 ج٤‘ ص٢٠٥.
 (٦) .رارجلا ليسلا يناكوشلا

٤٢٩ 

 



 نوكتف ،ةهبشلا دوجو وهو دحلا ةماقإ نم عناملل احارطا ۔هذه لاحلاو =هتماقإ

 .اناودعو املظ هيلع دحلا ةماقإ

 لدي هيف تدجو نم مف نم رمخلا ةحئار دوجو نأب مهلالدتسا امأو

 دوجوب موز_لملا تابثإ وه ليلدلا اذه ةياغف اهبرش دق هنأ ىلع القعو اسح
 ال دحلا ةماقإ نأل ثدحلا ةماقإ يف ةجح نوكي نأل يفكي ال وهو ؛مزاللا

 فوقولا ىلإ كلذ ىدعتت امنإو رهاظلا يف ادح بجوي ام ةعقاوم ىلع رصتقت

 لعف يفكي الف ،فلكملا نم رداصلا لعفلا اذه يف ةهبش دوجو مدع ىلع

 وأ طلغ وأ هاركإ نم ةهبش لك يفتنت ىتح رمخلا دح ةماقإل ابجوم برشلا

 .لعفلا اذه لوح اعرش هب دتعم لهج

 مدعل حيحص ريغ سايق وهف رمخلا ؤيقت ىلع سايقلاب مهلالدتسا امأو

 ام هيلع لخدي رمأ وه لب ثدحلا ةماقإل فاك ببس رمخلا ؤيقت نأب ميلستلا
 .ملعأ هللاو ،دحلل ةعنام ةهبش نم ةحئارلا ىلع لخدي

٤٣٠



 ذ ةكري نيا مامإلا فلاخ ةيهقف لئاسم :عساتلا ثحيملا

 يضابإلا بهذملا يأر

 ؟ىخارت أ روف بجا :لوألا بلطملا

 :ةلأسملا ىف ءاهقفلا ءارآ

 .عيطتسملا ىلع روفلا ىلع بجاو جحلا نأ :لوألا لوقلا
 بهذملا ءاهقف نم همدقت نمل افالخ ةكرب نبا مامإلا بهذ هيلإو

 جحلا ءادأ ىلع رداقلا ىلع بجاولاو" وه كلذ يف همالك صنو يضابإلا

 )) هب رمألا ةفلاخم بجوي ناكمإلا عم هريخأت نأل ٥هرخؤي ال نأ هلعفو

 بهذملا ءاهقف نم يأرلا اذه ىلع ةكرب نبا مامإلا ةعباتم تلقن دقو

 ىسوم نب ليعامسإ رهاط يبأ نع اينمز هنع نيرخأتملا يضابإلا

 .ا""يثراحلا يلع نب حلاص بستحملا نع و ("يلاطيجلا
 اهنع نيتياورلا حضأ يف -ةفينح يبأ بهذم وه يأ رلا اذهو

 ا'ة يمامإلا بهذم وهو ")كلام نع ةياورو فسوي يبأ هذيملت بهذمو

 .٤٦ص ٢٦ج ،عماجلا ،ةكرب نبا اا

 .٧١ص ٤ج لينلا ،بطقلا ا"]

 ناكو ؛زيزع يبأو يسيمرطلا ىسيع ىسوم يبأ هخيش نع ملعلا ذخأ «ىسوم نب ليعامسإ :يلاطيجلا ٤

 ين باتك ؛ديحوتلا يف ةينونلا حرش ث رطانقلا ،دعاوقلا :هتافلؤم نم ،ءاعدلا باجم اعرو الماع املاع

 /.اهنم ريبكلا عماجلا ةربقمب نفدو ؛ةرجهلل ةئامعبسو نيسمخ ماع ةبرجب تام ضئارفلاو باسحلا

 .ز ه ؛مالسإلا دعاوق ةمدقم ؤيلكب نمحرلا دبع .٨٩١١-٥١٩١ص ٢ج شريسلا غيخامشلا

 .٩٢٢ص ١ج قراشملا ،يملاسلا ا"

 ريمأ ،يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا رخاوأ ءاملع دحا ،ىسيع وبأ ،يثراحلا يلع نب حلاص : بستحملا

 ةبصحلاب ماق مث _ ىلاعت هللا همحر - يديعسوبلا سيق نب نازع مامإلا ةمامإب نيمئاقلا دحأو ،نامعب ةيقرشلا
 ٢ج ءنايعألا ةفحت ،يملاسلا / ةرجهلل فلأو ةئامثالثو رشع ةعبرأ ماع تام ،نازع مامإلا ةافو دعب داهجلاو

 .٦٩٢ص

 .٠٨١ص ٢٦ج ؛عئادبلا ،يناساكلا .!١ص ٢ج ريدقلا حتق ،مامهلا نبا ٤)

 .٣٣٢ص !٢ج ثقئارلا رحبلا ،ميجن نبا ا
 .٦٨ص نيناوقلل غيزج نبا ٣. ١٨ص ١ج ‘تادهمملا تامدقملا \دشر نبا ))

 .١٧١١ص ٢٦ج ثعرابلا بذهملا ،نيدلا لامج .٧٠٥٢ص ٢ج ،فالخلا يسوطلا ٢١)

٤٣١ 



 ينزملا هيلإ بهذ ام وهو ("اةيديزلاو ")ةلبانحلا نم لك بهذم يف راتخملاو
 .(يناكوشلا هراتخاو ،ا"اةيعفاشلا نم

 :يلب ام لوقلا اذه ةلدأو

 ]١٣٣[. نارمع لآ (مكبر نم ةرفغم ىلإ اوعراسو) :ىلاعت هلوق :الوأ

 ام ىلإ ةعراسملاب ترمأ دق ةيآلا نأ :وه ةيآلا نم ةلالدلا هجوو

 نأ ىلع لدي اذهف ،كلذل ةبجوملا لاعفألا دحأ جحلاو ،ةرفغملا بجوي

 نم نكمتلا تاقوأ لوأ يف جحلا ةضيرفب نايتإلا هيلع بجي فلكملا

 عراسم ريغ ايصاع ناك الإو هيدل ةعاطتسالا طورش رفوتب كلذ

 .اه رفغملا بجوي امو تاريخلا ىلإ

 ]٦٧[. نارمع لآ (تيبلا جح سانلا ىلع هللو) :ىلاعت هلوق :ايناث

 ٠[٦٩١]ةرقبلا (هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو) : ىلاعت هلوق :اثلاث

 دق سانلا اهيأ اي" :لاق هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص-هنع درو ام :اعبار

 ١“)(. وجحف جحلا مكيلع ضرف
 نيتيآلا يف جحلاب رماوألا نأ :وه مدقت امم ةلالدلا هجوو

 .)١( روفلا يضتقي قلطملا رمألاو ،ةقلطم ثيدحلاو

 يضتقي ال نئارقلا نع درجملا قلطملا رمألا نأب هيلع ضرتعاو

 .يخارتلا ىلع وه لب روفلا

 .٤٠٤ص ٢ج فاصنإلا ،يوادرملا .١ا١١ص ٢ج ؤينغملا ،همادق نبا ا']

 .١٤٦ص ١ج .يفاشلا نايبلا ،نيدلا دامع .؟١٢٧ص ٢ج شراخزلا رحبلا ىضترملا نبا ا"
 ١٠٣. ص ١٧ج ‘عومجملا يوونلا )"(

 (٤) ؛ةئيضملا يراردلا ،يناكوشلا ج٦٢ ص٢١.

 .٩٥٦-٤٦ص ٢٦ج .عماجلا ةكرب نبا ))

 (٦١) مقر ،(٢٢)ب ،جحلا باتك/ملسم :هجرخأ ٤١٤ ج٩ ص١٠٨-١٠٩. جحلا كسانم باتك/يئاسنلا ب)١(

 مقر ٢٦١٩. ج٥ ص٠!!، أحمدرج٦٢ ص٠٠٨.

 .٤ص ٣ج ،ريضنلا ضورلا ،يغايسلا .٢٠١ص ٧ج ،عومجملا 6يوونلا )")

٤٣٢ 



 هللو) :هلوق يف جحلا ضرف دق ىلاعت هللا نأ :وه كلذ نيبي اممو

 نيب مث ،تقولا نع اقلطم ]٩٧[ نارمع لآ (تيبلا جح سانلا ىلع
 ]١٩٧[. ةرقبلا (تامولعم رهشأ جحلا) :ىلاعت هلوقب جحلا تقو

 ؛قلطملل دييقت روفلاب هدييقتف ،رمعلا نم اقلطم جحلا تقو يأ هانعمو

 .')ليلدب الإ حصي الو
 اداز كلم نم" :لاق هنأ _ ملسو هيلع هللا ىلص هنع درو ام :

 وأ ايدوهي تومي نأ هيلع الف جحي ملو ىلاعت هللا تيب ىلإ هغلبي

 . (٢) ادنا رصنت

 دعوت -ملسو هيلع هللا ىلصحيننلا نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 مل روفلا يضتقي هنأ ال ولف ،هيلإ هغلبي ام هكالتما عم جحلا كرات

 .ا"هريخأت ىلع هدعوتي

 :يلي امب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 .ا'"فيعض ثيدحلا نأ -أ

 وهف ؛جحي ملف توملا ىلإ هرخأ نمب صاخ هيف دراولا مذلا نأ -ب

 .اتوملا لبق لعفي نأب يخارتلا ىلع
 ةعاطتسالا عم هبوجو مدع ادقتعم هكرت نم ىلع لومحم هنأ -ج

 وأ ايدوهي ءاش نإ تميلف" :هرخآ يف ءاج ام ليوأتلا اذه ديؤيو

 ملف جحلا نم نكمت نم نأ ىلع ةعمجم ةمألا نأل ،"اينارصن

 .١٨١۔-٠٨١ص ٢ج ثعنئادبلا ،يناساكلا ))
 .٨١٦١٢ص ٧ج/يدع نبا .!٦٧ص ٣٢ج 0٨١٦ مقر ٨(٢)ب جحلا باتك/يذمرتلا :هجرخأ ا"

 .١٨١ص ٢ج ،عنادبلا ؛يناساكلا .٨٠٥٢ص ٢ج فالخلا 4 وطلا (٣)

 ىعدي الجر هدانسإ يف نأ وه هفعض ببس نأ كانه ركذو .٢٢ص ٢ ج .ةئيضملا ي راردلا . يناكوشلا ))

 .لوهجم وهو هللا دبع نب لالهب
 .٨٨٠١ص ٧ج .ع ومجملا يوونلا (٥)

٤٣٢ 

 



 ىلب ىراصنلا و دوهيلاك ةلملا نع هجورخب مكحي ال تامو جحي
 (. صاع وه

 هيف دراولا ديدهتلا رهاظ نإف يوقلاب سيل ريخألا ضارتعالا اذهو

 ركنم ىللإ اهجوتم سيلو هتيضرفب داقتعالا عم توملا ىتح هكراتب قحال

 هللا تيب ىلإ هغلبي ادا ز كلم نم" ربخلا لوأ يف ءاج اما ذهل حشريو ككبوجو

 جحلاب رقملا ىلإ ديدهتلا هجوت ىلإ حيملت هيفف ،"خلا ... جحي ملو ،ىلاعت

 دجو ءاوس ةلملا نم جورخلل بجوم جحلا ضرفل راكنإلا نأل !هئادأل عيضملا

 ثكلذ نم ءيش دجوي مل وأ هيلإ ناغلبي ةلحارو داز هتيضرفل ركنملا دنع

 تلناكمإلا رفوت دنع هيلإ ةعراسملا ىلإ جحلا ضرفب رقملل ثح هيف ثيدحلاو

 الف جحلا بوجوب دقتعي ملو تام نم :-الثم -لاقل ركنملا هب دارأ ولو هل

 ."خلا ... تومي نأ هيلع

 دوهيلاب توملا دنع رذع ريغ نم جحلا ءا دأل كرراتلا هيبشتو

 مهو ءادألا نع هلساكتو هنواهتب وه ‘لك نم كرتلا عماجب وه امنإ ىراصنلاو

 دوجو يفكي لب ‘هجو لك نم هباشتلا ليثمتلا يف طرتشي الو »ضزفلل راكنإلاب
 دقتعملا جحلا كرات فصو مزلي ال اذهبو ٠0 ليثمتلا دقعل ةدحاو ةروص يف هبشلا

 .ىراصنلاو دوهيلاك ةلملا نم جورخلاب هبوجول
 جحلا دارأ نم" :لاق هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص ۔هنع يور ام :اسداس

 ضرعتو ‘ةلحارلا لضتو “ضيرملا ضرمي دق هنإف ،لجعتيلف

 .(")"ةجاحلا

 نأ نم ارذح جحلا لجعتب رمألا :وه هنم ةلالدلا هجو لعلو
 .ةجاحلا وأ ضرملاك كلذ نم عناملا ضرعي

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،يورنلا )

 ٢٨٨٢٣. مقر > ) ١ ( ب ڵكسانملا باتك/هجام نبا : هجرخأ ثيدحلا .٤ص ٣ج ريضنلا ضورلا ٠ يغايسلا (٦)

 .٠٤٣ص ٤ج .جحلا باتك /يقهيبلا .٤١٢ص ١جردمحا .٢٦١ص !ج

٤٢٤ 



 :يلي امب هيلع ضرتعاو

 نم هدنس ولخي ال -هظافلأ فالتخا ىلع -ثيدحلا اذه نأ -أ
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 رثكأ يخارتلا ىلع اليلد -هتحص ضرف ىلع ۔ثيدحلا نوك نإ -ب
 ام يدافتب هللع دق لجعتلاب هيف رمألا نأل ،روفلا ىلع اليلد هنم

 ال داشرإلل هيف رمألا نأ ىلع ليلد اذهو ثداوحلا نم ثدحي

 .("بوجولل

 نم" :لاق ذل ،ناسنإلا ةدارإل ىلع جحلل جورخلاب لجعتلا قلع هنأ -ج

 ناسنإلا ىلإ لوكوم جحلل جورخلا نأ ىلع ليلد اذهف ،"دارأ

 .ا")هلعف ءاش ىتم هسقت

 دقف ج رع وأ رسك نم" :لاق هنأ -ملسو هيلع هللأ ىلص ۔هنع درو ام: اعباس

 .الباق نم جحلا هيلعو ‘لح

 فراعتم ثيدحلا يف دراولا "لباق" ظفل نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 ناك وفف ا“جاحلا اهيف بيصأ يتلا ةنسلا يلت يتلا ةيتآلا ةنسلا يف

 لباقلا ماعلا -ملسو هيلع هللا ىلص- نيعي مل ،يخارتلا ىلع جحلا

 .ا١ءاضتلل

 نب ليعامسإ هديناسأ ضعب يف نأب هفعض ببس كانه ركذو .٢١ص ٢ج ثةئيضملا يراردلا ،يناكوشلا اا

 امهو كيرش همسأ رخآو !ميلس يبأ نب ثيل اهضعب يفو ،ظفحلا فيعض قودص وهو "يسبعلا ةفيلخ
 .نافيعض

 .٦١ص ٤ج لينلا ،بطقلا اا

 .٦٢ص ؛٤ج ‘يواحلا يدرواملا )"

 ٠}!٩١. مقر (٦٩٢)ب "جحلا باتك/يذمرتلا .١!١٢٧ص ٢ج 0١٨٦٢ مقر "جحلا باتك/دواد وبأ :هجرخأ ا
 .٠٢٢ص ٥ج "جحلا باتك /يقهيبلا .٢!٧٧ص ج

 (٥) .ريدقلا حتف ،مامهلا نبا ج٦٢ ص٤١٩١.

 .٧٢٣٢ص ٤ج شراطوألا لين ،يناكوشلا 0(

٤٣٥ 

 



 نوكي نأ نم معأ "لباق" ظفل نأب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 .( )داوعألا نم هدعب امو هلمشي لب لباقلا ماعلا ىلع اروصقم

 يف لخد نم نيب قيرفتلاب لوقلا اضيأ ضارتعالا اذه ىلإ فاضي دقو
 مل نم نيبو لباقلا ماعلا يف هنايتإ همزلي هنأب همامتإ نم عنام هباصأو جحلا

 وه امهنيب قرافلاو ،هيلع يخارتلا ىلع هنايتل ضرف نوكيف الصأ هيف عرشي

 هيلع ناك اهمامتإ نم عنام ضرع نإف ،اهمامتإ همزل ةدابعلا يف لخد نم نأ

 اهيف عرشي مل نم فالخ ىلع عناملا لاوز دعب ناكمإلا تاقوأ لوأ يف اهنايتإ
 .الصأ

 هنأل ،هليجعت بجي تقؤملا ريغ ضرفلاو ‘تقؤم ريغ ضرف جحلا نأ :انماث

 .جحلا ليطعت ىلإ كلذ ىضفأل هنايتإ ناكمإ لاح هليجعت بجي مل ول
 بجتف هلعف هيف هنكمي ال تقو ىلإ جحلا رخؤي فلكملا نأ كلذ نايبو
 ء‘يصوملا عسو ام هريخأت نم يصولا عسي هنأ مث ،طقف ةيصولا هيلع

 ليطعتلا لصحيف هلعف نود ةيصولا سفن ىلإ بوجولا لقتنيف اذكهو

 (").ادبأ هل

 :يلي امب هيلع ضرتعاو

 ادقتعم فلكملا نكي مل اذإ امب ديقم ةاكزلاو جحلا ريخأت زاوج نأ -]

 وهف رمعلا رخآ ةيصولاب ءازتجا امهكرت دقتعا نم امأف ؤامهكرت
 (").كلاهو صاع

 ىلإ دصقلاب الإ ةيصولا سفن ىلإ بوجولا لاقتنا روصتي ال هنأ -ب
 هيف ليطعت ال كلذ فالخو ،ةيصولا ىلع ليوعتلاو لعفلا كرت

 )١) ؛شريدقلا حتف إمامهلا نبا ج٢! ص٤١١.

 .قراشملا ،يملاسلا ا"] ج١ ص٢٢٩.

 .ةحفصلاو .قباسلا ردصملا ،يملاسلا ا"]

٤٣٦ 



 ىلع همزع عم هل توملا ةأجافم ةيشخ هب يصوي فلكملا نأل
 .ا)ةايحلا يف ءادألا

 .'""مايصلاك روفلا ىلع ابجاو ناكف مالسإلا ناكرأ دحأ جحلا نأ :اعسات

 هتقو موصلا نال ٠ جحلاو موصلا نيب قرافلا دوجوب ضرتعاو

 .("جحلا فالخب اقيضم هلعف ناكف قيضم
 دحاو لك ‘هيلع ضارتعالاو لالدتسالا اذه نم الك نأ ردابتملاو

 قيضم جحلا نأ نوري ةيروفلاب نيلئاقلا نأل ،هلئاق بهذم ىلع عرفم امهنم
 مهلوق طقسل جحلا يف ةعسوتلاب اولاق ول ذإ ،اعسوم سيلو موصلاك اضيأ هتقو

 .نلكمإلا تاقوأ لوأ هب نايتإلا فلكملا ىلع نأب نولوقي مهنكل ،جحلا ةيروفب
 ملم ريغ افنآ مدقتملا ضارتعالا يف روكذملا قرفلاف ءايصاع ناك هرخأ نلف
 ال مهو ،جحلا يف ةعسوتلاب لاق نم بهذم ىلع ينبم هنأل ،ةيروفلاب نيلئاقلل
 .موصلاك ناكمإلا دنع جحلا تقو قييضت نم مهنع هركذ مدقت امب الإ نولوقي

 :يخارتلا ىلع بجاو جحلا نأ :يناثلا لوقلا

 ةكرب نبا مابمإلا ءيجم لبق ةبطاق ةيضابإلا روهمج بهذ هيلإو

 نم نسحلا نب دمحمو ااةيعفاشلا بهذم وهو اهرصع دعب مهرثكأو
 ضعب بهذم وهو ا"ةلبانحلاو ا")ةيكلاملا نم لك دنع ةياور وهو ")ةيفنحلا
 .(‘)ةيديزلا

 .٠٢٢-٩٢٢٢ص ١ج .قباسلا ردصملا ،يملاسلا "]

 .١١٧١ص ٣٢ج ،ىنغملا ،همادق نبا "]

 .٨٠١ص ٧ج .عومجملا "يوونلا ا"
 .يدنكلا .٦٠٢ص ٢ج ‘نصلا يبا عماج 6يويسبلا :يف ةلأسملا هذه يف يضابإلا بهذملا يار :رظنا (٤)

 ةيشح .ةتس وبأ .١٢ص و ٢١؟-١١ص ٧ج ‘نيبلاطلا جهنم ‘يصقشلا ٤٠. ص ٢٢ج .عرشلا نايب

 .اهريغو ١٥٢ ص ٢٦ج ،عملجلا حرش "يملاسلا .١١ص ٤ج لينلا ،بطقلا ١٧٣. ص ٣ج بيترتلا

 (٥) ص ٧ج .عومجملا ،يوونلا ..٨٧7ص ٢٦ج طيسولا ،يلازغلا ١٠٣.

 ٦" ثعئادبلا ،يناساكلا ج٢ ١٨٠. "قئارلا رحبلا إميجن نبا ج٢ ص٢٢٣.

 ٢) ،نيتاوقلا ،يزج نبا .٤٤١ص ج ،نآرقلا ماكحأل عماجلا غيبطرقلا ج٨٦.

 .٤٩١ص ٣ج ؛عدبملا ،حلفم نبا ٤٠. ٤ص ٢ج ٥فاصتإلا ،يوادرملا اث]

 .٢٢ص ٦ج ةئيضملا يراردلا ،يناكوشلا .٧٩٢٤ص ٢ج .رافغلا ةحنم ،يناعنصلا "]

٤٣٧ 



 :يلي ام لوقلا اذه ةلدأو

 ]٦٧[ ناومع لآ "خلا ... تيبلا جح سانلا ىلع هللاو" :ىلاعت هلوق نإ :الوأ

 هيلع هللا يلص =هللا لوسر جحي ملو ةرجهلا نم ثالث ةنس تلزن

 ().ةرجهلا نم رشع ةنس ىلإ -ملسو
 رخأ دق - ملسو هيلع هللا ىلص-يبنلا نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 امل روفلا ىلع ابجاو ناك ولف ‘تاونس ةدع ىلإ هضرف دعب جحلا

 .تقولا كلذ ىلإ هرخأ

 :يلي امك هوجو نم لالدتسالا اذه ىلع ضرتعا دقو

 كلت يف الإ جحلا همزلي نكي مل -ملسو هيلع هللا ىلص-يبنلا نأ -أ

 ةنسلا كلت لبق هيلع امزال جحلا ناك ول مث ،اهيف جح يتلا ةنسلا

 مالسإلا لهأ نأش حالصإب لاغتشالل هئادأ نع رذع هل ناكل

 اممو ؛رذعل ريخأتلا زاوج يف فالخ الو "هئادعأ ةبراحمو

 جحلا ءادأ نع _ملسو هيلع هللا ىلصحهل رذعلا دوجو ىلع لدي

 جحلاب ليجعتلا نأ يف فالخ ال هنأ وه اهيف جح يتلا ةنسلا لبق

 لضفألا كرتي ال _ ملسو هيلع هللا ىلص _ لوسرلاو ،لضفأ
 .(" رذعل الإ

 .ةرجهلا لبق جح دق ناك _ ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا نأ -ب

 .(")اسأ ر جحي مل نميف عازنلاو
 هيف ضرف تقو برقأ نأ تبث اذإ هنأل يوقلاب سيل ضارتعالا اذهو

 -يبنلا جح نإف ،ةرجهلا نم ثالث ةنس وه -يخارتلاب نيلئاقلا دنع-جحلا

 )١() ثنآرقلا ماكحأل عماجلا ،يبطرقلا ج٤ ص١٤٤.

