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 .سا تس هيض .الا دنعةنسلا مولع ح>ححح

 ةمدنملا

 يذلا قطنلا بحاصب ةمعنلا هذهل جوتملا "ىدهلا ةعيرشب انيلع معنملا هلل دمحلا

 هيلع ملسو هللا ىلص ،ىوهلا نم ةمصاعلا ءارغلا ةنسلا يذ ،ىوهلا نع قطني ال

 .ىهتنملا موي ىلإ هجهنم نيكلاسلاو هباحصأ ىلعو ىهنلا لهأ هلآو

 ضةملسملا ةمال عيرشتلاو ةيادهلل يناثلا ردصملا لثمت ةيوبنلا ةتسلا نإف ،دعب امأ

 ذإ ؤةمألا دارفأ عيمجل هكولسو هب ىدتقملا جهنم لثمت يه ذل كلذ يف بجع الو

 .ةداعسلا قيرط رون ةاكشمو ،ةيادهلا باب حاتفم.هنأل هكلسم عبتتو هب ءادتقالاب اورمأ

 اركشو ةجحلا هذهل ةيبلت هتنسب ةمألا ةيانع تءاجف ثةلاسرلاو ةجحلا غيلبن ةليسوو

 هذهل رخآ عفاد ةمثو ،ةمحرلاو ةيادهلا لين يف ةبغرو ثةمعنلاو ةماركلا هذهل انافرعو

 اهنوصو اهظفح ةمال كرت دقف \ةنسلا نود باتكلا ظفحب هللا لفكت يف لثمت ةيانعلا

 .ةمكحلاب جوتم دصقم يف مهدهجب

 كاردإو اهلقنو اهظفحب ةيانع نمف ،هيوبنلا ةنسلاب ةيانعلا قرط تعونت دقلو
 .اهماكحأ طابنتساو اهنوتم طبض كاردإو اههقفو اهمهفب ةيانع ىلإ ،اهدانسإو اهقرط
 نم نف يف ملع لك صتصخت امولع نمزلا ربع اهروطت عم ةيانعلا هذه ترمنأف

 ءاهقيقدتو رابخألا صيحمت يف ةياورلا نونف تقباستو ءاهتياردو ةنسلا ةياور نونف
 .اهمهفو اهدقنو ةنسلا ةمدخ يف اهفيظوتو ێاهتيمنثو مولعلا هذه ريوطتب ءاملعلا ينعو

 ىلإ ،اهنتمو ةياورلل دنسلا دقن نف نمف ،ةدع تايمسم ذخأي مولعلا هذه عونت انيأرو
 .اههقفو نوتملا نونفب ىنعت يتلا مولعلا ىلإ ،اهتعانصو دنسلا نونفب ىنعت يتلا مولعلا

 -ءافولا لهأ هلآو هيلع ملسو هللا ىلص - ىفطصملا بيبحلا ناك املوء اذه

 اعيمج مهردصم هتنس تلثم دقف ،هب ءاج امبو هب قدصم .كتمأ ىلإ بستنم لكل ةودق

 مهقرط عونت عم ،مهفئاوطو مهقرف لكب ،مهرظن طحمو مهتياده قيرطو ،مهدرومو

 .هتنس بلط يف ةمألا قرف عيمج ىعست نأ ايعيبط ناكف غهنع مهرداصمو هيلإ
 .هيده نم اهدنع حص هارت ام ضرعتو

نيعباتلا نم لئاوألا اهداور ناك ةقرف يهو ،ةيضابإلا ةمألا هذه قرف نيب نمو



 _( |.. هيض الا دنع ةنسلا مولع حص

 اهؤاهقفو اهؤاملع ىنتعاو ةباحصلا مهو ةياورلا لقن ردصم نع اوقلت نممو ثةاورللا

 يف ءمهمارم ةياغو مهدصقم ةنسلا نم حص ام اولعجو ءةياردو ةياور ةتسلاب
 .اههيجوتو لئاسملا قيقحتو ،اهحيجرتو لاوقألا حيحصت

 اوحن اهلاجرف ،ةلزعلا نم جايسب اهتطاحأ ةعامجلا هذه ةأشن فورظ نأ ديب
 لب ،مهلهجي مهريغ لعج امم ،مهتوعد حاجنل انامضو ةمالسلل ابلط نامتكلا ىحنم
 .مهمهتيو مهب نونظلا نظيو

 ءانبأ نم هريغ دنع ةقرفلا .هذه دارفأ ثارتب ةفرعملاو ةياردلا ةلق تلظ دقلو

 ةلماعم يف ةيبابضو مهب طاحأ اضومغ كلذ دلوف ،نمزلا نم اليوط احدر ةمألا

 ةجيتن مهمهف يف روصقلا اذه يتأيو .مهريغ عم مهسفنأ مه مهلماعت وأ مهل مهريغ
 نولمحتي مهف ،مهركفو مهثارت نع فشكلاو ،مهدنع ام نايب يف مهسفنأ مهريصقت
 .الهج مهتلا مهب قصلأ نم ةعبتلا هذه مهكراشي كلذكو شمه رآو مهركفب لهجلا ةعبت

 فرعتلاو هتساردو مهثارت نم برقتلا نم رفنو ،مهركفب طيحملا جايسلا اذه دازف

 .مهيلع

 ةساردو ةقرفلا هذه مهفل ،ةاج تاسارد اذه يملعلا حتفتلا رصع يف تأدب دقو

 نيب يركفلا براقتلا ىلإ ةفداه سرادملا نم اهريغك اهركفو اهثارتو اهئارآ
 ةقلاعلا ةواشغلا ليزيو ،هنم كبرقي هكاردإو رخآلا .مهف نأ نم ةقلطنم ،نيملسملا

 .دوشنملا محارتلاو لماكتلاو طبارتلا جيسن براقتلا كلذ جسني مث نمو ،هلوح

 بناوجلا هذه نمو ‘ىرخأ نود بناوج ىلع تبصنا تاساردلا هذه نأ ريغ
 ضعوضوملا اذه ثحبي ملف شةقرفلا هذه دنع ةنسلا مولع عوضوم ةيانعلا دجت مل يتلا

 نإو- هيفالت تلعج روصقلا كلذ تيأر املف ،هزربيو هيلجيو هب ينتعي نم دجي ملو

 يف قفوأ نإف ،يتحورطأل افده هتيلجت ةلواحمو هنايبو "يل المأ -هنم بناج يف
 نيثحابلل فشكأ و ،هقافآ ضعب ولو حتفأ يلعلف الإو ،ةنملاو دمحلا هللف هنايبو هضرع

 بقاثو هتمه نانع هيلع ينثيف ،هناديم سراف نوكي نم مهنم لع ،هب ةيانعلا ةيمهأ
 .هناديم سارفأ هل جرسيو ،هتميزع داوج هيلع فطعيو ،هركف

 تاسارد نم قبس امو .هثحبو عوضوملا اذهل يلبق ضرعت نم دجأ ملو اذه

اهضعب راد نإو ىرخأ بناوجب تينع لب ،هتدامو عوضوملا اذهب نعت مل هل ةبراقم



 __ هيضانإلا دنع ةنسلا مولع ح=ححححح

 .ماقملا اذه يف اهنايب موزل ىرن يتلا ةقباسلا تاساردلا نمف ،هنف راطإ نم ابيرق

 يبأل "اهيقفو اثدحم بيبح نب عيبرلا " ةلاسر مهقبس يف اهباحصأ لضفب افارتعا

 ىلإ ريتسجام ةلاسر اهمدق ‘يسوفن يبيل وهو ،يوابكلا دوعسم نب ورمع مساقلا

 فيرعتلاب تينع ةمهم ةسارد يهو ،م1983 ه1403 ةنس .ايبيلب حتافلا ةعماج

 ملعلل ابلطو ةرجهو ةأشنو ةدالو يديهارفلا ورمع نب بيبح نب عيبرلا مامإلاب

 لالخ نم بناجلا اذه ةفشاك ،اثدحم بيبح نب عيبرلاب تينع امك ،اذيمالتو ًاخويشو
 امو .ةيهقفلا هلاوقأو هئارآ لالخ نم اهيقف عيبرلاب تينع كلذكو ،هدنسمو هتياور

 عيبرلا مامإلا دنسمب تينع يتلا تاساردلا ىلع ةلاحإلا وه ةلاسرلا هذه نم هاندفتسا

 عيبرلا دنسمب اضيأ ةينتعم دومح نب كوربم نب ديعس يبونقلا ةسارد يتأتو

 1416 ةنس عبط ،"هدنسمو هتناكم بيبح نب عيبرلا مامإلا" ناونعب باتك يف اهجرخأ

 اهيف ينع ،اهعوضوم يف عفنلا ةميظع ردقلا ةليلج ةساردلا هذهو م1995 ه

 نع فشكو ءاذيمالتو اخويشو ملعلل ابلطو ةأشنو ةدالو عيبرلا ةايح نايبب اضيأ اهفلؤم

 .هيلإ ةهجوملا يواعدلا دنفو دنسملا نع حفان امك ،عيبرلل ثيدحلا ءاملع قيثوت

 بقعتو ،ةياورلاو ثيدحلا بتك يقاب نم دنسملا ىلع اهب ضرتعملا ثيداحألا جرخو
 اهيلع ةرو ةيعوضوم ةيملع ةشقانم اهشقانو دنسملا ىلع اهب ضرتعملا تاضارتعالا

 يف اهيلإ راشم ةليلق عضاوم يف اهنم انتدافتسا تناكو ،اهباحصأ ىلع ةجحلا ميقي امب
 .ثحبلا

 ةياور " ناونعب يهو يديعسوبلا فيس نب دمحأ نب حلاص ةلاسر تءاجو

 .ةياورلا بتك ضعب نايبو ثيدحلا ةياور عوضومب ةينتعم "ةيضابإلا دنع ثيدحل
 ةنس ندرألاب تيبلا لآ ةعماج يف ريتسجاملا تابلطتم اهب المكتسم اهمدق دقو

 ضعب ضرعو ةنسلا نم ةيضابإلا فقوم نايبب اهأدب ،ةمهم ةسارد يهو 8
 مامإلا دنسمك ةياورلا بتك ضعب نايب ىلع ةساردلا رثكأ رادو راصتخاب حلطصملا

 ضعب ركذو ،هب فيرعتلاو يناسارخلا مناغ يبأ ةنودمو هب فيرعتلاو عيبرلا

 مهتاياور جذامن ركذو مهب فيرعتلاو ةتسلا بتكلا يف نيدراولا نيبضابإلا نيثدحملا
هتدفتسا امو \ هضرع ام راركت ةيشخ اهبتكو ةياورلا عوضوم نايب تبنجت دقو اهيف
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 .ثحبلا لخاد امهيلإ راشم نيعضوم يف ناك ةساردلا هذه نم

 هقفلا يف هرثأو ثيدحلا فلتخم'ناونعب دمحم نب نافلخ يرذنملا ةلاسر امأ

 ه1419 ةنس ةرهاقلاب مولعلا راد ةيلكل تمدق هاروتكد ةحورطأ يهو "يضابإلا

 يمالسإلا هقفلا يف يهقفلا هرثأ ضرعو امومع ثيدحلا فلتخمب تينع دقف م8

 اجهنم يتحورطأ يف ثيدحلا فلتخم لصف يف توحن دقو ‘يضابإلا هقفلا عم انراقم

 ضرع لالخ نم ضراعتلا ءرد دعاوق زاربإب تينتعا ينأل كلذ هتجلاعم يف رخآ
 تفلتخاف ةضراعتملا تاياورلا نم جذامنب اهل.ليثمتلاو حيجرتلا دعاوقو عمجلا هجوأ .

 هذه نم يتدافتسا تناكو مسالا براقت نإو اهتسارد جهنمو ةحورطملا ةداملا رثكأ

 .ثحبلا يف اهل راشم ةليلق عضاوم يف ةلاسرلا

 مولعب َنْعَت مل اهنكل ‘ثيدحلا نف راطإ يف تراد ةمدقتملا تاساردلا هذهف

 يه بناوجلا هذهو ‘ثيدحلا حلطصم عوضوم لتصفت ملو انتمو ادنس هدقنو ثيدحلا

 ضعبب اهدرفتو بناجلا اذهب اهزيمت نع فشكي امب ‘ةحورطألا هذه اهب تينع يتلا

 ةمهملا بناوجلا ضعب حرطب تينع تاسارد كانه نأ ىلع .اطسبو اليصفت بناوجلا

 ضعب اندفتسا اننوكلو اهتيمهأل اهيلإ ةراشإلا انب ردجي مهركفو ةيضابإلا ثارت يف

 يبيللا يسوفنلا يمانلا ةفيلخ نب ورمع ةسارد كلذ ةمدقم يف يتأتو ثاهنم رومألا

 يف جدربمك ةعماج يف هاروتكد ةحورطأ اهمدق دقو "ةيضابإلا نع تاسارد "ناونعب

 ئراقلا مهفي اهناونع لالخ نمو ءةيبرعلا ىلإ ةمجرتم يهو م1971 ةنس ايناطيرب

 بناج لك ضرع ناكف لومشلاب تفصتاف ،ةيضابإلا نع ةلماكتم ةسارد تمدق اهنأ

 تناكو ؛‘كلقنو ثيدحلا ةياور يف ةيضابإلا ماهسإ بناوجلا هذه نمو ؤءارصتخم

 .ثحبلا لخاد اهيلإ راشم ةدودحم عضاوم يف ةحورطألا هذه نم انتدافتسا

 يهو "ةيضابإلا دنع داهتجالا جهنم" ناونعب وجاب حلاص ىفطصم ةسارد يتأتو

 تاساردلا نم ،م1999 ےه1419 ةنس رئازجلا ةعماجل تمدق هاروتكد ةحورطأ

 ضرعت دقو ‘عيرشتلا رداصمو داهتجالا بناوج يف لوقلا تطسب يتلا ةمهملا

 راشم عضاوم يف ةساردلا هذه نم اندفتساو ،عيرشت ردصم هرابتعاب ةنسلا ثحبمل

 .ثحبلا لالخ اهيلإ

ثيدحلا مولع نونفب َنعت مل تاساردلا هذه نأ وه انه هيلع ديكأتلا ينمهي امو



 _-_ هيض الا دنع ةنسلا مولع ح

 هذه يف دراو وه امك هليصفتو حلطصملا ملع نايبو هدقنو انتمو ادنس ةيضابإلا دنع

 حتف يف تاساردلا هذه ىلع يعالطا لالخ نم تدفتسا دق ينأ ىلع ،ةحورطألا

 اهيف ثحبلاب يتلا عجارملاو رداصملا نم بناج ىلع ةلالدلاو ،ةيثحبلا قافآلا ضعب

 .اذكهو ىرخأ رداصم قافآ تحتف اهنع وأ

 يتلا تاساردلا نمض وهف ‘هتدجو عوضوملا اذه ةفارط مدقت امم انل نيبتيو

 ةرومغملا قئاقحلا ةيلجتو ةيضابإلا ةسردملا ركفب ةلاهجلا ءاطغ ةحازإ ىلإ فدهت
 هنأ امك ‘همولعو ثيدحلا نونف يف ةصاخ ثرهدلا تابلقتو نمزلا تامكارت ربع

 ةيملعلا ةجاحلا مغر وهف ‘هفشكو هنايبو بناجلا اذه ةساردب صقنلا يفالتل ىعسي

 ىلل فضأ ،هل ةعماج ةسارد يف مدقي ملو ؤهب َنتعُي ملو لبق مدخي مل هيلإ ةيميداكألا
 اهنع ةبغرلاو ةنسلل مهلامهإب لوقلا ةري ةنسلاب ةيضابإلا ةيانع بناوجل هفشك نأ كلذ
 ىنعت يتلا حيراطألا نم اهريغ ةحورطألا هذه كراشت كلذبو ةمهتلا هذه دتفيو

 نيملسملا نيب براقتلا هاجتاب عفدلاو ،ةقثلا ديلوتو ،نيملسملا نيب كرتشملا مهفلا ءاكذإب

 .مهنيب يركفلا حقالتلاو

 يفصولا جهنملا نيب عماج هلعل ةحورطألا هذه يف هتكلس يذلا جهنملاو

 هذه يف ماقملا هب حمسي ام ردق نراقملا جهنملا عم يخيراتلا جهنملاو يليلحتلا
 زاربإو ،مهئارآ نايبو ءاملعلا لاوقأ ضرع يف هب تنعتسا يفصولا جهنملاف ،ةساردلا

 بسح ازجوم ىرخأ يفو ،نايحأ يف حرطلا َبهنُس هتلعج اضرع ‘هفشكو مهدنع ام

 .كاذ وأ اذهل ةجاح نم هردقأ تنك .ام

 ذإ ،يخيراتلا جهنملا راطإ يف يفصولا جهنملا اذه لالخ نم حرطلا ءاج دقو

 ءادتبا ينمزلا لسلستلا راطإ يف اهلك نكي مل نإ ثحبلا ةدام لج ضرع تلواح

 نمزلا لحارم ربع اهروطتو ةيملعلا ةداملا جردت مهفل ةلواحم يف قحاللاف قباسلاب

 .رثكأ زييمتو ربكأ مهفل ينمزلا اهراطإ قفو ءارآلاو لاوقألا كاردإل كلذو ،ةدتمملا

 هوجو فشكيلو ،ةوقلا ةيملعلا ةداملا بسكيل هتفظو دقف نراقملا جهنملا امأو

 نيب ،ةيضابإلا ةسردملا لخاد الوأ ةنراقملا ىلإ تدمع ينأ ريغ ،قافولا وأ فالخلا

 وأ نييلوصألا وأ ءاهقفلا عم ءاوس اهجراخ تنراق مث ،مهثيدحو مهميدق اهئاملع

ةنراقملا يف دارطتسالاف شةنراقملاب لئاسملا باعيتسا بعصلا نم ناكو ‘نيثدحملا



 ___ هيضانإلا دنع ةنسلا راع =

 اهدنع رسعي لئاسملا ةرثك نأ امك ‘همجح عاستاو ثحبلا ىلع ليقث ءبعب يقلي

 ةجاحلا تيأ ر ام بسحو لا وحأل ا تايضتقم قفو تانراقملا تع اجف ريبكلا عسوتلا

 .هيلا

 ةجاحلا قفو ةردقملا اهعضاوم يف حيجرتلا و ةشقانملا و ليلحتلا ءاج دقو

 .اهحرطل ةرولبو جهانملا كلتل ةلمكت

 اهتأدتبا ثثحابملاف لوصفلاف باوبألا ىلع ةبترم تعاج ةحورطألا هذهو

 ركذو ،هتساردو هضرع جهنمو ‘هتياغو عوضوملا ةيمهأ زاريإ توح يتلا ةمدقملاب

 عم ةقباس تاسارد نم مدقت ام نايبو ‘هقئاوعو هتابوعص مهأو هتطخو هلحارم

 .اهدقنو رداصملا مهأ ضرع

 ناكمب ةيمهألا نم اهتيجحو اهتاميسقتو اهانعمو ةنسلا لولدم ةيلجت تناك املو

 - هدعب امل عقيو ةنسلا عم لماعتلا يف ساسألا رجح لمت اهنأل ةصاخ - ريبك

 اذه تمسقو ،ةيضابإلا دنع اهتناكمو اهانعم ةنسلا ناونعب لوألا بابلا يف كلذ تلعج

 ةغل ةنسلا يناعم "لولدملاو ىنعملا ةنسلا" لوألا جلاع ڵةثالث لوصف ىلإ بابلا

 يناثلا لصفلاو هءةيثيدحلاو ةيلوصألاو ةيهقفلا ةنسلا تالولدمو ،احالطصاو

 ةيبم اهدورو هجوأو ،ةيريرقتو ةيلعفو ةيلوق ةنسلا ماسقأ نايبب ينع "ةنسلا تاميسقت'
 جلاعو ةيضابإلا عم ةنسلا ةيجح" ثلاثلاو ةخسان وأ مكحلا ةلقتسم وأ ةدكؤم وأ
 دنع عيرشتلاو لالدتسالا يف ةنسلا ةناكم نايبو اهتلدأو ةيجحلا هذه عوضوم

 .ةيضابإلا

 هصيحمتو ثيدحلا ةيقنتب ىنعي هنوكل هتيمهأ انتمو ادنس ثيدحلا دقن نف بستكيو

 هعضو قئاللا نمو هنايب مهملا نم ناكف ،امومع ثيدحلا نفل مهألا فدهلا لكشي وهف

 هيفو ،"ةيضابإلا دنع ثيدحلا دقن جهنم"ناونعب يناثلا بابلا هتنمض كلذل ،هريغل اقباس

 "هحيحصتو ثيدحلا دقنب مهتيانع روهظ "لوألا ،ةعبرأ لوصف يف بابلا اذه زاريل
 غيص روهظ نايبو ،مهدعب نمف نيمدقتملا مهتمئأ دنع دقنلا روهظ تايادب زاريإب ينع

 .دقنلا عوضومل لخدملاك رخآ اضرغ ققحي لصفلا اذه لعلو فيعضتلاو حيحصتلا

 دقن دعاوقو طباوضلا سملت هيف تلواحو "ةيضابإلا دنع دنسلا دقن دعاوق نم'يناثلاو

نم"وهو ثلاثلاو ثماقملا هحيتي ام ردقب اهل ليثمتلا عم مهثارت يف ةرضاحلا دنسلا
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 دقن طباوضو دعاوقلا نم ارضاح هتيأر ام هتنمضو "ةيضابإلا دنع نتملا دقن دعاوق

 "مهقرط ريغ نم ةدراولا تاياورلا عم مهجهنم'عبارلا امأو ،كلذل ليثمتلا عم نتملا

 ،حاتفنالاو ةنورملا نم ئيش يف تاياورلا هذه نم نوذخآ ةيضابإلا نأ ادب هيفف

 ام ةياور يف نوفقوتمو ،لوبقلا هيف رذعتف لوبقلا طباوض هطبضت مل امل نوتارو

 .سكعلا وأ درلا ىلع لوبقلا بناج حيجرت دقانلا ىلع هيف رسع

 ءةلاسرلا بلص اهتلعج دقف نتملاب وأ دنسلاب ىنعت يتلا ثيدحلا مولع امأ

 ىنعت يتلا ثيدحلا مولع"ناونعب دنسلا مولع يف هب ىنتعي ام مهأ ثلاثلا بابلا تنَمضف

 "دانسإلا ملعب ةيضابإلا ةيانع"اهنم لوألا لضفلا ءاج ،ةعبرأ لوصف يف "دانسإلاب

 ،مهتافلؤم يف دانسإلا روضحل جذامن ركذ عم ةيضابإلا دنع دانسإلا بناوجل ازربم

 بسن هومس ام لسالسو ؛مهئاملع نيب دانسإلا تاقلحو ملعلا ةلمح لسالس انيبم

 غيصو ةلادعلا ةفص نايب هيفو "ليدعتلاو حرجلا "يناثلا ءاج مث .نيدلا ةبسن وأ مالسإلا

 .ةحورطملا ليدعتلاو حرجلا لئاسم نم اهريغو ليدعتلاو حرجلا ضراعتو ليدعتلا

 تاقبطلا يف مهتباتكو ةيضابإلا دنع ءادألاو لمحتلل ةماعلا طورشلا"ثلاثلا امأو
 اذخأ ةياورلا لوبقم يوارلا يف طرتشت يتلا ةماعلا طورشلا ركذب ينع دقف "مجارتلاو

 امو مجارتلاو تاقبطلا نف نايبب ينع امك ماكحأو لئاسم نم اهنع عرفتي امو ءادأو

 نم ةيضابإلا فقوم'عبارلا لصفلا وه ريخألاو ،بناجلا اذه يف ةيضابإلا ءاملع هبتك
 ةباحصلا ةلادع ةلأسم يف ةيضابإلا ءاملع ءارآل ةيلجت هيفو "مهراثآو ةباحصلا ةلادع

 .يباحصلا لوق ةيجحو

 نتملا ةساردب ىنعت يتلا ثيدحلا مولع مهأ تلعج عبارلا بابلا يفو

 'ثيدحلا فلتخم'وه لوألا .ةثالث لوصف يف نتملاب ىنعت يتلا ثيدحلا مولع'ناونعب
 نايبو حيجرتلاو عمجلاك ضراعتلا ءرد دعاوقو ةضراعتملا .تاياورلاب ينع دقو

 يف خسنلا"يناثلا لصفلا لمكأو ‘هجنامنو كلذ ةلثمأو حيجرتلا دعاوقو عمجلا هوجو

 ثيدحلا خسان نم جذامنو هتفرعم قرطو هطورشو خسنلا ةدعاق نايب "ثيدحلا

 نايب هيف "ثيدحلا ظافلأ بيرغ"ثلاثلا لصفلاو ،يهقفلا بيترتلا قفو ةبوبم هخوسنمو

 روضح لصفلا ةيادب يف تركذ ،ثيدحلا ظافلأ بيرغل ةيضابإلا ءاملع ريسفت

نم جذامن تضرع مث ،بيرغلا ريسفت يف مهرداصمو ؛مهثارت يف هماسقأب بيرغلا
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 نايب ةيشاحلا يف تكلسو راثآلا نم اهريغو ةيهقفلا هراثآ نايب عم بيرغلا ريسفت

 نم هجو زاربإو ظافلألا يناعم فشك يف قيقدنلا ديزمل ثيدحلا بيرغ ءاملع ريسفت

 .ةنراقملا هوجو

 المكم ةيضابإلا دنع هتاميسقتو ثيدحلا حلطصم بناوج ضعب ضرع يتأيو

 سماخلا بابلا يف كلذ ءاج ،ةلاسرلا باوبأ ةمتاخو ،مهدنع ثيدحلا مولع عوضومل

 ثيدحلا ميسقت "وهو لوألا ةعبرأ لوصف يف "ةيضابإلا دنع ثيدحلا حلطصم'ناونعب

 ثيدحلا" وهو يناثلاو بيرغلاو زيزعلاو داحآلاو رتاوتملا ضرعب ينع "هقرط ددعتب

 ربخلا"وهو ثلاثلاو ثةقثلا ةدايزو لسرملاو نسحلاو حيحصلا نايب هيف "لوبقملا

 نيب كرتشملا ثيدحلا'عبارلا امأو دودرملا ثيدحلا عاونأل ضرع هيفو "دودرملا

 اهدحو فعضلا وأ ةحصلاب فصوت ال ثيدحلا نم عاونأ نايب هيفف "درلاو لوبقلا

 .اهدح نع ةجراخ ةفصب

 جئاتن مهأ اهانمض يتلا ثحبلا ةمتاخ عم انتفقو تناك ثحبلا ةدام ةياهن يفو

 هذه لالخ نم اهيلإ لصوتملا قئاقحلا ةصالخ اهيف انضرع ؛هتايصوتو ثحبلا

 .زيكرتو زاجيإب ةساردلا

 ءاملعل تمجرت دقف مالعألاب فيرعتلاك ثحبلا راطإل ةلمكملا تاقحلملا نع امأو

 جيرخت ءاجو ،كلذ ىلإ ئراقلا ةجاحو مهترئاد يف ثحبلا نارودل طقف ةيضابإلا
 ةجاحلا نم هتيأر ام بسح زاجيإلاو ةلاطإلا نيب اطسو اكلسم اكلاس ثيداحألا

 ضعبو ةنراقملا فشك يف ةصاخ ةجاحلا بسح اهتلعج شماهلا يف تاقيلعتلا كلذكو

 .اهتيمهأ تيأر يتلا تابيقعتلا

 .هقاشم اهدنع تناه ةينمأ هغولبو ،هتاناعم فق المأ لمعلا اذه مامتإ ناك دقل

 يعوضوملاو ينمزلا لومشلا ةبوعص يتأتو ،هتابوعص ليلذت ىلع ةميزعلاب تعفدو

 ةيثيدحلا بهذملا بتك حسم ثحابلا ىلع ناكف \ةعوضوم ةدام رداصم ناديم يف

 ةدامل اوبوبي مل ةيضابإلا نأ ةصاخ ءاثيدحو اميدق ةيخيراتلاو ةيدقعلاو ةيهقفلاو

 مهطسبو مهمالك طسو ةرثعبم تدرو لب ةلقتسم ةدرفم ةحورطألا هذه تاعوضوم

 قرشلا يف ةرشتنمو ةطوطخم لازت ال ةيضابإلا تافلؤم رثكأ نإ مث ،مهفيناصت يف
تابتكم حسم نأ يفكيو ءاهنع بيقنتلاو اهل رفسلا ثحابلا مزلأ امم ،برغلاو
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 كلت ةدام حسم نع الضف اليوط اتقو كلهتسا ةداملا ناظم نع اثحب تاطوطخملا

 عمج يتلا هرداصم نأ ثحبلا اذه ىلع فقاولا ملعيل كلذو ،ابيقنتو اثحب تاطوطخملا

 ىلع لوصحلا يف ةليحلا ينتيعأ ذإ ،ةلماك هلئاسم طقلل اهوأرقتساو اهعبتت مت اهنم

 نم ديلا يلاخ تجرخف اهتعبتت ةعومجم رداصملا نمو ،تناك امثيح اهعبتتب الإ هتدام

 اذهو ،يتلاض اهيف تدجو يتلا رداصملا نع اددع لقت ال هللا ملع يهو ثحبلا ةدام

 لمعلا اذه ئراقلا رتقيل الإ هركذن ال ثحبلا اذه ةدباكم نم بناج نع فشكي

 .ءانب دقان يأرب انيزاجيف
 ةبراغملاو ةقراشملا ةيضابإلا نع ةروصلا يطعأ نأ ثحبلا يف يلع ناك دقل

 ىلإ ةيملعلا ةلحرلا ربع مهتاطوطخم تابتكم يف ثحبلا كلذ نم مزلو شةلماكتم

 نيرشع حسمب تمقو رئازجلاب نالجراوو بازيم يداو ىلإ ةلحرب تمقف ،مهنادلب

 ةبتكم ،تابتكملا هذه ةمدقم يف يتأتو كهنادلب ىلع ةعزوتم كهتابتكم نم ةبتكم
 .ديعس جاحلاو ،يركزوأو ،دلاخ لآو ،ةماقتسالاو ،يلغل رمع نب حلاصو ،بطقل
 .اهريغو ةايحلا دهعمو ،جاحلاب خيشلاو ،ناورإو ،يركبلاو ،قاحسإ يبأ ةيعمجو

 ملاسو ثةينورابلا ةبتكملا يف حسملا لمعو ‘سنوت يف ةبرج ىلإ ةلحرلاب تمق كلذكو

 .يبرجلا بوقعي نب

 ةرازو ةبتكمل لماش حسمب تمق دقف نامع يف طوطخملا تابتكم يف امأو
 يملاسلا خيشلا ةبتكمو ،يديعسوبلا دمحم ديسلا ةبتكمو شةفاقتلاو يموقلا ثارتلا

 .اهريغو يثراحلا دمح نب ملاس خيشلا ةبتكمو

 ناظم ىلإ لوصولا يف مهألا ةبوعصلا ةقيقح فشك الإ ليصفتلا اذهب درأ ملو
 .اهيف لمعلل ناظملا هذه ريوصتل رطضأ تنك تالحرلا هذه لالخو ،اهعمج مث ةاملا
 تاطوطخملا ىلإ لوصولا نم ينيكمتو تابتكملا هذه لهأ ليهست ىلع هللا دمحأو

 .تحتف يتلا قاحسإ يبأ ةيعمج ةصاخ رجألا مهل لزجأو مهعينص ىلع هللا مهباثأف

 .بازيم يداو قافآ يل

 بتكو تاساردلا نع اثحب ثحبلا زيزعتل ةيملعلا ةلحرلا بناج تلمكأ ي مث
 ةيمالسإلا ةعماجلاو ةكمب ىرقلا مأ ةعماجك تاعماجلا نم ددع يف ثيدحلا مولع

لآ ةعماجو كومريلاو ةيندرألا ةعماجلاو ضايرلاب دوعس نب دمحم ةعماجو ةنيدملاب
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 . ندرأل اب تيبلا

 ةبوعصلا ىدم نيبت ةريثكلا ةعوبطملا بتكلل يحسملا دهجلا انفضأ ام اذإو اذه

 ةنيه يهف ينتهجاو يتلا تابوعصلا نم كلذ ادع ام امأ ،ثحبلا اذه لمع يف

 .ركذلا اهب ليطن الف ركذ ام ىلإ ةبسنلاب

 ءاهددعتو هرداصم عونتو ثحبلا اذه لمع ناديم نع فشكي مدقن ام لعلو

 يف نيعارم يدقن راطإ يف ينمزلا لسلستلا ربع رداصملا ضعب ضرع اننكميو
 :باوبألا بلغأ يف ةدافتسالا روهظو مدقلا رايتخالا

 ىلع باتكلا يوتحي :(763/145)ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ لئاسم -1

 مأ تناك ةيلوصأ ةيحالطصالا تاراشإلاو تاياورلا ضعب ةنمضتم ةيهقف ةبوجأ

 ثيدحلاب لمعلاو ،رثألا عابتاو يباحصلا لوقو ةنسلا ةيجح ركذ هدئاوف نمو ،ةيثيدح
 ةدئافلا ريبك ناك هنكل مجحلا ريغص باتكلا اذهو .كلذ ريغو بئاغرلا يف فيعضلا

 نيعم يهقف قسن ىلع مظني ملو ،خسنلا يف ءاطخأ هبو ،هلوأ نم روتبم هنأ ريغ كنل

 جاحلا ةبتكم يف ةظوفحم ،عومجم نمض اهيلع تدمتعا يتلا ةطوطخملا ةخسنلاو

 حلاص جاحلا ةبتكم ةخسنك ىرخأ خسن باتكللو ،رئازجلاب ةيادرغب ديعس نب دمحم

 .يلآ
 ،نيدلجم يف عقي باتك 4 )8/2 ق) مناغ نب رشب يناسارخلا مناغ يبأ ةنودم -2

 تايورمل اعمج يناثلا نرقلا رداصم رثكأ باتكلا ربتعيو ،ريثكلاب ةحورطألا هذه دافأ

 نيب ةثبنم همولعو ثيدحلا ةدام تعاجو ؛مهلاوقأو امهذيمالتو ةديبع يبأو رباج
 مجحف ،©صقان عوبطملا نأ يريدقت يف نكلو ،عوبطم وهو ،باتكلا اذه لئاسم

 يبأ ناويد "هتيمستو ربكأ يلعل رمع نب حلاص ةبتكم يف هيلع تفقو يذلا طوطخملا

 حيقتت ىلإ جاتحم باتكلاو ‘ةيرصملا بتكلا راد يف ةطوطخملا ةخسنلا كلذكو ،"مناغ

 ءاطخأ هبو ٬هباوبأ لئاسم نيب لخادتلاو راركتلا ضعب نم ولخي الو ،قيقدتو

 بوبحم نب دمحم نب ريشب رذنملا يبأ يليحرلل فنأتسملا باتك -3

 ةديج ةدام توح « عفنلا ةميظع مجحلا ةريغص ةلاسر ‘ فضرلاب ىمسيو )887/2 73 (

اهنأ ريغ ،اهتاحلطصم ضعبو اهتاياور نم جذامنو اهتاميسقتو اهتيجحو ةنسلا لوح
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 لوضألا نايب ىلع تبصنا باتكلا ةدام نإ مث راشتنالا ةدودحم ةطوطخم لازنت ال

 تفصتا كلذكو هايانث يف ءاج ثيدحلا ملع يف اندافأ امو ديحوتلا ملع يف ةصاخو

 .اتنيغب ىلع لوصحلل ليصفتلا اهيف ىنمتن انك يتلا عضاوملا يف راصتخالاب ةلاسرلا

 اذهو ،(887/273)مالس نب باول مالس نبال نيدلا عئارشو مالسالا ءدب 4

 سترافش زيريف قرشتسملاو يبرجلا بوقعي نب ملاس خيشلا هقيقحت يف نواعت باتكلا

 ضعب يف اندافأ دقو ؛مالس نبا خويش ةياور نم ةاقتسملا هتدامب باتكلا زيمتي

 نم اهريغو ةيثيدحلا تاحلطصملاو تاياورلا ضعبو ليدعتلا غيصو ةنسلا تالولدم

 عسوت يتلا ةيخيراتلا باتكلا ةدام نمض تءاج ةدافتسملا ةداملا هذه نأ ريغ ،دئاوفلا

 .دانسإلا رصتخا فلؤملا نأ كلذ ىلإ فضأ ،فلؤملا اهيف

 وهو :( 891/277 يف يح)رفعج نب دمحم رباج يبأل رفعج نبا عماج-5

 قيقحتب اهنم ةثالث تادلجم ةتس هنم عبط هقفلاو دئاقعلا باوبأ نم ريثكل لماش باتك

 تفقو ةطوطخم خسن باتكللو ‘تاليضف ربج قيقحتب ىرخألاو رماع معنملا دبع

 يف ىرخأ ةخسنو ،رئازجلاب نجسي ينبب بطقلا ةبتكم يف ةظوفحملا ةخسنلاك اهيلع

 اذه دئاوف تددعت دقو ،اهنم ةعطق تروص يفيسلا رصان نب دمحأ خيشلا ةبتكم

 ذخألا جاتحا باتكلا اذه نأ ريغ ءةلاسرلا لوصف بلغأ يف ةحورطألا هذهل باتكلا

 كلذ ىلع دز تافاضإلاو ةيلصألا باتكلا ةدام نيب لصفلل قيقدتلا نم اديزم هنم
 يف اتوافت كانه انظحالو .هنم ذخألا لاكشإ دقع ام وهو هتعابط يف ءاطخألا دوجو

 يفو :قيقدتلاو ةنراقملا نم ديزم ىلإ جاتحم وهف ةطوطخملا باتكلا خسن ماجحأ

 يف راركتلا دورو ظحاليو ،"رفعج نبال فاضملا عماجلا "ىمسي خسنلا هذه ضعب

 .اهعضاوم ريغ يف لئاسم درت ذإ ،هتدام يف لخادتلا :ضعب دوجوو باتكلا

 ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم يبأ يميلسلل ةكرب نبا عماج -6

 ةداملاب ةحورطألا هذه تدمأ يتلا رداصملا مهأ دحأ باتكلا اذه ربتعي : (10/4ق)

 ىيحي نب ىسيع هققح ،نيريبك نيدلجم يف عقي باتكلاو ،اهلوصف لك يف ةديفملا

 قمعلاب هفينصت مستاو ،قيقد لكشب يهقفلا بيوبتلا قفو هميظنت ىرج ،ينورلابلا

 مولع كلذ نمو ،يملعلا ةكرب نبا رحبت نع فشكو حوضولا عم ليلدتلاو ةناصرلاو

يبأك ةمئألا رابك بقعتي ،اطبنتسم اققحم ادهتجم باتكلا يف ةكرب نبا ادبو .ثيدحلا



    

 _ /[. )ح هيض الا دنعةنسلا مولع حححححيح

 بقعتي نأ نكمي ذإ رظن تظحال امك هتابيقعت ضعب يف نكل ؤامهريغو رباجو ةديبع
 هل ىيئارفتسا لالخ نمو ‘عضاوم يف راركت نم لخي مل باتكلا نأ ظحاليو ،اهيف
 جاتحم باتكلا نأ امك ،خسنلا ىلإ عجرت يتلا ةيوغللا ء اطخألا نم ددع دورو تدجو

 ذكلذ عفنلا ميظع ليلجلا رفسلا اذهل ىنمتأو شهتاطوطخمب هتلباقمب ى رخأ ةيانع ىلإ
 دييقتلاك اهيلع اندمتعا يتلا ةددعتملا ةكرب نبا تافلؤم يقاب عم باتكلا اندافأ دقو

 .اهريغو فراعتلاو ةنزاوملاو أدتبملا و

 :(886/272يف يح)ديعس نب دمحم ديعس يبأ يبعانلا يمد ربتعملا -7
 ليق ردقلا ليلج يهقف باتك هتاحش نسحلا يبأ قيقحتب ةحتب تادلجم ةعبرأ يف عبط

 ىري امهجهنمو نيباتكلا ةدام يف رظانلا نأ ريغ رفعج . نب عماج يمدكلا هيف حرش
 هذه باتكلا دافأ دقو ،باتكلا اذه ةيلالقتساب لوقلا وه هيلإ ليمأ يذلاف ءانيب اقرف
 عماجلاو ةماقتسالاك ديعس يبأ فيناصت يقاب عم ،اهلوصف نم ددع يف ةحورطألا
 باتكلا ىطغ ذإ ى كلذ نم ربكأ يقيقحلا همجح نأ باتكلا باوبأ نم رهظيو ،ديفملا
 ثحابملا ضعبل هضرعت عم ةيهقفلا باوبألا ىلع ابترم ءاج هذإ مث ،باوبألا ضعب

 هباوبأ ضعب يف ضافتسا دقو ‘لمتكم ريغ تلق امك ودبي باتكلا نأ ريغ ثةيدقعلا
 دوجو يف هريغ كراشو ،هتدام يف لخادتلا ضعبو راركتلا نم لخي ملو عضعب نود
 .ةيخسنلاو ةيعابطلا ءاطخألا

 :(11/5ق) يراحصلا ملسم نب ةملس رذنملا يبأ يبتوعلل ءايضلا باتك 8
 بيوبتلاب زيمت ةيضابإلا اهفنص ةلماش ةيدقع ةيهقف ةعوسوم لوأ باتكلا اذه ربتعي
 ءادلجم نيرشع يف عقي وهو ،رذنملا يبأ ملع ةلالج نع فشكو ،عسوتلاو ةناصرلاو
 تناك هنم تادلجم ينامث لالخ نم اهباوبأ لج يف ةحورطألا هذه باتكلا دافأ دقو
 ىلإ جاتحم هنأ ريغ ،هيف تادايزلا نم باتكلا اذه الخ دقو ،بيقنتلاو حسملل اًداديم

 ملو عضاوملا ضعب يف دارطتسالا هيف ظحاليو ،احيقنتو احيحصت ةيانعلا نم ديزم
 .راركتلا نم لخي

 ميهاربإ نب دمحم هللا دبع يبأ يدنكلل عرفلاو لصألل عماجلا عرشلا نايب 9
 ردقلا ةليلج ةريبك ةعوسوم وهو ،(1115/508) يوزنلا يدمسلا ناميلس نب

هذه دافأ ةعيرشلا مولع باوبأ لكل ةلماش ،اءزج نيعبسو نينثا يف عقت عفنلا ةميظع



 _() س هيضانإلا دنع ةنسلا مولع =صحح

 اييقنت حسملل اناديم ادلجم رشع ةسمخ رايتخا متو لوصفلا رثكأ يف ةحورطألا

 ىلع هتكرب تلظ باتك وهو سهلبق نم راثأ عمجب هفلؤم ينع دقو ‘ثحبلا ديفي امع

 ىلإ انورق ةقراشملا ةصاخ بهذملا ءاملع هب ينعو روصعلا ربع ةدتمم ملعلا ةبلط

 جاتحم باتكلا نأ ريغ ‘ةطوطخم ةريثك خسن هل همجح ربك مغر كلذل وهو انموي
 بيترتو ميظنت ىلإ جاتحيو ،هيلإ فاضملا زرفو هقيققحتو هحيحصتب ةيملع ةمدخ ىلإ

 رهظيو تافاضإلاو ةيلصألا ةداملا هيف لخادتت ةيلاحلا هتروصب وهف ،هباوبأو هلئاسمل

 .هعبط ةداعإو هتمدخ ىلإ جوحي ام خسنلاو ةعابطلا ءاطخأ هب دجوتو ،راركتلا هيف

 :(1162/557)ىسوم نب هللا دبع نب دمحأ ركب يبأ يدنكلل فنصملا 0
 لج يف ةحورطألا هذه دافأ ،اغزج نيعبرأو نينثا يف عقي ةعوسوم باتكلا اذه

 ديفي امع ثحبلل اناديم تلعج يتلا ةرشعلا ءازجألا ةعومجم لالخ نم اهباوبأ

 ©قصمعلاو ةناصرلاو فينصتلاو بيترتلا نسحب باتكلا اذه زيمتيو ؤاهنم ةحورطألا

 ناك هنكل ،هتمدقت يتلا رداصملا ىلع دمتعاو ءادهتجم املاع هيف يدنكلا ركب وبأ ادبو

 ةدراولا ءاطخألا يفالتو هقيقحتو هحيحصتب ةيانع ىلإ جاتحي باتكلاو ،اققدم هذخأ يف

 .راركتلاو لخادتلا ضعب دوجو نم لخي ملو ،هيف

 .(12/6ق)ينغراملا ةفيلخ نب نامثع ورمع يبأ يفوسلل تالاؤسلا 1

 (ةحفص 500نع ةطوطخملا هتاحفص ديزت - مخض رفس يف اطوطخم لاز ام باتك

 باوبأ يف اهرثكأ تراد ثاهباجأ ةلئسأ نع ةرابع وهو ،ءازجأ ةثالثلا غلبل عبط ولف

 تمدخ ةريثك دئاوف هيف اندجو دقو ءاهدهاوشو ةيوغللا هتدام ةرفوب زيمتيو ،ةديقعلا
 ةةبوبم وأ ةمظنم ريغ ةعزوتم هتدام هنم انتدافتسا مغر باتكلاو ،ةلاسرلا باوبأ لج

 ةديقعلا لئاسمب ىنتعاو ،ةلوهسب اهنم هتيغب ىلإ لوصولا ثحاب يأ ىلع بعصي اذلو

 .هجارخإل ةريبك ةمدخ ىلإ جاتحم وهو ،رثكأ

 يبأ ينالجراولل فالتخالاو هقفلا لوصأ ةفرعم يف فاصنإلاو لدعلا 2

 هذه دافأ ،نيدلجم يف باتكلا اذه عقي :(1175/570) ميهاربإ نب فسوي بوقعي

 ةفيلخ نب ورمعل قيقحت كانهو قيقحت الب عبط اهباوبأ لك يف اريثك ةحورطألا

 يف يدقع يهقف يلوصأو ،هراطإ يف يلوصأ باتكلا اذهو .انوقرم لازي ال يمانلا

ملع ةلالج فشك ‘هحرط يف قيمع نيصر ‘هميظنتو هبيوبت يف قيقد ،هاوتحم



 ..- رت هيض .الا دنع ةنسلا ملع ححححح

 هتخسنو ،رثكأ دئاوفب جرخنف لوقلا اهيف طسبي نأ هنم عضاوم يف انينمت نكل ،هفلؤم
 جاتحتو ،خسنلاو ةغللا ءاطخأ نم ددع هيفف حيحصتو قيقدت ىلإ جاتحت ةعوبطملا

 .حرشو نايب ىلإ هظافلأ ضعب

 يبأ يداربلل فاصنإلاو لدعلا يناعم نع فاشكتسالاو قداصلا ثحبلا 3

 لدعلا باتك ظافلأل احرش باتكلا ربتعي :(1407/810 :يف يح)ميهاريإ نب مساقلا

 بعص مجحلا ريبك طوطخم وهو ‘هتاعوضوم ضعبل انايبو ينالجراولل فاصنالاو

 576)ةقرو 288 يف عقي ‘ةحورطألا لوصف نم ةددعتم عضاوم يف اندافأ ،طخلا

 قيقحتلا نم هب مستا امل لضفم هتدام يف باتكلا نأ مغرو ،ريبكلا مجحلاب (ةحفص
 نعي مل بناوج كرتو لاطأو ةيمالكلا ثحابملا يف درطتسا يداربلا نإف ؛يملعلا
 ةدام لكل احرش هباتك نوكي نأ هناونع ىضتقمف ،باتكلا ناونع نع جرخ كلذبو ،اهب

 بيوبتلا عم هجارخإو هقيقحتو هتاطوطخم ةلباقم ىلإ ةجاحب باتكلاو ،لدعلا باتك

 .الماك هتعارقب الإ هنم عيش ىلإ لوصولا بعصي ذإ ،ةسرهفلاو

 باتكلا اذهو :(1492/898)يلع نب ديعس يبرجلل ةيهقف ةبوجأو يواتف 4

 هفلؤم عالطا ةعس نع فشكيو ‘ثحبلا لوصف نم ددع يف هتدامب اندافأ طوطخم

 باتكلا نكل ‘ةبرج نم هيلإ لحر امل بازيم يداو يف ملعلا هئايحإب رهتشا يذلا

 .هحيحصتو هخسن ةلباقم ىلإ كلذكو بيترتلاو بيوبتلا ىلإل جاتحم

 نب دمحأ سابعلا يبأ يخامشلل فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش 5
 لدعلا باتك ىلع هرصتخم يخامشلا هيف حرش باتك وهو :(1522/928)ديعس

 ثحابملا يخامشلا رصتخا ذإ هقفلا لوصأ ىلع هثحابم رودتو ،©فاصنالاو
 يف اهارثأو ةحورطألا ةدام باتكلا اذه دافأ دقو ،اهحرش مث لدعلا باتكل ةيلوصألا

 ةقمعملا تاساردلا يف تمدق ةيملع ةلاسر يف سردو ققح باتكلاو ‘لوصفلا لك

 اهادحإ ىلإ تعجر ةطوطخم خسن هلو ،ينجيوتلا ينهم لبق نم ةنوتيزلا ةعماجب
 .عفنلا معيل اهيف هليصفت ىنمتن انك عضاوم يف زجوي هنكل ،عفنلا ليلج باتكلاو

 ناضمر نب ورمع صفح يبأ يتالتلل يخامشلا رصتخم يف يخارتلا عفر 6
 اذهو ،فاصنالاو لدعلا ىلع يخامشلا رصتخم هيف حرش :(1747/1187) يبرجلا
باتكلا فشك دقو ‘تاحلطصملا يف ةصاخ ثةلاسرلا لوصف رثكأ يف اندافأ باتكلا



 هيضانإلا دنع ةنسلا رولاع =

 ‘ثحجبلا اذه يف هبتك نم ةعومجمب اندفتسا يذلا يتالتلا دنع رحبتو عالطا ةعس نع

 غ ولب يف انتدهجأ طخلا ةئيس اهيلع انرثع يتلا هتطوطخمو ءاطوطخم لاز ال باتكلاو

 امهمالك ءاجف يخامشلا باتك نع هحرش لصفي مل باتكلا نأ ظحالملاو ،مارملا

 .لخادتلا اذهب دئاوفلا نم اددع انيلع عاضأ امك ،هزرفل ةيانع ىلإ جاتحي الخادتم

 امع اهنم ةدافتسالا لقت ال اهدعبو رداصملا هذه عم تءاج رداصم كانهو

 .ةدئافلا ةرفو بسحو اينمز مدقتملا انمدق نكلو قبس

 ةمدخلا ضعب ولو تمدق هلهأو ملعلل ةحورطألا هذهب نوكأ نأ لمآل ينإو ءاذه

 مامتإل يلإ نوعلا دي دم نم. لك لضفب افرتعمو اركاش ‘ةحورطألا هذه عوضومل

 يل تحاتأ يتلا سوباق ناطلسلا ةعماج كلذ ةمدقم يفو يعورشم زاجنإو يتسارد

 هبئانو يمايرلا دوعس روتكدلا ةداعس ةعماجلا سيئر ةصاخ ،ةساردلا مامتإ ةصرف

 كلذكو ،مولعلا ةيلك ديمع يدنكلا زيزعلا دبع روتكدلا يخأو ،يملاسلا دمح روتكدلا
 حلاص راشتسملا خألاو يئاسيعلا يلع ريفسلا ةداعس ةصاخ نامع ةنطلس ةرافس

 .يركسملا

 ةعماجلا سيئر ةصاخ ،ةزيزعلا ةنوتيزلا ةعماج ءارغلا ءارضخلا سنوت يفو

 .يروزيملا يسورعلا روتكدلا ىلعألا دهعملا ريدمو ىيحيوب ملاس روتكدلا

 .ةحورطألا هذه ىلع فارشإلا فرش مهنم يل ناك نيذلا يتذتاسأ ركشأو

 نيذللا يرياعزلا رصان زوتكدلاو ينوتيزلا ىسيع روتكدلا .اهيلع اوعباتت نيذلاو
 كسم مث ،ةلاسرلا .ترثأ يتلا تاهيجوتلاو حئاصنلاب ينامأو ،ةياعرلا قح ينايعر

 .هتياعرب يففنتكا يذلا ديشرك قداصلا روتكدلا ،ليلجلا يذاتسأ مهماتخ رمألا

 ةلاسرلا هتعجارمل ناكف ،هملع نع الضف هقلخب ينعسوو هتيانع ديزمب ينطاحأو
 نأ وجرن يتلا اهتروص يف ،ةحورطألا هذه جورخ يف ريبك رثأ ،ههيجوت نسحو
 .ينانتما ميظعو يركش ليزج اعيمج ءالؤهلف .ةفرشملا ةقرشملا نوكت

 لالخ نم حتف يذلا "يريبعجلا تاحرف روتكدلا ليلجلا يذاتسأ ركشأو ىنإ مث

 ةحورطألا هذهل رداصملا نم ددع ىلع لوصحلا لهسو ،قافآلا نم اريثك هتراشتسا

 ينانتماو يركش مدقأ كلذكو ،ةلاسرلا هذهل عفنلا ميظع هحئاصنل ناكو اهيلإ دشرأ وأ

 هه اتحتف نيتلا قيقشلا رئازجلا يف ةرارقلاب ثارتلا ةيعمجو ةيادرغب قاحسإ ىبأ ةيعمجل

مه ٠



 . ا... هيضانإلا دنع ةنسلا مولع =

 دمحم زيزعلا يخأ صخأو ،هنونكملا هرردو هبتك نئازخو بازيم يداو قافآ يل

 .هللا هظفح نسلانميا

 زاجنإ يف ريبكلا رثألا مهل ناك نيذلا ةريغصلا يترسأ دارفأل لوصوم ركشلاو

 ةجوزلا صخأو ،زاجنإلاو لمعلل ةيتاوملا فورظلا مهتئيهتو مهربصب عورشملا اذه

 اهربصب اهل لزجأو ،يلإ تنسحأ امك اهباوث هللا نسحأف ىيحي مأ ةصلخملا ةيفولا

 .يفا ولا باونلا

 اهرمث تتآ يتلا يترسأ يف ةبيطلا ملعلا ةرجش ىلإ لمعلا اذه يدهأ ينإو امك

 خيشلا لوألا يدجف يمعو ةياوبأو ادج كلذ ةمدقم يفو ‘هرارمتسا يف لمآو

 يمأل يدج يناثلاو ،همأل يدلاو دج وهو يدنكلا دمحأ نب ديعس يضاقلا ةمالعلا

 دمحأ نب ىيحي ةمالعلا خيشلا يبأو ،يدنكلا ناميلس نب دوعس يضاقلا ةمالعلا خيشلا

 ٥ه“يأريغتص يناير امك امهمحرا بر ‘هللا باتكل ةظفاحلا ةشئاع يمأو يدنكلا
 رثأل الإ السلست مهتركذ ام ينإو .يدنكلا دمحأ نب ميهاريإ ةمالعلا روتكدلا يمعو
 مهتيم محرا مهللا اةحورطألا هذه يف مهرثأ ىلإ الوصو هدعب نم يف مهنم لك

 .مه رثأ يف كرابو 0 مهتبوثم نسحأ و ؤمهنم ء ايحأل ا ظفحاو

 يف ةنوتيزلا ةعماج يف اهتمظن ةديصق نم اهترتخا تايبأ ةثالثب يتمدقم متخأو

 :(لماكلا نم)اهنمو اهيف تلجس ماع لوأ

 .ماهفألاب نيقر مولعلا للح اهتوسك تنأ نوتيزلا عماج اي

 . مالعألا تبنم كبرت بوصخو هركف يف اعناي كنصغ لاز ال

 .مامإ لك برت ىوزن ضرأ نم اعماج يموق ضرأ يف ينتركذ

 عيمسلا هتإ ،ميركلا ههجول اصلاخ هلعجي نأو لمعلا اذه ينم لبقتي نأ هللا وعدأو

.ميلعلا



  

 هيضانالا دنعةنسلا راع =حجح

 ةلمعتسملازومرلا

 هلولدم

 طوطخم

 خيرات نود

 تاحفصلا ميقرت نود

 مقر نود ظوفحم

 .طوطخملا ةقرو رهظ

 عومجم نمض طوطخم

 .طوطخملا ةقرو هجو

   راصتخا وأ فوذحمل زمر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     



  

  

  
 ةيص الا دنعةنسلا مولع

  

 لولدملاو ىنعملا ةنسلا :لوألا لصفلا
 .ةيضابإلا دنع

 ةنسلا تاميسقت :يناثلا لصفلا

 ةيضابإلا دنع
 ةنسلا ةيجح :ثلاثلا لصفلا

     ٠ +٭+%٠
  



 ج( : )ح :بازلا ءارا ح

 ةيضابإلا دنع لولدملاو ىنعملا ةنسلا لوألا لصفلا

 :يوغللا ىنعملا لوألا ثحبملا

 برصلا ةغل يف ةنسلا تدروو ء")ئنتس نم ةئملا قاقتشا لصأ :ةنسلا الوأ

 نمل)ئلذهلا لوق كلذ دهاشو ؛ةريسلاو )ةقيرطلا اهنم ةدع ناعم يف ةلمعتسم

 :(ليوطلا
 3 2 ۔ -٥ و . 1 ن 7

 . )3( اه ريسي نم هنس ضا ر لواف اهترس تنأ ة ه ريس نم نع َزجت الف

 .ا“"هتريس هق هللا لوسر ةنئس " :ةغللا ةمئأ نم وهو سراف نبا لوقو

 اهنم تايآ يف ةعيرشلا و ةقيرطل ىنعمب ةنسلا ظفل ميركلا نآرقلا يف ءاجو

 مكيلع بوتيو مكلبق نم نيذلا ننس مكيدهتو مُكَل نيل هللا دير »:لجو زع هلوق
 رمألا هوجوو قرطلا":ةيآلا يف ننئسلاب داريو 26/4(6ءاسنلا)4 ميكح ميلع هللاو

 .اة) "اهؤاحنأو

 :حت ثةغللا سيياقم مجعم 1004/395(0 )ايركز نب سراف نب دمحأ نيسحلا وبأ ينيوزقلا ا"}

 .61/3 ،م1991 ه1411 ثنانبل \توريب ،ليجلا راد \1ط ،نوراه مالسلا دبع

 دبع :حت ثةيبرعلا ةغللا يف ةنابإلا باتك 11/5(6ق) يراحصلا ملسم نب ةملس يبتوعلا ا)

 ث ةيفص وبأ رساج داوع نسح دمحم رارج حالص ‘نمحرلا دبع رصن كةفيلخ ميركلا

 .225/3 م1999 ےه1420 ‘طقسم ،نامع ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،1ط

 .226/13 ث(ت.د) .رداص راد ثبرعلا ناسل ،(711/,1311)مركم نب دمحم روظنم نبا ا

 نم وهو) ةغللا سيياقم مجعم يف هتياور تعاجو يلذهلا ةبتع نب دلاخ لوق نم تيبلاو

 :(ليوطلا

 .اهريس نَم ةننسم ضار لوأف اهترس تنأ ة ةنس نم نعزجت الف

 .61/3 ثةغللا سيياقم مجعم ،سراف نبا :ر

 .٤61/3س.ما )

 'ةيطع نبا ريسفت"(1146/541)يسلدنألا ةيطع نب قحلا دبع دمحم وبأ ةّيطع نبا اث

 لاعلا دبع ديسلا 3 راصنأل ا ميهاربإ نب هللا دبع:حت ،زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ررحملا

 ه1402 ‘ةحودلا ،رطق "مولعلا راد ةستسؤم؛ 1ط ثئنانعلا يعفاشلا دمحم ،ميهاريإ ديسلا



 ( ١: ةيض ال دنع ةنسلا مولع ح

 اهنم ثيداحأ يف اضيأ ةيوبنلا ةنسلا يف ةقيرطلا ىنعمب ةئسلا تدرو امك

 نم رجأ لم هل بتك هدعب اهب لمعف ةنسح ةنس مالسإلا يف نس نم " ه هلوق

 اهب لمعف ةئيس ةنس مالسإلا يف نس نمو ،‘ءيش مهروجأ نم صقني الو اهب لمع

 .اف" ءيش مهرازوأ نم صقني الو اهب لمع نم رزو لثم هيلع بتك هدعب

 قيرطلا ننس ىلع ذخ مهلوفك ةداجلاو طسولا اضيأ ةنسلا يناعم نمو

 .اغ هتئاجو هطسو ىلع يأ :هتنسو

 نم)بيصن لاق ءا هب ىدتقيل رمأ وأ لمع نم ءرملا نس ام ةنسلاو

 .::(ليوطلا

 ا“يدحتو مهنيب نم تببحأ ذإ سانلا نم قشاع لوأ بحلا تنتس ينأك

 لوق يف ةتسلا ىنعم يف ًاحوضوو ءالج رثكأ ودبي ءادتقالاو عابتالا رصنعو
 :(لماكلا نم)ديبل

 5 ِ 7 .س . ,.ح .؟ . ه ۔ .
 ( ( اهمامإو هنس موق لكلو مه ؤابا مهل تدس رشعم نم

 .21/4 2 ..٬

 ةئيس وأ ةنسح ةنس نس نم باب ،ملعلا باتك يف هحيحص يف - هل ظفللاو - ملسم هجرخأ "]
 يف ظيفغتلا باب ،ةقدصلا باوبأ عامج يف هحيحص يف ةميزخ نباو ،(059)101/ 4
 ضيرحتلا باب ،ةاكزلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف ئئاسنلاو ،(112/4)2474:..نع عوجرلا

 .ةقدصلا ىلع ضيرحتلا باب {ةاكزلا باتك .ىبتجملا يفو 39/2)2335(6 شةقدصلا ىلع
 .ةئيس وأ ةنسح ةتس نس نم باب ،ةباحصلا لئاضف يف هننس يف ةجام نباو (/
 ةئيس وأ ةنسح ةنس نس نم باب ةمدقملا يف ،هننس يف يمرادلاو ء(5/1)297

.)514(141/1 

 .266/3 :ةنابإلا باتك ،يبتوعلا :را

 .266/3 ،س .م :ر )3(

 .225/13 .0 ننس ةدام ‘برعلا ناسل روظنم نبا اث}

 ملاع ،ء1ط رشعلا تاقلعملا ح رش ،(نارصاعم)نيدلا حالص يراوهلا ،نيساي يبويألا ا

 . 219ص ؛م1995ثه1415 توريب ،نانبل ،بتكلا

 



 >حححح= ,== ةيص الا دنع ةنسلا مولع ح

 نم)رعاشلا لاق ،ةار هنع هدري ال رمأ ىلع ىضم اذإ لجرلا نتسا "و

 :(ليوطلا

 .(. يري ثيح رتسي يب حبصأف هتبجأف يهتشي ام ىلإ يناعد

 اتلئسأر نم كلبق اتلسرأ ذق نم ةنئسىلاعت هللا لاق ،ةداعلا ىنعمب ةتسلا يتأتو

 يأ" ةيآلا هذه ريسفت يف ليق اممو ؛(77/17 ءارسإلا)«اليوخت اتتنئسل ذجت الو

 .ا2"انلسرب اورفك نيذلا يف انتداع اذكه

 ةنسلا يناعم اهنمضتت ةنسلا ظفلل ةيوغللا يناعملا هذه نأ رهظيو

 ةنسلا ذإ ،اهتلالدو يناعملا هذه ساسأ لكشت يهف ؛اهتيجح موهفمو ةيحالطصالا

 .هتمأل اهنس دقو ،هتداعو هتريسو ة يبنلا ةايح ةقيرط نع ربعت اهتقيقح يف

 ةداجلا لثمت يهو ،اهتهجو اوعبتتيو ،اهاطخ اومسرتيو اهب اودتقيل مههجوو

 .ناسنإلا ةايح يف دسجلاو حورلا بلاطمل اهتاعارم يف ةيطسولاو

 امك ،ميدقلا ضيقن وهو ديدجلا ةغل ثيدحلا :رثألاو ربخلاو ثيدحلا :ايناث

 اي ؛سابع اي "ة لوسرلا لوق كلذ دهاوش نمو ،اهريثك وأ هليلق ربخلا هب داري
 رفغ كلذ تلعف تنأ اذإ لاصخ رشع كب لعفأ الأ ،كوبحأ الأ ؛كيطعأ الأ ؛هامع
 . ا"هثيدحو هميدق هرخآو هلوأ كبنذ كأل هلا

 :(ليوطلا نم)هظفلو ىليل نونجم لوق نم تيبلاو 0266/3 .ةنابإلا باتك ،يبتوعلا ()
 ذيرُي ثيح نَتسَي يب حبصأف هتبجأف اهوحت نم ىوقلا يناعد

 ةسسؤم ‘4ط ،ميظعلا نآرقلا ريسفت ،(1372/747)ريثك نب ليعامسإ ءادفلا وبأ ريثك نبا اث
 .75/3 ضم1998 ه1418 توريب ،نانبل ،نايرلا

 .ةفرعملا راد ‘طيحملا سوماقلاء(1414/817)بوقعي نب دمحم نيدلا دجم يدابأ زوريفلا ()
 ؛ثبرعلا ناسل روظنم نبا :كلذكو ، 164/1 ،ءاحلا لصف ءاتلا باب ،(ت.د) ،نانبل \توريب

 .133 0131/2 ‘ثدح ةدام
 يف ةميزخ نباو ،(463/1)1192 ع وطتلا ةالص باتك ،هكردتسم يف مكاحلا هجرخأ ا

 وبأو ،(2/,223)1216 ث..ىلع ةلادلاو ةصوصنملا رابخألا ركذ باب ،ةالصلا باتك هحيحص

 باتك ،هننس يف هجام نباو ء(29/2)1297 شحيبستلا ةالص باب ءةالصلا باتك ،هننس يف دواد

 



 ( :)س ةيضابإلا دنع ةنسلا راع ح

 امك ،سايق ريغ ىلع ًاذاش اعمج عيطاقأو عيطقك ثيداحأ ىلع ثيدح عمجيو
 ىلإ يرشخمزلا بهذو ردصمب سيلف ثيدحلا امأ ‘ثيدحتلا وه ثح ردصم نأ
 لب ،عمج مسا سيل ثيداحألا نأ ىلإ مهضعب بهذو ءا")عمج مسا ثيداحألا نأ

 اذه ىلع تأي مل عمجلا مساو ،ليطابأك سايق ريغ ىلع ثيدحل ريسكت عمج وه
 اوتأف ىلاعت هللا لاق امك ثيداحأ تارابعلا هذهو تاملكلا هذه تيمس لب ،نزولا

 نم بكرتت تاملكلا نأل كلذو (34/52 روطلا )نيقداص اوناك نإ هلثمم ثيدحب

 ؛هبحاص بيقع ثدحي فورحلا كلت نم دحاو لكو .ةيلاوتملا ةبقاعتملا فورحلا
 .(ث)يناعملاو مولعلا نم بولقلا يف اهعامس لاح ثحي ال وأ

 مث ةثودحأ ثيداحألا دحاو نأ ىلإ ءارفلا بهذف ثيداحأ دحاو يف فلتخا امك

 .ءارفلا مغز امك رمألا سيل " :هلوقب يرب نبا هبقعتو ،ثيداحألل ًاعمج اهولعج

 يبنلا ثيداحأ امأف ،ةثودحأ نالف راص دق: لاقي ،ةبوجعألا ىنعمب ةثودحألا نأل

 يف درو رمألا ةقيقح يفو .()" ةثودحأ نوكي الو ،اثيدح الإ اهدحاو نوكي الف اف

 لثملا هب برض اذإ ؛اثيدح راصو ةثودحأ نالف راص": مهلوق برعلا مالك

 ام اهل نأو ةصاخ رظن نسح نم ولخت ال ءارفلا ةتفلو 5" ثيداحألا هيف ترذكأو
 :رعاشلا لوق وهو ادهاش هدع نكمي

 ث “۔4}۔ . ۔ 2 غ,) ٨ ه 5 ء١۔ ٨٦ 2 هه ٤ . م
 لثمتي نم لاثمألا برضي هب لئاق لثم ةثودحأ اوحبصت ال و

 باتك ،ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو ،(443/1)٬1387حيبستلا ةالص يف ءاج ام باب ،ةالصلا

 .(51/3)4695 ،حيبستلا ةالص يف ءاج ام باب ضةالصلا
 .يدهملا قازرلا دبع :حت فاشكلا ٠(1089/538)رمع نب دومحم مساقلا وبأ يرشخمزلا ا")
 .419/2 ،(ت.د) ‘توريب ،ثارتلا ءايحإ راد

 .ةيملعلا بتكلا راد س!ط ،ثيدحتلا دعاوق ،(1914/1332)دمحم نب نيدلا لامج يمساقلا ا
 61/1 ه1399 ،توريب

 .133/2 ‘ثدح ةدام ‘برعلا ناسل روظنم نبا ا

 .134/2 ،س.ما“

 



 _ت ةيض .الا دنع ةنسلا مولع ح ح

 هلعج نكمي تيبلا اذهو ث" ةثودحألاو شملا فدارت ىلإ ريشي رعاشلا لوقف

 دراو رابخإلا ىنعم نأل كلذو ؛ربخلاو ثيدحلا فدارت نم هركذ مدقت امل ادهاش

 ثيدحلا ىنعم يف هلوق يف ءاقبلا وبأ فدارتلا اذه ىلإ راشأ نممو ،ةثودحألا يف

 .ا رابخإلا وهو ثيدحتلا نم مسا"

 هلوق كلذ نم ،ميركلا نآرقلا يف رركتم ربخلا ىنعمب ثيدحلا ظفل دوروو

 لزت ةلا ط:لجو زع هلوقو (17/85 جوربلا)« دونجلا ثيدح كاتأ له ىلاعت
 ثيدحلا اودارأ" ةيآلا هذه ىلع اقلعم يربطلا لوقي (23/39 رمزلا)«ثيدحلا نتضأ

 .('صصقلا نسحأ ىلع مهلدف صصقلا اودارأو ،ثيدحلا نسحأ ىلع مهلدف

 يبأ ةصق ثيدح يفو ،ا“) هراثآ ةف يبنلا ننسو راثآ هعمجو ربخلا: رثألاو

 نيح هتبذكل بذكلا ينع يباحصأ رثأي نأ ءايحلا الول هللاو': لقره عم نايفس

 نم ةعامج بهذو ،ا"هتقدصف ينع بذكلا اورثأي نأ تيحتسا ينكلو ،ينلأس

 .ةرهاقلا ،مدقتلا ةعبطم ،يناغألا ،(967/356)نيسحلا نب يلع جرفلا وبأ يناهفصألا ا"

 . 120/10 ،(ت.د)

 ناندع حيحصت ءاقبلا يبأ تايلك ،(1683/1094)ينيسحلا ىسوم نب بويأ ءاقبلا وبأ ا2)

 .202/2.م1992 ه1413 .ةرهاقلا ‘يمالسإلا باتكلا راد ے2ط ‘يرصملا دمحمو شيورد

 ثتوريب ،نانبل ركفلا راد «يربطلا ريسفت 923/310(6)ريرج نب دمحم يربطلا ا

 .150/12 ه 5

 .6/4 ثرثأ ةدام برعلا ناسل ،روظنم نبا ا

 ةق يبنلا ءاعد باب ،ريسلاو داهجلا باتك يف هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا"
 ىلإ ةق يبنلا باتك باب ،ريسلاو داهجلا باتك يف هحيحص يف ملسمو 3
 اي لقىلاعت هلوق باب ،ريسفتلا باتك يف ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو (1393/3)1773.لقره

 باب ،ريسلا باوبأ عامج يف ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو (309/64)11064باتكلا لهأ
 ربخلا ركذ باب قالطلا باتك ،هدنسم يف ةناوع وبأو ء(178/9)1838 ه يبنلا نيد راهظإ

 (262/1)2370 "سابع نب هللا دبع دنسم ٬هدنسم يف دمحأو (269/4)6727 ث..لادلا

 هدنسم يف ىلعي وبأو (20/8)7272 ،نايفس وبأ دنسأ امم ،ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو

 ةيمأ ينب ركذ نمو يف ،يناثملاو داحآلا يف مصاع يبأ نباو (7/5)2617 نايفس يبأ دنسم



 ۔ہ/( 7١ ةيض الا دنع ةنسلا ماوع ح

 ىلإ (12 /36 سي )«هْمهَراثآو اوُمَتق ام ْبتكتوإىلاعت هلوقل مهنايب يف نيرسفملا

 مهلف آريخ تناك نإ ،مهدعب موق اهب لمعف ةنس نم اونس ام يأ: اورثأ ام ينعي هأ

 .'.)هه رازوأ لثم مهيلعف ارش تناك نإو ،مهروجأ لثم

 :ةيلوصألاو ةيهقفلاو ةيوغللا ةلالدلا:يناثلا ثحبملا

 اهدورو يف سملي ،هوفنصو ثةيضابإلا هنود ام يف ةنسلا ظفلل عبتتملا نإ

 ةنسلا موهفم ديدحت نأ املع ةيثيدح وأ ةيلوصأ وأ ةيهقف وأ ةيوغل نم ةلالدلا عونت

 .بلاغلا يف ميهافملاو تاحلطصملا لك نأش ارخأتم ءاج هفيرعتو

 ؛ةيضابإلا ءاملع تارابع نم صوصن لالخ نم ةنسلا ظافلأ عبتت لواحنسو

 ءاملع دنع ةنسلا تالالد روطت كردن يك ةَّسلل مهقالطإ تالالد نيقطنتسم

 .فيرعتلاف موهفملا ديدحت ىلإ الوصو اهب مهريبعت تايادب ذنم ةيضابإلا

 ىنعم حملن ")"نيملسملا ةنس كلذب ترج دقو ":اث) الثم رثؤملا يبأ لوق يفف

 يفتقي نأ ينبجعي "ا)يمدكلا ديعس يبأ ةرابع يف اضيأ هفشتسن ام وهو ثةقيرطلا

 .(366/1)488 ،..سمش دبع نب

 يدامعلا دمحم نب دمحم دوعسلا وبأ 3 ميظعلا نآرقلا ريسفت: ريثك نبا: ر )1(

 .7/,161 ،"(ت.د) ثتوريب ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد كدوعسلا يبأ ريسفت ء(1545/951)

 نامع يف الهبب دلو ،هبقفو ملاع:(892/278) سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ يصورخلا ا2)

 ،بوبحم نب دمحم نع ملعلا ذخأ تلصلا مامإلا رايتخا يف دقعلاو لحلا لهأ سؤؤر نم ناك

 خيراتلاو هقفلا بتك اهب رخزت ىواتفلاو ةبوجألا نم ريثك هل ،امهريغو نامثع نب ناهبنو
 دادم نب هللا دبع دادم نبا :ر."تافصلاو ثادحألا" باتك هلئاسر نم يضايإلا

 ،نامع ةنطلس ؛ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،دادم نبا ةريس ،(17/12ق)يوزنلا

 نايعألا ةفحتء(1914/1332)ديمح نب هللا دبع دمحم وبأ نيدلا رون يملاسلا ے22ص .4

 ةعبطم ‘2ط 1965(6 /1385)ميهاريإ قاحسإ يبأ شّفطا :قيلعتو حيحصت :نامع لهأ ةريسب
 نب دومح نب فيس يشاطبلا ے242/1-243 ه 1250 :ةرهاقلا ،بابشللا

 _ ه1413 اط ،نامغ ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ :(1999/1420)دماح

 . .201/1 ،نامغ ةنطلس \ةضهنلا عباطم ءم1992/



 ةيص الا دنعةنسلا مراع ح

 اة"ةكوردملا ةنسلا ىلع لمح ":اضيأ هلوق و ؤ" اث©بحشلا يف ةكوردملا ةنسلا

 ىلإ برقأ قالطإلا اذهو ،كلذ يف ةعبتملا ةدوهعملا ةقيرطلا ةتسلاب دارأ ثيح

 .يوغللا لولدملا

 يف امك ىرخأ انايحأ ةيحالطصالاو ةيوغللا ةلالدلا نيب ةجوازملا دجن دقو

 الو لي هللا لوسر ةنس ىلع نكي ملو هللا باتكب ديقتي مل نمف ":رثؤملا يبأ لوق

 بطخ نم نيدلا يف مامإلا سيلو ،مامإب نيملسملا نم وه سيلف نيملسملا ننس

 ننس قفو ي لوسرلا ةنسو ،ليوأتلا ملع نم نيدلا يف مامإلا امنإو بغرو اعدو

 .ا "نيدلا يف لضفلا لهأ راثآو نيملسملا

 نم بختنملاو ءادتهالا باتك ،(1162/557)ىسوم نب هللا دبع نب دمحأ ركب وبأ يدنكلا ()

 ةعبطم..ط٬فشاك ليعامسإ ةديس:حت ،نامع ءاملع و ةمئأو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةريس

 نامع ةنطلساطقسم : ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ثةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد

 .85ص ،م19855ه06

 ةدلب ىرق ىدحإ يهو انكسم يمدكلاو ةليبق يبعانلا ديعس نب دمحم ديعس وبأ يمدكلا ا
 نامع ءاملع رابك نم ادحاو دعو ‘بهذملا مامإب بقل ،( 886/272 :يف يح) نامعب ارمحلا

 .امهريغو ،دشار نب يقشمرو ،يدنكلا حور نب دمحم نع ملعلا ذخأ ،اهخيرات يف نيققحملا

 عماجلا باتكو ةماقتسالاو ،ربتعملا :هبتك نم ،هدعب ءاج نمم لوبقلاب هبتكو هلاوقأ تيقلت
 ةفحت ؛يملاسلا :ر ،يعفاشلا يروباسينلا رذنملا نبال فارشألا باتك ىلع تادايزلاو ،ديفملا

 مالعأ ليلد ،نيثحاب ةعومجم 0غ215/1-219 ثنايعألا فاحتإ ،يشاطبلا 0194/1 ،نايعألا

 .146ص ‘،م1991؛‘ه1412 ،سوباق ناطلسلا ةعماج ‘1ط ،نامع

 .جلفلا ىرجم فيظنت ةيلمع وه :(ينامع حلطصم)بحشلا ا
 يبأ ماكحأ نم ديفملا عماجلا 6( 886/272 :يف يح)ديعس نب دمحم ديعس وبأ يمدكلا ٨(

 ه1406 ‘نامع ةنطلس ٬ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن برعلا لجس عباطم ،ديعس

 .199/3 غم16

 .٥217/3س.م ()

 (خم) 0 تافصلاو ثادحألا باتك ،(892/278)سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ يصورخلا ا©

 ديب ،(ر.د) ضةيدوعسلا "مامدلاب بلاغ مامإلا ةبتكمب ظوفحم ةينامعلا ريسلا عومجم نمض

 .221 ص هنم ةروص ثحابلا



 ___ ةيضابإلا دنع ةنسلا راع ح

 قالطإ يف ةيوغللا ةلالدلا روهظل ليثمتلا درجم ماقملا اذه يف اندارمو

 ةفللا مجاعم هدروم نأ ذإو يوغللا ىنعملا نع ثيدحلا قبس دق ذإ ؛ةيضابإلا

 دقت امك ةنسلاو باتكلا تالالدو

 ةيادب ذنم ةيضابإلا قالطإ يف ةرضاح اهدجنف ةنسلل ةيلوصألا تالالدلا امأ

 يف اهل دمتعمو ،ةيهقفلا ماكحألل اعزفم ةنسلا دامتعا لولدم كلذ نم ،مهنيودت

 تركذ ام امأو":ا")ديز نب رباج لئاسر ىدحإ يف درو امل اقفو لامعألا تادرفم

 نإف ،نآرقلا نم ءيشب نهيف أرقي ملو حبصلاو ءاشعلاو برغملا س لجر نم

 الجر نوكي نأ الإ ،اهيف ةنسلا كرت دق هنإف ءاهنم أرقيف هتالص ديعي نأ يلإ بحأ

 .اث" اهعسو الإ اسفن فلكي ال هللا نإف ،ا2)متغأ وأ أرقي ال ايسأ

 يذلا امأو ":هلوق اهنم هلئاسر يف رباج مامإلا دنع ىرخأ دهاوش دجوتو

 هعبتو عوكرلا اهيف كرت هنكلو ءةبجاولا ةالصلا يف سانلا مؤي امامإ نأ نم تركذ

 لقنت ،نامعب ىوزن ةيالو نم قرف ةيرقب دلو :(712/93)ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ يدزألا ا"

 مامإو ةرصبلا يتفمو نيعباتلا ةمئأ نم ناك 0 ،زاجحلاو ةرصبلا نيب ةيملعلا هتلحر يف

 ةباحصلا نم ريبك عمج نع ىور ىملعلا خ وسرب نيعباتلا ةمئأو ةباحصلا هل دهش ،ريسفتلا

 نب هللا دبع ينعي رخازلا رحبلا الإ مهدنع ام تيوحف ايردب نيعبس تكردأ": هلوقب مهنع ربع

 امع املع مهعسوأل ديز نب رباج لوق دنع اولزن ةرصبلا لهأ نأ ول':سابع نبا نعو "سابع
 ةبرجب "(خم)حاكنلا باتك ،(خم)ةالصلا باتك ،دوقفم ريبك ناويد :هراثآ مهأ ،هللا باتك يف

 .(1348/748)دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ يبهذلا :ر "هلئاسرو هتاباوج ثةينوزابلا ةبتكملاب

 ،نانبل توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،1ط ،يملعملا ىيحي نب نمحرلا دبع :حت ،ظافحلا ةركذت

 .12/1 ،نايعألا ةفحت ،يملاسلا ض72/1 ه4

 ةدام برعلا ناسل روظنم نبا :ر.ائيش حصفي ال مَتغَأ ( لجرو 6قطنملا يف ةمجغ :ةمغلا ا

 .2 متغ

 ءمورك دمحأ بيترت ،ديز نب رباج لئاسر 712/93(6)ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ يدزألا (

 18 يوحت اهيلع اندمتعا يتلا ةنوقرملا ةخسنلا )هنم ةروص ثحابلا ديب ،نوقرم ،نيزاب رمع

 . 14ص. 5 مقر «(ةلاسر



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح

 .ا" ةنسلا اوفلاخ كلذب مهنأل كلت مهتالص ةداعإ مهل لضفألاف نومومأملا كلذ يف

 فشكت يهو ،ةددعتم ىرخأ دهاوش دجن ا) اضيأ ديز نب رباج باتك يفو

 اربعمو احرصم بهذملا مامإ باوج ءاج ذإ ؛ةنسلل ةيلوصألا ةلالدلا نم ابناج

 نمل ريثك اذه لثمو ،لئاسملا دارفأ ىلع مكحلل ادمتعم هرابتعاب ةنسلا ظفل ةلالدب

 .تافنصمو بهذملا تانودم علاطي

 ةيردصم لولدمب ةربعم تءاج يتلا ةيضابإلا ءاملع تارابع نوكت دقو
 مكحلا نأ ديز نب رباج نيب دقف ؛اهل ةيلوصألا ةلالدلا يف غلبأ عيرشتلا يف ةنسلا

 باتك ىلإ نيملسملا مامإ وأ يلولا اهدري نأ"وه هتيصو يف روجب ىصوأ نم يف
 .()" هبن ةنسو هللا

 .20 ص 66 مقر ،س.م ا )

 نب ورمع تاياور ديز نب رباج باتك 712/93(6)ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ يدزألا ا 7)
 .6رص ،ب21582 مقرت ةرهاقلا٬ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم لصأ نم نوقرم ،مره

 ىنكسلاو ةبقرلاو اياصولاء(خيراتلا لوهجم)ناميلس نب نمحرلا دبع تديز وبأ يراوزلا اث}
 هعمج عومجم نمض (خم) ،(نيمدقتملا ةيضابإلا ةمئأ ضعبل يواتف)ةعفشلاو ىرمعلاو
 .(ثحابلا ىدل ةروص) 0111 مقر ،سنوت ،ةبرج ىةينورابلا ةبتكملا ڵيراوزلا نمحرلادبع

 .2ص



 __ ا ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح

 نيردصملل فلاخم سايق وأ يأر لك ضقن ")ةديبع وبأ هتفيلخ ررقيو

 ةنسو هللا باتك فالخب سايقو لادج اذه":دودرم سايق ىلع قلعم هلوقب نيليصألا
 هتمتأل هعابتاو هديلقت اثناوكذ نب ملاس دكؤيو ،ا2)"هرحي يذلا وهف ز هللا لوسر

 مهيأرل مويلا انيأرو":هلوق يف ةنسلاو باتكلاب مهملع ةدايز لضف بجومب نيمدقتملا
 مويلا دافأ هنأ معزي نمم انسل ؛عبت ذئموي مهلوأتل مويلا نآرقلا انليوأتو ،ذئموي عبت

 املاع ناك ،رباج دعب ةيضابإلا مامإ ((763/145)ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ يميمتلا ا")

 نسحو دئارلا هرود لضفبف ءايبرم ةيعادو ،اكنحم اميعز ناك امك ،اثدحم ايهقفو ،ارحبتم

 نع ىور برغملاو قرشملا يف اهل لود ةماقإ يف ةيضابإلا :ةوعدلا تحجن هتمكحو هريبدت

 راثآ ةلمج كرت ‘برغملاو قرشملا ىلإ ملعلا ةلمح هنع ذخأ ،نيعباتلا و ةباحصلا نم ددع

 لاق ، لئاسر ةعومجمو ةاكزلا يف باتكو لئاسملا باتك هل ةيضابإلا بتك اهب رخزت ءارأو

 وأ احرج هل ركذي ملو ،هخيرات يف يراخبلا هركذو ،"سأب هب سيل':نيعم نب ىيحي هنع

 نب هللا يصو:حت ؛لاجرلا ةفرعمو للعلا ء(856/241) لبنح نب دمحا ينابيشلا :ر .اليدعت

 11/3 ‘م1988ه1408 .ةيدوعسلا ضايرلا ،يمالسإلا بتكملا ؤاط:سابع دمحم
 :عت ريبكلا خيراتلا ء(8گ70/256)ليعامسا نب دمحم هللا دبع وبأ يراخبلا ؟3922ةمجرت

 نب دمحأ سابعلا أ ينيجردلا :271/7 ،(ت.د) ركفلا راد ،يودنلا مشاه ديسلا

 ةنيطنسق :ثعبلا ةعبطم ،يالط ميهاربإ :حت :برغملاب خياشملا تاقبط 0 (1272/670)ديعس

 .9018-19ص ث دادم نبا ةريس ‘دادم نبا (19/1-238/2120-٬246(ت.د) ،رئازجلا

 ىدل ةنوقرم ةينولوبلا نع ةمجرتم (ةرضاحم) ةرصبلاب نيملسملا ةعامج ،زودات يكستفيل

 .4-5ص ،م1984 ءثاهنم ةروص ثحابلا

 نمض (خم,) ،ةديبع يبأ لئاسم :(763/145)ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ يميمتلا )2(

 .وك ص ثر.د ،رئازجلا ‘ةيادرغ ،ديعس نب دمحم جاحلا ةبتكم ضع ومجم

 كنامع نم (نآلا يميربلا) ماوت ةدلب نم :(720/101 :يف يح) ناوكذ نب ملاس يلالهلا )3(

 ناك ،هنع ذخأو ةديبع ابأ بحاصو ديز نب رباج نع ذخأ ،نيزربملا ةيضابإلا ءاملع دحأ
 عطق اهنم ارومأ هنم بلطو ثزيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا ىلع دفو يذلا ةيضابإلا دفو نمض

 يخامشلا :ر ؛ههقف قمعو هعلضتو هرحبت نع فشكت ةريس هل ث ربانملا ىلع يلع بس ةداع

 دوعس نب دمحأ :حت كريسلا باتك ،(1522/928)دحاولا دبع نب ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ

 .٠109/1م1987/ه1407.نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،يبايسلا

 .75 نامع مالعأ ليلد نيثحاب ةعومجم



 __ ات ةيض الا دنع ةنسلا مولع =ححح

 هركذ يذلا ىنعملا اذه نم ابيرق يتأتو ،;)"مهبلغ ىتح ةنسلاو نآرقلا يف املع

 لكو':هلوق يف ةيجحلا ةلالد يف بيترتلا عم- ا2)دودوم يبأ ةرابع ناوكذ نبا
 ةنس يف وأ ،قهيبن ةنس يف وأ ،هباتك يف هلزنأ يذلا قحلا فالخب هللا ىلع لئاق

 ةيجحلا ةلالد مهدنع دكأتت امثيحو ،اث"بوتي ىتح رفاك لاض هب اوناد امو ،هئايلوأ
 .ا“)ةنسلا و باتكلا يف هقفتلا مزلي

 مهنأ ناوكذ نباو ةديبع يبأو رباج قالطإ يف ةنسلا ةلالد نم هسملن يذلاو

 حلطصم مدختسا ابوبحم نبا أةمحم نأ دجن امنيب ،قق لوسرلا ةنس اهب اونع
 .ا")اريثك ةنسلا لولدم يف عسوتو هباتك هب نونعو شةنسلا

 دمحم :باتك نمض ةعوبطم ناوكذ نب ملاس ةريس ،(720/101)ناوكذ نب ملاس يلالهلا ا"

 رشن ،رئازجلا ،ةيادرغ ثةيبرعلا ةعبطملا ؤ2ط ،ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم رصان حلاص

 . 366 ص ثم1999:ه1419ءثرئازجلا يف ةرارقلاب ثارتلا ةيعمج

 .ةرصبلاب دلو ،ةيعاد هيقفو ،ليلج ملاع :(768/150)دودوم نب بجاح دودوم وبأ يئاطلا ال

 ىلع فارشإلا ةمهم ىلوت ‘هطاشن يف نميألا هدعاس ناكو ،ملسم ةديبع يبأ نع ملعلا ذخأ

 ناك ثاهل ةيركسعلاو ةيلاملا نوؤشلا ةرادإو ‘ةرصبلا جراخ ةيضابإلا ةوعدلا ريس ةعباتم
 :حت :نيدلا عئارشو مالسإلا ءدب :(887/273)مالس نب باول مالس نبا :ر.ارظانمو ابيطخ

 .115ص 01986 :توريب رداص راد عباطم ؛سترافش زيريفو بوقعي نب ملاس خيشلا

 .19-20شةريس ثدادم نبا ،252 0242/2 ‘تاقبط ثينيجرلدلا

 ةماقتسالا ةبتكم ،(جم خم) ،ناليغ نب مشاه نع لئاسم ،(8/2ق)ناليغ نب مشاه يناجيسلا ا7}

 .6ص ث(ر.د) ،رئازجلاب نجسي ينبب

 غىلوألا ةعومجملا ،نازف ءاملع ةبوجأ ،(9/3ق) راهقلا دبع فلخ نب ،وانج ىتف نبا ()
 .51 ص ،م٬1991ه1411 ،يالط سَحم ميهاريإ ،يمانلا ةيفلخ ورمع:حت
 ةمئأ نم مامإ 874/260(6)سليحرلا نب بوبحم نب دمحم هللا دبع وبأ يليحرلا يشرقلا ا

 هل تراص هلاوقأو هراثآو هتاياورب بهذملا بتك رخزت ،مهباطقأ نم بطقو شةيضابإلا
 .هيف ازربم ناكف ءاضقلا ىلوت ، تلصلا مامإلا ىلع دقع نمم ناك 'هرصع يف ةيملعلا ةدايرلا

 ق) ديعس نب ناحرس يوكزالا: ر ريسلا نم ةعومجمو ،ةنسلا نم رصتخم: هراثآ نم

 دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم ٠ (خم) . ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك )18/12

 .150 0148/1 ثنايعألا ةفحت ،يملاسلا ح263ص ث571 مقرب يديعسوبلا



 _ آ ةيض الا دنع ةنسلا ملع ح

 ىلإ برقأ مالك يف تءاج ةنسلا ظفلل ةيلوصألا ةلالدلا هذه نأ ظحالنو

 نم اديزم ينعي امم ،عيرشتلا يف ةدمتعملا لوصألا .نايبو ،ةنسلا ةيجحب ريبعتلا

 ضعبب ريكذتلا ماقملا :اذه يف انيفكيو ،اهتالالدو ةيضابإلا تارابع يف روطتلا

 نم ضورفملا ماقم "مقت مل اهنأ ةلأسم يف )دمحم نب ريشب لوق كلذ نم ،دهاوشلا

 نم ىهوأ الو فعضا ةجح ال ":نأ هلوقو ،ا"عامجإل الو ةنس الو هللا باتك

 ضعب لعلو ا“"ةيهيبن ةنسو لجو زع هللا باتك نم ةلدأ الو اهل ناهرب ال ىوعد

 ة هلوسر ةنسو هللا باتكبف": هلوقك ةلالد دعقألاو اديدحت رثكألا ودبت هلاوقأ

 .اة"ءاكحألا ثحتو ءامسألا تبثت نيملسملا عامجإو

 ام ىلع ىتح قلطيف اهتالولدمو ةنسلا يناعم يف عسوتي يليحرلا بوبحم نب ادمحم نأ دجن ا")
 ىنعملا عضاوملا كلت يف هدصقم لعلف ةنسلا هيمسيو يأرلا وأ داهتجالاب وأ باتكلا نم تبث

 .(874/260)‘ليحرلا نب بوبحم نب دمحم هللا دبع وبأ يشرقلا يليحرلا :ر .يوغللا

 (ر.د) ،سنوت ،ةبرج ،نزيغ ‘بوقعي نب ملاس خيشلا ةبتكم ،(خم) شةنسلا باوبأ نم رصتخملا
 .(رت.د) ‘ثحابلا ىدل ةروص

 :ر :ةنسلا ظفلل هلامعتسا يف بوبحم نبا عسوت ىلإ وجاب ىفطصم اضيأ راشأ دقو
 لوألا يملعلا ىقتلملا ،ةينامعلا رداصملا يف لوصألا ملع روطت إ(رضاعم)ىفطصم وجاب

 .ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا تيبلا لآ ةعماج ،اثيدحو اميدق ةقيقشلا نامع ةنطلس ثارت لوح

 .123ص م2002 ه3
 دحأ (887/273 :يف يح) ليحرلا نب بوبحم نب دمحم نب ريشب رذنملا وبأ يليحرلا 2

 اهب رخزت ،هدعب ناك نمل ادروم هتاداهتجاو هلاوقأ تلظو هرصع يف نامع ءاملع باطقأ

 باتكو ،(خم)فصرلا باتكو ؛ء(خم) ةبزاحملا باتك اهنم اراثآ كرت ‘بهذملا بتك نوطب

 نب ناحرس يوكزألا :ر.ةنازخلا باتك هدوقفملا هتافنصم نمو ،(خم)اهماكحأو رادلا ءامسأ

 ليلد ،نيثحاب ةعومجم 0194/1 ،نايعألا ةفحت ،يملاسلا ؤ263ص ى(خم)ةمغلا فشك ،ديعس

 .33-34ص ،نامع مالعأ

 يف ريشب ةريس 887/273(6:يف يح)بوبحم نب دمحم نب ريشب رذنملا وبأ يليحرلا ا}

 .13 ص .ةينامعلا ريسلا عومجم نمض (خم)سنامعب عقاولا ثدحلا
 . 11 ص ،س.ما”

 (خم)٠فنأتسملا باتك ،(887/273:يف يح)بوبحم نب دمحم نب ريشب رذنملا وبأ يليحرلا ا

 



 ةيضابإلا دنع ةنسلا ملع ح

 دنع كلذ دعب ىلجأ ةروصبو حضوأ لكشب ةنسلل ةيلوصألا ةلالدلا رهظتو

 ةكرب نبا لوقي ،نمزلا رارمتسا عم اروطت فشكي امب ا)يبتوعلاو ")ةكرب نبا
 وأ عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نم حيحصلا ليلدلا لوخد دنع زوجي ال ديلقتلاو"

 نم هجوأ ةعبرأ نم فرعي قحلا" :هلوقب اذه يبتوعلا دكؤيو ،اث)"لقعلا ةجح
 .ا“"لقعلا ةجحو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا

 ةركبم ةرتف ذنم ةيضابإلا دنع ةنسلا حلطصمل ةيلوصألا ةلالدلا روهظ مغرو

 انرثع فيرعت لوأو ،ارخأتم ءاج اهرهظيو ةلالدلا هذه فشكي فيرعت زورب نإف

 .252-253ص ثريسلا عومجم نمض

 يلوصأو .دهتجم ةمالع:(10/4ق) ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ ةكرب نبا يميلسلا )1)

 .هدعب نيفنصملاو ءاملعلا دروم هتافلؤم تلظو ةيلاع ةيملع ةناكم غلب ،ققدم فنصمو ،ققحم

 يقب امم ،اهنم ريثك عاض اراثآ كرت ،هللا دبع نب ديعسو ،ينالصلا كلام يبأ نع ملعلا ذخأ

 نبا ةريسو ءأدتبملاو فراعتلاو دييقتلاو ێدمحم يبأ ةروثنمو ،ةكرب نبا عماج :هبتك نم

 وبأ يبتوعلا :ر .لاومألا اهيلع فقوأو الهبب اهأشنأ يتلا هتسردم يف ريثكلا هيلع ذملتت .ةكرب

 ةفاحصلل نامع ةديرج عباطم ‘باسنألا(م1 1/ه5ق) ‘يراحصلا ملسم نب ةملس رذنملا

 .م1984/_ه1404 ‘طقسم ،نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،رشنلاو

 .316/1 ،نايعالا ةفحت ©يملاسلا 219-2ُ
 بتوع ىلإ بسني ٧(5-11/6ق) يراحصلا يدزألا ملسم نب ةملس رذنملا وبأ يبتوعلا ا2}

 كرت .ةباسن اخرؤمو ازربم ايوغلو ،ادهتجم ةمالع ناك غشاعو دلو اهبو ،نامع يف راحصب

 مجعمو ‘اءزج نيرشعو ةعبرأ يف "ءايضلا" ةيهقفلا هتعوسوم :اهمهأ ريظنلا ةميدع اراثآ

 مكحلاو ،رامسألاو تاهاكفلاو رابخألاو رداونلا يف بئارغلا سنأو ،باسنألا باتكو ةنابإلا

 نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا ‘باسنألا باتك ةمدقم ،يبتوعلا :ر.ةباطخلا مجعمو ‘لاثمألاو

275-23/1. 

 ءعماجلا باتك ؛(10/4ق) يولهبلا دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ ةكرب نبا يميلسلا ا"}

 ةرازو رشن ضح رطم ،نامع ةنطلس ءاهتبتكمو ةيقرشلا ةعبطملا ،ينورابلا ىيحي ىسيع:حت

 .543 ,/٠1(ت.د)ءنامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 اهتبتكمو نامع ةعبطم ،1ط ،ءايضلا ،(5-6/,11ق)يراحصلا ملسم نب ةملس يبتوعلا ا٨}

 . 9/3 ضم1991‘ه1411 ،نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،ةودحملا

 



 جح (::١ح ةيضابإلا دنع ةنسلا ملع =ححح

 لهأ حالطصا يف ةتسلا نأ نيب دقو ا"”يخامشلا سابعلا يبأل ناك هيلع

 ورمع ديزيو ءاث"ريرقت وأ لعف وأ لوق نم ةف يبنلا نع ردص ام"لوصألا

 همزعو هسهو هلاعفأو ق دّمحُم لاوقأ ةنسلا ":لوقيف احاضيإ كلذ ايتالتلا

 نيثدحملا حالطصا يف ةنسلا نأ اةيملاسلا نيدلا رون ركذيو ،ا"هريرقتو

 .ا.)'ريرقت وأ لعف وأ لوق نم نآرقلا ريغ ه يبنلا نع ردص ام" نييلوصألاو

 .ايبيلب ةسوفن لبجب دلو ،(1522/928) ديعس نب دمحأ نيدلا ردب سابعلا وبأ يخامشلا ا"

 فيلأتلاب ينع ،هريغو ،يتريمدنتلا حون نب حلاص نع ملعلا ذخأ ،خرؤم هيقفو يلوصأ ةمالع

 .ميركلا نآرقلا بارعإو ،خياشملا ريسو فاصنإلاو لدعلا حرش :اهمهأ ةريثك هبتك ،داجأف
 .(1914/1332)ديمح نب هللا دبع دمحم وبأ نيدلا رون يملاسلا ،ريسلا ةمدقم :يخاتمشلا:ر
 يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،ةرهاقلا برعلا لجس عباطم شةيضابإلا ةعشأ نم ةيضرملا ةعمللا

 يف ةيضابإلا ء(1980/1400) ىيحي يلع رمعم ‘28ص ثم1983 ،نامع ةنطلس .ةفاقثلاو

 /ه1414 .ةرهاقلا ،هبهو ةبتكم ‘2ط ءايبيل يف ةيضابإلا :ةثلاثلا ةقلحلا ،خيراتلا بكوم
3.‘ 125/3{ 130. 

 ه ديحوتلا ةمدقم حرش ،(1522/928)دحاولا دبع نب ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ يخامشلا اث ا

 . 92ص ‘ه1409 ،نامع ةنطلس طقسم ‘شيفطا ميهاربإ قاحسإ يبأ قيلعتو حيحصت

 ذخأ ،سنوتب ةبرج يف دلو ،(1747/1187)يبرجلا ناضمر نب ورمع صفح وبأ يتالتلا اث}

 ملع عمج ،رهزألاو ةينولوطلا يف ملعو ملعتف ،ةرهاقلا ىلإ لحر ،يتاليحلا ناميلس نع ملعلا
 حرش يخارتلا عفر ،رصن يبأ ةَينون حرش :اهنم ةريثك ابتك فأ ،لوقنملاو لوقعملا
 (1872/1289)يلع جاحلا نب ديعس تيراعت نبا :ر .اهريغو لوصألا يف يخامشلا رصتخم

 .(ر.د) سسنوت ،ةبرج ،بوقعي نب ملاس خيشلا ةبتكم (خم) شةبرج ءاملع مجارت يف ةلاسر
 يخامشلا ريس قحلم ،1973/1393(6)يدمح ىسيع نب ميهاربإ ناظقيلا وبأ 111-0113ص

 .56/1 ث(ر.د) ،رئازجلا ،ةرارقلا ،ناظقيلا يبأ ةبتكم ،(خم)

 ء(خم)سديحوتلا ةتكن ىلع ديضنلا دقعلا ،(1747/1187)يبرجلا ناضمر نب ورمع يتالتلا ا}

 .(رت.د) 040/و مقر ،ثحابلا ىدل ةروص ثرئازجلا ،ةيادرغ‘نجسي ينب ،بطقلا ةبتكم

 قاتسرلاب نيقوحلا ةدلبب دلو ،(1914/1332) مولس نب ديمح نب هللا دبع نيدلا رون يملاسلا ا}

 ظفحلاو ءاكذلا يف ةيآ ناك ، خرؤمو يوغلو ققحم يلوصأ و ،دهتجم ةمالع:نامع يف

 حالصإلاب ينع ثةينامعلا ةضهنلا ميعزب يمسو هرصع يف نامع بطق راص ؛لقعلا ةحاجرو

 لك يف اريثك فلأ ‘رصع يف نامع يف ةمامإلا ثعبب ماق "ميلعتلاو فيلأتلاو يعامتجالا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع ححص

 .)"ةيعيبطلا رومألا يف'ديق ةدايزب ا يدنكلا دمحأ وبأ هاضترا ام وهو

 فيرعتلا ربتعي ا“يبوفقلا ديعس هاضترا يذلا فيرعتلا نأ يريدقت يفو

 هنم ديفتساو ،ريرقت وأ لعف وأ لوق نم ه يبنلا نع تبث اماوهو قدألاو ىفوألا

 ىلع يعرش مكح اهنم ديفتسا اذإ اضيأ ةفصلا هيف لخدتو":لاقو ،َيعرش مكح

 (ا5)"۔صألا
 ٠ حص

 ءاهقفلا دنع ةنسلل ةيهقفلا ةرظنلا ىمسي ام وأ ةنسلل ةيهقفلا ةلالدلا امأو

 ديز نب ارباج نأ ذإ ؛مهمالك يف اهنع ربعمو ةيضابإلا قالطإ يف ةدوجوم يهف

 نب عيبرلا لئس امدنعو ،اثاهكرت زوجي ال ةبجاو ةنس نيملسملا نم ناتخلا نأ ن

 عماجلا حرش ؛هقفلا لوصأ يف سمشلا ةعلط حرش ،هقفلا يف لامألا جراعم :هبتك نمو مولعلا

 1332) ديمح نب هللا دبع يملاسلا :ر.ديحوتلا يف راونألا قراشم ثيدحلا يف حيحصلا

 ©1ط ،يناعلا معنملا دبع :حت ،يليلخلا دمح نب دمحأ قيلعت :لوقعلا راونأ قراشم ء(1914/

 نب هللا دبع يملاسلا ء7-8ص ةمدقملا إم1993 ه1416 ،ايروس ،قشمد ةمكحلا راد

 دمحم :حت ،لاصخلا رصتخم مظنب لامكلا جرادم ىلع لامآلا جراعم ،(1914/1332) ديمح
 .19830 _ ه1403 ،نامغ ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ، ليعامسإ دومحم

 ةعبطم ةيضابإلا ةديقعلل يراضحلا دعبلا سيلع نب تاحرف يريبعجلا ا3/1-9 (ةمدقملا)

 .200ص ،م1987‘_ه1408.ةثيدحلا ناولألا

 ةعبطملا 2٬ط:سمشلا ةعلط حرش ،(1914/1332)ديمح نب هللا دبع دمحم وبأ يملاسلا )

 . نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ‘نامع ةنطلس حرطم ى ةيقرشلا

 .٬2/20م 1985ه 5

 .ثحابلا مع وهو ىةايحلا ديق ىلع رعاش بيدأو ،يوغلو يلوصأ و .هيقف ملاع ا

 ةبتكم ،1ط ةيصنلا ةلدألاو هقفلا لوصأ 6(رصاعم)ناميلس نب دمحأ نب ميهاريإ يدنكلا اث

 .116ص ثم1998 ےه1419 ،نامع ةنطلس ‘بيسلا ،عيزوتلاو رشنلل يرماضلا

 ةيضابإلا ةيملعلا ةحاسلا يف ةيناثلا ةيملعلا ةيصخشلا دعي ،ثدحم هيقفو ،يلوصأ ملاع ا

 .ةايحلا ديق ىلع نآلا

 ةروص ثحابلا ديب ،(خم) ؤثيدحلا مولع يف تامدقم ،(رصاعم) كوربم نب ديعس يبونقلا ا
 .1 ص ؛‘كنم

 .7 ص غديز نب :رباج لئاسر ،ديز نب رباج يدزألا 0



 ::: ح ةيضانالا دنع ةنسلا راع =حححح

 دجنو ،اث)'ةنسلا نم امه"لاق ،؟ناتضيرف امهأ قاشنتسالاو ةضمضملا نع ا")بيبح

 ةقد رثكأ ةروصب ديدحت ةلواحم لوأ لعلو ،مهبتك يف اريثك تارابعلا هذه هابشأ

 يف احتف نب سورمعو بوبحم نب دمحم نب ريشب دنع اهدجن ةلالدلا هذهل ءالجو
 : نيمسق ىلإ ةنسلا مسقي سورمعف ءةنسلل امهميسقت

 .ةئيطخب سيل اهكرتو ةليضف اهب ذخألا ةضيرف ريغ يف ةنس -=

 لحر ،نامع يف نافضغب دلو ،(787/170) يدزألا ورمع نب بيبح نب عيبرلا يديهارفلا م"

 ةجح ناك "نيعباتلا ةمئأ نم امهريغو ةديبع يبأو رباج مامإلا نع ملعلا ذخأ ،ةرصبلا ىل
 اهنم ،راثآلا نم اددع كرت ،ةديبع يبأ دعب ةيضابإلل ثلاثلا مامإلا راص ءاهيقفو اثدحم اظفاح

 نباو ،نابح نباو نيعم نب ىيحيك ثيدحلا ةمئأ ضعب هقثو ،اهريغو ،عيبرلا راثآو ،هدنسم

 ةياورب خيراتلا 845/230(6)ىيحي نيعم نبا ح272/2 خياشملا تاقبط ،ينيجردلا :ر ،نيهاش

 يمالسإلا ثارتلا ءايحإو يملعلا ثحبلا زكرم رشن فيس رون دمحم دمحأ :حت ،يررودلا
 وبأ دينجلا نبا 04206 ةمجرت 249/4 ،م1979 ه1399 ٬ء1ط ثزيزعلا دبع كلملا ةعماجب

 :حت نيعم نب ىيحيل دينجلا نبا تالاؤس ،(874/260) يلتخلا هللا دبع نب ميهاريل قاحسإ

 322ص ‘م1988 ع ه1408 ،ةرونملا ةنيدملا ،رادلا ةبتكم ،س1ط ©فيس رون دمحم دمحأ

 رادلا ‘تاقثلا ءامسأ خيرات ،(996/385)دمحأ نب رمع نيهاش نبا يدادغبلا 0198 ةمجرت

 نبدمحم هللا دبع وبأ يبهذلا ،27رص ،م1984 ه1404 ‘تيوكلا ،ةيفلسللا

 نانبل ،توريب ‘ةيملعلا بتكلا راد 1٬ط ،لادتعالا نازيم ،(1348/748)دمحا

 .62/3ءم195

 ثبيبح نب عيبرلا اهنع لئس لئاسم ء(787/170) بيبح نب عيبرلا ورمع وبأ يديهارفلا 2}

 ‘47ب مقر ،رئازجلا اةيادرغ ‘نجسي ينب ،يلعل رمع نب حلاص خيشلا ةبتكم ء(خم)

 .178 ص

 ايبيل يف ةسوفن لبج نم دهاجم ملاع 897/283(0) حتف نب سورمع صفح وبأ ينكاسملا ا)

 لضف هل ناك ،قحلا يف ائيرج الداع ناكف ءءاضقلا ىلوت ،هنامز لهأ ملعأ راص نأ هدجب غلب

 ىلع درلاو ،ةيفاصلا ةنونيدلا:هبتك نم يقب امم ،اهتياورو يناسارخلا مناغ يبأ ةنودم خسن

 .196 0192/1 ثريسلا :يخامشلا ء320/2-325 ،تاقبط :ينيجردلا :ر ثةثكانلا



 ةيض الا دنع ةنسلا مراع ححح

 .ا.)ةلالض اهكرتو ىده اهب ذخألا ةضيرف يف ةنس -

 ضرف نابرض اهنأ ةي هللا لوسر نع ةنسلا يف لوقلاو": ريشب لوقيو
 مثؤم ريغف لضفلا امأو هكرات ناميإلا نم جرخيو هلعف مزال ضرفلاف ،ةليضفو

 نم لكل ىرخأ ماكحأ نايبب هميسقت نايب ريشب لمكيو ،ا)"هلعف مزال الو هكرت
 : نيمستلا

 دعب هلهج عساو ريغو ضرف هكرت نع يهنلاو هلعفب رمألاف هلعف اضرف ناك امف
 .اهكرت نع يهنلاو هب رمألاو هلعف لضفف الضف ناك امو ،ةجحلا مايق

 رياغم ىلإ ةراشإلا عم امهدعب ا“)يراوحلا وبأ امهيميسقت ىلع ىرجو
 تسيل ةنسو ؛ةلالض اهكرتو ىده اهب ذخألا ةضيرف :ةنسلا لعج ذإ ؛ةليضفلا

 هللاو -هترابع رهظتو ،اةئيطخ اهريغ ىلإ اهكرتو ةليضف اهب ذخألاو ةضيرفب

 هيلع حلطصا ام ديري هلعلو اهسكع يأ اهريغ ىلإ ةليضفلا كرات مكح _ملعأ

 :حت ،ةيفاصلا ةنونيدلا لوصأ 897/283(6)يسوفنلا حتف نب سورمع صفح وبأ ينكاسملا ا"]
 ثارتلا ةرازو رشن ،نامع ةنطلس ‘طقسم ،ةدودحملا اهتبتكمو نامع ةعبطم ،1ط ،مورك دمحأ

 .127/126 ص ثم1999._ه1420 نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا

 .253 ص ى(خم) فناتسملا باتك ‘دمحم نب ريشب يليحرلا )2(

 .23 ص ؤس م (3)

 نامع يف ىوزنب دلو 886/272(6) نامثع نب يراوحلا نب دمحم يراوحلا وبأ يرقلا

 ذخأ ،مارحلاو لالحلا يف ةصاخ ءاملعو اهقف هنامز لهأ رثكأب فصو سهيقف ةمالع ،أشن اهبو

 عوبطم) يراوحلا يبأ عماج :هراثآ نم ،امهريغو رثؤملا يبأو بوبحم نب دمحم نع ملعلا
 ءيشاطبلا 0194/1 ،نايعألا ةفحت ،يملاسلا :ر ،يراوحلا يبأ ريسفت ،(ءازجأ ةسمخ يف

 .209/1-210 نايعألا فاحتإ

 ىهتنم يف ةيانغلا زنكو ةياورلا "( 886/272) يراوحلا نب دمحم يراوحلا وبأ يرقلا اث)

 فيلأتلل ةيبرعلا ةظقيلا راد ةروصم (خم) .ةيآ ةئامسمخ ريسفت يف ةيافكلا غولبو ةياغلا
 _ ه1394 ،نامع ةنطلس ىةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن نانبل غرشنلاو ةمجرتلاو

 .135:136ص ءمم4



 ةيضابإلا دنع ةنسلا ملع ح

 مص يبا ةر ه هتنس ":ا" مصألا هللا دبع ىبأ ةرابع فيضت امك ،ةهوركملا ةنسلاب دعب اميف
 غبدألا ننسب ىمسي ام: يأ اخ)"بيدأتو ةنس وه ام اهنمو ةضيرف وه ام اهنم

 ةيثيدحلا ةلالدلا ىلإ برقأ ودبي ام ىلع ةيناثلاو

 ةنسلا الإ هب نوديري ال ضرفلا وأ بجاولاب مهقالطإ يف افلس انركذ نم نإ

 رثكأ اعيمج نبا لعلو ،ةبودنملا يهف ةليضفلا امأو \ةضورفملا وأ ةبجاولا
 ;ة% يبنلا هلعف ام :نيهجو ىلع ةنسلا"هميسقت يف تاحلطصملا هذهل ءالجو احاضيإ

 اهلعف يتلا ةنسلاو ،هيلع باقع ال اهكرتو ةليضف اهب لمعلاو ةلفان وهف هب رمأي ملو

 ظافلألا نم هبرق مغر هنكل ،ا)"هيلع بقاعي اهكرتو ةضيرف اهب لمعلا ءاهب رمأو
 .اهب حرصي مل ةيحالطصالا

 يف علضت ،هيقف ةمالع )1137/631(٬ يرزعلا هللا دبع يبأ نب نامثع هللا دبع وبأ مصألا ("

 مهأ نم رابكلا نيفلؤملا نم ناك ثةفعلاو عرولل الاثم ناكف ءاضقلا ىلوت ،هقفلاو مالكلا ملع

 ملع يف رونلاو ،نيرشعلاو سداسلاو لوألا الإ دوقفم اءزج نيسمخ يف جاتلا باتك:هبتك
 .365 0350/1 ثنايعألا فاحتإ ءيشاطبلا:ر ضةريصبلاو ديحوتلا

 ةديرج راد عباطم ،ةريصبلا ،(1137/631) هللا دبع يبأ نب نامثع هللا دبع وبأ مصألا ا

 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،م1984 ،نامع ةنطلس ،يور رشنلاو ةفاحصلل نامع

 .17/2 ،م1984 هھ1404‘ نامع ةنطلس

 .ينيجردلا سابعلا يبأ نع ملعلا ذخأ :(12/7ق) عيمج نب ورمع صفح وبأ عيمج نبا (_

 ةبرج ةريزجب نيجورفيت عماجب نيسردملا رابك نم ناك 4 روظنم ملاعو ‘روهشم ملكتم مامإ

 0200/2 .ريسلا ،يخاَّمشلا:ر . .ةيبرعلا ىلإ ةيربربلا نم 4 ةروهشملا ديحوتلا ةديقع مجرت

 .147/3-149 ‘بكوم يف ةيضابإلا :ىيحي يلع رمعم

 2١ط ،نيزاب دمحأ نب رمع:حت ،ةبازعلا ةديقع ،(12/7ق)ورمع صفح وبأ عيمج نبا ا

 .45:46ص شم2000 ‘ه1421 ثرئازجلا ،ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا



 ةيض .الا دنع ةنسلا ملع =

 هثيدح دنع لدعلا رصتخم ىلع هتيشاح يف ")رمع نب دمحم ةتس ابأ دجنو

 ركذي ؛لصألا يف يخامشلا هدروأ امك مكحلا ماسقأ نم امسق هرابتعاب بودنملا نع

 ام هب دارأو بودنملا ىلع رصتقا امنيح -يخامشلا يأ- فنصملل بسانملا نأ

 عوطتلا و بحتسملاو بودنملاو " :لوقي نأ ،هلعف ىلع باثي امم بجاوب سيل

 بتك يف انباحصأ مالك نأل كلذل ضرعتي مل امنإ ينعي هلعلو ،ةفدارتم ةنسلاو

 نم ليق ام نيب عمجلا رخآ باتك يف ةتس وبأ نيبيو ،ا“"فدارتلا مدعب رعشي هقفلا

 .ا ةبجاو ةنس اهنأ ىريف ةنسو ةبجاو ةباطتسالا منأ

 حالطصا يف امأ ":لاق دقف ؛يخامشلا دنع هدجن ةنسلل يهقف فيرعت لوأو

 ءا“"ةعدبلا لباقي ام وأ ؛بجاوب سيل امو ةلفانلا تادابعلا وأ بودنملا يهف ءاهقفلا

 ابلط ةبولطملا" اهنأب اهل هفيرعت يف ةدكؤملا ةنسلا نايب يتالتلا ورمع دنع دجن مث

 ذخأ سنوت يف ةبرجب دلو (1678/1088) يبصقلا رمع نب دمحم ةتس وبأ يشكيودسلا ا"

 ةيضابإلا ةسردملاب املعم مث املعتم رصم لزن دمحم نب دمحأ همعو كهدلاو نع ملعلا

 ةبرج ىللإ داع مث ةنس نيرشعو نامث ةدم اهيف يقبو ،رهزألا عماجب اسردم ًمث ،ةرهاقلاب

 حرش بتيرتلا ةيشاح اهنم :ةريثك فيلآت كرت ديعس نب هللا دبع هخيش دعب اهيف ةقلحلا سأرتف

 نبا :ر.اهريغو عضولا باتك ةيشاح ،مالسإلا دعاوق باتك ةيشاح ؛عيبرلا دنسم بيترت
 ص ،ينراضحلا دعبلا ،يريبعجلا ،77-78 (خم) ةبرج ءاملع مجارت يف ةلاسر :تيراعت

148-7. 

