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 : باتكلا لصأ

 ةعماج يف تشقون نوناقلاو ةعيرشلا يف ريتسچام ةلاسر

 نيدلا لوصأ ةيلكب ةيمالسإلا مولعلل رداقلا دبع ريمألا
 ء هلوصا و هقفلا مسق ى ةيمالسإلا ةراضحلاو ةعيرشلاو
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 مرلرملر ركش

 نحنو ،هرامث ينجي نأ دبال نافتو صالخإب ناسنإلا هب موقي لمع لك نأ كشال

 نأ دعيو .0 ءتلمتك او تجضن ن أ دعي ينضمل ١ دهجل ا ة ةرمث ينج ىلإ ١ انقفو دقو هلل دمحل او

 هله ل لضفلا ركذن نأ الإ انعسي الف باتكلا اذه فلؤتل الوصفو اباوبأ روطسلا تمظتنا

 .ليمجلاب افارتعاو ءافوو ارب

 ةايحلا عقاوم فلتخم يف نيصلخملا لاجرلا نم ةبكوك دوهج ةرمث روطسلا هذهف

 ىلإف ،ليلقلا لقأ وهو ءاعدلابو ةبيط ةملكب مهعينص ضعب مهل درن نأ انم بجوتسي
 وأ حصن ءادسإ وأ هيجوت وأ حارتقا ميدقت وأ باتك ةراعإب ةدعاسملا دي يل دم نم لك

 لوبقلاب مهل هللا وعدأو ،نافرعلاو ءانثلاو ركشلا ليزج مهل مدقأ ءءانب داقتنا

 ىلع فارشإلا لبق يذلا رصن ناميلس.د :لضافلا يذاتسأ ركذلاب صخأو ؛ناوضرلاو

 ثحبلا ةلصاوم ىلع هنم اعيجشت هربتعأ اذهو يلع فرعتي نأ لبق اروكشم ثحبلا اذه

 كلذكو ںديدج فرشم ىلع روتعلا يف ذ لمألا تدقف نأ دعب سأيلا ةماود نم يل اذاقنإو

 مولعلا دهعم يف رضاحم ذاتسأ يداهلا دمحأ يداهلا.د :لضافلا ىذاتسأ ركشأ

 ناكف اننيب عمج ءاقل لوأ نم ثحبلا اذه ةريسم عبات دقف نامع ةنطلسب ةيعرشلا

 هتاهيجوت نم ينحنمو ةديشرلا ةيذاتسألاو ةميحرلا ةوبألا حورب ثحبلا اذه يعاري

 ذاتسأب تيظح يننأ اموي ركذأسو قيرطلا بعاتم يلع نوه ام نيمثلا هتقوو هتقثو
 .ليبنلا قلخلاو عضاوتلاو ردصلا ةعس ليلجلا ملعلا ىلإ عمج

 ةليضف ىلإ ريبكلا ريدقتلاو ليزجلا ركشلاب هجوتن نأ ةبسانملا هذه يف انتوفي الو

 لضفت يذلا - هاعرو هللا هغفح - يليلخلا دمح نب دمحأ ةمالعلا ليلجلا انخيش
 امعد تناكو .ةعيقر ةناكم هتداز ةميق ةمدقمب هاگزو باتكلا اذه ةعجارمب اروكشم

 . ثحبلا قيرط يف امذق يضملل ثحابلل ايونعم

 مدقملا يلاعم مركلاو لضقلا بحاص ءانثلاو ركشلاب صخن نأ كلذك ىسنن الو
 ةمدخ يف ةكرابم دوهج نم هلذب ام ىلع - هءاقب هللا مادأ - يبيهولا ملاس نب ديعس
 .ءارقلا دنع نسح ركذ هل ناكو رونلا باتكلا اذه رصبأ امل هالولو .هلهأ عيجشتو ملعلا

 موي مهل ًارخدو مهتانسح نازيم يف مهناسحإ لعجو ريخ لك انع هللا مهازجف
. نيملاعلا بر هلل دمحلاو .ءاعدلا بيجم عيمس هنإ ء ءازجلا



 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 ةحامس ةملك _
 ۔ةتطلسلا ماع يتفم- يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا

 هبحصو هلآ ىلع و دمحم انيبن ىلع مالسلا و ةالصلا و هدمح قح هلل دمحلا

 ،يمهلإل ١ يحولا اه ] ززع و ةايحلا سيما وت اهتضتقا ةيرطف ةنس حاكنلا نإف . . دعيو

 1 اهب رمعتو ةايحلا اهب دتمت يتلا ةيرذلا نيصحتو يرسألا طابترالا أشنم وهو

 ةبيط ةعتمو لابلل ةحارو سفنلل انكس هللا هلعج امك ، لايجألا نيب لصاوتلا اهب نوكيو
 اجاوزأ مكسفن نم مكل لعج هلاو" لاق ثيح هدابع ىلع هب هللا نتمأ كلذل ى نيجوزلل
 اجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ نأ هتايآ نمو" لاقو "ةدفحو نينب مكجاوزأ نم مكل لعجو
 ."نوركفتي موقل تايآل كلذ يف نإ ةمحرو ةدوم مكنيب لعجو اهيلإ اونكستل

 ديق لب نانعلا ناسنإلل هيف خري مل رشبلا تالماعمو ةايحلا مظن نم هريغك وهو
 وأ سندب خطلت نأ ةقالعلا ٥ ذهل اسيدقتو ناسنإلل اميركت ةيقالخ / هرقالخ أ با دآ و ةيع رش طبا وضب

 ٠ نالطبلاو ةحصلا ماكحأ هيرتعت ةيرشبلا تالماعملا رئاسك ناك مث نمو 0 ردكب باشت

 باتكلا هب ءاج يذلا يعرشلا راطإلا يف ناكو هطورشو هناكرأ ىفوتسا ام حيحصلاف
 .هفالخب ناك ام لطابلاو ةنسلاو

 اهتايئزج عبتتو هماكحأ ثحبب ةيهقفلا مهبهاذم فالتخا ىلع نوملسملا ىنع دقو
 اهنم هلئاسمو ث ماكحألاو ةقدلا ةياغ يف مالسإلا يف ةرسألا هقف ناك كلذل { اهتناقدو
 طايتحالا بورد _ ةيضابالا _ انباحصأ اهيف كلس دقو 0 هيف فلتخملا اهنمو هيلع قفتملا
 ةروتبم وأ ةتوقوم ةطبار يه تسيل ذإ ةطبارلا هذه ةيسدقل ةاعارم تاهبشلا ءاقتإو
 نيب عمجت ةلظطبا ر يه امنإو ةايحلا شماه ىلع ايفاط ايحطس ا رمأ وأ راثآل او بدقا وعلا

 سنفنأل ١ نيب عمجتو ح ١ ورلاأل ١ و برولتلا نيب فلوتو رسأل ١ و دا رفال ١ مظتنتو نيريصم

 . دابكالل ذالفأ و بولقلل رامثو ةايحلل دادتما يه يتلا ةيرذلا اهراثآ نم نإو داسجالاو
 نأ هنأش نمام لك يقوتو نوص اميأ ناصت نأ بجي اهنأش اذه ةطبار نأ بير الو

 .اهساسأ نهوي وأ اهناينب لزلزي

 يف _ موشر ومح نب ىفطصم ميركلا نبالا لضافلا ذاتسألا صرح دقو اذه

 ةحكنألا" ناونعب ةيمالسإلا مولعلل رداقلا دبع ريمألا ةعماج ىلإ اهب مدقت يتلا هتحورطأ
 لينل "يرئازجلا ةرسألا نوناقو يكلاملا بهذملاب ةنراقم يضابألا بهذملا يف ةدسافلا
 اهيقوت لجال ةحكنأل ١ نم ع ونلا اذه ثحابم ءافيتسا ىلع صرحو . ريتسجاملا ةجرد

 اهتلدأ ثحبو اهداوش صانتقا يف ۔ هللا هقفو _ داج دقو اهرورش بقاوع رسألا بينجتو
 يف اهيلع لوعي نأو نفلا اذه بالط اهب يتتعي نأب ةريدج قحب هذه هتلاسر تناكف 4

 .اهريبعت نسحو اهبولسأ ةقدو ةراضن اهتجهبو ءافص اهقنور ديزي امم نإو بابلا اذه
 . بتكي امو بتك امب دابعلا هللا عفنو ءاطعلا نم ديزملل هقفوو املع هتنا هدا ز

 ٧ / لوألا عيبر / ١٤٦٢٢ه

عنصف



 عيمحرلال نبحرلا للا مسب

 جاحلاب خيشلا دمحم خيشلا ةليضف ةملك

 ىلعألا يمالسالا سلجملا وضع

 هيرئازجلا ةيروهمجزاب

 اهغبسأو ،همعن تلجو .مهؤامسأ تسدقتو هتاذ تلاعت نيملاعلا بر هلل دمحلا

 اهلجأ نم لعلو .'هلةاهوصحت ال هللا ةمعن اودعت ناوا ةنطايو ةرهاظ انيلع

 قلخ يذلا ناحبسف ل جوازتلا ةمعن هتاقولخم ةفاك ىلع اهلشأو اهلمكأو اهمظعأو
 :لجو لزع لاق دقو 4 "اهنوملعي ال اممو مهسفنأ نمو ضرألا تبنت امم اهلك جاوزألا

 جوز اهلك جاوزألا كلت فرشأو ." : نوركذت مهلعل نيجوز انقلخ ءيش لك نموا
 نكسيل هجوز هنم قلخو بارت نم لوألا ناسنإلا قلخ ذإ - ًاثانإو اروكذ - ناسنالا

 قثوأو لصوأو .ءاسنو صاريثك ًالاجر امهنم ثبو ةمحرو ةدوم امهنيب لعجو اهيلإ

 قئالعو ابابسأ كلذل عرشو -ًامحرو ًارهصو ابسن - ةمحرلاو ةدوملا جئاشوب امهنيب

 تالهؤم قفو اهعزوو تايلوؤسمو فيلاكتو تابجاوو اقوقح اهيلع بترو "تالصو

 نم ةوبألا هيضقت ام لكب - بأو جوزك - ركذلا صخو يثنألاو ركذلا صئاصخو

 - ايدام - ةرسألا ةايح تارورض ريفوتل دجلاو يعسلاو دكلاو ةدايسلاو ةماوقلا

 ام لكب - مأو ةجوزك - يتنألا صخو . ديشرتو ةيبرت اهتنايصو اهنع دوذلاو

 هيف ام ىلع ةظفاحملاو - محرلا نك - نم اًءدب نانحلاو ةمحرلا نم ةمومألا هيضتقت

 وهو اهرجح يف ةناضح نم بلطتي امو اهعيضرو اهديلوب نانحو ؤنحو فطع ىلإ .

 ذاذتلاو يضرو بح نع كلذب هل دوجتف - ابرشمو امعطم - اهيدث فزنتسيو صتمي

 جردي وأ وبحي وهو هبعل يف يغاني وهو هدهم يف ا هنضحتو ءةداعسلاب روعشو يحور

 تاماستبا عم ةرهاطلا ةلوفطلا تاخرص ًاخراص ًاكاحاض . اهب وهليو يلستيو اهعم

 ١- ميهاربإ : ٢٤ . ٢-۔ سي : ٣٦ . ٢ تايراذلا : ٤٩.



 اهتباقر تحت ةركابلا هتلوفط اهعم يهنيو هعم يهتنت ىتح ءانايحأ ةيلاع تاكحضو

 يف ناريجلا لافطأ عمو تيبلا ةذفان تحت رادلا مامأ عراشلاو تيبلا يف هايإ اهتياعرو

 يوذو براقألا ضعب ىلإ هب ثعبت نأ اهدعسيو هيلست انايحأو كرهطلا نم هلاح لتم
 ايلقع هتيبرت ىلع نواعت داك وأ يعسلا غلب اذإ ىتح سىرخأ برآمل وأ ةيلستلل ماحرألا

 راجلاو ةدجلاو دجلاو تخألاو خألاو مألاو بألا نم لك ايدقعو ءايقلخو ءايندبو ايركفو

 نم هب لصتيو طيحي نم لكو ى دجسملاو ،ةسردملا يف ملعملاو عراشلاو يبرقلا يذ

 طباورلا كلت لثمب هدارفأ طبتراو .ةأشنلا كلت لتم اشن يذلا رهاطلا عمتجملا دارفأ

 .عمتجملل يلوألا ةيلخلا لثمت يتلا ةيرسألا

 يذلا لضافلا عمتجملا نكت طمنلا كلذ ىلع عمتجملا ايالخ لك تناك يتمو

 اولاز امو اولواحو -ًاتيدحو اميدق - يرشبلا ركفلا لاجر نم ريثك هانمتو هب ىّتغت

 ىلإ عوجرلاب الإ كلذ ىلإ اولصي نلو ث اولصي املو .كلذل ةايح جهنم مسر نولاحي
 ةمحرلا لوسرلا هيبنو نيملاعلا بر هللا .يتنألاو ركذلا قلاخ همسر يذلا جهنملا

 نم لك نم ىردأ لجو زع هللاو نييبنلا متاخو نيلسرملا ديس ى ةلي نيملاعلل ةادهملا
 هتاقولخم مظعم ىلع همرك يذلا (ناسنإلا) بيجعلا قلخلا اذه حلصي امب هاوس
 ناكف س مهملعي مل ام هملعو ،نيعمجأ هتكئالم هل دجسأو هضرأ يف هل ةفيلخ هاضتراو

 . اميظع هيلع هللا لضف

 ومح نب ىفطصم / ذاتسألا ميركلا نبإلا هاخوت يتلا ةصالخلا وأ ةياغلا يه هذه

 اهمسر يتلا (حاكنلا) جاوزلا طامنأ ىلع . ةزكرملا ةصاخلا ةساردلا هذه نم موشرأ

 نم امم ،يمالسإلا هقفلا وأ عيرشتلا يف ةلي هلوسرو لجو زع هللا - ميكحلا عرشملا

 ةيأ هللا لوسر نع درو دقو ةيويندلا ةداعسلاو ةنسحلا هذه قيقحت ىلإ يدوي نأ هنأش

 امك ،حلاصلا جوزلا عبتلابو «ةحلاصلا ةجوزلا اهعاتم ريخو عاتم انيدلا» : لاق هنأ

 اهنع ةمجانلا تاقالعلا لّوحت يتلا ةدسافلا ةحكنألا عاونأو طامنأ ضعب اضيأ نيب

 امك 0 يقبأو دشأ ةرخآلا باذعلو - باذع هءارو ام - ايندلا يف ميلأ باذعو ميحج ىلإ

 . ")هل يسومو ميهاربإ فحص ىلوألا فحصلا يفل اذه نإ ظ يقبأو ريخ اهميعن نأ

 .ةلاسرلا ىلع تعلطا نأ فرشلا َيلَو رطسألا هذه وأ تاملكلا هذه بتكأ ذإ يننإو

 ١( ىلعألا : ١٨ -١٩ .



 طمن ىلع ارصاعم ًانينقت هنينقتو يمالسإلا هقفلا لاجم يف يملع لمع ددصب انأو
 رصعلا اذه يف يمالسإلا ملاعلا يركفم مظعمل لغاشلا لغشلا وهو .ةيعضولا نيناوقلا

 انئانبأ يف لهو .كلذ ةيناكمإ نع لءاستأو ركفأ انأو - ثاعبنإلاو ةضهنلا رصع -
 ةساردلا هذهو ةلاسرلا هذه ىلع تعلطا املو . كلذل دادعتساو تاءافك ووذ نيئشانلا

 - انئانيأ يف نأ تننأمطا نيرخآلا انئانبأل ىرخأ تاسارد ضعب عم ةميقلا ةنراقملا

 انتاحومطو اهتاحومط قيقحتل هللا ءاش نإ .ريثك ريخ - ةمألا هذه فلخ

 انل هكرت ام ىلع دجاونلاب ضعلا نم مهفالسأ هب مزتلا ام اومزتلا مه نإ مهتاحومطو
 متكسمت نإ ام مكيف تكرت» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو ءانب ميحرلا فوؤرلا انيبن

 هللا طارص > ميقتسملا طارصلا وهو « يتنسو هللا باتك ادبأ يدعب نم اولضت نل هب

 يطارص اذه ناولا : لجو زع لاق دقو 4 الطضرألا يف امو تاوامسلا يف ام هل يذلا

 مكلعل هب مكاصو مكلذ هليبس نع مكب قرفتف لبسلا اوعبتت الو هوعبتاف اميقتسم

 نودرتسو نونمؤملاو هلوسرو مكلمع هللا ىزيسف اولمعا لقو ل : هلوقو .'"اهنوقتن
 ."ا:&نولمعت متنك امب مكنبنيف ةداهشلاو بيغلا ملاع ىلإ

 جاحلب خيشلا دمحم / خيشلا هبتك
 ةايحلا دهعمب ةعيرشلا ذاتسأ

 رئازجلا بازيم يداو ةيدارغ ةيالو ةرارقلا

 ةيرئازجلا ةيروهمجلاب ىلعألا يمالسإلا سلجملا وضعو
 م٢/٢/٢٠٠٢ قفاوملا ه٢٢٤١ دعقلا وذ ٢٠ موي طقسم

 ١) يروشلا : ٢ .

 ٢) ماعنألا : ١٥١٣ .

 ٢( ةبوتلا : ١٠٥



 عيجرلا نمحرلا للا معسب

 همدتملا

 ملعن ال اممو ملعن امم اهلك جاوزألا قلاخ ضرألاو تاوامسلا رطاق هلل دمحلا

 اهيلإ اونكستل اجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ نأ هتايآ نمو:هباتك مكحم يف لئاقلا
 ."اهنوركفتي موقل تايآل كلذ يف نإ ةمحرو ةدوم مكنيب لعجو

 هئامعن ليزج نم انيلع غبسأ ام ىلع هل لهأ وه امب ابيط ادمح هناحبس هدمحأ

 ءاثانإو اناركذ مهلعج ذإ هناسحإو هلضف غلاب نم رشبلا ىلع هب نتما امو .هئالآو

 ىلع ملسأو يلصأو ادساف اليبس حاقسلا مهيلع مرحو ءارهاط اليبس جاوزلا مهل عرشو
 يتنس نع بغر نمف ءاسنلا جوزتأ » :لئاقلا نيلسرملاو ءايبنألا متاخ نيمألا هلوسر
 . "« ينم سيلف

 امل ةيانع مظعأ هب تينعو مامتها غلبأ جاوزلاب ةيمالسإلا ةعيرشلا تمتها دقل -

 صرحلا لك مالسإلا صرح امك تاعامجلاو دارفألا ةايح يف ةماه ةناكم نم هلتحي

 اهل ظفحي ام ماكحألا نم اهل نسف .ةمكحم دعاوقو ةتباث سسأ ىلع ةرسألا ءانب ىلع
 دارفأ نيب طبارتلا ىلإ يدؤي نأ هنأش نم ام لكو .اهتمرح اهل نوصيو اهتمارك
 .هكسامتو عمتجملا ةدحو ىلع ساكعنا نم كلذل امل ةرسألا

 دقع ىلع ةمئاق ةيجوزلا ةقالعلا لعج دق ايناير اعيرشت هرابتعاب مالسإلاف

 ١- :مورلا ٢١.

 ٢ مقر ثيدح .حاكنلا باتك "سنأ نع ملسم هجرخأ )١٤٠١(. راد ٣ط.٦٨١ص/٥ج .يوونلا حرش .ملسم حيحص

 مقر ثيدح .حاكنلا باتك ،ننسلا يف يئاسنلاو. م٨٩٩٦١/ه٩١٤١ ةرهاقلا ثيدحلا )٧ا٢٢١( ج٦/ص٢٦٨-

 ٤.٩ نع ننسلا يف هجام نبا هجرخأو .م٧٩٩١/ه٨١٤١ توريب عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةفرغملا راد

 مقر ثيدح .حاكنلا باتك ينم سيلف يتنسب لمعي مل نمف يتنس نم حاكنلا» :ةيهلا لوسر لاق تلاق ةشئاع
 )١٨٤٦( ط١ مهقافتال فيعض هدانسإ دئاوزلا يف يريصوبلا لاق. م٨٩٩١/ه٩١٤١ ةرهاقلا ثيدحلا راد

 .حيحص دهاش هل نكل :اضيأ لاقو دنسلا اذهب ثيدحلا اذه ةاور دحأ ينيدملا نوميم نب ىسيع فعض ىلع

 ج ٢ / ص ١٥٥٢-١٥٢٣.



 يف ميرحتلا ةرئاد نم عسوأو ءةيوينلا ةنسلاو ميركلا نارقلا ساسأ ىلع مئاقلا جاوزلا

 سانلا نيب ةبحملاو ةمحرلاو دولا ةرئاد كلذب ىوقتل ادويقو اطورش عضوو .حاكنلا

 .دابعلا نيب براقتلاو ماحتلالاو ةدوملا طباور ومنتو

 حضتتل اهنع يهنملا ةدسافلا ةحكنألا نايبت ىلإ يمالسإلا عيرشتلا ضرعت امك

 حيحصلا جاوزلا نيب لهاستلاو نيللا لمتحي ال يذلا قيقدلا زييمتلا يف مالسإلا ةملك

 نم ساسأ ىلع جوازتلا بجوي هنإ ثيح .روظحملا دسافلا جاوزلا نيبو غعورشملا

 مارحلاو لالحلا نيب ةحضاو ةلصافملا نوكتل ةيعرشلا نم ةتباث دعاوق ىلعو ةحصلا

 قيرط يفو ،قيقحتلاو ةمالسلا بناج يف كلذب سانلا ريصيلو 6لطابلاو ةحصلا نييو

 .نونظلاو ةبيرلا رهاوظ مهطلاخت الف نيقيلاو تبثتلا

 طبرت يتلا ةقيثولا ةقالعلا ىدم ردقي هنأل ةيانع غلبأ جاوزلاب مالسإلا ينع دقو

 اريبك اباسح مالسإلا امهل بسحي ناريطخ نارمأ ناذهو لسنلاو باسنألاب جاوزلا
 قوقحلاك نيجوزلاب قلعتي ام اهنم ةيعرش ماكحأو راثآ هيلع بترتت دقعلا اذه نأ امك

 درفلا نوص ىلإ ليبس الف مث نمو .اهريغب قلعتي ام اهنمو ةيجوزلا تابجاولاو

 يذلا جهنملا ريغ عايضلاو بارطضالاو نظلاو لخلختلا لماوع نم عمتجملاو ةرسألاو

 نيب ةقالعلا ءاشنإل ديحولا ليبسلا وه جاوزلا لعجب كلذو انل هاضتراو مالسإلا هرقأ

 .دساقلا حاكنلاو حيحصلا حاكنلا نيب زيمي ىتح ةأرملاو لجرلا

 قيبطت نع دعتبا دق هنأ كشال يمالسإلا عمتجملا نإف قبس ام ىلإ ةفاضإلاب -

 ىدمو هماكحأ نم ريثكلا لهجل كلذو تالاجملا فلتخم يف ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ

 هتاقالع يف بارطضالاو ىضوفلا ىلإ داعتبالا كلذ ىدأف قيبطتلل اهتيحالص

 ةيعامتجالا لكاشملا لحل ةدروتسملا ةيعضولا نيناوقلاب ةناعتسالاو ةيعامتجالا

 طلخلا نم طسو يف ةرومغم يهو ةدعاصلا لايجألا يتأت نأ مالسإلا ضغبي ام شأو

 لالخ نمو ةيسنجلا ىضوقلا ةرمغ يف باسنألا كلذب عيضتل سيلدتلاو نبغلاو

 .ةروظحملاو ةدسافلا ةحكنألا

 بهذملا ءارآ هيق زربأ ديعب نمز ذنم يملع لمعي مايقلا يف بغرأ تنك دقو
 يلمعلا عقاولا يف شيمهت نم هتظحال امل ةيناسنإلا ةراضحلا لاجم يف يضابإلا
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 عوضوملا اذه ترتخاف ءاهترازغو هرداصم رفوت مغر يراضحلا هرودل لافغاإو

 يف ةوطخ لمعلا اذه نوكي نأ لمآو .ةنراقملا عم ةيضابإ رظن ةهجو نم ةساردلل
 .ةفلتخملا ةيهققلا بهاذملا نيب بيرقتلا قيرط

 ةفصب هتساردو عوضوملا اذه رايتخال ةزفحملا عفاودلاو بابسألا نم لعلو -

 امو ةرسألا لاجم يف ةيضابإلا ةيهقفلا ةسردملا ءارآ زاربإ يتلواحم وه ةصصختم
 يف ةيضابإلا ةبرجتلا ىلع نوسرادلاو نوثحابلا علطي ىتح ماكحأ نم اهب قلعتي
 ةنسلاو نآرقلا ءوض ىلع رصعلا تاروطتل اهترياسم ىدمو ةملسملا ةرسألا ءانب

 ةملسملا ةرسألا اهنم يناعت يتلا ةيعامتجالا تالكشملا لحل مهئاهقف تاداهتجاو

 .ةرصاعملا

 رهظأ نأ ةلصأتملا ةيعوضوملا ةساردلا هذه لالخ نم فدهأ يننإف كلذ لجأل

 تاءارتفالاو تاهبشلا هنع أردأو ىرخألا تاعيرشتلا مامأ يمالسإلا عيرشتلا ةمظع

.ةرسألا لاجم يف ةصاخ هلوح راثت يتلا



 ثحبلا راطا

 .هيلع زيكرتلا يف دهتجاو ةساردلا هذه لالخ نم هيلإ يمرأ يذلا ضرفلا ناك امل

 .نوناقلاو ىرخالا ةيهقفلا بهاذملا عم نازيملا يف هعضوو يضابالا هقفلا زاربإ وه

 .هنع تاهبشلا عفدو

 ضرعو يضابإلا بهذملا يف "دسافلا ةحكنألا ةسارد يف ددحتي ثحبلا راطإ نإف

 دقعو ةيلالدتسالا هلوصأ نايبو .ةيعرفلاو ةيساسألا هرداصم لالخ نم هئاهقف ءارآ

 نوناق عمو ةيساسألا مهرداصم لالخ نم يكلاملا بهذملا ءاهقف ءارآ عم ةنراقم

 .مهنيب فالتخالاو قافتالا هجوأ نايبل يرئازجلا ةرسألا

 ثحبلا لخدمو ةمدقم عم باوبأ ةتالث ىلإ هميسقت ثحبلا ةطخ تضتقا كلذلو

 .ةمتاخو

 ةحصلا موهفم ديدحتو حاكنلا دقع تانوكم نايبل لوألا بابلا انصصخ دقو

 :نيلصف يف هانلعجو ،نييلوصألاو ءاهقفلا دنع نالطبلاو داسفلاو

 ليلد نايبو حاكنلا دقع فيرعتب كلذو حاكنلا دقع رصانع نع :لوألا لصفلا

 .هطورشو حاكنلا ناكرأ ديدحتو .هتيعورشم

 نييلوصألاو ءاهقفلا دنع نالطبلاو داسفلاو ةحصلا موهفم لوح :يناثلا لصفلاو

 نيب فالخلا أشنمو "تالماعملاو تادابعلا لاجم يف هيلع بترتملا رثألا نايب عم

 .نالطبلاو داسفلا نيب قرفلا ديدحت يف ءاهقفلا

 ةدسافلا ةحكنألا عاونأ ضرعل هانصصخف يناثلا بابلا امأ هلوألا بابلا نع اذه

 ىرخألا بهاذملا ضعبو يكلاملا بهذملاب ةنراقم يضابإلا بهذملا يف اهماكحأو

 .نوناقلاو

 :لوصف ةعبرأ بابلا اذه تلعجو

 انرهظأو سديبأتلا ليبس ىلع اهداسف ىلع قفتملا ةحكنألا يف :لوألا لصفلا
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 ناعللا وأ عاضرلا وأ ةرهاصملا وأ ةيبسنلا ةبارقلا امإ وهو ميرحتلاو داسقلا ببس

 .ةدبؤم حاكنلل عناوم اهلكو

 نأ انيبو ،تيقأتلا ليبس ىلع اهداسف ىلع قفتملا ةحكنألا :يناثلا لصفلاو .

 نأ امإ عناوملا هذهو حاكنلا زاج تلاز اذإو ںلوزت نأ نكمي ةتقؤم انه داسفلا بابسأ

 .رفكلا وأ ثالثلا قالطلا وأ ةدعلا وأ ةيجوزلا وأ ددعلا وأ عمجلا ببسي نوكت

 انركذو .ديبأتلا ليبس ىلع اهداسف لوح فلتخملا ةحكنألا نع :ثلاثلا لصفلاو

 نإ هلاطبإو هخسف بجوتستو حاكنلا دقع نم عنمت عناوم دوجو وه داسفلا ببس نأ
 ةعتملا حاكنك دقعلا تيقأت وأ راغشلا وهو قادصلا نم دقعلا ولخ امإ يهو دجو

 لحم عناوملا هذه عيمجو ثىنزلا نوكي امإو ليلحتلا دصقب :حاكنلا امإو ستقّؤوملاو

 .ءاهققلا نيب فالخ

 انددحو ںتيقأتلا ليبس ىلع اهداسف يف فلتخملا ةحكنألا نع :عبارلا لصفلاو

 تلثمتو فالخ لحم يهو ءاهدعب حاكنلا حصيو لوزت دق يتلا ةيعرشلا عناوملا هيف

 .ضرملاو مارحلاو هروص ضعب يف ةيباتكلا حاكن يق

 ىلع ةبترتملا راثآلا نايبل هانصصخف .ثلاثلا بابلا امأ ،يناثلا بابلا نع اذه

 :لوصف ةثالث ىلإ هميسقت كلذ ىضتقاو .ةدسافلا ةحكنألا

 يتلا ةيداملاو ةيبدألا تابوقعلا هيف انلوانتو ةيباقعلا راثآلا نع :لوألا لصفلا

 .نيدهاشلاو يلولاو نيجوزلاك دساقلا دقعلا ءاشنإب ةقالع هل نم لك ىلع عقت

 ةقفنلاو قادصلا توبث تالاح نع هيف انثحبو ةيلاملا راثآلا نع :يناثلا لصفلاو

 ضعبل ةيلام راثآ نع ثحبمب لصفلا اذه انمتخو ةحكنألا بسح اهمدعو ثاريملاو

 نم اهل امل ةماعلا دعاوقلا نمض اهجاردإ نم اننكمت مدعل ةدسافلا ةحكنألا

 .كلذ نم عنمت ةيصوصخ

 .بسنلاك ثدالوألاب قلعتي ام اهنمف .ريغلاب ةقلعتملا راثآلا نع :ثلاثلا لصفلاو

.ةرهاصملاب قلعتي ام اهنمو ءاربتسالاو ةدعلاك ةجوزلاب قلعتي ام اهنمو



 عابتا ىلإ عوضوملا ةعيبط تعد دقف ةساردلا هذه يف دمتعملا ثحبلا جهنم امأ

 :ةثالث جهانم

 يكلاملاو يضابإلا بهذملا ءارآ ضرع يف هتدمتعا يذلا :يليلحتلا جهنملا -أ

 ةيعوضومو ةنيمأ ةروصب يأرلا ضرعأ نأ ادهاج تلواح دقو .بهاذملا نم امهريغو

 نم ايفتكم ريصقت وأ فارسإ نود ةيرورضلا هججحب امعدم ةيساسألا اهرداصم نم

 ام ابلاغو سقيرف لك رظن ةهجو حيضوت ىلع نيعيو فقوملا نيبي يذلا ردقلاب ةلدألا

 امو مهنيب اميف هيف اوقفتا ام زاربإب ًالوأ ةيضابإلا ءاهقف روهمج يأر داريإب يفتكأ
 مهنيب اميف هيف اوقفتا ام زاربإ عم ايناث ةيكلاملا روهمج يأر لقنأ مث .هيف اوفلتخا
 بهاذملاو ءاملعلا ءارآ قوسأ انايحأو ثحبلا يف ساسألا امه ذإ .هيف اوفلتخا امو

 امهناكم يف ةيكلاملاو ةيضابإلا يأر عضو ءاغتبا نيبهذملل ةقفاوملا وأ ةفلاخملا

 ةيلجتل ةمزال اهبسحأ ةرورض كلتو .ةفلتخملا بهاذملاو لاوقألا هذه نيب بسانملا

 .ثحبلا اذه لالخ اهتضرع يتلا ةيهقفلا لئاسملا نم ريثك يف نيبهذملا فقوم

 ءارآلا نيب تانزاوم دقعل ثحبلا اذه ماهم ىلوأ نم وهو :نراقملا جهنملا ۔ب

 يف ءاوس ںبهاذملا نم امهريغو نيبهذملا نيب ةيفالخلا لئاسملا يف ةددعتملا ةيهقفلا

 .مهدودرو مهتاشقانم يف مأ فقاوملا كلت ىلع مهلالدتسا ةقيرط يف مأ مهفقاوم نايب

 يف فالخلا ًاشنمو ءامهنيب فالتخالاو قافتالا نطاوم حيضوت ىلإ تيعس دقو

 .هيلع ةبترتملا راثآلا ركذ عم ةضورعملا اياضقلا

 عم هتنراقمو ثحبلاب ةقلعتملا لئاسملا مظعم يف نوناقلا يأر ضرع تلواحو
 .ناكمإلا ردقب اهعم فالتخالاو قافتالا هجوأ ىلإ ترشأو ،نيبهذملا يف ءاهقفلا ءارآ

 ىلإ اهدعب تدمع ةنراقملا عم ءاهقفلا ءارآ ضرع دعب :يدقنلا جهتملا -ج

 لالدتسالا ىلع اهدامتعاو ةتباثلا ةيعرشلا صوصنلا ىلإ اهدانتسا ثيح نم اهدقن

 حيجرتلا ىلإ تأجتلا كلذ رذعت نإف ،نكمأ نإ اهنيب قيفوتلا تلواحو عقاولاو يلقعلا
 .ةيكلاملا يأر وأ ةيضابإلا يأر ناكأ ءاوس اباوص هتيأترا ام زاربإل كلذو لاوقألا نيب
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 دضتعا ام عابتال يدهج ايعاس ءاهقفلا نم امهريغ هيلإ بهذ ام ىلإ انايحأ ليمأ دقو

 نع ةقشملاو جرحلا عفرل رسي هيفو ةعيرشلا دصاقم عم ىشامتي وأ ،حجارلا ليلدلاب

 ىدمب لاجرلا فرعي نكلو ںلاجرلاب فرعي ال قحلا نأل .هب ذخألا مهل ىنستيل سانلا
 نع ازجاع فقأ انايحأو اهذخأ اهدجو امنيأ ملسملا ةلاض ةمكحلاف ،قحلاب مهكسمت

 ةلأسملا كرتأف فقاوملا نيابتو ةلدألا يواستل امهدحأ حيجرت وأ ءارآلا نيب قيفوتلا

 .هيلإ نئمطي نييأرلا يأ راتخيل ئراقلا مامأ ةضورعم

 زاربإو راهظإب تينتعا يننأ اهتقباس نع ةساردلا هذه هب تزيمت ام لعلو اذه

 ميرحت نم ةمكحلا نايب وأ اهنع بترت ام وأ ةحكنألا ضعب ةيعورشم نم ةمكحلا
 ءاهقفلا دنع اهنع الافغإ تظحال دقف اماكحأ نم اهنع بترت امو ةدساقلا ةحكنألا

 ميرحتلاو ليلحتلا يف عراشلا ةمكح راهظإ يف نأل اضرع كلذ يتأي ابلاغو ىمادقلا
 دعبلا وأ اعورشم ناك نإ هب كسمتلا يف هل ابيغرتو مكحلل ملسملا نانئمطا يف ةدايز
 .امارح ناك نإ هنع

 لكل ةحضاو ةروص ثحبلا اذه يف مدقن نأ نكمي ةتالتلا جهانملا هذه عابتايو

 ءارآلا ىلع مكحلا لهسي ىتح نازيملا يف هعضوب كلذو بهذم لك فقومو ةلأسم

.مهجهانمو مهتلدأو مهفقاوم لالخ نم ةفلتخملا



 رداصملا مه ] صرمع

 ثحبلا تامولعم قيثوتل يملعلا ثحبلا لاجم يف رداصملا دقن ةيمهأل ارظن

 رداصملا ضعبب فيرعتلا ىلإ جاتحي دق اذه انثحب نإف اهناظم ىلإ نانئمطالاو

 انايحأ اهتردنل نيثحابلا نم ريثك اهلهجي ثيح ةيضابإلا رداصملا ةصاخ ةدمتعملا

 .ليلقلا الإ اهنم عبطي ملو اطوطخم اهبلغأ نوكلو

 :ةساردلا هذه .اهيلع تدمتعا يتلا ةيضابالا ةيهقفلا رداصملا مهأو -أ

 ءاملع نم ،ينوانجلا ريخلا ييأ نب ريخلا نب يحي ءايركز يبأل : حاكنلا باتك ١

 دحاو دلجم يف ميق باتك وهو ايبيل يف «نوانج» ةدلب يف أشن يرجهلا سماخلا نرقلا
 يف ماكحأ نم امهب قلعتي امو قالطلاو حاكنلا عوضومب لصتي ام فلؤملا هيف طسبي
 ىلع رصتقاو ليلدتلاو داهشتسالا عم يصقتلا ىلإ هيف دمع دقو ةحضاو ةسلس ةرابع

 لئاسم يف ةماهلا رداصملا نم باتكلا اذه ربتعيو ءاهريغ نود يضابإلا بهذملا ءارآ

 مهنمو هدعب نم نيفلؤملا رثكأ دمتعا هيلعو ءيضابإلا هقفلا نم ةيصخشلا لاوحألا
 .هحراشو ينيمثلا زيزعلا دبع ليلعلا ءافشو لينلا بحاص

 ؛شيفقطا فسوي نب دمحما ةمئألا بطقل : ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرش ٢-

 يبأ ةرابع ىلع هيف رثعت ام اريثكو روكذملا حاكنلا باتك ىلع هحرش يف دمتعا ثيح

 دقو ءهقفلا باوبأ فلتخم يف اءزج رشع ةعبس فنصملا اذه مضيو اهصنب ءايركز

 نيثحابلا ضعب هجرخأ باتكلل سراهف نع ةرابع وهو رشع نماثلا ءزجلا هيلإ فيضأ
 عوضومب ناقلعتي نيذللا عباسلاو سداسلا ءزجلا ىلع ترصتقا دقو ،نيرصاعملا

 يف بطقلا قرغي ام اريثكو .ةرابعلا يوق هنأ باتكلا اذه يف هظحالن يذلاو ،ثحبلا

 ىلإ لصن ىتح ةديدع تاحفص ارقن انلعجت يتلا تادارطتسالاو ظافلالا حرش

 ءاهقف ءارآ ضرعب كلذو نراقملا جهنملا هيف كلسو ءاهعمجل ةبولطملا ةمولعملا
 مث اهدقنيو ،ىرخألا بهاذملا ءارآ نم اهريغب اهنراقيو انايحأ مهتلدأ عم ةيضابالا

 .هيضتري يذلا يأرلا حجري

 نيبغارلا غاليو نيبلاطلا جهنم لثم اريثك اهنم اندفتسا ىرخأ رداصم كانهو -
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 نب دمحمل عرشىل ١ ن ايب ا ذكو .ا ءزج نيرشع يف ين امعلا يق اتسرل ١ يصقشل ١ سيمخل

 ظحاليو ،باوجلاو لاؤسلا بولسأ هيف دمتعاو ادلجم نيعبسو ةثالث يف يدنكلا ميهاربإ

 .رداصملا نم اهريغو ،حيجرت نود ةلأسملا يف ةديدعلا لاوقألا دروي هنأ هيلع

 :يكلاملا هقفلا رداصم امأ -ب

 ةعبرأ يف عقتو "سنأ نب كلام مامإلل ىربكلا ةنودملا ىلع اهيف تدمتعا دقف

 دهتجملا ةيادب ىلع تدمتعا كلذكو ،دشر نبال ةنودملا قحلم سماخلا ءزجلاو تادلجم

 ىلع كلذكو تادلجم ةثالث يف يبطرقلا دشر نب دمحأ ديلولا يبأل دصتقملا ةياهنو

 دلجم يف يبطرقلا يرمنلا ربلا دبع نبال يكلاملا ةنيدملا لهأ هقف يف يفاكلا باتك

 .اهريغو .دحاو

 ةميدقلا ةقيرطلاب تفلأ اهنأ الإ ةيكلاملاو ةيضابإلا ةيهقفلا رداصملا رفوت مغرو
 ركذت ام ابلاغو .ةيلصألا اهرداصم ىلإ اهتلاحإو تامولعملا قيثوت يعارت ال يتلا

 ىلإ جاتحت اهنإف امومعو ءاهناظم نم اهجارختسا بعصيف ىنعملاب ثيداحألا

 ئراقلا ىلع لهست ىتح فيلأتلا يف ةيملعلا ةيجهنملا ىلع دمتعت ةديدج ةغايص
 ىلع هعجشتو اهنم ةدافتسالل لبسلا رسيأب ةبولطملا ةمولعملا ىلإ لوصولا ميركلا
 .ةساردلاو ثحبلا

 ذخأنف انتسارد عوضوم تلوانت يتلا ةثيدحلا عجارملا ىلإ دوعن ام اريثك كلذلو

 اهباحصأ نأل .هباعيتساو عوضوملا مهف يف اهب نيعتسنو بولسألاو جهنملا اهنم
 لب ححورشلاو لاوقألاو تاضارتفالا يف قرغت ال يتلا ةينوناقلا تاساردلا نم اودافتسا

 يف هجهن تلواح ام اذهو ةقيقدو ةموهفم ةرابعيو قيرط رصقأب ةمولعملا دروت
 .ةعضاوتملا يتسارد

 :نوتاقلا لاجم إ امأ -ج

 ماع ناضمر يف رداصلا يرئازجلا ةرسألا نوناق صوصن ىلع تدمتعا دقف

 انايحأ اهنأ الإ ةرابعلا ةحضاو هداوم مظعمو 0م٤٨٩١ وينوي قفاوملا ١٤٤

 باتك :اهنمو نوناقلا اذه حورش دحأ ىلإ عوجرلا ىلإ رطضأف ضومغلا ضعب اهيوشي
 .دعس زيزعلا دبع :يضاقلل ،يرئازجلا ةرسألا نوناق يف قالطلاو جاوزلا
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 تارثعو تابقع يملعلا هلمع ةيادب يف دجي ئدتبم يلثم ثحاب لك نأش نم نإ

 لمعلا اذه زاجنإ قيرط يف لكاشملا ضعب ثحبلا ءانثأ ىنتضرتعا هنأ كش نم امو

 عجارملاو رداصملا رفوت مغربف ) ملعلا فارشيإالاب ىرخاو رداصملاب ١ ؤلعتي اهضعب

 تايمكب ناكم لك يف دجوت ال اهنأ الإ . .يكلاملاو يضابإلا بهذملا يف اهعونتو

 نأل ءاديقعت 5 ةلكشملا تدادزال نامع ةنطلسو بازيم يداو يف يتماقإ الولو .ةيفاك

 دب الف .قطانملا كلت يف الإ رفوتت ال اهنم ةطوطخملا ةصاخ ةيضابإلا رداصملا بلغأ

 انايحأ اهتراعتسال ةماعلاو ةصاخلا تابتكملا باحصأ ىلع فرعتلاو اهيلإ رفسلا نم

 .ةبتكملا نم طوطخملا لاقتنا ةبوعصل ناكملا نيع نم ةمولعملا ذخأ وأ

 تينتقاف لمعلاو ثحبلا لجأل نامُع ةنطلس ىلإ ترفاس دقف ةبقعلا هذه ليلذتلو
 مغر لقنتلاو ثحبلا ءانع يسفنل ترفوف ،بتكلا ضراعم نم يثحب رداصم مظعم

 ىلع نيمئاقلا لكل لضفلاب فارتعالاو ءافولا ماقملا اذه يضتقيو ءاهراعسأ عافترا

 نب دوعس خألا ركذلاب صخأو تاليهستو ةدعاسم نم يلإ اومدق امل ةينفلا تابتكملا
 جيرخت يف ةصصختم ابتك ةيرثلا هتبتكم يل ترفو يذلا ،ينامغلا يبيهولا هللا دبع

 .نمثب ردقيال ام رافسألاو تقولاو دهجلا يل ترفوف ،ثيداحألا
 يه ثحبلا ةدم لاوط اهنم تيناعو يقيرط تضرتعا يتلا ةيناثلا ةبقعلا امأو

 ةمهم يلع بعصف نطولا جراخ لمعلا فورظل فرشملا نعو ةعماجلا نع يدعب
 خألا صخألايو نيصلخملا ناوخإلا ضعب ةدعاسم الولو فرشملاب برق نع لاصتالا
 مولعلل رداقلا دبع ريمألا ةعماج يف رضاحملا وجاب حلاص ىفطصم لضافلا
 لاصتالا طبرو ةبقعلا هذه ليلذت يف نيعملا معن يل ناك ثيح ةنيطنسقب ةيمالسالا

 ىلإ لص 1 ىتح ةرثعتم ىطخب ريسا ں أ ,ه 1 يلع مَتحَتل ة هعم اجل ا ة هر ادا دإو فرشمل ١ نيبو ينيب

 هللا لضقبق ةوجرم ةدئافو ديمح رأ نم ثحبلا اذهل ناك نإف ءلمعلا اذه زاجنإ

 هدحو هلل لامكلاو يريصقتو يروصقبف ىرخأل ا تناك نإو .ديدسلا مهيأرو مهي ديأو

 .ناعتسملا هللاو

 موشرا ومح نب ىفطصم : فلؤملا

 ه١ا ٢٠ ناضمر ٢٩ : طقسم

 م ٠ ٠ ٠ ٢ رياني ٦
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 تحبلا لخدم

 ماكحأ اهيف سردن نراقملا هقفلا يف ةيملع ةساردب موقن نحنو انيأترا دقل

 هذه قبُست نأ .نوناقلاو ةيكلاملاو ةيضابإلا رظن ةهجو نم اهراثآو ةدسافلا ةحكنألا

 ةرسألا نوناقو يكلاملاو يضابإلا نيبهذملا نم لكل رصتخم فيرعتب ةساردلا

 . ةينوناقلاو ةيعرشلا ماكحألل مهطابنتسا رداصمو ،يرئازجلا

 ةليسو اهنع ةباجإلا نوكت نأ نكمي يتلا تالؤاستلا ضعب نع بيجن نأ لواحنو
 . نيثحابلاو نيسرادلا دنع ةفورعم ريغ تناك يتل ا ةماهلا قئاقحلا ضعب نع فشكلل

 امهئاهقف جهنمو ءامهروهظ خيراتو امهتبسن ثيح نم نيبهذملا ةقيقح نيبنو
 ةدمتعملا تافلؤملاو بتكلا مهأو .امهنيب فالتخالاو قافتالا هجوأو ،داهتجالا يف

 نيتسردملا ةلاصأ نع ةحضاو ةروص ميدقت ىلإ ةياهنلا يف لصن ىتح ،نيبهذملا ىدل

 . ةيمالسإلا ةراضحلا ءانب يف امهرودو

 : هلالدتسا رداصمو يضابإلا بهذملاب فيرعتلا : الوأ

 : هسسؤمو هتأشت ۔أ

 هسسؤمف نيعباتلا رصع ىلإ هسيسأتو هتأشن يف يضابإلا بهذملا عجري

 ءاثعشلا يبأ ريهشلا يعباتلا وه هلوصأو يضابإلا هقفلا دعاوق ىسرأ يذلا يقيقحلا

 ثيدحلاو ريسفتلا يف عرب ،هيقفو ثدحم مامإ وهف .ينامعلا يدزألا ديز نب رباج

 ةرجهلل نيرشعو ى لح ١ ةنس ن امعب دلو > هقخفل يف هب ص اخ به ذم ٢ ن اكو > هقخل او

 نيعستو ثالث ةنس يفوت اهبو ةرصبلاب هرارقتسا رثكأ ناكو تاياورلا حجرأ ىلع

 . اأةيرجه (٣ ٩)

 3 هخويش ۔ تف

 مهنع ذخأو .نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثك يديأ ىلع ديز نب رياج ذملتت دقو

 م ٩٨٦ ١ /ه ٧ ٠ ٤ ١ .نانبل توريب يمالسإلا برقلا راد ١ ط ١. ص .ديز نيب رياج مامإلا هقف :شوكب يحي - ١

 .م٤٩٩١ /ه٤١٤١ .ةرهاقلا .ةينانبللا ةيرصملا رادلا ٤ ٠١ط . ٧٤١ص .بهاذم الب مالسإ : ةعكشلا ىفطصم
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 ايردب نيعبس تكردأ » :لوقي ناكو .ةغللاو ةعيرشلا يف ةيسيسأتلا مولعلا فلتخم

 ةمألا رحب سابع نب هللا دبع هب ينعيو . «رحبلا الإ ملعلا نم مهدنع ام تيوحف

 نم ةيمالسإلا ةعيرشلاب هملع دمتسي ءاثعشلا وبأ ناك دقف ٧ نآرقلا نامجرتو

 مأ ةشئاع دي ىلع ملعت هنأ يفكيو .ةيفاصلا اهعبانم نم لهنيو .ةيلصألا اهرداصم

 ءاسنلا هقفب قلعتي ام ةصاخو ءيش لك نع اهلأسي ناك دقف ةيلوسرلا جوز نينمؤملا

 هللا دبعو ،ثيدحلا ةياور نم نيرثكملا دحأ سابع نب هللا دبعو .ةيجوزلا تاقالعلاو

 نمو .ةباحصلا رابك نم نودعي مهو ،كلام نب سنأو غدوعسم نب هللا دبعو .رمع نب

 نم ةلماك ةقث ىلع انلعجي لوسرلا نم بارتقالا اذهو يي لوسرلا ىلإ نيبرقملا برقأ

 مأ لوصألاب كلذ قلعت ءاوس ديز نب رباج مامإلا قيرط نع انتلصو يتلا تامولعملا

 .عورفلاب

 افرشو ارخف هيفكيو "ملعلا يف هرحبت ةعسو هاوقتو هعرو ىلع ةمألا تعمجأ دقو

 بجنأ نم رباج ناك دقو - هنع لاق ثيح سابع نب هللا دبع ةمألا رحب ةداهش هل

 يف امع املع مهعسول ديز نب رباج لوق دنع اولزن ةرصبلا لهأ نأ ول» :-هتذمالت

 ول ديز نب رباج اولآسا» :لوقيو .رباج هذيملت ىلع هيلئاس ليحي ناكو «هللا باتك

 ناك ةرصبلا لهأ نم سانأ هلأسي امدنعو «هملع مهعسول برغملاو قرشملا لهأ هلأس

 . "«رباج مكيفو يننولأست فيك» :هلوقب مهيلع دري

 .نيزرابلا ةرصبلا لهأ ءاهقف نم هنأب باطخلا نب رمع نب هللا دبع هفصو دقو

 الإ نيتفت الف ىتفتست كنأو ةرصبلا ءاهقف نم كنأ ءاثعشلا ابأ اي ينغلب » : هل لاقو

 .'"«تكلهأو تكله كلذ ريغ تلعف نإ كنإف ءةيضام ةنسو قطان نآرقب

 نكمي ةريتك عرول او تبثتل او ملعل او ظفحل اب ري اج يف ةب احصل ت ل اهشو

 ١ - :ت) ديعس نب سابعلا وبأ ينيجردلا ٠ ٦٧ه(: ص / ٢ج .يالط ميهاربا قيقحت .برغملاب خياشملا تاقبط ٢٠٥

 .(تد) نامع ىعيزوتلاو رشنلل يرماضلا ةبتكم

 ٢ - نامع ةنطلس يور ةضهنلا عباطم ١ط . ٩٥٦ص فيمالسإلا هقفلا نم ةعشأ : ينجاويتلا رمع نب ينهم

 ٤١٧ ١ه/١٩٩٦م

 



 . "اهرداصم يف اهيلإ عوجرلا

 مالعأ نيب ةيلاع ةناكم أوبتي هلعج مهريغو ةباحصلا ءالؤه نع ملعلا هيقلتبو
 ثيدحلا داقن عيمج هقثو دقف ،عزانم الب ةرصبلا يف ةنسلا ةمئأ نم ربتعيو س ثيدحلا

 . ديناسألا حصأ لاجر نم ربتعا لب .هتلادع ىلع اوعمجأو

 عبط ثيح ةياردو لقن هيقف ناك هنأل يأرلاو رثألا نيب اعماج ههقف ءاج دقو
 دقف ںقارعلا يف يأرلا ةسردمب رثأتو كزاجحلا يف هتذتاسأ نع اهاور يتلا راثآلاب ههقف

 هذه لكو .اصن هيف دجي مل ام لوصألا ىلع سئاق هنأو يأرلاب لوقي نمم هنأ لقن

 . ""يضايإلا بهذملاب دعب اميف فرع لقتسم بهذمل امامإ حيصيل هتأيه لماوعلا

 ؟ هتذمالتو رباج باحصأ -ح

 عمجي نأ عساولا هملعل ديز نب رباج مامإلا عاطتسا دقف ؛هتذمالتو هباحصأ امأ

 سلجي ىوتفلاو ملعلا سلاجم هل تحبصأو .نيبجعملاو نيديؤملاو بالطلا هلوح
 .ينايتخسلا بويأو ةداتقك ،هريغ نعو هنع ذخأي نم مهنم ءايكذأ بالط اهلوح

 هنع ذخأي نم مهنمو سصيوح نب ميمت رذنملا يبأو ،جرعألا نايحو .رانيد نب ورمعو

 نب م امضو ‘ ملسم ةديبع يبأك هسلجمب صتخي د اكي وأ هريغ نع ذخأي امم رثك 1

 . ""ضابإ نب هللا دبعو "بيبح نب عيبرلاو ءناهدلا حلاص حون يبأو بئاسلا

 اهتروص يف هئارآو هلاوقأ ريرحت متو يضابإلا بهذملا ةروص تلمتكا دقو
 ارباج فلخ يذلا غيميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع ييأ مايأ رخاوأ يف ةيئاهنلا

 ةيضابإلا ءاملعل يساسألا عمجتلا زكرم يهو ،ةرصبلا يف بهذملا خايشأ ةمامإ ىلع

 . يرجهلا ثلاثلا نرقلا ةياهن ةبارق ىتح

 رجح نيا . (م٧٠٤١٥٠/٦٨٩١) توريب ةيملعلا بتكلا راد.٤٠٢ص/١ج .ريبكلا خيراتلا :يراخبلا رظنأ - ١

 (م١٩٩١/ه٢٦١٤١)توريب . يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ى ١ط ١٦ص/٢ج .بيذهتلا بيذهت :ينالقسعلا

 سابعلا وبأ يخامشلا م ه٤٧٣١ توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد.٨٦,٢٧ص/١ج .ظافحلا ةركذت :يبهذلا

 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ٢ط ١٦٩ص/٢ج .ريسلا باتك ٩٢٨(: :ت) دحاولا دبع نب ديعس نب دمحأ

 راتخم دمحأ عضو نم ةمدقملا .عئارشلا بيترت يف عئانصلا عئادب :نيدلا ءالع يناساكلا .نامع ةنطلس طقسم
 .(ت.د) ةرهاقلا .مامإلا ةعبطم "فسوي يلع ءايركز رشن ٧٦ص نامثع

 ٢ - .هقفلا ةعشأ :ينجاويتلا ص٦٢-٦٩.

 نامع طقسم .ةماقتسالا ةبتكم رشن . ١ط . ٠٤ص .ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم :رصان دمحم ٢-_
 ١٤١٧٨ /ه ١٩٧م.



 ىلإ بهذملا هنع قرشملاو برغملا نم ةديبع يبأ ىلع اودفو نيذلا لمح دقو

 ايساسأ ارود تبعل ةماه ةيضابإ لودل زكارم - دعب نم - تحضأ يتلا مهنادلب
 . "اريبك

 :يضابإلا بهذملا راشتتا نكامأ ۔د

 مهريغو عابتألا ءالؤه لضفب يضابإلا بهذملا اهيف رشتنا يتلا قطانملا مهأو

 ايقيرفإ يفو ،سلدنألاو دنسلا دالبو ناسارخو نامُعو زاجحلاو تومرضحو ةفوكلا

 يبهذملا بصعتلاو بورحلا لعفبو اناغو اينازنتو ايبيلو سنوتو رئازجلاو رصمك
 ىلع نولمعيو هيلع نوظفاحي هعابتا لازي امو ةدودحم قطانم ىلإ بهذملا رصحنا

 ةيرج ةريزجو ثيرئازجلا بونجلاب بازيم يداوو 0نامع ةنطلسك هميلعتو هرشن

 . اناغ يفو اينازنتب رابجنز يف ةيلقأو ايبيلب ةسوفن لابجو ،يسنوتلا بونجلاب

 :يضابإلا بهذملا ةيمست لصأ ۔ه

 يعبات وهو ؛'"يميمتلا يرملا ضابأ نب هللا دبع ىلإ يضابإلا بهذملا ةبسن امآ
 كلملا دبع مايأ رخاوأ يف يفوتو (ه١ق) نايفس يبأ نب ةيواعم رصاع قارعلا لهأ نم

 ةيمالكلا فقاوملا ضعب اهببس ناك ةيّضَرع ةبسن يهف ٬(ه١ق) ناورم نب

 ملو هيلإ يضابإلا بهذملا بسنف اهب زيمتو سضابإ نبا اهب رهتشا يتلا ةيسايسلاو
 ةعامج ةرابع نولمعتسي اوناكف .ةيمستلا هذه ركبملا مهخيرات يف ةيضابإلا لمعتسي
 يف ناك ةيضابإلا ةملكل مهلامعتسا رهظ ام لوأو ةماقتسالاو ةوعدلا لهأ وأ نيملسملا

 . يرجهلا ثلاثلا نرقلا رخاوأ

 ةرهاظلا مهتقالعل ةيمأ ونب مه ةيضابإلا ريغ رداصملا يف اهوممع نيذلا لعلو

 دنع ةبسنلا هذه بايغ ظحلي ةصاخب ةيقرشملا رداصملل عبتتملا نإف ‘ ضابإ نباب

 . ")ىرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف الإ رهظت ملو بهذملا نع ثيدحلا

 توريب حتفلا راد ١اط.١١ ص .يتازملا نوفلخ نبا ةبوجأ باتك ىلع ةمدقملا :(روتكدلا ( ةفيلخ ورمع يمانلا ١-

 .م ٤ ٧ ٩ ١ /ه . ٤ ١٣٨٩

 ٢- ةحيحص تايمست اهلكو ضابإ ةراتو ضابأ انايحأ ضابإ نبا ىلع قلطي .
 ٢ .نوفلخ نبا ةبوجأ ىلع ةمدقملا :يمانلا ص٩.

(٦( 

 



 ناك»' : هتبسنو يضابإلا بهذملا ةأشن نع هثيدح ضرعم يف يبايسلا لاق
 نب مامضو ‘سابع نب راحص ةمالعلاو ورمع وبأو ةديبع وبأو ءاثعشلا وبأ مامإلا

 ربكألا نكرلا ضابإ نب هللا دبعو . لمعلاو ملعلا تالاجر نم مهيلإ مضنا نمو بئاسلا
 ال ؛ميعزلا ةلزنمب مهل راص هللا دبع نوكل ةيضابإلا مسا مهيلع قلطأ هيلعو . ءالؤهل

 رمأ نم مهنيعي اميف هيواتف نع نوردصيو مهماهم يف هيلإ نوعجري يذلا مهملاع هنأ

 ايملع اردصم مهناوخإلو !اعجرم مهعابتأل اوراص نيذلا ملعلا لاجر ةيقبك مهنيد

 نمو لبنح نباو كلامو يعفاشلاو ةفينح يبأك .هيف مهلاوقأ اودمتعاو هيلع مهودلق

 . «...مهمايأ يف اورهتشا نيذلا ملعلا لاجر نم مهانعم يف

 نم ىلع هراكنإ يف ضابإ نب هللا دبع ةقفاوم انم اوأر املو » :الئاق فاضأ مث

 ضابإ هيبأل ةبسن ةيضابإلا مسا انيلع اوقلطأو هيلإ اتوفاضأ نينمؤملا ريمأ مهنومسي
 .'«كلذب ةمألا هذه اومس كلذلف هنم رهشأ هوبأ ناكو هيبأ ةريتو ىلع ناك هللا دبع نأل

 لب ةيمستلا هذه مهبهذم ىلع اوقلطي مل ةيضابإلا نأ صنلا اذه نم مهفيو

 مهميعزب تطيترا اهنأل ؛ضارتعا نودب اهولبقتو اهوضتراف مهيفلاخم نم مهتءاج
 ضابإ نبا روهظ لعلو» :يخامشلا لوقي كلذ يفو سضابإ ني هللا دبع لوألا يسايسلا
 مامإلا لاغتشا نإف ؛يتالا ببسلا ىلإ عجري رباج هخيش نود ةيسايسلا ةحاسلا يف

 يذلا وه ةتباث ةينيد ةيملع سسا ىلع بهذملا دعاوق ءاسرإو يملعلا نيوكتلاب رباج

 ضابإ نب هللا دبع لثم هتذمالت دحا اهب فلك نا ناكق ت ةسايسلاب لاقتشالا نم هعنم

 ةيضابإلاب انبهذم ةيمست امأو . "ريدح نب سادرم لثم هباحصأو هئالمز دحأ وأ

 ليبس يف لضانملاو انلع دهاجملا ناك - هنع هللا يضر - ضابإ ني هللا دبع نوكلف
 روزلا نم عدبلاو تالاقملا لهأ هثدحأ اميف لوقعلا اياضق حيحصتو قئاقحلا قيقحت

 ىلإ هلاوقأ ردصمو هراكفأ يف عجري ضابإ نيا ناك دقو ا . انبر ةعيرش يف ءارتفالاو
 .'"ننامعلا ديز نب رباج مامإلا

 ليعامسإ ةديس /د حرشو قيقحت .ءاثعشلا يبأ عابتأ نع ءاثعولا ةلازإ :سماش نب دومح ني ملاس يبايسلا ١

 .م٩٧٩١ . ةرهاقلا .برعلا لجس عباطم ١ط . ٠٥,٨٦ص فشاك

 ٢- ص ةوعدلا جهنم : رصان دمحم .د ٩١٩ ٩.

 ٢ ءاثعولا ةلازإ :يبايسلا . ص٥٠ .

 عباطم ٬اط . ٨_-٦ص /١ج .ةيدمحملا ةعيرشلا ىلإ ةيقنلا كلاسملا :ناميلس نب دمح نب ملاس يثراحلا ٤

 . م٩٩٩١ / ه٩١٤١ . نامع طقسم . ةضهنلا

(٧( 

 



 ريغ نم نيرصاعملا نيثحابلا نم ريثك لازي الف ةعطاسلا قئاقحلا هذه مغرو

 - نوروصتي الو ضابإ نب هللا دبع وه امنإ ةيضابإلا ميعز نأ نودقتعي ةيضابالا

 ةيضابإلا هل رقأ يذلا ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ يعباتلا هنأ -۔اعبط ةيمستلا ببسب

 . كلذ ريغ يف مهدحأ ركفي مل لب .ةيحورلاو ةيركفلا ةماعزلاب

 اذه يف قيقحتب مهريغو ةيضابإلا نم نيرصاعملا نيثحابلا ضعب ماق دقو

 اذه ىلإ تدأ يتلا بابسألا اونيبو .ةيضابإلا رظن ةهجو ةحص اوتبنأو عوضوملا
 بناج نم ةيسفنو ،ةيضابإلا بناج نم ةيكرح ةيسايس بابسأ يه يتلاو بارطضالا

 ملعلاو ةقثلاب هل دوهشملا ديز نب رباج نوكي نأ ءالؤه رظن يف ميقتسي ال ذإ مهيفلاخم

 ىلإ راشأ (ه٤ق) يرهاظلا مزح نبا نأ الإ إمهيأر بسح ةيجراخ ةقرفل امامإ عرولاو
 نع هثحبو هتلادع تتبث نم ءاملعلا ةلمج نم جرخن ال" اننأ ركذو ةتباثلا ةقيقحلا

 قرف الو ءاملعلا رئاسك هفالخب دقتعن لب ىانتلحنل افلاخم ناك نإو ايتفلا دودح

 راوس نب ةبابشو «يسودسلا ةماعد نب ةداتقو قاحسإ نب دمحمو ،ديبع نب ورمعك

 يعيشىلاو يردقلا مهيف ناك نإو ،مهئارظنو ،ديز نب رباجو يح نب نسحلاو
 .«١'. .. هللا مهمحر داهتجاو ريخو لضفو ملع لمهأ اوناك مهنأل .غءيجرملاو يضابالاو

 : ةيضابالا دنع لالدتسالاو عيرشتلا رداصم ۔و

 ةيساسأ ةيعرش رداصم ىلع ةيهقفلا ماكحألل مهطابنتسا يف ةيضابإلا دمتعي
 : يلي اميف رداصملا هذه لثمتتو ةيهقفلا بهاذملا ةيقبك ةيعرفو

 :لالدتسالا تحت لخديو لالدتسالاو سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو نآرقلا

 فرعلاو انلبق نم عرشو عئارذلا دسو ةلسرملا حلاصملاو ناسحتسالاو باحصتسالا

 ىلع نوقلطي دقو .ةيعبتلا رداصملا وأ اهيف فلتخملا ةلدألاب تفرعو . يباحصلا لوقو

 رداصم نع نوثدحتي امدنع نولوقيف «يأرلا» ةملك لالدتسالاو سايقلاو عامجإلا
 مهنأ نظف ى مهنع بتك نم ضعب ًاطخأ كلذل 0 يأرلاو ةنسلاو باتكلا يهو عيرشتلا

 ."عامجإلا نوركني

 بعشنلا راد عباطم .٨٩٦ص .ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن :دمحم ضوع د تافيلخ .٢٦-١٦ص :ينجاويتلا ينهم ١-

 .م٨١٧٩١ ندرألا نامع

 ناولألا ةعبطم ٣٢ط . ٠ ص .يبايسلا دوعس نب دمحا قيلعت .لدتعم يمالسا بهذم ةيضابالا :رمعم يحي يلع ۔-٢

 ةنر اقم يلوصأل ١ هركفو ين الجر اول ا بوقعي وي ١ :وج اي حل اص ىفطصم ١٨٨. ن امع ةنطلس طقسم . ةثي دحلا

 نامع ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ؤ١ط .اهدعب امو٢٢٢,٧١٢ص .يلازغلا دماح يبأب

 ١ / ص٨ ٤. ح .ةيقنلا كلاسملا :يثراحلا .م ٥ ١٩ /ه ١٤١٥

(.( 



 نيدلل يساسألا ردصملا ةيضابإلا هربتعيف :نآرقلا وهو :لوألا ردصملا امأ -

 ةيآ وأ ةروس : هنم ائيش ركنأ نمو هقالخأو هتالماعمو هتادابعو هدئاقع يف يمالسالا

 . دترم وأ كرشم وهف افرح وأ

 .تاجرد ىلع يهو ةحيحصلا ةنسلا وهف :يمالسإلا عيرشتلل يناثلا ردصملا امأ -

 .نارقلل ركنملاك هركنمو ،لمعلا بجويو ملعلا ديفي ةلالدلا يعطق رتاوتملا اهنمو

 وهو يداحآلا نم ىوقأو رتاوتملا نم فعضأ وه ضيفتسملا وأ ةنسلا نم روهشملاو
 ةنسلا نم يداحالاو ںنيلوق ىلع ةينظ ما ةيعطق هتيجح يف اوفلتخاو ءلمعلا بجوي
 لمعلا بجوي هنأ الإ يداحآلا نم فعضأ ناك نإو لسرملاو لمعلا بجوي ةلالدلا ينظ

 .يعبات وأ يباحصل ناك اذإ

 دنع ةفورعملا طورشلا ىفوتسا اذإ عامجإلا وه :ثلاثلا ردصملا نأ نوريو -

 هيمسقب عامجإ عقو هنأ نوريو .ةيعطق هتيجحو قسف هنم جورخلاو نييلوصألا

 طورشلاب سانلا ىلإ لقنيو رصع لك يف عقي نأ نكمملا نم هنأو يتوكسلاو يلوقلا
 .ةربتعملا

 . لوصألا بتك يف ةفورعملا سسألا ىلع سايقلا وهو :عبارلا ردصملا امأ -

 نومتهيو .ةفلتخملا هعاونأب لالدتسالا وه :سماخلا ردصملا نأ نوريو -

 حلاصملا رابتعا ىلع ةيضابإلا نوكي امبرو ءاصاخ امامتها ةلسرملا حلاصملاب

 . "ةيكلاملا دعب ةيناتلا ةجردلا يف ةلسرملا

 عم اهيف فلتخي دق يتلا هقفلا لوصأ لئاسم ضعب يف ةيضابإلا يأر كيلإو
 :ةيهققلا بهاذملا ضعب

 هلوسر وأ ىلاعتو كرابت هللا هصنو ،خسني مل اذإ انل عرش انلبق ناك نم عرش ١-

 .عيرشتلا ةهج ىلع انيلع ةلي

 .ةينظ ةجح يتوكسلا عامجإلاو ةيعطق ةجح يلوقلا عامجالا ٢

 .دئاقعلا يف هب جتحي الف ملعلا ديفي الو لمعلا ديفي يداحالا ثيدحلا ٢

 ١- ص .لدتعم يمالسا بهذم ةيضابإلا :رمعم يحي يلع ٢٣٠- ٣٢١.



 .ةيكلاملل افالخ مهريغ ىلع ةجح سيل مهعامجإ وأ ةنيدملا لهأ لمع ٤

 .روهمجلل افالخ هريغ ىلع ةجح سيل يباحصلا بهذم ٥-

 ىوقأ لوقلاف ؛امهنيب عمجلا نكمي ملو هلمعو لي لوسرلا لوق ضراعت اذإ ٦
 .ةيصوصخلا لمتحيف لمعلا امأ .ةمألا ىلإ هجوم اساسأ هنأل .هلعف ىلع مدقيو

 ٧ ".بجاو وهف هب الإ بجاولا متي ال ام .

 يف روهمجلا عم نوقفتي مهنأ ةيضابإلا دنع عيرشتلا رداصم ضرع دعب ظحاليو
 هيلإ بهذ ام وهو ةيعبتلا ةلدألا دامتعا يف اوعسوت مهنأ ةظحالم عم .مهلوصأ مظعم

 . ""اضيأ ةيكلاملا

 نأ ريغ سايقلاو يأرلا هؤاملع مدختسا دقو ةرصبلاو قارعلا ةئيبب هتأشنل ارظن يأرلا

 ةسردم عباطب اضيأ هعبط - راثآ بحاص ثُدحُم وهو - ديز نب رباج دي ىلع هسيسأت
 ."") هيلع يأرلا ةسردم رينأت نم دحو ثيدحلا

 : ةيضابإلا دنع ةيهقفلا تافلؤملا رهشأ -ز

 هعورفو هلوصأ اهيف نود تافنصمو بتك ةيهقفلا بهاذملا نم بهذم لكل

 يف افيلأت ةيمالسإلا بهاذملا مدقأ نم يضابإلا بهذملا ربتعيو . هئاهقف تاداهتجاو

 فلأ دقف ى يرجهلا لوألا نرقلا يف ديز نب رباج هيف فلأ نم لوأو م لوصألاو هقفلا
 .نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأو .ةيهقفلا تاطابنتسالاو .ريسفتلاو ءثيدحلل الماش اناويد
 ءتاباوجلا ضعب الإ هتارث نم قبي ملو نمزلا يداوع عم عاض دق فسألا عم نكلو
 رداصملا يف ةرثانتملا لاوقألا ضعيو .ةالصلاو حاكنلا يف هيتلاسرك لئاسرلاو

 اباتك ىميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ هذيملت فلأو .ةيضابإلا ريغو ةيضابإلا
 عماجلاب ىمسي ثيدحلا يف ادنسم يديهارفلا بيبح نب عيبرلا هذيملت كرتو ةاكزلا يف
 يناسارخلا مناغ وبأ عيبرلا ذيملت عمج امك 6ثيدحلا يف ةيضابإلا دمتعم وهو حيحصلا

 . ىربكلا ةنودملا

 ١- هسقن عجرملا .

 ٢- .ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا :رمعم يحي يلع ص٤٠٩.
 ٢ نبا ةيوجأ ىلع ةمدقملا :يمانلا خلفون٬ ص١٠.

(:( 



 عرشلا نايب ةعوسومك تاعوسوملا اهنمف ،ةيضابإلا ةيهقفلا تاقلّؤملا عونتتو

 ليمجل ةعيرشلا سوماقو (ه٥ق) يدنكلا ميهاربإ نب دمحمل ادلجم نيعبسو ةتالث يف

 نيرشع يف نيبغارلا غاليو نيبلاطلا جهنمو ادلجم نيعست يف يدعسلا سيمخ نب

 ةعبس يف ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرشو (ه١١ق) يصقشلا ديعس نب سيمخل ادلجم

 ينثا يف ةيضابإلا ءاهقفلا نم ةعبس هفلأ يعامج فيلأت وهو خياشملا ناويدو

 .ماكحألاو ءاضقلاو تالماعملاو ةيصخشلا لاوحألاو تادابعلا يف اءزج رشع

 زيزعلا دبعل ليلعلا ءافشو لينلا باتك اهنم ةريثكف ةرصتخملا تافلؤملا امأ

 .عضولا باتكو ،موصلاو حاكنلا يف ينوانجلا يحي ءايركز يبأ بتكو ينيمنلا

 بوقعي يبأل فالتخالا لوصأ يف فاصنإلاو لدعلا باتك هقفلا لوصأ يفو

 (ه٢٣٣١-ه٦٧٢١) يملاسلا نيدلا رونل سمشلا ةعلطو (ه٠٧٥:ت) ينالجراولا

 .اهريغو

 اهعونتو اهترثكل ةيضابإلا تافلؤملا لك دادعت نكمي الو ردقلا اذهب يفتكنو
 .رصحلا ال ليثمتلا باب نم اهضعب اندروأ امنإو

 :لوقلا ةصالخو

 ىرن هتافلؤمو هئاملعو هرداصمو يضابإلا بهذملل فيرعت نم هانمدق ام نإ

 اعفاد نوكي امبرو .ةليصألا ةيهقفلا ةسردملا هذهل ةيقيقحلا ةروصلا زاربإل يفكي هنأ
 عم حيحصل اهناكم يف هعضوو ريزغل يهققل اهت ارت ةس ار دل نيسر ادل او نيتح ابلل

 دحويو ةيمالسإلا ةعامجلا مئاعد يوقي كلذ نأل .ةروهشملا ةيهقفلا بهاذملا ةيقب

 مهفوفص ةدحو ىلإ هيف نونوكي ام جوحأ مه رصع يف نيملسملا ثعش مليو ءاهفوفص
 .جراخلاو لخادلا يف مهب نيصبرتملا ءادعألا تامجه دصل مهتوق دصرو

 : هنال دتسا رداصمو يكلاملا بهذملاب فيرعتلا : ايتات

 : يكلاملا بهذملا ةيست عجرت -أ

 .ةرجهلا راد مامإ يحبصألا رماع ييأ ني سنأ نب كلام هللا دبع يبأ هسسؤم ىلإ

 هتايح لاوط اهيف رقتساو (ه٢٩) ةرجهلل نيعستو ثالث ةنس ةرونملا ةنيدملاب دلو

 .عيقبلا يف نفدو (ه٩٧١) ةرجهلل نيعبسو عستو ةئام ةنس يفوت ىتح

(



 ليلج مامإ لك نأش هيلإ اعطقنم هل اصلخم ملعلا باحر يف كلام مامإلا أشن

 دقف هترسأ نع ابيرغ كلذ سيلو .هرافظأ ةموعن ذنم ملعلا رحب يف هسفن قرغأ ثيح

 تالص ملعلا عم مهل لضفلا بابرأو ملعلا باحصأ نم هدجو همامعأو هوبأ ناك

 راثآ ىأرو ةرونملا ةنيدملا يف عرعرت دقو ى بابسأو طباور لضفلا عمو جئاشوو

 رونب هنيع حتفو ماظعلا دهاشملاو يي يبنلا ربق نياعو ىأر امك .نيعباتلاو ةباحصلا

 . "ةيملعلا هتيصخش يف هلك كلذ رثأف ملعلا

 :كلام خويش ۔ب

 لوأو سةرونملا ةنيدملا يف هرصع مالعأ نم ريبك ددع ىلع سنأ نب كلام ذملتت دقل

 يندملا خورف نمحرلا دبع يبأ ني ةعيبر ةنيدملا ءاهقف نم مهيلإ سلج نم
 كولسل ناكو "بدألاو ثيدحلاو هقفلا هنع ذخأف .يأرلا ةعيبرب روهشملا (ه٠٣٢١:ت)

 ةعيبر ناكف .هريكفت ةقيرط نم سبتقاو .هتقانأو كلام كولس يف رثأ هتقانأو ةعيبر
 كلام هقف يف كلذ رهظو .رومألا نم رمأ ىلع اوقفتا مهدجو اذإ ةنيدملا لهأ يأرب ذخأي

 كلام مزل دقو ء(ه٨٤١:ت) زمره نب هللا دبع يناثلا هذاتسأ ناكو هتاداهتجاو

 ههقفو هملع يف هب رنأتف ،هريغب طلتخي ال الصتم اموزل نامث وأ نينس عبس هتبحص
 لقنف (ه٧١١:ت) رمع نب ىلوم يمليدلا سجرس نب عفان كلذك هخويش نمو .هعروو

 يرهزلا باهش نب ملسم نب دمحم ركب وبأ كلذكو .هثيداحأو رمع نب هللا دبع هقف هنع
 يف تيبلا لآ سأر ناكو ،نيسحلا نب يلع نب دمحم نب قداصلا رفعجو . (ه٤٢١:ت)
 .'""دهريغو (ه٨٤١:ت) ةنيدملا

 نيذلا ةمئألا رابكل اذاتسأ حبصأو اريتك املع خويشلا ءالؤه نم كلام باصأ دقو

 ضعب نإ لب }ديعس نب يحيو يعفاشلاك ليلقب هدعب اوؤاج وأ يعازوألا لثم هورصاع
 دق عفانو يرهزلا ملسم نب دمحمو يراصنألا يحي لثم رابكلا ءاملعلا نم هخويش

 .ةأكتلَئهللا لوسر ثيدح هنم اوعمسو ةيملعلا هتودن ىلع اوددرتو هيلإ اوسلج

 :ةعكشلا ىفطصم ..(ت.د)رصم يبرعلا ركفلا راد ٨١ص ههقفو هؤارآ هرصعو هتايح كلام :دمحم ةرهز وبأ ١

 .م٣٢٨٩١ /ه١١٤١ توريب ينانبللا باتكلا راد رشن ١ط. ٢ ص غسنأ نب كلام مامالا

 .٩٢-٧٢ص .هسفن عجرملا :ةعكشلا .٩٨٨ص .هسفن عجرملا :ةرهز وبأ ٢

 )ر

 



 هترهش مغر ةيملعلا ةيحانلا نم حيحصلا اهناكم يف هسقن عضي كلام ناكو

 مت .«اهل الهأ سانلا هاري ال ةلاح يف هسفن ىري نميق ريخ ال » :لوقيف هتذمالت ةرثكو

 ثيدحلل دجسملا يف سلجي نأ بحأ نم لك سيل» :ءاتفالل هسولج ةبسانم يف لوقي

 هوأر نإف "دجسملا نم ةهجلاو لضفلاو حالصلا لهأ هيف رواش ىتح سلج ايتفلاو
 عضوم ينأ ملعلا لهأ نم اخيش نوعبس يل دهش ىتح تسلج امو سلج الهأ كلذل

 . '_>«.كلذل

 :يرحتلاو تبثتلاب اروهشم كلام ناك دقق ؛ملعلا يف ةعيفرلا ةناكملا هذه مغرو

 نأ يلابي الو ايتفلا يف ىرحتيو ثيداحألا نم هيوري اميفو هنع ذخأي نميف ىرحتي

 . () «يردأ ال» :لوقي

 :هتذمالتو كلام باحصأ - ج

 ىل ا مويل ١ ىتح هك اقبو ةريثك عوبر يف يكل امل به تمل ١ ر اشىتن يف لضقل ١ عجري

 ءابرغو اقرش راصمألا يف اوقرفتو !اريبك مهددع ناك دقف .هتذمالتو كلام باحصأ

 ىلإ داع نأ ثبل ام مث راطقألا يف فرط وأ..ةنيدملا يف مهنم ءاقبلا رثآ نمع الضف

 .هرشن ىلع لمعيو 0 هيوريو هملعي كلام هقفل لماح مهنم لكو ءهدعاوق

 دبع هللا دبع وبأ :مهنم نييرصملا نم قيرف مهزربأو كلام ةذمالت رهشأ نمو
 - _ه٥٢١) ملسم نب بهو نب هللا دبع دمحم وبأو (ه١٩١:ت) مساقلا نب نمحرلا

 .(ه٤٠٢ - ه٠٥١) يسيقلا زيزعلا دبع نب بهشأو (ه ٧

 دبع وبأو (ه٣٨١:ت) يسنوتلا دايز نب يلع نسحلا وبأ :ةبراغملا هتذمالت نمو

 يسنوتلا نانس نب تارقفلا نب دسأو (ه٣٩١:ت) يبطرقلا نمحرلا دبع نب دايز هللا

 . (ه٠٤٢:ت) يخونتلا ديعس نب مالسلا دبع نونحسو (ه٣١٢ - ه٥٤١)

 نب كلملا دبع ناورم ويأ :قارعلاو زاجحلا يف هبهذم اورشن نيذلا هتذمالت نمو
 .'"(ه٢٨٢) قاحسإ نب ليعامسإ قاحسإ ويأو (ه٢١٢) نوشجاملا ةملس يبأ

 ةفاقثلا راد.٩٣٤ص/١ج .نايعألا تايفو :ناكلخ نبا .٥ص/٠١ج "بيذهتلا بيذهت :ينالقسعلا رجح نيا ١
 (ت د) توريب
 .(ت د) ايبيل سلبارط ركفلا ةبتكم راد .٧٢١ص/١ج .كرادملا :ضايع يضاقلا ٢
 ٢٢۔-١٢ص/١ج ٢٦ط هتلدأو يمالسإلا هقفلا :يليحزلا ةبهو .٥٢٣١,٤٤١ص .كلام مامإلا :ةعكشلا ىفطصم ٢_

 .م٥٨٩١/ه٥٠٤١ ايروس ركفلا راد

 



 : يكلاملا بهذملا راشتتا قطانم -د

 ناك .ةيمالسإلا عاقصألا يف مهراشتناو كلام ةذمالت ةرثك نأ يف كش نم سيل

 كلذ ىلإ راشأ دقو سىرخأ بهاذم ىلع هتبلغو يكلاملا بهذملا راشتنا يف ايسيئر اببس
 رصمو ةرصبلاو زاجحلا ىلع كلام بهذم بلغ» :لاقف هكرادم يف ضايع يضاقلا

 ملسأ نم دالب ىلإ ىصقألا برغملاو ةيلقصو سلدنألاو ةيقيرفإ دالب نم اهالاو امو

 .ةنس ةئامعبرأ دعب اهب فعضو اريثك اروهظ دادغبب رهظو !اذه انتقو ىلإ نادوسلا نم
 ١. «نوسردمو ةمئأ اهريغبو اهب ناكو روباسينب رهظو

 ايلاح يكلاملا بهذملا اندجو كلذلو ،دوكرو راهدزا ةرتفب رمي بهذم لك نأشو

 لازي الو .دادغبو سلدنألاك .اهريغو ةيسايس بابسأل راصمألا ضعب نم رصحنا دق
 جيلخلا لود ضعبو ىايقيرفإ نم ىربكلا ءارحصلا بونجو ةيقيرفإ لامش يف ادئاس
 .يبرعلا

 : ةيكلاملا دنع لالدتسإلا رداصم ۔ه

 ماكحأ اهساسأ ىلع جرختساو هبهذم اهيلع ىنب يتلا هلوصأ كلام نودي مل
 .اهدويقب طابنتسالا يف هسفن ديق يتلاو اهطبنتسا يتلا عورفلا

 نأ حصي ام اهنم اوجرختساو اهوعبتتو عورفلا ىلإ اودمع ةيكلاملا ءاهقف نكلو
 رهشأو "لوصألا كلت اونودو بهذملا كلذ يف لالدتسالا اهيلع ماق الوصأ نوكي

 :ىه ماكحألا اهيلع اوسسأ يتلا رداصملا

 (ةفلاخملا موهقم وهو ) هليلدو .( مومعلا وهو ) هرهاظو هصنب ميركلا نآرقلا ١

 هلوقك ( ةلعلا ىلع هيبنتلا وهو ) ههيبنتو ( ةقفاوملا موهفم وهو) هموهفمو
 .'اهاقسف وأ سجر هنإفلل:ىلاعت

 .اهداحآو اهروهشمو اهرتاوتم ةيوبنلا ةنسلا ٢-

 .عامجإلا ٢

 ١ .كلام :ةرهز وبأ .٧٥ص .كرادملا :ضايع يضاقلا ص٢٨٢.

 ٢ :ماعنألا ١٤٥.

 



 هذه نع الضفو .لوصألا ءاملع دنع ةقورعملا هطباوضو هطورشب سايقلا ٤

 :اضيأ مهتلدأ نم نإف ءاهقفلا روهمج دنع اهيلع قفتملا ةلدألا

 اولمعي نأ لقعي ال ثيح ةلي لوسرلا نع اهلهأ ةباثمب وه ذإ .ةنيدملا لهأ لمع ٥
 .هب مهئ ادتقا نم مهنع فورعم وه ام عم مهو ابآ هدهشي وأ هنع هودهش ام فالخب

 مهمهفو هتنسل مهتدهاشمو ةي لوسرلا نم مهبّرقل كلذو ءةباحصلا لوق ٦

 . عيرشنتلا رارسا

 ٧ اهب المع بهاذملا رثكأ يكلاملا بهذملا ربتعيو .ةلسرملا حلاصملا .

 .ناسحتسالا ٨-

 .فرغلا ٩-

 .عئارذلا لس = ٠ ١

 .باحصتسالا _ ١١

 .انلبق نم عرشو - ٢

 ١٣ "انايحأ فالخلا ةاعارمو .

 : ةيكلاملا دتع ةيهقفلا تافلؤملا مهأ ۔و

 . كلام مامإلل أطوملا باتك : يكلاملا بهذملا يف ةيهقفلا تافلؤملا مهأ نم

 دبعل ةحضاولاو سنونحسل ىربكلا ةنودملاو تارفلا نب دسأل ةيدسألاو بهشأ ةنودمو

 .يسلدنألا يبتعلا زيزعلا دبع نب دمحأ نب دمحمل ةيبتعلاو ،يسلدنألا بيبح نب كلملا

 ةديدع حورش هيلع تبتك دقو "قاحسإ نب ليلخل ليلخ رصتخمو ىزاوملل ةيزاوملا مت

 نمو !اهريغو يشرخلاو "باطحلا حرشو ريدردلا دمحأل ريغصلاو ريبكلا حرشلا اهنم

 يف يفاكلاو ،يبطرقلا دشر نيال دصتقملا ةياهنو دهتجملا ةيادب كلذك ةروهشملا بتكلا

 ال يتلا ةيهقفلا رداصملا نم اهريغو يرمنلا .ربلا دبع نيال يكلاملا ةنيدملا لهأ هقف

 ركفلا راد ط بص /١ج .كلام ةمئألا مامإ هقف يف كلاسلا داشرإ حرش كرادملا لهسأ :يوانشكلا نسح ركي وبأ ١-

 رادلا م!٠ط ة١٣٤,٢٣٤ص .بهاذم الب مالسإ :ةعكشلا ىفطصم .٧١٢ص ٬كلام :ةرهز وبأ .(ت.د) توريب

 راد ١ط.٥٠١ص .يمالسإلا هقفلا خيرات :سياسلا دمحم .م٤٩٩١/ه٤١٤١ .ةرهاقلا ةينانبللا ةيرصملا
 . م٠٩٩١/ه٤١٤١ توريب ةيملعلا بتكلا



 . "أ ةساردلا هذه يف اهضعب اندمتعا دقو ،لاجملا اذه يف اهرصح نكمي

 : يرئازجلا ةرسلا نوناقب فيرعتلا : اثلاث

 نوناق رودص م٢٦٩١ ماع اهلالقتسا دعب ةثيدحلا ةيرئازجلا ةلودلا دهشت مل

 جاوزلا اياضقب قلعتي اميف رسألاو دارفألا ةقالع مظني ةيصخشلا لاوحألاب قلعتي
 ةيعيرشتلا ةئيهلا نم رداصلا يرئازجلا ةرسألا نوناق ءاج ىتح ءامهرانآو قالطلاو

 ٩ قفاوملا ه٥٠٤١ ماع ناضمر ٩ يف كلذو ،ينطولا يبعشلا سلجملا يف ةلثمملا

 .م٤٨٩١ وينوي

 ديدج عيرشت رودص رظتني يرئازجلا عمتجملا ناك تقو يف نوناقلا اذه ىتأ دقل

 عمتجملا ءانبل يساسألا رجحلا يه يتلا ةرسألا دارفأ نيب ةينوناقلا تاقالعلا مظني

 .ةلودلاو

 ريرحت ةاعد نيب ةنحاش تاشقانمو ةبيصع فورظب نوناقلا اذه عورشم رم دقو

 نم ةددعتم تارتف لالخ اهب رم ءةنس نيرشع هتسارد ةرتف تمادو نيظفاحملاو ةأرملا

 نوناق داليم ربتعيو .ةديدع تاونق يف ةدعاقلا ىلإ ةمقلا نمو .ةمقلا ىلإ ةدعاقلا

 دعب هتقو يف ءاج ثيح ،عورشملل اراصتنا ريسعلا ضاخملا اذه دعب يرئازجلا ةرسالا

 .هيلإ ةجاحلا تدتشا نأ

 ةررحتمل ١ ةيوسنل ا ت ايعمجل ١ ضعب فرط نم ةيلخ اد ةضر اعم نم هيقل ام مغرو

 .ةرسألا لاجم يف اريبك اغارف دس دق هنإف اهماكحأ يف صقن نم هارتعا امو

 ماكحألا ىضوف ىلع ىضق دق هنأ يفكيف ٬هنم رظتنم وه ام لك ققحي مل هنأ عمو

 لاجم يف اليوط انمز يرئازجلا ءاضقلا اهشاع يتلا ةضقانتملا راكفألاو .ةبراضتملا

 ءاضقلا دهع نم ةثوروم ماكحأل جذامنب اديقم هلالخ ناك ةيصخشلا لاوحألا ماكحأ

 نرقلا يف يسنرفلا رامعتسالا لبق رئازجلا مكحت ةينامثعلا ةلودلا تناك ثيح يكرتلا

 ةديعب ةدماج بيلاسأو ريباعتل ةعضاخ ماكحألا هذه تناكو يداليملا رشع عساتلا

 .ةيبرعلا ةغللا نعو ةينوناقلا ريباعتلا نع

 كرتو ،عجرملاو ردصملا دحو دق ةرسألا نوناق نإ :لوقن نأ افرش مويلا هيفكيو

 ١- .كلام مامإلا :ةعكشلا .٤٩١ص .كلام :ةرهز وبأ ص١٤٧.۔

(( 

 



 ."هقيبطت بولسأو هصوصنل مهفلا ديحوت ءاضقلل

 ةماع ةيمالسإلا ةعيرشلا نم هتاعيرشتو هماكحأ نوناقلا اذه دمتسا دقو

 تاداعلاو فرعلا نمو ةرسألا لاجم يف ةيضابإلاو ةيكلاملا ءاهقف ءارآ نم ةصاخو

 . ةيعرشىل ١ صوصنل عم مد اصتت ال يتل أ يرن ازجل ١ عمتجمل ١ يف ةدئاسلا بر اجتل او

 ضرعتسن ن ] س اب ال هنومضم روصتنو نون اقلااذه ةيمه ا كر دن ىتحو

 قافتالا هجوأ رهظتف يمالسإلا هقفلاب هتنراقم انل ىنستيل ةيلامجإ ةفصب هتايوتحم

 .امهنيب فالتخالاو

 ةئام يف ةعزوم )٢٢٤( ةدام نيرشعو عبرأو نيتئام ىلع ةرسألا نوناق لمشي

 .( )٦ ٠ ١ تاحفص تسو

 يف اهرو دو ةرسأل ا فيرعتب قلعتت ةم اع ح اكحأل لخدم ىلع هتيادب يف يوتحيو

 .عمتجملا

 :بتك ةعبرأ ىلإ مسقنا مث

 : هلالحناو جاوزلا هيف لوانتو :لوألا باتكلا

 .ةيعرشنلا ةباينلا هيق لوانتو :يناتلا باتكلا

 .ث اريملل صصخو : ثلاتلا ب اتكلا

 ةيسترفلاو ةيبرعلا نيتغللاب ررح ةرسألا نوناق نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو اذه

 ايفالتو نوناقلا ىوتسم نم عفرلا لجألو .عمتجملا يف ةدئاسلا ةفاقتلل ةاعارم

 تمدقت دقف ‘هقيبطت دعي ترهظ وأ هداوم ضعب يف هارتعا يذلا للخلاو صقنلل

 اياضقلا عم ايشامت هئارتإو نوناقلا ةعجارمل عورشمب "ةيلاحلا ةيرئازجلا ةموكحلا

 ةديدج ةينوناق ماكحأ عيرشت ىلإ امود ةجاحلا يضتقت ثيح عمتجملا يف ةدجتسملا

 .نوناقلا راطإ يف اهمظنتو ةئراطلا تالكشملل الولح مدقت

 .ثعبلا راد رشىنو عبط ٢ط .٢١۔-١ا١ص يرئازجلا ةرسألا نوناق يف قالطلاو جاوزلا : دعس زيزعلا دبع ١-

 م ١٩٨٩ .رئازجلا .ةنيطنسق
 مكاحم يف قبطي لازي امو إم٤٨٩١ ماع رداصلا يرئازجلا ةرسألا نوناق صن نم تذخأ داوملا هذه لك ٢-

 ١ م اع رث ازجل ٩ه۔ا.



 سلجملا باون نم ةشقانملا رظتني ثحبلاو ةساردلا ديق عورشملا اذه لازي امو

. قيبطتلل ازه اجو لوعفمل ١ ير اس حبصي ىتح 4 هيلع قيدصتلل ينطول ١ يبعشل ١
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 لوا ثحبملا

 هتيعورشم نايبو ‘حاكتلا دقع فيرعت

 :حاكتلا فيرعت :الوأ

 تحكانت : لاقي ؛عمجلاو لخادتلاو مضلا ةغللا يف ينعت حاكنلا ةملك :ةغللا يف

 .ضعب يف اهضعب ناصغأ تلخادتو ضعب ىلإ اهضعب مضناو ںتليامت اذإ راجشألا

 .دقعللو ءءطولل كلذك لمعتستو

 حكن اولاق اذإو .دقعلا دارملاف ،نالف تنب وأ .ةنالف حكن اذإ» :يسرافلا لاق

 .« طولا دارملاق ؛هتجوز

 يأ ؛تَحكنو .اهتحكن :لوقت .دقعلا نوكي دقو ٬ءطولا :حاكنلا» :يرهزألا لاقو

 .«مهنم جوز تاذ يأ ؛نالف ينب يف حك ان يهو .تجوزت

 .جيوزتلا هب داريو غعامجلاو ععضبلا حاكنلاب داري امك

 يف كلذ نوكيو .هيلع ايلعتسم ءيشل ءيش موزل ؛عاكنلا لصأ نأب ضعبلا بهذو

 ؛يناعملا يف نوكيو ىاهيلع دمتعا اذإ ضرألا رطملا حكن : لاقي .ءطولاك ؛تايسحلا

 . "اهيلع بلغ اذإ ،نيعلا ساعنلا حاكنك

 .رخآلاب نيئيشلا دحأ نارتقا يف برعلا هتلمعتسا دقف جاوزلا ةملك امأ :جاوزلا

 مهانجوزو :ىلاعت هلوق كلذ نمو ،نيلصفنم اناك نأ دعب رخآلاب دحاو لك طابتراو
 تنرق يأ :(هتجوز سوفنلا اذإ وف :هناحبس هلوقو ،نهب مهانرق يأ :() نيع روحب

 .اهلامعأي وأ ءاهنادبأي

 راد . ١ط يديبعلا قداصلا دمحم .باهولا دبع نيمأ دحت ٢٧٩. ٢٨٠. ص ,/ ١٤ ح برعلا ناسل :روظنم نبا ١-

 .م ١٥ /ه ١٤١١٦ :نانبل ںتوريي .يبرعلا خيراتلا ةسسؤم .ييرعلا ثارتلا ءايحإ

  1:روطلا ٢٠.

 ٢٣ :ريوكتلا ٧.

( 



 .ماودلا ليبس ىلع ةأرملاب لجرلا نارتقا يف جاوزلا ظفل لامعتسا عاش مث

 . "كلذ الإ هنم داري ال قالطإلا دنع راصف .ةرسأ نيوكتل رارمتسالاو

 :عرشلا

 ءهسقن عامجلا وه مهضعب لاقف .عرشلا يف حاكنلا ةقيقح يف ءاهقفلا فلتخا

 يمسف ءطولا حيبي هنأل ااحاكن دقعلا ىمست برعلا نأل ؛دقعلا وه :مهضعب لاقو

 .هل ببسملا مساب ببسلا

 : لوألا قيرفلا

 يف زاجم دقعلا يف ةقيقح حاكنلا نأ ىلإ نورخآو .ةيضابإلا ءاهقف روهمج بهذ
 . "ةنسلاو نآرقلا يف روهشملا هنأل ؛عطولا

 عرشلا يف قلطيو ،لخادتلا: ةقيقح حاكنلا :اولاقف ةةيضابإلا يأر ةيكلاملا قفاوو

 ءقادصلا ىلع قلطي ال هنأ حيحصلاو .دقعلا يف هلامعتسا رثكأو ٬ءطولاو دقعلا ىلع

 "4احاكن نودجي ال نيذلا ففعتسيلو :ىلاعت ةلوق يف قادصلا ىنعمب درو ليقو

 ليقف دقعلا دنع هقالطإ امأو .ةغللا لهأ دنع ءطولا يف ةقيقح هنأ يف فالخ الو

 . "حيحصلا وهو ،حجار ليقو .واسم زاجم :ليقف هللعو .زاجم هنأ حيحصلاو .ةقيقح

 هقالطإ دنع ةيكلاملا موهفم يف حيحصلا ىلع عراشلا موهفم يف حاكنلا نأ يأ

 يف هموهفم سكعب يزاجم قالطإ ءطولا ىلع هقالطإو هيف ةقيقح وهف دقعلا هب داري

 ناك نإو ءءطولاو دقعلا نم لك نيب كرتشم حاكنلا نأ ةيكلاملا ضعبل يأر يفو .ةغللا

 . ")دقعلا يف هلامعتسا رثكأ

 رشنلاو ةعابطلل ةيبرعلا ةضهنلا راد . ٩ص/١ج ةيصخشلا لاوحألل نراقملا هقفلا :ناردب نينيعلا وبأ ناردب ١

 ٩١ ص ,/ ١ج ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةيصخشلا لاوحألا :رماع زيزعلا دبع .م ١٩٦١ / ه٦٨٢١ :نانبل توريب

 .م ١٩٨٤ /ه٤٠٤١ :ةرهاقلا يبرعلا ركفلا راد . ١ط
 ٢- لينلا حرش :شيفطا ج٦/ص ٥. ط ٢ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا . ةدج . داشرإلا ةبتكم ١٤٠٥ه/١٩٨٥م.

 ٢ :رونلا ٣٢.
 م ٢ ١ 3 ١ ه/٢ ٩ ٩ ١ ركفلا راد ٣ط . ٤ ۔٢ص /ج .ليلخلا رصتخم حرش ليلجلا بهاوم :باطحلا _ 3

 توريب ى عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل نوديز نبا راد ١ط ٠ ٨ص هب ةقلعتملا اياضقلاو حاكنلا :يرصحلا دمحأ ٥

 ٦ ٠ ٤ ١ ه / ٦ ٨ ٩ ١ م ..



 :ةنسلاو نآرقلا نم ةلدأب مهيأر ىلع ةيكلاملاو ةيضابإلا روهمج لدتسا دقو

 : ميركلا نآرقلا نم ( أ )

 ."ههريغ اجوز حكنت ىتح دعب نم هل لحت الف اهقلط نإفت:ىلاعت هللا لاق ١

 نكل .هدرجمب فاك اذه نأ هموهفمو سدقعيو ،جوزتت ىتح يأ :لالدتسالا هجو

 نأل ؛اهتليسُع قوذت نم دقعلا دعب دب ال هنأو .ةياغلا موهفمب ةربع ال هنأ ةنسلا تنيب

 .هنم دب ال دقعلاو .ةنسلاب تبث امنإ ةجوزلا ليلحت يف ءطولا طرش

 . "ربخلا اذه نم ادافتسم ءطولاو .دقعلا دارملاف

 دق ام الإ ءاسنلا نم مكؤابآ حكن ام اوحكنت الو :ىلاعت هللا لاقو ٢-
 ."« ...فلس

 هللا مرح دقف ،حاكنلا ةدقع وهو ؛جيوزتلا هب داري انه حاكنلا نأ :لالدتسالا هجو

 .حاكنلا دقع ميرحت انه ميرحتلا ناكف .مهؤابآ جوزت ام اوجوزتي نأ نيملسملا ىلع

 .عامجلاو ءطولا سيلو

 حص امل يقيقحلا قالطإلا ليبق نم ءطولا ىلع حاكنلا قالطإ ن ٠؛اك ول اولاق _ ٢٣

 ديقي ام ةيبرعل ١ بيك ارتل ١ يفو 7 ةيعرشنل ١ صوصنل ١ يف درو نكل ءهنع . ىنعمل ا ان له يفن

 نم تدلو »ةيَي لوسرلا لوق يف امك كلذو ؛حاكنلا نع ءطولا ىنعم يفن دقف سكلذ عوقو

 . ! «حافس نم ال حاكن

 ا

 ني ذللا نيظقلل ١ دحأ ح اكنلا ن ا م ؛تجوزو 4 .تحكن أ ةغيصب دقعني ح اكنلا -

 تجوز لامعتساك يقيقح ل امعتسا . دقعلا ىنعمب هقالطإ دنع دقعلا اذه امهب دقعني

 . جاوزلا تدقع ىنعمب

 ١- :ةرقبلا ٢٢٠

 .ةماقتسالا :يمدكلا ديعس وبأ ٢٧٤ ٢٧٥٩. ص .ليلخلا رصتخم حرش ليلكإلا رهاوج :يرهزألا حلاص ٢-
 ٢. ص ٧/, ج .هتلدأو يمالسإلا هقفلا :يليحزلا ةبهو ١٩٦١. ص/٢ج

 ٢ :ءاسنلا ٢

 ءافخلا فشك .ينولجعلا رظنأو ( حاكن نم تَّجرخ) ظفلي ٢٠٩١ مقر ثيدح ٢ج ريغصلا عماجلا يطويسلاا ٤

 . . ٢١٨٦٧ مقر ثيدح لامعلا زنك : يدنهلا يقتملا رظناو ( حافس نم جرخأ ملو) ظفلب ١٢٠٦ مقر ثيدح
 ٥ دمحأ ١ ص : ىرصحل ١١ .



 : هيوبنلا ةنسلا نم (ب)

 .لطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اَمْيأ » : لاق ةي يبنلا نأ ةشئاع نع

 نإف ءاهجرف نم لحتسا امب رهملا اهلف اهب لخد نإف ،لطاب اهحاكنف لطاب اهحاكنف

 . '«هل يلو ال نم يلو ناطلسلاف اورجتش

 داري ثيدحلا نأل ؛ءطولا سيلو ،حاكنلا دقع انه حاكنلاب دارملا نأ ةلالدلا هجو

 . "احيحص نوكيو متي ىتح حاكنلا دقع سلجم رضحت يتلا فارطألا هب

 :يناتلا قيرفلا

 يف زاجم ءطولا يف ةقيقح حاكنلا نأ ىلإ ةغللاو لوصألا لهأو .ةيفنحلا بهذ

 هلوق يف امك ءطولا هب داري سنئارقلا نم ادرجم ةنسلا وأ باتكلا يف ءاج ثيحف .دقعلا

 "افلس دق ام الإ ءاسنلا نم مكؤابآ حكن ام اوحكنت الو :ىلاعت

 .ءاسنلا نم مكؤابآ نهئطو نم حاكن زوجي ال هنأ ةيآلا لالدتسا هجو

 اجوز حكنت ىتح دعب نم هل لحت الف اهقلط نإفإلل:ىلاعت هلوقب اولدتسا امك
 .قلطملا ريغ جوز اهأطي ىتح يأ :'"اهلهريغ

 ءطولا ىنعمب ح اكنلا ظفل باتكلا يف سيل :ةقيقحلا هذه ريرقت يف يرشخمزلا لاق

 .'هتليسع يقوذت ىتح نيحيحصلا ربخل ؛أمهريغ اجوز حكنت ىتح:ىلاعت هلوق الإ

 :ةيلاتلا ماكحألا يأرلا اذه ىلع بترتيو

 عورقلا ىلع اهتمرح نوكتو }هعورف ىلع يأ ؛نبالا ىلع بألا ةّينزم ميرحت -أ
 اهتمرحف عورفلا ىلع احيحص ادقع اهيلع دقع يتلا ةمرح امأ .نآرقلا صنب ةتباث

 .عامجإلاب ةتباث

 ١ .راطوألا لين :يناكوشلا رظنا .يئاسنلا الإ ةسمخلا هاور ج٦/, ص١٢٤.
 نانبلو ايروس . رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلل ةييرعلا ةظقيلا راد ١ط .٢ص ,/٢ج .ةنودملا :يناسرخلا مناغوبأ ٢

 م٤٧٩١ / ه ١٩٤

 ٢- :ءاسنلا ٢٢. ٤ :ةرقبلا ٢٢٣٠.
 راطوألا لين :يناكوشلا يلع نب دمحم .«عامجلا يه ةليسعلا» :لاق ةني يبنلا نع ةشئاع نع ةعامجلا هاور ٥

 .نانبل توريب .يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ٢٨. ٥ص,/٦ج رابخالا ىقتنم حرش

 )ر

 



 ول اذكو ،ءطولاب طرشلا قلعت قلاط تنأف كتحكن نإ :هتجوزل جوزلا لاق ول حب
 .دقعلاب ال ءطولاب قلطت ؤاهجوزت مث ءطولا لبق اهنايأ

 تناك اعرش هيلع مُرَح امل اهأطو نأل ؛دقعلا هب داريف ةيبنجألا ةأرملا حاكن امأ

 . ")دقعلا وهو زاجملا نيعتف ةروجهم ةقيقحلا

 ءيش لك ضئاحلا هتأرما نم لجرلل لحيد» :يي هلوقب اضيأ يناثلا قيرفلا لدتساو
 . 'ما١حاكنلا الإ

 ءطولا ىلع قلطي امنإ هقالطإ دنع حاكنلا ظفل نأ ىلإ ريشُي هريغو ثيدحلا اذهف

 نذإب نهوحكناف :ىلاعت هلوق يف امك .ةنيرقب الإ هلامعتسا دنع دقعلا هنم مهفي الو

 ىلع فقوتي ال ءطولا نأل ؛نهؤطو ال نهيلع دقعلا حاكنلا نم انه ديرأ دقف '"ةلنهدلهأ

 ام اوحكناف :ىلاعت هلوق يف دقعلا هب ادارم (اوحكنا) ظفل ناك كلذكو .لهألا نذإ

 .يقيقحلا ىنعملا نع ةفراص ةنيرقل 6هلعايرو ثالثو ىنثم ءاسنلا نم مكل باط

 لامعتسا رثك دقو .ءطولا هب صتخي .الو ،ددعلاب دقعلا صتخي ثيح ددعلا ركذ يهو

 :ىشعألا لوق كلذ نمف ءطولا ىنعمب حاكن ظفلل برعلا

 .اهداق اهل لاقي ىرخأو .ةروهمم ريغ ةحوكنمو

 .رهم الو دقع ريغب ةءوطوم ةيبسمو ينعي

 3 لوقلا لمجم

 ادرجُم ةآێَيهيبن ةنس وأ هللا باتك يف حاكنلا ظفل درو اذإ هنأ هركذ قبس امم حضتي

 .روهمجلا دنع جاوزلا دقع هب داريو .ةيقنحلا دنع ءطولا هب داري ةنيرقلا نع

 ١ .هتلدأو يمالسإلا هقفلا :يليحزلا ج٧/ص٢٠.

 دارأ هنأ ىلع لدت - اهل اجوزتم هنوك يهو - ةنيرقلا ذإ رخآلا قيرفلا دنع ىتح ءطولا ينعت انه حاكنلا ةملك .ه
 . كتئطو كتحكنب

 ٢- قشمد ةعماج ةعبطم ١ط .١ا١٩١٧"ص/٢ج .ءاهقفلا ةفحت :يدنقرمسلا نيدلا ءالع ٢٣٧٧-١٢٧٨ه/١٩١٥٨-

 ١٩م

 ٢ :ءاسنلا ٢٥. ٤ ءاسنلا : ٣ .
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 امهنيب برقيو .نييأرلا نيب عمجي (هللا همحر) "ادمحم وبأ هيلإ بهذ ام لعلو

 عقي دقعلا دعبو ءطولا نود جيوزتلا ىلع عقي مسا :حاكنلا»: لاق ثيح ضراعت نود

 .'"«عامجلا ىلع

 : حاكنلا دمع فيرعت

 يف ةبر اقتم اهمظعم نكلو : ح اكنل ١ دقع فيرعت يف ء اهقفل .7 ار ابع تقفلتخ دقل

 :كلذ نم ىنعملا

 ءطولاب ةأرملاب عاتمتسالا ةحابإ نمضتي دقع» :هنأب مهضعب هفرع ام

 وأ عاضر وأ بسنب مرحم ريغ ةأرملا تناك اذإ .كلذ ريغو مضلاو .ليبقتلاو ةرشابملاو

 .(ا رهص

 لحو .ةأرملاب لجرلا عامتسا كلم ديفيل عراشلا هعضو دقع» :هنأب رخآ هفرعو

 . '""«لجرلاب ةأرملا عاتمتسا

 بجوم ريغ ةيمدآب ذذلتلا ةعتم درجم ىلع دقع حاكنلا» :يكلاملا ةفرع نبا لاقو

 وأ روهشملا ىلع باتكلا اهمرح نإو ءاهتمرح هدقاع ملاع ريغ .هلبق ةنيبب اهتميق

 . '«رخآلا ىلع عامجالا

 :ةيلاتلا يناعملا ريخألا فيرعتلا نمضتيو

 امهب دصق باجيإلا اذهل قفاوم لوبقو باجيإ نع ئشان طابترا وه حاكنلا نإ

 .دوهش و مالعإ ةعتملا هذه قبست نأ ىلع .ةيمدآلاب ةدرجملا ةعتملا ةحابإ

 : يلي ام فيرعتلا دويقب جرختو

 .ذذلتلا ةعتم ىلع ديق امهجرخي ذإ ٬ءاركلا و عيبلا -أ

 نم وهو .نامع ةنطلس يف ىوزن برق الهب هنطوم .يولهبلا يميلسلا ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ وه ١
 .ينورابلا ىسيع قيقحت "لوصألاو هقفلا يف عماجلا باتك :هتافلؤم رهشأ نمو ؤيرجهلا عبارلا نرقلا ءاملع

 .٢۔-١ص/٢ج .يربعلا ديعس نب ميهاربإل عماجلا باتك ةمدقم يف هتمجرت عجار

 ٢- :يصقشلا سيمخ ج١٥/,ص٢٧.

 ٢- :يليحزلا ج٧١/ص ٢٠. ٤ :باطحلا ج٢/ص٤٠٣.

(٨ 

 



 ديقب تجرخ دوقعلا هذهو ،بارشلاو ماعطلا ىلع دقاعتلاو .ةّينجب جاوزلا -ب

 . هيصدل أ

 .اهتميق بجوم ريغ ديقب جرخ دقعلا اذهف ءاهب ذذلتي نمل هتمأ لجر ةراعإ - ج

 . ةنيبب عقو نإو

 .انزلا روص هب جرخيف .ذذلتلا لبق ةنيبلا نم دب ال هنأ ؛هليق ةنيبب ديق دافأو -د

 ةمرحم تناك ول امأو ءاحاكن ربتعي ال باتكلاب ةمرحملا ةأرملا ىلع دقعلا - م

 ةمرحملا حاكن نإ :لوقي يأر كانهو ءادساف احاكن ربتعي هنأ روهشملاف عامجإلاب

 .'٨حاكنب سيل عامجإلاب

 ةقباسلا تافيرعتلا يف روكذملا دقعلا نأ ددصلا اذه يف هيلإ ةراشإلا بجي اممو

 نآرقلا نأ الإ ؛يعرشلا ىنعملا يف جاوزلا ظفل هيلع قلطي ححاكنلا ظفل هيلع قلطي امك

 لولدم نوكي كلذ ىلعو ٬جاوزلا ظفل نع حاكنلا ظفل لامعتسا نم اورثكأ ءاهقفلاو

 فوسو .حالطصالا يف ةحاشم الف ادحاو ءاهقفلا ناسل يف جاوزلاو حاكنلا يظفل

 .هللا ءاش نإ اعم نيظفللا انتسارد يف لمعتسن

 . :يلي ام ةقباسلا تافيرعتلا نم جتنتسن نأ نكمي هنايب قبس اممو

 .هريغ دحأل لحي الف هب صاخلا كلملا هديفي لجرلل ةبسنلاب حاكنلا دقع نإ ١

 . هريغب جوزتت نأ ةأرملل زوجي ال ذإ

 هنأل ؛اهب صاخلا كلملا ال عاتمتسالا لح ةأرملل ةبسنلاب ديفي دقعلا اذه نإ ٢-

 ةأرملل زوجي الو ،نهنيب اكرتشم اقح كلملا حبصيف "تاجوزلا ددعي نأ لجرلل زوجي .
 .جاوزألا ددعت نأ

 :وه اذه نأ ىلإ ريشي اذهو اهلح وأ.ةعتملا كلم وه حاكنلا دقع نم دصقلا نإ ٣

 . "اضيأ عراشلا دنعو "سانلا دنع هدصقم

 :ةعبارلا ةداملا يف حاكنلا دقع يرئازجلا ةرسألا نوناق فرع دقو

 هفادهأ نمو ،ىعرشلا هجولا ىلع ةأرماو لجر نيب متي دقع وه جاوزلا» :لاقف

 ١-_ ىرصحلا دمحأ ص٣٢ ١-٤ا١.

 ٢ .هراثآو حاكنلا دقع يف تارضاحم :ةرهز وبأ ج٤٣.



 ىلع ةظفاحملاو ،نيجوزلا ناصحإو ،نواعتلاو ةمحرلاو ةدوملا اهساسأ ةرسأ نيوكت

 .'«باسنألا

 عم هتلمج يف قفتي وهف .هتياغو جاوزلا لولدم ددح هنأ فيرعتلا اذه يف ظحاليو

 ضرعتي مل هنا الإ يمالسإلا هقفلا نم دمتسم هنأل ؛جاوزلل ءاهقفلا فيراعت

 . ء اهقفل ا ت افيرعت يف تدرو يتل ا تاليصفتلل

 :حاكنلا ةيعورشم ةمكح :ايناث

 لسنلا قيرطب ءاقبلا اذه متيو هرشب هنأ مكحب ءاقبلا بح ىلع عوبطم ناسنالا

 قيرط نع ةيرشبلا ةرطفلا ميظنت ناك انه نمو .ةدفحلا و ءانبألا نم هيلإ بوسنملا

 .جاوزلا

 .ةميدق ةعيرش وهف حاكنلا ميظنتب - تدجؤ ذنم - ةيوامسلا عئارشلا تمتها دقو

 .ةمايقلا موي ىلإ رمتسيو مالسلا هيلع مدآ ذنم عرش

 نأل ؛هعيرشت نم ةمكحلاو قفتي امب حاكنلا ميظنتب ةيدمحملا ةعيرشلا تمتها امك

 بسح ةددعتم افاصوأ هتطعأ دقو .ةيرشبلا مدقتو ةايحلا ءافصو .عمتجملا ةداعس هيف

 نل هنأل ؛هعنم ىرت ةرمو .همتحتو هموزل ىرت ةرمف ؛ ةيصخشلا فورظلاو لاوحألا

 ةعبارو ابودنم هلعجت ةثلاث ةرمو ،ةنيعم فورظ لظ يف هنم ةوجرملا ةرمثلا ققحي
 دقعلا اذهب روطتي هلعج يذلا وه ةيرشبلا ةداعس ىلع مالسإلا صزحو ءابحتسم هلعجت

 ةيحالص ىلع ليلد اذهو س تاسبالملاو فورظلا بسح ةفلتخم بتارم هل لعجيف

 .ناكمو نامز لكل هتبسانمو ،يمالسإلا عيرشتلا

 هبو ءةمقن ةمعنلا نوكت ال ىتح ةوهشلا ميظنتو .يناسنإلا عونلا ءاقب حاكنلابق

 ةيالولاو ةياعرلاب اهتضايرو سفنلا ةدهاجمو .لسنلا ةرثكو "لزنملا ريبدت نوكي
 ةرسأ نيوكت يف يعسلاو تاجوزلا قالخأ ىلع ربصلاو ،لهألا قوقحب مايقلاو

 .ميلس عمتجمو

 : جاوزلا ةيعورشم ةلدأ : اثلاث

 .عامجإلاو ةنسلاو نآرقلاب حاكنلا ةيعورشم تتبث دقو

 .هلالحناو جاوزلا :لوألا باتكلا .ةرسألا نوناق : :ينطولا يبعشلا سلجملا باون يف لثمملا يرئازجلا عرشملا ١-

 . م٤٨٩١ / ه٤٠٤١ ناضمر ٩ يف ردص رئازجلا . لدعلا ةرازو رشن ١ط .٦ص .جاوزلا .لوألا بابلا

 :ر



 :ميركلا نآرقلا نم ١-

 ."اه عابرو ثالثو ىنثم ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف:ىلاعت هللا لاق -

 الو .ةعبرألاو .ةثالثلاو ،نيتنتثالاو .ةدحاولا حاكن لحي هنإ :ةيآلا لالدتسا هجو

 .عمجي نأ كلذ قوف ام لحي

 ."كرت ءاش نمو حكن ءاش نمف ،باجيإلل سيلو .ةحايالل ةيآلا يف انه رمألاو

 ."١هلمكنامإو مكدابع نم نيحلاصلاو مكنم ىمايألا اوحكنأو :ىلاعت لاقو ۔ب

 ام ىلع ةلالدو «بيغرتو فيرعت رمأو "قالطإ اوحكنأ ظفل نأ : ةيآلا لالدتسا هجو

 .بجاو ضرفلا نأل !اضرف رمألا كلذ سيلو ءهحاكن مكل حابأ

 نم هجيوزت نولي نم اوجوزي نأ ءايلوألا ىلإ هجوم ةيآلا يف حاكنلاب رمألا ليقو

 .ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف فلأو عطق فلأ ىمايألا اوحكنأو فلأ نأل ؛ءاسنلا

 نم نيحلاصلاو اراكبأ وأ تابيث نك نهل جاوزأ ال يتاللا ءاسنلا ىمايألاو لصو فلأ

 نم ىلع حاكنلا بجوأف ءءامإلاو ديبعلا نم مارحلا نع ءافعإلا ىنعم جرخي مكدابع

 نأ الإ ءاوس كلذ يف لجرلاو ةأرملاو .ليبسلا هيلإ دجوو .هاهتشاو هيلإ هسفن تقات

 ."ةوسكلاو ةقفنلاو .رهملل لاملا دوجو هيلع طرتشي لجرلا

 :كيوبتلا ةتسلا نم ٢-

 رشعم اي » :ةيم هللا لوسر لاق : لاق - هنع هللا يضر- دوعسم نب هللا دبع نع أ

 مل نمو ،جرفلل نصحأو 6رصبلل ضغأ هنإف ؛جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا

 . «ءاجو هل هنإف موصلاب هيلعف عطتسي

 ١- :ءاسنلا ٣.

 :هيلع قلع .دورعز يساس دمحمو .هللا نوع دمحأ ناميلس هدعأ.١١ص .حاكنلا باتك :ينوانجلا ءايركز وبأ ٢
 . م٨٨٩١ .نامع ةنطلس .يور .ةيملاعلا عباطملا ‘٢ط .رمعم يحي يلع

 ٢- :رونلا ٣٢.

 ٤ :يصقشلا سيمخ ج١٥/,ص١٩.
 راد رشن ٨ط .٩٠١ص/٢ج .مالسلا لبس :يناعنصلا .٢١١ص/٦ج .راطوألا لين :يناكوشلا .ةعامجلا هاور ٥

 ١٩٩٥. / ه٦١٤١ .نانبل . توريب . ييرعلا بتكلا

(٤.( 



 ىلع ارداق ناك اذإ جاوزلل بابشلا بغري ةتيَت لوسرلا نأ :ثيدحلا اذه لالدتسا هجو

 ؛عطق ىنعمب اجو نم ذوخأم ءاجولاو .ةءابلاب اهنع ربعو .ةيونعملاو ةيداملا هفيلاكت

 سفنلا يف يقلي موصلا نأل ؛جاوزلا ىلع ردقي مل نم دنع ةوهشلل عطاق موصلا نأ يأ

 . 'هارحلا نع سفنلل فك كلذ يفو .ةدارالا يوقيو .ةيناحور

 يمابأ ينإف اورثكت اوحكانت» :لاق ةيََييبنلا نأ انغلب لاق راسي نب لقعم نع -ب

 .'"«ةمايقلا موي ممألا مكب

 :رومأ ىلع اومزع نيذلا ةثالثلا طهرلا ثيدح - ج

 لزتعي نأ :ثلاثلاو ءادبأ رهدلا موصي نأ :يناثلاو ءادبأ ليللا يلصُي نأ :لوألا

 ينكلو مكاقتأو هلل مكاشخأل ينإ هللاو امأ»: ةلي يبنلا لاقف ءادبأ جوزتي الف ءاسنلا

 . ٢) 7 ينم سيلف يتنس نع بغر نمق .ع اسنل ١ جوزتأو 1 دقرأو يلصأو .رطفأو موصأ

 ٢- عامجا نم :

 انموي ىلإ كلذ نع افالخ ملعن ال ةلي لوسرلا ةافو دعب نم ةيمالسإلا ةمألا تعمجأ

 دقو .ة يرورضل ا هت امزلتسمو هفيل اكت ىلع ردق نم لكل ح اكنلا ةيعورشم ىلع اذه

 اومادو ءاسنلا اوجوزتف ةلي لوسرلاب نيعباتلاو ةباحصلا نم حلاصلا انفلس ىدتقا

 ليلد ةعباتملاو ةموادملاو جاوزلا يف ةنسلا هذه ةفلاخم مهدحأ نع لقني ملو .هيلع

 ."ةيعورشملا ىلع

 :لوقلا ةصالخ

 اهلك ترفاظت دق عامجإلاو ةنسلاو نآرقلا نم ةلدأ نم هاندروأ ام عومجم نإ

 .هيلع اتح دق هلوسرو ىلاعت هللا نأو ءمالسإلا يف عورشم حاكنلا نأب انل دكؤتل

 ١ ةرهاقلا يبرعلا ركفلا راد . ٨٤ص : هراثآو جاوزلا دقع يف تارضاحم :ةرهز ويأ . ١٩٧١م.
 ٢_ :يناكوشلا .مكاحلا هححصو .يئاسنلاو دواد وبا هاور ج٦/,ص٨ ١١.

 ٢- .يناكوشلا :رظنا كلام نب سنأ نع .هيلع قفتم ج٦/,ص ١١٢٣.

 ٤ :يليحزلا ج٧/ ص٢٢.



 يناتلا تحبملا

 حاكنلادتقتع ناكرأ

 اذهل ةجيتنو طرشلاو نكرلا لولدم ديدحت يف نويلوصألاو ءاهقفلا فلتخا

 .حاكنلا دقع رصانع ديدحت يف كلذ سكعنا دقف فالتخالا

 ققحتي الف ٬هدوجوو ء يشىل ١ م اوق هب ام : هنأب نكرلا روهمجلا فرع دقق -ا١

 .هنع اجراخ وأ هنم اءزج ناك ءاوس .هب الإ هتيهام

 دقع ةغيص :الثمف ،هنم اءزج سيلو ٬ءيشلا دوجو هيلع فقوتي ام وهف طرشلا امأ

 هدوجوو دقعلا ماوق اهب نأل ؛دقعلا نكر يهو ٬لوبقلاو باجيإلا نم نوكتت حاكنلا

 .هتأشنو دقعلا ققحتل اساسأ دعي الف ،دقعلا ةحص يف اطرش اضرلا ربتعي نيح يف

 . "هتيعورشمو هتحص هيلع فقوتي امنإو

 نوكيو ءيشلا دوجو هيلع فقوتي ام :هنأب نكرلا اوفرع دقف ةيفنحلا امأ ٢

 .ةالصلا يف دوجسلاو ،عوكرلاك ؛هتقيقح يف الخاد اءزج

 يف الخاد سيلو اهتحصو يعرشلا هدوجو هيلع فقوتي ام وهف :طرشلا امأ

 .ا لصلل ةبسنل دسعن اب ءوضول اك ؛هتقيقح

 يف قافتا ىلع اوسيل ءاهقفلا نأ انل حضتي طرشلاو نكرلل تافيرعتلا هذه نم

 رخآلا هدع .دقعلل انكر مهضعب هربتعا امف اهتحص طورشو حاكنلا دقع ناكرأ ديدحت

 حاكنلا ةحص ثيح نم رثأ هيلع بترتي ال فالتخالا اذه نأ ريغ ءهل اطرش

 طرشلا يف للخلاو هل دوجو ال الطاب دقعلا لعجي نكرلا يف للخلا ذإ ءهتيعورشمو

 .عورشم ريغ ادساق هلعجي

 ديدحت يف ءاهقفلا ءارآ ضرعتسن طورشلاو ناكرألا يف فالتخالا اذه نايبلو

 .كلذ نكمأ نإ اهنيب قيفوتلا لواحنو حاكنلا دقع رصانع

 ١ :يليحزلا ج٧/ ص٢٦.
 ٢ .هسقن عجرملا

(٤ 



 :ةيضابالا دنع حاكنلا دقع رصانع :الوأ

 :يهو رصانع ةعبرأب الإ متي ال حاكنلا دقع نأ ةيضابإلا ءاهقف روهمج ىري

 هذه دحأ هيف لتخا دقع لكو .ةأرملا اضرو .دوهشلاو ( جوزلا وهو) ؛حكانلاو "يلولا

 . "هدقع نم لهاجو .دقعني ال دودرم لطاب وهف رصانعلا

 .يلولا :امهدحأ لاصخ عبرأب الإ حاكنلا متي الو» :يمرضحلا قاحسإ وبأ لاق

 . """«نيدهاشلا روضح :عبارلا "جوزلا لوبق :ثلاثلا ضةأرملا اضر :يناثلا

 ركذي ملو سنيدهاشلاو جوزلاو ةأرملا يلو ركذب يفتكي ةيضابإلا ضعب دجن امنيب

 سلجم رضحت ال ةأرملا نأل ؛اهماقم موقي ةأرملا يلو ىضر ربتعا هلعلو .ةأرملا اضر

 .دقعلا

 بطاخو يلو :ةعبرأ هرضحي مل حاكن لك نأ انغلب» : عرشلا نايب بحاص لاق

 . "«هعنص نم هيفسو دودرم لطاب وهف 7

 دقع ناكرأ نم قادصلا اوربتعا مهنأ ةيضابإلا ءاهقف ضعب نع ينوانجلا لقن دقو

 .'"«قادصلاو عىضرلاو دوهشلاو .يلولاب حاكنلا متي امنإ هنإ » :لاقف حاكنلا

 ناكرأ نأ ةرابعلا هذه موهقم» :الئاق رمعم يحي يلع لوقلا اذه ىلع قلع دقو

 .حاكنلا متي مل اهنم دحاو فلخت اذإف 6قادصلاو ءاضرلاو دوهشلاو .يلولا :يه .حاكنلا

 مل دقعلا نع دوهشلا وأ يلولا فلخت ول هنأ ء( ةيضابإلا ) انباحصأ دنع هب لومعملاو
 دعب عقو اذإ امأ حعيحص حاكنلاف دقعلا دعب ول و سملا لبق عقو نإف ىضرلا امأ .متي
 ءا١بطقلا هحجر ام ىلع ةأرملا مرحتو صاع جوزلا نإف ةبلاغُم ناك نإف "سملا
 . ؛بسنلاو قادصلا تبثيو }يلكبو

 ١- .ءايضلا :يبتوعلا ةملس .٨٧ص,/٥١ج .نيبلاطلا جهنم :يصقشلا سيمخ ج٨/ص ٢٤٥.

 ةنطلس . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ١ط .١٧٩١١ص/٢ج .لاصخلا رصتخُم :يمرضحلا ٢-

 . ما ٩٨٣ /ه١ ٣٢٠٤نامع

 ٢- .عرشلا نايب :يدنكلا ميهاربا نب دمحم ج٤٧/,ص١٨.

 ٤ نامع ةنطلس ى يور . ةيملاعلا عباطملا ٢ط .٤٨ص .حاكنلا باتك : ينوانجلا ١٩٨٨م

 .ينيمثلا زيزعلا دبعل لينلا باتك ققحم :نمحرلا دبع يلكب ه ب شيفطا فسوي نب دمحما ىلع قلطي:بطقلا -.
 ٨٤. ص .حاكنلا باتك :ينوانجلل حاكنلا باتك ىلع ةيشاحلا .رمعم ييحي ىلع-٥

 )ر



 لك نأ» تيي لوسرلا نع تبث ام مهبهذم ىلع ةيضايألا روهمج هي لدتسا اممو
 :لاق وأ جوزتمو نيدهاشو يلو ؛حافس وهف ةعيرأب نكي مل وأ .ةعبرأ هرضحي مل حاكن

 . . .جوز (

 قالط ال» :لاق ةلي لوسرلا نأ سابعلا نبا هاور ام كلذ دكؤت يتلا ثيداحألا نمو

 .'""«ةنيبو يلوب الإ حاكن الو كلم دعب الإ قاتع الو حاكن دعب الإ راهظ الو حاكن دعب الإ

 هذه نأ اعطق مزجت ال ةيضايإلا دنع ةدراولا لوقنلا نأ هركذ قبس امم ظحاليو

 نم يأ نأل ؛هتحصل اطورش ال حاكنلا دقعل اناكرأ دعت تركذ يتلا ةعبرألا رصانعلا

 .دعاوقلاك كلذ نم ةبيرق تارابع اولمعتسا لب نكر ةيمستي تأت مل لوقنلا هذه
 يف ناك امل حاكنلا باتك بحاص ةرابع نم كلذ حضتي امك طورشلاو لاصخلاو

 ةينالعو ارس هدقع زوجيو» :لاقف هنالعإ نود اريس حاكنلا دقع مكح نع ثيدحلا ددص

 . "«اضرلاو دوهشلاو قادصلاو يلولا نم هطورش امات ناك اذإ

 يلوك هطورشب حص نإو» :لاقف لينلا باتك حرش بحاص كلذ ىلع ىرج دقو

 ث «ةأرما ىضرو ێجوز لوبقو "قادصو ،دوهشو

 تبرطضا دقف نيرخأتملا مهؤاهقف امأ غنيمدقتملا ةيضابإلا ءاهقف تارابع هذهف
 يف ناكرألا ظفل راتخا نم مهنمف ؛هطورشو حاكنلا ناكرأ نيب زييمتلا يف مهتارابع

 .ةأرملا اضر ناك اذإ» :رمعم يحي يلع ققحملا لاق ثيح .دقعلا اذه رصانع ديدحت

 بلغتلاو ةوقلاب سملا ىلع جوزلا مادقإ نإف جاوزلا ناكرأ نم نينكر يلولا ةقفاومو
 . "”«ةريبك وه لي زوجي ال لمع جوزلل ةأرملا راكنإ عم

 ام كلذ نمو .حاكنلا ةحص طورش رصانعلا هذه ىلع اوقلطأ نيرخآ دجن امنيب

 نايب :يدنكلا .١٢ص/٥١ج .نيبلاطلا جهنم :يصقشلا رظنأ .روثأم لوق هلعلو ظفللا اذهب هيلع رثعن مل ١
 .٨١ص / ٧٤ج .عرشلا

 ٢ مقر ثيدح .ءايلوألا يف باب ء(حاكنلا باتك) .حيحصلا عماجلا :بيبح نب عييرلا )٥٩١٠( ج٢/ص٢٠٦. ط١

 ملو ل انسإال ا حيحص ثي دحل ا اذه :لاقو مكاحل ا ه اورو . ايروس قشم د ب ن انيل توريب ةمكحلا را د ةعيطم

 اجرخُي ٥ نيخيشنل ا نم بجعتم ان أ :ل اقو ١ اجرخي ملو ثي دحلا اذه المه أ فيك نيم ام ال ٥ دقف نيحيحصل ا يف

 يضر- هللا دبع نب رب اجو لبج ني د ذاعمو س ابع نب هللا ديعو ةشىت ؛اعو رمع نب ثيدح ءامهيطرش ىلع حص

 .كردتسملا رظنأ .۔مهنع هللا ج٢/ص٩ ٤١.

 ٢ :ينوانجلا ص١٢٦١.
 ٤- .لينلا باتك حرش :شيقفطا دمحما ج٦/,ص ٥٥.

 ٥ :ينوانجلا ص١٢٦.

 



 لبق نم ةأرملا سم مكح نع هثيدح ضرعم يف يلكب نمحرلا دبع ققحملا هركذ

 لك نإ» :لاقف .؟ال ما سملا كلذب هيلع مرحت له ىاهيلو ىضر وأ اهاضر لبق اهجوز

 طارتشاو .(..) هيلع ةأرملا ميرحت يف فاك ببس وهو .ىنز وه يلولا ةقفاوم قبس ام

 لب حاكنلا نالطبو ءاضيأ يلولا ةقفاوم طارتشاك حاكنلا ةحصل ةقبسملا ةأرملا ةقفاوم

 . ١" «ةقفاوملا لبق سملا عقو اذإ هيلع اهميرحت

 اًمل حاكنلا طورشب لينلا باتك ىلع هقيلاعت يف يلكب نمحرلا دبع حرص دقو

 :لاقف لوخدلا عقوو يلو نودب تجوزت يتلا ةأرملا مكح نع ثيدحلا ددص يف ناك

 ،قادصو ثدوهشيو ءيلو نم ،هطورش ىفوتسا اذإ الإ دقعني الو حصي ال حاكنلا نإ»

 رثؤت الو ةأرملا هاضتقمب مرحت ىنز كلذب ناكف ضحيحص ريغ ناك الإو .ةأرملا ىضرو
 . "كلذ دعب ةزاجإلا يف

 : ةيكلاملا دنع حاكنلا دقع ناكرأ :ايناث

 ءقادصلاو .4 ،يلولا :يه و ةعبرأ حاكنلا دقع ناكرأ ن أ ةيكلاملا ءاهقف روهمج ىري

 اذه دكؤيو ،لوبقلاو باجيإلا :يهو ةغيصلاو .( ةجوزلاو ێجوزلا وهو) .دقعلا لحمو
 تحكنأب ؛ةغيصو !لحمو "قادصو يلو هنكرو» :هلوق ليلخ نتم يف ءاج ام

 ."« تجوزو

 :حاكتلا دقع رصانع ديدحت 2 ةيكلاملاو ةيضابالا نبب ةنراقم

 مهترابع بسح حاكنلا ناكرأ اوددحي مل ةيضابإلا نأ ظحالن هنايب قبس امم

 كلت نأب مزجلا نكمي الف مث نمو .مهنم نيمدقتملا دنع ةصاخ ،نّيبو حيرص لكشب
 اهفصو امك :ناكرا اهنا ضرق ىلعو .دقعلا ناكرا يه اهوركذ يتلا ةعبرالا رصانعلا

 .ةيكلاملا عم اهضعب يف فالتخا انيدل لصحيف "مهنم نورخأتملا

 يلولا رابتعا يف ةيكلاملا اوقفاو ةيضابإلا دجن نيبهذملا نيب ةنراقملابف هيلعو

 .٧٧-٦١٧ص :ينوانجلا) ١-

 . ٦٩١ ص هسقن عجرملا ٢-

 ةجوزلاو جوزلا هب داَرُي لحملا نأ يلإ ليلخ رصتخم يف ءاج امل هحرش يف يكلاملا يقوسدلا خيشلا راشأ دقو )٠(
 (ت د) توريب رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد.٢٢ص//٢ج .ريدردلل ريبكلا حرشلا ىلع ةيشاحلا :يقوسدلا رظنا

 .(ت د) ةرهاقلا ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ' ٧٧٢)ص .ليلخلا رصتخم حرش ليلكإلا رهاوج :يرهزألا حلاص ٢-

 ,ةيملعلا بتكلا راد ٢. ط. ٢٩٢٢ص .يكلاملا ةنيدملا لهأ هقف يف يفاكلا :يبطرقلا يرمنلا ربلا دبع نبا

 .م٢٩٩١/ ه٤١٤١ نانبل توريب

 



 ىضرو ةغيصلا يهو رصانعلا ةيقب يف مهعم اوفلتخاو .دقعلا رصانع نم جوزلاو
 .قادصلاو دوهشىلاو ةأرملا

 ةجرد يف يهف ةيساسألا دقعلا رصانع نم ةأرملا ىضر نوربتعي ةيضابإلاف
 .دقعلا ةحص طورش نم ةيكلاملا اهربتعي امنيب .دقعلا لطب اهلالتخإب يتلا ناكرألا

 اطرش ةيكلاملا اهربتعي امنيب دقعلا ناكرأ نم ةيضابإلا اهربتعيف ةداهشلا امأ

 حيحص دقعلاف نادهاشلا دقعلا رضحي ملول كلذلو ءلوخدلا دنع هب رمؤي دقعلا مامت يف

 نم قادصلا نوربتعي ةيكلاملا روهمج نأ ظحالي هنأ امك .حاكنلاب نلعأ دق ماد ام

 ثيحب ؛دقعلا لامك طورش نم هنولعجي ةيضابإلا دجن نيح يف حاكنلا دقع ناكرأ
 ىمسُي ام وهو .دقعلا دونب يف هركذو "قادصلا ةيمست نودب دقعلا ءاشنإ متي نأ نكمي
 . ةحص طرش هنأ يلإ ةيضابألا ضعب بهذيو لوخدلاب بجي نكلو ضيوفتلا حاكنب

 دقع يف قادصلا بوجو ةلع نايب ضرعم يف لينلا باتك حرش بحاص لاق
 بيطأب ءاسنلا جورف اولحتسا» : ةلي هلوقل «عامجلل قادصلا نأ يدنع يذلاو» :حاكنلا

 . '»«مكلاومأ

 .لثملا قادص ىلإ عجرتو .هنودب دقعلا حصو ةيضابإلا دنع لامك طرش وهو

 حصو ضرقلا ىلع ربجيف ضرقي ىتح زوجي ال لوخدلا ثيح نم ةحص طرش :ليقو
 الو .حاكن دعب الإ قالط ال» :ةآيَئ هنعو ححصي ال :لاق اضعب نأ ضعب ركذو اقافتا دقعلا

 ليقف "" «ةنيبو قادصو يلوب الإ حاكن الو ،كلم دعي الإ قاتع الو ضحاكن دعب الإ راهظ
 حصي :ليقو هيف ضرفو قادصلا ركذ نإ الإ حاكنلا دقع حصي ال هنأ هانعم :هلثم يف

 هضرف لبق سم نإو 6كلذ دعب ضرفي نكل 6قادص ال هنأ ىلع ادقعي مل ام هركذ نودب
 ال نأ ىلع حاكنلا ميرحت نمضتي ام راغشلا نع ةي هيهنو ""ارقُعلا وأ لثملا قادصف
 . ( ؛) 3 ى 5ا لص

 هاور ث١٧٤ مقر ثيدح ٦١ج لامعلا زنك يدنهلا يقتملا - ٩٧٠ مقر ثيدح ١ج ريغصلا عماجلا : يطويسل.ا ١-

 هلسارم يف دواد ٣

 .هجيرخت قبس ٢_-

 ام يمسف ءاهضتقا اذإ اهرقعي ركبلا ءىطاو نأ هلصأو .ةهبشلا ءطو ىلع ةأرملا هاطاعت ام مضلاب :رقْعلا ٢-

 نبا لاقو .رهملا رقعلا :لبنح نب دمحأ لاقو .راقعألا هعمجو بيثللو .اهل اًماع راص مث !ارقع رققلل هاطعت
 هامسق ةهبش ىلع تئطو اذإ ة أرملا رهم وه :يرهوجلا لاق و اءاهجرف تبصخغ اذإ اهجرف ةيد ةأرملا رقع :رقظملا

 .٥١٢ص /٩ج .برعلا ناسل :روظنم نيا .ارهم

 ٤ :شيفطا دمحمأ ج٦/ص١٤١-۔١٤٢.



 ءانكر سيلو طرش قادصلا نأ رابتعاب ةيضابإلا يأر يكلاملا دشر نبا قفاو دقو

 طرش هنأ ىلع مهنإف :همكح امأ :لاقف .ءاهقفلا روهمج دنع هيلع قفتم كلذ نأ ركذو
 ءاسنلا اوتاءوؤل :ىلاعت هلوقل هكرت ىلع ؤطاوتلا زوجي ال هنأو .ةحصلا طورش نم

 ."ا«نهروجأ نهوتاءعو نهلهأ نذإب نهوحكنافإا :ىلاعت هلوقو ""'ةةلحن نهتاقدص

 دقف دقعلا ةحص يف ال لوخدلا ةحص يف اطرش هنوربتعي ةيكلاملا ضعب دجن لب

 .ةلاسرلا بحاص لوقل اعبت انك رهملا مظانلا ًدَعَو» :يناوريقلل ةلاسرلا نتم ىف ءاج

 ال طقف لوخدلا ةحص طرش هنأ حجارلاو ،لدع يدهاشو ،قادصو يلوب الإ حاكن الو

 .'"«دقعلا ةحص يف

 :لوقلا ةصالخ

 ءاهقف نأ جتنتسن نأ نكمي ةلأسملا هذه يف نيبهذملا رظن ةهجو ضرع دعب
 اوفلتخا مهنأ الإ طرشلاو نكرلا يلولدم ديدحت يف مهقافتا مغر ةيكلاملاو .ةيضابإلا
 .امهنيب زييمتلاو طورشلاو ناكرألا ديدحت يف مهتارابع تفلتخا ثيح كلذ قيبطت يف

 اطورش نوكي دق اناكرأ هوربتعا ام نأ انيبو .نيقيرفلا نم لك ةشقانُم انلواح دقلو

 .هدوجوو دقعلا ءوشنب امهل ةقالع ال امهنأل .دوهشلاو قادصلاك قيقحتلا دنع

 نمض جردني الف نكرلل ءاهقفلا فيرعتب انديقت ول اننأب لوقلا ىلإ صلخن اذكهو
 دوقعلا نم هريغك دقعلا اذهو .هئاشنإو هدوجول اببس نوكي ام الإ حاكنلا دقع ناكرا

 هسقنل دقعلا رشابي نَم وه دقاعلاف ؛هيلع دوقعمو 6ةغيصو ،نيدقاع نم هل دبال

 نم رداصلا لوبقلاو باجيإلا يهو ةغيصلاو .ليكولا و يلولاك هريغل وأ .جوزلاك

 ةجوزلا يه هيلع دوقعملاو ءامهاضر نع ربعت يتلا ااهيلو نم وأ ةجوزلاو جوزلا
 . !حاكنلا عناوم نم ةيلاخلا

 ١ :ءاسنلا 53

 ٢- :ءاسنلا ٢٥.

 ٢- توريب عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد.١٤ص/٢ج .كلاسلا جارس :يلعجلا نامثع . ١٤٠٢ه/١٩٨٢م
 ٤ .ةيصخشلا لاوحألل نراقملا هقفلا .ناردب نينيعلا وبأ ناردب ص١٢٥.
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 :نوتاتخقلا يأر

 :هلوقي ةعساتلا ةداملا يف جاوزلا ناكرأ ىلع يرئازجلا ةرسألا نوناق صن دقو

 . '٨«قادصو "نيدهاشو يلوبو نيجوزلا اضرب جاوزلا دقع متي»

 امم ماع لكشب دقعلا ناكرأل هديدحت يف ذخأ دق يرئازجلا عرشملا نأ ظحاليو

 .يكلاملاو يضابإلا نيبهذملا يف ءاج

 نأل ؛ةغيصلاب ةيكلاملا هانع ام يريدقت يف وه يضايإلا بهذملا ءاهقفو نوناقلا

 :يلاوتلا ىلع يهف رصانعلا ةيقب امأ ءاضرلا نع ربعملا يجراخلا ريبعتلا يه ةغيصلا

 ناكرأ نم دوهشلا اولعج نيذلا ةيضابإلا ةينوناقلا ةداملا تقفاو :دوهشلا ١

 .طقف لوخدلل اطرش اهولعجو دقعلل نيدهاشلا اوطرتشي مل ةيكلاملا دجن امنيب دقعلا

 امأو ؤانكر قادصلا رابتعا يف يكلاملا بهذملا عم ةداملا تقفتاو :قادصلا ٢

 .لامك طرش هنأ مهلاوقأ بلاغف ةيضابإلا

 انكر نيجوزلا اولعج نيذلا ةيكلاملا عم ةينوناقلا ةداملا تقفتا :ناجوزلا ٣

 .طقف (جوزلا) حكانلا وه نكرلا نأ ىلإ ةيضابإلا بهذي امنيب

 ١ .ةرسألا نوناق :يرئازجلا عرشملا ص١٠.



 ثلاثلا ثحبملا

 حاكنلا دقع طورش

 امز الو احيحص دقعلا نوكي اعيمج اه دوجوب )) ةديدع اطورش ء اهقفل طرتشي

 ه طورشلا هذه ميسقت يف اليصفتو ةقد رثكأ جهنمب ةيفنحلا جهنم زيمتيو ءاذفانو

 ال ام وه د اقعنالا طرشو ٨ افنو موزلو ةحصو داقعنا طورش يل ١ اهن ومسقي ثيح

 ادساق دقعلا :داقعنا هنع جتني ةحصلا طرش فلخت امنيب .هفلخت الصأ دقعلا دقعني

 نم خسفلل هلوبق مدعو دقعلا موزلل طرتشي ام وهف موزللا طرش امأ .حيحيص ريغ
 مدعو دقعلا راثآ فقوت هنع جتني هفلخت نإف ذافنلا طرش امأو ،نيدقاعلا دحأ بناج

 نأل ؛داقعنالا طرشل ضرعتن نل اننأ الإ جهنملا اذه قفو انتسارد يف ريسنسو 6 هذافن

 هيلع ىرج يذلا قيرفتلا اذهب نوذخأي ال ةيكلاملاو ةيضابإلا مهنمو ءاملعلا روهمج

 مهدنع هيلع ىنّبنَي ةحصلا طرش فلختف ةحصلا طرشو داقعنالا طرش نيب ةيفنحلا

 . دقعلا نالطب

 .نايبلا نم ديزمب طورشلا هذه ليصفتو غحيضوت هللا نوعب لواحنسو

 :هحصلا طورش :الو ]

 : يهو ةفلتخملا دقعلا رصانعب قلعتت ع اونأ ةدع ىلإ حاكنلا ةحص طورش عونتت

 : ")دقعلا ةغيص طورش - أ

 . حاكنلا ىلع ةلالدلا يف ةحضاو ظافلأب نوكت نأ :لوألا طرشلا

 طارتشا : لثم ؛ دقعلا ءانثأ . نادقاعتملا اهطرتشي يتلا طورشلا يهو ةيلعجلا طورشلا نع فلتخت طورشلا هذه ١-

 .اهلهأ روزت الأو .هتجوز دلت الأ جوزلا طارتشاو ءاهدلب نم اهلقني الو .اهيلع جوزتي الأ ةجوزلا
 .كلمملا فرطلا نم ردصي باجيإلا نأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذيو لوبقلاو باجيالا دقعلا ةغيصب ىنعنو )٠.(

 ناك ءاوس نيدقاعلا دحأ نم الوأ ردصي باجيالا نأ ىلإ ضعبلا بهذي امنيب . كلمتملا نم ردصي لوبقلاو
 ام هو لوبقلا امأ هماقم موقي نم وأ رخألا فرطلا نم هرودص ناك مأ هماقم موقي نم وأ جوزلا نم هرودص
 وهف .دقعلا لوبقلاو باجيالا عومجم نم نوكتيو لوألا هبجوأ اضرلاو ةقفاوملا ىلع ةلالدلل ايناث ردصي
 . جاوزلا هنع أشني هجو ىلع لوبقلاو باجيالا نع ةرابع



 لوبقلاو باجيإلا ققحتي هنأ ىلع مهريغو ةيكلاملاو ةيضابإلا نم ءاهقفلا عمجأ
 لوقي نأ ضعبلا دنع زوجي كلذكو ءامهنم قتشم وه ام لكو .حاكنلا وأ جاوزلا يظفلب

 لاق نإ» :لاق ثيح هللا دبع وبأ هيلإ بهذ ام اذه دكؤيو سكتبطخأ وأ ،كئكلم: جوزملا

 .'«زاج كلذ كلو كتحكنأ وأ ،كتبطخ وأ كتكلم وأ كتجوز دق ةأرملل جوزملا

 اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي :ىلاعت هلوق اهنم ةديدع عضاوم يف درو حاكنلا ظفلو

 ةدع نم نهيلع مكل امف نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط مث تانمؤملا متحكن
 .'اهلاهنودتعت

 هلوقو .'"هل..كجوز كيلع كسما :ىلاعت هلوق يف الثم هدجنف جيوزتلا ظفل امأ

 2 كجاوزأ ةاضرم يغتبت :لجو زع

 ىنعم ديفت اهركذ قباسلا ظافلألا هذه نأ دكؤت تءاج ةينآرقلا تايآلا هذه لكف

 . )جيوزتلا

 طرتشي ملف حاكنلا ةغيص يف ةلأسم يبأ باتك بحاص مهنم ضعبلا عسوت دقو

 لوقي .هب دقعلا زوجي سانلا فرُع يف جيوزتلا ديفي ظفل لك لعج لب .ةنيعم اظافلأ
 هيلع ترج ام عيمج يف تناك ام ةنئاك حكانلا ةغلب حاكنلل حصيو» : ةلأسم وبأ

 مهل اًمرحُم كلذ يف اوقفاوي مل ام جيوزتلا ىنعم مهدنع نوكي امم "مهمالك يف ةداعلا

 وأ لبقي نم جوزلا رمأيو .لاحلا اذه ىلع جوزلا لوبق كلذكو ،ىنعملاو مالكلا يف

 . '»مابئاغ وأ ارضاح هل ىضري

 .ديدحت نود اهلعجو حاكنلا ظافلأ يف هريغو هيقفلا اذه ةعسوت بيس لعلو

 .ةيبرعلا ةغللا نوهقفي ال نيذلا سانلا كلذب دصقي هنأ ةداعلا هب ترج ام عم ىشامتت

 .اهدعب امو ٧٤٢ص/٨ج ى( ءايضلا) :يبتوعلا ةملس .اهدعب امو ١٤ص/٧٤ج ( عرشلا نايب) :يدنكلا ١

 ٢- :بازحألا ٤٩.

 ٢ :بازحألا ٣٢٧.
 ٤ - :ميرحتلا ١.

 ٥- مئاعدلا حرش :رظنلا نبا .اهدعب امو ٧١)ص/٥١ج .(نيبلاطلا جهنم) :يصقشلا سيمخ ٠. ص ٨٨,٨٧ ط١ .

 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .١٩٨٢ م

 رئازجلا ةنيطنسق رشنلاو ةعابطلل ثعبلا راد ى ١ط .١٩٠١ص .ةلأسم ييأ باتك :ركب يبأ نب دمحأ سابعلا وبأ ٦
 .اهدعب امو ٢٥ ٦ص/٦ج .لينلا حرش باتك :شيقفطا .م ١٩٨٤ /ه ١٤٠٤

 



 ةربعلا نوك نع الضف اهريغو ةيسرافلاو ةيربربلاك ؛ ىرخأ تاغلب نوثدحتيو

 . ينابملاو ظافلألاب ال يناعملاو دصاقملاب

 :ماسقأ ةعبرأ ىلإ جاوزلا اهب دقعني يتلا ظافلألا اومسق دقف ةيكلاملا ءاهقف امأ

 نم قتشا ام وهو ؛مسي مل مأ اقادص يمُسأ ءاوس اقلطم جاوزلا هب دقعني ام ١

 . جاوزلاو حاكنلا يتدام

 وهو جاوزلا دقعني الف مسي مل نإو ءاقادص ىمَس نإ جاوزلا هب دقعني ام ٢

 .تبهو

 ال ليقو دقعني ليقف . تللحأو . تيطع أو تعبك م او دل او ء اقبل ١ يضتقي ظفل لك ٢٣-

 .دقعني

 ةراجإلاك ماودلاو ءاقبلا يضتقي ال ظفل لك وهو اقلطم هب دقعني الام ٤-

 . "ةيراعلاو

 :ىلاعت هلوقل ةلت يبنلاب صاخ هنأل ؛عاكنلا تابثإل ةبهلا ظفل ةيضابإلا زجي ملو

 نم كل ةصلاخ اهحكنتسي نأ يبنلا دارأ نإ يبنلل اهسفن تبهو نإ ةنمؤم ةأرماو
 لخدو ،كلذ ىلع دهشأو لجرل هتنبا بهو نم نأ هيلع بترتيو '"4١&نينمؤملا نود

 بحاص ةرابع يف ءاج امك بهوت ال جورفلا نأل ؛ادبأ هل لحت الو امهنيب قرفي ءاهيلع
 اهجيوزت يليو ءاهيلو وه ةأرما وأ هتنبا لجرل بهو نمو» :لاق ثيح نيبلاطلا جهنم

 جورفلاف ةبهلا ىلع دوهشلا دهش ولو ێحاكني اذه سيلف اهب لخدو ةأرملا لجرلا لبقف
 ءاهئاسن تاقدص لتم اهلف اهب لخد نإو ءادبأ هل لحت الو امهنيب قرفيو 6بهوت ال
 ."”«هتمأ نود هب هللا هصخ امم كلذو ي يبنلل ةبهلا تناك امنإو

 :يناثلا طرشلا

 طرش ىلع ةقلعم الو ءلبقتسملا نمزل ةفاضم ريغ ةزجنم دقعلا ةغيص نوكت نأ

 ١- .ريدردلا دمحأل ريبكلا حرشلا ىلع هتيشاح :يقوسدلا ج٢//,ص٢٥٨.

 ٢- :بازحألا ٥٠.
 ٢٣ - :يصقشللا سيمخ ج٥ ١ / ص٧١٧١. :يبتؤعلا ج٨/,ص٧ ٢٤ .اهدعب امو



 . لاحلا يف كيلمتلا دوقع نم حاكنلا نأل دقعلا تقو دوجوم ريغ

 يف هراثآ هيلع بترتت ثيحب جاوزلا اهب دقعني ام ةزجنملا ةغيصلاب دصقيو

 لاحلا يف دقعنيف .تلبق :ةأرملا لوقتف .«كتجوزت »ةأرملل لجرلا لوقي نأك "لاحلا
 .ظفلتلا درجمب

 يف هداقعنا نم ةعنام اهنأل ؛دقعلا لطبثف لبقتسملا نمزلل ةفاضملا ةغيصلا امأ

 ال اذهف ؛تلبق : لوقتف مايأ ةثالث دعب كتجوزت ةأرملل لجرلا لوقي نأ :لثم ،لاحلا

 .حصي

 ال اذكو دقعلا هعم حصي الف .ققحتي ال دقو ققحتي دق رمأ ىلع دقعلا قيلعت امأ

 نإ كتجوزت اهل لوقي نأ قيلعتلا نمو ،هثودح ليحتسي رمأ ىلع حاكنلا قلع اذإ حصي
 ١'. رقسلا نم نالف رضح

 :تلاثلا طرشلا

 ال امك الثم تقؤملا حاكنلا دقعني الف رارمتسالاو ماودلا ةديفم ةغيصلا نوكت نأ

 . روهمجلا دنع ةعتملا حاكن دقعني

 :عبارلا طرتلا

 ىلع ةردقلا عم ةباتكلا الو ةراشإلا يفكي الف حيرصلا ظفللاب ةغيصلا نوكت نأ

 متي يتلا ةغيصلا .حاكنلا ناكرأ نم عبارلا نكرلا» :كلاسلا جارس بحاص لاق ،قطنلا

 الف حيرصلا ظفللاب يأ ؛(حاصفإلاب) لوبقلاو باجيإلا ىلع اهلامتشال دقعلا اهب

 . ""«قطنلا ىلع ةردقلا عم ةباتكلا الو ةراشإلا يفكت

 يف لوبقلاو باجيإلا نمضتت يتلا دقعلا ةغيص ىلع ةرسألا نوناق صن دقو

 فرطلا نم لوبقو ،نيفرطلا دحأ نم باجيإب اضرلا نوكي» :لاقف .ةرشاعلا ةداملا

 ديفي ام لكي زجاعلا نم لوبقلاو باجيإلا حصيو !اعرش حاكنلا ديفي ظفل لكب رخآلا
 . "٨«ةراشإلاو ةباتكلاك ؛افرع وأ ةغل حاكنلا ىنعم

 ١ ص - نينيعلا وبأ ناردب ٤٩ - ٥٠ ٢- :يلعجلا نامثع ج١ / ص٤٢.
 ٢- :ةرسألا نوناق ص٨.



 ةغيص ديدحت يف يمالسإلا عيرشتلا قفاو نوناقلا نأ تارابعلا هذه نم ظحاليو

 .اهطورشو دقعلا

 : سماخلا طرشلا

 نإف .ةنيعم ريغ وأ ةنيعم ةدمب تيقوتلا نم ةيلاخ ةدبؤم دقعلا ةغيص نوكت نأ
 .ءاهقفلا روهمج دنع الطاب دقعلا ناك تيقأتلا ىلع تلد

 كتجوزت :اهل لوقي وأ ءارهش وأ ةنس كتجوزت ةأرمال لجر لوقي نأ :تيقأتلا لاثمو
 .كلذ هنم ةأرملا تلبقو - اهنع بيرغ وهو - دلبلا اذه يف يتماقإ ةدم

 ظقلب ةأرملا نم ادقع لجرلا دقعي نأ وهو :ةعتملا حاكن كلذك تيقأتلا هبشي اممو

 يف يتماقإ ةدم وأ نيرهش وأ ارهش وأ ،مايأ ةرشع ةدم كب عتمتأ :اهل لوقيف .ةعتملا

 تهتنا اذإف ںتلبق :ةأرملا لوقتف ،لاملا نم اذك لباقم - هنع بيرغ وهو - دلبلا اذه

 .اعرش لطاب حاكنلا اذهو .دقعلا لطبو ،هتجوز جوزلا كرت ةماقإلا تضقنا وأ ةدملا

 ؟ةنيعم ةدمب تيقأتلا عم حيحص ريغ جاوزلا ربئعا اذامل ضعبلا لءاستي دقو

 هنأل ؛ديبأتلا ليبس ىلع حاكنلا دقع ءاشنإل ةحلاص هيف ةغيصلا نأ :هنع باوجلاف

 جاوزلا نم يلصألا دوصقملل تيوفت تيقأتلا يفو شةيرارمتسالاو ةموميدلا هيف طرتشي

 . "نيجوزلا نيب ةرشعلا ماود وهو

 : دقاعلا طورش - ب

 كلذو ،هنم ظفللا رودصل الهأ نوكي نأ دقاعلا يف ءاهقفلا طرتشي :لوألا طرشلا

 مهظافلأب حاكنلا دقعني ال هوتعملاو نونجملاف ءاغلاب ليقو .ازيمم القاع نوكي نأب

 حاكنلا دقعني ال ةعباسلا نس غلبي مل يذلا زيمملا ريغ يبصلاو ءهفعض وأ لقعلا مدعل

 ريغ اذهو دقاعلا نم اضرلاو دصقلاو ةدارإلا ىلع اساسأ دمتعي دقعلا نأل ؛هترايعب
 . "زيمملا ريغ صخشلا يف ققحتم

 ةريبك تناك ءاوس ةجوزلا نع ةباين يلولا حاكنلا دقع ىلوتي نأ :يناثلا طرشلا

 . ليلحتلاو ليصفتلا نم ئش عم هللا ءاش نإ يناثلا بابلا يف هعتملاو تقؤملا حاكنلا نع ثدحتن فوس (ه)

 ثارتلا ةرازو رشن ١ط ١٣٦ ٥٢١٠ص /٢ج يراوحلا يبأ عماج : يراوحلا - ٩١٢ص/ ٨ج ءايضلا : يبتوعلا ١-

 نيبلاطلا جهنم صقشل ا .٧٢.٨٢ص / ٢ج ي ويسبلا - ٤٠٥ ٩٨٥١ ١ نامع ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا

 . ١٧٤ص / ١ج كلاسلا جارس : يلعجلا نامثع - ٤٨٢ص/٥١ج
 ٢ -_ ص : ن ار دب ٧ ٤ .



 دقعلا ناك يلولا ىضر نود اهليكو وأ يه هتلوت نإف .ةلقاع ريغ وأ ةلقاع ،ةريغص وأ

 . "ءاملعلا نم روهمجلا لوق وهو .ةيكلاملاو ةيضابإلا دنع الطاب

 نم ةلدأب دقعلا يف يلولا طارتشا ىلع مهريغو ةيكلاملاو ةيضابإلا لدتسا دقو

 .ةنسلاو نآرقلا

 : ميركلا نآرقلا نم -أ

 نحكني نأ نهولضعت الف نهلجأ نغلبف ءاسنلا متقلط اذ اول :ىلاعت هللا لاق

 . 4 فورعملاب مهنيب اوضارت اذإ نهجاوزأ

 نم نهعنمو ءءاسنلا لضع نع ءايلوألا ىهنت ةميركلا ةيآلا نأ :لالدتسالا هجو

 . "مهدحو لاجرلا ديب جاوزلا دقع ةيالو نأ ىلع لدي امم ؛جاوزلا
 . 'ث)ةهنهلهأ نذإب نهوحكنافإ :ىلاعت لاقو

 .ءايلوألا نذإب اطورشم حاكنلا لعج دق هللا نأ ؛ةيآلا لالدتسا هجو

 : هيوبنلا ةنسلا نم ۔ب

 لعجتو .حاكنلا دقع يف يلولا طرتشت ةريثك ثيداحأ ةيم لوسرلا نع تدرو دق

 :كلذ نم الطاب يلو نودب حاكنلا

 لاق :لاق (امهنع ىلاعت هللا يضر) هيبأ نع ىسوم يبأ نب ةدرب يبأ نع ١-

 . '}«.يلوب الإ حاكن ال» : الع هللا لوسر

 اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اميأ» :لاق يي يبنلا نأ ةشئاع نعو ٢-

 نم لحتسا امب رهملا اهلف اهب لخد نإف ،لطاب اهحاكنف .لطاب اهحاكنف ،لطاب

 ١ .لينلا حرش :شيفطا ج٦/ص١٠١.
 ٢ :ةرقبلا ٢٣٢.

 ٢٣_ .عماجلا :ةكرب نبا ج٢ / ص٢٧ ١. ط١ توريب حتفلا راد ١٩٢٣ ه/٩٧٢ ١ .عماجلا :يويسبلا. م ج٢/ص٧.

 ط١ :يبتوعلا .٦٦ص .ةيوجألا :نوفلخ نبا .م٤٨٩١/ه٤٠٤١ نامع ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو
 .١١ص/٢ج .مئاعدلا حرش :فاصو نبا ٢٢١. ص,/٢٦حج ءةيشياحلا :يقوسدلا .. ٩ ٥ص/٨ج .ءايضلا

 .٢ص/٢ج .ىربكلا ةنودملا :يناسرخلا

 ٤ :ءاسنلا ٢٥.

 لبس :يناعنصلا رظني . لاسرإلاب لعأو نابح نباو "يذمرتلاو ينيدملا نبا هححصو .ةعبرألاو دمحأ هاور ٥
 .٩٤٢ص/٢ج .مالسلا



 .'٢«هل يلو ال نم يلو ناطلسلاف اورجتشا نإف ااهجرف

 جوزت الو .ةأرملا ةأرملا جوزت ال» :ةيهلا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نعو ٢
 . '""«اهسفن جوزت يه ةينازلا نإف .اهسفن ةأرملا

 ةحصل ىلولا طارتشا يف ةحيرص اهنأ ةروكذملا ثيداحألا هذه نم حضاوو

 مهنأ ثيح ؛حاكنلا دقع يف يلولا طارتشا يف روهمجلا اوفلاخ ةيفنحلا نأ ريغ.حاكنلا

 اهسقن جوزت نا اهل زوجيو .ةلقاعلا ةريبكلا ةارملا جاوز يف اطرش سيل يلولا نوربتعي

 .اهجاوز رمأ ىلوتي يلو ىلإ ةجاحلا نود

 :ةنسلاو نآرقلا نم ةلدأب مهرظن ةهجو ىلع اولدتسا دقو

 :ميركلا نآرقلا نم

 نأ يبنلا دارأ نإ يبنلل اهسفن تبهو نإ ةنمؤم ةأرماو ظ :ىلاعت هللا لاق

 "اهأ نينمؤملا نود نم كل ةصلاخ اهحكنتسي

 .ةبهلا ظفلبو .ةأرملا ةرابعب حاكنلا داقعنا زاوج يف صن ةميركلا ةيآلا هذهف

 .اهريغ اجوز حكنت ىتح دعب نم هل لحت الف اهقلط نإف أ :ىلاعت هلوق اهنمو

 : ةيوبنلا ةنسلا نم

 اهسفنب جاوزلا رارق ذاختا قح ةأرملل يطعت :يي لوسرلا نع ةديدع ثيداحأ تدرو
 :كلذ نم اهيلول ةجاح نود

 ءاهيلو نم اهسفنب قحأ بّيثلا» :يهللا لوسر لاق :لاق سابع نبا هاور ام ١
 . اهتامص اهنذإو ءاهسفن يف نذأتست ركبلاو

 ةميتيلاو هرمأ بيثلا عم يلولل سيل» :يي هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نعو ٢
 . '"«اهرارقإ اهتامصو .رمأتست

 ١- راطوالا لين يناكوشلا رظنا يئاسنلا الإ ةسمخلا هاور ج٦ / ص١٢٣٤ .

 ٢- مقر ثيدح .يلوب الإ حاكن ال باب . حاكنلا باتك يف ينطق رادلاو هجام نبا هاور )١٨٨٢( ج١ /, ص ٦٠٦.٦٠٥
 ص / ٦ج هسفن عجرملا يناكوشلا عجار . تاقث هلاجرو ١٢٣٤-١٣٢٥.

 ٢ :بازحألا ٥٠. ٤ ةرقبلا ٢٢٣٠.
 ٥ .راطوألا لين :يناكوشلا عجار "يراخبلا الإ ةعامجلا هاور ج٦/,ص١٣٧.

 ٦ .راطوالا لين :عجار .يئاسنلاو دوادوبأ هاور ج٦/ص١٣٧١.



 دقع يف يلولا طارتشا مدع يف ةيفنحلا يأر يضابإلا يولهبلا ةكرب نبا قفاو دقو

 اهل زوجيف ءاهيلو اهلضع دقو .ءفك لجر نم اهسفن ةأرملا تجؤز اذإ لاقو .حاكنلا

 .ةغلاب تناك ولو ركبلا ةأرملا كلذ نم ىنثتسا هنكلو ؤاهسفني اهجاوز دقع ىلوتت نأ

 اذإ اهسقن جوزت نأ ةأرملل نوكي نأ يدنع بجوي رظنلاو» :لوقي هترابع صن اذهو

 قحلا نأ بجوي لضعلا نع ءايلوألل لجو زع هللا يهن نأل ؛عفك يف اهسقن تعضو

 نوكي ذئنيحف ٬ءفك ريغ يف اهسفن تعضو اذإف فورعملاب مهنيب اوضارت اذإ نهل
 . ١ » فورعم ريغ ىلع ض ارت هن ال ؛ ح اكنلا خسف ء ايلو ألل

 جيوزت يف رظان ينأ الإ»:لاقف ركبلا مكحلا اذه نم ىنثتساو الئاق كردتسا مث
 قئاشلاو .ةنسلا نم هرظح وأ كلذ ةزاجإ يف ةجحلا بلطأ انأو ،اهيلو يأر ريغب ركبلا

 ) ٨«زوجي ل ا يسفن ىل ١

 :لوقلا لمجمو

 يف ةيفنحلا هطرشي امنيب ءاقلطم ىلولا طارتشا ىلإ بهذي ءاهقفلا روهمج نإ
 .بيثلاو ةلقاعلا ةلاح يف هطارشا مدع ىلإ ةكرب نبا بهذو ةلقاعلا ريغو ةريغصلا

 هنأف ،مهلاوحأو لاجرلا ةفرعم ىلإ رقتفت يتلا ةأرملا ةعيبط ىلإ رظنلايو يل ودبيو
 اهقوقح عيضتو اهب ررغي ال ىتح اهحلاصم ىعريو اهرمأ ىلوتي يلو نم اهل دب ال

 .ةيلاملا ةيجوزلا

 :ثلاتلا طرشلا

 ةملسم ىلع ملسملا ريغ دقع اذإف !املسم جوزلا ناك اذإ املسم دقاعلا نوكي نأ

 ."دقعلا لطب

 :لاقف .هتجردو يلولا طورش ىلع رشع ةيداحلا ةداملا يف ةرسألا نوناق صن دقو

 يلو ال نم يلو يضاقلاو ،نييلوألا اهبراقأ دحأف اهوبأ وهو اهيلو ةأرملا جاوز ىلوتي»

 .(ُ«هل

 .اهدعب امو ١١ ٨ص/٢ج .عماجلا باتك :ىولهبلا ةكرب نبا ١

 ٤. ٨ص :ناردب ٢_ . هسقت عجرملا 1

 ٤ :ةرسألا نوناق ص٨٥.

 



 حاكنلا دقع يف يلولا طارتشا يف ءاهقفلا يأر قفاو دق نوناقلا نأ ظحالن انهو

 .هبتارم نايبو

 لضع نم ءايلوألا عنم ىلع تصن دقف نوناقلا اذه نم رشع ةيناثلا ةداملا يف امأ

 قحلا يضاقلل اهتناكمل بسانم جوز اهل مدقت اذإ جاوزلا يف اهقح نم اهعنمو ةأرملا

 .هيف تبغر اذإ جاوزلا نم هتيالو يف نم عنمي نأ يلولل زوجي ال» : لاقف .اهجيوزت يف
 ....هب نذأي نأ يضاقللف عنملا عقو اذإو ااهل حلصأ ناكو

 هذه يف روهمجلا يأر دمتعا يرئازجلا عرشملا نأ ةداملا هذه نم ظحاليو

 لامعتسا يف ءايلوألا فسعت اذإف حاكنلا دقع يف ايساسأ اطرش يلولا لعجو ةلأسملا

 ةأرملا قحل ةظفاحم مهنع اضوع ةأرملا حاكن هيلوتو مهعنم يف قحلا يضاقللف مهقح

 .حاكنلا يف

 : هيلع دوقعملا طورش -ج

 الكشم ىثنخ تناك نإف .ةثونألا ةققحم ىثنأ ةجوزلا نوكت نأ ؛لوألا طرشلا
 .اهجاوز دقعني ال

 ىلع ةمرحم نوكت ال ثيحب ؛اهيلع دقعلل الحم ةجوزلا نوكت نأ :يناثلا طرشلا
 وأ هريغ ةجوز وأ هتنب وأ عاضرلا نم هتخأ نوكت نأك اتقؤم وأ ادبؤم اميرحت لجرلا
 هحاكن دقعني ال هيلع ةمرحم اهنأ ملعي ةأرم ١ جوزت نمو 4 ة افو و أ ق الط نم ةدتعم

 .هماكحأ نم مكح يأ دقعلا اذه ىلع بترتي الو الصأ

0
 ًارملا يأ ؛(ةيلخ ةأرما) حاكنلا ناكرأ نم ثلاثلا نكرلا» :جارسلا بحاص لاق 

 عناوملا نع ترع) الصأ هل رنأ ال جوز اهل ةأرما ىلع دقعلا نأل ؛جوز ةمصع نم ةيلخلا

 نوكت نأ ،جوز نم ةيلاخ تناك اذإ ىثنألا ىلع دقعلا ةحص يف طرتشي يأ ؛(ةيعرشلا

 الأو .ةرهاصم وا عاضر وأ بسنب اهميرحت يضتقت دتقت يتلا عن : اوملا عيمج نم ةيراع

 3 ». .ةنعالم نم ه ةأربتسم و أ ة هدتعم نوكت

 ١ ص ةرسألا نوناق ٨٥ .
 ٢ - ج .كلاسلا جارس :يكلاملا يلعجلا يرب نينسح نب نامثع ١ /ص٢ ٤.

 



 :لاقف هنم نيرشعلاو ةثلاثلا ةداملا يف طرشلا اذه ىلع ةرسألا نوناق صن دقو

 .'»«ةتقؤملاو .ةدبؤملا ةيعرشلا عناوملا نم اولخ نيجوزلا نم لك نوكي نأ بجيد»

 .ةلوهجم ريغ جوزلا دنع ةمولعم اهيلع دوقعملا ةأرملا نوكت نأ :ثلاثلا طرشلا

 ناك اذإ ةصاخ .دقعلا حصي ال اهمساب اهنيعي نأ ريغ نم لجرل هتني يلولا جوز ولف
 . "دقعلا يف اهمساب اهركذي نأ بجيف ،ناتنب هل

 يتنب كتجوز :لاق ولف ،ةدحاو ولو اهمساب ةحوكنملا نييعت بجي»و :بطقلا لاق

 هللا نيبو مهنيب اميف زئاج :ليقو كزجي مل ةدحاو ةَّسأ وأ ةدحاو تنب هدنعو يِتَم.أ وأ

 نإو (..) هب دهشيف كلذب تفرع نإ يدنع اضيأ مكحلا يف زئاج وه :تلق !هب دهشي الو

 دوهشلاو اهدارأ اذإ هللا دنع زوجي :ليقو ،تسُس ولو اقرف اهمسا ريغب اهجوز
 . '")«..جوزلاو

 : نيدهاشلا طورش -د

 دقع نأل ؛ةداهشلا طورشل نيلمكتسم نيدهاش روضح حاكنلا دقع ةحصل مزلي

 ةينيد حلاصم نم هيلع بترتي امل ،مالسإلا رظن يف ميظعلا هنأشو هرطخ هل حاكنلا

 كلذ نوكي الو ،نامتكلا دودح نع هجارخإو سانلل هنالعإ بجاولا نم ناكف .ةيويندو
 :اهنم ةديدع ثيداحأ يف كلذ ىلإ ةلي لوسرلا اعد دقو .هيلع ةداهشلاب الإ

 يدهاشو .يلوب الإ حاكن ال » :لاق ك يبنلا نع نيصح نب نارمع نع ١-

 «لدع (٤) .

 ٢ "«هيلع دهشيو نلعي ىتح رسلا حاكن زوجي ال» :قيدصلا ركب ويأ لاقو .

 :نيقيرف ىلإ حاكنلا دقع يف ةداهشلا موزل يف ءاهقفلا يأر مسقنا دقو

 ١ روهمج هلثميو : لو خي ر قيرفل ١ نم ء اهقفل ١ ةيعق اشىل او ةيفنحل او ةيض اب ال

 ١- :ةرسألا نوناق ص١٤.

 ٢- ص :ناردب ٤٩.

 ٢ .لينلا حرش :شيفطا دمحما ج٦/ص٢٦١١.

 ٤ ,راطوألا لين :يناكوشلا :رظني .هللا دبع هنبا نع ةياور يف لبتح ني دمحأ هركذ ج٦/ص١٤٣.١٤٢.

 ٥- ص :ناردي ٦١.



 ةلدألل نيدهاش روضح نودب حاكنلا دقع حصي ال هنأ ىلإ اوبهذ ثيح ةلبانحلاو

 هراهشإو هردق راهظإل جاوزلا نالعإ بلط عراشلا نأل ؛عاكنلا دقع ةروطخو .ةقباسلا

 عطقنتف حافسلاو حاكنلا نييو ،مارحلاو لالحلا نيب حضاولا قرفلا نيبتيل سانلا نيب

 .'»جاوزلا دقع راكنإ لواحي نم لك مامأ بابلا قلغتو ءوسلا ةنسلأ

 كرتي ملو نالعإلا قيرط مسر دق حاكنلا يف ةداهشلا هطارتشاب عراشلا نأ امك

 .موسرملا دحلا يه تناكف .ةداهشلاب هنيعو هدح لب .موسرو دودح ريغ نم هرمأ

 اوصاوت ولو نالعإلاو رهجلا ىنعم ققحتي نيدقاعلا عم نيدهاشلا روضحبو

 ريغ نم حاكنلا ةي يبنلا يفن نإو .رهجلا وه لب ةعبرأ نيب نوكي ال رسلا نأل ؛نامتكلاب
 . '"نالعإالل ةيفاك اهنإو هنم دب ال رمأ ةداهشلا نأ ىلع ليلد دوهش

 :رخآلا قيرفلا

 لب دقعلا ءاشنإل اطرش تسيل ةداهشلا نأ ىري ثيح كلام بهذم روهشم وهو
 ىلع نيدهاشلا عم ناجوزلا قفتا ولف نالعإلل ةداهشلا يفكت الف "نالعإلا وه طرشلا
 خسفي امك .لوخدلا لبق هخسف بجيو الطاب دقعلا نوكي هتعاذإ مدعو دقعلا نامتك

 هنأل ؛دوهشلاو ناجوزلا بقاعيو .دقعلا حصيف لوخدلا دعب تقولا لاط اذإف هدعب

 . "رس يف احاكن ربتعي

 عيبلا دقعني امك كلام دنع دوهش ريغب حاكنلا دقعنيو» :يكلاملا ربلا دبع نبا لاق

 نالجر حاكنلا ىلع دهش ول كلام لاقو :كلذ دعب لاق مث ةأرملاو جوزلا يضر اذإ
 هدعبو لوخدلا لبق خسقيو .زوجي ال رسلا حاكنو هرس حاكن ناك هامتكف كلذ امتكتساو

 ظفحل هنالعإ كلام دنع حاكنلا ضزف نم نأل ؛هيلع رثعي نأ لبق نلعي نأ الإ عقو اذإ

 حاكنلا نإ ةنيب ريغب جوزت نم» :لاق هنأ كلام بحاص مساقلا يبأ نع ىورو ء«بسنلا

 . '«اهب لخدي نأ لبق لبقتسملا يف كلذ رهشو !ارس نكي ملام زئاج

 ١ .عماجلا :ةكرب نبا ج٢/ص؟١٢٢- ١٢٣. ١٣٢٦- ١٢٧ / .ةلأسم يبأ باتك .سابعلا وبأ ص١٥٠ -١٥٩١.
 .ةيوجألا :نوفلخ نبا ص٦٥- ٦١٦١.

 ٢ حاكنلا دقع يف تارضاحم :ةرهز وبأ وآثاره٠ ص٩٢.

 .دهتجملا ةيادب :دشر نبا .٩٥٧٢ص .ليلكإلا رهاوج :يرهزألا ١١٧١. .٦١٢ص/٢ج .ةيشاحلا :يقوسدلا ٢-
 :يوانشكلا م٥٩٩١/ه٦١٤١ نانبل توريب عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل مزح نبا راد ١ط . ٤١ص/٢ج
 .٨٨ص / ٢ج .كرادملا لهسأ

 ٤ .يفاكلا :ربلا ديع نبا ص٩١ ٢٢.



 قَّرف اهسم نإ» :لاق نيلجر دهشأو اريس حكنأ نم هنأ يرهزلا باهش نبا نع يورو
 . '١«نادهاشنلا بقوعو امهنيب

 :اهنم ةديدع ةلدأب هيلإ اوبهذ ام ةحص ديكأتل ةيكلاملا جتحاو

 يف هولعجاو حاكنلا اذه اونلعأ » :لاق هنأ ةلي يبنلا نع ةشئاع نع يور ام ١

 . '"'""«فوفدلاب هيلع اويرضاو .دجاسملا

 يف توصلاو فدلا مارحلاو لالحلا نيب ام لصف » :لاق هنأ ةلي يبنلا نع ٢

 . '""«حاكنلا

 لجر الإ هيلع دهشي مل حاكنب يتأ باطخلا نب رمع نأ يكملا ريبزلا يبأ نعو ٢
 . '"حمجرل هيف تمدقت تنك ولو هزيجأ الو رسلا حاكن اذه لاقف ةأرماو

 رمأي ملوءعضوم نم رثكأ يف نآرقلا يف حاكنلا ركذ هللا ناب ءاضيأ اوجتحاو ٤
 قالطلا نم ةعجرلاو ،نيدلا ىلع داهشإلاب انرمأي هدجن نيح يف .هيلع داهشإلاب

 بجاولاف هيلع داهشإلا ريغب حاكنلا ازيجم نآرقلا بطاخ اذإو ؛هيلإ ميتيلا لام عفدو
 . هرهاظو هقالطإ ىلع باطخلا ةزاجإ

 هنع ىور نممو س ميرحتلا ىلع رسلا حاكن نع يهنلا يف رابخألا اولمح دقو ٥

 نبا ىلوم عفانو يبعشلاو .ريبزلا نب ةورعو "باطخلا نب رمع رسلا حاكن نع ىهن هنأ

 .'٨«رسلا حاكن حاكنلا رش» :دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع لاقو ،رمع

 حلصت ال ةبرطضم حاكنلا يف داهشنىإلا نأش يف ةدراولا ثيداحألا نأ اومعزو ٦-

 .اهدحو اهب مازتلالا يف ةحيرص تسيل اهنأل اهب جاجتحالل

 ١ .عماجلا :ةكرب نيا ج٢/ص١٣٦. ١٣٧. .لينلا حرش :شيفطا دمحما ج٦/,ص ٢٥٩٠١.

 ٢ مقر ثيدح .نسح بيرغ لاق .حاكنلا نالعإ يف ءاجام باب .حاكنلا باتك .ننس :يذمرتلا هاور )١٠٨٩(.
 ص٢٩٨۔-٣٩٩ .

 نبا م٣٨٩٦١/ه٢٠٤١ نانبل توريب يمالسإلا بتكملا ٤ ط س ٨١٤ص/٢ج دنسم :لبنح ني دمحأ هجرخأ ٢-
 .٢١؟٧ص/٦ج .ننس :يئاسنلا ٦١١١. ص/١ج .ننس :هجام

 .ثيدحلا راد ٢ط .٣٢٤ص/٦٢ مقر ثيدح .حاكنلا نم زوجي ال ام عماج باب .حاكنلا باتك .أطوملا :كلام ٤
 . م٣٢٩٩٦٩١ / ه٤١ ١٢٣ .رصم . ةرهاقلا

 ٥ .عماجلا :ةكرب نيا ج٢/ص١٣٢٦١ .

 ٦- ةيوجالا :نوقلخ نيا ص٦٦.