 .٣٧١۔٢١٧١ص ١ج عماجلا ،ةكرب نبا ا")
 .٩٦٧٢ص ٢ج .راخزلا رحبلا ،ىضترملا نبا .!١٨ص ٢ج ؤعئادبلا ،يناساكلا )"(

 ٤٩٩. ص ٢ج .رافغلا ةحنم ؛يناعنصلا (٤)

٤٣٨ 

 



 ئزتجي الف هيلع هبوجو لبق ضرفلل عاقيإ ةرجهلا لبق -ملسو هيلع هتنا ىلص

 ىلع اذه جرخي نأ الإ رمعلا يف جحلا ةضيرف نع -ملسو هيلع هثنا ىلصحهب

 ءهلبق ناك نم ةعيرشب ادبعتم ناك -ملسو هيلع هللا ىلص-هنأب نيلئاقلا بهذم

 .-مالسلاو ةالصلا هيلع -ميهاربإ هيبأ ةعيرش يف اضورفم جحلا ناكو

 نع جحلا ريخأتب اصوصخم ناك -ملسو هيلع هللا ىلص-يبنلا نأ -ج
 دارأ ام عطق ىتح جحلاب هرمأي مل ىلاعت هللا نأل ،هلعف ناكمإ تقو

 ىلعج يذلا رهشلا ىلإ جحلا رادو ،نيكرشملا دوهع نم هعطقي نأ

 .-مالسلا و ةالصلا هيلع-ميهاريإ هوبأ هيف جح يذلاو جحلا هيف هللا

 يتلا ةنسلا كلت ىلإ جحلا -ملسو هيلع هللا ىلص-يبنلا ريخأت نأ -د

 نيكرشملا جاجح نم يقب نم ةطلاخمل هتهارك ببسب ناك اهيف جح

 كانه روضح كرشلا لهأو جح ول ذإ ،'")تيبلاب ةارع مهفاوطو

 ناكل قحلا نيدل فلاخملا مهيده نم هب نونيدتي ام ىلع مهكرتو

 ءادأ نع هلغاشت ىلإ كلذ ىدأل مهعنم ولو ،نيدلا يف انهو كلذ

 (".مرحلا ةمرح لالحتسا ىلإ اضيأ لآو كسانملا

 هل جحلا نأل توملا ةأجف فوخ لجأل عنمي امنإ جحلل ريخأتلا نأ ه

 دعب ريخأتلاف ،ردان ريغ ةنسلا يف توملاو ،ةنسلا يف نيعم تقو

 -هيف ققحتم ريغ روذحملا اذهو ،تاوفلا ىلع هل ضيرعت نكمتلا

 ملعيو جحي ىتح شيعيس هنأ ملعي ناك هنأل ء-ملسو هيلع هللا ىلص

 (".غيلبتلل اليمكت مهكسانم سانلا

 .٩٩٤ص ٢٦ج .رافغلا ةحنم .يناعنصلا ا"

 .٥ص ٣ج ،ريضنلا ضورلا ،يغايسلا ا"
 ٢٢٣. ص ٦ج .قئارلا رحبلا ميجن نبل ٤٢٠. ص ٢ج ثريدقلا حتف ،مامهلا نبا ا"

 ٤٣٩



 .ةرجهلل ةرشع ماع وه جحلا ةيضرف تقو يف لاوقألا نيب نم نأ -و
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 ا).ناكمإلا تاقوأ لوأ يف جح دق -ملسو هيلع هللا ىلص-نوكيف

 ابأ -ملسو هيلع هللا ىلص=حيبنلا لاسرل هدري ضا رتعالا اذهو ,

 .(ا")_۔هنع هللا يضر-قيدصلا ركب

 هللا لوسر نأ هيلع افوقوم -امهنع هللا يضر-سابع نبا نع درو ام :ايناث

 نم حجح رشع رورم دعب الإ جحي مل _ ملسو هيلع هللا ىلص

 (٣ , .١۔ ۔
 . )هتمأ نم جحلا نع فلخت نم ىلع ركنأ ال و هترجه

 :يلي ام هنم ةلالدلا هجوو

 .ةرشاعلا ةنسلا ىلإ جحلا -ملسو هيلع هللا ىلص-هريخأت -أ

 كلت يف جحلل نيعيطتسملا نيرخؤملا ىلع هراكنإ مدعو هريرقت -ب

 (ُ).ةنسلا

 هيلع هللا ىيلصح-يبنلا ىلع مدق هنأ اثةبلعث نب مامض نع درو ام :اثلاث

 ةداهشلا -ملسو هيلع هللا ىلص-هل ركذف ،مالسإلا نع هلأسف -ملسو

 ©سمخ ةنس ناك : ليق مامض مودقو ‘ جحلا و مايصلا و ةاكزلا و ةالصلا و

 (١).عست :ليقو عبس :ليقو

 )١) ص ٢ج رافغلا ةحنم ؛يناعنصلا ٩١ ٤٩.

 هيلع هللا ىلص-يبنلا بحاص ناكو ،لاجرلا نم ملسأ نم لوأ ،ةفاحق يبأ نب هللادبع :قيدصلا ركب وبأ ")

 ثكمو ،-ملسو هيلع هثلا ىلص-يبنلا دعب ةفالخلا يلوو ،اهدعب امو اردب دهش ،ةرجهلاو راغلا يف -ملسو

 دبع نبا /.ةنس نوتسو ثالث هرمعو ،ةرجهلل ةرشع ةثالث ماع يفوتو ،رهشأ ةثالثو نيتنس ةفالخلا يف

 .٠٠٥١-٤٤١ص ٤ج ةباصإلا .رجح نبا \1!٢٠۔-١٩ص ٢ج .باعيتسإلا ىربلا

 .٩٩٠١ص !٢ج ٣٩٢، مقر (١)ب ،جحلا باتك/عيبرلا :هجرخأ ا"]
 ١٥٠٣. ص !٢ج ،عماجلا حرش ،يملاسلا ا

 نع هلأسق ،-ملسو هيلع هللا ىلص-يبنلا ىلإ هتريشع هتثعب ركب نب دعس ينب نم ةبلعث نب مامض :مامض ا

 ؛رجح نبا .٥٠٢-٤٠٣ص ٢ج "باعيتسالا ،ربلا دبع نبا /.ةفوكلا نكسي ناكو ،ملسأف مالسإلا عئارش

 .٤٩٢-٢٩٢ص ٢حج ؛ةباصإا

 مامض ربخو .٦٠١-٥٠١ص ٧ج .عومجملا "يوونلا .٤٤١ص ٤ج ،نآرقلا ماكحإل عماجلا يبطرقلا '»

 ۔٢٨٢۔-٠٨٢ص]١ ج ء(٢)ب .ناميالا باتك/ملسم .٢٤ص ١ج ٥. مقر .(٩)ب ،ةمدقملا/عيبرلا :هجرخأ

٤٤٠ 

 



 :اعبار

 ضرف نع ربخأ -ملسو هيلع هللا ىلصحهنأ :وه هنم ةلالدلا هجوو
 .يخارتلا ىلع ليلد وهف ةرجهلا نم ةرشع ماع الإ جحي ملو ،جحلا

 حتف دعب انينح ازغ هنأ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هنع تباثلا نم نأ

 جحلا نيبو هنيب يقب نكي ملو ةدعقلا يذ يف هتنس نم رمتعاو .ةكم

 هيلع هللا ىلص-ناك هنأ عم ماعلا كلذ يف جحي ملو ةريسي مايأ الإ

 مئانغ نم ه ولان ام ببسب ماعلا كلذ يف نيرسوم هباحصأ و _ ملسو

 جحلا - ملسو هيلع هتنا ىلص- ريخأتف ذئنيح لاتق مهلغشي ملو ؟ نيتح

 )( هريخأت زاوجو يخا رتلا ىلع جحلا بوجول نايب ةنسلا كلط يف

 وأ يناثلا هماع يف جح مث هماع يف جحي ملف جحلا عاطتسا نم نأ :

 هل ايضاق ىمسي الو هيلع بجاولا ضرفلل ايدؤم ىمسي هنإف ثلاثلا

 اذإ موصلاكو ىاهتقو جورخ دعب اهاضقف اهتقو ج رخ اذإ ةالصلاك

 يأ يف جاحلا ناك املف ،كلذ دعب هاضق مث رفس وأ ضرمل رطفأ

 جحلا تقو نأ ىلع اذه لد ايضاق ال ايدؤم ىمسي هرمع نم تقو

 .يخارتلا ىلع هلك رمعلا وه

 ىلع بوجولا رثأ نأل ايضاق ال ايدؤم يمس امنإ هنأب هيلع ضرتعاو

 يفال ناكمإلا يف تقولا لوأ نع ريخأتلاب مثإلا لامتحا يف لمع روفلا
 نأل اذهو ©بجاولل اتقو نوكت نأ نم خلا ...ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةنسلا جارخإ

 ةنسلا ىلإ شاع اذإف توملاب تاوفلا نع ازرحت ناك امنإ ليجعتلا بوجو
 .ا"هتقو يف ءادألا لصحف تاوفلا لامتحا لاز دقف ةثلاثلا وأ ةيناثلا

 اهنادأ تقو عسوي نأ بجوف اهحاتتفا تقو عسو ةدابع جحلا نأ :اسداس

 .("ةالصلاك

 .٤٠١ص ٧ج .ع ومجملا يوونلا ))

 .٢٨١ص ٢ج ؛عئادبلا ،يناساكلا ا"

 .٦٢ص ٤ج .يولحلا يدرواملا )"(

٤٤١ 



 (١).ةالصلا يف تقولاك هيف رمعلا ناكف ،رمعلا ةفيظو جحلا نأ :اعباس

 :راتخملا ىأ لا "

 روفلا ىلع جحلا نأب ءاهقفلا نم لاق نم لوقب ذخألا نأ ثحابلا ىري
 :يلي امل رضاحلا رصعلا يف جحلا عقاو عم مءالتي رمأ

 ذإ ٬طايتحالا نم برض هيفحءيش لك لبق -جحلا ةيروفب لوقلا نأ ١-

 ئجافي نأ نم رذحي امل كرادتو ةلأسملا يف فالخلا نم جورخ وه
 ةريبكب هلمع متخ دق نوكيف هب ةيصولا لبقو هئادأ لبق توملا فلكملا

 .رئابكلا نم

 لمحتو ربص ةوقو دلج ىلإ جاتحت رصعلا اذه يف جحلا كسانم نأ ٢-

 نم لئاهلا ددعلا قفدتل ارظن يلاوخلا نمزألا يف هيلع ناك امم رثكأ

 لعجي امم ماع لك يف هريغو يمالسإلا ملاعلا عاقب نم جاجحلا

 جحلل ةعاطتسالا دجاولا نأ كش ال و ،جيجحلاب ةظتكم كسانملا نطاوم

 تقو ىلإ ةوتفلا نمزو رمعلا لبتقم يف ةضيرفلا هذه ءادأ رخأ اذإ
 نايتإلا مدعو هيلع صقنلا لوخدل هجح ضرع دقف ةخوخيشلاو مرهلا

 كلذب ءافولا نع هزجعل ارظن بولطملا هجولا ىلع جحلا كسانمب

 ناك يتلا هتابجاوو جحلا ناكرأب الخم نوكيف همرهو هتخوخيشل
 ءادأ فقوت ىتمو ايوق ايتف جح ول اههجو ىلع اهب نايتإلا هنكمي
 لبتقم يف جحلا راص ةوتفلاو ةوقلا ىلع بولطملا هجولا ىلع كسانملا

 وهف هب الإ بجاولا متي الام ذإ ،ناكمإلا تاقوأ لوأ دنع ابجاو رمعلا

 .بجاو

 يف نيناوقلاو دويقلا نم ريثك عضو نم رصعلا اذه يف رهظ ام نأ ٢-
 كسانم ءادأل ةمزاللا تابيترتلا عضو ناشب ةيمالسإلا لودلا مظعم

 ثعب ىللإ فلكملا عفدي ارزجو ادم رخآ ىلإ لاح نم اهبلقتو جحلا

 .٤٢١ص ١ج .ةيادهلا ،ينانيغرملا )

٤٤٢ 



 هيف دجي نكمم تقو برقأ يف ةضيرفلا هذه ءادأب مايقلل ةمهلا

 ددجتت يتلا دويقلا هذه نم ضعب نوكي نأ نم ارذح كلذل ةعاطتسا
 .ضرفلا اذه ءادأ نع هرصحت لبقتسملا يف همامأ اقئاع ماع لك

 يف جحلا ءادأ ىلإ ةعراسملا فلكملا ىلع متحت تاظحالملا هذهف

 .ملعأ هللاو هيف هؤادأ هنكمي تقو برقأ
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 :حاكنلا يف يلولا طارتشا مكح :يناثلا بلطملا

 :ةلأسملا يف ءاهقفلا ءا آ

 .بيقلا نود ركبلا حاكن يف طرش يلولا نأ :لوألا _لوقلا

 بهذملا ءآعملع نم همدقت نمل افالخ-ةكرب نبا مامإلا بهذ هيلإو

 ةأرملل نوكي نأ يدنع بجوي رظنلاو" :وه كلذ يف همالك صنو ‘حيضابإلا

 :يلي ام اذه همالك نم ذخؤيف ا""ءفك يف اهسفن تعضو اذإ اهسفن جوزت نأ

 .اهسفن ةأرملا جوزت نأ هزيوجت :الوأ

 ءفك ىيف اهسفن عضت نأب نوهرمو طورشم ةأرملا حاكن زاوج نأ :ايناث

 .لاجرلا نم

 ةكرب نبا مامإلا نإف لاجرلا نم ءفك ريغ يف اهسفن تعضو اذإ امأ

 :يه كلذ يف هترابعو ،حاكنلا اذه خسف يف قحلا ءايلوألل نأ ىلع صن دق
 ."'"حاكنلا خسف ءايلوال نوكي ذئنيحف ءفك ريغ يف اهسفن تعضو اذإا

 اهسفن جيوزت قح يف ركبلا ةأرملا نود بيقلا ةأرملا هصيصخت امأو

 يف رظان ينأ الإ" :هلوق نم ذوخأمف لاجرلا نم ءفك يف اهسفن تعضو اذإ

 .("" زوجي الأ يسفن ىلإ قئاشلاو اهيلو يأر ريغب ركبلا جيوزت

 اهسفن بيثلا ةأرملا حاكن زاوج وه ةلأسملا هذه يف هبهذم ةصالخف

 .لاجرلا نم ءفك يف اهسفن تعضو اذإ اهيلو نذإ ريغب

 ةياورو (©)ةيمامإلا ضعبو (')ي رهاظلا دواد بهذم وه يأ رلا اذهو

 .ا")ةلبانحلا دنع

 .٩١١ص ٢ج ثعماجلا ةكرب نبا اا
 .ةحفصلاو ؛ىقباسلا ردصملا ةكرب نبا (٢)

 .٠٢١-٩١١ص ٢٦ج قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"]
 .٥٤٤ص ٩ج ،ىلحملا ،مزح نبا (٤)

 .٠١ص ٢٦ج ‘مالسإلا عئارش ،يلحلا .٧١٢)ص ٣ج ءعرابلا بذهملا ،نيدلا لامج (٥)

 .٥٧١ص ٥ج ،عورقفلا ،حلفم نبا (٦)

 ٤٤٤



 :يلي ام لوقلا اذه ةلدأو

 ءفك نم اهسفن جوزت نأ ةأرملل نأ ىلع ةكرب نبا مامإلا ليلد امأ
 :وهف اهيلو نذإ ريغب

 نأ نهولضعت الف نيهلجأ نغلبف ءاسنلا متقلط اذإو) :ىلاعت هلوق :الوأ

 .[٢٣٢]ة رقبلا (فورعملاب مهنيب اوضارت اذإ نهجاوزأ نحكني

 :نيهجو نم ةيالا نم ةلالدلا هجوو

 يلولل لعجي ملو نيجوزلا ىلإ يضارتلا فاضأ ىلاعت هللا نأ -
 .باطخلا نم اظح

 اذإ ةأرملل قحلا نأ بجوي لضعلا نع ءايلوألا ىلاعت هنلا يهن نأ -ب

 .ا')هحاكن ديرت نم نيبو اهنيب يضارتلا لصح
 .'""اهسفنب قحأ بيثلا" :لاق هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص-هنع درو امنايناث

 قح ال يلولا نأ ىلع لدي ربخلا اذه رهاظ نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو
 نم قحأ نالف :لاقي امك ،اهنود كلذ كلمي الو بيثلا ىلع حاكنلا دقع يف هل

 .ا"الصأ هل قح ال يناثلا نأ عم نالف

 :يلي امب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعا دقو

 الو ،اهنذإ ريغب رمأ بيثلا ىلع ذفني ال هنأ :وه ثيدحلا ىنعم نأ -أ
 .اهيلو نذإب الإ اهل زجي مل حاكنلا تدارأ اذإف ،تعاش نم الإ حكنت

 .ا‘ناطلسلا اهحكنأ ىبأ نإف
 جوزلا رايتخا يف يلولا نم قحأ اهنأ :وه ثيدحلا ىنعم نأ -ب

 .ا"اهسفن ج وزت نأ ال ؤتعاش نم اهسفنل راتختف

 .٩١١ص ٢ج .عماجلا ،ةكرب نبا ""]

 ٦١. مقر «(١)ب ،حاكنلا باتك/ملسم .٦٠٢ص ٢ج ٥١١، مقر ،(٤٢)ب ،حاكنلا باتك/ عيبرلا :هجرخأ ا"
 .٢!٩٢ص ٢٦ج 0٢٠٩٨ مقر "حاكنلا باتكرادواد وبأ .٢!٧١-٦١٢ص ٩ج

 ١٢٠. ص ٢٦ج شعماجلا ،ةكرب نبا )9

 .٧٥٤ص ٩ج "ىلحملا إمزح نيا ا
 .٦١٢ص ٩ج ،ملسم حرش ،يوونلا )٥)

 ٤٥ ٤



 ىلع حاكنلا بيثلا ةأرملا دقع نأ ىلع ةكرب نبا مامإلا ليلد امأو

 :وهف هريغ نود لاجرلا نم ءفك يف اهسفن تعضو اذل حصي امنإ اهسفن

 اذإ نهجاوزأ نحكني نأ نهولضعت الف) :ىلاعت هللا لاق امل هنأ ١

 يف اهسفن ةأرملا عضو ناكو ،[٢٣٢]ةرقبلا (فورعملاب مهنيب اوضارت

 تعضو اذإ اهنأ ىلع اذه لد فورعملاب يضارتلا نم دعي ءفك دي

 هنأل ححاكتنلا اذه خسف ءايلوثال نوكي ذئنيحف ءفك ريغ يف اهسفن

 .اأفورعملا ريغ ىلع ضارت

 .هيفسلا فرصت ىلع كلذ يف ةأرملا فرصت سايق ٢-

 ناكو ،خلا .. اهيفس قحلا هيلع يذلا ناك امل هنأ :وه سايقلا هجوو

 رمأ در ررضلا هيلع لخدي فصولا اذه ىلع -قحلا نم هيلع ام هئالمإ يف

 افيعض وأ اهيفس قحلا هيلع يذلا ناك نإف) :ىلاعت هلوقل يلولا ىلإ لالمإلا
 اذإ ةأ وملا كلذكف س[٢٨٢] ةرقبلا (لدعلاب هيلو للميلف اوه لمي نأ عيطتسي الوأ

 ىللإ اهرمأ در لاجرلا نم ءفك ريغ ىلع اهدقعب ررضلا اهسفن ىلع تلخدأ
 .(")اهتحلصمل ةياعر اهيلو

 نأ زاوج يف نهنم ركبلا نود ءاسنلا نم بيثلا هصيصخت ليلد امأو

 ةأرما اميأ" :_ ملسو هيلع هللا ىلص _ هلوق نأ وهف اهسفن ىلع دقعلا رشابت

 ءابيث وأ تناك اركب ةأرما لكل ماع الطاب اهحاكنف اهيلو يأر ريغب تحكن

 ربخلا مومعل صصخم "اهسفنب قحأ بيثلا " _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هلوقو

 .٩١١ص !٢ج ؛عملجلا ،ةكرب نبا ا"

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا")

 (٢) مقر .حاكنلا باتكردواد وبا هجرخأ ٢٠٨٢. ج٢ ص٢١٦. )ب حاكنلا باتكر/يذمرتلا ١٤ ) مقر ١١٠٢.

 ج٢ ص٨ ٤٠. .حاكنلا باتك/هجام نبا ب)٥ ١ ) مقر ١٨٨٠ جا ١ ص٥٠ ٦٠.

٤٤٦ 



 اروصقم لوألا ربخلا يف مومعلا يقبو ،ربخلا اذهب بيثلا تجرخف ،لوألا
 (أ).ءاسنلا نم راكبألا ىلع

 اركب ةأرملا تناك ءاوس . حاكنلا طورش نم طرش يلولا نأ : ےناٹلا_لوقلا

 .ابيث وأ

 هدعبو ةكرب نبا مامإلا رصع لبق۔أ"ةيضابإلا روهمج بهذ هيلإو
 دنع ةروهشملا ةياورلا وهو اثةيديزلاو ا"اةيعفاشلاو ا"ةيكلاملا بهذم وهو

 .ةيرهاظلا نم هباحصأل افالخ مزح نبا بهذم وه و ")ةلبانحلا
 :يلي ام لوقلا اذه ةلدأو

 مهنيب اوضارت اذإ نهجاوزأ نحكني نأ نهولضعت الف) :ىلاعت هلوق :الوأ

 ]٢٣٢[. ةرقبلا (فورعملاب

 نم يلولا طارتشا ىلع ةلاد ةيآلا نأ :وه ةيآلا نم ةلالدلا هجوو

 :نيهجو

 ىنعمب امإ وهو ‘لضعلا نع ءايلوألل يهنلا اهيف درو دق هنأ -أ

 لضع رلأ امل دقعلاب درفتلا نهل زاج ولف ،قييضتلا وأ عنملا

 .يهن مهيلإ هجوت املو ،ءايلوألا

 .٠٢١ص ٢٦ج عماجلا ،ةكرب نبا ))

 وبأ :يف بهذملا يار ةكرب نبا مامإلا اهيف فلاخ يتلا ةلأسملا هذه يف يضابإلا بهذملا يأر عجار :
 .رصتخملا سيويسبلا .٦١ص 6نوفلخ نبا تاباوج }يتازملا .٤ص ٢ج ،ىربكلا ةنودملا ،مناغ

 ،ينوانجلا .٩٢١ص !مئاعدلا كعدمحأ ؛رظنلا نبا .!٧٥ص ؛لاصخلا رصتخم ‘قاحسإ وبأ .١!١٩ص

 لصف ؛يبايسلا .١!إ؟ص ٢ج ‘نيمثلا دقعلا ،يملاسلا .!٢!٧-٦٢١ص ٦ج ىلينلا ،بطقلا ‘حاكنلا

 .اهريغو ،١!٤1ص ١ج ،‘باطخلا

 .١٧٤ص ٢ج ؛تادهمملا تامدقملا ادشر نبا .؟ ٥ص ٦١ج ثراكذتسالا "ربلا دبع نبا ا"
 (٨) ءاملعلا ةيلح ،لافقلا .؟٥ص ٢ج ،بذهملا ،يزاريشلا ج٦ ص٣٢٢.

 .٥٣٢٧ص !ج ىرافغلا ةحنم ،يناعنصلا .٦٤٢ص ١ج شماكحألا ،ىيحي ،يداهلا ا
 ١) ص ٢ج ثةدعلا يسدقملا ٠. ثعورفلا ءحلفم نبا ج٥ ص١٧٠.

 .١٥٤ص ٩ج "ىلحملا ،مزح نبا "ا

٤٧ ٤ 



 [٢٣٢]ةوقبلا (فورعملاب مهنيب اوضارت اذإ) :ةيآلا يف ىلاعت هلوق نأ -ب

 يلولا وهو رايتخالاب فرلا هلوانت ام فورعملا نأ ىلع لدي

 .( )نادهاشلاو

 :يلي امب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 نوقلطي نيذلا جاوزألل اهيف باطخلا نأ ىلع لدي ةيآلا رهاظ نأ -ا

 نهوكرتي الو ءاسنأت ةدعلا ءاضقنا دعب نهولضعي مث ،مهءاسن

 ("جاوزألا نم نئش نم نجوزتي

 ىلع ليلد اهيف ناك امل ءايلوألل ةيآلا يف باطخلا ناك ول هنأ -ب
 :نيرمأل دقعلا يف هطارتشا

 ةداعلا قافو ىلع راج رمأ دقعلا يلي يذلا وه يلولا لعج نإ -

 امل نهسنفنأب حاكنلا نيلوتي ال ةداعلا يف ءاسنلا نأل ‘فرعلاو

 نهتبسن هيفو ،لاجرلا لفاحم ىلإ جورخلا ىلإ ةجاحلا نم هيف

 بدنلا ةهج ىلع حاكنلاب رمألاب باطخلا ج رخف ،ةحاقولا ىلإ
 .("”هازلإلاو بوجولا ال بابحتسالاو

 ىلإ ةيآلا يف باطخلا هجوتب لوقلا نأب لوألا ضارتعالا نع بيجأو
 قح وهف ةدعلا ءاهتنا لبق جوزلا لضع نل هنأل حيحص ريغ جاوزالا
 ريغ هلضعف دقعلا نم جورخلا دعب لضع نإو ،هنع يهنم ريغ هل عورشم

 (ث).رثؤم
 ]٢٥[. ءاسنلا (نهلهأ نذإب نه وحكناف) :ىلاعت هلوق :ايناث

 ج٥
 "يشكرزلا حرش ،يشكرزلا .١ص ٢٦ج دهتجملا ةيادب &دشر نبا
 ١١) ؤيواحلا ،يدرواملا ج٩ ص٩ ٢.