 ىلع ةتس يبأ ةيشاح ،(1678/1088) يبصقلا رمع نب دمحم ةتس وبأ يشكيودسلا اث

 ثحابلا ىدل ء(ر.د) رئازجلا ،ةيادرغ ‘دمحم ديعس جاحلا ةبتكم ،(خم).لدعلا رصتخم

 .73 ص ءاهنم ةروص

 8 عضولا باتك ةيشاح ،(1678/1088) يبصقلا رمع نب دمحم ةتس وبأ يشكيودسلا ا"

 .146ص اهنم ةروص ثحابلا ىدل ،ةيرجح ةعبط
 .92ص ءديحوتلا ةمدقم حرش يخامشلا ا٨}



 __ ةيضانالا دنع ةنسلا مراع =حجح

 مدقتملا يخامشلا فيرعت يملاسلا زجويو ،ا;)"مزجلا ىلإ لصاو ريغ ايوق
 .ا2"ةلفانلا تادابعلا اهنأ":هلوقب

 بجاولا ريغ وأ بودنملا وأ لفنلا لوح نارودي يملاسلاو يخامشلا افيرعتو

 يخامشلا دنع ةعدبلل ضرعتلا كلذكو ،رظن هيف تادابعلا ىلع رصحلا نكل

 .انه هل ةجاح ال دارطتسا

 يف ةنسلا نأ هيف ركذ ذإ ؛ةيمومع رثكأ افيرعت اضيأ يتالتلا ورمعل دجنو
 لخدي ميمعتلا اذهو )او ميركلا يبنلا اهب ثوعبملا ماكحألا " عرشلا لهأ فرع
 .هريغو بجاولا اهيف ماكحألا نأل كلذو ،انه هل لحم ال هنأ ملعلا عم بجاولا هيف

 نع تبث ام "اهنأ ىري ذإ يدنكلا فيرعت نم اضيأ فشتسي ميمعتلا نم ابناج لعلو

 ماكحألا نم ,ريغو بجاولا لباقنو ،بوجو الو ضارتفا ريغ نم ه يبنلا

 لام يذلا فيرعتلا نأ نا يريدت يفو )"ةعدبلا لباقي ام ىلع قلطت دقو ءةسمخلا

 هلعف يف امااهنأ دكأ ذإ يهقفلا اهلولدمب ةنسلا موهفمب يفي فيرعت يبونقلا هيلإ

 .اة"باقع ال باتع هكرت يفو باوث

 :ةيثيدحلا ةلالدلا :ثلاثلا ثحبملا

 رثكأ ة يبنلا ةايح لماك لمشتل ةنسلا ةلالد يف نيثدحملا نم ةفئاط تعسوت

 هتاريرقتو هلاعفأو ه يبنلا لاوقأ ةنسلا لومش ىلإ اوبهذ دقف ؛نويلوصألا نم

 يخماشلا رصتخم يف يخارتلا عفر 1747/1187(0)يبرجلا ناضمر نب ورمع يتالتلا ا
 . 72ص 4 اهنم ةروص ثحابلا ىدل ،ر.د ، رئازجلا ،ةيادرغ ،دمحم ديعس جاحلا ةبتكم ،(خم)

 .2/2 ‘سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا ا

 © راربألا ةديقع قيلعت يف راكفألا ةجيتن ء(1747/1187)يبرجلا ناضمر نب ورمع يتالتلا ا

 .36ص ث49.م مقر ،رئازجلاب نجسي ينب يف يلعل رمع نب حلاص خيشلا ةبتكم ،(خم)
 .120ص ثةيصنلا ةلدألاو هقفلا لوصأ ،ميهاريإ يدنكلا ]

 .1ص ،(خم) ثيدحلا مولع يف تامدقم ،ديعس يبونقلا ا



 _ آل ةيض الا دنع ةنسلا مولع حصحجح

 ثيدحلا ىلع ةنسلا قلطأ نم مهنمو ،هتريس كلذكو ،ةيقلخ مأ تناك ةيقلخ هتافصو

 .ا" يعباتلا و يباحصلا نع لقنام ىلعو لب ،اعيمج رثألاو ربخلا و

 ةيضابإلا ةرظن يف تالالدلا هذه تدجو له وه ماقملا اذه يف لاؤسلاو

 قيلعت نم انعلاطي ام لوأو ،مهثارتل ةقطنتسم ةفقو نم ةب ال كلذ كاردإلو ؟ ةنسلل

 ةلالدلا عاستا مهف نكمي امك ،ا2)"ةنسلا اذكه"رومألا نم ريثك يف رباج مامإلل لوقو

 بحي ال ة هللا لوسر ةنس هليلدو ،نآرقلا همامإ ملسملا نإ" :ةديبع يبأ لوق يف

 تمسلاب مكيلعو" ناوكذ نبا ةيصو يف درو امو ث اث" هلوسرو هللا بحأ ام الإ
 .ا“) "هللا ءايلوأو قف هللا يبن اهب راس يتلا مالسإلا يف ةفورعملا ةريسلاو نسحلا

 ؛صخي نأ نكمي ال هنأو ة لوسرلاب يسأتلا مومع دمحم نب ريشب نيبيو

 ةرظنلا هذهو .اهب صخي ام نيبتن نأ ىلإ ةلي هللا لوسرب يسنتلا مومع لصألا ذإ
 بوقعي وبأ اهدكؤي هتمأ نود ةلق يبنلا هب صخ ام الإ ءادتقالا مومعل

 حلطصمو مولع يف طيسولا ، دمحم نب دمحم ةبهش وبأ :ر ،كلذ ليصفت ىلع فوقولل ا"
 .15-17ص (ت.د) ،ةرهاقلا ،يبرعلا ركفلا راد ،.ط ثيدحلا

 فلخ ديعس بيترت ،ديز نب رباج مامإلا تاباوج نم 712/93(0) ديز نب رباج يدزألا اث
 .129ص شم1984 ،نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ؤ2ط ‘يصورفخلا

 .ظ7 ،(خم) ةديبع يبأ لئاسم ،ةديبع وبأ (3)

 .330 ص ى(ةوعدلا جهنم رصان دمحم ‘نمض) ةريس ،ناوكذ نبا (4)

 .256 ص ء(جم خم) ،فنأتسملا دمحم نب ريشب يليحرلا ا



 ۔ہح/;;: ]) ةيض اال دنع ةنسلا ملع =۔ححح

 ليلدلا لدي نأ الإ هعابتاو هب ءادتقالاب درو دق عرشلا نأب':هلوق يف ا"/ينالجراولا
 .ا2هصاصتخا ىلع

 لاعفألاو الت هب ةصاخلا لاعفألا امبر اذهب مهدارم نإ :لوقي الئاق لعلو

 يفو ،كلذ نم معأ مهترابع لولدم نأ باوجلاو {طقف هتمأ اهيف هكراشت يتلا
 مدقت نم صرح نم رهتشا ام هديؤيو ،يسأتلاو ءادتقالا مومع دارملا يريدقت

 رمع نب حلاص ركذي ذإ لي هب يسأتلاب ةديدشلا ةيانعلا ىلع مهمالكب داهشتسالا
 قالخألا يف لي هب ءادتقالا ىلع صرحلا نم ةياغ يف اوناك فلتملا نأ ا"يلغل

 رباج لعف امك انميتو اكربت هب اوتسأتيل دجب اهنع نوثحبي امك ،لاعفألاو لاوقألاو

 نالجراو نم ،ةتاردسب دلو (1175/570) ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ ينالجراوللا ا"

 بلطل سلدنألا ىلإ لحرو ءايركز يبأ نب ىيحيو ليعامسإ نب بويأ نع ملعلا ذخأ رئازجلاب

 امامإ إ و ؤ يعوسوم ةمالعز زرب ،قرشملا ىلإ هتلحر نم دافتسا امك ‘َنينس اهب ماقأو {ملعلا

 .ةريثك فيلآت هل ريسلاو ثيدحلاب ًاملاعو ًاملكتمو ًارسفمو ،اخرؤمو أهيقفو ىاققحم ًايلوصأ

 ة تاقبطلا :ينيجردلا:ر ‘فاصنإلاو لدعلاو ،ناهربلاو ليلدلا ،ميركلا نآرقلا ريسفت :اهنم

 .106 0105/2 ريسلا :يخامشلا .495-2

 ةفرعم يف فاصنإلاو لدعلا ،(1175/570) ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ ينالجراولا ا
 ةنطلس.ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،ةعابطلل رابون راد ،فالتخالاو هقفلا لوصأ

 .79/1 ،م1989 ه1404 طقسم ،نامع

 ،ليلج ةمالع ،رئازجلا يف نجسي ينبب دلو (1928/1347)دواد نب رمع نب حلاص يلغل ث

 نع ذخأ تاونس عست نبا نآرقلا ظفحف ظفحلا يف ةيآ ناك ،هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا عمج

 رصمو سنوت ىلإ ةيملع تالحر هل تناك ،نشيفطا ةمئألا بطق مهنمو هرصع ءاملع راكأ

 هللا مالك يف زيجولا لوقلا :اهنم ةريثك هتافلؤم ،ةيملعلا ةدايرلا يف هخويش فلخ ،زاجحلاو

 .ىفطصم وجاب ؛ميهاريإ زاحب ،دمحم يمع اباب :ر .حاضيإلا باتك ىلع ةيشاح زيزعلا
 راد ‘2ط ،(يمالسإلا برفملا مسق)ةيضابإلا مالعأ مجعم {(نورصاعم)ىفطصم يفيرش
 .229/2 0م2000 ه1421 ،رئازجلا ،ةرارقلاب ثارتلا ةيعمج رشن ،يمالسإلا برغلا

 .(506)ةمجرت



 ةيض الا دنع ةنسلا مراع جج

 ةلمجلابو":هلوق ا2)ةبازعلل هتيصو يف ءاج امم ناكو ")هريغو هللا همحر ديز نبا

 ةيؤرو -هب صتخا ام لإ- هلاعفأو هلاوقأو هقالخأ عيمج يف لق هب ءادتقالاف

 فلتسلا ةداع نم ملغ امم ،الصأ فقوت الو دترت الب اليصفتو ةلمج اهيف لامكلا

 عاتتاو هتنس لامعتساو هب ءادتقالا نلق هتبحم تامالع نم نإ :اولاق دقف ‘ةرورض

 هيهاون بانتجاو ،ابدنو ًابوجو هرماوأ لاثتماو ،هلاوحأ عيمج يف هلاعفأو هلاوقأ

 هطشنمو هرسيو هرسخ يف هبادآب بدأتلاو ،هتعاطتسا ردقب ةهاركو ةمرح
 .اة"هه ركمو

 ةيضابإلا ريبعت يف ةيثيدحلا ةلالدلا دوجو نم ابناج فشكي مدقت ام ناك اذلو
 نم هدجن ام كلذ نم ٬ةلالدلا هذه نايب ديزي ام مهثارت تانودم نمف ثةنسلاب

 لهأ يف لي هللا يبن ةريس هذهف ":لئاو لوقي ،سكعلاو ةريسلاب ةنسلل مهتيمست
 اهب لمعي نيدلا يف ةتباث هيضام ةمات ةنسب هدعب لدعلا ةمئأ اهب راسف ؛نايدألا هذه

 دكؤيو ،ا7هريغو لئاو دنع ارركتم اذه لثم دجتو اضرأ يف هللا ءافلخ

 ةة هللا يبن اهيف راسو" :هلوقب عابتالاب هطبري نيح ىنعملا اذه ىلع سورمع

 .ء(خمل)ةبازعلل يلعل رمع نب حلاص خيشلا ةيصو ،(1928/1347) رمع نب حلاص يلعل "]

 .9ص ءاهنم ةروص ثحابلا ىدل ،(ر.د) 0 رئازجلا ،ةيادرغ نجسي ينب "هتبتكم يف ةظوفحم

 .9ص ،س.م )2(

 .10ص ،س.ما3)

 ذخأ ،نميلاب تومرضح نم ،(808/192 يف يح) بويأ نب لئاو بويأ وبأ يمرضحلا
 ناك ‘هتافو دعب ةيضابإلا ةسائر ىلع هفلخ مث عيبرلا ةقبط نم ناك ،ةديبع يبأ نع ملعلا
 ءينيجردلا :ر.ديحوتلا يف ىزخأو ،ريسلا نمض ةريس هل ،مالكلا ملعو هقفلا يف ارحبتم

 .97/1 ،ريس ،يخامشلا ،78/2 ،تاقبط

 ريسلا عومجم نمض (خم) "بويأ نب لئاو ةريس ،(808/192)بويأ نب لئاو يمرضحلا اث
 . 38 ص ىةينامعلا

 . 7 ص ؤس .م : ر (6)

 عومجم نمض (خم) ةيطع نب لاله ةريس 752/134(0)ةيطع نب لاله يناسارخلا :را7
 . 79ص ةينامعلا ريسلا



 _ آل ةيض الا دنع ةنسلا مولع =

 نم رثكأ يف هدنع اذه لثم رركتيو ،ا.)"نيعدتبم ريغ اعابتأ انكف \ةفورعم ةريسب
 .اث ....مالسلاو ةالصلا هيلع هلا يبن هتريسب نسي ملو'هلوقك 0 )عضوم

 يباحصلا ىلإ فيضأ ام ىلع ةنسلا لولدم لامتشا لوح مهتيؤر ةيضابإللو
 :نيعباط ذختت مهترظن دجنو يعباتلا وأ

 ةنس عم امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ ةنسب هيلع اوحلطصا ام :لوألا

 .مهدعب ءاج دهع يأ اهيلإ ىقري ال ةيصوصخ مهدهعل ءاطعإ هيفو .لي لوسرلا

 مهريقوت تادرفم نم ةدرفم الإ رمألا ةقيقح يف يه ام ةرظنلا هذه نأ امك

 فلتخم يف كلذ رثأ دجي هركفو بهذملا ثارتل عبتتملاو ة يبنلا دعب نيخيشلل

 مايأ ذنم هدجن اعم امهوأ رمع وأ ركب يبأ ةنسب ريبعتلا نأ مولعملا نمو ،هتالاجم
 لوسر ني"هلوق لعلو ،ا)لاثملا ليبس ىلع ناوكذ نبا ةريس يف امك مهنيودت لوأ

 هدعب ث هتنسب ذخأف ، ركب وبأ هدعب ، ننسلا هيف هل نيبو ، باتكلا هيلع لزنأ قف هللا

 دبع اة)ةلاسر يف درو ام اذهو ،كلذ ىلع دهاش ريخا "هيبحاص ةنسب ذخأف ، رمع

 .اغ هتريس يف "ةيطع نب لالهو ،ناورم نب كلملا دبع ىلإ ا"ضايإ نب هللا

 .62ص ءةيفاصلا ةنونيدلا لوصأ سسورمع ينكاسملا ا"

)2( 

(3) 

 .64ص ،س.م
 .69 ص سم

 .344 ص «(ةوعدلا جهنم نمض) ناوكذ نب ملاس ةرينس ،ناوكذ نب ملاس يلالهلا ا

 .380ص ،س.ماث)

 ،ناورم نب كلملا دبع ىلل ضابإ نب هللا دبع ةلاسر ،(705/86)ضايإ نب هللا دبع يميمتلا اك
 . 0314ص ةينامعلاريسلا عومجم نمض (خم)

 نم أريثك كردأ نيعباتلا نم ثعي 705/86(6) يرملا ميت نب ضايإ نب هللا دبع يميمتلا"

 ريغ ةبسن ةيضابإلا هيلا بسني ،ديز نب رباج هخيش نع ذخأ امك ؛مهنع ذخأو ةباحصلا

 يدزألا ديز نب رباج وه هدعاوق عضو يذلا بهذملا مامإ نأ ىلع ةيضابإلا عمجي ذإ ،ةيقيقح

 اينلع احفانم ضايإ :نبا رهظف ،هيلع افوخ رباج ءافخإ يضتقت ةلحرملا تابلطتم نكل ،ينامعلا
 هل نأ امك ،ناورم نب كلملا دبع عم راوحو تالسارم هل ،هيمحت يتلا ميمت ةوق دوجول



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع =

 ىدحإ ىلع هقيلعت يف يبتوعلاك مهدعب ءاج نم دنع ريبعتلا اذه لثم رمتسيو
 .ا3)" رمع اهنس امنإو":الئاق لئاسملا

 ةباحصلا نم فلسلا يده ةلمج ىلع ةنسلا مهقالطإ مومع :يناثلا

 انلبق هللا ىده نم ليبسب اضرلا ":مهلوقك نيلماعلا نيدتهملا ةمئألاو نيعباتلاو

 حضوأ نمو ءا"هئايلوأ ةنس يف وأ هق هيبن ةنس يف "و ا“"مهتنس حلاصب ءادتقالاو

 يبنلا نع ةروثأم ىلإ ةنسلا ا©ليغنز نب ديعس حون يبأ ميسقت كلذ انيبم هانيأر ام
 .ا" هدعب اهونتسا ةنستسمو "ف

 نيح ةكم نع عافدلا يف كراش ،جراوخلا ءامعز نم هريغو قرزألا نب عفان عم تارظانم

 .72-73 شريسلا :يخامشلا 0214/2 ؛ 7/1 ،تاقبط :ينيجردلا :ر.جاجحلا اهمجاه
 ناسارخ نم هلصأ۔يركسع دئاقو هيقف ملاع 752/134(0) ةيطع نب لاله يناسارخلا ا"

 ،نميلاب ىيحي نب هللا دبع قحلا بلاط مامإلا ةلود لاجر دحأ ناك ثةديبع يبأ نغ ملعلا ذخأ

 ةفحت 4 يملاسلا :ر.ةروهشم ةريس هل نامع يف دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا ةداق دحأ ناك امك

 ٠ ..95/1 ،نايعألا
 .67ص ثجم خم شةيطع نب لاله ةريس ،ةيطع نبا ا2)

 .160/4 ،ءايضلا ،يبتوعلا ا)

 . 366 ص ى(ةوعدلا جهنم نمض) ناوكذ نب ملاس ةريس ناوكذ نبا ا

 .5:6ص ء(خم) ،ناليغ نب مشاه نع لئاسم ،ناليغ نبا مشاه يناجيسلا اث
 أشن ،برفملا ةيضابإ دنع ملعلا باطقأ دحأ وه 10/4(6ق) ليغنز نب ديعس ح ون ويأ ا

 مساقلا يبأ نع ملعلا ذخأ ،رئازجلاب نالجراو نطوتسا مت چنكس هبو يسنوتلا ديرجلاب
 عفشت مث ياغاب ةكرعم دعب يمطافلا زعملا هنجس ،فاتلز نب الغي رزخ يبأو ،دلخم نب ديزي
 "ملعلاب الإ جرخت الو ملعلاب كلجر تلخد دويقلا نإ ":؟زعملا هل لاقف ،يجاهنصلا روصنملا هيف

 ىيحي ءايركز وبأ ينسارهيلا :ر .هنع افع مث اعيمج مهمحفأف هطالبب قرفلا ءاملع عم هلباقو
 ،بويأ نمحرلا دبع قيقحت :ةميألا رابخأو ةريسلا باتك ،(1078/471) ديعس نب ركب يبأ نب

 0127 0126/1 "خياشملا تاقبط :ينيجردلا س197/1-198 01985 :رشنلل ةيسنوتلا رادلا

397-32. ) 

 ام ىلع شرعلا ىلع ىوتسا هللا نأ معز نم ىلع درلا ،(10/4ق)ليغنز نب ديعس حون وبأ ا
 .ظ176 0152م مقر رئازجلا يف نجسي ينبب دلاخ لآ ةبتكم ،(خم) .لقعي



 ۔جح(;;: ١ ةيضص .الا دنع ةنسلا مولع ح

 (كحطعط)تخاش عم فقن ركذلا فلاس لوألا عباطلا نع ثيدحلل امامتإو

 " ة لوسرلا ةنس" ظفل نيب يلصألا يسايسلا لولدملا لامعتسا لوح هتركف يف

 ةلاسر يف درو هنأو ءاهنيب ةيدقع ةطبار لثم يذلا نآرقلاو رمعو ركب يبأ ةنسو

 ىلع ركنن ماقملا اذه يف انسلو ،ا.)ناورم نب كلملا دبع ىلإ ضايإ نب هللا دبع
 لكب ةمألا ثارت نم -ودبي امك ةنسلا ظفل دورو هيصقت دعب - هجاتنتسا تخاش

 ةرظنل لاع روطتو يقر نع فشكي ام وهو ؛هيلإ لصو امل هصولخو اهقرف

 ىلإ اورظن ةيضابإلا نأ هيلإ فيضن اننكل ،مهريغ اهب اوقبس مهلعل ةنسلل ةيضابإلا

 قيبطتلا ىلإ اوعس لب ،مهركف نوكت ةيادب نم اهتالولدم عيمجب ةلماش ةرظن ةنسلا

 مظعأ ةماقإل دعب اميف بوؤدلا مهيعس انل رسفي اذهو ،تالولدملا هذه عيمجل يلمعلا

 مهنأ امك ،ةيعرشلا ةفالخلا يهو هتمأل هقوف لوسرلا اهكرت - يريدقت يف - ةنس

 .ةمزالتم اهلومش عم اهنوري يتلا تالولدملا هذه نيب لصفلا اولبقي مل كلذب

 اهتقالعو ثمهلامعتسا يف رثألاو ربخلاو ثيدحلا ميهافم يف رظنن نأ انل يقب

 ظحالي مهتاففصم يف رظانلاو ءةظفللا هذه مهلامعتسا ةرثكل رثألاب أدبنو ،ةنسلاب

 ثيدحلاو لب ثةنسلل اقباطم رثألا لعجت ةقيرط :مهقالطإ يف نيتقيرط دوجو

 ينعي ال اذهو رخآ امسق رثألاو ،امسق ةنسلا لعجت ىرخأ ةقيرطو ؛ربخلاو

 ربعي دحاولا ملاعلا انايحأ دجت دقف ،كلذ يف نييأر وأ نيهاجتا دوجو ةرورضلاب

 .همالك يف نيتقيرطلاب
 نيمدقتملا ةيضابإلا ءاملع دنع هدجن ؛ةنسلل ميسق هنأك رثألاب ريبعتلاو

 .() رثأو ةنسو باتك ىلع مئاق نيملسملا نيد نأ هنايب يف ا)ليحرلا نب بوبحمك

 ؤكيروخ ليئاخيم ةمجرت 0 ةيضاباإل ا نع تاسارد 4 ) رصاعم)ةفيلخ نب ورمع يمانلا :ر )1(

 را د ،1ط .4 وجاب حلاص ىفطصمو رصان حلاص دمحمل حيحصتلا و ةعجلا رملا ‘ را رج ره ام

 :اضيا رظناو ء123ص ؛م2001 نانبل «توريب يمالسإلا برغلا

 م, [. ( آ م آ ,ج,1 4 18.

 امامإ ناك ،(8/2ق )ةريبه نب فيس نب ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ يليحرلا يشرقلا .
 عيبرلل ابيبر ناك ،نيعباتلا يعبات نم ليقو ،نيعباتلا نم هنإ ليق ،اثدحمو اخرؤم ًاظفاح اهيقف



 ةيضابإلا دنع ةنسلا رلع =حح

 الو باتك يف غئاس الو ":ام ةلأسم ىلع اقلعم هلوق يف اثازيزعلا دبع نب هللا دبعو

 دهاش ال امم رومألا شحوأ نإ مدقتملا هلوق يف بويأ نب لئاوو ،ا"رثأ الو ةنس

 دمحمو ءا“)هباحصأ لضافأ نم رثأ الو ة هيبن ةنس يف الو هباتك يف هللا نم هل

 يدهلا ةمئأ راثآو لي هيبن ةنسو هباتك يف هللا مكح ماكحألا نأ هنايب يف بوبحم نب

 .هريغو ا©يمدكلا دنع هدجن كلذكو ءا ةف هلوسر ةنسو هللا باتكب ءاملعلا

 دحاو لك زييمتو ةنسلاو رثألا موهفم ديدحت دب نم لوأ يبتوعلا نأ دجنو

 لدعلا ةمئأ نع ءاج امو ،ةنس وهف هف لوسرلا نع ءاج امو':هلوق يف ةدح ىلع

 رخآ ناك هنإ ليقو هنع ذخأو ،عيبرلا مزال مث ضةديبع يبأ ىلع هرمأ ةيادب يف ذملتتف ؤبيبح نب
 راص هنأ رداصملا ضعب ركذت امنيب ،عيبرلا مامإلا دعب ةرصبلا يف ةيضابإلا دنع نامتكلا ةميلأ

 ملعلا ةلمح نم دعي وهف ؛نامع ىلإ لقتنا مث بويأ نب لئاو ةافو دعب ةرصبلاب ةيضابإلا ميعز

 ةيضابإلا بتك رخزت ،ىدهلا سومشو ملعلا ةمئأ مهنم رهظ ،اهيف ةيرذ هلو ،نامع ىلإ
 نب نوراه ىلع درلا ةلاسر هلو ءاهرثكأ عاض ةنودم ةريس هل ،هلاوقأو هتاياورب

 .٬165/1نايعألا فاحتإ ‘يشاطبلا ،1556156/1 ،نايعألا ةفحت يملاسلا: ر.ناميلا

 .26/3 ءايضلا٬ يبتوعلا ا

 ةديبع يبأ نع ملعلا ذخأ ثثدحمو هيقف ملاع ،(8/2ق) زيزعلا دبع نب هللا دبع ديعس وبأ )2(

 يف هنع نود نممو مناغ يبأ خويش دحأ وهو ،هتباتكو ملعلاب افوغش ناك ،ةرصبلا يف شاع

 عيبرلا يأر نومدقي ةيضابإلا لعج امم .ةيهقفلا لئاسملا يف سايقلا يف عسوت ،هتنودم
 .70 ،يراضحلا دعبلا ،يريبعجلا ا97 /1. ريسلا ،يخامشلا:ر.هيلع

 ضعومجم نمض (خم) ،راغشلاو حاكنلا باتك 8/2(6ق) زيزعلا دبع نب هللا دبع ديعس وبأ اث}

 .71 ص ث47ب مقر ث رئازجلاب نجسي ينبب وناباب خيشلا ةبتكم

 .35 ص ى(جم خم ).هتريس چبويأ نب لئاو يمرضحلا ()

 خيشلا ةريس ،(874/260)ءليحرلا نب بوبحم نب دمحم هللا دبع وبأ يشرقلا يليحرلا ا

 . 121:0122 ص هةينامعلا ريسلا عومجم نمض (خم) 0 بوبحم نب.دمحم
 راد عباطم !ةماقتسالا 6( 886/272:يف يح)ديعس نب دمحم ديعس وبأ يبعانلا يمدكلا ©
 يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،م1985،نامع ةنطلسب يور ،رشنلاو ةفاحصلل نامع ةديرج
 .147/1‘م1985.ه1405 ،نامع ةنطلسب ةفاقثلاو



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح

 هدعب ءاج نم دنع امهنيب زرفلا نم قيرطلا اذه روهظ ىرن مث )"رثألا وهف
 نم ةقيرطلا هذه لثم يف دجن و ،هريغو ا)نايبلا يف ا2)يدنكلا هللا دبع يبأك

 ام ىلع رثألا ةيضابإلا ءاملع ضعب قالطإ كلذ نم ىانايحأ رثكأ اديدحت زرفلا

 .ا“"هباخصأ لضافأ نم رثأ الو':يمرضحلا لئاو ةرابعك طقف يباحصلا نع لقن

 دبع نبا ىمس امك ءاارثأ رمع نع هغلب ام ايناسارخلا مناغ يبأ ةيمستو

 ضعب نع هلقن يف ةكرب نبا دنع كلذ لثم دجنو ،ا7)ارثأ يلع نع هلقن ام زيزعلا

 .ا©ةباحصلا

 .15/3،ءايضلا ،يبتوعلا ا")

 ضع راب هيقفو ققحم ةمالع ،(1115/508)ناميلس نب ميهاريإ نب دمحم هللا دبع وبأ يدنكلا ا)

 لضفلاب رهتشا ،نامع يف يرجهلا سماخلا نرقلا ءاملع ةلجأ نم ناك سيعوسوم فلؤمو

 ىوتفلاو فيلأتلا نيب هتايح ىضمأ ،نامع ةمئأ نم ةثالث دهع يف ءاضقلا ىلوت ضعرولاو
 اهيف عمج ،اَزج نيعبسو نينثا يف عرشلا نايب هتعوسوم اهزربأ فيلآت ةلمج هل ،ءاضقلاو

 مالعأ ليلد ،نيثحاب ةعومجم ،1/,181 ،نايعألا ةفحت: ر .نايدألاو ماكحألاو عرشلا لوصأ

 .236/1-246 ،نايعألا فاحتإ ءيشاطبلا س143ص ،نامع

 نايب )1115/508(٨ يوزذنلا يدمسلا ناميلس نب ميهاريإ نب دمحم هللا دبع وبأ يدنكلا (3)

 نامع ةعبطم ،يثراحلا دمح نب ملاسل حيحصتلاو ةعجارملا ؤعرفلاو لصثلل عماجلا عرشلا
 ،نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،نامع ةنطلس ؤحرطم .اهتبتكمو

 .278/3 ‘م1984 ھه4

 .35ص ى(جم خم) هتريس ،بويأ نب لئاو يمرضحلا اث]

 يبأ نع ذخأ ،ملعلل ةرصبلا ىلل لحر يناسارخ (8/2ق) مناغ نب رشب مناغ وبأ يناسارخلا ا
 هراثآ نم ؛ملعلل اعماج برغملا ىلإ لحر ءاهيقفو اثدحم اظفاح امامإ ناك ،هتذمالت و ةديبع

 .323/2 ،تاقبطلا ،ينيجردلا :ر. ةيمهألا ميظع اردصم ربتعتو مناغ يبأ ةنودم باتك

 .ةعابطلاو ديلجتلل نومأ ‘ىرغصلا ةنودملا ،(8/2ق)مناغ نب رشب مناغ وبأ يناسارخلا ا٨

 .ه 4 كنامع ةنطلس ؛طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن رصم ‘ةرهاقلا

 .47/1-48 ءم194

 .13ص (خم)راغشلاو حاكنلا باتك ،زيزعلا دبع نبا ا"

 ةبتكم ء(خم) دييقتلا باتك ،(10/4ق) ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ يميلسلا (8)

 



 ةيضابإلا دنع ةنسلا رالع ح

 نع هلقني ام يمسي يذلا !) :روفلخ نبا دنع هدجن قالطالا اذه لثم كلذكو

 نم ىتح بهذملا ءاملع دنع رركتم اذه لثمو .ا ١) رثأ ةباحصلا ضعب

 مهيرخأتم
 ةعفشلا نع ةديبع وبأ لئس امدنعف ؛يعباتلا لوق لمشيل رثألا قالطإ عسوت مث

 لب ءا ؟رثأ اهيف رباجل له لأساف خياشملا ىلإ بهذا :هلئاسل لاق اهفّعَتضي ناكو

 بهذملا ءاملع نم فلسلاو مهب ىدتقملا ةمئألا لمشتل هترئاد عستت رثألا دجن

 .(.) "... انباحصأ راثآ يف هانيأر يذلا ":لوقي اباهولا دبعف ،مهريبعت دح ىلع

 .21٬17ص ‘هنم ةروص ثحابلا ىدل 020 مقر ءنامع ةنطلس ؛ةيدب ،يملاسلا

 يف نالجراوب دلو ،(12/6ق) نوفلخ نب فسوي بوقعي وبأ نوفلخ نبا ينالجراولا ا"}
 تاساردلاب اعلوم ،قفألا .عسل و ناك برغملا دالبب سداسلا نرقلا ةمئأ نم ربتعي ؤرئازجلا

 ‘تاقبط :ينيجردلار 4 ةيهقفلا هتبوجأ :اهنم :هملع ةرازغ فشكت ةدع فيلآت هل ةنراقملا

 .107 0106 ,/2 شريسلا :يخاَّمشلا .499-2

 ورمع:حت ،نوفلخ نبا ةبوجأ ،(6/,12ق) يتازملا نوفلخ نب فسوي بوقعي وبأ نوفلخ نبا ال
 .27ص ‘(ت.د) :توريب ،حتفلا راد يمانلا ةيفلخ

 نب دمحم شيفطا 0107 ص 0 عضولا باتك ةيشاح 0 رمع نب دمحم ةتس وبأ :ر (3)

 ىلع درلا يف نامغ ءاملع ضعبل شيفطا فسوي نب دمحم ةلاسر 1914/1332(6)فسوي

 ثحابلا ديب ه1314 ،ينجسيلا ميهاربإ نب دواد هعبط ،ةيرجح ةعبط ث ةفرازألاو ةيرفصلا

 .3 ص كنم ةروص

 .251/3 ديعس يبأ ماكحأ نم ديفملا عماجلا ،يمدكلا ()

 يناث ،(171-788/208-824 :مكح) ،متسر نب نمحرلا دبع نب بامهولا دبع يمتسرلا ث

 نم هريغو نمحرلا دبع هيبأ نع ترمهاتب ًمث ناوريقلاب ملعلا ىقلت 4 ىقلت ،نيَيمتسرلا ةميلا

 ترهاتب ملعلا تاقلح يف سيردتلل رصت ‘هنامز ءاملع ربكأ نم املاع ناك ،ملعلا ةلمح

 يقبو مجحلا ريبك وهو ،لبجلا ةسوفن لئاسم باتك :هراثآ نم ،ركبم تقو يف ةسوفن لبجو

 نسحو نارمعلاو لدعلا نيب هتمامإ دهع يف عمج ؛مامإلا اذه ملع ةعس نع فشكي ،هنم ءزج

 هللا دبع وبأ يشكارملا \49 -47/1 تاقبط :ينيجردلا :ر .ةرواجملا لودلا نيب ةقالعلا

 .س.ج :حت ‘برغملاو سلدنألا رابخأ يف برغملا نايبلا ؛(1295/695)يراذع نب دمحم

 . 278/1 ،م1984 ،توريب شةفاقثلا راد ،لاصنفورب يفيلإ ©نال وك

 



 ۔{(:: )س ةيض الا دنع ةنسلا مولع =>ححجح

 راثآو ةلي هيبن ةنسو هباتك يف هللا مكح يه امنإ ماكحألا ":لوقي بوبحم نبا نأ امك

 ام ارفعج نب دمحم يمسيو اخا ةققهلوسر ةنسو هللا باتكب ءاملعلا ىدهلا ةمئأ

 رذألا نم ءاج امب حور نبا ربعيو ،ا ءارثأ ارباج يبأ نب ىسوم نع هلقني

 هللا نيد ريسفت نم رثألا يف ءاج ام باب: ")مالس نبا بوتي امك ،ا”)انفالسأ نع

 .اة)ا ريثك اذه لاثمأ دجي بهذملا بتك علاطي نمو اخأ ةعامجلا نيد وه يذلا

 ءةسوفن لئاسم باتك ،(824/208)متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع يمتسرلا ا"

 . 46 ص ‘ت.د ،رئازجلا ةيادرغ ث ةيبرعلا ةعبطملا ،يالط دمحم نب ميهاريإ:حت

 .121 ص (جم خم) ،هتريس ‘بوبحم نب دمحم يليحرلا ا

 لهأ نم 0( 891/277 ةنس ةايحلا ديق ىلع ناك )مصألا رفعج نب دمحم رباج وبأ يوكزإلا ا}

 ،ىمعأ و ج رعأو مصأ مهو ؛مهملع ىلإ نامع تعجر ةثالث دحأ ناك هيقف ةمالع ،نامعب يكزإ

 فلأ ،ميمت نب نازعل ةعيبلا دقع نمم وهو ،راحص تلصلا مامإلا هالو ،مصألا وه ناكو

 ،نايعألا ةفحتءيملاسلا:ر.هرصع يف فلأ ام لجأ نم ةعي يذلا "رفعج نبا عماج" باتك

 .207/1 ،نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا ء194197/1

 .اققحم املاع امامإ ناك ،نامعب يكزل لهأ نم ،(798/181) رباج يبأ نب ىسوم يوكزإلا ا
 عمج ‘بوبحم دعب ةيملعلا ةدايرلا هيلإ تلآو ،ملعلا ةلمح دحأ ناك ءاقفوم اكنحم اميعزو

 بعك نب ثراولا مث امامإ نافع يبأ نب دمحم بصنو ةقرفلا دعب نيينامعلا هتكنحب

 ،يشاطبلا ٬109/1 ،نايعألا ةفحت ،يملاسلا:ر.ةروهشملا هتريس :هراثآ نم يصورخلا

 .168/1 شنايعألا فاحتإ

 .رفعج نبا عماج 0( 891/277يف يح)رفعج نب دمحم رباج وبأ رفعج نبا يوكزإلا ا}

 ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،هاكرشو يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم
 .77/4 ،(ت.د)٠نامع

 ةمالع 4 نامعب ىوزن لهأ نم . ( 10/4ق) يبرع نب حور نب دمحم هللا دبع وبأ يدنكلا (6)

 ديعس يبأ هذيمالت نم ناسغ نب كلامو يراوحلا يبأ نع ذخأ ،درصع باطقأ دحأ ناك "هيقف

 اهب رخزت هلاوقأ نأ امك ،ةروهشم ةريس هراثآ نم ،ردقلاو ملعلا ةلالجب هل دهش يذلا يمدكلا

 امهنع و ‘تلصلا لزع ةلأسم يف فوقولاب دشار نب ىقشمر عم ىدانو ،هدعب تفلأ يتلا بتكلا
 .210/1-213 ثنايعألا فاحتإ أ15ص ىةريسلا ،دادم نبا :ر. ديعس وبأ ذخأ

 .نب دمحم خيشلا ةريس باتك ث( 10/4ق) يبرع نب حور نب دمحم .هللا دبع وبأ يدنكلا ا

 .240ص .3 مقر ،نامع ةنطلس شةيدب ،يملاسلا ةبتكم ء(خم) ءغحور

 



 ::) ةيضابإلا دنع ةنسلا راع ح

 رذأال فيرعتلاو ديدحتلا ىلإ برقأ يتالتلا ورمع ةرابع يف دجن نحنو

 ىلع ةلاد ةصوصخم ظافلأ :يأ ،راثآ نم ءيشكو ":هلوق يف قيرطلا اذهل ادادتما

 نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم ة يبنلا ريغ نع ةلوقنم ةصوصخم ناعم

 ة يبنلا نع عوفرملا ادع امل رثألل اميمعت يتالتلا مالك ىوح دقو 8ا"مهدعب
 ىلع فقو يذلا ثيدحلا :رثألاو ":هلوقب رثألا ددح اشيفطا بطقلا نأ ريغ

 .اهب لومعم وهو يباحصلا

 ةيضابإلا دنع ربخلاو ثيدحلاو ةنسلل اقباطم رثألا لعجت يتلا ةقيرطلا امأو

 ديفي ام اهنمو ءاي يبنلا راثآ نوؤطي" :هلوقب ا"”ناطحق وبأ هنع ربع ام اهنمف

 امامإ ناك ىايبيلب ةسوفن لبج وداج ةدلب نم ،(887/273 دعب ت) مالس نب بلول يتازملا (

 مالسإلا ءدب باتك:هتافلؤم نم مالكلا ملع يف املاع ناك امك ،عورفلاو لوصألاب املاع
 .36-44ص ‘ققحملا ةمدقم ،نيدلا عئارشو مالسإلا ءدب ،مالس نبا :ر.نيدلا عئارشو

 .97 ص ءمالسإلا ءدب ،مالس نبا اث)

 .147/1 048 /1،ةماقتسالا ،ديعس وبأ يمدكلا &.344/5 ضعماجلا ،رفعج نبا :را"

 .2صء(خم). راكفألا ةجيتن ،يتالتلا ا

 : ت 1821/1237:و) ةمئألا بطقب ريهشلا عىسيع نب فسوي نب دمحم شّيفطا ا

 نبا نآرقلا ظفح ،ةثيدحلا روصعلا يف يمالسإلا برغملاب ئضايإ ملاع رهشأ ((ئ'ض'32

 غلب اسلف ضةرشع ةسداسلا يف فيلأتلاو سيردتلل دعق ،ملعلا لاجم هل حتفف تاونس ينامث

 هذيمالت ،قلطملا داهتجالا ةجرد كلذ دعب غلب مث ،رئازجلا يف ةيضابإلا ملاع حبصأ نيرشعلا

 قحلم :ناظقيلا وبأ :ر .ةفرعملا عورف فلتخم يف فلؤم ةئامثالثلا غلبت هتافلؤمو نوريثك

 .83 ص ،يراضحلا دعبلا :يريبعجلا ،153/2 ،(خم) ريسلا

 ‘لسرلا متاخ ثيدح يف لمشلا عماج باتك ،(1914/1332)فسوي نب دمحم شيفطا ©

 ،نامع ةنطلس طقسم ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ‘ح رطم ةيقرشلا ةعبطملا

 .429 ص ،م1992 ےه2

 ذخأ ‘هرصع ءاملع زربأ دحأ ناك ،هيقف ةمالع 4 (9/3ق)ناطحق نب نب دلاخ ناطحق وبأ (

 هلاوقأب بهذملا بتك رخزت بوبحم نب دمحم ينبا ريشبو هللا دبعو رفعج نب دمحم نع

 0161/1 ،نايعألا ةفحت ،يملاسلا:ر.ناطحق يبأ عماج تيمس ةريس هراثآ نم ،هتايورمو

 .105/1 نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا 4

 



 _ آل ةيضابإلا دنع ةنسلا رولاع ح

 درو دقف رجشلا ءازج مكح ىنعم امأ":يمدكلا ةرابع يف رثألاو ةنسلا نيب فدارتلا

 ركب يبأ دنع اذكو ث اث" هللا لوسر ةنس نم رثألا يف درو ذإ ةيوبنلا ةنسلا يف

 رابتعا طقسو رثألل مكحلا ناك ،رظنلاو رثألا ضراعت اذإ ":هترابع يفايدنكلا
 )4( رظنلا

 ؛ ةفةيبنلا نع يورملا ظفللا ىلع رثألا ةيضابإلا ءاملع قالطإ رثكيو

 اذه و ؛لَي يبنلا هلاق اظفل مهنم ربعملا قوسي مث ،'لي يبنلا نع رثألا ءاج" مهلوقك

 يمدكلا و ؤ )7( حور نباو (6 )رفعج نباو )5 )بوبحم نباك رينكلا دنع ا رركتم هدجن

 باولو ")لاعفألا نييبت يف ا"“»ركب نب سابعلا وبأو ،اربتعملاو اةماقتسالا يف

 ريسلا عومجم نمض (خم) ناطحق يبأ خيشلا ةريس 9/3(6ق)ناطحق نب دلاخ ناطحق وبأ ا")

 .179 ص .ةينامعلا

 نامع ةديرج راد ربتعملا 6( 886/272 :يف يح)ديعس نب دمحم ديعس وبأ يمدكلا )2(

 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ه1984 ،يور ،نامع ةنطلس ؛رشنلاو ةفاحصلل

 .114/4 ،نامع ةنطلسب
 ةمالع ،نامعب ىوزن نم ،(1162/557)ىسوم نب هللا دبع نب دمحأ ركب وبأ يدنكلا ا"
 زيمتت ،هريغو يوزنلا ركب يبأ ةمالعلا نع ملعلا ذخأ ©فنصمو يوغلو ملكتم هيقفو ،دهتجم

 ءادنسو هل انوع ناكو امامإ شبنخ نب ادمحم مامإلا بصن ،ةعسلاو ةناصرلاو قمعلاب هفيناصت

 نينثا يف عقي ماكحألاو نايدألا يف فنصملا باتك :اهمهأ نونفلاو مولعلا ىتش يف اراثآ كرت

 ،نايعألا فاحتإ “يشاطبلا :ر.رصتقملا رهوجلاو %صيصختلا باتكو ،اءعزج نيعبرأو

 .28 ،نامع مالعأ ليلد ،نيثحاب ةعومجم .237/1

 .28 ص ءادتهالا باتك ،ركب وبأ يدنكلا ا)

 .136 ص (جم خم) ،ةريس ، بوبحم نب دمحم ،يليحرلا ا
 .317/5 عماجلا ،رفعج نبا ا©

 .240ص (خم) حور نب دمحم ةريس ضح ور نب دمحم يدنكلا ا”

 .83/2 شةماقتسالا ،ديعس وبأ يمدكلا ا"

 .4/,12‘ ربتعملا باتك ،ديعس وبأ يمدكلا ا)

 غليلج ةمالع 1110(6 / 504)يسوفنلا ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ يئاطسرفلا ا"

 هيبأ نع ملعلا ذخأ ،ةبازعلا ةقلح ماظن سسؤم هوبأ ،رئازجلاب نالجراو ءاملع نم ،هيقف ربحو



 ةيض الا دنع ةنسلا ملع ح

 "... يف ه يبنلا نع رثألا يف ءاج ام باب ":هلوقب بوب ثيح هباتك يف مالس نبا

 نع كلذ نوزنثأي" :هلوقب ثيدح صن ىلع ايتازملا عيبرلا وبأ قلع امك .اغا
 .ا“" مالسلا و ةالصلا هيلع يبنلا

 مدقت نم هنع ربَع ةي يبنلا نع يور ظفل ىلع ثيدحلا قالطإ ناك اذإو
 امك ،اظفللا اذه لثم ىلع اعم رثألاو ثيدحلا قلطي ةكرب نبا دجن اننإف ،مهركذ

 ثيح ابوبحم نب دمحم نب هللا دبع دنع ظفللا اذه لثم ىلع ربخلا قالطإ ىرن
 لوقف ربخلا امأ" :رفعج نبا دنعو ،ا")"... اه لوسرلا نع ربخلا ءاج ":لوقي

 لوصأو ةمسقلاو حاولألا:اهنم اباتك نيرشعو ةسمخ فنص ثيتازملا عيبرلا يبأ نعو

 .2-91 , ريسلا :يخامىثلاء2-446 /2 تاقبط :ينيجردلا : ر. نيضرألا

 نييبت (1110 / 504) يسيوفنلا ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ يئاطنسزرفلا )1(

 هنم ةخسن ثحابلا ىدل ‘نوقرم ،يوافلخ دمحم نب دمحاب :حت ،دابعلا لعف أ

 .147+148 ص

 .145 ص ،مالسإلا دب ،مالس نبا )2 )

 هيقفو ،ع راب يلوصأ و ،دهتجم ةمالع ء(1079/471) يتازملا فلخي نب ناميلس عيبرلا وبأ اث}
 هللا دبع يبأ نع ملعلا ذخأ ،هل ارشنو ملعلل ابلط برغملا عوبر يف ةلحرلا نم رثكأ هيبن
 .نيدلا بسن ةلسلس مهيلع تزاج نمم ،مهريغو نالسيو دمحم يبأ و ،يسوفنلا ركب نب دمحم

 :ينيجردلا :ر .ةيعرشلا لوصألا عامجإ يف ةنوزخملا فحتلا باتك :اهنم راثآ ةلمج هل
 .425/2-449تاقبط

 دومحم :حت ،ةنوزخملا فحتلا إ(1079/471) فلخي نب ناميلس عيبرلا وبأ يتازملا ا

 .261 ص ؛نوقرم ،يسولدنألا

 خيشلا ةبتكم ،(خم) ثأدتبملا باتك :(10/4ق) ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ يميلسلا ا

 . ظ6ءهنم ةروص ثحابلا ديب 0137م مقر ؤ رئازجلا عنجسي ينب يلعل رمع نب حلاص

 ناك ،(891/277 :يف يح) يشرقلا ليحرلا نب بوبحم نب دمحم نب هللا دبع يليحرلا ا©

 لضفلاو ملعلا يف ةياغلا غلب دقو ،يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف نامع يف ملعلا ةمئأرابك دحأ

 .ميمت نب نازع مامإلل ابيطخ ناك امك كلام نب تلصلا مامإلا رصاع ،كاذنآ ريشب هيخأك

 ،يوكزألا ،243 0194/1 ،نايعالا ةفحت ،يملاسلا :ر .هيواتفو هلاوقأو هتاياورب بتكلا رخزت

 .473 (خم)ةمغلا فشك



 _ آلح ةيضابإلا دنع ةنسلا مراع ح=ححح

 ربخلا يف ءاج دقو ":لوقي ذإ ةيراوحلا نب لضفلاو ا2)".....لي هللا لوسر

 .اةلكألا يف اىسوم نب داجن هلثمو 3 ا....:لاق هنأ اقق لوسر نع صنلاب

 .(7) )ريثك مهبتك يف اذه لثم دجي عبتتملاو

 ةيضابإلا قالطإ يف ةيثيدحلا ةلالدلا روهظ هضرع قبس امم انل نيبتي اذكهو

 نأ انصرحو ثنيثدحملا دنع هتلالدو حلطصملا رارقتسا لبق ىتح ةنسلا حلطصمل

 الإو ،سيسأتلا ةرتف نولثمي مهنألو ،كلذ ديكأتل لاوحألا بلاغ يف مدقتملاب لثمن
 ..كلذ نم رثكأ دهاوشب مهبتك رخزت مهدعب ءاج نم نإف

 ةنسلا حلطصمل ةيثيدحلا ةلالدلا دوجو ىلع قباسلا ضرعلا لالخ انفقو دقل

 نم اقلطنم ةنسلل مهفيرعت ىلع فوقولل نيجاتحم انلز ام اننأ ريغ \ةيضابإلا دنع

 نإف ٥ ركبم ة رتف ذنم دوجولا ة ره اظ ةلالدلا تناك نئلو ةلالدلا هذه روظنم

 .230/3 ث عماجلا . رفعج نبا ا")

 .4/1 ‘فاصنإلاو لدعلا ،ينالجرولا بوقعي وبأ ا

 يكزإ لهأ نم ء(892/278) يؤل نب ةماس ينب نم يراوحلا نب لضفلا دمحم وبأ يماسلا ا

 يف شملا هب برضي ناك ،هريغو بوبحم نب دمحم نع ملعلا ذخأ !هيقف ةمالع ،نامع يف
 :ر ،يراوحلا نب لضفلا عماج باتك :هراثأ نم ‘تلصلا لزع ةنتف عوقو لبق ملعلاو لضفلا

 .197/1 نايعألا فاحتإ ءعيشاطبلا س1340154/1 نايعألا ةفحت ،يملاسلا

 عباطم ،يراوحلا نب لضفلا عماج ،(892/278)يراوحلا نب لضفلا دمحم وبأ يماسلا ا

 ه1406 ‘نامع ةنطلس ‘طقسم ىةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،ةرهاقلا ،برعلا لجس

 .235/2 ع 5

 .هيقف ةمالع ،نامع يف حنم ةدلب نم 1120/513(6) .ىسوم نب داجن دمحم وبأ يحنملا ا
 يخامشلا :ر.ةمامإلا باتك و ةلدألا قئاقحو ةلكألا باتك :هتافلؤم نم ،ققحم يلوصأو
 .32-33 ةريسلا ،دادم نبا ء527/2 شريسلا

 خيشلا ةبتكم ،(خم) شةلدألا قئاقحو ةلكألا باتك ،(1120/513) ىسوم نب داجن يحنملا ا

 .167ص ثةروص ثحابلا ىدل ‘نامع ةنطلس بريضملا ،ر.د يثراحلا دمح نب ملاس

 نبا س102 ص نازف ءاملع ةبوجأ باتك ،راهقلا دبع فلخ نب ،ىتف نب وانج ينويدملا:را7
 .27-28ص ؛نوفلخ نبا ةبوجأ : نوفلخ



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع ح

 يبأ ةرابع ةنسلل ديدحت ةلواحم نم هيلع انرثع ام لوأو ،ةرخأتم تءاج تافيرعتلا

 ةروثأملا امأ ،ةنستسم ةنسو ةروثأم ةنس :ناتنس ةنسلاف" :ليغنز نب ديعس حون

 ةلواحم دجنو ث ")" هدعب اهوتتسا يتلاف ةتستسملا امأو كتيبنلا نع اهورثأ يتلاف

 ةمئألا نع ءاج امو ةنس ةلي يبنلا نع ءاج ام نأ هدافم يبتوعلا دنع ىرخأ

 نأ رخآ يفو ،اةضوم يف اهسفن ةرابعلا يدنكلا هللا دبع وبأ درويو ،اارثأ
 نع ءاج امب رثألا ديقي هنكل يدنكلا ركب يبأ دنع اهدجن مث ،ا“)نيفلاسلا نم راثآلا

 يناعملا نيب اجزم اضيأ يدنكلا ركب يبأ تارابع نم دجن امك ،اة) لدعلا ةمئأ

 ةنس نيدلا يف ةنسلل ليق امنإو ":هلوق يف ةيحالطصالا تالولدملا ضعبو ةيوغللا
 مهيلع هللا تاولص ءايبنألا نم مسرو ةمالعو هجوو ةريسو لاثمو ةقيرط اهنأل
 .ا6"ههنيد يف اهيلع سانلا يرجيو مهدعب نم اهب يدتقي

 نييلوصألا حالطصا يف كرتشم هنأ ركذي فيرعتب ةنسلا يملاسلا فرعيو

 وأ لعف وأ لوق نم نآرقلا ريغ هق يبنلا نع ردص ام":اهنأ وهو نيثدحملاو
 لوق نم ه يبنلا نع رثأ ام":لئاقلا فيرعتلاب يدنكلا دمحأ وبأ اهفرعيو ا7)"ريرقت
 مأ ةثعبلا لبق ناك ءاوس ةريس وأ ةيقلخ وأ ةيقلخ ةفص وأ ريرقت وأ لعف وأ

 .(گ"اه دعب

 بذكلاو قدصلا هلخدي ام وه ربخلا دحف ؛مهدنع ربخلا دح ركذن نأ انل يقب

 .ظ176 ء(خم)...معز نم ىلع درلا ،ليغنز نب ديعس حون وبأ ")
 .10/3ءءايضلا ،ملسم نب ةملس يبتؤعلا ا2)

 .24/1؛ ع رشلا نايب .ميهاريإ نب دمحم هللا دبع وبأ يدنكلا ا"
 .126/280س.م ()

 معنملا دبع:جت فنصملا ،(1162/557)ىسوم نب هللا دبع نب دمحأ ركب وبأ يدنكلا ا

 يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،هاكرشو يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم.دمحأ هللا داج ،رماع

 .50/1 ‘ت.د ،نامع ةنطلسب ةفاقثلاو

 .18/2 ،س.ماث©

 .2/2 ‘سمشلا ةعلط حرش ءيملاسلا 7

 .120ص ؛ةيصنلا ةلدألاو هقفلا لوصأ ،ناميلس نب دمحا نب ميهاربإ يدنكلا )(8)



 ۔{/٫:,: ةيضابإلا دنع ةنسلا راع ح

 ديعس دنعا ) قدصلا لمتحا ام وأ ،ا)ينالجراولاو ")يدنكلا ركب يبأ دنع

 قدصلا لمتحا ام وأ ،ايخامشلا دنع بذكلا وأ قدصلا لمتحا ام وأ ،ا“يبرجلا

 يذلا ربخلاو ":هلوقب هدحي شيفطا دمحم بطقلا دجنو ،'يتالتلا دنع هتاذل بذكلاو

 ."هنع ربخملا ةهج نم وأ ربخملا ةهج نم بذكلاو قدصلا لمتحا
 هتلالد هل احلطصم ةنسلل ةيضابالا ءاملع لوانت قبس امم انل نيبتي اذكهو

 ءاوس ،تالالدلا هذه روضح انيأرو ثةيثيدحلاو ةيلوصألاو ةيهقفلاو ةيوغللا

 نم روطتلا اذهو .اقحال يحالطصالا فيرعتلاب وأ ،ءادتبا اهنع ينفلا ريبعتلاب

 هودافتسا ام هنمو ،مهتسردم لخاد ايتاذ ناك ام هنم ،فيرعتلا ىلإ ةلالدلاب ريبعتلا

 .مهريغ نم

 مهنم ةيوغللا تادرفملاب ىنتعا نم دنع يوغللا ىنعملا نايب انيأر كلذكو
 دنع اهنع ربعم ةيلوصألا ةلالدلا نأ انيأر امك ،اريبك ايوغل ناك يذلا يبتوعلاك

 نع نيمدقتملا ريبعت ناك نإو ،امهدعب ءاج نمع الضف ةديبع يبأو رباجك مهتمئأ

 .ةيعرفلا ماكحألل اعجرم ةنسلا نوك نم قلطناو ،مومعلا عباط ذخأ ةلالدلا هذه

 .44/1‘فنصملا ، ركب وبأ يدنكلا ()

 .139/1 فاصنإلاو لدعلا بوقعي وبأ ينالجراولا ا
 رئازجلا ©فطعلا ،ناورإ ةبتكم ،(خم) ،ةيهقف ىواتف (1492/898)يلع نب ديعس يبرجلا ا}
 .6 ص ؛هنم ةروص ثحابلا ىدل ،(ر.ذ)

 يف ةبرجب ،ميجأ يف دلو ،(1492/898) ىيحي نب يلع نب ديعس حلاص وبأ يبرجلا ا

 يداوب ملعلا ءايحإ لضف هل ناك ،هريغو ديعس نب سنوي ةاجنلا يبأ نع ملعلا ذخأ سنوت

 يف ةموظنم :هراثأ نم ،ينيدلاو يملعلاو يعامتجالا حالصإلاب ماقو ،هيلإ هباهذ دعب بازيم

 يراضحلا دعبلا:يريبعجلا ؤ5/1-٬7ريسلا قحلم:ناظقيلا وبأ:ر ةيهقفلا يواتفلا ،هقفلا

165/1. 
 فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش 1522/928(6)ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ يخامشلا ا"

 .429ص ءكنم ةروص ثحابلا ىدل ،نوقرم ،ينجيوتلا ىنهم قيقحتو ةسارد

 .184ص ،(خم) يخماشلا رصتخم يف يخارتلا عفر يبرحلا ناضمر نب ورمع يتالتلا ا
 .429 ص 4 لسرلا متاخ ثيدح يف لمشلا عماج ‘فسوي نب دمحم شيفطا ا7



 ةيضابإلا دنع ةنسلا ملع =

 امهدعب ءاج نمو يبتوعلاو ةكرب نبا دنع اروطت رثكأ تدب ةلالدلا هذه نكل
 فيرعتلا ةلحرم ىللإ ةلالدلا هذهب لاقنتالا ناك مث ،اهتيجح ةلالدب ريبعتلا يف

 ىفخي ال انهو ،ةقدلاو ماكحإلا عباط فيرعتلا ذخأ نمزلا دتما املكو ححالطصالاو

 اهروهظ ةيادب اندجو ةيهقفلا ةلالدلا يف هسفن لاحلاو ،ريغلا نم ةدافتسالا رصنع

 مث ،امهدعب ءاج نمو سورمعو ريشب دنع اهروطت مث ،ةديبع يبأو رباج دنع الثم

 .كلذ دعب حالطصالاو فيرعتلا روهظ

 ةيتاذ تناك يريدقت يفو ثةنسلاب مهريبعت يف ترهظ دقف ةيثيدحلا ةلالدلا امأ

 ةنسلا لومش يف نوثدحملا اهب ىدان يتلا اهسفن عاستالاو لومشلا حورب تناك نإو

 لخادتو ربخلاو رذألل اهلومش يف كلذكو ة يبنلا ةايح هيلع تراد ام لكل

 يف ايهفدارتب ربع نم دنع ربخلاو زثألاو ةنسلا ةثالثلا تاحلطصملا تالولدم

 ةيصاخل رمعو ركب يبأ ةنسب مهريبعت يف ةيضابإلل ازيمت اندجو لب ،ةلالدلا

 يفو ،ةايحلا يحانم عيمجل ةنسلا ةلالد لامعتسا لومش يف كلذكو ،امهدهع

 اذه .اهتلالدب ةدحاو لك درفأ نم ةيضابإلا نم اندجو اننأ ىلع ،ةيسايسلا اهتمدقم
 ةمألا يقاب ثارت نم ةدافتسالا تامالع نكل ،تالالدلا هذه روهظ ةيتاذب انلوق عمو

 فيرعتلا ةلحرم يف ةصاخو ٬ةلالدلا هذه روطت نم بناوجلا ضعب يف ةحضاو

 .حالطصالاو

 نإف ءةيضابإلا دنع اهتلالدو ةنسلا مهوهفم فشكي هضرع مدقت ام ناك اذإو

 .مهدنع اهدورو هجوأو ةنسلا ماسقأ ضرعب هنايبو هروهظ لماكتي موهفملا اذه

.يلاتلا لصفلا يف هيلع فرعتنس ام وهو



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع ححص

 ةيضابإلا دنع ةنسلا تاميسقت ىناثلا لصفلا

 :ةيريرقتلاو ةيلغفلاو ةيلوقلا ةتسلا: لوألا ثحبملا

 .ةيريرقتو ةيلعفو ةيلوق ىلإ ةنسلا ميسقت يف "مهريغ عم ةيضابإلا قفتي
 هذه نإف ":هترابع يف دمحم نب ريشبك ءاصن رمألاب لوقلا نع مهضعب ربعيو

 دنع رمألاب وأ ،ا) "صن رمألا امهدحأ نيهجو ىلع ه هللا لوسر نع تلقن ننسلا
 .اة)العفو رمأ هقف هللا لوسر ةنس نم تبث لسغلا نأ هنايب يف يمدكلا ديعس يبأ

 .ةكرب نبا دنع اضيأ رمألاب ريبعتلا دروو

 اهل لثمو ةيلوقلاب ربع ا“أالثم ةكرب نباف ،ةيلوقلاب ريبعتلا مهدنع دجنو
 لبقت ال ءوضو اذه) ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ":يف اهتيجح ىلع دهشتساو

 ةق يبنلا نأ ىلع للديل دحاو عضوم يف ا هل هلعف عمو ،اث(هب الإ ةالصلا
 مكل ناك قل زل:ىلاعت هلوقب اضيأ ةكرب نبا للدي امك ،اهلعفو هلوق يف هب ىدتقم

 يف ةلف يبنلاب ءادتقالا بوجو ىلع (21/33بازحألا)هةَنسَح ةوسأ هللا لوسر يف

 .ا") لمعلاو لوقلا

 راد هقفلا لوصأ 1974/1394(6)دمحأ نب دمحم ةرهز وبأ :ر .ليصفتلاو نايبلا ديزمل )1(

 .97-98ص ،(ت.د) & رصم ثةرهاقلا ،يبرعلا ركفلا

 .254 ص جم خم ‘فنأتسملا باتك دمحم نب ريشب يليحرلا اث

 .36/4 ث ربتعملا ،ديعس وبأ يمدكلا ا3)

 .332/1،عماجلا ةكرب نبا ا

 نيتنثا أضوت مث ،هب الإ ةالصلا لبقت ال ءوضو اذه لاقف ةرم أضوت هنأ) :ثيدحلا ظفلا

 ءوضوو يئوضو اذه :لاقف اثالث اثالث أضوت مث ،هل هللا فعاض فعاض نم :لاقف نيتنثا

 .(89) 53/1سابع نبا قيرط نم ،هدنسم يف بيبح نب عيبرلا هجرخأ يلبق نم ءايبنألا

 نبا قيرط نم ،ةراهطلا باوبأ عامج يف ‘ىرغصلا ننسلا يف يئاسنلا هسفن ظفللاب هجرخأو

 .ةفلتخم ظافلأب امهريغ هجرخأو ،(112) 94/1 كلام نب سنأو رمع

 .274/1،عماجلا شةكرب نبا اك

 .165-166 /2 س.ما7



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع حي

 ةنسلا اهب فرعت يتلا قرطلاب ميسقتلا اذه نع ا")يفوسلا ورمع وبأ ربعيو
 ظفللا ":هنأب لوقلا يتالتلا نيبيو ،اث)كرتلاو لعفلاو لوقلا :ةثالث هجوأ هدنع يهو

 امنيب" "ثيدحلا ا (تاينلاب لامعألا امنإ) :هلوقك ةز يبنلا هب ظفلت يأ هلاق يذلا

 .اةلاوقأ نم ق هللا لوسر نع ردص ام اهنأب ةيلوقلا ةنسلا يملاسلا دحي

 يف هكرات ريغو هل العاف هرصع لهأ هدجو امب ةيلعفلا ةنسلا ريشب ددحيو

 يف ةكرب نبا دهشتسيو ا ارفسو اراهنو اليل رهدلا هجو ىلعو رمعلا لوط
 هنأبو هيلع ابظاوم هلعف نم ةف يبنلا نع لقن امب قاشنتسالاو ةضمضملا ةيجح

 ةمالع ،رئازجلاب فوس دالب نم (12/6ق) ينغراملا ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ يفوسلا ا
 ثفيلأتلاو سيردتلا يف زرب ‘رصع يف نيزرابلا ةيضابإلا مالعأ دحأ دعي ،هيقف يلوصأ

 باتك :هراثآ مهأ ،هرشنو ملعلا بلط يف ةلحرلا ريثك ناك ،ليلدتلاو ةقدلاب هتافلؤم تزاتماو

 هريسلا :يخامشلا ‘483/2-485 تاقبط :ينيجردلا :ر قرفلا يف ةلاسرو تالاؤسلا

103/2. 

 يبأ ةيعمج ةبتكم ،(خم) ،تالاؤسلا باتك 12/6(6ق) ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ يفوسلا ا
 .247ص اهنم ةروص ثحابلا ىدل ،(ر.د) رئازجلا ةيادرغ ،قاحنبإ

 امنإ) ظفلبو ،(1) 23/1 . ةينلا يف باب ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ظفللا اذهب ثيدحلا ا)

 ةأرما ىلإ وأ اهبيصي ايند ىلإ هترجه تناك نمف ىون ام ءيرما لكل امنإو تاينلاب لامعألا

 ءدب باب ،يحولا باتك ‘هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (هيلإ رجاه ام ىلإ هترجهف اهحكني

 -210/11 ‘ةرجهلا باب ريسلا باتك ‘هحيحص يف نابح نباو (1) 3/1 0 يحولا

 (262/2)2201 0 ..ةعجارملا خسن باب ،قالطلا باتك ،ننسلا يف دواد وبأو ((ئ1

 يناعم حرش يف يواحطلاو (1413/2)4227 ىةينلا باب دهزلا باتك ،ننسلا يف هجام نباو

 .96/3‘هركملا قالط باب قالطلا باتك ى راثآلا

 .36ص ى(خم) ،راكفألا ةجيتن ،يتالتلا ا
 .2/2 ةعلطلا حرش ،يملاسلا ا

 .254 ص (جم خم) ثفنأتسملا باتك ، ريشب يليحرلا ا٨©



 ةيض الا دنع ةنسلا ملع حصحح

 يف هنم ًالمع هنع انيلإ ةلوقنم ةنس هذهف ":لوقي مث ءاضعألا لبق امهب أدبي ناك

 .ا") " راهنلاو ليللا

 ةلوقب الدتسم ا هلعفو هلوق يف هب ىدتقم ه يبنلا نأ ةكرب نبا دكؤيو

 .(21/33 بازحألا) هةَنسَح ةوسأ هللا لوسر يف مكل ناك ذقلإ»:ىلاعت

 لوقلا يف ة يبنلاب ءادتقالا بوجو ىلعا (مككسانم ينع اوذخ)ثيدحبو
 دقف ":هلوق يف ليلدتلا اذه لثم ايويسبلا نسحلا يبأ هذيملت دنع دجنو ءالمعلاو

 متأ هتيؤر نكمي مل نإو لالهلا ةيؤرل موصي ناك هنأ هلعفو اهقف يبنلا لوق درو

 لوسرب ءادتقالا بجيف {ا(هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص):لاق دقو أموي نيثالث

 ةنع ْمكاَهَت امو هوذخف لوسرلا ْمكاتآ او)»:ىلاعت هللا لاق هلاوقأو هلاعفأ يف 8 هللا

 هذه نأو ةبانجلا نم لسغلا موزل ىلع يمدكلا دكؤيو .ا""(7/59 رشحلا )4 اوُهَتناف

 .250 /1ؤعماجلا ،ةكرب نبا ا")

 .274 /1 ،س.ما”
 ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ (اذه يماع دعب مكارأ ال يلعل مككسانم ينع اوذخ)ظفلب ثيدحلا ا

 خلا... مككسانم اوذخ ظفلبو ،(125/5)9307...ةفلدزملا نم عفدلا باب ،جحلا باتك ،ىربكلا

 وبأو ،(425/2)4016 ...فوقولا ضرف باب ،جحلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأ

 .(4/,111)2147 ثرباج دنسم ‘هدنسم يف ىلعي

 .165-166 ,/2 عماجلا \‘ةكرب نبا ا

 غليلج ةمالع ٬نامع يف الهبب ايسب ةيرق نم(10/4ق) دمحم نب يلع نسحلا وبأ يويسبلا اث}

 باطقأ دحأ دعي ،ينالصلا كلام يبأو ةكرب نباو هدلاو نع ذخأ ،ققحم فلؤمو ثدهتجم هيقفو

 فشك ،يوكزألا :ر ،رصتخملاو ،"عماجلا" باتك :اهنم تافلؤملا نم ددع هل عبارلا نرقلا

 .229/1-232 ثنايعألا فاحتإ ءيشاطبلا ے24ص غدادم نبا ةريس غدادم نبا ‘487 ةمغلا

 .(674/2)1810...فاخ نمل موصلا باب ؛مايصلا باتك هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا

 يف مكاحلاو ،(762/2)1081 ‘ناضمر موص بوجو باب ،مايصلا باتك ‘هحيحص يف ملسمو

 ةيؤر باب موصلا باتك ء‘هحيحص يف نابح نباو ،(587/1)1547 ‘موصلا باتك ‘كردتسملا

 .(226/1)3442 ،لالهلا

 نامع ةديرج راد عنسحلا يبأ عماج ،(10/4ق)دمحم نب يلع نسحلا وبأ يويسبلا ا

 ه1404 ،نامغغ ةنطلس ،طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،رشنلاو ةفاحصلل



 ةيض .ل دنع ةنسلا مولع ح

 اذكهو .") العفو ارمأ هق هللا لوسر ةنس نمو اصن هللا باتك نم ةدافتسم ةيجحلا

 لعفلا نأو ةيلوقلا ةيجحك اهتيجح نأو ةيضابإلا ءاملع دنع ةيلعفلا ةنسلا ركذ دجن
 .(3)ة رهاب ةجح ةقف يبنلا لعف لب ،اة) سكعلاو لوقلا عراضي

 وأ بوجولا هجو ىلع هلعف هنأ ملغو العف هقف لعف اذإ هنأ يفوسلا دكؤيو

 هللا لوسر يف مكَل ناك قل :ىلاعت هللا لاق انل عرش وهف "بدنلا هجو ىلع

 يكبت ءاسنخلا تلاق ،ةودق يأ ةوسأ ىنعمو ٧(21/33بازحألا) ه4ةَنَسَح ةونم
 :( رفاولا نم)اهاخأ

 ث 'يتسلتلاي ةنع سفنلا يزعأ { نكلو يخأ لثم نوكبي امو
 ةلالدبو ،رهاظف ةلي هللا لوسر لعفب ةنسلا تابثإ امأو":ينالجراولا لوقيو

 لدي اذهف ،ا(يلصأ ينومتيأر امك اولص)و ،ا"(مككسانم ينع اوذخ) لي هلوق
 ىلع دكؤي يداربلا دجنو ،ا") هرمأ نعف اهب ىدتقا نمف هتنس نم هلاعفأ نأ ىلع

 .224/2 م. 4

 .36/4 ى ربتعملا يمدكلا ()

 .332/1،عماجلا شةكرب نبا اث

 ضةعابطلل رابون راد \لاصخلا رصتخم (11/6ق)سيق نب ميهاربإ قاحسإ وبأ يمرضحلا ا
 .12 ص ،م1984/_ه1404 ،نامع ةنطلس طقسم ،ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن

 .480ص (خم)ستالاؤسلاء يفوسلا ا٨}

 .40 ص ‘هجيرخت مدقت (5)

 .مامإلا ةعباتم ضرف باب ةالصلا باتك هحيحص يف نابح نبا هجرخأ ا©
 ...ناذألاب رمألا ركذ باب ءةالصلا باتك ‘هننس يف ينطقرادلاو (5/)2131

 345/2...سلجف اهس نم باب ،ةالصلا باتك ‘ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو «(273/1)2

(3672). 

 .121/1 ،©فاصخنإلاو لدعلا ،ينالجراولا 7

 رمش لبجب دلو (1407/810 :يف يح)يرّمدلا ميهاريإ نب مساقلا وبأ لضفلا وبأ يداربلا ث

 .امهريغو يخاًمشلا نكاس يبأو يغاوزلا شيعي نع ذخأ (نآلا ةياوحلا لبج)سنوت بونج

 باجعإ ىلع زاحو ةنوتيزلا عماج ىلإ هتلحر هتالحر نمو ىملعلا بلطل ةلحرلا نم رثكأ



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مراع =

 نسم ًالصأ نايبلا عقوم ةعقاولا هقف هللا لوسر لاعفأ لعجيف يليصأتلا بناجلا اذه
 لك ميمعتب ليصأتلا اذه ا© يصورخلا ناهبن وبأ قلطيو ،ا;)ةسمخلا هقفلا لوصأ

 قارغتساب ةحابإلا يضتقي ةلي يبنلا لعف نأ ركذيو ةمألا قح يف لق لوسرلا لاعفأ

 نأ دكؤيو سصيصختلا ةنيرق هعم تبثت مل اذإ امومع ةمألا نم لكلا يف سنجلا
 ةيلعفلا ةنسلا فزع نمم دجنو سا هصوصخب هنأ حصي مل اميف هعم هلخاد ةمألا

 .ا“)لاعفأ نم ةلت هللا لوسر نع ردص ام اهنأ ركذف يملاسلا

 مالسإلا يفو ةيلهاجلا يف سانلا لعف نم هملع ام يهف ةيريرقتلا ةنسلا امأ

 اومهفتف ":اهتيجح ادكؤم لوقي مث ا) كدمحم نب ريشب اهدح امك هنع مهرجزي ملف
 ةالصلا هيلع لوسرلا فقوي مل اميف ةجح ال نأ معز نم ىلع ةجح هللعب كلذ
 نم ىلع ءيش ال نأ معزو اهكرتب رذعو لمعلا ننس ركنأو ،امالسلاو

 ىلوتو ملعلا رشنب ينع اميرك اليبنو ،اققحم ادهتجمو .اهيقف املاع ناك ،اهيف هخويش
 و قداصلا ثحبلا :اهنم تافلؤملا نم اريبك اددع كرتو داجأف فلأو ،ةبازعلا ةقلح ةسائر

 .(1689/1099)دمحأ نب ناميلس يتاليحلا :ر .اهريغو ىةاقتنملا رهاوجلاو ثمئاحلا ءافش

 ‘توريب ‘يمالسإلا برغلا راد \1ط ،هجوق دمحم :حت ،(ةبرج ءاملع)يتاليحلا لئاسر

 راد ،نيسنوتلا نيفلؤملا مجارت ،(.رصاعم)ظوفحم دمحم نبا س76-77 س63ص عم. 8

 .125ص ،يراضحلا دعبلا :يريبعجلا ء105/1-106 ،م1982 ‘توريب ،يمالسإلا برغلا

 ٥قئاقحلا ةلاسر : (1407/810 :يف يح)يرمدلا ميهاربإ نب مساقلا وبأ لضفلا وبأ يداربلا "]

 .42ص ،(ت.د) ،رئازجلا يف عومجم نمض ةيرجح ةعبط
 ينابر ربحو ،ليلج ققحم ةمالع ،(1822/1237)سيمخ نب دعاج ناهبن وبأ يصورخلا

 نامع يف بقل دقو ‘فرشلاو لضفلاو ملعلا يفا هنامز مدقم ناك هنأب يملاسلا هفصي ،ليبن

 يبأ عماجو ىليزنتلا ديلاقم :اهنم ،ردقلا ةليلج فيلآت هل ‘سيئرلا ديسلا وأ سيئرلا خيشلاب
 .45ص نامع مالعأ ليلد ،نيثحاب ةعومجم ء190/2 نايعألا ةفحت ،يملاسلا:ر .ناهبن

 ةفيحصلا نمض دعاج خيشلا ةلاسر ،(1822/1237) سيمخ نب دعاج ناهبن وبأ يصورخلاا}

 . 535 ص ثحابلا ىدل ةروص 05301216 مقر ءارتلجناب دروفسكأ ةعماج ،(خم)ةيناطحقلا

 . 2/2 ةعلطلا حرش يملاسلا ا٨)

 .255 ص ،جم خم ،فنأتسملا ريشب يليحرلا اث)
 سانلا ىأر امم هب لمعلا هق لوسرلا فقوي مل ام ديري هلعلو طوطخملا يف تدرو اذكه ا



 ةيض .الا دنع ةنسلا مولع =

 ةه هللا لوسر عمس اذإو ":لاق نيح الومش رثكأ يفوسلا دح لعلو ،ا""اهعاضأ

 عرش وه :لاق ؟اعرش نوكي له هركني ملو العف ىأر وأ ،هركني ملو ءيشلا
 عرش وهف هركني ملو هغلبف هل رضحي ملو ءيش هنامز يف لعف اذإو ،اخ)...انل

 يور امب ىأر امل ا“)يفوسلا لثميو .لعف نم عمس امو ىأر ام لمشي هدحف اانل
 ام :لاقف حبصلا ةالص ىلص امدعب رجفلا يتعكر يلصي اسيق ىأر هنأ) هقف هنع

 نع لقن امب عمس امل لثم امك ءاتكسف ،رجفلا اتعكر :لاقف ؟ناتعكرلا ناتاه

 يلصيف هموق ىلإ بهذيف ءاشعلا ةالص ه هللا لوسر عم يلصي ناك هنأ ذاعم)

 .ا)(ةالصلا كلت مهب

 نيب هولعفو مهكرتو هتمأ هيلع رقأ عيش لك هنأب رارقإلا ينالجراولا نيبيو

 يف ينالجراولا ركذي و ،ا"ةنس وهف حابم وأ بدن وأ ًابجاو كلذ ناك ءاوس هيدي

 .هب نولمعي

 .25 ص جم خم ‘فنأتسملا ۔ ريشب يليحرلا )1(

 .480ص ،تال ؤسللاء يفوسلا )2(

 .481 ص ،س.م ا

 .481 ص ،س.ما“

 ةميزخ نباو "(1017) 409/1 نيمأتلا باب ضةالصلا باتك ‘كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ اك
 .(164/2)1116... رجفلا يتعكر يلصي نأ يف ةصخرلا باب ،ةالصلا باتك هحيحص يف

 يديمحلاو ،(383/1)9 ءاهتقو دعب ةالصلا ءاضق باب ،ةالصلا باتك ،هنئس يف ينطقرادلاو

 .(383/2)867 ،ةثمر يبأ ثيدح دنسملا يف
 مث ةرخآلا ءاشعلا ةف هللا لوسر عم يلصي ناك لبج نب ذاعم نأ يور ام) ذاعم ثيدح ا

 باتك ‘هحيحص يف هل ظفللاو ملسم هجرخأ (ةالصلا كلت مهب يلصيف هموق ىلإ عجري

 ةالصلا باتك ‘هحيحص يف نابح نباو ء(340/1)465 ثءاشعلا دعب نآرقلا باب ،ةالصلا

 .ةالصلا يف ةمامإلا باتك ؛هحيحص يف ةميزخ نباو ،(6/,163)2402 ،ةالصلا ةداعإ باب

 باب ،ةالصلا باتك ،ىبتجملا يف يئاسنلاو ،(65/3)1635 ءةضيرف يلصملا مامتإ ةحابإ باب

 .(323/1)556...ةين فالتخا

 .48/1 تفاصنإلاو لدعلا ،بوقعي وبأ ينالجراولا ا



 ةيض الا دنع ةنسلا ماع =

 ادحأ ة يبنلا ىأر اذإو ":هلوقب ةنسلا نم عونلا اذه لثمب صيصختلا رخآ عضوم

 الاثم يتالتلا ركذيو ،ا٨)"مومعلا صيصخت كلذف هرقأف مومعلا ىضتقم ريغ لعفي

 ضب ةلت يبنلا عم ىلص ذإ كاردتسالا يف لبج نب ذاعم هلعف ام وه اثريرقتلل

 هللا يضر- ةباحصلل هقف هلوقو ،اهنم ةق همالس دعب يقابلا ضعبلا ىلصو ةالصلا
 .اة)(عنص ام لثم اوعنصاف ةنسح ةنس ذاعم مكل نَس) :ذاعم لعفل ارارقإ -مهنع

 .هيف هنورصحي مهنأكو لعفلا يف رارقإلا نولعجي اومدقت نم لج ىرنو

 لومش ىلإ نورخأتملا وحني امنيب ،ا“)يخارتلا عفر يف يتالتلا ورمع مهنمو

 وأ لعف نم © هآر امب ةيريرقتلا ةنسلا دحي يملاسلا دجنف ؤلوقلاو لعفلل رارقإلا
 اث) راكنإ ىلع ةردقلا عم هيلع تكسو هركني ملف مهضعب نم وأ هتمأ نم ردص لوق
 .هدح يف لعفلاو لوقلا نيب عمجيف

 :ةنسلا اهب درت يتلا هجوألا :يناثلا ثحبملا

 لاحلا يه امك ةيضابإلا دنع ةددعتم هجوأب نآرقلاب اهتقالع يف ةنسلا درت

 احضاو هدعب ةنسلاف الوأ باتكلا ىلع دامتعالا لسلست دجنس اننكل ،مهريغ دنع

 .129/1-130 ،س.م )
 ىلع ةيضايرلا راهزألا 1747/1187(0)يبرجلا ناضمر نب ورمع صفح وبأ يتالتلا اث

 ةبرج ‘ناشحلا ،ةينورابلا ةبتكملا ،(خم) ،(يسوفنلا حون نب حتف ةموظنم)ةيئارلا ةموظنملا

 .82ص ،31 مقر ،سنوت

 ظفلب ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأف ةبراقم ظافلأب درو دقو ،ظفللا اذهب .اجرخم هدجأ ملا
 .(296/2)3433 ...قوبسملا باب ،ةالصلا باتك ،(اولعفاف اذكهف ذاعم مكل نس دق) ارصتخم

 .ىضقي اميف أرقي ام باب ،ةالصلا باتك ؛هفنصم يف قازرلا دبع هجرخأ هنم بيرقو

 قبس دقو مكدحأ ءاج اذإ هب اودتقاف ذاعم مكل نس) ظفلب ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأو

 دبع ثيدح يف (هقبس ام ضخقيلف مامإلا غرف اذإف هتالص مامإلا عم لصيلف ةالصلا نم ءيشب

 .(271) 134/2 ثىليل يبأ نب نمحرلا

 .146ص ء(خم) يخامشلا رصتخم يف يخارتلا عفر ناضمر نب ورمع يتالتلا ا

 .2/2. سمشلا ةعلط ح رش يملاسلا اث



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع ح

 كش ال بيترتلا اذهو ،ةيلمع ةيعرف مأ تناك ةيدقع عيرشتلا بناوج لك يف ايلج

 ام نركذلا و>:ىلاعت هلوق كلذ نم ععضوم نم رثكأ نم باتكلا نم ىحوتسم هنأ

 مهستو :ىلاعت هلوقو (34/33بازحألا)«ةَمُكحلاو هللا تايآ نم نكتويب يف ىت

 ةمكحلا يفوسلاو ا")يطوشلملا رسفيو ،(2/62 ةعمجلا)ه ةمكحلاو باتكل
 :اهيف لوقي نآرقلا يف ةدراولا ةمكحلل هنايب يف ةعماج ةملك يداربللو ،ااةنسلاب

 ة هلللا لوسر مالك نمو ىك هللا مالك نم ذخأ امنإ نيدلا نإف ،ةنسلا :يهو

 هللا لوسر باطخو ،ناسل هنأك ك هللا باطخ نوكيف ،ةيبرعلا و نحللاب امهالكو

 اة)."هانكرو هاحاتفمو نيدلا اناسل امهو ،ناسل هنأك ف

 ىه امع فلتخت ال ةيضابإلا اهددعي امك ةنسلا اهب درت يتلا هجوأل ا دجنو

 :ا“)هه ريغ دنع

 ذخأ ،رئازجلا يف غيرأب ةطوشلم نم (12/6ق) دواد نب ىسيع نب نيروغبت يطوشلملا ("
 ناكو سيردتلا يف طشن ،ملكتم يلوصأو .ققحم ةمالع ،هريغو يتازملا عيبرلا يبأ نع هملع

 ةلدألاو ،نيدلا لوصأ باتك :هفيلآت نم ،يلئسَي نيت يف ميلعتلل ةقلح هذختا راغ هل

 .خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا ،ىيحي يلع رمعم 96 ش89/2 ،ريسلا:يخامشلا:ر.نايبلاو
 .ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا ،ةكبوأ رمع دمحأ :حيحصت ثرئازجلا يف ةيضابإلا ،ةعبارلا ةقلحلا

 .123/4 شم1986 رئازجلا

 ةبتكم ضعومجم نمض (خم) ثنايبلاو ةلدألا ء(12/6ق)ىسيع نب نيروغبت ‘يطوشلملا ا
 تالاؤسلا يفوسلا ،295ص ‘ةروص ثحابلا ىدل 02 مقر ،نامع ةنطلس ىةيدب يملاسلا

 .271 ص

 نع فاشكتسالاو قداصلا ثحبلا ،(1407/810 :يف يح)ميهاريإ نب مساقلا وبأ يداربلا اث

 ىدل ‘ر.د رئازجلا اةيادرغ دمحم ديعس جاحلا ةبتكم ،(خم) فاصنإلاو لدعلا يناعم

 ` ..و20ص ةروص ثحابلا

 ؛نوثدحملاو ثيدحلا ،(رصاعم)دمحم دمحم وهز وبأ :رظنا هليصفتو كلذ نايب نم ديزمل ا٨}
 دمحم بيطخلا ‘37-45ص ء(ت.د) رصم .ةرهاقلا ،يبرعلا ركفلا راد رشن رصم ةعبطم

 ه1409 سنانبل ،توريب ،ركفلا راد ‘هحلطصمو همولع ‘ثيدحلا لوصأ ،(رصاعم)جاجع
 .46-50ص 19



 ةيضابإلا دنع ةنسلا رالع ح

 يمدكلا ربعو باتكلا مكحل ةدكؤم تءاج اهنأ ةنسلل لوألا هجولاف ه

 .'.)'ةمكحم باتكلل ةقدصم ننس "ب كلذ نع

 مالسإلا لهأ اهب هللا داز ةلقتسم ماكحأب تدرو اهنأ يناثلا هجولاو ه

 ام ثلاثلا هجولاو":يدنكلا ركب وبأ لوقي ،ا2)ةدمحم ناسل ىلع اماكحأو اضورف

 فذاق يف نسو &نصصحملا ىلع مجرلا نسف ثهللا ماكحأ يف ةدايزلا نم نس

 ةالصلا يف رصقلا نسو ‘تانصحملا فذاق يف باتكلا يف ةحلا امنإو ،نينمؤملا

 هللا داز ننس هجولا اذه ماكحأ يف لصألا نأ نودكؤي مهو ءا"خلا.. رفسلا يف

 مدقت ام ريغ ةريثك ةلثمأ دجوتو ا“ة يبنلا ناسلب اماكحأ مالسإلا لهأ اهب ىلاعت

 يف اهرثأ بسح تايد نم حارجلا يف نس امو ةماقإلاو ناذألا ةتسك هركذ

 اهريغو ا")راغشلا حاكن ميرحتو لاجرلا ىلع بهذلاو ريرحلا ميرحتو مسجلا
 .ااهيف ليصفتلا ماقملا عَنسَي ال يتلا ننسلا نم

 ةرسفملاب دمحم نب ريشب اهنع ربعو ةنيبم تءاج اهنأ ثلاثلا هجولاو ه

 لصي الو هليزنت ظفلب هليوأت فرعي ال امم نآرقلا ضرف ام ةلمجل ريسفت اهيف ذإ

 .11/1 ةماقتسالا ،ديعس وبأ يمدكلا ()

 .253 ص جم خم ،فنأتسملا ،دمحم نب ريشب يليحرلا ا

 .20/2ث فنصملا ،ركب وبأ يدنكلا (ة}
 .15/2 ،ةريصبلا ،هللا دبع يبأ نب دمحم وبأ مصألا )4)

 .17/2 ،ةريصبلا ،هللا دبع يبأ نب دمحم وبأ مصألاو 20/2.فنصملا ،ركب وبأ يدنكلا ا}

 دمحأ حيحصت "ججحلاو لئالدلا ء(12/6ق)هللا دبع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ يمرضحلا ا

 مضألا 0116 تالاؤسلا ،يفوسلا ، 204 ‘203ص ‘هنم ةروص ثحابلا ديب نوقرم مورك

 .15/2 ةريصبلا

 :ر.كلذ الإ رهم الو هتميرك رخآلا هجوزي نأ ىلع هتميركا لجرلا جيوزت وه :راغشلا ا”
 ،توريب ثةيملعلا بتكلا راد ،1ط ةيهقفلا تافيرعتلا ء(رصاعم)ناسحإلا ميمع دمحم يتكربلا

 .123ص ؛0م2003 غه4
 دبع يبأ نب دمحم وبأ مصألا '٬20/2فنصملا ،ركب وبأ يدنكلا :ر ليصفتلا نم ديزمل اث

 . 17/2 ةريصبلا ءهللا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا لع حي

- 

 أوتآو ةالئصللا أوسيقأوإ» هلوق لثم هيلع فيقوتلاو ةمجرتلا نودب هملع ىلإ دحأ

 اجو .ا")(196/2ةرتقبلا) هلل ةنغلاو جحلا اومتأو » وأ (43/2ةرقبلا) ةاكزلا

 ترسف ةنسلا نأو ةاكزلا نع هثيدح ضرعم يف سورمع دنع ةرسفملاب ريبعتلا

 لك...لوحلاو ؟ مك ىلعو ؟ بجت عون يأ نمو ؟ بجت مك نمو ،اهمسق ناك فيك

 نأ:ةنازخلا هباتك نم ريشب نع ةكرب نباوأث)رفعج نبا لقنو ،اثل ةنسلا نم كلذ

 اذه نم بيرقو ىا“اةنسلاب ة هللا لوسر امهرسفو ةلمج ةاكزلاو ةالصلا ضرتفا

 .اة"ىلاعتو كرابت هللا باتكل ليوأت اهلك ةنسلاو":هلوق يف حور نب دمحم ريبعت

 ءاةنسلا رماوأ نم لمجُسلا لباقم يف يتازملا عيبرلا يبأ دنع رسفملا ءاجو

 باتكلا حرشو هللا باتك نم اهلصأ" :لاقف ح رشلاب هلبق يمدكلا اهنع ربع امنيب

 دنع درو فصولا اذه لثمو 6 اةذنيبم اهنأب اهفصوو . )7( ه صنلا بوجوب ةنسلا

 .اثةكرب نبا

 تنيبو نآرقلا يف ًالمجم اهب رمألا درو ضئارفل ةريثك ةلثمأ تركذ دقو

 لظ لي هللا لوسر نأ نم درو ام -مدقت ام ريغ- ركذ اممف ،لامجإلا اذه ةتسلا

 4 ولط ليبق ما رحلا رعشملا نم ضافأ مث ‘ رجفلا ىلص ىتح ةفلدزملا يف

 ةنس جحلا رئاعش يف كلذ تبثف ":كلذ ىلع اقلعم يمدكلا لاق ،ا"")سمشلا

 .ا.)"ةيوبنلا ةتسلا هتنيبو - ىلاعتو كرابت - هللا نع كلذ يف ءاج دقو ،نيملسملل

 .253 ص ،جم خم ،فنأتسملا ، ريشب يليحرلا ا!)

 .95-96ص .ةيفاصلا ةنونيدلا حتف نب سورمع ينكاسملا ا"

 .15/2 عماجلا رفعج نيا ا"
 .455/1ءعماجلا ةكرب نبا ا

 .12 ص ‘حور نب دمحم خيشلا ةريس باتك - حور نب دمحم يدنكلا ا
 .83 ص ةنوزخملا فحتلا ،فلخي نب ناميلس عيبرلا وبأ يتازملا ا©
 .70/1 ،ديعس يبأ ماكحأ نم ديفملا عماجلا ، ديعس وبأ يمدكلا 7

 .164 0163/4 ربتعملا ،ديعس وبأ يمدكلا اث

 .455/1-456 "عماجلا \ةكرب نبا اث)

 :لاقف فقو مث حبصلا عمجب ىلص هنع هللا يضر رمع نأ يور)عمج نم ةضافإلا ثيدح (10)



 ةيص الا دنع ةنسلا مولع حصحص

 يف تضرف نأ دعب اهماكحأو اهننسو ةالصلا ضئارف ةنسلا تلصف دقو

 دحأ نايب يف ةكرب نبا لوقي ،اة)ةلمجلا هذه ةنسلا تنيبو ،اث ةلمج نآرقلا
 هللا لوقب اوجتحاو ،همامإ فلخ أرقي ال نأ ىلإ انباحصأ ضعب بهذ دقو ":اهعورف

 «نوشحنرئ مكلعل اوتصنأو ة أوغمتشاف نآرقلا ئرق الوإ» :ىلاعت

 مهيلع ةجحلاو ءةيآلا رهاظب لوقلا اذه ىلإ بهذ نم لتعاف (204/7فارعألا)

 ضرتعملا وه ةلي يبنلا ربخو ءا (باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال):ي يبنلا نايبب
 ةنسلا نايب ةلأسم تناك املو ،اة)"نايبتلاب لكوملا وه ةلت يبنلا نأل ،ةيآلا ىلع
 تيأر بهذملا ءاملع دنع بتكلاو تافنصملا اهتلوادت يتلا هجوألا رثكأ نم نآرقلل

 .يلاتلا ثحبملا يف نايبلا نم ديزمب اهدارفإ

 ليق دقو":دمحم نب ريشب لوقي نآرقلل ةخسان درت اهنأ عبارلا هجولا ه

 وحن خسان نآرقلا ماكحأل وه ام خ هللا لوسر ةنس نم نإ ثلاث هجوب اضيأ

 مهفلاخ اق يبنلا نإو ،ريبث قرشأ نولوقيو سمشلا علطت ىتح نوضيفي ال اوناك نيكرشملا نإ

 باب "جحلا باتك ‘هحيحص يف هل ظفللاو يراخبلا هجرخأ (سمشلا علطت نأ لبق ضافأ مث
 عفدلا باب ‘كسانملا باتك ‘هحيحص يف ةميزخ نباو ء(204/2)1600 ،عمج نم عفدي ىتم

 تقو باب ،جحلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو ء(2859) 271/4...مارحلا رعشملا نم

 ميدقت يف ءاج ام باب ،جحلا باتك ،هننس يف يذمرتلاو 433/2)4054(6 غعمج نم ةضافإلا

 .(895) 241/3...ةفعضلا

 .164 0163/4 . ربتعملا ديعس وبأ يمدكلا ا"

 .455/1ءعماجلا ،ةكرب نبا اث

 .6/10 ،ع رشلا نايب ،ميهاريإ نب دمحم يدنكلا (3)

 236/1 ثاهننسو ةالصلا ضرف باب ،ةالصلا باتك ،ىرغصلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأ ا

 25/2.ةءارقلا حاتتفا يف ءاج ام باب ،ةالصلا باوبأ باتك ،هننس يف يذمرتلاو ء(355)

 167/2 ضمامإلا فلخ أرقي لاق نم باب ،ةالصلا باتك ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو ء(247)
 ،‘يخونتتلا زيزعلا دبع نب ديعس دنسأ ام ،نييماشلا دنسم يف يناربطلاو ء(2758)

1( ). 

 .509/1“عماجلا ،ةكرب نبا اث}



 | ةيض الا دنعةنسلا مراع ح

 نيتلاوللإلاهب باتكلا قطن دجب ا.)(ثراول ةيصو ال ):هلوق
 ال نهنأ نيكرشملا ءاسن نم ملسأ نم يف هنس امو 180/2(6ةرقبلا)«نيبرقألاو

 اوتآق)» هلوق دعب نيملسملا نيتأ اذإ رافكلا نيقباسلا نهجاوزأ ىلع نهل ضوع
 ام هتنسب جرخأ ام عم ا ( 11/60ةنحتمملا) هماوفقنأ ام لقم مهجاوزأ تبهذ نيذلل

 هلوقب (11/4ءاسنلا) “نْيَتنألا ظح لثم ركذلل ىلاعت هللا لوق مومعل ةيآلا هلمتشت

 261/1 ‘لقعلاو تايدلا يف باب ،روذنلاو ناميألا باتك ؤهدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا
 )2121(٨ 434/4‘ثراول ةيصو ال ءاج ام باب اياصولا باتك ،هننس يف يذمرتلاو «(667)

 يف ينطقرادلاو (2714) 906/2 ‘ثراول ةيصو ال باب ،اياصولا باتك ،هننس يف ةجام نباو

 له بابب اياصولا باتك ،هننس يف روصنم نب ديعسو ،(97/4)89 ،اياصولا باتك ،هننس

 .(149/1)425 ،تيملا نع رذنلا يحلا يضقي

 ةصاخ نيكرشملاو نيملسملا نيب لدابتلا قايس يف ءاج لوألا اهمكح نأ ةلأسملا هذه نايب ا)
 نأ مهنم بلطو نيملسملا ىلإ تراص اذإ ةملسملا ةأرملا رهم ةر هللا عرشف ؛ةبيدحلا دعب

 .نيكرشملا يلإ تبلقنا اذإ ةملسملا رهم اولأسي

 نيوز» ىلاعت هللا لوق لزنف ؛كلذ ةيدأت نوكرشملا ىبأ امنيب هللا مكحب نونمؤملا ىقو دقو
 اوقتاو اوفقنأ ام لم مهجاوزأ تبهذ نيذلا اوتاف تبقاع رافكلا ىإ مُكجاَوزأ نم ئيش مكتاف

 يديأ يف عقي اّسم لعج ضيوعتلا اذهو ،(11/60ةنحتمملا) «نونموُس هب مثنأ يذلا ةللا

 ريغ وأ ةدترملا رهمل ءادألا لبق نإ رفاكلا هيدؤي امم وأ ،هريغو ئيفلاو ةمينغلا نم نيملسملا

 .كلذ ىلع ةمألا ءاملع صن امك مكحلا اذه خسن مث :كلذ

 نب دمحم هللا دبع وبأ يعفاشلا :ةلأسملا هذه يف ليصفتلا نم ديزمل رظناو

 ،توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،ينغلا دبع قلاخلا دبع:حت ،نآرقلا ماكحأ ،(820/204)سيربإ

 :حت ،نآ رقلا ماكحأ 982/370(6)يلع نب دمحأ ركب وبأ صاصجلا يزارلا :071/2 ه 0

 نب يعرم يمركلا 0332/5 ه1405 ،توريب ،ثارتلا ءايحإ راد ‘يواحمق قداصلا دمحم

 نآرقلا راد ءاطع نسح يماس :حت ،خوسنملاو خسانلا ء((1623/1033)ركب يبأ نب فسوي

 .(/597)دمحم نب يلع نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ يزوجلا نبا ا90/1 ه1400 ،تيوكلا

 دمحأ ساحنلا يدارملا ے242/1 ےه1405 ،توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،1ط نآرقلا خساون

 .حالفلا ةبتكم ،1ط ،دمحم مالسلا دبع دمحم:حت ضخوسنملاو خسانلا "(952/339)ليعامسي نب
 .743/1 ه1408 ‘تيوكلا

  



 ۔س::١: ح ةيض الا دنع ةنسلا راع =

 ") (بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي)و ا" (نيتلم نيب ثراو ال):ل
 «مكلذ ءارو ام مكت لحأوإزلهلوق دعب ) (اهتلاخو اهتمع ىلع ةأرملا)و
 .ا " (24/4ءاسنلا)

 ءاضيأ يدنكلا ركب وبأ هركذي ةنسلا دورو هجوأ نم اهجو خسنلا رابتعاو

 يدنكلا لثميو نآرقلا ماكحأل اخسان ننسلا نم ناك ام ةنسلا هجوأ نم نأ نيبيف

 ءا ثلثلا زواجت ال اياصولا نأ نم ه يبنلا هتس امب اهركذ مدقت ام ىلع ةدايز

 لوأ ريسفتلا باتك ‘كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ.(نيتلم لهأ ثراوتي ال ثيدحلا) ظفل "]
 طوقس يف ،ضئارفلا باتك ءىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو ،(2944) 262/2 ،ريسفتلا باتك

 باب ‘ضنئارفلا باتك ،هننس يف دوواد وبأو 6381-6384(6) 82 ,/4 ،نيتنملا نيب ةثراوملا

 ال باب ‘ضئارفلا باتك ،هننس يف يذمرتلاو ،(2911) 125/3 ثرفاكلا ملسملا ثري له

 .(424/4)1208 شنيتلم لهأ ثراوتي

 .(935/2)2502 ، زوجي مك ليدعت باب تاداهشلا باتك ‘هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا2

 يف يئاسنلاو 425(6) 210/1... حاكنلا يف زوجي ام باب ،حاكنلا باتك ،هدنسم يف عيبرلاو

 ضهننس يف هجام نباو ،(295/3)5435 ،ةعاضرلا نم مرحي ام ،حاكنلا باتك ،ىربكلا ننسلا

 .(1937) 623/1 ...ام عاضرلا نم مرحي باب ،حاكنلا باتك

 يف يراخبلا هجرخأ !(اهتلاخو ةأرملا نيب الو اهتمعو ةأرملا نيب عمجي ال)هظافلأ نم ا

 ملسمو ،(4819-4821) 1965/5.اهتمع ىلع ةأرملا حكنت ال باب .حاكنلا باتك هحيحص

 يف نابح نباو ،(1408) 1029/2...نيب عمجلا ميرحت باب .حاكنلا باتك ‘هحيحص يف

 باتك ،هننس يف دواد وبأو 427/9)4117(6...جيوزت نع رجزلا ركذ ،حاكنلا باتك هحيحص

 .(224/2)2065‘عمجي نأ هركي ام باب ،حاكنلا

 .253 ص ،جم خم ،فنأتسملا ، ريشب يليحرلا ا

 .19/2 ‘فنصملا ،ركب وبأ يدنكلا اة}

 باب ،تاقفنلا باتك ،(...كتثرو عدت نأ ،ريثك ثلثلاو ثلثلا )هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا

 ةيصولا باب ءاياصولا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو ،(2047/5)5039...ةقفنلا لضف

 ةيصولا يف ءاج ام باب ءاياصولا باتك ،هننس يف يذمرتلاو 104/4)6460(6 ،ثشلاب

 .(293/3)1085 رماع نع يرهزلا ثيدح ،هدنسم يف رازبلاو 430/4)2116(0 .ثلثلاب



 ۔ہج(;:: )س ةيض الا دنعةنسلا مولع ح

 نم هليثمتو هركذ ىلع ىرج دقو ،ا.)رحلا نم دبعلا الو دبعلا نم رحلا ثري الو
 .ا2)ة ريصبلا يف مصألا هللا دبع وبأ هدعب

 كلذبو نايبلا هوجو نم اهجو هنوك نع جرخي ال يريدقت يف خسنلا نأ ىلع

 ثيدحلا خسان ثحبم يف طسب ديزم دريسو ثةنيبم ةنسلا دورو هجو نمض لخدي

 هخوسنمو ٠

 :ةنسلاب نايبلا : ثلاثلا ثحبملا

 قلطأ .")روهظلاو فشكلا هلصأو 3 ظفل غلبأب دوصقملا راهظإ ةغل نايلا

 اهريغو ةلالدلا نم ءيشلا هب نيبتي ام :نايبلاو ،مالكلا حوضوو ةحاصفلا ىلع

 .اث رهظ ءيشلا نبت ىنعمو

 لام هل ادبع عاب نم):لاق لي هللا لوسر نأ رمع نبا ثيدح مومع ةلأسملا هذه يف لصألا ()

 باب ،ضئارفلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ (عاتبملا هطرتشي نأ الإ عئابلل هلامف
 دبعلا عيب باب ،عويبلا باتك هفنصم يف قازرلا دبعو 219/6)1205(6 ،كولمملا ثري ال

 .(381/9)5508 .رمع نب هللا دبع دنسم ،هدنسم يف ىلعي وبأو 136/8)14623(6 ،لام هلو
 كلمي ال دبعلا نأ قف يبنلا ةنس يف انب ناك املف ":ثيدحلا اذه ىلع اقلعم يعفاشلا لوقي

 تيمس ؛ثراوب وه الو ؛تيملا يباب ديسلا نكي ملو ،هديس هكلمي امنإف دبعلا كلمي ام نأو كالام
 ريفغ انثروف ،هل ةضيرف ال يذلا ديسلا انيطعأ امنإ بأ هنأب دبعلا انيطعأ ول انكف ‘ةضيرف هل
 .219/6 سىربكلا ننسلا يقهيبلا :ر "تفصو امل ادبع ثرون ملف ،هللا ثرو نم

 ىلع ذخؤت الف اهيف فلتخملا لئاسملا نم ءيشل دبعلا كلمت زاوج ةلأسم نأ ىلع

 نيلئاقلا يأ ،نيقيرفلا ججح دروأو ،ةلأسملا هذه يف فالخلا ربلا .دبع نبا دروأ دقو ءاهقالطإ

 هللا دبع نأب كلمي دبعلا نإ لاق نم لدتساو :ربلا دبع نبا لوقي ،هزاوج مدعو هكلمت زاوجب
 ىلاعت هللا نأل .مرستلا مهل لح ام نوكلمي مهنأ الولو ،يرستلا يف هديبعل نذأي ناك رمع نب
 لوطي جاجتحالا نم بورض ةلأسملا هذه يف نيقيرفلل و" :لاقف "حاكنب الإ جرفلا لحُي مل
 هللا دبع نب فسوي ربلا دبع نبا يبطرقلا :ر "اهل عضومب اذه انباتك سيل اهركذ

 بتكلا راد ‘!ط سکضوحعم يلع دمحم ؛اطع دمحم ملاس :حت ،راكذتسالا «(1071/463)

 .275/6-٥276م2000 شنانبل ،توريب ،ةيملعلا

 .16/2 ،ةريصبلا مصألا 2



 _ ;::): ح ةيض .الا دنعةنسلا مولع =

 يذلا ليلدلا ىنعمب لوألا :نييحالطصا نيفيرعت نايبلل يفوسلا درويو

 زيح نم ءيشلا جارخإ :يناثلاو ؤهيلع ليلد وه ام ىلإ هيف رظنلا حيحصب لصوتي
 .اة)ينجتلا زيح ىلإ لاكشإلا

 زع هللا لوقب ةنسلا نم نايبلا ليصأت ىلع يداربلاو ينالجراولا لدتسيو

 ال متنك نإ ركذلا لهأ اولأنساق مهنلإ يحون الاجر انإ كلبق نم اتلسرأ اَمو»:لجو

 مهلعلو مهيلإ لزن ام سانلل نيبتل ركذلا كي اتنزنو رثألا و تاتتلاب ؛نوُمَلعَت
 يذلا ْمُهَل نيبتل الإ باتكلا كيلع اننزنأ امو)»:لاقو ء(43.44/1 6لحنلا)(نوُرَكفتَ
 مكاَتآ اَمَو»:لاقو ء( 64/16لحنلا)(نونموُي موقل ةمحرو ىهو هيف أوُفلتحا

 نايب نأ كلذ ىضتقاف (7/59 رشحلا) «اوُهتناف هنع مكاه امو هوذخف لوسرلا
 .ا“هتنس وهو نايب نآرقلا يف امل لي لوسرلا

 نم ةيضابإلا ءاملع نم ىرنو ،كرتلاو لعفلاو لوقلا نايب ىلإ نايبلا مسقنيو

 ديفت نم مهنمو ءاثكرتلا عم امهركذي نم مهنمو ،اةلعفلاو لوقلاب نايبلا ركذي
 ة هللا لوسر ةنس يف نايبلا ناك نإو ":هلوق يف ينداربلاك كلذ نم لمشأ هترابع

 رخآ عضوم يف هنكل ،ا7"ازمرو ةراشإو ارارقإو ءابتكو الاسرإو ،العفو الوق

 كرابملا تاداعسلا وبأ ريثألا نبا يرزجلا 0 69/13 ىَنَيَب ةدام برعلا ناسل روظنم نبا ا")

 دمحم دومحمو يوازلا دمحأ رهاط :حت ،رثألا بيرغ يف ةياهنلا ۔(1210/606)دمحم نب

 .174/1 ه1399 سنانبل توريب ،ةيملعلا ةبتكملا سيحانط

 دومحم :حت حاحصلا راتخم ،(1322/721)رداقلا دبع نب ركب يبأ :نب دمحم يزارلا ا

 .29/1 ،نيب ةدام إم1995 ه1415 ،توريب نورشان نانبل ةبتكم رطاخ

 .و 247 ،تالاؤسلاء يفوسلا ()

 .و176ص ث(خم)قداصلا ثحبلا ،يداربلا 47 1٤/ فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا ا

 ص فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا (165-166 /2 ،عماجلا ،ةكرب نبا ا

 .64ص ى(خم) يخارتلا عفر ،يتالتلا 6
 0247ص تالاؤسلا ،يفوسلا ©

 .و175ص ى(خم) ،قداصلا ثحبلا ،يداربلا ا}



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع _

 .األكرتو رارقإو لعفو لوق :ماسقأ ةعبرأ يف ارصَحنُس هق هللا لوسر نايب لعج

 .ةكرتلا و لعفلاو لوقلا ىلع يطوشلملا هرصقو

 ينع اوذخ): ققيبنلا لوقب ةكرب نبا هيلع لدتسيف يلعفلاو يلوقلا نايبلا امأ

 يفف ":لوقيو ؛اهيف ةباحصلا هعبتاو كسانملا يف تلقن يتلا هلامعأبو ا(مككسانم

 .ا“"العف عقي ةراتو الوق ةرم عقي دق نايبلا نأ ىلع ليلد اذه

 .جحلا نايب يف انه يلعفلاو يلوقلا نايبلا كرتشا رمألا ةقيقح يف هنأ ىلع

 ينومتيأر امك اولص): هق هلوق اضيأ ةيلعفلاو ةيلوقلا ةنسلاب نايبلا ةلثمأ نمو

 لعفلاو لوقلا نيب ثيح ةصوصخملا ةالصلا لاعفأ نم هنع لقن امو ا(يلصأ

 لوقي امك يئادتبا يلامجإ نايب وهو (43/2ةرقبلا)هةالئصلا اوسيقأ)ل:ىلاعت هلوق
 .ايتالتلا ورمع

 هنوك لوألا :ةثالث هجوأ ىلإ ايلوقلا نايبلا هجوأ يداربلاو يفوسلا لتصفيو
 ام يناثلاو 5 ا (اهتلاخ ىلع الو اهتمع ىلع ةأرملا حكنت ال) :ه هلوقك ءادتبا

 .اث (هتتيم لحلاو هؤام روهطلا وه):رحبلا يف هقف هلوقك ،لاؤس نع اباوج ناك

 .و177ص ،س.ما)

 .294ص (جم خم) ،نايبلاو ةلدألا ،يطوشلملا اث

 .40 ص ،هجيرخت مدقت ()

 .165-166 /2 عماجلا ءةكرب نبا ا
 .41 ص ێهجيرخت مدقت ا

 .64ص ى (خم) ،يخارتلا عفر ،يتالتلا اك
 .295ص «(خم) ‘قداصلا ثحبلا ،يداربلا ے247ص (خم) ،تالاؤسلا ،يفوسلا ا
 .50 ص ؛هجيرخت مدقت ا

 نابح نباو ،(72/1)160 ءهايملا ماكحأ يف باب ،ةراهطلا باتك ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا

 باتك ،هحيحص يف ةميزخ نباو ،(51/4)1244 ءهايملا باب ،ةراهطلا باتك اهحيحص يف
 ةراهطلا باتك ؛هننس يف ةجام نباو ،(59/1)111...لسغلا يف ةصخرلا باب ءوضرولا

 .(136/1)386 ،رحبلا ءامب ءوضولا باب ءاهننسو



 ج( ١ ح ةيضابإلا دنع ةنسلا مراع ح

 كلذ نمف هجولا اذهل ىرخأ ةلثمأ يداربلا ركذيو ،هئامب ءوضولا نع لئس ناكو

 دقف غبد باهإ لك) :ف لاقف ؛اهباهإ نع لئس نيح ةنوميم ةاش يف يور ام

 قلخ):لاقف ؛اهئامب ءوضولا نع لئس نيح )ةعاضب رئب يف ه هلوقو 0 ا٨)(رهط
 هانلمحف ": يداربلا لوقي ؛ا (همعط وأ هنول ريغ ام الإ هسجني ال اروهط ءاملا هللا

 ثيدحلا اذهف ؛ريثكلا ءاملا نم هلثم ناك امو ،رئبلا كلت ءام نع هنع لئس ام ىلع

 نم ذئدنع هب الو هسفنب لقتسي ال باوجلا نوكي نأ ثلاثلاو ،ا"ببسلا ىلع لمحي
 هنإ :هل ليقف ا برأم حلم عطتقا امل هباوج لثم ؛مالكلا متي ىتح هعم لاؤسلا ركذ
 . ا© (اذإ الف) :هه لاقف ةعلا ءاملاك

 .(103/4)1287 ‘ةتيملا دولج باب ىةراهطلا باتك هحيحص يف نابح نبا هجرخأ ا!)

 يئاسنلاو ،(221/4)1728 ثةتيملا دولج يف ءاج ام باب ،سابللا باتك ،هننس يف يذمرتلاو

 يف يمرادلاو 83/3)4567(0 ىةتيملا دولج باب ث ةريتعلاو عرفلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف

 .(117/2)1985 .ةتيملا دولجب عاتمتسالا باب يحاضألا باتك نم ،هننس

 ضيحلا قرخ اهيف ىقلت تناك ةفورعم اهرئبو .ةنيدملاب ةدعاس ينب راد :ةعاضب ا

 ةفحت ،(1937/1353)نمحرلا دبع نب دمحم ءالعلا وبأ يروفكرابملا :ر .نتنلاو تاروذاقلاو

 ثتوريب ،ركفلا راد ،ليمج دمحم يقدص :قيثوتو طبض ‘يذمرتلا عماج حرش يذوحألا

 .180/1 ،م1995 ‘ه1415 ثنانبل

 {(17/1)66 ةعاضب رئب يف ءاج ام باب ، ةراهطلا باتك ،هننس يف دواد وبأ هجرخأ ا

 يف ينطقرادلاو ،95/1)66(6...ءاملا نأ ءاج ام باب ،ةراهطلا باوبأ باتك يف يذمرتلاو

 هايملا باتك ،ىبتجملا يف يئاسنلاو ،(29/1)10 ،ريغتملا ءاملا .باب ،ةراهطلا باتك هننس

 .(174/1)326 ،ةعاضب رئب ركذ باب

 .295صء(خم) ،قداصلا ثحبلا ،يداربلا ]

 .529/4 ،يذوحألا ةفحت :يروفكرابملا :ر :نميلاب دلب :برأم ىلإ بوسنما“

 برأمب يذلا حلملا ندعم هزه هللا لوسر تعطقتسا) :لاق لامح نب ضيبأ ثيدح وه ا

 ننسلا يف يئاسنلا هجرخأ (اذإ الف : ةه هللا لوسر لاقف "دعلا ءاملا ةلزنمب هنإ ليقف ،هينعطقأف

 ينعي :لاق (5768)مقر تحتو 406/3)5766(6 .عاطقإلا باب ،تاوملا ءايحإ باتك ،ىربكلا
 ء(664/3)1380 عئاطقلا يف ءاج ام باب "ماكحألا باتك ،هننس يف يذمرتلاو ،ريثكلا ءاملاب

 نيضرألا عاطقإ يف باب ‘ءيفلاو ةرامإلاو جارخلا باتك ،هننس يف دواد وبأو

 



 ةيض الا دنعةنسلا راع ححح

 ؛نآرقلل نايب هلاعفأ نأ ينالجراولا ركذي امك لوصألا نمف :لعفلا نايب اَمأَو
 هللا لوسر اهل لاقف مئاصلل ةلبقلا نع اهتلأس ةأرما نع ةملس مأ ثيدحأ ")كلذ ليلدو

 :هق هلوقب العفلا نايبل اولثمو ،اث) (مئاص انأو كلذ لعفأ ينأ اهتربخأ الأ ):لق

 ينالجراولا لوقي ،ا“(يلصأ ينومتيأر امك اولص)و ،(مككسانم ينع اوذخ)
 ىلع ليلدلا لد نإ الإ مومعلا هب آصخُي نايب اهنإف ة يبنلا لاعفأ امأو ":اضيأ

 نوكي لعفلا نايبو ا"لصاوي وه مث -موصلا يف يأ-لاصولا نع هيهنك هفالخ
 .ا©عءادتبا ناك نإو هعابتا بجيو يداربلا ركذي امك ىلاعت هللا باتك يف امل اريسفت

 اننإف ءادر وأ اذخأ فالخ راثم نايبلا هوجو رثكأ نم اهجو لعفلا ناك املو

 .ةق لوسرلا لاعفأل ةيضابإلا ليصفت ءازإ ةفقو ىلإ ةجاح يف ماقملا اذه يف

 مايقلاو برشلاو لكألا لثم عباطلا ةيرشب تناك نإ هقف لوسرلا لاعفأ نإ
 ال ةنيب ةحضاو لاعفألا هذهو ىا7اانلو هل ةحابم ةماع يهف ،هنم ةب ال امم دوعقلاو

 .لاكشإ يأ اهيف رهظي

 ،نويعلاو راهنألا عاطقإ باب ،نوهرلا باتك ؤهننس يف ةجام نباو ء(3)3064

2 ). 

 .79/1‘ فاصنإلاو لدعلا ينالجراولا ا"

 ةلبقلا يف ةصخرلا يف ءاج ام باب ،مايصلا باتك ؤأطوملا يف كلام هجرخأ ةملس مأ ثيدح ا7)

 هراثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو 0240/1 ‘هدنسم يف يعفاشلاو ،(291/1)641 ثمئاصلل

 ةشئاع قيرط نم درو مئاصلل ةلبقلا زاوج ثيدحو 094/2 ثمئاصلل ةلبقلا باب مايصلا باتك

 مئاصلا رطفي ام باب موصلا باتك ،هدنسم يف عيبرلاك ؛ثيدحلا رداصم لج هتجرخأ دقو

31(0/1). 

 .79/1 ثفاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا 247٬صم(خم)س تالاؤسلا ،يفوسلا ا}

 .41 ‘40ص ىامهجيرخت مقت ا
 .129 /1. فاصنإلاو لدعلا ، ينالجراولا ا

 .295ص ء(خم) ،قداصلا ثحبلا ،يدا ربلا اك

 ىلع ةتس يبأ ةيشاح ،ةتس وبأ ،368 ص ثلدعلا رصتخم حرش ،ديعس نب دمحأ يخامشلا ا”



 -:: - ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع ح

 ءاوس ‘حابم وأ بودنم وأ بجاول انايب ناك ام هق لوسرلا لاعفأ نمو

 نم قراسلا دي عطقك ةنيرقب وأ ههابشأو (مككسانم ينع اوذخ)اق هلوقك لوقلاب

 لسغو 38/5(6ةدنئاملا)4اَمْهَيدنأ أوغَطقاق ةقرائسلاَو قرائسلاولاقيآ دعب عوكلا

 (6/5ةدئاملا)4قفاَرَملا ىلإ مكيديأو مكهوجو اولسغافإلقيآ عم ءوضولا يف نيقفرملا

 .ا")اماع مأ ناك اتصاخ نيبم هنأ كشال امم اذهف

 جوزتك ؛هق هب هصاصتخال نايبلا دروم دري ال ام لاعفألا نم نوكي دقو

 لوقي ،اهريغو ليللا مايقو ،ةمينغلا نم ةيفصتلاو ©ىحضلا بوجوو ،ةوسن ةعست

 زوجي ال ام سانلل زوجيو ‘سانلل زوجي ال ام هق يبنلل زوجي دقو" :يراوحلا وبأ

 يبنلل لحي ال ام سانلل لحي دقو سانلل لحي ال ام ة يبنلل لحي دقو ةث يبنلل

 .ا2"سانلل كلذ لحو نيقفانملا ىلع ةالصلا ةق يبنلا ىلع مرح دقو !ا

 وأ بدن وأ بوجو نم هتفص تفرع امف ؛هب صتخم ريغ ناك ام امأ

 ةباحصلا نأب ًالدتسم لوألا يخامشلا ححصو ثال ليقو ؤهيف هلثم هتمأف شةحابإ
 ذدقلإل:ىلاعت هلوق يف ايسلتلا مومعب ألدتسمو ،هتفص مولعملا هلعف ىلإ نوعجري
 نب ريشب قبس دقو 21/33(6 بازحألا) هنسح ةوسأ هللا لوسر يف ْمُكَل ناك

 نأ ىللإ ةي هللا لوسرب يسأتلا لصألا نأ انيبم كلذ ريرقت ىلإ ًميخامشلا دمحم

 مث هل لحت ال اهنأ نيب هقدصلاك ؛كلذ نيبت ةجح نم ةب الو هب صخن ام نيبتن
 هلعف سانلا ىلعف لقن هنأ وأ هف هللا لوسرل صاخ هنأ انيبم نكي مل ام لكف":لاق

 .ظ140 ،(خم)،لدعلا رصتخم

 ءلدعلا رصتخم ىلع ةتس يبأ ةيشاح ،ةتس وبأ '368 ص ،لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا ا"

 .ظ140 ،(خم)

 نمض (خم) ،يراوحلا يبأ ةريس 886/272(0)يراوحلا نب دمحم يراوحلا وبأ يرقلا ا2)

 .210 ص هكةينامعلا ريسلا عومجم

 ىلع ةتس يبأ ةيشاح ،ةتس وبأ ا369 ص ‘فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا ا7]

 . و1 41 ص لدعلا رصتخم



 ةيضاإلا دنع ةنسلا رذع ح

 «ريثك ةللا ركذو رخآلا مويلاو ةللا وجري ناك نمَلإ:ىلاعت هلوقب

 .ا;"(21/33بازحألا)

 بقعيو ،اث)لدعلا يف ينالجراولا لوق سفن وه يخامشلا هححص يذلا اذهو

 ىلع ةنيرق موقت نأ امإ ةقف لوسرلا لاعفأ نأ لصاحلاو" :هلوقب كلذ ىلع ةتس وبأ

 - زهب ةصتخم يهف صاصتخالا ىلع ةنيرق تماق نإف ؤال وأ هب اهصاصتخا

 ىلع تماق لب صاصتخالا ىلع ةنيرق مقت مل وأ -خلإ...هقح يف ليللا مايقك

 مدقتملا ميسقتلا اذهو ،ا"هتمأ رئاسل ةلماشو ،هريغ قح يف ةماع يهف مومعلا

 .ا" روهشملا ىلع تالماعملاو تادابعلا بناج يف ماع" ةةقيبنلا لاعفأل

 هلغفو مهكرت ءيش لك :يداربلاو يفوسلا هةح امك وهف كرتلاب نايبلا امأو
 اوناك ام ىلع مهف كلذ ىلع مهكرتف ارظح وأ ابدن وأ احابم وأ ابجاو ناك ءاوس

 .اهيلع

 امك ةنسلل ةنسلاو ةنسلل نآرقلا كلذكف نآرقلل ةنسلا نايب مهدنع ررقت اذإو

 نع قطنت امول :ىلاعت هللا لاق ،هللا دنع نم امهنأل كلذو (6 )هضعب هححص

 :ىلاعت هلوق زاوجلا ىلع لديو 3/53-4(6مجنل)4ىحو يو انإ وه نإ "ىوه
 .(89/16()7لحنلا)هءئَش لكل نايبت باتكلا كيلع اَلزَو»

 بتك يف اهل ليثمتلاو اهركذ دجنو ،ةددعتم نآرقلل ةنسلا نايب هجوأ نإ

 :هوجولا هذه مهأو ،اريثك ةيضابإلا

 .256 ص (جم خم) ،فناتسملا ،ريشب يليحرلا ا"}
 .79/1. فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا ا2)

 .ظ139 ،(خم) ةتس يبأ ةيشاح ،ةتس وبأ اث}

 .ظ140ص 0س.ما)
 .295ص ‘(خم)قداصلا ثحبلا ،يداربلا ے247ص ء(خم)تالاؤسلا ،يفوسلا (5)

 .ظ66ص ثو64ص ى(خم)لدعلا رصتخم ىلع ةتس يبأ ةيشاح ،ةتس وبأ اث

 .ظ66ص . و64ص ؛س.م )7(



 ةيض .الا دنع ةنسلا مرلع ح

 نايبك اهب ليثمتلا قبس ةريثك ةلثمأ هلو ،نآرقلا لمجمل انايب درو ام ه
 .")ةنسلا هتلتصفو نآرقلا يف المجم تدرو اهريغو جحلاو ةاكزلاو ةالصلا ماكحأ

 نآرقلا يف ام نييبتب رمأ دق لق يبنلاو نآرقلا لمجمل نايب اهبلغأ يف ةنسلا نإ لب
 ةلاسر يف لئاسملا ىدحإ ىلع هقيلعت يف ايبعصملا دمحم نب فسوي لوقي .اث
 ارابك اراهنو اليل انيدل ىلتي وهو ،الامجإ هللا باتك يف هذهو':هيفلاخم دحأ ىلع در

 نوعباتلاو ةباحصلا مكيلإو انيلإ كلذ لقنو 0 دمحم انديس هنايب ىلوتو ،اراغصو

 :ىلاعت لاق ءاطابنتساو اصن ماكحألا عيمج هيف اوصن ىتح ،نودشارلا ةمئألاو

 .(“(44/16لحنلا) هيهن لزن ام ساتلل نيبتل ركذلا كيإ اتنزنآوإ»

 ةنسلا صيصخت ركذ دجنو ،نآرقلا مومعل اصصخم درو ام اهنمو ه
 دنع دجن امك اهريغو دمحم نب ريشبك ةيضابإلا ءاملع نم نيمدقتملا دنع نآرقلل
 مه َنيذلاوإ» :ىلاعت هلوق يف دراولا مومعلاف ؛صيصختلا اذه لثمل الاثم ةكرب نبا

 «نيموَنم رغ هرف هنامأ تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ “نوظفاح خهجوزفل
 ةياب صصخ نإو لاح لك يف ةكولمملا و ةجوزلل خيبم مومع (5/23-6نونمؤملا)

 صصخ اضيأ هنإف (222/2ةرقبلا)؛ضيحتلا يف ءاَنسلا أولزتعاق» يهو ىرخأ

 .ظ172ص ى(خم)قداصلا ثحبلا ،يداربلا:را")

 .78/1، فاصنإلاو لدعلا ،ينكلجرلاولا ا

 بازيم يف ةكيلمب دلو 1774/1187(6) يكيلملا دمحم نب فسوي بوقعي وبأ يبعصملا ا)

 ءةبرج ىلإ داع مث ،ملعلل رصمو سنوت ىلإ لخر اهيف ملعلا ذخأو ةبرج ىلا لقتنا ،رئازجلاب

 ىلع ةيشاح :اهمهأ ،ءايميكلاو كلفلا يف ىتح ةريثك فيلآت هل ،اهئاملع ريبكو اهيتفم راصف
 ءاملع مجارت :تيراعت نب :ر.اهريغو لدعلا رصتخم حرش ىلع ةيشاح ،نيلالجلا ريسفت

 .52/1 ،ريسلا قحلم :ناظقيلا وبأ أ1ا00 ص ةبرج

 ىلع يبعصملا فسوي در 1774/1187(6) يكيلملا دمحم نب فسوي بوقعي وبأ يبعصملا ا٨]

 ىدل ةروص ثر.د؛رئازجلا ‘©فطعلا ،ناورإ ةبتكم 0 عومجم نمض (خم)،نيفلاخملا دحأ

 .29ص٬ثحابلا

 .250 ص ى(جم خم) ،فنأتسملا ريشب يليحرلا ا٨}



 ةيض اال دنع ةنسلا مولع ح ح

 ءطو نع ىيهنق) ،ءامإلا نم ساطوأ ايابس نع لئس هنأ ةق يبنلا نع درو امب

 :ةكرب نبا لوقي ءا" (نضحي ىتح لئاوحلا نعو نعضي ىتح نهنم لماوحلا
 .اث"هلعأ هللاو ،لاح دعب ألاح مدلا اهيتأي يتلا لئاحلاوا

 رابخأو ةنسلا اهنم :رومأ ةلالدب عقي صيصختلا نأ ىلإ ينالجراولا ريشيو

 قرائسلاَو»:لجو زع هللا لوقب مومع نم ةنسلا هتصصخ امل لثميوا" ،داحآلا

 زيزع ةللاو هلا نم الكت ابسك امب ءازج اَمهَيدنأ أوُغَطقاَق قرائملاو

 ام قرس نم عطقلا نم تفعف انه مومعلا تصصخ ةنسلاو (38/5ةدئاملا)«ميكح

 عطقي ال ):هلوقلو ،ا“ (عطق رانيد عبر نود اميف سيل):هقق هلوقل رانيدلا عبر نود
 نيكرش شلا اولتاقو»ل:لجو زع هللا لوقب اضيأو ا (رانيد عبر نم لقأ يف قراسلا

 يف مكاحلاو ،(211/1)526 ،عاضرلا يف باب ،حاكنلا باتك ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا"

 ءطو باب ،حاكنلا باتك ،هننس يف دواد وبأو ،(212/2)2790 "حاكنلا باتك كردتسملا

 ةمألا ءاربتسا يف باب ،قالطلا باتك ،هننس يف يمرادلاو ،(248/2)2157 .ايابسلا

22... 

 .145 /1 ،عماجلا شةكرب نبا ال

 .120/1.ث فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا اث)

 ننسلا ،(رانيد عبر نود يف عطقي ال )هدنع هظفلو ظفللا اذه نم ابيرق يقهيبلا هجرخأ ()

 .(255/8)16940 ‘عطقلا هيف ءيجي ام باب ،ةقرسلا باتك ،ىربكلا

 يف ملسم هجرخأ (ادعاصف رانيد عبر يف الإ قراسلا دي عطقت ال )ملسم دنع ثيدحلا ظفل اث}
 ننسلا يف يئاسنلاو 313/3)1684(0 ثاهباصنو ةقرسلا دح باب دودحلا باتك ‘هحيحص

 نباو 340/4)7423(6 ،دمحم نب ركب يبأ فالتخا ركذ باب ،قراسلا عطق باتك ،ىربكل
 هننس يف ينطقرادلاو ،(862/2)2585 ،قراسلا دح باب ،دودحلا باتك ،هننس يف ةجام

 ثيدحلا بتك لج هتجرخأ روهشملا عطقلا ثيدحو ،(315) 189/3...تايدلاو دودحلا باتك

 (ادعاصف رانيد عبر يف ديلا عطقت :ةقف يبنلا لاق ):يراخبلا دنع هظفلو شةشئاع قيرط نم

 باتك ،يراخبلا حيحص ثيراخبلا :ر 0( رانيد عبر يف قراسلا دي عطقت ):هدنع رخآ ظفلو

 .(2492/6)6407...“ةقراسلاو قراسلاول:ىلاعت هللا لوق باب دودحلا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا رولاع جح

 نابهرلاو نادلولاو ءاسنلا ةنسلا تصخف (36/9ةبوتلا)4ةقاَك مُكنوُلتاقُي اَمَك ةفاك

 %٨: قيدصلا ركب وبأ ىهنو ءا"( اديلو الو ةأرما اولتقت ال):هف هلوقل دهعلا لهأو

 .() (غ(مهسفنأ هيلإ اوسبح امو مهوعد):لاقف نابهرلا لتق نع
 هركذام كلذ نم ؛نآرقلا صيصخت يف نآرقلا عم ةنسلا كرتشت دقو

 ةمرح مومع نم ةصصخم يهف رحبلا ةتيم مكح يف ا)يلاطيجلا ليعامسإ

 ج رخي ىتح ةنيدملا رهظب انلزن انرفنتسا اذإ انك لاق كلام نب سنأ ةياور نم ثيدحلا ظفلا"

 ال هللا ليبس يف هللا ءادعأ نولتاقت هللا ليبس يفو هللا مسب اوقلطنا لوقيف هف هللا لوسر انيلإ

 ‘ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ .(اولغت الو ةأرما الو اريغص الفط الو ايناف اخيش اولتقت

 يف هل ظفللاو ةبيش يبأ نباو ،(90/9)17932 شهيف لاتق ال نم لاتق كرت باب ،ريسلا باتك

 يف ربلا دبع نباو ،(483/6)33118 ،..هلتق نع ىهني نم باب ،ريسلا باتك يف هفنصم

 .31/5 ثنادلولاو ءاسنلا لتق نع يهنلا باب ،ريسلاو داهجلا باتك ،راكذتسالا

 هللا لوسر يزاغم ضعب يف ةلوتقم ةأرما تدجو ):لاق ثيدح امهنع هللا يضر رمع نبالو

 بتك نم ريثك هتجرخأ ثيدحلا اذهو ء(نايبصلاو ءاسنلا لتق نع ق هللا لوسر ىهنف قف

 برصلا يف ءاسنلا لتق باب ،ريسلاو داهجلا باتك هحيحص يف هجرخأ يراخبلاف ،ثيدحلا
 ءاسنلا لتق ميرحت باب ؛ريسلاو داهجلا باتك ‘هحيحص يف ملسمو ( 3

...1744(1364/3). 