)٠( 



 هللا رمأ» :ةلأسملا هذه نم ةيكلاملا فقوم ادكؤم يكلاملا نوراه نب ديزي لاق

 ةداهشلا يأرلا باحصأ طرتشاف .حاكنلا نود عيبلا ىلع داهشإلاب ىلاعتو هناحبس

 بيترتل تطرتشا اهب صوصنلا دورولف ةداهشلا امأ و .عيبلل اهوطرتشي ملو .حاكنلل

 راثالا بيترتل اطرش تناكف داقعنالل اهبلط يف ةحيرص تسيلو .داقعنالل راثآلا

 .طقف

 : فالخلا أشتم نايبو لاوقألا ةشقانم

 يذلا جاوزلا دقعب بعالتلا ةروطخو .دقعلا ءاشنإ يف ةداهشلا ةيمهأ انظحال ول

 طارتشا ةلع انكردأل .'ههئاظيلغ اقاثيم مهنم نذخأو :هنأش يف ىلاعت هللا لاق

 .ةحيحصلا ةتباثلا ةلدألل ادانتسا حاكنلا دقع سلجم يف دوهشلا روضح مالسإلا

 يف اهدحول اهب اوفتكي مل مهنأ الإ دقعلا دنع ةداهشلا اوبحتسا ةيكلاملا نأ امك

 .دوهشلا ىلع ةدايز جاوزلا رش نأ اوطرتشا لب حاكنلا نالعإ

 تدجو اذإف .لوخدلا دنع ابجاو ناك دقعلا دنع دوهشلا نكي مل اذإف هيلعو

 ىدحإ يف دجوت مل اذإو احيحص جاوزلا ناك لوخدلا دعب وأ دقعلا ءانثأ ةداهشلا

 دقعلا خسفُي هيلع داهشإ نودب جوزلا لخد اذإو حيحص ريغ جاوزلا ناك نيتلاحلا

 ام كلام مامإلا ةنودم يف درو دقف ٬مكاحلا نم اربجف الإو ءامهاضرب ةنئاب ةقلطب

 .لبقتسملا يف ادهشي نأ زوجيأ حجوزملا رقأو ةنيب ريغب لجر جوز نإ تيأرأ تلق» :هصت
 . ""«كلام لاق كلذك معن لاق ؟كلام لوق يف ةحيحص ةدقعلا نوكتو

 ريسفت يف مهفالتخا ىلإ دوعي ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا فالتخا ببس لعلو

 لهو ؟ال مأ بوجولا ىلع لدي ةداهشلاب رمألا له ؛ةنسلاو نآرقلا يف ةدراولا صوصنلا
 هب داري نالعإلا لهو ؟ال مأ داسفلاو ميرحتلا ىلع لدي هنامتكو رسلا حاكن نع يهنلا

 .؟دوهشلا نود سانلا مامأ هراهشإ مأ دوهشلا روضح

 دوهشلا نم دقعلا ولخي الأ يغبني حاكنلا دقع ةيمهأل لوقنف ،نييأرلا نيب عمجللو

 .٤١٦٩ص/٢ج :دشر نبا ١

 ٢- :ءاسنلا ٢١۔

  1.ىربكلا ةنودملا :كلام مامإلا ج٢/,ص ١. ط١ نانبل . توريي ى ةيملعلا بتكلا راد ١٥ ١هھه / ١٩٤ م .
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 لبق هنالعإ نم دب الف دقعلا ءانثأ هراهشإو هنالعإ نم نكمتي مل نإف حاكنلا نالعإ عم

 .رسلا حاكن اوهرك ةيضابإلا نأل ؛دقعلا لطبت دق ةهبش كانه نوكت ال ىتح لوخدلا

 نأ مغرو .هنامتك مهنم اوبلط وأ مهومتكتسا نإ سانلا نم الملا يف دوهشلا ناك نإو

 ؛هل مهتهارك عم يلوو دوهشب ناك اذإ دقعلا زاوج روهمجلاو ةيضابإلا لوق ةلمج

 رسلا حاكن داسفي نولوقي ال مهنأ اذه نم مهفيو .ةهاركلا ىلع يهنلا كلذ اولمح مهنأل

 نأ نودب رسلا يفن درجم ديكأتلا نالعإلا بوجوي داري نأ نكمي هنأل ؛امهنيب قيرفتلاو

 .هريغ كلانه ربتعي

 .'» حاكنلا دقع يف داهشإلا عم نالعإلا بوجو بطقلاو ةكرب نبا حجر دقو

 .راهشإلاو دوهشلاب الإ نالعإلا اذه نوكي الو

 نوكتل ةريثك اطورش دوهشلا ةداهش لوبق يف ءاهقفلا طرتشا دقف اذه دعبو

 امهلقعو : امهغولبو نيده اشىلا ةيرحو .م الس ال اك ة دمتعمو ةحيحص مهت ل اهش

 وأ انونجم وأ ايبص وأ ادبع امهدحأ وأ نادهاشلا ناك ولف .دقعلا يف اعم امهعامسو

 اوطرتشي ملو .دقعلا حصي مل دقعلا تقو امئان وأ .لوقي ام يعي ال اناركس وأ امصأ

 . "طقف نالعإلا ةداهشلاب دوصقملا نأل ؛نيقساف ةداهش لبقت لب نيدهاشلا ةلادع

 ريغ اناك نإو ،مالسإلا لهأ نم نالجر حاكنلا دقع يف زوجيو» :ةكرب نبا لاق

 نم لدي اذهف ءاهليكوو اهيدلوو اهيدلاو ةداهش ةزاجإ ىلع عيمجلا عامجإل نيلدع

 نم نأل ؛حاكنلا يف لودعلا ريغ ةداهش زاوج نمو هانلق ام ةحص ىلع مهعامجإ

 ةداهش كلذكو ،قوقحلا يف اهل هتداهش زوجت ال حاكنلا يف اهل هتداهش زاوج انركذ

 .نالدعلا اهيف اروكذم درلا ةيآ تناك نإو ءةنيبلا نم نيلدع ريغب زوّجف قالطلا يف درلا

 نم درلاو حاكنلا يف لودعلا ريغ ةداهش زاوج ىلع ليلدلا» :هلوقي كلذ للع دقو

 .«رابخإ ةداهش تسيل روضح ةداهش اهنأ قالطلا

 نأ : اهنم ةددعتم تاليلعتي دوهشلا يف ةلادعلا طارتشا مدع ةكرب نبا للع دقو

 .٢٢٥٢ص/٦ج .لينلا حرش :شيفطا دمحما .٧٢١ص/٢ج :ةكرب نبا ١
 :دمحأ سايعلا وبأ .٥٨ص/٥١ج .نيبلاطلا جهنم :يصقشلا سيمخ .٤٦ص/٧٤ج .عرشلا نايب :يدنكلا ٢
 راد. ناهدلا دمحم رشن ى ١ط٨٢ ٬؟٧٢ص /٢ج .نيمثلا دقعلا :يملاسلا ١٠١. .ا٠٠ص .ةلأسم يبأ باتك
 .٢٩ص .حاكنلا دقع يف تارضاحم :ةرهز وبا .٧٨ص/٦ج .لينلا حرش :شيقطا ۔ه ١٢٣٩٤ ةرهاقلا بعشنلا

(:( 



 هيف بلطي ال حاكنلا نأ اهنمو .رابخإ ةداهش ال روضح ةداهش يه جاوزلا يف ةداهشلا
 .'» دوهشلا يف ةلادعلا بلطت ًالأ زاجف ةلادعلا نيجوزلاو ءايلوألا نم

 :حاكنلا دقع ذافن طورش :ايتاث

 ةيعرشلا هراثآ هيلع بترتت يذلا حاكنلا دقع ذافنل ءاهقفلا روهمج طرتشي

 :يلي ام لوخدلا لحو .رهملا بوجوك ،لعفلاب

 دقع ىلوت يذلا ناك اذإف .هئاشنإ ةيالو هل دقعلا ءاشنإ ىلوت يذلا نوكي نأ

 يف وه نمل دقع اذإ كلذكو ںذفان حيحص هدقعف هسفنل دقعو ةيلهألا لماك حاكنلا

 .يناتلا يف ةيعرشلا ةيالولابو لوألا يف ةلاصألاب دقعلا ءاشنإ يف هلكو نم وأ .هتيالو

 ةيلهألا لماك سيل هنأل امإ ءاشنإلا ةيالو دقاعلل نكي مل اذإف .ثلاثلا يف ةلاكولابو

 ةبانإ ريغ نم هريغل دقع نكلو .ةيلهألا لماك هنأل وأ ءاهوتعم وأ ازيمم ايبص ناك نأب
 ال تالاحلا هذه يفف ءايلوضف ناك نأب نأشلا بحاص ليكوتب وأ غعراشلا مكحب هل

 ذافن يف طرتشي كلذلو نأشلا بحاص ةزاجإ ىلع افوقوم نوكي لب اذفان دقعلا نوكي

 نمل وأ ںهتيالو يف وه نمل وأ هسفنل دقعي ارح القاع اغلاب دقاعلا نوكي نأ حاكنلا دقع

 نع ةيلهألا لماك دقع اذإ كلذكو فوقوم هدقعف ةيلهألا صقان دقاعلا ناك نإف .هلكو

 يف ترفوت اذإف .'"هريغ ةزاجإ ىلع فوقوم هدقعو ايلوضف نوكي .ةبانإ ريغب هريغ

 الق جاوزلا يف اليكو وأ ايلو نوكي نأب حاكنلا دقع ةرشابم يف ةيعرش ةفص نيدقاعلا
 هتخأ خألا جوز اذإ امك .هيلع مدقملا برقألا يلولا دوجو عم دعبأ ايلو دقاعلا نوكي

 رمأ افلاخم اليكو نوكي الإو .ةيالولا طورشل لمكتسملا اهيبأ دوجو عم ةريغصلا
 رهمب وأ ةنيعم ةاتف نم هجوزي نأ يف هريغ صخش لكو اذإ امك .هب هلكو اميف هلكوم

 .رثكأ رهمب هجوز وأ اهريغ ةاتف هجوزف نيعم

 ذفن ةيناثلا ةروصلا يف لكوملا وأ ںىلوألا ةروصلا يف برقألا يلولا زاجأ اذإ نكل
 . "دقعلا لطب هزجي مل نإو دقعلا

 ١ -_ :ةكرب نبا ص٢ ٢ ١ . ٢ ٢ ١ .

 ثارتلا ةرازو رشن ١ط 0١٣٦ .٥٣١ص/٢ج .يراوحلا يبأ عماج :يراوحلا ١. ٩ص/٨ج .ءايضلا :يبتوعلا ٢-

 :يصقشلا ٣٨. .٧٢ص /ج .يويسبلا عماج :يويسبلا .م ٥ ٩٨ ١ / ه ٠٥ ٤ ١ نامع ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا

 ١ /,ص٧ ٤. ح .كلاسلا جارس :يلعجلا نامثع آ ٤ص / ١ ٥ج ثنيبلاطلا جهنم

 ٢ :ناردب ص١٩.

 



 :دقعلا موزل طورش : أتلاث

 دقعلا فارطأ نم امهريغ وأ نيدقاعلا دحأل نوكي ال نأ ضحاكنلا دقع موزلب ينعنو

 . خسفلا قح

 : يلي ام دقعلا موزلل طرتشيو

 شأ امهنأل (بألا بأ) ادج وأ ابأ اهصقان وأ ةيلهألا دقافل جؤزملا نوكي نأ ١

 نع اصحف مهرثكأو .مهيلع ةيالولا امهل نم حلاصمل مهاعرأو ةقفش ءايلوألا
 مهتحنم اذهلو ءيش يف مهيلإ ةمهتلا هجوتت الف مهل عفنلاو ريخلا بلجت يتلا بابسألا

 لبق ال امهيلع ضارتعالا يف قحلا امهئانيأل لعجت ملو كرابجإلا ةيالو ءارغلا ةعيرشلا
 .هدعب الو غولبلا

 نمل ناك -امهنادقف دنع الإ كلذ نوكي الو -دجلاو بألا ريغ يلولا ناك نإ امأ

 ببس لوزي امدنع هخسفي ةبلاطملاو دقعلا اذه ىلع ضارتعالا ءهجيوزتب يلولا ماق

 ولو .امزال دقعلا نوكي ال امهل مع وأ خأ ةريغصلا وأ ريغصلا جوز ولف ،هيلع ةيالولا
 نيريغصلل تبثي هنإف كلذ عمو ،لتملا رهميو .ةءافكلا تافصاومل اقبط مت جاوزلا ناك

 .غولبلا دنع خسقلا رايخ

 وأ بألا ريغ اهجوز اذإ ةهوتعملاو هوتعملاو ةنونجملاو نونجملل ةبسنلاب كلذكو
 . "ةقافإلا دنع خسفلا قح امهل ناك سدجلا

 وأ ايصخ وأ انينع وأ انونجم نوكي نأك مكحتسم بيع جوزلاب نوكي الأ ٢
 نإف كلذ تدجو اذإف ررضب الإ ةجوزلا هعم شيعت نأ نكمي الو ءانونجم وأ مدجأ
 ملو جاوزلا لبق بيعلا ناكأ ءاوس ہهخسف بلط يف قحلا اهلو .مزال ريغ نوكي اهجاوز
 ضعبف ةأرملا يف بويعلا هذه لثم تدجؤ اذإو ہهب ضرت ملو هدعب ثدح وأ هب ملعت

 خسقلا قح هل ىري مهضعبو !اهقالط كلمي هنأل خسفلا قح جوزلل سيل اولاق ءاهقفلا
 فوتسُم حاكن دقع دعب نوكي قالطلا نأل ؛خسفلل ةغّوسم بويعلا هذه ضعب تماد ام

 . "بويعلا هذهب ملعلا درجمب هخسف نكميف ،موزللا طورش و ناكرألا لماكل

 .اهدعي امو ٩٦٢ص/٦ج ٬لينلا حرش :شيفطا .٩٢ص.ةيصخشللا لاوحألا :نيدلا ىحم .٦٩ص :رودتغلا ١-
 ٩٠. ص / ٢ج رظنلا نبا مئاعد حرش فاصو نب دمحم .اهدعب امو ٦٨٢ص,/٦ج :شيفطا .٦٩ص :رودنقلا ٢-



 .'“شخنلاو ى شحافلا "صربلاو .نونجلا :دقعلا خسف زوجت يتلا بويعلا نمو

 . (٣) حاذجلاو .'"لفعلاو

 نم هنأ رهظو ةليبق ىلإ بستنا نمف .ريرغتلا نم ايلاخ جاوزلا دقع نوكي نأ ٢

 ةأرملاب ررغو ،الثم تارازولا ىدحإ يف اعيفر ابصنم لغشي هنأ ىعدا وأ اهنود ةليبق

 ةجوزلل نوكيف ،ىعدا امك وأ بستنا امك سيل هنأ حضتا جوزت نأ دعب مث .اهئايلوأ وأ

 .حيحص ساسأ ىلع اضرلا نكي مل هنأل ؛دقعلا خسف بلط يف قحلا اهئايلوأ وأ

 صالخلا جوزلا كلمي هنأل دقعلا موزل نم عنمي الف لجرلاب ةأرملا ريرغت امأ
 . "قالطلاب

 :لوقلا لمجُم

 ؛هطورشو حاكنلا ناكرأ حيضوت ىلع ديدشلا ءاهقفلا صرح انه ظحالي امم هلعل

 ىلع ةيلوؤسمو جئاتن نم هيلع بترتي امو دقعلا اذه ةروطخ ىلإ عجري اذهو
 الو لزهلا لبقت ال يتلا رومألا نم حاكنلا دقع يي لوسرلا ربتعا ثيح .نيدقاعلا

 ؛دج نهلزهو دج نهدج ثالث»:لاقف ،داجلا لثم لزاهلا اهيلع بساحيو ،بعالتلا
 قاقيملا اذهب ثبعلا هسفن هل لوست نم لك رذحيلف ء'“ةعجرلا و.قالطلاو .حاكنلا

 نم اهيلع بترتي امو هطورشو .هناكرأ نم دكأتلا دعب الإ هنم برتقي الو .ظيلغلا

 . "هريغو هسفن هاجت ةيلوؤسم

 ١- .برعلا ناسل :روظنم نيا ااهيلع محل ال ةشوخنم ةأرماو لزه اذإ لجرلا شخن لعف نم :ةشخنلا ج١٤ / ص٨٤.

 يف حشر نم ولخي الو . نيتيصخلا خافتنا يه يتلا لجرلا ةردأ هبشي ةأرملا لبق يف زربي ءيش يف وه : لفعلا ٢

 . ١٧٥ص / ٦ج يلعجلا نامثع عجار .عامجلادنع ثدحت ةوغر : ليقو .بلاغلا

 فاصو نبا عجار 0 مسجلا نم نكمت اذإ صربلا وهو .هلماكب ناسنإلا دلج بيصي فورعم ضرم : ماذجلا ٢-
 اهدعب امو ٠٩ص ,/ ج٢٦ (منئاعدلا)

 ٤ :رودنقفلا ص٨٩٦١.۔

 ثيدح قالطلا باتك .ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو بيرغ نسح ثيدح لاقو ةريره يبأ نع يذمرتلا هجرخأ ٥-
 ةيملعلا بتكلا راد . ٩٦٢ص/٤ج ٢١٩٤. مقر ثيدح قالطلا باتك :دواد وبأو .٩٤ص/٢ج ٨٤. مقر

 .٨٩٦-٧٥٦ص,//١ج 0٢٠٢٩ مقر ثيدح قالطلا باتك :هجام نباو .(ت.د) توريب

 ٦-۔ ص :رودنغلا ٩٦ ٠



 : نوتاقلا يأر

 هذه اهيق درت مل ةروصب دقعلا طورش لوانت يرئازجلا عرشملا نأ ظحالي
 اهنأ ساسأ ىلع طورشلا هذه تدرو امنإو اهانركذ يتلا تايمستلاو تاميسقتلا

 . ذاقنلاو موزللاو ةحصلا طورش نيب قيرفت نود همامتو دقعلا ةحصل ةمزال

 يف اهيلإ راشأ دقف ؛هب ةنرتقملا ريغو دقعلا ىضتقم نع ةجراخلا طورشلا امأ
 نأ نيجوزلل» :لاقف .نوناقلا عم ىفانتت ال تماد ام اهرقأو سرشع ةعباسلا ةداملا

 . '»«نوناقلا اذه عم فانتت مل ام اهنايري يتلا طورشلا لك جاوزلا دقع يف اطرتشي

 عوضوم نع ةجراخ اهنأل ؛دقعلاب ةنرتقملا طورشلا ةساردل ضرعتن مل نحنو
 اوعسوت ءاهقفلا نأ مغر بانطإلاو ةلاطإلا نم افوخ انتسارد اهلوانتت الو ةساردلا

 .اريبك اعسوت اهيف

 ١- :ةرسألا نوناق ص١٢.
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 يناثلا لصفلا

 دييلوصاإلاو عاهجقفلا دنع

 نالطبلا و داسفلا و ةحصلا موهفم
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 لولا ثحبملا

 هيلع بترتملا رثألاو ! نييلوصألاو ءاهقفلا دنع ةحصلا موهنم

 : نييلوصخلاو ءاهقفلا دنع تادابعلا ب ةحصلا موهفم :الوأ

 ؟ هلل ١ 2 ةحصل ١ فيرعت

 هيف سيل يأ ؛حيحص نالف :لوقتف ضرملا وهو مقسلا لباقم ةحصلا قلطت

 ثبيع وأ ةهاع نم هب لصتي امب وأ هب ناك ام لاز :لجرلا عصأو .ةلع الو ضرم
 .يعيبطلا ىرجملا ىلع اهعم هلاعفأ يرجي ةيعيبط ةلاح ندبلا يف ةحصلاو

 "هيلع دمتعُي ام لاوقألا نم حيحصلاو ضارمألاو بويعلا نم ميلسلا :حيحصلاو

 : عرشل ١ 2 ةحصلا فيرعت

 تادابعلا يف اهدورو بسحب نييلوصألاو ءاهقفلا دنع ةحصلا لولدم فلتخي

 .اهلولدم ددحنل نيمسقلا نيذه رابتعاب اهموهفم نيينس كلذلو .تالماعملاو

 :نييلوصألا دتع تادابعلا 2 ةحصلا موهفم -أ

 .عراشلا رمأ ةقفاوم نع ةرابع» :اهنأب ةحصلا يملاسلاو يلازغلاو يدمآلا فرع

 .'"«تادابعلا لعف نم باوتلا لصحي عراشلا رمأ ةقفاومب ذإ بجي مل وأ ءاضقلا بجو

 ."ةياغلا عابتتسا» :اهنأب يواضيبلا مامإلا اهفرعو

 .تالماعملا يف هنع تادايعلا يف فلتخي ةياغلا عابتتسا نأب ركذو

 .م ٩ ٨ ٩ ١ ءايكرت ۔لوبن اتسا . .ةوع دل ١ را ل ءطيسول ١ مجعمل ١ :نورخ آو ت ايزلا نسح دمح أو .ىفطصم ميه اربإ _- ١

 دماح وبأ .م٥٨٩١/ه٥٠٤١ توريب ةيملعلا بتكلا راد.٢١١ص/١ج 4 .ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا :يدمآلا ٢
 يبرعلا خيراتلا ة ةسسؤمو 0 . يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ٢ط. ٩ 7 ص / ١ ج. .لوصألا ملع يف ىفصتسملا :يلازغلا

 ثارتلا ةرازو ٢ط .٩٥١٢ص/٢ج سمشلا ةعلط :يملاسلا نيدلا رون 8 م٣٩٩١ / ه٤١٤١ . نانبل ى توريب
 م ١٩٥ /ه ٤.٥ ١ نامع ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا

 ماظن . م٢٨٩١ توريب بتكلا اع .١٤ص,/١ 3 .يواضييلل لوصألا جاهنم حرش ل لؤسلا ةياهن :يونسألا ٢-
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 ٠ '"ءاضتلا بجو ناو رمألا ةقفاوم نييلوصألا دنع انه ةدوصقملا ةيافلاو

 .'٨«عرشلا نيهجولا يذ لعفلا ةقفاوم» :اهنأب ةحصلا فرع دقف يكبسلا نبا امأ

 عرشلا ةقفاوم امه ناهجولاو» :لاقف فيرعتلا اذه روكذم مالس دمحم للح دقو

 هيف ربتعي ام ىلع هلامتشال عرشلل اقفاوم ةرات عقي يذلا لعفلا نأ يأ .هتفلاخُمو

 هيف ربتعي ام ىلع هلامتشا مدعل هل افلاخُم ةرات عقيو .ناكرألاو طورشلا نم اعرش

 اقفاوم عقي نأ عونلا اذه ةحص نإف ،عيبلاك ادقع وأ ةالصلاك ةدابع ناكأ ءاوس اعرش

 مل نإف ،ناكرألا نم عراشلا رابتعا يف هل مزلي امو شهطئارش عمجتسي نأب عراشلل

 . «حيحصب سيلف هجولا اذه ىلع نكي

 ال ام هب جرخي ىتح (نيهجولا يذ)ب ةحصلا فيرعت ديق يكبسلا نأب ركذ مث

 ىلع الإ عقي مل عقو اذإ ناميإلا نأل ؛هب ناميإلاو .هللا ةفرعمك عرشلل اقفاوم الإ عقي

 . "اناميإ نوكي ال هنودبو دحاو هجو

 :ءاهقفلا دنع تادابعلا آ ةحصلا موهفم ۔ب

 . "«لعقلاب ءاضقلا طقسأو أزجأ امع ةرابع» :اهنأب ةحصلا يدمآلا فزع

 .''«ءاضقلا طقسأو أزجأ امع ةرابع» :اهنأب يلازغلا اهفرعو

 تادابعلا يف ةحصلا امأو» :لاقف ةحصلل هفيرعت يف يملاسلا مامإلا هقفاو دقو

 . ا©«ءازجإلاب اهنع ربعملا يهو

 دنع تادابعلا يف عراشلا رمأ ةقفاوم ققحت» :اهنأب ىريف روكذم دمحم امأ

 ةقف اوم ن اف نيملكتمل ١ دنعو 4 اهءاضق هعم بجي ال هجو ىلع ةئزجم اهعوقوب ء اهقفل ١

 . ءاضقلا بوُجول اطقسم هنوك ءاهقفلا دنع امأ - .

 ه ١٢٣٤٥ رصم ةرهاقلا ةيفلسلا ةعبطملا ا١٦٢١ص/١ج .عماوجلا عمج :يكبسلا ١

 نايبلا ةنجل ةعبطم . ةييرعلا ةضهنلا راد .!٥١ص .نييلوصألا دنع مكحلا ثحابم :روكذم مالس دمحم ٢-
 ( ت د) نانبل . يبرعلا

 ٢ .ماكحالا :يدمآلا ج١/,ص؟١١٢.١١٢.
 ٤ ىفصتسملا :يلازغلا . ج١/ص؛٩٤ .

 ٥-_ .سمشنلا ةعلط :يملاسلا ج٢/ص٥ ٢١.

(( 



 .'»«ءاضقلا مزل نإو بلاطلل ةطقسم اهعوقوب ققحتي عراشلا رمأ

 : تادابعلا 2 ةحصلا موهفم 2 نبيلوصألاو ءاهقفلا فالتخا رثأ :ايناث

 اهءاضق بجوو .عراشلا رمأ تقفاو ةدابع لك يف هنأ انل حضتي هنايب قبس امم

 امأ فلكملا نع فيلكتلا اهي عفتريو .ةئزجُم ةحيحص نييلوصألا دنع نوكت اهنإف

 .لوألا باطخلا سفن ال ديدج رمأ ىلع ءانب نوكي امنإ مهدنع ءاضقلا بوجو

 ماد امو ءءاضقلاب رومأم فلكملا نأل ؛ةحيحص ريغ اهنإ نولوقيف ءاهقفلا امأو

 ةلوغشم تل از ام هتم ذو ةئزجُم ريغو 4 ةحيحص ريع اهب م اق يتل ا ةدابعلا ن اق كلذك

 .ةيناث ةرم اهددجُي ىتح

 دهشتسا يتلا ةيعرفلا لئاسملا ضعب درون ايلج حضتيو ىنعملا اذه دك ؤي ىتحو

 :يلي امك يهو ءاهب جاجتحالل نويلوصألاو ءاهققلا اهي

 هل نيبت مث كرهطتم هنأ نظ نم ةالص مكح يف نويلوصألا و ءاهقفلا فلتخا ١

 هيلع بجي امك ءاقافتا عراشلا رمأل ةقفاوم هتالص نإف .رهاط ريغ هنأ كلذ دعب

 ءاضقلا بجو طقف رمألا ةقفاوم وه نييلوصألا دنع ةحصلا طانم نكل .اقافتا ءاضقلا

 .ال مأ

 انه وهو ءءاضتلا طوقسو ةمذلا ءاربإو ءازجالا ةحصلا طانم نإف ءاهقفلا دنعو

 .ققحتم ريغ

 نيبتو رهطتم هنأ نظي وهو ىلص نمقر» :الئاق ةلأسملا هذه ىلع يدم الا صنو

 ىلع ةالصلاب عراشلا رمأ ةقفاومل ملكتملا دنع ةحيحص هتالصف ارهطتم نكي مل هنأ

 . '"«ءاضقلل ةطقسم ريغ اهنوكل ءاهقفلا دنع ةحيحص ريغو ٬هلاح بسح

 رهطتم هنأ نظ نم ةالص نإ» :لاقف هفنصم يف ةلأسملا هذه يلازغلا دروأ امك

 امأو ،لاحلا يف هيلع هجوتملا رمألا قفاو هنأل ؛نيملكتملا حالطصا يف ةحيحص
 دنع ةدساف ةالصلا هذهو .ةحصلا مسا هنم قتشي الق ددجم رمأب هبوجوق ءاضقلا

 . '""«ةئزجُم ريغ اهنأل ؛ءاهقفلا

 .اهدعب امو ٩٥٥ ١ ص .مكحلا ثحايم :روكذم دمحم ١-

 ٢- :يدمآلا ج١/ص ١١٢.
 ٢ سىفصتسملا :يلازغلا ج١ / ص٩٤ -١٩٥.



 .ءاملا : امهو ،نيروهطلا دقاف ةالص مكح يف نويلوصألاو ءاهقفلا فلتخاو ٢-

 رومأم هنأ ىلعف ،مميتلل بارتلا دجي ملو ءاملا لامعتسا نع زجع نم وأ .بارتلاو

 بوجو عم ءاملا لامعتسا ىلع ردقيو بارتلا وأ ءاملا دجو نمب هبشتلل ةالصلاب

 دنع ةلاحلا كلت ىلع ةحيحص هتالص نوكت غنيروهطلا دحأ دوجو دنع ءاضقلا

 .ءاضقلا بوجول ءاهقفلا دنع ةحيحص ريغ اهنكلو ،ةالصلاب رمألا ةقفاومل نييلوصألا

 رهظلاك هيلع ةضورقم ةالص عطق مكح يف نويلوصألاو ءاهقفلا فلتخا ٣

 دنع ةحيحص هتالص نإف ؛هتالص عطق ىلع هذاقنإ فقوت قيرغ ذاقنإ لجأل

 يلصملاو .ةالصلاب رمألا ةقفاوملف اهتحص امأ ؛ءاهقفلا دنع ةلطايو .نييلوصألا

 دق ماد امو ،هتالص عطق ىلع هذاقنإ لاح ىضتقا اذإ قيرغلا ذاقنإب رومأم كلذك

 ةأجافملا هذهل هتالص عطقو اضيأ رمألا لثتماو ااهيف هعورشو ةالصلاب رمألل لثتما

 . "ةالصلا ءاضقب رومأم هنأ ىفانتي ال اذهو .هل ايدؤم رمألل الثمم نوكي هنإف

 :لوقلا ةصالخو

 موهفم يف نييلوصألاو ءاهقفلا نيب فالخلا نأ ءارآلا هذه لالخ نم انل رهظي

 ةيمست نأ ىري ثيح يلازغلا هركذ امك غيظفلو يلكش فالخ تادابعلا يف ةحصلا

 نويلوصألا ماد ام ءيش هيلع بترتي ال حالطصا درجُم ةحيحص اهنأب انه ةالصلا

 بترتي الو عقاولا يف ايلكش فالخلا نوكي اذهبو ءءاضقلا بوجو يف ءاهقفلا نوقفاوي

 :لوقي .هيلإ انبهذ ام ةحص ديكأتل يلازغلا ةرابع درون نأ سأب الو "يلمع رثأ هيلع
 دنع ةدساف ءملكتملا دنع ةحيحص هتالصف قيرغ ذاقنإب هتالص عطق نم كلذكو»
 قفتم ىنعملا ذإ ؛عالطصالا يف ةَّحاشُم الف تفلتخا نإو تاحالطصالا هذهو .هيقفلا

 . ""«هيلع

 هماكحأ يف يدمآلا هركذ ام ضرعلا اذه دعب جئاتن نم هيلإ انلصوت ام دكؤيو

 .يلكش فالخ وه امنإ ةلأسملا هذه يف ءاهقفلاو نييلوصألا نيب فالخلا نأ انيبم

 ةدابعلا نوك ريسفتب سأب الو يظفل عازنلاف حص نإو» :لوقي ثيح يظفل عازنو
 نع ةيزجم اهنوكب ةفصتُم نكت مل ثيحو ءاضقلا بوجول ةطقسُم اهنوكب ةيزجُم

 ١- :روك ذم دمحم ص٧ ١٥.

 ٢ :يلازغلا ج١/,ص٨٩.

© 

 



 ءاضقلا طقسي مل هنأل ناك امنإ توملاب ءاضقلا طوقسو ءاهطرش فالتخا عم اهئادأ

 . '«توملا لب اهلعقب

 يف ةحصلا موهفم يف نوقفتم نييلوصألاو ءاهققلا نأب لوقلا نكميف هيلعو
 الو ءطقف يحالطصاو يظفل فالخ وه امنإ امهنيب راد يذلا فالخلا امأ .تادابعلا

 ةربعلا نأل ؛ يناعملاو دصاقملا يف قافتا كانه ماد ام حالطصالا يف ةحاشُم

 .ينابملاو ظافلألاب ال يناعملاو دصاقملاب

 :هيلع بترتملا رثألاو نبيلوصألاو ءاهقفلا دنع تالماعملا 2 ةحصلا موهفم :اثلاث

 بترت دقعلا ةحص ىنعمف تالماعملا دوقُع امأو» :هلوقي ةحصلا يدمآلا فرع

 . '"""«هيلع هنم ةبولطملا هترمت

 بترت ام وهف حيحصلا امأف» :لاقف هترابع يف يملاسلا بهذ ىنعملا اذه ىلإو

 . '"""«دوصقملا كلذ هيلع

 (هدوصقمب) دارملا» :هلوقب هفيرعت يف دراولا (دوصقملا) ىنعم يملاسلا رسفيو

 .مهنع ةدسقم عفد وأ نيفلكملل ةحلصم لوصح يهو ؛مكحلا عرس هلجأل يتلا ةمكحلا

 نوكيو ةيويندلا دسافملا عقدو .ةيويندلا عقانملاك ؛ايويند ةرات نوكي دوصقملا اذهو

 . "«باقعلا عفدو ںباوتلا بلجك ؛ ايورخأ

 دوقعلا يف قلطأ اذإ امأو» :لاقف ىنعملا اذه يف يملاسلا مامإلا يلازغلا كراش دقو

 هنع فلخت نإو حص هنإ :لاقي هنم دوصقملا همكح دافأ اذإ مكحل بوصنم ببس لكف
 ."«لطب هنإ لاقي هدوصقم

 عيبلا :الثمف ،قيبطتلل ةلثمألا ضعب ركذن رثكأ دوصقملا ىنعملا اذه حضتيلو

 يف دقعلا ناك اذإف .عاتمتسالا لح دصقل جيوزتلا عرشو عافتنالا لح دصقل عورشم

 وهف كلذ هيلع بترتي مل نإو ءاحيحص دقعلا ناك كلذ هيلع بترتي جيوزتلاو عيبلا
 .دساق

 ١١٢٣. ص /١ج .ماكحإلا :يدمآلا ١
 .٧٩٢ص / ١ج ٬ماكحإلا :يدمآلا ٢
 .٥١٢ص / ٢ج "سمشلا ةعلط :يملاسلا ٢

 ٤ ص / ٢ج :يملاسلا ٥ ٢١.

 ٥ .ىفصتسملا :يلازغلا ج١ / ص١٩٩.



 رما قفاو ام تالماعملا يف ةحصلا نأب لوقلا ىلإ نييلوصألا ضعب بهذ دقو

 لعفلا ناك اذإ هناب كلذ للعيو .هيهن قفاو وأ عرشلا رمأ فلاخ ام دسافلاو .عرشلا

 دوقع نم عافتنالا حصيو تادابعلا يف باوثلا اصحي عراشلا رمأل اقفاوم

 .تالماعملا

 هانررق ام ديكأتلو ،تادابعلا يف ةحصلا موهفم قفاوي موهفملا اذه نأ كش الو

 .ىنعملا اذه حيضوتل لوصألا ءاملع ضعب نع القن دهاوشلا ضعب درون انه

 رمأ قفاو ام وه تالماعملاو تادابعلا نم حيحصلا نإ» :يملاسلا لوقي ١-

 يف عافتنالا حصيو ںتادابعلا لعف نم باوثلا لصحي عرشلا رمأ ةقفاومب ذإ عراشلا

 . "تالماعملا ءايشأ

 تالماعملا يف ةحصلا نإ» :لوقيف ؛هيلإ بهذ ام هيف دكؤي ارخآ افيرعت ركذ دقو

 .«اهيلع اهنم بولطملا رمألا بيترت

 بيترت ةرابعلا هذه نم نيبأو» :لاقف يملاسلا يأر يخامشلا ردبلا قفاو دقو ٢

 بترم وهو ءالثم عيبلا ةدقعل رثأ هنإف كلملاك رخآ مكحل اببس هرابتعاو .ءيشلا رثأ

 . '""«عراشلا رمأ ةدقعلا ةقفاومل هيف فرصتلا ةحابإل ببس ةدقعلاو .ةدقعلا ىلع

 يدمآلاو يملاسلا فيرعت عم قفتي هدجن فيرعتلا اذه نومضم ىلإ رظنلابو

 نأ كلذ ؛رخآ ىنعم تالماعملا يف ةحصلل نأ تومحرلا حتاوف بحاص ركذو ٢-

 عراشلا نم خسفلا بلط مدعو اهطورشو اهناكرأ ىلع لمتشت تناك اذإ تالماعملا

 اندنع ةحصلل نإ» :لوقيف ؤهيلإ بهذ ام ديكأتل ةغيلبلا هترابع درون نأ سأب الو
 مدع عم اهناكرأو اهطئارش ىلع ةلمتشم اهنوك وه .تالماعملا يف رخآ ىنعم

 ةعورشملا ةلماعملا تلق تئش نإو ،داسفلا هلباقيو ؤعراشلا نم خسفلا ةيبولطم

 . ""«هقصوو هلصأب

 ٢١. ٥ص/٢ج :يملاسلا ۔-١

 ه ١٤٠٥ /١ط ١٬\١ص فاصنإلاو لدعلا رصتخم باتك :يخامشلا دحاولا دبع نب ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ ٢

 .نامع ةنطلس - ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ارصم برعلا لجس عباطم .م ١٩٩٨٤

 ١ /,ص٢ ١٢. ج ثتومحرلا حتاوف :نيدلا ماظن ٢-

(( 



 ةرات عقي يذلا لعفلا نإ» :لاقف يأرلا اذه نيرصاعملا ءاهقفلا ضعب دكأ دقو

 ةرات عقيو .ناكرألاو طورشلا نم اعرش هيف ربتعي ام ىلع هلامتشال عرشلل اقفاوم

 ادقع وأ ةالصلاك ةدابع ناكأ ءاوس اعرش هيف ربتعي ام ىلع هلامتشا مدعل هل افلاخم

 مزلي امو هطئارش عمجتسي نأب عراشلل اقفاوم عقي نأ عونلا اذه ةحص نإف ،عيبلاك
 . "«حيحصب سيلف هجولا اذه ىلع نكي مل نإف ناكرألا نم عراشلا رابتعا يف هل

 يف نوكت تادابعلا يف نوكت امك ةقفاوملا هذه نأ قايسلا سفن يف ركذ مث

 تالماعملا يف كلذ ققحتيو» :لوقيف اهيلع ةيعرشلا راثآلا بترتل تالماعملا
 هلجأ نم تالماعملا تعرش ام لماعتلا يف رثألاو .هيلع اهراثآ بترتل اهتيحالصي
 دقعو ںيرتشُملا ىلإ عئابلا نم ةيكلملا لقن عيبلا رثأف دقعلا مكحب هيمسن ام وهو
 ناك ام لح همكح جاوزلا دقعو ءدقعلا ةدم يف ةرجؤملا نيعلا ةعفنم كلمت رثأ ةراجالا

 .ةرهاصملا ةمرحو .ةجوزلل رهملا بوجوو ،يسنجلا لاصتالا نم امهيلع امرحم

 . '""«امهنيب ثراوتلاو جوزلا ىلع ةجوزلل ةقفنلا بوجوو

 يف عراشلا نذإ وه دقعلا ةحص نأب نولوقي نيذلا ىلع يدمآلا ضرتعا دقو
 ضعبو هناكرأ لامكتسال احيحص دقعلا نوكي نأ نكمي هنأل ؛هيلع دوقعملاب عافتنالا

 عافتنالا حصي الف .هناكرأ نود هطورش ضعب لالتخال ذفان ريغ نكلو هطورش
 عراشلا نذإب دقعلا ةحص رسف نمو» :لوقي ثيح الثم ايرلا لام عيبك هيلع دوقعملا

 نإو عامجإلاب حيحص رايخلا طرشب عيبلا نإق "دساف وهف هيلع دوقعملاب عاقتنالا يف
 . "ةدملا ءاضقنا لبق خسفلا ريدقتب عاقتنالاب عراشلا نذإ ققحتي مل

 :لوقلا لمجمو

 اذإ هنأ ثيح تالماعملا يف ةحصلا موهفم يف نوقفتم نييلوصألاو ءاهقفلا نإ

 موهفم ىلع اوقفتا مهنأ امك .نيقيرفلا قافتاب حيحص وهف عراشلا رمأ لعفلا قفاو
 ىنعملا يف مهنكلو مهتاحالطصاو مهتارابع فالتخا مغر تادابعلا يف ةحصلا

 .نوققتم دوصقملاو

 .اهدعب امو ٥ ٥ ١ ص روكذم مالس المحم = ١

 . هسقن عجرملا 51

 ١١٢. ص/١ ج :يدمآلا ٢

( 



 يناتلا ثحبملا

 هيلع بترتملا رثألاو نبيلوصألاو ءاهقفلا دنع دسافلاو لطابلا موهفم

 : نييلوصذلاو ءاهقفلا دنع دسافلاو لط ابلا موهفم :الوأ

 :ةغللا لطابلا فيرعت ١-

 وذ ،لاطب لجرو .ءالؤه ةلاطب هثيدح يفو ليطابأ هعمجو .قحلا دض لطابلا
 ةلوطبلاو .ةلاطبلا نيب لطب لجرو ،لطابلا اولواد ؛مهنيب اولطبتو ،لوطبملا نيب لطاب

 قحلا ضيقن لطابلاو ،لاطبأ ىلع عمجيو !اهل ثرتكي الف هتحارج لطبت .عاجش

 تابث ال ام لطابلاو ،ارده بهذ اذإ ليتقلا مد لطب ؛هداسفل ءيشلا طوقس وه نالطبلاو

 .'أالطاب وأ هتاذ يف ءيشلا ناك اقح .هتلازإو هداسفإ ءيشلا لاطبإو "صحفلا دنع هل

 : فغللا 2 دسافلا فيرعت ۔٢

 ءاملظ لاملا ذخأ داسفلاو حلص دض ادوسفو اداسف دسف نم ةغللا يف داسفلا

 ءحلصتسا دض دسفتساو ،ماحرألا اوعطق اودسافتو ةحلصملا دض ةدسقملاو بدجلاو

 حبصأ اذإ .ماعطلا دسف :لاقي ةميلسلا ةلاحلا نع ءيشلا ريغتو ححالصلا دض دسافلاف
 . ""حلاص ريغ

 :حالطصالا 2ِ دسافلاو لطابلا فيرعت

 . "(ةحصلا ضيقن وه) :هلوقب يدمالا امهقرع

 بولطم ببسلا نأل ؛رمثُي ال يذلا وه لطابلاف»:هلوقب لطابلا يلازغلا فرعو

 . رمثأ يذلا وه حيحصلاو .هترمنل

 ٣٣٤.٦٧١۔-٤ ٢٢ص ,/ ١ ج .برعلا ناسل :روظنم نبا ١-

 . هسقن عجرملا :روظنم نبا ٢-

 ٢- :يدمآلا . ج١/ص ١١٢.
 ٤ ج :يل ازغلا ١ / ص ٩٥٩٥.

(٨ 

 



 لاقي هترمث يهو هنم دوصقملا دافأ اذإف مكحل بصن ببس لك نأ يلازغلا ىريو

 .هريبعت دح ىلع ١ ذهو لطاب هن إ لاقي ه دوصقم هنع فلخت ن او .حص هنإ

 كلذ هيلع بترت ام وهف حيحصلا امآف» :لاقف يملاسلا بهذ ىنعملا اذه ىلإو

 لح دصقل جيوزتلا عرشو ،عافتنالا لح دصقل عورشم عيبلا : هلاثم دوصقملا

 ناك دوصقملا ضرقلا كلذ هيلع بترتي جيوزتلاو عيبلا يف دقعلا ناك اذإق عاتمتسالا

 مدعو كلذ هبيترت ملعيو ءدساقلا وهف كلذ هيلع بترتي مل ن او ءاحيحص دقعلا كلذ

 وهف هيهانمل اكرات عراشلا رمأل اقفاوم ناك امق ،رماوألا ىضتقم ةقفاومب هبيترت

 . '٨«لطابلاو دساقلا وهق هادع امو ححيحصلا

 نم دساقلا»:لوقيف قباسلا ىنعملا هيف دكؤي رخآ افيرعت يملاسلا ركذ دقو

 ذإ ءهيهن قفاو وأ عراشلا رمأ فلاخ ام (تالماعملاو تادابعلا دصقي) نيعونلا

 . ""«ةدسفملا لصحتو ةيويندلا عفانملاو «يورخألا باوتلا توفي عرشلا ةفلاخمب

 :لاقف يلازغلاو "يدمآلا هركذ يذلا ىنعملا اذهل احيضوت يخامشلا ردبلا دازو

 هنإف كلملاك رخآ مكحل اببس هرابتعاو هيلع ءيشلا رثأ بيترت ةرابعلا هذه نم نيبأو»

 هيف فرصتلا ةحابإال ببس ةدقعلاو .ةدقعلا ىلع بترم وهو .الثم عيبلا ةدقعل رفأ

 . '"«نالطبلاو داسفلا هلباقيو ،عراشلا رمآ ةدقعلا ةقفاومل

 ضعرشلا نيهجولا يذ لعفلا ةقفاوم مدع وه لطابلا نأ ىريف روكذم دمحم امأ

 . "هرقأ هيلع بترتي ال نأب كلذو

 :دسافلاو لطابلا لولدم ديدحت 2 نييلوصألاو ءاهقفلا فالتخا رثأ :ايناث

 ؛تالماعملا يف دسافلاو لطابلا لولدم ديدحت يف نويلوصألاو ءاهقفلا فلتخا

 امهنيب قرفي نم مهنمو ءامهنيب قرفي الو ،دساقلا ىلع لطابلا قلطي نم مهنمف

 امهلولدم يف اوقفتا نيح يف ءامهيلع بترتي امو طورشلاو ناكرألا يف امهفالتخال
 .امهنيب قرف الف تادابعلا يق

 ١ :يملاسلا ج٢/ص٢١٥٩.
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 .١٧١ص .فاصنإلاو لدعلا رصتخم باتك :يخامشلا ٢-

 .اهدعب امو ٥ ١ ص :روكذم دمحم ٤-



 رثأ نايب عم ةلأسملا يف نيقيرفلا يأر ضرعتسن حيضوتلاو نايبلا ةدايزلو

 .ةيعرشلا تافرصتلاو دوقعلا ىلع امهفالتخا

 ؟ لوذلا قيرفلا

 لطابلا لولدم نأ ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيضابإلا ءاهقف روهمج ىري
 مدع ناكأ ءاوس تالماعملاو تادابعلا يف امهنيب قرف ال عرشلا يف دحاو دسافلاو

 ةدابع لعفلا ناكأ ءاوسو ءطورشلا نم طرش دقفل وأ ناكرألا نم نكر لالتخال ةحصلا

 هفصو و ا هلصأ يف للخل هرذأ هيلع بترتي ال ام لك نأ نوري مهف ادقع و أ افرصت و أ

 ناظقل امهف دساف وأ لطاب ظفلب ريبعتلا يف امهنيب نوقرفي الو ححيحص ريغ

 .حيحص ريغ وهو .دحاو ءيش ىلع ناقلطي نافدارتم

 - يدمآلا لوقي ،نايبلا يف ةدايز ءاهقفلا ضعب ةرابع درون قبس ام ديكأتلو

 .ةيعفاشلا دنع يأ '_٨&اندنع لطابلل فدارمق دساقلا امأو» :- ةيعفاشلا ءاهقف نم وهو

 يعفاشلا باحصأ حالطصا يف لطابلل فدارم دسافلاو» :لوقيف يلازغلا امأو

 . '""«دساف لطاب لكو ،لطاب امإو حيحص امإ دقعلاف

 :لاقف ءدساقلل فدارم لطابلا نأ - ةيضابإلا ءاهقف نم وهو - يملاسلا نيب دقو

 .ةيضابإلا دنع يأ '""«اندنع دسافلل فدارم لطابلاو»

 ؛لطابلا فدارم دساقلاو» :_ ةلبانحلا ءاهقف نم وهو = يسدقملا ةمادق نبا لاقو

 . ""«دحاو ىمسمل نامسا امهف

 فرع يف دسافلاو لطابلل تطعأ هتاحالطصاو يمالسإلا هقفلا ةغل دجن اذكهو

 الف .لعقلاي ءاضقلا طوقس مدع تادابعلا يف اهانعمف ؛ايعيرشت ايملع ىنعم ءاهقفلا

 .هتداعإب افلكم ىقبي لب بجاولا نع فلكملا ةمذ أربت

 ١- :يدمآلا ج١/ص ١١٢.

 ٩. ٥ص,/١ ج :يلازغلا 1

 ٢- :يملاسلا ج٢/ص٢١٦.٢١٩.

 نيدلا فيس :هعجار.٦٥ص .رظانملا ةنجو رظانلا ةضور :يسدقملا ةمادق نبا دمحأ نب هللا دبع نيدلا قفوم ٤
 .م٤٩٩١ /ه ١٤١٤ :نانبل توريب .يبرعلا باتكلا راد ٤. ط .بتاكلا

(:( 



 .ةلطاب ةالصلا هذه نإف سةراهط ريغب ةالصلا :تادابعلا يف لطابلا لاتمف

 نع اهجورخو اهنع ماكحألا فلخت تالماعملا دوقع يف نالطبلا ىنعم امأ

 .'١ماكحألل ةديقم ابابسأ اهنوك

 كالتما نم سانلا نيب اعرش هل ةررقملا هراثآ لطابلا دقعلا ىلع بترتت الف

 .اهل اببس فرصتلا كلذ لعج يتلا حلاصملا و تارمتلاو قوقحلا رئاسو ،عافتناو

 هنأب يهقفلا حالطصالا يف ةماع ةروصب داسقلاو نالطبلا فيرعت نكمي اذكهو

 . "عراشلا رظن يف هراثآو هرابتعا نع يعرشلا فرصتلا درجت

 .يعضولا يقوقحلا حالطصالا يفو ينوناقلا ىنعملاب هسقن نالطبلا وه اذهو

 ةيحان يف يعرشلا هماظنل فرصتلا ةفلاخم وه داسفلا وأ نالطبلا ببسو

 ىتح اهققحت نم دبال يتلا طورشلاو ناكرألا :ةيرهوجلا ةيحانلاب دارملاو ؛ةيرهوج

 .ةحيحصلا هتاموقمب دقعلا ماوق نوكتي

 عيبملا ميلست ىلع رودقم ريغ هنوكلو ،هيلع دوقعملا وهو هناكرأ نم نكر نادقفل هلصأ

 اهيق

 : يناتلا قيرفلا

 امأ تالماعملاو دوقعلا يف دسافلاو لطابلا لولدم نيب اوقرف ثيح ةيفنحلا هلثمي

 ںلح او ىنعمب لط ابل او لس افل ١ اوربتع ١ ثيح ء املعل روهمج اوقق او دقف ت ١ ل ايعل ١ يف

 هيف للخلا ناك ام ىرخأ ةرابعبو اهفصوب الو هلصأب عرشي ملام لطابلا نإ اولاقو
 هيلع بترتي يذلا وه كلذ نإ :اولاقو ،دقاعلا وأ هلحم وأ هتغيص يأ .دقعلا لصأل عجار

 . يعرش رت ا

 (ت د) رصم ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا رشن ٢٩٦، - ٢٩٢٩٢ص / ١ج .تاقفاوملا :يبطاشلا ١-
 نانبل . توريب . عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركقلا راد ٩ط ة٦٢٤ص ىيهقفلا لخدملا :ءاقرزلا ىفطصم ٢-
 (م٨٦٩١ - م٧٦٩١)

 ينيفلس دمحم ميهاربإ :قيقحت ٢٢١. .٠٢٢ص ى .داسقلا يضتقي يهنلا نإ دارملا قيقحت :يئالعلا ظفاحلا ٢
 . م٢٨٩١/ه٦٠٤١ :قشمد .ركفلا راد ٬اط

)( 



 عيب وأ .ةتيملا عيب وأ .زيمملا يبصلا وأ نونجملا عيب نإف يأرلا اذهل اقبطو

 ةربتعم ريغ ةغيصب عيبلا وأ ححابملا لاملا وأ .ةماعلا عفانملا عيب وأ .رمخلل ملسملا

 وأ هتايئزج عيمج يف باجيإلا عم لوبقلا يقالت مدعل وأ .لوبقلا وأ باجيإلا يف للخل
 اذه لكف هقفلا بتك يف لصفم وه ام ىلع سلجملا يف باجيإلاب لوبقلا لاصتا مدعل

 .لطابلا عيبلا نم ربتعي

 هناكرأ تدجو دق دقعلا نوكي نأب هب فصتا ام ىلإ عجار هيف للخلا ناك ام امأ

 هوصخ ام اذهف اعرش هنع يهنم فصو هب لصتا نكل !هانعم ققحتو ؛هلحمو

 نأ اذه نمو ‘هفصو نود هلصأب عرش ام هنأب دوقعلا نم دسافلا اوفرعو .داسفلاب

 ةلاهج الوهجم نوكي نأ وأ إموقتم ريغ نمثلا نوكي نأو تيقأتلاب عيبلا فصوي

 دسافلا دقعلا نوربتعي مهو .كلذ هبشأ امو ررغلا ىلإ يضفي دقعلا ناك وأ .ةشحاف

 خسفلا عنمي ام دقعلا لحم يف ثدحي مل ام هخسفب مزليو ؛هرقي ال عراشلا نا الإ ادقعنم

 تاوفل وأ .هيف رييغتلا وأ عيبلاب عيبملا يف يرتشملا فرصتو .عيب دقع نوكي نأك
 مهو ٬هزبخف اقيقد وأ ،هيلع عبطف اقرو وأ .اهمدهف اراد عيبملا نوكي نأك لحملا

 .هبحاص اضرب ضبقلاب الإ هيلع دوقعملا يف كلملا ديفي ال دسافلا دقعلا نإ نولوقي

 . ")هتميق وأ هلثمب هدي يف كله اذإ ضباقلا ىلع نومضم هنأو

 اعورشم سيل يذلا دقعلا وه لطابلا دقعلا اوربتعا ةيفنحلا نإف انه نمو
 .'""هلصأب

 ةيحانل افلاخم يرجأ دق هنأ هلصأب دقعلا ةيعورشم مدع نم نوديري مهو
 .هيف يعرشلا ماظنلا نم ةيرهوج

 ناك ام وهو لطابلاو حيحصلل ارياغم اثلاث امسق هولعج ةيفنحلاف داسفلا امأو

 . "دسافلا وهو افصو الصأ اعرشم

 هيحاون ضعبب التخم دقعلا اهيف نوربتعي ةلاح ىلع ةلالدلل داسفلا اولمعتساق

 هماظنل هتفلاخم نأل ؛نالطبلاو ةحصلا نيب ةبترم يف هلعجي الالتخا ةيعرفلا

 .اهدعب امو ١٧٩١ص :روكذم مالس دمحم ١-

 ه٥١٣٢١ ةيريمألا ةعبطملا ١ط .٢٤ص/٦ج . ريدقلا حتف :مامهلا نب لامكلا ٢-

 ٢ -_ ص : ين العلا ١ ٢ ٢ - ٤ ٢ ٢ ٠



 هلصأب عورشم ريغ ناك ام وهف :لطابلا فالخي ةةيرهوج ةيحان يف تسيل يعرشلا
 .رم امك هفصوب الو

 امأ تالماعملا دوقع اهلحم ةيفنحلا دنع لطابلاو دساقلا نيب ةقرفتلا هذهو

 نأل ؛مهلاوقأ نم روهشملا يف لطابلاو دساقلا نيب اهيف نوقرفي ال مهنإف تادابعلا
 هجولا ىلع اهئادأب الإ ققحتي ال اذهو ،لاثتمالاو ةعاطلا وه تادابعلا يف دوصقملا

 ةدساف ةالصب أربت ال ةمذلاف اعرش موسرم ريغ هنع يهنملاو ،عراشلا همسر يذلا

 تماد ام .ةدابعلا يف لطابلاو دسافلا نيب ةقرفتلل هجو الف .ةلطاب ةالصب أربت ال امك

 .ةلطاب ةالصب ًاربت ال امك ةدساف ةالصب ًاربت ال ةمذلا

 ةحلصم ال هتاذل هنع يهنملاو ،دابعلا ةحلصم اهنم دوصقملا نإف :تالماعملا امأ

 .نالطبلا مسا قحتساف هتيلحم مادعنا وأ هطرش وأ هنكر تاوقل .اقلطم دايعلل هيف

 رفوتل هيف دابعلل ام ةحلصم ققحت يف كش الف مزالم فصول هنع يهنملا امأ

 .هراثآ هيلع تبثتف هلحم يف هعوقوو هطورشو هنكر

 ؛نالطبلا نود داسفلا مسا قحتساف .هتميق نم صقنأ بيع هيف عقو امل هنأ ريغ

 .للخو صقن داسفلاو ،مدع نالطبلا نأل

 ىلإ للخلا لصو اذإ الإ .امات ءاغلإ اهئافغلإب لوقن ال ةيويندلا دابعلا حلاصمو

 .ذئنيح ةيعرشلا اهتقيقح ءافتنال ؛اهناكرأ

 .ناكرألل ةلمكملا هطورش وأ هناكرأ فوتسي مل يذلا دقعلا وه :دوقعلا نم لطابلاو

 ةلمكملا طورشلا ضعب هنم صقن ىأ هفصو للخلا ىرتعا ام وهف :دسافلا امأ

 . . '»هراثآل ةبترملا وأ .همكحل

 ال هلصأي عورشملا دقعلا وه يذلا :دسافلا دقعلل ةيفنحلا فيرعت نم ظحاليو

 .هعصوي

 طقف هببس نع فشكي امنإو ،داسفلا ىنعم ةقيقح نع ةحضاو ةروص يطعيال هنأ

 .هابتشالا نم اريثك ثروي اضومغ هيف نأ امك

 ١ :يئالعلا ص٢٢٢٣. ٢٢٥.

( ( 

 



 .دقعلا يف لالتخا وه :يلي امب داسفلا فرعن نأ عيطتسن اقباس ركذ ام ىلع ءانبو

 . 'هخسقلل اقحتسم هلعجب ةممتم ةيعرف ةيحان يف يعرشلا هماظنل فلاخملا

 ديدحت يف مهفالتخا يف ءاهقفلا ءارآ ضعب لقنن ديكوتلاو حاضيإلا يف ةدايزو

 :داسقلاو نالطبلا لولدم

 .ةحصلاو نالطبلا نيب دوقعلا يف رخآ امسق تبثأ ةفينح وبأو» :يلازغلا لوقي

 هداقعناب ينغملا نكل مكحلا ةدافإل دقعنم دسافلا نأ معزو .هنع ةرابع دسافلا لعجو

 هقصوو هلصأب عونمملا نيب ةجرد اذه ىضتقاف ،ضوعلا يف ةدايز ىلع لمتشي

 . ) « اعيمج هفصوو هلصأب عورشمل ١ نيبو 4 اعيمج

 حص ولف»: هلوقب هيلع ضرتعاو هيلإ بهذ اميف ةفينح ابأ قفاوي مل يلازغلا نكلو
 عونمم وهف هفصوب عونمم لك ذإ هيف عزاني نكلو ريبعتلا يف شقاني مل مسقلا اذه هل

 . ا'"«هركذ قبس امك هلصأب

 مسق ةفينح يبأ دنع (دسافلا يأ) وهو» :ددصلا اذه يف هماكحإ يف يدمالا لوقيو

 عيبك ءهفصوب اعونمم هلصأب اعورشم ناك ام وهو .لطابلاو حيحصلل رياغم ثلاث

 . "«هوحنو الضافتم هسنجب ابرلا لام

 ةقرفتلا ىلإ ةيفنحلا تبهذ» :لاقف ةلأسملا هذه نايبل يملاسلا ضرعت دقو

 الو هلصأب اعورشم نوكي ال ام لطابلا نأ اومعزف (دسافلاو لطابلا ينعي) امهنيب
 . "«ابرلا عيبك يناثلاو حيقالملا عيبك لوألا .هفصوب

 مهنإف ،لطابلاو دسافلا نيب مهقيرفت مغر ةيفنحلا نأ نيب يخامشلا ردبلا نكلو

 كلذلو ءهلطبي ام ءاغلإب هحيحصت نولواحي لب هداسف ىلع دساقلا دقعلا نوكرتي ال

 نأ (ةيفنحلا) مهدنعو» :لوقي هترابع صن اذهو .ةيعرشلا راثآلا ضعب هيلع نوبتري

 ١ ينالغلا : ص٢٢٧.

 ٢- :يلازغلا ج١/,ص٩٥٩.

 ٢ .هسفن عجرملا :يلازغلا

 ٤ :يدمالا ج١/ص ١١٢.

 ٥- :يملاسلا ج٢/,ص٥ ٢١.

 



 . !« ىَرخأ ةدقع ىلإ جتحي ملو .هتدقع تحص هتدايز تحرط اذإ ابرلا

 .لوخدلا دعب لثملا قادص ضرقب هنوححصيق راقغشنلا حاكن دقع كلذكو

 :لوقلا لمجمو

 اهمسق امنيب ،لطابو غحيحص :نيمسق ىلإ دوقعلا مسق دق روهمجلا نأ دجن

 .دساق دقعو ءلطاب دقعو .حيحص دقع :ماسقأ ةتالت ىلإ ةيفقنحل

 .ماكحألا نم مكح يأ عراشلا هيلع بتري الو ،هل دوجو ال انفرع امك لطابلاق

 بجوي لب ائيش دقعلا كلذ ىلع عراشلا بتري ال نكلو دوجو هلف دساقلا دقعلا امأ

 بجتو ؛ضبقلا اذهب هكلمي هنإف :الثم دساقلا عيبلا يف عيبملا يرتشملا ضبق اذإف

 خسف اذإو حخسفلا بجي لب ؛ةمزال ريغ ةيكلملا نوكت نكلو ؛هنمث ال عيبملا ةميق هيلع

 هيف فرصتي وأ ؛عيبملا كلهتسي نأ ىلإ ةمزال ريغ ةيكلملا رمتستو ،ءيش بجي ١

 .هب اقلعتم اقح ريغلل لعجي افرصت يرتشمل

 دوجو هنكلو ،دوجو هل دسافلا عيبلا نأ اوررق نإو ةيفنحلا نأ :ررقتي لثملا اذهبو
 .ضبقلا لاح الإ اماكحأ بتري ال صقا

 عورشم نيمهردب مهرد عيب نإف ؛روصلا لك يف ناتبات متالاو نايصعلا نأ امك

 دحأ ةدايز وهو فصولا نم هيلع لمتشا ام رابتعاب عورشم ريغ هنكل ،هتاذ رابتعا
 عم كلملا ديفي عيبلا اذه نأ اولاق اذل ؛لباقم الب رخآلا ىلع دحاو سنج نم نيضوع

 ئشنت يتلا ةيلاملا دوقعلا يف الإ يرجي ال داسفلاو .مثإ الف .ةدايزلا تيغلأ اذإف ؛متإل

 ضرقلاو ةراجإلاو .عيبلا دوقع كلذ يف لخديف .ةيكلملا لقنت وأ .ةلباقتم تامازت
 اهنأل ؛اهلاتمأو .ةعرازملاو ةكرشلاو ءةمسقلاو "لاملا نع حلصلاو ةلاوحلاو نهرلا
 امم كلذ لكف ةيكلملا لقني هنأل ةبهلا دقع :اضيأ لخديو .ةلباقتم تامازتلا عئشىن

 تافرصتلا عيمج طباضلا اذه نع جرخيو ءةيقنحلا دنع هلطاب نع هدساق زيمت

 : يهو ىرخ ا

 . ٥ ص / ٢ ح هسقن عجرمل ا : يمل اسلا -

 



 .تادايعلا ١-

 ةدارالا فرصت نم لب .دوقعلا ليبق نم تسيل يتلا ةيلوقلا تافرصتلا ٢-

 .ضارقإلاو ةلافكلاو سءاربإلاو تفقولاو غقاتعإلاو .قالطلاك :ةدرفنملا

 .ميكحتلاو .ةياصولاو .ةلاكولاو .حاكنلاك ؛ةيلاملا ريع دوقعلا _ ٢٣

 .ةراعإلاو غعاديإلاك :ةيلام تامازتلا ءىشنت ال يتلا ةيلاملا دوقعلا ٤

 الإ اهل ربتعي ال طباضلا كلذ نع جرخت يتلا تافرصتلا نم عاونألا هذه لكف

 داسف ةبترم امهنيب سيلو ؤنالطبو ةحص :رخآ ريبعتب وأ ؛مدعو دوجو :ناتبترم

 . "دحاو ىنعمب اهنالطبو اهداسق نإ لب .ةثلاث

 : خاسفنال او نالطبلا نيب قرفلا

 داقعنالا مامت دعب نوكي امنإ خاسفنالا نأ :خاسفنالاو نالطبلا نيب قرفلاو

 ءعئابلا دنع عيبملا كالهك ؛هدوجو دعي دقعلا ءاقب هعم عنتمي .ئراط ببسل حيحصلا

 .عسقنيف دقعلا ذيفنت هعم رذعتي ثداح هنكلو ؛دقعلا ماظنل ةفلاخم

 نم دقعلا عفري دقف ادبأ هلصأ نم امودعم هعم دقعلا نوكي نالطبلا نإ :اضيأو

 دقو .ميلستلا لبق عيبملا كاله يف امك ،يعجر رنأب ادنتسم خاسفنالا نوكيف اهلصأ

 دقاعتلا مكح ىلع ىقبيف ىضم ام امأ خاسقنالا تقو نم يدقاعتلا طابترالا لوزي

 . "ةرمتسملا دوقعلا نم امهوحنو .ةكرشلاو ،ةراجإلا عاسفنا يف امك

 :لطابلاو دساقلا حاكتلا 2 ءاهقفلا فالتخا رثأ :اثلاث

 نم مهنمف .حاكنلا يف نالطبلاو داسفلا موهفم ديدحت يف ءاهقفلا فلتخا

 حاكنلا نيب قرفي نم مهنمو :تادايعلا :لتم دحاو ىنعم امهل ناقدارتم امهربتعي

 .حاكنلا اذه ىلع ةبترتملا راثآلا لالخ نم كلذ رهظيو ،لطابلا حاكنلاو .دسافلا

 :نيقيرف ىلإ اومسقنا ثيح ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا يأر ضرعتسن فالخلا اذه نايبلو

 ١ :يئالعلا ص٢٢٦۔-٢٢٧.

 ٢ :يئالعلا ص٢٢١- ٢٢٢.

:( 



 : ةيفتحلا بهذم :لو خي ز قيرفلا

 ءانايحأ تنيابتو مهلاوقأ تبرطضا لب حاكنلا ةلأسم يف ةيفنحلا ةملك قفتت مل

 جاوزلا يفو» :لوقيف "فالتخالاو بارطضالا اذه نيرصاعملا ءاهقفلا دحأ انل روصيو

 ام :لطابلاف ؛دحاو ىنعمب دسافلاو لطابلا نأ ىري نم مهنمق ؛مهلاوقأ تيرطضا

 طورش نم اطرش دقف وأ .نيدقاعلا ةيلهأ يف وأ .هناكرأ نم نكر يف للخ لصح

 .همدعك هدوجو ربتعيو 4 يعرش رذأ هيلع بترتي الو ٬هداقعنا

 نع جراخ طرش يف ناك نأب هفاصوأ نم فصو يف للخ لصح ام :دسافلاو

 الحم اهيلع دوقعملا ةأرملا نكت مل اذإ امكو ؛نيدهاشلا روضح مدعك .هناكرأو هتيهام

 دقعلا تقو نيجوزلا ملع مدع طرتشيو .اهجوزت نم ىلع ةمرحم تناك نأي .جاوزلل

 .هيلع ةمرحم اهنأ

 ؛دقعلا دعب لوخدلا دنع رهظي ةيفنحلا دنع لطابلاو دساقلا حاكنلا نيب قرفلا لعلو

 .يقيقحلا لوخدلا لبق لطابلا جاوزلاو دسافلا جاوزلا نيب قرف ال هنإ :اولاق كلذلو

 هتجوزب جوزلا ىلتخا اذإف ححيحصلا جاوزلا راثآ نم رثأ يأ دقعلا ىلع بترتي ال ثيح

 ىلع مرحيو ںثراوت الو ءةعاط الو .ةقفن الو رهم الف لطاب وأ دساف دقعب اهجوزت يتلا

 ءاقلت نم اقرتفي مل نإو ،قارتفالا امهيلع بجيو .رخآلاب عتمتسي نأ امهنم لك
 اجاوز اهجوزت نمب جوزلا لخد اذإ امأ .ةيصعملل اعفد ءاضقلا امهنيب قرف ؤامهيسفن

 .ةدعلا بوجوو ،بسنلا توبثو رهملا بوجو لوخدلا اذه ىلع بترتي هنإف ؛ادساف
 .ةرهاصملا ةمرحو

 ةهبش نأ ريغ ىنزلا ةلزنمب ربتعُي هنإف ؛لطابلا حاكنلا يف لوخدلا عقو اذإ امأ
 طقس ىتمو '‘؛تاهبشلاب دودحلا اوءردا» :ةلي هلوقل ةفينح يبأ دنع دحلا طقست دقعلا

 نع ظفل يفو «دودحلا لطعي نأ مامإلل يغبني الو» :همامتو - هنع هللا يضر- يلع نع يقهيبلا هجرخأ ١-
 نإف هليبس اولخف جرخم هل ناك نإف متعطتسا ام نيملسملا نع دودحلا اؤردا» :ةلي هللا لوسر لاق تلاق ةشئاع
 ثيدح دودحلا باتك :هحيحص يف يذمرتلا هجرخأ ةيوقعلا يف ئطخي نأ نم ريخ وفعلا يف ئطخي نا مامإلا
 :لاق ةريره ييأ نع :هجام نيال ظفل يفو .٤٨٢ص/٤ج :كردتسملا يف مكاحلاو .٢٢ص/٤ج 0١٤٦٤ مقر
 .فيعض دانسإب هجام نيا هجرخأ :يناعنصلا لاق .« اعفدم اهل متدجو ام دودحلا اوعفدا» :تلع هللا لوسر لاق
 ححص ةفوقوم تاياور ةدع فنصملا قاس هنأ الإ ثيدحلا ركنم وهو عفان نب راتخملا هيفو :صيخلتلا يف ىراخبلا لاق .٠٥٨ص/٢ج ٢٥٤٥. مقر ثيدح تاهبشلاب دودحلا عفدو نمؤملا نع رتسلا باب دودحلا باتك
 يتلا ةهبشلاب دحلا عفدي هنأ ىلع ليلد هيفو ةلمجلا يف الصأ هل هنأ ىلع لدتو عوفرملا دضاعت يهو اهضعب
 .٨٢ص / ٤ ج .مالسلا لبس :يناعنصلا عجار .هاركإلا ىوعدك اهعوقو زوجي
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 ةمرحو ةدعلا هل بجتو ءاردقم ادح ال باقعلا شأ اريزعت بقاعيو .رهملا بجو دحلا

 . "لوق يف بسنلاو ةرهاصملا

 روهمجلا بهذم :يناثلا قيرفلا

 لطابلا اوربتعا ثيح ؛ةلأسملا هذه يف ةيفنحلا بهذم ءاهقفلا روهمج فلاخ دقو

 وه :لطابلاو دساقلا جاوزلاف ،تاضواعملا دوقع لثم دحاو ىنعمب حاكنلا يف دسافلاو

 :نيمسق ىلإ مسقني وهو اهتحص طورش نم طرش وأ هناكرأ نم نكر يف للخ لصح ام

 لوحألا ريغتب ريغتي ال ادبؤم هداسف نوكي ام وهو ،هداسف ىلع قفتم جاوز ١

 تامرحملا ىدحإب جاوزلاك .ءاهقفلا عيمج هميرحت ىلع قفتي مسقلا اذهو .نامزألاو

 .ةعاضرلا وأ :ةرهاصملا وأ بسنلا نم

 عناملا لاز اذإ ؤاتقؤم هداسف نوكي ام وهو :هداسف لوح فلتخم جاوزو ٢-

 هربتعي مهضعبو ءاحيحص هنوربتعي ءاهقفلا ضعب دجن كلذلو ءاحيحص حبصأ

 . ضيرملا حاكنو .مرجملا حاكن :لثم .ادساف

 لوخد ثدح اذإ امأ ححيحصلا حاكنلا راثآ هيلع بترتي الف دسافلا دقعلا عقو اذإف

 ةدودحملا راثالا ضعب هيلع بترتي هنإف هميرحتو هداسقب ملعلا نود .دقعلا اذه دعب

 . بسنلا توبثو ةرهاصملا ةمرح لثم

 نيجوزلا ىلع بجيو .دسافلا جاوزلا يف لوخدلا ىلع بترتت ال راثآلا هذه نأ ريغ

 الو بسن الو ةدع لوخدلا اذهب تبثي الف ،ميرحتلاب نيملاع نيفلكم اناك نإ ىنزلا دح

 ةرهاصملا ةمرح ادعام اهتابجاوو ةيجوزلا قوقحلا نم قح يأ الو .ةقفن الو ثراوت
 . "!ةيكلاملل افالخ ةيضابإلا دنع لوخدلا اذهب تيبثت اهنإف

 :لوقلا لمجمو

 اذه يف روهمجلا هيلإ بهذ امو ةيفنحلا هيلإ بهذ اميف رظنلاو قيقحتلا دعبو

 نيرصاعملا ءاهقفلا دحأ اذه دكؤيو سقيضت مهنيب فالخلا ةرئاد نأ دجن صوصخلا

 .اهدعب امو ١٥٩٧ ص :روكذم مالس دمحم ١-

 ٢- :يدمآلا ج١/ص٤١١.



 ةيفنحلا هقحلأ كلذلو ؤاهبناوج ضعب يف تادابعلا هبشي هنإف حاكنلا دقع امأ» :لوقيف

 .ءاوس هدسافو حاكنلا لطاب نإ اولاقو ءهلطابو هدساف نيب اوقرفي ملو "تادابعلا مسقب

 .دقعني هيف دقعلا نإف ،عويبلاك تاضواعملا دوقع يف دسافلا فالخب دقع هي دقعني ال

 .راغشلا حاكن يف لثملا قادص بوجوك دساقلا حاكنلا يف راثآلا ضعب تدجؤ اذإو

 . ''٨«ةهبشب لوخدلا ىلع بترتم وه امنإو ںدقعلا سفن ىلع ابترتم كلذ سيلف

 بابلا يف دساقلا حاكنلا ىلع ةبترتملا راثآلا - هللا نذإب - لوانتن فوسو

 .نايبلاو حاضيإلا يف ةدايز ةساردلاو ليلحتلاو ليصفتلا نم ءيشب ثلانلا

 .اهدعب امو ١٩٧ ص : روكذم م الس دمحم ١-



 تلاتلا ثحبملا

 نالطبلاو داسفلا نبب قرفلا ديدحت 2 ءاهقفلا نيب فالخلا أشنم

 داسقلا نيب قرفلا ديدحت يف ةيفنحلاو روهمجلا نيب فالخلا ساسأ عجري

 :يلي ام ىلإ تالماعملاو دوقعلا يف نالطبلاو

 :روهمجلا يار -ا

 ببس ىلإ رظنلا نود اعرش دقعلا دوجو مدع يضتقي يهنلا نأ ىري روهمجلا نإ

 .")هنع يهنملا داسف يضتقي مهدنع يهنلا نأل ؛يهنلا

 هنع ىهنت دقع ىلع مدقأو عراشلا رمأ صخش فلاخ ولف ساسألا اذهل اقبطو

 .هدقعل دوجو الو .هلعفل رثأ الف .عراشلا

 عيبو ٬مر احملا ح اكن نع يهنل اك ؛ يعرش يهن اهيف درو ةلثم أب كلذل اولثمو

 .كلذ لاثمأو اهتاهمأ نوطب يف ةنجألا عيبو رحلا عيبو .ةتيملا

 اهنالطبل فدارملا اهداسف ىلع ءاهقفلاو نويلوصألا صن امم تافرصتلا هذهف

 .يعرش رثأ يأ اهيلع بترتي الف يعرشلا فرصتلل لحملا ةيلباق مدعل ؛قافتاب

 عيبو > ةتيمل ١ عيبو . بسن توبت هيلع بترتي الو ‘ دقعنم ريمع لط اب مر احمل ١ ح اكنق

 .ام مازتلا هيلع بترتي الو .ةيكلملا هب تبثي ال دقعنم ريغ لطاب :ةنجألا

 نأ وأ عبرألا دوجو عم ةسماخلا جوزتي وأ ءهتجوز تخأ لجرلا حكني نأ :هلثمو

 ةعتملا حاكن :اضيأ هلثمو ءاهتدع يف ةأرملا حكني وأ ءاهتلاخ وأ ءاهتمع عم ةأرملا حكني

 .راغشىلاو

 لعفلاو لطاب وهف هدقع نع يهنم هنأل ؛جيحص ريغ ليبقلا اذه نم حاكن لكف

 .همكحل اببس نوكي ال لطابلا

 ١ :يدمآلا ج١/ص٤١١.
 



 داسف نأل ؛ةغل ال اعرش هنع يهنملا داسف ىلع لدي امنإ هنيعل هنع يهنملاو

 .ةدوصقملا هتارمثو هماكحأ بلس نع ةرابع ءيشلا

 ةنسلا نم اعرش ت افرصتل ا هذه ن الطبو مهبه ذم ةحص ىلع روهمجل ا لدتسا دقو

 . لوقعمل او ع امج ال او

 ١- هكهيوبتلا ةتسلا نم :

 '١«در وهف انرمأ هيلع سيل المع لمع نم» :لاق هنأ ةلي لوسرلا نع ةشئاع هتور ام

 ىرخأ ةياور يفو '"«در وهف هيف سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم» :ىرخأ ةياور يفو
 7 دودرم وهف انرمأ ريغ ىلع ارمأ عنص نم» :ظفلب

 ادودرم نوكي عرشلا رمأ ريغ ىلع هنع يهنملا نأ كش ال :لالدتسالا هجو

 مدع ىضتقا تادابعلا ىلإ فيضأ نإ درلا نأل ؛ لوبقم الو حيحصب سيل ام دودرملاو

 اعورشم هنع يهنملا نوكي الف ،هداسف ىضتقا دوقعلا ىلإ فيضأ نإو ءاهب دادتعالا

 .دجوي مل هنأك هلعاف ىلع دودرملا نأل ؛ةعورشملا تافرصتلا راثآ هيلع بترتي الو

 هيلع ناك ام وهو ؛رومألا دحاو (انرمأ هيلع سيل) ةيم هلوق يف رمألاب دارملاو

 دمحأ ةياور هتنيب امك لوعفملا ىنعمب ردصملا ( در وهف) هلوقو .هباحصأو يي يبنلا

 ام وهو ٧نيدلا رمأ وه انه رمألا نوكيف ( دودرم وهف انرمأ ريغ ىلع ارمأ عنص نم)
 نأ انل زوجي الف 6كلذ لك يف انل ددح دقو تالماعملاو تادايعلا نم ىلاعت هللا هعرش

 ىلإ دشري ملو نيدلا اهمسري مل ةيفيك عرتخن نأ انل حصي ال امك ‘صقنن وأ ديزن
 ءلطاب يأ در وهف كلذ نم ءيش ثدح نإو ،ةماعلا لوصألا نم الصأ ىفانت وأ ءاهلمع

 .هرذأ هيلع عرفتي الو

 ا‘لطاب يأ دودرم وهف هلوسر رمأ وأ .هنآرق يف هللا رمأ هيلع سيل لمع لك .اذكهو

 ةسسؤمو ةغاليلا راد ةعبطم ١ط.١٠٢٣ص /٥ج .رجح نبا .يرابلا حتف :رظنا ححلصلا باي يف يراخبلا هاور ١
 م٦٨٩١/ه٦٠٤١ نانبل توريب العلا

 ٢- .يوونلا حرش .حيحصلا عماجلا :ملسم هاور ج١٢/ص١٦.

 زنك بختنم هشماهيو دنسملا :لبنح نب دمحأ ۔٦٤١,٠٨١.٠٤٢,٦٥٢,٠٧٢ص/٦ج :ةشئاع نع دمحأ هجرخأ ٢-
 .(خيرات نودب) توريب رداص راد .لاعقألاو لاوقألا ننس يف لامعلا

 ٤ - :يئالعلا ص٧٧ ١ . ٧٩ ١.



 نم ةدعاقو مالسإلا لوصأ نم دودعم ثيدحلا اذه» :حتفلا يف رجح نبا لاق

 تقتلي الف هلوصأ نم لصأ هل دهشي ال ام نيدلا يف عرتخا نم هانعم نإف .هدعاوق

 .'«هيلإ

 امك .تاركنملا لاطيإ يف هلامعتساو هظفح يغبني ثيدحلا اذه» :يوونلا لاقو

 ليلد وهو ىمالسإلا دعاوق نم ةميظع ةدعاق وهو .كلذك هب لالدتسالا ةعاشإ يغبني

 . "داسفلا يضتقي يهنلا نأ نييلوصألا نم لوقي نمل

 : عامج الا نم ۔٢

 دوقعلا داسف ىلع اولدتسا - مهنع هللا يضر - نيعباتلاو ةباحصلا نأ وهف

 حاكن نالطب ىلع اولدتساف ءاهنع عراشلا نع دراولا يهنلاب ةحكنألاو عويبلاك

 نم يقب ام اورذو:ىلاعت هلوقب ايرلا دوقع داسف ىلعو اهنع يهنلاب مراحملا

 . '«ءاوسب ءاوس الإ بهذلاب بهذلا اوعيبت ال» :لي هلوقبو . '"هةابرلا

 :ىلاعت هلوقب تاكرشملا حاكن داسف ىلع رمع نب هللا دبع جاجتحا كلذ نمو
 .اعامجإ ناكف ركنُس ركني ملو ."نمؤي ىتح تاكرشملا اوحكنت الو

 هضبق لبق ماعطلا عيب داسف ىلعو ںيهنلاب مرحملا حاكن داسف ىلع اولدتسا امك

 .اضيأ يهنلاب

 نأ ىلع يهاونلاب لالدتسالا ىلع مهراصمأ فالتخا ىلع ءاملعلا عمجأ اذكهو
 ايضتقم يمهنلا نوكي دارملا اذهو ححصي ال لطاب هنإو ءعرشلا نم سيل هنع يهنملا
 .داسقلل

 حلصلاف روج حلص ىلع اوحلطصا اذإ باب .حلصلا باتك .١٠٢ص,/٥ج .يرابلا حتف :ينالقسعلا رجح نبا ١-

 ١ .دودرم

 .رومألا تاثدحم درو ةلطابلا ماكحألا ضقن باب سا٦ص/٢١ج .ملسم حيحص حرش :يوونلا ٢-

 ٢- :ةرقبلا ٢٧٨.

 .بهذلاب بهذلا عيب باب .عويبلا باتك ٧٩٢٬ص/٤ج يرابلا حتف :يراخبلا هاور ٤

 ٥- :ةرقبلا ٢٢١.



 ٢- لوصعملا نم :

 ميكح عراشلا نأل ؛همزالي امب وأ هب ةدسفملا قلعت ىلع لدي ءيشلا نع يهنلا نإ

 غلبأب اهل مادعإ داسفلاب ءاضقلا يفو ،دسافملا نع ىهني امنإ حلاصملا نع ىهني ال

 .قرطلا

 رمألاو .كرتلا بلط يف هل فلاخمو .ءاضتقالاو بلطلا يف رمألل كراشم يهنلا

 الباقم يهنلا نوك ةرورض ةحصلل لباقملا داسفلا ليلد يهنلا نكيلف ةحصلا ليلد

 .رخآلل الباقم نيلباقتملا دحأ مكح نوكي نأ بجي هنأو .رمألل

 اهبصن نأل ؛ةمكحلا يف ضقانتلا ىلإ يضفي اهب مكحلا طبر عم اهنع يهنلا نإ
 هنم هنيكمتف هضرغ قلعتمو يمدآلا دوصقم اهتمكح نأل ؛لسوتلا نم نكمي ٌبَبَس

 .'»عراشلا ةمكحب كلذ قيلي الو «يطاعتلا نم عنم يهنلاو هيطاعت ىلع ثح

 :ةيفتحلا يأر ۔ب

 عجري ناك نإف ،يهنلا ناك هلجأ نم يذلا ببسلا ىلإ اورظن مهنإف ةيقنحلا امأ

 نوكي ةروصلا يف دقعلا دجؤ اذإو ،عراشلا رظن يف هدوجو مدعنا دقعلا لصأ ىلإ

 ةمالسل ادقعنم نوكي هنإف دقعلاب َقِحَل فصو ببسي يهنلا ناك اذإ امأ ءالطاب هدوجو

 .هب داقعنالا مت ام

 عص داسقلاو يهنلا ىضتقا يذلا فصولا عفر اذإ هنأب هدوجو ىلع نولدتسيو

 نمتلا ةداعإ دنع ةنس دعب عيبملا درتسي نأ طرشب عاب نمك ؛هرثأ هيلع بترتو .دقعلا

 يفو طرشلا كلذ عفترا ام اذإ احيحص حبصي دقعلا نإق عيبملاب يرتشملا عافتنا عم

 .ادقعنم هدوجو ليلد اذه

 :اهنم ةددعتم ةلدأب مهيأر ةحص ىلع اولدتساو

 ةالصل ءادنلا تقو عيبلاك ءهنالطيو دقعلا عاقترا نود دري ام اريثك يمهنلا نإ

 وه امنإو هل مزالم فصول الو .دقعلا سقن يف ءيشل سيل هيف يهنلا نأل ؛ةعمجلا

 ١ :ينيقلس دمحم ميماربا س ص٨٢ ١ .



 اهب رومأم اهنإف ريرحلا بوتب ةالصلا اهلثمو .ةعمجلا ةالص تقو دقعلا عوقو ببسب

 ضرألا يف ةالصلا كلذك هلثمو .ريرحلا ةهج نم اهنع يهنمو ةالص اهنأ ةهج نم

 .مارح لامب جح وأ «بوصخغم ءامب ءوضولاو بوصغملا بوثلا يفو ةيوصفملا

 هنأل ؛هنع ةأيَي لوسرلا يهنل هوركم امهنم الك نإف شغلاو راكتحالا يف كلذكو
 .لايتحا

 .هقفلا بتك يف ةرثانتم ةريثك ةلثمألاو

 اوشقانو .مهفقوم ةحص ىلع اوعفاد لب ةلثمألا هذه برضب ةيفنحلا فتكي ملو

 مهتاشقانمو مهتلدأ انركذل بانطإلاو ةلاطإلا فوخ الولو ٬مهتلدأ يف روهمجلا

 حمسي ال ماقملا ثيح ليصافتلا يف صوغن الو ردقلا اذهب يفتكن اننكلو امهدودزو

 .لدو لق ام مالكلا ريخو كلذب

 :لوقلا ةصالخو

 .نييأرلا نيب ضراعت الو ةةهيجو ةلدأ ىلإ دنتست ةلوقعم رظن ةهجو قيرف لكل نإ
 .هيأر ةحص تابثإل هيلإ دنتسي ادنتسم قيرف لكل نأ رابتعاب امهنيب عمجلا نكميو

 نيب اوقرفي مل مهنأل تالماعملاو دوقعلا يف دسافلاو لطابلا نيب اوقرفي مل روهمجلاف

 نكرلا نيب اوقرف ةيفنحلا امنيب ،نكرلا دسف طرشلا دسف اذإف .هطورشو دقعلا ناكرأ
 هناكرأ تماد ام دقعلا لطبي مل طرشلا دسف ول امأ ،دقعلا لطب نكرلا دسف ولف كطرشلاو

 لصأ ىلع ءاقبإلاو ثدساقلا طرشلا كلذ ءاغلإب دقعلا كلذ حيحصت نكمي امنإو ةمئاق

 نظأ الف الصأ دقعلا ثدحي مل ول امأ ءاعقاو دقعلا حبصأ امل الإ كلذ اولعفي ملو .دقعلا

 .دعب عقي مل ماد ام هنالطبب نومكحي لب هتماقإو دقعلا اذه ءاقبإ ىلع نوءرجي مهنأ

 يهن ىلإ رظني روهمجلا نأل ؛مهرظن ةهجو يف روهمجلا اوقفاو دق نونوكي كلذبو
 ءيش يأ بترتي ال ةدحاو ةجيتنلاف .دقعني مل وأ يهنلا دعب دقعلا دقعنا ءاوس عراشلا

 حبصي هنإلق عقو نإو دقعلا عقي مل ماد ام كلذب نولوقي ةيفنحلا امنيب ،دقعلا كلذ ىلع

 بترتي امنإو دقعلا لك ىغلي الو هطورش ضعب داسفل دساف دقعلاو ،نْيَمثآ نادقاعلا
.انمدق امك ةيعرشلا راثآلا ضعب هيلع



 :نوتاقلا يأر

 امهلعجو لطابلاو دسافلا حاكنلا نايب ىلإ يرئازجلا ةرسألا نوناق ضرعت دقو
 .الطاب وأ ادساف حاكنلا نوكي ىتم نيبو ءادحاو الولدم نالمحي نيقدارتم نيظقل

 لتخا اذإ حاكنلا حعسفي» :لاقف هنم نيثالثلاو ةيناثلا ةداملا يف كلذ ىلع صن دقو

 ةدر تتبث وأ دقعلا تايضتقمو ىفانتي طرش وأ عنام ىلع لمتشا وأ هناكرأ دحأ

 . '٨ءج وزلا

 ١- .ةداملا :ةرسألا نوناق ٢٢ ص١٦١.





.٦ 
 يتاثلنا بابلا

    

 اهماكحأو ةدسافلا ةحكنألا عاونأ

     ه





 دبهمت

 نوكت الأ هطورش نم نأ انركذو .حاكنلا دقع طورش ىلإ لوألا بابلا يف انضرعت
 بسح ةآرملا ىلإ انرظن ولو اهحاكن يف بغري يذلا لجرلا ىلع ةمرحم ةأرملا
 لب لاجرلا عيمجل لحت ال نكلو .جاوزلا دقعل الحم نوكت اهنإف اهترطقو اهتعيبط

 نوكت ال دقو ،لاحلا يف اهجوزتي نأ اعرش هل لحي ناك اذإ كلذو نيعم دقاعل نوكت
 .اتقؤم وأ اديؤم هيلع ةمرحم تناك اذإ رخآ دقاعل جاوزلل الحم

 تنيب دقو .ةللحم و ] ةمرحم نوكت دق اهب جوزتل ١ ديري نمل ةأرمل اف اذه ىلعو

 امو تاددحمو تانيعم نهف تامرحملا ءاسنلا ةنسلاو نآرقلا نم ةيعرشلا صوصنلا

 .تاللحم نهف كلذ ءارو

 كلذ ىلع ينبنيو .ةتقؤم بابسأ امإو ،ةدبؤم بابسأ امإ ءاسنلا ميرحت بابسأو

 : نيمسق ىل ١ نمسقني ت امرحمل ن ١

 نم تقو يأ يف لحت ال ةأرملا نإ ؛كلذ ىنعمو :ادبؤم اميرحت تامرحم -أ
 ةلباق ريغ ةأرملل ةمزالملا تافصلا نم ميرحتلا ببس نأل هيلع تمرح نمل تاقوألا
 ةونبلاو ةمومألا :لثم .ةيمّرْحملا ةبارقلاك كلذو ءاهنع لوزي ال تققحت ىتم لاوزلل

 .ةوخألل او

 هيلع تمرح نم ىلع لحت ال ةأرملا نأ ىنعم ىلع :اتقؤم اميرحت تامرحم ۔ب
 ةلاحلا كلت تريغت ىتمف ںتقؤملا ميرحتلا ببس اهيف دجو يتلا ةلاحلا ىلع تماد ام
 هيلع تمرح نمل الالح ريصت .ةأرملا ىلع ائراط افصو هنوكل ميرحتلا بيس لازو

 ريغل تلح اهت دع تضقن او تقلط ١ ل ١ اهن اف .ريغل ١ ةجوز : لثم > ميرحتل ١ بيس ع اقتر ال

 الحمو الالح ريصت اهتدع تضقنا اذإ ةدتعملا كلذكو .امارح تناك نأ دعب جوزلا
 .قلطملا ريغ ىلع ةمرحم تناك نأ دعي جاوزلل

 ىلع اهداسف ىلع قفتملا ةحكنألا يناتلاو لوألا لصفلا يف نيبن فوس يلي اميفو
 .تيقأتلا ليبس ىلع اهداسف ىلع قفتملا ةحكنألا مت .ديبأتلا ليبس

 لوح فلتخملا ةحكنألا نايبل هيف ضرعتن فوس عبارلاو ثلاثلا لصقلا يف امأ

 ضرع عم تيقأتلا ليبس ىلع اهداسف لوح فلتخملا مث ديبأتلا ليبس ىلع اهداسف
.اهتشقانمو قيرف لك ةلدأ





    

 ] لل  
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 لو٦نا لصخلا

 اديؤم أداسف ةدسافلا ةحكنألا

 اهداسف ىلع قفتملاو
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 دبهمت

 : ءاهقفلا روهمج دنع ديبأتلا ىلع ةأرملا ميرحت بابسأ

 .ةرهاصملا _ ٢ .بسنلا _ ١

 .ناعللا ٤ .عاضرلا ٢

 ةأرملاب لجرلا ىنز قْبَس وه .رخآ اببس ةيضابإلا مهنم ءاهقفلا ضعب فاضأو
 . اهب جوزتلا ديري يتلا

 ماسقأ ةسمخ ىلإ مسقنت ديبأتلا ليبس ىلع ءاسنلا نم تامرحملا تراص كلذبو

 .ميرحتلا بابسأل اعبت

 .ةدالولا ةبارق نم ةئشانلا ةلصلا يهو :بسنلاو ةبارقلا ببسب تامرحم -أ

 مرحي ةبارق بحاص يأ مرَحُم محر وذ اهبحاصل لاقيو .ةبيرقلا ةبارقلا هب دارملاو
 .هب جاوزلا

 .جاوزلا ةقالع نع ةئشانلا ةلصلا يهو :ةرهاصملا ببسب تامرحم -ب

 .اهدلو ريغ ةأرملا عاضرإ نم ةئشانلا ةلصلا يهو :عاضرلا بيسب تامرحم - ج

 ببسب اهجوز تنعال يتلا ةنعالملا ةأرملا يهو :ناعللا ببسب تامرحم -د

 .ىنزلاب اهماهتا

 . دقاعلا بناج نم نهب ىنزلا ببسب تامرحم ۔ه

 ةدبؤملا حاكنلا عناوم ىلع نيرشعلاو ةعبارلا ةداملا يف ةرسألا نوناق صن دقو

 . '"ءعاضرلاو ةةرهاصملاو .ةبارقلا :يه ةديؤملا حاكنلا عناوم» :لاقق

 .ةدبؤم ةمرح لجرلا ىلع ةأرملا ميرحت بابسأ نم ينزلاو ناعللا نوناقلا ربتعي مل

 ١- نون اق ١ :ص ةرسأل ١٤.
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 لوألا ثحبملا

 (بستلا) ةبارقلا ببسب تامرحلا

 -۔بں, ۔ . -, .2 , . ۔, 2 `\ .
 مكتالاخو مكنامعو مكتاوخاو مكتانبو مكتاهما مكيلع تمرح :ىلاعت هللا لاق

 . ... تخألا تانبو خألا تانبو

 ةعبرأ يف رصحنت ةبارقلا ببسب ت امرحملا نأ انل نيبتي ةميركلا ةيال ا هذه نمو

 :نهو ءاسنلا نم عاونأ

 :نولع نإو ءاستلا نم صخشلا لوصأ ١-

 هنأل ؛نولع نإو - اعيمج همأ ةهج نم وأ .هيبأ ةهج نم هتادجو همأ هيلع مرحتف
 ةبسنلاب ميرحتلاف تادجلا امأو .روكذملا صنلا نم رهاظ ميرحتلاف همأ امأ ؛نهؤزُج

 تادجلاو لصألا ةغل اهانعم مألا نأل ؛روكذملا صنلا ةرابع نم اضيأ تباث نهل

 هناو ل :ىلاعت هلوق يف رهاظ كلذو لصألا ديريو مألا قلطي ميركلا نآرقلاو .لوصأ

 نأل ؛ اضيأ صنلا ةلالد نم تباث تادجلا ميرحتف ةرابعلا قوفو ."هباتكلا مأ يف

 لاصتا قيرط تادجلا نأل ؛ميرحتلاب ىلوأ تادجلاف ،تالاخلاو تامعلا مرح ىلاعت هللا

 .صنلا ةلالدب نهميرحت مهفُيف عصخشلاب تالاخلاو تامعلا

 نهميرحت ىلع. دقعنُم عامجإلا نأل ؛!عامجإلاب اضيأ تادجلا ميرحت تبث امك
 . "ةروكذملا ةميركلا ةيآلا ىلع ادامتعا

 ١- :ءاسنلا ٢٢٣.

 ٢- :فرخزلا ٤.

 ٢- ج .شيفطا دمحمأ ٦/ص ٢٢-٢٢. فسوي نب دمحمأ :بيترتو قيقحت .ىربكلا ةنودملا :يناسرخلا مناغوبأ

 .ليلخ خيشلا رصتخم حرش ليلكإلا رهاوج :يرهزألا يبآلا عيمسلا دبع نب حلاص .٠٢-٩١ص /٢ج .شيفطا
 دمحم ققحملل تاريرقت هشماهب ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح :يقوسدلا ةفرع دمحم .٢؟٨٨ص .اج

 :ج "شيلع ٢. :ص ٢٥٩٢. :ناردب .٢٥-٢٥ص .ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةيصخشلا لاوحالا :رماع زيزعلا دبع

 ١٠٠. ص :رو دنغلا ٨٠. ص



 :نلرزت نإو ءاستلا نم صخشلا عورق ۔٢

 ةرابعب تباث تنبلا ميرحتو ،نلزن امهم هنبا ةنباو .هتنب تنيو هتنب هيلع مرحتف

 هذهب اضيأ تباث نلزن نإو تنبلا تانيو نيالا تانب ميرحتو .ركذلا فنآ صنلا

 ةغل قلطت تنبلا ةملكو ،ءاسنلا نم عورفلا :صنلا اذه يق تانبلاي دارملا نأل ؛ةرابعلا

 نهميرحت تانبلا تانيو ءانبألا تانب نإف كلذ نع الضفو ءءاسنلا نم عرف لك ىلع

 .دالوألا تانب نم دعبأ نهو تخألا تانبلو .خألا تانبل مرحملا صنلا ةلالدب تباث
 .ىلوأ قيرطب دالوألا تانب ميرحت ىلع الاد نوكي نهميرحت ىلع لادلا صنلاف

 ع امجإال اب تبات صخشل ا د الوأ ميرحتق كلذ ىلع ةد ايزو

 ىنز نم ىلع مرحت ءاهقفلا نم مهريغو ةيكلاملاو ةيضابإلا دنعف ىنزلا تنب امأ

 .كلذل اعبت ميرحتلا تبثيف .ةتباث مدلا ةلصو .ةقيقح هتنب اهنأل اهيجنأف اهمأب

 يذلا امنإو ێحاكنلا مرحت ال حافس نم نوكت يتلا ةبارقلا نإ لاقو يعفاشلا فلاخو
 نود اعرش بسنلل ةتبثملا يه اهنأل ؛عاكنلا اهئشنم يتلا ةبارقلا وه حاكنلا مرحي
 يزاريشلا لاق ،ىنزلا نم هتنب نم ينازلا حاكن ةهاركلا عم ةيعفاشلا حابأ دقف ءاهريغ
 همحر) يعفاشلا لاق دقف تنيب هنم تتأف ةأرماب ىنز نإو» ةلأسملا هذه نايب يف

 هرك امنإ :لاق نم انباحصأ نمق ،«خسفأ مل اهجوزت نإف هجوزتي نأ هركأ» : (هللا

 هنامز يف يبنلا هربخأ نأي هنم اهنأ اعطق ملع نإ اذه ىلعف هنم نوكت نأ نم افوخ
 ىلعف اهمرحي ةفينح ابأ نأل ؛فالخلا نم جرخيل هرك امنإ :لاق نم مهنمو .هل لحت مل

 بسنلا توبث هب قلعتي ال ةدالو اهنأل ؛عيحصلا وهو مرحت مل هنم اهنأ ققحت ول اذه

 . '«انزلا تقو نم رهشأ ةتس نود امل ةدالولاك ميرحتلا اهب قلعتي ملف

 :نلزت نإو نيوبألا عورف ۔٣

 ةوخألا تانب اذكو .مأل وأ بأل وأ تاقيقش نك ءاوس تاوخألا نهب دوصقملاو

 خألا تانبو تاوخألل ةبسنلابف ،نلزن امهم تاوخألاو ةوخألا دالوأ تانبو تاوخألاو

 بتكلا راد م١ ط .تاريمع ايركز خيشلا هيشاوح عضوو هححصو هطبض .ينميلا يبكرلا دمحا نب دمحمل

 ٢٥٠ ٢٥١. ص /٢ج ةيشاحلا :يقوسدلا ٤٤٠. ص/٢ج ى م٥٩٩١-ه٦١٤١ نانبل توريب .ةيملعلا
 .٨٤ص/٦ ج :شيفطا



 تانب تانبو .خألا تانب تانبو .روكذملا صنلاب نهتمرح توبثق تخألا تانبو

 .عامجإلا نع الضف اتنب دعت تنبلا تنب نأل نهيف ميرحتلا تبث نلزن نإو تخألا

 :ةدحاو ةجردب نلزن ىئاللا هتادجو صخشلا دادجأ عورف ٤

 هلصأ تامعو مأل وأ بأل وأ نيوبأل هتالاخو صخشلا تامع انه دوصقملاو

 دجلا ةجرد نكت امهم هيلع تامرحم هتالاخو صخشلا تامعق .كلذك هتالاخو

 .افلاس روكذملا صنلاب نهميرحت تبث دقو .ةدجلاو

 تامرحم ريغ نهنإف ،نهعورفو تامعلا تانبو لاوخألا تانبو مامعألا تانب امأ

 ةجردب لصألا نع نلصفني نم تادجلاو دادجألا عورف نم مرحملا ذإ ؛'"صخشلا ىلع

 لحيف .ةقباسلا ةيالا يف ءالؤه ركذ مدع وه انه ميرحتلا مدع يف ببسلاو .ةدحاو

 ءاج امك "اةئمكلذ ءارو ام مكل لحأو :ىلاعت هلوق نمض نلخديف غنهب جوزتلا
 تيتآ يتاللا كجاوزأ كل انللحأ انإ يبنلا اهيأ اي :ىلاعت هلوق يف نهلحب حيرصتلا

 تانبو كتامع تانبو كمع تانبو .كيلع هللا ءافأ امم كنيمي تكلم امو نهروجأ

 . '"اهأكعم نرجاه يتاللا كتالاخ تانبو كلاخ

 .هتالاخو هلاخ تانبو هتامعو همع تانبب جوزتلا يي لوسرلل ةيآلا هذه تلحأ دقف

 .ليلد الو ةيصوصخلا ىلع ليلد مقي مل ام هتمأل لحي يي لوسرلل لحأ امو

 لوزت ال ةدبؤم نهتمرج ىئاللا ةبارقلا وأ بسنلا ببسب تامرحملا فانصأ كلت

 رثأ يأ هيلع بترتي ال الطاب دقعلا ناك نهنم ةدحاو ىلع دقع نمف لاوحألا نم لاحب

 دحأل هيف فالخ الو يعطقلا ليلدلاب تباث عاونألا هذه ميرحت نأل ؛ةيجوزلا راثآلا نم

 . "ءاهقفلا

 ١- ثعماجلا :يويسبلا يلع نسحلا وبأ ج٢/ص٥.

 ٢- :ءاسنلا ٢٤.

 ٢- :بازحألا ٥٠٥.

 دمحم ١٦٠٠. ٩٥١ص/٢ج .لاصخلا رصتخم :يمرضحلا قاحسإ وبأ .٩١.٠٢ص,//٢ ج :يناسرخلا مناغ وبأ ٤
 ٠٣.٢٣ص / ٥١ج .نيبغارلا غاليو نيبلاطلا جهنم :يصقشلا سيمخ .٢٩١؟ص/٢ج .ةماقتسالا :يمدكلا
 ٨٢ . ٨٢. ص :ناردب / ٥٥٥ ٤ص رماع زيزعلا دبع ٠. .٩٢٢ص,/٨ج .ءايضلا :يبتوعلا ةملس.

٦. ١( 



 نم نهريغ نود بسنلاب تامرحملا طبضي اطباض ءاهققلا ضعب عضو دقو

 ءاسن مرحت :وهو رصتخم طباض ةمرحملا ءاسنللو» :كلاسلا جارس بحاص لاق ءاسنلا

 لاخلاو ةمعلاو معلا تنبك .ةلوؤخلا دلو وأ .ةمومعلا دلو يف تلخد نم الإ ةبارقلا

 . اأ«ةلاخلاو

 :ةبارقلا ببسب حاكتلا ميرحت ةمكح

 براقألا حاكنل هميرحت نأ كش الو ةققحُم ةدسفم عفدل الإ ائيش مالسإلا مرحي ال

 :كلذ نم ةريثك مكح هيق

 كش ال اممو ٬ماحرألا نيب طباورلا قيثوت ىلع صرحو محرلا ةلصب رمأ هنأ ١

 ىلع ريثأتلا ىلإ يدؤي امير فالخو تاعازن نم اهيرتعي امب ةيجوزلا ةقالعلا نأ هيف
 .طباورلا هذه عطقو ةقالعلا هذه

 ةبارقلا ةلصوف امهعامتجا رذعتملا نم لعجي نيتلصولا نيب فالتخالا نإ ٢-

 قوف ٬ماشتحالاو راقولا يضتقي اذهو .ةئيربلا ةبحملاو مارتحالا اهساسأ ةيمرحملا

 اهعطق نم رذحو اهيلع ةظفاحملا ىلع ضح عراشلا نأل ؛عطقنت ال ةمئاد أشنت اهنأ

 .ناك بيس يأب

 يهو ٬ماشتحا الو راقو ال نيذه عمو .ةذللا و ةعتملا اهساسأ جاوزلا ةلصو امأ

 عطقلل تقو يأ يف ةضرع اهنأ الإ رارقتسالاو ماودلل رمألا لوأ اشنت تناك نإو

 .لشفلاب ةيجوزلا ةايحلا تءابو عازنلا مكحتسا ام اذإ عورشملا قيرطلاب ءاهتنالاو

 ةقباسلا ةعبرألا فانصألا نم فنص لك نأ دجي اليلق لمأتملا نأ كشي ال ٢

 اهئاذغ نم ىذغت همأ ءزج ناسنإلاف سصخشلاب ةيوق ةلص هل بسنلا بيسب ةمرحملا

 ةمطاف هتنب نأش يف يي لوسرلا لوقي هنم ةعطق صخشلا تنبو اهئاشحأ يف ىبرتو

 برقأل كلاسلا ةغلب :يواصلا دمحأ .٩٤-٨٤ص/٢ج .كرادملا لهسأ حرش .كلاسلا جارس :يلعجلا نامثع ١-
 ص/٢ج .م ٥ ٩ ١٩ /ه ٥ ١ 7 ١ توريب .ةيملعلا بتكلا راد ١. ط .نيهاش مالسلا دبع دمحم .هطبض .كلاسملا

 .نانبل .ةعابطلل ركفلا راد .كلام مامإلا هقف يف ليلخ رصتخم :يكلاملا قاحسإ نب ليلخ ٢٥٨ -٢٥٩٩.

 ٩٨٩٨-٩٨١٩. ص /٢ج .دهتجملا ةيادب :دشر نبا .١١!٧ص .م١٨٩١_ه ١٤٠١

...( 



 .ينم ةعطق يأ ؛'_»«ينم ةعضب ةمطاف»

 داحتا ثيح نم ديدش طابترا امهل ادحاو لصأ امهردصم ناعرف هتخأو خألاو

 ةلص نأ امك .هتاذ صخشلا تانب ةلزنمب تخألا تانبو خألا تانبو ںتبنملاو اشنملا

 .'"«مأ ةلاخلا»:لاق ةت يبنلا نأ ثيدحلا يفو ههلصأب هتلصك هتالاخو هتامعب ءرملا

 ةقالعلا امأ .لدب ةلباقم يف ال نيبناجلا نم محارتلا بجوت ةبارقلا نإ ٤

 يف لخد لاملا رصنعلو !اهيفرط نيب تابجاولاو قوقحلا لدابت ىلع موقتف ةيجوزلا

 نبالا جوزت ول اميق كلذو ءامامت قوقحلا ضقانتت روصلا ضعب يفو .ةلدابملا هذه

 لمكأب ةعاطلا هيلع بجوي اذهو ءاهنبا ىلع ناطلس اهل اهتمومأ مكحب اهنإف .همأ

 بلقتت اذهبو اهجوزل عوضخلاو ةعاطلا اهيلع بجي ةجوز اهنأ مكحبو .اهيناعم

 همأ ىلع اسيئر دلولا حبصي ثيح .ةعاطلا هيلع ةعاطلا هل نم ريصيف عاضوألا

 دعب همظعتو هرقوتو ،هرماوأ لثتمت نأو هعيطت نأ .اهيلع بجي اهيلع ةملكلا بحاص

 ةنوشخلا نايرج ىلإ كلذ ىدأل همأب جوزتي نأ نبالل حيبأ ولو ،سكعلاب رمألا ناك نأ

 .ةميركلا قئالعلا دسفتف ةبارقلاب ةقحتسملا قوقحلا تماقتسا املو ءهعرفو لصألا نيب

 نأل ؛محرلا عطق ىلإ يضفي ءالؤه حاكن ناز :لاقف هعئادب يف يناساكلا راشأ اذه ىلإو

 تانوشخلا يرجت اهببسبو ةداع نيجوزلا نيب يرجت تاطسابم نم ولخي ال حاكنلا

 حاكنلا ناكف لصوت نأب هللا رمأ يتلا محرلا عطق ىلإ يضقي كلذو انايحأ امهنيب

 .مارح مارحلا ىلإ يضقملاو .هيلإ ايضفم محرلا عطقل اببس

 اذهلو سبجاو اهميظعتو مألا مارتحا وهو رخآ ىنعمب صتخت تاهمألا نإ :لاقو

 ىهنو ،ميركلا لوقلاو ؤامهل حانجلا ضفخو فورعملاب نيدلاولا ةبحاصمب دلولا رمأ
 ةقحتسم هتعاطو جوزلا رمأ تحت نوكت ةأرملاو ێحاكنلا زاج ولف ،امهل ففأتلا نع

 . "!ضقانتلا ىلإ يدؤيف ،مارتحالا ىفاني اذهو ،كلذ اهمزلي اهيلع

 .مالسلا اهيلع ةمطاق بقانم باي .ةباحصلا لئاضف باتك .يراخبلا حيحص ىلع يرابلا حتف :رجح نيبا ١-

 ء(ينم ةغضم) :ظفلب دمحأو .(ينبضغأ اهبضغأ نمف) ثيدحلا ةلمكتو ما٩٠ص/٧ج ٢٧٦٧. مقر ثيدح

 ٢٢٢. ص,/٤ج

 ثيدح .يزاغملا باتك :يراخبلا حيحص .٨٦١ص//٥ج ٢٦٩٨. مقر ثيدح حلصلا باتك .حتفلا :رجح نبا ٢-

 مقر )٤٢٥١(. ج٢/,ص١٢٨٨-۔١٢٨٩.

 ٢ .عئانصلا عئادب :يناساكلا ج٢/ص٢٦٧١.



 الف طالتخالاو عامتجالا ىلإ هوعدت ةايحلا هذه يف ناسنإلا ةجاح نأ امك ٥

 .فلكتو ظفحت ريغبو جازتماو ةفلأ يف نيبرقألا براقألا ةرشاعم نع نيجوزلل ىنغ
 طالتخالا ميرحتو دعابتلاب مهيلع مكحلا يضتقت ءالؤه نم جاوزلا ةحابإ نأ امك

 نوكتف ضعب يف مهضعب عمط مهسوفن يف دلوتي نأ ىلإ ةليسو كلذ نوكي الئل مهنيب
 هءاقل نأل ؛همأب نبالا وأ هتخأب خألا يقتلي الأ بجاولا نمف ءاهل دح ال يتلا دسافملا

 يفو ؛مارغلاو قشعلا راودأ ليثمتل حراسم تويبلا حبصتف علطتلاو عمطلا باب حتقي

 لجرلا ءاقل عنم يف جرح يأو ىفخي ال ام جرحلا نم مهنيب طالتخالاو ءاقللا ميرحت

 جرحلا اذه عفرل قيرط ةمث نكي ملف ؟هتلاخ وأ هتمعو" هتخأو همأب عامتجالا وأ هتنباب

 .عيمجلا يقتليو تابغرلا رتفتو عامطألا عطقنتل ميرحتلا ديبأت ريغ دساقملا كلت عفدو

 .نامأ يف نوطلتخيو

 ببسب براقألاو ةوخألا نيب عزانتلا ريثت ءالؤه نم جاوزلا ةحابإ نإ ٦
 ءامهتخأب جوزتلا ىلع ناوخأ عزانتي نأ نم حبقأ عازن يأو نهب جاوزلا ىلع سفانتلا
 .اهب جاوزلا يف بغري يذلا هنبا عم هتنباب جوزتلا ديري بأ عزانتي وأ

 وأ ،همأ نيالا وأ ءهتنبا بألا شرتفي نأ ىبأت ةميلسلا ةرطقلا نإف هلك اذه دعبو

 بلطت ال تاناويحلا ضعب نأ عم لقاعلا ناسنإلا كلذ غيستسي فيكو .هتخأ خألا

 ؟اهتيب ريغ نم الإ اهفيلا

 فعضي نيبرقألا براقألا نيب جوازتلا نأ (ايجولويبلا) ةايحلا ءاملع ررق ٧

 جوزتلا نونسحتسي برعلا ناك كلذل هيوقي نيدعابتملا نيب جوازتلا نأو ،لسنلا
 ءاعرشو ابط ةتباث ةقيقح هذهو ،ندبلل ىوقأو ،دلولل بجنأ كلذ نأ نوريو تاديعبلاي

 تاديعبلا بئارغلا يف اوجوزت يأ '«اووضت ال اوبرتغا» :رثألا يف امك ينعملا اذه يفو

 رمع كلذ ظح ال دقو ءافيعض اليزه يأ ايواض لسنلا يتأيف مكدالوأ فعضي ال ىتح

 اوحكناف متيوضأ دق» :مهنيب اميف نوجوازتي مهآر دقو بئاسلا لآل لاقف باطخلا ني
 . '«غباونلا يف

 ١- ج رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا : يبرع لثم ٢ . ص ١٠٦ .
 هتوريي .رشنلا و ةعابطلل ةيعماجلا رادلا ةعبطم .٤ط .مالسإلا يف ةرسألا ماكحأ :يبلش ىفطصم دمحم ٢-

 دمحأ .١٢١ص,/٨ج .هتلدأو يمالسإلا هقفلا :يليحزلا ةبهو .٨٨١-٦٨١ص .م٣٨٩١-ه٢٠٤١ :نانبل
 ٨٤ . ٨٥. ص :نينيعلا وبأ ناردب ١٠٦١-١٠٢٧. ص :ةرهزويأ دمحم/ ٠١١-٨٠١ص :رودنفلا



 : نونتاتقلا يأر

 ةسماخلا ةداملا يف ةبارقلا ببسب تامرحملا ءاسنلا ةرسألا نوناق نيب دقو

 .تامعلاو تاوخألاو تانبلاو .تاهمألا :نه ةبارقلاب تامرحملا» :لاقف نيرشعلاو

 . ""«تخألا تانبو خألا تانبو 6تالاخلاو

 ١- ص .ةرسألا نوناق ١٤.



 يتاتلا تحيملا

 ةرهاصملا ببسب تامرحملا

 بيسب ت امرحمل ١ رصحنتو .رخآل ا ء ابرقأو نيجوزل دحأ نيب ةق الع : ةره اصملا

 :ةعبرأ فانصأ يف ةرهاصملا

 :نولع نإو لوصألا تاجوز -أ

 نم وأ بألا ةهج نم دجلا ناكأ ءاوس هدج ةجوزو هيبأ ةجوز لجرلا ىلع مرحي

 ىلع لصألا دقع درجمبف ،لخدي مل وأ ةجوزلاب دجلا وأ بألا لخد ءاوسو ٬مألا ةهج

 ."مهنم لك ةجرد تلزن امهم هتنب نياو .هنبا نباو ،هنبا ىلع مرحت ةأرملا

 هتأرما جاوز دقع خسف وأ دجلا وأ بألا قلط ولف .هيلع ءانبو .دبؤم ميرحتلا اذهو

 ال الطاب ناك لعف نإف ءاهب جوزتي نأ امهدالوأ نم دحاول حصي ال ااهنع تام وأ

 .راثآلا نم رثآ هيلع بترتي

 ءاسنلا نم مكؤابآ حكن ام اوحكنت الو :ىلاعت هلوق ميرحتلا اذه ىلع لد دقو
 . "اليبس ءاسو اتقمو ةشحاف ناك هنإ فلس دق ام الإ

 ميرحت ىلع اهتلالد هجوو بألا ةجوز ميرحت اهصنب ةميركلا ةيآلا تدافأ دقف

 ريغ وأ ارشابم ناك ءاوس ركذملا لصألا ىلع ةغللا يف قلطي بألا مسا نأ ،دجلا ةجوز

 .الع نإو دجلا وبأو ،دجلاو بآلا هيف لخديف .رشابم

 نأل ؛لخدي مل وأ اهب لخد ءاوس لصألا ةجوز ميرحت ةميركلا ةيآلا تدافأ امنإو

 :قيقحت .رظنلا نبا مئاعد حرش :فاصو نب دمحم ٨. ص / ٥ ١ ج :يصقشلا سيمخ ٢٤٤. ص,/٨حج :يبتوعلا ١-

 .١.٥٩١\٤٩١ص/٢ ج :يمدكلا .٩٧ص/٢ج .(م٢٨٩١ .رصم .يبلحلا ييابلا سيع ةعبطم) .رماع معنملا دبع
 .٩٨١٤ص/٢ ج :يلعجلا .٨٥٢.٩٥٢ص :يواصلا

 ٢- :ءاسنلا ٢٢.



 .ميرحتلا تبث دقعلا دجو ىتمف .دقعلا هب ديرأ ةيآلا يف حاكنلا

 زوجيف ٨نيالا ىلع مرحت الف اهمأ وأ اهتنبا امأ بألا ةجوز صنلا مرح دقو اذه

 ةيفنحلا نبإ دمحم جوزت دقو ءاهمأ وأ اهتنبا هنبا جوزتيو .ةأرملا لجرلا جوزتي نأ
 ."اهتنبا هنبا جوزو ةأرما

2: 

 وأ هتجوزب عرقلا لخد ءاوس هتنب نباو هنبا نباو .هنبا ةجوز لجرلا ىلع مرحي
 درجمب هلصأ ىلع تمرح احيحص ادقع ةأرما ىلع هجاوز عرفلا دقع اذإف .لخدي مل

 .توملا وأ قالطلاب عرفلا اهقراف نإو ىتح ادبأ اهجوزتي نأ هل لحي الف .دقعلا مامت

 نم رثأ يأ هيلع بترتي ال الطاب دقعلا ناك ةمرحلاب ملعلا عم بألا اهيلع دقع نإف
 .رافآلا

 نم نيذلا مكئانبأ لئالحو :ىلاعت هلوق عرفلا ةجوز ميرحت ىلع لد دقو
 عورقلا ىلع قلطي ءانبألا مساو ؤةجوزلا يهو .ةليلح عمج لئالحلاو '"اةمكبالصأ

 نوكي نأ نيب قرف الو .ءانبألا ءانبأو ءءانبألا لمشيف ءةطساولاب وأ ةرشابم روكذلا
 جارخال بالصألا نم مهنوكب ءانبألا ةيآلا تديق امنإو عاضرلا وأ بسنلا نم نبالا

 اءزج اوسيلو ،همد نم اوسيل ذإ مهونبت نم ىلع مهتاجوز مرحت الف .ينبتلاب ءانبألا
 . ""هنم

 .ةيلهاجلا يف برعلا نيب اعئاشو اعبتم ناك يذلا ينبتلا ماظن مالسإلا لطبأ دقو

 ؛هانبت نمي نيالا قحليف ءهيبأ نم بسنلا لوهجملا هريغ نبا ىنبتي مهنم دحاولا ناكف

 ردص يف ادئاس ينبتلا ماظنب لمعلا يقب دقو سبسنلا نم هيبأ نود هيلإ بسنيو
 مكلذ مكءانبأ مكءايعدأ لعج امو ::ىلاعت لاقف .هب لمعلا لطبأو خسن مث .مالسإلا

 دنع طسقأ وه مهئابآل مهوعدا ليبسلا يدهي وهو قحلا لوقي هللاو مكهاوفأب مكلوق

 ١ - .يساس دمحم .دمحأ ناميلس هرشىن .رمعم يحي يلع :قيقحت .حاكنلا باتك :ينوانجلا ايركز وبأ )ط٢ .

 .نامع ةنطلس .طقسم .ةيملاعلا عباطملا ١٩٨٨م(ء ص٢٦.

 ٢٣- :ءاسنلا ٢٢.

 ٤ .:يمدكلا ج٢/ ص١٩٥٩.



 . ة مكيلاومو نيدلا يف مكناوخإف مهءابآ اوملعت مل نإف هللا

 نوكي نأ ريغ نم هسفن ىلإ هبسنيو لجرلا هيعدي يذلا وهو سيعد عمج ءايعدألاو

 ىلع ىنيتملا ةجوز مرحت ال ،هانبت نم ىلع يعدلا ةجوز مرحت ال امكو .ةقيقح هنبا

 جوزت دقو ،اهجوزتي نأ رخآلل لح اهنع تام وأ هتجوز امهنم لك قراف اذإف .يعدلا

 هلوق ليلدب قي هل ىنبتُم ناك يذلا ةثراح نب ديز ةقلطم شحج تنب بنيز ةي يبنلا
 يف جرح نينمؤملا ىلع نوكي ال يكل اهكانجوز ارطو اهنم ديز ىضق املف :ىلاعت
 . "% مهئايعدأ جاوزأ

 هميرحت مدع ىلإ "هريغو '"ينوانجلا راشأ دقف اهعورفو .عرفلا ةجوز لوصأ امأ

 ةيضابألا ءاهقف ضعب نع يكح هنأ ريغ ،عورفلا تاجوز ىلع رصاق ميرحتلا نال

 . '}> كلذ ميرحت

 : صخشلا ةجوز لوصأ - ج

 مألا ةهج نم وأ بألا ةهج نم تناك ءاوس تلع نإو اهتدجو ةجوزلا مأ مرحتف
 ىنعم اذهو "لخدي مل وأ ةجوزلاب لخد ءاوس احيحص ادقع ةجوزلا ىلع دقعلا درجمب

 :ىلاعت هلوق عونلا اذه ميرحت ليلدو .'١"تاهمألا مرحي تانبلا ىلع دقعلا ءاهقفلا لوق

 .« مكتاهمأ مكيلع تمرح :ىلاعت هلوق ىلع فطعلاب "'همكئاسن تاهمأو

 جاوز ةمرح تتبثو ،ةجوزلا مأ حاكن ةمرح ىلع ةميركلا ةيآلا هذه تلد دقف

 يفكي امنإو ،اهب لوخدلاب ةجوزلا تاهمأ ميرحت يف ءاهقفلا روهمج طرتشي ملو
 نبا لوق وهو ،لوخدلا ديق ريغ نم صنلا قالطإو ةيآلا رهاظ ىلإ ادانتسا اهيلع دقعلا

 ةمئاو ںنيعباتلا نم ريتكو نيصح نب نارمعو ٧هللا دبع نب رباجو .رمع نباو دوعسم
 .ةيهقفلا بهاذملا

 .٦٢ص :ينوانجلا ٢٧. ٢- :بازحألا ٤ . ٥. ٢- :بازحألا ١-
 . ٧٨ ص / ناردب م٩٨٩ ص ٣ج دشر نبإ ٢٩٨. ص ٢ ج يواصلا ٤

 ص,/٢ج :يواصلا .٩١٨٨٧ص/٢ ج :فاصو نبا .١١!٤ص/٢ج .يراوحلا يبأ عماج :دمحم يراوحلا وبأ ٥
 ٨. ص .(قياس عجرم) :ناردب .٩٨٩ص/٢ج :دشر نيا ٧٨.

 ٦ :يلعجلا ج٢/ص٤٨٩.
 ٧- :ءاسنلا ٢٢. ٨- :ءاسنلا ٢٢٣.
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 ال امك ءاهتنباب لخدي ىتح مرحت ال ةجوزلا مأ نأ ىلإ ءاهقفلا ضعب بهذ دقو

 نب ديزو بلاط يبأ نب يلع نع لوقلا اذه يكح دقو .اهمأب لوخدلاب الإ اهتنبا مرحت
 .«لوخدلا ماقم موقي هنأل ؛توملاب وأ لوخدلاب مرحت » :ديز لاقو .مزح نباو تباث

 نم مكروجح يف يتاللا مكبنايرو مكئاسن تاهمأو +:ىلاعت هلوقب اوجتحاو

 .هئنهب متلخد يتاللا مكئاسن

 وهو طرشلاب اهبقعأ مث بئايرلا نهيلع فطعو ءاسنلا تاهمأ ركذ هللا نأل
 وأ 6لوخدلاب امهتمرح ديقيف طورشلا يف لصألا وهو امهيلإ طرشلا فرصنيف لوخدلا
 .لوخدلاب ديقتف امهل ةفص عقو «ةنهب متلخد يتاللا هلوق وهو لوصوملا نإ لاقي

 جرخي الو 6هرهاظ ريغ ىلع مالكلل جيرخت هلبق نيتلمجلل ديقلا رابتعا درو دقو

 ىلع انه ىنعملاو .رهاظلا عم ىنعملا ةماقتسا مدعك هيلإ وعدي عادل الإ رهاظلا مالكلا

 :كلذ نم رهاظلا اذه ةيوبنلا ةنسلا تديأ دقو .جيرخت ىلإ جاتحي ال ،ميقتسم رهاظلا

 اذإ» :لاق هنأ ليي هللا لوسر نع هنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع يور ام ١-

 نأ هل سيلو !اهتنبا جوزتي نأ هلف ؤاهب لخدي نأ لبق اهقلط مث ةأرما لجرلا حكن
 . "" مألا جوزتي

 نأ هنع هللا يضر هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع يذمرتلا ىورو ٢-

 مل نإف ءاهتنبا حاكن هل لحي الف اهب لخدف ةأرما حكن لجر اميأ» :لاق ةي هللا لوسر
 لحي الف اهب لخدي مل وأ اهب لخدف ةأرما حكن لجر اميأو ءاهتنبا حكنيلف اهب لخد نكي
 . """«همأ حاكن هل

 :ةلثَمهللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر صاعلا نب ورمع ني هللا دبع نعو ٢-

 ١- :ءاسنلا ٢٢

 ٢ .حاكنلا باب :ىربكلا ننسلا يف يقهبلا هجرخأ ج٧/ص١٦١٠.
 لبق نم حصي ال ثيدح اذه :يذمرتلا ىسيع ويأ هيف لاقو م١١١١ مقر ثيدح حاكنلا باتك .ننسلا :يذمرتلا ٢-

 لهأ رثكأ ىلع لمعلاو "ثيدحلا يف نافعضي ةعيهل نباو حابصلا نب ىنثملاو ةعيهل نبا هاور امنإو هدانسإ
 ةنبإلا لجرلا جوزت اذإو اهتنيا حكني نأ هل لح اهب لخدي نأ لبق اهقلط مث ةأرما لجرلا جوزت اذإ :اولاق ملعلا

 دمحأو يعفاشلا لوق وهو ؛همكناسن تاهمأو :ىلاعت هلوقل ءاهمأ حاكن هل لحي مل .اهب لخدي نأ لبق اهقلطف
 يف قازرلا دبع هجرخأو .٦٠٢٤ص/٢ج س٧١١١ مقر ثيدح .حاكنلا باتك :يذمرتلا عجار ها قاحسإو

 .٦٧٢ص,/٦ج .حاكنلا باتك م١٢٦٨٠١ مقر ثيدح .حاكنلا باتك :فنصملا
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 جوزتي نأ هل لحي الف ،هدنع تتام وأ اهب لخدي نأ لبق اهقلطف ةأرما جوزت لجر اميأ»

 . '١«.اهمأ

 :لاق يي هللا لوسر نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع يقهبلا جرخأو ٤
 حكن لجر اميأو ءاهمأ حاكن هل لحي الف لخدي مل وأ اهب لخدف ةأرما حكن لجر اميأ»

 .("«ءاش نإ اهتنبا حكنيلف اهب لخدي مل نإو ءاهتنبا حاكن هل لحي الف اهب لخدق ةأرما

 يف لاق هن أ هنع هللا يضر نيصح نب نارمع نع نسحلا نع يقهيبلا جرخأو ٥_

 تام اهمأ هل لحت ال اهنأ اهنع تام وأ اهب لخدي نأ لبق اهقلط مث ةأرما جوزت لجر

 . "ةداتقو نسحلا لوق وهو .اهقلط وأ اهنع

 تاهمأو :ىلاعت هلوق يف الاق امهنأ دوعسم نباو سابع نبا نع لقن دقو ٦

 ينعي !ىلاعت هللا قلطأ ام اوقلطأ يأ ؛ىلاعت هللا مهبأ ام اومهبأ .ةيآلا «ئمكئاسن

 . "اهريغ نيبو اهب لوخدملا نيب اولصفت الو لاح لك يف اهمكح اوممع

 ةأرملا جوزت اذإ لجرلا نع - ةيضابإلا ءاهقف دحأ - يويسبلا نسحلا وبأ لئس دقو
 .؟اهتادج نم ةدحاو وأ اهمأ جوزتي نأ هل لحي له اهيلع لخدي ملو هب تيضرو

 ١ مقر ثيدح هسفن عجرملا :يذمرتلا ١١١٧.. ج٣ / ص ٤٢٠٦ .
 ٢ .حاكنلا باي .ىربكلا ننسلا :يقهيبلا ج٧١/ص١٦٠.

 ٢ .حاكنلا باتك .ننسلا :يقهيبلا ٧اج/ص١٦١٠.
 نمحرلا ديع .حاكنلا :يرصحلا دمحأ .٤٩١ص/٢ج :يمدكلا.٠٢١ص/٧٤ج .عرشلا نايب .يدنكلا ميهاربإ ٤

 رصم ةرهاقلا ثارتلل ةيرهزألا ةبتكملا رشنو عبط\٥٨ ص.ةرسألا ماكحأ يف طيسولا :يودعلا

 .م٦٩٩١/ ه ١٤٦

 له» : الئاق لئاستف مهفالتخا ببسو مهتلدأو ءاهقفلا فالخ ركذو ةلأسملا هذه ىلإ دشر نبا ضرعت دقو ٥-

 ءاهقف ةفاك نم روهمجلا بهذف مألا مأو :الئاق باجأف ؟تنبلا ىلع دقعلاب وأ ءطولاب ةجوزلا مأ مرحت

 لوخدلاب الإ مرحت ال مألا نأ ىلإ موق بهذو ،لخدي مل وأ اهب لخد .تنبلا ىلع دقعلاب مرحت اهنأ ىلإ راصمألا
 سابع نياو يلع نع ىورم وهو ى( مألا ىلع لوخدلاب الإ مرحت ال اهنأ :ينعأ) تنبلا يف لاحلاك تنبلا ىلع
 هل&نهب متلخد يتاللا ط :ىلاعت هلوق يف طرشلا له :فالخلا ىنبمو.ةفيعض قرط نم - امهنع هللا يضر -
 :ىلاعت هلوق يف بئايرلا لبق تاروكذملا تاهمألاو بتايرلا ىلإ وأ ءطقف بئايرلا مهو روكذم برقأ ىلإ دوعي

 نوكي نأ لمتحي هنإف « نهب متلخد يتاللا مكناسن نم مكروجح يف يتاللا مكبئايرو مكئاسن تاهمأو
 نمو .تانبلا وهو روكذم برقأ ىلإ دوعي مأ لمتحيو .تانبلاو تاهمألا ىلع دوعي4منهب متلخد يتاللا هلوق

 اميأ» :لاق ةي يبنلا نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع حابصلا نب ىنثملا ىور ام روهمجلل ةجحلا

 :دشر نبا :رظنا .فيعض وهو .يدمرتلا هجرخأ «اهمأ هل لحت الف لخدي مل وأ اهب لخدف ةأرما حكن لجر
 .٢٩٩ص,/٢ ج

 



 تناك ام اهمأ مأو اهمأ هيلع تمرح دقف اهب تيضرو .ةأرملا لجرلا جوزت اذإ :لاق

 عيمجو اهمأ يبأو ءاهيبأ يبأ مأو اهيبأ تاهمأ نم تناك ام اهيبأ مأو .تلع ولو

 يف مارح هيلع ءالؤهو ،نولعو تادجلا نك ام مألا لبق نمو بألا لبق نم اهتادج

 . "١اهتاهمأ الو اهتادج نم دحأ ادبأ هل لحت ال اهتاممو اهايحم

 :اهب لوخدملا ةجوزلا عورق -د

 ىلع هجاوز لجر دقع اذإف .نلزن امهم اهئانبأ تانبو .اهتانب تانبو اهتانب يأ

 هيلع مرحت الف اهب لخدي مل اذإو ءاهعورف لوخدلا اذهب هيلع تمرح اهب لخدو ةأرما

 جوزتي نأ هلف اهب لخدي نأ لبق تتام وأ اهب لخدي نأ لبق اهقلط ولف .دقعلا درجمب
 كلذ ىلع ليلدلاو .'""تانبلا مرحي تاهمألاب لوخدلا :ءاهقفلا لوق ىنعم اذهو ءاهتنبب

 مل نإف نهب متلخد يتاللا مكئاسن نم مكروجح يف يتاللا مكبئابرو :ىلاعت هلوق

 تمرح :ىلاعت هلوق ىلع فوطعم وهو "اةمكيلع حانج الف نهب متلخد اونوكت
 . ؛«مكتاهمأ مكيلع

 ةأرما تنب يهو ةبيبر عمج بئابرلا نأل ؛ةجوزلا تانب ميرحت يف ةحيرص ةيآلاف

 موقي وهف اهمأ جوز رجح يف ىبرت اهنأل كلذب ةبيبرلا تيمسو .هريغ نم لجرلا
 ؛ديقب سيلو فشاك فصو رجحلا يف اهنأب ةبيبرلا فصوو .اهنوؤش ىعريو اهرمأب

 ىلع لدي الف هل موهفم ال فصولاف ءاهجوز رجح يف اهمأ عم نوكت اهنأ بلاغلا نأل
 ؛ميرحتلا يف اديق هرابتعا مدع ىلإ تراشأ اهسفن ةيآلاو .روجحلا يف نكت مل اذإ اهلح

 يف ترصتقاف«مكيلع حانج الف نهب متلخد اونوكت مل نإف :كلذ دعب لوقت اهنأل
 يف بئايرلا نوكل ضرعتت ملو ،لوخدلا فلخت ةلاح ىلع لوألل لباقملا مكحلا نايب

 .مكروجح يف نكي ملو :لاقل لب لوخدلا يفنب ىفتكا امل اطرش ناك ولو سروجحلا ريغ
 ملو ،بلغألا معألاو بلاغلا ىلإ اريشم نوكي نأ فصولا هيلع لدي ام ىصقأف هيلعو

 . نهميرحت يف طرش هنأ هب دصقي

 . دساف دقعب وأ حيحص دقعب لوخدلا نوك نيب قرف الو اذه

 ١ :يصقشلا ج١٥/ص ٦٠-٦١١. ىبتوعلا : ج٨/ص ٢٤٣٢.
 ٢ ج :يلعجلا ٢/ص٤٨٩.

 ٢- :ءاسنلا ٢٢ .



 رجحلا يف نوكت نأب ديقم ةبيبرلا ميرحت نإ :اولاقف روهمجلا ةيرهاظلا فلاخ دقو

 .اهمأ جوزتملا رجح يف نوكت نأ الإ مألاب لخد اذإ اهمأ جوز ىلع ةبيبرلا مرحت الف
 .اهب جوزتي نأ هلف لوخدلا دعب مألا قرافو رخآ دلب يف تناك ولق

 :نيطرشب ةبيبرلا هللا مرح :اولاقف ةقباسلا ةيآلاب اوجتحاو

 .اهمأب جوزتملا رجح يف نوكت نأ :امهدحأ

 .ميرحتلا دجوي مل نيطرشلا دحأ مدع اذإف .مألاب لوخدلا :يناثلاو

 نم يخأ ةنبا اهنأل ؛يل تلح ام يرجح يف يتبيير نكت مل ول»:َي هلوقب اوجتحاو
 . "/«ةعاضرلا

 الف كلذلو ؛كلذك نكي نأ بئابرلا ةفاضإ نأب لالدتسالا اذه ىلع روهمجلا درو

 .كلذك نكي مل اذإ نمرحي ال نهنإ :لاقي الف 3فصولا اذهل موهفم

 الو نكتانب ىلع ًَيَّلَع نَضرعت الف»:ثيدحلا ةلمكت يف هلوقب عوفدمف ثيدحلا امأ

 يف نهنيب ىوس هنكلو يرجح يف يتاللا لقي ملو يهنلا يف ممع ثيح «نكتاوخأ
 . '"١هيرحتلا

 : دهتجملا ةيادب يف ءاج

 يف ريثأت هل فصو 4هئمكروجح يف يتاللا :ىلاعت هلوق له فالخلا ىنبمو

 .(بلغألا يأ) رثكأ دوجوملا جرخم جرخ امنإو .ريثأت هل سيل وأ ةمرحلا

 يف قرف ال ذإ ؛بئابرلا يف اطرش وه سيلو رثكألا دوجوملا جرخم جرخ :لاق نمف
 نمو ،قالطإب ةبيبرلا مرحت :لاق هرجح يف تسيل يتلا وأ هرجح يف يتلا نيب كلذ

 . (") هرجح يف تناك اذإ ال ١ مرحت ال :لاق ىنعمل لوقعم ريع اطرش هلعج

 دمحأ :يرايلا حتف 4 »... مكروجح يف يتاللا مكبنايرو ظط باب .حاكنلا باتك .ةبيبح مأ نع يراخبلا هجرخأ ١-

 راد ةعبطم ء(م٦٨٩١/ه٦٠٤١) ١ط .٥٨ص .ةفيلخ دمح دمحأ :ةعجارمو دادعإ .ينالقسعلا رجح نب يلع نب

 .نانبل توريب ءالعلا ةسسؤمو .ةغالبلا
 ءشيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ :قيقحت ،نآرقلا ماكحأل عماجلا :يبطرقلا يراصنألا دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ ٢

 ١٢١. ص/٥ج .( م٦٦٩١ . نانيل «توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ةعيطم ،٢ط)

 ٢ ج :دشر نبا ٢/ص٩٩٠-٩٩١.



 ةبيبرلا تانب ميرحت ىلع اهتلالد امأ .ةحضاو بئايرلا ميرحت ىلع ةيآلا ةلالدو

 ةلالدب اتباث نهميرحت نوكيف نهلمش بئابرلا مسا نأ صنلا ةهج نمف بيبرلا تانبو

 .كلذك عامجإلاب نهميرحت تبث امك سصنلا

 ىلإ ةوهشب رظنلا درجم اولعج ةيكلاملاو ةيضابإلا نأ ىلإ انه ةراشإلا ردجت و اذه
 الو ،يقيقحلا لوخدلا ماقم موقت تناك ةقيرط ةّيأب ةأرملاب ذذلتلا وأ هسمل وأ جرفلا

 .عامجلا وأ ءطولا هيف طرتشي

 .لوخدلا لبق اهقلط مث اجوز هب تيضرو .ةأرملاب لجرلا جوزت اذإ» :يمدكلا لاق
 رظن وأ ئطوف .هيلع كلذ مرحي الف هجرفب وأ هديب هسمي وأ اهجرف ىلإ رظني نأ لبقو
 مرح دقف اهجرف هديب وأ هجرفب سم وأ جوزتلاب هيلإ رظنلل لالحتسالا ىلع اهجرف ىلإ
 ناك ءاولسانتو اوناك ام عاضرلاو بسنلا نم اهينب تانبو اهتانب تانبو اهتانب هيلع

 امنإو ےهرجح نم نيجراخ نيلزتعم هنع اوناكو غهرجح يف اونوكي مل وأ هرجح يف

 ريغ يف نكي دقو .روجحلا يف نك بئابرلا نأ هب لدتسي ام ىلع كلذب هللا بطاخ

 اهقلط نأ دعب ةأرملل دلوي نوكي دقو تنابو تجوزت دق ةبيبرلا نوكت دقو .روجحلا

 هيلع تمرح دقف !اهيبأ رجح يف كلذ ناكو 6هرجح ريغ يف تيّبرو 6كلذ دعب تجوزتو
 ةنسلاو باتكلاب عاضرلاو بسنلا نم هدعب تدلو امو .جيوزتلا كلذ لبق تدلو ام

 .'»«افالتخا كلذ يف ملعلا لهأ نيب ملعن ال عامجإلاو

 قلطم لوخدلاب دارملا» :لاقف ةلأسملا هذهل احيضوت يكلاملا ريدردلا دمحأ دازو

 هجو ريغل رظنب ذذلت ولو ءاهتوم دعب مألاب ذذلتلا ناك نإو غعامج ريغب ولو ذذلتلا
 امنإو ءاقلطم مرحمف ةرشابملاو ةلبقلاب ذذلتلا امأو ءاهيقاسو اهندبو اهرعشك نيفكو

 . "«رظنلا يف فالخلا

 . ءطولا نود امب ميرحتلا لوح ءاملعلا فالتخا ىلإ دشر نيا راشأ دقو

 سمللا نأ :دعس نب ثيللاو يعازوألاو .ةفينح وبأو يروثلاو كلام نع لقن دقف

 ٢٤٤. ص,/٨ج :يبتوعلا ٩. ١٩٥. ٤غص/٢ ج :يمدكلا ۔-١

 ٢٦٠. -٩٦٠٢ص/٢ج .يواصلا دمحأ .كلاسملا برقأل كلاسلا ةغلب باتك نم ريغصلا حرشلا :ريدردلا دمحأ ٢

 :يلعجلا ج٢/ص ٥٠ -٥١.
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 ءطولا الإ اهمرحي ال ينزملاو دواد نعو .يعفاشلا يلوق دحأ وهو .مألا مرحي ةوهشلل

 .هدنع راتخملا يعفاشلا يلوق دحأ وهو

 هنع هيفو غناك وضع يأ ىلإ ذذلت رظن ناك اذإ سمللاك كلام دنع رظنلا نا ركذو

 سمللا لمحم رظنلا يروثلا لمحو 6طقف جرفلا ىلإ رظنلا يف ةفينح وبأ هقفاوو سفالخ
 بجوي ملف ،هيلوق دحأ يف يعفاشلاو ىليل يبأ نيا كلذ يف مهفلاخو .ةذللا طرتشي ملو

 .سمللا يف بجوأو ائيش رظنلا يف
 ؟هنود امب ذذلتلا أ ءطولا لوخدلاب دارملا وه دشر نبا نيب امك فالخلا ساسأو

 .'» ؟ ال مأ رظنلا هيف لخدي لهف ذذلتلا وه ساسألا ناك نإو

 :ةرهاصملاب ميرحتلا ةمكح

 ببسب ميرحتلا يف ةيمالسإلا ةعيرشلا تقفاو دق ةيوامسلا عئارشلا نإ ١

 مل ذإ .ةيناسنإلا ةرطفلا نم قتشم ميرحتلا كلذ نأ ىلع اليلد اذه ناكف ةرهاصملا

 .عئارشلا هيف فلتخت

 ةعطق تراص لجرلاب تنرتقا اذإ ةأرملا نإف ؛ميلسلا عبطلا عم قفتي هنأ قحلاو

 ."'؛ه%نهل سابل متنأو مكل سابل نه ي : ىلاعت هلوقل ءاهنم ةعطق وه راصو هسفن نم
 هماك اهما نوكت نا جاوزلا قلطنم نم ناك هسفن نم لصقني ال اءزج تراص اذإو

 يه مرحتو .هتنبا هيلع مرحتو ،همأ هيلع مرحت امك .اهمأ هيلع مرحتف .هتنباك اهتنباو
 مرحي امك هنبا ىلع مرحتو ءاضيأ اهابأ هوبأ راص ذإ ؛اهيبأ ىلع مرحت امك هيبأ ىلع

 .'""بسنلا ةمحلك ةمحل ةرهاصملا»ذإ بسنلا ةطبارك ةطبار ةرهاصملا نأل ؛اهيلع اهنبا

 هنباو اهيبأك هوبأو ةرسألا نم ادرف تحبصأ لجر نم تجوزت اذإ ةأرملا نإف

 اذهو .هتنبك اهتنيو همأك هتجوز مأ حبصت هجاوزبف ؛لجرلا كلذ يف اهلثمو ءاهنباك
 نيب طالتخالا ناك ةطبارلا هذه تدجو اذإو مهتايح عقاوو سانلا فرع هب يداني ام

 ءاهتنب جوز ةطلاخم نع ينغتست ال مألاو ،هنبا ةجوز طلاخي نبالاق ايرورض ءالؤه

 . اهمأ جوز عم تنبلا كلذكو

 ١ :دشر نبا ج٢/ص٩٩١. ٢- :ةرقبلا ١٨٧.

 ٢- روثأم لوق هلعلو ثيدحلا بتك يف هيلع رثعأ ملو ثيدح هنأ ساسأ ىلع ركذ .

 ٤ :يبلش .٥١١ص :ةرهز ويأ . ص١٩٦- ١٩٧.



 .مارتحالا يف مألا ةلزنمب اهنأ وه نبالا ىلع دجلا وأ بألا ةجوز ميرحت يف سلاف

 بألا ةجوزب عتمتلا نإق ةميلسلا ةرطفلا هب يضقت ام اذهو .مألا تمرح امك مرحتف

 جاوزلا هللا فصو اذهلو .عابطلا هنم رفنت امم اهب امهنم لك عتمت امدعب دجلا وأ
 نورقم ضغب يأ :تقم هنأبو (حبقلا ةياغ حبقتسم يأ) ةشحاف هنأب بألا ةجوزب

 يذلا دلولا نومسيو ںتقملا جاوزب جاوزلا اذه نومسي ةيلهاجلا يف اوناكو .راقحتساب

 .'١رقتحملا ضوغبملا وأ .(يتقملا) هيبأ ةجوز نم لجرلا هب يتأي

 نيب قئالعلا ىلع ةظفاحملا يه :نبإلا وأ عرفلا ةجوز ميرحت يف ةمكحلاو ٢

 نأ لجرلل عرشلا حابأ ول هنإف مهنيب ةعيطقلا ىلإ يدؤي ام لك عنمو .ةرسألا دارفأ
 نأل ؛هيبأو نبالا نيب ةنيغضلا رذب ىلإ كلذ ىدأل اهقلطي نأ دعب هنبا ةليلح جوزتي
 ءكلذ هنغضأ اهجوزت دق هابأ ىأر اذإف .هتقلطم عم ةايحلا ةدواعم ديري امبر نبالا

 لحي فيكف اهيبأل تنبلا ءادنب هيدانت ام اريثكو بألا تنبك نبالا ةجوز نإ امك
 بجحلا برض ىلإ كلذ ىدأل هنبا ةجوزب نرتقي نأ بألل حيبأ ول كلذكو ءاهجاوز

 .محرلا ةعيطق ىلإ يدؤي لازتعالاو ةطلاخملا نم جرحتلاو امهنيب

 دجوي جاوزلا نأ ؛ اهتادج ىدحإبو ةجوزلا مأب جاوزلا ميرحت يف ةمكحلاو ٢

 نهعم عمتجيو نهب جوزلا طلتخيف بسنلا ةطبارك ءهتجوز لوصأو جوزلا نيب ةطبار

 علطتلاو عمطلا باب حتفنال هتجوز مأب جوزتي نأ لجرلل حيبأ ولف .دحاو لزنم يف

 ةيجوز ءاشنإو هتجوزو لجرلا نيب ةيجوزلا ةطبار لالحنا ىلإ كلذ يدؤي دقو ،نهيلإ

 عطقل جالع ةمث نكي ملف ريبك داسف كلذ يفو اهتانب ىدحإ وأ ةجوزلا مأ عم ىرخأ
 . دبؤملا ميرحتلا ريغ عامطألا كلت

 قلط نإ هنأل ؛كلذك حضاو وه اهتنيو ةجوزلا مأ نيب ةقرفتلا نم ةمكحلا امأ ٤

 اهدنع سيلو ،تنبلا بلق يف ةوادعلا نارينب ىقلأ دقف اهمأب جوزتو لوخدلا لبق تنبلا

 ال فرعلا نأ امك ءاهسفن ىلع جوزلا كلذب اهمأ رثؤت اهلعجي ام راثيإلا يعاود نم
 ىلع اهتنب لضفتو رثؤت اهترطف بسحبو .ةداعلا يف اهنإف مألا امأ كلذ ىلع اهنواعي
 اهتروت عئفطنت نأ ةداعلا مكحب- ثبلت الف .ةريغلا اهسفن يف تراث نإوءاهسفن

 ٢ :ناردب ص٨٦١.
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 هنع ىلختت نأ بيطت اهسفن ناف ءاهب لخدي مل جوزلا مادام اهتنيال نماكلا اهبحل

 نأ لجأ نم ءاقشلا بذعتست اهنأ لب اهل ةداعس اهتنبا ةداعس يف ىرت اهنأل ؛اهتنبال

 .جاوزلا تاموقم لك تفوتسا دق نوكت مألاب لوخد لصح اذإ نكلو .اهتانب دعست

 قلطيو .تنبلاب جوزلا جوزتي نأ رقتال ةداعلاو ،هل لحي الف جوزلا تنبك اهتنب تناكو

 .ميرحتلا ناك اذهلف اهب لخد يتلا اهمأ

 تعطقتل اهمأ جوز جوزتت نأ تنبللو .هتبيبر جوزتي نأ لجرلل غاسول هنأو

 مدهنتف هلصأ نم ةفيخ عرفلا سجوتو ‘هعرف نم ةفيخ لصألا سجوتو ماحرألا

 . 'اتالصلا ضؤقتتو رسأل أ

 : نوتاتقلا يأر

 ةداملا يف اهددعو ةرهاصملا ببسب تامرحملا ىلع ةرسألا نوناق صن دقو اذه

 :نه ةرهاصملاب تامرحملا» :لاقق نيرشعلاو ةسداسلا

 ١ -_ لوصأ ١ درجمي ةجوزل ١ اهيلع دقعل .

 .اهب لوخدلا لصح نإ اهعورف ٢_-

 .اولع نإو جوزلا لوصأ تاقلطم وأ لمارأ ٣

 ٤ '"«اولزن نإو جوزلا لوصأ تاقلطم وأ لمارأ .

 تامرحملا ءاسنلا ديدحت يف يمالسإلا عيرشتلا قفاو دق نوناقلا نأ ظحالنو

 .هنم هماكحأ دمتسا ثيح ةرهاصملا ببسب

 ةعيرشلا يف ةيصخشلا لاوحالا ماكحأ :كب ميهاربإ دمحأ .( ١٩١٨١٩٠١ ص ) :يبلش .( ٨٨-٩١ ص ) :ناردب ١
 .رصمب طولزلا ةعبطم ١٤١٤. ١٩٩٤ :ةنس ةعبط )١٢ ١ ۔-١١ ص ءنوناقلاو ةيمالسإلا

 ١٤. ص :ةرسألا نوناق ٢-

( 



 تلاتلا ثحبملا

 عاضرلا ببسب تامرحلا

 :عاضرلا ىنعم : الوأ

 صم وهو :امهيف ءاتلا زوجتو ءاهرسكو ءارلا حتفب :ةغللا يف ةعاضرلاو عاضرلا ٠ - ٠ ٠. - ٠. - ٠ ة ٠

 .'أاريبك وأ اريغص صملا ناك ءاوسو ؛اهريغ وأ ةيمدآ يدث ناك ءاوس ،يدتلا نم نبللا

 .ةنّيعم ةدم يف ةأرملا يدث نم نبللا عيضرلا لفطلا َصم :ءاهقفلا حالطصا يفو

 ٠. '"راماعلا يهو

 ةَّدم وه صوصخم تقو يف ةيمدآ يدث نم نبللا عيضرلا َصم :هنأب رخآ هفرعو

 . "عاضرلا

 .ةليسو يأب لفطلا فوج ىلإ نبللا لاخدإ َصملاب ءاهقفلا روهمج قحلأ دقو
 لصي كلذب هنأل ؛ةّيعيبط ةحتف وأ مفلا قيرط نم ةبوبنأ وأ ءانإ ةطساوب هل هناطعإك

 .ةيذغتلا هب ققحتيو هفوج ىلإ

 محللا تابنإ ىلإ يدؤي هجو ىلع عيضرلا ةدعم ىلإ نبللا لوصوب طونم ميرحتلاو
 ىلع فيرعتلا يف مهراصتقاو سيدثلا لفطلا صم ةروصب ال نبللا اذهب مظعلا زاشنإو

 مسج نبللا لاخدإ نأ اوررق كلذل ؛ةداعلا هب ترج امك هيف بلاقلا هنأل ؛يدثلا صم

 ةريطقت وأ حجرشلا نم ةنقح وأ حرج ةطساوب وأ ةنقحلاك يعيبط ريغ قيرط نم لقطلا
 ليوحت ةّيلمعب موقت يتلا ةدعملا ىلإ لصي ال هنأل ؛ميرحتلا هب قلعتي ال ،نذألا يف

 . ""هدسجلا ىلع هعيزوتو ءاذغلا

 ١- ج : .برعلا ناسل :روظنم نبا ٥/,ص؟٢٢٢.

 .م ٢ ٩ ٩ ١ توريب .يبرعلا باتكلا راد .ةيناثلا ط . ٨ ٤ ١ ص .تافيرعتلا :يناجرجلا _- ٢

 ٢- :شيقطا ج٦/,ص ٢٦. ص :يبلش ٠٦. ص :رودنغلا ١٨. ص :رماع زيزعلا دبع ٥٨.

 ٤ ص :ينوانجلا ٢٦. لعجل ا ُ ج٢/,ص٧ ٠. ١١٠٨.

(٢) 



 :عاضرلا ببسب تامرحلا :ايتات

 فالخ الو «بسنلا ببسب ةمرحملا ةعبرألا :ةينامث فانصأ عاضرلا ببسب مَّرحي

 .ءاهقفلا ضعب اهيف فلاخ دقو غةرهاصملا ببسي ةمّرحملا ةعبرألاو .ءاهقفلا نيب اهيف

 . "فانصألا هذه ليصفت كيلإو لالدتسالا دنع مهرظن ةهجو نّيبنسو

 امهم عاضرلا نم هيبأ مأو .همأ مأو ،هَمأ نهو :عاضرلا نم صخشلا لوصأ ١-

 تراص اهنأل ؛هتعضرأ نمب جاوزلا هيلع مّرح ةأرما نم لفط عضر اذإف ؛َنهتجرد تلع

 ءاهتجرد تلع نإو همأ مأب كلذكو "بسنلا نم هَّمأ ةلزنمب نوكتو ععاضرلا نم هل اسأ

 هل ابأ نبللا راردإ ببس وه يذلا ةعضرملا جوز ريصيو ،تلع امهم اعاضر هيبأ مأو

 .هتعضرأ نملو !هل انبا عضرملا دلولا ريصي امك ؛بسنلا نم هيبأ ةلزنمب

 ع اضرل ١ نم هنب ا تنبو ءهتنب تنيبو هتنب يهو : عاضرل ا نم صخشل ١ عورق = ٢

 هيلع مرحيف .ةعضرملا جوزل ةنبا تراص ةأرما نم ةلفط تعضرأ اذإف ؛نلزن نإو

 جوزتلا هيلع مرحيف هل انبا راص الفط عيضرلا ناك ولو اهعورفو تنبلا هذهب جاوزلا

 .بسنلا نم كلذ مرحي امك نلزن امهم هدالوأ تانيو هتانبب

 عاضرلا نم هتوخإ تانبو .نهتانبو .هتاوخأ نهو :عاضرلا نم هيوبأ عورف ٣

 هع اضرب هنأل 7 دعي وأ هلبق وأ هعم عضر نم كل ل يف يوتسيو نهتجر ل تلزن امهم

 .عيمجلل اخآ راص

 نم هتالاخو هتاّمع نهو :طقق ىلوألا ةجردلا عاضرلا نم هيدج عورف ٤-
 .هل تاَمع اهجوز تاوخأو ءهل تالاخ ةعضرملا تاوخأ تراص هعاضرب هنأل ؛!عاضرلا

 لالح نهف نهتانب اَمأو حبسنلا نم كلذ مرحي امك .نهنم ةدحاوب جوزتلا هيلع مرحيق

 .بسنلا نم تاّمعلاو تالاخلا تانب يف امك هل

 مرحيف ؛َمألاو بلا ةهج نم اهتادجو اهمأ نهو :عاضرلا نم هتجوز لوصأ ٥
 انمدق امك ،لخدي مل وأ اهب لخد ءاوس ءاهيلع دقعلا درجمب نهنم ةدحاوب جؤزتلا هيلع

 .ةرهاصملا يف ميرحتلاب

 :يبلش .٧٩ب,٩٥٩ص :ناردب .١٧٤ص/٢ج :ىواصلا ١٣٤. .٢٢١ص/٨ج :يبتوعلا ٢٦. ص :ينوانجلا ١-

 ص١٩٧. ١٩٩.



 ؛ نهتجرد تلزن نإو عاضرلا نم اهدالوأ تانبو .اهتانب نهو :هتجوز عورف ٦-
 ةلفطلا هذه نإف ؛ةلفط تعضرأو رخآب هلبق ةجؤزتم تناك ةأرما لجر جوزت اذإف

 امك ءاهّسمأب لخد اذإ هيلع مرحتف .هتجوز تنب هل ةبسنلاب ريصتو عاضرلا نم اهتنب

 اهتانب هيلع مرحي ام لثم .نلزن امهم ثانإلا نم اهعورف ىدحإب جوزتلا هيلع مرحي

 .بسنلا نم

 اهب لخد ءاوس ءالع نإو هدجو هيبأ تاجوز نهو ؛عاضرلا نم هلوصأ تاجوز ٧

 .عاضرلا نم هل ابأ اهجوز راص ةجؤزتم ةأرما نم لفط عضر ولف :ال وأ دجلا وأ بألا
 ىرخأ ةجوز جوزلل ناك اذإف غلجرلا كلذ هببس نبللا نأل ؛كلذك هل ادج جوزلا وبأو
 امك .عاضرلا نم هيبأ ةجوز اهنأل ؤاهب جؤزتلا عيضرلا ىلع مرح هتعضرأ نم ريغ

 .بسنلا نم بألا ةجوزب جاوزلا مرحي

 لخد ءاوس ،لزن نإو عاضرلا نم هتنب نباو هنبا ةجوز يأ :هعورف تاجوز ٨-

 .عاضرلا نم لجرلا اذهل انبإ ناك لجر ةجوز نم لفط عضر اذإف ؛ال وأ هتجوزب عرفلا
 .اولزن امهم هتنب نبا ةجوزو .هنبإ نبا ةجوزو نبالا اذه ةجوز هيلع مرحيف

 :عاضرلاب ميرحتلا ىلع ةيعرشلا ةلدألا :اثلاث

 .عاضرلا ببسب ةقباسلا ةينامثلا فانصألا ميرحت ىلع ةديدع صوصن تلد دقل
 :كلذ نم

 نم مكتاوخأو مكنعضرأ يتاللا مكتاهشأو :تامرحملا ةيآ يف ىلاعت لاق

 . 'اه%ةعاضرلا

 لصتا ام لك ميرحت ىلإ ةراشإ مألا ىلع نآرقلا راصتقا نإ :لالدتسالا هجو

 بناوج ميرحت ىلإ ةراشإ تاوخألا ىلع هراصتقاو ،عورفلاو لوصألا نم بسنلا دومعب

 ؛تامّرحملا نم يقابلا ميرحت ةيالا هذه نم ءاهقفلا روهمج مهف دقو ءهيشاوحو بسننلا

 ١ -١ :ه اسنل ٢٢ .

(٤) 



 ىلاعت هنأ ىلع ةحضاو ةراشإ هذهو ،تاوخأ اهتانيو امأ عضرملا يمس اَمَل هنأل كلذو

 نأ ىلع كلذ َلد دقف .ةراشإلا ةلالدب يقابلا مهفيف بسنلا ىرجم عاضرلا ىرجأ

 عاضرلاب نؤكتي هنأو هلصأب عرفلا ةلص هتعضرأ نمب عيضرلاب لصي عاضرلا
 ءازجأ مهو .مهتدلو نيذلا اهدالوأك هتعضرأ نمم اءزج عيضرلا اهب ريصي ةّيئزج

 ةلزنمي امهل انبا عيضرلا كلذ نوكيف ؛هل اهدالوأ ةّوخأب كلذ دكأو !اهجوز نمو اهنم
 ةمرحملا فانصألل ةبسنلاب ميرحتلاب قلعتي ام لك يف همكح ذخأيف ؛بسنلا نم نبالا

 هيلع مرحت فيك ذإ ؛تخالا تانبو خالا تانبو تالاخلاو تاّمعلاو تانبلا نم بسنلاب

 لحتو .هّمأ يدث ىلع هعم تقتلا نم هيلع مرحت فيكو ءاهتنب هل لحتو اعاضر هلوصأ

 .'١ةدحاو ةقالعلاو ءهتخأ ةنبا تمرح دقو هذه هل لحت فيك لب ؛اعاضر همأ تخأ هل

 :كهيوبتلا ةتسلا نم (ب)

 .نآرقلا هلمجأ ام ةلّصقمو ىنعملا كلذ ةدكؤم كلذ دعب ةّيوبنلا ةتسلا تءاج دقل
 :اهنم ثيداحأ ةلمج يف نآرقلا هيلإ راشأ ام ةلي هللا لوسر حضو ثيح

 نأ هيلإ بلط امي يبنلا نأ هيلع قفتملا ثيدحلا يف ساّبع نيا هاور ام ١
 نم مرحيو ةعاضرلا نم يخأ ةنبا اهنإ ؛يل لحت ال اهنإ» :لاق ةزمح هّمع ةنبا جوزتي

 . '"(محرلا نم) ةياور يفو ««بسنلا نم مرحي ام ةعاضرلا

 مرحي» :لاق ةلي يبنلا نإ :تلاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع ةياور يفو ٢-

 .".ةدالولا نم مرحي ام ةعاضرلا نم

 :لاقف ءاهتخأ جؤزتي نأ ةلي يبنلا ىلع ةبيبح مأ تضرع امل هنأ يور ام نمو ٣

 ريخلا يف ينكرش نم ًقحأو .ةيلخمب كل تسل :تلاقف؟كلذ نيبحت ون » :يبنلا اهل

 ةملس يبأ تنب ةَرد حكان كنأ ثدحتن انإ :هل ليقف .(يل لحت ال اهنإ) :لاقف ؛يتخأ

 ١- :يبلش ۔٧٩ص :ناردب ج٨/ص٩٩ ٢٠٠,١.

 ٢- راطوألا لين :يناكوشلا دمحم . ج٦/ص٢٦٦١.
 ٢ :يناكوشلا ج٦/ص٢٦٩.

 اهتدلو اهنع هللا يضر ۔ ةملس مأ نينمؤملا أل لوألا جوزلا .ةريغملا نب دسألا دبع ني ةملس ييأ تنب ةَرد يه
 ةيميت نبا يواتف عومجم عجار) .هب رثأتم حرجي - هنع هللا يضر- اهوبأ تام ثيح ةرؤنملا ةنيدملاب اهمأ

 ص٤٩٨٩. ط كرح دجملا وبأ قيقحت ١٤١٢. ١٩٩٢ .(ةرهاقلا .ةيئانبللا ةيرصملا رادلا



 .عاضرلا نم يخأ تنب اهنإف يل تلح امل يرجح يف يتبيبر نكت مل ول) :لاقف
 الو نكتانب يلع نضرعت الف "بهل يبأ ةمأ ااةبيوث ةملس ابأ اهابأو ينتعضرأ
 ."(نكتاوخأ

 نم سيعقلا يبأ ةأرما نم تعضر دق تناك ةشئاع نع يورملا ثيدحلا اهنمو ٤

 نأ دعب ةعاضرلا نم اهّمع وهو !اهيلع نذأسي هوخأ حلفأ ءاجف .هيلإ ةبوسنم ةدالو
 .""هل نذآ نأ تيبأق :تلاق سباجحلا لزن

 اهنإ) :اهيلع نذأتسي ءاج نيح هل تلاق اهنأ ثيدحلا اذه تاياور ضعب يفو

 لوسرل كلذ تركذ املف ةي هللا لوسر نذأتسأ ىتح كل نذآ الف كيخأ ةأرما ينتعضرأ

 . "كادي تبرت كّمع هنإف هل ينذئا» :اهل لاقتي هللا

 انبا عيضرلا ربتعاو "بسنلا نم هّمأك عيضرلل امأ ةعضرملا عراشلا ربتعا املو

 بسنلا نم اهمأ لثم اعاضر لجرلا ةجوز مأ تناك بسنلا نم اهنباك ةعضرملل

 عيضرلل ابأ ةعضرملا جوز ربتعا املو ؛بسنلا نم اهتنبك عاضرلا نم اهتنبو
 نبالا ةجوزو ،يبسنلا بألا ةجوزك يعاضرلا بألا ةجوز تناك هل انبا عيضرلاو
 .يبسنلا نبالا ةجوزك يعاضرلا

 .بسنلاب مرحي ام لك .ةرهاصملاب مرحي هنأ ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ انه نمو

 هيلإ بهذ ام ىلبنحلا بهذملا ءاهقف ضعبو ةّيرقعجلاو ةّيرهاظلا فلاخ دقو اذه

 مرحي ال هنأ ىلإ اوبهذ ثيح ى عاضرلاب ةمرحملا ةرهاصملا تابثإ يف ءاهقفلا روهمج

 يف هللا ركذ ثيح نآرقلا يف ءاج امب مهاوعد نيديؤم بسنلاب مرحي ام الإ عاضرلاب
 .ةرهاصملاب تامّرحملاو بسنلاب تامرحملا يهو :عاونأ ةثالث تامرحملا ةيآ

 ةراشإ وهو ءتاوخألاو تاهّمألا ىلع ريخألا عونلا يف رصتقاو ءعاضرلاب تامرحملاو

 .اتخأ اهتنبو اَمأ عضرملا لعج ثيح بسنلاب عاضرلا قاحلإ ىلإ

 تتامو .ةنيدملا ىلإ ةي يبنلا رجاه امل اهقتعأ يذلا بهل يبأل ةيراج تناك ةلي يبنلل ةعضرم لؤأ :ةبيوث يه ١-
 .١٤-٨٤ص .هماكحأو حاكنلا ىواتف عومجم عجار) ربيخ حتف دعب .م٨٢٦ ها ةنس

 .هجيرخت قبس - ٢

 .عاضرلا باتك يف ملسمو ؛!١\٠٩ص/٩ج يرابلا حتف م٢٠١٥ :مقر ثيدح .حاكنلا باتك يف يراخبلا هاور ٢-
 ١٤٤٥. ج٢/ص٠٦٩ ١. ١٠٧٠. :مقر ثيدح

 .هسقن عجرمل ١٤



 ةعاضرلا نم مرحي» قاحلإلا اذهب ةحَرصم باتكلل ةنيبملا ةّيوينلا ةتسلا تءاجو

 . ',؛بسنلا نم مرحي ام

 عضوم يف توكسلاو .ةرهاصملاب مرحي ىتح ةرهاصملاب هقاحلإال ضرعتت ملو

 تباثلا لحلا ىلع تيقب فانصألا كلت ميرحت ىلع ليلد دجوي ال ثيحو ،نايب نايبلا
 .""همكلذ ءارو ام مكل لحأو :ىلاعت هلوقب

 ؛بسنلا قيرط نم ةرهاصملا ىلع ةعاضرلا قيرط نم ةرهاصملا سايق حصي الو
 نع ئشانلا طالتخالا وهو يناثلا يف ةّيمرحملا تتبث هلجأ نم يذلا ىنعملا نأل

 . ""لوألا يف دوجوم ريغ نيترسألا جامدنا

 :نومدقتملا ءاهقفلا اهيف فلتخا ةيداهتجا ةلأسملا هذه نأ ميقلا نبا نيب دقو

 بلاط يبا نب يلعو باطخلا نب رمع ةرهاصملا هذه ةمرح مدعب نيلئاقلا نم ناكو
 .لوقلا اذه حجرو .نيعباتلاو ةباحصلا نم امهريغو

 ةرهاصملاب ميرحتلا تابثإ يف فقوت هنأ ةيميت نبا هخيش نع ميقلا نبا ىورو
 :اهنمو هفقوت ججح ركذو غعاضرلا ببسب

 ركذت مل كلذل ةنيبملا ثيداحألاو عاضرلا ببسب ميرحتلا يف ةدراولا ةيآلا نأ
 ال اهببسب ةرهاصملا ةمرح تبثتو بسنلا يف نوكت يتلا يناعملاو اطق ةرهاصملا

 ىلع عاضرلاب ةرهاصملا يف ميرحتلا ساقي نأ نكمي الف عاضرلا يف دجوت
 ماكحاو غعاضرلاو بسنلا نيب نيابتو ةةميظع قراوف كانه ذإ بسنلا يف ةرهاصملا

 ببس امهو رهصلاو بسنلاب سانلا نيب ةقالعلاو» :لاق مث نيابتلا اذه ررقت عرشلا
 هيلع تمرح اذإو باسنألا نيب الإ ةرهاصملا لقعت الو بسنلا عرق عاضرلاو ميرحتلا

 يتلا هتأرما مأ مرحت نأ مزلي مل ةعاضرلا نم هتلاخو هتمعو هتخأو هتنبو همأ

 تلعج اذإ ةعاضرلاو ععاضر الو ةرهاصم الو اهنيبو هنيب بسن ال هنإف ؛اهتعضرأ

 ماكحألا نم هيف اقرتفا ام لب .مكح لك يف هلثم نوكت نأ مزلي ال مكح يف بسنلاك

 . اهيف اعمتجا ام فاعضأ

 .ةقباسلا تاحفصلا رظنا :هجيرخت قبس ١-

 ٢- :ءاسنلا ٢٤.

 ٣- :يبلش ص٢٠٤.٢٠٢٣.

 .م ١٣٩٩ ه/٩٧٩ ١ ةلاسرلا ةسسؤم ١ط.٥٤٢ص/٤ج .داعملا داز :ةيزوجلا ميقلا نيا ٤

٢ 



 :ءاستلا نم عاضرلاب مرحي ال نم

 نم مرحي :ةدعاق نأ '!ةيفنحلاو""ةيكلاملاو ةيضابإلا ءاهقف ضعب ررقي
 ةانتتسم روص ضعب كانه لب ٬اهقالطإ ىلع تسيل ،بسنلا نم مرحي ام عاضرلا

 :روصلا هذه نمو "بسنلاب تبث نإو ععاضرلاب ميرحتلا تبثي ال ثيح

 ةأرما نم نالفط عضر اذإ امك .مرحت ال :عاضرلا نم تخألا وأ خألا مأ :الوأ

 نوكت ةعضرملا هذهف ؛ىرخأ ةعضرم نم امهدحأ عضر مث ،عاضرلاب نيوخأ اراصف

 لحت اهنإف سبسنلا ةيحان نم امأ عاضرلا نم هيخأ مأ اهنم عضري مل يذلل ةبسنلاب
 .نيتلاحلا يف ةيبنجأ اهنأل .مرحملا دوجو مدعب اضيأ هل

 هل اسأ تراصو ةيبنجأ نم امهدحأ عضرو بسنلا نم نيوخأ نالفطلا ناك ولو

 نأ هل زوجي ال امنيب ةعاضر هيخأ مأ اهنأل ءاهجؤزتي نأ هيخأل زاج عاضرلا نم

 نإ هنبا ةجوز امإو مأل نيوخأ وأ نيقيقش اناك نإ هَّسأ امإ اهنأل ؛ابسن هيخأ مأ جؤزتي
 لثمو .ةرهاصملاب ةيناثلاو .بسنلاب ىلوألا هيلع ةمرحم امهاتلكو بأل نيوخأ اناك

 .تخألا مأ كلذ يف خألا مأ

 اهجؤزتي نأ اعاضر بألل لحي هنإف :عاضرلا نم تنبلا وأ نبالا تخأ :ايناث
 تخأ لفطلا اذهل ناك اذإف .عاضرلا نم اهجوزل انبا راص ةأرما نم لفط عضر اذإ امك

 يهو تنبلا هذه جؤزتي نأ .جوزلا كلذل لحي هنإف ؛ةأرملا كلت نم عضرت مل بسنلا نم

 بسنلا نم نبا لجرلل ناك اذإ :هلثمو ءامهنيب مرحملا مدعل عاضرلا نم هنبا تخأ
 هذهب جؤزتي نأ لجرلا كلذلف ذةيعاضر وأ ةيبسن تنب اهلو ةيبنجأ ةأرما نم عضر
 هل زوجي ال امنيب .امهنيب ةمرحملا ةقالعلا مادعنال عاضرلا نم هنبا تخأ يهو تنبلا

 امهاتلكو اهب لخد يتلا هتأرما تنب وأ هتنب امإ اهنأل "بسنلا نم هنبا تخأ جؤزتي نأ
 لك يف نبالا تخأك تنبلا تخأو ةرهاصملاب ةيناثلاو بسنلاب ىلوألا هيلع ةمرحم

 .عاضرلا ةلاح يف ققحتم ريغ اذهو .كلذ

 ١- :يبتوعلا ج٨/ص١٢٤.١٢٣.
 ٢- :يلعجلا ج٢/ص١٠٩.١٠٨.

 ١ / ص٧ ٢١. ٢١٨.
 ح .فسوي لالط هححص .يدتبملا ةيادب حرش يف ةيادهلا :ينا . ه

 ٢-۔ رملا 1 ا وبأ ٠

 .ط١٤١٥ه/١٩٩٥م. .نانبل توريب ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد
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 اهنإف تنبلا نبا وأ نبالا نبا ةيبنجأ تعضرأ اذإ امك :اعاضر هدلو دلو مأ :اثلاث

 جؤزتي نأ هل زوجي ال هنأ عم اهجؤزتي نأ دلولا دجل لحيف ؛اعاضر نبالا اذه مأ ريصت

 ةمرحم ىلوألاو .هتنب ةيناثلاو ،هنبا ةجوز ىلوألا نأل ؛ابسن هتنب نبا مأ وأ هنبا نبا مأ

 نوكي هنإف ايبنجأ الفط نبالا ةجوز تعضرأ ول كلذكو سبسنلاب ةيناثلاو ءةرهاصملاي
 يذلا دجلا ىلع مرحت ال ىرخأ ةيعاضر وأ ةيبسن مأ هل تناك اذإف ءاعاضر نبالا نبا

 .ةعضرملا كلت جوز وبأ وه

 همأ ريصتف همأل هتدج نم لفطلا عضر ولف ؛اعاضر تتبلا وأ نبالا ةدج :اعبار

 اتخأ اهمأ نم اهلفط عاضرب تراص اهنأل ؛اهجوز ىلع مرحت الف عاضرلا نم هل اتخأ
 رثؤي الف ءادتبا اهب جوزتلا مرحي ال عاضرلا نم نيالا تخأو ٬طقف عاضرلا نم هل

 .عقت ام اريثك ةروصلا هذهو ىلوأ باب نم ءاقب ةيجوزلا كلت ىلع ئراطلا عاضرلا

 يبأ تخأ يتمع ةيبنجأ ةأرما تعضرأ ولف :عاضرلا نم معلا وأ ةمعلا مأ :اسماخ

 يل زوجيو يلع مرحت ال اهنإف اقلطم يبأ اخأ يمع تعضرأو .مأل وأ بأل وأ ةقيقش

 نم اهمأ تناك ولو ءاهحاكن يل زوجيو يلع تمرحل بسن نم اهمأ تناك ولو ءاهحاكن

 .يبأل يدج ةجوز امإو ييبأ مأ يتدج امإ اهنأل ؛َيلع تمرحل بسن

 عاضرلا نم نبا ادمحم نأ انضرف ولف :اعاضر تتبلا وأ نبالا ةمع :اسداس

 ىلع مرحي ال هنإف ؛اضيأ عاضرلا نم هيبأ تخأ يه ةمع اذه دمحملو .ميهاربال

 نأ انضرف ولو .هنم ةيبنجأ اهنوكل .هنبا ةمع اهنوك عم ةأرملا هذه جؤزتي نأ ميهاربإ
 مرحي ال هنإف ؛ةعاضرلا نم هيبا تخا يه ةمع دمحملو ميهاربال بسنلا نم نبا ادمحم

 دمحملو .ميهاربال ةعاضرلا نم نيا ادمحم نأ انضرف ولو ،اهجؤزتي نآ ميهاربإ ىلع
 ةيبنجأ اهنوكل اهجؤزتي نأ ميهاربإ ىلع مرحي ال هنإف بسنلا نم هيبأ تخأ يه ةمع
 .هنم

 عاضرلا نم لاخ ادمحم نأ انضرف ولف :اعاضر ةلاخلا وأ لاخلا مأ :اعباس

 اهنم عضترا ةأرمال عاضرلا نم اخأ هنوكل ميهاربال عاضرلا نم اخأ هنوكل ميهاربإل

 انضرف ولو ،اهجؤزتي نأ ميهاربإ ىلع مرحي ال هنإف اضيأ عاضرلا نم مأ دمحمل ناكو
 ىلع مرحي ال هنإف ؛عاضرلا نم مأ اذه دمحملو ميهاربال بسنلا نم لاخ ادمحم نأ

بسنلا نم ميهاربإل الاخ ادمحم ناك ولو .هنم ةيبنجأ اهنوكل اهجؤزتي نأ ميهاربإ



 ةجوز ام او .هما أ مأ هت هتدج اَم ١ اهنوكل ميه اربإ ١ ىلع مرحت اضي أ بسنل ١ نم دمحم م هأف

 . ا هم أ يب 1 ٥ دج

 :مزحملا عاضرلا طورش

 اببس عاضرلا نوكيل ةصاخ اطورش مهريغو ةيكلاملاو ةيضابإلا ءاهقف طرتشا

 :كلذ نم مرحنا يف

 تاناويحلا نم اهريغ وأ ةاش نبل ناك اذإ امأ .ةأرما نبل نم عاضرلا نوكي نأ ن

 لحتق ‘ ةوخ أ الو ة هموم أ ع اضرل ا اذ دهب تبثي ال هن ل ؛ميرحتل ١ هيلع بترتي الف

 .عرفلا تبثي مل لصألا تبثي مل اذإف ةمومألا عرف ةوخألا نأل ؛اهتحكانم

 ءاوس فنألا وأ مفلا قيرطب عيضرلا فوج ىلإ نبللا لوصو نم ققحتي نأ ٢-

 لصحي مل نإف .ةبوبنأ وأ ءانإ نم هبرشب مأ يدثلا نم صاصتمالا قيرطب ناكأ
 ؛ميرحتلا تبثي الف ؟ال مأ عضر له ملعي ملو يدتلا يبصلا مقتلا نأب كلذ نم ققحتلا

 عيضرلا اوعنم ةيضابإلا نكلو ؛كشلاب تبثت ال ماكحألاو ،هببس دوجو يف كشلل كلذو

 .'ةهبش كلذ يف نأل اهتحفاصمو ةأرملا كلت حاكن نم

 . "هيلع بلغي رخآ رصنعب نبللا طلخي الأ -

 جراخلا رفصألا ءاملل الثم رينأت الف ةفورعملا نبللا تافصب افصتم نوكي نأ -

 .ا٤) نبلب سيل هنأل ةأرملا يذث نم

 :عاضرلا ةم 2ِ عاضرلا نوكي نأ :اعبار

 :يتأي ام اهنم بهاذم ىلإ ةدملا هذه ريدقت يف ءاهقفلا فلتخا دقو

 فسوي يبأ ةيفنحلا نم نابحاصلاو ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيضابإلا اهردق -أ
 دعب ولو ةدملا هذه يف عاضرإلا لصح نإف نيتنسب يعفاشلاو نسحلا نب دمحمو

 .١٨٢ص :نيدلا يحم دمحم .٠٠١-٩٩ص :ناردب .٢٠٢-١٠٢ص :يبلش .٩٠١-٨٠١ص/٢ج :يلعجلا ١

 ٦١٢ص :يدانملا ٢
 ٢ قاحسإ وبأ الحضرمي:ج٢/,ص١٠٨ .

 ٤ :يلعجلا .ج٢/ص٨ ٠ .
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 :كلذ نم ةنسلاو نآرقلا نم ةلدأب مهبهذم ىلع اولدتساو

 متي نأ دارأ نمل نيلماك نيلوح نهدالوأ نعضري تادلاولاو :ىلاعت هلوق ١-

 امو ٧ مامتلا ىلع ديزم الو .نيلوحلاب ةعاضرلا مامت هناحبس لعج دقف "ه ةعاضرلا

 ءزج رخآ لوصحب لصحي ءيشلا مامت نأل ؛هاهنم ىهتنا دقف امات ىلاعت هللا هامس

 ."هيف رامضإ ىلع لديو هبجوم ىلع ةلالد هليزنت نأ الإ هئازجأ نم

 هللا هلعج دقو . ماطفلا هانعم لاصفلا '"!ه&نيماع يف هلاصفو :ىلاعت لاقو ٢

 عرشلا رظن يف ةربتعملا عاضرلا ةدم رثكأ نأ ىلع اليلد كلذ نوكيف ،نيماع يف ىلاعت

 .ناتنس

 .'نيلوحلا يف ناك ام الإ عاضر ال»:لاق هنأ ةلي لوسرلا نع يور ٢

 ام وه عاضرلا نإ يأ ةعاجملا نم ةعاضرلا امنإ» :لاق هنأ هنع يورو-٤

 .رغصلا يف الإ نوكي ال اذهو عوجلا هيلإ عفدي

 ٥ "محللا تبنأو مظعلا 'ازشنأ ام الإ عاضر ال» : يي لاقو .

 لخد ةيَي لوسرلا نأ ةشئاع هتور ام نيلوحلا يف عاضرلا نأ ىلع لدي اممو ٦

 اي :تلاقف هيلع قش هنأك -مالسلاو ةالصلا هيلع ههجو ريغتف لجر اهدنعو اهيلع

 . ةعاجملا نم ةعاضرلا امنإ» :لاق نكناوخإ نم نرظنأ :لاقف .يخأ ،هللا لوسر

 يذلا امأف س عيضرلا لفطلا وهو نبللا يف هعبش ناك عاج يذلا نأ كلذب ديري

 . ع اضرب كلذ سيلف هومتعضرأ ن او عوج نم م اعطلا هعبشىي

 ١ :ةرقبلا ٢٣٢ .

 ٢- :يبتوعلا ج٨/ص١٢٢٣٢ - ١٢٤.

 ٢- :نامقل ١٤ .

 ٤ مقر ثيدح عاضرلا باتك يف سابع نبا نع ينطقرادلا هاور ٩-١٠. ج٤/ص١٧٢-١٧٤.
 عاضرلا باتك ملسمو ما6٦٤ص/٩ج حتف )٥١٠٢( :مقر ثيدح حاكنلا باتك يف ةشئاع نع يراخبلا هاور ٥
 ١٠٧٨. ص/٢ج.(٨٥٠٢) مقر ثيدح

 .اهضعب ىلع اهضعب بكرو اهعضوم ىلإ اهعفر يأ : مظعلا زشنأ ٦-
 ٧- مقر ثيدح حاكنلا باتك يف دوعسم نباو دواد وبأ هجرخأ )٢٠٥٩- ٢٠٦٠(. ج٢/ص٢٢٢.

 ٨- شماه :ةحفصلا هذه يف هجيرخت مدقت رقم٥.