 ص١٨٥.
 .١٢١ص ٠٢ج .ئراقلا ةدمع ،ينيعلا .٨٤٢ص ٣ج .ريدقلا حتف ؛مامهلا نبا ا"
 ٢٧١. ص ٢ج ‘عئنادبلا ،يناساكلا )"(

 .٩٣ص ٩ج يواحلا ،يدرواملا ا٨)

٤٤٨ 



 اطورشم حاكنلا لعج ىلاعت هللا نأ :وه ةيآلا نم ةلالدلا هجوو

 ().ءايلوألا نذإب

 ]٢٢١[. ةرقبلا (اونمؤي ىتح نيكرشملا اوحكتت الو) :ىلاعت هلوق :اثلاث

 ]٣٢[. رونلا (مكنم ىمايألا اوحكنأ و) :ىلاعت هلوق
 اذه ناك املف ،ءايلوألل باطخ اذه نأ :وه نيتيآلا نم ةلالدلا هجوو

 نهنم ةدحاول سيل نأ ىلع لد ءاسنلا نود ءايلوئلل اهجوتم باطخلا

 .("كلذ ىلع دقعلا ةرشابمو اهسفن جيوزت يف قحلا
 :يلي امب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 نينلا نم تانصحملاو) :ىلاعت هلوقب ةخوسنم ىلوألا ةيآلا نأ -أ

 نوكي نأ نم معأ باطخلاو ،[ه]ةدئاملا (مكلبق نم باتكلا اوتوأ
 .ا"لالدتسالا هب متي الف ،مهريغ وأ ءايلوكلل

 هل جوز ال نم اوجوز نونمؤملا اهيأ وه ةيناثلا ةيآلا ىنعم نأ -ب

 وهو ميأ عمج ةيآلا يف "يمايإلا "ظفل نأ مث ،مكئامإو مكدابع نم

 نيبطلخملاب داري نأ حصي الف ،لجرلا هلوانتل "ةأرما "ظفل نم معأ

 ا‘).يلو لجرلل ناك الإو ،ءايلوألا
 تحكن ةأرما اميأ" :لاق هنأ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هنع درو ام :اعبار

 .اث"لطاب لطاب لطاب اهحاكنف ،اهيلو نذإ ريغب اهسفن
 حاكنلا يف ةيالولا تابثإ دافأ ثيدحلا نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 هيف لخدتف باعيتسإو ءافيتسا ةملك "اميأ" ةملك نأل نهلك ءاسنلا ىلع

 .٥٩٢ص ٨ج ٬ءايضلا ،يبتوعلا ل

 .٧١ص ،نوفلخ نبل تاباوج ،يتازملا .٢٧٤ص ١ج شتادهمملا تامدقملا }دشر نبا "ا
 .١٢١ص ٠٢٦ج شئرلقلا ةدمع ،ينيعلا )"

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا "ينيعلا اا
 0١١٠٦ مقر 6(٤١)ب ،حاكنلا باتك/ يذمرتلا .٦٢٢ص ٢ج 0٢٠٨٢ مقر "حاكنلا باتكرادواد وبأ :هجرخل ا

 .٨٠٤ص ٢ج

٤٤٩ 

 



 اهسفن ىلع دقعلا رمأ يلت ال ةأرملا نأ ىلع لدي اذهف ثبيثلاو ركبلا

 .()الطاب ناك يلولا نذإ ريغب عقو اذل دقعلا نأو

 :يلي امب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 .\"ةرحلا نود ةمألا ىلع لومحم ثيدحلا نأ -أ

 ةأرملا حكنت نأ زاوجب لوقلا عم ىفانتي ال ثيدحلا ىنعم نأ -ب

 (").يلو الب احاكن نوكي الف اهسفنل ةيلو اهنأل ،اهسفن

 ىنعم ال ةمألا ىلع ثيدحلا رصق نأب لوألا ضارتعالا نع بيجأو
 .ا٤) ريثأت ةمألا صيصختل نكي ملو "هيف ةمألاو ةرحلا ءاوتسال هل

 ريغ اباطخ ناكل كلذ حص ول هنأب يناثلا ضارتعالا نع بيجأ و

 رئلس نع زيمتي الو ،ةحوكنمب الإ حاكن ال هنأ مولعملا نم هنأل ،ديفم

 يف _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هلوقو ،اثهب حاكنلا صخ دقو ،دوقعلا

 ولو ،الجر يلولا نوكي نأ يضتقي ا}"يلوب الإ حاكن ال" :رخآ ربخ
 .("'ةيلوب الإ حاكن ال" :لاقل ةأرملا يه تناك

 ."يلوب الإ حاكنال" :لاق هنأ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هنع درو ام:اسماخ

 يناعنصلا .٨٦ص ثنوفلخ نبا تاباوج ،يتازملا .٧٩١-٦٩١ص ٣٢ج ؤننسلا ملاعم دمحأ ،يباطخلا ا)

 .٥٣٧ص ٢٦ج .؛رافغلا ةحنم

 .٨٧٤ص ١ج "نآرقلا ماكحأ ،صاصجلا اا

 .١٩ص ٢ج شرايتخالا ءيلصوملا .؟٧)١ص :٢٦ج ؤعئادبلا ،يناساكلا )"(

 .٠٤ص ٩ج يواحلا ،يدرواملا ل

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا ،يدررواملا ا

 ٢ج ٢٠٨٥. مقر ثحاكنلا باتكر/دواد وبأ .٦٠٢ص ٢ج 0٥١٠ مقر (٤٢)ب ،حاكنلا باتك/عيبرلا :هجرخأ ))
 .٤؟٧٠ص ٣٢ج 0١١٠١ مقر (٤١)ب ثحاكنلا باتك/يذمرتلا ٢! ٦٣ص

 ٤٠. ص ٩ج "يواحلا ،يدرواملا ا"

٤٥٠ 

 



 تاذ يفن ىلع عقاو هيف دراولا يفنلا نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 .ةحصلا يفن وهو دحاو عقوم اهل يتلا رومألا نم حاكنلاو ،حاكنلا

 (١) . يلوب الإ حيحص ح اكن ال ذئنيح ثيدحلا ىنعمف

 يومهزلا وهو ربخلا اذه يوار نأب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو
 ىلع لد ربخلا ركتأ اذإ يوارلاو ،هفرعأ ال :لاق هنع لئس امل

 .(")هنالطب

 اهل هتياور دعب رابخألا نم ائيش يوارلا نايسن نأب هنع بيجأ و

 ةحص ريضي ال كلذ نأ ريغ نايسنلل ةضرع ناسنإلا نأل ،نكمم

 .ا")ةقث هل يسانلا يوارلا نع هظفح نم ناك اذإ ربخلا

 ةأرملا جوزتال" :لاق هنأ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هنع درو ام:اسداس

 .( ث"اهسفن جوزت ال و ءةأ رملا

 سيل ةأرملا نأ ىلع اليلد ثيدحلا يف نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو
 دادتعا الف اهريغ ىلع الو اهسفن ىلع حاكنلا باب يف ةيالو اهل

 .اثالوبقو اباجيإ حاكنلا يف اهترابعب
 ملف اهعادخنا ةعرسو اهلقع ناصقنل عضبلا ىلع ةنومأم ريغ اهنأ :اعباس

 يف فرصتلا هيلع رجحي يذلا رذبملاك اهيلإ دقعلا رمأ ضيوفت زجي

 .(١هلقع ناصقنل هلام

 ليسلا يناكوشلا ٤ ص٨ ١٢. ح .بيترتلا ةيشاح }ةتس وبأ ٩٤. ص ٢ج .ملعملا ؛ادمحم يرزاملا )١)

 ٢٦. ٤ص ٢ج رارجلا

 .٢٩ص ٢ج + لصوملا )"(

 .٢٣ص ٦١ج راكنتسالا ،ربلا دبع نبا .٥٣٤ص ٩ج ،ىلحملا ،مزح نبا ا"
 ٥.٢٥ مقر "حاكنلا باتكراينطق رادلا .٩١٠٠1٦ص ١ج 0١٨٨٦ مقر (٥١)ب "حاكنلا باتك/هجام نبا :هجرخأ ا٨)

 .٠١١ص ‘٧ج .حاكنلا باتك//يقميبلا .٧٢٢ص ٢ج

 (٥) ثمالسلا لبس ،يناعنصلا ج٢ ص٢٢٣٢-٢٢٣.

 .٥٢ص ٢ج .بذهملا يزاريشلا ))

٤٥١ 



 ةدايزلا نود غ ولبلا و لقعلا قلطم ةيال ولا يف ربتعملا نأب ضرتعاو

 الولشحاف اتوافت لقعلاو يأرلا يف سانلا توافتل لقعلا يف ناصقنلاو

 هسفن ىلع هتيالو يأرلاو لقعلا لماك نإف ،ةيالولا باب يف هب رابتعا

 نيب زييمتلا جرح وهو ميظع ج رح كلذ رابتعا يفف ءامهصقان ةيالوك

 ةأرملا يف ادجو دقو ،لقعلاو غ ولبلا لصأ وه ربتعملا نأ ملعف ،سانلا

 (٧).لاملا ىلع اسايق لجرلا يف امهيلع بترتي ام امهيلع بترتيف
 يلت نأ زجي مل اهريغ ىلع دقعلا يلت نأ اهل زجي مل امل ةأرملا نأ :

 (").اهسفن حاكن دقع

 طارتشا يف فلاخملل مزال ريغ _رهظي اميف _ لالدتسالا اذهو

 ال نم لعلو ،نيطرتشملا بهذم ىلع عرفم هنأل حاكنلا يف يلولا
 دقو ،اهريغ ىلع حاكنلا دقعل ةأرملا ليكوت زاوجب لوقي كلذ طرتشي

 يف لكوتت نأ اهل زاج اهسفن ىلع دقعت نأ اهل زاج امك هنأب اذهل جتحي
 .اهريغ ىلع دقعلا

 .اقلطم حاكنلا يف طرشب سيل يلولا نأ :ثلاثلا لوقلا
 )") دمحم نع ةيوار وهو فسوي وبأ هذيملتو ةفينح وبأ بهذ هيلإ و

 .(ث)ةلبانحلا دنع ةياورو ا)ةيمامإلا بهذم روهشم وهو
 :يلي ام لوقلا اذه ةلدأو

 ]٢٣٤[. ةرقبلا (نهسفنأ يف نلعف اميف مكيلع حانج الف) :ىلاعت هلوق :الوأ

 ]٢٣٢[. ةرقبلا (نهجا وزأ نحكني نأ نه ولضعت الف) :ىلاعت هلوق : ايناث

 )١) يلصوملا الاختيار٬ ج٢ ص٩٢.

 (٢) ص ٦١ج ءراكذتسالا 0 ربلا دبع نبا ٤٣.

 ١ج ،ةيادهلا "ينانيغرملا .٧١١ص ٢٦ج ،قلاقحلا نييبت "يعليزلا .٥١١ص ٥ج ،طوسبملا ،يسخرسلا )"(
 .١٦٩١ص

 .٠١ص ٢ج ىمالسإلا عئارش ،يلحلا .٠١٠ص ةعنقملا ديفملا ا)
 )٥) شعورفلا ،حلفم نبا ج٥ ص١٧٥.

٤٥٢ 



 ]٢٣٠[. ةرقبلل (هريغ اجوز حكنت ىتح) :ىلاعت هلوق :اٹلاٹ

 دودح اميقي نأ انظ نإ اعجارتي نأ امهيلع حانج الف) :ىلاعت هلوق :اعبار
 ]٢٣٠[. ةرقبلا (هللا

 دقع نأب ةحرصم تايآلا هذه نأ :وه مدقت امم ةلالدلا هجوو

 ىلل بوسنم اهيف روكنملا حاكنلا نأل ،ءاسنلا ةرابعب متي حاكنلا

 يف حيرص اذهو ،"حكتت ىتح" و "نحكني نأ" :ىلاعت هلوق يف ةأرملا
 "عجارتي نأ" و "نلعف اميف" :ىلاعت هلوق اذكو ءاهنم رداص حاكنلا نأ

 ا').عجارت يتلا يهو ،لعفت يتلا يه اهنأب حيرص
 :يلي امب ىلوألا ةيآلاب لالدتسالا ىلع ضرتعا دقو

 اذل حاكنلا نم نعنمي الأ وه نهنع حانجلا عفرب دارملا نأ -أ

 ىلع لدي مل امك ،يلولا ريغب نهدرفت ىلع لدي الف هيف نبغر

 ا").دوهش ريغب نهدرفت
 نأ يضتقي اذهو ،(فورعملاب نهسفنأ يف) يه ةيآلا ةمتاخ نأ -ب

 رميلو ؛نسحلل فورعملا هب ىرج ام ىلع ايراج دقعلا نوكي

 ا".يلو ريغب اهسفن ةأرملا حكتت نأ نسحلا فورعملا نم
 نأ يبنلا دارأ نإ يبنلل اهسفن تبهو نإ ةنمؤم ةأرماو) :ىلاعت هلوق :

 ]٥٠[. بازحألا (اهحكتتسي

 قعنا ىلع اهيف صنلا درو ةيآلا ن :وه ةيآلا نم ةلالدلا هجوو
 .ا"ةبهلا ظفلب ةأرملا ةرابعب حاكنلا

 ۔٠٧٢ص ٢ج ،عتادبلا شيناساكلا .١١!٧ص ٢ج ،قناقحلا نييبت ،يعليزلا اا

 ۔.٢٤ص ٩ج .يولحلل .يدرواملا ))

 .٢٤-٢٤ص ٩ج .قباسلا ردصملا ،يدررواملا ا
 .٠٧٢ص ٣٢ج شعقادبلا ،يناساكلا ا٨)

٤٥٢٣ 

 



 نم جورفلا يف ةبهلا نأل حيحص ريغ ضارتعالا اذهو

 يف كلذ دعب ىلاعت هلوقل _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هتايصوصخ
 ]٥٠[. بازحألا (نينمؤملا نود نم كل ةصلاخ) :ةيآلا هذه سفن

 اهسفنب قحأ ميألا" :لاق هنأ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هنع درو ام :اسداس

 .ا"اهيلو نم

 ال ةارما مسا ةغللا يف " ميأل ا" ظفل نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 نأ ىلإ راشأ ثيدحلا نأ اذه ىنعمو ا"ابيث وأ تناك اركب اهل جوز

 .ابيث وأ تناك اركب مومعلا ىلع اهسفنب قحأ ةأرملا

 :يلي امب لالدتسالا اذه ىلع ضرتعاو

 قحأ بيثلا" ظ لي اهيف حيرصتلا ءاج تاياورلا ضعب نأ ١-

 ىرخألا ةياورلا يف ميألاب دارملا نأ ىلع ليلد اذهو ،ا"اهسفنب
 ().بيغلا

 ركذ دعب ركبلا ركذف "اث)نذأتست ركبلاو" :يه ثيدحلا ةمتاخ نأ ٢-

 .'"بيغلا لباقي ام اهب دارملا نأ ىلع ليلد ميألا

 تءاج ةاتف نأ _ هنع هللا يضر _ سابع نبا ثيدح يف _ درو ام:اعباس

 يبأ نأ ها يبن اي :تلاقف _ ملسو هيلع هللا ىلص _ يبنلا ىلإ

 :اهل لاقث.ةهراك هل انأو هتسيسخ عفريل هل خأ نبا نم ينجوز

 ٩ج ٦٦0مقر ،(٩)ب غحاكنلا باتك/ملسم 0٥١١ ج٢ ٢٠٦ مقر (٤٢)ب .حاكنلا باتك/عيبرلا :هجرخأ ا)
 .٩٣٢ص ٢٦ج ٢٠٩٨، مقر "حاكنلا باتك/دواد وبأ .!٦١ص

 .٧١١ص ،٢ج .قئاقحلا نييبت ،يعليزلا )"(

 ٢ج ٢٠٩٩ مقر غحاكنلا باتكرادواد وبأ .٧١٢ص ٩ج ث٦ا٧ مقر (٩)ب ‘حاكنلا باتك/ملسم :هجرخأ )"(

 .٩٣٢ص

 (٤) ؛راكذتسالا ثربلا دبع نبا ج١٦ ص٢٢.

 0٦٦١ مقر ،(٩)ب "حاكنلا باتك/ملسم .٦٠٢ص ٢ج 0٥١١ مقر ،(٤٢)ب ،حاكنلا باتك/عيبرلا :هجرخأ ()
 .٩٣٢ص ٢٦ج 0٢٠٩٨ مقر حاكنلا باتك/دواد وبأ .!٦١ص ٩ج

 .٢٢ص ٦١ج شراكذتسالا ،ربلا دبع نبا ا٢)

٤٥٤ 



 :لاق ،يبأ عنص اميف يل ةبغر ال :تلاقف "كوبأ عنص ام يزيجأ"
 يبأ عنص امع يل ةبغ ر ال :تلاقف "تئش نم يحكناف يبه ذا"

 مهتانب رومأ نم ءابألل سيل نأ سانلا ملعأ نأ تدرأ ينكلو
 ١(, ءيش

 :يلي ام هنم ةلالدلا هجوو

 ليلد "تئش نم يحكناف" :_ ملسو هيلع هللا ىلص _ هلوق نأ ١-

 .اهيلإ هتفاضإل اهيلإ حاكنلا رمأ نأ ىلع

 نأ تدرأ ينكلو :اهلوقل _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هراكنإ مدع ٢-
 .هنع تكس امل باوص ريغ اهلوق ناك ولو خلا .. سانلا ملعأ

 لدي "كوبأ عنص ام يزيجأ" :-ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نأ ٣

 .ا")اهيلع ذفان ريغ هدقع نأ ىلع

 اهسفن ىلع ةيلو تراص دقف ةيرحو لقع نع تغلب اذإ ةأرملا نأ :انماث

 هضغولبب هنع لوزت هحاكن ىلع ةيالولا نإف غلب اذإ لقاعلا يبصلاك

 .("هل تبثتو

 ءاشنإ اهل نكي مل ولف اهرارقإ حصل حاكنلاب ترقأ ول ةأرملا نأ:اعسات

 .() راغصلاو قيقرلاك حص امل دقعلا

 .ةعيضولا نود ةفيرشلا ةأرملا ىلع دقعلا يف يلولا طارتشا :عيلرلا لوقلا
 .اهنع ةياور يف كلام مامإلا بهذ هيلإو

 طايتحالا وه هنم دصقلا ناك امنإ يلولا طارتشا نأ : وه لوقلا اذه ليلدو

 يف رهظي اذهو ،لاجرلا نم ءفك ريغ يف اهسفن عضت نأ نع ةأرملا ظفحل

 .اهتعاندل اهيف مودعم هنم فوخملا ىنعملا اذهف ةعيضولا امأ ،ةفيرشلا ةأرملا

 .٨١١ص ٧ج حاكنلا باتك/يقهيبلا .٣٢٢-٢٢٢ص ٢ج 0٤٦ مقر ،حاكنلا باتك/ينطقرادلا :هجرخأ اا
 .١٩ص ٢ج .رايتخالا يلصوملا ا"]
 .١٧٢۔-٠٧٢٣ص ٢ج ‘عئادبلا يناساكلا )"(

 (٤) .قئاقحلا نييبت ،يعليزلا .١!١٢ص ٥ج طوسبملا ،يسخرسنلا ج٢ صن١١٧.

 (٥) ث سبقلا يبرعلا نبا .٢٥٢ص ٦١ج شراكذتسالا ،ربلا دبع نبا ج٦٢ ص٦٨٨.

٤٥٥ 

 



 ():يلي امل حيحص ريغ هنأب قيرفتلا اذه ىلع ضرتعاو

 جيتحاف ثاهنم ىندأ وه نم لاجرلا يفو الإ ةئيند ةأرما نم سيل هنأ -أ

 .ةفيرشلا ةأرملاك اهيف يلولا طايتحا ىلإ
 ةفيرشلا ةأرملا نإ :لاقي ذإ ءاحيحص ناكل قرفلا اذه سكع ول هنأ -ب

 لاجرلا نم ءفك ريغ يف اهسفن عضت نأ نم اهلصأ مرك اهعنمي

 مؤل نإف ةئيندلا فالخ ىلع يلولاب طايتحالا ىلل ةجاحب تسيلف
 .اهنم ىندأ وه نمم اهئافكأ ريغ يف اهسفن عضؤ ىلع اهطخ اهلصأ

 يف ةعيضولاو ةفيرشلا يواستل ةداهشلا يف رهاظ ريغ قرفلا اذه نأ -ج
 ةيالولا باب يف اضيأ ربتعي الأ بجوف امهنم لك نم اهدر وأ اهلوبق

 .ا"حاكنلا ىلع

 حص اهيلو نذإب اهسفن ىلع حاكنلا تدقع اذإ ةأرملا نأ :سماخلا لوقلا
 .روث وبأ بهذ هيلإو .ا"اهحاكن

 :لاق هنأ _ ملسو هيلع هللا ىلص هنع درو ام :وه لوقلا اذه ليلدو
 ."لطاب لطاب لطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اميأ"

 حاكنلا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ لطبأ امل هنأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 :().حص هنذإب عقو اذإ هنأ لد يلولا نذإ :ريغب

 نمل نذإ وه حاكنلا هب حصي يذلا يلولا نذإ ناب هيلع ضرتعاو
 ملف اهيلع قحلا نأل هيف يلولا نع ابئان نوكت نأ حصي ال ةأرملاو هنع بوني

 .٩٨٦-٨٨٦ص ٢ج .قباسلا ردصملا ،يبرعلا نبا اا

 (٢) ص ٩ج .يواحلا يدرواملا ٤٤.

 (٣) .بذهملا يزا ريشلا ج٢ ص٢٥.

 (٤) .بذهملا يزاريشلا .٩٥٤ص ٩ج .ي ولحلا يدرواملا ج٢ ص٢٥٩٢.

٤٥٦ 

 



 عيبي نأ زوجي ال يذلا عيبلا يف ليكولا ةباثمب تراصف ؛هيف ةبئانلا يه نكت
 .\١)هسفن ىلع

 يف يلولا طارتشاب ءاهقفلا نم لاق نم لوقب ذخألا ىلإ ثحابلا بهذي

 :يلي امل كلذو ،يلو الب حاكن حصي ال هنأ و ،حاكنلا

 يف صن "يلوب الإ حاكن ال" :-ملسو هيلع هللا ىلص- هلوق نأ ١-

 ينن يف ةرهاظ هتلالدو هيلع رابغ ال حيحص ثيدح وهو ثةلأسملا
 :يلي امب اذه ديأتيو ،هتاذل ءاغلإو يلو ريغب عقاولا حاكنلا ةقيقح

 اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اميأ" :-ملسو هيلع هللا ىلص- هلوق -أ

 حاكنلا لاطيإ ىلع ةلالدلا حضاو وهف "لطاب لطاب لطاب اهحاكنف

 .يلو ريغب عقاولا

 نم يلو ناطلسلا" :لاق هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص -هنع درو ام حب

 "هل يلو ال

 ثيدحلا نأ :وه حاكنلا يف يلولا طارتشا ىلع هنم ةلالدلا هجوو

 ال عراشلا نأل اهسفن حاكن ةيالو نع ةرصاق ةأرملا نأ ىلع لاد

 هل ةيالو ال رصاق ىلع الإ ءايلوألا مدع دنع ناطلسلل ةيال ولا لعجي

 .مهدقف دنع ءايلوألا ماقم ناطلسلا هيف ماق يذلا لعفلا ةرشابم ىلع

 نيناجملاو ماتيألا لاومأ ىلع لداعلا ناطلسلا ةيالو كلذ لثمو

 ءالؤه زجعل الإ كلذ امو ،مهئايلوأ مدع دنع نيرصاقلا نم مهريغو

 ءايلوألا مدع دنع ناطلسلل ةيالولا هيف تلقن يذلا لعفلا ةرشابم نع

 .نيرشابملا

 اليلد "اهسفنب قحأ بيثلا" :_ ملسو هيلع هللا ىلص _ هلوق لعج نأ ٦

 ىلع اليلد هلعج نم باوصلاب ىلوأ جاوزألل رايتخالاب قحأ اهنأ ىلع

 .١٤ص ٩ج "يواحلا يدرواملا ا

٤٥٧ 



 ميألا" ةياور ىلع امومع ةأرملا وأ يلو ريغب اهسفن بيثلا حاكن زاوج

 نأل كلذو ،بيثلاو ركبلا يف ةماع اهنأ اهنع ليق يتلا "اهسفنب قحأ

 نم قيرطب اهنم تجرخ يتلا ةيجوزلا ةايحلا اهتبرجت ببسب بيلثلا

 يلولا نم ىردأ تراص خلا ... قالط وأ توم نم قارفلا قرط

 ىلع جاوزألا رايتخا يف ةمدقم تراصف ،جاوزألا نم اهبساني نمب

 تراتخا نإ ضفرلا قحو حاكنلا ىلع ةيالولا قح هل يقبو ،يلولا

 نأ قبس ةيجوز ةبرجتب رمت مل اهناف ركبلا امأ ،اهل ءفكب سيل الجر

 اهرايتخا ىلع امدقم ج وزلا رايتخا يف يلولا قح ناك اهب تطبترا

 اهل هراتخا نم ىلع ضارتعالا قح اهل يقبو ،اهيلع حاكنلا ةيالو عم

 .عورشملا اهاوه قفاوي مل نإ اهيلو

 ةيالولا ةيقحأب هليوأت نم ىلوأ ربخلا اذهل ليوأتلا اذه ىلإ ريصملاو
 :يلي امل حاكنلا ىلع ءاسنلل

 ةطرتشملا ثيداحألاو ثيدحلا اذه نيب اعمج ليوأتلا اذه يف نأ -أ

 كلتل حارطا هيف كلذ ريغب لوقلاو ،حاكنلا يف ءاسنلا ىلع ةيالولا
 نأو اميس ال ،عمجلا نكمأ ام حرطلا ىلإ راصي الو ‘ثيداحألا
 .فسعتلا و فلكتلا نم لاخ اهنيب عمجلا اذه

 نيقيرف ىلإ اوراص اهحاكن ىلع ةأرملا ةيالو ةحصب نيلئاقلا نأ -ب
 :ةلأسملا هذه يف نييسيئر

 يف ثحبيو ،ركبلا نود بيثلاب صوصخم كلذ نأ ىري قيرف -
 قرفلا هجو لعج نأب مهدارم ىلع ربخلا اذهب مهلالدتسا

 ىلوأ جاوزألا رايتخا يف ركبلاو بيثلا نيب ثيدحلا يف دراولا

 مدقت امل كلذو ركبلا نود بيثلل ةيالولا قح هترمث لعج نم

 اهلعجي ةيجوزلا ةايحلا ةبرجتب بيثلا رورم نأ نم ليلعتلا نم

 قرفلا هجو لعج امأو ءاهب رمت مل يتلا ركبلا نم اهب ىردأ

٤٥٨



 نود بيثلل حاكنلا ىلع ةيالولا قح وه ركبلاو بيثلا نيب

 يف قرفلا هجو ةحص ىلع ليلد ربخلا نم رهظي الف ركبلا

 فارشإ يه امنإ حاكنلا ىلع ةيالولا ةياغ نأل ،امهنيب كلذ

 هيف يوتسي ىنعملا اذهو ،هب رمأو حاكنلا دقع ىلع ةباقرو

 رهاظ قرفلا هجو نإف جاوزألل رايتخالا فالخ بيثلاو ركبلا
 .هركذ رم يذلا ليلعتلا نم مدقت امل ركبلاو بيثلا نيب هيف

 ثبيثلاو ركبلل قح حاكنلا ىلع ةأرملل ةيالولا نأب ىري قيرف
 يه مهدنع ميألا ذإ اهل لماش "اهسفنب قحأ ميألا" ةياور نأل

 ىلع ربخلا اذهب مهلالدتسا يف ثحبيو ،اهل جوز ال نم

 ملسو هيلع هللا ىلص _ هلوق وه ربخلا اذه رخآ ناب مهدارم
 ديفي هنأ عمف ،"اهتامص اهنذإو ،اهسفن يف نذأتست ركبلاو" :_
 يف اهالباقمل بيثلا ىلع هلوأ يف دراولا "ميألا" ظفل رصق

 ةيالولا قح ىلع لدي ال كلذ عم وهف ،"ركبلا" ظفلب هرخآ
 _ هلوقل ناك امل كلذ ىلع لد ول ذإ غحاكنلا ىلع ءاسنلل

 اهننإو ،اهسفن يف نذأتست ركبلاو" :_ ملسو هيلع هللا ىلص

 هانعم لمح اذإ ميقتسي امنإ ثيدحلا ىنعم نأل ،ىنعم "اهتامص

 راتخي ركبلا يلو نأ ىنعملاو جاوزألل رايتخالا ىنعم ىلع

 ،ضفرلا وأ ةقفاوملاب اهيأر ذخأي مث اهل اؤفك هاري نم اهل
 اهيلع بلغي يذلا ءايحلا لجأل اهتمص اهاضر ةمالع تلعجو

 ىنعم ىلع ميقتسي الو حيرصتلا نم اهعنميف نطوملا اذه يف

 احيحص لمحلا اذه ناك ول ذإ ،حاكنلا ىلع ةيالولا قح اهل نأ

 ىلوألاب هيبنتلا قيرطب ليلد ربخلا يف لب ،ذئنيح نذأتست ميفف
 اضرلاب حيرصتلا نع تعنتما نإ اهنأل ،يلولا طارتشا ىلع ::.