 ءارمأ نم هريغو نايفس يبأ نب ديزي ركب وبأ هيف ىصوأ ليوط ثيدح نم ءزج اذه 2

 الو رمثت ةرجش الو ةميهب اورقعت الو ،اهنقرحت الو الخن نقرغت ال ...):هنمو ،»شويجلا

 يف مهسفنأ اوسبح اماوقأ نودجتسو ءاسنلا الو خويشلا الو نادلولا اولتقت الو ةعيب اومدهت

 ننسلا يف -هل مدقتملا ظفللاو- يقهيبلا هجرخأ (....هل مهسفنأ اوسبح امو مهوعدف عماوصلا

 باتك ،أطوملا يف كلامو ،(85/9)17904...نع فكلا راتخا نم باب ريسلا باتك ©ىربكلا

 باتك ‘فنصملا يف قازرلا دبعو ،447/2)965(6....ءاسنلا لتق نع يهنلا باب ،داهجلا

 باتك ،فنصملا يف ةبيش يبأ نباو ،(199/5)937 ودعلا ضرأب رجشلا رقع باب ،داهجلا

 .(484/6)33134...يف هلتق نع ىهني نم باب ،ريسلا
 .121/1.ث فاصنإلاو لدعلا ،ينالجرا ولا ا;)

 ذخأ .ايبيل يف ةسوفن لبجب دلو {(1350/750) ىسوم نب ليعامسإ رهاط وبأ يلاطيجلا ا}

 ادهتجم اهيقفو املاع ناك شةيوقلا هتظفاحب رهتشا 3 يسيمرطلا ىسيع ىسوم يبأ نع ملعلا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع ح

 لوقبو ،(96/5ةدئاملا)(ذشساَعَطَو رخلا ذيتص مكل لحأ» :ىلاعت هلوقب ا"ةتيملا

 ناتتيم مكل تلحأ):اضيأ هقف هلوقبو ءا (هتتيم لحلا هؤام روهطلا وه):ةقفلوسرلا
 .ا.) (لاحطلا و دبكلا :نامدلاو دارجلاو كمسلا :ناتتيملاف ،نامدو

 ةيضابإلا ءاملع اهدروأ ،ةريثك ةلثمأ هل ةنسلاب نآرقلا مومع صيصخت نإ

 اذهو .هركذ مدقت امب يفتكنو ؛ ؛اهباوبأ يف ذ ةيهقفلا لئاسملل مهطسب ايانث يف

 ريغ يف فالخلاو ءاقافتا ةرتاوتملا ةنسلاب نوكي يخامشلا لوقي امك صيصختلا

 هيف اقافتا يخامشلا هربتعا امل افالخ يتالتلا لقني امنيب ؤ دحاولا ربخك ،رتاوتملا

 نأب لوقلا ىلع ءانب ةيلعفلاو ةرتاوتملا ةنسلاب صيصختلا زوجي ال ليقو ":هلوقب

 ادحا ولا ربخب لصفنملا صصخملا نوكيو صصخت ال ئ لوسرلا لاعفأ

 مهتأ لوفلا ةلمجو ‘ ةلأسملا هذه يف اذه نم رثكأ طسبل دل ماقملا عستي ال و

 ةنسلل ةنسلا و ة ةنسلل نآ رقلا صيصختو لب ‘ نآ رقلل ةنسلا صيصخت ىلع ١ وصن

 امهريغو ل ا)يطوشلملا و ا")يتالتلاو ا© ىخامشلا هب ربع ام اذهو

 .هفيلآت يف ةيملعلا ةنراقملا جهني ناكو ،مهفيناصتب بهذملا اورثأ نمم ربتعي اققحم افلؤمو
 ريسلا :يخامشلا :ر.مالسإلا دعاوق رصن يبأ ةينون حرش ‘تاريخلا رطانق :اهمهأ .نمو

 ينيوجلا راد ،ةبرج ةريزج خيرات ،(1988/1408)بوقعي نب ملاس يبرجلا 198-2

 .113-114 }م1986 ه1406 ثسنوت رشنلل

 دبع ىلكب :حت ىمالسإلا دعاوق ،(1350/750)ىسوم نب ليعامسإ رهاط وبأ يلاطيجلا ا"

 .م1995 ،ےه1416 ‘نامع ةنطلس ‘طقسم .ةماقتسالا ةبتكم ‘3ط ،رمع نب نمحرلا

14101. 

 .53 ص ‘هجيرخت مدقت )

 يف ةجام نباو ،(243/1)618 "حئابذلا باب ،ماكحألا باتك ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا}

 .هدنسم يف ديمح نب دبعو ،(1102/2)٬3314لاحطلاو دبكلا باب ةمعطألا باتك 0 ننسلا

 .(97/2)5723 ،رمع نب هللا دبع دنسم ،هدنسم يف دمحأو 260/1)820(6 ،رمع نبا ثيداحأ

 .404-405 ص ثلدعلا رصتخم حرش ؛يخامشلا )

 .169ص ى(خم) يخماشلا رصتخم يف يخارتلا عفر ،يتالتلا اث)

 .404-405 ص ثلدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا اك



 _۔_۔= ةيض الا دنع ةنسلا مولع حححح

 -فنصملا يأ هلثم ":هيف لوقي ةنسلل نآرقلا صيصختل الاثم يبعصملا درويو

 اَهفاوئصأ نموإل:ىلاعت هلوقب ا“)(ةتيم وهف يح نم عطق ام) :ه هلوق صيصختب
 مهلجو ءا"ملعأ هللاو ءانخياشم ضعب نع هبتك اذكه 80/16(0لحنلا) هماه راتنوأو

 لكل اناتنت » :ىلاعت هلوقب ةنسلل نآرقلا صيصخت يف نودهشتسي
 هلحم يف ةنسلل ةنسلا صيصخت نع ثيدحلا طسب يتأيسو ٠(89/16لحنلا)4ء؛يش

 .ثيدحلا فلتخم نع ثيدحلا دنع

 نوقفاوي مهاندجو ةيضابإلا دنع ةنسلا تاميسقت عم ةفقو مدقت اميف انل تناك

 مهضعب ربعي ةيلوقلاو ،ةيريرقتو ةيلعفو ةيلوق ىلإ ةنسلا مهميسقت يف ةمألا ءاهقف

 لوقلا ةيجح يواست ىلع ةنسلاو نآرقلاب نولدتسيو رمألاب وأ لوقلاب ةرات اهنع

 وهف هملع امم مهلعف نم سانلا هيلع هف لوسرلا رقأ امف ةيريرقتلا كلذكو ،لعفلاو
 هلومش ىلإ نورخأتملا احنو ،لعفلا يف رارقإلا اولعج نيمدقتملا نأ ادبو .ةجح

 .لعفلا و لوقلا

 .هل ةنيبم وأ ينآرق مكحل ةدكؤم درت نأ امإ يهف ةنسلا دورو هجوأ نع امأ

 وأ مكحلا ةلقتسم درت املو ،ليوأتلا وأ حرشلاب نايبلا نع مهضعب ربع دقو
 .انايب هنوك نع جرخي ال هنإف ركذلاب ضعبلا هدرفأ نإو خسنلاف كلذ عمو \ةخسان
 .ديدحتلا اذه يف ةمألا يقابك مه هجوألا هذه يف ةيضابإلاو

 .169ص (خم) يخماشلا رصتخم يف يخارتلا عفر ،يتالتلا ")
 .299ص ى(جم خم) ،نايبلاو ةلدألا نيروغبت يطوشلملا ا2}

 .(خم)لدعلا رصتخم ىلع يبعصملا ةيشاح 1774/1187(6)دمحم نب فسوي يبعصملا ا
 .و193ص ،ةروص ثحابلا ىدل ،ر.د رئازجلا ،ةيادرغ ،قاحسإ يبأ ةيعمج ةبتكم

 باتك ؛هننس يف يمرادلاو ،(267/4)7598 ثحئابذلا باتك ‘كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ ا
 ديصلا باتك ،هننس يف دواد وبأو ،(128/2)2018 وضعلا هنم نيبي ديصلا يف باب ،ديصلا

 عطق ام باب ،ديصلا باتك ،هننس يف ةجام نباو 111/3)2858(0 ،هنم عطق ام ديص يف باب

 .(1072/2)3216 شةيح يهو ةميهبلا نم
 .و193 ص .(خم)يبعصملا ةيشاح يبعصملا (5)



 ةيض لا دنع ةنسلا مولع ح ح

 هيلإ ةراشإلاو هروضح عم اقفاوت ليصفتلا ةيزمب ةنسلا نايب دارفإ ناكو

 نآرقلا نم هتيجح ىلعو هيلع لالدتسالاب ءاوس يضابإلا ثارتلا يف ةرثكب

 ئيلعفو يلوق نايب ىلإ هميسقتب وأ ،هتحت ةجردنملا ةلثمألا ةرفوب وأ ،ةنسلاو

 ،دحاو قسن ىلع اوسيل هنع ريبعتلا يف مهو .مهضعب دنع رارقإلا ةدايزو ،يكرتو

 نم مهنمو .امهيف الخاد امهادع ام لعجيو ‘لعفلاو لوقلا يف هلعجي نم مهنمف

 هجوأ يف مهريبعت كلذ لثمو ثاهيلإ راشملا ةعبرألا وأ ةثالثلا ماسقألا ىلإ هلصفي

 مأ ناك القتسم لاؤسل اباوج وأ ءادتبا هدورو يف يلوقلا نايبلاك ،نآرقلل ةنسلا نايب

 . زجومو كلذ يف لصفم نيب مهف ‘كلذ ريغ وأ ،لصفنم ريغ

 مهنم ةيانع انيأرو غةتسلا نايب هجوأ دحأ ةيضابإلا هةعف لعفلاب نايبلا امأو
 لصألا له ؛ةققلوسرلا لاعفأ يف مهفالخو مهليصفت هيف اونتتضو ؛هنايبو هليصأتب
 اهيف لصألا مأ ،مومعلا فشكي ليلد نم ةب الف ه يبنلل هتيصوصخ لعفلا يف
 دري ال ام لاعفألا نم كانه نأ ىلع صوصخلا فشكي ليلد نم ةب الف مومعلا

 ةنسلل نآرقلا نايبلو ‘كرتلاب نايبلل مهركذ اندجو كلذكو ‘مدقت امك نايبلا دروم

 .هتجحو

 نأ امإ يهف ؛ةيضابإلا ءاملع دنع اهب ةنسلا درت يتلا نايبلا هجوأ دتعتتو

 هجوألا نم كلذ ريغ وأ ،هقلطمل ةديقم وأ ،هماعل ةصصخم وأ هلمجمل ةنيبم نوكت

 نايبو ليصفتلا مدقت دقو ،لئاسملا نم ريثكل مهضرع ايانث يف اهوركذ يتلا

 ركذ عم ثةنسلاو نآرقلا نم اهلصأ ىلع لالدتسالاو هجوألا هذه نم ضعبلا
 ' .كلذل ةنيبملا جذامنلاو ةلثمألا

 ةيجح نايب نإف شةنسلا ةيجح لوح تاراشإلا ضعب هانضرع اميف ناك اذإو

 ليصفتلا ديزم ىلإ جاتحم وه لب ،ةراشإلا هيفكت ال عيرشتلا يف اهتناكمو ةنسلا

.ةيضابإلا دنع اهتناكمو ةنسلا ةيجح وهو يتآلا ثحبملا لالخ ضرعنس ام وهو



 ةيص الا دنع ةنسلا مولع ح

 ةيضابإلا دنعةنسلا ةيجح ثلاثلا لصفلا

 :ةتسلا ةّيَجح ةلدأ لوألا ثحبملا

 ةنسلا ةيجح ىلع اهب نودهشتسي تايآلا نم اددع ةيضابإلا ءاملع دروي
 ناك نمل ةنسح ةوسأ هللا لوئسر يف مُكَل ناك ذقل)»:ىلاعت هللا لوق يتأيو ةيوبنلا
 بوجو ىلع ادهاش (21/33 بازحألا)هأريثك ةللا ركذو رخآلا مويلاو ةللا وجرت
 امك هب ءادتقالاب رمأ وهو ،كلذب نمآ نمل ةوعدو هب ءادتقالاو هقف لوسرلاب يتسأتلا

 ىد نيذلا كئَوأ»»:هيلع لزنأ اميف هل ليقف هلبق هللا ىده نمب ءادتقالاب وه رمأ
 دمحم نب ريشب نيبيو .(1)ناوكذ نبا ركذي امك (90/6ماعنألا)هةدتقا مُهادهبف هللا

 الف ماع هنأو ،يتسأتلا ضرف ىلع مالكلا رخآ لدو ،ةّماع نيملسملل باطخلا نأ
 كلذ يف لصألا ذإ ؛ضعب نود ةعيرشلا ضعب يف يتسأتلا اذه صخن نأ بجي

 مومع بوجو سانلا ىلعو ؛هب صخن ام نيبتن نأ ىلإ ق هللا لوسرب يتسأتلا
 .(ثهرختلا مويلاو ةللا وجري ناك نمل :ىلاعت هلوقل يسلتل

 ىدملا ه نيبت ام دعب نم لوئسملا ققانشي نمو :ةميركلا ةيآلا لمحتو
 «اريصشم تءاسو متَمَج هلصتو ىلو ام هلون نينمؤملا ليبتم ريغ خيتي
 .(ثمهفالخب دحأ يدتهي ال هنأ ذإ ققاشملا اذهل ةيادهلا بلس ىنعم (115/4ءاسنلا)

 هذه ةلالدب ا“)ىدهلا ليبس ريغ هيف عبتم وه ة هللا لوسر ةنس نع بغار لكو

 .ةيآلا

 .343 - 342 ص ،(ةوعدلا جهنم نمض) ناوكذ نب ملاس ةريس ؛ناوكذ نبا )1(

 .256 ص .جم خم ؛‘فنأتسملا ى ريشب يليحرلا )2(

 .330 ص ء(ةوعدلا جهنم نمض) ناوكذ نب ملاس ةريس ،ناوكذ نبا (3)

 .347 ص ،س.ما“)



 | ةيض الا دنع ةنسلا مولع حص ح

 نم نأب ؛ةيآلا هذه لوح نايبلا نم اديزم يمدكلا ديعس وبأ انل فشكيو
 هللا ققاش دقف ،ةفرعملاو ةجحلا غولب دعب فلاخف ةفرعملا هتغلبو ةجحلا هيلع تماق

 مل نإ ")كلذب هنم أربي هنأ يمدكلا نيبي مث هل رذع الو ،نيملسملاو ةف هلوسرو

 دقو ‘باتتسي ىتح هنم أربي ال هنإ ليق و ،رئابكلا نم -لعفلا اذه يأ هنأو ،بتي

 ىلع هبذعي ىلاعت هللا نأ انعم ":هلوقب هنايب يمدكلا لمكيو ،باتتسي مث هنم أربي ليق
 .اهنع ىهن يتلا ةالصلاب نينمؤملا ليبس ريغ عابتاو ،قق هلوسر ةققاشمو هتققاشم
 دعب نم كلذ لعف اذإ كلذ يف قرف الو ءاهب رمأ يتلا ةالصلا كرت ىلع هبذعي امك

 نم لالضلاو ،لطابلا نم قحلا نايبب \ةجحلا هيلع تماقو 6ىدهلا هل نيبت ام
 ليبس ريغل ًاعبتمو ة هلوسرلو هلل ًاققاشم ناك هنع يهن دق ام لعفف ،ىدهلا

 ا2) "باتكلا ماكحأك نيدلا يف ةتباث ةنسلا ماكحأف ؛نينمؤملا

 كاتآ اوإ:ىلاعت هلوق عوضوملا اذه يف امهب داهشتسالا رثكي نيتيآ دجنو
 لق:ىلاعتو كرابت هلوقو (7/59 رشحلا)4اوهتناف ةنع مكاه امو هوذخف لوسرل

 نيو ملم اًم مكيلعو لمح ام هنع املف اونوت نإف لوئسرلا اوغيطأو ةللا اوغيطأ

 نبا دنع امهف .(54/24 رونلا) هنيبملا غالب الإ لوسرلا ىلع اَمَو اوذتهت د هوُعيطت

 دهاوش نم امهو ىا)هللا باتك نم ةنسلا توبث ةلدأ نم يمدكلا ديعس يبأو حور

 كاتآ اَموإلةيآب رفعج نبا دهشتسيو ،اأحور نبا ركذي امك هقف يبنلا لوق قيدصت

 الو ائيش ضعبل زيجي نأ هقف يبنلل زوجي هنأ ىلع(7/59 رشحلا)هوخق لوسرلا
 .اضيأ ةنسلا ةيجح ىلع يويسبلا هب دهشتسا ام وهو ،اضعبل هزيجي

 .204/2 ربتعملا { ديعس وبأ يمدكلا ا"

 .206 }.205/2 ،س.ما2

 .15/1 ثربتعملا ،ديعس وبأ يمدكلا 12 ص (خم) حور نب دمحم ةريس ،حور نبا يدنكلا اث}
 .12 ص (خم) حور نب دمحم ةريس ضحور نبا يدنكلا )

 .394/3 ‘عماجلا ،رفعج نبا يوكزألا ()
 دمحم نب يلع نسحلا يب ,أ خيشلا ة ةريس ،(10/4ق)دمحم نب يلع نسحلا وبأ يويسبلا )6(

 .42 ص ىةينامعلا ريسلا عومجم نمض (خم)«يويسبلا

 



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ححص

 قحلا فرعي ةنسلا نأ ىلع ليلدلا امف :لاق نإو "يدنكلا هللا دبع وبأ لوقي

 (7/59 رشحلا)4وذخَف لوسرلا مكاتأ اَمو)»:ىلاعتو كرابت هلوق :هل ليق ؟ اهلبق نم

 امو إلل:ىلاعت هلوق ةجح ةنسلا نأ ىلع ليلدلا" نأ مصألا هللا دبع وبأ ركذيو ا"

 يخامشلا ركذيو ،اث)'(7/59 رشحلا)4اوُهَتناَف هنع ْمُكاَعَن امو هوذخف لوسرلا ْمُكاتآ
 لوشنرلا ْمُكاَتآ امو ةةهلوسر ةنسو هللا باتك عابتا ه هب ءاج اميف لخد امم نأ

 .(ة (7/59 رشحلا) هوذخف

 تايآ ةقلوسرلا ةعاطب رمألاب اهيف حرص يتلا ةمدقتملا ةيآلا عم نوركذيو
 ذقف لوشنرلا عطي نم :ىلاعت هلوق لثم اضيأ ةعاطلاب رمألا اهيف درو ىرخأ

 نذإب عال الإ لور نم اتلتنرأ او 80/4(6ءاسنلا) ةلا عاطأ
 فط نسموإل٬(92/5ةدئاملا)4“لوئسرلا أوغيطأو ةللا أوغيطأو)» 64/4(6ءاسنلا)ههَل
 اهريغو تايآلا هذه نمف ؛(71/32بازحألا) اميظع ازوف زاق ذقَف ةلوئسَرو ةللا

 نم ةذوخأم ةنسلا نأ ىلع دهاش اهنأ امك ءاهلا باتك نم ةنسلا توبث مدقت امك

 هللا ةعاطب ةطبترملا لوسرلا ةعاط وه ةلاسرلا نم يهلإلا دصقملاف ،اةباتكلا

 ظ فلب اهيلع ديكأتلا درو كلذلو ،ةعاطلا هذه ققَحَت ةلاسرلا غيلبت مزال نمف هيلعو

 اميهترمث ميظعلا زوفلا لعجو ،اعم ناتعاطلا تنرقو عابتالا يضتقملا شةعاطلا

 .اعم

 .313/3 ،عرشلا نايب ،ميهاريإ نب دمحم يدنكلا ا"
 ،يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم ،رونلا باتك ،(1137/631)هللا دبع يبأ نب نامثع مصألا ا"
 .م1984 ےه1404 ،نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن عرصم ؛ةرهاقلا

 .193 ص

 ةبتكم ضعومجم نمض (خم)سيسمادغلا ىلع درلا ،(1522/928)ديعس نب دمحأ يخامشلا اث}
 .7ص ،ةروص ثحابلا ىدل ،(ر.د) ،رئازجلا ؤفطعلا ،ناورإ

 .12ص ء(خم) حور نب دمحم ةريس ضح ور نب دمحم يدنكلا ا)
 .279/1 ،عماجلا ،ةكرب نبا يميلسلا ا

 



 ةيضانإلا دنع ةنسلا رواع =حج

 ،لوطي -ةنسلا ةيجحو ةعاطلا تايآ درس يف يأ - اذه يف فصولا نإ

 تايآلا هذهو ءال حور نبا فصو دح ىلع ي يبنلا لوق قيدصت هب امم وهو
 هلل ةعاطلاو عمسلاف لاح لك ىلع هللا ةعاط عم قف لوسرلا ةعاط بوجو دكؤت

 .اه ركملاو طشنملا و رسيلاو رسعلا ىلع هف هلوسرلو

 اذهبو {اهتنس عابتاب تايآلا يف ةدراولا هقف لوسرلا ةعاط مالس نبا رسفي و
 لوسرلا يهنو رمأ لوبق ينعت ةعاطلا هذهو ،ا)يدنكلا هللا دبع وبأ اضيأ اهرسف .

 امهنم لكف ،ةلوسرلاو هللا ةعاط نيب يئانثلا مزالتلا اذه كلذ دكؤيو .اةاؤف

 اوئيطأو ةللا اوغيطأ »:هلوق ':يتالتلا ورمع لوقي ،رخآلل ضتقمو مزال
 ةيآ اهنإف ؛هيهن اوبنتجاو امهنم دحاو لك رمأ اولثتما :يأ (33/47دمحم)ه«“لوُسنرلا

 .ا6)َقلوسرلا ةعاطب هللا ةعاط اهيف نرق

 بهذي ،ةنسلاو باتكلا مزالت نم دعبأ ىلإ ايوزنلا رمع نب حلاص بهذيو

 ىلع ةنسلاو باتكلاب ادهشتسم ؛ةثالثلا ةيلصألا رداصملا مزالتب حسفأ لاجم ىلإ

 لصأو ةدحاو قيرط نم ةذوخأم اهماكحأو ةعيرشلا دعاوق" لوقيف مزالتلا اذه

 نُم مكيلإ لزنأ ام أوغعبتا)»:نه هلوق وهو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا وهو ،دحاو

 هلوق :ةنسلاو ،(3/7فارعألا) نوركذت اس اليلق ءايلوأ هنوذ نم أوُعبتت الو مكبر

 .251 ص ء(خم) حور نب دمحم ةريسح حور نب يدنكلا ا")
 .92 ص نيدلا عئارشو مالسإلا ءدب ، مالس نبا ا2)

 .92 ص ،س.مات )
 .35/3 ،عرتثلا نايب ،ميهاربإل نب دمحم يدنكلا )

 .36ص (خم)راربألا ةديقع قيلعت يف راكفألا ةجيتن ، ورمع يتالتلا ا

 .36ص ،س.م ا©

 املاع ناك ،ىوزن يف ماقأو الهب نم هترسأ لصأ (16/9ق)ج رفم نب رمع نب حلاص هلعل ا7
 نب ذمحمو ،يحنملا حاضو نب حلاصك ؛رابكلا ءاملعلا نم ةلمج رصاع ىاهيقف ايضاقو ،اليلج
 بتك تلاط دقو ،حلاص نب دمحأ وهو ءاهقفلا ةلجأ نم ناك نبا هلو "يقابلا دبع نب يلع
 -15/2 ،نايعألا فاحتإ 4 يشاطبلا :ر .هريغ رمع نب حلاص مساب دجأ ملف ريسلاو مجارتلا
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 ةيض الا دنع ةنسلا مولع =

 ال) ةق هلوق :عامجإلاو (33/47دمحم) هيلوئسرلا اوعيطأو ةللا اوغيطأ)»» :نق

 .(2)"ا") (لالض ىلع يتمأ عمتجت

 درو دابعلا نيب رجش اميف هق لوسرلا ميكحت ىلإ وعدت يتلا تايآلل دجنو

 .ةنسلا ةيجح ىلع داهشتسال ا يف اعقوم فالخلا تقو ة لوسرلاو هللا ىلإ عزانتلا

 ال مث ْمُهَتَب رجش اَميف كومَكَحُي ىتح نونم ال كبرو الفإ»:ىلاعت هلوق اهنمو
 هلوقو 65/4(6ءاسنلا) اميلست أومَسيَو تيضق امس اجرح مهسفنأ يف اودجي

 هللاب نونمؤت متنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هورف ِ ئيش يف مُتعَز ات نإف » :ىلاعت

 ةنتف ْمُهَبيصت د نأ هرمأ نَع نوفلاخي نيذلا رذحيلف . .(59/4ءاسنلا)ه رخآلا مويلاو

 ةنسلا ةيجح تابثإ يف اهريغ كراشت يهف ؛(63/24 رونلا )هيلأ باذع ْمُهَبيصْي وأ

 .اة)ةيجحلا هذه توبث يف ةلبقلا لهأ قافتابو هللا باتك نم

 نأو تايآلا هذهب ادهشتسم باتكلا نم ةذوخأم ةتسلا نأ ةكرب نبا دكؤيو

 ءيش يف متعَزاَتَت نإف :ىلاعت هللا لوق ارسفم )نآرقلا تابجاوك ةنسلا تابجاو

 ة هيبن ةنسو هللا باتك ىلإ ينعي": هلوقب (4/,59ءاسنلا)4«لوئسًرلاَو هللا ىلإ هودنرف

 يتنسو هللا باتك مكيف ماقأف اث ة دَجُم يشبح مكيلو نإ) هرمأو قف يبنلا ةنس نمف

 ةمألا يف باب يف (لالض ىلع يتمأ عمجيل هللا ناك ام )ظفلب ،هدنسم يف ميبرل هجرخأ ")
 ىلع ةمألا هذه عمجي ال هللا نإف )ظفلب "كردتسملا يف مكاحلاو 36/1)39(6 .لق دمحم ةمأ

 .(552/4)8546 ‘خحالملاو نتفلا باتك يفو 200/1)392(0 ثملعلا باتك يف ث(ةلالضلا

 الو اوعوجي ال ثالث نم يتمأ ىلع ينراجأ ىلاعت هللا نل)ظفلب هننس يف ينطقرادلاو

 ثتدترا اذإ لتقت ةأرملا باب ماكحألاو ةيضقألا باتك يف (..لالض ىلع اوعمجتسي

 .(39/1)80 ،ةنسلا يف مصاع يبأ نباو «( 4

 نم عامجإلاو ةياورلاو ةيآلا ريسفت يف ةيادهلا دعاوق (16/9ق) رمع نب حلاص يوزنلا اث

 .و27ص ث14 مقر ،نامع ةنطلس ؛ةيدب ،يملاسلا ةبتكم ،(خم) ،(دنزلا طقس وأ) ةيادهلا لهأ

 .15/1 ،ربتعملا ،يمدكلا 012 ص (خم) حور نب دمحم ةريس حور نب دمحم يدنكلا ا

 .269 /1 ،س.ما

 .985 .يذوحألا ةفحت :يروفكرابملا :ر .نذألاو فنألا ع وطقم :عدَجُماث)

 



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مراع ح

 هللا باتك ىلإ عوجرلا بجاوب طورشم ةعاطلا قحف ؛ا")(اوعيطأو هل اوعمساف

 ,(2)"نو هيبن ةنسو

 نع نوفلاخي نيذلا ,رخيف :ةيآب دهشتسي يويسبلا نسحلا ابأ دجنو
 اديعس نب دشار مامإلا لوقيو اأةنسلا ةيجح ىلع اليلد (63/24 رونلا) هرمأ

 ىد تقو ،امهلدعب ىدتهف هق لسرملا هيبن ةنسو لزنملا هللا باتك ىلإ نوفلتخيا
 ثيح هباتك نم لزن ام لدع يف هب هللا رمأ امل كلذ يف الاثتما امهب ىدتقا نمب

 هلاب نوُموُ تنك نإ لوئسرلاو هللا ىإ ُوثئرف ءيش يف متعَراَنت نإف »:لوقي
 .(©"(59/4ءاسنلا)4 : اليوأت ( :رسحأو "ريخ كلذ رخآلا مويلاو

 «ىحوُ ئخَو الإ وه نإ ،ىّوَهْلا نع قطنت او » :ىلاعت هللا لوق يتأيو
 نم رييثكلا هب دهشتسي ةيوبنلا ةنسلا ةيجح ادكؤمو اقطان اليلد (304/53مجنلا)

 .ا"عضوم نم رثكأ يف ذ اكالثم ةكرب نباك ةيضابإلا ءاملع

 ءارمألا ةعاط بوجو باب ةرامإلا باتك هحيحص يف ملسم هجرخأ ال
 يف يئاسنلاو {(206/4)7381 ،سابللا باتك ‘كردتسملا يف مكاحلاو ،(1468/3)1838...يف

 يف يذمرتلاو ،(431/4)7815 شمامإلا ةعاط ىلع ضحلا باب ةعيبلا باتك ،ىربكلا ننسلا

 .(209/4)1706 شمامإلا ةعاط يف ءاج ام باب ،داهجلا باتك ،هننس

 نب دمحم نب هللا دبع دمحم يبأ خيشلا ةريس 10/4(0ق)دمحم نب هللا دبع ةكرب نبا يميلسلا )2(

 .348ص .ةينامعلا 7 عومجم نمض (خم) ،ةكرب

 .42 ص (خم)سيويسبلا نسحلا يبأ ةريس ،نسحلا وبأ يويسبلا اث)
 ةنس نامع يف ةمامإلاب عيوب مامإ {(1054/445) ،ديعس نب دشار ناسغ وبأ يدمحيلا ا

 .اهيقف املاع ناك ‘هللا ةملك ءالعإو قحلا ةرصن يف لدعلا ةميأ ةريس اهيف راس دقو عه5

 .112/1-313 نايعألا ةفحت ،يملاسلا :ر .ةروهشملا هتريس هراثآ نم ،ارعاش ابيدأ

 .67 }نامع مالعأ ليلد ،نيثحاب ةعومجم

 عومجم نمض (خم) ،ديعس نب دشار مامإلا ةريس ء(1054/445) ديعس نب دشار يدمحيلا ا
 .523 ص ىةينامعلا ريدسلا

 .269/1 عماجلا شةكرب نبا ا٨}_

 ”ام.س279/1٤.



 _ ال ةيضابإلا دنع ةنسلا رذع ح

 ام لثم وهف اث هللا لوسر ناسل ىلع حص امو ‘يحو ةنسلاو نآرقلا نإ

 امك ،ا;يمدكلا لوقي امك هملع الو كلذ ةحص يف قرف ال ،هباتك يف هللا نع حص

 - خيشلا لاق" ؛َئخامشلا فصو دح ىلع هيهنو هللا رمأ وه هيهنو ةققيبنلا رمأ نأ

 زارتحالا اذه :فنصملا لاق ،هيهن نعو ناك هللا رمأ نع هنأل:-يتازملا عيبرلا ابأ

 .اف"اقلطم ةعاطلاب رمألا اذكو ،هب رمأو هللا هقلخ ققيبنلا رمأ نأل هنع فتنم

 نآرقلا وهو هدنع نم يحوب هللا هعرش ام نيب قيثولا مزالتلا اذه ناك اذإو

 ىتح ة هيبن ضبقي مل هللا نإف ةنسلا وهو هقث هيبن نع درو ام يف هعرش ام نيبو

 « هللا لمكأ ىتح هللا رمأب هقف هيبن مهيف لمعو ىدهلا عئارشب نيملسملا فرَع

 أو مكنيد مكل تلمكأ مويلا : ىلاعت هلوقل اقادصم اث)هتمعن مهيلع تّمتو مهنيد

 .(3/5ةدئاملا)«نيد َمالنسإلا مكل تيضرو يتمغن مكيلع

 نونسلا تلاوتو ،روهدلاو نامزألا تلواطت امهم ةدتمم هتجح لظتسو
 ىلع هب هذخأ نم ليبسك ...هدعب هب هذخأ نم ليبسف ":ناوكذ نبا لوقي ،روهشلاو

 مكحو....لاتقلا هيلع لحأو هب رفك نم ليبسك ...هدعب هب رفك نم ليبسو ،هدهع

 لعف نمم ةءاربلا هيف بجي مل نمف أنيد هذختاو دمحم دعب هب كسمت نم ىلع هللا
 نَمل ةنسح ةوسأ هللا لوئسر يف مكل ناك ذَقل) :نمآ نمل هللا لاق هفرعي ىتح كلذ

 دتقالاب مهرمأف (21/33 بازحألا)هريثك ةللا ركذو رخآلا مويلاو ةللا وجري ناك

 هللا ىده نيذلا كنتوأإ»:هيلع لزنأ اميف لاقف هلبق هللا ىده نم ءادتقاب هرمأو هب
 .(٨"(90/6ماعنألا)هةدتقا مهاَدُهبق

 ةلاسرلا ةيجح ةقيقح ؛نآرقلا اهب قطن يتلا ةقيقحلا هذه ىلع ريشب دكؤيو
 هيلإ ايعادو هل الوسر ف ادمحم هثعبب قلخلا ىلع ةجحلا ماقأ هللاف روصعلا ربع

 .100/1 شةماقتسالا ،ديعس وبأ يمدكلا ا")
 .328-329 ص ؛لدعلا رصتخم ح رش ،ديعس نب دمحأ يخامشلا )2(

 .342 ص ى(ةوعدلا جهنم نمض)ناوكذ نيا ةريس ،ناوكذ نبا ا"
 .343 - 342 ص ،س.ما“



 _ /;;: ] ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح

 عطقو ،ةرهاقلا ةنيبلا لئالدلاب هتوعد ةيأو ةرهاظلا ججحلاو ةرينلا تايآلاب

 قداصلا هنوك يف هنع باغ نَم وأ هدهاش نم ًرذُغ هتجح مايقو هتوعد لاصتاب

 مويلا لالحلا نإف اذكهو .")هيف ةّينرم ال قح هللا نع هب مهءاج ام نأو هتوعد يف
 اهيلع يفوت يتلا هتنس مويلا ةنسلاو ،ذئموي مارحلا وه مارحلاو ذئموي لالحلا وه

 .اة)يراوحلا وبأ لوقي امك هللا تاملكل ليدبت ال هف يبنلا

 ةجحلا نأ امك ا ه يبنلا مايأ دعب هللا نيد عيمج يف ةمئاق ةيجحلا هذه نإ

 نينمؤملا نم دحأ لبق ول" :حور نبا فصو ةح ىلعو ،هتغلب نم لكل ةمزال نوكت
 يذلا هللا نيد نم وهو همراحم نم وأ همزاول نم ناك ءاوس ؛هللا نيد نم ارمأ

 ة يبنلا نم هلبق لدع وه امم وأ هللا نيد نم هلوبق عسي امم وأ \ةجحلا هب موقت

 كلذ ناك ؛هدلب يف كلذب ربخأو هدلب ىلإ جرخ وأ ،هنع هب هربخأ نمم هريغ وأ

 .ا“"لدع و ىده انعم كلذ ناك و مهلك هب اودتقا ولو مهيلعو مهل انعم ةجح

 يف اهافش دراولا باطخلا نأ هنايب يف رمألا اذه ليصأت ةنس وبأ ركذيو

 نم مهدعب نمل هلومش يف فالخ ال ،ةهجاوملا باطخ ىمسيو اق يبنلا رصع

 ؟سايق وأ عامجإ نم رخآ ليلدب مأ ظفللاب وه له نكل ‘هرودص لاح نيمودعملا

 دروأو يناثلا ىلإ نورثكألا بهذو لوألا ىلإ تبهذ ةفئاط نأ اضيأ ركذيو

 ةلاسرلا ذإ (19/6ماعنألا)ههب مكرذنأل ط:ىلاعت هلوقب يناثلا ىلع مهضعب لالدتسا

 ":هلوقب كلذ ىلع ةتس وبأ بقعيو ،ءاوس راذنإلا يف مهف نورقلا رئاس ىلإ ةعجار

 .(2/62ةعمجلا) هًألوشسر نيتمألا يف ثعب يذلا وه»»:ىلاعت هلوق اهنم حرصأو

 .لمأت ءانلوصأب قيلألا وه يناثلاو

 باتك 887/273(6 :يف يح)بوبحم نب دمحم نب ريشب رذنملا وبأ يليحرلا )1(

 .262 ص .ةينامعلا ريسلا عومجم نمض (خم)سةبراحملا

 .179ص ء(خم)ةيانغلا زنكو ةياورلا ،يراوحلا نب دمحم يراوحلا وبأ ال

 .99 ص ء(خم) حور نب دمحم خيشلا ةريس ،حور نيا اث}
 .99 ص ،س.ما٨

 .ظ69ص «(خم) ،يخامشلا رصتخم ىلع ةتس يبأ ةيشاح كرمع نب دمحم ةتس وبأ ا"



 ۔ہ; :)س ةيض الا دنعةنسلا مولع >

 نم ةنسلا ةيجح ةقيقح نوررقي مهو نيدهتجملا ءاملعلا ءالؤهب ينأكو

 ةرلا يف نمزلا اذه نوقباسي ،نمزلا دتما امهم ةمزال ةيجحلا هذه نأو ،نآرقلا
 يف اتفاخ ناك ام ءاوس اهتيجح وأ ةتسلا يف ةنعاط ىلاعتت يتلا تاوصألا ىلع

 عم مهو ێاذه اننامز يف ىوعدلا هذهب مهتريقع نوعفار هباحصأ ام وأ ،مهروصع

 ةقث يبنلا ميظعت نم قلطني رخآ بناج ىلع نودكؤي ةيجحلا هذه ةقيقح روضح

 يه يدنكلا هللا دبع وبأ لوقي امك © دمحم لوسرلل ةيالولاف هتبحمو هتيالوو

 هدكأ ام وهو ")"هل ةبحملاو هتنسب لمعلاو هيلع ةالصلاو هريقوتو هميظعتل يلوتلا"

 يف مالسلاو ةالصلا هيلع هتمرح نأب متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع مامإلا
 نأو ،رفاك وهف هريقحت وأ ة يبنلا ريغصت دارأ نم نأو ،ءاوس هتامم دعبو هتايح

 .ا,اتيم وأ ناك ايح ةزئاج ريغ هيلإ ةءاسإلا

 ىللإ ةءاسإلا هوجو نم هجو الإ اهنع ضارعإلا وأ هتنس ضفر ام يرمعلو

 ليللا بقاعت ام نيمئاد امالسو ةالص ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فيرشلا هبانج

 .راصعألاو روهدلا تلاوتو راهنلاو

 :هب لمعلا مدع وأ اهنم مكح وأ ةنسلا در مكح :يناثلا ثحبملا

 ثيدحلا قبس ايرظن ابناج لثمي ةنسلا ةيجح ىلع لالدتسالا نإ لوقلا اننكمي

 ةيانع هفصو نكمي ام ىلع ثحبملا اذه يف فقنسو ،قباسلا ثحبملا يف هنع

 .اهجهنمب مازتلالاو اهاطخ متسرتو اهيده ماهلتساو ةنسلا قيبطتب ةيلمع

 نم ةيانعلا هذه زربت يتلا بناوجلا نم ريثكلا دجي بهذملا بتكل عبتتملاو

 وأ ةنسلا قفاو ةرابع رثكتو “فقوم لك يف ةنسلاب مهئادتقإب هلهأ حيرصت كلذ

 نع ةنس تناك اذإ عبتت نأ قحأ ةنسلا وأ ،اةنسلا كلذ نم لوقلا انباحصأ قفاو

 .53 .عرشلا نايب ،ميهاريإ نب دمحم يدنكلا ا")

 .41ص ءةسوفن لئاسم باتك ،متسر نبا نمحرلا دبع نب باهولا دبع يمتسرلا ا
 نمض (خم)،يويسبلا نسحلا يبأل ةلاسر 4 (10/4ق) دمحم نب يلع نسحلا وبأ يويسسبلا (3)

 .110 ص ٬ةينامعلا ريسلا عومجم



 ةيضابإلا دنع ةنسلا ملع =جحع

 صرحلا نم ةياغ يف هريغو هللا همحر ديز نب رج فلسلا ناكو ءا"انةيبنلا

 .اانسيتو اكربت هب يتسأتلل ،هلاعفأو هلاوقأ و هقالخأ يف هوف يبنلاب ءادتقإلا ىلع

 ةجح كرت نم ىلع ةدشب "ةثكانلا ىلع درلا" هتلاسر يف سورمع لمحيو

 يذللا هللا باتك اندلق نحنو ":يبرجلا ديعس لوقيو ءاهب دنقي ملو هق هللا لوسر

 هل ةنيبملا هقف هلوسر ةنسو نامزلا هجو ىلع ةمئاقلا ةزجعملاو ةغلابلا ةجحلا وه

 ةف هللا لوسر باحصأ ندل نم نيدتهم نيداه نيدشرم نيدشار ةمئأ ةليسوب

 ناسحإب مهل نيعباتلا مث نيعباتلا مث ةمألا ىلع ةجحلا مه نيذلا مهنع هللا يضرو

 نم انتمئأ هب تءاج يذلا زيزعلا هباتك نم لجو زع هللا انمهف ؤاًرج مله ىلإ
 هيبن ةنسو هباتك نم انققح ام اندلقف ،انل هافطصاو هاضترا يذلا هللا نيد وهو نيدلا

 .ا“"لطابلا وه هفالخو قحلا وه هنأ مهتليسوب هانفرعو هق دمحم

 لامعتساو هب ءادتقالا هقف هتبحم تامالع نم اولعج مهنأ لوقلا ةصالخو

 .ا هبادآب بدأتلاو ،هيهاون بانتجاو ،هلاوحأ عيمج يف هلاعفأو هلاوقأ عابتاو هتتس

 ءادتقالا هوجو نم اهجو اهب مازتلالاو ةنسلا عبتت ةيضابإلا ةيانع يتأتو

 يأرلاب ريبعتلا نم رثكأ يلمعلا قيبطتلا ىحنم وحنت ةجردو افنآ هيلإ راشملا

 وبأف ؛ءاوس ةح ىلع نيرخأتملاو نيمدقتملا دنع ةزراب ةيانعلا هذه دجنو ،يرظنلا

 وأ ؤ هللا لوسر نعو هللا نع مهءاج اميف اداهتجا ذشأ نوملسملاو ": لوقي ةديبع

 .3 4/2 ءىرغصلا ةنودملا 4 مناغ نب رشب مناغ وبأ يناسلا رخلا )1(

 .9ص ى(خم)ةبازعلل يلعل رمع نب حلاص خيشلا ةيصو ،رمع نب حلاص يلل اث

 .عومجم نمض (خم) .ةثكانلا ىلع درلا 897/283(0)يسوفنلا حتف نب سورمع ينكاسملا ا
 ‘ثحابلا ىدل ةروص 0192 مقر رئازجلا ،عنجسي ينب ،يلعل رمع نب حلاص خيشلا ةبتكم

 .93 ص

 .32-33 ص ى(خم) ،يبرجلا ديعس ةبوجأ ،يلع نب ديعس يبرجلا ا
 .10ص ،(خم)ةبازعلل رمع نب حلاص ةيصو ،رمع نب حلاص يلظغل ا"}



 ۔ح(;: )ح ةيضابإلا دنع ةنسلا ملع ح

 ةمئألا راعش منأ ناوكذ نبا دكؤيو ،ا;)"هب اولمعي نأ امهنع ءاج ام قفاو ام

 نم نيحلاصلا ةنسو ق هيبن ةنس عابتا عم ةباتك يف هللا لزنأ امب مكحلا نيمدقتملا

 رذحاف ":هلوقب لمعلا يف ةنسلل بناجم لوق يأ نم رفعج نبا رذحيو ث ااهللا دابع

 نم ةنسلا ةقفاوم لعجي كلذكو سا "ةنسلاو باتكلا حيحصب كسمتو ؛بهذملا اذه

 لوق ناميإلا ":رثألاب دهشتسي كلذ يف وهو اهب الإ ناميإلا نوكي ال يتلا ةعبرألا

 ةفرعملا لهأ لوق نم هيلع عمتجملا رثألا هنأب هفصيو "ةنسلا ةقفاومو ةينو لمعو

 . ) ه يبنلا نع ىوري هلعلو ؛نيملسملا نم

 فشكت ناميإلا نم اليصأ اءزج ةنسلا ةقفاوم لعج ىلإ ةيعاسلا ةرظنلا هذهو

 لمع وأ لوقب ناميإ متي ال لب ،اهب لمعلاو ةنسلا عبتت يف ءالجب اهباحصأ ةيانع

 امك رومألا عيمج يف هق هللا لوسر ةنس ليبس عابتا يف ةقداص هلل ةين قدصب الإ

 يف لخاد ةنسلا ةقفاومل دهجلا لذب نم ىنعملا اذهو ،ايمدكلاو احور نبا لوقي

 ':اهانعمو ةينلا لصأ نأ ركب نب سابعلا وبأ ىريو ؛هيف عورشلا لبق يأ لمعلا ةين
 لمع اَم اًأو .ةنئسلا ىلع لمعلا ناك اذإ هلعف يف هتقاطو هدهج دبعلا لعجي نأ

 دجن لب .ا7"هتقاطو هدهج هيف لمعتسا نإو ةينلا هيف نإ :لاقي الف ،ةنئسلا ريغ ىلع
 نيح ناسللاب ريبعتلا زارتحا يف يفوسلا دنع ادج اعيفر هق لوسرلل عابتالا لثمت

 ةة% لوسرلا نيد اننيد لوقي لب ءاننيد قف لوسرلا نيد :لئاقلا لقي انأ ىلع هتني
 .اعابتالا ةهج نم

 .وكص ء(خم) ،ةديبع يبأ لئاسم ،ةديبع وبأ )
 .371-372ص ء(ةوعدلا جهنم نمض )ناوكذ نبا ةريس ،ناوكذ نبا )2(

 .46/2 ،عماجلا ،رفعج نبا ()

 ) م.س139/1٤.

 .66ص ى(خم)حور نب دمحم ةريس ،حور نبا ا")
 .126 ,/1 ربتعملا ،ديعس وبأ يمدكلا ا6©

 .127ص دابعلا لاعفأ نييبت ،ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ يئاطسرفلا ا

 .437ص تالاؤسلا ،يفوسلا ا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا ملع ح

 ماكحأو لئاسملا تادرفم يف ناّيلج ناحضاو عابتالاو لثمتلا اذه نإ

 ؟ ةبوتكم ةالص يف عكري مل مامإ نع ديز نب رباج لئس امدنعف ؛اهيلع ةيضابإلا

 هيف اوفلاخ ام سانلل ميقتسي ال ذإ هتالص نم ةنسلا هيف فلاخ ام ديعي نأب باجأ

 ارقي ملو حبصلاو ءاشعلاو برغملا يلصي لجر يف رخآ باوج يفو ،ا"اةنسلا
 هنإف ،نهيف أرقيف هتالص ديعي نأ يلإ كلذ بحأ نإف ": لاق ةءارق نم ءيشب نهيف

 ديعي " ةرابع درتوا“اةنسلا هيف اوفلاخ ام اوديعي نأ يلإ بحأو ،اهيف ةنسلا كرت دق
 .اأوضوم نم رثكأ يف هدنع ةرركتم "ةنسلا فلاخ دق هنإف ،هتالص

 ءاملع اهيف باجأ رباج مامإلا نع تلقن يتلا لثم ةريثك لئاسم دجوتو

 ىلص نإو":رفعج نبا هركذ ام اهنم ؛ةنسلا ةفلاخمل لمعلا داسفب نيحرصم بهذملا

 نإف ؛مهيلإ رخأتي ملو لجرلا كلذ فلخ اوفصف موق ءاج مث مامإلا نيمي نع لجر
 كرت نم يفو ."تالص تدسف كلذ ريغ ةنسلا نأ ملع نأ دعب كلذل دمعت

 كرت دق هنأل هنم ئرب الإو بات نإف ،باتتسي هنإف رذع الب ادمعتم ةعامجلا

 كلذ يمدكلا دكؤيو ؛مثإلا ىلل يضفي ةبجاولا ننسلا كرت يف دمعتلاو ثاةةنسلا

 هيلع هليلخ اهب هللا ىلتبا يتلا ننسلا نم اهنأو ةناعلا قلح ةنس ىلع قلعي وهو

 نع يهنلا يف هق يبنلا نع عفر اميف دجوي هنأو ،اهقلحب ةنسلا تعاج و ثمالسلا

 اهكرت يف هل رذع ريغ نم ادمعتم اهكرت نمف ،ادمعتم اهكرتي الف ديدش لوق اهكرت

 عم ةنسلا تابجاو نم ابجاو كرت نمو ،اةنسلا كرت يف مثأو ةنسلا فلاخ دقف

 .45ص غديز نب رباج مامإلا تاباوج نم ،ديز نب رباج يدزألا ("

 .23 ‘22 ص ثديز نب رباج لئاسر ديز نب رباج يدزأل (2)

 .26:27 ص ،س.ما3)

 .249/2 "عماجلا رفعج نبا ()
 .152/1 ،س.ما”)

 .78/1 ديفملا عماجلا ،ديعس وبأ يمدكلا ا©



 _ ا_ ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع >

 دق وهو ‘نيحلاصلا راثآو ةلي هللا لوسر ةنس نع بغار وهف ةنسلا نم هنأ هناميإ

 .ا") بوتي نأ الإ هل ةيالو الو ،كالهلل ضرعت

 امم ريتكلا ىلع فقو بهذملا بتك علاط نمف ؛ليثمت درجم هانركذ امو

 نيقحملا نيملسملا ةمالع نإ لب ءاهب مازتلالاو ةنسلا عبتتب هباحصأ ةيانع فشكي

 .اح ور نبا فصو يف نوقرافم قحلاب قحلا فلاخ نملو نوقفاوم ةنسلل مهنأ

 تارابعلا نمو ؛اهتفلاخم ضفر ةنسلاب مازتلالاب مهتيانع تارمث نم نإو

 ال هنإف ":افلس هيلإ انرشأ امم رباج مامإلا نع رركت ام كلذ نع ةربعملا ةعماجلا

 ةنسلا هيف فلوخ رمأ ناك امو ":هلوقو ،ا"ةنسلا هيف اوفلاخ ام سانلل ميقتسي

 ءا"هضقن ةنسلا يف ةنسلا هيف فلوخ ام لكو" :اةىتف نب وانج لوقو ،ا“"ضقن
 لوقي ،اهنم امكح ركنأ وأ اهركنأ نم وأ ةنسلا يف كش نم ماكحأ كلذ نع عرفتيو

 نب ىلغي رزخ وبأ ىريو ،ا7) "رفك ه يبنلا لاق ام در نمف": ناليغ نب مشاه
 .ا") قفانم وهف يأرلا وأ ةنسلا عفد نم نأ افاتلز

 .243/1 ‘عماجلا ،رفعج نبا ()

 .456 ص (خم)حور نب دمحم ةريس ،حور نبا ا
 .45ص ديز نب رباج مامإلا تاباوج نم ،ديز نب رباج يدزألا ا}

 .26:27ص غديز نب رباج لئاسر ،ديز نب رباج يدزألا اث

 ذخأ {هيقف ققحم ةمالع ايبيلب نازف نم ،(9/3ق لئاوأ) ىتف نب وانج نسحلا وبأ ينويدملا ا
 ةعونتم ةبوجأ هل ،هريغو فلخ نب راهقلا دبع هنع ذخأو ،برغملا ىلإ ملعلا ةلمح نع ملعلا

 :يخامشلا:ر .يتفتسملا ىلإ ةهجوم لئاسر لكش ىلع تءاج هردقو هملع ةلالج نع فشكت
 .نازف ءاملع ةبوجأ ةمدقم :يمانلا ورمع ‘165/1 ريسلا

 .78ص ؛نازف ءاملع ةبوجأ باتك ، راهقلا دبع فلخ نب ،ىتف نب واتج ينويدملا ا}

 .3ص ،(خم)ناليغ نب مشاه نع لئاسم ،ناليغ نب مشاه يناجيسلا ا"
 ديرجلا دالب يف ةيليطسقب ةماحلا نم 991/380(0) فاتلز نب الغي رزخ وبأ ينايسولا ا

 رابك نع ملعلا ذخأ مهئاملع رابك نم ملاعو ‘برغملا يف ةيضابإلا ةمئأ نم مامإ ؤسنوتب

 ةض ةحلسم ةروث داق ،دعب اميف امالعأ اوراص نم هنع ذخأف سيردتلل رتصت ‘هرصع ءاملع

 ،كاذنيح ةيضابإلا ملاع ناكو دلخم نب ديزي مساقلا ابأ خيشلا هقيفر اولتق امل نييديبعلا روج



 ةيض الا دنع ةنسلا ملع ح

 اصن ۔-ءاوس دح ىلع- ةنسلا وأ باتكلا در نم نأ حور نب دمحم دكؤيو

 لالض ليوأت ريغ ىلع هدر ناك اذإ امب مكحلا اذه ديقيو ،بتي مل نإ لتقي كرشم

 ىلع هلوانت نمف ،ضعبب اهضعب ةنسلا وأ باتكلاب ةنسلا وأ ةنسلاب باتك ليوأت نم

 نأ الإ مالسإلا يف هل ضح الف ضعبب هضعب نيدلاب هليوأت نم قحلا ليوأت ريغ

 .ا2بوتي

 لوصألا در نيب طبري رمألا اذهل نايب ديزم يمدكلا ديعس يبأ دنع دجنو

 ىلاعتو كرابت - هللا لوقل دحاج لكو" :لوقي ثيح عامجإلاو ةنسلاو باتكلا ةثالثلا

 يف كلذ يف هل جرخم الو ليوأتب كلذ يف قلعتي ال اصن هقث هلوسر لوقل وأ -

 امأ و ڵكرشم كلذب وهف هللا نيد نم عيش ليوأت ىلع كلذ يف هلوق جرخي هنأ نيدلا

 ةة هللا لوسر ةنسل ليوأتلاو هللا باتكل ليوأتلا در امنإف ،هيف كاشلاو عامجإلا دار

 عمجي ال هللا نإ) :لقي مل ة هللا لوسر نإ لوقي نأ ألإ ةنسلا الو باتكلا دري مل
 جرخمو رذع كلذ يف هل نوكي اليوأت كلذ يف لوأتي الو ،ا“) (لالض ىلع يتمأ

 ةق هللا لوسر لوقل دارلاو ،اصن ة هللا لوسر لوقل دار كلذف ‘دوحجلا نم

 كلذب وهف اصن ا هللا لوسر لوقل اليوأت كلذ يف لوأتي مل اذإ ،هللا لوقل دارلاك

 لقني امك كرشأ ليزنتلا در نمو ،ليزنتلا در نمك ةنسلا در نم نإ لب ءا )"كرشم

 ةنس عفد نم نأ ركذي شيفطا دمحم نيرخأتملا نم دجنو ٠ (5) خئاشملا نع يفوسلا

 يمطافلا زعملا هاطعأ ىتح ايفختسم يقبو ،رئازجلا يف ترجامتلت لبج ىلإ برهف قفخأ هنكل
 :ينيجردلا :ر .نيفلاخملا عيمج ىلع ثرلا:هراثآ نم.هبناج نمأيل رصم ىلإ هعم هذخأو نامألا

 .33/2-41 ،ريسلا :يخامشلا136/1٬-143 ،تاقبط

 .ظ176 ،(خم)معز نم ىلع درلا ،ليغنز نب ديعس حون وبأ )٢(

 .1 06ص (خم) ؤغحور نب دمحم ةريس ءحور نبا )2(

 .68ص ‘ثيدحلا اذه جيرخت مدقت ا

 .204/1 ثةماقتسالا ثديعس وبأ يمدكلا ا٨)

 امو تسلا راكنلا قرف يف ةلاسر ،(12/6ق)ينغراملا ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ يفوسلا ا
 ةنطلس ،يرماضلا ةبتكم \1ط ،رماع سينو :حت :ىرخألا قرفلا ضعبو قحلا نع هب تغاز
 .90 ص ،م2002 .نامع

 



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع جح

 ىلع ةيضابإلا مكح دقو ،ا")هكرش يف كاشلا يف فلتخاو ‘كرشم وهف اق يبنلا

 جرختسم هلك نيدلا نأ اومعزو ؛يأرلاو ةنسلا اوركنأ مهنأل كرشلاب ا2اةيكاكنسلا

 .انآ رقلا نم

 امكح وأ ةنسلا در نم ىلع كالهلاب مكحلا كرشلا وأ رفكلاب مكحلا لثاميو

 دجنو ءا ليصف نب ءايركز ركذي امك ا‘)كلاه وهف ةنسلا ركنأ نمف اهماكحأ نم
 نم تأربت" :لاق نمف ةنسلا در ماكحأ يف ةنسحلا هتاتفل نم ةتفل يفوسلا دنع
 .اه يبنلا ةنس ةنسلاو هللا نيد انهاه نيدلا ذإ ؛رفك ةتسلا نم تأربت وأ نيدلا

 ضةماقتسالا ةبتكم ،(خم) ،ةسوفن لزاون بيترت 1914/1332(0) فسوي نب دمحم شيفطا ("

 .وق ص ث8ج مقر ،رئازجلا ،ةيادرغ نجسي ينب

 تلصفنا ثديرجلاب رارطنق نم ناك ،يتاوللا كاكسلا نب هللا دبع ىلإ بسنت ةقرف ةيكاكسلا ا)

 نم هب تدان ام اهنم ،لئاسملا نم ددع يف ةيضابإلا تفلاخ ‘برغملا ةيضايإ نع ةقرفلا هذه
 .حلاص هيجاب نبا:ر .ةقرفلا هذه تضرقنا دقو ،ةيضابإلا اهنم أربتف يأرلاو ةنسلا راكنإ

 8م1976 ےه1396 سنوت ‘عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةمالسوب راد ‘1ط ،ديرجلاب ةيضابإلا

 .39‘38ص

 ء(خم)سقرفلا نايب يف ةلاسر ،(12/6ق) ينغراملا ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ يفولا ا"
 ..6ص .76 مقر ،رئازجلا ةيادرغ دمحم ديعس جاحلا ةبتكم

 .رئازجلا ،4فظطعلا ،ناورإ ةبتكم ،عومجم نمض (خم) شوقر نبا باتك ،شوقر نبا )

 .ظ130ص .38مقر

 ءاملع ذاذفأ نم 1115/508(6 ):روسم يبأ نب ليصف نب ءايركز ىيحي وبأ ينسارهيلا ا
 ءهريغ نعو ملعلا هنع ىقلتف اروهشم املاع هوبأ ناك ،ةيملع ةرسأ يف ءاشن سنوتب ةبرج

 نم هعم ناك مث نمو بازعلا ماظن سسؤم ركب نب دمحم هللا دبع يبأ دنع ملعتيل هوبأ هلسرأ و
 رشن رودب ماقو ،نانبلاب مهيلإ راشي نيذلا ةيضابإلا ءامعز نم ناك امك ،ماظنلا اذه يسسؤم
 ،يسنوتلا بونجلا يف كاذنآ ةيضابإلا اهيف رشتنا يتلا نادلبلا نم اهريغو ةبرج يف ملعلا

 .68/2 0 ريسلا :يخامشلاا2-394 .خياشملا تاقبط :ينيجردلا

 .322ص ى(خم) تالاؤسلا ،يفوسلا ا٨



 ةيضانإلا دنع ةنسلا راع ح

 ىلاعتو كرابت - هللا يف كش نمف اهيف كشلا مكح عم ةنسلا در مكح نرتقيو

 دح ىلع كرشم كلاه وهف غ هللا لوسر هب ءاج اميف وأ ةق هلوسر يف وأ -

 نيي وهف رثكأ اليصفتو انايب ةماقتسالا هباتك يف هدنع دجنو ءا")يمدكلا فصو

 ة هللا لوسر نع تحص دقو اهيف كشلا نكمي ال يتلا ةنسلا يف كش نم نأ

 نأل كلذو ‘كرشم وهف ليوأت ريغب هلوق يف هنم اكش اث هللا لوسر لوق يف كشف

 دقف هللا لوق يف كش نمو ‘هللا لوق يف كش دقف ق هللا لوسر لوق يف كش نم

 لوسر لوق ةر ىلإ دصقلا نود ،هنع كلذ توبث يف كشلا ناك نإ امأو ‘كرشأ

 ؛هنع لوقلاو هنع عفرلا قيرط نم لصاح هكش نكل ،هلوق يف كشلا وأ ق هللا

 هللا لوسر لوقل دحجلا ريغ ىلع هدر وأ ،هيف كشلا هعسي ال اميف كلذ يف كاشلاف

 .ا2ةمعن رفاك اقفانم نوكي كلذب وهف قف

 ؛ةق لوسرلا نع هتحص تتبث ام يف انه يمدكلا ديعس يبأ دارم نأ كش الو

 تعمتجا امم وأ هتحصب عوطقم وهف ؛هفيعضت وأ هحيحصت يف ثحبلل لاجم الو

 يف ثحبلا لاجم وه اذه ريغ نإف الإو ،ايداحأ ناك نإو هتحص ىلع ةمألا
 يبأ نع فرع ام كلذ ديؤيو ةمألا نيب هيف فالتخالاو فيعضتلاو حيحصتلا

 ىلإ هزواجتي ال ةيوبنلا ةنسلا نم ليلدلا دجي امدنع " هنأ هنع رهتشا دقف ديعس

 انيأر اذهلو ،ا“"بهذملا يف اهيلإ قبسي مل ءارآ هل تناك اذه لجأ نمو ؛هريغ

 .1/,61-62 ثربتعملا ،ديعس وبأ يمدكلا ()

 .1/,203 شةماقنسالا ،ديعس وبأ يمدكلا ا2)

 ام اهنمو ‘ثيدحلا ءاملع دنع فيعضتلاو حيحصتلا جهانم رداصملا ضعب تضرع ا

 ثيدحلا ةمئأ طورش تضرع ام اهنمو ،ربخلا لوبق طورش ضرع قيرط نع كلذ تضرع

 نم ديزمل .امومع ثيدحلا حلطصم مولع ضرع ام اهنمو ‘ثيدحلا جارخإ يف اهوعضو يتلا

 .ةيملعلا بتكلا راد ،1ط ،ملعلا عامج ،(820/204)سيردإ نب دمحم يعفاشلا :رظنأ ليصفتلا

 اهدعب امو 5/1 ملسم حيحص ةمدقم ،ملسم ،اهدعب امو 35/1 ه1405 نانبل ،توريب

 دبع نمحرلا دبع :حت ،ةمئألا طورش ٨(1005/395)دمحم نب قاحسإ نب دمحم ةدنم نبا

 .68/1-80 ےه1414: ةيدوعسلا «ضايرلا ،ملسملا راد \1ط ؛يئايرفلا رابجلا

 ديعس يبأ مامإلا دنع يهقفلا ليصأتلا ،(رصاعم)دمح نب دمحأ ناميلس وبأ يليلخلا ا)



 ةيضابإلا دنع ةنسلا رذع ج

 اهنأل ؛ةرتاوتملا ةنسلا دارملا لعل" :هلوقب ةنسلا ةر نمل كرشلا ماكحأ ديقي يتالتلا

 ة يبنلا لوق در نمل كرشلاب ةيضابإلا مكح لمحي اذه ىلعو ؛ا")"نآرقلا ةلزنمب

 ةيجح سسي امب هتاذ لوقلا يف اكش وأ هنم ادر امهتوبث دعب امهيف كش وأ هتنسو

 ثجبلا لاجم هنم نوكي ام انثيدح لاجم سيلو ثانه انثيدح لاجم وهو ثةنسلا

 يورملا نم عونلا اذه يف ىتح هنأ ىلع ،هللا ءاش نإ هلحم هلف افعض وأ ةحص

 رصبي مل ام يف يمدكلا ديعس يبأ ريبعت دح ىلع رذعي هيدل هتحص تبثت مل يذلا

 هلاق ام لك بيوصتب 0 ةداهشلاب هنع كاسمإلا هعسيو ،ةنسلا رمأ نم هيلع هبتشا ام

 نم ءاملعلا هرصبأ ام ةقيقح رصبي مل اذإ هنس ام لك ةقيقحو ةلي هللا لوسر

 .كلذ

 وأ ديلقتلا مهضفر اضيأ اهب لمعلاو ةنسلا عبتتب ةيضابإلا ةيانع فشكي اممو

 ليلدلا لوخد دنع زوجي ال ديلقتلا نأ ةكرب نبا دكؤيو ثةنسلل مداصملا عابتالا

 لبج نب ذاعم نع يورم لوق ىلع قلعيو ءا ةنسلاو باتكلا نم حيحصلا

 ولعي مالسإلا نأل سكعلا ال رفاكلا نم نمؤملا مهثيروتب نايفس يبأ نب ةيواعمو

 له يبنلاب ةودقلا نكلو رهاظلا يف نسح امهنم لوقلا اذهو": هلوقب ىلعي الو

 .'“"امهلوق عابتا نم ىلوأ هتنسل عابتالاو

 الوق زيزعلا دبع نبا ةر امك بهذملا ءاملع دحأل الوق ضعبلا دري دقو

 تناك اذإ عبتت نأ قحأ ةنسلا ":لاقو هفعضي ةنسلا نم ليلد هدنع حص اّمَل رباجل

 يبأ ىركذب ءافتحا يبدألا ىدتنملا ةودن داصح)سيمدكلا ديعس يبأ ركف يف تاءارق ،يمدكلا

 ثارتلا ةرازو رشن ء]ط ،م2000 ويام 15-16 ه1421 ‘رفص11-12)يمدكلا ديعس

 . 54ص ،م2001 ‘ه1422 ‘نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا

 غقارشإلا ةرهز ىلع قاتشملا ةضور ،(1747/1187)يبرجلا ناضمر نب ورمع يتالتلا ا

 .46ص ،ت.دءرئازجلا ،ةيادرغ ثةيبرعلا ةعبطملا

 .68/1ء ربتعملا ،ديعس وبأ يمدكلا ا2)

 .543/1 ،عماجلا ڵةكرب نبا ا

 .274 /2 ،س.م (



 ةيض لا دنع ةنسلا ملع ح

 نيدوأ يأر يف باصي ال لدعلا نأ ناهبن وبأ ركذيو ءا")"ثةق يبنلا نع ةتباث ةنس
 وبأ ىنعملا اذه دكؤيو ،اخعامجإلا وأ ةنسلاو باتكلا مكح نم تباثلا ةفلاخم عم

 تنأو ه هللا لوسر نع كل صنأ نأ بجعلا نمو " :لوقي ذإ اثيليلخلا دمحم

 .)"ليبس حضاو الو ليلد ريغب مالسإلا ةضيب ءاملعب ينضراعت

 بجاولاف" :اهيف لوقي ىنعملا اذه يف ةعماج ةملك يليلخلا ناميلس يبألو

 ةنسلاو زيزعلا باتكلا حيرص هيلع لد ام هيلإ عجري يذلا لصألا نوكي نأ مَحُي

 وهو ؛اليلد هسفن هلوق ناك نم الإ ليلد نودب دحأ عابتا زوجي الو ‘ةحيحصلا

 نإ "ىَوَهْلا نَع قطنت اموإل:هلوقب ىلعألا يلعلا هفصو يذلا ةمصعلاب فوفحملا

 هردق الع نإو - مهنم لكف هادع نم امأو (3:4/53مجنلا) ه&ىَحوُي يو الإ وه

 .اهيلع ذوخأمو ذخآو هيلع ةودرمو ار -هنأش عفتراو

 .225/2 ،‘ىرغصلا ةنودملا ،مناغ وبأ يناسارخلا ()

 نمض) دعاج خيشلل ةلاسر ء(1822/1237)سيمخ نب دعاج ناهبن وبأ يصورخلا ا

 . 539ص ‘(خم) (ةيناطحقلا ةفيحصلا

 ،ققدم هيقفو ،ققحم ةمالع ،(1871/1287) دمحأ نب نافلخ نب ديعس دمحم وبأ يليلخلا (3)

 لئاسملا قيقحت يف هترهشل ققحملاب بقلو ‘هرصع يف نامع بطق ناك عراب يوغلو

 ريثك ناك ءامامإ سيق نب نازع هتعيابمب ةمامإلا ثعب يف حجن شةلدألاب اهنرقو اهليصأتو

 ةريثك فيلآت هل ،ادهاجم اديهش تام ،ةعئار ميظانم كولسلا يف هلو ،هللا ىلإ لتبتلاو ةولخلا

 ،نيثحاب ةعوجم ،ديهمتلا باتك ةمدقم :ر .ناميإلا دعاوق ديهمتو ،ةينامحرلا سيماونلا :اهنم

 .79 ص ‘نامع مالعأ ليلد

 راد ءناميإلا دعاوق ديهمت (7 1/1287) دمحأ نب نافلخ نب ديعس دمحم وبأ يليلخلا )4(

 ةنطلس ‘طقسم ،ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ثةرهاقلا ةيبرعلا بتكلا ءايحإ

 .386/3 ،م1987 ه1407.نامع

 بطق وهو ،ليلج يعوسوم ةمالعو دهتجم ،يليلخلا ناميلس نب دمح نب دمحأ ةحامس وه ا

 .ايلاح نامع ةنطلس يتفم بصنم لغشيو ،نآلا ةيضابإلا

 ‘طقسم ‘ةضهنلا عباطم "غمادلا قحلا ،(رصاعم)دمح نب دمحأ ناميلس وبأ يليلخلا ا

 .153ص ه 9



 _ آل ةيض الا دنعةنسلا ملع حححح

 :عيرشتلا يف اهتناكمو ةيضابإلا دنع ةنسلا ةلزنم :ثلاثلا ثحبملا

 نم ردصم يهو ةعيفرلا اهتلزنمو ةقماسلا اهتناكم ةيضابإلا دنع ةنسلل
 هذه مهدنع ةنسلا أوبتت نأ ورغ الو .ىدهلا مئاعد نم ةماعدو عيرشتلا رداصم

 مهايتف رثكأ ةباحصلا نم اسان تكردأ" :لوقي رباج مهمامإو ةلزنملاو ةناكملا

 هللا يضر رمع نب هللا دبع هخيش ةحيصن عمس يذلا وه مث ،ا")"نؤف يبنلا ثيدح

 وأ قطان نآرقب الإ نيتفت الف ،ىتفتست كنإو ةرصبلا ءاهقف نم كنإ رباج اي ":امهنع

 .ا "تكلهأو تكله لعفت مل نإف ‘ةيضام ةنس

 لالخ نم ةنسلا نم بناجلا اذهل اذه ىلإ ةيضابإلا ةرظن فارشتسا اننكميو

 ضرفو نيليصأ نيردصم امهرابتعاب ةنسلاو نآرقلل مهترظن مومع اهنم رومأ

 ةيادهلا ردصمو ماكحألا ةيعجرم نع مهمالك يف نآرقلاو ةنسلا نرق امو ؛امهلوبق

 نأ ةنيبملا ةديبع يبأ ةرابع تقبس دقو ،نيليصألا عيرشتلا يردصم امهنوكل الإ
 هراكنإ ركذ قبس امك ،ا) ه هللا لوسر ةنس وه هليلدو ،نآرقلا وه ملسملا مامإ

 .ا“هرحم هنأو هقف هللا لوسر ةنسو هللا باتكل فلاخملا سايقلا

 بجوم ةنسلاو باتكلاب ناميإلا نأ ةكرب نبا تارابع ضعب نم مهفنو

 هدعت دق اقلاخ هل نأب ملاع امهب نمؤملا نأو ةنسلا مكحو باتكلا مكحب ناميإلل

 .ةجح امهنأ زربي ناميإلا نع عرفتملا لوبقلا اذهو ءا ةنسلاو باتكلا لوبقب

 .(32/1)29‘هلضفو هبلطو ملعلا يف باب ،باتكلا لوأ ،دنسملا ، بيبح نب عيبرلا )1(

 باستكلا راد ‘4ط ،ءايلوألا ةيلح 1039/430(6)هللا دبع نب دمحأ ،ميعن وبأ يناهبصألا ا
 .5/3۔ه1405 ،توريب ،يبرعلا

 .ظ7 ،(خم) ءةديبع يبأ لئاسم ،ةديبع وبأ ا
4 

 . و5 ص 6 سا م ) (

 نمض (خم) ‘ ةنزا وملا باتك .4 ) 1 0/4 ق) دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ ةكرب نبا ىمي أسلا (5)

 . 33 1 ص ةينامعلا ريسلا عومجم



 ةيض .الا دنعةنسلا مولع حححححجح

 باتكلا يف ةلثمتملا ةجحلا هذهو ءا"اةنسلاو نيبملا باتكلا آلإ اذإ ةجح الف

 عيبرلا وبأ هدكأ ام اذهو ،رفكلاو لالضلا نم دابعلا اهب مصتعي يتلا يه ةنسلاو

 .اأ يدهم يبأ فصو دح ىلع لصألا يه ةجحلا هذهو ايفوسلاو ا“يتازملا

 ةنس يف وأ ،هيلع اعمجم هنم اجرختسم وأ اصن ىلاعت هللا باتك يف ءاج ام لكف

 لوقي ةجحو الصأ ربتعي ةمألا هيلع تعمجأو اهيف اعوطقم ه هللا لوسر
 سمشلا نيع ىلإ ( ةنسلا ) دنهلا نازيمب كل هتلق ام لك نزت نكلو ":ينالجراولا

 نايغطلا نم ملس اهنازيمب نزوو ،ةيرشع يتنثالا هذه لمعتسا نمف (نآرقلا)

 نم) تيب ايتالتلا ناميلس يبألو ،ا©"ناميإلاو نيدلا ةقيقح ىلل هايدأو نارسخلاو
 :هيف لوقي هتاموظنم ىدحإ يف(زجرلا

 .32 ص ء(خم) ،يبرجلا ديعس ةبوجأ يبرجلا ديعس ا"

 .210 ص ةنوزخملا فحتلا ،يتازملا ا2}

 .234ص (خم) ،تالاؤسلا ،يفوسلا ا)

 يف بازسيمب ةكيلم ةدلب نم ،(1564/971)ىسوم نب ليعامسإ نب ىسيع يدهم وبأ ا
 وبأ رهتشا ،ءاملعلا ةلجأ نم اوراص ةلظ هنع ذخأو ،يبرجلا ديعس خيشلا نع ذخأ ،رئازجلا

 بتكلا نم ةلمج هل .ةيوق ةضراعو ءاكذ يتوأو ،عرولاو داهتجالاو مهفلاو ملعلاب يدهم

 234/4-236 ،بكوم يف ةيضابإلا :رمعم يلع :ر .ليمج قئار رعش هل ناكو ،لئاسرلاو

 .165-169 "يراضحلا دعبلا :يريبعجلا؛

 لهأ ةلاسر ىلع يدهم يبأ باوج ،(971/,1564)ىسوم نب ليعامسإ نب ىسيع يدهم وبأ ا

 .17ص ثحابلا ىدل ةروص ،ر.د ‘سنوت ،ةبرج ‘بوقعي نب ملاس خيشلا ةبتكم ،(خم)سنامغ

 .7/1‘فاصنإلاو لدعلا ،بوقعي وبأ ينالجراولا ا

 سنوتب ةبرج مالعأ نم ةمالع 1560/967(6) يبرجلا ميهاريإ نب دواد ناميلس وبأ يتالتلا 7

 اعمج رئازجلاو رصمو ةسوفنو ةبرج نيب لقنت ،ملعلا بلط يف ةلحرلا ريثك ناك .اهتداقو

 سيردتلاب ينع مث ءازربم ايعوسوم املاع راص ىتح دالبلا كلت ءاملع رباكأ نع اذخأو ملعلل

 دعب ،ةبرج ةريزج ىلع ىلوتسا امل يكرتلا اشاب ثوغرد ةبراحم يف رود هل ناك ،فيلأتلاو

 ءارهش هنجس ثوغرد نكل ،اهباحر ىلإ ةبرج ةريزج عاجرإل سنوت ةموكح عم ضوافت نأ

 نبا :ر.يجوغاسيل نتم حرشو ديحوتلا ةديسقع حرش :هفيلأت نم ،اديهش تامف هلتق مث

 نيفلؤملا مجارت :ظوفحم دمحم نبا ، 43-44ص ةبرج ءاملع يف ةلاسر :ديعس تيراعت



 ةيض لا دنع ةنسلا مولع حت

 .( لسرملا يداهلا يبنلا ةنس سو لزنملا يف اب هلل نيدن

 باتكلا ىلإ رومألا در يف ةلماشلا ةرظنلا هذه بهذملا باحصأ فظو دقو

 نوكي ال هناف انث هللا لوسر نعو هللا نع ء اج اميف : اجنلا تناك ا ذاف ؛ةنسلا و

 يبأ فصو يف ةقث هلوسرو هللا فلاخ نم فلاخملاو ؛امهقفاو نم الإ اميقتسم
- 

 6ال مأ هوريغي نأ ءاملعلل نكمي له :مامإلا هب مكحي مكح يف هنع دجن لب 5ااةديبع

 مكحلا ناكو ،ةتسلاو باتكلا يف امل اضراعم همكح ناك اذإ ":ملسم ةديبع وبأ لاق

 وه ام اوريغي نأ مهيلع نإف ،ةتسلا يفو نآرقلا يف افورعم ةيضقلا هذه ىلع
 يف ررضلاو ،ة هلوسرو هللا راتخا اميف ريخلاف هيلعو ،اثةتسللو باتكلل ضقانم
 يلاتلابو ،اامهل ًاقفاوم ناك اذإ الإ ًابيصم نوكي نأ دحأل نكمي ال ،امهتضراعم
 ىضقي ةنسلاو باتكلا هبجوي امو ةيوبنلا ةنسلا وأ هللا باتك ىلإ ماكحألا دررم نوكي

 .اهب

 الف ؛ةيعجرمو عيرشت ردصم اهنوك نم ىوتفلل ةنسلاب ملعلا طارتشا قلطنيو

 ةمئأ راثآو هكف هيبن ةنسو هللا باتك يف ام ملع نم الإ يأرلاب ىتفي نأ ادحأ عسي

 نبا ةرابع ىلع مهدحأ قلعيو ‘ احور نباو .() رفعج نبا كلذ دكأ دقو ‘ لدعلا

/ 

 نمض (خم).بهذملا حدم ةديصق ء(1560/967)ميهاريإ نب دواد ناميلس وبأ يتالتلا )1(

 .2ص ،29م مقر ،رئازجلا ©فطعلا "يركبلا ةبتكم عومجم

 .وك ث(خم) ،ةديبع يبأ لئاسم : ةديبع وبأ ا2)

 ءاملع هيلع قفتا امم لامعلا باتك ء(خيراتلا لوهجم)ناميلس نب نمحرلا دبع يراوزلا اث}
 .نيمدقتملا ةيضابالا ءاملعل واتفو تاياور ةعومجم ،(دودحلا نم نيعنتمملا باتك) ةيضابإلا

 ينب 024 مقر ‘يلعل رمع نب حلاص خيشلا ةبتكم حجم خم ،يراوزلا نمحرلا دبع عمج

 .44 ص ثحابلا ىدل ةروص ؛رئازجلا ،نجسي

 .10ص .ةديبع يبأ لئاسم ،ةديبع وبأ ()

 .47ص ثنوفلخ نبا ةبوجأ : نوفلخ نبا ()

 .46/1 ،عماجلا ، رفعج نبا ا

 .3 ص ،حور نب دمحم ةريس ،حور نبا ا



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ححص

 يأرلاب لوقلا زوجي ال ذإ" هدنع حيحص هنأب ۔يمدكلا يل رهظي اميف هلعلو- حور

 باتك يف ءاج ام نيدلا لوصأو ؛هيف نيدلا لوصأب املاع ناك نمل الإ ءيش يف

 .ا"'نامزو تقو لك يف ةمألا نم نيدتهملا عامجإو هق هلوسر ةنسو هللا

 ءادتقالا ةيزم يطعي -طقف اهب ملعلاو- ةثالثلا لوصألا هذهب ملعلا نإ

 ءالؤهو فلسلا راثآو ة هيبن ةنسو هليا باتكب ملعلا لهأل الإ ةودق ال ذإ عابتالاو

 وبأ ركذي امك ةمئأ سانلل مهلعجو ةمكحلا هللا مهلمح نيذلا رمألا ولوأ مه

 نمل الإ داهتجا الف فلخي نب ناميلس عيبرلا يبأ دنع كلذ ديكأت دجنو ،اارثؤملا
 }هة هللا لوسر ةنسل اظفاح ناكو هيناعم عيمجلو لجو زع هللا باتكل اظفاح ناك

 حلاص هحضوأ ام اذه لثمو اهلبق ناك نم راثآل اظفاح ناكو اهيناعم عيمجلو

 باتكلا :ةعيرشلا لوصأ فرعي نأ هقفتملا ىلع بجاولا نأ نم يوزنلا رمع نب
 .ا“)ةمألا نم عامجإلاو ةنسلاو

 لوقلاو ،ةنسلا حيحص ىلع اهدامتعا ىلع مئاق اهتوقو لاوقألا حيحصت نل

 مناغ يبأ نيب تاراوحلا دحأ كلذ انل فشكيو ثةنسلا فلاخ اذإ دودرم فيعض

 نوكي فيكو ":هلوقب هتنودم يف مناغ وبأ هدروي زيزعلا دبع نبا هخيشو يناسارخلا

 دعبو هتايح هل وهف ائيش رمع نم):ةقف هللا لوسر لاق دقو ؤافعضو انهو اذه

 هللا لوسر نم ثيدحلا اذه ىلع سانلا قفتا ول زجاع اي يل :لاقف :لاق ءاة(هتامم

 .6ص نسم )1(

 .212 ص جم خم ‘تافصلاو ثادحألا باتك ، رثؤملا وبأ ا

 .20/2ثفاصنإلاو لدعلا بوقعي وبأ ينالجراولا ا"

 .و13 ص ى(خم)ةيادهلا دعاوق رمع نب حلاص يوزنلا ا
 ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ ،(اهب قحأ وهف دحأل تسيل اضرأ رمع نم)مهضعب دنع هظفل )

 هدنسم يف دمحأو ،(141/6)1151 ...اضرأ ايحأ نم باب ‘تاوملا ءايحإ باتك ،ىربكلا

 ام باب ،قالطلا باتك ،ىقتنملا .يف دوراجلا نباو 120/6)24927(0 ،ةشئاع ةديسلا ثيدح

 .(253/1)1014 "ماكحألا يف ءاج

 هجرخأ (قح ملاظ قرعل سيلو ،هل يهف ةتيم اضرأ ايحأ نم )رخآ ظفلب ثيدحلا اذه دروو

 يف دواد وبأو...ةتيم اضأ ايحأ نم باب ،تاوملا ءايحإ باتك ،ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا



 ةيض لا دنع ةنسلا مولع ح

 ناك ام لك نأل هنع ةبغرلا الو سايقلاب هزواجي ملو ءاهقفلا نم دحأ هفلاخي مل اف

 .(1 )"هفلاخي نأ دحأل يغبني ال اق هللا لوسر نم

 ةلدأ الو اهل ناهرب ال يتلا كلت ىواعدلا ىهوأو ججحلا فعضأ نإف اذكهو

 دكؤيو ،هليلد ةوق ىلع ةينبم لوقلا ةوقف 6 قو هيبن ةنسو لجو زع هللا باتك نم
 ةلق عم لوقلا اذهو'": الئاق لاوقألا دحأ ىلع هقيلعت يف كلذ انيبم ةكرب نبا

 أكتا هق يبنلا نع يور امل هتحصب دهشت ةنسلا نأل رظنأ يدنع هل مهلامعتسا

 ينيع مانت ) :ة لاقف ڵ،تسعن كنإ :هل ليقف ىلصف ماقف خفن ىتح امئان هدي ىلع

 ة يبنلا ةنسو':مهدحأ لوق ىلع قلعي رخآ عضوم يفو .(2)"(ا)ىبلق ماني ال و

 .ا2"هبلع ةيضاق

 يراخبلا دروأو 178/3)3073(0 ،تاوملا ءايحإ باب ،ءيفلاو ةرامإلاو جارخلا باتك هننس

 ةعرازملا باتك ،يراخبلا حيحص ،يراخبلا ،(ملسم قح ريغ يف) ةدايزب اقلعم ثيدحلا اذه

 .2/,822شاتاوم اضرأ ايحأ نم باب

 .348/1 "ىرغصلا ةنودملا ،مناغ وبأ يناسارخلا ا"

 .11ص ،جم خم ،دمحم نب ريشب ةريس ،دمحم نب ريشب يليحرلا ا
 مث لي يبنلا مون ثيدح لوألا سهداهشتسا يف ةكرب نبا امهعمج ناثيدح رهظي امك انه ا"
 .خلإ...ينيع مانت وه رخأ ثيدحو ءأضوتي نأ نود هتالص

 ،بقانملا باتك ‘هحيحص يف يراخبلا هجرخأف ،(يبلق ماني الو ينيع مانت) ظفل امأف

 .خيراتلا باتك هحيحص يف نابح نباو ء(1308/3)3376...هنيع مانت ةليبنلا ناك باب

 ءوضولا يف باب ،ىقثنملا يف دوراجلا نباو 297/14)6386(0...ىفطصملا نأ نايبلا ركذ

 .(16/1)12 شمونلا نم

 نم يراخبلا دنع هظفلو ،ةددعتم تاياورب درو دقف أضوتي نأ نود هتالصو همون ربخ امأو

 لسفف هتجاح ىتأف ي يبنلا ماقف ةنوميم دنع تب ):لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ةياور

 رثكي مل نيعوضو نيب اءوضو أضوت مث اهقانش قلطأف ةبرقلا ىتأف ماق مث ،مان مث هيديو ههجو

 تصقف يلصي ماقف ‘تأضوتف هيقتأ تنك ينأ ىري نأ ةيهارك تيطمتف تمقف ىلصف ،غلبأ دقو

 مانف عجطضا مث ةعكر ةرشع ثالث هتالص تماتتف هنيمي نع ينرادأف ينذأب ذخأف هراسي نع

 مهللا هئاعد يف لوقي ناكو ،أضوتي ملو ىلصف ةالصلاب لالب هنذآف ،خفن مان اذإ ناكو خفن ىتح

 ارون يراسي نعو ارون ينيمي نعو ارون يعمس يفو ارون يرصب يفو ارون يبلق يف لعجا



 _ ح آ3 ةيضص الا دنع ةنسلا مولع ح

 ردصم امهنوك نع عرفتم ةنسلاو باتكلا ةقفاوم ىلع مئاق لوبقلا نازيم نإ

 ىََتقُملا ىلع كلذك يهف ثدلقُملا وأ يدتقملا ىلع طرتشت امك ةقفاوملا هذهو ،عيرشت

 ام ىوتف نم لح يف مهلعجأ ملو ":ىتف نب وانج لوقي ،ءاوس دح ىلع ةلقملا وأ
 .اث" و هيبن ةنسو هللا باتك قفاو ام الإ مهيلإ هب تبتك

 يبأ باوج ناك اذهلو ؛هنأش مظع امهم دحأ لوق ينثتسي ال نازيملا اذهو

 ةروهشملا مهيلع ةضورعملا نيملسملا راثآ يف ا“) حلاص نب دّمحُم نب دمحأ ركب

 باتكل فلاخم ءيش حصي نأ الإ نهيف امب زئاج لمعلا نأ ،ةفنصملا مهبتك يف
 فلاخ امب لمعلا عسي ال ذئنيحف ،نيملسملا عامجإو ث هيبن ةنسو هللا

 امب ىتفأ نمو':يصورخلا ناهبن وبأ لوقي اضيأ رمألا اذه يفو ،الوصألا

 "قحلا ريغب ىتفأ دقف نيملسملا عامجإ و اق دمحم ةنسو هللا باتك فلاخ

 يف يراخبلا هجرخأ (ارون يل لعجاو ارون يفلخو ارون يمامأو ارون يتحتو ارون يقوفو

 يف ملسمو ،(2327/5)5957 ءليللا نم هبتنا اذإ ءاعدلا باب ‘تاوعدلا باتك .هحيحص

 .همايقو ليللا ةالص يف ءاعدلا باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك هحيحص

 دوجسلا يف ءاعدلا يف ‘قيبطتلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو ((0/1)763

 اهلك لب أكتا ظفل تاياورلا نم دجأ مل مث ء هتايصوصخ نم رمألا اذهو ء(237/1)708

 .ملعأ هللاو اهدجأ ملو ةياور ىلع فقو ةكرب نبا لعلف ،مان وأ عجطضا

 .326/1،عماجلا ةكرب نبا ا"

 .٤285/1س.م اث

 .51ص نازف ءاملع ةبوجأ باتك ، راهقلا دبع فلخ نب ىتف نب وانج ينويدملا اا
 ىوزن نم ،(1152/546)يوزنلا يرقعلا حلاص نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ يدزألا ا

 .ةيملع ةرسأ نم ناكو رصع يف الضفو املع ءاهقفلا لجأ نم ناك ،هيقفلا ةمالعلا ،نامعب
 هيدي ىلع ذملتت امك ‘هتذتاسأ دحأ عرشلا نايب بحاص يدنكلا ميهاريإ نب دمحم ةمالعلا دعي

 -274/1 شنايعألا ةفحت ،يملاسلا :ر.ةفورعم ةريس هل ‘فنصملا بحاص يدنكلا ركب وبأ

 .417/1 ،نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا 6

 .(خم,) ناهبن يبأ خيشلا ةبوجأ ء(1822/1237) سيمخ نب دعاج ناهبن وبأ يصورخلا اث)

 .3ص {271 مقر ،نامع ةنطلس طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكم



 ةيض لا دنع ةنسلا مولع ححص

 ةنسو هللا باتك كلذب دهشي {لاض قفانم قساف ةمعن رفك رفاك كلذ هاوتفب وهو
 .ا;)"نيملسملا غامجإو هلق هلوسر

 باتكلا :يهو دعب اميف عيرشتلا رداصمب تفرع يتلا ةثالثلا لوصألا هذه نإ

 بسح ةبترم يتأت مهضعب دنع يأرلا وأ رثألاب هنع ربعملاو عامجإلاو ةنسلاو

 نم زنثأف ه هللا لوسر ةنس يف الو هللا باتك يف مكح هيف نكي مل امف ،ةيولوألا

 اهنمض رداصملا هذهو ،اث)ةيطع نب لاله لوق يف نيملسملا لئاوأ نم ىدهلا لهأ

 باتك ىلإ وعدن انإ ":اةيطع نب بيبش لوقي ؛مهتوعد راعش يف ةيضابإلا لئاوأ
 دنع ليزنتلا لهأ رثأو رمعو ركب يبأ هدعب نم نيذلا يدهو هقث هيبن ةنسو هللا

 زييمت نم هنايب قبس ام دكؤي امب نيخيشلا يدهب هريبعت يف لمأتو ،ا“)"ليوأتلا
 .امهدهعل ةيضابإلا

 ركتأ ذإ جهنلا اذهب ةقدلاب ديفتي ال مهنم ملاع يأ ىلع نوركني مهنأ دجتو
 نأ ادكؤم هيف هعسوتو سايقلا هعابتا ا)ناميلا نب نوراه ىلع ليحرلا نبا بوبحم

1 
 ٠ 6 ص ؛ لس م ) (

 .83 ص( جم خم) شةيطع نب لاله ةريس ،ةيطع نب لاله يناسارخلا اث

 ناك ،يرجهلا يناثلا نرقلا يفا نامع ةداقو ءاملعلا دحأ ء(8/2ق) ةيطع نب بيبش ينامعلا ا7}

 دسل هنم ةلواحم ريبك رودب ماق دوعسم نب ىدنلجلا ةمامإ يف ىروشلا سلجم لاجر دحأ

 ةناكم اذ ناك ءاباستحا تاقدصلا عزويو ،ىرقلا يبجي ناكف ،ةمامإلا طوقس نع مجانلا غارفلا

 :ر.امهيف هرحبتو هقف هيبن ةنسو هللا باتكب ةيوقلا هتفرعم نع ئبنت ةريس هل ،ةقومرم ةيملع

 .127/1 ثنايعألا فاحتإ ،يشاطبلا ،104/1 ،نايعألا ةفحت يملاسلا

 ريسلا عومجم نمض (خم) ،ةيطع نب بيبش ةريس ،(8/2ق)ةيطع نب بيبش ينامعلا (4)

 .282 ص .ةينامعلا

 رفيج نب انهملا مامإلا رصاع ؛ملكتم هيقف ملاع ،(841/226يف يح)سناميلا نب نوراه ا

 ىللإ اهيف بتك دقو كةيضابإلا روهمج اهيف فلاخ لئاسم هل ء(226-841/237-852) مكح

 ،نايعألا ةفحت يملاسلا :ر .ةفورعملا هتريس هراثآ نم ،هيأر اهيف هل نيبو انهملا مامإلا

155/1. 



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع ح

 .اهب ىدتقيو عبتت نيملسملا راثآو ؛هكقف هيبن ةنسو هللا باتك وه نيملسملا نيد

 }هة هيبن ةنسو هباتك يف هللا مكح يه امنإ ماكحألا نإ" :بوبحم نب دمحم لوقيو
 بوبحم راكنإ سيلو ءا" ف هلوسر ةنسو هللا باتكب ءاملعلا يدهلا ةمئأ راثآو
 بيترت باب نم نكلو سايقلا نوركني ةيضابإلا نأ ينعي نوراه ىلع مدقتملا

 :( زجرلا نم)يملاسلا نيدلا رون لوقي ةجحلا

 اث)ءاارم الو ان سايق ىلع ءاج امهم ثيدحلا مدقن

 دنع لوصألا هذه بيترت نايبل حاضيإ ديزم ىلإ ماقملا اذه يف جاتحنو

 وأ رثألاب مهريبعت ءاج دقف ؛عامجإلل ةيمست نم رثكأ دوروو ‘بهذملا باحصأ

 ؟ال مأ ادحاو ارمأ اهب نوديري لهف عامجإلاب وأ يأرلاب

 مهضعبف غافنأ نيروكذملا تارابع تقبس دقو ؛مهتارابع عبتت انيلع كلذ مهفل

 هللاو يل رهظي يذلاو ،ليزنتلا لهأ رثأ وأ نيملسملا راثآ وأ ىدهلا ةمئأ راثآب ربع

 :نيهجو ىلع دري اذه لثم يف رثألاب ريبعتلا نأ ملعأ

 اوناك نمم نيمدقتملا مهتمئأو ةباحصلا نع لقني ام رثألا هيف نوكي هجو
 باتك ىلإ هوعدأ انأو ": اكلام نب تلصلا مامإلا لوق اذه دكؤي ؛ةودقو مهل افلس

 نب بوبحم ةريس ء(8/2ق )ةريبه نب فيس نب ليحرلا نب بوبحم يليحرلا يشرقلا ا"
 .426 ص سةينامعلا ريسلا عومجم نمض (خم) ،نامغ لهأ ىلإ ليحرلا

 .121ص ى(جم خم) ‘بوبحم نب دمحم ةريس بوبحم نب دمحم يشرقلا اث

 يبأ حيحصت ماظنلا رهوج ،(1914/1332)مولس نب ديمح نب هللا دبع نيدلا رون يملاسلا ا)

 .23/1 ،م1974 ه1394 ،رصنلا ةعبطم ،شيفطا ميهاريإ قاحسإ

 نرقلا يف اومكح نيذلا نامع ةمئأ رهشأ دعي (889/275) كلام نب تلصلا يصورخلا ا

 يف ملعلا رهدزا ،ةريسلا نسح الداع ناك امك ،اعضاوتم ادهاز املاع ناك ،يرجهلا ثلاثلا

 نامع تيلتبا ،مهنم اهعجرتساو ىراصنلا دي نم ىرطقس ةريزج ررح ءءاملعلا رثكو هدهع

 :ر .ةليوط ةرتف اهنم نوناعي نوينامعلا لظ ةقرف ىلإ هلزع ىدأف هيلع تماق ةلث نم هلزعب
 .264ص ةمغلا فشك ،يوكزألا ،اهدعب امو 130/1 ،نايعألا ةفحت ،يملاسلا



 ةيض الا دنع ةنسلا ملع ححجح

 رانآف ىا")"نيملسملا يأر هيلع عمتجي امو نيملسملا ةمئأ راثآو هف هيبن ةنسو هللا

 امب داهشتسالا نكمي امك سهلبق نيعيابملا ةمئألا نم لمعلا راثأ انه نيملسملا ةمئأ

 اذه دكؤي (طيسبلا نم)تيب اليحاورلا ملسم يبأل و ،ةيطع نب لاله نع هركذ مدقت

 :هيف لوقي ىنعملا

 .اث رتلاو عامجإلاو قحلا ةنسو ةنيب نآرقلاب هللا اَنَعاَج اق

 يبأ نع الثم لقن ام يفف عامجإلا ىنعمب درت نأف يناثلا هجولا امأو

 ءا .نيملسملا راثآو هق هيبن ةنسو هللا باتك هردصم قحلا نأ ديعس يبأو ناطحق

 وه انه رثألا نأ ديعس وبأ نيبيو .اةأرثألاو ةنتسلاو باتكلا مكح موزل بجي هنأو

 باتك نم كردي امنإ هلك قحلا نإ":لوقي نيح كلذ هتارابع ىدحإ فشكتو عامجإلا

 .184ص "جم خم ،ناطحق يبأ ةريس ،ناطحق وبأ ا"

 ةحاور ينب يداو نم هلصأ ،(1911/1329) ميدع نب ملاس نب رصان ملسم وبأ يحاورلا ا

 دلو ،ءارعشلا ملاعو ءاملعلا رعاشب بقل ،قلفم رعاش بيدأو ،ققحم ةمالع ،نامع يف لئامسب

 اهب ءاضقلا ةسائر بصنم ىلوت ايقيرفإ قرش يف رابجنز ىلإ لقتنا لضفو ملع ةمورأ يف

 اهثعبي ناك يتلا هدئاصقو هتاباتك لالخ نم نامعب لاصتا ىلع لظ حاجنلا ةديرج اهب سسأو

 نايبو ةناصرو قمع نع فشكت فيلأت هل ،ارثنو ارعش ةباتكلا يف يحاورلا عربو ؛نامع ىل

 ملسم وبأ يحاورلا :ر.ملسم يبأ ناويدو ةيدمحملا ةأشنلاو رهوجلا راثن :اهنمو ،بولسأو

 طخب (خم) ،رهزألا عرشلا ملع يف رهوجلا راثن ،(1911/1329) ميدع نب ملاس نب رصان

 راثن ةمدقم ،ثحابلا ىدل ةخسن رابجنز ؛يحاورلا دمحم نب ملاسل رشنلاو ريوصتلا ،فلؤملا

 .هتايح يحاورلا ينالهبلا ملسم وبأ ،(رصاعم)دوعس نب دمحأ يبايسلا ؤ!ا ص ،رهوجلا
 ءافتحا يبدألا ىدتنملا ةودن داصح)يحاورلا ينالهبلا ملسم يبأ ركف يف تاءارق ،هخويش

 .م1994ربمسيد17-19 ه1415 ،بجر14-16) يحاورلا ينالهبلا ملسم يبأ ىركذب

 .4)ص ثم1998‘ه1418 ،نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ء1ط

 دبع حت ث ملسم يبأ ناويد ،(1911/1329) ميدع نب ملاس نب رصان ملسم وبأ يحاورلا ا"
 .م1986 ه1406 4 راتخملا راد عباطم يثراحلا ىسيع نب حلاص رشن ،رادنزخلا نمحرلا

 .34ص

 .197 ص (جم خم )ناطحق يبأ ةريس ،ناطحق وبأ )

 .69/2 .ةماقتسالا ،ديعس وبأ يمدكلا اة}

 



 ةيض الا دنعةنسلا مولع ححححح

 اضيأ هلوقو ىا" دمحم ةمأ نم نيقحملا عامجإ وأ !ة هلوسر ةنس وأ ،ىلاعت هللا

 نيدتهملا عامجإ وأ ث هق هلوسر ةنس وأ 0 هللا باتك يف ءاج ام نيدلا لوصأو"
 .ا2)"ةمألا نم

 دكؤتو ،نيرخأتملاو نيمدقتملا دنع درو دقف يأرلاب عامجإلا نع ريبعتلا امأو

 يساسألا ملعلا" :-نيرخأتملا نم ناك نإو- ا)يخامشلا مساق ةرابع ريسفتلا اذه

 نيملسملا يأرو ةنسلاو ليزنتلا هجوأ ةثالث ىلع تماق دق هدعاوقف ،انبر عرش نم

 .ا“"رفك دقف ةثالثلا هذه نم ادحاو اهجو ركنأ نمف (عامجإلا)

 وأ مهيمدقتم نم اوناك ءاوس- ةيضابإلا ءاملع نأ رمألا ةصالخو

 هنع اربعم ءاج عامجإلاب مهريبعت نأو ثةثالثلا رداصملا نع اوربع -مهيرخأتم

 ا©ىمدكلا ديعس يبأ و (3)ح ور نباو دمحم نب ريشب دنع وه امك انايحأ ظفللا اذهب

 هركذ قبس امك رثألا ظفلبو مهريغو ايويسبلا نسحلا يبأوأ"اةكرب نباو

 .26/1 شربتعملا ،ديعس وبأ يمدكلا ا")

 .26/1 ،س.ما2

 ملاع ،ايبيلب ةسوفن لبج نم هلصأ 1916/1334(6)مساق نب ديعس نب مساق يخاَمشلا ا

 يرصملا ليعامسإ نب ىفطصم :يفحصلا بيدألا بحاصو رصم ىلإ لحر ،ليلج بتاكو
 نم يسنرفلا رامعتسالا لبق رصمب سنوت ةلودل اماع ًالصنق بصن ،هدبع دمحم مامإلاو

 :ناظقيلا وبأ :ر .نيتملا لوقلا نيدلا لامك نامثعل ةمكحلا سأر حرش يف ةمكحلا :هتافلؤم

 .325/4 0220 /3 ،خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :رمعم 0295 /2 (خم) ريسلا قحلم
 02ط ،نيتملا لوقلا باتك 1916/1334(6) مساق نب ديعس نب مساق يرماعلا يخاَمشلا ا

 .41 ص 01992 ه1413 نامع ةنطلس ‘بيسلا ،يرماضلا ةبتكم

 .12 ص ث(خم) ،حور نب دمحم ةريس ،حور نبا ا

 .26/1 ثربتعملا ،ديعس وبأ يمدكلا ا

 .1/,543ءعماجلا شةكرب نبا ا”

 . 42 ص حم خم ‘ يويسبلا نسحلا يبأ ة ريس 6 نسحلا وبأ يويسبلا (8)



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع ح

 )1( ال : را ولاك نيمد ةةملا ريغ دنع ىتح لب ‘ نيمدقتملا دنع اضيأ يأ رلابو

 .مهريغو ا)يداربلاو اعيمج نباو اخ)يفوسلاو

 اهنأل الإ باتكلا ةيجح ركذ وأ عامجإلا رمأ يف عسوتلا انه اندصق سيلو

 نايب ىللإ ماقملا ةجاحلو ،ااهعيمجل ةارلا ةلزنمب اهنم هجول ةارلاو ثةمزالتم

 ةجاحلل اضيأو ،هنايبو هحرط قبس يذلا هموهفمب انه رثألا موهفم لخادتي ال ىتح

 .دريس رداصملا هذه بيترت نع نايب ديزم ىلإ

 ةجحلا يهو ةثالثلا نيدلا يراجم يهف رداصملا هذه تايمست تددعت دقو

 يتلا وأ 0 نيدلا اهيلع ءاج يتلا ةثالثلا هجوألا يهو ،ا7مارحلاو لالحلا يف

 لوصألا يهوما""نيدلا لامك اهب يتلا ةثالثلا يهو ،امارحلاو لالحلا اهب كرد

 .ا.") ريثكلا اهنع ربعي امك ةثالثلا

 باتكلا ميدقت يضتقي افلس هيلإ راشملا ةثالثلا لوصألل ةجحلا بيترت نإ

 لصأ ةنسلاو ءةنسلل لصأ باتكلاف ؛لوألل لصأ اهنم لكو ،عامجإلاف ةنسلاف

 .3/1 فاصنإلاو لدعلا بوقعي وبأ ينالجرلاولا (1)

 . 368ص ى(خم)،تالاؤسلا ،يفوسلا ا2}
 .12 ص كةبازعلا ةديقع باتك ،عيمج نب ورمع صفح وبأ ا")

 .ظ12 (خم).قداصلا ثحبلا ،يداربلا ()
 .41 ص ؛نيتملا لوقلا باتك ، ديعس نب مساق يخامشلا ا"

 .هقفلاو لوصألا يف رصتخم عضولا باتك ،(11/5ق)ريخلا نب ىيحي ايركز وبأ ينوانجلا ا
 .29ص ء(ت .د) ،سنوت ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةمالسوب راد ،شيفطا ميهاربإ قيلعت
 .237ص (خم) ،تالاؤسلا ،يفوسلا )7(

 368 ،س.م ا"
 .295ص جم خم ،نايبلاو ةلدألا ءيطوشلملا ا"}

 .12 ص كةبازعلا ةديفع باتك عيمج نب ورمع صفح وبأ ا!"
 .ءادتهالا ،ركب وبأ يدنكلا ء12 ص (خم)ؤحور نب دمحم ةريس 0 حور نب دمحم :ر )11(

 .3/1 فاصنإلاو لدعلا باتك ،ينالجراولا ے27:41 ص



 ةيض لا دنعةنسلا مولع حححح

 (ثةتس وبأ لوقي امك ") (لالضلا ىلع يتمأ عمتجت ال):هف هلوقل عامجإلل

 .ةنسلا نم عامجإلاو باتكلا نم ةذوخأم ةنسلا ةيجح نأل كلذو ،اثأيطوشلملاو

 نمو ،ةيجحلا ةبتر يف مدقتملا ىلع رخأتملا ميدقت نكمي ال هنأ كلذ نع عرفتيو

 ال ":ىرخأ ةغيصب دروو ،ا)"ربخلا دورو عم رظنلل ظح ال" :مهلوق كلذ تاقيبطت
 .(© ظح رظنلل هعم نكي مل فيقوتلا درو اذإو"و ،اة صنلا دورو عم رظنلل ظح
 الو باتكلا يف مهتيغب اودجي مل اذإ ءاملعلل زوجي امنإ نيدلا يف يأ رلاب داهتجالاف
 ءا يتازملا عيبرلا وبأ لوقي امك ءاملعلا نم مهلبق ناك نم راثآ يف الو ةنسلا يف

 ةيضابإلا ينع نآرقلل ةنسلاك ةيجحلا ةبتر يف مدقتملا ىلإ رخأتملا در ةلأسمو

 .هللا ءاش نإ هلحم يفو ثيدحلا دقن نع ثيدحلا دنع ةزراب اهدجنسو اهديكأتب

 يضابإلا ثارتلا نم هضرع مدقت ام ىلع انفوقو لالخ نم انل رهظ دقل

 .مهدنع عيرشتلا يف اهتلزنمو اهتيجحو ةنسلل ةيلاعلا ةناكملا

 نآرقلا وهو الأ ؛لوألا عيرشتلا ردصم وه كلذ يف هيلع اودمتعا ام رثكأو

 يسأتلا تبجوأ يتلا تايآلا اهنم تايآلا نم ددعب مهؤاهقف لدتسا دقو ،ميركلا

 نود ةعيرشلا نم بناج ىلع رصتقي ال ماع يسأتلا اذه نأ نيدكؤم ةق لوسرلاب

 هتقفلاخمب هل ققاشم وهف قق لوسرلل فلاخملل ةيادهلا بلس دكؤي ام اهنمو بناج

 .ةقفيبنلا ةفلاخم مدع ناميإلا مزال نم ذإ ؛نينمؤملا ليبس ريغ عبتمو

 كلت اصوصخو قث لوسرلا ةعاطل ةحيرص ةوعد تلمح يتلا تايآلا اهنمو

 ةيضتقمو ةمزال امهنم لكف ،نيتعاطلا مزالت تبجوأف ،هللا ةعاطب اهتنرق يتلا

 .68ص ‘ثيدحلا اذه جيرخت مدقت ا)
 .27ص عضولا باتك ةيشاح ،رمع نب دمحم ةتس وبأ ا2)

 .291ص نايبلاو ةلدألا ءيطوشلملا ا)

 .371/1 عماجلا ،ةكرب نبا ا

 .400/2.س.م )

 ©ام.س1٤/ 389.

 .158 0157ص ةنوزخملا فحتلا ،يتازملا ا7



 ةيضانإلا دنع ةنسلا مولع =حح  

 ىهن امع ءاهتنالاو هق لوسرلا هب ىتأ ام ذخأ بجوأ ام تايآلا نمو .ىرخألل
 ،دابعلا نيب رجش اميف هقث لوسرلا ميكحت ىلإ تعد يتلا تايآلا كلذكو ،هنع

 بقاوع نم ترذحو ق لوسرلا ىلإ عزانتلا در نيملسملا ىلع تبجوأو
 .هتفلاخم

 لئالد نم اهنأ نوري مهداهشتسا يف ةيضابإلا ءاهقف اهدروأ يتلا تايآلا لكو

 .اهدكؤتو ةنسلا ةيجح تبثت اهنأو ،باتكلا نم ةنسلا توبث

 اذه نمو ،ىوهلا نع قطني ال ق يبنلا ذإ يحو ةنسلاو نآرقلا نم الك نإ

 هيهنو اق يبنلا رمأ نأب ةيضابإلا ءاهقفلا ضعب ةلوقم يتأت قيثولا مزالتملا يئانثلا

 لظت قلطنملا اذه نمو ‘هب رمأو هللا هقلخ ة يبنلا رمأ ذإ ؛هيهنو هللا رمأ امه

 تسيل هميظعتو ة لوسرلل ةبحملا نأ امك ،نمزلا لواطت امهم ةدتمم ةيجحلا هذه

 نع ضارعإلاف هيلعو ،هتنسب لمعلاو هعابتاب هتيال وو هتبحم نكلو ٠ىنَعت ةدوشنأ

 .ةث فيرشلا هبانج ىلإ ةءاسإ لثمي هقث هتنس

 بناجلا اذه نإف ،ايرظن ابناج لثمي ةنسلا ةيجح توبثل لالدتسالا ناك اذإو

 ةيانعلا روهظ لالخ نم يضابإلا ثارتلا يف هدجن يقيبطت بناج همعدي يرظنلا

 .اهجهنمبو اهب مازتلالاو ةنسلل يقيبطتلا بناجلاب

 مازتلالاب ةيضابإلا حيرصت اهنم ،ةدع رهاظم يقيبطتلا بناجلا اذه فشكيو

 مهديلقت نيدكؤم ،مهفلخ ىلإ مهفلس نم اهاطخ مسرتل مهتوعدو ءاهعابتاو ةنسلاب
 روهظ لاح لئاسملا دارفأ يف اوتفأ مهنأ كلذ ةرمث نم ناكو غاهب مهديقتو ةنسلل

 مازتلالاب ةيانعلا كلت ترمثأ كلذكو ،لمعلا ةداعإو نالطبلاب اهيف ةنسلل ةفلاخم يأ

 .اهل فلاخملا ةنسلل ةارلا ىلع مهماكحأ ءاهقفلا عرفف ؛اهل ةفلاخم يأ ضفر ةنسلاب

 يأل مهضفر ةنسلاب ةيانعلا ترمثأ كلذكو ،نواهتلا مأ راكنإلا هجو ىلع ناك ءاوس
 .مظعو دلقملا ربك امهم ةنسلاو باتكلا قفاو امل الإ ديلقت الف ،اهل مداصم ديلقت

 هفشك يف ةيمهأ هلبق امع لقي ال ضعيرشتلل ايناث اردصم ةنسلا دامتعا نإ مث

ةنسلا نوك ديعقتو ليصأتلا يف لثمتي وهو ،ةيضابإلا دنع ةنسلا ةناكم نع
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 لالخ نم كلذ رابتعا ىلجتيو ىايناديم كلذ قيبطتو عيرشتلل يناثلا ردصملا

 نمو عيرشتلل ناليصألا ناردصملا امهف نآرقلل ةكراشم اهرابتع ا اهنم ؛بناوج

 .ةنسلاو باتكلا ىلإ رومألا در يف ةرظنلا هذه فيظوت مث

 ىنبنا امو ،ةنسلا حيحص ىلع مئاق اهتوق سايقو لاوقألا حيحصت نأ اهنمو
 لوبقلا نازيم نإف كلذل اعبتو ،ةأر فيعض ىلع ىنبنا امو ؛ لبق حيحص لصأ ىلع
 دلقملا ىلع ةطورشم ةقفاوملا هذهو ،ةنسلا حيحصو باتكلا ةقفاوم ىلع ينبم
 .دلقُملاو

 ىوتفلا ضايح محتقت الف داهتجالاو ىوتفلا يف ةنسلاب ملعلا مهطارتشا اهنمو

 عم اذه ءةنسلاب ملاع نم الإ ىوتفلا لبقت ال مث نمو ،ةنسلاب املاع ناك نمم الإ
 لصألا هيضتقي لصأ لكب ملعلا لب غعامجإلاو نآ رقلاك عيرشتلا لوصأ يقابب هملع
 ةبترم ةثالثلا ردصملا هذهو رخآلا ةيجحل سسؤي لصأ لك نإ مث .رخآلا
.مدقتملا ىلع ةيجحلا ةبتر يف رخأتملا مدقتي ال هيلعو ةيجحلا
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 يناثلا بابلا

 ثيدحلا دقن جهنم

 .ةيخاباإل !دنع

 دقنب ةيضابإلا ةيانع روهظ :لوألا لصفلا
 هحيحصتو ثيدحلا

 دنسلا دقن دعاوق وم : يناثلا لصفلا

 .ةيضابإلا دنع
 دقن دعاوق رم :ثلاتلا لحفلا

 .ةيضابإلا دنع نتما

 جم هيخضابإلا جهنم :عبارلا لحفلا

   .مهقرط ريغ دم ةدراولا تاياورلا
  



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع حححجحح

 :هحيحصتو ثدحلا دقنب ةيضابإلا ةيانع روهظ لوألا لصفلا

 :هروهظ تايادبو دقنلا ىنعم :لوألا ثحبملا

 دقنلا لولدم قفاوي ام اهنم انرتخا ةغللا يف ةع يناعمب دقنلا ظفل درو

 يف هتشقان اذل ،ًانالف ُتئقانو ،ا"لاهئيدر نم اهديج زييمت: مهاردلا دقنف يثيدحلا

 دقن دقو ،ا"ذّيج نزاو يأ شقن مهردلاو ،اهنزو يأ مهاردلا دقنو ،اارمألا

 لصاو اذإ ،يشلا ىلإ هَرتصب دقني نالف لاز امو كادفت هدقني هرظتب يشلا لجرلا
 رقنت امك هعبصإب هرقن اذإ ادقن هذفني ءيشلا دقنو ؤا ةسلخ هرظن وأ هيلإ رظنل

 .)ة زوجلا

 حيحصلا زييمت دقنلا يفف ثيدحلا دقن موهفم يف ةلخاد ةمدقتملا يناعملا هذهو

 الإ ىتأتت ال يتلا دقنلا نيزاومب اهنزوو اهثحبو ةياورلا ةشقانم هيفو ؤفيعضلا نم
 يفخ ام كلذب فشكف اهتزوج رقنو ،ةياورلا يف هرظن لاطأ يذلا برجملا ملاعلل

 .اهنم حص ام نابأو اهللع نم

 لصأ يه لادلاو فاقلاو نونلا يهو دقن ةملكل ةفلؤملا فورحلا نإ مث

 يف دقنلا لهو ،ا©سراف نبا لوقي امك هزوربو ءيشلا زاربإ ىلع لدي حيحص
 .اهئافخ نم ةحصلا زورب انل ىلجتيل ثيدحلا حيحصل زاربإ ةيلمع الإ هتقيقح

 .467/5 ێامهٹلثي امو فاقلاو نونلا باب ،ةغللا سيياقم مجعم ،سراف نبا ا"

 :حت ؛ةيبرعلا حاحصو ةغللا جات حاحصلا ،(1003/393)دامح نب ليعامسإ يرهوجلا اث

 .م1979 ه1399 نانبل ڵتوريب ،نييالملل ملعلا راد ا2ط ،راطع روفغلا دبع دمحأ

442. 

 .544/2 ،س.م ا

 .545/2 ‘حاحصلا يرهوجلا ،}426/3 شدقن ةدام ،برعلا ناسل ،روظم نبا :را

 .426/3 شدقن ةدام ،برعلا ناسل روظنم نبا ا

 .5/,467 ثامهثلظي امو فاقلاو نونلا باب ،ةغللا سيياقم مجعم ،سراف نبا ا



 ةيض لا دنع ةنسلا مولع حححح

 دنع دقنلا روهظ تايادب نايب ىلإ دقنلا ىنعم نايب نع انلقتنا ام اذإو

 ترهظ هميقس نم هحيحص زييمتو ثيدحلا دقنب ةيضابإلا ةيانع اندجو ،ةيضابإلا

 نع اذه دجن ول" :هتغلب ةياور ىلع اقلعم ديز نب رباج لوق كلذ ةلثمأ نمو ؤاركبم
 دوعسم نب هللا دبع نع يور ام ةلع نيبي امك .( .)"هب انذخأ ةقث نع دوعسم نبا

 نم ةلمج تعمس ":لاقف اثاذيبنلاب ءوضولا هل ةق يبنلا ةزاجإ يف نجلا ةليل
 ملعأ هللاو بذك هنع عفر يذلاو ةليللا كلت دوعسم نبا رضح ام نولوقي ةباحصلا

 يف هلك كلذ هفيظوتو ةاورلا لاحو ةياورلاب رباج ماملإ فشكي اذهو ،ا"بيغلاب
 .تاياورلا هدقن

 .عمس ام لكب ثدحي لجرل ملسي الف ذخألا يف تبثتلا ىلإ ةديبع وبأ وعديو
 نمع يقلتملا لأسي نأو تاياورلاو ليواقألا نم هيلع دمتعملا زيمت نم ةب ال نكلو

 ةديبع يبأ نم ةحيرص ةوعد هذهو ءاملع ثدحملا كلذ يأ- هنم لضفأ وه

 )٧( ص ؛ديز نب رباج مامإلا تاباوج نم ،ديز نب رباج يدزألا 83.

  (2)ام نجلا ةليل هل لاق تق يبنلا نأ دوعسم نب هللا دبع نع ) ظفلب هننس يف دواد وبأ هجرخأ

 ،ذيبنلاب ءوضولا باب ،ةراهطلا باتك ،(روهط ءامو ةبيط ةرمت :لاق ،ذيبن :لاق ؟كتوادإ يف

  )(1.ذيبنلاب ءوضولا باب ،اهننسو ةراهطلا باوبأ باتك ،هننس يف ةجام نبا هجرخأو

  135/1.ذيبنلاب ءوضولا يف ءاج ام باب ،ةراهطلا باوبأ باتك ،هننس يف يذمرتلاو ء(384)

  6)88( 147/1.(179/1)693ذيبنلاب ءوضولا باب ،ةراهطلا باتك هفنصم يف قازرلا دبعو

 ديز يبأ نع ثيدحلا اذه يور امنإو ":هلوقب ثيدحلا ىلع يذمرتلا ىسيع وبأ قلع دقو

 ريغ ةياور هل فرعي ال ثيدحلا لهأ دنع لوهجم لجر ديز وبأو ء يبنلا نع هللا دبع نع

 لاقو ‘هريغو يروثلا نايفس مهنم ذيبنلاب ءوضولا ملعلا لهأ ضعب ىأر دقو ثيدحلا اذه

 يلتبا نإ قاحسإ لاقو ‘قاحسإو دمحأو يعفاشلا لوق وهو ذيبنلاب أضوتي ال ملعلا لهأ ضعب

 ذيبنلاب أضوتي ال لوقي نم لوقو ىسيع وبأ لاق ،يلإ بحأ مميتلاو ذيبنلاب أضوتف اذهب لجر

 ايبط أ ديعص أوشتتَتف ءام أ ودجت ملف » لاق ىلاعت هللا نأل هبشأو باتكلا ىلل برقأ

 شننسلا "يذمرتلا ."(43/4ءاسنلا) 148-147/1.
 فهايملا يف باب ضةراهطلا باتك ،دنسملا ،بيبح نب عيبرلا يديهارفلا ا 44/1)165(

 .ظ12 ،(خم) ،ةديبع يبأ لئاسم : ةديبع وبأ ا



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ححححح

 هاتفأ ام لثم يف ىتح قحلا ةفرعم طرشب ىوتفلاب لمعلا ديقي هدجنو ‘ثيدحلا دقنل

 ىلع فرعتلاو ثحبلا جهنم طخي اذه يف وهو ءا")ةباحصلا نع هاور امب ةقتلا
 رمحلا ميرحت ربخل هفيعضت هدنع دقنلا تاقيبطت ةلثمأ نم دجنو ،هدقن يف قحلا
 هلاجر ضعب يف ًانعط ،اث)ريطلا نم بلخمو عابسلا نم بان يذ لكو .ةيلهألا

 .ظ12 ،س.ما")

 (عابسلا نم بان يذ لك نع ة يبنلا ىهن) ظفلب ربخلا اذه هحيحص يف يراخبلا جرخأ )2(

 حئابذلا باتك يف ،يرهزلا نع نوشجاملاو ةنييع نباو رمعمو سنوي هعبات هدعب اقلعم لاقو

 .هحيحص يف ملسم هجرخأو 2102/5)5210(0 ،..بان يذ لك لكأ نع يهنلا باب ،ديصلاو

 يف كلام هجرخأوء(1533/3)1932 ،..يذ لك لكأ ميرحت باب ،حئابذلاو ديصلا باتك

 كلام لاق ء(496/2)1059()1060...بان يذ لك لكأ ميرحت باب ،حئابذلا باتك ءأطوملا

 ةققيبنلا نع ةريره يبأ قيرط نم هاور ظفلب هدنسم يف عيبرلا هجرخأو ،"اندنع رمألا وهو:

 ةاكزلا باتك يف ى(مارح ريطلا نم بلاخم يذو عابسلا نم بان يذ لك لكأ ):لاق هنأ

 .(153/1)387 ،بارشلاو ماعطلا بدأ باب ،ةقدصلاو

 نع اق يبنلا ىهن) ظفلب هحيحص يف يراخبلا هجرخأف ؛رمحلا نع يهنلا ثيدح امأو
 ...ةيسنإلا رمحلا موحل باب 6ديصلاو حئابذلا باتك يف ى(ةيلهألا رمحلا موحل

 ماعطلا بدأ باب ،ةقدصلاو ةاكزلا باتك يف ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأو ( 5

 .(153/1)388 ‘بارشلاو

 اذهل كلامو ةديبع يبأ فيعضت نع لوقنملا مالكلا لوح ةلئاستم ةفقو نم ةب ال انهو

 دبع نبا دكؤيو يراخبلا هنع هجرخأ كلذكو ءأطوملا يف ثيدحلا جرخأ دقف كلام امأ ،ربخلا

 يذ لك لكأ نع يهنلا يف هبهذم نأو ،اهميرحت وه كلام بهذم نأ ىلع راكذتسالا يف ربلا

 دهشيو انباحصأ رثكأ معز امك داشرإو بدن يهن ال ":لوقيو ،ميرحت يهن وه عابسلا نم بان

 نع ىيحي اذه ىور ءاندنع رمألا وهو" :-يهنلا ةياور ىلع هب قلعملا يأ-هلوق كلذ ىلع

 ." اطوملا هيلع عمس نم رخآ وهو كلام

 نبا ةياورل يرهبألا جتحا امنإو": لوقيف اذه ريغ كلام نع مهف نَم ربلا دبع نبا دقنيو

 تيكذ اذإ اهلكأ ىلع مارحب تسيل اهموحل نإو عابسلا دولج يف ةلماع ةاكذلا نإ هلوقف "مساقلا

 هنأل ،كلام نع هاورو بابلا اذه نم هيلإ بهذ اميف مساقلا نبا ضقانت دقف \ةهوركم يه امنإو

 دولجك غابدلاب الإ هدنع ريمحلا دولج لحت الو ائيش لمعت ريمحلا دولج يف ةيكذتلا ىري ال

 .288/5-289 . راكذتسالا ربلا دبع نبا :ر."تاتيملا



 ةيض الا دنعةنسلا مولع ححص

 .ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ قافتا ةكرب نبا ركذيو ،اا هنع لقن ام دح ىلع
 كلذل اعبتو ؛هلاجر ضعب يف انعط امهنأو ربخلا اذه فيعضت ىلع سنأ نب كلامو

 اذهو اهموحل لكأو عابسلا رئاس كلذكو هئام لضف ةراهطو بلكلا رؤس ازاجأ

 .اغ ثيدحلا جيرخت عم ثحبلا ةيشاح يف نيبم وه امك رظن هيف مالك

 تاياور ىلع مهقيلعتو نيمدقتملا ةيضابإلا ءاملع دقنل ةددعتم ةلثمأ دجنو

 امع اج رؤملا ابأ هخيش يناسارخلا مناغ وبأ لأس دقف ءاهريغ مهدنع تحص

 لقن نم ىلع فقو ةكرب نبا نأ رهظيو كلذ كلام نع لقن نم أطخ انل نيبتي اذكهو
 لقنلا يف عقو رخآ أطخ كانه نإ لوقلا ىلإ ليمأ ماقملا اذه يف يننكل .ميرحتلا ريغ كلام نع

 يبأو كلام نع لقنلا لعلف "ميرحتلاو يهنلا ةياور هنع ىور عيبرلا نأ ذإ ،ةديبع يبأ نع

 بان يذ لكو رمحلا ميرحت ربخ نأ يل رهظيو ،ةحابإلاب امهنع لقنلا دعب ءاج ميرحتلاب ةديبع
 .ميرحتلا ربخ هيف جرخأ يذلا ناكملا يف يراخبلا نأ ليلدب ،رهتشا مث رمألا لوأ رهتشي مل

 ورمع لاق نايفس انثدح هللا دبع نب يلع انثدح' :اهصن اذه ديز نب رباج نع ةياور جرخأ

 لوقي ناك دق لاقف إةيلهألا رمحلا نع ىهن اق هللا لوسر نأ نومعزي :ديز نب رباجل تلق

 أل لق تأرقو سابع نبا رحبلا كاذ ىبأ نكلو ةرصبلاب اندنع يرافغلا ورمع نب مكحلا كاذ

 حئابذلا باتك ،حيحصلا ؛يراخبلا :ر .(145/6ماعنألا) هًامرَحُم يلإ يحوأ ام يف ذجأ
 .(5/,2102)5210 س..ةيسنإلا رمحلا موحل باب ديصلاو

 ربخ هتياور بقع يرهزلا ةرابع وهو ،ملسمو يراخبلا هدروأ هارأ رخآ ليلد كانهو

 عمسأ ملو باهش نبا لاق ":ملسم دنعو ء"ماشلا تيتأ ىتح هعمسأ ملو " يراخبلا دنع:ميرحتلا

 ، يراخبلا :ر ."ماشلا لهأ ءاهقف نم ناكو سيردإ وبأ ينثدح ىتح زاجحلاب انئاملع نم كلذ
 .قباسلا جيرختلا عضوم ءحيحصلا ،ملسم حيحصلا

 .273-374 /1 ،عماجلا رفعج نبا ()

 .400.397/1 ،عماجلا شةكرب نبا ا)

 رصم ىلإ ملعلا ةلمح دحأ ،نميلا يف مدق نم ،(8/2ق)دمحم نب رمع ج رؤملا وبأ يمدقلا اث}

 مناغ وبأ مهنع ىور نيذلا ةعبسلا راثآلا ةاورو رابكلا ءاهقفلا دحأو "يرجهلا يناثلا نرقلا يف

 يف اهؤاهقف هشقانف ؛نامع ىلإ مدق ،لئاسم يف هفلاخ هنكل ،ةديبع يبأ نع ملعلا ذخأ ،هتنودم

 .يخامشلا: ر .نميلا ىلإ هقيرط يف وهو تام مث عجرف هوجاحف ءاهيف فلاخ يتلا لئاسملا

 .6/1 ثريسسلا

 



 ةيض الا دنع ةنسلا ملع ح>ححح

 رقبلا نم نيثالث لك نم ذخؤي نأ رمأ هق هللا لوسر نأ) لبج نب ذاعم نع ىوري

 .ا"ل(ءيش صاقوألا نم ذخؤي ال نأ رمأو ةنسم نيعبرأ لك نمو هعيبت وأ عيبت

 مهنم نوذخأي نيذلا مهئاهقف نع ةيورملا ةنسلا نأب جرؤملا يبأ باوج ناكو

 نم ذخؤي ام اهنم ذخؤي ،اثلبإلا ةاكز يف ةنسلاك رقبلا ةاكز يف مهيلع نودمتعيو

 يف دوراجلا نبا هجرخأ (ةنسم نيعبرأ يفو ةعيبت وأ عيبت رقبلا نم نيثالث يف )ثيدحلا ظفل ")
 باتك ؛ننس يف ةجام نباو .3951 هاكزلا باتك لوأ باب ،ةاكزلا باتك ،ىقتنملا

 يف ءاج ام باب ،ةاكزلا باتك ،هننس يف يذمرتلاو ،(577/1)1804 ثرقبلا ةقدص باب ،ةاكزلا

 ظفل امأو ،(433/8)5016 ،دوعسم نب هللا دبع دنسم يف ىلعي وبأو 19/3)622(0 ثرقبلا ةاكز

 صاقوأ يف هقف هللا لوسر يل لقي مل لاق لبج نب ذاعم نع ):اهظفل ةياور يف دروف صاقوألا

 ،ذاعم نع يودعلا دايز نب ءالعلا ثيدح ،ريبكلا مجعملا يف يناربطلا اهجرخأ (ائيش رقبلا نم

 نيب ام يه صاقوألاو 230/5)2063(0 شذاعم ثيدح ثدنسملا يف دمحأو ( 0

 .225/2 شةنودملا ، مئاغ وبأ يناسارخلا :ر .نيتضيرفلا

 رقبلا نم سمخ .لك يف) هللا دبع نب رباج ربخك هيوقتو يأرلا اذه دضعت تاياور تدرو اك

 لاق ؛هايش عبرأ نيرشع لك يفو هايش ثالث ةرشع سمخ يفو ناتاش رشع يفو ةاش

 ةسمخ ىلع تداز اذإف نيعبسو سمخ ىلإ ةرقب اهيفف نيرشعو اسمخ تناك اذإف يرهزلا

 .ةاكزلا باتك ،ىربكلا هننس يف يقهيبلا هجرخأ (خلا..ةئامو نيرشع ىلإ ناترقب اهيفف نيعبسو

 باب ،ةاكزلا باتك ‘هفنصم يف قازرلا دبعو 99/4)7090(0 .رطفلا ةقدص ضرف فيك باب

 .2/6 ثرقبلا ةاكز يف ،ىلحملا يف مزح نباو ،(24/4)6852 ىرقبلا

 ورمع نع بيبح ىبأ نب بيبح نع ديزي انثدح :لاق مالس نب مساقلا ديبع وبأ ىورو

 باطخلا نب رمع باتك يفو ة يبنلا ةقدص باتك يف نأ نمحرلا دبع نب دمحم نع مره نب
 يف ام اهيف :اولاقف مهريغ اهنع لئس دقو :لاق ،لبإلا نم ذخؤي ام لثم اهنم ذخؤي رقبلا نأ

 ةقدص باب ثاهننسو هماكحأو ةقدصلا باتك يف ،لاوفألا باتك يف ديبع وبأ هجرخأ (لبإلا
 6 رقبلا ةاكز رمع باتك نم هنأ ىلحملا يف مزح نبا هجرخأو ء(469/1-470)999 .رقبلا

26. 