 ر٠



 . نيلوحلا يف الإ امّرحُس نوكي ال عاضرلا نأ ىلع رخآ اليلد ةيضابإلا قاس دقو

 دعب هب تبلاط اذإف ، نيلوحلا ىلإ عاضر ةقفنب بلاطت نأ مألل نأ عيمجلا عامجإ

 كلذ نكي مل نيلوحلا دعب عاضرإلاب لجرلا اَهَبلاط ول كلذكو . اهل مكحي مل نيلوحلا
 .'١اهيلع

 امنيب ، نيماعلا دعب روهش ةعبرأ ةدايز ةيضابإلا ءاهقف ضعب نسحتسا دقو ب
 فتكي مل لفطلا ناك اذإ نيلوحلا دعب نيرهش وأ رهش ةدايز كلام مامإلا نسحتسا

 ."عاضرلا نع ماعطلاب

 عيضرلا ناك اذإ رهشأ ةعبرأ ةدايزب لوقي نم يأر ءايضلا بحاص حجر دقو
 .ةدايزلل اجاتحم

 .ةبيرلا نع دعبو طايتحا كلذ هيف نأ ىلإ يبتوعلا راشأو

 هلوقب نيلدتسم ارهش نيثالثب عاضرلا ةدم ريدقت ىلإ ءاهقفلا ضعب بهذو -ج
 نإف .ةعاضرلا متي نأ دارأ نمل نيلماك نيلوح نهدالوأ نعضري تادلاولاو » :ىلاعت

 يف ةريخألا ةلمجلا ناف "اهامهيلع حانج الف رواشتو امهنم ضارت نع الاصف ادارأ
 نأ ايأر نإف ،نيلوحلا مامت دنع لفطلا ماطف يف رايخلا نيدلاولل نأ ديفت ةيآلا هذه

 ايقبأو ،هامطقفي مل هرضي هماطف نأ ايأر نإف ،كلذ امهل غاس هيف ررض ال هماطف
 نم هئاذغ ليوحت ىلع لفطلا اهيف جردتيل نيلوحلا ىلع ةدايز ىرخأ ةدم هعاضرإ
 .رهشأ ةتس يه كلذل حلصت ةدم لقأو هريغ ىلإ نبللا

 ةقلطملا مألل زوجي يتلا ةدملا نايبل وهف ةيآلا ردص يف نيتنسب ةدملا ديدحت امأ

 دجوي يذلا عاضرإلاب ميرحتلا توبث عنمي ال اذهو عاضرإلا ىلع ارجأ اهيف ذخأت نأ

 .'}نيقيب الإ لوزي الف عاضرلا دوجوب تباث وه ذإ هل طاتحي ميرحتلا نأل ؛نيتنسلا دعب

 . اهركذل لاجملا عستي ال ىرخأ لاوقأ كانهو

 ١ يبتوعلا ج٨/ص١٢٢.
 د ٢٩٧ ص ٢٢ يربكلا ةنوعملا كلام .٠٠٤ص . :يرهزألا حلاص ٢-

 ١٢٤ . ١٢٣٢٠١٢٥. ص ٨٢ يبتوعلا ٢-

 ٤ :ةرقبلا ٢٢٣٢ .

 ٥ .ريدقلا حتف :مامهلا نب لامكلا ج٢/,ص٥ .

() 



 نيلوحلا يف نوكت عاضرإلا ةدم نأب لئاقلا روهمجلا يأر دجن :لوقلا لمجمو
 اهنأو ةيآلا يف ءاملعلا ضعب هلاق امو .هتلدأ ةوقل هيلإ ليمن يذلا حجارلا يارلا وم وه

 نأل ؛هب ملسم ريغ عاضرلا ىلع ارجأ مألا اهيف قحتست يتلا ةدملا ىصقأ ن

 ميرحتلا هب تبثي يذلا عاضرلا ةدم ىصقأ ديقي وهف ،كلذ ديقي امك نيتنسب ديدحتلا

 .ناتنس

 : مرحملا عاضرلا رادقم :اسماخ

 :نييسيئر نييأر ىلإ مرحملا عاضرلا رادقم 2 ءاهقفلا فلتخا

 ال هنأ هنع ةياور يف دمحأو ةيفنحلاو ةيكلاملاو ةيضايإلا بهذ : لولا يأرلا

 .ميرحتلا ةدافإ يف ءاوس ريثكلاو ليلقلا لب ءععاضرلاب ميرحتلا يف نيعم رادقم طرتشي

 :كلذ نم ةنسلاو باتكلا نم ةديدع ةلدأب روهمجلا لدتساو

 ١- ةعاضرلا نم مكتاوخأو مكنعضرأ يتاللا مكتاهمأو ظ :ىلاعت هلوق )١ا .

 ٢- '"""«بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي : دايع هلوق .

 تاعضرلا نم نيعم ددعب كلذ ديقي ملو ميرحتلا يف اببس عاضرلا لعج عراشلاف

 وأ ةيمكلا نع رظنلا فرصب ميرحتلا تبث عاضرلا لصح ىتمف .ةنيعم ةيمكب الو

 . "ةيفيكلا

 يحي مأ تجوزت :لاق ثراحلا نب ةبقع نع يذمرتلاو يراخبلا هاور اممو ٢
 هل تركذف يي يبنلا تيتأف (امكتعضرأ دق). تلاقف ءادوس ةمأ تءاجف ،باهإ يبأ تنب
 (٠"«كنع اهعد ؟ليق دقو فيك» :دايا لاقق ءادوس ةأرما اهنإ تلقق ينع ضرعأف كلذ

 الإ رابتعا ال هنأ ىلع ليلد .اهكرتب هرمأو تاعضرلا نع لاؤسلا يي لوسرلا كزتف

 ١- :ءاستلا ٢٢٣.

 ٢- ص رظنا هجيرخت قيس ١٢٢ .

 ٢- ص . ةيصخشلا لوحألا :رماع زيزعلا دبع ٦٢ .

 مقر عاضرلا باتك يف يذمرتلاو ٥ ١ ٠ ٢ص,/٩ج :حتف ١٠٤ ٥. :مقر حاكنلا باتك يف يراخبلا هجرخأ ٤6

 :ثيدحلا ١٥١ ١ ج. ١ / ص ٤٥٨٧ -٤٥٨.



 هليلق يوتسيف ميرحتلا هب قلعتي هنألو .همكح دجو همسا دجو ثيحف عاضرلاب

 .هريثكو هليلقب لصحي محللا تابنإو مظعلا زاشنإ هنألو ؛ هل بجوملا ءطولاك هريثكو

 ةداتقو ،يرهزلاو يرصبلا نسحلاو بيسملا نب ديعسو سابع نياو يلع بهذم اذهو

 .دمحأ نع ةياورو كلامو ةفينح يبأو ديز نب رباجو يروثلاو يعازوألاو دامحو

 تاعضرلا نم انيعم اردق ةيرهاظلاو ةلبانحلاو ةيعفاشلا طرتشا :يناثلا يأرلا

 سمخ يف تاعبشم تاعضر سمخ ناك اذإ الإ عاضرلاب تبثي ال ميرحتلا نإ : اولاقو
 :مهيار ىلع مهليلدو ميرحتلا هب قلعتي الف كلذ نود ناك اذإف تاقرفتم تاقوأ

 رشع نارقلا نم لزن اميف ناك :تلاق -اهنع هللا يضر - ةشئاع نع يور ام ١-
 رقي اميف نهو ةلي يبنلا يفوتف تامولعم سمخب نخسن مث نمرحي تامولعم تاعضر
 ."نآرقلا نم

 الإ ققحتي ال اذهو مظعلا ةيمنتو محللا تابنإ يه عاضرلاب ميرحتلا ةلع نإ ٢
 . '""تاعبشم تاعضر سمخ نود امب نوكي الو ،لقألا ىلع لماك موي عاضرب

 :ةلأسملا هذه 2 فالخلا أشنم

 وهو اهيف ءاهقفلا فالتخا ببس نيبو هفنصم يف ةلأسملا هذه دشر نبا دروأ دقل

 كلذ يف ثيداحألا ةضراعمو .ديدحتلا يف ةدراولا ثيداحألل باتكلا مومع ةضراعم

 ةصملا .مرحت :لاق ثيداحألا هذه ىلع نآرقلا رهاظ حجر نمف ءاضعب اهضعب

 موهفم حجرو ةيآلا نيبو اهنيب عمجو .ةيآلل ةرسفم ثيداحألا لعج نمو ،ناتصملاو
 باطخلا ليلد موهفم ىلع"ناتصملاو ةصملا مرحت ال» :ةي هلوق يف باطخلا ليلد

 :لاق .تاعضر سمخ هيعضرأ» :ليي يبنلا اهل لاق هنأ ملاس يف ةلهس ثيدح يف

 .'٨حرحي ال اهنود ام امأ "مرحت يتلا يه اهقوف امف ةثالثلا

 ١ توريب .ليجلا راد.٠١ط م١٦١ص/٢ج .ةنسلا هقف :قباس ديسلا لبنان.١٤١٤ه/ ١٩٩٣م.
 ٢- مقر غعاضرلا باتك :ملسم هجرخأ ١٤٥٢. ج٢/ص"١٠٧٨. عاضرلا باتك .يذمرتلاو . رقم:١١٥٠ .

 ج٣/ص٤٥٥٩. مقر ثيدح .عاضرلا باتك يف كلامو ١٧. ج٢/ص٦١٠٨.
 ٢- :ناردب ص١٠٥٩.

 ٤- غعاضرلا باتك يف ةشئاع نع ملسم هاور رقم٠  0١٤٥ج٢/ص؟١٠٧٢- ١٠٧٤.
 باتك يف ملسمو .حاكنلا باتك :يئاسنلاو .٢؟٢٢؟ص/٢ج ٠٢٠٦١ مقر ثيدح .حاكنلا باتك يف :دواد وبأ هاور ٥

 .٧١٠١-١٦٧٠١ص/٢ج ١٤٥٢. مقر ثيدح .عاضرلا
 ٦ :دشر نبا ج٢/ص٩٩٥-۔٩٩٦١.

 



 :عاضرالاب ميرحتلا خ هرثأو لحفلا نبل

 ىلإ بوسنملا نبللا هنأب هورسف دقف لحفلا نبل نايب يف ءاهققلا روهمج قفتا
 تعضرأ هنم يذلا نبللا راردإ يف اببس ناك ةعضرملل ةأطو نأ رابتعاب لحفلا
 .عيضرلا

 عضرتف ٧ ناتأرما لجرلل نوكي نأ لحفلا نبل» :لاقف هتروص لبنح نب دمحأ نيبو

 .'_+ههذه نم اذه جوزي ال ايبص هذهو ةيبص هذه

 نيبو عيضرلا دالوأو ةعضرملا نيب ةمرحلا راشتنا ىلع ءاهقفلا عمجأ دقو

 نايرس يف اوفلتخا مهنكلو "بسنلا نم اهدلوك كلذ يف وهف ةعضرملا دالوأو عيضرلا

 ءةعضرملا جوز لثم كلذو ،نبللا هيلإ بسني يذلا لجرلا نيبو عيضرلا نيب ةمرحلا

 ءانبألاو 0 ءابآلا ىلع مرحي ام اهلبق نم مرحيف بألا ةلزنمب عيضرلا نم لزني لهف

 يف ءاهقفلا يأر مسقناو ،«لحقلا نبل» :ىمست ةلأسملا هذهف ء؟ال مأ بسنلا ةهج نم

 :نييأر ىلإ اهنأش

 ةيفنحلاو "ةيكلاملاو ةيضابإلا نم ءاهقفلا روهمج بهذ :لوألا يأرلا

 اهءاج نبلب الفط مألا تعضرأ اذإف .مرحي لحفلا نبل نأ ىلإ نورخآو ةيعفاشلاو

 .هيخأ ىلع مرحتف .لجرلا كلذ براقأ ىلع ةلفطلا كلت تمرح لجر نم لمح ببسب

 نبللا بحاص ءابآو سبسنلا نم لجرلا دالوأل اتخأ ربتعتو هيخأ ةنبا اهرابتعاب
 وهو .اذكهو بأل عيضرلل ةوخإ ةعضرملا ريغ نم نبللا بحاص دالوأو ععيضرلل ادادجأ

 ييأو كلام لوق وهو ديز نب رباجو ءاطعو سواطو ةورعو ةشئاعو سابع نيا لوق

 .هزح نباو دمحأو يعفاشلاو ةفينح

 : اهنم ةلدأ ةدعب كلذ ىلع اولدتساو

 ءاهدنع ناك يي هللا لوسر نأ تلاق -اهنع هللا يضر - ةشئاع نع يور ام ١-

 ١ .ينغملا :ةمادق نيا ج٧/ص٤٧٦١ .

 دبع . ةدغ وبأ راتسلا دبع.د :دادعإ . ١٢١ص/٢ج .يملاسلا مامإلا تاباوج :يملاسلا .٢٢؟صر/٨جس :يبتوعلا ٢
 .(عم٦٩٩١/ه٧١٤١ . نامع ةنطلس . ةضهنلا عباطم.١ط) يملاسلا نمحرلا

 ٢ ىربكلا ةنودملا :كلام مامإلا . ج٢/ ص٢٩٦.

 ٤- .ديز نب رباج مامإلا هقف :شوكب يحي ص٤٠٤.



 اذه هللا لوسر اي :ةشئاع تلاقف ةصفح تيب يف نذأتسي لجر توص تعمس اهنإو

 «ةعاضرلا نم ةصفح معل نالف هارأ» :ت هللا لوسر لاقف كتيب يف نذأتسي لجر

 لوسر لاق ؟يلع لخأ - ةعاضرلا نم اهمعي- ًاًيح نالف ناك ول :هللا لوسر اي تلقف
 .")ةدالولا نم مرحي ام مرحت ةعاضرلا نإ :معن»:َي هللا

 حلفأ نإ» :تلاق اهنأ اضيأ -اهنع هللا يضر - ةشئاع نع يور ام اهنمو ٢-
 نذأتسأ ىتح هل نذآ ال هللاو :تلقف باجحلا لزن نأ دعب يلع نذأتسا سيعقلا يبأ اخأ

 يبأ ةأرما ينتعضرأ نكلو ،ينعضرأ وه سيل سيعقلا يبأ اخأ نإف ةي هللا لوسر
 .ينعضرأ وه سيل لجرلا نإ هللا لوسر اي :تلقف ةي هللا لوسر ىلع تلخدف سيعقلا

 كلذبق:ةورع لاق .«كنيمي تبرت.كمع هنإف ؛هل ينذإل»:لاق هتأرما ينتعضرأ نكلو
 . "«بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي :لوقب ذخأت ةشئاع تناك

 :لالدتسالا هجو

 راشتنا ىلع ةي لوسرلا صن دقف .عازنلا عضوم يف عطاق صن ثيدحلا ١-

 عيضرلا نيبو نبللا بحاصو عيضرلا نيب هب ةيمرحملا توبثو 6لحفلا نبلب ةمرحلا

 . كُمَع هنإف هل ينذإإ» عيضرلل اًمع راص ثيح نبللا بحاص خأو

 تناك ثيح -اهنع هللا يضر - ةشئاعل حيحص ريغ امهف ثيدحلا ححص ٢-

 ىرت ال كلذل تناكف . اهجوز نود طقف تعضرأ نمل عاضرإلاب تبثت ةمرحلا نأ نظت
 ةقيقحلا اهل حضو لي لوسرلا نكلو .هيخأ حلفأو سيعقلا يبأ نيبو اهنيب ةيمرحم

 ةعضرملا نيب تبثت امك عاضرإلاب ةمرحلا نأو ٧مرَحُم لحفلا نبل نأ اهل نابأو
 هذه يرستو ،ةعضرملا جوز وهو نبللا بحاصو ةعضرملا نيب تبثت كلذك هةعيضرلاو

 لوعي الف عازنلا لحم يف عطاق صن اذهو شةعيضرلل اًمع حبصيف هيخأ ىلإ ةمرحلا

 . "هقلاخ ام ىلع

 لجر نع لئس سابع ني هللا دبع نأ ديرش نب ورمع نع أطوملا يف كلام ىور ٢

 ١- .راطوألا لين :يناكوشلا :عجار "«بسنلا نم» :هجام نبا ظفلو .ةبراقتم تارابعب ةعامجلا هاور ج٦/,ص٢٥٦.
 .ملسم ٠٩١ص.٩ج حتف .٢٠١٥:مقر ثيدح.,لحفلا نبلء ٢٢:باب.حاكنلا باتك .يراخبلا هاور هيلع قفتم ٢-

 .٠٧٠١-٩٦٠١ص .٢ج. :١٤٤٥ مقر ثيدح . لحفلا ءام نم ةعاضرلا ميرحت . ٢:باب. عاضرلا باتك

 ٢- هب ةقلعتملا اياضقلاو حاكنلا :يرصحلا دمحأ . ص٢٥٦ ۔-٢٥٧.

3 



 له :هل ليقف ةيراج ىرخألا تعضرأو امالغ امهادحإ تعضرأف ناتأرما هل تناك

 ةوخأ ةقالع ةيراجلاو مالغلا نيب ناكف دحاو حاقللا ال :لاق ؟ ةيراجلا مالغلا جوزتي

 . ""حاقللا اذه ببسب

 بآلا هيف لخدي بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي» :قباسلا ثيدحلا ٤
 بسنلا نم تامرحملا نه عاضرلا نم تامرحملا نأ تبثأ هنأل ؛هب لصتي ام لكو
 . اليصفتو ةلمج

 نأل ؛اعم ةأرملاو لجرلا ءام وه نبللا لوزن ببس نإف رظنلا ثيح نم امأ ٥
 فلتخا نإو امهنم دلولا ناك امك امهنم عاضرلا نوكي نأ بجوف اعيمج امهنم لمحلا
 . "'امهببس

 لوقلا اذه بسنو لحفلا نبل ميرحت مدع ىلإ ءاهقفلا ضعب بهذ ؛يتاثلا يأرلا
 راسي نب ءاطعو سراسي نب ناميلسو نمحرلا دبع نب ةملس ويأو بيسملا نب ديعس ىلإ
 دبعو -اهنع هللا يضر- ةشئاع ىلإ اضيأ لوقلا اذه بسن امك .ةبالق وبأو يعخنلاو

 . )رمع نباو ريبزلا ني هللا

 :ةيلاتلا ةلدألاب يأرلا اذه باحصأ لدتساو

 . ( ةعاضرلا نم مكتاوخأو مكنعضرأ يتاللا مكتاهمأوإل :ىلاعت لاق -أ

 :لالدتسالا هجو

 ء

 ةمعلا انه ىلاعت هللا ركذي مل :اولاقو س لجرلل اعورف ركذي ملو لجرلا ةلص ركذي ملو
 ءاسنلا لبق نم ناك ام مرحي عاضرلا نأ ىلع لدف ؛بسنلا يف امهركذ امك تنبلاو

 . "بسنلاب تامرحملا يف امهركذ امك تنبلاو ةمعلا ركذل الإو طقف

 . مألا لبق نم وه ام تبثأ ةعاضرلل بجوملا ميرحتلا تبثأ امل هناحبس هللا نإ

 . ٤٢ ص ى أطوملا : سنأ نب كلام-١

 ٢- ص ناردب ١٠١ .

 ٢-_ ص رظنا هجيرخت قبس ١٢٨ .

 ٤ .توريب . يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ١ط.٩٢١ص/٢ج . نآرقلا ماكحأ : صاصجلا )١٤١٢ه / ١٩٩٢م( .

 ٥ ج . ينغملا : ةمادق نبا ٦ / يناكوشلا م٣٢٧٥ ص . ج٦ / ص٢١٨ .

 ٦- ءاسنلا ٢٢٣ .

 ٧- ص :يحي شوكب ٤٥ / ص ناردب ١٠١ .



 ةملس يبأ تنب بنيز نع يور امب لحفلا نبل ميرحت مدعب نولئاقلا لدتساو ب
 انأو يلع لخدي ريبزلا ناكو :تلاق ريبزلا ةأرما ركب يبأ تنب ءامسأ اهتعضرأ اهنأ

 دلو امو ادلاو هارأ .ينيثدحف يلع يلبقأ :لوقيف يسأر نورق نم نرقب ذخأيف طشتمأ

 نب ةزمح ىلع يتنبا موثلك مأ يلإ بطخي لسرأ ريبزلا نب هللا دبع نإ مث .يتوخإ مهف

 لاقف .هتخأ ةنبا يه امنإو ؟ هل لحت لهو :هلوسرل تلقف .ةيبلكلل ةزمح ناكو .ريبزلا

 ريغ نم ناك امو .كتوخإ مهف ءامسأ تدلو ام امأ "عنملا اذهب تدرأ امنإ :هللا دبع

 هللا لوسر باحصأو تلسرأف . اذه نع يلّسف يلسرأف ةوخإب كل اوسيلف ءامسأ

 ملف هايإ اهتحكنأف ائيش مّرَحت ال لاجرلا لبق نم ةعاضرلا نإ: اهل اولاقف نورفاوتم
 .'اهنع كله ىتح هدنع لزت

 نإف ؛ لحفلا نبل ميرحتب نيلئاقلل ةجح وهف حص نإ ثيدحلا اذه نأب بيجأو
 .مهدنع اروهشم ناك اذه نأ رهاظلاو .اهابأ هدقتعتو هتنبا اهنأ دقتعي ناك ريبزلا

 . "نوفرعي ال موق لوقو .هنبا لوق نم ىلوأ هرصع لهأ رارقإ عم هلوقو

 عيضرلا هب ىذغت يذلا ةعضرملا نبل نأب ةمرحلا راشتنال نوعناملا جتحاو -ج

 ذإ اهنم ةعطقك عيضرلا رابتعاو ى ةيضعبلا ةهبش كلذب ثروأف ءةعضرملا نم ءزج
 .ةلصلا هذهب هيلع مرحتو اهدلو نوكي نأ اقح ناكف .اهنبل نم هماظعو همحل نكت

 هنم يذلا اهنبل لوزن يف اببس ناكو ةعضرملا ئطو نميف دوجوم ريغ ىنعملا اذهو

 نيب ةيئزجلا دجوت الف .ةيفتنم نوكت داكت وأ ةيفتنم ةهبشلاف كريغصلا تعضرأ
 نيبو هنيب ةلص الف ،لجرلا نم ال ةأرملا نم عاضرلاف ؛هتعضرأ نم لحفو عيضرلا
 . '"هحل الو مظع هنم نوكتي مل ذإ ءدلولا

 :عاضرلاب ميرحتلا ةمكح

 اهنأ ىرخألا عئارشلا نود ةيمالسإلا ةعيرشلا اهب تدرفنا يتلا رومألا نم

 :ةيلاتلا دصاقملاو مكحلل كلذو .ميرحتلا بابسأ نم اببس عاضرلا تلعج

 ١- .ينغملا :ةمادق نبا ج٦/,ص ٥٧٢.

 ٢-ابن يرابلا حتف :رجح 77 ١٥١.

 ٢٣ -_ ص :ناردب ١٠٠. :يرصحلا دمحأ ص٨ ٢٥.
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 اهؤازجأ لخديف ءاهمسج نم ءزجب هيذغت امنإ دلولا عضرت يتلا عضرملا نإ ١
 اهمد نم رد اهنبل نإف ،كلذ ناتبتي بطلاو سحلا نإو ءاهنم اءزج نوكيو ،هنيوكت يف

 هاودع ترس هيف نكتسم ضرمب اتولم اهمد ناك اذإو \همظع زشنيو ،لقطلا محل تبني

 دقف هيلعو ءءامنو ةوق اهنم لفطلا دافتسا ةيوق ةميلس مدلا ةيقن تناك نإو 6لقطلا ىلإ
 هتلمح يذلا اهدلو ريبك دح ىلإ هبشي اهنم ةعطقك حبصأف همسج ءانب يف تمهسأ

 هل تاوخأ اهتانب لعجو ،عيضرلل امأ نآرقلا اهامس كلذل ءاهئاذغي ىذغتو اهنطي يف

 .اهيلع ظافحلا يعدتست ةميرك ةطيار كلتو بسنلا ةطبارك ةطبار امهنيب تأشنف

 اهلعجي نأ ناكف امهعامتجا عراشلا عنم اهعم قفتت ال جاوزلا ةطبار تناك املو
 .بسنلاب مرح امك جاوزلا ميرحت بابسأ نم اببس

 نم تذخأ كلذل ى اهبناوج لك يف بسنلا ةطبار عم ىواستت ال ةطبارلا هذه نإ معن

 ةقفنلا بوجوو ثراوتلا نم اهيقاب نود جاوزلا ميرحتك اهضعب بسنلا ماكحأ

 .اهريغو

 يف اهمدب هتذغ هذه نأ ديب .ةيبسنلا مألاك يهف اهنم اءزج لفطلا ناك اذإ ٢

 .ديبأتلا ىلع ةمرحم ةيبسنلا مألا تناك اذإف اهعضو دعب اهمدب هتذغ كلتو ءاهنطب

 هكردي يهيدب رمأ اذهو . ةيعاضرلا مألا كلذكف .هيلع تامرحم اهب لصتي نم ضعبو

 .ساسحإلاو ةربخلا باحصأ

 .اهدارفأ نم نوكتف اهدالوأ دحأ عضرت يتلا ةرسألا يف جمدنت عضرملا نإ ٢

 اببس كباشتلا كلذ نوكيف ،اهترسأ يف اجمدنم هتعضرم تيب يف نوكي لفطلا نأ امك
 .اضيأ هترسأ اهترسأو ءاهترسأ لفطلا ةرسأ لعج يف

 ريثك يف ميرحتلل ةبجوم بسنلا يف عونلا اذه نم نوكت يتلا ةقالعلا تناك اذإو

 . لاوحألا هذه يف ةعاضرلا كلذك نوكت نأ يغبنيف ،لاوحألا نم

 نييحيسملا ةجنرفلا باتك ضعب اهركذ دق ةعاضرلاب ميرحتلل ةدئاف كانه ٤

 ءايحإ عاضرإلا ىلع عيجشتلا نإ :اولاقف ءععاضرلا يف مالسإلا ماظنب اوبجعأ نيذلا

 ةعيرشلا يف اهنأ تملع اذإ عضرملا نإف ممهنعضري تاهمأ مهل تسيل نيذلا لاقطألل
 عاضرإلا ىلع مدقت اهنإف .ميركتلاو لالجإلا نم ةيبسنلا همأل ام اهل عيضرلا اذهل مأ
.لسنلا كلذب رتكي دقو ةضاضغ ريغ نم



 ىحوتسا دق» :لاق ييروأ بتاك نع ةرهز وبأ هلقن ام ىنعملا اذه دكؤي اممو

 ىلع ءاج امم (عضرملاو دلولا نيب ةلص ريرقت يهو) ةقيقحلا كلت نيملسملا ءاهقف

 ضرقلا كلذل طايتحالا لك اوطاتحافق «اورثكت اولسانت اوحكانت» مهيبن ناسل

 هذه عضرملا ىطعأ مالسإلا نأ يف رسلا وه اذهو .ةيناسنإلا ةايحلا وه يذلا ىمسألا

 اضيأ رسلا وه اذهو .ةينايرلا ةيصولا ذيفنت يف تمهاسف اهنبلب تداج اهنأل ؛ ةناكملا

 تناك ولو .ةناكملا كلت عضرملل مالسإلا لعج دقلو ،لماحلا نأش عفر مالسإلا نأ يف

 ناكملا يف ةرسألا يف اهلعجت ةيماس ةناكمل اهنإو .ةينارصن وأ ةيدوهي.ةملسم ريغ
 ."مألل يلاتلا

 ةوسنلا نم ةفئاط هب موقت برعلا دنع ةيشاف عاضرإلا ةداعو نآرقلا لزن دقل ٥

 مهلاثمأ يف ىرج ىتح اعقرتو ةفنأ رئارحلا هنع عنتمي امنيب ؤهنم لكأت رجأ ريظن
 انيبم ةداعلا كلت ىلع ءاضقلا ميكحلا عراشلا دارأف (اهييدثب لكأت الو ةرحلا عوجت)

 عيسوتو اهل ميركت وه امنإو ةأرملل ةناهم سيل عاضرالا نأ نهنم هنع تاعفرتملل
 كلذبو ،هقيقحت ىلإ ةدهاج ىعستو ةأرملا هب زتعت ام ىمسأ يه يتلا اهتمومأ ةرئادل

 مرح نم عاضرإ ىلع تايضار نلبقيف ليلجلا لمعلا اذهل ءاسنلا بولق حتفنت
 كلت ىلإ نهب عافترا كلذ يف ماد ام ببس يأل هنع اهزجع وأ همأ ةافوب عاضرالا

 فقي ىتح هتدلو يتلا همأ دعب عيضرلل امأ ةعضرملا هب ريصتف ةيماسلا ةناكملا

 .مارتحالاو ميركتلا يف ءاوس افقوم امهنم

 عم شيعتو مهتعضرأ نميف ءازعلا دجتف اهدالوأ تومب عضرملا باصت دق ٦

 ءارو رارسأو مكح نم ىلاعتو هناحبس ميكحلل مكو .مهتدلو نمل اهدقف مغر ةمومالا

 ىلإ فاطملا اهب ىهتنيف اهنع فشكلل ةدهاج لوقعلا ىعست هماكحأ نم مكح لك

 ميلعلا تنأ كنإ انتملع ام الإ انل ملع ال كناحبس :ةلئاق فتهتف "!ميلستلاو زجعلا
 اث ةميكحلا . )٤)

 ١ سنأ نيا ثيدح نم يناعنصلا هجرخأ .٢٠٢ص .نآمظلا دراوم م٨٢٢١:مقر .حاكنلا باتك يف نابح نبا هاور

 ماكحألا ةلدأ عمج نم مارملا غولب حرش مالسلا لبس. ةبراقتم ظافلأب كلام نب . ج٢/ص٢.
 ٢ حاكنلا دقع يف تارضاحم :ةرهز وبأ ص١٢٥-١٢٦١.

 ٢- :ىبلش ص٢٢٣ -٢٢٤. :رماع زيزعلا دبع .١ا١٤ص/٧ج :يليحزلا .٢١؟٢؟ص :ناردب . ص٦٤-٦٥٩.

 ٤ :ةرقبلا ٣٢.



 : نوتاقلا يأر

 ةعباسلا ةداملا يف عاضرلاب تامرحملا ىلع ةرسألا نوناق صن دقو اذه

 . "بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي» :لاقف نيرشعلاو

 »:لاقف عاضرلا نع ةبترتملا ماكحألا ضعب نيرشعلاو ةنماتلا ةداملا يف ركذ مث

 عيمجل اخأ و اهجوزو ةعضرملل ادلو هتاوخأو هتوخإ نود هدحو عيضرلا لفطلا دعُي

 .«هعورف ىلعو هيلع ميرحتلا يرسيو ءاهدالوأ

 عاضرلا مرحي ال» :لاقف مرحملا عاضرلا نيرشعلاو ةعساتلا ةداملا يف ددح مث

 . "«اريثك وأ اليلق نبللا ناك ءاوس نيلوحلا يف وأ ماطفلا لبق لصح ام الإ

 ةيضابالا ءاهقف روهمج يأر قفاو يرئازجلا عرشملا نأ داوملا هذه نم ظحاليو
 ددحو ،لحقلل نبللا نأو ،نيلوحلا يف يهو مرحملا عاضرلا ةدم ديدحت يف ةيكلاملاو

 .اهدالوأو اهجوزو ةعضرملاو عيضرلا لفطلا نيي ةقالعلا

 ١- ةرسألا نوناق .ص١٦١ .

  1هسقن عجرملا .

  21هسقن عجرملا .

 



 عبارلا ثحبملا

 ناعللا ببسب تامرحملا

 :ناعللا فيرعت :الوأ

 :ثقغللا 2 ناعللا ۔ ]

 داعبلا ليقو ،ىلاعت هللا ةمحر نم داعبإلاو درطلا وهو ،نعللا نم نعال ردصم

 ."ءاعدلاو بسلا قلخلا نمو .ريخلا نم درطلاو

 يف هسفن نعلي نيجوزلا نم دحاو لك نأل ؛نيجوزلا نيب لصحي ام هب يمسو

 بناج يف قلطأو ةسماخلا يف هسقن نعلي يذلا لجزلا نأل وأ .ابذاك ناك نإ ةسماخلا

 .ةيآلا يف هب ئدب يذلا وهو لجرلا لوق هنأل اناعل يمسف بيلغتلا زاجم نم ةأرملا

 نيقيب بذاك امهدحأ نأل ؛ناعللاب نيجوزلا نيب لصحي ام يمس مهضعب لاقو

 .'""ىلاعت هللا ةمحر نع داعبإلاو درطلل اقحتسم نوكيف

 :عرشلا و ۔ب

 ةجوزلا نيميو بسن يفن وأ هتجوز ىنزب جوزلا نيمي :هنأب ةيضابإلا هفرع ١-

 يف ةأرملا ركذت امنيب .ابذاك ناك نإ هسماخلا يف هسفن لجرلا نعليو . هبيذكت ىلع
 ." نعللا ينعم يف وه يذلاو هللا بضغ اهيلع نأ ةسماخلا

 ىلع وأ هتجوز انز ةيؤر ىلع فلكم ملسم جوز فلح :هنأب ةيكلاملا هفرعو ٢-
 اهتيأرل هللاب دهشأ» ةغيصب ناميأ ةعبرأ هبيذكت ىلع هتجوز فلحو .هنم اهلمح يفن

 .هوحنو ينزت
 ١ برعلا ناسل :روظنم نبا ج١٢/ص٢٩٢.

 ٢ :حاكنلا ماكحأ يف حاضيإلا :غابصلا يلوتم دمحم .٦٥٥ص اج هتلدأو يمالسإلا هقفلا :يليحزلا ص٢٢٣٦.
 -ةرهاقلا- ةينفلا ةعبطملا ط ١٩٩٠ م

 ٢- لينلا حرش) :شيفطا (. ج٧١/ص٢٥٦.
 ٤ ريدردلل ريغصلا حرشلاو ١٧٩١٦0ص/٢ج (ريبكلا حرشلا) :ريدردلا دمحأ ج٢/ص٢٢٩ ٤ يرهزألا حلاص :

 ٢٨٠. ص /رهاوج
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 ةنورقم ناميألاب تادكؤم تاداهش هنأ نوري ةلبانحلاو ةيفنحلاك ضعبلا نأ ريغ

 .جوزلا قح يف فذقلا ماقم ةمئاق ةجوزلا ةهج نم بضفلابو جوزلا ةهج نم نعللاب

 . "ةجوزلا قح يف انزلا دح ماقمو

 بناج نم عقي هنأو ناعلل ماعلا ىتعملا ىلع نوقفتم ءاهقفلا نأ ىلإ صلخنو -

 كلذو هطورشو هماكحأ ضعيب ةقلعتملا تافالتخالا ضعب كلانه نأ ريغ .جوزلا

 ريغ نم هعوقو لوح فالتخالاو دساف جاوزلا ناك نإ هتحص لوح فالتخالاك

 . كلذ ريغ ىلإ يبصلا نم وأ ملسملا

 :ن احللا ةيعورشم : اينات

 .عامجإلاو ةنسلاو نآرقلا يف ناعللا ةيعورشم تتبت دقل

 :ميركلا نآرقلا نم -أ

 ةعبرأ ةداهشب هاوعد تبثي ملو ىنّزلاب ةنصحم ةأرما فذق نمل دحلا هللا عرش دقف

 هلوقب ةدلج نينامت دلجيف.تافيقعلا ضارعأ كاهتنا نع هلاتمألو هل ارجز دوهش

 نينامث مهودلجاف ءادهش ةعبرأب اوتأي مل مث تانصحملا نومري نيذلاو ظط :ىلاعت

 .'نوقسافلا مه كئلوأو ادبأ ةداهش مهل اولبقت الو .ةدلج

 نع فقخ هللا نكلو ةجوز تناك ولو ةنصحم لك فذق يف بج اول ١ وه اذه ن اكو

 ملو مهجاوزأ نومري نيذل اول :ىلاعت هلوقب ناعللا عرشب مهنع جرحلا عفرو جاوزالا
 نمل هنإ هللاب تاداهش ةعبرأ مهدحأ ةداهشقف مهسفنأ الإ ءادهش مهل نكي

 نأ باذعلا اهنع اؤرديو نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل نأ ةسماخلاو.نيقداصلا

 ناك نإ اهيلع هللا بضغ نأ ةسماخلاو .نيبذاكلا نمل هنإ هللاب تاداهش ةعيرأ دهشت

 . ' نيقداصلا نم

 ةعمجلا ةليل دجسملا يف اسولج انك - هنع هللا يضر-دوعسم نب هللا دبع لاق

 :عانقلا فاشك . م٦٦٩١ / ه٦٨٣٢١ يبلحلا ةعبط ٢ط.٥٠٨ص/٢ج :راتخملا ردلا: يفكصحلا ١-
 . م٢٨٩١ نانبل . ركفلا راد.٠٥٤ص/٥ج

 ٢ _ :رونلا ٤.

 ٢٣ :رونلا ٨,٧٧٦.
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 هومتلتق هلتق نإف الجر هتجوز عم دجي لجزلا متيأرأ لوسر اي :لاقف يراصنأ لخد ذإ
 '_»ناعللا ةيآ تلزنف ؛عتفا مهللا لاق مث ظيغ ىلع تكس تكس نإو هومتدلج ملكت نإو

 : ةيوبنلا ةنسلا نم ۔ ب

 نأ سابع نبا نع هريغو يراخبلا هاور ام ناعللا ةيآ لوزن ببس نأ درو ١-
 اذإ هللا لوسر اي :لاقف ءامحس نب كيرشب ةلي يبنلا دنع هتأرما فذق ةيمأ نب لاله

 لاقف ٠كلذ رركي ةيم يبنلا لعجف .ةنيبلا سمتلي 6قلطني الجر هتأرما ىلع اندحأ ىأر

 ثدحلا نم يرهظ ئربي ام هللا نلزنيلو "قداصل ينإ ايبن قحلاب كثعب يذلاو لاله

 نم ناك نإ ط غلب ىتح أرقف 4 مهجاوزأ نومري نيذلاو ظ :هيلع لزنأف ليربج لزنف

 نإ :لوقي ةي يبنلا اودهشف لاله ءاجف .امهيلإ لسرأف ةلي يبنلا فرصناف نيقداصلا
 .ةسماخلا تناك املف تدهشف تماق مث ؟بئات امكنم لهف "بذاك امكدحأ نأ ملعي هللا

 حضفأ ال :تلاق مث عجرت اهنأ اننظ ىتح تصكنو تأكلتف ةبجوم اهنإ :اولاقف اهوفقو

 '١غباس نينيعلا لحكأ هب تءاج نإف اورظنا :ليي يبنلا لاقف تضمف مويلا رئاس يموق
 ام الول» :ٍةْكَم يبنلا لاقف كلذك هب تءاجف ءامحس نب كيرشل وهف '"جلدخ نيتيلالا

 .نأش اهلو يل ناكل هللا باتك نم ىضم

 هللا لوسر اي :لاقف يي هللا لوسر ىتأ ينالجعلا رميوع نأ دعس نب لهس نعو ٢
 ٍةأيَلَي هللا لوسر لاقف ؟لعفي فيك مأ .هولتقتف هلتقيأ الجر هتأرما عم دجو الجر تيأرأ

 دنع سانلا عم انأو انعالتف :لهس لاق «اهب تأف بهذاف سكتبحاص يفو كيف لزن دق»

 اثالث اهقلطف ءاهتكسمأ نإ لوسر اي اهيلع تبذك :رميوع لاق غرف املف ةي هللا لوسر
 .')»نينعالتملا ةنس تناكف :باهش نبا لاق ةلي هللا لوسر هرمأي نأ لبق

 . «نينعالتم لك نيب قيرفتلا مكلذ»:ةآيَي يبنلا لاقف اهيلع قفتم ةياور يفو

 .'»نينعالتملا يف ةنس اهايإ هقارف ناكو :ملسمو دمحأل ظفل يفو

 ١- ةيصخشلا لاوحألا :كب ميهاربإ دمحأ ص٢٧٧.

 ۔امهميظع :يأ ٢_

 .نيعارذلاو نيقاسلا ئلتمم ىأ ٢-
 ٤ راطوألا لين. يناكوشلا . يئاسنلاو املسم الإ ةعامجلا هاور . ج٦//ص٢٠٥ -٢٠٦.

 ٥ يناكوشلا ى يذمرتلا الإ ةعامجلا هاور ج٦/,ص٢٠٠.

 ٦ :يناكوشلا ج٦/ص١٠١.



 نب مصاع لاقي يي هللا لوسر ىلإ لجر ىتأ :لاق رباج نع ةديبع ويأ ىورو ٢

 مأ هنولتقتف هلتقيأ الجر هتأرما عم دجو الجر تيأرأ لوسر اي :لاقف يراصنألا يدع

 مث ءاميظع اغلبم لجرلاب كلذ غلبو اهباع ىتح ةلأسملا ةلي يبنلا هركف ؟عنصي فيك

 هل لاقف اهنيعب ةلأسملا نع ةلي يبنلا لأسف ينالجعلا رميوع هل لاقي لجر كلذ دعي هاتأ

 ءانعالتف اهب ىتأف «اهب تأف بهذاف كبحاص يفو كيف تلزن دق » : ةي هللا لوسر

 اجوز تحكن نإو ادبأ هل لحت ال :ةديبعوبأ لاق :عيبرلا لاق امهنيب يي هللا لوسر قرقف

 . اهقلط وأ اهنع تامق هريغ

 :عامجلا نم ۔ج

 مالسإلا يف عورشم نيجوزلا نيب ناعللا نأ مهنيب فالخ الو نوملسملا عمجأ دقف
 ."هطورش ترفاوت اذإ هب قلعتت ماكحألا نأو

 : سايقلا نم -د

 قيرط ىلإ ةرورض سانلاب ناك بسنلا قوقحل ابجوم ةيجوزلا شارف ناك امل

 . "ناعللا يه قيرطلا كلتو ،هداسقف اوققحت اذإ هب هنوفني

 :هنعالملا ة أرمل ١ حاكن مكح :اتلات

 ةمرح اهجوز ىلع ةجوزلا مرحت لهق ناعللا ببسب نيجوزلا نيب ةقرفلا تعقو اذإ

 دوعي نأ نعالملل زوجي اقالط مأ اخسف ناعللا اذه ربتعي لهو ؟ةتقؤم مأ ةدبّؤم

 ؟هسقن بذك اذإ هتجوزل

 :نييأر ىلإ ةلأسملا هذه 2 ءاهقفلا فلتخا دقق

 اخسف ربتعت ناعللاب ةقرفلا نأ نورخآو ةيكلاملاو ةيضابإلا ءاهقف ىري :لولا

 ءنعالملا اهجوز ىلع ةنعالملا ةأرملا لحت الف س ناعللا دعب ةديؤم ةمرح بجوت يهو

 هسقن جوزلا بذك ول اذه ىلعو ءادبأ اهدعب جاوزلا ىلإ نانعالتملا دوعي نأ نكمي الو

 ١ مجرلاو دودحلا باب .هدنسم يف عيبرلا هاور )٢٦(. ج٢/ص٢٢١ .

 ٢- .تامدقملا :دشر نيا ج٥ / ص٢٦١.

 ٢- ص /٣٢ج .دهتجملا ةيادب :دشر نيبا ١٤٠.

 



 سابع نبا نع يور امل !ادبأ هل لحت الف ةجوزلا هتقدص وأ ةداهشلا ةيلهأ نع جرخ وأ

 . '«ادبأ ناعمتجي ال اقرفت اذإ نانعالتملا» :لاقةةتت يبنلا نأ

 .)"ادبأ اعمتجي ال نأ نينعالتملا يف ةنسلا تضم :لاق بلاط يبأ نب يلع نعو

 .قيرفتلا بيس وهو دجو دق ناعللا نألو "بولطملا ىلع ةلالدلا رهاظ ثيدحلا اذهو

 وه لب ببسلا دوجو يفني ال ةداهشلا ةيلهأ نع امهدحأ جورخ وأ هسفن جوزلا بيذكتو

 .همكح يقبيق قاب

 ثيدحلا نأل ؛لوزي ال ميرحتلا نأ عم دلولا بسن تبث هسفن جوزلا بذكأ اذإ هنأ ريغ
 هيبأ نم هبسن تبقيف دلولا قح ىلع ةظفاحم بسنلا توبث يفو .قيرفتلا قح يف درو

 هفارتعال فذقلا دح جوزلا دحيو "بسنلا يفن يضتقي ال ناعللا نألو ؛بيذكتلا دعب

 . "ناعللا دعب دلولا قاحلتساب ةنعالملا ةأرملا هل لحت الو سفذقلاب

 نانعالتملاو» :لاق ثيح هعماج يف يويسبلا هركذ ام افنآ هانركذ ام دكؤي اممو

 ؛اهتدع تضقنا اذإ جيوزتلا كلذب زوجيل دوهش كلذب دهشيو ،قالط الب امهنيب قرفي

 يغينيو .جيوزتلا زوجيو ءامهنيب مكاحلا قرفيو .هيلع تمرحف مكاحلا دنع اهفذق هنأل

 . «امهنيب قارفلاب دهشي نأ مكاحلل

 لب ،نعالملا اهجوز عم حاكنلا ديدجت اهل زوجي ال هنأ هترابع نم مهفي يذلاو

 .ناعللاب هتمصع نم تجرخ اهنأل رخآ اجوز جؤزتت نأ قارفلا دعب اهل زوجي

 نع عجر مث اهنعالف ىنزلاب اهامر مث ةأرما لجرلا جؤزت اذإ» :ينوانجلا لاقو

 عجر مث ىنزلاب اهامر اذإو ءادبأ ناعمتجي الو ،ةدلج نينامث دحلا دح ناعللا دعب هلوق

 قرفي ال :لوقي نم مهنمو ءامهنيب قرفو دحلا دلج ءاهنعالي نأ لبق نم هلوق نع
 . "«ناعللا لبق .هلوق نع عجر نإ امهنيب

 ثفذقلا دح هيلع قبطي ناعللا دعب هسفن بذكأ اذإ نعالملا نأ يدنكلا ركذ دقو

 ٣٠٤. ص,/٦ج :يناكوشلا ۔-١

 . هسفن عجرملا ٢-
 ٨٢٤. ص/٢ج .كلاسلا جارس :يلعجلا نامثع -

 ١ ١٧/,ص ١٠٤٤-١٠١٥. ح .عرشلا نايب :يدنكلا ميهاربإ نب دمحم -٤ا

 ٥ .حاكنلا باتك :ينوانجلا ص٢٩٢.



 اهنإف هدعب وأ ناعللا لبق .هئاعدا يف هتقدص نإ ةأرملا كلذكو ؛دلولا هب قحليو
 . اأهجرت

 ناعللا يف ةقرفلاو» :لاق ثيح ىنعملا اذه دكؤي ام "دشر نبا تامدقم يق ءاجو

 عيمجو كلام بهذم اذه ؛ادبأ هدعب ناجوزلا عجارتي ال ةديؤم يهو ںقالط ريغب خسف

 ال :ناعللا مامت دعب جوزلل ةكم يبنلا لوق كلذ ىلع ليلدلاو ؛ملعلا لهأ رثكأو هباحصأ

 ميرحتلا نأل ؛هب هل اهلحي طرش كلذ ديقي مل اذإ ديبأتلا هرهاظ نأل ؛'اهيلإ كل ليبس

 رع هللا لوق الول اثالث ةقلطملا نأ ىرت الأ ؛ديبأتلا ىلع لومحم دييقت ريغ نم قلطأ اذإ

 نإف :ىلاعت هلوق رهاظب ادبأ هل لحت مل هةلهريغ اجوز حكنت ىتح :اهيف لجو
 . ا .دعب نم هل لحت الف اهقلط

 دعب هسفن بذكأ اذإ نعالتملا تيأرأ» :تلق هتنودم يف مكحلا اذه كلام دكأ دقو

 دحلا برضيو ءادبأ لحت ال» :لاق ؟«كلام لوق يف اهحكني نأ هل َلحيأ .ناعللا مامت

 بذك نإو ءادبأ ناحكانتي ال امهنأ نينعالتملا يف ةنسلا» :كلام لاق ؛«دلولا هب قحليو

 كش ال ةنسلا كلتو» :كلام لاق .«هتأرما هيلإ عجرت ملو .دلولا هب قحلو دحلا دلج هسفن

 . ""«اهيف

 اقالط ربتعت ناعللا ببسي ةقرفلا نأ نسحلا نب دمحمو ةفينح وبأ ىريو :يناتلا
 امك انئاب اقالط ربتعت يضاقلا اهب موقي ةقرف لكو ءءاضقلا ىلع فقوتت اهنأل ءانئاب

 ."عامجلا ةسرامم ىلع ردقي ال يذلا نينعلا يف

 :نيتلاح يف الإ كلذ دعب اهجوزتي نأ لجرلل نكمي الو

 دعب اهل مكح ال ةداهشلاو .ةداهشلا نع اعوجر ربتعي اذه نأل ؛هسفن بذكي نأ -

 ١ .عرشلا نايب :يدنكلا ج٧١/ص ١٠١.

 ٢ .كلامل ىربكلا ةنودملا ىلع دشر نبا تامدقم :دشر نبا ج٥ / ص٢٦٦؛.

 نع ملسم هاورو ٥. ٧ص,/٩ج يرابلا حتف ٥٢٣١٢. مقر ثيدح .قالطلا باتك يف رمع نبا نع يراخبلا هاور ٢-

 ١٤٩٢. ص١١٣٢٠. ١١٣٢. مقر ثيدح .هتحتاف يف ناعللا باتك يف رمع
 ٤ :ةرقبلا ٢٢٣٠

 ٥- :ةرقيلا ٢٢٠

 ٦- ىربكلا ةنودملا :كلام مامإلا ج٢/ص٢٥٤.

 ج٢/ص ٢٧١. ةنس ط ١٤١٥ه/
 ٧ فسوي لالط هححص . ىدتبملا ةيادب حرش يف ةيادهلا :ينانغرملا نسحلا وبأ

 ٥ .نانيل توريب ى يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ب م

٤.( 

 



 .دلولا

 .ةداهشلل الهأ سيل نيجوزلا دحأ ناك نإ ٢-

 بوجوب هرارقإال يضاقلا هدح هسفن بذكأو جوزلا داع نإف» :ةيادهلا بحاص لاق

 امل هنأل : (دمحمو ةقينح يبأ دنع يأ ( امهدنع ا ذهو ءاهجوزتي نأ هل لحو هيلع دحلا

 تذحو تنز اذإ اذكو "ميرحتلا وهو هب طونملا همكح عفتراف.ناعلل الهأ قبي مل دح

 ناعل الف ةنونجم وأ ةريغص يهو هتأرما فذق اذإو .اهبناج نم ناعللا ةيلهأ ءافتنال

 اذكو .هماقم همايقل جوزلا نعالي ال اذكف ءايبنجأ ناك ول اهفذاق دحي ال هنأل ؛امهنيب

 .') «ةداهشلا ةيلهأ مدعل انونجم وأ اريغص جوزلا ناك اذإ

 لبق عقو نإ هسفن نعالملا بيذكت نأ ىلإ ةيضايألا ءاملع ضعب راشأ دقو اذه

 : عرشلا نايب يف ءاج دقف هيلع مرحت ال ةنعالملا ةأرملا نإف .ةنعالملا نم غارفلا

 ."( هتآرمإ ةأرملاو ةدلج نينامث دلجي ةنعالملا نم غرفي نأ لبق هسفن بذكأ نمو)

 :لوقلا ةصالخو

 هتلدأ ةوقل سفنلا هل نئمطت يذلا يأرلا وه ةيكلاملاو ةيضابإلا روهمج يأر دجن

 بوجوو ةيجوزلا ةطبارلا ةنايص ىلإ ةفداهلا عيرشتلا دصاقم عم هماجسناو

 مهتي نيجوز نيب ةيجوزلا ةقالعلا رارمتسا روصتن نأ نكمي الو .اهيلع ةظفاحملا
 نأ ىغبني دبؤملا ميرحتلا نأ كلذ ىلع ءانب ىرأو دلولا يفني وأ ىنزلاب رخآلا امهدحأ

 . ناعللا نم غارفلا لبق هسفنل جوزلا بيذكت ةلاح ىلع اضيأ قبطني

 :ناعللا ببسب ميرحتلا نم ةمكحلا

 ىقن وأ ىنزلاب هتجوز جوزلا فذق اذإ حنيجوزلا نيب ناعللا عرش امل مالسإلا نإ

 نأ ببسل ديدج نم امهنيب جاوزلا مرحو نينعالتملا نيب قيرفتلاب رمأو اهنم دلولا

 موقي نأ نكمي الف ىنزلاب اهل هماهتا ببسب تراهناو تدقف دق نيجوزلا نيب ةقنثلا

 ١- ةيادهلا :ينانغرملا ج٢/ص ٢٧١. ٢٧٢.

 ٢- عرشلا نايب :يدنكلا دمحم ج٧١١/ص ١٠١.

٤٨) 

 



 اهضرع ىلع ةظفاحملا يف هلهأ ىلإ لجرلا نانئمطاو .ةقثلا هساسأ سيل جاوز

 يغبني الف اهماهتا يف اقداص ناك نإ لجرلا نإف ؛ناعللا دعب هسفن بذك ولو هضرعو

 ناك نإو ،يغب جوز نوكي نأ هسقنل ىضريو ءاهلاحب هملع عم اهترشاعم ىلإ دوعي نأ

 ةيرفلا هذهب اهماهتاو .اهيلإ هتءاسإل اهترشاعم نم نكمي نأ يغبني الف ابذاك

 مهتايح فانئتساو ،ديدج نم اهب جاوزلا نوعنمي روهمجلا دجن كلذلو .ةميظعلا

 . "هركذ مدقت امل ةيجوزلا

 ۔ اهدعب امو ٦١٨ ص ةرسألا ماكحأ : يبلش ١-

١٤٩ 
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 : ابهمف

 ارمأ نهيف ميرحتلا ببس ناك ىئاللا نه :اتقؤم اميرحت ءاسنلا نم تامرحملا
 . لاز اذإ لوزيو ءامئاق ببسلا يقب ام ميرحتلا ىقبيف .لاوزلا لمتحي

 :يه 'لاوحأ ةدع يف نوكي تيقأتلا ىلع ميرحتلاو

 .مراحملا نيب عمجلا ١

 .اهقرافي مث اهب لخديو هريغ اجوز جؤزتت ىتح اهقلطم ىلع اثالث ةقلطملا ٢
 .اهتدع يهتنتو

 .امكح ولو .هتمصع يف ءاسن عبرأ هدنعو ةسماخ جاوز ٣

 .هريغ نم ةدتعملاو هريغ ةجوز ٤-

 .ملسملا ريغب ةملسملا حاكن ٥-

 .يوامس نيدب نيدت ال نم حاكن ٦

 .ةرحلا ىلع ةردقلا عم ةمألا جوزت ٧

 .ةمأ هتمصعبو ةرحلا جوزت ٨-

 .اهكولممب ةأرملا جوزت ٩

 يف ليصأتلا عم :ليصقتلا نم ءيشب تالاحلا هذه نم ةلاح لك سردن فوسو

 نل يتلاو .ءامإلا ماكحأب ةقلعتملا ةريخألا ةثالثلا تالاحلا ادع .ةيلاتلا ثحايملا

 .يلاحلا انتقو يف ةيدوبعلاو قرلا لاوزل ارظن ةساردلاب اهل ضرعتن

 ١ - تارضاحم :ةرهز وبأ .٢٤١ص/٧ج س هتلدأو يمالسإلا هقفلا :يليحزلا . ص١٢٦.



 لوألا ثحبملا

 نيمرحم نيب عمجلا

 نيمرحم هتمصع يف عمجي نأ لجرلا ىلع مرحي هنأ ىلع ءاهقفلا روهمج قفتا

 .عاضر وأ بسن نم

 وأ نيتقيقشلا نيتخألاك ةّيمرحم ةقالع امهطبرت نيتأرما لك نيمرحملاب دارملاو

 لك نيتللا نيتأرملاكو ،اهتخأ وأ اهيخأ تنب وأ ءاهتلاخ وأ اهتمعو ةأرملاو .مأل وأ بأل

 .ىرخألل ةلاخ امهنم ةدحاو لك وأ ءىرخألل ةّمع امهنم

 .تنبب امهنم دحاو لك ىتأو ثرخآلا مأب نيلجر نم لك جؤزت اذإ امك :ىلوألاف

 .ىرخألل ةمع نيتنبلا نم لكف

 نم لكف ،تنيب امهنم لك ىتأو رخآلا تنب نيلجر نم لك جؤزت ول امك :ةيناثلاو
 .'١ىرخألل ةلاخ نيتنبلا

 نم ةدعلا ءانثأ يف اهمراحمو ةأرملا نيب عمجلا زاوج مدع ىلع اضيأ اوقفتاو

 اهتابيرق نم ةدحاوب جاوزلا هل زجي مل ءايعجر اقالط هتجوز قلط ولف سيعجر قالط

 ناك كلذ لعف نإف سقباسلا جاوزلا مكح يف اهنأل ؛ةدعلا ءاضقنا دعب الإ مراحملا

 نوكيف .جاوزلاب نيتياتلا لحلا الو كلملا ليزي ال يعجرلا قالطلا نأل ؛ادساف هجاوز

 نيب عمجلاو .امهنيب اعماج ناك ىرخألا جوزت اذإف ؛امكح امئاق ةدعلا يف جاوزلا

 . "اعرش زئاج ريغ مراحملا

 لاقف ،نئاب قالط نم ةًدتعم نهادحإ تناك اذإ مراحملا نيب عمجلاب اوفلتخاو

 يف نمو نيتخألا نيب عمجلا مرحي ةيضابإلا ءاهقف ضعيو ةلبانحلاو ةيفنحلا

 .٢٢-١٢ص,/٦ج ينيمثلا زيزعلا دبعل لينلا باتك حرش :شيفطا دمحمأ -

 (ت د) توريب ةيملعلا بتكلا راد ٢ط.٠٤٢ص .يفاكلا :ربلا دبع نبا .٠١٥ص/٢ج ١٠جم :ىلعجلا نامثع-

 ١- ص ةرسألا ماكحأ ىبلش ٢٢٩ .
 .٣٢٢٢ص هسقت عجرملا 51



 ىربك وأ ىرغص ةنونيب نئاب قالط نم ةدعلا ءانثأ امهنم ةدحاو تناك اذإ امهمكح

 .'٨«نيتخأ محر يف هئام نيب عمجي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» :يي هلوقل

 شارفلا مايقو جوزلا قحل ةدعلا يف جاوزلا نم ةعونمم انئاب اقالط ةقلطملا نألو
 امئاق جاوزلا ناكف ؛هبسن تبث ةررقملا ةدملا يف دلوب تءاج ول يتح .ءامكح امهنيب

 يدؤي ةدعلا يف مراحملا نم اهوحنو تخألاب جاوزلا نألو ؛ةيعجرلا تهبشأف هجوب

 .اهلصوب هللا رمأ يتلا محرلا ةعيطق ىلإ

 ةقلطملا تخأب جاوزلا حصي هنأ ىلإ ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيضابإلا ضعب بهذو
 ىربك وأ ىرغص ةنونيب نئاب قالط نم ةدعلا ءانثأ يف مراحملا نم اهمكح يف نمو

 .ديدج دقعب ًالإ اهقلط نمل لحي الف .ةيبنجألاك تراصف ؛قباسلا جاوزلا رثأ عاطقنال

 نأل ؛نيمرحم نيب اعماج نوكي الف ،دحاو شارف مكح يف ناتأرملا عمتجت ال ذئنيحو

 . "امهادحإ يف لاز دقو غحاكنلا يف عمجلا وه مرحملا عمجلا

 ببسب ةقرفلا دعب اهمراحمو ةأرملا نيب عمجلا زوجي هنأ ءاهقفلا روهمج قفتاو

 ةدم راظتنا ريغ نم اهتمع وأ اهتخأب جوزتي نأ هل زاج لجرلا ةجوز تتام ولف ةافولا
 . لجرلل ةدع ال هنأل ةافولا دعب

 .عمجلا مّرُح اهلجأ نم يتلا ةلعلا يف لمأتلاو نيقيرفلا هيلإ بهذ اميف رظنلا دعب
 دشأ يه لب .ةدعلا ءانثأ حاكنلا يف ةمئاق محرلا ةعيطق اندجول ؛محرلا عطق يهو

 .اهيخأ تنب وأ اهتّمع وأ اهتخأب جوزتلا ىلإ ردابي مث هتجوز قلطي نم نأل ؛رهظأو
 تعجرأ امّيرو ؤاهجوزت يتلل ةّيهاركو ادقح ئلتمت اهلعجيو .اديدش املأ ةقلطملا ملؤي

 محرلا عطق ىلإ ذؤم اكش ال اذهو ءاهجوزت نم نييو هنيب قباس ريبدت ىلإ اهقالط

 ةلبانحلاو ةيفنحلاو ةيضابإلا نم روهمجلا بهذم اندنع حّجرتي كلذبو ،هنع يهنملا
 .ةعيرشلا دصاقمل هتاعارمو هتجح ةوقل

 .نيعباتلا وأ ةباحصلا دحأ لوق هلعلو "ثيدحلا اذه ىلع رثعن مل ١
 .ةيهقفلا نيناوقلا :يزج نيا ٢٢٠. ٢٢٧. ص/٨ج .ءايضلا :يبتوعلا ٥ ١ / ص٦ ١٤-١٩٥٦. ح :سيمخ يصقشللا - ٢

 .١٦٢ص/٢ج .يويسلا عماج :ىويسبلا ٩١٩ ٢٠. ص



 : نيمرحم نيب عمجلا ميرحت ةلدأ

 نارقلا نم ةلدأب نيمرحم نيب عمجلا ميرحت مكح ىلع ءاهقفلا روهمج لدتسا

 .عامجإلاو ةنسلاو

 : ميركلا نآرقلا نم : ]

 نيتخألا نيب اوعمجت نأو :ءاسنلا نم تامرحملا نايب قايس يف ىلاعت هللا لاق

 . ١ةفلس دق ام الإ

 جيوزتب دحاو تقو يف نيتخألا عمج مارحف» :ةيآلا هذه لولدم يف يصقشلا لاق

 ."ةيلهاجلا جيوزت يف ئفلس دق ام الإ نيمي كلم وأ

 ةدقعلا سفنب عقي عمجلاف» :لاقف "!ةيآلا هذه لولدمل احيضوت يمدكلا فاضأو

 حاكن لطيل نيتخأب اعم جيوزتلا هل دقع ول هنأ افالتخا كلذ يف ملعن ال ؤجيوزتلل

 .ميرحتلا يف دقعلاب اعقاو مكحلا ناكف ءامهادحإ هب تيضر وأ اتيضر ولو ،نيتعيمجلا
 مثإلا نم لحي الو .زوجي ال ام ىلع هيلع دوقعملاو دقاعلاب عقاو كلذك ليلحتلاو
 نيب اوعمجت نأو :ىلاعت هلوق ناكو .ملعلا ىلع كلذ اولعف اذإ هللا دودحل يعتلاو
 :ىلاعت هلوقل .عاضرلا نم ناك هجو يأ نم بسنلا نم تاوخألا عم هةئنيتخألا

 .'هكةعاضرلا نم مكتاوخأو

 مرحي» :لاق ةلي يبنلا نع مدقتملا ثيدحلل بسنلا مكح ذخأي عاضرلا ناك املو

 نيب عمجلل ةلماش اهولعجف ةدعاقلا يف اوممع'“«.بسنلا نم مرحي ام ةعاضرلا نم

 نيتخألا نيب عمجلا مرحي امكف ؛!عاضرلا وأ بسنلا ةطبار امهتطبر نيتللا نيتأرملا

 وأ اهتّمعو ةأرملا نيب عمجلا مرحي امكو ءاعاضر نيتخألا نيب عمجلا مرحي ءابسن

 . "عاضرلا نم اهتلاخو اهتمع نيبو اهنيب عمجلا مرحي بسنلا نم اهتلاخ

 ٢٢٣. :ءاسنلا ١-

 ٢- نيبلاطلا جهنم :يصقشىلا . ج١٥/ص٢٠.

 ٢ .حاكنلا باتك :ينوانجلا .١٠٢-٠٠٢ص/٢ج . ةماقتسالا :يمدكلا ديعس وبأ ص٢٨.

 ٤- :ءاسنلا ٢٢٣.

 ٥- :ءاسنلا ٢٢٣.

 ٦- ص ةقباسلا تاحفصلا يف هجيرخت قبس ١٢٢ .
 ٧ -_- ص .. : يبلش ٩ ٢ ٢ ٠ ٢ ٢ ٠



 . نأل ؛ىلوأ وه لب .نيتخألا نيب عمجلاك اضيأ مارح اهتنباو ةأرملا نيب عمجلاو
 كلذكو ثىلوألا قيرط نم انه دراو صنلاف ؛ىرخألا ةبارقلا نم ىوقأ ةدالولا ةبارق

 ةَّمعلا نأل ؛نيتخألا نيب عمجلاك اضيأ مارح اهتلاخ وأ اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا

 ."اهتخأ تنبل مألا ةلزنمب ةلاخلاو ءاهيخأ تنبل مألا ةلزنمب

 :لوقتا ةصالخو

 ةمرح اهانعمب ديفتو ںنيتخألا نيب عمجلا ةمرح اهّصنب ديفت ةقباسلا ةيآلا نإف

 شاحيإ ةيشخ امارح نيتخألا نيب عمجلا ناك اذإ هنأل كلذو ؛مراحملا رئاس نيب عمجلا

 نأل ؛اهتَّمع وأ اهتلاخو ةأرملا نيب عمجلا مزحي نأ ىلوأف ؛امهنيب ةوادعلاب اهبلق
 . "ةلصلا ةبيرق امهنيب محرلاو مألا ةلزنمب امهيتلك

 : ةيويتلا ةتسلا نم : ب

 اهريغو كل امو ملسمو ير اخبل او بيبح نب عيبرل ١ دنسم يف ة ديدع ت اي اور تدرو

 اهتمعو ةأرملا نيب لجرلا عمجي ال» :لاق ةلي يبنلا نأ ةريره يبأ نع ننسلا بتك نم

 . "«ءاوس ةمرحلا يف امهو "جيوزتلا يف اهتلاخ الو

 وأ اهتمع ىلع ةأرملا حكنت نأ ولي يبنلا ىهن :لاق ةريره ييأ نع ةياور يفو

 ١ .اهتلاخ

 ىلع ةأرملا حكنت ال» :لاق ةلي يبنلا نأ ةريره يبأ نع :هريغو يذمرتلا ةياور يفو

 ةلاخلا الو ءاهتلاخ ىلع ةأرملا الو ءاهيخأ تنب ىلع ةمعلا الو اهتلاخ ىلع الو اهتمع

 . "«ىربكلا ىلع ىرغصلا الو ىرغصلا ىلع ىربكلا ال اهتخأ تنب ىلع

 ١ هتلدأو يمالسإلا هقفلا :يليحزلا . ج٧/ص١٦٠-١٦١١.
 ٢- تارضاحم :ةرهز ويا : ص١٢٨.

 ٢ مقر ثيدح .حاكنلا باتك "بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :عييرلا ٥١٧. مج٠١ ج٢/ص٢٠٨.

 :مقر ثيدح .حاكنلا باتك .حتقلا :يراخبلا هاورو ٥١٠٠٩. ج٩/ص ٧٠. :مقر ثيدح .حاكنلا باتك يف ملسمو

 ٠٨ ٤. ج٢/,ص١٠٢٨. :مقر ثيدح .حاكنلا باتك .أطوملا :كلام ٢٠. مج١. ج٢/ص”“٤٢٠.

 ٤ :مقر ثيدح .حاكنلا باتك يف دواد وبأ هاور ٢٠٦٥-٢٠٦٦. ج٢/ص٢٢٤. :يئاسنلاو ج٦/ص١٦. ٩٨.

 ٥ :مقر ثيدح .حاكنلا باتك يف :يذمرتلا هاور ٬١١٢٦ ج٢/ص٤٢٣.



 :لالدتسالا هجو

 نيب عمجلا ميرحتب حرصت اهدجن ةبراقتملا ثيداحألا هذه تاياور عومجم نم

 لمعتساو .اهتخأ ةنباو ةلاخلاو ءاهيخأ ةنباو ةمعلا نيبو .اهتلاخ وأ اهتمعو ةأرملا

 ثيداحألا هذه نأ ىقخي الو ةحارص كلذ نع ىهن هنأ هنع لقنو .ةيهانلا ال ةيلوسرلا

 تحّرص دقف ''ه..مكلذ ءارو ام مكل لحأو :ىلاعت هلوق مومع تصصخ دق

 محرلا عطق يهو !ميرحتلا اذه ةلعب تحّرصو !ميرحتلا روص ضعب نايبب ثيداحألا

 نأ ثيح ٬محرلا ةعيطقل ببس .حاكنلا يف مرحم يتاوذ نيب عمجلا نأل ؛براقألا نيب

 .محرلا عطق ىلإ يضفي وهو .ةداعو افرع نافلتأت الو نافلتختو ناعزانتت نيترضلا

 يهنلا ةلع ىلإ ةي يبنلا راشأ دقو "هيلإ يدؤي ال ىتح عمجلا اذه مرحيف ؛مارح اذهو

 . '"مكماحرأ متعطق كلذ متلعف اذإ مكنإ» :هريغو نابح نبا ةياور يف

 :عامجإلا نم :ج

 نأ ريغ "نيتخألا نيب عمجلا ميرحت يف مهتملك تقفتاو ءاملعلا عامجإ دقعنا دقف

 ضعب نع َيكح هنأ كلذو سرظن هيف نيتخألا ريغ نيب عمجلا ميرحت ىلع عامجالا
 ةعيشلاو جراوخلا ضعب نع ركذ دقف نيتخألا ىوس اميف ميرحتلا مدع ءاملعلا
 ءاهدحو ةيآلا صن دنع افوقو نيتخألا ريغ مراحملا نيب عمجلا اوزّرج نيذلا ةيمامإلا

 .روهشملا ثيدحلا اذهب اوذخأي ملو

 نذإب كلذ ناك اذإ اهيخأ تنب نييو اهنيب عمجلا زوجي ةمعلا نأ ةيمامإلا ررقيو
 . "ةلاخلا نذإب تخألا تنبو ةلاخلا نيب عمجلا اذكو .ةمعلا

 :الئاق رذنملا نبا نع القن ةلأسملا هذه يف ءاملعلا عامجإ يناكوشلا ىكح دقو

 اذكهو .جراوخلا نم ةقرف زاوجلاب لاق امنإو ؛مويلا افالتخا كلذ عنم يف ملعأ تسل»

 ١- :ءاسنلا ٢٤. .

 ٢ هتلدأو يمالسإلا هقفلا :يليحزلا . ج٧/ص١٦١١.
 .نابح نيبا بيترتب ناسحإلا :نابلب نبا ١!٨٤-٧٤١ص/٦ج ٤٠٥٦. مقر ثيدح .حاكنلا باتك :نابح نبا ٢-

 .اهتلاخ ىلع وأ اهتمع ىلع ةأرملا حكنت نأ ةي يبنلا ىهن لاق .ةمركع نع فنصملا يف قازرلا دبع هجرخأو
 .٢٦٢ص,/٦ج .حاكنلا باتك س٦٦٧٠١ مقر ثيدح 6نهماحرأ نعطق كلذ نلعف اذإ نهنإف

 ٤ ى تارضاحم :ةرهز وبأ .٢٢ص/٦ج . لينلا حرش :شيفطا دمحم ص٨؟١٢.
 ٥ .راطوألا لين :يناكوشلا ج٦/ص١٦١.



 نم اوقرم مهدب ذأل مهف الخب دتعي الو :ل اق .جر اوخل ١ ىنتثتساو يبطرقل ١ ع امج ال ١ ىكح

 ىنثتساو مزح نبا اضيأ هلقنو ءنثتسي ملو ربلا دبع نبا عامجإلا لقن اذكهو نيدلا

 نيا هلقنو .ةعيشلاو جراوخلا نم ةفئاط ىنثتساو يوونلا اضيأ هلقنو ،يتبلا نامتع

 .رثكألا نع رحبلا بحاص هاكحو .فلاخملا نّيعي ملو ءاملعلا روهمج نع ديعلا قيقد

 ١) 'ضف اورل او جر اوخل ١ ضعبو يتبل ا نع ف الخل ١ ىكحو

 مهفي امك صلختت يتلاو روهمجلا يأرل نيفلاخملا ةلدأ ىلإ يناكوشلا راشأ دقو

 : يتالا يف همالك نم

 ١- ا مكلذ ءارو ام مكل لحأو ظ : ىلاعت هلوق .

 ثيدح يف ءاج ام ةنيرقب ةهاركلا ىلع لومحم نيتخألا ادع اميف يهنلا نأ ٢-

 ةنيرق «نتلعقف» نإف ةرابع نإف .(نكامحرأ ةرعطق كلذ نتلعق ن ںإ ا نكنإق) سابع نبا

 . ةهاركلا ىلع لومحم يهنلا نأ يلع

 : يتأي ام اهنمو نيفلاخملا ىلع روهمجلا دودر ىلإ يناكوشلا راشأ امكو

 ثيداحألا هصصخت ماع .ه مكلذ ءارو ام مكل لحأو :ىلاعت هلوق نأ ١

 . يهنلا يف ةدراولا

 نوكي رئابكلا ىلإ ًايضفم ناك امو .قافتاب رئابكلا نم محرلا ةعيطق نأ ٢
 . () امرحم

 :لوقلا لمجم

 يف ةحيرصلاو ةحيحصلا صوصنلل حجارلا وه ءاهقفلا روهمج يأر نأ كشن ال

 ةريره يبأ نع روهمجلا هب جتحا يذلا ثيدحلا نأ ربلا دبع نيا ركذ دقو ؛كلذ نايب

 هب جتحا ام امأ .ةوق الوصوم هل يراخبلا جيرختب ىفكو .هنع ةرتاوتم هقرط رثكأ

 ةريره ييأ ريغ نم ثيدحلا اذه تاياور مظعمف ؛هدضعي ام ىلإ جاتحيف ؛نوفلاخملا

 :يناكوشلا هنع لاق .هب اوجتحا يذلا سابع نيا ثيدحف ؛ةلسرم اهتيداحأو ءةفيعض

 .ةعيشلا نم ةقرق ضفاورلا ١-

 ٢ :ءاستلا ٢٤.
 ٢ :يناكوشلا ج٦/ص١٦٧١-١٦٨.

 



 "!ةعامج هفّعض دقو ..زيرح وبأ هدانسإ يف ةلعلاب حرصملا اذه سابع نبا ثيدحو

 .لالدتسالا هب طقس لامتحالا هكردأ اذإ ليلدلاو

 :نيمرحم نيب عمجلا ميرحت ةدعاق

 ميرحت يف ةماع ةدعاق نيقباسلا يوبنلاو ينآرقلا نيصنلا نم ءاهقفلا طبنتسا

 :يهو .مراحملا نيب عمجلا

 نم ىرخألا حاكن هل زوجي ال .الجر امهادحإ تناك ول نيتأرما نيب عمجلا مرحي)

 .اركذ تردق امهتيأ نيتأرما لك نيب عمجلا مرحي) :ىرخأ ةرابعب وأ (اعيمج نيبناجلا

 . ""(ىرخألا هيلع تمرح

 .مهتافتصم يف ؤاةيكلاملاو "ةيضابإلا ءاهقف ةدعاقلا هذه ىلع صن دقو

 عنمي ام عاضرلا وأ ةبارقلا نم امهنيب نيتأرما لك هطباضو» :لينلا بحاص لاق

 . "ىقنأ ىرخألاو اركذ امهادحإ تناك ول امهحاكن

 ال .اركذ ىرخألاو ىثنأ امهادحإ تردق ول نيتأرما لك نإ» :جارسلا بحاص لاقو
 لب ةةمصع يف امهنيب عمجلا زوجي ال .ريدقتلا يف ىثنألا حاكن امهنم ركذلل زوجي

 .'»«اهتلاخ وأ اهتمع عم ةأرملاو نيتخألاك كلذو ؛اعامجإ مرحي

 ال :الثمف ؛نايبلاو حيضوتلا يف ةدايز ةلثمألا ضعب ركذن ةدعاقلا هذهل اقيبطتو

 جوزتلا هل زجي مل الجر امهنم ةدحاو لك انضرف ول اننأل ؛نيتخألا نيب عمجلا لحي
 تضرق ول ةدحاو يأ نأل ؛اهتّمعو ةأرملا نيب عمجلا لحي الو .هتخأ اهنأل ىرخألاب

 نيب عمجلا مرحي كلذكو .هتمعب جوزتي نأ لجرلل زوجي الو ،ىرخألل امع ناك الجر

 لجرلل عصي الو ىرخألل الاخ ناك الجر امهنم ةدحاو انضرف ول ذإ ؛اهتلاخو ةأرملا
 ىرخألاب جوزتي نأ هل زاجو الجر امهنم ايأ نوك ضرف نإف ؛هتخأ تنب جوزتي نأ

 .١٧٦١-١٦٦١ص/٦ج :يناكوشلا ١
 .١١٦١ص/٧ج :يليحزلا .١!٨٢ص :ةرهز وبأ ٢

 .٣١١ص .ةلأسم يبأ باتك :سابعلا وبأ .؟٢-٢٢ص/٦ج .لينلا حرش :شيفطا دمحما ٢

 ٤ .دهتجملا ةيادب :دشر نبا ج٢/ص٤٠-٤٢.
 ٥ 6شيفطا دمحما حرش لينلا باتك :ينيمثلا زيزعلا دبع ج٦//ص٢٢-٢٢.

 ٦-ا١ حم :نامثع لعجل ١ ٠0 ج ٢ ص,/ ٠ ٥.

 



 .همع ةنبا نوكت اهنأل امهنيب عمجلا زاج ءاهمع ةنباو ةأرملاك

 مرحي الف .رخآلا نود نيبناجلا دحأ نم دحاو ضرف ىلع جاوزلا ميرحت ناك ناو
 اهل ناك جوز ةنباو ةأرملاك .نيبناجلا نم نوكي نأ طرتشت ةدعاقلا نأل ؛امهنيب عمجلا
 هل لحي ال الجر ةأرملا انضرف ول اننأل اهنبا ةجوزو ةأرملا امهلثمو .اهريغ ليق نم
 جوزتلا هل لح الجر نبالا ةجوز انضرف ولو .هنبا ةليلح اهنأل ؛ىرخألاب جوزتلا
 .نبالا ةجوز اهنوك نع اهجرخي الجر اهضرف نأل ؛امهنيب ةيمرحملا مدعل ىرخألاب

 يتاوذ نيب عمجلا دجوي ملف ءامهنيب محر ال هنأل 4 اهيبأل تناك ةجوزو ةأرملاكو

 ؛ةأرملا هذهب جوزتي نأ هل زجي مل الجر تنبلا لوألا لاثملا يف انضرف ول ذإ ؛محر

 .بألا ةجوز ةفص هنع لوزتف ،الجر بألا ةجوز ةأرملا ضرف دنع امأ .هيبأ ةجوز اهنأل
 .هنع ةيبنجأ يه ذإ ؛تنبلاب جاوزلا هل زوجيف

 تنب ىليل يهو ،يلع همع ةجوز نيب بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع عمج دقو
 يضر- ةمطاف ةديسلا تنب موثلك مأ يهو ءاهريغ نم هتنبا نيبو .ةيلشهنلا دوعسم

 . "ةباحصلا نم دحأ هيلع ركني ملو -امهنع هللا

 : ةدعاقلا 2 لخدت الو اهيلع صوصتم ريغ ىرخأ تالاح

 : ةلاخلا وأ لاخلا وأ ةمعلا وأ معلا يتتبا نيب عمجلا مكح ١(

 .ميرحتلاب امهيف صنلا مدعل قافتالاب لاخلا يتنباو معلا يتنبا نيب عمجلا زوجي
 لحت امهادحإ نألو " مكلذ ءارو ام مكل لحأو :ىلاعت هلوق مومع يف امهلوخدو

 .اركذ تناك ول ىرخألا اهل

 :ناتياور هيفف ةهاركلا ثيح نم امأو

 '١يراخيلا مامإلا اهلقن .ةعيطقلل ةهاركلا يهو ديز نب رباج نع :ىلوألا

 ١ .راطوألا لين :يناكوشلا ج٦/ص١٦٦١.

 ٢- ء اسنل ا : ٤ ٢.

 .يبرعلا ثارتلا راد ةعبطم عبط ٠ ٢/,ص٢ ٠ ١: ح .يراخبلا حيحص حرش ئراقلا ةدمع 7 ,نيعل ١ نيدلا ردي ٢٣-

 



 ء اطعو ن امثعو رمعو ركب يبأ لوق وهو "ين اكوشنل او '""ىوغيل او ١) ينغمل ا بحاصو

 هنأ ةلي يبنلا نع يور امل كلذو .هنع ةياور يف دمحأو زيزعلا دبع نب ديعسو نسحلاو

 محرلا ةعيطق ىلإ ضفم هنألو "ةعيطقلا ةفاخم اهتبارق يذ ىلع ةأرملا جوزت نأ ىهن

 .ةهاركلا نوكت نأ هلاوحأ لقأف :اولاق ءاهتلصب رومأملا

 يعازوألاو يبعشلاو راسي نب ناميلس نع كلذ لقنو ةهاركلا مدع يهو :ةيناثلاو

 .امهنيب عمجلا مرحت يتلا ةبارقلا دوجو مدعل .مهريغو ديبع يبأو قاحسإو يعفاشلاو

 .)براقألا رئاسك ةهارك يضتقي الف

 نيب ةدحاو ةليل يف ىنب بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب نسحلا نأ يور دقو

 . '_١يلع نب رمع تنبو يلع نب دمحم تنب

 ٢( ةافولا ببسب ةقرفلا دعب اهمراحمو ةأرملا نبب عمجلا مكح :

 ةقرفلا دعب اهمراحمو ةأرملا نيب عمجلا زوجي هنأ ىلع ءاهقفلا روهمج قفتا
 نم الثم اهتمع وأ اهتخأب جوزتي نأ هل زاج لجرلا ةجوز تتام ولف ؛ ةافولا ببسب
 . لجرلل ةدع ال هنأل ؛ةافولا دعب ةدم راظتنا ريغ

 :نيمرحم نيب عمجلا ميرحت نم ةمكحلا

 رارضأ نم هيلع بترتي امل ًالإ ائيش مرحي ال فينحلا عرشلا نأ هيف كش ال امم
 مراحملا تاوذ نيب عمجلا مالسإلا مَّرح راطإلا اذه يفو ،عمتجملاو درفلا ىلع دوعت

 مرحم يتاوذ نيب عمجلا نأل ؛تابيرقلا نيب ماحرألا عطق ةيشخ وهو "يساسأ دصقمل

 اقرع نافلتأي الو نافلتخيو ناعزانتي نيترضلا نأل ؛محرلا ةعيطقل ببس حاكنلا يف
 مرحيف ؛كلذل بيس حاكنلاو ،مارح هنإو ،محرلا عطق ىلإ يضفي عمجلا اذهو .ةداعو

 ١ توريب .يبرعلا باتكلا راد ء٨٧٤ص/٧ج .ينغملا :ةمادق نبا نيدلا قفوم ١٦٧١٢م.

 .يمالسإلا بتكملا . .اط ؛٠٧ص,/٩ج .طوؤانرألا بيعشو اشيواشلا ريهز :قيقحت .ةنسلا حرش :يوغبلا ٢

 .۔١٧٩١توريب

 ٢ .راطوألا لين :يناكوشلا ج٦/,ص١٦٨.
 ٤ .راطوألا لين :يناكوشلا :رظنا ؛ةبيش يبأ نباو .ليسارملا يف دواد وبأ هجرخأ ج٦ / ص١٦٨.

 ٥- .نيبلاطلا جهنم :يصقشلا .١٩٢ص .رباج هقف :شوكب ىيحي .؟٩٨٥ص/٦ج :شيفطا دمحما ج١٥/ص٢٥.

 .ةماقتسالا :يمدكلا ج٢/ص١٩٧١-١٩٨.
 ٦- .يراخبلا حيحص حرش ئراقلا ةدمع :ينيعلا ج٢٠/ص ١٠١.
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 :هريغو نابح نبا ةياور يف يمنلا ةلع ىلإ ي يبنلا راشأ دقو .هيلإ يدؤي ال ىتح
 . مكماحرأ متعطق كلذ متلعق اذإ مكنإ»

 رمأيو .ةدوملا ىرعب ةرسألا رصاوأ طبر ىلع لمعي مالسإلا نأ روصتي فيكف
 روثتو ىرخألل ةَرض امهادحإ نوكتف ،نيتخأ حكني نأ لجرلل زيجيو ماحرألا ةلصب

 .'»لعقلاو لوقلاب ديكلاب ءاذيإلا دشأ ىلإ عفدت يتلا ةريغلا نارين

 : نوتاقلا يأر

 ةداملا يف مراحملا تاوذ نيب عمجلا ميرحت ىلع ةرسألا نوناق َصن دقو اذه

 ءاوس اهتلاخ وأ اهتمعو ةأرملا نيبو ،نيتخألا نيب عمجلا مرحيود» :لاقف .هثيم نيثالثلا

 . '""«عاضرلا نم وأ مأل وأ بأل وأ هقيقش تناك

 دمتسا هنأ كش الو .ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا روهمج يأر قفاو نوناقلا نأ ظحاليو

 ةنسلاو نارقلا نم ةيعرشلا صوصنلا ىلإ دنتسي يذلا يمالسإلا هقفلا نم همكح

 .عامجإلاو

 ١ :ةرهز وبأ ص١٢٨.

 ٢ :يرئازجلا ةرسألا نوناق ص١٦.

(( 



 يناثلا ثحبملا

 ةوست عبرأ نم رثكأ نيب عمجلا

 داز مث &دعب ضقنت مل ةقرفلا ةدع يف نهضعب اعبرأ هتمصع يف لجرلا عمج اذإ

 : نييأر ىلإ ةلأسملا هذه مكح يف ءاهقفلا فلتخا دقف نهيلع

 :لوألا يأرلا

 ةوسن عبرأ نم رثكأ نيب عمجي نأ لجرلا ىلع مرحي هنأ ىلع ءاهقفلا روهمج قفتا
 م

 ٠ هم =ه

 .هل ,تاجوز نك نأب ةقيقح نهل هعمج ناك ءاوس كلذو ،دحاو تقو يف هتمصع يف

 ةيعجر ةقرفلا تناك ءاوسو ،نهتدع يضقنت نأ نود نهضعب قراف ناك نأب امكحو
 يضقنتو نهادحإ قرافي نأ الإ ةسماخب جوزتلا زوجي ال هنإف اذه ىلعو ةنئاب وأ
 .اهتدع

 هتاجوز ىدحإ تناك اذإ ةسماخلا حاكن نوُزيِجُي ءاهقفلا ءالؤه ضعب نأ ريغ

 هل ةجوز دوعت الف ةيجوزلا عطقت ةنئابلا ةقرفلا نأل ؛ةنئاب ةقرف نم ةدعلا يف عبرألا

 .') عبرأ نم رثكأ نيب عمج دق نوكي ال يلاتلابو

 متتو نهادحإ قلطي ىتح ةسماخ جوزتي نأ عبرأ هل نمل لحي الو» :شيفطا لاق
 ةدعلا متت مل ولو تومت وأ ةدعلا متت مل ولو ةعجرلا هيف زوجت ال اقالط قلطت وأ .ةدعلا

 .'"«ةدعلا متتو مرحت وأ توملا دعب

 : ميركلا نآرقلا نم : أ

 يف اوطسقت الأ متفخ ناو :تاجوزلا ددعت نع هثيدح قايس يف :ىلاعت لاق

 اولدعت لأ متفخ نإف .عايرو ثالثو ىنثم ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف ىماتيلا

 ."4 اولوعت الأ ىندأ كلذ مكناميأ تكلم ام وأ ةدحاوف

 .ءايضلا :يبتوعلا 0١٠٩١ ص/٢ج .عماجلا :يراوحلا وبأ ي ٢٢ص .حاكنلا باتك :ينوانجلا ءايركز وبأ ١
 ٢٦٠. ص,/٢ج .كلاسلا ةغلب :يواصلا دمحأ ١١. ٧ص,/٢ج .دهتجملا ةيادب :دشر نبا ٢٤٣٢١. ص/٨حج

 .٩٢ص,/٦ج .لينلا باتك حرش :شيفطا فسوي نب دمحما ٢-

 ٢- :ءاسنلا ٣.



 نهنم ليلقتلا لالخ نم ءاستلا عم لدعلا ىلإ ةيآلا هذه يف ىلاعت هللا دشرأ دقف

 نم فوخلا ةلاح يف ةدحاو ىلع راصتقالا ىلإ دشرأ لب حتاجوز عبرأ ىلع راصتقاإلاو
 . نهملظ يف عوقولا

 يأ ىنثم موقلا ينءاج :لوقت ،نينتا نينثا نع هب لودعم ىنتم ظفل نأ ظحاليو
 مهل حابي امو غسانلا تائفو "تاجيزلا عاونال انايب عابرو ثالت اذكهو ،نينتا نينتا

 . "هعمجلا ال رييختلل واولاب فطعلاف تاجوزلا ددعت ءاننأ

 : ةيوبنلا ةتسلا نم :ب

 ةيلهاجلا يف ةوسن رشع هتحتو يفقتلا ناليغ ملسأ :لاق رمع نبا هاور ام ١

 . "اعبرأ نهنم راتخي نأ دايع يبنلا هرمأف .هعم نملسأق

 ةلي هللا لوسر تيتأف ،ةوسن نامت يدنعو تملسأ :لاق ،ثراحلا نب سيق نعو ٢-

 .'""«اعبرأ نهنم رتخا» :لاقف هل كلذ تركذف

 سمخ يتحتو تملسأ» :لاق هنأ ةيواعم نب لفون نع يقهيبلاو يعفاشلا ىورو ٣

 يدنع نهمدقأ ىلإ تدمعف ء«اعبرأ كسماو .ةدحاو قراف» :لاقف يي يبنلا تلأسف .ةوسن

 . ا"«اهتقرافف ةنس نيتس ذنم رقاع

 :عامجلا نم ۔ج

 يف ةوسن عبرأ نم رثكأ عمجلا ةمرح ىلع ةلي يبنلا دهع ذنم ءاملعلا روهمج عمجأ
 عمج هنأ نيعباتلا الو ةباحصلا دهع يف فلسلا نم دحأ نع لقني ملو ءلجرلا ةمصع

 لمعلا لدف ؛هريغل هاوتف يف الو هسفن ةصاخ يف ال تاجوز عبرأ نم رثكأ هتمصع يف

 الإ روهمجلا يأر فلاخي ملو ةوسن عبرأ نم رثكأب جاوزلا زوجي ال هنأ ىلع ةنسلا ققو
 .ةيمامإلاو ةيرهاظلا

 .١٦١٦١ص/٧ج .قباس عجرم :يليحزلا .٩٥ص٫.يرابلا حتف .حاكنلا باتك :ينالقسعلا رجح نيا ١
 .حاكنلا باتك يف :هجام نياو .٥٢٤ص/٢ج ١٢٢٨. :مقر ثيدح .حاكنلا باتك يف يذمرتلاو دمحأ هاور ٢-
 .٠٨٢"ص/٢ج .مالسلا لبس :يناعنصلا :رظنا .مكاحلاو نابح نبا هححصو .٨٢٦ص/١ج 0١٩٥٢ :مقر ثيدح

 .٩٩١١ص/٦ج .راطوألا لين :يناكوشلاو

 ٢ .راطوألا لين :يناكوشلا :رظنا .ةجام نباو دواد وبأ هاور ج٦/ ص١٦١٨.

 ٤ :رظنا ١ .مالسلا لبيس :يناعنصل ج٢/,ص ١ ٢٨.

 



 وأ ارح لجرلل زوجي ال هنأ ملعاو» :لاقف جارسلا بحاص عامجإلا اذه دكأ دقو
 ءامإ ضعبو رئارح نهضعب وأ ءامإ وأ رئارح نك ةوسن عبرأ ىلع ديزي نأ ادبع

 تاقتلا الو ؛قالط ريغي حسفي ةعبرألا ةمئألا قافتاب دساف ةسماخلا حاكنف ؛عامجإلاب

 نم ةوسن عبرأ ىلع ةدايزلا ذإ ةوسن عست نوزوجي نيذلا ةيرهاظلا لوقل
 (١)هنزإتَم ء .

 :يناثلا يأرلا

 رثكأ نيب عمجلا زاوجب اولاقو .ةيمامإلاو ةّيرهاظلا ءاهقفلا روهمج فلاخ دقو

 :لاوقأ ةثالث يف مهججحو مهلاوقأ صيخلت نكميو ،لجرلا ةمصع يف ةوسن عبرأ نم

 نأ اومعزو ،دودحم ريغ ددع ىلإ ددعتلا حيبي مالسإلا نأ ىعذا مهضعب نأ :اهلؤأ

 ديقي ال 4 عابرو ثالثو ىنثم ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف :ىلاعت هلوق

 صخش لوقي امك يه لب .ددعلا يف ةقلطملا ةحابإلا ديقت يه لب دودحم ددعب دييقتلا

 نيتنتا وأ ةدحاو اسأك برشا وأ ةقيدحلا وأ قوسلا ىلإ بهذا تئش ام لعفا :صخشل

 ام ىمسو .ريبكلا هريسفت يف يزارلا نيدلا رخف لوقلا اذه ىكح دقو ؛اعبرأ وأ اثالث وأ

 ."مهريكفت يف نيعئاض يأ «ىَدُس اموق» :هولاق

 :ىلاعت هلوق نأ اومعز دقو غعستب دودحم لحلا نإ» :ةعيشلا ضعب لوق :امهيناث
 .عست دادعألا هذه عومجمو .عمجلا ديفت واولا ذإ ؛كلذ ديفي عابرو ثالثو ىنثملا
 ىفن دقو .«انل قلطأ ام الإ نآرقلا يف هللا هل قلطي ملو عست نع تام ةي لوسرلاو

 . ''ةعيشلا ىلإ لوقلا اذه ةبسن ريضنلا ضورلا بحاص

 نإ اولاقو ،ةرشع ينامث وه حابي يذلا ددعلا رأ رهاظلا لهأ ضعي لوق : امهلا

 نأ اومعزو "عبرأو عبرأو ثالثو ثالثو نانثا نانن ا : عايرو ثالثو ىنتم8 % ىنعم
 . ةرشع ي ذامت عومجمل نوكيف . ؛عمجلل و اول ١

 ١- .تارضاحم :ةرهز وبأ .١١٦١ص/٧ج :يليحزلا .٤٥ص/٢ج :يلعجلا نامثع ص١٢٢.
 ٢- :ءاسنلا ٢٣۔

 رصم ةيرصملا ةيهبلا ةعبطملا ١ط.٨١٧١.٢٨١ص/٩ج .٥جم .ريبكلا ريسفتلا :نيدلا رخف ىزارلا ٢-

 م٩١ ٨٢/ه١ ٥٧

 ٤ .ءايضلا :يبتوعلا ج٨/ص ٢٤١. .تارضاحم :ةرهز وبأ ص١٢٢.

(( 



 ةنسلاو ناسللاب لهج هلك اذهو» :هلوقي اهلك لاوقألا هذه يبطرقلا فصو دقلو

 .«ةمئألا عامجإل فلاخمو

 : روهمجلا در

 :اولاق ثيح مهمعازم لك تلطبأ ةغماد ةيوق ةلدأب ءاهقفلا روهمج مهيلع در دقو

 نوكي ظفللا اذهو عبرأو ثالثو نينثا نع ةلودعم عابرو ثالثو ىنثم نإ ١
 يأ ثالث اوءاجو .نينثا نينثا تاعامج اوءاج. ىنثم ليخلا تءاج ىنعمف .راركتلل

 اوجوزتي نأ ةمألا نم نيلقاعلا ةعامجل نأ ةيآلا ىنعمق ءاتالت اتالث تاعامج اوءاج

 ىلع ةحابإلا دزت ملو ءاعبرأ نيعماج وأ ءاثالث نيعماج وأ ،نينتا نيعماج نيددعم

 ىنثم :ةيآلا هذه رسف نيح ىنعملا اذه رجح نبا دكأ دقو عبرأ ىلع ترصتقاف كلذ

 دادعألا نيب رييختلا اهنم رهاظلا نألف ةيآلا نم هعازتنا امأو» :لاقف ه عابرو ثالثو

 '«ه4ةدحاوف اولدعت ال نأ متفخ نإف :اهسفن ةيآلا يف ىلاعت هلوق ليلدب ةروكذملا

 ةثالثو .نينثا نينتا اوءاج مهنأ دارأ عابرو ثالثو ىنثم موقلا ءاج لاق نم نألو
 ىدارف الو ةلمج اوئيجي مل مهنأو مهئيجم ةقيقح نييبت دارملاف .ةعبرأ ةعبرأو .ةتالث

 دارملاف .ةعبرأ ةعبرأو .ةتالث ةثالثو .نينتا نينتا اوحكنا ةيآلا ىنعم اذه ىلعو

 .غلبأو قشرأ اعست الثم هلوق ناكل روكذملا ددعلا عومجم ديرأ ولو ععومجملا ال عيمجلا

 ةروس ريسفت يف هريرقت م دقت امك. نينت أ نينت ١ نع لو لدعم ( ىتثَم « ظفل ن إق اضيأو

 . "ةروكذملا دادعألا نيب رييختلا دارملا نأ هداريإ لدق ءاسنلا

 اوحكناو "نينتا نينثا اوحكنأ ةيآلا ىنعمق لماعلا راركت ةين ىلع فطعلا نألو ٢

 .'"ددعلا عمج ال لعفلا عمج فطعلاب دارملاف .. خلا ؤاعبرأ اعبرأ اوحكناو ىاثالت اتالت

 ةلادلا ةنيرقلا دوجو عم ديفي ال عمجلل واولا نأب مهجاجتحاو» :رجح نبا لاق

 نم رثكأ ىلع ملسأ نم ةي هرمأي ضراعم عست نيب عمج يي هنوكيو ،عمجلا مدع ىلع

 يف جرخ امك هريغو ةملس نب ناليغل كلذ عقو دقو عبرألا ىلع داز نم ةقراقمب عبرا

 . ٣ :ءاسنلا ١-

 ٢ _ .يرابلا حتق .حاكنلا باتك :ينالقسعلا رجح نبا ج٩ص٩ ٥.

 ٢٣- ص :ةرهز ويأ ٢٢ ١. ص .ةرسألا ماكحأ :يبلش ٢٥٤.

٠٦ 



 . '"كلذب تي هتيصوصخ ىلع لدف ننسلا بتك

 يلع لوق رجح نبا لقن ثيح مهتمئأ دحأ لوقب ةعيشلا ىلع روهمجلا در دقو ۔ ٢

 4 عابرو ثالثو ىنتم « :ىلاعت هلوق ريسفت يف بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب
 اوحكناق ريدقتلاو لماعلا ىلع ةفطاع يه وأ ،عيونتلل يهف !(وأ) ىنعمب واولا نأ دارأ

 نسحأ نم اذهو . خلا ثالث ءاسنلا نم باط ام اوحكناو ىنثم ءاسنلا نم مكل باط ام

 نيذلا مهتمئأ نم وهو نيدباعلا نيز ريسفت نم هنوكل ةضفارلا ىلع درلا يف ةلدألا

 . '"مهتمصع نودقتعيو مهلوق ىلإ نوعجري

 اذهف انل قلطأ ام الإ نآرقلا يف ةلي يبنلل قلطي مل ىلاعت هللا نإ :مهلوق امأ ٤

 رظحو انيلع تعنم ءايشأ مالسلا هيلع هل قلطأ دق هنأل ؛!عامجإلل فلاخم لاحم اضيأ

 ءةوسن عبرأ نم رثكأ جيوزت ةمرح ىلع ةمألا تعمجأ دقف ءانل تقلطأ ءايشأ هيلع

 .كلذ انم دحأل نكي ملو عست نع تام ةي هنأ اهنمو ،كلذ تدكأ ةيوبنلا ةنسلاو

 نأ مكل ناك امو :ىلاعت لاق هدعب هئاسنب جوزتلا هتمأ ىلع مّرُح هنأ اهنمو

 هللا دنع ناك مكلذ نإ .ادبأ هدعب نم هجاوزأ اوحكنت نأ الو هللا لوسر اوذؤت
 .!" ع

 جاوزأ حكنن نأ انل نأل ؛انم هريغل اذه سيلف ،نينمؤملا تاهمأ هءاسن ىمس كلذلو

 هلو ةلي يبنلا ىلع نآرقلا يف ماكحأ نم مكو .توملا وأ .قارفلا دعب اضعب انضعب

 يأر حجرو .مهيأر داسف نابو لطب ةعطاسلا ججحلا هذه ضرع دعب اذكهو

 . "٠' روهمجلا

 : عبرأ ىلع راصتقالا . ةمكحلا

 ةعيرشلا ةمءالم تبثي ةيصخشلا مهتاردقو سانلا عئابط يف لمأتلا نإ

 ٩٩, ٦٠. ص ٩ ج حتف :رجح نبا ۔-١

 . هسفن عجرملا 1

 ٢ :بازحألا ٥٢.
 ٤ .ءايضلا :يبتوعلا ج٨/ص٢٤٢-۔٢٤٣.
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 نإف ؛ناسنإلا هيلع ردقي ام ىصقأ ةحابإ ىلع اهصرحو سانلا ةايحل ةيمالسإلا
 تاياغو تاردق ىصقأ قيقحت ادبم عم عقاولا يف قفتي دق طقف عبرأب جاوزلا ةحابإ

 ةرود ءورط ببسي .رهش لك رورم عم مهتاعلطتو مهتابغر ةيبلتو ،لاجرلا ضعب

 دسو .ةيافكو ىنغ عورشملا يفف نهنم ةدحاو لكل عوبسأ رادقمب ةيرهشلا ةداعلا

 وأ تانيدخ وأ تاقيشع نم لاجرلا ضعب هذختي دق امو .تافارحنالا مامأ بابلل
 .تاقيصو

 ؛نهقوقحب مايقلا نع زجعلاب نهيلع روجلا فوخ عبرألا ىلع ةدايزلا يف نإ مث
 زع هلوقب نآرقلا راشأ اذه ىلإو ،نهقوقحب ءافولا ىلع ردقي ال لجرلا نأ رهاظلا نأل
 . ٠١ ةدحاوف اولدعت الأ متفخ نإف :لجو

 عابرلاو ثالثلاو ىنثملا جاوز يف ةقفنلاو عامجلاو مسقلا يف اولدعت ال يأ

 ."ملظلا يف عوقولا مدع ىلإ برقأ وهف .ةدحاوف
 ملظ نم ءاسنلل ةيامحو طسوتو لدع عبرأ ىلع راصتقالاف قبس ام ىلع ءانبو

 بوعشلاو ةيلهاجلا يف برعلا هيلع ناك ام فالخ وهو .ةدايزلا ءارج نم نهب عقي

 نهضعب لامهإ ىلإ يدؤي امم نيعم ددعب ديقتلا نود نوجوزتي اوناك ثيح ةميدقلا

 رثكأ جوزتي ملسم لك نأ ينعت الف !اردان ايئانثتسا ارمأ تحضأ ةحابإلا هذهو

 . """مظعألا بلاغلا وه ةجوزلا ةدحو أدبم حبصأ لب ،ةدحاو نم

 : نوتاقلا يأر

 كلذو ةوسن عبرأ نم رثكأ نيب عمجلا ميرحت ىلع يرئازجلا ةرسألا نوناق صن

 ددعلا ىلع ديزت يتلاو ءاثالث ةقلطملاو .ةافو وأ قالط نم ةدتعملاو ةنصحملا اتقؤم

 ١- :ءاسنلا ٣ .

 ٢- :كرح دجملا وبأ هققح .هماكحأو حاكنلا ىواتف عومجم :ةيميت نب دمحأ ص٥٢. ط١. ١٤١٢ه . ١٩١٩٢مه.

 .ةرهاقلا .ةينانبللا ةيرصملا رادلا

 ٢ :يليحزلا ج٧/ص١٦١٧١.

 



 . '_«..اعرش هب صخرملا

 لعجو ةيمالسإلا ةعيرشلا نم هماكحأ دمتسا دق يرئازجلا عرشملا نأ ظحاليو

 ددحملا ددعلا ىلع ةدايزلا عنمو طقف ءاسن عبرأ وه اعرش هب حومسملا ددعلا ديدحت

 .اعرش

 تاجوزلا ددعت زاوج يف يمالسإلا هقفلا قفاو دق يرئازجلا عرشملا نوكي كلذبو

 نادلبلا ضعب يف ةيعضولا نيناوقلا ضعب هتررق امل افالخ .عبرألا ىلع ةدايزلا نود

 .اتاب اعنم تاجوزلا ددعت تعنم ثيح ةيبرعلا

 ١. ٦ص :ةرسألا نوناق ۔-١



 تلاتلا ثحبملا

 هتدتعم وأ ريغلا ةجوزب جاوزلا

 اهل مدقتلا زوجي الف ةدتعم تناك وأ رخآ جوز قحب ةلوغشم ةأرملا تناك اذإ

 :يتآلاك كلذ ليصفتو ةبطخلاب ولو

 : ةجوزتملا ةأرملا ( أ

 ءاهب ريغلا قح قلعتل ةجوزتم ةأرما ىلع دقعي نأ دحأل لحي ال هنأ ١) ءاهقفلا عمجأ

 تانصحملاو :ميرحتلا تايآ يف ىلاعت هلوقل ملسم ريغ مأ املسم جوزلا ناكأ ءاوس

 كلمب تاكولمملا صنلا ىنثتساو تاجوزتملا يأ 'مكناميأ تكلم ام الإ ءاسنلا نم

 نيبو اهنيب ةقرفلا تعقو .ةأرملا تيبس اذإف ةعورشم برح يف تاّيبسملا نهو نيميلا

 . اهئاربتسا دعب اهب جاوزلا لحيف رادلا فالتخا ببسب اهجوز

 ساطوأ ىلإ اشيج ثعي ةي هللا لوسر نأ ديعس وبأ هاور ام :ةيآلا هذه لوزن ببسو

 لوسرلا باحصأ نم سان ناكو .ايابس اوباصأو مهيلع اورهظف .مهولتاقف اودع يقلق

 :"كلذ يف هللا لزنأف نيكرشملا نم تاجوزتم نهنأل نهنايشغ نم اوجرحت

 2 4...مكناميأ تكلم ام الإ ءاسنلا نم تانصحملاول

 الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» :لاق ةلي يبنلا نع تيات نب عفيور نعو
 . « هريغ دلو هتامب يقسي

 مرحو :ىنعي 4 ءاسنلا نم تانصحملاوإا :ىلاعت لاق » :يمدكلا ديعس وبأ لاق

 ١ ص .رمعم يحي يلع ةيشاحلا .حاكنلا باتك :ينوانجلا ٢٣. .بذهملا :يزاريشلا قاحسإ وبأ ج٢/ ص٤٤٣-

 ٤٤٤. .كلاسلا ةغلب :يواصلا دمحأ ج٢/ص٢٢٩.
 ٢- :ءاسنلا ٢٤.

 ٢ .راطوألا لين :يناكوشلا رظنأ .دمحأو دواد وبأو يئاسنلاو ملسم هجرخأ ج٦/ص١٨٦.

 ٤ :ءاستلا ٢٤.

 ٦- ،دهتجملا ةيادب :دشر نبا ج٢ / ص..٢٩.
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 جاوزألا تاوذ انهاه ءاسنلا نم تانصحملاو .حاكنلا يف ءاسنلا نم تانصحملا مكيلع

 تيضرو ةيجوزلا مكح اهيلع عقو دق ةجوزتم ةحوكنم ةأرما لكف ،تاجوزتملا
 امب وأ ححاكنلاب لاجرلا نم هريغ ىلع مارح يهف هحاكن مكح اهيلع بجوو !اهجوزب
 نيمي كلمب اهّؤطو الو ةّرح وأ ةمأ نم ةجوزتم لعب تاذ حاكن زوجي الف .نيميلا تكلم
 اهيلع مّرحمو نيميلا كلمب اهأطي نأ اهديس ىلع مارح يهو ءاهجوز كلم يف تماد ام

 نم ةلوعبلا تاوذ حاكنف ؛اهل جوز وهو هل ةجوز يه يتلا اهلعب حاكن ريغ حاكنلا
 . '١«نيملسملا نم لدعلا لهأ عامجإو يي هلوسر ةنسو هللا باتكب مارح ءاسنلا

 ؛لاوحألا تفلتخا امهم مكحلا اومّسع ةيضابإلا ءاملع نأ صنلا اذه نم مهفيو

 اهلاح ىلع ىقبتف ،برحلا راد نم ةيبس تناك ولو هريغ ةجوز حكني نأ دحأل لحي الف
 .اهب قلعت دق ريغلا قح ماد ام اهسمي نأ اهديسل زوجي الو

 :ةجوزتملا حاكن ميرحت ةمكح

 .ريغلا قح ىلع ءادتعالا عنم يهو ةحضاو ريغلا ةجوز حاكن ميرحت نم ةمكحلاو

 . '"طالتخالا نم باسنألا ظفحو

 :ةّدتعملا ةأرملا (ب

 نئاب وأ يعجر قالط ةدع ءاوس .قباس جاوز ننم ةدعلا ءانثأ يف نوكت يتلا يهو

 لسنلا نأل ؛ةهبشب لوخدلا ةدعو ،دساف جاوز يف لوخدلا ةدع كلذ لمشيو ،ةافو نع وأ

 .بسنلا تباث امهنم لك نم

 :يهو دادتعالا ةأرملا ىلع تبجوأ يتلا تايآلاب كلذ ميرحت تبث دقو

 وأ راهطأ يأ "ههءورق ةثالث نهسفنأب نصترتي تاقطملاو :ىلاعت هلوق ١
 .هقفلاو ريسفتلا يف نييأر ىلع تاضيح

 ١ .ةماقتسالا :يمدكلا ديعس وبأ ج٢/ص١١٨.
 ٢ .تارضاحم :ةرهز وبأ .٧٢١ص :رودنغلا .٧٤١ص/٢٧ج .يمالسإلا هقفلا :يليحزلا ص٠ ١٤.

 ٢- :ةرقبلا ٢٢٨.



 ةعبرأ نهسفنأب نصترتي اجاوزأ نورذيو مكنم نوفقوتي نيذلاو :ىلاعت هلوق -
 . 'ةارشعو رهشأ

 ٢- "ا«هنهلمح نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو :ىلاعت هلوقو .

 ةدملا هذه يف نوكت 0 جاوز ريغ نم راظتنالا ةّدتعملا ىلع بجوأ عراشلا ناك اذإف

 .بناجألا لاجرلا ىلع ةمَّرحم

 ."اه%هلجأ باتكلا غلبي يتح حاكنلا ةدقع اومزعت الو :ىلاعت لاقو ٤

 هللا ىفن نأ دعب احيرص ةافو نع ةدتعملا جوزت نع يهنلا ءاج ةيآلا هذه يفف

 نع ةَّدتعملا نأش يف ةدراو تناك نإو ةيآلا هذهو ءةبطخلاب ضيرعتلا نع حانجلا

 تدتعا نم ريغ ىلع ةمرحم ةًدتعم لك نوكتف ؛ةدتعمو ةّدتعم نيب قرف ال هَّتأ الإ .ةافو
 . ا65هنم

 ةبطخب ضيرعتلا نأ ريغ اهتبطخ مرحت امك ةدتعملاب جاوزلا ءاهقفلا دنع مرحي
 ةقرفلا نم ةدتعملا ةبطخب ضيرعتلا يفو ةروكذملا ةيآلا صنب زئاج ةافو نم ةدتعملا

 . ءاهقفلا ليصفت

 .دقعلا نع يهنلا يف ةغلابم مزعلا ُريكذو» :لاقف ةيآلا هذه ىلع يواضيبلا قلعو

 مزعلا لصأ نإف .حاكنلا ةدقع اوعطقت ال :هانعم ليقو ؛حاكنلا ةدقع دقع اومزعت الو يأ

 . '‘«ةّدعلا نم يهتنت ًئتحةمئهلجأ باتكلا غلبي ىتحل :عطقلا

 تعمتجاو» :لاقف ةّدتعملا حاكن ميرحت يف ءاملعلا عامجإ ربلا دبع نبا لقن دقو

 .'١«ةّدعلا يف حاكنلا دقع زوجي ال هنأ ىلع ةمألا

 ١ :ةرقبلا ٢٢٣٤.

 ٢- :قالطلا ٤.

 ٢ :ةرقبلا ٢٢٣٥.

 .ةرسألا ماكحأ :يبلش ١٠١٤. ص/٢ج .دهتجملا ةيادب :دشر نبا .٤٧ص /٦ج .لينلا باتك حرش :شيفطا دمحما ٤
 .٤٢١-٣٢٢١ص :رودنغلا .١!٧٤ص/٧ج :يليحزلا .٧٢٢۔٦٢٢ص

 ١. 7.حاكنلا باتك :يتوانجلا ص٤٨٩.

 ٦ .يفاكلا :ربلا ديع نيا ص٢٢٦.

 



 : ةّذدتعملا حاكت ميرحت ةمكح

 طالتخا يلإ يدؤي اهب جاوزلا نأ يه ريغلل ةدتعملا حاكن ميرحت نم ةمكحلا

 جؤزتلا يفو . ةيقاب لازت ال قباسلا جاوزلا راثآ نإف ىرخأ ةيحان نم هنأ امك باسنألا
 وه ةدتعملا ةأرملل مدقتملا ناك نإ امأ ،قباسلا جوزلا قح ىلع ءادتعا اهتبطخ وأ اهب

 ةجاحلا نود ةيعجرلا ةقرفلا ةلاح يف اهل مدقتلا هل زوجي هنإف اهسفن قباسلا جوزلا

 هريغب اهجوزت ىربك ةنونيب ةنئابلا ةقرفلا ةلاح يف رظتني امنيب ءاهتدع ءاضقنا ىلإ

 . هنم اهتدع ءاضقناو

 : نوناقلا ىأر

 ةداملا يف ةّدتعملاو ةجوزتملا ةأرملا حاكن ميرحت ىلع ةرسألا نوناق صن دقو

 .() «ةافو وأ قالط نم ةّدتعملاو ةنصحملا :اتقوم ءاسنلا نم مرحي» :لاقق .نيتالتلا

 تركذ ثيح ةيعرشلا صوصنلا نم ةداملا هذه يرئازجلا عرشملا سبتقا دقو

 دوصقملاو .ه ...ءاسنلا نم تانصحملاوإا :ىلاعت هلوق يف ةنصحملا ةينآرقلا تايآلا
 . اهجوز ةمصع تحت تل از ام يتل ١ ةجوزتمل ١ ةأرمل ا :ةنصحمل اب

 لب . ةيحانلا هذه يف يمالسإلا عيرشتلا فلاخي مل نوناقلا نأ انل دكأتي اذهبو

 ١- :ةرسألا نوناق ص١٦.
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 عبارلا تحبملا

 اثالث هتقلطمب جوزلا حاكت

 اهنأ ىلع ءاهقفلا عمجأ دقف .ىربك ةنونيب نئابلا وأ ةتوتبملا يه :اثالث ةقلطملا

 اهيلع دقعي نأ هل لحي الف تاقيلطت ثالث هتجوز قلط نمف ؛اهقلطم ىلع اتقؤم مرحت
 لحت ال ىربك ةنونيب هنم تنايو ءاهتاقلط ددع نم هكلمي ام ذفنتسا هنأل ؛ىرخأ ةرم

 ةقيقح اهب لخدو ؛ءاحيحص اجاوز رخآ جوز اهجوزت مت ،هنم اهتدع تضقنا اذإ الإ هل

 ذئنيح زوجيف 6هوحن وأ قالطب اهقراف نأب هنم اهتدع تضقناو ريخألا اذه اهقراف مث

 . ""ةديدج تاقلط ثالت اهيلع كلميو ںديدج دقعب اهيلإ دوعي نأ

 :ةنسلاو نآرقلا يف تبث ميرحتلا اذه ىلع ليلدلاو

 : ميركلا نآرقلا نم ( أ

 وأ فورعمب كاسمإف ناترم قالطلا :ةتوتيملا لح قيرط انيبم ىلاعت هللا لاق

 حكنت ىتح دعب نم هل لحت الف اهقلط نإف :هناحبس لاق نأ ىلإ هئناسحإب حيرست

 "اههللا دودح اميقي نأ انظ نإ اعجارتي نأ امهيلع حانج الف اهقلط نإف .هريغ اجوز
 .ةثلاتلا ةقلطلا اهب دارملاو

 : ةيوبنلا ةنسلا نم (ب

 الوخد اهب لخد اذإ الإ لوألل اهلحي ال يناثلا جوزلا نأ ةيوبنلا ةنسلا تنيب دقو

 .لوخدلا دعب ةدعلا يهتنت نأو تقؤم ريغ جاوزلا ناكو ءايقيقح

 تءاج :تلاق اهنأ -اهنع هللا يضر-ةشئاع نع ملسمو يراخبلا يف ءاج دقف

 كرادملا لهسأ :ىوانشكلا .١!٧٨-٦٨١ص/٢ج .عماجلا باتك :يولهبلا .٤٩٢٢ص .حاكنلا باتك :ينوانجلا ١
 لاوحألا :رودنقل ; ١ دمحأ ١ ٠ 3 ٢ص/٧ج .يمالسالا هقفلا :يليحزلا ٥ ٨. ص/٢ج > كلاسلا داشرإ حرش

 . ١ 1711 ١ ص .تارضاحم :ةرهز وبأ .٦٢٢ص .ةرسألا ماكحأ :يبلش . ١ ٨٢ص .ةيصخشلا

 ٢ :ةرقبلا ٢٦٢٩-٢٢٣٠.



 ًتَبف ينقلطف ةعافر دنع تنك ينإ :تلاقف هي هللا لوسر ىلإ (يضرقلا ةعافر) ةأرما

 يبنلا مسبتف "بوتلا ةبده لتم الإ هعم امو ريبزلا نب نمحرلا دبع ينجوزتف يقالط

 .(١)كتليسع قوذيو هتليسع يقوذت ىتح ءال ؟ةعافر ىلإ يعجرت نأ نيديرت» :لاقو ةغل

 :لالدتسالا هجو

 نإ الإ لوألا جوزلل ةأرملا لحي ال يناثلا جوزلا ءطو نأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفف

 حصألا يف فكي مل الفط وأ انينع ناك وأ ،كلذك نكي مل ولف ؤارشتنم هنطو لاح ناك
 ."عامجلا يه ةليسعلا» :لاق ةلَييبنلا نأ ةشئاع ثيدح ليلدب ."ءاهقفلا روهمج دنع

 نبا لاقف .ثيدحلا يف ةليسعلاب دوصقملا ةيضابإلا ءاهقف ضعب حضو دقو
 نيناتخلا ءاقتلاو .ءاملا لزني مل نإو ٠نيناتخلا ءاقتلاب نوكي ةليسعلا قاوذو» :ةكرب

 ركذت ةليسعلاو ءاهل اريغصت ةليسع ةي هللا لوسر اهامس امنإو .قئاذ مسا قحتسي
 يف عماجملا اهدجي يتلا ةوالحلل لسعلا مسا عامجلا ىلع يرجأ امنإو ،ثنؤتو
 نكي مل نإو .ةغللا زاجمل ةعسوتلا قيرط نم لسعلا ةوالحك السع اهامسف .عامجلا
 مسي مل امرحم ًاطو ئطو نمق .ةليسعلا قوذ ةحابإلا طرشي لعجف :ةقيقحلا يف السع
 ةليسع اهنأل .هب ذلتسي ام قيرط اهقيرط عضوملا اذه يف ةليسعلاو .ةليسع اقئاذ
 .«..هيعرشى

 كلذ نأ احيحص احاكن اهحكن نأ دعي اهئطو مث اهقلط ول هنأ ىرت الأ» :لاق مث
 ؛احابم ناك ام ةليسعلا ىلع لدي اذهف ؟عطولا اذهب طرشلا دجوي ال ؤاهتليسع ىمسي ال
 نكي مل ةدعلا يف وأ ساقنلا يف وأ موصلا يف وأ ربدلا يف وأ ضيحلا يف اهئطو نإف
 .) «ةليسع اقنئاذ

 ملسم هاورو .٢٦٢-١٦٢ص/٩ج :يرابلا حتف ٥٢٦١. ذ٠٦٢٥ :مقر ثيدح .قالطلا باتك يف يراخبلا هاور ١
 .١٨٢-٠٨٢ص/٢ج .مالسلا لبس :يناعنصلا عجار .٧٩٠١ص/٢ج ١٥. :مقر ثيدح .حاكنلا باتك يف
 .٥٨٢ص,/٦ج .راطوألا لين :يناكوشلاو

 ٢ .هقفلا :يليحزلا ج٧/ص١٤٣-١٤٤.
 ٢ :يناكوشلا عجار :يئاسنلاو دمحأ هاور ج٦/,ص٢٨٥.

 .لينلا باتك حرش :شيفطا .٩٢٢-٢٢٢ص/٨ج .ءايضلا :يبتوعلا .١!٧٨-١٦٨١ص/٢ج .عماجلا :ةكرب نبا ٤
 ج٧/ص٢٧٠-٢٧٢.



 :لوألا اهجوزل ةقلطملا لح طورش

 .اهنيعب طورش ترفوت اذإ الإ اهقلطمل لحت ال اثالث ةقلطملا نأ قبس امم حضاوو

 : يلي ام كلذل ءاهقفلا روهمج طرتشا دقو

 ."هريغ اجوز حكنت ىتح :ىلاعت هلوقل ،هريغ اجوز حكنت نأ :لوألا

 قافتاب هيف ءطولا اهلحي مل ادساف ناك نإف احيحص حاكنلا نوكي نأ :يناثلا

 .حيحصلا يضتقي حاكنلا قالطإو .هريغ اجوز حكنت ىتح :ىلاعت هلوقل ءاهقفلا

 قلع ةلي يبنلا نأل ؛اهلحي مل ربدلا يف وأ هنود اهئطو ولق .جرفلا يف اطي نأ :ثلاتلا

 يف ءطولاب الإ كلذ لصحي الو .امهنم ةليسعلا قوذ ىلع مدقتملا ثيدحلا يف لحلا

 نم ةفشحلا جلوأ ولو قلعتت ءطولا ماكحأ نأل ؛جرفلا يف ةفشحلا بييغت هاندأو ێجرفلا

 .راشتنا ريغ نم لصحي الو .ةليسعلا قوذب قلعتي مكحلا نأل ؛هل لحت مل راشتنا ريغ

 نم مارحإ وأ سافن وأ ضيح يف اهئطو نإف ءالالح ءطولا نوكي نأ :عبارلا
 .ىلاعت هللا قحل مارح ءطو هنأل ؛لحت مل اضرف مئاص امهدحأ وأ ءامهنم وأ امهدحأ

 وأ امهتدر لاح يف اهئطو ءاوس اهلحي ال ةدترملا ءطوك .لالحإلا هب لصحي ملف

 . '""هتدر

 اهجوزت نإف ٧ لوألل اهليلحت ةينب اهجوزت دق يناتلا جوزلا نوكي ال نأ :سماخلا
 ةفينح يبأك ءاهقفلا ضعب نأل .دساف اهب هجاوزو ںليلحتلا ثدحي ال . ةينلا هذه ىلع

 لالخ نم ليلحتلا ةين ترهظ نإ الإ غلوألا ليلحتلا ثودحو جاوزلا ةحص يلإ بهذي
 . اهل يناثلا قالط هيف طرتشا نأب دقعلا

 اهئطو نإف .عامجلا ةذلب ةرعاش يأ :ءطولاب ةملاع ةأرملا نوكت نأ :سداسلا

 .روعشلا عم ناث ءطو ريغ نم اهقلط مث .ةنونجم وأ ءاهيلع ىمغم وأ .رعشت ملو ةمئان

 .اضيأ لوألل لحت الف

 الف هيلو هنم اهقلط مث اهئطوو ايبص ناك نإف ءاغلاب جوزلا نوكي نأ :عباسلا

 ١- :ةرقبلا ٢٢٣٠.

 ٢ _ ص ربلا ديع نبا ٢٢٣٨ .

٠٠ 



 .'»مدعلاك وهف .هيف ةليسع ال يبصلا ءطو نأل ؛لوألل لحت

 اذإ هلبق ناك جوزل يبصلا ءطو اهلحي لهف :تلق» :هصن ام ةنودملا يف ءاجو

 ءطو نال ؛اهعماج اذإ هلبق ناك جوزل يبصلا ءطو اهلحي ال :كلام لاق :لاق ؟اهعماج

 '""«..ءطوب سيل يبصلا

 :روهمجلل فلاخملا يأرلا

 يف ءطولا وأ لوخدلا طرتشي مل ثيح بيسملا نب ديعس روهمجلا فلاخ دقو

 اهلحيل ايفاك ليلحتلا دصق نود اثالث ةقلطملا ىلع دقعلا لعج لب يناثلا حاكنلا

 ١"' يرهاظلا دواد نع يأرلا اذه لقنو لوألا جوزلل

 :اهتم ةلدأ ةدعب يأرلا اذه ىلع روهمجلا در دقو

 لقي مل هنأ ىلإ رذنملا نبا راشأ دقو ءاهقفلا ةماع يأرل فلاخم ذاش لوق هنأ-١

 ) نآرقلا رهاظب ذخأف ثيدحلا هغلبي مل بيسملا نب ديعس لعلو ؤجراوخلا الإ هب

 عم لوخدلا طارتشاب لوقلا يضتقي ةيآلا يف دراولا حاكنلا موهفمب ذخألا نأ -

 ركذ ةنيرقب الإ دقعلا سيلو ءطولا وه حاكنلاو .لازنإلا ثدحي مل ولو ةفشخلا بييغت

 .) روهمجلا يأر اهجوم شيفطا بطقلا اذه

 : اثالث ةقلطملا حاكن ميرحت ةمكح

 : يلي ام اثالث هتقلطم جوزل ح اكن ميرحت نم ةيعرشل ا ةمكحلا لعلو

 ث الت اهقلط اذ ١ هريغ جورتنت يتح هيلع مرحتس هتجوز ن 5 ملع اذ ا هن أ ١

 ح : ة ثيح > ةرورضل دنع لإ ١ هيلع م دقي الو قو ةالطل ١ ع اقي ١ يف ىؤرتتێي هن إف ! تاقيلطت

 الق ةتلاتلا يف ام 1 ك٥هر ايتخ ١ ضحمب هتجوز ةداع ١ امه دعي كلمي ن اك نيتقلط ىلع

 ١- .كلاسلا ةغلب :يواصلا دمحأ .ه٢ص/٢ج .كلاسلا جارس :يلعجلا نامثع ج٢/ص٢٦٥-٢٦٦.

 ٢- .ىربكلا ةنودملا :كلام ج٢/ص٢٠٨.

 ٢- مالسلا لبس : يناعنصلا ٢٢ / ص ٢٧١ - ج راطوألا لين يناكوشلا ٦ ص ٢٨١ .
 ٤ .مالسلا لبس :يناعنصلا ٢٧١/٢. .راطوألا لين :يناكوشلا ج٦/,ص٢٨١.

 ٥ .لينلا باتك حرش :شيفطا دمحما ج٧/ص٢٧٢.

(٨( 



 ال دقو .هل الالح ناك ام اهنم هل لحي رخآ جوز طسوت دعب الإ هيلإ اهتداعإ عيطتسي
 عوقولا ةيشخ هسفن مامز كسمي هلعجي ببسلا اذهو ءانايحأ ثدحي امك هيلإ دوعت

 .لاجرلا هنم فنأي اميق

 تناك .اهقلطم ىلع اهمرحي اثالث اهقالط نأ ةجوزلا تملع اذإ كلذكو ٢-

 .ةايحلا امهل بيطتف ءاهتلماعمو اهترشع نسحل ايضار اهجوز ىقبي نأ ىلع ةصيرح

 .بويعو صنئاقن نم رخآلا لبق نم هيتأي ام ضعب نع هفرط امهنم دحاو لك ضغيو

 هريغ اهترشاعم دعب هتقلطم هيلإ تعجر اذإ لوألا جوزلا نأ رخآ ءيش ةمثو ٢-
 ةبرجتلل دوعي ال نأ ىلع صرحلا لك صرحيس .هبلق ةريغلا نارين تلكأ نأ دعيو

 .لاجرلا اهابأي امم اهنأل ىلوألا

 كسمتلا ىلإ اهوعدي ام اهل نيبت دقف يناتلا جوزلا اهترشاعمب ةجوزلا امأ-٤
 .'» قارقلا بجوتسي يذلا ماصخلاو عازنلا نع دعبلاو لوألا جوزلاب

 : نوتاقلا ىأر

 :لاقف هنم نيثالثلا ةداملا يف ةلأسملا هذه ىلع ةرسألا نوناق صن دقو اذه

 .'"«..اقالت ةقلطملاو... :اتقوم ءاسنلا نم مرحي»

 قفاو دق هعيرشىت يف نوكي اذهبو ءاثالث ةقلطملا ركذ مت تامرحملا هذه ددع دقق

 .هنم هماكحأو هداوم دمتسا هنأل ءيمالسإلا عيرشتلا

 ١- :نيدلا يحم دمحم . ٩٢١-٨٢١ص :رودنقلا ص٨ ٥٩. :يبلش ص٢٢٧.

 ٢- :ةرسألا نوناق ص١٦.



 سماخلا ثحبملا

 ملسملا ريغب ةملسملا حاكن

 ملسملا ريغب جؤزتت نأ ةملسملل زوجي ال هنأ يف ةبطاق نيملسملا ءاملع فلتخي ال

 ولق ؛يوامس باتك هيلع ,لزنو .لسرم باتك هل يذلا يباتكلاو كرشملا نيب قرف نودب

 . ةيجوزل ١ ر اق ال ١ هيلع بت رتي ال ادس افو الط اب جاوزل ا م ن اك ملسم ريغي ةملسم تجؤزت

 .عامجإلاو ةنسلاو نآرقلا يف تبث ام كلذ ىلع ليلدلاو

 : ميركلا نآرقلا نم -أ

 تارجاهم تانمؤملا مكءاج اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي :ىلاعت هللا لاق ١

 ال رافكلا ىلإ نهوعجرت الف تانمؤم نهومتملع نإف .نهنميإب ملعأ هللا .نهونحتماف
 .'ةمنهل نولحي مه الو مهل لح نه

 .مهرفكل رافكلا ءالؤه ىلع تاملسملا ميرحت ىلع ةميركلا ةيآلا هذه تلد دقف

 دوهيل ١ نم ب اتكلا له ا همومعب لو انتيق ملسمب سيل نم لمشىي م اع رقكل ١ ظفلو

 نأ الإ نيكرشملا ج جاوزألا نأش يف تلزن ةقباسلا ةيآلا تناك اذإو . .مهريغو ىراصنلاو

 . "ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا ن ا نأ لوصألا ملع يف ررقملاو ،ماع ظفللا

 نم ريخ نمؤم دبعلو .اونمؤي يتح نيكرشملا اوحكنت الو :ىلاعت لاقو ٢
 . '"«...راخلا ىلإ نوعدي كئلوأ مكبجعأ ولو كرشم

 , ةيوبنلا هتسلا نم ۔ب

 اوناك مهنأ حلاصلا فلسلاو ةيلوسرلا نع ةحيحص رانآ ةنسلا بتك يف تدرو

 :كلذ نمو ،تملسأ اذإ هتجوزو ينارصنلاو ءهتجوزو كرشملا نيب نوقرفي

 ١٠١ :ةنجتمملا ١-

 :يليحزلا .٣٢١ص :رودنغلا .٩٦١١ص .نراقملا هقفلا :ناردب .٤٥ص/٢ج .كلاسلا جارس :يلعجلا ٢
 ٦٢٤٤-٢٥٥٠. ٩١٩ص .ةرسألا ماكحأ 7 ,بلش ث ٥. ٢ص/٧ج

 ٢- :ةرقبلا ٢٢١.



 صاعلا يبأ اهجوز ناكو ةثعبلا ةيادب يف تملسأ امل ةلي لوسرلا تنب بنيز نأ ١

 ملسأ ىتح اهلاح ىلع تيقبو ةلت لوسرلا عم ترجاهو هتكرتو هتقراف ،هكرش ىلع

 .هيلإ ةي يبنلا اهدرو اهجوز

 .') لوألا حاكنلاب هيلع اهدر ةلي يبنلا نأ سابع نبا ىَوَر دقو
 اهدر» ةثَي يبنلا نا هيبا نع صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع ىرخا ةياور يفو ٢ دأ ة . . . ٠ .. ى ٠ إ١-. هتلع 1

 .'""«ديدج حاكنو ديدج رهمب

 ةمصع تحت ةملسملا ةأرملا ىقبت نأ زوجي ال هنأ ىلع تقفتا تاياورلا نأ عمو

 ديدج دقعب مأ لوألا دقعلاب هيلإ درت له . مكحلا يف فلتخا اهنأ الإ.كرشملاو رفاكلا

 .؟ديدج رهمو

 ميقم رفاك اهجوزو ةي هلوسرو هللا ىلإ ترجاه ةأرما نأ انغلبي ملو» :كلام لاق

 يضقنت نأ لبق ارجاهم اهجوز مدقي نأ الإ ءهنييو اهنيب اهترجه تقرف الإ رفكلا رادب
 . '""اهتّدع

 . ضقنت مل ةدعلا نأ املاط قباسلا هحاكنب هيلإ دوعت اهنأ ىلإ ضعبلا بهذق
َ 

 .امهنيب رمع قرفف ملسي نأ وه ىبأو ُهتجوز تملسأ بلغت نيم الجر نأ يورو ٢
 اهجوز لبق ةينارصنلا تملسأ اذإ :لاق هنأ - هنع هللا يضر - سابع نبا نع يورو

 . "اهسفن كلمأ يهف

 دقف ةدعلا ءاضقنا لبق ولو ديدج جاوزب الإ هيلإ دوعت ال اهنأ ىلإ ضعبلا بهذو
 هنأ مالسإلا نع اهجوز عنتماو تملسأ بلغت نم ةأرما يف لاق هنأ سابع نبا نع يور

 . اهسفنل كلمأ اهنأ اهنأش يف لاق

 لين :يناكوشلا رظنا .حاكنلا باتك :ةجام نياو .حاكنلا باتك يف يذمرتلاو ،قالطلا باتك يف دواد وبأ هاور ١

 .٨٧٩٥ص /٦ج .راطوالا

 ٢ :يناكوشلا :رظنا .امهدحأ ملسي نيكرشملا نيجوزلا باب :حاكنلا باتك يف يذمرتلا هاور ج٦ / ص٥٧٨.

 ٢ ىربكلا ةنودملا :كلام ٢٢/ ص ٢١٣- ٢١٤ .

 اهب لخدي نأ لبق ملستف ينارصنلا تحت نوكت ةينارصنلاو :ظفلب سابع نبا نع ةمركع نع قازرلا دبع هجرخأ ٤
 مقر ثيدح .ةينارصنلا سوجملا حاكن باب .حاكنلا باتك :فنصملا :عجار .اهل قادص الو امهنيب قرفي لاق

 .١٨ص/٦ج ١٠٠٨٢. مقر ثيدحو مسا٢٣٨ص/٧ج ٠٣٠.

(٨ 



 :عامجلا نم ۔ج

 دهع ذنم ملسملا ريغب ةملسملا ةأرملا حاكن ميرحت ىلع ءاملعلا عامجإ دقعنا دقل

 ةعطاق ةَجح ميركلا نآرقلا صن عم عامجإلا اذه ناكف -امهنع هللا يضر- ةباحصلا

 .كشلل اهيف لاجم ال

 ىلع اهجاوز دقعني ال ةملسملا نأ -يهو :ةدعاقلا هذه ىلع ءانب ءاهقفلا ررق دقلو
 قرفي مالسإلا نع عنتماو .هنيد ىلع قاب اهجوزو ةجوزلا تملسأ اذإ هنأ - ملسملا ريغ
 .هئاقبل طرشو .حاكنلا ءاشنإل طرش ميرحتلا بابسأ نم ببس مايق مدع نأل :امهنيب
 نم ولخلا ءاقبب الإ ىقبي الو ميرحتلا بابسأ نم ناجوزلا الخ اذإ الإ حاكنلا أشني الف
 ."حاكنلا ةحص يف طرش مالسإلا نأل ؛كلذ

 :رفاكلاب ةملسملا حاكن ميرحت ةمكح

 فلاخي ناك اذإف .هتجوز ىلع ةطلسو ةيالو لجرلل نأ وه ميرحتلا اذه يف رسلاو
 ىرج امل اعوضخ وأ ،افوخو افعض هناطلسل عضخت وأ هنيدب رنأتت نأ فيخ اهنيد

 ريغ جوزتت نأ ةملسملا ىلع مرحف !هنيد يف هعباتتو هتجوزو جوزلا نيب فرعلا هب

 .ملسم

 ةداع اهوعدي جوزلا نأل ؛رفكلا يف ةنمؤملا عوقو فوخ جاوزلا اذه يف نأ امك -

 يف مهنودلقيو لاعفألا نم نورثؤي اميف لاجرلا نعبتي ةداعلا يف ءاسنلاو .هنيد ىلإ

 نوعدي يأ . 'هةئرانلا ىلإ نوعدي كنبؤأل :ةيآلا رخآ يف هيلإ ةراشإلا ليلدب .نيدلا
 ناكق ىرانلا بجوي رفكلا نأل ؛رانلا ىلإ ةوعد رفكلا ىلإ ةوعدلاو .رفكلا ىلإ تانمؤملا

 يف درو نإو صنلاو ءامارح ناكف مارحلا ىلإ ايعاد اببس ةملسملاب رفاكلا جاوز
 مومعب مكحلا ممعيف ءعمجأ ةرفكلا معي رانلا ىلإ ةوعدلا يهو ةلعلا نكل نيكرشملا
 .ةلعلا

 باتكلا لهأو نيملسملا نيب براقت كانه ناك اذإ :لوقيف ضعبلا لءاستي دقو -
 سكعلا حبي مل ملف .ةيباتكلاب ملسملا جوزتي نأ مالسإلا حابأ كلذلو .ةديقعلا يف

 . ؟يباتكلاب ةملسملا جوزتتف

 ١- .ةرسألا ماكحأ :يبلش .٠٢١ص .نراقملا هقفلا :نرادب .١!٧٤-٦٤١ص .تارضاحم :ةرهز ويأ ص٠ ٢٥.

 ٢- ةرقبلا : ٢٢١ .



 ةماوقلا نم هل امل هتجوز ىلع اناطلس جوزلل لعجت جاوزلا ةعيبط نأ :باوجلاو
 اهيلع ريثأتلا يف حالسلا اذه لمعتسي دقف 'ةلءعاسنلا ىلع نوماوَق لاجرلا :اهيلع

 اهسفن ذاقنإ عيطتست ال ةفيعض يهو ءاهباتكو اهيبنب نمؤي ال ثيح اهنيد يف نعطيف

 امهالحأ نيرمأ نيب يهو .اهديب سيلو قالطلا وه صالخلا حاتقم نأل ؛رطخلا دنع

 تحت ةرطضم عقتف ملستست وأ امهنيب ةرشعلا ءوستق اهنيد نع عفادت نأ امإف .رم

 ؛سكعلا فالخب ملسملا ريغ ىلع عراشلا اهمرح كاذو اذهل ؛اهنيد يف نتتقتف .هرينأت

 ناطلس نم هل امب عافدلا عيطتسي هنإف ملسملا اهجوز نيد يف تنعط ول ةيباتكلا نإف

 مالسإلا نألو ؛ةرخآلا يف ديدش باقع ىلإ هسفن ملسأ لذاخت نإو قالطلاب صلختي وأ
 امأ ؛اهنيد نم جورخلا ىلع اههاركإ نع هاهن ةيباتكلاب جوزتلا ملسملل حايأ امل
 مهنمو لسرلا عيمجب نمؤي ملسملا نأل ؛نامضلا اذه اهيف سيلف ىرخألا نايدألا

 .امهيف نعطلا هنم روصتي الف -مالسلا امهيلع -ىسيعو ىسوم

 نأ هنم دعبي ال هيلع لزنملا باتكلابو ،لسرلا متاخب هناميإ مدعلف يباتكلا امأ
 ابصعتم ناك اذإ ةصاخيو .هنم ةملسملا هتجوز جرحي نأ ادهاج لواحيو..اهيف نعطي
 .ا'"هنيدل

 أشنتو .اهتديقع يف اهيذؤيف هتجوز ةهجاوم يف مالسإلا بسي نآ دعبتسي ال امك
 اهنيد كرتتف اهجوز ءاضرإ يف ةبغرلا اهعقدت امبرو .ةرشعلا ءوستو امهنيب ةوادعلا

 ةيالو لك عطق دق ميكحلا عراشلاو .ريطتسم رطخ .كلذ لكو ءاهجوز نيد قنتعتو

 '"«اليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلو :هلوقب نينمؤملا ىلع نيرفاكلا

 . "زوجي ال اذهو ،ليبس اهيلع تبثل ةنمؤملاب رفاكلا جيوزت زاج ولف

 ١- :ءاسنلا ٣٤.

 ٢- .ةرسألا ماكحأ :ييلش ص٢٤٩-٢٥٠.
 ٣ :ءاسنلا ١٤١.

 ٤ ص .ةيصخشلا لاوحألا :نيدلا يحم دمحم ٦١٢. .تارضاحم :ةرهز وبأ ص١٤٣.

(٨) 



 سداسلا ثحبملا

 يوامس نيدب نيدت ال نم حاكن ميرحت

 :نيعوت ىلع سانلا اهب نيدي يتلا نايدألا

 يقابلاو ءايبنألا نم يبن ىلع يحولا اهب لزن يتلا يهو :ةيوامس نايدأ :لوألا
 .ةيدوهيلاو ةينارصنلاو مالسإلا :نايدأ ةثالث نآلا ملاعلا يف عونلا اذه نم

 نم ىده ريغب سانلا ضعب اهعرتخا نايدأ يهو :ةيوامس ريغ نايدأ :يناثلا
 مهل باتك الو يبنب نونمؤي ال اهلهأ نأ يف كرتشت نايدألا هذهو .رينم باتك الو هللا

 .مانصألا ةدبع ةينثولاو .رانلا ةدبع ةيسوجملا نايدألا هذه نمو .ةيهلإلا بتكلا نم
 .ةيوامسلا مارجألاو بكاوكلا ةدبع ةئباصلاو

 ةأرملابو ةةملسملا ةأرملاب جوزتي نأ ملسملا لجرلل ةيمالسإلا ةعيرشلا تحابأ دقو
 كلذو .ةيهلإلا بتكلا نم باتكو ءءايبنالا نم يبنب نمؤتف ؛يوامس نيدب نيدت يتلا

 ةيدوهيلاكو .ليجنإلابو -مالسلا هيلع- ميرم نب ىسيعب نمؤت يتلا ةينارصنلاك
 .')باتكلا لهأ :ناقيرفلا ناذه ىمسيو سةاروتلايبو -مالسلا هيلع ىسومب نمؤت يتلا

 لحأ مويلال:ىلاعت هلوق ةيباتكلابو ةملسملاب ملسملا جوزت ةحابإ ىلع ليلدلاو
 نم تانصحملاو .مهل لح مكماعطو مكل لح باتكلا اوتوا نيذلا ماعطو تابيطلا مكل
 تانصحملاي دارملاو ".مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحملاو تانمؤملا
 نإف ؛تاجوزتملا تانصحملاب دارملا سيلو .يناوزلا جرخيل "تافيفعلا ءانه

 .مدقت امك ،نهب جاوزلا لحي ال تاجوزتملا

 يهو ةكرشم ةأرماب جوزتي نأ ملسملا لجرلا ىلع ةيمالسإلا ةعيرشلا تمرحو

 وأ ةئباص تناك مأ ةيسوجم تناك مأ ةينثو تناكأ ءاوس يوامس نيدب نيدت ال يتلا

 :ةنسلاو نآرقلا يف كلذ ةمرح تبت دقو .ةدحلم

 ١- .هقفلا 7 ليح زلا ج٧/ص٢ ١٥. .تارضاحم :ةرهز وبأ .٢٦ص .ةيصخشنلا لاوحألا :رودنغلا ص٣٢٢ ١-١٣٤.

 .٠٢١ص .نراقملا هقفلا :ناردب

 ٢- :ةدئاملا ٥.



 : ميركلا نآرقلا نم -أ

 نم ريخ ةنمؤم ةمألو نمؤي يتح تاكرشملا اوحكنت الو :ىلاعت هللا لاق

 . "ةه ..مكتبجعأ ولو ةكرشم

 .عراشلا فزعو نآرقلا ةغل يف كرشملا مسا هيلع قلطي هللا ريغ دبعي نم لكف
 هدقتعم هب رفكي ابهذم قنتعا نم لك كرشملا مسا يف لخدي :ءاملعلا لاق كلذلو

 . "مهتلكاش ىلع مه نمو ةينايدقلاو ةيمهاربلاو ةيذوبلاو ةيئاهبلاك

 : كيوبتلا ةنسلا نم ۔ب

 ذخأل ةبسنلاب سوجملا ركذ - هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع نع يور ام

 . ؟«مهرمأ يف عنصأ فيك يردأ ام» :لاقق .مهنم ةيزجلا

 ةنس مهب اونس» :لوقي يي هللا لوسر تعمسل دهشأ :فوع نب نمحرلا دبع هل لاقف

 .«مهحئابذ يلكآ الو مهئاسن يحكان ريغ باتكلا لهأ

 جوزتلا زوجي ال هنأو باتك لهأ اوسيل سوجملا نأ ىلع لدي ثيدحلا اذهو

 :يوامس نيدب نيدي ال نمب حاكتلا ميرحت ةمكح

 :نهادحاإب حاكتلا ميرحت نم ةمكحلاو

 ال ةكرشملا جاوزو ،قبس اميف اهانيب يتلا ةميركلا فادهألل عورشم جاوزلا نأ

 ارفانتو اضقانت ةكرشملاو ملسملا نيب نإف .ةيعرشلا دصاقملاو فادهألا كلت ققحي

 نم مالسإلا هشني ام قيقحت نود لوحي نأ هنأش نم ةديقعلا يف اعساش افالتخاو

 .رارقتسالاو ءودهلا هتياغو ،ةمحرلاو ةدوملا هتماعد تيب ةماقإ

 ققحتي فيكف .هلعفت ام حبقتسيو ،هتجوز هنسحتست ام نجهتسي دق جوزلاف -

 ١ :ةرقبلا ٢٢١.

  1ص .نراقملا هقفلا :ناردب ٥. :نيدلا يحم دمحم ص٦٣.

 ٢ .راطوألا لين :يناكوشلا رظنا .يعقاشلا هاور ج٨ / ص٥٦.

 



 اهنسحب لجرلا ةأرملا يوهتست دقو .ةمئاق ةرفنلا تناك اذإ امهنيب قافولاو مائولا

 الف ؛هنجهتست ام نجهتسيو نسحتست ام نسحتسيف .اهريبدت نسحو اهعابط ةقرو

 ؛اهنيد ىلإ هدقي مل ام هلك اذهو ءهناسحتسا رشلا لوأو ءاهنجهتسي الو اهناثوأ ركنتسي

 لك اهنيد ذبان نإو سضنئارفلاب نجهتسيف ،هسفن يف هنيدب ساسحإلا فعضي دق هنإف
 .هراكنتسا ىدبأو ةذبانملا

 . ؟امهدئاقع رفانتت نيوبأ نيب دالوألا ةأشن نوكت فيكو -

 فورعملاب اهرمأي .هاعرت نيد ةكرشملل سيلف .ةدساف ةئشنت نوؤَني مهنإ
 ؛ةيجوزلا امهتايح وفص ركعيو اهدلو ةديقع دسفي ام لعفت دقو .ركنملا نع اهاهنيو

 نوكي تالاحلا الك يفو ءاهيغ يف يضملا ىلع اهل انوع ناك اهعم جوزلا حماست نإف
 رانلا ىلإ نوعدي كئلوأ :ىلاعت هلوق هيلإ ريشي ام اذهو .مهنيد دسفت ةأشن يف دالوألا

 . ١ه..هنذإب ةرفغملاو ةنجلا ىلإ وعدي هللاو

 :نبجوزلا دحأ دادترا

 روهمج بهذ كلذلو ،هكرت ىلع هاركإ نودب ارايتخا مالسإلا نع عجر نم :دترملا

 .تاكرشملاو نيكرشملا مكح يف ةدترملاو دترملا رابتعا ىلإ ءاهقفلا

 هل زوجي الو .ةملسملا هتجوز نيبو هنيب قرفي هنإف مالسإلا نع جوزلا دترا ولف
 رقي الو هل نيد ال هنأل ؛ةرقاكب الو ةملسمب الو هلثم ةدترمب هدادترا ءانثأ يف جوزتلا

 ىبأ نإف ،مالسإلا ىلإ دوعيو بوتيل مايأ ةثالث لهمي نأ دعب هقنتعا يذلا نيدلا ىلع

 .جاوزلا ضارغأ ققحي ال ةدرلا دعب هجاوز نأل ؛لاهمإلا ةدم يضم دعي لتق

 ءاقب ال هنأل ؛ملسملا اهجوز نيبو اهنيب قرفي مالسإلا نع ةجوزلا تدترا اذإ امأ

 ايباتك وأ ناك املسم اهجوزتي نأ دحأل زوجي الف ،مالسإلا رظن يف نيد نودب جاوزلل

 ال اهنأ ىلإ ضعبلا بهذيو ةباتتسالا دعب ادح لتقلا امهتبوقعو اكرشم وأ ادترم وأ

 . "اهحارس قلطأ تبات نإف سسبحت امنإو لتقت

 ١ :ةرقبلا ٢٢١.
 ٢ -_ :شيفطا دمحمأ ج٦/,ص٩ ٢٣٢٠-٣٢١٠. .نيبلاطلا جهنم :يصقشللا سيمخ ج٥ ١ / ص٩ ٢٥. ص :ناردب ٩١٩ ١١.

 ١ ص :رو دنقل ٤ ١٢٣ .

 



 دقع ىقبي له ،نيجوزلا دحأ دادترا دعب ةيجوزلا ةقالعلا ريصم ءاهققلا نيب دقلو

 وأ لوخدلا دعب كلذ ثدح ول بترتي اذامو ؟ةدرلا درجمب خسفي مأ هلصأ ىلع حاكنلا

 .؟هلبق

 .هللا ءاش نإ ثلاثلا بابلا يف ليصفتب كلذ نايب يتأيسو

 :لوقنلا ةصالخو

 يف هعم نوكت نأ نكمي ال ،ديدشل ةينثولا نايدألاو مالسإلا نيب رفانتلا نإف
 امهدحأ نيجوز نيب ةرشع روصتت فيكو .ةقفاوتم ةمئالتم ةرشع ةماعلا لاوحألا

 وأ .ةرقبلا كلت دبعت ةيناتلاو ،هلل ةقدص اهعزويو ةرقب حبذب هناحبس هللا ىلإ برقتي

 اذإ الإ ةبيط ةرشع الو ةقالع امهنيب نوكي نأ نكمي ال هنإ .؟!هلإك اهسَدقت لقألا ىلع

 عيرشتل ١ حور عم ىش امتي انهاه ميرحتل ١ نوكيق ءهنيد دسقي ديدش ء اوهتس ا ةمت ن اك

 . '١هدصاقمو يمالسإلا

 : نوتاقلا يأر

 ةدحاولا ةداملا يف ملسملا ريغب ةملسملا حاكن ميرحت ىلع ةرسألا نوناق َصن دقو

 . """«ملسملا ريغب ةملسملا جاوز زوجي ال» :لاقف .نيتالتلاو

 نأ مغر يمالسإلا هقفلا ماكحأ همكح قفاو دق يرئازجلا عرشملا نأ ظحاليو

 جاوز نم رفاكلا عنم كلذ عمو تاعمتجملا نم هريغي طلتخا دق يرئازجلا عمتجملا

 .ةتباثلا هصوصنو يمالسإلا عيرشتلا نم كلذ دمتسا هنأ كش الو ةملسملا ةآرملا

 ١- :يليحزلا .٣٤١ص :ةرهز وبأ .٢٤٢-۔-٧١٤٢'ص :يبلش .٠٢٣١ص :رودتقلا .٦١١ص :ناردب ج٧/,ص ١٥١-_-

 ٥٢ ١ .. :نيدلا يحم دمحم ص٦٤-۔-٦٥.

 ٢- :ةرسألا نوناق ص١٦.
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 ققتملا ةدساقلا ةحكنألا ماكحأ يناثلا ب بايلا نم زم نيقباسلا نيلصفلا نا انسرد دق دقل

 ك انه 2 نأ ان دجو ثحبلا ءانت أو .تيقأتلا ليبس لع هميرحت ىلع ق قفتم مسقو ىديب تلا

 ىري نم مهنمف .ءاهداسفو اهتحص ثيح نم اهمكح يق ءاهقفلا فلتخا ىرخ أ ةحكنأ

 ةحكن ل ١ نمض اهلعجي نم مهنمو . ةيجوزل ١ ر ات ال ١ لك اهيلع بت رتي ةحيحص اهن أ

 ةمرحم ةحكن أ يهف هحالص ١ الو هرييغت نكمي الو اهداسق بيس يقب اذ اق ؛ةدساقلا

 ةمرحم يهف اهداسف ببس لاز وأ .البقتسم اهحالصإ نكمأ اذإ امأ ؛ادبؤم اميرحت

 .ةتقّوم ةمرح

 :يلي اميف فالتخالا لحم ةحكنألا هذه لتمتتو

 .راقشنلا حاكن ١-

 .تقّووملاو ةعتملا حاكن _ ٢

 .ليلحتلا حاكن ٢٣-_

 .ةينازلاو ينازلا حاكن ٤

 .هروص ضعب يف ةيباتكلا حاكن ٥0

 .ةرمع وأ جحب مرحملا حاكن ٦-

 .توملا ضرم ضيرملا حاكن ٧

 ) ثلاتلا لصفل ١ وهو ( امهدح ] صصخن نيلصق يف ةحكن ال ا هذه لو انتنسو

 (عبارلا لصفلا وهو) رخآلاو ءاهداسف لوح فلتخملاو اديؤم اداسف ةدساقلا ةحكنألل

 ليصفتلا نم ءيشىب كلذو ءاهداسق لوح فلتخملاو اتقؤم ًاداسق ةدسافلا ةحكنألل

.نايبلاو



 لوذلا ثحبملا

 را هرشلا حا ك

 : همعل ر اقشلا فيرعت

 رغش :مهلوق نم ذوخأم ،عفرلا نم :ةغللا لصأ يف ۔ ةمجعملا نيشلا رسكب ۔ راغشللا

 اذإ :ةأرملا لجرلا رغش :اولاقف ،ههبشأ اميف هولمعتسا مث ںلوبيل اهعفر اذإ :هلجر بلكلا
 ىلإ رغصلا لاح ةقراقم دنع ًالإ اومعز امك نوكي ال كلذ نأل .عامجلل كلذ اهل لعف

 .كلذ هتدارإ ىلع ةمالع مهدنع وهو .لسنلل ىثنألا ىلع بوثولا بلط اهيف هنكمي لاح
 :ليق كلذلق ؛عاكنلل اهيلجر تعقر اذإ :ارغش رغشت .ةأرملا ترغش :ةأرملل هنم ليقو

 ةيلهاجلا يف لجرلا ناكو .حكن اذإ رغشي نيحكانتملا نم دحاو لك نأل ؛راغشلا حاكن

 .ىنعملا اذهل ،رهم الب يتنبا كجوزأ نأ ىلع كتنبا ينجوز يأ ينرغاش :لجرلل لوقي
 .هبحاص نع قادصلا عفر امهنم دحاو لك نأل ؛راغش هل ليق امنإ :ليقو

 لاخ يأ رغاش دلب :مهلوق نم كلذ ذخأ "قادصلا نم حاكنلا ءالخإ :راغشلا ليقو

 . ""سانلا نم

 :اعرش راغشلا فيرعت

 جوزي نيح رهم ريغب نوكي يذلا حاكنلا ىلع راغشلا قالطإ ىلع ءاهقفلا حلطصا
 نوكت ثيحي هتيالو تحت نم لباقملا يف هجوزي نأ ىلع رخآل هتيالو تحت نم لجرلا

 ."ىرخألا عضي وه امهنم لك قادص

 عفان نع ننسلا باحصأ ىور دقف ،هنع يهنلاو كلذ لاطيإ ةعيرشلا يف ءاج دقو

 ١- .برعلا ناسل :روظنم نبا ج٧/ص١٤٤.

 ٢- .(ىربكلا ةنودملا قحلم) كلامل ىربكلا ةنودملا ىلع دشر نبا تامدقم :دشر نبا ج٥ / ص٢٦٦٩.

 ح .نييبلاطلا جهنم :يصقشلا سيمخ .٦٢ص/٢ج .يويسبلا نسحلا يبأ عماج :يويسبلا ٥ ١ ص,/ ٤ ٣. حلاص
_- ٢٣ 

 ٢١٤. ص .ليلكإلا رهاوج :يرمزاألا



 جوزي نأ راقشلاو» راغشلا نع ةيَيهللا لوسر ىهن :لاق _هنع هللا يضر=_رمع نبا نع

 .'«قادص امهنيب سيلو .هتنبا رخآلا هجوزي نأ ىلع هتنبا لجرلا

 نع ىهن هنأ» ةلت يبنلا نع يردخلا ديعس يبأ نع ديز نب رباج نع ةياور يفو

 امهنيب سيلو هتنبا رخآلا هل جوزي نأ ىلع لجرل هتنبا لجرلا جوزي نأ وهو ؛راغشلا
 . '"«تخألاب تخألا كلذكو تقادص

 نع وأ عفان نع وأ رمع نبا نع وأ ةلي يبنلا نع ريسفتلا يردأ ال» :يعفاشلا لاق

 . ةقرعملا يف يقهيبل اهاكح «كلام

 نتملاب لصو كلام لوق وه امنإو يي يبنلا مالك نم سيل هنأ :بيطخلا ركذو
 رادلا هجرخأ هنأ كلام مالك نم هنأ لديو يبتعقلاو يدهم نبا كلذ نيب دقو ،عوفرملا

 لجرلا جوزي نأ راغشلا نأ تعمس» :لاق كلام نع دلخم نب دلاخ قيرط نم ينطق

 .عفان لوق نم راغشلا ريسفت نأ ليحلا باتك يف حرصق يراخبلا امأو «...خلإ

 ناك نإف ةغللا لهأ هركذ امل قفاوم حيحص ركذ امب راغشلا ريسفت يبطرقلا لاقو
 ماقملاب ملعأ هنأل ؛اضيأ لوبقمف يباحصلا لوق نم ناك نإو دوصقملا وهف اعوفرم

 ."لاحلاب هقفأو

 دييقت ال ليثمت ثيدحلا يف نهركذو }نيتخألاو نيتنبلاب صتخي الو» :بطقلا لاق
 .'«ىوارلا مالك نم هل ليتمتلاو هريسفت لب صصخي ال لاقملاو يقاقتاب

 دقو لاثم راقشىلا ريسفت يف تنبلا ركذ» :لاقق ىنعملا اذه ىلإ رجح نيا هبن دقو

 نم تانبلا ريغ نأ ىلع اوعمجأ :يوونلا لاق ،تخألا ركذ ىرخأ ةياور يف مدقت

 . "«كلذ يف تانبلاك نهريغو خألا تانيو تاوخألا

 باتك يف ملسمو .٢٦١ص يرابلا حتف س٢١١٥مقر ثيدح .راغشلا ٢٨. باب .حاكنلا باتك يف يراخبلا هاور ١
 رخآ هجو نم اقفتاو :يناعنصلا لاق ١٠٤. ص,//٢ج .٥١٤١مقر ثيدح .راغشلا حاكن ميرحت يف باب .حاكنلا
 يف باب .حاكنلا باتك يف دواد وبأ هاورو .٧٩٠٢ص/٢ج :مالسلا لبس .عفان مالك نم راغشلا ريسفت نأ ىلع
 .٤٢مقر ثيدح .حاكنلا نم زوجي الام عماج باب .حاكنلا باتك :كلامو .٧٢٢)ص/٢ج .٤٧٠٢مقر .راغشلا
 .٢٢٤ص / ٢ج .أطوملا

 ٢- مقر ثيدح .حاكنلا باتك :عييرلا هاور  0٥١٤ج٢/ص٢٠٢١.

 ٢ .مالسلا لبس :يناعنصلا .٢٢-١٩ص .يرابلا حتف نم .حاكنلا باتك :رجح نبا ج٢/ص٢٥٨.
 ٤ .لينلا باتك حرش :شيقطا ج٦/ص٢٢١.

 ٥- ١ ص رجح ني ٩٢ .



 :ءاهقمضلا دنع راقلا حاكن مكح

 : ء ارآ ةدع راقشلا حاكت مكح 2ِ ء اهقفلل

 : لوألا يأرلا

 نالطب ىلإ يأرلا اذه بهذيو ةيكلاملاو ةيضابالا نم ءاهقفلا روهمج يأر وهو

 نأ هب اوملع نإ نيملسملا ةعامج ىلع نأو لوخدلا دعب ولو هخسف موزلو دقعلا

 . ١) هوخسعي هر

 .كلم ام وأ حاكن نم هللا نهلحأ امب الإ جورفلا تامرحم ءاسنلاو» : يبتوعلا لوقي

 ىلع هدقعف ،لاح يف حاكنلا نع ةي يهن اذإف راغشلا حاكن نع يي هللا لوسر ىهنو

 .ا" «احافس ناك هيهن

 راقشنلا حاكن تيأرأ» : تلق مساقلا نب نمحرلا دبع لأسي ةنودملا يف نونحس لاق

 ؟خسقي مأ ازئاج كلذ نوكيأ ادالوأ اتدلو ىتح امهعم اماقأو ءاسنلاب الخدف عقو اذإ

 دنع راغش وهف كلذب ءاسنلا يضر نإو :تلق غلاح لك ىلع خسقي :كلام لاق :لاق

 . "معن :لاق ؟كلام

 ثيح هيلع بترتيامو راغشلا حاكن مكح نايبل رخآ اكلسم ةيكلاملا كلس دقو

 : ن ايبيل او ليصقتل يف ة ل ايز هرنأو همكح مسق لكل اولعجو . م اسق أ ةث الث ىل ١ هومسق

 لجر لوقي نأ وهو نيبناجلا نم قادصلا نم يلاخلا وهو :راغشلا حيرص ١-
 ارهم امهنم لك عضب نوكي نأ ىلع كتنبا ينجوزت نأ ىلع يتنبا كتجوز :رخآل
 .ىرخألل

 لوخدلا لبق قالطب خسقي اولاقو دقعلا هب حصي الو لطاب هنأ عونلا اذه مكحو

 ريغ امأو ءاهلتم رهم اهب لوخدمللو .نمزلا لاط ولو دالوألا تدلو نإو .هدعبو
 .اهل ءيش الق اهب لوخدملا

 نأ لثم .ًاتوافت وأ ايواست ًاقادص ةدحاو لكل لعجي يذلا وهو :راغشلا هجو ٢-

 . ٩٢ ص رجح نبا ٣٢٢ - ٣٢٢٢٣ ص / ٦٢ لينلا باتك حرش _- شيفطا ١-

 ١٤١. ص,/٢٦حج .عماجلا باتك :يولهبلا ةكرب نبا .٢٢٢؟ص,/٨ج .ءايضلا :يبتوعلا 1

 .٨٨٩ص/٢ج ثنونحس ةياور "ىربكلا ةنودملا :كلام ٢-

 



 ةئامثالثي كتنبا ينجوزت نأ ىلع رانيد ةئامثالثب يتنبا كتجوز رخآل لجر لوقي
 .رانيد نيسمخو ةئامب يتخأ كحوزأ نأ ىلع رانيد ةئامب كتخأ ينجوز وأ ،رانيد

 خسقي الف لوخدلا دعب امأ ةأرملاب لوخدلا ليق جاوزلا خسفي هنأ دقعلا اذه مكحو

 . '»روهشملا يأرلا ىلع ىمسملاو لثملا رهم نم رثكألا امهنم ةدحاو لكلو

 :لاقف (راغشلا هجوب) عونلا اذه ةيمست ببس هتيشاح يف يقوسدلا حضو دقو

 لكل يمس هنأ ثيح نمف هجو نود هجو نم راغش هنأل اًهجو مسقلا اذه يمس امنإو

 جوزت طرش هنأ ثيح نمو ،قادصلا نع دقعلا ولخ مدعل راغشب سيلف اقادص امهنم
 هجو يمس اذلف .ةيمست الك امهيف ةيمستلا نأكف راغش وهف ىرخألاب امهادحإ
 . '"راقشنلا

 يمس اذإ كلذو ،راغشلا هجوو راغشلا حيرص نم يأ :نيهجو نم بكرم ٣-

 رانيد ةئامسمخب كتنبا ينجوز :رخآل لجر لوقي نأ لتم ىرخألا نود ةدحاول قادصلا

 .رهم ريغب يتنبا كجوزأ نأ ىلع

 دعب رهم اهل يمس يتلا جاوز تبثيو ٬ةجوزلاب لوخدلا لبق حسقلا همكحو

 خسقيو .لثملا رهم نمو ىمسملا نم رثكألا اهل :ليقو ،لتملا رهم اهلو ءاهب لوخدلا
 .'”} لوخدلا دنع لثملا َرْهَم الإ اهل سيلو ارهم اهل مسي مل نم جاوز

 :يتاثلا يأرلا

 وهو ثيللاو يروتلاو لوحكمو يرهزلاو ةيفنحلاو ةيضابالا ضعب هيلإ بهذو

 طرش هيلإ فيضأ يذلا جاوزلا دقع باب نم ةروصلا هذهف .راغشلا حاكن دقع حصي هنأ

 ريغ طرشب نرتقا جاوز دقع لك يف نأشلا وه امك طرشلا لطبيو دقعلا حصيق .لطاب

 نم دقعلا ولخ دنع بجي هنأل ؛اهلثم رهم نيتجوزلا نم ةدحاو لكل بجيو حيحص

 , )٤( ةحيحص ةيمست رهمل ا ةيمست

 ١ .كرادملا لهسأ :يوانشكلا ركب وبأ ج٢ / ص٨٧.
 ٢ .ريدردلل ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح :يقوسدلا ج٢/ ص)٢٠٧-٢٠٨.

 ٢ .ليلجلا بهاوم :باطحلا ج٢/ ص٤٤٥-٤٦ ٤. .يفاكلا :ربلا ديع نبا ص٢٢٧٢-٢٢٨.

 ٤ .ةيصخشلا لاوحألا :رودنغلا .٣٥ص .هقفلا :ناردب ص٧٨-٧١.



 ىدحإ عفر اذإ بلكلا رغش نم ذوخأم وهو زوجي ال راغشلا حاكنو» :ينوانجلا لاق

 نالعجيو .هتنبا رخآلا هجوزيو .لجرل هتيلو لجرلا جوزي نأ وهو ،لوبيل هيلجر
 ةدحاو لكلو ءامزال حاكنلا ناك العف نإو ،كلذ زوجي الف ،دذه قادصب هذه قادص

 . '«اهسم اذإ اهباسنأ قادص امهنم

 هيف ىهن يذلا كلام نب سنأ ثيدح هفنصم يف يصقشلا سيمخ لقن دقو

 نع كلام نب سنأ نع يور» :لاقف هدعب بقع مث هب الدتسم راغشلا نع ةيلوسرلا
 ىلع رهم الب لجرب هتخأ جوزي نأك وه" «مالسإلا يف راغش ال» :لوقي ناك يت يبنلا
 ةلزنمب ٬هذه قادصب هذه قادص نوكي امنإو هولعج رهم الب هتخأ رخآلا هجوزي نأ

 الإ مالسإلا يف هنع يهنلا ءاجو .ةيلهاجلا لمع نم ناك اذهو ٬لدبلاو ةضياقملا

 هيلع اهل بجو .هتجوز امهنم دحاو ئطوو دحأ كلذ لعف نإو سضورفم قادصب
 .'"..الماك اهقادص

 .لوخدلا ةلاح يف ًالماك ًاقادص ةأرملل لعجي يصقشلا نأ ظحاليو اذه

 :اهنم ةديدع ججحب روهمجلا بهذم ىلع ةيفنحلا جتح ا دقو

 نأل ؛ىرخألا عضب وهو ارهم حلصي ال ام هيف يمس جاوز هنأ رمألا ةياغ نأ ١

 نم سيل نيتجوزلا نم ةدحاو لك عضبو .ةموقتملا لاومألا نم نوكي نأ دبال رهملا
 رهم ةيمستلا هذهب بجي امنإو ؛ارهم حلصي الام ةيمستب لطبي ال جاوزلاو .ليبقلا اذه

 نأل ؛هعنم وأ هلاطبإ ةلي يبنلا نع درو يذلا ةيلهاجلا جاوزك هلعجن مل نحنو .لثملا
 ىلع نورمتسي اوناك امنإو ؛طق لثملا رهم ىلإ ةلاحلا هذه يف نوعجري اوناك ام كئلوأ

 نكن مل دقعلا اذه جئاتن يف مهانفلاخ املف سىرخألا عضب وه ةدحاو لك رهم نأ

 . "هنع يهنلا درو امم نولعفي اوناك ام انللحتسا

 .دقعلا داسق بجوت ال يتلا ةهاركلا ىلع لومحم ةنسلا يف هنع يهنلا نأ ٢

 . ") لثملا رهمو ةهاركلا :نيرمأ بجوأ دق عرشلا نوكيف

 ١ ص . حاكنلا باتك : يوانجلا ١٤٨-١٤٩ .
 يسرافلا نابلب نب نيدلا ءالع :عجار ٤١٤٢١ مقر ثيدح .راغشلا باب .حاكنلا باتك : نابح نبا هجرخأ ٢-

 راد ةعبطم ٬م١٧٨٩١ ه١/٧٠٤١ ط .توحلاف سوي قيقحت ،نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا (اه٩٢٧:ت)

 توريب ةيملعلا بتكلا

 ٢- .نيبلاطلا جهنم :يصقشلا سيمخ ج١٥/,ص١٦١٠..
 ٤- :رودنغلا .٤٥-٣٢٥ص :ناردب .٧٢)ص .ةيصخشلا لاوحألا :نيدلا يحم دمحم ص٧١٩.

 ٥ .هقفلا :يليحزلا ج٧/ص١١٦.

 



 : ثلاتلا يأرلا

 . '» كلام مامإلا نع ىرخأ ةياور وهو هدعب ال لوخدلا ليق حاكنلا خسق

 : ةلأسملا فالخلا أشتم

 له :لاقف راغشلا حاكن مكح يف ءاهقفلا فالتخا ببس ىلإ دشر نيا راشأ دقو

 .؟للعم ريغ وأ ضوعلا مدعب للعم كلذب قلعملا يهنلا

 حص قادصلا مدع ةلعلا انلق نإو٬قالطإلا ىلع خسفلا مزل للعم ريغ :انلق نإف

 .ريزنخ ىلع وأ رمخ ىلع دقعلا لتم :لثملا قادص ضرفب

 تاق اذإ خسقي ال ريزنخلاو رمخلا ىلع دقعنملا حاكنلا نأ ىلع اوعمجأ دقو

 . """«لتملا رهم هيف نوكيو ،لوخدلاب

 فلتخا دقو» :لاقق هببس ديدحت لواحو فالخلا اذه ىلإ رجح نبا ضرعت امك

 نيفصو هيف نإف ؛هريسفت يف ثيدحلا رهاظ عونمملا راغشلا يف ربتعي له ءاهقفلا

 ولخ :يناثلاو .هتيلو هجوزي نأ طرشب رخآلل هتيلو نييلولا نم لك جيوزت :امهدحأ

 امهنم لك جوز اذإ عنمي ال ىتح اعم امهربتعا نم مهنمف 6قادصلا نم امهنم لك عضب

 .'"قادصلا ركذو طرشلاب رخآلا امهنم لك جوز وأ «قادصلا ركذي مل نإو طرش الب رخآلا

 -دقعلا ةحص طرش نم نكي مل نإو قادصلا نأ ىري اكلام نأ دشر نبا ركذو

 نأ ىري وأ 6هب يهنلا قلعتل صوصخم -_قادصلا داسف لبق نم انهه دقعلا داسفف

 . '" هنع يهنملا داسف ىلع لدي يهنلاو .دقعلا نييعت سقني قلعتي امنإ يهنلا

 امهنم لك عضب نأل عضبلا يف كارتشالا يهنلا ةلع نأ ىلإ ةيعفاشلا رثكأ بهذو

 ىضتقمل ١ سيلو . ح اكنل دقع د اري ال فل اخم اق ١ لص عضبل ١ لعجو > دقعل ١ دروم ردصي

 .قادصلا ةيمست نودب حصي حاكنلا نأل قادصلا ركذ كرت نالطبلل

 ١ ص / ٢ج نونحس ةياور يربكلا ةنودملا : كلام ٩٨.
 ٢ .دهتجملا ةيادي :دشر نيا ج٢/ص١٠٣٥-١٠٢٦.

 ٢ .يرابلا حتف .حاكنلا باتك :رجح نيا ص٩٢.
 ٤ .دهتجملا ةيادي :دشر نيا ج٢/ص ١٠٢٥-١٠٣٦.



 كل دقعني ال لوقي هنأكف سفيقوتلاو قيلعتلا نالطبلا يف ةلعلا» :لافقلا لاقو

 .«كتنب حاكن يل دقعني ىتح يتنب حاكن

 اوضع ينثتسيو ةأرم ١ جوزت لجرب ههبشي ةريره يبأ نبا ن اك» : يب اطخلا ل اقو

 ينثتسيو هتيلو جؤزي نأ كلذ ريرقتو .هد اسف يف فالخ ال امم وهو اهئ اضع أ نم

 ةلع نأ ىلع صن دمحأ نأ يقرخلا لقنو .«ىرخألل اقادص هلعجي ثيح اهعضب

 . عضيلا يف كيرشتلا ةلعلا نأ (ررحملا) يف ةيميت نبا حجرو رهملا ركذ كرت نالطبلا

 هلوقل ثيدحلا يف روكذملا ريسفتلا رهاظ وه دمحأ هيلع صن ام :ديعلا قيقد نبا لاقو

 نوكي نأ لمتحي ناك نإو سكلذ داسفلا ةهج نأب رعشي هنإف ؛امهنيب قادص الو هيف
 .داسفلا ةهجل هتمزالمل ركذ كلذ

 . "يهنلا يف لخدم هل قادصلا مدع نأب روعش هيفف ةلمجلا ىلعو :لاق مث

 :لوقلا لمجم

 : ءارآ ةدع راغشلا حاكن مكح يف نأ قبس امم حضتي

 وهو دمحأ نع ةياورو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيضابإلا ضعب هيلإ بهذيو : لوألا
 . هدعبو لوخدلا لبق خسفلا موزل

 بوجو عم حاكنلا ةحص وهو ةيفنحلاو ةيضابإلا ضعب هيلإ بهذي : يناثلاو

 . هدعب ال لوخدلا لبق خسفلا موزل وهو كلام نع ةياور : ثلاثلاو

 :راغشلا حاكن ميرحت نم ةمكحلا

 .ةمساح ةقيرطب ةدسافلا ةداعلا هذه لطيأو راغشلا حاكن مرحف مالسإلا ءاج

 :اهنم ةديدع دصاقمو مكحل كلذو

 عضبلا لعُج ثيح ةأرملل قح وه يذلا رهملا نم لاخ حاكنلا نم عونلا اذه نإ ١
 ال يهو ىرخألا يف ارهم ةدحاو لك راص ذإ عضبلاب قادصلا ةلدابم يهو ًاقادص

 ١- :رجح نبا ص٨٩٢.



 الو هتيلوم عضب هكيلمتب هتجوز عضي كلم يذلا وهف .يلولا ىلإ بهذي لب هب عفتنت
 .رهملاب اعفتني ملف امهقحل اسخيو نيتأرملا نم لكل اخراص املظ كلذ يف نأ ىفخي

 .رخآلا يف اطرش نيدقعلا نم دحاو لك لعجت ةروصلا هذه نأ اضيأ اهنمو ٢

 تاقالعلا يف لكاشم نم طبارتلا اذه ءارج نم اشني دق ام ىلع ةوالع ٢-_

 جاوزلا اذه ببسب ةيناثلا ةرسألا ىلإ نيترسألا ىدحإ نم ىدعتت دق ةيلئاعلاو ةيرسألا

 .كباشتملاو لخادتملا

 دسافملا هذه لثم نم ةيلهاجلا تاعمتجملا كلت رهطيل ءاج مالسإلا نأ ثيحو ٤

 جرحلاو نبغلا ببست يتلاو ةراضلا تاداعلاو ديلاقتلا كلت نع اهدعبيو ،ةيعامتجالا

 ةيعامتجالا ةلادعلا هدوست رخآ اعمتجم ميقيل ءاج هرودب مالسإلاو سانلل ملظلاو

 فلآتلاو ةدوملا ىلع هيف سانلا ًاشنيو ءةميحرلا ةميكحلا سسألاو غئدابملا همكحتو

 .قاقشو داسفو ملظ نم ةايحلا وفص ردكي ام لك نع نيديعب

 لدعلاب مستي يذلا ديدجلا راطإلا اذه يف جاوزلا ةيلمع مالسإلا عضو كلذلو

 رهملاو نيفرطلا نيب لدابتملا ىضرلا طرتشاق فارطألا نيب ةقيقدلا ةلداعملابو

 ؛اهجوز وأ اهيلو نم لخدت نود ءاشت امك هيف فرصتت ةجوز لكل فورعملا ددحملا
 امع ةديعب ةنئمطم ةطبارتم ةصارتم ةرسأ ءانب ىلإ كلذ ءارو نم فدهي ناك هنأل

 .اهعايضو اهككفت ىلإ يدؤي

 .ةرصاعملا ةيمالسإلا تاعمتجملا نم تلاز دق ةداعلا هذه نأ ضعبلا نظي دقو

 هبشت ةقيرطب مهجوازت نم نالا سانلا ضعب هلعفي اميف كلذو ديدج نم ترهظ نكلو

 الإو اضيأ هتيلو هجوزي نأ رخآلا ىلع طرتشيو هتيلو اذه جوزي ثيح راغشلا ةقيرط

 هبشي عونلا اذه لعلو ،لدابتم ريغ وأ الدابتم اددحم امهنيب رهملا نوكيو غهجوز امل
 .راغشلا هجو :هيلع قلطي ام وهو ةيكلاملا دنع راغشلا ماسقأ دحأ

 امهنيب عضبلا لدابت نأل ؛رخؤي الو مدقي ال دق انه رهملا عوضوم نأ ىفخي الو
 .ةيضقلا يف ءيش رطخأ اذهو ،جاوزلا اذه يف دوجوم

يتلاو ةددعتملاو ةريثكلا لكاشملا نم جاوزلا نم عونلا اذه يف ام ىلع ةوالع ٥



 ذئنيحو ،لاصفنالاو قالطلا الإ اهيف لحلا نوكي ال دقو .نيترسألا ىدحإ عم أشنت دق

 اذه يف اهنكلو "ىلوألا ةرسألا لكاشم اهعم نوكت ال دق يتلاو ىرخألا ةرسألا يتأت

 بلطتو فقوملاب فقوملا لباقتو يتأت امهنيب ةعقوملا جاوزلا طورشل ةجيتنو لاحلا
 .قالطلا اضيأ

 ةبوعص رثكأ رمألا نوكيو .اعيمج نيترسألل عايضلاو ككفتلا لصحي كلذبو

 .العف دراو اذهو .امهل الافطأ كلانه ناك ول امقافتو

 ناك ول ىتح طايتحالا باب نم ولو جاوزلا يف ةداعلا هذه كرت يغبني كلذلو

 .اهتجلاعم بعصي ةيبلس جئاتن نم هيلع بترتت امم افوخ اددحم امهنيب قادصلا

 الو اريخ كرت ام هنأ يف هدصاقمو يمالسإلا عيرشتلا ةمكح كردن انه نمو

 مهاهنو الإ مهترخاو مهتايح يف مهب رضي ائيش كرت امو .هيلع سانلا لد الإ احالص

 . "هنع

 .اط ٩٤ ١-١٩٩. ص ىر اقشنلا نع يمهنل ١ ثيدح حرش يف فيرشىل ١ ثي دحل ١ نم سبق : يح اورل ١ دمحم نب مل اس ١-

 ٬م١٦٩٩٦١ ه٧١٤١.نامع ةنطلس طقسم

 



 يتاثلا تحبملا

 تقؤملاو ةعتملا حاكن

 ةنيعم ةدمب تيقوتلا نم ةيلاخ ةديؤم هتغيص نوكت نأ دقعلا ةحص طورش نم

 ىلع تلد نإق ءةحارص تيقأتلا ىلع لدي امي ةنرتقم ريغو تيقأتلا ىلع ةلاد ريغو

 ةرشعلا لح حاكنلا دقع ىضتقم نأل ؛ءاهقفلا روهمج دنع الطاب دقعلا ناك تيقأتلا

 ىلع نوكي ال كلذو .مهنوؤش ىلع مايقلاو دالوألا ةيبرتو ءةرسألا ةماقإو ااهماودو

 وأ قالطلاك هب يهتني ام هيلع أرطي نأ ىلإ قاب جاوزلا دقع ناك اذإ الإ لماكلا هجولا
 .توملا

 دقو سديبأتلا عم امهيفانتل دوقعلا نم نيعون نالطبب ءاهقفلا روهمج مكح دقلو
 .تقؤملا حاكنلاو ةعتملا حاكن :امهو ةيلهاجلا يف نيفورعم نادقعلا ناذه ناك

 .ليثمتلا عم امهنم لك لولدم ديدحت نم دب ال نيدقعلا نيذه ةقيقح ةفرعملو

 .راثآو ماكحأ نم امهيلع ينيني امو امهنيب فالتخالا وأ هباشتلا هجو انل رهظيل

 : ةعتملا حاكن فيرعت -أ

 عم هلولدم ديدحت يف مهتملك تقفتاو فيراعت ةدعب ةعتملا حاكن ءاهقفلا فرع

 .مهتارابع فالتخا

 لجأل مولعم قادصو دوهشو يلوب جوزت» :هنأب شيقطا حيشلا هفرع دقف ١
 . ) ١ » ىضرو ىمسم

 ىلإ اهب جوزتيو ساذكو اذكب كسفن ينعتمإ لوقت نأ يه ةعتملاو» :يبتوعلا لاقو

 .'""هةعتم تناك لجأ ىلإ اهيلع ةعتملا حاكن دقع اذإف لجأ

 ١ .لينلا حرش :شيقطا دمحمأ ج٦/ص٢١٦٩۔
 ٢ .ءايضلا :يبتوعلا ج١ / ص٢١١٩.
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 ىلع ةأرما لجرلا جوزتي نأ» :لاقف هماكحأو هموهفم ددح دقف ينوانجلا امأ

 ناو 6قالط ريغب هنع تجرخ امهنيب يذلا لجألا مت اذإف .مولعم لجأ ىلإ مولعم قادص
 يذلا لجألا لبق امهدحأ تام نإو ،العف لجألا يف هديزتو قادصلا يف اهديزي نأ اقفتا

 '«ناقراوتي الف امهنيب

 يلولا :يهو ةعتملا حاكن ناكرأ اوددح ةيضابإلا نأ فيراعتلا هذه نم ظحاليو

 ناكرأ نع فلتخت ال ناكرألا هذهو .مولعملا لجألاو ةأرملا ىضرو قادصلاو دوهشلاو

 .تقؤملا لجألا ديدحت يف الإ .عورشملا حيحصلا حاكنلا دقع

 ىمسم ءيشب ةأرملا لجرلا جوزتي نأ وه» :هلوقب يكلاملا ربلا دبع نبا هفرعو ٢-
 يضقنت ةيجوزلا نأ ىلع .ةمولعملا نامزلا نم ةدم وأ ارهش وأ اموي مولعم لجأ ىلإ

 . """«لجألا ءاضقناب

 وأ ةجوزلا ملعي نأب لجأ ىلإ حاكن وهو» :ةعتملا حاكن : يكلاملا يزج نبا لاقو
 .اهقرافي مث نامزلا نم ةدم اهحكني امنإ هنأب اهيلو

 دمحم لاقف ىنعملا يف ةبراقتم فيراعتب نيرصاعملا ءاهقفلا ضعب هفرعو ٢٣

 عتمتأ وأ نيرانيدب امايأ كب عتمتأ ةأرملل لجرلا لوقي نأ وه ةعتملا جاوز» :نيدلا يحم

 لك يف لوقتف رانيد اذكب ارهش كب عتمتأ وأ .رانيد اذكب ةدلبلا هذه يف يتماقإ ةدم كب
 . '"«تلبق :كلذ

 ١ ذكب اذك ةدم كب عتمت 7 :لوقي ن ن ] هتروصقف ةعتملا دقع ام أ « :هلوقب ةرهز وب ] هفرعو

 . «لاملا نم )٥)

 ملو ةأرملا ىضرو قادصلاو لجألا تركذ اهنأ فيراعتلا هذه عومجم نم ظحاليو

 .ةيض اب دالل افالخ دوهشنل روضح الو يلولا ىض ١ طرتشىت

 ١- .حاكنلا باتك :ينوانجلا ص٧ ٤ ١ .