 جورخلا نع اهعانتما ناك اهئايح طرفل اهيلو اهل هراتخا نمع
 .ىلوأ حاكنلا دقع ةرشابمو جاوزألا ءاقتنال

٤٥٩



 نم لانت رارضأ يه قيفوتلا هفلاحي مل يذلا لشافلا حاكنلا رارضأ نأ ٤-

 لمعلا ىلع مالسإلا صرحف ءاعم ةأرملا بناجو ءايلوألا بناج
 ردق لشافلا حاكنلا عوقو يدافتو كلذ نم ةيقاولا بابسألاب ذخألاو

 الوبق جوزلا يف اهيأ ر رابتعا يف قحلا ةأرملل مالسإلا لعجف ،ناكمإلا
 لضفأ وه نمب اهجاوز ناكمإ عم اهبساني ال نمب جوزت الئل اضفر وأ

 الئل ضارتعالاو حاكنلا ىلع ةيالولا قح اضيأ يلولل لعجو ،هنم
 ءاهل ءفك ريغ لجر ةمصع يف _ تراتخا نإ _ اهسفن ةأرملا عضت

 يفو ،كلذ ببسب رانشلاو ررضلا اهئايلوأ ىلعو اهسفن ىلع لخدتف

 نأ نم ءايلوألا قحل ظفحو جاوزألا رايتخا يف ةأرملا قحل ظفح اذه

 .هب نوريعيو مهيلإ ءيسي ام مهتيلو مهيلع لخدت

 .ةيدسألا ةطبارلا جئاشو ةيوقت ىلع صرحلا دشأ صرح مالسإلا نأ ٥

 ىلإ يدؤي نأ هنأش نم ام لك كلذل عنمو ،محرلاو ىبرقلا رمأ مظعو
 نيب طبارتلاو فلاتلا ةماعد مدهيو ةدحاولا ةرسألا كسامت ضيوقت

 عمجي نأو ثاهتلاخ ىلع وأ اهتمع ىلع ةأرملا حكنت نأ مرحف ،اهدارفأ

 يف ضعب ىلع دالوألا ضعب ليضفت مرحو ،حاكن يف نيتخألا نيب
 ىلع ةيالولا مالسإلا لعج نم نوكي نأ دعبي الف ،خلا ...... ةبهلا

 تلعج ول ذإ »ضرزغلا اذهل قيقحت نهئايلوأ ىلإ حاكنلا يف ءاسنلا
 عوقو ىلإ نايحألا بلاغ يف كلذ ىدأل ةأرملل كلذ ىلع ةيال ولا
 بسانملا ريغ رايتخالا ببسب مهتانبو ءايلوألا نيب عازنلاو قاقشلا
 ىلإ ةيالولا رمأ لعجف ،مهنود كلذ ىلع دقعلاب دادبتسالاو جاوزألل

 اهاوهب اهل اقاحلإ رايتخالا قح ةأرملل لعجو ،كلنذل ايدافت ءايلوألا

 نأ كش الو ،قح ريغب اهيلع يلولا طلست نم اعنام نوكيل عورشملا
 .اهطسوأ رومألا ريخ نأ كش الو ،نيرمألا نيب اطسو اذه يف

 حاكنلا يف اهسفن ىلع ةأرملا ةيال و زاوجب نيلئاقلا ضعب لالدتسا امأو

 ام هيلإ وكشت _ ملسو هيلع هللا ىلص _ يبنلا ىلإ تعاج يتلا ةاتفلا ريخب

٤٦٠٤



 ةيالو ةحص ىلع ربخلا نم ليلد ال هنأ رهاظلاف اهجاوز يف اهوبأ عنص
 ال اهل اجوز اهوبأ هراتخا نم ىلع عقاو ىوكشلا رهاظ نأل ،حاكنلل ةأرملل

 نأ سانلا ملعي نأ تدرأ ينكلو" ربخلا رخآ يف اهلوقف ،حاكنلل هتيالو ىلع

 قحلت ةأرملا نإف ،جاوزألا رايتخا يف دراو "ءيش مهتانب رومأ نم ءابآلل سيل
 .ءايلوألا ىلع اعرش هب دتعم ررض هب عقي مل اذإ كلذ يف اهاوهب

 نم هيلع ةيالولا لاقتنا يف يبصلا ىلع ةأرملا سايقب مهلالدتسا امأو
 ةلقاع تغلب اذإ ةأرملا كلذكف دشرلاو غولبلا دنع هيلإ يصولا وأ يلولا لبق

 ةيالولا يف هب ملسم رمأ وهف اهنوؤش عيمج يف اهيلإ ةيالولا تلقتنا ةدشار

 :يلي امل حيحص ريغ سايق وهف حاكنلا ىلع امأو ،لاملا ىلع

 يف ةيالولا نوكت نأ ىلع ةصانلا صوصنلا لباقم يف سايق هنأ ١
 .ءايلوألا ىلإ ءاسنلا ىلع حاكنلا

 دعب اهلام ىلع ةأرملا يلت نأ نيب قرافلا دوجوب لوقلا نكمي هنأ ٢
 .نوهأ لاملا نأش نأب اهسفن حاكن ىلع يلت نأ نيبو اهدشرو اهغولب
 :يلي امل ضارعألا نأش نم

 نم نوهأ عايضلل لا ومألا ضرعت نع ةجتانلا رارضألا نأ -أ

 رارضأ نأ امك ‘كلذل ضارعألا ضرعت نع ةجتانلا رارضألا

 رارضأ انيب ،لاملا بر يف ةرصحنم نوكت ام ةداع لاملا

 .براقألاو ءايلوألا نم لاتت ضارعألا

 امنيب سنيرخآلل هنع لوزنلاو ةبهلاو ةيطعلا هلخدت لاملا نأ ب

 هللا ىلص _ هب صخ ام الإ كلذ نم ءيش اهلخدي ال ضارعألا
 -هتافوب كلذ رمأ عطقنا دقو ،جورفلا يف ةبهلا نم _ ملسو هيلع

 حاكنلا رمأ نود لاملا رمأ يف صخرتف -ملسو هيلع هللا ىلص
 .ملعأ هللاو كلذ لجأل

٤٦١



 :ناركسلا قالط مكح :ثلاثلا بلطملا

 :ةلأسملا يف ءاهقفلا ءارآ

 .قبطملا ناركسلا نود زيمملا ناركسلا قالط عوقو :لوألا لوقلا

 به ذملا ء اهقف نم همدقت نمل افالخ ةكرب نبا مامإل ١ به ذ هيل و

 زيمم ناركس :نيبرض ىلع ناركسلاف" :وه كلذ يف همالك صنو 4 يضابإلا

 دصقلا كرتو ةينلا بوزع ىعداو لعفب ىتأ اذإ زيمملاف زيمم ريغ ناركسو

 .اريغ الو قالط هنم عقي ال لقعيال يذلا ناركسلاو ذ هاوعد لبقتال

 اذه ىلع ةيضابإل ا ء اهقف نم هدعب ء اج نم ةكرب نبا مامإل ١ عبات دق و

 نم "دشر نبا ىلإ بوسنم يأرلا اذهو ،(""يويسبلا نسحلا وبأ هذيملت لوقلا

 .اؤ)ةيكلاملا

 :يلي ام لوقلا اذه ةلدأ

 هلوقب ةكرب نبا مامإلا هل لدتسا دقف زيمملا ناركسلا قالط عوقو امأ

 ]٤٣[. ءاسنلا (ىراكس متنأو ةالصلا اوبرقت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي) :ىلاعت

 الأ نينمؤملا هدابع بطاخ ىلاعت هللا نأ :وه ةيآلا نم ةلالدلا هجوو

 نم ى راكسللا ضعب ىلإ هجوتم يهنلا اذه و مه ركس لاح يف ةالصلا ا وبرقي

 ىلإ مايقلا كرت مهنكمي نيذلا مه مهنأل ،ةالصلا ىلإ مايقلا ءانثأ زييمت مهل نيذلا

 ال هنإف ركسلا ببسب ةيلكلاب هلقع لاز نم فالخ ىلع ركسلا ءانثأ ةالصلا

 الإ بطاخي ال ىلاعت هللا نأل ،هل ىلاعت هللا باطخ هجوتي الو ‘كلذ ىلع ردقي

 ءالقعلا ماكحأ همزلت الف باطخلا لقعي ال نم امأو ،هباطخ هنع لقعي نم

 هيلإ باطخلا هيجوت حص زييمت هيف ناك اذإ ناركسلا نأ ىلع ةيآلا تلدف

 .٠٨١ص !٢ج ثعماجلا ،ةكرب نبا ا')
 .٢٠٣ص ٦٢ج ‘نيبلاطلا جهنم ءيصقشلا .٢٧٢ص ‘يويسبلا رصتخم ،يويسبلا )")

 فرعي اةبطرق لهأ نم سلدنألاب ةيكلاملا ءاملع دحأ ثديلولا وبأ ێدشر نب دمحأ نب دمحم ،دشر نبا ا"]

 تفاهت و ،هقفلا يف "دهتجملا ةيادب" هتافنصم نم افوسليف املاع ناكو دشر نبا هدج نع هل ازييمت ديفحلاب

 .ةرجهلل ةئاسمخو نيعستو ةسمخ ماع شكارمب تام ،قطتملا يف "يرورضلا" و ،هفسلفلا يف "تنفاهتلا

 .٨١٣ص ٥ج ؛مالعألا يلكرزلا .٥٨٢-٤٨٢ص بهذملا جابيدلا عنوحرف نبا

 ١٥١. ص شنيناوقلا يزج نبا ا)

 ٤٦٢



 هذه يف هعقوأ اذإ هب هيلع مكحيف قالطلا اهنمو ةيعرشلا ماكحألاب همازلإو
 (١).لاحلا

 هل لدتسا دقف زيمملا ريغ قبطملا ناركسلا قالط عوقو مدع امأو
 :يلي امب ةكرب نبا مامإلا

 لامعألا امنإ" :هلوق نم _ ملسو هيلع هللا ىلص _ هنع درو ام :الوأ

 ."ىونام ئرما لكل امنإو ،تاينلاب

 .هتينب نهترم ناسنإلا نم ردصي لعف لك نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو
 هيلع مكحي مل كلذ يف ةين هل نكت مل اذإف ءاهيلع لعفلاب هيلع مكحلا بترتيو
 لاح يف قالطلا عقوأ اذإف ركسلاب هلقع لاوزل هل ةين ال قبطملا ناركسلا و ،هب

 ").اهب هيلع مكحي الف ةين ريغب هعقوأ هركس
 .امهنم لك يف لقعلا لاوز عماجب نونجملاك قبطملا ناركسلا نأ :ايناث

 .(""نا ركسلا كلذكف هقالط عقي ال نونجملاو

 .اقلطم هب هيلع موكحمو عقاو ناركسلا قالط نأ :يناثلا لوقلا

 ةكرب نبا مامإلا ءيجم لبق ةبطاق ةيضابإلا ءاهقف بهذ هيلإ و

 اثةيفنحلا نم لك روهمج بهذم وهو "هرصع دعب نم مهروهمجو
 .(")ةلبانحلا دنع ةياور وهو ا“ةيديزلاو {ا")ةيعفاشلا و ")ةيكلاملا و

 .٠٨١-٩٧١ص ٢٦ج شعماجلا ،ةكرب نبا ؤ']

 .٠٨١ص ٢٦ج ،قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"
 .١٧١ص !٢ج .قباسلا ردصملا ،ةكرب نبا ا"

 ءيدنكلا .١!٢٦٤ص ،لاصخلا رصتخم ،قاحسإ وبأ :يف ةلأسملا هذه يف يضابإلا بهذملا يأر رظنا ا
 امأو" :ةصن ام هيف درو دتو ؤ٠٢؟ص ٦١ج ،نيبلاطلا جهنم ‘يصقشلا .٢١٢؟ ص ٦٣ج ،فنصملا
 مهمحر انباحصأ نم قافتابا اذهو ،دحلا هيلعو هب هيلع موكحمو هنم عقي هقالط ن" :ليق دقف ناركسلا
 ناركسلا ناك اذإ -هللا امهمحر _ نسحلا وبأو دمحم وبأ لاقو" :هصن ام اضيأ كلذ دعب لاق مث ث" هللا

 يليلخلا .٥٠٢ص ٩ج ،ءايضلل ،يبتوعلا "هقالط عقي مل هب داري ام لقع ام عطق ول ىقلملا نونجملاك

 ."انباحصأ لوق يف تباث ناركسلا قالط" :هصن ام هيفو ؤ٠٦ص ١١ج ‘ناميإلا دعاوق ديهمت ،ديعس

 .٢٦١-٢١٦١ص ج رايتخالا ،يلصوملا .٠٥٢ص ١ج .ةيادهلا ،ينانيغرملا ا
 .٠٤٨ص ٢٦ج .ةنوعملا ،باهولا دبع .٢٦٢ص .يفاكلا ربلا دبع نبأ "]

 .٦٨٤ص .رايخألا ةيافك اينصحلا .١٧١٢ص ٢ج بذهملا ،يزاريشلا ا"

 .١١١ص !ج ٠بهذملا جاتلا ،يسنعلا .١٠١٢ص ٢ج ىرافغلا ةحنم ،يناعنصلا اا
 ٣٨٢. ص ٥ج ،يشكرزلا حرش ،يشكرزلا .٨٢ص ٧ج "ىنغملا ،ةمادق نبا ا٨)

٤٦٢ 

 



 :يلي ام لوقلا اذه ةلدأو
 (ىراكس متنأو ةالصلا اوبرقت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي) :ىلاعت هلوق :الوأ

 ]٤٣[. ءاسنلا

 هفرصت فداص اذإف بطاخم ناركسلا نأ :وه ةيآلا نم ةلالدلا هجوو

 مدعب ةيآلا يف ىراكسلا بطاخ دق ىلاعت هللا نأ :وه كلذ ليلدو ،ذفن هلحم

 ناركسللل اباطخ نوكت نأ امإ ةيآلا ولخت الو ،ركسلا لاح يف ةالصلا نابرق

 ناركسلا نأ ىلع ةلالدلا يف اصن نوكتف قبطم ريغ وأ اقبطم هركس لاح يف

 اضيأ ليلد اهيفف ركسلا لبق هل اباطخ نوكت نأ امإو ،ثهركس لاح يف بطاخم

 تننج اذإ :الثم باطخلا يف لاقي ال هنأل هركس لاح يف بطاخم هنأ ىلع

 ال ينطاب رمأ وهو ،لاحلا لادتعا عم هجوتي امنإ باطخلا نألو ،اذك لعفت الف

 هماقم لقع نع غولبلا وهو هيلع لادلا رهاظلا ببسلا ماقيف هتقيقح ىلع فقوي

 هسفن نع هتلفغف بطاخم هنأ تبث اذإف ىنعملا اذه مدعني ال ركسلابو ،اريسيت

 عنملا يف ارذع كلذ نكي مل فيفختلا قحتسي الو ةيصعم وه ببسب تناك امل

 لمنإو ،هلقع ليزي ال ركسلا نأل 4 هببسي ررقت امل هتافرصت نم ءيش ذوفن نم

 ().هيلع رورسلا ةبلغل هلامعتسا نع زجعي

 :يلي امب لالدتسالا اذه ضرتعاو

 نال ءيشب سيل فيفختلا بسانت ال ةيصعم ركسلا نأب لوقلا نأ -

 تبرض ولو ادعاق ىلصي نأ هل زوجي هيقاس رسك دمعت نم

 ١9) .طوسبملا .يسخ رسلا ج٦ ص٧٦ ١.

٤٦٤ 



 هسأر برض ولو .ةالصلا اهنع تطقس تسنفنف اهنطب ةأرملا

 (أ).فيلكتلا هنع طقس نجف

 ع وش عرشلا نأل حيحصب سيل هل ةبوقع هقالط عاقيإب لوقلا نأ-ب

 مهسفنأ ةهج نم ةبوقع هل اولعجي نأ دابعلل سيلو ،دحلا هتبوقع

 .ا"دحلا ىلع ةدئاز

 ... ناسحإب حيرست وأ فورعمب كاسمإف ناترم قالطلا) :ىلاعت هلوق:ايناث

 ]٢٢٩[. ةرقبلا (خلا

 نيب لصف ريغ نم ةقلطم تءاج اهنأ :وه ةيآلا نم ةلالدلا هجوو

 يقابلا ىقبيف نونجملاو يبصلاك ليلدب صخ نم الإ ،هريغو ناركس

 .ا"همومع ىلع

 :ةثالث نع ملقلا عفر" :لاق هنأ -ملسو هيلع هللا ىلص -هنع درو ام:اثلاث

 ىتح نونجملا نعو ؛وحصي ىتح مئانلا نعو غلبي ىتح يبصلا نع
 " ه ©

 ثيدحلا يف اهنع ربعملا ةذخاؤملا مدع نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 لدف ءالؤه نم سيل ناركسلاو شةثالثلا ءالؤه يف روصحم ملقلا عفرب

 (٠).قالطلا اهنمو ،هلاوقأب ذخام هنأ ىلع

 اقحال ناك لقعلا بهاذ ناك اذإ ناركسلا نأب اذه ىلع ضرتعاو

 ا).تافرصتلا يف مهمكحك همكحو ،نيناجملاب

 .١٧ص ٧ج ،ىفغملا .ةمادق نبا ا

 .٢٤٢ص !٢ج ثرارجلا ليسلا ،يناكوشلا ا"

 .٥٤١ص ٣ج عئادبلا ،يناساكلا ا"
 .١١٢ص ٢ج .جاتحملا ىنغم ،ينيبرشلا ا

 ٢٤٣. ص !٢ج ثرلرجلا ليسلا ،يناكوشلا ا

٤٦٥ 

 



 ةبوقع اسمئاقو ايقاب هلقع لزنيف ةيصعمب هلقع لازأ ناركسلا نأ :اعبار

 ؛يحاصلاب اقاحلإ كلذل هقالط عقيف ةيصعملا باكترا نع هل ارجزو

 .صاصقلاو فذقلا دح هيلع بجي هنإف اناسنإ لتق وأ فذق ول امك

 اميف يحاصلاب هقاحلإ زاج اذإف ،لقاعلا ريغ ىلع نابجي ال امهو

 طقسي ال اميف يحاصلاب قحلي نأ ىلوأ ناك دحلا وهو ةهبشلاب طقسي

 (').قالطلا وهو ةهبشلاب

 نلف ،هيقبي نأ وأ هلحي نأ هل ناركسلا دي يف دقعلا ةباثمب قالطلا نأ:اسماخ
 (").لحنا دقف اناركس وأ ايحاص هلح

 يذلا عضولا باطخ نم قالطلا ظفل نأ ىلع لدي لالدتسالا اذهو

 .دمعتلاو دصقلا هيف طرتشي ال

 وه امنإ يعضولا ببسلا نأل حصي ال هنأب هيلع ضرتعا دقو

 مكحلل نوكي يفيلكتلا مكحلل نوكي امك طرشلاو ،لقاعلا قالط

 .("هل انوذأم نكي مل نإو هدوقعو يبصلا قالط عقو الإو يعضولا

 لاوزل ضرعت دقف هدصق نمف اعرش مرحم اعبط ركسم رمخلا نأ:اسداس

 دقف راكسإلا دمعت اذإ هنأل ،قالطلا عاقيإل دمعتملا مكح يف وهف ؤهلقع

 ال ءايشأ هناسل ىلع يرجي ناركسلا نأب هملعل ،هعباوت دمعت
 (ؤ).اهدصقب

 هركس نع ثدح امب ذخاؤي نأ بجوف هركسب ذخاؤم ناركسلا نأ :اعباس

 ذخاؤي هنإف دسجلا نم ةيانجلا لحم ريغ ىلإ ترسف ةيانج يناجلاك
 .(ث)اهتيارسبو هتيانجب

 (١) .دهتجملا ةيادب ،دشر نبا .٥٤١ص ٣ج ؤعئادبلا ،يناساكلا ج٦٢ ص٨٢.

 (٦) ‘فنصملا ،يدنكلا ج٢٦ ص٢١٢.

 .٢٠٩ص ٢ج رافغلا ةحنم ؛يناعنصلا )"(

 (٤) ثنيمثلا دقعلا كيملاسلا ج٢ ص١٠٦.

 .٢٠١ص ٣٢١ج !يواحلا ،يدررواملا اث

٤٦٦ 



 .قالطإلا ىلع عقاو ريغ ناركسلا قالط نأ :ثلاثلا لوقلا
 ةياور وهو ا"ةيديزلا ضعبو ؤ")ةيمامإلاو ا")ةيرهاظلا بهذ هيلإ و

 روث يباو اةيفنحلا نم يواحطلاو يخركلا يأر وهو ا“اةلبانحلا دنع
 .ا")ةيعفاشلا نم ينزملاو

 :يلي ام لوقلا اذه ةلدأو

 ىراكس متنأو ةالصلا اوبرقت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي) :ىلاعت هلوق :الوأ

 ]٤٣[. ءاسنلا .(نولوقت ام اوملعت ىتح

 نع ىراكسلا ىهن ىلاعت هللا نأ :وه ةيآلا نم ةلالدلا هجوو

 ناركسلا ةفرعم مدع كلذ ةلع لعجو ؛ركسلا لاح يف ةالصلا نابرق

 ام يردي ال ناركسلا نأ ىلاعت هللا ربخأف ةالصلا ءانثأ هلوقي امل

 قالط نم ماكحألا نم ائيش مزلي نأ لحي الف كلذك ناك نمو ،لوقي
 .ا'١)هريغ وأ

 مم :لاق ،ينرهط هللا لوسر اي :لاق هنأ زع ام ةصق يف درو ام :ايناث

 ملسو هيلع هللا ىلص _ هللا لوسر لأسف انزلا نم :لاق ؟"كرهطأ

 ملقف ؟"ارمخ برشأ" :لاقف .نونجمب سيل هنأ ربخأف "؟نونج هبأ" _

 هللا ىلص _ يبنلا لاقف رمخ حير هنم دجي ملف ،ههكنتساف لجر

 .مجرف هب رمأف "معن :لاق .؟"تينزأ" :_ ملسو هيلع

 هيلع هللا ىلص _ هراسفتسا رهاظ نأ :وه هنم ةلالدلا هجوو

 ههاكنتساب لجرلا كلذ مايقو رمخلا زعام برش لامتحا نع _ ملسو

 )١) .ىلحملا ،مزح ن را ج١٠ ص٢٠٨.

 .؛٢٤ص ٢ج عرابلا بذهملا ،نيدلا لامج .٥٢٦٤ص ؛عئارشلل عماجلا ،يلحلا "]
 .١٠٩ص ٣٢ج رافغلا ةحنم ،يناعنصلا ا"]

 (٤) ص ٥ج ،يشكرزلا حرش ءيشكرزلا .٨٧ج ١٧ج ينغملا {ةمادق نبا ٣٨٢٣.

 .١!٥ص ٢ج ‘عنادبلا ؤيناساكلا .,.٠٥٢ص ١ج .ةيادهلا ،ينانيغرملا اأ
  0١‘بذهملا ،يزاريشلا ج٦٢، ص٧٧١.

 (٧) ؤىلحملا مزح نبا ج١٠ ص٢٠٨.

٤٦٧ 

 



 هلعجيو ،هيلع مكحلا بترت نم عنمي رمخلا حير دوجو نأ ىلع ليلد

 قالط و رارقإك هتافرصت نم ءيش حصي الف ،نونجملا مكح يف
 ().هوحنو

 نع اهزيمت ةيصوصخ دودحلل نأب اذه ىلع ضرتعي نأ نكميو

 ناك اذلو ،ناكمإلا ردق اهئرد ىلإ عراشلا فوشت يهو لاعفألا رئاس

 نكمي ةلوقعم ةهبش نع كلت هتلئساب _ ملسو هيلع هللا ىلص _ يبنلا

 .زعام نع اهب دحلا ئردي نأ
 هنأل و ،هركملاك هقالط عقي ملف رهاظ ملعب ةدارإلا دوقفم ناركسلا نأ :اثلاث

 عقي ملف زيمم ريغ هنألو ،نونجملاك هقالط عقي ملف لقعلا لئاز
 ("). ريغصلاك هقالط

 .نيرمأب نونجملاو هركملا قرافي ناركسلا نأب ضرتعاو
 امه ةدارإلا دقف ىلع لدي رهاظ ملع نونجملاو هركملا عم نأ -أ

 ملعب هركس ىلع لدتسي سيلف ناركسلا فالخب ناروذعم هيف
 قساف وهو هتهج نم فرعي امنإو ،هيف روذعم وه رهاظ

 نع هب لدعي نأ زجي ملف اعنصت ركاست امبرو ،ربخلا دودرم
 .ئ راطلا مهوتلاب قباسلا مكحلا نيقي

 ملف نونجلاو هاركإلاب نيذخاؤم ريغ نونجملاو هركملا نأ -ب
 ىلإ ترسف قراس دي عطق نم نأ امك ؤامهنم ثدح امب اذخاؤي
 ناك ولو ،عطقلاب ذخاؤم ريغ هنأل ،ةيارسلاب ذخاؤي ال هسفن
 .(")ةيا رسلاب اذخاؤم ناكل عطقلاب اذخاؤم

 ().فلكم ريغ يبصلاو ،فلكم ناركسلا نأل يبصلا فلاخو

 )١) يشكرزلا حرش يشكرزلا ج٥ ص٢٣٨٤-٢٨٥.