 ةمألا لاوقأ يف مالكلا لصفو ،نيدهاشلا نيذه عم ادهاش يليلخلا ناميلس وبأ ركذ دقو

 نب دمحأ ناميلس وب أ يليلخلا :رظنأ ليصفتلا نم ديزمل .لاوقألا هذه ةلدأو لبإلا ةاكز يف

 ه1423 ،نامع ةنطلس ‘طقسم ،يور ثةماقتسالا ةبتكم ،1ط ثماعنألا ةاكز ،(رصاعم)دمح

 .134-159ص نم لاوقألا ليصفتو ء143ص .م3



 ۔-ج/; :)ح ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح

 امأو ‘كلذ يف فالتخا مهنيب سيل مهنأو ،لبإلا يف لمعي ام اهيف لمعيو لبإلا

 قح كلذ نأ ملعن ولو ":لاق مث .هب ملعأ هللاف ةف يبنلا نع لبج نب ذاعم ثيدح

 نوذخأي ال ديز نب اًرباجو ةديبع ابأ انباحصأ نأ ريغ ؛هيلع اندمتعاو هب انذخأل

 .ا.)"تفصو نَم لوق مهغلب دقو ،تركذ امب

 نأ ريغ ‘هب انذخأل كلذ لعف اف يبنلا نأ ملعن ولو":ةرابعلا هذه رركتتو

 ملعأ هللاو هب نوذخأي الو ‘كلذ نوري ال مهيلع دمتعنو مهنع ذخأن نيذلا انباحصأ

 دقن وهو ىاقحال مهدنع هيلع فرعتنس ايدقن اجهن سسؤت يهو ،اة/ثيدحلا اذهب
 اهنصو نكمي تارابعلا هذه نأ ىلع .تاياور نم مهدنع حص امب ثيدحلا
 دقو ،تاياورلا كلت ةر نع اراذتعا يوحت يتلا. ةبدأتملا ةفيطللا ةيدقنلا تارابعلاب

 نبا نع ةاورلا ضعب ةياور ىلع اضيأ جرؤملا يبأ قيلعتك ابضتقم قيلعتلا دري

 ديعي هنأ هتأرما وأ هتيراج لبق وأ سمل مث يضوتملا أضوت اذإ هنأ دوعسم

 هذهو .ا")"ملعأ هللاو عيش نولوقي اميف سيل':مهتياور افعضم هلوقو ءوضولا

 يه نوكت نأ نكمي يلاتلابو اهتقباسك اراذتعا الو درلل اليلعت نمضتت ال ةرابعلا

 .دقنو رظن لحم اهسفن

 كلذل جذومنأ ركذ تاياورلا ةلقن ضعب ةقيرط ىلع ماعلا مهدقن يوحي دقو

 هفصوو ،تاياورلا ةلقن ضعب ىلع ةيطع نب لاله يعن كلذ نم ثدقانلا هاري امب

 ةبذاكلا تاياورلا نوعبتي ،ملعلا نم قحلا هب نورصبي ذفان ملع مهل سيل مهنأب مهل
 هرشبلا نم مهلاثمأ نع ثيداحألا كلت لثم نودمتسي مهو ێهللا باتك اهضحدي يتلا

 ضعبلا نوكرتيو اهضعب ةياورلا نم نوعطتقي دق مهنأ ركذيو .ا“اهللا باتك اوكرتو

 .157/1-158 "ىرغصلا ةنودملا ،مناغ وبأ يناسارخلا )1(

 .165/1-166 ،س.ما”

 )“ام.س16/1٤.

 .81ص ،جم خم ،ةيطع نب لاله ةريسع ةيطع نب لاله يناسارخلا ا}



 ةيض الا دنعةنسلا مولع حححححح

 مهو ا)انقأ اعدَجُم ايثبح ادبع ناك نإو هعطأ نولوقي :هلوقب كلذل لثميو رخآلا
 نإو هللا باتك ماقأ نم ةعاطب هللا ينرمأ امنإو ؤ هللا لوسر ىلإ هذه نودنسي
 هضعب ثيدحلا اذه نم اوكرتف ا)هثا باتك ماقأ ام هوعيطأف ايشبح ادبع ناك

 نأو ،هللا عاطأ نم ةعاطب رمأ هللا نأ كلذ بقع ةيطع نبا دكؤيو ‘هضعب اوذخأو

 هللا باتكل ةفلاخم لصأ اهل سيل ةبذاك تاياور اوعبتاو ،هباتك مكحم اوكرت ءالؤه

 .(3) 4 هيبن ةنسو

 :هدعب ءاج نمو ةكرب نبا دنع دقنلا :يناثلا ثحبملا

 بابسأ ركذ ةلواحمو دقنلا اذه ليصأت لالخ نم هدقن يف ةكرب نبا قلطني

 .انل نيبتيس امك يورملا حيحصتو ثحبلا موزل ىلإ ةوعدلاو تاياورلا يف فالخلا

 نيح سابع نبا لعفب تاياورلل دقنلا ةيجح ىلع دهشتسي هدجن ليصأتلا لوحف

 الثم بهذلاب بهذلا):لاق هنأ فرصلا يف © يبنلا نع يردخلا ديعس وبأ هل ىور

 فانصألا ركذ ىتح ،لثمب الثم ربلاب ربلاو ،لثمب الثم ةتضفلاب ةتضفلاو ،لثمب
 انيفو اذهب ملعأ نحن " :هلوقب سابع نبا ةرف ،ا“(أبرأ دقف دادزا وأ داز نمف ،ةتسلا

 ،لوقت ام ،يل لوقتو ة هللا لوسر نع كثدحأ :ديعس وبأ هباجأف "ابرلا ةيآ تلزن

 ."ادبأ تيب فقس كايإو ينلظي ال هللاو

 لاقي كلذلو فنألا يف باديدحا وهو انقلا نم وهف انقألا امأو کص عدجملا ريسفت مدقت ا")

 .231/1 حاحصلا راتخم ،يزارلا :ر .ىَنقأ لجر

 .68 ص ‘ثيدحلا جيرخت مدقت ا2)

 .81 ص ةيطع نب لاله ةريس ،ةيطع نب لاله يناسارخلا ا

 عيب باب ،ع ويبلا باتك ‘هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ‘فرصلا يف ديعس يبأ ثيدح ا

 عيبو فرصلا باب ،ةاقاسملا باتك اهحيحص يف ملسمو ء(761/2)2067 ،..بيبزلاب بيبزلا

 حلملا عيب باب ضعويبلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو ،(1211/3)1584 ،قرولاب بهذلا

 يف لضافتلا ميرحت باب ،عويبلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو 28/4)6158(0 ثحلملاب

 .(278/4)10267 ش..سنجلا

 .314/2 ،عماجلا ،ةكرب نبا ا



 ةيض لا دنع ةنسلا مولع ح=حححححح

 هتياور ةرثك عم ديعس يبأ ةياور سابع نبا ةر دقف " :ةكرب نبا لوقي

 ىلع بذكلا نم هب هامر ام ميظعل هنكاسي ال مسقي دعيس وبأو ،ةياورلاب هترهشو
 مهدلقنو مهثيداحأ لبقن ال انأ انم نوركني انوفلاخمو .هيلع راكنإلاو ةقف هللا لوسر

 نوراه وبأو ةرفص يبأ نب بلهملاو هناوعأو ناورم نب كلملا دبع مهيفو .اهيف

 لثملا جذومنأ نولثمي ال ةكرب نبا مهركذ نيذلا ءالؤه لعلو 8ا""مهلاثمأو يدبعلا

 نود يدقنلا هجهنم ح رط هنكمي ناك انريدقت يفو ،ةكرب نبا يفلاخم عيمج دنع

 اذه ينعي ال هنأ ىلع ،رابخألا لقن يف مهيلع دمتعا نمم ءالؤه سيلو مالكلا اذه

 يف كلذ ريغ انل نيبتيسو هيفلاخم تاياور لكل هدر ةكرب نبا نم يدقنلا فقوملا

 .هللا ءاش نإ هلحم

 دئاع هنأ ىلإ هيفلاخم نيبو هنيب رابخألا فالتخا ببس ةكرب نبا زجويو

 .ا2)اهيلقان طبض ةلق وأ ،اهلاصتاو رابخألا ضعب عاطقنا وأ ،اهليوأت ىلإ

 حيحصت ىتح هب بقعتي دق ةكرب نبا دقن نأ انه هنايب ريدجلا نم هنأ ىلع
 يور ام هفيعضت يف ةديبع ابأ هبقعت لثمك ءهفيعضت وأ نيمذقتملا بهذملا ةمئأ دحأ

 عابسلا نم بان يذ لك لكأ نع ىهن هنأ) سابع نبا قيرط نم ق يبنلا نع

 ةميرك يبأ نب املسم ةديبع ابأ نأ ةكرب نبا ركذيو ،اة(ريطلا نم بلخم يذ لكو
 ماعنألا ةروس يف يتلا ةيآلاب نيقلعتم ‘كلذ لكأ زتوجي انباحصأ نم هعبات نمو

 وأ ًاحوفتشس مت وأ ةَقيَم نوكي نأ لإ ةُمَعطَي معاط ىلع)»:ىلاعتو كرابت هلوق يهو
 كلذ ركذ قبس امك ربخلا اذه فعض ةديبع ابأ نأو (145/6ماعنألا)( ريزنخ محل

 ربخلاو ،ثيدحلاو لقنلا لهأ نم ضيفتسم ربخلا نأ اهنم ججحب ةكرب نبا بقعيو

 دعب درو اذإ ربخلا يف سانلا نأو ،اهدعب ربخلاو ةيكم ماعنألا ةروسو ،ربيخب ناك

 ضب هب عفري ةيآلل اضراعم ربخلا ناك اذإ :نيلوق ىلع نآرقلا نم ةيآلا لوزن
 درو اذإ ربخلا نإ :يناثلاو ،ةيآال خسان ربخلا نإ :لاق مهنم قيرفف ێاهمكح

 .314/2 ،س.ما!)

 .94/1 ،}ع رشلا نايب ،ميهاريإ نب دمحم يدنكلا )2(

 .99ص هجيرخت مدقت ا)



 _ ةيض الا دنع ةنسلا مولع =ححح

 سانلا ناك اذإو" :ةكرب نبا لوقي مث ،اهماكحألو اهل انايب دري امنإف ةيآلل اضراعم
 لوقنملا مالكلا قبس دقو ،ا٨)"مهليوافأ ةلمج نم ةديبع يبأ لوق جرخ نيلوق ىلع
 عضوم يف ةكرب نبا لوقيو ،هلئاق ضعب ىلع نعطو ربخلا فعض ةديبع ابأ نأ

 تباث هدانسإ نأل ربخلا ةحص بجوي يدنع رظنلاو ":ربخلا يف همكح انيبم رخآ

 .اة)'مهيف روهشملاك هب مهلوقو نيفلاخملا يف ربخلا اراشتناو لودع مهعم هلاجرو
 مل ةكرب نبا لعلو ؛مهدنع رهتشاو اضيأ ةيضابإلا دنع يورم ربخلا نإ لوقأو

 .هنع لفغ وأ هيلع فقي

 الإ ةحصلل لصوتي الو ‘ةياورلل ةحصلا بلط ىلع مئاق دقنلا ىنبم نإ

 بلط نع عامجإلا اذهب تنغتسا اهتحص ىلع عمتجملا ةنسلاو ‘بلطلاو ثحبلاب

 عزاتت يتلا يهف ،اهملع لكلا غلبي ملو ،اهتحص يف فلتخملا ةنسلا امأ ءاهتحص

 نبا ركذي امك اهديناسأ بلطو اهتحص نع ثحبلا بجي اذلو ءاهتحص يف سانلا
 . ا3ةكرب

 دنع ةدراو اهدجن ةكرب نبا نم هيلع ثحلاو حيحصتلا بلطل ةوعدلا هذهو

 يف يدنكلا هللا دبع يبأو ،'“ءايضلا يف يبتوعلا ةملس يبأك هدعب نم اوؤاج نم

 دعاوق يف يوزنلا رمع نب حلاصوأ“فنصملا يف يدنكلا ركب يبأو 5 نايبل
 .مهريغو (.")جهنملا يف اثىصقنشلا و ا")ةيادهلا

 .83 - 82/2 ثعماجلا ،ةكرب نبا ()

 .400 /2.س.ما2

 .٤280/1س.م ا"
 .11/3 ءايضلاء ملسم نب ةملس يبتوعلا ا

 .25/1 ع رشلا نايب ،ميهاريإ نب دمحم يدنكلا ا
 .5 1/1ثفنصملاء ركب وبأ يدنكلا (©

 .ظ15 (خم)ةيادهلا دعاوق ،رمع نب حلاص يوزنلا ا"
 ىللإ لقتنا مث الهب ليقو ىوزنب دلو (17/11ق) يلع نب ديعس نب سيمخ يصقشلا ا

 ىبرتف اهجوز ةافو دعب يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا مأ نم جوزت ،نامع يف قاتسرلا

 ةمامإ ثعب يف ربكألا لضفلا هل دوعي رصع يف نامع بطق ناك ،هتياعر يف مامإلا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع ححص

 ىلع ىعنيو يرورض رمأ رابخألا حيحص نع ثحبلا نأ ةكرب نبا ىريو

 عطقتو هب ةجحلا موفت ادورو درت ملو ،لقنلا يف هيلع تفلتخا رابخألا نإ :لاق نم
 نأو اهيف فقوتلا بجو اذل ،اث)اهدهاش نم ىلع تماق ام لثم اهنع باغ نم رذع

 اةةيشيهيبلا بهذم اذه نأ ةكرب نبا نيبي مث ،اهميقس نم اهحيحص نع اوثحبي ال

 الإ ملعلا بجوي الو المع بجوت ال رابخألا نأ اومعزو رابخألا ملع اوركنأ نيذلا

 هركذ لج هللا لوقب ةيشهيبلا لوق ىلع هدر يف ةكرب نبا دهشتسيو ،ا“)هودهاش ام

 يلاغتربلا رامعتسالا نم اهصيلختو نامع ديحوتل ةكرح يف رصان مامإلا ىلع هدقعب ةبراعيلا

 غالبو نيبلاطلا جهنم اهمهأ ةدع فيلآت هل ،نييعوسوملا ءاملعلا نم يصقشلا ناك ،كاذنآ

 ليلد نيثحاب ةعومجم 0349ص ةمغلا فشك ،يوكزألا :ر .ادلجم نيرشع يف نيبغارلا

 .59 ص ‘نامع مالعأ

 ملاس :حت ،نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جهنم ،(17/11ق)يلع نب ديعس نب سيمخ يبصقشلا ا"

 .84/1 01979 :نامع ةنطلس ثةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،يثراحلا دمح نب

 قيرفلا ىلع درلا هب دارأ ناك نإو وهو سةنزاوملا هتلاسر يف مالكلا اذه ةكرب نبا دروأ ا"
 نم اهب طاحأ امو ،كلام نب تلصلا مامإلا لزع ةيضق يف ثحبلا بوجو مدع يف هفلاخ يذلا

 رابخألا عبتت يف ةماع ةيدقن ةيجهنم توح ۔يريدقت يف- اهنإفء اهيف فوقولا عسي هنأو ثادحأ

 .ةيوبنلا ةنسلا رابخأ اهتمدقم يف يتأتو ءاهحيحصتو

 امو ‘ثادحأ نم اهب طاحأ امو كلام نب تلصلا مامإلا لزع ةيضق ةفرعم نم ديزمل

 ،نايعألا ةفحت ،يملاسلا :ر ثةيناوزنلاو ةيقاتسرلا ةسردملا نيب يركف لدجو راوح نم هتفلخ

 .اهدعب امو 264ص شةمغلا فشك ،يوكزألا ،اهدعب امو 10/1

 بسنت ةفئاط مه ةيئسهيبلاو ثةينسَهْيَبلا دارملاو ةملكلا يف عقو افيحصت لعلو لصألا يف اذك )3(

 يف ركذو ،فيراعتلا يف اذك مهيلإ لاعفألا دانسإ يف ةيردقلا اوقفاو مصيهلا نب سهيب يبأ ىلإ
 .جراوخلا نم مهنأ بابللا

 ةيادلا ناوضر دمحم :حت ،فيراعتلا (((( 3 1)فوؤرلا دبع دمحم يوانملا :ر

 يلع نسحلا وبأ ريثألا نبا يرزجلا ،154/1 ه1410 ‘توريب ، رصاعملا ركفلا راد ء1ط

 ثتوريب رداص راد غباسنألا بيذهت يف بابللا ،(1233/630) ينابيشلا دمحم نب دمحم

 .202/1 ه 0

 (خم) شةنزاوملا باتك ،(10/4ق) ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ ةكرب نبا يميلسلا ا



 ۔_جح( :)ح ةيضاإلا دنع ةنسلا رواع =

 أوُسآ نيذلا اهيأ اي »:نيعمجأ نينمؤملا بطاخي وهو ه دمحم هيبن ناسل ىلع
 مل نم ىلع ة هيبن ةعاط بجوأ ذإ 59/4(6ءاسنلا)ه«لوئسرلا أوغيطأو ةلا اوغيطأ

 ىللإ هقف يبنلل دهاشملا ريغ لصي ال هنأ كش الو ؤهدرضح نم ىلع اهبوجوك هري
 .ا.)هنع هربخي نم ربخب الإ هتعاط ملع

 هركذ لج هلوقب قسافلا ربخ زييمتل نيبتلا بوجو ىلع ةكرب نبا دهشتسيو
 صلخي امك 6/49(6تارجحلا) هاون انب قساف مُكعاَج نإ اونمآ نيذلا اهيأ ا
 رمأ املف ":هلوقب اهنع ربعي ةيآلا هذه نم ةاحوتسم ةيدقن ةدعاق ىلإ ةكرب نبا

 .ا2)"لدعلا ربخ دنع نيبتلا كرتب انرمأ دق هنا انملع ؛قسافلا ربخ دنع نيبتلاب

 ركذل نكي مل قسافلا ريغو قسافلا ربخ دنع نيبتلاب رمألا ناك ول هنأب كلذ للعيو

 ةيعرشلا رابخألل لودعلا لقن نأ :هفصو دح ىلع حَصف ،ىنعم هريغ نود قسافلا
 لق اذإ لمعلا بنجوت و -رتاوتلا دح تغلب يأ -اهولقان رثك اذل ملعلا بجوت

 .يتأيس امك اايداحأ ناك ام يأ _اهولقان

 يصقت نمض هجاردإ نكمي ةكرب نبا نع هانضرع امم مدقت ام ناك اذإو

 ةاورلل ضرعي ام ىلإ هبني رخآ عضوم يف هدجن اننإف ،ةياورلا حيحصت يف ةلادعلا

 هيوريف الماك ربخلا ىلع يوارلا عالطا مدع لثم ؛اهيف طبضلاب لخت رومأ نم

 وأ ربخلاب ةباحصلا نم ضعبلا ملعي نأ زوجي ذإ ،هانعم كلذ ريغي دقو ؤاصقان

 ىلإ ةباحصلا ضعب لصي دق هنأ امك ،لكلا اوصقتسي نأ مهنكمي الو رابخألا ضعب
 اعبت ربخلا يوريف ربخلا ضعب ركذ دقو يباحصلا ىلإ لصي لجرلا وأ هقث يبنلا

 .هانعم ريغي ائيش ربخلا نم ىسنيف نايسنلا هيلع ضرعي نم مهنمو \اصقان كلذل

 وأ بدألا ةدئافل وأ صصقلا هجو ىلع لقني ام رابخألا نم كانهو ،هيف ديزي وأ

 .7 ص 4 ةينامعلا ريسلا ع ومجم نمض

 .317 ص ،س.ما!)
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 ةيضابالا دنع ةنسلا مولع ححص

 اهريغك ةيدقنلا سيياقملا ةقدل عضخت ال دق هذه نأ ديري ةكرب نبا لعلو . (1). ريغل

 امل ةشئاع نع يور امب رخآ نود ربخلا نم اءزج ةاورلا ضعب عامسل لثميو
 وبأ طلغ تلاقف (مداخلاو ةبادلاو رادلا يف ةثالث يف مؤشلا) ةريره يبأ ثيدح اهغلب

 2)(ةثالث يف مؤشلا نإ:لوقت دوهيلا هللا نعل):لوقي وهو هقف يبنلا ىلع لخد ةريره
 .اة ربخلا رخآ عمس ةريره وبأف

 نبا دنع اهاندجو يتلا ةياورلل قيقدتلاو حيحصتلاو دقنلا ىلإ ةوعدلا هذه نإ

 ينالجراولاك ءاوس دح ىلع ةبراغملا دنع اهدجن ءةقراشملا نم هلبق نمو ةكرب

 راثآلاو ةنسلل ىنغ ال هنإف امهقيرط ىلإ راثآلاو ةنسلا يف جاتحيو':هلوق يف الثم

 ةثالث ىلإ ةجاح يف ةنسلا نأ رخآ عضوم يف ركذيو )"مهقرط حيحصت نع
 مظعو للخلا عقو هنأ نيبي مث ،ثيدحلا ةلقن حيحصتو نوتملا جيرخت :اهنم هجوأ

 .547/1 عماجلا ، ةكرب نبا ا"

 ةشئاع نع لوحكم ثيدح نييماشلا دنسم يف يناربطلا هجرخأ ةشئاع كاردتسا ربخ ا"

 دمحم قيرط نم ،ةشئاع نع دارفألا ثيدح هدنسم يف يسلايطلا دواد وبأو ( 4

 باتك يف يشكرزلا نيدلا ردب قلع دقو ،(215/1)1537 ،ةشئاع نع لوحكم نع دشار نبا

 هريغو دمحأ هقثو دشار نب دمحمو ":هلوقب ةباحصلا ىلع ةشئاع هتكردتسا ام داريإل ةباجإلا

 .(1349/794) نيدلا ردب يشكرزلا :ر ."ةشئاع و لوحكم نيب ةطساولا يف كشلا نكلو
 يمالسإلا بتكملا ‘2ط ءيناغفألا ديعس :حت شةباحصلا ىلع ةشئاع هتكردتسا امل ةباجإلا

 .114/1 ‘ه1394 ،توريب

 باتك يف يراخبلا هجرخأ ،رمع نبا قيرط اهرهشأ قرطب جرخأف (...مؤشلا) ثيدح امأو
 مالسلا باتك يف ملسمو ،1049/3)2703(6 ‘سرفلا مؤش يف ركذي ام باب ،ريسلاو داهجلا

 ءاج ام باب ،بدألا باتك ،هننس يف يذمرتلاو 1747/4)2225(6 ش..امو لأفلاو ةريطلا باب

 .(411/10)19527 مؤشلا باب يف ،عماجلا هباتك يف رمعمو 126/5)2824(0 ،مؤشلا يف

 ريغ تناك اذإ ةأرملا مؤش لوقي ثيدحلا اذه رسفي نم تعمس ":لاقف هريسفت رمعم ركذ دقو

 ."ءوسلا راج رادلا مؤشو هلنا ليبس يف هيلع زغي مل اذإ سرفلا مؤشو دولو
 .257/2 ءايضلاء يبتوعلا :رظناو. 547/1-548 عماجلا ةكرب نبا ال

 4/2٥. فاصنإلاو لدعلا "بوقعي وبأ ينالجراولا ا)



      

 ۔_{(::١) ح 10 ح ةيضابإلا دنع ةنسلا ملع ح

 ملف إلي هللا لوسر ةنس امأو ":اضيأ لوقيو (.). وجولا هذه نم ةمألا هذه يف للزلا

 (ث'ناتهبلا لهأ ليواقأ نم اهنصي ملو ،نآ رقلا هظفحك ىلاعت هللا اهظفحي
 بذك امك يدعب نم يلع بذكێس هنإ ):الَي هلوقب همالك ىلع ينالجراولا دهشتسيو
 ينعف هقفاو امف هللا باتك ىلع هوضرعاف ثيدح نم ينع مكاتأ امف ،يلبق نم ىلع
 نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم ئلع بذك نم):إلي هلوقب و 0" (ينع سيلف هفلاخ امو

 .197/2-198 ،س.ما"

 .197/2-198 ،س.م ا"

 ننسلا يف هظفلو ينطقرادلا هجرخأف ،ةفلتخم ظافلأب درو نآرقلا ىلع ثيدحلا ضرع ربخا
 هللا باتكل اقفاوم مكعاج امف ةفلتخم ثيداحأ ينع مكيتأيس): ةلي يبنلا نع ةريره يبأ نع

 ةيضقألا باتك يف (ينم سيلف يتنسلو هللا باتكل افلاخم مكءاج امو ينم وهف يتنسلو
 يف يدادغبلا بيطخلاو ء(20) (17) 208/4 ،..ىسوم يبأ ىلإ رمع باتك يف ،ماكحألاو
 كلذكو ‘430/1/رابخألا ضراعت يف ةريره يبأ نع اضيأ ظفللا اذه لثمب ةيافكلا باتك

 .69/4 ،حلاص همسا نم ثيداحأ يف ،لاجرلا ءافعض يف لماكلا يف يدع نبا هجرخأ

 اهنإ):لو هللا لوسر لاق لاق بلاط يبأ نب يلع قيرط نم رخآ ظفلب ثيدحلا اذه دروو
 اوذخف نآرقلا قفاو امف نآرقلا ىلع مهثيدح اوضرعاف ثيدحلا ينع نووري ةاور يدعب نوكت
 .(هب اوذخأت الف نآرقلا قفاوي مل امو هب

 ...ىسوم يبأ ئلإ رمع باتك يف ،ماكحألاو ةيضقألا باتك يف اضيأ ينطقرادلا هجرخأ
 نب يلع نع ديز نع مصاع نع باوصلاو مهو اذه ينطقرادلا لاق مث )(20) (17) 2084

 .ةي يبنلا نع السرم نيسحلا

 يثيدح نم مكاتأ امف ثيداحأ ينع وشفيس هنإو) ظفلب رمع نبا قيرط نم دروو
 (هلقأ مف هللا باتك قفاوي مل امو هتلق انأف هللا باتك قفاو امف هوربتعاو هللا باتك اوأ رقاف

 .(316/12)13224 ،رمع نبا نع ملاس ثيدح يف ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأ

 مكنإ :لاق ة يبنلا نع )ظفلب سابع نبا قيرط نم هدنسم يف عيبرلا هجرخأو
 سيلف هفلاخ امو ينعف هقفاو امف هللا باتك ىلع هوضرعاف ينع مكءاج امف يدعب نم نوفلتختس

 .(36/1)40 . ة دمحم ةمأ ةمألا يف باب ،(ينع

 يف هجرخأ يقهيبلا نأ ،يبونقلا ديعس ركذو ،ءالؤه ريغ ثيدحلا اذه جرخأ دقو

 ركذو ءهانعمل دهشي ام دمحأ دنع ءاجو مالكلا مذ يف يورهلاو ،ةفرعملا يفو ‘لخدملا

 ليلد كلذو هتلالد ىضتقم ىلع ةقفتم" ةمألا نكلو ،ةفيعض اهنأ قرطلا هجيرخت دعب يبونقلا

 



  

 _ جإا:١)۔_ح ةيص اال دنع ةنسلا مولع ح

 ةذقلاو لعنلاب لعنلا وذح ..٬مكلبق ناك نم راثآ نعبتتل ) :ةلي هلوقو ٠ (.) ( رانلا

 اذه لمحي):لي هلوقب ثيدحلا اذه دعب بقع لي هللا لوسر نأ نيبي مث الا (ةذقلاب
 ةذباهجو ابابرأ مولعلل نإف مولعلا بالطل ةراشإ" & اث (هلودع فلخ لك نم ملعلا
 .‘“" ريصبلا دقانلا ذبهجلاو ،قرولا ةذباهجك ةذباهج مولعلل نإ :لئاوألا لاق امك

 هقيلعت يف ةياورلل لقنلا ةقدل ةوعد نمضتي اقيلعت يدنكلا هللا دبع يبأل دجنو

 بذكلاو" :هيف لوقي ،اةأ(رانلا نم هدعقم أوبتيلف ،ادمعتم يلع بذك نم)ثيدح ىلع
 دنع عروتي نأ ملسملا ىلع بجاولاف ،هب وه ام فالخب ة يبنلا نع رابخإلا وه

 نكمي ملو ؛باتكلا صن فلاخ اذإ ثيدحلا در ىلع ةقفتم ةمألا نأ :كلذ نايبو ءهتحص ىلع

 ءاملعلا نم ريثك تارابعب يبونقلا دهشتسا مث "ةفورعملا عمجلا هوجو نم هجوب امهنيب عمجلا
 .نآرقلل مداصملا ثيدحلا در دامتعا ىلع صنت يتلا

 هتناكم عيبرلا مامإلا ،(رصاعم) كوربم نب ديعس يبونقلا :عجار ليصفتلا نم ديزمل
 امو 112ص ،م1995 ه 1416 ،نامع ةنطلس ‘بيسلا ،يرماضلا ةبتكم ،1ط ،هدنسمو

 .اهدعب

 يف ملسمو ،(52/1)107 ...بذك نم مثإ باب ،ملعلا باتك هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا"]
 ءملعلا باتك ،هننس يف يذمرتلاو ،(10/1)3 ،..بذكلا ظيلغت باب ديحوتلا باتك هحيحص

 © روذنلاو ناميألا باتك ،هدنسم يف عيبرلاو ء(35/5)2659 ،..بذكلا ميظعت يف ءاج ام باب

 .(283/1)738 ،..بذك نم مثإ باب

 ثيدح نم كردتسملا يف مكاحلا هجرخأف ،ىنعملا ةبراقتم ةفلتخم ظافلأب ثيدحلا اذه درو ا

 باتك يف ؛هفنصم يف قازرلا دبعو ،(8448) 516/4 ،محالملاو نتفلا باتك غليوط

 نييماشلا دنسم يف يناربطلاو ،(369/11)2075()2076 مكلبق ناك نم ننس باب ،..عماجلا

 .(100/2)987 ،دعس نب دشار نع ناوفص ثيدح

 نيلطبملا لاحتناو نيلاغلا فيرحت هنع نوفني هلودع فلخ لك نم ملعلا اذه لمحي )هظفل ا}

 لهأ نم لجرلا باب ،تاداهشلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ (نيلهاجلا ليوأتو
 ديزي نب نمحرلا دبع دنسم ،نييماشلا دنسم يف يناربطلاو ،(209/10)20700 ...لأسي هقفلا

 .(344/1)599 ،رباج نب

 .٬141/1“فاصنإلاو لدعلا ،بوقعي وبأ ينالجراولا ا

 .قباسلا جيرختلا سفن ا

 



  

 ح( :: )ح ح ةيص الا دنع ةنسلا مولع =>صححححجح

 ىلع هنم عيش لك لقني نأو ،هلاعفأ نع رابخإلا نعو ء يبنلا نع رابخألا عفر

 .(;'هدظفلو هتفص

 رمع نع ارثأ اهتيقنت و ةنسلا دقن نع هثيدح دنع ا)يناريولا مساق رسفيو
 اذه نأ انيبم ا"رجألا يف مككيرش انأو ثيدحلا اودآرج" :هيف لوقي ههه باطخلا نب

 ينعيو ديرجتلا نم ءارلاب امهادحإ ،خسنلا يف ام ىلع نيتياور لمتحي رثألا

 ازيمتم هل اصلاخ لي هثيدح نوكي يكل هريغ نع صيلختلاو زييمتلا انه ديرجتلا

 ةلقنلا ىلإ هجوتم اذهو ،هريغ ظفل نع افلتخمو ةلي هظفلب الوقنم هريغ نع
 اولدبي الو اهنم اوصقني الو ثيدحلا يف اوديزي ال نأ مهيلعف ،نيذخآلا ةاورلاو

 .ا“هلكلا عماوج يتوأ ي يبنلاف هريغب هظفل

 فيحصت اهلعلو ىلوألا نم ةبيرق يهو ثواولاب "ودوج" :ىرخألا ةياورلا امأ

 .هريسفتو هتيدأتو هتباتكو هلقن يف اوتبثنو هونسحو ا5) هوححص اهانعمف .اهل

 نم رثكأ ثيدحلاب ءانتعالا نوكي هيلعو ريسفتلاو لقنلاو ةباتكلا يف انه ديوجتلاف
 يتلاقم عمس أرما هللا رتضن) :ةلي هلوق ىنعم اذه نأ يناريولا ركذي مث ،هريغ

 ريشي :"رجألا يف مككيرش انأو" :هلوق" :لوقي مث ،(..اهعمس امك اهادأف اهاعوف

 .28/9 ،ع رشلا نايب ميهاربإ نب دمحم يدنكلا )1(

 امولع عمج ،ليلج ملاع ،سنوتب ةبرج ةريزج نم (1663/1073) ىيحي نب مساق يناريولا :
 اهمظعم عاض تافلؤملا نم اددع فلأ ،مالكلاو قطنملا ملع يف علضت ههقف عمف فراعمو

 نب ديعس: ر .ةَيئارلا حرش و قطنملا يف تالاؤسو ،رصن يبأ ةينون حرش :اهنم يقب اممو

 .460 يراضحلا دعبلا :يريبعجلا \55-56ص ثةبرج ءاملع مجارت يف ةلاسر :تيراعت

 ،ينالجراولا بوقعي يبأ نتم ىلع مساق حرش ،(1663/1073) ىيحي نب مساق يناريولا اث}

 .9 ص سر.د ،سنوت ،ةبرج ،بوقعي نب ملاس خيشلا ةبتكم ععومجم نمض (خم)
 .9 صس.ما٨)

 .9 ص٬س.م ا)

 باتك ،هننس يف يذمرتلاو 162/1)294(0 ثملعلا باتك ‘كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ ا
 باب ،هننس يف يمرادلاو ء(34/5)2657 ،عامسلا غيلبت ىلع ثحلا يف ءاج ام باب ،ملعلا

 دوعسم نب هللا دبع ثيداحأ ؛دنسملا يف يديمحلاو 86/1)228(0 ءءاملعلاب ءادتقالا



    

 _ جإ;:]ح ةيض الا لنع ةنسلا مولع ح

 نع ا هللا لوسر ثيدح اودآرج وأ اودوج اذإ مهلعف ناسحتساو مهبيوصت ىلإ هب
 سبتلي الئل هثيدحل ةنايص اذهو :هلوقو ‘ليزجلا رجألا كلذب مهل لصحيف هريغ

 .("'همالك لثم هريغ نوكي وأ هريغ مالك لثم نوكيف هريغب طلتخي :يأ ،هريغب
 ىلع اودكأ يذلا دقنلاو حيحصتلا اذه نأ ماقملا اذه يف هركذ ردجي اممو

 نم لقني امف ،هتاذ تقولا يف يبسن هنأ و َئَنظ هنأ ىلع اودكأ كهيخوت ةرورض

 نأ ىلإ ،نيرخآ دنع ًادسافو ،ضعب دنع احيحص نوكي دق ي لوسرلا نع ربخ

 لثم رمألا ةقيقح يف حيحصلاف اذهلو .ةكرب نبا لوقي امك ،دسافلا ةجح موقت
 ميهاريإ ىريو ،اشثلرخآ لدعم دنع ةداهشلا طقاس ،لعم دنع الدع نوكي دهاشلا

 لمعلاو لوقلا ربخملا مزل مث ةعيرشلاب ربخملا ربخ لدع ول ىتح هنأ ا"يمرضحلا
 .اينظ ىقبي حيحصتلاف ا“ركذي امك هنيعم ىلع عطقلا نكمي ال موزللا اذه ناف ،هب

88(47/1). 

 .9 ص ،(خم)بوقعي يبأ نتم ىلع مساق حرش ،مساق يناريولا ")
 .397/1 ،عماجلا ،ةكرب نبا ا2)

 مامإ ،نميلاب تومرضح نم (11/6ق) ناميلس نب سيق نب ميهاربإ قاحسإ وبأ يمرضحلا ا"}
 ةلالج عم ناك نميلا يف ةصاخ اوزرب نيذلا ةيضابإلا مالعأ دحأ دعي ،ةماهف بطقو ثةمالع
 دئارخ نم مظنف هتعواطو رعشلا يفاوق هل تنال ارعاش ناك امك ،اعاجش ابراحم ادئاق هملع

 لصتا ملقلاو فيسلا ريمأب يمس كلذلو ،بلقلا يبسيو ،بللا رهبي ام يناعملا قئادحو بدألا

 يف نييمطافلا ةيعاد يحيلصلا ةهجاومل هتنوعم بلطو ،نامع يف ناذاش نب ليلخلا مامإلاب

 لقاعم نم كاذ تقو ىتح تناك يتلا ڵتومرضح ةيامح هب عاطتسا شيجب هةمأف نميلا

 "داقنلا فيسلا" هناويدو لاصخلا رصتخم: وه ليلج باتك :هراثآ نم قرشملا يف ةيضابإلا

 مجارت سوماق )مالعألا ،(رصاعم)نيدلا ريخ يلكرزلا ‘لاصخلا رصتخم باتك ةمدقم:ر

 .58/1 01986 شنانبل توريب ،نييالملل ملعلا راد \7ط ،(ءاسنلاو لاجرلا رهشأل

 .16ص ،لاصخلا رصتخم ،قاحسإ وبأ يمرضحلا ا



  

 _ ج:١:ح ةيض لا دنع ةنسلا مولع =>ححح

 :فقوتلاو فيعضتلاو حيحصتلا غيص : ثلاثلا ثحبملا

 همكح يف -يضابإلا ثارتلا يف هانيأر ام بسح - دقنلا نإ لوقلا نكمي

 حيحصتلا امأف ،امهنع فقوتلاو فيعضتلاو حيحصتلا نيب عزوتي ةياورلا ىلع

 :يه درت غيص عبرأ يف هتارابع مهأ رصح.نكميو هظافلأ و هغيص ع ونتتف

 عمتجملا تاياورلا ":مهلوق اهتلثمأ نمو حيحصتلا ىلع عامجإلا ديفت غيص - أ

 هللا لوسر نع انعامجإ "و {اث)"ةنس نم نأ ءاملعلا تعمجأ "و ءا")"اهلوبق ىلع
 هذه ىلع ةمألا تعمتجا دقو"و ،“)"اهيلع عمتجملا ةنسلا نم"و ،اث)"نأ لق دمحم
 نيفلاخملاو نيقفاوملا نم ءاملعلا ةماع هنع هرثؤي ٬مة هللا لوسر نع ثيداحألا

 و ،ا"ةلبقلا لهأ ةماع هيلع عمجأ اميف لق هللا لوسر ناسل ىلع حص دقو "و اث"
 عم هيلع عمجملا ةق هنع رثألا"و ءا" هللا لوسر نأ اهيلع عمتجملا ةنسلا نم"و
 يبنلا نع ةياورلا ةحص ىلع سانلا عمجأ "و ،ا"هنأ ،ةلبقلا لهأ عمو ،نيملسملا

 عمتجملا رثألا يف"و ،ا"٥نيقحملا نيملسملا نم اهيلع عمجملا ةنسلا"و ءانأ زق
 .ا٨")" اي يبنلا نع ةتباث ةنس اهنأ ةلبقلا لهأ نم هيلع

 ىلإ ةنسلا ميسقت يف مهحالطصال اعبت تءاج غيصلا هذه لثم نأ يل رهظيو

 .267 ص ثجم خم .ةبراحملا باتك ‘دمحم نب ريشب يليحرلا ا"}
)2( 

)3( 

 .267 ص ٥0س.م

 .11ص غجم خم ،دمحم نب ريشب ةريس ،دمحم نب ريشب يليحرلا
 .256ص ،جم خم ،فنأتسملا باتك دمحم نب ريشب يليحرلا ا}

 .75ص .ةيفاصلا ةنونيدلا لوصأ ، حتف نب سورمع ينكاسملا ا"}
 .92/1 ثةماقتسالا ،ديعس وبأ يمدكلا ا
 .256 ص ثجم خم ،فنأتسملا باتك ‘دمحم نب ريشب يليحرلا ا

 .87/2-88 شةماقتسالا ،ديعس وبأ يمدكلا ا

 .101/1 ،عماجلا ڵةكرب نبا ا

 .190/4 ربتعملا ديعس وبأ يمدكلا ("

 .258/3 ثعماجلا ، رفعج نبا ا!"

 



 ج( ::)ح ةيض الا دنع ةنسلا ملع ح

 نأ امك ،هيلإ ةراشإلا تقبس يذلاو اهحيحصت يف فلتخمو اهحيحصت ىلع عمتجم

 بلاغ يف عامجإلا اذهو ،حيحصتلا غيص ىوقأ نم يل ودبي اميف غيصلا هذه
 رثكأ يف رهظي امك حيحصتلا ىلع مهيفلاخم عم مهقافتا نع رتعي مهتارابع

 .يركفلا حاتفنالاو ةنورملا رهاظم نم ارهظم فشكي وهو ثةقباسلا تارابعلا

 مهقافتا عامجإلاب مهدصق نوكي نأ لقو ،يبهذملا بصعتلاو قالغنالا ةبناجمو
 .كلذل الاثم هدع نكمي ام ةمدقتملا غيصلا ضعب يفو حيحصتلا ىلع مهدحو

 لوسر نع تباثلاو " :مهلوقك اهتحص توبثو ةياورلا توبث ديفت غيص -ب
 هنأ ة يبنلا نع ةتباثلا ةياورللاو ا" هه هللا لوسر نأ تبث"و ا")"هنأ الي هللا

 تبثو ،ا"ةتباثلا ةنسلا هذه ةحص ىلع ليلدلا "و ءا" اي يبنلا نأ تبثاو ،اث"لاق

 . مهل اهنس هنأ ث ةلي هللا لوسر نع تتبث يتلا ةنسلا اوكرت "و ،ا"هنأ ةنسلا يف

 ةتباث ةنس هنأ ملعأ اميف "و ،ا)" ملعلا لهأ نم دحأ هيف فلتخي ال هتنس توبثو

 لوسر نع ءاج امم "و ا)"هةلبقلا لهأ نيب افالتخا هيف ملعن ال حيحص عامجإو

 تتبثف "و ،ا" ااي هنع نيدتهملا ةمئألا نعو هنع هتابثإو كلذ توبث نم الي هللا
 اهلعل رهظي امك غيصلا هذهو ا" انباحصأ نيب ًافالتخا كلذ يف ملعن الو ،ةياورلا

 .264 ص جم خمءةبراحملا باتك ،دمحم نب ريشب يليحرلا ا")

 باتك ىلع بيقعتلا ء( 886/272يف يح)ديعس نب دمحم ديعس وبأ يبعانلا يمدكلا )2(

 .17/1 09 مقر ،نامع ةنطلس ثةيدب ءيملاسلا خيشلا ةبتكم ء(خم)۔فارشألا

 .487/1-488 ،عماجلا ،ةكرب نبا اث)

 .558/1 ،س.ما“

 )( م.س138/2٥.

 .169/1‘ ربتعملا ،ديعس وبأ يمدكلا ا٨©

 .199/1 ،س.ما7

 .207/1 ،“س.م ا"

 .188/4 ،س.م اك

 .483/3 ث عماجلا رفعج نبا (!"



 ةيض .الا دنعةنسلا مولع ححص

 نأ نكمي ذإ طقف مهلبق نم اهحيحصت ينعت ال اهنأ ىلع ءاهتقباس نم لقأ نوكت
 .هنوححصيو هنولبقيف مهريغ دنع خص ام اهيف اودمتعي

 هنع ةياورلا تءاجو ": مهلوقك حيحصتلاو ةحصلاب اهيف ربعي غيص -ج
 لوصأ هلك اذه :ديعس وبأ لاق "و ا2) "حيحص :ديعس وبأ لاق "و ")هنأ ةحيحصلا

 تءاجو "و ،اث)اإي يبنلا نع حص دق ربخلا نأ "و "ءاث)انباحصأ دنع ةتباث ةحيحص
 ."ةحيحص قيرطو هجو نم يور "و ا"لاق ةق دمحم نع ةحيحصلا رابخألا

 نوكت ام ابلاغو ‘هنع لقن نم ىلإ ىزعيو حيحصتلا اهيف ركذي غيص -د

 ىلإ اهحيحصت نوزعيف ثيدحلا بتك نم اهنولقني يتلا تاياورلا يف غيصلا لثم
 نأ ا"”حاحصلا هجرخأ يذلا حيحصلا ثيدحلا ":ينالجراولا لوق لثم اهجرخ نم

 ىلص نإو ؛اقح قفانم وهف نهنم ةدحاو وأ هيف نك نم عبرأ):لاق هق هللا لوسر

 اذإو ردغ دهاع اذإو ناخ نفمتؤأ اذإو بذك ثدح اذإ :ملسم هنأ معزو ماصو

 الي هللا لوسر هل لاق نيح هخ لبج نب ذاعم ثيدح ىلع قلعيو ،ا"(رجف مصاخ
 لاق ،لجو زع هللا باتكب لاقف ؟ذاعم اي يضقت اذامب) :لاقف ،نميلا ىلإ هثعب امل
 لاقف ، ييأر دهتجأ لاق 0 هدجت مل نإف لاق {ة هللا لوسر ةتسبف لاق ،هدجت مل نإف

 .87/2-88 شةماقتسالا ،ديعس وبأ يمدكلا ()

 .17/1 ،(خم)سفارشألا باتك ىلع بيقعتلا }ديعس وبأ يمدكلا ا)

 .81/1 ،س.ما”)

 .357 /1 عماجلا ،ةكرب نبا ا

 .112/2 ‘فاضنإلاو لدعلا سبوقعي وبأ ينالجراولا ا

 ٨ عماجلا ،ةكرب نبا 200/2.

 .104/2 تفاصنإلاو لدعلا ،بوقعي وبأ ينالجراولا ا

 .(868/2)2327 رجف مصاخ اذإ باب ‘ملاظملا باتك ‘هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا

 يف نابح نباو ،78/1)58(6 ،قفانملا لاصخ نايب باب ،ناميإلا باتك ‘هحيحص يف ملسمو
 باتك هننس يف يذمرتلاو ،(488/1)254 ‘قافنلا مسا قالطإ ركذ ،ناميإلا باتك هحيحص

 .(19/5)2631 ؛قفانملا ةمالع يف ءاج ام باب ناميإلا



 _ جإ; :) ةيض الا دنع ةنسلا مولع ححححح

 بوقعي وبأ لوقي ،ا;) (هلوسر لوسر قفو يذلا هلل دمحلا: ةلي هللا لوسر
 نبا يوارلا ناك نإو ضافتساو لوبقلاب ةمألا هتقلت دق ثيدحلا اذهو": ينالجرلاولا

 . اث" يدوادلا دنسم يف حيحص ثيدح وهو لوهجم وهو ةبعش نب ةريغملا خأ
 فيعضلا ظافلأ يف هلثامي اعونت دجأ مل حيحصتلا ظافلأ يف عونتلا اذه نإ

 ةلمح ضعب هيف ملكت دق فيعض ربخ اذه ":هغيصو فيعضتلا ظافلأ نمو

 ةلمح َفَعَض هثيدح لقنف "و 0" يبنلا نع ةفيعض هتياورو و () " رابخألا

 يف كلذ حصي ملو "و ا" هلاجر ضعب يف انعطو ربخلا افَعَضو ' .ا)"ثيدحلا

 ,)6( ادبأ ةنسلا

 وأ فيعضتلا ببس نوركذي دق مهنأ ةمدقتملا تارابعلا ضعب نم رهظيو

 ىلإ هنوزعيو فيعضتلا وأ حيحصتلا نولقني دق مهنأو ،ادرجم فيعضتلا نوركذي
 ضرع لالخ كلذ ركذ نوقوسي وأ ةمدقتملا تارابعلا ضعب يف امك هب لاق نم
 ةلأسم يف ةكرب نبا قيلعت كلذ ةلثمأ نمو ةيهقفلا لئاسملل مهطسب يف ةلدألا

 ف يبنلا نأ) ةماعن يبأ ربخب مهضعب جاجتحا ىلع ةالصلا يف ةراهطلا طارتشا

 .("(هتالص ىلع ىنبو امهعلخف ملع مث ،رذق امهيفو هتالص ضعب هيلعنب ىلص

 .ءاضقلا يف يأرلا داهتجا باب ةيضقألا باتك ‘هننس يف دواد وبأ هجرخأ ا"

 .يضقي فيك يضاقلا يف ءاج ام باب ،ماكحألا باتك ،هننس يف يذمرتلاو ( 3

 يف يناربطلاو ،(72/1)124،لبج نب ذاعم دنسم ،هدنسم يف ديمح نب دبعو (( 3

 .(170/20)362 ىذاعم دنسم ث ريبكلا مجعملا

 .153/1 فاصنإلاو لدعلا ،بوقعي وبأ ينالجراولا اث)

 .377/1 ،عماجلا ،ةكرب نبا ا)

 .148/2 ،س.ما“

 .273/1-374 ،عماجلا ،رفعج نبا اث

 ٠(خم) ،(ةيناطحقلا ةفيحصلا باتك نمض) دعاج خيشلل ةلاسر سيمخ نب دعاج يصورخلا ا
 . 352 ص

 نيمأتلا باب ةعامجلا ةالصو ةمامإلا باتك ‘هححصو كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ ا7

 ةالصلل دجسملا ىتأ نمل رمألا ركذ ،ةالصلا باتك هحيحص يف نابح نباو «(391/1)955



 ةيض الا دنع ةنسلا ملع >  

 بجوت ةجحلاو ،رظن هيف لوقلا اذهو": هلوقب ربخلا اذه ىلع ةكرب نبا قلعيو

 ىلصي نأ ةي يبنلا رمأ دقو "ثيدحلا باحصأ دنع هاو أضيأ ربخلا نألو ،هلاطيل
 مدع سيلو ،رهاط وهو ةالصلاب رومأملا يلصي نأ رمأ امك رهاطلا بوثلا يف
 .ا.)"هيلع يذلا ضرفلا ءادأل هرذع بجوي هبوث يف ةساجنب هملع

 رذحلا لماعتلا نم برض وهف فيعضتلا وأ حيحصتلا نع فقوتلا امأو

 دوجوم وهو اهفيعضت وأ اهحيحصت نم اهيلع فقاولا نكمتي ال يتلا تاياورلا عم

 ىهن) ني ئبنلا نأ يور يذلا ثيدحلا دنع فقوتي الثم ةكرب نباف ،مهتافنصم يف

 ىلع لدي وهف ربخلا قيرط ملس نإف ":لوقيو ال (..دحاولا بوثلا يف ةالصلا نع

 هردصو هرهظ رتسي ملوأ هب حشوتي ملو بونب ىلص اذإ يلصملا نأ انباحصأ لوق

 .ا")'ةلطاب هتالص نأ رذع ريغ نم

 .(880) 278/1 ،يردخلا ديعس يبأ دنسم ،هدنسم يف ديمح نب دبعو 560/5)2185(6...نأ

 403/2 ،ىذأ هلعن وأ هبوث يفو ىلص نم باب ،ةالصلا باتك ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو

(3889) (3890). 

 يبأ ثيدح نع بغر هللا همحر يعفاشلا ناكو "ثيدحلا اذه تاياور ىدحإ دعب يقهيبلا لوقي

 مهنم دحاو لكو ةرضن يبأ نع يدعسلا ةماعن يبأ نع ةملس نب دامحب هراهتشال ديعس

 يف ملسم هجرخي ملو }مهنم دحاوب حيحصلا يف يراخبلا جتحي مل كلذكو ؤهتلادع يف فلتخم
 مالعإ لعج هنأل هنع بغر نوكي نأ لمتحيو ةياورلا هذه ريغ يف مهب هجاجتحا عم هباتك

 نم رذقتسي ام ىلع هنع روكذملا ىذألا لمح وأ عرش ءادتبا كلذب هايإ مالسلا هيلع ليئاربج
 وأ هبوث يفو ىلص نم باب ،ةالصلا باتك ،ىربكلا ننسلا ،يقهيبلا :ر "ملعأ هللاو تارهاطلا

 .2/,403 ،ىذأ هلعن

 .419/1-421 ،عماجلا \ةكرب نبا ا")

 سيل دحاولا بوثلا يف مكدحأ يلصي ال :ث يبنلا لاق)ظفلب هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا"

 ءةالصلا باتك يف ملسمو ،دحاولا بوثلا يف ةالصلا باب ةالصلا باتك ،(ءعيش هيقتاع ىلع

 ءةالصلا باتك ،هننس يف دواد وبأو ء(368/1)516 ،هسبل ةفصو دحاو بون يف ةالصلا باب

 باب ،ةالصلا باتك ،هننس يف يمرادلاو ء(169/1)626 ،هيف ىلصي ام باوثأ عامج باب

 .(367/1)1371 ثدحاولا بوثلا يف ةالصلا

 .466 ,/1 ضعماجلا ةكرب نبا ا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا رلع ح

 ول ىتح اهدقنو ةنسلا عم لماعتلا يف هرذح سملي ةكرب نبا لوق لمأتملا نإ

 ةغئاس ةياورلا ةلالد نوكت دقو ‘بهذملا يف ارهتشم ايهقف الوق ديؤي ام اهيف ناك

 يبنلا نع يور ام ىلع هقيلعت لثم حيحصتلا يف فقوتي هنكل اهليوأت لالخ نم

 ص نإ ربخلا اذهو" :لاقف ا;)(ةرجاف نيمي نم ريخ لدع ادهاش):لاق هتأ نم ل

 .(;"ليوأتلا لمتحيف هقيرط

 لالخ نم ىريو اهتحص نم دكأتي مل هنكل ةياور ىلع ةكرب نبا فقي دقو

 يبنلا نأ) يور اميف هيأر لثم ،اهفغضي ال هتاذ تقولا يف هنكل ،اهلوبق مدع هرظن

 عم ةنوهرم تناك اهنأو ،ريعش نم أعاص نيثالثب ةنوهرم هعردو ىفوت ال

 قافوأ نع تام ةلي يبنلا نأل ربخلا ةحصب ملعأ هللاو ":ةكرب نبا لاق ،ا“(يدوهي

 هنكل ايهقف الوق ةياورلا ىلع عرفي دق هنإ لب ،ا“"كلذ لبق قيضلا ناك دقو \ةعسو

 هنأ لي يبنلا نع يور ام ىلع هعيرفت لثم ةياورلا ةحص حجرت ىلع اقلعم ىقبي
 هنإف ا (طاريق موي لك هرجأ نم صقن عرزل الو عرضل ال أبلك ىنتقا نم):لاق

 ىلإ دنسأ ةحضاولا يف بيبح نبا نأ حتفلا يف رجح نبا ركذ نكلو ‘هجرخ نم دجأ ملا"
 يلع نب دمحأ رجح نبا ينالقسعلا :ر .(ةرجافلا نيميلا نم ريخ ةلداعلا ةنيبلا ):هلوق رمع

 .يقابلا دبع داؤف دمحم :حت ،يراخبلا حيحص ح رش يرابلا حتف ء(1449/852)ينالقسعلا

 .288/5 ه1379 توريب ،ةفرعملا راد ڵبيطخلا نيدلا بحم

 .176 /1 ؤعماجلا ،ةكرب نبا ا)

 ةي يبنلا عرد يف ليق ام باب 0 ريسلاو داهجلا باتك ‘هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا
 باتكلا لهأ ةعيابم عويبلا باتك "ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو ء(2759) 3

 ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح باب ،نوهرلا باتك ،هننس يف ةجام نباو (( 4

 .(202/1)587 ،سابع نب دنسم ،هدنسم يف ديمح نب دبعو ء( 24982

 .335/2ءعماجلا \ةكرب نبا ا)

 ملسمو ،(818/2)2198 ،بلكلا ءانتقا باب \ةعرازملا باتك اهحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا

 يف كلامو &(1204/3)1576 {..نايبو بالكلا لتقب رمألا باب ،ةاقاسملا باتك \ هحيحص يف

 .هننس يف يمرادلاو ،(969/2)1740 ‘بالكلا رمأ يف ءاج ام باب ،ناذئتسالا باتك ءأطوملا

 .(124/2)2005 ثةيشاملا وأ ديصلا بلك ءانتقا يف باب كديصلا باتك



 ةيض الا دنع ةنسلا مراع >

 امب الإ ًابلك ينتقي نأ ملسمل زوجي الف احيحص اقيرط ربخلا قيرط ناك نإ ركذ
 .ا")إل% يبنلا حابأ

 هدجن اهفعض وأ اهتحص نيبتت مل يتلا ةياورلا دقن يف رذحلا لماعتلا اذه نل
 لاثملاب يفتكن اننأ ريغ ،مهركذ طسبل ماقملا عستي ال ةكرب نبا ريغ نيريثك دنع

 فقوت ةكرب نبا نوك سيل هنأ دكؤن نأ بحنو ماقملا اذه يف دارملا فشكي يذلا

 ةدوجوم ريغ اهنأ -نيحيحصلا يف اهنم درو ام صخأو - ةمدقتملا تاياورلا يف

 نم ركذ طسب اننكمي الو ةدوجوم يه لب ،بهذملا ءاملع نم هريغ دنع ةدمتعم وأ
 م

 .اهدمتعا

 ثيدحلا ناك ول ىتح ‘هوركذ امب ليثمتلاو دقنلا قرط عبتت وه هاندرأ ام لكو

 تاياورلا ىلع بهذملا باحصأ لك مالك داريإ نكمي ال ذإ رخآ دنع اححصم

 وه ثاهحرتقأ يتلا عيراشملا نمف كلذلو ،لئاسر ىلإ جاتحي رمألا نإف ءاهب لثمملا

 عم نراقت مث اهنيب نراقتو تاياورلا يف مهلاوقأ اهيف عٌبتتت ،ةيقيبطت ةيدقن تاسارد
 هذه لمع ناديم ىلوألا ةيرجهلا ةتسلا نورقلا ةرتف نكتلو ،نيثدحملا ةسردم
 .هاجتالا اذه نم ليلق يف ولو لمعأ البقتسم يلعلو ،تاساردلا

 اهنم ‘هلالخ انل تلجت رومأ ىلع ديكأتلا انب ردجي لصفلا اذه ةياهن يفو

 يبأو ديز نب رباجل ناكف ‘ثيدحلا دقنب نيمدقتملا ةيضابإلا ةمئأ ةيانع روهظ

 ةفرعم ىلع مهدقن اونب ذإ ،ةيدقنلا تاوطخلا ضعب سيسأت لضف ملسم ةديبع

 جرؤملا يبأك امهدعب نم ىضم امهجهن ىلعو ثةاورلا لاوحأ كاردإو تاياورلا

 .هريغو

 .ةياورلا مهدقن يف ةباحصلا لعفب هلالدتسا لالخ نم هدقن لصوي ةكرب نباو
 بابسألا كلت ،مهلقن يف ةاورلا نيب فالتخالا بابسأ نم ددع ىلع دكؤي هنأ امك

 .هثحبو دقانلا رظن لحم حبصتو ءاهليلعت ىلإ يضقتف ةياورلاب طيحت ينلا

 .78/2ءعماجلا شةكرب نبا ا")



 __ ةيضص الا دنع ةنسلا مولع ححصحححص

 ىلع ىتح قبطم اذهو هملع لج امهم هتياور يف ادحأ ينثتسي ال دقانلا نإ

 لقن اميف ةديبع يبأ ىلع هبيقعت يف ةكرب نبا لعفك ،مهسفنأ بهذملا ءاملع مالعأ

 ةياورلل ةحصلا بلط وه دقنلا ةيلمع فده نأ امك ،ةيلهألا رمحلا ربخ يف هنع

 ىدان دقو ‘ةحيحصلا رابخألا بلطو ثحبلاب الإ هيلإ لصوتي ال هسفن فدهلا اذهو

 يوارلا ةلادع بلط اهمهأ سسأ ىلع زكترت ةحصلا هذهو .كلذب بهذملا ءاملع

 ةكرب نبا دنع كلذ ىلع ديكأتلا اندجو دقو ،هيورم ةمالسو هطبض نم دكأتلاو

 نولدتسي اوناك ،ءاوس دح ىلع ةبراغملا كلذكو ،ةقراشملا نم امهريغو يويسبلاو

 اضيأ اودكأ مهنأ ىلع ثةيدقنلا رومألا لصؤي امب راثآلا وأ ةنسلا وأ نآرقلا نم

 .رصاق يرشب داهتجا ىلع ةمئاق اهنوكل اهتيبسنو ةيدقنلا ةيلمعلا هذه ةينظ ىلع

 .رخآ دنع كلذ ريغ نوكي حيحصتلاب دحأ هيلإ لتصوتي ام لعلف

 ةيلمعلا هذه راثآ نم ارثأ اهانضرع يتلا فيعضتلاو حيحصتلا غيص يتأتو

 ناك ام ءاوس ،حيحصتلا يف عامجإلا نع ربعي ام غيصلا نم انيأر دقو ،ةيدقنلا

 بلاغلا وهو هحيحصت يف ةمألا يقاب اهلهأ كراش ام وأ ةيضابإلا ةسردملا لخاد

 وأ اهيلع عمتجم ىلإ ةنسلا مهمينقتل ارثأ تعاج غيصلا هذهو ،غيصلا هذه يف

 .هلئاق ىلإ حيحصتلا وزعي ام اهنمو ‘حيحصتلا توبث دكؤي ام اهنمو اهيف فلتخم

 ناك اذإو لقأ يه يتلا فيعضتلا غيصب ةنراقم حيحصتلا غيص ددعت انيأر دقو

 مهنم انيأر رهظي مل اذإف هب مكح ؛اَنيَب امهنم يأ - فيعضتلا وأ حيحصتلا

 عم مهلماعت .يف ديدش رذح ىلع لدي ام كلذو “©فيعضتلا وأ حيحصتلا نع فقوتلا

 .ميلستلا و ةالصلا ىكزأ اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةنسلا

 نإف دقنلا روهظ تايادب نع فشكي دقنلل الخدم هانضرع ام ناك اذإو

 دقنلل ربكأ مهف ةلواحم لالخ نم يتأت دقنلل ضرعلاو ثحبلا لامكتسا ةلواحم

 اهيلع اولمع يتلا ةيدقنلا دعاوقلا لالخ نم يدقنلا مهجهنم ةفرعمب كلذو ،مهدنع

 عم اهأدبن انتفقوو ثنييلاتلا نيثحبملا يف هحرطنس يذلا رمألا وهو ثةياورلا دقن يف

 .مداقلا ثحبملا يف دنسلا دقن دعاوق



 _ جح;١:٫>_ح ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح

 ةيضابإلا دنع دنسلا دقن دعاوق نم يناثلا لصفلا

 :ةئطوت

 ىلإ مهئاملع ةوعدو ثةيضابإلا دنع هروهظو دقنلا نع مالكلا نم فرط مدقت

 لصفلا اذه يفو ،قباسلا لصفلا يف اهدقنو تايورملا حيحصتو ثحبلا ةرورض

 نم نيحوتسم ثدقنلا بناوج ضعب نع ثيدحلا مامتإ لواحنس هل يلاتلا لصفلاو

 وأ دعاوقلاب اهنع ريبعتلا نكمي يتلا ةيدقنلا طباوضلا ضعب مهثارت صوصن

 .ةيدقنلا سسألا

 دعب الإ لماكتت ال ةيدقنلا ةروصلا نأ ىلإ انه ةراشإلا مهملا نم هنأ ىلع

 فشكي انه هضرع اننكمي ام لعلو ،ةلاسرلا يف ةقحاللا لوصفلا ىلع فوقولا

 اذه يف دنسلاب اهنم قلعت ام ءاوس ثةياورلل ةماعلا ةيدقنلا ةروصلا نم ابناج

 .يلاتلا لصفلا يف نتملاب قلعت ام وأ لصفلا

 دقن قباطي مل ةيضابإلا ءاهقف دنع يثيدحلا دقنلا نإ ءادتبا لوقلا اننكميو

 نم برتقي ءامهنيب ءاج لب ‘ءاهقفلا ةقيرط نيع جهني مل هنأ امك ،الماك نيثتحملا

 نأ ىلإ هعجرم كلذ لعلو ءاهقفلا جهنم عم ىخآتي ىرخأو ‘بناوج يف نيثتحملا

 عمو ،ةياورلا يف مهعلضت عم ءاهقف اوناك مهنم لئاوألا ةصاخ ةيضابإلا ةمئأ

 نيذلا ةباحصلا ةمئأب ةلصلا يديدش اوناك قارعلا يف يأرلا ةسردم نم مهبرق

 نم نأ امك ؛رثألا ةسردمب دعب اميف فرع امل رثألا ردصمو ةياورلا روحب اوناك

 مهتاباتك يف هروضحو ‘يثيدحلا دقنلا روهظ مهراثآ يف اندجو نمم مهدعب اوؤاج

 هضرعنس ام لعلو ،هدقنل اكاردإو ثيدحلاب اماملإ هلوصأو هقفلاب مهملع عم اوعمج

 انمالك ىلع فقي نم عنقيو اذه انلوق دكؤي ام ةمداقلا لوصفلاو نيلصفلا نيذه يف

.اذه



 ::) ةيضص الا دنع ةنسلا مولع >

 يف لقأ ةروص اهلباقي نتملا دقنب ةقئاف ةيانع ةيضابإلا ثارت عبتت نم رهظيو

 ليكيف ةفطاعلا هب ليمت نمم انسلو ءاهب فارتعالاو رارقإلا الإ كلمن ال دنسلا دقن

 قيرط نع لضيف مهلضف دحجيف مه راثآب لهجلا ططش هب حنجي نمم الو ،ءارطإلا

 هلعل ،ةيضابإلا ثارت نم هيلإ لوصولا نم انكمت ام ضرعنس اننكلو ،ءاوسلا

 مهراطقأ دعابتو مهثارت نم عاض ام لعلو ‘مهرثأو مهرود نم ابناج ولو فشكي
 .مهل رذتعم مهروصعو مهدوهع يف نحمو ءالب نم هب اوبيصأ امو

 .نيثدحملا جهنمب ةيهقفلا سرادملا مكاحن ال نأ اضيأ فاصنإلا نم هنإو اذه

 ىلع ءاهقفلاو نوثدحملا ناك دقو چسرادملا هذه نم ةدحاو ةيضابإلا ةسردملاو

 وبأ ةلأسملا هذه نع باقنلا فشك نممو ،‘فيعضتلاو حيحصتلا جهنم يف فالخ

 حيحصلا ثيدخلا ماسقأ نم نأ مكاحلا ركذ دقف ،ديعلا قيقد نباو مكاحلا هلا دبع

 نيملسملا ةمئأ نم مامإ نع ،تاقثلا نم ةقث هيوري اربخ هتحص يف فلتخملا

 ىلع حيحص وهو ":مكاحلا لاق ،هنولسريف تاقثلا نم ةعامج هنع هيوري مث ،هدنسي

 .ةقث ناك اذإ نتملا وأ دانسإلا يف داز نم لوق مهدنع هيف لوقلاو ،ءاهقفلا بهذم

 ىشخي امل هولسرأ وأ هوفقو نيذلا روهمجلا لوق مهدنع لوقلاف ثيدحلا لهأ امأو
 .ا"'دحاولا ىلع مهولا نم

 ال مهنأ ءاهقفلا نع لقنف ،ةلأسملا نم رخآ ابناج ديعلا قيقد نبا فشك دقو

 اريثك نأل كلذو نيثتحملاك ةلعلاو ذوذشلا نم هتمالس ثيدحلا ةحص يف نوطرتشي

 ريثكلا نأ ىلع ،ا)ءاهقفلا لوصأ ىلع يرجت ال نوثتحملا اهب للعي يتلا للعلا نم
 .كلذك سكعلاو ،ءاهقفلا جهنم نولبقي ال نيثدحملا نم

 نم لوصألا عماج ء(1210/606)دمحم نب كرابم تاداعسلا وبأ ريثألا نبا يرزجلا ا"

 .ةرهاقلا اةيدمحملا ةنسلا ةعبطم ‘1ط يقفلا دماح دمحم حيحصت ،لوسرلا ثيداحأ

 .99/1 ضم1948 ه8

 يف ماملإلا ;(1302/702)بهو نب يلع نب دمحم حتفلا وبأ ديعلا قيقد نبا يريشقلا اث

 .ه1388 ‘قشمد ‘ركفلا راد ةعبطم ‘1ط ،يولوملا دمحم ةعجارم ؛ماكحألا ثيداحأ

 .2ص م3



 ةيض الا دنعةنسلا مولع >_

 هسفن ىلع طرتشي "ماملإلا" هباتك يف هيقفو ثةحم وهو ديعلا قيقد نبا دجنو

 هقفلا ةمئأ وأ ظافحلا ثيدحلا لهأ ةقيرط ىلع احيحص اثيدح ناك ام الإ دروي الأ

 .هكلسو هدصق ىزغم لكل نإف ":نيتقيرطلا فالتخا نايب دعب لوقيو ،راظنلا

 نايبب نيينعم ماقملا اذه يف انسلو ،ا")"ريخ لك يفو ،هكرتو هنع ضرعأ اقيرطو
 حمسي امب انه كلذ ىلإ ريشن نأ اندرأ نكلو ،ءاهقفلاو نيثدحملا جهنم نيب قراوفلا

 .ةيضابإلا ءاهقف دنع دنسلا دقن نع مالكلا ةيادب دنع ةراشإلا هذه نوكتلو ،ماقملا هب

 ءاهقف دنع اهدوجو ىرن يتلا دنسلل ةيدقنلا دعاوقلاو طباوضلا مهأ نايب اننكميو

 :ةيلاتلا بلاطملا لالخ نم اهرصحو ؛مهثارت لالخ نم ةيضابإلا

 :طبضلاو ةلادعلاب ثيدحلا دقن لوألا ثحبملا

 :ةلادعلا(أ

 ةياورلا لوبقل ةيضابإلا اهيلع دتش يتلا طورشلا مهأ نم ةلادعلا ربتعت

 ةلادعلا طارتشا ةقد يف مهو حيرجتلاو ليدعتلا لصف يف اهل نايب ديزم دريسو
 لبقيل لدعلا يخوت يف امزاح اقيرط نومدقتملا مهتمئأ طتخاو ،دشأ لب نيثدحملاك

 انذخأ ةقث نع دوعسم نبا نع اذه دجن ول " :ديز نب رباج ةرابع تقبسو هنم
 كلام وبأ لوقيو ءا ةقثلا نع الإ ذخؤي ال ملعلا نأ هدعب ةديبع وبأ دكؤيو ءا2"هب

 ةجحلا نأ يمدكلا ديعس وبأ ركذيو ،اة "تاقثلا نم الإ ذخؤي ال ملعلا": ا“)ينالصلا

 نم نوكي نأ ةجح نوكي نم يف طرتشيو ،نيملسملا نم ةقثلا لهأب الإ موقت ال

 .2ص ،س.ما")

 .83 صءديز نب رباج مامإلا تاباوج نم ،ديز نب رباج يدزألا ا"

 .ظ12 ،(خم) ،ةديبع يبأ لئاسم ،ةديبع وبأ ا

 نامع يف الهبب دلو (932/320 يف يح) رضخلا نب دمحم نب ناسغ كلام وبأ ينالصلا ا

 بوبحم نب دمحم نع ملعلا ذخأ ءنامع يف هقفلاو ملعلا ةمئأ دحأ دعي راحصب نالص لزن مث

 :ر .هلاوقأو هتاياورب ةيضابإلا بتك رخزت ،ةكرب نبا هذيمالت رهشأ هللا دبعو ريشب هيدلوو

 .432/1 ،فاحتإلا ،يشاطبلا ء194/1 ،نايعألا ةفحت ،يملاسلا

 .33/1 فنصملا ، ركب وبأ يدنكلا اة)



 سيب ح ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع =حجح

 كرشلا لهأ نم ةمهتلا لهأ الو ةجح ةنايخلا لهأ نوكي الف ث ةنامألاو ةقثلا لهأ

 .ا") رارقإلا لهأ نم مأ اوناك

 اذإ ربخلاف ،لبق كلذ ققحت اذإف ؛ةاورلا لك دنع ةلادعلا ققحت نم ةب الو

 ةلالد يأ نمو هل ضراعم دوجو نم ملس اذإ هب لوقلا زاج هلثم نع لدع هلقن

 قيقحت بجوي رظنلا نأ مدقت ام عم هدنعو ،اثاةكرب نبا لوقي امك هداسف ىلع

 راصو ربخلا رشتناو ؤالودع هلاجرو اتباث هدانسإ ناك اذإ ربخلل حيحصتلا
 اا روهشم

 يتلا ينظلا ليدعتلاو حيحصتلا ةرظن ىلع انه ديكأتلا انتوفي ال هنأ ىلع

 هنوكب ةلق لوسرلا نع لوقنملا ربخلا لاح هبش ذإ هركذ قبس امك ةكرب نبا اهنيب

 طقاس لدعم دنع الدع نوكي دهاشلابو نيرخآ دنع ادسافو ضعب دنع احيحص

 .") رخآ لدعم دنع ةداهشلا

 اهتفرعمل اطباضو ةلادعلا نع فشكلل مزحلا نيب اطرش ةكرب نبا عضيو

 لمعلاو لوقلاب مهقفاو نمل الإ نوكي ال يلوتلا نأ ىلع اوعمجأ هباحصأ نأ ركذيف

 ةيالولا ةرهشب وأ يلولاو لدعلا نم ةقفاوملاو اةةعيفرلاب الإ تبثت ال ةيالولا نأو

 .77/1۔ ربتعملا ديعس وبأ يمدكلا !)

 .332 -331 /2 ،عماجلا ،ةكرب نبا ا2)
 .400/1 ،عماجلا شةكرب نبا اث)

 .397 /1 ،س.م (

 ملاعلا عفر اهب دصقيو ،ةيضابإلا ءاملع ضعب دنع ةيالولا تابثإ قرط ىدحإ ةعيفرلا اث

 امو نيدلا يف بحلا اهيناعم طسبأ يف ةيالولاو ،نيعم صخشل ةيالولا بجوي ام دحاولا
 ةيضابإلا دنع ةءاربلاو ةيالولا ماظن ربتعيو ،همزلتسي امو نيدلا يف ضغبلا ةءاربلاو ،همزلتسي

 ةيالوللو ،ةديقعلا ملع ثحابم نمض ثحبت اهعورفو لئاسملا نم ةلمج ىوح ساسألا يدقع

 اوفنصو ىةقئاف ةيانع هب ةيضابإلا ينع دقو ةيهقفلا ثحابملا نمض ركذت ةيهقف راثآ ةءاربلاو

 ةءاربلاو ةيالولا باب دجتو الإ هقفلا وأ دئاقعلا يف فنص باتك دجوي ال لب ،ةريثك ابتك هيف

 اذه نع رثكأ ليصفت ةفرعمل ،ةيرظنلا وأ ماظنلاب هبشأ هتسارد ةرثكل مهدنع راص دقو سكيف

 .239-0273ص ‘ةيضابإلا نع تاسارد ءيمانلا ورمع :عجاري ماظنلا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا ملع =ححح

 لاح نم ةقفاوملا كلتل عبتتملا ملعب الإ تبثت ال هقفاوملا هذه نأو ،نيملسملا نم

 هنع لاؤسلاب الإ كلذ ملع ىلإ لصي ال بلاطلا نأو هلمعو هلوقب هنيد يف قفاوملا

 .'.هظفل نم كلذ ملعي ىتح هقفا وه نَم لأسي وأ

 أبنب قساف مكعاَج نإ ا ونَمآ نيذلا اهيأ ايإ:ىلاعت هلوقب ةكرب نبا دهشتسيو

 كرابت هللاف ،قداصلا لدعلاب الإ موقت ال ةجحلا نأ ىلع (6/49تارجحلا) اونيبتف

 ىلاعتو كرابت هللا ىهن دقو ٠ قداصلا الإ هدابع ىلع هتجح لعجي مل ىلاعتو

 قسافلا ربخ دنع نێبتلاب هرمأو ،كلذ اونيبتي ىتح نيقسافلا نم اولبقي نأ نينمؤملا

 .ةجحب سيل هنأ لدي

 ولو ":-كلذ نم بيرق ءيش ركذ قبس دقو - هليلدت اممتم ةكرب نبا لوقيو

 هلوق يف ىنعم قسافلا ركذل نكي مل لضف قسافلا ريغو قسافلا نيب نكي مل
 .(6/49تا رجحلا)ه اونبف ابب قساف مُكعاَج ن»:ىلاعت

 موق ءاوهأ اوعبتت الو :ىلاعتو كرابت هللا لوقب اضيأ ةكرب نبا دهشتسيو

 نأ ىلع (77/5:دئاملا)«ليبئسل 7 اريثك أ وتضأو لق نم أ لض دق

 يف هريغو لدعلا يواست مدع ىلع دكؤي امك ةجحب اسيل قسافلا دحوملاو دحلملا

 اوخَرَتجا نيذلا بسح ْمأ)» هباتك يف ىلاعت هللا لوقب لوبقلا ةرورضو هنع ذخألا

 ام ءاتس ُْهَتاَمَسَو مهاَيحَس ءاوس تاحلاصلا اولمَعَو اونمآ نيذلاك ْمُهَلَعجَن نأ تانيتسلا

 نم الإ لوبقلا زاوج مدع ىلع ليلدتلاب همالك يهنيو 6( 21/45ةيئاجلا)«نوُمُكحَ
 «نيقدائصلا عم أونوكو ةلا أوفتا أونمآ نيذلا اهيأ اي:ىلاعت هللا لوقب نيقداصلا

 . ()" ريقداصلا عابتاب رم أ دقف" : لوقيو(119/9ةبوتلا)

 لوبقو ةلادعلا نع ثحبلا بوجو نع هثيدح دنع يويسبلا نسحلا ابأ دجنو

 نوك يف هلالدتساك لدتسيو ةكرب نبا هخيش جهن جهني قسافلا درو لدعلا ربخ

 ةجحب سيل قسافلا نأو ،لدعلا ربخ لوبقل ابجوم قسافلا ربخ دنع نييبتلاب رمألا

 .336ص جم خم ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم يبأ خيشلا ةريس ةكرب نبا )1)

 ٠ 3 3 6 ص ء٤ك س م )2(



 ج( ١ سح ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح

 نإإللجو زع هلوقل نكي مل ‘ءاوس لدعلاو قسافلا ربخ ناك ولف ،ءاوس اسيل امهف

 يضتقي هللا هيزنت نأ فيضيو ،ىنعم(6/49تارجحلا) اونيبتف انب قساف مكءاج

 .لدعلا ربخ لوبقب لوقلا ىلع ليلد اذه يفو ،ىنعم هل سيل ءيشب رمأي ال هنأ

 الث نكي مل ذإ اليلد مهلسري ة لوسرلا ناك نم لاح نم يويسبلا ع زتنيو

 رمأ الو ايلاو لوي مل هنأ امك ،هنيد يف هعم ايضرم الدع اقداص ناك نم الإ لسري

 اننيد لمحن ال نأ بجوي ةلي هلعفب ءادتقالاو .اهنيد يف هعم ايضرم الدع الإ اريمأ

 .ا2ههب الإ ةجح انل موقت الو مهنيد يف نيقداصلا ةلادعلاو ةيالولا لهأ نع الإ

 بلطلاب الإ اهيلإ لوصولا نكمي ال ةلادعلا هذه نأ اضيأ يويسبلا نسحلا وبأ دكؤيو

 .مهنع نيدلا لمحيل ،ةجح مه نم زييمتبو ،ةلادعلا لهأ نعو اهنع لاؤسلاو
 هلوقب لدتسيو ،اقحلل نيفلاخملا عدبلا لهأ نع نوزّيميو مهلدع فرعو اولوتو

 ىلع (18/7فارعألا)«نولغَي هبو قحلاب نوثه أ انقح نممو »:لجو زع
 :لجو زع هلوق ىضتقمب دهشتسي امك ،قحلاب نودهي نيذلا ةمألا بلط بوجو

 الإ ىتأتت ال كلذ ةفرعم نإف (180/7فارعألا)هئآمنمأ يف نوثح نيذلا أوزركوإل

 .ا“)نيبتلا و لاؤسلاو بلطلاب

 ال هيلإ ةجاحلا عم قسافلا قسف نايب نأ يويسبلا دكؤي نيتلا اذه راطإ يفو
 باذعب مهل هديعوو مهنعلو ةيصعملا لهأ نم ىلاعت هللا ةءاربب الدتسم هيف جرح

 :لاق هنأ نم لي هللا لوسر نع يور امب اضيأ الدتسمو 4 مهل هدعأ يذلا ريعسلا

 سانلا رذحيل قسافلا ربخب اوعيذأ): ةلق هلوقو ا (هيف ام اولوق قفانمللو مكلام)

 .44 .43 ص جم خم ،يويسبلا نسحلا يبأ ةريس ‘نسحلا وبأ يويسبلا (1)

 ٠ 4 4 ص ؛سم م ) 2 (

 .56ص ،س.ما”)

 نمض (خم) ،ديعس نب دمحم ىلع درلا يف 10/4(6ق) دمحم نب يلع نسحلا وبأ يويسبلا
 . 63 ص ةينامعلا ريسلا عومجم

 بوجو باب ،ةياورلا ملع يف ةيافكلا يف (ةبيغ قسافلل سيل)ظفلب هل ابراقم بيطخلا جرخأ ا

 ثيدح ثريبكلا مجعملا يف يناربطلاو 42/1؛هنع لوؤسملا لاح نم هدنع ام ىكزملا فيرعت



 ةيض الا دنع ةنسلا ماع =ححج

 نبا لاق من ،هل ةبيغ ال قفانملا نأ ىلع ةمألا عامجإب لدتسا امك "ا (هنم

 رهظأو هنم ءىربو 0قسافلا ربخ رهظأ نم ىلع مول الف اذكه اذه ناك اذإو":ةكرب
 .(2"هثدح

 ربخلا عفر اذإ هنإف ةجح لدعلا ناك امل ذإ ،لوبقلا بجي ةلادعلا تبثت امثيحو

 لوقي ،ايبتوعلا ىري امك ايهن مأ ناك ارمأ همكح مازتلاو ،ذئدنع هب لمعلا بجو

 لوقلا ربخملا مزل هنع لدعو ةعيرشلاب ربخأ اذإف "يمرضحلا سيق نب ميهاربإ

 .ا“"ه ريغ ىلع هب لالدتسالا زاجو ؛هنيعم ىلع عطقلا نود هب لمعلاو

 دةعي يخامشلا دمحأف ؛ةلادعلا ىلع نودكؤي ةيضابإلا ءاهقف لج دجن اذكهو
: : . . . 6 
 اأيصورخلا ناهبن يبأ نباو ،االدع نوكي نأ اهتمدقم يفو يوارلا طورش

 بعش يف هفيعضتب قلعو يقهيبلاو إ(418/19)1011 ،هدج نع هيبأ نع ميكح نب زهب

 .(109/7)9665 ،نيرشعلا و عساتلا بابلا يف ،ناميإلا

 هيف امب هوركذا سانلا هفرعي ىتح رجافلا ركذ نع نوغرتأ) ظفلب هل ابراقم بيطخلا جرخأ ن

 نم هدنع ام يكزملا فيرعت بوجو باب ،ةياورلا ملع يف ةيافكلا يف ء(سانلا هرذحي ىتح

 لجرلا باب ،تاداهشلا باتك ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأو ٬042/1هنع لوؤسملا لاح

 نع لقنو هقباسلو هل فيعضتلاب هيلع قلعو (210/10)20703... نع لأسي هقفلا لهأ نم

 نب زهب ثيدح ؛ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو ،روجفلا نلعملا رجافلاب كلذ دييقت ءاملعلا ضعب

 .(418/19)1010 ،هدج نع هيبأ نع ميكح

 .45ص ،جم خم ،يويسبلا نسحلا يبأ خيشلا ةريس نسحلا وبأ يويسبلا ا2}

 .256/2 ءايضلا ،ملسم نب ةملس يبتوعلا ا}

 .16ص ،لاصخلا رصتخم باتك قاحسإ وبأ يمرضحلا ا

 .449 ص فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش ‘ديعس نب دمحأ يخامنشلا (5)

 نم ايلعلا ةدلب يف دلو (1847/1263) سيمخ نب دعاج نب رصان دمحم وبأ يصورخلا ا٨

 رابجنز ىلإ لقتنا سسيمخ نب دعاج ةمالعلا هيبأ ىلع ذملتت ،نامعب صورخ ينب يداو
 نم ددع هل ،فراعملاو مولعلا عونتم ،اققدم ةماهفو ،اققحم ةمالع ناك ،ناهبن يبأ نباب رهتشا

 ليلد ؛نيثحاب ةعومجم :ر.صالخإلا باتكو رافسألا ديقو بيذهتلا :اهنم ةليلجلا فيلتلا

 .159ص ‘نامع مالعأ



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع ح

 لك لهأ اهيعةي ةلادعلاو": اضيأ لوقيو ءا;)قحلا ةقفاومو ةلادعلا طارتشا نيب نرقي

 لهأ الإ لالضلا نم جني ملو ‘هبهذم لهأ نم لدع لهأ نع هبهذم لقن يف بهذم

 ىلع ثيدح لكو يأر لكو لوق لكو ملع لك نوضرعي نيذلا نيدلا يف ةماقتسالا

 .ا2 "ةحيحصلا ةنسلا ماكحأو باتكلا ماكحأ

 ةاورلا ىلع مكحلا يف زرحتلا ىلإ وعدي )يدعسلا سيمخ نب لّيَمْج دجنو
 هنأ قدصي نأ زجي مل وار نع الطاب ىور نم لك" لوقي ذإ يورملا لوبق يفو

 الو هييذكت خصي الو ،هنع يورملا كلذ قسف حصي مل اذإ ،هلثع ناك نإو هنع

 ةيضابإلا رابتعا نايب يف فاك انه ةلادعلا نع هانضرع ام لعلو "هلوبق زوجي
 نع ثيدحلا دنع اهتفصو ةلادعلا ىنعم نع نايب ديزم دريسو ايدقن اساسأ ةلادعلل

 .هللا ءاش نإ هلحم يف ليدعتلا

 :طبضلا -ب

 يبأ ةوعد يفو ثةياورلا لقن يف طبضلاب ةيانعلا ةيمهأ ىلع ةيضابإلا دكؤي

 امك ،ةياورلا يف طبضلا ةيمهأ ىلع ديكأت ذخألا يف تبقتلا بوجوب ةيدانملا ةديبع

 يذلا لجرلا نم رذح نيح مهطبض ةلقو مهئاطخأو ةاورلا ماهوأ نم ةديبع وبأ هن

 .ا ثةح ام لكب هل ملسي ال نأب ىدانف ؛عمس ام لكب ثدحي

 ملاس خيشلا ةبتكم ،(خم) ،ةعيرشلا سوماق 19/13(6ق) يفال نب سيمخ نب ليمج يدعسلا ا")

 .109/87 ث‘ر.د نامع ةنطلس بريضملا ،يثراحلا دمح نب

 .110/87.(خم)ةعيرشلا سوماق عسيمخ نب ليمج يدعسلا ا
 ةمالع ،نامع يف ةعنصملاب طرقلا ةدلب نم (3 ق)يفال نب سيمخ نب لّيَمْج يدعسلا ا

 عالطإلا عساو اهيقف املاع ناك ‘يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف نامع ءاملع ةلجأ نم

 ادلجم نيعست يف وهو ةعيرشلا سوماق باتك فلأ ،ايعوسوم افنصم ناك امك ةفرعملاو

 ،نامع مالعأ ليلد ،نيثحاب ةعوجم :ر .فراعم ةرئادب هبشأ وهو ،ةعيرشلا باوبأ لكل لماش

 .46ص

 .109/87،(خم)ةعيرشلا سوماق عسيمخ نب ليمج٬يدعسلا ا

 .ظ12 ،(خم) ،ةديبع يبأ لئاسم : ةديبع وبأ ا



 ةيض لا دنع ةنسلا مولع ۔۔۔۔ح

 دعبف غجرؤملا يبأ دقن نيمدقتملا دنع اهطبض ةلقل تاياورلا دقن ةلثمأ نمو

 نم مايأ يلع :هل لاقف هلأس الجر نأ نم ةريره يبأ نع يور امل هضرع

 امو ،ا")"ضرفلا نم غرفت ىتح اعوطت مصت ال" :لاق ؟ةرشعلا موص أفأ ،ناضمر

 يذ نم ةرشع يف ناضمر ءاضق بحتسي هتأ نم باطخلا نب رمع نع يور

 ناضمر ىضقي ال :لاق هنأ نم يلع نع ةاورلا ضعب ور امع لئس .اخةجحلا
 - يرمعل - يلع ناك دقلو ،ةياورلا'أأوسأ": جرؤملا وبأ لاقف اةرشعلا يف

 ىلإ ناضمر اورخوي الئل كلذ يلع لاق امنإ ،اولاق ام ريغ ىلع كلذ لوقي

 الو اههجو نوفرعي الو ةياورلا نووري مهف نسحلا هنع ثدح كلذك ةرشعلا

 ةرشملاو هللا نم ضرف ناضمر نأ ةنسلا نأب جرؤملا وبأ بقعي مث "اهيناعم
 .اع وطتلا لبق ضرفلا ءادأ يف ةعراسملا يغبني هنأو ،عوطت اهمايص

 ؟اعوطت رشعلا موصأفأ ناضمر نم امايأ يلع نإ لاق لجر هلأس)ظفلب قازرلا دبع هجرخأ ا"
 يف ءاضقلا باب ،مايصلا باتك ءهفنصم يف (تئش ام دعب عوطت مث هللا قحب أدبا نكلو ال :لاق

 نب ديعس نع هحيحص يف يراخبلا ركذو ةشئاع نع هلثم جرخأو (257/4)7715 ،رشعلا

 نيذلا ىلعو باب موصلا باتك يف ‘ناضمرب أدبي ىتح حلصي ال هنأ رشعلا موص يف بيسملا

 .(688/2)1848 0نوقيطي

 .(256/4)7714 ، رشعلا يف ءاضقلا باب ،مايصلا باتك ‘هفنصم يف ،قازرلا دبع هجرخأ اث

 باب ؛مايصلا باتك يف (رشعلا يف ناضمر ءاضقب سأب ال لاق رمع نع)ظفلب ةبيش يبأ نباو

 .(324/2)9515 ،رشعلا يف ناضمر ءاضق ىف اولاق ام

 هنإف ةجحلا يذ يف هيضقي الف ناضمر نم موص هيلع ناك نم)ظفلب ةبيش يبأ نبا هجرخأ ا

 .رشعلا يف ناضمر. ءاضق يف اولاق ام باب ،مايصلا باتك يف ‘هفنصم يف (كسن رهش

 ءاضق نع ىهن هنأ يلع نع رذنملا نب ىورو ":حتفلا يف رجح نبا لاق ((( 02

 نسحلا نع هوحن حيحص دانسإب يورو لاق فيعض هدانسإو ةجحلا يذ رشع يف ناضمر.

 .189/4 ،حتفلا رجح نبا:ر "كلذ ىلع ةجح مهنم دحأ عم سيلو يرهزلاو

 .ا وؤاسأ :باوصلا لعلو ،لصألا يف اذك ا٨}

 هريغو جرؤملا يبأ تاياور مايصلا باتك 8/2(6ق)دمحم نب رمع جرؤملا وبأ يمدقلا اث}

 .36ص ثثحابلا ىدل ةروص 042 مقر ،سنوت ،ةبرج ،ةينورابلا ةبتكملا عومجم نمض (خم)

 . 3 6 ص ؛ لس م ) 6(



 _ ہ; ١: ةيض الا دنع ةنسلا مولع =

 مهعابتاو ‘لاجرلا تاياورب يضر نم ىلع زيزعلا دبع نب هللا دبع ىعنيو

 .مهولا ةلعب لاجرلا تاياور در ادكؤم "هللا باتك اوفلاخو هيف اومهو اميف

 -كلذ انفلسأ امك -ةاورلا نيب رابخألا فالتخا بابسأ ةكرب نبا ددحيو

 نع ةعرفتملا ةيدقنلا ةدعاقلا هبشي ام هدنع ىرنو ءالاهيلقان طبض ةلق اهنم ركذيو
 ناك ام لكو ‘طبضلا تاجرد ىلعأ ىلإ برقأ ناك ام ميدقتو كطبضلا ةاعارم ةقد

 هنم عمسو ةلي يبنلا هملع نم ربخب ةقثلاو ":اهيف لوقي ءاطخلاو مهولا نع دعبأ

 .اي يبنلا ريغو يباحص نم ذخأ نمم لوبقلاب ىلوأ ،هنع ذخأو هنم ذخأو
 ناذألا ةلة يبنلا هملع يذلا هروذحم يبأ ناذأ ةياور حيجرت اهيلع قبطيو

 ديز نب هللا دبع هملع امنإو ناذألا ةلق يبنلا هملعي مل يذلا لالب ناذأ ىلع اهسفنب

 .اي راصنألا

 .212/1 "ىرغصلا ةنودملا ،مناغ وبأ يناسارخلا ا"

 .94/1 ،ع رشلا نايب ،ميهاريإ نب دمحم يدنكلا ا
 .442-443 ,/1عماجلا ،ةكرب نبا )
 ةماقإلا راتيإو ناذألا عفشب رمألا باب ،ةالصلا باتك ؛هحيحص يف ملسم هجرخأ ا٨

 يبنلا نأب حرصملا ربخلا باب ،ةالصلا باتك هحيحص يف نابح نباو ([(((1

 .(136/1)500 شناذألا فيك باب ‘ةالصلا باتك ،هننس يف دواد وبأو ء(574/4)1680 ...و

 هظفلو (195/1)377 ثناذألا يف عيجرتلا باب ضةالصلا باتك ‘هحيحص يف ةميزخ نباو

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ،ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هليا :ناذألا هملعف)ةميزخ نبا دنع

 هلإ ال نأ دهشأ هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ ثهللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 يح ٬هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ ،هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ هللا الإ

 الإ هلإ ال ربكأ هللا ربكأ هللا ضحالفلا ىلع يح حالفلا ىلع يح ،ةالصلا ىلع يح ةالصلا ىلع

 .(ىنثم ةماقإلا هملعو هللا

 ضهننس يف ةجام نبا هجرخأ { يبنلا رمأب لالبل هميلعتو ناذألا ديز نب هللا دبع ةيؤر ربخ ا
 باتك ،ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو ء(232/1)706 ،ناذألا ءدب باب ،هيف ةنسلاو ناذألا باتك

 حرش يف يواحطلاو ،(1817) 414/1 ةالصلا تماق دق دارفإب لاق نم باب ،ةالصلا

 .131/1 ،وه فيك ناذألا باب ،ةالصلا باتك ، راثآلا يناعم

 تاياور كلذكو ءهناذأ رخآ هيلع ناك امو لالب ناذأ يف تاياورلا ظافلأ يف فالتخا دجويو



 رس ةيص 1 دنع ةنسلا مولع حح

 نود كلذ لبقي الف ،ةياورلا طبض دقن يف زرحتلا جهنم وحني ةكرب نبا دجنو

 هعومجمف لجر نع يور اذإ ربخلا نأ يدنع يذلاو" لوقيف ةجح وأ ةلالد

 قتعأ نمل)ةياورل هتشقانم لالخ كلذ قبطيو ا")"ةلالد موقت نأ الإ هيلإ بوسنم
 رمع نبا نع عفان قيرط نم ةياورلا هذه نأ ركذيو ( هيلع موق دبع يف هل اصقش

 اموق نأب بقعيو ،(ةميقلاب ىعستسا ..):ةريره يبأ ةياور ركذيو مدقتملا ظفللاب
 موق وه ثيدحلا ظفل ذإ كربخلا ظفل نم سيلو .هايتفو ةريره يبأل لوق اذه :اولاق
 ةريره يبأ نع كيهن نب ريشب قيرط نم اهاور و ةداتق ةياور درويو ،هيلع

 ًارسعم هدجي نأ الإ هيلع موق دبع يف اصقش قتع نم ):لاق الث يبنلا نع

 ةداتق لوق اذه:ءاهقفلا ضعب لاق ":كلذ ىلع ابقعم لوقيو ا) ( دبعلا ىعستس

 ةماقإلا دارفإ اهنم ءاملعلا دنع لئاسم يف افالتخا كانه نأ رمألا ةصالخو ‘ةروذحم يبأ ناذأ

 (مونلا نم ريخ ةالصلا "مونلا نم ريخ ةالصلا):ةرابع وهو بيوثتلا ةلأسمو ءاهتينثت وأ

 ةهارك يملاسلا ركذو ،(امهب ضفخلا دعب ةداهشلا يتملكب توصلا عفر وهو ):عيجرتلا ةلأسمو

 ،لامآلا جراعم ،يملاسلا :ر.لوطي هب ماقملا ذإ ‘كلذ طسب لحم اذه سيلو كلذل ةيضابإلا

209-8077. 

 .249/2،عماجلا ،ةكرب نبا ا"

 ،لدع ةميقب ءاكرشلا نيب ءايشألا ميوفت باب ،قتعلا باتك هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا"
 1141 /2 ثدبعلا ةياعس ركذ باب ،قتعلا باتك هحيحص يف ملسمو 2

 .(24/4)3940 شةياعسلا ركذ باب ،قتعلا باتك ،هننس يف دواد وبأو ء(1503)

 )2370(٠ 885/2 ،قيقرلا يف ةكرشلا باب ةكرشلا باتك ‘هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا"

 يف دواد وبأو 1503(6) 1140/2 شدبعلا ةياعس ركذ باب ،قتعلا باتك ‘هحيحص يف ملسمو
 .(24/4)3938 ،ةياعسلا ركذ باب ،قتعلا باتك ،هننس

 لالخ نم ملسمو يراخبلاك اهححص نم مهنمف ،ةياعسلا ةلأسم يف ءاملعلا فلتخا دقو

 فالتخا فالخلا ببسو ‘كلذ فالخ بهذ نم مهنمو ،ةياعسلا اهيف ةدراولا ثيداحألا حيحصت

 ركذي مل ةبورع يبأ نب ديعس نع ةدابع نب حور هاورو ":دواد وبأ لوقي ،اهدورو يف ةاورلا

 عيرز نب ديزي دانسإب ةداتق نع اعيمج فلخ نب ىسومو مزاح نب ريرج هاورو ىةياعسلا

 ءةياعسلا ركذ باب ،‘قتعلا باتك ،دواد يبأ ننس :ر ."ةياعسلا هيف اركذو هانعمو

3939(24/4). 



 ۔(;: )ح ةيضانالا دنع ةنسلا مولع ح=حح

 لجر نع يور اذإ ربخلا نأ يدنع يذلاو ،ةياعسلا ركذ ربخلا يف سيلو
 .';) "ةلالد موقت نأ الإ هيلإ بوسنم هعومجمف

 دقن يفو اهيف لمأتلاو تاياورلا عمج لالخ نم ةكرب نبا جرخ اذكهو
 .يدقنلا طباضلا كلذب اهل نبدقانلا

 رابخألا لقان يف طبضلا تاجرد ىندأ نأ يخامشلا دمحأ سابعلا وبأ ددحيو

 ازيمم اطباض نوكي نأ يوارلا ىلع طرتشي امك ،هوهس ىلع هطبض حجرتي نأب
 .ا2) عامسلا دنع

 دريسو هتاعارم بجي ايدقن اطباض طبضلا نولعجي ةيضابإلا نإف اذكهو

 .هلحم يف يوارلا طورش يف نايب ضعب

 :للعلا ضعب نم هولخو دنسلا لاصتاب ثيدحلا دقن يناثلا ثحبملا

 :دنسلا لاصتا

 سسأ نم اساسأ هلعجو هتيمهأ ىلع ةمألا تقفتا امم دنسلا لاصتا ربتعي

 ةيئارجإلاو ةيقيبطتلا بناوجلا ضعب يف فلتخا هنأ ريغ ءاهدقنو ةياورلا ميوقت
 يف فيفختلا كلسم ءاهقفلا جهن ءلاصتالا روهظ يف نوثتحملا ددش امنيبف ،هيف
 سيلدت اذكو ،تاقثلا قيرط نم هتياور تتبث اذإ لسرملا اولبق كلذل اعبتو ،كلذ

 نكست هجو ىلع ءادألا نوكي نأ وه ءاهقفلا بلاغ ىدل لاصتالا موهفمو ةقثلا

 لاقو ثةياعسلا يف ةريره يبأ ثيدح دمحأ فعضو ":يزورملا رصن نب دمحم لاقو

 لصوي ملو مهضعب لصو هدانسإ يف اوفلتخا دقو ،ةياعسلا هيف اركذي ملو مامهو ةبعش هاور

 يحبص :حت ،ءاملعلا فالتخا ء(907/294)رصن نب دمحم هللا دبع وبأ يزورملا: ر ."مهضعب

 .226/1 ه1406 ‘توريب ،بتكلا ملاع 2٬ط ،يئارماسلا

 يقهيبلا ننس :ر .اهري ملو ةياعسلا فعض يعفاشلا نأ ثيدحلا هجيرخت عم يقهيبلا ركذ دقو

 راوح ةلأسملا يفو اذه 6( 281/10)21161 ،يعستسي رسعملا يف لاق نم باب ،قتعلا باتك

 .اهطسبل ماقملا عستي ال شاقنو ججحو مهنيب ليوط

 .249/2 .عماجلا ،ةكرب نبا ا")

 .449 ص ،فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش ،ديعس نب دمحأ يخامشلا ا2)



 ةيض الا دنعةنسلا مولع حصحح

 يأب هنع ىور نمو يوارلا نيب لاصتالا عوقوب سفنلا نانئمطاو ،سفنلا هيلإ

 .';) ة ربتعملا ملعلا لمحت قرط نم قيرط

 هبش هجوأ انيأر اهئاهقف ةقيرطو ةيضابإلا ةسردملا جهن ىلإ انرظن ام اذإف

 حرط نم ةب ال مهعم هلاصتاو دنسلا نع ثيدحلا دنعو ءاهقفلا يقاب عم مهل
 ه مه

 : نيديضق

 اهطسبف ،اهلحم لصفلا اذه سيلو هب مهتيانعو هروهظو دنسلاب قلعتت ىلوألا

 دجن مهنا رت عبتتبق ءةياورلا دقن يف دنسلا لاصتا ةاعارمب قلعتت ةيناثلاو

 ةلأسم يف هخويش دحأ زيزعلا دبع نب هللا دبع ديعس وبأ فلاخ دقف ،كلذل دهاوش

 هغلب يذلا ثيدحلا هدمتعم ركذو ءاملا ىرتو ةملتحملا ةأرملا ىلع لسغلا بوجو

 ةشنئاع نعو ا يبنلا باحصأ ننم ةع امجو نيعباتلا و ء املعلا ننم دحا و ريغ نع

 لجرلا ىري ام اهمون يف ةأرملا تأر اذإ):لاق هنأ نووري لي يبنلا نع اهريغو

 .اغ (ةبانجلا نم لجرلا ىلع ام لثم كلذ نم اهيلع نإف تلزنأف

 يذلا ثيدحلل هفلاخأ نكلو ،هئيأر يأرل اذه يف فلاخأ ملو":ديعس وبأ لاق مث

 .99/1 ‘لوصألا عماج ةمدقم ،ريثألا نبا :را
 تلاقف هز هللا لوسر ىلإ ةأرما تعاج)امهظفلو اذه يف نيثيدح هدنسم يف عيبرلا ج رخأ ا2)

 اهيلع ةف هللا لوسر لاقف لجرلا ىري ام مونلا يف ىرت ةأرملا هللا لوسر اي ءافخلا حرب

 اي تلاقف ة هللا لوسر ىلإل تعاج يراصنألا ةحلط يبأ ةأرما ميلس مأ نأ) (تلزنأ اذإ لسغلا

 اذإ معن لاق تملتحا يه اذإ لسغ نم ةأرملا ىلع له قحلا نم يحتسي ال هللا نإ هللا لوسر

 .(214/1)136()137.ةبانجلا نم لسغلا هنم نوكي اميف باب ،ةراهطلا باتك ،(ءاملا تأر

 .هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ،يناثلا ظفلل جيرختلا لمكنو ‘ثيدحلا بتك يف ةجرخم يهو

 يف دواد وبأو ،(2268/5)5770 ،نيدلا يف هقفتلل قحلا نم ايحتسي ال ام باب بدألا باتك

 باتك ىبتجملا يف يئاسنلاو 214/1)763(0 ءاملا نم ءاملا باب ةراهطلا باتك ،هننس

 .(114/1)197...اهمانم يف ىرت ،ةأرملا لسغ باب ،ةراهطلا



 ص_تت_ ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح

 نم ديعس يبأ ريغ دنع حص ثيدحلا اذه نأ ىلع .ا٨)'لصتم هدانسإو ،ادنسم ءاج

 يف حضاو وه امك هدنسم يف عيبرلا هجرخأ دقف ،نيمدقتملا ةيضابإلا ةمئأ

 .جيرختلا

 نايبب يناسارخلا مناغ وبأ هذيملت هبلاطي هسفن اذه زيزعلا دبع نبا نأ دجنو

 ارثأ مأ ةلأسملا هذه يف تلق كيأربأ ":ام ةلأسم يف هلأسي نيح هثيدحتو هدنس

 نب رباج نع ةديبع وبأ ينثدح :لاق ،؟وه نمع ينثدح تلق ،هعبتا ارثأ:لاق ؟هتعبتا

 .اغ "..يف سابع نبا نع ديز

 تلأس اهنأ -ةيضابإلا نم ةأرما يهو باهش مأ نع ريسلا بتك لقنتو

 .حلاص اهباجأف ةلأسم نع امهتلأسف ،ةديبع يبأ ذيمالت نم وهو ،ريثك نب احلاص
 ‘طئاحلا ضرع كيأرب برضا :هل تلاقف ييأر وه:لاقف ؟ اهتذخأ نمع":هل تلاقف

 .ا3)'هيف يل ةجاح ال

 ؟ال مأ لبقي له هيف ثحبيف رظنو ثحب لحم نيعم وار دانسإ نوكي دقو
 هنع لئس ام كلذ نم ؛ةلادعلا نم دكأتلا يف ةصاخ ؛هيلع ذخؤت رومأ ببسب كلذو

 نيذلا- ةديبع يبأ ةذمالت دحأ دانسإ نع نمحرلا دبع نب باهولا دبع مامإلا

 هنم تناك هنأ ركذف ؟ لدعلا ةمئأ نم وه لهو ؟ دمتعيو هدانسإ عفري له -هوفلاخ

 هنم لبقي هنكل ثةيالولا نم مهدنع برقأ ةءاربلل وهو ،اهيلع دمحي مل لاصخ
 .ا“)نيملسملا فلاخي مل ام يف هنع ذخؤيو هعفرو هدانسإ

 ،دنسي اميف قيقدتلا ىلع تاياورلا ضعبل هدقن لالخ ةيطع نب لاله هبنيو

 هضعب ثيدحلا نم نوكرتي ،ثيداحأ تاياور ؤ هللا لوسر ىلإ نودنسي نم كانهف

 .25ص ثجم خم ،هريغو ج رؤملا يبأ تاياور مايصلا باتك ،جرؤملا وبأ ا٧)
 .371/1 "ىرغصلا ةنودملا ،مناغ وبأ يناسارخلا )2)

 .121 - 120ص شريسلا ، يخامشلا ا"}

 دبع نب حأ يمتسرلاء(824/208) متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع يمتسرلا )
 نب حلاص خيشلا ةبتكم ،(خم) ،حلفأ مامإلاو باهولا دبع مامإلا تاباوج 871/258(6) باهولا
 .1 1ص 013 1مقر رئازجلا عنجسي ينب ،يلعل رمع



 ححص ةيض الا دنع ةنسلا مراع >ححح

 .ا1) غ هيبن ةنس و هللا باتكل افلاخم ظفللا رهظيف هضعب نوذخأيو

 ةيضابإلا نم نيمدقتملا ةيانع نم ابناج رهظت ةمدقتملا دهاوشلا كلت نإ

 نأ مدقت دقو ،مهجهن ىلع مهدعب ءاج نم لظيو ةيدقنلا ةيلمعلا يف دنسلا لاصتاب

 رابخألا يلقان نيب رابخألا فالتخا بابسأ دحأ اهلاصتاو رابخألا ضعب عاطقنا

 اتباث دانسإلا نوك نأ رخآ عضوم يف دكؤي وهو ،ااةكرب نبا ركذي امك اهتاورو
 .اهلوبقو ربخلا ةحصل بجوم كلذف لودعلاب ةلصتم هلاجر ةلسلسو احيحصو
 ايضرم الدع هنوك عمو ،ًاحلاص املسم ناك اذإ ىمعألا ةياور ححصي هدجنو

 هلبق نمم هعامسب قوثوم اضيأ هنم ذخآلا هيقفلا اذه نإف هيقف نع هعامسب اقوثوم
 لوقلا زاج هلثم نع لدع هلقن اذإ ربخلا نأ ركذي ام اريثك هدجن امك .)اذكهو

 نمضتم مالكلا اذهو ،اة) هداسف ىلع ةلالدلا مقت ملو هل اضراعم نكي مل اذإ .هب
 .ادر وأ الوبق ةياورلا دقن يف دنسلا لاصتا ىلع ديكأتلا

 دقو ،يوارلا خيشلا نع رشابملا يقلتلا دنسلل لاصتالا تايضتقم نم نإو
 ٠كلذل اعبت ةحصلاو ةقدلا نيابتتف ةبحصلا لوطو ةمزالملا ةرثك يف ةاورلا فلتخي

 ىلع ةحجرمو ةمدقم ءاملعلل سلاجملا ةياور ربتعي يخامشلا سابعلا ابأ دجن اذهلو

 نم هدعاوق تسسأ بهذملا نأ دكؤي هدودر دحأ يف اضيأ هدجنو ءا©سلاجملا ريغ

 نأ ىللإ رباكأ نع رباكأ اهل نيذخآ ،نكمأ ام طايتحالاو هيزنتلا ىلع هلاجر لبق
 .ا")ةباحصلا ىلإ دانسإلا ةلسلس تغلب

 .81ص سجم خم ،ةيطع نب لاله ةريس شةيطع نب لاله يناسارخلا ا"
 .94/1 ،ع رشلا نايب ٬ميهاربإ نب دمحم يدنكلا ا2)

 .٬400/1عماجلا ةكرب نبا اث

 ٨ام.س، 2/ 315.

 .332 -331/2 ،س.ماث)
 .457 ص فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا ا©

 .8ص ى(خم) ،يسمادغلا ىلع درلا ءيخامشلا ا}



 ۔۔۔ ( ر )=== -= نضا الا دنع ةنسلا مولع =صحححح

 مهبتك يف ةبراغملا ضعب دنع تدرو ثيداحأ ىلع يليلخلا دمحم وبأ قلعيو

 ملو رخاوأو لئاوأ هقراشملا انباحصأ دنع حصت مل ثيداحألا هذه نكلو" :هلوقب

 لهأ نم قافتا الو ،عامجإ اهيلع رقتسا ال و لصتم دنس الو ،رتاوتلا ةرهش اهل مقت
 ،لوصألا ماكحأ دهاوش ىلإ اهتر بجي يتلا ثيداحألا نم يهف ؤلدعلاو ةماقتسالا

 ىلع نوردقي نيذلا لوقعلا ملعلا ووذ مهو ،رمألا يلوأ ىلإ اهميلست بجيف
 دجن اذكهو ءا")"سابتلالا نم حضاولا قحلا زييمتو حيحصلا ضماغلا طابنتسا

 ءاهقف نم ةلمجف ؛انفلسأ امك رمألا نأ الإ ،دنسلا لاصتا ةاعارم ةلأسم ىلع ديكأتلا

 ةسردم نيبو مهنيب لصاوتلا عمو ثءاهقفلا ةقيرط ديناسألا يف نوحني ةيضابإلا
 موي دعب اموي ىوقي نيثدحملا جهنم دامتعا رايت نأ دجن ةركبم تارتف ذنم ثيدحلا

 .ايدقنلا هجهنمو ثيدحلا ملع يف رحبت نم مهنيب نم رهظ دقف

 ربخلا اهب دري للع نم ثيدحلا ولخ -ب

 :عامجإلاو ةنسلاو نآرقلا ةفلاخمك

 قفتملا لوصألا ةفلاخم اهمهأ نم ربخلا اهب دري للع دوجو ةيضابإلا ىري
 اننإف نتملا دقن عم تلخادت نإو ةلأسملا هذهو ،عامجإلاو ةنسلاو نآرقلاك اهيلع

 ةشقانم دنع ىتح امئاد مهعم ةرضاح اهنوكل انه اهتشقانم ضعب حرط اندرأ

 .نتملا دقن يف اهل ليصفت ديزم دريسو ثدنسلا دقن لالخ نم اهدقنو تاياورلا

 .187/5 .ديهمتلا "يليلخلا ا"}
 ثفاصنإلاو لدعلا باتكك ينالجراولا بتك ةعلاطم كلذ ىلع فوقولا دارأ نمل نكمي ا

 باتكك رمع نب دمحم ةتس يبأو ،لدعلا رصتخم حرش باتكك ديعس نب دمحأ يخامشلاو
 شيفطا بطقلاو ،يخارتلا عفر باتكك يتالتلا ورمعو 0 بيترتلا ةيشاحو عضولا ةيشاح

 دنسم حرش باتكك يملاسلا نيدلا رونو ،لينلا حرشو ةنامضلا ءافوو لمشلا عماج باتكك

 يف ةعوبطملا هتبوجأو ريسفتلا رهاوج باتكك يليلخلا دمح نب دمحأو ،لامآلا ج راعمو عيبرلا

 ةاصحلا فيسلا باتكو نافوطلا باتكك يبونقلا كوربم نب ديعسو ثماعنألا ةاكزو ءازجأ ةثالث

 ءاملع نم مهريغ دنع كلذكو مهبتك نم اهريغو رفسلا ةالصو هدنسمو هتناكم عيبرلا باتكو

 .اثيدحو اميدق بهذملا



 ةيضص لا دنع ةنسلا مولع حححححح

 يذلا تقولا يفو ،اركبم ءاج للعلا هذه لوح ةيضابإلا مالك نأ رهظيو
 ثحب لحم تناك يتلا تاياورلا ةرثكب جومت ةيمالسإلا ةيركفلا ةحاسلا هيف تناك

 داقن ذختاف ،ةياورلا يف طلغلاو مهولا يف ةاورلا عوقوب جعتو ،داقنلا نم رظنو

 دعاوق اوررحف ؛ا"ةمألا ءانبأ نم مهريغك للعلا هذه مامأ ايفريص اجهنم ةيضابإلا
 لوصألا ةفلاخم للع نم ةيورملا ولخ ةدعاق اهنمو لاجرلا ماهوأ عبتتل ةيدقن

 .دنسلا دقن نم عضوملا اذه يف اهجردن انلعج ام اذه لعلو

 ىلإ ةيضفملا مهولا للعب لاجرلا تاياور در جهنم ةيضابإلا ءاملع ربتعيو

 ةعيرشلاب اينتعم اكلسم ةرطخلا ماهوألا كلت لثم نم ريذحتلاو لوصألا ةفلاخم

 نبا ةرواحم تءاج قلطنملا اذه نمو ضقانتلا قلازم يف عوقولا نع اهل انوصو

 لمح ثيح ،تاياورلا ضعبل هدقن يف يناسا:رخلا مناغ وبأ اهدروأ يتلا زيزعلا دبع

 اميف مهئارآ عابتاو "مهعابتاو لاجرلا تاياورب اوضر نم ىلع زيزعلا دبع نبا

 ضقنت يتلا تاياورلا اوعبتاو هللا باتك اوكرت نأ ىلإ كلذ مهداقف ،هيف اومهو

 بلطك ‘بناجلا اذه يف ثيدحلا ءاملع اهب ماق ةنيعم تاوطخ رداصملا ضعب تضرع اا

 ثيدحلا ءاملع ىقر دقو ،دانسإلا لصف لوأ كلذ ضعب نايب دريسو ،هنم تبثتلاو دانسإلا

 .نف وهو ‘ثيدحلا للع ملع راكتبا ىلإ حلطصملا مولع روطت نم ةياورلا يف ثحبلا قرطب

 باتك بناجلا اذهل ةفشاكلا ةفنصملا بتكلا جذامن نمو .اهتيقنتو ةياورلا ةلبرغ يف رثألا ميظع
 ةثيدحلا لئاسرلا ىدحإو ،ناطقلا نبال ماهيإلاو مهولا باتكو “يزمرهمارلل لصافلا ثدحملا

 دريس يتلا عجارملاو رداصملا نم اهريغو ‘بدحألا نودلخل "نيثدحملا فالتخا بابسأ" يهو

 .للعلا وأ حلطصملا مولع يف ءا وس ثحبلا اذه يف ةنراقملل عضوم يأ دنع اعابت اهركذ

 يوارلا نيب لصافلا ثدحملا 971/360(6)نمحرلا دبع نب نسحلا يزمرهمارلا :رظنأ
 .م1984 ه1404 سنانبل ،توريب ،ركفلا راد ‘3ط بيطخلا جاجع دمحم :حت ،يعاولاو

 نايب (1231/628)كلملا دبع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ ناطقلا نبا يسافلا ،باتكلا لك

 ةرونملا ةنيدملا ةبيط راد ،1ط ،ديعس تيآ نيسحلا :حت ،ماكحألا باتك يف ماهيإلاو مهولا

 فالتسخا بابسأ ء(رصاعم)نودلخ بدحألا ،باتكلا لك ،م1997 ه1418 .ةيدوعسلا

 لك 0م1987 ‘ه1407 ىةيدوعسلا غةدج ،عيزوتلاو رشنلل ةيدوعسلا رادلا '2ط ،نيثدحملا

 .باتكلا



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ححححححح

 ةيلجلا هللا باتك ماكحأل ةمداصملا مهتاياورو لاجرلا يأر نأ دكأو ،هللا باتك

 ةجحلاو ناهربلا ىلإ هدانتسا نم ةب ال يأر وأ لوق يأ نأو ءةدودرم ةحضاولا

 .ركذ ام مداصت ال يتلا ،اث)ةفورعملا ناق يبنلا ةنسو هللا باتك نم ةحضاولا

 يف ۔هدقن نم فرط ركذ قبس دقو- ةيطع نب لاله دنع اذه لثم دجنو

 مهل سيل ‘كلذ يف ججحلا لحمتيو 4 مهالوتي روجلا لهأ باكر يف اوراس نمل هدقن

 باتك اهضحدي يتلا ةبذاكلا تاياورلا نوعبتي ،ذفان ملع الو ،تباث يأر سانلا يف

 ءاث) هللا باتك اوكرتو مهلثم رشب نع ثيداحألا كلت اودمتسا ،لاجرلا لوقو هلا

 و هللا باتك فلاخت اهل لصأ ال ةبذاك تاياور اوعبتاو باتكلا مكحم اوكرت امك

 .(3) انقمث هين ةس

 مالك يف دجنف ؛قحلا ةفلاخمب لوصألا هذهل ةفلاخملا نع مهضعب ربعي دقو

 6قحلل ةقفاوم لظت اهيلع عمجملا ةحيحصلا ةنسلا نأ ىلإ ريشي ام حور نب دمحم

 ةنسلل مه نيذلا نيقحملا نيملسملا ةمالع يهو ،قحلاب قحلا فلاخ امل ةقرافم

 ةقفاوم نود رصق نم الو ؤقحلا فلاخ نم عابتا يف ىنعم الو :لوقي مث نوقفاوم
 ."قحلا

 نم هانلق ام دكؤيو ثليلغلا يفشي ام يمدكلا ديعس يبأ مالك يف دجنو

 وأ اهنم حيحصلا ديناسألا ةيضابإلا ثحب دنع دقنلا نم برضلا اذه لثم روضح

 هنأ رهظ ولو قحلل ىوري ام ةقفاوم وه لوبقلا سايقم نأ نيبي وهف ،ليلعلا

 فلاخ امو ءهدانسإ فعضب ليق ولو لبق قحلل اقفاوم ناك امف دانسإلا حيحص

 لصألا وه جهنملا اذه نأ ىلع دكؤيو ،ا“ هدانسإ ةحصب ليق ولو ةرو لطبأ قحلا
 باتك ىلع هوضرعاف ينع مكءاج ام) :ةققهلوقب ادهشتسم ث يبنلا نع تباثلا

 .212/1 "ىرغصلا ةنودملا ،مناغ وبأ يناسارخلا )1(

 .81ص ةيطع نب لاله ةريس ةيطع نب لاله يناسارخلا ا2}
 ٠ 8 1 ص سم م )3 (

 .1 90/4 ه ربتعملا ،ديعس وبأ يمدكلا )4(

 .36 ص (خم)فارشثألا ىلع بيقعتلا .ديعس وبأ يمدكلا ا

 



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع حو

 نم حيحصلا وه اذه نأ ركذيو ")(... ينع وهف قحلا قفاو امف يتنسو هللا

 .ا2لوصلألا

 انه هحيحصت يف فلتخملا ىلع لومحم مدقتملا ديعس يبأ مالك نأ حجرأو

 هلوبق نكمي ال هدانسإ فعضل هفعضب نظلا بلغ ام وأ هفيعضت رهتشملا نإف الإو
 ةفلاخم مدع دقنل يورملا عاضخإ جهنم ىلع ديكأتلا دارأ ديعس ابأ نكل ،لاح ةيأب

 قصلل افلاخم يورملا مادام دانسإلا ةحص كنرغي ال :لوقي هنأكف لوصألا

 هنايب كلذل دهشيو ،زارتحالا ديدش يدقن جهنم رمألا ةقيقح يف اذهو لوصألاو

 اميف مهنيد يف مهنم تاقثلا نيفلاخملا نم ذخألا زاوج لوح ةماقتسالا باتك يف

 طرتشم لوصألاو قحلا ةقفاومل دييقتلا اذهو ،ا)نيدلا لوصأ يف هيف نوقفاوي
 .)هبهذم ءاملع نع هذخأ يف اضيأ

 نإ لصأ يأل ةفلاخملا هرهاظ امل ليوأتو جرخم نع ديعس وبأ ثحبي دقو

 يرذنملا هركذ امل هتشقانم ،دقنلا نم جهنلا اذهل ةيقيبطتلا ةلثمألا نمو كلذ نكمأ

 هنأ) ةقث يبنلا نع تبث هنأ يرذنملا ركذ ثيدحل فارشألا باتك ىلع هتابيقعت يف

 امهل كرتأ لاق ،نارانيد :معن اولاقف ،نيد هيلعأ لاقف اهيلع يلصيل ةزانجب يتأ

 هللا لوسر اي يلع امه ةداتق وبأ لاقف ،مكبحاص ىلع اولصف لاق ؤال اولاق ؟ءافو

 ةياورلا نأب ديعس وبأ بقعيو ،اث(ه هللا لوسر هيلع ىلصف ملسو كيلع هللا ىلص

 .108ص ثثيدحلا اذه جيرخت مدقت )1(

 .36ص ،س.م ا2)

 .142/1 شةماقتسالا ،ديعس وبأ يمدكلا ا

 .142/1 ،“س.ما

 لهف لاق سال اولاق ؟نيد هيلع له لاقف ،اهيلع لص اولاقف ةزانجب َيتأ)ظفلب يراخبلا هجرخأ اة)

 لاق غاهيلع لص هللا لوسر اي اولاقف ىرخأ ةزانجب يتأ مث ،هيلع ىلصف ءال اولاق ؟ائيش كرت

 ةثلاثلاب يتأ مث ؤاهيلع ىلصف ريناند ةثالث اولاق ؟ائيش كرت لهف لاق معن ليق ؟نيد هيلع له

 لاق ،ريناند ةثالث اولاق ؟نيد هيلع لهف لاق ال اولاق ؟ائيش كرت له لاق ،اهيلع لص اولاقف

 يف ،(هيلع ىلصف .هنيد يلعو هللا لوسر اي هيلع لص ةداتق وبأ لاق مكبحاص ىلع اولص
 .(799/2-780)2168 ث زاج لجر ىلع تيملا نيد لاحأ نإ باب ،تالاوحلا باتك ‘هحيحص



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع =

 هيلع ناك نم لك سيل هنأ امك ،تيملا كلذ يف صاخ كلذ ناف ةحيحص تناك نإ

 ء يبنلا هيلع يلصي ال ىتح قافنلاو رفكلاب هرمأ متخ ءافو هل كرتي ملو نيد

 «اهعشو الإ اسفن هللا فلكي ال لهلا باتكل فلاخم ثيدحلا اذه رهاظف هيلعو

 يبنلا نأ انعم حصي الو ":لوقي رخآ اجيرخت ديعس وبأ ركذي مث 286/2(0ةرقبلا)

 باتكلا فالخ اذهو {ءافو كرتي مل نإ عضوملا نايصعب كلاهلا ىلع مكحي ا
 .ا""ىنعمل وأ هنم هق يبنلا هملع دق ملعل هنيعب كلذ صخي نأ الإ ةنسلاو

 ىلع ديعس يبأ لاقم لمح نم قبس ام دكؤي ام ةكرب نبا مالك يف دجنو

 ىلع عمتجملا ةنسلا ةميسق نأ ىلع ةكرب نبا دكؤي ذإ ،اهيف فلتخملا ةحصلا

 نع ثحبلاو ديناسألا بلط اهيف بجي يتلاو اهنحص يف فلتخملا يه اهتحص

 ناك اهلقن حص نإ اهليوأت يف اوعزانت وأ اهتحص مكح يف اوفلتخا اذإف ،اهتحص

 .)باتكلا ىلإ مهعجرم

 هدقن ننم ملسيو هحيحصت ىلع قفتم وه ام كانه نأ نا ينعي ال اذه نأ ىلع

 له لأسيف نيدلا هيلع تيملا لجرلاب ىتؤي ناك هف هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع)ظفلب ملسمو

 املف مكبحاص ىلع اولص لاق الإو هيلع ىلص ءافو كرت هنأ ثدح نإف ءاضق نم هنيدل كرت

 هؤاضق يلعف نيد هيلعو يفوت نمف مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ انأ لاق حوتفلا هيلع هللا حتف

 .هترول الام كرت نم باب ضئارفلا باتك ‘هحيحص يف(هتثرول وهف الام كرت نمو

 ةزانجلا ىلع ةالصلا يف ةالصلا باتك ‘هحيحص يف نابح نباو ء(1)1619 33

 ،نويدملا ىلع ةالصلا يف ءاج ام باب ،زئانجلا باتك ،هننس يف يذمرتلاو (( 7

1069(31/3). 