 ٢- .كلام مامإلا هقف ىلع ميحرلا حتف :يطيقنشلا دمحأ دمحم .٨٢٢ص/٢ج .ةيشاحلا :يقوسدلا ج٢/ص٤٤ء
 ط٣. . .توريب .ركفلا راد ١٢٩٩ه/ر١٩٧٩م
 ٢ .ةنيدملا لهأ هقف يف يفاكلا :ربلا دبع نبا ص٢٣٢٨.

 ٤- .ةيصخشلا لاوحألا :نيدلا يحم دمحم ص٢٣٢.
 ٥- ؛تارضاحم :ةرهز وبأ ص٨٢-۔٨٢.



 : تقؤملا حاكنلا فيرعت ۔ب

 دقع اهب دقعني يتلا ظافلألا نم ظفلب اشني يذلا وه» :هلوقب ةرهز وبأ هفرع

 لاط دودحم نيعم تقوب جاوزلا تيقأت ىلع لدي ام ةغيصلاب نرتقي نكلو .جاوزلا

 . "هرصق وأ تقولا

 .ةأرملل لجرلا لوقي نأ تقؤملا جاوزلاو» :هلوقب نيدلا يحم نب دمحم هفرعو

 دوهش ةرضحب كلذ نوكيو ںتلبق :لوقتق ٬اذك هردق رهمب رهش ةدم ينيجوزت

 . '""«جاوزلا ىلع ةداهشلا طئارشل نيلمكتسم

 :تقؤملا حاكتلاو ةعتملا حاكن يلولدم نيب قرفلا

 .تقؤملا حاكنلاو ةعتملا حاكن يلولدم نيب قرف ةمث نأ ىلإ ءاملعلا ضعب راشأ

 تيقوتلا طرش وغليو ادبؤم دقعني تقؤملا حاكنلا نأ ىري ةيفنحلا نم ليدهلا نب رفزف
 وهو 6دساف طرش اهب نرتقا نكلو .دقعلا ءاشنإل ةحلاص اهتاذ يف ةغيصلا نأل كلذو

 هدسقت ال حاكنلا نأ ةماعلا ةيهقفلا دعاوقلا يف ررقملا نمو .تيقأتلا ىلع لدي ام

 .ةدساقخلا طورشلا

 يدؤي اطرش ركذ اذإ ام لثمك نمزلاب تيقأتلا ىلع لدي امي ةغيصلا نارتقا لثمو
 قفتا دقق ءرهش دعب كقلطأ نأ ىلع كتجوزت لوقي نأ :لثم ج اوزل ١ دمأ ريصقت ىل ا هذيقنت

 نأ ىلع كتجوزت :لوقي نأك احيرص نوكي لاحلا هذه يف جاوزلا نأ ىلع ةيفنحلا

 .ا دبؤم ج اوزل ١ دقعنيو طرشىل ١ ىغليف ةنس ةدمل ح اوزل نوكي

 اهيف دقعلا نوكي ةعتملا نأ ثيح نم ةعتملاو تقؤملا حاكنلا نيب قرفي نذإ رفزف
 .عتمتا ظفلب

 لطبيو يناثلا ححصي اذهلو هوحنو جاوزلا ظفلب نوكيف تقؤملا حاكنلا امأ

 . ""لوألا

 :لوقيق ةعتملاو تقؤملا حاكنلا نيب قورف ةثالث كانه نأ نيدلا يحم نيا ىريو

 .٦٨ص .تارضاحم :ةرهز وبأ ١-

 ٢ - ص نيدلا يحم دمحم ٤ .

 ٢٣ -_ هسقنت عجرملا .
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 :هجوأ ةثالث نم ةعتملا جاوزو تقؤملا جاوزلا نيب قرفلا نأ ملعت انه نمو»

 حاكنلاو جاوزلا ظفلب نوكي تقؤملاو .ريغ ال عتمتلا ظفلب نوكت ةعتملا نأ :اهلوأ

 .امهانعم يدؤي امو

 .تقؤملا جاوزلا يف طرش مهو .ةعتملا جاوز يف اطرش اوسيل دوهشلا نأ :يناثلا

 جاوزلا يف طرش وهو ةعتملا جاوز يف طرشب سيل تقولا نييعت نأ :ثلاثلا

 .'٨«تقؤملا

 ةعتملا حاكنو تقؤملا حاكنلا نيب قرفلا نيرصاعملا ءاهقفلا دحأ ررق دقلو

 حاكنب هنومسي ام وأ ءاسنلا ةعتم نيبو هنيبف تقؤملا حاكنلا امأ :لاقف ةيلج ةروصب

 عم جيوزتلا وأ حاكنلا ظفل ركذب الإ متي ال هنأل ضرألاو ءامسلا نيب ام .ةعتملا

 دقعو لوبقو باجيإ نم حيحص حاكن وهف دقعلا دقعو دوهشلا دوجو عمو تيقوتلا
 ظافتحالا عم قالطلا امإو جاوزلا رمتسي امإ ةدملا تهتنا اذإو ثدوهشلا دوجو عم دقعلا

 دبي هنأل احيحص احاكن ربتعي حاكنلا اذهف ،نيفرطلا نم لكل ةيجوزلا قوقحلا لماكب
 .ءايلا ىلإ فلآلا نم ةيجوزلا قوقحلا نيجوزلا نم لكل ظفحيو .قالطلاب يهتنيو دقعب
 .رظنلا لحم وه اذهو تيقوتلا طرش هيرتعي هنأ الإ

 نأ :يه ءاسنلا ةعتمو ى(ءاسنلا ةعتم) حيحصلا همسا ةعتملا حاكن :نأ ركذ مث

 اذه لاوط اهب عتمتي نأ ىلع مولعم تقو ىلإ مولعم لامب ةأرملا عم قفتي ناك لجرلا
 ءاسنلا ةعتم نأ كلذ ديقيو قالط ريغ نم اهقراف تقولا ىضقنا اذإف .مولعملا تقولا

 ةعتملا هذهف ،قالط هتياهن يفو دقع هلوأ يف نوكي يذلا وه حاكنلا نأل ؛احاكن تسيل

 كش ال ةعتملا هذه نالطبو .ةمايقلا موي ىلإ اهمرح مث ةليهلا لوسر اهحابأ يتلا يه
 دقع الو دوهش الب ةأرملا عم يقتلي هنأل ؛مارح ٬مارح "مارح يه لب قالطإلا ىلع هيف

 ةأرملا ثرت نأو تتام نإ ةأرملا لجرلا ثري نأو دلو امهنيب ردق اذإ دلولاب مازتلا الو
 قرافي نأ كلذ ىلع ةفاضإ ةيجوزلا قوقح يقاب نم كلذ فالخو ،تام نإ لجرلا
 . "ميرحتلا ببس وه هلك اذهف ،قالط الب ةأرملا لجرلا

 ١- :نيدلا يحم دمحم ص٢٤.

 ٢ - .حاكنلا ماكحا يف حاضيإلا :غابصلا يلوتم دمحم ص٧٩١٩-۔ ٨٠. .رصم .يلوبدم ةبتكم ١٤١ /ه ١٩٨١ .م
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 قرفلا دجن تقؤملا حاكنلاو ةعتملا حاكن يلولدم نايب يف ءاهقفلا ءارآ ضرع دعب

 ف اضأو ني دلا يحم دمحم اهنم ةتالث رك ذ :رومأ ةعبرأ يف رصحني ١ دودحم امهنيب

 حاكن ةياهن امأ قالطب نوكت تقؤملا حاكنلا ةياهن نأ يهو .رخآ اطرش غابصلا اهيلإ
 مهقي هنإف نيدقعلا نيب زيمت يتلا قورفلا هذه مغرو قالط نود خسقلاب نوكت ةعتملا

 حاكنلا ربتعي لي نيلولدملا نيب قرق ال هنأ ةيكلاملاو ةيضابإلا ءاهقف تاياتك نم

 .هل فدارم وه وأ ةعتملا حاكن دارفأ نم تقؤملا

 . '_١«تقؤوملا وهو ةعتملاو» :لاقق ةقيقحلا هذه يو انشكلا رقأ دقق

 هرسف امك لجأل حاكنلا وه» :ةعتملا حاكن نع هثيدح ضرعم يف يناقرزلا لاقو

 . "«تقؤملا حاكنلا وه :يجابلا لاقو ةنودملا يف

 :هركذي مل وأ عتمتلا ظفل ركذ ءاوسو .ةلوهجم مأ ةمولعم ةدملا تناك ءاوسف هيلعو

 دلولل رارقلا نم حاكنلا دصاقم هب داري ال ةأرما ىلع دقع دجوي نأ روهشملا هانعمف

 دقعلا ءاقب ىنعمب ةنيعم ريغ وأ ءاهئاهتناب دقعلا يهتني ةنيعم ةدم ىلإ لب هتيبرتو
 .دقع الف كنع فرصنا نأ ىلإ كعم تمدام

 ناك ام هيف لخديف تقولا ءاهتناب يهتني تقؤم دقع ةعتملا دقع نأ لصاحلاو

 دقع نإو .ةعتملا دارفأ نم تقؤملا حاكنلا نوكيف اضيأ تقؤملا حاكنلاو .ةعتملا ةدامب

 . ""ظاقلألا نم ديفي امو دوهشلا رضحأو جيوزتلا ظفلب

 روهمج دنع دحاو امهمكح نإف نيدقعلا يلولدم يف فالخ نم نكي امهمو

 .تايمسملا تقلتحا ولو نالطبلا وهو ءاهقفلا

 : ةعتملا حاكن مكح

 ىري امنيب هتمرح ىلإ مهروهمج بهذق ؛ةعتملا حاكن مكح يف نوملسملا فلتخا
 جاتحا اهازغ ةوزغ يف مايأ ةثالث ةلي هللا لوسر هلحأ امنإ ةعتملا جيوزت نأ ضعبلا
 .كلذ دعي اهلحي ملو ءاهنع ىهن مث ؛ةبوزعلا رمأ مهيلع قشو ءاسنلا ىلإ اهيف نوملسملا

 ١ .كرادملا لهسأ :يوانشكلا ج٢ / ص٨٧.۔
 ٢ .حاكنلا ماكحأ يف حاضيإلا :غابصلا ص٨٢.

 ٢ .ريدقلا حتف :مامهلا نب نيدلا لامك ج٢/ ص١٤٦٩.



 .ةخوسنم ريغ ةتباث يهو لالح ةعتملا نإ :مهضعب لاقو

 .ةلأسملا يف لصاحلا فالخلا ببس نيبنو هتلدأ عم قيرف لك يأر ضرعنس نآلاو

 :مهتلدأو ةعتملا حاكن نالطبب نولئاقلا :لوألا قيرفلا

 ةيكلاملاو ةيفنحلاو ةيضايإلا نم ءاهقفلاو نيعباتلاو ةباحصلا روهمج عمجأ

 نم مكح يأ هيلع بترتي الف .دقعنم ريغو لطاب ةعتملا حاكن نأ ةلبانحلاو ةيعفاشلاو

 ءهخسف بجيو ،لطاب هحاكنف تقؤم وأ ةعتم حاكن ةأرما حكن نمف .ةيجوزلا ماكحأ

 .امهنيب قيرفتلا ىلع اولمعي نأ نيملسملا ةعامج ىلع بجيو

 ثاريملاو قالطلا ةيآ هتخسن نأ ىلإ مالسإلا ردص يف ازئاج ناك دق اولاقو

 . "«ىدهاشو يلوب الإ حاكن ال» : ةيلَئهلوقل "ةنسلا هتخسن ليقو .ةدعلاو

 . '""«حخوسنم هنأ لوقلا رثكأو» :ينوانجلا لاق

 نباو دوعسم نباو رمع نباو يلعو رمع ةباحصلا نم هميرحت هنع يور نممو

 ءاهقف رئاسو ديز نب رباجو ءاطعو ريبج نب ديعسو سوواط نيعباتلا نمو ىريبزلا
 .ةكم

 لهأ يف ةفينح وبأو ةنيدملا لهأو كلام ةعتملا ميرحت ىلعو» :ربلا دبع نبا لاق
 دمحأ هيلع صنو يعفاشلاو رصم لهأ يف ثيللاو ماشلا لهأ يف يعازوألاو .ةفوكلا

 . راثآلا باحصأ رئاسو

 .عامجإلاو ةنسلاو نآرقلا نم ةلدأب يأرلا اذه باحصأ لدتسا دقو

 : ميركلا نآرقلا نم -أ

 ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو :ىلاعت هللا لاق ١

 ١- .نيبلاطلا جهنم :يصقشلا سيمخ ج١٥/ص٢٨٤.

 .هجيرخت قبس ٢-
 ٢ .حاكنلا باتك :ينوانجلا ص١٤٧.

 .رصم !ثارتلل ةيرهزألا ةبتكملا ؛.!١٦ص .ةرسألا ماكحأ "يمالسإلا هقفلا يف طيسولا :يودعلا نامحرلا دبع ٤

 ١٤١٦ /١٩٩٦م.

 



 . "ه نوداعلا مه كئلوأف كلذ ءارو ىغتبا نمف نيمولم ريغ مهنإف مهناميأ تكلم

 :لالدتسالا هجو

 ةجوزتملاو .نيميلا كلمب وأ ،مئادلا يعرشلا جاوزلاب عاتمتسالا لحأ دق هللا نإ

 تسيل اهنوك امأ .ةكولمم يه الو ةجوز يه الف ،نيذه نم ةدحاو تسيل ةعتملا جاوز

 سيلو 6قالطب اهتقرف نوكت الو 6ثرت ال هب نيلئاقلا دنع ةعتملا جاوزب اهنأآلف ةجوزب

 ةقيقرب تسيل اهنأ امك .ةيجوزلا ةفص اهيلع يفضي ام تاجوزلا قوقح نم اهل

 . "ةيآلا صنب ةعتملا حاكن مرحي اذهلو سةكولمم

 تانمؤملا تانصحملا حكني نأ الوط مكنم عطتسي مل نمو :ىلاعت لاقو ٢

 ضعب نم مكضعب مكناميإب ملعأ هللاو .تانمؤملا مكتايتف نم مكناميأ تكلم اممق
 الو تاحفاسم ريغ تانصحم فورعملاب نهروجأ نهوتآو نهلهأ نذإب نهوحكناف
 نم تانصحملا ىلع ام فصن نهيلعق ةشحافب نيتأ نإف نصحأ اذإف ناذخأ تاذختم

 .'%ميحر روفغ هللاو مكل ريخ اوربصت نأو .مكنم تنعلا يشخ نمل كلذ باذعلا

 :لال دتسا٦لا هجو

 ةأرملل حاكن وهو .ةعتملا حاكن زاوج مدع ىلع ليلد ةيآلا يف نأ يودعلا ًئري

 حاكن ركذ ىلع - نايبلا ماقم - يف ةيآلا ترصتقا امل احابم ناك ولو نيعم لجأ ىلإ
 نأ تررق املو ،مثإلا يف عوقولاو تنعلا فوخو ةرحلا جوزت نع زجعلا دنع ءامإلا
 .ءامإلا حاكن نم ريخ ةنعلا قيقحتو ةوهشلا ةبلاغمو سقنلا ةدهاجم ىلع ربصلا

 الو هيف ةعبت ال ارسيم اقيرط هيلإ ةيآلا تدشرأل ازئاج ةعتملا حاكن ناك ولو

 اذه يق هركذ مدعف دلولا قاقرتسا ةدسفم نم ةمألا حاكن ىلع بترتي ام هيلع بترتي

 ةبلغو ةقشملاو تنعلا عم ولو هيلإ ءوجللا زاوج مدعو هتمرح ىلع ليلد ماقملا
 .ةوهشلا

 ١ :نونمؤملا ٥-٦-٧.
 ٢- :رودتغلا ص٨٨-٨٨٩.

 ٢٣- :ءاستلا ٢٥.



 يتلا ةميظعلا ةطبارلا هذهب ثبعلا نم هيف ام عم هلح دقتعي نأ ملسمب قيلي الو

 نيقاوذلا نيب تاوهشلا عقاوم يف لقنتلا راثيإو ةةيرشبلا طباورلا مظعأ نم يه
 .تاقاوذلاو

 .هيلإ هنكسو هل هصالخإو .رخآلل نيجوزلا نم لك ناصحإل جاوزلا هللا عرش دقو

 هيف سيل ةعتملا حاكنو .ةملسملا ةمألا تويب نم حلاص تيب سيسأت ىلع امهنواعتو

 . '"ناصحإلا ال ةحفاسملا لوألا هدصقف كلذ نم ءيش

 : ةيوبنلا ةنسلا نم ۔ب

 سانلا ىلع تدتشاو اهازغ ةوزغ يف ءاسنلا ةعتم يف نذأ هنأ ةليبنلا نع درو

 تبثو ةحابإلا هذه خسنو اهنع ىهن يي يبنلا نأ اعطاق اتوبث تبث مث ؤةبوزعلا اهيف

 حاكن ميرحتب ةلي هللا لوسر نع رابخألا ترتاوت دقف .رتاوتلا دح غلبت ةقيرطب كلذ

 تس اهنع ىهن هنأ هنع رثأ دقف "ميرحتلا هيف عقو يذلا تقولا يف تفلتخا نإو .ةعتملا

 ةرمع يف ليقو .ربيخ موي يف ليقف .ء اغل ال او خسنل ١ دكؤيل ت ابس انم تس يف ت ارم

 يف ليقو ،عادولا ةجح يف ليقو "ساطوأ ماع يف ليقو حتفلا موي يف ليقو ءاضقلا

 .ةحابإلا هدعب ىلاوت مث خسنلا ىلإ ريشت تاياور نم درو ام سيلو ،كوبت ةوزغ
 . '""خسنلا دعب ةحابإلاو

 يف هنع ىهني نأ حصي هنأل اضقانت اذه سيل» :يرزامل ا نع القن يوونل ا لاق

 هعمس نكي مل نم هعمسيلو يهنلا رهتشيل وأ اديكوت رخآ نمز يف هنع ىهني مث نمز
 مهنم لك لقنف .رخآ نمز يف نورخآ هعمسو نمز يف يهنلا ةاورلا ضعب عمسف الوا

 . """«هعامس نمز ىلإ هفاضأو هعمس ام

 مث «ارخآ ةعتملا حاكن نع يي يبنلا يهن باب» :ةحيحص يف يراخبلا لاق كلذلو

 :كلذ ىلع ةلادلا ثيداحألا ركذ

 ١- .يمالسإلا هقفلا يف طيسولا :يودعلا نامحرلا دبع ص١٦٥-١٦٦-١٦٨.

 ٢ - :شيفطا دمحما ج٦/,ص٨ ١-٣٢١٩. ص :يودعلا نامحرلا ديع ١٦١.

 ٢٣- :ملسم حيحص ىلع يوونلا ج٩/,ص٧٩ ١.



 نعو ةعتملا نع ىهنت يبنلا نإ» :سابع نيال لاق ۔هنع هللا ىضر-ايلع نأ -

 '«ربيخ نمز ةيلهألا رمحلا موحل

 ل اقق صخرف ءاسنلا ةعتم نع لأسُي س ابع نب أ تعمس » : ل اق ةرمج يبأ نعو = ٢

 :سابع نيا لاقف شهوحن وأ ةلق ءاسنلا يفو ،ديدشلا لاحلا يف كلذ امنإ :هل ىلوم هل

 .ا'"«معن

 مث خسن مت حيبأ هنأ نايبو ةعتملا حاكن باي» :هحيحص يف ملسم مامإلا لاقو

 كلذ ىلع ةلادلا ثيداحألا نم ركذو «ةمايقلا موي ىلإ هميرحت رقتساو .خسن مث حيبا

 :اهنم

 :لاقف ةأييهللا لوسر عم ناك هنأ هقدح هابأ نأ ينهجلا ةربس نب عيبرلا ثيدح ٢

 ىلإ كلذ مرح دق هللا نإو ،ءاسنلا نم عاتمتسالا يف مكل تنذأ تنك ينإ سانلا اهيأ اي»

 نهومتيتآ امم اوذخأت الو هليبس لخيلف ءيش نهنم هدنع ناك نمف ةمايقلا موي
 . ' '«اخي ا"«ائيش

 مث ةكم انلخد نيح حتفلا ماع ةعتملاب ةيَيئهللا لوسر انرمأ» :لاق هنع ةياور يفو

 عادولا ةجح يف ةلت هللا لوسر نأ» :هنع ةياور يفو «اهنع اناهن ىتح هنم جرخن مل

 . اةعتملا حاكن نع ىهن

 ب اطخلا نب رمع ىلع تلخد ميكح تذنب ةلوخ نأ .ريبزل ١ نب ةورع نعو - 7

 . اعزق ب اطخل ١ نب رمع جرخف ءهنم تلمحق ةأرم اب عتمتس ١ ةيمأ نب ةعيبر ن 5 : تل اقق

 '©«تمجرل اهيف تمدقت تنك ولو .ةعتملا هذه» :لاقف« هءادر رجي

 وهو عتمت ادحأ ملعأ ال » :لاق هنأ ۔-ههجو هللا مرك- يلع نع تبت دقو ٥

 .حاكنلا باتك يف يذمرتلاو .١٦٩ص/٩ج :يرابلا حتف ١٥ ٥١. مقر ثيدح .حاكنلا باتك يف يراخبلا هاور ١-

 باتك يف ملسمو ١٢ ١٢٦. ٥ص,/٦ج ب .حاكنلا باتك يف يئاسنلاو . ٠٢٣٤-٩٢٦٢٤ص/٢ج 0\ا ١٢١ مقر ثيدح

 ٥١٨. مقر ثيدح .حاكنلا باتك يف عيبرلاو . ٤٠٧ \. 4 ج٢/ص٢٧ ٠١٠0-١٠٢٨ مقر ثيدح .حاكنلا

 .٧٢٤ص/٢ج ب ٤١. مقر ثيدح .حاكنلا باتك :أطوملا يف كلامو .٢؟٩٦٠ص/٢حج
 ٢ مقر ثيدح حاكنلا باتك .حتقلا :يراخبلا هاور ٦١ ٥١١. ج٩/ص٨٦-٩٧.

 ٢ مقر ثيدح .حاكتلا باتك يف ملسم هاور ٤٠٦ا.  4ج٢/,ص٢٢ ١٠0٠-١٠٢٥.

 ٤ مقر ثيدح :دواد وبأ هاور ٢٠٧٢. ج٢/ص٢٢٦-٢٢٧.

 ٥- مقر ثيدح .حاكنلا باتك .أطوملا :كلام ٤٦٢ؤ، ج٢/ص٤٢٨.



 نع ىهن ةي يبنلا نإ ؛هئات كنإ» :سابع نبال لاق هنأو ةراجحلاب هتمجر الإ نصحم
 . ١ 7 ةعتملا

 ةدعلاو قالطلاو حاكنلا ؛ةعتملا مده» :لاق هنأ ةي يبنلا نع ةريره يبأ نعو ٦
 . '"«ثاريملاو

 مالسإلا لوأ يف ةعتملا تناك امنإ» :لاق سابع نبا نع بعك نب دمحم نعو ٧-
 ميقي هنأ ىري ام ردقب ةأرملا جوزتيف ةفرعم اهب هل سيل ةدلبلا مدقي لجرلا ناك

 ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ :ةيآلا هذه تلزن ىتح هنأش هل حلصتو هعاتم هل ظفحتف

 ."«مارح امهاوس جرف لكف :سابع نبا لاق.ةئمهناميأ تكلم

 :عامجالا نم ۔ج

 ةمئألا نم مهدعب ءاج نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاهقفلا روهمج عمجأ
 دقعني ال لطاب ةعتملا حاكن نأب اذه انموي ىلإ ةلت لوسرلا ةافو دعب نم نيدهتجملا
 ةدراولا صوصنلا ىلإ ادانتسا مكحلا اذه ىلع لمعلا ىرج دقو .ةدبؤم ةمرح مّرحُمو

 اذه فلاخي ملو .رتاوتلا دح تغلب اهتحصو اهترثكل يتلا ةيوبنلا ةنسلاو نآرقلا يف

 عامجإلا اذه لقن دقو ءاهليوأتو صوصنلا مهف يف مهفالتخال ضعبلا الإ عامجالا
 ادحا مويلا ملعا الو ااهيف ةصخرلا لئاوالا نع ءاج :رذنملا نبا لاق .ءاملعلا ضعب

 لاقو .هلوسر ةنسو هللا باتك فلاخي لوقل ىنعم الو "ةضفارلا ضعب ًالإ اهزيجي

 . «ضفاورلا الإ اهميرحت ىلع ءاملعلا عيمج نم عامجإلا عقو مث» :ضايع

 ىلع حصي الو .ةعيشلا ضعي نع الإ عامجإلاب ةعتملا ميرحت» :يباطخلا لاقو
 اهنأ يلع نع حص دقف هتيب لآو يلع ىلإ تافلتخملا يف عوجرلا يف مهتدعاق
 .ا"تخسن

 ١- "مقر ثيدح .حاكنلا باتك :ملسم هاور ٠١٤٠٧ ج٢/,ص٢٧ ٠. .حاكنلا باتك :يقهيبلاو ج٧/ص٢٠١.

 ٢- .حاكنلا باتك :ةريره يبأ نع هننس يف يقهيبلا هجرخأ ج٧/ص٤٣٠.

 ذاش وهو فيعض هداتسإ :رجح نبا لاق ١١٢٢. ج٢/,ص ٠. مقر ثيدح .حاكنلا باتك :يذمرتلا هاور ٢-

 .٣٠١ص .حاكنلا باتك :يرابلا حتف :رظنأ ءاهتحابإ ةلع نم مدقت امل فلاخم

 .ةعيشلا قرف نم ةقرف ىلع قلطي ٤-
 ٥ ىيرابلا حتف .حاكنلا باتك :رجح نبا ص١٠٥.
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 :مهتلدأو ةعتملا حاكن زاوجب نولئاقلا :يناثلا قيرفلا

 هنومسيو .زئاج ةعتملا حاكن نأ ةيرشع انتالا ةيمامإلا ةعيشلا ءاهقف ىري

 جاوزلاف ؛عطقنم جاوزو .مئاد جاوز :ناعون مهدنع جاوزلا نأل ؛عطقنملا جاوزلاب

 دقع» :هنأب هنوفرعيو ةعتملا حاكن وهف عطقنملا جاوزلا امأ ةصاخلا هطورش هل مئادلا

 .«دقعلا نتم يف ركذي نيعم رهمب ،نيعم لجأ ىلإ نيمولعم نيفرط نيب جاودزا

 ةجوزلا دتعتو قالط ىلإ ةجاح نود امهنيب ةدقعلا تلحنا لجألا ىهتنا اذإف

 اذإو سضيحت نم نس يف يهو ضيحت ال تناك نإ اموي نيعبرأو ةسمخ وأ سنيضيحب
 ةرشعو رهشأ ةعبرأ اهرادقمو .ةافولا ةدع اهتقحل ةدملا ءانثأ يف يهو .جوزلا تام

 .الجأ امهدعبأب ذخأتو ،الماح تناك اذإ لمحلا عضو وأ .مايأ

 .ةقفنلاو ثراوتلا بوجو يف مئادلا جاوزلا نم دلولاك عطقنملا جاوزلا نم دلولاو

 ء«هدلو وه» :لاقف ؟تلمح اذإ اهب عتمتملا ةأرملا نع قداصلا رفعج مامإلا لئس دقف

 .ءاسنلا نم ددع يأب عتمتسي نأ لجرللف ءنهب عتمتسملا ءاسنلا ددعل دح ال نأ نوريو

 وه امك ةعتملا يف عبرألا ىلع ةدايزلا مدع ىلع لدت ىرخأ تاياور مهدنع دجوتو

 .اهنم مئادلا جاوزلا يف مكحلا

 ةهارك نوريو «عبرألا نه» :لاقف ؟ةعتملا نع لئس هنأ قداصلا مامإلا نعو

 اوقتاف ديدش اهرمأ نإ» :لاقف ؟ةعتملا نع رفعج مامإلا لئس دقف راكبألاب عتمتلا
 '_}«راكبألا

 ةكم لهأ نم هباحصأ كلذ يف هعبتو .ةعتملا زاوجب هلوق سابع نيا نع يكح دقو

 يرذخلا ديعس يبأ نع كلذ ىكحو "جيرج نباو سوواطو ءاطع لاق هيو نميلا لهأو

 ذاش لوق هنكلو ةيضابإلا ءاهقف ضعب نع زاوجلا اذه درو امك هللا دبع نب رباجو
 نب كلملا ديبعو بوبحم نب دمحم ال ١ هب لقي ملو ۔به ذملا ب احصأ دنع هب لومعم ريع

 ركب يبأ نب دمحأ سابعلا وبأو "هنسحلا وبأو يراوحلا وبأو نامثع نب ناهبنو ءةرقص
 . "ةلأسم يياب روهشملا

 .٥٥٢-٦٤٢ص / ٥ج 4 .قداصلا رفعج مامإلا هقف :ةينغم داوج دومحم _ ١

 دحأ . نامع يف الهُب لامعأ نم ايسب ىلاإ ةبسن .يويسبلا وأ ينايسبلا يلع نب دمحم نب يلع نسحلا ويآ وه ٢_

 هل .ةكرب نب دمحم يبأ هخيش نعو هيبأ نع ملعلا ذخأ يرجهلا عبارلا نرقلا يف شاع .ةيضابإلا ءاملع

 ى ويسبلا خ رحلا يبأ عماجب فورعملا هباتك اهمهأ تاقلؤم

 ٢٣٨٤-٣٢٨٨. ص / ٥ ١ ح .نيبلاطلا جهنم :يصقشلا سيمخ . ٠ ج٢/ص٢٢ ١ . عماجلا :يراوحلا نب دمحم _ ٢٣

(٠٠( 



 ةعتملا حاكن ميرحتب نولوقيو يأرلا اذه نوفلاخي ةيضابإلا ءاهقف روهمج نكلو

 لينلا باتك بحاص هركذ امك ةييهنع يهنلاب وأ ثرإلا ةيآب خسن دقو 6هدقع نالطبو

 . '«يهنلاب وأ ثرإلا ةيآب رثكألا دنع ةعتملا حاكن خسن»:لاق ثيح

 الإ كلذب مهلوق مغرو .زاوجب لوقي نم ىلع ةيضابإلا ءاهقف روهمج ركنتسا دقو

 .هريغل وأ هسفنل حاكنلا اذه دقع وأ اذه لعف مهنم دحأ نع تبثي مل هنأ ىلع اوقفتا مهنأ

 لعف انباحصأ نم ادحأ نأ ملعن ملو» :لاقو هعماج يف يراوحلا وبأ كلذ لقن دقو

 7 يدتهن مهرونبو يدتقن مهب نحنو ةعتملا جيوزت

 .لوقعملاو ةنسلاو نآرقلا نم ةلدأب يأرلا اذه باحصأ لدتسا دقو اذه

 : ميركلا نآرقلا نم -أ

 هللا باتك .مكناميأ تكلم ام الإ ءاسنلا نم تانصحملاو :ىلاعت هللا لاق

 امف .نيحفاسم ريغ نينصحم مكلاومأب اوغتبت نأ مكلذ ءارو ام مكل لحأو .مكيلع

 نم هب متيضارت اميف مكيلع حانج الو ةضيرف نهروجأ نهوتآف نهنم هب متعتمتسا

 . '"ه%ةضيرفلا دعي

 :لالدتسالا هجو

 ةأرملا ءاطعإ لجرلا ىلع بجوأ هللا نأ ةيآلا هذه نم يأرلا اذه باحصأ مهف دقف

 جاوزلا ريغ عاتمتسالاو رهملا ريغ رجألا نإ اولاقو ؤاهب عاتمتسالا لباقم يف اهرجأ

 .ةعتملا حاكن زاوج ىلع ةلاد ةيآلا نوكتف ،عاتمتسالا ريظن رجألا نأ ثيحو مئادلا

 نب نارمعو ،دوعسم نباو سابع نبا نع تيور ةيآلا هذهل ةءارق كانه نإ :اولاقو

 نهوتآق (ىمسم لجأ ىلإ) نهنم هب متعتمتسا امف :يهو بعك نب يبأو نيصح

 اهي انلمعو !هللا باتك يف ةعتملا ةيآ تلزن» :نيصح نب نارمع لاقو ةضيرف نهروجأ

 .«تام ىتحؤلتي يبنلا اهنع هني ملو اهخسنت ةيآ لزنت ملف ةت لوسرلا عم

 ١- لينلا حرش شيفطا دمحمأ ٦٦. ص ٢٢٠ - ٢٢١ .
 ٢- :يراوحلا نيبا جح٢/ص٢٢ ١. :يصقشلا سيمخ جح٥ ١ ص,/ ٤ ٨. :شيفطا دمحما ج٦/,ص ٢٢١.

 ٢٣- :ءاسنلا ٢٤.



 ةيغبلا كرد انه عاتمتسالاب دارملا :نأ :ةيآلا هذه ريسفت يف يسربطلا لقنو

 :اذه ىلع هانعمق ،ديز نباو دهاجمو نسحلا نع .ةذللا نم رطولا ءاضقو ةرشابملاو

 حاكن دارملا :ليقو .نهروهم نهوتآف حاكنلاب ءاسنلا نم متذذلتو متعتمتسا امق

 نباو يدسلاو سابع نبا نع .مولعم لجأ ىلإ نيعم رهمب دقعنملا حاكنلا وهو ةعتملا

 لصأ نأل ؛حضاولا وهو .ةيمامإلا انباحصأ بهذم وهو .نيعباتلا نم ةعامجو ديعس
 فرعب راص دقف ذاذتلالاو عافتنالا ىلع اعقاو لصألا يف ناك نإو عتمتلاو عاتمتسالا

 هانعم نوكي اذه ىلعف ءءاسنلا ىلإ فيضأ اذإ اميسال .دقعلا اذهب اصوصخم عرشلا

 هللا نأ كلذ ىلع لديو سنهروجأ نهوتآف ةعتم ىمسملا دقعلا اذه نهيلع متدقع ىتمق

 دقعلا اذه هانعم نوكي نأ يضتقي كلذو عاتمتسالاي رهملا ءاطعإ بوجو قلع

 نع يور دقو اذه .هب الإ بجي ال رهملا نأل ؛ذاذلتسالاو عامجلا نود صوصخملا

 :روعسم ني هللا دبعو «سابع نب هللا دبعو "بعك نب ييأ :مهنم ةباحصلا نم ةعامج
 كلذ يفو ..نهروجأ نهوتآف ىمسم لجأ ىلإ نهنم هب متعتمتسا امف :اوأرق مهنأ
 . '»...ةعتملا دقع هب دارملا نأب حيرصت

 نأ زوجي ال ةيآلا يف عاتمتسالا ظفل نأ ىلع اضيأ لدي امم نأ يسربطلا نيبو

 رهملا نم ءيش مزلي ال نأ بجول كلذك ناك ول هنأ ؛!عامجلاو عافتنالا هب دارملا نوكي

 .رهملا فصن مزل لوخدلا لبق اهقلط ول هنأ انملع دقو ءيشب ةأرملا نم عفتني ال نم

 ؛دقعلا سفنب رهملا عيمج ةيآلا مكحب ةأرملل بجول مئادلا حاكنلا هب دارملا ناك ولو

 امنإو بجاو ريغ كلذ نأ يف فالخ الو ،نهروهم يأ :؛هئنهروجأ نهوتآف :لاق هنأل

 .ةعتملا حاكن يف دقعلا سقنب هلامكب رجألا بجي
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 :نأ .عامجلاو عافتنالا عاتمتسالاب دارملا نإ لاق نم نع ادر لاق روطس دعيو

 وأ ءهناصقنو رهم ةدايز نم هب متيضارت اميف مكيلع :هيلع مثإ الو جرح الو ،هي دارملا

 نم هب متيضارت اميق مكيلع حانج ال هانعم :يدسلا لاقو .ريخأت وأ .ءاربإ وأ ءطح

 يف لجرلا اهديزي .ةعتملا دقع يف بورضملا لجألا ةدم ءاضقنا دعب رخآ دقع فانئتسا

 ةرهاقلا .يبرعلا ثارتلا راد عباطم . .اط .٣٤٢-١٤٢ص/٢ج .نورسفملاو ريسفتلا :يبهذلا نسح دمحم ١-
 ١٤٩ه / ١٩٨٩م.



 . ')ههتمتأ نع تاياورلا هب ترهاظتو ةيمامإلا لوق اذهو «ةدملا يف هديزتو رجألا

 : ةباحصلا لاوقأو ةتسلا نم ۔ب

 :انلقف ءاسن انل سيل ةت لوسرلا عم وزغن انك» :لاق هنأ دوعسم نبا نع يور ام-١

 ىلإ بوتلاي ةأرملا حكنن نأ انل صخر مث كلذ نع هللا لوسر اناهنف ؟يصتخن الأ
 . "«لجأا ١ (٢)

 ."ةمكل هللا لحأ ام تابيط اومرحت ال اونمآ نيذلا اهيأ ايل :دوعسم نبا أرق مث

 نأ ىلع ليلد ؟يصتخن الأ ةلي يبنلل مهلوق» :هحيحص يف يتسبلا متاح وبأ لاق

 نكي مل ةروظحم نكت مل ولو ،عاتمتسالا مهل حيبأ نأ لبق ةروظحم تناك ةعتملا

 مث ،لجأ ىلإ بوثلاب ةأرملا اوحكني نأ وزغلا يف مهل صخر مث ىنعم اذه نع مهلاؤسل
 ىلإ ةمرحم يهف .ثالث دعب اهمرح مث ،حتفلا ماع اهيف نذأ مث .ربيخ ماع هنع ىهن
 . ""«ةمايقلا موي

 لوسر اناتأف شيج يف انك :الاق عوكألا نب ةملسو هللا دبع نب رباج نعو ٢-
 .'«اوعتمتساف اوعتمتست نأ مكل نذأ دق هنإ» :لاقف ةي هللا

 يم» :لاقف ءاسنلا ةعتم نع رمع نبا لأس ماشلا لهأ نم الجر نأ يورو ٢

 اهنع ىهن دق يبأ ناك نإ تيأرأ :رمع نبا لاقف ءاهنع ىهن دق كابأ نإ :لاقف ،لالح
 . '«يبأ لوق عبتنو ةنسلا كرتنأ ةليهلا لوسر اهنس دقو

 ةينظ اهخسن يف ةدراولا رابخألا نأو ،ثيدحلا يعطقب تتبث ةعتملا نإ ٤
 .(نظلاب لوزي ال نيقيلاب تبث امو) ءاهضراعتل

 هدنع نم عيرشت وه رمع لعق امك ةعتملل ةب احصل أ ضعب ميرحت ن ١ : اول اقو _ 0

 .ةياورلا قيرطب امإو ،هنم داهتجالا قيرط نع نوكي نأ امإ هلعف ام نأل ؛هيلع دودرم

 ١- ج هسفن عجرملا نسح دمحم ٢. / ص ٢٤٢٣ .
 ٢ .حاكنلا باتك :يقهيبلاو .١ا٢٢٠ص/٢ج ٤٠٤١٠مقر ثيدح .حاكنلا باتك :ملسم هجرخأ ج٧/ص٢٠٠.

 ٢- :ةدئاملا ٨٧١.

 ٤ .نورسفملاو ريسفتلا :يبهذلا ج٢/,ص٢٤٦.
 ٥ .يرابلا حتف م٨١١٠-٧١١٥ مقر ثيدح .حاكنلا باتك يف يراخبلا هجرخأ ص٩٧.

 .نيعباتلا وا ةباحصلا دحا لوق هلعلو حاحصلا بتك يف رثألا اذه ىلع رثعن مل ٦
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 ةياورلا قيرط نع ناك نإو صنلا لباقم يف داهتجا هنأل ؛لطاب هداهتجا نأ نوريو
 دهع ضعيو ركب يبأ ةفالخ عيمجو ةت يبنلا نمز يف ةباحصلا ىلع كلذ يفخ فيكف

 .رمع

 اتناك ناتعتم هلوقب نيلدتسم رمع دنع نم ناك ةعتملا ميرحت نإ :اولاق امك ٦

 .امهيلع بقاعأو امهنع ىهنأ انأو الالح هللا لوسر دهع يف

 اهنع يهنلا فاضأو ةتيَيهللا لوسر دهع ىلع تناك ةعتملا هذه نأب رمع ربخأ دقو

 تقو يف اهحابأ وأ اهنع ىهن وأ اهخسن ةلي يبنلا ناك ولف .يأرلا نم برضب هسفن ىلإ

 ةعتم نيبي نرق هنإف اضيأو ءهسفن نود هيلإ ميرحتلا فاضأل هريغ نود صوصخم
 .ةمرحم الو ةخوسنم ريغ جحلا ةعتم نأ يف فالخ الو "يهنلا يف ءاسنلا ةعتمو جحلا

 ."اهمكح ءاسنلا ةعتم مكح نوكي نأ بجوف

 باطخلا نبا هب ينقبس ام الول» :لوقي بلاط يبأ نب يلع ناك رقابلا نعو ٧
 نع هيهن نم رمع هب ينقبس ام الول هنأ دارأ .(ليلق الإ ينعي .ءافلاب)يفش الإ ىنز ام
 اهب اونغتساف اهيف مهتبغرو اهيلع سانلا تبدنل سانلا بولق نم هيهن نكمتو ةعتملا

 ىلع اتناك ناتعتم هلوقب ةرات اهنع رمع يهن ناكو ليلق الإ مهنم ىنز امق .ىنزلا نع
 ىرخأو .ءاسنلا ةعتمو جحلا ةعتم :امهيلع بقاعمو امهمرحم انأ ةيَيهللا لوسر دهع

 .جحلا ةعتم :نهيلع بقاعمو امهمرحم انأ ةليهلا لوسر دهع ىلع نك ثالت :هلوقب
 .'_"ناذألا يف لمعلا ريخ ىلع يحو .ءاسنلا ةعتمو

 محري لوقيو الالح اهاري ناك سابع نيا نأ هفنصم يف قازرلا دبع ىورو ٨
 جيتحا امل رمع يهن الولو .هدابع اهب هللا محر .ةمحر الإ ةعتملا تناك ام رمع هللا

 .ادبأ انزلا ىلإ

 ةعتملا نع سابع نيا تلأس :لاق ديرشلا ىلوم ةرامع نع ربلا دبع نبا ركذو
 هللا لاق امك ةعتملا لاق ؟يه امف تلق .حافس الو حاكن ال :لاقف ؟حاكن مأ يه حاقسأ
 . ا"ىلاعت

 ١ .ريسفتلا :يبهذلا ج٢/ص٢٤٢-٢٤٣.

 ٢ هسفن عجرملا :يبهذلا .٦٠٢ص/٧ج .حاكنلا باتك .هللا دبع ني رباج نع يقهيبلا هجرخآ .
 ٢ .راطوألا لين :يناكوشلا ج٦/ص١١٠٣.



 دق ناك ةني يينلا نأ ىلع دقعنا دق عامجإلا نإ :يأرلا اذه باحصأ لاقو ٦-

 دق تارابعلا نأ ضرف ىلعو عامجإلا اذه ضقنت ال كلذ دعب خسنلا ىوعدو .اهحابأ

 دقع هنإف ؛قالطلاو ثاريملا ىلع ابصنم خسنلا نوكي نأ حصي هنإف خسنلاب تدرو

 . "هيف ثراوت الو قالط ىلإ جاتحي الو .هتدم ءاهتناب يهتني

 : ةعتملا حاكن زاوجب نيلئاقلا ةلدأ ةشقاتم

 :كلذ نم ةعتملا حاكن زاوجب نيلئاقلا ةعيشلا ةلدأ ءاهقفلا روهمج شقان دقو

 ام ىنعمف 'هنهروجأ نهوتآف نهنم هب متعتمتسا امف :ىلاعت هللا لاق ١

 نهروهم نهؤاطعإ مكيلع بجو مكل هللا هلحأ امم نهومتجوزت نمم هب متعتمتسا

 .ةلماك

 لجرلا جوزت اذإ» :ةيآلا هذه ريسفت يف لاق هنأ سابع نبا نع ريرج نبا ىور
 حاكنلا وه عاتمتسالاو هلك اهقادص بجو دقف ةدحاو ةرم اهحكن مث ةأرملا مكنم

 .«هدحو دقعلا درجمب ال لوخدلاب عاتمتسالاب بجيو دكأتي رهملا نأ ىلع لدت ةيآلاف

 (ىمسم لجأ ىلإ) نهنم هب متعتمتسا امف :يدسلا نع هدنسب يربطلا ىورو

 هذهف ء(ةضيرفلا دعب نم هب متيضارت اميف مكيلع حانج الو ةضيرف نهروجأ نهوتآف
 اهيلو نذإب حكنيو نيدهاش دهشيو ىمسم لجأ ىلإ طرشب ةأرملا حكني لجرلا .ةعتملا
 يف ام ئربتست نأ اهيلعو ةيرب هنم يهو ليبس اهيلع هل سيلف ةدملا تضقنا اذإو

 .هبحاص امهنم دحاو ثري سيل ثاريم امهنيب سيلو ءاهمحر

 هلوأت نم ليوأت باوصلاب كلذ يف نيليوأتلا ىلوأو» :لاقف هيلع يربطلا بقع مث

 ةعتم هللا ميرحتب ةجحلا مايقل ،نهروجأ نهوتآف هومتعماجف نهنم هومتحكن امف

 . '"اوقلَتَع هلوسر ناسل ىلع حيحصلا كلملا وأ حيحصلا حاكنلا هجو ريغ ىلع ءاسنلا

 نأش يف هلك اهدعب ءاج امو لب ،تايآ نم اهقبس امو ةيآلا قايس نإف اضيأو

 ١- ص .تارضاحم :ةرهز وبأ دمحم ٨٤.

 ٢- :ءاسنلا ٢٤.

 ٢٣ -_ ح .نارقلا ريسفت يف نايبلا عماج :يربطلا ريرج ني دمحم ر ٨_ه ج وبآ ٥ / ص ٩... .ثيدحلا راد

 القاهرة.١٤٠٧ه/١٩٨٧١م.



 ام مكل لحأو :ىلاعت لاق ءاسنلا نم تامرحملا يف مالكلاو .مئادلا يعرشلا جاوزلا

 نهنم هب متعتمتسا امف نيحفاسم ريغ نينصحم مكلاومأب اوغتبت نأ مكلذ ءارو
 حكني نأ الوط مكنم عطتسي مل نمو :كلذ دعب ىلاعت هلوقو 'هةمنهروجأ نهوتآف
 نآرقلا ربع دقو "4 تانمؤملا مكتايتف نم مكناميأ تكلم اممف تانمؤملا تانصحملا

 .جوزلل ةعفنم ريظن يف ىطعت اهنأب راعشإلل روجألاب روهملا نع ةيآلا هذه يف ميركلا

 كل انللحأ انإ يبنلا اهيأ اي :ىلاعت لاق ثيح ميركلا نآرقلا يف دوهعم ريبعتلا اذهو

 . "4 نهروجأ تيتأ يتآللا كجاوزأ

 ")4نهروجأ نهوتآو نهلهأ نذإب نهوحكناف :ءامإلا نأش يف هناحبس لاقو

 .نهروهم يأ

 (لجأ ىلإ) نهنم هب متعتمتسا امف :هعم نمو سابع نيا ةءارقب مهلالدتسا امأو

 نآرقلا اهب تبثي ال داحآ ةياور ةدايزلا هذهف نهروجأ نهوتآق

 لجأل ةنس الو رتاوتلا يطرتشم دنع انآرق تسيلف .رتاوتلاب الإ تبتي ال هنأل

 . "ةجحب كلذ سيلو .ةيآلل ريسفت ةدايزلا امنإو ءانآرق اهتياور

 يف ةدراولا رابخألا نأو سيعطق ليلدب تتبث ةعتملا نأب مهلالدتسا امأو ٢

 مه اهتحابإ اوَوَر نيذلا نأل ؛دودرمف هلثم يعطقب الإ خسني ال يعطقلاو شةينظ اهخسن
 ترتاوت دقو امهيف ينظ امإو نيفرطلا يف يعطق كلذو ٬اهخسن ديفي ام اوور نيذلا

 نيا ىتح .دحأ مهنع ركني ملو ةةباحصلا نم ريثك نع تلقنو ءاهميرحتب رابخألا

 مضناو هلوق نع عجر هنا هنع يور اهتحابيإ ءاقبب يتفي ناك هنا هنع لقن يذلا سابع

 ايهن اهنع ىهن يي هللا لوسر نأ ملع امدنع ةعتملا ميرحتب لوقلا يف ةباحصلا ىلإ
 .اديؤم

 هللا يضر-سابع نبا نإ» :لاق هنأ يرهزلا باهش نبا نع يقهيبلا ىور دقلو
 . '"«ايتفلا هذه نع عجر ىتح تام ام -هنع

 ١- :ءاسنلا ٢٤. ٢- :ءاسنلا ٢٥.

 ٢ :بازحألا ٥٩٠. ٤ :ءاستلا ٢٥.
 ٥ .راطوألا ليت :يناكوشلا ج٦/ص١٩١٧.

 ٦ .حاكنلا باتك :يقهيبلا هجرخآ ج٧/ص٢٠٤-٢٠٥.
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 لوقت ام»:لاقف ريبج نب ديعس هءاجف ةعتملا لحب يتفي ناك سابع نبا نأ يورو
 :لاق :لاق ؟لاق امو :لاقف ؟رعاشلا اهيف لاق ىتح اهيف سانلا رثكأ دقف ةعتملا يف

 سابع نبا ىوتف يف كل له حاص اي هسبحم لاط امل خيشلل تلق دق

 سانلا ردصم ىتح كاوثم نوكت ةسنآ فارطألا ةصخر ىرت لهو

 . «اهنع ىهن وأ اههركف لاق .معن :لاق ؟رعاشلا اهيف لاق دق وأ :لاق

 نبال تلق» :لاق ريبج نب ديعس ىلإ هدانسإب يباطخلا نع ىرخأ ةياور يفو
 نيتيبلا ركذف ؟اولاق امو :لاق ءءارعشلا اهيف تلاقو نابكرلا كايتفب تراس دق :سابع

 .'١ه«رطضملل الإ لحت ال ةتيملاك الإ يه امو تيتفأ اذهب ام هللاو .هللا ناحبس :لاقف

 يف ميرحتلا ىلإ ئموي امنإو قلطملا ميرحتلا ىلإ ئموي ال صنلا اذه نأ ظحاليو

 حيبت ةرورض ملعن الو ٬رارطضالا دنع حابت ةتيملاب اههبش ذإ ةةرورضلا لاح ريغ

 نمو .جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم اي» :لوقي يي يبنلا نأل :ةعتملا
 ةرورض ال هنإف ادوجوم موصلا باب مادامو "ءاجو هل هنإف موصلاب هيلعف عطتسي مل
 . "ةعتملا بجوت

 كلذ عمو ةكم هيقق حيرج نب ااهتحابإب نيروهشملا نمو» :رجح نبا ظفاحلا لاق

 دق ينأ اودهشإ :ةرصبلاب مهل لاق هنأ حيرج نبا نع هحيحص يف هناوع وبأ ىور دقف

 . ا'«اهب سأب ال هنأ اثيدح رشع ةينامت اهيف مكتثدح نأ دعب اهنع تعجر

 هجرخأ امل حيحص ريغ اذهف هداهتجاب اهميرحتي لاق رمع نأب مهلوق امأو ٢
 سانلا بطخ باطخلا نب رمع يلو امل :لاق هنأ حيحص دانساب رمع نبا نع هجام نبا

 وهو عتمت ادحأ ملعأ ال هللاو اهمرح مت اثالث ةعتملا يف انل نذأ ةلي هللا لوسر نإ :لاقف

 اهلحأ ةيهللا لوسر نأ نودهشي ةعبرأب ينيتأي نأ ًالإ .ةراجحلاب هتمجر الإ نصحم

 ١ .راطوألا ليت :يناكوشلا ج٦/ص ١١٠٣.
 ٢ مقر ثيدح .حاكنلا باتكو .٩٨٨ص/٤ج .حتفلا ما٥٠٩ مقر ثيدح "موصلا باتك يف يراخبلا هاور ٥٠٠٦٥.
 ج٩/ص٠٦ ١" مقر ثيدحو ٥٩٠٦٦. .حتفلا ١١٢١/٩. مقر ثيدح .حاكنلا باتك يف ملسمو ١٤٠٠.

 ص /ج ١٠١٨-١٠١٩.
 ٢- .نراقملا هقفلا :ناردب .٤٨-٣٨ص .تارضاحم :ةرهز وبأ ص٥٦.

 ٤ ص ءهقفلا يف طيسولا :يودعلا نامحرلا دبع .٤٩١ص/٦ج :يناكوشلا ١٦٤.
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 ينيتأي نأ الإ ةدلج ةئام هتدلج ًالإ اعتمتم نيملسملا ن نم الجر دحأ الو .اهمرح نأ دعب

 .اهمرح نأ دعب اهلحأ ةلت م هللا لوسر نأ أ نودهشي ةعبرأب

 يهن ىلع ءانب !ميرحتلا دكأ امنإو ةلأسملا هذه يف دهتجي مل باطخلا نب رمعف

 ةفالخ يف ةحابم تناك ةعتملا نأ ديفي ام ةحيحصلا رابخألا لقنت ملو ةلي هللا لوسر

 "ارمع دهع يف الو ركب يبأ

 يف فالتخالا اذهف تارم تس ترركت يتلا ميرحتلا تاياور فالتخا نأ امك ٥
 مث تقو يف ءيشلا نع ىهني دق ةيم يبنلا نأل ؛رابخألا يف ابارطضا بجوي ال نامزلا

 ام اذه لثم يف سيلو 6كلذ بجوي ءيشب وأ عقي لاؤسب تقو يف ميرحتلا ركذ ددجي

 . "رابخألا عيمجل لصح دق عنملاو رابخألا نهو ىلع لدي

 :فالخلا شتم

 :ىلإ دوعي ةعيشلاو روهمجلا نيب فالخلا ببس لعل

 نهنم هب متعتمتسا امف > : ىلاعت لاق اهليوأتو ةيآلا ريسفت يف مهفالتخا ١

 نض اهربتعي الو ء(ىمسم لجأ ىلإ) ةدايزلاب أرقي ال روهمجلاف 4ه٨نهروجأ نهوتاف

 هذه نأب نومزجيف ةعيشلا امأ .ريسفتلا ليبق نم يوارلا ةدايز نم يه امنإو نآرقلا
 يبأ نب بيبح نع هريسفت يف يبلعثلا دروأ دقف يوارلا نم تسيلو نآرقلا نم ةدايزلا

 امف) :فحصملا يف ْيَبأ ةءارق ىلع اذه :لاقف افحصم سابع نبا يناطعأ :لاق تباث

 سابع نبا تلأس لاق ةرضن يبأ نع هدانسإبو (ىمسم لجأ ىلإ نهنم هب متعتمتسا
 ىلإ نهنم هب متعتمتسا امف :لاقف :ىلب تلقف ؟ءاسنلا ةروس أرقت امأ :لاقف ةعتملا نع

 ثالت) ىلاعت هللا اهلزنأ اذكه هللاو :سابع نبا لاق .اذكه اهأرقأ ال :تلق .ىمسم لجأ

 (٤) ) ت ارم

 ١- مقر ثيدح .ةعتملا حاكن نع يمهنلا باي .حاكنلا باتك : :هجام نبا ١٩٦٢٣. . اج /ص٦٢١.

 ٢ _ _ :رودتقغلا دمحأ ص٩٠-٩٢.

 ٢- ءءايضلا :يبتوعلا ةملس  4ج٨/ص١ ٢٢.

 ٩٤- - ص .نورسفملاو ريسقتلا :يبه هذلا .١ص/٥ج .نايبلا عماج :يربطلا رفعج وبأ ٢٤١٧-٢٤٢٢.



 : ةعتملل ةعناملا لاوقألا براضت ۔-٢

 ت درو دقف . اهميرحتو ء اسىنل أ ةعتم ةح اب ١ نمز يف ء اهقفل ١ نيب ف الخل أ عقو

 .ليلحت اهقبس ةرم لكو نطاوم تس يف تارم تس تمرح اهنأ رابخألا

 كلذ يف يور ام برغأف ةعتملا حاكن ميرحت تقو يف فلتخا دقو» :يليهسلا لاق

 ءاضقلا ةرمع يف ناك كلذ نأ نسحلا ةياور مث كوبت ةوزغ يف لاق نم ةياور

 نب عيبرلا ثيدح نم ملسم هجرخأ امك حتفلا ةوزغ يف كلذ نأ اهميرحت يف روهشملاو

 لاق ،عادولا ةجح يف ناك هنأ دواد وبأ اهجرخأ عيبرلا نع ةياور يفو .هيبأ نع ةربس

 .«حتفلا ماع لاق نمل قفاوم وهف ساطوأ ةوزغ يف ناك ةاورلا نم لاق نمو

 ةرمع مت ،ربيخ :نطاوم ةتس هيلإ راشأ امم لصحتف» :لاقف رجح نبا هيلع قلع مث

 .'٨«عادولا ةجح مث كوبت مث «ساطوأ مث .حتفلا مث ءاضقلا

 .ةعتملا الإ همرح مث هلحأ مث همرح مث هللا هلحأ ائيش ملعأ ال» :يعفاشلا لاقو

 ةثالث ةكم حتف يف اهحابأ مث ربيخ موي اهمرح ةلي يبنلا نأو .هرهاظ ىلع رمألا لمحف

 راهظلاو قالطلا نم حاكنلا ماكحأ هب قلعتت ال ةعتملا حاكن نألو ؛اهمرح مث مايأ

 .'"«ةلطابلا ةحكنألا رئاسك الطاب ناكف ثراوتلاو ناعللاو

 ركذف نطاومو تابسانم ةدع يف ربخلا ددعت ببس نايب ءاهقفلا ضعب لواح دقو

 :ن اهجو ةعتملا عضوم نييعت يف : نأ ي درو املا

 هنأل ؛هملع نكي مل نم هملعي ىتح رهشأو رهظأ نوكيل رركت ميرحتلا نأ :امهدحأ

 .اهريغ يف رضحي ال نم نطاوملا ضعب يف رضحي دق

 ةراشإ (ةمايقلا موي ىلإ) ةريخألا ةرملا يف لاق اذهلو !ارارم تحيبأ اهنأ :يناثلاو

 دبؤم ميرحت هنإف اذه فالخب .هبقعت ةحابإلا نأب انذؤم ناك يضاملا ميرحتلا نأ ىلإ

 .دمتعملا وه يناثلا اذهو الصأ ةحابإ هبقعت ال

 لئاوأ يف مدقت دق هرقسلا يف ءاسنلاب عتمتلا ةحابإ ةلع تاياورلا ضعب تنيب دقو

 ١- ص .حاكنلا باتك .يرابلا حتف :رجح نبا ٩١٩ ٩-١٠٠.

 ٢- ص ءطيسولا :يودعلا نامحرلا دبع ١٦٤.



 تدتشا وزغ اذإ اوناك مهنأو ةعتملا حاكن يف نذإلا ببس يق دوعسم نبا ثيدح حاكنلا

 .نذإ دعب نطوم لك يف رركتي ناك يهنلا لعلف ؛عاتمتسالا يف مهل نذأف ةبزعلا مهيلع
 .نذإ كلذ دعب عقي مل ةمايقلا موي ىلإ تمرح اهنأ ةريخألا ةرملا يف عقو املف

 يف اهنع ىهن هنأل رقسلا يف زاوجلا خسن ىلع كوبت ةصق يف ثيدحلا نأ امك
 يف هب حرص امك ةديدش هيف ةقشملاو اديعب ارفس ناك هنأ عم رفسلا ءاشنإ لئاوأ

 حتف دعي نم تهتنا ةديدشلا ةجاحلا يهو ةحابإلا ةلع ناكو سبعك ةبوت يف ثيدحلا

 .اهدعب امو ربيخ

 ببسب اهيف صخر امنإ ةعتملا نأ اهلصاحود» :ىنعملا اذه ادكؤم رجح نبا لاق
 .«رقسلا اذه يف ةبزعلا

 يف روكذملا دوعسم نبا ثيدح ركذ نأ دعب خوسنملاو خسانلا يف يمزاحلا لاقو

 هحابأ امنإو ،مالسإلا ردص يف اعورشم احابم ناك مكحلا اذهو» :هظفل ام بابلا

 انغلبي ملو .مهرافسأ يف نوكي كلذ امنإو ءدوعسم نبا هركذ يذلا ببسلل مهل يي يبنلا

 يف مهل هحابأ مث ةرم ريغ هنع مهاهن اذهلو مهتويب يف مهو مهل هحابأ ةلي يبنلا نأ
 ميرحت ناكو عادولا ةجح يف كلذو يي همايأ رخآ يف مهيلع همرح ىتح ةفلتخم تاقوأ

 . "تيقوت ال ديبأت

 رفسلا ةلاح يف ءاسنلا ةعتم ةحابإ ىلع تقفتا تاياورلا لك نأ قبس امم ظحاليو

 نع دري ملو تاجوزلا نع دعبلاو برحلاو فوخلاو ةبزعلاك .هيف ةئراطلا فورظلل

 لك» :لاق ثيح يواحطلا رفعج وبأ هدكأ ام اذهو رضحلا يف اهتحابإب نذإ يي لوسرلا
 اهقحل يمهنلا نإو &رقس يف تناك اهنأ اوربخأ اهقالطإ ةلي يينلا نع اؤَوَر نيذلا ءالؤه
 يور كلذكو رضح يف تناك اهنأ ربخي دحأ سيلو ءاهنم عنمف ،كلذ دعب رقسلا كلذ يف

 . ""«دوعسم نبا نع

 انيرحل ةعتملا تناك امنإ نسح دانسإب رذ يبأ ثيدح نم يقهيبلا جرخأو
 .انفوخو

 ١ .راطوألا ليت :يناكوشلا ج٦/ص١١٤.
  1.نورسفملاو ريسقتلا :يبهذلا جح٢/ص٦١ ٢٤.
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 :لوقلا لمجم

 ال ةروصب تتأ يتلاو مهججحو مهتلدأ انركذو .نيقيرفلا رظن ةهجو انضرع دعب
 ببس انيبو نيقيرفلا ةلدأ انشقان مث .ةعتملا حاكن عوضوم يف عطقلا اهعم نكمي
 ذختن نأ انل دب ال حاكنلا اذه نع ةبترتملا جئاتنلا يف رظنلا ناعمإ دعب نكل فالخلا

 اياقب نم ةيقب ةعتملا حاكن نأ ملعن امك ثيح ةلأسملا هذه نم احضاو افقوم

 اهميرحت ىلع صن ريغ نم اهكرت ةلي لوسرلا لعلو "مهجاوز عاونأ نم عونو .ةيلهاجلا
 كسمت ةدش فعضو ىاهتوق ةيلهاجلا تاداعلا تدقف ىتح رمألا لوأ يف اعطاق اميرحت

 ءاج ةيلهاجلا تاداعلا كلت مهنع تبهذ املف ،مالسإلا ةشاشب اوقاذ نأ دعب اهب برعلا

 نيذلا ماعطو تابيطلا مكل لحأ مويلا :ىلاعت هلوق وهو ميرحتلاب عطاقلا صنلا
 نم تانصحملاو تانمؤملا نم تانصحملاو .مهل لح مكماعطو .مكل لح باتكلا اوتوأ

 الو نيحفاسم ريغ نينصحم نهروجأ نهومتيتآ اذإ مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا
 . 'هناذخأ يذختم

 سيلف رخأت دق ميرحتلا ناك اذإف .ةيلهاجلا يف ناذخألا ذاختا نم عون ةعتملاو

 ال مالسإلا همرح اذإ ةيلهاجلا يف ناك ام نإ :اولاق لب صنلاب ةحابإلا كلذ ىنعم

 وه حجارلا ناكف وفعلا ةلزنمب نوكي لب "ميرحتلا لبق مالسإلا مكحب احابم نوكي

 دصاقم عم ىشامتيو بلقلا هيلإ نئمطيو سفنلا هيلإ ليمت يذلا يأرلا وهو .ميرحتلا
 .جاوزلا عيرشت يف مالسالا

 ميرحتلا هنع انل حص دقو عراشلا نع انغلب امب نودبعتم نحنف لاح لك ىلعو
 انل ةمئاق الو هتيجح يف ةحداق ريغ هل ةباحصلا نم ةفئاط ةفلاخمو .دبؤملا

 ميرحتلا اوظفح دق نيعباتلاو ةباحصلا نم روهمجلاو فيك .هب لمعلا نع ةرذعملاب
 . ٢) ى دتقن مه دهب نحنو انل هوورو هب اولمعو

 :مهنم .ةعتملا عنَم يف روهمجلا اوقفاو ةعيشلا ةمئأ ضعب نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 عبت كلذ يف مهو ،قداصلا رفعج هللا دبع وبأو رقابلا دمحم رفعج ويأ نامامالا

 نُيَعتمتسمب يتوأ ال» : لاقو اهعنم يذلا -ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب ىلع مامإلل

 .'"«امهتمجرل

 ١- :ةدئاملا ٥.

 ٢- :يناكوشلا .٩٥ص :ناردب ج٦/ص٦ ١٥.

 ٢٣-۔ ص تارضاحم ةرهز وبأ رظنا ٧٢٣. ص ناردبو ٧.٥٨ ٩ .
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 :تقوؤملاو ةعتملا حاكن ميرحت نم ةمكحلا

 دق كلذ ءارو نم اهدارأ ةمكحو دصقمل الإ ائيش مرحي ال ميكحلا عراشلا نأ كش ال

 دسافملا نم هيف امل ةعتملا حاكن مرح كلذلو "مهنع بيغت دقو سانلا ضعب اهكردي

 هتاعبتو جاوزلا تايلوؤسم نم برهتلاو باسنألا طالتخا نم عمتجملا ىلع دوعت يتلا
 .حاكنلا ضارغأ نم هريغو دلاوتلا نود عتمتلا درجم وه هنم ضرفلا نأل

 ريغب ةأرما لجرلا اهيف رشاعي يتلا ةنذاخملا نع قرتفي داكي ال هنأ ىلإ ةفاضإ -

 هاجت امهدحأ ىلع ةيلوؤسم ريغب ناقرتفي مث رصقت وأ ةنذاخملا ةدم لوطت دقو جاوز

 حافسلا مرح زيزعلا هباتك يف ىلاعت هللا ناك اذإف كلذك ةعتملا حاكنو .رخآلا

 جاوز ىلع ةردقلا مدع دنع نهب جاوزلا الإ عرشي ملو تاقرتسملا ءامإلا عم ةنذاخملاو

 عم كلذك ةنذاخملاو حافسلا مرحو ءانزلا يف عوقولاو ةقشملا فوخ عم رئارحلا

 . باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحملا

 اهفرش نوصتو اهضرع يمحت نأ اهيلع بجوأ يتلا ةملسملا ةرحلل هاضريفأ
 ةرحلل هللا ىضريأ ؟مالسإلاو ةيرحلا يتمعنب اهزعأو اهردق عفر يتلاو ؟اهتماركو

 عتمتستو اهب عتمتسي نأ الإ فده ريغل ةمولعم ةدم لجرل ةشرفتسم نوكت نأ ةملسملا
 الو ةدع الو ةقفن ال ؟هليبس ىلإ امهنم لك يضمي مث ةئراط ةوزنو ةرباع ةذل يف هب

 هيف ىبرتي فيرش فيظن تيب ءانيو ةرسأ نيوكت الو تابجاو الو قوقح الو ثاريم

 .ديمحلا قلخلاو ةراهطلاو ناميإلا ىلع دالوألا

 ةوزن يف ةايحلا ءام ةقارإو ةعتملا ًالإ هيف ءيش ال حاكن وهف حاكنلا اذه اسأ
 !!اهنم سخأ وأ مئاهبلا ةذلك ةذل يهف ءيش ال مث اهنافرصي ةبلاغ ةوهشو

 تاوهشلاب لوحوملا حفسلا اذه ىلإ اوردحني نأ هعابتأل ىضري يذلا اذه نيد يأف

 ةنهتمم لجر ىلإ لجر نم ةأرملاب لقتنت يتلاو .ريخ يأ اهئارو نم ىجري ال يتلا

 !؟؛اهتارمت جتنتو مودت ةبيط ةرشاعم الو ةدوم الو نكس ريغب ةشرفتسم

 .كلذ لثم حيبي نأ نم رهطأو ىكزأ هللا نيد نإ

 ةطبارلا هذهب ثبعلا نم هيف ام عم هلح دقتعي نأ ملسمب قيلي الف هيلعو -
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 نيب تاوهشلا عقاوم يف لقنتلا راثيإو ةيرشبلا طباورلا مظعأ نم يه يتلا ةميظعلا

 . "تاقاوذلاو نيقاوذلا

 ماودلاك جاوزلا نم هدصاقم ضقانم هنأل ةعتملا حاكن لطبأ ميكحلا عراشلاف

 . لسانتلاب يناسنالا عونلا ءاقبو ناصحالاو ةدوملاو نكسلاو

 . ١٦-١٦٦ ؤ٤غص .هقفلا يف طيسولا :يودعلا ۔-١
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 تلاتلا تحيملا

 ليلحتلا حاكت

 اميرحت اهجوز ىلع مرحت ىربك ةنونيب انئاب اقالط ةقلطملا نأ قبس اميف انفرع

 لجرب جوزتت نأ دعي الإ ىرخأ ةرم اهيلع دقعي نأ اثالث اهقلطم ىلع زوجي الف ءاتقؤم

 نم ببسب امهنيب ةقرفلا لصحت مت !ايقيقح الوخد اهب لخديو احيحص اجاوز رخآ
 .هنم اهتدع يضقنتو .ةقرفلا بابسأ

 نأل ؛يقيقح لوخد لصح نإو ،لوألل لحت الف ادساف يناثلا جاوزلا ناك اذإ امأ

 اذإو اجاوز ىمسي ال دساقلا دقعلا نأ امك ءاعرش اجوز ىمسي ال دساق دقعب جوزتملا

 اضيأ لحت الف ايقيقح الوخد اهب لخدي مل هنكلو احيحص ادقع يناتلا اهيلع دقع

 .ءاملعلا ةماع لوق يف لوألل

 الو : ةرشعل ١ م او ل ج اوزل ١ نم هضرغ نكي ملو اثالث ةقلطملا جوزتو لجر ء اج اذ إف

 ىمسي صخشلا اذهف ،لوألا جوزلل ةجوزلا ليلحت هضرغ نوكي امنإو ،ةرسألا نيوكت
 .(للحملا)

 ؟لوألا جوزلل اهلج اهنم يتلا هراثآ هيلع بترتت احيحص جاوزلا اذه نوكي لهف
 . "؟لوألا اهجوزل هب لحت الف حيحصلا جاوزلا راثآ هيلع بترتت ال ادساف نوكي مأ

 ببسو همكح يف ءاهقفلا ءارآو هموهفم ديدحت نم دب الف جاوزلا اذه مكح نايبلو
 .هيق فالتخالا

 :ليلحتلا حاكن فيرعت : وأ

 ظفللا يف ةبراقتم فيراعتب ليلحتلا حاكن ةيكلاملاو ةيضايالا ءاهقف فرع

 :ىنعملاو

 ١ .نراقملا هقفلا :ناردي .٧٢٧٢ص .حاكنلا ماكحأ يف حاضيإلا :غابصلا ص٢٧٢-٣٧٤.



 بغريو مدني مث ءاثالث ةأرملا قلطي لجرلا نأ كلذ» :لاقف يبتوعلا هفصو دقف ١

 '١«هل اهلحيل لجر اهب جوزتيف ،يل كللحي اجوز يجوزت اهل لوقيف اهتعجارم يف

 دصقب اهجوزت نم وهو » : (للحمل ١ ( : ل اقق ريغصل ١ حرشل ١ يف ريدر دلا هفرعو _ ٢

 - كاسمإلا ىون نإو - لب هل ةين ال وأ اهنطو دعب اهتقرافم ىون اذإ هريغل اهليلحت
 . '«اهلحي الف هتبجعأ نإ ريدقت ىلع اهقارف مدعو اهكاسمإ يأ

 لجرلا جاوز وه ليلحتلا حاكن :لوقنف اهصيخلت نكمي فيراعتلا هذه عومجم نم

 .اهقلطمل اهليلحت دصقب اثالث هريغ ةقلطم

 :ليلحتلا حاكن مكح :ايناث

 ال هنأل ؛ةنايد هميرحت ىلإ روهمجلا بهذف .ليلحتلا حاكن مكح يف ءاهقفلا فلتخا

 هزاوج ىلإ ضعبلا بهذو .ةيساسألا جاوزلا دصاقم نم يمهو ماودلاو ديبأتلا هب دصقب

 اوفلتخا ءاهقفلا نأ الإ ءنيلصفنملا نيجوزلا نيب لمشلا عمجو حالصإلا هب دصق اذإ

 .ليلحتلا وحن تهجوت ةينلا نأ نيبت ىتم هنالطب ىلإ مهضعب بهذف ،ءاضق هعوقو يف
 دق ءاهقفلا دجن انه نمو .دقعلا يف اطرتشم ليلحتلا ناك اذإ الإ هلطبي ال مهضعبو

 :نيبهذم ىلإ ةلأسملا هذه يف اومسقنا

 :لوألا بهذملا

 دسافو لطابو مارح ليلحتلا حاكن نأ ىلإ ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيضابإلا بهذ
 ٬طقف ايونم وأ هلبق وأ دقعلا يف اطورشم ليلحتلا ناك ءاوس هدعبو لوخدلا لبق خسفي

 اهجوزل هب لحت الو ةجوزلا ةرشاعم هلعف نمل زوجي الف ٬للحملا ةين كلذ يف يفكيو

 . """كلذب اوملع نإ ةأرملاو دوهشلاو يلولا مثأيو .لوألا

 ةنئاب ةقلطب ادبأ حسقيو لاح لك ىلع دساف حاكنلا اذه نأ يكلاملا ريدردلا ركذو

 . ""نمزلا لوطو دالوألا ةدالو دعب ولو هيق فالتخالل

 ١ / ص٥ ٣٦. ٥حج .نيبلاطلا جهنم :يصقشنلا ٢. ٢٢ص/٨ج .ءايضلا :يبتوعلا ١-

 .٦٦٢ص / ٢ج .ريدردلل ريغصلا حرشلا ىلع كلاسملا برقأل كلاسلا ةغلب :يواصلا دمحأ ٢-
 ٢. ١٧٩ص .حاكنلا باتك :ينوانجلا 1

 ٥. ٢ص / ٢ج .كلاسلا جارس :يلعجلا نامثع .١٦١٦٢ص/٢ج .كلاسلا ةغلب :يواصلا دمحأ ٤
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 ءاوس هعقاود تناك امهم ليلحتلا حاكن مكح ربلا دبع نبا نيبي ىنعملا اذه يقو

 لحت الف اهجوزل اهلحيل ةأرما حكن نم لكو» :لوقيف همكحب لهجلا وأ ملعلا عم ناك
 رقي الو كلذل حاكنلا ادصق اذإ املعي مل وأ املع ءاوسو .حاكنلا كلذب اهئطو نإ اهجوزل

 '«هدعبو لوخدلا لبق خسقيو اهحاكن ىلع

 مهنم ليلحتلا حاكن ميرحت ىلع نيعباتلاو ةباحصلا قاقتا ةيميت نيا لقن دقو

 هللا دبعو دوعسم ني هللا دبعو بلاط يبأ نب يلعو نافع نب نامثعو باطخلا نب رمع

 اثكم نإو نيناز نالازي ال :مهضعب لاق ىتح مهريغو رمع نب هللا دبعو سابع نبا

 ىلإ كلذك يأرلا اذه بسنيو .هل هللحي نأ ديري هنأ هبلق نم هللا ملع اذإ ةنس نيرشع

 يعخنلاو يرصبلا نسحلاو بيسملا نب ديعسو ديز ني رباج :مهنم نيعباتلا نم ةمئألا

 "دمحأ مامإلاو يروتلاو يعازوألاو كلام بهذم وهو .مهريغو

 دقعلاب رضي يذلا وه (يناثلا جوزلا وهو) للحملا نأ يأرلا اذه باحصأ ربتعا دقو
 ةقلطملا جاوزب ايون اذإ اثالث ةقلطملا ةينو قلطملا ةين امأو .ليلحتلا هحاكنب دصق اذإ

 قالطلا هديب يذلا وه يناثلا جوزلا نأل كلذو ؛اهل ةميق ال اهنإف ؛ليلحتلا درجم يناثلل

 ةرشعلا ماود وهو ٬جاوزلا هيلع ينبني ايساسأ اطرش كرت دقف ليلحتلا ىون اذإف

 . "جاوزلا نم ةدوصقملا

 دارأ نإ ريخألا نم داسقلا يتأي امنإ مهلوق ناويدلا باحصأ نع بطقلا لقنو

 الف ةأرملا ال هل للحملاو للحملا قفتا نإو ؤاهجوزتي الف لوألا هب ملع نإف .ليلحتلا

 هب وأ امهعم قافتا الب هريغ تجوزتف 4 .اهجوز عم قفتا نإو ،ليلحتلا ةدارإب هل لحت

 الو اهسمي الف اهليلحتل امهنم قاقتا ىلع لحملا اهجوزت نإو لوألا اهل لحي مل هعم

 اميقي نأ امهلف ابات نإ :ليقو .هيلع مرحت الو هدلو تبثو اهقدصأ اهسم نإو ءاهكسمي

 الف هريغو ليبس رباعك هرطو ءاضق الإ دري مل نإو ،هيلع مرحت :ليقو ءامهحاكن ىلع
 . ""كلذ هل لحي مل ليلحتلاو رطولا ءاضق دارأ نإو ،هيلع

 ١ .يفاكلا :ربلا دبع نبا ص٢٢٨۔

 ٢ - .هماكحأو حاكنلا ىواتف عومجم : :ةيميت نبا ص٤ ٢٠. | .ىربكلا ىواتقلا ١: ١٠١.

 .نانبل . ں«توريي .يبرعلا ثارتلا ءايحا راد ةعبطم ٦ ١٤١ /ه ٩٩٦ ١ م

 ٤ .لينلا حرش :شيقطا دمحم ج٧/ص٥ ٢٧.



 هنأ للحملا جوزلا ملع ةلأسملا هذه يف اندنع رضملا نأ ملعاو» :يلعجلا لاقو

 جوزلا قفتاو ديبأتلا ةينب اهجوزت لب املاع نكي مل نإف ءال مأ ةرجأب ناك .للحم
 كلذ نإف ؛هيلع اورمآت امب هوملعي ملو هورغي نأ ىلع اهؤايلوأو ةأرملاو قالطلل تيملا

 . "١هطقف للحملا ملع رضملا لب كرضي ال

 ءاوس للحملا جوزلا اهلمحتي حاكنلا اذه داسف ةيلوؤسم نأ ربلا دبع نبا نيب دقو

 كلذ طرش ءاوسو ،حكانلا جوزلا ىلع للحملا حاكن رادمو» :لاقف اهافخأ مأ هتين رهظأ

 ةأرملا هؤطو للحي ملو .هيلع ري ملو ،هحاكن دسف كلذ نم ءيش ناك ىتمو هاون وأ

 .'"«..حكانلا جوزلا ىلع رادملا نأل ؛ءاوس كلذب هلهجو قلطملا جوزلا ملعو ؤاهجوزل

 : روهمجلا ةلدأ

 ةباحصلا ضعبوةلمت لوسرلا نع ةرونأم رابخأب بهذملا اذه باحصأ لدتسا دقو

 :يلي ام اهنم ركذن مهيلع هللا ناوضر

 للحملاو للحملا ةيَيهللا لوسر نعل» :لاق - هنع هللا يضر-دوعسم نبا نع ١-
 (٣) هل

« . 

 .(ههل للحملاو للحملا نعل» ةي هنأ - هنع هللا يضر-بلاط يبأ ني يلع نعو ٢

 .راعتسملا سيتلاب مكربخأ الأ» :ةآلَيهللا لوسر لاق :لاق رماع نب ةبقع نعو ٢
 . "هل للحملاو للحملا هللا نعل ؛للحملا وه :لاق ٬هللا لوسر اي ىلي :اولاق

 ١- :يلعجلا نامثع ج٢/ص٢ ٥.

 ٢- :ربلا دبع نبا ص٢٢٨.

 .قالطلا باتك يف يئاسنلاو .٨٢٤ص/٢ج ٬١١٢٠ مقر ثيدح .حاكنلا باتك يف هحيحصو يذمرتلا هاور ٢-
 دوعسم نبا ثيدح :يناعتصلاو .يناكوشلا لاق .٢٦٤۔-١٥٤-٨٤٤ص/١ج .دمحأ هاورو .ا!٨٤ص/٦ج

 دنع هيلع لمعلا نسح حيحص ثيدح :يذمرتلا لاقو "يراخبلا طرش ىلع ديعلا قيقد نباو ناطقلا نبا هححص
 دبع اهجرخأ ىرخأ قرط هلو .نيعباتلا نم ءاهقفلا لوق وهو رمع نب هللا دبعو نامثعو رمع مهنم ملعلا لهأ
 لبس :يناعنصلاو .٧١١ص/٦ج .راطوألا لين :يناكوشلا رظنا .هدنسم يف قاحسإ اهجرخأ ةثلاث قيرطو قازرلا
 . .١٢٦٢ص/٢ج .مالسلا
 ثيدح .حاكنلا باتك يف دواد وبأو .٨٢٤-٧٢٤ص/٢٣ج ١١١٩. مقر ثيدح .حاكنلا باتك يف يذمرتلا هاور ٤
 نكسلا نيا هححص - هنع هللا يضر-يلع ثيدح نأ يناعنصلاو يناكوشلا ركذ .٢؟٢٢ص/٢ج .٦٧٠٢:مقر
 .فعض هيفو دلاجم هدانسإ يفو .ىهتنا.مهو وهو رباج نع يبعشلا نع دلاجم يور :لاقف يذمرتلا هلعأو

 .٩٦٢ص,/٢ج ن.م :يناعنصلاو .١!٧٩ص/٦ج ن .م :يناكوشلا عجار

 =ثيدحو :يناعتصلاو يناكوشلا لاق .٢٢٦ص/١ج ١٩٢٥. :مقر ثيدح .حاكنلا باتك يف هجام نبا هاور ٥
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 امنإ نعللا نأل ليلحتلا ميرحت ىلع لدت ةروكذملا ثيداحألاو» :يناكوشلا لاق

 . ا«ريبك بنذ ىلع ن وكي

 ميرحت ىلع ليلد ثيدحل او » : رم اع نب ةبقع ةي اور ىلع ابقعم : ين اعنصلا ل اقو

 يهنلاو هنع يهنم مرحم لكو .مرحملا لعاق ىلع الإ نعللا نوكي ال هنأل ؛ليلحتلا
 نوكي نأ حصي فصوب قلع هنكل لعافلل كلذ ناك نإو نعللاو ںدقعلا داسف يضتقي

 حاكن الف اهتللحأ اذإ :دقعلا يف هل لوقي نأ :اهنم اروص ليلحتلل اوركذو .مكحلا ةلع

 ءاهتقلط اهتللحأ اذإ دقعلا يف لوقي نأ اهنمو ،تيقوتلا لجأل ةعتملا حاكن لتم اذهو

 مئادلا حاكنلا نوكي الو ليلحتلا ىلع ائطاوتي نأي دقعلا دنع ارمضم نوكي نأ اهنمو

 الب فالخ اهضعب يفو روصل ١ عيمجل دقعلا داسف نعلل ١ لومش ره اظو . دوصقمل ١ وه

 . ""اهب لغتشي الف ضهان ليلد

 براشو ابرلا لكآ هنعلك هايإ هئعلف» :مدقتملا ثيدحلا ركذ دعب دشر نبا لاقو

 حاكنلا مساو ءهنع يهنملا داسق ىلع لدي يهنلاو .يهنلا ىلع لدي كلذو .رمخلا

 ."""«هنع يهنملا حاكنلا ىلع قبطني ال يعرشلا

 نإ» :لوقي يبيجتلا قوزرم ابأ عمس هنأ يدارملا نامحرلا دبع نب دمحم نعو ٤

 ءامهملع ريغب امهنيب للحي نأ دارأف راج امهل ناكو امدن مت اثالث هتأرما قلط الجر

 كيلإ يل نإ نينمؤملا ريمأ اي تلقف هسرف بكار وهو نافع نب نامتع تيقلف :لاق
 لاقف رمألا هيلع صق مث ،لعفف ،يئارو بكراف لجع ىلع ينإ :لاقف يلع فقف ةجاح

 كيلع ناك تلعق ول» :بيسملا نبا لاق «.ةنسلا اذه ريغ ةبغر حاكنب الإ ال نامثع هل

 . "«ايقب ام امهمنتإ

 موي ىلإ لوسرلا ناسل ىلع نانوعلم هل للحملاو للحملا» :دوعسم نبا لاقو ٥

 . "ةمايقلا

 هنأ يراخبلا نع يذمرتلا ىكحو .لاسرإلاب متاح وبأو ةعرز وبأ هلعأو مكاحلا اضيأ هجرخأ رماع نب ةبقع=

 لبس .٧٩١ص/٦ج :راطوألا لين عجار .اديدش اراكنإ هركنأف ريكب نب يحيل هتركذ :متاح وبأ لاقو .هركنتسا

 .٩٦٢ص/٢ج :مالسلا

 ١- :يناكوشلا ج٦/ص١٩٧.

 ٢- :يناعنصلا ج٢/ص٢٦٩-٢٧٠.

 ٢ ص /٢ج .دهتجملا ةيادب :دشر نبا ١٠٩١.

 ٤- ص /٢ج ثنونحس ةياور 0ىربكلا ةنودملا:كلام ٢١١. ٢١١/٢.

 ٥- .لينلا حرش :شيفطا دمحمأ ج٧/ص٢٧٤.



 ٦ (ءامهتمجرل ةللحمو للحمب يل يتوأ ول» :رمع لاقو .

 ١٧- باطخلا نب رمع ىلإ لجر ءاج لاق هنأ عفان نع يناربطلاو مكاحلا ىورو -
 ةرماؤم ريغ نع هل خأ اهجوزتف ءاثالث هتأرما قلط لجر نع هلأسف - هنع هللا يضر

 دهع ىلع احاقس اذه دعن انك .ةبغر حاكن الإ ال »:لاق ؟لوألل لحت له هيخأل اهلحيل

 .'"'ميتيتي هللا لوسر
 ع م ٠ ء

 مل اهجوزل اهلجا اهتجوزت ةارما :هل لاق الجر نا رمع نبا نع عفان ىورو ٨-

 .اهتقراف اهتهرك نإو ءاهتكسمأ كتبجعأ نإ ةةبغر حاكن الإ ال» :لاق ملعي ملو ينرمأي
 . '"«احافس ةيَهللا لوسر دهع ىلع اذه دعن انك نإو

 طرتشي مل ولو للحملا حاكن نالطبي مهنأ انل حضتي روهمجلا ةلدأ ضرع دعب
 دقو اهتقلطمل ةأرملا ليلحت يف اببس حاكنلا اذه لثم نوربتعي الو دقعلا يف ليلحتلا

 هب دصق اذإ هخسفو دقعلا نالطبب اومكحو هب اوتفأو مكحلا اذهب ةباحصلا لمع

 . "ليلحتلا

 : يناثلا بهذملا

 دقعلاف دقعلا يف طرتشي مل اذإ ليلحتلا نأ ىلإ ةيعفاشلاو ةيفنحلا روهمج بهذ

 مث ءايقيقح الوخد يناثلا جوزلا اهب لخد اذإ لوألا جوزلل ةأرملا هب لحتو ى حيحص

 رهظملا يهو بيعلا نم ةميلس تردص ةرابعلا نأل ؛هنم اهتدع تضقناو .اهقراف

 لبق هطرش امب وأ دصق وأ ىون امب ةربع الو ءاهدوجوب دقعلا دجويف .دقعلل يجراخلا

 .هدعي وأ دقعلا

 وأ هلوألا كجوزل كّلحأل كتجوزت :اهل لاق اذإ امك دقعلا يف ليلحتلا طرش اذإ امأ
 .جاوزلا اذه يف ةيفنحلا ءاهقف فلتخا دقف كلذ هل يه تلاق

 ١ :شيفطا ج٧/ص٢٧٤.
 طرش ىلع حيحص ثيدح اذه هيف لاقو ٢٨٦٠ مقر ثيدح .قالطلا باتك .نيحيحصلا ىلع كردتسملا :مكاحلا ٢-
 ٧٦٢ص / ٤ ج .عمجملا يف امك طيسولا مجعملا يف يناربطلا هجرخأو \}ه٢٦؟ص/٢ج .هاجرخي ملو نيخيشلا
 .حيحصلا لاجر هلاجر :لاقو

 ٢ راطوالا لين يف يناكوشلا ٦٢. ص ١٢٨ .
 ٤ مقر ثيدح "كردتسملا يف مكاحلا .٧٨٠٨٧ص/٧ج .ريبكلا حرشلاو ينغملا :ةمادق نبا ٢٨٦٠. ج٢/ص٥٦٢.

9 



 .ةيعرشلا هطورشو ناكرأ هلامكتسال حيحص جاوزلا نإ» :رفزو ةفينح ويأ لاقف

 اهقلط اذإ نكلو ءاهقلطي نأ ىلع يناثلا جوزلا ربجي الف ،هب لمعي الو طرشلا لطبيو

 جاوزلاف اذه عمو .لوألا اهجوزل تلح هنم اهتدع تضقناو ،يقيقحلا لوخدلا دعب

 هنوك نم مزلي الو "هل للحملاو للحملا هللا نعل» : ةث هلوقل ميرحت ةهارك هوركم

 يف ةالصلا يف امك ،هرثأ هيلع بترتي ال حيحص ريغ نوكي نأ ميرحت ةهارك اهوركم
 ةحص ىلع لدي ثيدحلا نأ امك .ةعمجلا ةالصل ءادنلا تقو عيبلاو ةبوصغم ضرأ

 .'«لحلل اتبثم هانعمو ءاللحم يناتلا جوزلا ىمس دق ةلي لوسرلا نأل جاوزلا

 ادساف نوكيف تقؤملا جاوزلا ىنعم يف هنوكل دساف جاوزلا نإ» :فسوي ويأ لاقو

 جوزلا نم يقيقحلا لوخدلا دعب ولو لوألا اهجوزل ةأرملا لحت الف الصأ دقعنم ريغ
 ةيمستلا هذه نوكت نأ زاوجل جاوزلا ةحص يضتقي ال اللحم هل ثيدحلا ةيمستو .يناثلا

 .«لوألا لحلا بلط وأ دقعلا يف ليلحتلا طارتشا ثيح نم

 دعب يناثلا اهقلط ول لوألل لحت ال اهنكلو حيحص جاوزلا» :نسحلا نب دمحم لاقو

 ال جاوزلا نال ؛عيحص ريغ طرشلاو احيحص دقعلا ناك امنإو .ةقيقح اهب لخد نا

 طارتشاب هنأل لوألل لحت الو .دقعلا حصيو طرشلا لطبيف ،ةدسافلا طورشلاب لطبي
 عنمب بقاعيف لوألل ةبسنلاب لحلل الجعتسم ريصي ىلوألل ليلحتلا يناتلا جوزلا
 .'""«هل اباقع هتاريم نم مرحي هنإف هثروم لتق اذإ ثراولاك هدوصقم

 نكي مل ام ليلحتلا حاكن زاوج ةيكلاملا ءاهقف ضعب نع ربلا دبع نبا لقن دقو

 . "اطورشم

 نبا لاق قبس اميق درو يذلاو ةيكلاملا روهمج بهذم فلاخت ةياورلا نأ ظحاليو

 6«كلام نع هركذ انمدق ام بابلا اذه يف هب لومعملاو» : لوقلا اذهل هلقن دعب ربلا دبع

 .(ميرحتلا وهو)

 م ١٥ /ه ١٤١٥ نانبل توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .4 ٢٥ ٨ص/ ج - .ةيادهلا ا:نانيغرمل نسحلا ويآ - 1

 ٢٢٣٨-٢٢٣٩. ص :ربلا دب دبع نيا ٥

 )ر



 : بهذلا اذه ةلدأ

 :لوقعملاو ةنسلاو نآرقلا نم ةديدع ةلدأب بهذملا اذه باحصأ لدتسا دقو

 ١ . . .. . ۔ ..ا - .
 ١- هريغ اجوز حكنت ىتح دعب نم هل لحت الف و :ىلاعت هلوق مومعب اوقلعت 4 0١

 بغار وهو ةيعرشلا عناوملا نع اهولخو اهاضرو يلوو رهمب دقع دق جاوز اذهو :اولاق

 الإ» :لاق ةتيم هللا لوسر نأ سابع نبا ثيدح يف لخديف ،لوألا اهجوز ىلإ اهدر يف
 ىتح :هلوقب ىلاعت هللا رمأ امك .ملسملل اهليلحت يف ةبغر حاكن اذهو "ةبغر حاكن

 ةليسعلا قوذ درجم لوألا ىلإ اهدوع يف طرش امنإ ةي يبنلاو ؛ةئهريغ اجوز حكنت
 .صنلاب هل تلح ةليسعلاف .امهنيب

 ةحص يف طرش همدع نأ ىلع لدي ام ليلحتلا دصق ميرحت يف سيل :اولاقو ٢

 طرش نم نأ ىلع لدي امم ةبوصغملا رادلا يف ةالصلا نع يهنلا سيل هنأ امك .حاكنلا

 .كلذ يف اهكلام نم نذإلا وأ ةعقبلا كلم ةحص ةالصلا ةحص

 نالطب ىلع لدي ال نأ ىرحأف حاكنلا دقع داسف ىلع يهنلا لدي مل اذإ اولاقو

 . "ليلحتلا

 يلولا نإف .هل للحمو للحم لك دري مل هنأ بير الف لطملل ةي هئْغَل امأ :اولاقو ٢
 هتمأ عئابلاو .رابتعالا اذهب للحم جؤزملا مكاحلاو .دقعلا لبق امارح ناك امل للحم

 جاجتحا الف المجم راص صصخ اذإ ماعلا :انلق نإف ااهأطو يرتشملل للحم

 دارملا نايبب طورشم كلذق صيصختلا لحم ادع اميف ةجح وه :انلق نإو سثيدحلاب
 لبق هطرش وأ ؟ليلحتلا ىري يذلا وهأ صنلا اذه نم دارملا للحملا يردن انسلو .هنم

 . "هلوسرو ىلاعت هللا همرح ام لحأ يذلا وأ ؟دقعلا بلص يف هطرش وأ ؟دقعلا

 ليلحتلا طرتشي مل ولو ،للحم هنإف اتالث ةقلطم جوزت نم لك اندجو :اولاقو ٤
 ملعف ؛صخنلا يف لخدي مل هنأ اعطق مولعمو غهدقعو هنطوب لصح لحلا نإف هوني مل وأ

 لهأ هبنأ يف كشي ال ملسم لكو ‘هدقع وأ هلعفب مارحلا لحأ نم هب دارأ امنإ صنلا نأ

 ١- :ةرقبلا ٢٢٣٠.

 ٢- مقر ثيدح .حاكنلا باتك يف :هجام نبا هجرخأ ١٩٢٤-٩٣٢٥ ١س ج١/,ص٦٢٢.
 ٢- :دشىر نبا ج٢/ص١ ١٠٩.

 ٤ .راطوألا لين :يناكوشلا ج٦. ص١٥٨-١٠٩.

(:) 



 ملو هتجوزب هلمش عمج يف بغرو ملسملا هيخأ ىلإ ناسحالا دصق نم :اولاقو ٥
 نأ نع الضف ليبس نم نينسحملا ىلع امو سنسحم وهف هلايعو هدالوأ ثعشو هتعش
 .'٨«روجأم وهو» :روت وبأ لاق دقو يي هللا لوسر ةنعل مهقحلي

 اولاقو .ليلحت حاكن هنأ طرشلا عقو اذإ ام ىلع ميرحتلا ثيداحأ اولمح دقو-٦

 هرمأف ءاهجوزل اهلحيل اهسفن هتجوزف لجر ىلإ تلسرأ ةأرما نأ قازرلا ديبع ىور دق

 ححصنف اهقلط نإ هبقاعي نأ هدعوأو .اهقلطي الو اهعم ميقي نأ باطخلا نب رمع

 .""هفانئتساب هرمأي ملو هحاكن

 بابب نيكسم ىلإ تءاجف اثالث هتأرما قلط الجر نأ نيريس نبا نع ةياور يفو
 اهقراقتو ةليللا اهعم تيبتو اهجوزتت ةأرما يف كل له تلاقو بارعألا نم دجسملا
 لآسق اهقرافي نأ هيلع اوظلغاف .لعفت الف اهقراف كل اولاق اذإ :هل تلاقف ،لعفف احبص

 َرم اذإو ةلح يف حوريو ودغي ناكف "كجوز كسما :هل لاقف - هنع هللا يضر-رمع
 ."حورتو اهيف ودغت ةلح نيتعفرلا اذ اي كاسك يذلا هلل دمحلا لاق رمع ىلع

 دبع نأ :كلذ نم ليلحتلا حاكن زاوج يف ءاهقفلا ضعب لاوقأب اولدتسا دقو ٧

 دحأ ملعي مل اذإ ليلحتلاب اسأب ىري ال ناك هنأ ريبزلا نب ةورع نع ىور قازرلا
 .نيجوزلا

 اهكسمأف اهيف بغر مث اللحم ةأرما حكن نميف ءاطع نع حصود» :ميقلا نبا لاقو
 .«كلذب سأب ال :لاق

 .«جوزلا هب رمأي مل اذإ ليلحتلاب سأي ال» :يبعشلا لاقو

 .''«اهجوز ىلإ عجرتف اهقراف مت اهجوزت نإ» :دعس ني ثيللا لاقو

 هوديق مهنأ الإ ليلحتلا حاكن زاوجب نولوقي يأرلا اذه باحصأ نأ مغرو اذه

 :اهنم طورش ةدع ليلحتلا حاكن ةحصل ةيفنحلا طرتشا دقو ،طورشب

 ١ :يناكوشلا ج٦/ص١٥٨-١٥٩٩.
 ٢ :يناكوشلا ج٦/,ص١٥٨-١٩٩.

 ٢ .ىربكلا ةنودملا :يناسرخلا مناغ ويأ ج٢ / ص٧٢-۔-٧٣.
 ٤ :يناكوشلا ج٦/ص١٥٨-١٥٩.



 ةوهشلا دصق اذإف ةوهشلا ءاضق درجم ال نيجوزلا نيب حالصإلا دصقي نأ :لوألا

 .لوألل لحت اهنكلو كلذ هل اوهرك طقف

 للحي هنأب رهتشيو سانلا نيب فرعي ثيحب كلذل هسقن بصني ال ن أ :ين اثلا

 .اميرحت اهوركم اذه هلمع ناك كلذك ناك نمق تاقلطملا

 اذه ىلع لمحيو ءامرحم هلمع ناك لعف نإف ءارجأ كلذ ىلع طرتشي ال نأ :ثلاثلا

 نعللا قحتسي ايصاع ناك رجألا هطارتشاب هنأل «هل للحملاو للحملا هللا نعل» :ثيدح

 ناك نمف ،سيتلا بسع ىلع ةرجألا ذخآ هبشأ هنأل ؛كلذب ايصاع ناك امنإو ؛ماعلا

 اهريغ وأ ناتأ ىلع وزنيل رخآ هنم هبلطو ںتاناويحلا روكذ نم هريغ وأ رامح هدنع

 ءطو ىلع ارجأ ناسنإلا ذخأ اذإف ءارجأ كلذ ىلع ذخأي نأ هيلع مرحي هنإف ؛اهلبحيل

 .هئام ىلع ارجأ هبحاص بلطي يذلا رامحلاك ناك ةأرملا

 لطب .لاق اذإف كلحأ نأ ىلع كتجوزت :لوقي نأك ،ليلحتلا طرتشي ال نأ :عبارلا
 .ميرحتلا ةهارك عم نكلو .لوألل تلح اهئطو اذإف .دمتعملا ىلع دقعلا حصو طرشلا

 هل تبثي يذلا وه للحملاو ؛للحملا نعل نأل ؛ثيدحلا رهاظ ةفلاخم كلذ ةلع نأ رهظيو

 ارجأ طرتشا اذإ ام ىلع اضيأ اولمح دقو .ليلحتلا طرتشي نأب ،دقعلا يف فصولا اذه

 نم نإف ؛نيرمألا ىلع ثيدحلا لمح نم عنام الو ،لمعلا اذهب مايقلا ريظن يف هذخأي
 ىتأ هنأ هيلع قدصي امهالكو .ليلحتلاب حيرصتلا ةباثمب ليلحتلا ىلع ارجأ طرتشي
 .نينوعلملا نم نوكي نأ قحتسيق ةءورملا هنع وبنت ءيند ضرفل لمعلا اذه

 ثيحب هب مزليو ححصي ليلحتلا طرش نإ :لاق هنأ ةفينح يبأ نع مهضعب لقن دقو

 اذه نإ :اولاق ةيقنحلا نم نوققحملا نكلو يضاقلا هربجي اهقالط نع عنتما ول
 لطبي ال حاكنلا نأل كلذو ؛هابأت بهذملا دعاوق نأل ؛هيلع ليوعتلا يغبني ال فيعض

 ليلحتلا طرش نأ هيف كش ال اممو .دقعلا ةحص عم طرشلا لطبي لي ،ةدسافلا طورشلاي

 .بهذملا نم دمتعملا وه اذهو دقعلا ةحصو هنالطب بجيق .دقعلا ىضتقم نم سيل

 . ادقعلا لطب تقوب دقعلا تّقأ اذإو

 هب ادوصقم ناكو تاروظحملا هذه نم ملس اذإ ةيفنحلا دنع ليلحتلا نأ لصاحلاو

 ١- ج .ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا باتك :يريزجلا نامحرلا دبع ٤ / ص٧١٧١.
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 امأ نيجوزلا نيب حلصي يذلا رجأ هبحاصلو زئاج هنإف هتقلطمو لجرلا نيب حلصلا

 ىلع همثإ نوكيو اميرحت اهوركم نوكي هنإف ؛ةقباسلا ضارغألا نم ضرغل ناك اذإ
 نوكي دقعلا نكلو .ةأرملا وأ قلطملا وأ يناتلا جوزلا ناك ءاوس هيف كرتشا نم لك

 هجولا ىلع ءطولاب لوألل لحيو ،ىرخألا هطورشل ايفوتسم ناك ىتم احيحص
 .'عورشملا

 حصي هنإف ؛هل اهلالحإ ةينب هريغ ةقلطم لجر جوزت اذإ :اولاقف ةيعفاشلا امأ

 .طورشب

 وأ ءادساق دقعلا ناك اذإف ءاحيحص ادقع يناثلا اهيلع دقعي نأ :لوألا طرشلا

 ىتح دعب نم هل لحت الف:لاق ىلاعت هللا نأل ؛لحت ال اهنإف انز وأ ۔ةهبشب اهعماج
 .امتح حيحصلا حاكنلا هب دارملا نأ ىفخي الو '"ةلهريغ اجوز حكنت

 ةنالف تجوزت :لاق اذإف دقعلا يف اظفل ليلحتلا طرشي ال نأ :يناثلا طرشلا

 لطب ںتناب وأ ،تقلط اهتأطو اذإ يننأ ىلع اهتجوزت لاق وأ ؤاهقلطمل اهلالحإ طرشي
 طرش نودب اهجوزت اذإ امأ ،دساقلا دقعلا اذه ىلع ءانب اهئطوب لوألل لحت الو .دقعلا

 .هوركم هنإف اهجوز ىلإ دوعتل قالطلا هتين يفو

 يهتشي نأب ةذللا قوذ هنم روصتي نمم يناثلا جوزلا نوكي نأ :ثلاثلا طرشلا

 ال اذكو ،ينملا لازنإ طرتشي ال امك اغلاب نوكي نأ طرتشي الف ايبص ناك نإو عاقولا

 .")لوألل لحت اهنإف حيحص دقعب نونجم اهئطو ولف القاع نوكي نأ طرتشي

 :ةلأسملا هذه 2 فالخلا أشتم :اثلاث

 اههيجوت عم مهتلدأ ركذو ليلحتلا حاكن ةلأسم يف نيبهذملا ءارآ ضرع دعي

 صوصنلا مهف ىلإ دوعي فالخلا لصأ نأ دجن سقيرف لك رظن ةهجو ديؤي ام بسح
 كلذ سبهذم لكل ةدمتعملا دعاوقلاو لوصألا قفو اهليوآتو ةنسلاو نآرقلا يف ةدراولا

 .ةيسفنلا ثعاوبلاو دصاقملاو تاينلا ىلع اريثك لوحي ال ةيعفاشلاو ةيفنحلا بهذم نأ

 ١ - :ىريزجلا نامحرلا دبع ٠0 ج ٤ / ص٧٧-٧٨.

 ٢- :ةرقبلا ٢٢٣٠.

 ٢- ج :يريزجلا نامحرلا دبع ٤ / ص٧١٩.



 ءاضق دقعلل مهحيحصت ناك مث نمو ،عئارذلا دس أدبمب ذخألا يف مهلالقإ نع الضف

 وحن تهجوت مهترظن نأ ثيح .ةحارص دقعلا ءانثأ ليلحتلا هيف طرتشي مل مادام

 للحملا جاوز نإف هيلع ءانبو .هيلإ تعفد يتلا عفاودلاو ثعاوبلا ىلإ ال دقعلا ةغيص

 حيحص وه نطابلا دصقلاو ةينلاب امنإو ؛قيلطتلا ىلع دقعلا يف حيرص طرش الب
 ثعابلاب دقعلا رثأتي الو رهاظلا يف هطورشو هناكرأ ىفوتسا دق دقعلا نأل ؛هوركم

 .يلخادلا

 وهام داسف ىلع لدي ال للحملا حاكن دقع نع ثيدحلا يف دراولا يهنلا نإ :اولاقو

 امأ دقعلا يف هطرش وأ ابسكم هذختا نمل دقعلا اذه داسف ىلع يهنلا اولمح امنإو .هيف

 .حالصإلا هضرغ ماد ام روجأمف هبلق يف كلذ ىون نم

 ال ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيضابإلا جهنم نإف ةيعفاشلاو ةيفنحلا جهنمل افالخو
 املاط هيلإ تعفد يتلا عفاودلاو تاينلا ىلإ اهزواجتي امنإو ؛دقعلا ةغيص دنع فقي

 كلذلو .عئارذلا دس أدبم ىلع اريثك اولؤع مهنأ امك ؛ةيفاك لئالدو نئارق اهيلع تلد

 ال اخوسقم ًالطاب امارح دقعلا يف اطورشم ليلحتلا نكي مل ولو للحملا حاكن اوربتعا

 وه ربتعملاو ،عونمم وهو ليلحتلا دصق يناثلا جوزلا نأل لوألا اهجوزل ةأرملا هب لحت

 . ةأرملا وأ لوألا جوزلا دصق ال هدصق

 يهنلاو .ريبك بنذ ىلع الإ نوكي ال ةقباسلا ثيداحألا يف دراولا نعللا نإ :اولاقو

 عئارذلا دس يف مهئدبم عم قفتي يأرلا اذهو هنع يهنملا داسف ىلع لدي ءيشلا ىلع

 اذه طارتشا نودب ولو دقعلا اذه لاطبإل ابيس نوكت ةنطابلا ةينلاق ،يلخادلا ثعابلاب

 . "للحملا ىلع ليلحتلا

 مهئاهقفو ثيدحلا لهأو ةنيدملا لهأ دنع قرف الو» :ددصلا اذه يف ميقلا نبا لاق

 .ةربتعم مهدنع دوقعلا يف دوصقلا نإف ءدصقلاو ؤطاوتلاب وأ لوقلاب كلذ طارتشا نيب

 ظوفلملاك نادقاعتملا هيلع لخد يذلا هيلع اطاوتملا طرشلاو تاينلاب لامعألاو

 . «يناعملا ىلع ةلالدلل لب اهنيعل دارت ال ظافلألاو "مهدنع

 ثدحأل هحبي ملو نيد يف هعرشي مل عادخو بذك يروصلا جاوزلا اذه نإ» :لاق مث
 . '"«دحأ ىلع ىفخي الام راضملاو دساقملا نم هيفو

 ١ .هقفلا :يليحزلا ج٧/ص٦ ٤.

  1.هقفلا يف طيسرولا :يودعلا نامحرلا دبع ص٦٩ ١.

(:) 



 يف ركذ ثيح يراوحلا يبأ يأرب دهشتسن أدبملا اذهل قيبطتلاو نايبلا يف ةدايزو
 يف هرثأو يسفنلا ثعابلاب ذخألا يف ةيضابإلا رظن ةهجو اهيف حضوي ةلأسم هفنصم
 دارأو اهيلو ىلإ وأ اهسفن ىلإ ةأرما جيوزت بلط لجر نعو :لوقيف للحملا حاكن ميرحت

 جوزتي مل وأ ءاهب زجي ملو اهب جوزتو .اهملعي مل وأ ،كلذب اهملعأ اهل قلطمل اهللحي نأ

 له .كلذ ريغل اهجيوزت دارأ مث غجيوزتلا كلذ كرتو هبر رفغتساو ،كلذ ىلع مدن مث

 . ؟جيوزتلا كلذ دعب نم لحت

 ادبأ هيلع تمرح دقف اهب زاج دق ناك نإف ،تفصو ام ىلعف :الئاق لئاسلا باجأف
 لوألا اهقلطمل لحت الف تملع دق ةأرملا تناك نإ اضيأ كلذكو ءهريغل اهلحيل اهذخأ اذإ

 اهب زجي مل نإو .ليلحتلا ةين ريغ ىلع هلعل .هريغ اجوز جوزتت نأ الإ حاكنلا كلذب
 دق هنأ اضيأ اهملعأو ةينلا كلت نع عجر مث ءاهلحي نأ ديري امنإ هنأ اهملعأ دق ناكو

 .'١كلذ هل زاج ديدج حاكنب اهيلإ عجري نأ دارأ نإف كلت هتين نع عجر

 :لوقلا لمجم

 اكلسم ليلحتلا دقع ىلع همكح يف دمتعا نيقيرفلا نم الُك نأ انل حضتي مدقت امم

 دقعلا يف ةرثؤم ةينلا ربتعا نمف صوصنلل همهف يف ةيلوصألا هدعاوق عم ىشامتي
 يف ظفللا ربتعا نمو 6ظفلت ريغب ولو ىون اذإ حاكنلا داسقب لاق "طرشلاب ظفلي مل ولو

 دقعلا نوكي طرشلا مدع دنعو هدسفي يذلا وه دقعلا يف ليلحتلا طارتشا لعج دوقعلا

 .احيحص

 هدجن ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيضابإلا هب لاق يذلا لوألا يأرلا يف انلمأت اذإ نكلو

 نأش يف لوقي ىلاعت هللاف .ةتباثلا صوصنلاو اهدصاقمو ةعيرشلا حور عم قفاوتي

 لامعألا امنإ» : ةلي لوسرلا لوقيو ""ةئاظيلغ اقاثيم مكنم نذخأول :ةيجوزلا ةقالعلا
 . '""ىون ام ئرما لكلو تاينلاب

 يتلا دوقعلا هذهب ثبعُي نأ ىضري ال مالسإلا دجن نييعرشلا نيصنلا نيذه نمف

 ١ - .يراوحلا يبأ عماج :يراوحلا نب دمحم ج٢/ص ١٥-١٢٦.

  1:ءاسنلا ١ ٢.

 ٢- ص / ١ج :ةينلا باب سسابع نيا نع هدنسم يف بيبح نب عيبرلا هجرخأ ٢٢.
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 نم سيلف ءاهرارمتساو اهماودل اببس نوكتو .ةيجوزلا تاقالعلا اهساسأ ىلع ىنبت
 بجي امنإو .هل للحملاو ةللحملاو للحملا اذه اهب ثيبعيل ةقالعلا هذه كرتت نأ لوقعملا

 وه يرهاظلا دقعلا اذه نم يلصألا دصقملا مادام هيلإ يدؤت ةعيرذ لك باب دسن نأ

 .ةيجوزلا ةرشعلا ماود سيلو .طقف ليلحتلا

 ليلحتلا ةاعد ىلع ادر ةيميت نبا هلاق امم غلبأ الو قدصأ دجأ ملف اذه دعبو

 جورفلا نم اجرف مرحي نأ نم رهطأو ىكزأ هللا نيد» :لوقيف هيلإ انبهذ امل اديكأت
 هؤاقب داري الو ،هترهاصم الو ٬هحاكن يف بغري ال سويتلا نم سيت هل راعتسي ىتح
 باحصأ هامس امك ىتزو حافس اذه نإف .كلذب لحتو ءاهيلع وزنيف الصأ ةأرملا عم

 نوكي فيك مأ ؟ًابيطُم ثيبخلا نوكي فيك مأ ؟اللحم مارحلا نوكي فيكف . ةلي هللا لوسر
 . «ءاهقفلا رثكأ بهذ هيلإو هيضترن يذلا قحلا وه اذه ؟ارهطم سجنلا

 الطابو ادساف نوكي وحنلا اذه ىلع جاوزلا نأ اندنع حجارلاف مدقت ام ىلع ءانبو

 هب دصقي لب .ةرسألا نيوكتو ةرشعلا ماود وهو هلجأل عرش ام هب دصقي ال جاوز هنأل

 :تقؤملا جاوزلا ىنعم يف نوكيف !اهجوزل ةجوزلا لالحإ وهو عورشم ريغ رخآ ضرغ

 . "ءاهقفلا روهمج دنع حيحص ريغ تقؤملا جاوزلاو

 ١ .ةيصخشلا لاوحألا :رودنغلا .٩٦١ص .طيسولا :يودعلا ص؟٩٢.

 ٢ .حاكنلا ماكحأ يف حاضيإلا :غابصلا .١٦٧٢ص .نراقملا هقفلا :ناردب ص٢٧٦١.
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 عبارلا ثحبملا

 ةينازلاو يتازلا حاكت

 :ىتزلا فيرعت ١)

 ء انز .روصقم ىنز ه ينزي لجرل ا ىنز .رصقيو دمي انزل ١ 1 ىتزو انز ؟ ةغلل ] - 2 ١

 كلذ ىكحو ينزأ ديري نزأ امإو احاكن امإ» :ىشىعألا لوق هنمو .ةأرملا كلذكو دودمم

 ءاضيأ ةأرملا كلذكو .ينايحللا نع سدملاب ءانزو ةانزم ينازو .رعشلل نيرسفملا ضعي

 :دشىناو

 نافصن رمخلا نيبو ينيب لاملاو هبراق تسل ينإف ءانزلا امأ

 لهأ ةغل ةروصقم ىنزلا :ينايحللا لاق ،يغابت :يأ .ءانزو ةانازم ينازت ةأرملاو

 ."اليبس ءاسو ةشحاف ناك هنإ ىنزلا اوبرقت الو :ىلاعت هللا لاق زاجحلا

 يفو ميمت ينب ةغل دودمم ءانزلاو يونز روصقملا ىلإ ةبسنلاو سرصقلاب

 :قدزرقلا لاق دجن لهأل دملا :حاحصلا

 ")ركسم حبصي موطرخلا برشي نمو هؤانز فرعي نزي نم رضاح ابأ

 يف ةأرما لجرلا طول مسا وه :ىنزلا» :هلوقب يبطرقلا هفرع :عرشلا خ ۔ب

 . "«اهتعواطمب حاكن ةهبش الو حاكن ريغ نم اهجرف

 ناك اذإف ؛اعرش مرحم اعبط ىهتشم جرف يف جرف لاخدإ» :ىنزلا فيرعت يفو

 ٠ اؤ"«دحلا بجو كلذ

 جرف يف ةقشح فلكم ملسم ج اليإ انزلا» :هلوقب ةيكلاملا هيقف ريدردلا هقرعو

 ١- :ءارسإلا ةروس ٢٢.

 ٢ ص /٦ج .برعلا ناسل :روظنم نيا ٨٦۔

 ٢٣ _ .نآرقلا ماكحأل عماجلا :يراصنالا دمحا نب دمحم هللا ديبع ويا يبطرقلا مج٦. ج٢ ١ / ص٩ ٥. وبأ هققح

 .نانبل _- توريي .يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد 0 ١ ط .يراخبلا ماشه هححصو .شيفطا ميهاربإ قاحسإ

 ٤ هسفن عجرملا :يبطرقلا .

 



 ةكولمم وأ ءطول رجأتسم وأ جوز ريغ اتيم وأ اربد نإو .ةهبش الب ادمع قيطم يمدآ
 . " ةنوهرم وأ هيلع قتعت

 وهو ءءاهققلا حالطصا يف ىنزلا موهفم ديدحت نكمي فيراعتلا هذه لالخ نم

 كلم الو حاكن ةهبش الو دقع ريغ نم ةيبنجأ ةأرما جرف يف ادمع لجرلا ركذ لاخدإ
 هنإف انزلا امأو» :يولهبلا ةكرب نبا لاق ،ىنزلا ىلع حافسلا قلطيو .هاركإ نود اعوط

 يأ .هبحاصل هءام امهتم دحاو لك حفسي .ءاملل ناحفاستي نيينازلا نأل احافس يمس

 . "«نييناز مهلوق نم نسحأ نيحفاس مهلوق نأ نوري اوناكف هيلع ةفطنلا بصي

 حاكنلاب هللا هلحأ امم نيميلاب كلملاو حاكنلا ادع ام لك حاقسلاو» :يمدكلا لاقو

 .'"«انزلا وه حافسلاو حافس وهف كلم الو حاكن ريغب يتأي امف .كلملاو

 :ينازلاو يتازلا حاكن مكح ٢)

 لهو ؟دساف مأ حيحص وه لمه :؛ةينازلاو ينازلا حاكن مكح يف ءاهقفلا فلتخا

 لهو ؟ءاسنلا ةيقبك لالح يه مأ ؟ةتقؤم مأ ةدبؤم ةمرح ينازلا ىلع ةينازلا مرحت

 ىنزلا رثؤي لهو ؟هريغ نم ولو ةيناز لكل ةماع يه مأ لجرلا ةينزمي صتخت ةمرحلا
 .؟نيجوزلا دحأ نم ثدح اذإ ةيجوزلا ةقالعلا ىلع

 اهميسقت انب نسحي ةلأسملا هذه حيضوتو اهريغو ةلئسألا هذه نع ةباجإللو
 :ماسقأ ةثالث ىلإ

 .هتينزمب لجرلا جاوز مكح -أ

 .هريغ ةينزمب لجرلا جاوز مكح -ب

 .نيجوزلا دحأ انز ةلاح يف ةيجوزلا ةقالعلا مكح - ج

 : كلذ نايب يف هللا نوعب عرشنو

 : هتيتزمب لجرلا حاكن مكح :الوأ

 :نيبهذم ىلإ ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا فلتخا

 ١ .كلاسىلا جارس :يلعجلا نامثع ج٢/,ص ٠ ٢ ٢.

 ٢_ .عماجلا :ةكرب نبا ج٢/ص٢٢ ١.

 ٢ ةماقتسالا :يمدكلا .ج٢/ص٢٠٢



 .ةدبؤم ةمرح هتينزم لجرلا حاكن ةمرحب لوقي :امهدحأ

 مكحلا اذه قيبطت يف اوفلتخا مهنأ ألإ هتينزم لجرلا حاكن زاوجب لوقي :امهيتاثو

 ايلج كلذ ل حضتي ىتحو طورشب ز ر اوجل ١ ىري نم مهنمو اقلطم زاوجل ىري نم مهنمق

 :ةلأسملا هذه يف فالخلا ًاشنم نايبل اهتشقانم عم قيرق لك ةلدأ ضرعتسن فوس

 :لوا قيرفلا

 ةمرح اهحاكن هيلع مرحي ادمعتم ةأرماب ىنز نم نأ ىلع ةيضايإلا ءاهقف بهذ

 وأ رخآلا بتي ملو امهدحأ بات وأ ءايوتي مل مأ ةعينشلا امهتلعف نم ابات ءاوس ةدبؤم
 .ىنزلا تقو نيكرشم وأ نيملسم اناك ءاوسو ءامهنودب وأ ةةيعاوطو ىضري ىنزلا ناك
 ناك وأ .اغلاب رخآلاو الفط امهدحأ ناك وأ ءاكرشم رخآلاو املسم امهدحأ ناك وأ

 اهب ىنز ءاوسو ءامئان رخآلاو اظقي امهدحأ ناك وأ انونجم رخآلاو القاع امهدحأ

 يف كلذ لك هسمل وأ ادمع جرفلا ىلإ رظنلا نأل ءاهدسج نم جرفلا ريغ يف وأ جرقلا يف

 . "ةيضابإلا دنع ةمرحلا بجوي عامجلا مكح

 ديز نب رباج مهبهذم مامإ ةيضابإلا ءاهقف نم يأرلا اذهب نولوقي نيذلا نمو

 عيبرلاو .ناهدلا حلاصو سبوبحم نب دمحمو ،ليحرلا نب بوبحمو ،ملسم ةديبع يبأو

 دبع نب هللا دبعو غيلع نب ىسومو بويأ نب لئاوو ء(دنسملا بحاص) "بيبح ني

 بهذملا وهو نيرخأتملاو نيمدقتملا مهئاملع نم ريبك ددعو ،جرؤملا ويأو .زيزعلا

 .هيف نوفلتخي ال يذلا

 رشب انثدح» :لاق باهولا دبع نب حلفأ مامإلا نع يوُر ام كلذ ىلع لدي اممو

 رباج ءاثعشلا ييأ نع نايح نب ةرامع نع روصنم نب متاح نع يناسرخلا مناغ نب

 رحبلا مهنيب اولعجا :لاق ؟اهجوزتي مث ةأرماب ينزي لجرلا نع لئس هنأ دي
 . '«لعفيلف اهيلإ رظني الأ عاطتسا نإو رضخألا

 :يراوحلا ني دمحم . ٢_ ٢٢٣ ٢ص/٢ج . .ىربكلا ةنودملا :يناسارخلا مناغ وبأ . ٤١ ص ب .حاكنلا باتك :ينوانجلا ١-

 حرش :شيفطا دمحم .٢٣٢١ص/٢ج .عماجلا باتك :يولهبلا ةكرب نبا .٨٦١ص/٢ج .يراوحلا ييأ عماج
 .٧٤ص /٦ج .لينلا باتك

 . ٦٧ ١ ص / ٥ ١ ح يصقشلا سيمخ _ ٢.٢٢ ص / ٢ ح ىربكلا ةنودملا : يناسرخلا مناغ ويأ - ۔_٢

 ك



 الف ةأرماب لجر ىنز اذإ» :لاق _هللا همحر- ديز نب رباج نع ىرخأ ةياور يفو

 مارح ريخألا امهحاكن نأل ابحطصا ام لاق وأ ءاعمتجا ام نايناز امهنإ :اهجوزتي
 . '»«ةرخآلاو ىلوألا يف ىنزلا مكح ىلع امهف

 ةشئاعو ،دوعسم نبا :مهنم ماركلا ةباحصلا نم ةعومجم نع مكحلا اذه اولقن دقو

 .هللا دبع نب رباجو .ةريره وبأو بلاط يبأ نب يلعو "بزاع ني ءاربلاو ،نينمؤملا مأ

 . ""نيريس نباو يرصبلا نسحلا :نيعباتلا نمو

 وه هللا مهمحر انباحصأ هيلإ بهذ ام نإ» :يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا لاق

 ةباحصلا نم ةعامج نع يورم وه .داسفلا ةفأشل عطقألاو ملسألاو طوحألا لوقلا

 يور دقف "بزاع نب ءاربلاو دوعسم نباو ةشئاع نينمؤملا مأ :مهنم مهيلع هللا ناوضر

 ._ «ادبأ نايناز امهف اهجوزت مث ةأرماب ىنز نم نأ ءالؤه نم لك نع

 : لولا قيرفلا ةلدأ

 نم ةلدأب هتينزم لجرلا حاكن عنمو ميرحتب مكحلا ىلع ةيضابإلا ءاهقف لدتسا
 .لوقعملاو سايقلاو ةنسلاو نارقلا

 :ميركلا نآرقلا نم -أ

 ناز الإ اهحكني ال ةينازلاو ةكرشم وأ ةيناز الإ حكني ال ينازلا : :ىلاعت هللا لاق
 2 44 نينمؤملا ىلع كلذ مرحو كرشم وأ

 :لال دتسالا هجو

 نأشب ةيآلا يف ءاج ام ىلإ عجار « نينمؤملا ىلع كلذ مرحو : ىلاعت هلوق نأ
 هجاوز هيلع مَّرحم هنأ ام لثم ينازلا جاوز ميرحت ديفي ةكرشملا وأ ةينازلاب ينازلا جاوز
 . )٥) ةك = اب

 يبأ نبا هجرخأو .٢٢-٢٢ص//٢ج .ىربكلا ةنودملا :يناسرخلا مناغ وبأ .١ا١٧٦ص/٥١ج :يصقشلا سيمخ ١-
 .٢٦٣ص/٢ج .حاكنلا باتك .هفنصم يف ةبيش

 ٢ :يمانلا ةفيلخ نب ورمع قيقحت .نوفلخ نب ةبوجأ :يتازملا نوفلخ نب بوقعي وبأ ص٢٥-٣٦.
 ٢- تردص ٢0ص .ةيهقف ىواتف :نامع ةنطلس ماع يتفم يليلخلا دمح نب دمحأ ١٤١٩١ه

 ٤ :رونلا ٢٣.

 ٥ .ءايضلا :يبتوعلا ةملس .؟٨ص/٢ج .يويسبلا نسحلا يبأ عماج :يويسبلا ج٨/ص٢٢٢.
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 ىلع كلذ مرحو :ىلاعت هلوق ترسف اهنأ نينمؤملا مأ ةشئاع نع يورو

 ىلع لينلا باتك حرش بحاص بقعو .هتينزم حاكن ينازلا ىلع مرح هنأ "هنينمؤملا
 يفو ةي يبنلا ىلإ عوفرملا ثيدحلا مكح -هللا اهمحر- اهمالك مكحو» :لاقف اهلوق
 نم لوقلو .اقلطم هتينزمب ينازلا حاكن ليلحتب نيفلاخملا نم لاق نم لوقل در كلذ
 .'"«ةبوتلاو حالصإلا طرشب هليلحتب مهنم لاق

 : ةباحصلا لاوقأو ةيوبتلا ةتسلا نم ۔ب

 ضعبو يي لوسرلا نع تيور ةديدع ثيداحأب يأرلا اذه باحصأ لدتسا

 بجوتو هتينزمب لجرلا حاكن مرحت اهلك نيعباتلاو -مهنع هللا يضر-ةباحصلا
 :كلذ نم دمألا لاط امهم ةقرقلا هيلع

 نايناز امهف اهجوزت مث ةأرماب ىنز لجر اميأ» :لاق هنأ ةلي يبنلا نع يور ام ١

 . '""«ةمايقلا موي ىلإ

 («حاقس دعب حاكن ال» :لاق هنأ ةيتتهنع يورو ٢

 اهب جوزت مث ةأرماب ىنز لجر اميأ» :تلاق -اهنع هللا يضر- ةشئاع نعو ٢

 . '©«اعمتجا ام نايناز امهق

 يبعشلا نع دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع يميتلا نبا نع قازرلا دبع نع ةياور يفو
 . ""«اعمتجا ام نايناز الإ هرن ال» :تلاق ةشئاع نع

 دعب نم اهب جوزت مث ةأرماب ىنز لجر اميأ» :لاق هنأ بزاع نب ءاربلا نعو ٤

 . ") «ابحطصا ام ادبأ نايناز امهف اهب ىنز ام

 ١ :رونلا ٣.

 ٤. ٨ص/٦ج .لينلا باتك حرشن : :شيفطا فسوي ني دمحمأ 1

 سيلو ءافوقوم ةشئاع لوق نم هلعلو ننسلا بتك يف هيلع رثعن مل نكلو هفنصم يف ثيدحلا اذه يصقشنلا ركذ ٢-

 .١٦١ص/٥١ج :نيبلاطلا جهنم :عجار . ٍتِثَم لوسرلا نع اعوفرم

 .كلذ مهوت هلعلو هيلع رثعن مل نكلو .نابح نبا حيحص يف ثيدحلا اذه درو هنأ لينلا حرش باتك ققحم ركذ ٤

 .٨٤ص / ٦ج :لينلا باتك حرش : :عجار

 :فنصملا يف قازرلا دبع هجرخأو ٥. ١٧ص/١٧ج .حاكنلا باتك .ةشئاع نع ىربكلا هننس يف يقهيبلا هجرخأ ٥-

 .٦٠٢ص/١٧ج )١٢٨٠١( مقر ثيدح .حاكنلا باتك
 ٦- .حاكنلا باتك :نتسلا يف يقهيبلا هجرخأ ج٧١/ص١١٩٧.

 ‘ح اكنلا ب اتك .ىربكل ا ننسل ا : عجار 4 .يوق ريغ :شنح ل اقو رمتعمل ١ ني شنح نع يقهيبل ا هجرخ أ ٧

 فنصملا :عجار .مهجلا يبأ نع اهرزت نأ هرك نم باب .حاكنلا باتك .ةبيش ييأ نبا هجرخأو . ٥ ١ ١٦ص/٧ج
 ٦٣: ص رج . .(ه٥٣٢٢:ت) يسبعلا يفوكلا ةبيش يبأ نب دمحم نب هللا دبع ظفاحلل راثآلاو ثيداحألا يف
 .م٩٨٩١/ه٩٠٤١ .توريب .ركفلا راد ساط

 



 هلوأ :سابع نبا لوقب ءاربلا لوق ضروع دقو» :لاقف هيلع يقهيبلا بقع دقو
 نم لئالد هيف صخر نم عمو ةشئاع لوق هلوقب ضروع امك «حاكن هرخاو حافس

 . '«ةنسلاو باتكلا

 ءاهجوزت مث اهب ىنز ةأرماو لجر نيب قرف هنأ بلاط يبأ نب يلع نع ركذو ٥

 ."اهب لخدي نأ لبق يِلَع امهنيب قرفف

 قرفي» :اولاق يعخنلا ميهاربإو يرصبلا نسحلاو هللا دبع نب رباج نعو ٦
 . "«ءيش اهل سيلو امهنيب

 نيريس نب دمحم نع رانيد نب تلصلا نع باهولا دبع نب حلفأ مامإلا ربخأ ٧
 ملام نايناز امهنإ» ؛اهجوزتي مث ةأرماب ينزي لجرلا يف لاق هنأ دوعسم نبا نع
 . '٠«اقرتفي

 نع نيريس نب دمحم نع رانيد نب تلصلا نع -اضيأ- حلفأ مامإلا نعو ٨
 نب دمحم لاقو «اعمتجا ام نايناز» :الاق امهنأ دوعسم نباو نينمؤملا مأ ةشئاع

 ىلع لد ام دوعسم نبا نع يور دقف» :يقهيبلا لاقو ،'‘اقرتفي نأ امهتبوت» :نيريس
 ١ ةصخرل » ١) .

 :سايقلا نم ۔ ج

 لدتسا دقف ةباحصلا لاوقأو ةنسلاو نآرقلا يف ةتباثلا صوصنلا ىلإ ةفاضإ

 :مهبهذم ةحص تابثإل سايقلاب يأرلا اذه باحصأ

 لجرلا حاكن ةلأسمب هتينزم لجرلا حاكن ميرحت ةلأسم ةيضابإلا ساق دق ١-

 نعالملا جوزلا ماهتا درجم ناعللا يف نأ ثيح (اهنعال يتلا ةأرملا يأ) :هتنعالم

 طبري ناك هنأ مغر ءاهقفلا روهمج قافتاب ةديؤم ةمرح هيلع اهمرحي ىنزلاي هتجوز

 ١ .حاكنلا باتك .ننسلا :يقهيبلا ج٧/,ص١١٧.
 ٢- .ةيوجألا :نوفلخ نبا .٩١٦١ص/٢١ج .٦جم .نآرقلا ماكحأل عماجلا :يبطرقلا ص٤٢-٤٣.

 ٢- :نوفلخ نبا ص٤٣.

 .ننسلا :يقهيبلا هجرخأو ،٢٤-١٤ص .ةبوجألا :نوفلخ نبا .١ا١١ص/٢١ج .٦جم .نآرقلا ماكحأ :يبطرقلا ٤
 .٦٠١ص/٧ج .حاكنلا باتك

 ٥- .نيبلاطلا جهنم :يصقشلا سيمخ .٢٤ص :نوفلخ نبا ج١٥/ص١٦٧١.

 ٦- مقر ثيدح .حاكنلا باتك ".فنصملا :قازرلا دبع )١٢٨٠٢(ء ج٧١/ص٢٠٦.
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 ريع لاصتا ىلع ينب دق هدجن هتينزمل هحاكن يف امنيب . حيحص يعرشب دقع امهنيب

 ةلعلا ءاوتسال ىوقأو ىلوأ اسايق اذه ناكف .ناعللاك لوقلاب سيلو ،لعفلاب يعرش

 .نيرمألا نيب ةعماجلا

 هباتك يف ىل اعت هلوق كلذ ىلع ليلدلاو» :لاقف ليلعتلا اذه يصقشنل ١ حضو دقو

 امهنيب قرفيو .اهنعالي هنأ ؛مكاحلا ىلإ كلذ عفرو ىنزلاب هتجوز ىمر ىلإ لجرلا نأ
 امل ةشحاف حبقأو ءامثإ مظعأو ةمرح دشأ ناك .وه اهب ىنز اذإو ءادبأ ناعمتجي الو

 امو اهنم فرع امل اهب هجيوزت ناك امبرو ،هروجق نم تقرعو ءاهروجف نم فرع
 ال نأ قحأ دشألا ناك فخألا يف ميرحتلا حص اذإو "فذقلا نم دشأ اذهو ،هنم تقرع

.(( 
 . '«زوجي

 .'"" روكذملا ميرحتلا ىلع ةيضابالا عامجإ يصقلا لقن دقو

 فذقلا يه اهنعالم ىلع ةأرملا ميرحت ةلع اولعج ةيضابإلا نأ ركذ امم جتنتسنو

 تبث اذإ اهب ىنز يتلا ةارملا يف ةلصاح ةلعلا هذهو ةيجوزلا شارف كاهتناو ىنزلاب
 لجعت نم» :ةروهشملا ةيهقفلا ةدعاقلاب المع .هيلع اهميرحتل ىعدأ اذهو .امهانز

 .«هنامرحب بقوع هناوأ لبق ائيش

 ةأرملاب جاوزلا مكح نع لئس امل هتبوجأ يف يضابإلا نوفلخ نبا كلذ دكأ دقو
 ةجحو» :لاقف .ددرتلاو كشلل الاجم كرتي ال يذلا يلجلا سايقلا اذهب جتحاف ةينازلا

 هللا مكح امل ،لاح لك ىلع تاينازلا حاكن نم عنملاب مهلوقب لاق نمو انباحصأ

 هب اهامر يذلاب ادبا اعمتجي ال ناب مكحلاو ءامهنيب ةقرفلاب ةنسلا تءاجو ،ناعللاب
 ةلعلا تناكف .ةأرملاو جوزلا نيب هللا ركذ يذلا ناعللل بجوملا ىنزلا نم اهجوز

 رجف ناك نإ سايقلا يف بجو .ةركنم يهو اهيلع ىنزلا هؤاعدا اعمتجي ال نأب قارفلل
 ةعماجلا ةلعلا ءاوتسال اهجوزت اذإ اهقارف همزليو ءاديأ هل لحت الأ قحأو ىرحأ اهب

 . ""«سايقلا يف مظعأ اهب هانز لب ،نيرمألل

 ةدعلا يف حكن نم ىلع ملعلا لهأ قافتا يأرلا اذه باحصأ هب جتحا اممو ٢

 كلذب ىضق نم لوأ :اولاقو اديأ ناعمتجي الو امهنيب قرفي نأ اهيف ئطو وأ ادمعتم

 ١ .نيبلاطلا جهنم :يصقشلا ج١٥ / ص١٦١٨.
  1ح .نيبلاطلا جهنم :يصقشلا سيمخ ٥ ١ / ص٦٨ ١.

 ٢ .ةبوجألا :نوفلخ نيا ص٠ ٤.



 يهنلاو .هل فلاخم الو حاكنلا نم مارح اذه» :لاقو هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع

 . ااعيمج نيرمألا يف هنع يهنملا داسق ىلع لدي

 لجر نيب قرف -هنع هللا يضر-باطخلا نب رمع نأ كلام أطوم يف درو دقف

 ذخأ دقو «ادبأ ناعمتجي ال» :لاقو اهتدع خالسنا لبق اهب نرتقاو اهجوزت ةأرماو
 ييأ نيب يلع نع اضيأ يورو لبنح نب دمحأو يع ازوأل او ثيلل او كلام اذه هيه ذمب

 . ""ىلاط

 يف اضيأ هب مكحي نأ بجوف ةدتعملاب جاوزلا لاح يف مكح هنأ سايقلا هجوو
 وهف يعرش هجو يأ نود عقاو هنأل ،ىلؤأ ىنزلا ةلاح يف ميرحتلا نإ لب .ىنزلا ةلاح
 نع ىور كل ذلو احيرص ىنز سيل ة دعل ةل اح يف وه امنيب دحل ١ هعم مزلي حيرص ىنز

 ."ةلصاحلا ةهبشلل امهزيزعتب يفتكا هنأ رمع

 سفن يف لب حيحص ريغ ناك نإو دقع ىلع ينب ءطو يف مكحلا اذه ناك اذإو

 دحلا موزل عم ةيدبألا ةمرحلاب قحأ سيلأ ؟حيرصلا انزلاب كلاب امف .زئاج دقعلا
 قرف نيذللا ىلع يعرشلا دحلا مقي مل - هنع هللا يضر- رمع نأ انملع دقو ؟يعرشللا

 ةهبشلل امهريزعتب ىفتكا لب .ةدعلا ءانثأ يف امهجوزتل ةيدبأ ةقرف امهنيب
 .ا "ةلصاحلا

 : يناثلا قيرفلا

 زوجي هنأ ىلإ ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا نم ءاهقفلا روهمج بهذ
 هللا يضر- ةباحصلا ضعب نم مكحلا اذه اولقنو ءاهب ىنز ةأرماب جوزتي نأ لجرلل

 :نيعباتلا نمو قيدصلا ركب يبأو سابع نب هللا دبعو رمع نب هللا دبعك - مهنع
 . "!دهريغو ةداتقو ريبج نب ديعسو يروتلاو بيسملا نب ديعسو ،دهاجمك

 ١- :نوفلخ نباا ص٤١.

 ٢ مقر ثيدح .حاكنلا نم زوجي ال ام عماج باب . حاكنلا باتك : أطوملا : كلام )٢٧( مج١ ج ٢ / ص ٤٢٣ -
 ت) يكلاملا يسلدنألا بويأ نب ديعس نب فلخ نب ناميلس ديلولا وبأ يجابلا : ٤٩٤( أطوم حرش ىقتنملا

 جم كلام مامالا ٢ . ج ٢ / ص ٠٢١٥ ٣٢١٩ط ١ - توريب يبرعلا باتكلا راد رشن رصم - ةداعسلا ةعبطم
 - ج نونحس ةياور .يربكلا ةنودملا - كلام ٢ / ص ٢٦ .

 ٢- .طوطخم .ةيعرش ىواتف :يليلخلا دمحأ {{{
 .ريدردلل ريغصلا حرشلا ىلع كلاسلا ةغلب :يواصلا دمحأ .٢٠٠١ص/٢ج .دهتجملا ةيادب :دشر نيا ٤
 هطلب ديمحلا دبع يلع ٤٤. ٠ص/٢ج ،بذهملا :يزاريشلا ١. ٧٨ص / اج .ةيادهلا :ينايغرملا ٦٠. ص/٢ج

 .م٤٩٩١/ه٤١٤١ توريي-ريخلا راد ٠..٢ط .ا٩١٦٧ص/٢ج . .دمحا مامإلا هقف يف دمتعملا :نورخآو يج

 ).ر



 :يتاثلا قيرقلا ةلدأ

 ءاملعلا لاوقأو ةنسلاو نآرقلا نم ةلدأب هيلإ اوبهذ ام ةحص ىلع روهمجلا لدتسا
 :كلذ نم

 : ميركلا نآرقلا نم-۔أ

 ناز الإ اهحكني ال ةينازلاو ةكرشم وأ ةيناز الإ حكني ال ينازلا > :ىلاعت هللا لاق
 . ة نينمؤملا ىلع كلذ مرحو كرشم وأ

 :لالدتسالا هجو

 ديعس نب يحي نع كلام ىور دقف ءةخوسنم ةيآلا هذه نأ يأرلا اذه باحصأ ىري

 . ")« مكنم ىمايألا اوحكنأول :«اهدعب يتلا ةيآلا هذه تخسن» :لاق بيسملا ني

 :ساحنلا رقعج وبأ لاق ««نيملسملا ىمايأ يف ةينازلا تلخد »: ورمع نيا لاقو
 نأ هلف ةأرماب ىنز نم نإ :نولوقي ايتفلا لهأو .ءاملعلا رثكأ هيلع لوقلا اذهود»
 نب كلامو سواطو ءاطعو ملاسو رمع نبا لوق وهو اهجوزتي نأ هريغلو ااهجوزتي

 بيسملا نب ديعس لاق امك اهيف يعفاشلا لاقو هباحصأو ةفينح يبأ لوق وهو سنأ
 . '""«ةخوسنم هللا ءاش نإ

 عينشت ةيآلا دصقم نوكي نأ» :يبطرقلا لاقف ةيآلا هذه لولدم روهمجلا لوأت دقو

 نسح لبق امب ىنعملا اذه لاصتاو .نينمؤملا ىلع مرحم هنأو ،هرمآ عيشبتو ىنزلا
 ةصقلا ددرو ،عامجلا ىنعمب حاكنلا نوكيف .اطي ال يأ «حكني ال » : هلوقب ديريو .غيلب

 معأ كرشلا ثيح نم كرشملاو ةكرشملا ميسقت داز مث نيفرطلا الك نم اذخأو ةغلابم

 نيملسملا نم ةيناز الإ هانز تقو يف اطي ال ينازلا :ىنعملاف ،ىنزلا نم يصاعملا يف

 حاكنلا نأ هباحصأو سابع نبا نع يور دقو تاكرشملا نم اهنم نسحأ يه نم وأ
 . "ءطولا ةيآلا هذه يف

 ١ :رونلا ٢٣.

 ٢ :روتلا ٣٢.
 ٢- .نآرقلا ماكحأ :يبطرقلا مج٦. ج١٢/ص١٦١١.

 ٤ ىنآرقلا ماكحا :يبطرقلا مج٦. ص١٢ / ص٦٧١.

 ;ر



 : ةيوبنلا ةنسلا نم ۔ب

 نم مهيأر معدت هباحصأ ضعبو ةي لوسرلا نع تدرو ثيداحأب روهمجلا لدتسا
 :كلذ

 مرحي ال» :لاق ةيم يبنلا نأ ةشئاع نع يقهيبلاو رمع نبا نع هجام نبا جرخأ ١

 .'»«لالحلا مارحلا

 ةئام امهدلجف - هنع هللا يضر- ركب يبأ نمز يف ةأرماب ىنز الجر نأ يور ٢
 ورمع نع كلذ لثم يورو .ةنس امهافنو .هناكم رخآلا نم امهدحأ جوزت مث ةدلج

 ١". هللا دبع نب رباجو دوعسم نباو

 هللا يضر- قيدصلا ركب وبأ لئس لاق ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع ٢

 نأ نم لضفأ ةبوت نم ام» :لاق ءاهجوزتي نأ ديري مث ةأرماب ىنز لجر نع -هنع

 .'""«حاكن ىلإ حافس نم اجرخ اهجوزتي

 الجر عمس هنأ سابع نبا ىلوم ةبعش نع بئذ يبأ نبا نع بهو نبا ىورو ٤-

 هللا قزر مث ،يلع هللا مرح ام اهنم تبصأف ةأرما عبتأ تنك» :لاق سابع نبا لأسي

 نيا لاقف .ةيناز الإ حكني ال ينازلا نإ :سانلا لاقف ؤاهجوزتأ نأ تدرأف ةبوت اهنم
 . "‘«لعق مثإ نم هيف ناك امف اهحكنأ .ةيآلا هذه عضوم اذه سيل :سابع

 نمو احاكن هرخآو احافس هلوأ ناك» :لاقف حاكنلا اذه نع سابع نيا لئسو ٥-
 . «هيلع هللا بات "بات

 ني رباجو لبج نب ذاعم نع ملعلا لهأ نم لاجر ينربخأو بهو نيا لاقو ٦

 نب نيسحو .زيزعلا دبع نب رمعو ،دوعسم نب هللا دبعو عفانو بيسملا نباو .هللا دبع

 دبع هدانسإ يق دئاوزلا يف يرصوبلا لاق '؟٤١ص/٢ج )٢٠١٥( مقر ثيدح .حاكنلا باتك .ننسلا :هجام نبا ١-

 .١٩٦١-٨١٦١ص/٧ج .ىربكلا ننسلا :يقهيبلا .فيعض وهو يباحصلا ريغ رمع نب هللا
 ٢- جم .نآرقلا ماكحأل عماجلا :يبطرقلا ١٢. ج٦/ص١١٠.

 .يمظعألا نمحرلا دبع قيقحت )١٢٧٩٥( مقر ثيدح ٤٠٢٬ص/١٧ج فنصملا :يناعنصلا مامه نب قازرلا دبع ٢
 .توريي- يمالسإلا بتكملا .٢ط

 ٤ ص /٢ج .نونحس ةياور .ىربكلا ةنودملا :كلام ١١٣.
 :ننسلا يف يقهيبلا هجرخأو ٢٣٢. ص/٢ج .ىربكلا ةنودملا :يناسرخلا مناغ وبأ ١٧٢٣. ص/٢ج :كلام ٥-
 .٢٠٢ص/٧ج )١٢٧٨٦(. مقر ثيدح .حاكنلا باتك .فنصملا :قازرلا دبع هجرخأو .ا١٩١٥ص/٧ج
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 ابات اذإ كلذب سأب ال اولاقف ؤاهجوزتي مث ةأرملاب رجفي لجرلا يف يلع نب دمحم
 .اهناك ام اهركو احلصأو

 ىلإ لجر ءاج» :لاق عفان نع رمع نب هللا ديبع انربخأ لاق قازرلا دبع ربخأ ٧
 فرتعاف هلأسف .اهسفن ىلع اههركتسا هتخأ ضتفا هل افيض نأ هل ركذو ركب يبأ

 هنأل ؛اهقني ملو اهبرضي ملو ،كدف ىلإ ةنس هافنو دحلا ركب وبأ هيرضف .كلذي

 .'"«اهيلع هلخدأو ركب وبأ هايإ اهجوز مث اههركتسا

 :سايقلا نم ۔ ج

 اناتسب لخد نمب هبشي هتينزم جوزت يذلاف ؟لالحلا مرحي نأ مارحلل فيك اولاق
 ىرتشا امو ،مارح قرس امف .ةرمت هنم ىرتشاو هبحاص ىتأ كلذ دعبو ،ةرمت قرس مت

 .لالحلا ءارشلا مرحت مل ةقرسلاو لالح

 هرخآ اهارتشاو راهنلا لوأ ةلخن نم لكأ نمك اذهو .ةينازلا حاكن زاوجب اولاقو

 . "اقلطم امهمالسإ دعب حكانتلا امهل زوجي هنإف سةكرشمب ىنز كرشم هلحم

 :لاوقأ ةثالث ىلإ هتينزم لجرلا حاكن زاوجب نيلئاقلا روهمجلا فلتخا نكلو

 ةأرما ىلع دقعي نأ لجرلل زوجي :هنأ وهو ةيعفاشلاو ةيفنحلا لوق وهو :لوألا

 زوجيو ،دسافلا ءاملا نم اهمحر ءاربتسا وأ ةبوتلا طارتشا نود اقلطم اهب ىنز

 ىلع ليلدلا دوجو مدعل لماح ريغ مأ الماح تناكأ ءاوس .لاحلا يف اهيلع لوخدلا

 . هيلع اهميرحت

 :ةيلاتلا ةلدألاب مهلوق ىلع اولدتساو

 تامرحملا يف اهب ينزملا ركذت مل اهنألف .اهيلع دقعلا ةغيصب قلعتي ام ١-

 يف قازرلا دبع هلثم يورو .٥١١ص/٧ج .حاكنلا باتك .ننسلا .يقهيبلا هجرخأو ١٧٢. ص /٢ج :كلام ١ ٦-
 كن هرخآو حافس هلوأ» :لاق اهجوزتي نأ ديري مث لجر اهب رجف ةأرما يف ريبج ني ديعس نع فنصملا

 .٢٠٢ص/١٧ج ء(١!٩٨٧٢) مقر ثيدح :حاكنلا باتك .«هلام هل اهلحأو

 نع عفان .أطوملا يف كلام هجرخأ دقو )١٢٧٩٦( مقر ثيدح ٢٠٤. /٧ج .حاكنلا باتك "فنصملا :قازرلا دبع ٢
 قيرط نم كلذكو .ةيفص نع عفان نع يقهيبلا هجرخأو .٠٢٦ص ١٠جم )١٢( مقر ثيدح دودحلا باتك ةيفص
 هذه وحن يقهيبلا قلعو .ةصقلا قايس يف ةاورلا فلتخا دقو ٢٣٢٢ص/٨ج هرمع نبا نع عفان نع قاحسا نيا
 .٥١١ص /١٧ج .يقهيبلل ىربكلا ننسلا :عجار .امهافن ركب ابأ نأ ركذف ةصقلا

 ٢- .لينلا باتك حرش :شيفطا دمحم ج٦/ص٤٧.

 ٤ بذهملا :يزاريشلا .٠٩١ص/٢ج .يدتيملا ةيادب حرش يف ةيادهلا :ينايغرملا . ج٢/ص“٤٤٠.



 .'»«“مكلذ ءارو ام مكل لحأو :ىلاعت هلوقل ةحابم نوكتف

 ةعامجلا هاور يذلا ثيدحلل بسنلا هب تبثي ال هنأ ليلدب انزلا ءامل ةمرح ال ٢

 . '"«رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا» :لاق ةي يبنلا نأ ةريره يبأ نع

 انزلا نم اهئاربتسا لبق ةينازلا ىلع دقعلا زاوج مدع وهو ةيكلاملا لوق :يناثلا

 ةضيحب اهؤ اربتسا زوجي : مهضعب ل اقو .رهش أ ةثالث يضمب و أ ثالث تاضيحب

 ءاوس هخسف بجوو ادساف دقعلا ناك ءاربتسالا لبق ينازلا اهيلع دقع نإف :"ةدحاو

 .؟ال مأ لمح اهب رهظ

 .اهيلع دقعلا دارأو لجرلا اهب ىنز يتلا نيب ءاربتسالا طرش يف ةيكلاملا قرفي ملو
 .اهحاكن وه دارأو ،هريغ اهب ىنز يتلا نيبو

 نب نمحرلا دبع هخيش ةيكلاملا ءاهقف دحأ نونحس لأس دقف قبس امل اديكأتو
 ىنز اذإ لجرلا تيأرأ تلق» :لاقف هتينزم لجرلا حاكن يف كلام يأر نع مساقلا

 ىتح اهجوزتي الو ااهجوزتي معن :كلام لاق :لاق ؟اهجوزتي نأ هل حلصيأ ةأرملاب
 . "'«دساقلا هئام نم اهمحر ئربتست

 :اهنم ةديدع ةلدأب هيلإ اوبهذ ام ةحص ىلع ةيكلاملا لدتساو

 اهحكن مث ةأرملاب لجرلا ىنز اذإ» :لاق ۔هنع هللا يضر-دوعسم نبا نع ١-

 . (©«ادبأ نايناز امهف كلذ دعب

 ىتح اهحكني ال هنأ ىأرف -هنع هللا يضر- كلام ذخأ اذهبو» :يبطرقلا لاق

 ءام ىلع بصي الأ هتمرح نمو .ةمرح هل حاكنلا نأل ؛دسافلا هئام نم اهئربتسي

 . '}»ةزعلا ءامب ةناهملا ءام جزتميو لالحلاب مارحلا طلتخيف حاقسلا

 ١ :ءاسىنلا ٢٤.

 باب .ماكحألا باتك ححيحصلا عماجلا :بيبح نب عيبرلا هجرخأو م٢؟٩٢٧ص/٦ج .راطوألا لين :يناكوشلا هركذ ٢-
 .دودحلا .اياصولا باتك حيحصلا عماجلا :يراخبلاو م؟٦٢ص/٢ج )٦٠٩(. مقر ثيدح دودحلا
 كلامو ٥ / ص٩٢ ٢. ح .) (٨ ٤٥ ١ مقر ثيدح .عاضرلا باتك ءيوونلا حرش .ملسم حيحص :ملسم ١٧١. ص,/ ٤ ح

 دلولا» ثيدح نأ ربلا دبع نبا نع يملاسلا لقنو .١٧٦٠٥ص/٢ج )٢٠(. مقر ثيدح .ةيضقالا باتك :أطوملا يف

 .ةباحصلا نم اسفن نيرشعو ةعضب نع ءاج تت يبنلا نع ىوري ام حصأ نم «شارفلل
 ٢٣ حم .كلاسلا جارس :يلعجلا نامثع ١. ج٢/,ص٢ ١٠.

 ٤ ص ,/ ٢ج .ىربكلا ةنودملا :كلام ٧٢ ١ .

 .ثحبلا اذه يف هجيرخت قبس ٥-

 ٦ .عماجلا :يبطرقلا مج٦. ج١٢/ص١٠\١.



 مويلاو هللاب نمؤي ناك نم»:لاقتێتيينلا ن أ عفيور نع يذمرتلا هاور ام ٢-
 ليلد هيفو ( :يناعنصلا لاق ءلماوحل ١ أطو ينع . 7 هريغ عرز ٥ ءام نيقسي الق رخأل ١

 . ""ئطاولا ريغ نم لماحلا ءطو ميرحت ىلع

 دقعلا حصي ال هنأ ةيفنحلا نم رفزو فسوي وبأو هنع ةياور يف دمحأو كلام لقنو

 ال ءاهقفلا روهمج قافتاب هنألو ؛هنم ةيانج ال ذإ لمحلل لل امارتحا .لماحلا ةينازلا ىلع

 عضت ىتح ج اوزل ١ لحي الو دقعلا عنم لوخ دلا عنم اذ ل اق ةين ازل اب لوخ دلا لحي

 . """لمحلا

 مارحلاب لالحلا ءاملا جازتمال كلذو > باسنالا طالتخا نم فوخلا _ ٢٣

 نوكت نأ لمتحي ةدعلا لبق ةينازلا نألو ،محرلا ةءارب ةفرعمل تيجو ةدعلا نإ ٤

 .ةهبشب ةءعوطوملاك حصي ملف الطاب اهحاكن نوكيف الماح

 نم ةبوتلاو اهتدع ءاضقناب الا اهب جاوزلا زاوج مدع وهو 0 ةلبانحلا لوق :ثلاتلا

 هنع هللا يضر - ديعس يبأ نع حيحصلا ثيدحلاب اهتدع ءاضقنإب اولدتساو ىنزلا

 لمح تاذ ريغ الو ععضت ىتح لماح ًاطوتال» :ساطوأ ايابس يف لاقتي يبنلا نأ -

 .كلام ي أر وهو ( « ةضيح ضيحت ىتح

 : يتأي امب ةبوتلا طارتشال اولدتساو

 ةيآ'"« نينمؤملا ىلع كلذ مرحو ينزلا ةيال هركذ دعب ارق دوعسم نيبا نأ ١

 ىلع ةبوتلا امنإ ةيآو ""ةلتانيسلا نع وفعيو هدابع نع ةبوتلا لبقي يذلا وهول

 ىَرَي هنأ ىلإ ريشي وهو 4 بيرق نم نوبوتي مت ةلاهجب ءوسلا نولمعي نيذلل هللا

 مقر ثيدح حاكنلا باتك يف يذمرتلاو .؟٨٤ص/٢ج )٢١٥٨(. مقر ثيدح حاكنلا باتك يف دواد وبأ هاور ١
 :عجار .رازبلا هنسحو نابح نبا هححصو يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ يناعنصلا لاق ٤. ٧٢ص /ج .) ( ١١٣١

 ٤. ٦٦٢ص,/٢ج :مالسلا لبس

 .ةيصخشلا لاوحألا:رودنفلا دمحأ ١٥٠. ص/٧ج هقفلا :يليحزلا ٦١٢. ص /٧ج .ينقملا :ةمادق نيا ٢-

 .٩٥٢١.٦٢١ص

 . هسقن عجرملا ٤ . هسقن عجرملا ٢-

 باتك يف دواد وبأو .هوحنب )٥٦ ٤ ١) ج٢/ص٧٩ ٠ ١ _ ٠ ٨ ٠ ١ مقر ثيدح :عاضرلا باتك يف ملسم هاور _ ٥0

 .٨٣٤ص/٢ج )١١٢٢(. مقر ثيدح حاكنلا باتك يف يذمرتلاو ي؟٨٤ص/٢ج )٢١٥٧(. مقر ثيدح .حاكنلا

 .كردتسملا يف مكاحلاو . ٤ ٢٧ص,/٢ج .ينطق رادلاو . ١ ٧ ١ ص/٢٦ج :يمرادلاو ١٢. ص /ج ء٥ه دنسم يف دمحاو

 ٩٥٢. :يقيهبلاو ج٧/ص٤٤٦٩.
 ٦- :رونلا ٢٣. ٧ :ىروشنلا ٢٥. ٨- :ءاسنلا ١٧١.



 .'_» «اسأب هب دوعسم نيا ري ملف » : بهو نيا لاق .ةبوتلاب هل لحت اهنأ

 . ةمقلع نع اضيأ يور دوعسم نيب أ هيل ا به ذ امو

 ءالالح هرخآو امارح اهرمأ لوأ ناك بيسملا نياو هللا دبع نب رباج لاقو ٢-

 احلصأو ابات امه اذإ هب سأي ال :اضيأ لاقو هيلع هللا بات بات نمو بيسملا نبا لاق

 .اهيلع اناك ام اهركو

 ةبوتلا عم اولاق نيذلا امأو» :لاقف هتبوجأ يف يأرلا اذه نوفلخ نبا لقنو

 ام اتكرتو اتبات اذإف ،نذخلا تاذو ىنزلاب ةرهاجملا حاكن هللا مرح :اولاقف حالصلاو

 نب ديعسل اولاقو» :لاقو ركذلا ةقباسلا مهتلدأ ضرع مث...امهحاكن زاج هيلع اتناك

 هلوأ لب ةريره يبأ ىلع اوبذك :لاقف اعمتجا ام نايناز امهنإ :ةريره يبأ نع بيسملا

 نب ديعس نع كلذ يورو سهيلع اناك ام اهركو احلصاو ابات اذإ سلالح هرخاو مارح

 نع هاورو ،نيسحلا نب دمحأو ،مالس نب مساقلا ديبع وبأ هراتخاو ةداتقو ريبج

 اذإف سروجفلا ىلع اهتماقإ اهحاكن نم عناملا :اولاقو ةيلع نب ليعامسإ نب ميهاربإ

 ."«ةحابإلا وهو هيلع تناك يذلا لصألا ىلإ تداع تبات

 :هريغ ةينزمب لجرلا جاوز مكح :ايناث
 قيرف ،نيقيرق ىلإ اومسقنا ءاهقفلا نأ هتينزمب لجرلا جاوز ةلأسم يف انيب دقل

 لجرلا جاوز ةلأسم يف كلذك مهدجنو س زاوجلاب لوقي قيرفو ‘عنملاو ميرحتلاب لوقي

 قيرف لك يأر ىلإ ضرعتن فوسو زؤوجمو مرحم نيب كلسملا سفن اوكلس هريغ ةينزمب

 .قبس امك ليصقت نود هتلدأ عم

 :عتملاب نولئاقلا :لوألا بهذملا

 هريغ ةينزم لجرلا حاكن ميرحتو عنم ىلإ نورخاو ةيضابإلا ءاهقفقروهمج بهذ

 نب ملاس تلأس :لاق نابأ نب مكحلا نع رمعم نع قازرلا دبع هجرخأو .٢٣١٧١ص/٢ج .ىربكلا ةنودملا :كلام ١-
 باتك :فنصملا .هلثم لاقف دوعسم نبا كلذ نع لئس :لاقف اهحكني مث ةأرملاب ينزي لجرلا نع هللا دبع
 .١٧٠٢ص,/١٧ج )١٢٨٠٠(. مقر ثيدح .حاكنلا

 ٢- .نم :كلام ج٢/ص ٧ ١.

 ٢- .ةيوجألا :نوفلخ نبا ص٢٥-٣٦.



 .هب ملعي مل وأ اهانزب ملع ءاوس -ةيعاوط وأ بصغب هريغ اهب رجف يتلا ةأرملا يأ-
 .حالصإو ةبوت نود تيقب مأ اهلاح نم تحلصأو اهتلعق نم تيات ءاوسو

 اهتشحاف دهش وأ اهب ىنز دق نوكي الأ ةطيرش اهلتم نازيب اهجاوز اوزّوج امناو
 . دحلا امهيلع ميقأ دق انوكي نأو اهانزي ملع وأ

 : ةنسلاو نآرقلا نم ةلدأ ىلإ كلذ يق اودنتساو

 : ميركلا نآرقلا نم -أ

 ناز ىلإ اهحكني ال ةينازلاو ةكرشم وأ ةيناز الإ حكني ال ينازلا :ىلاعت لاق ١
 . ١ "ة نينمؤملا ىلع كلذ مرحو كرشم وأ

 :لال دتس٩٭ثا هجو

 نأ زوجي الق .ا'"نيدودحم اناك اذإ كلذو» :هلوقب ةيآلا هذه لولدم يصقشللا نيب

 ريغ ىنز ىلع ادودحم نوكي .ةمألا قاقتاب اهلثم دودحم الإ نيملسملا نم دحأ اهحكني

 انزلا ىلع ةدودحم جيوزت الو اهب ىنز ةأرما جيوزت لجرل زوجي الو ؤاهجوزتي يتلا

 . "انزلا اهنم .نياعي ملو اهانز وه ملعي مل اذإ

 :لاق غةدودحملا ةينازلاو دودحملا ينازلا دارملا :نأ نسحلا نع هريغو جاجزلا ركذو
 يعخنلا ميه ١ اربإ ١ ل اقو .ة دودحم ال ١ ! جوزتي ن 1 دودحم ن ازل ز روجي الق هلل ١ نم مكح اذ دهو

 )٤)
 . ٥

 :لاق هنأ ةي هللا لوسر ىلإ هعفر اثيدح ةيآلا هذه ريسفت يف حلفأ مامإلا ىور

 ليوأت كلذكو '«نينمؤملا ىلع كلذ مرحو ىاهلتم ةيناز ل إ حكني ال دولجملا ينازلا»

 ١- :رونلا ٢٣.

 .مجرلا بيثللو دلجلا ركبلل .ىنزلا ةميرجل هللا اهعرش ةبوقع يهو ،يعرشلا دحلا هيلع قبط يذلا وه :دودحملا ٢
 ٢- .نيبلاطلا جهنم :يصقشلا سيمخ ج١٥ / ص١٦٨-١٦٩.

 ٤ = .عماجلا :يبطرقلا مج٦. ج١٢/ص١٦٨-١٦٩.
 لاق .هلثم الإ دولجملا ينازلا حكني» :ةي هللا لوسر لاق لاق .ةريره يبأ نع مالسلا لبس يف يناعنصلا هجرخأ ٥

 الإ حكني ال ينازلا :ىلاعت هلوق يف باب .حاكنلا باتك يف دواد وبأ هاورو .٠٧٢ص/٢ج .تاقث هلاجرو
 يف كردتسملا يف مكاحلاو .٤٢٢ص/٢ج .هدنسم يف دمحأو .١٢٢ص/٢ج )٢٠٥٢(. مقر ثيدح.همئةيناز
 يراخبلا) هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح لاقو .هلثم الإ دولجملا ينازلا حكني ال الأ باب .حاكنلا باتك
 .٦١٠-١٩٥١٥ص/٢ج ء(٧٤٧٢) مقر ثيدح .(ملسمو



 .'ةكرشملاو كرشملا هنم خسن :لاق هنأ الإ يرصبلا نسحلا يبأ نب نسحلا

 ةينازلا ريغ جوزت نم دودحملا ينازلا نيمدقتملا ةيضابإلا روهمج عنم دقو

 دنع جوزتي الف دودحملا امأو» :يصقشلا لاق ح الصلاو ةبوتلا دعي ولو .ةدودحملا

 .""كلذ نم مهدنع بات ولو ةدودحملا الإ انباحصأ

 رصح لاحب يضتقي ال هنأ»: ثيدحلا اذه لولدم نايب يف يليلخلا دمحأ لاقو

 امنإو ،اهب ينزملل ينازلا حاكن زاوج ىلع اليلد دعي ىتح هببسي دلج يذلا يف حاكنلا

 . '""«ةدودحملا ريغل ءفك سيل انزلا ىلع دودحملا نأ ينعي

 باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو تابيطلا مكل لحأ مويلا :ىلاعت هلوقب اولدتساو ٢-

 اوتوأ نيذلا نم تانصحملاو تانمؤملا نم تانصحملاو .مهل لح مكماعطو مكل لح

 يذختم الو نيحفاسم ريغ نينصحم نهروجأ نهومتيتآ اذإ مكلبق نم باتكلا

 .ةقيقفع الو ةنصحم ريغ ةينازلاق ١هنادخأ

 فورعملاب نهروجأ نهوتآو نهلهأ نذإب نهوحكنأف ط :ىلاعت لاقو ٢-

 . ث)نادخأ تاذختم الو تاحفاسم ريغ تانصحم

 تايناز ريغ يأ (تاحفاسم ريغ) تافيفع وأ فئافع يأ :تانصحم ىنعم اولاق

 . '١رسلا يف اهب ينزي ندخلا تاذ يأ (نادخأ تاذختم الو)

 : ةيوبنلا ةنسلا نم ۔ب

 هعنمق ةين از ة ًأرم ١ جوزتي نأ ل ارأ امل يونغل ١ دثرم يبأ نب دترم ةصقب اول دتس او

 :لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ثيدح يف كلذ درو دقف ؛كلذ نم ةلي لوسرلا
 مهب يتأي ىتح ةكم نم ىراسألا لمحي ناكو دثرم يبأ نب دثرم هل لاقي لجر ناك»

 هدنسم يف لبنح ني دمحأ هجرخأو ٢٥٤. ص,/ ٤ ح ٠٤ ٩). ( مقر ثيدح .حيحصلا عماجلا :بييح نب عيبرلا هاور ١-

 يف مكاحلاو .١٢٢ص/٢ج )٢٠٥٦٢(. مقر ثيدح :حاكنلا باتك يف دواد وبأو ٤. ص/٢ج :ةريره يبأ نع

 .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدحلا اذه لاقو )٢٨٢٨(. ج٢/,ص٢ ٥٥. مقر ثيدح .حاكنلا باتك :كردتسملا

 ٢ :يصقشلا ج١٥/ص١٦١٨-١٦١٩.
 .نامع ةنطلس م٩١٤١/٨٩٩١ :تردص .ةصاخلا يتبتكم يف طوطخم .ةيعرش ىواتف :يليلخلا دمحأ ٢

 ٤- :ةدئاملا ٥. ٥- :ءاسنلا ٢٥.

 ٦- .حاكنلا ىواتف عومجم :ةيميت نبا .٩٢ص :ن وفلخ نبا ص١٧١٩۔



 نم الجر دعو ناكو .هل ةقيدص تناكو (قانع) اهل لاقي يغب ةكمب ناكو .ةنيدملا
 ةكم ناطيح نم طئاح ىلإ تيهتنا ىتح تئجف :لاق ةنيدملا ىلإ هلمحي نأ ىراسألا
 ئيلإ تهتنا املف "طئاحلا بناجب يلظ داوس ترصبأ دق قانع اذإف ءارمق ةليل يف

 اي تلق :لاق .ةليللا اندنع تب .الهأو ابحرم :تلاق ،دثرم تلق .دترم تلاقف ينتفرع

 ينعبتاف :لاق ىراسألا لمحي يذلا اذه يحلا لهأ اي :تلاق ،ىنزلا مرح هللا نإ قانع

 اوماق ىتح اوؤاجو .هتلخدف راغ وا فهك ىلإ تيهتناف ةمدنخلا تكلسو ،لاجر ةينامت

 الجر ناكو .هتلمحف يبحاص ىلإ تعجرو !اوعجرف ينع مهنيعأ هللا ىمعأف .يلع
 .ةنيدملا تمدق ىتح هلمحأ تلعج مت !هنع هَبلك تككفف رخدألا ىلإ تيهتنا ىتح اليقت

 تلزن ىتح ائيش يلع دري ملو يي هللا لوسر كسمأف ؟اقانع حكنأأ :هللا لوسر اي تلقف

 كرشم وأ ناز الإ اهحكني ال ةينازلاو ةكرشم وأ ةيناز الإ حكني ال ينازلا :ةيآلا هذه
 .'«ةنينمؤملا ىلع كلذ مرحو

 . "«اهحكنت ال» :لاقف ةيآلا يلع ةةلَيهللا لوسر أرقف

 نأ طرتشتو حفاست تناكو (لوزهم مأ) اهل لاقي لامج يبأ ةأرما يف تلزن :ليقو
 لزنأف اهرمأ هل ركذو ةليهلا يبن اهيف نذأتساف اهجوزتي نأ لجر دارأو اهيلع قفني

 .صاعلا نب ورمعو دهاجم هلاق "ةيآلا هذه هللا

 يف مهل نكي ملو نيرجاهملا نم اموق اوناكو ةفصلا لمهأ يف تلزن هنإ :ليقو

 نوسمتلي لجر ةئامعبرا اوناكو دجسملا ةفص اولزنف رئاشع الو نكاسم ةنيدملا

 .روجفلاب تانلاعتم اياغب ةنيدملاب ناكو ،ليللاب ةفصلا ىلإ نووأيو راهنلاب قزرلا
 نهنكاسم ىلإ اووأيف نهوجوزتي نأ ةفصلا لمهأ ًمَهف ،ماعطلاو ةوسكلاب بيصاخم
 يبأ نبا هلاق "كلذ نع مهل ةنايص ةيآلا هذه تلزنف ءنهتوسكو نهماعط نم اولكأيو

 . احلاص

 ١- :رونلا ٢٣.

 .حاكنلا يف .ننس :دواد وبأ .؟٥٧٢-٤٧٢ص/٦ج .جم )٢٢٢٨( مقر ثيدح .حاكنلا باتك .ننس :يئاسنلا ٢-
 ۔(١٧٧١٢) مقر ثيدح نآرقلا ريسفت يف غننس يذمرتلا هجرخأو .٣٧٤ص/١ج )٢٠٥(. مقر ثيدح

 ٢- مقر ثيدح .حاكنلا باتك :كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ )٢٨٢٩(. ج٢/,ص٥٥٢. .عماجلا :يبطرقلا مج٦.

 ج١٢/ص ١٦١٨.
 ٤ .ةبوجألا :نوفلخ نبا .١\٨٦ص/٢١ج .٦جم .عماجلا :يبطرقلا ص٤٠-٤١



 :زاوجلاب نولئاقلا :يناثلا بهذملا

 ضعيو ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا نم ءاهقفلا روهمج بهذ

 اهب ىنز يتلا ةأرملا نأش كلذ يف هنأش ،هريغ ةينزم لجرلا حاكن زاوج ىلإ ةيضابإلا
 ةيفنحلا كلذ طرتشي ملف ىنزلا نم اهئاربتساو ةبوتلا بوجو يف اوفلتخا مهنأ الإ

 عضت ىتح اهب لوخدلا مدعو اهيلع دقعلا حصيف ٬لمحلا دوجو دنع الإ ةيعفاشلاو

 . "عضت ىتح لماح أطوت ال» :ةي هلوقل لمحلل امارتحا اهلمح

 اذه نأل ؛انزلا نم لماحلا ىلع دقعلا زوجي ال ةيفنحلا نم رفزو فسوي وبأ لاقو

 دقعلا حصي ال امك يأ .تباثلا لمحلا عنمي امك اضيأ دقعلا عنميف ءطولا عنمي لمحلا

 قباسلا ثيدحلل كلذو انزلا نم لماحلا ىلع حصي الف انزلا ريغ نم لماحلا ىلع

 . "«هريغ عرز هءام نيقسي الف رخالا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» :هركذ

 حاكنلا زاج انز نم ىلبح جوزت نإو» :لاقف هحرش يف ينايغرملا كلذ حضو دقو

 همحر فسوي وبأ لاقو ،دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو ،«اهلمح عضت ىتح اهؤطي الو

 يبأل عامجإلاب لطاب حاكنلاف بسنلا تباث لمحلا ناك نإو .دساف حاكنلا» :هللا

 ال هنأل مرتحم لمحلا اذهو .لمحلا ةمرحل لصألا يف عانتمالا نأ ،هللا همحر فسوي

 تاللحملا نم اهنأ (دمحمو ةفينح وبأ يأ) امهلو نهطاقسإ زجي مل اذهلو هنم ةيانج
 قحل بسنلا تباث يف عانتمالاو ؤهريغ عرز هءام يقسي اليك ءطولا ةمرحو صنلاب

 . "«ينازلل ةمرح الو .ءاملا بحاص

 لب لماحلا ةينازلا ىلع ءاربتسالا اورصقي ملف ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيضابإلا امأ

 ىتح اهب لوخدلا الو اهيلع دقعلا زوجي الف انزلا اهنم تبث ةأرما لك ىلع هوممع
 وأ ،مارحلا ءاملاب لالحلا ءاملا طلتخي ال ىتح رهشأ ةثالث وأ تاضيح ثالثب ئربتست

 .ةناهملا ءامب ةزعلا ءام

 مل ةينازلا ةأرملا حاكن زاوجل رخآ اطرش ةلبانحلاو ةيضابإلا ضعي طرتشا دقو

 .ثحبملا اذه يف هجيرخت قبس ١-

 .ثحبملا اذه يف هجيرخت قبس ٢-
 . ٠ ٩ ١ ص,/ ١ ح . ١ حم .ةيادهلا :ينايغرملا - ٢٣

٥٦ 



 نم بوتت ىتح ةينازلا حاكن زوجي الف ێحالصلاو ةبوتلا بوجو وهو هريغ هطرتشي
 .اهركذ ةقباسلا ةلدألل كلذو اهيلع دقعلا زوجي ذئدنعو اهلاح حلصيو اهتلعف

 دمح نب دمحأ خيشلا ءىأرلا اذهب نيئاقلا نيرخأتملا ةيضابإلا ءاهقف زربأ نمو

 ءاهقف يأر كلذب اوفلاخ دقو اامهريغو يصورخلا فيلخ نب ديعس خيشلاو يليلخلا

 باسنألاو ضارعألا ىلع ظافحلاو سانلا ىلع ريسيتلاو جرحلا عفرل كلذو ،نيمدقتملا
 . ''» ةعيرشلا دصاقم عم ىشامتي اذهو ةليذرلا لحو نم ةانزلا ذاقنإو

 ةينزم حاكن ةلأسم يف اهركذ قبس ةنسلاو نآرقلا نم ةلدأب روهمجلا لدتسا دقو

 ةينزم نيبو لجرلا ةينزم نيب مكحلا يف نوقرقي ال مهنال اهتداعإل يعاد الف لجرل
 هريغ )٢( {

 :نيجوزلا دحأ انز ةلاح 2 ةيجوزلا ةقالعلا مكح :اثلاث

 نالطب ىلإ لوؤتف ىنزلاب ةيجوزلا امهتطبار رثأتت لهف نيجوزلا دحأ ىنز اذإ
 ةيضقلا هذه مامأ ءاهقفلاو ؟ىنزلاب رثأتي الو احيحص دقعلا ىقبي مأ ؟ةخسفو دقعلا

 .ةشقانملا دعب ايلج رمألا انل حضتيل هتلدأ عم يأر لك نيبنسو .نييأر ىلإ نومسقني

 : ةيضابإلا يأر -أ

 .كلذب رخآلا ملعو يبنجأب نيجوزلا دحأ ىنز ول هنأ ةيضابإلا ءاهقف روهمج ىري
 .رخآلا ىلع امهنم لك مرحي هنإف ؛رخآلا هقدصو هسفن ىلع ىنزلاب رقأ وأ ءينزي هآر وأ

 نكلو امهنيب ةمرحلا تبثت ال ةلاحلا هذه يف هنإف .رخآلا ملعي مل نإ ام فالخب اذهو

 . ينازلا مثأب

 ةرهاصملاب ميرحتلا هنع جتني امم هتجوز تابيرق ىدحإب جوزلا ينز اذإ امأ
 . ملعت مل وأ تملع ةلاحلا هذه يف .هيلع مرحت ةجوزلا نإف ؛اهتنبو اهمأك

 هيبأك ةرهاصملاب ميرحتلا هنع جتني امم هيراقأ دحأب تنز اذإ كلذك لاحلاو

 . ملعي مل وأ ملع هيلع مرحت اهناق هنباو

 .نامع ةنطس ه٢٢٤١ لاوش ةرغ م٦١/٢١/١٠٠٢ خيراتب صاخ ءاقل يف ،نيخيشلا نم ىوتقلا هذه تذخأ ١-
 ٢ .ةيصخشلا لاوحألا :رودنغلا .٠١٥١ص/٧ج .هقفلا :يليحزلا .٢١٦؟ص/٧ج .ينغملا :ةمادق نيا ص١٢٥-١٢٦.

 .كلاسلا جارس :يلعجلا نامثع جح٢/,ص٢ ٠ ١ .