 (٢) .ةيادهلا .ينانيغرملا .٩٧-٨٧ص ٧ج ثيفغملا ،همادق نبا ج١ ص٢٥٠٦١.

 (٢) ،يواحلا يدرواملا ج١٣ ص)١٠٧.

 .ةحفصلاو 0قباسلا عجرملا ،يدررادلا (٤)

٤٦٨ 



 قالطلا عوقو يف فالخلا نأب لوألا ضارتعالا نع بيجأ و
 فالخلا امنإو ابنكو اعنصت ركاست نم ىلع اعقاو سيل همدعو
 نع ردصي الام لعفب لقعلا ريغت هنم فرع نم ىلع بصنم
 .القاع

 اذإ هبتني مئانلا نأل 4 مئانلا ةلفغ نم دشأ هسفن نع ناركسلا ةلفغ نأ :اعبار

 ىلوأ ناركسلا قالطف عقي ال مئانلا قالطو .هبتني ال ناركسلاو ،هبن
 .ا"ع وقولا مدعب

 ا").ىلوأ هقالط حصي ال نئاف ةدرلا هنم حصت ال ناركسلا نأ:اسماخ

 لمل دقتعم ريغ ناركسلاو داقتعالا ةدرلا يف نكرلا ناب ضرتعاو

 .ا)اهنكر مادعنال هتدرب مكحي الف لوقي

 :راتخملا يأ لا "

 لوتب ذخألا ىلإ ناركسلا قالط ىلإ رظنلا ثيح نم ثحابلا بهذي
 الف زيمملا ريغو هقالط عقيف زيمملا ناركسلا نيب قيرفتلاب ةكرب نبا مامإلا

 مكحك همكح نألف زيمملا ناركسلا قالط عوقوب لوقلا ثيح نم امأف
 عم _ هب نكمتي يذلا لقعلا ةساح نم هيدل يقب ام لجأل لقاعلا يحاصلا

 هعقوأ دق هنأ لصألاف قالطلا عقوأ اذإف ءايشألا نيب زييمتلا نم هركس

 .امامت لقاعلاك مكحلا يف هب همازلإ بجيف هتدارإب

 زيمملا ريغ قبطملا ناركسلا قالط عوقو مدعب لوقلا ثيح نم امأو
 :يلي ام هليلدف

 .٢٠١٩ص ٣ج .رافغلا ةحنم .يناعنصلا "

 .١٦٧١ص ٦ج طوسبملا ىسخرسل 6"
 .٥٤١ص ٣ج .عئادبلا ،يناساكلا "

  6،ينيعل البناية..ج٥ ص٢٨-٢٩.
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 هدوتقع ماريإ نم فلكملا نكمتي هبو ،فيلكتلا طانم وه لقعلا نأ ١-

 هيلع ميركلا عرشلا لوعيو ‘هخسفو كلذ ضقنو هتاعاقياو هتافرصتو

 نم دحاو قالطلاو ،هلاطبإ وأ ناسنإلا نع ردصي ام حيحصت يف

 ولو ۔-هيعول دقاف وهو هعقوأ اذإف فلكملا اهعقوي يتلا تاعاقيإلا

 وهو -احيحص عاقيإلا اذه عقي هب ام هنادقف عم هعقوأ دقف -ركسب

 .هيلع يضمي الو قالطلا اذه عقي الف ۔لقعلا

 ال هل ةين ال نمو ،فلكملا ةينب ةنهترم لاعفأو لاوقأ نم لامعألا نأ ٢
 ال نمو ‘لقعلا وهو اههجويو اهفرصي امب ةطبترم ةينلاو ،هل لمع

 وأ هلوقب دادتعا ال هل ةين ال نمو هل ةين ال قبطملا ناركسلاك هل لقع

 .احيحص عقي الف ةين الب عقاو قبطملا ناركسلا قالطو سهلعف

 ريغ داتعملا هلاح نع لقعلا ليحي يذلا بضغلاو جاجللا قالط نأ ٣

 .ع وقولا مدعب ىلوأ ايلك لقعلل دقافلا ناركسلا قالطف عقاو
 لصأ ىلع ناركسلا اولماع اقلطم ناركسلا قالط عوقوب نيلئاقلا نأ ٤

 ناركسلا تافرصت ضعب اولطبأف هيلع مهيأر اونب تباث ريغ
 ... قاتعلاو قالطلاك اهضعب اوححصو ثخلا ...ةحكنألاو تالماعملاك
 لماعي نأ امإ هنأل ‘تباث لصأ ىلع مئاق ريغ عيرفت وهو سخلا
 -ركسلاب لاز ولو ايقابو امئاق هلقع ليزنتب لقاعلا ةلماعم ناركسلا

 دقافلا نونجملا ةلماعم لماعي وأ ،هتافرصتو هلاعفأ عيمج ححصيف

 .هتافرصتو هلاعفأ عيمج لطبتف لقعلل

 قالطلاك ررض هيلع وه اميف لقاعلا ةلزنم لزني هنأ نم ليق امو
 هدمعت ىلع هل ةبوقع عفنلاب هيلع دوعي اميف نونجملا ةلزنم لزنيو ،هوحنو
 :يلي امل يوقلا لوقلاب سيل ركسلل

 نينامث دحلا هدلج يهو ناركسلل ةنيعم ةبوقع عضو دق عراشلا نأ -ا
 ىوخأ ةبوقع ةفاضإ حصي الف ،رخآ يأر ىلع نيعبرأ وأ يأر ىلع
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 ءاتأ هنم عقاولا هقالط حيحصت نأ نم لاقي امو ‘كلذ ىلع ةدايز

 زوجيو ،دحلا ىلع ةدايز تسيلو ةيريزعتلا تابوقعلا نم وه هركس

 لصأ ىلع دوعي لوق دحلا قؤف امب دحلا بكار ريزعت لدعلا مامإلل

 نأ مزل ريزعتلا باب نم اذه نأ ليق اذإ هنأل ،لاطبإلاب كلذب نيلئاقلا

 لدعلا مامإلا ىلإ هريدقت الوكوم ارمأ كلذ نوكي نأ هيلع عرفي

 قالط حيحصت زاوج هنم مزليف "ىرخأ ةرات هلاطيإو ةرات هحيحصتب

 مدع ريزعتلا ةبوقع نأش ذإ ،مهضعب قالط لاطبإو «ىراكسلا ضعب

 عوقوب نولئاقلاو ،دودحلاب ةقحال تناك الإو ،نيعم فصو ىلع رارقلا

 لك ىلع قالطلا عوقو نوممعي لب كلذب نولوقي ال ناركسلا قالط

 .ىراكسلا نم هنم ردص نم

 قالطلا عاقيإو ،عفانم خلا ... ةحكنألاو تالماعملا دوقع نأب لوقلا نأ -ب

 ةعفنم وه اميف ناركسلا تافرصت لاطيإ يغبنيف ررض هوحنو

 الوق سيل هركس ىلع هل ةبوقع ررض وه اميف هتافرصت حيحصتو

 قالط نم مكف "نيرمألا الك يف لمتحم عفنلاو ررضلا ذإ ،اباوص

 دعب ارقف تثروأ ةلماعم نم مكو ،قاقشلا رانب تظلت املاط ابولق دربأ

 نإ ليق نإف ،©قاطي ال اميحج هتبقاع تناك حاكن نم مكو ،ىنغ

 جرخ ام ىلع ينبم ةرضم وه ام نيبو ةعفنم وه ام نيب قيرفتلا

 ةحكنألاو تالماعملا يف لصألا ذإ تافرصتلا هذه نم بلاغلا جرخم

 كررضلا امهوحنو قاتعلاو قالطلا يف لصألاو ،عفنلا اهوحنو

 هبلاغ اميف تححصو عفنلا هبلاغ اميف ناركسلا لاعفأ تلطبأف

 نم ع ون لكل بلاغلا جرخم ج ورخلاب ليلعتلا اذه نإ هباوجف ررضلا
 يحاصلا لقاعلا فرصت ثيح نم هيف رظني نأ امإ تافرصتلا هذه

 نم هيلإ رظني ناك نإف ،ناركسلا فرصت ثيح نم وأ ركسلا نم

 لقاعلا قالط يف بلاغلا نإف ركسلا نم يحاصلا لقاعلا فرصت ثيح
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 يف ةعفنم قالطلا دوعيف هب ملأ ررض نم اصلخت نوكي نأ يحاصلا

 ناركسلا فرصت ثيح نم هيلإ رظني ناك نإو .ررض اذ سيل هبلاغ

 هنادقف عم هل هعاقيإل ابلاغ هيلع الابو هقالط نوكي ناركسلا نأ امكف
 هل عقيف ،لقعلا هنادقفل هيلع الابو نوكت دق هتحكنأو هتالماعم اذكف هلقع

 عيبم لباقم اضهاب انمث عفدي دقو {ةدساكلا ةعلسلاو شحافلا نبغلا

 بويع نم بيع اهب وأ ءفكب هل تسيل نمب جوزتي دقو عصيخز
 . .هيلع كلذ موزلو دقعلا دنع هب هئاضر عم حاكنلا

 دق قالطلا نم ررضتي دق هنأ امك ناركسلا نأ هلك اذه نم رهظف

 رصقف اهب ررضتي دق حاكن وأ ةلماعم وه امب عفتني دق هنأ امكو ،هب عفتني

 لوقلاب سيل امهوحنو قاتع وأ قالط وه اميف هركس لجأل ناركسلا ةبقاعم
 ال امم وه كلذ نم ليق ام نأ نيبت كلذ حص اذإو ،ليلعتلا نم مدقت امل ديدسلا

 هتافرصت ثيح نم ناركسلا ىلع باقعلا لازنإ يف هيلع ليوعتلا نكمي

 هتافرصت عيمج نأل ،ةعفنم اذ ناك ام لاطيإو هيلع ررض اذ ناك ام ءاضمإب

 لك لطبيف ،دمأ دعبو اهل هترشابم دعب الإ عفان وأ راض رثأ نم اهلام رهظي ال

 لوأ نم ححصت نأ ام ناركسلا تافرصت نأل 4 بناجلا اذه يف هيلع لوع ام

 لاقي نأ وأ \كلذ دعب اهلاطيإ يف عفن نم هيلإ تراص امل ريثأت الف ةلهو

 نأ امإو ،اهحيحصت يف ررض نم هيلإ تراص امل ريثأت الف ءادتبا اهلاطبإب
 عفان رثأ نم هتافرصتل رهظي الف _ ملعأ اميف دحأ هب لقي مل اذهو _ فقوت

 هللاو هتافرصتل هترشابم دعب الإ هيلع فوقولا نكمي ال اذه نأل ءادبأ راض وأ

 .ملعأ

٤٧٢



    
  

٤٧٣
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 همتاخلا

 نبا مامإلا) عوضوم ناديم يف ملقلل ةعتمملا ةعيرسلا ةلوجلا هذه دعبو
 ةسردملا يف يهقفلا هرودو (م٢٧٦ _ ه٢٦٣ ت) يولهبلا يميلسلا ةكرب

 اذه يف ةباتكلا متخا نأ نسحتسي ،("عماجلا" هباتك لالخ نم ةيضابإلا
 عم هيف هتبتك ام لالخ نم اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلا مهأ ليجستب عوضوملا
 جئاتنلا هذه داريإ يف عورشلا لبقو بناجلا اذه يف تايصوتلا ضعب نيودت

 عوضوم هنأ يل نيبت عوضوملا اذهل يتشياعم لالخ نم هنأ ىلإ ريشأ نأ دوأ

 ينأ يبسحف ةساردلاو ثحبلا نم هقح هفوأ مل تنك نإو ينإو ،عتمم قيش
 _ لبقتسملا يف ىسعف ‘كلذ يف قالطنالا ةطقن هيف ةباتكلا يف لوخدلاب تنلعأ

 .ناك امم عدبأ ناكمإلا يف نوكي نأ _ هقيفوتو هللا نوعب
 عوضوملا اذه يف ةباتكلا لالخ نم اهب تجرخ يتلا جئاتنلا مهأ امأو

 :يلي اميف صخلتتف

 ادوجو ةيهقفلا ةيمالسإلا سرادملا لوأ ةيضابإلا ةيهقفلا ةسردملا دعت ١

 هنع هللا يضر _ ديز نب رباج مامإلا اهسسؤمف ،عقاولا ضرأ ىلع
 .ةرجهلل نيعستو ةثالث ماع تام _

 نرقلا يف ةيضابإلا ةسردملا ءاهقف زربأ نم ةكرب نبا مامإلا ربتعي ٦
 ةيسايس تالوحت رصع ناك هنأب هرصع زاتميو ،يرجمهلا عبارلا
 راهدزا رصع _ كلذ مغر _ ناك هنأ امك ،نامع هنطوم يف ةريطخ

 .ةيعامتجالا ةايحلا يف ءارثو ءاخر رصعو ءةيملعلا ةايحلا يف قوفتو
 ،نامع هنطوب ةيملعلا ةايحلا يف اظوحلم ارود ةكرب نبا مامإلل نأ ٣-

 ج رخت ىتلاو ،ىلهب هتدلبب هتسردم ءانبو ةيهقفلا هفيلأت يف هملاعم تدب
 هل ناك امك ،ةبراغمو ةقراشم بهذملا ءاهقف نم جاوفأ هيدي ىلع اهنم
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 اديمع ةكرب نبا مامإلا ناك ذإ ،نامعب ةيسايسلا ةايحلا يف زراب رود
 .ةيقاتسرلا ةسردملل

 ةيهقفلا مامإلا اذه تافلؤم مهأ نم ةكرب نبا مامإلل "عماجلا" باتك نأ

 عماوجلا بتكلا نع هزيمت ايازم ةدع هلو ،نآلا ىتح انيلإ تلصو يتلا
 .فيلأتلا نم ضرغلاو ةعنصلا ثيح نم هيلع ةمدقتملا

 ميلس جهنم "عماجلا" هباتك يف يلالدتسالا ةكرب نبا مامإلا جهنم نأ
 مث ،عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نم ةيلصألا لالدتسالا لوصأ ىلع مئاق
 نلسحتسالاو باحصتسالاو سايقلا نم ةيعبتلا لالدتسالا لوصأ ىلع
 نع همومع يف جرخي ال جهنم وهف ،خلا ... ةلسرملا حلاصملاو

 ةيهقفلا سرادملا رئاسو ةيضابإلا ةسردملا ءاهقف دنع لالدتسالا جهانم
 .ىرخألا

 ةوفاو ةليصحو ةميق ةورثب رخاز ةكرب نبا مامإلل "عماجلا" باتك نأ

 قحب _ ةكرب نبا مامإلا دعي اذلو ،ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا نم
 .ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا هذه ديعقتب نيمهاسملا ءاهقفلا لئاوأ نم

 ةحضاو ةروصب ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا هذه ملاعم رولبتت مل نإو
 رئلس نم همدقت نم نأش كلذ يف هنأش ذإ ،يلاحلا اهعضو ىلع هدنع

 .لاجملا اذه يف ةيمالسإلا بهاذملا ءاهقف

 .ةييقفلا لئاسملا نم الئاه امكو ةرفاو ةبخن ىوح "عماجلا" باتك نأ

 ءاهقفلا نم هريغ لاوقأب اهتنراقمو هيف اهضرعب ةكرب نبا مامإلا ماق
 نكمي كلذلو ،اهل نيهاربلاو ةلدألا بصن عم مهريغو هبهذم لهأ نم
 هقف اوعضو نيذلا ءاهقفلا لئاوأ نم دعي ةكرب نبا مامإلا نأب لوقلا

 .فالخلا

 ادهتجم اهيقف ةيهقفلا لئاسملل هضرع لالخ نم ةكرب نبا مامإلا رهظ

 ىوقو فعضو حجرف ،ىوقألا ليلدلل ادشان ديلقتلا ةقبر نم اررحتم
 لئاسم يف ةديدع ءارآ هل تناكف ،هرطنو هداهتجا هيلإ هادأ امبسح

 بهذملا ءاملع نيب قافتالا هيلع عقو ام اهيف فلاخ ةيهقفو ةيلوصأ
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 نبا مامإلا اهشاع يتلا ةبقحلا ىتحو بهذملا اذه ةأشن ذنم يضابإلا

 .ةكرب

 :يلي ام يهف تايصوتلا مهأ امأو ٤

 ىللإ مهدعب يتأي نمو نيرصاعملا نيثحابلاو نيسرادلاو ءاملعلا ةوعد ١-

 ضعبب مايقلاو ةيضابإلا ةيهقفلا ةسردملا هقف ىلع عالطالاو فرعتلا
 سوفنلا ءاوهأ نم ةميلسلا ناهربلاو ليلدلا ىلع ةمئاقلا تاساردلا

 يف هل هعابتأ قيبطت ىدمو هتاروصتو هقفلا هذه ملاعم ىلع فوقولل

 عقاول هيف ةدراولا ةيهقفلا ءارآلا ةقفاومو ةمعالم ىدمو ؛يلمعلا عقاولا

 ١ .شاعملا ةايحلا

 دجب لمعلا ىللإ ةيضابإلا ةيهقفلا ةسردملا عابتأو باحصأ ةوعد

 ضفنو يضابإلا يهقفلا ثارتلا جارخإل صالخإو ةرباثمو داهتجاو
 .لضفأ ةروصب نيثحابلاو نيسرادلاو ءاملعلا نيب هرشنو هنع رابغلا

 ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازوب نيلوؤسملاو نيمئاقلا ةوعد

 ثارتلا تانونكم نع بيقنتلاو ثحبلل دهج ربكأ لذب ىلإ نامع
 هباتك اصوصخ ةكرب نبا مامإلل ةدوقفملا تافلؤملا نعو ؤامومع

 -بلتكلا اذه نإف ،"يوكزألا رفعج نبا عماجل حرشلا" : ب موسوملا
 بتك يف ةدراولا هم ةذوخأملا لوقنلا ىلع ءانب ثحابلا ةرظن بسح

 افينصت لضفأ دعي ةكرب نبا مامإلا نع اينمز نيرخأتملا ءاهقفلا
 يذلا ةكرب نبا مامإالل "عماجلا" باتك نم ةيهقفلا لئاسملا يف اقيقحتو
 ةيهقفلا تافلؤملا رشنب مامتهالا يغبني امك ،ةلاسرلا هذه عوضوم ناك
 عم ةنمازتملا _ يرجهلا عبارلا نرقلا وهو رصعلا اذه يف ةنودملا

 مامإلل "فارشإلا تادايز" باتك اهمهأ نمو ثةكرب نبا مامإلا تافلؤم
 _ ربتعي رصعلا اذه نإف ،ةكرب نبا مامإلا نيرق يمدكلا ديعس يبأ
 يف ةينمز ةرتف نم همدقت ام نيب دقعلا ةطساو _ ثحابلا ةرظن بسح
 .اهدعب ءاج امو ةيضابإلا ةيهقفلا ةسردملا ةايح
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 عجارملا و رالصملا

 رهاوج ،(م٣١٩١ - ه٢٣٣١ ةنس همتأ) عيمسلا دبع حلاص يبألا

 (ت د ط د ) توريب ركفلا راد ،ليلخ رصتخم حرش ليلكإلا

 .(م٣٣٢١۔-_ه٠٣٢٦ت) يرزجلا دمحم نب ىلع نسحلا وبأ ريثألا نبا

 ،نورخآو انبلا ميهاربإ دمحم قيقحت ؛ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسل

 .م٠٧٩٦١ ه٠٩٣١ بعشلا راد

 قيقحت ،عماجلا (م٦-ه٣ق ب) رفعج نب دمحم رباج وبأ ،يوكزألا

 .(ت د ط د) نامع ةنطلس ثارتلا ةرازو ،رماع معنملا دبع

 ۔-۔_۔.ه٤٨٨ ت) حلفم نب دمحم نب ميهاريإ نيدلا ناهرب ،قاحسإ وبأ

 قشمد غيمالسإلا بتكملا كعنقملا حرش يف عدبملا (مم؛٩

 .(ط د) .م٤٧٩1١ ه ٤

 .رظنلا لذب !(م٧٥١١-ه٢٦٥٥ ب) ديمحلا دبع نب دمحم ،يدنمسألا

 ه ١٤١٦١ (١)ط ةرهاقلا ثارتلا راد ربلا دبع يكز دمحم قيقحت

 .م

 :هيلع قلع ءاطوملا !(م٥١١٧-ه٩٧١ت) سنأ نب كلام ،يحبصألا

 .م١ا٣٩٩ ه٣١٤١ (٢)ط ةرهاقلا ثيدحلا راد ،يقابلا دبع داؤف دمحم

 (م٢١!٣٢ - ه١٣٦ ت) هللا دبع يبأ نب نامثع هللا دبع وبأ مصألا

 .(ت د ط د) نامع ةنطلس ثارتلا ةرازو ءةريصبلا

 لئاسملا ىلع ةبوجألا يف ةينسلا ئلآللا دقع ادمح نب فيس ،يربغألا

 .م٤٨٩١ _ه٤٠٤١ نامع ةنطلس ،ٹارتلا ةرازو ،ةيرثنلا

 يناعملا حور (م٣٠٥٨١-ه٠٧٢١ت) دومحم نيدلا باهش يسولالا

 -يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد "يناثملا عبسلاو ميظعلا نآرقلا ريسفت يف
 توريب ط)٤( ٤.٥ ١ه_ ٩٨٥ ١م.

٤٧٧



 لوصأ يف ماكحإلا ،(م٣٣٢١-ه١٣٦ ت) دمحم نب يلع ،يدمآلا ٠-

 (٢)ط توريب سيبرعلا باتكلا راد ،يليمجلا ديس قيقحت ،ماكحألا

 .م٦٨٩١ ه ٠٦

 ١- ت) ‘نسحلا نب دمحم نب دمحم "جاحلا ريمأ نبا ٨٧٩ه-۔١٤٧٤م(.

 توريب ةيملعلا بتكلا راد ،ريبحتلاو ريرقتلا ط)٢( ١٤١٣ه ١٩٨٣م

 راد ريرحتلا ريسيت (م٤٦٠٥١-ه٢٧٩ ت) نيمأ دمحم ،هاشداب ريمأ ٢-

 .(ت د ط د) توريب "ةيملعلا بتكلا

 ٢٣- كدمحأ نب دمحم نب ايركز ىيحي وبأ ‘يراصنألا )ت٩٢٦ه_-

 ٠م(‘ .(ت د ط د) ركفلا راد ‘بالطلا جهنم حرشب باهولا حتف

 ماكحإ (م١٨٠١-فه٤٧٤ت) فلخ نب ناميلس ديلولا وبأ ،يجابلا ٤

 برفلا راد ،يكرت ديجملا دبع قيقحت ،لوصألا ماكحأ يف لوصفلا
 .م١ ٤٠٧ ١ه ٩٨٥ (١)ط يمالسإلا

 .يراخبلا حيحص (م٠٧٨ه٦٥٢٦ ت) ليعامسإ نب دمحم ،يراخبلا ٥-

 .توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد (ئرابلا حتف حرشب)
 ةاقتنملا رهاوجلا (م٧٠٤١-ه٠١٨ ت) ميهاربإ نب مساقلاوبأ ،يداربلا ٦-

 .م٤٨١ ةرهاقلا ةيرجح ةعبط ،تاقبطلا باتك هب لخأ اميف

 .دمحم قيقحت ةيضابإلا بتك يف ةلاسر «.................................... -١ا٧

 .(ت .د) ةرهاقلا ةليضفلا راد %ڵضوع باوتلا دبع دمحأ بزع مهنيز

 قيقحت .عماجلا (م٢٧٦۔-ه ٦٢ ت) دمحم نب هللا دبع ةكرب نبا ١٨-

 .(ت د ط د) نامع ةنطلس ،ثارتلا ةرازو ينورابلا ىيحي ىسيع

 .(ط د) م٤٨٩١ ،نامع ةنطلس ،ثارتلا ةرازو ،فراعتلا ،............... ٩-

 ءنامع ءاملع نم ةعومجم نمض عوبطم ةنزاوملا ............... . ٢

 فششثاك ليعامسإ هديس قيقحت ،٠٢٤-٤٨٣ص ٢ج تاباوجلاو ريسلا

 .(ط د) م٦٨٩٦١۔-ه٦٠٤١ نامع ةنطلس ،ثارتلا ةرازو

٤٧٨



 لوصولا 6(م٤٢١١-ه٨١٥ ت) يدادغبلا يلع نب دمحأ ،ناهرب نبا ١

 فراعملا ةبتكم دينز وبأ يلع نب ديمحلا دبع قيقحت ‘لوصألا ىلإ
 .م٥٨٩١ ه١ ٤٠٧ (١)ط ضايرلا

 قشمد ةعابطلل يباولاو فافجلا ،مالعألا مجعم ،باهولا دبع ماسب ٢
 .م٧٨٩١ (١)ط

 يبا عماج (م٠١-ه٤ق ت) دمحم نب يلع نسحلا وبأ ،يويسبلا ٢
 .م٤٨٩١ _ه٤٠٤١ (١)ط ،دمحم نسحلا وبأ قيقحت ،يويسبلا نسحلا

 .نامع ةنطلس ثارتلا ةرازو

 دمح نب دمحأ خيشلا ميدقت يويسبلا رصتخم .............................. - ٤

 نامع ةنطلس ثارتلا ةرازو ،يليلخلا يلع نب هللا دبع هعجار ثيليلخلا

 .م٦٨٩١ ه ٤٠٦

 ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ؛ دمح نب فيس ‘يشاطبلا ٥

 .م٢٩٩١ ه٣١٤١ )١( ط .نامع

 ٦ رصن نب يلع نب باهولا دبع ،يدادغبلا )ت٤٦٢٢هف-۔٠٣١ا١م(

 .(ت د ط د) ‘توريب ركفلا راد ،يناغلا ديعس دمحم قيقحت نيقلتلا

 قيقحت ؛ةينذملا لهأ بهذم ىلع ةنوعملا .................................... ٢٧-

 .(ط د ) .م٥٩٩١ ه١ ٤١٥ ،توريب ،ركفلا راد ،قحلا دبع شيمح

 فاشك 6(م١٤٦١ ه١٠٥٠١ت) سيردإ نب سنوي نب روصنم ،يتوهبلا ٨-

 ركفلا راد يحليصم لاله هيلع قلع ‘عانقإلا نتم نع عانقلا
 .م١!٢٨٩ ۔ه١ ٤٠٦

 نمحرلا دبع دمحم قيقحت ،عبرملا ضورلا 0.............................. ٩-

 .م٤٩٩١-_ه٤١٤١ (٥)ط ضايرلا دشرلا ةبتكم ضوع

٤٧٩



 راثآلا بابل ،(م٤٣٨١-ه٠٥٦١ ت) نافلخ نب انهم يديعس وبلا ٠

 يبلش ظيفحلا دبع قيقحت نامع ةنطلس يموقلا ثارتلا ةرازو

 .م١ا٤٨٩ ها ٤.