 ارارم كلذ لعف هق هللا لوسر نأ نابأ يراخبلا ظفل نأ مدقتملا جيرختلا نم ودبيو

 ديعس يبأ ةرظن غوسي ام ملسم ظفل يف لعلو ،ديعس وبأ لوأ امك دحاو صخشل سيلو

 لمعلا اذه نوكل ،هلاكشإ حرطي مل ملسم ةياور ىلع فقو ناك ول ديعس ابأ لعل مث ،هلاكشتساو

 قوقح ميظعت ىلع نيملسملا ةيبرت ىلإ فدهي ناك امبرلو ء هللا لوسر هكرت مث رمألا لوأ
 .ملعأ هللاو ،لاح قيض يف اوناك دهعلا لوأ يف مهنأ ةصاخ ريغلا

 . 214 ص ث(خم) فارشألا ىلع بيقعتلا ،ديعس وبأ يمدكلا "]

 .280/1 ،عماجلا ،ةكرب نبا اغ



 ةيضص الا دنعةنسلا مولع ح

 نم حص ءيش يأو باتكلا فلاخي ال ةنسلا نم حيحصلاف لوصألا فلاخ ولو

 حيحصتلا تالالد اهبو حيحصلا اهب فشكتسي رداصم لوصألا هذهو ،ةنسلا

 هتحص مدع ىلع ةلالد الو هتحص ملعت ال امم ،رابخألا نم لقني امو ،فيعضتلاو

 هوكز اذإ ةصاخ هلوبقو هيلقان قدص بجوي عامجإ الو ةنس الو باتك نم
 .اه وححصو

 يذ لكو هيلهألا رمحلا ميرحت ربخل ةكرب نبا حيحصتب انلثم نأ قبس دقو

 اللعمو هفيعضتب لوقلا يف ةديبع ابأ ابقعتم ،ريطلا نم بلخمو عابسلا نم بان

 دق امل ؛ةديبع يبأ لوق نع لودعلا لع ا لدت لي يبنلا نع تاياورلاو ":هلوقب كلذ

 نكي مل اذإ ،هب لوقلا زاج هلثم نع لدع هلقن اذإ ربخلاو ،ريثكلا لقنلا هب تبث

 قلعت يتلا ةيآلا ىلع ضاق ربخلاو ،هداسف ىلع ةلالدلا مقت ملو هل اضراعم

 انيبم وأ اخسان نوكي نأ ولخي ال ربخلا نأل 4 ماعنأل ا ةروس يف هديبع وبأ اهرهاظب

 .اغ"اهلوزن دعب درو هنأل اهانعمل

 لقن امل هدقن لوصألا دحأ اهتفلاخمل ةياورلا ةكرب نبا دقن ةلثمأ نم دجنو

 ةمألا عامجإ اهتفلاخمل ةياورلا هذه فعضف ،لاوزلا لبق بطخ هنأ نم يلع نع

 ىلع هقيلعت يف اضيأ لوقي مث شةباحصلا مهنمو لاوزلا دعب ةعمجلا ةبطخ نأ ىلع
 لعفف حص نإو ،رذعلا اهب عطقني يتلا رابخألا ءيجم ربخلا دري ملا:يلع ربخ

 .اث"هديؤت ةجحلا نأل عبتي نأ ىلوأ ةباحصلا نم هريغ

 لوقلا موزلف ،انركذ نم ريغ دنع دقنلا نم عونلا اذه روضح انيأر دقلو

 نكي مل اذإ الإ نوكي ال هريغ ىلع هب لالدتسالا زاوجو ،الثم لدعلا ربخب لمعلاو

 سيق نب ميهاريإ ريشي امك ةروثأملا ةنسلاو باتكلل افلاخم ربخلا كلذ

 ةياورلا دقن ةيجح ىلع يصورخلا ناهبن يبأ نبا دهشتسيو ،ا“يمرضحلا

 .34 - 33 ص /2 ‘س.م )1)

 .332 -331/2 ،س.ما"

 .569/1 ،س.ما

 .16 صءلاصخلا رصتخم باتك ،قاحسإ وبأ يمرضحلا )4(



 ةيضص الا دنع ةنسلا مولع حجججحح

 نيئيش يدعب مكيف كرات ينإ):ثيدحبأ"اةنسلا حيحصو باتكلا اهتفلاخمب اهفيعضتو
 موي ىلإ اقرتفي نل امهنإف يتنسو هللا باتك ؛ادبأ اولضت مل امهب متلمع نإ
 .يمدكلا ديعس وبأ هب دهشتسا يذلا مدقتملا ثيدحلاب هداهشتسا عم ،ا)(ةمايقلا

 نأو ‘لوصألا ماكحأ دهاوش ىلإ ثيداحألا در ىلإ يليلخلا دمحم وبأ وعدي و

 يف دريسو ءا“حيحصلا زييمت ىلع نيرداقلا ءاملعلا نم رمألا ولوأ كلذ ىلوتي

 ثيدحلا دقنو نآرقلا ىلع ةنسلا ضرع نع ليصفت ديزم نتملا دقن لصف

 ةيضابإلا ءاملع ليلعت نع ةروص ءاطعإل يفكي انه هانركذ ام لعلو ،ثيدحلاب
 انه هانطسب امو نيرخأتملاو نيمدقتملا عم كلذ انيأرو ،لوصألا اهتفلاخمل ةياورلل

 ةريثك ةلثمأ دجي بهذملا بتك علاطي نمف الإو ؛جهنملا اذه ىلع ليثمتلا هب اندرأ

 .ةعساو ةضافتساو

 :قرط نم مهدنع حص امب ثيدحلا ةيضابإلا دقن :ثلاثلا ثحبملا

 :تاياور نم مهدنع حص امل هتفلاخم -أ

 نم هجو تاياورلا نم مهدنع حص امل ةياورلا ةفلاخم نأ ةيضابإلا ىري

 ةيدقن سيياقمل اهنوعضخيف ،ربخلا لوبق يف اهبجومب نوفقوتي يتلا ةلعلا هوجو
 .مهدنع حيحصلا مداصي ال اجيرخت اهجيرخت وأ اهفيعضتب اوجرخيل مهدنع

 هنايب دريس يذلا- نتملا دقن عم لخادتت دق اهتقباسك ةيدقنلا ةدعاقلا هذهو

 تاياورلا ضعب ىلع مهقيلعت يف ىتح مهعم ةرضاح اهنأ ريغ ،مهدنع -اقحال
 يتلا دقنلا هوجو نم هجو يأ وأ ،مهفيعضت وأ ،ةاورلا تاياور دقن نم اقالطنا

 مناغ وبأف هب نوححصي يذلا مهدانسإ قيرط نم حص ام ةفلاخم يعارت

 .108/87 ،(خم)ةعيرشلا سوماق "سيمخ نب ليمج يدعسلا ")
 يف ينطقرادلاو ،(1/,172)319 ملعلا باتك ‘كردتسملا يف بيرق ظفلب مكاحلا هجرخأ ا
 يقهيبلاو ،(245/4)149 ،تدترا اذإ لتقت ةأرملا يف باب ،ماكحألاو ةيضقألا يف باتك ،ننسلا

 .(114/10)20124 ‘يضاقلا هب يطعي ام باب يضاقلا بادأ باتك ءىربكلا ننسلا يف

 .187/5 شديهمتلا نافلخ نب ديعس يليلخلا ا



 ةيض الا دنعةنسلا مولع ح

 ةياور نع زيزعلا دبع نب هللا دبع ديعس ابأو جرؤملا ابأ هيخيش لأسي يناسارخلا

 نم جرخي مث ةبانجلا نم لستغي ناك هق يبنلا نأ) هن ةشئاع نع ةاورلا ضعب

 امهنأب نابيجيف {'ا(امئاص حبصي مث ،َءام رطقي هسأرو حبصلا ةالص ىلإ اهدنع

 ريغ هب اذخأل كلذ لعف هف يبنلا نأ ناملعي ولو ركذ نمع ةياورلا هذهب ناملعي

 هب نوذخأي الو كلذ نووري ال "مهيلع نادمتعيو مهنع ناذخأي نيذلا امهباحصأ نأ

 .اف)كلذ فالخ نووري لب

 ٬مرحم وهو لجرلا جاوز نع زيزعلا دبع نب هللا دبع مناغ وبأ لأسيو

 نأ ءاهقفلا ضعب نع يوري نم ةياور مناغ وبأ ركذي مث ‘كلذ زاوجب هبيجيف

 ةديبع وبأ ينثدح دقو ءيش نولوقي اميف سيل" :هبيجيف مرحم وهو جوزتي ال لجرلا

 ةيلالهلا ةنوميم اق هللا لوسر جوزت لاق هنأ سابع نبا نع ديز نب رباج نع

 ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع جرؤملا وبأ انثدح كلذكو لاق .امرحم وهو

 .ا“)"هرحم وهو ك هللا لوسر جوزت يف سابع نبا نع

 دجن ءاهتلالدب ىرخألا فغضو جرؤملا وبأ اهحجر يتلا ةياورلا هذه نكل

 حكني الو مرحملا حكني ال):لاق لي يبنلا نأ نامثع ةياور حجري ةكرب نبا هدعب

 177/2 ،ابنج حبصأ نم مايص باب ،مايصلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأ ا")
 يف حبصي لجرلا باب مايصلا باتك ،راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو ء(2929)

 يفو ،(60/1)169 شميهاربا همسا نم باب ‘طسوألا مجعملا يف يناربطلاو 0104/2...موي
 .(209/1)371 ،يرهزلا ملسم نب دمحم نع نانس نب درب ثيدح ،نييماشلا دنسم

 .165/1-166 ،ىرغصلا ةنودملا ،مناغ وبأ يناسارخلا ا

 ؤسابع نبا نع ديز نب رباج نع رانيد نب ورمع قيرط اهنم قرطب درو ثيدحلا اذه ا}

 .مرحملا حاكن باب ‘حاكنلا باتك هحيحص يف يراخبلا ‘قيرطلا اذه نم هجرخأ

 ةيهاركو مرحملا حاكن ميرحت باب ،حاكنلا باتك هحيحص يف ملسم و .(1966/5)4824

 نينمؤملا مأ ركذ شةباحصلا ةفرعم باتك ‘كردتسملا يف مكاحلاو ،(1032/2)1410 شهتبطخ

 ديز نبا رباج نع مامض قيرط نم هدنسم يف عيبرلاو 34/4)6798(0 ثراحلا تنب ةنوميم

 .(209/1)520 0زوجي ال امو مرحملل زوجي ام باب ،حاكنلا باتك ،سابع نبا نع
 .198/1 ،ىرغصلا ةنودملا ،مناغ وبأ يناسارخلا )



 ةيضابإلا دنع ةنسلا ملع =ححح

 سابع نبا ةياور امأو ":لوقيو ،سابع نبا ةياور ىلع ا")(بطخي الو ملكني الو
 هليوأت يف سانلا عزانتو رظن هربخ يفف مرحم وهو ةنوميم جوزت ةلي يبنلا نأ

 .اف"نامثع ةياور حيحصلاو

 نم دري ام ضرعب دقنلا نم عونلا اذه ىلإ يمدكلا ديعس وبأ وعديو
 لكب نيعتسملا حصانلا دهجب ،كلذ يف داهتجالا عم ،راثآلا حيحص ىلع تاياورلا
 ام لك الإ ،كالهلا كلذ يفف ،رومألا رهاوظ عبتتل بنجتملا ،راكفألاو تاردقلا

 .اث ريسفت ىلإ ةجاح يف سيل امم ،رومألا رهاوظ نم قحلا قفاو

 ىلع قلعيف ةكرب نبا دنع يدقنلا جهنملا اذهل تاقيبطتلا نم اددع دجنو

 ثالثو لجعتسا نمل ناتنثاو هؤام لق نمل ةدحاو):وهو ءوضولا يف درو رثأ

 ال رظنلا نأو ةياورلا حيحص يف هفرعي مل ربخ اذه نأ ركذيو ،(ءوضولا نهيلع
 لوسرلا ددحل ،احيحص ناك ول ربخلا نأ دكؤي مث ،هداسفب ننسلا دهشتو ،هبجوي

 ةيامع يف انكرتي ملو ،نونسملا نم ضورفملاو ،ريذكلاو ليلقلا ردق ف
 .(“لاكشإ و

 نع ءاسفنلاو ضئاحلل هف يبنلا صيخرت نم يور ام ةكرب نبا شقانيو

 ةياورلاب لدتسيو .")انباحصأ دنع حصي مل كلذ نأ ركذيو ،اةتيبلاب فاوطلا

 .هتبطخ ةيهاركو مرحملا حاكن ميرحت باب ،حاكنلا باتك هحيحص يف ملسم هجرخأ )1(

 جيوزت نع رجزلا باب ،كسانملا باتك \هحيحص يف ةميزخ نباو (( 2
 .جوزتي مرحملا باب كسانملا باتك ،هننس يف دواد وبأو 183/4)2649(6 ،..مرحملا

 .(260/3)57 رهملا باب غحاكنلا باتك ،هننس يف ينطقرادلاو «(2)[1

 .49/2 ،عماجلا ةكرب نبا ا2

 .106/1 ثربتعملا ،ديعس وبأ يمدكلا ا7)

 .388/1 ،عماجلا رفعج نبا ا

 نبا نع يراخبلا هجرخأ (تيبلاب فاوطلا نع ءاسفنلاو ضئاحلل قف يبنلا صيخرت)ربخ ا٨

 ةأرملا باب ضئاحلا باتك ‘هحيحص يف (تضاح اذإ رفنت نأ ضئاحلل صخر)ظفلب سابع

 فاوط بوجو باب ،جحلا باتك ‘هحيحص يف ملسم 125/1)323(0 ،ةضافإلا دعب ضيحت

 



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح

 رخآ نوكي ىتح مكدحأ رفني ال ):لاق اهقف هللا لوسر نأ اهيلع قفتملا ةحيحصلا

 ةياورلا نم حص امب ا)لدتسي امك ،هوور ام فيعضت ىلع ا) ( تيبلاب هدهع

 زجي مل هنأ ةق يبنلا نعو ةباحصلا نم هريغو باطخلا نب رمع نع هدنع

 صخي مل هنأو ردصلا .فاوط فوطت ىتح رفنت نأ اهانعم يف ناك نمو ضئاحلل
 عم ةيضابإلا اهيلع قفتا يتلا ةياورلا ىلع هدقن يف دمتعا امك ،اهريغ نم ًاضئاح

 سوأ نب هللا دبع نب ثراحلا قيرط نم تءاج يتلا.و لي يبنلا نع ثيدحلا لهأ

 .ا٨(فوطتو تيبلاب اهدهع رخآ نوكي ىتح رفنت نأ ضئاحلا ىهن )هنأ

 قيرط نم درو اثيدح دقني دق هنأ ةكرب نبا ةقيرط نم سملي لمأتملاو

 كلذ فيعضت ىلع الدتسم ىرخأ قرط نم هدنع حص ثيدح نم رثكأب دهشتسيو

 عباط هدقن ذختي ىتح ،هيلإ بهذ ام ديؤت ججحلا نم ةعومجم حرطيو ‘ثيدحلا

 ...ةأرملا يف ءاج ام باب ،جحلا باتك ،هننس يف يذمرتلاو ،(963/2)1328...عادولا

3 4). 
 اوتفأو مهنم ةفئاط دنع ثيدحلا حص دقف ،رظن "انباحصأ دنع حصي مل" ةكرب نبا لوق يفا"

 ءعيبرلا نع عادولا فاوط نع ضيرملاو ضئاحلل صيخرتلا لقن دقف ميدقلا نم هاضتقمب

 اذه ىضتقمب لمعلا نع عرف وهو ،نآلا ىوتفلاو لمعلا هيلع يذلا دمتعملا لوقلا وه اذهو

 ءافشو لينلا باتك حرش 1914/1332(0)يبعصملا فسوي نب دمحم شيفطا :ر ربخلا

 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن رصم ىةرهاقلا \ةعابطلاو ديلجتلل نومأ ةعبطم ،ليلعلا

 .( رصاعم)ناميلس نب دمح نب دمحأ يليلخلا .266/4 .م1986 ه1406 .نامع ةنطلسب
 ةنطلس ،يور ثلايجألا راد رشن ،ةدودحملا اهتبتكمو نامع ةعبطم ،(لوألا باتكلا) ىواتفلا

 .273 0271 ص }م2003 ‘ه1423 شنامع

 .(963/2)1327...عادولا فاوط بوجو باب جحلا باتك هحيحص يف ملسم هجرخأ ا"

 .(327/4)3000...عادولا فاوطب رمألا باب .كسانملا باتك احيحص يف ةميزخ نباو
 .(280/3)944...ةأ رملا يف ءاج ام باب غجحلا باتك ،هننس يف ينذمرتلاو

 .211/2 .عماجلا ،ةكرب نبا اث)

 463/2 ىنم مايأ مايص نع يهنلا باب "جحلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأ ا
 يبأ نباو ،(208/2)2004 "جحلاب ةماقإلا باب ،كسانملا باتك ،هننس يف دواد وبأو ء(4185)

 .(174/3)13181 شرفنت نأ لبق ضيحت ةأرملا يف ،جحلا باتك هفنصم يف ،ةبيش



 ةيض الا دنع ةنسلا ملع =

 ةجرد هيلع دمتعي ام غلب ام اذإف ‘ضرعلاو حرطلا يف اسفنو لالدتسالا يف ةوقلا

 ةضراعملا تاياورلا كلت ىلع همكح يف امراص هاندجو ىايدقن ةاضترملا ةوقلا

 ةفلاخملا ثيداحألا هذه لثم نأ نيبيو ،مهفغضيو اهتاور دقنيف هدنع ةحيحصلل

 .اهلثم يف مهل ًابيذكت هسفن يف دكؤت اهنووري يتلا

 ملعي ال امم اهنولقني يتلا رابخألا يف زرتحي لباقملاب ةكرب نبا نأ دجنو
 افيعضت وأ احيحصت عامجإ الو ةنس الو باتك نم اهيلع هدنع ةلالد الو هتحص

 ناك ولو يوارلا نع عفادي هنأ امك ،ا")اهيف مهقدص بجوت اهنأ ركذيو اهلبقيف
 لالخ هدروأ ام اهنم ،هل ةيدقن فقاوم نم اذه مهفن ةقث هنأب رهتشا اذإ هل افلاخم

 ةرصبلاب سابع نبا انبطخ" :يرصبلا نسحلا يبأ نب نسحلا لوق نع همالك

 .اغ'(ناىضمر رهش نم رطفلا ةقدص بجوأ ةلي هللا لوسر نأ) هتبطخ يف ركذف
 ليق ةرصبلاب سابع نبا مايأ يف نكي مل نسحلا ني" :لئاق لاق نإف ةكرب نبا لوقي
 :لاق كلذلف اهلهأ نم نسحلاو ةرصبلا لهأ بطخ هنأ - ملعأ هللاو - كلذب دارأ:هل

 ةرم ةياورلا هذهل ةيهقفلا ماكحألا ضعب حاضيإ دعب ةكرب نبا بقعي مث ،"انبطخ

 يأ - لعفلا اذه لثم نأ هنم مهفي مالكب نسحلا ةياور ىلع ريثأ ام لوح ىرخأ

 ءاهفس هيلع رساجتي ال -مهعم نكي مل وهو انبطخ هلوقل نسحلا نم ةياورلا ءاعدا

 .34 - 33/2 "عماجلا ةكرب نبا ا"

 .حمق نم عاص فصن ىور نم باب .ةاكزلا باتك ،هننس يف دواد وبأ هجرخأ ا"

 نم جرخي لاق نم باب ،ةاكزلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو () 2

 ةقدص بجوأ مم باب {ةاكزلا باتك ،هفنصم يف ةبيش يبأ نباو 168/4)7501(6...ةطنحلا

 .(431/2)10758 .رطفلا

 ءاملع دنع شاقن راثم ؟ال مأ ةرشابم هنم عمس لهو سابع نبا نع نسحلا ةياور ةيضقو

 رجح نبا ينالقسعلا :رظنا اهيف ليصفتلا نم ديزمل اهحرط نع ماقملا قيضي ثيدحلا للع

 بتكلا راد ء1ط ءاطع رداقلا دبع ىفطصم :حت ثبيذهتلا بيذهت 1449/852(0)يلع نب دمحأ

 .245/2 ‘م1994 ه1415 ثنانبل توريب ثةيملعلا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع =

 -۔هفصو دح ىلع -مهتاجرد طاطحناو مهرادقأ ةساسخ عم ةكرب نبا رصع لهأ

 .ا;)نيعباتلا ةمئأ نم هريغو نسحلاك يأ انركذ نم ةجرد نع

 حفاني ةيضابإلا قرط نم حص ام لالخ نم تاياورلا دقن جهنم دامتعا نإ

 مهريغ لهجب ةربع الو مهدنع تحص يتلا مهقرط مهل نأ ادكؤم ةكرب نبا هنع

 نامع لهأ نم مهنم هيلإ ىهانت اميف ،ملع اميف انباحصأ عمجأ هنأ ركذ دقف ،اهل

 نم ي يبنلا نع دراولا ربخلل ميدألا يف ذختملا ذيبنلا برش ةزاجإ ىلع ةصاخ

 ةبرشألا رئاس ميرحت ىلع مهقافتاو ،اخ)نيرحبلا نم سيقلا دبع دفول هتزاجإ
 لخنلا ريقنو ،رارجلا نم اهنع ةنسلاب يهنلا نم حص امل يناوألا يف ةذختملا

 نع ةنسلاب يهنلا نم حص امل يناوألا يف ىرجملا اذه ىرج امو اأعرقلا ريقنو
 .ي هللا لوسر

 ليلحت يف ةنسلا متيعدا مل :لئاق لاق نإف ":هجاجتحا اممتم ةكرب نبا لوقي

 نم ريثك اذه يف مكفلاخ دقو رخآ فصو ىلع هجيرختو تفصو ام ىلع ذيبنلا

 يف أقح نوكي دق قحلا نإ: هل ليق ؟ ة لوسرلا نع ةياورلا هذه اوركنأو سانلا
 انيلع ةجح ةياورلا هذه ةحصب انفلاخ نم لهج سيلو . هلهج نم هلهج نإو هسفن

 ءاملعلا دنع تبن ام ميرحتب لهاجلا لهج ناك ولو اندنع حص امع انل ًاعفدو

 جراوخلا نوكت نأ بجو ،مهل ةجح نوكي مهريغ ىلع يفخ ءيش ليلحتو هميرحت

 املف ،ةفورعم ةيورم ةنسلا يف مجرلا فرعت ال اهنأ تمعزو مجرلا ةنس تفن امل

 .34 /2ءعماجلا .ةكرب نبا ا"
 دفولا ملعي نأ مامإلل بحتسي ام ركذ ،ريسلا باتك ‘هحيحص يف نابح نبا هجرخأ اك
 يف نذإلا باب ،ةبرشألا باتك «ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو ء(4541]) 0

 مرحي ام باب ،ةبرشألا باتك ،راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو ء(5156) 224/3...ذابتنإلا

 .(331/3)3695 ضةيعوألا يف باب ،ةبرشألا باتك ،هننس يف دواد وبأو ،221/4 ذيبنلا نم

 دلجلا يف اوبرشاو متنح الو ءابد الو تفزم الو ريقن يف اوبرشت ال)دواد يبأ دنع هظفلو

 .(هوقيرهأف مكايعأ نإف ءاملاب هورسكاف دتشا نإف هيلع أكوملا

 .ثيدحلا بيرغ لصف يف ظافلألا هذه ريسفت دريس ا



 ةيض الا دنعةنسلا مولع =جح

 نأ انملع ،هب ملعلا لهأ نم حص امل مهلهج ىلإ تفتلي الو نيئطخم لكلا عم اوناك

 اضيأ ئطخم اهلهج نم اهلهج نإو ءاندنع ةتباثلا ةنسلاو ةياورلا هذه لهج نم
 نإ اندنع حص دق ام انيلع هدرو انل هتفلاخمو ءانايإ هتئطختب باوصلا نع بهاذ

 .'""انل امازلإ ةنسلا نم هلهج امب لعجي نأ مار

 بوقعي يبأ دنع اضيأ اهدجن مهدنع حص امب دادتعالاو ةقثلا هذهو

 يتلا ثيداحألا نأ -سايقلا عنم ىلع جتحا نم ةشقانم لالخ-ركذ دقف ينالجراولا

 مامإلا هاور ام الولو " :لاق مث ادحاو اثيدح الإ حيحص ثيدح اهيف سيل اهوور

 الو انراثآ لباقي ام هيف سيل حص نإو ،ةب انلبتها ام باهولا دبع نب حلفأ
 تبجو تضراعت اذإ ثيداحألا نأ" :اهدافم ةدعاقب ينالجراولا جرخي مث "انلالدتسا

 اذه دع نكمي و )"اهريغ ةلدأ ىلإ سانلا عجرو ،ا©تحرط تمواقت نإو ءاهلك
 الو ،اهتحص ةجرد يف ىواستت يتلا تاياورلا ىلع قبطي ،قباسلا جهنلل ميمتت
 .ىرخأ ىلع ةياور حيجرت نكمي

 قرط ىدحإو ،تايورملا ةلبرغ يف يدقنلا جهنملا اذه قيبطت نم ذبن هذه
 وبأسف ،مهنم ريثك دنع اذه لثم دجنو ؛مهدنع حص امب تايورملا نزو جهنملا اذه

 ةحيحصلا نيملسملا راثآ يف دجوت اهنأ ملعي ال هنأب ةياور ىلع قلعي يدنكلا ركب
 تقفاو اذإ الإ اهيلإ تفتلي الف اثيدح ركذت يتلا راثآلا امأو ،ةفورعملا ةروهشملا

 ملو لقعلا يف هلوبق غاسنا ام لبقي يصورخلا ناهبن يبأ نباو ءا“نيملسملا راثآ

 .545 - 544 ,/2ثعماجلا ةكرب نبا ا"

 كلذو ،تنتبث يأ تبجو ةحيحص يهو تضراعت اذإ انه بوقعي يبأ دارم ن رهظي يذلا )2(

 وه ذإ ةضراعملا ىلع ىوقي ال فيعضلاف فصولا اذه هيلع قدصي يذلا وه حيحصلا نأل

 لخدي اذهو امهضراعت لاكشإ لحل نيضراعتملا يف رظنلا بجي كلذ دعب مث هلصأ نم طقاس

 ريغ يهو اهنيب اميف داضتت يتلا ةلدألا ديري هلعلف ةمواقتملا امأ ‘ثيدحلا فلتخم نف نمض

 . ملعأ هللاو ححرطت كلذلف ةحيحص

 .19/2 ©فاصنإلاو لدعلا بوقعي وبأ ينالجراولا ا

 .72ص ءءادتهالا ،ركب وبأ يدنكلا ا



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع حم

 فورصملا ثيدحلا ىلع قلعي يليلخلا دمحم وبأو ،'")حيحص ثيدح هضراعي

 ئطاوم تباث حيحص هنأب ،هيبأ نع ملاس ةياور يف ةلي يبنلا نع اةقدتصلا باتكب
 .اث راثآلا فيناصتو رابخألا تاياور نم انباحصأ دنع امل

 :عامجإلاو لمعلا هديأ امب وأ لوبقلاب ربخلل ةمألا يقلتب حيحصتلا -2

 مكح ربخلا اهب قحتسي يتلا ايازملا نم ةيزم لوبقلاب ربخلل ةمألا يقلت ربتعي

 ىلع ةمألا تعمتجا امم لقأ ةجرد ناك نإو وهو ،ةيضابإلا دنع ةحصلا

 امومع ةمألا مكح نع فشكت ةيلج ةمالعو ةيوق ةرامأ يقلتلا كلذ نإف اهحيحصت

 يقلت اهنم ذخؤي يتلا هوجولا دحأ ربخلاب لمعلا ربتعيو ،ربخلا كلذل حيحصتلاب

 نبا لوقي امك عامجإلا هيلع عقو وأ لمعلا هديأ ام حيحصلاف ،لوبقلاب ربخلل ةمألا

 .ةكرب

 ربخلا راشتنا هحيحصت ةفك ليمت يتلاو لوبقلاب ربخلا يقلت دهاوش نمو
 نم دب ال اذكو ءاةكرب نبا ريشي امك ةاورلا نيب هب لوقلا ةرهشو ،هعويذو

 .ا ")يدعسلا ليمج لوقي امك ءاملعلا نيب ةرهشلاب ةمألا يف هتضافتسا

 ىرخأ ةيدقن طباوض هرابتعا نكمي ام يدقنلا جهنملا عبتت لالخ نم دجنو

 عوجرلاب هنع نوربعي ةيضابإلا دجن ام كلذ نم ثةمدقتملا ةيدقنلا طباوضلا ريغ

 نبا هركذ ام هتلثمأ نمو ،فالتخالا لاح لصألا دامتعا هب نونعيو ‘لصألا ىلإ

 كلت يف سيل هنأ ركذ ثيح ،ةالصلا يف عفرلا تاياور هتشقانم دنع ةكرب

 .107/87 ،(خم) ةعيرشلا سوماق حسيمخ نب ليمج يدعسلا ()
 .ةاكزلا باتك ‘كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ ،هيبأ نع ملاس ةياور نم ةقدصلا باتك ا

 )1568(٨ 98/2 ىةمئاسلا ةاكز يف باب ةاكزلا باتك ،هننس يف دواد وبأو ء(1443) 91

 .(621) 17/3 .منغلاو لبإلا ةاكز يف ءاج ام باب ،ةاكزلا باتك ،هننس يف يذمرتلاو

 .6/,186 ديهمتلا ،نافلخ نب ديعس يليلخلا اث}

 .547/1-548 عماجلا ةكرب نبا ا

 .400/1 ،س.م ا"

 .111/87ء(خم)ةعيرشلا سوماق سسيمخ نب ليمج يدعسلا ا



 _۔۔ _ ةيص انالا دنعةنسلا مولع ححص

 ركذ مث ،هب انمق كلذ حص ولف ،ريبكتلا عم نيديلا عفرب رمأ ةلق يبنلا نأ تاياورلا
 ىلع ملعلا ناك ةحيحص ةياورلا تناك ولف ،عفري ملو عفر هنأ اوور نيفلاخملا نأ

 هنأب رذعلا عطقل ربخ انيفلاخم عم نكي مل اذإو " :لوقيو { لوسرلا هيلع تام ام

 ةب نكي مل ًارخآ نوكي نأ لمتحاو ،ألوأ نوكي نأ لمتحاو هلمع رخآ عفرلا ناك
 نبا ربتعاف ،ا")"عفري مل هنأ وهو لصألا ىلإ عوجرملا ناكو ،امهدحأب لمعلا نم
 نم تبث دق هنأ انيبم ،هيأر ديؤي رخآ ليلدب دهشتساو لصألا وه عفرلا مدع ةكرب

 .ىهن هنأ نم ةلق هنع يور ام وهو هيدل ةدودرملا عفرلا ةياور ضراعي ام ربخلا

 اهنأك مكتالص يف مكيديأ نوعفرت مكلاب ام):ةي هلوقب ةالصلا يف نيديلا عفر نع

 نم انعم فلتخي ملف" :ةياورلا ىلع اقلعم ةكرب نبا لوقي مث ءاح (سمش ليخ بانذأ
 .اث ربخلا ليوأت يف انوفلاخ امنإو ،ةياورلا هذه ةحص يف نيديلا عفر يف انفلاخ

 ام اريثك "رثألا دورو وأ ةنسلا دوجو عم رظنلل ظحال" ةرابع اندجو كلذكو

 دهع ىلع تئضيحتسا ةأرما نأ )ةشئاع ةياور ىلع ةكرب نبا بيقعت كلذ نمف ؛درت

 لجعتو رهظلا رخؤت نأ اهرمأو قرع مد وه لاقف هلي يبنلا تلأسف الي هللا لوسر
 و ٠

 ءا“(ادحاو السغ حبصلا ةالصل لستغتو يلصتو ادحاو السغ اهل لستغتو رصعلا

 .492/1 عماجلا٬ةكرب نبا ()
 322/1)430(6 .ةالصلا يف نوكسلاب رمألا باب ،ةالصلا باتك ‘هحيحص يف ملسم هجرخأ اث
 .(1879) 198/5...لوق ضحدملا ربخلا ركذ ةالصلا باتك ‘هحيحص يف نابح نباو

 .(92/1)213 ،ةالصلا يف ةفالخلاو ةمامإلا يف باب ،ةالصلا باتك ،هدنسم يف عيبرلاو

 .492-493 ,/1 عماجلاءةكرب نبا ا)
 امهل لستغتو نيتالصلا نيب عمجت لاق نم باب ،ةراهطلا باتك ،هننس يف دواد وبأ هجرخأ ا٨

 لسغ باب ‘ضيحلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو ء(294()295 )79/1 ،السغ

 لسغ باب ءةراهطلا باتك ،هننس يف يمرادلاو ،(352/1)1541-1544 ‘ةضاحتسملا

 باب ،ةراهطلا باتك راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو 220/1)777(6 ءةضاحتسملا

 تركذو حاحصلا اهتجرخأ ىرخأ ةياور ةشئاع نع يور دقو .100/1 ءةضاحتسملا

 .ةالص لكل لستغت تناك اهنأو شحج تنب ةبيبح مأ تضاحتسا



 _ ہإ;::إ)_ح ةيص الا دنع ةنسلا مولع حححححح

 لسخغ الو 0٠ ةالصلا ءوضو ءوضولا ةَضاَحتنسلا ىلع نأ بهذ اضعب نأ ركذو

 لكل لسغلا ةَضاَحتنُسلا ىلع نأ ىلإ مهريغ بهذو ،ةشئاع ربخ يف نعطو ىاهيلع
 يذلاو ":ةكرب نبا لوقي مث ،طايتحالا نم برض هيف اذهو ،عمجت الو لسغ ةالص

 انملس نإ انأ ىلع ،هبشأ ةنسلاب هنأل ،اانيفلاخم لوق نم رظنأ انباحصأ هيلإ بهذ
 ةقشمل قافتاب بجو رفاسملل عمجلاو رظنلا قيرط نم ةشئاع ربخ يف نعطلا
 .مظعأ اهتضاحتسا لاح يف اهيلع ةقشملا نأل كلذب ىلوأ ةضاحتسملاف -رفنسلا

 عم رظنلل ظح الو ة رظنلا نم ىلوأ ةنسلل ميلستلاف احيحص ةشئاع ربخ ناك نإو

 موزلل رهاظلا مكح ىلع ةكورتم ةضاحتسملا تناك ةنسلا تمدع نإف ةنسلا دوجو

 .2"طوحأ ةالص لك دنع اهل لاستغالاو اهل ةدابعلا

 طباوضلا ضعبل ةرولبو ريطأت ةلواحم لصفلا اذه يف ةمدقتملا ةفقولا تناك

 يضابإلا ثارتلا يف اهروضح اندجو يتلا كلت ،دنسلاب ةقلعتملا ةيدقنلا دعاوقلاو

 .ةيدقن دعاوق يه ثيح نم اهنع بتكي مل نإو ايقيبطت

 جهنم اهئاملع دنع جزتما -يريدقت يف - ةيضابإلا ةسردملا نأ ودبيو

 روظنم تسكع اهل يهقفلا راطإلا مكحب يهف ،يدقنلا نيثتحملا جهنمو ءاهقفلا

 ترثأت ةياورلا لهأو نيعباتلاو ةباحصلا نع رشابملا يقلتلا مكحب اهنأ امك ،ءاهقفلا

 ىقارلا نيب مهبلقت ؤ لئاوألا اهتمئأ لقنت مكحب اضيأ يهو شةياورلا لهأ جهنمب
 .اعم امهب ترثأت رثألا ةسردم ثيح زاجحلاو -يأرلا ةسردم ثيح

 يف لب ةكرب نبا مالك رهاظ وه امك دحاو لوق ىلع سيل بهذملا نأ انه هيبنتلا ردجي ا"
 يخامشلا: رظنا ليصفتلا نم ديزمل .ىرخأ ىلع ةياور حيجرت ىلع ةينبم ىرخأ لاوقأ ةلأسملا
 .ةرهاقلا ءةعابطلاو ديلجتلل نومأ عباطم حاضيإلا ء(1389/792)يلع نب رماع نكاس وبأ

 ةتس وبأ يشكيودسلا س262/1 01983 ه1403 ،نامع ةنطلسب يموقلا ثارتلا ةرازو رشن

 ريشب :حت دعاوقلا باتك ىلع ةتس يبأ ةيشاح ،(1678/1088) يبصقلا رمع نب دمحم

 ةيادرغ ،ةيبرغلا ةعبطملا ،1ط ،يلاطيجلل مالسإلا دعاوق لصألا عم عوبطم ،جاحلا ىسوم

 .278 0276/2 ،م2001 ‘ه1422 ،رئازجلا

 .238 - 237/2 ،عماجلاءةكرب نبا ا



 _۔۔ ٦ ةيضابالا دنعةنسلا ملاع =

 ذلبق ةقث ناك نمف شةيضابإلا دنع ةياورلا طباوض ةمدقم يف ةلادعلا يتأتو
 ةينظ ىقبت ةلادعلا هذه نكل ،دنسلا لاجر لك يف اهققحت نم ةب ال ةفصلا هذهو

 ةلادعلا ققحت طرش ىلع ةلدأب امهريغو يويسبلاو ةكرب نبا لدتسيو .مكحلا

 اهنم يتلا ةلدألا هذه لولدم بسح ربخلا يف قسافلاو لدعلا يواست مدع نيدكؤم

 نايب ةيعرش ىلع لالدتسالا اضيأ كلذ لباقمبو .لي يبنلا لعفو باتكلا تايآ
 يأ لدي مل ام ربخلا لوبق بجو ةلادعلا تققحت ام اذإو .هربخ ةرو هفشكو قسافلا

 .قسفلا وأ ةلادعلا يف مكحلا قالطإ يف قيقدتلا بجي نكلو ،هداسف ىلع ءيش

 يمحي هنوكل هيلع نودكؤيو ءايرورض ارمأ ةيضابإلا هاريف طبضلا امأ
 كلذ ىلع هدعب نم هذيمالتو ةديبع يبأ ديكأت انيأرو أطخلاو للخلا نم ةياورلا

 ىلع هدعب ءاج نمو ةكرب نبا دكؤي امك ،اهنونفو ةياورلاب ماملإ نع فشكي امب

 نبال دجنو ،رابخألا ةياور يف فالتخالا بابسأ دحأ هيف فالتخالا نأو طبضلا
 تاياورلا طبض نيب اهلالخ نم حجري هطبنتسملا ةيدقنلا طباوضلا نم اددع ةكرب

 يورملا لماك دعي نأ حيجرتو ،هريغ ىلع هنم عمسو ة يبنلا هملع نم حيجرتك
 ىندأ رابتعا ىلع ةيضابإلا دكأ دقلو .جاردإلا زيمي يوق ليلد مقي مل ام هيوارل

 .هوهس ىلع يوارلا طبض حيجرتب طبضلا تاجرد
 ةيانع فشكت دهاوش اندجو دقو ،امهم ايدقن اطباض دنسلا لاصتا دعيو

 ول ىتح اهريغ ىلع لاصتالا ةرهاظلا ةياورلا حيجرتو ،دنسلا لاصتاب ةيضابإلا
 كلذكو ،زيزعلا دبع نبا لعف انيأر امك ؛همامإو هذاتسأ يأر حجرملا اهيف فلاخ

 نم نأ نيدكؤم ‘لاصتالا رهظيل ثيدحتلا دنع دانسإلا بلطب مهضعب ةيانع انيأر

 عطقي لاصتالا نأو كدنسلا لاصتا يف فالتخالا عوقو ةياورلا فالتخا بابسأ

 تاحجرم نم كلذ ريغو ةبحصلا لوطو ةمزالملا ةرثك فشكيو رشابملا يقلتلاب
 .ةياورلا

 ىلإ لاصتالا يف اولام ةيضابإلا نم اريثك نأ انه هركذ ردجي امم هنأ ىلع

 عوقوب سفنلا نانئمطاو ،سفنلا هيلإ نكست هجو ىلع ءادألا نوكب ءاهقفلا جهن

 .ةربتعملا ملعلا لمحت قرط نم قيرط يأب هنع ىور نمو يوارلا نيب لاصتالا

 



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع >

 يأ نم ايلاخ ربخلا نوك اضيأ ةرضاح اهاندجو يتلا ةيدقنلا طباوضلا نمو
 نإو هذهو ،عامجإلا وأ ةنسلا وأ نآرقلا لوصألا دحأ هتفلاخم ةلعك ؛اهب ةري للع

 وأ ديناسألا ضعب ىلع مهماكحأ دنع تاقيبطت اهل اندجو برقأ نتملا دقن ىلإ تناك

 دنسلا لاجرو ةاورلا ىلع مهماكحأ اوعرف مهنأل كلذو ثانه اهركذ مزلتساف ةاورلا

 .اهدوجو ىلع

 رعت دعب متي لوصألل اهرهاظ فلاخملا ةياورلا ىلع مكحلا قالطإ نأ ىلع
 .لاكشإل لح وأ ةضراعمل ارد وأ ليوأت وأ اهل جيرخت يأ دوجو

 ىتح اضيأ ةرضاح يهو قرط نم حص امب ثيدحلا دقن ةيدقنلا دعاوقلا نمو

 اذهو ،دنسلا دقن يف اهنم افرط انضرع كلذل ةجيتنو تاياورلا ةاور مهدقن دنع
 نأ ىلإ -يريدقت يف دئاع - بناوجلا ضعب يف نتملاو دنسلا دقن نيب لخادتلا

 امو دقنلا يف ةلقتسم ةباتك مهل دجن ثيحب صصختلا لكش ذختت مل ةيدقنلا مهتاباتك

 .ثارتلا اذه نمض ارثعبم هاندجوف ‘مهثارت يف بيقنتو ثحبب مت هاندجو

 اقرط مهل نأ ادكؤم مهقرط نم حص امب ةاورلا دقن نع ةكرب نبا حفان دقو

 ةجح مهدنع امب هلهج سيلف ،اهل مهريغ لهجب ةربع الو مهدنع تحص تاياورو

 لكلو ،مهدنع حص امب دادتعالاو زيمتلا نع ربعي اذهو ،مهيدل ام فيعضت مهمزلت

 يأرلا صيقنت ىلإ كلذ زواجت نود اهدنع حص امع عافدلا يف قحلا ةسردم

 .رخآلا

 بوقعي يبأك ةبراغملا دنع كلذك وه ةقراشملا دنع هاندجو امك دادتعالا اذهو

 .هريغو ينالجراولا

 ققحتب زبخلا قرط حيحصت وه رخآ طباض يدقنلا طباضلا اذهب طبتريو اذه

 ضعامجإلا وأ لمعلاب هدييأتو ،لوبقلاب هل ةمألا يقلتك هدضعتو كلذ هجوت تارامأ

 صنلا ميدقت طباضو ‘لصألا ىلإ عوجرلا طباض ىرخألا ةيدقنلا طباوضلا نمو

.صنلا دورو وأ ةنسلا دوجو عم رظنلل ظح الف يأرلا ىلع



 _ آ ةيض الا دنع ةنسلا مولع =ححح

 يفكي الف ىاهكاردإو اهمهفل لماكت ىلإ ةجاتحم ةماعلا ةيدقنلا ةروصلا نإ

 كلذلو ءدانسإلا عم نتملا ىلع ةمئاق ةياورلا ذإ {ةياغلا هذه غولبل دنسلا دقن نايب

 ام اذهو ،نتملا دقن دعاوق ضرعب ةيدقنلا ةروصلا ةفرعم لماكت ىلإ جاتحي ماقملاف

 دنع ثيدحلا نتم دقن دعاوق لوح رودي يذلا يلاتلا لصفلا يف هيلع فقنس

.ةيضابإلا



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع =>حح

 ةيضابإلا دنع نملا دقن دعاوق نم ثلاثلا لصفلا

 ةمألا ثارت يقاب نأش نتملا دقنب ةقئاف ةيانع يضابإلا ثارتلا انل فشكي

 مهطابنتساو مهرظن رادم هيلع ذإ ؛نتملاب ةيضابإلا ةيانع بابصنا يف ةبارغ الو

 بتع نئلو .مهدعاوق دمتعمو ؛مهتاعيرفت دنتسمو ،مهلوصأ أشنمو شمهلالدتساو

 ىلع ءاهقفلا بتع دقف "نتملا ىلع مهتيانع مهرصق ءاهقفلا ىلع نوثدحملا

 .دانسإلا ىلع مهترظن قييضت نيثدحملا

 نم ضرغلا يفوي امب نيجهنملاو نيتقيرطلا نيب عمجلا يريدقت يف ريخلاو

 غولبو ‘قصعتلا عم لومشلاو ،قيقدتلا عم ةعسلا يطعيو ،اهتمرب دقنلا ةيلمع

 يتلا نتملل ةيدقنلا دعاوقلا وأ طباوضلا مهأ ضرعنسو ‘قيقحتلا ةدوج عم قيقدتلا

 :ةيلاتلا ثحابملا لالخ نم يضابإلا ثارتلا يف ةرضاح اهانيأر

 :نآرقلا ىلع هضرعب ثيدحلا دقن :لوألا ثحبملا

 ،نتملا دقن دعاوق ةمدقم يف ميركلا نآرقلا ىلع هضرعب نتملا دقن يتأي

 للخ لك نم ظوفحملا جهنملاو 0فالتخالا دنع عزفملاو ،عيرشتلا لصأ نآرقلاف

 .ةلع لكل فشاكلاو ،ناهرب وأ ليلد لكل لصيفلا نوكي نأ أوبت اذلو فيرحت وأ

 نتملا دقنل ىلوألا تايادبلا نيمدقتملا ةمئألا نع تاياورلا ضعب انل فشكتو

 يأر لقنيف نيفخلا ىلع حسملا يف هيأر ديز نب رباج يطعيف ،نآرقلا تايآ لئالدب

 جرخيو ،ا""نيفخلا باتكلا قبس ":لوقيو كلذ نع ىهني ناك هنأب سابع نبا هخيش
 ة يبنلا نإ لاق نم لوق ةشئاع ةديسلا در يف عدجألا نب قورسم هاور ام عيبرلا

 . 11ص مره نب ورمع تاياور ديز نب رباج باتك ،ديز نب رباج يدزألا "]

 باتك ‘هففصم يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ سابع نبا نع ةمركع قيرط نم رثألا اذه و

 يف يلع نع ظفللا اذه جرخأو 169/1)1947(6 حسملا ىري ال ناك نم باب ،تاراهطلا

 . (1946)ح قباسلا عضوملا سفن



 آ ةيض الا دنعةنسلا مولع ح

 (;) (ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف هبر ىأر ادمحم نأ معز نم):اهلوقب ،هبر ىأر

 فيطللا وهو َراتصإلا كرذ وهو راتصإألا هُكرذت ال :ىلاعت هلوقب ةدهشتسم

 اوبستكا لوألا ةيضابإلا ةمئأ نأ نافشكي نالاثملا ناذهو ،(103/6ماعنألا)هريبخلا

 .ةباحصلا نم يدقنلا جهنملا اذه

 وبأ دروي ليللا نم ةّين نودب مايصلا ةحابإ نم يور ام ضعب ةشقانم يفو

 نع ةياور ركذيف ليللا نم ةين نودب مايصلا حيبت ال ىرخأ تاياور جرؤملا
 نم موصلا ىلع مزعي مل نمل مايص ال) :تلاق اهنأ -¡ةف يبنلا جوز- ةصفح

 نم موصلا ىَّلَع مزعي مل نمل مايص ال) :لاق رمع نبا نع ةياورو اث (ليللا
 مل نمل موص ال) :لاق هنأ ه يبنلا ىلا اهعفر ركذي ةياور دروي مث اث (يللا
 .ا (ليللا نم مايصلا ىلع مزعي

 مكدحأ لاق اذإ باب ،قلظخلا ءدب باتك ‘هحيحص يف ،يراخبلا هجرخأ ا"]
 .عئارشلاو مالسإلاو ناميإلا يف باب هدنسم يف عيبرلا 1181/3)3062(6...نيمآ
 .(309/1)824 شهلل ميظعتلا يف ةنسلا باب يفو ء(43/1)61

 ةصفح نع نيلقانلا فالتخا ركذ ،مايصلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأ ا

 نم موصلا ضرف يف باب ،مايصلا باتك ،هننس يف ةجام نباو 2646(6 .2645) 2

 مزعي مل نمل مايص ال ءاج ام باب موصلا باتك ،هننس يف يذمرتلاو ،(542/1)1700 ثليللا

 نم ةينلا تييبت باب :مايصلا باتك يف ،هننس يف ،ينطقرادلاو ،(108/3)730 ثليللا نم

 .(172/2)2()3()4 ثليللا
 .ةصفح نع نيلقانلا فالتخا ركذ مايصلا باتك ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأ ا7}

2 (2651. 2652). 

 عوطتلا راطفإ باب ،مايصلا باتك ؤاضيأ ةصفح ةياور نم ظفللا اذهب قازرلا دبع هجرخأ ا]
 لاله نب دمحم نع يدقاولا قيرط نم ةياور ينطقرادلا جرخأو ء(275/4)7786 ‘هموصو

 نم موصلا عمجأ نم :لوقي هق هللا لوسر تعمس ): لوقت دعس تنب ةنوميم عمس هنأ هيبأ نع

 تسييبت باب ،مايصلا باتك يف ،هننس يف ء( مصي الف هعمجي ملو حبصأ نمو ،مصيلف ليللا

 .(2/,173)4 ثليللا نم ةينلا



 ةيض الا دنعةنسلا مولع =حح

 نم ةين نودب مايصلا حيبت ال يتلا تاياورلل هحيجرت يف جرؤملا وبأ دمتعيو

 ادهشتسم ةلدألا يف فالتخالا لاح يف لصيفلا هنأ انيبم نآرقلا لئالد ىلع ليللا

 يبنلا ىلع بذكلاو ثيدحلا يشفت نم ةرذحملا ثيداحألا ضعبب ")كلذ ةيجح ىلع

 نأ) : هللا لوسر نع ءاج يذلا ربخلاك نآرقلا ىلع ضرعلا ثيداحأو ف
 ":لوقي مث ال (هللا باتك ىلع هوضرعاف ينع مكءاج امف يدعب وشفيس ثيدحلا
 «“لذللا ىإ مايصلا أوشتأ مث ء:هللا لوقل نآرقلا اهقتص دق ثيداحألا هذهف
 مل اذإ موصلا هئزج ال كلذك ليللا لبق راطفإلا زجي مل هنأ امكف 187/2(6ةرقبلا)
 .اث) رجفلا لبق دقعي

 باتك قفاو ام الإ ت يبنلا ىلع لوقن الأ انيلع نأ بويأ نب لئاو ركذيو

 ملعي نأ بجي هيلعو !هفلاخت ال ىلاعت هللا باتكل ةقفاوم ةي ئبنلا ةتس نأ ذإ ،هلل

 يهو ‘ةعذدتبملا ثيداحألاو ةبذاكلا تاياورلا نم وه باتكلل اضقانم ءاج ام نأ

 .ا“)لطابو بذك

 ججحلا باتك يف درو ام ةيضابإلا دنع جهنملا اذه تاقيبطت نم دجنو

 .ميركلا نآرقلا صوصن ىلع :لئاسملا لوصأ ءانب يف هفلؤم جهن دقف نيهاربلاو

 هجاجتحا كلذ ةلثمأ نمو ثدقنلل نآرقلا تايآل فلاخم ثيدح لك عضخي كلذل اعبتو

 لكأو ءامتلا كفس نإو ةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال لاق نم نأ):ىور نم ىلع اةر

 مكتنب مكلاومأ اولكأت ال أونمآ نيذلا اهيأ اي »:ىلاعت هلوقب ،اثا املظ ساتلا لاومأ

 )٨(. (29/4ءاسنلا) هلطاب

 .27ص (خم)جج رؤملا يبأ تاياور نم مايصلا غجرؤملا وبأ ا"

 .108 ص ؛هجيرخت مدقت ا

 .28ص (خم)ج رؤملا يبأ تاياور نم مايصلا غجرؤملا وبأ ا

 .109/1-110-111 ‘ عماجلا باتك 0 رفعج نبا ا

 هللا الإ هلإ ال لاق نم هق هللا لوسر لاق لاق رذ يبأ نع) هحيحص يف نابج نبا جرخأ اث

 لضف باب ،ناميإلا باتك يف (قرس نإو ىنز نإو لاق قرس نإو ىنز نإو تلقف ةنجلا لخد

 328 /2 ،ميهاريإ همسا نم باب ‘طسوألا مجعملا يف يناربطلاو ء(394/1)170 ،ناميإلا



 ةيض .الا دنع ةنسلا مولع =ححح

 ضرع ثيدحب جهنملا اذه ىلع يمدكلا ديعس يبأ لالدتسا ركذ قبس دقو

 نم حيحصلا هنأو { يبنلا نع تباثلا لصألاب هل هفصوو نآرقلا ىلع ةنسلا

 ذإ فخلا ىلع حسملا ثيداحأل هدقن هدنع جهنملا اذه تاقيبطت نمو .اة)للوصألا

 .اهتحصب ةجحلا مقت مل اذإ ةياورلاو" لوقيو ،نآرقلا نم تايآ ضعب اهتفلاخم ىري

 ليزنتلا مكح كرتأ يلاب امف ...ىلوأو مزحأ هللا لوق ىلإ عوجترلاف ةمألا تفلاختو

 اهتحص يف نوملسملا فلتخا تاياورب لمعلا ىلإ ليمأو ؤاحيرص هب حرصملا
 .ا)"اهننمو

 هتصالخ ) (شيرق نم ةمئألا):ةياورل هتشقانم يف اراوح يمدكلا حرطيو

 ناك نئلو مهنم نوكي نأ الإ مامإل يأ ةعاط مزلت ال هنأ ةياورلا هذه مزال نم نأ

 نينمؤملا بطاخ ىلاعتو كرابت هللاف ،هللا باتك ىلع ىوعد هذهف كلذك رمألا
 رشألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو ةلا اوغيطأ اونمآ نيذلا اهيأ اَي ) ةفاك

 ولف ،نينمؤملا رئاس نم نونوكي ةمئألا نأ عامجإلاب تبثو ،(59/4ءاسنلا)4مكنم

 يفو ،(2113) 214/3 ثيلهابلا ةمامأ يبأ نع ءاجر ثيدح ؛نييماشلا دنسم يفو ء(2124)

 هللا لوسر لاقف قرس نإو ىنز نيو ءادردلا وبأ لاقف ،ءادردلا يبأ نع نييماشلا دنسم ظفل

 الف ءرملا بوتي نيح لاح لك ىلعو ءادردلا يبأ فنأ مغر ىلع قرس نإو ىنز نإو هق

 نود ناميل.الف ،لمعلا لوقلا عم ةب ال نكلو ،نيبئاتلا معت ةعساو هللا ةمحرو رافغتسا عم ريبك
 .هجرخ نيح ثيدحلل هبيوبت يف ىتح نابح نبا هيلع هبن يذلا. وهو ،امهنارتقا

 .ةيادرغ ©فظطعلا ،ناورإ ةبتكم ،(خم,) .نيهاربلاو ججحلا ،دمحم نب ريشب يليحرلا ا"
 .21-24-25 ص ى(ر.د) رئازجلا
 .36/1 "(خم)فارشألا باتك ىلع بيقعتلا ،ديعس وبأ يمدكلا ا2

 .672 ث ربتعملا ديعس وبأ يمدكلا اة)

 ءلئابقلا لئاضف ركذ ىةباحصلا ةفرعم باتك اهححصو كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ )4(

 ،شيرق نم ةمئألا «ملعلا باتك ءىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأو (( 4

 وبأو ،(26/4)3521 ‘صخفح همسا نم باب ‘طسوألا مجعملا يف يناربطلاو ((_ 3

 .(6/,321)3644 ‘كلام نب سنأ دنسم ،هدنسم يف ىلعي



 ةيضابإلا دنع ةنسلا لع ح

 جراخ مهريغو ؛ةصاخ شيرق ىلع عقت ةبطاخملا نإف شيرق نم ةمئألا ن

 يشرقلا ريغ ىلع مرحي كلذك ،هملع دحأ هيعدي ال لطاب اذهو ؛ةعاطلا ىنعم نم

 ول ) يبنلا لوقب هدقن ميعدتل يمدكلا دهشتسيو ،ةمامإلا يف لوخدلاو هتضراعم

 (;) (اوعيطأو هل اوعمساف يتنسو هللا ضرف مكيف ماقأف فنألا عَجُم يشبح مكيلو

 ركب يبأ نع حص امب دهشتسي كلذكو شيرق نم يشبحلا نوكي نأ لاحمو

 ابيطخ ماق ةفالخلا يلو امل هنأ هنع يور دقف رخآ اليلد هنع هللا يضر قيدصلا

 تعطأ ام ينوعيطأف ،مكنم ريخب تسلو مكتيلو ينإ سانلا اهيأ اي) :هلاق امم ناكو
 .ا2) (مكيلع يل ةعاط الف هلوسرو هللا تيصع اذإف ،هلوسرو هللا

 ةفنللاب هيلع نيلدتسم نآرقلا مكح ىلإ عوجترلا انيلع نأ ةكرب نبا دكؤيو
 شقاني قلطنملا اذه نمو )رابخألا يف فالتخالا لاح يف ءاهب انبطوخ يتلا

 نآرقلا عمجي مل لي يبنلا نأ نم يور امب اهدر ىلع لدتسيف نآرقلا عمج ةلأسم

 لظتل هيتأي ا ان زيزع باتكل هو :هركذ لج هللا لوقب هدعب هباحصأ هعمج ىتح

 »:هلوقبو (41/41-42تلصف) هديمح ميكح نم ليزنت هفلخ نم انو ه ي نيب نم

 رع فرلصأتس :هلوقو (5 رجحلا) «نوظفاحَ هل أ اذو ركذلا اَنلتزَت رحت نإ

 وحن نأ ادكؤم (146/7فارعألا) 4“قحلا رێغب ضنرألا يف نوربكي نيذلا يتاتآ

 نم لبقي نمم بجعأل ينإو ":اضيأ ةكرب نبا لوقيو ،ريثك نآرقلا يف اذه

 .هتمأ ىلع هتجح وه يذلا نآرقلا كرت ةلي هللا لوسر نأ معزي نم لوق نيملسملا

 هثعب يذلا حصي هبو ءهللا دنع نم اهب ءاج يتلا ضئارفلاو هتوعد هب موقت يذلاو

 ملو هصحي ملو همضي ملو هعمجي مل يذلا فرحلا عطق يف ًاقرفم ،هيلإ ايعاد هللا
 هبارعإ يفو ،زوجي ال امو اهيف فالتخالا نم زوجي امو هتءارق يف رمألا مكحي

 .68ص ێهجيرخت مدقت ()

 اهنم ءزج اذهو ةعيبلا موي ركب يبأ ةبطخو ،17/2-18 سديفملا عماجلا ،ديعس وبأ يمدكلا ا)

 .ةيصعم يف ةعاط ال باب غعماجلا باتك ؛هففنصم يف قازرلا دبع اهجرخأ

1 20702(336/1). 
 .3100340/2 :هسفن ردصملا رظناو .337/1 عماجلا ؛ةكرب نبا (2)



 ةيض الا دنعةنسلا مولع =

 فيكف ؛نيملسملا ةماع نم لجر ىلع مهوتي ال اذهو ،هروس فيلأتو هرادقمو

 .(.)"ذي هللا لوسرب

 امم نأب نآرقلاب ملعلا لهأ ضعب لوقب همالك ةمتت يف ةكرب نبا دهشتسيو
 ثالث يف ةلي هلوسر ىلع نآرقلا لزنأ هركذ لج هللا نأ وه ءالؤه أطخ ىلع لدي
 ةيانع لهأ اوناك و ،ةروسو ةيآ تلزنأ املك هباحصأ ىلع أرقي ناكف ةنس نيرشعو

 نوميهفتيو هيف نوهقفتيو ،مهليلو مهراهن هنوسردي ‘هيلع صرحو هل ميظعتو هب

 مهدجاسم نم هريغ يفو لي هللا لوسر دجسم يف أضعب مهضعب هئرقيو ،هيناعم
 هملعت لضف انيبم هيف مهبغريو هميلعتو هملعت ىلع مهثحي ةلي يبنلاو مهدهاشمو

 لوقيو ا (هملعو نآرقلا ملعت نم مكريخ) :الئاق كلذ لك يف ىلوألا هنأو هميلعتو
 .اة) (هتبدأم اوملعتف هللا ةبدأم نآرقلا اذه نإ):اضيأ لق

 ثيدح نم هتيجح يف اقلطنم جهنملا اذه ىلع يويسبلا نسحلا وبأ دكؤيو

 باحصألا لاق ةلي يبنلا نأ نم يور امل هدقن لالخ نآرقلا ىلع ةنسلا ضرع

 ربخ تايآ نم لزن امب مهيلع اجتحم ا“ (مكل هللا رفغ دقف متئش ام اولمعا): ردب

 .58-59-60 ص .ةلأسملا هتشقانم رظناو ؛59/1-60 ،عماجلا ،ةكرب نبا ()

 نم مكريخ باب نآرقلا لئاضف باتك ‘هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا"
 ...سانلا ريخ نأب نايبلا ركذ ؛ملعلا باتك \هحيحص يف نابح نباو 1919/4)4739(6...ملعت

 ،نآ رقلا ملعت نم لضف ،نآرقلا لئاضف باتك "ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو :(34/1)118
 ،نآرقلا ميلعت يف ءاج ام باب ،نآرقلا لئاضف باتك يذمرتلاو ((5/)8037

2909(175/5). 
 باب ،نآرقلا لئاضف باتك ‘كردتسملا يف مكاحلا هجرخأءلوطأ ثيدح نم ءزج ظفللا اذه ا

 باتك ىرغصلا ننسلا يف يئاسنلاو ء(741/1)2040 ،ةلمج نآرقلا لئاضف يف رابخأ

 لئاضف باتك يف ،هننس يف يمرادلاو ،(541/1)983 ،نآرقلا ملعت يف بيغرتلا باب ضةالصلا

 .(523/2)3315 شنآرقلا أرق نم لضف باب ،نآ رقلا

 اهنمو ةعتلب يبأ نب بطاح ربخ نمض عضوم نم رثكأ يف هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا
 متئش ام اولمعا لاقف اردب دهش نم ىلع علطا هللا لعل كيردي امو اردب دهش دق هنإ لاقف)ظفلب

 .هحيحص يف ملسمو ،(1557/4)4025...حتفلا ةوزغ باب ،يزاغملا باتك ،(مكل ترفغ دقف



 ح ححلا ح
 ةشئاع فذق احطسم نأ ذإ مهتجح ضحدي كلذف ثدلجلاب مكحلاو ةشئاع ةديسلا فذق

 ىلع ةوفعم ردب لهأ بونذ تناك ولو ايردب حطسم ناكو هلي يبنلا هدلجف

 نوشنري نيذلا نإ »لوقي هللا نإ مث ،يردب وهو حطسم دلج امل رارصإلا
 «ميِظَع باذع مهلو ةرخآلاو انألا يف اونعُل تانمؤملا تالفاغلا تانصخلا
 .ا;)(23/24 رونلا)

 يأر ىلع فرعتنس اننإف يأرلا اذه ردب لهأ ثيدح يف يويسبلا ىأر نئلو

 لضف ركذ نع ثيدحلا دنع هعضوم يف ةيضابإلا ءاملع ضعب دنع هل فلاخم

 .ةباحصلا

 ةريطلا):هعفري يذلا ةريره يبأ ثيدحل ةشئاع ةديسلا دقن يبتوعلا درويو

 نم باصأ اَم :لجو زع هللا لوقب ةدهشتسم ءا (رادلاو ةأرملاو ةبادلا يف

 اقأرنن نأ لنق نُس باتك يي اذإ مكسفنأ يف انو ضرألا يف ةبيصم
 .اث (22/57ديدحلا)

 دهشتسي يفوسلاف ،جهنملا اذه نوقبطي ةيضابإلا ءاهقف لج دجن اذكهو
 ريغ يف ثيدحلا اذه قيبطت نأ ركذيو هقبطيو نآرقلا ىلع ةنسلا ضرع ثيدحب

 ال رتاوتملا نأ ىلإ كلذ درم لعلو ‘هتحص يف فلتخملا يداحألا يأ رتاوتملا

 يهف باتكلل ةقفاوم ةنس لك" :لوقي مصألا هللا دبع وبأو )ينآرقلا صنلا مداصي
 ناقفتم ةنسلاو باتكلا نأل ةعدب وهف باتكلا فلاخ امو ه هللا لوسر ةنس

 ضعبل هتشقانم لالخ تاقيبطتلا نم ةلمج مصألا نامثع دنع دجنو ،ا"نانورقم

 باتك هننس يف يذمرتلاو 1941/4)2494(0 .ردب لهأ لئاضف باب شةباحصلا لئاضف باتك
 .(410/5)3305 ثةنحتمملا ةروس نمو باب ءنآرقلا ريسفت

 .77ص جم خم ،يويسبلا نسحلا يبأ خيشلا ةريس ،نسحلا وبأ يويسبلا ()

 .107 ص ؛هجيرخت مدقت اث

 .257/2 ءايضلا ،يبتوعلا ا

 .436صإ(خم)تالاؤسلا ،يفوسلا ا
 .9ص ،ةريصبلا ،هللا دبع وبأ مصألا اث)



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح

 (.)ديحوتلا باوبأ يف تاياورلا نم اهريغو ةعافشلا ةلأسم يف تاياورلا

 ضعب اهعفر هنأ هل ركذ ةياور نع هلئاس رمع نب دمحم ةتس وبأ بيجيو

 .اف (هدلو دلو الو هدلو الو انزلا دلو ةنجلا لخدي ال):ف ل ىلإ نيرسفملا

 هللا لاق ،نآرقلا رهاظ بساني ال ثيدحلا اذه رهاظ نا يخأ اي ملعا":هلوقب

 دحأ كبر ملظي انو :هلوقو 46/41(6تلصف) ديبعلل م نظب ر اَمَو :ىلاعت

 «نيملاطظلا مه اوناك نكتلو مهاتملظ امو :هلوقو 49/1(6 8فيهكلا)

 الو ،اوبستكا ام ريغب مهذخاؤي ال هنأ هانعمو ‘كلذ ريغ ىلإ ،(76/43فرخزلا)

 نيفوم ارابك وأ اراغص مهتوم عم رانلا مهلخدأ ولو ،اومرتجا ام ريغب نوبذعي

 .اة)"اولعفي مل امب مهتذخاؤم ناكل هللا نيدب

 نع ثحبلاو طابنتسالاو لالدتسالاو رظنلا نع هثيدح لالخ يداربلا دجنو

 لب ،هريغ ديلقت هل زوجي ال هنأ نيبي داهتجالا ىلع ةردقلا هل تناك نم دنع للعلا

 ضرحيو ىةنسلا حيحص وهو ٌجَحَملا سايقلا ىلع ءاملعلا لاوقأ ضرعي نأ هيلع

 .انآ رقلا ىلع ةنسلا

 ةهزن هباتك يف ةعوضوملا ثيداحألا نم ةفئاطل يتالتلا ورمع ضرعيو

 هذه ":هلوقب اهيلع قلعي و - تاطوطخملا دحأ يف هنع الوقنم هتدجو امك- بيبللا

 دروي مث ،"اروزو الطاب هيلإ تبسنو "ةق هللا لوسر ىلع ةعوضوم اهلك ثيداحألا

 قفاوت يتلا ثيداحألا نم اهدض عمسأو":الئاق اهرت ةحيحص ىرخأ ثيداحأ

 (5)" ترآ رقلا

 .247ص ءرونلا ،هللا دبع يبأ نب نامثع مصألا ا"

 رازو ةرزاو رزت ًالوإز»نأ يضتقت يهلإلا لدعلا ةدعاقف ،طقاس هرهاظف هجيرختب لغتشأ ملال

 .مهؤابآ يديأ هتبسك امب مهل مرج ال ءالؤهو ،(164/6ماعنألا)ه4ىَرخأ
 نمض (خم)ةتس يبأ ةبوجأ ،(1678/1088) يبصقلا رمع نب دمحم ةتس وبأ يشكيودنلا اث

 .3 ص {99ح مقر ثرئازجلا ،ةيادرغ ،نجسي ينب ،يركزوأ ةبتكم ععومجم

 .ظ22ص (خم) ،قداصلا ثحبلا۔ ميهاربإ مساقلا وبأ يداربلا ()

 يف ةظوفحم (خم) ،بوقعي نب ملاس تانودم ،(1988/1408)بوقعي نب ملاس يبرجلا اث

  



 ح( )ح :ناا :

 اميف يصورخلا ناهبن يبأ نباك نيرخأتملا دنع ارضاح جهنملا اذه دجنو

 باتكلا اهتفلاخمب اهفيعضتو ةياورلا دقن ةيجح ىلع هداهشتسا نم هركذ مدقت
 ال هنأ ركذي يذلا يليلخلا دمحم يبأكو .(") نآرقلا ىلع ةنسلا ضرع ثيداحأب

 بجوت ةرهش ةحص نود نم هقث هنع ةياور يأ تابثإ ىلع بيغلاب عطقلا زوجي

 هضرع دعب ٧ هيلإ قحلا ةبسن نم زوجي ام ىنعم ىلع الإ ،رتاوتلا نم هب ملعلا
 فيرشلا ثيدحلا يف حص امك ،هنمو هنع وهف هقفاو ناف ،ىلاعت هللا باتك ىلع

 و ،لوبقم نآرقلل قفاوملا ثيدحلاو ":شيفطا بطقلا لوقي ،اا هقف هنع روهشملا
 ثيداحألا ضعبو ث هنع هيف بوذكم هنأل هفلاخ ام ةريو هيلع عمجُملا اذك

 .اة"ليوأتلا لمتحت اهتحص

 لالخ نم ةيضابإلا دنع نتملا دقن جهنم نم هجوألا دحأ انل نيبت اذكهو
 لكف ةنرلا و لوبقلل اسايقم ،دقنلل انازيم نآرقلا اولعج ذإ ،نآرقلا ىلع ةنسلا ضرع
 الطابو افيعض ناك هفلاخ ام لكو ءالوبقم احيحص ناك ثيدحلا نم نآرقلا قفاوام

 .ادودرم

 لوح مهبتك يف ةيضابإلا هحرط امم ريسي ءزج وه انه هانضرع ام نأ ىلع
 الو چمهدقن يف ةدعاقلا هده روضح نايب الإ انتيغب يف نكي ملو ةدعاقلا هذه

 وأ خسنلاب ءاوس ضراعتلا ءردب ىنُْي ام نمض تاياورلا هيجوت عم اذه ضراعتي
 نكلو صوصنلا عم ةيضابإلا لماعت يف رضاح نفلا اذهف ،جيجرتلا وأ عمجلا
 نكميالو ايلج هضراعت رهظو ،كلذ نمض ههيجوت نكمي مل اميف ةدعاقلا بصنت

 .هليوأت وأ هعمج

 .اهنم اهتلقن ، (رت.د) ،ر.د ،سنوت ،ةبرج هتبتكم
 .108/87 (خم)ءةعيرشلا سوماق سسيمخ نب ليمج يدعسلا ا!]

 .24/3 .ديهمتلا ،نافلخ نب ديعس دمحم وبأ يليلخلا ا
 يموقلا ثارتلا ةرازو ،عرفلاو لصألا لماش ،(1914/1332)فسوي نب دمحم شيفطا ()
 .9/1 ،م1984 ه1404 ،نامغ ةنطلس ةفاقثلاو



 ةيضانإلا دنع ةنسلا مولع جح

 :حيحصلا ثيدحلاب ثيدحلا دقن:يناثلا ثحبملا

 هل دجنو ،نتملا دقن هوجو نم اهجو حص يذلا ثيدحلاب ثيدحلا دقن يتأي

 .ءاوس دح ىلع ةيضابإلا نم نيرخأتملاو نيمدقتملا دنع ةريثك دهاوشو تاقيبطت

 جرؤملا يبأ دقن نيمدقتملا دنع دقنلا نم برضلا اذه ةلثمأ نمو

 هذه ضراعت تاياور ةدع دروأ دقف ا")(موجحملاو مجاحلا رطفأ):ثيدحل

 نم رشعل يناميلا ةبيط وبأ انب رم):لاق هنأ سابع نبا نع ةياور اهنم تاياورلا
 تمجتحا :لاقف ؟تلبقأ نيأ نم :سابع نبا هل لاقف عنيضم وأ نيقب ناضمر

 فاخ ربك املف "مجتحي ناك هنأ رمع نبا نع ركذ امو ،ا2)(ةه هللا لوسرل

 هركأ ىرن انك ام: هلوق كلام نب سنأ نعو ،ءاسملا ىلإ ةماجحلا رخأف فعضلا

 ماص" :لوقي ناكو ءامئاص مجتحا هنأ ريبج نب ديعس نعو ‘©فعضلا الإ اهنم

 نع اوهن امنإ مايصلا يف ةنسلا نأب جرؤملا وبأ بقعيو ،"موجحملاو مجاحلا

 ال ةماجحلاف ،كلذ نم ائيش ةماجحلا تسيل و ،ءاسنلا نايشغو بارشلاو ماعطلا

 دمتعن هيلعو ذخأن هلك اذهبف هموص مت دقف مجتحا نإف" فعضلا فوخب الإ عنمت

 .اة"نئاهقف نم ةماعلاو ةديبع يبأ لوق وهو

 .هحيحص يف ةميزخ نباو ،(590/1)1558 موصلا باتك ‘كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ ا"

 باتك "ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو 226/3)1963(6...ةماجحلا نأ ركذ باب ،مايصلا باتك
 باب موصلا باتك ،هننس يف دواد وبأو ،(218/2)3141 ،بويأ ىلع فالتخالا ،مايصلا

 .(308/2)2367 .مجتحي مئاصلا
 يف يواحطلا هجرخأ ،ةغيص نم رثكأب درو مئاص وهو ةف يبنلل ةبيط يبأ ةماجح ربخا"
 هفنصم يف قازرلا دبعو أ101/2 ضمجتحي مئاصلا باب ،مايصلا باتك ثراثآلا يناعم حرش

 ثيدح ىيناثملاو داحآلا يف مصاع يبأ نباو 212/4)7536(0 ،مئاصلل ةماجحلا باب 4 مايصلا

 ٠ءادردلا يبأ ثيدح يف ،ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو ء(220/5)2750 ،يلع نب قلط دج

 ،سنأ نع ينوجلا نارمع يبأ ثيدح ‘هدنسم يف ىلعي وبأو «()2

4(7). 

 .36ص (خم)ج رؤملا يبأ تاياور نم مايصلا ؤجرؤملا وب ا}



 ةيض الا دنع ةنسلا ماع =>۔ححج  

 (.) (خلل....ردب لهأ ىلع هلا علطا):ةياورل هدقن يف ةيطع نب ابيبش دجنو

 اذإف لاجر َضوصلا نديل هديب دمحم سفن يذلاو) ىرخأ ةياورب اا اهدقني
 كنإ لاقيف عيباحصأ يباحصأ بر اي لوقأف ينود نم اوجلتخا مهتفرعو ينوفرع

 .اث (كدعب اوثدحأ ام يردت ال

 ةبذاكلا ةميمنلا):ةياورل هحيحصت ةكرب نبا دنع دقنلا اذه جذامن نمو

 يف فالتخالا ركذ مث ءا (ءعوضولا نضقنيو مايصلا نضقني ةبيغلاو بذكلاو

 هلوأت دق هنأ ةكرب نبا ىريو 4 مهضعب هتبثأ و مهصمعب هدحجف ثيدحلا اذه ةحص

 هعم قحتسي ل هنأ هانعم نإ :ا ولاق نيح ‘حيحص ريغ اليوأت هتبثأ نم ضعب

 هتيلكب د ع يشلا عفر ام أو كلذ لعفي مل ول هقحتسي ام هتراهطو هموص ىلع بناأ ونلا

 تاياورب ثيدحلا اذه حيحصت ىلع ةكرب نبا لدتسيو ثالف هب لعفلا ةداعإ باجيإو

 .159 ص هجيرخت مدقت ا")

 .289 ص جم خم ةيطع نب بيبش ةريس ، ةيطع نب بيبش ينامعلا ا
 .«ًاليلخ ميهارنإ هلا دحاو هللا لوق باب {ءايبنألا باتك ؤهحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا
 ...انيبن ضوح تابثإ باب ،ةباحصلا لئاضف باتك شهحيحص يف ملسمو 13
 فرخزلا ةروس ريسفت كريسفتلا باتك ‘كردتسملا يف مكاحلاو (_ 4

 ىلع لادلا ربخلا ركذ خيراتلا باتك هحيحص يف نابح نباو (2)357

 .(343/16)7347...نأ

 :لاق هه يبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج قيرط نم اثيدح هدنسم يف عيبرلا جرخأ ا

 58/1 ‘ءوضولا هنم بجي ام باب ،ةراهطلا باتك يف (عوضولا ضقنتو مئاصلا رطفت ةبيغلا)

 بعش يف يقهيبلا جرخلاو 130/1)317(6 شمئاصلا رطفي ام باب ،موصلا باتك يفو ،(105)

 اناكو رصعلا وأ رهظلا ةالص ايلص نيلجر نأ):سابع نبا نع ‘هانعمل دهشي ام ناميإلا

 امكموص يف ايضماو امكتالصو امكعوضو اديعأ: لاق ةالصلا ؤ يبنلا ىضق املف ،نيمئاص

 لصف ،نيعبرألاو عبارلا بابلا يفء(انالف متبتغا لاق ؟هللا لوسر اي مل الاق رخآ اموي هايضقاو

 نب رباج نع ىنعملا اذهل دهشي ام يناربطلا ج رخأو ،(303/5)6729 ...رابخألا نم درو اميف

 يف (ناسللا ثدح امهدشأو جرفلا ثدحو ناسللا ثدح ناثدح ثدحلا):لاق سابع نبا نع ديز

 ملسملا ىذأو ةميمنلاو ةبيغلا نم ءوضولا ركذ ،ةراهطلا باتك طسوألا مجعملا

 .هسفن بابلا يف ةشئاعو دوعسم نبا نع هلثم جرخأو 32/1)137(6



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع =حح

 هلل سيلف هب لمعلاو روزلا لوق عدي مل نم ):اهنم ةه يبنلا نع تخص ىرخأ
 همايص نم هظح مئاص ًبر) لي هلوقو ا (هبارشو هماعط هل عدي نأ ةجاح
 هدقن يف ا")دهشتسي امك ،اخ (رهسلا همايق نم هظح مئاق برو “شطعلاو عوجلا
 اوركذ نم دحأ هنأ عم هيلع هللا ناوضر رمع لوقب ا“) (شيرق يف ةمامإلا):ةياورل
 تناك ولف ا (كوكشلا هيف ينجلاخ ام ًايح ملاس ناك ول):ةياورلا كلت ةاور يف

 .اهتفلاخم يف ركفي نأ ىتح رمعل نكي مل ةحيحص ةياورلا

 عساولا يثحبلا هسفن هيف رهظي ةكرب نبال رخآ ايدقن اجذومن ىرنو
 هلالدتسا ركذ قبس يتلاو ،نآرقلا عمج ةلأسم يف ققحملا للحملا هرظنو ،قّسعتملا

 حص امم ةلدأب اهدرو رخآ عضوم يف اهثحب دقف ءاهب اهدري نآرقلا نم لئالدب
 اوور ام نولابي ال مهنأب ثيدحلا باحصأ ضعب هدقن يف افصاو ،رابخألا نم هدنع

 ىورو ،قيدصلا ركب وبأ هعمجف ًاقرفم ناك نآرقلا نأ اوور نيح مهباحصأ نع
 نم ةيآ ذخأ يف اهوركذ يتلا عمجلا ةقيرط يف انعاط ،هعمج نامثع نأ مهضعب

 مث دوهشلا اهنع لأسيو ةيآلاب ءيجي ناك لجرلا نأو ،كانه نم ىرخأو انهاه

 2251/5 روزلا لوق عدي مل نم باب إموصلا باتك ‘هحيحص يف يراخبلا هجرخأ "]
 .هب لمعلاو روزلا لوق نع يهنلا باب ،مايصلا باتك ‘هحيحص يف ةميزخ نباو 5710(6)
 نأ ىلع لادلا ربخلا ركذ باب موصلا باتك ءهحيحص يف نابح نباو (( 03

 .(256/8)3480...بانتجاب متي امنإ موصلا
 .هحيحص يف نابح نباو ،(596/1)1571 ‘موصلا باتك ‘كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ ا

 يف ةميزخ نباو ،(257/8)3481‘هموص ءرملا قرخي نأ رجزلا ركذ موصلا باتك

 .(242/3)1997 ،..موصلا باوث يفن بابءموصلا باتك هحيحص

 .8/2 ،عماجلا ،ةكرب نبا اث

 .157 ص هجيرخت مدقت ا٨)

 ام ايح ملاس ناك ول ):ظفلب ةفيذح يبأ ىلوم ملاس ةمجرت يف رمع لوق ريثألا نبا دروأ اث
 ةباغلا دسأ 1233/630(6)دمحم نب يلع نسحلا وبأ ريثألا نبا يرزجلا :ر .(ىروش اهتلعج

 .ةيملعلا بتكلا راد ثدوجوم دمحأ لداعو ضوعم دمحم يلع :حت ةباحصلا ةفرعم يف

 .383/2 ،(ت.د) ،ةمركملا ةكمب زابلا ةبتكم عيزوت ،نانبل توريب



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع جح

 امهدجو مث نيتيآ دقف فحصملا ةباتكب نامثع هرمأ امل تباث نب اديز نأو ،بتكت

 .تايآلاو روسلا فيلأت ةباحصلا نم هريغو ديز ىلوتو راصنألا نم نيلجر دنع

 نإ لاقيو ،اهيلع نوعطم رابخأ هذهو ":هلوقب كلذ ابقعتم ةكرب نبا لوقي
 نأ ةكرب نبا دكؤي مث ")"ةمألا ثيداحأ يف ثيداحألاو تادايزلا اوسد دق ةقدانزلا

 نآرقلا نأو ثلي هللا لوسر نامز يف ةفلؤم ةفورعم تناك روسلا نأ ةمئاق ةلدألا

 نأ) نم يور ام اهنم ةدع تاياورب كلذ ىلع ذهشتسيوءهعمج نم غرف ناك دق
 لاق ؟لزنأ كيلعو أرقأ :هللا دبع لاقف ئلع أرقا :دوعسم نب هللا دبعل لاق ةلي يبنلا

 نم انئج ال فْيَكَق :غلب اذإ ىتح ءاسنلا ةروس أرقف يريغ نم هعمسأ نأ بحأ

 هللا لوسر ربعتسا ،(41/4ءاسنلا) ًديهَش ءالوه ىلع كب انئجو ديهتشب ةمأ لك
 ,(2) (هللا دبع فكف ل

 لوسر يلإ لسرأ) :لاق رمع نب هللا دبع ىور امب اضيأ ةكرب نبا لدتسيو

 لوسر اي ىلب تلق :لاق ؟راهنلا موصتو ليللا موقت كنأ ربخأ ملأ:هل لاقف لي هللا

 يف هأرقا :لاقف كلذ نم رثكأ قيطأ ينإ :تلق رهش يف نآرقلا أرقا :لاق ،هللا

 (كلذ ىلع دزت ال عبس يف هأرقا :لاقف ‘كلذ نم رثكأ قيطأ ينإ :تلقف ،نيرشع

 مل):لاق يبعشلا نع يور امب اضيأ ةلأسملا هذه يف ةكرب نبا لدتسي كلذكو .ا

 نع يور امو ،(راصنألا نم مهلك ةتس الإ ةلي هللا لوسر دهع ىلع نآرقلا عمجت
 يبأ راصنألا نم ةي هللا لوسر دهع ىلع نآرقلا أ رق):لاق سنأ نع ةداتق

 .64/1 ،عماجلا ةكرب نبا ا")

 نم نآرقلا عمسي نأ بحأ نم باب ،نآرقلا لئاضف باتك ‘هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا2)
 لضف باب ،اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك ‘هحيحص يف ملسمو 1925/4)4762(0 ؤهريغ

 دبع بقانم ءةباحصلا ةفرعم باتك ‘كردتسملا يف مكاحلاو ،(551/1)800...نآرقلا عامتسا

 .(360/3)5394 ،دوعسم نب هللا

 ...نآرقلا ليترت يف باب ،ةالبصلا باتك "ىرغصلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأ اة)
 .(54/2)1388...نآرقلا ةءارق باوبأ ،ةالصلا باتك ،هننس يف دواد وبأو «(1/1)103

 .(162/2)6506 ،رمع نب هللا دبع دنسم ،هدنسم يف دمحأو



 ةيض .الا دنعةنسلا مولع ح  

 نكمت امل عومجم ريغ نآرقلا ناك ولف () (بويأ وبأو ،ديز وبأو ،ديزو ،ذاعمو
 .هوظفحيو هوعمجي نأ ةتسلا نكمأ املو .0 عبس وأ رهش يف هتءارق نم هللا دبع

 مالسلا هيلع ليئاربج نأ)نم يور امب اضيأ مدقت ام عم ةكرب نبا دهشتسيو
 ضبق يذلا ماعلا ناك اذإ ىتح ةرم نآرقلا ةلي هللا لوسر ئرقُق ماع لك لزني ناك
 يتلا ثيداحألا ةلالدب دهشتسي امك ا (نيترم ماعلا كلذ هضرع ةل هللا لوسر هيف

 نآرقلا نكي مل ول ":لوقيو هيسن مث هظفحو نآرقلا ملعت نم ىلع ديعولا تركذ
 .(ة"ىنعم ديعولا اذه ركذل نكي مل ي هللا لوسر دهع ىلع اظوفحم عومجم

 ولو):لاق هنأ هقف يبنلا نع يوري نم ةياور يدنكلا هللا دبع وبأ ضرعيو

 ن يبنلا نع ثيدحلا يف ء اج دقو" : لوقيو (4) (عطأ و هل عمساف ) يشبح دح دبع كيلو

 ركذ اهضعبو ةعبرأ ركذ اهضعب قف لوسرلا دهع ىلع نآرقلا عمج تركذ يتلا تاياورلا ا"

 نم باب ،نآرقلا لئاضف باتك ‘هحيحص يف ملسم اهجرخأ ةعبرألا ركذ ةياورو
 .خيراتلا باتك اهحيحص يف نابح نباو 1914/4)2456(0 ،..ةعامجو بعك نب يبأ لئاضف

 .(72/16)7130 ش..ذاعم نأب نايبلا ركذ

 دعس ركذ !ةباحصلا ةفرعم باتك ‘كردتسملا يف مكاحلا اهجرخأ ةتس مهنأ ةياورو

 .(25/1)6 ،نآرقلا ركذ يف باب ،هدنسم يف عيبرلاو }(291/3)5134 ،ئراقلا

 روسلا فيلأت باب ،نآرقلا لئاضف باتك هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا"

 نأرقلا سرد يف ثنآرقلا لئاضف باتك يف ةبيش يبأ نباو ((4/,191)4711()4712

 ،سابع نبا دنسم ،هدنسم يف ىلعي وبأو .154/6)30292(.)30293(6 ‘هضرعو
2562(4). 

 .63/1-66 ،عماجلا ،ةكرب نبا ()

 نكت مل ام مامإلل ةعاطلاو عمسلا باب ،ماكحألا باتك ‘هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا
 ،مامإلا ةعاط باب داهجلا باتك ؛هننس يف ةجام نباو 2612/6)6723(0 ،ةيصعم

2860(9/2). 

 يراخبلا نأ ىرت امك مث هللا باتك ةماقإب ةعاطلل ديقم رخآ ثيدح جيرخت قبس دقو

 .ةعاطلل ديقملا رخآلا ثيدحلا جرخأ ةجام نباو ،'ةيصعم نكت مل امب" هيلع بوب

 



 ةيض الا دنع ةنسلا ملع ححححح

 لاقو ا") (هللا ىصع نمل ةعاط الو):دوعسم نبال لاق هنإ اولاق امل بيذكتو فالخ

 هل اوعمساف يتنسو هللا باتك مكيف ماقأف ع٥َجُم يشبح مكيلو ن):غققيبنلا

 .اث"ههتعدبل ضحدو مهتجحل ضقن اذه يفف ا)(اوعيطأو

 ضعبل هدقن دنع دقنلا نم عونلا اذه نم : ذامن مصألا نامثع دنع دجنو

 نم رئابكلا لهأل يتعافش):لاق ةققيبنلا نأ يور امل هدقن اهنم دئاقعلا ثيداحأ

 ةقفاوم يهو ،اهل ةطبحم ،ىرخأ ةياور اهتضراع ةياورلا هذه نأ ركذيو ا“) (يتمأ
 نأ ركذي مث اةأ (يتمأ نم رئابكلا لهأ يتعافش لانت ال):قف هلوق يهو باتكلل
 .هلمعب مث ،هللا لضفب آلإ ةمايقلا موي ةنجلا لخدي دحأ نم مكنم ام):لاق هةقلوسرلا
 عفرو ،هدرجأ يف نمؤملل ةدايز اهنأب هتعافشلا مصألا رسفيو ا (يتعافشب مث
 .("هتجرد

 .(956/2)2865 شهللا ةيصعم يف ةعاط ال باب ،داهجلا باتك ،هننس يف ةجام نبل هجرخأ ا"}
 هريبكلا مجعملا يف يناربطلاو 124/3)5096(6 .ةالصلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو

 .(173/10)1036 ،دوعسم نب هللا دبع دنسم

 .68ص ثثيدحلا اذه جيرخت مدقت اك

 .414/3-415 ضع رشلا نايب ،ميهاريإ نب دمحم يدنكلا ا)

 يف نابح نباو &(139/1)228 ،ناميإلا باتك هححصو كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ ا

 هننس يف دواد وبأو 387/14)6468(0 ،..ةعافشلا نأب نايبلا ركذ "خيراتلا باتك .هحيحص

 .(236/4)4739 ،ةعافشلا يف باب ،ةنسلا باتك

 عيبرلا لوقي مث ٧ يبنلا ىلإ هعفري ديز نب رباج قيرط نم هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا
 .هباتك يف رانلا رئابكلا لهأ دعوأ دق هللا نأل ةعافش رئابكلا لهأل ام كلذ دنع رباج فلحي

 ىنزلاو لتقلا ىنع ام هللاوف رئابكلا لهأل ةعافشلا نأ كلام نب سنأ نع ثيدحلا ءاج نإو
 قدأ يه الامعأ نولمعتل مكنإ :لوقي كلام نب سنأ نأ ركذو ثرانلا هيلع هللا دعوأ امو رحسلاو

 دنسم ،عيبرلا :ر "رئابكلا نم الإ هقف هللا لوسر دهع ىلع اهدعن انك ام رعشلا نم مكنيعأ يف
 .(379/1)1004 ثعيبرلا

 اي كاي الو لجر لاق ،هلمع مكنم ادحأ ىجني نل )ظفلب اثيدح هحيحص يف ملسم جرخأ ا

 سفنب هلثم ةياور ركذو (اوددس نكلو ةمحرب هنم هللا يندمغتي نأ الإ يايإ الو لاق ،هللا لوسر

 .ةمايقلا ةفص باتك يف ى(اوددس نكلو) ركذي ملو (لضفو هنم ةمحرب ): ةققلاق هيفو دانسإلا



 جح( ١ ح ةيضابالا دنع ةنسلا راع ح

 رئابكلا لهأل ةعافشلا تابثإب مهتياور نإ..." :يليلخلا دمحم وبأ لوقيو

 ىللإ امهيف عجرملاف ناتياورلا تفانت اذإو ،مهنع اهيفنب انباحصأ ةياور اهداضت

 مهنكل امومع ةعافشلا ثيداحأ ةيضابإلا دري الو اذه ،اخ)"نيبملا نآرقلا ماكحأ

 فشكو ضرعلا موي باسحلا ليجعتب وأ مهرجأ ةدايزب نيفوملا نينمؤملل اهولوأتي

 .ا3)ن هللا لوسرل ةمارك قئالخلا نع ةمغلا

 :قئاقحلا حيحصو قحلاو لقعلا ةفلاخمب ثيدحلا دقن :ثلاثلا ثحبملا

 :لقعلا نئارق لالخ نم ثيدحلا دقن -أ

 ةفرعمو باطخلا كاردإ ةليسو وهو ،فيلكتلا طانمو زييمتلا ةادأ لقعلا

 لاكشإلا نطاوبو ،للعلا يفخ نع فشكلا ىلع نيعملا هنأ امك كةلدألا مهفو ةجحلا

 رونب هنئادتها عم هلقع زييمت ةمالس دنع ناسنإلا جرخيف ،ليلدلاو صنلا طسو

 دحأ لقعلا ناك اذلو ،لهجلا ىمعو كشلا مالظو ةريخلا ةقبر نم لزنملا يحولا

 ضراعي امب يتأي ال لوقنملا حيحصلا نتملا ذإ ،اهفشك لئاسوو ،نتملا دقن قرط

 ةيضابإلا ةجلاعم يف ثدقنلا نم عونلا اذهل ةريثك ةلثمأ دجنو .لوقعلا تاملسم

 وبأ هلأس امدنع زيزعلا دبع نبا باوج كلذ نم ءا٥ر وأ اذخأ ثيدحلا صوصنل

 رسبب بيبزو رسبب رمت طلخي نأ ىهن هنأ) هقق يبنلا نع ىور نم ةياور نع مناغ

 () (ىدارف ارسبو ىدارف ارمت ةدح ىلع امهنم دحاو لك اوذبنا لاقو ،رمتب بيبزو

...4 

 .247ص ‘رونلا :هللا دبع يبأ نب نامثع مصألا (1)

 .142/2 شديهمتلا ،يليخلا اث
 قراشم ‘يملاسلا ،'247ص سرونلا :هللا دبع يبأ نب نامثع مصألا:ر ليصفتلا نم ديزملا

 .374-378ص ثلوقعلا راونأ

 ...طلخي ال نأ ىأر نم باب ،ةبرشألا باتك هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا٨}

 بيبزلاو رمتلا ذابتنإ ةهارك باب ،ةبرشألا باتك ‘هحيحص يف ملسمو () 5

 ةصخرلا ،ةبرشألا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو ،(1986()1987 )1574/3 ،نيطولخم

 باب ،ةبرشألا باتك ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأو ،(209/3)5080...هدحو رسبلا ذابتنا يف



  

 ج إ;١:٫_ح ___ ص ةيض الا دنعةنسلا مولع حصححجح

 يف اوفلتخي مل اذه يف مهيلع دمتعاو مهنع ذخأ نم نكل هتغلب ةياورلا هذه نأ نيبف

 مث ،لالحلا نم هريغب هطلخت نأ وأ لالح وهف هدحو كلذ نم ايأ ذبنت نأ كل نأ

 اذإو الالح ىدارف رسبو الالح ىدارف رمت نوكي نأ زوجي فيك':هلوقب بقعي
 كلذكو لالح هدحو رمتلا ذيبنو ،لالحلاب لالحلا طلتخا امنإو ؟امارح راص طلتخا

 يف امهالكو طالتخالا يف مارحلا هيلع لخدي نيأ نمف ،لالح هدحو بيبزلا ذيبن

 .ا""؟كلذ لثم امهذيبن و لالح بيبزلاو رمتلا

 اهلبقي مل امك هدنع حصت مل اهنأ ةياورلا هذهل زيزعلا دبع نبا دقن انل فشكيو
 كلذ ةيلح نم هلقن اميف قحلا نأ مدقتملا همالك لبق مدق هنأ مغر ،يلقعلا هليلحت يف

 ةحيحص ةياورلا تناك ول سايقلا اذه مدختسي ال هنكل يلقعلا سايقلل قفاوم هنأو

 .ا2"لاق هنأ ملعن ول هنع كلذ لبقن لب ق يبنلا نع سيقن ال انأ ريغ ":لوقيف

 نأل :الوأ ؤارظن ةياورلا هذهل زيزعلا دبع نبا دقن يف نأ رمألا ةقيقح يفو

 نع ديز نب رباج ةياور نم عيبرلا اهجرخأو بهذملا ءاملع ضعب اهاور ةياورلا

 نم قيرط نم ةياورلا هذه ذخأي مل هنإ امإ وهف ؤاهوححص دقو يردخلا ديعس يبأ
 نع اباوج ىلحملا يف مزح نبا ىور دقو ،اهنع لفغو مهو هنأ وأ رباج نع ذخأ

 .اة)ميرحتلاب لوقلا هنم مهفي ديز نب رباج

 هنأ اهنمو ،تاياورلا ضعب يف تدرو يمهنلا ببس تناك يتلا ةلعلا نأ ىلع

 هذه ةحص ري مل هلعلو ،ميرحتلا مدعب لوقلا ىلإ ضعب بهذ دقو ،اهبرشو اهعيب ميرحت

 مهلثمو فسوي يبأو يعخنلاو ةفينح يبأو رمع نبا نع كلذ لقن دقف ،هغلبت مل وأ ثيداحألا

 )1 064/456)مزح نب ديعس نب دمحأ نب يلع دمحم وبأ يرهاظلا ر.زيزعلا دبع نبا انه

 ء(ت.د) ،نانبل ‘توريب ،ةديدجلا قافألا راد ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ ةنجل :حت ؤىلحملا

 ءايحإ راد ،يراقلا ةدمع ،(1452/855)دمحأ نب دومحم نيدلا ردب ينيعلا ، 5117

 . 183/21 .(ت.د) ،نانبل توريب ،ثارزتلا

 .54 /2 ‘ىرغصلا ةنودملا ،مناغ وبأ يناسارخلا ()

 .54 /2 ،س.م ا"

 .510/7 ضىلحملا ،مزح نبا يرهاظلا ا7}

 



 _ ہ(:١۔_ح ةيض الا دنعةنسلا ملع ح

 ىهنف بيبزو رمت وه اذإف هبارش ام رظني نأ رمأ مث اق يبنلا هدحف لجر ركس)

 ") (هدحو امهنم دحاو لك يفكي لاقو ،بيبزلاو رمتلا نيب عمجي نأ هقف يبنلا
 يف عسوتلا اذه نأ ايناثو ءاركسم هلعجيف بارشلا ةدح يوقي عمجلا نأ رهاظلاو

 نإ سيقي ال هنأ ديفت يتلا هترابع لعلو رظن لحم ىقبي دقنلا يف لقعلا مادختسا
 وه هدقن نم عونلا اذه نأ انل فشكتو ،هل رذتعت ةق لوسرلا نع ءيش هدنع حص

 .تاياورلا نم حصي مل ام يف

 رذنملا وبأ دقني ثيح ،رابخألاو ريسلا يف ىتح اقبطم دقنلا اذه لثم دجنو

 نوكي فيك كلذ نأب ؛ًامالسإ ساتلا لوأ ناك ايلع نأ نم ركذ ام دمحم نب ريشب

 نيغلابلا هباحصأ رواشي هقف لوسرلاو ،فيلكتلا هنع عفر دق نينس عبس نبا وهو

 .2 نايبتصلا نود ءالقعلا

 رهاوظ عبتت نود ركفلا لامعتسا ىلإ :جاتحم راثآلا حيحص نع فشكلا نإ

 دح ىلع ثرومألا رهاوظ نم قحلا قفاو نم لك الإ كالهلا كلذ يفف ،رومألا

 هدقن يف لقعلا لوبقو باتكلا ةقفاوم نيب نرقي ةكرب نبا دجنو ءاث)يمدكلا لوق
 ال و ،هللا باتكل قفاوم ريغ ربخ اذهو ":اهضعب ىلع اقلعم لوقيف تاياورلا ضعبل

 لسغلا يزجي) :ةقةيبنلا .نع اهنإ ليق ةياور دنع فقيو ءا"لوقعلا هتحص بجوت

 تءاج يذلا نأو ،ربخلا اذه ظفحي ال هنأب بقعيو ءا (ءام نم عاص ةبانجلا نم

 نم لستغاو ،ءام نم دمب أضوت ه يبنلا نأ): راثآلا ةلمح نع لقنو رابخألا هب

 .(212/9)1697 .ذيبنلا نيب عمجلا باب ،ةبرشألا باتك ©فنصملا يف قازرلا دبع هجرخأ ا"

 .22 ص ى(خم)سنيهاربلاو ججحلا ،دمحم نب ريشبا
 .106/1ت ربتعملا ،ديعس وبأ يمدكلا اث

 .429/1-430 ،عماجلا شةكرب نبا ا
 باب ‘لسغلا باتك \هحيحص يف ،يراخبلا هجرخأ ،هللا دبع نب رباج ىلع افوقوم جرخأ اث}
 نم ردقلا باب ضةراهطلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو ((01/1)24 .عاصلاب لسغلا

 ال نأ بابحتسا باب ،ةراهطلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو ء(116/1)233....

 .(195/1)891 ،..صقني



 _ جحإ; ١: ح ةيضانإلا دعسلا راع =

 ريغ عاصلا يزجي :لاق هنأ هف هنع ةياورلا نأ ركذي مث ءال (عاصب ةبانجلا
 مهنمف سانلا لاوحأ نيابت ىلع ءانب هدقن للعي مث ععاصب ىزتجا هنأ هنع ةياورلل
 ،ندبلا ليلق مهنمو ،لقأ كلذ يف هتيارد نم مهنمو ،ءاملا بص داصتقا نسحي نم

 ىلع هل رعش ال نمو درجلا مهيف نأ امك ‘رعشلا ريثك مهضعبو ،ندبلا ظيلغ رخآو
 نأ زوجي ال ةكرب نبا ىري امك كلذلف ،لاجرلا نع نفلتخي كلذ يف ءاسنلاو ،هسأر
 فالتخاب هملع عم لاستغالا همزل نم لكل عاصلاب رمأي هنأ اهقف يبنلا يف نظي

 .اسانلا لاوحأ

 انأ تلستغا):تلاق اهتأ نم ةشئاع نم يور امب اضيأ ةكرب نبا دهشتسيو

 انم دحاو لك 4 دحاو ءانإ نم ءاملا ع زانتن انك ڵیفصنو نيعاصب :1 لوسرو

 رهطتي يذلا ءاملا نأ ىلع لدي اذهف" :ةكرب نبا لوقي {اث (يل قبأ ‘هبحاصل لوقي

 هللا دبع قيرط نم ةجام نبا هجرخأف ،رباج قيرط ريغ نم اعوفرم مهضعب هجرخأو
 يف ءاج ام باب ،اهننسو ةراهطلا باتك ‘هدج نع هيبأ نع بلاط يبأ نب ليقع نب دمحم نب
 همسا نم ثيدح \طسوألا مجعملا يف يناربطلاو {(99/1)270...لسغلاو ءوضولل ءاملا رادقم

 نع ةبقع نب ىسوم نع عفان نب مكحلا نع ،ناميلس نب ىفاعملا قيرط نم ،نيسحلا

 .(6/4)3467 ،عفان نع ىسوم درفتو مكحلا نع ىفاعملا درفت ركذو ،خلإ...عفان

 نع ىيقهيبلا لقن كلذلو ،اهلالخ نم ءاملا ةيمك ديدحت يف ءاملعلا فلتخا تاياور تدرو دقو

 لاق هنأ ة يبنلا نع يور دق ":يقهيبلا لاق مث ،هلامك الإ هيف تقو ال نأ هحيحصت يعفاشلا
 ىربكلا ننسلا ،يقهيبلا :ر "هنم عيش تيقوت ريغب كدلج هسسماف ءاملا تدجو اذإف بنجلا يف

 .هيوقيو هل دهشي ام هل ةكرب نبا مالك نإف كلذلو ء/1

 باتك يف ملسمو 84/1)198(6 ثدملاب ءوضولا باب ‘ءوضولا باتك يف يراخبلا هجرخأ ا!)
 ةراهطلا باتك ،هننس يف دواد وبأو ،(258/1)326 ثءاملا نم بحتسملا ردقلا باب عضيحلا

 ةراهطلا باتك هننس يف ةجام نباو ،(23/1)92 ،ءوضولا يف ءاملا نم يزجي ام باب

 .(99/1)267...لسغلاو ءوضولل ءاملا رادقم يف ءاج ام باب ، اهننسو

 .9/,28 ،ع رشلا نايب ،ميهاريإ نب دمحم يدنكلا )2(

 قرفلا وهو حدقلا يف لستغي هق هللا لوسر ناك تلاق ةشئاع نع)هظفل اثيدح ملسم ج رخأ ا})

 نايفس لاق ةبيتق لاق دحاو ءانإ نم نايفس ثيدح يفو دحاولا ءانإلا يف وهو انأ لستغأ تنكو

 ...لسغ يف ءاملا نم بحتسملا ردقلا باب ضيحلا باتك هحيحص يف (عوصأ ةثالث قرقلاو



 _۔ ال ةيص الا دنع ةنسلا مولع ح

 لوسرلا ةنسل افلاخم كلذل زواجتملا ناكل اتقؤم ناك ولو هرادقم تقوم ريغ هب
 .ا") "مالسلا و ةالصلا هيلع

 امك ،"اذك رظنلاو" ةرابعب لقعلا لئالدب مهدقن يف ةيضابإلا ءاملع ربعي دقو

 نمل ناتنثاو هؤام لق نمل ةدحاو) ءوضولا يف ربخ ىلع ةكرب نبا قيلعت يف
 6هدقن نم فرط ركذو ربخلا اذه ركذ قبس دقو (ءعوضولا نهيلع ثالثو ،لجعتسا
 دهشت ننسلاو ،هبجوي ال رظنلاو ؤةياورلا يف هفرعن مل ربخ اذه": ةكرب نبا لوقي

 نأ بجي ال هؤام لق نم نأو ،كلذل ديدحتلا ضرف باجيإ هتابثإ يف نأل هداسفب
 ام ىلع عقي ءاملا ليلق نأل ءالضف هئام يف ام لك ناك نإو ،ةدحاولا زواجتي

 ولو ،ريثك وه ضعب دنع ليلق مسا هيلع عقي ام نوكي دقو ،رثكأ وأ اثالث هب لسغي

 ضورفملا ددع نيب امك ،ريثكلاو ليلقلا رادقم ةه لوسرلا نبل احيحص ربخلا ناك
 نإو ،۔-ةرملا يأ - ةدحاولا هئزجت ال لجعتسا نم ناكو ،نونسملا نم حسملا يف
 ام يردأ ال لاق .ءوضولا نهيلع ثالث هلوق امأو ‘فلاخم وهف نيتنثالا نع داز

 دنعو ،لاجعتسالا ريغ وأ لاجعتسالا لاح يف بجاو ريغ وأ بجاو هنأ دارأ

 .ا2"هدارم هجوب ملعأ هللاو كلذ ريغؤ هتلقو ءاملا ةرثكو فوخلاو نمألا

 ال ام دريف لقعلا ىلع هضرعو يورملا عاضخإ لالخ نم ثيدحلا دقن نإ

 مداص وأ ‘هحيحصت رهظي مل ام يف نوكي امنإ هضراعي مل ام لبقيو لقعلا هلبقي

 نع هيف ثحبلل لاجم لقعلل ناكف اهحيحصت يف فلتخا ام وأ ،لوقعلا تاملسم

 اميف تقو ال باب ،ةراهطلا باتك ءىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأو .(5/1)319

 .(194/1)884 ،&(193/1)881... رهطتي

 ىلع ةنييع نب نايفس بهذف ،قزرفلا رادقم ديدحت يف ءاملعلا فالتخا يقهيبلا ركذ دقو

 نب دمحأ نع لقنو ،هنع ةياور يف يعفاشلا نع اذه لقنو ععوصأ ةثالث هنأ هنع ملسم ةياور

 ننسلا يقهيبلا :ر .اهركذ يتلا لاوقألا نم اهريغو...الطر رشع ةتس قرفلا :هلوق لبنح

 .194/1 ،©ى ربكلا

 .28/9 ضع رشلا نايب ،ميهاريإ نب دمحم يدنكلا ا"

 .389 - 388/1 "عماجلا باتك ، رفعج نبا ا

 



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع =حححج

 ملو لقعلا يف كلذ لوبق غاسنا "ام لبقي اهنيح ،هفيعضت وأ هحيحصتل نئارق

 .ناهبن يبأ نبا لوقي امك (. )"حيحص ثيدح هضراعي

 دقف نحن اًسأو..":تاياورلا نم برضلا اذه يف يليلخلا دمحم وبأ لوقيو

 درجت ريغ نم كلذ نم اوركذ ام سايق ىلع ملكتن انمقف ماوقألا ثيداحأ انطقتلا

 .ا "لوبقملا نم اهتأ ىلع لوقتلا ةحصو لوقعلا دهاوش انتلد نكل ؤةبرجت الو

 :لدعلاو قحلا ةفلاخمب دقنلا 2

 ربخلا فيعضت ىلع لمحي لاكشإ لدعلاو قحلا هوجو يورملا ةفلاخم نإ
 وبأ لوقي امك ا"هب ءاج نمم قحلا لوبق قحلا يف فاصنإلا" ناك اذإف ،هدرو

 ىلع يمدكلا دكؤيو ؤفاصنإ قحلا فلاخ ام ضفر نأ كلذ ىضتقم نم نإف ةديبع
 الإ هنم لبقي ال يور وأ لقن ام عيمجو ‘لدعلا قفاو امل الإ لوبق الو دامتعا ال نأ

 يف عيمجلا لب افلاخم وأ ناك اقفاوم لئاق يأ لوق نيب قرف ال هنأو ،لدعلا قفاو ام

 ضدنتسن هيلإو ذخأن هبو دمتعن هايإو ،لدعلا وهف لدعلا هلوق قفاو نمف " ءاوس كلذ

 و .ا“""هيف لدعلا ريغ لوبق زوجي الف لدعلا هلوق فلاخ نمو

 رمألا ةقيقح يف نيدتهملا نيملسملا ءاملع نم دحأ ال هتأ اضيأ يمدكلا نيبي
 ةلزلا وأ طلغلا هجو ىلع ناك ام الإ لدعلا فلاخ ام الو لدعلا قفاو ام ريغ لوقي

 ءاج يذلا رثألا يف وأ ،كلذ هنع لقن نمم أطخ وأ طلغ ةجيتن وأ ،اهنم بوتيف
 الف ،لدعلا نم أئيش ةقيلخلا نم دحأ ىلع ةري ال نأ يغبني اذلو ‘كلذ يف هنع
 .(ةلدعلا فلاخي ام ةقيلخلا نم دحأ نم لبقي ال امك ‘كلذ زوجي

 .107/87.(خم)ةعيرشلا سوماق ،سيمخ نب ليمج يدعسلا ا٨)
 .44/1 شديهمتلا ،يليلخلا ا

 .347/1 شةتودملا ،مناغ وبأ يناسارخلا ا
 .210/3 ءربتعملا ،ديعس وبأ يمدكلا ا

 .210/3 ،س.ما)

 



 ج إ;١77۔_ح۔ ةيض الا دنعةنسلا مولع ححصحح

 يف لدصلا ةباصإل داهتجالا يلع هنأ يعم "يصورخلا ناهبن وبأ لوقي

 نيدلا رمأ يف ناك لاح يف هنأب ،مومعمو مالسإلا نم ءيش لك صوصخم

 اذهو ،ا")"لضف نمو هلضفب الإ لدعلا باصي الو ٬هلاب الإ قيفوت الو ،يأرلاو
 يورملا لوبق زوجي هنأ نيبي ذإ اضيأ يصورخلا ناهبن يبأ نبا هدكؤي ىنعملا

 .اغ زوجي الف قحلا فلاخ نإو ،قحلا ةقفاومو ةلادعلا اهنم دويقب هب لمعلاو

 :ةحصلا ةرهتشملا قئاقحلا ةفلاخم-ج

 يف دقانلا فقوتيف ‘هتحص ترهتشا ام فلاخت رومأب تاياورلا ضعب درت دق

 لقن نم هيلع فقو امل ةكرب نبا دقن كلذ نم ثةيدقنلا هسيياقمل اهضرعيو .اهلوبق

 انئجافي الأ بابلا يلع قثوأ :رحستي وهو همالغل لاق قيدصلا ركب ابأ نأ) لقن نم
 لاقف ،ءاملا ينايقسأ ):هيمالغل لاق هنأ سابع نبا نع اضيأ لقن امو ،(حبصلا

 نأ ىلإ برشأ ينإف ينايقسا: لاقف ،ال :رخآلا لاقو ،تحبصأ:امهدحأ

 .اة)(احلطصت

 يبأل اشاحو':امهل افغضم لقنلا كلذو ةياورلا كلت ىلع اقلعم ةكرب نبا لوقي

 سانلا ءادتقا نم ناملعي امو ،امهملعو امهدهزو امهعرو عم سابع نباو ركب

 ،ءام برش وأ لكألا لضف ىلع ربصلا ةلقو ،سفنألا ةهارش امهيف نوكت نأ امهب

 .ا“"هباقع فوخو هاضر بلطو هللا ةعاط ىلع ناربصي الو

 . 538ص ى(خم) (ةيناطحقلا ةفيحصلا نمض) دعاج خيشلل ةلاسر ،ناهبن وبأ يصورخلا !)
 .109/87 ،(خم)ةعيرشلا سوماق ،سسيمخ نب ليمج يدعسلا ا"

 امهدحأ لاقف رجفلا ىلإ نارظني نيلجر سابع نب لسرأ لاق)هظفل اربخ يقهيبلا جرخأ اث)
 ركب يبأ نع اذه يف يورو":لاقو (يبارش ينرأ امتفلتخا لاق ال رخآلا لاقو تحبصأ

 رجفلا عولط يف كاش وهو لكأ نم باب ،مايصلا باتك ىربكلا ننسلا يف "قيدصلا

78284 ). 

 .22 /2 ،عماجلا ،ةكرب نبا اث)

 



 ةيضابإلا دنع ةنسلا ملع ح

 لقنيو "هللا دبع نب رباج لمج عيب ثيدح يف اضيأ ةكرب نبا فقوتيو

 هللا لوسر نأب ربخلا اذه يف فقوتلا للعيو ؤارظن ربخلا اذه يف نأ ضعبلا لوق

 .حص ول ثيدحلل تاليوأت ركذو ،هيف لخدي مث ءيش نع ىهني نأ نكمي ال الي
 .(ك رابخألا قيرط هقيرط نأ انيبم

 :طايتحالا جهنمو ليوأتلاب دقنلا : عبارلا ثحبملا

 :ثيدحلا ليوأت 1

 يف رذح نع فشكي وهو ‘اهدقنو رابخأل ١ عم لماعتلا هجوأ دحأ ليوأتلا يتأي

 لماعتلل هوجو ةثالث يدنكلا حور نبا دمحم هللا دبع وبأ انل فشكيو ،لماعتلا اذه

 هللا همصعي مل نم لضيو اهيف كلهي ذإ ريبك ناكمب ةروطخلا نم ربتعت رابخألا عم

 ليوط ربخ نمض اهضعبو ةفلتخم ظافلأب ننسلاو حاحصلا باحصأ هجرخأ ثيدحلا اذه ا"
 ىيعأ دق هل لمج ىلع ريسي ناك هنأ هللا دبع نب رباج ):ملسم ظفل ةرصتخملا هظافلأ نمو

 هينعب :لاق هلثم رسي مل اريس راسف هبرضو يل اعدف ةف يبنلا ينقحلف لاق هبيسي نأ دارأف

 هتيتأ تفلب املف يلهأ ىلإ هنالمح هيلع تينثتساو ةيقوب هتعبف هينعب لاق مث ال تلق ةيقوب

 كلمج ذخ كلمج ذخآل كتسك ام ينارتأ لاقف يرثأ يف لسراف تعجر مث هنمث يندقنف لمجلاب
 ءانثتساو ريعبلا عيب باب ،ةاقاسملا باتك هحيحص يف ملسم هجرخأ (كل وهف كمهاردو

 رهظ عئابلا طرتشا اذإ باب ،طورشلا باتك ‘هحيجص يف يراخبلاو {(1221/3)715 ،هبوكر
 نأ ىلع لادلا ربخلا ركذ ،عويبلا باتك ‘هحيحص يف نابح نباو 968/2)2569(6 شةبادلا
 .(278/11)4911 ،..عقي عيبلا

 ىلإ لمجلا بوكر طرش دوجو :اهنم رومألا نم ددع يف ةاورلا هيف فلتخا ثيدحلا اذهو

 نم مهنمو ثةميقلا يف اوفلتخا كلذكو هتبثي مل نم مهنمو ةياورلا يف هتبثأ نم مهنمف ةنيدملا

 تيقب يتلا رومألا نم اهريغو ،هركذي مل نم مهنمو كلذ دعب رباجل لمجلا زف يبنلا ةبه ركذ

 امك .اهيف هخيجرتب ىلدأو فالتخالا هوجو ضعب يراخبلا ركذ دقو .ءاملعلا نيب فالخ لحم

 اذه لوح تافالخلا ضرع انيلع بعصيو ‘هآر ام حجرو اهيف مالكلا رجح نبا لصف

 هذه لوح ةكرب نبا هدروأ يذلا لاكشإلا أشنم ملعيل كلذ ىلإ ةراشإلا اندرأ اننأ ريغ ،ثيدحلا

 .اهدعب امف 316/5 ،يرابلا حتف رجح نبا :عجار ليصفتلا نم ديزمل .انه ةياورلا

 .307/2 ،عماجلا ،ةكرب نبا ا



 ةيض لا دنع ةنسلا ملع ح

 اهيف ليوأتلل هفلكتب كلهي ناث هجوو ":هيف لوقي يذلا ليوأتلا اهنمف ،هوجولا كلت يف

 راثآلاو باتكلاو ثيداحألاو رابخألا نأ ركذيو ،ا""اهل عطقلا ليبس ىلع ىده ريغب
 .قحلا ليوأت ىلع حصت امنإ تحص اذإ

 الف ليلد وأ ةجح نود رابخألا ةر ةروطخ نم يمدكلا ديعس وبأ رذحيو
 الو ثيش اهنم حصي داكي ال هنإف ،اذهك لاح ىلع رابخألاو راثآلا ةر زوجي

 .يمدكلا ركذي امك ،َقحلا فرع نم دنع حيحص ليوأت هلو آلإ ءيش اهنم ذخؤي

 امهفيعضت الو ،رثألاو ةياورلا ةر قحلا ليوأت لهاجلا لهجل سيلو': اضيأ لوقيو
 يف لوقيو ،اث""لطابلا نم قحلا هل نيبتي ىتح هلك كلذ نع كاسمإلا هيلع و...
 نإف ،اوور امب ىلوأ تاياورلا لهأو ،لاح ىلع تاياورلا ةرن انسل و "رخآ عضوم
 اناك نإ :امهاندجوف ،نيثيدحلا انربتعا نكلو اهيلعف اوبذك نإو ،مهسفنلف اوقدص

 نيذللا نيثيدحلل هليوأت ركذي مث "..اندنع امهجرخم ه يبنلا لوق نم نيحيحص
 .اث)امهل ضرعت

 هحرط دنع كلذ نم ،جهنملا اذهل تاقيبطتلا نم اددع ةكرب نبا دنع دجنو

 نأ)ىور نم ةياور ركذ ءا (هلكأ هللا لحأ ماعط نم مكدحأ أضوتي ال)ثيدحل

 ويهف ربخلا اذه تبث اذإ هنأ ركذ مث ،ا (رانلا تسم امم ءوضولاب رمأ ةلي يبنلا

 .22 ص ،(خم)حور نب دمحم خيشلا ةريس ،حور نبا ا"

 .36/2 ربتعملا يمدكلا اث

 .51/1 ،س.ما"

 نمو ،(104) 57/1 ‘ءوضولا هنم بجي ام باب ،ةراهطلا باتك ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا)

 (اضوتي ملو ىلص مث لكأف ردق نم اقرع قف يبنلا لشتنا):لاق سابع نب ثيدح هدهاوش

 .(2064/5)5089 ،محللا لاشتناو شهنلا باب شةمعطألا باتك ‘هحيحص يف يراخبلا هجرخأ
 ء(271/1)353 .رانلا تسم امم ءوضولا باب ضيحلا باتك ‘هحيحص يف ملسم هجرخأ ا)

 هجرخأو ‘هجيرخت مدقتملا ثيدحلا جرخأو رانلا تسم امم ءوضولا خسن بابب هدعب بوبو

 (179) 104/1 .رانلا تسم امم ءوضولاب رمألا ضةراهطلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا

 نم نيرمألا رخآ ):هللا دبع نب رباج ثيدح يف جرخأو ،كلذ خسن باب هدعب بوب مث «(180)

 .(105/1)182 ث (رانلا تسم امم ءوضولا كرت قف هللا لوسر



 ةيض الا دنع ةنسلا ملع =

 يف ذخأ ءعوضولاف ،مسدلا نم مهيديأ فيظنتب مهرمأ امبر هنأ اهنم ؛تاليوأت لمتحي
 :مهلوق اهيناعم نم ركذو ،نسحلاو ةفاظنلا ينعت يهو ؛ءاضولا نم برعلا مالك
 :(رفاولا نم)رعاشلا لوقب دهشتساو ©فيظن نسح :هانعم هجولا عيضو نالف

 ءاضو مههجوأو خيجارم ةانأ ووذ لاعفلا حيماسم

 نأ دبعتملا ىلع بجوي هرهاظ ناك ءوضولاب درو اذإ رمألاو ":اضيأ لاق مث

 كلذب يمس ا.اةموهزلا نم هدي أضو اذإو ءايضوتم هب ىمسي لعفب يتأي

 .(;"ًايضوتم

 يف هب ناعتسي دق امنإو هتحص يف فلتخا ام يف اروصحم سيل ليوأتلا نل

 نم ،ههقف وأ ثيدحلا فلتخم نم برقي انهو ،اهنيب حيجرتلا وأ عمجلاو ةلدألا مهف

 نأ انباحصأ نم رابخألا ةلقنو ثيدحلا لهأ عامجإ نم ةكرب نبا هركذ ام كلذ

 ريسفت ركذ مث ،رجفلا ةالص دعبو رصعلا ةالص دعب ةالصلا نع ىهن ة يبنلا
 حص يذلا ثيدحلا ىلع المح ،لفنلا ةالص نع ة هنم يهنلا نأب بهذملا ءاملع

 .اث (اهركذ اذإ اهلصيلف اهيسن وأ ةالص نع مان نم):لي يبنلا لوق وهو مهدنع

 ا لوسرلا نيب امك تاقوألا لك يف اهنع مان وأ اهيسن يتلا ةالصلا يلصي هيلعو
 وأ ،اهبورغو سمشلا عولط دنع يهو ،قافتاب اهيف ةالصلا نع يهنملا تاقوألا الإ

 .ا“لاوزلا لبق ءامسلا دبك يف سمشلا نوكت ام دنع

 اهب لصعلاو زئاج اهب لوقلاو ةحيحص اهلك رابخألاو ":ةكرب نبا لوقي
 تاياورلا ضعب ةكرب نبا شقاني همالكل اميمتتو ،"ليوأتلا يف عقي طلغلاو ،تباث

 محشلا يقاب :ُمَهأزلاو مهَز نيمسلل لاقيو نيمسلا :مهزلاو.ةَمست يأ ةَمهَز ":ناسللا يف ءاجا"}
 .147/10-148 ،مهز ةدام برعلا ناسل ،روظنم نبا :ر."اهريغو ةبادلا يف

 .305/1 ،عماجلا ،ةكرب نبا اك

 )239(٠ 70/1 ‘تئاوفلا ءاضقو ةالصلا يف مئانلا باب ،ىقتنملا يف دوراجلا نبا هجرخأ ا

 وبأو 305/1)1229(0 ،اهيسن وأ ةالص نع مان نم باب ةالصلا باتك ،هننس يف يمرادلاو

 .385/1 رصعلا ةالص تقو رخآ يف باب ةالصلا باتك هدنسم يف ةناوع

 .546/1 ،عماجلا ،ةكرب نبا اث



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح

 يبنلا نع ةيورملا ةياورلا ركذيف ،اهعمجو اهليوأت لالخ نم اهنيب قيفوتلا الواحم

 هنأ)و ،ا٨) (ةعفنرم سمشلا نوكت نأ الإ رصعلا ةالص دعب اولصت ال) :لاق هنأ لق

 ءاف( رصملا ةالصو حبصلا ةالص الإ نيتعكر اهدعب ىلص ةضيرف ىلص اذإ ناك

 ةالص هرافسأ ضعب يف هباحصأب ىلص هنأ )بلاط يبأ نب يلع نع يور ام مث

 يبنلا نع يلع نع اضيأ يور امو ءا (نيتعكر ىلصو هطاطسف لخد مث رصعلا
 حبصلا ةالص دعب ةالص الو سمشلا بيغت ىتح رصعلا دعب ةالص ال):لاق هنأ ةلو

 , (4) (سمشلا علطت ىتح

 .اهدقنيو ؤءاهنيب عمجي ملو رابخألا هذه ىور نم ىلع ةكرب نبا قلعي مث

 اهليوأت يف رظنلا مهكرتو ،مهرابخأ ضقانت ىلإ رظناف ":هلوقب اهنم حجارلا نيبيو

 يذلا وه يلع نوكي فيكو ،اهوور امك مهدنع مهليوأت يف ةحيحص تناك نل

 امل لعافلا وه مث تقولا كلذ يف ةالصلا نع يهنلاب ةلي يبنلا نع ربخلا ىور

 نع يهنلا نأ ىلع لادلا ربخلا ركذ ،ةالصلا باتك هحيحص يف نابح نبا هجرخأ ا"
 رسفملا ربخلا ركذ باب ،ةالصلا باتك هحيحص يف ةميزخ نباو 414/4)1547(6...ةالصلا
 .ةالصلا تيقاوم باتك ،ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو ،(265/2)1258...ةلمجملا ةظفللا ضعبل

 .(485/1)1552 ،رصعلا دعب ةالصلا يف ةصخرلا ركذ
 ء(524) 150/2 ،يلع نع يبعشلا رماع ثيدح ةراتخملا ثيداحألا يف يسدقملا هجرخأ ا"

 يبأ ربخل نيلقانلا فالتخا ركذ باب 4 لوألا ةالصلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو

 272/2 ‘قاحسإ يبأ نع شمعألا ىور ام يف ،هدنسم يف رازبلاو ،(148/1)341 ،قاحسب

(689). 