 نيب عمج هنأ رابتعاب هيلع مرحت له ٬هتجوز تخأب لجرلا ىنز يف اوفلتخاو
 .؟ال مأ نيأطرولا

 اهتخأب هانز تبثي مل اذإ هتجوز هيلع مرحت ال هنأ ىري ةيضابإلا روهمجف

 هيلع مرحت» : :لاقق دي دز ني رباج مهمامإ مهقلاخو .كلذب رارقإلا وأ ةدهاشملاب

 ا١«اقلطم

 تمرح دقف اهانزب جوزلا ملعو ةأرملا تنز اذإو :ينوانجلا لوقي ددصلا اذه يفو

 ملعي مل نإو ءاهيلع مرح دقف هانزب ةأرملا تملعو لجرلا ىنز نإ كلذكو .ادبأ هيلع

 نمم هيلع اهمرحي نمب تنز نإ الإ ءامهنيب ميرحتلا عقي الف هانزب ملعت ملو اهانزب

 .هب ملعي مل وأ كلذب ملع ،هيلع تمرح دقف !هئانبأو هئابآ نم هانركذ

 نمب ىنز نإ الإ ءاهيلع مرحي الف هانزب ةأرملا ملعت ملو جوزلا ىنز نإ كلذكو

 اهيلع مرح دقف ؛اهتاوخأ وأ اهتانب وأ اهتاهمأ نم انركذ نمم هانز اهيلع همرحي
 هل ترقأ نإ كلذكو سكلذ يف هقدصت الف ىنزلاب اهل رقأ نإ امأو .ملعت مل وأ تملع

 . ""كلذ يف اهقدصي الف ىنزلاب

 .ةرهاصملا ةمرح هب ينزلا نع جتني نمب امهدحأ ىنز ولف قبس ام ىلع ءانبو

 ةمرحلا تتبث كلذكو س قيرفتلا بجيو س ملعي مل وأ رخآلا ملع .عقي امهنيب ميرحتلا نإف

 فرطلا ملع اذإ ةرهاصملا ةمرح هانز بجوي نم ريغب ينزلا ةلاح يف قيرفتلا بجيو
 . هب ينازلا رارقإ قدص وأ ىّتزلاب رخآلا

 هانزب يناثلا ملعي ملو ةرهاصملا ةمرح هانز بجوي نم ريغب امهدحأ ينز اذإ امأ

 هتبوت لبقت الف جوزلا ينازلا ناك نإف ءمثإلاب ينازلا ُءوُبَي نكلو تبثت ال ةمرحلا نإف
 ام لعفت نأ الإ اهتبوت لبقت الف ةجوزلا يه ةينازلا تناك نإو ،هتجوز قراقي نيأ الإ
 ."" لقألا ىلع اهنم هنيكمت عنمل لياحتت نأو ةقراقملل اهعسوب

 نيب ةمرحلا بتتثي هنأ كلام نع:مساقلا نبا نع ةنودملا يف نونحس لقن دقو

 وبأ .٩٢٨٢-٨٢ص/٢ج .عماجلا :يويسبلا نسحلا وبأ .٢؟٢-١٢ص/٢ج .ىربكلا ةنودملا :يناسرخلا مناغ وبأ ١
 -٦. ٩٠ ٢. ٣٢٠. ٥ص,/٢ج .نيمثلا دقعلا :يملاسلا ١٥. ٦ص/٢ج .عماجلا :يراوحلا

 ٩. ٢ص .رمعم يحي يلعل شماهلا :ينوانجلا ٢-

 . هسفن عجرملا 1



 ىنزلا نود ام وأ اهتنب وأ هتأرما مأب لجرلا ىنز ةلاح يف ةقرافملا بجويو نيجوزلا
 . )ميرحتلا مدع وه كلامل روهشملا يأرلا نأ ريغ تامدقم نم

 : ميهتلدأ

 ىنزلا ببسب هدعيو لوخدلا لبق حاكنلا دقع خسف ىلع ةيضابالا لدتسا دقو اذه

 ىلع دقع لجر يف -ههجو هللا مرك- بلاط يبأ نب يلع نع يور امب ةيبنجأ ةأرماب

 . دحلا امهيلع ماقأو امهنيب قرفف اهب لوخدلا لبق اهريغب ينز مث ةأرما

 ةدودحم الإ جوزتي الأ هرمأو قادصلا فصنب ىضق ايلع نأ رفعج نبا فاضأو

 ضعي درون ةلأسملا هذه يف ةيضابإلا رظن ةهجو نايبو حاضيإلا يف ةدايزو
 :هنأ كلذ نم ءىنزلا ةلاح يف ةيجوزلا ماكحأب قلعتت ةيقيبطتلا لئاسملا

 لحي الف تلمحف .كلذل ةهراك يهو اهئطوف رخآ ةأرما ىلع لجر عقو اذإ ١

 .هيلع دسفت الف اهلمح عضت نأ لبق اهئطو نإف اهلمح عضت ىتح اهأطي نأ اهجوزل

 . اهنم هقح جارختسا يف لاتحي نأ هلف انزلا هتجوز نم لجر ملع نإو ٢

 هنم اهقح ذخأ يف لاتحت نأ اهلف اهجوز نم ىنزلا ىلع يه تعلطا اذإ كلذكو

 .هنم اهجورخو

 .هيلع تدسق دقو ءاهجوز عم ميقت نأ اهل سيلف اهجوز يخأب ةأرملا تنز نإو ٢٣

 .هيخأب تنز دقو اهسفن نم هرغت نأ اهل يغبني الف ملعي مل نإو

 ءاهيلع هللا رتس ام رتستف اهجوز نم وأ اهنم مرحم يذ ريغب تنز اذإ امأو
 اهسقن ىلع اهبلغ ن او ءام ارح اهئطو ي ذلا نم اهت دع يضقنت ىتح اهسفن هعنمتو

 . اهعم تماقأ اذإ اهيلع سأب الق ةدعلا يف اهئطوو

 عم ماقملا اهل اعساو ناكف .اهتلعف ترتسف جوز اهلو تنز ةأرما مأ نأ ول امأ ٤

 نأ اهيلعو .هشارف يف هتناخ دق اهنأل ؛اهقادص هنم ذخأت نأ اهل لحي الو ءاهجوز

 ١ كل ام : ١ ةنو دمل ١ ح ىريكل ٢ / ص ٦ ٩ ١ .
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 .م ١٩٩٤ /ه ١٤١٤ .نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشت ٠م١ ط تتاليضفلا

 .٠٧١-٢٧١ص/٥١ج .نيبلاطلا جهنم :يصقشىلا ٢



 تنز نإ امأو ے۔ضيحت نمم تناك نإ- تاضيح ثالثب اهمحر ئربتست ىتح هعنمت
 ثكلذك اهجوز عم ماقملا اهعسي مل اهجوز دعب هحاكن اهل لحي ال نم وأ هنباب وأ هيبأب
 لبقي مل نإف ،هريغ نم كلمت امبو هيلع ناك يذلا اهلامب هنم يدتفت نأ اهيلعو

 هملعت نكلو ءاهتروع نم هللا رتس ام نلعت نأ اهيلع سيلو اهاري ال ثيح هنم برهتلف
 هعم ماقملا اهيلع قاض يذلا رمألا نم اهنم ناك امب هربختو هنيبو اهنيب ةريرسلا يف
 .اهب

 :روهمجلاو ةيكلاملا يأر ب

 تنز ول هنأ ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا نم ءاهقفلا روهمج ىري

 الو > هتجوز عم هح اكن دسفي مل جوزل ١ ىنز ذ او » ح اكنل دسفي مل هريغ عم لجرل ١ ةجوز

 اهنيبي ال اهيلع ىنزلا هاوعد نأل ؛هدعب وأ لوخدلا لبق ىنزلا عقو ءاوس دقعلا خسقي
 ىنزلا نألو ءاضرلاك هاوعد درجمب خسقنال هب خسقني جاوزلا ناك ولو ءاهجوز نم

 .ةقرسلا تهبشأف مالسإلا نع جرخت ال ةيصعم

 نأ ىرأ ال» :لاقو تنز اذإ هتأرما ةقرافم لجرلل ءاملعلا ضعب بحتسا نكلو

 . '""«هنم سيل ادلو هب قحلتو !هشارف دسفت نأ نمؤي ال هنأ كلذو ءهذه لثم كسمي

 . "ىنزلا نم اهءاربتسا ةيعفاشلاو ةيفنحلا طرتشي ملو

 ثالتي اهئربتسي ىتح اهأطي نأ اهجوزل زوجي ال اولاقف ةلبانحلاو ةيكلاملا امأ
 هءام نيقسي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» :هركذ فلاسلا ثيدحلل تاضيح

 هيلإ بسنيف انزلا نم دلوب يتأت امير اهنألو ؛ىلبحلا نايتإ ينعي هريغ عرز
 شارفلل دلولا» :لاق ةلي يبنلا نأ ةريره يبأ نع ةعامجلا هاور يذلا مدقتملا ثيدحلل

 . "رجحلا رهاعللو

 يف ىفكت اهنأل ةدحاولا ةضيحلاب اهؤاربتسا يفكي هنأ ىَلَألاو» :ةمادق نبا لاقو
 . '«ةيكلاملا ءاهقف ضعب يأر اذهو '_"«ءامإلا ءاربتسا

 ١ ،يصقشلا :رظنأ ج١٥/,ص"١١٩.
 ٢- .ينغملا :ةمادق نبا ج٦/ص٦١٠٢.

 ٢ .هقفلا :يليحزلا ج٧/,ص١٥١٠-١٩١.

 .هجيرخت قبس ٥ .هجيرخت قبس ٤
 .اهدعب امو ٢٠٦؟ص/٦ج .ن.م :ةمادق نبا ٦

 ٧ .كلاسلا جارس :يلعجلا نامثع ج٢/ص١٠٢.
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 : مهتلدأ

 الإ حكني ال ينازلا:ىلاعت هلوق يهو ةمدقتملا ةيآلا نأ ىلإ روهمجلا بهذ ١-

 دسقي الف هيلعو .ةخوسنم ."ةكرشم وأ ناز الإ اهحكني ال ةينازلاو ةكرشم وأ ةيناز
 .نيجوزلا دحأ ىنزب حاكنلا

 تنز اذإو ححيحص ةينازلاب جوزتلا نأ ىلع ليلد ةيآلا هذه يف :نأ يبطرقلا ركذ

 ىلع اذهو 6هتجوز عم هحاكن دسقي مل جوزلا ىنز اذإو ێحاكنلا دسفي مل لجرلا ة ةجوز

 لجرلا رمؤي نكلو .كلذب حاكنلا خسني الف .ةمكحم اهنإ ليقو ةخوسنم ةيالا ن

 ول لب ينازلا نم الو ةينازلاب جوزتلا زوجي الو .مثأ اهكسمأ ولو تنز اذإ اهقالطي

 . ""حاكنلا زوجي ذئنيحف .ةبوتلا ترهظ

 نيبا نع يئاسنلاو دواد وبأ هاور يذلا ثيدحلاب يأرلا اذه باحصأ لدتسا امك ٢

 ىلع ةيانك- سمال دي عنمت ال يتأرما نإ :لاقف ةي يبنلا ىلإ لجر ءاج» :لاق سابع
 :لاق .يسفن اهعبتت نأ فاخأ :لاق .-اهدعبأ يأ- اهّرغ :لاق .-انزلا نع ةفعلا مدع
 .""اهب عتمتساف

 ال هتأرما نأ يي يبنلل ركذ الجر نأ هللا دبع نب رباج قيرط نم ىرخأ ةياور يفو
 كسمأ :لاقف اهبحأ ينإ هللا لوسر اي :لاقف ءاهقلط : ةيم هللا لوسر لاقف سمال دي درت
 . "!«كجوز كيلع

 :فالخلا شتم نايبو ءاهقفلا ءارآ ةشقاتم

 ةهجو نايبو اهتساردو ةينازلاو ينازلا حاكن ةلأسم يف ءاهقفلا ءارآ ضرع دعب
 يف ءاهقفلا فالتخا ببس ام ىرت اي لءاستن ةلأسم لك يف مهتلا دأ عم قيرف لك رظن

 لاوقأ وأ .ةنسلا وأ نآرقلا نم ةلدأ ىلإ ةدنتسم مهتاقلطنم نأ مغر ةلأسملا هذه

 .؟مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا

 ١- :رونلا ٢٣.

 ٢ .عماجلا :يبطرقلا مج٦. ج١٢/ص١٧١١.
 يف مهب جتحي هدانسإ لاجرو يرذنملا لاق حيحص هدانسا لاقو .ا١٤ص/٦ج .راطوألا ليت :يناكوشلا ٢-
 .نيحيحصلا

 ٤ .ننس :يئاسنلا .٣٧٤ص/١ج .ننس :دواد وبأ ج٦/ص٦٧١-٦٨.
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 ىنزلا ةيآب لالدتسالا لصأ يلإ عجري فالخلا أشنم نأ اندجو لمأتلا دعبو -
 امك .اهريسفت ىلإ وا ) ةكرشم وا ةيناز الإ حكني ال ينازلا ؛ : ىلاعت هلوق يهو ٠ )\ "س . ث - .,. . ؟ - -

 . اهريسقت وأ اهتوبث يف فلتخملا ىرخألا صوصنلا ضعب يلإ عجري

 ام عم قفتي امب اهورسفو ةمكحم ةيالا اوربتعا ءاملعلا ضعبو ةيضابيالاف -

 داسقو ى ةينازلاو ينازلاب جوزتلا ةمرحو سهتنيزمب ينازلا جاوز ةمرح وهو .هيلإ اوبهذ

 . نيجوزلا دحأ ىنز ببسب ةيجوزلا

 .ةخوسنم اهنأل ؛الصأ ةيآلاب جاجتحالا مدع يلإ بهذ نم مهنمف روهمجلا امأ

 . ةيضابالا ريسفت نع فلتخي وحن ىلع اهرسف نم مهنمو

 ءىنزلا ةيآ يف دراولا «حكني ال» :ىلاعت هلوق موهفم يف اضيأ ءاهقفلا فلتخا دقو

 . ؟دقعلا مأ ءطولا هب دصقي له

 ركذو سدقعلا وه ىنزلا ةيآ يف حاكنلاب دارملا نأ ىلإ مهريغو ةيضابالا بهذق

 سابع نبا نع كلذ اولقنو ءطولا ةيآلا يف حاكنلاب دارملا نأ ىلإ روهمجلا بهذو

 لي يبنلا نأب اوركذو » ه%ئهريغ اجوز حكنت ىتح:ىلاعت هلوقب اولدتساو .هباحصأو
 .ءطولا ىنعمب هنيب دق

 نياو ريبج نب ديعس نع ليوأتلا اذه ىلإ وحني ام يربطلا ركذو» :يبطرقلا لاق

 ىنز نوكي ال يأ ٬ءطولا هانعم نأو سسابع نبا نع يباطخلا هاكحو .ةمركعو سابع

 .«نيتهجلا يف ىنز هنأ ديفيو .ةينازب الإ

 هلوق نالطبق ءاخوسنم كلذ لعجو دقعلاب رونلا ةيآ لوأت نمو» :ةيميت نبا لاقو
 . '""«هوجو نم رهاظ

 نيب قفوي نأ لواحو .مهفلاخ نمو روهمجلا يأر ىلع يبرعلا نبا بقع دقو

 ولخي ال حاكنلا نأ يدنع يذلاو» :لاقف فالخلا اذه ىلع بترتملا رثألا انيبم نييأرلا

 ٢٣. :رونلا ١-

 ٢٢٣٠. :ةرقبلا ٢-

 ٢- ١ ص ح اكنلا ىو اتف ع ومجم : ةيميت يميت نب ١٠.
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 نوكي ال هانعم نإف ءطولا هب ديرأ نإف ؛سابع نبا لاق امك دقعلا وأ ءءطولا هب داري نأ

 نوكيو نيتهجلا نم ةأرملاو لجرلا نم نيأطولا نأ نع ةرابع كلذو .ةينازب الإ ىنز
 وهو سابع نيا نع رثؤي اذهو كرشم وأ ناز نم الإ عقي ال ةينازلا ءطو ةيآلا ريدقت

 كلذ نإف .ةمئانب ظقيتسم وأ ةنونجمي لقاع وأ ةيبصب غلاب ىنز نإف :ليق نإق
 .«مدقت يذلا هباب نع دارملا جرخيف ،ةيناز ريغ حكن ناز اذهف ءىنز لجرلا ةهج نم

 نأ الإ ةهج لك نم ىنز وه انلق» :لاقف لامتحالا اذه ىلع يبرعلا نبا در مث
 جوزتم نأ :هانعم ناك دقعلا هب ديرأ نإو .هيف تبت رخآلاو دحلا هيق طقس امهدحأ

 هيلع دح ال هنأ الإ ينازلا ةلزنمب نوكي اهئربتسي ملو اهب لخدو تنز دق يتلا ةينازلا
 كلذق اهئربتسي ىتح اهب لخدي ملو اهيلع دقع اذإ امأو ءكلذ يف ءاملعلا فالتخال

 .'«اعامجإ زئاج

 ثيح حيحص ريغ اذهو .ةلأسملا هذه يف عامجإلا ىكح يبرعلا نبا نأ ظحاليو

 ؛الط اب دقعلا اذه اوربتع او > ةيضقل ا هذه يف روهمجل ١ عم مهريغو ةيض اب ال ا فلتخا

 قبس يذلا ىنزلا لحي ال حاكنلا دقع نأ ىنعمب .مارحلا لحي ال مهدنع لالحلا نأل

 لك يف ةينازلا ىلع دقعلا زوجي الف هيلعو ةبوتلاب الو ءاربتسالاب ةربع الو .دقعلا

 .لاوحألا

 نأ ةيآلا يف دارملا سيل ليقو» :لاقف ةقباسلا ةيآلل رخآ اليوأت يبطرقلا ركذ دقو

 نم نأ ىنعملا نكلو .ةينازلا ريغ جوزتي نأ روصتي دق ذإ .ةيناز الإ طق حكني ال ينازلا
 ال هنأ كلذو .مالكلا بلقف ناز الإ ةينازلا حكني ال :لاق هنأكف .ناز وهف ةينازب جوزت

 .«ينزي اضيأ وه ناك اذإ كلذب ىضري امنإو ءاهانزب ضار وهو الإ ةينازلا حكني

 مهنأ ثيح ةيضايإلا روهمج يأر نم برتقا دق هليوأت نأ يأرلا اذه نم ظحاليو

 ىنز يف ةدودحم نوكتو ادودحم نوكي نأ .هلثم ةيناز جوزتيل ينازلا ىلع نوطرتشي

 -هنع هللا يضر-يلع قرفف ةدودحم ريغ جوزت ادودحم نأ :ليلدب امهريغ عم

 ١ .عماجلا :يبطرقلا مج٦. ج٢ ١ /, ص ١٧٠٠.
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 اذهو» :لاقو مهليوأت نم بجعتو يأرلا اذه باحصأ ىلع يبرعلا نبا در دقو

 لاجرلا نم دح نم حاكن فقوي نأ حصي لهو .القن تبثي مل امك ارظن حصي ال ىنعم
 نم ساقي لصأ يأ ىلعو .كلذ نوكي رثأ يأبف !ءاسنلا نم دح نم حاكن ىلع

 ..!ةعيرشللا

 دولجملا ينازلا حكني ال» :ةيضابإلا هب جتحا يذلا ثيدحلا ىلع يناعنصلا درو -

 هانز رهظ نمب جوزت نأ ةأرملا ىلع مرحي هنأ ىلع ليلد ثيدحلا لاقو ."اهلثم ىلإ
 لجرلا كلذكو ،ىنزلا هنم رهظ نم قح يف بلغألا ىلع ءانب دولجملاب فصولا لعلو
 هلوق قفاوم ثيدحلا اذهو اهانز رهظ يتلا ةينازلاب جوزتي نأ هيلع مرحي

 ءاملعلا نم رثكألا ةيآلاو ثيدحلا لمح هنأ ًالإ . "هةكنينمؤملا ىلع كلذ مرحوأل:ىلاعت

 ريغ حاكن يف بغرت ال ةينازلاو هلثم الإ دولجملا ينازلا بغري ال حكني ال ىنعم ىلع

 نع رابخإلا ال كلذ نع يهنلا ةيآلاو ثيدحلا هيلع لدي يذلاو .امهولوأت اذكه .رهاعلا

 هلوق نم حرصأ الو ةينازلا فيفعلاو ةفيفعلا ينازلا حاكن مرحي هنأو ةبغرلا درجم
 الإو ةانزب اوسيل مه نيذلا ناميإلا يلماك يأ نينمؤملا ىلع كلذ مرحو :ىلاعت

 . "رثكألا دنع ناميإلا ىمسم نع جرخي ال ينازلا نإف

 :تلق» :لاقف نيرخأتملا يعفاشلا باحصأ ضعب ىلإ يأرلا اذه يبطرقلا بسن دقو

 جوزت اذإ ينازلا نأو ،نيرخأتملا يعفاشلا باحصأ ضعب نع ايكلا لوقلا اذه ىكحو

 نأ هيلع همزليف رهاظلاب لمع وه نإو :ايكلا لاق .ةيآلا رهاظل امهنيب قرف ةيناز ريغ
 يف اذهو كرشم نم اهسفن جوزت نأ ةينازلل زوجيو .ةكرشملاب جوزتلا ينازلل زوجي
 يف ةخوسنم ةيالا نإ ءالؤه لاق اميرو .ةيلكلاب مالسإلا نع جورخ وهو .دعبلا ةياغ
 . "!ةينازلا نود ةصاخ كرشملا

 هذه يف ءاهقفلا نيب فالخلا ببس نيبو هركذ قبس ام دشر نبا صخل دقو

 ببسو ٬موق اهعنمو روهمجلا اذه زاجأف .ةينازلا جاوز يف اوقلتخاو» :لاقف ةلأسملا
 كرشم وأ ناز الإ اهحكني ال ةينازلاو :ىلاعت هلوق موهفم يف مهفالتخا .مهفالتخا

 .ثحبملا اذه يف هجيرخت قبس ١-

 ٢٣. :رونلا ٢
 ٢٣- ١ .مالسلا لبس :يناعنصل ج٢/ص ٧٠.

 ٤ .عماجلا :يبطرقلا مج٦. ج٢ ١ /, ص٦١٩ ١.
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 ةراشإلا لهو ؟ميرحتلا جرخم وأ ٨مذلا جرخم جرخ له ة نينمؤملا ىلع كلذ مرحو

 راص امنإو ؟حاكنلا ىلإ وأ .ىنزلا ىلإ ةكنينمؤملا ىلع كلذ مرحو :ىلاعت هلوق يف
 يبنلل لاق الجر نأ :ثيدحلا يف ءاج امل ميرحتلا ىلع ال مذلا ىلع ةيآلا لمحل روهمجلا

 لاقف ؤاهبحأ ينإ :هل لاقف ءاهقلط» :يي يبنلا هل لاقف سمال دي درت ال امنإ هتجوز يف ةلي
 .'""«اهكسمأف :هل

 '"١نسحلا لاق هيو ءلصألا اذه ىلع ءانب حاكنلا خسفي انزلا نإ :اضيأ موق لاقو

 .ةيضايإلاو

 يتلا ثيداحألا ضعب نإ :اولاقو روهمجلا ةلدأ ضعب ىلع ةيضابإلا بقع دقو
 حلصت الو فعضلا اهيلإ قرطو ثيدحلا ءاملع ضعب اهيلع ضرتعا اهيلإ اودنتسا
 :كلذ نم لالدتسالا هب طقس لامتحالا هيلإ قرط اذإ ليلدلا نأل .جاجتحالل

 ٍةأيَي لوسرلل ىكتشا يذلا لجرلا نع هللا دبع نب رياجو سابع نبا هاور ام ١-

 وبأ لاقو غتباثب سيل ثيدحلا اذه يئاسنلا لاق «اهكسمأ » : لاقف .هتجوز ةفع مدع»
 . "تاعوضوملا يف يزوجلا نيا هركذ يقارعلا لضفلا

 امهالك ةيطع نب ناسحو ريمع نب هللا ديبع هاور دقو» :يزوجلا نمحرلا دبع لاق

 امنإو ءاذه زوجي الو روجفلا ىلع لالخلا ركب وبأ هلمح دقو ،السرم ةيم هللا لوسر نع
 .«ثيدحلا حص ول لاملا يف اهطيرفت ىلع لمحي

 . '؛لصأ هل سيل يي هللا لوسر نع تبثي ال ثيدحلا اذه» :لبنح نب دمحأ لاق

 نمل اهتباجإ وه» :ةياهنلا يف لاق :يئاسنلا ننسل هحرش يف يطويسلا لقنو
 .«اهدارأ

 :دمحأ لاق ،هبشأ اذهو اهنم بلطي نم هلام نم يطعت اهنإ :سمال دي عنمت ال ليقو

 ١- :رونلا ٣.

 .هجيرخت قبس ٢-
 ٢ .دهتجملا ةيادب :دشر نيا ج٢/ص١٠٠٢٣.

 ٤ مولع ءايحإ :يلازغلا .٨١٦-٧٦ص/٦ج .ننسلا :يئاستلا الدين٠ ج٢ / ص٢٤,.

 ٥- .نامثع دمحم نامحرلا دبع قيقحت م٢٧٢ص / ٢ج تاعوضوملا باتك :يزوجلا ني يلع ني نامحرلا دبع ط٢.

 .ةرهاقلا .ةيميت نيا ةبتكم :رشانلا ١٤٠٧ه/١٩٨٧١م.



 . ا٨«رجفت يهو اهكاسمإب هرمأيل نكي مل «

 ريخ لئاسو فورعم بلاط درت ال يأ سسمال دي درت ال ىنعم» :نوفلخ نبا لاقو

 ىلع هللا مرح ام ىلإ عوجرلاب رمأي نأ ةي هللا لوسر ىشاحف .اهئاخس ريثك نم ركشو

 .«نينمؤملا

 سيل رهاوظب اوجتحا امنإ ةينازلا حاكن ةحابإب اوجتحا نيذلا نإ :ةيضابإلا لاقو

 نإ :لاق يذلا يف هللا دبع نب رباج ثيدح مهتجحو اهحاكن ةحابإ ىلع لدي ام اهيف

 ىلع مهنم ظفحتلا كرتو لاجرلل ةطلاخملا ىلع هرهاظ ،سمال دي درت ال يتأرما
 . '"هسفن

 ىلع سانلا ضعب هلوأآت دقو 6هريغو دمحأ هفعض دق ثيدحلا اذه :ةيميت نبا لاقو

 سانلا نمو ،كلذ فالخ ىلع لدي هقايسو ثيدحلا رهاظ نكل ،لام بلاط درت ال اهنأ

 امم اذهو سلاجرلا عنمت ال اهنوك عم اهكسمي نأ هرمأ ةي يبنلا نأو .هتوبث دقتعا نم

 . "ةمئألا نم دحاو ريغ هركنأ

 نأ الوط مكنم عطتسي مل نموو :ىلاعت هلوقب روهمجلا ىلع ةيميت نبا جتحا دقو
 ملعأ هللاو تانمؤملا مكتايتف نم مكناميأ تكلم ام نمف تانمؤملا تانصحملا حكني

 فورعملاب نهروجأ نهوتاءو نهلهأ نذإب نهوحكناف ضعب نم مكضعب مكناميإب
 . ')هنادخأ تاذختم الو تاحفاسم ريغ تانصحم

 ريغ نهنوك لاح يف ءامإلا حاكن هللا حابأ امنإف :لاقف ةيآلا هذه ىلع بقعو

 تاذختملاو ثدحأ لك عم حفاست يتلا :ةحفاسملاو ،نادخأ تاذختم الو تاحفاسم

 ال نمب فكيف حكنت ال اهلاح هذه نَم ناك اذإف .دحاو قيدص اهل نوكي يتلا :ندخلا

 فيكق ءاميإلا يف اهلاح هذه نَم ناك اذإو !؟قفتا نم حفاست لب سسمال دي درت

 اوتوأ نيذلا نم تانصحملاو تانمؤملا نم تانصحملاوإ :ىلاعت لاق دقو !؟رئارحلاب

 يذختم الو نيحفاسم ريغ نينصحم نهروجأ نهومتيتاءع اذإ مكلبق نم باتكلا
 . ث نادخأ

 ١- نانبل "توريب . عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد ٤ط.٨٦-٧٦٦ص/٦ج .يئاسنلا ننس حرش :يطويسلا .
 ١٤١٨ه / ١٩٩٧م.

 ٢ .ةبوجألا :نوفلخ نبا ص٢٥-٣٦١-٤١.
 ٢ .حاكنلا ىواتف عومجم :ةيميت نبا ص١٧٨.
 ٤- :ءاسنلا ٢٥. ٥- :ةدئاملا ٥.
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 ققاوي اذهو كانه ءاسنلا يف هطرتشا امك ءانه لاجرلا يف طورشلا هذه طرتشاف

 .ةكرشم وأ ةيناز الإ حكني ال ينازلا:ىلاعت هلوق نم "رونلا ةروس يف هركذ ام
 ٢ ر ٠. . ٠ 5 ث . .. ... - ٠

 . ا ت نينمؤمل ١ ىلع كلذ مرحو كرشم وا ناز الإ اهحكني ال ةين ازلاو

 :هنع لاق ثيح ةينازلا حاكن يف سابع نبا ثيدحب روهمجلا جاجتحا امأ ٢-

 :لاق هنأ ٍتِثَي يبنلا نع ثيدحب ةيضابإلا هيلع بقع دقف .'"حاكن هرخآو حافس هلوأ»

 كرشملا نأش يف مكحلا كلذ ركذ امنإ سابع نبا نإ :اولاقو . !حافس دعب حاكن ال»

 قاقتاب زئاج اذهف ،حاكنلا يف نابغريو ناملسي مت برحلا راد يف ةكرشمب ينزي يذلا

 .هيلع ضارتعا الو

 يف كلذ سابع نبا لاق امنإ :هل ليق «حاكن هرخآو حافس هلوأ» :يصقشلا لاق

 ؛سابع نبا لاق امك لالح زئاج اذهف ؛مالسإلا يف اهجوزت مت ةكرشمب ىنز كرشم

 . "٨«ينزلا نم مظعأ هللاب كرشلا نم هيف اناك ام هنأل

 امنإ» :لاق سابع نبا نأ روصنم نب متاح قيرط نم يناسرخلا مناغ وبأ ىور دقو
 ابات اذإف غناكرشم امهو اهب ينزي يتلا يف (حاكن هرخآو حافس هلوأ) :هلوق ناك

 . '»هكرشلا يف اهب ىنز يذلا اهجوزتي نأ سأب الف احلصأو

 يف لاق هنأ -امهنع هللا يضر- سابع نبا نع رمعي نب يحي نع ةداتق نعو
 .هيلع كلذ اهمرحي الو امهاطخت ناتمرح امهنإف :اهتنباب وأ هتأرما مأب ىنز لجر
 ول لب :لاقف ،يبعشلا كلذ غلبف طق الالح مارح مرح ام رمعي نب يحي لاقو :لاق

 يأر نم ناكو ءامارح ءاملا كلذ ناكل ءام نم بج يف هتبكسف رمخ نم ازوك تذخأ

 . اهيلع تمرح دق اهنأ يبعشنلا

 ءارش قراسلا ىلع مرحت ال امكف ناتسبلا نم ةقرسلا ىلع انزلا سايق امأ ٢

 ٣. :رونلا ١٧٨ . ٢ ص ةيميت نبا ١-

 .هجيرخت قبس ٢٣-

 نب دمحما هدروأو ةيضابإلا هب جتحا دقو سةباحصلا دحأ لوق هلعلو ننسلا بتك يف هيلع رثعن مل ثيدحلا اذه ٤
 ٤. ٨ص/٦ج .لينلا حرش هياتك يف شيفطا فسوي

 .اهدعب امو ٧٦١ص ٥١ج: يصقشنلا ٥-

 .رمعم يحي يلع ةيشاح .حاكنلا باتك :ينوانجلا .٢؟٢-٢٢ص/٢ج .ىربكلا ةنودملا :يناسرخلا مناغ وبأ ٦
 ٤١. ص

 ١-١٦٩. ٨١٦ص/٧ج .حاكنلا باتك .ىربكلا ننسلا :يقهيبلا ۔_٧
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 دساف سايق وهق .هتينزم جوزتي نأ ينازلا ىلع كلذك مرحي ال هنم قرس يذلا ناتسبلا

 قرس ناتسب كالتما هيلع مرحي ال ناسنإلا نإف .عرفلاو لصألا نيب عساشلا نوبلل

 كلتمي نأ هل زوجيو ،امهدحأ اهب ىنز يتلا ةأرملا جاوز هيلع مرحيو سهنيا وأ هوبأ هنم
 .امهدحأل ةليلح تناك نم جوزتي نأ هل زوجي الو .هنبا وأ هيبأل اكلم ناك اناتسب

 :لوقلا لمجم

 لمأتملل رهظي .مهتاشقانمو مهتاضارتعا انمدقو نيقيرفلا ةلدأ انضرع نأ دعب

 ىلإ ادانتسا الإ كلسملا اذه كلسي مل قيرف لك نأ .ججحلاو ةلدألا هذه يف صحافلاو

 حور عم ىشامتي امب اهمهفو اهريسفت لواحف ؛ةنسلاو نآرقلا نم ةتباث صوصن

 .اهدصاقمو ةعيرشلا

 باسنألاو ضارعألا ىلع اظاقح ةينازلا حاكن ميرحت مدع ىري :يناثلا قيرفلاف

 ةقالعلا عدصتت ال ىتح .رتسلا ىلإ ىعدأ اذهو ( هلبق امل بج مالسإلا) باب نم

 حالصإ ادارأو امهتلعف نم ابات دق ةينازلا و ينازلا ماد ام ةرباع ةوزن ببسب ةيجوزلا

 دعب وأ ىنزلا دح امهيف ذفني ملو امهرمأ عسو اذإ اذهو ححوصنلا ةبوتلا دعب امهتنيطخ

 ةيجوزلا امهتايح فانئتسال حاكنلا ديدجت امهل زوجي ،نينصحم ريغ اناك اذإ هتماقإ

 . ضارعألاو باسنألا ىلع ظافحلاو جرحلا عفرو ريسيتلا باب نم

 ىلإ رظن دق كلذب هنإل .ةينازلاو ينازلا حاكن ةمرح ىري :لوألا قيرفلا امأ

 هللا مرح ام اولحأ مهنأل .ةانزلل ةبوقع عنملا اذه ربتعا ثيح ىرخأ ةيواز نم ةلأسملا

 هلوقب ىنزلا لحو ىلإ بارتقالا نم امهرذح دق عرشلاف ،هعوقو لبق ائيش اولجعت و

 . "اليبس ءاسو ةشحاف ناك هنإ ىنزلا اوبرقت الولت:ىلاعت

 مجرلاك ىنزلا ةشحاف بكتري نم لكل ةعدار تابوقع عراشلا عضو دقو

 دوهش نودب ىنزلاب هريغ مهتي نمل فذقلا دح عرشو عنصحملا ريغل دلجلاو نصحملل

 دكؤي ام هل سيلو ثىنزلاب هتجوز جوزلا مهتا اذإ نيجوزلا نيب ناعللا عرشو .ةنيبو

 ىلع ظافحلل الإ رمألا اذه يف ددشي ملو ةيدبألا ةقرفلاب مهيلع مكحو .هاوعد

 .نامع ةنطلس إم٨٩٩١/ه٩١٤١ .تردص .يتبتكم يف طوطخم .ةيعرش ىواتف :يليلخلا دمح نب دمحأ ١-

 ٢ :ءارسإلا ٣٢ .



 ةوهش نع ةمجانلا - ةعورشملا ريغ ةقالعلا لحت نأ ضري ملو باسنألاو ضارعألا

 اهنع بترتي يتلاو حيحص يعرش دقع نع ةجتانلا ةيعرشلا ةقالعلا لحم - ةرباع
 .نيجوزلا نم لكل تابجاوو اقوقح

 نم لك حبصأل طرش الو ديق نودب هتينزمب ينازلا حاكن انحيأ ولف اذه ىلإ فضأ
 ؛ةيقالخأ وأ ةيداصتقا وأ ةيعامتجا تارابتعال اهنع عنمو اهيف بغري ةأرما جاوز دارأ
 .هتقيشع ىلإ لوصولاو هضرغ قيقحتل ةليسوك ىنزلا ةشحاف باكترا ىلإ اجلي هنإف
 كلذب نوكنو ،راعلاو ةحيضفلا نم افوخ اهايإ هجيوزتو ،هب لوبقلا ىلع اهلهأ رابجإو
 مرحي ال مارحلا ماد ام لالحلا ىلإ لوصولل مرحملا باكترا ىلع سانلا انعجش دق

 .لالحلا

 كلذو هرربي ام هل ةينازلا ةأرملا لجرلا حاكن ميرحت يف ةيضايإلا ديدشت لعلو
 دصاقمل فلاخم اذهو ثىنزلا ضاقنأ ىلع ةيعرش ةقالع ةماقإ نم نيتباعلل اعنم

 رربت ال ةياغلاو .ةعيرذلا دس أدبمل اقيبطتو ضارعألاو لسنلا ظفحل ةيعادلا ةعيرشلا

 الو ««هنامرحب بقوع هناوأ لبق ءيشلا لجعت نم» :ةيهقفلا ةدعاقلاب المعو .ةليسولا
 كلذ عمو ءيأرلا اذه ىلإ ليمي هترخآو هنيد رمأ ىلع صرحي لقاع ملسم لك نأ كش

 نأ لدعلا نمأ ؟اهضرع ىلع يدتعاو ىنزلاب رهتشت ال يتلا ةبصتغملا ةأرملا بنذ ام

 ابنذ اهلمحن اذاملف ؟فيقعلا لجرلاب جاوزلا نم اهمرحنو ةروهشملا ةينازلاب اهيوسن
 ىري هنأ كش ال بناجلا اذه يف لمأتملاف !اهريغ رزو اهلمحنو اهاضرب هفرتقت مل

 يغبني ىلوألاف ةفرتحملا ةينازلاو ةبصتغملا ةأرملا نيب مكحلا يف قيرفتلا بوجو
 امأ .ديق نود ءاسنلا نم اهريغك ءاقعألا لاجرلا نم هاضرت نمب جاوزلاب اهل حامسلا

 ةفعلا قيرط كوس ىلإ اهعيجشت ىلإ ىعدأ اذهو حالصلاو ةبوتلا اهيلع طرتشي ةيناثلا
 . ةبوتلا دعب بنذ الو ءهلبق امل بج مالسإلاو

 : ةيتازلاو يتازلا حاكت عراشلا ميرحت نم ةمكحلا

 ينازلا حاكن ميرحت نم عراشلا دصاقم ىلإ نيرصاعملا ءاهقفلا ضعب راشأ دقل

 دبع هركذ ام كلذ نم .ماقملا اذه يف مهلاوقأ ضعب درون نأ سأب الو .ةينازلاو
اهحاكن ميرحتو ةينزملا ةلأسم نأ لجرلا ةينزم حاكن مكح ىلع اقيلعت يلكب نمحرلا



 ديعب دح ىلإ فقوتت اهيلع ؤعمتجملا ةايح يف اهرطخ اهل ةلأسم اهب ىنز نم ىلع
 ىلع ضيقي يذلا يلئاعلا رارقتسالل برح ىرخأ ةهج نم يهو .باسنألا ةمالس
 .ةداعسو انوكسو ةءانه ةرسألا

 باسنألا ةمالس فقوتل يرحتلا لامك اهيف ىرحتي نأ بجي امم جورفلا ةلأسم نإ

 .هتياغو جاوزلا ةمكح قفاويو .نآرقلا حورو ىشمتي عنملاب لوقلا نأو .اهيلع

 ءبايترا ةبئاش سند يأ اهلوح موحي الأ بجي ةسدقم ةطبار جاوزلا ةطبار نإ

 احتفو .ةليذرلا ىلع اينمض اعيجشت كلذ ناك الإو ؤاهدعب وأ اهلبق كلذ ناك ءاوس
 ال مهروجق نأ نودقتعي اوماد ام سنويبرغلا هلعفي امك نييناوهشلا نيب ةقاوذلا بابل
 تماد ام اهنولهستسي يتلا ةبوتلا ىوس مهفلكي الو "يعرشلا طابترالا نم مهمرحي

 مهنع نوتوفي ايحابإ الاصتا اولصتا ىتم مهنأ اوملع اذإ امأ ...ايروص ولو مهنم لبقت

 نئلو ،داسقلا نع اعدارو ةقعلا ىلع مهل اثعاب كلذ ناك ،هيف نوبغري نمي جاوزلا

 عزاوو عمتجملا ىلع انميهم نآرقلا عزاو ناك موي لوألا ردصلا نيطاسأ انيأر

 راطتسا رصع يف نحنو انب فيكف .حاكنلا اذه نوعنمي ءاعماقو ابيقر ناطلسلا

 ةينيدلا ةناصحلا تفعضو .ةيحابإلا تمعو ںداحلإلا هيف ىرشتساو .هميشه يف داسفلا

 مل نإ هتنس ىلع يرجت نأ نم مكحأ الو لدعأ الف !امامت سوفنلا يف اهرون ًافطنا وأ

 . '٨«ريبك داسفو ضرألا يف ةنتف نكت» ،لعفن

 ةدوملاو نوكسلا هنم ةياهنلا لعجو .جاوزلا ةمعنب انيلع هللا معنأ اذإف دعيو

 اونكستل اجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ نأ هتايآ نمو :لجو زع لوقي ذإ ةمحرلاو

 ."نوركفتي موقل تايآل كلذ يف نإ ةمحرو ةدوم مكنيب لعجو اهيلإ

 هل اهئافوو هتينزم صالخإ ىلإ ينازلا سقن نئمطتو نكست له يرعش تيل ايف

 . ؟كلذ دض اهنم ققحتو هسفنب اهالب دقو هتجوز تحبصأ اذإ

 كلذ مغر هارتأ .ةقيقح هل تقوو تبات اَهْبَه ؟ةمحرو ةدوم امهنيب نوكت لهو
 ءابذعم اقلق هتايح شيعيف ؟سواسولا همساقتتو نونظلا هباتنت مأ ؟اهيلإ نئمطي

 اذإ» :م هللا لوسر لاق .لاق ينزملا متاج يبأ نع هننس يف يقهيبلا هجرخأ ثيدح نم عطقم ثيدحلا اذه ١-
 ح اكنلا باتك .«ريبك داسفو ضرالا يف ةنتف نكت اولعفت الإ هوحكناف هقلخو هنيد نوضرت نم مك ءاج

 ج٧/ص٨٢.

3 
 ٢ -_ ١ مورل : ١ ٢ .



 روجفلا طاسب ىلع اهبنجب اهاضق يتلا ةنجاملا تاظحللا كلت هتليخم نع بزعيأ

 رركتي دق ،لبق اهعم هل عقو ام نأ هسفن هل سوسوت الفأ .؟ءاقلط اوناك موي ةراعدلاو

 . "نادي ىتقلا نيدي امكو هب ينز ىنز نم ؟هباسح ىلع هريغ نم اهنم

 دنع هيعارصم ىلع ءاشحقلا باب حتفي نيينازلا نيب جوازتلا ةحابإ نأ بير الو

 يف ايقتلي نأ ةاتفلاو باشلل نكمي ثيحب ردقلا اذه ىلإ اروسيم ماد ام تاوهشلا دابع

 .جاوزلاب امهتحفص امتتخي مث اءاش ام اعتمتسيف تاوهشلا طاسب ىلعو ءاشحفلا لظ

 .عداخلا لمألا اذه بلاخمب تايتفلا نم ديدعلا سرتقا رشيلا بائذ نم بئذ نم مكو

 تناك ام دعب تايرخأ نع اثحاب هلجري نهسقر مث نهتايح يف ءيش ىلغأ يف نهأزرف
 ءاهمالحأ سرافو اهتايح كيرش مايألا نم موي يف نوكي نأب لمأت نهنم ةدحاو لك

 بناوج ألمي مهو ملأ ىلإ لوحتي رارمتساب اهلايخ بعادي ناك يذلا لمألا اذهب اذإف
 امإ .انينج اهاياشح يف فلخو .اهتمارك يف اهأزر نأ دعب ءاهبل اهيلع ضقيو 6ردصلا
 .ضاهجإلا تاحصم يق داولا هتياهن نوكت نا امإو ءانيجه اذوبنم ايندلا هجاوي نا

 :ضارعألاب بعالتلا اذه لثمل عفانلا قايرتلا وه مراصلا مكحلا اذه لثم سيلوأ

 ءاد هيف ىرشتسا يذلا رصعلا اذه يف اصوصخ رارغألا تايتفلا هذه لاتمأب ريرغتلاو

 .""قالخألا تاهمأو ةليضفلاب كتفف داسفلا

 نيا اهيلإ راشأ دقف ،اياغبلا وأ ريغلا عم ةينازلا حاكن ميرحت نم ةمكحلا امأ -

 هؤام نكي مل هريغ عم ينزت ةيناز جوزت نم هنأل :لاقف ميرحتلا ببس للعو ةيميت

 وه اذهو اكرتشم هؤطي يذلا جرفلاو ،هريغ ءامب اطلتخم هؤام ناكف ءاظوفحم انوصم

 .ىنزلا

 هؤطو ناك مارحلاو لالحلا نيب زيمي ال اهريغب ينزي اهجوز ناك اذإ ةأرملا امآ
 روص نم نإو .هريغ اهأطي مل نإو ؤاهب ينزي يتلا ةأرملل ينازلا ءطو سنج نم اهل
 ىلع اهتبوت لبق ةينازلا حاكن زاوج يف اوعزانت دق ءاملعلاو ،نادخألا ذاختا انزلا

 .زوجي ال كلذ نأ ىلع لدي رابتعالاو ةنسلاو باتكلا نكل سنيروهشم نيلوق

 ص٣٩- ٠ ٤.
 .شماهلا .حاكنلا باتك :ينوانجلا عجار .ينيمنلا زيزعلا دبع .لينلا باتك لوح تا ةد اهت
-١ 

 .طوطخم .ةيعرش ىواتق :ىليلخلا دمحأ ٢



 :يفو 6قافتالاب اثويد ناك ايغب جوزت نمو سةتايدلا مذ ىلع نوقفتم نيملسملا نإ

 تاثيبخلا:ىلاعت هللا لاق '«ثويد الو باذك الو ليخب ةنجلا لخدي ال» :ثيدحلا

 :يأ "« تابيطلل نوبيطلاو نيبيطلل تابيطلاو تاثيبخلل نوثيبخلاو نيثيبخلل

 يف كلذكو ٠تاتيبخلا ءاسنلل نوثيبخلا لاجرلاو تابيطلا ءاسنلل نوبيطلا لاجرلا
 ةديسلا فذق نميف لوقلا مظع اذهبو .ةثيبخ تناك اثيبخ اهنيرق ناك اذإو .ءاسنلا

 نم كلذ يف جوزلا ىلع ام الولو .نينمؤملا تاهمأ نم اهوحنو نينمؤملا مأ ةشئاع
 جوزت ناك ولو 6طق يبن ةأرما تغب ام :فلسلا لاق اذهلو .ظيلغتلا اذه لصح ام بيعلا

 .ةرفاك يه نم ءايبنألا ءاسن يفو فيك .حابي امع ءايبنألا هيزنت بجول ازئاج يغبلا

 اورفك نيذلل الثم هللا برض :ىلاعت لاق امك !؟رفاك وه نم تانمؤملا جاوزأ يف امك

 اينغي ملف امهاتناخف نيحلاص اندابع نم نيدبع تحت اتناك طول ةأرماو حون ةأرما

 4 ...نيلخادلا عم رانلا الخدا ليقو انيش هللا نم امهنع

 دسفي ءاغبلا نأل ءايغب جوزت نم نيحلاصلا الو ءايبنألا يف سيلف اياغبلا امأو
 انصحم ناك اذإ ةينارصنلاو ةيدوهيلا ةيباتكلا جوزتي نأ ملسملل حيبأ اذهلو اهشارف

 ؛زوجي ال يغبلا جوزتو .زوجي دق ةرفاكلا جوزت نأ ملعف ،ندخ ذختم الو حفاسم ريغ
 . "هيلإ ىدعتيف ءاغبلا ررض امأو .هيلإ ىدعتي ال اهنيد ررض نأل

 : ةينازلاو ينازلا حاكن نم نوناقلا فقوم

 ينازلا حاكن ةيضق يف مكحلا نايب ىلإ يرئازجلا ةرسألا نوناق ضرعتي مل
 )٣٢٢٦( ةداملا يف صني يرئازجلا تابوقعلا نوناق نأ الإ .ةررقملا هداوم يف ةينازلاو

 نذإ نودب اهجوزتو ةرشع ةنماثلا نسلا نود ةرصاق ةأرما دحأ فطخ ول هنأب هنم

 عقر اذإ الإ حاكنلا اذه لطبي الو ،هبقاعي ال نوناقلا نإف ءاهب هانز دعب كلذو ءاهيلو

 ىلع فطاخلا ةبقاعمو غحاكنلا لاطبإ بلطو ،مهتملا دض ةيئاضق ىوعد يلولا

 هلثم ىورو .ىتش ظافلأب دواد وبأو يئاسنلاو دمحأ هاور اميف ةفلتخم قرطب ةنجلا ثويدلا لوخد مدع ركذ ١-
 )٧١٠٢٨(. مقر :ريغصلا عماجلا حيحص يف ينابلالا هححصو يذمرتلاو هجام نباو ملسمو يراخبلا

  1:رونلا ٢٦.

 ٢٣- :ميرحتلا ١٠.

 ٤- ١ ص .ح اكنلا ىو اتف عومجم :ةيميت نب ١٨٠0-١٨٩١.

 )ر



 . هيلع رابغ الو ذفانو حيحص جاوزلاف هدض ىوكشب يلولا مدقتي مل اذإ امأ

 ثيح تابوقعلا نوناق نم )٢٢٦( ةداملا صن درون حاضيإلاو نايبلا يف ةدايزو

 : هيف لوقي

 نم رشع ةنماثلا نود ةرصاق دعيأ وأ فطخ نم لك بقاعي نأ انوناق ررقملا نم )

 نم ةدعبملا وأ ةفوطخملا ةرصاقلا تجوزت اذإو كلذ يف عرش وأ فنع ريغب ءاهرمع

 صاخشألا ,ىوكش ىلع ءانب الإ .هدض ةيئازجلا ةعباتملا تاءارجإ ذختت الف ءاهفطاخ

 . (٢' روكذملا دقعلا لاطبإب ءاضقلا دعبو جاوزلا لاطبإ بلط ةقفص مهل نيذلا

 هتقبس دق دقعلا اذه نأ ىلع ةحارص صني مل نوناقلا نأ ةداملا هذه نم ظحاليو

 يف كلذ ىلإ راشأ ماعلا بئانلا نكلو .ةفوطخملاو فطاخلا نيب ةلصاحلا ىنزلا ةميرج

 : لاقق . ةفوطخمل ا نم ج اوزل ا ةيضق يف نيمهتملا دض ه اوع ل

 ةراشإ ) امهنم دحاو لك بسنت امم نيمهتملا فارتعا لالخ نم سلجملا نإ ثيحو»

 اهديكأتو ةيحضلا حيرصت لالخ نمو ٧ ( جاوزلا دقع لجس يذلا قثوملاو فطاخلا ىلإ

 ةرصاق فاطتخاو 6قسفلا ىلع ةرصاق ضيرحت يتحنج نأ تبث لاعفألا هذهل

 '}(ع ق) نم )٢٤٢,٣٢٦( نيتداملل اقبط ناكرألا نيترفوتمو ،مهتملا دض نيتتباث
 (ل ع) مهتملا دض ةتباث قالخألا داسفو قسفلا ىلع ةرصاق ضيرحت ةحنج نأو

 .'"«(ع ق) نم )٣٢٤٢( ةداملل اقبط ناكرألا ةرفوتمو

 ءاشنا نم عنامي ال هنأ ودبي يرئازجلا تايوقعلا نوناق نإف "قبس ام ىلع ءانبو

 عفري ملو هيلع ضرتعي مل ةأرملا يلو ماد ام هلطبي الو 6هتينزمو ينازلا نيب جاوزلا دقع

 اعورشم جاوزلا اذه حبصي انه نمو .يناجلا ةبقاعمو دقعلا اذه لاطبال ىوعدلا

 . هراتآ هيلع بترتتو

 ىضر نع كلذ ثدح اذإ ةينازلاب ينازلا حاكنل ضرعتي مل نوناقلا نأ امك

 ةعبطم .٩٤٢ص ١٩٩٥. لوألا ددعلا . ايلعلا ةمكحملل رشنلاو تادنتسملا مسق نع تردص . ةيئاضقلا ةلجملا - ١
 . رئازجلا شارحلا

 . يرئازجلا تايوقعلا نوناق زمر (ع ق) - ه
 ٢ - ص . هسقت عجرملا ١ ٥.

 )ر



 ٠ - ٠ ابيتث هرص اق هبي زل تد اك وس هيع وط

 :ازلا حاكن زاوج يف ءاهقفلا روهمج يأر قفاو دق نوناقلا ن كي 7 أر قن 3 ",وناقلا ن د اذهبو

ينازلاو ينازلا حاكن زاوج ةيضابإلا بهذمل افالخ هناكرأو هطورش رفوت دعي
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 لوذلا ثحبملا

 ةيباتكلا حاكن

 : ةيباتكلا ىتعم

 لهأو .ةينارصنلاو ةيدوهيلاك يوامس نيدب نمؤت يتلا ةأرملا يه ةيباتكلا
 ىلع باتكلا لزنأ امنإ اولوقت نأ :ىلاعت هلوقل ليجنإلاو ةاروتلا لهأ مه باتكلا

 . 'ه4انلبق نم نيتفئاط

 :ىراصنلاو دوهيلا باتكلا لهأب دارملاو» :ةيباتكلا ىنعم نايب يف يلعجلا لاق

 اهوفرح نإو بتكلا هذهب مهكسمتف .ليجنإلا ىراصنلا باتكو ةاروتلا دوهيلا باتكف

 ."" «ارافك اوناك نإو ةيسوجملا نع مهعفر اهيف ام اوفلاخو

 :باتكلا لهأ ءاست حاكت مكح

 كلذو ءاريبك افالتخا باتكلا لهأ ءاسن حاكن مكح ديدحت يف ءاهققلا فلتخا

 اقلطم هعنم ىل ١ مهضعب به ذو ءاقلطم هز اوج ىل ١ مهضعب به ذق . اتي دحو امي دق

 عون ديدحت انيلع متحتي كلذ ن ايبيلو ءل اوحأل ١ بسح ت اليصقت مهضعب لصفو

 راد يف ةيباتكلا ميقت لهو ؟ةمذلا لهأ نم وأ ؟ةدهاعم مأ ةيبرح يه له ةيباتكلا

 ةيمذلا حاكن زاجأو .ةيبرحلا ةيباتكلا حاكن مرح نم مهنمف ؟مالسإلا راد يف مأ برحلا

 فوس رثك أ ةلأسمل ١ حضتت ىتحو . طورشب ةح اب ال ١ ديق نم مهنمو .ةدهاعمل او

 .اهشقاننو مهتل دا عم عون لكل ءاهقفلا ء ارآ ضرعتسن

 :ةيبرحلا ةيباتكلا :لوألا عوتلا

 يف اهموق نأ وأ م برحلا راد يف شيعت ةينارصنلا وأ ةيدوهيلا ةرحلا ةأرملا يهو
 كلذ هل زوجي لهف اهيلع دقعلا نيملسملا دحأ دارأ ولف ""نيملسملا عم برح ةلاح

 م .؟ال حأ

 ١ :ماعنألا ١٥٦.

 ٥٤. ص,/٢٦ج .كلاسلا جارس :يلعجلا نامثع 1

 .١٧٢ص /٢ج .كلاسلا ةغلب :يواصلا دمحأ :رظنا ٢

(( 



 :نييأر ىلإ ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا مسقنا

 .ةمرحلاو عنملاب نولئاقلا :لوألا يأرلا

 حاكن ميرحت ىلإ ةعيشلا ضعبو ةيفنحلاو ةيضابإلا نم ءاهقفلا روهمج بهذ

 .ةيبرحلا ةيباتكلا

 نم امأو .ةمذلاو دهعلا يف نك ام تايباتكلا حاكن زوجيو» :سابعلا وبأ لاق

 . '«اهحاكن لحي الف باتكلا لهأ ءاسن نم براح

 يف نك يتاوللا باتكلا لهأ نم رئارحلا حاكن هيلع مرحي الو» :ينوانجلا لاقو
 . "" «نهحاكن هل لحي الف ةبراحملا يف نهنم ناك نم نود ةملاسملا

 دقعلاف مكحلا اذه مغرو :اولاقو ێةيميرحتلا ةهاركلاب ميرحتلاب ةيفنحلا ربع دقو
 افالخ .'"دسافملا نم هيلع بترتي امل اميرحت هوركم هيلع مادقإلا نأ الإ حصي

 :يبطرقلا لاقو .هخسف بجي الطاب ةبراحملا ىلع دقعلا نوربتعي نيذلا ةيضاباإلل

 .«ةيكلاملا روهمجل افالخ اذهو «لحي الف ابرح اوناك اذإ باتكلا لهأ حاكن امأو»

 نيذلا اولتاق :ىلاعت هللا لوق التو .لحي ال» :لاقف كلذ نع سابع نبا لئس دقو

 تثدح :ثدحملا لاق «نورغاصإلا هلوق ىلإ ""ةمرخآلا مويلاب الو هللاب نونمؤي ال
 . هبجعأف يعخنلا ميهاربإ كلذب

 : مهتل د ]

 :اهنم ةلدأ ةدعب ةيبرحلا ةيباتكلا

 .نيملسملا ماكحأل ةعضاخ ريغ نوكت برحلا راد يف تناك اذإ ةيباتكلا نأ ١

 مالسإلا اهايأي يتلا اهقالخأب قلختلا ىلع همغرت دقف .ةنتفلا بابل حتف كلذو

 ١ .ةلأسم يبأ باتك :دمحأ سابعلا وبأ ص١٥٦-١٩٧.
 ٢ .حاكنلا باتك :ينوانجلا ص٢٩-۔٢٠. |{

 ٢- .ةعبرالا بهاذملا ىلع هقفلا :يريزجلا نمحرلا دبع ج٢ / ص٧٤.
 ٤ :ةبوتلا ٢٩.

 ٥ .نآرقلا ماكحإل عماجلا :يبطرقلا مج٢؛ ج٢/,ص٦١٦١.

(٧٨( 



 هتطلس عايض نم هب هل لبق ال اميف هسفنب جزيو ،مالسإلا ريغ قانتعال هنبا ضرعيو
 . "دسافملا نم كلذ ريغو ءهضرع اهب ظقحي يتلا

 نيميلا كلمب اهلحو دقعلاب ةيباتكلا لح نيب عمج ةيبرحلاب جوتلا يف نأ ٢
 انيبم ا يملاسلا خيشلا كلذ ىلإ راشأ نّميمَو ءاعرش عونمم اذهو يبسلل ةضرعم اهنأل

 باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحملاو : ىلاعت هلوق مومع صصخي ىعسلا اذه نأ
 . () 4 مكلبق نم

 دهعلا ىلع تناك نم باتكلا لهأ ةنصحمي ينآرقلا باطخلا يف دوصقملا نأ ٢

 اوتوأ نيذلا نم تانصحملاوإل :ىلاعت هلوق يف سابع نيا نع يور دقف ةيبرحلا نود
 . اصاخ نوكيف برحلا راد نود دهعلا ىلع وه .ا هئباتكلا

 اودع ناك نمو ملسملا نيب ةبحمو ةدوم ةقالع ءاشنإ ةيبرحلاب جوزتلا يف نأ ٤

 ةيامح تارورض يف طيرفتلاو نيرفاكلا ةالاوم ىلإ يدؤي دق يذلا رمألا .مالسإلل

 نيذلا مالسإلا ءادعأل ةرصن وأ ةبحم ةقالعب طبتري نأ ملسملل زوجي الو .نيملسملا

 كلذلو .مهيف مكحتلاو هعابتأ رهق نولوتيو رئاودلا هب نوصبرتي وأ هنوبراحي

 . "نيملسملل احداف اررض ببست دق تالاحلا هذه عيمج يف ةيصخشلا تاقالعلاف

 .ةهاركلا عم زاوجلاب نولئاقلا :يتاتلا يأرلا

 ةهارك ةيبرحلاب جوزتلا ةهارك ىلإ ةيعفاشلاو ةيكلاملا نم ءاهقفلا روهمج بهذو

 نيدو جوزتملا نيد داسقإ :لتم دساقم نم اهب جوزتلا هيلإ يدؤي امل ارظن ءةديدشي

 - ء ٠ ٠ - . - ٠ : ٠ . - ء 2 ٠

 يبسلل ةيبرحلا نم هئانبا ضرعت وا مهتالاومو نيرفاكلل ليملل هثرعتو .هئانبا

 . 'قاقرتسالاو

 ١- :يريزجلا نمحرلا دبع ج٢/ص ٧٤.

 ٢- .يملاسلا مامإلا تاباوج :يملاسلا نيدلا رون ج٢/ص٦ ٤٤.

 ٢- :ةدئاملا ٥.

 ٤ :ةدئاملا ٥.

 ٥ :يبطرقلا مج٢؛ ج٦/ص٧٩.

 ٦- .ينواتجلل حاكنلا باتك ىلع رمعم رحي يلع تاقيلعت ص٢٦٩-٢٠.

 :ىزاريشنلا ٢١. ٨ص/٢ج .ىربكلا ةنودملا :كلام .٧٦٢ص / ٢ج .ريدردلل ريبكلا حرشلا ىلع ةيشاحلا :يقوسدلا ٧

 ٤٤. ٢ص/٢ج .يعفاشلا مامإلا هقف يف بذهملا



 جوزتلا ىلع بترتي دق اميف امهنيب فالخ ال هنإف نيقيرفلا بهذم ىلإ رظنلابو

 مومع ىلإ اورظن ةديدشلا ةهاركلا عم زاوجلاب نيلئاقلا نأ الإ .ريذاحم نم ةيباتكلاب

 نم باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحملاو تانمؤملا نم تانصحملاو :ىلاعت هلوق
 نأ ودبيو .ةهاركلاب لوقلاب اوفتكا كلذلو .ميرحتلا مدع ىلع كلذب نيلدتسم .: مكلبق

 .ةيآلا يف دراولا مومعلا اذه ديق لوألا قيرفلا

 :ةدهاعملا وأ ةيمذنا ةيباتكلا :يناثلا عونلا

 راد يف ميقتو .ةينارصن وأ ةيدوهي تناك ءاوس باتكلا لهأ نم ةرحلا ةأرملا يه

 يت اولل ا تاي دوهيل او تايحيسملاك .ةيمذلا اهيلع قلطيو نيملسمل ١ مكح تحت م الس ال ١

 .اهاياعر نم نهو ةيمالسإلاو ةيبرعلا دالبلا يف نمقي

 مكحلا ءارجإ ىلع هبئان وأ نيملسملا مكاحل ةدهاعم تناك يتلا يه ةدهاعملاو

 ىراصنلا ءاسنك .اهلهأ ةدهاعمب -باتكلا لهأ ىلإ مالسإلا نم دترت مل نإ- .اهيلع

 تايقافتاو تادهاعم نيملسملابو اهنيب طبرت ةيمالسإ ريغ نادلب ىلإ نيمتني يتاوللا

 .ةددعتم تاقالعو

 .؟كلذ يف مكحلا امف نهادحإ نم جاوزلاب نيملسملا دحأ بغر ول اعيمج ءالؤهف

 عم زيجم نيبو اقلطم زيجم نيب ،نيبهذم ىلع ةيضقلا هذه ه اجت ء اهققفل ا ء ارآ

 : يت أي اميق كلذ حضتيو اقلطم مرحم نيبو ةهاركلا

 : اقلطم زاوجلاب نولئاقلا : لولا بهذملا

 ىلإ )ةيكلاملا دنع يأرو ةلبانحلاو ةيفنحلاو ةيضابإلا نم ءاهقفلا روهمج بهذ
 نم اذخأ .ةهارك نودب اقلطم ةيمذلا وأ ةدهاعملا ةيباتكلا ةأرملا حاكن زاوجب لوقلا

 مكل لح باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو تابيطلا مكل لحأ مويلا :ةقباسلا ةيالا مومع

 باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحملاو تانمؤملا نم تانصحملاو .مهل لح مكماعطو

 ."اه مكلبق نم

 ١- .كلاسلا ةغلب :يواصلا دمحأ عجار :سنأ نب كلام ذيملت مساقلا نب نمحرلا دبع ىأر وه ج٢ / ص٢٧١.

 ٢- :ةدئاملا ٥.



 ترسف ذإ ضةيآلا هذه صنب عورشم باتكلا لهأ نم رئارحلاب جوزتلا نإ اولاقو ١
 عنمل يفكت مهيأر يف ريذاحم كلانه تسيلو ،فئاقعلا رئارحلاب تانصحملا ةملك
 .'»ةبراحملل ةبستلاب لاحلا وه امك .ةيمذلا وأ ةدهاعملا ةيباتكلاب جوزتلا

 هلوق يهو تاكرشملا حاكن تمرح يتلا ةيآلا نيب ضراعت ال :اضيأ اولاقو ٢-

 لهأ ءاسن حاكن حيبت يتلا ةيآلا نيبو """هلنمؤي ىتح تاكرشملا اوحكنت الو :ىلاعت
 نيذلا نكي ملال :ىلاعت هلوقل باتكلا لهأ لوانتي ال «كرشلا» ظفل رهاظ نإف .باتكلا

 امل:ىلاعت هلوقو .ةنيبلا مهيتأت ىتح نيكفنم نيكرشملاو باتكلا لهأ نم اورفك
 مكبر نم ريخ نم مكيلع لزني نأ نيكرشملا الو باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا دوي
 فوطعملاو فوطعملا نيب ةرياغملا يضتقي فطعلا رهاظو ظفللا يف مهنيب قرفف
 .هيلع

 نم تانصحملاو :ىلاعت هلوقو صنب سيلو مومع كرشلا مساف اضيأو ٢
 نيب ضراعت الق صن تانمؤملا نم تانصحملاوا :هلوق دعب 4أ&باتكلا اوتوأ نيذلا

 . ")لمتحي الام نيبو لمتحملا

 .ةمذلا لهأ نم اوجوزت - مهنع هللا يضر- نيعباتلاو ةباحصلا ضعي نألو ٤

 - هنع هللا يضر -۔-ن اقع نب ن امتع نأ تبت دقف . مهنم جوزتل ١ ر اوجب اوحرص وأ

 ني ةحلط جوزتو .هدنع تملسأو ةينارصن يهو ةيبلكلا ةصفارفلا تنب ةلئان جوزت

 هللا يضر -ناميلا ني ةقيذح جوزتو .ماشىلاب ةيدوهي - هنع هللا يضر- هللا ديبع

 .نئادملا لهأ نم ةيدوهي - هنع

 حاكن نع هللا دبع نب رباج لأس هنأ - هنع هللا يضر- ماوعلا ني ريبزلا نعو

 .«مارح مهيلع انؤاسنو لالح انل مهؤاسن» :رباج لاقف ةينارصنلاو ةيدوهيلا

 '_١ظراق نب هللا دبع نب دلاخ هل تدلوف باتكلا لهأ نم ةأرما ظراق نبا جوزتو

 :ةرهز وبأ .١٧٢ص/٢ج .عئانصلا عئادب :يناساكلا .٢؟٨٤-٧٤٢ص/٥١ج .نيبلاطلا جهنم :يصقشلا سيمخ ١-
 .٤٤١ص سهراثآو جاوزلا دقع يف تارضاحم

 ١٠٥. :ةرقبلا ١. ٤ :ةنيبلا - ٢٢١. :ةرقبلا ٢

 ٥ .حاكنلا ماكحأ يف حاضيإلا :غابصلا يلوتم ۔.١٦١٦ص/٢ج .٢جم .عماجلا :يبطرقلا ص٨٩٧١.

 ٦-۔ ءةتودملا :كلام ج٢/ص٩ ١ ٢ ٠ ٢ ٢. .بذهملا :يزاريشلا .٩١٦١٦ص/٢ج .٢جم .عماجلا :يبطرقلا ج٢/,ص٢ ٤ 3 .

 .٩٨٩-٧٩ص . ح اضي]إالا :غ ابصلا



 نامتع مهنم ؛ةعامج نيعباتلاو ةباحصلا نم باتكلا لهأ حاكن ليلحتب لاق دقو

 ديعس :نيعباتلا نمو ،كلام نب بعكو ةفيذحو هللا دبع نب رباجو سابع نباو ةحلطو

 كاحضلاو يبعشلاو ةمركعو «سواطو .دهاجمو نسحلاو ريبج نب ديعسو بيسملا نب
 . "راصمألا ءاهقفو

 فالخ نهب جاوزلا نكلو باتكلا لهأ ءاسن حاكن زاوج ىلإ ةلبانحلا بهذو

 .""ىلوألا

 دقو «تاكرشملا اوحكنت الول :ىلاعت هلوق نع ةيميت نبا مالسإلا خيش لئس دقو
 .؟ال مأ نيكرشملا نم امه لهف ةيدوهيلاو ةينارصنلاب جوزتلا ءاملعلا حابأ

 :ىلاعت لاق ةدئاملا يف يتلا ةيآلاب زئاج ةيباتكلا حاكن» :هلل دمحلا :باجأف
 تانمؤملا نم تانصحملاو مهل لح مكماعطو مكل لح باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو

 فلسلا ريهامج بهذم اذهو '"ا%4مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحملاو

 . "مهريغو ةعبرألا ةمئألا نم فلخلاو

 ةدعب ةدهاعملا وأ ةمذلا لهأ نم ةيباتكلاب جوزتلا ةحابإ ةيضابإلا للع دقو ٥
 :اهنم تاليلعت

 ةيالو تحت نهنأ املاط نهب جوزتلا ىلع ةدسفملا بترت نم ةيشخ ال هنأ -أ

 .نيملسملل ديكلا نهيلع عنتمي ثيح مهناطلسو نيملسملا

 ىلإ كلذ يدؤي ذإ غنهديك نود ةلوليحلا ىلإ ىعدأ نهب جوزتلا نأ اهنمو -ب

 ىلإ يدؤي يذلاو ةةلزعلاب نهساسحإ لاوزو سنيملسملا عمتجم يف نيهراهصنا

 .نيملسملاب ررضلاو ديكلا يف نهريكفت

 نيبو باتكلا لهأ فئاوط نيب بيرقتلا ىلإ ىعدأ نهب جوزتلا نأ امك -ج
 .'ديكلاو ةيهاركلا لماوع لوزت ثيحب نيملسملا

 ١ :غابصلا .٨١ص/٢ج .٢جم :يبطرقلا ص٩٧.

 .نانبل ةفرعملا راد .٥طر ٦٥ .ناخيش نومأم ليلخ قيقحت ةدمعلا حرش ةدعلا :يسدقملا نمحرلا دبع ٢-

 .م ١٤١٧ ه/٧ ١٩

 ٢- :ةدئاملا ٥.

 ٤ .هماكحأو حاكنلا ىواتف عومجم :ةيميت نبا ص١٢٥.
 ٢-٢٠. ٩١٩ص :ينوانجلل حاكنلا باتك ىلع رمعم يحي يلع تاقيلعت ۔-_0٥
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 :باتكلا بحاص لوقي حيضوت ىلجأ ىنعملا اذه حضوي ام لالظلا يف ءاج دقو

 يف اوحبصيف مهلزتعي مث ةينيدلا مهتيرح مهل كرتي نأب يفتكي ال مالسإلا نإ»
 ةكراشملا نم وجب مهلمشي امنإ نيذوبنم وأ ،نيلوزعم نيوقجم يمالسإلا عمتجملا

 ماعطو .نيملسملل الح مهماعط لعجيف .ةطلخلاو ةلماجملاو ةدوملاو ةيعامتجالا

 لظيلو .ةبراشملاو ةلكاوملاو فياضتلاو .روازتلا متيل كلذك مهل الح نيملسملا

 .ةحامسلاو ةدوملا لظ يف هلك عمتجملا

 .رئارحلا تافيفعلا ىنعمب تانصحملا نهو "مهئاسن نم تاقيقعلا لعجي كلذكو

 ةحامس يهو تاملسملا نم تاقيقعلا رئارحلا ركذب نهركذ نرقيو نيملسملل تابيط

 .'٨«لحنلاو تانايدلا رئاس عابتأ نيب مالسإلا عابتأ الإ اهب رعشي مل

 مدع :يه دويق ةدعب روكذملا لحلا دييقت ىلإ ةيضابإلا ءاهقف ضعب بهذو اذه

 ةبانجلا نم لاستغالا بوجوو "نابلصلا قيلعتو ريزنخلا محل لكأو رمخلا برش

 .'"“}“_`اهجوزتي الف كلذب مازتلالا نم ةيباتكلا تعنتما نإف ةناعلا قلحو ضيحلاو

 مهنيبو اننيب يذلا دهعلا نأل ؛روكذملا دييقتلا ىلع ضرتعا مهئاهقف ضعي نكل
 ضعب اضيأ هيلإ راشأ اهريغو دويقلا هذهب دييقتلا مدعو )نونيدي امو مهكرت بجوي

 . "هكلام نع مساقلا نبا هلقنو ةيكلاملا ءاهقف

 : ةهاركلا عم زاوجلاب نولئاقلا :يتاثلا بهذملا

 ءاسن حاكن زاوجب لوقلا ىلإ "ةيعفاشلاو ةيكلاملا ءاهقف روهمج بهذو
 .ةهاركلا عم ةدهاعملا وأ ةمذلا لهأ نم تايباتكلا

 ةكلمملا ةدج .رشنلاو ةعابطلل ملعلا راد .س.٢١ط ؛:٨٤٨-٧٤٨ص/٦ج .٢جم .نآرقلا لالظ يف :بطق ديس ١-

 .م٦٨٩٦٩١/ه٦٠٤١ .ةيدوعسلا ةيبرعلا

 ٢ ص /٢ج .عماجلا :يويسيلا .٩٧٢-٨٧٢ص/٨ج ءءايضلا :يبتوعلا ٢١.

 .تايباتكلا حاكن ىلع لابقإلا يف نيملسملا ةبغر نم للقي ةيمذلا حاكن يف ةيضابإلا ضعب هطرتشا ام لعلو ٢-

 .نهتيرح نم دحي نمب طابترالل نعجشتي الف "نهيلع كلذ سكعنيو
 ٤ هج .جهنملا :يصقشلا ١/ص٢٤٧-٢٤٨.

 ٥ .ةنودملا :كلام ج٢/ص٢١١٩.

 ٦ .بذهملا :يزاريشلا ج٢ / ص٤٤٢.

٢٨٢ 



 :مهتلدا

 باتكلا لهأ نم مهتاجوز قيلطتب هلامع ضعب رمأ باطخلا نب رمع نأ ١-

 .مهب نيملسملا ءادتقا نم افوخو نيملسملا حلاصم ىلع ظافحلل

 نب ةفيذح الإ مهتاجوز اوقلطف قيلطتلاب رمع رمأل ةباحصلا ءالؤه باجتسا دقو
 دهشت لاق ءاهقلط ةرمخ يه لاق ؟مارح اهنأ دهشت لاق» !اهقلط :رمع هل لاقف .ناميلا

 .دعب ناك املف ،لالح يل اهنكلو .ةرمخ اهنأ تملع دق لاق سةرمخ يه :لاق ؟مارح اهنأ

 ارمأ تبكر ينأ سانلا ىري نأ تهرك لاق ؟رمع كرمأ نيح اهتقلط الأ :هل ليقف .اهقلط

 . )١( «يل يغبني ال

 اهلهأل هتالاومو اهتلم ىلإ ملسملا ليم ىلإ يدؤي دق ةيباتكلاب جوزتلا نأ ٢-

 . عرشىل رم اوأ فل اخي ام وهو ٠4 ةنتفلا يف هعوقوو

 هركي كلام ناكفأ :تلق» مساقلا نبا نع نونحس ةياور ىربكلا ةنودملا يف ءاج

 ةيدوهيلا باتكلا لهأ ءاسن حاكن هركأ :كلام لاق :لاق ؟ةمذلا لهأ ءاسن حاكن

 اهعجاضيو رمخلا برشتو ريزنخلا لكأت اهنأ كلذو .همرحأ امو :لاق .ةينارصنلاو
 مارحلا همعطتو ءاهنيد ىلع اهدلو يذغتف ادالوأ هنم دلتو ءاهيف يف كلذو .اهلبقيو

 . "«رمخلا هيقستو

 تومت دق ةيباتكلا ةجوزلا نأ اهنم ءاملعلا اهركذ ةهاركلل ىرخأ بابسأ ةمثو

 .ملسملا يذؤي اذهو ءاهمالسإ مدع ةلاح يف اهنطب يف دلولاو رافكلا رباقم يف نفدتو

 اهعنم كلمي ال هنأ اهنمو ،رمخلا تيرش وأ ريزنخلا محل تلكأ اذإ اهتحئارب ررضلا اهنمو

 . "ةسينكلا ىلإ باهذلا نم

 ١- مقر ثيدح.باتكلا لهأ ءاسن حاكن باب.حاكنلا باتك فنصملا :قازرلا دبع ١٢٦٦٧ ج٧اص١٧٧.١٧٦.وقال

 مقر ثيدحو.(ةرمج اهنإف اهقلط):رمع هيف ١٠٠٥٧ ج٦ص٧٨.وأخرجه لئاو يبأ ثيدح نم يقهيبلا
 ج٦ا ص ١٧٢.

 ٢ .ىربكلا ةنودملا :كلام ج٢/ص٢١٩.

 نمحرلا دبع .١٧٢ص/٢ج .كلاسلا ةغلب :يواصلا دمحأ .٧٦٢)ص/٢ج .ريبكلا حرشلا ىلع ةيشاحلا :يقوسدلا ٢٣

 هقفلا :يليحزلا ٤. ٩٢ص .حاكنلا :يرضخلا دمحأ .٧؛٤ص/٤ج .ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا :يريزجلا

 .٤٩٨١ص/٧ج .هتلدأو يمالسالا



 ۔ اقلطم خسقلاو ةمرحلاب نولئاقلا :ثلاتلا بهذملا

 ةيباتكلا حاكن ميرحتو عنم ىلإ نورخآو ةيمامإلا ةعيشلا ءاهقف ضعب بهذو

 ةل دأب مهرظن ةهجو ىلع اول دتسا دقو .ةدهاعم وأ ةيم ذ وأ ةيبرح تناك ء اوس اقلطم

 :كلذ نم ةددعتم

 : ميركلا نآرقلا نم -أ

 .'ةهرفاوكلا مصعب اوكسمت الو:ىلاعت لاق

 "نمؤي ىتح تاكرشملا اوحكنت الوف :هلوقو

 . '""هحالسإلا مدعو رفكلاب كرشلا اورسف ثيح

 نأب مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحملاو :ىلاعت هلوق اولوأ دقو
 ندلو يئاللاب هئتانمؤملا نم تانصحملا ب دارملا نأو .نهنم ملسأ نم اهب دارملا

 تملسأ نم ىلع دقعلا نم نوجرحتي اوناك اموق نأ كلذو ،هيف نأشنو مالسإلا ىلع

 . اؤ)ىكلذ يف جرح ال هنأ هناحبس نيبف .رقك نع

 (ةرقبلا) ةيآ اهتخسن ةخوسنم (ةدئاملا) ةيآ نأ لوقلا اذه باحصأ ربتعا دقو

 يبطرقلا كلذ لقن دقف .ةيباتك ريغ وأ ةيباتك ةكرشم لك حاكن مرحي هنإف هيلع ءانبو

 يف يتلا ةيآلا اولعجق موق بهذ» :لاق هنأ يبرحلا ميه اربإ نب قاحسإ نع هريسقت يف

 ةكرشم لك حاكن اومرحف .ةخوسنملا يه ةدئاملا يف يتلاو ةةخسانلا يه ةرقبلا

 . ا©«ةيباتك ريع 7 ةيباتك

 : نبعباتلاو ةباحصلا راثآ نم ۔ب

 :كلذ نم نيعياتلاو ةباحصلا ضعب لاوقأب يأرلا اذه باحصأ لدتسا

 ١- :ةنحتمملا ١٠١.

 ٢- - :ةرقبلا ٢٢١.

 ٤- ب اتك ىلع رمعم يحي ع تاقيلعت ١ .ينو انجلل ح اكنل ص٢٠١۔

 ٥ .جم .عماجلا :يبطرقلا ج٢/ص٦١.



 ةيدوهيلا حاكن نع مالسلا هيلع رفعج ابأ تلأس لاق نيعأ نب ةرارز نع ١-
 هل لحي امنإو .ةينارصن الو ةيدوهي حكني نأ ملسملل حلصي ال» :لاقف ةينارصنلاو

 . '_١«هلبلا حاكن نهنم

 ىلع ةينارصنلا الو ةيدوهيلا جوزتي ال» :لاق مالسلا هيلع رفعج يبأ نعو ٢-
 . ""«ةملسملا

 ابأ اي مالسلا هيلع اضرلا نسحلا وبأ يل لاق» :لاق مهج نب نسحلا نعو ٢-

 نيب يلوق امو تكادق تلعج :تلق ؟ةملسم ىلع ةين ارصن جوزتي لجر يف لوقت ام دمحم

 ىلع ةينارصنلا جيوزت زوجي ال :تلق ،يلوق هب ملعي كلذ نإف ،نلوقتل :لاق كيدي

 تاكرشملا اوحكنت الو:لجو زع هللا لوقل :تلق ؟ملو :لاق .ةملسملا ريغ الو ةملسملا
 نم باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحملاوأل :ةيالا هذه يف لوقت امف :تلق نمؤي ىتح

 .")تكس مث مسبتف ةيآلا هذه تخسن .&تاكرشملا اوحكنت الو :هلوقف تلق ؟ مكلبق

 لهأ حاكن يغبني ال» :لاق مالسلا هيلع رفعج يبأ نع نيعأ نب ةارز نع ٤

 مصعب اوكسمت الو :ىلاعت هلوق لاق ؟هميرحت نيأو كادف تلعج :تلق باتكلا
 ."‘-"١هرفاوكلا

 :لجو زع هللا لوق نع مالسلا هيلع رفعج ابأ تلأس :لاق نيعأ نب ةرارز نعو ٥
 الول هلوقب "ةخوسنم هذه :لاقف مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحملاو

 . رف اوكلا مصعب اوكسمت

 ام هدنس حص امم اذه لئاقل ةجحلا نمو :هلوق ساحنلا نع يبطرقلا لقنو ٦

 دبع نأ عفان نع ثيللا انثدح :لاق حمر نب دمحم انثدح :لاق ناير نب دمحم انثدح

 هللا مرح :لاق ةيدوهيلا وأ ةينارصنلا لجرلا حاكن نع لئس اذإ ناك رمع نب هللا

 قيقحت .٨٥٢ص,/٥ج .ةيمذلا حاكن باب .حاكنلا باتك يفاكلا عورف :ينيلكلا بوقعي نب دمحم رفعج وبأ ١-
 .م٢٩٩١/ه٤١ ١٢ ؛نانبل .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ءاوضالا راد \١ط .يعاقبلا فسويو هيقفلا داوج دمحم

 ٢ - عجرملا :ينيلكلا نقسه.ج٥/ص٩ ٢٥.

 ٢- هسفن عجرملا :ينيلكلا .
 ٤ :ةنحتمملا ١٠.

 .هسفن عجرملا :ينيلكلا ٥
 ٦ هسفن عجرملا :ينيلكلا ج٥/,ص٢٦١٠.
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 اهبر ةأرملا لوقت نأ نم مظعأ كارشإلا نم ائيش فرعأ الو .نينمؤملا ىلع تاكرشسملا
 نيذلا ةعامجلا لوق نع جراخ لوق اذهو» :ساحنلا لاق !هللا دابع نم دبع وأ ىسيع

 . ا٨ةجحلا مهب موقت

 يف ةماع ةيآلا نإ :هنع يور ام ضعب يف لاق سابع نيا نأ :ةيطع نيا ركذو ٧
 مالسالا ريغ ىلع نم لكو تايباتكلاو تايسوجملاو تاينتولا يف ةماع .ةرقبلا
 .("حارح

 نب ةفيذحو هللا ديبع نب ةحلط نيب قرف هنأ باطخلا نب رمع نع يورو ٨-

 زاج ول» :لاقف سبضغت الو نينمؤملا ريمأ اي قلطن :الاقو نيتيباتك نيبو ناميلا

 دنتسي ال اذهو ةيطع نبا لاق .ةأمق ةرغص امكنيب قرفأ نكلو ءامكحاكن زاجل امكقالط
 )« ديج

 :نيرصاعملا ةيضابإلا ءاهقف دحل يأر

 طورشب الإ ةدهاعملاو ةبراحملا ةيباتكلا حاكن ميرحتو عنمب اولاق نيذلا نمو

 لجرل زوجي له :لئس ثيح ء "!يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس غعقو نإ هخسفو

 مكح امف اهجوزت نإو مالسإلا اهلوخد لبق باتكلا لهأ نم ةأرما نم جوزتي نأ ملسم

 تناك امدنع ةبراحملا ال ةيمذلا ةيياتكلاب ملسملا جاوز حيبأ» :الئاق باجأف ؟اهجاوز

 ةمألا ميق عيمج ىلع ةظفاحملا ىلع ةرداقو عاضوألا ىلع ةنميهم ةيمالسإلا ةلودلا

 ىلإ وأ اهتديقع ىلإ مهفرحتف اهدالوأ ىلع ةيباتكلا رثؤت نأ نكمي ال ثيحب اهتديقعو

 .هلهأو مالسإلا ىلع برح رافكلا عيمجف سكعلاب رمألاف نآلا امأ ااهموق كولس

 مهترّصن وأ مهتدوهف هدالوأ ملسملا نم تبلتسا ةيباتك اهنأ يعدت ةأرما نم نيأكو

 جوزت ر اوج ىرن ال هلك اذه عمو ةدهاشم روص كل ذلو م الس الا ىلع ايرح اوحبصأق

 . ا»س«هخسق ىلع جاوزلا عقو نإ ربجيو ةملسملا ريغب ملسملا

 ٥ ١٢. ص .حاكنلا ىواتف عومجم : :ةيميت نبا .هصح .٢جم .عماجلا :يبطرقلا = ١-

 . هسفن عجرملا :ربطرقلا ٢-

 ةعسو ملعلا ةرازغب زاتمي .نامع لهأ نم نيرصاعملا ةيضابإلا ءاهقف دحأ يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا وه ٤
 .ةرصاعم اياضق يف ةديدع ةيهقف تاداهتجا هلو "نامع ةنطلس ماع يتفم بصتم ايلاح ىلوتيو .عالطالا

 .نامع ةنطلس . .م ٨٩٩١-هھ ١٤١٩ بجر ٢٠ يف تردص .ةيعرش ىو اتق :يليلخل ١ دمحأ ٥-

٨٠( 



 يف نيملسملا حلاصم ىعرت ةملسم ريغ ةلود ايلاح دجوت ال» :الئاق فاضأو

 دالوألا ةيعبتو ثاريملاو قالطلاو جاوزلاك ةيصخشلا مهلاوحأب قلعتي اميف اهدالب

 لمعنو ناميلا نب ةفيذح عم باطخلا نب رمع يأرب لوقن اننإف كلذلو ؤاهنع عفادتو

 «كيب ١) .

 :فالخلا أشتم نايبو ءاهقفلا ء ارآ ةشقانم

 بهاذم ةتالث ىلإ اومسقنا ةيباتكلا حاكن مكح يف ءاهقفلا نأ انل نيبتي قبس امم

 يذلا باتكلا لهأ نم تانصحملا حاكن زاوجب ةدئاملا ةروس يف ةيآلا حيرصت مغرو

 يف قلطم لحلاب مكحلا له مهنيب اميف اوفلتخا دقف كلذ عمو ءاهقفلا ريهامج هيلع

 :رومأ ةعبرأ يف عقو فالتخالا اندجو قيرف لك ةلدأ يف رظنلابو ؟ديقم مأ ةيآلا

 ةروس يف تاكرشملا حاكن ميرحت ةيآ يف دراولا كرشلا ظفل له :لوألا رمألا

 تخسن باتكلا لهأ نم تانصحملا لح ةيآ لهو ؟ال مأ باتكلا لهأ ءاسن لمشي ةرقبلا

 ءىلوألا ةيآلا يف دراولا مومعلا صيصختل تءاج مأ ؟تاكرشملا حاكن ميرحت ةيآ

 ؟باتكلا لهأ ءاسن تنثتساو

 فالخلا لصأ نّيَب ثيح ددصلا اذه يف دشر نبا لوق ركذن فالخلا اذه حيضوتلو

 نأل ؛دقعلاب رارحألا تايباتكلا حاكن زاوجل روهمجلا راص امنإو :لاقف ةلأسملا هذه يف

 نيذلا نم تانصحملاو:ىلاعت هلوق نأ ينعأ مومعلا ىلع صوصخلا ءانب لصألا

 لعج كلذ ميرحت ىلإ بهذ نمو مومعلا نم صوصخ وه "!مكلبق نم باتكلا اوتوأ
 . "ءاهقفلا ضعب بهذم وهو صاخلل اخسان ماعلا

 يف ءاملعلا فالتخا ىلإ راشأف :روهمجلا يأر احضوم هريسقت يف يبطرقلا لقنو

 مث ؛ئةرقبلاإ ةروس يف تاكرشملا حاكن هللا مرح :ةفئاط تلاقف ؛ةيآلا هذه ليوأت
 اذه يورو ؛ةمةدئاملاإ ةروس يف نهلحأف ،باتكلا لهأ ءاسن ةلمجلا هذه نم خسن

 نمحرلا دبعو يروتلا ديعس نب نايفسو سنأ نب كلام لاق هيو سسابع نبا نع لوقلا
 .يعازوألا ورمع نب

 .م٩٩٩١,/٠٢/٤ :خيراتب هلزنم يف يليلخلا دمحأ يتفملا ةحامس عم صاخ ءاقل ١
 ٢- :ةدئاملا ٥.

 ٢٣ .دهتجملا ةيادب :دشر نبا ج٢/ص٩ ١١٠٠-١٠١٠.
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 اهب دارملاو ةرفاك لك يف مومعلا ةيالا ظفل» :ريبج ني ديعسو ةداتق لاقو

 طق مومعلا لوانتي ملو ؛مةدئاملا ةيآ صوصخلا تنييو غتايباتكلا يف صوصخلا
 تخسن مث .مومعلا نهلوانتي لوألا لوقلا ىلعو ،يعفاشلا يلوق دحأ اذهو .تايباتكلا

 لاقو "بيبح نبا هركذ (هللا همحر) كلام بهذم اذهو .مومعلا ضعي ؛مةدئاملا ةيآ

 "مومذم لقتتسم ىلاعت هللا هلحأ دق ناك نإو ةينارصنلاو ةيدوهيلا حاكنو

 يمه .ةرقبلا يف يتلا ةيآلا اولعجق موق بهذ» :يبرحلا ميهاربإ نب قاحسا لاقو

 ريغ وأ ةيباتك ةكرشم لك حاكن اومرحف .ةخوسنملا يه ةدئاملا يف يتلاو ،ةخسانلا
 . ا ة ةيباتك

 :اولاقف اقلطم تايباتكلا حاكن ميرحتي نيلئاقلا ةلدأ ىلع روهمجلا ضرتعا دقو

 نأل ةدئاملا ةروس يف يتلا ةيآلل ةخسان ةرقبلا ةروس نم ةيآلا هذه نوكت ن نأ عنتمي

 خسني رخآلا امنإو ؛لزن ام رخآ نم ةدئاملاو .ةنيدملاب لزن ام لوأ نم هم ةرقبلا

 .لوألا

 نيذلا نم تانصحملاو :ىلاعت هلوقو صصنب سيلو مومع كرشلا مساف اضيأو
 نيب ضراعت الف 6صن تانمؤملا نم تانصحملاو :هلوق دعب ."هباتكلا اوتوأ

 اوتوأ نيذلا نم تانصحملاو :هلوقب دارأ :ليق نإف ؛لمتحي ال ام نيبو لمتحملا
 باتكلا لهأ نم ناو :هلوقك ءاوملسأو مكلبق نم باتكلا اوتوأ يأ مكلبق نم باتكلا
 اذه :هل ليق .ةيالا ث؛ةةمئاق ةمأ باتكلا لهأ نم :هلوقو .ةيآلا 'ث«4هللاب نمؤي نمل

 4 مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحملاو :هلوق يف ةيآلا صن فالخ

 نم راصو ملسأ نمم جيوزتلا زاوج دحأ ىلع لكشي ال هنإف ؛روهمجلا هلاق ام فالخو
 لعجف رانلا ىلإ نوعدي كئلوأ :ىلاعت هللا لاق دقف :اولاق نإف .نيملسملا نايعأ
 .رانلا ىلإ ءاعدلا نهحاكن ميرحت يف ةلعلا

 ١ .عماجلا :يبطرقلا مج٢. ج٢/ ص٦٧١.

 ٢ .هسفن عجرملا :يبطرقلا مج٢. ج٢/ص٦٧١.

 ٢- :ةدئاملا ٥.

 ٤ :نارمع لآ ١١٩.

 ٥ :نارمع لآ ١١٢.

 ٦ :ةرقبلا ٢٢١.



 نأل 2 ةكرشم نم ريخ ةنمؤم ةمألو:ىلاعت هلوقل ةلع كلذ نأ ه باوجلاو

 رفاكلا نم ريخ ملسملاق ؛رافكلا عيمج يف ةدرطم ةلعلا هذهو ؛رانلا ىلإ وعدي كرشملا

 . "نيب اذهو ءاقلطم

 نأ يفكي وأ نيباتك اهاوبأ نوكي نأ ةيباتكلا لح يف طرتشي له :يناثلا رمألا

 . ؟ادحلم وأ ءايسوجم وأ اينثو رخآلاو ايباتك امهدحأ نوكي

 نوكي نأ اهلح يف طرتشي هنأ ىلإ مهدنع رهظألا يف ةيعفاشلاو ةلبانحلا بهذي
 تناك ولو ىتح لحت ال يباتك ريغ رخآلاو ايباتك امهدحأ ناك ولف .نيباتك اهاوبأ

 ةدولوم اهنألو باتكلا لهأ نم ةصلاخ تسيل اهنأل ؛باتكلا لهأ نيد تراتخاو ةغلاب

 .لحي ال نمو لحي نم نيب

 امهلضفأل ةعبات نوكت اهنأل ايباتك امهدحأ نوكب نوفتكي مهريغو ةيفنحلا امأ
 ريخ عبتي دلولا نإف ءاملسم نيوبألا دحأ ناك ول امك باتكلا لهأ مكح ىطعتف !انيد

 . "انيد نيوبألا

 حيسملا وأ ،هللا نبا ريزع تلاق وأ ثيلثتلا تدقتعا اذإ ةيباتكلا نإ :ثلاثلا رمألا

 .؟ملسملل اهجاوز لح نم عنمي لهف هللا نبا

 يف لخدت اهنأل ؛اهب جوزتلا ملسملل زوجي ال هنأ ىلإ ءاهقفلا ضعب بهذ

 .نهحاكن نآرقلا عنم يتلا تاكرشملا

 :كلذ ىلع اولدتساو

 هللا نإ اولاق نيذلا رفك دقل :ىلاعت هلوق يف كرشلاب كلذ فصو نآرقلا نأ ١

 نم هنإ مكيرو يبر هللا اودبعا ليئارسإ ينب اي حيسملا لاقو ميرم نب حيسملا وه
 رقك دقل .راصنأ نم نيملاظلل امو رانلا هاوأمو ةنجلا هيلع هللا مرح دقف هللاب كرشي

 نولوقي امع اوهتني مل نإو دحاو هلإ الإ هلإ نم امو .ةثالث ثلاث هللا نإ اولاق نيذلا

 ١- :ةرقبلا ٢٢١.
 ٢- :يبطرقلا مج٢. ج٢/ص١٦١.

 ٢ :عئانصلا عئادب :يناساكلا .٢٩٥ص/٦ج .ينغملا :ةمادق نبا ج٢ / ص٢٧١۔

 



 هللا نبا ريزع دوهيلا تلاقو:هلوق يفو « ميلأ باذع مهنم اورقك نيذلا نسميل

 اورفك نيذلا لوق نؤهاضي مههاوفأب مهلوق كلذ .هللا نبا حيسملا ىراصنلا تلاقو

 هللا نود نم ابابرأ مهنابهرو مهرابحأ اوذختا .نوكفؤي ىنأ هللا مهلتاق لبق نم

 امع هناحبس وه الإ هلإ ال ادحاو اهلإ اودبعيل الإ اورمأ امو ميرم نبا حيسملاو

 . "«&%نوكرشي

 ىسيع نأب داقتعالا نوك نم هريغو رمع نبا هيلإ بهذ امب اضيأ اولدتسا دقو ٢
 . '}> كارشإلا مظعأ وهو هللا نبا زيزع نأ وأ بر

 ؛اهجاوز لح نم عنمي ال هنإ :اولاقو يأرلا اذه باحصأ ىلع روهمجلا جتحا دقو

 فطع نآرقلاو "باتكلا لهأ نم اهنأ ريغ ديقب اهديقت مل ةقلطم تءاج لحلا ةيآ نأل

 فوطعملا نيب ةرياغملا يضتقي فطعلاو ةيآ نم رثكأ يف باتكلا لهأ ىلع نيكرشملا

 دوهيلا اونمآ نيذلل ةوادع سانلا دشأ ندجتل :ىلاعت هلوق اهنم .هيلع فوطعملاو

 .!هلاوكرشأ نيذلاو

 نم مكيلع لزني نأ نيكرشملا الو باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا دوي امإ :هلوقو

 . '“)ة%مكبر نم ريخ

 مهيتأت ىتح نيكفنم نيكرشملاو باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا نكي مل :هلوقو
 . 4 ةنيبلا

 نم باتكلا اوتوأ نيذلا نم نعمستلو مكسقنأو مكل اومأ يف نولبتل ظ :هلوقو

 . ه«ةاريثك ىذأ اوكرشأ نيذلا نمو مكلبق

 فصو نآرقلا نإ :نولوقي لوألا يأرلا باحصأف .نييأرلا نم لك رظن ةهجو كلت
 يأرلا باحصأو .مهئاسنب جاوزلا مرحملا نيكرشملا يف نولخديف سكرشلاب ءالؤه

 ۔٣٢٧-٢٧ :ةدئاملا ١-

 ٢- :ةيوتلا ٢٣٠-٣٢١.

 ٢ .رمعم يحي يلعل هشماه .حاكنلا باتك :ينوانجلا .٨٦ص/٢ج ٢٬جم :يبطرقلا ص٢٠.

 ٤ :ةدئاملا ٨٢.

 ٥- :ةرقبلا ١٠٥.

 ٦- :ةنيبلا ١.

 ٧- :نارمع لآ ١٨٦ .



 .نيكرشملا ريغ ىرخأ ةفئاط مهدع هللا نأل ؛نيكرشملا يف مهلوخد نوعنمي يناثلا

 . "فطعلا ةيضق ىلإ ادانتسا

 ناك لهق .كرشىلاب باتكلا لهأ لاعنقأ ضعب فصو هلوزن نيح ن ارقلا ن اك اذإو

 يف مهلخ ديو ب اتكلا له أ فصو مهنع لوزي ىتح مهت افص زرب أ فصول ااذه

 .نيكرشملا

 ةيآ نم رثكأ يف هللا مهلعج ثيح باتك لهأ مهنوك نع مهجرخي ال كلذ نأ قحلا

 رهاظلا نألو ؛اضعب هضعب ضقاني ال نآرقلاو .نيكرشملا ةلباقم يف نيفنص وأ افنص

 برعلا وكرشم مهنأ ليزنتلا رصع يف نيكرشملا ظفل موهفم نم نهذلا ىلإ ردابتي يذلا

 .نييمأ اوناك لب باتك ةهبش الو باتك مهل نكي مل ذإ
 تاكرشم جاوزلل ةمرحملا ةرقبلا ةيآ يف ذ تاكرشملاب دارملا نوكي كلذ ىلعو

 ةلماش ةللحملا ةدئاملا ةيآ ىقبتو :يوا نيدب نيدت ال نم لك نهب قحليو "برعلا

 .نيتيآلا نيب ضراعت الف اذإو ةماع تايباتكلل

 ةرقبلا ةيآ تناكو ،تاكرشملا يف نلخدي نهنم ردص امب تايباتكلا نأ انضرف ولو

 اهنم صخأ اهنأل ؛ىلوألا ةيآلا مومعل ةصصخم ةللحملا ةدئاملا ةيآ نوكت نهل ةلماش

 رخاوأ نم ةدئاملا ةروس ،نأ ثيح ،لبق نم انررق امك اهنع لوزنلا يف ةرخأتم يهو
 نيذلا نم تانصحملا ن ا ناونعب تلحأ اهنإ ثيح ،خوسنم ءيش اهيف سيلو الوزن نآرقلا

 نهيلع مكحلا يضتقي ١ د ام رو دص دعي ىتح نهل ى اب فصول أ اذ دهو ثب اتكل اوتو ا

 يضتقي ام اهنم ردص ولو ىتح نيملسملل تاللحملا نم ةيب اتكلا نوكتق كرشىل اب

 ءهللا نبا حيسملاو ءهللا نيا ريزع :تلاق نأ دعب اهلحأ نآرقلا نأل ؛كرشلاب اهفصو

 .'"كرشلاب اهفصول بجوملا .ةثالث ثلاث هللاو

 :مهلوقب روهمجلا مهيلع در دقف تايباتكلا يف رمع نبا لوقب مهجاجتحا امأ
 املف ءافقوتم الجر ناك -هنع هللا يضر- رمع نبا نأل ؛هيف ةجح ال رمع نبا ثيدح

 ملو تفقوت خسنلا هغلبي ملو .ميرحتلا ىرخأ يفو .ليلحتلا ةدحاو يف نيتيآلا عمس

 ١- .ةرسألا ماكحأ :يبلش .٢٢١-١٣١ص .ةيصخشلا لاوحألا :رودنغلا ص٢٤٤-٢٤٥.
 ٢- :ةرسألا ماكحأ :ىبلش ص٢٤٦-٢٤٧.

٢٩٢ 



 .)ليوأتلاب خوسنملاو خسانلا ذخؤي سيلو .هيلع لوؤت امنإو خسنلا ركذ هنع ذخأي

 نم تانصحملاوا : ةدئاملا يف ةيآلا موهفم يف ءاهقفلا فلتخا : عيارلا رمخلا

 لهأ ءامإ لمشت ةيآلا هذه له . "" باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحملاو تانمؤملا
 ؟باتكلا لهأ نم رئارحلاي ةصاخ يه مأ باتكلا

 ةمأ مأ ةرح ةيباتكلا تناكأ ءاوس ةيباتكلا حكني نأ ملسملل ةيفنحلا زاجأ دقف ١

 نيذلا نم تانصحملاو :ىلاعت هلوق اهنم ةةحيبملا صوصنلا يف دراولا مومعلل

 . ")« مكلبق نم باتكلا اوتوأ

 . )مكلذ ءارو ام مكل لحأو :هلوقو

 ةمالاو ةنمؤملا ةمألا نيب لصق ريغ نم 'ث؛ةنهدهأ نذإب نهوحكنافإ :هلوقو

 تايباتكلا حاكن زاوج ىلع لدت ةدئاملا ةيآو ؛ليلدب صخ ام الإ ةيباتكلا ةرفاكلا

 . '١باتكلا اوتوأ نيذلا نم فئافعلا يأ تانصحملا

 ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيضابإلا نم ءاهقفلا روهمج بهذو ٢-

 اهؤطو زوجي نكلو ملسمل اهتيكلم تناك ولو ةيباتكلا ةمألا حاكن ميرحت ىلإ مهريغو

 . '«نيميلا كلم» مومعل نيميلا كلمب

 وأ تنعلا هسفن ىلع فاخ ءاوسو ،نيّسلسم دبع وأ رحل ناكأ ءاوس ماع عنملا اذهو

 ءاوسو .رفاكل وأ ملسمل ةكولمم تناك ءاوسو ءال وأ ةرحلا قادص نع زجع ءاوسو فال

 .؟الوأ هدلو هيلع قتعي نمم ناك

 تانصحملا حكني نأ الوط مكنم عطتسي مل نموت:ىلاعت هلوقب اولدتسا امك
 . '}هه تانمؤملا مكتايتف نم مكناميأ تكلم اممف تانمؤملا

 ١- ص /ج .٢جم .عماجلا :يبطرقلا ٦١٨.

 ٢- :ةدئاملا ٥. ٢- :ةدئاملا ٥.

 ٤ :ءاسنلا ٢٤. ٥ :ءاسنلا ٢٥.
 .حاكنلا :يرصحلا دمحأ .١٧٢ص / ٢ج :كلاسلا ةغلب :يواصلا دمحأ .٩٨٨١ص/١ج .ةيادهلا :ينايغرملا ٦
 .٤٢٤ص

 ٧ .ةدمعلا حرش ةدعلا :يسدقملا ص٣٦٧.
 ٨- .لينلا باتك حرش :شيفطا فسوي نب دمحما ج٦/ص٢٦.

 ٩- :ءاسنلا ٢٥.

 



 :لالدتسالا هجو

 نمو :لاق ىلاعت هنأك ،نهب جاوزلا داري يتاللا ءامإلا يف ناميإلا طرش هللا نأ

 نم ةكولمم حاكن هل صخريف ةنمؤملا ةرحلا حاكن هب عيطتسي لاملا نم الضف دجي مل

 .تاملسملا ءامإلا

 ؛رافكلل دلولا قاقرتسا ةرفاكلا ةمألا حاكن نإ :وهو لوقعملاب ةيكلاملا لدتسا امك

 ةحضاو ةلعلا هذه رهظتو بسنلاو نيدلا يف هابأو ةيرحلاو قرلا يف همأ عبتي دلولا نأل

 . ارفاك ةمألا ديس ناك اذإ

 ام الإ باتكلا لهأ ءامإ حاكن ادبع وأ ناك ارح ملسملا ىلع مرحيود» :ينوانجلا لاق

 .'""«باتكلا لهأ ءامإ يف يرستلا ةزاجإ -هللا همحر- حتف ني »ورمع نع ركذ

 تبسن اذإ ةيباتكلا ةرحلا يه» :لاقف ةيباتكلا ةمألا نم دوصقملا بطقلا ددح دقو

 وأ مامإلا نع اهارتشا وأ همهس يف تناك نملف ؛ةمأ ريصت اهنإف هبئان وأ لدع مامإب

 دحأ اهجوزتي الف ىباتكل ةمأ ةيباتك امأو ءهجوب اهكلم نم اذكو اهارستي نأ هبئان

 . '""«اهارستي الو

 باتكلا لهأ ءامإ حاكن يف كلام يأر نع مساقلا نبا هخيش نونحس لأس دقو

 ناك نإو ةيدوهي وأ ةينارصن باتكلا لهأ ءامإ حاكن مرحي كلام ناكو تلق» :لاقف

 ةيدوهي ةمأ تناك اذإ :لوقي كلام ناك .معن لاق ؟دبع وأ رح اهجوزتي نأ ملسملل اهكلم

 اذه ناك ارح اهجوزتي نأ ملسمل لحي الف ينارصن وأ ملسملا اهكلمو ةينارصن وأ

 .'«ادبع وأ ملسملا

 نأ نيملسملا نم دحأل يغبني ال لاق هنأ ديعس نب يحي نع ثيللا نع بهو نعو

 . '؛هلتانمؤملا مكتايتف نم:لاق هللا نأل باتكلا لهأ نم ةكولمم ةمأ جوزتي

 ١- .حاكنلا :ىرصحلا دمحأ ص٤٢٠.

 ٢ .ةلأسم يبأ باتك :دمحأ سابعلا وبأ .؟٠-٩٢ص .حاكنلا باتك :ينوانجلا ص١٥٦-١٠٩٧.
 ٢- .لينلا باتك حرش :شيفطا فسوي نب دمحما ج٦/,ص٢٦.

 ٤ "ىربكلا ةنودملا :كلام مامإلا ج٢/ص٢١١٩.
 ٥- :ءاسنلا ٢٥.

 



 لهأ نم ةرحلا يهو 4 )ه مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحملاو :لاقو

 . ا"ةنصحمب ةمألا تسيلو باتكلا

 : ةفلتخملا ءارالا بسح تايباتكلا حاكت نم ةدافتسملا مكحلا

 : ةكرشملا نود ملسملل ةيباتكلا جاوز لح نم ةمكحلا -أ

 :يه ةكرشملا نود ملسملل ةيباتكلا حاكن زاوج نم ةمكحلا لعل

 .ةكرشملاب ملسملا جاوز نم اهققحت نكمي ال جاوزلا نم دصاقملاو يناعملا نأ ١

 .ةينيدلا ةيساسألا ئدايملا يف ريبك توافتو سدئاقعلا يف عساش نوب نم امهنيب امل

 باتك يذ يبنب ناميإلا الو ،ديحوتلا ةملك امهعمجت ال ضيقن يفرط ىلع امهف

 ةدوملاو نكسلا هب لصحي ال ةينيدلا ةوادعلا مايق عم ةكرشملا عم ةطلاخملاف يوامس

 مكسقنأ نم مكل قلخ نأ هتايآ نمو :ىلاعت هلوقل حاكنلا دصاقم ماوق امهب ناذللا

 ."اه%نوركفتي موقل تايآل كلذ يف نإ ةمحرو ةدوم مكنيب لعجو اهيلإ اونكستل اجاوزأ
 .رخآلا مويلابو ،يبنب نمؤت امك ،هب نمؤتو هللاب فرتعت ةيباتكلا تناك املو-٢

 يف براقت ملسملا نيبو اهنيب ناك سيوامس باتكب لوقتو ،باوثلاو باقعلا راد هنأو
 لدابتو فلآتلاو نواعتلا نم هضارغأو حاكنلا دصاقم هعم ققحت نأ نكمي ةديقعلا

 الو اهتديقعل ضرعتي ال ملسملا نأل ؛رخآلا ىلإ امهنم لك نوكسو ةمحرلاو ةدوملا

 ىسيعو ىسوم ةوبنب نمؤي ثيح ؛مالسإلا نيد يف اهلوخدو اهنيد كرت ىلع اههركي

 يف مهركذ ءاج نيذلا لسرلاو ءايبنألا عيمجب نمؤي امك اهمرتحيو -مالسلا امهيلع-

 .ميركلا نآرقلا

 مالسإلا ةقيقح تكردأ ىتم اهنأل ؛اهمالسإ ءاجر اهايإ ملسملا حاكن يف ناكو

 ىلإ اهدشريو مالسإلا ىلإ اهوعدي نأ الإ جوزلا ىلع امو .هميلاعت تقبطو تملسأ

 .هتقفدرفعح

 ةكرشملا فالخب .ةديمحلا ةبقاعلا هذه ىلإ لوصولل اهحاكن مالسإلا حابأ كلذلو

 نيملسملا عم ةينيدلا اهتوادعو اهدادجأو اهؤايآ هيلع امل اديلقت كرشلا تراتخا يتلا

 ١- :ةدئاملا ٥ .  1:كلام ج٢/ص٩ ١ ٢.  1:مورلا ١ ٢.



 فادهأو قفتت ال ةراس ريغ ةجيتن اهحاكن نم ةوجرملا ةجيتنلا تناكف اهدشأ ىلع

 .")جاوزلا نم عراشلا

 تاروظحمو دساقم ةيباتكلاب ملسملا جاوز نم بترتي هنأ لئاق لوقي دق ٢

 لكأو رمخلا برشك ةمرحملا تاداعلا مهديوعتو .نيدلا ةفلاخم ىلع ءانبألا ةيبرتك

 ةيضابإلا بهذمو ٨مالسإلا يف ةمرحم تاروظحم اهلك هذهو .اهريغو ريزنخلا

 وأ "دسافملا هذه ةيباتكلا حاكن ىلع تبترت اذإف .عئارذلا دس ىلع ينبم ةيكلاملاو

 .امرحم دقعلا ىلع مادقإلا ناك اهنم فيخ

 .ةيباتكلا حاكن هللا حابأ دقو امأ ؛صنلا دوجو مدع اذه ًلَحَم نأب اهنع باجيو

 ةحلصم يباتكلا ةرهاصم ىلع بترتي دق ذإ اهتحابإ يف ةحلصملا نوكت نأ دب الف

 يف امع الضف نئاغضلاو داقحألا ىلع ءاضقلاو .لكاشملل عقد وأ .هل زازعإو نيدلل

 نإف ؛باتكلا لهأ نم ةديقعلا يف نيفلاخملا عم هلهاستو نيدلا ةحامس نالعإ نم كلذ

 ءالؤهل ءادع رمضي ال اهنيد ىلع يهو ةيباتكلاب نرتقي نأ لجرلل حيبي نيدلا
 امهم ةآرملا نأل ؛يباتكلا جوزتت نأ ةأرملل حبي مل امنإو ادقح مهل نطبي الو .نيفلاخملا

 .اهنيد رييغتب ةددهم نوكتف ءابلاغ اهجوز ليبس يف فقت نأ اهنكمي ال اهنأش يف ليق
 اميف حماست نإو مالسإلاو ،مهدر عيطتست ال يهو مهابأ اوعبتي نأ ةلاحم ال اهدالوأو

 هتيرذ لعجي وأ ،هنيد نم ملسملا جرخي اميف حماستلا هنكمي ال هنإف اطباورلا ددجي

 نم جورخلا ىلع اههاركإ نع هاهنو ملسملل ةيباتكلا حابأ دق وهف .نيملسملا ريغ نم
 بلاقلا يف ايوق لجرلا ناك املو نامضلا اذه اهيف سيلف ىرخألا نايدألا امأ .اهنيد

 ةدارإلا ةفيعض ةأرملا نيب لاحو سهتدارإ ةوقل الوكوم هدالوأ وه هنامض رمأ لعج

 . "يباتكلا لجرلا نم اهجوزت نيبو

 : هميرحتو تايباتكلا حاكن ةهارك نم ةمكحلا ۔ب

 روصلاو تالاحلا ضعب يف ةيباتكلا حاكن لح ىلع ءاهقفلا روهمج قافتا مغر

 امو ةِيَيدمحم ةلاسر عم فلتخت اهنإف ؛كلذ عمو ٬مالسإلا ةديقع عم اهتديقع قافتال

 ١- .ةرسألا ماكحأ :يبلش .٦٢٤-٥٢٤ص .هب ةقلعتملا اياضقلاو حاكنلا :يرصحلا دمحأ ص٢٤٧.
 ٢- ج .هقفلا :يريزجلا نمحرلا دبع ٤ / ص٧١٤-٧١.



 ىتم ةملسملا جوزتي نأ ملسملاب ىلوألا ناك فالتخالا اذهلو ،باتك نم هب ءاج
 لح ىلإ نيبهاذلا ءاهقفلا ضعب ررق دقو سةرورضلا دنع الإ ةيباتكلا جوزتي الو اهدجو

 اهحاكن مرحي لي برحلا راد يف تناك اذإ ةهاركلا ددشتو هوركم هنأ ةيباتكلاب جوزتلا

 هنتفتف اهيلإ هبلق لام امبرو ءاهيلع هناطلس جوزلا دقفي ثيح ةيفنحلاو ةيضابإلا دنع

 .اهب اودتقيف اهدالوأ يف رثؤت وأ هنيد يف

 تايباتكلاب جوزتلا نع ىهني - هنع هللا يضر-باطخلا نب رمع ناك دقو

 نب ةفيذح نأ ميهاربإ نع راثآلا يف ءاج دقف تاملسملاب ررضلا قاحلإو ةنتفلا ةيشخ

 مزعأ :رمع هيلإ بتكف اهليبس لَخ نأ رمع هيلإ بتكف نئادملاب ةيدوهي جوزت ناميلا
 نوملسملا كب يدتقي نأ فاخأ ينإف اهليبس يلخت ىتح اذه يباتك عضت ال نأ كيلع

 . '»نيملسملا ءاسنل ةنتف كلذب ىفكو نهلامجل ةمذلا لهأ ءاسن اوراتخيف

 كنأ ينغلبي» :الئاق ناميلا نب ةفيذح ىلإ ثعب باطخلا نب رمع نأ ةياور يفو
 الو اهقلطف كل هاضرأ ال ام كلذو سباتكلا لهأ نم .نئادملا لهأ نم ةأرما تجوزت

 ينرمأت اذاملو ؟لالح مأ جاوزلا اذه مارحأ (ةفيذح) هيلإ بتكف ‘كتمصع يف اهقبت

 اذه» :رمع انديس هيلإ بتكف "ينربخت ىتح اهقلطأ نل ؟ةيباتكلا ةأرملا هذه قالطب
 .'"«هنم مكيلع ىشخأ ينإو ؛اعادخو .ةبالخ مجاعألا ءاسن يف نكلو ،لالح جاوزلا

 نأ» :رمع هيلإ بتكف ةيدوهيب جوزت ناميلا نب ةفيذح نأ صاصجلل ةياور يفو

 اوعقاوت نأ فاخأ ينكلو ال :رمع هيلإ بتكف :يه مارحأ ةفيذح هيلإ بتكف ءاهليبس لخ

 .رهاوعلا ينعي '""نهنم تاسموملا

 .ةينيدو ةينطوو ةيعامتجا راضم تايبرحلا ىلوألابو ںتايباتكلاب جاوزلا يفف

 ريغ تاداعو دئاقع يف دالوألا نبغري دقو .نيملسملا رابخأ نهدالبل نلقني دقف

 دقو ،نهنع ضارعإلاب تاملسملاب ررض قاحلإ ىلإ نهب جاوزلا يدؤي دقو نيملسملا

 نم ةفيذح عنم -هنع هللا يضر- رمع نأ ليلدب كولسلا ةفرحنم ةيباتكلا نوكت

 ١- .راثآلا ب باتك : ( نسحلا ن نب دمحم ص٧٥.

  1/ج :يواحمق قداصلا دمحم قيقحت . .نآرقلا هاكح :صاصجلا يزارلا يلع دمحأ ركب وبأ ٢٢٢ 7 ١ راد

 نانبل . .ںتوريي .يبرعلا ث ثارتلا ءايحإ ١٤١٢ ه/٢ ١٩٩ .م



 الب تاسموملا ناضحأ يف عوقولا وأ تاملسملاب ررضلا نم هيف امل ةيباتكلاب جاوزلا

 .ج اوز

 :تايباتكلاب جاوزلا نم نوناقلا فقوم

 باتكلا لهأ نم تايبنجألاب نيملسملا نييرئازجلا جاوز ةرهاظ راشتنا مغر

 دعبو ثرئازجلل يسنرفلا لالتحالا ءانثأ ةيبرغلا دالبلا ىلإ نييرئازجلا ةرجه ببسب

 وأ هزاوج ىلع ةحارص صني مل ةرسألا نوناق نأ الإ ؛قزرلاو ملعلل ابلط لالقتسالا

 اذإف ؛زئاج جاوزلا اذه نأ هنم نيثالثلاو ةدحاولا ةداملا صن نم مهفي دق هنأ الإ :هعنم

 ريغ وأ ةيرئازج ريغ تايسنج نم تاملسم نك ءاوس تايبنجألاو نييرئازجلا نيب عقو

 صن بسح اذهو ةنيعم تاءارجإب جاوزلا اذه ميظنتل لخدتي نوناقلا نإف ؛تاملسم

 ىلإ نيسنجلا نم بناجألاب تايرئازجلاو نييرئازجلا جاوز عضخي» :ةيتآلا ةداملا

 . "ةيميظنت تاءارجإ

 جاوز ةروطخ ىلإ راشأو ةداملا هذه ىلع يرئازجلا ةرسألا نوناق حارش دحأ قلعو

 هنأل ؛نيملسملا ريغ نم ةصاخ بناجألاب تايرئازجلا جاوزو "تايبنجألاب نييرئازجلا

 نودب رمألا اذه كرت اذإف .يرئازجلا عمتجملا يف ةيعامتجا ةلكشم كلذ لكشي حبصأ

 اككفت يناعيس عمتجملا نإف .هنع ةبترتملا ةيبلسلا جئاتنلل ةعنام ةبقارمو ميظنت

 ةريطخلا ةيعضولا هذه ةساردب ةردابملا بجي كلذلو .ةيرئازجلا ةرسألا لخاد اريطخ

 .اهنم ليلقتلل ءاهيف مكحتلاو اهتبقارمل ةلجاع ةيميظنت تاءارجإ نع ثحبلاو بقاوعلا

 اهيلع علطا يتلا ةفيخملا تايئاصحإلا ىلع هذه هتسارد يف حراشلا دمتعا دقو

 .ةرسألا نوناق عورشمل ناملربلا ةشقانم ةبسانمب ،لدعلا ةرازوو ءطيطختلا ةرازو نم
 نم نيملسم ريغ بناجأ عم تاجوزتم تاملسملا تايرئازجلا نم افالآ دجو ثيح

 اميف جئاتنو تالاكشا هيلع بترتت كش الب اذهو ،ةيبرع ريغو ةيبرع ةقلتخم تايسنج

 .هماكحأو عرشلا دصاقم عم ضقانتت !اهوحنو ثاريملاو ةناضحلاو بسنلاب قلعتي

 ةداملا يف صن دق ةيندملا ةلاحلا نوناق ناك ةرسألا نوناق رودص لبق هنأ ركذو

 ةيسنج لمحي ال يبنجأ دلب يف ةيبنجأ عم يرئازج صخش جوزت اذإ هنأ ىلع )٩٧(

 ١- ةداملا :ةرسألا نوناق )٣١(. ص١٦.



 ددحتس يتلا دالبلا يف ًالإاحيحص نوكي نأ نكمي الو متي ال جاوزلا اذه نإف دلبلا كلذ
 .موسرملا اذه ردصي ملو ةليوط ةدم نوناقلا اذه ىلع ىضم دقو .موسرمب

 عاضخإ ىلع صنت ةرسألا نوناق نم )٢١( نيثالتلاو ةدحاولا ةداملا تءاج مث

 رودص ىلع ىضمو .ةيميظنت تاءارجإ ىلإ نيسنجلا نم بناجألاب نييرئازجلا جاوز
 رخأت ببس نع حراشلا لءاست مث ،تاءارجإلا هذه ردصت ملو اليوط انمز ةداملا هذه

 .لاجآلا برقأ يف اهرودصب دعو دق يرئازجلا عرشملا نأ مغر تاءارجإلا هذه

 يف بناجألاو نييرئازجلا نيب تمربأ يتلا جاوزلا دوقع مكح نع اضيأ لءاستو
 رودص نيبو )١٩٨٤( ةرسألا نوناقو ةيندملا ةلاحلا نوناق رودص نيب ام ةرتفلا

 اهرقي لهو ؟اهريصم امو ءاهيلإ راشملا ةيميظنتلا تاءارجإلا يف روكذملا موسرملا
 جراخ يبنجأ عم هجاوز دقع دارأ اذإ يرئازجلا نطاوملا لهو ؟اهلطبي مأ نوناقلا

 .ةيميظنتلا تاءارجإلا وأ موسرملا اذه ردصي ىتح رظتني اهلخاد وأ دالبلا

 ردصي امثير اتقؤم ولو ةلضعملا هذه لح يف دعاسي هلعل حارتقاب رداب اريخأو

 ىأ دارأ اذإ :لاقف غةروطخو اديقعت ةلكشملا هذه دادزت ال ىتح ،بقترملا موسرملا اذه

 : يلي ام عابتا الإ هيلع امف اهجراخ وأ دالبلا لخاد يبنجأ عم جوزتي نأ يرئازج

 هيف مربي يذلا دلبلا يف لمعلا هب يراجلا نوناقلا صوصنو دعاوق مرتحي نأ ١
 .دقعلا

 نوناقلا اهبلطتي يتلا ةيساسألا طورشلاو دعاوقلا مرتحي نأ :اضيأ هيلعو ٢
 .جاوزلا دقع ةيناكمإل يرئازجلا

 داسقلاب هيف نعطلل اضرعم نوكيس هجاوز دقع نإف ركذ امب مزتلي مل نإف

 لبق نم هانب ام لك مدهي امبرو هيلع دسحي ال جرح عضو يف هلعجي امم ،نالطبلاو

 . هترسأ ككفت يف ببستيو

 :لوقلا ةصالخ

 :لوقن تايباتكلا مكح يف نوناقلاو ةعيرشلا يأر ضرع دعبو

 ١ - ص .يرئازجلا ةرسألا نوناق يف قالطلاو جاوزلا :دعس زيزعلا ديع ١١٠٠-١١١١.



 برقلا دالب ىلإ نورفاسي نيذلا نيملسملا بابش ضعب دجن نأ هل فسؤي امم هنإ
 نهلامجب اونتتقيو جنرفإلا ءاسنب اوبجعيف .ةحايسلا وأ قزرلا وأ ملعلا بلط ضرغل

 كسمتلا ىلإ مهب نعفديو مهنطوو مهنيد رومأ مهيلع ندسفيف ؤنهب اوجوزتيق

 يف نوقباستي نيذلا تيلف ،هئدابمو مالسإلا عم ىفانتت يتلا نهديلاقتو نهتاداعب

 قورافلا عنم اهلجأ نم يتلا يناعملا كلت نوربدتي باتكلا لهأ نم تايبنجألاب جاوزلا
 ْمَهْنل .ةهاركلاب هيلع ءاهقفلا رثكأ مكحو ؤنهجاوز ىلع ءاقبإلا نم ةباحصلا ضعب
 دعب ءالؤه مالسإ مهترغي الو غعداخلا بارسلا اذه ءارو نوريسي الو مهلوقعب نوركفي

 ءالؤه بلغأ نأ نم كلذ ىلع لدأ الو ءام ضرغل يرهاظ مالسإ هنإف .هلبق وأ جاوزلا
 ىلع ىفخي ال امم يمالسإ ريغ عباطب نهتويب نعبطي يروصلا نهمالسإ دعب ىتح

 . ١) ادح ا

 فطاوعلا لداعتت كلذبف بهذملاو نيدلا يف ادحتي نأ نيجوزلا ةداعس مامت نمو

 تايباتكلاب جوزتلا نأ ىلع ههبحاصب نيجوزلا نم لك نيع رقتو تالصلا قثوتتو
 نم هيفو ،يقيقحلا اهانعمب امهنيب ةفلألا دجوت الو ءنيجوزلا نيب ةنزاوملا هعم لتخت

 :ليق امك كلذ يف هلثم نوكيو .ريبك ءيش هراد لهأو هموقل ناسنإلا قوقع

 اهحانج ىرخأ ضيب ةسبلمو ءارعلاب ءاضيب ةكراتك

 ."اهمكح ةرورضللو .ادج ةيرورض لاوحأ يف الإ مهللا

 تعنم امل ةيمالسإلا تاموكحلا ضعب تنسحأ دقف اهريغو بابسألا هذهلو

 ال ىتح .تايبنجألاب جاوزلا نم ةحلسملا تاوقلا لاجرو «يسامولبدلا كلسلا يفظوم

 لعف امك .ءادعألا ىلإ نيملسملا رارسأ برستت الو رطخلل ةينطولا حلاصملا ضرعتت
 عم ءاقبلا نم ةباحصلا نم هريغو نئادملا ىلإ ناميلا نب ةفيذح عنم امل رمع قورافلا

 .هتنتفو هتروطخ ىلإ نطفت هنأل ؛كلذ حيبي ينآرق صن دوجو مغر .تايباتكلا

 ةيباتكلا هتجوز ملسملا جوزلا اهيف بلاطي يتلا اياضقلاب ظتكت مويلا مكاحملاو
 .هنطوم يف رقتساو اهدالب رجه نأ دعب ٬هدالوأ ةناضحب

 ١ ؛نراقملا هقفلا :ناردب نينيعلا وبأ ناردب ص١١٧-١١٨.

 ٢ .ةيصخشلا لاوحألا :كب ميهاربإ ص٢٢٧-٢٢٨.
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 جوزتي نأ انوناق وأ اعرش زئاجلا نم ناك نإو هنأ دقتعن اننإف رمأ نم نكي امهمو
 نم تناك ءاوس ةيدوهيلاو ةيحيسملاك يوامس نيد تاذ وأ ةيباتك ةيأ عم ملسملا

 سيل جاوزلا اذه نإف .ةيبرعلا دالبلا ىدحإ ةيسنجل ةعبات وأ ةيسور وأ ةيسنرف ةيسنج
 يتلا ةيساسألا ةدعاقلا نم ءانثتسا لجرلل تحنم ةيمالسإلا ةعيرشلا نم ةصخر الإ

 مارحلا يف لجرلا اذه عقي ال ىتح كلذو .ةملسملا عم ملسملا جاوز نوكي نأ بلطتت

 راد جراخو ةبرغلا دالب يف شيعي نا ىلإ هتشيعم فورظ وا هلمع فورظ هعقدت امدنع

 :كلذو ؛هموقو هنيد تانب نعو هنطو نع اديعب ،مالساإلا

 هيف نأو ،هعفانم نم رثكأ تايباتكلاب جاوزلا راضم نأ نم هب نمؤن امل ١

 ال ةيدوهي وأ تناك ةيحيسم ةيباتكلا نأ رابتعاب ،دالوألاو جوزلا مالسإ ىلع ارطخ

 .هيبأ ديلاقتو نيد قنتعاو همأ بعش ديلاقتو نيد كرت دق اهدلو ىرت نأ ادبأ اهيضري

 ةصخرلا هذه لالغتسا ىلإ انبابش عافدنا نأ نم كلذك هب نمؤن املو ٢

 ءاسنلا ىلإ ةحدافو ةريبك ةءاسإ لكشي ةرورض نود تايبنجألا ناضحأ يف ءامترالاو

 .تاملسملا

 ىلع انلمحي امم نهب جاوزلا ضرعم يف لوُهَم د اسكو نهر اوب هنع بترتيو
 لثم يفو لاحلا هذه لثم يف تايباتكلا عم جاوزلا ن أب -ظفحتب ولو- داقتعالا

 عمتجملاب ررضلا قحلي مويلا اهشيعن يتلا ةيملاعلا ةيسايسلاو ةيعامتجالا فورظلا

 نيذلا ىلإ انتوص مضن نأب انل حمسيو .ةيمالسإلا دالبلل ايلعلا ةحلصملابو يمالسإلا
 .ةمزلمو ةددحمو ةحضاو طورشبو ىوصقلا ةرورضلا دنع الإ هعنمو هميرحتب اودان

 ٠ - » -= ي ١

 اهر دقب ردقب ةرورضل او ) .

 ١ ىيرئازجلا ةرسألا نوناق يف قالطلاو جاوزلا :دعس زيزعلا ديع ص١١١-١١٢.
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 يناثلا ثحبملا

 ةرمع وأ جحب مرح ا حاكن

 :مرحملا فيرعت :الوأ

 مزحلا نم ةذوخأم (ءارلا رسكو ءاحلا نوكسو ميملا مضب) مرحملا ةملك :ةغللا

 تنأ :لاقي .مرحملا لجرلا :رسكلابو جحلاب مارحإلا :وهو ءارلا نوكسو ءاحلا مضب-

 ."مزج تنأو .لح

 .ةرمعلا وأ جحلاب لهأ اذإ امارحإ مرحُي لجرلا مَّرحأ ردصم مارحإلا :عرشلا و

 عرشلا هعنم يتلا ءايشألا بنتجي نأو ،طيخملا علخ نم امهطورشو امهبابسأ رشابو
 ."ءايشألا هذه نم عنتمم مرحُملا نأكف .كلذ ريغو ديصلاو حاكنلاو بيطلاك اهنم

 : مرحملا حاكن مكح :ايناث

 مهضعبو .هزاجأ مهضعبف ةرمع وأ جحب مرحملا حاكن مكح يف ءاهقفلا فلتخا

 دنتسي يتلا هججحو هتلدأ قيرف لكلو "مارحإلا مدع دقاعلا يف نوطرتشي ثيح هعنم

 .هيلإ بهذ ام ةحص نايبل اهيلإ

 :يتأي اميف ليصفتلا نم ءيشب ةلأسملا هذه يف ءارآلا هذهل ضرعتن فوسو

 :زاوجلاو لحلاب نولئاقلا :لوألا قيرفلا

 جحب مرحُمل ا حاكن زاوجب لوقلا ىلإ ةيضابإلا ءاهقف ضعبو ةيفنحلا ءاهقف بهذ

 حاكنلا دقع ولف ادهاش وأ اليكو وأ ايلو وأ ةجوز وأ اجوز مرحملا ناكأ ءاوس ةرمع وأ

 . "ةيجوزلا تابجاولاو قوقحلا لك هيلع بترتيو ةهارك نودب احيحص ناك

 .اهدعب امو ٥٠ ص/٢ج .عماجلا :ةكرب نبا ١-١٣٩. ٨٢ص,/٢ج ٬برعلا ناسل :روظنم نبا ١-_

 داشرإ حرش كرادملا لهسأ :يواتششكلا نسح نيب ركب وبأ .اهدعب امو ١ ١ ص ,/ ٢ج .كلاسلا ةغلب :يواصلا دمحأ ٢

 .توريب ركفلا راد .خيرات نودب "٤٥٤ص/١ج .كلام ةمئألا مامإ هقف يف كلاسملا
 .لينلا باتك حرش :شيفطا دمحما .ا٩٨ص,/١ج .ةيادهلا :ينايغرملا .٩٥٢١ص .حاكنلا باتك :ينوانجلا ٢

 ج٦/,ص٢٥٩٢.



 : ميهتلد ]

 نأ ءاثعشلا يبأ نع ةعامجلا هاور يذلا ثيدحلاب يأرلا اذه باحصأ لدتسا دقو

 «٧'. مرحُم وهو ةنوميم جوزت» يت يبنلا نأ هربخأ سابع نبا

 نع ديز نب رباج نع بئاسلا نب مامض لاق :لاق هدنسم يف عيبرلل ةياور يفو

 . ا" « مرحم وهو ثراحلا تنب ةنوميم هتلاخب جوزت» نيع يبنل ١ نأ سابع نبا

 ةنوميم حكن» ةّيَي يبنلا نأ سابع نبا نع ءاطع نع يئاسنلل ىرخأ ةياور يفو
 . ٢) هايإ اهحكنأف سايعلا ىلاإ اهرمأ تلعج .مرحم وهو

 جوزتيأ مرحملا حاكن نع زيزعلا دبع نبا تلأس» :ةنودملا يف مناغ وبأ لاقو

 نولوقي ءالؤه نإ» :الئاق فاضأ مث ««كلذب سأب ال معن :لاق ؟مرحُم وهو لجرلا

 ءءيش نولوقي اميف سيل :لاق مرحم وهو لجرلا جوزتي ال نأ مهئاهقف نع نوؤريو

 ةكم هللا لوسر جوزت :لاق هنأ سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ينثدح دقو

 رباج نع ةديبع يبأ نع جرؤملا وبأ انثدح كلذكو لاق مرحم وهو ةيلالهلا ةنوميم

 .'«مرحُم وهو ةنوميم ةآيَّيهللا لوسر جيوزت يف سابع نيا نع ديز نب

 :لالدتسالا هجو

 ةدعب مرحملا حاكن ةحص ىلع لالدتسالا نكمي حيحصلا ثيدحلا اذه ىلع ادامتعا
 :كلذ نم رومأ

 نع درو ام هيوقيو .مرجملا ج جاوز ةحص يق صن هرهاظب ثيدحلا اذه نأ ١-

 قورسم نع ىحضلا يبأ نع ةريغم نع ةناوع وبأ ىور دقف -اهنع هللا يضر- ةشئاع

 .حاكنلا باتك :ملسمو .١\٧٤٦ص/٢٣ج ٥١١٤: مقر ثيدح .مرحملا حاكن باب .حاكنلا باتك :يراخبلا هجرخأ ١-
 مرحملا باب .حاكنلا باتك :هجام نباو .٠١٢-٩٠٢ص/٥ج ؛٠١٤١مقر ثيدح .مرحملا حاكن ميرحت باب

 كلذ يف ةصخرلا باي .جحلا باتك يف يذمرتلاو .٢٣٩٢ص/٦ج :دنسملا يف دمحأو .٠٦٩١مقر ثيدح ؛جوزتي
 ثيدح :كسانملا يف دواد وبأو .١٠٢ص/٣ج :١\٢٢٨مقر ثيدح :كسانملا باتك يف يمرادلاو ٨٤. ٢مقر ثيدح
 .١٦٩٣ص/٦ج .٢جم:٢٧٢٢مقر ثيدح .مرحملا حاكن يف ةصخرلا باب .حاكنلا باتك :يئاسنلاو ١٨٤٤. مقر

 ٢- ثيدح .زوجي ال امو حاكنلا نم زوجي ام باب .حاكنلا باتك :عماجلا يف بيبح نب عيبرلا هجرخأ رقم٥٠٢٠؛
 مج١. ج٢/ص٢٠٩.

 ٢- ثيدح .مرحملا حاكن يف ةصخرلا باب .حاكنلا باتك :يئاسنلا هجرخأ رقم٢٢٧٢؛ مج٢. ج٦/ص٢٢٩٦١.

 ٤ .ىربكلا ةنودملا :يناسرخلا مناغ وبأ ج٢ / ص٤٢.
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 وهو هئاسن ضعب ةليتهللا لوسر جوزت »:تلاق اهنأ -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع
 . ٧ مرحم

 .ةنوميم حاكن تدارأ امنإ» :يليهسلا لاق :رازبلا اضيأ ثيدحلا اذه جرخأ دقو

 .'"اهّمست مل اهنكلو

 ؤرَطل اقباس ةحوكنملا دقع لطبل هل الطبم مارحإلا يف دقعلا ناك ول هنأ امك ٢

 .دقعلا ىلع ئراطلاك ءاقبلاو ءادتبالا يف يوتسي دقعلل يفانملا نأل ؛مارحإلا

 ال عامجلا عنمي امنإو .اهيلع دقعلل ةأرملا ةيحالص عنمي ال مارحإلا نألو ٢
 . "دقعلا ةحص

 .مرحملا حاكن نع يهنلا ديفتو يي يبنلا نع تدرو يتلا ثيداحألا امأ ٤

 هتجوز هنكمت الو ٬هتجوز مرحملا أطي ال يأ ءءطولا ىلع ةلومحم يه .هحاكنإو

 .ءطولا نم ةمرحملا

 ةمألا ءارشك اهب ظفلتي يتلا دوقعلا رئاسك دقع حاكنلا نإ :ةيفنحلا لاقو ٥

 هل ريثأت ال حاكنلا كلذكف .مارحإلا ببسب دوقعلا نم ءيش عنتمي الو 6هريغو يرستلل

 .'هلطبي الف هيف

 : ةمرحلاو عنملاب نولئاقلا :يناثلا قيرفلا

 ةلبانحلاو 'ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيضابإلا ءاهقف نم روهمجلا بهذو

 حاكنلاف كلذ لعف نإف ؛ُحِكني ال و حكني الف ءهنالطبو مرحملا حاكن ميرحت ىلإ ةعيشلاو

 ةجوزلاو جوزلاو يلولا نوكي نأ نوطرتشي مهنأل ؛ةيعرشلا هرافآ هيلع بترتت ال لطاب

 ١ مقر ثيدح . نابح نبا هجرخأ )٤١٢٠( ص / ٦ج نابح نبا بيترتب ناسحالا : نابلب نبا عجار ١٧١١ .
 ٢- ص حاكنلا يرصحلا ١١٥.

 ٢ - ءةنسلا هقف :قباس ديس ج٢/,ص ١. يبيرعلا مالعالل حتفلا راد رشن .هط مصر.١٤١٦٢ه-١٩٦٩٩٢م.

 ٢- .هب ةقلعتملا اياضقلاو حاكنلا :يرصحلا دمحأ ص١١٥-١١٦.
 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن إم٤٨٩١-ه٤٠٤١ط .١٧٢ص/٢ج .حاكنلا باتك :يخامشلا رماع ٤
 .نامع ةنطلس

 دمحمو ريخلا وبأ ديمحلا دبع يلع قيقحت عاجش يبأ ظافلأ لح يف عانقإلا :بيطخلا ينيبرشلا دمحأ نب دمحم ٥-
 .م٦٩٩١/ه٧١٤١.رشنلاو ةعابطلل ريخلا راد ١. ط :٧٧٥_-٦٧٩٥ص/٢ج .ناميلس يبهو
 يبهو دمحم .يجوطلب يلع قيقحت .دمحا مامإلا هقف يف دمتعملا :نابوض نب ميهاربإو ينابيشلا رداقلا دبع ٦

 .م٤٩٩١/ه٤١٤١ . قشمد- توريب رشنلاو ةعابطلل ريخلا راد .: ٢ط ١٠. ص/٢ج .ناميلس
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 وأ جحي امارحإ ناك ءاوس .دقعلا ةحص عنمي ةثالتلا دحأ نم مارحإلا نأل ؛الالح

 .ةرمعب

 ربتعيو ،مهريغو تباث نب ديزو رمع نباو يلعو باطخلا نب رمع لوق وهو
 .'١حاكنلا عناوم دحأ نم مارحإلا ةيكلاملا

 كانه ناك نإو ااهرصقو اهلوط نيب مارحإلا ةدم يف قرف ال هنأ ةيعفاشلا ىريو

 لوطت يذلا مارحإلا يف يلولا مارحإ دنع جّهزي نأ ناطلسلل نإ :لوقي مهدنع يأر

 . ال الح ليكول ١ ن اك ولو مرحمل ١ جوزل ١ وأ مرحمل أ يلول ا ليكو دقع حصي ال امك ءهتدم

 .ىلوأ هعرقق دقعلا كلمي ال لكوملا نأل

 . '"لكوملا وه دقاعلا ناكف ضحم ريفس حاكنلا يف ليكولا اضيأو

 دقع حصيف الالح لكويو امرحم نوكي يضاقلاو مكاحلا نأ نوري ةيكلاملا نكلو

 . "لالحلا ليكولا

 :مهتلدا

 :كلذ نم ةحيحص ثيداحأب مرحملا حاكن نالطب ىلع روهمجلا لدتساو

 حكني ال» :ةأيَيهللا لوسر لاق :لاق ناقع نب نامثع نع ننسلا باحصأ هاور ام ١

 . ".بطخي الو حكني الو مرحملا

 رمع نأ (رادلا دبع ينب يخأ) بهو نب هيبن نع عفان نع كلام نع ةياور يفو ٢

 دق :نامرحم امهو .جاحلا ريمأ ذئموي نابأو سنامثع ني نابأ ىلإ لسرأ هللا ديبع ني
 لاق :لوقي نافع نب نامثع تعمس» :لاقف نابأ هيلع كلذ ركنأف رضحت نأ تدرأ

 ١ .دهتجملا ةيادب :دشمر نيا ج٢/ص ١٠١١.

 .جاهنملا ظافلأ يناعم ةفرعم ىلإ جاتحملا ينغم :بيطخلا ينييرشلا دمحم ٢

 يف يفاكلا :ربلا دبع نبا .٩٣٢٢-٨٢٢ص / ٢ج .ريدردلا دمحأل ريغصلا حرشلا ىلع كلاسلا ةغلب :يواصلا دمحأ ٢
 .٧٢ص/٢ج .كلاسلا جارس :يلعجلا نامثع .٩٢٢ص .يكلاملا ةنيدملا لما هقق

 :هدنسم يف دمحأو ٠٩. ص / ٢ ح ٥١٩ مقر ثيدح .حاكنلا باتك :هعماج يف عيبرلا هجرخأ ۔-٤

 -٨٠٢ص,/٥ج ؛١٤.٣٤.٤٤مقر ثيدح :حاكنلا باتك يف ملسمو .١٢.٢٤ص/٢ج :٧٥.٤٦.٩٦.٢٧ص,/ اج
 نباو .(بطخي الو) ركذي ملو م٧٥مقر عويبلا باتك يف يذمرتلاو .١٧١مقر :حاكنلا باتك يق دواد وباو ٩.

 .١\١٧٩ص/٢ج .٦٦٩١مقر ثيدح :حاكنلا باتك يف هجام



 . "«بطخي الو حكني الو مرحملا حكني ال» :زي هللا لوسر

 فاكلا رسكو هلوأ حتفب (حكني ال) هلوق :ثيدحلا اذه حرش يف يملاسلا لاق

 نم :مرحملاب دارملاو .هسفنل دقعي ال يأ ةيهان (ال) نأ ىلع ةلمهملا ءاحلا نوكسو

 .ةرمع وأ جحب مرحأ

 ركذ امك يهنلا نع ءاحلا نوكسو فاكلا رسكو هلوأ مضب (حكنُي ال) هلوقو

 ةدم يف ةلاكوب الو ةيالوب ةأرما جوزي ال :هانعمو ةةحيحصلا ةياورلا هنأ يباطخلا

 .مارحإلا

 . "«اهجاوز بلط وهو ةأرملا بطخي ال يأ (بطخي الو) هلوقو

 :لالدتسالا هجو

 يضتقي يهنلاو 6هريغ هجيوزتو مرحملا جاوز نع ةحارص ىهني ثيدحلا اذه صن

 ليلدلا دجوي ملو ‘هفرصي ام دجو اذإ الإ ميرحتلل يهنلا نأل ؛هنع يهنملا داسف

 .ميرحتلا نع فراصلا

 نأ هربخأ ىزرملا فيرط نب نافطغ ابأ نأ نيصحلا نب دواد نع كلام نعو ٢-

 . '"هحاكن باطخلا نب رمع درف .مرحم وهو ةأرما جوزت ًافيرط هابأ

 مرحملا حكني ال :لوقي ناك رمع ني هللا دبع نأ ؛عفان نع اضيأ كلام نعو ٤-

 . "هريغ ىلع الو هسفن ىلع بطخي الو

 نب ناميلسو ءهللا دبع نب ملاسو سبيسملا نب ديعس نأ هغلب هنأ ؛كلام نعو ٥

 . ")«حمكنُي الو ٬مرحملا حكني ال» :اولاقف ؟مرحملا حاكن نع اولئس .راسي

 ضعب دنع اذه ىلع لمعلاو حيحص نسح ثيدح نامثع ثيدح :يذمرتلا لاق ٦
 هللا يضر-رمع نباو بلاط يبأ نب يلعو باطخلا نب رمع مهنم يت يبنلا باحصأ

 ١- مقر ثيدح .جحلا باتك .أطوملا :كلام ٧٠. ح ١ / ص٢٨٢. مقر ثيدح حاكنلا باتك :ملسمو ( ٤١-۔٠٩ع٤ ١)

 ج ٥ / ص٨ ٢٠. ثيدح .حاكنلا باتك :يئاسنلاو رقم٢٧٥-٢٧٦. مج٢؛ ج٦/,ص٢٩٧.

 ان ص,/٢ج .بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا حرش :يملاسلا نيدلا رون ٢-

 .٢٨٢ص/١ج ٦٧١١-٧٢-٧٢: مقر ثيدح .جحلا باتك .أطوملا :كلام ٢

 ٤ هسفن عجرملا . ٥- هسقن عجرملا .
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 .قاحساو دمحأو يعفاشلاو ،كلام لوقي هبو .نيعباتلا ءاهقف ضعب لوق وهو -هنع

 .")لطاب هحاكنق حكن نإف اولاق .مرحملا جوزتي نأ نوري ال

 :مهت اشقاتمو صوصتلا ضراعت نم ءاملعلا فقوم

 ايلج كلذ انل نيبتي ىتحو هيلع جتحاو رخآلا ةلدأ ىلع قيرف لك ضرتعا دقل

 :كلذ نم مهتاشقانمو مهتاضارتعا ضعب درون

 :مهريغو ةيفتحلا ىلع روهمجلا تاضارتعا :الوأ

 :اولاقف زاوجلاب نيلئاقلا لوألا قيرفلا ىلع روهمجلا ضرتعا

 يف كلام هاور ام ةياورلا هذه تضراع دقف ةنوميمب ةيلوسرلا جاوز ةياور امأ -أ

 جوز ةنوميم ىلوم راسي نب ناميلس نع نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر نع القن أطوملا
 ةنبا ةنوميم هاجوزف راصنألا نم الجرو هالوم عفار ايأ ثعب ةي هللا لوسر نأ يي يبنل

 ."جرخي نأ لبق ةنيدملاب ةيَيهللا لوسرو ثراحلا
 نع روهمجلا باجأ دق »:ملسم حيحص حرش يف يوونلا لوقي ددصلا اذه يفو

 :)) اهحصأ ةبوجأب ةنوميم ثيدح

 .«ةباحصلا رثكأ هاور اذكه ،الالح اهجوزت امنإ ةلي يبنلا نأ ١

 .هدحو سابع نبا ريغ امرحم اهجوزت هنأ وري مل :هريغو ضايع يضاقلا لاق
 اهقلعتل ةيضقلاب فرعأ وهو ءالالح اهجوزت هنأ امهريغو عفار وبأو ةنوميم تورو

 نيب اريفس ناك عفار نأل ؛رثكأو سابع نبا نم طبضأ مهنألو سسابع نبا فالخب مهب
 ثيدحلاب قفوأ امهٹيدح نوكلو !اريغص كاذ ذإ ناك سابع نباو اهنيبو يي يبنلا

 .'""> نامتع هاور يذلا يلوقلا

 يف اهجوزت ةيَيهللا لوسر نأ ىلع سابع نبا ثيدح ليوأت :يناثلا باوجلاو ٢
 ةعئاش ةغل يهو ءالالح ناك نإو مرحم :مرحلا يف نمل لاقيو ءلالح وهو مرحلا

 .٠٠٢-٩١٩١ص/٢ج )٨٤٠(. مقر ثيدح .جحلا باتك .ننسلا :يذمرتلا ١

 ٢ ثيدح مرحملا حاكن باب .حاكنلا باتك .أطوملا :كلام رقم٦٩؛ ج١/ص٢٨٢.

 ٢٣ - ج .٢؛جم .يئاسنلا ننس حرش :يطويسلا ٥ / ص ٢١۔
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 :روهشملا تيبلا يف رعاشلا لوق هنمو .ةفورعم

 'الوذخم هلثم رأ ملف اعدو امرحُم ةفيلخلا نافع نبا اولتق

 .مارح رهش يف يأ :تيبلا يف» :ليقو يطويسلا لاقو .ةنيدملا مرَح يف هولتق يأ

 . """«مارحلا رهشلا يف ناك اذإ مرحأ :لاقي

 ميدقت نييلوصألا دنع حيحصلا نأ :ةنوميم ثيدح نع :‘ثلاثلا باوجلاو ٣

 .هيلع رصتقي لعفلاو .ريغلا ىلإ ىدعتي لوقلا نأل ؛لعفلا هضراع اذإ لوقلا

 .ةمألا نود يت يبنلا صئاصخ نم هنأ :عبارلاو ٤

 ينتثدح »: لاق مصألا نب ديزي ثيدح :اضيأ سابع نبا ثيدح ضراع دقو -ب

 . «لالح وهو اهجوزت ةييهللا لوسر نأ ثراحلا تنب ةنوميم

 . "سابع نبا ةلاخ تناك امك هتلاخ تناكو» :لاق يرهزلا قيرط نمو

 :لاق :(ثيدحلا) سابع نبا نع ءاطع نع يعازوألا قيرط نم يقهيبلا جرخأو
 الإ اهجوزت ام- هتلاخ تناك نإو -سابع نبا (مهَو) لهذ بيسملا نب ديعس لاقو
 . '١)رحأ ام دعب

 ةياكح ىلع ال ،يهنلا ىلع مزجلا ديفت ةحيحصلا ةياورلا نإ :اضيأ اولاقو ج
 يف كرتشي ةيضق ىلع لب غيعرش رمأ نع ارابخإ نوكي ال اهيلع هلمحو ٬لاحلا
 نم الإ ملعت ال يتلا تايعرشلا ىلع عراشلا مالك لمحو ماعلاو صاخلا اهتفرعم

 .ىلوأ هتهج

 ديبع ني رمع ىلع ركنأو يهنلا دارملا نأ َمهق ثيدحلا يوار ناَبأ نإف :اضيأو حد
 ال ءطولا ىلع حاكنلا لمحو ،نامثع نع هاور يذلا ثيدحلاب ةجحلا هيلع ماقأو .هللا

 .دحأ لك هملعي ردقم رمأ وه ذإ هيق ةدئاق

 ١- .برعلا ناسل :روظنم نبا ج٢/ص١٢٩.

 ٢ .يئاسنلا ننس حرش :يطويسلا مج٢؛ ج٦/,ص٣٩٦١.

 ٢ .حاكنلا :يرصحلا دمحأ .١١٢-٠١٢ص/٥ج .ملسم حيحص حرش :يوونلا ص١١٦-١١٧١.
 ٤ مقر ثيدح مرحملا حاكن ميرحت باب .حاكنلا باتك يف ملسم هجرخأ ١٤١١ . ج٥ ص,/ ٠.

 ٥0 هسقن عجرملا .

 ٦ .يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف :ينالقسعلا رجح نبا ص٩٥-٩٦.
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 يف حصي مل ىلوالا ةلمجلا يف حص ولو .هيوار مهف فالخ وهف اضيأو -ه

 ىلواق هريغل دقعلا نم عنم اذإو سكش الب جيوزتلا نع يهن (حمكني) هلوق نإف ؛ةينانلا
 . ))ي ةذل

 طقسي ةنوميم ثيدح ضراعي سابع نبا ثيدح نأ اَضَرق انملس ول :اولاقو ۔و

 نأل هب ديؤيف ةضراعملا نع املاس يلوقلا نامثع ثيدح ىقبيو ضراعتلل ناتيدحلا

 . "دعاوقلا ىضتقم ىلع اعطق هب ذخؤيف عيرشتلا يف صن لوق هتيدح

 :روهمجلا بهذم ىلع ةيقتحلا در : ايتاث

 :اهنم دودر ةدعب روهمجلا تاضارتعا ىلع ةيضابإلا ضعيو ةيفنحلا در دقو اذه

 :رعاشلا لوقو امرجُم هل لاقي مرحلا يف ناك نم نأ ملسن ال هنأ ١

 الوذخم هلثم رأ ملق اعدو ًامرجُم ةفيلخلا نافع نبا اولتق

 مل نم لكف اهبكترا ةميرج وأ بنذ نود هولتق مهنأ دارملا لي "كلذ ىلع لدي ال

 راعشأ يف درو كلذ لثمو .ءيش هنم لحي ال مرحُم وهف هتبوقع هيلع بجوي ائيش تأي

 :ديز نب يدع لاق دقف برعلا

 نفكب عتمي مل ىلوتف امرجُم ليلب ىرسك اولتق

 ؟ىرسكل مارحإ يأف

 .مرحم وهو هحاكن ةلت لوسرلا تايصوصخ نم ناك اذه نأب لوقلا امأ ٢

 .ليلدب الإ هب همالسو هيلع هللا تاولص هلعف صخي الو هب ءادتقالا بوجو وه لصألاف

 .كلذ ىلع ليلد ال انهو

 تاذب سابع نبا ثيدح حجريقف سفان ريغو تبثم سابع نبا ثيدح نإ اولاقو ٢

 .""يوق ثيدحلا دنسو هيقف يوارلاو اصوصخ يقانلا ىلع تبثملا حجرتل نتملا

 وهف ةباحصلا نم هريغ نود ثيدحلا اذهب درفت دق سابع نبا نأب :مهلوق امأ ٤

 ١ ٢٣. ص/٢ج .عيبرلا دنسم حرش :يملاسلا ۔-١

 ٢١١. ص ,/ ٥ ح ؛٢جم .يئاسنلا ننس حرش :يطويسلا 1

 .١٧١١ص .حاكنلا :يرصحلا دمحأ ٣٢٧٤-٢٧٨٥. ص/٢ج .ريدقلا حتف :مامهلا نب لامكلا ٢



 هجرخأف ةشئاع ثيدح امأف ،ةريره يبأو ةشئاع نع احيحص هلثم ءاج دقف ،دودرم

 . "نابح نبا هححصو اهنع قورسم قيرط نم رازبلاو يواحطلا

 قيرط نم يئاسنلا هجرخأو .هيف حداقب كلذ سيلو ،لاسرإلاب لعأ ام رثكأو
 دوسألا نب نامثع نع مصاع وبأ انأبنأ يلع نب ورمع انربخأ» :لاقو اهنع قورسم
 .«هلثم ةشئاع نع ةكيلم يبأ نبا نع

 هيفو ءالعلا وبأ لماك هدانسإ يفو ينطق رادلا هجرخأ ةريره يبأ ثيدح امأو

 ن ] ربلا دبع نبا لوق ىلع در هيفو ،ةشئاعو سابع نبا يثيدحب دضتعي هنكل ‘فعض

 ."مرحم وهو جوزت ةلي يبنلا نأب ةباحصلا نيب نم درفت سابع نبا

 مرحملا حاكن نع ايهن سيل نامثع هاور يذلا ثيدحلا نإ :اضيأ ةيفنحلا لاقو ٥

 عرفتي الو .حاكنلا دقعل هنامز عستي ال هكسنب هلاغتشال هنأو اهلاح نع رابخإ وه لب

 .أطي ال يأ (حكني ال) هلوقف دقعلا ال ءطولا انه حاكنلاب دارملا نأبو .هل

 هضراعي الف ةتسلا هجرخأ دقف ادنس حجرأ سابع نبا ثيدح نإ :اضيأ اولاقو ٦

 نامثع ثيدح ىلع مدقيف مومعلا لاعفألا يف لصألاو ،عفارو ةنوميم ثيدح نم ءيش

 . "هريغ نود هب ذخؤيف اضيأ

 : هيبسو فالخلا أشنم

 حاكن تابثإ يف اهيلإ دنتسي ةيوق ةلدأ قيرف لكل نأ انل نيبتي هركذ قبس امم
 نم انل دبال رخآلا نود يأر حيجرتل نيعم فقوم ذاختا لبق نكلو .هيفن وأ مرحملا
 .فالتخالا أشنم نع ثحبلا

 هذه يف صوصنلا ضراعت وه .مرحملا حاكن يف ءاهقفلا فالتخا بيس لعلو

 وهو «مرحم وهو ةنوميم حكن ةنلعهلل ١ لوسر نأ» :س ابيع نب ١ ثيدح اهنمق 0 ةلأسمل ١
ِ 

 م ث ىم

 .حيحصلا لهأ هَجَرَح لقنلا تياث ثيدح

 ١ -_ .حاكنلا باتك .يرابلا حتف :رجح نبا ٥ ٩.

 ٩. ٦ص .ردصملا سفن :رجح نبا 1

 ٢- .عيبرلا دنسم حرش :يملاسلا ج٢/,ص ٣٠. اج .ةيادهلا :ينايغرملا / ص٨٩ ١.

 ٤ ص ,/ ٥ج ؛٢جم .يئاسنلا ننس حرش :يطويسلا ٢١.
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 .لالح وهو اهجوزت متثَيهللا لوسر نأ :ةنوميم نع ةريتك ثيداحأ هضراعو

 قيرط نمو عفار يبأ قيرط نم ،ىتش قرط نم اهنع تيوُر» :رمع ويأ لاق
 .«(كلذك هتلاخ يهو) مصألا نب ديزي نعو ءاهالوم وهو راسي نب ناميلس

 هللا لوسر لاق :لاق هنأ اذه عم نافع نب نامثع ثيدح نم :اضيأ كلام ىورو
 . «بطخي الو حكني الو مرحملا حكني ال» ةلي

 .حكنُي الو مرحملا حكني ال :لاق سابع نبا ثيدح ىلع ثيداحألا هذه حجر نمف

 لمح نأب ؛نافع نب نامثع ثيدح نييو هنيب عمج وأ سسابع نبا ثيدح حجر نمو
 لعفلا ضراعت ىلإ عجار اذهو .حكنُيو حكني :لاق ةهاركلا ىلع كلذ يق دراولا يهنلا

 .لوقلاو

 .«لعفلا ىلع لوقلا بيلغت وأ غعمجلا هجولاو» :دشر نيا لاق

 :حيجرتلا عم لوقلا لمجم

 اوقفتي مل ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا نأ هنايب قبس امم انل حضتي لوقلا ةصالخو

 دنع امك نيقيرف ىلإ اومسقنا هءاهقف دجنف ؛دحاو بهذم يف ىتح لب دحاو يأر ىلع
 ثيدح ىلإ ادانتسا مرحملا حاكن زاوجب اولاقو ةيفنحلا يأرب ذخأ مهضعبف ۔ ةيضابالا

 ادانتسا مرحملا حاكن ميرحتب اولاقو روهمجلا يأرب ذخأ مهضعبو ءحيحصلا سابع نبا

 .ةنوميم ثيدحو نافع نب نامتع ثيدح ىلإ

 نوليمي مهبلغأ نكلو نيثيدحلا نيب اوعمجي نأ ثيدحلا حارش نم ريثك لواح دقو
 نم نيب اقرف رمعو ركب ابأ نأ نم يور ام ىلإو نامثع ثيدح ىلإ ادانتسا عنملا ىلإ
 .'»نامرحم امهو اجوزت

 لالح وهو اهجوزت ةييهنأ ةياورلا لاقو روهمجلا يأر ربلا دبع نيا حجر دقف

 برقأ دحاولا ىلإ مهولا نكل دانسإلا حيحص سابع نبا ثيدحو سىتش قرط نم تءاج
 .امهريغ نم ةجحلا بلطتف ءاضراعتي نأ نيزبخلا لاوحأ لقأف ،ةعامجلا نم مهولا ىلإ
 نامثع ثيدح حجرتيو دمتعملا وهف مرحملا حاكن عنم يف حيحص نامتع ثيدحو

 ١- .ينوانجلل حاكنلا باتك ىلع تاقيلعت :رمعم يحي يلع ص١٢٦.
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 :تالامتحالا نم اعاونأ لمتحت نيع هعقاو سابع نبا ثيدحو .ةدعاق ديعقت هنأب

 ناك ةينتيبنلاو ..امرحُم ريصي َيذَهلا لق نم نأ ىري ناك سابع نبا نأ اهنم ١

 وهو اهجوزت ةي هنأ هقالطإ نوكيف ةنوميم اهيف جوزت يتلا كلت هترمع يف يدهلا دلق

 ناك هنأ كلذو ،مارحإالاب سبلت نكي مل نإو .يدهلا دلق نأ دعب اهيلع دقع يأ مرحم

 جرخأ دقوي يبنلا نم اهجوزف سابعلا ىلإ اهرمأ تلعجف اهبطخي عفار ابأ اهيلإ لسرأ

 نب ةعيبر نع قارولا رطم قيرط نم امهحيحص يف نابح نباو ةميزخ نباو يذمرتلا

 وهو ةنوميم جوزت ةقيَييبنلا نأ» :عفار يبأ نع راسي نب ناميلس نع نمحرلا دبع يبأ

 . '«امهنيب لوسرلا انأ تنكو لالح وهو اهب ىنبو لالح

 ىفؤآو مارحلا لخد يأ .مرحم وهو ةنوميم جوزت سابع نبا لوق نأ اهنمو ٢-
 . "هحيحص يف هب مزجف نابح نبا حنج ليوأتلا اذه ىلإو مارحلا رهشلا

 نأ :اندنع لوقلا نم باوصلا» :لاقو روهمجلا بهذم يربطلا اضيأ بهذ دقو

 اهيف رابخألا تضراعتف ةنوميم ةصق امأو نامثع ثيدح ةحصل دساف مرحملا حاكن

 نأل ؛عقو امنإ ةنوميم جاوز يف فالتخالا نأ تئبنأ :لاق بويأ قيرط نم قاس مث

 نأ لبق اهحكنأ مهضعب لاقف .هحكنأف هايإ اهحكنيل سابعلا ىلإ ثعب ناكؤألَي يبنلا
 نم امهريغو ايلعو رمع نأ تبث دقو . مرحأ ام دعي مهضعب ل اقو ايلك يبنل ١ مرحي

 . "تبث نع الإ اذه نوكي الو هتأرما نيبو حكن مرحم نيب اوقرف ةباحصلا

 جيوزت يف اوقلتخ |» : ل اقف هحيحص يف ي ذمرتل ١ هرك ذام ىحنمل ااذه دكؤي ي ذل او

 .لالح وهو اهجوزت مهضعب لاقف .ةكم قيرط يف اهجوز يي هنأل ؛ةنوميم ةي يبنلا

 . !ةكم قيرط يف فرسب لالح وهو اهب ىنب مث إمرحم وهو اهجوزت رمأ رهظو

 هدنسأ ادحأ ملعن الو نسح ثيدح اذه لاقو ١ ٤ ٨). ( مقر ثيدح .جحلا باتك .حيحصلا عماجلا يف :يذمرتلا ۔-١

 جوزت» ةي يبنل ا نأ راسي نب ناملس ةعيير نع سنأ نع كلام ىورو ةعيبر نع رطم نع ديز نب دامح ريغ

 ىسيع وبأ يذمرتلا عجار .السرم ةعيبر نب لالب نب ناملس هاورو لاق السرم كلام هاور لالح وهو ةنوميم
 .يقابل ١ دليبع ل اوف دمحم :قيقحت . .يذمرتل ا ننس وهو :حيحصل ١ عم اجل ١ .ه ٢٩٧ يفوت ه ٩٧ ١ دلو ة هروس نب

 .م٧٨٩١-ه٨٠٤١ .نانبل- توريب ةيملعلا بتكلا راد .١٠٢-٠٠٢ص /ج
 دمحما .٢٤-١٤ص/٢ج .ىربكلا ةنودملا :يناسرخلا مناغ وبأ .٩١ص .حاكنلا باتك .يرابلا حتف :رجح نبا ٢

 .٤٥٢ص/٦ج .لينلا باتك حرش :شيفطا
 ٢ .حاكنلا باتك .يرابلا حتف :رجح نبا ص٩٦١.

 حاكنلا باتك ىلع تاقيلعت :رمعم يحي يلع .١٠٢-٠٠٢ص/٢ج .حاكنلا باتك .حيحصلا عماجلا :يذمرتلا ٤
 .٦٢١ص .ينوانجلل



 ةكم يبنلا نأ كلذ» : هلوقب كلذ اللعم روهمجلا يأر يضابإلا يملاسلا حجر دقو

 ثراحلا تنب ةنوميمب جوزتو ماعب ةيبيدحلا دعب ةعياسلا ةنسلا يف ارمعم ةكم لخد

 تقو يف نيياورلا ةياور تفلتخا مت .. ديلولا نب دلاخو سابع نبا ةلاخ ةيلالهلا

 وهو اهجوزت هنأ ىور نم مهنمو مرحم وهو اهجوزت هنأ ىرور نم مهنمف .جيوزتلا

 .ضعب ىلع اهضعب حجر نم مهنمو تاياورلا نيب عمجلا ىلإ ءاملعلا جاتحاف ،لحم

 ال مرحملا نأ وه يضابإلا بهذملا يف هب لومعملا يأرلا نأ يملاسلا نيب مث

 ضعبل افالخ روهمجلا ىأر وهو ."ةليم هللا لوسر نع صن وهو 4 جوزي الو جوزتي

 . ةيضابالا ءاهقق

 ةباحصلا رابك دنع هب لمعلا ىرج دقو ةيوق ةلدأ ىلإ دنتسي يأرلا اذه نأ كش الو

 هانعمب حاكنلا نأ ثيح يمالسإلا عيرشتلا دصاقم عم ىشامتيو .يلع و ركب يبأك

 الف .ةرمعلا وأ جحلاب مارحإلا عم ىفانتت يتلا لامعالا نم (ءطولا وهو) يقيقحلا

 عيمج دنع هيلع قفتم اذهو .هنم للحتلاو همارحإ كق دعب الإ مرحملل كلذ زوجي

 يف اروصحم فالخلا ىقبيو .هعنمب وأ مرحملا حاكن زاوجب نيلئاقلا ءاوس بهاذملا

 لوقنف نييأرلاب لمعلا نكمي كلذلو ،نيقيرفلا نيب فالخ لحم وهو جاوزلا دقع ءاشنإ

 نود دقعلا عقو اذإف مارحإلا تقو لوخدلا مرحي نكلو .مرحملا حاكن دقع زوجي
 . دقعلا لطب هدعب لوخدلا عقو اذإو دقعلا حص لوخدلا

 نيذلا ةاورلا بلغأل افالخ ديلولا نب دلاخ ةلاخ ثراحلا تنيب ةنوميم ربتعا ثيح يأرلا اذهب يملاسلا درفت دق ١

 .٣٦٤ص /٦ج .يملاسلا مامإلا تاباوج :يملاسلا نيدلا رون ٢
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 تلاتلا ثحبملا

 توملا ضرم ضيرملا حاكن

 لادتعالا نع هجرخيف نديلل ضرعي ام» هنأب ضرملا يناجرجلا فرع

 ."صاخلا

 .يلقع وأ يسفن وهام اهنمو يوضع وهام اهنم ناسنإلا بيصت يتلا ضارمألاو

 ريطخ ضرمب باصي نأ امك .هنم كالهلا بلغي ضرمب ضيرملا بيصأ ولف

 نع هدعقيف هنم سوؤيمو هؤافش ىجري ال ثيح (اديسلا) زديإلا وأ ناطرسلاك "فوخم

 دقعلا عقو اذإو ؟هنم عنمي مأ ؟كلذ هل حابي له ؟حاكنلا مكح امف .جاوزلا دارأو .ةكرحلا

 .زاوجلا ىري امهدحأ نييأر ىلإ اومسقنا ةلاحلا هذه يف ءاهقفلاف .؟لطبي مأ حصي لهف

 .هتياهنو ضرملا ديدحت نم اقالطنا كلذو ،ةمرحلاو عنملاب لوقي رخالاو

 فيرعت ىلإ ضرعتن حوضوب ءاهقفلا فقوم نيبتيو ايلج ةلأسملا حضتت ىتحو

 .مهتلدأ عم ضيرملا حاكن يف ءاهقفلا ءارآ نايبو توملا ضرم

 .توملا ضرم فيرعت :الوأ

 ةلثمألا ضعب داريإب ءافتكالا توملا ضرمل مهفيرعت دنع ءاهقفلا ىلع بلغي

 .رمتسملا فاعرلا غنوعاطلا :اهوركذ يتلا ضارمألا هذه نمو ،هنم ةدودعم ضارمأل

 . "ةقبطملا ىمحلاو .هئاهتنا دنع لسلاو .هئادتبا يف ") جلافلا .رمتسملا لاهسإلا

 هنأ توملا ضرمل اهب اولثم يتلا ضارمألا هذه ىلإ رظنلا دنع حضتي هلعلو

 باتكلا راد . .٢ط ؛٨٦٢ص .يرايبألا ميهاربإ هققح .تافيرعتلا باتك :يلع نب دمحم نب يلع يناجرجلا ١-
 م٢٩٩١/ه٢١٤١ .توريب -يبرعلا

 ميجن نبا :رظنا ءنيقشلا يف ناك اميرو هتكرحو هساسحإ لطبيف الوط ندبلا يقش دحأ يف ثدحي ضرم جلافلا ٢
 -رشتلاو ةعابطلل ةفرعملا راد ذ٤/١٥ .قئاقدلا زنك حرش قئارلا رحبلا اه٨١٩٨ ت ميهاربإ نب نيدباعلا نيز
 ۔ه0١١٣٢١توريب

 :دمحأ نب هللا دبع ني دمحأ ىلعملا .توريب- ةفرعملا راد .؟ط ٤٠١٠ص/٤ج .مألا :سيردإ نب دمحم يعفاشلا ٢-
 ٤. ٢٥ص / ١ج "بذهملا :يزاريشلا .ةيفلسلا ةعبطملا .يدتبملا حرش يدنلا ضورلا
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 نأ اذه ىلع لدي داتعملا بسحب ابلاغ كالهلا هعم عقوتي يذلا ضرملا وه مهدنع

 .اهيق كالهلا ةبلغب ءهنم اهوحنو ضارمألا هذه رابتعا للع مهضعب

 نمو توملا ضرم هب فرعي اماع اطباض عضي نم ءاهقفلا نم دجن اننأ ديب

 زجعلاو شارقلا ضيرملا موزل هلعج نم مهنمو ،كالهلا ةبلغ هطباض لعج نم ءالؤه

 .هجئاوحب مايقلا نع

 ثيحب ضرملا كلذ نم توملا ةرثك ىلع رادملا نأ لصاحلاو» :يقوسدلا لاق

 ءهب توملا ةبلغ هنم توملا ةرثك نم مزلي الو ‘هنم بجعتي ال اريهش هنم توملا نوكي

 .'""«كلذ نم صخأ ةبلغلاو ،همدعل ايواسم هدوجو ناك اذإ ريثك هنإ ءعيشلا يف لاقيف

 يقنحل ١ ميجن نب ا . تومل ١ ضرمل ش ارقل ١ ضيرمل موزل طب اض م دختسا نممو

 .كلام مامإلاو

 زجعك تيبلا جراخ هجئاوحب مايقلا نع زجع نم انه هب دارملاو» :ميجن نيبا لوقي

 بهذي نم امأف .هناكد ىلإ نايتإلا نع يقوسلا زجعو ،دجسملا ىلإ نايتإلا نع هيقفلا
 2 و م

 نع اهزجع ربتعيف اهقح يف امأ .هقح يف ١ ذهو حيحصل ١ وهو .0 الق محيو ءيجيو

 . "«تيبلا لخاد اهحلاصمب مايقلا

 نع هبحاص دعقي ضرم لك» :دمحم باتك يف كلام لاق :ىقتنملا يف ءاجو

 نإو هلام نع هيف بجحي هنإف اجلاف وأ اصرب وأ اماذج ناك نإو جورخلاو لوخدلا

 .«هتنرو هتجوز هيف قلط

 جئاوحلاي نايتإلا نع زجعلاو شارفلا موزل وهو ىنعملا اذه نأ ودبي هنأ ىلع
 مث نمو ،همدختسا نم موهفم يف كالهلا ةبلغ وهو قباسلا ىنعملا ىلإ ذؤم ةيداعلا

 يلاحلا تقولا يف دعت ال توملا ضرمل مهليثمت ضرعم يف ءاهقفلا اهركذ يتلا ضارمألا هذه ضعب نأ ظحالي ١-
 ريغ ثعابلا رثأ :يداهلا دمحأ يداهلا :رظنا .جالعلاو فشكلا لئاسوو بطلا روطت دعي توملا هيف بلغي امم
 .م٥٨٩١ / ه٥٠٤١ .شماهلا .٠٢٢ص.ةرهاقلا حتافرصتلاو دوقعلا يف عورشملا
 مامإلل :ليلخ رصتخم ىلع يشرخلا .٦٠٢ص/٤ج .ريدردلل ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح :يقوسدلا ٢
 .ليلخ رصتخم ىلع ليلجلا حنم :شيلع دمحم .رصم قالوب ةعبطم ٤٠٢٬ص/٥ج 0يكلاملا يشرخلا
 ه٤٩٢١ .ايبيل .حاجنلا ةبتكم رشن .ىربكلا ةعبطملا .ا٥٩٥٩ص/٢ج

 ٢ .قئارلا رحبلا :ميجن نبا ج٤ / ص٤٦.

 ٤ ت)يسلدنألا ناميلس ديلولا ويا :يجابلا ٤٩٤ ج ؛١ط .ةداعسلا ةعبطم .كلام أطوم حرش ىقتنملا:( ٤ / ص٨٥.



 . "؛ايظقل افالتخا نيروكذملا نيطباضلا نم دارملا ىنعملا يف فالتخالا نوكي

 ضرمل هفيرعت دنع نيينعملا نيذه نيب طبري نم ءاهقفلا نم دجن اننأ اذه ززعيو
 ماع طباضك شارفلا موزل رابتعا نأ انيبم امهنيب طبري ؤالثم يسخرسلاف .توملا

 ىّتغمل ١ م اقم ش ارقلل ضيرمل ١ ةمز الم وهو ره اظلا ببسل اةماق ١ هدرم تومل ١ ضرمل

 . '""كالهلل دؤم ضرملا نوك وهو يفخلا

 نأ .هيلع ةصاخلا ةيعرشلا هماكحأ بترت ثيح نم توملا ضرم يف طرتشيو

 ."هدعب تام ولو توم ضرم ضيرملا هنم حصي ام دعي الف .العف توملا هب لصتي

 نم سيل ذإ كلذو توم ضرم هنوك نم دكأتلل يرورض ضرملاب توملا لاصتاو

 .كلذب مزجلا ىلإ رخآ ليبس

 ىلإ ضرملا ءاضقفإ نم ضيرملا فوخب يمه امنإ ةربعلا نأ :قبس امم حضتيو اذه

 هداقتعا ناك املاط .هيلإ ايضقم عقاولا نكي مل وأ العف كلذ ىلإ ضفي مل ولو .هكالهإ

 .هيلإ يضفي هنأ

 رثؤت يتل او . ضرملل ةنر اقملا ةطيحمل ا ت اسىب الملل ر ابتع الا نيعب رظنل ١ يغبنيو

 يذلا ضرملا اهلثمي يتلا فوخلا ةلاحل هتباجتسا ىدمو .ةيسفنلا ضيرملا ةلاح يف

 . 'كلذ يف صاصتخالاو ةربخلا لهأب ناعتسي نأ اضيأ ىرأو .هيناعي

 :توملا ضرم ضيرملا جاوز 2 ءاهقفلا ءارآ :ايناث

 :ةحصلاو زاوجلاب نولئاقلا :لوألا يأرلا

 ىلإ ةعيشىلاو ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيفنحلاو ةيضابإلا نم ءاهقفلا روهمج بهذ

 احيحص ناك دقعلا عقو اذإف حيحصلا مكح همكحو توملا ضرم ضيرملا حاكن زاوج

 كلذ عنمي يعرش صن دجوي ال ماد ام جاوزلل ةيعرشلا راثآلا لك هيلع بترتي
 ."'هلطبيو (٥)

 ١- :يداهلا دمحأ يداهلا ص٢٢٤.

 ٢ ةداعسلا راد ةعبطم :١!٨٦ص/٦ج "طوسبملا :نيدلا سمش يسخرسلا يمصر١٢٣٢٣١ه
 ٢- :يسخرسلا ج٧/ص٢٢٢.

 ٤ .عورشملا ريغ ثعابلا رثأ :يداهلا دمحأ يداهلا ص٢٢٤.
 ٥- .دهتجملا ةيادب :دشر نيا .١١٢ص/٥١ج .نيبلاطلا جهنم :يصقشلا سيمخ ج٢/ص١٠١٢.

٣١٦ 



 امأ لثملا رهم دودح يف ةجوزلل ضيرملا هعفدي يذلا رهملا نوكي نأ اوطرتشاو

 كلذلو ،عربتلا ىنعم اهيف نأل ؛ثراولل ةيصولا ةلزنمب دعت ةاباحم يهف هيلع ةدايزلا

 حصت :ليقو ةثرولا ةزاجإب الإ حصي الو لثملا رهم نع دئازلا ردقلا لطبي هنإف
 . "ثلثلا دودح يق ةاباحملا

 .حيحصلا جاوز نيبو هنيب قرق الو ضيرملا جاوز زوجي ةيمامإلا ةعيشىلا لاقو

 ."لطاب جاوزلاف اهب لخدي مل نإ هنأ الإ ةأرملاب جوزلا لخد اذإ غلب امهم رهملا مزليو

 .'""ثلتلا دودح يف بجيف ةاباحم لتملا رهم نع داز ام نأ مهئاهقف ضعب ركذو

 :روهمجلا ةلدأ

 :اهنم ةديدع ةلدأب يأرلا اذه باحصأ لدتساو

 يضارتلا عقو اذإف ضيرملاو حيحصلا نم زوجي ءةضواعم دقع حاكنلا نأ ١

 .هنم كالهلا بلغي ضرمب اضيرم امهدحأ ناك ولو دقعلا حص نيجوزلا نيب

 ايبط تبث دقو هضرم نم هجالع يف ةدعاسملا ىلإ ضيرملا جاوز يدؤي دق ٢-

 .ضرملا ةلازإ يف جاوزلا اهيف دعاس ةديدع تالاح نأ

 جاوزلا نم ضيرملا عنم يفو .هيلع ثحو جوزتلا يف بغر مالسإلا نأ ٢

 .عراشلا دوصقمل ةضقانم

 ولو سةجوز نود شيعلا بنجت ىلع اوصرح - مهنع هللا يضر- ةباحصلا نأ ٤

 رشنلاو ةعابطلل ةيميت نبا ةبتكم ؛٤٩ص/٦ج .ينغملا ذه٠٢٦:ت .دمحم نيب هللا دبع دمحم ويأ ةمادق نبا ١

 ؛\؛ص/٢٢ج .ةيميت نبا ىواتف عومجم :ميلحلا دبع نب دمحأ نيدلا يقت سابعلا وبأ ةيميت نبا .ةرهاقلاب

 ؛}\ا١4ص/٧ج .فالخلا نم حجارلا ةفرعم يف فاصنإلا :يدارملا .توريي- رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد
 ةعبطم ٤٦٩٥! ص /٢ج .ةنيدملا لهأ ىلع ةجحلا :ينابيشلا نسحلا نب دمحم .رصم- ةيدمحملا ةنسلا ةعبطم
 .راتخملا ردلا ىلع راتحملا در ةيشاح :ه٢٦٥٢١:ت .نيمأ دمحم نيدباع نبا .رصم ةيقرشلا فراعملا

 نيدلا يحم ءايركز وبأ غيوونلا .٢٠١ص / ٤ج .مألا :يعفاشلا .رصم- يبلحلا ىفطصم ةعبطم ؛٩٨٦ص/٦ج
 . توريب . ايروس . رشنلاو ةعابطلل يمالسإلا بتكملا ؛!}\!}٢×ص/٦ج .نيبلاطلا ةضور :٦٧٦:ت .فرش نب
 . م٥٧٩١ / ه٥٩٣٢١ نانبل

 ٢ .ىواتفلاو هقفلا درجم يف ةياهنلا ذه٠٦٤:ت .يلع نب نسحلا نب دمحم رفعج وبأ يسوطلا ص٤٦٠. ٦٢١؛
 .(ت د)توريب- يميرعلا باتكلا راد ةعبطم ساط

 ةعبطم ؛١\٨٢ص/٨ج .ةمالعلا دعاوق حرش يق ةماركلا حاتفم :ينيسحلا دمحم نب داوجلا دمحم يلماعلا ٢-

 ه٦٢٣٢١ .ةرهاقلاب ىروشلا



 ينإف ينوجوز هضرم »: يف لاق هنأ ذاعم نع يور دقو ةخوخيشلا وأ ضرملا ةلاح يف

 .'"«ابزع هللا ىقلأ نأ هركأ

 ةيلقعلا هاوق لماك يف ضيرملا ماد ام جؤزتلا نم اعنام سيل ضرملا نأ ٥

 ضيرملا ةيلهأ يف توملا ضرم رثؤي الو هتابجاوو هقوقح ةفرعم ىلع هتردقو

 ةمالسب لخي ال ضرملا نأ ذإ اهيلع اهمكح بترتو هنم ةرابعلا رودصو فرصتلل
 .همادختسا نم عنمي الو لقعلا

 ةالصلا ظفحي .هلقع هعمو ضيرم وهو جوزت نمو» :ددصلا اذه يف يصقشلا لاق

 ."زئاج هجيوزتف يطعي امو ذخأي ام ملعيو

 مكحلا ةيلهأ يأ .ةيلهألا يفاني ال وهو» :ىنعملا اذه يف ورسخ النم مامإلا لاقو

 صاصتقلاك دابعلا قوقح نم وأ ةاكزلاو ةالصلاك ىلاعت هللا قوقح نم ناك ءاوس

 نع هعنمي الو لقعلاب لخي ال هنأل ؛ةدابعلا ةيلهأو ديبعلاو دالوألاو جاوزألا ةقفنو

 هنكل ةرابعلاب قلعتي ام رئاسو همالسإو هقالطو ضيرملا حاكن حص ىتح هلامعتسا

 .'"؛نجعلا بجوي ضرملا يأ-
 زئاج هحاكن »:لاق ضيرم وهو جوزتي لجر يف يروثلا نع قازرلا دبع ىورو

 . (٤) «اهلثم رهم ىلع

 :نالطبلاو ةمرحلاب نولئاقلا :يناثلا يأرلا

 ضيرملا حاكن ميرحت ىلإ نيعباتلا نم !ءاطعو ةيكلاملا ءاهقف روهمج بهذ

 خسف اضيرم كلذ لعف نمو امهيلك وأ ىتنأ وأ اركذ ضيرملا ناك ءاوس توملا ضرم

 ؛امهنيب قرفيو هعنمي نأ دقعلا ىلع علطا نم ىلع بجيو .هدعبو لوخدلا لبق هحاكن

 ١- .نيبلاطلا جهنم :يصقشلا سيمخ ج١٥/ص٢١١-٢١٢.
 ٢ هسفن عجرملا :يصقشلا .

 ٢- .ةينامثعلا ةيفاحصلا ةكرشلا :٨٨٢ص .لوصولا ةاقرم حرش لوصألا ةآرم :يفنحلا ورسخ النم ط١٣٢٣١ه
 ج .يودزبلا لوصأ نع رارسألا فشك ه٠٣٢٧:ت .يراخبلا دمحأ نب زيزعلا ديع :رظناو ٤ / ص٢٠٧! باتكلا راد

 .توريب- يبرعلا ط/١٢٣٩٤ه

 ٤ مقر ثيدح٬ هضرم يف جوزتي لجرلا باب.حاكنلا باتك "فنصملا : قازرلا دبع ١٠٦٦٦ ج٦ص ٢٤١
 وبأ يبهذلا ؛لاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم :رظنا ۔ه٥٢١:ت .نيعباتلا ءاهقفلا نم ملسأ نب حاير نب ءاطع ٥-

 .رصم- يبلحلا ىسيع ةعبطم ؛ه٨٤٧:ت .نامثع نب دمحا نب دمحم هللا دبع
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 ةجاح يف امهنم ضيرملا ناك ولو لاحب هيلع ءاقبلا زوجي ال الطاب عقو دقعلا نأل
 لمعلا نع ازجاعو اريقف نوكي نأك .عراشلا اهرقأ ةيعرش ةحلصم قيقحتل جوزتلا ىلإ

 .هوحنو جالعلل وأ لسنلل ةليسو هذختا وأ همدخي نمل جاتحي وأ .هيلع قفني نمل جاتحي

 ال ماد ام جاوزلاب ديشرلا ثراولا هل حمس ولو جوزتلا نم كلذك ضيرملا عنميو

 . 'هةترولاب ررضلا قحلي

 ضرم حاكنلا عنمو» :ددصلا اذه يف ريغصلا حرشلا يف ريدردلا دمحأ لوقي

 جاتحا نإو (اعم امهب ىلوأو ،نيجوزلا يأ) امهدحأب ةداع توملا هنم عقوتي تفوخم
 يف امهنم ضيرملل ثراولا نذأ وأ ،هريغ وأ قافنال جاوزلا ىلإ امهنم ضيرملا
 .«جيوزتلا

 يف ماد ام توملا ضرم ضيرملا حاكن زاوجب لوقي ةيكلاملا ضعب نأ ركذ مث

 ضيرملا جاتحا اذإ» :ليقو :هصن اذهو كلذب ثراولا هل نذأ وأ جوزتلا ىلإ ةسام ةجاح

 . ""«زاج ثراولا هل نذأ وأ

 وأ قيرفتلا وأ دقعلا خسف لبق هتلع نم حص مث توملا ضرم ضيرملا حكن اذإ امأ

 ءاوس ديدجت نود امهحاكن تبثو دقعلا خسفني الف رخآ بيسب هدعي تام ولو توملا

 .ةيكلاملا دنع روهشملا يأرلا وهو ٬هدعب وأ لوخدلا لبق كلذ عقو

 .خسقلا لبق ىفاعتو حص نإو ضيرملا حاكن تبثي ال هنأ كلام نع يور دقو

 .ةلأسملا يف نييأر هل اكلام نأ مساقلا نبا نع ةياور ةنودملا يف نونحس لقنو

 :تلق» :ةضيرملا نع لاقف ءاقشلا دعب حاكنلا رقأ ةرمو ةحصلا دعب خسفلاب لاق ةرمف

 .هحاكن ىلع ميقي نأ يلإ هلوق بحأو هيف فلتخا دق :لاق ؟حاكنلا تبثيأ تحص نإف

 حاكن هب ذخآ يذلاو هحما لاقف هيلع هتضرع مث ضخسفي لوقي ةرم كلام ناك دقلو

 . "«امهحاكن ىلع رقأ احص اذإ امهنأ ةضيرملاو ضيرملا

 ١ .رصت دمحأ قيقحت .ليلخ رصتخم :يكلاملا قاحسا نب ليلخ ص١ ١١. ط/١٤٠١ه١٩٨١م!؛ ركفلا راد -
 .ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح نه٠٣٢٢١:ت .ةفرع نبا يقوسدلا .نانبل ٢/ ٢٣٩. :يكلاملا ربلا دبع نبا

 .يكلاملا يبرغملا يسلبارطلا باطحلا .٨٤٢ص .يفاكلا ٩٥٤ .ليلخ رصتخم ىلع باطحلا حرش :ه
 ج٢/ص٨٢ ٤. ط .رصمب ةداعسلا ةعبطم / ٩ ١٣٢ ه

 ٢- .ريدردلل ريغصلا حرشلا ىلع كلاسلا ةغلي :يواصلا دمحأ ج٢/ ص٢٧٥-٢٧٦.