 ١ ،ةيلكلا هقفلا دعاوق حاضيإ يف زيجولا يقدص دمحم ،ونروبلا ط)٢(
 ١٠ ١ه٩٩٠ا١م.

 ٢ ت) يلع نب نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ يقهيبلا ٤٥٨ ه _ ٠٦٥ا١م(.

 توريب ةفرعملا راد ىربكلا ننسلا ١٤١٣ه ٩٩٢ ١م .(ط د)

 ننس (م٢٩٨ _ه٩٧٢ت) ةروس نب ىسيع نب دمحم يذمرتلا ٣

 ط د) توريب ةيملعلا بتكلا راد توحلا فسوي لامك قيقحت ،يذمرتلا

 .(ت د

 ٤ ت) رمع نب دوعسم نب نيدلا دعس ثينازاتفتلا ٧٩٢اه-۔١٣٩٠م(

 هطبض ؛هققلا لوصأ يف حيقنتلا نتمل حيضوتلا ىلع حيولتلا حرش
 توريب ةميلعلا بتكلا راد ،تاريمع ايركز ط)١( ٤١٦ ١ه ٩٩٦ ١م.

 ٥ ميهاربإ نب زيزعلا دبع نيدلا ءايض ،ينيمثلا )ت١٢٢٣ه-٨٠٧ !١م(ء

 نامع ةنطلس ثارتلا ةرازو ،نيدلا ملاعم ٤٠٧ ١ه ١٩٨٦م.

 حلاص نب دمحم :قيقحت ڵماسبلا درولا 2 ....................................... ٦-

 .(ط د) .م٥٨٩١ _ه١ ٤.٠٥ نامع ةنطلس ثارتلا ةرازو ثينيمثلا
 قيقحت ،تافيرعتلا ،(م٣١٤١ ه٦١٨ت) دمحم نب يلع ،يناجرجلا ٧

 _ ه٧١٤١ (٣)ط توريب يبرعلا باتكلا راد ،يرايبألا ميهاربإ

 ٦...

 جارعم (م١١٣١-ه١١٧ ت) فسوي نب دمحم نيدلا سمش ،يرزجلا ٨-

 ت) يواضيبلل لوصألا ملع ىلإ لوصولا جاهنم حرش جاهنملا
 نيسحلا ةعبطم ليعامسإ دمحم نابعش قيقحت (م٦٨٦٢١-ه ٦٥

 .م٣٩٩١ _ه٣١٤١ (١)ط ةرهاقلا ةيمالسإلا

٤٨٠



 نيناوقلا )م١ ٠٤٣-_ه١٤٧ ت) يزج نب دمحم مساقلا وبأ ،يزج نبا ٩-

 .(ت د ط د) توريب ملقلا راد 4 ةيهقفلا

 (م٩ ٨٠١ __ ه ٢٣٧٧٠ ت) .يزارلا يلع نب دمحأ رحبي وبأ .صاصجلا ۔-٤ .

 ةيملعلا بتكلا راد ،نيهاش دمحم مالسلا دبع هطبض ،نآ رقلا ماكحأ

 .م١ا٤٩٩ _ه٥١٤١ (١)ط توريب

 ،عيرفتلا إ(م٨٨٦_ه٨٧٣ ت) ينسحلا نب هللا دبع مساقلا وبأ ڵبالجلا ١-

 ه(١)ط يمالسإلا برفلا راد ،ينامهدلا ملاس نب نيسح قيقحت

 .م٧٨٩١
 ءوض ٧(م١ا٣٢١٢٦-_ه٤٨٠١ت) دمحم نب دمحأ نب نسحلا ،لالجلا ٤٦-

 ىلع رافغلا ةحنم هشماهبو راهزألا تاحفص ىلع قرشملا راهنلا

 (ما٨٦٧۔-فه٢٦٨١١ت) يناعنصلا ليعامسإ نب دمحمل راهنلا ءوض

 .نميلا-ءاعنص ينميلا ثارتلا ءايحإل ناضمغ ةبتكم

 بذهملا (م٧٣٤١-۔ه١٤٨ ت) دهف نب دمحم نب دمحأ نيدلا لامج ٤٣-

 رشنلا ةسسؤم ،يقارعلا ىبتجم قيقحت ‘عفانلا رصتخملا حرش عرابلا

 .(ط د) ١٤١١ ثيمالسإلا

 ٤٤ ت) ريخلا يبأ نب ىيحي ايركز وبأ ،ينوانجلا ق٥ه-١٠ه(.

 . (ت د ط د) ةرهاقلا ةبهو ةبتكم .4 رمعم ىيحي يلع هيلع قلع « حاكنلا

 ميهاربإ قاحسإ وبأ هيلع قلع عضولا «....................................

 . (ت د ط د) سنوت ةمالس وبأ راد 4 شيفطا

 ملعلا راد غحاحصلا (م٢٠٠١-ه٢٩٣) دامح نب ليعامسإ يرهوجلا ٦

 . ح\ ٤ ) ٩٩٠ )ط توريب 0 نييالملل

 ٤٧ ت) فسوي نب هللا دبع نب كلملا دبع يلاعملا وبأ كينيوجلا ٤٧٨ه _

 ٠٥مم(إ ةةضيوع دمحم حالص قيلعت }هقفلا لوصأ يف ناهربلا

 توريب ةيملعلا بتكلا راد ط)١( ٤١٨ ١ه ١٩٩٧م.

٤٨١



 .مالسإلا دعاوق ،(م٩٤٣١ها٠٥٧ت) ىسوم نب ليعامسإ ،يلاطيجلا ٤٨

 نامع ةنطلس ةماقتسالا ةبتكم رمع نمحرلا دبع يلكب قيلعتو حيحصت

 .م١ا٢٩٩ه٣١٤١ (٢)ط

 ءنامع ةنطلس ‘ثارتلا ةرازو تاريخلا رطانق ............................ .. ۔-٩

 .م٩٨٩١ه٩٠٤١ (٢)ط

 ٠.٠ ةيملعلا بتكلا راد لدجلاو لوصألا يملع يف لمألاو نبا ط)١(

 ٤٠٥ ١ه_١٩٨٥م.

 ةرازو ةيضابإلا لوصأ يف ةيضفلا دوقعلا دمح نب ملاس ،يثراحلا ٥١

 .(ت د ط د) نامع ةنطلس ،ثارتلا

 ةباصإلا (م١ ٨٤٤-_ه٦٥٨ت) ثينالقسعلا يلع نب دمحأ رجح نبا ٢

 راد .نورخآو ،دوجوملا دبع دمحأ لداع قيقحت ،ةباحصلا زييمت يف

 .م٥٩٩١_ه١ ٤١٥ توريب ةيملعلا بتكلا

 نيهاش دمحم قيفوت قيقحت ساسملا سارغ «...........................

 .م٠٩٩١ _ه١١٤١ (١)ط ةرهاقلا ةبهو ةبتكم

 راد ،يراخبلا حيحص حرشب ئرابلا حتف .............................. ٥٤
 .م٢٨٩١ه٦٠٤١(٢)ط توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 دمحم هيلع قلع "ركفلا ةبخن حرش رظنلا ةهزن ........................... - ٥
 .(ت د ط د) ةرهاقلا يمالسإلا ثارتلا ةبتكم ،يبهذلا نيدلا لامك

 (م٣٦٠١۔ ه ٤٥٦ ( مزح نب ديعس نب دمحأ نب يلع ؛مزح نبا ٦

 .(ت د ط د) توريب ةيملعلا بتكلا راد ،ماكحألا لوصأ يف ماكحإل

 يبرعلا ثارتلا ءايحإ ةنجل قيقحت ءىلطملا «................................. ٥٧-

 .(ت د ط د) ‘توريب ةديدجلا قافألا راد ‘توريب راد

٤٨٢



_ ٨ ٥ 
 حرش .(م١ا٤٢٠ه٦٢٦٤ ت) بيطلا نب يلع نب دمحم نيسحلا وبآ

 مكحلاو مولا ةبتكم ءدينز وبأ يلع نب ديمحلا دبع قيقحت ،دمعلا
 .م٠٩٩١ ه٠١٤١ (١)ط ةرونملا ةنيدملا

 (ما٥٢٤ ___ ٩ ت) نمؤملا دبع نب دمحم نب ركب وبأ ينصحلا

 وبأ ديمحلا دبع يلع قيقحت }راصتخالا ةياغ لح يف رايخألا ةيافك

 قشمحتوريب ريخلا راد ،ناميلس يبهو دمحم ريخلا
 .م١ا٦٩٩ه٧١٤١(١)ط

 .(م!٨.٠؟_ه٥٧٤ ت) ڵسيق نب ميهاريإ قاحسإ وبأ يمرضحلا

 (١)ط ءنامع ةنطلس ثارتلا ةرازو ‘لاصخلا رصتخم

 .م٤٨٩١ ها ٤.٤

 .رجبألا ىقتلم 6(م٩٤٠٥١ ه ٦٥٦ ت) ،دمحم نب ميهاريإ ،يبلحلا

 .م٩٨٩١ه٩٠٤١ (١)ط شةلاسرلا ةسسؤم ،ناميلس يبهو قيقحت

 .(م١!!٧!۔-ه٦٧٦ ت) ايركز يبأ نب نسحلا نب رفعج ،يلحلا

 .(ط د) .ما٦٨٩ه٦٠٤١ توريب ةايحلا ةبتكم راد "مالسإلا عئارش
 .عئارشلل عماجلا 6(م١ا١٩٦٢_ه٠٩٦ ت) ،ديعس نب ىيحي ثيلحلا

 .ه١ ٤٠٥ مقب ةيملعلا ةعبطملا ،يناحبسلا رفعج فارشإ

 رئاصبلا نويع زمغ (م ٧٨٦١ه ٨ ت) دمحم نب دمحأ ،يومحلا

 (١)ط توريب -ةيملعلا بتكلا راد ،رئاظنلاو هابشألا باتك حرش

 .م١ا ٠٥ ١ه ٩٨٥

 راد ،نادلبلا مجعم (م٢٦٢٢۔-ه٦٢٦٦ ت) هللا دبع نب توقاي يومحلا

 .(ت د ط د) توريب رداص

 ةرازو ،ىربكلا ةنودملا (م٤٢٣١٨ه٠٢٢٦ ت) رشب نب مناغ ،يناسارخلا

 .(ط د) .م٤٨٩١ه٤٠٤١ ‘نامع ةنطلس ثارتلا

٤٨٢٣



 ،نامع ةنطلس ،ثارتلا ةرازو ىرغصلا ةنودملا 0........................ ٦٧-

 .(ط د) .م١!٤٨٩ ه ٤٤

 .يقرخلا رصتخم (م٦٤٦ ه٤٣٣ ت) نيسحلا نب رمع ،يقرخلا ٨

 قشمد مالسلا ةسسؤم تاروشنم ،قيواشلا ريهز دمحم هيلع قلع

 .ه٨٧٣١.(١)ط

 ‘تافصلاو ثادحألا (م١١١٨_ه٨٧٢ت) سيمخ نب تلصلا ،يصورخلا 1٩-

 .١٦٧-١٢ص ١ج ‘تاباوجلاو ريسلا نامع ءاملعو ةمئأ يف عوبطم

 (٢)ط سنامع ةنطلس ثارتلا ةرازو ث©فشاك ليعامسإ هديس قيقحت

 .م١ ٩٨٩_ه١ ٤١٠

 حيحص (م٢٢٩٦-ه١١٣ت) قاحسإ نب دمحم ركب وبأ ،ةميزخ نبا ٠

 .يمالسإلا بتكملا ،يمظعألا ىفطصم دمحم قيقحت ،ةميزخ نبا

 .م١٢٩٩١ ه١ ٤١٦ (٢)ط

 ملاعم .(م٥٨٩٦-_ه٥٧٣ ت) دمحم نب دمحأ ،ناميلس وبأ يباطخلا ١

 ه١٠٤١ (٢)ط توريب ةيملعلا ةبتكملا ،دواد يبأ ننس حرش ‘ننسلا

 .م١٨٩١

 نبا ةمدقم ،(م١ ٤٠٦ ه٨٠٨ ت) نودلخ نب نمحرلا دبع ،نودلخ نبا ٢

 .(ت د ط د) يصاع رجح قيقحت ،نودلخ

 تايفو ،(م٢٨٢١_ه١٨٦ ت) دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ ناكلخ نبا ٣

 توريب رداص راد سابع ناسحإ قيقحت ،نامزلا ء انبأ ءابنأو نايعألا

 .(ط د) ما ٩٧٨ ه ٨

 دعاوق ديهمت (م١٧٨١-۔-ه٨٨٢١ت) نافلخ نب ديعس .يليلخلا ٤

 ةنطلس ثارتلا ةرازو ،ماكحألاو نايدألا لئاسم دراوش دييقتو ناميإلا

 .م٦٨٩١ ه٠٤١ا٧ (١)ط نامع

٤٨٤



 ملاع .ينطق رادلا ننس .(م٠٩١ه٥٨٣ت) رمع نب يلع .ينطق رادلا ٥
 .م٣٩١ ه٣١٤١ (٣)ط توريب بتكلا

 دواد يبأ ننس (م٨٨١ه٥٧٢٦ ت) }ثعشألا نب ناميلس ،دواد وبأ ٦

 .م٣٩٩١-۔_ه٣١٤١ ،توريب ليجلا راد

 .تاقبطلا (م٢١!١٢_ه٠٧٦ ت) ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ ،ينيجردلا ٧

 .(ت د ط د) ،يالط ميهاريإ قيقحت

 ةرهمج ؛(م٣٢٣٢٦ _ ه١٢٣٢ت) ،نسحلا نب دمحم ركب وبأ ديرد نبا ٧٨-

 توريب نييالملل ملعلا راد عيكبلعب رينم يزمر قيقحت ،ةغللا

 .م٨٨٩١(١)ط
 ةدمع (م١ ٣٢٠٢٦ ه٢٠٧ت) بهو يلع نب دمحم ديعلا قيقد نبا ٩-

 توريب - ركفلا راد نافرع رداقلا قيقحت ءماكحلا ةدمع حرش ماكحألا

 .م١ا٧٩٩ ه١ ٤١٧ (١)ط

 لبسو راطوألا لين نم ماكحألا ةوفص نمحرلا دبع ناطحق ،يرودلا ٠
 .م٦٨٩١ه٦٠٤١ (٢)ط دادغب داشرإلا ةعبطم شمالسلا

 ريبكلا ريسفتلا (م١ا٢٠٢-ه٦٠٦ ت) رمع نب نيدلا رخف ،يزارلا ١

 .م١ا٠٩٩ ه٦١٤١ (١)ط توريب - ةيملعلا بتكلا راد

 رباج هط قيقحت }لوصألا ملع يف لوصحملا ،........................ ٨٢-
 .م٩٩١!٢ ه٢٦١٤١(٢)ط توريب ةلاسرلا ةسسؤم ،يناولعلا

 تادرفملا ،(م٨٠١١ه٦٠٥) دمحم نب نيسحلا ،يناهفصألا بغارلا ٣

 يبابلا ىفطصم ةعبطم ،يناليك دمحم ديس قيقحت ،نآرقلا بيرغ يف
 .م١ا٠١٦٩ه٨٣١ (١)ط رصم يبلحلا

 عئاشلا عاعشلا ،(م1١ا٧٥٨-فه٤١٧٦١) دمحم نب ديمح قيزر نبا ٤

 ©ثارتلا ةرازو ،رماع معنملا دبع قيقحت ،نامع ةمئأ ركذ يف ناعمللاب
 .(ط.د) م١!٤٨٩٦ه٥٠٤١ نامع ةنطلس

٤٨٥



 نامع ةنطلس ثارتلا ةرازو ،هللا دبع يسرم دمحم ،رماع معنملا دبع

 .م٣٨٩١_ه٣٠٤١ (٢)ط

 ٦- (ديفحلا) دشر نب دمحم نب دمحأ نب دمحم ،دشر نبا ت٥٩٥ه_

 ٩٨مم(ء توريب ةيملعلا بتكلا راد ،دصتقملا ةياهنو دهتجملا ةيادب

 .(ت د ط د)

 ٧ ت) سابعلا يبأ نب دمحم نيدلا سمش ،يلمرلا ١٠٠٤ه-١٥٩٥م(

 توريب ةيملعلا بتكلا راد جاهنملا حرش ىلإ جاتحملا ةياهن
 ٤٤ ه ١٩٩٣. .(ط د)

 جات (م٠١٩٧١ _۔ه١ ٦٢٠٥ ت) دمحم نب ىضترم دمحم ،يديبزلا ٨

 د) توريب ةايحلا ةبتكم راد تاروشنم ‘سوماقلا رهاوج نم سورعلا

 ( .(ت د ط

 ةيهقفلا دعاوقلا حرش (م٨٣٩١ه٧٥٣١ت) دمحم نب دمحا ءاقرزلا ٩

 .م٣٩٩١ _ه١ ٤١٤ (٣)ط توريب قشمد ىملقلا راد
 قشمد نيربط ةعبطم .ماعلا يهقفلا لخدملا ‘دمحأ ىفطصم ءاقرزلا ٠

 .م٨٧٩١_ه٧٨٣١ (١)ط

 ١ ت) هللا د بع نب دمحم نيدلا سمش يشكرزلا ٧٧٢ه۔۔_ ٣٧٠ !١م(.

 نمحرلا دبع نب هللا دبع قيقحت يقرخلا رصتخم ىلع يشكرزلا حرش

 ضايرلا ،ناكيبعلا ةبتكم نيربجلا ط)١( ٤١٣ ١ه_١٩٩٣م.
 رحبلا (م١٩٣١_۔ه٤٩٧ ت) هللادبع نب رداهب نب دمحم كيشكرزلا ٢-

 راد رقشألا ناميلس دمحم ةدغ وبأ راتسلا دبع هعجار ‘طيحملا

 .م٨٨٩١_ه٩٠٤١ (١)ط ةرهاقلا ،ةوفصلا
 ملعلا راد مالعألا ،(م٦٧١٦١-ه٦٩٣١ ت) نيدلا ريخ ،يلكرزلا ٣

 .م١!٥٩٩_ه١ ١( ٤١٥ )ط توريب نييالملل

٤٨٦



 يف حاضيالا إ(م٩١٢.1)ه٢٧٤ ت) ديعس نب ىيحي ءايركز وبأ 1٤-

 .نامع ةنطلس ثارتلا ةرازو ،ماكحالا

 ٥- ت) رمع نب دومحم مساقلا وبأ ،يرشخمزلا ٥٢٨هف _ ١١٤٣م(.

 .م٩٩١! ه٦١٤١ (١)ط توريب رداصل راد ةغالبلا ساسأ

 يف ليواقألا نويعو ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا ...........................

 يبرعلا باتكلا راد ،دمحأ نيسح ىفطصم هححص سليوأتلا هوجو
 توريب ١٣٦٦ه ٩٤٧ ١م.

 راد هقفلا لوصأ 6(م١ا٤٩٦-ه٤٩٣١ ت) ةرهز وبأ دمحم ةرهز وبأ ٧

 .(ت د ط د) ةرهاقلا يبرعلا ركفلا

 نييبت ٬(م٣٤٢١_۔ه٣٤٧ ت) يلع نب نامثع نيدلا رخف ءيعليزلا ٨-

 ةروصم (٢)ط توريب ةفرعملا راد قئاقدلا زنك حرش قئاقحلا

 ماع رصمب قالوبب ةيريمألا ةعبطملاب ةعوبطملا (١)ط نع تسفوالاب

 . ه١ ٣١٣

 ءنايعألا ةفحت ،(م٤١٩٦١ ه٢٣٣١ ت) ،ديمح نب هللا دبع يملاسلا ٩

 .(ت د ط د) نامع ةنطلس ،يور ةيبهذلا عباطملا

 ةدغ وبأ راتسلا دبع ةعجار ؛غنيفثلا دقعلا ،..................

 ط)١٤١٧ه ١٩٩٦م.

 ثارتلا ةرازو ؤةيضابإلا ةعشأ نم ةيضرملا ةعمللا 0..................

 .م١٨٩١ نامع ةنطلس

 وبأ قيلعت ،ماكحألاو نايدألا يملع يف ماظنلا رهوج .................. ٠٢ ١-

 .ةيبهذلا عباطملا يربعلا ديعس نب ميهاربإ ،شيفطا ميهاربإ قاحسإ

 .م٣٩٩١ ه٣١٤١ (٢١)ط ،نامع ةنطلس ،يور

 بيبح نب عيبرلا مامإلل حيحصلا عماجلا حرش 6.....................

 . (ت د ط د) نامع ةنطلس . يور 4 ةيبه ذلا عباطملا

٤٨٧



 ثارتلا ةرازو علوصألا ةيفلأ ىلع سمشلا ةعلط «.................. ١.٤-

 .م١ ٤٠٥ ١ه ٩٨٥ (٢)ط نامع ةنطلس

 دمح نب دمحأ خيشلا :هيلع قلع لوقعلا راونأ قراشم ................... ١٠٥-

 (١)ط توريب ليجلا راد ةريمع نمحرلا دبع قيقحت ،يليلخلا
 .ما٩٨٩ه ٩

 ةرازو ءلامكلا جرادم حرش لامآلا جراعم «........................ ۔-٦٠١

 .م١ ٤٠٤ ١ه ٩٨٣ نامع ةنطلس ثارتلا

 ةنطلس ،طقسم ةبتكم ،ريضنلا ضورلا ؤهللا دبع نب دمحم ،يملاسلا ٠٧
 .(ت د) (١)ط نامع

 ١٠٨- منكتي خيرات نامع فاسع يجان ث..................... ». ٣٨٣ ١ه

 ٦٢٣ .م.

 راثأ يف فاصخإلا راثيإ 0 ) م٦٥٢١ ه٤٥٦ ت) .ي زوجلا نبا طبس ٩--

 ه١ ١ ) ٤٠٨ )ط ‘ مالسلا راد 4 يفيلخلا يعلا رصان :قيقحت ‘فالخلا

 .ما ٩٨٧

 هابشألا ،(م١٩٦٣١ _ ه١٧٧ ت) يلع نب باهولا دبع يكبسلا ٠-

 راد ضوعم دمحم يلع دوجوملا دبع دمحأ لداع قيقحت رئاظنلاو

 .م١٩٩١ ه١١٤١ )١( ط ةيملعلا بتكلا

 بيترتلا ةيشاح (م١١ق _۔ه١١ق ت) رمع نب دمحم ةتس وبأ ١--

 .م٢٨٩١_ه١ ٤٠٦٢ نامع ةنطلس ثارتلا ةرازو

 لوصأ ،(م٦٩٠١_ه٠٩٤ت) لهس يبأ نب دمحأ نب دمحم عيسخرسلا ٧٢-

 د ط د) توريب ةفرعملا راد ،يناغفألا ءافولا وبأ قيقحت ،يسخرسلا

 ١١٣- توريب ةفرعملا راد طوسبملا ء.............................. ٤١٤ ١ه_

 ٩٩٣ ١م .(ط د)

٤٨٨



 ةلاسر .ةيلوصألا هؤارآو ةكرب نبا ،يلع نب رباج ،يدعسلا ٨٤-
 .م٤٩٩١ نامع ةيندرألا ةعماجلا .ريتسجام

 ةعيرشلا سوماق ،(م٩١-ه٣١ق ت) سيمخ نب ليمج ،يدعسلا ٥-

 (١)ط ،نامع ةنطلس ؤثارتلا ةرازو ؤةعيسولا اهقرط يواحلا
 .م١ ٩٨٣

 ةيملاعلا عباطملا ،نامع مالعأ ليلد ،نورخآو ،يودب دمحم ديعسلا ٦
 .م١٩٩١ ه٦١٤١ (١)ط توريب نانبل ةبتكم طقسم

 .ةيلدعلا ماكحألا ةلجم حرش (م٠٢١٦١ ه٨٣٣١ ت) زاب متسر ميلس ٧-

 .(ت د) (٣)ط ةيملعلا بتكلا راد

 راد ءاهقفلا ةفحت (م٤٤١١ ه٩٣٥ ت) نيدلا ءالع ،يدنقرمسلا ٨-

 .م٣٩٩١ ه٤١٤١ (٢)ط توريب-ةيملعلا بتكلا

 ت) رابجلا دبع نب د محم نب روصنم رفظملا وبأ ،يناعمسلا ٧٩-

 نسح دمحم قيقحت 6،لوصألا يف ةلدألا عطاوق (م١ ٥١٦٠ه ٩

 .م٦٩٩١ ه٧١٤١ (١)ط توريب ةلاسرلا ةسسؤم وتيه

 ةضور ،(م٥٠١١ ه٩٩٤ ت) دمحم نب يلع مساقلا وبأ ،ينانمسلا ٠--

 ناقرفلا راد «يهانلا نيدلا حالص :قيقحت ‘ةاجنلا قيرطو ةاضقلا

 .م٤٨٩١ ه٤٠٤١ (٢)ط ،توريب ةلاسرلا ةسسؤم ،نامع

 ١- ت) نيدلا بطق نب نيدلا ماظن ،يولاهسلا ١١٦١١ه-٢٤٨ا١م(.