 392/2...ةحايإ ىلع لادلا ربخلا ركذ ،تيقاوملا باتك ‘طسوألا يف يناربطلا هلثم جرخأ ا"

(335). 

 نع يهن يتلا تاقوألا باب ،اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك ‘هحيحص يف ملسم هجرخأ ا}

 ركذ ،ةالصلا باتك هحيحص يف نابح نباو ،(567/1)827 566/1)826(0 ىاهيف ةالصلا

 ةالصلا باتك ‘هدنسم يف عيبرلاو ء(416/4)1549...دعب ةالصلا نع رجزلا نأب نايبلا

 .(295 )123/1 ،ةالصلا عماج باب ،اهبوجوو



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع حصحص

 نإ حيحص اندنع ليوأت اهلف ةحيحص تناك نإ رابخألا هذهو ،هنع يهنلا نم يور
 .ا")دلا ءاش

 دعب اولصت ال ):يلي هلوقف رابخألا هذهل هليوأت كلذ دعب ةكرب نبا ركذيو

 وه اهعافتراف اهبايغ دعب :ينعي (ةعفترم سمشلا نوكت نأ الإ رصعلا ةالص

 عفتراو ،سانلا نع طحقلا عفتراو ،ةكربلا تعفترا" :سانلا لوق يف امك اهباهذ

 هديؤيو ثانباحصأ هاور يذلا ربخلا ىنعم نيبي اذه":لوقي مث "نيملسملا نع ءالغلا

 ."(خلإ ...دعب ةالص ال) يلع هاور ام هيلع لديو

 لخد مث رصعلا ةالص رفسلا يف هباحصأب ىلص هنأ يلع ةياور امأو

 تناك ةالص ىلص هنأ ىلع لدي اذه نأ ةكرب نبا ركذف ،نيتعكر ىلصو هطاطسف

 ):لاق هنأ ي يبنلا نع ربخلا ىور يذلا هنأ ةصاخ ،تقولا كلذ يف اهركذ هيلع

 .ا2) (سمشلا بيغت ىتح رصعلا ةالص دعب ةالص ال

 نم رثكأ يف ةكرب نبا دنع رابخألا دقن يف ليوأتلا جهنم روضح دجنو

 اث (ةرجاف نيمي نم ريخ لدع ادهاش):ثيدح ىلع قلعي وهف ،ليلدو دهاش
 نإ انباحصأ هلاق امب لوقلاو ،ليوأتلا لمتحيف هقيرط خص نإ ربخلا اذهو":هلوقب
 يف دراولا ظفللاو ةطقللا ةياور ىلع بقعيو ،ا“"ةموصخلا عطقل تلعج نيميلا
 ةدايز اذه نأب ا٨ (ءاشي نم هيتؤي هللا لام يهو كل يه...):وهو اهقرط ضعب

 .547/1 ،عماجلا ،ةكرب نبا ("

 .548/1 ،عماجلا ،ةكرب نبا ال

 .117 ص .هجيرخت مدقت اث)
 .176/1 ،عماجلا شةكرب نبا ا

 نسحلا وبأ يناجرجلا :ر .كلام هل فرعي الو ضرألا ىلع ئلم هذجت يذلا لاملا :ةطقلا اث
 .ةيملعلا بتكلا راد ،1!ط ‘لساب دمحم ةسرهف ‘تافيرعتلا ،إ(1417/819)دمحم نب يلع

 .193ص ،م2000 ه1421 ،نانبل ،توريب

 اهفرع :لاقف اهطقتلا ةطقل نع يبارعإ هلأس هنأ لق هنع سابع نبا نع)ظفلب عيبرلا هجرخأ اك

 باتك٬هدنسم يف (اهب عفتناف الإو هل يهف اهئاكوو اهصافع فصوب اهيعدم ءاج نإف ةنس



 صح ح جح( ::١)۔_ح ححص نيضاإلا دنعةنسلا رولاع ح

 هرمأ اذل ريقف يبارعألا نأ لمتحي هنأب اهلوؤيو ،ةدايآزلا هذه هعم حصت ملو

 عضي رخآ عضوم يفو ")هرقف ببسب اهب قحأ وهف ءاهب عافتنالاب الي لوسرلا
 لمتحأ ،ةفلتخم تدرو يتلا رابخألا هذه و...":لوقيف هليوأت يف لامتحا نم رثكأ
 و ا2"لاوتضلا ماكحأ فالتخال نوكي نأ لمتحي و ضعبل خسان اهضعب نوكي نأ
 نم امهنم خساتلا ال و رخأتملا نم اهنم متقتملا ملعي مل اذإو عضاوملا فالتخا

 اذه لثمب زئاج دبعتلا نأل ،...لاوتضلا سانجأ فالتخال نوكي نأ زئاج ،خوسنملا
 .(3)"هلك

 عاونأ ضعب ددعي هجهنمو ليوأتلا موهفم راطإ يف يمرضحلا ميهاربإ دجنو

 يور امب هل الثمم هفالخ زوجي ال الوأتم هيف نوكي يذلا ربخلا ركذيف ؛ربخلا نم

 دعبو سمشلا علطت ىتح رجفلا ةالص دعب ةالصلا نع ىهن هنأ) ةلي يبنلا نع

 غلب اذإ ):لاق هنأ نم هنع يور ام كلذكو ا“)(سمشلا برغت ىتح رصعلا ةالص

 ال هتتأ رابخألا هذه لاثمأ مكح يمرضحلا نيبيو ا(اثبخ لمتحي مل انيتلق ءاملا

 هيلعو ‘هليوأتو هجيرخت لالخ نم لمعلا امنإو ربخلا هنمضتي ام لكب اهيف لمعي

 باب ‘ةظطقللا يف باتك ‘هحيحص يف يراخبلاو 242/1)616(«0 ،ةلاضلا يف باب ،ماكحألا

 .ةطقللا باتك لوأ ،ةطقللا باتك يف ملسمو 858/2)2304(6 ،ةكم لهأ ةطقل فرعت فيك
 اهجرخأف (ءاشي نم هيتؤي هللا لام يهو )ةدايزب تدرو يتلا ةياورلا امأو 3

 .(2505) 837/2 شمنغلاو رقبلاو لبإلا ةلاض باب ،ةطقللا باتك ،هننس يف ةجام نيا
 .213/1 ،عماجلا ،ةكرب نبا ا"

 ةلاض .انه اهب داريو ،هكلام لزنم ىلإ قيرطلا لض يذلا كولمملا يأ ةلاض عمج لاوتضلا ا2)

 .140ص ثتافيرعتلا ،يناجرجلا :ر .لبإلاو منغلا
 .236/1 ،هسفن ردصملا اث

 .179 ص هجيرخت مدقت ا)

 اهلمحت يتلا ةرجلاب ةلقلا ديدحت ىلإ اوبهذ ةيضابإلا رثكأ نأ يخامشلا نكاس وبأ ركذ ا_}

 يخامشلا :ر .لطر ةئامسمخ وحن نيتلقلا نأ يعفاشلا نع لقنو ةيراجلا ةداعلا يف مداخلا

 .96/1 حاضيإلا

 نباو ،(225/1)459 سةراهطلا باتك لوأ ،ةراهطلا باتك كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ ا٨©



 ةيض الا دنع ةنسلا ملع =

 لوقي امك هليوأت نيبمو ،هليوأت هجو ملعي ىتح هب لمعلاو عطقلا نود هلوبق بجيف

 نيذه يف ىضقت تابوتكملا تاولصلا نأ ىلع نيملسملا عامجإ "!يمرضحلا
 نولب ةساجنلا هتريغف نيتلق ناك اذإ ءاملا نأ ىلعو ةزانجلا ةالص كلذكو نيتقولا

 .ا;)"سجن ناك حير وأ معط وأ

 هجو لمتحي رابخألا نم رخأ عون دجوي هنأب هنايب يمرضحلا ميهاربإ ممتيو

 ىهن هنأ ) نم ه هنع ىور امب هل لثم دقو ،فالخلا هيف زوجي هنأ همكحو ليوأت
 سم نم ):ةقف هلوقبوات (ريطلا نم بلخم يذو عابسلا نم بان يذ لكأ نع
 عسي ال هنأ امك هب لمعلا و هلوبق بوجو اذه لاثمأ مكحو ا (أضوتيلف هجرف
 يف ناك اذإ الإ داهتجالا ليبس ىلع هدنع هتحص توبث دعب هفالخب لمعلا ملسملا

 هجو هيف سيل ام وأ ،كلذ هعسي اذهف يأرلا يف دهتجيو لوقلا طبنتسي نم ةجرد
 .() هيف فالخلا حصي الف ليوأت

 يف رذحلا ىلإ اهدقانو ةياورلا يف ثحابلا ينالجراولا بوقعي وبأ هبنيو

 :لوقيف هتالاكشإ نم ةلمجل اجرخم ليوأتلا جهنم يف هل انيبم ةياورلا عم لماعتلا
 برضي الو ،لودعلاو ةترلاب هلباقي الو ،لوبقلاو ءاغصإلا لمعتسي نأ يغبنيو ...
 غققحُي ىتح فقوتيلو ،قصيل و نمؤيل نكل و .هلاعفأب اهضقاني الو ،هلاوقأ نيب
 اهلمحي ًاليوأت اهل بلطي لب ،هيبشتلا نم ءيش هيف رهظ اذإ ،بيذكتلاب اهلبقتسي الو

 يف عيبرلاو 49/1)92(6 ‘ءاملا ركذ باوبأ عامج ‘ءوضولا باتك هحيحص يف ةميزخ

 .(71/1)157 ‘تاساجنلا عماج باب ،ةراهطلا باتك هدنسم

 .16 ص ،لاصخلا رصتخم ،قاحسإ وبأ يمرضحلا ا"
 .98ص ‘هجيرخت مدقت ا

 ...ةورع نأ ىلع لادلا ربخلا ركذ ،ةراهطلا باتك ‘ةحيحص يف نابح نبا هجرخأ ا"

 146/1)1(6...سمل يف يور ام باب ،ةراهطلا باتك هننس يف ينطقرادلاو «(!ا1ا 3

 .(199/1)725 .ركذلا نيم نم ءوضولا باب ،ةراهطلا باتك ،هننس يف يمرادلاو

 .16 ص ،لاصخلا رصتخم ، قاحسإ وبأ يمرضحلا اث



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ل

 .ا1) "...ثيدحلا حص نإ :لوقيو ،اليمحت هيلع

 نإو :هلوقب تاياورلا نم ةياور ىلع يليلخلا دمحم وبأ قلعي بوقعي يبأكو

 نأ خصي ةياورلا هذه نأ يعمو ءاهتر زوجي الف قحلا ىلع ليوأت اهل لمتحا
 .اث "...تاليوأتلا نم قح هوجو اهل نوكي

 :دقنلا يف طايتحإلا جهنم -2

 ثارتلا يف ةرذجتم اهارن يتلا رومألا نم ،طوحألاب ذخألا جهنم ربتعي

 نيدهتجملا بلاغ دنع اهب اذوخأم ،هعورفو هلوصأ يف رثألا ةحضاو يضابإلا
 ثيدحلل مهتسارد يف ةيضابإلا دنع ةزراب اهدجن نأ ةبارغ ال اذلو ،نيفنصملاو

 لبق رهطلا هيلع نأ اوطرتشا ذإ مئاصلل رهطلا ةلاسم كلذ جذامن نمو شمهدقنو

 نأ هدافم ءةلأسملا هذه لوح اراوح جرؤملا وبأ ركذيو هتالصو هموصل رجفلا

 مزلي هنأب هيلع ضرتعا هفلاخم نكل ،هتالصو هموصل مئاصلا ىلع بجي روهطلا

 ،ءوضو ىلع الإ موصلا زوجي ال نأ روهطلاب الإ موصلا زوجي ال هنأب لوقلا نم

 ج رؤصملا وبأ هبيجيو ثااضيأ رهطتملا ريغل زاج ئضوتملا ريغل موصلا زاج املف
 ال موصلا نأب ءاج ثيدحلا نكل ،كلذك ناكل سايقلا هجو ىلع رمألا ناك ول هنأب
 ىتح هنأ نيبيو 0٨ ارطفم حبصأ ابنج حبصأ نمف ،ليللا نم ةراهط ىلع الإ نوكي
 ىلإ جرخي ناك ه يبنلا نإ):تلاق اهنأ ةشئاع ثيدح نم ىوري ام هضراع ول
 طارتشا طوحألاف ا (مالتحا نم ال عامج نم ءاملاب رطقي هسأرو ةالصلا

 .ةراهطلا

 .13/1 فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا ()

 .274/1 ،ديهمتلا ،يليظلا ا

 .33 صء(خم)ج رؤملا يبأ تاياور نم مايصلا ،جرؤملا وبأ )3(

 ...ركذو ابنج حبصأ نم مايص مايصلا باتك "ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا اعوفرم هجرخأ ا
 ٠(129/1)315...مئاصلا رطفي ام باب "موصلا باتك ،هدنسم يف عيبرلاو (_ 2

 .(443/2)1018 ،ةريره يبأ ثيداحأ ،دنسملا يف يديمحلاو

 .142ص ؛هجيرخت مدقت اث



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع _ ح

 قح يه انلق يتلا ثيداحألا تناك نإ هنأل":هراوح ةمتت يف جرؤملا وبأ لوقي

 نإ متلق امك رمألا ناك نإو %ضرفلا هكرتل اكلاه انفلاخ نم لك ناك ضرفلا وهو
 ملسأ وهو اطايتحا هيف أل ؛انلوقب ذخأ نم كلهي مل موصلل ال ةالصلل روهطلا

 .ا")"ةقثلا هيفو طوحأ وهو انباحصأ هب لتعا يذلا اذهف ءاعيمج نيرمألا عمجأو

 يويسبلا نسحلا وبأ اهيلع قلع هذه لسغلا طارتشا يف طايتحالا ةلأسمو

 يبأ ةياور احجرم ا)"طوحأ ليللاب لاستغالا بجوأ نم لوق انيأرو ": هلوقب اضيأ

 الوأتم ،مدقتملا ةشئاع ربخ ىلع اة)(ارطفم حبصأ ابنج حبصأ نم) ةريره

 اياضقلا نم ةلمج نسحلا يبأ دنع دجنو ءا“هتبانج ايسان ناك هلعل هنأباهربخ
 جرخم اهجرخيو اهتياور شقاني ةضراعتم تاياور اهيف تدرو ةيفالخلا

 يف طايتحالا ىلع نحنف...":اهيف لوقي نيفخلا ىلع حسملا ةيضق اهنمو ،طايتحالا

 .امهنيب اميف اوقفتي ىتح ،فالتخالا نم جورخلاو ‘ءوضولا
 ةلأسم طايتحالا جهنم نمض يويسبلا اهشقان يتلا لئاسملا ةلثمأ نمو

 كلذكو ءا"طوحأ هكرتو":هيف تاياورلا ضرع دعب اهثحب رخآ يف لاق ذإ تونقلا

 نم ةالصلا يف نيمآ لوقو ":اهثحب رخآ يف لوقي ذإ ةالصلا يف نيمآ لوق ةلأسم
 مالكلا نع يهنلا ءاج دقو ءاهيلع اعمتجم ةتس الو اصن كلذ سيلو نييمدآلا مالك
 اهطورش نم ائيش صقني مل ذإ ،ةالصلا يف نيمآ لوق كرتب انذخأ دقو {ةالصلا يف

 .34ص ى(خم)ج رؤملا يبأ تاياور نم مايصلا ،جرؤملا وبأ )!

 :230/2 ،عماجلا نسحلا وبأ يوسبلا اث

 ...ركذو ابنج حبصأ نم مايص مايصلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا اعوفرم هجرخأ ا

 ء(129/1)315...مئاصلا رطفي ام باب ءموصلا باتك ،هدنسم يف عيبرلاو (.( 2

 .(2/,443)1018 ،ةريره يبأ ثيداحأ ،دنسملا يف يديمحلاو

 .230/2 ،عماجلا 9 نسحلا وبأ يويسبلا ا)

 .34/2 ،س.ما3)

 .٥139/2س.م ا



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع =ححححح

 جهنمب اهجرخ يتلا لئاسملا لك ركذل ماقملا عستي الو ،ا")"ةهبش يف لخدي ملو
 دبع وبأ لوقي ،الاهلوح راد يذلا فالخلاو اهتاياورل هتشقانم طسبل الو طايتحالا
 اذهلف ءةالتصلا يف مالكلا نع ه ىهن و...":ججحلاو لئالةلا يف يمرضحلا هللا

 و نييمدآلا مالك نم اهنإ اولاقو ،ةالتصلا يف "نيمآ " لوق ،انؤاملع هرك ربخلا

 .(ث"هبشأ اهكرت اولاقو ءةالتصلا ضئارف نم ائيش ضقني ال اهكرت اوأر
 ديكأتلا ردجي يضابإلا ثارتلا يف هانيأر امك نتملا دقن عم انتفقو ماتخ يفو

 .بناجلا اذه يف ةياورلل ةيدقن طباوض وأ دعاوق نم ارضاح ادب ام ىلع
 ينع يتلا نتملا دقن دعاوق مهأ نم نآرقلا ىلع هضرعب نتملا دقن ناك دقف

 ديز نب رباجك مهتمئأ لئاوأ دنع هتاقيبطت اندجوو ىاقيبطتو اريظنت ةيضابإلا اهب

 مهترظن يف نولدتسيو ،مهدعب ءاج نمف مهذيمالتو بيبح نب عيبرلاو ةديبع يبأو
 كلذ يف نوقلطني مهو ثدقنلا نم جهنلا اذه اهب نولصؤي ةلدأب جهنملا اذه باوصل

 لاح لصيفلا وه باتكلا و ،ةمداصم ال باتكلل ةقفاوم ةنسلا درت نأ لصألا منأ نم

 ةيدقنلا ةدعاقلا هذه قيبطت نأ امك ،هللا لبق نم اعطق ظوفحملا وهف ،فالتخالا

 عيرشتلا يف ةدمتعملا اهصوصن ىلع ضقانتلا دورو قلازم نم ةعيرشلا يمحي

 .دقنلا نم عونلا اذهل تاقيبطتلا نم ةلمج دجنو

 تبث وأ هحيحصت ىلع عمتجا امف حيحصلا ثيدحلاب دقنلا :دعاوقلا هذه نمو

 ةرت هتمداصم لاح يفف هيلعو ‘تاياورلا هيلع ساقت اعجرم حبصي هحيحصت

 دمعي دقو ،تاقيبطتلا نم ةلمج دقنلا نم عونلا اذه لثمل دجنو ،ةمداصملا ةياورلا

 .يف اهتلالدب نيعتسيف ،هدنع تحص يتلا ثيداحألا نم ددعب ةناعتسالا ىلإ دقانلا

 .هريغ دنع كلذكو ارركتم ةكرب نبا دنع اذه دجنو هتحص ىري ال ثيدحل هدقن

 .102/2-103.س.م ا"

 .34099/2 ضعماجلا ،يوسبلا نسحلا وبأ :عجار لئاسملا هذه يف ليصفتلا نم ديزمل (2)

1023 1388 .139. 

 ٠(خم) 048 ص ٬ججحلاو لئالذلا 12/6(6ق)هللا دبع نب ميهاريإ قاحسإ وبأ يمرضحلا اا
 .14 مقر ،رئازجلا ،ةيادرغ ،يوادرغلا دوعسم جاحلا ةبتكم



 ١:8¡ م.ےححجح ةيضابإلا دنعةنسلا مولع

 دقنلاف ،قئاقحلا حيحصو قحلاو لقعلا ةفلاخمل دقنلا :اضيأ دعاوقلا هذه نمو

 حيحصف ‘باطخلا مهف ةليسوو زييمتلا ةادأ لقعلا رابتعا نم قلطني لقعلا ةفلاخمب

 .ةعيرشلا رونب لوقعلا هذه ءادتها طرشب ،لوقعلا تاملسم عم ضراعتي ال لوقنملا

 عقي امإ دقنلا اذه لثم نأ امك ءافازج هب ةياورلا ةر انه لقعلا لامعإ ينعي الف

 نئارق نع هيف ثحبلا يف لاجم لقعلل ناكف هيف فلتخا وأ هحيحصت رهظي ام ىلع
 .ةري لب لبقي ال حضاولا يلجلا قحلا فلاخ ام كلذكو ءافيعضت وأ احيحصت

 دقنلل ابراقم ةياورلا يف عقاولا لاكشإلا لح يف ليوأتلا جهنم مادختسا يتأيو

 نأ ثيح نم هقرافي هنكل ،امهيلكل رظنلا يف ةيلقعلا ةردقلا مادختسا ثيح نم لقعلاب
 انفقو دقو ،لاكشإلا هنع أرديو لقعلا هرتسفيف يناثلا امأ ،هيفنيو لقعلا هةري لوألا

 دمحمك ،ليوأتلاب تاياورلل مهجيرخت يف ةيضابإلا ءاملع نم ددعل تاقيبطت ىلع

 مهيدل رذح نع ليوأتلا فشكيو .مهريغو ةكرب نباو يمدكلا ديعس يبأو حور نب

 رهظ امك طباوضب ديقم ليوأتلا اذه نكل ،هدر نم ازارتحا ربخلا عم لماعتلا يف

 .مهتاقيبطتو مهمالك لالخ نم اذل

 دقن يف هرثأ يضابإلا ثارتلا يف دوجولا رضاحلا طايتحالا جهنمل دجنو

 حيحصت نوحجري هيفو ،ةركبم ةرتف ذنم مهئاملع دنع هتاقيبطت اندجو دقف ‘ثيدحلا

 طايتحالا بناج بيلغتل مهنكل ،امهيواست بلاغلا يف رهظي ىرخأ ىلع ةياور

 .امهادحإ نوحجري

 فوقولاو يضابإلا ثارتلا يف هروهظو دقنلا عم تافقولا هذه دعب اذكهو

 ةجاح يف ثحبلا نأ دجأ نتملا وأ دنسلاب قلعت ام ءاوس ةيدقنلا دعاوقلا ضعب ىلع

 تاياورلا نم ةيضابإلا فقوم يهو الأ ءادج ةمهم ةيضقل رثكأ ءالجتسا ىلإ

.يلاتلا لصفلا لالخ نم ةياغلا هذه غولب لواحنسو ،مهقرط ريغ نم ةدراولا



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع =>ضحح

 مهقرط ريغ نم ةدراولا تاياورلا عم ةيضابإلا بهنم :عبارلا لصملا

 :تاياورلا هذهل مهلوبق :لوألا ثحبملا

 ءةمألا يقاب تاياور نم ةيضابإلا فقوم ةقيقح مهف لصفلا اذه يف لواحنس

 لهف ،درلا وأ لوبقلا يأ نيرمألا دحأ ناك نإو ؟اهودر مأ تاياورلا هذه اولبق لهف
 مأ مهسفنأ ىلع نيقلغنم ةيضابإلا شاع لهو ؟ دويقب اديقم مأ اقلطم كلذ ناك

 اوحرط لهف يركفلا قالغنالا اوحرط اوناك نإف ؟ يركف حاتفناو ةنورمب اومستا
 ةيمالسإلا ةمألا ركفب رضأ يذلا ءادلا اذه نم اوصلختو بصعتلا ركف هعم

 مهيفلاخم تاياور نم مهفقوم له مث ؟اهبهاذمو اهقرف نيب اهتقالعو ،اهتدحوو

 هفصو نكمي ال جهن ىلع مأ ؟ةقيرطلا حضاو جهنمم بولسأ نمض لكشتم

 .ةسردملا هذه راطإ يف ةيفيكلا حضاولا ملاعملا ددحملا جهنملاب

 رودي وهو- ةيضابإلا نم ملعلا ةلمح ىلع هسفن حرطي يذلا حلملا لاؤسلاو

 اذامل -يريغ دلخ يف رودي هلعلو ءيدتبم ملع بلاطو اثحاب يرابتعاب يدلخ يف
 نيب ملاعملا حضاو نوكي ،درلا وأ ريغلا نم ذخألل جهنم اذه انموي ىلإ رطؤي مل
 ينأ حرطلا اذه نم مهفي الو ؟روبعلا هيف هنكميو طيسبلا ملعلا بلاط همهفي كلسملا

 ةلئسألا ىلع باوجلا نم يدل نوكي نأ وأ ،يفاكلا نايبلا ىلع لصفلا اذه يف رداق

 ثارت نم هيلإ لوصولا نم تنكمت ام ضرعأس يننكل ،يفاولا باوجلا ةفنآلا
 .مهجهنم بناوج نم اضعب نيبيو ،تالؤاستلا ضعب بيجي نأ هلعلف ،ةيضابإلا

 عم اوشياعت دق مهدجيل ،نيلوألا ةيضابإلل ىلوألا ةأشنلا تايادب عبتتملا نإو
 نبلعأ نم اوهباج لب ،ريفكتلاو ءادعلاو ءاصقإلا جهنم اوضفرو ،نيملسملا عيمج
 جهن اوجهنو نيبراحملا جراوخلا نم ةالغلا جهنم اوقرافو ث ريفنلا نيملسملا ىلع

 ىلع اهساسأ يف تماق ةعامجلا هذه ةرذب نإف هيلعو ")نيلدتعملا ةمكحملا
 يددعتملا نيدحوملا عيمج عم يركفلا حقالتلا نم وج يف مهركف أشنو ،لادتعالا

 نع ثحب ةيضابإلا ،(رصاعم)زودات يكستيفل ء83ص ثةيضابإلا نع تاسارد :يمانلا :را"

 01984 ‘شوكب ىيحي :ةيسنرفلا نم ةمجرت : 'ةّيضابإل ا" :ةملك لوح ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد



 ةيضابإلا دنع ةنسلا ملع ححص

 ام يف اودمعي نأو ،اوتريو اولبقي نأو ،ءاوطعيو اوذخأي نأ ايعيبط ناكف ،لاقملا
 ةشقانملاو حيحصتلا وأ فيعضتلا ىلإ ‘يركفلا مخزلا كلذ طسو نم مهيلإ دري

 .حيجرتلاو دقنلاو

 نع لوبقلا اهيف لصألا اولعج مهنأ اضيأ سملي ةيضقلا هذهل عبتتملا نإو
 ىلوم ةمركع ىلإ ديز نب رباج بتك دقف ؛مهتأشن تايادب نم هنع ذخألاو ،مهفلاخم
 ذإ اهيف هلأسي لئاسم يف رباجل افلاخم ايرفص ناك ةمركع نأ عم- سابع نيبا
 لأس لئاسم اهيف ةفيحص ديز نب رباج يناطعأ" :لاق رانيد نب ورمع هنع ىوري

 هتردابم مدع ورمع ىلع رباج راكنإ ةياورلا بتك ضعب ركذتو ") .ةمركع اهنع

 لس :لاقف ،لئاسم اهيف ةفيحص ديز نب رباج يناطعأ ":ورمع لوقي ذإ كلذ يف
 نبا ىلوم ةمركع اذه لاقف يدي نم اهعزنتناف أطابتأ ينأك تلعجف ةمركع اهنع
 .اغ"سانلا ملعأ اذه سابع

 يف وهو ‘هسسؤيو فلاخملا نم لوبقلا جهنم اذه يف طخي بهذملا مامإ نإ

 ذخألا يف ةمركع ةيقحأ ىلع دكؤي امنإ هيلإ هجوملا همالكو ورمع ىلع هراكنإ

 جهنم تامس دحأ كل فشكي اذهو ،سانلا ملعأ وه ذإ هملع لضف بجومب هنع

 .مهعم ام ىلع نودمجي ال مهف ،مهعم نكي مل ام مهفلاخم نع مهذخأ يف ةيضابإلا
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 ةبيبح مأ) نأ هنع ىور دقف \ةمركع نع هتياور مدقتملا رباج فقوم ززعيو

 ةعماجلا رشن :ةَّيضاتإلا ةقرفلل ةيخيراتلا لوصألا .(رصاعم)دمحم ضوع تافيلخ ے2ص

 .8 ص.تد .ندرألا ،نامَع ،ةيندرألا

 .46ص ،نوفلخ نبا ةبوجأ : نوفلخ نبا ()
 هللا دبع نب فسوي رمع وبأ يبطرقلا 049/7 ريبكلا خيراتلا ،ليعامسإ نب دمحم ،يراخبلا )

 دمحأ ىفطصم :حت ثديناسألاو يناعملا نم أطوملا يف امل ديهمتلا ،(1071/463)ربلا دبع نب

 ؤبرغملا 0 ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو رشن .4 يركبلا ريبكلا دبع دمحمو يولعلا

 باتك 934/322(0)ىسوم نب رمع نب دمحم رفعج وبأ يليقعلا ى 29/2 .م1967۔ه7

 غتوريب ءةيملعلا ةبتكملا راد ،ء1ط ثيجعلق نيمأ يطعملا دبع:حت ءافعضلا

 .375/3.ه 14



 ةيض لا دنعةنسلا مولع ==

 جوزت ة هللا لوسر نأ ) نم يور امع زيزعلا دبع نب هللا دبع لأسيو
 ؟ انموق مأ ثيدحلا اذهب اوثدح انباحصأ له ،ا) (نينس عست ةنبا يهو ةشئاع
 رمأ اذه ،مهيلع اوريغي مل انباحصأو هب اوثدح _مهل نيفلاخملا يأ -انموق" :لوقيف

 حيحصت يف مهيفلاخم اوقفاو ةيضابإلا نأ ديفي هيلع عمتجم هلوقو ثا"هيلع عمتجم
 ىلع لدي امك ،حيحصتلا راثآ نم رثأ لوبقلاف ،اهتحصل مهنم اهولبقو ،ةياورلا هذه

 .اضيأ ةياورلا هذه اوور ةيضابإلا ةمئأ نأ

 ةمامإ يف رباج ةفيلخ ةديبع وبأ هعفر راعش هب ءاج نمم قحلا لوبقو

 هذيملتل هباوج يف لوبقلا دويق ركذ عم اذه جرؤملا وبأ هذيملت دكؤيو ،ابهذملا
 نآرقلا مأب اهيف أرقي ال ةالص لك):ةديبع يبأ لوق هل لقن ذإ يناسارخلا مناغ يبأ

 ":هلوقب جرؤملا وبأ هباجأف انموق لوق اذه نأ .مناغ وبأ هل ركذف ؤاث) (حاض يهف

 مدقت دقو ‘13ص مره نب ورمع تاياور ديز نب رباج باتك : ديز نب رباج يدزألا )1

 .ثيدحلا جيرخت

 باتك هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ،عستلا يف ءانبلاو تسلا يف دقعلاب ةياورلا تدرو ال

 .حاكنلا باتك هحيحص يف ملسمو ء(1415/3)4683 يبنلا جيوزت باب ،ةباحصلا لئاضف

 باب ،حاكنلا باتك هدنسم يف عيبرلاو .( 1 422) 103 8/2 ءة ريغصلا ركبلا بلا جيوزت باب

 باب ،حاكنلا باتك هننس يف ةجام نباو .(2)52 1 0/1 زوجي ال امو حاكنلا نم زوجي ام

 .(603/1)1876 ثءابآلا نهجوزي راغصلا حاكن

 .204ص ء(خم)بيبح نب عيبرلا اهنع لئس لئاسم ،بيبح نب عيبرلا يديهارفلا ا}
 .ص ‘كلذ يف ةديبع يبأ ةرابع تمدقت ا٨

 هجرخأ ،(جادخ يهف نآرقلا مأب اهيف أرقي ال ةالص لك)ظفلب اثيدح ةياورلا باحصأ جرخأ اث

 .(89/5)1788 ...ةالصلا ىلع ضقنلا عاقيإ ركذ ،ةالصلا باتك ‘هحيحص يف نابح نبا

 ةجام نباو ،(12/5)8013 ،باتكلا ةحتاف لضف ،نآ رقلا لئاضف ،ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو

 ‘ )(24/1)840 ءمامإلا فلخ ةءارقلا باب ،اهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك ،هننس يف

 نم ددع يف تثحب دقو .(1/)9 7 .هلوق ركذ باب ءةالصلا باتك ننس يف ينطقرادلاو

 يف ةدراولا حاض ةملك لعلف جادخ ىنعمب هطبري ام دجأ ملو حاض ظفل ريسفت ةغللا مجاعم

 



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع =

 اميف مهوفلاخ امنإ نكلو ،اوباصأ اميف انباحصأ مهفلاخي مل ،اريثك اقح نولوقي كموق
 ضعب ىور ام هغلبأ زيزعلا دبع نب هللا دبع مناغ وبأ لأسيو 4 (."هيف اوؤطخأ

 ةعبس قيرطلاو عارذ ةئم نيعلا اغميرح ):لاق هنأ قف يبنلا ىلإ هنوعفريو هيفلاخم
 كلذ نوكي نأ ركنتسي ال هنأو هتغلب دق هنأ هبيجيف اث (عرذأ ةسمخ ةلخنلاو عرذأ

 .)قح وه ا هللا لوسر لاق امو ،كلذك

 نيمدقتملا ةيضابإلا ةمئأ لوبق ءالجب فشكت ركذلا ةمدقتملا ةلثمألا هذه نإ

 ديلقتلا ىحنم وحني ال لوبقلا وأ ذخألا اذه نأ ىلع ،هنع ذخألاو فلاخملا ةياور

 نع هزنتو أطخلا بويع نم ملس اميفو ،قحلا ةقفاومب ديقم لوبقلاف ،زييمت نود
 .مدقتملا مهمالك نم حضاو وه امك بذكلا

 نم وهو نمحرلا دبع نب باهولا دبع مامإلا هفيضي رخآ ديق كانهو

 اورهظأ من ثةديبع يبأل ذيمالت اوناك نم ضعب دانسإ نع لئس دقف ،نيمدقتملا
 لهأ نم اوناك مهنأ باهولا دبع باوج ناكف هدعب لئاسملا ضعب يف افالخ

 ايهيفف اهريغ امأو ،اهيف مهلوقب ذخؤي ملف مهنم تعقو ةفورعم لئاسم نكل مهتوعد

 .ملعأ هللاو اهل ريسفت ةديبع يبأ لوق

 .38 /1 ‘ىرغصلا ةنودملا ،مناغ وبأ يناسارخلا ا"

 .79ص .ةيهقفلا تافيرعتلا ،يتكربلا :ر .هامح عيش لك ميرح نأ يأ ،"ىمحلا :ميرحلا" ا2

 باتك ،ىربكلا ننسلا يف \ةعوفرم ةياور يقهيبلا جرخأ ،عرذأ ةعبسب قيرطلا ميرح لوح اث
 .(155/6)11642()11643 ،قيرطلا ةعس يف نوفلتخي موقلا باب ،تاوملا ءايحإ

 ننسلا يف يقهيبلا اهجرخأ ةياور يف درو دقف عرذأ ةعبسب لخنلا ميرح لوحو

 .(156/6)11644...سرغي لخنلا باب ،تاوملا ءايحإ باتك ،ىربكلا

 ةياور يف دروو ةئامثالث ىرخأو ةئامسمخ اهنم تاياورلا تفلتخا دقف نيعلا ميرح امأو

 ،رابآلا ميرح يف ءاج ام باب ،تاوملا ءايحإ باتك ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا اهجرخأ ناتئام

 ،سابحألا باتك يف ،عارذ ةئامثالثب ،هننس يف ينطقرادلل ةياور يف دروو ((( 6

 .(220/4)63 ،تدترا اذإ لتقت ةأرملا باب

 .350/1-351 "ىرغصلا ةنودملا ،مناغ وبأ يناسارخلا ا



 ةيض لا دنع ةنسلا مولع =ححجح

 اك اميف ديقم لوبقلا نأ فشكي هباوجو سأ" ؛ققيبتلا باحصأ دنع ىتح فالتخالا

 ونبو مهلمع اهيلع رقتساو لئاسم نم مهدنع حص امف ‘فالخلا قاطن ج راخ

 ال و ءاهل ةضقانملا هتياور وأ هلقن فلاخملا نم نولبقي ال اةحيحص ةلدأ ىلع

 هوقبط ىتح مهنأل كلذو ،دومجلاو بصعتلا ليبق نم اذه ةع رمألا ةقيقح يف نكمي

 ؛اهجراخ ناك نمع الضف ةسردملا لخاد نم دودعم وهو فلاخ نم ىلع

 حفانت ن رأ رمأ اهدنع حص ةسردم لكل ةب ال ىرخأ ةهج نمو ،دحاو سايقملاف

 .ىرخألا سرادملا ءارآ نم صيقنتلا نود هيف اهتيلالقتساو اهزيمت رهظتو كنع

 نم لوبقلاف لوصألا لئاسم لوبقلا اهب طبضي يتلا دويقلا ةمدقم يف دجنو

 نوقفاوي اميف يمدكلا ديعس وبأ ركذي امك ديقم مهنيد يف مهنم تاقثلا انموق ءاهقف

 نأ كلذ نمف طباض نم رثكأ ديعس يبأ مالك نم حمليو 0 )2 )نيدلا لوصأ يف هيف

 .لوصأل ا نم قفاوملا يف هنع ذوخأملا نوكي نأو ،ةقث نوكي نأو ،هيقفلا نم ذخألا

 امف ،اقح ذوخأملا نوك ىلع ةمئاق لوبقلا ةدعاق نأ هفالسأ لثم يمدكلا دكؤيو

 يف امب ذخأي نأ دحأل زوجي ال هنأ لئاقلا لوقلاو ،هب ذخألا بجي قحلاف ءًاقح ناك

 ام ىلع لومحم وهف رصبلا لهأ نم نيملسملا لوق نم كلذ نأ حص نإ ،رثألا

 .الطاب ناك

 هيف نوقفاوي امو ‘لوقلا حيحص نم نوكي ام موقلا ءاملعل نأ ركذيو

 نم ائيش ةقيلخلا نم دحأ ىلع دري ال اذهلو ،يأرلاو نيدلا ىنعم يف ،باحصألا

 .)لدعلا

 بجو امع لاؤسلا همزل نمل ايتفلا يف ةجحلا موزل يف اضيأ يمدكلا لوقيو

 لهأب الإ كلذ يف ةجحلا هيلع موقت ال :لاق نم لاقو ":هنيد رمأ نم لاؤسلا هيلع

 .40 - 39 ص ةسوفن لئاسم ،نمحرلا دبع نب باهولا دبع يمتسرلا ال

 .142/1 شةماقتسالا ،ديعس وبأ يمدكلا اث

 .141/1 ،نيبلاطلا جهنم ءيصقشلا ا
 .210 /3 ثربتعملا ،ديعس وبأ يمدكلا ()

 



 ةيض الا دنع ةنسلا مراع جح

 نم ةقثلا لهأ نم ،لوبقلا همزلي هنإ:لصفلا اذه يف ليق دقو ،نيملسملا نم ةقثلا

 الو هكرت هعسي ال امم ‘همزل يذلا ءيشلا كلذ يف ةقفاوملا مهنم فرع اذإ ،انموق

 لثم يف انموق نم ةقثلا لهأف ،هب ملعلا ةجح هغلبت مل اذإ لاؤسلا داقتعاب الإ هبوكر

 ةقثلا لهأ الإ هيلع ةجح نوكي ال هنإ:لاق نم عم ءايتفلا يف هيلع ةجح نونوكي اذه
 الو ،كرشلا لهأ نم ةمهتلا لهأ الو .ةنايخلا لهأ ةجح هيلع نوكي الو ،ةنامألاو
 .()" رارقإلا لهأ نم

 دكأ هنكل ركذلا ةمدقتملا دويقلا ىلع ديكأتلا ىوح يمدكلل قباسلا صنلا نإ

 لوبقلا نأ دكأ امك ةنايخلا ةحئار هنم مشي نم لك ضفرو ةقثلا عم ةنامألا ىلع

 باهولا دبع مامإلا هدكأ يذلا وه ريخألا ىنعملا اذهو ،هيف مهتقفاوم تفرع اميف
 ال هنأب هلأس نم ابيجم ركذي ذإ يداربلا مساقلا يبأ دنع هديكأت دجنو ،مدقت امك

 هذه يف مهصخ رب الو اهيف اوفلاخ يتلا لئاسملا يف فالخلا لهأ لوقب ذخؤي

 ذخألا زوجي هنأو ،كتاباوج يف هين باهولا دبع مامإلا لوق هنأ ركذيو ،لئاسملا
 .ا2)اهيف فلتخملا ةروكذملا لئاسملا هذه ريغ يف مهلوقب

 دبع نبا لاوقأ نأ ركذي وهف ةلأسملا هذه يف حاضيإ ديزم يتالتلا دنع دجنو
 يبأ دعب لئاسملا ضعب يف مهنم ةفلاخم ضعب ترهظ نمم - هباحصأو زيزعلا

 اذه ىزع دقو ىانباحصأ يقاب لوق لثم ةيداهتجالا لئاسملا يف ةلوبقم ةديبع

 يف نوكي نأ لوبقلا دويق نم نأ اذه نم مهفيو ،ااضيأ يخامشلا ردبلا ىلإ لوقلا
 .اهيف فلتخملا لئاسملا نم تسيل يتلا ةيداهتجالا لئاسملا

 نم ‘ةريثك جذامن دجن مهريغ نع مهذخأ يف ةيضابإلا تاقيبطت انعبتت اذإو

 ةي يبنلا ىلإ هب ىتأ هابأ نأ )ريشب نب نامعنلا ةياور نم ةكرب نبا هركذ ام كلذ

 .77/1 ،س.م(")

 تاباوج ،(1407/810 :يف يح)يرّمدلا ميهاريإ نبا مساقلا وبأ لضفلا وبأ يداربلا ا

 .و /ظ] 10ص ث18جم ،رئازجلا فطعلا ،ناورإ ةبتكم ،(خم)يداربلا

 .17 ،قارشإلا ةرهز ىلع قاتشملا ةضورء يبرجلا ناضمر نب ورمع يتالتلا ا)



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع =حح

 كدالوأ لكأ :لق يبنلا لاقف ءًامالغ اذه ينبا ا"تلحن ينإ :هللا لوسر اي لاقف

 قيرط نم اهنأ ركذ ىرخأ ةياور ضرعيو ءال (هعجرأف:لاق ،ال:لاق ‘تلحن

 .اة) (ةداهشلا هذه لثمب دهشي هءاج ذإ كلذ نم بضغ ةلم يبنلا نأ) يعفاشلا

 يذلا يعفاشلا ربخ ناك نإ هنأب ماكحألا ضعب اهيلع اعرفم ةكرب نبا بقعيو
 ركذيو...ىلع ةلالد هيفف ثيدحلل لقنلا باحصأ عم هترهشب هلوق عم احيحص هاور
 قيرط نم ة يبنلا نع ربخلا يفو ":ةكرب نبا لوقي ءاهعرفي يتلا لاوقألا ضعب
 ةياور يف هدجأ مل تنك نإو يعفاشلا هاور يذلا ربخلا ةحص ىلع لدي ام حيحص

 لحن دق هباحصأ نم لجرل لاق ي يبنلا نأ) :ربخلا اذه ركذي مث ،ا“ )"انباحصأ
 لاق ،ءاوس ربلا يف كل اونوكي نأ كرسي سيلأ ،دالوألا نم هريغ هلو ًألحن هدلو

 .اة)(مهنيب يواست وأ هددرأف: لاق ىلبن

 نم اهنوري ةياورب ثذيبنلا برش زيوجت يف اوجتحا نم ىلع ةكرب نبا ةرَيو

 ربخ ليق امك اذه نأب ا ( اوركست الو اوبرشا )يهو اهنوعفريو ةدرب يبأ قيرط

 نبا :ر.لَحَن ردصم وهو ،قاقحتسا الو ضوع ريغ نم ءادتبا ةبهلاو ةيطعلا :لحنلا ا"}

 .650/11 ،لحن ةدام ،برعلا ناسل روظنم

 ةبهلا يف دالوألا ضعب ليضفت ةيهارك باب ،تابهلا باتك هحيحص يف ملسم هجرخأ اك
 ...نيلقانلا فالتخا ركذ لحنلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو «(123 )3

 .(453/3)5667 ...نيبملا .ربخلا ركذ باب ،هدنسم يف ةناوع وبأو ع( 14

 لوسر لاقف يل ناك امالغ اذه ينبا تلحن ينإ) :وه يعفاشلا دنسم يف هتدجو يذلا ظفللا اث}
 (هعجراف ةي هللا لوسر لاقف ال لاقف اذه لثم تلحن كدلو لكأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 .174/1 ‘ثيدحلا فالتخا باتك نم ،يعفاشلا دنسم ،يعفاشلا:ر

 .421 - 420/2 ثعماجلا ،ةكرب نبا ا

 .ةبهلا يف دالوألا ضعب لضفت ةيهارك باب ،تابهلا باتك هحيحص يف ملسم هجرخأ )

 يف هدلو ضعب لضفي لجرلا يف باب ،ةزاجإلا باتك ،هننس يف دواد وبأو «(3))1623

 .(42/3)171 ضع ويبلا باتك ،هننس يف ينطقرادلاو 292/3)3542(6 ،لحنلا

 ...نم اهب لتعا يتلا رابخألا ركذ ،ةبرشألا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأ ©

 وبأ هيف طلغ ركنم ثيدح اذهو نمحرلا دبع وبأ لاق ":هلوقب هيلغ قلعو (( 3



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح

 هيبأ نع ةديرب نع اولقن ثيدحلا باحصأ نأ ")ركذي لب ،رابخألا ةعامج هلقنت مل
 .اغ( اركسم اوبرشت ال ) :لاق هنأ لي يبنلا نع

 لوقيو اهب دهشتسي حاحصلا بتك نم ثيداحأ ينالجراولا بوقعي وبأ لقنيو
 ة هللا لوسر نأ) "حاحصلا هجرخأ يذلا حيحصلا ثيدحلا ":اهدحأ نع

 هتتأ معزو ماصو ىلص نإو اقح قفانم وهف نهنم ةدحاو وأ هيف نك .نم عبرأ:لاق

 .ا ( رجف مصاخ اذإو ردغ دهاع اذإو ناخ نمتؤأ اذإو بذك ثدح اذإ ملسم

 هللا لوسر هل لاق نيح هف لبج نب ذاعم ثيدحب لالدتسالا رخآ عضوم يف ركذيو

 نإف لاق ى لجو زع هللا باتكب لاق ؟ذاعم اي يضقت اذامب ):نميلا ىلإ هثعب امل ةلي
 لاقف 0 ييأر دهتجأ لاق ،هدجت مل نإف لاق ٢ هللا لوسر ةنسبف لاق ،هدجت مل

 اذهو ":بوقعي وبأ لوقي ا) (هلوسر لوسر قفو يذلا هلل دمحلا ةلي هللا لوسر
 نب ةريغملا خأ نبا يوارلا ناك نإو ضافتساو لوبقلاب ةمألا هتلقن دق ثيدحلا

 ١ .ا"يدوادلا دنسم يف حيحص ثيدح وهو -لوهجم وهو ةبعش

 سيل كامسو برح نب كامس باحصأ نم هيلع هعبات ادحأ نأ ملعن ال ميلس نب مالس صوحألا

 ءيطخي صوحألا وبأ ناك لبنح نب دمحأ لاق نمحرلا دبع وبأ لاق نيقلتلا لبقي ناكو يوقلاب
 باتك ،ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأو "هظفل يفو هدانسإ يف كيرش هفلاخ ثيدحلا اذه يف

 يئاسنلا فيعضت دروأو (298/8)17185 ، ركسملا يف صخر نم هب جتحي ام باب ،ةبرشألا
 .ثيدحلا اذهل

 .536 ,/2 ثعماجلا ،ةكرب نبا ا"

 .(1585/3)977...يف ذابتنالا نع يهنلا باب ،ةبرشألا باتك ‘هحيحص يف ملسم هجرخأ ا

 يف دعجلا نباو ،(332/3)3698 ،ةيعوألا يف باب ،ةبرشألا باتك ،هننس يف دواد وبأو

 .(293/1)1990 ،قاحسإ يبأ نع سنوي نب ليئارسإ ثيدح نم ،هدنسم
 .104/2.ث فاصنإلاو لدعلا بوقعي وبأ ينالجراولا اث}

 .114 ص ێهجيرخت مدقت ا٨)

 .115 ص ،هجيرخت مدقت ا

 .153/1“فاصنإلاو لدعلا بوقعي وبأ ىنالجراولا اك



 ةيضانإلا دنع ةنسلا مولع ح

 ثيدحلا بتك نم ثيداحأ ىلع هدامتعا نم جذامن يتالتلا ورمع دنع دجنو

 الف دجسملا مكدحأ لخد اذل)ا""نيحيحصلا ثيدح نم يهنلاك':هلوقب اهدحأ نع ربعي

 يف اولصت ال) هريغو هجام نب ثيدح نمو اث (نيتعكر يلصي ىتح سلجي
 ,(4) (..لبإلا اة)ناطعأ

 نم مهذخأو ةيضابإلا ةنورم ةقيقح فشكت ركذلا ةمدقتملا جذامنلا نإ

 يبأ هتفيلخف رباج مامإلاك نيمدقتملا نم ءادتبا مهنم جذامنب انلثم دقو ،مهفلاخم

 .عبارلا نرقلا يف ةكرب نباو يمدكلاك مهدعب ءاج نم مث ،ةديبع يبأ ذيمالتف ةديبع

 نرقلا يف يتالتلا ورمعو يرجهلا سداسلا نرقلا يف ينالجراولا بوقعي يبأو

 ءمهدعب اوءاج وأ مهلبق اوناك وأ مهورصاع نمم مهريغو ،يرجهلا رشع يناثلا

 جذامن نم ةرثاكلا ةرثكلل ثيدحلاو ةياورلا بتكب مهداهشتسا ضرع اننكمي ال نمم

 مهدامتعا ةقيقح فشكي امب طقف عزوتملا يئاوشعلا ليثمتلا الإ انه اندصق امو كلذ

 نأ الإ هيلع ام كلذ ةفرعم ءاش نمو ،مهريغ نم ذخألاو ثيدحلاو ةياورلا بتك

 .ايلج احضاو كلذ دجيل مهتافنصمو مهبتك تاحفص بلقي

 نإ لب ،ةباتكلاو نيودتلا يف ذخألاو داهشتسالا ىلع رمألا رصتقي ملو اذه

 .72-73ص ى (خم) يخماشلا رصتخم يف يخارتلا عفر ورمع يتالتلا ("]

 ...ىنثم ىنثم عوطتلا يف ءاج ام باب عوطتلا باوبأ باتك هحيحص يف يراخبلا هجرخأ اك

 ةيحت بابحتسا باب ،اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك هحيحص يف ملسمو ء(391/1)1109

 لضفو دجاسملا يف باب ،اهبوجوو ةالصلا باتك ،هدنسم يف عيبرلاو ء(495/1)713 ،دجسملا

 لخد اذإ ءاج ام باب ةالصلا باوبأ باتك ،هننس يف يذمرتلاو ء(109/1)258 دجسملا

 .(129/2)316 ...دجسملا مكدحأ

 لوح اهكرنَم ىلع هقالطإ بلغو سانلل نولاك لبإلل نطعلاو ،نطع عمج ناطعألا ا}
 .286/13 ‘برعلا ناسل روظنم نبا:ر ضوحلا

 نباو ،(599/4)1700 .ةالصلا طورش باب ‘ةالصلا باتك هحيحص يف نابح نبا هجرخأ ا
 .(252/1)768 ‘لبإلا ناطعأ يف ةالصلا باب تاعامجلاو دجاسملا باتك ،هننس يف ةجام

 .(180/2)348 ،..يف ةالصلا يف ءاج ام باب ،ةالصلا باوبأ باتك ،هننس يف يذمرتلاو

 .(375/1)1391 ث..يف ةالصلا باب ،ةالصلا باتك ،هننس يف يمرادلاو



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع حححححح

 رباجف ثمهل نيفلاخم اوناك ولو ةياورلا لاجر نع نوذخأي اوناك ةيضابإلا ءاملع
 بوقعي وبأو ،ا"هتاورو مهرصع يثدحم نع اوذخأ مهذيمالتو عيبرلاو

 ةتس وبأو ءاث)سلدنألا يثدحم نع ةياورلاو ثيدحلا نف ملعتو ىقلت ينالجراولا
 ءاملع نع اضيأ يتالتلا ورمعو ءا اهئاملعو رصم يثدحم نع رمع نب دمحم
 . اهيثدحمو رصم

 نع اهلقني ةرابع ةطوطخملا يبرجلا بوقعي نب ملاس تانودم يف تدجوو

 عماجب ةيوونلا نيعبرألا أرق هنأ هنمو رصم يف هاقلتو ثيدحلا أرق هنأ يتالتلا

 .ا رصمب ديؤملا

 طقف اهدحو ةياورلل داهشتسالاو يقلتلاو ذخألا ىلع رصتقي مل لوبقلا نإو

 نمو ‘اهسفن ةياورلل درلاو لوبقلا سيياقمو دقنلا دامتعا ىلإ اضيأ كلذ ىدعت نكلو

 يزجي هنأب لاق نم لوقو ‘سأرلا حسم ةلاسم يف ةكرب نبا هدروأ ام كلذ ةلثمأ

 يبنلا نع يور ام كلذ يف مهتجح ركذو ،همدقم نم سأرلا ضعب حسم حساملل

 يور امو ،همدقم يهو سأرلا ضعب ةيصانلا نأو (هتيصان ضعب حسم)هنأ نم ةل
 . (5) ) هسأ ر ضعب حسم ( هذأ نم : يبنلا نع

 ،يبوفقلا 0108 095 74-076 ،ةيضابإلا نع تاسارد ،يمانلا ورمع :ر كلذ ةفرعملا"

 .اهدعب امف 39 0.28 ‘27‘23ص ؛هدنسمو هتناكم عيبرلا مامالا

 ريسلا :يخامشلا «489/2-495 ، تاقبطلا :ينيجردلا :يف بوقعي يبأ ةمجرت رظنا ا"
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 دعبلا :يريبعجلا ،77-78 (خم) ةبرج ءاملع مجارت يف ةلاسر :تيراعت نبا :را"

 .147-148ص يراضحلا

 فيلآت لوح بوقعي نب ملاس تانودم 1988/1408(6)بوقعي نب ملاس يبرجلا ا٨}

 (ر.د):‘سنوت ةبرج ‘نزيغ ‘هتبتكم يف ةظوفحم تادوسم يف هدي طخب (خم)سيتالتلا

 .(رت.د)

 ميهاريل نع الوق هدنسب لوألا ظفللا قازرلا دبع جرخأ دقو ،ظفللا اذهب هعفر نم دجأ ملا

 هدنسم يف عيبرلا جرخأو ،(8/1)14 ،سأرلاب حسملا باب ،ةراهطلا باتك ‘هفنصم يف يعخنلا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع ح  

 ركذيو ءا"'"فعض ثيدحلا باحصأ عم نيربخلا نيذه يف":ةكرب نبا لاق مث
 اوتاه) :مهل لاقف نميلا لهأ تاقدص ةيابج ىلع يلو نيح ذاعم نع يور ام
 نبا لاق ،ا2)(هانعم اذه مالك وأ 3 نيرجاهملل عفنأو مكيلع فخأ هنإف ًاسيمخو اسيدس
 هللابو هب تلق انيفلاخم يهقفتم نم هضراع نمم ربخلا اذه ملس نإف":ةكرب
 .(3)» 4 قيفوتلا

 دقن هركذك هركذيو هقوسي هنكلو هاري ال وهو دحأ دقن ةكرب نبا لقني دقو

 حاكنلا ىلع داهشإلا رابخأ" نأ ىلإل بهذ هنأو حاكنلا ىلع داهشإلا رابخأل كلام

 نيجوزلا نيب قرف حاكنلا دقع نادهاشلا متكتسا اذإ : كلام لوق نمو ،ةبرطضم

 يلوب الإ حاكن ال ) وهو ا“)"فعضو لي يبنلا نع يورملا ربخلا يف نعطو

 .")( نيدهاشو

 (ءعوضولا يف هسأر ضعبب حسم هنأ ةلي يبنلا نع )سابع نبا نع ديز نب رباج نع اثيدح
 .(55/1)96 ‘هضرفو ءوضولا بادآ يف باب ضةراهطلا باتك

 ضعب حسم لصألاو':يملاسلا نيدلا رون لوقي ،ءاملعلا اهيف فلتخا سأرلا ضعب حسم ةلأسمو

 ىلع لكشأ هانعم نإف :لاق .(6/5ةدئاملا)مكسوُغ رب اوُحَتْساَولط ىلاعت هلوقل نايب هيفو ‘هسأر

 نم مهنمو ،لكلا حسم بجوأف ،قاصلإلل ءابلا لعجف ،باعيتسالا بجوأ نم مهنمف ،سانلا

 هرثقُي مل نم مهنمف عضعبلا كلذ يف اوفلتخا مث \طقف ضعبلا حسم بجوأو ،ضيعبتلل اهلعج
 حسم اندنع بحتسملاو .ةيفنحلا مهو سأرلا عبرب هرق نم مهنمو ،ةيعفاشلا مهو ،ردقب

 زاوجلل انايب هلعف امنإ لي هنإف ڵثيدحلا اذهل ضعبلا يزجيو “فدالخلا نم اجورخ عيمجلا

 نيدلا رون يملاسلا :ر."عباصأ ةثالثب تارعش ثالث حسم كلذ نم يزجي هنأ :ليق ام لقأو

 نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا حرش ،(1914/1332)ديمح نب هللا دبع دمحم وبأ

 .151/1‘ت.د ،نامغ ةنطلس ةماقتسالا ةبتكم ءيخونتلا نيدلا زع ميدقت ،بيبح

 .246/1،عماجلا ،ةكرب نبا ()

 .هجرخ نم دجأ ملا
 .2/,403 ،عماجلا ،ةكرب نبا ا

 .137 - 136/2 ،عماجلا ،ةكرب نبا ا

 ...ريغب حاكنلا دقع ةزاجإ يفن ركذ .حاكنلا باتك ‘هحيحص يف نابح نبا هجرخأ (5)

 ثيلوب الإ حاكن ال ءآج ام باب ثحاكنلا باتك ،هننس يف يذمرتلاو ( 9

 



 ___ ح( )ح ةيض الا دنعةنسلا مولع ___

 ىلص هنأ ):هريغو دواد وبأ هجرخأ يذلا ثيدحلا ىلإ يتالتلا ورمع ريشيو

 لهأ هفعض دق هنأو ") (ةفرعب ةفرع موي موص نع ىهن ملسو هيلع هللا

 .",ثيدحلا

 :اهيف مهفقوت وأ مهقرط ريغ نم ةدراولا ةياورلل مهدر :يناثلا ثحبملا

 جذامن ضرع عم ،مهقرط ريغ نم دراولل مهذخأو مهلوبق ىلع انفقو نأ دعب

 ام ردقبو مالك لوطو باهسإ هيف نوكي ال امبو ،ماقملا هب فعسي امب كلذ نم

 نأ انلعل حمهدر ضرعل ةفقو نم اذل ةب ال ،ماهفألاو لوقعلل كلذ يلجيو فشكي

 .مهريغ تاياور نم هوضفرو هودر اميف ،مهكلسم مهفن

 ضعب هيوري امع هخيش لأس ذإ يناسارخلا مناغ وبأ هركذ ام درلا ةلثمأ نمو

 رمأف قلخلا فيعض وهو ناز لجرب ىتأ هنأ):ةق يبنلا نع مهئاهقف نع مهيفلاخم

 مهثيداحأ يف اذهب ذخأن انسل ":هلوقب باجأف ءا" (اهب هودلجا لاقف اليكاثأ نم هليمب

 نمو ،هدنسم يف يعفاشلاو ء(220/3)9 ،حاكنلا باتك ‘هننس يف ينطقرادلاو «(11 407/3

 .220/1 يعفاشلاو كلام فالتخا باتك

 يف ةميزخ نباو ء(1587) 600 /1 ،موصلا باتك ؛هححصو كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ ا")
 ننسلا يف يئاسنلاو ء(292/3)2101...نيتظفلل رسفم ربخ ركذ باب ،مايصلا باتك ءهحيحص
 يناربطلاو ،(2830) 155/2 ثةفرعب ةفرع موي موص نع يهنلا باب ،مايصلا باتك ،ىربكلا

 .(2556) 81/3 .ميهاربإل همسا نم باب طسوألا مجعملا يف

 انثدح لاق يرجهلا يدهم نع ليقع نب بشوح قيرط نم هوجرخأ ثيدحلا اذهو

 الإ ةمركع نع ثيدحلا اذه وري مل ":لاقو يناربطلا هلعأ دقو ةريره وبأ انثدح لاق ةمركع

 .قباسلا جيرختلا عضوم طسوألا مجعملا ،يناربطلا :ر."بشوح هب درفت يدهم

 ةفرع موي موص نع يهنلا يف ةريره يبأ ثيدح امأو ":ىلحملا يف مزح نبا لوقيو

 اذه لثمو لوهجم وهو يرجهلا يدهم نع يوقلاب سيلو ليقع نب بشوح ةياور هنإف تافرعب

 .18/7 ،ىلحملا مزح نبا يرهاظلا :ر "هب جتحي ال

 .73ص ،(خم) يخماشلا رصتخم يف يخارتلا عفر «يبرجلا ناضمر نب ورمع يتالتلا ا
 نا ديع نم رسلا هيلع ام وهو .خا رشلا : ينعيو ةزمه نيعلا بلق لكاتعلا : يه لكاخأل | (3)

 .10/11برعلا ناسل روظنم نبا :ر .ماركلا نم دوقنعلا ةلزنمب لخنلا يف وهو



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع =ححجح

 امع اضيأ لأسيو ،اث)"هب انذخأل كلذ لعف ه يبنلا نأ ملعن ولو ،هيف مهقدصن الو

 ىفوتملا لماحلل ةدعلا ةياهن نأ يف ة لوسرلا نع ىور هتأ نم يتأ نع هوور
 ول مهنأ ادكؤم اذه مهٹيدحب نوذخأي ال مهنأ جرؤملا وبأ هبيجيف اعضولاب اهنع
 ام ىلع مهدنع رمألاو .هيلع اودمتعاو هب اوذخأل كلذ لعف هقف يبنلا نأ نوملعي

 يبأ لوق اذهو ،ا“نيلجألا رخآب دتعت اهنأ ةباحصلا نم هريغو سابع نبا نع ءاج

 يف بيصي قلخلا يف ريرضلا باب ،مجرلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخ 10

 ©ىلحملا يف يرهاظلا مزح نباو (4/,311)7301()7302 ث..ربخل نيلقانلا فالتخاو دودحلا
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 هذه رهاظ فالخ ىلع هلعف يف ظيلغتلاو انزلا رمأ يف ديدشتلا ديفت تاياور تدرو دقو

 .(هب تلكن الإ كلذ لعف لجرب ىتوأ ال) ة هلوقك هحيحص يف ملسم هجرخأ ام اهنمو ةياورلا
 هدنسم يف ةناوع وبأو 1320/3)1694(0 .انزلاب هسفن ىلع فرتعا نم باب دودحلا باتك

 .(131/4)6282 ،حاكنلا باتك

 .76/2 ،ىرغصلا ةنودملا ،يناسارخلا مناغ وبأ اث

 وبأو ،(116/5)21146 ‘بعك نب يبأ نع دعس نب لهس ثيدح ،هدنسم يف دمحأ هجرخأ ا"

 لاقو ةراتخملا ثيداحألا يف يسدقملاو ،(39/1)3 ،مجعملا باتك ،ىلعي يبأ مجعم يف ىلعي

 .(416/3)1213 ،ورمع نب هللا دبع ثيدح فيعض هدنس هنع

 تاَنوأو »ريسفت ،ريسفتلا باتك ،هحيحص يف يراخبلا اهجرخأ هاوتفو سابع نبا لوق
 ءاضقنا باب ،قالطلا باتك ‘هحيحص يف ملسمو ،(1864/4)4626 ،(4/قالطلا)4..لاَمحألا

 ركذ ،قالطلا باتك هحيحص يف نابح نباو ء(1122/2)1485...اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع

 ءاج ام ،قالطلا باتك ،هننس يف روصنم نب ديعسو 132/10)4295(0 لماحلل ةدعلا ةفصو

 ةدعلاو دادحلا باب ،قالطلا باتك ،هدنسم يف عيبرلاو ،397/1)1518(6...لماحلا ةدع يف

540(218/1). 

 :ةديبع وبأ لاق" :الئاق ةيملسألا ةعيبس ثيدح ىلع ثيدحلا هجيرخت بقع عيبرلا قلعيو

 هب ذوخأملا وهو سابع نبا لاق ام ىلعف لمعلا امأو ،ةيملسألل او يبنلا نم ةصخر هذهو

 .قباسلا جيرختلا عضوم !دنسملا ،عيبرلا :ر ."اندنع

 ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ ذإ اضيأ ميلع نع لوقلا اذه ةياورلا بتك تجرخأ دقو

 باتك ءهننس يف روصنم نب ديعسو ،(430/7)1525...لماحلا ةدع باب ،ددعلا باتك ،ىربكلا



 ةيضص الا دنع ةنسلا مولع ح

 هنأ) ئلع نع يوري نم ةياورل جرؤملا يبأ دقن ضرع انل قبس دقو " ةديبع
 ةياورلا أوسأ اهنأب مهتياورل هفصوو ۔ا) (ةرشعلا يف ناضمر ىضقي ال :لاق

 تاياورلا نم اهضراعي ام جرؤملا وبأ ركذو ،اهانعمو اهل مهطبض مدع ببسب
 .ا هدنع تحص يتلا

 ءاج مهل فلاخملا تاياورل ةيضابإلا ةر نأ فشكت ةمدقتملا ةلثمألا هذه نإ

 يه نذإ ،تاياورلا نم مهدنع حص ام اهتضراعمل تاياورلا كلتل مهفيعضت ةجيتن

 قفاو ام ةر زوجي ال امكو ثةرلا كلذ ةرمثو ،هودمتعاو هوححص ام فلاخت كلذب

 اذهو ةقيلخلا نم دحأ يأ نم لدعلاو قحلا فلاخ ام لبقي ال هنإف ،لدعلاو قحلا

 مارحلا ليلحت هيف عقي ام وأ ضعدبلا ماكحأ هماكحأ تناك ام ،نيدلا رومأ لك يف

 اهلكف ،اهيف فلتخملا رومألا نم يواعدلا مكح همكح نوكي ام وأ ،لالحلا ميرحتو

 .اأيمدكلا ديعس يبأ فصو ةح ىلع اهيف لطاب يأ لوبق زوجي ال

 خيش حور نب دمحم انل نيبي ذإ ،هيف رذحلا نم ةب ال درلا اذه نأ ىلع

 ليوأت ىلع حصت امنإف تحص اذإ راثآلاو باتكلاو ثيداحألاو رابخألا نأ يمدكلا

 ثفالتخالاو هباشتلا نوكي ام رثكأ اهيف لب ‘فدالتخالا اهمزالي رابخألا نأو ،قحلا

 هذه دحأ ؛رابخألا عم لماعتلا يف ةكلهلا ةاعدم يه هوجو ةثالث حور نبا ركذي مث

 ىلع اهباوص ىلع فقي مل اذإ اهعم لماعتملا اهةري ال نأ يغبنيف ،اهتر هوجولا

 تناك ولو راكنإلا هجو ىلع راثآلا الو تاياورلا ةر هل زوجي ال ذإ ،راكنإلا هجو

 هئايلوأ ىلعو هق هلوسر ىلعو هللا ىلع بذك دقف كلذ لعف نمف ءالطاب لصألا يف

 باتك ‘هفنصم يف قازرلا دبعو 396/1)1516(0...لماحلا ةدع يف ءاج ام باب ،قالطلا

 .(471/6)11714 ،اهجوز اهنع تومي ةقلطملا باب ،قالطلا

 .243/1 ،‘ىرغصلا ةنودملا ،مناغ وبأ يناسارخلا ا")

 .128 ص .هجيرخت مدقت ا

 . 36ص(خم)هريغو ج رؤملا يبأ تاياور مايصلا باتك ضجرؤملا وبأ ا"

 .210/3 سربتعملا ،ديعس وبأ يمدكلا ا

 



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع =

 .(")"لطابو لالض نكي مل وأ ناك هنأ ملعي ال امل هتر نأل كلذو ،اهيف

 نم دنع هةر بست للخ هوجو فاشكنا ىلع ينبم يداهتجا ربخلل ةرلا نإ
 لوبقلا وأ درلاف ،ربخلا عم مهلماعت يف ةيضابإلا ءاملع رذح يتأي انه نمو هر

 ةكرب نبا انل فشكيو .رظنو ساسأ ىلع ناينبي نأو رذحو زارتحا ىلإ ناجاتحم
 نم مهل نبت اميف ينظلا ةرئاد نع جرخي ال هنأو ،يداهتجا مهلوبق وأ مهدر نأ

 ٬مهريغ نع ربخب ةاور درفتي نأ راكنإ نود ،مهريغ رابخأ نم هودر ام داسف
 .مهضعب نيب ةاورلا فالتخا بابسأ ضعب اددعم

 اميف انيفلاخم رابخأ ركنن انسلو':فالخلا بابسأ الصفم ةكرب نبا لوقي
 ءاهضعب داسف انملع دق انأل ،اهداسف ملعن نأ ريغ نم انباحصأ نود هب اودرفت

 انباحصأ مهعم اهلقني مل نإو - احيحص نوكي نأ هداسفب ملعي مل ام نوكي نأ زوجيو

 ملو ، رابخألا ضعب وأ ربخلاب ملع ةباحصلا نم ضعبلا نوكي نأ زوجي امل

 اننيب رابخألا فلتخت دقو .مهنيب رهتشي ملو ربخلا كلذ ملع لكلا يف صقتسي

 ناك دقو ءاهيف انظفح ةلقو اهلاصتا وأ رابخألا ضعب عاطقنال وأ اهليوأتل مهنيبو

 ضعب ركذ دقو }يباحصلا ىلل لصي لجرلا وأ ؤي يبنلا ىلإ لصي ةباحصلا ضعب
 لقني ام اهنمو ،هيف ديزي وأ هانعم ريغيف ًائيش ربخلا نم ىسني نم مهنمو ،ربخلا
 وأ لمعلا هديأ ام اهنم حيحصلاو ،هريغل وأ بدألا ةدئافل وأ صصقلا هجو ىلع

 .اغ)"هلعأ هلاو ءاهماكحأو رابخألا تفلتخا كلذكو كلذل عامجإلا هيلع عقو

 ظقيتملا ملاعلل ،ربخلا در زاوج ىلع ةكرب نبا لالدتسا ضرع انل قبس دقو

 يذلا ا (خلإ...بهذلاب بهذلا اوعيبت ال )ربخ هدر يف سابع نبا عينصب ،رذحلا

 مزال نم ذإ ،هتياور سابع نبا ةر نم ديعس وبأ بضغو ،يردخلا ديعس وبأ هاور

 نبا لوقي ث هللا لوسر ىلع بذكلاب هماهتا -ديعس وبأ ىري ام بسح- ةرلا

 .2 ص (خم) ؤحور نب دمحم ةريس ءغحور نب دمحم يدنكلا )1(

 . 547/1 .عماجلا ةكرب نبا )2(

 .102 ص ٬هجيرخت مدقت اث



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع =

 ...ةياورلاب هترهشو هتياور ةرثك عم ديعس يبأ ةياور سابع نبا ةر دقف ":ةكرب
 نب كلملا دبع مهيفو ،اهيف مهدلقنو مهثيداحأ لبقن ال انأ انم نوركني انوفلاخمو

 .("" هلاثمأ و يدبعلا نوراه وبأو ةرفص يبأ نب بلهملاو هناوعأو ناورم

 ةيدقنلا ةكرب نبا ةيؤر نم ابناج انل فشكي ةكرب نبا نع مدقت ام نإ

 عمو ةياورلا فالتخا يف بابسألا ضعب حرطي اهيفو ،ةيضابإلا ريغ تاياورل

 لاجرلل هباحصأو هتيؤرب ةضاخ ابابسأ حرطي ،فالتخالا اذهل ةماعلا بابسألا

 هنأكو ‘مهركذ نيذلا ةثالثلاب لثمي وهو ،مهنع نوذخأيو مهوفلاخم مهدمتعي نيذلا

 لوبق يف نوفقوتي مهلعجت مهيفلاخم مهنيب ةيجهنملا قراوفلا ضعب ىلإ ريشي
 .مهتياور

 ةيجهنملا قراوفلا ضعب هنايب نم مدقت ام عم ۔ىري امك- ةكرب نبا فيضيو

 نأ -ةكرب نبا فصو دح ىلع -امهدحأ ةصالخ .امهيلإ ريشي نيرخآ نيرمأ
 لهأو ىراصنلاو دوهيلاك للملا ىتش نم ولو لجر فلأ عمتجا ول :اولاق مهيفلاخم

 ة يبنلا نع نوربخي اعم اوؤاجو نيلحتنملاو نيفلاخملاو قاتسفلاو ،مورلاو دنهلا
 الو ضعبل مهضعب نم يقالت الو مهنيب ةدعاوم ال ،نيقرفتم اوناكو ،دحاو ربخب

 جرخم جرخيو ءيجي نأ زوجي ال ربخلا كلذ نأ انملع دقف :اولاق ،لسارت

 .ا2"بذكلا

 قيدصت نع اناهن ىلاعت هللا نأب اجتحم ،كلذل هضفر ةكرب نبا ركذي مث

 .مهيلإ نيدلا نم ائيش ضوفن ال نأ بجوم عامجإلا نأو ،اورثك نإو ءالؤه لاثمأ

 هقسف ىلع هل ةبوقع هتداهش درت لدع ريغ دهاش لكو سةهاش ربخملا نأل كلذو
 وه لب ،يأرلا ليبق نم سيل اذه نأو ،هلمع نع هل أرجاز كلذ نوكيلو ،هروجفو

 هللا نأب مهجاجتحا ةكرب نبا لمكيو ءاقالطإ ربخ يف ىضتري ال ةمهتلا هقحلت نمف

 .314 /2 ،عماجلا ،ةكرب نبا ()

 .314 /2 ،س.ما2

 



 ةيض الا دنعةنسلا مولع حصححح

 ىع ءادهش أونومكتَل اطسو ةمأ ْمُكاَتلَعَج كلذكوز:لاق هركذ لج
 ىلع هلل ةجحلا مهو ءادهشلا مه رايخلا نأ هللا ربخأف(143/2ةرقبلا)4“سانلا
 .(.)هقلخ

 ءاذه همالكب دارأ نم يردن الف انه مالكلا ممع ةكرب نبا نأ يريدقت يفو

 لدعلا ريغ ربخ اودرو ةلادعلا اوطرتشا اهيثدحمو اهييلوصأو اهئاهقف نم ةمألاف
 يذلا رمألا اذه يف مهريغو ةيضابإلا نيب قراف ال نذإف ملسملا ريغ نع الضف
 .ا2)هيلع للدو هل جتحا

 كرابت هللا نأ كلذو ةأرملا ةجحب قلعتي ةكرب نبا هحرط يذلا يناثلا رمألاو

 دهش نإو ‘تاريثك نك ولو ىتح ةداهشلا يف نهدحو ةجح ءاسنلا لعجي مل ىلاعتو

 نئج تاقرفتم ةداهشلا هذه لبقت مل دحاو مهرد ىلع نيملسملا نم ةأرما فلأ نهنم

 ىتح ءاسنلا لكل لماش مكحلا اذهو فرعي مل مأ نهقدص فرع ،تاعمتجم مأ

 نظي الأ سانلا ىلع بجي ناك نإو":هلوقب ةكرب نبا لمكيو )لق يبنلا تاجوز
 ىلاعت هللا نألو ،قحلاب الإ مهرد ىلع ندهشي ال نهنأ نينمؤملا تاهمأ يأ -نهب
 نوضرت نّمم»:لاق كلذكو(ناتأرماو لجف »:لاق قوقحلا يف ةداهشلا ركذ امل

 .315 /2 "سمال

 :رظنأ اهماكحأ ضعبو يوارلا ةياور لوبق يف ةلادعلا طرش ةفرعمل ليصفتلا نم ديزمل اك
 يقهيبلا 0151/1 ،(ننسلا ماسقأ) يناثلا لصفلا باتكلا ةمدقم ‘نابح نبا حيحص ،نابح نيبا

 نب ديعسلا دمحم :حت ثمامإلا فلخ ةءارقلا .(1066/458) يلع نب نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ

 بيطخلا يدادغبلا س203/1 ه1405 ،توريب ،ةيملعلا بتكلا راد \1ط ،لولغز ينويسب

 ،ناحطلا دومحم:حت ،عماسلاو يوارلا قالخأل عماجلا ،((1071/463)تباث نب يلع نب دمحأ

 دبع وبأ :حت ثةياورلا مولع يف ةيافكلا 127 ‘92/1 ه1403 ‘ضايرلا فراعملا ةبتكم

 0100/1 ،(ت.د) ‘ةرونملا ةنيدملا ءةيملعلا ةبتكملا ،يندملا يدمح ميهاريإ ،يقروسلا هللا

 :حت ‘ليدعتلاو حرجلا يف ةلاسر (1162/656)يوقلا دبع نب ميظعلا دبع دمحم وبأ يرذنملا

 .28/1 ه1406 ،تيوكلا عىصقألا راد ةبتكم ،1ط ،يئاويرفلا رابجلا دبع نمحرلا دبع

 09/1 ،يرابلا حتف ةمدقم ،رجح نبا

 .......315 /2 "سما



 ةيضص الا دنع ةنسلا مولع ح>ححح

 ةداهشو لودعلا ريغ ةداهش در ةيآلا هذه يف عمجف (282/2ةرقبلا) ءادهشلا نم

 .ا")"ملعأ هللاو مكيلع ةداهش ةلي هللا لوسر نع ثيدحلا نألو ،نرثك نإو ءاسنلا
 ملاع لكف كلذ يف هقفاون ال انلعلو ةكرب نبا يأر اذه نإ لوقن ى رخأ ةرمو

 يف ةيضابإلا دنع رخآ يأر ىلع دعب اميف فرعتنس اننأ ىلع ،دري وأ هنم ذخؤي

 مهرثكأ لوبق ىلع كلذكو ؟ال مأ اهماكحأ ضعب يف ةداهشلا ةباثمب ةياورلا له
 .ليدعتلاو حرجلا لصف يف ةكرب نبال افالخ اهتياورو ةأرملا ةلادعل

 دوجو ىلع هينبي مهتداهش يف هيفلاخمل هدقن نم رخآ ارمأ ةكرب نبا حرطيو

 اهفقلت ىتح ،مهدنع تاملسملاك تراصو تجارو مهنيب تعاش ةعوضوم تايورم

 اولدع نم لقنب ةلي يبنلا نع مهثيداحأ يف هوور امب لثميو ،اهوورو مهنم لودعلا

 و شةعستب جراوخلا يف مراف ،مهسأ ةرشع كعم ناك اذإ ):لاق لي يبنلا نأ مهدنع

 اذه نيملسملا يف دقتعي ناك نمف ":ةكرب نبا لوقي ،ال (مهسب نيكرشملا يف
 .اة'ههيلع مهتم ريغ...نيملسملا ىلع ًالدع نوكي نأ زوجي فيك ،داقتعالا

 .ةيضابإلا ءاهقف نم هريغ دنع اهدجن ةكرب نبا اهحرطي يتلا ةرظنلا هذهو
 الف ،هنيد يف ةقث فالخلا لهأ نم دحأ ناك نإو" : يصقنشلا ديعس نب سيمخ لوقي

 نع رابخألا نم يوري اميف قتصُي الف ،نيملسملا نم ىوتفلا لهأ عفر ام هنم لبق

 مالكلا فيرحت نولحتسي مهنأل ،كلذ ةحصب ةجحلا موت نأ آلإ لق ذلا لوسر
 .(“)"دهيفلاخم بيوصت بجوي اربخ عفري ال و ،مهبهاذم هب اوتبثيل

 .315 /2 ،س.ما")

 خألا ماق دقو اذه نم برقت تدرو ثيداحأ كانه نكل ،ظفللا اذهب ثيدحلل اجيرخت دجأ ملا"

 اهدجوف -ريتسجام ةلاسر يف - جراوخلا يف ةدراولا ثيداحألا ةساردب يعباسلا رصان ليمزلا

 ةقيقحلاو ج راوخلا ،(رصاعم)ناميلس نب رصان يعباسلا :ر .نيثدحملا جهنم قفو ةفيعض

 .م2003 ه1424 ،نامع ةنطلس ،دعاولا ليجلا ةبتكم رشن \ةضهنلا عباطم ‘2ط .ةبئاغلا

 .269/2 ،عماجلا شةكرب نبا اث

 .141/1 ثنيبلاطلا جهنم عيصقشلا ا

 



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع ح

 فلاخملا لوقب ذخألا نسحي ال و":شّيفطا فسوي نب دمحم بطقلا لوقيو

 زوجي ال اميف ،هيف انوفلاخ اميف مهعم َقح الو قح هنأ رهظ نإ آلإ ،املاع ةفث ولو
 ىبل وأ لق يبنلا يلإ وأ ،انيلل هبسن اميف مهنم ةفث قدصي ال و ،فالتخالا هيف
 مل نإ ،تافقلا يف هوتعو ،ديز نب رباج ىلإ نوبسني امك 3 نيعباتلا ىلإ وأ ةباحتصلا
 زوجي ال و اهب ذخألا زاج اندنع ثيدح هدتضع وأ ،تفرغ نإو ،هتحص فرعت

 ثيداحألاو ،نآرقلا فلاخي ال ام بيهرتلاو بيغرتلا ثيداحأ لإ مهثيداحأب ذخألا

 وأ ،اندنع ام تقفاو نأب ثيداحألا نم اندنع حص ام فلاخت ال و ‘هفلاخت ال يتلا

 .هب اوغاز ام حيحصت هيف نيبلاط اوسيلو حيحص ثيدح هيف انل سيل اميف تدرو
 .ا."لدع نع وار لدع طباض نمو لدع نم ملعلا ذخؤي امنإو

 ةيضابإلا لوبق مدعو درلا فقوم اهنم رهظي دهاوش ىلع مدقت اميف انفقو

 ءاملع ضعبل اهانضرع يتلا ةريخألا صوصنلا يوحتو ،مهريغ تايورمل

 ىلع تارابعلا كلت مهف يغبني ال نكل ،لوبقلا مدعو درلا يف ةوق ةربن ةيضابإلا
 دقف ،ةلمج مهيفلاخم تاياور اوضفري مل مهمالك انضرع نيذلا ءالؤهف ءاهمومع

 نبال انضرع امك ،مهريغ تاياورل مهلوبق جذامن نيمدقتملل انضرع نأ انل قبس
 (“)نيبلاطلا جهنم هباتك فشكيف ديعس نب سيمخ يصقشلا امأو ،كلذل جذامن ةكرب

 فسوي نب دمحم بطقلا بتك يف نأ امك ،هيف ةيضابإلا ريغ تايورم دوجو

 مهأو ادج ةريثك هبتكو ،ةيضابإلا ريغ نع هذخأ يف ةريثك دهاوشو جذامن شيفطا

 لصألا لماش باتكو )ليلعلا ءافشو لينلا حرش باتك كلذ اهيف رهظي ىتلا هبتك

 .15/1 ‘ع رفلاو لصألا لماش ©فسوي نب دمحم شضّفطا ()

 اهريغو ةديقعلاو هقفلا يف ةلماكتم ةعوسوم نع ةرابع وهو ادلجم نيرشع يف عقي باتكلا اث}
[ 

 دبع خيشلل لينلا نتم شيفطا بطقلا هيف حرش ،اريبك ادلجم رشع ةسمخ يف عبط باتك ا"}
 ءارأل عجرمو ردصم هتأ ىلع باتكلا دمتعا دقو ،يرئازجلا ينجسيلا ينيمثلا زيزعلا

 فسوي نب دمحم شيفطا :ر ةيضابإلا ءارأ عم نراقملا هقفلا يوحي باتكلاو ،ةيهقفلا ةيضابإلا
 .1985 ،ةدج ،داشرإلا ةبتكم ،ليلعلا ءافشو لينلا حرش ء(1914/1332) يبعصملا



 ةيض الا دنعةنسلا مالع ح

 ءافو باتكو لمشلا عماج باتكو ءاة)صلاخلا بهذلا باتكو ")ع رفلاو

 .اهريغو ا“)ةنامضلا

 ضعب نع نوفقوتي دق مهدجن درلا وأ لوبقلا بناجب مهنأ نيبن نأ انل يقب
 دبع نب هللا دبع فقوت كلذ ةلثمأ نمو ءامهنم دحاو ىلإ نوليمي الف ثيداحألا

 (هلوهف ةنس نيرشع هرّسَعو ائيش زاح نم )لاق هنأ ةلق يبنلا نع يور اميف زيزعلا
 ثيدح هجوب ملعأ هللا ":لاقف هدري ملو هححصي مل ثيدحلا اذه يف فقوت دقف ا

 ثيدحلا اذهب اوؤاج دق قارعلا لهأو ةنيدملا لهأ نم نيقيرفلا نأ ريغ اللي يبنلا

 ةنس تناك اذإ عبتت نأ قحأ ةنسلاو قح وهف ةلي يبنلا لاق امو هنورثؤيو هنولمحي
 .ا )"ةالغ ىبنلا نع

 ريطلا نم بلخم يذ لكأ نع يهنلا )ثيدح يف باهولا دبع مامإلا فقوتيو

 نإ ةف يبنلا نع سانلا ىور افب ملعأ هللاو" :لوقيو )7( (عابسلا نم بان يذ لكأو

 تمدقت نيدلجم يف عبط ةيدقعلا باوبألا ضعب هتيادب يف ىوح ،نراقم يهقف باتك ا"
 .هتانايب

 دعاوق باتك شيفطا هيف رصتخا ،هحرط يف قيمع هنكل ،دحاو دلجم نم يهقف باتك ا2)
 :ر .عيرفتلا عم ليلدتلاو ةنراقملا هيف جهن امك ،هيلع ةتس يبأ ةيشاحو يلاطيجلل مالسإلا

 صلابقلا ملعلاب هونملا صلاخلا بهذلا 1914/1332(6) يبعصملا فسوي نب دمحم شيفطا
 . م1998‘ _ه1419 ،نامع ةنطلس ، يرماضلا ةبتكم 2ط.

 .هتانايب تقبس ،دحاو دلجم يف عقي هحلطصم يفو فيرشلا ثيدحلا يف باتك ا

 باب لك يف شيفطا بطقلا هيف عمج ،فيرشلا ثيدحلا يف ،ءازجأ ةينامث يف عبط باتك ا

 يبعصملا فسوي نب دمحم شيفطا :ر يعوضوملا ثيدحلا يف فنصم هنأكو ،اثيدح نيعبرأ

 ءاهتبتكمو نامع ةعبطم ‘2ط ،ثيدحلا نف يف ةنامألا ءادأب ةنامضلا ءافو ،(1914/1332)

 .م1988/ه1409 ،نامع ةنطلس ثةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن \طقسم 6مرقلا

 ثريبكلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأ هل ظفل برقاو ،ص ،ثيدحلا اذه لثم جيرخت مدقت اث)

 .(208/7)6863 ،يرصبلا نسحلا يبأ نب نسحلا ثيدح

 .234/2 ،ىرغصلا ةنودملا ،مناغ وبأ يناسارخلا ا©

 .98ص ثيدحلا اذه جيرخت مدقت 7



 ةيضابإلا دنع ةنسلا ملع ح

 نع ىهن) ةلت يبنلا نأ نم يور ام ىلع ةكرب نبا قلعيو ،ا")"وور امك ناك أ . . 1( ٠.
 قيرط ملس نإف":لوقيف هيف هفقوتب يحوي امب ،ا) (..دحاولا بوثلا يف ةالصلا

 .() "انباحصأ لوق ىلع لدي وهف ربخلا

 يور ام لوألا نيثيدح يف يدنكلا ميهاربإل نب دمحم هللا دبع وبأ فقوتو

 ام رخآلاو ا٨“) (ةنجلا لهأ مدخ مه:نيكرشملا لافطأ يف لاق هه يبنلا نأ) نم

 ةنجلا يف مه: لاق ؟كنم يدالوأ نيأ :هتلأس هق يبنلا جوز ةجيدخ نأ نم يور

 يف مهحايص كتعمسأ تئش نإو ثرانلا يف مه ؟ كريغ نم يدالوأ نيأ: تلاق

 فالتخالا عقو نكلو ،لاق امك وهف © يبنلا لاق امو ":هللا دبع وبأ لوقي ،ا) ( رانلا

 مهرمأ اودر ،نيملسملا لوق مهيف انلوقو مهنع فقن نأ انيأرف هق هنع ىور اميف

 .55 ص ،ةسوفن لئاسم ،نمحرلا دبع نب باهولا دبع يمتسرلا ا"

 .116ص ‘هجيرخت مدقت ا2)
 .466 ,/1 ،عماجلا ،ةكرب نبا ا)

 ىلعي وبأو ،(302/2)2045 ،ميهاربا همسا نم باب طسوألا مجعملا يف يناربطلا هجرخأ ا

 يبأ ثيدح ،هدنسم يف ينايورلاو 130/7)4090(6 ،سنأ نع يشاقرلا ديزي ثيدح ،هدنسم يف
 .(64/2)838 ةرمس نع ءاجر

 لاق ؟مه نيأ نينمؤملا نادلو نع ه هللا لوسر تلأس تلاق ةشئاع نع ةياور هتدجو اما
 (راذنلا يف مهيغاضت كتعمسأ تئش نإ لاق نيكرشملا نادلو نع هتلأسو ةشئاع اي ةنجلا يف

 يف دمحأو 436/1)2969(6 ثيجنزلا دلاخ نب ملسم ثيدح ،هدنسم يف دعجلا نبا هجرت ]

 .122/18 .ديهمتلا يف رتلا دبع نباو 208/6)25784(6 .ةشئاع ةديسلا ثيدح ،هدنسم

 اذه -هتاور دحأ ديري -ليقع وبأ ":لاقف ربخلا اذه فيغضتب رلا دبع نبا قلع دقو
 نم لمتحا اضيأ حص ول ثيدحلا اذهو ،لقنلاب ملعلا لهأ دنع هلثمب جتحي ال ةيهب بحاص

 نيكرشملا نم موقل صوصخ هنأ ىلع لدي اممو ،بابلا اذه يف هريغ لمتحا ام صوصخلا

 رانلا يف راصو تام دق نميف الإ نوكي ال اذهو ،رانلا يف مهيغاضت كتعمسأ تئش ول هلوق

 ،ديهمتلا ثربلا دبع نبا :ر "هلل دمحلاو راثآلا نم هنم ىوقأ وه ام ثيدحلا اذه ضراع دقو

8. 



 ةيض الا دنع ةنسلا ملع ححص ح

 مهبتك يف رظانلا هل دجي فقوتلا اذه لثمو ،ا")"مهيف مكحلا يلوتملا وه هلنا ىلإ

 .ةددعتمو ةريثك جذامن

 عم مهلماعت يف ةيضابإلا دنع فقوتلا وأ ةرلا وأ لوبقلا ىلع انفقو اذكهو

 جاتحم يريدقت يف درلاو لوبقلا عوضوم نكل مهقرط ريغ نم ةدراولا تاياورلا

 كلذ تاقيبطتل نايبو ،رفوأ لكشب مهصوصنل ضرعو سربكأ مهثارت يف عبتت ىلإ
 يف مهجهنم صلختسي نأ نكمي يكلو هنع فشكيو كلذ ىلجي ىتح ،ربكأ ددعب
 .رطؤيو كلذ

 ةمه هللا ضيقي نأ ىسعف ،كلذل فاك ريغ يريدقت بسح انه هانضرع امو

 نايب ديزمب ،لمألا كلذ نم ءيش غولب البقتسم يل رسيي وأ ،كلذل نيثحابلا دحأ
 قمعأ مهفلو ،نيملسملا نيب براقتلل ةمدخ كلذ يفف للجلا عوضوملا اذه لثمل

 نكي مل نإف ؤفالخلا اذه ىطختت ةبرقم ةعماج ةيجهنمل مث نمو فالخلا بابسأل
 براقتلل اعفاد نوكيل رخآال فرط لك مهف لقألا ىلعف فالخلا يطخت انكمم

 .فالخلا بدأب هيلع حلطصا ام ىلع مهفلا كلذ لالخ نم ديكأتلاو

 تدب قئاقحلا ضعب ىلع دكؤن نأ لصفلا اذه ةياهن يف انب ريدجلا نم هلعلو
 نم درو ام ةيضابإلا ذخأ يف لادتعالاو ةنورملا ةمس اهتمدقم يفو هلالخ ةيلج

 اذهو ،مهفلاخم نع ذخألا مهلوبق لصألا اولعج ذإ ،تاياورلا نم مهقرط ريغ

 مل ميهف ،اذه انموي ىتح لئاوألا هتمئأ دنع بهذملا سيسأت ذنم اقبطم ادب جهنلا

 .مهب ضعبلا نظي ام فالخ ىلع مهدنع ام ىلع اودمجي
 ةديبع يبأو ديز نب رباج دنع كلذ تفشك ةددعتم ةيقيبطت ةلثمأ انيأر دقو

 انئاك هب ءاج نمم قحلا لوبق مهراعش اولعج دقو ،هدعب ءاج نمع الضف هذيمالتو

 دعاوق ىلع ماق لب كديلقتلا عباط ذختي مل انفلسأ امك لوبقلا اذه نأ ريغ ناك نم

 جراخو .ةقثلا نم ذخألاك ،اهيلع اوقبط مث اهورظَت طباوض قفوو صيحمتلا نم

 .363/3-364 ‘ع رشلا نايب ،ميهاريإ نب دمحم يدنكلا ")



 ۔جإ:) ح ةيض الا دنع ةنسلا مولع ۔جححح

 لئاسم ج راخ كلذكو ‘ترقتساو ةحيحص لوصأ ىلع تينب يتلا لوصألا لئاسم

 . طبا وضلا نم كلذ ريغو ‘ مهلمع اهيلع رقتسا و مه دذع انحص يتلا فالخلا

 يقلتلا لب ،ريغلا نع ذخألاو لوبقلل تاقيبطتلاو ةلثمألا نم اددع اندجو دقو

 لب ،طقف تاياورلا ىلع رصتقي مل لوبقلا اذهو ،هنع ءادألاو لمحتلا مث نمو هنع

 اندجو دقو .ةاورلا ضعب ىلع ةيدقنلا سيياقملاو ماكحألا دامتعاو دقنلا ىلإ اهادعت

 .هلاجرو بهذملا خيرات يف ةركبم تارتف ذنم هجنامنو كلذ ةلثمأ

 ةيارد تفشك ةيدقن ةيجهنم نع -مهتمئأ لئاوأ ذنمو اربعم درلا ءاجو

 ال نأ ناكمب رذحلا نم مهف ،ليلدو ةجح نود فقوتلا وأ درلا نكي مل ذإ ةياورلاب
 .هلوبق بجي قحلا ذإ ؛ادبأ قحلا اودري

 ةكرب نبا فشك دقو !ينظ يداهتجا ةرلا وأ لوبقلا نأ اوحرص مهنأ ىلع

 يف ةمألا ءانبأ نيب فالخ ىلإ كلذل اعبت ىدأ ،ةياورلا لقن يف فالتخا بابسأ نع

 رشنأ ةيدقنلا طباوضلا ضعب يف فالتخا هجوأ ضعب كلذك ركذو ،درلاو لوبقلا

 .درلا وأ لوبقلا يف افالخ

 نم برض وهو درلاو لوبقلا نيب طسو جهن وهف ةياورلا يف فقوتلا امأ

.كلذل ةلثمأو جذامن انيأر دقو ،ةنسلا عم رذحلا لماعتلا



  

  

  

 ةيضابإلا دنعةنسلا مولع  

 ثلاثلا بابلا

  

 عت يتلا ثيدحلا رمولع
 ةيضابإلا دنع دانسإلاب
 ةيضابإلا ةيانع :لوألا لصفلا

 .دانسإلا رلعب
 ليدعتلا و حرجلا :يناثلا لصفلا

 ةماعلا طورشلا :ثلاثلا لصفلا

 ءادألاو

 وف رهتباتكو ةيضابإلا دنع
 .مجارتلاو تاقبطلا

 نم ةيضابإلا ققوم :عبارلا لصفلا

     .مهراثآو ةباحصلا ةلادع ر
  



 سح ١دح ةيضابإلا دنع ةنسلا ملاع =

 دانسإلا ملعب ةيضابإلا ةيانعلوألا لصفلا

 :هروطتو دانسإلا ةقيقح :لوألا ثحبملا

 :حالطصالاو ةغللا يف دانسإلا ةقيقح -أ

 ":لاقي و .() داو وأ لبج لبق يف ضرألا نم عفثرا ام ىلع قلطي :ذنئسلا

 .اةنيدضاعتم يأ نيدناستم اوؤاجو ا"مانتسلا ةَدَنسُم مئاوقلا ةليوط يأ ةانس ةقان

 هموق ىلع اذه ناك اذإ :نادناستُم امهو هذناتسي وه" :لاقي و ،ةافاكملا :ةناتلاو

 ناسنإلا متعم" :ةنسلاو ؤ "رخآلا ىلع ةساير امهنم دحأل سيل هموق ىلع اذهو

 .ات"زاجم وهو دنتنسُملاك

 قالطإ نكميو ،ا“"يقرو ةعتص :ادونئس دنسي لبجلا يف ةنس" :جاجزلا لاقو
 مئاوق :ذيناتسألا":لاقيو ،ا"ضعب ىلإ هضعب دنوس امنأك ءيشلا ةيوقت ىلع ةدناسملا

 ادانسإ رعشلا يف دنسأ ":لاقيو ،"هلئاق ىلإ هعفر يأ ثيدحلا ثانسإو ،اث"ثيداحألا

 يدهم :جت ،نيعلا باتك 786/170(0)دمحأ نب ليلخلا نمحرلا دبع وبأ يديهارفلا ا"

 .228/7 ،(ت.د) ثتوريب ،لالهلا ةبتكمو راد ،يئارماسلا ميهاربإ ،يموزخملا

 ةعابطلل توريب راد ةغالبلا ساسأ ،(1143/538)رمع نب دومحم هللا راج يرشخمزلا ا

 .310ص ‘م1984 ‘ه1404 نانبل توريب ،رشنلاو

 .310ص ،س.ماث)
 نيساي لآ نسح دمحم :حت ،ةغللا يف طيحملا ،(995/385)دابع نب ليعامسا بحاصلا ا

 .286/8 ،(ت.د) نانبل ،توريب ،بتكلا ملاع

 غسوماقلا رهاوج نم سورعلا جات ،&(1791/1145) ينسحلا ىضترم دمحم يديبزلا ا

 .2/,381 ،(ت.د) ،نانبل ،توريب ،ةايحلا ةبتكم راد تاروشنم

 .382/2 “سورعلا جات ،يديبزلا اك
 .3 10ص ثةغالبلا ساسأ ءيرشخمزلا )7(

 .382/2 "سورعلا جات(

 راد ةيبرعلا حاحصو ةغللا جات حاحصلا (1 003/393)دامح نب ليعامسإ يرهوجلا (9)

 .617/1 ،(ت.د).نانبل ،توريب ةيبرعلا ةراضحلا



 ح ح ناا :ح

 لصتا ام ثيدحلا نم دتنُسلا":برعلا ناسل يفو ،ا""ربخلا دانسإ لثم ناس ىنعمب

 .ا2'ة يبنلا ىلإ دننسي ىتح هدانسإ

 نيوارلا لاج زرلا نع ةرابع وه يتالتلا ورمع هنيبي امك احالطصا دنسلاو

 ورمع ركذي امك دانسإلا امأ ءاهنع يور يذلا ربخلا وأ ثيدحلا وه يذلا نتملل

 يور يذلا ربخلا وأ ة هلاق يذلا نتملا ةاور وأ لاجرلا ةياكح وهف اضيأ يتالتلا

 .اهنع

 :دانسإلا عوضومل ةيخيرات ةئطوت -ب

 ةيانعلاو دانسإلا نع ثيدحلا دنع ةشقانملاو حرطلا يف ناتمهم ناتيضق كانه

 .هب ةيانعلاو هتاعارم موزلو كهب

 رابك ضعب مهعمو ‘مهضعب نع ةباحصلا ثيدحت لصأب قلعتت ىلوألا

 اذه نأ ىلع ‘مهدانسإ ركذ نود ثيدحلا ركذ ‘مهثيدحت يف بلاغلا ناك ذإ نيعباتلا

 نيثتحملا لبق نم ةعرتخم دانسإلا ةيضق نأ نيقرشتسملا ضعب معز امك ينعي ال

 . مهيلع دودرم اذه مهمالكف اقالطإ

 .مهشيتفتو دانسإلل مهبلط يف رابخألا ةاورو نيثتحملا حاحلإ عجرم ةيناثلاو

 نيتاه ةيلجت نأ يريدقت يفو ،مهدنع ةيدانسإلا مولعلا ومن ببس مهف مث نمو

 ةيضابإلا دنع دانسإلاب ةقلعتملا رومألا ضعب ريسفت يف اندعاسي نيتيضقلا

 .مهتاورو

 اوثتح امدنع دانسإلا ركذ اومزتلي مل ةباحصلا نإف ىلوألا ةيضقلل انايبو

 يبنلا نم هوعمس ام نيب مهثيدحت يف اوقرفي ملو مهضعب نم هوعمس يذلا ثيدحلاب

 نم مهتءاربب ،مهجهنو مهتقيرط ىلع نوجتحي اوناك لب 4 مهضعب نم وأ ة رشابم اهقف

 .3 دنس ةدام 4 برعلا ناسل ‘ روظنم نبا )1(

 .3/,221 شدنس ةدام ،س.م ا"

 . 1 90ص 6 (خم) يخامشلا رصتخم ه يف يخا رتلا عفر ( دالخ ( ورمع )3)

 .190 ص ،س.ما“

 



 _ ج;:١ح ةيضابإلا دنع ةنسلا ملع ح

 نم هتعمس تنأأ هب ثدح ثيدح نع كلام نب سنأ لجر لأسي ،مهتمالسو بذكلا

 هب مكثدحن ام لك ام هللاو):لوقيو اديدش ابضغ سنأ بضغيف كل هللا لوسر
 انضعب مهتي الو اضعب انضعب ثدحي ناك نكلو ة هللا لوسر نم هانعمس

 عمسي ناك انلك سيل ):لوقي ذإ بزاع نب ءاربلا نع اذه لثم دريو ،ا"ل(اضعب
 نوبذكي ال سانلا ناك نكلو ،لاغشأو ةعنص انل تناك ث يبنلا نم ثيدحلا

 هنكل ءاربلا ربخ دنس فغضي رجح نبا نأ عمو ثا) (بئاغلا دهاشلا ثدحيف

 .سنأ ربخب دضتعم

 ناك املف ‘بذكلاو دانسإلا نايب مدع نيب ةقالع كانه نأ انل رهظي اذكهو

 مهلأسي نمم نوبضفي اوناكو ،دانسإلل مهنايب لق ،هنع دعبلا لك نيديعب ةباحصلا

 .اهنوضفري ةمهت راثم هلاؤس يف ذإ ،هنع

 لاق يذلا لجرلا بيجي يرصبلا نسحلاف ،نيعباتلا رابك دنع جهنلا اذه دجنو

 انبذك ام لجرلا اهيأ) :لوقيف ،كثدح نم ىلإ هدنست تنك ول :هدنسي مل ثيدح يف هل

 دمحم باحصأ نم ةئامثالث اهيف انعمو ناسارخ ىلإ ةوزغ انوزغ دقلو انبذك الو

 ةرثاك ةرثك نع ىقلت هنأو ،دانسإلا هركذ مدع نع عفادي نسحلاف ءا (خلا...ةزو

 نمالو هتياور ةميق نم للقي ال دانسإلا هركذ مدع نأ ىريو ،ةباحصلا نم

 مدع يف نوري اونوكي ملو ،ةهازنلاو ةنامألاو قدصلا ىلع رمألا رادمو .اهتيمهأ

 رشتناو مهدنع لاسرإلا عاشو ،اهفعضي ام الو ،مهتياور نم للقي ام دانسإلا ركذ

 نب سنأ ركذ ،ةباحصلا ةفرعم باتك نيحيحصلا ىلع كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ ا

 .(665/3)6458 ،كلام

 حتف ،رجح نبا :رظناو 0133/1 ،تاقبطلا ،نيبألا ننسلا يف يرمهفلا هللا دبع وبأ هجرخأ )2(

 .321/13 يرابلا
 .321/ 13 ثيرابلا حتف يلع نب دمحأ رجح نبا"

 ،لاجرلا ءامسأ يف لامكلا بيذهت ،(1342/742)فسوي جاجحلا وبأ نيدلا لامج "يزملا ا
 .124/ 6 01994 /ه1415 ،توريب ٧ ةلاسرلا ةسسؤم ‘3ط فورعم داوع راشب :حت



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع ح

 .ا2درو لوبق نيب نسحلا تالسرم يف نوثتحملا فلتخاو

 - امنإو ،دنسلل هثيدحت دنع هركذ مدع ىلع اينبم سيل اهدر نم لوق رهاظو
 نمل هقيدصتو هنظ نسحو ،هذخأ يف لهاستلا ضعب هيلع اوذخأ -مهلوق دح ىلع

 .هيرصاعم نم ه ريغ تالسرم اولبق مهنإف الاو كدح

 .اهعبتتو ةلأسملا هذه طسب ماقم يف تسلو سيرصبلا نسحلا ليسارم يف نوثتحملا فلتخا (1)

 نب ىيحي اهلوبق هنع لقن نممو ءاهب داهشتسالا ةجاحل اهنم اليلق ولو نيبأ نأ تدرأ ينكل
 نسحلا لاق ام ":اهيف لوقي يتلا ناطقلا نبا ةرابع للعلا يف يذمرتلا دروأ ذإ ،ناطقلا ديعس
 ىسيع وبأ يذمرتلا :ر "نيثيدح وأ اثيدح الإ الصأ هل اندجو الإ هقف هللا لوسر لاق هثيدح يف
 ءايحإ راد ،نيرخأو ركاش دمحم دمحأ :حت ريغصلا للعلا ،(893/279)ىسيع نب دمحم

 .754/ 1 ‘ت.د ‘توريب "يبرعلا ثارتلا

 يذمرتلا نأ يئالعلا ركذ ذإ يزارلا ةعرز يبأ نع اضيأ نسحلا ليسارم لوبق لقنو

 الإ الصأ هل تدجو ا هللا لوسر لاق نسحلا هيف لاق ثيدح لك':هلوق ةعرز يبأ نع ىور
 يف ليصحتلا عماج ،(1360/761)يدلكيك نب ليلخ نب ديعس وبأ يئالعلا :ر "ثيداحأ ةعبرأ
 ه1407 ‘توريب بتكلا ملاع ،2ط ءيفلسلا ديجملا دبع يدمح :حت ،ليسارملا ماكحأ

6... 1 /90. 

 ربلا دبع نبا نأ يئالعلا ركذف نسحلا ليسارم فيعضت ىل نيثدحملا رثكأ لامو
 ءاطع ليسارم نأو يعخنلا ليسارمك نيريس نب دمحم تالسرم حيحصت ةعامجلا نع ىكح
 .ليصحتلا عماج ،يئالعلا :ر ،دحأ لك نع ناذخأي اناك امهنأل اهب جتحي ال يرصبلا نسحلاو

 ناك ":نيريس نبا لوقو نسحلا ليسارمل هفيعضت نيريس نب دمحم نع دمحأ دروأ امك 1
 لاجرلا ةفرعمو للعلا ،لبنح نبا :ر ."خلا...و نسحلاو ةيلاعلا وبأ مهثدح نم نوقدصي ةعبرأ
 اوناك مهنأ نيريس نبا دارأ ":هلوقب نيريس نبا ةرابع ىلع يدادغبلا بيطخلا قلعيو ء42/ 1

 نب هلاق مالكلا اذهو ،هب مهنظ نسحل هلاح نع نوثحبي الو دحأ لك نع ثيدحلا نوذخأي
 .372/1 شةيافكلا ،بيطخلا :ر "كلذ مهل هتهاركو مهلعف يف مهنم بجعتلا ليبس ىلع نيريس

 يبأ نب ءاطعو نسحلا تالسرم نم فعضأ ءيش تالسرملا يف سيل ":لبنح نب دمحأ لوقيو
 .90/1 ،ليصحتلا عماج يئالعلا :ر "دحأ لك نع ناذخأي اناك امهنإف حابر

 نسملا ةذخاؤم ىلع مهفيعضت نونبي مدقت امم ادب امك نسحلا لسرمل نيفعضملا نإ
 ىلع اينبم فيعضتلا رمأ سيلو ،هقينصتو هنظ نسحو ،يوري نمع هتياور يف هزرحت مدعب

 .مهمالك نم حضاو وه امك هريغ تالسرم اولبق مهنإف الإو ،لسري هنوك



 - جح;:; )ح ةيض الا دنع ةنسلا مراع =ححححح

 وأ دانسإلا ركذ مدعو لاسرإلا اندجو ‘هيرصاعم يف رظنلا انعمأ اذإ نحنو

 ةصاخ نيعباتلا نيب فراعتم جهن هنأكو مهنم ريثك ةمس دانسإلا لماك ركذ مدع

 .مه رابك

 كلذ عجرمف ‘هنع شيتفتلاو دانسإلل بلطلا عفاد يهو ةيناثلا ةيضقلا نع امأ

 ل قايسلا اذه يف نيريس نبا ةلاقم يتأتو "ثيدحلا يف عضولاو بذكلا روهظ ىلإ
 مكلاجر انل اومس اولاق ةنتفلا تعقو املف دانسإلا نع نولأسي اونوكي مل ":لوقي
 .(.)"ةهٹيدح ذخؤي الف عدبلا لهأ ىلإ رظنيو مهثيدح ذخؤيف ةنسلا لهأ ىلإ رظنيف

 فاعضل اثعاب كلذ راص ءاريبك اللخو ،ةيركف ةزه ةنتفلا تثدحأ دقل

 بذكلا ىلع اثعابو ،ةيدرم ءاوهأو ،ةريطخ قلازم يف قالزنالا ىلإ ؤسوفنلا

 دجن كلذلو ،ةياورلا يف قيقحتلاو رظنلل اضيأ اثعاب تناك كلذ لباقمبو ععضولاو

 ثيدحلا اذه امنإ ":لوقي وهف كلذ نافشكت نييرخأ نيترابع نيريس نبا دمحم دنع

 نب دمحم ن أ ىلع .)"هلعلا فصن تبثتلا ":لوقيو (2"هنوذخأت نمع اورظناف نيد

 ضعبو يرصبلا نسحلا ىلع باع ينذلاو ،تارابعلا هذه هنع لقن يذلا نيريس

 هتبثتل هليسارم نيثةحملا ضعب ححص دقو لاسرإلا يف عقو ،هباع ام هيرصاعم
 .اذه لاسرإلا جهنم يف نيعباتلا نم هنا رقأ كراش هنأ ىقبي نكلو

 .15/1 ،نيدلا نم دانسإلا نأ نايب باب ملسم حيحص ةمدقم ‘هحيحص يف ملسم هجرخأ ا"]

 .121 ,/1شةياورلا ملع يف ةيافكلا يدادغبلا بيطخلا ا

 .166/1 ،س.ما3)

 ضب ركذ دقو ،نيريس نب دمحم ليسارمل نيثتحملا ضعب حيحصت ركذ قبس اميف مدقت )

 نب دمحأ ركذ دقف ،مهب قتلي ملو نيريس نبا مهنع ىور مهريغ وأ ةباحصلا ضعب نيثتحملا

 ام ":ةبعش لاقو ،ائيش سابع نب نم عمسي مل نيريس نبا يأ- هنأ :ينيدملا نب يلعو لبنح

 نيريس نب عمسي مل :يراخبلا لاقو "ائيش رفاغلا دبع نب ةبقع نم عمس نيريس نب ادمحم ىرأ

 الو ،رذ ابأ قلي ملو ،ائيش ةشئاع نم نيريس نب عمسي مل ":متاح وبأ لاقو "راسي نب لقعم نم

 نب هللا دبع نب هللا ديبع نم عمسي ملو ،ةرصبلاب اذهو ماشلاب كلذ ءادردلا يبأ نم عمس هنظأ

 نب لئسو ،"لسرم ةرجع نب بعك نع نيريس نباو سةزرب يبأ نم عمس هنأ ملعأ الو ،سابع

 ىلع حسملا ركذ يف ةريغملا دنع .انك :بهو نب ورمع نع نيريس نب دمحم ثيدح نع نيعم



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع =حح

 أدب يذلا عضولاو بذكلا هعفاد ناك دانسإإلل ةمألا ءاملع بلط نإف اذكهو

 بذكلا رثك نيح اميس ال ‘امهنم ةياقولا ةياغل ةيبلت دانسإلا مولع تروطتف ‘كاذنيح

 نع شتف نم لوأ ًميبعشلا ارماع نأ نيثدحملا ضعب ركذيو ‘كلذ دعب عضولاو

 .ا.)دانسإلا

 ربخ ىلع اقيلعت .ربلا دبع نبال تدجوو ،اعبتم اجهنم يقب لاسرإلا نأ ىلع

 ىلع سانلا ناك اذه ىلعف :ربلا دبع نبا لوقي ،مهجهنم نم هتركذ ام دكؤي يبعشلا

 دنع نكسأ سفنلا نكلو ‘ثيداحألا نولسري سانلا لاز امو ،دانسإلا نع ثحبلا

 هاور اثيدح ةمثيخ يبأ نبا ركذيو ،"بويأ لجرلا مهضعب ركذ دقو لجر امهنيب ":لاقف نيفخلا

 مل ":ينطقرادلا لاقو ،ةدابع نع راسي نب ملسم نع هنأ تماصلا نب ةدابع نع نيريس نبا

 يف هنع هتياور نأب كلذ ىلع يئالعلا قلعو ‘نيصح نب نارمع نم نيريس نب عمسي
 نع هذخأ امنإف سابع نب نع تبث نيريس نب دمحم لاق ام لك ءاذحلا دلاخ لاق حيحصلا
 :ر ث نوثدحملا هركذ امم ءزج انه هانركذ امو هاضري نكي مل هنأل هيمسي ال ناكو ةمركع

 نب يلع نسحلا وبأ ينطقرادلا ء562/ 1 ‘487/1 لاجرلا ةفرعمو للعلا ،لبنح نب دمحأ

 ،يفلسلا هللا نيز نمحرلا ظوفحم :حت ثةيوبنلا ثيداحألا يف ةدراولا للعلا &(996/385)دمحأ

 ليصحتلا عماج ،يئالعلا ٬0153/7م1985 ه1405 ێةيدوعسلا ،ضايرلا ،ةبيط راد ،1ط

 .427/1 ،يرابلا حتف ةمدقم رجح نبا ،264/1 ليسارملا ماكحأ يف

 ،دانسإلاب اومزتلي ملو اولسرأ ،نيعباتلا نم تبثتلاو ثحبلاب نيدانملا نأ نيبتي اذكهو
 نسم ماقملا اذه يف ابجعتم فقأ يننأ ىلع ،مهيدل اعبتم اجهنم كلذ نوك ىلع لدي امم اذهو

 ىلوم ةمركع نع يوري نيح نيريس نب دمحمك ، رطخلا ميظع ةلزنملا ريبك ، ردقلا ليلج مامإ

 فالخلا نأ رهظيو ،رحبلا نع اهاور تايورم هنع ذخأي وهو هركذي الو ربحلا سابع نبا

 . ركذلا نع ضارعإلا كلذ ببس نيملاعلا نيذه نيب

 .نب عيبرلل يبعشلا لاقف ،ثيدحب يبعشلا ثدح مثيخ نب عيبرلا نأ رداصملا ضعب ركذت ")
 نوميم نب أارمع يبعشلا يقلف ،يدوألا نوميم نب ورمع لاقف ؟ثيدحلا اذهب كثدح نم :ميثخ

 :لاقف ىليل يبأ نبا يقلف ،ىليل يبأ نب نمحرلا دبع :لاقف ؟ثيدحلا اذهب كثدح نم :هل لاقف

 ةيافكلا ،يدادغبلا بيطخلا :ر .هه هللا لوسر بحاص يراصنألا بويأ وبأ :لاق ؟كثدح نم

 .55/1 ثديهمتلا ،ربلا دبع نبا '211/1 ةياورلا ملع يف



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح

 .ا""ةنينأمط دشأو دانسإلا

 دانسإلا عوضومب هركذ مدقت ام ةقالع ام :لوقي الئاس لعل ةئطوتلا هذه دعبو

 دانسإلا حمالم ضعب رسفي يريدقت يف هنايب مدقت ام نأ باوجلاو ؟ةيضابإلا دنع

 ةأشنلا دهع ماودلا ىلع لثمت نيعباتلاو ةباحصلا دهع ةرتف تناك دقف ءةيضابإلا دنع

 .لكشب ةباحصلاب مهتأشن تطبترا ،اهنم ليصأ ءزج ةيضابإلاو ،اهلك ةمألا ركفل

 نأ امك ،رثألا حضاو مهدنع ءادألاو ذخألا ةيفيك يف ةباحصلا جهنمل ناكو رشابم

 رظنلا .يلوأ نم مهيف اوناك لب ،نيعباتلا تالاجر نم اوناك لئاوألا بهذملا ةمئأ

 يف دانسإلا مدعو لاسرإلا يقبف ،دانسإلا عوضوم يف مهرثأ لالظ انيأر كلذلو

 تاياورلا نم ريثكلا دوجو رسفي اذه لعلو ثرثألاو ةنسلل مهتياور نم بناج

 ،نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثكل اجهن كلذ ناك امل ذإ ،ديناسألا ركذ نودب ةلقانتملا

 مهب ىدتقا ،اهسفن ةنسلا ىلإ ءيسي ال هوأر امك ةقيرطلا كلتب ثيدحتلا ناكو

 .كلذ يف ةيضابإلا

 بلط ةقالع يهو ءاهانحرط يتلا ةيناثلا ةيضقلاب ريسفتلا اذه انطبر ام اذإو
 ةيامحل ،هشيتفتو دانسإلا ىلع نيثدحملا حاحلإو ،هراشتناو بذكلا روهظب دانسإلا

 بذكلا نيب ةيدرط رمألا ةقيقح يف ةقالعلاو - هلهأو بذكلاو عضولا نم ةنسلا

 - دانسإلا نع شيتفتلاو بلطلا داز ،دازو بذكلا رشتنا املكف ،دانسإلا بلطو

 .ا2مهيفلاخم فارتعابو عضولا وأ بذكلا اذه لثم نم ةيضابإلا ةحاس ولخ اندجو
 هبحاص يف نودقتعيو ث رئابكلا نم ةريبك بذكلا نوري مهو كلذك نوكي ال فيكو

 ىلع بذكلاب فيكف !امومع بذكلا يف اذهو ،ارانلا يف دولخلا بتي مل نإ
 .رئارجلا مظعأ نم مهدنع وهف هقف لوسرلا

 .55/1 ديهمتلا ء ربلا دبع نبا ا

 .130/1 ءةيافكلا ،يدادغبلا بيطخلا اث

 قراشم ؛يملاسلا :ر .بتي مل نإ ةريبكلا بكترم دولخ ةلاسم لوح ليصفتلا نم ديزملا
 .716ص ،يراضحلا دعبلا ،يريبعجلا ،378ص ىلوقعلا راونأ



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع ح

 عضولا نم مهتحاس ولخ ىلإ ،مهدنع بذكلا نع هزنتلا كلذ ىدأ دقو

 .دانسإلا بلط ىلع حاحلإلا كلذ نكي ملف ،مهنيب اميف ةنسلا نم هولقانت ام صولخو

 هلك اذهو ،مهرهد راونأ اوناك ءاهقف ظافح ةمئأ مهنيب اميف اهلقانت ةنسلا نأ املاط

 رمألا اذه انموق نإ نحنو .مهمولع نيب دانسإلا مولع رومض ىلإ ىدأ يريدقت يف

 الإ اننكمي ال ايجهنم اروصق رومضلا اذه نوكي ذئدنعف ،نيثدحملا جهنم قفو

 .هريسفتو هعفاد مهف انلواح نإو ثفارتعالاو هب رارقإلا

 :ةيضابإلا هنود ام يف دانسإلا:يناثلا ثحبملا

 دوجو مدع ينعي ال دانسإلا مولع رومض نم هيلإ ةراشإلا تقبس ام نإ

 ،مهلوقن لكل اماع نكي مل هنكل ،مهلقنو مهتياور يف دجو دقف \ةيضابإلا دنع دانسإلا
 .اهنع ثيدحلاو مهديناسأ نم جذامن ضرع ماقملا اذه يف لواحنسو

 نب عيبرلا ةجحلا ظفاحلا هاور ام ،دانسإلا ةطساوب لقن ام ةمدقم يف يتأيو

 هتلالد هل ىمسم وهو دنسملا هباتك ىمس دقو ،")داقنلا دنع ةقثلا ثدحملا بيبح

 تايثالثلا هذه ةمدقم يفو ثدانسإلا تايثالث فرش ىوح هنأ امك دانسإلا لهأ دنع

 عيبرلا ةلسلس يهو داشرلاو لضفلل رينم ملع اهعطاقم نم عطقم لك ةيبهذ ةيثالث

 دعيو سابع نب هللا دبع نع ديز نب رباج نع ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ نع
 دمحم بطقلا هفصيو ،دانسإلا بتارم نم ايلعلا ةورذلا يف ةيضابإلا دنع دنسلا اذه

 عيبرلا هاور ام ثيداحألا حصأ" نأ ربتعيو ،اث©لسابع نبا ديناسأ حصأ هنأب شيفطا

 ديزمل اق هللا لوسر نع يباحصلا نغ ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع بيبح نب

 .اهطبضو دنسلا اذه عرو

 الإ مهدنع ةقماسلا ةناكملا هذه أوبتيو مكحلا اذه مدقتملا دانسإلا بستكي ملو

 مهتقد روهظو 4 مهناقتإو مهظفح ةعسو . مهبعك ولع نم هلاجر نع فرع ام ببسب

 ٠ رص كلذ نايب مدقت )1(

 .412ص ثلسرلا متاخ ثيدح يف لمشلا عماج ©فسوي نب دمحم شيفطا ا"
 .7/1ءةنامضلا ءافو فسوي نب دمحم شيفطا ا)



 ......إ ا... ةيض .الا دنع ةنسلا مولع =۔ححح

 مهتهازن يف يلاعلا لثملا اوبرض مههقفو مهملع ردق ةلالج عم مهو ،مهطبضو

 ؛مهتلادعب نيكلاسلا تاجرد ىقرأ يف اوجردو ،مهعرو يف لزانملا عفرأ اومنستو

 روهظل ةيالولا عيفر اوقحتساف ،مهلمعو مهاوقتب ج راعملا ىلعأ ىلإ اولصوو
 قيثو طابرب ىرخألا عم ةطبارتم دانسإلا كلذ عطاقم نم ةعطق لك نإ مث ،مهلضف

 ةبحصلا لوطو ىاهالعأ ىلإ اهاندأ نم ذخألاو يقلتلا ةرثك طابر ،هيف كاكفنا ال

 نع وار لك دنع ةقثلا روهظو ةياورلا ناقتإ ةقدو ،اهتالاجر نيب ةمزالملا قمعو

 نم درو ام نأ ىلع دكؤي يملاسلا نيدلا رون لعج ام اذهو ،اهتاور نيب هخيش

 ذخأ بيبح نب عيبرلا نأل ءاهلاصتاب عوطقم هتنعنعف ؛نعنعم قيرطب دنسملا ةياور

 كردأ دقو . ةباحصلا نع ذخأ رباجو . رباج نع ذخأ ةديبع وبأ و ثںةديبع يبأ نع

 . (1) مهنم ١ ريفغ امج

 نم اهيلع فوقولا اهبلاطل نكمي دنسملا يف ىرخأ ديناسأ ةلمج كانهو

 ءالج نم اديزم هل فشكت يتلا تاساردلا ضعب ىلع فوقولا وأ ‘هسفن باتكلا

 دانسإ لاثملا ليبس ىلع ديناسألا هذه نمو ،ا2)عيبرلا مامإلا دنسم لوح ةروصلا

 .8/1 ‘حيحصلا عماجلا حرش ،نيدلا رون يملاسلا ا

 يتلا ةيلاتلا تاساردلا ىلع فوقولا عيبرلا مامإلا دنسم لوح نايب ديزم دارأ نمل نكمي ا"

 :يلاتلاك يهو ينمزلا بيترتلا قفو اهركذأسو هتاعوضوم نم ةلمج تجلاع

 بلاغل حرش يهو ،يبرجلا يشكيودسلارمع نب دمحم ةتس يبأل ،بيترتلا ةيشاح 1

 ةدع ةعوبطم ثينالجراولا بوقعي يبأ بيترت قفو دنسملا يف ةدراولا ثيداحألا

 ‘ثعبلا راد عباطمب عبط ‘ يالط ميها ربإ قيقحت ءا زجأ ةسمخ يف اه رخآ تاعبط

 .اتد.د ء رئازجلا :

 رأ ملو طوطخم وهو ،يبرجلا ناضمر نب ورمعل ‘بيترتلا حرش يف بيبللا ةهزن -2

 رهخضيو ،هبرجب ةينورابلا ةبتكملا يف هنم ءزج ىلع ترثع دقو ،يلبق هيلإ راشأ نم

 .589 مقرب ةينورابلا ةبتكملا يف ظوفحم هيلع ترثع امو ،دنسملا ثيداحأل حرش هنأ

 ديمح نب هللا دبع دمحم يبأ نيدلا رونل ،عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا حرش -3

 .اهنم ةعبط ىلإ ةراشإل ا تمدقت . تاعبط ةدع عبط ‘ يملاسلا

 ‘ يوابكلا دوعسم نب ورمع اهمدق ‘ ريتسجام ةلاسر ‘ اهيقفو اثدحم بيبح نب عيبرلا -4



 ۔_ہجإ;: )ح ةيض الا دنع ةنسلا مولع >

 قيرط نم ناك ام هنمف ،سابع نبا نع ديز نب رباج نع ")بئاسلا نب مامض
 نب ىيحيل دانسإ كانهو ،مامض نع ةديبع يبأ نع ناك ام هنمو ،مامض نع عيبرلا

 ،سابع نبا نع )ةداتق نع ابيعش نع ريثك نب ىيحي قيرط هنم ،ا2)ريثك 4 ٠ - . 3 ” . " . ه . 2 ٠

 ..ثراحلا نب هللا دبع نع ا)بئاسلا نب ءاطع نع ريثك نب ىيحي قيرطو

 ايبيل ءةيمالسإلا تاساردلاو ةيبرعلا ةفللا مسق ،ةيبرتلا ةيلك ،حتافلا ةعماج

 .رئازجلا ،ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا سم1983 ه3

 ردقلا ةليلج ةلاسر وهو ،يبونقلا كوربم نب ديعس هفلأ ،هدنسمو هتناكم عيبرلا مامإلا 5

 هدنسمب فرعو هخويشو عيبرلاب فلؤملا اهيف فرع ءاهتجلاع يتلا تاعوضوملا يف

 .هتعبط تانايب تمدقت دقو ‘هبحاصو دنسملا يف اونعط نم دض هنع حفانو

 ،يديعسوبلا دمحأ نب حلاص اهمدق ريتسجام ةلاسر ،ةيضابإلا دنع ثيدحلا ةياور 6

 .اهنم ةروص ثحابلا ىدلو ةةنوقرم ©م1998 ،ندرألا ،قرفملا ،تيبلا لآ ةعماج

 دحأ دعي نامع دزأ نم هلصأ (719/100يف يح)‘بئاسلا نب مامض هللا دبع وبأ يبدنلا (1)

 ةجحلا باتك هلو ،هتاياورب بهذملا بتك رخزت ،نيعباتلا نم ناك ،لئاوألا ةيضابإلا ةمئأ زربأ
 ريس ،يخامشلا ؤ248 -246/2‘108 تاقبط ،ينيجردلا:ر ،قحلا ةفرعم يف قلخلا ىلع

1/ 71. 82. 