 ٢٣- .ىربكلا ةنودملا :كلام ج٦٢/ص ١٧٠.



 ضرم يف جوزتلا عنم يف ةيكلاملا ةالاغم ىلع دهشت ىرخأ روص ةمثو اذه
 :يهو توملا

 انئاب اقالط فوخملا هضرم يف اهقلط دق جوزلا ناك ولو جاوزلا حصي ال هنأ ١-

 دقعلا حسفيو ،هنم حصي نأ لبق اضيأ فوخملا هضرم يف قالطلا كلذ دعب اهجوزت مث

 نمو لتملا رهم نمو ىمسملا نم لقألا قحتستو ،لوخدلا دعبو لبق ةلاحلا هذه يف
 .لوألا جاوزلاب ثاريملا اهل نأ الإ ءلوخدلا دعب تام نإ هلام ثلث

 اهنأ ذإ .ةلاحلا هذه يف ةيفتنم ثراو لاخدإ يهو عنملا ةلع نأ ةظحالم عم اذه

 .ضرملا يف اهل هقالط ىضتقمب اهتاريم نم اراف هرابتعاب هثرت

 اهل هقالط ةلاح يف دكؤم ريغ رمأ هنم ثاريملل اهقاقحتسا نأ كلذ يف مهتجحو

 اهقاقحتسا حبصأ اهجوزت اذإف هقحتست الف كلذ هضرم نم حصي دق ذإ هضرم يف

 هدصق ةنظم اهنم هجاوز نوكي مث نمو ححصي مل وأ هضرم نم حص ادكؤم ثاريملل

 . 'اهٹيروت

 عم بهذملا يف حصألا ىلع ةمأ وأ ةيباتك نم ضيرملا جاوز حصي ال هنأ ٢-

 ةيرحلا طرش نادقف ببسبو ىلوألا يف مالسإلا طرش نادقف ببسي سهناثرت ال امهنوك

 ىلإ امهنم هجاوز يدؤيف ةيناثلا قتع وأ ىلوألا مالسإ لامتحال كلذو .ةيناثلا يف
 . "ثراو لاخدإ

 :ةيكلاملا ةلدأ

 ةديدع ةلدأب توملا ضرم ضيرملا حاكن عنم يف ةيكلاملا روهمج لدتسا دقو
 :اهنم

 نأ ثيح ةثرولاب ررضلا قاحلإ توملا ضرم ضيرملا حاكن زاوج يف نأ ١-

 ال نوكي دقف .4 مهتبصن ] يف ةثرولا مح از دق كلذب وهو هتوم دعب ثري امهنم حيحصل ١

 .ثاريملل ةافولا رظتني امنإو .ةايحلا ىدمل ءاقبلا جاوزلا اذه نم دصقي

 سيل» :لاق ضيرم وهو حكن لجر يف يرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبع ىور دقو

 .اهدعب امو ٢٩١ص / ٢ ج 0 ليلخ رصتخم ىلع ليلجل ا حنم :شيلع دمحم ١-

 .٦٧٢ص / ٢ج "يواصلل كلاسلا ةغلب ىلع ريغصلا حرشلا :ريدردلا دمحأ ٢
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 . '٨هكلذ لعف اذإ هترت نأ ىرن الو تيملا لهأ ىلع رارضألا لخدي نأ هل

 نأك .جاوزلا نم ام ضرغ قيقحت ةدارإ ةنظم توملا ضرم ضيرملا نأ ٢
 رهملا لالخ نم ةثرولا ةيقب باسح ىلع هلام ضعبب ةجوزلا راثيإ ىلإ جوزلا فدهي

 جوزلا راثيإ ىلإ ةجوزلا فدهت وأ .هتوم دعي هل اهثاريم لالخ نموأ اهل هعفدي يذلا

 كلذ وحن وأ ةثرولا ةيقب عم ةكرتلا ميسقتو اهتوم ةلاح يف اهثري ثيح اهلام ضعيب

 .ضرملا يف جاوزلا نم امهل ادوصقم نوكي دق امم

 وأ ةبهلاب هلاومأ يف فرصتلا نم توملا ضرم ضيرملا اوعنم ءاهقفلا نأ ٢
 ام ةفوقوم ةيلاملا هتافرصت نوكتو هلاومأ ىلع رجحيف ثلثلا دودح يف الإ ؛عربتلا

 ةثرولا هدرتسي هريغل هلام ضعب بهو ولف 6ثراولاو ميرغلاك ريغلا قح اهب قلعتي ماد
 ال هنأل توملا ضرم يف هتجوزل همدقي يذلا قادصلا كلذكو ةكرتلا ثلت زواجت اذإ

 ."هضرم ءانثأ هلام يف فرصتلا قح كلمي

 هب ةجاح نم اهجوزت ناك نإ»:لاق ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع ىور دقف

 اهثاريمو اهقادص»:ىليل يبأ نبا لاقو رمعم لاق.«هقرت اهنإف مايق وأ ةمدخ يف اهيلإ
 . "" «ثلتلا يف

 :ءارلا ةشقاتمو فالخلا أشتم

 هل حاكنلا نأ توملا ضرم ضيرملا حاكن يف ءاهقفلا فالتخا ببس نأ ودبيو

 كلذو ضعنملا ىلإ بهذ ةيكلاملاك ةبهلا بناج بلغ نمف ،عيبلاو ةبهلا امه نيرمأ هَبَ
 : : يف ددرت وأ عيبلا بناج بلغ نمو ؛هعيب زوجيو ثلثلا يف الإ ضيرملا ةبه زوجت ال هنأل

 .عنملاب لقي مل ةبهلاو عيبلا نيب

 :كلذ نم تاضارتعا ةدعب ةيكلاملا ىلع روهمجلا ضرتعا دقو

 اذإ زوجت ةبهلا نأ ىلع اوقفتا مهنأل ؛عيحص ريغ ةبهلا ىلع حاكنلا سايق نأ ١

 ١ ثيدح :هضرم يف جوزتي لجرلا باب.حاكنلا باتك فنصملا:قازلا دبع رقم١٠٦٦٢٣ج٦ص“٢٤٠.
 حيضوتلا حرش :ةعيرشلا ردص .٨٤٢ص .يفاكلا :ربلا دبع نبا .٣٢١٠١ص/٢ج .دهتجملا ةيادب :دشر نيا ٢

 يبأ نب نسحلا ركب وبأ ينايغرملا ه٢٢٢١/ط .رصمب ةيريخلا ةعبطملا !!٤١ص/٢ج .حيقنتلا ىلع حيولتلاو

 .٩٨١ص/٢ج .ةيادهلا اه٣٢٩٥ت .ركي
 ٢ مقر ثيدح .حاكنلا باتك. فنصملا:قازرلا دبع ١٠٦٦٤ ج٦ص“٢٤٠, ٢٤١
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 .ثلثلاب انه حاكنلا اوربتعي ملو ،ثلثلا دودح يف تناك

 .ءاهقفلا رثكأ دنع زوجي ال يحلصم سايق 6ثراو لاخدإب حاكنلا زاوج ُدَرَو ٢

 ةحلصملا ىلإ دنتسي ةيكلاملا هيلإ بهذ ام نأ دهتجملا ةيادب يف دشر نبا ركذ

 دنتسي يتلا ةحلصملا هذه نأ روهمجلا رظن ةهجو نأو .(يحلصملا سايقلا) ةلسرملا

 ءاعرش ةربتعملا حلاصملا سنج نم تسيل ،ديدج ثراو لاخدإ عنم يهو ةيكلاملا اهيلإ

 .ةيكلاملا هآترا ام روهمجلا ىري ال مث نمو

 جارختساب قلعتي اميف دياز عسوت ةيكلاملا يأر يف نأ ىري دشر نبا نأ ريغ
 حلاصم تالاحلا ضعب يف عنمي دق روهمجلا يأر نأ ىري امك سيحلصملا سايقلا

 دشر نبا قوسيو ءانه ةحلصملاب ذخألا مدعب لوقلل مهقالطإ ىلإ رظنلاب العف ةربتعم
 دصق حضاو لكشي اهيف رهظي يتلا تالاحلا يف عنملا ىلع راصتقالا وه اطسو ايأر

 .كلذ ادع اميف حصي امنيب ثراو لاخدإ ىلإ ضيرملا

 دنع زوجي ال يحلصم سايق ثراو لاخدإب حاكنلا زاوج ُدَرو» :دشر نبا لوقي
 سنجلا نم ديعب سنج يف الإ عرشلا اهربعي مل حلاصم بجوي هنوكو ءءاهقفلا رثكأ

 عرش لوقلا اذهب لوقلا نأ اوأر اموق نأ ىتح ةةحلصملاب مكحلا تابثإ هيف ماري يذلا
 هيف ةدايزلا زوجت ال هنأو فيقوتلا نم عرشلا يف ام نهوي سايقلا اذه لامعإو .دئاز

 اوعرستي نأ سانلل قرطت حلاصملا رابتعا نع اضيأ فقوتلاو ناصقنلا زوجي ال امك
 ءاملعلا ىلإ حلاصملا هذه لاثمأ ضّفنلق .ملظلا ىلإ سنجلا كلذ يف يتلا ننسلا مدعل

 كلذ لهأ نم مهف اذإ ةصاخبو ءاهب مكحلاب نومهتي ال نيذلا ءالضفلا عئارشلا ةمكحب

 يف ملاعلا لضاقلا لمع هجوو ؛ملظلا ىلإ قرطت عئارشلا رهاوظب لاغتشالا نأ نامزلا
 عنمي ال اريخ حاكنلاب دصق هنأ ىلع لئالدلا تلد نإف ،لاحلا دهاوش ىلإ رظني نأ كلذ

 نم ةريثك ءايشأ يف امك ،كلذ نم عنم هتثروب رارضإلا دصق هنأ ىلع تلد نإو .حاكنلا

 نكمي ال ذإ .مهتنهم ةوق نم اوبستكا امم هدضو ءيشلا عانصلل اهيف ضرعي عئانصلا

 اهريغو بطلا ةعانص يف ضرعي ام اريثك اذهو ،يعانص تقؤم دح كلذ يف دحي نأ

 . '»«ةفلتخملا عئانصلا نم

 ١ - .دهتجملا ةيادب :دشر نبا ج٢/,ص٢ ١ ٠ ١ .
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 :لوقلا لمجم

 ءازإ ةيكلاملا يأر نأ ظحالن مهتلدأ عم نيقيرفلا نم لك رظن ةهجو ضرع دعب

 يف ىتح جاوزلا داسفي نومكحي مهنأ كلذو ححضاو ددشت هيف توملا ضرم يف جوزتلا
 نأ يداقتعا يفو .مهيلوق دحأ يف هيلإ ضيرملا ةجاح ةلاح وأ هب ةثرولا اضر ةلاح

 - ضيرملا ةجاحو ةثرولا ةزاجإ- نيتروكذملا نيتلاحلا يف جاوزلا داسقإب مكحلا

 قيفوتلا هبناجي

 ضرم يف اهقلط يتلاب جاوزلا وأ ةمألا وأ ةيباتكلا حاكن نم ضيرملا عنم نأ امك

 يف رهظي امكو .ةيسفنلا دصاقملاو تاينلا رابتعا يف ولغو ددشت هيف كلذك توملا

 طوقس نم ةيشخو .هثري امم لياحتلا ىلإ قلطملا ضيرملا ءوجل نأ ةريخألا ةروصلا

 .ديعي رمأ هضرم نم حص اذإ هثرإ يف اهقح

 ترفوت اذإ الإ جاوزلا لاطبإ ىلإ ءوجللا مدع يغبني هنأ ىرأ يننإف كلذ نع الضفو
 يف غوسي الو سضيرملا بناج نم عورشملا ريغ دصقلا ىلع ىرخأ نئارقو دهاوش

 درجمل هب مايقلا ىلع ثحو عرشلا هيلإ ببح عورشم فرصت نم ضيرملا رجح يرظن

 .اهققحتو اهمايق لامتحا نم يوقت ىرخأ نئارق اهعم رفاضتت نأ الإ .ةيهاو ةنظم

 طبنتسي ام ىلإ ضرملا يف جاوزلا ءازإ ةيكلاملا ددشت عجري امبرف لاح ةيأ ىلعو

 نوكي نمم ةداع روصتي ام ببسب هنم عورشملا ريغ عفادلا ىلع ةيوق ةنيرق نم

 ةردان تالاح يف الإ ؤاهنع ةبغرو جاوزلا رومأ يف دهز نم كالهلا ىلع اكشوم

 .هضرم يف همدخي نمل هجايتحاك

 ةثرولا ءاضر مغري وأ هيلإ ةجاحلا تالاح يف ىتح جاوزلل ةيكلاملا عنم نأ ىلع

 . "رهاظ ددشتو ةحضاو ةالاغم

 نظلا اهيف قرطتي دق يتلا تالاحلا ءازإ ةيكلاملا يأرب ذخؤي نأ يريدقت يفو

 ةمث تناك نأك كلذ دكؤت ةيوق نئارق ترفوت اذإ هوحن وأ ثراو لاخدإ ىلإ دصقلاب

 ةجوزلل اجاتحم سيل ضيرملا ناك نإ ام ةلاح يف وأ ،هتثرو نيبو هنيب ةقياس ةوادع

 .ةجوزلاب عاتمتسالا وأ ةيجوزلا تابجاو ءادأ نم هضرم هنكمي الو اهوجولا نم هجوي

 ١ .عورشملا ريغ ثعابلا رثأ :دمحأ يداهلا ص٢٥٨-٢٦٠.
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 جاوزلا لثم "بلغي وأ نظلا يفتني يتلا تالاحلا يف روهمجلا يأرب ذخؤيو

 ةجاح ةلاح يف جاوزلا ةحابإ كلذكو "قتعلا وأ مالسإلا روذنل ةمألاو ةيباتكلاب

 ٠ هوحنو ٥ اعري نمل ضيرمل ا

 ١- .يواصلل كلاسلا ةغلب ىلع ريغصلا حرشلا :ريدردلا دمحأ ج٢ / ص١٧٦.

٣٢٤ 



  

  

 تلاثلا بابلا

 ةدسافلا ةحكنألا ولع ةبترتملا راخألا
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 :ذبهمن

 اذإ دقعلا نأ هيف انركذو حاكنلا دقع ماسقأ ثحبلا نم لوألا بابلا يف انمدق

 دقو ،امزال ادقع ناك هموزل طورشو هذافن طورشو هتحص طورشو هناكرأ ىقوتسا

 ريغ ادقع ناك ىرخالا طورشلا ترفوتو موزللا طرش دقف اذإ اما ءامات ادقع ىمسي
 هتحص طورشو هناكرأ ترقوتو ذافنلا يف ةربتعملا طورشلا نم اطرش دقف اذإف ،مزال

 ىفوتساو هتحص طورش نم اطرش دقف اذإف ءافوقوم ىمسيو ذفان ريغ ادقع ناك

 وأ اهنم نكر وأ هناكرأ يف للخ لصح اذإو ءادساف ادقع ناك هداقعنا طورشو هناكرأ

 .الطاب ادقع ناك هداقعنا طورش نم اطرش دقق

 ةيفنحلا ءاهقف فرع هيلع ىرج ام وه ميسقتلا اذه نأ ليلحتلا ءانتأ انيب دقو

 نيققحملا نأو اليصفت رثكأو قدأ هنوكل ةيفنحلا جهنم انحجر مت .روهمجلل افالخ
 .روهمجلا كلسم عم ىشامتي ال اذهو لطابلاو دسافلا حاكنلا دقع نيب نوقرفي ال مهنم

 ىلع ةيعرش اقوقح بتري ال ميكحلا عراشلا نأ يمالسإلا هقفلا يف ررقملا نمو
 .هتحص طورشو هداقعنا طورش لمكتسا دق دقعلا كلذ نوكي نيح الإ دوقعلا نم دقع

 .ةيعرشلا ماكحألاو راثآلا هيلع بترتت ال اهنودبف

 ضعيف .دقعلا عون فالتخا بسح فلتخت حاكنلا دقع ىلع ةبترتملا راثآلاو

 يأ دقعلا ىلع بترتي ال رخآلا ضعبو !هئاشنإ درجمب هصخت راثآ هيلع بترتت هعاونأ

 اهيلع دوقعملا ةارملاب لوخد دجو اذإ راتالا ضعب بترتي امنإ ێجاوزلا راتا نم رثا
 اهمظنيف .ةيعرشلا طورشلا فوتسي مل يذلا دقعلا ىضتقمب ةقالع تثدح اذإ اذهو

 .")عقو دق ارمأ اهرابتعاب عراشلا

 نراقملا هقفلا :ناردب نينيعلا وبأ ناردب .٧٩١١)ص/٢ج ٬لاصخلا رصتخم :يمرضحلا قاحسإ وبأ ١

 .قالطلاو جاوزلا ؛١ج .نوناقلاو يرفعجلا بهاذملاو ةينسلا ةعبرألا بهاذملا نيب ةيصخشلا لاوحألل
 دبع .نانبل توريب رشنلاو ةعابطلل ةييرعلا ةضهنلا راد ؛م١ا١٧٦٩٦-ه٦٨٣١/ط .٤٧١-٢٧١ص
 دمحأ.٨٢١ص . (جاوزلا) ءاضقو اهقف ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةيصخشلا لاوحألا :رماع زيزعلا
 عباطم .م١٨٩٦١ه١٠٤١/ط .اهدعب امو ٩٧ص .ةيمالسإلا ةعيرشلا يف جاوزلا دقع راثآ :نامثع

 ضايرلا .رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلاو ثوحبلا ةنجل رشن .ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج
 ..ةيدوعسلا ةييرعلا ةكلمملا



 راثآلا ىلإ ضرعتن نأ انيلع متحتي .ةلماكتم عوضوملل انتسارد نوكت ىتحو

 فوسق بانطإلاو باهسإلا نم افوخ نكلو !ادساق ناك وأ ،لوألا بابلا يف حيحصلا

 مث ةساردلا بلص نم تسيل اهنأل ا ةرصتخمو ةلمجم حيحصلا حاكنلا راثآ ركذن

 .ثحبلا عوضوم ساسأ اهرابتعاب دسافلا حاكنلا راثآ لصفن

 :حيحصلا حاكنلا نع ةبترتملا راثآلا

 ادقع حبصي ةعورشملا ةيساسألا هطورشو هناكرأ حاكنلا دقع ىفوتسا اذإ

 'أةيجوزلا قوقحلاب اهنع ربعيو .ةيعرشلا هرانآ هيلع بترتيو ءاذفانو امزالو احيحص

 :يلي ام يه قوقحلا هذه مهأو

 :اهجوز ىلع ةجوزلا قوقح -أ

 دحأ تومب وأ '""ةحيحصلا ةولخلاب وأ لوخدلاب رهملا دكأتيو (قادصلا) رهملا ١

 .لوخدلا لبق نيجوزلا

 ةجوزل ١ جرخت مل ام ح العو نكسمو ةوسكو م اعط نم اهع اونأ عيمجب : ةقفنلا ٢-

 .يعرش قح ريغب اهجوز ةعاط نع

 .ةدحاو نم رثكأب اجوزتم ناك اذإ تاجوزلا نم اهريغ نيبو اهنيب لدعلا ٢

 :هتجوز ىلع جوزلا قوقح ۔ب

 نهلو :ىلاعت هلوقل شارفلا ىلإ اهاعد اذإ ةصاخ .ةيصعم ريغ يف ةعاطلا ١

 اهسفن يف هعيطت نأ اهيلعو ةقفنلاو رهملا اهل ليق ."فورعملاب نهيلع يذلا لثم
 .هتبيغ ظفحتو

 .اهدعب امو ٢٧٦٤ص /٦ج سلينلا باتك حرش :شيفطا دمحما .٨٩١-٥٩١ص .حاكنلا باتك :ينوانجلا ١

 ةغلب :يواصلا دمحأ .٧٥٢-٦٥٢ص .يكلاملا ةنيدملا لهأ هقف يف يفاكلا :يبطرقلا ربلا دبع نبا

 .اهدعب امو ٢٧٢٢ص/٢ج .ريدردلل ريغصلا حرشلا ىلع كلاسلا

 .ءاهقفلا نيب قافتا لحم سيل ةولخلاب رهملا دكأت ٢

 ٢ :ةرقبلا ٢٢٨.



 الب تجرخ وأ تزشن نأب هتعاط مزلي اميق هعطت مل اذإ جوزلل بيدأتلا ةيالو ٢
 يف هتناخ وأ هنود بابلا تقلغأ وأ .غةالصلاو ةراهطلاك هللا قوقح تكرت وأ .نذإ

 يتاللاو:ىلاعت هلوق يف ةجوزلا بيدأت لئاسو ىلإ هللا اندشرأ دقو .هلامو اهسفن

 الف مكنعطأ نإف نهويرضاو عجاضملا يف نهورجهاو نهوظعف نهزوشت نوفاخت

 .'هلاليبس نهيلع اوغبت
 ءاهقادص لجعم اهيفوي نأ طرش ءاهل هئيهي يذلا يعرشلا تيبلا يف رارقلا ٢

 هنذإب الإ اهجوز تيب نم جرخت ال كلذ لباقمو ءاهلامو اهسقن ىلع انيمأ نوكي نأو
 .اه4ةنيبم ةشحافب نيتأي نأ الإ نجرخي الو نهتويب نم نهوجرخت ال :ىلاعت هلوقل (٢)

 .هلبق ولو توملا وأ لوخدلا دعب قالطلاب اهيلع ةدعلا بوجو ٤-

 :نيجوزلا نيب ةكرتشملا قوقحلا ۔ج

 نم عنمي ملام ،عورشملا هجولا ىلع رخآلاب نيجوزلا نم لك عاتمتسالا لح ١-
 لمشي اعرش هب نوذأملا ةجوزلاب عاتمتسالاو ضرم وأ سافن وأ ضيحك عنام كلذ
 :ةايحلا لاح يف اهيمدق ىلإ اهسأر نم سملاو رظنلا لحو .ربدلا ال لبقلا يف ءطولا لح
 .ىلوأ قيرط نم رظنلاو سملل لالحإ ءطولا لالحإ نأل

 .ةلماعملا نسحو قوقحلا ءاقيإو ىذألا فكب كلذو .امهنيب ةرشاعملا نسح ٢-

 مكريخ مكريخ» :ةآيَيهلوقلو "ا4فورعمل اب نهورش اعوإ :ىلاعت هلوقل هيلإ بودنم وهو
 اضيأ ةأرملاو «اريخ ءاسنلاب اوصوتسا» : ةي هلوقو "يلهأل مكريخ انأو هلهأل

 لوقلاو مالكلا يف فطللاو ناسحإلاب اهجوز عم ةليمجلا ةرشاعملا ىلإ ةيودنم

 .جوزلا سفن هب بيطي يذلا فورعملا

 :يرئازجلا ةرسألا نوتاق نيجوزلا تابجاوو قوقح

 تايجاوو قوقح هنم عبارلا لصفلا يف يرئازجلا ةرسألا نوناق ددح دقل

 ١٩١. :ءاسنلا ١. ٢- :قالطلا ٣٤. ٢- :ءاسنلا ١-

 ٤- .راطوألا لين :ةريره يبأ نع هيلع ققتم ج٦/ص ٠٥.

 ٥ .راطوألا لين :سابع نبا نع هجام نباو .ةشئاع نع يذمرتلا هجرخا ج٦/ص٢٠٦.



 نيجوزلا نيب ةكرتشملا قوقحلا ىلع نيثالثلاو ةسداسلا ةداملا يف صن دقف نيجوزلا

 :نيجوزلا ىلع بجي» :لاقف

 .ةكرتشملا ةايحلا تابجاوو ةيجوزلا طباورلا ىلع ةظفاحملا ١

 .مهتيبرت نسحو دالوألا ةياعرو ةرسألا ةحلصم ىلع نواعتلا ٢

 ىنسحلاب نيبرقأآلاو نيدلاولا عم لماعتلاو ةبارقلا طباور ىلع ةظفاحملا ٢

 .«فورعملاو

 ىلع بجي» :لاقف اهجوز ىلع ةجوزلا قوقح نيثالثلاو ةعباسلا ةداملا يف ركذو

 :هتجوز وحن جوزلا

 .اهزوشن تبث اذإ الإ هعسو بسح ةيعرشلا ةقفنلا ١

 .«ةدحاو نم رثكأب جاوزلا ةلاح يف لدعلا ٢

 :يف قحلا ةجوزلل» :لاقف نيثالثلاو ةنماثلا ةداملا يف فاضأو

 .فورعملاب مهتفاضتساو مراحملا نم اهلهأ ةرايز ١

 .«اهلام يف فرصتلا ةيرح ٢-

 هتجوز ىلع جوزلا قوقح ىلع صن دقف هنم نيثالثلاو ةعساتلا ةداملا يف امأ

 :ةجوزلا ىلع بجيد» :لاقف

 .ةلئاعلا سيئر هرابتعاب هتاعارمو جوزلا ةعاط ١-

 .مهتيبرتو ةعاطتسالا دنع دالوألا عاضرإ ٢-

 ٢٣ '«هبراقأو جوزلا يدلاو مارتحا .

 قوقحلا عيمج يف يمالسإلا هقفلا قفاو ةرسألا نوناق نأ قيس امم ظحاليو

 قادصلا لثم قوقحلا ضعب ىلإ اهركذ فلاسلا داوملا يف ضرعتي ملو ةيجوزلا

 يف اهركذ نكلو اهريغو ةدعلاو نيجوزلا نيب ثراوتلاو ةرهاصملا ةمرحو بسنلاو

 ١- :ةرسألا نوناق رظنا ص١٨-٢٠.
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 .")ليصفتلاب ةقحال وأ ةقباس ىرخأ لوصف

 يف حيحصلا حاكنلا نع ةبترتملا راثآلا ةمدقتملا تاحفصلا يف انضرع نأ دعيو

 اهيعونب ةلطابلا وأ ةدساقلا ةحكنألا راثآ ةسارد يف نآلا عرشن .نوناقلاو هقفلا

 .اتقؤم وأ ادبؤم اهميرحت ناك ءاوسو ءهيف فلتخملاو اهداسف ىلع قفتملا

 انل رهظتل دساقلا حاكنلا راتاو حيحصلا حاكنلا راثآ نيب نراقن كلذ ءوض ىلعو

 راثآلا ضعب ةدسافلا ةحكنألا ضعب يف تبثت دق هنأل ؛امهنيب ةيساسألا قورفلا

 .رخآلا ضعبلا يف مدعنتو

 الطاب وأ ادساف ناك ءاوس حيحصلا ريغ دقعلا نأ ىلع ءاهقفلا روهمج قفتا دقو

 هيلع ءانيو ،درجملا هدوجو ىضتقمب كلذو .ةتبلا حيحصلا حاكنلا راثآ هيلع بترتي ال

 لاح يأب نيفرطلا نيب قوقحلا نم قح يأ الو ثراوت الو ةعاط الو ةقفن هب تبنت

 هيف ءيش الف لوخدلا لبق خسق حاكن لك» : لوقت ةيلكلا ةدعاقلا نأل ؛لاوحألا نم

 وأ هقادصل وأ 6هدقعل داسفلا ناك ءاوسو هيف افلتخم وأ هداسف ىلع اقفتم ناك ءاوس

 .'"«حيحصلا جاوزلا يف لوخدلا لبق قالطلا لثم لوخدلا لبق خسفلا سيلف امهل

 اذه ىلع ماكحألا ضعب بترتت دقف لوخد حيحصلا ريغ دقعلا يف لصح اذإ نكلو

 طقست دقو .ةميرجلا فصو وحمت دق ةهبشلاو ،دقعلا ةهبشب لوخدلا ناك اذإ ءلوخدلا

 .'""لعفلا فصو ءاقب عم طقف ىنزلا دح

 طبضي طباض سامتلا ۔-لبق نم ءاهقفلا نم انريغ لواح امك- انلواح دقو

 انيلع تبأف ءاهنيب هباشتلا مكحب اهنع ةبترتملا ماكحألا يف ةدسافلا ةحكنألا روص

 ىلإ لوصولا نع انب ترصقو .ةبرطضملا ةلباقتملا ءارآلاو .ةفلتخملا عورفلا كلذ

 يتلا ماكحألاو ةهباشتملا ةيئزجلا روصلا داريإب انيفتكاف اهاندرأ يتلا ةياغلا

 .تاياورلا فلتخم نم اهل اهانرتخا

 ١ :داوملا يف ةرسألا نوناق رظنا ١٦. ٢٦. ٤١. ٥٨. ٦١٦٠. ١٣٠\ :ةيلاتلا تاحفصلا نم ١٠١. ١٤.

.٢٠. ٢٠. ٥٨ 

 ٢- .كلاسلا جارس :يلعجلا نامثع ج٢ / ص٤٧.

 ٢- .ةيصخشلا لاوحالا :رماع زيزعلا دبع ص١٢٣٠-١٣٢٣.
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 انركذو ةدرفنم ةساردلاب اهانلوانت دقف ةصاخ ماكحأب زيمتت يتلا ةحكنألا امأ

 .اهلوح فالتخالا ببسو اهيف ءاهقفلا ءارآ

 انيأترا ةعونتمو ةددعتم ةدسافلا ةحكنألا ىلع ةبترتملا راثآلا تناك املو

 راثآلل يناثلاو .ةيباقعلا راثآلل لوألا لصفلا انصصخف ،لوصف ةثالث ىلإ اهميسقت

 فوسو هنع تعرقت ثحابم لصف لكلو .ريغلاب ةقلعتملا راثآلل ثلاثلاو .ةيلاملا

:يتأي اميف كلذ حضتي
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 : لبهمف

 .ةيدامو ةيبدأ تايوقع نم دسافلا حاكنلا ىلع بترتي ام ةيباقعلا راثآلاب دصقي

 لهج وأ ملع نع دسافلا دقعلا ءاشنإ يف ببست نم لك ةبقاعمل عراشلا اهعضو
 .دوهشلاو يلولاو نيجوزلاك ميرحتلاب

 مكحلا ثيح نم كلذو ٬هرانآو دقعلا ةيعورشمب قلعتت يهف ةيبدألا تابوقعلا امأ

 .ةيعورشملا مدع ىلع راثالا ضعب بترتو ،هتيعورشم مدعب

 ءاوس ،يندب باقع نم يناجلا ىلع عقوي ام اهب دصقي ةيداملا تابوقعلا امأو

 .كلذ ريغ وأ هيفن وأ هسبحك ريزعتلاب هتبقاعمب وأ هيلع دحلا ةماقإب

:ةيت الا ثحايملا يف ٥ انلمجأ ام لصقن فوسو



 لوذا ثحبملا

 ةيبدألا تابوقعلا

 :نيجوزلا نيب قيرفتلا :الوأ

 هناكرأ يف للخل كلذو ءاهقفلا دنع هيلع اعمجم هداسف ناكو ادساف دقعلا عقو اذإ

 وأ بسنلا نم همراحم ىدحإب جوزت نمك .دقعلل لحم ريغ ةأرملا تناك وأ هطورش وأ
 ريغب لاحلا يف دقعلا خسفب مكحي هنإفء هتدتعم وأ هريغ ةليلحب وأ عاضرلا وأ رهصلا

 نع جتن ولو 6هدعب وأ لوخدلا لبق كلذ ثدح ءاوس نيجوزلا نيب قيرفتلا بجيو قالط

 عراشلا نأل ؛داسقلل اعفرو ةيصعملا نم اجورخ هلك اذهو سدالوألا لسن دقعلا كلذ

 .اهلطبيو دوقعلا هذه مرحي

 اقرتفي نأ امهيلع بجيو .رخآلاب نيجوزلا نم لك عاتمتسا ةمرح كلذ نع جتنيو

 ىلع فقوت الب كلذب هرابخإو هبحاص كرتب امهنم لك ردابيو .امهسفنأ ءاقلت نم
 عرشلا نأل ؛ةبوتلا اودارأ اذإ دمعتلا دعب وأ لهجلا دعب داسفلا اوكردأ ىتم ءاضقلا

 ناك ولو .ءامكح دوجوم ريغ هربتعي لب حيحصلا ريغ دقعلا يف يضملا مدع بجوي

 .الكشو ةروص ادوجوم

 بصن هنأل ؛امهرمأ هيلإ عفر اذإ ارسق امهنيب يضاقلا قرف ؤاعوط اقرتفي مل نإف
 ةبسحلا ىوعد عقر ةلاحلا هذه يف زوجيو. ةيويندلاو ةينيدلا سانلا حلاصم يف رظنلل

 امهنم دحاو لكل تبثيو ةيصخش ةحلصم يعدملل نوكي نأ ريغ نم .ركنملا ةلازإل

 . "هبحاص روضح ريغب ولو دقعلا خسف

 نأل ؛دقعلا عون ىلإ رظنيف ءاهقفلا هيف فلتخا امم دسافلا حاكنلا ناك اذإ امأ
 .هدعب ال لوخدلا لبق حسفي اهضعبو .ةعتملا حاكنك 6هدعبو لوخدلا لبق خسفي اهضعب

 .ادبأ حسفي ال احيحص هربتعي نم مهنمو !مرحملا حاكنك

 ١ _ كلاسلا جارس :يلعجلا نامثع ج٢/,ص 7 ٥. ع ٩١٧ص/٢ج .ليلجلا بهاوم :باطحلا .
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 اهيف ءاهقفلا يأرو ةدسافلا ةحكنألا ضعيل جذامن ركذن فوس ايلج كلذ حضتيلو

 .هدعبو لوخدلا لبق

 :نيمرحم نيب عمجلا ١-

 مالسإلا يف جاوزلاب نهنيب عمجلا زوجي ال نمم نيتأرما نيب لجرلا عمج اذإ -أ

 هذه مكحف نهمكح يف نمو اهتلاخ وأ اهتمعو ةأرملا وأ اهتنباو مألا وأ .نيتخألاك

 :نيتلاح يف نوكي ةلأسملا

 دقعلا نالطبل امهنيبو هنيب قرف دحاو دقعب اهجوزت دق ناك نإ :ىلوألا ةناحلا

 .حيجرتلا ناكمإ مدعو

 ناك .هيلع ةمرحم وأ هتدتعم وأ ريغلا ةجوز نوكت نأك .عنام امهادحإب ماق نإف
 .هسقنب اهكرتي مل نإ ىلوألا كرت ىلع يضاقلا هربجيف ءاحيحص ىرخألاب هجاوز

 ءادساق رخآلاو احيحص امهدحأ ناك نإف ،نيدقعب اهجوزت نإ :ةيتاثلا ةلاحلا

 ملع ءاوس ،دساف دقعب اهجوزت نم نيبو هنيب قرفيو ،دساقلا ىلع حيحصلا حجري

 امهالك ناك نإو ءاقوبسم مأ اقباس دساقلا ناك ءاوسو .ملعي مل وأ امهنم قبسألا

 يناثلا خسفي "قداصتلاب وأ ةنيبلاب تبث وأ امهنم قبسألا ملعو هتاذ يف احيحص

 .ةيناتلا نيبو هنيب قيرقتلا بجيو هنالطبل

 نم هجو يأب امهنم قبسألا ملعي ملو هتاذ يف احيحص امهالك ناك اذإ امأ

 ريغ رئادلا دحألا كلذ نكل غنيقيب لطاب رخآلاو نيقيب حيحص امهدحأ نإف ،هوجولا

 جاوز نأل ؛امهنم ةدحاو لك نييو هنيب قيرفتلا بوجو همكح نوكي اذإو .مولعم

 لهجلل دينفتلا ىلإ الو .ةيولوألا مدعل نييعتلا ىلإ ليبس الو نيقيب لطاب امهادحإ
 .امهنم حيحصلاب

 عمج نيمرَحَم ًلك» :لاقف اهطبضي اطباض تالاحلا هذهل بطقلا عضو دقو
 .""ةدحاو قارفب ليقو "بتر نإ ةريخألا وأ امهنم ةدحاو قارف ىلع ربجي امهنيب

 لاوحألا :كب ميهاربإ دمحأ .١٢ص .حاكنلا باتك :ينوانجلا .٨٥٤ص/٦ج .لينلا حرش :شيقطا ١
 ٢٤٤٠-٢٤٤١. ص .يفاكلا :ربلا ديع نبا ٢٤١. -٩٢٢ص ءةيصخشلنلا

 ٢ .هسفن عجرملا :شيفطا ج٢٣١/٦-٢٥.



 .رفاك وهو امهنيب عمج دقو امهمكح يف نموأ ناتخأ هدنعو رفاكلا ملسأ اذإ -ب

 اهيلع دقع نم نود اهقراف ةريخأل ا دقعب ملع نإف ،ءاش امهتي ] راتخي هنأ كلذ مكحق

 ةأرملا نيب عمج نم امأو ااعيمج امهحاكن دسق ةدحاو ةدقع يف اهجوزت نإف .الوأ

 لحت الو اعيمج امهتقرافم هيلع بجيف املسأ مث اعيمج امهئطوف كرشلا يف اهتنباو
 يبأ نباو يروتلاو ةيفنحلاو ةيضابإلا لوق اذهو ."ملعلا لهأ قافتاب امهنم ةدحاو هل

 نيا لاقو .دوادو دمحأو يعفاشلا لاق هبو .ءاشي امهتيأ راتخي كلام لاقو سىليل

 فنأتسا مث اعيمج امهقراف ناتخأ هدنعو ملسأ اذإ :كلام باحصأ نم نوشجاملا

 .هريغ كلام باحصأ نم دحأ كلذب لقي ملو ،ءاش امهتيأ

 .رثألل سايقلا ةضراعم ىلإ دوعي ةلأسملا هذه مكح يف مهفالتخا ببسو

 تملسأ ينإ هللا لوسر اي تلق» :لاق هيبأ نع يمليدلا زوريف نب كاحضلا ىور دقف

 . ""«تئش امهتيأ قلط» :لاق ؟راتخأأ .ناتخأ يتحتو

 امك حصف هلازأ دقو مالسإلا يف عمجلا مرح امنإو ةةحيحص رافكلا ةحكنأ نألو

 . "هتايح يف ىرخألاو ملسأ مث .همالسإ لبق امهادحإ قلط ول

 دقعلاب مالسإلا لبق ةريخألا ىلع دقعلا هيبشتف رثألل ضراعملا سايقلا امأو

 لبق كلذك مالسإلا يف دساف امهيلع دقعلا نأ امك هنأ ىنعمب مالسإلا دعب اهيلع

 .دسفي مالسإلا

 .'«فعض هيف اذهو» :لالدتسالا اذه ىلع ابقعم دشر نبا لاق

 :ةوست عبرأ نم رثكأ نيب عمجلا ٢-

 بجيو .ب دقعلا لطب ةدح او ةدقع يف رثكأ وأ ةوسن سمخ ملسم لجر جوزت اذ ١ أ

 ١- .لاصخلا رصتخم :يمرضحلا ج٢/ص١٦٦-١٦٧١.

 ٢- ةبوجالا :نوفلخ نيا ص٤٧.

 ٢- :مقر ثيدح :دواد وبأو دمحأ هجرخأ ٢٢٤٣. مقر ثيدح :هجام نباو ٬هنسحو يذمرتلاو ١٩٥١

 .ج٢ / ص١٩٢١.

 ٤- .ةدمعلا حرش ةدعلا :يسدقملا نامحرلا دبع ص٢٦٥.

 ٥ .دهتجملا ةيادب :دشر نبا ج٢/ص١٠١٧١-١٠١٨.
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 ربجي كلذ نع عنتما نإف .ةعبرألا حاكن الإ هل لحي ال هنأل ؛اعيمج نهقارف هيلع
 .نهلزتعي ىتح سبحلاب

 ىلع دقعو ناتنثا وأ .ةدحاو ةدقعي ةوسن عبرأ ىلع دقعو ةدحاو هدنع تناك نإ امأ

 هيلع مكحيو ،نهنم داز ام لزع ىلع ربجأ .نيتنثا ىلع دقعو ثالث هدنع وأ ،ثالث

 يلولا نم دقعلا يف هعم كراش نم اذكو ،عمجلا دمعتو ميرحتلاب املاع ناك اذإ قاقنلاي

 نم نأل كرشأ ليقو ءاضيأ قفان ليوأتلاب كلذ لحتسا نمو ،نادهاشلاو دقاعلاو
 . 'هكرشم وهق هللا همرح ام لحتسي

 نهنم راتخي هنإف ةوسن عبرأ نم رثكأ هدنعو كرشملا وأ رفاكلا ملسأ اذإو -ب

 نإف .الوأ اهيلع دقع نم نود نهقراف .رخاوألا دقعب ملع نإو يقابلا قرافيو ءاعبرأ
 ةفينح يبأو ةيضابإلا لوق ىلع اذهو ااعيمج نهحاكن دسف .ةدحاو ةدقع يف نهجوزت
 .دقعلا يف نهنم لئاوألا رايتخاب اولاق ثيح ىليل يبأ نباو يروتلاو

 كسمأ نم ناك ءاوس ءاعبرأ نهنم راتخي دوادو دمحأو يعفاشلاو كلام لاقو

 ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا فالتخا ببس عجريو 0 'نهرخآ وأ اهيلع دقع نم لوأ نهنم

 .رثألل سايقلا ةضراعم ىلإ

 ةمالس نب ناليغ نأ رمع نبا نع ملاس نع ثيدح رثألا يف درو هنأ كلذ ١

 نهنم راتخي نأ» ةيميت هللا لوسر رمأف هعم نملسأ ةوسن رشع هدنعو ملسأ يفقتلا
 . "«.اعبرأ

 تلقف يي يبنلا تيتأف ةوسن نامث يتحتو تملسأ لاق ثراحلا نب سيق ىورو ٢
 . "اعبرأ نهنم رتخا» :لاقق كلذ هل

 ١ .لينلا حرش :شيفطا .٣٢٢.٢٢٣١-٢٢ص .حاكنلا باتك :ينوانجلا ج٦/ص٢٨.

 ٢- ؛لاصخلا رصتخم :يمرضحلا ص١٦٦-١٦٧١.

 مقر ثيدح .حاكنلا باتك:ةجام نباو!٥٣٤ص/٣ج ١٢٢٨ مقر ثيدح .حاكنلا باتك.يذمرتلا هجرخأ ٢

 مقر ثيدح .كردتسملا يف مكاحلاو .٤١.٤٤.٣٨ص/٢ج دنسملا:دمحأو.٢١١ص/٢ج ١٥٣

 .٦٧مقر.أطوملا.كلامو .١٥٥-٩٤٥ص/٢ج.حيحص ثيدح لاقو.٢.٦٣٨٢ ٢٨٢٢ . ٨٢٥٢٨٣٢٤

 ..٨٥٤ص .باهش نيا نع السرم هاور نكلو
 مقر ثيدح.قالطلا يف دواد وباو.٢٩١؟ص/٢ج ١٩٥١ مقر ثيدح.حاكنلا باتك: هجام نبا هجرخأ ٤-
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 مالسإلا لبق رخاوألا ىلع دقعلا هيبشت وه ،نيرثألا نيذهل فلاخملا سايقلا امأو

 هنإف مالسإلا يف دساف نهيلع دقعلا نأ امك هنأ ىنعمب .مالسإلا دعب نهيلع دقعلاب

 .مالسإلا ليبق كلذك نوكي

 . '»قراقلا عم سايق يأ ««©فعض هيفو» :لاقف سايقلا اذه ىلع دشر نبا قلعو

 : اقالط وأ اخسف حاكتلا داسف ببسب قيرفتلا رابتعا

 .؟اقالط مأ اخسف ربتعت له دسافلا حاكنلا نم ةقزفلا يف ءاهقفلا فلتخا

 .؟ايعجر مأ انئاب اقالط ربتعي لهف اقالط تناك اذإو

 نم تناك اذإ ةقرفلا نأ ىلإ نورخآو ةيكلاملاو ةيضابإلا ءاهقف روهمج بهذ
 ىلع ءقالط ريغب اخسق ربتعت هيلع ءاقبلا نكمي ال هداسق ىلع ققتم دساق حاكن

 ةأرملاو ةكرشملا حاكنو مراحملا حاكنك .مودعملاك وهف الصأ دقعني مل دقعلا نأ رابتعا

 .ةنعالملا

 حاكن لك نوربتعي ةيضابإلاف ،هداسف يف فلتخم حاكن يف ةقزفلا تناك اذإ امأ

 دعب ديدج نم دقعلا زاج ولو قالط نودب خسف .هيف ءاملعلا فالتخا ىلع خسفقنا

 . "ةقرفلا

 بسحت .ةنئاب ةقيلطت هخسف هداسف يف فلتخملا حاكنلا نوربتعيف ةيكلاملا امأ

 . "امهريغو مرحملا حاكنو راغشلا حاكنك كلذو .جوزلل ةقحتسملا تاقلطلا ددع نم

 ىلع قفتملا ةحكنألا عاونأ لك عمجت ةماع ةدعاق ةيكلاملا ءاهقف عضو دقو
 . خسقل ١ دعي اهمكح اونيبو اهطبضتو اهيف فلتخمل او اهداسق

 حاكن لك نأ كلام باحصأ رثكأ دنع لمعلا هيلع يذلا هلصأو :ربلا دبع نبا لاق

 ىلع نيبولغم اناك وأ 6غهوزيجي نأ هوضر ول ءايلوألل الو هيلع ماقي نأ حلصي ال دساف

 .هيف ثاريم الو قالط ريغب خسف وهف .هتزاجإ دحأل سيلو هخسف

 ١ .ةدمعلا حرش ةدعلا :يسدقملا نامحرلا دبع ص٣٦٦..

 ٢ حرش :شيفطا النيل٬ ج٦/,ص٥٩٢٦.
 ٢ .كلاسلا ةغلب :يواصلا .١!١٢-٠٢١ص/٢ج .ىربكلا ةنودملا :كلام ج٢/ ص٢٥٠٠,٢٤٦.
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 ءامهحاكن ىلع اناكو زاج هوزيجي نأ مهريغ وأ ءايلوألا يضر ول حاكن لكو
 ىلإ بهذف مساقلا نبا امأو ااهيف ةعجر ال ةنئاب ةقيلطت هيف خسفلا ناك خسف اذإ كلذف

 نإف راصمألاب ىوتقلا ةمئأ نم دحأ هزاوجب لاق وأ فلسلا هيف فلتخا حاكن لك نأ

 .'٨«ةنئاب ةقيلطت هيف خسفلا

 قالطب خسفي يذلا حاكنلا نيب زييمتلا نم ةجتانلا ةدئاقلا ىلإ يزج نبا راشأ دقو

 ددع يف بسحيو .جوزلا هعقوي قالطب خسقلا نأ قرفلا ةدئافو» :لاقف قالط ريغب وأ

 . """«تاقلطلا ددع يف بسحي الو مكاحلا هعقوي قالط ريغب خسقلاو "تاقيلطتلا

 هدعبو لوخدلا لبق خسفلا اهيف بجيو اهداسف يف فلتخملا ةحكنألا ةلثمأ نمو

 هذه مكحف .اهريغو ضيرملا حاكنو ةينازلاو ينازلا حاكنو للحملاو راغشلا حاكن

 ةدالو دعبو نمزلا لاط ولو نيدقاعتملا نيب قيرفتلا اهداسفب لوقي نم دنع ةحكنألا
 . '"دالوألا

 :دسافلا حاكتلا خسق نم نوتاقلا فقوم

 بابسأ ىلع هنم نيثالثلاو ةيناثلا ةداملا يف يرئازجلا ةرسألا نوناق صن دقل

 وأ ،عنام ىلع لمتشا وأ هناكرأ دحأ لتخا اذإ حاكنلا خسقي» :لاقف دسافلا حاكنلا خسف

 . ''«جوزلا ةدر تبثت وأ ءدقعلا تايضتقمو ىفانتي طرش

 .كلاسلا جارس :يلعجلا .٩١ص/٢ج .ةنودملا :كلام .٩٢٢۔-٨٣٢٢ص .يفاكلا :ربلا دبع نيبا ١

 .٥0-٤٥ص/٢ج

 ٢- .كرادملا لهسأ :يوانشكلا ج٢ / ص٨١.

 :يليلخلا دمحأ .١٦١١ص .ةلأسم يبأ باتك :دمحأ سابعلا وبأ .٠٣.٥٢١,٦٢١-٩٢ص :ينوانجلا رظنا ٢

 ةنودملا :كلام .١٦٦ص / ٢ج.٢جم .نآرقلا ماكحأل عماجلا :يبطرقلا .طوطخم .سةرصاعم ىواتق

 دبع نيا ٥. ٢ص / ٢ج ٠كلاسلا جارس :يلعجلا .٦٢ص / ٢ج .ةيشاحلا :يقوسدلا .٨١٢ص / ٢ج "ىربكلا

 يبأ عماج :يراوحلا .١٦٧٢-٥٧٢ص/٧ج ؛٤٥٢-_٢٣٥٢ص/٦ج :شيفطا .٨٢٢ص .يفاكلا :ربلا

 .٨٥٢ص /٢ج .ةيادهلا :ينايغرملا ٥. ٠ص/٢ج سبذهملا :يزاريشلا .١ا٦٢-٥٢١ص/٢ج .يراوحلا
 .ليلخ رصتخم :ليلخ .٥٦٢ص/٥١ج .نيبلاطلا جهنم :يصقشلا ٢. ٣٢٢ص /٨ج ءءايضلا :يبتوعلا

 . ٢٤٩- .٩٣٢-٨٣٢٢ص .كلاسلا ةغلب :ىواصلا .٢٨٢-١٨٢ص .ليلكإلا رهاوج :يرهزالا .١٩١١ص
 .٣٤-۔-١٤ص .ةيوجألا :نوفلخ نبا ٠.

 ٤ :ةرسألا نوناق ص٦ ١.

 



 بابسأ ديدحت يف يمالسإلا هقفلا قفاو دق نوناقلا نأ صنلا اذه نم جتنتسيو

 :يهو حاكنلا خسف

 .يلولاك هناكرأ دحأ نالطبك دقعلا رصانع يف للخل امإ ١

 .دقعلل لحم ريغ ةأرملا نوكت نأك .حاكنلا داقعنا نم عنمي عنام دوجول امإو ٢-

 .جوزلا مراحم ىدحإ ىلع دقعلاك

 ةدمب دقعلا تيقأت طارتشاك دقعلا تايضتقم عم ىفانتي طرش دوجول امإو ٢

 نم اثالث قلطملا طارتشا وأ ،قادصلا نم دقعلا ولخ طارتشا وأ .ةعتملا حاكنك ةددحم

 .دقعلا دعب هتجوز ةقرافم يناثلا جوزلا

 .نيجوزلا نيب قيرفتلاو هخسف ىلإ يدؤتو دقعلا لطبت بابسألا هذه عيمجف

 نوكي ةراتو ؛هدعبو لوخدلا لبق انايحأ نوكي خسفلا نأ ىلع نوناقلا صن دقو

 .هناكرأ نم دحاو نكر هيف لتخا اذإ لوخدلا دعب دقعلا تبثيو لوخدلا لبق

 وأ نيدهاش وأ يلو نودب جاوزلا مت اذإ» : هنأ نوثالثلاو ةثلاثلا ةداملا يف ءاج

 لتخا اذإ لثملا قادصب لوخدلا دعب تبثيو ،هيف قادص الو لوخدلا لبق حسفي قادص

 . '«دحاو نكر نم رثكأ لتخا اذإ لطبيو 6دحاو نكر

 لبق خسفي تامرحملا ىدحإب جاوز لك »:نأ ركذف نيثالتلاو ةعبارلا ةداملا يف امأ

 . '"«هدعبو لوخدلا

 :يلي ام جتنتسي نأ نكمي قبس امم

 ىدحإ ىلع دقعلا دنع جاوزلا خسف يف يمالسإلا هقفلا قفاو دق نوناقلا نأ -

 .تامرحملا ءاسنلا

 خسف يف ةيكلاملاو ةيضايإلا يأر عم تقفتا دقف نوثالثلاو ةثلاثلا ةداملا امأ -

 .يلولا ةقفاوم نودب عقو اذإ هدعيو لوخدلا لبق دقعلا

 ١- :ةرسألا نوناق ص٨ ١.

 ٢ -_ هسفن عجرملا .
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 نودب مت اذإ هدعيو لوخدلا لبق دقعلا خسف يف ةيضابإلا يأر عم اضيأ قفتاو

 خسفي ال او لوخ دلا دعب كلذ نوبجوي ثيح ةيكل املل اقالخ .دقعلا يف نيده اشى روضح

 .دقعلا

 لثملا قادصب هتوبثو لوخدلا لبق دقعلا خسف يف ةيكلاملا يأر عم اضيأ قفتاو

 ملو دقعلا نم هطاقسإ طرتشي مل اذإ لوخدلا لبق خسقي ال هنإق ةيضايإالل افالخ هدعب

 .لثملا قادصب لوخدلا دعب تبثيو هيف مسي

 نم نكر هيف لتخا اذإ لوخدلا دعب حاكنلا توبث يف هقفلا عم نوناقلا فلتخاو

 وأ دقعلا ناكرأ نم نكر هيف لتخا اذإ ءاهقفلا دنع حاكنلا خسفي نيح يف دقعلا ناكرأ

 .هتحص طورشو هناكرأ عيمج لامكتساب الإ تبثي الو هتحص طورش نم طرش

 :نيجوزلا نيب حاكتلا ديدجت عنم :ايناث

 اهداسف ببس عجري اهداسف ىلع قفتم ةدساف ةحكنأ كانه نأ قبس اميف انركذ

 ةمرحم تراص ةأرملا نإف لوزي ال ناك نإف ،لوزي ال دقو لوزي دق عنام دوجو ىلإ

 كلذو ادييأت ةمرحلا تدادزا اهب لوخدلا عقو نإف .هدعيو دقعلا لبق ةدبؤم ةمرح

 نإو .ةنعالملا ةأرملا وأ عاضرلا وأ ر.هصلا وأ بسنلا نم مراحملا تاوذ ىلع دقعلاك

 دقعلا نم عناملا ببسلا لوزي ىتح ةأرملا لحت الف ،لوزي دق اتقؤم داسفلا ببس ناك
 وأ غنيمرحم نيب عمجلاك .اهيلع دقعلل الحم ةأرملا تحبصأ عناملا لاز اذإف .اهيلع

 هتجوز تخأ جوزتي نأ لجرلل زوجي ذئنيحو ،هتدتعمو ريغلا ةجوز وأ ءاثالث ةقلطملا

 مث رخآ اجوز جوزتت نأ دعي اثالث هتقلطم جوزت هل زوجيو .اهقالط وأ ءاهتافو دعب

 دعب هتدتعم وأ هريغ ةجوز حاكن هل زوجيو ءاهنع ىفوتي وأ اهقرافيو اهيلع لخدي

 .اهتدع ءاضقناو هتمصع نم اهجورخ

 دعب دقعلا ديدجت نإف ،هداسف يف افلتخم اتقؤم اداسف دساقلا حاكنلا ناك نا امأ

 خسف ىلع ةيكلاملاو ةيضابالا روهمج قفتا دقف ءاهققلا نيب قافتا لحم سيل هخسف

 . لوخدلا عقي مل نإ دقعلا ديدجت ناكمإو مرحملاو راغشلاو لطملا حاكن

 اوعنم تالاح كلانهو .ديدجتلا عنم وأ زاوج يف اوفلتخا دقف لوخدلا عقو نا امأ
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 ءارآو ةحكنألا هذه ضعب ركذن كلذ حيضوتلو ءلوخدلا عقي مل ولو اقلطم ديدجتلا اهيف

 . اهيف ءاهقفلا

 :ةدعلا إ حاكنلا ١-

 ادساق جاوزلا ناك هريغ نم اهتدع يف ةأرما جوزت نم نأ ىلع ءاهقفلا عمجأ

 ةدقع اومزعت الو :ىلاعت هلوقل 'ءامهنيب قيرفتلا بجيو 6هدعبو لوخدلا لبق خسقيء

 "اههلجأ باتكلا غلبي ىتح حاكنلا

 زوجي مأ ؟ةدبؤم ةمرح ةدتعملا مرحت لهف .ةدعلا ءاهتنا لبق لوخدلا عقو نإ نكلو
 .؟يناتلاو لوألا جوزلا نم اهتدع ءاضقنا دعب اهيلع دقعلا ديدجت هل

 :نييأر ىلإ ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا فلتخا

 :لوخدلا دعب دقعلا ديدجت ميرحت :لوألا يأرلا

 لوخدلا نأ يعازوألاو ثيللاو ةيرفعجلاو ةيكلاملاو ةيضابإلا ءاهقف ىري

 ناك ءاوس ادبأ هل لحت الو ءامهنيب قرفيف ادبؤم اميرحت لجرلا ىلع اهمرحي ةدتعملاب

 .اهب ملعي مل مأ ةمرحلاب املاع ناك ءاوسو .اطخ مأ دمع نع كلذ

 ريغ قالط وأ توم نم ةدتعملا يأ اهميرحت دبأتو» :ىنعملا اذه يف يقوسدلا لاق

 .اهيف اهأطيو اهيلع دقعي نأب ضحاكنب ءطوب هريغ نم ةأربتسملاو حاكن ةهبشب وأ نئاب

 . '"«هتجوز اهنظي دقع ريغ نم اهأطي نأب .حاكنلا ةهبشب ءطولا ناك نإو لب

 نم اهتدع ةيقب دتعتو امهنيب قرفي اهب لخدي ملو ةدعلا يف اهيلع دقع ول امأ
 .ديدج نم اهيلع دقعلا هل زوجيو ىيناثلا نم دتعت مث .لوألا

 دق اهنأ تنظق تباترا وأ اهتدع باسح يف ةدتعملا تأطخأ ول مكحلا كلذكو

 ءاضقنا دعب ددجو ىدقعلا خسف اهب لخدي مل نإف .رخآ جوزب تجوزتف ءاهتدع تضقنا

 ١- .ةدعلا :يسدقملا ص٤١٨.

 ٢- :ةرقبلا ٢٢٣٥.

 ٢- ىريدردلل ريبكلا حرشلا ىلع ةيشاحلا :يقوسدلا ج٢ / ص٢١٧١-٢١٨.
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 . "ادبأ هيلع تمرح دساقلا دقعلا دعب اهسمو اهيلع لخد نإ امأ ءاهتدع

 :اهتم ةلدأب يأرلا اذه باحصأ لدتساو

 رمع نأ راسي نب ناميلسو بيسملا نب ديعس نع باهش نيا نع كلام هاور ام ١

 امل يفقثلا دشار اهجوز نيبو ةيدسألا ةحيلط نيب قرف - هنع هللا يضر-باطخلا ني

 اهجوز ناك نإف اهتدع يف تحكن ةأرما اميأ :لاقو ،ناث جوز نم ةدعلا يف اهجوزت

 ناك مث .لوألا نم اهتدع ةيقب تدتعا مت ؤامهنيب قرف اهب لخدي مل اهجوزت يذلا
 نم اهتدع ةيقي تدتعا مث .امهنيب قرف اهب لخد ناك نإو ٬باطخلا نم ابطاخ رخآلا
 .«ادبأ ناعمتجي ال مت كرخآلا نم تدتعا مث لوألا

 . ""«اهنم لحتسا امب اهرهم اهلو» :بيسملا نيا لاق

 هتقو لبق قحلا لجعتسا دق اهيلع دقاعلا نأب ةدتعملا حاكن ميرحت اوللع دقو ٢-

 .هثري ال هثروم لتق اذإ ٹراولاك هتقو يف همرحو

 ٢ "ناعللاك دبؤملا ميرحتلا عقوف بسنلا دسفي ةدعلا يف لوخدلا نأ امك .

 وأ ةافو وأ قالط نم ءاوس ةدتعملا حاكن ةيكلاملاو ةيضابإلا مرح دقو اذه

 نم وأ ءاربتسالا وأ ةدعلا ءاضقنا لبق اهب لوخدلا عقوو .ةهبشلا ءطو نم ةأربتسملا

 .امههباش امو ةلبقلاو مرحملا سمللاك ءطولا تامدقم

 ةأربتسم و 1 ةدتعم ىلع دقع نم نأ هحرش يف يو اصلا هرك ذ ام كلذ حضويو

 طقف ءطولا تامدقم امأو .ادبأ هل لحت الف .هيلع اهميرحت دبأت امهدعب نإو اهئطوو

 .امهدعب ال ءاربتسالا وأ ةدعلا يف تعقو نإ ميرحتلا دبؤتف

 دنع كلذو سال وأ ةهبشب اقلطم ءطولا تامدقمل رثأ الف دقع لصحي مل نإ امأ

 ١- حرش :شيفطا النيل٬ ج٦/ص ٧١٥٩-٢٧٦١. .دهتجملا ةيادب :دشر نبا .٩٥١٢ص :ينوانجلا ج٢ / ص٢٩٧١.

 .ةيصخشلا لاوحألا رودنغلا .١!٨٤ص/٧ج سيمالسإلا هقفلا :يليحزلا ص١٤٨.

 البسيوي:الجامع.ج٢/ ص ٤٠.

 ٢- ثيدح .حاكنلا نم زوجي الام عماج باب .حاكنلا باتك :أطوملا يف كلام هجرخأ رقم٢٧؛

 ج٢/ص٤٢٣.الباجي:المنتقى.مج٢ ج٢/ص٢١٥-٢١٩.

 ٢٣ .ةدعلا :يسدقملا ص٤١٩.



 يف حاكن ةهبشب ناك نإ ديؤيف ءطولا امأو .مرحت اهنإف ةيضابإلل افالخ ةيكلاملا
 ةدعلا تناك نإ اذهو .ءاربتسالا نود طقف ةدعلا يف ةهبش وأ كلملاو ءاربتسالاو ةدعلا

 ءاربتسالا ناك وأ ،ثالث قالط نم ولو هنم ةدعلا تناك نأب الإو هريغ نم ءاربتسالا وأ

 ةهبش وأ دقعل ادنتسم اهئطو نإو .هيلع اهميرحت ديأتي الف طلغ وأ بصغوأ انز ببسي

 فلاخ دقو ثدنتسي مل ام وهو ضحملا انزلا اذكو ،اهميرحت دبؤي ال ءطو نع ادرجم

 وأ لجرلا ىنز ببسب ةأربتسم نم دقعلا ديدجت اوعنمف ةيكلاملا روهمج ةيضابإلا
 . 'أةدبؤم ةمرح مهدنع ةأرملا مرحي امم كلذ نأل طلغ وأ بصغ

 ةلبقلاك ءطولا تامدقم نع بترتي اميف ةيكلاملا فالتخا دشر نبا لقنو

 . ؟الوأ مرحت ءطولا مكح اهمكح له ةدعلا يف ةرشايملاو

 .ديؤملا ميرحتلا اهب عقي ءطولاك اهنأ ةنودملا يفف ١

 نم هيف هسقن ءطولا نأل» :لاق كلذل مرحت ال اهنأ مساقلا نبا ىسيع ىورو ٢-

 .'"«ةرشابملاو ةلبقلاب فيكف هيف ام فالتخالا

 عمسي ملو باهولا دبع لوقلا اذه ىكح اطي مل نإو دقعلاب هيلع مرحت اهنأ ٢

 ."اهلئاق

 نأل ؛ةدعلا ءانثأ ةبطخلا وأ حاكنلاب ةدعاوملا ةيكلاملاو ةيضابإلا مرح دقو اذه

 الوق اولوقت نأ الإ ارس نهودعاوت ال نكلو :هلوق يف ىلاعت هللا يهنل فلاخم كلذ
 . ث؛ةافورعم

 تمرح لوخدلا عم اهيف جاوزلا متو ةدعلا ءانثأ ةبطخلا تعقو ولف هيلع ءانبو
 .ةدبؤوم ةمرح ةدتعملا هيلع

 هباحصأو كلام فلتخا دقف ءاهئاضقنا دعي اهب لخدو ةدعلا يف اهيلع دقع نإ امأ

 .هيلع اهتمرح ديبأت يف

 ١ 1 ١ ٢٢. ٩ص/٢ج .كلاسلا ةفلب :يواصلا ١

 ٩ ٢. ٢ص,/٥ج .ةنودملا ىلع تامدقملا :دشر نبا 1

 ٢ .ةنودملا ىلع تامدقملا :دشر نبا ج٥/ص٢٩١-۔٢٩٢.

 ٤ -_ ص .ينواتجلا عجار ؛يرستلاو رسلا قاقتشا هنم ليقو .حاكنلا وه رسنلا ليق ٠ ٥ ٠

 ٥- :ةرقبلا ٢٢٥.



 دقعلاب ناك اهل هأطو نأل ادبأ اضيأ اهحكني الو امهنيب قرفي هنأ كلام ىورف
 وهو ةملس يبأ نب زيزعلا دبع لوق وهو اهتدع يف اهنطو هنأكف ةدعلا يف اهيلع
 . "هساقلا نيا هراتخاو بهذملا ليصحت

 :لاقف ةلأسملا يف مهفالتخا ىلإ راشأو كلام باحصأ لاوقأ دشر نبا لقنو

 :لاوقأ ةعبرأ ىلع ؟ال مأ ةدتعملا هيلع مرحت له ةدعلا ببسب حاكنلا خسف اذإ اوفلتخاو»

 دبع نع ةياورو عفان نبا لوق وهو .أطي مل مأ ئطو هيلع مرحت ال اهنأ :اهدحأ

 لاق هلوق نم ةنودملا يف نونحس هنع ىكح ام رهاظ فالخ .ةملس يبأ نب زيزعلا

 ةنودملا يف هلوق نأ لوأت دقو ء«ةدعلا يف ئطوو ةدعلا يف دقع نم ةلزنمب وه» :كلام

 .رهظأ لوألاو لمتحم ليوأت اذهو هنع عفان نيا ةياور لتم اهيف كلام لوق فالخ

 .ةنودملا يف هريغو ةريغملا لوق وهو ةدعلا يف ئطو اذإ هيلع مرحت اهنأ :يتاثلاو

 وهو ةدعلا دعب وأ ةدعلا يف هؤطو ناك ءاوس ئطو نإ هيلع مرحت اهنأ :ثلاثلاو

 .هانيب ام ىلع اهيف زيزعلا دبع لوق رهاظو ةنودملا يف كلام لوق

 ملو باهولا دبع لوقلا اذه ىكح .اطي مل نإو دقعلاب هيلع مرحت اهنأ :عبارلاو
 ."هلئاق عمسي

 :حاكتلا ديدجت ناكمإ :يتاثلا يأرلا

 .هيلع اهمرحي ال ةدتعملاب لوخدلا نأ ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا ءاهقف ىري

 وأ دقعلاب اهميرحت نوكي نأ امإ ولخي ال هنأل ؤاهب جاوزلا هل لح اهتدع تضقنا اذإف
 نأ ول ام ليلدب .ميرحتلا يضتقي ال كلذ عيمجو ءامهب وأ دسافلا حاكنلا يف ءطولاب

 اهب لخد ول كلذكف ءةيضابإلل افالخ ءاهققلا قاقتاب 0 هيلع مرحت ال ةأرماي ىنز الجر

 ءاضقنا دعب ديدج نم اهيلع دقعلا هل زوجيو هيلع مرحت ال اهدعب وأ ةدعلا يف يهو

 .دوعسم ني هللا دبعو بلاط يبأ نب يلع مهنم ةباحصلا ضعي لوق اذهو ءاهتدع
 قيرط نم لوألا قيرفلا هب جتحا يذلا ثيدحلاب يأرلا اذه باحصأ لدتسا دقو

 ١_- .ةيشاحلا :يقوسدلا .٧٢٢۔-٦٣٢٢ص .يفاكلا :ربلا ديع نبا ج٢/ص٧ ١ 1 ١ ٢.

 ٢ _ ج .ةنودملا ىلع تامدقملا :دشر نيا ٥ / ص ٢٩٧١-٩٨٩٢.

 );ر



 يبأ نب يلع هيف هفلاخ هيلع اهميرحت يف باطخلا نب رمع نع يور ام نأ هيفو .رخآ

 هغلب امل - هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع نع يور دقف - ههجو هللا مرك - بلاط

 امهنيب قرقف ءامهيلإ لسرأف اهتدع يف فيقث نم لجر اهجوزت شيرق نم ةأرما نأ

 ةباحصلا غلب املف .لاملا تيب يف قادصلا لعجو «ادبأ اهحكني ال» :لاقو امهبقاعو

 يغينيف .الهج امهنإ ،لاملا تيبو قادصلا لاب ام ۔ههجو هللا مرك- يلع لاق كلذ
 لحتسا امب قادصلا اهل :لاق ؟امهيف تنأ لوقت امف :ليق .ةنسلا ىلإ امهدري نأ مامإلل

 ةدعلا لمكت مث .لوألا نم اهتدع لمكتو .امهيلع دلج الو ءامهنيب قرفيو ؤاهجرف نم
 ىلإ تالاهجلا اودر سانلا اهيأ اي :لاقف رمع كلذ غلبف ءابطاخ نوكي مث .رخآلا نم
 .يلع لوق ىلإ عجرو ىةنسلا

 .')ديبأتلا ىلع مرحت الو اهنطو لحتسا هنإف اهب ىنز ول امب لطبي هسايق اولاقو

 :لوقلا ةصالخو

 امهنكلو .ةدتعملا ىلع لوخدلاو .ةدعلا يف حاكنلا ميرحت ىلع ناقفتم نييأرلا نإ

 ةدتعملا ميرحتب نولوقي لوألا يأرلا باحصأف ماكحأ نم كلذ نع بترتي اميف افلتخا

 دقع وأ ءاهب لخدو اهتدع ءانثأ اهيلع دقع اذإ لوألا نم اهتدع ءاضقنا دعب لجرلا ىلع

 هريغ قح ىلع هئادتعاب هنأل ؛ةدعلا نم اهجورخ دعب اهب لخدو ةدعلا يف اهيلع

 .ةديؤم ةمرح هيلع تمرح

 اهيلع لخد ولو اهتدع ةياهن دعب اهحاكن اوزاجأ دقف يناثلا يأرلا باحصأ امأ
 .يناثلا نم اهتدع مث لوألا نم اهتدع لمكت اهنإف لوألا نم اهتدع ءانثأ يناثلا جوزلا
 .ءاش نإ ديدج نم اهيلع دقعيو "باطخلا نم ابطاخ اهيلإ مدقتي مت

 اذإو لقعلاو لقنلا نم ةلدأ ىلإ هبهذم يف دنتسا دق قيرف لكف رمأ نم نكي امهمو
 عم ىشامتي يذلا وه ديدجتلا عنمب لئاقلا يأرلا دجنف نيبهذملا دحأ حيجرت اندرأ

 هناوأ لبق ائيش لجعت نم» ةروهشملا ةيهقفلا ةدعاقلاب المع يمالسإلا عيرشتلا حور

 .«هنامرحب بقوع

 ١ ص .ةدعلا :يسدقملا ٩١٩ ١ ٤. بذهملا :يزاريشنلا .٥٧٢ص/٢ج .ةيادهلا :ينايغرملا ج٢/ص٥ 7 ٤.

 سيمالساإلا هقفلا :يليحزلا .٥٢١ص .ةيصخشلا لاوحألا :رودنغلا ج٧/ص١٤٨.

(٤ 



 :نيمرحم نيب عمجلا ٢-

 يف نمو نيتخألاك نيمرحم نيب عمج نم نأ ىلع ءاهقفلا روهمج قفتا -أ

 ىتح هل لحت الو .ةتقؤم ةمرح هيلع مرحت ةيناثلا ةأرملا نأل ؛دساف دقعلا نإق نهمكح

 نيبي دحأ دقع ولق هيلع ء انيبو ميرحت وأ ٥ افو وأ قالطب هتمصع نم ىلوأل ١ جرخت

 زوجي لهف هدعب وأ لوخدلا لبق نيتدقع وأ ةدحاو ةدقع يف اطخ وأ ادمع نيمرحم

 . ة دبؤم ةمرح هيلع ن امرحت م أ هخسق دعب دي دجتل ١

 :ءارآ ةدع ةلأسملا هذه مكح يف ءاهقفللو

 :ةيضابالا يأر -أ

 ةدحاو ةدقع يف عمجلا ةلاح نيب نيمرحم نيب عمجلا ةلأسم يف ةيضابإلا قرفي

 :يلي امم كلذ حضتيو اطخلاو دمعلا ةلاح ةاعارم عم نييلاوتم نيدقع وأ

 .ةدحاو ةدقع يف نيتخأك نيمرحم نيب عمجلا لجرلا دمعت اذإ : ىلولا ةلاحلا

 مل وأ امهادحإب وأ اعيمج امهب لخد ءاوس اقلطم هيلع امهتمرح ىلإ مهضعب بهذق

 .امهب لخدي

 ةدحاوب لخد نإ امأ اعيمج امهب لخد نإ هيلع امهتمرح ىلإ مهضعب بهذو
 .اهب لوخدملا ريغ ىرخألا هل تلح .امهنم

 نم هيف امل هيلإ نانئمطالا نكمي يذلا وه يناثلا لوقلا نأ الإ لاوقألا ددعت مغرو

 . عيرشتل ١ دلص اقم ة اع ارمو ريسيتل ١

 اتمرح نيبترم نيدقع يف نيمرحم نيب عمجلا لجرلا دمعت نإو :ةيناثلا ةلاحلا

 .اعيمج امهب لخد نإ هيلع

 وأ بيترتب كلذ ناك ءاوس هل اتلح دمع نود امهنيب عمج نإ :ةثلاثلا ةلاحلا

 .خسقلا دعب امهنم ءاش نمل دقعلا ديدجت هل زوجيو امهب لخدي مل نإ هنودب

 ةدعلا يف ددج نإو ىرخألا دتعت ىتح امهنم ةدحاول ددجي مل امهب لخد نإ امأ

ديدجت دارأو طقق امهنم ةدحاوب لخد نإو ءاهب لخد نإ تمرح .ىرخألا دادتعا لبق وأ



 ىتح كلذ زوجي الف ىرخألل ديدجتلا دارأ نإ امأ ةدعلا اهيلع بجت الف .اهيلع دقعلا

 .اهب لوخدملا دتعت

 يف لئاسملا هذه تايئزج طبضي اَماَع اطباض ةيضابإلا ءاهقف عضو دقو

 .نيتخآ نيب عماجك هيلع اتمرح سمو نيمرحم نيب عمج نم» :وهو اهتالاح فلتخم

 ليقو بتر نإ ةريخألا وأ امهنم ةدحاو قارف ىلع ربجي امهنيب عمج نيتمرحم لكو

 . ا_٧نةدحاو قارقب

 وأ اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا دنع لاقي نيتخألا نيب عمجلا مكح يف ليق امو

 .روكذملا فالخلا ىلع اهتلاخ

 :ةيكلاملا يأر ۔ب

 زوجي الو ،ىرخألا دعب امهادحإ حكني نأ هل زوجي نيتأرما لك نأ ةيكلاملا ىري
 :يتآلاك ةلأسملا هذه مكح نإف هتحت اعيمج امهعمجي نأ هل

 ةدحاو ةدقع يف امهمكح يف نمو نيتخأك نيمرحم ىلع دقع اذإ :ىلوألا ةلاحلا

 رايخ الو ؤاعيمج امهنم هحاكن خسف ءامهب لخدي مل وأ ءاعيمج امهب لخدف دمع نود
 دعب نكلو .ءاش امهتيأ ىلع ديدج نم دقعي نأ هل زوجيو امهادحإ عم ءاقبلا يف هل
 لأس دقف ،كلام لوق ىلع اذهو امهنم ةدحاوب وأ اعيمج امهب لخد ءاوس .ءاربتسالا

 دمع نود ةدحاو ةدقع يف نيمرحم نيب عمجلا مكح نع مساقلا نبا هخيش نونحس

 امه الو كلذب ملعي مل نيتخأ ةدحاو ةدقع يف جوزت الجر نأ ول تيأرأ تلق» :لاقف

 نأ يف رايخلا جوزلل نوكيأ ءامهب ءانبلا دعب وأ امهب ءانبلا لبق ملعف .كلذب اتملع
 ءامهنم ةدحاو سبحي نأ يف جوزلل رايخ ال :لاق ؟كلام لوق يف ءاش امهتيأ سبحي
 ."امهنيبو هنيب قرفي نكلو

 ١- :ينوانجلا .١٢ص/٢ج .عماجلا :يويسبلا .٤٢-٣٣-١٢ص/٦ج .لينلا حرش :شيفطا ص٢٨.

 :يبتوعلا ١. ٧٩ص /ج .ةماقتسالا :يمدكلا ٥ ١ / ص٥ ٦,٣!١. ج .نيبلاطلا جهنم :يصقشنلا

 .٠٢٣٢,١٤٢ص/٨ج .ءايضلا
 ٢ ص .يفاكلا :ربلا دبع نبا .٩٩١۔-٨٩١ص/٢ج .ىربكلا ةنودملا :كلام ٢٤٠.

 



 هل حمس يذلا وه دمعتلا مدع نأل ؛ةيضابإلا هيلإ بهذ ام عم قفتي يأرلا اذهو

 دعب ةدحاو جوزت نأب نيبترتم نيدقع يف نيمرحم نيب عمج اذإ :ةيناثلا ةلاحلا

 مل ءاوس اهنيبو هنيب قرفي وأ ءاهقرافيف ةيناتلا امأو اهتجوز ىقبت ىلوألا نإف ،ةدحاو
 .ىرخألا نود امهادحإب لخد وأ .اعيمج امهب لخد وأ امهب لخدي

 جوزت ىتح اهب نبي ملف ةأرما جوزت نإ تيأرأ تلق» : مساقل ١ نبال نونحس لاق

 .ةيناثلا نيبو هنيب قرفيو ىلوألا :لاق ؟كلام لوق يف هتأرما امهتيأ ءاهب ىنبف اهتخأ

 لاق :لاق ؟اعيمج امهب لخد دقو ةدحاو دعب ةدحاو نيتخأ جوزت نإ تيأرأ :تلق

 جوزلل لحي امم ةلاخل او ةمعلا كل ذكو ىلوأل ١ عم تبثيو : ةرخال ١ نيبو هنيبي قرفي :كلام

 . '«اهقالط وأ ىرخألا كاله دعب ةدحاو جوزتي نأ

 هيلع مرحت مل ةيناثلا ةجوزلا نأ هصن يف كلام ركذي مل هنأ قبس امم ظحاليو

 نم اهيلع دقعلا زوجي هنأ هترابع نم جتنتسي دق كلذلو غعمجلا ببسي ةدبؤم ةمرح

 .هنع تتام وأ ىلوألا هتجوز قلط اذإ ديدج

 :اهتتباو ةأرملا نيب عمجلا

 :ةيضابالا يأر ١

 هحاكن دسق دقعلا يف اهتنباو ةأرملا نيب عمج نم نأ ةيضابإلا ءاهقف ىري
 . "امهنيبو هنيب قيرفتلا بجيو 6هدعيو لوخدلا لبق خسفيو

 ةمرح هيلع نامرحت مأ ؟امهادحإ ىلع دقعلا ديدجت زوجي له ةقرفلا دعب نكلو

 .؟ةديوم

 .دمعلا مدع ةلاحو عمجلا دنع دمعلا ةلاح نيب ةيضابإلا زيم دقو

 اَتَمُرَح ميرحتلا املاع ناكو اهتنياو ةأرملا نيب عمجلا يف لجرلا دمعت اذإف -

 .نيلصقنم نيدقع يف مأ ةدحاو ةدقع يف امهنيب عمج ءاوس .ةديؤم ةمرح هيلع

 ١ ج : هنودملا كلام ٢. ص ١٩٩٨٠١٩٨.

 ٢ _ لينلا حرش :شيفطا ج٦/ص٢٨-۔-٢٩.



 ميرحتلاب ملعي نكي ملو نييلاتتم نيدقع يف اهتنباو ةأرملا نيب عمج نإ امأ -
 ءاش نمل ددجي :ليقو .تنبلل دقعلا ددجي نأ هل زوجيف سملا وأ لوخدلا هدعب عقي ملو

 .امهنم

 .تانبلا مرحي تاهمألا ىلع لوخدلا نأل ااعيمج هيلع اتمرح مألا سم ناو

 .")مألل ددج اهسم نإو ںتنبلل ددجي مهضعب لاقو

 :ةيكلاملا يأر ٢

 اهتديقحو ةدجلا وأ اهتنباو مألا نيب عمج نم نأ ةيكلاملا ءاهقف روهمج ىريو

 :تالاح ثالث ةلأسملا هذه نايبل ناك

 :ىلوألا ةلاحلا

 مث ىلوألا ىلع دقع نأب نيدقع يف وأ دحاو دقع يف اهتنباو مألا ىلع دقع اذإ

 ةدحاو هل لحت الف .هيلع امهميرحت دبأتي ةلاحلا هذه يفف اعيمج امهب لخدو .ةيناثلا

 .هداسف ىلع عمجم دقعلا نأل ؛ادبأ امهنم

 لخدف مألا جوزت نإ تيأرأ تلق» إمساقلا نبا نع ةياور نونحس لوقي كلذ يفو
 تادجلا كلذكو اعيمج هيلع نامرحي :كلام لاق :لاق ؟اهب لخدو تنبلا جوزت مث اهب

 . '""«ةمرحلا يف ةنيالاو مألا ةلزنملا هذهب نه اهينب تانبو اهتانب تانبو

 :ةيناثلا ةلاحلا

 هذه يفو .امهنم ةدحاوب لخدي ملو دحاو دقع يف اهتنباو ةأرملا نيب عمج اذإ

 مألا هل لحتف .ءاش امهيأ ىلع دقعلا ديدجت يف قحلا هل نوكيو ءامهحاكن خسفي ةلاحلا

 دقعلاب مرحت الف .مألا ىلع لوخدلاب الإ مرحت ال تنبلا نأ مولعمو .ديدج دقعب

 . ")دساقلا دقعلاب مرحت ال ىلوأ باب نمف حيحصلا

 ،ىلوألا دقع حص !امهنم ةدحاوب لخدي ملو نيبترتم نيدقعب امهنيب عمج نإق

 ١٤ -١٤٨. ٧ص / ٥١ج .نيبلاطلا جهنم :يصقشللا سيمخ .٢٣٢ص /٦ج:شيفطا ۔-١

  1:كلام . ج٢/ص٩٥٩ ١.

 ٢ :كلام ج٢/ص١٩٣٢-١٩٤.

 



 ةيناثلا يه مألا تناك نإف .تنبلا وأ مألا تناك ءاوس فالخ الب ةيناتلا دقع خسفيو

 قلطي نأ هلف تنبلا تناك نإو ،تاهمالا مرحي تانبلا ىلع دقعلا نأل ؛ادبأ مارح يهف

 .اهجوزتيو اهب لوخدلا لبق اهمأ

 :ةثلاثلا ةلاحلا

 دبأتيو امهحاكن خسفيف امهنم ةدحاوب لخديو دحاو دقع يف امهنيب عمجي نأ

 ديدج دقعب اهب لخد يتلا هل لحتو ٬مألا وأ تنبلا تناك ءاوس ءاهب لخدي مل نم ميرحت
 .تنبلا ًالوأ اهيلع دوقعملا ناكو ،نيبترتم نيدقع يف امهنيب عمج اذإف ءءاربتسالا دعب

 نإو .هيلع اهمأ ميرحت ديأتو ںدقعلا حيحصب ةيعرش هل ةجوز تناكو حص اهب لخد مت
 دبأتو .روهشملا ىلع دقعلا تبثو حص تنبلا نود اهب لخدو مألا اهيلع دوقعملا ناك
 تنبلا ىلع دقعلا نأل ؛نيتنثإلا ميرحت دبأتي :ليقو ءاهمأ ىلع لوخدلاب تنبلا ميرحت
 .ادساق ناك نإو مألا مرحي

 هلو ،اهنيبو هنيب قرف تنبلا تناك نإف ؛ايناث اهيلع دوقعملا لخد نإ امأ
 ءادبأ اهيلع تمرح دق مألا تناك نإو ءاهمأ ميرحت هيلع دبأتو ءءاربتسالا دعب اهجيوزت
 امأو .قافتاب اهمرحي -لوألا وهو- اهتنب ىلع حيحصلا دقعلا نإف مألا ميرحت امأ
 .ادساق دقعلا ناك ولو تنبلا مرحي مألا ىلع لوخدلا نألق تنبلا

 اتنب جوزت نإ تيأرأ» :تلق مساقلا نبا نع نونحس هركذ ام ةروصلا هذه حضويو
 كلام دنع اهنيبو هنيب قرقي :لاق ؟ةنيإلاب نبي نلو مألاب ىنبف اهدعب اهمأ جوزتو

 ادبأ هيلع ةمرحم ةبيبرلا تراصف اهب لخد دق مألا نأل ؛ادبأ امهنم ةدحاو هل لحت الو

 .'»«ادبأ هل لحت الو هئاسن تاهمأ نم يه مألا ذإ

 هذه ماكحأ نايب يف ةيكلاملا دنع ةدمتعملا ةدعاقلا ىلإ ربلا دبع نيا راشأ دقو

 جوزت نم نأ بابلا اذه يف ةنيدملا لهأ دنع هيلع عمجملا لصألاو» :لاقف تالاحلا

 جوزتي نأ سأب الو ؤاهب لخدي مل وأ ةنبالاب لخد اهمأ جوزتي نأ هل لحي مل ةأرما
 وأ هرجح يف ةنبالا تناك اهتنبا هل لحت مل مألاب لخد نإف "مألاب لخدي مل اذإ ةنبالا
 . "هرجح يف نكت مل

 ١ -_ ح : كل ام ٢ / ص ٤ ٩ ١ .

 بهاذملا ىلع هقفلا :يريزجلا نامحرلا ديبع ٥. ٥ص/٢ج :يلعجلا ٦٢٤٠-٢٤٢١. ص . :ربلا دبع نيبا ٢-

 .٢٦٢ص / ٢ج .كلاسلا ةغلب :يواصلا .٠٧-٩٦ص / ٤ج .ةعبرألا



 دمعلا ةلاح نيب نيمرحم نيب عمجلا دنع اوقرفي مل ةيكلاملا نأ قبس امم ظحاليو

 نيتلاحلا نيب اوزيم ثيح ةيضابإلل افالخ امهيف مكحلا اوممع لب .اطخلا ةلاحو

 اوزاجأو لوخدلا نم ادرجم عمجلا عقو ولو دمعلا دنع خسفلا دعب دقعلا ديدجت اوعنمف
 .عمجلا دعب لوخدلا عقي الأ طرشب ميرحتلاب ملعلاو دمعلا مدع دنع دقعلا ديدجت

 :ةوسن عبرأ نم رثكأ نيب عمجلا ٣-

 دقعلا عقو اذإ نكلو ،ةوسن عبرأ نم رثكأ عمج ميرحت ىلع ءاهقفلا روهمج قفتا

 م ا ؟ عبر الا هو اسن هيلع مرحت لهف ةوسن عبرأ لجرل ا ةمصع يفو ةسماخلا ىلع

 هئاسن ىلع دقعلا ديدجت هل زوجي لهو .اطخ وأ دمع نع كلذ ثدح ءاوس طقف ةسماخلا

 . ؟خسفقلا دعب

 .ةلمتحملا تالاحلا ددعتل اعبت لاوقأ ةدع ىلإ ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا فلتخا دقف

 .اهمكح ةلاح لكلو

 : يلي امك ةيضابألا يأر ةصالخو

 ىلع ربجيو عيمجلا حاكن لطب ةدحاو ةدقع يف ةوسن سمخ لجرلا جوزت اذإ

 نم تمرح ضعب نود نهضعب سم نإو ث هيلع نمرح نهلك نهسم نإف 0 نهقارف

 : ةيتاثلا ةلاحلا

 اهسم نإف ءاهقارف هيلع بجيف . عبرأ هتمصع يف ناك دقو ةسماخب جوزت اذإ

 : ةثلاثلا ةلاحلا

 اهتدع ءاضقنا لبق اهريغ جوزت مث ،نهنم ةدحاو قلطف عبرأب جوزتم ناك اذإ

 . "> اهقارف هيلع بجيو هل لحت ال ةسماخلا هذه نإف

 جهنم : يصقشنلا -٧٢ص/٨ج .ءايضلا :يبتوعلا .٩٢ص/٦ج :شيفطا .٣٢-٢٣٢ص :ينوانجلا ١-

 ج نيبل اطلا ٥ ١ / ص ٠.١٩. ١٦ .



 :للحملا حاكت ۔٤

 لخدت وأ ناجوزلا قرتفاو حاكنلا خسفو ةللحملاو للحملا نيب دقعلا عقو ول

 .؟ديدج نم هل لحت لهف امهنيب قرقف مكاحلا

 : ةلأسملا يف ليصفت ءاهقفللو

 : ةيضابالا يأر (

 :لاوقأ ةعبرأ ةلأسملا هذه يف ةيضابإلا نع تدرو

 الو اهسمي الف لوألا جوزلل اهلحيل امهنم قافتا ىلع للحملا اهجوزت نإ ١
 .هيلع مرحت الف اهسم نإف ءاهكسمي

 .امهحاكن ىلع اميقي نأ امهلف ابات نإ :ليقو ٢

 .دقعلا ددجو بات الإو اهسم نإ اهعم ميقي نأ للحملل زوجي ال :ليقو ٢
 اهلحيل ةأرما جوزت نم نأ اركذف .لوقلا اذه دكؤي ام يصقشلاو يبتوعلا لقنو

 أطي مل نإو ،اهعم ميقي الف ئطو ناك نإو 6ىونو دارأ امم هبر رفغتسيلف لوألا اهجوزل
 . "هلوألا اهجوزل لحتل جوزب جوزتت نأ ةقلطملا ةأرملا ةلت يبنلا يهنل دقعلا ددجيلف

 ٤ "ادبأ هيلع تمرح للحملا اهسم نإ :ضعبلا لاقو .

 :ةيكلاملا يأر (ب

 قيرفتلا عقوو ةللحملاو للحملا نيب ليلحتلا دقع خسف اذإ هنأ مهنع تبث دقف

 ."ةديؤم ةمرح هيلع مرحت مل ةأرملا نأل ؛اقلطم دقعلا ديدجت امهل زوجي هنإف امهنيب

 :راقلا حاكن ۔٥

 مهنكلو يتي يبنلا نع دراولا يهنلل راغشلا حاكن داسف ىلع ءاهققلا روهمج قفتا

 لهف ،نيجوزلا نيب قرفو خسف مث ،هدعب لوخدلا تبثو دقعلا عقو اذإ اميف اوفلتخا

 دعب دقعلا ديدجت زوجي لهو ؟ةتقؤم مأ ةدبؤم ةمرح امهيجوز ىلع نيتأرملا مرحت
 . ؟ال وأ ءاربتسالا

 ١ ءايضلا :يبتوعلا .ج٨/ص٢٢٢-٢٩؟۔ الشقصي:المنهج.ج١٥ / ص٢٦٥-٢٦٨.
 ٢ - :ينوانجلا .٦٧٢-٥٧٢٣ص/١٧ج :شيفطا ص٧٢٩٧

 ٢٣ _ .جارسلا :يلعجلا .٨٢٣٢ص .يفاكلا :ربلا ديع نيبا ج٢/ص٢ ٥.



 :ةيضابالا يأر -أ

 نم لكل زاج لوخدلا لبق دقعلا حسف اذإ هنأ ىلإ ةيضابإلا ءاهقف روهمج بهذ
 ناتأرملا مرحتو ءامهنيب قرفي دسافلا دقعلا دعب لوخدلا عقو اذإ امأ م هديدجت نيجوزلا

 .ادبأ ناعمتجي الو ةدبؤم ةمرح امهيجوز ىلع

 قادص لكل بجو العف نإو» :لوقيف لينلا حرش بحاص ىنعملا اذه حضويو

 . ( اتمرح :ليقو .ترسم نإ اهلثم

 الباقم سيلو اتمرح امهنأ :رثألا يف اوركذو» :هلوقب لوقلا اذه ىلع بطقلا قلعو

 قاقتا دارملاو .هيف ثرإ ال هنأ مهقافتال هيلع ءاقبلا زاوجب لئاق ال ذإ .رخآ لوقل

 .(ةيضابإلا) .«انباحصأ

 الو ناقرفيق ءانريغل الوق لحلاب ديريو :اتمرح :ليقو ءاتلح امهنأ ديري نأ دعبيو

 يف اورج سملاب قيرفتلاو ميرحتلا ىلعو سحيحصلا وهو سم نإ ادبأ ناعمتجي

 ىلع لدي راغشلا ثيدح يف دراولا يهنلا نأل .تمرح سم نإو» :لاق ذإ «ناويدلا»
 . '«ميرحتلا ال هيزنتلا ىلع يهنلا اولمح ثيح روهمجلل افالخ داسفلا

 : ةيكلاملا يأر ۔ب

 .روهشملا ىلع هدعبو لوخدلا لبق خسقي عقو اذإ راغشلا حاكن نأ ةيكلاملا ىريو
 ديدجت امهل زوجيو .ةدبّؤم ةمرح امهيلع ناتأرملا مرحت ال نكلو .جاوزألا نيب قرفيو

 . "امهب لوخدلا عقو اذإ ةدعلاو .خسفلا دعب دقعلا

 : مرحملا حاكت ۔-٦

 ءهدعبو لوخدلا لبق خسفيو هحاكن لطب ةأرما ىلع ةرمع وأ جحب مرحملا دقع اذإ

 يف اومسقنا ءاهقفلاف ؟ ال مأ همارحإ كف دعب ديدجتلا نم عنميو هيلع مرحت له نكلو

 :نييأر ىلإ ةلأسملا هذه

 .ةتقؤم ةمرح هيلع مرحت اهنأ ىلإ ةيكلاملاو ةيضابإلا ءاهقف روهمج بهذ ١-

 ١ .لينلا حرش :شيفطا ج٦/ص٢٢٢-۔٢٢٢.

 ٢ .ىربكلا ةنودملا :كلام .٨٢٢-٧٣٢ص .يفاكلا :ربلا دبع نبا ج٢/ص٩١٨-١٠٠.



 . "مارحإلا نم لالحإلا دعب دقعلا ديدجت امهل زوجيو مارحإلا ةياهن ىلإ دتمتو

 الو ،دالوألا تدلو ولو هدعيو ءانبلا لبق خسقو» :ىنعملا اذه يف يرهزلا لاق

 مدق نإ ةضافإلا مامتل جحلا يف عنملا رمتسيو نوزيجي الو نولكوي الو ميرحتلا ديأتي

 .'""«ةرمعلاك هيعس مامتلف الإو هيعس

 مارحإلا نمز دقعلا مت اذإ هيف ميرحتلا ديبأت ىلإ ةيكلاملا ءاهقف ضعب بهذو ٢_

 نع ةياور لوقلا اذهو ةدعلا يف حاكنلاك كلذو لالحإلا دعي دقعلا ديدجت هل زوجي الو

 نأ همارحإ نم لح اذإ هل زئاج هنأو ميرحتلا دبأتي ال هنأ هنع روهشملا نكلو كلام

 ." حجارلا وهو اديدج احاكن اهحكني

 :ينالقسعلا رجح نبا ٥ ١٢٣٢-١٢٦١. ص .حاكنلا باتك :ينوانجلا ٥. ٢ص/٦ج .هسقن عجرملا :شيقفطا ١-

 .٦٩ص ءيرابلا حتف نم حاكنلا باتك

 .٩٢٢-٨٢٢ص /٢ج .كلاسلا ةغلب :يواصلا .٢؟٢٨-١٨٢ص سليلكإلا رهاوج :يرهزألا حلاص ٢-

 ٢ .يفاكلا :ربلا دبع نيا ص٢٣٩.



 يتاثلا تحبملا

 هيداملا تابوقعلا

 ؟ةيدام ةبوقع هنع بترتت لهف ءادساف حاكنلا عقو اذإ

 ؟دقعلا ءاشنإ يف امهكراش نمو امهدحأ وأ نيجوزلا ىلع عقت لهو

 امهدحأ يف مأ هيف فلتخملاو هداسف ىلع قفتملا حاكنلا يف ةبوقعلا بجت لهو

 ؟رخألا نود

 ؟دقعلا درجمل مأ هتامدقمو لوخدلاب ةبوقعلا بجت لهو

 ؟طقف دمعلا دنع مأ ؟اطخلاو دمعلا يتلاح يف ةبوقعلا بجت لهو

 ؟اقلطم ةبوقعلا طقست مأ ؟'ريزعتلا وأ '""دحلا تبثي لهف )ةهبشلا تدجو اذإو

 .؟كلذ نوكي ىتمو

 لكلو .نيقيرف ىلإ مهميسقت نكمي لاوقأو ءارآ ةدع لئاسملا هذه يف ءاهقفللو

 :يلي امم كلذ حضتي هريغ يقنو هي أر تابثإل هججحو هتلدأ قيرف

 .هتقيقح وأ همكح مدع عم ةروص حيبملا دوجو يه وأ غتباثب سيلو تباثلا هبشي ام يه :ةهبشلا ١
 .لعفلا ةهبش :ةيساسأ ماسقأ ةثالث ىلإ ةهبشلا مسقنتو ءالالح وأ امارح هنوك نقيتي مل ام يه .ليقو

 لاوحألا :رماع زيزعلا دبع .٥١٦١ص .تافيرعتلا :يناجرجلا :عجار .دقعلا ةهبشو كلملا ةهبشو
 .ةيملعلا لئاسرلا يف ةيهقفلا تاحالطصالا باتك :يلماعلا نيساي .٠٢١-٧٢١ص .ةيصخشلا
 .توريب .ةغالبلا راد .م٣٩٩١ه٣١٤١ :١اط/٤١١ص

 :مهضعب لاقف ءاهقفلا تارابع تفلتخا دقف عرشلا يف امأ .نيئيشلا نيب زجاحلا وه :ةغللا يف دحلا -

 ةعيرشلا يف ةردقملا دودحلا هنمو .اددحم ارادقم اهل عراشلا لعج يتلا ةيعرشلا تابوقعلا يه دودحلا

 ىفطصم ميهاربإ :عجار .يناجلا ىلع تبجو ةردقم ةبوقع وه :مهضعب لاقو ينازلل مجرلاو دلجلاك
 .٩٦ص .تاحالطصالا :يلماعلا ىسيع نيساي .٠٦١ص/١ج ؛١جم كطيسولا مجعملا :نورخآو

 حالطصا يفو .هبدأ ىنتعمب ٬هدرو هعنم يأ هرزع :لوقتف .رزع لعف نم ذوخأم :ةغللا يف ريزعتلا ٢-

 اهريدقت كورتملا ةبوقعلا ىلع قلطي :ليقو تفذق ريغب متش نم بيدأتك دحلا نود بيدأت وه :عرشلا

 .٥٨ص .تافيرعتلا :يناجرجلا عجار .مكاحلا رظنب طونم وهو دحلا لباقم يعرشلا مكاحلا ىلإ

 .٦٤ص :يلماعلا



 :دحلا بوجوب نولئاقلا :لوألا قيرفلا

 تالاح يف طقسي امنيب تالاحلا ضعب يف دحلا بوجو ىلإ قيرفلا اذه بهذيو

 : يلاتلا وحنلا يلع كلذ ليصفتو ،ىرخا

 :اهداسق ىلع قفتملا ةحكنألا :الوأ

 اذإ هداسف ىلع عمجملا دساقلا دقعلا نأ ةيكلاملاو ةيضابإلا ءاهقف روهمج ىري

 دقعلا ةعقاو يف رظنلا ىلع ءانب ررقتت هيف ةيدحلا ةبوقعلا بوجو نإف لوخد هيف عقو
 .هرفوت مدع وأ دمعتلاو ملعلا رفوت ىلع فرعتلل كلذو ءهسفن

 :دمعلا عم ملعلا ةلاح ۔أ

 امهدحأ وأ ةمرحلاب نيملاع نيلقاع ةأرملاو لجرلا ناكو ادساف دقعلا عقو اذإ

 ال لطاب هنأل ؛دقعلا كلذل ةميق الو هيلع دحلا بجو هدعي لوخدلا عقو مت ،كلذ دمعتو

 راص دقعلا نأل ؛دحلا اهب أردي ةهبش نوكي نأ حلصي الو اهتروصو هدوجوب ةربع
 نصحملل مجرل وهو ىنزل ا دح امهيلع بجيو .4 ىنز هيق لوخ دلا ربتعيف .ح دعملاك

 . نصحمل ١ ريغل دلجل او

 تاذ جوزتي نم اهب بقاعي يتلا ةبوقعلا عون يف ةيكلاملا عم ةيضابإلا فلتخاو
 وأ همأ وأ هتخأ اهنأ ملعي هنكلو اهب الهاج وأ ةمرحلاب املاع ناكو ادمع هنم مرحم

 .عاضر وأ بسن نم هتمع

 :ةيضابإلا يأر ١

 وأ حاكنلا قيرط نع اقلطم هنم مرحم تاذ سم اذإ هنأ ىلإ ةيضابإلا بهذف

 الو 6لتقلا ةبوتلا هنع عفدت الو 6رفكو رجز لتق ال ادح فيسلاب لتقي انزلا وأ يرستلا

 لب ،هدلج وأ ينازلا مجر باب نم سيل كلذ نأل ؛نصحم ريغ وأ انصحم هنوك نيب قرف

 نيدلا نم ملعي امم كلذ نأل ؛ميرحتلاب ملعي مل وأ اهب لخدي مل ولو دحلا هيلع قبطي
 .هلهجل رابتعا الف مكحلاب لهجلا ىعدا ولو ،هلهاج رذعي الو ،ةرورضلاب

 يل از اج هتبسح ل اقو هنم مرحم ت اذ جوزت نمو» :د دصلا اذه يف يبتوعل ١ لوقي

 .'»«دحلا هيلعو كلذ لهج عنمي الف

 ١ .ءايضلا :يبتوعلا ج٨/ص٢٢١.



 تناك ءاوس اهنم مرحم تاذ حاكن تدمعت نإ كلذك ةأرملا ىلع مكحلا اذه يرسيو

 حكن نم ىلع دحلا اذه ذيفنتل اوطرتشا ةيضابإلا نكلو .هب ةلهاج وأ ميرحتلاب ةملاع
 ىلع ةرداقو عرشلاب مكحت ةيوق ةيمالسإ ةلود لظ يف شيعي نوكي نأ هنم مرحم تاذ
 .روهظلا ةلاحب ةلاحلا هذهل نوحلطصيو ةيعرشلا دودحلا قيبطت

 .هللا ماكحأب لمعت ال تناك وأ فعضلا ةلاح يف ةيمالسإلا ةلودلا تناك اذإ امأ

 هنإف ،نامتكلا ةلاحب هيلع اوقلطأ ام وهو ةمئاق ةلود نكت مل وأ .ةملسم ريغ تناك وأ

 كلذ وحن وأ يفنلا وأ برضلا وأ سبحلاك دحلا نود ةبوقعب ةأرملا وأ لجرلا اذهب '!لكني

 .كلذ ادمعت اذإ كلذو اهرك وأ اعوط ناقرتفيو هكرتيو حاكنلا اذه لزتعي ىتح

 مل نإو سلزتعي ىتح نامتكلا ةلاح يف نيسمخ نود ام برضي :مهضعب لاقو

 .جرفلا نود ام سم ولو لب جرفلا سم نإ رثكأ وأ لقأ وأ ىرخأ نيسمخ برض لزتعي
 لمعت ال ةلودلا تناك اذإ نامتكلا ةلاح يف ولو ةمرحم جوزت نم لتقي :مهضعب لاقو

 ."نيملسملا ةعامج كلذب موقيو هيلع ردق ام روهظلا مكح نم دبحي هنأل ؛هللا ماكحأب

 ةمرحلاب الهاج وأ ادمعتم همرحم تاذ جوزت نم دح ىلع :ةيضابإلا لدتساو

 جوزت يذلا لتق امل ناورم نب كلملا دبع لعف نم ديز نب رباج مامإلا هنسحتسا امب
 نب كلملا دبع دهع ىلع هيبأ ةأرما جوزت الجر نأ هفنصم يف ينوانجلا ىور ،هيبأ ةأرما

 .يبأ ةأرما يه امنإو غيمأ تسيل :هل لاقف ؟كمأ تجوزت مل :هل لاقف هب يتأف ناورم

 هنإ :ليقف ،هقنع تبرضف هب رمأو مالسإلا يف لهاجت الو لهج ال :كلملا دبع هل لاقف
 . ")داجأ لاق وأ كلملا دبع نسحأ لاقف - هنع هللا يضر=-ديز نب رباج هتوم غلب

 هتبقاع اذإ نالفب تلكن لاقي .هريغل ةربعو الاكن لعج اذإ اليكنت هب لكن نم هلصأ :لاكنلاو ليكنتلا ١
 نم هريغ عوريو هعدري امب هتبقاعم هنأب رخآ هفرعو .هلثم باكترا نع هريغ لكنت ةيوقع مرج يف
 ابسك امب ءازجأ :قراسلا دح دعب ىلاعت لاق ةلزانلا وأ باقعلا وهف لاكنلا امأ هعينص لثم نايتإ
 دحلا نود ةيوقع ليكنتلاو لاكنلا نأ قبس امم مهفيو ٢٨. :ةدئاملا ةميكح زيزع هللاو هللا نم الاكن
 بطقلا هدكؤي ام اذهو هبئان وأ مكاحلا اهردقي ةبوقع هنأل ؛هل فدارم هلعلو ريزعتلا ىلإ برقأ وهو

 :شيفطا :عجار «.هبئان وأ مامإلا ىأر ام ردق ىلع امهريغ وأ برض وأ سبحب عجوي يأ :لكني» :لاقف
 ؛١جم "مجعملا :نورخآو ميهاربإ .٢؟٧٨ص / ٤١ج "برعلا ناسل :روظنم نبا .٧٢)ص/٦ج لينلا حرش

 .٢٩١ص/٢ج
 ٢- حرش :شيفطا .٢٢-١٢ص .حاكنلا باتك :ينوانجلا النيل٬ ج٦/ ص٢٧.

 ٢٣ -١ ص : ينو انجل ٣٢.



 نع ةديدع قرط نم ننسلا لهأو دمحأ هاور اثيدح هريسفت يف ريثك نبا لقنو
 هثعب هنأ همع نع ةياور يفو هرمع نيا ةياور يفو .ةدرب يبأ هلاخ نع بزاع نب ءاربلا

 ةياور يفو .هلام ذخأيو هلتقي نأ هدعي نم هيبأ ةأرما جؤزت لجر ىلإ يي هللا لوسر
 هل هدقع دق ءاول هعمو ورمع نب ثراحلا يمع يب ٌرَم : لاق بزاع نب ءاربلا نع دمحأل

 ةأرما جوزت لجر ىلإ ينثعب »: لاق ؟ يي يبنلا كتعب نيأ مع يأ : هل تلقف ء ةلي يبنلا
 ١ هقنع برض أ ن أ ينرم اق هيب » ١) .

 ١"'. كلذ ىلع ةيضايإلاو ءاهقف عامجا ىلإ يمدكلا راشأ دقو

 نم هل لحت ال نم جوزت نم لك نأ ركذف ةبوقعلا ديدشت بيس بطقلا نيب دقو
 هلك كلذ يف يدنع يذلاو :لاق مث لتقلاب هيلع مكحي تاكرشملا نم وأ مراحملا تاوذ

 نكل ؛ىنزلاو كرشلاب لتقلل لهأت دقف لخد نإ مت ثهكرشل لتقيف كرشأ لحتسا نإ هنأ
 ةكرشملا وأ همَّرحَم لعجف .هللا مرح ام لحتسا اذإ هنأ كلذ ىنعم .دترملا لتق لتقي

 . "دترملا لتم لتقلا قحتسي اذهف .هيلع الالح

 نع درجملا سملا نيب اذه مهمكح يف اوقرفي مل ةيضابإلا نأ انه ظحالي اممو

 لمشي مكحلا اذهو ،ىنز وه دمع نع مهدنع سم لكف ىدقعلل دنتسملا سملاو سدقعلا

 نم اهريغ نم شأ مرحملا تاذ يف ةبوقعلا نأ الإ كلذب تيضر اذإ ةأرملاو لجرلا

 نإ تمجرو لتق هتمرحم ءطو دمعت نم :ليقو» :نأشلا اذه يف بطقلا لاق .ءاسنلا

 نأل ؛قلطي ىتح لقي ملو نصحي مل نإو مجري :رباج لاقو .لتقت ليقو ستعواط

 لهجب رذعي الو 0نيتبات ريغ اهيرستو ةمرحملا ىلع دقعلاو ،دقعلا ةحص عرف قالطلا

 . ''«هتمرحم اهملع نإ ميرحتلا

 ىلع ىنزلا دح الو لتقلا دح قيبطت مدع ىلإ ةيضابإلا ءاهقف ضعب بهذو اذه

 وأ ليكنتلاب امهنع ضوعيو ،سملاو لوخدلا عقو ولو .ادمعتم همرحم تاذ جوزت نم

 ةبتكمو قشمد ءاحيفلا راد ةبتكم ةيناثلا ط ٦٢٢ ص ٤ ج . ١ :جم يشرقلا ليعامسا ءادفلا وبأ ريثك نبا رظنا ١
 . م ١٩٩٨ / ه١٢١٤١ ضايرلا مالسلا

 ٢ _ .ةماقتسالا :يمدكلا ج٢/ص٦ ٢٠.

 ٢ .لينلا حرش :شيفطا ج٦/ ص٢٧.
 ٤ :شيفطا ج٦/ص٢٧-٢٨.
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 يف وأ هريغ ةجوز جوزت نم ىلع كلذك يرجتو سهبئان وأ مكاحلا اهردقي ثيح ريزعتلا

 نيجوزلا نم لك ةبوقعلا هذه يف يوتسيو ةكرشم وأ ةوسن عبرأ نم رثكأ وأ ةدعلا

 ٠. '١دوهشىلاو يلولاو

 وا ةدع يف وأ جوز تاذ جوزتم لكنيو» :مهلوق ناويدلا باحصأ نع بطقل ةلا لقن

 .عبرأ نم رثكأ وأ رهص وأ عاضرب نإو هتمرحم وأ الع نإو هيبأ وأ لفس نإو هنبا ةجوز
 دمعت عم اهدهاشو اهجوزمو ةأرملا اذكو .ةينثو وأ ةيسوجم وأ اهتخأو ةأرما وأ

 .'"«حلعو

 جوزلا ىلع بجي ايح رخآ اجوز اهل نأ يناثلاب اهجاوز دعب ةأرما تعدا اذإ امأ

 دمعتو كلذب املاع يناثلا ناك نإف 0هتقيقح تملعو اهجوز رهظ نإ اهلزتعي نأ يناثلا
 جوزلا قح ىلع ىدتعا هنأل ؛كلذك دحي دقع نودب اهبصغ نإو سيهو وه دح اهجاوز
 . "دمع لوألا

 همراحم ىدحإ جوزت نم ةبوقع يف اوددش قرشملا ةيضابإ نأ قبس امم ظحاليو
 . لتقلا نود ليكنتلاب اوفتكا برغملا ةيضايإ امنيب .ملعلا عم ادمعتم

 :هيكلاملا يأر ۔٢

 ادمع ةكرشمل ١ هتخأ و أ همأك هنم مرحم ت اذ جوزت نم نأ ةيكلاملا ءاهقف ىريو

 .ىنز ربتعي هنأل دحلا هيلع بجو هتامدقم وأ اهب لوخدلا عقوو ميرحتلاب ملعلا عم
 الو املع نإ ناًَدحيو ادبأ خسفيو عامجإب مراحملا حاكن حصي الف» :يواصلا لاق

 . '٠«دلولا قحلي

 ةيسوجملا حاكن يف جوزلا مجريو» : لاقف ةكرشملا جوزت نم ةبوقع يلعجلا نيبو

 . 7 انصحم ن اكو اهئطو نإ

 .٢٢ص . :ينوانجلا ١-

 ١ ج٦/ص ٢٨. :شيفطا 1

 ٢ :شيفطا ج٦/ص٧١٧۔-٧٨.

 ٤ - :ىواصلا ج٢/,ص ٢٦٠. ص :ربلا ديع نبا ٢٤٤٠.

 ٥- :يلعجلا ج٢/ص٥٤.
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 :لوقلا لمجم

 قبطنيو .دحلا بجوي ىتز مراحملا حاكن اوربتعا ةيكلاملا نا ةنراقملا دعب دجن

 . نصحملا ريغ دلجو نصحملا مجر وهو ث ىنزلا ةبوقع ىلع قبطني ام هيلع

 لتقلاب بقاعي همراحم ىدحإب جوزت نم نأ اوربتعاف ةيضابالا روهمج امأ

 ليبس ىلع سيل هلتق نإف يلاتلابو نصحم ريغ وأ ائطخم هنوك نع رظنلا فرصب
 .دحلا

 : لمعتلا مدع كلاح ۔ب

 ديدعلا نإق .داركأ وأ اطخ وأ لهج نع كلذ ناكو ںلوخدلا متو ادساف دقعلا عقو اذإ

 دوجو نأل دقعلا ةهبش ببسب دحلا طوقس ىلإ نوبهذي ةيكلاملاو ةيضابإلا ءاهقف نم
 هللا مرك بلاط يبأ نب يلع نع يقهيبلا هاور ثيدحل )دحلا ةماقإ نم عنمي ةهبشلا

 لطعي نأ مامالل يغبني الو تاهبشلاب دودحلا اؤردا» :لاق ةي يبنلا نأ ۔ههجو
 . '""«دودحلا

 نع دودحلا اؤردا» : ةل هللا لوسر لاق تلاق ةشئاع نع يذمرتلل ىرخأ ةياور يفو

 يف ئطخي نأ مامإلا نإف .هليبس اولخف جرخم هل ناك نإف .متعطتسا ام نيملسملا

 ."ةبوقعلا يف ئطخي نأ نم ريخ وفعلا

 مراحملا حاكنل ةبسنلاب هنأ ىلإ نوبهذي ةيضابإلا روهمج نأ ظحالي امم هنأ ريغ
 .همدع وأ ملعلاو دمعلا رفوت نع رظنلا فرصب اهيف تبات دحلا نإف تاكرشملاو

 .ليلكإلا رهاوج :يرهزألا حلاص .٢؟١٠٥ص/٢ج .ةيشاحلا :يقوسدلا .٨١٧-٨٣.٧٧ص/٦ج :شيفطا ١

 ٢٤٠. ص :ربلا دبع نبا .٠٦٢ص/٢ج :يواصلا .٩٨٢ص

 اذه دنس يف نأ صيخلتلا يف يراخبلا ركذو :لاقو م؟٨ص/٤ج :مالسلا لبس يف يناعنصلا هجرخأ ٢-
 يمو اهضعب ححص ةفوقوم تاياور ةدع فنصملا قاس هنأ الإ ركنم وهو عفان نب راتخملا ثيدحلا

 زوجي يتلا ةهبشلل دحلا عفدي هنأ ىلع ليلد هيفو .ةلمجلا يف الصأ هل نأ ىلع لدتو عوفرملا دضاعت

 .٨٢ص / ٤ ج .هسفن ردصملا عجار .هاركإلا ىوعدل اهعوقو

 :كردتسملا يف مكاحلاو .٢؟٩ص/٤ج ١٤٢٤: مقر ثيدح دودحلا باتك هننس يف يذمرتلا هجرخا ٢-

 رتسلا باب دودحلا باتك هننس يف هجام نبا هجرخأو .فيعض هنإ هنع يناعنصلا لاقو .٤٨٢ص/٤ج
 «اعقدم اهل متدجو ام دودحلا اؤردا» :ظفلب ةريره يبأ نع تاهبشلا دودحلا عفدو نمؤملا ىلع
 ٢٥٤٥: ج٢/ص ٨٥٠١. مقر ثيدح فيعض هدانساو
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 ةبسنلاب ةيكلاملاو ةيضابإلا نم لك ءاملع نيب افالتخا كلانه نأ عقاولاو
 ضعب لوانتنسو ءاطخ وأ الهج هيلع ةمرحم ةأرما جوزت نمع ةيدحلا ةبوقعلا طاقسال

 فرعتن ثيحي اطخ وأ لهج نع اهيف جاوزلا مت يتلاو اهداسف ىلع قفتملا ةحكنألا

 .دحلل ةبسنلاب اهيف ءاهقفلا ءارآ ىلع

 :تاكرشملاو مراحملا حاكن ١

 بسن نم همراحم ىدحإب جوزت نم ىلع دحلا بوجو ىلإ ةيضابإلا روهمج بهذ
 ملعي امم اذه نأل هب الهاج وأ ميرحتلاب املاع ناك ءاوس .ةكرشم وأ عاضر وأ رهص وأ

 ناكو أطخ همراحم ىدحإ لجرلا جوزت اذإ امأ .هلهاج رذعي الو ةرورضلاب نيدلا نم
 نأ ملعي ال ناك وأ ةهبشلل دحلا هنع أردي هنإف هتخأ وأ همأ اهجوزت يتلا نأ لهجي

 ىلع اهنأ ترهظف ةملسم اهنأ ساسأ ىلع اهجوزت اهنأل ؛ةكرشم اهجوزت يتلا ةأرملا
 . "كرشلا

 ناك اذإ ةكرشم وأ همراحم ىدحإ جوزت نم ىلع دحلا طوقس ىلإ ةيكلاملا بهذو

 توبتل نوطرتشي مهنأل دقعلا ةهبشل كلذو اطخ نهيلع دقعلا عقو وأ ميرحتلاي الهاج
 . ""دمعتلا عم ملعلا رصنع رفوت دحلا

 :نيمرحم نيب عمجلا ٢-

 نإ ادمع ولو نيمرحم نيي عمج نم ىلع ًدحأل هنأ ةيكلاملاو ةيضابإلا ءاهقف ىري
 . "هدح ىلع امهنم لك ةيلح ةهبشل هذهو كلذ ميرحت ملعي مل

 . هيف اوقلتخا دقف اهب لخدو دحاو دقع يف اهمأو ةأرملا نيي عمج نم ةيوقع امأ

 طاقسإ ىلإ نورخآ بهذو ءدحلا هيف بجيو ىنزلا نم كلذ رابتعا ىلإ ميضعي بهذق

 لح دقتعي مالسإلاب دهع ثيدحك ميرحتلاب الهاج ناك نإ كلذو .ةهيشلل مهنع دحلا
 . "اهلصأ نم ةبارقلاب ملاع ريغ ناك وأ اهتنياو مألا حاكن

 ٢١. ص/٨ج .ءايضلا :يبتوعلا ٢٠. ٦ص/٢ج .هماقتسبالا :يمكلا ۔-١

 ٤ ٢ . ص .يق كلا :ريلا نيع ني؛ _ ٢٣

 ٣ _ :شيفطا . ج٦`/ص2_ ٣.

 ١ ٧٩ص/٢ج .ىربكلا ةنودملا :كلام م٢٦٢۔-١٦ ص,/٢ج .كلاسلا ةقب :ىواصلا 53
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 ٣ ةدتعملا حاكت :

 لجرلا دقع نإ كلذو ةدتعملا حاكن ةلأسم يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ءاهقف فلتخا

 هيلع بجي له ادمعتم اهيلع لخدو ةافو وأ قالط نم هريغ نم اهتدع يف ةأرما ىلع

 ةمرحو ةدعلاب ملعي ناك هنأل ؛هيلع دحلا توبث ىلإ مهضعب بهذف ؟هنع أردي مأ دحلا

 ةهبشل دحلا طوقس ىلإ نورخآ بهذو .ىنزلا نمس كلذ نأل كلذ دمعتو اهيف حاكنلا

 ادمع ةدعلا يق جوزتم بسن تبثي الو» :خايشألا ناويد نع القن بطقلا لاق دقعلا

 . "٨«نادحي الو تبتي ليقو غنادحيو

 لوقلا 6ميرحتلاب ملعلا عم ةدتعملا حاكن يف نالوق ةيكلاملل نأ ربلا دبع نبا ركذو
 روهمج دنع كلام بهذم ليصحت وهو ،بجي ال هنأ : يناثلاو ى دحلا بجي هنأ :لوألا

 .'"هباحصأ

 : هملسملل رفاكلا حاكت ۔٤

 نيملاع ريغ وأ ةمرحلاب نيملاع اناكو ةملسملاي رفاكلا وأ كرشملا جوزت اذإ

 هذه يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ءاهقف فلتخا .؟ال مأ امهيلع دحلا بجي لهف مكحلاب

 :ةلأسملا

 ميرحتلاب نيملاع اناك ءاوس اقلطم دحلا بوجو مهضعب ىريف : ةيضابإلا امأ -أ

 ىريو .دمعتلا عم ةمرحلاب ملعلا دنع دحلا بوجو ىري مهضعبو .هب نيلهاج مأ

 .ةهبشلا دوجول امهيلع دحلا طوقس مهضعب

 ايباتك ولو كرشم حاكن ةدحوم ةملسم ىلع مَرحو» :ىنعملا اذه يف بطقلا لاق

 اكرشم هتملع نإ اهل قادص الو سةدحوم اهملع نإ دحيو "بسنلا تبتي مل تلعف نإو

 قادص الو اهجوزتي نأ كرشلا نم ةلصخ وذ كرتي الو ةهبشلل نادحي ال ليقو ،دحتو
 . "«بات نإ مرحت ال ليقو ،تمرحو بسن الو تملع نإ اهل

 ١ :شيقطا ج٦/ص٢٨.

 ٢ :يوانشكلا .١٥٢ص/٢ج :يقوسدلا .٢؟٩٨ص .ليلكإلا رهاوج :يرهزألا ۔٧٢٣٢ص :ربلا دبع نيا

 .٤٨ص / ٢ج ،كرادملا لهسأ

 ٢٣ _ :شيقفطا ج٦/ص٩ ١١.

 



 مأ ميرحتلاب نيملاع اناك ءاوس اهيلع دحلا طوقسب اولاقف :ةيكلاملا امأ ۔ب

 وا يسوجمب ةملسملا ةرحلا تجوزت ول» :جارسلا بحاص لوقي كلذ يفو هب نيلهاج

 .«تدمعت نإو دحت مل اهنإف (يباتك يأ) رفاك
 :تلق» :لاقف ةملسملا حاكن دمعت اذإ رفاكلا مكح نع مساقلا نبا نونحس لأسو

 يمذلا اذهب عنصي اذام اهب يمذلا لخدو يلولا نذإب ةملسم جوزت ايمذ نأ ول تيأرأ

 .؟كلام لوق يف ةبوقع يلولا عجويو دحلا يمذلاو ةأرملا ىلع ماقيأ ؟يلولاو ةأرملابو

 ةمذلا لهأ ىلإ مدقتي نأ ىرأ :لاق اهئطوف ةملسم ىرتشا يمذ يف كلام لاق :لاق

 ىرأف :مساقلا نبا لاق .مدقتلا دعب نوبرضيو كلذ ىلع نوبقاعيو مدقتلا دشأ كلذ يف

 .دح اذه يف ماقي نأ ىرأ الو برضي مل ةمذلا لهأ نم ةلاهجلاب رذعي نمم ناك نإ
 .'«اولهجي مل نإ ةبوقعلا ىرأ ينكلو

 :لوقلا لمجم

 ةلاحو دمعلا عم ملعلا ةلاح نيب اوقرفي مل ةيضابإلا ضعب نأ جتنتسن قبس امم

 .لهجلل رذع اذإ هطقسأ مهضعبو نيتلاحلا الك يف امهيلع دحلا اوبجوأ دقف .لهجلا

 .ريزعتلاب دحلا ضيوعت ىلإ اوريشي ملو ؤةهبشلل اقلطم هطقسأ مهضعبو

 ءميرحتلاب نيملاع اناك ولو اقلطم امهيلع دحلا اوطقسأ دق ةيكلاملا دجن امنيب

 نيلهاج اناك اذإ امأ .ريزعتلاب دحلا لدبتسي لب ةلماك ةبوقعلا امهنع طقست ال نكلو
 .ريزعت الو دح الف ةلماك ةبوقعلا امهنع يفتنت ةمرحلاب

 ةملسملل افالخ ةكرشمب جوزت اذإ ملسملا ىلع دحلا باجيإ ببس يلعجلا للع دقو

 ةهج ىلع لجرلل حاكنلا دانسإب رهظي نيتلاحلا نيب قرفلا نأ ؛رفاكب تجوزت اذإ
 قحلا كلمي ملسملا نأ كلذ .ةفيعضلا ةقيقحلاو زاجملا ةهج ىلع ةأرملا ىلإو ةقيقحلا
 ىلع دقعلا عيطتست الف ةأرملا امأ يصو وأ يلو ىلإ ةجاح نود هسفن ىلع دقعلا يف

 ةيلوؤسم يلولا لمحتي كلذلو اهيلو اهماقم موقي امنإو ءاهقفلا روهمج دنع اهسفن

 .ةأرملا نود يلولا رزعو دقعلا لطب امهدقع رقأ وأ كرشمل اهجوز نإف هتيلو جيوزت

 ١- ءىربكلا ةنودملا :كلام ج٢/,ص٢ ٢١.

(:) 



 دمعتلاو ملعلا دنع ةأرملاو لجرلا ىلع دحلا بوجوب لئاقلا يأرلا نأ انل ودبيو

 يأرلا وه دحلا نم لقأ ةبوقع عيقوتو ميرحتلاب لهجلاو دمعلا ءافتنا دنع هطوقسو
 نوكت ةبوقعلا هذهو ةماعلا عرشلا دصاقم عم ىشامتي هنوكل .هيلإ ليمن يذلا حجارلا

 اطخلا يتمأ نع يل زواجت هللا نإ» : ةةيَتهلوقل دمعلا مدع دنع طقستو دمعلا دنع

 . '«هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو

 :اهداسق 2 فلتخلا ةحكنألا :ايتاث

 حاكنو يلو نودب حاكنلا اهنم اهداسف لوح فلتخم ةحكنأ كانه نإف قبس امك

 اهيق دحلا بوجو يف اوفقلتخ ا ء اهققل ١ نكلو ‘ ليلحتل ١ ح اكنو ةعتملا ح اكنو ر اقشلا

 طقست مأ ؟ريزعتلا اهيف بجي لهف دحلا طقس اذإو ءاهيف لوخدلا عقو اذإ هطوقسو

 أطخلاو لهجلا ةلاحو ملعلا عم دمعلا ةلاح ىلإ رظني لهو ؟اقلطم ةيداملا ةبوقعلا

 ءارآ ركذ دنع اهنع ةباجإلل ضرعتن فوس ةلئسألا هذه لك ؟ال مأ ةبوقعلا تابثإل

 : اهنم مهرظن ةهجو ن ايبو لئ اسملا هذه يف ء اهقفل

 :كلعتملا حاكن - ١

 دحلا طوقس ىلإ مهروهمج بهذق !ةعتملا حاكن يف دحلا توبث يف ءاهقفلا فلتخا

 .ريزعتلا بوجو ىلإ نورخآ بهذو هبوجو ىلإ مهضعب بهذو

 :ةيضابالا يأر -أ

 .هداسف يف فلتخم هنأل ؛دحلا بجوي ال هيف ءطولا نكلو ،هدعبو لوخدلا لبق هخسف

 نيملاع اناك ءاوس دقعلا ةهبشل دحلا هيف ًأردي هنأ مهتارابع نم مهفي يذلاو

 ريزعتلا وأ دحلاك امهيلع ضرفت ةنيعم ةبوقعب اوحرصي ملو ءاهب نيلهاج وأ ةمرحلاب
 نوطقسي ال ابلاغ مهدجن ةدسافلا ةحكنألا يف مهلاوقأ ىلإ رظنلاب نكلو "ليكنتلا وأ

 يفو ؛:٦٥٢ص,/٧ج .حيحص هدانسإ :لاقو حاكنلا باتك يف سابع نبا نع هننس يف يقهيبلا هجرخأ ١
 لوسر لاق :لوقي - هنع هللا يضر_رم اع نب ةبقع تعمس :لاق هنأ درو نب ىسوم نع هتع ةياور

 .٧٥٢ص/١٧ج .حاكنلا باتك «هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا يتمأ نع هللا عضود» : ةليهلا
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 ىلع اقفتم احاكن ناك ءاوس دمعتلا عم ملعلا ةلاح يف نيدقاعلا نع ةلماك ةبوقعلا

 .ريزعتلا بجو دحلا ئرد اذإف .هيف افلتخم وأ هداسف

 .ةعتم تناك لجأ ىلإ اهيلع ةعتملا حاكن دقع اذإ» :ددصلا اذه يف يبتوعلا لوقي

 نإو ،اهرهم اهل ناك هيلع كلذ رظحب لهجلا عم اهب لخد نإف ؛ادساق دقعلا ناكو

 . ""«كلذ يف لجرلا ةباثمب ةأرملاو رهم الو ايناز ناك كلذ رظحب ملعلا عم اهب لخد

 ربتعي ةمرحلاب ملعلا عم حاكن يف لوخدلا نأ :هترابع نم هجاتنتسا نكمي يذلاو

 .ريزعتل بجوو دقعلا ةهبشنل دحلا طقس نكلو دحلا بجوي ىنز

 :ةيكلاملا يأر ۔ب

 ءلوخدلا دعب عقو نإ ةعتملا حاكن يف ةبوقع نم بجي اميف ةيكلاملا فلتخا

 نيملاع اناك اذإ دحلا بوجوب لاق مهضعيو .ةهبشلل دحلا طوقس ىري مهروهمجف
 .كلذ ادمعتو ميرحتلاب

 : دحلا بوجو :لوألا لوقلا

 ىور دقف ةعتملا حاكن حكن نم ىلع دحلا بوجو ىلإ ةيكلاملا ءاهقف ضعب بهذ

 نإ مويلا كلذ لعف نم مجري هنأ عفان نبا نع يحي نب يحي نع رانيد نب نيزم نبا

 ""كلذ هوركمب املاع ناك نإ بقاعيو دحلا هيف ركذي» :لاق هنأ كلام نع يورو

 : دحلا طوقس : يناتلا لوقلا

 دحلا هيف طقسيو خوسقمو لطاب ةعتملا حاكن نأ يوانشكلاو ربلا دبع نبا ركذ

 . "بهذملا يف روهشملا يأرلا وه اذهو ةمرحلاب نيملاع اناك ولو زيزعتلا هيف بجيو

 ةعتملا حاكن يف دحلا بجوأ نم هب جتحا يذلا ربخلا ربلا دبع نبا فعض دقو

 عدرلل ةعتملا يتأي نم ديدهتلا هب دارأ هنإف باطخلا نب رمع ثيدح حص ولو» :لاقف

 مت > الصتم ٥ انيورو عطقنم كل ام ةب اور نم _- هنع هلل يضر ۔ رمع ربخو ءرجزل او

 ١- .ءايضلا :يبتوعلا ج٨/ص٩ ٢١-۔٢٢١.

 ٢ - ١ ص :غابصل ٠.

 ٢ .كرادملا لهسأ :يوانشكلا .٨٢٢ص :ربلا دبع نبا ج٢ / ص٨٨.

 ).ر



 اهيق تمدقت ول :رمع لاق :لاق رمع نبا نع عفان نع ديعس نب يحي نب يحي نع هدنسأ

 سانلا عدتريل ظيلغت وهو اهنع هيهن لبق هنم لوقلا اذهو «ةعتملا ينعي» تمجرل

 ةجحلا ةماقإب مدقت ول هنأ لامتحاو .مهتاليوأت حيبقو مهبهذم ءوس نع اورجزنيو

 ام امارح ئطو نم ىلع الإ حصي ال فيعض .تمجرل اهميرحت نع ةنسلاو باتكلا نم

 .'٢«انآرق الو ةنس هيف لوأتي مل

 مجر ال مساقلا نبا نع غبصأو نوشجاملا نباو فرطم نع بيبح نيا نع لقنو

 اهب غلبي ال ةعجوم ةبوقع بقاعي نكلو ،كلذ هوركمب هنم ةفرعم ىلع لخد نإو .هيف

 . "دحلا

 قالط ريغب هدعبو ءانبلا لبق خسفي عقو نإ ةعتملا حاكن مكحو» :ىوانشكلا لاقو

 ملاعلا بقاعي نكل بهذملا ىلع ةمرحلاب املاع ولو دحلا هنع طقسيو روهشملا ىلع
 . ""«ةملاعلاو هتمرحب

 :فالخلا اشتم

 دراولا ربخلا ىلإ دوعي هطوقس وأ ةعتملا حاكن نم دحلا بوجو يف فالخلا ببسو

 يحمجلا فلخ نب ةيمأ نب ةعيبر يف لاق هنأ هنع يور دقف باطخلا نب رمع نع

 نب رمع جرخق هنم تلمحق ىةدلوم ةأرم اب ةيمأ نب ناوفص هوخأ عتمتسا امل يشرقلا

 :لاقف بضغلا ةدشو ةلجعلاو عزفلا نم هءادر رجي اعزف - هنع هللا يضر- باطخلا

 اهيف تمدقت تنك ولو) اهتحابإ خسن رقتساو اهنع ةْيَتهيهن تبث يتلا (ةعتملا هذه)

 .(تمجرل
 سانلا تملعأ ول ديري (... تمدقت تنك ول) هلوق» :رمع لوق ىلع اقلعم يجابلا لاق

 هلعف نم ىلع كلذ ىفخي ال ىتح ميرحتلا نم هب ذخأو كلذ يف دقتعأ امب اعئاش امالعإ

 .١٩٨ص .ماكحألا يف حاضيإلا :غابصلا .٨٢٣٢ج :ربلا دبع نيا ١
 .٨٤٢-٧٤٢ص /٢ج .كلاسلا ةغلب :يواصلا .١٩٢_٠٩ص ا :غابصلا ٢

 .٨٨ص / ٢ج :يوانشكلا _ ٢٣

 نب رمع ىلع تلخد ميكح تنب ةلوخ نأ ريبزلا نب ةورع نع باهش نبا نع اطوملا يف كلام هجرخأ ٤
 باتك ٤٢ مقر ثيدحلا.. رمع جرخف هنم تلمحف ةأرماب عتمتسا ةيمأ نب ةعيير نا:تلاقف باطخلا
 ..٨٢٤ص حاكنلا



 هلثم ىفخي نأ نكمي ال امم مرحملا رمألا ناكو ميرحتلا لهج نم نأ ىلإ كلذب راشأف

 ملع نوكي نأ لمتحيو .دحلا هيف أردي هنإف ؛ةحابإ هيف تمدقت دقو .هملع ملعي الو
 هيف يدنع ام ةينب تمدقت ول :هلوقب دارأف كلذ يف ةباحصلا دحأ نم فالخلا ضعب

 .هداقعناو عامجإلا مدقتل تمجرلو فالخلا لوزيف ليوأتلا لمتحي ال يذلا صنلا نم

 دحلا بوجوو هميرحت نم كلذ يف ييأرب سانلا تملعأ تنك ول كلذب ديري نأ لمتحيو

 مكحي يذلا مامإلا هآر ام ىلع الإ فالخلا دنع يرجت ال ماكحألا نأل ؛دحلا تمقأل هيف

 لوق عنمي ام ليوأتلا هجوأ صنلا نم كلذ يف هدنع ناك اذإ اميس ال كلذ يق

 .'"٢«فلاخملا

 : لوقلا ةصالخ

 ىَري يأرو . دحلا بوجو ىلإ بهذي يأر : نييأر ىلع ةيكلاملاو ةيضابإلا ءاهقف نإ
 "فالخ هيف ةعتملا حاكن نأ ىلع بوجولا مدعب نيلئاقلا نأ رهظيو اهبوجو مدع

 . دحلا دوقس بجوتست ةهبش فالخلاو

 روهشملا يأرلا ىلع - ةيكلاملاو ةيضابإلا ءاهقف روهمج هيلإ بهذ يذلا يأرلاو
 . "ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا ىأر اضيأ وهو ةهبشلا دح طوقس وهو- مهنع

 ٢ يلو نودب حاكنلا :

 هنم الخ اذإف دقعلا ناكرأ نم يلولا نأ ىلع ةيكلاملاو ةيضابإلا روهمج قفتا
 يف يلولا مدع ناجوزلا دمعت اذإ نكلو ،يلولا ةقفاومب الإ دقعلا حصي الو دقعلا لطي

 طقس اذإو ؟دحلا امهيلع بجي لهف نيلهاج وأ كلذ ةمرحب نيملاع اناك ءاوس حاكنلا

 يف ءاهققللو ؟اقلطم ةيداملا ةبوقعلا امهنع طقست مأ ريزعتلا امهيلع بجي لهف دحلا

 :نالوق ةلاسملا هذه

 ١ .ىقتنملا :يجابلا مج٢. ج٢/ص ٢٣٢٤-٢٢٣٥. ص .ءهسقن عجرملا :غابصلا ٩٠٥٠-٩١٧١.

  1.ىقتنملا :يجابلا مج٢. ج٢/,ص ٥. ص .حاضيإلا :غابصلا ٩١٩١-٩٢٣٢.
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 : زيزعتلا نود دحلا طوقس :لوألا لوقلا

 ءيلو نودب حاكنلا يف دحلا طوقس ىلإ ةيكلاملاو ةيضابإلا ءاهقف روهمج بهذ

 دقف دقاعلاو دوهشلاو ةجوزلاو جوزلاك دقعلا اذه ءاشنإ يف كراش نم لك رزعي نكلو
 ريغب حاكنلا عقو نإ هنأ ةديبع يبأ نع جروملا يبأ نع هتيوجأ يف نوفلخ نبا لقن

 .'اهحكنأ نمو دوهشلاو ةأرملاو لجرلا رزعيو .امهنيب قرف يلو

 اذإ دوهشلاو اهحكنأ يذلاو ناجوزلا ةبقاعم بجي هنأ يكلاملا مساقلا نبا ىريو

 .يلو نودب حاكنلا عنم اوملع

 يف برضيأ غدوهشب يلو رمأ ريغب ةأرملا لجرلا جوزت اذإ تيأرأ تلق» :نونحس لاق
 اكلام تعمس مساقلا نبا لاق ؟ال مأ اهجوز يذلاو دوهشلاو ةأرملاو جوزلا كلام لوق

 مل :اولاقف اورضح اونوكي نأ دوهشلا ركنأو ال :اولاقف ؟اهب َلَخَدأ :لاقف اهنع لأسُي
 ةأرملا :اوبقوعل اهيلع لخد ول نأ هنم تيأر ينأ الإ مهيلع ةبوقع ال :لاقف ،اهب لخدي
 . """«اوملع نإ دوهشلاو معن :مساقلا نبا لاق ؛دوهشلاو :تلق ،حكنأ يذلاو جوزلاو

 جوزلل - هنع هللا يضر- رمع ريزعت نم ةنسلا يف درو ام لوقلا اذه معدي اممو

 تعمج :لاق دلاخ نب ةمركع نع يقهيبلا جرخأ دقف سيلولا ىضر ريغ نم َجوزملاو
 رمع كلذ غلبق اهحكنأف يلو ريغ لجر ديب اهرمأ بيث ةأرما تلعجف ًابكَر قيرطلا
 . "اهحاكن درو حكنملاو حكانلا دلجف- هنع هللا يضر-

 : اقلطم ةبوقعلا طوقس :يناثلا لوقلا

 عم يلو نذإ ريغب حاكنلا عقو اذإ هنأ ىلإ ةيضابإلا نم زيزعلا دبع نبا بهذو

 . "اريزعت الو ادح امهيلع ىري الو نيجوزلا نيب قرفي سهروضح

 ١- :نوفلخ نيا ص٦٨-٦٩.
 ٢ ا :كلام ج٢/ص١١٧١.

 ٢ .حاكنلا باتك .ىربكلا ننسلا :يقهيبلا ج٧/ص١١١.

 ٤ .ةيوجألا :نوفلخ نيا ص٦٨-٦٩.



 ٣ ةينازلاو يتازلا حاكن :

 بجت لهو ؟دقعلا اذه مكح امف لوخدلا عقوو اهيلع دقع مث ةأرماب لجرلا ىنز اذإ
 :ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا فلتخا ؟ةبوقع هيف

 الف هيلعو لالحلا مرحي ال مارحلا نأل دقعلا ةحص ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذف

 . "هببسب ةبوقع نيجوزلا ىلع بجت الو دقعلا خسفي

 لبق دقعلا خسقي ءاهيلع دقع ولف .هتينزم لجرلا حاكن اومرح دقف ةيضابإلا امأ
 ةهبشل دحلا امهيلع بجي ال نكلو ،لالحلا مرحي مهدنع مارحلا نأل هدعبو لوخدلا

 كلذ تبث نإ ىنزلا دح امهيلع ميقيو اامهرجزل امهرزعي نأ مكاحلل زوجي امنإو ؛دقعلا

 .دقعلا لبق

 وأ انزب مارحلا ءطولا بجوي يذلاو» :يمرضحلا قاحسإ وبأ لوقي ىنعملا اذه يفو

 نإ ريزعتلا وأ ذةهبش نكت مل اذإ دحلا بجوي هنأ : اهنم لاصخ رشع أطخ وأ ةهبش

 . ا"«ةهبش ش تدجو

 :ليلحتلا حاكن ۔٤

 اثالث ةقلطم حكن نم نأ ىلع نورخآو ةيكلاملاو ةيضابإلا ءاهقف روهمج قفتا
 دحلا امهيلع بجي لهف اهب لخد اذإ نكلو سلطاب هحاكن نإف اهقلطمل اهليلحت ةين ىلع
 . ؟ةقرفلا دعب ريزعتلا مأ

 : دحلا طوقس :لوألا لوقلا

 ةهبشل هل للحملاو ةلحملاو للحملا ىلع دحلا طوقس ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ
 هيف فلتخم حاكن يف ئطو نم نأ ةمادق نبا ركذ دقف .هيف ءاهقفلا فالتخاو دقعلا

 ًأردي دحلاو ةهبشب فالتخالا نأل ؛ملعلا لهأ رثكأ لوق يف دحي مل هريغو ليلحتلاك
 . '"""تاهبشلاب

 ١ :يلعجلا .٩٨٢ص .ليلكإلا رهاوج :يرهزألا .١٥٢ص/٢ج .ةيشاحلا :يقوسدلا ج٢ / ص٤٧.
  1.لاصخلا رصتخم :يمرضحلا جح٢/ص٩ ١٥. :شيفطا ج٦/,ص٧ ٤٩٤.

 ٢ .ةدمعلا حرش ةدعلا :يسدقملا نامحرلا دبع ص٥٢٣٧.
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 : لحلا بوجو :يتاثلا لوقلا

 اثالث ةقلطم ةأرما ادمعتم حكن نم ىلع دحلا بوجو ىلإ ءاهقفلا ضعب بهذو

 الإ هل للحم الو للحمب ىتوأ ال» :باطخلا نب رمع لوقب اولدتساو اهقلطمل اهلحيل

 . ا_؛امهتمجر

 الجر نإ» :لوقي اعفان عمس هنأ ضايع نب ديزي نع ةنودملا يف نونحس لقنو
 اذه نم ائيش ىأر ول باطخلا نب رمع تفرع رمع نبا لاقف ليلحتلا نع رمع نبا لآس
 . '"«هيف مجرل

 :لوقلا لمجم

 نأل ةلأسملا يف حجارلا وه روهمجلا يأر نأ انل نيبتي قيرف َلك ةلدأ ىلإ رظنلابف
 .دودحلا عفدت ةهبشلاو ةهبش هيف فالتخالا اذهو 6هداسف يف فلتخم ليلحتلا حاكن

 لمحم لمحيف كلذ لعقي نم مجر ىلع همزع يف باطخلا نب رمع نع لقن ام امأ

 مل هنألو ؛هلثم لعف هسفن هل لوست نم لك رجزنيو هلعفي نم عدتريل رجزلاو ديدهتلا
 للحملا ىلع ىنزلا دح ذقن باطخلا نب رمع نأ نيعباتلا الو ةباحصلا نع لقني

 .رابخألا هتلقانتو رهتشال كلذ هنم ردص ولو هل للحملاو

 : ةدسافلا ةحكنألا ب اقلطم دحلا طوقس :يناثلا قيرفلا

 حاكن لك يف اقلطم دحلا طوقس ىلإ ةيفنحلا روهمج مهو- قيرفلا اذه بهذي
 أطخ وأ ادمع مراحملا حاكنك هداسف ىلع اعمجم ادساف ادقع لجرلا دقع ولف دساق

 هل دسافلا دقعلا نأل ؛اقلطم ىنزلا دح هيلع بجي الف هدعب وأ لوخدلا لبق دقعلا حسفو

 تاهبشلاي أردت دودحلاو هنع دحلا ءردل يفكت ةهبش تبثت ةروصلا هذهو .دقعلا ةروص

 كلذلو ،ىنزلا فصو وحمت ال ةهبشلا هذه نكلو "".تاهبشلاب دودحلا اؤردا» :يتي هلوقل

 امهل ارجاز هاري امي ةديدش ةبوقعب امهرزعيو امهبقاعي نأ مكاحلا ىلع بجي

 .ةميرجلا هذه باكترا نع امهلاتمأو

 ١ .ةيصخشلا لاوحألا :رودنغلا .٤٢٧٢ص/٢٧ج :شيفطا ص٩٢.
 ٢ _ .ىربكلا ةنودملا :كلام ج٢/,ص ٢١١

 ٢٣-_ .هجيرخت قبس
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 نأل ؛غلب ام اغلاب ةأرملل لثملا رهم بجو ةهبش دوجول امهنع دحلا طقس اذإو
 وأ (دح يأ) رقع نع ولخي ال مالسإلا راد يف ءطو وأ عاقو َلك» :لوقت ةيهقفلا ةدعاقلا

 .رهملا وه بجاولا نوكيف دقعلا ةهبشل ىفتنا دق دحلا نأ امبو (رهم يأ) رقع

 .هيأر يف ةفينح ابأ نسحلا نب دمحمو بوقعي فسوي وبأ نابحاصلا فلاخ دقو

 ةدبؤم ةمرح هيلع مرحت ةأرما جوزت نم ىلع دحلا بوجو وهو .روهمجلا يأرب اولاقو
 .ميرحتلاب ملعلا عم ادمعتم اهب لخد مث

 نأ وهو دمعلا ةلاح يف دحلا بوجو ببس نورخآو يعفاشلاو فسوي وبأ نيبو
 اذهو .روكذلا ىلإ فيضأ اذإ امك ءىفليف هلحم فداصي ال هيلع قفتملا دسافلا دقعلا

 .تامرحملا نم يهو ،لحلا همكحو .همكحل الحم نوكي ام فرصتلا لحم نأل

 فرصتلا لحم نأل ؛هلحم فداص دق لطابلاو دسافلا دقعلا نإ» :ةفينح وبأ لاقو
 نأ يغبني ناكف ءدوصقملا وهو ،دلاوتلل ةلباق مدآ تانب نم ىثنألاو هدوصقم لبقي ام

 نأل ؛ةهبشلا ثرويف لحلا ةقيقح ةدافإ نع دعاقت هنأ الإو .ماكحألا عيمج يف دقعي

 ردقم دح اهيف سيلو ةميرج بكترا هنأ الإ تباثلا سفن ال تباثلا هبشي ام ةهبشلا
 . «رزعيف

 نع ادرجم ىنزلل ضحمتملا ءطولا ةلاح يف الإ دحلا ةفينح وبأ بجوي الو اذه

 ةهبشبو كلملا ريغ يف لبقلا يف ةأرملا لجرلا ءطو ةغللاو عرشلا فرع يف وهو .دقعلا

 .هتهبشو كلملا دنع يرعتلا دنع قالطإلا ىلع ةمرحلاو سروظحم لعف هنأل ؛كلملا

 كلم الو دقع نودب كلذ دمعتو هتمرحي هملعي هسفن ىلع يناجلا رقأ ول :اضيأ لاقو

 لاوزل دح مارح يَلَع اهنأ تملع لاقو ةدعلا يف اهئطو مت اثالث هتأرما قلط نمك ،دحي

 لحلا ءاقتناب باتكلا قطن دقو .ةيقتنم ةهبشلا نوكتف هجو لك نم للحملا كلملا

 .فالتخا ال فالخ هنأل ؛هيف فلاخملا لوق ربتعي الو عامجإلا كلذ ىلعو

 رثأ نأل ؛هعضوم يف نظلا نأل ؛َدحُي ال يل لحت اهنأ تننظ :قلطملا لاق ول نكلو

 . 'هدحلا طاقسإ يف هنظ ربتعاف .ةقفنلاو سبحلاو بسنلا قح يف مئاق كلملا

 .هقفلا :يليحزلا .٨٧ص .نراقملا هقفلا :نرادب .٦٤٢-٤٤٢ص/٢ج ؛١جم .ةيادهلا :ينايغرملا ١

 ١٢٣٢-١٣٣٢. ٠ص .ةيصخشلا لاوحألا :رماع زيزعلا دبع .٩١٠١ص/٧ج
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 :لوقلا لمجم

 هطوقس وأ دسافلا حاكنلا يف دحلا توبث نم امهفقومو نيقيرفلا ءارآ ضرع دعب

 نأل حجارلا يأرلا وه دمعلا عم ملعلا دنع دحلا بوجوب لئاقلا روهمجلا لوق نأ انل رهظ

 الو .لسنلاو ضارعألا ىلع اظافح اهيلع يناجلا ةبقاعم بجي ةميرج ربتعي كلذ

 ءانز حبصيو ةهبشلا هعم يفتنت هنأل مودعملاك وهف هل ةميق الو دقعلا ةروصل رابتعا

 ارجز نادقاعلا رزعي نكلو دحلا طقسو ةهبشلا تدجو ملعلاو دمعلا يرصنع دقف اذإ امأ

 نظن نولوقيو دقعلا ةطساوب مارحلا ىلإ سانلا ئجتلي ال ىتح ءامهل اعدرو امهريغل
 .دحلا مهنع طقسيف الالح كلذ نأ

 يأرلا اذه يف نإف دمعتلاو ملعلا عم ولو ةهبشلل دحلا طقسي اولاق نيذلا امأ

 ةعيرذب ةمرحملا جاوزلا دوقعب بعالتلا نوديري نيذلا مامأ بابلا حتفيو .ريبك لهاست

 .ءاملعلا فالتخاو دقعلا ةهبش

 : ةيداملا تابوقعلا نم نوتاقلا فقوم

 حاكنلا نع ةبترتملا ةيداملا تابوقعلا ىلإ هداوم يف ةرسألا نوناق ضرعتي مل

 ملع نع هيف لوخدلا مت ءاوسو .هيف افلتخم وأ هيلع اقفتم ناك ءاوس لطابلا وأ دساقلا

 .هدعب وأ لوخ دلا لبق خسف ء اوسو ‘ ميرحتل اب لهجو اطخ نع وأ ءدمعو

 ريزعتلاو دحلاك ةيداملا تابوقعلا ىلع نوناقلا صني مل اذامل :لءاستن انهو _-

 ؟دقعلا ءاشنإ يف اوببست نيذلا دوهشلاو يلولا وأ نيدقاعلا ىلع عقت يتلا

 حاكنلا دقع ىلع مادقإلا ىلإ ريثكلا عفدي كلذ نأ كش ال ؟ةبوقع نودب مهكرت له -

 ؟!ةينوناق ةيلوؤسم هنع بترتي ال ماد ام روظحملا

 نوناق يف تافرصتلا هذهل ةعدار تابوقع دجوت لهف ،كلذك رمألا نكي مل اذإ -

 اهيلإ عوجرلا لهسي ىتح نوناقلا نمض اهيلإ رشي مل اذاملف تدجو نإف ستابوقعلا
 .؟ةجاحلا دنع

 بسانملا نم ناكو تابوقع نود رمألا كرت دق يرئازجلا عرشملا نأ نظأ الو _

.الماكتم نوكي ىتح ةرسأل ا نوناق نمض تابوقعلا هذه عضي نأ



 نوناقلا يف اللخ ثدحأ تابوقعلا هذهل هلافغإ نأ كش الف .رمأ نم نكي امهمو -

 دي ال . ةيق 3ا دصمو ةيل اعقف هل نوكت ىنح نود ذاق لك ن ں ال ءاهكر ١ دتو اه دس بجي ةرغتو

 و ] > مرحمل ١ ب اكتر اب هسقن هل لوست نم لك ع درت ت ابوقعو رج اوز هيق نوكت ن أ هل

 ةعيرشلل افالخ .ةرسألا نوناق يف هدجن مل ام اذهو .ريغلا قوقح ىلع ءادتعالا

 ةيبدأو ةيدام تابوقع ىلع تصنو ةدسافلا ةحكنألا ماكحأ تنيب ثيح ةيمالسإلا

 .لعفلا دمعتو مكحلاب املاع ناك اذإ ةصاخ .دسافلا دقعلا يف ببست نم . مزلت

.ةيبدألا تابوقعلا ضعب لع صن امك < تعار دنع ةرسألا نوناق
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 :ديهمت
 ةقفنو ةعتمو 'ارقعو قادص نم حاكنلا دقع ىلع بترتي ام ةيلاملا راثآلاب دصقي

 .ثاريمو

 ةأرملل تبثي امهضعبف راثآلا هذه لج هنع بترتت حيحصلا حاكنلا دقع ناك اذإو

 ىدم ةيلاتلا ثحابملا يف لوانتن فوسو ،توملاب اهضعبو ،ءطولاب اهضعيو .دقعلاب

 .دساقلا حاكتلا ىلع راثآلا هذه بترت

 )١( ص رظنا . قادصلا ضوع ةأرملل ردقي لاملا نم رادقم .نيعلا مضي : رقعلا : ٣٩٠ ثحبلا اذه نم .



 لوألا ثتحيملا

 نادصلا

 : قادصلا فيرعت

 اهيلع دقعلا ريظن يف ةأرملل لاملا نم لذبي ام هنأب عرشلا يف قادصلا فرعي

 .)ةلحنو ارهم ىمسيو

 نم ةجوزلل ةلحن عفدي ام» : هنأب رشع ةعبارلا ةداملا يف ةرسألا نوناق هفرعو

 .""«ءاشت امك هيف فرصتت اهل كلم وهو اعرش حابم وه ام لك نم اهريغ وأ دوقن

 اعرش هب اعفتنم ارهاط هنوك نم ةعلسلا نمث يف طرتشي ام رهملا يف طرتشيو

 ناك اميف لجألا ملع نم دب الو نيدقاعتملل ةفصلاو ردقلا مولعم هميلست ىلع ارودقم

 . "هضعب وأ هلك الجؤم

 حاكنلا يف رظنن ءهطورشو نوناقلاو ةعيرشلا يف قادصلا لولدم انددح نأ دعبو

 كلذ نايبو .خسقلاب دقعلا ىلع مكح اذإ ؟طقسيب ىتمو قادصلا هيق بجي ىتم دسافلا

 :نيتلاح يف نوكي

 :لوخدلا لبق خسفلا :ىلوألا ةلاحلا

 ءاهقفلاف اهب لوخدلا لبق هحاكن خسفو ادساق ادقع ةأرما ىلع لجرلا دقع اذإ

 نأل ؛هيف افلتخم وأ هداسف ىلع اعمجم حاكنلا ناك ءاوس قادصلا طوقس ىلع اوقفتا

 اقفتم ناك .هيف ءيش الف لوخدلا لبق حسف حاكن لك» :لوقت ةيلكلا ةيهقفلا ةدعاقلا

 . «امهلوأ هقادصل وأ هدقعل داسقلا ناك .هيف افلتخم وأ هداسف ىلع

 ١ .كلاسلا جارس :يلعجلا ج٢/ص٠ ٤. "طيسولا مجعملا :نورخآو ىفطصم ميهاربإ ج٢ / ص١١٠-١!١١.

 ٢ :ةرسألا نوناق ص١٠.
 ٢٣- ١ ج : يلعجل ٢ / ص٤٠-٤١.

(:٨:) 



 :ةدعاقلا هذه ةيكلاملاو ةيضابإلا ءاهقتق دكأ دقو

 عزانت الو رهم الو اقرقت لخدي املو ملع مت ادساق ادقع دقع نمو» :يبتوعلا لاق

 . '»«كلذ يف ملعلا لهأ نيب

 عم ولو طقسي لب قادصلا طوقسل ةمرحلاب ملعلا ةيكلاملاو ةيضابإلا طرتشي ملو

 . """ةمرحلاب لهجلا

 :لاقف دوهش الو يلو نودي حاكنلا نالطب نع هثيدح دنع بطقلا كلذ دكأ دقو

 حيحصلا دقعلاب قادصلا نأل ؛هتمرح تدقتعا وأ هتلهج وأ كلذ ميرحتي تملع ءاوس»

 . ٢) . هتحص م دعل فصنلا امه دقعب مزلي ملف حيحص دقع الو

 دعب ولو دقعلا خسف دنع لوخدلا لبق طقسي قادصلا نأ ةيكلاملا ءاهقف ىريو

 داسق ىلع ققتا ءاوس .اقلطم قادصلا طقس قادصلا داسقل هداسف ناك نإق توملا

 ناك نإو ٬ادراش المج يمس وأ ارمخ يمس اذإ امك 6هيف فلتخا مأ قادصلاب دقعلا

 لبق توملاب قادصلا طقس مراحملا حاكنك هيلع اقفتم ناك نإف .دقعلا سفنل داسفلا

 قادصلا يف اللخ ثدحي مل داسفلا ناك نإف ؛هيف افلتخم داسقلا ناك نإو اضيأ ءطولا

 ىمسملا قادصلا اهل تبثي لب رهملا طقسي ال توملا نإف ةرمع وأ جحي مرحملا حاكنك

 هنإف للحملا حاكنك قادصلا يف اللخ ثدحأ نإو سخسف وأ قالط عقي مل اذإ لثملا رهم وأ

 ال نأ طرشب حاكنلاو قادصلا يف اللخ ثدحأ اذإف ،ءطولاب الإ قادصلا هيف تبثي ال

 . "توملاب طقسي هنإف اهنم ثري ال وأ هنم ثرت

 اهيف خسفلا عقو ةدسافلا ةحكنألا روص ضعب ةدعاقلا هذه نم ةيكلاملا ىنثتساو

 .نينعالتملا ةقرفو نيعضارتملا ةقرقو ،نيمهردلا حاكن يهو لوخدلا لبق

 ةضفلا نم نيمهرد اهل لعجو ةأرما ىلع لجر دقع اذإ يهو :ىلوألا ةروصلا امأ

 قادصلا لقأ وهو ثلاث مهرد عفدب هرمأو .ءانبلا لبق مكاحلا هيلع علطاو اقادص

 ١ .ةلأسم وبأ باتك :دمحأ سابعلا وبأ .٧٦٢-٦٦٣٢ص/٨ج .ءايضلا :يبتوعلا ص١٥٢-١٥٣.

 ٢ :يلعجلا ج٢/ص٤٨.

 ٢ .لينلا باتك حرش :شيفطا ج٦/ص٨٩٤.۔

 :يريزجلا .١٤٢-٩٣٢ص /٢ج .ريبكلا حرشلا ىلع ةيشاحلا :يقوسدلا .٨٢٢ص .يفاكلا :ربلا ديع نيا ٤

 .٠١١ص / ٤ج .ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا
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 خسفلا دعب قحتست اهنإف ؛لوخدلا لبق دقعلا خسفف همامتإ نم جوزلا عنتماو يعرشلا

 .كلام بهذم يف روهشملا اذهو هلامكإ نم عنتمملا جوزلل رخآلا دريو .امهنم امهرد

 .اهريغك اهل ءيش ال :ليقو

 يتلا ةأرملا عم امرحم اعاضر جوزلا ءاعدا لاح يف يهو :ةيناثلا ةروصلا امأ

 همزليف ،غعاضرلاب هرارقإال خسفف اهب لخدي ملو ةجوزلا هتبذكو ةنيب الب اهجوزت

 .ءيش الب اهقارف دصق هنأ هماهتال ىمسملا فصن ذئنيح

 اهنعاليف هلبق ىنزت اهتيؤرب هتجوز جوزلا فذق اذإ يهو :ةثلاثلا ةروصلاو

 .'٨لوخدلا لبق اهجوز اهنعال اذإ ةأرملا قادص طوقس ىلإ ةيكلاملا ضعب بهذو

 ءيش همزلي الف ىنزلا تبث وأ امهرارقإ وأ ةنيبب عاضرلا تبث ول : ةيكلاملا لاقو
 .. "ةمهتلا مدعل

 لبق لجرلا قلط اذإ كسنلاب مرحُملا حاكن يف قادصلا فصن اضيأ اوبجوأ امك
 افالخ ةيكلاملا دنع اهداسف يف فلتخملا ةحكنألا نم هنوك مغر خسفي ملو لوخدلا

 . '"ةيضابإلل

 لوخدلا لبق مالسإلا نع ةدترملا قادص نالطب ىلع ةيكلاملاو ةيضابإلا قفتاو

 دترا اذإ امأ "كلذ ىلع ةمألا قافتا يولهبلا ةكرب نبا ىكحو .دقعلل خسف ةدرلا نأل

 فصنت اهل رخآلاو .اهل قادص ال اهنأ :امهدحأ نالوق هيفق ةيكلاملا دنع جوزلا

 . ''""قادصلا

 ىلع رهملا فصن اهلف ةأرملاب هلوخد لبق جوزلا دترا ول هنأ ىلإ ةيكلاملا بهذو

 .) قالط ةدرلا نأب لوقلا

 بابسألا نم ببسل نيجوزلا نيب ميرحتلا عقو ول هنأ ىلإ ةيضابإلا بهذو اذه

 ١ :ربلا دبع نبا ١ ص٢٥٩٢.

 ٤. ٨ص/٢ج :يلعجلا ٥٠0. ص,/٢ج .كلاسلا ةغلب :يواصلا 1

 ١١٠. ص / ٤ ج :يريزجلا 1

 ٥. ٢ص ءهسقن عجرملا :ريبلا ديع نبا ٤. ٩ص/٢حج .عماجلا باتك :يولهبلا ةكرب نبا 3

 ٥0 ج .هسفن عجرملا :يريزجلا  / 1ص٩٨ ١.



 يف اهيلع دقع وأ اهمراحم ىدحإب ىنز وأ اهيلع دقعلا لبق اهجرف يف ةأرما سم نمك

 نم اهل تبثي اميف اوقلتخا دق مهءاهقف نإف ،نيمرحم نيب عمج وا هريغ نم اهتدع
 مل نإف هفصن اهل بجوأ مهضعبو .الماك ىمسملا قادصلا اهل تبثأ مهضعبف ،قادصلا

 .ةعتم الو اهل قادص الق اهل ضرقي

 نكي ملو امهنيب ميرحتلا عقو نإو» :لوقيف ةلأسم يبأ ةرابع نم مهفي ام اذهو
 ذخات لوقي نم مهنمو ءاهلك اهتضيرف ذخات لوقي نم مهنم .فالتخا هيقق سيسملا

 . '٨«ةعتم الو اهل قادص الف ةضيرفلا نكت مل نإو اهفصن

 ةرشابم وأ ةلبقلاك عامج ريغ نم هتجوزب جوزلا ذذلت اذإو :اولاقف ةيكلاملا امأ
 نم ضيوعت عفد جوزلا ىلع بجي هنإق ‘؛هداسقل لوخدلا لبق حاكنلا خسفو ءيشىب

 .نيملسملا ةعامج وأ هداهتجاب يضاقلا وأ مكاحلا هردقي عاتمتسالا كلذ لباقم لاملا

 . "هيف فلتخملا وأ هداسف ىلع عمجملا حاكنلا نيب كلذ يف قرف الو ءاهل هعفديو

 :عءطولناو لوخدلا دعب خسفلا :هيناتلا ةلاحلا

 ةولخلا دعب خسقلا عقو ول هنأب نورخآو ةيكلاملاو ةيضابإلا ءاهقف روهمج قفتا

 اهب لوخدملا ةأرملل هعفدي هلك رهملا جوزلا ىلع بجيف ةجوزلاب سيسملا وأ ءطولا وأ
 :ةيكلا ةيهقفلا ةدعاقلل اقبط كلذو .هيف افلتخم وأ هداسف ىلع اقفتم حاكنلا ناك ءاوس

 امبو ء(رهم يأ)'"ارقعوأ (دح يأ) رقع نم ولخي ال مالسإلا راد يف عاقو وأ ءطو لك)
 . (رهملا وه بجاولا نوكيف دقعلا ةهبشىل ىفتنا دق دحلا نأ

 اهيطعي نأ هيلعف سكرشلا يف هتأرما كرتو كرشملا ملسأ اذإ هنأ ينوانجلا ركذو

 هيلع كردت هنإف كرشلا يف اهجوز تكرتو ةأرملا تملسأ نإ كلذكو ءاهقادص

 .'"هقادص

 ١ .ةلأسم يبأ باتك :سايعلا وبأ ص١٥٢-١٩٣٢.

 ٢ ص .ليلكإلا رهاوج :يرهزالا ٢٨٥. .هسقن عجرملا :يواصلا ج٢/ص٠ ٢٥.

 ملو .ةأرملاب لوخدلا متو دقعلا مت اذإ هنأ ءاهقفلا ضعب ىريو .ةرحلا ةيد رشعب ردقي نيعلا مضب :رقعلا ×

 ءاهتيد رشع فصنب ردقي بيثلا قادصو اهتيد رشعب ردقي ةرحلا ركبلا قادص نإف قادص اهل ضرفي
 .لينلا حرش :شيفطا :رظنا .اهتابيرق نم اهتاليثم قادص ىلإ هريدقت يف مهضعب عجريو
 .٧٩٨٢ص .ينوانجلل حاكنلا باتك ىلع رمعم يحي يلع تاقيلعت .ا٨٤ص/٦ج

 ٢ :ينوانجلا ص١٤٢.



 هنأل ؛ملسأ وأ هكرش يف يقب ءاوس جوزلا ىلع بجاو قادصلا نأ هترابع نم مهفيو

 لبق ناك امهدحأ مالسإ نأ ىلإ رشي مل هنأ الإ امهدحأ مالسإب طقسي الو ةأرملل قح

 .هدعب وأ لوخدلا

 يف امهنأل .ةمرحلاب نيملاع انوكي نأك احيرص انز لعقلا نوكي الأ اوطرتشاو

 . "دحلا ةمرحلاب ملع نم قحتسي وأ دحلا ناقحتسي نايناز ةلاحلا هذه

 ميرحتو هرفكب ةملاع يهو رفاكب تجوزت يتلا ةأرملا قادص ةيضابإلا طقسأ دقو
 .دحلا امهيلع اوبجوأو كلذ

 ولو كرشم حاكن (ةدحوم يأ) ةملسم ىلع مرحود» :ىنعملا اذه يف بطقلا لوقي

 هتملع نإ اهل قادص الو ةدحوم اهملع نإ دحيو بسنلا تبثي مل تلعف نإو ايباتك

 الو اهجوزتي نأ كرشلا نم ةلصخ وذ كرتي الو ةةهبشلل نادحي ال ليقو 6دحيو اكرشم

 . '"«بات نإ مرحت ال :ليقو ستمرحو بسن الو 6تملع نإ اهل قادص

 ناكو لوخدلا دعب كلذ رهظ مث مرحم تاذ ىلع دقعلا عقو ول هنأ ةيضابإلا ركذو

 هيلع بجيو سالجعم خسفلا دعب حصي هنإف الجؤم اقادص ةأرملل ضرف دق جوزلا

 .دساف دقع ىلع سسأ دق هنأ كلذو ،لاحلا يف هميلست

 دعب نيبتو ءامهلح دقتعي ناكو نيبترتم نيدقع يف نيتأرما نيب عمج اذإ امأ
 نأل ؛لجؤملا ىلوألا قادص ليجعت هيلع بجي الف .همراحم نم ةيناثلا نأ لوخدلا

 الجآ اقادص اهقدصأو ةأرما لجرلا جوزت اذ»إ :ددصلا اذه يف ينوانجلا لاق

 اذه تقحتسا اهنأل ؛لجآ ريغ الجاع اهقادص اهلف .هنم مرحم تاذ يه اذإف ءاهسمف

 درجمبو اضيأ خسقنم هيلع بترت امو خسقنم دقعلاف .دقعلاب ال سملاب قادصلا

 .قارفلا بجي ةيمرحملاب امهملع

 اذإف &ىرخأ ةأرما اهيلع جوزت مث الجآ اقادص اهقدصأو ةأرما لجرلا جوزت اذإ امأ
 _ س

 ١- ص :ربل ا دبع نب ا ٤٤٠.

 ٢ اطفيش:ج٦/ ص١١٩.
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 اذإ ىرخألا حاكنب ىلوألا قادص نم لجآلا لحي الف .هنم مرحم تاذ اهيلع جوزت يتلا

 . اهنم مرحم تاذ تناك

 :دسافلا حاكتلا 2 ةأرملل قادصلا نم تبثي ام

 ىمسملا اهل تبثي لهف ءلوخدلا دعب ةأرملل قادصلا نم بجي اميف ءاهقفلا فلتخا

 . ؟امهنم لقألا مأ ؟")لثملا قادص مأ ؟دقعلا يف

 :ةيضابالا يأر -أ

 هيف بجي دسافلا حاكنلا يف لوخدلا عقو اذإ هنأ ةيضابإلا ءاهقف روهمج ىري
 لثملا قادص هنم بجي مارح سم لك نأ) مهدنع ةررقملا ةدعاقلل اقبط لثملا قادص

 .(هنع ادرجم وأ دقعل ادنتسم ناك ءاوس

 ناك وأ دقعلا يف مسي مل نإف لوخدلاب ىمسملا قادصلا توبث ىلإ مهضعب بهذو

 .لثملا قادص تبتي ادساق اقادص

 ١ ص :ينوانجلا ١٠١.

 .ةأرملل لثملا قادص ديدحت يف ةيكلاملاو ةيضابإلا فلتخا ×

 تنبو تخألاو ةمعلاو ةدجلاك بألا نم اهتابيرق نم ةجوزلا باسنأ لثمب ردقي هنأ ىلإ :ةيضابإلا بهذف -أ
 .مالسإلاو ةفرحلاو ةحصلاو بسحلاو لامجلا نم نهتناكم ثيح نم خألا

 .تاملسملا نم اهلثم قادصف كلذب ملعي مل نإف بألا نم اهتقيقشف الإو اهمأ قادص لثم ىري مهضعبو

 نم اهريغو ىنغلاو دلبلاو بسنلاو ةراكبلاو نسلاو لامجلا يف اهلثمل ام اهل ام :لوقي مهضعيو
 .ةنسحلا تافصلا .

 ةجوزلا يف جوزلا لثم هب بغري يذلا لاملا نم ردق نع ةرابع وه لثملا رهم نأ: ةيكلاملا ىريو -ب
 ةنايصلاو ةفعلاو نيدلا ناكرأ ىلع ةظفاحم نم ةنسحلا تافصلا نم هب ةفصتم يمه ام رابتعاب

 ةءورملاو مركلاك ءابالا رخافم نم دعب ام وهو بسحلاو قلخلا لامج وهو يونعملاو يبسحلا لامجلاو
 فاصوألا يف لثامم اهل نكي مل اذإ فاصوألا هذه ربتعت امنإو .دلبلاو لاملاو حالصلاو ملعلاو

 نم ةروكذملا اهفاصوأ يف لثامم اهل ناك نإف بألا ةهج نم اهتمعو اهتخأك اهتليبق يف ةروكذملا
 .اهتلثاممل ةبسنلاب لثملا قادص ربتعأ اهيبأ ةليبق
 نمف الإو "بألا نم اهتابيرق يف تافصلا هذه نوكت نأ ىلع اوقفتا ادق ةيكلاملاو ةيضابإلا نأ ودبيو
 -٢٩٢ص,/٢ج :يواصلا .١ا٨٤ص/٦ج :شيفطا :عجار .ةزيمملا تافصلا ديدحت يف اوفلتخاو اهريغ

 ١.٩٤ ج :ىريزجل  / 7ص٧ ١١۔



 اذإف ،لوخدلاب الإ ائيش بجوت ال ةدسافلا دوقعلاو» :يمرضحلا قاحسإ وبأ لاق

 . «لتملا قادص بجو لوخدلا لصح

 لوخدلاب قادصلا نم تبثي اميف ةيضابإلا ءاهقف فالتخا ىلإ سابعلا وبأ راشأو
 هيف ناك نإو سسيسملا نوكي نأ الإ قادص الو هيف ةعتم ال هلك دسافلا حاكنلا نأ ركذف

 .اهلثم اهلف ةضيرقلا نكت مل نإو اهل ضرف ام اهلف سيسم

 لثملا قادص هيف بجي هداسف يف فلتخم حاكن يف مارح سيسم لك نأ نيب مث

 نم قافتالا هنم نوكي نمم ريغب هلك مارحلا سيسمو :لوقيف سىمسملا هيف ناك ولو

 امنإ لوقي نم مهنمو ،نكت مل وأ كلذ لبق اهل ةضيرفلا تناك "لثملا قادص هيف ءاسنلا
 .سيسملل ةمدقتملا ةضيرقلا ذخأت

 اقادص هنم بجي له دسافلا حاكنلا يف مارحلا ءطولا ددعت ةلأسم ىلإ ضرعت مث

 نيب فالتخا هيف مارحلاب اهلك سيسملا ةداعإ نأ نيبف ،قادص ءطو لكب مأ ادحاو

 ءاوس هقادصب سيسم لك لوقي نم مهنمو ،دحاو قادص هيف لوقي نم مهنمف :ءاهقفلا
 .'هقادصب ناكم لك لوقي نم مهنمو ىتش نكامأ يف وأ دحاو ناكم يف كلذ ناك

 :ةيكلاملا يأر ۔ب

 قادصلا هيف بجو دساقلا حاكنلا يف لوخدلا عقو اذإ هنأ ةيكلاملا روهمج ىريو

 وأ هداسق ىلع اقفتم ناك ءاوس ،لثملا قادص هيفف قادص هيف ضرفي مل نإف ىمسملا

 . "هيق اغلتت

 تقو يف ايمس نإ ىمسملا رهملا وه ةجوزلل قحتسملا رهملا نأ يرهزألا نيبو
 دقو ،ةجوزلا لتم رهم ىلإ عجر ارهم ايمسي مل نإو ،دايمس ام بجاولاف ءارهم دقعلا
 اعرش مودعم هنأل دقعلا موي ال ءطولا موي دسافلا حاكنلا يف لتملا رهم ريدقت يف ربتعا

 . "سح مودعملاك وهو

 ١- .لاصخلا رصتخم :يرضحلا ج٢/ص١٦١٤.۔

 ٢- .ةلأسم يبأ باتك :دمحأ سابعلا ويأ ص١٥٢-١٥٣.

 ٢ .ةنودملا ىلع تامدقملا :دشر نبا ج٥ / ص٢٢٤.٢٦٨.

 ٤ :يلعجلا .٦١٢ص ىليلكإلا رهاوج :ىرهزألا ج٢ / ص٤٨.
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 :تلق»: لاق ،كلام نع نونحس هلقن دقو ةيكلاملا دنع دمتعملا وه يأرلا اذهو

 اهل نوكيأ اهب لخدف دساف هنأل لاح ىلع هبحاص هيلع رقي ال يذلا حاكنلا تيأرأ

 حاكن لثم ناك اذإ ىمس يذلا رهملا اهل :لاق ؟اهلتم رهم اهل نوكي مأ يمس يذلا رهملا

 رهم ىلإ تفتلي الو قادصلا نم يمس ام اهل نإف بسنلا وأ ةعاضرلا نم مألاو تخألا

 . ''٨«معن لاق ؟كلام لوق اذهو تلق اهلتم

 :ةيقتحلا يأر ۔ ج

 رهملا نكي مل نإ لثملا رهم لوخدلا دعب دسافلا حاكنلا يف ةيفنحلا بجوأ دقو

 بجومل ١ وه لتملا رهم نأل ‘كل ذو الصأ مسي مل و أ ‘ ةحيحص ةيمست دقعلا يف ىمسم

 رهملا ناك اذإ امأ .ةحيحص ةيمست دقعلا يف ىمسملا رهملا هماقم موقيو دقعلل يلصألا

 دوقعلا نأل ؛هردق غلب امهم رهملا يف هايمس ام دسافلا دقعلا اذه يف بجي ملو

 اذه يف ةقيقحلا ةميقلا وه لثملا رهمو ةيقيقحلا ةميقلا ىلإ اهيف دري ةدساقلا

 . '""هايضر ام ىلع دري مل هنم لقألا ايضارت نإ امهنأ ريغ عضوملا

 :لوقلا ةصالخو

 ءاوس لثملا رهم دساف حاكن يف اهب لوخدلا دنع ةأرملل اوبجوأ دق ةيضابإلا نإ

 هداسف ىلع قفتملا حاكنلا مكحلا اذه يف يوتسيو سال مأ دقعلا يف اقادص اهل ضرف

 .هيف فلتخملاو

 قادصق مسي مل نإف ىمسملا قادصلا ةلاحلا هذه يف اهل اوبجوأ دقف ةيكلاملا امأ

 .هيف فلتخم وأ هداسف ىلع اقفتم حاكنلا ناك ءاوس لتملا افلتخم

 مسي مل نإ لثملا رهم لوخدلا دعب دسافلا حاكنلا يف ةأرملل اوتبثأ دقف ةيفنحلا امأ

 لقألا اهل بجو اولاق اهل يمس نإف الصأ مسي مل وأ ةحيحص ةيمست دقعلا يف رهملا
 يف ةيفنحلاو ةيكلاملا عم اوقفتا دق ةيضابإلا دجن كلذبو ،لتملا رهم نمو ىمسملا نم

 ١- ص ,/ ٢ج .ةنودملا :كلام ١١٠0-١٢٢١.

 ٢- .ةيصختشنلا لاوحألا :ديمحلا ديع ص٢ ٤. .نراقملا هقفلا :نرادب ص٧٧ ١. .ةيصخشللا لاوحألا :رودنغلا
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 .دقعلا يف هضرف دنع مهعم اوفلتخاو دقعلا يف هتيمست مدع دنع لثملا رهم بوجو

 :نوتاقلا يأر

 هطورش وأ هناكرأ دحأ لالتخا ببسب دقعلا خسف اذإ هنأ ىلع ةرسألا نوناق صن

 اهل بجي هنإف هدعب لوخدلا عقو اذإ امأ ءاقادص ةأرملل تبثي ال هنإف ؛لوخدلا لبق

 .لثملا قادص

 نيدهاش وأ يلو نودب جاوزلا مت اذإ» :هصن ام نيثالثلاو ةثلاثلا ةداملا يف ءاج

 لتخا اذإ لثملا قادصب لوخدلا دعب تبثيو هيف قادص الو لوخدلا لبق حسفي قادص وأ
 . '٨«دحاو نكر نم رثكأ لتخا اذإ لطبيو دحاو نكر

 - لطابلا دقعلا راثآ نم نأ هنم نيثالثلاو ةعبارلا ةداملا يف نوناقلا ركذو

 بوجوو بسنلا توبثو هدعبو لوخدلا لبق دقعلا خسف -تامرحملاب جاوزلاك

 ءاهقفلا قافتاب لوخدلاب تبثي هنأ مغر ،همدع وأ قادصلا توبث ىلإ رشي ملو ءاربتسالا

 بجي دساف حاكن لك نأ ةقباسلا ةداملا نم مهفي هلعلو ،ىنز هرابتعاو دمعلا مدع دنع

 خسفي تامرحملا ىدحإب جاوز لك نأ »: ةداملا تصن دقو .لثملا قادص هيف لوخدلاب

 .'""«ءاربتسالا بوجوو بسنلا توبث هيلع بترتيو هدعبو لوخدلا لبق

 رارقإ يف ةيضابإلا يأر قفاو نوناقلا نأ نيتقباسلا نيتداملا نم جتنتسي امم
 امك دقعلا يف قادص ضرف ولو دسافلا حاكنلا يف اهب لوخدملا ةأرملل لثملا قادص

 ىلع ىمسملا قادصلا نومدقي نيذلا ةيكلاملل افالخ .نوناقلا حارش دحأ كلذ حضو

 .ةلاحلا هذه يف لتملا قادص

 راثآلا تبثأف لطابلا دقعلاو دسافلا نيدقعلا نيب زيم دق حراشلا نأ ظحاليو

 نم اهافنو حيحصلا دقعلا يف امك لوخدلا هيف مت اذإ دسافلا دقعلا يف جاوزلل ةيعرشلا

 هقفلا دجن نيح يف .ةيفنحلا روهمج يأر قفاوي كلذب هلعلو اقلطم لطابلا دقعلا
 حاكنلا يف لوخدلا عقو اذإ فالخ ىلع ىمسملا وأ لثملا قادص ةأرملل لعجي يمالسإلا

 .روهشملا ىلع لطابلا وأ دساقلا

 ١- :ةرسألا نوناق ص١٨.
 ٢- :ةرسألا نوناق ص١٨.

(٨ 



 يتاتلا تحيملا

 .. -ذلا

 : ةقفتلا فيرعت

 تققنو دازلا ققن لاقي "باهذلاو ذافنلاو جارخإلا ىنعت :ةغللا إ ةقفتلا -أ

 .هلام بهذو رقتفا نالف قفنأو .اهباطخ رثك .ةأرملا تقفن :لاقيو ستذفن "مهاردلا

 تقفنأ ام ةقفنلاو 6قاقتو تاقفن اهعمج قافنإلا نم ردصملا مسا ةقفنلاو

 .كسفن ىلعو لايعلا ىلع تققنتساو

 نكسلاو ءاسكلاو ماعطلل لام نم اهجوز ىلع ةجوزلل ضرفي ام ةقفنلاو
 . ١) اهوحنو ةناضحل او

 هتقفن هيلع بجت نم ةنوؤم صخشلا جارخإ يهف :ءاهقفلا حالطصا خ امأ ۔ب

 وحنو حابصمو نهدو ءام نمث نم كلذ عبتي امو نكسمو ةوسكو مدأو زبخ نم

 .""كلذ

 ام اهنأب بطقلا اهفرعف ؛ةقفنلا لولدم ديدحت يف ةيكلاملاو ةيضابإلا قفتا دقو

 ."هب مكحي الو عرشلا يف ةقفن سيلف فرسلا امأو "فرس نود داتعم ماوق هب

 جرخف .فرس نود يمدآلا لاح داتعم ماوق اهنأب يكلاملا ةفرع نبا اهفرعو

 ءشيشحلاو نبللاك ةميهبلا داتعم يمدالابو ةهكافلاو ىولحلاك هريغ داتعملاب

 . "داتعملا ىلع داز اميف لاومألل ريذبتلا (فرس نود) هلوقبو

 مجعملا :نورخآو ىفطصم ميهاربإ .(قفن) ةملك س؟٣٤۔-٢٤٢ص/٤١ج .برعلا ناسل :روظنم نبا ١

 .٢٤٩٨ص /٢ج ٬طيسولا

 ٢ :يريزجلا ج٤/ص٤٦٦.

 ٢ :شيقطا ج٦/ص٤٧٨.