 توريب رداص راد ةيدنهلا ىواتفلا ؤدنهلا ءاملع نم ةعامجو ط)٢١(

 .ه.

 ىلصف 6(م٢٧٩٦١؟ه٩٣١! ت) ،ليمج نب نافلخ ىيحي وبأ -يبايسلا ٢-

 .م٤٨٩١ _ه٤٠٤١ نامع ةنطلس ثارتلا ةرازو باطخلا

 .(ط د) نامع ةنطلس ثارتلا ةرازو ،لوصألا لوصف ................... ١٦٣-

٤٨٩



 ةنطلس ،ثارتلا ةرازو ،خيراتلا ربع نامع ،دومح نب ملاس ،يبايسلا ٤

 .م٤٩٩١ ه١ ٤١٥ (٣)ط ،نامع

 ضورلا ،(م٦٠٨١ه١٢٢١ت) يميحلا دمحأ نب نيسحلا ،يغايسلا ٥

 .(ت د ط د) ليجلا راد ،ريبكلا هقفلا عومجم حرش ريضنلا

 ٦ ت) دحاولا دبع دمحم نيدلا لامك مامهلا نبا ،يساويسلا ٦٨١ه

 ١٢٨٢م( جئاتن ةامسملا ريدقلا حتف ةلمكت هعمو ريدقلا حتف حرش

 ت) ةداز يضاق نيدلا سمشل رارسألاو زومرلا فشك يف راكفألا

 ٩٨٨ ه-١٥٨٠م(‘ بتكلا راد ،يدهملا بلاغ قازرلا دبع هيلع قلع

 ةيملعلا ط)١(:١٤١٥ه ١٩٩٥م.

 ةيفلأ (م٥٠٠٥١ ه١١٩ ت) نمحرلا دبع نب نيدلا لالج ‘يطويسلا ٧

 ةبتكملا رشانلا ركاش دمحم دمحأ ح رشب ،ثيدحلا ملع يف يطويسلا

 .(ت د ط د) ةيركملا ةكم ةيراجتلا

 هقف دعاوقو عورف يف رئاظنلاو هابشألا ث........................... ١١٨-

 .م٣٨٩١ ه١ ٤٠٣ توريب ةيملعلا بتكلا راد (١)ط ةيعفاشلا
 رصتخم هعمو مألا 4 ‘)م٨ ١١٩ ه٤٠٢٦ ت( سيردإ نب دمحم ،يعفاشلا .- ٩

 هححص (م٨١٧٨ _ ه٤٦٢٦ ت) ينزملا ىيحي نب ليعامسإل ينزملا

 .(ت د ط د) توريب ،ةفرعملا راد ،راجنلا يرهز

 ٠- بيطخلا د محأ نب دمحم نيدلا سمش ءينيبرشلا )ت٩٧٧ه_-

 ٩[( ءايحإ راد جاهنملا ظافلأ يناعم ةفرعم ىلإ جاتحملا ينغم

 .(ت د ط د) توريب ءيبرعلا ثارتلا

 وكفلا راد عاجش يبأ ظافلأ لح يف عانقإلا .............................. ١٣١-

٤٩٠



 نييبلاطلا جهنم 6(م١ا١-فه١١ق ت) ،ديعس نب سيمخ ‘يصقشلا - ٢

 ثثارتلا ةرازو يثراحلا دمح نب ملاس قيقحت ،نيبغارلا غالبو
 ٠ .م٠٨٩١ ه٠٠٤١ (١)ط .نامع ةنطلس
 دمحا قيقحت ،ريسلا ،(م٥٢٤١ه٨٢٩ت) ديعس نب دمحأ ،يخامشلا ٣-

 _ ه٦١٤١ (٢)ط نامع ةنطلس ثارتلا ةرازو ،يبايسلا دوعس نب

 .م ٩٢

 ةيشاح عم حاضيإلا (م٠٩٣١ه٢٩٧ ت) يلع نب رماع ،يخامشلا ٤-

 .ثارتلا ةرازو ،ةتس وبأ رمع نب دمحم خيشلل هيلع

 ت) مالسلا دبع ىيحي يبأ نب دمحأ نب رفعج ،نيدلا سمش ٥-

 تكن حرش ةيضرملا لئاسملا يف ةيهبلا ةضورلا ،إ(م٧٧١١ه ٥٣٧

 .(ت د ط د) ثتوريب ةديدجلا ةودنلا راد تادابعلا

 ٦-- ت) راتخملا دمحم نب نيمألا دمحم يطيقنشلا ١٢٣٩٣ه-۔-١٩٧٣م(

 دلو يديس دلو دمحم لامكإو قيقحت ،دوعسلا يقارم ىلع دورولا رثن

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةرانملا راد عيطيقنشلا بيبح

 ط)١(١٤١٥ه١٩٩٥م.

 ةيضملا يراردلا ،(م١ا٤٣٨ه٠٥٢١ ت) ،يلع نب دمحم "يناكوشلا ٧-

 .(ط د) .م٦٨٩١ ه٦٠٤١ توريب ةفرعملا راد ،ةيهبلا رردلا حرش

 .راهزألا قئادح ىلع قفدتملا رارجلا ليسلا ،...........................
 .(ت د (١)ط ،توريب ةيملعلا بتكلا راد ،دياز ميهاربإ دومحم قيقحت

 -۔رداص راد دنسملا ،!(م٥٥١٨-ه١٤٢٦ت) لبنح نب دمحأ ،ينابيشلا ٩--

 .توريب

 هيلع قلع ،لصألا (م٤٠١٨ه٩٨١ ت) نسحلا نب دمحم ،ينابيشلا - ٠

 .م٠٩٩١_ه٠١٤١ (١)ط توريب بتكلا ملاع يناغفألا ءافولا وبأ

٤٩١



 عمللا (م٣٨٠١-ه٦٧٤ ت) يلع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ "يزاريشلا - ١

 يويدب يلع فسوي ،وتسم بيد نيدلا يحم قيقحت هقفلا لوصأ يف

 (١)ط توريب قشمد ريثك نبا راد بيطلا ملكلا راد

 .م١!٥٩٩_ه ٦

 دبع لداع »ضوعم يلع قيقحت !هيبنتلا ................................. ٤٢ ١-

 .م٧٩٩١ه٨١٤١ (١)ط توريب مقرألا يبأ نب ماقرألا راد دوجوملا

 (ت د ط د) توريب ركفلا راد ‘بذهملا 0.............................. ٤٣ ١-

 كلاسلا ةغلب (م٥٢٨1١ ۔ه١٤٢٦١ ت) دمحم نب دمحأ "يواصلا - ٤٤

 ,(ت د ط د) ركفلا راد ‘كلاسملا برقأل

 ٥ ١- ت) مامه نب قازرلا دبع ركب وبأ ،يناعنصلا ٦٢١١هت ٨١٢٦م(

 يمالسإلا بتكملا يمظعألا نمحرلا دبع بيبح قيقحت فنصملا

 توريب ط)٢( ١٤٠٣ه ١٩٨٣م.

 حيضوت (م٨٦٧١-۔-ه٢٨١١ ت) ليعامسإ نب دمحم ‘يناعنصلا ٦-

 نب دمحم نب حالص هيلع قلع .راظنألا حيقنت يناعمل راكفألا

 .(ت د) (١)ط توريب ةيملعلا بتكلا راد ةضيوع

 نيسح قيقحت لمآلا ةيغب حرش لئاسلا ةباجإ 0........................... ٤٧ ١-

 -توريب ةلاسرلا ةسسؤم لدهألا يلوبقم دمحم ،يغ ايسلا دمحأ نب

 .م٦٨٩١ه١ ٤٠٦ (١)ط ضءاعنص ديدجلا ليجلا ةبتكم

 .م١٩٩١ ها١ ١) ٣١١ )ط . ركفلا راد ءاطع رداقلا دبع

 ةورعلا كسمتسم ) م٠٧٩١ه٣٢١ ٩٠ ت) ميكحلا نسحم 4 يئابطابطلا ٩ ١-

 .م ٩٢ (٣)ط توريب يبرعلا ثارتلا ءايحغ راد .ىقثولا

 يف نايبلا عمجم (م١١ق ه٦ ق ت) ،نسحلا نب لضفلا «يسربطلا ١٥٠
 .م٦٨٩١_ه١ ٤٠٦ توريب -ةفرعملا راد ،نآ رقلا ريسفت

٤٩٢



 لئاسلا ليلغ ءافش "(م٦٣٤١ ه٠٤٨ت) ضحالص نب يلع يربطلا ١

 .م٨٨٩٦١ ه٨٠٤١ (١)ط ،ىربكلا نميلا ةبتكم ،لفاكلا هلمحت امع

 عماج !(م٢٦!؟_ه٠١٢ ت) ريرج نب دمحم رفعج وبأ يربطلا ٦

 (١)ط توريب ةيملعلا بتكلا راد ءنآرقلا ليولت يف نايبلا
 .م١ا٢٩٩؟_ه١ ٤١٢

 ٢٣ - ت) ،نسحلا نب دمحم رفعج وبأ ،يسوطلا ٤٦٠ه_ ١٠٦١م(

 د) مق يمالسإلا رشنلا ةسسؤم ،نيققحملا نم ةعامج قيقحت ،فالخلا

 .(ت د ط

 ،يدوبهبلا رقابلا دمحم هيلع قلع ،طوسبملا ........................... ١٥٤-

 .(ط د) .م٢٩٩١ ه١ ٤١٦٢ توريب يمالسإلا باتكلا راد

 .هقلا لوصأ يف لبلبلا (ه٦١٧ت) يوقلا دبع نب ناميلس ‘يفوطلا - ٥

 .ه١٤١ (٢)ط ضايرلا يعفاشلا مامإلا ةبتكم

 نب هللا دبع قيقحت 4 ةضورلا رصتخم حرش 6........................... 1٥٦-

 ه١ ١ ) ٤٠٨ )ط توريب ةلاسرلا ةسسؤم ‘ يكرتلا نسحملا دبع

 .م١ ٩٨٨

 راتحملا در (م٨٩١١١ه٦٥٦١) ،رمع نب نيمأ دمحم نيدباع نبا ٧-

 فلؤملا نبال رابخألا نويع ةرق ةامسملا هتلمكتو راتخملا ردلا ىلع

 ،ضوعم دمحم يلع هدمحأ لداع :قيقحت ،يدنفأ نيدلا ءالع دمحم

 .م٤٩٩١ ه١ ٤١٥ (١)ط توريب ةيملعلا بتكلا راد

 ٨- ت) يرننلا هللادبع نب فسوي ورمع وبأ ربلا دبع نبا ٤٦٣ه -

 ٠٠٠م( هقثوو هجرخ ‘راصمالا ءاهقف بهاذمل عماجلا راكذتسالا

 ىغولا راد ،توريب-قشمد ةبيتق راد ،يجعلق نيمأ ىطعملا دبع
 ةرهاقلا۔بلح ط)١( ٤١٤ ١ه ١٩٩٣م.

٤٩٢



 قيقحت ث باحصالا ةفرعم يف باعيتسالا «.................................... ١٩-

 (١)ط توريب ةيملعلا بتكلا راد ، دمحأ لداع ضوعم يلع

 .م١! ٦٩٩٥ ه ٥

 بتكلا راد ،ةيندملا لهأ هقف يف يفاكلا ء................................. .١٦٠-

 | .٢٩٩١ه (٢)ط توريب =ةيملعلا

 جتاوف ،(م٠١٨١-ه٥٢٢١ ت) ،نيدلا ماظن نب دمحم "يلعلا دبع ١

 راد ءيلازغلل ىفصتسملا شماهب ‘توبثلا ملسم حرشب تومحرلا

 .م٣٩٩١ ه٤١٤١ (٣)ط "يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 عماج ةمدقم ،(م٢٧٩١-ه٢٩٣١ ت) ديعس نب ميهاريإ يربعلا ٦٢

 .(ت د ط د) ۔۔ نامع ةنطلس ،ثارتلا ةرازو ،ةكرب نبا

 ٢٣- ت) هللا دبع نب ةعمج نب دمحم ،ناديبع نبا ق١١ه-۔١٧ا١م(.

 نامع ةنطلس ‘ثارتلا ةرازو ثراثآلا رهاوج ٤٠٥ ١ه_ ١٩٨٥م.

 دييقتلا إ(م١ ٤٠٣ _ ه٦٠٨ ت) نيسحلا نب ميحرلا دبع ،يقارعلا ٦٤

 بتكلا ةسسؤم ،حالصلا نبا ةمدقم نم قلغأو قلطأ امل حاضيإلاو
 .م٥٩٩١ ه١ ٤١٥ (٣)ط نانبل توريب ،ةيفاقثلا

 ماكحأ ء(م٨٤١١ ه٣٤٥ت) هللا دبع نب دمحم ركب وبأ ،يبرع نبا ٥

 راد توريب ةفرعملا راد ،يواجبلا دمحم نب يلع قيقحت ،نآرقلا

 .م٧٨٩١ ه١ ٤٠٧ ،توريب ليجلا

 .م٢٩٩١ (١)ط يمالسإلا برغلا راد ميرك دلو هللا دبع دمحم

 راطعلا ةيشاح (م٥٣٨١-ه٠٠٥٦١ ت) دمحم نب نسح ،راطعلا ٦٧-

 .(ت د ط د) توريب ةيملعلا بتكلا راد غعماوجلا عمج ىلع

 ٩- ت) ةيطع نب قحلا دبع دمحم وبأ ءةيطع نبا ٥٤١ه_-۔١١٤٦م(.

 ميهاريإ نب هللا دبع قيقحت ،زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ررحملا

٤٩٤



 (١)ط رطق ‘ةحودندلا مولعلا راد ةسسؤم نورخآو يراصنألا

 .م١!١٨٩ ه١ ٤٠١

 ريسلا 6(م٠١ ٨\ 0.٩ ق ه٤ 0٣ ،! ق :يف) نامع ةمئأو ءاملع ٩-

 ةنطلس ثارتلا ةرازو ‘فشاك ليعامسإ هديس قيقحت .تاباوجلاو

 .م٩٨٩١ ه٠١٤١ (٢)ط نامع

 يمهف ةيبرعلا ىلإ اهلقن ،ماكحألا ةلجم حرش ماكحلا ررد رديح يلع ٠-

 .م١٩٩١ ه١١٤١ (١)ط توريب ليجلا راد ينيسحلا

 بكوم يف ةيضابإلا (م٠٨٩١ه١٠٤١ ت) رمعم ىيحي يلع -- ١

 - فه٤١٤١ (٢)ط ةرهاقلا ةبهو ةبتكم ةيناثلا ةقلحلا ،خيراتلا

 .م ٣

 نايبلا (م١ا٠١٢ ا ه٥٧٨ ت) رفظم نب دمحأ نب ىيحي نيدلا دامع - ٧٢

 ثارتلا ءايحإل ناضمغ ةبتكم ،يفاكلا ناهربلا نم عزتنملا يفاشلا

 .م٤٨٩١ ه٤١٤١ (١)ط ءاعنص يبرعلا

 تارذش (م١ا١٧1٦۔-ه٩٨٠١)ت دمحأ نب يحلا دبع ،دامعلا نبا ٢٣-

 ريثك نبا راد 'طوؤانرألا دمحم قيقحت ،بهذ نم رابخأ يف بهذلا
 .م١ا٩٨٩ه٠١٤١ (١)ط توريب ،قشمد

 توريب ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد "نيفلؤملا مجعم ةلاحك اضر رمع - ٤

 .(ت د ط د)

 يف بهذملا جابيدلا إ(م٧٩٢٣١) ه٩٩٧ت) يلع نب ميهاربإ ،يرمعلا ٥-

 .(ت د ط د) توريب ةيملعلا بتكلا راد ،بهذملا ءاملع نايعأ ةفرعم

 نميلا ةبتكم ،بهذملا ماكحأل بهذملا جاتلا مساق نب دمحأ يسنعلا ٦--

 .م٧٤٩١ ه٦٦٣١ (١)ط ءاعنص ،ىربكلا

 ةرازو ،باسنألا .(ما١ _ ه ٥ ق ت) ملسم نب ةملس ،يبتوعلا -ا٧

 .م٤٩٩١ ه١ ٤١٥ (٤)ط ،نامع ةنطلس ،ثارتلا

٤٩٥



 ١٧٨- ...........................« ،نامع ةنطلس ثارتلا ةرازو ءايضلا ط)١(

 ١٤١١ ه ١٩٩١م.

 ةيانبلا ،(م١٥٤١ ه٥٥٨ ت) دمحأ نب دومحم دمحم وبأ ،ينيعلا ٩-

 .م١ ٤١١ ١ه ٩٩٠ (٢)ط توريب ركفلا راد ،ةيادهلا حرش يف

 راد ،يرلخبلا حيحص ح رش ئ راقلا ةدمع «................................. . ١٨-

 .(ط د) ه٨٤٣١ توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 .(م١١١١۔-ه٥٠٥ت) دمحم نب دمحم دماح وبأ ،يلازغلا -

 (٣)ط توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد لوصألا ملع نم ىفصتسملا

 .م٣٩٩١ ه ١٤

 قيقحت لوصحلا تاقيطت نم لوخنملا «................................. ١٨٢-

 .م ٢ ) ..١٤٠ه_ ١٩٨٠ )ط قشمد ركفلا را د وتيه نسح دمحم

 دمحأ 4 رمات دمحم قيقحت طيسولا «................................. ١٨٣-

 .م١ ٦٩٩٧ ه١٤١ا٧ (١)ط ثمالسلا راد كدومحم

 لمجم (م٤٠٠١ _ ه٥٩٢) ايركز نب سراف نب دمحأ ،سراف نبا - ٤

 (٢)ط ةلاسرلا ةسسؤم نسحملا دبع ريهز قيقحتو ةسارد ،ةغللا

 .م١ا ٩٨٦ ه ٠٦

 .حيحصلا عماجلا (م١١٧ ه٥٧١ ت) بيبح نب عيبرلا يديهارفلا - ٥

 توريب ةمكحلا راد فسوي نب روشاع هعجار ،سيردإ دمحم هطبض

 .م٥٩٩١ ه١ ٤١٥ (١)ط نامع ةنطلس ةماقتسالا ةبتكم قشمد

 ت) نوحرف نب دمحم نب ميهاربإ نيدلا ناهرب ‘نوحرف نبا - ٦
 (١)ط رصمب ةيقرشلا ةعبطملا ،ماكحلا ةرصبت .(م٢٤٣١ها٦٤٧

 .ه١ ٣.٠١

 سوماقلا ،(م٤١٤١ ه٧١٨ ت) بوقعي نب دمحم "يدابآ زوريفلا - ٧

 .(ط د) م٥٩٩١ ه١ ٤١٥ ركفلا راد طيحملا

٤٩٦



 حابصملا (م٨٧٢١ ها٠٧٧ ت) يلع نب دمحم نب دمحأ ،يمويفلا ١٨-

 .م٧٨٩١ ه١ ٤٠٧ (١)ط توريب نانبل ةبتكم ،(رينملا
 .ناطحق يبأ ةريس (م١-۔فه٤ ق ت) ناطحق نب دلاخ ناطحق وبأ ٩-

 ١ج تاباوجلاو ريسلا سنامع ءاملع نم ةعومجم يف عوبطم
 ةنطلس ثارتلا ةرازو فشاك ليعامسإ هديس قيقحت ٧٤١-١٨ص

 .م٩٨٩١ ه١ ٤١٠ (٢)ط نامع

 ةضور (م٢٦٢١!٣-ه٠٦٦ ت) ،ةمادق نب دمحأ نب هللادبع ،ةمادق نبا ٠

 .(ت د ط د) ،ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم ،رظانملا ةنجو رظانلا

 دبع دمحأ نب ميهاريإ قيقحت يفاكلا ء................................. ١٠٩١-
 .(ت د ط د) ةرهاقلا ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ،ديمحلا

 ؛نيه اش دمحم مالسلا دبع هححص _ ينغملا 6................................. ٩٢ ١-

 ضليرلا ةبتكم غم٤٩٩١ ه٤١٤١ (١)ط توريب ةيملعلا بتكلا راد

 .(ت د ط د) ةثيدحلا

 رصتخم (م٦٣٠١ه٨٢٤ ت) دمحم نب دمحأ نسحلا وبأ ،يرودقلا ٣-

 توريب ةيملعلا بتكلا راد \ةضيوع دمحم لماك قيقحت ،يرودقلا

 .م١ا٧٩٩ه٨١٤١ (١)ط

 ٤- ت) سيردإ نب دمحأ نيدلا باهش ،يفارقلا ٦٨٤ه٨٥!١٦م(

 رصم ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد قورفلا ١٨٤٧ه.

 قيقحت لوصحملا راصتخاب لوصفلا حيقنت 0.............................. ١٥-

 (٢)ط ،ةرهاقلا ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم \دعس فوؤرلا دبع هط

 ٤ ١ه_٩٩٣!١م.

 ٦-- ت) رصن نب دمحم نب رداقلا دبع ءافولا يبأ نبا عيشرقلا ٧٧١٥اه _

 حاتفلا دبع قيقحت .ةيفنحلا تاقبط يف ةيضملا رهاوجلا .(م١ ٣
 .م٣٩٩١_ه٣١٤١ (٢)ط .ةلاسرلا ةسسؤم ولحلا دمحم

٤٩٧



 ٧- ت) دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ «يبطرقلا ٦٧١ه-۔٢٧٣!١م(.

 توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ،نآرقلا ماكحأل عماجلا

 ٤٥ ١ه_١٩٨٥م. .(ط د)

 ملسم حيحص (م٤٧٨ ه١٦٢٦ت) جاجحلا نب ملسم ،يريشقلا ٨

 .(ت د ط د) توريب ملقلا راد سيملا ليلخ هعجار ،(يوونلا حرشب)

 ريسيت ،(م٤١١٩١ ه٢٣٣١ ت) شيفطا فسوي نب دمحم ‘بطقلا -

 .(ط د) .م١ ٤٠٦ ١ه ٠٨٦ ‘نامع ةنطلس ثارتلا ةرازو ،ريسفتلا

 ،شيفطا قاحسا وبأ هيلع قلع صلاخلا بهذلا ............................ . ٢٠-

 .(ت ت ط د) نامع ةنطلس يور ىةيملاعلا عباطملا

 ةدج داشرإلا ةبتكم ‘ليلعلا ءافشو لينلا 0........................... ٢٠١-

 .م٥٨٩١ ه ١٤٠٥ (٣)ط ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ةنطلس ثارتلا ةرازو ءعرفلاو لصألا لماش «........................... ٠٢ ٢-

 .(ط د) م٤٨٩١ ه١ ٤٠٤ نامع

 نامع ةنطلس ثارتلا ةرازو ‘بركلا فشك «........................... ٢٣. ٢-

 ط)١( ١٤٠٥ه_١1٩٨٥م.

 ٠٤ ت) ،يشاشلا دمحأ نب دمحم ركب وبأ نيدلا فيس ،لافقلا ٥٠٧ه __

 ١١٣مم( نيساي قيقحت ‘ءاهقفلا بهاذم ةفرعم يف ءاملعلا ةيلح

 ةثيدحلا ةلاسرلا ةبتكم ،ةكرارد ميهاريل دمحأ ط)١( ١٩٨٨م.

 فتكلا ) ح ٢١ق _۔-ه٦ق ت) ي دزأل اديعس نب دمحم « يتاهلقلا ٢.٥-

 ءنامع ةنطلس ثارتلا ةرازو فشاك ليعامسإ هديس قيقحت 4 نايبلاو

 .(ط د) ٨٠١ ٩ ١ ه . ٠. ٤ ١

 ٦. ٢-۔- ت) دوعسم نب ركب وبأ نيدلا ءالع . يناساكلا ٨٧ ٥ه-۔١١٩١٩١ م )

 )ط ركفلا را ̀ 7 عئا رذلا بيترت يف عئانصلا عئا دي ١ ) ٤١٧ ١ه _

...٩٦ 

٤٩٨



 ٠٧ ت) ريثك نب ليعامسإ ءادفلا وبأ ريثك نبا ٧٧٤ه_؟!٠١٣٧٢م(.

 توريب فراعملا ةبتكم .ةياهنلاو ةيادبلا ١٤١١ه ١٩٩١م.

 دبع فسروي ميدقت ميظعلا نآرقلا ريسفت 4 .................................... ٢.٠٨-

 .م٣٩٩١ ه١ ٤١٣ (٦)ط توريب ةفرعملا راد ءيلشع رملا نمحرلا

 دمحم هححص .ةماقتسالا (م٠١ ه٤ق ت) ،ديعس نب دمحم ،يمدكلا ٩

 .(ط د) م٦٨٩١ ه٦٠٤١ ‘نامع ةنطلس ثارتلا ةرازو ‘نسحلا وبأ

 ثارتلا ةرازو نسحلا وبأ دمحم هححص ىربتعملا ..................... ٠ ٢٦٠١-

 .م٤٨٩١۔-٥٠٤١ (١)ط نامع ةنطلس

 .تايلكلا ،(م١ا٣٨٦-ه٤٩٠١) ىسوم نب بويأ ءاقبلا وبأ ،يوفكلا ١

 (٢)ط ةلاسرلا ةسسؤم شيورد ناندع يرصملا دمحم هخسن لباق

 .م٣٩٩١ ه ٤٣

 ٢ دمحأ نب ظوفحم باطخلا وبأ ،يناذولكلا )ت٥١٠هف-۔!١!١١٢م(.