 ."سأب هب سيل':يئاسنلا هنع لاق (822/206) مهرد نب ريثك نب ىيحي ناسغ وبأ يربنعلا ا2}
 ،بيذهتلا بيذهت رجح نبا :ر .تاقثلا يف نابح نبا هركذو "ثيدحلا حلاص" :متاح وبأ لاقو

2331. 

 هنع لاق (ه130ت)يرصبلا مهالوم يلوعملا باحبحلا نب بيعش حلاص وبأ يدزألا اث}
 نبا :ر .تاقثلا يف نابح نبا هركذ ،ثيداحأ هلو ةقث ناك دعس نبا لاقو ةقث يئاسنلاو دمحأ

 .306/4 بيذهتلا بيذهت ،رجح

 لاق مالعإلا ةمئألا نم مامإ ء(732/113)يرصبلا ةماعد نب ةداتق باطخلا وبأ يسودسلا ا

 .سيلدتلاب مهتا ،سانلا ظفحأ ةداتق نيريس نبا لاقو ةداتق نم ظفحأ يقارع اناتأ ام بيسملا نبا

 .315/8 ،بيذهتلا بيذهت رجح نبا :ر

 ادحأ تعمس ام :ناطقلا ىيحي لاق ،(754/136)يفقثلا ديز نب بئاسلا نب ءاطع ديزي وبأ اث

 نايفس ثدح ام ىيحيل ليق ىميدقلا هثيدح يف ائيش بئاسلا نب ءاطع يف لوقي سانلا نم

 .6/,465 ض ريبكلا خيراتلا ،يراخبلا :ر .نيثيدح الإ معن لاق وه حيحصأ ةبعشو



 ج ;ر١٫ح ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح

 مامإلا دنسم يف ةعطقنملا وأ ةلسرملا ثيداحألا نأ يبونقلا ديعس ركذ دقو

 ةحيحص اهنم ديناسأب عيبرلا ريغ ةياور نم ىرخأ قرطب ةلصتم تتبث دق عيبرلا

 .(ةنسح وأ

 ىلع قفتا ام ءاوس ثدنسملا اذه ديناسأ لوح ثيدحلا ليصفت اننكمي الو

 باتكك قحلأ مأ دنسملا نم وه له فالخلا هيلع راد ام وأ ‘هسفن دنسملا نم هنوك

 حلفأ مامإلا تاياور وأ ‘ليحرلا نب بوبحم نايفس يبأ تاياورو ثعيبرلل ةديقعلا

 عيطاقملا رابخألا ينالجراولا اهامس يتلا رباج مامإلا تاياور وأ ،باهولا دبع نب

 ءاش نمل نكميو ،دانسإلا نم جذامن ضرع وه اندصقمو ،ديز نب رباج نع
 .افنآ اهيلإ انرشأ يتلا تاساردلا ىلإ ةدوعلا كلذ نايب نم ديزملا

 نأ انل قبس دقو دانسإلاب هتيانع هتنودم يف يناسارخلا مناغ وبأ انل فشكيو

 نأ ةلأسم نع هباجأ امدنع زيزعلا دبع نب هللا دبع نم بلط دقف ،كلذ ىلإ انرشأ
 .هعبتا ارثأ لاق هتعبتا ارثأ مأ ةلأسملا هذه يف تلق كيأربأ":هل الئاق هدانسإ فشكي

 سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ينثدح :لاق ؟وه نمع ينثدح تلق
 ةرات ،هتنوذم يف يناسارخلا مناغ يبأ دنع اريثك رركتي مدقتملا دانسإلاو ،ا"خلا..

 ج رؤملا يبأ قيرط نم ىرخأو ،ةديبع يبأ نع زيزعلا دبع نب هللا دبع قيرط نم

 .ةديبع يبأ نع بيبح نب عيبرلا قيرط نم اضيأو ،ةديبع يبأ نع

 ةلثمأ نمو هدانسإو ةياورلا هركذ يف هخويش ضعب نيب مناغ وبأ عمجي دقو

 عوكرلاو ريبكتلا نع امهتلأس.هنع مهلأس نم ينربخأو هنع مهتلأس امم ":هلوق كلذ

 يبنلا نأ سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع ينوثدحف دوجلاو

 :ر.(704/84)بلطملا دبع نب لفون نب ثراحلا نب هللا دبع يباحصلا:انه هب دارملا ا"

 0603/3 بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا حرش :ديمح نب هللا دبع يملاسلا

 .ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ ،ريثألا نبا يرزجلا :يف ثراحلا نب هللا دبع ةمجرت رظنأو
03. 

 .147ص ثعيبرلا مامإلا ،يبونقلا اك
 .371/1 ‘ىرغصلا ةنودملا ،مناغ وبأ يناسارخلا ا7}



 ةيضص الا دنع ةنسلا مولع حص

 مث امهدحأ باوج ركذيف ةيهقف ةلأسم نع هخويش مناغ وبأ لأسي دقو 5ا)"...هو

 باوجلا ىلع لالدتسالا يف هخيش دانسإ درويو ،يناثلا باوجب لوألا باوج عبت

 ىلع مالسلا ةرأَوأ عيبرلا تلأس": لوقي كلذ يفو ةث لوسرلا نع ةيورملا ةنسلاب

 يل ىورو ج رؤملا وبأ لاق كلذكو ،ال :لاق ةالصلا يف انأو ئلع ملس اذإ لجرلا

 هيلع ملس اذإ ناك هق يبنلا نأ سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع

 هيلع ةري ملف يلصي وهو لجر هيلع ملسف ،مالسلا هيلع ةر ةالصلا يف وهو دحأ

 لجرلا سلجف ،هل اطخسم هيلع مالسلا ةر نم هعنم امنإ ةقف يبنلا نأ نظف ،ائيش

 يبن اي كيلع تملس ،امهطخس نم هيبنو هللاب ذوعأ لاقف © يبنلا فرصنا ىتح
 .ا)"ا(الغشل ةالصلا يف نإ) هقث لاقف ائيش ئلع ةرت ملف هللا

 ابأ لأس امل كلذ نم ،ةدنسم ةياورب هيلع هخيش هري دق هنأ مناغ وبأ ركذيو

 نع ةديبع وبأ ينثدح ":هلوقب جرؤملا وبأ هباجأف ،رفسلا يف ريصقتلا نع جرؤملا

 ىلصف ةكم ادماع ةنيدملا نم جرخ هنأ قف يبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج

 ةياورك مناغ يبأ دنع ىرخأ ديناسأ دجنو .ا“)"برغملا ةالص ريغ نيتعكر نيتعكر

 ءاثعشلا يبأ نع اجرعألا نايح يبأ نع ةديبع يبأ نع زيزعلا دبع نب هللا دبع

 .25/1 ،س.م ا"

 ؛هرظحو ةالصلا يف مالكلا خسن باب ،ةالصلا باتك هحيحص يف ةميزخ نبا هجرخأ اث

 ...ةالصلا يف مالسلا ةر باب ءةالصلا باتك هننس يف دواد وبأو ع(2

 .(325/1)1019 ءاهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك ،هننس يف ةجام نباو «(243/1)923

 .47-48 /1 ،ىرغصلا ةنودملا ،مناغ وبأ يناسارخلا اث

 .79/1 ،س.ما“

 لاق ،(748/130)اضيأ ناسح يبأب ىنكيو جرعألا هللا دبع نب ملسم نايح وبأ يرصبلا ا

 :ةعرز وبأ لاقو ،ةقث :نيعم نبا لاقو ‘ثيدحلا براقم وأ ثيدحلا ميقتسم :دمحأ نع مرثألا

 ناك دعس نبا لاقو ةقث يعبات يرصب يلجعلا لاقو ،تاقثلا يف نابح نبا هركذو ؛هب سأب ال

 :ر .زيزعلا دبع نب رمع ىلع اودفو نيذلا ةيضابإلا دفو نمض ناك ىلاعت هللا ءاش نإ ةقث

 ةرئاد 1٬ط ‘تاقثلا باتك ،(1558/965) دمحأ نب نابح نب دمحم نابح نبا يميمتلا يتسبلا

 



 جح إ;: )ح ةيضاإلا دنع ةنسلا ررلع ح

 يف ةديدع ةلثمأ كلذلو ،هفلاخم دانسإل الاجم حسفي هدجن امك ،ا.ديز نب رباج

 قبطي اضيأ هدجن مهقرط هعمج يف هخويش عم هجهنم يف ىرج امكو 4 (2هباتك

 .اةهيفلاخم ضعب تاياور دروي نيح تاياورلا عمج نم جهنملا اذه

 يف دجو امنإو ركذلا ةمدقتملا رداصملا ىلع رصتقي مل ديناسألا دوجو نإ

 توح يرجهلا سماخلا نرقلا ىتح ةيبرغملاو ةيقرشملا ةفلؤملا رداصملاف ،اهريغ

 اهنم تاياورلا هذهو ،تاياورلا نم بناج لقن اهلالخ نم مت ديناسألا نم ةلمج

 ةمئأو نيعباتلا لاوقأ وأ ،ةباحصلا ىلع ةفوقوملا وأ هق يبنلا ىلإ ةعوفرملا

 جاتحم اهتساردو ثديناسألا هذه نع بيقنتلا نأ يريدقت يفو .نيمدقتملا بهذملا

 اهتساردو تافلؤملا هذه يف ةدراولا ةيوبنلا ثيداحألا عبتت كلذكو شةلقتسم ةساردل

 ديناسألا هذه ضعب ضرع انه لواحنسو ‘يسارد عورشم نم رثكأل جاتحم

 .ماهفألل رمألا اذه فشكي ام ردقبو ،ماقملا هل عستي ام بسح

 تاياورو ةيهقفلا هتبوجأ توح يتلا ديز نب رباج مامإلا تاباوج يفف

 نب كلملا دبع ةرفص وبأ لوقي ،ةرفص يبأل ادانسإ دجن ءاضيأ ةعوفرمو ةفوقوم

 .76 /12 ث بيذهتلا بيذهت رجح نبا ا5393 ،م1979 ه1399 .ةينامثعلا فراعملا

 .84 -87 /٬1تاقبط ،ينيجردلا
 .261/1-262 ىرغصلا ةنودملا مناغ وبأ يناسارخلا ()

 نبا هخيش قيرط نم هدروأ ام كلذ نم 010/2 ‘ىرغصلا ةنودملا ،مناغ وبأ يناسارخلا ا

 رمع نع مناغ نب نمحرلا دبع نع بشوح نب رهش نع روصنم نب متاح نع زيزعلا دبع

 .باتكلا ايانث يف ةرشتنم ةددعتم ةلثمأ كانهو ،(... ق هللا لوسر انبطخ ):لاق ةجراخ نب

 .0231/2 ‘ىرغصلا ةنودملا ،مناغ وبأ يناسارخلا ا"

 دبع نع دابع نبا نع هلقن ام هل فلاخملا ةياور مناغ يبأ ةياور داريإ ةلثمأ نمو

 هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىلإ ثيدحلا عفر بيسملا نبا نع هعيبر نع رمع نب رابجلا

 :مناغ وبأ لوقي مث (هل وهف ادعاصف ةنس نيرشع وأ نينس رشع هرمعو ائيش زاح نم ):لاق

 نع ملسأ نب ديز نع بلطملا دبع نب زيزعلا دبع ينثدحو :رابجلا دبع لاق :دابع نبا لاق"
 .85ص ثيدحلا اذه جيرخت قبس دقو ،لوألا لثم مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا ملع ج

 يبأ نع بئاسلا نب مامض نع بيبح نب عيبرلا نع )مثيهلا انثدح :ا٨;)ةرفص

 ورمع انثدح :ا“طامنألا بحاص بيبح يبأ نب بيبح لوقيو ،اة) "...لاق ءاثعشلا

 :لاق ")ميمت نع ةرم امزاح دنسيو ،اديز نب رباج لئس :لاق امره نبا

 .نيمدقتملا ةيضابإلا ةمئأ نم مامإ ،(9/3ق لئاوأ ت) ،ةرفص نب كلملا دبع ةرفص وبأ ا"

 نع ىور كلذكو ،هنع ةريثك تاياور هلو بيبح نب عيبرلا نع ذخأ ،تاقثلا مهظافح دحأو

 ليق ،ةريثكلا تالسارملاو ةبوجألا الدابتو بوبحم نب ادمحم رصاع امك ،ليحرلا نب بوبحم

 6هراثآو هتاياورب ةيبرغملاو ةيقرشملا بهذملا بتك لك رخزت ،هتايح رخآ نامع ىلإ لقتنا هنإ

 .166/1 شريسلا عيخامشلا: ر .ةرفص يبأ تاياور :هراثآ نمو

 ذخأ دقو هلاوقأو هراثآ عيبرلا نع اوور نيذلا ةاورلا دحأ وه (8/3قو 2ق نيب) مثيهلا (2)

 مسق)ةيضابإلا مالعأ مجعم ،نيثحاب ةعومجم :ر .ةرفص نب كللملا دبع ةرفص وبأ هنع
 .237ص ،بئاسلا نب مامض ةمجرت 524 ةمجرت ،(برغملا

 .كص سديز نب رباج مامإلا تاباوج نم ،ديز نب رباج يدزألا ا
 ةداتق نع ىور (779/162) يمرحلا ديزي بيبح يبأ نب بيبح يطامنألا يرصبلا ا
 هب سأب ال هنأ وجرأ يدع نب لاقو ،هنع ثدحي يدهم نب ناك ،امهريغو مره نب ورمعو
 هللا دبع نب دمحأ يدع نبا يناجرجلا :ر.ةعباتم ملسم هل جرخأو تاقثلا يف نابح نبا هركذو

 .ركفلا راد ء3ط ،يوازغلا راتخم ىيحي :حت لاجرلا ءافعض يف لماكلا (976/365)يدع نب

 بيذهت رجح نبا ،178/6 ،تاقثلا نابح نبا ،400/2-403 ،م1988 ه1409 ،توريب

 .158/2 بيذهتلا

 لاق ،هريغو ءاثعشلا يبأ نع ىور ،(731/112 يلاوح)يرصبلا مره نب ورمع يدزألا اث
 نب ورمع يلجعلا لاقو ،سأب هب سيل يئاسنلا لاقو ةقث دواد وبأو متاح وبأو نيعم نباو .دمحأ

 يبأ نب نمحرلا دبع دمحم وبأ يزارلا:ر .تاقثلا يف نابح نبا هركذو ،هب سأب ال ةقث مره

 .ةينامثعلا فراعملا ةرئاد ،!ط ةروصم ،ليدعتلاو حرجلا باتك ،(939/327)يلظنحلا متاح

 .99/8 بيذهتلا بيذهت ،رجح نبا س215/7.تاقثلا ،نابح نبا 267/6 ،(ت.د)ءدنهلا ،نكدلا

 .21ص ثديز نب رباج مامإلا تاباوج نم ،ديز نب رباج يدزألا )6(

 سأر ىلع كلام نب تلصلا مامإلا ههجو ادئاق ناك 2-8/3-9(6ق نيب)مامه نب مزاح هلعلا"

 ضعب يف ركذو ءاهيلع مهئادتعا دعب ىراصنلا يديأ نم اهدادرتسال ىرطقس ىلإ شيج

 ليلد ‘نيثحاب ةعومجم 0229/1 ثنايعألا ةفحت :ر .ميمت نع ةاورلا نم امزاح نأ رداصملا

 .113-114 شةبوجأ ،نوفلخ نبا ،49 ،نامع مالعأ



  

 _ تس ةيض الا دنع ةنسلا مولع حصحح

 لاق انايح يبأ نع ،ميمت نع مزاح ىرخأ ةرمو ،اثلوقي ديز نب ارباج تعمس
 نب عيبرلا ناك : ليحرلا نب بوبحم لاق ... نع (ابوبحم)نايفس ابأ تلأس :
 .(4 .... مد لك : لوقي بيبح

 نب لئاو بويأ وبأ انثدح ا يمزراوخلا ليمج لوقي عيبرلا راثآ باتك يفو

 .6 ...سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع بيبح نب عيبرلا نع بويأ

 ربخأ":لوقيو ،ديناسأ ةدع )باهولا دبع نب حلفأ مامإلل نوفلخ نبا درويو
 نب متاح نع يناسارخلا مناغ وبأ ينربخأ -اهنمح باهولا دبع نب حلفأ مامإلا

 ءامهريغو ءاثعشلا يبأو سابع نبا نع ىور يدمحيلا يدزألا صيوح نب ميمت رذنملا وبآ )1
 .ةقث يعبات يلجعلا لاق ؤةرصبلا لهأ يف هدادع تاقثلا يف نابح نبا لاقو حلاص متاح وبأ لاق

 .60/1 ثةعفنملا ليجعت ء رجح نبا ءاضيأ يئاسنلا هقثوو

 .6ص ثديز نب رباج مامإلا تاباوج نم ،ديز نب رباج يدزألا ش

 .هتمجرت تمدقت اث

 .16ص سديز نب رباج مامإلا تاباوج نم ديز نب رباج يدزألا ا٨}
 نيذلا بيبح نب عيبرلا مامإلا ةذمالت دحأ دعي مزراوخ نم هلصأ (8/2ق) ليمج يمزراوخلا ا

 نم ناكو ،هتنودم يف يناسارخلا مناغ وبأ مهنع ىورو لقن نممو ،هراثآ اولقنو هنع اوور

 .(نوقرم) ،قرشملا يف ةيضابإلا مالعأ مجعم 0نيثحاب ةعومجم :ر.نيمدقتملا ةيضابإلا ءاملع
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 نع مامض نع عيبرلا ايتف وأراثآ ء(787/170) بيبح نب عيبرلا ورمع وبأ يديهارفلا ا

 ىدل ةروص 242 مقر ‘سنوت ،ةبرج ثةينورابلا ةبتكملا ععومجم نمض (خم) ،ديز نب رباج

 .و174/1‘ثحابلا

 -208-823/258 نيب مكح) متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع نب حلفأ يمتسرلا ا

 هلو ىارعاش اهيقف ،هنامز ةمالع ناك ،هدجو هيبأ نع ذخأ ،نييمتسرلا ةَميألا ثلاث (1

 هل ناكو ،ءاملعلا نم اعمج تجرخ ىمالكلا ملعو ةغللاو لوصألاو ،هقفلا يف :قلح عبرأ

 يقرلا نم هدهع يف ةيمتسرلا ةلودلا تغلب هتاياورب بتكلا رخزت ،هتياورو ثيدحلاب مامتها

 ةّسئألا رابخأ :(9/3ق)ريغصلا نبا يكلاملا :ر .اهراهدزا جوأ ىلإ تلصوو ءاريبك اغلبم

 ه1406 ثنانبل ،تويب ،يمالسإلا برغلا راد ،زاحب ميهاريإل رصان دمحم :حت ،نييمتسرلا

 



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع =حجح

. . . )1 1 . . . .. . 
 ةمقلع نب ىسيع نع يمزراوخلا ديزي يبأ نع "!يناسارخلا روصنم

 ربخأو ....سابع نبا نع ديز نب رباج نع رانيد نب ورمع نع (يرصملا

 ةرامع نع روصنم نب متاح نع يناسارخلا مناغ نب رشب انثدح :لاق اضيأ مامإلا

 ,(5) "... :لاقف ؟... نع لئس هذأ ديز نب رباج ءاثعسشلا يبأ نع () رايح نب

 وبأف ،ءاملعلا لايجأ نيب اهافش لقانتي لظ ديناسألا هذه ضعب نأ رهظيو

 ا٨ ...هيبأ نع باهولا دبع نب حلفأ ىكح :لوقي ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا

 ("ايركز نب ىيحي ايركز وبأ اهاكح "ةمحر وبأ لاق ":لوقي يفوسلا ورمع وبأو
 . . .ات»ةهفاشم سابعلا يبأ نع

 .167 0166/1 شريسلا :يخامشلا (57-59 ص .مم6

 يبأ نب ملسم ةديبع يبأ نع ملعلا ذخأ (8/2 ق) روصنم نب متاح روصنم وبأ يناسارخلا ا"]

 يف يناسارخلا مناغ وبأ مهنع ىور نسم وهو املاع اهيقف ناك:بوبحم هنع لاق ،ةميرك

 .106/1. ريسلا :يخامشلاء 114،مالسإلا ءدب :مالس نبا :ر هتنودم

 ءاهقف هل دهش ءاعيلض ةمالع ناك ،ةديبع يبأ ذيمالت دحأ (8/2ق) ديزي وبأ يمزراوخلا ا

 ةبتكمب قرتحا ام عم بهذ اباتك ريسلا يف فلأ ،هقفلاو مالكلا ملع يف ىلوط ديلاب هنامز
 .88/1 ،ريسلا ،يخامشلا ،135ص ثمالسإلا ءدب مالس نبا: ر .ترهيت

 ةيضابإلا ءاملع دحأ ناك رصم نم هلصأ (768/150) ةمقلع نب ىسيع يرصملا اث

 مدقأ وهو ريبكلا ديحوتلا باتك فلأ مهتاعد نم ةيعادو ‘برغملا خياشم دحأو ءاهتالاجرو

 .112/1 ،ريسلا :يخامشلا: ر .ايقيرفإ لامش يف ةديقعلا يف فيلأت

 ضديز نب رباج نع ذخأ ،نيعباتلا يعبات ةقبط يف يخاَمشلا هدع (7/1ق) نايح نب ةرامع ا

 املاع ةرامع خيشلا ناك» :عيبرلا هنع لاق ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ هنع ذخأ نممو

 .88 ريسلا :يخاَمشلا ،212/2 ،تاقبط :ينيجردلا:ر .اقداص

 .1]4-42ص ثنوفلخ نبا ةبوجأ : نوفلخ نبا ا
 باتك 1110(6 / 504) يسوفنلا ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ يئاطسرفلا ا©

 .و4ص ‘ثحابلا ىدل ةروص ،ر.د ،رئازجلا ،ةيادرغ ،ديعس جاحلا ةبتكم ،(خم)حاولألا

 رصع يف نالجراو ءاملع نم ةمالع (12/6ق)مساقلا نب ينينح ةمحر وبأ ا

 لهأ نم هنأب يخامشلا هفصو هريغو ءايركز نب ىيحي ءايركز يبأ نع ذخأ ،اهتضهن

 .150/2 شريسلا :يخامشلا :ر .قيقحتلا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع =

 يلع يبأ نع هركذ ام اهنم ،هباتك يف ديناسأ ضعب رفعج نب دمحم ركذيو

 هنأ رباج نع عيبرلا نع )ىلعملا نب انربخأ :لاق هنأ دمحأ نب نسحلا

 .اة)...لاق

 مهذخأ نيبي امب تاياورلا مهضعب نع مهظفح ىلإ اضيأ رفعج نبا ريشيو

 نب ديعس ظفح':ا؟(لوقيف ةيهقفلا مهبتك يف اهنيودتو مهضعب نع تاياورلا
 نع يور:لاق ارقصلا نب نازع نع بوبحم نب دمحم نب ريشب نعا")مكحلا . . . _ » . . .(7

 نم ليلج ةمالع ،(12/6ق لئاوأو ه5 ق رخاوأ) ايركز نب ىيحي ايركز وبأ ينسارهيلا (1)

 نم ةلمج هنع ذخأو ،هريغو ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأو هيبأ نع ذخأ ،ةيملع ةرسأ
 .89/2-91 .ريسلا :يخامشلا.442-446 /2. تاقبط ،ينيجردلا :ر .هرصع يف ملعلا ةبلط

 .442ص تالؤسلا ،يفوسلا ا

 هل دهش ارحبتم املاع ناك ثاهئاملعو نامع مالعأ دحأ 4 (9/3ق) دمحأ نب نسحلا يلع وبأ ()

 :ر .ةريثك ةبوجأو.واتف هل هنع ذخأ هنأ ركذو يمدكلا ديعس وبأ هيلع ىنثأ دقو ارصع ءاملع

 ؛3 1 ص دادم نبا ةريس ،دادم نبا

 نامع ءاملع نم نيزربملا دحأ إ( 9/3ق لئاوأو ه2ق)يحشفلا ىلعملا نب دمحم يدنكلا ا٨

 يداوب ةدلب يهو حشف ىلإ بسني ،هريغو بيبح نب عيبرلا نع ذخأ ،اهيلإ ملعلا ةلمح دحأو

 ءارشلا نلعي نأ عيطتسي نل هنأب للعت هنكل مامإلا بصنمل حشر ،قاتسرلا ةيالو نم نتحنلا
 .169/1ثنايعألا فاحتإ ءيشاطبلا :ر.هدعب ةفلؤملا بتكلا يف هلاوقأو هتاياور رشتنت

 .335/6-336 ث رفعج نب عماج ،رفعج نبا ا

 ٥143/6س. م ا©

 دمحم مهيدي ىلع ذملتت نيذلا دحأ وهو ‘هيقف ةمالع (9/3 ق )سمكحلا نب ديعس رفعج وبأ ا}

 .425/1 ،نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا :ر .هنع تاياور هلو كعماجلا بحاص رفعج نبا

 ةضهنلا عباطم ،1ط مالعأو ملاعم مايألا ربع ىوزن ،(رصاعم)روصنم نب رصان يسرافلا

 .98ص }م1994 ه1415 ،ىوزن يدان رشن

 ذخأ ،اهيبن ةيوارو اهيقف ةمالع ناك (882/268). رقصلا نب نازع ةيواعم وبأ يدمحيلا ا}

 راثآ هل ،ىوزنب دقعلاو لحلاو يأرلا لهأ نم نيزربملا دحأ ناكو بوبحم نب دمحم نع

 نايعألا فاحتإ ءيشاطبلا :ر.هلاوقأو هتاياورب بتكلا رخزت بوبحم نبا نع اهيوري ةريثك

196-195/1. 

 



  

 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع ح

 عنقأو اماحرأ قتنأو اهاوفأ بذعأ نهنإف راكبألا اوجوزت) :لاق هنأ هقف يبنلا

 )٨(. ( ريسيلا عضبلاب

 دمحم ظفحو":لوقيو ذخألا يف مهتبثت روص ضعب اضيأ رفعج نبا فشكيو

 :رفعج نب دمحم لاق ... (ة)يلع نب ىسوم نع 7 نب رمع نع رفعج نب

 .ا"هعن :لاق ؟ اذه كنع ذخآأ هل تلقو ‘دمحم نب رمع ىلع تالأسملا تأرق

 وبأ ربخأو":هتصن ام اهنم دانسإلل جذامن هعماج يف يراوحلا يبأ دنع دجنو
 .ا "...هنأ هللا مهمحر يلع نب ىسوم نع ناهبن نع يراوحلا 6( ¡ ث 5 . .

 ؛سابع نب هللا دبع ثيداحأ ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ظفللا اذهب هجرخأ ا")

10244(140/0). 

 نامع ءاملع دحأ ناك نامعب يكزإ نم 891/277(6)مساقلا نب دمحم نب رمع يبضلا ا

 ةافو موي هلوق هيلإ بسني ،هلزع هرك نممو كلام نب تلصلا مامإلا ةاضق نمو ءالجألا

 241/1‘0193 ‘نايعألا ةفحت يملاسلا :ر . مكنيدب اوكسمتف ،مكمامإ تام مويلا :تلصلا

 .432/1 ،نايعألا فاحتإسيشاطبلا

 .هيقف ةمالع ،نامعب يكزإ نم 845/230(6)ةرزع نب يلع نب ىسوم يلعوبأ يرزعلا ث}

 بوبحم نباو هدلاو نع ذخأ ،بوبحم نب دمحم دعب ملعلا ةسائر هيلإ تهتنا ،هيبن مامإو

 نب كلملا دبع مامإلا دهع يف دقعلاو لحلاو ءاملعلا سأر ناك ،مالسإلا خيشب بقل ،مهريغو

 بهذملا بتك رخزت .كلام نب تلصلا ةعيابم يفو ،امهل ءاضقلا ىلوتو رفيج نب انهملا و ديمح

 فاحتإ ،يشاطبلا 0142 0140 0133/1 ‘نايعألا ةفحت ،يملاسلا :ر .هتاياورو هلاوقأب

 .181/1 شنايعألا

 .519/6 ث رفعج نب عماج ،رفعج نبا ا

 ةمالع ناك ،نامع يف ىوزن نم ،(9/3ق) نامثع نب ناهبن هللا دبع وبأ يدمسلا يوزنلا ا"
 مهو مهيلإ كاذنآ نامع تعجر نيذلا ةثالثلا باطقألا دحأ وهو ءاعفصم ابيطخو .اعماج اهيقف

 هنع ىورو ،هريغو بوبحم نب دمحم نع ذخأ .جرعألا وه ناكو جرعأو ىمعأو مصأ

 .هلاوقأو هتاياورب بتكلا رخزت .يراوحلا نب دمحم يراوحلا وبأ لقنو هنع ظفحو ءاريثك

 .208/1 نايعألا فاحتإءيشاطبلا: ر

 .198/2 ،يراوحلا يبأ عماج : يراوحلا نب دمحم يراوحلا وبأ اك



  

 - ج;: :)ح ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع ححص

 ينربخأ :لاق بوبحم نب ادمحم نأ هعماج يف يراوحلا ٢ لضفل ركذي و
 ّ) ...لاق هنأ عيبرلا نع )ىلعملا يبأ نع ا")مشاه نب دمحم

 نع - هللا همحر - ي را وحلا وبأ انربخأ" : لوقيف حور نب دمحم دنسيو

 هللا همحر بوبحم نب دمحم نع ه ربخأ هأ هللا همحر سيمخ نب تلصلا

 .(ث"...هنأ

 ا© زرحم نب ديعس نع ىور هنأ ا)ركذي يمدكلا ديعس ابأ دجنو

 لوسرلا نأ)ا") ...ريشب نع اعفان نب هللا دبع نع اناليغ نب مشاه نع مشاه
...). 

 نب دمحمو {

 ذخأ ليلج ةمالع ،نامع يف لئامسب اجيس نم (9/3ق)ناليغ نب مشاه نب دمحم يناجيسلا ا"}
 ةفحت يملاسلا :ر.هدعب تءاج يتلا بتكلا اهتلقانت تاياور هل يلع نب ىسومو هيبأ نع

 .438/1 ،نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا 8 156/1 ،نايعألا

 هتمجرت ةمدقتملا يدنكلا ىلعملا نب دمحم وه ا"

 .135/2 ،يراوحلا نب لضفلا عماجء٬يراوحلا نب لضفلا يماسلا ا}

 .163 .عرشلا نايب ،ميهاريإ نب دمحم يدنكلا (4)

 .932 شديفملا عماجلا ،ديعس وبأ يمدكلا اث}

 لجرو ،ليلج ةمالع ،نامعب ىوزن نم 9/3(6ق) ،دمحم نب زرحم نب ديعس رفعج وبأ ا
 هفقاومب بتكلا رخزت ثانهملاو كلملا دبع نيمامإلا رصاع ‘ليقصلا فيسلاك هفقاوم يف بلص

 .426/1 ،نايعألا فاحتإ ‘يشاطبلا :ر .هيواتفو

 يف لئامسب اجيس نم (9/3ق لئاوأو 8/2ق يف) ناليغ نب مشاه ديلولا وبأ يناجيسلا ا

 نع ذخأ ،نييرجهلا ثلاثلاو يناثلا نينرقلا يف ءاملعلا رابك دحأ دعي ليلج ةمالع ،نامع

 ةريس هل .امهريغو يلع نب ىسوم و دمحم هنبا هنع ذخأو هريغو رباج يبأ نب ىسوم

 .176/1-179 ،نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا:ر .ةروهشم

 نب مشاه هنع ذخأ ،يرجهلا ثلاثلا نرقلا ءاملع نم ليلج ةمالع (9/3ق)عفان نب هللا دبع ا

 065/1 عرشلا نايب "يدنكلا :ر .بتكلا نوطب يف هلاوقأو هتاياور لقنت ،هريغو ناليغ
 ةعبطملا ‘4ط ،خيراتلا ربع نامع (م1994/_ه1 4)سماش نب دومح نب ملاس يبايسلا

 ےه1421 ‘نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ‘نامع ةنطلس ،ةيقرشلا

 .216/1 .م201



 ۔ج;;: )ح ةيص الا دنعةنسلا مراع ح  

 دمحم هللا دبع يبأ نع ربخي ينالصلا كلام يبأ هخيش نع ةكرب نبا لقنيو

 .2 ... رقصلا نب نازع ةيواعم ابأ نأ هللا ةمحر بوبحم نب

 مشاه انربخأ" :هيف لوقي )حبسملا نبال ادانسإ يدنكلا هللا دبع وبأ درويو
 .6 "...هنأ عيبرلا نع ىلعملا نب نعا )نامعنلا نب رباج نع )مهجلا نب 6(" ر . (4

 قبسو عبتم جهنم اذهو - هيفلاخمل ديناسألا ضعب يدنكلا هللا دبع وبأ درويو

 ام اهنم ةريثك عضا وم يف هباتك يف كلذ دجن ۔هيف نيمدقتملا ضعبب ليثمتلا

 يدعاسلا ديمح يبأ نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع اهدانسإب ةياورلا نمأ")هركذ

 ةقدص ىلع - دزألا نم لجر - هيتلا نبا ةف هللا لوسر لمعتسا لاق هتأ هربخأ

 :لاق هئابآ نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نعا"هركذ ام اهنمو ءا خلإ...ميلس ينب

 .ص ؛هتمجرت تمدقت بوبحم نب دمحم نب ريشب يليحرلا ا') م ه ,.. .. 1 . . ٠.

 رشن ،فراعتلا باتك ء(10/4ق) ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ ةكرب نبا يميلسلا )2

 .20 ص ثم1984 ےه1404 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 ليقو نامع يف لئامسب ليه نم هلصأ ليق ،(9/3ق)جبسملا نب مساقلا نب دمحم حبسم نبا ا}
 هلاوقأو هتاياور رشتنت ،نيزرابلا هتالاجرو ثلاثلا نرقلا ءاملع نم ثليلج ملاع ىوزن نم

 .202/2 .خيراتلا ربع نامع ثيبايسلا (269/1 ،نايعألا ةفحت ،يملاسلا :ر.بتكلا نوطب يف

 ةعيب يف دقعلاو لحلا لاجر دحأ ناك ،هيقف ةمالع (852/237يف يح) مهجلا نب مشاه ا
 خيراتلا ربع نامع ،يبايسلا 0160 0134 /1،نايعألا ةفحت ،يملاسلا :ر .تلصلا مامإلا
02. 

 نب كلملا دبع مامإلا رصاع هيقفو ةمالع( _ه207:يف يح)ءىلغلا نب نامعنلا نب رباج ا

 .135/1 نايعألا ةفحت ،يملاسلا:ر.يلع نب ىسومو ناليغ نب مشاهو (ه208-226) ديمح

 .113 ‘ع رشلا نايب ،ميهاريإ نب دمحم يدنكلا (6)

 .202/28 “س.ما7
 .هل ىدهيل لماعلا لايتحا يف باب ،ليحلا باتك ‘هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا

 .لامعلا اياده ميرحت باب سةرامإلا باتك ؛هحيحص يف ملسمو ( 6
1832(133). 

 .20/29 ،ع رشلا نايب ،ميهاربإ نب دمحم يدنكلا اث



 ۔ _ . ;ر٫ ]_ ةيض اال دنع ةنسلا مولع حو  

 ثالث هيف ناك نم آلإ ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأي ال : ة هللا لوسر لاق
 امب ملاع ،ىهني اميف لدع رمأي اميف لدع ،ىهني امب قيفر ،رمأي امب قيفر :لاصخ

 .") (ىهني امب ملاع رمأي

 ىلإ دانسإب رثأ ةياور الدعلا هباتك يف ينالجراولا بوقعي وبأ انل لقنيو
 يقاي نب حون حلاص وبأ خيشلا هينثدح لاق ينالجراولاف ؛فاتلز نب ىلغي رزخ ىبأ

 .رزخ ىبأ نع رصم ىلإ هبحاص ناميلس يبأ نع هنع هللا يضر

 نب دمحا ينابيشلا :ر ،يروثلا نايفسل لوق هنأ لبنح نب دمحأل عرولا باتك يف هركذ درو ")
 ثتوريب ثةيملعلا بتكلا راد \1ط ،طوراقلا ميهاربإ بنيز :حت عرولا ،(856/241) لبنح

 .154/1 ،م1983 ه 3

 .27/2 ‘فاصنإلاو لدعلا ،بوقعي وبأ ينالجراولا ا
 يف بوقعي وبأ امهركذ نيذللا نيملعلا ةفرعمل ابيقنتو اثحب مجارتلاو ريسلا بتك تعبتت ال

 يخامشلا ةراشإ تدجو دقو ،امهنأش يف ليلغلا يفشي امب رفظأ ملف رزخ يبأ نع هذه هتياور

 :ر .الماك همسا ركذي ملو رصم ىلإ رزخ يبأ بحاص ناميلس يبأ ىلإ اضيأ هريس يف

 ` ؟اذه ناميلس وبأ وه نم ىرت ايف 041/2 ‘ريسلا ،يخامشلا

 نمم هدعب ءاج نم برقأو ،دجأ ملف رزخ يبأل رصاعم وهو ناميلس وبأ هتينك نمع تثحبو

 ينجاتريلا فسوي وبأ سايلإ نب دواد ناميلس وبأ وه ناميلس يبأ ةينك لمحي
 دواد ناميلس وبأ ناكو ‘هبحصو هنع ذخأو رزخ ابأ كردأ هلعلف (1069/462)ينالجراولا

 هرصع ءاملع رباكأ همدقو ملعلا ةعسو ردقلا ةلالجب هرصع ءاملع هل دهش ىاملاع اهيقف

 .ملعأ هللاو دواد ناميلس يبأ ريغ رصم ىلإ رزخ ابأ بحص رخآ املاع كانه نأ ىلإ ليمأو

 .4372 ‘تاقبطلا ينيجردلا :ر

 اذه لمحي نم بوقعي يبأ خايشأ يف رأ ملو اضيأ يلع لكشأ دقف حون حلاص وبأ امأ

 كلت يف شاعو رابخألاو ريسلا ةاور نم دعي نمو مسالا اذه نم ابيرق تدجوو ؛مسالا

 نع هتسارد يف يكستفيل زودات هيلا راشأ ،ينيقلئزلا يمان نب حون همسا ملاع وهو ثةرتفلا

 رودو طاشن هل ناكو ثريبك ةيوارو ملاع هنأ رهظيو ێايقيرفأ لامش يف نييضابإلا نيخرؤملا

 .يرجهلا سداسلا لئاوأ ىلإ سماخلا نرقلا رخاوأ شاع ،ميظع

 ةمجرت ةيلامشلا ايقيرفأ يف نويضابإلا نوخرؤملا ،(رصاعم)سويدات يكستيفيل :ر
 .164-165ص ثم2000 ،توريب ،يمالسإلا برغلا راد \1ط ،رارج امير ،رارج رهام



 حإ ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح=حح

 ءاوس ةياورلاو لقنلا لاح دانسإلا ةيضابإلا ركذل جذامن هضرع مدقت ام نإ

 ةلقتسم ةلاسر ىلإ جاتحم تلق امك رمألا اذه نإ و ،اراثآ وأ ةعوفرم تاياورل

 مث ةصدقتملا نورقلا لالخ هوبتك ام لك يف ديناسألا هذه لثم ثحابلا اهيف عمجي

 ءهونود ام لك يف يقالتلا لصافمو لقنلا طئارخ ىلإ لصوتيل اهمظنيو اهفنصي

 نودروي مهف باوبألا لك يف لومشلا عباط ذخأ مهدنع نيودتلا نأل كلذو
 .نيودتلا كلذ نمض اهنولقانتي يتلا تاياورلا

 وهو هضعب راصتخا وأ هراصتخا وأ دنسلا فذح ىلإ نوأجلي دق مهنأ دجنو

 وبأ هدروأ ام كلذ نم ثةددعتم ةلثمأ هلو ،مهنم نومدقتملا ىتح هيلع جرد جهن

 لهأ نم دحاو ريغ ينثدح ":متاح لوقي روصنم نب متاح نع يناسارخلا مناغ

 .ا")"خلا...سيقلا دبع ينب دفو هيلع مدق امل هنأ اي يبنلا ىلإ ثيدحلا عفر ملعلا

 دنسأو حبسملا نب دمحم ":اهلوق يف جهنلا اذه لثم رفعج نبا دنع دجنو

 .اث) (أضوتي ىتح يلصي الف هركذ ىلإ هديب ىضفأ نم )لق يبنلا نع
 يف تدمتعاو ":لوقيف هبتك دحأ يف اجهنم اذه ذختا هنأ ةكرب نبا انل نيبيو

 نمو ":باتكلا عضاوم دحأ يف لوقيو ،ا)"رابخألا حرشو ديناسألا فذح ىلع كلذ

 :لوقيف هعماج يف كلذ لثم ركذيو ،ا"...لاق هنأ هه يبنلا نع دانسإب رخآ ثيدح

 دنع اضيأ هدجن هفذح وأ دانسإلا راصتخا جهنو ث "...الي هلوق كلذ يف دنسأ وا

 .ءاهقفلاو ءاملعلا نم انركذ نم ريغ

 .55/2 ،ىرغصلا ةنودملا ،مناغ وبأ يناسارخلا ا٧)
 .392/1 شرفعج نبا عماج 0 رفعج نبا ا

 له جرفلا سم باب ،ةراهطلا ،راثآلا يناعم حرش يف يواحطلا ظفللا اذه لثمب هجرخأ ا)
 .(333/2)8385 ،ةريره يبأ دنسم دنسملا يف دمحأو 074/1...بجي

 .وه ص ى(خم) ثأدتبملا ةكرب نبا )4(

 .و13 ،(خم)أدتبملا ،ةكرب نبا ا
 .496 /1 ،عماجلا ،ةكرب نبا ا



  

 ۔۔ _ (رز ]=۔ ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع ح=ح

 :نيدلا بسن لسالسو ملعلا ةّلَمَح: ثلاثلا ثحبملا

 برفملا وأ قرشملا ىلإ ملعلا ةلمحب فرع ام يهو ةيملعلا تاثعبلا يتأت

 زكرم نم -هيف ليصأ ءزج ةياورلاو - ملعلا هب ربع يذلا دانسإلا يف اروسج
 نامعو ايقيرفأ لامش يف بهذملا اهيف رشتنا يتلا راطقألا ىلإ ةيضابإلا ةأشن

 ةسمخ نم ايقيرفأ لامش ىلإ ةهجتملا ملعلا ةلمح ةعومجم تفلأتو ،نميلاو
 دبعو ءاث©لينميلا يرفاعملا حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا وبأ مه اصاخشأ

 رارد نب ليعامسإ بينملا وبأو ،ا)يتاردسلا مصاعو اةمتسر نب نمحرلا

 نع تاسارد : يمانلا ‘57/1 ،ةميألا رابخأو ةريسلا باتك ،ركب يبأ نب ىيحي ءايركز وبأ )1(

 .125ص ٠ ةيضابإلا

 نم هلصأ (762/144) ديبع نب حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا وبأ يريمحلا يرفاعملا اا

 هل دهش بهذملا ةمئأ نم هريغو ةديبع يبأ نع ذخأ برغملا ىلإ ملعلا ةلمح دحأ ،نميلا

 ىلع اوردق نإ هتعيابم يقابلا ىلع راشأو ؤهنم عمس امب ىوتفلا هل حاباف ملعلا ةلالجب هذاتسأ
 لثق ىتح تاونس عبرأ هتمامإ يف لظ ءةريسلا نسح الداع ناكف كلذ دعب عيوبف ،ةلودلا ةماقإ

 .124-125 0113/1 ريسلا :يخاَمشلا :ر .ه144 ةنس اغروات ةكرعم يف

 .(160-777/171-788 نم مكح)ىرسك نب مارهب نب متسر نب نمحرلا دبع يمتسرلا )3)

 ثارتلاو خيراتل يف «لئاوأ ةئام» نيب نم ربتعا .ةيضابإلا مالعأ ربكأ نم ملعو ةمالع

 ملامو ينم تعمس امب تفا": هخيش هل لاق٬هريغو ملسم ةديبع يبأ نع ذخأ ،يمالسإلا

 اغروات ةعقوم نم اجن ،باطخلا يبأ ةلود يف ناوريقلا ىلع اَيضاقو ايلاو نيع "عمست

 ةلود تماق هبو ترهيت سسسأو طسوألا برغملا ىلإ ةيضابإل ا يقاب عم هجتاو ھه4

 رابخأ .ريغصلا نبا 139-0167 124/1-0125 ،ريسلا :يخاَمنشلا : :ر .ةيمتسرلا ةيضابالا

 ةعبطم ءةَيمتسرلا ةلودلا .( رصاعم) ريكب نب ميهاريإ زاَحب )28-42ص ‘نييمتسرلا ةمئألا

 .اهدعب امو 92ص ،م1985 ؛رئازجلا ،كيموفال

 برغملا ةَّميأ دحأ ،رئازجلا يف ساروألا لابج نم هلصأ (759/141) مصاع يتاردسلا ا

 ريبك رود هل ناك هريغو ملسم ةديبع يبأ نع ذخأ ،هيلإ ملعلا ةلمح دحأ وهو ،هئاملع باطقأو

 :ينيجردلا:ر . .ءالجأ ءاملع هنع ذخأو اهقفمو املعم نادلبلا نيب لقنتو ،ميلعتلاو ةوعدلا يف

 .126/1 .ريسلا :يخامشلا ۔290/2 ،تاقبط

 



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح

 ةديبع يبأ مهخيشل مهتمزالم ترمتسا دقو ،ا)يلبقلا دواد وبأو ،ا٨)يسمادغلا
 وبأ راشأ دقو بهذملا ةمئأ نم هريغ نعو ةياورلاو ملعلا هنع اوذخأ ماوعأ ةسمخ

 مهسفنأ نم اودجوو ةوق مهل تناك نإ يرفاعملا باطخلا يبأ ميدقتب مهيلع ةديبع

 .اة)ةمامإلا بصنم مهدحأ ةيلوتو ةلودلا ةماقإل ةقاط

 ةثعبلا هذه هتققح يذلا يملعلا نيوكتلاو دادعإلا ةناتم رداصملا انل فشكتو

 وهو ةلأسم ةئامثالث ةديبع يبأ هخيش ىلع ىقلأ اهدارفأ دحأ نأ ةجرد ىلإ ةيملعلا

 نبا اي اًيضاق نوكت نأ ديرتأ":هلوقب ةديبعوبأ هحزامف يسمادغلارا:رد نب ليعامسإ
 امك ،ةثعبلا هذه دارفأ نيب ايملع نكمألا نكي مل رارد نبا نأب املع ،ا“)"؟راًرد

 . رداصملا ضعب ريشت

 مهل ةديبع وبأ مهمامإ صصخ دقو ايملع ةثعبلا هذه نكمت يف بجع الو

 خويشلل تناك سلاجم ةثالث دحأ وهو ،ةوعدلل مهبيردتو ملعلا ميلعتل القتسم اسلجم

 .اهلعلا ةلمحلو ةّساعللو

 ةيعادلا امهادحإ ،ناتذف ناتيصخش ملعلا لقن يف ءالؤه ملعلا ةلمح قبس دقو

 ةمالع ،برغلا سلبارط نم (827/211يف يح) رارد نب ليعامسإ بينملا وبأ يسمادغلا ا"

 هعادو دنعو ،هريغو ملسم ةديبع يبأ نع ملعلا ذخأ ،برغملا ىلإ ملعلا ةلمح دحأ وهو ليلج

 يف رودب ماقو ‘باطخلا يبأل ءاضقلا يلو ،ماكحألا لئاسم نم ةلأسم ةئامثالث هلأس هخيش

 :يخاّمشلا:ر .هدعب ملعلا ةلمح نم مج ددع هنع ذخأو مصاع هليمز لتق دعب ةصاخ ملعلا

 .127/1 .ريدسلا

 رابكلا مالعألا دحأ ربتعي ‘سنوتب ةوازفن نم هلصأ ،(8/2ق) يلبقلا دواد وبأ يوازفنلا ا

 عمج هنع ذخأ ،ملعلا رشنو سيردتلاب ينع ؛هريغو ملسم ةديبع يبأ نع ذخأ ،ملعلا ةلمح دحأو

 :ر.هملعم عم سلجي ئبص هنأك هعم سلج اذإ ناك هملع ةرازغ عم باهولا دبع نإ ليق ريبك

 .19/1 ‘خياشملا تاقبط :ينيجردلا

 .20/1 ‘خياشملا تاقبط :ينيجردلا 060/1 :ةميألا ريس :ءايركز وبأ اث

 .60/1 ثةميألا ريس ،ءايركز وبأ ا

 .101-103ص ،ةيضابإلا نع تاسارد ،يمانلا :يف سلاجملا هذه رود ليصفت عجارا



 _ ہ;٫;١۔ح ةيض الا دنعةنسلا ملع ۔۔۔حح

 رشنل داهتجالا ريثك ناكو ،دئار رودب ماق يذلا "يمرضحلا دعس نب ةملس ريهشلا

 اوراص نم ضعبل سيمحتلا رود اضيأ هل ناك و ‘لدعلا مايقو بهذملا ئدابم

 دقف ؛ةديبع يبأ ةسردم يف قرشملا يف هردصم نم ملعلا يقلتو رفسلل ملعلا ةلمح

 ةرصبلا وحن هجوتلاب متسر نب نمحرلا دبع ىلع راشأ ةملس نأ يخامشلا ركذ
 .(2)كلذل

 .اة)ينوانجلا يسوفنلا ريطغم نب ديمحلا دبع نب دمحم يه ةيناثلا ةيصخشلاو
 لبق ملعلا ذخأل هرفسو ،ةديبع يبأ نع ملعلا ريطغم نب ذخأ ىلإ رداصملا ريشتو

 ىلع ملعت ريطغم نبا نأ يخامشلا ركذ دقف ،دعس نب ةملس ءيجم لبقو ملعلا ةلمح

 .ا“ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ مامإلا دي
 ةلمح قبس يملعلا ريطغم نبا رود نأ دكؤي ام ةثيدحلا تاساردلا نم دجنو

 ،لضانم ةيعادو لماع ملاع ،نميلا نم هلصأ ،(8/2ق) يلع نبا دعس نب ةملس يمرضحلا ("

 ةملس نع فرع سةديبع يبأو ،ديز نب رباج نع ذخأ ،نيعباتلا يعبات ةقبط يف ينيجردلا هدع

 يلابأ الف هرخآ ىلإ راهنلا لوأ نم رمألا اذه رهظ ول نأ تددو ":لاق ىتح ةوعدلا يف هدج

 .91/1 شريتسلا :يخاَمشلا :ر ."كلذ دعب تم نإ

 .1/,123 ثريسلا ‘يخامشلا )

 ةمالع ،ايبيلب ةسوفن نم (8/2ق) ريطغم نبا ديمحلا دبع نب دمحم يسوفنلا ينوانجلا ا)

 داعو ،هريغو ملسم ةديبع يبأ نع ذخأف ،قرشملا ىلإ لحر يضابإ لوأ ،رحبتم هيقفو ،ليلج

 دبع مامإلا هذختاو ،اليوط ريطغم نبا رمغ ،ىوتفلل ًاعجرمو ًاملع راصو هنطوم ىلإ

 ريسلاءيخامشلا :ر .هملع سلاجم رضحو ،ةسوفن يف ىوتفلل اعجرم متسر نبا نمحرلا

128/1. 

 ىفطصم قلع دقو ،115ص ،ةيضابإلا نع تاسارد ،يمانلا 0128 /1:ريسلا ،يخامشلا (4)

 نبا :ر ، ه95 يف جاجحلا نجس نم ةديبع يبأ جورخ بقع ناك هلعل كلذ نأ اوسيرد نب

 ٠©يرجمهلا ثلاثلا نرقلا ةياهن ىتح ةيضابإلا دنع ةيدقعلا ءارآلا ،(رصاعم)ىفطصم وسيرد

 .46ص ٬ةنوقرم 0م1998 دادغب ةعماج ،ريتسجام ةلاسر



  

 ةيص الا دنع ةنسلا مولع __

 يملع دهجو سدئار رودب ريطغم نبا ماق دقف ءا يملع ثوعبم لوأ هنإ لب .)ملعلا
 لبج هدالب تراص ىتح ىملعلا اهلالخ نم ربع يتلا روسجلا دحأ ناكو ،ميظع

 لوألا ثلثلا نم ةتباثلا بهذملا عالق نم ةعلق هريغلو هل دوهجلا كلت لضفب ةسوفن

 .ااذه انموي ىلإ يرجهلا يناثلا نرقلا نم

 ءملعلاو ةياورلل روبع رسج انفلسأ امك نولكشي نومدقتملا ةعبسلا ناك اذإو
 يتلا ةقبطلل دراوم اوراص مهنإف ،مهنع مهذخأو قرشملا ءاملعب مهلاصتا لالخ نم
 .مهملع عوبني نم ايفتسم مهناضحأ يف ىبرت يذلا ليجلا ةذتاسأو ،مهدعب ترهظ

 ءملعلا ةلمح ةبلطب اوفرع برغملا ةيضابإ نيب رابكلا ءاملعلا نم ددع زرب دقف

 دمحمو ا“يلكردلا ليلخ وبأو ،متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع:مهرهشأو

 فرع ام لكشتيل ءالؤه دعب يملعلا دانسإلا لصاوتي مث ،ا©مهريغو سناي نب
 .ا")انيدتقا نم ركذ بابب ضعبلا هل بوبي ام وأ انيدلا بسن وأ ةبسنب

 مهثعب نيذلا ملعلا ةلمح ةدوع لبق ةسوفن لبجب ايتفم راص ريطغم نبا نأ يمانلا ورمع ركذال
 .124 :ةيضابإلا نع تاسارد ،يمانلا :رظنا ةرصبلا ىلإ ةملس

 ةرصبلا ىل ةيملعلا تاثعبلا ةركفل ذفنم لوأ ربتعي ريطغم نبا نأ رمعم ىيحي يلع ركذا
 مسقلاو لوألا مسقلا :ايبيل يف ةّيضاتإلا ةيناثلا ةقلحلا :خيراتلا بكوم يف ةّيضاتإلا :رظنا

 .43/1 :ص .1964 :ةرهاقلا ،ةبهو ةبتكم ،يناثلا

 ةيبرعلا ةعبطملا ‘2ط ؛ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم :(رصاعم)رصان نب دمحم حلاص ا

 .150ص ثم1999.ه1419 ‘رئازجلا يف ةرارقلاب ثارتلا ةيعمج رشن ث رئازجلا ،ةيادرغ

 ةلمح نع ذخأ ،ةسوفن مالعأ نم ملعو ،ليلج ةمالع ء(9/3ق) لاص ليلخ وبأ يلكردلا ا

 .299/2-304 ‘تاقبط ،ينيجردلا :ر. ريثك قلخ هنع ذخأو ةسمخلا ملعلا

 باطقأ دحأو ريسفتلا يف ةصاخ رحبتم ةمالع(9/3ق) سناي نب دمحم بينملا وبأ يلكردلا ا
 .يخامشلا :ر.ريفغ مج هنع ذخأو ،راآرد نب ليعامسإو يتاردسلا مصاع نع ذخأ ،ةسوفن

 .145/1-148 .ريسلا

 .117ص ةيضابإلا نع تاسارد ، ورمع يمانلا ا

 .نيملسملا نيد ةبسن ،(1589/997)يبرجلا ايركز نب دمحم هللا دبع وبأ ينورابلا :ر )7(

 -و165صءةبرجب ةينورابلا ةبتكملا ى 55م:مقرب عومجم نمض ةظوفحم ةريغص ةلاسر

 .213/2ث ريسلا ،يخامشلا



 ةيض الا دنعةنسلا ملع ححححححجح

 ذخألا لسلست نع فشك برغملا ةيضايبإ دنع نيدلا بسن دانسإ ناك اذإو

 دنع ةعسوم ةروص ذخأ ءاملعلا تاقبط بيترت نإف ءةقيض ةلسلستم ةروصب

 نمع بلاغلا يف تذخأ ةقبط لكو ،ةنس نيسمخ يف ةقبط لك لعج ذإ ينيجردلا

 ذخأت ةقبط لك ثيقلتلاو ذخألل عسوأ لسلست نع هتاقبطب ينيجردلا فشكف ءاهلبق

 دبع رامع يبأ نم هبستكا جهنلا اذه نأ دكؤي وهو .اهدعب نمل يدؤتو اهلبق نمع

 اعماج ناك هنأب ينيجردلا لمع فصو نكميو ءا;كلذ يف همالك ةيادب يف يفاكلا

 .ارصتخم هلمع ناك نإو ىتح لاجرلا ملع يف ةباتكلا جهنمو دانسإلا زاربإ جهنمل

 هيلإ ريشنسف تاقبطلا عوضوم امأ ،نيدلا بسن ةلسلس ىلع انه ثيدحلا رصقنسو

 .خيراوتلاو ريسلاو تاقبطلل تضرعت يتلا بتكلا نع ثيدحلا دنع

 نع ادحاو نيملسملا نيد ةبسن هذه":لوقت ةرابع نيدلا بسن ةلسلس ردصتت

 .ادمحم انيبن ىلإ اننامز نم ،ةقث نع ةقث ‘دحاو

 هودروأ ام سكع ثىندألا ىلإ ىلعألاب نيئدتبم ةلسلسلا هذه لاجر ركذنسو

 ذخأ انل نيبت دقو ،مهركذ مدقت نمب ثيدحلا طبرن ىتح ،ىلعألا ىلإ ىندألا نم مه
 ذخأ مث ،ةباحصلا نعو هنع ةديبع يبأ ذخأو ،ةباحصلا نع هتقبط يف نمو رباج
 .مهنع ملعلا ةلمح ةبلط ذخأو ،هنع ملعلا ةلمح

 باهولا دبع مامإلا نيدلا بسن مهيلع زاج نيذلا ملعلا ةلمح ةبلط رهشأ نمو
 ابأ نأ نيدلا بسن ةلاسر يف دجنو ،سناي نب دمحم بينملا وبأو ،نمحرلا دبع نب

 نب نابأ ىسيع وبأ ليلخ يبأ نع ذخأو ،سناي نبا نع ذخأ يلكردلا لاص ليلخ

 مقرب ةينورابلا يف عومجم نمض ظوفحم طوطخم ىانيدتقا نم ركذ باب ناونعب ةلاسر"
 .هفلؤم مسا ركذي مل ،(رت.د) "63م

 .6/1 ،تاقبطلا ينيجردلا ا2}

 .213/2ثريسلا ءيخامشلا ا)

 



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح  

 يبأ نع ذخأو ‘ )2( نيسحلا نب تا ردس مساقلا وبأ ذخأ ىسيع يبأ نعو ٠0 )1 )ديسو

 .ا يئاطسرفلا ىيحي وبأ نوراه يبأ نع ذخأو ،ايملالجلا نوراه وبأ مساقلا

 يبأ نع ذخأو ،اةيصمصمتلا ميهاربإ نب بيصخ دمحم وبأ ىيحي يبأ نع ذخأو

 يبأ نب ناميلس عيبرلا وبأ ىيحي انمع نع ذخأو ،ا©نايفس نب ىيحي انمع دمحم

 ايركز وبأ عيبرلا يبأ ىيحي نع ذخأو ،ا7)يئاشولملا نوراه نب ىسوم نوراه

 ۔ا)نوراه نب دواد ناميلس وبأ ايركز يبأ نع ذخأو ،اينوانجلا ريخلا نب ىيحي

 هزاجأ ةقث يتفم اَهيقف ناك ،(9/3ق) رصن نب ميسو نب نابأ رذ وبأ يسوفنلا يوغيولا ا"}

 دخأ ،هيواتفو هتاياورب بتكلا رخزت ،حلفأ مامإلل ةسوفن لبج ىلوت ،ىوتفلل ليلخ وبأ هخيش
 .301/2-305 تاقبط ينيجردلا :ر.يروطغتلا تاردس مهنم عمج هنع

 ذخأ ،ةسوفن لبج مالعأ نم ةمالع 926/313(0) نسحلا نب تاردس مساقلا وبأ يروطغبلا ا"

 ريسلا :يخامشلا :ر. ىوتفلا عجرم ناكو ،نيثالثو ةئام غلب ىتح رمع ميسو نب نابأ نع

2011-0001 . 

 ليلج ملاع ‘تاردس نع ذخأ (897/283 :دعب يح) سنوي نب ىسوم نوراه وبأ يملالجلا ا")

 :يخاًمشلا :ر .هلام ثلث اهيلع قفني ناكو ارابك ءاملع تجرخ ةسردم سئسأ ؤ ليبن ميعزو
 .205/1 ريسلا

 أشن ليلج ملاع ء(897/350-962- 283 نيب) سنوي نب ءايركز ىيحي وبأ يئاطسرفلا ا)

 .6/2-8 شريسلا :يخاَّمشلا:ر ،ريثك قلخ هنع ذخأو ، يملالجلا نع ذخأ ثاميتي

 نع ذخأ {ةسوفن مالعأ نم ةع ملاع 10/4(6ق) ميهاريإ نب بيصخ دمحم وبأ يصمصمتلا ا")
 ءاملعلا لحاطف تجرخ هدلب يف ةريهش ةسردم سسأ ،ىوتفلا عجرم ناك كيئاطسرفلا ءايركز

 .1/,251-252 ثريسلا :يخامشلا :ر

 ذخأ ،لداع مكاحو ليلج ملاع ،(10/4ق) نايفس نب ىيحي ءايركز وبأ يسوفنلا يتولاللا ا
 لهأ قافتاب ةسوفن لبج مكح ىلوت ،ريثك قلخ هنع ذخأو اهريغو يصمصمتلا بيصخ نع
 . 250/1-151 ثريسلا ،يخاًمشلا:ر.لبجلا ءاملع نم دقعلاو لحلا

 هيقف ملاع ،ايبيلب ةسوفن نم ،(10/4 ق) نوراه نب ىسوم نب ناميلس عيبرلا وبأ يئاشولملا ا”

 ذخأ ،هئادأو ملعلا يقلت يف ةَج ،ةميزع اذ ايتفم ناك ،هريغو نايفس نب ىيحي نع ذخأ ،ةيوار

 .1/2-4 ،ريسلا :يخامشلا :ر. واتفو ةيهقف تالسارم هل "ملعلا باطقأ نم ةلمج هنع

 باطقأ نم بطق ،ايبيلب ةسوفن نم ،(11/5ق) ريخلا نب ىيحي ءايركز وبأ ينوانجلا
 عيبرلا يبأ نع ذخأ ،مولعلاو ةياورلل اعماج اققحم ةمالع ناك ،همالعأ نم ملعو بهذملا



      

 ::: ١ ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح

 يبأ نع ذخأو ى ا٧يللمألا بوقعي نب شيلدجو فسوي وبأ ناميلس يبأ نع ذخأو

 نب ىيحي ىيحي يبأ نع ذخأو . اىنورابلا ميهاربإ نب ايركز ىيحي وبأ فسوي
. )4 

 .ا)شيلدجو

 ىسيع نع ذخأو ءاثيسيمرطلا ىسيع شيلدجو نب ىيحي نع ذخأ و

 يلع نب رماع نكاس وبأ امهنع ذخأو ،اينورابلا زيزع وبأ انمع يسيمرطلا

 لالدتسالا ةوقو قمعلاب تزيمتو هتافلؤم ترثك ،ريفغ عمج هنع ذخأو ،هريغو يئاشولملا

 . 178/2-179 :يخاَّمشلا :ر.عضولاو حاكنلاو ماكحألا بتك اهنموءةنسلاب ةصاخ

 ذخأ ،ةيملع ةرسأ ليلس ىايبيلب ةسوفن نم ،(11/5ق) نوراه نب دواد ناميلس وبأ ينورابلا ا")
 هيلإ تدنسأء ريثكلا هنع ذخأ ملع ةقلح هلو ،املكتمو املاع ناك هريغو ريخلا نب ىيحي نع

 .179/1-184 شريسلا :يخامشلا :ر.فيلآت هلو ىربكلا ةخيشملا

 ءاعرو ايقت املاع ناك ايبيلب ةسوفن نم (12/6ق) بوقعي نب شيلدجو فسوي وبأ يللمألا ا
 .185/2 ،ريسلاءيخاَمشلا :ر.مالعألا ضعب هنع ذخأو هريغو دواد نب ناميلس يبأ نع ذخأ

 ليلج ملاع ،ايبيلب ةسوفن نم (13/7ق) ءايركز نب ميهاريإ نب ءايركز ىيحي وبأ ينورابلا اث}

 ةلئاط ةورث قزر ،لمعلاو ملعلا يف ةياغ ناك ؤهريغو يللمألا شيلدجو نع ذخأ لداع مكاحو
 اعمج تجرخف اهب سيردتلاب كراش يتلا هتسردم يف ةيلخادلا ماسقألا ىلع اهنم قفني ناكف

 .188/2 ريسلا :يخاًمشلا :ر.اريبك

 نع ذخأ شالماع املاع ناك ايبيلب ةسوفن نم (14/8ق لبق)شيلدجو نب ىيحي ءايركز وبأ
 هريسلا ،يخاَمشلا :ر.ريثك قلخ هنع ذخأ ،ملع ةقلح هل تناك هريغو ينورابلا ءايركز
1902. 

 ىيحي يبأ نع ذخأ ،ايبيلب ةسوفن نم (1325/722)ىسيع نب ىسيع ىسوم وبأ يسيمرطلا ا"
 نيددجملا نم هذيمالت ربتعي ،مالسإلا خيشب بقل ،ملعلل نيدجملا دحأ ربتعي ؤشيلدجو

 يخامشلا نكاس يبأو يلاطيجلا رهاط يبأك المعو املع بهذملا اويحأ نيذلا نيدهتجملا

 هريسلا :يخامشلا :ر.فيلأتلاب تمتها يتلا سرادملا مظعأ نم هتسردم ربتعت امك ،مهريغو

2/-195. 
 ذخأ ،ايبيلب ةسوفن نم ،(1346/746) ءايركز ىيحي يبأ نب ميهاريإ نب زيزع وبأ ينورابلا ا©
 فيلأت هل ،اهيقف املاع ناك ،هذاتسأ ةافو دعب ىربكلا ةخيشملا ىلوت ‘يسيمرطلا ىسيع نع

 .194/2 ،ريسلا :يخامشلا :ر.زيزع يبأ طقل يمس

 



  

 ةيضص الا دنع ةنسلا مولع صح

 .اةيتالتلا دواد نب ناميلس يبأ ىلإ انيدلا بسن دانسإ لصاوتيو .ا)يخامشلا

 نيدلا بسن نم ةلسلسلا هذه بتاك .ا“ينورابلا ءايركز نب دمحم هنع ذخأ يذلاو

 يبأ خيشلا نع اذه اننامز ةبلط رثكأو انأ ينيد تذخأ":هلوقب هتلسلس ركذ أدتبا دقو

 نم ىلإ هل تلقو ةدع خويش نع وه ذخأو يبرجلا يتالتلا ميهاربإ نب دواد ناميلس

 ىلإ ىندألا نم مدقت نم ركذ قاسو ا"خلإ...لوألاف لوألا مهنم لك ىلإ لاقف دنست

 ققحم ةمالع ،ايبيلب ةسوفن نم (1390/792) رماع نب يلع نب رماع نكاس وبأ يخاَمشلا ا"
 ينع نممو ضرابكلا ظافحلا نم ناك ،زيزع يبأو يسيمرطلا ىسيع نع ذخأ ،دهتجم بطقو
 ىلع اضيأ فكعو سدلب نم رثكأ يف هذاتسأل اقلخ سيردتلل بصتنا ،ةَيوبنلا ةنسلا ظفحب

 طابنتسالاو لالدتسالا جهنمو ،نراقملا اهجهنمو اهقمع يف عئاورلا نم هفيلآت دعت ،فيلأتلا

 .198/2-200 ريسلا :يخاًمشلا :ر .تادلجم 8 يف حاضيإلا باتك اهنمو

 دبع عيبرلا يبأ نع ذخأو ،رماع نب ىسوم نب ناميلس عيبرلا وبأ نكاس يبأ نع ذخأ دقف ال
 انمعو يتريمدنتلا حون نب حلاص نم لك هللا دبع نع ذخأو يخامشلا دحاولا دبع نب هللا

 حلفأ نب ايركز نع ذخأ ةاجنلا ابأ نأ امك ديعس نب سنوي ةاجنلا وبأ حلاص نع ذخأو “بوقعي

 .حلاص نب بوقعيو ۔-روصنم يبأ ةيرذ نم - دمحأ نب ميهاربا نم لك ةاجنلا يبأ نع ذخأو

 دمحأ سابعلا وبأ ذخأ دقو ،يشكيودسلا سنوي نب مساقلا وبأ حلاص نب بوقعي نع ذخأ نممو

 هللا دبع دانسإ ةقلح لصاوتتو ،هركذ مدقتملا يتريمدنتلا حون نب حلاص نع يخامشلا ديعس نب

 بوقعي فسوي وبأ اضيأ هنع ذخأ ذإ كرخآ قيرط ربع ركذلا مدقتملا يخامشلا دحاولا دبع نب

 مث ،ينورابلا ىيحي يبأ نب ىيحي ايركز وبأ فسوي يبأ نع ذخأو ،ينويدملا ينرفيلا دمحأ نب

 نب ناميلس وبأ ىسيع نب ايركز يبأ نع ذخأو ،ينورابلا ىسيع نب ايركز وبأ انمع هنع ذخأ
 و165ص (خم) ثنيملسملا نيد ةبسن غيبرجلا ايركز نب دمحم ينورابلا :ر .يتالتلا دواد

 .2.0/,213ريسلا ،يخامشلا

 .ص ‘هتمجرت تمدقت ا

 ةسوفن نم هلصأ (1589/997) نمحرلا دبع نب ءايركز نب دمحم هللا دبع وبأ ينورابلا ا

 يدهم يبأ نع ذخأف بازيم ىلإ لحرو ،يتالتلا دواد نع ذخأ ،خّرؤمو ةمالع ،ةبرج نكس مث
 43-44 ،(خم)ةبرج ءاملع مجارت يف ةلاسر ‘تيراعت نبا :ر تافلؤملا نم ددع هل ءيكيلملا

 .115-116ص ثةبرج ةريزج خيرات :بوقعي نب ملاس يبرجلا

 خم,) ،نيملسملا نيد ةبسن &(1589/997)نمحرلا دبع نب ايركز نب دمحم ينورابلا :را]
 دمحم خيشلا ةلاسر ناونعبو ،(ت.د)«124 مقر ‘سنوت ،ةبرج ێةينورابلا ةبتكملا ،(جم

 



  

 ةيضابإلا دنع ةنسلا ملع =ححح

 اهضرع نع ماقملا قيضي ذإ اهتاعرفت نودب ةلسلسلا فصن انضرع دقو 4 ىلعألا

 .ةلماك

 ضعب يف هذه عم قفتت ةلسلس نيدلا ةبسن هتلاسر يف يتاليحلا ركذيو

 ذخأ سناي نب ادمحم نأ ركذي ذإ ىرخأ عضاوم يف فلتختو عضاوم يف اهمالعأ

 نع ذخأ هنأو "ملعلا ةلمح نع ذخأ نيساي نأو ")حلاص نب نيساي ليلخ يبأ نع

 داوج نب نرديو فورعم وبأ اضيأ سناي نبا : يبا ںع و وبأ فورعم أ . ذخأ .(2)
 ايركز وبأو ا ىسوم هانبا روسم يبأ نع ذخأو ،ا"فاتلز نب اجسي روسم

 ذخأو ،ليغنز نب ديعس حون وبأ امهنع ذخأو ،اةينسارهيلا روسم يبأ نب ليصف

 دقوء(ت.د)سنوت ةبرج ‘بوقعي نب ملاس خيشلا ةبتكم (جم خم) نيدلا ةبسن يف ينورابلا

 هذهو ،ةلاسرلا هذهل ةطوطخملا خسنلا نم ةعومجم رئازجلاب بازيم يداو تابتكم يف تيأر

 .214/2 ،يخامشلل ريسلا باتك نمض ةعوبطم اضيأ ةلاسرلا

 .ةرتفلا كلت يف مسالا اذه لمحي نم ةمجرت ىلع رثعأ ملو ،طوطخملا لصأ يف درو اذكه !)

 .هتمجرت مدقتملا يلكردلا لاص ليلخ وبأ دارملا نأو فيحصت كانه لعلو

 .نيمثقملا ءاملعلا نم ضاقو ملاع (897/283 :دعب يح) داوج نب نرديو فورعم وبأ اث
 احم ناك :ءايركز وبأ هنع لوقي مهريغو ،يلكردلا ليلخ يبأو سناي نبا نع ذخأ
 .325/2-331 ‘تاقبط ينيجردلا ،154 0153/1 س ةريسلا ،ايركز وبأ:ر.اًريهش

 سنوتب ةبرج ءامظع نم (9/3ق رخاوأ) فاتلز نيجوي نب اجسي روسم وبأ ينسارمهيلا ا

 ىلإ لحرو ،مهريغو فورعم يبأو يتاردسلا ىيحي نع ذخأ ،ةيضابإلا باطقأ نم بطقو

 ددع هنع ذخأ ،ةبرج يف هيلع سانلا عمتجا اميعزو ىوتفلل اعجرم ناك ،ملعلل اهريغو ةسوفن

 ال يتلا رثآملا نم اهريغو ةبرج يف قوسلا ةموح سسأو دجاسملا ىنب ،ءاملعلا نم ريبك

 .346 -345 32/2-033 شريسلا ،يخاَمشلا:ر .ةمئاق لازت

 نعو هيبأ نع ذخأ روسم يبأ نبا وه (10/4ق)نيجوي نب اجسي نب ىسوم ينسارهيلا )

 عم هركذ درو ،ريغص اباش وهو يفوت ،ادهتجم ادهاز ادباع اعرو ناك هنأب فصو ؤهريغ

 .346 -345 32/2-0.33 ،يخاَمشلا:ر :ر. هيبأ
 .(420-1030/440-1049نيب ت) اجسي روسم يبأ نب ليصف ءايركز وبأ ينسارهيلا اث"

 ءاظفاح اهيقف ةمالع ناك مهريغو رزخ يبأو هيبأ نع ذخأ ،سنوت يف ةبرج ءاملع ذا ذفأ نم



  

 ةيض الا دنع ةنسلا مولع حم

 ربع رم ،ةبرج لهأ دانسإ نأ يتاليحلا ركذ مث ركب نب هللا دبع وبأ حون يبأ نع

 ،ليغنز نب ديعس حون يبأ ربع رمف برغملا لهأ دانسإ امأو ‘ليصف ايركز يبأ

 حلفأ نع ذخأو باهولا دبع نب حلفأ هنع ذخأ باهولا دبع نأ يتاليحلا نيبيو
 سنوي يبأ نب دعس وبأ نونحس نع ذخأو .ا2 بويأ نب نونحس دعس نع ذخاو (1) . . .. ؟ 1

 يبأ نع ذخأو ©فاتلز نب ىلغي رزخ وبأ مساقلا يبأ نع ذخأو ،ا"يماحلا مساقلا

 نع ذخأو ،ركب نب هللا دبع وبأ حون يبأ نع ذخأو ،ليغنز نب ديعس حون وبأ رزخ

 وبأ عيبرلا يبأ نع ذخأو ،يتازملا فلخي نب ناميلس عيبرلا وبأ هللا دبع يبا

 ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ سابعلا يبأ نع ذخأو ،ركب نب دمحم نب دمحا سابعلا
 كانهو ءا/يتاليحلا ناميلس ىلإ "هذه نيدلا بسن ا“اةلسلس رمتستو ،يفوسلا

 ثحو ىةبازعلا ماظن ةركف بحاص ربتعي ،ءاملعلا نم ةلمج هنع ذخأ ،اطبارم ادهاجم اميعزو

 .244 0240 .218 ،216/1 .ةريسلا :ءايركز وبأ:ر .اهقيبطتل ركب نب دمحم هذيملت

 .ايبيلب ةسوفن نم (897/283دعب ت)رصن نب سنوي يبأ ميسو نب دعس دمحم وبأ يوغيولا ")
 لضفلاو ملعلا نم اميظع اغلبم غلب ،حلفأو باهولا دبع نيمامإلا نع ذخأف ترهيت ىلإ لحر
 :ر.ريفغ عمج هنع ذخأ ءةريسلا نسحأف ةرارطنق هالو هلضفو هغوبن مامإلا ىأر املف

 .184/1-185 ريسلا :يخامشلا

 .هناكم ةدمعو ٬'كناوأ هيقف ناكو ءاعراب املكتم املاع ناك (1 0/4ق)بويأ نب نونحس )2(

 هل ،ريبك عمج هنع ذخأو سنوي نب ديعسو رصن نب ميسو نع ذخأ تاياورلا هنع ترثك

 .خياشملا تاقبط :ينيجردلا :ر .ظافحلا تاقثلا ةميلا نم عي امك ،ةريثك لئاسمو ىواتف

2. 

 نع ذخأ 6سنوت يف ةماحلا نم ،(969/358) دلخم نب ديزي مساقلا وبأ يساحلا ينايسولا ()

 ةجرد غلبو ةَميألا رابك نم راص ىتح يقر ،نوقرز نب ناميلس و بويأ نب نونحس

 همدقمل برطضت تناك ناوريقلا نأ ىوري ثءارمألاو سانلا ىدل هتلزنم تمظع داهتجالا

 هلتقب يمطافلا زعملا رمأ هردق مظعو هملع ةلالجل فلاخم وأ قفاوم نم هئاقلل سانلا فخيف

 مل اهنكل هلتقمل ةروثلا تماقو ،ملظلا ديهش مساقلا وبأ تامف هتيشاح نم ةاشولا عمس نأ دعب

 . 33/2-36 ثريسلا :يخاَّمشلا :ر.حلفت

 ذخأ و ،ينالدبألاو افسي نوميم نع ذخو ،يمغرولا سيتكت نب نوميم ورمع يبأ نع ذخأو ا٨)

 ،يوارغملا مجن نب حلاص ربلا وبأ ديعس يبأ نع ذخأو ،يتارازلا نامثع ديعس وبأ امهنع

 



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع =ححح  

 ءاملع دحأل ةلاسر يف هدجن يتاليحلا دعب برغملا لهأ دانسإل ميمتت

 . ) 3 ( ني رصاعملا

 ةلسلس ركذ ء"انيدتقا نم ركذ يف باب" ناونعب ةنونعم ةلاسر يف دجنو
 ؛ىرخأ يف درفنتو ؛ةمدقتملا لسالسلا عم اهعطاقم ضعب يف قفتت ااةيدانسل

 نب ىسوم نارمع وبأ ةايحلا يبأ نع ذخأو ى ‘ىسوم نب شيعي ةايحلا وبأ ربلا يبأ نع ذخأو

 ةاجنلا وبأ ايركز يبأ نع ذخأو ،ينايغدصلا حلفأ نب ايركز وبأ نارمع يبأ نع ذخأو - بويأ

 ءيتريمدنتلا حلاص نب بوقعي فسوي وبأ ةاجنلا يبأ نع ذخأو ،تيراعت نب ديعس نب سنوي

 لضفلا وبأ ديز يبأ نع ذخأو ،يتاليحلا دمحأ نب نمحرلا دبع ديز وبأ فسوي يبأ نع ذخأو

 .يبصقلا ةتس يبأ رمع نب دمحم نم لك لضفلا يبأ نع ذخأو 4 ينايغدصلا ديعس نب مساق

 : ر .يكيلملا يبعصملا فسوي نب دمحم هللا دبع وبأ امهنع ذخأو ،يتاليحلا دمحأ نب ناميلسو

 ةبتكملا (جم خم) ثيتاليحلل نيدلا ةبسن ،(1688/1099) دمحأ نب ناميلس عيبرلا وبأ يتاليحلا

 .29-30 ص ث8554 مقر ‘سنوت ،ةبرج ،ةينورابلا

 .30ص ،س.ما!)

 ه خرؤم ملاع سسنوتب ةبرج نم (1688/1099) دمحأ نب ناميلس عيبرلا وبأ يتاليحلا ا

 اويحأ نيذلا ءاملعلا دحأ دعي ،هريغو ينايغدصلا مساق نع ذخأ ،ملعلا يف ةقيرع ةرسأ ليلس

 ءاملع دهاشم ةلاسرو نيدلا ةبسن :اهنمو هقفلاو خيراتلا .يف ةفلتخملا مهتافلؤمب نيدلا ملاعم

 :يريبعجلا 72-73 ةريزجلا ءاملع مجارت يف ةلاسر :تيراعت نب ديعس :ر .اهريغو ةبرج

 .143 ‘يراضحلا دعبلا

 وبأ:ر.كلذ يف ةلاسر يف يتاليحلا ىلإ هدانسإ ةسلسلس نع ميهاربإ ناظقيلا وبأ فشكي ا"

 ةبتكم (خم) ،ناظقيلا يبأ خيشلل نيدلا بسن ،(1973/1393)يدمح ىسيع نب ميهاريإ ناظقيلا

 26 مفر سارك لقعم يبأ تانودم يف هيلع تفقو ،رئازجلا ،نالجراو ،ينالجراولا لقعم يبأ

 .نالجراو ىلإ ةيثحبلا يتلحر لالخ

 يلدجملا دمحم نب هللا دبع دمحم يبأ نييقتلا نيهيقفلا ىلع اننيد انذخأ :هلوقب اهبتاك أدتبا اث)

 ،©نورهز نب دواد ناميلس يبأ نع دمحم وبأ هذخأو ،ينوانجلا ىيحي نب قيفوت ىيحي يبأو

 عيبرلا يبأ نع ايركز وبأ ذخأو ،ينوانجلا ريخلا نب ىيحي ايركز يبأ نع ناميلس وبأ هذخأو

 لهس يبأو يتواللا نيفسر نب ايركز يبأ نع عيبرلا وبأ ذخأو ،يئاشولملا ىسوم نب ناميلس

 وبأو لهس وبأ ذخأف ةبسنلا تقرتفا مث ،شيلدجو فسوي يبأو يتريمدنتلا دمحم نب رشبلا

 ىيحي وبأ ذخأو “©فسوي نب راز رصن يبأو يقردلا ديز نب فسوي ىيحي يبأ نع فسوي



    

 ةيص لا رنح ةنسلا مولع _

 دبع هيبأ نع ذخأ يذلا باهولا دبع قيرط نم امإ ،ملعلا ةلمح ىلإ يهتنتو
 دمحم بينملا يبأو يلكردلا ليلخ يبأ قيرط نم وأ ،ملعلا ةلمح يقابو نمحرلا

 ةلمح نم امهريغو يتاردسلا مصاعو رارد نب ليعامسإ نم ادخأ نيذللا سناي نب
 نع نيدلا اذه انذخأ امنإو":اهرخآ يفو ةباحصلا ىلإ ةلسلسلا رمتست مث ،ملعلا

 .ا.خلا...ديز نب رباج ىلإ اذه انموي نم ةقث نع ةقث تافتلا

 بسنل ديناسأ هنوركذي اوناك امم ءزج هلعل انه هانضرع ام نأ لوقلا ةلمجو

 ةبازعلا دجو هنأ يفاكلا دبع رامع يبأ نع ينيجردلا لقن دقو ،مهدنع نيدلا

 نم ىأرف ةقث نع ةقثو ،رباكأ نع رباكأ ،دحاو نع ادحاو مهنيد رمأ نودنسي

 كانه نأ ىلع ةلاد ةراشإلا هذهف .ا2)ةلمج نع ةلمج كلذ نوكي نأ هرظن نسح

 رامع وبأ لقتنا دقو ،طقف اهل جذومنأ درجم مدقت امو ،ةيدانسإلا لسالسلا نم ةلمج

 ىلع عمجلاو ةلمجلا ىلإ ةدرفملا ةروصلا نم لسالسلا هذهب ينيجردلا هدعب نمو

 هيف ةباتكلاو لاجرلا نفل يطاعتلا يف ريوطت اذه يفو ؛اذكهو ةقبط نع ةقبط لكش

 ىسوم نوراه يبأ نع دمحم وبأ هذخأو ،يوابكلا دمام نب نطيلصي دمحم يبأ نع رصن وبأو
 يصمصمتلا دمحم يبأ نع ذخأ ايركز ابأ نأ ةلاسرلا بحاص ركذ مث ،يملالجلا سنوي نب

 فسوي نب ايركز ىبح يبأ نع دمحم وبأ ذخأو ،يتولاللا نسادلج نب دمحم هللا دبع يبأو

 يبأ نع عيبرلا وبأو ىيحي وبأ هذخأو يتولاللا نوراه نب ناميلس عيبرلا يبأو يئاطسرفلا

 ءيئاطسرفلا لالم نب ناريخ ناسح يبأ نع هذخأب ىيحي وبأ دازو يملالجلا سنوي نب نوراه

 سنوي وبأ ذخأو كيئاطسرفلا نيديأ سنوي يبأ نع ناسح وبأ ذخأف قيرط نم لك ذخأ انهو

 وبأ هذخأو ،يتاردسلا رصاهم سادرم يبأ نع رذوبأ ذخأو كيئاطسرفلا قودص رذ يبأ نع

 نب تاردس مساقلا يبأ نع ذخأف يملالجلا نوراهوبأ امأو ،باهولا دبع مامإلا نع سادرم

 يبأ نع رذ وبأ ذخأو يوغيولا ميسو نب نابأ رذ يبأ نع مساقلا وبا ذخ ذخأو ،يروطغبلا نسحلا

 يبأ نع بينملا وبأ ذخأو ،سناي نب دمحم بينملا يبأ نع ليلخ وبأ ذخأو يلكردلا لاص ليلخ

 خم) انيدتقا نم ركذ باب ةلاسر لوهجم فلؤم :ر .خلإ..يسمادغلا رارد نب ليعامسإ رجازلا

 .( رت.د)63٠م مقر سنوت ،ةبرج ىةينورابلا ةبتكملا (جم

 .اهسفن ةحفصلا ،س.ما")

 .6/1 تاقبطلا ،ينيجردلا اث



  

 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع ح

 تاقبطو خيراتلاو ريسلا يف ةباتكلا نم ءزج وهو تاقبط لكش ىلع مهدنع

 .لاجرلا

 مامإلا ا")يفقثلا فسوي نب جاجحلا يفن رفو دقف نامغ يف ةقراشملا نع امأ

 رذأ ىلإ ىدأ امم هموقب هجازتماو ،ملعلا رشنل ةصرف ،نامغ ىلإ ديز نب رباج
 ىلإ بستني هنوكل هوحن يلبقلا فطاعتلا انعضو ام اذإ ةصاخ ،نامغ لهأ يف ريبك

 ةيملعلا هتناكم ىلإ ةفاضإو ،نامغ دزأ لئابق نيب اهتناكم اهل ةليبق يهو ؤدمحيلا
 .ريبكلا هرثأ كلذل ناكف ةيلاعلا

 يبأ ذيمالت نم ءاوس نامع ىلإ ةرصبلا نم ملعلا ةلمح رود هدعب ءاجو

 نب رينم مهو عيبرلا ذيمالت نم وأ ،يديهارفلا ورمع نب بيبح نب عيبرلاك ةديبع

 بوبحمو ،يدنكلا العملا نب دمحمو اأيوزنلا رذنملا نب ريشبو ا يمايرلا رينلا

 رهظي يذلاو ءا مهنم يناجيسلا ناليغ نب مشاه ئشيقرلا ةَع دقو .ا)ليحرلا نب
 يف ةريبك ةقبط تنوكت دقف ءالؤه نم رثكأ نامع ىلإ ملعلا ةلمح دادعأ نأ يل

 .81/1: ريسلا :يخامشلا ()

 نم ليلج ةمالع ،نامعب نالعج نم (852/237يف يح) رينلا نب رينم ينالعجلا يمايرلا ا"
 ةريس هل ،‘ىدنلجلا ةعيب رضح ؛ريثكلا هنع ذخأو عيبرلا نع ذخأ نامع ىلإ ملعلا ةلمح

 خيراتلا ربع نامع يبايسلا ء171/1،نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا :ر .اليوط رمع ،ةفورعم

272-22. 

 مالعألا ءاملعلا دحأ نامعب ىوزن نم (795/178ت) رذنملا نب ريشب رذنملا وبأ يماسلا ا"

 يمسو هنامز يف ملعلا عجرم ناك عيبرلاو ةديبع يبأ نع ذخأ ،نامع ىلإ ملعلا ةلمح نم

 .(1990/1412)دومح نب ملاس يبايسلا ء166/1،نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا :ر .ربكألا خيشلاب

 رشن ‘ةرهاقلا ،برعلا لجس عباطم ‘يضابإلا بهذملا تاقلح يف يضايرلا دهعملا تاقلط

 .43 ص 01980 ‘ه1400 ‘نامع ةنطلس !ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 .4/1 ،دنسملا حرش ،يملاسلا ا

 نم ةسماخلا ةعطقلا) :مالظلا حابصم ،(17/11ق)يوكزألا هللا دبع نب دمحأ يشيقرلا ا

 ينب ‘يلعل رمع نب حلاص خيشلا ةبتكم (رظنلا نبا ةيمال حرش مالسإلا مئاعد حرش باتك

 .ب3 1 ص ثحابلا ىدل ةروص 0154م :مقر رئازجلا سنجسي



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ححححح  

 ىقبي هيلعو امهريغ وأ عيبرلا وأ ةديبع يبأ دي ىلع انلق امك ءاوس ةرصبلا

 يملاسلا نيدلا رون ةرابع نم كلذ حملنو رظن لحم ةعبرأ وأ ةسمخ يف رصحلا

 يف نوكت هسفن وه يذلا - "دوعسم نب ىدنلجلا مامإلل نيدناسملا هركذ يف
 هتمامإ اورزآ نيذلا ءاملعلاو مالعألا نم ةلمجب مامإلا فخ" :لوقي ذإ -ةرصبلا

 .ا2"يبرلا ذيمالت نم مهو اهورصانو

 نم ضب )يملاسلا نيدلا رونو يوكزألا ديعس نب ناحرس ىمس دقو

 يناسارخلا ةيطع نب لاله اركذف ،هل نيدناسمو مامإلا ا ذهل نيدضاعم اوؤاج

 مهنيد نامع لهأ هنع ذخأ نم باب يف يملاسلا ركذو ،ا“حيجن نب ىيحيو
 رودلا مهل ناك نيذلاو هتلمحو ملعلا تالاجر نم ةقبط انركذ نم ريغ حيحصلا

 يلولا مامإلا دوعسم نب ىدنلجلا مهنم ريظنلا هيف لقي يذلا خذابلا فرشلاو ريبكلا

 نب مشاهو ،يشرقلا ليحرلا نب بوبحمو يوكزألا رباج يبأ نب ىسومو ،ريهشلا

 ىللإ ىلإ ملعلا ةلمح نم وهف ةديبع يبأ نع ذخأ(751/134)رفيج نب دوعسم نب ىدنلجلا ا')

 ةريسلا نسح الداع امامإو اليلج املاع ناك ه132ةنس نامع يف مامإ لوأ عيوب ،نامع

 ةفحت يملاسلا :ر. رافلج يف ةميزخ نب مزاخ شيج دض نامع نع هعافد لالخ اديهش تام

 مولع ةسسؤم ،1ط ةيضابإلا ةكرحلاو نامع ،(رصاعم)شقرق دمحم 079 072/1 ،نايعألا

 .م1990 _ه1410 ،نامع ةنطلس ‘يور ‘طقسم ةبتكمو ،تارامإلا ءنامجعب نآ رقلا

 نامع ةنطلسب مالعإلا ةرازو رشن ،خيراتلا يف نامع ،نيثحاب ةعومجم .اهدعب امو 205ص
 .153 ص ثم1995 ثندنلب ةدودحملا رشنلل ليمإ راد عم نواعتلاب

 .72/1 ثنايعألا ةفحت :يملاسلا ا2)

 ثارتلا ةرازو ةبتكمب ظوفحم طوطخم ةمغلا فشك ،(17/11ق)ديعس نب ناحرس يوكزإلا ا)

 ةفحت ،يملاسلا ،ح362ص ىاهنم ةروص ثحابلا ىدل ‘طقسم ،نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا

 .72 ,/1ثيملاسلل نايعألا

 عمجي ناك ‘ةديبع يبأ ذيمالت نم عرو ينابر ةمالع (752/134ت) حيجن نب ىيحيا“
 يرفصلا نابيش درل ةلمحلا دئاق ناكف ىدنلجلا مامإلاب قحتلا ،ءارقفلا ىلع اهعزويو تاعربتلا

 0108/1 ،ريسلا عيخامشلا :ر ةكرعملا لبق ةداهشلا هبر لأس ذإ لتق هنكل رصتناو نامع نع

 .64/1ثيملاسلل نايعألا ةفحت ،يملاسلا



  

 ةيضابإلا دنع ةنسلا ملع ح=ححجح

 .اهرزع نب يلعو ءاةأرشبملا نب ديعسو ،ا)سيق يبأ نب هللا دبعو (") رجاهملا

 .ناليغ نب مشاه نب دمحمو .امكح نب ردتقملا دبعو ،اةنامثع نب ناميلسو
. . . 7 .. .)7 7. 

 دقلف . بوبحم نب دمحمو ) )ةبقع نب حاتضولا و ث ررحم نب ديعسو يلع لسب ىسومو

 دتماو ‘ ءاملعلا ننم ةلمج مهنع ىقلتو ةياورلا و ملعلا لقن يف ءال ؤه لك مهاس

 .كاذنآ نامع يف ةعقاولا ثادحألا نم ريثك يف اوكراشو ،اليوط انمز مهرود

 تثاتما مث ":نيمدقتملا مالعألا ءالؤه هركذ دعب يملاسلا نيدلا رون لوقي

 برض ىتح ةينلا قدصو صالخإلاو عرولاو ةقثلا لهأ ءالضفلا ءاملعلاب نامع

 نم هيقف ةمالع ،نميلاب تومرضح نم (8/2ق) رجاهملا نب مشاه رجاهملا وبأ يمرضحلا ا")
 يف هلاوقأو هتاياور رشتنتو ،يتفملا هيقفلاب :مالس نبا هفصو ةديبع يبأ نع ذخأ ،ءاهقفلا رابك

 .110 ،ةبوجألا ،نوفلخ نبا ،117/1 ،ءيخامشلا :ر .بهذملا بتك

 ثلاثلا نرقلا يف شاع غليلج هيقفو ةمالع (886/272يف يح)سيق يبأ نب هللا دبع 2

 .ع رشلا نايب يدنكلا :ر.هلزع ضفرو تلصلا ةمامإب كسمتلا ىلع عمجأ نمم ناك ،يرجمهلا

 .112ص ‘نامع مالعأ ليلد ،نيثحاب ةعومجم 665/1

 ةلود لاجر دحأو ةلجألا ءاهقفلاو ءاملعلا نم ‘نامعب يكزإ نم (8/2ق)رشبملا نب ديعس ا"
 .ناميلسو رشبم امه ءاملعلا نم اناك نادلو هلو ‘لزاونلا يف مهيلإ عجري نممو ناسغ مامإلا

 .425/1 ثنايعألا فاحتإ ،يشاطبلا :ر

 لحاطف بجنأ تيب وبأو ليلج ةمالع نامعب يكزإ نم (8/2ق) ةرزع نب يلع يماسلا ا٨}

 :ر .نامع يف روزعلا ةليبق بسنت هيلإو تاململا يف هيلإ عجري اميكح اهيقف ناك ،ءاملعلا

 .527ص ةمغلا فشك ،يوكزألا

 .هيبن ضاقو هيقف ةمالع ،نامعب ىوزن نم (8/2ق)سنامثع نب ناميلس نامثع وبأ يرقعلا ا

 هتاياورب بتكلا رخزت ،دقعلاو لحلا لهأ نم ناكو ،ناسغو ثراولا نيمامإإلل ءاضقلا يلو

 .428/1 نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا :ر هلاوقأ و

 .نامع يف نيزربملا نيمتقتملا ءاملعلا دحأ دعي "هيقفو ملاع(8/2ق)مكحلا نب ردتقملا دبع ا٨

 .116 ،نامع مالعأ ليلد ،نيثحاب ةعومجم 064/1 ،ع رشلا نايب "يدنكلا :ر

 ءاملع رابك نم هيقفو ةمالع (852/237 يف يح)ةبقع نب حاضولا دايز وبأ يوزنلا ا

 ةملكلا عومسم الجبم ناك امك دقعلاو لحلا لهأ نم ناكو يلع نب ىسوم نع ذخأ ‘هرصع
 .1/,424 ،نايعألا فاحتإ ..يشاطبلا: ر .سانلا هيضتري



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح

 .نامع ىلإ راطو ةرصبلاب خرفو ةنيدملاب ضاب رئاطب ملعلا اوهبشف لثملا كلذب

 مهيف سيل ءاضعب ىلوتي مهضعبو ث ريثك نم اليلق نيملسملا ءاملع نم انركذ انإو

 لهأ مهلك ،هتقيلخ نم ءيش هيلع باعي نم الو هتريس نم ءيش هيلع مقني نم

 رونو حاورألا كلت هللا محرف قحلا نم اورصبأ ام ىلع اونام ‘ىدهو رئاصب

 .ا")'دهب ءادتقالا نسح انقزرو عجاضملا كلت

 دبع نب دمحم هيقفلا كاذنآ تعمل يتلا ءاملعلا ءامسأ نم ركذ امل فاضيو

 امهزيوجت يوكزألا رباج يبأ نب ىسومو وه هنع رهتشا و اساتسج نب هللا
 نب بيبش ملاعلا اضيأ زربو .اهملظ يف دشأ ملاظ ملظ ةلازإل ملاظلا عم جورخلا

 رصلا كلذ ءاملع نمو ،ا“أهدعبو ىدنلجلا دهع يف يدايق رود هل ناكو ،ةيطع

 .ا© رفيج نب باهولا دبعواةأة رامع نب رمتعملا اضيأ

 نم قحاللا ذخأو ،ةيملعلا ةضهنلا يف ريبك رود ءاملعلا ءالؤهل ناك دقل

 يوكزألا رباج يبأ نب ىسوم نأ كلذ نمف ،اليوط مهضعب رمع دقو ثقباسلا

 .59/1 ،نايعألا ةفحت ،يملاسلا ")

 يف نيزرابلا نامع ءاهقف دحأ ناك ،ليلج ملاع ،(8/2ق )ساسج نب هللا دبع نب دمحما"
 نامع مهب تيلتبا نيذلا ةاغطلا ضعب نايغط ةر يف رود هل ناكو ،يرجهلا يناثلا نرقلا

 دبع :حت ‘عئاشلا عاعشلا ء(1858/1275) تيخب نب دمحم نب ديمح قيزر نبا :ر.كاذنآ

 .36ص ،م1978 ث،نامع ةنطلس يموقلا ثارتلا ةرازو رشن رماع معنملا

 .88/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا ()

 .87/1 ،نايعألا ةفحت ،يملاسلا ا٨)

 ،هاهتنم لضفلا نم غلب خيشو ليلج ةمالع (8/2ق ) ملاس نب ةرامع نب رمتعملا يلالهلا ا

 نم هكردأ نم رايخ نم :بوبحم هنع لاق . ملعلا ةلمح دحأ وهف ،ةديبع يبأ نع ذخأ

 دبع نب كرابم يدشارلا \101/1 ،ريسلا ءيخامشلا ،ءاملع ةعومجم :ر .نيملسملا

 ةنطلس ،عيزوتلاو رشنلل يرماضلا ةبتكم ،ههقفو ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ ،(رصاعم)للا

 .228-229ص ؛م1995 ،نامع

 نمو ،يرجمهلا يناثلا نرقلا يف نامع ءاهقف نم ليلج ملاع(8/2ق)رفيج نب باهولا دبع ا٨©

 .116 نامع مالعأ ليلد ،نيثحاب ةعومجم :ر .ىدنلجلا مامإلل ةعيبلا اودقع نيذلا لحلا لهأ



 ۔ہ;:١)۔_ح ةيض الا دنع ةنسلا مراع جح

 امدنع الومحم هب ءيج ءةرتفلا كلت دوهع ضعب يف ةيملعلا ةسائرلا هل تناك يذلا

 ضعب عوقوو دوعسم نب ىدنلجلا داهشتسا دعب ةمامإلا ةداعإو ةلودلا ديدجتب اومه

 .(.)هدعب نتفلا

 ءملعلا راشتنا يف ،ةمئألا ضعب دهع يف ةوقلا دوهع ضعب تدعاس دقو

 دهعو ءاأيصورخلا بعك نب ثراولا مامإلا اث)دهعك نيملسملا ةوعد روهظو

 زعو هب لمعو قحلاب" هفلاسك ماق يذلا ،ا يدمحيلا هللا دبع نب ناسغ مامإلا
 .اة"نامعب نيملسملا ةوعد ترهظو ءهمايأ يف قحلا

 نب بوبحمل تناك رباج يبأ نب ىسوم لبق ةيملعلا ةماعزلا نأ رهظيو

 نب ىسوم دعب زرب مث ،ا©بيبح نب عيبرلا دعب اميعز راص بوبحمو ،ليحرلا

 لحلا لهأ سأر هزورب ةرتف يف راص يذلا ةرزع نب يلع نب ىسوم رباج يبأ

 وبأ 091 090/1 نايعألا ةفحت ،يملاسلا ‘ظ47 ،(خم) مالظلا حابصم :يشيقرلا :را"

 ةديسن:حت ،نامع ةمئأو ءاملع ةعوجمل تاباوجلاو ريسلا نمض) ناطحق يبأ ةريس ،ناطحق

 يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ىةرهاقلا ،ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ةعبطم ‘©فشاك ليعامسإ

 .362ص ء(خم)ةمغلا فشك ،يوكزألا ،121/ ٬1(م1986.ه1406 ،نامع ةنطلسب ةفاقثلاو

 .122 /1 ،(تاباوجلاو ريسلا نمض) ناطحق يبأ ةريس ناطحق وبأ ا2)

 نامعب لدعلا ةمئأ دحأ وهو ،ليلج ملاع مامإ (808/192) بعك نب ثراولا يصورخلا اث}
 يداولا ليس يف اقرغ هتافو ىلإ 794/177 مكح ذنم نارمعلاو ملعلاب ضهنو ةريسلا نسحأ

 ؛يبايسلا أ118/11 0نايعألا ةفحت ،يملاسلا :ر."يتنامأ"لوقي وهو ءانجسلا ذاقنإ لواحي وهو

 .20/2-34 ،خيراتلا ربع نامع
 /192) ةنس عيوب ،لماع هيقف ملاع مامإ (823/207) هللا دبع نب ناسغ يدمحيلا يحجفلا ا

 نم رحبلا نمأف اريبك الوطسأ ىنبو ،نارمعلاو ةعارزلاب ضهن ،ةيضرم ةريس راس (8

 ةضيب ىوزن هتمصاع تيمس ىتح ملعلاب ضهنو ،اراهدزا هدهع يف نامع تدهش ،ةنصرقلا

 .37/2-69 ،خيراتلا ربع نامع ،يبايسلا س123/1 ،نايعألا ةفحت ،يملاسلا:ر مالسإلا

 ةفحت ،يملاسلا س365 ،(خم) ةمغلا فشك ،يوكزألا ،و41 ،(خم) مالظلا حابصم :يشيقرلا ا
 .99/1 نايعألا

 .122 /1 شةميألا ريس ،ءايركز وبأ ا٨©



  

 ةيضاإلا دنع ةنسلا مولع =

 بوبحم نب دمحم -كلذ دعب-راص مث .")دهعلا كلذل عجرملاو يتفملاو ،دقعلاو

 .ا2)نيدلا و ملعلا مامإ

 ام ةقراشملا دنع دجو نيدلا بسن نم ةبراغملا دنع هركذ مدقت ام لينثمو

 ةلسلس يويسبلا نسحلا وبأ ركذ دقو ،مالسإلا بسنب نيينامعلا ءاملعلا دنع فرع

 دبع وبأ هخيشو يويسبلا نسحلا وبأ هعفر دقف ،بهذملا عفر اهامسو بهذملا دنس

 نمم مهرصعب نمو ابوبحم نب دمحم نب هللا دبع نب ديعسو ةكرب نب دمحم هللا
 دمحم ينبا هللا دبعو ريشبو ينالصلا رضخلا نب ناسغ كلام يبأ نع ،ركذي مل

 نع ،ركذي مل نمم مهرصعب نمو ا ميهاريإ يبأو ناطحق يبأو بوبحم نب
 حاضولاو زرحم نب ديعسو ناليغ نب مشاهو يلع نب ىسومو بوبحم نب دمحم

 رباج يبأ نب ىسوم نع ثركذي مل نمم مهرصعب نمو رقصلا نب نازعو ةبقع نب

 دايز نب فلخو ليحرلا نب بوبحمو نامثع نب ناميلسو رينلا نب رينمو

 نب ىدنلجلا نع ركذي مل نمم مهرصعب نمو ةيطع نب بيبشو اة)ينا رحبلا

 :يملاسلا ، 123/1-124 :(تاباوجلاو ريسلا نمض) ناطحق يبأ ةريس :ناطحق وبأ :ر ا"

 .109/1-110 :نايعألا ةفحت

 فشك :يوكزألا 0124 /1 :(تابااوجلاو ريسلا نمض) ناطحق يبأ ةريس :ناطحق وبأ ا2

 .و44 ،(خم) مالظلا حابصم :يشيقرلا ،367ص ى(خم) ةمغلا

 .هيقف ملاع مامإ (940/328)بوبحم نب دمحم نب هللا دبع نب ديعس مساقلا وبأ يليحرلا ا}

 هيلع ىنثأ ،لدعلاو قحلا ةريس راس ،932/320 ةنس عافدلا ةمامإب عيوب ةيملع ةرسأ ليلس

 .هلاوقأو هتاياورب بتكلا رخزتو ةيملع راثآ هل ‘هيف تارابعلا نسحأ اورطسو ءاملعلا

 .227/2-239 ،خيراتلا ربع نامع ،يبايسلا ،192/1-195 نايعألا ةفحت ،يملاسلا: ر

 يف يكزإ نم( 9/4-10- 3ق نيب) ركب يبأ نب ديعس نب دمحم ميهاربإ وبأ يوكزالا ث}
 تابتاكم مهنيبو هنيب تناكو ءاملعلا نم ريثكلا رصاع اهيقف اربحو ێاليلج املاع ناك ،نامع

 .434/1 نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا: ر.يمدكلا ديعس يبأ ةذتاسأ دحأ هنأ ركذي كدودرو ةلئسأو

 ذخأو ةديبع ابأ يقل (ايلاح ءاسحإلا )نيرحبلا نم هلصأ (8/2ق) دايز نب فلخ ينارحبلا ا

 هملع ةعس نع فشكت ةريس هل ءىدنلجلا مامإلا مزال اليلج املاع ناك ،نامع ىلإ لقتناو ،هنع

 .72 .31 ؛نايعألا ةفحت .يملاسلا ڵ9-10ص ثدادم نبا ةريس دادم نبا:ر .هعالطاو



 _ تل ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح

 نب نمحرلا دبعو ")ىيحي نب هللا دبع قحلا بلاطو بيبح نب عيبرلاو دوعسم
 ةيطع نب لالهو نيصحلا نب يلع رحلا يبأو ا{,أفوع نب راتخملاو متسر

 يبأ نب ملسم ةديبع يبأ نع ،ركذي مل نمم مهرصعب نمو "!كامسلا نب رفعجو

 نم ٨(748/130)قحلا بلاطب ريهشلا رمع نب ىيحي نب هللا دبع ىيحي وبأ يدنكلا ا"
 .هسيسأت دوهع يف بهذملا باطقأ دحأ ناك ليلجلا ملاعلا ةارشلا مامإ ،نميلاب تومرضح

 ديدشلا فسعلاو ارهاظ روجلا ىأر املو ءاضقلا ىلوت ،امهريغو مامضو ةديبع يبأ نع ذخأ

 خيراتلاو ريسلا بتك فشكت ،نميلا يف عيوبو هودمأ و هوعجشف ةمامإلاب مايقلا هخويش لأس

 خيراتلا ةقلامع دحأ هلعجي امب هردق ةلالجو هاوقتو هتنامأو هلدعو هموصخل هتلماعم نسح

 نبا يرزجلا 01110158/23 .يناغألا ،يناهفصألا ،91/1 ريسلا ،يخامشلا :ر.يمالسإلا

 فسوي دمحم حيحصت خيراتلا يف لماكلا ء(630/,1233)دمحم نب يلع نسحلا وبأ ريثألا

 يثراحلا 051 039/5 ،م1995 ‘ه1415 ىنانبل توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ا2ط قاقدلا

 ةيروسب ةيبرعلا ةظقيلا راد ةيضابإلا لوصأ يف ةيضفلا دوقعلا ،(رصاعم)دمح نب ملاس

 .اهدعب امو 187 ص (ت.د) ،نانبلو

 يعبات مالعأ نم ملع ملاع ء(748/130)سيراشلا فوع نب راتخملا ةزمح وبأ يميلسلا ا2}

 يف ءابطخلا ءاحصف نم دعي ،ةديبع يبأ نع ذخأ ،نامع يف راحصب زجم نم هلصأ ،نيعباتلا

 يف راسو هل تنعذأف زاجحلا لخدو ،شويجلا داقف قحلا بلاطل اددم ةديبع وبأ هثعب ٠ مالسإلا

 اشيج هل ريس دمحم نب ناورم نكل ، خيراتلاو ريسلا بتك اهب تدهش ةنسح ةريس اهلهأ

 ليصفتلا نم ديزمل .۔ه130ةنس ىرقلا يداو يف هللا همحر ةزمح وبأ لتقف اميظع

 ءادفلا وبأ ريثك نبا ،49/5-51 ؛لماكلا ،ريثألا نبا ،133/1 ،نايعألا ةفحت ،يملاسلا: ر

 ءنانبل ،توريب ،فراعملا ةبتكم ‘9ط .ةياهنلاو ةيادبلا ((1372/747) ريثك نب ليعامسإ

 .اهدعب امو 189ص ةيضفلا دوقعلا ،يثراحلا ح36/10 ،م1994 ه4

 ءاملع رهشأ نم ملاع ،لصألا ينامع(749/131ت) ،يربنعلا نيصحلا نب يلع رحلا وبأ ا}

 نم هوبأ ناك ،لئاوألا ةيضابإلا ةمئأ نمو نيعباتلا يعبات نم وهو 0 زاجحلا يف ةيضابإلا
 يف يراخبلا هركذ ،ءاملعلا نم ددع هنع ذخأو ءاثعشلا يبأ نع ذخأ ،ديلولا نب دلاخ لاجر

 وهو ىرقلا يداو ةعقوم دعب هللا همحر لتق ،هيف يروثلا نايفس ءانث دروأو ريغصلا خيراتلا

 دوحم :حت ، ريغصلا خيراتلا ((869/256)ليعامسإ نب ميهاريإ نب دمحم يراخبلا :ر .ريسأ

 .دادم نبا أ16/2 ‘م1977 ه1397 ،ةرهاقلاو بلح ،يعولا راد ةبتكم ،1ط دياز ميهارب

 ةيضابإلا خيرات يف زاجملاو ةقيقحلا إ(1990/1412)دومح نب ملاس يبايسلا \19ث8 ،ةريسلا



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع =ححب

 نع ،ركذي مل نمم مهرصعب نمو اعادو نب ةرثوحو )لفون نب ةورفو ةميرك . . ه 2( { . . .. د .

 نمم مه رصعب نمو اة) ريدح نب سادرملاو ا“ريدح نب ةورعو ضايإ نب هللا دبع

 نع ركذي مل نمم هرصعب نمو ديز نب رباج ءاثعشلا يبأ نع ثركذي مل

 .ةباحصلا

 ةنطلس ءةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،ةرهاقلا برعلا لجس عباطم ، زاجحلاو نميلا يف

 .97 ص ؛م1980 ه1400 نامع

 هيقف و ،نيعباتلا نم ةمالع(99-718/101-720نيب يح) كامسلا نب رفعج يدبعلا ()
 يضابإلا دفولا نمض ناكو ثةديبع يبأ خ ويش دحأ وهو ،هريغو ءاثعشلا يبأ نع ذخأ ،ليلج

 هنع ظفح ام ناكو ثةديبع يبأ خيش وه" :هنع ينيجردلا لاق ،زيزعلا دبع نب رمع ىلع دفاولا

 ريسلا ،يخامشلا ؤ232/2-233 ،تاقبط ينيجردلا :ر ."رباج نع ظفح امم رثكأ ةديبع وبأ

75-74/1. 