 ٤ ا :يلعجلا ج٢/ص١١١.



 نم هتجوزل جوزلا هجرخي ام يه ةيجوزلا ةقفن نأ ىلع اوقفتا مهنأ لصاحلاو
 .فارسإ الو ريذبت نود نكسلاو ةوسكلاو ماعطلاك ةداتعملا ءايشألا

 :دسافلا حاكنلا 2 ةقفنلا مكح

 ءانثأ كلذكو هتجوزل اهيدؤي جوزلا ىلع بجت ةقفنلا نأ ىلع ءاهقفلا روهمج قفتا

 ةقفن اهلف انئاب اقالط ةقلطم لماحلا تناك اذإ لمحلا ءانثأ وأ يعجر قالط نم ةدعلا

 اقلتخم وأ هداسف ىلع اقفتم ناك ءاوس ادساف ادقع ةأرما ىلع لجرلا دقع اذإ نكلو

 ؟هدعبو دقعلا خسف لبق ةقفنلا هيلع بجت لهف هيف

 :ثالث تالاح ىلإ رظنلاب نوكي لاؤسلا اذه ىلع باوجلاو

 :لوخدلا لبق خسفلا :ىلوألا ةلاحلا

 لبق اهجوز ىلع ةقفنلا ةأرملل بجوي ال دساقلا دقعلا نأ ىلع ءاهقفلا روهمج قفتا

 قفنأو ادساف ادقع اهيلع دقع ول هنأب لوقلا ىلإ ءاهقفلا ضعب بهذ لب ءاهب لوخدلا
 امب اهيلع عوجرلا يف قحلا هل نإف ،كلذ دعب هنالطب وأ دقعلا داسف رهظ مث ءاهيلع
 .هيلع اهرصقو ةأرملا سبح ريظن يف لجرلا ىلع بجت امنإ ةقفنلا نأل كلذو .هقفنأ

 ."اهيلع هل سبح ال ادساف ادقع اهيلع دوقعملاو

 :لوخدلا دعب خسفلا :ةيتاثلا ةلاحلا

 ىلع بجي ال هنإف ،دسافلا دقعلا يف لوخدلا عقو اذإ هنأ ىلإ ةيضابإلا بهذ ١(

 .ةهبشب ءطولا ناك اذإ دسافلا ءاملا نم ءاربتسالا وأ ةدعلا ءانثأ ةجوزلا ةقفن جوزلا

 انه اهسبح نأ عقاولا ذإ ةدعلا مايأ اهسبح ساسأ ىلع ةقفنلا قحتست اهنإ :اولاقو

 دقعلا ببسي سيلو دلولا ىلع ةظفاحملاو ءاملا نيصحتل اهنطب يف نَم لجأل نوكي

 رضح مث ءاهب لخدو رخآ جوزب تجوزتف اهجوز اهنع باغ اذإ هنأ كلذ دكؤي يذلاو
 اهيلع بجتو ءامهنيب يضاقلا قرفيو ادساف نوكي يناثلا اهحاكن نإف ،بئاغلا اهجوز

 ١- ج : شيفطا ٦ / ص٧٩١.



 ةدتعم يهو لجرب تجوزت اذإو .يناثلا جوزلا ىلع اهل ةقفن الو دساقلا ءطولاب ةدعلا

 .لوألا جوزلا ىلع ةدعلا ةقفن اهل ناك امهنيب يضاقلا قرف مث اهب لخدو هريغ نم

 اهنأ تعداو اهيأر نع تعجارت مث اهتدع ءاضقنا تعداو ةأرما تجوزت ولو

 اهقادص طقسيو امهنيب قيرفتلا بجيف اهلوق لبق اذإف .اهتدع ءاهتنا لبق تجوزت
 اهقادص نامض اهمزلأ اهأطخ نأل ؛كلذ دمعتت مل ولو اهانكسو اهتوسكو اهتقفنو

 . '"هتققنو

 وأ ةمصعلا يف تلاز ام ةأرما لكل لوخدلاب ةقفنلا بوجو ىلإ ةيكلاملا بهذو ٢(

 خسف نم وأ ةقلطم لكل بجيف ىنكسلا امأو ،ةدعلا يف تماد ام ايعجر اقالط ةقلطم

 ملع ريغي ىنزل وأ ةهبشب ءطو وأ ناعل ببسب وأ هيلع اقفتم ناك ولو دسافلا اهحاكن

 .هركب وأ

 ىلع يرجت ةوسكو مادإو ماعط نم ةقفنلا نأ ركذف موهفملا اذه يلعجلا دكأ دقو

 ىنكسلا امأو ،ةدعلا يف تماد ام ايعجر اقالط تقلط نم ىلعو ،ةمصعلا يف تناك نم

 وأ اقلطم قالط ببسب هلجأل تسبح نم ىلع جاوزلا نع تسبح نم لكل ةبجاو اهنإف
 ريغ اهب اَنز وأ ةهبشب ءطو وأ ناعل وأ لوخدلا دعي هداسف ىلع قفتم حاكنل خسق

 ."انزلا ىلع ةهركم تناك وأ ةملاع

 ةأرملا سبح لجأل جوزلا ىلع ةقفنلا اوبجوأ دق ةيكلاملا نأ قبس امم جتنتسنو

 اولعج ةيضابالل افالخ مارح ءطو وأ دساف حاكن نم ةدعلا يف تناك ولو ،جاوزلا نع

 .ادوجوم ناك نإ دلولا ىلع ةظفاحملاو اهنطب يف امم ققحتلا لجأل ةدعلا ءانثأ اهسبح

 :لمحلا روهظ دعب خسفلا :ةثلاثلا ةلاحلا

 ببس دوجول دقعلا حسفو لماح ةأرملا نأ دسافلا دقعلا يف لوخدلا دعب رهظ اذإ

 دقف كرشلا يف اهجوز يقبو ةأرملا تملسأ وأ عاضرلا نم هتخأ جوزت نمك ميرحتلا

 :ةلأسملا هذه يف ةيكلاملاو ةيضابإلا فلتخا

 ١ :شيفطا ج٦/ص٧٦١.
 ٢ ا :يلعجلا ج٢/ ص١١٧



 نأ تبث اذإ اهلمح حضت ىتح لماحلا ىلع ةقفنلا بوجو ىلإ ةيضابإلا بهذف ١

 .لجرلا بسنب قحلي دلولا

 .لماحلا ةقفن همزلي ال هنإف بابسألا.نم ببسب هنم هبسن ىقتنا اذإ امأ

 أطخ وأ ةهبش وأ انزب مارحلا ءطولا بجوي يذلاو» :ىنعملا اذه يف قاحسإ وبأ لاق

 . "«عطاولاب قحلي اهدلو ناك نإ لماحلل ةقفنلا بجوي هنأ :اهنم لاصخ رشع

 اهنأل اهجوز نود تملسأ اذإ لماحلا ةقفن طوقس ىلإ ةيضابإلا ضعب بهذو

 حاكن زوجي ال هنأل كرشلا ىلع اهكرتو ملسأ اذإ كلذكو .هتمصع نم اهتدارإب تجرخ
 يبأ نب ناميلس عيبرلا يبأ هخيش نع ينوانجلا لقن دقف ءاهل ةقفنلا الو ةكرشملا

 يف اهجوزو لماح يهو كرشلا نم تملسأ اذإ ةأرملا نأ ركذ هنأ يئاشولملا نوراه

 كرتو لجرلا ملسأ نإ كلذكو اهتقفن هيلع بجت ال يأ .ةقفنلا هيلع كردت الف كرشلا

 .ةقفنلا هيلع كردت الف لماح يهو كرشلا يف هتأرما

 يف ةقفنلا هيلع نوكت نأ ينبجعي »:لاقو هيأر يف هخيش فلاخ ينوانجلا نكلو

 .'"«هجولا اذه

 ناك وأ ةكرشم تناك ولو لماحلا ىلع ةقفنلا بوجو ىري هنأ هبيقعت نم مهفنو

 .ةيضابإلا دنع دمتعملا يأرلا وه اذهو هخيشل افالخ اكرشم اهجوز

 رهظ ولف .لمحلا لجأل امنإو .ةأرملا سبح لجأل بجت مل ةلاحلا هذه يف ةقفنلاف

 .ةقفنلا نم تذخأ ام ُدر ةأرملا ىلع بجيف ،لمحلا مدع

 بوجو مهليلعت يف هيلإ اوبهذ اميف ةيضابإلا روهمج ةكرب نبا فلاخ دقو اذه
 قفنأ ول هنأ ركذف لمحلا لجأل سيلو ةأرملاب عاتمتسالا لجأل تبجو اهنأ نيبف ةقفنلا

 ةقفنلا نأ ليق نم اهيلع ةقفنلاب عجري مل ادساف حاكنلا ناكف سهتجوز اهنوكل اهيلع

 .نكي مل يذلا لمحلا ببسل تذخأ ام تدر كلذ ريغ نيبت اذإف "لمحلا لجأل لماحلل

 .دقعلا رهاظ ىلع اهسفن اهميلستو دقعلا سفنب بجت ةقفنلا نإف دسافلا حاكنلا امأو

 .درفنملا عاتمتسالل بجت امنإ ةقفنلاو .عاتمتسالا لصح دقف اعتمتسم اهب ناك دقو

 ١- .لاصخلا رصتخم :يمرضحلا ج٢/,ص٩ ١٥.

 ٢ .حاكنلا باتك :ينوانجلا ص١٤٢-١٤٣.



 هل لصحت مل ىرخألاو ؟لجرلل اهسفن ةأرملا ملست ىتح هل ةقفن ال دقعلا نأ ىرت الأ

 . "المح اهنم

 دقعي ولو لجرلل ةسوبحم تماد ام لماحلل ةقفنلا بوجو ىلإ ةيكلاملا بهذو ٢

 .دساقلا ءاملا نم ءاربتسالا وأ اهتدع يهتنت وأ اهلمح عضت ىتح كلذو .دساف

 اهتقفن ىقبتو نكسلا يف اهقح طقس دقعلا خسف اذإ نكلو نكسلا كلذك اهل بجيو

 اوبجوأف اهريغو لماحلا ةأرملا نيب اوقرفي مل ةيكلاملا دجن كلذيو ءاهبيس لوزي ىتح
 .لوخدلا عقو دق ماد ام لاوحألا عيمج يف اهيلع ةقفنلا

 :لوقلا ةصالخ

 تناك اذإ الإ دسافلا جاوزلا يف ةقفنلا نوبجوي ال ةيضابالا نأ نيبتي قبس امم

 . لمحلا لجأل ةقفنلا بوجو نوكي ذئنيحو ى الماح ةأرملا

 ةقفنلا نوطبري مهنأل .الماح ةأرملا نكت مل ولو اَهَنوُبجوُيَف ةيكلاملا امأو

 . ةيضابإلا نم ةكرب نبا كلذ يف مهقفاوو سابتحالاب

 يدنع حجرتي يضابالا هكرب نباو ةيكلاملا هيلإ بهذ يذلا يأرلا نأ يريدقت يفو

 وأ دقعلا ةحص ىلإ رظنلا نود سابتحالا لباقم يف نوكت ةأرملل ةقفنلا نأ رابتعاب

 . هداسق

 :نوتاقلا يأر

 كلذ تعدا وأ اهب لخد اذإ اهجوز ىلع ةجوزلا ةقفن ىلع ةرسألا نوناق صن دقل

 تناك اذإ اذكو ححيحص دقع يف لجرلا ةمصع يف ةأرملا تماد ام ةتباثلا ةنيبلاب

 خسقلا ليف دسافلا حاكنلا نم ةجوزلا ةقفن ركذل ضرعتي مل هنأ الإ ءايعجر ةقلطم

 ؟يعرش رثأ هيلع بترتي ال لطاب دقعلا نأ رابتعا ىلع كلذ دصق له يردن الو ،هدعبو
 حاكنلا يف اهمكحك دسافلا حاكنلا يف ةقفنلا مكح لعج مأ ؟دصق نود كلذ لفغأ مأ

 .؟حيحصلا

 ١ .عماجلا باتك :يولهبلا ةكرب نبا ج٢/ص٨٩ ١.



 اهب لوخدلاب اهجوز ىلع ةجوزلا ةقفن بجت» :نيعبسلاو ةعبارلا ةداملا يف ءاج
 . "ةنيبب هيلإ اهتوعد وا

 :لاقف ةيجوزلا ةقفنلا تامزلتسم نيعبسلاو ةنماتلا ةداملا يف نوناقلا ددح دقو

 تايرورضلا نم ربتعي امو هترجأ وأ نكسلاو جالعلاو ةوسكلاو ءاذغلا ةقفنلا لمشت»

 ."ةداعلاو فرعلا يف

 ىلع ةقفنلا بوجو يف يمالسإلا هقفلا قفاو دق نوناقلا نأ ةداملا هذه نم مهفنو

 عمتجمل ١ يف فرمعل او ةداعلا هيب برج ام قفو ة ايحل ا ت ايرورض يف نوكتو جوزل ١

 .دلبلاو

 ١- :ةرسألا نوناق ص٣٦.

  1:عجرملا سقن ص٢٨.



 تلاتلا ثحبملا

 : ثاريملا فيرعت

 نم ببسل هدعب يح ىلإ هتومب تّيملا كلم لاقتنا وه عرشلا يف ثرالا وأ ثاريملا
 . "اهريغب ثروي الو ثري الف .ءالولاو ةبارقلاو ةةيجوزلا :طقف ةثالث يهو هبابسأ

 نيجوزلا دحأ تامو طورشلا لك ايفوتسم احيحص نيجوزلا نيب دقعلا تبث اذإو

 .رخآلا امهدحأ ثرو ةيجوزلا ةقالعلا مايق ءانثأ

 يهنل وأ هقادصل وأ 6هدقع يف للخل هداسف ناكو !ادساف دقعلا رهظ اذإ نكلو

 ول مكحلا امف ٬ءاهقفلا دنع هيف افلتخم وأ هيلع اقفتم اداسف ناك ءاوس .هنع عراشلا

 . ؟ثراوتلا امهنيب عقي لهو ؟هدعب وأ دقعلا خسف لبق نيجوزلا دحأ تام

 لك يف مهتلدأو ةلأسملا يف ءاهقفلا ءارآ ىلإ ضرعتن فوس كلذ نع ةباجإللو
 . ؟تبثي ال ىتمو امهنيب ثاريملا تبثي ىتم انل حضتي ىتح تالاحلا

 : اهداسق ىلع قفتملا ةحكنألا ثاريملا مكح :ىلوألا ةلاحلا

 دحأل تبثي ال ثاريملا نأ ىلع نورخآو ةيكلاملاو ةيضابإلا ءاهقف روهمج قفتا
 وأ دقعلا خسف لبق نيجوزلا دحأ تام اذإف هداسف ىلع اقفتم حاكنلا ناك اذإ نيجوزلا

 مودعملاك وهق دساق دقعلا نأل ؛رخالا امهدحأ ثري الق ٬هدعب وأ لوخدلا لبق وأ هدعب

 . اعرش امرحم م اد ام الكشو ةروص ٥ دوجول ةميق الو الص ا

 حاكنلا يف لوخدلا نأل ؛!امهدحأ وأ نيجوزلا ىلع دحلا تبث اذإ مكحلا اذه دكأتيو

 عن اوم نم ىنزل او .دحلا بجوي ىنز ربتعي ميرحتل اي ملعو دمع نع هد اسق ىلع ققتمل ١

 . "ثاريم نيموجرملا نيب سيل هنأ رثألا يف تبث دقف ثاريملا

 ١- .دمحأ مامإلا هقف يف دمتعملا :يبهو دمحمو ديمحلا دبع يلع ج٢/ص ٥.

 ٢ _ ج .عرشلا نايب :يدنكلا ميهاربإ نب دمحم ١ ٧/,ص ١٠١.



 امهالك وأ امهدحأ ىلع دحلا تبث ءاوس اقلطم ثاريملا طوقس ىلع اضيأ اوقفتاو

 . 'أةهبشىلل دحلا ئرد وأ

 ثاريملا اهيف تبتي الو اهداسف ىلع قفتم ةحكنأل ةديدع ةلثمأ ءاهقفلا ركذ دقو

 :كلذ نم هدعب وأ دقعلا خسف لبق امهدحأ تام اذإ نيجوزلا نيب

 .رهصلاو بسننلا نم مراحملا تاوذب حاكنلا ١

 .ةدعلا يف حاكنلا ٢

 .ةوسن عبرأ نم رثكأ وأ نيمرحم نيب عمجلا ٣

 .ةنعالملا ةأرملا ٤

 .ةكرشملا ةأرملا ٥

 نهلك ءالؤه نم ةأرما حكن نمق» :ربلا دبع نبا لاق ءتامرحملا ءاسنلا نم اهريغو

 . ""«اقراوتي ملو هحاكن خسف الهاج

 هداسف ىلع قفتملا حاكنلا نم ثاريملا طوقس يف ةيكلاملاو ةيضابإلا قرفي ملو

 بجيو مودعملاك دقعلا اذه نوربتعي مهنأل أطخلا وأ لهجلا ةلاحو دمعلا ةلاح نيب

 لك عمجت ةماع ةدعاق ءاهققلا ضعب عضو دقو نيجوزلا ا نيب قيرقتل او هخسق

 :يهو ثاريملا اهيف تبثي يتلاو هداسف ىلع عمجملا ةدسافلا ةحكنألا

 . (هيف ثاريم الف خسفلا لبق قالطلا هيف ربتعي الو قالط نودب هخسف ناك ام)

 اهل ليثمتلا عم ةدعاقلا هذه احضوم ةنودملا يف ةيكلاملا يأر نونحس لقن دقو

 امنإ خسفلا لبق قلط نإ قالط هيف قحلي الو اقالط هخسف نوكي ال يذلا امأو» :لاقف

 جوزتت ةأرملا وأ ءاهتدع يف جوزتت ةأرملا لثم هيف فالتخا ال يذلا مارحلا حاكنلا كلذ

 هنأل ؛ههبشأ امو اذهف اهب لخدي نأ لبق اهمأ ىلع وأ .اهتلاخ ىلع وأ ءاهتمع ىلع

 دلاو الو دلو ىلع سيسم هيف نكي مل اذإ ةأرملا هب مرحت ال هميرحت يف فالتخا ال حاكن

 :يواصلا .٢١؟٢ص / ٢ج .ةنودملا :كلام .٥٢١ج ا :ينوانجلا .١٢٢-٤٢.٨١٢٣-٢٣٢صر/٦ج :شيفطا ١
 .٦١١-١٥١١ص/٧ج .يمالسإلا هقفلا :يليحزلا .٩٤٢ص/٢ج .كلاسلا ةغلب

 ٢ :ربلا دبع نبا ص٢٤٠.



 . '«نينصحم هيف اهسم اذإ هب نانوكي الو امهدحأ كله اذإ هيف ناتراوتي الو

 ؟هداسق ىلع اقفتم ادساف حاكنلا ناك اذإ هتوم دعب هابأ دلولا ثري له نكلو

 قفتملا دسافلا دقعلا يف لوخدلا نع جتني يذلا دلولا نأ ىلع ءاهقفلا روهمج قفتا

 بألا ثري الو هتكرت نم هتوم دعب هابأ ثري ال ةمرحلا هيف تملع يذلاو هداسف ىلع

 . ""رخآلا امهدحأ ثري الو هيلإ بستني ال ،ىنزلا نبا ربتعي هنأل ءدلولا اذه

 ؟كلذك هثرت لهو ؟همأ ثاريم نم مرحي لهف هيبأ ثاريم نم دلولا مرح اذإ نكلو

 هيلع قفتملا دسافلا دقعلا ببسب همكح يف نم وأ انزلا دلو نأ ءاهقفلا روهمج ىري

 .اضيأ هنوتريو همأ ءابرقأ ثريو ءابسن اهب قحلي هنأل هترتو همأ ثري
 2 م ء

 له مينزلا حا :لئاسلا لاقف ىنزلا نم اهنبا نم مالا ثرإ نع يملاسلا لئس دقو

 ؟عجرألا امف فالخ ناك نإو ؟اهتبصع نود لاملا زوحت

 يقابلاو سضورفملا بيصنلا اهدلو نم اهل لب اظح اهروجف اهديزي ال» :هباجأف

 كلذ ري ملو .هلك لاملا اهل لعجو بألا ةلزنم اهلزنأ نم مهنمو ءاهيلإ ةبصع برقأل
 ةنج يهو ايندلا ءانبأل ةلجعملا ايندلا ظوظح نم هآر امنإو ااهل ةلزنم ةدايز

 .ا"«رفاكلا

 :اهداسق 2 فلتخملا ةحكنألا ثاريملا مكح :ةيناتلا ةناحلا

 ةحكنألا يف هطوقسو ثاريملا توبث يف ةيكلاملاو ةيضايإلا ءاهقف فلتخا

 :نييأر ىلإ اهداسق يف فلتخملا

 :ثاريملا طوقس :لولا يأرلا

 اهداسف يف فلتخملا ةحكنألا يف ثاريملا طقسي هنأ ةيضابإلا ءاهقف روهمج ىري

 داسقلا ماد امف "قالط نودب خسفت اهنأل .رخآلا توم دعب نيجوزلا دحأل تبثي الو

 دحأ تام نأ ثدح ولو .هدعب وأ لوخدلا لبق عقو ءاوس خسفلا اهمكحف اهب طبترم

 ١ .ةنودملا :كلام ج٢/ص١١٩-١٢٠-۔١٢٢.

 ٢-_ ح : يلعجل ا ٢ / آ ص .

 ٢ ج .يملاسلا مامإلا تاباوج :يملاسلا ٤ / ص٢١٥.



 حاكن لكو» :لاقف مكحلا اذه بطقلا دكأ دقو .رخآلا ثري الف دقعلا خسف لبق نيجوزلا

 ةيكلاملا دنعو ،قالط ىلإ جاتحي ال (ةيضايإلا) اندنعف ءاملعلا فالتخا ىلع خسفنا

 امأو اندنع ثرإ الو انئاب هيلع دعيو اهتحصب لاق نمل ةاعارم قلطي نأ جوزلا ربجي

 .'٨«قلطي مل ام رخآلا امهنم لك ثريف مهدنع

 :ثاريملا توبث :يناثلا يأرلا

 هداسف يف افلتخم حاكنلا ناك اذإ نيجوزلا نيب ثاريملا تبثي هنأ ةيكلاملا ىريو

 حاكنلا ماد ام هدعب وأ لوخدلا لبق نيجوزلا دحأل ةافولا تعقو ءاوس ءاملعلا نيب

 دساقلا دقعلا خسف دعب نيجوزلا دحأ تام اذإ امأ م امهدحأ توم لبق خسفي مل ًايقاي
 اهقالط ناك اذإ ةقلطملا نأ :كلذ ريظنو ،نئاب قالط هيف خسفلا نأل ؛امهنيب ثرإ الف

 هابأ ثري دلولاو هدلو ثري بألا نإف هيلع ءانبو "!هتافو دنع اهجوز ثرت ال انئاي
 .دقعلا اذهب هماو

 هداسف يف فلتخملا دقعلا نم نيجوزلا نيب ثاريملا بوجول ةيكلاملا طرتشا دقو

 نيب ثراوت الف هبسن نم هافن اذإ امأ ءلوخد لصحي مل ولو هيبأ بسنب دلولا قحلي نأ
 .هنباو بألا نيب الو نيجوزلا

 نأ نيبف ثاريملا بابسأ نع هثيدح ضرعم يف طرشلا اذه يلعجلا ركذ دقو
 اندنع هيف فلتخملا حاكنلا ذإ هيف فلتخملا وأ حيحصلا حاكنلا ببسب نوكي ثاريملا

 .هيبأب دلولا قوحل ىلع رادملاف دمتعملا ىلع لوخد لصحي مل ولو ثراوتلا هب نوكي

 اهمكح نيبتو اهيف فلتخملا ةحكنألا طبضت ةماع ةدعاق ةيكلاملا عضو دقو

 ."قالط هخسفو ثرإلاو ميرحتلا يف حيحصلاك وهف هيف فلتخم لك» :اولاقف

 اهداسف يف فلتخملا ةحكنألا ضعب ةدعاقلا هذه نم ةيكلاملا ىنثتسا دقو

 :كلذ نم ثاريملا اهيف اوعنمو

 :توملا ضرم ضيرملا حاكن -أ

 ضرملا دنع ادوجوم نكي مل ةكرتلا يف ديدج ثراو لاخدإ وه هداسف ةلع نأل

 ١ :شيفطا ج٦/ص٥٢٦.

 ٢ - .ريبكلا حرشلا ىلع ةيشاحلا :يقوسدلا ج٢/,ص٢٢٩-۔ ٢١.

 ٢. ع ٩ص/٢ج ءةغلبلا :يواصلا 1



 .دقعلا داسفب مكح هلجأ نم يذلا ضرغلا تافل ثرإلا هب تبث ولف

 ۔راقشلا حاكت ۔ب

 : مرحلا حاكت ۔ ج

 ةيكلاملا دنع ةررقملا ةدعاقلا ىلع ءانب ثاريملا امهيف تبثي الف .ةرمع وأ جحب

 . (ثاريم الو هيف قالطلاف هخسف ىلع نيبولغم اناك حاكن لك) نأ

 راغشلا حاكن نم ثاريملا طاقسإ يف ةيضابإلا اوقفاو دق ةيكلاملا نوكي كلذبو

 .كسنلاب مرحملاو

 : رايخلا حاكت ۔د

 .'هحودعملاك ناك الحنم ناك امل هنأل هيف ثرإ الف

 :نوتاقلا يأر

 امهحاكن دقع ناك اذإ ثاريملا يف نيجوزلا قح ىلع ةرسألا نوناق صن دقو
 دعب نيثالثلا ةداملا يف ءاج.لوخدلا لبق ولو امهدحأ توم ءانثأ امئاقو احيحص

 .'"«ءانب عقي مل ولو نيجوزلا نيب ثراوتلا حاكنلا بجوي» هنأ ةئاملا

 امهدحأ تام اذإ نيجوزلا نيب ثراوتلا عقي الف الطاب وأ ادساف حاكنلا ناك اذإ امأ

 نيثالثلاو ةدحاولا ةداملا هيلع تصن ام اذهو خسفلا همكح نأل ؛هدعب وأ لوخدلا لبق

 . "«نيجوزلا نيب ثراوت الف حاكنلا نالطب تيت اذإ» ةئاملا دعب

 قفتم وه له .دقعلا يف داسفلا عون ددحي مل نوناقلا نأ ةداملا هذه نم ظحاليو

 . ؟هيف فلتخم وا هيلع

 ثاريملا لعج يف يمالسإلا هقفلا قفاو دق هدجن ةرسألا نوناق نإف نكي امهمو

 قفاو دق هدجن امنيبف .هيف فلتخا دقف دسافلا حاكنلا امأ "طقف حيحصلا حاكنلا نم

 ٩ :ربلا دبع نبا .٩٣٢,٦٧٢-۔٨٣٢ص/٢ج .هسفن عجرملا :يواصلا ص٢٤٨.
  _ 02٠:ةرسألا نوناق ص٥٨.

 ٥١ ص :هسقن عجرملا ٦١٠١.



 عم فلتخا دق هدجن اقلطم دسافلا حاكنلا نم فذاريملا عنم يف يضابإلا بهذملا

 ام هيف فلتخملا يف هوتبنأو هداسف يف قفتملا نم ثاريملا اوطقسأ مهنأ ثيح ةيكلاملا

.نوناقلل افالخ امهدحأ توم ليق ةقرفلا عقت مل ماد



 عبارلا ثحيملا

 ةدسافلا ةحكنألا ضعبب ةصاخ ةيلام راثآ

 ةحكنألا طبضل ءاهقفلا اهعضو ةماع دعاوق ىلإ ةقباسلا ثحابملا يف انرشأ

 ءاهداسف ىلع قفتم ةحكنأل ةيلام راثآ ىلإ اهانمسقو ةيلاملا اهراثآ نايبو ةدسافلا

 .اهداسف يف فلتخم ةحكنأل ىرخأو

 ملو مهؤارآ اهيف تيعشتو ءاهقفلا لاوقأ اهيف تددعت ةحكنألا ضعي اندجو املو

 هذه مضي اصاخ اثحبم صصخن نأ انلضف ةماعلا دعاوقلا نمض اهطبض نم نكمتن
 ىتح فالخلا أشنمو .اهنم ءاهقفلا فقومو .ةيلاملا اهراثآ اهيف ثحبن .ةحكنألا

 ئراقلا مامأ رثكأ هتروص حضتتو ثحبلاو ةساردلا نم هقحتسي ام عوضوملل يطعن
 .ميركل ا

 فلتخملا مث هداسف ىلع قفتملا نم ةيادب ةحكنألا هذه ضرع يف عرشن فوسو

 :يلي امك هيق

 : اهد اسف ىلع قفتم ا ةحكنألا : او ]

 :نيمرحم نيب عمجلا ١-

 دقو امهمكح يف نم وأ نيتخألا نيب عمجلاو اهمأو ةأرملا نيب عمجلا لمشتو
 .نيتأرملل ثاريملاو قادصلا توبث تالاح يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ءاهقف فلتخا

 : هيض اي ٦ ا ي أر <

 :اهتنباو ملا نيب عمجلا -أ

 :نيتلاح ىلإ امهطوقسو ثاريملاو قادصلا توبث ةلأسم ةيضابإلا مسق

 :ميرحتلاب ملعلا عم امهنيب عمجلا :ىلوألا

 عم نيبترتم نيدقع يف اهتنباو ةأرملا نيب لجرلا عمج اذإ هنأ ةيضابإلا ىري

٠)



 لخد ىتح ىلوألاب لخدي ملو ايناث اهتنبا مث .الوأ مألا جوزت نأب عمجلاب ملعلا
 نمل قادص الو قادصلا فصن اهلف اهمأ امأو .الماك اقادص ةريخألل نإف ةيناثلاب

 .اقلطم امهل ثرإ الف جوزلا تام نإو عمجلاب تملع

 :ميرحتلاب لهجلا عم امهنيب عمجلا ؛ةيتاثلا

 دعب الإ ىلوألاب لخدي ملو غعمجلاب ملع الب اهتنباو ةأرملا نيب عمج اذإ امأ -
 ءقادص ةريخأللو .فصنو قادص اهلق ةريخألاب ىلوألا ملعت ملو .ةريخألاب لوخدلا

 قادص اهلف ةريخألاب لخد نإو “فصنلا ىلوأللو قادص اهلف ةريخألاب لخد نإو

 ىلوألاب لخد مث اهب لخدف ىرخألا جوزت مث ىلوألاب لخد نإو فصنلا ىلوأللو
 .دحاو قادص ةريخأللو ،ناقادصف

 نإو عبرو ناقادص امهلف اعيمج امهب لخدو ىلوألا تلهجو امهنيب عمج نإو -

 امهلف ملعت ملو ةدحاوب لخد نإو ،نمتو ناقادص امهلف اهقادص طقف ةدحاول ضرف
 ةفورعم ريغ ةدحاوب لخدو ةدحاول ضرف نإو .ةدحاول وأ امهل ضرف عبرو قادص

 ةدحاوب لخدو .هنع فلتخي وأ ىرخألا نم رثكأ ةدحاول ضرف نإو ،نمثو قادص اهلف

 امهنم لك تذخأ قادصلا نم اهل ضرف ام امهنم ةدحاو لكل ىطعأ ةفورعم ريغ
 .نيقصن امهنيب نامستقتق ىرخألل ضرف ام نامنأ ةسمخ

 عمج هنأ رهظ نإو ةدحاو لكل لثملا قادصف امهب لخدو امهل ضرفي مل نإو -
 عمج هنأ رهظ ول كلذكو .امهل ثاريم الف هتوم دعب ةدحاو ةدقع يف اهتنباو ةأرملا نيب

 قادصلا اهلف ىلوألاب لخد نإو ؛امهل ثاريم الف امهب لخدي ملو نيدقع يف امهنيب

 قادص ةريخأللو امهل ثرإ الف ةريخألاب وأ اعيمج امهب لخد نإو ،تاريملاو ىمسملا
 .اهب لخدي مل هنأل قادصلا فصن ىلوأللو ،لوخدلاب لماك

 نإ تنبلا هترتف تام ىتح اهمأ اهنأ ملعي ملو اهمأ جوزت مث ةأرما جوزت نإو -

 ءاهل ثاريم الو ءاهب لخد نإ رهملا اهلف مألا امأ كالماك قادصلا اهلو اهب لخد ناك

 .دساق اهدقع نأل

 يه ةريخألا ةجوزلا نأ ملعي نكي ملو تام ىتح تنيلاب لخدي مل ناك نإو -

 رهملا فصنو ثاريملا اهل :مهضعب لاقو ،ثاريملاو لماك رهملا ىلوألل اولاقف .اهمأ
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 ةلاحلا هذه يف فالتخالا لعلو .الماك رهملا اهل اهب لخد يتلا امأ غلوخدلا مدعل

 قادصلا بجوي لوخدلاك توملا نأ ةيضابإلا روهمج دنع ةدمتعملا ةدعاقلا ىلإ دنتسي

 .قادصلا فصن بجوي لوخدلا لبق قالطلاك توملا نأ ضعبلا ىريو .الماك

 الو هلك رهملا ةريخأللو ثاريملاو رهملا ىلوأللف اعيمج امهب لخد ناك نإو

 .قالط ريغب امهنيب قرفي هنأل ؛كلذك ثاريم الو اهل رهم الف اهب لخدي مل نإو ،ثاريم

 الف اهب لخدي مل نإو ثاريم الو هلك رهملا اهلف ةريخألاب لخد اذإ :مهضعب لاقو
 ؛اعيمج امهل ثاريم الو رهملا امهلف اعيمج امهب لخد دق ناك نإو ،رهم الو اهل ثاريم

 .)امهنيبو هنيب قرفي ايح ناك ول هنأل

 :امهمكح 2 نم وأ نيتخألا نيب عمجلا ۔ب

 :دمعلا عم دحاو دقعب امهنيب عمجلا ةلاح ١

 ةدحاو ةدقع يف عاضر وأ بسن نم نيتخأ نيب لجرلا عمج اذإ هنأ ةيضايإلا ىري

 الف تام نإف "عمجلاب ملعت مل نإ قادص اهب لوخدمللف امهادحإب لوخدلا عقوو
 .امهل ثاريم

 امهنم ةدحاو لكلف هتوم دعب الإ كلذ رهظي ملو دحاو دقع يف امهجوزت نإ امأ
 نع اتناك نإ امأ ءامهل ثاريم الو همتأ توملا نأل ؛لوخدلا عقي مل ولو الماك اهقادص

 .امهل قادص الف عمجلاب ملع

 :نيفلتخم نيدقعب امهنيب عمجلا ةلاح ٢-

 دجو نإ الماك قادصلا ىلوأللف .نيفلتخم نيدقع يف نيتخألا ىلع دقع اذإ امأ

 .اهل ثاريم الو ءاهيلع لخد نإ الماك قادصلا اهلف ةريخألا تخألا امأ تام نإ هترتو

 :ةلأسملا هذه تايئزج طبضت ةماع ةدعاق بطقلا عضو دقو

 قارف ىلع ربجي امهنيب عمج نيتمرحم لكو 6قادصف ملع الب تسم نم لك» :لاقف
 امهنم ةدحاو وأ تام نإو ،ةدحاو قارفب :ليقو بتر نإ ةريخألا وأ ءامهنم ةدحاو

 ١- :شيقطا اج٦ / ص٣٢-٤ ٢٣. ج .نيبلاطلا جهنم :يصقشلا سيمخ ٥ ١ / ص٧ ا٤ا١-٤٨ا١.

(:) 



 امهسم نإ امهقادص امهلف امهقارف ىلع ربجأ نإو ءامهقادص امهلو مهنيب ثرالاف

 7 ضرفي مل نإو ص4فصنقف الإو

 افالخ لوخدلاك سيلو سقالطلاك توملا ربتعي هنأ بطقلا ةرابع نم ظحاليو

 '""«بهذتملا يف نالوقلاو قالطلا ةلزنمب توملا نأ حيحصلا» :لوقيف ةيضابإلا روهمجل

 :ةيكلاملا يأر

 يف نمو نيتخألا وأ اهتنباو مألاك نيمرحم نيب لجرلا عمج اذإ هنأ ةيكلاملا ىري

 :نيتيلاتلا نيتلاحلا قفو نوكي نهل ثاريملاو قادصلا مكحف نهمكح

 :ملعلا عم دحاو دقعب امهنيب عمجلا :ىلوألا ةلاحلا

 لخدي نأ لبق كلذب ملع نإف .ةدحاو ةدقع يف اهتنباو ةأرما لجرلا جوزت اذإ

 نم ءيش امهنم ةدحاول نكي ملو قالط ريغب امهنيبو هنيب قرف امهنم ةدحاوب

 .ثاريم امهنم ةدحاول نكي مل جوزلا تام نإو "قادصلا

 ةدحاو لكل بجيو سقالط ريغب مهنيب قرفيف امهب لوخدلا دعب عمجلاب ملع نإ امأ
 .ثاريم امهنم ةدحاول نكي مل اضيأ تام نإو ،دقعلا يف قادصلا نم يمس ام امهنم

 اهنيبو هنيب قرفيق .ةفورعم امهنم ةدحاوب لخد نأ دعب عمجلاب ملع نإ امأ

 .ثاريم امهنم ةدحاول نكي مل اضيأ تام نإو سىمسملا اهقادص اهب لخد يتلل نوكيو

 لك تعداف ةفورعم ريغ امهنم ةدحاوب لخد نأ دعب عمجلا ىلع علطا نإ امأ
 رقي يتلا نييعت يف هنيمي عم جوزلا لوق لوقلاف ءاهب لخد يتلا يه اهنأ امهنم ةدحاو
 نيب ناكف ،نيقادصلا نم لقألا هلام نم ذخأ تام نإو ءاهقادص مرغيو اهب لخد هنأ

 .امهناميأ دعب نيتجوزلا

 يف نمو نيتخألا ىلع هب مكحي دحاو دقع يف اهتنباو مألا نيب عمجلا يف ليق امو
 .امهمكح

 ١- :شيفطا ج٦/ص٢٩۔٢٣.
 ٢- :شيفطا ج٦/ص٢٤.

(٤::( 



 :نيفلتخم نيدقع خ نيمرحم نيب عمجلا :ةيتاثلا ةلاحلا

 :هجوأ ةتس نم كلذ ولخي الف ةدحاو دعب ةدحاو "بيترتب ةنبإلاو مألا جوزت اذإ امأ

 قرفي نأ هيف مكحلاف .امهنم ةدحاوب لخدي نأ لبق كلذب ملعي نأ :لوألا هجولا

 امأ ءاهقادص عبر :ليقو ءاهقادص فصن امهنم ةدحاو لكل نوكيو .ةيناتلا نيبو هنيب

 .امهناميأ دعب امهنيب ثاريملاف ىلوألا يه امهتيأ ملعي ملو جوزلا تام نإ
 هجولا اذه يف ثاريملاو قادصلل نيمرّحُملا قاقحتسا ببس يواصلا نيب دقو

 لوخدلا لبق تامو .امهنم ةقباسلا ملعت ملو نيبترتم نيدقع يف امهجوزت اذإ هنأ ركذف
 اهقادص فصن امهنم لكلو .هقحتسم لهجو هببس دوجول امهنيب ترإلاق ءامهب
 . امهنيب مسقيف اهركاني ثراولاو هيعدت لكف .هلمك توملا نأل ؛اهل ىمسملا

 هنيب قرفيف .اعيمج امهب لخدي ىتح عمجلاب ملعي ال نأ وه ؛يتاثلا هجولاو
 ثاريم امهنم ةدحاول نوكي الو لوخدلاب اهقادص امهنم ةدحاو لكل نوكيو امهنيبو
 .تام نإ

 نأ هيف مكحلاف ،ىلوألاب لخدي ىتح عمجلاب ملعي ال نأ وهو :ثلاثلا هجولاو

 .قافتاب تنبلا تناك نإ ىلوألا عم ىقبيو ءادبأ هل لحت الو ةيناثلا نيبو هنيب قرفي
 .فالتخا ىلع مألا تناك نإو

 نأ هيف مكحلاو .ةيناثلاب لخدي ىتح عمجلاب ملعي ال نأ وهف :عبارلا هجولا امأ

 امهنم ةدحاول نوكي الو ،اهقادص اهب لخد يتلل نوكيو !اعيمج امهنيبو هنيب قرفي

 .ةفورعم امهنم ةدحاوب لخدي ىتح كلذب ملعي ال نأ وهو :سماخلا هجولا امأ

 نوكيو ءامهنيبو هنيب قرفي نأ هيف مكحلاف .ةيناثلا وأ ىلوألا يه تناك نإ ملعي ملو
 امهنم اهب لوخدملل نوكيف جوزلا تام نإو سسيسملاب اهقادص امهنم اهب لخد يتلل
 .اهقادص عيمج

 لاقو ثاريملا نم اهل ءيش ال :زاوملا نبا لاقو ثاريملا فصنو بيبح نبا لاق

 ١- .كلاسلا ةغلب :يواصلا ج٢/ص٢٦٢.



 الو قادص نم اهل ءيش ال امهنم اهب لخدي مل يتلا امأو "باوصلا وهو» دشر نبا

 .«ٹثاريم

 ريغ امهنم ةدحاوب لخدي ىتح عمجلا ىلع رتعُي ال نأ وهو :سداسلا هجولا امأ

 لوقلا نوكيو ىادبأ امهنم ةدحاو هل لحت الو امهنيب قرفي نأ كلذك مكحلاف .ةفورعم

 ىرخألل نوكي الو اهقادص اهيطعيو امهنم اهب لخد هنأ رقي يتلا يف هنيمي عم هلوق
 تقحتساو اهب لخد يتلا يه اهنأ امهنم ةدحاو لك تفلح نيميلا نع لكن نإف ؛عيش

 ةفلاحلا تقحتسا نيميلا نع ىرخألا تلكنو امهادحإ تقلح نإو .اهقادص عيمج هيلع

 ةدحاو لكل نوكي :نونحس لاقف جوزلا تام نإو ،ءيش ةلكانلل نكي ملو اهقادص

 .«اهقادص فصن امهنم

 امهروهم ردق ىلع امهنيب نيقادصلا نم لقألا نوكي نأ سايقلاو» :دشر نبا لاق
 بهذم ىلع امأو سبيبح نبا بهذم ىلع امهنيب ثاريملا فصن نوكيو ءامهناميأ دعب

 يه تناك نإ اهب لوخدملا نأل ؛عيحصلا وهو ثاريملا نم امهل ءيش ال زاوملا نبا

 .'«نيقيب الإ ثاريم بجي الو ثاريم امهنم ةدحاول نكي مل ةريخألا

 :ةوست عبرأ نم رثكأ نيب عمجلا ٢-

 جوزت نمل ثاريملاو قادصلا نم تبثي اميف ةيكلاملاو ةيضابإلا ءاهقف فلتخا

 :ةوسن عبرأ نم رثكأ

 : ةيضابالا يأر -

 هيلع بجيف ةوسن عبرأ نم رثكأ هتمصع يف لجرلا عمج ول هنأ ةيضابإلا ىري

 تملع نإو صسمخ نهنأب نملعي مل نإ قادصلا نهلف اعيمج نهب لخد نإف ،نهقارف
 نم نود ،الماك اهقادص ملعت مل نملف نهب لوخدلا عقوو ضعب نود عمجلاب نهضعب

 .سمخلا حاكن ميرحت نلهج ولو نهل قادص الف سمخ نهنأب اعيمج نملع اذإو

 :كلام .١٤٢ص .يفاكلا :ربلا دبع نيا .٢٥٢-٩٤٢ص/٥ج .ةنودملا ىلع تامدقملا :دشر نبا ١-
 ٢٦٢. ۔-١٦٢ ص,/٢٦ج . :ىواصلا ٢٠١١-٢٠٠٢. ص/٢حج ءةنودملا



 .هفصن الو هلك نهل قادص الف نهي لخدي مل اذإ امأ

 هب تملع اذإ امأ عمجلا تلهج اذإ قادصلا ةأرملل نوتبثي ةيضابإلا نأ ظحاليو

 . )١) هنم تمرح

 عبرأ نم رثكأ عمجلا دنع ثاريملا مكح نايب ىلإ ةيضابإلا ءاهقف ضرعتي ملو
 عمجلا ماكحأ نهيلع نوقبطي مهنإف اهلبق يتلاو ةلأسملا هذه ىلإ رظنلاي نكلو ،ةوسن

 .دحاو قايس يف ءاج نهنع مالكلا نأل نيمرحم نيب

 :ةيكلاملا يأر ۔ب

 :تالاح ثالث ىلإ ةوسن عبرأ نم رثكأ نيب عمجلا ةلأسم ةيكلاملا مسق

 :هتوم دعب ةددعتم دقع نهنيب عمجلاب ملعلا :ىلوألا ةلاحلا

 نهنع تامق .ةدحاو دعب ةدحاو ؛تادقع سمخ يف ةوسن سمخ لجرلا جوزت اذإ

 قادصلا امأو ،لخدي مل وأ نهب لخد ءاسامخأ نهنيب ثاريملاف نهنم ةريخألا ملعت ملو

 فصن وأ .ةقدصألا تقفتا نإ قادص فصن نهنم ةدحاو لكف نهب لخد ناك نإف

 .اهريداقم ملعيف ةقدصألا فلتخت نأ الإ ةقدصألا تفلتخا نإ اهل ىمسي يذلا اهقادص

 . عيمجل ١ سمخ فصن نهنم ةدح او لكل نوكيف ‘ اهنم نهنم ةدح او لكل ام ملعي الو

 :يكلاملا بيبح نبا بهذم ىلعو

 ءيش الف ةةسماخلا يه يردي ال اهدارفنا ىلع نهنم ةدحاو لك نإ :هلوق هجوو

 يف طقسو ،لاح يف عيمج اهل بجو املف "قادصلا عيمج اهلق .ةسماخلا ريغ وأ .اهل

 .هفصن تيطعأق لاح

 يمس يذلا اهقادص سامخأ ةعبرأ نهنم ةدحاو لكل نوكي هنأ ىلإ مهضعب بهذو

 اهعيمج سمخ سامخأ ةعبرأ وأ .تاقدصلا تققتا نإ اهقادص سامخأ ةعبرأ وأ ءاهل

 .زاوملا نباو نونحس بهذم اذهو ،كلذ نم نهنم ةدحاو لكل ام ملعي ملو تقلتخا نإ

 ١ :شيفطا .٣٢-٢٢ص .حاكنلا باتك :ينوانجلا ج٦/,ص٢٩.

:٧) 



 ةعبرأ نهنم ةدحاو لكل بجيف .ءاسامخأ نهنيب سمخلا تاجوزلا همسقتو هتكرت

 . ق أ دص س امخ أ

 يفو ءاهقادص عيمج نهنم اهب لخد نمم ةدحاو لكلف ،نهضعبب لخد ناك نإ امأ
 :لاوقأ ةثالث نهنم اهب لخدي مل يتلا

 نبا لوق وهو اهقادص فصن نهنم اهب لخدي مل نم لكل نوكي هنأ :اهدحأ
 بييح ٠.

 .اهقادص سامخأ ةعبرأ نهنم اهب لخدي مل نم لكل نوكي هنأ :يناثلاو

 اتناك نإو ءاهقادص فصن اهلف ةدحاو اهب لخدي مل يتلا تناك نإ هنأ :ثلاثلاو

 يتاوللا نك نإو ءامهنم ةدحاو لكل "قادص عابرأ ةثالث فصنو قادص امهلف نيتننا

 ةدحاو لكل سقادص سادسأ ةسمخو قادص فصنو ناقادص نهلف ءاثالث نهب لخدي مل

 ةعبسو قادص فصنو تاقدص ثالث نهلف اعبرأ نهب لخدي مل يتاوللا نك نإو نهنم

 .ةبابل نبا بهذ هيلإو نونحس لوق وهو ،نهنم ةدحاو لكل 6قادص نامنأ

 ءيش اهل بجي الف !اهب لخدي مل يقب نمم ةسماخلا تناك نإ ملعن مل انأ :ههجوو

 لاح يف هتوبثل قادصلا فصن انطقسأ ،قادص يقاوبلل بجيف اهب لخد دق نمم وأ

 .'٨ءاوسلا ىلع نهنيب يقابلا انمسقو لاح يف هطوقسو

 :هتايح 2 ةددعتم دقع . نهنيب عمجلاب ملعلا :ةيناثلا ةلاحلا

 نإف ،نهنيبو هنيب قرقيف هتايح يف ةوسن عبرأ نم رثكأ نيب عمجلاب ملع نإ امأو

 ةدحاوب لخدي مل ناك نإو ءاهقادص عيمج نهنم ةدحاو لكل ناك نهب لخد دق ناك

 نونحس لوق ىلعو ءاهقادص عبر نهنم ةدحاو لكل نوكي بيبح نبا لوق ىلعف ،نهنم
 .اهقادص اسمخ نهنم ةدحاو لكل نوكي زاوملا نياو

 لخد يتلا نوكيف توملا يف هعيمج مكحك قالطلا يف قادصلا فصن مكح نأل ؛توملا

 ناك ةدحاو تناك نإف ؛نهنم اهب لخدي مل يتلا يف رظنيو ءاهقادص عيمج نهنم اهب

 ١- "تامدقملا :دشر نبا ج٥/ص٢٥٢-۔٢٥٢٣.



 .زاوملا نبا لوق ىلع اهقادص اًسمخو نونحسو بيبح نبا لوق ىلع اهقادص عبر اهل

 عبر نهنم ةدحاو لكل نوكي بيبح نبا لوق ىلعف .ةدحاو نم رثكأ تناك نإو
 ثالث امهل ناك نيتنتا امهب لخدي مل ناتللا اتناك نإ نونحس لوق ىلعو ءاهقادص

 اعبرأ نك نإو امهنيب قادص عبرو قادص نهل ناك اثالث نك نإو ءامهنيب قادص عايرأ
 .ءاوس نهنيب قادض عابرأ ةثالثو قادص نهل ناك

 :ةدحاو ةدقع 2 نهنيب عمجلا :ةثلاثلا ةلاحلا

 الف غنهب لخدي مل نإف نهنيبو هنيب قرفيف ثدحاو دقع يف نهجوزت ناك نإ امأ
 .قادص الو ثاريم نهنم ةدحاول ن وكي

 . "اهقادص نهنم اهب لخد نمل نوكيف نهنم ةدحاوب لخد نإ امأ

 : ةوست عبرأ نم رثكأ هتحتو ملس أ نم مكح

 سمخك ةوسن عبرأ نم رثكأ هتمصع يفو رفاكلا ملسأ اذإ هنأ ءاهقفلا روهمج ىري

 ناك نهب لخد دق ناك نإف ،نهرئاس قرافيو اعبرأ نهنم راتخي نأ هلف .رثكأف تس وأ
 قرافي هنأب لوقلا ىلعف .نهنم ةدحاوب لخدي مل نإ امأو ءاهقادص نهنم ةدحاو لكل

 ةنودم يف ام ىنعم وهو قادص نهنم قراف نمل نوكي ال قالط ريغب عبرألا رئاس

 .كلام

 هنأل ؛اهقادص فصن نهنم ةدحاو لكل نوكي قالطب نهقرافي هنأب لوقلا ىلعو
 . يكلاملا بيبح نبا رايتخا وهو اهقرافي وأ اهكسمي نأ نيب اهيف اريخم ناك

 نهايإ هتقرافم تناكو ىاهقادص سمخ نهنم ةدحاو لكل نإ :ضعبلا لاقو
 اهب لخدي مل نمم قراف نمل قادص الف نهضعبب لخد نإ كلذكو ءادحاو الوق قالطلاب

 نبا هيلإ بهذ ام ىلع اهقادص فصن اهلو !اعيرأ سبح اذإ .ةنودملا يف ءاج امك

 . "ازاوملا نبا هيلإ بهذ ام ىلع اهقادص سمخو بيبح

 ١ - .هسفن عجرملا :دشر نبا ج٥ /, ص٢ ٥ ٢.

 ٢ _ .هسفن عجرملا :دشر نيا ج٥ / ص٥٢ ٢. :يواصلا ١ ج٢/,ص٢٦١٢.

 ٢٣ _ ح .تامدقملا :دشىر نبا ٥ / ص٢ ٥ ٢. :يلعجلا ج٢/ص؛غ٤ ٥-٥٥.



 :ربقلا ةجوزو ةدتحعملا حاكن ٣

 ميرحت ىلع نورخآو ةيكلاملاو ةيضابإلا ءاهقف روهمج عمجأ :ةدتعملا حاكن -أ

 اهتدع يف اهيلع دقعف لجرلا دمعت ول نكلو .اهتدع يضقنت ىتح ريغلا ةدتعم حاكن

 دق تلاقف اهلأسف ةدعلا يف اهنأ ملعي مل اذإو ؟ةقفنلاو قادصلا اهل تبثي لهف هريغ نم

 تأطخأ وأ جاوزلا تدمعتف ةدعلا يف تلاز ام اهنأ رهظ مث اهجوزتف ةدعلا نم تجرخ

 . ؟؛ثاريملا هل تبثي لهف امهدحأ تام اذإو ؟اهقادص هنم ذخأت لهف ةدعلا ريدقت يف

 :مهلاوقأ تددعتو ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا فلتخا

 :ةيضابإلا يأر ١

 ةدتعملا هيلع تمرح ةدعلا يف حاكنلا دمعت نم نأ ةيضابإلا ءاهقف روهمج ىري

 اهجوزتو ةدعلا يف اهنأ ملعي ال ناك نإو ،كلذ ميرحت ملعت مل نإ قادصلا هيلع بجوو
 هتبذك مث عيتدع تضقنا دق :تلاقف اهلأسو اهب لخدو هنود كلذ تملع دقو اهتدع يف

 .ادبأ هيلع تمرح دقو اهل قادص الف كلذ دعب

 .ةدعلا يف حاكنلا ةمرح تلهج نإ قادصلا اهل :ليقو

 .قادصلا طوقس وهو لوألا لوقلا بطقلا حجر دقو

 لبق ثدعب ضقنت مل اهنأ تمعز مت اهتدع ءاضقناب تحرص نأ دعب تجوزت اذإ امأ

 دعب مكحلا يف امهنيب قرفي ال نكلو ،ُقدَّصتو اهقدصو اهتبوت تفرع نإ اهلوق اهنم
 الإ لحني الف دقعلا ةحصل اهيلع لخدي مل ولو ةرم لوأ يف اهتدع ءاهتناب اهرارقإ

 امهنإف هيلعو .كيلع هب مكحي هللا نيبو كنيب اميف كمزل ام لك :مهضعب لاقو
 .هعم ميقت وأ اهعم ميقي نأ اهقدص نإ هللا نييو هنيب اميف جوزلا ىلع مرحو ،ناقرتقي

 .تلعق ام دمعتت مل نإو

 طقسي تالاحلا لك يفو ةدعلا دعب ديدج نم هل تلح اهقدصو دمعتت مل نإ :ليقو

 الف اهقادص نامض اهمزلأ اهأطخ نأل ؛دمعتت مل ولو هللا نيبو هنيب اميف اهقادص

 اهفارتعا لاح يف الإ كلذ هل لحي ال اهانكسو اهتوسكو اهتقفن اذكو .هيف اهل قح
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 اهل لحيف هتمصع نم جورخلل ةليسو دجت ملو اهيبس لخي ملو جوزلا اهعنمف ءاهئطخب

 'افارتعالا اذه قبس ام هل درتو ىنكسلاو ةققنلا

 :ريغلا ةجوز حاكت ۔ب

 هنع جرخت ىتح هتمصع يف تناك اذإ هريغ ةجوز جوزتي نأ لجرلل زوجي ال

 لبق نم اجوز اهل ملعي ملو ةأرما جاوز ىلإ لجر مدقت ول نكلو دتعتو ،خسق وأ قالطب

 تجرخف ينم ره اظ و أ يد ذا ل اف و أ ينقلطق كلبق جوز يل ن ں اك هل تل اق مت . ءاهب جوزتف

 رهظي ىتح اهلزع همزلي هن أ ةيض اب ال ١ يريف ينع تام قو 1 هيلع تمرح و ا هنم

 .ىوعدلا هذه يف اهبذك وأ اهقدص

 .امهدحأ ىلع اهل قادص الق ءايئاغ وأ ادوقفم ناكو اجوز اهل ن ا نيبت نإف

 اهيلع لخد نإف .دحلا امهيلع بجو اهحاكن دمعتو كلذب يناثلا جوزلا ملع ناو
 .لوألل وهف رهشأ ةتس نم لقأل هب تتأ نإ :ليقو ءاقلطم لوألا جوزلل وهف دلوب تءاجو

 لكل : ليقو دح او سيمل ق ادصلا هيلع بجيو دحيو دلول ا هل تبثي مل اهبصغ ن او

2 

 .سم

 ىلع يناثلا اهربجأ وأ هتدحج وأ كلذب ملعت ملو اثالث لوألا اهقلط نإ :ليقو

 .اهقارف ىلع ربجيو .قادص سم لكلف ءلوخ دلا

 مهنمو .ثاريملا توبثب لوقي نم مهنم :نالوق ةثراوملا يفف مهدحأ تام نإ امأ

 . ""هطوقسب لوقي نم

 : ةيكلاملا يأر ۔٢

 املاع ناكو هريغ نم اهتدع يف ةأرما حكن نم نأ ةيكلاملا روهمج ىريو

 مزال اهل رهملاو ،لوق يف دحلا هنع طقسيو امهنيب قرفي ةدعلا يف اهب لخدو ميرحتلاب

 اهيلع دقع نأ موي نم رهشأ ةتس نم لقأل دلوب اهتدع يف ةجوزتملا تءاج نإ امأ

 ٦٢ - :شيفطا ج٦/ص٧١١٩-٧٦١.
 ٢ :شيفطا ج٦/ ص٧١٦۔-٧٧١.
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 نإ رانيد عبر اهل ىقبأو ءاهقادص اهنم ذخأو ءادبأ هل لحت ملو اهنيبو هنيب قرف يناثلا

 .هترغو كلذب تملع اهنأل ؛ةدعلا يف تناك اهنأ ملعي مل ناك

 .'٨اهنم لحتسا امب لماك قادص اهل ناك ميرحتلاب لهجو ةدعلا يف اهنأ ملع نإو

 هيلع بجيو دح ادمعتم هريغ ةجوز جوزت نم نا ىلع ةيكلاملا روهمج قفتاو

 .لثملا قادصف الإو دجو نإ ىمسملا قادصلا

 :اهداسق ب فلتخلا ةحكنألا :ايناث

 :دوهش وأ يلو نودب حاكنلا ١-

 نودي دقعلا عقو اذإ ثاريملاو قادصلا مكح يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ءاهقف فلتخا

 .هدعب لوخدلا عقوو كلذ ىلع آطاوتو دوهش وأ يلو

 :ةيضابالا يأر -أ

 دقعلا مت اذإف حاكنلا دقع ناكرأ نم نيدهاشلاو يلولا نأ ةيضابإلا روهمج ىري

 ملعت مل نإو ،كلذ تملع نإ ةأرملل قادص الو ءهخسف بجوو دقعلا لطب مهروضح نودب

 .ىمسملا قادصلا :ليقو لثملا قادص اهلق

 الو» :لاقف كلذب ملعت تناك نإ قادصلاو ثاريملا طوقس ببس بطقلا للع دقو

 حاكنلاب انه ثرإلا نأل :امهدحأ تام نإ يلو الب وأ دوهش الب نيحكانتم نيب ثراوت
 سيلف اهيلع لمتشي مل اذإو ةزئاج دوهشم ىلع لمشي مل هنأل ؛دقعنم ريغ حاكنلاو

 تملع نإ اهل قادص الو .'"«لدع يدهاشو يلوب الإ حاكن ال» ثيدحل يعرش حاكنب

 ءاوس نامضلا ليزي ال أطخلا نأل ؛تأطخأ ولو ،يلو الب وأ دوهش الب اهجوزت هنأ كلذب

 دقع الو ححيحصلا دقعلاب قادصلا نأل ؛هتمرح تدقتعا وأ هتلهج وأ كلذ ميرحتب تملع

 لكلا وأ هرخآلا فصنلا مزلي ملو هتحص مدعل فصنلا امهدقعب مزلي ملف حيحص

 مل نإو كلذ ىلع تئطو نإ ملعي مل ولو مرحتو .هيلع اهرهقي مل انز نم هنآل ؛سملاب

 .«ينوانجلا ءايركز يبأ راتخم وهو اهبسن يف اهلثم قادص اهلق ملعت

 ۔٨٢٢۔-٢٧٢٢ص .يفاكلا :ربلا دبع نبا ١

 .٥٢١ص/٧ج .حاكنلا باتك :نسحلا يبأ ني نسحلا نع ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ ٢-
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 لكف الطاب ناك اذإو «ناويدلا» راتخم وهو ملعت مل نيح اهقدصأ ام اهل» :ليقو
 ىلع اهاطعأ اذإ ءارقفلا ىلع هب قدصتيو هيلإ هدرت ىنزلا يف ىطعأ نمكف اهاطعأ ام

 .'٧«هتجوز اهنأ ىلع وأ ءاهعماجي نأ

 ريغب دقعلا ناك اذإ ثاريملا مكح يف ةيضابإلا فالتخا ىلإ نوفلخ نبا راشأ دقو

 زيزعلا دبع نبا نإق ءاهقفلا نيب فالتخا كلذ يف نأ» :باجأف كلذ نع لئس امل يلولا

 (ةيفنحلا) نييفوكلا بهذم وهو امهحاكن ناطلسلا وأ يلولا خسقي مل ام ناتراوتي لاق
 لهأ رثكأ بهذم وهو ثاريم هيف سيلو خسفلا ىلإ هرمأ ريصي حاكن لك :نورخآ لاقو
 .(ةيكلاملا) ةنيدملا

 اهلحي ال اثالث ةقلطملا يف (يميمتلا ملسم) ةديبع يبأ بهذم نوكي نأ اذه لعلو

 دقعلاو دقعلا توبثب الإ تبثي ال ثرإلا نأل ،نيلوقلا حصأ كلذو يلو ريغب حاكن لوألل

 . '""«هلاطبإ ىلع ةنسلاو باتكلا لد يلو ريغي

 اذهو 6ثاريملا طوقس وهو ةيضابإلا روهمج ىأر حجري هنأ هترابع نم جتنتسيو

 . "اضيأ بطقلا هيلإ بهذ ام

 :ةيكلاملا يأر ۔ب

 الطاب ناك هنودب دقعلا مت اذإف ،يلو نودب حاكنلا زوجي ال هنأ ةيكلاملا ىريو

 نيجوزلا دحأ تام اذإو سىمسملا قادصلا ةأرمللو غهدعبو لوخدلا لبق هخسف بجوو

 .لاح ىلع هبحاص هيلع رقي ال دساف حاكن هنأل امهنيب ثراوت الف

 دقع امو اهريغ ىلع وأ اهسفن ىلع ةأرملا هتدقع ام نأ ةنودملا يف نونحس لقن

 اهب لخد نإو ،ثاريم الو قالط ريغب لخدي مل وأ لخد خسقي اذه نإف هريغ ىلع ديعلا

 .كلام لوق وهو ىمسملا اهل نوكي

 مت اذإو ةحص طرش هنأل لوخدلا لبق حاكنلا يف داهشإلا بوجو ةيكلاملا ىريو

 ١- :شيفطا ج٦/ص٩٤-٩٥٩.
 ٢- .ةيوجألا :نوفلخ نيا ص٧١٢-٧٢.

 ٢ :شيفطا ج٦/ص٩٤.
 ٤ :كلام ج٢/ص١١١٩-١٢٠.
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 قادصق الإو ىمسملا قادصلا هيف بجيو .ةنئاب ةقلطب خسفي دوهشلا نودب لوخدلا

 . ")لثملا

 ثاريم الف دوهشلا نودب لوخدلا دعب وأ دقعلا خسف دعب نيجوزلا دحأ تام اذإو

 .دساق حاكنلا نأل

 :راغشلا حاكت ۔٢

 مهقالتخا رهظ كلذ ةجيتنو راغشىلا لولدم ديدحت يف ةيكلاملاو ةيضابإلا فلتخا

 .راغشلا حاكن نع ةبترتملا ةيلاملا راثالا يف

 :ةيضابإلا يأر -أ

 رخآلا هجوزيو لجرل هتيلو لجرلا جوزي نأ وه راغشلا نأ ةيضابإلا روهمج ىري

 ةيلهاجلا لامعأ نم هنأل ؛كلذل زوجي الف ‘هذه قادصب هذه قادص .نالعجيو هتنبا

 .هانيع ولو ائيش رخآلل امهدحأ يطعي الو ءال مأ امهيقادص انلعأ ءاوس

 قادص امهنم ةدحاو لكلو امزال حاكنلا ناك كلذ العف نإ هنأ ينوانجلا ركذو

 . '"اهسم اذإ اهباسنأ

 هدعبو لوخدلا لبق دقعلا خسف كلذ عقو نإ هنأب لوقلا ىلإ مهروهمج بهذو
 مل نإو ءامهلتم قادص امهنم لكل بجوو .لوخدلا عقو نإ امهيلع نيتأرملا تمرحو
 .ةعتم وأ قادص نم امهل ءيش الف امهب الخدي

 زوجي ال هنأل ؛بهذملا قافتاب امهنيب ثراوت الف خسفلا لبق امهدحأ تام اذإو

 . "بسنلا هيف تبتيو .هيلع ءاقبلا زاوجب لئاق ال ذإ .هيلع ءاقبلا

 :ةيكلاملا يأر ب

 لبق خسف نإف هدعبو لوخدلا لبق دقعلا خحسفيف نالطبلا حيرصلا راغشلا مكح امأ

 ٦٢١٤-٢١٦١. ص /٢ج :يواصلا ١-

 ٢ :ينوانجلا ص١٤٨-۔١٤٩.
 ٢ :شيفطا ج٦/ص٢٢٢-۔٢٢٢.
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 . "امهنيب قرفيو لثملا رهم امهل ناك هدعب خسف نإو امهل ءيش الق لوخدلا

 امأ غقالطب اناسحتسا لوخدلا لبق خسقي نكلو .نالطبلا راغشلا هجو مكحو -

 نم رثكألاب تبثي :ليقو .امهنم ةدحاو لكل لثملا رهمب تبثي هيف دقعلا نإف ؛هدعب
 ناكو نيسمخ يمس دق ناك اذإف .رثكألا ذخأت اهنأ ىنعمب ،لتملا قادصو ىمسملا

 .سكعلابو ةئاملا يف قحلا اهل ناك .ةئام قادصلا

 ةئاملاب هتخأ هجؤز ولف ححصي هنإف طرشلا ليبس ىلع ال راغشلا هجو عقو ولو

 .عصي هنإف ةئامب هتخأ هاطعأو كلذ ىلع رخآلا هأفاكف

 ءابابحتسا لوخدلا لبق اهدقع خسفي اهل ىمسملا نإف ؛امهنم بكرملا مكح امأ -

 ريغ امأو ،لثملا رهمو ىمسملا نم رثكألا :ليقو .لثملا قادص اهل ناكو هدعب تبثيو

 لوخدلا دعب خسفلا لاح يف اهلو هدعبو لوخدلا لبق خسقي اهدقع نإق ءاهل ىمسملا

 . "لقملا قادص

 . ؟ثراوت امهنيب حصي لهف دقعلا خسف لبق نيجوزلا دحأ تام اذإ امأ -

 :ةفلتخملا هروصب راغشلا حاكن يف ثاريملا مكح يف ةيكلاملا فلتخا

 .قالط ريغب خسفي حاكن هنأل ؛هيف ثاريملا طوقس ىلإ مهروهمج بهذف ١-

 ."هتزاجإ دحأل سيل هخسف ىلع نيبولغم هباحصأو

 كلذ نع لئس دقو .راغشلا حاكن يف ثاريملا توبث ىلإ مساقلا نبا بهذو ٢_

 . «ثاريملا هيف نوكيو قالطلا هيف قحلي نأ يلإ هيف ام بحأ نإ» :لاقف

 ٣ ةيتازلاو يتازلا حاكن :

 لطب اذإو ؟هدقع حصي لهف اهيلع دقع مث مارحلاب اهسم وأ ةأرماب لجر ىنز اذإ

 لهف هدعب ةأرملا تنز مث احيحص دقعلا ناك اذإو ؟ال مأ قادص ةأرملل تبثي لهف دقعلا

 ١- .ةنودملا :كلام .٨٢٣١-٧٢٣٢١)ص :ربلا دبع نبا ج٢/ص١٠٠.

 ٢- ج بهاذملا ىلع هقفلا :يريزجلا نمحرلا ديع .٨٢٢-_-٧٣٢٢ص :ربلا دبع نيبا ٤ / ص١١٤-١١١.

 ٢- :كلام ج٢/ص٩٨-٩٩.

 ٤ :كلام ج٢/ص٩٦٩.



 لبق نيجوزلا دحآ تام ول تالاحلا عيمج يفو ؟ىنزلاب طقسي مأ قادصلا قحتست
 ؟ثاريملا امهنيب تبثي لهف هدعب وأ خسفلا

 هججحو هتلدأ بهذم لكلو مهلاوقأ تددعتو لئاسملا هذه يف ءاهقفلا فلتخا
 :يتآلا يف اهضرعتسن

 :ةيضابإلا بهذم ۔-أ

 هتينزمب لجرلا حاكن نالطب ىلإ اثيدحو اميدق ةيضابإلا ءاهقف روهمج بهذ

 نأل ؛عالصلاو ةبوتلا دعب دقعلا ناك ولو هاركإ وأ ىضر نع اهب ىنزلا عقو ءاوس

 ‘ اقرتفي ن ] امهيلع بجيو هدعبو لوخ دلا لبق دقعلا اذه خسفيو .لالحلا مرحي م ارحل ١

 . ؟ال ما ث اريم و 1 ق ادص ة ًارملل تبثي له نكلو 7 دبؤم ةمرح هيلع مرحيو

 ثاريملا نود قادص حاكنلا دعب ةينازلا ةأرملل تبثي هنأ ةيضايإلا ضعب ىري ١-

 'اةنهروجأ نهوتآف نهنم هب متعتمتسا امفإلا :ىلاعت هلوقل

 اهرتس يف اركب ةأرما تجوزت :لاق راصنألا نم لجر نع بيسملا نب ديعس ىورو

 نم لحتسا امب قادصلا اهل» :لاقف ةلي يبنلا تيتأف ىلبح يمه اذإف اهيلع تلخدف

 . ""«اهودلجاف تدلو اذإق كل دبع دلولاو ءاهجرف

 اهجوزت مث ةأرماب ىنز نمع (ةيضابإلا ءاهقف دحأ) يراوحلا وبأ لئس دقو

 ؛هيلع اهجوزت يذلا اهقح اهل» :لاقف ءاهنع تام وأ ءاهقراف مث .هنم لقأ وأ اهقادصب

 .هنم اهل ثاريم الو اهقادص اهلق اهنع تام نإ هنأ الإ ،كلذ يف اوفلتخا دق سانلا نأل

 ملو هرظن وأ اهجرف سم ناك نإو (اهب لخد يأ) اهب جوزتلا لبق زاج دق ناك اذإ اذهو
 هيف فلتخم رظنلاو سملا نأل ؛اهنع تام نإ هنم اهقادص اهلق ءاهجوزت مت اهب زجي

 انباحصأ نيب رظنلاو سملا يف فالتخالاو (ءطولا) زاوجلا لثم وه سيلو ءاضيأ

 لحتسا امل اهقادص اهل انبجوأف (ةيضايإلا ريغ بهاذملا ةيقب) انموقو (ةيضابإلا)

 ٤ ٢. :ءاسىنلا ١-

 بيسملا نبا حرص ىرخأ ةياور يفو . ٢٦ مقر ثيدح .رهملا باب حاكنلا باتك يف ينطق رادلا هجخأ _ ٢

 يلع عجار ٠ ٥ ٢ -_ ١ ٥ ٢ ص,/٢ج . ٧٢حقر ثيدح .يراقعلا ةرضن يبأ نب ةرضن وهو يراصنألا مساب

 .يدابآ دمحم بيطلا يبأل ينطق رادلا ىلع يتغملا قيلعت هليذيو ينطق رادلا ننس :ينطق رادلا رمع نب

 .توريب بتكلا ملاع ةعبطم ( ت . ب )
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 قارفلاو .رظنلاو سملاب قادصلا اهل انبجوأو ،ثاريملا اهانمرحو ءطولاب اهجرف نم
 .'»«جيوزتلا لبق رظن وأ سم وأ ئطو ناك اهعم ميقي الو ،كلذ عيمج يف امهنيب

 ببسي ةينازلا ةأرملل قادصلا توبث مدع ةيضابإلا ءاهقف روهمج ىريو ٢-
 اهل زوجي الو رهملا يف اهل قح الف كلذ دعب اهجوزت مث ةأرماب لجر ىنز ولف ،ىنزلا
 لاق -هنع هللا يضر-يراصنألا دوعسم يبأ نع ثيدحب اولدتسا دقو "!هب ةبلاطملا

 .'"«يغبلا رهمو نهاكلا ناولحو بلكلا نمث نع» يي يبنلا ىهن

 الو هيلع مارح يهف اهجوزت مث ةأرماب ىنز نم نأ يويسبلا نسحلا وبأ ركذو

 . ""اهقسفل ةمارك الو هيلع اهل قادص

 در اهيلع اوبجوأو ةينازلا قادص نالطب ىلع نيملسملا عامجإ يبتوعلا ىكح دقو
 )كلذ تطرتشا اذإ تذخأ ام

 نيب ةيفالخ ةلأسملا نأ انل رهظ نكلو .ةيضابإلا ءاهقف عامجإ ديري هلعلو
 .مهريغو ةيضابإلا

 نأل رخآلا ثري الف هدعب وأ دقعلا خسف لبق نيجوزلا دحأ تام اذإ :اضيأ اولاقو
 .مودعملاك وهف دساق دقعلا

 :ةيجوزلا مايق ءانثأ نيجوزلا دحأ ىنز اذإ ثاريملاو قادصلا مكح

 نإف ،اهجوز ةمصع يف يهو ةأرملا تنز ول هنأ ةيضابإلا ءاهقف روهمج ىريو

 ةنايخ لباقم تذخأ ام در اهيلع بجيو سهب ةبلاطملا اهل زوجي الو ءاهقادص لطبي كلذ
 .ةدترملاب اسايق اهجوز شارف

 ١ .ءايضلا :يبتوعلا ج٨/ص٤١٨-٤١٩١.

 ٢- :شيفطا ج٦/ص٤٧-٤٩.

 مقر ثيدح .يغبلا رهم ةيهارك باب .حاكنلا باتك عحيحص نسح ثيدح لاقو هننس يف يذمرتلا هجرخأ
 يغبلا رهم باي .قالطلا باتك :حتفلا يف رجح نبا هجرخأو )١١٣٣-١٢٧٦(. ٠٧٥,٤٣٩/٣.

 .٦١٢ص/٠١ج .بطلا باتك ٥٧٦١. مقر ثيدحو ٥٣٤٦. 0٤٩٤/٩ مقر ثيدح دساقلا حاكنلاو

 )١٥٦٧-١١٦٨(. ١١٩٨/٢-١١٩٩. مقر ثيدح ةاقاسملا باتك :ةحيحص يف ملسم هجرخأو

 ٥٤ ١ ج :ييتوعل ٨ / ص٤١١٩.



 بطقلا ددع دقو س 'هاهقادص لطب دقف تنز اذإو» : ينوانجلا لوقي ىنعملا اذه يفو

 ولو ىضرب تنز وأ ةجوز تدترا اذإ» :لاقف ىنزلا اهنم ركذف قادصلا تالطبم ضعب

 اهسفن تلتق وأ ترحس وأ .ربد وأ جرفلا نود اميف وأ لعفلا متي ١ وأ ةميهب وأ لفطب

 . "«اهقادص تلطبأ هب تلتق نإ هريغ وأ اهجوز وأ

 دح هيلع قبطو هتميرجب فرتعاو نيجوزلا دحأ ىنز ول هنأ ةيضابإلا ىريو

 ىنزلاب همهتا اذإ امأ هيلع دهشي ملو ،ىنزلاب همهتي مل ماد ام هثري رخآلا نإف ،ىنزلا
 نم هبيصنب ةيلاطملا هل زوجي الو ںثاريملا يف هقح طقس هببسب دحلا هيلع ميقأو

 لوتقملا لتاقلا ثري ال هنأ اعرش تباثلا نأل ؛همادعإو هلتق يف ببست دق ماد ام ةكرتلا

 ال» :لاق ٍةأيََي يبنلا نع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع يور دقف ءاطخ وأ ادمع

 .!(ثاريم لتاقل سيل» :لوقي ةلت يبنلا تعمس :لاق رمع نعو ""«ائيش لتاقلا ثري

 هتثرو تامق مجرف ىنزلاب لجرلا فرتعا اذإ» :ددصلا اذه يف ينوانجلا لوقي

 ىنزلاب اهسفن ىلع تفرتعا اذإ ةأرملا كلذكو .هترت الف ةنيبلا هيلع تفقوأ نإف .هتأرما

 . "«اهقري الف ةنيبلا اهيلع فقوأ نإف ءاهجوز اهثرو تتامف تمجرف

 :روهمجلاو ةيكلاملا بهذم ۔ب

 ىلإ نورخآو ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيفنحلاو ةيكلاملا نم ءاهقفلا روهمج بهذو

 اهسم وأ ةأرماب لجر ىنز ولف هيلع ءانبو ،هريغ ةينزم وأ هتينزم لجرلا حاكن زاوج

 ةينازلا حاكن لجرلا ىلع هركي ةيكلاملا ضعي لاقو ،كلذ هل لح اهجاوز دارأو مارحلاب

 .دحت مل اذإ يعرشلا هجولاب اهيلع تبثي مل نإو لاوحألا نئارقب ولو ىنزلاب ةروهشملا
 '١رباوج دودحلا نأ ىلع ءانب اهجاوز يف ةهارك الف تح اذإ امأ

 ١- :ينوانجلا ص١٨٧.

 ٢ :شيفطا ج٦/ص٤٤٥٤٤٤.

 ٢ - حاكنلا باتك .راطوألا لين :يناكوشلا هجرخأ ج٦/ ص٨٤.

 ٤ - مقر ثيدح حاكنلا باتك ةجام نباو .٢١٤ص ،ضنئارفلا باتك :أطوملا يف كلام هجرخأ ) ٢٧٢٥(

 .لتاقلا ثاريم باب :ةريره يبأ نع ج٢/, ص٤٨٥.
 ٥- :ينوانجلا ص١٢٥.

 ٦ "بذهملا :يزاريشلا .٧٨١ص/١ج .ةيادهلا :ينايغرملا .٢٣٢٢ص/٢جا :يواصلا ج٢ / ص٤٤٠.
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 ىمسملا رهملا اهل بجوو حص اهئاربتسا دعي ةينازلا ىلع دقعلا عقو اذإ اولاقو
 .دقعلا ةقصبو لوخدلاب

 .ريغلل اهجرف تحابأ اهنأل اهجوز اهقرافو ةجوزتم يهو ةأرملا تنز اذإ امأ

 هيقف- يواصلا نأ الإ .هدر بوجوو اهقادص نالطبب اوحرصي مل روهمجلاف
 . '_أ«كلذب ملاع ريغ اهب جوزت ثيح اهل قادص ال» :لاقف كلذب حرص - ةيكلاملا

 . ؟هب درفت دق هيأر مأ ةيكلاملا روهمج يأر اذه له يردن الو

 رخآلا ثرو ةقرفلا لبق ةيجوزلا ةقالعلا مايق ءانثأ نيجوزلا دحأ تام اذإو

 .روهمجلا قاقتاب

 :ءارالا ةشقاتم عم فالخلا أشتم

 ةينازلاو ينازلا حاكن نم ثاريملاو قادصلا مكح ةلأسم يف ءاهقفلا ءارآ ضرع دعب

 نآرقلا نم ةتباث ةلدأ ىلإ بهذم لك دانتسا وه فالخلا ببس نأ انل رهظ مهتلدأ نايبو

 .ةنسلاو

 دنع قادصلل بجوملا نأ ىلإ اودنتسا دقف قادصلا ةينازلا ةأرملل اوتبثأ نيذلاف ١

 ةاعارم كلذ يفو !امارح وأ الالح الوخد ناك ءاوس دقعلا سيلو لوخدلا وه ءاهقفلا

 كته ثيح ءىنزلاب ةروهشم تسيلو ةبصتغم تناك اذإ ةصاخ اهتماركو ةأرملا روعشل

 ءيش الو ءارذع اركب تناك نأ دعب ابيث تحبصأف ءاهتفعو اهتراكب تدقفو .اهرتس

 .ارهم ناك ولو كلذ ضوعي

 نكلو .عاتمتسالا عون ددحت مل ةماع اهنإ اولاقف اهب اولدتسا يتلا ةيآلا امآو

 لاق مارحلا سيلو لالحلا عاتمتسالا نع ثدحتت اهدجن ةيآلا قايس ىلإ عوجرلاب

 مكل لحأو مكيلع هللا باتك مكناميأ تكلم ام لإ ءاسنلا نم تانصحملاو :ىلاعت

 نهنم هب متعتمتسا امف نيحفاسم ريغ نينصحم مكلاومأب اوغتبت نأ مكلذ ءارو ام

 ."_) هكنهروجأ نهوتآف

 .٢٢٢؟ص/٢ج ءةقغلبلا :يواصلا ۔-١

  1:ءاسمتلا 7 ٢.



 .مارحلا حافسلاب سيلو لالحلا عاتمتسالاو .حاكنلاب نوكي ناصحإلاو

 عم ىنزلا ناك ءاوس ىنزلا ببسب ةأرملا ىلع هوعنمو قادصلا اولطبأ نيذلا امأ ٢

 فرشل ةنايخ وأ ىنز نم هتبكترا ام ءازج اهل ةبوقع كلذف هريغ عم وأ اهجوزت يذلا
 .مارحلا نع نفعيو ةيجوزلا شارف ىلع ءاسنلا نظفاحي ىتح اهريغل ارجزو ءاهجوز

 امكف .ةدترملاب قادصلا نم ةينازلا ةأرملا نامرح :يأرلا اذه باحصأ ساق دقو

 تلخدأ ةينازلا كلذك .مالسإلا نع اهتدرب اهجوز ىلع ةمرحلا تلخدأ ةريخألا هذه نأ

 .ىنزلاب اهجوز ىلع ةمرحلا

 :ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا فالتخا ببس احضوم ىنعملا اذه يف ةكرب نبا لوقي

 لاقف ؛اهانز هنع متكتو جوز اهلو ينزت ةأرملا يف (ةيضابإلا) انباحصأ فلتخا»

 لاقو ٬اهجرف يف هتناخو هشارف تطوأ اذإ اقادص اهجوز ىلع قحتست ال :مهضعب
 ةدترملا قادص لاطيإ ىلع اوقفتاو ءاهانز هنع رتتسا اذإ هنع اهقادص لطبي ال :مهضعب

 :لاقف ،اسايق ةدترملا ىلإ اهمكح در اهقادص لطبأ نمو .ةمألا قافتا وهو مالسإلا نع

 ةينازلا تناكو .اهسفن نم هتعنمو اهجوز ىلع ةمرحلا تلخدأ ةدترملا تناك امل

 اهمكح يف ةدترملل ةيواسم تناك اهلعف وه يذلا اهانزب ةمرحلا اهجوز ىلع ةلخدم

 هتجوز نعال يذلل ليي يبنلا لوقب ةينازلل قادصلا بجوأ نم جتحاو 6قادصلا نالطب يف

 تبصأ امبق تقدص تنك نإ» :لاقف قادصلا نم اهيلإ هتقس امو يلامو هللا لوسر اي
 . "«هدعبأ كلذ نم تنك تبذك تنك نإو اهنم

 .ا"هب جاجتحالا هل غوسي لصأب قلعت دق لكو ةدرلا ليبس اهليبس سيل :اولاقو

 امم ماكحأ نم هيلع بترت امو ىنزلاب قادصلا لاطبإ ةلع بطقلا نيب دقو اذه -
 نإق ؛اهسقن تيوفت وه قادصلا لاطبإ يف ةدمعلا نأ ركذف يأرلا اذه باحصأ دضعي

 .لمعلا عنمو ةرجألا ذخأ ريجأك يهف .كلذ تلعف اذإق ءاهب عتمتيل وه امنإ قادصلا

 اهنإف ملعي ملو هنبا وأ هيبأب تنز وأ اهقدصو ترقأ وأ ،ملعو تنز اذإف ىنزلا امأق
 ققني ام لكو .امارح اقادص تلكأو تنز دقف .هنبا وأ هيبأب اهانزب ملعي مل اذإف .مرحت

 .ناعللا ثحبم يف هجيرخت قيس ١-

 ٤. ٩ص,/٢ج .عماجلا باتك :ةكرب نيا ٢-

 .ر

 



 هعم ثكملا ةحايإ امأو ءاهقادص تلطبأ دقف ملعي ملو اهريغب تنز نإو "مارح اهيلع

 .ملعي مل ولو اهميرحتب ليقو ءءاملعلا نم اهل صيخرتف

 عنم امو ةلمجلا يف قادصلا لطبي العف تلعفو اهتحابأو هتمرح تكته دق اضيأو

 الإ هذاقنإ نم عنم امف اهتمذ يف مجرلل تبثم اهانز اضيأو ،هملع مدع الإ هلاطيإ نم

 نم اهعنم اهجوز كلمي ال توملا ةرزجم يف يهف .ةداهشلا مدع وأ ") مامإلا مدع
 ١) » مجرلا

 رمعم يحي يلع مهيلع ضرتعا هنأ الإ ىأرلا اذه باحصأ ليلعتو ةجح ةوق مغرو

 قادصلا يف قحلا ةأرملل يطعت ىرخأ تاليلعت مهل مدقو مهشقان لب مهيأرب ملسي ملو

 جاوزلا دعب لجرلا ىلع ةأرملا تاوق ببسب قادصلا نالطي نأ ركذف .ةيناز تناك ولو

 قادصلا نأل ؛رظنلا ةداعإو لمأتلا ىلإ جاتحي هنأ الإ ءاهقفلا هررق نإو ؤاهب لوخدلاو

 قحتست ةأرملا نإ لب لوخدلاب هلك هبستكتو دقعلا درجمب هفصن بستكت ةأرملل قح

 وأ ،ىنزلل ةديرم هيف نكت مل سم يأب وأ خسفنم جاوزب ولو لتملا قادص وأ رقعلا
 اهقادص اهاطعأ دق عراشلاو ةدحاو ةرم سملا عقو ولو "باصتغالاك هيلع ةعواطم

 اكلم قادصلا لماك ح حبصي ب لوخدلا درجمبو !اهنم باصأ امب دسافلا حاكنلا يف الماك
 ءاهكالمأ ةيقب يف فرصتت امك -اعبط- لجؤملا ادع هيف فرصتلا اهل زوجي ةأرملل

 اهب عتمتسيل ةايحلا ىدم هتحت ةنومضم ةعيدو ىقبي نأ قادصلا يف اطورشم سيلو

 .ادبا هيلع توقت الو

 نم لمع ببسب اهيلع هتاوفك اهلامعأ نم لمع ببسي هيلع اهتاوف نأ نيب دقو
 ريزعت وأ لاكن وأ بدأ نم ةعيرشلا ماكحأ بسحب هءازج امهنم دحاو لك ىقلي هلامعأ

 ام درب هبلاطت نأ اهقح نم سيل امك 6قادصلا درب اهبلاطي نأ هقح نم سيلو .دح وأ
 هل درت فيكف .ةراكبلل قادصلا نوردقي ةداع ءاهقفلاو .اهلامجو اهبابش نم ذخأ

 قادصلا درب اهبلاطي نأ غاستسي دق ءاركب تجوزت نإ اهتراكب لازأ دقو الماك قادصلا
 ريغ امأ .ةتباثلا ةلدألاب كلذ اهيلع تبت اذإ هيلع اهسفن تيوفت ةينب تلعق ام تلعق نإ

 ."لمأتلا نم ديزم ىلإ جاتحي هنأ ودبيف كلذ

 .ةيعرشلا دودحلا قيبطت ةطلس كلمي يذلا نيملسملا مكاح هب دصقي ×

 ١ :شيفطا ج٦/ص٤٤٥-٤٤٦١.
 ٢- .ينوانجلل حاكنلا باتك ىلع تاقيلعت :رمعم يحي يلع ص١٨٧.
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 رقي هنأ الإ ةهيجو تاليلعت نم همدق ام مغر هنأب لوقلا ىلإ ةياهنلا يف صلخ مث
 .رثألا دوجو عم رظنلل ظح ال هنأب

 :ءارالا نيب حيجرتلا

 لئاقلا يأرلا حجرن قيرف لك ةلدأ ىلإ رظنلاب نكلو نييأرلا نيب رمعم حجري ملو
 ناك ءاوس ،لوخدلاو دقعلاب ةتباثلا اهقوقح نم هنأل اقلطم ةأرملل قادصلا توبثب

 ام ةأرملا تلعق اذإو .دقعلا داسف دنع لوخدلاب تبثي هنأ الإ ادساف وأ احيحص دقعلا

 اهل تبثي ةلاحلا هذه يفف اهجوز ةمصع يف يهو هريغب ىنزلاك اهقادص لطبي

 الف ثاريملا امأ ،دوهشلا وأ رارقلاب كلذ تبت نإ ىنزلا ىلع بقاعتو لوخدلاب قادصلا

 دنع تبثيو دقعلا داسقل .قافتاب ةيضابإلا دنع رخآلا تومب نيجوزلا دحأل تبثي

 .دقعلا ةحصل روهمجلاو ةيكلاملا

 :ليلحتلا حاكن - ٤

 دنع لطاب هدقع نإف اهقلطمل اهليلحت ةينب اثالث ةقلطم ةأرما لجرلا جوزت اذإ

 .لوخدلاب اهقادص هيلع مزليو ةيكلاملاو ةيضابإلا

 :قادصلا نم اهل بجي اميق ءاهقفلا فلتخا دقو

 لبق خسفي دساف حاكن هنأل لثملا قادص اهل تبثي هنأ ىلإ : ةيضابالا بهذق -أ

 ءيش الف لوخدلا عقي مل نإ امأ ىمسم اقادص دقعلا يف اهل ضرف ولو ،هدعيو لوخدلا

 هيلع بجو اهب لخدو قلطملا لوألا جوزلا ىلإ تعجر نإف ةعتملا وأ قادصلا نم اهل
 . "كلذك قادصلا

 هيف بجيو ادبأ حسفي ليلحتلا حاكن يف لوخدلا عقو نإ هنأ :ةيكلاملا ىريو ۔ب
 .حصألا ىلع ىمسملا قادصلا

 اللخ ثدحأ ليلحتلا هجو ىلع دقعلا نأ ىلإ ارظن لتملا رهم لوخدلاب مزلي ليقو

 .قادصلا يف

 ١ :شيفطا .٧٩٢ص :ينوانجلا ج٧/ص٢٧٥-٢٧٦.

) 



 لاق امك دعاوقلل اقفاوم ناك نإو فيعض يناثلا لوقلا اذهو» :يواصلا لاق

 .'٢«اهل ءيش الف للحملا اهب لخدي مل نإ امأ ،يودعلا

 يناثلا جوزلا دقع ولف ليلحتلا دقع ةحص ىلإ :يعفاشلاو ةفيتح وبأ بهذو -ج

 نإق .دقعلا حصو طرشلا لطب ليلحتلا طرش ىلع وأ ليلحتلا دصقي اثالث ةقلطملا ىلع

 ."رهملا فصن اهلف اهب لخدي مل نإو ىمسملا رهملا اهل بجو ةأرملاب لوخدلا عقو

 :ضيرملا حاكن ٥
 مهريغو ةيضابإلا بهذف توملا ضرم ضيرملا حاكن مكح يف ءاهقفلا فلتخا

 ثاريملاو قادصلا مكح امق دقعلا اذه عقو ولق ءهداسق ىلإ ةيكلاملا بهذو هتحص ىلإ

 ؟ةققفنلاو

 :ةيضابإلا يأر -أ

 .لوخدلاب ىمسملا قادصلا ةأرملل تبثي هنأ نورخآو ةيضابإلا ءاهقف روهمج ىري

 . اهئاسن تاقدص طسوأك الإ اهل سيلف ائيش اهقادص يف ضيرملا جوزلا اهداز نإف
 .قادصلا فصن اهلف لوخدلا لبق اهقلط نإو ،لثملا قادص يأ

 .اهثرو تتامو ةضيرم ةأرما لجرلا جوزت نإو "ثاريملا اهل ناك اهنع تام ناو

 .هتثرو وه تام نإو

 ةئام اهلثم رهمو مهرد فلأ هردق ارهم اهاطعأف ةضيرم ةأرما جوزت نمو -

 رارض هنأ ملعي مل نإو ءاهلتم رهم الإ اهل سيلف رارض كلذ نأ نيبت نإ :ليقف مهرد
 .ثاريملا اهلو اهل ضرف ام اهل زاج

 عنمي الف هيلع ردقي مل نإف غلوخدلا يف قحلا هل نإف ضيرملا جوزت ول :اولاقو
 نع زجع هنكلو ءاهسفن هل تملس ةأرملا نأل ءهيلع بجت لب هتجوز ىلع ةوسكلاو ةقفنلا

 مكاحلا هبلاطي ال ءهتجوز ىلع قفنأ اذإ سبحلا كلذ ريظنو ،هلجأل ةسوبحم يهف كلذ

 ١ ج :يريزجلا نمحرلا دبع .٦٦٢ص / ٢ج :يواصلا ٤ / ص٧٨.

 ٢ _ :ينانيغرملا ج٢/ص٥٨ ٢. :يزاريشنلا ج٢/ص٤٧ ٤.

 )ث(



 .'٧قلطي نأ مكاحلا هرمأ ةقفنلا نع عنتما نإف غقالطلاب

 :ةيكلاملا يأر ۔ب

 حيحصلا ثري الو هدعبو لوخدلا لبق هحاكن خسفي هضرم يف ضيرملا جوزت اذإ

 .الخدي مل وأ الخد ،كلذ هضرم نم تام نإ ضيرملا امهنم

 مث ةضيرم يهو اهب لخد نإو ،ةأرملل قادص الف لوخدلا لبق امهحاكن خسف نإف
 .اهثري الو مساقلا نبا دنع لثملا رهمو كلام دنع ىمسملا قادصلا اهلف تتام

 قحلا هل نأ ىلع ءانب هلام ثلث يف قادصلا اهلف تامف اهيلع ضيرملا لخد نإو

 اهلثم قادص نم رثكأ اهل ىمس نإف ةثرولا ريغ نم ءاشي نمل هب يصوي هلام ثلث يف
 .لثملا قادص ىلع داز ام طقس

 وهو ىمسملا قادصلا اهلو .الخدي مل وأ الخد حاكنلا تبث خسقلا لبق اَحص ناو

 ثاريملا هل ناك ةجوزلا تتامو سضيرملا صف ةحيحص ضيرملا جوزت اذإو

 تحص ىتح امهح اكن خسفي ملق احيحص ةضيرمل ١ تجوزت اذ ا كل ذكو ‘ اهل ام نم

 .هلام نم اهتاريمو اهقادص اهل ناك تامو جوزلا ضرمو ةضيرملا

 قادصلا اهضرم يف ةجوزتملا ةضيرملل بجي هنأ هحرش يف ريدردلا ركذو -
 اللخ رثؤي ملو هدقعل خسفو .هيف فلتخملا نم هنأل ،هدعب خسف اذإ لوخدلاب ىمسملا
 امهنيب ثرإ الو ىمسملا اهلق هلبق اهتوم وأ هتوم ءانبلا دعب هخسف لثمو 0 قادصلا يف

 .ثراولا لاخدإ هداسف ةلع نأل ؛هيف فلتخملا نم ناك نإو

 خسق لبق هضرم نم تام نإ فوخملا هضرم يف جوزتملا ضيرملا ىلع بجيو

 ولف لخدي مل وأ لخد ءاوس ،لثملا قادص نمو ىمسملا نمو .هلام ثلث نم لقألا دقعلا

 اهل ناك رشع ةسمخ اهلتم قادصو رشع دحأ ىمسملاو رانيد نيثالث ىلع الثم تام

 ول امأو .ةينامتلا اهل ناك ةينامث لثملا قادصو ىمسملا ناك ول امأ .ريناند ةرشع

 .ةرشع اهل ناكو عيمجلا ىوتسال ةرشع لثملا قادصو ىمسملا ناك

 ١ - سيمخ ١ ج :يصقشىل ٥ ١ /, ص ٢٣١١-٣٢١٢.

(٤٤ 



 لوخدلا دعب خسف نإ امأ .مدقت امك ءيش اهل نكي مل لوخدلا لبق دقعلا خسف نإف

 ؛تام نإ اياصولا ساسأ ىلع هلام ثلث نم ذخأت سىمسملا اهل ناك حص وأ تام مث

 .هلام سأر نمف حص نإو

 جوزلا ضرم ةلاح نيب ةيكلاملا دنع قادصلا فالتخا ببس يواصلا للعو -

 لاملا سأر نم ىمسملا قادصلا همزلي اهضرم يف نأ نيبف .ةجوزلا ضرم ةلاحو
 ضرم ةلاح يف جوزلا نأل ؛لقألا مزلي هنإف هضرم ةلاح يف امأ ءامهدحأ تومب

 ةمهتل ا ةنظم ن وكيف : اضيرم ن اك اذ ا ام ف الخب .ربتعم هعربتق حيحص وه هتجوز

 . 'أةكرتلا ثلث دودح يف قادصلا ناك كلذلو ستراو لاخدإب

 :دسافلا حاكنلا آ ةعتملا مكح

 .م اعطل او ديصل ١ نم هب عتمتي ام يهو عتم عمج -ميمل مضب - :ةغللا يف ةعتمل ١

 '""هداخ وأ لام وحن نم هب عقتنتل قالطلا دعب هب تلصو ام :ةأرملا ة هعتمو

 اهسفنل ابييطت اهقالط دنع هتجوزل جوزلا هيطعي ام :اهنأب عرشلا يف تفرعو

 اهب عتمتست اهنأل كلذب تيمسو .قارفلا نع اهل ةيلستو قالطلا ملأ نم اهيلع دري امع
 .عقتنتو

 3 اهمكح

 لجرلا ىلع ةعتملا بوجو مدع ىلع ةيكلاملاو ةيضابإلا ءاهقف روهمج قفتا

 ءيش الف هلبق ناك نإف ،هدعب وأ لوخدلا لبق خسقو ادساف دقعلا ناك اذإ اقلطم ةأرملل

 قادصو .ةيضابإلا دنع لثملا رهم اهل بجو هدعب ناك نإو .ةعتم وأ قادص نم اهل
 .روهشملا ىلع ةيكلاملا دنع ىمسملا

 يتلا ةأرملل ةعتملا زوجت ال هنأ ركذف .ةعتملا يف ةيضابإلا يأر بطقلا لقن دقف

 خسف وأ ءادمع ربدلا يف ءطولا وأ ءىنزلاك بابسألا نم ببسي لجرلا ىلع تمرح

 اهجوزت وأ هتخأ اهنأ دقعلا دعب نيبتو ةأرما جوزت نمك .هدعب وأ لوخدلا لبق اهدقع

 ١- :ربلا دبع نبا .٢؟٦٧ص /٢ج ،كلاسلا ةقلم :يواصلا ص٢٤٨.

 ٢ _ :نورخآو ىفطصم ميهارياإ ج٢ / ص٢ ٨٠ .(عتم ةملك)



 ام دعب اهب رستي وأ .ةيجوزلا ةمصعلا عاطقنا مدعل اهتدع يف اهجوزت وأ راغشلاب

 .ميرحت وأ ةهاركل هيلع ماقي ال حاكن يف تتبثو ةقلطملا يف تدرو ةعتملا نأل ؛اهجوزت

 . 'اقادص اهل ضرفي ملو اهب لوخدلا لبق اهجوز تام اذإ ةأرملل ةعتم الو

 اهءادف نأل ؛ءادقلاك اهسفنب ةأرملا هراتخت قارف لك يف ةعتم ال اضيأ اولاقو -

 .اهجوزل اهنم كرت

 درت ام بويعلا نم اهيف دجوي وأ هترغ اهنأل ؛بيعب اهجوز نع ةجراخل ةعتم الو
 هب )٢) .

 نوكي ببس ريغ نم ةأرملا هراتخت قارف لك يف ةعتم ال هنأ ةيكلاملا ركذو -

 لك يف الو ءاهجوز قارف راتخت نونجملاو موذجملاو نينعلا ةأرماك كلذ يف جوزلل
 .مساقلا نبا هلاق اذك خوسفم حاكن

 هيف ةعتم ال هنأ مساقلا نبا لوق رهاظو سقالط ريغب خسف اذإ :زاوملا نبا لاقو

 . "خسفلا لبق وه قلط وأ قالط ريغب وأ قالطب لوخدلا لبق خسف

 ١ :شيفطا ج٦/ص؟٢٢٢-۔٢٢٣.
 ٤ :شيفطا ج٧٢/ص٢٨٧,٢٨٤.

 ٣ - .ةنودملا ىلع تامدقملا :دشر نيا ج٥/ص٣١٢,٣١١.
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 .همه

 : دليهمل

 نم ببسل هئاشنإ دعب هداسف رهظو نيجوزلا نيب دقعلا مت اذإ هنأ قبس اميف انركذ
 لوخدلا عقو اذإ امأ .حيحصلا جاوزلا راثآ ةماع ةروصب هيلع بترتي الف "بابسألا

 يف اهنع ثيدحلا انطسب دقو .ةيلاملاو ةيباقعلا راثالا ضعب هيلع بترتي هنإق ،هدعب
 نأ كلذ ريغلاب ةقلعتملا راثآلا ةساردل لصفلا اذه صصخن فوسو .نيقباسلا نيلصفلا

 اهضعبو ،بسنلا وهو ءانبألاب صتخي اهضعبو ةدعلاك ةجوزلاب قلعتي اهضعب
 .ةرهاصملا ةمرح وهو راهصألاب طبتري

:ةيتالا ثحابملا يف راثآلا هذه سردن فوسو



 لوذلا تحبملا

 بستلا

 ةروطخلاو ةيمهألا نم ريبك بناج ىلع ةميظع ةلصو ةيماس ةطبار :بسنلا

 نم اهعنمتو ،ءاشت نمل اهبهت .ءاوهألاو فطاوعلل ابهن ميكحلا عراشلا اهعدي مل كلذل

 اهيمحي عينم جايسب اهطاحأو هتيانع نم ديزملا اهاطعأو }هعيرشتب اهالوت لب ءاشت

 ىضق ىلاعت هللا نإف ؛ةميلس سسأ ىلع اهدعاوق ىسرأف "بارطضالاو داسقلا نم

 رون مهيلع عطسي نأ لبق مهتيلهاج يف برعلا نيب اعئاش ناك يذلا ينبتلا ىلع

 ماكحأ مهيلع نورجيو مهيلإ مهنوبسنيو .مهئانبأ ريغ ءانبأ نوعدي اوناك دقف مالسإلا
 لطبأ ةلاحلا كلت ىلع مهو مالسإلا ءاج املف ،هريغو جاوز ميرحت نم نييبلصلا ءانبألا

 :هباتك مكحم يف ىلاعت لاقف .ماكحأ نم اهيلع نوبتري اوناك ام ىغلأو ةداعلا كلت

 يدهي وهو قحلا لوقي هللاو مكهاوفأب مكلوق مكلذ مكءانبأ مكءايعدأ لعج امول
 'اةلليبسلا

 كلذ ىلع مهدعوتو مهنم نيذلا دالوألا بسن راكنإ نع ءابآلا هللا ىهن امك

 يأ- هيلإ رظني وهو هدلو دحج لجر اميأ» : ةلي هلوق كلذ ىلع لد .باذعلاو باقعلاب
 . "«قئالخلا سوؤر ىلع هحضفو ةمايقلا موي هنم هللا بجتحا هنبا هنأ ملعي

 راعلاو لذلل دلولا ضيرعت نم هدلو بألا راكنإ ىلع بترتي امل ديعولا اذه لعلو

 .ررض يأو غلاب ررض اذه يفو ،يحمني ال يذلا

 مه نإ ةنجلا مهيلع مرحو مهئابآ ريغ ىلإ اوبستني نأ ءانبألا عراشلا ىهن كلذك
 ىلإ ىعدا نم» :لوقي ي يبنلا تعمس لاق - هنع هللا يضر- دعس ىور دقف كلذ اولعف
 . «.مارح هيلع ةنجلاف .هيبأ ريغ هنأ ملعي وهو هيبأ ريغ

 ١- :بازحألا ٤.

 ٢- .ناعللا باتك .ةريره يبأ نع ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ ج٧١/ص ٤٠١.

 ٢- مقر ثيدح ؛هيبأ ريغ ىلإ ىعدا نم باب ضئارقلا باتك .ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ ٦٧٦٦؛
 ج١٢/ص٤ه.

٤٢٣٠ 

 



 . هيلإ ةءاسإو بألل قوقع هيبأ ريغ ىلإ دلولا باستنا نأ :كلذ يف ةمكحلا لعلو
 ملعت نم اهجوز ىلإ بسنت نأ ةأرملا ىلع هللا مرح اذه نم رثك أو ءهتمعن ركشل كرتو

 يف هللا نم تسيلف مهنم سيل نم موق ىلع تلخدأ ةأرما اميأ» :تيي لاقف هنم سيل هنأ

 . ا«هتنج اهلخدي نلو ءيشب

 ةأرملاب لاصتالا وه احضاو اببس بسنلا توبثل ميكحلا عراشلا عضو دقو اذه

 كلذ ققحت اذإف .نيميلا كلم وأ جاوزلاك ،لحلا قرط نم قيرطب اهل لجر ةطلاخمو
 جتانلا دلولل ابأ لجرلا ناك .هتجوزو جوزلا نيب ةطلاخملا كلت تدجوو ،هتهبش وأ لحلا

 .امئاق شارفلا نوكي كلذبو ،ةطلاخملا هذه ةرمت وه يذلا

 . ةريبك 4 هي انع قحل ا اذ دهب نيملسمل ا ء اهقف ينع ل الو ل ١ ع ايض م دع ىلع اصرحو

 مدعو .دالوألا ىلع ظافحلا ىلع مهنم ةبغر كلذ لعلو . هبناوج لك نم هرمأ اولوانتو

 .ضرألا يف داسفإلاو يعامتجالا درشتلا ىلإ مهب يضفت يتلا مهباسنأ عايض

 مهتلدأو مهلاوقأ نيبنو دلولا بسن توبت ةلأسم يف ءاهقفلا ءارآل ضرعتن فوسو

 :ةلأسملا هذه يق

 :بستلا توبث بابسأ

 ةأرملا تدلو ىتمف همأ نم دلولا بسن توبث بيس ةدالولا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا

 نوكت نأ نيب قرف الو رخآ ءيش ىلع فقوتي الو لاح يأ ىلع اهنم هبسن تبث ادلو
 ةهبشب ءطو وأ ،ىنزو حافس نم وأ ،دساف جاوز نم وأ حيحص جاوز نم ةدالولا

 ةقلطم ةطلاخم وأ كلذك تسيلو هتجوز اهنإ نظو هيلإ تفز ةأرمال لجرلا ةطلاخمك
 .اهتدع يف اثالث

 عبرأ ىلإ عرفتي وهو "شارفلاب تبثي هنإف لجرلا نم بسنلا توبث ببس امأ
 باتك .ةنعالملا ةيآ تلزن امل لوقي ةةيَتهللا لوسر عمس هنأ ةريره يبأ نع ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ ١-

 ١. ٦/٢1ع نابح نبا بيترتب ناسحإلا :نابلب نبا :رظنا نابح نيا هجرخأو ،٣٠٤ص /٧ج .ناعللا

 بولسأب ءاج دقو 0 .ءطولا وه ةيضابإلا دنع هب دارملاو هجيرخت قبس دقو . .ثيدحلا يق ه شارقلا ركذ درو 1

 يف زاجملا نم يهو ءطولا ىلع ةيانك هوجولا هذه لك ةرشايمل او ة هسم المل او .ايشول او ثفقرل اك يزاجم

 ناك ءاوس شارفلا مامت هب هسقن ءطولا نأ تبث اذهبو : ةنسلا هب ت ءاجو نآرقلا كلذب لزنو .برعلا مالك

 يبأ يأر اذهو .ةمألاو ةرحلا يف ماع اذهو شارقلا مدع ءطولا مدع اذإف نيمي كلم وأ حاكن نم شارفلا

 عجار .ةيضابإلا ءاهقف نم مهريغو بيبح نب عيبرلاو زيزعلا دبع ني هللا ديعو ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع
 .٤٢-٢٢ص .ةبوجألا :نوفلخ نيا .٢٢٢؟ص/٦٥ج .عرشلا نايب :يدنكلا

( 



 :تالاح

 .حيحصلا جاوزلا ١

 .دساقلا جاوزلا ٢

 .ةهبشب ءطولا ٢

 .نيميلا كلمب يرستلا ٤

 :نيطرش لجرلا نم بسنلا توبثل ءاهقفلا روهمج طرتشا دقو

 :نيرمأب ققحتي كلذو .جوزلا نم ةجوزلا لمح ناكمإ :لوألا

 اقهارم وأ اغلاب نوكي نأب ةداع باجنإلا هنم روصتي نمم جوزلا نوكي نأ ١

 .غولبلا تامالع هيلع رهظت مل ولو

 .دقعلا دعب نيجوزلا يقالت ناكمإ ٢

 تدلو نإف ،يقالتلا ناكمإ نيح نم رهشأ ةتس نع لمحلا ةدم لقت الأ :يناثلا

 . "شارفلاب جوزلا نم هبسن تبثي الف دقعلا تقو نم كلذ نم لقأل ادلو ةجوزلا

 املاط امهب تباث بسنلاف ،نيميلا كلمب يرستلاو حيحصلا جاوزلل ةبسنلاب امأ

 يوتحيف ةهبشب ءطولاو دسافلا جاوزلل ةبسنلاب امأو ءاهركذ ةقباسلا طورشلا ترفوت

 :يلي اميف اهركذن تاليصفت ىلع

 :لسافضلا حاكنل اب بسنتل ا توبث : الوأ

 دساقلا حاكنلا يف بسنلا نأ ىلإ نورخآو ةيكلاملاو ةيضابإلا ءاهقف روهمج بهذ

 . "هيبأب هقاحلإو دلولا بسن توبث قح يف حيحصلا جاوزلا يف بسنلا مكح ذخأي

 الإ تبثي ال هنأ يف حيحصلا حاكنلا نع دسافلا حاكنلا يف بسنلا فلتخي هنأ ىلع

 :نوقلخ نبا .٣٢٢٢۔-٢٢٢ص/٦ج :يدنكلا ٨٤ ١. ص .حاكنلا باتك ىلع تاقيلعت :رمعم يحي يلع ١

 .٧٤٢ص /٢ج .نيدياع نبا ةيشاح :نيدباع نبا ١. ٣٢٦ص/٢ج .عماجلا :ةكرب نبا .؟٢۔-٠٢ص

 ١٦٤. ص/٢ج .لاصخلا رصتخم :يمرضحلا ٥ / ص٥ ٢١ ٦ج :يدنكلا ١. ٢١٦ص / ٢جا :ةكرب نبا 1

 .٩٩٤ص .نراقملا هقفلا :ناردب .؟٩٢صر/٢ج .يملاسلا مامإلا تاباوج :يملاسلا

 :ر



 ملو ادساف ادقع ةأرملا ىلع لجرلا دقع نإف .ايقيقح الوخد ةأرملاب لجرلا لخد اذإ

 مث اهب لخد نإف .جوزلا كلذ نم ةأرملا هب يتأت يذلا دلولا بسن تبثي الف اهب لخدي
 ةتس يضم دعب دلولاب تتأو }لمحلا هنم نوكي نأ روصتي نمم جوزلا ناكو دلوب ءاج

 تبثي ال اهنم لقأل هب تتأ نإو شارفلا بحاص هنأل ؛جوزلا نم دلولا تبث رثكأف رهشأ
 .'»ىنزلا نم وأ قباس جوز نم لصاح ديكأتلا هجو ىلع هنأل ؛هنم بسنلا

 ءاوس دسافلا حاكنلا يف ف لوخدلاب بسنلا توبث ىلع ءاهقفلا روهمج ققتا دقو اذه

 اناك اذإ امأ .ميرحتلل نيلهاج ن ادقاعلا ماد ام هيق افلتخم وأ هداسق ىلع اقفتم . ناك

 :نيبهذم ىلإ ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا فلتخا دقف 4 امهدحأ وأ كلذ ادمعتو هب نيملاع

 : اقلطم بستلا توبث :لو ذثا بهذملا

 عقو اذإ اقلطم هيبأ بسنب قحلي دلولا نأ ىلإ مهريغو ةيضايإلا ءاهقف ضعب بهذ

 ولو بسنلا تبث دحلا ئرد اذإف ،دحلا طقست اهنأل ؛ةهبشلا دوجول دقعلا دعب لوخدلا

 مدعو دلولا ءايحال اطايتحا كلذو ءىنزلاب جوزلا رقي مل ماد ام ادساق دقعلا ناك

 .هعايض

 .ةمرحلاب لهج وأ ملع ىلع نادقاعلا نؤك ىلإ بهذملا اذه باحصأ رظني ملو

 :كلذ نم بسنلا اهيف تبثو ةعونتم ةحكنأل ةلثمأ بهذملا اذه باحصأ ركذ دقو

 نم دحأ وأ هتخأ جوزت نميف مراحملا حاكن :لثم اهداسق ىلع قفتملا ةحكنألا -أ

 نيلهاج اناك ءاوس ابسن امهقحلي دلولاف هنم دلوب تءاجف عاضرلا وأ رهصلا تاوذ

 ىلع كلذ ماد ام رخآلا نود امهدحأب نيلهاج وأ اعم ةمرحلاو ةيبسنلا ةقالعلاب

 .جيوزتلا ليبس

 . اقلطم اهجاوزب بسنلا تبثي الف .مألا اونثتسا مهنأ ريغ

 يفو ةسماخ جوزت نم ١ ذكو ءهنم اهت دع دعب اثالث هتقلطم جوزت نم كل ذكو

 (٢) عبرأ هتمصع

 ١ :يملاسلا .١ا٤١٦ص/٢ج :يمرضحلا .٢/٢١٦١ج :يولهبلا .٥٩١٢ص/٦٥ج :يدنكلا ج٢/ص٢٢٦٢٩.
 ٢- :شيفطا .٢٢-١٢ص :ينوانجلا .١٦١٢ص/٦٥ج :يدنكلا ج٦/ص٢٩.

 )ر



 .مرحملا حاكنو ةعتملا حاكنو راغشنلا حاكنك : اهداسق 2 فلتخا ةحكنألا ۔ب

 هذه عيمجف .هتينزم لجرلا حاكنو .دوهش وأ يلو نودب حاكنلاو ضيرملا حاكنو
 . "اهدعب لوخدلا عقو نإ دلولا اهب قحليو بسنلا اهيف تبثي ةحكنألا

 : ميرحتلاب ملعلا ةلاح بسنلا طوقس :يناثلا بهذملا

 توبث مدع ىلإ ءاملعلا روهمج يأر وهو ةيكلاملاو ةيضابإلا ءاهقف روهمج بهذو

 هذه يف نأل ؛ةمرحلاب ملعلا دعب لوخدلا عقو اذإ هداسف ىلع قفتملا حاكنلا يف بسنلا

 هيف قحلي الو ،دحلا بوجو كلذ ىلع بترتيو ىنزلا ضحمتو ةهبشلا تفتنا دق ةلاحلا

 اذه حيضوتل اهيلع قفتملا ةدساقلا ةحكنألا نم ةلثمألا ضعب ركذن نأ سأب الو ںدلولا

 :ىأرلا

 :تاكرشلاو مراحملا حاكن - ١

 قفتملا جاوزلا يف بسنلا توبث مدع ىلإ "ةيكلاملاو "ةيضابالا روهمج بهذي

 ةكرشمل ح اوز لثمو ع اضر وأ رهص و أ بسن نم مر احمل ١ ح اوز : لثم ٥ ل اسق ىلع

 . ميرحتلاب ناملعي نادقاعلا ناك املاط ىريغلا ةجوزو

 نادقاعلا ملَع ولو روصلا هذه يف بسنلا نوتبثي ةيضابالا ضعب نأ رَم دقو

 . مألاب جوزتلا ةلاح ادع ميرحتلاب

 :ةدعلا .حاكنلا = ٢

 اهب لخد نإف .دقعلا لطب هريغ ةدتعم حكن نم نأ بهذملا اذه باحصأ ىريو

 . ا‘دلولا هب قحلي الو دحلا هيلعو ناز وهف ميرحتلاب املاع

 ميرحتلاب لهج ولو ،ناز وهف ةدعلا يف اهب لخد ول هنأ ىلإ ضعبلا بهذيو لب
 .6ث}) كلام يلوق دحأ وهو لاح لك ىلع لوألاب قحال دلولاو

 ١- :يلعجلا .٤٢٢ص/٦٥جا :يدنكلا .٢٠١.٦٢٥-٩٥٩,١٠١ص/٦جا :شيفطا ج٢ / ص٤٧.
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 ٢- :يواصلا ج٢/ ص٢٢٨.

 ٤ .كرادملا لهسأ :يوانشكلا .٢/٨٢٢ج :يواصلا .؟٨-٦/٧٢جا :شيفطا ج٢ / ص٨٢.

 ٥- :ربلا دبع نبا ص٢٢٧.



 :ةدرلا إ حاكتلا ٣

 عقو نإو دقعلا اددج لوخدلا لبق هتدر نع دترملا عجر ةدرلا يف جاوزلا مت اذإ

 يف ةيضابإلا قرفي مل لب دلولل بسنلا تبثي الو س ةأرملا تمرح عوجرلا لبق لوخدلا
 ."همدعو ميرحتلاب ملعلا ةلاح نيب ةلأسملا هذه

 :رفاكلاب ةملسملا جاوز - ٤

 اهنأ ملع نإ دحُيو كرشم هنأ تملع نإ دحت يباتك وأ كرشمب ةملسملا تجوزت ول

 بسنل ١ تبثي ال نكلو ‘ ةهبشىلل ن ١ دحي ال ليقو دقعلا كل نب بسنل ١ تبثي الو .ةملسم

 ."ةيضابإلا دنع اقلطم

 :لماوحلا حاكت ۔٥

 . امهنيب قرفيو 6هب قحلي الو هنود اهدلو دلولاف لماح ةأرماب لجر جوزت اذإو

 ."زوجي ال لماوحلا حاكنو لماح ىلع عقو دقعلا نأل

 :دوهش وأ يلو نودب حاكتلا ٦-

 .دوهش وأ يلو نودب حاكنلا يف بسنلا توبث مدع ىلإ ةيضابإلا روهمج بهذو
 هذه يف هسم نأل ؛هيبأ بسنب دلولا قحلي الف لوخدلا عقو اذإف حيحص ريغ حاكن هنأل
 .) همأ نبا ىنزلا نباو ىنزلا سمك ةلاحلا

 :لوقلا لمجم

 توبث مدع ىلع اقافتا كلانه نأ ةفلتخملا ءارآلا ضرع دعب انل رهظي يذلا و
 .لوخدلا عقي مل اذإ اقلطم دسافلا دقعلا يف بسنلا

 هيف لوخدلا ربتعا نمف :نيبهذم ىلإ اوفلتخا دقف دقعلا دعب لوخدلا عقو نإ امأ

 ءاقتنال كلذو .ةمرحلاب امهدحأ وأ ناجوزلا ملع اذإ بسنلا طقسأو دحلا بجوأ ىنز

 .٢١٢ص/٦جا :شيفطا ١-
 ٢ .هسفن عجرملا :شيفطا ج٦/ص١١٩.
 ٢٣ :ىدنكلا ج`٦ ٥ / ص٢٦ ٢.

 ٤ .لينلا حرش :شيقطا ج٦/ص١٩.

 



 .ىنزلا ضحمتل همسرو دقعلا ةروص ىلإ ءالؤه رظني ملو ةهبشلا

 دلولا قحلو دحلا طقسو ةهبشلا تتبث ميرحتلاب لهج نع لوخدلا عقو نإ امأ

 .هيبأب

 لهج وأ ملع نع لوخدلا عقو ءاوس اقلطم بسنلا توبث ىلإ ضعبلا بهذو

 ضعب دنع مألا ءانثتساب بسنلا اهب تبثيو دحلا طقست ةهبش وهو دقعلا ىلإ هدانتسال

 . ةيضابألا

 :ىرخأ ةهج نم ءطو ءورط دنع بسنلا مكح

 دساقلا حاكنلاو حيحصلا حاكنلا يف بسنلا مكح قبس اميف انضرع نأ دعب

 ارط نكلو حيحص اهلصأ ةحكنألا ضعب اندجو ىاهنم ءاهقفلا فقوم انيبو هيعونب

 :كلذ نم لوخدلا دعب بسنلا مكح امف داسقلا اهيلع

 :اهجوز نم ةبراهلاو ةبصتغملا دلو بسن -أ

 نود اهجوز نم تبره وأ اهجوز ةمصع يف يهو اهضرع يف ةأرملا تبصتغا اذإ

 مكح امف ادالوأ ةهوبشملا ةقالعلا هذه نع جتنو لاجرلا نم هريغب تلصتاو هنذإ

 ؟مهبسن

 :لاوقأ ةثالث ىلإ ةلأسملا هذه مكح يف ءاهقفلا فلتخا

 :بستلا توبث مدع : لوألا لوقلا

 نيجوزلا نيب يقالتلا ناكمإ هيلإ مضنا اذر جاوزلا دقع نأ ءاهقفلا روهمج ىري
 وه امنإو بصتغملا الو جوزلاب قحلي ال ءطو يلإ رظني الو جوزلاب قح ال دلولا نإف
 نإق ءاهنع جوزلا ءطو عطقناو 6هريغب تقحل اذإ اهجوز نم ةبراهلا كلذكو ،ينز دلو

 . بصتقملاب الو جوزلاب قحلي ال ىتز دلو دلولا

 :ءطولا ناكمإ عم جوزلل بسنلا توبث :يناثلا لوقلا

 ءهسقنل دلولا مض اذإ بصتغملل بسنلا توبث ىلإ لوقلا اذه باحصأ بهذو

 رابج هلتق لجر نع راثآلا ضعب يف تدرو ةصقب اولدتساو «لحتسملا ةلزنم هولزنأو
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 كلهأ هللا نإ مث ادالوأ هل تدلوف ءاهنطوف هتيراج ذخأو هلام ذخأف ةربابجلا نم
 تابثإ اوأرف لدعلا لهأ يديأ يف اهدالوأو ةيراجلا تراصق هناطلس بهذأو رابجلا

 نب كلام نع كلذ يورو ةيضابإلا ضعب لوق اذهو غلحتسملا ةلزنم هولزنأو هل بسنلا

 .هنع نيتياورلا ىدحإ يف هباحصأ ضعيو سنأ

 :يقالتلا ناكمإ مدع عم جوزلل بسنلا توبث :ثلاتلا لوقلا

 حاكنلل دقعلا وه شارفلا نأ ىلإ نييفوكلا نم هباحصأ ضعبو ةفينح ويأ بهذو
 ىلع مهقفاوو .جوزلا نم ءطو كانه نكي مل نإو .ادبعت جوزلاب دلولا قوحل اوأرو ،طقف
 دلولا نأل .امهريغو ةبراهلاو ةبصتغملا لمشي مكحلا اذهو يضايإلا دابع نبا كلذ

 دعب ةدالو تناك نإ كلذكو .نكي مل وأ هنم ءطولا ناك ءاوس جوزلاب قحال مهدنع

 .اضيأ جوزلاب قحال بسنلاف .ةدالو

 : لوألا لوقلا باحصأ لدتسا دقو

 الجر تحكنو تدتعاف .هتافو اهغلبف انينس هتجوز نع جوزلا باغ اذإ هنأ ١

 لوألا جوزلا رهظ نإف ادالوأ اهنم بجنأو ثدوهشو يلوب رهاظلا يف احيحص احاكن

 اهقادص يناثلا ىلع اهلو لوألا ىلإ عجرتو هنم تدتعاو يناثلا حاكن خسف هبايغ دعب

 نم ءاهقفلا روهمج يأر اذهو هشارف ىلع اودلو مهنأل ؛ يناثلاب قحال دلولاو

 ملسم ةديبع يبأ بهذم وهو بلاط يبأ نب يلع نع كلذ يورو نييقارعلاو نييزاجحلا

 .ةيكلاملاو ةيضابإلا ءاهقف ةماعو زيزعلا دبع نباو بيبح نب عيبرلاو

 .شارفلا بحاص هنأل .لوألا جوزلل دلولاف ةفينح يبأ دنع امأ

 تجوزتو هتجوز تدتعاف رثأ هل رهظي ملو ىفتخاو َدقُف اذإ دوقفملا يف كلذكو ٢

 نوقحلي دالوألاف ،لوألا جوزلا رهظ مث ادالوأ هنم تدلوو دوهشو يلوب رخآ اجوز

 وهو زيزعلا دبع نباو بيبح نب عيبرلاو ملسم ةديبع يبأ يأر اذهو .يناثلا بسني

 .مهريغو ةيكلاملاو ةيضابإلا نم ءاهقفلا روهمج بهذم

 يف اهقلط مث ةأرما ىلع احاكن لُجَر دقع ول هنأب هبهذمل ةفينح ويأ لدتساو

 تقولا كلذ نم ادعاصف رهشأ ةتسل دلوب يتأتف دوهشلاو مكاحلا ةرضحب دقعلا سلجم

 افالخ يأرلا اذهو حاكنلا دقع يف هلصأ ىلع شارفلا بحاص هنأل ؛هي اقحال دلولا ناك
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 عم دقعلا دوجو دلولا قاحلإل نوطرتشي مهنأل ؛ةيكلاملاو ةيضابإلا ءاهقف روهمجل

 . "نيجوزلا نيب يقالتلا ناكمإ وأ لوخدلا

 :جوز نم رثكأ ةجوزتم نم دلولا بست - ب

 مث لبق نم هتجوزت دق اجوز اهل نأ كلذ دعب تعدا مث ناث جوزب ةأرما تجوزت ول

 ؟اهدالوأ بسن مكح امف اهنع ىفتخا

 قحليو يناثلا اهجوز نيبو اهنيب قرفي ةقيقح هتعدا ام رهظ نإ هنأ بطقلا ركذ

 اهجاوز دمعتو اجوز اهل نأب يناثلا ملع نإو 6رهشأ ةتس دعب هتدلو اذإ يناثلاب دلولا
 .اقلطم لوألاب دلولا قحليو .دحي

 .لوألاب قحلي يناثلاب اهجاوز نم رهشأ ةتس لبق دلولاب تتأ نإ ليقو -

 .يناثلا دحيو ىنز دلو هنأل دلولا بسن لوألا جوزلل تبثي مل يناثلا اهبصغ نإو -

 تدلو ام يناثلل تبثيو رهشأ ةتس لبق هتدلو نإ دلولا بسن لوألل تبثي :ليقو -

 جاوزلا ىلع تربجأ وأ كلذ تركنأ وأ اهملع نود اثالث لوألا اهقلط نإ رهشأ ةتس دعب

 قرفو يضاقلا لخدت نإف ،لوألا جوزلل دلولا بسن تبثي تالاحلا هذه يفف يناثلاب

 . '"كلذك دحيو رهشأ ةتسلا لبق تدلو ام يناثلا مزل امهنيب

 :برحلا رادب ةجوزتملا ةيبسلا ءطو -ج

 يف دالوأب تتأف مالسإلا راد يف اهجوز تكرتو ةملسم ةأرما نوكرشملا ىبس اذإ

 ؟دالوألا بسن مكح امف اهحارس قالطإ دعب لوألا جوزلا ىلإ برحلا راد

 يضابإلا بيبح ني عيبرلا مامإلا متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع لأس دق

 برحلا رادب ندلوف لماوح نهو ءاسنلا نم يبس نم رظنا :هباجأف ةلأسملا هذه نع

 .مالسإلا يف مهئابآب مهوقحلأف مالسإلا يف اهجوز نم اهلمح نوكي نأ ىجري ام وأ

 ةدعلا دعب نهجاوزأ ىلإ نعجريو جاوزألاب مهبسن قحلي الف برحلا رادب نلمح امو

 .ءاهقفلا نم مهريغو ةيضابإلا روهمج يأر اذهو لوألا حاكنلا ىلع

 ١- .ةيوجألا :نوفلخ نبا ص٢٩-۔٣٢۔
 ٢ :شيفطا ج٦/ص٤٣٩-٤٤٠٤.
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 مالسإلا رادو برحلا رادب نلمح ام نأ ىلإ ةيفنحلا روهمجو دابع نيا بهذو
 ."شارفلا مكح ىلع جاوزألاب قحال مهبسنف

 : ةهبشب ءطولا 2 بسنتلا توبث :ايت اث

 .ميرحتلاي هلهج عم هيلع مرحت ةأرمال لجرلا ةبراقم اهنأب ةهبشلا ءاهقفلا فرع
 .لعف ةهبشو ،دقع ةهبش :نيمسق ىلع يهو

 دقعلا داسف نيبتي مث ةأرما ىلع هجاوز دقع لجر يرجي نأ :دقعلا ةهبشق ١-

 .داسفلل ةبجوملا بابسألا نم ببسل

 جوزتي وأ ٍكلذ ىلع ءانب اهب لخديو هتخأ وأ همأ صخش جوزتي نأ :هتروصو

 أطي وأ ةكرشم وأ ةيسوجم وأ ،دحاو دقع يف اسمخ وأ ؛هتصع يف عبرأ ىلع ةسماخ

 هتدتعم وأ ريغلا ةجوز جوزتي وأ غنيدقع وأ دحاو دقع يف اهتخأ عم اهجوزت نم

 .اهيف ببسلا وه ةروص دقعلا دوجو ناك ةهبشلا هذه يفو ءاثالث ةقلطملا وأ اهأطيو

 ام هداسفو هميرحت ىلع عمجم جاوزلا دقع نأ عم ىنزلا دح لعافلا نع ًاردي كلذبو

 .همراحم نم ةأرملا نأ ملعي ال ماد

 وأ حيحص دقع امهنيب نوكي نأ ريغ نم ةأرما لجر براقي نأ :لعفلا ةهبشو ٢-

 دقو 6سكعلا نيبت مث هل لحت اهنأ دقتعا وأ ءادبأ عيش ىلإ هبتنم ريغ اهيراقي لب ،دساق
 .ىنزلاب قحلي الو ىنز ربتعي ال ةهبشلا ىلع ينبملا يسنجلا لاصتالا نأ ءاهققلا ررق

 اهنأ ىلع اهب لخديف ىرخأ ةأرما هيلإ فزت مث ةأرما لجرلا جوزتي نأ : هتروصو -

 .ايسنج الاصتا اهب لصتيو هتجوز

 ةدعلا ءانثأ يف قلطملا اهعقاويف اثالث ةقلطم ةأرملا نوكت نأ :اضيأ اهتمو -

 دعب هتدلو نإف .هتجوز تسيل اهنأ نيبت نأ دعب دلوب تتأ اذإف .هل لحت اهنأ ادقتعم

 دعب ثدح لمحلا نأ دكأتل هنم هبسن تبث لاصتالا تقو نم رثكأ وأ رهشأ ةتس يضم

 لمحلا نأ دكأتل هنم بسنلا تبثي ال رهشأ ةتس يضم لبق هب تتأ نإو ،لوخدلا اذه

 هجو هلو همزتلا هنأل .هنم هبسن تبث لجرلا هاعدا اذإ هنكل لاصتالا اذه لبق ثدح

 ١- :نوقلخ نيا ص٢٤-٢٥.



 تلاز اذإق ىرخأ ةهبش ىلع ءانب كلذ لبق اهب لصتا دق نوكي دقف مازتلالا اذه يف

 اميف مكحلاك كاذنيح بسنلا مكح نوكيف دلوب تءاج مث ةأرملا لجرلا كرتو .ةهبشلا
 .دساف جاوز نم ةقرفلا دعب ادلو ةأرملا تدلو ول

 ةهبش وأ دساف دقع وأ حيحص دقع ىلع امئاق سيل ةأرملاب لاصتالا ناك نإف -

 ال دلوي تءاجو ةأرماب ىنز نمف تبثي ال بسنلا نإف ،لجرلا نع ىنزلا فصو وحمت

 نأل ؛ىنزلا تقو نم رهشأ ةتس يضم دعب هب تتأ ولو ،ىنزلا نم دلولا بسن تبثي
 هرابتعا نم ةيلهاجلا لهأ هيلع ناك ام تلطبأو ىنزلا تردهأ ةيمالسإلا ةعيرشلا

 . '«رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا» :مالسلا هيلع لاقف بسنلل اتبثم

 لانت نأ لقعي الو اعرش روظحم ىنزلاو ،ىلاعت هللا معن نم ةمعن بسنلا نألو

 . "تامرحملا باكتراب معنلا

 اذإ دلولا بسن اهب تبثي ال امم دقعلا ةهبش اوربتعا ةيضابإلا ءاهقف ضعب نكلو

 ةمهتم تحبصأ ةأرملا نأل دساقلا حاكنلا يف لوخدلا نم رهشأ ةتس يضم لبق ءاج

 .ىنزلاب

 ةأرملا يف اوفلتخا مهنأ ركذف ةلأسملا هذه يف ةيضابإلا فالتخا يدنكلا لقن دقو

 الو هيلع اهل قادص ال :لاق نم لاقف رهشأ ةتس نم لقأ ىلع تدلوف لجرلا اهجوزتي
 ىلع جيوزت هنأل ؛قادصلا هيلع :لاق نم لاقو .ةمهتلا تقحتسا اهنأل دلولا همزلي
 كلذ يف ملعن الو ؛لاح ىلع مزلي الف دلولا امأو ةةهبشلل كلذب دحلا اهنع أرديو ةهبش

 ."فالتخا

 رهشأ ةتس يهو لمحلا ةدم لقأ ىلع مهيأر يف اودمتعا يناثلا لوقلا باحصأ لعلو
 عمجأ ام يأرلا اذه نأ يدنكلا ركذ دقو روهمجلل افالخ بسنلا توبث يف اهب اومزتلاو

 مل هلعلو ءاهيلع عمجي مل ءاهقفلا نيب ةيفالخ ةلأسملا نأ رهاظلا نكلو ءءاهقفلا هيلع

 .فالخلا ىلع علطي

 اهعماجق ةأرما هشارف يف دجو الجر نأ بطقلا هلقن ام فالخلا اذه دكؤي اممو

 .هجيرخت قبس ١-

 .٩٠٥-٨٠٥ص :نراقملا هقفلا :نرادب ٢-

 .١٢٢-۔٠٢٢ص/٦٥ج :ىدنكلا ٢-
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 جوز اهلو رهشأ ةتس دعب هب تءاج نإ دلولا بسن يف اوفلتخا دقف هتجوز اهنأ ادقتعم
 اهب لخدي مل نإو .جوزلاب هقحلأ بطقلا نكلو دلولا امهقحلي مهضعب :لاقف .اهؤطي
 هنأل ؛جوزلل هنأ يدنع قحلاو »:لاقف .كلذك جوزلل وه ليقو ءاطخ ءىطاولل وهف اهجوز
 ةدعاقلا ىلا ةراشإ كلذو ىنزلا دمعتي مل اذإ دقعلا حصي مل ولو ءيش ىندأب هب قحلي

 هيف قحلي دحلا هبحاص نع هيف أردي ءطو لك» :يهو لاجملا اذه يف ةدمتعملا ةيهقفلا
 . '«دلولا

 :نوتاقلا يأر

 تبثي» :لاقف بسنلا توبث تالاح ىلع نيعبرألا ةداملا يف ةرسألا نوناق صن

 هخسف مت حاكن لكبو .ةهبشلا حاكنيو .ةنيبلايو .رارقإالابو ححيحصلا جاوزلاب بسنلا

 . "«نوناقلا اذه نم (٣؟٤-٣٣-٢٣٢) داوملل اقبط لوخدلا دعب

 نم نكر اهيف لتخا ةدسافلا ةحكنألا نم اعاونأ اهيف درو اهيلإ راشملا داوملاو

 ءاوس لوخدلا دعب بسنلا اهيف تبثي هنإف كلذ عمو ؛هطورش نم طرشوأ دقعلا ناكرأ

 .ميرحتلاب لهجلا وأ ملعلا دعب جاوزلا عقو

 لتخا اذإ حاكنلا خسفي» نوناقلا نم )٢٢( نيتالتلاو ةيناتلا ةداملا يف ءاج _

 ةدر تتبث وأ ،دقعلا تايضتقمو ىفانتي طرش وأ .عنام ىلع لمتشا وأ هناكرأ دحأ

 7 جوزلا

 وأ يلو نودب جاوزلا مت اذإ» :هنأ )٢٣( نيثالثلاو ةتلاتلا ةداملا يف ركذو -

 لثملا قادصب لوخدلا دعب تبثيو هيف قادص الو غلوخدلا لبق حسفي قادص وأ نيدهاش

 . «دحاو نكر نم رثكأ لتخا اذإ لطبيو دحاو نكر لتخا اذإ

 بسنلا توبث يف ةعيرشلا يأر قفاو نوناقلا نأ داوملا هذه يف هظحلت يذلاو _

 ملعلا ةلاح نيب زيمي مل هنأ الإ .ةهبشلا وأ دسافلا دقعلا يف لوخدلابو حيحصلا جاوزلاب

 ١- :شيفطا ج٦/ ص٤٣٦.

 ٢- :ةرسألا نوناق ص١٦١-٢٠.

 ٢٣- ١ هسفن عجرمل .

 ٤ :هسقن عجرملا ص١٦-١٨-٢٠.
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 ممع لي ،ميرحتلاب لهجلا عم لوخدلا ةلاح نيبو لوخدلاو حاكنلا دمعت عم ةمرحلاب
 وأ هناكرأ دحأ لالتخال دقعلا خسف اذإ تبثي بسنلا لعجو لاوحألا عيمج يف مكحلا

 .دقعلا تامزلتسم عم يفانتي عنام دوجو وأ هطورش

 نإق غلهجلا ةلاحو ميرحتلاب ملعلا ةلاح نيب اوقرف دق ءاهقفلا ةماع دجن امنيب _

 طقسيو دحلا تبثو دقعلا خسف لوخدلا دمعتو ميرحتلاب امهدحأ وأ ناجوزلا ملع
 تبثو ةهبشلل دحلا ئرُد دقعلا حسف ةمرحلاب لهج عم لوخدلا عقو اذإ امأ "بسنلا

 . بسنلا

 بسن توبث طورش )٤١( نيعبرألاو ةدحاولا ةداملا يف نوناقلا ددح دقو اذه ٢

 ملو لاصتالا نكمأو ايعرش جاوزلا ناك ىتم هيبأب دلولا بسني» :لاقف هيبأب دلولا
 . "ءةعورشملا قرطلاب هفني

 ثيح بسنلا توبث يف ءاهقفلا روهمج يأر قفاو دق نوناقلا دجن ةداملا هذه يفو

 لاصتا رذعت اذإف نيجوزلا نيب يقالتلا ناكمإ عم دقعلا بسنلا توبثل نوطرتشي

 .بسنلا تبثي الف ،هتوم وأ ةليوط ةدمل هبايغ وأ هدقفل هتجوزب جوزلا

 ىتح هدعبأو لمحلا ةدم لقأ )٤٢( نيعبرألاو ةيناثلا ةداملا يف نوناقلا نيبو ٢
 ةتس لمحلا ةدم لقأو» :لوقيف .هنع هيفن وأ هيبأب دلولا بسن قاحلإ ناكمإب مكحن
 . "«رهشأ ةرشع اهاصقأو رهشأ

 ةدم لقأ يف ءاهقفلا روهمج يأر عم قفتا دق نوناقلا نأ ةداملا هذه نم جتنتسنو

 نيب كلذك دجوي فالتخالا اذهو ءاهاصقأ يف مهفلاخو -رهشأ ةتس يهو- لمحلا
 نيماعب هددح نم مهنمو .ةلماك ةنس لمحلا ةدم ىصقأ لعج نم مهنمف .ءاهقفلا
 دنتسي يأر لكو .كلذ نم رثكأ :ليقو سسمخ :ليقو ؤعبرأ :ليقو ،تاونس ثالث :ليقو
 هرقأ ام نأ ًالإ ءكلذ ددحي يعرش صن دري مل هنأل ؛ةداعلاو فرعلا هيلع ىرج ام ىلإ

 ماكحألاو ءهدكأ دق ةداعلاو فرعلاو بطلاو ملعلا نأل اندنع حجرتي يذلا وه نوناقلا
 .ةذاشلاو ةردانلا تالاحلا ىلع سيلو معألا بلاغلا ىلع ىنبت ةيعرشلا

 ١- ص ةرسألا نوناق ٢٠ .
 ٢- هسفن عجرمل ا .
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 ين اثلا ثحبملا

 ةره اصملا همرح

 و ةجوزلا مأ :نهو .ءاسنلا نم عبرأ يف ققحتيو ةبارقلاب هيبش فصو : ةرهاصملا

 تنب امأو لزن نإو نبالا ةجوز اضيأ مرحيو ءالع نإ و بألا ةجوز مرحي امك ،تلع نإ

 مأ ءاملعلا ضعب قحلأو .ةيآلا صن دافأ امك اهمأب لوخدلاب الإ مرحت الف ةجوزلا
 تنب ىلإ عجار لوخدلا ديق نأ اومهف ذإ لوخدلاب الإ مرحت ال اهنأب اولاق ثيح ةجوزلا
 مكروجح يف يتلا مكبئايرو مكئاسن تاهمأو :ىلاعت لاق !ةجوزلا مأ ىلإو ةجوزلا
 لئالحو مكيلع حانج الف نهب متلخد اونوكت مل نإف .نهب متلخد يتلا مكئاسن نم

 . '"اهلمكبالصأ نم نيذلا مكئانبأ

 . ا" فلس دق ام الإ ءاسنلا نم مكئابآ حكن ام اوحكنت الوت :اضيأ لاقو

 وأ ىنزلاو ةهبشب ءطولاو دسافلا دقعلا نم ةرهاصملا ةمرح تبثت له نكلو

 . ؟لالحلا ءطولاو حيحصلا دقعلا نم تبتت امك هتامدقم

 .لالحلا مرحي مارحلا نأ ىري مهضعبف .ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا فلتخا دقف

 .مارحلا ىلع ةروصقم ةمرحلاو .لالحلا مرحي ال مارحلا نأ ىري مهضعبو

 اهشق اذننو مهتل دأو ء اهقفل ا ء ارآ ضرعن فوس هانلمح ج أ ام حيضوت يف ةد ايزو

 :ىلي اميق

 :ةهبشلا وأ دسافلا حاكنتلاب ةرهاصملا ةمرح توبث -أ

 : لوخلا بهذملا

 مل يذلا دساقلا دقعلا نأ ىلإ نورخآو ةيفنحلاو ةيضابإلا ءاهقف روهمج بهذ

 ١ .ةيادهلا :ينانيغرملا .٨٣٤ص/٦جا :شيفطا .٤٤-٣٤ص :نوفلخ نيا ج٢/ ص١٨٦.

 ٢- :ءاسنلا ٢٢. ٢٣ :ءاسنلا ٢٢.
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 هداسف ىلع اقفتم حاكنلا ناك ءاوس ةرهاصملا ةمرح بجوي ال لوخد ىلع لمتشي

 ادساق ادقع ةأرما ىلع دقع نمف ءللحملاو راغشلا حاكنك هيف ًافلتخم مأ مراحملا حاكنك

 لوخدلا وأ ءطولا وهف ةمرحلا بجوي يذلا امأو ءاهمأ هيلع مرحت الف اهب لخدي ملو
 .ةهبشب وأ دساف دقعب

 كلذكو ةرهاصملا ةمرح بجوي امم لوخدلا تامدقم نأ ةيضابإلا روهمج ربتعيو

 هاندأ ةيضابإلا رثكأ دنع ةمرحلا هب بجت يذلا لوخدلا نأ نوفلخ نبا نيبف لوخدلا

 دزي ملو اهزمغق ةأرما جوزت لجر يف ةي يبنلا ثيدحل ٧ 'كلذ هبشأ امو زمغلاو رظنلا

 . ""كلذ نع ي هللا لوسر هاهنف اهتنبا جوزتي نأ دارأف اهقراف ىتح كلذ ىلع

 ىلع مرحيو اهعورفو ةأرملا لوصأ عيمج لجرلا ىلع مرحي هنإف هيلع ءانبو

 . 'عاضرلاو بسنلا نم هعورفو لجرلا لوصأ عيمج ةأرملا

 دقع ولف همدعو ميرحتلاب ملعلا ةرهاصملا ةمرح توبثل ةيضابإلا طرتشي ملو

 هنبا ىلع مرحت اهنإف هداسفب لهاج وهو اهب لخدو ادساف ادقع ةأرما ىلع لجرلا
 هلعلو كلذ ىلع ةمألا عامجإ يبتوعلا ىكح دقو غحيحصلا دقعلاب مرحت امك هيبأو

 ."فالخ لحم ةلأسملا نأل ةةيضابإلا ءاهقف عامجإ دصقي

 : يت اثلا به ذلا

 دقعلاب تبثت ةرهاصملا ةمرح نأ ىلإ نورخآو ةيكلاملا ءاهقف روهمج بهذو ١-
 .هتامدقمو ءطولا وأ لوخدلا اذكو حيحصلا دقعلاك هداسف يف افلتخم ناك نإ دسافلا

 .ةرهاصملا همرح هب تتبثو هحاكن دسف ةأرما ىلع كسنلاب مرحم وهو لجرلا دقع ولف

 .اهلوصف ال تاهمألا مرحي تانبلا ىلع دقعلا نأ» :ةيهقفلا ةدعاقلاب المع كلذو

 . « تانبلا مرحي تاهمألا ىلع لوخدلاو

 ناك اذإ ةيكلاملا دنع ةرهاصملا ةمرح تبثي هتامدقمب ذذلتلا وأ لوخدلا نأ امك
 .هداسق يف افلتخم حاكنلا

 ١- :نوفلخ نبا ص٤٨.

 ٢ .ننسلا بتك يف ثحبلا دعب هيلع رثعأ مل
 ٢٣ - :نوفلخ نبا ص٨ ٤. :يمرضحلا ج٢/ص٤ع٤ ٦. :ينايغرملا ج٢ / ص٨٧ ١-١٨٨۔

 ٤ .يراوحلا يبأ عماج :يراوحلا ويأ .؟٧٦٢-٤٢٢,٦٦٢٣-١٢٣٢ص/٨ج :يبتوعلا ج٢/ ص١٢٦٩.
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 مرحي هنإف امهحاكن خسف مث اهب لخدف ةأرما ةرمعلا وأ جحلاب مرحملا جوزت ولف

 ."هيلع مرحت مل هلبق خسف ولو ءاهتنبا حاكن هيلع

 ةرهاصملا ةمرح رشنتو اهداسف يف فلتخملا ةحكنألا ضعب ةيكلاملا ددع دقو

 جيوزتك كلذو يلو نودب حاكنلاو .راغشلا حاكنو ،ةرمع وأ جحب مرحملا حاكن :يهو
 .'"حيحصلاك ةمرحلا رشني اهدقع ةحكنألا هذهف اهسفن ةأرملا

 ةيضابإلا يأر عم ةيكلاملا فلتخا دقف هداسف ىلع اعمجم حاكنلا ناك اذإ امأ ٢-

 وأ هيف لوخدلاب الإ مدعلاك هنأل ؛دقعلا درجمل ةرهاصملا ةمرح هب تبثتي ال هنأ يف

 اذإ الإ كلذ نوكي الو .دحلل ابجوم ىنز ءطولا كلذ ربتعي الأ طرشب هتامدقمو ءطولا

 هيف بجي الف أطخ وأ لهج نع لوخدلا عقو اذإ امأ مميرحتلاب ملعلا دعب هيف لوخدلا مت
 .ىنزلا مكح يف كلذ ربتعي ال هنأل ةهبشلل دحلا

 مل اهجوز ةمصع يف تلاز ام وأ هنم مرحم تاذ ةأرما ىلع لجرلا دقع ولف هيلعو

 ةمرح هب تبثتو ةهبشلل دحلا هنع ردي هنإف ةمرحلاب لهج نع اهب لخدو كلذب ملعي
 .ةرهاصملا

 يهو لوخدلاب ةمرحلا رشنتو اهداسف ىلع قفتم ةحكنأل ةلثمأ ةيكلاملا ركذ دقو

 .'""تامرحملا نم نهريغو عبرأ هتمصع يفو ةسماخلا ةأرملاو ةدتعملاو مراحملا حاكن

 ال مهنأ ثيح ةيضابإلا عم اوفلتخا دق ملعلا مهطارتشاب ةيكلاملا نأ ظحاليو
 وأ لوخدلا عقو دق ماد ام أطخلاو لهجلا عم ولو ةمرحلا تبتت لب ملعلا نوطرتشي

 .هتامدقم

 الإ هل لحت ال ةأرما اطلغ لجرلا ءطو هنمف ةيكلاملا دنع ةهبشلا ءطو امأ ٣

 يأر قفتا دقو ،اهتوم وأ اهتخأ قالطب لحت ثيح الثم ةجوزلا تخأك البقتسم

 نا حلصت ةيبنجا يف ةهبشلا ءطو نإ :اولاقف نيرخآو ةيضابإلا عم همكح يف ةيكلاملا

 .ئطاولا ىلع اهلوصأو ةءوطوملا لوصفل مرحم ةجوزلا تخأك لآملا يف ةجوز نوكت
 ١- :يلعجلا .٨٥٢.٩٨٢ص .رهاوجلا :يرهزألا .١٤٢.١٠٢-٩٣٢ص/٢ج :يقوسدلا ج٢/ص٤٧.

 :يواصلا .٤٨ص/٢ج :يوانشكلا ج٢/ص٩ ٤ ٢.

 ٢ _ .تامدقملا :دشر نبا جح٥/ص٢٦٩.

 .٤٨ص/٢ج يوانشكلا ٢٤. ٩ص/٢ج :ىواصلا ٥١. ص /٢ج :يقوسدلا 1



 نيبو امهنيب عمجي نأ الو .اهتنبا الو اهمأ حاكن هل زجي مل ةهبشب ةأرما ئطو نمف

 ةهبشب رشاب وأ لبق نم كلذكو .نيميلا كلمب الو حاكنلاب اهتلاخ وأ اهتمع وأ اهتخأ
 .كلام دنع

 نع شر نبا يأرلا اذه لقن دقو ،مرِحُي ال طلغلاب ءطولا نأ مهنم ىري نم كانهو

 روهشملا نكلو حيجرت نود فوقولاب ىري نم مهنمو .ذاش هنإ لاقو دعس نب ثيللا

 . 'ميرحتلاب لئاقلا لوألا يأرلا وه يكلاملا بهذملا يف

 :هتامدقمو انزلاب ةرهاصملا ةمرح توبث ۔ب

 ؟ال مأ ةرهاصملا ةمرح هب تبثي له هتامدقمو مارحلا ءطولا يف ءاهقفلا فلتخا

 ١ . ؟ال مأ لالحلا مرحي لهو

 :نيقيرف ىلإ ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا مسقنا دقو

 :لالحلا مرحي مارحلا :لوألا قيرفلا

 ةأرما ئطو نمف حاكنلا همرح ام مرحي ىنزلا نأ يأرلا اذه باحصأ ىري :الوأ
 نأل ؛اهيلع هعورفو هلوصأ تمرحو .اهعورفو اهلوصأ هيلع تمرح دقع نود مارحلاب

 نوكي وأ ،تانبلا وأ تاهمألاب ىنزلا نوكي نأ مهدنع قرف الو ،لالحلا مرحي مارحلا
 . "اهدعب وأ ةدالولا لبق وأ ،هدعب وأ حاكنلا لبق

 نيصحلا نب نارمع :مهنم نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج ىلإ لوقلا اذه بسنيو

 نب ءاطعو سواطو يبعشلاو يرصبلا نسحلاو ديز نب رباجو دوعسم نب هللا دبعو

 .هللا دبع نب ملاسو ،دمحم نب مساقلاو هنع ةياور يف بيسملا نب ديعسو .حاير يبأ

 ني ركب يبأو ،ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب يبأو راسي نب ناميلسو

 يبأو بيبح نب عيبرلاو ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأك ةيضابإلا هب لاقو ،ناميلس

 :كلذ يف نوفلتخي الو بوبحم نباو لئاوو .زيزعلا دبع نباو جرؤملا

 :ربلا دبع نبا .اهدعب امو 7٢٠٢ص/٢ج .ليلخ رصتخم ىلع يناقرزلا حرش ىلع ةيشاحلا :ينانبلا ١

 .٢٩٩ص/٢ج .دهتجملا ةيادب :دشر نبا .٤٤٢ص

 .٦/٩٤ج :شيفطا .٣٢٩٩١ص /٢ج .دهتجملا ةيادب :دشر نيبا .٩٤ص :نوفلخ نبا .٠٢٣,١٤ص :ينوانجلا ٢

:( 



 رثكأو لبنح نب دمحأو هباحصأو ةفينح وبأو هنع ةياور يف كلام اضيأ هب لاقو
 .'«اميرحت شأ مارحلاف لالحلا مرح ام» :اولاق مهلكو زاجحلاو قارعلا لهأ

 : مهتلدأ

 نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأو ةنسلاو نآرقلا نم ةلدأب يأرلا اذه باحصأ لدتساو

 :اهنم ركذن سايقلاو

 : ميركلا نآرقلا نم -أ

 ناك هنإ فلس دق ام الإ ءاسنلا نم مكؤابآ حكن ام اوحكنت الو :ىلاعت هلوق
 . . اليبس ءاسو اتقمو ةشحاف

 :لالدتسالا هجو

 قلطي حاكنلا نأل امإو .هيف ةيوغللا ةقيقحلا هنأل امإ ءطولا وه حاكنلاب دارملا نأ

 هلوق يهو هيلع لمحلا بجوتو هيلإ ظفللا فرصت ةنيرق ةياور يفو ءازاجم ءطولا ىلع
 ءطولا يف نوكي امنإ ظيلخغتلا اذهو اليبس ءاسو اتقمو ةشحاف ناك هنإ :ىلاعت

 .دقعلا سقنب نوكي ال ةشقحافلاو

 : راثألاو هتسلا نم ۔ب

 حكنأفأ ةيلهاجلا يف ةأرماب تينز ينإ هللا لوسر اي :لاق الجر نأ درو دقف ١
 علطت ام ىلع اهتنبا نم علطت ةأرما حكنت نأ حلصي الو ،كلذ ىرأ ال» :لاق ؟اهتنبا

 . '""«اهنم هيلع

 ليلد ،ةدوس اي هنم يبجتحا ««شارفلل دلولا» ثيدح يف ةلت يبنلا لوق نإ اولاق ٢

 ةدمع :ينيعلا نيدلا ردب ٤. ٢٠۔-١٠٤ص .ديز نب رباج مامإلا هقف :شوكب يحي ٥٩٥٩. ,٥٤ص :نوفلخ نيا ١-

 حرش :يوغبلا .توريب .يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد (تد)١ط ٢٠١٠ص/٠٢ج .يراخبلا حيحص حرش ئراقلا

 .يمالسإلا بتكملا ةعبطم ،اط ٨٦0ص,/٩ج .طؤؤانرألا بيعشو شيواشلا ريهز قيقحت اةنسلا

 )٥٩١٠٥(. مقر ثيدح .حاكنلا باتك .يراخبلا حيحص :يراخبلا ٢٤٤. ص :ربلا دبع نبا. م١٧٩١.توريب

 ١٦٤. ٤ص/٢ج

 ٢- :ءاسنلا ٢٢.

 .ثيدحلا بتك يف ثحيلا دعب هيلع رثعأ مل ٢-

(٤ 



 .'«هل اميرحت شأ مارحلاف "لالحلا همرح ائيش نإو امكح ىنزلل لعج هنأ ىلع

 ةمركع اي لوقت ام :اهنم لئاسم يف ةمركع ىلإ بتك هنأ ديز نب رباج نعو ٢
 «دحاو الإ امهرمأ ىرأ ام» :ةمركع لاقف ؟حاكنلا نم لالحلا مرحي له .مارحلا يف

 .«ةمركع قدص)» :رباج لاق

 ديز نب رباج يناطعأ :لاق رانيد نب ورمع نع ةنييع نب نايفس نعو ٤- 1
 ةيراج عضرت اهآرف ةأرماب رجف لجر اهيف ناكو .ةمركع اهنع لأس لئاسم اهيف

 . "ديز نب رباج هلاقو :رانيد نب ورمع لاق ءال :لاق ؟اهجوزتي نأ هل لحيأ

 :لوقعملاو سايقلا نم -ج

 ءطولا ىلع اسايق ميرحتلا هب قلعتيف دلولا ببس وهو ءطو ىنزلا نإ اولاق ١
 ليلدلاو ءاعرش ىفلم طانملا يف لحلا فصوو ءطولا وه ميرحتلا طانم نأل ؛لالحلا

 هتمأو اهنم رهاظملاو ةبتاكملاو نبإلا ةيراجو ةكرشملا ةمألا ءطو نأ هئاغلإ ىلع

 ةمرحلا هب تبثو "مارح هلك مئاصلاو .مرحملا ءطوو ءاسفنلاو ضئاحلاو ةيسوجملا

 .امارح وأ الالح هنوك ريغ نم ءطولا تاذ لصألا يف ربتعملا نأ ملعف سةروكذملا

 انلو !اهتنبو اهمأ هيلع تمرح ةأرماب انز نم نإ» :كلذ احضوم ينانيغرملا لوقي

 ريصتف سالك امهنم دحاو لك ىلإ فاضي ىتح دلولا ةطساوب ةيئزجلا ببس ءطولا ن
 ألإ مارح ءزجلاب عاتمتسالاو سكعلا ىلع كلذكو .هعورفو هلوصأك اهعورفو اهلوص
 ثيح نم ال دلولا ببس هنإ ثيح نم مرحم ءطولاو ،ةءوطوملا يهو ةرورضلا عضوم
 . '"«انز هنإ

-
-
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 مارحلا ءطولا هدسفأف ةةهبشي ءطولا هدسفي دقع حاكنلا نإ :اولاقو ٢

 . '/هارحإلاك

 .حيحصلا عماجلا يف يراخبلاو .٨١٦-٧٦ص/٢ج .حيحصلا عماجلا يف بيبح نب عيبرلا هجرخأ ١-
 .٤٠٠٥ص/٢ج .حيحصلا عماجلا يف ملسمو .ا١٧ص/٤ج

 ٢- :نوفلخ نبا ص٤٦.

 ٢- :ينايغرملا ج٢/ص١٨٧١-١٨٨.

 ٤ .ينغملا :ةمادق نبا ج٦/,ص٥٧٦-٧٧.0.

(٤.٨ 



 امهنطوف كرشلا يف اهتنباو ةأرملا نيب عمج نم نأ :اضيأ هب اوجتحا اممو ٢

 .ملعلا لهأ قافتاب اهنم ةدحاو هل لحي الو !اعيمج امهقرافي نأ املسأ مث اعيمج

 نيميلا كلم يفو دسافلاو حيحصلا حاكنلا يف ءطولا ناك امل :اولاقو ٤

 .مهليبس ىنزلاب ءطولا ليبس ناك عامجإب ةمرحلا بجوي دسافلاو هنم حيحصلا

 امهاندجوف ةنسلا وأ هللا باتك ىلإ درلاب عزانتلا دنع هللا انرمأ :اولاقو ٥

 نوكي نأ دعبي ال هنإف .مارحلا ءطو يف كلذب انيضقو ،لالحلا ءطولاب ميرحتلا نابجوي
 . هنم دشأ وأ هلتم

 :ماكحأ نم أطخ وأ ةهبشب وأ انزب مارحلا ءطولا ىلع بترتي ام ةيضابإلا نيب دقو

 .اولفس نإو اهدالوأ تانبو اهتانب مرحي هنأ -

 .ندعب نإو اهتادجو اهمأ مرحي هنأ -

 .هئانبأو ئطوملا ءابآ ىلع ةءوطوملا مرحي هنأ _-

 .ئطاولا ىلع اهمرحت هنأ -

 .دساف حاكن نم كلذ ناك نإو لوألا جوزلل اهلحي ال هنأ -

 هئانبأ ىلع كلذكو غلفس نإو ندلو امو اهتانب ئطاولا ءابآ ىلع مرحي هنأ _

 .'"هئابآو هئطو دعب ندلو امو هتانيو

 ربتعا دقف عامجلا تامدقمب ةرهاصملا ةمرح توبثب قلعتي ام امأ :اينات

 رخالاب امهنم لك نم ذذلتو ةوهشب جرفلا ىلإ رظنلاو سملا نأ ةيفنحلاو ةيضابإلا

 . "طايتحالا عضوم يف ناموقيف هيلإ نايعاد ناببس امهنأل ءءطولاك

 ١ :نوفلخ نبا ص٤٧۔-٤٨. `
 ٢- :ينوانجلا .١ا٩١ص/٢ج :يمرضحلا ص٢٩-٤٠-٤١.

 رثأ :اغوبلا ىفطصم .٦٢-٥٢ص .حاكنلا باتك ىلع تاقيلعت :رمعم يحي يلع .٩٨٤ص/٦ج :شيفطا ٢-

 :يبتوعلا .٩٢١ص/٢جا :يراوحلا نب دمحم .١ا٨٨ص/٢ج :ينايغرملا .٣٢٢٥ص !اهيف فلتخملا ةلدألا

 .٨٢-٧٢-٥٢ص .حاكنلا باتك :ينوانجلا .٣٥٢-٢٥٢ص/٨ج



 :اهنم ةلدأب ىأرلا اذه باحصأ لدتسا دقو

 هللا رظني مل اهتنباو ةأرما جرف ىلإ رظن نم» :لاق هنأ يي هللا لوسر نع يور ١-

 .'«ةمايقلا موي هيلإ

 اهمأ هيلع تمرح ةأرما جرف ىلإ لجرلا رظن اذإ» :لاق هنأ لي يبنلا نع يورو
 . ".اهتنباو

 . "«.اهتنباو ةأرما جرف ىلإ رظن لجر ىلإ هللا رظني ال» :هنع ىرخأ ةياور يفو

 اهيدت ىلع هدي عضوف ةيراج ىرتشا هنأ - هنع هللا يرض - ركب يبأ نع يورو ٢

 اهتدرأ دقو ءاهب ابجعم اهيلع يدي تعضو ينإ ينب اي» :هل لاقف اهايإ هل نبا هلأسف

 .«ةعتم كل اهريغ يفو كل اههركأ انأو

 اه درجق ةير اج ىرتش ا هن ] - هنع هللا يضر - ب اطخلا نب رمع نع اورك ذو ٢-_

 ديرجتلا كيلع اهمرح امنإ كل لحت ال هنإ :هل لاقف اهينطعأ هنبا هل لاقف اهيلإ رظنو

 .رظنلاو

 ىلع تمرح دقف اهنم ائيش ذختا وأ اهلبق وأ ةيراج درج لجر اميأ» :اضيأ هنعو

 . «اهتنباو اهمأ هيلع تمرحو .هنباو هيبأ

 اهمأ حكني الف ةأرما جرف ىلإ لجرلا رظن اذإ»: هلوق ناميلس نب دهاجم نع اولقنو
 .«هنباو هيبأ ىلع اهمرحي كلذ نإف اهرشاب وأ ةيراج جرف لجرلا سم اذإو ءاهتنب الو

 .يعخنلا ميهاريإ قيرط نم لاعفألاو لاوقألا ننس يف لامعلا زنك غيروف ناهربلا نيدلا ءالع هجرخأ ١

 .عماجلا يف قازرلا دبع نع .٢٣٩٢ص/٨ج

 نب جاجحلا هاور امنإ هنإف :لاقو لالحلا مرحي ال ىنزلا باب .حاكنلا باتك ؤننسلا يف يقهيبلا هجرخأ ٢-
 هب جتحي ال ًاطرأ نب جاجحلا فيعضو لوهجمو عطقنم اذهو ) يبنلا نع يناه مأ وأ يناه يبأ نع أطرأ

 .١٧١ص/٧ج .فرعي ال نمع هلسري امب فيكف هدنسي اميف

 :رجح نبا :عجار- دوعسم نبأ نع ةمقلع نع ميهاربإ نب دامح قيرط نم هفنصم يف ةبيش يبأ نب هجرخأ ٢
 لاق لاق هيقفلا ثراحلا نب ركب وبأ انربخأ فيعض اضيأ اذهو :يقهيبلا لاق .١!١٩ص/٩ج .يرابلا حتف

 .حاكنلا باتك .ننسلا :يقهيبلا .نافيعض دامحو ثيلو فوقوم اذه -هللا همحر- ينطق رادلا نسحلا وبأ
 يف يرئازجلا يناسغلا يحي نب هللا دبع دمحم وبأ هجرخأو .١!١٠١٧ص/٧ج سلالحلا مرحي ال ىنزلا باب

 .٢٩٢ص .توحلا فسوي وبأ :قيقحت .ينطق رادلا ننس نم فاعضلا ثيداحألا جيرخت باتك
 ٤ :نآرقلا ماكحأل عماجلا :يبطرقلا ج٥/,ص ١١٢٣. :نوفلخ نيا اص٥٠-٥٠١.

 



 ءيش ىلإ رظن وأ اهلبق وأ ةأرما درج نم» :لاق يعخنلا ميهاربإ نع اضيأ هنعو
 .«هيب أو هنبا ىلع تمرح ةوهش رظن اهنساحم نم

 ىلع اهمرحي ام ألإ اهنم بصأ مل ينإ» :هل ةيراج يف هتوم دنع قورسم لاقو
 ."«سمللاو رظنلا .يدلو

 جرؤمل ١ يبأو زيزعل ١ ديع نب ١ نع ةر داور يف ملسم ة ٥هدييع يب ] نع اضي ا اولقنو

 .ةمرحلا بجوي اذذلت ةلبقلاو رظنلاو زمغلا :مهنع

 .«ال» :لاق هيبأ وأ هنبال لحتأ ةأرماب ينزي لجر نع اضيأ ةديبع وبأ لئسو

 ىلإ رظن وأ ةأرما سمل لجر اميأ يرصبلا نسحلا نع ةلاضف نب كرايملا نعو
 .'""سكعلابو نبالا ىلع تمرح بألا كلذ عنص نإ ةوهشب اهجرف

 هنبا ىلع تمرح ةوهشب ةأرما ىلإ لجرلا رظن اذإ» :بوقعيو ةفينح وبأ لاقو
 نيبو اهنيب ةقرفلا تعقو اهبيبر ةأرما تلبق ول :اضيأ هنعو !اهتنباو اهمأ هيلع مرحتو

 . '«اهجوز

 :لوقلا ةصالخ

 دق نيعباتلاو ةباحصلا نم .عجو ةيفنحلاو ةيضابإلا نأ انل رهظي قبس امم
 لب . بسحف ء طول ١ ىلع رصتقت ةت ال مه دنع يهف ةره اصملا ة همرح بجوي ام يف اوعسوت

 .ةوهشب عتمتلاو ذذلتلا اهب داري نأ طرش هتامدقم ىلإ ه٥هادعتت

 :لالحلا مرحي الل مارحلا : يناتلا قيرفلا

 مرحي ال مارحلا نأ ىلإ نورخآو ةيعفاشلاو ةيكلاملا ءاهقف روهمج بهذ :الوأ

 الو لالحلا ىلع ةروصقم ةرهاصملا ةمرح نأل ةةرهاصملا ةمرح هب تبتت الو لالحلا

 اهب ينزملل زوجي امك اهعورفو اهلوصأب جوزتلا هل لحي ةأرماب ىنز نمق بهادعتي

 .نيعباتلاو ةباحصلا ضعب ىلإ بوسنم لوقلا اذهو هعورف وأ هلوصأ دحأب جوزتلا

 .١٥-٠٥ص .ةبوجألا :نوفلخ نيا ١

 ٢ .ةبوجألا :نوقلخ نيا ص٤٩٨٩.

 ٢٣_ .هسفن عجرملا

 



 ريبزلا نب ةورعو بيسملا نب ديعس هب لاقو بلاط يبأ نب يلعو سابع نبا مهنم

 . اهنع نيتياورلا حصأ يف كلامو يعفاشلا بهذم وهو .يرهزلاو

 ركذف ىنزلاب ةرهاصملا ةمرح توبث مدع يف كلامو يعفاشلا يأر دشر نبا لقنو
 أطوملا يقف كلام امأو ءاهتنبا الو اهمأ حاكن مرحي ال ةأرملاب ىنزلا ىري يعفاشلا نأ

 ةفينح يبأ لوق لثم مساقلا نبا هنع ىورو !مرحي ال هنأ يعفاشلا لوق لثم هنع
 اهيف مساقلا نبا نوفلاخي كلام باحصأ» :نونحس لاقو .مرحي هنأ ةيضابإلاو

 . '"'«أطوملا يف ام ىلإ نوبهذيو

 مألا مرحيف حيحصلاك ةمرحلا رشني ىنزلا نأ كلام نع يور ىرخأ ةهج نمو
 ثلاث لوق كانهو .قارعلا لهأ لوق وهو لالحلا ءطولا ةلزنمب كلذ يف هنأو ةنبالاو
 ىلع اعم الوأت نالوقلا ناذهو» :ينانبلا لاق .زاوملا نبا هاور .ةهاركلا رشني هنأ كلامل

 ميرحتلا ىلع امهريغ امهلوأتو .ةهاركلا ىلع دشر نباو يمخللا امهلوأتف ةنودملا

 . "ةهاركلا ىلع نورثكألاو» :ضايع لاق

 ةمرح رشن يف نأ ركذف ةلأسملا هذه يف ةيكلاملا فالتخا ىلإ يقوسدلا راشأ دقو

 جوزتي نأ ةأرماب ىنز نمل زوجيف .ةمرحلا هرشن مدع هنم دمتعملا فالخ ىنزلا
 . اهجوزتي نأ هنباو هيبألو ااهلوصأو اهعورفب

 هيلعو .زاجحلا لهأ لوق وهو كلام دنع حيحصلا وه لوقلا اذه» :ربلا دبع نبا لاق
 . '؛«ةنيدملا لهأ ءاهقف دنع لمعلا

 ] ٥ مهتل :

 :اهنم ركذن امهريغو ةنسلاو نآرقلا نم ةلدأب يأرلا اذه باحصأ لدتسا دقو

 .ةرسألا ماكحأ :يبلش ٤. ٢٠صا :شوكب يحب .٥٠٤٤ص/٢ج ٬بذهملا :يزاريشلا .٥٤ص :نوفلخ نبا ١
 .٤٤٦١ص/٢ج )٥١٠٥(. مقر ثيدح .حاكنلا باتك .يراخبلا حيحص :ىراخبلا .١ا٤٩-٢٣٩١ص

 ٢- .دهتجملا ةيادب :دشر نبا ج٢/ص٩٢ ٩.

 اياضقلاو حاكنلا :يرصحلا دمحأ .٦٠٢ص//٢ج .ليلخ رصتخمل يناقرزلا حرش ىلع هتيشاح :ينانبلا ٢
 .٩٢٢,٢٣٢ص .هب ةقلعتملا

 ٤ :يقوسدلا ج٢/ص١ ٢٥.

 ٥- ص :ربلا دبع نبا ٢٤٤.



 : ميركلا نآرقلا نم -أ

 يف ءاج .ةنيدملاب لمعلا هيلع يذلا ميركلا نآرقلا رهاظب كلام مامإلا لدتسا دقف

 ىلاعتو كرابت هللا نأل .كلذ نم ائيش مرحي ال هنإف انزلا امأف :هلوق كلام نع ًاطوملا

 ناك ام مرح امنإف '"اهأمكلذ ءارو ام مكل لحأو :لاقو "ه مكئاسن تاهمأو :لاق

 هبئابر نم اهتنبا الو هئاسن نم اهب ىنز يتلا سيلو ءانزلا ميرحت ركذي ملو ءاجيوزت

 لالحلا جيوزتلا ةلزنمب وهف .هتأرما هبحاص بيصي لالحلا هجو ىلع ناك جيوزت لكف

 ."اندنع سانلا رمأ هيلع يذلاو تعمس يذلا اذهف

 : راثآلاو ةيوبتلا ةتسلا نم ۔ب

 ةأرماب ىنز لجر نع لئس ةي يبنلا نأ -اهنع هللا يضر- ةشئاع تور دقف ١

 ناك ام مرحي امنإ ءلالحلا مارحلا مرحي ال» :لاقق اهتنبا وأ اهجوزتي نأ دارأف

 . ا«.حاكنب

 لئس تلاق -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع ةورع نع باهش نبا نع ةياور يفو ٢

 حكنيأ امارح ةنبالا عبتيوأ ؟اهتنبا حكنيأ امارح ةأرملا عبتي لجرلا نع ةلي هللا لوسر

 حاكنب ناك ام مرحي امنإ ،لالحلا مارحلا مرحي ال» :ةيَيهللا لوسر لاق تلاق ؟اهمأ
 . «لالح

 .'«ذخأن هبو» :عفان نب هللا دبع لاق قاحسا لاق

 دسقي ال» :ةي هللا لوسر لاق تلاق ةشئاع نع دانسإلا اذهب رخآ ثيدح يفو ٢-

 حاكن امأف اهتنبا وأ اهمأ جوزتي نأ هيلع الف اروجف ةأرما ىتأ نمو .مارحب لالح

 .االق

 لاق هنأ -امهنع هللا يضر- سابع نبا نع رمعي نب يحي نع ةداتق نعو ٤

 .هيلع كلذ اهمرحي الو امهأطخت ناتمرح امهنإف اهتنباب وأ هتأرما مأب ىنز لجرل

 ١- :ءاسنلا ٢٢٣. ٢- :ءاسنلا ٢٤.

 ٢ صا :ربلا دبع نبا .١٢٤ص/٢ج .يقابلا دبع داؤف قيقحت .أطوملا :سنأ نب كلام ٢٤٤.

 ٤ .حاكنلا باتك .ىربكلا هننس يف يقهيبلا عجار ج٧/ص١٦١٨-١٦١١.

 .هسفن عجرملا ٦- . هسفن عجرملا ٥



 ول لبز : ل اقق يبعشنل ا كل ذ غلبف .طق ال الح م ارح مرح ام :رمعي نب يحي ل اقو :ل اق

 يأر نم ناكو امارح ءاملا كلذ ناكل ءام نم بج يف هتبكسف رمخ نم ازوك تذخأ

 . ا هيلع تمرح دق هنأ يبعشل ١

 يض=-بلاط يبأ نب يلع لاق :لاقف هتأرما مأ أطو لجر نع باهش نبا لئسو ٥
 . """«رمع نبا نع عفان نع هلثم يورو ٬لالحلا مارحلا مرحي ال - هنع هللا

 :لاق ةَي يبنلا نأ رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا دبع نع هجام نبا جرخأو ٦
 . ""«لالحلا مارحلا مرحي ال»

 ةمرح نأ دارملا نأ لمتحي «لالحلا مارحلا مرحي ال» :هلوق :يقابلا دبع لاق

 . "«اهحكن اذإ لحت اهب ينزملا نأ لمتحيو ٬مارحلاب تبثت ال ةرهاصملا

 هللا نأ يعفاشلا لوق لالحلا مرحي ال انزلا ںاب يف هننس يف يقهيبلا لقنو ٧-

 نيبا نع يورو :لاق ،لالحلا فالخ مارحلاو لالحلا ةمرحل همرح امنإ لجو زع

 . انلوق -امهنع هللا يضر-سابع

 لاوقأو ثيداحألاو تايآلا نم يأرلا اذه باحصأ لالدتسا ىلع ىزاريشلا قلعو-

 الو هنبا ىلع يه مرحت الو اهتنبا الو اهمأ انزلاب مرحت ال :اهنم مهفي هنأ ةباحصلا

 ميرحت هب قلعتي ملف اشارف ةأرملا هب ريصت ىنعم هنألو .ربخلاو ةيآلل هيبأ ىلع
 ةيآلل هتنباو همأ هيلع مرحت ال مالغب طال نإو .ةوهش ريغب ةرشابملاك ةرهاصملا
 . 'اربخلاو

 :ب احصتسا اب - ج

 قالطلاب جاوزألا ىلإ نوكي ميرحتلا نأ عرشلا مكح يف دوهعملا لصألا نإ :اولاق

 .. ١٦٩١ ص / ٧ ج : يقهيبلا ١

 ٢ .حاكنلا باتكا :يقهبلا ج٧/ص١٧٨.

 يريصبلا لاق ۔٤١٢ص/٢ج )١٥( ثيدح ٬لالحلا مارحلا مرحي ال باب حاكنلا باتك ؤننسلا :هجام نبا ٢-

 .فيعض وهو رمع نب هللا دبع هدانسإ يف دئاوزلا يف :

 ٤ .هجام نبا ننس شماه رظنأ ج٢/ص٢١٤.

 ٥ .حاكنلا باتك :يقهيبلا ج٧٢/ص٦١٧ ١-١٦٩.

 ٦- :يزاريشلا ج٦٢/ص٠ ٤٤.

 



 ةدحاو مرحت الف هنبا ةأرما وأ هيبأ ةأرماب لجر ىنز اذإف ةجوزلا ىلع عقي لعفي وأ
 .رخآلا ةيصعمب اهجوز ىلع امهنم

 نأل .هللا مكح فلاخ نوكي نأ هبشأ اذهب اهجوز ىلع اهمرح نمو» :يعفاشلا لاق
 مرحي نأ جوزلا ريغ ىلإ اذه لعجف جاوزألا ىلإ قالطلاب ميرحتلا لعج لجو زع هللا
 . '«اهجوز ىلع اهسفن مرحت نأ اهسقن ةأرملا ىلإو هتارما هيلع

 :لوقعملا نم -د

 هللا نأ هنايب هروظحملاب ةمعنلا لانت الف روظحم انزلاو ةمعن ميرحتلا ن رإ :اولاقو

 بسنلاب مرحف "" 'ههارهصو ابسن هلعجف :لاقف هدابع ىلع هب نم ام ركذ لجو زع

 ءابآلا حكن ام رهصلاب مرحو ،ىَمس نمو .تالاخلاو تامعلاو تاوخألاو تاهمألا

 ىلع تامرحملل لعج نأب هميرحت ناكف نهنم نهب لوخدملا تانبو ءاسنلا تاهمأو

 .هلالح نم يضر امب هنم اًئم كلذ ناكو .هيلع نهريغل سيل اقح هيلع نهمرح نم

 ريغ ىري ام نهنم ىريو رفاسيو نهب ولخي اَمَرحَم نهل هيلع نهمرح نم ناكو
 . '"١هرحملا

 دلولا قوحلو ثاريملاو ةدعلا بوجو ىنزلا يف عفترا امل هنأ :اضيأ اوفاضأو

 . "!لالحلا مكحب هل مكحي نأ عفترا ،ىنزلا مكح تبثو دحلا بجوو

 مرحي امم يهف ةلبقلاو ةوهشب جرفلل سمللاو رظنلاك عامجلا تامدقم امأ :ايناث

 ةيفنحلاو ةيضابإلا يأر اوقفاو ادق ةيكلاملا نوكي كلذبو ،عاتمتسالاو ذذلتلا دصق اذإ

 .ةلأسملا هذه يق

 ةمرح هب تبثي امل هنايب ضرعم يف مهئاهقف دحأ ةيكلاملا يأرب حرصيو
 نإ نيفكلاو هجولا ريغل ةأرملل رظنلاب ولو دسافلاو حيحصلا حاكنلا ركذف ةرهاصملا

 نيفكلاو هجولل رظنلاب ذذلت نإ مرحت الو ءطقف دصق نإ ألإ ءدصقي مل ولو .ةذللا دجو

 ١ .اهيف فلتخملا ةلدألا رثأ :اغوبلا ص٥٢٢.
 ٢ - :ناقرقلا ٥٤.

 ٢- :شوكي .٢٢٥ص :اغوبلا ص٤٠٣.
 ٤٥. ص :نوقلخ نيا _



 .ةلبقلا وأ ةرشابملاب ةذللا لإ

 وأ ةذلل ةرشابملاو ةلبقلا ربتعي هنأ كلام نع لقن ثيح ربلا دبع نبا هدكأ ام اذهو

 مرحت ال ةلبقلا ن أ كلذك هنع يور دقو ء طول اي مرحي ام نبالا ىلع مرحي جرقفل ا سم

 ."ءطولا مرحي امنإو

 :لوقلا ةصالخ

 ةلبقلا وأ ةوهشب سمللا ةلاح نيب نوقرفي ةيكلاملا روهمج نأ قبس امم جتنتسي

 ىنزلا ةلاح نيبو ادساف دقعلا ناك ولو مرحي هنإف دقعل ادنتسم كلذ ناك اذإ ذذلتلا عم

 .مرحت ال اهنإف دقعلا نم ةدرجملا هتامدقم وأ

 ال ءطولا تامدقم ربتعاف مهقفاو نمو ةيكلاملا يأر يعفاشلا فلاخ دقو اذه

 هيلع مرحت ال ةوهشىب ة ارم ا هتسم نم ن أ ىريف ةره اصملا ةمرح اهب تبثي الو مرحت

 ىلإ ترظن وأ اهجرف ىلإ رظن وأ ةوهشب ةأرما هتسم نم فالخلا اذه ىلعو اهتنبو اهمأ

 ىنعم يف اسيل ةوهشب رظنلاو سملا ربتعي هنأل ؛ةمرحلا كلذ رشني الف ةوهش نع هجرف
 ناقحلي الف لاستغالا بوجوو مارحإلاو موصلا داسف امهب قلعتي الف اذهلو ،لوخدلا
 . "اهب

 :فالخلا أشنم

 درجم وه له ميرحتلا ببس ىلإ دوعي ةلأسملا هذه يف فالخلا ساسأ لعلو
 . ؟لحلا ديقب ءطولا مأ ؟ءطولا

 وأ امارح هنوكل رنأ الو ميرحتلا ببس وه درجملا ءطولا نأ ىري لوألا قيرفلاف
 ناك ول امك ءاهنايرق هيف عنم ام تقو يف هتجوزب لخد ول جوزلا نأ ليلدب شالالح
 طرش نمل ةرهاصملا ةمرحل اتبثم لوخدلا اذه ناك .ءاسقن وأ اضئاح تناك وأ امئاص

 نم ةدحاوب جوزتلا هيلع مرح هتجوز قراف اذإف امارح ناك نإو لوخدلا اهتمرح يف

 ١ :يوانشكلا ج٢/ص٨٤-٨٥.

 ٢- :ربلا دبع نبا ص٢٤٠.
 ٢- ينانيغرملا : ج٢/,ص١٨٨.