 زاكيبعلا ةبتكم ، ريمعلا ناميلس قيقحت ،رابكلا لئاسملا يف راصتنالا

 ضايرلا ط)١( ١٤١٣ه_١٩٩٣م.

 ةرازو ،ءادتهإلا !(م١٦١١-ه٧٥٥ ت) هللا دبع نب دمحأ ،يدنكلا ٢٣

 .نامع ةنطلس ثارتلا

 ةرازو رماع معنملا دبع :قيقحت فنصملا «........................

 .م٤٨٩١ه٤٠٤١ نامع ةنطلس ثارتلا

 ةرازو عوشلا نايب (م١١١١ه٥٠٥ت) ميهاربإ نب دمحم ،يدنكلا ۔-٥

 .م٤٨٩١ه٤٠٤١ نامع ةنطلس ثارتلا

 ماكحأ 6(م١ا٠١١۔ه٤٠٥ت) دمحم نب نيدلا دامع ‘يساره ايكلا ۔-٦

 .م٥٨٩١ه١ ٤٠٥ (٢)ط توريب ةيملعلا بتكلا راد ،نآرقلا

٤٩٩



 ٧ا٢١-

 ٢١٨١-۔

-٥٩ 

-٢٢. 

-٢٢٢ 

-٣ ٢٢ 

-٢٦٤ 

 يف باتك 4 (م٢١۔-_۔ه٦ ق) ديز نب دومحم ءانثلا وبأ ءيشماللا

 (١)ط ءيمالسإلا برغلا راد يكرت ديجملا دبع قيقحت ؛هقفلا لوصأ

 ... ٥

 (م٨٨١٨_ه٥٧٢٦ ت) ينيوزقلا ديزي نب دمحم نب هللا دبع ةجام نبا

 د) .ثارتلل نايرلا راد يقابلا دبع داؤف دمحم قيقحت ةجام نبا ننس

 .(ت د ط

 يف ةينسلا دعاوقلاو قورفلا بيذهت ؤنيسح نب يلع دمحم ،يكلاملا
 ءايحإ راد ةعبطم يفارقلل قورفلا باتك شماهب ،ةيهقفلا رارسألا

 .ه٧٤٣١ رصم ةيبرعلا بتكلا

 .(م١ ٨٠٥٠ه ٤٥ ٠ت) يرصبلا بيبح نب دمحم نب يلع ثيد رواملا

 لداع »ضوعم دمحم يلع ‘يحرطم دومحم :قيقحت .ريبكلا يواحلا

 ةيملعلا بتكلا راد (ط د) م٤٩٩١-ه٤١٤١ ركفلا راد ، دمحأ

 .م١ا٤٩٩ ه٤١٤١ (١)ط توريب

 .م٢٨٩١۔-_ه١ ٤٠٦ (١)ط تيوكلا -ةافصلا ،ةيبرعلا راد

 يور ،ةيبهذلا عباطملا ،خيراتلا يف نامع ‘نيفلؤملا نم ةعومجم
 .نامع ةنطلس

 نب هللا دبع ةريس ء(م٠٤٦١.ه٧١٩ت) ىدادم نب هللا دبع ،دادم نبا

 .(ط ذ) م٤٨٩١ نامع ةنطلس ،ٹارتلا ةرازو ،دادم

 يف راهزألا .(م١ ٤٣٧ ه٤٨. ت) ىيحي نب دمحأ ىضترملا نبا

 .م٢٩٩١ه٣٠٤١ (٥)ط ،راهطألا ةمئألا هقف

 بهاذم ءاملعل عماجلا راخزلا رحبلا «..............................

 ةمكحلا راد عيفارجلا ميركلا دبع نب هللا دبع هححص 4 راصمألا

.م٨٨٩٦١ ه١ ٤٠٩ ؛ءاعنص ةيناميلا



 ملع يف لوقعلا رايعم ىلإ لوصولا جاهنم ء...........................

 ط د) ةيناميلا ةمكحلا راد يذخأملا رهظم يلع دمحأ قيقحت ،لوضألا
 .(ت د

 ٧ ناميلس نب يلع نيدلا ءالع ،يوادرملا )ت٨٨٥هف.٤٩٠ام(.

 .يقنلا دماح دمحم قيقحت ،فالخلا نم حجارلا ةفرعم يف فاصخإاا

 توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ط)١( ١٣٧٦ه_ - ١٩٥٦م.

 .(م٦٩١١ه٣٩٥ ت) ركب يبأ نب يلع نيدلا ناهرب ثينانيغرملا ۔٨

 (١)ط توريب ةيملعلا بتكلا راد .ةيادبلا حرش ةيادهلا
 .م٠٩٩1١._ه ٠

 نبا تاباوج نم (م٦٨٦٢١-ه٥٨٦ت) نوفلخ نب فسوي ،يتازملا ٩-

 (١)ط توريب -حتفلا راد يمانلا ورمع قيقحت ،نوفلخ

 .م ٤٧٩١ه ٤

 ثبهذلا جورم (م٧٥1٦-۔ه٦٤٣ ت) ،نيسحلا نب يلع "يدوعسملا ٣٠

 توريب-اديص ةيرصعلا ةبتكملا ،ديمحلا دبع نيدلا يحم دمحم قيقحت

 .م١ا٨٨٩ه١ ٤٠٨

 ٢٣١ ،يمالسإلا رشنلا ةسسؤم ،دعاوقلا ،مظاك دمحم ،يوفطصملا ط)٢(
 ٤١٥ ١ه.

 عورفلا (م١ا٠٦٩٦ها٣٢٦٧ ت) حلفم نب دمحم نب هللا دبع ،حلفم نبا ٢٣٢

 (٢)ط ةعابطلل رصم راد ،يكبسلا دمحم فيطللا دبع هعجار

 .م١!٠٦٩٦ ه ٩

 .ةعنقملا ،(م٢٢٠١_ه٣١٤ ت) نامعنلا نب دمحم هللا دبع وبأ ،ديفملا ٣-

._ه١ ٢ ) ٤١٠ )ط مقب يمالسإل ١ رشنلا ةسسؤم



 ٤- ت) ميهاربإ نب نمحرلا دبع نيدلا ءاهب يسدقملا ٦٦٢٠ه۔٢٢٣!١م(

 راد ةضيوع نب دمحم نب حالص هيلع قلع ،ةدمعلا حرش ةدعلا
 ،توريب ةيملعلا بتكلا ط)١( ١٤١٦ه ١٩٩٦م.

 نسسصأ (م٧٤٦۔-۔ه٠٨٣. ت) ركب يبأ نب دمحأ نب دمحم يسدقملا ٥-

 .م٩٠٩١ (٢)ط نديل ليرب ةعبطم ثميلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا

 ٦ ركب يبأ نب ليعامسإ نيدلا فرش ،ئرقملا )ت٨٣٧ه۔_٤٣٣ا١م(.

 مارهألا عباطم ‘طلز ةيطع زيزعلا دبع قيقحت ،يوانلا صالخإ

 ةرهاقلا ٤١٠ ١ه١٩٩٠م. .(ط د)

 ٣٧ يلع نب رمع نيدلا جارس ‘نقلملا نبا )ت٨٠٤ه-٤١٠ا١م(.

 ةدج ةرانملا راد ڵبيطخلا رصان نب نيساي قيقحت ،هقفلا يف ةركذتلا أ

 اط)١( ١٤١٠ه ١٩٩٠م.

 ت) مركم نب دمحم نيدلا لامج لضفلا وبأ روظنم نبا ٢٣٨-

 0١٤٠٠ (١)ط توريب رداص راد ‘برعلا ناسل ٩ ه٣٢٢٩ ١(

 ٠...

 ٩- ت) دودوم نب دومحم نب هللا دبع ‘يلصوملا ٦٨٢ ه-۔١٢٨٤م(.

 نب مقرألا راد ،ديعجلا نامثع ريهز قيقحت ثراتخملا ليطعتل رايتخالا

 .(ت د ط د) توريب مقرألا يبأ

 ٠٤ ت) ،يصينغلا بلاط نب ينغلا دبع ءيناديملا ١٢٩٨ه ٨٨٠ !١م(ء

 بلتكلا راد ءيدهملا قازرلا دبع هيلع قلع ،باتكلا حرش يف بابللا
 توريب يبرعلا ط)١( ٤١٥ ١ه١٩٩٤م.

 ١ - ت) يحوتفلا زيزعلا دبع نب دمحأ نب دمحم ثراجنلا نبا ٩٧٢ه_۔-

 دمح هيزن 0 يليحزلا دمحم قيقحت ‘ رينملا بكوكلا حرش ‘ )م١ ٥٦٤

.م١ ٧٨٩_ه١ ١) ٨ ٤.٠ )ط



 ٢٤٦ دمحم نب ميهاريإ نب نيدباعلا نيز ،ميجن نبا )ت٩٧٠ه_-١٥٦٢م(6

 نب دمحمل قئارلا رحبلا ةلمكت هعمو ،قئاقدلا زنك حرش قئارلا رحبلا
 ةيملعلا بتكلا راد ،(م١!٢١؟٦۔ه٠٨٣١ ت) يروطلا يلع نب نيسح

 - توريب ط)١( ١٤١٤ه ١٩٩٤م.

 رئاصبلا زمغ .رئاظنلاو هابشألا ء....................................... 31

 .م٥٨٩١ _ه١ ٤٠٥ (١)ط توريب ةيملعلا بتكلا راد ،يومحلل

 ٤٤ قشمد -توريب ملقلا راد ،ةيهقفلا دعاوقلا \دمحأ يلع ،يودنلا ط)٣(

 ٤ ه ١٩٩٤م.

 حرشب) يئاسنلا ننس ،(م٥١٦ه٣٠٣ت) ،بيعش نب دمحأ ،يئاسنلا ٥ ٢

 ةيمالسإلا رئاشبلا راد ،ةدغ وبأ هب ىنتعا (يدنسلا ةيشاحو يطويسلا
 .م١ا٨٨٩ ه٩٠٤١ (٢)ط توريب -

 ةيلح 6(٨٣٠١-ه٠٣٤ت) ،يناهفصألا هللادبع نب دمحأ ميعن وبأ - ٦

 (١)ط توريب ةيملعلا بتكلا راد 4 ءايفصألا تاقبطو ءايلوألا

 .م١ا ٨٨٩٦ه ٠٩

 ٢٤٧ ت) فرش نب نيدلا يحم ايركز وبأ ،يوونلا ٦٧٦ه-۔٢٧!إ!١م(.

 بتكملا غشيواشلا ريهز فارشإ ،نيتفملا ةدمعو نيبلاطلا ةضور

 توريب ،يمالسإلا ط)٣( ١٤١٦ه ٩٩١ا١م.

 دمحم قيقحت ‘بذهملا حرش عومجملا 0................................. ٤٨ ٢-

 _ ه٥١٤١ توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد يعيطملا بيجن

 .(ط د) ٥...

 غ سيملا ليلخ هعجار ،ملسم حيحص حرش ء.............................. ٩ ٢-

 .(ت د) (٣)ط توريب ملقلا راد

 مكاحلاب فورعملا هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ ،يروباسينلا ٠

 .(ت د ط د ) توريب ةفرعملا راد ،كردتسملا إ(١!٤١٠ ه٥٠٤ت)

٢٣ . ٥



 باتك ) ٢٩٨ ه-_۔-١٠ ٩ ت) مساقلا نب نيسحلا نب ىيحي 4 ي داهلا - ٥١

 دمحأ نب يلع نيسحلا وبأ هبتر 0 م رحلاو لالحلا ةفرعم يف ماكحأل

 .م١ ١) ٤١٠ ١ه_ ٩٩٠ )ط

 ٥٢ ٢- ت) ميهاريإ نب فسوي بوقعي وبأ ءينالجرلاولا ه٧٧١٠ ٥ه__-۔-١٧٥ ١ح)ء

 ةنطلس ثا رتلا ه را زو 0 يثراحلا دمح نب ملاس قيقحت 0ناه ربلا و ليلدلا

 نامع ط)٢( ٧ا١٤١ه ٩٩٧ !١م.

 هقفلا لوضأ يف فاصختاإلاو لدعلا 0....................................... ٢٥٢٣-

 .م٤٨٩٦١-ه١ ٤٠٤ نامع ةنطلس ثارتلا ةرازو ، فالتخالاو

 ٤- ت) يلع نب دمحم نب دمحأ ،ريزولا نبا ١٣٧٢ه!٠.١٩٥٢م(

 )ط رصاعملا ركفلا را د }كقفلا لوصأ يف ىفصملا ١ ) ٤١٧ ١ه

... ٦ 

 هابشألا (م٦١٣١ ه٦١٧ ت) يكم نب رمع نب دمحم ،ليكولا نبا - ٥

 ء ضايرلا دشرلا ةبتكم 4 ي رقنعلا دمحم نب دمحأ قيقحت 0 رئاظنلاو

 .م١ا ١ ) 7 ٤١ ١ه ٩٩٣ )ط

 تامدقملا ،(م٦٢١١ه٠٦٥ ت) (دجلا) دشر نب دمحم ديلولا وبأ ٦

 ) ١ )ط توريب يمالسإل ا برغلا راد 4 يجح دمحم قيقحت ‘تادهمملا

.م١!٨٨٩ ه ٨ ١٤٠



 :تاطوطخملا .

 ةلألا فشك ،(م٠٤٦١-ه٠٠٥١١ت) ديعس نب ناحرس "يوكزألا ١-

 يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم ،خيرات ،ةمألا رابخأل عماجلا

 .(طوطخم) 0٥٧١١ مقر نامع ةنطلس

 .(طوطخم) مقر نودب ،نامعب ةصاخ ةبتكم ،هقف ،دييقتلا ڵةكرب نبا

 نودب ،نامعب ةصاخ ةبتكم خيرات ،ةقيقحلا ،يلع نب هللا دبع ،يليلخلا

 .(طوطخم) مقر
 ةفيحصلا 6(م١ا٧٠٨ _ه٤٧٢١ت) د محم نب ديمح ،قيزر نبا

 ١٢٦١ مقر ءايناطيربب دروفسكا ةبتكم نم ةروص باسنأ ،ةيناطحقلا

 .(طوطخم)
 ؛ رهوجلا راثن ،(م١٢٩٦١!-ه٩٣٣١ ت) ملاس نب رصان ،يحاورلا

.(طوطخم) مقر نودب نامعب ةصاخ ةبتكم .هقف



 مر

 7 0 ع ¡ - ط

 ه ! ع 362

 م زح ل م - !
 ن “لز99”.

 7 ن 0 ح :

 1. ل ه ع ح ع 0 - !
 ح 1 س ل ع

 ح م.

 2. 0 ل ز ح 0 - آ
 2 “ح1 9 ح ح ع 0

 ح , ح 0
 ح 0 آ ه م ع م ل

 زح ن خ ع زح !
 س ح 0 .

 3. 0 ح ع م ث ز
 0 س ن ح ح

 ن ع .

 ح ح غ ح 0
 0 . 7 5 ن ع

.! , 0 , 

 ع : ع 5 ل م
 ح 0 ع , ن ن 5 ,

 ع ل ه غ 0
. 

 



 غ : ه “ 0 0 1-
 ” ح ل م « .

 ع : ط ح ! « - م
 , ح 1 س , , ٢.
 ع | ن )0( ع ع 0 1 آ

 , . 5 0 ع , ح
 , ! ح .

 ع ل : 5 ح ع [ ل
 - ] 2 م , ,
 , 0 م , ح 0 ,
 1 5 ! ع ل پ ن
 0 ع ل م ه

 م ه م ح

. 

 7 ح : ! “ح ل 0 -
 م خ ح ن 9 ل

 1 م ع :

 7 : ع ل ع “ل[9”
 س 0 ح ح م ح

 ع 0 - زح 5 ل !
 م م ‘“لز9”, ل

 1 0 م ع ع .
 ز .

 7 5 : ع ل ه
 زح ل « ه م “9”
 ع ع ح م 0 ,

ح س .



 ع : ل ن ع 0 0 1-
 س ] م ن م ح

 ع ز 0 ح !.

 7 : ] ¡ : ل ر
: 

 1- زح 1 ح ئ
 ز ! ] [ ح
 ل ل 0 ح !

 1- [ آ .

 م < ن 5 ل 0 ح ع م
 ع )(, ز

 ع ! م ن .

 1- ] « ع 0 س
 - ى س س ح 0
 , م “لز9” ¡ ح 0
 ى ح - ح

 س 0 .

 7 1 ل آ
 ح ع هل ح 0 -

 ح 1 ل :
 ل ع 1 ھ ع

. 

 1- آ ح ع غ ن
 ‘ ح م ح م 0 ح

. 

] [ -1 0 0 7 
 ل ع 0 0 ع 0

 ل ن 0 - ! م
 ز ع ع ح ! م م
 ع ن ع ل ل

 م ..

1.







  

 . هس دسقجلا »×

 . ديهمتلا ٭

 . هرصحو ةكرب نبا مامإلا : لوالا بابلا ۔
 نامئب ةيملعلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةايحلا : لوألا لصفلا -

 . ةكرب نبا مامإلا رصع يف
 . ةكرب نبا مامإلا رصع يف نامعب ةيسايسلا ةايحلا : لوألا ثحبملا -

 . ةكرب نبا مامإلا رصع يف نامغب ةيعامتجالا ةايحلا : يناثلا ثحبملا -

 .ةكرب نبا مامإلا رصع يف نامعب ةيملعلا ةايحلا : ثلاثلا ثحبملا -

 . ةكرب نبا مامإلا ةايح : يناثلا لصفلا -

 . ةيصخشلا هتايح : لوألا ثحلا

 . هتينكو هبسنو همسا : لوألا بلطملا

 . هتأشنو هتدالو : يناثلا بلطملا _

 . هتافو : ثلاثلا بلطملا

 . ةيملعلا هتايح : يناثلا ثحبملا -

 . هيلإ هتلحرو ملعلل هبلط ةيادب : لوألا بلطملا
 . هخويش : يناثلا بلطملا

 . هذيمالت : ثلاثلا بلطملا

 . ةيملعلا هتناكمو هتافص : عبارلا بلطملا

 . ةيملعلا هراثأ : سماخلا بلطملا

 هباص يف يهقفلا ةكرب نبا ماسإلا رود : يناثلا بابلا =

 «عم اجلا»

 . هيف هجهنمو «عماجلا» هباتك : لوألا لصفلا -
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 .هتيمهأو "عماجلا» باتكب فيرعتلا : لوألا ثحيملا ۔
 ..عماجلا» هباتك يف يلالدتسالا ةكرب نبا مامإلا جهنم : يناثلا ثحبملا ۔

 . زيزعلا باتكلا : لوألا بلطملا
 . ةيوبنلا ةنسلا : يناثلا بلطملا

 . عامجالا : ثلاثلا بلطملا

 . سايقلا : عبارلا بلطملا
 . باحصتسالا : سماخلا بلطملا _

 . ناسحتسالا : سداسلا بلطملا _

 . ةلسرملا حلاصملا : عباسلا بلطملا _

 . انلبق نم عرش : نماثلا بلطملا
 . فرعلا : عساتلا بلطملا _

 . نارتقالا ةلالدب ذخالا : رشاعلا بلطملا

 . قلطملا رمألا مكح : رشع يداحلا بلطملا _

 . ىهنلا دعب رمألا دورو مكح : رشع يناثلا بلطملا

 ` .ةفلاخملا موهفمب ذخالا :رشع ثلاثلا بلطملا
 . صصخللا ماعلا ظفللا مكح : رشع عبارلا بلطملا _

 . يفنب قوبسملا لعفلا مكح : رشع سماخلا بلطملا

 . ةيبرعلا ةيوغللا دهاوشلاب لالدتسالا : رشع سداسلا بلطملا

 يف ةكرب نبا مامإلا دنع ةيهقفلا لئاسملا ضرع جهنم : ثلاثلا ثحبملا

 .«عماجلا» هباتك

 باتك يف ةدراولا ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا : يناثلا لصفلا -

 . ةكرب نبا مامإلل ءعماجلاد
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 نايبو احالطصاو ةغل طباضلاو ةدعاقلاب فيرعتلا : لوألا ثحيملا ۔

 ةيهقفلا ةدعاقلا نيب قرفلاو ةيهقفلا دعاوقلا ةيمهأ

 .ةيلوصألا ةدعاقلاو

 . احالطصاو ةغل ةدعاقلا فيرعت : لوألا بلطملا

 . احالطضاو ةغل طباضلا فيرعت : يناثلا بلطملا

 يف اهتناكمو ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا ةيمها : ثلاثلا بلطملا

 . ةيمالسإلا ةعيرشلا

 . ةيلوصألا دعاوقلاو ةيهقفلا دعاوقلا نيب قورفلا : عبارلا بلطملا-

 باتك يف ةدراولا ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا : يناثلا ثحبملا -

 ضعب نايبو ةكرب نبا مامإلل ععماجلا»
 .اهدنع تاظحالملاو تاجاتنتسالا

 نبا مامإلل ءعماجلا» باتك ىف ةدراولا ةيهقفلا دعاوقلا : لوألا بلطملا -

 . ةكرب

 مامإلل "عماجلا باتك يف ةدراولا ةيهقفلا طباوضلا : يناثلا بلطملا

 . ةكرب نبا

 دعاوقلا لوح ةماعلا تاظحالملاو تاجاتنتسالا : ثلاثلا ثحيملا ۔

 يف ةكرب نبا مامإلا دنع ةدراولا ةيهقفلا طباوضلاو

 . «عماجلا» هباتك

 باتك يف ةدراولا ةيهقفلا دعاوقلا نم جذامن ضرع : عبارلا ثحيملا -
 ءاهقف ءارآب ةنراقم ةكرب نبا مامإلل «عماجلا» (

 . ةيمالسإلا بهاذملا

٥١٢ 
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 - . دح و ۔۔ >= > ۔۔ ء ٠ ٠ ك .. , :۔ےس= ۔,۔ ۔

 يف ةدراولا ةيهقفلا طباوضلا نم جذامن ضرع : سماخلا ثحيملا -

 ءارآب ةنراقم ةكرب نبا مامإلل ءعماجلا»ه باتك
 .ةيمالسإلا بهاذملا ءاهقف

 ةكرب نبا مامإلل ةيهقفلا ءارآلا نم جذامن : ثلاثلا لصفلا

 ءاهقف ءاراب ةنراقم «عماجلا» هباتك يف ةدراولا

 .ةيمالسإلا بهاذملا
 . ةئطوت ۔

 . تاراهطلا هقف : لوألا ثحدملا ۔

 .مالسإلا يف لخادلا لاستغا مكح : لوالا بلطملا

 . راتخملا يارلا -

 . غابدلاب ةتيملا دلج ريهطت مكح : يناثلا بلطملا
 . راتخملا يأرلا

 . تادابعلا هقف : يناثلا ثحبملا -

 .ناضمر يف ابنج حبصأ نم موص مكح : لوألا بلطملا

 . راتخملا يارلا

 . نونجملاو ىبصلا لام ةاكز مكح : يناثلا بلطملا

 ١ . راتخملا يأرلا

 . روذنلاو ناميالا هقف : ثلاثلا ثحلا

 . ثنحلا لبق نيميلا ةرافك جارخإ مكح : لوألا بلطملا _

 . راتخملا يارلا

 . ةيصعملا رذن يف ةرافكلا مكح : يناثلا بلطملا -
 . راتخملا يأرلا

٥١٤٤ 
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 . ةبرشألاو ةمعطألا هقف : عبارلا ثحيملا ۔

 . حئابذلا نم ةيمستلا كورتم لكا مكح : لوالا بلطملا _
 . راتخملا يارلا

 . رمخلا ليلخت مكح : يناثلا بلطملا

 . راتخملا يأرلا

 . ةيصخشلا لاوحألا هقف : سماخلا ثحلملا ۔

 . ةقفنلاب راسعإلاب قيرفتلا مكح : لوالا بلطملا
 . راتخملا يأرلا

 .نيثراولا ريغ براقالل ةيصولا مكح : ىناثلا بلطملا

 ال
 . تادابعلا هقف : سداسلا ثحمملا ۔

 .ميركلا نأرقلا ميلعت ىلع ةرجالا ذخأ مكح : لوالا بلطملا -

 . راتخملا يارلا ۔

 . عيبلا دنع داهشإلا مكح : يناثلا بلطملا

 . راتخملا يارلا
 . ةيئاضقلا ماكحألا هقف : عياسلا ثحيملا

 . بئاغلا ىلع ءاضقلا مكح : لوألا بلطملا

 . راتخملا يارلا

 . نيميلا دعب ةنيبلا عامس مكح : يناثلا بلطملا

 . راتخملا يارلا
 . دودحلاو تايانجلا هقف : نماثلا ثحدملا ۔

 . يمذلا رفاكلاب ملسملا لتق مكح : لوألا بلطملا
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 . راتخملا يأرلا

 . رمخلا ةحئار دوجوب دحلا ةماقإ مكح : يناثلا بلطملا

 . راتخملا يارلا

 يأر اهيف ةكرب نبا مامإلا فلاخ ةيهقف لئاسم : عساتلا ثحيملا ۔

 . يضابإلا بهذملا

 .. يخارتلا ىلع مأ روفلا ىلع بجاو جحلا له : لوألا بلطملا

 . راتخملا يأرلا

 . حاكنلا يف يلولا طارتشا مكح : يناثلا بلطملا

 . راتخملا يارلا

 . ناركسلا قالط مكح : ثلاثلا بلطملا

 . راتخملا يارلا

 . ةمتاخلا ۔

 . عجارملاو رداصملا ۔

 . سرهفلا
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