 ءامارح وأ الالح هنوك نع ادرجم ءطولا وه مرحملا نأ كلذب ملعف .قافتالاب اهعورف

 .امرحم انز هرابتعاب هيلع مكحلا بترن مل ةرهاصملا هتمرح بجوي انزلا نإ انلق اذإف
 ءاسنلا نم مكؤابآ حكن ام اوحكنت الو :ىلاعت هلوق يفو ءطو درجم هرابتعاب لي
 هفصو هنأل ؛كلذ ىلع ةلالد "اليبس ءاسو اتقمو ةشحاف ناك هنإ فلس دق ام الا
 ءطولا نألو .دقعلا سقن ال ءطولا يف نوكي امنإ ظيلغتلا اذهو .اتقمو ةشحاف هنوكب

 ءطولا يف اهتنبو ةأرملا نيب اعماج ريصي هنأ رابتعاب تنبلل امرحم ناك امنإ لالحلا
 ضاق هنأك ريصيف ىىلوألا ءطو هركذي امهنم ةيناثلا ءطو نأل ؛ىنعملا ثيح نم

 دقو لوألا مكح ذخأيف مارحلا ءطولا يف دوجوم ىنعملا اذهو !اعيمج امهنم هرطو

 امك ىنعملا اذهو '"اهتنباو ةأرما جرف ىلإ رظن نم نوعلم» :لاق هنأأَي يبنلا نع يور

 . "مارحلا يف دجوي لالحلا يف دجوي

 الف مارحلا ءطولا امأ لالحلا ءطولا وه مرحملا نأ ىري هنإف يناتلا قيرفلا امأ -

 حكن ام اوحكنت الو :ىلاعت هلوق يف ةيعرشلا ةلالدلا نوعاري مهنأل ؛كلذ يف هل رفأ

 ىلع ميرحتلا نوسيقيو .ةهبشب وأ حيحصلا حاكنلا ىلع هنولحيف ؛همءاسنلا نم مكؤابآ
 . انزلاب توبثلا مدع يف بسنلا

 ةأرماب ىنز لجر نع لئس ةي يبنلا نأ ةشئاع ثيدح ىلإ مهيأر يف اودنتسا امك
 .اهحاكن نم ناك ام مرحي امنإو لالحلا مارحلا مرحي ال» :لاقف اهتنب جوزتي نأ دارأف

 الف اشارف ةءوطوملا هب ريصت ال ءطو هنألو "بولطملا ىلع ةلالدلا رهاظ ثيدح وهو

 بناجألا قحلت اهنأل . "ةمعن ةرهاصملا ةمرح نألو ءةريغصلا ءطوك مرحي

 اببس نوكي نأ حلصي الف اعرش روظحم وهو 0ىنزلا وهو روظحملا لانت الف براقألاب
 عطق ةرهاصملا ةمرح تابثإ يف ةمكحلا نإ اولاقو .امهنيب ةمئالملا مدعل ةمعنلل

 نأ كش الو .ةبير ريغ يف عامتجالا نم اونكمتيلو راهصألا نيب ةلصلا مودتل عامطألا

 ١ا- :ءاسنلا ٢٢.

 روثأم لوق هلعلو ثيدحلا بتك يف ثحبلا دعب هيلع رثعأ مل ٢
 ٢٣ .يمالسالا هقفلا يف طيسولا :يودعلا نمحرلا دبع .٥٩١-٤٩١ص ا :يبلش ص٨٧-٨٨.

 ٤ .هسفن عجرملا :يودعلا ص٨٨٩.
 .ثحيملا اذه يف هجيرخت قبس ٥-

 ٦- ص :يبلش ١٧٩٤-١٩٥٩. :ناردب ص٩٣٢.



 بولطمق ىنزلاب لاصتالا امأ .ةمرحلا ريرقت هبسانيف هؤاقب بولطم جوزلاب لاصتالا

 ."هب ةمرحلا تابثإل اذه عم هجو الف هعطق

 :نيقيرفلا ةلدأ ةشقاتم

 ركذن تاضارتعا ةدعب يناثلا قيرفلا ةلدأ ىلع لوألا يأرلا باحصأ ضرتعا دقو

 :اهنم

 :ليق لب ،نيثدحملا نم دحاو ريغ هفعض فيعض هب اولدتسا يذلا ثيدحلا نإ ١-

 توبثل نيعناملا نم وهو- سابع نبال بسن ةرمف ةلي لوسرلا مالك نم سيل هنإ
 امك قارعلا ةاضق ضعب غوسأ نبا مالك نم هنإ :اولاق ىرخأ ةراتو -ىنزلاب ةمرحلا

 نب ةورعو سبيسملا نب ديعسو يلع لوق نم هنإ :ليقو "لبنح نب دمحأ مامإلا لاق

 .""هب جاجتحالل حلصي الف ثيدحلا ةبسن يف فالتخالاو فيعضتلا اذه عمو .ريبزلا

 نب نامثع هب درفت :يقهيبلا هيف لاق ء(مارحب لالح دسفي ال) ةشئاع ثيدح امأ

 ؛ثيدحلا ةمئأ نم هريغو نيعم نب ىحي .هلاق فيعض وهو اذه يصاقولا نامحرلا دبع

 ."هنع افوقوم السرم . هنع هللا يضر- يلع نع يرهزلا باهش نبا نع حيحصلاو

 ريصت الو 6قافتالاب ةرهاصملل مرحم ةهبشب ءطولا نأ هيلع دريف سايقلا امأ ٢

 .جاجتحالل اليلد حلصي الف .اشارف ةءوطوملا هب

 بناجألا قحلت اهنأل ؛ةمعن ةرهاصملا ةمرح نأ وهو ثلاتلا مهليلد امأ ٢

 هيف سيل ىنزلاب انه جاوزلا ميرحت نإ :مهل لاقيف روظحملاب لانت الف .براقألاب

 رظنلا امهنم دحاول لحي نأ نود رخآلا براقأب ةينازلاو ينازلا نم لك جاوز عنم درجم

 ال اهنإ اهنع لاقيو ةمعن نوكي ىتح براقألاب بناجألا قاحلإ هيف سيلف طالتخالاو
 .مرحملا روظحملاب لانت

 يه ملست مل اهنأ ثيح لوألا قيرفلا ةلدأ ىلع يناثلا يأرلا باحصأ ضرتعا دقو

 :كلذ نمو ةشقانملا نم ىرخألا

 .٢٩ص :ناردب ۔-١

 .٨٨ص :يودعلا نامحرلا دبع - }4

 ١-٩ ١٦ ٨١٦ص/٧ج .حاكنلا باتك .ننسلا :يقهيبلا - ٢٣



 بلغ الإ لالحلاو مارحلا عمتجا ام :لاقف دوعسم نيا هاور يذلا ثيدحلا نأ ١-

 رباجو دوعسم نبا نع يبعشلا نع يفعجلا رباج هاور امنإف ،لالحلا ىلع مارحلا
 يبعشلا نع هانعمب هريغ هاور امنإو عطقنم دوعسم نبا نع يبعشلاو فيعض يفعجلا

 .دوعسم نب هللا دبع ىلإ عوفرم ريغ هلوق نم

 ةأرماب تينز ينإ تيي لوسرلل لجرلا لوق هب اوجتحا يذلا رخآلا ثيدحلا امأ ٢
 دبع ركب وبأ هتياور يفو غعطقنم هنأل ةجح حلصي ال ؟اهتنبا حكنأفأ ةيلهاجلا يف

 ."هب جتحي ال وهو ميكح مأ نب نامحرلا

 كلذ .هيلع سيقملاو سيقملا نيب قرافلا عم وهف هب اوجتحا يذلا سايقلا امأ ٢

 ىنزلا قيرطب تناك ولو ىتح- ةطلاخملا سفن وه سيل هيلع سيقملا يف طانملا نأل
 يف ققحتم ريغ اذهو "ىنزلا دح اهيلع بترتي ال يتلا ةطلاخملا وه امنإ حيرصلا

 ."هيف ةهبش ال احيرص انز هنوكل ،ىنزلا دح هيف بجي قافتالاب هنأل ؛سيقملا

 لوخدلا لعج ىلإ لوؤي ىنزلاب ةرهاصملا ةمرح توبثب لوقلا نإ اولاقو ٤
 :ينابيشلا نسحلا نب دمحم عم هترظانم يف يعفاشلا لاق دقو لالحلا لوخدلاك مارحلا

 انزلا نإ :اولاقو ،ناهبتشي فيكف هيلع تمج لعف انزلاو هيلع تدمح رمأ جاوزلا نإ»
 دقو لالحلا فالخ مارحلاو لالحلا ةمرحل همرح امنإ لجو زع هللا نأل لالحلا مرحي ال

 ."«انلوق لثم سابع نبا نع يور

 :لوقلا ةصالخ

 حاكنلاب ةرهاصملا ةمرح توبث ةلأسم يف ةفلتخملا ءاهقفلا ءارآ ضرع دعب

 نأ انل رهظ فالخلا أشنمو قيرف لك ةلدأ انيبو هتامدقمو ىنزلا وأ ةهبشلا وأ دسافلا
 ةمرح اولعج ثيح ميرحتلا بابسأ يف اوعسوت دق مهريغو ةيفنحلاو ةيضابالا

 ميرحتلل ةبجوم عامجلا تامدقم اولعج لب .مارحلاو لالحلا ءطولاب تبثت ةرهاصملا

 .هسقن : يقهيبل ا ١-

 ٢ .نراقملا هقفلا :ناردب ص٨٩٣.
 هسقن عج.رملا _ ٢٣

 :ةرهز وبأ ١-١٩٦. ٢٣٩صا :يبلش ٩. ٢٩ص/٢ج .دهتجملا ةيادب :دشىر نبا ١. ٨١٦ص/٧حج ءننسلا :يقهيبلا ٤

 ٤ ١١. ص ءهراثاو حاكنلا دقع يف تارضاحم

 



 دسو طوحألاب ذخألا أدبمب لمعلا ىلإ هدرم هاجتالا اذه لعلو .ةوهشب سمللاو رظنلاك

 تماد ام اهيف طاتحي نأ بجي امم ثيح جورقلا لئاسم يف ةصاخ !داسفلا بابل

 ةيضابإلا ءاهقف دحأ هركذ ام كلذ دكؤي يذلاو .ةريثك تابجاوو قوقح اهب قلعتت

 صوصنلا كلت ءازإ مهانيأر اذإ ةبارغ ال» :لاق نيح رمعم يحي يلع نيرصاعملا
 ىرحتي نأ بجي امم عاضيألا ةلأسم نأل .ةتبلا امهحكانت باب نودصوي ةحيرصلا

 حورو ىشمتي عنملاب لوقلا نأو ؤاهيلع باسنألا ةمالس فقوتل يرحتلا لامك اهيف

 .'»«هتياغو جاوزلا ةمكح قفاويو نآرقلا

 ةنينأمطلاو ةمالسلاو نامألاو عفنلاب دوعي هاجتإلا اذه نإف ىرخأ ةهج نمو -

 امدعب ةصاخبو عمتجملا لخاد فارحنالاو داسفلا ذفانم دسي ثيح .اهرسأب ةمألل

 .مدقتلاو رضحتلا ىوعدب دئاسلا فرعلا يف ايداع ارمأ تايبنجألاب طالتخالا حبصأ

 .اهتنباب جوزتلا راتس تحت ةمرحم ةولخ اهب يلتخيو ةأرملا ىلع لخدي دق لجرلا نأو
 نابرق نأي وأ ،دبألا ىلإ اهتنبا هيلع مرحي مارح يف ةأرملا ةطلاخم نأ ءالؤه ملع ولف
 .مهتازواجتو مهلزاهم نع اوفكل اهتنباب اجوزتم ناك اذإ هتجوز هيلع مرحت هتأرما مأ

 يعرشلا موهفملاب اوديقتو دويق نودب بابلا اوحتف دقف ةيعفاشلاو ةيكلاملا امأ

 .ةرهاصملا ةمرح توبث يف لالحلا ءطولاك مارحلا ءطولا اولعجي مل كلذلو ؤحاكنلل
 ""ةمكلذ ءارو ام مكل لحأو :لاق مث ءاسنلا نم تامرحملا نيب ىلاعت هللا نأ ثيح

 صنلا مومع يف تلخدف تامرحملا يف اهعورفو اهلوصأو اهب ينزملا ركذي ملو
 . "١للحملا

 ةيكلاملا ىنتتسا دقو .ةهبشلا ءعطوب ةمرحلا توبث يف مهريغ عم اوقفتا مهنأ ىلع

 هعورقو هلوصأ ىلعو هيلع مرحت اهنإف ىنزلا نع تجتن اذإ ينازلا تنب مهتدعاق نم

 زوجي الو الع نإو هدج الو هيبأل الو ىنزلا نم هتنب جوزتي نأ ينازلل زوجي الف

 .يعرش قيرط ريغب ولو مهتخأ اهنأل اهب جوزتلا هئانبأل
 :لاقف لالحلا مرحي ال مارحلا نأ» :هاوتف نع عجر اكلام نأ ةنودملا يف ءاج دقو

 ٤. ٠ص .ينوانجلل حاكنلا باتك ىلع تاقيلعت :رمعم يحي يلع ١-
 ٢- :ءاسنلا ٢٤.

 ٢ .قباسلا عجرملا :ناردب ص٩٣.

 .::ر



 تراس دق :لاقف كباتك نم لوألا توحم ول :هل ليقف .همرحي مارحلاف لالحلا مرح ام»
 تنسحتسا دق تنكو 6ىضم نم هيف فلتخا امم ناكو راصمألا يف عقوو نابكرلا هي
 .«هب تذخأف طوحأو نسحأ هريغ تيأر مث هب ذخألا

 هتأرما قارفب كلام هرمأف اهجرف نود اميف هتأرما مأب رجف لجر نع لئس دقو
 دق هخيش دجو امل مساقلا نب نامحرلا دبع هذيملت لعلو اهيلع تمرح دق اهنأ ىأرو
 ."ةيكلاملا روهمج فلاخو كلذ يف هعبتق هاوتف نع عجر

 ام مغر هيأر يوقت ةلدأ ىلإ هبهذم يف دنتسا دق قيرف لكف رمأ نم نكي امهمو-
 عم ىشامتت اهدجن لوألا قيرفلا ةلدأ يف لمأتلا دنع نكلو حتاضارتعا نم اهيق دجوي

 رتس اوكته دق سانلا ماد امو ضرعلاو لسنلا ظفح :يهو يمالسإلا عيرشتلا دصاقم

 باب لك دس بجاولا نم حبصيف شحاوقلا ةيمالسإلا تاعمتجملا يف ترشتناو ءايحلا

 .ملسأو طوحأ هنأل هل نئمطأو هيلإ ليمأ يذلا يأرلا وه اذهو مارحلا ىلإ لصوي

 : نوتاقلا فقوم

 ةرهاصملا ةمرح توبث ةيضق ىلإ هداوم يف يرئازجلا ةرسألا نوناق ضرعتي مل

 ةرباع ةراشإ ولو اهيلإ رشي ملو هتامدقم وأ ىنزلاو ةهبشلا ءطوو دساقلا حاكنلا نم

 نم ةرهاصملاب تامرحملا ركذب ىفتكا لي ؟هنود مأ دصق نع كلذ عقو له يردن الو

 حاكنلا نم بترتي ام ركذ املو )٢٦("' نيرشعلاو ةسداسلا ةداملا يف حيحصلا جاوزلا

 توبث ركذ )٣٤("' نيثالثلاو ةعبارلا ةداملا يف تامرحملا ىدحإب جاوزلاك لطابلا

 فقوتل عونلا اذه نم ةيضق يضاقلا مامأ تضرع ولف .ءاربتسالا بوجوو بسنلا

 حجري امإ ںنيرمأ نيب كلذب نوكيو "يضاقلا داهتجال تكرت امبرو .اريثك اهمامأ
 ةيضقلا تاسبالم بسحب ميرحتلا مدع وهو يناثلا امإو .ميرحتلا وهو لوألا يأرلا

 ةعجارم دعوم نيحي امل هكرادتيو للخلا اذه فشتكي فوس يرئازجلا عرشملا لعلو
 .هداوم ضعب ليدعتو نوناقلا

 ١- .ةبوجألا :نوفلخ نبا .ا٧٩ص/٢ج .ىربكلا ةنودملا :كلام ص٤٦-٤٧.

 ٢- :ةرسألا نوناق ص١٤.

 ٢- :ةرسألا نوناق ص١٨.



 تلاتلا ثحبملا

 ءاربتسالاو ةدعلا

 :ةلعلا فيرعت

 ىنعمب يعامس دعل يعامس ردصم يهف ددعلا نم ةذوخأم :ةغللا ه ةدعلا -أ
 دعي ام رادقم ددعلاو .ءاصحإلا دعلاو .هتيصحأ اذإ ؛«ه٥ه دع ءيشلا تلدع :لوقت :ىصحأ

 ضيح مايأ ىلع ةغل ةدعلا قلطتو .ددعلا اهعمج ةدعلا كلذكو .دادعأ عمجلاو هغلبمو

 .اهايإ هقالط وأ اهجوز ةافو نم اهتدع ةأرملا تدتعا :لاقي امك ءاهرهط مايأ وأ ةأرملا

 .اهلعب ىلع اهدادحإ مايأ وأ اهلمح مايأ وأ اهئارقأ مايأ نم هدعت ام يه ةأرملا ةدعو

 . "اهجوز نم هتلمح لمح عضو وأ ءارقأ وأ ناك اروهش ةنيزلا نع اهكاسمإو

 جاوزلا راثآ نم يقب ام ءاضقنال اعرش برض لجأ يهف :عرشلا 2 ةدعلا امأ ۔ب

 . "شارفلا وأ

 دكاتملا هتهبشو حاكنلا لاوز دنع ةأرملا مزلي (راظتنا :يأ) صبرت يه :ليقو

 . "توملاو ةولخلا نم هماقم موقي ام وأ لوخدلاب

 بحاص ريغ حاكن نم ةأرملا عنمل اعرش ةررقملا ةدملا اهنأب ةيكلاملا اهفرعو
 . "!ةدعلا

 :ةيلاتلا رومألا فيراعتلا هذه تدافأ دقو

 ١ نأ هل نأل ؛هيلع ةدع الف لجرلا امأ ءةأرملا بناج نم نوكت ةدعلا نأ يتزوج٬

 يه ةقلطملا تناك اذإ الإ هنم ةدع يف ةأرملاو جوزتي نأ هل ىلوأف ؤهعم ةجوزلاو

 ١ سبرعلا ناسل :روظنم نيا ج٩/ص٧٨.

 ٢- ص :ناردب ٤٥٥. :يريزجلا جؤا/,ص؟٢٢ ٤.

 ٢- .تافيرعتلا :يناجرجلا ص١١٩٢.

 ٤ له ج ا .: ج٥/٢ ٩. :يواصلا ج٢/,ص٢٨ ٤.
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 ةسماخ ةجوزب اهتدع يف ةعبارلا ةقلطملاو جوزتي نأ هل سيل هنإف ةعبارلا ةجوزلا
 اهتمع وأ اهتخأ جوزتي نأ ديريو ةأرم ١ قراف دق ن اك اذ ا كل ذكو ‘ اهت دع يضقنت ىتح

 الإ ءالؤه نم ةدحاو جوزتي نأ هل زوجي ال هنإف اهتخأ تنب وأ اهيخأ تنب وأ اهتلاخ وأ
 يف اهمراحم ىدحإو ةأرملا نيب عمجلا زوجي ال هنأل ءاهقراف يتلا ةدع ءاضقنا دعب

 .لزت مل ةمصعلافق ةيقاب ةدعلا تماد امو .دحاو لجر ةمصع

 اهب لوخدلا لبق امأ .اهب ةولخلا وأ اهب لوخدلا دكأت دعب الإ دتعت ال ةأرملا نأ ٢

 نهومتقلط مث تانمؤملا متحكن اذإ اونماء نيذلا اهيأ ايأ :ىلاعت هلوقل اهيلع ةدع الف
 توم ةلاح يف هنأ ريغ ."ةاهنودتعت ةدع نم نهيلع مكل امف نهوسمت نأ لبق نم

 حيحصلا جاوزلل ةبسنلاب اذهو .ةولخ وأ لوخد ثدحي مل ولو اهيلع ةدعلا بجت جوزلا
 .يقيقحلا لوخدلاب الإ ةدعلا امهيف بجت الف ةهبشب ءطولاو دسافلا جاوزلا امأ

 ةدتعملاب جاوزلا لحي الو ێجاوزلا راثآ نم يقب ام ءاضقنال تعرش ةدعلا نأ ٢-

 لحو ثرإلا توبثك ىرخألا ماكحألا ضعب اهب قلعتي امك ،ةدعلا تيقب ام اهتبطخ وأ
 . '""يعجرلا قالطلا يف ةعجارملا

 :ةدعلا عاوتأ

 : ةثالث عاونأ ةدعلل

 تاقلطملاو :ىلاعت هلوقل ضيحت نمم ةأرملا تراص اذإ نوكتو :ءارقألا ةدع ١

 .رهطلاو ضيحلا ىلع لدي كرتشم ءرقلا ظفلو '"هلءورق ةثالث نهسفنأب نصبرتي

 مهو 6ضيحلا هنأ ىري مهضعيف :ءاهقفلا هلولدم يف فلتخا كلذلو ءامهلمتحيو

 ةيضابإلا مهو .رهطلا هنأ ىري مهضعبو ءةيضايالا ضعبو ةلبانحلاو ةيفنحلا

 . "ةيمامإلا ةعيشلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو

 بهذملا هنأل لوألا دارملاو "ضيح وأ راهطأ يأ ءورق ةثالث دتعت» :بطقلا لاق

 ٤٩. :بازحألا ١
 .٤٢٢ص .ةيصخشلا لاوحألا :ديمحلا دبع .١٦٥٤-٥٥٤ص :ناردب ٢

 ٢ :ةرقبلا ٢٢٨.

 .دهتجملا ةيادب :دشر نبا .٩٨٢ص/٥ج .تامدقملا :دشر نبا .٩١٤-٨١٤ص/٧ج :شيفطا ٤
 ٤٥٨٤. ٦٥ص/٤ؤج :يريزجلا ١٠١٩-١٠٩٧. ٥ص/٢ج
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 ."رهشأ ةثالثف الإو ضيحت نمم تناك نإ (ةيضابالا)

 :ءاسنلا نم ناعون اهب دتعتو :رهشألا ةدع ٢-

 زع هلوقل سأيلا نس تغلب وأ .غولبلا نود ةريغص تناك نأب ضيحت ال نم -أ

 رهشأ ةثالث نهتدعف متبترا نإ مكئاسن نم ضيحملا نم نسني يئاللاوألا :لجو
 .'"ةنضحي مل يئاللاو

 تقو لماح ريغ تناك نإ اهتدع نإف حيحص حاكن يف اهجوز اهنع ىفوتملا -ب

 نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو :ىلاعت هلوقل مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ اهجوز ةافو
 وأ لوخدلا لبق ةافولا تناك ءاوس. 'ةارشعو رهشأ ةعبرأ نهسفنأب نصبرتي اجاوزأ
 .هدعب

 نأل 6هتاوذ تناك نإ ضيحلاب اهتدعف جوزلا يفوتو ادساف حاكنلا دقع ناك نإف

 نوكتف اهل اوزل فس ل ١ رهظتو نزحت ن أ ة ًأرمل ١ ىلع بجي ةمعن سيل دساقلا ج اوزل ١

 . "!ضيحلاب ةدعلا

 اهجوز نيبو اهنيب ةقرقلا تعقو يتلا ةأرملا اهب دتعتو :لمحلا عضو ةدع ٢-
 هنيب ام بسح كلذو .ةافولا وأ خسفلا وأ قالطلاب ةقرفلا هذه تناك ءاوس لماح يهو

 ١ هنهلمح نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو :ىلاعت هلوق يف ميركلا نآرقلا
 يف دراولا صنلا نأل ءادساف وأ احيحص دقعلا ناك ءاوس لمحلا عضوب ةدعلا يضقنتو

 نالطب ةقرقل وأ اهجوز ةافول دتعت تناك ءاوس .لماح ةدتعم لك لمشي هقالطإب ةيآلا

 .مهدعب نم ةمئألاو ةباحصلا ءاهقف روهمج يأر بسح اذهو .خسف وأ

 سابع ني هللا دبعو بلاط يبأ نب يلع مهنم ةباحصلا ءاهقف ضعب بهذو

 ءنيلجألا دعبأ وه اهجوز ةافول لماحلا ةدع نأ كلام نع ةياورو "" ةيضابإلا ءاهقفو

 ١- :شيقطا ج٢/٦ ٣١. ٢- :قالطلا ٤. ٢ :ةرقبلا ٢٢٣٤.

 ٤ .دهتجملا ةيادب :دشر نبا .١٢٤-٨٧١٤ص//٧ج :شيفطا .٣١٢-٢١٢ص :ينوانجلا ج٢/ص١٠٩٤-

 ٩. :يواصلا .٧٩-٥٩ص/٢ج :يلعجلا ج٢/ص٤٣٨-٤٣٩.
 ٥- :قالطلا ٤.

 روهمجل افالخ . لمحلا عضو يه اهجوز اهنع يفوتملا لماحلا ةدع نأب يليلخلا دمحأ خيشلا يتفأ دقو ٦
 . نامع ةنطلس .ءاتفإلا بتكم يف طوطخم : ةيعرش ىواتف عجار : ةيضابإلا

 :ر



 ناك امهيأف هرشعو رهشأ ةعيرأ يضم وأ ءلمحلا عضو امه نيذللا نيرمألا لوطأ يأ
 .اهجوز اهنع ىفوتملا ةيآو لامحألا ةيآ نيتيآلل اعمج ةدعلا هب يضقنت اريخا

 :ءاربتسالا فيرعت

 ءاصقتسالا :ةغللا يف هتقيقحو صيلختلا يهو ئربتلا نم قتشم ءاربتسالا أ

 يف ءاجنتسالا قبسي يذلا ءاربتسالا هنمو عضمافلا رمألا نع فشكلاو ثحبلاو

 .هارجمو هعضوم ىقنيو لوبلا ةيقب غرفتسي نأ وهو ةراهطلا

 بلط هانعمو محرلا أربتسا كلذكو سضيحت ىتح اهأطي مل اذإ ةأرملا اربتساو

 . '""لمحلا نم هتءارب

 كالمألا لاقتنا دنع ماحرألا لاح نع فشكلا :عرشلا يف ءاربتسالا ىنعمو -ب

 . "باسنألا ظفحل ةاعارم

 .قالط وأ ةمصع عفرل ال محرلا ةءارب ليلد ةدم هنأب ىكلاملا ةفرع نبا هفرعو

 . ")ةدعلا جرختل

 دكأتلا هب داريو ةدعلا نم بيرق ءاربتسالا نأ نيفيرعتلا نيذه نم هجتنتسن يذلاو

 لمشيو ،هايملا طالتخا نم باسنألل اظافح كلذو ءلمحلا نم هولخو محرلا ةءارب نم

 .ءامإلا دنع نوكي ام ابلاغ نكلو اعم ةرحلاو ةمألا ءاربتسالا

 :ءاربتسالاو ةدعلا بوجو تالاح

 نولمعتسي ةرات مهدجي ءاربتسالاو ةدعلا لئاسم يف ءاهقفلا لاوقأل عبتتملا نإ

 بجي ىتمو ؟ةأرملا ىلع ةدعلا بجت ىتم نكلو .ءاربتسالا ظفل ىرخأ ةراتو ةدعلا ظفل
 ؟ءاربتسالا اهيلع

 حاكنلا ناكو ةافو وأ خسف وأ قالطب نيجوزلا نيب ةقرقلا تعقو اذإ : ةدعلا

 ١ ضحرشلا :شيفطا .ا١٦٠١ص/٢ج .دهتجملا ةيادب :دشر نبا .٨١ص /٢ج :يلعجلا ج٧/ص٤٢١-۔٤٢٢.

  1ح :روظنم نبا ١ / ص٦ ٢٥.

 ٢٣ _ :يلعجلا ج٢/ص ١٠١.

 ٤ :يواصلا ج٢ / ص٤٥٧.



 ةقرفلا تعقو اذإ لاحلا اذكو اهمحر ءاربتسال دادتعالا ةأرملا ىلع بجي هنإف احيحص

 .ميرحتلاب ملع نود دساف حاكن يف لوخدلا دعب

 ىرتشا ولف ،ءارشلا دعب ةمألا ىلع هبوجو ىلع ءاهقفلا قفتا دقف : ءاربتسالا

 الف اهابس اذإ اذكو سرهطت مث ءةضيح هدنع ضيحت ىتح اهؤطي الف ةيراج لجر

 نم» :لاق يي يبنلا نع تباث نب عفيور ثيدحل كلذو 'ةضيحب اهئربتسي ىتح اهأطي

 نبا لاق ،«اهئربتسي ىتح يبسلا نم ةأرما ىلع عقي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك

 أربتست الو ةضيحب أربتستلف تقتعأ وأ تعيب وأ أطوت يتلا ةديلولا تبهو اذإ :رمع

 .'_١ءارذعلا

 : ؟ةرحلا أربتست ىتم نكلو

 لاق ءاهمحر ءاربتسا ضرغب تبجو امنإ ةأرملا ةدع نأ ءاهقفلا روهمج ىري
 . '""«محرلا فاضتناو ةهبشلا عطقل اهنإ» :ةدعلا بوجو ببس اللعم ينوانجلا

 :كلذ نم ةرحلا ءاربتسا اهيف بجي تالاحلا ضعب ءاهققلا ددح دقو

 نمك .ةمرحلاب ملعلا دعب هميرحت ىلع قفتم دساف حاكن يف لوخدلا عقو اذإ -أ

 .دقعلا ةروص دوجو مغر ىنز ربتعي كلذ نإف ريغلا ةجوز وأ هتخأ وأ همأ ىلع لخد
 نأل ؛ةدعلا رادقم اهمحر ئربتست امنإو "تاقلطملا ةدع دتعت ال ةلاحلا هذه يف ةأرملاف
 ءطو كلذكو ةمرحلاب ملعلا مدع طرشب دساف وأ حيحص حاكن نم الإ نوكت ال ةدعلا

 .ةهبشلا

 .حاكنلا ةهبش :يهو ةرحلا ءاربتسا اهيف بجي تالاح سمخ ةيكلاملا ركذو ۔ب

 . )ٍ ب اصتغال او . انزل او . هتهيبشو كلمل او

 يهو تاقلطملا ةدعب ددحت له ءاربتسالا ةدم ديدحت يف ءاهقفلا فلتخا دقو اذه

 ؛ةمألا ءاربتساك ةدحاو ةضيحب نوكت مأ رهشأ ةثالث مأ ءورق ةثالث

 ١- :يلعجلا .٧٥٤ص/٢ج :يواصلا ج٢/ص١٠١.

 ٢ ص /٦ج .تكلم ةمألا ءاربتسا باب .راطوألا لين :يناكوشلا ٣٤٤.

 ٢٣- :ينوانجلا ص٥١ ٣١ .

 .اهدعب امو ٠٢٢ص/٢ج :يواصلا ٤
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 :ةيضابالا يأر ١-

 تاقلطملا ةدعك تاضيح ثالثب نوكي ةرحلا ءاربتسا نأ ةيضابإلا روهمج ىري

 ."كلام نع ةياورو روهمجلا يأر اذهو
 : ةيكل املا ي أر ۔٢

 لومعملا يأرلا وهو ةدحاو ةضيحب نوكي ءاربتسالا نأ ىلإ ةيكلاملا روهمج بهذو
 فالتخا ىلإ دشر نبا راشأ دقو .كلام نع ةروهشم ةياور نم اذخأ بهذملا يف هب

 ةدحاو ةضيح هنأ امهادحإ ناتياور كلام نع لقن هنأ ركذف ةلأسملا هذه يف ةيكلاملا

 نوشجاملا نبا بهذم وهو ضيح ثالث هنأ يناثلاو بهذملا لهأ رثكأ لوق وهو

 . ""باهولا ديع هاكحو

 اهؤاربتسا ضيحلا تاوذ نم يتلا ةرحلا نأ نيبف يلعجلا بهذ يأرلا اذه ىلإو

 ال تناك نإو .دساف وأ حيحص حاكن نم لوخدلا دعب اهقالط ةدع ةدمك ءورق ةتالت

 دعب الإ جاوزألل لحت الو .رهشأ ةثالث اهؤاربتساف .هريغ وأ ربك وأ رغصل ضيحت

 ةرحلا اهيف ئربتست لئاسم ةثالث ةدعاقلا هذه نم ىنتثتساو .ةثلاثلا ةضيحلل اهتيؤر

 :ةدحاو ةضيحب

 ."ةدرلا :اهثلاثو ىنزلا :اهيناثو ،ناعللا :اهدحأ

 ةدحاو ةضيحب ةرحلا ءاربتسا لعجف ةيكلاملا روهمج يرهاظلا دواد قف اوو

 . "!ةربدملاو ةقتعملاو ءاهسفن ةراتخملاو ةنعالملاو ةعلتخملاك

 :دسافلا حاكتلا ب ةدعلا :الوأ

 ناك ءاوس دسافلا حاكنلا يف يقيقحلا لوخدلا دعب قيرفتلا وأ ةكراتملا تلصح اذإ
 ةأرملا تناك نإق .ةعتملا حاكنك هيف افلتخم وأ .مراحملا حاكنك ءهداسق ىلع اققتم

 ١- :يلعجلا .٩٥٦٢ص / ٥ج .تامدقملا :دشر نبا .٥١٢ص .قياس عجرم :ينواتجلا ج٢/,ص٢ ٠.

 ٢- .تامدقملا :دشر نيا ج٥ / ص٥ ٣٦-٢٦٦.

 ٢٣ _ :يلعجلا ج٢/,ص٢ ٠ ١
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 ءورق ةثالث اهتدعق ءارقألا تاوذ نم تناك نإو ،لمحلا عضوب نوكت اهتدعف الماح

 بوجو نأل كلذو .ةافولا ةقرفلا ببس ناك ولو ىتح (فالخ ىلع راهطأ وأ تاضيح)
 فسأتلا راهظإب جوزلا قح ءاضقل ال محرلا ةءارب فرعتل وه امنإ ةلاحلا هذه يف ةدعلا

 ةثالث اهتدعف ضيحلا تاوذ نم نكت مل نإو ،دساقلا جاوزلا يف قح ال ذإ ،هلاوز ىلع

 . ")رهشأ

 ةدسافلا ةحكنألا يف ةدعلا توبثل ةماع ةدعاق ةيكلاملاو ةيضابإلا عضو دقو -

 اقفتم خاسفنالا يف ةدعلا مزلت» :بطقلا لاق .اهيف ةيئزجلا لئاسملا فلتخم طبضت

 .'""«سم نإ هيف افلتخم وأ هيلع

 ىلع هيلع هلهأ كرتي ال دساف حاكن لك» :هلوقب ةنودملا يف نونحس اهنع ربعو

 . '"«ةقلطملا ةدع تدتعا امهنيب قرف اذإ هنإف لاح

 اهداسف ىلع قفتملا ةحكنألا يف ةدعلا توبثل ةيكلاملا روهمج طرتشاو اذه -

 ىنزلا مكح يف ربتعي لوخدلا دمعتو هب املاع ناك نإف !"ميرحتلاب لجرلا ملع مدع
 .اقلطم ةدعلا نوبجوي ثيح ةيضابإالل افالخ اذهو .ءاربتسالا ةأرملا ىلع بجيو

 نم هتخأ ىلع دقع نمك كلذو ،هداسف ىلع اقفتم حاكنلا ناك ولف :هيلع ءانبو
 ةدع الف سملا ليق حاكنلا خسف نإف ٬ملاع ريغ هتمع وأ هتلاخ وأ عاضر وأ بسن

 ةدعك ابوجو دتعت اهنإف لوخدلا دعب هخسفب مكح مث خسفلا لبق اهئطو نإو ءاهيلع
 عضوب وأ سكلذك نكت مل نإ روهشلا وأ ضيحلا تاوذ نم ناك نإ ءارقألاب تاقلطملا

 . (ؤ)كل ز دعب جاوزألل لحت مث الماح تناك نإ اهلمح

 حاكنلا يف ةدعلاو دساقلا حاكنلا يف ةدعلا نيب قرفلا كاردإ نكمي قبس امم
 :رومأ ةدع نم كلذو حيحصلا

 ال ءطولا ناكمإو ةولخلا امأ «يقيقحلا لوخدلا دسافلا حاكنلا يف طرتشي هنأ ١

 دبع نبا .٨٨ص /٢ج .كرادملا لهسأ :يوانشكلا .٢؟٠٠٥-٦٤٢ص/٢ج :يواصلا .٦٢٥ص/٦ج :شيفطا ١-
 .٨٢٢ص :ربلا

 ٢- :شيفطا ج٦/ص٠٢٦.

 ٢- .ةنودملا :كلام ج٢ / ص٢٨

 ٤ .هسفن عجرملا :يوانشكلا .٩١ص/٢ج :يلعجلا ج٢/ ٨١.
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 .حيحصلا حاكنلل افالخ ةدعلا هنم نوكت

 ءارثشعو رهشأ ةعبرأ يهو ةافولا ةدع هيف ةأرملا دتعت ال دسافلا حاكنلا نأ ٢-
 .عيحصلا حاكنلل افالخ تاقلطملا ةدع دتعت امنإو

 نأ ملعت مث اهجوز اهنع ىفوتملا ةأرملا ةدع نع مساقلا نبا نونحس لأس دقو

 دادح ال» :كلام لاق :لاق ؟دادحإلا يهو ةافولا ةدع دتعت ءادساق ناك اهحاكن

 . اا « اهمحرل ءاربتسا ضيح ثالت اهيلعو .ةاقو ةدع الو اهيلع

 تناك ءاوس نيجوزلا نيب ةقرفلا لوصح تقو نم نوكت ةدعلا باستحا ةيادب ٢
 دنع اهؤادتبا فقوتي الو ءاهنطوو اهسم كرت ىلع مزعلا راهظإو خسف وأ قالط ةقرف

 ةكراتملا عوقو دعب عراشلا اهددح ةدم ةدعلا نأل .ةقرفلاب ةجوزلا ملع ىلع روهمجلا

 هللا مرك بلاط يبأ نب يلع نع يورو .ةدعلا تأدب ببسلا دجو ىتمف .امهنيب

 .ةقرفلا ربخ اهيلإ لصو اذإ ةأرملا ملع نم أدبت اهنأ -ههجو

 نأل .ةأرملاو لجرلا نيب لاصتا رخآ نم أدبت اهنأ ةفينح يبأ بحاص رفز ىريو

 . "نيجوزلا نيب يسنجلا لاصتالا وه جاوزلا يف ةدعلا بوجو ببس

 :ةدسافلا ةحكنألا ضعب . ةدعلا مكح

 قرفلاو ةماع ةفصب ةدسافلا ةحكنألا يف ةدعلا مكح انل حضتي هركذ قبس امم

 ةدسافلا ةحكنألا ضعبل ةصاخ اماكحأ دجوت هنأ الإ ححيحصلا حاكنلا نيبو اهنيب

 :كلذ نم نايبلا يف ةدايز انه اهركذن نأ بسانملا نمو

 ١ - نبمرحم نبب عمجلا :

 مأك نيمرحم نيب لجرلا عمج اذإ هنأ نورخآو ةيضايإلا ءاهقف روهمج ىري

 نوكي ةدعلا مكح نإف ءنيجوزلا نيب ةقرفلا تعقوو امهمكح يف نمو نيتخأ وأ اهتنباو
 :ةيلاتلا تالاحلا بسح

 ١- :كلام ج٢٧/٢.

 ٢ _ :ناردب ص٦٨ ٤. .ةيصخشلا لاوحألا :ميهاربإ دمحأ ص٧٧ ٤٧٨٤. .يمالسالا هقفلا :يليحزلا

 ج٧/ص١١٠-١١١.

 



 :دحاو دقع خ نيمرحم نيب عمجلا -أ

 .ةدع امهمزلي الف امهنم ةدحاوب لوخدلا لبق خسفلا عقو نإ -

 :ضيح ثالتب ئربتست امهنم ةدحاو لكف .امهب لوخدلا دعب خسفلا عقو نإو -

 .رهشأ ةثالث ةسيآلا امأو .اهلمح عضتف الماح تناك نإو

 اهنيبو هنيب قرفيف .ةمولعم امهنم ةدحاوب لوخدلا مامت دعب خسفلا عقو نإو -=

 .ضيح ثالثب ءاربتسالا اهيلع بجيو

 يتلا يه امهنم ةدحاو لك تعداق .ةقورعم ريغ امهنم ةدحاوب لخد نإ امأو _

 ىلع بجيو ءاهب لخد هنأ رقي يتلا نييعت يف هنيمي عم جوزلا لوق لوقلاف ءاهب لخد

 ادكؤم اهب لخد دق امهنم ةدحاو نأل تاضيح ثالثب ءاربتسالا امهنم ةدحاو لك

 .ةهبشلا عفرل دتعتف اهرمأ يف هبتشي ىرخألاو

 :رخالل قباس امهدحأ نيدقع . نيمرحم نيب عمجلا ۔ب

 مكح نايبق ،ىرخألا دعب ةدحاو نيبترتم نيدقع يف نيمرحم نيب عمج نإ امأ
 :هجوأ ةتس يف نوكي اهتدع

 .امهيلع ةدع الف امهنم ةدحاوب لخدي نأ لبق دقعلا داسف ىلع علطا نإ :لوألا

 نوكيو . امهنيبو هنيب قرفيق اعيمج امهب لوخ دلا دعب دل اسقل اب ملع اذ او : يت اثلا

 .تاضيح ثالثب ءاربتسالا امهيلع

 هنيب قرفي نأ كلذ مكحف ىلوألاب لوخدلا دعي دقعلا داسف ىلع علطا نإو :ثلاثلا

 مألا تناك نإو ،قافتاب تنبلا تناك نإ ىلوألا عم ىقبيو .ديأ هل لحت الو ةيناثلا نيبو
 .فالتخا ىلع

 قرفي نأ هيف مكحلاف .ةيناثلاب لخد ىتح دقعلا داسف ىلع رثع نإ امأو :عبارلا
 ثالتي دسافلا ءاملا نم ءاربتسالا دعب اهجوزتي نأ هل نكميو اعيمج امهنييو هنيب
 .ادبأ امهنم ةدحاوب هل لحت مل مألا تناك نإو تنبلا تناك نإ تاضيح

 نإ ملعي ملو ةفورعم امهنم ةدحاوب لخد نأ دعب داسفلاب ملع نإ امأو :سماخلا
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 نأ امهنم اهب لوخدملا يه مألا تناك نإ هيف مكحلاف .ةيناتلا وأ ىلوألا يه تناك

 اهب لوخدملا يه ةنبالا تناك نإو ءادبأ امهنم ةدحاو هل لحت الو !امهنيبو هنيب قرفي
 .تاضيح ثالثب ءاربتسالا دعب ءاش نإ ةنبالا جوزتي مت امهنيب قرف

 امأو .نيلجألا ىصقأ ةدعلا نم امهنم اهب لوخدملا ىلع نوكي جوزلا تام نإو

 .اهيلع ةدع الف امهنم اهب لخدي مل يتلا

 .ةفورعم ريغ امهنم ةدحاوب لوخدلا دعب داسفلا ىلع رثع نإ امأو :سداسلا

 ثالث امهنم لك دتعتو ءادبأ امهنم ةدحاو هل لحت الو ءامهنيب قرفي نأ هيف مكحلاف

 .تاضيح

 .'نيلجألا ىصقأ امهنم ةدحاو هل دتعت جوزلا تام نإو

 :ةوسن عبرأ نم رثكأ نيب عمجلا ٢-

 هنيب قرفي هنإف كلذ داسفب ملع مث ءاسن عبرأ نم رثكأ هتمصع يف لجرلا عمج اذإ

 اهب لخدي مل يتلا امأ .تاضيح ثالث نهنم اهب لخد نم ىلع ةدعلا بجتو نهنيبو

 .ةدعلا اهيلع بجت الق

 ةريخألا ملعي ال هنأ الإ اهنامز فلتخي دوقع يف نهجوزت دقو نهنع تام نإو

 لجأ .نيلجألا ىصقأب ةلاحلا هذه يف اهب لخد نم لك ىلع ةبجاو ةدعلاف ،نهنم

 .ةيضابإلا يأر وهو ةيكلاملا نع دشر نبا هركذ امبسح قالطلا لجأو توملا

 عبرأ نم رثكأ هدنعو ملسأ اذإ كرشملا وأ يسوجملا يف لاقي ملسملا يف ليق امو

 . '"ءاربتسالاو ةدعلا ثيح نم ماكحألا سفن نهيلع قبطنيف ةوسن

 ٣ ةدتعملا حاكت :

 امهنيب قيرفتلا بجوو حاكنلا لطب اهب لخدو هريغ نم ةدتعم ةأرما جوزت اذإ

 . ؟اهتدع مكح ام نكلو

 وبأ .١ا٤٥-٢٠٥١ص,/٥١ج .نيبلاطلا جهنم :يصقشلا .اهدعب امو ٢٦٢ص/٢ج .عماجلا :يويسيلا ١-
 ٥ / ص٩ ٤ ٢-٥٢ ٢. ح .ةنودملا ىلع تامدقملا :دشر نبا ١ ١. ٧ص /ج .عماجلا :يراوحلا

 نبا .٩٢١۔-٨٢١ص,/١ ٥ج .هسفن عجرملا :يصقشلا .٢٥٢۔-٢٥٢ص,/٥ج ءهسقن عجرملا :دشر نيا ٢-

 .١٩١١ص/٢ج .هسفن عجرملا :يراوحلا وبأ .١٦٠١-٩٥٠١ص/٢ج .رظنلا نبا مئاعد حرش :فاصو
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 :نييأر ىلإ ةلأسملا هذه مكح يف ةيكلاملاو ةيضابإلا فلتخا

 :ةيضابالا يأر - أ

 كلذو ،ناتدع اهيلع بجو اهتدع يف تجوزت اذإ ةدتعملا نأ ةيضابإلا روهمج ىري
 ةيناتلا ةدعلا فنأتست مث يضقنت ىتح لوألا جوزلا نم ىلوألا ةدعلا لامكتساب نوكي

 ثيح ديز نب رباج بهذملا مامإ نع يور امب مهيأر ىلع اولدتساو .يناثلا جوزلا نم

 امل اهقادص اهلو امهنيب قرفي :لاقف ؤاهب لخدف اهتدع يف ةأرما جوزت لجر نع لئس

 نإو ،رخآلا نم دتعت مث ،لوألا ةدع نم يقب ام يضقت .ناتدعلا اهيلعو ااهنم لحتسا

 .قادص هيلع اهل سيلو هحاكن لطب اهب لخد نكي مل

 تضقنا دق اهتدع نأ تنظو اهتدع يف تلهو اذإ ةأرملا يف بئاسلا نب مامض لاقو

 يتلا مايألاب أدبت مت ءامهنيب قرفي هنإف ‘تجوزتف ءاهتدع نم ءيش يقب دق يهو

 تضقنا اذإف هرخآلا نم دتعت اهنإف نهيف لوألا اهجوز اهعجترا نإف ءاهتدعتف }تيقب

 .")لوألا اهب لخد هنم اهتدع

 :ةيكلاملا يأر ب

 نع تقرتفا مث اهتدع يف تجوزت اذإ ةدتعملا ةأرملا ىلع بجي ميف ةيكلاملا فلتخا
 .لوألا نم اهتدع يف اهب هلوخد دعب اهجوز

 نم اهئزجي كلذ نإو ضيح ثالث ًالإ اهل سيل هنأ :كلام نع مساقلا نبا ىورف -
 نأ اهيلع نإف ءنيتضيح دعبوأ ةضيح دعب اهايإ هحاكن ناك ءاوسو .اعيمج نيتدعلا

 .يناثلا جوزلا نيبو اهنيب ةقرفلا دعب اهفنأتست تاضيح ثالث دتعت

 لوأ نم اهتدع ةيقب متت اهنأ يهو ىرخأ ةياور كلام نع ةنيدملا لهأ ىورو -

 .يناتلا نم ةلماك ضيح ثالث اهتدع فنأتست مث رثكأ وأ نيتضيح وأ تناك ةضيح

 .ةيضابإلا يأر عم قفاوتت ةياورلا هذهو كلذ يف رمع نع يور ام ىلع
 قرقيف ءاهتدع يف يناثلا اهب لخدو اهجوز اهنع ىفوتملا ةأرملا تناك نإ امأ -

 عمج) .١\٠٠٩-١ا٩٤ص .ديز نب رباج م امإلا تاباوج نم :دمحم ني فلخ نب ديعس يصورخل ا ١-

 .م٤٨٩١ /ه٤٠٤١ . نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ١.٠ط(بيترتو
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 .اهجوز ةافو موي نم ارشعو رهشأ ةعبرأ يهو ىلوألا اهتدع ةيقب لمكتستو امهنيب
 .يكلاملا بهذملا يف لمعلا هيلع ام اذهو تاضيح ث الث اهيف لمكتست

 ةعبرألا دعب تاضيح ثالث فنأتست اهنإف باطخلا نب رمع لوق ىلع امأو -

 .ةيضابإلا روهمج هيلإ بهذ ام اذهو مايأ رشعلاو رهشألا

 ١ ةهبشلا ءطو نم ةدعلا : ايتاث

 بجت ةهبشب ءطولا نأ ىلع نيرخآو ةيكلاملاو ةيضابإلا نم ءاهقفلا روهمج قفتا
 نم ةءوطوملا محر ءاربتسال كلذو ،دساقلا حاكنلا يف لوخدلا نم بجت امك ةدعلا هيف

 ةثالث ضئاحلا ريغو ءورق ثالث ضئاحلل ءاربتسالا وأ ةدعلا ةدم ردقتو ،دساقلا ءاملا

 .رهشأ

 ول كلذكو ؤهتجوز اهنأ ةهبشب ةمئان لجرلا أطي نأ ةهبشب ءطولا ةلثمأ نمو -أ
 اهبرقي نأ يعرشلا اهجوز ىلع مرحيف !اهب لخدو اهلاحب ملاع ريغ هريغ ةأرما جوزت
 كلذك دتعتف اهلاحب املاع ناك اذإ امأو .يناثلا اهجوز نم اهتدع يضقنت ىتح

 .انز ربتعي لعقلا اذه نأل اهمحر ءاربتسال

 نيتنب هينبا جوز الجر نأ ةهبشلا ءطول ءاهقفلا اهركذ يتلا ةلثمألا نمو -ب
 .هيخأ ىلع خأ لك ةجوز ءاسنلا لخ دأف

 دوعتل دتعتو اهباصأ يتلا بنتجي نيوخألا نم دحاو لك نأ ةلأسملا هذه مكحو

 هتءوطومب دحاو لك يضر اذإ» :لاقف روهمجلا يأر ةفينح ويأ فلاخو ءاهجوز ىلا
 .ةدعلا بحاص هنأل ءلاحلل اهيلع لخديو هتءوطوم ىلع دقعيو هتجوز دحاو لك قلطي

 كلذب نالجرلا ضري مل ول نكلو .ةفينح يبأ باوج ىلإ ءاملعلا عجرو .«كلذك الَعَقف

 .ءاملعلا هب باجأ ام عابتا نم صانم الق

 :يهو ماكحأ نم ةهبشلا ءطو ىلع بترتي ام ءاهقفلا ددح دقو -

 .اهئطو نم ىلع ةءوطوملل رهملا بوجو ١_

 ١- :ربلا ديع نيا ص٢٢٧.
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 اهنابرق نم اهجوز عنتما ةجوزتم تناك نإف ءءىطاولا نم ةدعلا بوجو ٢-

 .ءعىطاولا نم اهتدع يضقنت ىتح

 لوخدلا لبق اهجوز اهقلطف .ةهبشب اهجوز ريغ اهئطوو ةجوزتم تناك اذإ ٢

 هيلع اهلو .ةولخلاو لوخدلا لبق قالط هنأل ؛اهقلطمل اهيلع ةدع الف اهب ةولخلاو
 هيلع مرحي ةيضابإلا دنعف اهجوزتي نأ ءىطاولا دارأ اذإ مث .ةعتملا وأ ىمسملا فصن

 .ةدعلا اهيلع بجيو دمع نود ناك ولو لالحلا مرحي مارحلا نأل كلذ

 .اهيلع دقعلا هل حصي اهتدع ءاضقنا دعبو هنم دتعتف ةيكلاملا دنع امأ -

 هلف اهجوزتي نأ عئطاولا دارأ اذإو اهيلع ةدع الف ةيعفاشلاو ةيفنحلا دنع امأ -

 بجو اهب جوزتلا هريغ دارأ اذإ امأ لماح ريغ تماد ام هتدتعم اهنأل ،لاحلا يف كلذ

 . 'ئطاولا نم اهتدع يضقنت ىتح راظتنالا هيلع

 :ىترزلا ءطو نم ةدعلا :اثلاث

 امف .هنود وأ جوز تاذ تناكو ةيهارك نع تبصتغا وأ ةيعاوط نع ةأرملا تنز اذإ

 . ؟ال مأ ةدعلا اهيلع بجت له ؟ىنزلا دعب اهتدع مكح

 :نييأر ىلإ ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا فلتخا

 :ءاربتسالاو ةدعلا بوجو :لوألا يأرلا

 ةينازلا ةأرملا نأ نورخآو ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيضابإلا نم ءاهقفلا روهمج ىري
 ةدع ردقي ئربتستف ێةهبشب ءطولاك كلذ نأل ىنزلا نم ةدعلا اهيلع بجي اهب ينزملا وأ
 الماح تناك نإو .رهشأ ةثالث اهتدعق .ربك وأ رغصل ضيحت ال تناك نإف ةقلطملا

 ."اهلمح عضت ىتح اهجوز اهعماجي الف اهب لوخدلا لبق ىنز نم تلمح نإو

 .'"«ءورق ةثالث ءموزللا حصألا نالوق ىنزلاب ةدعلا موزل يفو» :بطقلا لاق

 ١- صا :ناردب .٧٦٤ص ا :ميهاربإ دمحأ .٢٤٤ص/٢ج :يواصلا .٦٢٥ص/٦ج :شيفطا ٤٧٠.

 ٢ -_ :شيفطا ج٦/,ص٥ ٤٠.

 ٢ :شيفطا ج٦/ص٤١٩١٩.



 ةثالث ءارقألا تاذق .ةدعلا ردق ةرحلا ىلع بجي» :ةيكلاملا هيقف ريدردلا لاقو
 وأ انزب تئطو نإ اهمحرل ءاربتسا .ةنس ةباترملاو .رهشأ ةثالث رهشألا تاذو ءءورق

 اًدمعت وأ الهج اهارتشا رتشم وأ .برح يف اهابس باس وأ بصاغ اهيلع بلغ وأ ةهبش
 . ا١«لالضلل

 ةدع دتعت ال اهنإف اهيلع دحلا ةماقإ اهل ديرأ اذإ ةينازلا نأ ةيكلاملا روهمج ىريو
 .""طقف ةدحاو ةضيحب ئربتست امنإو ،ةقلطملا

 ريغ ةقالع ىلع هعم تناك اهنأ رهظ نإ اهجوز ةافو دعب ةأرملا دتعت لهو
 هعم تناك كلاهلا اهجوز لوقتو تءاج ةأرما يف كلذ نع يملاسلا لئس دقو ؟ةيعرش

 مأ ×ةتيمملا ةدع اهيلع ىرتأ تلعف ام ىلع تمدنو تعجرو تبات نآلاو ،لطاب ىلع
 تناك نإف ؟ةأرملا هذه هينعت يذلا لطابلا ام يردتأ» :الئاق باجأف .ةدعلا نم رذعت

 ةدع ةأرملا هذه ىلع سيلف لطاب ىلع هعم اهماقم نأو اهتجوز تسيل اهنأ ينعت
 اذإ محرلل ءاربتسا ةقلطملا ةدع دتعت نأ اهيلع نكل .هتجوزب تسيل اهنأل .ةتيمملا

 . "«.جيوزتلا تءاش

 :ءاربتسالاو ةدعلا بوجو مدع :يناثلا يأرلا

 اهب ينزملا وأ ةينازلا ةأرملا نأ ىلإ ةيرفعجلاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا روهمج بهذو
 دعب ةأرملا ىلع دقعلا زوجيف .ينازلا ءامل ةمرح ال هنأل ،ىنزلا نم ةدعلا اهيلع بجت ال

 ىتح انزلا نم ىلبحلا ىلع لوخدلا نوزيجي ال ةيفنحلا نكلو الماح تناك ولو ىنزلا
 ةدع ال باب يف هننس يف يقهيبلا هجرخأ ثيدحب مهيأر ىلع اولدتساو 'ااهلمح عضت

 نأ بيسملا نب ديعس نع ٬حاكنلا خسفي مل انز نم ىلبح ةأرما جوزت نمو ةينازلا ىلع
 امهنيب قرفف» ةلي يبنلا ىلإ كلذ عفرف ىلبح اهدجو اهباصأ املف ةأرما جوزت الجر
 .'«ةئام اهدلجو قادصلا اهل لعجو

 ١ :يواصلا ج٢/ص٤٤٢.
 ٢- :يلعجلا ج٢/ ص١٠٢.

 .اهجوز اهنع ىفوتملا ةأرملا -×
 ٢- .تاياوجلا :يملاسلا ج٢/ ص٢٠٢.

 ٤ ص :نوفلخ نيا ٤٥.

 ٥ .حاكنلا باتك.ىربكلا ننسلا:يقهيبلا ج٧/ص١٥١٧١-١٠٩٨.

 



 زاوج ىلع ةلالدلا تضم دقو لسرم ثيدح هنأ ثيدحلا اذه ىلع يقهيبلا بقعو

 .حاكنلا يف ةدعلا ىلاعت هللا لعج امنإو انزلاب خسفي ال هنألو .ةملسملا ةينازلا حاكن

 ارح ةرحلا نم انزلا دلو نأ ملعلا لهأ عمجأو .كلملا نم ءاربتسالا ةلي ينلا لعجو لعجو

 . "اخوسنم احيحص ناك نإ ثيدحلا اذه نوكي نأ

 ةأرملا ىلع ءاربتسالا وأ ةدعلا موزل مدع ىري هنأ يقهيبلا ةرابع نم جتنتسنو

 نوكي هتحص تتبث نإ هنأ ىريف بيسملا نب ديعس نع هاور يذلا ثيدحلا امأ .ةينازلا

 .روهمجلل افالخ اذهو ةيعفاشلا نم هباحصأ دنع هب لمعي ال هنأل خسنلا همكح

 :فالخلا أشنم

 ضعب نأ ركذف ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا نيب فالخلا ببس ىلإ بطقلا راشأ دقو

 نم الو دساق نم مزلت الو ‘ءطو عم حيحص دقع نم الإ ةدعلا موزل مدع ىري ءاهقفلا

 ءدساقلا حاكنلا يف هركذي ملو يعرشلا حاكنلا يف ةدعلا ركذ هناحبس هللا نأل ؛ىنز

 .ىنز وه يذلاو

 نم محرلا ءاربتسا امإ ةلعلا نأ ىنزلاو دسافلا نم ةدعلل روهمجلا باجيإ هجو امأ

 دقف .دبعت لصقلا اذهو ،لالحلا ريغو لالحلا ءاملا غنيءاملا نيب لصفلا امإو .دلولا

 موق ىلع تلخدأ دق نوكتف ءاهنطب يف وهو اهب لجرلا جوزتيف ىنزلا نم دلولا نوكي
 ىنزلاب ةدعلا مدع لهسي امنإو مهل ثورومب سيل مهل اثورومو 6ثراو ريغ مهل اثراو

 .ىنز نم ناك ولو شارفلل دلؤلا نأل ؛جوز دنع ةأرملا تناك نإ دسافلاو

 قيقحتلاو» :لاقف مهتجح ةوق هيدل ترهظ نأ دعب روهمجلا يأر بطقلا حجر مث
 .ا"«حيحص حاكنك هنإف ىنزلا ةين ىلع ال دساف حاكن نم اميس الو ءاقلطم ةدعلا موزل

 نم ةدعلا موزل مدعب لئاقلا يأرلا حجر ةيديزلا ةعيشلا هيقف- يناعنصلا نكلو
 ةدع اهيلع بجت له .لماحلا ريغ ةينازلا ةدع يف ءاهقفلا فالتخا ركذ نأ دعب ىنزلا

 ةدعلا بوجو ىلإ بهذي ءاهقفلا ضعب نأ نييو .ةدحاو ةضيحب اربتست مأ ةلماك

 دلولا» حيحصلا ثيدحلاب نيلدتسم اهيلع ةدعلا بوجو مدع ىلإ مهرثكأ بهذو .اهيلع

 ١- ج ننسل ا : قهيبل دب ا ٧ ص ١٥٨ .

 ٢-_ ج : شيفط ا ٦ / ص ٤٠٤.
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 .ىنزلاب ىنزلا دلو قوحل مدع ىلع الإ هيف ليلد الو "شارفلل

 ريغ ةينازلا نأ ىفخي الو ةلدألا مومعب اولدتسا دق ةدعلا بوجوب نيلئاقلا امأ

 ال»: يي هلوق وهو ."" ءاربتسالا ليلد يف لخدت معن تاجوزلا يف اهنإف ؤاهيف ةلخاد
 "«.ةضيح ضيحت ىتح لماح ريغ الو عضت ىتح لماح ًاطوت

 : ةصالخلاو

 لئاقلا يأرلا باحصأ هيلإ بهذ ام نأ انل رهظي قيرف لك ةلدأ يف رظنلا دعب هنأ
 نم باسنألل ةنايصو طايتحالا ىلإ ىعدأ هنأو مهتلدأ ةوقل دمتعملا وه ةدعلا بوجوب
 هيلإ نئمطت يذلا وه يأرلا اذهو .اهيف طاتحي نأ بجي امم جورفلا نأل ،طالتخالا

 : ءاربتسالاو ةدعلا نم نوتاقنا فقوم

 ةداملا تصن دقف ءاهب لوخدلا دعب اهئاربتساو ةأرملا ةدع ةيضق نوناقلا لفغي مل

 اهب لوخدملا ةقلطملا دتعت» :لاقف تاقلطملا ةدع ىلع هنم (٨٩٥)نيسمخلاو ةنمالا

 حيرصتلا خيرات نم رهشأ ةثالثب ضيحلا نم سئايلاو ءورق ةثالثب لماحلا ريغ

 . ا٨"«قالطلاب

 :اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع ىلع تصن دقف )٥٩٩( نيسمخلاو ةعساتلا ةداملا امأ -

 نم دوقفملا ةجوز اذكو .مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ يضمب اهجوز اهنع ىقوتملا دتعت»

 ."«هدقفب مكحلا رودص خيرات

 لماحلا ةدع» نأ تركذف لماحلا ةدع ىلع تصن دقف )٦٠( نوتسلا ةداملا امأو -

 .'٨هةافولا وأ قالطلا خيرات نم رهشأ )١٠( ةرشع لمحلا ةدم ىضقأو اهلمح عضو

 .هجيرخت قبس ١-
 ٢ .مالسلا لبس :يناعنصلا ج٢/ص٤٢٦.

 مكاحلا هجرخأو .٢٤٢ص/٦ج .تكلم ةمألا ءاربتسا باب .ديعس يبأ نع .راطوألا لين :يناكوشلا هجرخأ ٢-

 .دانسإلا حيحص ثيدح لاقو )٢٦٥٨(. مقر ثيدح ءيقلا مسق باتك سسابع نبا نع كردتسملا يق

 .٧٧٤-١٦٧٤ص/٢ج

 .عجرملا سفن ٦- .عجرملا سفن ٣٠. ٥- :ةرسألا نوناق ٤
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 ةعيرشلا يأر قفاو دق نوناقلا نأ ةقباسلا داوملا نم هجتنتسن نأ نكمي اممو -

 .احيحص حاكنلا ناك نإ كلذو اهددمو ةدعلا عاونأ نايب يف

 جاوز لك» :نأ هنم نيتالتلاو ةعبارلا ةداملا تصن دقف ادساف حاكنلا ناك نإ امأ -

 بوجوو بسنلا توبث هيلع بترتيو هدعبو لوخدلا لبق خسفي تامرحملا ىدحإب

 . "ءاربتسالا

 هيلع ةمرحم ةأرما جوزت نم نيب قرفي مل نوناقلا نأ ةداملا هذه نم ودبيو -

 .ميرحتلاب الهاج وأ ادمعتم املاع كلذ لعفي نم نيبو ءاتقؤم وأ ادبؤم

 افالخ همدعو لوخدلا ةلاح نيب قيرفت نود ءاربتسالا ةأرملا ىلع بجوأ هنأ امك

 عقي مل نإف ،لوخدلا دعب دسافلا حاكنلا يف ةدعلا اوبجوأ ثيح ءاهقفلا هيلع ىرج امل

 .اهيلع ةدع الق

 بجي ىلوألا ةلاحلا يفف .لهجلا ةلاحو دمعلا ةلاح نيب اوزيم ءاهقفلا نأ امك

 .حيحصلاك ةدعلا اهيلع بجي ةيناتلا ةلاحلا يفو ءءاربتسالا اهيلع

 وأ ةهبشب ءطولا يتلاح يف اهمدع وأ ةدعلا بوجو ىلإ رشي مل نوناقلا نأ امك
 .ةيمالسإلا ةعيرشلل افالخ ىنزلا

 : ءاربتسالاو ةدعلا ةيعورشم نم ةمكحلا

 ءاربتسالاو ةدعلا ةيعورشم نم ةمكحلا ةفاضإ بسانملا نم اندجو ةدئافلل امامتإ

 :اهنم ةديدع دصاقمو مكحل ءاسنلا ىلع اتبجو دقف ثحبملا اذهل ةأرملا ىلع

 املو ،نيئاملا نيب لصفلاو دالوألا نم هولخو ةأرملا محر ةءارب نم ققحتلا ١-

 مهدالوأ بسني ال ىتح تاجوزلا ءالؤه اوقراف نيذلا جاوزألا قحل ةمكحلا هذه تناك

 بسني الئل دعب نم تاجوزلا ءالؤهب جوزتلا نوديري نيذلا جاوزألا قحلو مهريغل
 دعب لجرلا قرافت نم نيب اهيف ةعيرشلا قرفت مل ذإ .مهنم سيل نم دالوألا نم مهيلإ
 نإ هنأل ؛اعرش هل مارتحا ال دساف حاكن دعب هقرافت نمو ءاعرش مرتحم حيحص جاوز

 .اهجوزتي نأ ديري يذلا لجرلا ىلإ رظنلا يقب دقف اهقرافي يذلا لجرلا ىلإ رظنلا تاف

69 
 ١- :ةرسألا نوناق ص١٨.



 ىلع فسألاو نزحلاو جوزلا ةافول دادحلا راهظإل ةافولا ةدع تعرش امك ٢_
 ريدقت نمو ةفطاعلا وُمُس نم كلذ يفو انمز هترشعب تمعن نأ دعي هل ءافولاو نهنادقف

 ىقخي سيل ام اعرش لوبقم حيحص دقعب اطبترا نيذللا نيجوزلا نيب ةيجوزلا ةطبارلا
 .هرمأ

 نودب يعرشلا اهجوز اهنع ىفوتي نم ىلع ةدعلا تبجوأ ةعيرشلا نأ امك ٢

 ىلع الصأ ةدعلا بجوت مل اهنكلو ءاهب لخدي مل وأ اهب لخد دق نوكي نأ نيب ةقرفت
 اهب لخد نإ امأ ءاهب لخد دق نكي مل اذإ يعرشلا ريغ اهجوز اهنع يفوت يتلا ةأرملا
 نم ةدع اهيلع تبجوأ امنإو ةافولا ةدع اهيلع بجي الف اهنع يفوتو دساف حاكن يف

 .ةافولا ريغب نهجاوزأ نهقرافي

 نيعب هيلإ رظني الو يعرشلا ريغ جاوزلا دمتعي ال فينحلا عرشلا دجن انه نمو
 دعي ال هنأل ؛دسافلا جاوزلا يف اهنع ىفوتملا ىلع ةدع بجوي مل مث نمو سرابتعالا

 لوخدلا ةلاح يف اهنع ىفوتملا ىلع وأ ةقرفلا تالاح يف اهيوجو امأ ؤايعرش اجوز
 طالتخاك ةبترتملا دسافملل اعنم محرلا ةءارب نم دكأتلا ةرورض همزلتسا امنإف اهي

 .اهوحنو باسنألا

 لهأ ىلإ ءيسي ديدج جوز نم جاوزلاب اهجوز اهنع ىقوتملا ليجعت نأ امك ٤

 ىلع تفاهتلا نم هيلع نوكي نأ يغبني ال امب ةأرملا يف ضوخلا ىلإ يضفيو جوزلا
 .جاوزلا

 ةصرف هتجوز قراف يذلا جوزلا ءاطعإ اضيأ ةدعلا نم ةدافتسملا مكحلا نمو ٥

 نكي مل ريثأت تحت اهقراف هلعلف ءاحيحص حاكنلا دقع ناك نإ كلذ هل ادب نإ اهعجتريل
 سيل هنأ نيبتو احيحص هلاخ مث ءيشلا ليخت هلعل وأ هسفن نع هعفدي نأ هعسو يف

 .هسقن ىلع رج ام ىلع اقسأو ةرسح هبلق قرحتيو مدنلا هذخأيف ءيش يف ةحصلا نم

 ىتح ةمولعم ةدم هرظتنت نأ ةجوزلا ىلع ةعيرشلا تبجوأ ليبسلا هيلع عطقنت الئلف
 زع هللا راشأ دقو .ةرذعملا باوبأ هيلع تدصوأ دقف ءهتمصع ىلإ اهدعي ملو تضقنا اذإ

 متقط اذإ يبنلا اهيأ ايلا :ىلاعت هلوق كلذ نم ةديدع تايآ يف يناعملا هذه ىلإ لجو
 نهتويب نم نهوجرخت ال مكبر هللا اوقتاو ةدعلا اوصحاو نهتدعل نهوقلطق ءاسنلا

دقف هللا دودح دعتي نمو هللا دودح كلتو ةنيبم ةشحافب نيتأي نأ ألإ نجرخي الو



 .')هثارمأ كلذ دعب ثدحتي هللا لعل يردت ال هسفن ملظ

 ضعب هذهف ٧ 'ةئاحالصإ اودارأ نإ كلذ يف نهدرب قحأ نهتلوعبوإلا :اضيأ لاقو
 عيرشت نم ةمكحلا يفو صوصنلا هذه يف لمأت نم لك اهيلإ لصوتي دق يتلا مكحلا

 . "ءاربتسالاو ةدعلل مالسالا

 ١. :قالطلا ١-

 ٢٢٨. :ةرقبلا ٢-

 .ةنودملا ىلع تامدقملا :دشر نبا .٦٩ص/٢ج :يلعجلا .٩١ص :ينوانجل و ص/٦ج :شيفط :يتوانجلا ٤٠١٩٢. ٦حج :شيقطا ٢-

 ٧٣٢٢٣-٦٣٢٣٢ص .ةيصخشلا لاوحألا :ديمحلا دبع .٦٥٤ص .هقفلا :ناردب .٠٩٢٢ص / ٥ج

(٤٨:( 



 ةمتاخلا

 ماكحأو راثآ نم اهنع بترتي امو ةدسافلا ةحكنألل ةعضاوتملا ةساردلا دعب

 :ةيلاتلا جئاتنلا ىلإ انصلخ ةيعرش

 ةنسلاو نآرقلاك ةيلصأ لوصأ ىلع هلالدتسا يف دمتعي يضايإلا بهذملا نأ ١

 رهظي نكلو غلوصألا هذهب ذخأي اضيأ يكلاملا بهذملاو سسايقلاو عامجإلاو
 .ةنيدملا لهأ لمعك ةيعبتلا رداصملا ضعب يف نيبهذملا نيب فالتخالا

 الإ قالطلاو جاوزلا لئاسم يف نيبهذملا نيب ةريبك قورف دجوت ال هنأ ظحالي امك
 يتلا ةيفارغجلاو ةيعامتجالا ةئيبلا ىلإ دوعي كلذ لعلو سةدودحملا اياضقلا ضعب يف

 .ريبكلا يمالسإلا برغملا يهو ى اهيف ارشتناو اشن

 ءيلولاو نيجوزلاو ىضرلاو ةغيصلا :يه نيبهذملا يف حاكنلا دقع رصانع ٢-_

 .اطرش وأ انكر اهنم لك رابتعا يف فالتخالا ىرج نكلو "قادصلاو دوهشلاو

 نالطبلاو داسفلاو ةحصلا ةيرظن قيبطت ةساردلا هذه يف انقلطنم ناك دقل ٢
 داسفلا نأو .ةحصلا موهفم ىلع اوقفتا دق امهريغو نيبهذملا نأ انل رهظف .حاكنلا يف

 نوققحملا هرقأ ام اذهو ںدحاو ءيشل نافدارتم ناحلطصم امه حاكنلا يف نالطبلاو

 .مهئاهقف ضعبل افالخ ةيفنحلا ءاهقف نم

 ضعب يف للخ دوجو عم تالاحلا ضعب يف دقعلا نولطيي ال ءاهقفلا نأ ظحاليو

 دقعلل انوصو .ةديدع ةيعرش راثآ نم هيلع بترتي امل ةاعارم كلذو ؛هطورش وأ هناكرأ

 هطورش وأ هناكرأ يف للخ دوجوب دقعلا داسف يه ةدعاقلا نأ مغر كلذو نكمأ ام

 :كلذ لاثمو دقعلا حيحصتو للخلاو داسفلا ةلازإ ةةلاحلا هذه لثم يف نوررقي مهنإف

 ىتح لوخدلا نوعنمي امنإو دقعلا نولطبي ال ءاهقفلا ضعب نإف ةدعلا يف حاكنلا

 للحملا مزتلا اذإ طرشلا لطبيو ضعبلا دنع حصي هنإف ليلحتلا حاكنكو .ةدعلا ءاهتنا

 .ةجوزلا عم رارمتسالاو ليلحتلا ةين رييغتب

 .هيف فلتخم عونو هداسف ىلع قفتم عون :ناعون ةدسافلا ةحكنألا ٤

(



 دنع احيحص دقعني امنيب ةيضابإلا دنع دقعني ال دساق هتينزمل لجرلا ح اكن ٥-

 .ةيكلاملا

 عم ةيكلاملا دنع كلذ حصيو .ةيبرحلا ةيباتكلاب جوزتلا ملسملا ىلع مرحي ٦

 نيبهذملا يف اهب جوزتلا مرحي الف ةيمذلا وأ ةدهاعملا ةيباتكلا امأ غةديدشلا ةهاركلا

 لعقلاب ةعقاولا دسافملا ببسي ميرحتلا ىلإ اوبهذ نيذلا ءاملعلا ضعب يأر ىلع الإ

 .اهب جوزتلا ىلع ةبترتملاو

 هل تسيل دقاعلا ماد ام ةيضابإلا دنع توملا ضرم ضيرملا حاكن حصي ٧-

 ثراو لاخدإ ةلعل هخسفب نومكحيو حاكنلا اذه نومرحي ةيكلاملا امنيب .ةنلعم برآم

 .ديدج

 تسيلو ءاخسف هيق فلتخمل او هيلع عمجمل ا دسافلا ح اكنلا نم ةقرفل ١ ربتعت - ٨

 ةيكلاملا دنع ربتعت امنيب .هدعب وأ لوخدلا لبق تعقو ءاوس ،ةيضابإلا دنع اقالط

 .تاقلطلا ددع يف بسحتو .هيف فلتخملا يف اقالطو هداسف ىلع قفتملا يف اخسف

 عنميو ،نيبهذملا يف هداسف ىلع قفتملا حاكنلا نم ةقرفلا دعب ميرحتلا دبأتي ٩
 .ءاربتسالا دعب دقعلا ديدجت

 خسقلا عقو اذإ ةيضابإلا دنع دقعلا فانئتسا هيف زوجف هداسف يف فلتخملا امأ

 .اقلطم كلذ زوجيف ةيكلاملل افالخ لوخدلا لبق

 دنع هيف طرتشي ةيدحلا ةبوقعلا توبث نأ ريغ ءةبوقعلا بجوي دسافلا جاوزلا ٠-

 .ةجوزلاب لوخدلاو ميرحتلاب ملعلا عم دمعلا رصانع رفوت نيبهذملا

 حاكنلا يف لوخدلا عقو اذإ ةتباث ةيدحلا ةبوقعلاف دمعلا ةلاحل ةبسنلاب امأ

 .ىنزلا ضحمتو ةهبشلا ءافتنال هداسف ىلع قفتملا

 يف ةيريزعتلا ةبوقعلا تبثتو دحلا طقسيف لهجلا و أ ًاطخلل دمعلا مدع ةلاح يف ام أ

 .نيبهذملا

 نورقي ةيكلاملاو ةيضابإلا روهمجف هداسف يف افلتخم حاكنلا ناك اذإ امأ

 ىلإ مهئاهقف ضعب بهذو سةهيشلا دوجول اطخلاو دمعلا يتلاح يف دحلا طوقسب
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 .ةمرحلاب ملعلا عم دمعتلا ةلاح يف ةيداملا ةبوقعلا بوجو

 اقفتم هداسف ناك ءاوس لوخدلاب ةجوزلل قادصلا هب تبثي دسافلا حاكنلا ١-

 .هلبق خسقلاب طقسيو نيبهذملا يف هيف افلتخم وأ هيلع

 اقلطم لثملا قادص نوكيو .ةمرحلاب اهب لوخدملا ةفرعم مدع هتوبتل طرتشيو
 قادصف الإو ںدقعلا يف ىمسملا اهل قحيف ةيكلاملا دنع امأ ةيضابإلا روهمج دنع

 .لتملا

 نع جتن اذإ الإ نيبهذملا يف دساقلا حاكنلا يف ةجوزلا ىلع ةقفنلا بجت ال ١-

 ةدتعملا ةقفن طقستو عضت ىتح لماحلا ىلع ةقفنلا ذئدنع بجتق لمح هيف لوخدلا

 .بسن اهيلع بترتي ال انز دسافلا حاكنلا اهيف ربتعي يتلا تالاحلا نأ ريغ ححيحصلا

 .لوخدلا دمعتو ميرحتلاو داسقلاب ملعلا ةلاح يف امك كلذو دحلا اهيف بجيو

 نمو .دسافلا حاكنلا يف لوخدلاب ةيضابإلا دنع ةرهاصملا ةمرح تبثت - ١٤

 نود طقف دسافلا حاكنلا نم تبثتف ةيكلاملا دنع امأ ءهتامدقم ضعبو ٬مارحلا ءطولا

 الف ،ىنزلا ضحمت دسافلا دقعلا نم ةهبشلا تفتنا اذإف ،هتامدقم وأ مارحلا ءطولا

 دلو ةدعاقلا هذه نم ةيكلاملا ىنثتساو ءةيضابالل افالخ ةرهاصملا ةمرح هب تبثت

 .هعورفو هلوصأ نمو ىنزلا نم هيبأب جوزتلا نم عنمي هنإف ىنزلا

 .ةيضابإلا دنع اقلطم دسافلا حاكنلا نم يقيقحلا لوخدلاب ةدعلا بجت ٥-

 بجيف دمعلا ةلاح يف امأ 6دمعلا مدع دنع هداسف ىلع قفتملا يف ةيكلاملا دنع بجتو

 .ءاربتسالا

 ءقالطلا وأ خسفلا موي نم ةدعلا بسحتو ءاقلطم ةدعلا هيف بجتف هيف فلتخملا امأ

 .ةيكلاملا روهمجل فالخ ةيضابإلا دنع تاقلطملا ةدعك ةلماك نوكتو

 .قافتاب دسافلا حاكنلا نم بجت الف ةافولا ةدع امأ

 ةصاخ ةيمالسإلا ةعيرشلا نم هداوم لج يرئازجلا ةرسألا نوناق دمتسا ٦-

©



 بهذملا عم قفتا دقف كلذ عمو سرئازجلا يف دئاسلا بهذملا هرابتعاب يكلاملا هقفلا نم

 .نابهذملا اهيف فلتخا يتلا اياضقلا ادع ام جاوزلا لئاسم مظعم يف يضابإلا

 ةدساقلا ةحكنألا ضعبب ةقلعتملا ةماهلا اياضقلا ضعب نوناقلا لفغأ دقو

 حاكنو ضيرملا حاكنو ،كسنلاب مرحملا حاكنو .ةينازلاو ينازلا حاكن ماكحأك

 يغبني ناكو ءلئاسملا نم اهريغو .ةنعالملا ةأرملا حاكنو للحملا حاكنو .تايباتكلا

 .يرئازجلا عمتجملا يف اهدوجو نكميو ةرسألاب قلعتت اهنأل اهب مامتهالا هل

 نع ةبترتملا راثآلا ضعب ىلإ هصوصن يف ضرعتي مل هنأ اضيأ هيلع ظحالي امك
 ديدجت ناكمإو سةرهاصملاب ميرحتلاو .ةيبدألاو ةيداملا تابوقعلاك ةدسافلا ةحكنألا

 .كلذ ريغو قيرفتلاو خسفلا دعب دقعلا

 ةقيقحلا نع نيثحابلاو نيسرادلا ىلإ اهب هجوتن ةملك نم دبال ماتخلا لبقو

 يمالسإلا ثارتلا ةساردب اومتهي نأ عيمجلا ىلع يغبني هنإف ةحيحصلا ةمولعملاو

 .مهتاتش عمجو نيملسملا ديحوت يف دعاست ةركف وأ بهذم وأ يأرل ءاصقإ نود ةماع

 رخزي ةروهشملا ةيهقفلا بهاذملا ةيقبك يضابإلا بهذملا نإف راطإلا اذه يفو

 لكب مهؤاهقف متها دقو يعوسوملاو رصتخملا نيب تعونت ةميقو ةديدع رداصمب

 يعارت اهنوكل ةثيدحلا تالكشملا ضعبل ةعجان الولح اومدقو هعاونأو هقفلا باوبأ
 احلاص هقفلا اذه لعجي امم !هروطتو رصعلا حور عم ىشامتتو عيرشتلا دصاقم

 يبازيملا عمتجملا ةيرجت .كلذ ىلع لاثم نسحأو ةرصاعملا تاعمتجملا يف قيبطتلل

 .يضابإلا هقفلا ساسأ ىلع اهئانبو ةرسألا ميظنت يف

 يف هتدمتعاف هتيمهأو هقفلا اذه رود ةيملاعلا تاعماجلا ضعب تدكأ دقو
 رداصم بلغأ نإف اذه لك مغرو ،نيناوقلا ضعب هنم تدمتساو ةيساردلا اهجهانم

 نإو ،دعي رونلا ري مل اهبلغأو .ةماعلاو ةصاخلا تابتكملا ةسيبح تلاز ام بهذملا اذه
 .ةصصختم ةيملع تاساردو جيرختو قيقحت ىلإ جاتحي هنإف هضعب عبط

 هذه ىلع مهمكح يف رظنلا اوديعي نأ نيفصنملا نيسرادلاو نيثحابلاب بيهنو
 ءارآو اهلوصأو اهرداصم لالخ نم اهيلع اومكحيو ءاهثارتو ةيهقفلا ةسردملا
 .ةقيقحلا راكنإو ىمعألا بصعتلا نع ةديعب ةيعوضوم مهماكحأ يتأت ىتح اهئاهقف

ر:٤٨



 .ةروهشملا ةيمالسإلا بهاذملا نيب بسانملا هناكم بهذملا اذه ذخأيل

 ضعب مغر يرئازجلا ةرسألا نوناقب ديشن نأ راطإلا اذه يف ينتوفي الو
 لامكتسال داوملا ضعب يف رظنلا ةداعإ ىلإ يرئازجلا عرشملا ةيانع هجونو سصنئاقنلا

 بعاصملا ضعب نوهجاوي ةاضقلا لعجو ضومغلاو للخلا ضعب ثدحأ يذلا صقنلا
 يبلي الماش انوناق حبصيس لامكإلاو ليدعتلا دعب نأ كش الو هليوأتو هريسفت يف

.هتاعلطتو ةددجتملا يرئازجلا عمتجملا تاجاح





  

  

  

  

  





 ةينآرقلا تايلا سرهف

 ةرقبلا
 4 ... انتملع ام الإ انل ملع ال كناحبس اولاق
 ... باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا دوي امإ

 .مكل سابل نه ..ثفرلا مايصلا ةليل مكل لحأألا
 4 ... نمؤي ىتح تاكرشملا اوحكنت الول

 4 ...ءورق ةثالث نهسفنأب نصبرتي تاقلطملاو

 ؛ه... فورعمب كاسمإف ناترم قالطلا
 : ... دعب نم هل لحت الف اهقلط نإف

 4 نهولضعت الف نهلجأ نغلبف ءاسنلا متقلط اذإو

 4 .نيلماك نيلوح نهدالوأ نعضري تادلاولاوا

 ... نصبرتي اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو د

 4... ةدقع اومزعت الو ... اميف مكيلع حانج الوا
 : ... يقب ام اورذو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأي

 نارمع لآ

 4 ةمئاق ةمأ باتكلا لهأ نم ءاوس اوسيل

 4..مكسفنأو مكلاومأ يف نولبتلأل

   ..هللاب نمؤي نمل باتكلا لهأ نم نإو

 ةبآلا

٣٢ 

١٨٧ 

٢٢١ 

٢٢٨ 

٢٩ 

٢٣٠ 

٢٣٢ 
٢٣٣ 
٢٣٤ 
٢٣٥ 
٢٧٨ 

١١٣ 

١٨٦ 

١١٩   

 ةحفصلا

١٤٠ 

٢٨٨١-٢٢٩١ 

١٠١٩ 

-٩٢-١٨٠-١٨٥ 

-٨٦-٢٨١ 

٢٨٥-٢٨٩-٢٩٠ 

-١٧٢-٣٢٨ 

 ٤٦٢-٧٩؛

١٧٥ 

-٣٥-٣٦-٥٦١ 

١٠٤٧-١٧٥١ 

١٧٧٧-٢٦٢٢ 

٤ 

١٠٣١-١٢٣٢ 

١٧٧٣-٤٦٢٣ 

١٧٣-٣٤٤-٣٤٦ 

٩٢ 

٢٨٩ 

٢٩١ 

٢٨٩ 

  

 



 ةروسلا

 ءاسنلا

 4 اوحكناف ىماتيلا يف اوطسقت الأ متفخ ناول

 4 ... ةلحن نهتاقدص ءاسنلا اوتاءول
 4 ءوسلا نولمعي نيذلل هللا ىلع ةبوتلا امنإ

 : فورعملاب نهورشاعو ... اونماع نيذلا اهيأي
 هثاظيلغ اقاثيم مكنم نذخأو ... هنوذخأت فيكو

 4 ...ءاسنلا نم مكؤابآ حكن ام اوحكنت الوا

 4 ... مكتانبو مكتاهمأ مكيلع تمرح

 4&مكلذ ءارو ام مكل لحأو ... نم تانصحملاو

 44 ...نهلهأ نذإب نهوحكناف ... عطتسي مل نمو

 4 ... ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا

   نيرفاكلل هللا لعجي نلو ...مكب نوصبرتي نيذلا

١٧ 

١٩ 

٢١ 

٢٢ 

٢٣ 

٢٤ 

٢٥ 

٣٤ 

١٤١   

٣٧-٤١-١٦١٤ 

١٦٦-١٦٧ 

٤٨ 

٢٥١ 

٣٢٩ 

٢٣٢٦٢ 

 ٣٥-۔٣٦-١١١-

٤٤٤٦-٤٥٩٦ 

-١.٤-١١٢ 

-١١٣-١١٤ 

-١٦-١٢٤ 

-١٣٣-١٣٧ 

١٥٦-٤٥٢ 

-١٢٧-1١٠٦ 

-١٥٨-١٥٩ 

-١٦١-٢١٢ 

-٢١٦-٢١٧ 

-٤٩-٢٩٣ 

٤٥٢-٤٥٩ 

-٣٧-٤٨-٥٥ 

-٢.٧-_٢١٧ 

-٦٢٥٤ ٢٦1 

٢٩٢٣-٢٧٩٤ 

١٨٢٣-٣٣٢٩ 

١٨٣



 ةدناملا

 ه نيذلا ماعطو تابيطلا مكل لحأ مويلا

 4 حيسملا وه هللا نإ اولاق نيذلا رفك دقلا

 دوهيلا اونمآ نيذلل ةوادع سانلا دشأ ندجتلإ

 4 ...تابيط اومرحت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي ظ

 ماعنألا

 4.اقسفوأ سجر هنإف... يحوأ اميف دجأ ال لقلا

 ه نيتفئاط ىلع باتكلا لزنأ امنإ اولوقت نأ

 ةبوتلا
 4 ..رخآلا مويلاب الو هللاب نونمؤي ال نيذلا اولتاق

 4 ..ىراصنلا تلاقو هللا نبا ريزع دوهيلا تلاقو

 ءارسإلا

 اليبس ءاسو ةشحاف ناك هنإ انزلا اويرقت الوف

 نوتمؤملا

 : ىلع الإ نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو م

 رونتلا

   ةكرشم وأ ةيناز الإ حكني ال ينازلا

٧٣٧٢ 

٨٢ 

٨٧ 

١٤٥ 

١٥١٦ 

٢٩ 
٣١/٣٠ 

٣٢ 

٧/٦,٥   

 ةحفصلا

 ١٨٤-٢٢٢-

 ٢٥٤_-٢٦٦-

 ٩-٢٨٠-

 ٢٨٢-٢٨٨-

 ٢٨٩-٢٩٣-٢٧٩٥

 ٩٠-٢٩١

 ٢٩٩

 ٢٩٤

٢٤ 

٢٧٧ 

٢٧٨ 

٢٩١ 

٢٣٩-٢٦٨ 

٢٠٧ 

_-٤٧٢٤٢ ٢ 

_-٥١ ٢-٢٥٣ 

-٢٥-٢٦١٤ 

٢٦٥-٢٦٧
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 4 ةعيرأب اوتأي مل مث تانصحملا نومري نيذلاو >

 4..ءادهش مهل نكي ملو مهجاوزأ نومري نيذلاو و

 4 تاثيبخلل نوثيبخلاو نيثيبخلل تاثيبخلا ط

 « نم نيحلاصلاو مكنم ىمايألا اوحكنأو ل
 : احاكن نودجي ال نيذلا ففعتسيلو «

س
:
 

 ناقرفلا

 : ابسن هلعجف ارشب ءاملا نم قلخ يذلا وهو ظ

 مورلا

 ه .اجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ نأ هتايآ نمو

 نامقل

 : يف هلاصفو ...هيدلاوب ناسنإلا انيصوو ظ

 بازحألا

 4ل..مكءايعدأ لعج امو ...نم لجرل هللا لعج ام

 %4 هيلع تمعنأو هيلع هللا معنأ يذلل لوقت ذإو
 4 مث تانمؤملا متحكن اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي

 ةئانضرف ام انملع دق ..انللحأ انإ يبنلا اهيأ اي

 كتن0::0::٢2:0

 4.اوذؤت نأ مكل ناك امو ...اونمآ نيذلا اهيأ ايلا

 ىروشلا

 هلاوفعيو هدابع نع ةبوتلا لبقي يذلا وهول

 فرخزلا

 .. باتكلا مأ يف هنإو ظط

1 

  

٨/٧/٦ 

٢٦ 

٣٢ 

٣٣ 

٥٤ 

٢١ 

١٤ 

 ؛/٥

٣٧ 

٤٩ 

٥٣ 

٢٥   

١٤٣ 

١٤٣ 

٢٧٢ 

٢٤٧٤١ 

٣٤ 

٤٥ 

٢٧٠٣-٢٩٩٥ 

١٣١ 

 ١١٢١-١١٣-۔٤٢٩

٥١ 

 ٥١-۔٤٦٢

٥٢٧٢-٥٦٢٦ 

٩١٠٦-٢١٢٧ 

١٦٨ 

٢٥١ 

٤. ١



 روطلا

 44 .مهانجوزو ةفوفصم ررس ىلع نينكتم ظط

 ةنحتمملا

 4 تانمؤملا مكءاج اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي

 قالطلا
 4ه..نهوجرخت ال... ءاسنلا متقلط اذإ يبنلا اهيأ ايوت
 4نهلجأ لامحألا تالوأو ...نم نسئي ينلاو ظ

 ميرحتلا
 ةاضرم يغتبت ... ام مرحت مل يبنلا اهيأ ايا
 4 تأرما اورفك نيذلل الثم هللا برض ظ

 ريوكتلا

 : تجوز سوفنلا اذ !وف

 ةنيبلا
   4 باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا نكي مل ظ

٠ ١ 

٠ ١ 

  

٣٢ 

 ١٨٠-٢٨٥-۔٢٧٨٦

٩-٤٧٨-٤٧٩١ 

١٧٧٣-٤٦١٣ 

٥١ 

٢٧٢ 

٣٣ 

٢٨١-٢٩١ 

 



  

 ةيوبنلا ثيداجألا سرف

 ةحفصلا يوبنلا ثيدحلا

 ۔-ا۔

 ٦ - ١٣٦ .كادي تبرت كمع هنإف هل ينذإإ

 ٤٢٣ .ينم سيلف يتنس نع بغر نمف ءاسنلا جوزتأ
 ٤٤٦ .ةدوس اي هنم يبجتحا

 ١٦٥ .اعبرأ نهنم رتخا

 ٣٧٣٨٧ .تاهبشلاب دودحلا اؤردا
 ٣٦٣٨٧ .متعطتسا ام نيملسملا نع دودحلا اؤردا
 ٣٦٣٨٧ متدجو ام دودحلا اوعفدإ

 ٢٧٠ هقلخو هنيد نوضرت نم مكءاج اذإ
 ٤٤٩ .اهتنباو اهمأ هيلع تمرح ةأرما جرف ىلإ لجرلا رظن اذإ
 ١١٤ ...اهب لخدي نأ لبق اهقلط مث ةأرما لجرلا حكن اذإ
 ١٣٦ .ةعاضرلا نم ةصفح معل نالف هارأ
 ١٣٤ .تاعضر سمخ هيعضرأ
 ٤٧ .مكلاومأ بيطأب ءاسنلا جورف اولحتسا
 ٣٢٩ ...اريخ ءاسنلاب اوصوتسا

 ٦١ .حاكنلا اذه اونلعأ .حاكنلا اونلعأ
 ٢٢٨ ...ىلب اولاق .راعتسملا سيتلاب مكربخأ الأ
 ٢٣٢ .ةبغر حاكن الإ
 ٤٢ ...موصأ ينكلو .مكاقتأو هلل مكاشخأل ينإ هللاو امأ
 ١٦٥ .اعبرأ نهنم راتخي نأ ةي يبنلا هرمأ

 ٢٠٩ ... ةعتملاب يي هللا لوسر انرمأ
 }ه | 3 3.3 . . . ...... اهكسمأ

     ٢٣٧ ...تاينلاب لامعألا امنإ



  

 نايسنلاو اطخلا يتما نع يل زواجت هللا نإ
 بذاك امكدحا نا ملعي هللا نإ

 .. لالح وهو ةنوميم جوزت ةلي يبنلا نأ
 .مرحم وهو ةنوميم جوزت ةلي يبنلا نأ
 ... بنيز هتنبا در ةلي يبنلا نأ

 ةعتملا نع ىهن ةي يبنلا نأ
 اشيج ثعب ةي هللا لوسر نأ

 اهيلع لخد يي هللا لوسر نإ
 ..عادولا ةجح يف جوزت ةلي هللا لوسر نإ
 ...ةعبرأب نكي مل وأ .ةعبرأ هرضحي مل حاكن لك نأ

 ...نتعطق .مكماحرأ متعطق كلذ متلعف اذإ مكنإ

 ... تنك نإو اهنم تبصأ امبف تقدص تنك نإ

 .ةعاجملا نم ةعاضرلا امنإ

 .وهو هئاسن ضعب ةلي هللا لوسر جوزت :تلاق اهنأ
 ...ةعاضرلا نم يخأ ةنبا اهنإ .يل لحت ال اهنإ

 ةيام هللا لوسر هثعب هنإ
 .اوعتمتساف اوعتمتست نأ مكل نذأ دق هنإ

 .هل للحملاو للحملا نعل ةيَي هنأ

 .حاكن هرخآو حافس هلوأ

 اهب لخدي مل وأ اهب لخدف ةأرما حكن لجر اميأ

 ...نايناز امهف اهجوزت مث ةأرماب ىنز لجر اميأ
 .لطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اميأ
 ..مهنم سيل نم موق ىلع تلخدأ ةأرما اميأ

 ... اهب لخدي نأ لبق اهقلطف ةأرما جوزت لجر اميأ
   ...هيلإ رظني وهو هدلو دحج لجر اميا

٣٦٧ 

١٤٤ 

٣١٢ 

٣.٣ 

١٨١ 

٢٠٩ 

١٧١ 

١٣١ 

٢٠٩ 
٤٥ 

١٥٨-١٥٩-١٦٣ 

٤٢٠ 

١٣١ 

٣.٤ 

١٢٥ 

٣٦١ 

٢١٤ 

٢٧٢٨-٢٣٧١ 

١٢٥ 

٢٤٤ 

 1آن

٢٤٣ 

٥٥٦ 
٤٣ 

1 

٤٢٩   



  

 ۔ت۔

 ... هناسن ضعب ةليَتهللا لوسر جوزت

 ...يقوذت ىتح .ال ؟ةعافر ىلإ يعجرت نأ نيديرت

 .ةمايقلا موي ممألا مكب يهابأ ينإف اورثكت اوحكانت

 ... اورثكت اولسانت اوحكانت

 ه
 ۔ت۔

 ...دج نهلزهو ثدج نهدج ثالث

 ...ركبلاو .اهيلو نم اهسفنب قحأ بيثلا

 - ح -

 ...دي عنمت ال يتأرما نإ :لاقف لي يبنلا ىلإ لجر ءاج

 - ح -

 .هتليسع يقوذت ىتح

 ۔ح-۔

 .مأ ةلاخلا

 . يله أل مكريخ ان أو .هلهأل مكريخ مكريخ

 ۔ذ۔

 .نينعالتم لك نيب قيرفتلا مكلذ

 =ر-

 .ديدج حاكنو ديدج رهمب صاعلا يبأ ىلع هتنيا در

   ... ىلع ةأرملا جوزت نأ ىهن هنأ ةلي يبنلا نع يور
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 ۔-ز-

 ...هلثم ةيناز الإ حكني ال دولجملا ينازلا

 ۔س -

 ...يحكان ريغ باتكلا لهأ ةنس مهب اونس

 ۔ط۔

 ...تئش امهتيأ قلط

 ...هل لاقف اهبحأ ينإ ةلي هللا لوسر اي :لاقف اهقلط

 - ع

 ...عامجلا يه ةليسعلا

 ۔ف۔

 ...اعيرأ كسمأو ةدحاو قراف

 ...ينم ةعضب ةمطاف

 ...توصلاو فدلا مارحلاو لالحلا نيب ام لصف

 ...ةئام اهدلجو قادصلا اهل لعجو امهنيب قرفف

 .«اهحكنت ال » :لاقف ةيآلا يلع لي هللا لوسر أرقف

 .. اهزمغف ةأرما جوزت لجر يف

 ۔ق-

 ...اهب تأف بهذاف .كتبحاص يفو كيف لزن دق

 ۔ک۔

 ...انلقف ءاسن انل سيل ةلي هللا لوسر عم اوزغن انك

   ...كنع اهعد ليق دقو فيك
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 ۔ل۔-

 ... كلذ ىرأ

 ...اهسفن ةأرملا جوزت الو .ةأرملا ةأرملا جوزت ال

 ...ءاوسب ءاوس الإ بهذلاب بهذلا اوعبت ال

 ...اهتلاخ ىلع الو اهتمع ىلع ةأرملا حكنت ال

 ...ناتصملاو ةصملا مرحت ال

 ... ىتح لمح تاذ ريغ الو .عضت ىتح لماح أطوت ال

 .محللا تبنأو مظعلا زشنأ ام الإ عاضر ال
 .نيلوحلا يف ناك ام الإ عاضر ال

 .اهيلإ كل ليبس ال

 .مالسإلا يف راغش ال

 ...حاكن دعب الإ راهظ الو .حاكن دعب الإ قالط ال

 .. يلوب الإ حاكن ال

 ...لدع يدهاشو يلوب الإ حاكن ال

 ...حافس دعب حاكن ال

 .عاكنب ناك ام مرحي امنإ .لالحلا مارحلا مرحي ال

 .لالحلا مارحلا مرحي ال

 .اهتلاخ الو اهتمعو ةأرملا نيب لجرلا عمجي ال
 .ثويد الو باذك الو ليخب ةنجلا لخدي ال

 .ائيش لتاقلا ثري ال

 ... ىلع علطت ةأرما حكنت نأ حلصي ال

 مارحب لالح دسفي ال

 .هلثم الإ دولجملا ينازلا حكني ال

 .بطخي الو حكني الو مرحملا حكني ال
 .اهتنباو ةأرما جرف ىلإ رظن لجر ىلإ هللا رظني ال
 .هل للحملاو للحملا ةي هللا لوسر نعل
 ...اهتخأ جوزتي نأ ةلي يبنلا ىلع ةبيبح مأ تضرع امل

   ...دلولاو .اهجرف نم لحتسا امب قادصلا اهل
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 .ناش اهلو يل ناكل هللا باتك نم ىضم ام الول

 ..يل تلح ام يرجح يف يتبيبر نكت مل ول
 ..رمأتست ةميتيلاو .رمأ بيثلا عم يلولل سيل
 .ثاريم لتاقل سيل

 ۔م -

 .ادبأ ناعمتجي ال اقرفت اذإ نانعالتملا

 .بسنلا ةمحلك ةمحل ةرهاصملا

 .اهتنباو ةأرما جرف ىلإ رظن نم نوعلم
 .در وهف هيف سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم

 ...هيبأ ريغ هنأ ملعي وهو هيبأ ريغ ىلإ ىعدا نم

 .در وهف انرمأ ريغ ىلع ارمأ عنص نم

 .در وهف انرمأ هيلع سيل المع لمع نم

 ..دلو هئامب يقسي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم

 ...عرز هءام يقسي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم

 ...هئام نيب عمجي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم
 ...ةأرما ىلع عقي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم

 ...... هيلإ هللا رظني مل اهتنباو ةأرما جرف ىلإ رظن نم

 ۔ن-۔

 ةدالولا نم مرحي ام مرحت ةعاضرلا نإ :معن

 ...اهتلاخ وأ اهتمع ىلع ةأرملا حكنت نأ ةي يبنلا ىهن

 .راغشلا نع ةليم هللا لوسر ىهن

 ...نهاكلا ناولحو بلكلا نمث نع ةلي يبنلا ىهن

,7.٢ 

   .ٹاريملاو ةدعلاو قالطلاو حاكنلا .ةعتملا مده
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 -و-

 ٣٥ .حافس نم ال حاكن نم تدلو

 .٢٥-.٢٦-٤٣٩-٤٤٦- .رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا

 ٦٧٤۔-٥٧٤

 ۔ي۔

 ٢٠٩ ...نم عاتمتسالا يف مكل تنذأ تنك ينإ سانلا اهيأ اي

 ٢١٨٤١ .جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم اي

 ٢٧ ١-١٣٣-١٣٧ .بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي

 ١٢٥ ةدالولا نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحي

     ٣٧ .حاكنلا الإ عيش لك ضناحلا هتأرما نم لجرلل لحي



 ةيلوصألاو ةيهحقفلا دعاوقلاو طباوضلا سرهق

 ةدعاقلا

 ۔ا١-۔

 .ىنز ربتعي ال ةهبشلا ىلع ينبملا يسنجلا لاصتالا -

 .ىنزلاب اقحلم الو

 يتوكسلا عامجإلاو .ةيعطق ةجح يلوقلا عامجإلا -

 سيلو لالحلا عاتمتسالاو حاكنلاب نوكي ناصحلا -

 .مارحلا حافسلاب

 .كشلاب تبثت ال ماكحألا -

 .زوجي ال نأ قحأ دشألا ناك فخألا يف ميرحتلا حص اذإ -

 .مومعلا لاعفألا يف لصألا -

 ءطولا هدسفاف .ةهبشب ءطولا هدسفي دقع حاكنلا نإ -

 .مارحإلاك مارحلا

 ۔ت۔

 . ةمومعل ا دلو يف تلخد نم الإ ةب ارقلا ءاسن مرحت _

 .ةلاخلاو لاخلاو ةمعلاو معلا تنبك.ةلوؤخلا دلو وأ

 افلتخم وأ هيلع اقفتم خاسفنالا يف ةدعلا مزلت -

 .سم نإ هيف

٠ 
 ۔ت۔

 .أطخ وأ ادمع لوتقملا لتاقلا ثري ال هنأ اعرش تباثلا -

 - ح -

     .تاهبشلاب ًأردت دودحلا -

 ةحفصلا

٤٣٨ 

١٩ 
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 .رباوج دودحلا -

 هب جتحي الف ملعلا ديفي الو لمعلا ديفي يداحألا ثيدحلا -

 .دئاقعلا يف

 .لالحلا مرحي ال مارحلا -

 دشأ مارحلاف لالحلا مرح ام نأو .لالحلا مرحي مارحلا -

 .اميرحت هنم

- 3- 

 .لالدتسالا هب طقس لامتحالا هيلإ قرط اذإ ليلدلا -

 .تانبلا مرحي تاهمألاب لوخدلا-

 .ادساف دقعلا ناك ولو تنبلا مرحي مألا ىلع لوخدلا -

 ۔رد

 ةياكح ىلع ال .يهنلا ىلع مزجلا ديفت ةحيحصلا ةياورلا -

 لب .يعرش رمأ نع رابخإ نوكي ال اهيلع هلمحو .لاحلا
 لمحو .ماعلاو صاخلا اهتفرعم يف كرتشي ةيضق ىلع

 .ىلوأ هتهج نم الإ ملعت ال تايعرشلا ىلع عراشلا مالك

 ۔ش۔

 هللا هصنو . خسني مل اذ ١ انل عرش انليق ن اك نم عرش -

 .عيرشتلا ةهج ىلع اهيلع ةيََي هلوسر وأ ىلاعتو كرابت

 ۔ صس

 .لعفلا هضراع اذإ لوقلا ميدقت نييلوصألا دنع حيحصلا -

 .هيلع رصتقي لعفلاو .ريغلا ىلإ ىدعتي لوقلا نأل

 ۔ع۔

   .تاهمألا مرحي تانبلا ىلع دقعلا -
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 لصح اذإف .لوخدلاب الإ ائيش بجوت ال ةدسافلا دوقعلا -
 .لثملا قادص بجو لوخدلا

-- 

 ةيفنحلل افالخ روهمجلا دنع ةربتعم دوقعلا يف دوصقلا -

 ةيعفاشل او

 ۔گآ] ۔

 حاكن عنمي ام عاضرلا وأ ةبارقلا نم امهنيب نيتأرما لك -

 مرحي (ىثنأ ىرخألاو اركذ امهادحإ ردق ول) ىرخأل امهادحإ

 .امهنيب عمجلا

 .هدعبو لوخدلا لبق خسقي تامرحملا ىدحإب جاوز لك -

 .كيلع هب مكحي هللا نيبو كنيب اميف كمزل ام لك -

 وأ امهنم ةدحاو قارف ىلع ربجي امهنيب عمج نيمرحم لك -
 .بتر نإ ةريخألا
 ادنتسم ناك ءاوس لثملا قادص هنم بجي مارح سم لك -

 .هنع ادرجم وأ دقعل

 قادصف ملع الب تسم نم لك -
 ثرإلاو ميرحتلا يف حيحصلاك وهف هيف فلتخم لك -

 .قالط هخسفو

 قرف اذإ هنإف لاح ىلع هيلع هلهأ كرتي ال دساف حاكن لك -

 .ةقلطملا ةدع تدتعا امهنيب

 ول ءايلوألل الو هيلع ماقي نأ حلصي ال دساف حاكن لك -

 سيلو .هخسف ىلع نيبولغم اناك وأ .هوزيجي نأ هوضر

 لكو .هيف ثاريم الو قالط ريغب خسف وهف هتزاجإ دحأل
 اناكو زاج هوزيجي نأ مهريغوأ ءايلوألا يضر ول حاكن
 ةقيلطت هيف خسفلا ناك خسف نإ هنأ كلذف امهحاكن ىلع

 .اهيف ةعجر ال ةنئاب
     اقفتم ناك ءاوس هيف ءيش الف لوخدلا لبق خسف حاكن لك -
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 هدقعل داسفلا ناك ءاوسو .هيف افلتخم وأ هداسف ىلع

 قالطلا لثم لوخدلا لبق خسفلا سيلف امهل وأ هقادصل وأ

 .حيحصلا جاوزلا يف لوخدلا لبق

 .ثاريم الو هيف قالطلاف هخسف ىلع نيبولغم اناك حاكن لك -

 .دلولا هيف قحلي دحلا هبحاص نع هيف أردي ءطو لك د

 (دح يأ) رقع نم ولخي ال مالسإلا راد يف عاقو وأ ءطو لك -

 دقعلا ةهبشل ىفتنا دق دحلا نأ امبو .(رهم يأ)رقغ وأ
 .رهملا وه بجاولا نوكيف

 ۔ل۔-

 .رثألا دوجو عم رظنلل ظح ال -

 .ليوأتلاب خوسنملاو خسانلا ذخؤي سيل -

 ۔م۔

 .نظلاب لوزي ال نيقيلاب تبث ام -

 .بجاو وهف هب الإ بجاولا متي ال ام _
 خسفلا لبق قالطلا هيف ربتعي الو قالط نودب هخسف ناك ام -

 .هيف ثاريم الف
 ىلع ئراطلاك ءاقبلاو ءادتبالا يف يوتسي دقعلل يفانملا -

 .دقعلا
 الف هلوصأ نم لصأ هل دهشي ال ام نيدلا يف عرتخا نم -

 .هيلإ تفتلي
 لجعت نم وأ .هتقو يف همرح هتقو لبق قحلا لجعتسا نم -

 .هنامرحب بقوع هناوأ لبق ءيشلا

 .نيتخأ نيب عماجك .هيلع اتمرح سمو نيمرحم نيب عمج نم د
 وأ امهنم ةدحاو قارف ىلع ربجي امهنيب عمج نيتمرحم لكو
 .بتر نإ ةريخألا

 . الماك قادصلا بجوي لوخدلاك توملا
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 ۔ن-

 ٤٣٢ ضحمتي ملو دقعلل ادنتسم لوخدلا ماد ام اقلطم تباث بسنلا -

 . ىنزلا هيف

 ٩٣ همزالي امب وأ هب ةدسفملا قلعت ىلع لدي ءيشلا نع يهنلا -
 نع ىهني امنإ .حلاصملا نع ىهني ال ميكح عراشلا نأل
 .قرطلا غلبأب اهل مادعإ دسافملاب ءاضقلا يفو .دسافملا

 ٢٢٩ .هنع يهنملا داسف ىلع لدي يهنلا -

 ٢٢٣١-٢٣٢٤ .ةدسافلا طورشلا هدسفت ال حاكنلا -

 ٩٣ هل فلاخمو ءاضتقالاو بلطلا يف رمألل كراشم يهنلا -

 .ةحصلا ليلد رمألاو كرتلا بلط يف

 -و -

 ٦٣ .حلا ةماقإ نم عنمي ةهبشلا دوجو -

 ٤٣٦ كلذكو نكي مل وأ هنم ءطولا ناك ءاوس جوزلاب قحال دلولا -

 .اضيأ جوزلاب قحال بسنلاف ةدالو تناك نإ

 ٢٩٤ .بسنلاو نيدلا يف هابأو ةيرحلاو قرلا يف همأ عبتي دلولا -

 ۔ي۔

 ١٢١٨-١٥٦١ .بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي -

 5 هيلع تمرح اركذ تردق امهتيأ نيتأرما نيب عمجلا مرحي -

     . ىرخألا

  

 



 مالعألا ءامسألا سرهف

 .يدمآلا

 .بئذ يبا نبا

 .حلاص يبأ نبا

 .ىليل يبأ نبا

 .ةكيلم يبأ نبا

 .ةريره يبأ نبا

 .دمحم نب هللا دبع :ةكرب نبا

 .يميتلا نبا

 ` .ةيميت نبا

 .جيرج نبا

 .حيرج نبا

 .ريرج نبا

 .يزج نبا

 .رفعج نبا

 .يزوجلا نيا

 .نابح نبا
 .يكلاملا بيبح نبا

 .ظفاحلا :رجح نبا

 .مزح نبا

 .ةميزخ نيا

 .نوفلخ نبا
 .ديعلا قيقد نبا

 .دمحأ ديلولا وبأ :يبطرقلا دشر نبا

.يكبسلا نبا



 .ديعس نبا

 .نيريس نبا

 .يضابإلا دابع نبا
 .يرمنلا ربلا دبع نيا

 .زيزعلا دبع نبا

 .يبرعلا نبا

 .يكلاملا ةقرع نبا

 .ةيطع نبا

 .(يباحصلا ريغ) رمع نبا

 .(نايفس) ةنييع نبا

 .يكلاملا مساقلا نبا

 .(هللا دبع) ظراق نبا

 .(قفوملا) يسدقملا ةمادق نبا

 .ميقلا نبا

 .ةبابل نيا
 .نوشجاملا نبا

 .هجام نبا

 رانيد نب نيزم نبا
 .رذنملا نبا

 .يدهم نبا

 .زاوملا نبا

 .عفان نيا

 .يفنحلا ميجن نبا

 .بهو نبا
 .يمرضحلا قاحسا وبأ

 .ىسوم يبأ ني ةدرب وبأ

 .(يضاقلا) ينالقابلا ركب وبأ

.ناميلس نب ركب وبأ



 .ثراحلا نب هللا دبع نب ركب وبأ
 .قيدصلا ركب وبأ

 .ميكح مأ نب نمحرلا دبع ركب وبأ
 .روث وبا

 .يواحطلا رفعج وبأ

 .ساحنلا رفعج وبأ

 .رقابلا دمحم رفعج وبأ

 .ةرمج وبأ
 .يتسبلا متاح وبأ

 .نسحلا وبأ

 .يويسيلا نسحلا وبأ

 .اضرلا نسحلا وبأ

 .يراوحلا نب دمحم :يراوحلا وبأ

 .دواد وبأ

 .يرافغلا رذ وبأ

 .يناشولملا ناميلس عيبرلا وبأ

 .ريبزلا وبأ

 .دانزلا وبأ

 .ةرهز وبأ
 .يردخلا ديعس وبأ

 .ةرفص وبأ

 .ىحضلا وبأ

.(ةلأسم وبأ) دمحأ :سابعلا وبأ



 .عيبرلا نب صاعلا وبأ

 .قداصلا رفعج هللا دبع وبأ

 .بوبحم نب دمحم هللا دبع وبأ

 .مالس نب مساقلا ديبع وبأ

 .ملسم ةديبع ويأ

 .رمع وبأ

 .ورمع وبأ

 .ةناوع وبأ

 .يرملا فيرط نب نافطغ وبأ

 .يقارعلا لضفلا وبأ

 مساقلا وبا

 .سيعقلا وبا

 .جرؤملا وبا

 .يبيجتلا قوزرم ويأ
 .يراصنألا دوعسم وبأ

 .صيوح نب ميمت رذنملا وبأ

 .ةرضن وبأ

 .ناهدلا حلاص حون وبأ

 .ةريره وبأ
 .بوقعي ويأ

 .ةبيبح مأ
 .ماشه نب ثراحلا تنب ميكح مأ

 .لوزهم مأ

.باهإ يبأ تنب يحي مأ



 .ضابيإ

 .نامثع نب نابأ
 .ةيلع نب ليعامسإ نب ميهاربإ

 .بعك نب يبأ

 .نيسحلا نب دمحأ

 .يليلخلا دمح نب دمحأ

 .لبنح نب دمحأ
 .ريدردلا دمحأ

 .يرهزألا

 .يبرعلا ميهاربإ نبا :قاحسإ
 .تارفلا نب دسأ

 .دلاخ يبأ نب ليعامسإ

 .(قاحسإ وبأ) قاحسإ نب ليعامسإ

 زيزعلا دبع نب بهشأ
 . غبص ا

 (بطقلا) فسوي نب دمحما:شيفطا

 .ىشعألا

 .حلفأ

 .باهولا دبع نب حلفأ

 .كلام نب سنأ

 .يعازوألا

 .بويأ

 .ينايتخسلا بويأ

 .ديلولا وبأ يجابلا

 .نامحرلا دبع يلكب

 .يراخبلا

 .بزاع نب ءاربلا

.رازبلا



 .ينيمتلا

 .يروتلا

 .بهل يبأ ةمأ :ةبيوث

 .ءاثعشلا وبأ :ديز نب رباج

 .هللا دبع نب رباج

 .يفعجلا رباج
 .يناجرجلا

 .صاصجلا

 .يكلاملا يلعجلا

 .يدعسلا سيمخ نب ليمج
 .يتوانجلا

 .روصنم نب متاح

 .يمزاحلا

 .مكاحلا

 .تباث يبأ نب بيبح

 .ناميلا نب ةفيذح

 .ةيطع نب ناسح

 .يرصبلا نسحلا

 .يرصبلا نسحلا يبأ نب نسحلا

 .يلع نب نيسحلا نب نسحلا

.مهج نب نسحلا



 .يح نب نسحلا

 .ديز نب يحي نب نسحلا

 .يلع نب دمحم نب نيسحلا
 .دامح

 .بلطملا دبع نب ةزمح

 .جرعألا نايح
 .ظراق نب هللا دبع نب دلاخ

 .دلخم نب دلاخ

 .ديلولا نب دلاخ

 .مناغ وبأ مناغ نب رشب :يناسارخلا

 .يقرخلا

 .يباطخلا

 .بيطخلا

 .يكلاملا قاحسإ نب ليلخ

 .ميكح نب ةلوخ
 .ينطق رادلا

 .نيصحلا نب دواد

 .يرهاظلا دواد

 .ةملس وبأ تنب ةرد

 .عفار

 .بيبح نب عيبرلا

 .ينهجلا ةربس نب عيبرلا

 .نامحرلا دبع يبأ نب ةعيبر

 .يحمجلا فلخ نب ةيمأ نب ةعيبر
7 رفقثل ةث ١ ديشر



 .يضرقلا ةعافر

 .تباث نب عفيور
 .ماوعلا نب ريبزلا
 .جاجزلا

 .نيعأ نب ةرارز

 .يناقرزلا

 .رقز
 .يرشخمزلا

 .باهش نبا :يرهزلا
 .نامحرلا دبع ني دايز

 .تياث نب ديز

 ةلي لوسرلا تنب بنيز
 .نيدباعلا نيز
 .ملاس

 .ديمح نب هللا دبع :يملاسلا

 .يخونتلا مالسلا دبع نونحس
 .يدسلا

 .يسخرسلا

 .دعس

 .يبيهولا هللا دبع نب دوعس

 .بيسملا نب ديعس

 .زيزعلا دبع نب ديعس

 .عوكألا ني ةملس

 .زرحم نب ديعس نب ناميلس

 .رصن ناميلس

.راسي نب ناميلس



 .يطويسلا

 .يعفاشلا

 .راوس نب ةبابش
 .ءامحس ني كيرش

 .سابع نبا ىلوم :ةبعش

 .يبعشلا

 .ديعس نب سيمخ :يصقشلا

 .ردبلا .ديعس نب دمحأ :يخامشلا

 .يناكوشلا

 .يزاريشلا

 .يواصلا

 .سابع نب راحص
 .ةيمأ نب ناوفص

 .رانيد نيب تلصلا

 .يناعنصلا

 .يمليدلا زوريق نب كاحضلا

 .بئاسلا نب مامض

 .سوواط
 .يناربطلا

 .يسربطلا

 .يربطلا

 .يواحطلا

 .فيرط

٥١٤



 .هللا ديبع نب ةحلط

 .ةيدسألا ةحيلط

 .-اهنع هللا يضر- ةشئاع

 .مصاع

 .رييزلا نب هللا دبع نب رماع

 .سابع نب هللا دبع نب سابعلا

 .يقابلا دبع

 .رابجلا دبع

 .مكحلا نب نامحرلا دبع
 .ريبزلا نب نامحرلا دبع
 .مساقلا ني نامحرلا دبع

 .جرعألا زمره نب نامحرلا دبع
 .يزوجلا نامحرلا دبع

 .يودعلا نامحرلا دبع

 .قازرلا دبع

 .ةملس يبأ نب زيزعلا دبع

 .دعس زيزعلا دبع

 .ضابإ نب هللا دبع

 .بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع

 .ريبزلا نب هللا دبع

 .سابع نيب هللا دبع

 .زيزعلا دبع نب هللا دبع

 .ةبتع نب هللا دبع

 .باطخلا نب رمع نب هللا دبع

 .صاعلا نب ورمع نب هللا دبع

 .دوعسم نيب هللا دبع

 .عفان نب هللا دبع

.زمره ني هللا دبع



 .بهو نب هللا دبع

 .نوشجاملا ةملس يبأ نب كلملا دبع

 .يسبلدنألا بيبح نب كلملا دبع

 .ةرفص نب كلملا دبع

 .ناورم نب كلملا دبع

 .متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع
 .يكلاملا باهولا دبع

 .ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع

 .رمع نب هللا ديبع

 .ريمع نب هللا ديبع
 .دوسألا نب نامثع

 .يصاقولا نمحرلا دبع نب نامثع
 .نافع نب نامثع

 . يثبلا نامثع

 .ريبزلا نب ةورع
 .ءاطع

 .ثراحلا نب ةبقع

 .رماع نب ةبقع
 .لهج يبأ نب ةمركع

 .دلاخ ني ةمركع

 .ةمقلع

 .بلاط يبأ نب يلع

 .يلع نب نيسحلا نب يلع
 .دايز نب يلع

 .رمعم يحي يلع
 .نايح نب ةرامع
.(ديرشلا ىلوم) ةرامع



 .سابعلا

 .(قورافلا) باطخلا نب رمع

 .زيزعلا دبع نب رمع

 .هللا ديبع نب رمع

 .عفان نب رمع

 .نيصحلا نب نارمع
 .ورمع

 .رانيد نب ورمع

 .بيعش نب ورمع

 .صاعلا نب ورمع

 .ديبع نب ورمع
 .يلع نب ورمع

 .حتف نب سورمع
 .يبتوعلا

 .ينالجعلا رميوع

 .(يضاقلا) ضايع
 .رانيد نب ىسيع

 .مالسلا هيلع ىسيع

 .يلازغلا

 .يفقثلا ةملس نب ناليغ
 .ةأيَت لوسرلا تنب ةمطاف
 .لاققلا

 .دمحم ني مساقلا

 .يسودسلا ةماعد نب ةداتق

 .يبطرقلا

 .يناورقلا

.يبتعقلا



 .ثراحلا نب سيق
 .يناساكلا

 .ءالعلا وبأ لماك

 .ديعس وبأ يمدكلا

 .فاصو نب دمحم

 .يدارملا نامحرلا دبع نب دمحم

 .روكذم مالس دمحم

.نيدلا يحم دمحم



 .عورف نامحرلا دبع وبأ :يندملا

 .يونغلا دثرم يبأ نب دثرم
 .ريدح نب سادرم

 .ينايغرملا

 .(رمع نيا ىلوم) عفان
 .يمليدلا سجرس نب عفان

 .نامثع نب ناهبن
 (رادلا دبع ينب يخأ)بهو نب هيبن

 .ساحنلا

 .ميهاريإ :يعخنلا

 .يئاسنلا

 .دوعسم تنب ىليل :ةيلشهنلا

.ةيواعم نب لفون



 .(ءايركز وبأ) :يوونلا

 .ةيمأ نب لاله

 .يداهلا دمحأ يداهلا

 .بويأ نب لناو

 .ديلولا

 .ثيللا نب بهو

 .يراصنألا يحي

 .بيسملا نب ديعس نب يحي

 .مصألا نب ديزي

 .ضايع نب ديزي

 .يكلاملا نوراه نب ديزي

.بوقعي



 عجارملا و رداصملا ةمئاق

 -راجنلا يلع دمحم .رداقلا دبع دماح .تايزلا نسح دمحأ .ىفطصم ميهاربإ ١(
 م٩٨٩١/ه٠١٤١ ايكرت لوبنتسا ةوعدلا راد طيسولا مجعملا

 نيدلا يحم دمحم قيقحت - ننسلا -ينايتسجسلا ثعشألا نب ناميلس :دواد وبأ ٢(
 (ت.د) توريب ةيملعلا بتكلا راد - ديمحلا دبع

 يبرعلا ركفلا راد ١ط - هراثآو جاوزلا دقع يف تارضاحم - دمحم : ةرهز وبأ ٣(
 (ت د) يبرعلا ركفلا رادههقفو هؤارآو هرصعو هتايح . كلام -م١٧٩١ رصم

 يبأ باتك- (ه ٥٠٤ ت) ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ : ةلأسم وبأ ٤(
 رشنلاو ةعابطلل ثعبلا راد ١ط . ميهاربإ عبسلاو يقدص دمحم قيقحت . ةلأسم

 م٤٨٩١/ه٤٠٤١ رئازجلا ةنيطنسق

 ةيصخشلا لاوحألا ماكحأ- ميهاربإ دمحأ نيدلا ءالع لصاو . كب ميهاربإ : دمحأ ٥(

 دمحم د و قحلا داج يلع قحلا داج ميدقت . نوناقلاو ةيمالسإلا ةعيرشلا يق

 م٩٩١؛؛/ه٤١٤١ رصم يلطوبرخلا ةعبطم ١ط . يواطنط ديس

 ثوحبلا ةنجل رشن . ةيمالسإلا ةعيرشلا يف جاوزلا دقع راثآ- نامثع دمحأ ٦(
 ضايرلا . ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلاو

 م١٨٩١/ه١٠٤١ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ءايحإ راد .ليلخ رصتخم حرش ليلكإلا - يبآلا عيمسلا دبع حلاص : يرهزألا ١(

 (ت. د) رصم هؤاكرشو يبلحلا يبابلا ىسيع ةيبرعلا بتكلا

 يف لوسلا ةياهن - ( ه٢٧٧ ت ) نسحلا نب ميلحلا دبع نيدلا لامج : يونسألا (
 ةعبط نع ةروصم ةخسن . م٨٩١! توريب بتكلا ملاع . يواضيبلل لوصألا حرش
 ه٥٤٣١ رصم ةرهاقلا اهتبتكمو ةيفلسلا ةعبطملا

 داشرإلا ةبتكم ٣ط . ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرش- فسوي نب دمحمأ : شيفطأ ٩(
 م٥٨٩١/ه٥٠٤١ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةدج

 .(ريبكلا حتفلا) هتدايزو ريغصلا عماجلا فيعض- نيدلا رصان دمحم : ينابلألا ٠(

 م٨٨٩١/ه٨٠٤١ نانبل توريب يمالسإلا بتكملا ٢ ط . شيواشلا ريهز فارشإ
۔( ه ٦٣١ ت ) دمحم نب يلع يبأ نب يلع نسحلا وبأ نيدلا فيس : يدمآلا ١(



 ةيملعلا بتكلا راد . زوجعلا ميهاربإ هشماوه بتك . ماكحألا لوصأ يف ماكحالا

 م٥٨٩١/ه٥٠٤١ نانبل توريب

 ملسم ىلع تومحرلا حتاوف- ( ه٠٨١١ ت ) نيدلا ماظن نب دمحم : يراصنألا ٢(

 يبأل لوصألا ملع يف ىفصتسملا شماهب عبط .ه٢٢٣١ قالوب ةعبط . توبثلا

 . يلازغلا دماح

 ١٣) ةبيش يبأ نب فنصم-(ه٥٣٢ ت)دمحم نب هللا دبع ظفاحلا : ةبيش يبأ نبا ..

 نانبل توريب ركفلا راد ١ط . ماحللا دمحم ديعس قيلعتو قيقحت ١٤٠٩ه /
٩ 

 دبع قيقحت .تاعوضوملا باتك- يلع نب نامحرلا دبع جرفلا وبأ : يزوجلا نبا ٤(
 ه٧٠٤١ رصم ةرهاقلا هيميت نبا ةبتكم رشن ٢ط . نامثع دمحم نامحرلا

 م٧٨٩١ /

 عمج- (ه ٧٧١ ت) يلع نب باهولا دبع رصن وبأ نيدلا جات : يكبسلا نبا ٥(

 ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ةعبطم .( ينانبلا ةيشاحو ىلحملا حرش عم) عماوجلا
 ه٥٤٣١ رصم ةرهاقلا ةيفلسلا ةعبطملا 0 (ت د) رصم يبلحلا يبابلا ىسيعل

 حتف -( ه ٨٦١ ت ) يساويسلا دحاولا دبع نب دمحم نيدلا لامك : مامهلا نبا ٦(

 لمكأ ) ةيانعلا حرش هشماهبيو . ( ه٣٩٥ ت ينايغرملل ةيادهلا حرش ) ريدقلا
 ه٥١٣١ ةيريمألا ةعبطملا ١ط .( ه٦٨٧ ت يتربابلا دومحم نب دمحم نيدلا

 ٧( عماجلا باتك- ينامعلا يولهبلا دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ : ةكرب نبا .

 نانبل توريب حتفلا راد ١ط . ينورابلا يحي ىسيع قيقحت ١٣٩٣ه/١٩٧٣م.

 ط٢ ةعبطملاب عبط .( ت د ) نامع ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن

 نامع ةنطلس اهتبتكمو ةيقرشلا
 حاكنلا ىواتف عومجم -( ه٨٢٧ - ه١٦٦ ) ميلحلا دبع نب دمحأ : ةيميت نبا ٨(

 رصم ةرهاقلا ةينانبللا ةيرصملا رادلا ١ط . كرح دجملا وبأ هققح . هماكحأ و

 رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد . ةيميت نبا يواتف عومجم .م٢٩٩١/ه١ ٤١٢

 ( ت د) نانبل توريب
 دومحم ربج /د قيقحت - عماجلا - . يوكزألا دمحم رباج وبأ : رفعج نيا ٩(

 /ه٤١٤١إ نامع ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ١ط . تاليضفلا

 ١٩٤

راد ١ط - بيذهتلا بيذهت - (ه٢٥٦ ت) ينالقسعلا يلع نب دمحأ : رجح نبا (.



 حيحص حرش يرابلا حتف - ٤١٢ ١ه/ ٩١ ٨٩ نانبل توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 ةسسؤمو ةغالبلا راد ةعبطم ١ط . ةفيلخ دمح دمحأ ةعجارمو دادعإ . يراخبلا
 م٦٨٩١/ه٦٠٤١ نانبل توريب العلا

 ٢١) ت ) يرهاظلا يسلدنالا دمحأ نب يلع نب دمحم وبأ : مزح نيبا ٤٥٦ ه (-

 راد رشن ١ط . ءاملعلا نم ةنجل هعجارو هققح . ماكحألا لوصأ يف ماكحالا

 ةعابطلل رصم راد عبط و ثيدحلا ١٤٠٤ه/ ١٩٨٤
 توريب يمالسإلا بتكملا ٤ ط - دنسملا -(ه ١٤٢ت) دمحأ : لبنح نبا ٢٢(

 و لاوقألا ننس يف لامعلا زنك بختنم هشماهب . م٣٨٩١/ه٣٠٤١ نانبل
 (ت د) رداص راد 4 لاعفألا

 ورمع.د قيقحت . نوفلخ نبا ةبوجأ - يتازملا فسوي بوقعي ويأ : نوفلخ نيا ٢٣(
 نانبل توريب رشنلاو ةعابطلل حتفلا راد ١ط . يمانلا ةفيلخ

 م٤٧٩١/ه ٤

 تايفو -( ه ٦٨١ ت ) ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ : ناكلخ نبا ٤(
 توريب ةفاقثلا راد . سابع ناسحإ .د قيقحت . نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا
 ( ت د ) نانبل

 ةعابطلل مزح نبا راد ١ط . يومحلا دجام هققح . دصتقملا ةياهن و دهتجملا
 ام نايبل دشر نبا تامدقم - م٥٩٩١/ه٦١٤١ نانبل توريب عيزوتلاو رشنلاو

 بتكلا راد ١ط . مالسلا دبع دمحأ هححص . ماكحألا نم ةنودملا هتضتقا

 ه٤٩٩١/ه٥١٤١ نانبل توريب ةيملعلا

 راتخملا ردلاو راتحملا در ةيشاح - ( ه٢٥٢١ ت ) نيمأ دمحم : نيدباع نيبا ٦(

 ه٢١!١٧ رصم ةيريمألا ةعبطملا .( ه٨٨٠١ ) يفكصحلل

 لهأ هقف يف يفاكلا - دمحم نب هللا دبع نب فسوي رمع وبأ : ربلا دبع نيا ٧(

 (ت د) نانبل توريب ةيملعلا بتكلا راد ٢ط . يكلاملا ةنيدملا

 -(ه ٠٢٦ت) يسدقملا دمحأ نب هللا دبع دمحم وبأ نيدلا قفوم : ةمادق نبا ٢٨(
 باتكلا راد ٤ ط . بتاكلا نيدلا فيس هعجار . رظانملا ةنجو رضانلا ةضور

 هعمو . يقرخلا رصتخم ىلع ينغملا -م٤٩٩١/ه٤١٤١ نانبل توريب يبرعلا

 ةلاجفلا ةعبطم .(ه ٦٨٢ نيدلا سمش ) ةمادق نيال ريبكلا حرشلا

١٣٨٨ه/١٩٦٨م



 ىلإ داعملا داز - (ه٢٥٧ ت) ركب يبأ نب دمحم هللا دبع ويأ:ةيزوجلا ميقلا نبا ٩(

 ةسسؤم ١ط .طوؤانرألا رداقلا دبع و طوؤانرألا بيعش قيقحت .داعملا راد

 . م٩٧٩١/ه٩٩٣١ ةلاسرلا

 رشن ٢ ٠ ط ريثك نبا ريسفت - (ه٤٧٧ ت) يشرقلا ليعامسا ءادفلا وبأ ريثك نبا ٠(

 .م٨٩٩١ / ه ١٤١٢ . ضايرلا مالسلا راد ةبتكمو . قشمد ءاحيفلا راد ةبتكمب

 ننس - ( ه٥٧٢ - ه٧٠٢ ) ينيوزقلا ديزي نب دمحم هللا دبع وبأ : ةجام نبا ١(

 نيسح دمحم ىقطصم جيرخت و يقابلا دبع داؤف دمحم قيقحت . ةجام نبا
 م٨٩٩١ /ه١٩١٤١ رصم ةرهاقلا ثيدحلا راد ١ط . يبهذلا

 نيمأ قيقحت . برعلا ناسل -(ه ٧١١ ت ) دمحأ نب يلع نب دمحم : روظنم نبا ٢(

 ةسسؤمو يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ١ط. يديبعلا قداصلا دمحم و باهولا دبع

 م٥٩٩١/ه٦١٤١ نانبل توريب 0 يبرعلا خيراتلا

 زنك حرش قئارلا رحبلا -( ه ٩١٨ ت ) ميهاربإ نب نيدباعلا نيز : ميجن نبا ٣(
 . ه ١٣١١ نانبل توريب رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد! قئاقدلا

 دمحأ ركب يبأ مظن) مئاعدلا حرش -(ه ٥ نرقلا ) يوزنلا دمحم : فاصو نبا ٤(

 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ١ط. رماع معنملا دبع قيقحت .( ينامعلا رظنلا نب

 م٢٨٩١ نامع ةنطلس

 يبأب ةنراقم .يلوصألا هركفو ينالجراولا بوقعي وبأ -. حلاص ىفطصم : وجاب ٥(
 ه٥١٤١ نامع ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ١ط . يلازغلا دماح

 / ١٩٩٥

 ٦( ت ) يكلاملا يسلدنألا ديعس نب فلخ نب ناميلس ديلولا وبأ : يجابلا ٤٩٤ه(

 - رشت ےه١٣٣١ رصم ةداعسلا ةعبطم ١ط . كلام مامإلا أطوم حرش ىقتنملا

 ت د ) توريب يبرعلا باتكلا راد (

 ٧( ت ) ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ : يراخبلا ٢٥٦ه/ ٨٦٩م (-

 رشن . يراخبلا ماشه و بطقلا يلع دمحم : هطبض و هعجار . يراخبلا حيحص
 توريب- اديص رشنلاو ةعابطلل ةيرصعلا ةبتكملا ٨ط . ناكيبعلا ةبتكم -

 نانبل ة توريب ةيملعلا بتكلا راد . ريبكلا خيراتلا - (ه٧٩٩١ /ه٨١٤١) نانبل

 )١٤٠٧ ه / ١٩٨٦ه(

 لوصأ حرش رارسألا فشك- ( ه٠٣٧ ت) دمحأ نب زيزعلا دبع : يراخبلا ٨(

( م ١٩٧٤ / ه٤٩٣١) نانبل . توريب يبيرعلا باتكلا راد ١ط .يودزبلا



 بهاذملا نيب . ةيصخشلا لاوحألل نراقملا هقفلا - ناردب نينيعلا وبأ : ناردب ٩")

 ةعابطلل ةيبرعلا ةضهنلا راد .نوناقلاو يرفعجلا بهذملاو ةينسلا ةعبرألا
 ( م٧٦٩١ / ه٦٨٣١) . نانبل . توريب رشنلاو

 ..يويسبلا نسحلا يبأ عماج - . يلع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ : يويسبلا ٤٠)
 ةنطلس . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ١ط . نسحلا وبأ دمحم قيقحت
 . يور . رشنلاو ةفاحصلل نامع ةديرج عبط . .( م٤٨٩١ / ه٤٠٤١) نامع
 نامع ةنطلس

 بتكملا ١ط . طوؤانرألا بيعش و شيواشلا ريهز قيقحت . ةنسلا حرش -: يوغبلا ٤١)
 م١٧٩١ نانبل توريب يمالسإلا

 يمالسإلا برغلا راد ٠ ١ط .. ديز نب رباج مامإلا هقف - دمحم نب ىيحي : شوكي ٤٢(
 م ١٩٨٦ / ه ١٤٠٧ . نانبل توريب

 مامإلا هقف يف دمتعملا - . ناميلس يبهو دمحم و ديمحلا دبع يلع : يج هطلب ٤٣(

 .ليبسلا رانم ثيداحأ جيرخت يف ليلغلا ءاورإ تاجيرخت صخلم مضيو .دمحأ

 عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ريخلا راد ٢ط. طوؤانرألا دمحم ميدقت و قيقدت

 م٤٩٩١/ه٤١٤١ نانبل توريب

 .ليلخ رصتخم حرش ىلع يناقرزلا حرش ىلع ينانبلا ةيشاح - دمحم : ينانبلا ٤٤(
 (ت د) ةرهاقلا ىربكلا ةعبطملا

 يفو . ىربكلا ننسلا -(ه ٤٥٨ ت) يلع نب نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ : يقهيبلا ٤٥(
 راد. (ه ٧٤٥ ت) ينامكرتلا ينيدراملا يلع نب نيدلا ءالعل يقتلا رهوجلا هليذ
 (م ١٩٩٢ / ه٣١٤١) نانبل . توريب ةفرعملا

 عماجلا - ( م١٧٩٢ / ه٩٠٢ ت) ةروس نب ىسيع نب دمحم ىسيع وبأ : يذمرتلا ٤٦(

 ةيملعلا بتكلا راد . يقابلا دبع داؤف دمحم قيقحت . . يذمرتلا ننس - حيحصلا
 ( م١٧٨٩١ / ه٨٠٤١) نانبل ة توريب

 ٤٧) ت) يعفاشلا رمع نب دوعسم نيدلا دعس ةعيرشلا ردص : ينزاتقتلا !٧٩ه ( -

 رصم ةيريخلا ةعبطملا. حيقنتلا ىلع حيولتلا و حيضوتلا حرش ١٣٢٢ه
 ٤٨( يور ةضهنلا عباطم ١ط. يمالسإلا هقفلا نم ةعشأ - رمع نب ىنهم : ينجاويتلا

 ( م ١٩٩٦١ / ه )١٤١٧ نامع ةنطلس .

 1٩( ت) ميهاربإ نب جاحلا نب زيزعلا دبع نيدلا ءايض : ينيمتلا ١٢٢٣ه/١٨٠٨ه(

 ةينورابلا ةعبطملا ١ط . يلكب نمحرلا دبع قيلعت . ليلعلا ءافشو لينلا -
ه ٠٥ ٣ ١ رصم



 هققح . تافيرعتلا باتك-(ه٦١٨ - )٤٧٠ يلع نب دمحم نب يلع : يناجرجلا ٠(

 (م٩٩١!٢ / ه٣١٤١) نانبل . توريب ييرعلا باتكلا راد ٢ط . يرايبألا ميهاربإ

 ىلع هقفلا باتك- (ه٠٦٣١-٩٩١٢٦١ ) ضوع دمحم نب نمحرلا دبع : يريزجلا ٥١(

 ١ط . يداهلا دبع هللا دبع ضايرو ةيئيب فيطللا دبع قيقحت. ةعبرألا بهاذملا

 م ١٤١٦ ه/٦١ ١٩ نانبل توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد

 دمحم قيقحت . نآرقلا ماكحأ -۔(ه٠٧٣) يزارلا يلع نب دمحأ ركب وبأ : صاصجلا ٥٢)

 / ه٢١٤١) نانبل . توريب . يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ١ط . يواحمق قداصلا

 ( م ١٩٢

 كرادملا لهسا حرش كلاسلا جارس -يكلاملا يرب نينسح نب نامثع : يلعجلا ٥٣(

 توريب عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد . يو انشكلا نسح نب ركب يب ال

 م ٤.٢ ١ه/ر٩٨٢ ١ نانبل

 ىيحي يلع قيلعت . ح اكنلا باتك - ريخلا نب ىيحي ءايركز وبأ : ين انل ا ٥٤(

 عباطملا ٢ط . دورعز يساس دمحم . هللا نوع دمحأ ناملس رشنلل هدعأ . رمعم

 م ٩٨٨ ١ نامع ةنطلس ‘ يور . ةيملاعلا

 ةيدمحملا ةعيرشلا ىلإ ةيهقفلا كلاسملا - . ناملس نب دمح نب ملاس : يثراحلا ٥(

 . م ١٩ / ه ١٤١٩١ نامع ةنطلس . طقسم . ةضهنلا عباطم ١ط ..

 كردتسملا - ( ه٥٠٤ ت) يروباسينلا هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ : مكاحلا ٦(

 كردتسملا ةفرعمل لخدملاو يبهذلا صيخلت هعمو ؛ نيحيحصلا ىلع

 عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد ١ط .. شولع مالسلا دبع هللا دبع وبأ هعنص

 . م٨٩٩١ / ه٨١٤١ نانبل . توريب .

 ةعابطلل نوديز نيا راد ١ط .هب ةقلعتملا اياضقلاو حاكنلا - .دمحأ /د : يرصحلا ٥٧(

 . م ١٩٨٦ / ه ١٤٠٦ . نانبل ٠ توريب .. عيزوتلاو رشنلاو

 ردلا - ( ه٨٨٠١ ت) ميحرلا دبع نب دمحم نب يلع نب دمحم : يفكصحل ا ٥٨(

 ( ه٢٥٢١) نيمألا دمحم نيدباع نبا ةيشاح عم. راصبألا ريونت حرش راتخملا

 م٦٦٩١ / ه١٦٨٣١ يبلحلا ةعبط !ط .

 ةرازو رشن ١ط .لاصخلا رصتخم - . سيق نب ميهاربإ قاحسإ وبا : يمرضحل ا ٩(

 رابون راد عبط . م٣٨٩١ / ه٣٠٤١ نامع ةنطلس . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 . طقسم . ةعابطلل

ليلجلا بهاوم -( ه ٩٥٤ ت) يبرغملا دمحم ني دمحم هللا ديع وبأ : باطحلا .٦)



 هللا دبع يبأل ليلخ رصتخمل ليلكإلاو جاتلا هشماهب . ليلخ رصتخم حرشل
 . م٢٩٩١!/ ه١١٤١ . ركفلا راد ٣ط . ( ه٧٦٨ ت) قاوملاب ريهشلا يردبعلا
 ةعبطم . ليلخ رصتخم ىلع باطحلا حرش - يكلاملا يبرغملا يسلبارطلا
 ه١٩٢٣١ رصم ةداعسلا

 ٦١) ايبيل عبط .هماكحأو عاضرلا -. دوعسم نب هللا دبع : ةلوبنح ١٤٠١ه/

2١٩٨١ 

 يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ١ط .يراوحلا يبأ عماج -يراوحلا ني دمحم : يراوحلا ٦٢(
 . رصم برعلا لجس عباطم . م٥٨٩١ / ه٥٠٤١ نامع ةنطلس ةفاقثلاو

 نب دمحم حرشو قيقحتو بيترت . ىربكلا ةنودملا - رشب مناغ وبأ : يناسرخلا ٦٣(
 ايروس . رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلل ةييرعلا ةظقيلا راد ١ط . شيفطا فسوي
 م٤٧٩١ / ه٤٩٣١ نانبلو

 عمج) ديز نب رباج مامإلا تاباوج نم - . دمحم نب فلخ نب ديعس : يصورخلا ٦٤(
 / ه٤٠٤١ نامع ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ١ط .( بيترتو

 2١٩٨٤

 (ت د) رصم قالوب ةعبطم .ليلخرصتخم حرش -دمحأ : يشرخلا ٦٥(

 بعشلا راد عباطم ١ط . ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن - دمحم ضوع / د : تافيلخ ٦٦(

 ١٩٧٨ ندرألا . نامع

 رصتخم -(ه٦٧٧) يدنحلاب فورعملا بيعش ىسوم نب قاحسإ نيا : ليلخ (٦ا٧

 ركفلا راد . رصن دمحأ هيلع قلعو هححص .سنأ نب كلام مامإلا هقف يف ليلخ

 م١٨١٩١/ه١٠٤١ نانبل توريب عيزوتلاو رشنلا و ةعابطلل

 تردص .(ةصاخلا يتبتكم يف طوطخم ) ةيهقف ىواتف - دمح نب دمحأ : يليلخلا ٦٨(

 م٨٩٩١/ه ٤٩

 مشاه هللا دبع قيلعت . ننسلا -( ه٨٥٣ ت) رمع نب يلع ظفاحلا : ينطق رادلا ٩(

 م٣٩٩١ توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد رشن . ينيامي
 ننس -(ه٥٥٢ ت) لضفلا نب نامحرلا دبع نب هللا دبع دمحم وبأ :يمرادلا ٠(

 . (ت د) ةيوبنلا ةنسلا ءايحإ راد رشن. . نامهد دمحأ دمحم : قيلعت . يمرادلا

 ١( برغملاب خئاشملا تاقبط -( ه٠٧٦ ت) ديعس نب سابعلا وبأ :ينيجردلا .

 (ت د) نامع ةنطلس . عيزوتلاو رشنلل يرماضلا ةبتكم . يالط ميهاربإ قيقحت
ريبكلا حرشلا -۔(ه١٠٢١ ت) دمحأ نب دمحم نب دمحأ يديس تاكربلا وبأ :ريدردلا ٧٢)



 ةعبطم ١ط. شيلع دمحم تاريرقتو يقوسدلا ةيشاح عم . ليلخ رصتخمل
 برقأل كلاسلا ةغلب عم عوبطم. ريغصلا حرشلا -ه٩٢٣١ ةيملعلا مدقتلا

 ةيملعلا بتكلا راد ١ط . نيهاش مالسلا دبع دمحم قيقحت . يواصلل كلاسملا

 م٥٩٩١/ه٥١٤١ نانبل توريب

 حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح -( ه٠٣٢١) يقوسدلا ةفرع نب دمحم : يقوسدلا ٣(

 ركفلا راد . شيلع دمحم ققحملل تاريرقت هشماهب . ليلخ رصتخمل ريبكلا
 ( ت د) نانبل ٠ توريب . عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل

 .ظافحلا ةركذت - (م٧٤٣١/ه٨٤٧ ت) دمحم نيدلا سمش هللا دبع وبأ : يبهذلا ٤(

 توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد . يملعملا يحي نب نمحرلا دبع حيحصت
 ه١ ٣٧٤

 لادتعالا نازيم -(ه٨٧٤ ت) نامثع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ : يبهذلا ٥(

 نانبل . توريب . ةفرعملا راد ١ط . يواجبلا دمحم يلع قيقحت . لاجرلا دقن يف

 .م٣١٦٩١ / ه٢٨٣١

 يبرعلا ثارتلا راد عباطم ١ط .نورسفملاو ريسفتلا - نسح دمحم : يبهذلا ٦(

 م٩٨٩١/ه٩٠٤١ رصم ةرهاقلا

 ةيرصملا ةيهبلا ةعبطملا ١ط .ريبكلا ريسفتلا - (ه٦٠٦ ت) نيدلا رخف :يزارلا ٧(

 م٨٣٩١/ه٧٥٣١ رصم

 عباطم ١ط . فيرشلا ثيدحلا نم سبق - ملاس دمحم نب ملاس/د : يحاورلا ٨(

 م٦٩٩١/ه٧١٤١ نامع ةنطلس طقسم . ةضهنلا

 ٩( ايروس .ركفلا راد ٢؟ط . هتلدأ و يمالسإلا هقفلا - ةبهو /د : يليحزلا ١٤٠٥ه

 / ١٩٨٥م

 رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد ٩ط . ماعلا يهقفلا لخدملا - دمحأ ىفطصم : ءاقرزلا ٠(

 (٢ه٨٦٩١ - م٧٦٩١) نانبل س توريب . عيزوتلاو

 دقعلا )٥١٢٨٦-٠٥١٣٣٢(- مولس نب ديمح نب هللا دبع دمحم وبأ : يملاسلا ١(

 . ناهدلا دمحم رشن . ١ط .يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس قيقحت. نيمتلا

 ةرازو ٢ط . ةيفلألا ىلع سمشلا ةعلط حرش ٥١٣٩٤- رصم ةرهاقلا بعشلا راد

 مامإلا تاباوج -م٥٨٩١/ه٥٠٤١ نامع ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 عباطم ١ط. يملاسلا نمحرلا دبع و ةدغ وبا راتسلا دبع /د دادعإ . يملاسلا

عييرلا دنسم حيحصلا عماجلا حرش -م٦٩٩١/ه٧١٤١ نامع ةنطلس ةضهنلا



 ةبتكم رشن . يخونتلا نيدلا زع هيلع قلعو هححص ٠ يديه ارفلا بيبح نب
 ( ت د) نامع ةنطلس . طقسم .ةضهنلا عباطم .ةماقتسالا

 ىلع فرشأ) سياسلا يلع دمحم .يمالسإلا هقفلا خيرات -. دمحم : سياسلا ٨٢)

 . نانبل . توريب . ةيملعلا بتكلا راد ١ط . (هبيذهتو هحيحصتو هتعجارم
 م ١٩٩٠ / ه ١٠

 ٨٣) ركب يبأ لهس يبأ نب دمحأ نب دمحم نيدلا سمش : يسخرسلا )٤٩٠ه(-

 ةداعسلا راد ةعبطم . طوسبملا ١٣٣١ه

 ٨٤) يرئازجلا ةرسألا نوناق يف قالطلاو جاوزلا -(يضاقلا) :زيزعلا دبع : دعس . ط٢

 رئازجلا . ةنيطنسق . ثعبلا راد رشنو عبط ١٩٨٩م

 .ءاهقفلا ةفحت ۔-(ه٩٣٥ ت) دمحأ نب دمحم نيدلا ءالع ركب وبأ : يدنقرمسلا ٨٥)

 ١٣٧٧١- قشمد ةعماج ةعبطم ١ط .ربلا دبع يكز دمحم.د : قيقحت

 م٩٥٩١-٨٥١٩١/ه ١٣٧٨

 ٦( ءاثعشلا يبأ عابتأ نع ءاثعولا ةلازإ - سماش نب دومح نب ملاس : يبايسلا .

 ةرهاقلا برعلا لجس عباطم ١ط . فشاك ليعامسإ ةديس /د : حرشو قيقحت .

 رصم ١٩٧٩١م

 ٧( نانبل توريب ليجلا راد ٠١ط . ةنسلا هقف - قباس ديسلا ١٤١٤ه/١٩٩٣٢ه

 ةكلمملا . رشنلاو ةعابطلل ملعلا راد ٢١ط . .نآرقلا لالظ يف - . بطق ديس ٨(

 م١٦٨٩١ / ه١٦٠٤١ ةيدوعسلا ةييرعلا

 ننس حرش -( ه١١٩ - ه٩٤٨) نامحرلا دبع لضفلا وبأ نيدلا لالج : يطويسلا ٩(

 . يمالسإلا ثارتلا قيقحت بتكم قيقحت . . يدنسلا هتيشاح هعمو : يئاسنلا

 م١٧٩٩١ / ه١٨١١٤١ . نانبل .توريب . عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد ٤ط

 يف تاقفاوملا -(ه٠٩٧ ت) يمخللا ىسوم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ : يبطاشلا ٠(
 ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا رشن . زارد هللا دبع حرشو قيقحت . ةعيرشلا لوصأ

 . نيسح رضخلا دمحم خيشلا قيلعتب ركفلا رادو ةفرعملا راد عبط .(ت د) رصم

 (ت د) نانبل . توريب
 نانبل . توريب . ةفرعملا راد ٢؟ط . مألا - ( ه٤٠٢) سيردإ نب دمحم : يعفاشلا ١(

 ( ت د)
 ييأ ظافلأ لح يف عانقإلا - . بيطخلا دمحأ نب دمحم نيدلا سمش : ينييرشلا ٩٢(

ريخلا راد ١ط .ناميلس يبهو دمحمو ريخلا وبأ ديمحلا دبع يلع قيقحت . عاجش



 م ١٩٩٦ / ه٧١٤١ نانبل . توريب . رشنلاو ةعابطلل

 غاليو نيبلاطلا جهنم -يقاتسرلا يلع نب ديعس نب سيمخ : يصقشلا ٩٣(
 ١ط . رماع معنملا دبع ةعجارم و يثراحلا دمح نب ملاس قيقحت .نيبغارلا

 م٤٨٩١/ه٤٠٤١ نامع ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 ةرهاقلا . ةينانبللا ةيرصملا رادلا ٠١ط .بهاذم الب مالسإ - . ىفطصم : ةعكشلا ٩٤(

 ينانبللا بتكلا راد رشن ١ط . سنأ نب كلام مامإلا - م ١٩٩٤ / ه٤١٤١ رصم

 م ١٩٨٣ / ه ١٤١٣ نانبل . توريب .

 ةيعماجلا رادلا ةعبطم ٤ط . مالسإلا يف ةرسألا ماكحأ - ىفطصم دمحم : يبلش ٥(

 م٣٨٩١/ه٣٠٤١ نانبل توريب رشنلاو ةعابطلل

 باتك - .( ه ٩٢٨ ت) دحاولا دبع نب ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ : يخامشلا ٦(

 باتك -. نامع ةنطلس . طقسم . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ٢ط .ريسلا

 ةنطلس . طقسم . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن .فاصنإلاو لدعلا رصتخم

 . م ١٩٨٤ / ه٥٠٤١ رصم . برعلا لجس عباطم ١ط . نامع

 ةرازو رشن ٢ط . حاضيإلا باتك - ٤( ق ت) يلع نب رماع نكاس وبأ : يخامشلا ٩٧(

 نومأ راد عبط. م٤٨٩١ /ه٤٠٤١ . نامع ةنطلس . ةفاقثلاو يوقلا ثارتلا

 .رصم . ةرهاقلا . ةعابطلا و ديلجتلل

 هقف ىلع ميحرلا حتف - يناتيروملا هادلاب بقلملا دمحأ دمحم : يطيقنشلا ٩٨(

 م١٩٧٩١/ه٩٩٣١ نانبل توريب ركفلا راد ٣ط . كلام مامالا

 نم رابخألا يقتنم حرش راطوألا لين - . دمحم نب يلع نب دمحم : يناكوشلا ٩(

 - ه٠٩٥) ينارحلا هللا دبع نب مالسلا دبع ةيميت نبا .رايخألا ديس ثيداحأ

 ( ت د) . نانبل 4 توريب . يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد. (ه٢٥٦
 باتك -(ه٩٨١-ه٢٣١) ةفينح يبأ بحاص نسحلا نب دمحم : ينابيشلا ( ٠

 (ت د) رصم ةيقرشلا فراعملا ةعبطم .ةنيدملا لهأ ىلع ةجحلا .راثآلا
 يف بذهملا -(ه٦٧٤ ت) يدايزوريفلا يلع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ : يزاريشلا ( ١

 حرش يف بذعتسملا مظنلا هليذيو تاريمع ايركز قيقحت يعفاشلا مامإلا هقف

 ةيملعلا بتكلا راد ١ط .(ه٣٣٦ ت) ينميلا يبكرلا لاطب نبال . بذهملا بيرغ

 م٥٩٩١/ه٦١٤١ نانبل توريب

 راد ةعبطم ١ط .يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع - نيدلا ردب : ينيعلا ٠٢(
( ت د) نانبل توريب ييرعلا ثارتلا ءايحإ



 جيرخت باتك -(ه ٦٨٢ ت) يرئازجلا يحي نب هللا دبع دمحم وبأ : يناسغلا (
 راد ١ط . توحلا فسوي لامك قيقحت . ينطقرادلا ننس نم فاعضلا ثيداحالا
 م٠٩٩١ /ه١١٤١ نانبل توريب ةيملعلا بتكلا

 حرشلا ىلع . كلاسملا برقأل كلاسلا ةغلب- يكلاملا دمحم نب دمحأ : يواصلا ٠٤(
 بتكلا راد ١ط .نيهاش مالسلا دبع دمحم قيقحت .(ه١٠٢١ ت) ريدردلل ريغصلا
 م٥٩٩١/ه٥١٤١ نانبل توريب ةيملعلا

 عبط. يلوبدم ةبتكم رشن . حاكنلا ماكحأ يف حاضيإلا- يلوتم دمحم : غابصلا ١.٥)
 م٥٩٩١ رصم ةرهاقلا ةينفلا ةعبطملا
 .مالسلا لبس -( ه٢٨١١ ت) ينميلا ريمألا ليعامسإ نب دمحم : يناعنصلا ١٠٦)

 .(اه٢٥٨ ت) ينالقسعلا رجح نبال ماكحألا ةلدأ عمج نم مارملا غولب حرش

 راد رشن ٨ط . . لمجلا دمحم ميهاربإو يلرمز دمحأ زاوف هيلع قلعو هححص

 م٥٩٩١ / ه٦١١٤١ . نانبل . توريب . يبرعلا بتكلا

 ٠٧ ١ ) طسوألا مجعملا - يمخللا بويأ نب دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ : ىربطلا .

 ةييرعلا ةكلمملا ضايرلا فراعملا ةبتكم ١ط. ناحطلا دومحم/د قيقحت

 ةيدوعسلا ١٤٠٥ه/١٩٨٥م

 ةعجارمو قيقحت . نايبلا عماج- (ه٠١٣) ريرج نب دمحم رفعج وبأ : يربطلا ٨(

 رادو ثيدحلا راد . رصم فراعملا راد ط . ركاش دمحأو ركاش دمحم دومحم

 ه١٧٨٩١/ه٧٠٤١ رصم ةرهاقلا ثارتلل نايرلا

 يف ةياهنلا - .( ه ٤٦٠ نت) يلع نب نسحلا نب دمحم رفعج وبأ : يسوطلا ١٠٩)

 (ت د) . نانبل . توريب . يبرعلا باتكلا راد ةعبطم ١ط . .ىواتفلاو هقفلا درجم

 ركفلا راد ١ط .ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةيصخشلا لاوحألا - . زيزعلا دبع : رماع ( ٠

 ٤. ١اه / ٩٨٤ ١ رصم . ةرهاقلا . يبرعلا

 دعاوق حرش يف ةماركلا حاتفم - . ينيسحلا دمحم نب داوجلا دمحم : يلماعلا ١(

 ه٦٢٣١ رصم . ةرهاقلا . ىروشلا ةعبطم .ةمالعلا

 ١١٢) ةيملعلا لئاسرلا يف ةيهقفلا تاحالطصالا - . ىسيع نيساي : يلماعلا . ط١

 نانبل . توريب . ةغالبلا راد . ١٤١٣ه / ١٩٩٣م

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةيصخشلا لاوحألا - . نيدلا يحم دمحم : ديمحلا دبع ٣(
 .توريب يبرعلا باكلا راد رشن ١ط .ىرخألا عئارشلا يف اهلباقم ىلإ ةراشإلا عم
م ٤.٤ ١ه / ١٩٨٤ ن انيل



 بيبح قيقحت . فنصملا -( ه١١٢ ت) يناعنصلا مامه نب : قازرلا دبع ٨٤(

 نم . م٠٧٩١ / ه٠٩٣١ توريب . ملقلا راد عباطم ١ط . يمظعألا نامحرلا

 . يملعل ا سلجملا تاروشنم

 .ءاضقو اهقف ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةيصخشلا لاوحألا - رماع : زيزعلا دبع ٥(

 م ١٩٨٤ /ه ١٤.٤ رصم يبرعلا ركفلا راد ١ ط

 عبط . ةرسألا ماكحأ . يمالسإلا هقفلا يف طيسولا - نمحرلا دبع د : يودعلا ٦(

 م٦٩٩١/ه٦١٤١ رصم ةرهاقلا ثارتلل ةيرهزألا ةبتكملا رشنو

 مسق نع ردصت . ةيئاضقلا ةلجملا - ىسيع نب شايع نبو يرصان زوزع (ا٧
 رئازجلا شارحلا ةعبطم .لوألا ددعلا .ايلعلا ةمكحملاب رشنلاو تادنتسملا

 . م ١٥

 قيقحت -( م٩٥٣١ / ه١٦٧ ت) ليلخ ديعس وبأ نيدلا حالص ظفاحلا : يئالعلا ٨(

 راد ١ط . ينيفلسلا دمحم ميهاربإ قيقحت . داسفلا يضتقي يهنلا نأ ىلإ دارملا

 م٢٨٩١ / ه٢٠٤١ قشمد . ركفلا

 ٩( حاجنلا ةبتكم رشن .ليلخ رصتخم ىلع ليلجلا حنم - . دمحم : شيلع -

 ايبيل . ىربكلا ةعبطملا ١٢٩٤ه .

 نب رصان قيقحت . ءايضلا -(ه ٥ ق) يراحصلا ملسم نب ةملس : يبتوعلا ( ٠

 ةفاقثل او يموقل ا ثارتلا ةرازو ١ط . يبيلصل ١ يلع دمحم مي دقن . ير ذنملا دشار

 م١٩٩١/ه١١٤١ نامع ةنطلس

 ١ ( يتبسلا ىسوم نب ضايع لضفلا وبأ يضاقلا : ضايع )٥٤٤ه/ ١١٤٩م(. -

 ريكب دمحأ قيقحت .كلام بهذم مالعأ ةفرعمل. كلاسملا بيرقت و كرادملا بيترت

 .سلبارط .ركفلا ةبتكم راد . نانبل ب توريب . ةايحلا ةبتكم راد تاروشنم . دومحم

 .لوصألا ملع نم ىفصتسملا -( ه ٥٠٥ ت) دمحم نب دمحم دماح وبأ : يلازغلا ١٢٢)

 . يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ٢ط . ه٤٢٣١ رصم . قالوب ةيريمألا ةعبطملا ١ط

 م ١٩٣ / ه٤١٩٤١ا. نانيل . توريي. يبرعلا خيراتلا ةسسؤمو

 نايب عم . يمالسإلا عيرشتلا يف ةيصخشلا لاوحألا - . دمحأ /د: رودنغلا ( ٢٢

 : م٢٧٩١ / ه٢٩٣١ ١ط .تيوكلا مكاحم يف ءاضقلل ةيصخشلا لاوحألا نوناق

 .تيوكلا . حالفلا ةبتكم رشن . م ٠٥. ١٤ه۔ / ١٩٥ ٢ط

 هطبظ .نابح نب حيحص بيترتب ناسحإلا - يلع نب نيدلا ءالع : يسرافلا ١٦٢٤)

توحلا فسوي لامك



 دنسم حيحصلا عماجلا - . يدزألا ورمع نب بيبح نب عيبرلا : يديهارفلا ١٢٥)

 هل مدق و هعجار. سيردإ دمحم : هثيداحأ جرخ و هطبض . بيبح نب عيبرلا
 . ايروس . قشمد . نانبل . توريب . ةمكحلا راد ةعبطم ١ط . فسوي نب روشاع

 نانبل توريبب ةيملعلا بتكلا راد ١ط . نامع ةنطلس . ةماقتسالا ةبتكم رشن
 ه٧٨٩١/ ٥١٤٠٧

 ٦ نآرقلا ماكحأل عماجلا - يراصنألا دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ : يبطرقلا ,

 يراخبلا ريمس ماشه حيحصتو شيفطا ميهاربإ قاحسإ ويأ قيقحت .
 بيترت يف عئانصلا عئادب -( ه٧٨٥) دوعسم نب ركب وبأ نيدلا ءالع : يناساكلا ( ٧

 م٤٧٩١ / ه٤٩٣١ نانبل ى توريب يبرعلا باتكلا راد ٢ط . عئارشلا

 نسحلا وبأ دمحم : قيقحت .ةماقتسالا - ديعس نب دمحم ديعس وبأ : يمدكلا ( ٨

 مامإ هقف يف. كلاسلا داشرإ حرش كرادملا لهسأ - . نسح ركب وبأ : يوانشكلا ٩

 ( ت د) نانبل .توريب . ركفلا راد . كلام ةمئألا

 داوج دمحم قيقحت .يفاكلا عورف - . بوقعي نب دمحم رفعج وبأ : ينيلكلا ٠(

 . نانبل . عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ءاوضألا راد ١ط . يعاقبلا فسويو هيقفلا

 م٢٩٩١ / ه ١٤١٣

 ناميلس نب دمح نب ملاس قيقحت .عرشلا نايب - . ميهاربإ نب دمحم : يدنكلا ١(
 ةخسنو . نامع ةنطلس . بريضملا ةبتكم يف ةطوطخم ةخسن . يثراحلا

 / ه١٤١؛ نامع ةنطلس . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ١ط ةعوبطم

 ١٩٩٣

 دبع داؤف دمحم هححص . أطوملا -( ه٩٧١ ت) يحبصألا سنأ نب : كلام ٣٢(
 .ىربكلا ةنودملا - . م٣٩٩١ / ه٣١٤١ .رصم . ةرهاقلا . ثيدحلا راد ٢ط. يقابلا

 راد ١ط. مساق نب نامحرلا دبع مامإلا نع يخونتلا ديعس نب نونحس ةياور

 . م٤٩٩١ / ه٥١٤١ نانبل 0 توريب . ةيملعلا بتكلا

 ٣٣( ةيبرعلا ةضهنلا راد .نييلوصألا دنع مكحلا ثحابم - . مالس دمحم : روكذم .

 ت د) نانبل . ييرعلا نايبلا ةنجل ةعبطم (
 يف فاصنإلا - يوادرملا ناميلس نب يلع نسحلا يبأ نيدلا ءالع : يدارملا ٣٤(

 ءايحإ راد ٢ط . يقفلا دماح دمحم حيحصتو قيقحت فالخلا نم حجارلا ةفرعم

 م٠٨٩١/ه٠٠٤١ نانبل توريب ييرعلا ثارتلا

٥( ت) ينادشرلا ليلجلا دبع نبركب يبأ نب يلع نسحلا وبأ : ينانيغرملا ٥٩٣ه(



 يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد.فسوي لالط هححص . يدتبملا ةيادب حرش ةيادهلا -
 م٥٩٩١/ه٥١٤١ نانبل توريب

 ٦( يروباسينلا يريشقلا جاجحلا نب ملسم نسحلا وبأ : ملسم )٦٢٠٤ه-٢٦١ه(
 - يطبابصلا ماصع : قيقحت.(ه٦٧٦-ه١٣٦) يوونلا حرشب ملسم حيحص .

 ط .رماع دامع . دمحم مزاح ٣ رصم ةرهاقلا ثيدحلا راد ١٤١٩١ه/١٩٩٨م

 حرش يدنلا ضورلا - (اه٩٨١١ ت) دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ : ىلعملا ٧(

 ( ت د) ةرهاقلا . ةيفلسلا ةعبطملا . يدتبملا

 دوعس نب دمحأ قيلعت .لدتعم يمالسإ بهذم ةيضابإلا - . ىيحي يلع : رمعم ٨(

 دنع . م٨٨٩١ نامع ةنطلس . طقسم . ةثيدحلا ناولألا ةعبطم ٣ط . يبايسلا

 . رئازجلا . ةيادرغ . ةيبرعلا ةعبطملا ١ط . ثيدحلا و ميدقلا يف تالاقملا باتك

 . نامع ةنطلس .بيسلا . ءاثعشلا يبأ ةبتكم رشن

 (ه ٦٢٤ ) يلبنحلا ميهاربإ نب نمحرلا دبع دمحم وبأ نيدلا ءاهب : يسدقملا ٩

 نبال) ينابيشلا لبنح نب دمحأ ةنسلا مامإ هقف يف . ةدمعلا حرش ةدعلا -

 ةعابطلل ةفرعملا راد ٥ط .اخيش نومأم ليلخ قيقحت. (ه٠٢٦ ت يرمعلا ةمادق

 م٧٩٩١/ه٧١٤١ نانبل توريب عيزوتلاو رشنلاو

 ةيفاحصلا ةكرشلا . لوصولا ةاقرم حرش لوصألا ةآرم - يفنحلا ورسخ النم ٠

 ه١٣٣١ ايكرت ةينامثعلا

 راد .عانقإلا نتم ىلع عانقلا فاشك - . يتوهبلا يلبنحلا سيردإ نبا : روصنم ١(

 . م٢٨٩١ نانبل . ركفلا

 ةبتكم رشن ١ط . ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم - حلاص نب دمحم /د : رصان ٤٢(

 م٧٩٩١ / ه٨١٤١ . نامع ةنطلس . طقسم . ةماقتسالا

 ٤٣( ينازملا نوفلخ نبا ةبوجأ باتك ىلع ةمدقملا -ةفيلخ ورمع /د : يمانلا . ط١

 توريب . حتفلا راد ٠ نانبل ١٤٩٤ه / ١٩٧٤ه

 ننس - ( ه٣٠٣ ت) يناسارخلا بيعش نب دمحم نامحرلا دبع وبأ : يئاسنلا ١٤٤(

 ثارتلا قيقحت بتكم هققح . ( ه١١٩ ت) يطوسبلا نيدلا لالج حرش . يئاسنلا

 نانبل . توريب . عيزوتلاو رشتلاو ةعابطلل ةفرعملا راد ٤ط . يمالسإلا
 م ٧٩٩١/ه٨١٤١

 ٥ لدعلا ةرازو رشن ١ط .ةرسألا نوناق - . يبعشلا ينطولا سلجملا باون .

 يف ردص رنازجلا ٩ تاعوبطملا ناويد عبط م٤٨٩١ / ه٤٠٤١ ناضمر

.ةيعم اجلا



 .نيبلاطلا ةضور - .( ه٦٧٦ ت) فرش نب نيدلا ييحم ءايركز وبأ : يوونلا ٦

 / ه٥٩٣١ نانبل . توريب . ايروس . قشمد . رشنلاو ةعابطلل يمالسإلا بتكملا

 . م٥١

 .تافرصتلاو دوقعلا يف عورشملا ريغ ثعابلا رثأ - . يداهلا دمحأ / د : يداهلا ٤٧(

م٥٨٩١ / ه٥٠٤١ رصم . ةرهاقلا . هاروتكد ةلاسر



 ريدقتو ركش

 يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس ةملك

 ۔ نامع ةنطلس ماع يتفم ۔-

 جاحلب خيشلا دمحم خيشلا ةليضف ةملك
 ۔ رئازجلاب ىلعألا يمالسإلا سلجملا وضع -

 دنع نالطبل او ةحصلا موهفم ن اييو ح اكنلا دقع ت انوكم

 ..................................................................................... نييلوص أل او ءاهقفلا

 :لوألا لصفلا

 .................................. هطورشو هتانوكم نايبو حاكنلا دقعب فيرعتلا

 حاكنلا دقع فيرعت :لوألا ثحبملا

 ...............:.3..................................................................... هتيعورشم نايبو

 .................................................................................... حاكنلا فيرعت :الوا

 حاكنلا ةيعورشم ةمكح :ايناث

 جاوزلا ةيعورشم ةلدأ : اثلاث

 . .......................................................... حاكنلا دقع ناكرأ :يناثلا ثحبملا

 ................................! ةيضابإلا دنع حاكنلا دقع رصانع :الوأ

 ي.................................ه ةيكلاملا دنع حاكنلا دقع ناكرأ :ايناث

 ........................................................ ح اكنلا دقع طورش :ثل اثلا ثحيملا

 ..................................................................... ةحصلا طورش :الوأ

 حاكنلا دقع ذافن طورش :ايناث

 ي ....................................................... دقعلا موزل طورش :اثلاث

٢٩ 

٣١ 

٣٣ 

٠ ٤ 

٠ ٤ 

٤٤ 

٤٦ 

٥ . 

٦٤ 

٥ ٦



 :يناثلا لصفلا

 نييلوصألاو ءاهقفلا دنع نالطبلاو داسفلاو ةحصلا موهفم

 نييلوصألاو ءاهقفلا دنع ةحصلا موهفم :لوألا ثحبملا

 هيلع بترتملا رثألاو
 ..... نييلوصألاو ءاهقفلا دنع تادابعلا يف ةحصلا مؤهفم :الوأ
 موهفم يف نييلوصألاو ءاهقفلا فالتخا رثأ :ايناث

 ءاهقفلا دنع تالماعملا يف ةحصلا موهفم :اثلات

 ...... ............................هيلع بترتملا رثألاو نييلوصألاو

 ءاهقفلا دنع دسافلاو لطابلا موهفم :يناثلا ثحبملا

 ...... هيلع بترتملا رثألا و نييلوصألاو

 ....نييلوصألاو ءاهقفلا دنع دسافلاو لطابلا موهفم :الوأ

 لولدم ديدحت يف نييلوصألاو ءاهقفلا فالتخا رثأ :اينات

 .....!.......................................ه............................... دساقلاو لطابلا

 ........ لطابلاو دسافلا حاكتلا يف ءاهقفلا فالتخا رثأ :اثلاث

 قرفلا ديدحت يف ءاهقفلا نيب فالخلا أشنم :ثلاثلا ثحبملا

 ................................................. نالطبلاو داسفلا نيب

 :يناثلا بابلا

 ............................................. اهماكحأو ةدسافلا ةحكنألا عاونأ

 :لوألا لصفلا

 .......................... اهداسف ىلع قفتملاو دبؤم اداسف ةدسافلا ةحكنألا

 .......................... .. (بسنلا) ةبارقلا ببسب تامرحملا :لوألا ثحبملا

 ...................................... ........ةبارقلا ببسب حاكنلا ميرحت ةمكح

 ...ةرهاصملا ببسب تامرحملا :يناثلا ثحبملا

 ............... ........................ةرهاصملاب ميرحتلا ةمكح

 .............. ...............................ع اضرلا بيسب تامرحملا :ثلاتلا ثحبملا

 . .......عاضرلا ىنعم :الوأ

 ...... ................ع اضرلا ببسي تامرحملا :ايناث
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 تت عاضرلاب ميرحتلا ىلع ةيعرشلا ةلدألا :اثلاث

 ..................................................... ءاسنلا نم عاضرلاب مرحي ال نم

 .......................................................................... مرحملا عاضرلا طورش

 ....................................... عاضرإلا ةدم يف عاضرلا نوكي نأ :اعبار

 ............................................................ مرحملا عاضرلا رادقم :اسماخ

 .......................................... عاضرإلاب ميرحتلا يف هرثأو لحفلا نبل

 ...................................................................... عاضرلاب ميرحتلا ةمكح

 ......................................................... ناعللا ببسب تامرحملا :عبارلا ثحيملا

 .......................................................... ناعللا فيرعت :الوأ

 ................................................. ناعللا ةيعورشم :ايناث

 ................................ ةنعالملا ةأرملا حاكن مكح :اثلاث

 :ين اثلا لصفلا

 اهداسف ىلع قفتملاو اتقؤم اداسف ةدسافلا ةحكنألا

 ............................................ نيمرحم نيب عمجلا :لو ألا ثحيملا ه

 ..................... ةوسن عبرأ نم رتكأ نيب عمجلا :يناثلا ثحبملا

 ................................... عبرأ ىلع راصتقالا يف ةمكحلا

 ................... هتدتعم وأ ريغلا ةجوزب جاوزلا :ثلاثلا ثحبملا

 .............................................................................. ةجوزتملا ةأرملا -أ

 ........................................................ ريغل ا ةدتعم حاكن ميرحت ةمكح

 ............................. اثالث هتقلطمب جوزلا حاكن :عبارلا ثحبملا

 ............................. لوألا اهجوزل ةقلطملا لح طورش

 ................................................................... اثالث ةقلطملا ميرحت ةمكح
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 ...................ملسملا ريغي ةملسملا حاكن :سماخلا ثحبملا

 ................. ...............................رقاكلاب ةملسملا حاكن ميرحت ةمكح

 ............................. يوامس نيدب نيدت ال نم حاكن ميرحت :سداسنلا ثحيملا

 ه................................ يوامس نيدب نيدت ال نم حاكن ميرحت ةمكح

 ...... .....................................................نيجوزلا دحأ دادترا

 :ثلاثلا لصفلا

 اهداسف لوح فلتخملاو دبؤم اداسف ةدسافلا ةحكنألا

 ................................................. راغشلا حاكن :لوألا ثحبملا

 ...... . ..................................راغشلا فيرعت

 .............................راغشلا حاكن ميرحت نم ةمكحلا

 تقؤملاو ةعتملا حاكن :يناثلا ثحبملا

 ................................. هريغ ةينزمب لجرلا جاوز مكح :اينات

 نيجوزلا دحأ انز ةلاح يف ةيجوزلا ةقالعلا مكح :اثلاث
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 .......................................... فالخلا أشنم نايبو ءاهقفلا ءارآ ةشقانم

 .............................. ةينازلاو ينازلا حاكن عراشلا ميرحت نم ةمكحلا

 ............................................. ةينازلاو ينازلا حاكن نم نوناقلا فقوم

 :عبارلا لصفلا

 .................. اهداسف لوح فلتخملاو اتقؤم اداسف ةدسافلا ةحكنألا

 ................................................................................. ةيباتكلا حاكن :لوألا ثحبملا

 ........................................................................................... هيباتكلا ىنعم

 ....!.......................................................... باتكلا لهأ ءاسن حاكن مكح

 ل........................................................................ ةيبرحلا ةباتكلا : لوألا عونلا

 ................................................ ةدهاعملا اوأ ةيمذلا ةيباتكلا : يناثلا عونلا

 ةفلتخملا ءارآلا بسح تايباتكلا حاكن نم ةدافتسملا مكحلا

 ........................................... تايباتكلاب جاوزلا نم نوناقلا فقوم

 ......!.......................................... ةرمع وأ جحب مرحملا حاكن :يناثلا ثحبملا

 ن............................................................................ مرحملا فيرعت :الوأ

 ......................... توملا ضرم ضيرملا ج اوز يف ءاهقفلا ءارآ :ايناث

 ١ ب ابل ١ ثل اتل :

 .....!................................................ ةدسافلا ةحكنألا ىلع ةبترتملا راثآلا -

 ...!... حيحصلا حاكنلا نع ةبترتملا راثآلا

 ...... ةرسألا نوناق يف نيجوزلا تابجاوو قوقح
 :لوألا لصفلا

 ....!...............................................ه.....ه.....ه......ه................ ةيباقعلا راثآلا

 ن ...!.................................................................... ةيبدألا تابوقعلا :لوألا ثحبملا

 ...!........................................ه.ه.ه.............. نيجوزلا نيب قيرفتلا :الوأ
.............. ًاقالط وأ ًاخسف حاكنلا داسف ببسب قيرفتلا رابتعا -



 ٣٤١ .... . ............................... دسافلا حاكنلا خسف نم نوناقلا فقوم !

 ٣٤٣ ...... ِ . نيجوزلا نيب حاكنلا ديدجت عنم :ايناث
 ٣٤٣ 0 ........................................... ......... .ةيداملا تابوقعلا :يناثلا ثحبملا

 ٣٥٩ ............................... ........................ دحلا بوجوب نولئاقلا : لوألا قيرفلا

 0٩ ... . اهداسف لوح قفتملا ةحكنألا :الوأ

 ٣٦٧ 0 ....................... اهداسف يف فلتخملا ةحكنألا :ايناث

 ٣٧٣ .. .........ةدساقلا ةحكنألا يف.ًاقلطم دحلا طوقس : يناتلا قيرفلا

 ٣٥ . ةيداملا تابوقعلا نم نوناقلا فقوم

 :يناثلا لصفلا

 ٣٧٧ ...... ..!..!.................................................................... ةيلاملا راثآلا

 ٣٨٠ ...... .........................................قا دصلا :لوألا ثحبملا

 ٣٨٥ ......!.................................... .................................. قادصلا فيرعت

 ٣٨٥ ں.................... دسافلا حاكنلا يف ةأرملل قادصلا نم تبثي ام

 ٣٨٨

 ٣٨٩ 0 ............................................................................................. ةقفنلا :يناثلا ثحبملا

 ٣٨٩ .......... ةقفن :

 ٣٩٠ ............................................................. طساشلا حاكنلا يف ةقفنلا مكح

 ٣٩٥ ...... ه.......................................................... نوناقلا ي ار

 ٣٩٥ ...... ...................... ...................... ...................ثاريملا :ثلاثلا ثحبملا

 ٣٩٥

 ٣٩٧ .... اهداسف ىلع قفتملا ةحكنألا يف ثاريملا مكح :ىلوألا ةلاحلا

 ٣٩٩ ...اهداسف يف فلتخملا ةحكنألا يف ثاريملا مكح :ةيناثلا ةلاحلا

 : نوناقلا يأر

 ٤.١ ...... هدسافلا ةحكنألا ضعبب ةصاخ ةيلام راثآ :عبارلا ثحبملا

 ٤.٠١ ... .. .اهداسف ىلع قفتملا ةحكنألا :الوأ .
 ٤١٢ . ............................................... اهداسف يف فلتخملا ةحكنألا :ايناث

 ؛٧١ ..ةيجوزلا مايق ءانثأ نيجوزلا دحأ ىنز اذإ ثاريملاو قادصلا مكح

 ٤٢٥ ...... دساقلا حاكنلا يف ةعتملا مكح

  

  

  



 :ثلاثلا لصفلا

 ١ ل اث ال ١ ريغل اب ةقلعتمل ...............................................................................

 ل............................................................................................ بسنلا :لوألا ثحبملا

 ........................................................ دسافلا حاكنلاب بسنلا توبث :الوأ

 ........................... ىرخأ ةهج نم ءطو ءورط دنع بسنلا مكح

 ............................................ ةهبشب ءطولا يف بسنلا توبث :ايناث

 ................................................................................٠ نوناقلا يار

 ........................................................ ةرهاصملا ةمرح :ين اثلا ثحبملا

 ةهبشلا وأ دسافلا حاكنلاب ةرهاصملا ةمرح توبث -أ

 .................................. هتامدقمو انزلاب ةرهاصملا ةمرح توبث -ب

 ........................................................................... نوناقلا فقوم

 .............................................................. ءاربتسالاو ةدعلا بوجو تالاح

 = دسافلا حاكنلا يف ةدعلا :الوأ

 ..................................... ةدسافلا ةحكنألا ضعب يف ةدعلا مكح

 .........!..................................................... ةهبشلا ءطو نم ةدعلا :اينات

 ................................................................... ىنزلا ءطو نم ةدعلا :اتلات
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 : سراهفلا
 مفر

 ةحفصلا

 ..... ةينآرقلا تايآلا سرهف
 &٢٩_٩٤ک

 ... ةيوبنلا ثيداحألا سرهف
 ٩٤٩ ٤-..٥

 ه.ه_ ه. 77777 . ةيهقفلاو ةيلوصألا دعاوقلا سرهف
 0٧٠ ..... مالعألا سرهف
 0 عجارملا و رداصملا ةمئاق
 ه٢٤_ هم ...... ...................................... تايوتحملا سرهف



      

      

 م٢٠٠٢ / ه٢٢٦٤١ ىلوألا ةعبطلا

 عاديإلا مقر : ١٩ / ٢٠٠١

 نامع ةنطلسب ةضهنلا عباطمب عبط

 ٥٦٢٣٢١٠٤ / ٥٦٣٢٣٧٥٥ : ت

      

      