 لوألا نرقلا يف شاع ةيعادو هيقفو ليلج ملاع (7/1ق) لفون نب ةورف يعجشألا ا)
 ةعومجم :ر .نامع ىللإ هقفلاو ملعلا لقن يف لضفلا مهل ناك نمم دحاو وهو ،يرجمهلا

 .26 نامع مالعأ ليلد ،نيثحاب

 مهل ريس ،ناورهنلا ةعقوم دعب اوزرب نيذلا مالعألا دحأ 7/1(6ق) عادو نب ةرثوحلا ا"}

 .201/1 ،تاباوجلاو ريسلا ،ءاملع ةعومجم :ر .ةليخنلا ىمسي ناكم يف مهلتق اشيج ةيواعم

 دباع بهار ربح ءهمأ ةيدأو (678/58) يميمتلا ةيدا نبا وأ ريدح نب ةورع يميمتلا ا

 انلع دايز نب هللا ديبع دقتنا ،ىوقتلاو عرولاب هل دهش ،©قحلا ةملك لوق يف ائيرج ناك ،ليلج

 مث ،هيلجرو هيدي عطقب رمأف دايز نبا هنم مقتناف ةريسلا نسحو لدعلا ىلإ هاعدو كالملا مامأ
 :ر .هينب لتقو هلتقف ں"كترخآ كيلع تدسفأو ،يايند يلع تدسفأ" :لاق ،"؟تيأر ام ":هل لاق

 .65/1-66 ريسلا ،يخامشلا

 مزال ‘لئاوألا بهذملا ةمئأ نم يعبات (781/61 ت )،يميمتلا ريدح نب سادرم لالب وبأ اة}

 دعي امك ،مهتداقو ةارشلا ءامظع نم ربتعي ،ةباحصلا ددع نع ذخأو ،هنع ذخأو ارباج مامإلا

 لتق هللا همحر هنكل كنجسلا نم رفو دايز نب هللا ديبع هنجس دابعلا لاطبألا ءابطخلا دحأ

 .خيراتلا يف لماكلا ريثألا نبا:ر.ادهتجم املاع ناكو ،عرولاو ملعلاب لالب وبأ رهتشا .كسأب

 .64/1 0ريسلا ،يخامشلا ،ح2/,214-226 ،تاقبط ينيجردلا 4

 لطبأ نم ىلع ةجحلا ةلاسر ،يويسبلا نسحلا وبا :ر ،مالسإلا بسن لسالس لوحا
 دمحم هللا دبع وبأ يدزألا يتاهلقلا (ك60-51ص .ةينامعلا ريسلا عومجم نمض (خم)لاؤسلا



 __ ةيض الا دنعةنسلا مولع حص

 يبأ رصع ىلإ هرصع نم مالسإلا بسن ةلسلس ركذ دادم نبا لمكأ دقو
 .ةيافكلا ركذ ام يفو اهركذل ماقملا عستي الو ،يويسبلا نسحلا

 دنع دانسإلا لوح ةمهم بناوج ىلع انفرعتو ةفقولا هذه انفقو نأ دعبو

 يقب دانسإلا طباض قفو ةياورلا لقنل ماعلا جهنملا نإ لوقلا اننكمي ةيضابإلا

 لمعلو ،ارينك مهدنع روطتي ملف نيعباتلاو ةباحصلا نع هوقلت امك ةليوط تارتفل

 بذكلاو عضولا راشتنا نم دانسإلا ملع روطت ىلإ يعاودلا بايغ ىلإ هعجرم كلذ
 .كلذ ريغو مهدنع

 مل مهنأ اندجو ،مهدنع دانسإلا مولعل سوململا رومضلا ضعب عمو اذه

 اوكراش كلذب مهف ،مهثارت نم ريبك بناج لقن يف ارضاح هدجن ذإ ،دانسإلا اوكرتي

 دنسم يف دانسإلا دجو دقف .مهدنع رضح يذلا ردقلاب دانسإلا ةيزم يف ةمألا يقاب

 لئاسر يف ديناسألا ضعب تدجوو يناسارخلا مناغ يبأ ةنودمو عيبرلا مامإلا

 دبع مامإلا ةبوجأو بيبح نب عيبرلا راثآ يفو ؤاضيأ هتبوجأ يفو رباج مامإلا

 .مهلئا وأ لبق نم ةفنصملا لئاسرلاو بتكلا نم اهريغو حلفأ هنباو باهولا

 تافلؤملاو ةيهقفلا بتكلا طسو ةثبنم تدجو دانسإلا نم جذامن ىلع انفقوو

 عماجو ،رفعج نبا عماجو ،نوفلخ نبا ةبوجأك ،ةلوطملاو اهنم ةرصتخملا ةميدقلا

 .يمدكلا ديعس يبأ تافلؤمو ‘يراوحلا يبأ عماجو ،ةكرب نبا

 يبأل ءايضلا لثم ةريبكلا ةيهقفلا تاعوسوملا يف ديناسألا ضعب تدجو امك

 يدنكلا ركب يبأل فنصملاو يدنكلا هللا دبع يبأل عرشلا نايب ،يبتوعلا رذنملا

 وأ تاياورلا نم ريبك بناج لقن مت دق هنأ دجي تافنصملا هذهل لمأتملاو ،ءامهريغو

 ةكرح ةسارد ريبك ناكمب ةيمهألا نمف كلذلو ،اهربع تاياورلا ىلع ماكحألا

 ‘ برلا لجس عباطم فشاك ليعامسإ ةديس : حت ‘ نايبلاو فشكلا « ) 11 /6 ق) ديعس نب

 وبأ يتالتلا ح284ص ثةمغلا فشك ،يوكزألا \478/2-479 01980.ه1400،.طة رهاقلا

 .7ص ؛(خم)بهذملا حدم ةديصق 0 ميهاريإ نب دواد ناميلس

 



 ةيضانإلا دنع ةنسلا رلع =حح

 بتك نم اهجيرختو اهتنراقم عم ةساردلا هذه لثم نإف ؤاهربع اهلقنو تايورملا
 .جئاتنلاو دئاوفلا نم ريثكلا انل مدقتس ةياورلا

 ربع لقنلاو دانسإلا نفل جذومن نع ربعم ةيضابإلا دنع مهم بناج كانهو
 لسالسو ملعلا ةلمح يف لثمتي ءادألاو يقلتلاو ذخألا ىلع ةمئاق ةلصتم تاقلح

 .مالسإلا بسن وأ نيدلا بسن

 ملعلا تظفح ةيملع تاعومجم مه قرشملاو برغملا ىلإ ملعلا ةلمحف

 .اهيلإ تهجتا يتلا راطقألا ىلإ اهتلقنو ؤقارعلاو زاجحلا يف اهنطاوم نم ةياورلاو
 .هل اعدو يضابإلا بهذملا ركف ىنبت يذلا يوعدلا اهرودل ابحاصم كلذ ناكو

 .ايقيرفإ لامش ةيضايإ دنع نيدلا بسن ةلسلسل لمكم رود كانه ناك امك

 لقن يف رود مهل ناك ءالؤهو ،قرشملا ةيضايإ دنع مالسإلا بسن ةلسلسو

 ملعلا ةلمح نع لسالسلا هذه لئاوأ ىقلت دقو ،مولعلا رئاسو ءارآلاو تاياورلا

 .ةبقاعتملا لايجألا ىلإ لسالسلا هذه ربع ملعلا لقن متو

 ىلع ،ةيضابإلا دنع اهلهاجت نكمي ال دانسإلاب ةيانع نع فشكي مدقت ام نإ
 زاربإلاو ةيانعلا نم ديزم ىلإ ةجاتحم لازت ال يريدقت يف - ةيانعلا هذه نأ
 مهثارت ربع ةلوقنملا تاياورلا ةلمج ةسارد ىلإ كلذكو ،قيقحتلاو ةساردلاو

 نم ديزت نأ تاساردلا هذه لثم لعلو ،ةدع لئاسر ىلإ جاتحم كلذو ىاهتنراقمو

 .نيملسملا نيب براقتلا مدخي امب ةرومغملا قئاقحلا ءالج

 ام وهو دانسإلا مولعب ةيانعلا نم بناج نع فشك لصفلا اذه ناك اذإو

 ىنعي ،دانسإلا لاجرل ققدمو ،هل لمكم رخأ بناج كانهف ،هلسلستو دانسإلاب قلعتي

 يف القتسم انف ليدعتلا ناك امل مث ةنامألاو ةلادعلا يهو الأ ،مهيف ةمهم ةفصب

 يذلا ،مداقلا لصفلا يف كلذ مامت انلعجو ،هيلع فوقولا ىلع انلوع دانسإلا مولع

."ليدعتلاو ح رجلا "ناونعب وه



 :)ح ةيض الا دنع ةنسلا مولع =>حح

 ليدعتلاوحرجلا يناثلا لصفلا

 :نيلدعملا ميسقتو ةلادعلا ةفص :لوألا ثحبملا

 ةب ال ةيضابإلا دنع حيرجتلاو ليدعتلا لئاسم :نع ثيدحلا يف عورشلا لبق
 ةداهشلل ةماع ليدعتلا ىلإ ةيضابإلا ءاملع بلاغ ةيؤر نأ ىلإ انه ةراشإلا نم

 ىلإ ةكرب نبا ةراشإ تقبس دقو ،رابخألل لقنلاو ةياورلاو ءةءاربلاو ةيالولا ماكحأو

 ة هللا لوسر نع ثيدحلا نألو":هلوق يف .ةداهشلاك ةياورلاو ربخلا لقن رابتعا

 يف هوطرتشا ام ربخلا يف اوطرتشا مهلك نأ ينعي ال اذه نأ ىلع ا" ةداهش

 .هللا ءاش نإ هلحم يف رابخألاو ةداهشلا نيب طبرلا اذهل نايب ديزم دريسو ثةداهشلا

 اذلو ،ئلولا وه مهرثكأ دنع لدعلاف ،ةلادعلاو لدعلل مهنايب ةفرعمب الوأ أدبن

 يذلا يلولا وه لدعلاو ":رفعج نب دمحم لوق لثم يف كلذ ةزجوم مهتارابع يتأت

 هل يذلا يلولا لدعلا امنإو':يمدكلا ديعس يبأ ةرابع لثم يفو ،ا)"ةيالولا هل

 .ا“)ةماقتسالا وا اديفملا عماجلاك هبتك يف ةرابعلا هذه رركتتو "ةيالولا

 وه مهنع ذخأ نيذلا هخويش دنعو هدنع لدعلا نأ بوبحم نبا دمحم ركذيو

 نيملسملا نم دحأ عم ةيالولا هل يذلا هللا اضرو لدعلا قفاوملا يلولا ملسملا

 ناك نمو ثلدعلا وهف ايلو ناك نمف كةءاربلاو ةيالولا هب تبثت ام نوفرعي نيذلا

 ديدحت زجوي بوبحم نبا نم نايبلا اذهو ،اطقاس حورطم لدع ريغ وهف اودع
 .حورجملا لدعلا ريغو لدعلا

 .315/2 ،عماجلا ڵةكرب نبا ("

 .100/4 ،عماجلا ،رفعج نبا (2)
 .38/2 شديفملا عماجلا ،ديعس وبأ يمدكلا ()

 .160/1 ىةماقتسالا ،ديعس وبأ يمدكلا ()

 .134 ص جم خم بوبحم نب دمحم ةريس ‘بوبحم نب دمحم يليحرلا (5)

 



 ةيض الا دنعةنسلا مولع ح

 نم لك انيلو ":هلوقب ح رجملا ودعلاو يلولا نايب يلع نب ىسوم زجويو

 ىوقت يف هتيدأت دابعلا ىلع هللا بجوأ قحو ؛هتعاط هيف هللا مزلأ رمأ لكب ىفوأ

 هّيغو هتنتفو هتوهشو هاوه ىلإ هلويمب ثكانلا انودعو ‘هتامرح نع عروو ؛هللا نم
 هللا دهاع امل ًاضقنو هللا هدعو امب ًافافختسا هنع هللا هاهن امو هللا مرح امل لحتسملا

 .(.;"هبلع
 ه

 ملعي ملو ريخب فرعي يذلا نأب اريشم هريغو لدعلا نيب رفعج نبا زيميو

 ةيالو ال يذلا وهف مارحلاو يصاعملاب فرعي يذلا امأ لدع وهف ءوس يأ هنم

 .(2)هل

 لدعلاف ؛ديدحتو حاضيإ ديزم لدعلا ةفص هنايب يف ةكرب نبا مالك يف دجنو
 عقي الف رئاغصلاو رئابكلل ابنتجم "لمعلاو لوقلا يف اقفاوم نوكي نأ بجي هدنع
 وأ لدعلا نم ترثك اذإ رئاغصلا نأب لوقلا اضيأ هنع ىوريو ،تاوفهلا الإ هنم
 .اهتداهش لبقت نم دادع يف ربتعي مل ىوقتلا ليلق ناك

 عم ةيالولاو ةلادعلا هب تبثت ام هنايب يف يويسبلا نسحلا يبأ مالك فشكيو

 اهلثمو ةيالولا نأ ركذ دقف ،عادتبالا نع دعبلا ةفص لدعلل تافص نم هوركذ ام

 دابعلا ىلع اقح لعجو ،هتعاط هيف هللا بجوأ رمأ لك يف ءافولاب تبثت ةلادعلا

 ةقفاومو ةنسلل عابتاو لمعو لوق ناميإلاف ءةين وأ المع وأ الوق ناك ءاوس هتيدأت

 ثادحألا ةلمح نم مهفلاخ نم نود ةنسلاو باتكلا ىلع نيميقتسملا قحلا لهأل

 رمألاك ةيالولاو ةلادعلا نولعجي ةلادعلا نع مهمالك مدقت نم ةلمجو .ا“عدبلاو

 ديعس وبأ لوقلا اذه ضرع نممو ةيالولا نود ةلادعلا لعجي لوق كانهو ،دحاولا

 نود وه ةلادعلاو ةلحنلا لهأ نم ةقثلاو لدعلا نأب نيلئاقلا لوق لقن دقف يمدكلا

 .1/,181 رفعج نبا عماج ،رفعج نبا ()

 .101/4 ،س.م ا"

 .461 - 460/2 ،عماجلا ،ةكرب نبا اث

 .90ص جم خم ،يويسبلا نسحلا يبأ ةريس ،نسحلا وبأ يويسبلا ا



 ةيضانإلا دنع ةنسلا مولع =حح

 .مراحملا نع ءاهتنالاو ضئارفلا ءادأو ،هرمأ رهاظ يف ةنامألاب فرع نم ،يلولا

 نا د اميف ةمهت هيلع رهظت ال و ؤ ة ريغص ىلع رصم ل و ة ريبك عقا وم ريغ

 لهأ لوق ةقفاومب ،هلامعأو هتريسو هقالخأ ترهظو ،نيد نم هميرحتب نوملسملا

 .'.")ةلحنلا

 وأ مالسإلا ةلمجب رقملا وه ليقف ،لدعلا يف لاوقألا يدنكلا ركب وبأ ددعيو
 ةحي ذإ ،يلولاو ةقثلاو لدعلا نيب قرفي دق هنأ ركذيو ،يلولا هنأ وأ ةفثلا هنأ

 فرصي ال ‘تاريخلا ىلإ عراسملا ،تانامألا ىلع نمتؤملا هنأب لدعلا مهضعب

 هلمحي ام ىلع نمؤيو ‘تاهبشلا بناجي هنأ امك ،تايانجلا نم ءيش ىلع هرارصإب

 ناك اذإف نيملسملا نيد ريغ لاحتنا وأ ةقفاوملا هنم فرعي مل نإو تاداهشلا نم

 ‘لدع اذه نإف هتعاربو هتيالوو هتاكزو هتالص يف ،نيملسملا لوقب كسمتلا رهظي

 .ايلو لدع اذه :ليقو

 ام ىلع انومأم نوكي نأ هطباضف -يدنكلا ركب وبأ ركذي امك- ةقثلا امأ

 اذإ هدهع ءافوو ‘ثيدحلا يف هقدصب افصتم ءاهب دهش يتلا ةداهشلا نم لمح

 تاريخلا ىلإ هعاطقناو لماع اذإ هسفن نم هفاصنإو ،نمتؤا اذإ هتنامأو ،دهاع

 تبنت ئلو اذه نإ :ليقو .ةداهشلا نم لمح اميف ةقثلا وه اذهف ،تاهبشلل هبانتجاو

 .اضيأ هتيالو

 هتقفاوم عم 4 افنآ ركذ ام هنم فرع نم وهف -يدنكلا نيبي امك- ئلولا امأو

 .ا“ايلوو ةقثو الدع نوكي :اولاق كلذلو ،ةيالولا هب قحتسي ام عيمج يف ،نيملسملل
 ةهج نم يلوبلاو ةهج نم ةقثلاو لدعلا نيب رخآ اقرف يدنكلا ركب وبأ ركذيو

 هنإف ،لاحلا اذه ىلع هتداهش تزيجأ نإو شةقثلاو لدعلا لاح يف ناك نمف ؛ىرخأ

 .160/1 ةماقتسالا 0 ديعس وبأ يمدكلا ا"

 .66/15 “فتصملا ،ركب وبأ يدنكلا اث
 .151/15 ،س.م ()

 .152/15 ،س.م ا



  

 ةيض الا دنعةنسلا مولع حي

 ء هنع لأسيف عجرب ال هتيال و تحص نم امأ و 46 اهب دهش ة داهش لك يف كنع لأسي

 .ا.)ةيالولا كلت ريغ هنم ملعي ىتح

 ربخملا فصي ذإ اضيأ ئلولاو لدعلا نيب ازييمت يتالتلا ورمع دنع دجنو

 ز تمي نيرخأتملا ضعب دنعو ءا;/اهعضاوم يف ءايشألل عضاولا ةقثلا هنأب لدعلا

 .اة)هنيد يف يلولا نود قوقحلا يف ةداهشلا ىنعمب نوكي دق لدعلا نأب امهنيب

 ؤلدعلا نايب يف ميمعتلا نم لكش نيمدقتملا مالك نم رهظي رمألا ةقيقح يفو
 ديدحت يف اقيقدت رثكأ ةلواحم يدنكلا ركب يبأ نع هتدروأ ام نأب عطقأ ينلاخأ الو

 .ةثالثلا نم لك ضرع يف روطتلاو يقرتلا نم عون اهنأكو ،يلولاو ةقثلاو لدعلا
 زرفلا وحن هجهن يف احضاو ادب لاح لك ىلع هنايبو يدنكلا ركب يبأ ضرع نكل

 .هيلإ ترشأ يذلا ميمعتلا نم صلختي مل نإو زييمتلاو

 ءغلدعلل ديدحت ةلالد ضعب هيفو ةكرب نبا دنع لدعلا ةفص ركذ قبس دقو

 ربخلا لوبقملا لدعلا ةفص نع همالك يف ينالجراولا بوقعي يبأ دنع دجن اننكل

 رهاظ نوكي نأ هربخ لوبق بجي يذلا لدعلا ةفصو':هيف لوقي رثكأ انايبو اديدحت
 ناسلب قطنيو قحلا نيدب نيدي نأف هتلادع روهظ امأ ةءورملا طقاس ريغ ةلادعلا

 .ا)"ع دتبملا ريغ نيدلاو ‘عرولا رمألا كالمو قلخلا ثيدح يف قدصلا

 بجوت ةلادعلا نأو ثةلادعلا ضيقن قسفلا نأب هتبوجأ يف يداربلا نيبيو

 نم نأو ،(2/65قالطلا)«مكنم لدع يوذ اوذهشأو » :ىلاعت هلوقل ةداهشلا لوبق
 .اهالسإلا نع دئاز فصو ةيضابإلا دنع ةلادعلا نأو ،لدع وهف اقساف نكي مل

 .152/15 ،س.م ()

 .191ص خم ،يخماشلا رصتخم يف يخارتلا عفر ،ورمع يتالتلا ا

 .يثراحلا دمح نب ملاس ةبتكم ،(خم) شهقفلا يف باتك ،(20/14ق)ىسيع نب سوم يرشبلا ا
 .123ص ث“ر.د نامع ةنطلس بريضملا

 .155/1 ‘فاصنإلاو لدعلا بوقعي وبأ ينالجراولا ا

 .ظا 14ص ثجم خم ،يداربلا تاباوج ،مساقلا وبأ يداربلا ()



 ةيضابإلا دنع ةنسلا ملع =حح

 وبأ فرع دقف ،ارخأتم افيرعت هدامتعا اننكمي يذلا ةلادعلا فيرعت يتأيو

 .ىوقتلا ةمزالم ىلع اهبحاص لمحت ءهّينيد ةظفاحم" اهنأب ةلادعلا يخامشلا سابعلا

 ثبلقلا يف ةخسار ةئيه ةلادعلا هذه نأ فيرعتلا نايب يف ركذيو ءا")"ةعورملاو
 ىلع هتضحتو يصاعملا نم هعنمتف ،اهبحاص سفن يف هللا فوخ اهب رقتسي

 ديقب جرخي رفاكلا نأ ادكؤم ،اثاةءعورملا طقاس نوكي الف هتمه نم عفرتو ،ةعاطلا

 ةمالع نايبب احاضيإ هفيرعت ديزيو ،اث(ىوقتلا ةمزالم)ب قسافلاو ،(ةينيدلا)
 يه اهب زاتمت يتلا اهتمالع نإف ،ةيناسفن ةيفخ ةئيه تناك نإو يهف ةلادعلا

 زجويو سرئابكلا دح يف مهفالتخا ركذيو ث رئاغصلا ىلع رارصإلاو رئابكلا بانتجا

 .ا“باذعلا هيلع دعوأو هنع عرشلا يهن ام لك اهنأب ةريبكلا

 رئابكلا فارتقا نع هل ةعنام ةكلم":اهنأب ةلادعلا يتالتلا ورمع دحيو

 هترشاعمك ؛ةحابملا لئاذرلاو ‘ةرمت فيفطتو ةمقل ةقرسك ؛ةسخلا رئاغصو

 يف ارربم ءا"ىراصنلاو دوهيلا ةمدخو ةماجحلاك ةيدرلا فرحلاو لذارألا

 نيد ىلإ بسنت ةينيد يهو قفرلا اهبحاص بسكت ةكلم ةلادعلا نأب هسفن عضوملا

 ىلع اهبحاص ثعبت يهو ،هلاصخ ىلع لمحتو هترئاد يف رودت يهف ‘مالسإلا

 امك يهنملا بانتجاو رومأملا لاثتما نع ةرابع يه يتلا ؤىوقتلا ةقرافم مدع

 .اةّيلوجرلا لامك يهو ةءورملا ىلع لمحت

 هنأ الإ اهل يخامشلا فيرعت حرشو ةلادعلا دح نيب يتالتلا ارمع نأ عمو

 يف ىلوألاو ":لاقف هباتك ح راشو ايكبسلا نبا فيرعت هرايتخاب كلذ دعب بقع

 .449 ص ‘لدعلا رصتخم ح رش ێديعس نب دمحأ يخامنشلا ( 1 )

7502 
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 .449 ص 0س .م

 .449 ص ؤس م

 .193-194 ص . (خم) يخماشلا رصتخم يف يخارتلا عفر ،ورمع يتالتلا (5)

 .193-194ص ،س.م ا
 جات يكبسلا ،(1355/756)يفاكلا دبع نب يلع يكبسلا :ر .جاهبالا باتك يف كلذ رظنأ )7(



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مراع ح

 يف ةخسار ةئيه يأ ةكلم ةلادعلا :هحراشو يكبسلا نبا ةمالعلا لوق اهفيرعت

 ةرمت فيفطتو ةمقل ةقرس ك ةسخلا رئاغصو رئابكلا فارتقا نم عنمت سفنلا

 يف لكألاو هوركم وه يذلا قيرطلا يف لوبلاك ةزئاجلا يأ ةحابملا لئاذرلاو

 لوبلاو فيفطتلاو ةقرسلا نأ الإ":هلوقب يتالتلا بقعي مث "ةقرس ريغل قوسلا
 .ا"»-ةيضابإلا يأ - اندنع رئابكلا نم تاروكذملا

 فورعم ىةثالث ىلإ ةيالولاو ليدعتلل ةبسنلاب سانلا ميسقت ةيضابإلا ىريو

 ‘هنع فوقولاب هيف مكحي امهنم ةدحاوب فورعم ريغو ةءاربلا فورعمو ةيال ولا

 ؛ةشالث سانلا نأ نيلوألا نيملسملا ةمئأ نع رثألا ءاج ":بوبحم نب دمحم لوقي

 هنع كسمم كاذف فرعي ال نمو ،هتوادع تبثتف فورعمو هتيالو تبثتف فورعم

 .ا"نيلاحلا دحأ قحتسي ام هنم ملعي ىتح

 ةفرعمل سانلا عبتت أدب هساسأ ىلع يذلا فطعنملا نأ ةيضابإلا ىريو

 كلذ عبت امو نافع نب نامثع ةفيلخلا دهع يف تلصح يتلا ثادحألا وه مهلاوحأ

 رمعو ركب يبأ نامز يف تناك رادلا نأ يصورخلا رثؤملا وبأ ركذيو ،نتف نم

 هنم رهظ نم لك نولوتي لاؤسلاو ثحبلا ةنحم نع سانلا ىنغتسا ،مالسإ راد

 نع نوفقيو ،رفكلا هنم رهظ نمم نوؤربي و ،هرمأ رهاظ ىلع عرولاو حالصلا
 جاتحاف نافع نب نامثع دهع ثدح ام ثدح ىتح ؛هلمع الو هلوق فرعي مل يذلا

 ةيالولا اهيلع اونبو ثمهل فلاخملاو مهل قفاوملا ةفرعم ىلإ ذئنيح نوملسملا

 .ا"فوقولا وأ ةرلاو ةءاربلا وأ ذخألاو لوبقلاو

 سانلا مسقنا ءاعمج ةيمالسإلا ةمألا اهب تنحتما يتلا ةميظعلا ةنتفلا ةزه نإ

 ناكف ،اوفلتخا اهيلعف مهتاهجوتو ةمألا ءانبأ ركف تلاط ةزه يهو ءاوبعشتو اهب

 ،توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،جاهنملا حرش جاهبإلا &(1360/771)يلع نب باهولا دبع نيدلا

 .314/2-315 ،م1995 ه1416 نانبل

 .193-194ص ،س.ما"
 .134ص ث جم خم بوبحم نب دمحم ةريس ‘بوبحم نب دمحم يليحرلا )2(

 .165 ص ،جم خم سيمخ نب تلصلا رثؤملا يبأ ةريس ، رثؤملا وبأ يصورخلا اث}



 _ ہ;٫)۔_ح ::: )ح ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع =

 ليخدلا نم ةمألا ركف نم صلاخلا زييمتو فشكلاو بيقنتلاو ثحبلل اعفاد اذه

 ةنتفلا بقع قيقدتلا جهنم ةيجح ىلع ينالجراولا بوقعي وبأ دهشتسيو بيرغلا
 بجوف مهئانامأو مهتوهع تجزم دقو سانلا حبصأ ةنتفلا تعقو املف ":لوقيف

 هللا لوسر لاق امك نوركني ام وعديو ،نوفرعي امب سانلا ذخأيل ثحبلاو فقوتلا
 لاق ،مهتانامأو سانلا دوهع تجزم اذإ كب فيك):صاعلا نب رمع نب هللا دبعل الي
 ضعت نأ ولو ؛ركنت ام عدتو فرعت امب ذخأت :لاق هللا لوسر اي هب ينرمأت ام

 .") "(توملا كيتأي ىتح ةرجش لصأب

 ةرتف دعب نامع لهأل عقو دقف ،ةنتفلا كلتب تيلتبا ءاعمج ةمألا تناك اذإو

 مهتداق دحأو ءءاحلصلا مهتمئأ نم مامإ لزع نيح ءءالتباو ىرخأ ةنتف اهنم

 .مهنيب افالخ قمع يركف لدجو "مهتدحو زه رثأ لزعلا كلذل ناكف ،ءامظعلا

 .مهنم ةفئاط دنع لاجرلا نع شيتفتلاو ثحبلا ىلإ اعوزن تبنأو

 اوؤطخأ امدنع نامع لهأ نأ يصورخلا رثؤملا وبأ ركذي بناجلا اذه يفو

 هنم رهظ دحأ لوت مل ،مهثادحأ تعباتتو ،مهمامإ كلام نب تلصلا لزع يف

 هنم رهظ نمف ‘ثادحألا عيمج يف نيملسملل هتقفاوم ةفرعمب الإ عرولاو حالصلا

 هنع فرع نمو هتيالو تتبث لمعلاو لوقلا نم هب هلل اوناد اميف نيملسملا ةقفاوم

 ؛هب هنم أربي رفك هنم رهظي ملو هلاحو هلوق نيبتي مل نمو ،هنم َئرُب كلذ ةفلاخم
 .ا;)هللا ىلإ هملع لكوو هنع فقأو

 :اة)ةعبرأ ماسقأ ىلإ مهلاوحأ بسح سانلا ميسقت يمدكلا ديعس وبأ ىريو

 هيلعو كةنامألا هذه ةحصب ةنايخلا هنع تلاز دقو ةنامألا رهاظ ناك نم:لوألا

 هنع تلاز دق ةنايخلا رهاظ ناك نم :يناثلا ،مسالا هل رهظ اميف مكحلا هل بجي

 نم :ثلاثلا ،هنم رهظ ام مسا ىلع همكح نوكي اضيأ وهف !ةنايخلا روهظب ةنامألا

 .5 5/ 1 .فاصنإلاو لدعلا > بوقعي وبأ ذال ج را ولا )1(

 .165 ص ‘جم خم ‘سيمخ نب تلصلا رثؤملا يبأ ةريس رثؤملا وبأ يصورخلا ا2}
 .56/2 ةماقتسالا ،ديعس وبأ يمدكلا ا}



 ةيضانإلا دنع ةنسلا مولع ح

 امنإو لاحلا لوهجمب سيل وهو ،هرمأ لكشأو ثةنايخلا الو ةنامألا هل حصت مل
 وأ ةنامألا مكح هقحلي الف "ةمهتلا و نظلا مكح همكح اذهف لاوحألا ضقانتم

 همكحف ،فرعي ال هلاحو الوهجم ناك نم :عبا رلا كلاح هبتشم لكشم وهف ثةنايخلا

 ال مودعملاو فرعي ال لوهجملا" ةدعاق قفو “‘تفصوي الو ىمسي ال هنأ
)1( 

 فصوي

 :حيرجتلاو ليدعتلا يف ددعلاو غيصلا:يناثلا ثحبملا

 ددع كلذكو هظافلأو ليدعتلا غيص اهنم رومأ ليدعتلا عوضومب طبتري

 ةيضابإلا دنع ةلمعتسملا ليدعتلا ظافلأ غيص تددعت دقو ،نيحرجملاو نيلتعملا

 نع هوورو ":جرؤملا يبأ لوقو ،قيثوتلا ظافلأ غيصب فصولا اهنم ،ةلادعلا نايبل

 يبأ لوقو ىا"هب قثأ نم ضعب ينثدح" :يناسارخلا مناغ يبأ لوقو ا2)"تاقثلا

 ةقث وهو...انثدح "و ،ا“)"نيملسملا تاقث نم ةفث ناكو ...ينثدح" رثؤملا

 ملعلا لهأ نم نيملسملا نم ةقث اهب ينثدح":ناطحق يبأ لوقو ،ا"نومأم

 لوقو ')"ءاثعشلا يبأ لثم ةقب انيلع نمي نأ ":رفعج نب دمحم لوقو ،ا"ع رولاو

 ."مهدنع ةقثلا وهف...هلوقب ذخؤي امنإو":مالس نبا

 ربكأ نم وهو 'مالس نبا لوقك هلضفو ههقفو لدعملا ملع نيبت غيص كانهو

 وهو تفم ةيقف':هلوقو 0" "يتفم اهيقف ايضرم ادصتقم اًملاع ناك انباحصأ ءاهقف

 .56/2 ،س.ما")

 .27ص(خم).هريغو ج رؤملا يبأ تاياور مايصلا باتك ،جروؤملا وبأ ا2}
 .361/1 ىرغصلا ةنودملا ،مناغ وبأ يناسارخلا (3)

 .56/29 }ع رشلا نايب ،ميهاربإ نب دمحم يدنكلا ()
 .228ص جم خم ‘تافصلاو ثادحألا باتك ،سسيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ ا

 .180ص ثجم خم ،ناطحق يبأ ةريس ناطحق نب دلاخ ناطحق وبأ ©

 .592/3 ؛رفعج نبا عماج ،رفعج نبا ا

 .130 ص ىنيدلا عئارشو مالسإلا ءدب ، مالس نبا اث)

 ٠ 1 3 0 ص ؛ له. م )9 (



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح

 هيقف ملاع":هلوقو ،ا"دقان ضراف ملاع هيقف لجر وهو':هلوقو ،ا٨)"سانلا عروأ نم
 هناكمو ،دهزلاو عرولا باب يف ةياغلا وهو":ةكرب نبا لوقو ،ا"ملعلا عساو ريصب
 هتدجو تنك نإف":يدنكلا هللا دبع يبأ لوقو "هب لهاج آلإ هركني ال ملعلا يف
 .)"هيقفلا وهف ...دنع

 نم ةعومجم باتكلل ةفاضملا قيلاعتلا نم رفعج نبا عماج باتك يف دروو

 يأر بسح طقف ةداهشلا لوبق وأ ثةيالولا ديفي اهضعب غيصلا هذهو غيصلا

 باتكلا ىلع ىشح يذلا يديعسوبلا نافلخ نب انهم تاقيلعت نم اهلعلو فيضملا
 'سانلا رايخ نم نالف 'الثم غيصلا نمف باتكلا ةمدقم يف درو امك هيلع قلعو
 نم" وأ "نيملسملا لضافأ نم" وأ "هدلب لهأ رايخ نم" وأ "نيملسملا رايخ نم'وأ
 نم" وأ "هدلب لهأ حلصأ" وأ "سانلا حلاص يف"وأ" نيحلاصلا نم" وأ "نيملسملا

 .ا")ةداهشلا اهب زوجتو ةيالولا اهب تبثت غيصلا هذهف ،"هدلب لهأ يحلاص
 ع
 "هب قنأ نالف 7 " لدع"و "هنيد يف لدع نالف"و "هنيد يف ةذقا غيص امأ

 مه

 .اةيالولا اهب تبثت الو ةداهشلا اهب لبقتف "نالف عم نيمأ"وأ "هنمتأأ يدنع نيمأ"وأ

(1 ( 

(2 ( 

(3 ( 

 .131 ص ،س.م

 .159 ص ،س.م

 .159 ص ،س.م

 .19 ص ،فرراعتلا ،دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ ةكرب نبا (4)

 .85/3 ،ع رشلا نايب ،ميهاريإل نب دمحم يدنكلا اث

 هدلاو عم طقسمب شاع ،(1835/1250).دمحم نب نافلخ نب انهم ريهز وبأ يديعسوبلا ا

 هيلإ راشي نمم ادغ ىتح ادهتجم ملع بلاط ناك ،ديعس نب دمحأ مامإلل اليكو ناك يذلا
 رفعج نبا عماج باتك بتر “يصورخلا سيمخ نب ادعاج ةمالعلا رصاع ثاملعو اهقف نانبلاب

 نب انهم ريهز وبأ يديعسوبلا :ر "راثآلا بابل" باتك فيلأت هيلإ ضعبلا بسن هيلع ىشحو

 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،راثآلا بابل باتك ،(1835/1250).دمحم نب نافلخ

 .2صراثالا بابل باتك ةمدقم ،غم1984 ،نامع ةنطلس

 .104/4 ،رفعج نبا عماج ،رفعج نبا ا”

 .104 /4 ،س.مال



 ةيض الا دنع ةنسلا مراع =ححح

 يلو" وأ "نيملسملا ةيالو يف" وأ "ةيالولا يف يعم نالف":غيص امأو
 لهأل يلواوأ "هلل يلو" وأ "ينيد يف يل يلو'وأ "نوملسملا هالوتي" وأ "نيملسملل
 ةعت ةمدقتملا غيصلا هذهف ،ا")ةداهشلا هب زوجتو ةيالولا هب تبثت اذه لكف "قحلا

 .ةلادعلا نم ىلعأ ةبترم ةيالولا لعج نم لوقل ارنأ

 ،لدع هنإ لوقي ىتح لتعملا نم ليدعتلا لبقي ال هنأب رفعج نبا ركذيو
 يف اهدحو 'ةقتلا'ظفلب ءافتكالا حي ال رفعج نبا نكل ،لبق ةقث هنإ :لاق اذإ ليقو

 .ا2) ةيالولا يف انالف نإ:لئاقلا لوقب ةيالولا توبث يف ءافتكالا ىريو ليدعتلا

 نيفصو عامتجا اهيف ةب ال ةيكزتلا نأ ىريف ينالجراولا بوقعي وبأ امأ

 ريسفت بسح كلذؤ ،اعم نيتملكلا نم ةب الف اضر لدع هنإ ىكزملا يف لاقي ثيحب

 نم دب الف هيلعو ءالدع ال اضر وأ ءاضر ال الدع نوكي دق هنأ ينالجراولا

 زع هللا لوقب ،نآرقلاب هيأر ىلع دهشتسيو ءاعيمج نيرمألا عامتجا

 عضوم يف العو لج هلوقبو (2/65قالطلا)«مكنم لدع يوذ اودهشاو]»:لجو
 بهذ ينالجراولا لثمو ،اث}(282/2ةرقبلا)هءاةَهُشلا نم نوضرت نمم »:رخآ

 حيرجتلا يفو ؤاضر لدع ،لوقت نأ ،ةلادعلا يف يفكيو':لوقي يخامشلا سابعلا وبأ
 .ا“"ببسلا ركذ ىلإ جاتحي الف طرش ريغ نم يأ ،اقلطم قساف :لوقت نأ

 دق ةلأسم يهو ،ح رجلاو ليدعتلا يف ةمهملا لئاسملا نم ددعلا ةلأسم يتأتو

 قرفي دقو ةيالولا ماكحأو ةداهشلاو ربخلا يف اهنع مهنم ريثك مالك لخادتي

 لبقيو": رفعج نب دمحم لوقي ،دحاوب لبقي هنأ ليدعتلا يف لصألاو ،اهنيب مهضعب

 هجو ىلع لوبقلا اذه نأ حور نب دمحم ىريو .ا"ةيالولاو دحاولا يف ليدعتلا

 .104 /4 ،س.مال

 .214/4 ،س.م ()
 .156/1 فاصنإلاو لدعلا ‘بوقعي وبأ ينالجراولا اث

 .454 ص ث لدعلا رصتخم حرش ءيخامنشلا )4)

 .10 1/4 ، رفعج نبا عماج ء رفعج نبا (5)



 ةيضص الا دنع ةنسلا مولع ___

 نوكي نأ طرشبو دحاولاب ةيالولا لوبق يف ريخم وهف موزللا هجو ىلع ال زاوجلا
 .ا") ةءاربلاو ةيالولا ماكحأب اريصب هنيد يف ةقث املسم دحاولا

 ةقث نوكي نأب هديق رخآ عضوم يفو ءا)يمدكلا ديعس وبأ هدكأ ديقلا اذهو

 عوفرملا مزلي ال هنأ همالك نم رهظي امك حور نب دمحم ىريو اث املاع انومأم
 هيلإ عفرف هتيالو هيلإ عوفرملا ةيالو نع وه لأس اذإ الإ نينثا لوقب الإ هيلإ
 ةيالولا ماكحأب ريصب هنيد يف ةقث ملسم هنأ هفصو حص" نمم دحاو هتيالو

 دحاولاب مزلت اهنأ ىلإ يمدكلا ديعس وبأ بهذ امنيب ،ا“"هالوتي نأ همزل ةءاربلاو

 .ا رييختلا هل لعجي الو لأسي مل وأ لأس ،لاح لك ىلع

 ركذ دقو ،كلذ نم رثكأ مهضعبو نينتثالاب ليدعتلا طرش نم ةيضابإلا نمو

 نيدهاشلا ةرابعب الإ موقت ال :لاق نم لاقو ":لوقي ذإ مهلاوقأ يمدكلا ديعس ١

 ىلإ ةسمخلا نم ةرهشلا ةجح مهلثمب موقتو ،طلغلا مهيلع ثةعبرأب :لاق نم لاقو

 همزلي وأ هيف كشي ال يذلا وه هملعب الإ ةجحلا موقت ال:لاق نم لاقو ،ةرشعلا

 هجو ريغ ىلع ةجحلا ذئنيح هيلع موقتف ‘كرت وأ لعفب ‘كلذ نم ءيش يف دبعتلا
 ."هلهج هعسي ام

 نم ذشو نانثا هيف دجوي نأ بوجو ىلع ةيضابإلا قافتا ىرنف حيرجتلا امأ

 كلذب لاق نم لوق رفعج نبا عماج ىلإ ةفاضملا قيلاعتلا يفو دحاوب ح رجلا لبق

 لبق امك هنأ ذإ لئاقلا اذه جتحاو ‘دحاوب حرجلاو دحاوب ليدعتلا لبقي دق ليق ذإ

 .("ماكحألا يف وه امنإ كلذ نأل دحاوب حرجلا ناك دحاوب ليدعتلا

 .142ص (خم) ،حور نب دمحم ةريس ءحور نب دمحم يدنكلا ا")

 .19/2 ربتعملا ،ديعس وبأ يمدكلا ا"

 .70- 69/1.س.ما“)

 .142ص (خم) ،حور نب دمحم ةريس حور نب دمحم يدنكلا )4(

 .19/2 ،ربتعملا ،ديعس وبأ يمدكلا اث

 © م.س1٤/ 69 -70.
 .4/,101 ،رفعج نبا عماج ،رفعج نبا ا



  

 ةيض الا دنع ةنسلا ملع ح

 نب دمحم ركذيو ،حيرجتلل نيلدع نيلجر طارتشا وه دمتعملا لوقلا نكل

 نيلجر ةداهشب الإ يلولا ةيالو لطبت ال هنأ نيملسملا نع هظفح يذلا نأ حور
 ,(1) نيلدع

 لبقيو ":رفعج نب دمحم لوقي ،اضيأ ةدحاول ةأرملا ليدعت ةيضابالا لبقيو

 نم دجوي ل اذإ ةءاربلاو ةيالولا هب تبثت ام رصبت يتلا ةقثلا ةأرملا نم ليدعتلا

 اهنوكب اذه يف ةأرملا لوبق ديق رفعج نب نأ رهظيو ،اث"لاجرلا تاقث نم هفرعي

 ديعس ابأواتاحور نب دمحم دجنو ،لجرلا دوجو مدع دنعو ةيالولا زيمت ةقث

 كراشت يهو ءةءاربلاو ةيالولا فرعت تناك اذإ امب ةأرملا لوبق ناديقيأ“يمدكلا

 امك لودعلا نم نيتأرماو لجر ةداهشب زوجي ةيالولا نالطبف حيرجتلا يف لجرلا
 .اآ)يمدكلا ركذي

 نونوكي نم ددع تنيب يتلاو افنآ اهانضرع يتلا ةقراشملا ءاملع لاوقأ نإ

 ةبراغملا ءاملع دنع اهبلاغ يف فلتخت ال اهدجن "حيرجتلاو ليدعتلا يف ةجح

 هنأو ليدعتلا يف فالخلا ركذ دقو يتازملا عيبرلا وبأ لاوقألا هذه ضرع نممو

 انيمأ ناك اذإ :لاق مهضعب نأو ،نالوق دحاو لجرب ةيالولا يف ىفتكي له يف ليق

 نيتأ رماو لجر وأ ،نيملسم نييلوتم نيلجرب الإ ىفتكي ال لاق مهضعب و ‘املسم

 .اههتداهش زوجت نمم

 ءيرب نيملسملا نم الجر نأ نانيمأ دهش نإ يد ءيربتلاو ح رجلا امأ و

 هدروأ ام ءةلأسملا هذه يف ربخلا فئارط نمو ءا7)هنم أربي هنإف لجرلا كلذ نم

 .142ص (خم) ‘حور نب دمحم ةريس حور نبا يدنكلا )1(

 .1014 ثرفعج نبا عماج ،رفعج نبا اث

 .142ص (خم) ،حور نب دمحم ةريس ،حور نبا ا

 .19/2 ث ربتعملا ،ديعس وبأ يمدكلا ا

 .19/2 ، س.م (_

 .57ص ةنوزخملا فحتلا ،عيبرلا وبأ يتازملا ا©

 .58ص ،س.ما7



 ةيض .الا دنع ةنسلا مولع د>حصحح=

 باوج فالتخا ركذ ثيح ،تالاؤسلا باتك يف يفوسلا ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ

 رصاعم ساكرم ينب نم يتا ردس خيش وه و ي دانم خيشلا و يتا زملا عيبرلا يبا

 دهش مث ،ةريبك لعف هنأ ىلوتم هيلع دهش ةلمجلا لهأ نم لجر يف ،عيبرلا يبأل

 ناكف ،لوألا ةداهش يسن دقو الإ دهشي مل يناثلا نكل كلذ دعب ناث ىلوتم هيلع

 نانثا لب" :عيبرلا وبأ لاقو "ىسنأ ال اظفاح نوكأ نأ يلع سيل" :يدانم باوج

 :هللا دبع وبأ لاقف ا")ركب نب دمحم هللا دبع ابأ امهباوجو ةلأسملا ربخ غلبو ،'ةجح

 وبأ لاقف ،هلوق عزن يدانم ىلإ هللا دبع يبأ باوج ربخ لصو املو ،"ةجح نانثا

 .ا2'كلذ لوقي نم ءاملعلا نم ؟هلوق عزن يدانم لاب ام":هللا دبع

 هعوجر وأ دهاشلا لقع ريغت نيب اهيف قرف ىرخأ ةلأسمب يفوسلا بقعيو

 مكحي هنإف امهدحأ ريغت وأ ،اريغت مث نانثا دهش اذإ هنأ نيب ذإ ،ةداهشلا دعب كلذو

 .ا ءيشب مكحي الف امهدحأ عجر وأ ،اعجر ث ادهش نإ نكلو ،امهتداهشب

 ةداهشلا ذع يف فالخلاو نيكزملا ددع يف فالخلا ينالجرا ولا ركذيو

 يف نانثا مهضعب لاقف نيكزملا ددع يف اوفلتخاو ":لوقيف امهنيب قيرفتلا وأ ربخلاك
 لاقف مهضعب قرفو ،أعيمج امهيف دحاو :مهضعب لاقو ،نيدهاشلا يفو نيربخملا
 دحاولا ةداهش لوبق ىلع دهشتسيو )"نيربخملا يف دحاوو نيدهاشلا يف نانثا
 .لالهلا لالهتسا يف يبارعأ ةداهش ةلق لوسرلا لوبقب

 باطقأ نم بطق ء(1049/440):يسوفنلا ركب نب دمحم هللا دبع وبأ يئاطسرفلا !)

 دوعي ءايعملأ احلصم اهيقف املاع امامإ ناك ،بهذملا داوطأ نم دوط لب ،برغملا ةَيضاَ
 نب ديعس نع ذخأ ،مهتلود باهذ دعب برغملا ةيضايإ دنع ةبازعلا ماظن ءاشنإ يف لضفلا هيلإ
 ابلاط ةلحرلا ريثك ناك ‘بهذملا مالعأ هدعب اوراص نم لج هنع ذخأ امك ،هريغو ليغنز

 رخزت هتبوجأو هلاوقأو هتاياورو كريسلا بتك اهتدروأ يتلا تازجنملا نم ريثكلا هل ،املعمو

 .يخامشلا ء377/2-392:403-408 ‘تاقبط ،ينيجردلا: ر.هدعب ءاج نم لك بتك اهب

 .2/,61-67 شريسلا

 .و202ص (خم) تالاؤسلا باتك 9 ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ يفولا ا2)
 .و202ص ،س.مات)

 .156/1 فاصنإلاو لدعلا ،بوقعي وبأ ينالجراولا ا



 ةيضانإلا دنع ةنسلا رالع ح

 يف ةدحاو ىلع ةدحاو ةيكزتلا يف ةأرملا لوبق : ينالجراولا ركذي اضيأو

 .ا") رابخألا ةيكزت يف ديبعلل ديبعلا ةيكزت لوبقو ،ةأرملا هيف دهشت يذلا عضوملا
 نينثالا نود حيرجتلا لوبق مدعب عطقي مل هنأ ديفي امب حيرجتلا يف ددعلا نع ربعيو
 .ا“)"نانتا الإ هيف لبقي ال نأ ىلوألاف حيرجتلا امأو": لوقيو

 ال يبصلا نأو يبصلا ليدعت ةلأسم اضيأ ينالجراولا بوقعي وبأ درويو

 .(ة)لاح يأ ىلع هحيرجتو هليدعت لبقي
 يف يفكي هنأ ىريف ،ةداهشلاو ربخلا نيب قرفي يخامشلا سابعلا ابأ دجنو

 .هلصأ عبتي دحاو لك نأل ،نينثا نم ةب الف ةداهشلا يف امأو ،دحاو لدعم ربخلا

 هنأ انيبم كيفكت ال هتداهش امنيب ةلوبقم دحاولا لدعلا ةياور نأب كلذ يف اجتحم

 .‘“)دحاولا لدعلاب ةيالولا بجت كلذل هنأو ،هدنع راتخملا

 ةراتو ،اةنانثا هيف نسحألا نأب ربعي ةرات ينالجراولا دجنف ،حيرجتلا امأ

 نينثالا حيرجت وأ ةيكزتلا نأ ركذيو ءا©"حصألا ىلع نينثاب حيرجتلاو":لوقي

 .ا") رشع ةتس ةينامثلا يفو ةينامث ةعبرألا يفو ،ةعبرأ

 هقيلعت يف رمع نب دمحم ةتس يبأ دنع هدجن حيرجتلا يف ديدعتلا اذه لثمو

 .اهاكحألا باتك ةيشاح يف ينوانجلا ايركز يبأ دنع مالكلا اذه لثم ىلع

 .156/1 ،س.ما")

 .156/1 ،“س.ما2)

 .156/1 ،س.م ا

 .454ص ثلدعلا رصتخم ح رش يخامنشلا )4(

 .454ص ،س.ما )

 . 4 5 3 ص ؛ لس م )6(

 ٠ 4 5 4 ص ؛ لس م )7(

 ةرازو رشن ‘ماكحألا باتك ةيشاح 1678/1088(6)رمع نب دمحم ةتس وبأ يشكيودسلا ا
 .3 -2/1،(ت.د) ،نامع ةنطلس .ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا

 



 _ : ةيض الا دنع ةنسلا ملع ح

 صخشل ةيكزتلا" لوقيف كلذ يف هاري ام ركذي ليدعتلل هنايب يف يتالتلا دجنو
 يف ةمدقتملا هتجحو يخامشلا يأر سفن ركذي مث "دحاو لدع ليدعتب هل تتبث
 ليدعتب صخشلل ليدعتلا تبثي لاق نم لوق ركذي مث ةداهشلاو ربخلا نيب قيرفتلا

 اذهو ىاددعتلا نم هيف ةب الف ةداهش هنأ ىلإ ارظن كلذو ربخلا يف نينثا نيلدعم

 نع هركذ قبس ةداهش هرابتعاب نيلدعملا ددع يف ةداهشلاك ربخلا لعج يف رظنلا

 .(_ةكرب نبا

 ربخلا يف دحاو لدعب ليدعتلا توبثب لاق نم لوقل ةجح يتالتلا دروأ دقو

 .ا“ددعتلا هيف طرتشي ال ربخلاو ربخ امهنأل كلذو ،ةداهشلاو

 ":لوقيو ثةلادعلا طوقسل بجوملا حدقلا هنأب حيرجتلل افيرعت يتالتلل دجنو

 ةشألا يأ حصألا لوقلا ىلع ءانب ةداهشلاو ربخلا يف نينثا نيحداق حدقب تبثي

 ةداهشلاو ربخلا نيب قيرفتلا ىلع دكؤي اضيأ هبتك دحأ يف هدجن امك ،ا"ةوق

 زُجَي مل الإ و ،ةداهشلا باب نم سيلو :ينعي ،"خلا...رابخألا ةياورلا نمو" ":لوقيف

 لسعلاو نيدلا باب نم ركذ ام نكلو ،لاومألا يف ةداهشلا يف امك نالدع الإ اهيف

 لالهلا ةياور يف -هللا همحر حاضيإلا بحاص هنيبو مولعم وه امك ثيداحألاب
 (6)"دل وق عجاريلف

 :حيرجتلاو ليدعتلا يف ىرخأ ماكحأو لئاسم :ثلاثلا ثحبملا

 ،ليدعتلا يف ةجح نوكي نم ددعو ليدعتلا ظافلأ و لدعلا ةفص انفرع نأ دعب

 باوجلاو ؟ليدعتلا يف ةجحلا وه نمو لدعملا ةفص ام ىرت اي هسفن لاؤس حرطي

 دييقت ركذ مدقت دقو ‘ حيرجتلا وأ ليدعتلا هنم لبقي نم فصو ١ وددح مهنأ كلذ نع

 .197ص (خم) يخماشلا رصتخم يف يخارتلا عفر ،يتالتلا ورمع ا!

 .197ص ،س.م ا"

 .315/2 ،عماجلا ،ةكرب نبا ا

 .197ص ى(خم) يخماشلا رصتخم يف يخارتلا عفر ورمع يتالتلا ()

 .197ص ،س.م ا

 .36ص ،قارشإلا ةرهز ىلع قاتشملا ةضور ،ورمع يتالتلا 0

 



 _ ہجب;,, ح ةيض الا دنع ةنسلا مولع ححص

 انومأم ةقث نوكي نأب كلذ هنم لبقي نم ا)يمدكلا ديعس يبأو (;) حور نب دمحم
 امك ةءاربلاو ةيالولا ماكحأب اريصب هنيد يف ةقث املسم لدعملا نوكي نأو املاع

 .ا“)يمدكلا ديعس وبأو ا3)ح ور نب دمحم لوقي

 نمم ملاع لاق ول اهتصالخو ،بابلا اذه لئاسم نم ةلأسم يمدكلا ركذيو
 ايتف يف ةجح نفلا كلذ يف املاع ناكو ،ملعلا نونف نم ءيش يف مسا هل رهتشا

 ةيالولا رصبي هّتإ وأ هيف ةجح ملاع انالف نإ :ةءاربلاو ةيالولا رصبي نمم ،كلذ
 مزليو ،كلذ هل حصيو ،ةجح هلوق كلذ نإ :ليقف ،كلذ هلوق يف فلتخا ،ةءاربلاو

 ال :ليقو ،ةيالولا عفر يف ةجح نوكي امك ،كلذ عيمج يف ةجح نوكيو ‘هلوق لوبق
 نينالا لوقب الإ كلذ حصي ال ليقو ،ةرهشلاب ألإ كلذ حصي الو ةجح كلذ نوكي

 قيرط نم كلذ يف ةجحلا دحاولا لوق لوبق كلذ يف بجي :ليقو \ةجح مه نمم
 .اة ةنامألاو قيدصتلا قيرط نم ةيالولا يف هلوق لبقي امك ،ةنامألا

 ديكأتلا وه امنإ فالخلا اهيف ركذ نإو- ةقباسلا ةلأسملا نم انينعي ام نإ
 .ملعلاب ىلحتي نأ ةب ال وهف حيرجتلا وأ ليدعتلا يف ةجح نوكي نم تافص ىلع
 .اهفرعيو ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ كردي نمم نوكيو ،هيف هنم ذخؤي ةجح نوكيو

 دقو ،كلذ نايب يف ادج قيقد ةءاربلا وأ ةيالولا رصبي نمب ةيضابإلا ءاملع ريبعتو

 الف':هلوق يف ةقفاوملا لهأ مه نم نوكي نأ ةب ال اهل ا رصبملا نأ يراوحلا وبأ نيب

 .(© "ةءاربلاو ةيالولا نورصبي نيذلا نيملسملل ةقفاوملا لهأ الإ ليدعتلا نع لأست

 ىلع ،قفاوملا نم ليدعتلا ماكحأ ذخأ ديق ىلع ديكأت يراوحلا يبأ مالك يفف

 رفعج نب دمحم كلذ اذل نيبي 4 امزح . از زرحت رثكأ حيرجتلا يف ةيضابإل ١ نأ

 .49ص (خم) ضح ور نب دمحم ةريس حور نب دمحم يدنكلا ن

 .70 - 69 /1 ضربتعملا ،ديعس وبأ يمدكلا اث

 .142 ص (خم) ،حور نب دمحم ةريس حور نب دمحم يدنكلا (3)

 .19/2 ضربتعملا ،ديعس وبأ يمدكلا ا

 .63/2-64 شةماقتسالا ،ديعس وبأ مكل (5)

 .85/5 ،عماجلا ،يراوحلا وبأ يرقلا ا©

 



 _ ةيص الا دنع ةنسلا ملع ح

 ةجحلا هيف كمزلتف كلذ حصي ىتح هتداهشب هتداهش يف هنم أربت الو ":هلوق يف

 ةنسلاو باتكلاب رصبلا لهأ نم نيملاع ةداهشب وأ ،نايعلا مكح اهمكح ةرهشب
 ثكلذ نم بتي مل هنأو ،هيلع ادهش يذلا ،رفك دق دبعلا هب امب امهحرش عم رثألاو
 .ا") "ةجحملا ليبس كلذ يف يفتقت نأو \ةجحلا مكح كمزلي كلانهف رصأ دقو

 نأ الإ ێمدقت امك كلذ يف ةجحلا ةقثلا نم نالبقي حيرجتلا وأ ةيكزتلا نل

 هلاح ىلع عالطإلا هيلعف ،لبق هفرعي ال وهو ام صخش هدنع يكز يذلا صخشلا

 دبع مامإلا باوج نم رهظي امك هريغ ةيكزتب يفتكي انأو ،هيلع فرعتلاو هيلع
 ىلع عالطالاو لجرلا رابخإب الإ زوجت ال ةيكزتلا" نأب هلئاس باجأ دقف باهولا
 ام ملعت ىتح ؛كل هاكز نم ةيكزت الو }ربخلاب كلذ نوكي سيل ،هتنامأو هتلاح

 .ا2هتنامأ و هلاح نسح نم كل تفصو

 هلهؤت تافصب فصتي نأ ةب ال لدعملا نأ ىلع ةيضابإلا ديكأت دجن اذكهو
 نيح ينالجراولا بوقعي يبأك عماج فصو يف كلذ زجوي مهضعب دجنو ،كلذل

 ىلع يخامشلا قلعيو ،ا"ةيكزتلا هوجوب فراع ةيكزت الإ لبقت ال لصألاو":لوقي
 ىقبيو ،'“ فراع نم الإ لبقت ال اهنأ ححصي ينالجراولا نأب ينالجراولا ةرابع
 وه -هالوتي نمل طباوض نم مدقت امب زارتحالا عم حيرجتلاو ليدعتلاب مكحلا نأ

 و ةيكزتلا و غحيزجتلاو ليدعتلاو ةءاربلاو ةيالولا ماكحأف رهاظلا بسحب ينظ

 مساقلا وبأ لوقي امك رهاظلا ماكحأ الإ اهيف هللا انفلكي مل كلذ ريغ ىرخأ ماكحأ

 .ايدا ربلا ميهاربإ

 .1/,163 شرفعج نبا عماج ،رفعج نبا ")
 .17ص.(خم)جلفأ مامإلاو باهولا دبع مامإلا تاباوجءحلفأ يمتسرلاءباهولا دبع يمتسرلا اث
 .156/1 فاصنإلاو لدعلا ،بوقعي وبأ ينالجراولا ا"

 .455 ص فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش يخامنشلا )4)

 .256ص ‘(خم)قداصلا ثحبلا ،ميهاريإ مساقلا وبأ يداربلا (5)



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع =>حصححح

 لثم نم هل ةب ال ليدعتلا لقن نإف ركذ ام هيف طرتشي لدعملا ناك اذإو

 لماحلا ناكو رخآ ةداهش نع دهاش دهشأ اذإ ليق دقو": رفعج نبا لوقي ‘كلذ

 يف لدعملا :لاق اذإ :ليقو ‘كلذ لبق هنع دهش يذلا لدعف هليدعت لبقي نمم ةداهشلل

 هلدع نم لوقي ىتح هنم لبقي مل هب قثأ نم هلدع دق نكلو هفرعأ ال يتإ دهاشلا

 .(.{"لدع يدنع وهف نالف

 وبأ ىريو ‘ليدعتلاو حرجلا نيب ضراعتلا ةلأسم بابلا اذه لئاسم نمو

 اذهو ءال نولدعملاو نوحرجملا عمتجا اذإ حيرجتلا بيلغت ينالجراولا بوقعي
 .حيرجتلاو ليدعتلا ضراعت اذإو":كلذ انيبم لوقي ءاضيأ يخامشلا سابعلا يبأ يأر

 نإ ىلوأ ليدعتلا لعجي يخامشلا نكل اث) امهنيب اعمج حصألا ىلع حيرجتلا مق
 لاسح ليدعتلا ىلع حيرجتلا حيجرت مومع ىلإو ،ا“) نيعملا حيرجتلا ببس ىفتنا
 .ااضيأ يتالتلا ورمع بهذ يفانتلاو ضراعتلا

 اذه :الثم حرجملا لاق ولف ڵضراعتلا اذه لثمل اجذومنأ يخامشلا ركذيو

 وأ مويلا كلذ دعب ايح هتيأر :هلوقل اضراعم لدعلا لاقو ،اذك عضومب انالف لتق

 يفف ،ةمهتلا عضوم نع اديعب ناك هنأ ىلع لدي امب ،اذك عضومب مويلا كلذ هتيأر

 لطبو ليدعتلا مق ‘كلذ دعب ةايحلا تتبث نإ نكل ،حيرجتلا ىلإ راصي لاحلا اذه

 , (6) حيرجتلا

 نيح هتياورب قلعتي ام اهنم ،ةدع اراثآ لدعلا ةجردو ليدعتلا غولبل نإ

 ةلأسم كلذ نمو ،هنع يوري نم ىلع همكح اهنم فشتسي اسايقم هتياور ريصت
 ينالجراولا ركذي ‘هل اليدعت اهدع نكمي له لاحلا لوهجم نع لدعلا ةياور

 .106/4 شرفعج نب عماج ،رفعج نبا (1)

 .156/1 فاصنإلاو لدعلا بوقعي وبأ ينالجراولا ا

 .455 ص ‘فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش ؛يخامشلا )3(

 .453 ص ،س.ما٨

 .198ص ث (خم) ،يخارتلا عفر ،ورمع يتالتلا ا}
 .406 ص لدعلا رصتخم ح رش يخامشلا )6(

 



 __ ةيضابإلا دنع ةنسلا مراع ح

 له لوهجم لجر نع ةياورلا لوبقملا لدعلا ىور اذإو":لوقيف كلذ يف فالخلا

 نم رهظيو ") "ليدعتب سيل لوقي مهضعبو ليدعت مهضعب لاق ال مأ ليدعت وه
 نإ هلوقل اليدعت كلذ نوكي نأ حيجرت ىلإ هليم مدقتملا مالكلا دعب ينالجراولا مالك

 نيلوقلا ىلإ يخامشلا سابعلا وبأ ريشيو ،اخ لوقلا نم ىوقأ لعفلاب ليدعتلا

 لدع نع آلإ يوري ال يوارلا ةداع تناك نإ وهو اثلاث امهعم ركذيو نيمدقتملا

 .ا“) اهدحأ حيجرتل ليم نود ةثالثلا لاوقألا ركذي يتالتلا اًارمع دجنو ا ليدعتف

 لوهجملا ةياورب يوارلا لمع له :يه ،ىرخأ ةلأسم قبس امب قحتليو

 ضعبف ‘ةلأسملا هذه يف فالخلا ينالجراولا بوقعي وبأ قاس دقو ،هل ليدعت

 امأو": ينالجراولا لوقي ،ليدعتب سيل هنأ ىلإ مهضعب بهذو ،امهل ليدعت وه:لاق
 اليدعت هب لمعلا سيلف ثيدحلا ريغ بهاذلا هيلإ بهذي بهذم ثيدحلا يف رهظ نإ
 .اة)"لوقلاب ليدعتلاك لعفلاب ليدعتلا نأ حيحصلاو ،هل

 اليدعت ربتعي لوهجملا ةياورب يوارلا لمع نأ يخامشلا سابعلا وبأ ىريو
 همكح كلذكو سالف آلإو ،ةياورلا لوبق يف اطرش ةلادعلا ىري نمم نوكي نأ طرشب
 اذإ اَسأ"و 5( ةداهشلا لوبق يف اطرش ةلادعلا ىري نمم نوكي نأ طرشب هتداهشب

 .() "ليدعتب سيلف لمعلاو ةداهشلاو ةياورلا لوبق يف اطرش ةلادعلا ىري ال ناك
 ناك نل ام لثمو":لوقيو هل ليدعت يوارلا ةياورب لمعلا نأ يتالتلا ورمع ىريو

 لوهجم ةياورب لدعلا لمع يأ ،هلمع نوكي هل اليدعت لاحلا لوهجم نع ملعلا

 .156/1 ‘فاصنإلاو لدعلا بوقعي وبأ ينالجراولا ()

 .156/1 ،س.ما")
 .453 ص لدعلا رصتخم حرش ،يخامنشلا )3(

 .198ص ث (خم) ،يخارتلا عفر ورمع يتالتلا ا
 .156/1-157 ©فاصنإلاو لدعلا ،بوقعي وبأ ينالجراولا اث}

 .456-457ص ‘لدعلا رصتخم حرش ثديعس نب دمحأ يخامنشلا (6)

 .456-457ص ،س.ما7)



 ةيضص .الا دنعةنسلا ملع =ح

 .(.) "هتياورب لمع امل الإو هل اليدعت لاحلا

 حيرجت لمعلا كرت لهف ،اهب لمعلا كرت يوارلا ةياورب لمعلا ةلأسم لباقيو

 ةياورلا يبناج نم ةلأسملا ينالجراولا بوقعي وبأ ىري ،هل ةياور ال مأ يوارلل
 ثيدحلا لجأ نم هريغ ىلإ ثيدحلا لامعتسا يوارلا كرت ناك نإف" ،يوارلاو

 .(2 " يوارلل حيرجت وهف يوارلا لجأل كرتلا ناك نإ امأو ‘ثيدحلل هحرجف

 نأ ملع اذإو ":لوقيف ةلأسملا يف ليصفتلا ضعب ىلإ سابعلا وبأ بهذيو

 ،ثيدحلا لجأل ناك نإو ،حيرجت وهف يوارلا لجأل ثيدحلاب لمعلا كرت يوارلا

 .حيرجتب سيلف ءاملعلا سلاجي ال نمل الدع ناك اذإ امأو ،ثيدحلا يف ح رجف

 .ا“ركتن مل ام اهيقف نكي مل نإو نيمألا ةياور اذكو ،هتياور لبقتو

 ءا“ مدقتملا ينالجراولا بوقعي يبأ مالك سفن وه يتالتلا ورمع مالك دجنو

 نم بيرق هلعل امالك -ةعيرشلا سوماق بحاصح- يدعسلا سيمخ نب ليمجل دجنو

 قدصي نأ زجي مل وار نع الطاب ىور نم لك نإ يعمو':هيف لوقي ةلأسملا هذه
 الو هبيذكت حصي الو ‘هنع يورملا كلذ قسف حصي مل اذإ ،هلتع ناك ناو هنع هنأ

 .اهلوبق زوجي

 ةيضابإلا يأرو ،فلاخملا ةداهش ةلأسم ليدعتلا نم بابلا اذه لئاسم نمو

 ةداهشلا يف مهمالك دنع مهاندجو اننكل ،مهتياور يف مهيأر نايب قبس دقو ثاهيف

 ةداهش لوبق مومع مهمالك نم رهظيو ‘كلذ ركذ انببحأف ‘،كلذ نوركذي ليدعتلاو
 اهلوبقو ةداهشلا يف ليدعتلا نع افلس انركذ امك مهثيدحف ،هليدعت يلاتلابو فلاخملا

 فلاخملا ةداهش يف رهظت ةروصلا لعل و ثةيالولا ماكحأو ربخلا عم لخادتم

 .198ص ى (خم) يخماشلا رصتخم يف يخارتلا عفر ،ورمع يتالتلا ا')
 .156/1-157 فاصنإلاو لدعلا ،بوقعي وبأ ينالجراولا اغ

 .457 ص لدعلا رصتخم حرش ،ديعس نب دمحأ يخامشلا )3)

 .198ص ث (خم) يخماشلا رصتخم يف يخارتلا عفر ،ورمع يتالتلا ا
 .109 /87 ،(خم)ةعيرشلا سوماق ،سيمخ نب ليمج يدعسلا اة)



 - ہجح;٫;١ س ةيض الا دنع ةنسلا ماع ح

 نب دمحم يراوحلا وبأ ركذيو ‘كلذ يف مهمالك ضرع لالخ نم رثكأ اهلوبقو

 مهتداهش لبقت الو ،قوقحلا يف مهنيد يف انموق نم لودعلا ةداهش لبقن هنأ"يراوحلا

 يف لدع وهف هنيد يف ةقث انموق نم لجرلا ناك اذإف ،مهوفلاخ اميف نيملسملا ىلع

 )٨(. "دلا باتك نم هولوأت ليوأتب اوقراف امنإ كلذو ،هنيد

 يف تاقثلاو مهنم لودعلا نيفلاخملا ةداهش زاوج يمدكلا ديعس وبأ ىريو

 قلعتي ام يف قوقحلا عيمجلو نيملسملا نيد لوصأ هيف اوقفاو ام عيمج يف ،مهنيد

 لوقيو ‘ )2( قنعلاو ج ورفلاو دودحلاو تارفكملا نود ةصاخ لاومألا يف همكح

 زوجت ،ةلحنلا لهأ نم لودعلا ةداهش نإ :ملعلا لهأ نم لاق نم لاق دقو":اضيل

 كلذ جرخي الو تارفكملاو دودحلاو قوقحلا نم ،ماكحألا عيمج يف نيملسملا ىلع

 .ا"نيدتلا يف ةماقتسالا لهأ ةلمج يف مهمكح توبثل ،لدعلا ماكحأ نم

 ةفرعم ديقب هيف لاؤسلا ءرملا ىلع بجو اميف ثانموق نم ةقثلا لهأ نم لوبقلا

 اهتحص تتبث يتلا فالخلا لئاسم جراخ ،همزل يذلا ءيشلا كلذ يف مهنم ةقفاوملا

 .ا“) ةفلاخملا عابتا اهيف هعسي الو

 قلعتي ام نود لاومألا يف نيفلاخملا ةداهش لوبق ةكرب نبا دمحم وبأ ىريو

 ةكرب نبا نكل ،ا اهقح ريغب مهيفلاخم نم لاومألا ذخأب نونيدي ال مهنأل ممذلاب
 يف اهنع ثيدحلا قبس يتلا طباوضلا قفو شهليدعت اذكو فلاخملا ةياور لوبق ىري

 .ا©كلذ قفو مهفيعضتو نيفلاخملا قيثوت دمتعا هنأ انيأرو ءفلاخملا ةياور لصف

 هنومّشسعي ثيحب ليدعتلا نع ةيضابإلا ثيدح يف انايحأ لخادت تفلسأ امك كانهو

 .70/5 ،عماجلا ،يراوحلا وبأ ا"

 .161/1 شةماقتسالا ،ديعس وبأ يمدكلا ا2}

 .161/1 ،س.ما3)
 .77 /1 ثربتعملا ،ديعس وبأ يمدكلا (4)

 .270 - 269 /2 ،عماجلا ،ةكرب نبا اة}
 .ثحبلا اذه نم ص رظنأ اك



 __ ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع حححجح

 ةداهش " نأ ةكرب نبا ربتعا دقو ،نيرخأتملا ضعب دنع ىتح اهريغو ةداهشلا يف

 مهضعب ىلع مهتاداهش زوجت ،هب نوعدي اميف تاقث ....مه نيذلا انموق نم تاقتلا

 يف ملعلا لهأ لوق رثكأ يف نيملسملا ىلع زوجتو ‘ءيش لك يف قافتالاب ضعب
 .ا.)"قوقحلا

 هحيرجت وأ مهريغ ليدعت ةيضابإلا لوبق يف دحاو لاثم ركذب انه يفتكنو
 يخامشلا سابعلا وبأ هركذ لاثم "مهبتك يف ةدوجوملا ةلثمألا نم ريثك نيب نم

 يأرلا نم بألا نم بألا ةوخإ بجحت ءاقشألا تلعج فيك تلق نإف":لوقي ثيح

 ةنسلا يوار اولاق :تلق ؟كلذب ةنسلا تدرو دقو -(يأرلا لئاسم نم يأ)-

 .اغ"بذكلاب يبعشلا هامر دقو روعألا ثراحلا

 مهيفلاخم ةداهشل ةيضابإلا نم الوبق انل نيبت ركذلا ةفنآلا لاوقألا نإ

 ىلع ‘فلاخملا لوبقل دويق نم هركذ قبس ام قفو ديقم لوبقلا كلذ نكل مهليدعتو

 ليدعت :اوقلطي مل مهيفلاخم نأ امكف ،مهيفلاخمل اقلطم مهليدعت ينعي ال لوبقلا اذه نأ

 .مهيلع مهمكح يف ةيضابإلا كلذكف

> 

 دقف ‘هيف ا ذ اوفلتخا امو ةلأسملا هذه يف هيلع سانلا عمجأ ام ركذيو ،اهيف ةيضابإلا

 قيسفتلا يف اوفلتخاو ،يوارلا هب حرجي امم كرشلاو رفكلا نأ ىلع اوعمجأ

 نم ناك ءاوس يوارلا هب حرجي قوسفلا نأ ىلإا ةيردقلاو ةيضابإلا بهذف

 ةلادع زيجي نم ةيضابإلا نم نأ ينالجراولا ركذو ،عدبلا نم ناك وأ يصاعملا

 نأ طرشب ءاصوصخ ماكحأ ا يف يصاعملا ةهج نم ال عدبلا ةهج نم قسفلا لهأ

 ببسلاو ةيالولا مهنع اوعنم مهنكل \ةعدبلا الول مهدنع ىلوتي نم ةلزنمب اونوكي

 .)ةنايدلا نم مهدنع اهولعج ةيالولا نأ

 . 124- 123 ص (خم) ءهقفلا يف باتك 4 ىسيع نبا سوم يرشبلا )1(

 .65ص ىديحوتلا ةمدقم حرش ءيخامنشلا )2(

 .151/1 فاصنإلاو لدعلا «بوقعي وبأ ينالجرلاولا (3)



 _ت ةيضانالا دنع ةنسلا ملع ح

 رثكأ دجن ذإ حيرجتلا وأ ليدعتلا قالطإ ةلأسم بابلا اذه لئاسم نمو

 وبأف ،ببسلا ركذ موزل نود ءاقلطم حيرجتلا وأ ليدعتلاب فصولا نوري ةيضابإلا

 رهظيو عىضرو لدع نيفصولا عمج ىلع مدقت امك دكؤي الثم ينالجراولا بوقعي

 ةلادعلا يف يفكيو":لوقي يخامشلا سابعلا وبأو ،ا٨ ببسلا ركذ موزل ىري ال هنأ

 طرش ريغ نم يأ ءاقلطم قساف :لوقت نأ حيرجتلا يفو ءاضر لدع ،لوقت نأ

 ليدعتلا يف ئزجب هنأ اضيأ ركذي يتالتلا ورمعو اخأ "ببسلا ركذ ىلإ جاتحي الف

 .اة)هب لدعملاو حراجلا ملعب ءافتكا امهببس ركذ مدعو قالطإلا حيرجتلاو

 :لدعف ،مدقتملا يخامشلا مالك يف تدرو يتلا ظافلألا يتالتلا ورمع رسفيو

 :قسافو ،هلاوفأو هلاعفأ ةلوبقم'يأ اضرو ث"هعضاوم يف ءايشألل عضاو ةقث يأ"

 .ةيصعملا لعفب ةعاطلا نع جراخ يأ"

 دنع حيرجتلاو ليدعتلاب ةقلعتملا بناوجلا ضعب هنايب مدقت امم انل تنبت

 يف هيلع دمتعي يذلا لدعلا ةفصو ةلادعلا ةفص ديدحت بناوجلا هذه نمو ةيضابإلا

 لدعلا نيب براقتلا مهمالك لالخ نم انل ادبو ،هنم يقلتلاو يوارلا نع ذخألا

 هدنع ةثالثلا تاحلطصملا لخادتتف اهيف فصولا ممعي نم مهنمف ،ةقثلاو يلولاو

 .ةدح ىلع اهنم حلطصم لك زيميو زرفلا ىحنم وحني نم مهنمو

 هذه تبثت عيش يأبو ةقثلا وأ يلولا وأ لدعلا ةفص تنيب مهلاوقأ نأ ىلع

 غلابلا ،هايإ هللا همزلأ ام لكب يفوملا وه مهدنع لدعلا فصو ةصالخو ‘تافصلا

 .عرولا ةجرد هئافو يف

 ةياورلل ليدعتلا يف ةرظنلا مومع ةجيتن ءاج تاحلطصملا يف لخادتلا لعلو

 ةيلمعب ترم اهنأ تاحلطصملا عبتت نم رهظيو ،ةءاربلاو ةيالولا ماكحأو ةداهشلاو

 .156/1 “س.ما"”)

 .454 ص ثلدعلا رصتخم حرش ،ديعس نب دمحأ يخامشلا اث

 .18 ص « (خم) يخماشلا رصتخم يق يخأ رتلا عفر 6 ورمع يتالتلا )3(

 .197ص ،س.م ا



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع يجح

 يخامشلا دنع ةلادعلا فيرعت يتأي ثيح ةدافتسا نم اهضعب لخَي ملو ريوطت

 ذخأ نع ربعي امب هيلع افيضمو نييلوصألا ةسردم نم اديفتسم هدعب ءاج نمو

 .يجهنم لقنو

 ةيالولا فورعم ثةثالث ىلإ ةيالولاو ليدعتلل ةبسنلاب سانلا ةيضابإلا متسق دقو

 نأ اوأرو هنع فوقولاب هيف مكحي امهنم دحاوب فورعم ريغو ةءاربلا فورعمو

 ةلادعلا نع ثحبلا ىلإ سانلاب تدح يتلا يه نامثع دهع يف تثدح ىيتلا ةنتفلا

 .كلام نب تلصلا لزعب كلذ لثم مهيف عقو نامع ةيضابإ نأ امك ،اهيف صيحمتلاو

 .حيرجتلاو ليدعتلل اغيص اهيلع انفقو يتلا ثارتلا صوصن انل تفشك دقو

 ربع ام اهنمو ثةغللا تالالد نم وأ ةنسلا نم وأ نآرقلا نم اهضعب طابنتسا رهظي

 يف ةيضابإلا ءاملع فالتخا انيأر امك ءةغيص نم رثكأب وأ ةدحاو ةغيصب هنع

 نأ اوداك يذلا حيرجتلا فالخب رثكأ وأ نينثا وأ دحاو نيب ليدعتلا يف ددعلا طرش

 .نينثالا ىلع هيف اوقفتي

 ماكحأ اولعجف هبهذم بهذ نمو ةكرب نبا الإ ةأرملا ةيكزتل مهلوبق انيأر دقو

 .ةداهشلاو ربخلا نيب قيرفتلا ىلإ بهذ ةيضابإلا رثكأ نكل ،ةداهشلاك رابخألا

 اذه ضوخل الهؤم ربتعي نمو حيرجتلاو ليدعتلا ىلوتي نم ةفص اضيأ انيأرو

 يف هرظنو هملع نع ربع ام وأ هتلادعو هنيد نع ربع ام ءاوس هتافصو رمألا

 تافصب فصتي نأ بابلا اذه يف ةجح نوكي نمل ةب الف ريطخلا ليلجلا نفلا اذه

 .اضيأ ليدعتلا لقن ىلع قدصي اذهو ؛كلذل هلهؤت

 ءاملعلا نمف كلذ يف فالخلا ىرن ليدعتلاو حرجلا نيب ضراعتلا ةلأسم يفو

 انيأر دقو ءاذكهو ليدعتلل ةيولوألا لعج نم مهنمو حرجلا بيلغت ىلإ لام نم

 لدعلا ةياور ةلأسم يف مهفالخ نايبك حيرجتلاو ليدعتلا راثآ ضعبل اضيأ مهنايب

 ليدعتأ لوهجملا ةياورب يوارلا لمع ةلأسمو ؟ال مأ هل ةلدعم يهأ لوهجملا نع

.؟ال مأ هل



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع =

 لوبق مومع انيأرو ،ليدعتلاب قلعتي امم فلاخملا ةداهش ةلأسم يتأتو

 اذه نكل هليدعت كلذكو هنيد يف هب قوثوملا لدعملا فلاخملا ةداهشل ةيضابإلا

 نود ام يف ةداهشلا لوبق مهضعب ديقو فالخلا لئاسم ج راخ ناك امب ديقم لوبقلا

 قالطإ ةلأسم انه ةمهملا لئاسملا نمو .قاتعلاو جورفلاو دودحلاو تارفكملا

 مل ولو اقلطم اهلوبق ىلع مهنم رثكألاو اهيف مهفالخ اندجو حيرجتلا وأ ليدعتلا

 .هببس ركذي

 ىعاري ام مهأ نم وه يذلا ةلادعلا طرش مدخي حيرجتلاو ليدعتلا نايب نإو

 اهتاعارم بجي ىرخأ طورش ةلادعلا عم كانهو ،اهيف طرتشيو ةياورلا ثحب يف

 طورشلا هذهو ،دانسإلا مولعب ةيانعلا نمض رودت اهنأ امك ،اهئادأو ةياورلا ذخأ يف

 يف يهو !ةياورلا لوبق يف اطورش دعت اهنأ ثيحب ادج ةمهم اهريغو ةلادعلاك

.يلاتلا لصفلا يف هققحت لمأن ام وهو ثةياورلل طورشك اهزربت ةفقو ىلإ ةجاح



  

 ةيضابإلا دنع ةنسلا ملع =

 ءادألاو لمحتلل ةماعلا طورشلا ثلاثلا لصفلا

 مجارتلاو تاقبطلا يفمهنبانكو ةيضابإلا دنع

 :ةئطوت

 فيلأتلاب قلعتي امهدحأ ،دنسلا مولعب ناطبتري نيعوضوم لصفلا اذه يف لوانتن

 .عبارلاو ثلاثلا ثحبملا يف دريسو ريسلاو تاقبطلاو لاجرلا مجارت. عوضوم يف

 يف ثيدحلا هب أدبن يذلا وهو ةياورلا لوبقملا يوارلا طورشب ىنعي رخآلاو

 يف اهتاعارم يغبني يتلا رومألا ضعب ىلإ ةراشإلا تقبس دقو ،نييلوألا نيثحبملا

 نايبب زيكرتلا لواحن لصفلا اذه يفو ،ثيدحلا دقن نع مالكلا لالخ ثيدحلا لوبق

 .طورش نم ةيضابإلا ىأر ام قفو ربخلا لوبقملا يوارلا طورش

 نع ملعلا ذخؤي ال ":هلوق يف رمألا اذهل ةسسؤم ةديبع يبأ ةرابع يتأتو

 الو ههفس رهتشم هيفس نع الو ‘هتعدب ىلإ وعدي عدتبم نع ذخؤي ال ؛ةعبرأ

 بهذمو هبهذم نيب فرعي ال نّمعو ‘هايتف يف قدصي ناك نإو بذكي نمع

 ‘ثتالاؤسلا يف يفوسلا اهل حيقنتلا ضعب عم ةرابعلا هذه لثم درويو ،ا")"هريغ
 ذخأ ىلع دكؤي رخآ عضوم يف ةديبع ابأ دجنو ،اثةينونلا حرش يف يلاطيجلاو
 يف ةكرب نبا مهنمو ءاملعلا مالك نم فرط حرط انل قبس دقو ءا“ةقثلا نع ملعلا

 .ا ربخلا لوبق يف كلذ ريغو ةقثلاو ةلادعلا طارتشا ىلع هديكأت

 .ظ12 (خم) ،ةديبع يبأ لئاسم : ةديبع وبأ ا!

 .24ص تالاؤسلا كيفوسلا )2

 ةبتكملا (خم).ةينونلا حرش 0 (1350/750)ىسوم نب ليعامسإ رهاط وبأ يلاطيجلا (3)

 . 47/1 034مقر ،سنوت ،ةبرج ،ناشحلا ،ةينورابلا
 .ظ12 ،(خم) ،ةديبع يبأ لئاسم : ةديبع وبأ ا)

 .315/2،عماجلا ةكرب نبا :ر ا



 ةيض لا دنعةنسلا مولع =صححح

 يتلا ةياورلا لوبقملا يوارلا تافص وأ يوارلا طورش مهأ نإ لوقلا اننكميو

 ةءورملاو طبضلاو ةلادعلاو لقعلاو غولبلاو مالسإلا يه ةيضابإلا ءاملع اهركذ

 اهدجن ال اطورش مهضعب دنع دجنو اهيلع قفتم طورشلا هذهو ،ا")سيلدنلا مدعو
 ،يوري ام فالخب يورلا لمع مدع -1 :يهو هيف فلتخملا نم اهلعلف هريغ دنع

 .اهيوار ةياورلا لوأتي ال نأ -3 ثءاملعلا نم هريغ هتياورب ذخألا كرتي ال نأ 2

 طورشلا هذه ىلإ رظانلا نكل .اهنع ىور يذلا هلصأ يوارلا بذكي ال نأ 4

 اننكميو .اذكهو ،مالسإلا نع الثم ةلادعلا عرفتتف ضعب يف لخدي اهضعب ىري

 :نييلاتلا نيثحبملا قفو طورشلا هذه ميظنت

 :طورش نم امهنع عرفتي امو ةلادعلاو مالسإلا :لوألا ثحبملا

 ةياور لبقت ال كلذلو ةياورلا لوبقم طورش ةمدقم يف )مالسإلا طرش يتأي
 زرحتلا و نيدتلا هنم ملع ولو ىتح هيلع قفتم رفاكلا ةياور لوبق مدعو ،ا“ارفاك
 نكمي ال رفاكلاو ةياورلا بصنم فرش ةعفر كلذ يف ببسلاو ،ابنذكلا نع
 ةبوتلا دعب ئدأ وه نإ مكحلا اذه هيلع قدصي ال هنأ ىلع ةلمجلا يف هب قوثولا
 .ا")حيحصلا ىلع ذئدنع هنم لبقيف ؛مالسإلاو

 تافصب افصتم يوارلا نوكي نأ ":هلوقب طرشلا اذه نع يملاسلا ربع دقو

 ةياور لبقن الف ةي دمحم هب ءاج امب قيدصتلاو نيتداهشلاب رارقإلا نم ملسملا

 باوج يبرجلا ديعس ثغظ4 ةلدألا يطوشلملا -194/2 لدعلا ،ينالجراولا:ر ("

 .ظ124/و14

 . 30/2-37 ،سمشلا ةعلط ح رش يملاسلا ا
 .427ص ‘لمشلا عماج ،شيفطا ا)

 .449ص لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا (4)

 . 421ص ‘لمشلا عماج ‘شيفطا ،193ص ى(خم) ،يخارتلا عفر ،يتالتلا ا

 . 421ص غلمشلا عماج ،شيفطا 193 ص (خم) ،يخارتلا عفر ،يتالتلا ا0©

 . 421ص ثلمشلا عماج ‘شيفطا ،193ص ث(خم) ،يخارتلا عفر ،يتالتلا ا



 ةيضص لا دنع ةنسلا مولع ح

 يف هعوقوب كرشلا هقحلي نم ةياور مكح اضيأ ركذ امك ")"اعامجإ كرشملا

 يف فالخلا ركذو ،قدصو ملسأ ناك هنأ عم مالسإلا نم هجرخي لمع وأ ليوأت

 .اغ)ال ليقو لبقت ليقف هتياور

 ةعاطلا نع جراخلا "وه قسافلاف ،قسافلا ةياور مكح مالسإلا طرش نع عرفتيو

 لوق وهو ":يتالتلا لوقي ،راتخملا لوقلا ىلع ءانب هتياور لبقت ال "ةيصعملا لعفب

 قسفلا يوق ناك ءاوس مهدنع ةياورلا يف قسافلا لبقي الف ؛هللا مهمحر انتمئأ

 .ا"هلح دقتعملا ذيبنلا براشك هفيعض وأ ينازلاك

 :(“( زجرلا نم)يكلاملا كلام وبأ لوقي

 اةّلقنُي امف راتخملا بهذملا يف لبق سنل ناينصعلا قساقو

 امهنايب نم ةب ال كلذلو ؛عادتبالا ةلأسم قسفلاب طبترت امك ةلادعلا قسفلا لباقيو

 ديكأت نايب وه زاجيإب انه هديرن امو ،اهنع ثيدحلا مدقت دقف ةلادعلا امأف .انه

 .ةياورلا لوبقملا يوارلل اطرش اهرابتعا ىلع ةيضابإلا

 نم رثكأ ىتح يوارلا ةلادع ةلأسم يف اوددشت ةيضابإلا نأ تركذ نأ قبس دقو

 .٥32/2‘سمشلا ةعلط ح رش يملاسلا ا"

 .٥32/2س.م ا"

 . 194ص ،(خم).يخارتلا عفر ،يتالتلا ا
 ،نامع ةيقرشب دلاخ ينب يداو نم ،(1927/1346) سيمخ نب رماع كلام وبأ يكلاملا ا

 عجرم راصو سيملاسلا ةماعلا ذيمالت زربأ ربتعي رعاش بيدأو ،ققحم هيقفو ،ليلج ةمالع
 رود هل ناك ءىيليلخلا دمحمو يصورخلا ملاس نيمامإإلل ءاضقلا ىلوت هدعب اهيتفمو نامع

 عمج هنع ذخأف ‘ملعلا رشن يف رخآ رود هل ناك امك ىوزن يف لاملا تيب نارمع يف ريبك

 :(رصاعم)زيزع نب دشار نب دمحم يبيصخلا :ر.ةميق فيلآت جرخأف فيلأتلا يفو ،ريبك

 ةينطولا ةعبطملا ‘2ط ،نامُغع ءارعش ءامسأ يف نامجلا طومس ىلع نامعنلا قئاقش

 .25/3 ،م1989ءت ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن كنامغ ةنطلس٬يور

 ثارتلا ةرازو رشن ،فاطلألا دراوم 1927/1346(0) سيمخ نب رماع كلام وبأ يكلاملا ا

 .35ص ؛م1985 ه1405 ،نامع ةنطلس شةفاقثلاو يموقلا



 ۔سح;:) ح -ح ةيضاإلا دع ةنسلا راع =_حح

 ةكرب نبا مهنمو ،ةداهشلاك ةياورلا اولعجف اددشت رثكأ طخ مهنم زربو ،نيثدحملا

 هقسف ىلع ةبوقع ةداهشلا دودرم وهف لدعب سيل دهاش لكو ؛ذهاش ربخملا":لاق دقف

 دعب مهدنع ةلادعلا طرش نأ ىلع ،هجاجتحاو ةكرب نبا مالك مدقت دقو ،ا")"هروجفو
 هب لمعلا بجو ربخلا عفر اذإ لدعلاف" ؛ربخلا لوبق بوجو ىلإ يضفي هققحت
 ةفص نايب قبس دقو ،ا)"ةّجح اذه يف لدعلا نأل ايهن مأ ناك ارمأ همكح مازتلاو

 ناضمر نب ورمعو اةيخامشلا سابعلا يبأ دنع اهفيرعت ركذو ءةلادعلا
 عيمجلا دنع هيلع دكؤم يوارلا لوبقل ةلادعلا طرش نإف لاح لك ىلعو .ا“)يبرجلا
 .اةنيرخأتم وأ نيمدقتم

 ردجت ءادألا يف ةنامألاو ةلادعلا موهفم يف ةيضابإلا ءاملع نيب براقت كانهو

 ملو الدع لجرلا ناك نيو":هتارابع ىدحإ يف لوقي ينالجراولاف ،هيلإ ةراشإلا
 اذإ لجرلا ربخ لبقيو ،أركنم نكي مل ام لوبقم هربخ نإف ءاملعلا ةسلاجمب فرعي
 .(7» (6 (هيقفب سيل هقف لماح بر) ةق لوسرلا لوقل ًاهيقف نكي مل ولو ًانومأم ناك
 ،لقنلا ىلع نومأملا هب ديري رهظي اميف- انه ينالجراولا صن يف نومأملاف

 ةنامألا نوربتعي مهف هيلع ةيضابإلا دكؤي رمأ اذهو ‘طبضلا نم ةروصلا برقتف

 ديعس يبأ دنع رخآ صن انل كلذ فشكيو .اهلوبق يف اطرش ةياورلا لقن طبض يف
 رصبأ نم آلإ هلوق لوبق مزلي الو ‘ةجح نوكي ال :لاق نم لاقو ":لوقي ذإ يمدكلا
 .هسفن تاذ نم ةجح هل نوكيو ،نيملسملا نم ةقث انومأم نوكي ىتح ،هلوق لدع

 .314 ,/2 ث عماجلا ،ةكرب نبا ا")

 .256/2 ءايضلا ،يبتوعلا ا2)

 .449ص ‘لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا اث

 .194 ص ى(خم) ،يخارتلا عفر ،يتالتلا ا
 دراوم ؛يكلاملا ‘23/2-33ثةعلطلا حرش ،يملاسلا 422ص لمشلا عماج ،شيفطا :را

 .37 ص ،فاطلألا

 يناربطلاو {(183/5)21630 0رذ يبأ دنسم ، لوطأ ثيدح نم هدنسم يف دمحأ هجرخأ ا

 .(233/5)5179 دمحم همسا نم ثيدح ،طسوألا مجعملا يف

 .157/1 ‘©فاصنإلاو لدعلا ،ينالجرولا ا7



 ةيض الا دنع ةنسلا ملع ح=حح

 اهعفدي يتلا فورحلا ناصقن نع للزلا نم هسفن تاذ نم رظنلا كلذب قرفي

 كلذ يف ناصقنلاو ةدايزلا نع هزجحي هسفن نم يأر هل نوكيو ءاهيف ةدايزلاو

 .ا."دلاعلا ةلزنمب وه اذهو ،لطابلاو قحلا نيب هب قرفيو

 ملعلا نم لمح اميف نومأملا ملاعلا كلذك ":رخآ عضوم يف يمدكلا لوقيو

 ةمهتلا نم كلذ يف ءيربلا ،ةنامألا كلذ يف هل رهاظتملا ملعلا نم لمح ام ىلعو

 ح

 ٬هدلب يف هلهأ عيمج عم خصي ملو كلذ رهشي ملو ؤهيف نكسي يذلا هدلب لاحم نم
 ريبعتلا لولدم انل رهظي اذكهو ،اخ "مالسإلا يف ةجح هل تحص نم لك ةّجحو
 ةميق وه ثيح نم طبضلاف ثةلادعلاو طبضلا نيب ةكرتشم اهنأكو لقنلا يف ةنامألاب

 موهفم يف ناكرتشي ةيكولس ةيحور ةينيد ةميق يه ثيح نم ةلادعلاو ثةيلقع

 .انه ةنامألا

 ةلادعلل ةيواسم اهنأ ىلع ةنامألاب انايحأ نوربعي دق ةيضابإلا نإ مث

 كلذ يف ةجح هنم لعجي ةنامألاو ةلادعلاب نيعم رصم يف وار وأ ملاع راهتشاو

 هتنامأو هلضفو هملع يف رصملا كلذ لهأ هيف فلتخي مل اذإ ةصاخ رصملا

 مهعم خصي مل نيذلا راصمألا لهأ رئاس ىلع ةجح نوكي ال دقو ،هلدعو هقدصو

 ٠ .اةهلدعو هتنامأو هلضف الو هملع

 هلضفو هملع ة رهشب راصمألا ١ له أ عيمج ىلع ةجح هنوكب ملاع رهتشي دقو

 نب رباجو سابع نب هللا دبع لثم ،راصمألا عيمج يف كلذ هل رهش اذإ ،هلدعو

 .ا“)قافآلاو راصمألا يف نيروهشملا ،نيملسملا ءاملع نم امهريغو ثديز

 .78/2-79 شةماقتسالا ،يمدكلا ()

 .56-57/ ،س.م ا"

 .57/2-58 ،س.ما

 .58/2 ،س.ما“)



 ةيص الا دنعةنسلا مراع ح

 يفو ،عدتبملا ةياور مكحو ثةعدبلا ةلأسم ةلادعلاب ةطبترملا لئاسملا نمو

 لك تقلطأ دقف يقالتلاو براقتلا نع ةمألا تلغش يتلا لئاسملا نم اهنأ يريدقت

 يف قرفلا لك يف ءاملعلا نم ةئف غلابو ‘ىرخألا قرفلا ىلع عيدبتلا مكح ةقرف
 امهمو ،مهجهنمو مهدقتعم قفو مهل ةفلاخم ةقرف لك ةمكاحمو ،ماكحألا قالطإ

 .كلذ نع لزعمب ةيضابإلا نكي ملف نكي

 ةظفللا هذه دورو ىلإ ةراشإلا انب ردجي ةعدبلا موهفم ىلع فرعتلا ةلواحملو

 لئاسملا نضعب نع ربعي ةرات ،ديز نب رباج ةبوجأ يف كلذ دجن ،نيمدقتملا دنع

 وه ":هلوقب اهنع ربعي دقو ،ا")سانلا اهعدتبا ةعدب اهنأب ةنسلا يف درت مل ينلا
 ثدحم رمأ اذه":هلوقب وأ ،ا2)اؤلي هللا لوسر دهع ىلع نكي مل سانلا هثدحأ ءيش

 ةعدبلاب ةنسلا يف درت مل يتلا لئاسملا ضعب فصو دري امك ،ا"سانلا ثدحأ امم

 رومألا ىلع ةعدبلا ظفل قالطإ ديفي ةديبع يبأو رباج مالكف ،اةديبع يبأ دنع
 .سانلا اهثدحأ و ةنسلا يف درت مل يتلا

 .اهتريس يف ةيطع نب لالهك ثعب ءاج نم دنع ةعدبلل موهفملا اذه دجنو
 سكعو ءااهتلازإو ةعدبلا ءافخإ هلباقي ةنسلا راهظإ نإ لب ،ا©ناوكذ نب ملاسو
 ذإ لالضلا هوجو نم هجو كلذ نإف نذإ ،ا)ةعدبلا ثدحأ دقف ةنسلا ريغ نم كلذ

 ةنودملا ‘ مناغ وبأ .81 / 1 دنسملا 4 بيبح نب عيبرلا 5-6©0 ةالصلا باتك  رباج يدزأل (1) ١

6. 

 .8ص رباج مامإلا ةبوجأءديز نب رباج يدرألا ا
 .9 ص ؟ سا. م (3)

 .ظ9ص ى(خم) ،ةديبع يبأ لئاسم : ةديبع وبأ ا٨)

 .78ص ى(خم) ،ةيطع نب لاله ةريس ،ةيطع نب لاله يناسارخلا ا

 .358ص «(ةوعدلا جهنم نمض)ناوكذ نب ملاس ةريس ،ناوكذ نب ملاس يلالهلا ا
 نمض (خم).رينلا نب رينم ةريس ،(852/237يف يح) رينلا نب رينم ينالعجلا يمايرلا ا”

 .394 ص ىةينامعلا ريسلا عومجم

 .345ص ء(ةوعدلا جهنم نمض)ناوكذ نب ملاس ةريس ،ناوكذ نب ملاس يلالهلا اث
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 كلذلو .)عدبلا نم اوثدحأ ام مهلضي امك { مهيبن ةنس فالخب نوثدحملا لضي
 يلعو ءاث)ةعدبلاو ةلضملا ءاوهألا لهأ ةقرافم نيملسملا ىلع نأ مناغ وبأ ركذي

 الو عبتن نأ انيلع امنإو ":يراوحلا وبأ لوقي ،عادتبالا نع دعبلاو عابتالا ملسملا

 موهفم يراوحلا يبأ ةملك فرط يفو "مهعسو ام سانلا ىلع قيضن الو عدتبن
 ام قييضتو نيدلا يف ةدشلا ىلع سانلا لمح عابتالا ينعي ال ذإ ءادج قيمع

 .هللا نيد يف مهعسي

 قلعتي ام وأ تالماعملا وأ تادابعلا رومأ يف عادتبالا ةيضابإلا رصقي ملو

 لوق ةح ىلع اودانف ،هلك كلذ نم ةمألا ىلع رطخأ وه ام ىلإ اوهبن لب ،دارفألاب

 نب بيبش لوقيو ،ا“)"وعدتباو ركنم نم اوثدحأ امو ةملظلا راثآ رييغت "ىلإ لئاو
 ةعدب تماق املك اهيلإ نوعدي ءانيد اهنوذختيو موق اهعدتبي ةعدبلا نأ ةيطع

 ؛عدبلا ىلع مهتاردق نم هابشأ ؛ىرخأ ةعدب تءاج "مهحاورأ هلنا ىنفأ ةلالضو

 روص نمو اة"ةيربجلاو ناودعلاو ولعلاو روجلاو ملظلا ىلإ ةاعدلاو ةملظلا

 ركب يبأ لوق يف نيدلاب لالحلا ميرحت وأ نيدلاب مارحلا لالحتسا ةعدبلا

 ناك هيلع هفلاخ نم أطخو هيلإ ىعدو انيد هيأر بصن نم"كلذكو ،ايدنكلا
 .ا7)"اعدتيم

 نب بيبش لوقي امك لب \ثدحلا ثادحإ درجم ىدعتت ةعدبلا ةروطخ نا
 وأ ريصقت وأ ككش كش وأ ليوأتب ة هعدب ةثدحم لك رأ بابلأل ١ ولوأ ملعي دقو و" : ةيطع

 ٠ 3 5 8 ص ؛ سسا م ) 1 (

 .344/1 ،©ىرغصلا ةنودملاءيناسارخلا مناغ وبأ يناسارخلا )2(

 .99/5 ،عماجلا "يراوحلا وبأ اث)

 .34ص جم خم ءلئاو ةريس ،بويأ نب لئاو يمرضحلا ()
 .286ص ،جم خم ،ةيطع نب بيبش ةريس \ةيطع نب بيبش ينامعلا اث}
 .34ص ءءادتهالا ،ركب وبأ يدنكلا اك

 .كص ءةينامعلا ريسلا عومجم نمض (خم) ،نيملسملا راثآ نم ةلاسر لوهجم فلؤم ا7



 ةبص الا دنع ةنسلا مولع >_حححص

 مامإلا لزع ثدحأ قلطنملا اذه نمو ،ا""قح اهب مدهي ةيصعمب لمع وأ ولغ
 مهفصوو برغملا لهأ ضعب باوج ناكو ‘ثدحأ ام نامع يف كلام نب تلصلا
 صن يف برغملا لهأ لوقي قحلا نم احرص تمته ةعدب كلذ ثدحأ نم لعفل
 مهنأ اوملع ،هتمامإ ليزت ال اهنإو ءاطخو ةعدب اهنإ ":مهتلاسر صوصن نم
 قحلا ةعجارمو ةعدبلا نم هيف اولخد ام كرت ىلإ مهوعدف ،نوعدتبم نوئطخم

 :ةمهم رومأ ىلإ ريشن نأ بناجلا اذه يف ركذلاب ريدجلا نمو.ا2)"وبأف

 ريسفت نأ ةيضابإلا ىري ذإ ةعامجلا ريسفتب قلعتي هركذ قبس دقو اهنم لوألا
 قارتفا لبق عئارشلاو ننسلا نم راصنألاو نورجاهملا هيلع عمجأ ام":وه ةعامجلا
 هنأل هقنع نم مالسإلا ةقبر علخ دقف ةريسلاو لاحلا يف كلذ فلاخ نمف ثةسألا

 .اث)'دهفالخ يف ىدهلا دجوي الو ضعدتبا نم كلهو عبتا نم اجن :لاقي

 باتكلا يف ةقفاوم ةنس لك'ذإ ؛ةنسلاو باتكلا نيب طبرلاب قلعتتيف يناثلا امأ

 يهف

 ناقفتم ةنسلاو باتكلا نأل \ةعدب وهف باتكلا فلاخ امو ة هللا لوسر ةنس

 .ا)"نانورقم

 امم ثدحتسا ام لك سيل هتإف ةيضابإلا ءاملع نم ريثك يأر يف :ثلاثلا امأو

 نإو- ةثدحتسملا رومألا نم ذإ ؛ةلالض ةعدب وه هق هللا لوسر دهع يف نكي مل

 نسح وه ام اهنم لب ،لالضلاب سيل ام -ايعرش ال ايوغل عدبلاب اهتيمستب زوجت
 اهرجأ هلف ةنسح ةنس نس نم):لاق هنأ ه يبنلا نع حص هنأ ليلدب ؛اثادومحم

 .293ص جم خم ث ةيطع نب بيبش ةريس \ةيطع نب بيبش ينامعلا ("
 (خم)سكلام نب تلصلا مامإلا ىلإ برغملا لهأ نم ةريس ،برغملا لهأ نم ءاملع ةعوجم ا
 .384ص سةينامعلا ريسلا عومجم نمض

 .92-93 ص ىمالسإلا ءدب ، مالس نبا اث )
 .15/2 ،ةريصبلا كهلا دبع يبأ نب دمحم وبأ مصألا ()
 .131/1ءءايضلا ،يبتوعلا :را3)



 _>حو> ةيض انالا دنع ةنسلا مولع حجحححح

 نم رزوو اهرزو هيلعف ةئّتس ةنس نس نمو ةمايقلا موي ىلإ اهب لمع نم رجأو

 .'"(ةمايقلا موي ىلإ اهب لمع

 نع لئاوو عيبرلا لئس ذإ عدتبملا ةبوت ةلأسم ةيضابإلا ءاملع ضعب ركذ دقو

 ال نكلو ،ةبوتلا درجمب مالسإلا هل ناتبثي امهنأ ىلإ ابهذف ةعدبلل ةيعادلا ةبوت
 ىللإ وعدي ناك هنأ مهل نيبيف ام لالض ىلإ مهاعد نم يتأي ىتح ةيالولا هل ناتبثي
 نأ هيلع نأ ":باجأف كلذ نع باهولا دبع نب حلفأ مامإلا لئس و ءا لقحلا ريغ
 ديعس وبأ بهذو .ا)"اهيلإ اعدو هتعدب ترهظ امك اهيلإ وعديو هتبوت رهظي

 هيلإ وعدي ناك يذلا نيدلا ليلضت ىلإ وعديو ةرهش بوتي نأ هيلع نأ ىلإ يمدكلا

 ذاعمل هتيصو يف هق هللا لوسر نع يور امب ا“الدتسم ،هبيوصت ىلإ اعد امك
 ةريرسلا اةبوت بنذ لكل ثدحأ) :لاق هنأ نم نميلا ىلإ هثعب نيح لبج نب

 نع عجري نأ هيلع نإ :لوقلاب . ىفتكاو .اث) ةيالعلا ةينالعلا و ةريرسللاب

 بهذم ىلع ناك ةّيطع نب لاله نأ ركذ يلاطيجلا نأ ريغ ،اةبوتلاو هتلاقم

 مهفآارعو مهوعدي ناك نيذلا موقلا ىلإ جرخف ،هنم اولبقي ملو ،بات مث ةيرفصلا
 نب ىدنلجلا دنع ناكو ،هنم اولبقف نامع ىلإ عجر مث ،هب مهاعد امو مهتلالض
 ةيعاد ناك نمف ؟ال مأ ةيعاد هنوك ىلع مئاق مكحلا زييمت نأ رهظيو ،ا7دوعسم

 اذهو ةبوتلاب هنم اوفتكا كلذ هل تبثي مل نمو .مهاعد نمل هتعدب نايب هومزلأ

 :يدنكلا ركب وبأ لوقي ،هالوتي نم ىلع بحسني هتبوت موزلو عدتبملا ىلع مكحلا

 (٢) ص هجيرخت مدقت 3.

 .49/4،ءايضلا يبتوعلا اغ

 .ديعس جاحلا ةبتكم ،(خم)«حلفأ مامإلا تاباوج 871/258(6)باهولا دبع نب حلفأ يمتسرلا اث

 .56ص ؛ثحابلا ىدل ةروص 0202مقر ،رئازجلا ،ةيادرغ

 )( شديعس يبأ ماكحأ نم ديفملا عماجلا ،يمدكلا 1/ 22 230.

 78/7)34325(6...انيبن نع ركذ ام باب ،دهزلا باتك ،هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ ا

 لبج نب ذاعم نع ءاطع ثيدح ؛ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو 159/20)331(.

 .11ص (خم)٬ رصن يبأ ةينون حرش ،يلاطيجلا ا

 . 1 2 ص ؛ سسا م )7 (



 ةيضص الا دنع ةنسلا مولع حححح

 دقف عدتبملا ىلوت نم نأل عدتبم هنع هب هتعدب ىلع عدتبملل يلوتملا نأ كلذو

 أطخو هاطخ دقف هتع دب ىلع عدتبملا نم ئرب نمو هتعدب بوصو هبوص

 .ا""هتعدب

 الو يويسبلا لوقي امك مزال رمأ عدبلا ال ةلادعلا لهأ نم ذخألل لاؤسلا نإ

 لهأ نعو ثهيف ةجحلا نعو هلهأ نعو هنع لاؤسلاو هبلطب الإ كلذ ىلإ دحأ لصي

 عدبلا لهأ نود مهلدع فرعيو مهالوتيو مهنع هنيد لمحيل ةجح مه نيذلا ةلادعلا

 ماع لوبق فقوم هيزاوي ذخألا رمأ يف مزاحلا مكحلا اذه نكل ،ا“)قحلل نيفلاخملاو

 نأ ةعدبلا نم ىضرنو ":ناوكذ نبا لوق هنيبي عدتبملا فلاخملا عم شياعتلا يف
 اوفعض نإو اهب لمعلا ىلع اولوتيو ،قق هللا لوسر ةنسب اولمعي نأو هللا اوقتي

 1 ( )"اهنع

 ءةيضابإلا ءاملع دنع هيف فلتخم درلاو لوبقلا ثيح نم عدتبملا ةياور مكح نل

 ىلإ وعدي يذلا عدتبملا مهنمو ملعلا مهنع ذخؤي ال نم يف ةديبع يبأ مالك مدقت دقو

 قالطإ يخامشلا ىري امنيب ،ةيعادلا نم لبقي مل ةديبع ابأ نأ رهظيو ءا هتعدب
 ذإ فالخلا ىكح رخآ عضوم يف هنأ عم ،ا"عيمجلا ةر انبهذمو" لوقي وهف ةرلا

 قدصلا نونظملا عدتبملا يفو ،ضعدتبمب سيل" هنأ يوارلا طورش نم نأ ركذي
 ىلع اقلعم يتالتلا لوقيو .)راتخملا ىلع لبقي الف ،يصاعملا قوسف امأو فالخ

 ةق هدعب ائيش نيدلا يف عدتبم يأ عدتبمب سيل نوكي نأو اندنع" :يخامشلا مالك

 صنو افالخ هيف دجأ ملو اقلطم ةدودرم اندنع هتياورو حرشلا يف فنصملا لاق

 .61 ص ءادتهالا ركب وبأ يدنكلا ا')
 .56ص ثجم خم ،نسحلا يبأ ةريس نسحلا وبأ يويسبلا ا]

 .371 ص ى(ةوعدلا جهنم نمض)ناوكذ نبا ةريس ،ناوكذ نبا ا
 .ظ12 ،(خم) ،ةديبع يبأ لئاسم : ةديبع وبأ ا

 .449ص ثلدعلا رصتخم ح رش ؛يخامنشلا (5)

 .445-446 ص ،س.ما



 ةيص 1 دنع ةنسلا مولع =

 .ا""هناويد نم ثلاثلا ءزجلا يف ةكرب نبا اهيلع

 ةياور لوبق يف افالخ ظفحي مل هنأ يف يخامشلا ردبلا مالك يملاسلا بقعت دقو
 دنع ةلأسملا هذه يف فالخلا دوجوب ،هتياور ةر بهذملا نأو ‘بهذملا يف عدتبملا

 لدي كلذف ،ماكحألا يف -ةعدبلا لهأ يأ-مهتداهش زاجأ عيبرلا نأ ىتح هباحصأ

 دوجول قدصلاب نظلا ةبلغ نإ ،اث ةيضابإلا دنع هتياور لوبقب لوقلا توبث ىلع
 لوقي امكف عدتبملا نم ربخلا لوبق ىلإ ةيضفم بذكلا نم زرحتلاب نيدتلا ةنيرق

 نيدي امك بذكلا نم زرحتلاب نيدي عدتبملا يأ- هنأ ملعن ان" لاح يف يملاسلا
 نظ هيف هنم لصح يذلا قيرطلا نم هقدص نظ لصحيف ؛صلخلا نونمؤملا

 نمؤملا يأ-امهربخ لوبق بجوف بذكلا نم زرحتلا وهو صلخلا نينمؤملا قدص
 .ا")"كلذ يف امهئاوتسال -عدتبملاو يفوملا

 مأ وه لدعأ هلاح فرعي ال نم ةياور طقسي يوارلا يف ةلادعلا طارتشا نإ

 انيأر كلذلو ،لوهجملا ةياور در يضتقت ةلادعلا ققحت ةرورضف هيلعو .؟ال
 مولعم ريغ لوهجملا ذإ ،الوهجم ةياور لوبق مدع ىلع ةيضابإلا ءاملع قافتا
 ربخ لوبق يف طرشلا ":يملاسلا لوقي ،ااهمدع نم هتلادع ةمولعم ريغو .هلاح

 نظ ؛نالاحلا هيف يوتسي لب لوهجملا ربخ قدصب نظي الو ‘هقدص نظ دحاولا
 هل حص ام ةلاح ةلاهج نم الثم هقدص عماسلا [نظ ولف اضيأو ،هبذك نظو هقدص

 ألإ نوعبتي نإ»:ىلاعت هلوق يف امك نظلا نم تعنم ةيعمسلا ةلدألا نأل هربخ لوبق

 امهوحنو (36/17ءارسإلا)«همْلع هب كل سن ام فقت ًالو)» (116/6ماعنألا)هنظلا

 .193-194ص ء(خم) ،يخارتلا عفر ،يتالتلا ("

 .34/2.سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا اث

 .٤33/2س.م ا"

 ل“ام.س35/2٤.

 يف يخارتلا عفر ءيتالتلا 452'ص ‘فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش ءيخامشلا: را

 .34/2‘سمنشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا ،198 ص ى(خم) يخماشلا رصتخم

 .197ص ث(خم) ،يخارتلا عفر ،يتالتلا اك



 ۔ج;:١_ح ةيض .الا دنع ةنسلا مولع حححح

 ربخ لوبق مومعلا كلذ نم عامجإلا صصخو ثامومع نظلا عابتا مرحف تايآلا نم

 .(.)"ميرحتلا مكح يف هادع ام ىقبيف ةقدص نظل لدعلا

 هل ءاملعلا ضعب دارفإ بجعلا نمف ةلادعلا ىنعمب قصلأ وهف ةءورملا طرش امأ

 .اهيلع ديكأتلا ديزمل ركذلاب اهصخو مومعلا دارفأ ضعب ركذ باب نم ناك اذإ الإ

 اهنم رومأ ىلع لمحت هينيد ةظفاحم اهلعج ةلادعلا هفيرعت يف قبس امك يخامشلاف
 -ءرملا يأ هتمه نم عفرت ةلادعلا يأ- اهنأ ركذ هفيرعت نايب يفو ،ا“"ةءورملا

 القتسم اطرش اهدرفأ هنأ مغر هدعب يملاسلاو ءاثةءورملا طقاس نوكي ال ىتح
 هكلهي ام لعف نم هظفحت ةءورم اذ يوارلا نوكي نأ ":لاق هنأ الإ ةلادعلا طرشك

 يأ-مهدنع ةلاحلا هذهو تآورملا يوذ دنع هنيشي ام لعف نمو يصاعملا نم

 .ةلادعلاب ةفورعم -ءاملعلا

 :ةياورلا لوبق يف ىرخأ طورش :يناثلا ثحبملا

 يبصلا ربخ لبقي الف ،ةياورلا لوبقملا يوارلا طورش نم مهم طرش غولبلا
 هنأ ىلإ ةدئاع كلذ ةلعو ،اةألقألا هزاجأو اطباض ازيمم ناك نإو ىتح رثكألا دنع

 ضعبلا بهذو ءاهب قثوي ال كلذلو شهفيلكت مدعب هملعل بذكلا نع زرتحي ال دق

 لوبق ضعبلا دييقت يملاسلا ركذو ،ا")بذكلا نع زرحتلا هنم ملع نإ لبقي هنأ ىلإ

 ةلعلل هلوبق مدع ححص هنكل اثدحي امل اطباض ازيمم ناك اذإ امب يبصلا ةياور

 .3 5/2. سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا )1(

( 2) | 

) 3 ( 

 .449ص لدعلا رصتخم حرش ،يخامشل

 .449 ص ٤0س.م

 .34/2، سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا ا
 .449 ص فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش ،ديعس نب دمحأ يخامشلا (5)

 .193 ص ء(خم) يخارتلا عفر ،يتالنلا )6(

 .193 ص ،س.م ا7)

 .3 1/2ثسمشلا ةعلط ح رش ؛يملادلا (8)



 ةيض الا دنع ةنسلا مراع ححححح

 .(")يبصلا يف ةققحتم ريغ يهو ةلادعلا يوارلا طورش نم نألو ،ةمدقتملا

 هابص يف ربخلا عمس اذإ امأ اهابص لاح يبصلا ىدأ اذإ مدقتملا مكحلا اذهو

 هطرش نم عامسلا نأل لبقي ال :ليقف ،©فلتخم كلذ يف لوقلاف هغولب لاح ها دأ و

 فلتخاو ‘هتياور لوبق ىلإ رثكألا بهذو ،ا)لقألا لوق اذهو اضيأ غولبلا
 مدع حيحصت ىلإ ينالجراولا بهذف ةلأسملا هذه يف يخامشلاو ينالجراولا

 -فنصملا مالك نم مهف امو":لاقف لوبقلا حيحصت ىلإ يخامشلا بهذو ،لوبقلا

 يتلا ضراوعلا نم هلعج هنأل ،-غولبلا يف عامسلا يأ طرش هنأ -ينالجراولا

 اذإ عغ ولبلا لبق اهلمحت ولو ،هتداهشو ،هتياور لوبق حيحصلاو ‘لدعلا ضرتعت

 رذكألاو':هنع الئاق هديأو يخامشلا حيحصت ىلع يتالتلا ىرجو ءا)"اطباض ناك

 اهلمحت ول هتداهش لوبقو هتياور ةحص ىلعو هعامس دنع هغولب طارتشا مدع ىلع

 نم)كلام وبأ لوقيو ،ا"هحرش يف فنصملا لاق امك اطباض ناك اذإ غولبلا لبق

 :ءادألاو عامسلل غولبلا طرش اممعم (زجرلا

 .ا)ةفاريو ىور ام يوري نيحو غني نيح غولبلا ةطرشو 5)ه .ه ۔ ۔ 7 ِ ۔ ه ۔ ۔ ه / و . 7 ه -ى - ى 1

 يتاهلقلا دمحم وبأ دكؤيو ،يوارلا ةياور لوبقل يساسأ طرش وهف لقعلا امأ

 ربع نيدلا مهنع ىقلت نيذلا ةمئألا نأو ةياورلا لقانل ةهابنلاو لقعلا ةفص ىلع

 ةياور لبقت ال كلذلو ءافلخ نع افلخو فلس نع افلس كلذب اوفصتا مهدانسب
 .ه

 هوحص لاح ىور اذإ كلذ نم اونثتساو ءا”)هلقع ضعب هعم يقب نإو ،نونجم

 .31/2 ،س.م(")

 0193ص ى(خم) ،يف يخارتلا عفر ،يتالتلا 449٬ص ،لدعلا رصتخم حرش 0 يخامشلا:را2)
 .3 1/2ثسمشلا ةعلط حرش ثيملاسلا
 .449ص ث لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا ا"}

 .193ص (خم) ،يخارتلا عفر ،يتالتلا ا
 .35ص ،فاطنألا دراوم ،يكلاملا ا

 .477/2 نايبلاو فشكلا ،يتاهلقلا ا

 031/2ؤ‘سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا ‘422‘421ص لمشلا عماج ‘دمحم شيفطا :را7



 ةيضانإالا دنع ةنسلا رولع ح

 ناكو هنونج باهذ دعب ةياورلا ىدأ ول لبقت ذئدنعف ،ةّيلكلاب هنم نونجلا رثأ لازو

 ةياور لبقت الف -يوارلا يأ- القاع نوكي نأ " :يملاسلا لوقي ")اطباض اهل
 همدع دنعف لقعلا لوصح يناسنإلا عونلا نم ربتعملا نأل اقافتا هوتعملاو نونجملا

 .اهنع ماكحألا عفترت

 نايب وه انه انمهي امو ‘ثيدحلا دقن يف هيلإ ةراشإلا ضعب مدقت دقف طبضلا امأ

 ةياورلا طبض ةلأسم نأ ةكش الو ،يوارلا ةياور لوبقل طبضلا طرش ىلع مهديكأت

 دح ىلع رابخإلاو عامسلا دنع رفوتي نأ ةب ال طبضلا اذهو لقنلا طورش مهأ نم

 نأ دب ال هنأ امك ،رابخإلا دنعو ،عامسلا دنع ازيمم اطباض يوارلا نوكيف ،ءاوس

 ماهوألا لهأ نم ةع هطبض ىلع هوهس حجر نمف ؛ا"هوهس ىلع هطبض حجري

 لوقي امك اقافتا مهتياور لبقت الف مهتياور لوبق يف فقوتي نيذلا للعلاو

 دبالف ،ناقتإلاو طبضلاب ةطرتشملا ةفصلا هذه نع يتالتلا ربعيو ،“)يملاسلا

 .اهيورمل انقتم اطباض نوكي نأ " يوارلل

 انهاه طبضلاب دارملاو اطباض نوكي نأ ":طبضلا طرش انيبم يملاسلا لوقيو

 .اهعمس امك هيدؤي ىتح هظفح ىلع ةظفاحملاو عامسلا دنع ىنعملا ناقتإ

 بلغأ هطبض ةلاح نكت ملو وهسلا هيرتعي نم ةلاح يف فالخلا يملاسلا ركذيو

 عضوم يه ليقو ،اهدرب ليقو ،هتياور لوبقب ليق :لاوقأ اهيفو ‘هوهس ةلاح ىلع

 يذلا اذهو ‘تتر الإو تلبق اهيف هقدص حجري ليلد دجو نإف ،اهيف رظني ؛داهتجا

 .35ص ،فاطلألا دراوم ،يكلاملا

 .422 ‘421ص ؛لمشلا عماج ‘دمحم شيفطا ا"

 .3 1/2. سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا ال

 .449ص ثلدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا ()

 .3 1/2.۔ سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا ا

 .193 ص ء(خم) ،يخارتلا عفر ،يتالتلا اث}

 .31/2‘سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا ا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع ححص

 يف فالخلاك طبضلاب قلعتت ىرخأ ارومأ يملاسلا ركذي امك ،ا.)يملاسلا هححص
 وأ ىنعملاب ءادألا زاوج ىلع ينبم فالخلا نأو ،ىنعملاب وأ ظفللاب ةياورلا ءادأ

 .امات اناقتإ كلذ نقتأ نمل ىنعملاب ةياورلا زاوج وه هاري يذلاو ،همدع

 ةسلاجملا ةرثك اهنم ؛ةياورلاب ةطيحملا رومألا ضعب هيف رثؤت طبضلا نإ

 ريغ ىلع ةمدقم هيقفلا ةياور نإف كلذلو ‘كلذ ريغو هقفلاو ملعلاو ،يقلتلا ةرشابمو

 سلاجملا ةياور نأ امك \طبضلا ىلع نيعملا مهفلاو هقفلا ةيزمل اتضراعت اذإ هيقفلا

 ىلع يوارلا نيعت ةسلاجملا ةرثك نأل كلذو ،سلاجملا ريغ ىلع ةمدقم ءاملعلل

 .نيبناجلا نيذه ىلع ا“يتالتلاو اثيخامشلا دكأ دقو ،ناقتإلاو طبضلا ديزم

 سيلدتلا عوضومو ،اسلدم نوكي ال نأ ةياورلا لوبقملا يوارلا طورش نمو
 طرش نايب وه افه انينعي امو ،اثيدحلا حلطصم يف هل نايب ديزم دريس
 .ا©ةلوبقم ريغ سلدملا ةياورف ،اسلدم نوكي ال نأ يوارلا ةياور لوبقل ةيضابإلا
 ءسيبلتلا نم برض سيلدتلا نألو ،اهبويع يفخي وهف ةياورلا ىلع سيلدتلا رطخل
 .ا")سلدملا ةياور كلذكف ةلوبقم ريغ سبلملا ةياور نأ ثيحف

 :قافتا لحم تسيل ىرخأ طورش كانهو

 مث ةياور ىور نم نأل كلذو ،ىور ام فالخب يوارلا لمعي ال نأ طرش اهنم

 يف وأ ةياورلا يف نوكت نأ امإ يهو ثةمهتلا بجوي كلذ نإف اهلولدم فالخب لمع

 اذه ةلادع طوقسب مكحي ال دقو ،ةياورلا لوبقب لخم امههالكو لمعلا يف لهاستلا

 )( م.س32-31/2٤. /

 2ام.س31/2٤.
 .457ص لدعلا رصتخم ح رش ،يخامنشلا )3)

 .199ص ى(خم) ،يخارتلا عفر ،يتالتلا ا
 .ص رظنا ()

 ء452ص ؛لدعلا رصتخم حرش 0 يخامشلا 0157 /1 فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا :را

 .35/2‘سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا س197ص ث (خم) ،يخارتلا عفر ءيتالتلا

 .35/2‘سمشلا ةعلط حرش يملاسلا ا7



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع ح

 .'")اهل خسان ىلع علطا دق نوكي نأ هب نظلا نسحل ابيلغت كلذو ،يوارلا

 كلذو ثءاملعلا نم هريغ يوارلا ةياورب ذخألا كرتي ال نأ طورشلا هذه نمو

 نأ امإ ؛نيرمأ نم ولخي ال هنم اهب اوعمس مهنأ عم هتياورب ذخألا ءاملعلا كرت نأل

 لد يوارلا ةلادع توبث لاح يفو ثةياورلا يف انعط وأ يوارلا يف انعط نوكي

 كرت ىلع نوعمتجي ال ءاملعلا نأل كلذو ،رخآ ليلدب اهخسن ىلع اهب لمعلل كرتلا

 ذخألا كرت نأ ىلع ءااةياورلا كلت يف كشلا لخدي اذهو ءاقالطإ هوعمس قح

 وهف ثيدحلا لجأل ناك نإ امأو ،هل احيرجت دعي يوارلا لجأل ثيدحلاب لمعلاو

 .ايخامشلا لوقي امك ثيدحلا يف حرج

 اهلوأت نأ ءاملعلا ىأر دقف ءاهيوار ةياورلا لّوأتي ال نأ طورشلا هذه نمو

 نم نوكي امنإ ليوأتلا كلذ نأل كلذو \اهدر نعو اهلوبق نع فوقو ىلإ يدؤي
 انهو ،كلذ لثم وأ ضراعم ثيدح اهل نوكي نأك ةياورلا كلت يف ءيشل يوارلا

 .اهتياور لوبق نع فقوتيو يوا رلاب نظلا نسحي

 ىور اذإف ؛هنع ىور يذلا هلصأ بذكي ال يوارلا نأ اضيأ طورشلا هذه نمو

 الو ةياورلا هذه ورأ مل :لاق سابع نبا نكلو ءام ةياور الثم سابع نبا نع وار
 كلذو ؤالدع يوارلا ناك نإو ىتح لبقت ال اهنأ ةياورلا كلت مكحف ؛ادحأ اهب تثدح

 كلذلو ءاهيف يوارلا قدص يف نظلا فعض ىلإ يدؤي اذهو ،اهيف كشلا لوصحل

 يذلا هلصأو يوارلا ةلادع يف حرجي ال امك هقدص يف كش نم ةياور لبقت ال

 بيذكتلاب حرصي يذلاف رخآلا بيذكتب امهدحأ حرص اذإ الإ ،هنع ةياورلا ركنأ

 .اة)هتلادع طقست ءادتبا

 .٤35/2س.م ا"

 .٤35/2س.م ا"

 .457ص ثلدعلا رصتخم حرش ءيخامشلا اث

 .35/2.سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا ا

 .36/2-37،س.م ()



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح

 هذه لوبقب ةلأسملا هذه يف ةمألا ءاملع نم لاق نم لوق يملاسلا ركذيو

 نم راكنإلا اذهو ،ةلادعلا وه ةياورلا لوبق يف ربتعملا نأب اجتحم .ةياورلا
 يف ربتعملا نأ ملسن ال انلق': هلوقب هيلع بقعيو ،هاور ام يسن هنأل هنع يورملا

 عجري نأ اهنم رخأ رومأ اهعمو ةلادعلا ربتعملا لب }طقف ةلادعلا ةياورلا لوبق
 لوسر نأ يف نامثع لوق رمعو ركب وبأ ةر اذلو اهطبضو يوارلا قدصب نظلا

 نب ةريغملا ةياور ركب وبأ لبقي مل اضيأ اذلو ءامكحلا هدر يف هل نذأ هقف هللا

 نأ ىلع ،هركذ رم امم كلذ وحنو ا2)هريغ اهاور ىتح ةةَجلا ثاريم يف ةبعش

 ةياورلا يف بيع سيلدتلاف اضيأو ،الودع اعيمج اوناك مويلا كلذ يف ةباحصلا

 رومأ رابتعا .رهظف...هعاونأ ضعب لوبق يف فلتخا نإو لدع نم ناك نإو اقافتا

 .اة)"هنع تيور نم اهركنأ ةياور لبقت الف ةياورلا لوبق يف ةلادعلا ريغ

 يتلا نايسنلا ةفصل يوارلا اهيف رذعي ةلاح قباسلا مكحلا نم يملاسلا ينثتسيو

 اهتيور ينأ ملعأ الوأ ةياورلا هذه يردأ ال :هنع يورملا لاق اذإف ،رشبلا مزالت

 اقافتا هنم لبقت ةياورلا كلت نإف هنع اهتياورب امزاج يوارلا ناكو ؛كلذ ظفحأ الوأ

 امأو ،كلذ يسن هنع تيور نم نوكي نأ لمتحي هيلعو ،نايسنلاو .لوهذلا ةحصل

 .ا“)قدصلا نونظم لدع هنأل هنم لبقتف هنع يوارلا

 افالخ دبعلاو ةأرملا ربخل ةيضابإلا ءاملع رثكأ لوبق ىلإ انه ريشن نأ يقب

 ةداهشلاك اهربخ لعجو وار رخآ لجر دوجو ةأرملا عم طرتشا يذلا ةكرب نبال

 هريبكلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأ ،فئاطلا ىلإ صاعلا يبأ نب مكحلا ابأ يبنلا يفن ربخ ")

 .هيف ملك امل هدر ركب يبأ ضفرو 148/12)12724(6 ،سابع نبا نع حلاص يبأ ثيدح

 .(214/3)3168 "صاعلا يبأ نب مكحلا ربخ يف ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأ
 .ةدجلا ثاريم يف ءاج ام باب ‘ضئارفلا باتك ؛هننس يف يذمرتلا هجرخأ اك

 .(909/2)2724 ،ةدجلا ثاريم باب عضئارفلا باتك ،هننس يف ةجام نباو ع( 4

 .37/2.سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا اث}

 )( م.س37/2٤.



 ةيص الا دنع ةنسلا مولع حححجحح

 لوقي ،زاوجلا يخامشلاو ينالجراولا ركذ دقو "هيأر ىلإ ةراشإلا تمدقت دقو

 اهدارفناب اهتداهش زوجت ال ةأرملاك هتداهش لبقت مل نم رابخأ لبقيو":ينالجراولا

 لوقيو ا) "...هرابخأ زوجت بسنلاو ءالولا يف نينظلا كلذكو دبعلا كلذكو
 الو &دبعلا ةياور لبقت لب ءارح نوكي نأ يوارلا يف طرتشي ال ":يخامنشلا

 ،ءالولاو بسنلا يف نينظلا ةياور لبقن اضيأو ،اهدحو ةأرملا لبقت لب ةيروكذلا

 .اة)"ةعبرألا يف ةداهشلا فالخب

 ددعتلا طرتشي ال هنأ نيبو كهيورم لوبقل يوارلل ددعتلا ةلأسم يتالتلا ركذ دقو

 كلذكو ،لوبقم دحاولا يوارلا ذإ مهضعب هيلإ بهذ نإو هيورمل لوبقلا يف يوارلل

 هب معت اميف دراولا ثيدحلا نم هاور ام لوبق يف اضيأ يوارلا ددعت طرتشي ال

 نم هاور ام لوبق يف ياورلا ددعت طرتشي ال اضيأو ،سانلا بلاغ دنع ىولبلا

 .اكلذ طرش نمل افالخ دودحلا يف دراولا ثيدحلا

 :مجارتلاو تاقبطلا بتك ثلاثلا ثحبملا

 مهسفنأ ىلع اهوضرف نامتك ةرتفب مهتأشنو مهنوكت ةلحرم لالخ ةيضابإلا رم
 ىتح لب ،مهل ةمجرتلا ةلقو ،مهئاملع نع ةباتكلا ةردنو مهمالعأ ءافخإ تمزلتسا

 يف ةمامإلا هذه تيقب ايقيرفإ لامشو نامع يف ةيضابإلا ةمامإلا لود مايق دعب

 نإف كلذلو ،اهعم عارص يف اولظ يتلا ىوقلا نم مهريغو نييسابعلا عم بورح

 ةيضابإلا تالاجر نم قيض ددع دنع ةروصحم راشنالا ةدودحم تيقب مه رابخأ

 طيحي امب فينصتلا نع نيلوغشم اوناك ءالؤهو ‘ةصاخ ةفصب مهنيب ملعلا ةلمحو

 هوبتك امم ريثك عايض نع فشكي رخآ ببس كانهو ،اةلاوحأو فورظ نم مهب

 . 315 /2 0 عماجلا ،ةكرب نبا :ر ()

 .157/1 فاصنإلاو لدعلا ءينالجرلاولا ا2)

 .457ص ‘لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا )3)

 .204 -203ص ى(خم) "يخارتلا عفر ،يتالتلا ا
 :يمانلا ؛250/2 :خياشملا تاقبط :ينيجردلا :ر ،اهرثأو مهخيرات نم ةبقحلا كلت ةفرعمل ا“

 دنع يسايسلا ركفلا ،(1988/1409)نودع نالهج ؛ه5ص ةيضابإلا نع تاسارد



 ةيض الا دنع ةنسلا ملع ح

 ببسب رامدلاو فلتلا ىلإ ةيضابإلا ثارت نم ريبك بناج ضرعت ذإ هونودو

 قرحأ الثم يعيشلا هللا دبع وبأو ،اهلالخ مهتابتكمل مهموصخ قرحو ،بوردحلا

 تانودملا تائم ىلع ىتأف هدي يف اهطوقس دعب ترمهيتب ةموصعملا ةبتكملا

 امك ءا")يداليملا عساتلا/ي رجهلا ثلاثلا نرقلا يف اهيف تناك يتلا تافنصملاو

 ةيلهألا برحلا ءانثأ تقرحأ يتلا ةريبكلا ةبتكملا اهنمو ،نامع يف تابتكم تقرحأ

 فالآلا مضت يتلاو ،يداليملا رشع نماثلا / يرجهلا رشع يناثلا نرقلا ةيادب يف

 .اغ ةردانلا بتكلا نم ريثكلا اهيفو اهنم ريثكلا قرتحا ،تافنصملاو بتكلا نم

 هيلإ راشأ ايقيرفإ لامش نم رثكأ نامع ةيضايإ دنع دجو هلعل رخآ لماع كانهو

 يف اهعطقتو رابخألا بايغ نم هفسأ يدبي هدجن ثيح ةفحتلا هباتك يف يملاسلا
 نونتعي ال نامع لهأ ني":الئاق ىلوألا ةيمالسإلا نورقلا لالخ نامع خيرات

 .ا""ةمئألا رابخأ رثكأ انع تباغ كلذلف خيراتلاب

 همهأ ضرع انب نسحي ديج ثارت مويلا انيلإ لصو اميف يقب دقف نكي امهمو

 .هلاجر ركذ عضاومو بهذملا ءاملع مجارت ناظم ئراقلل نيبتت ىتح

 رشنلل يرماضلا ةبتكم '2ط ،شّيفطا نب فسوي نب دمحم خيشلا ءارآ لالخ نم :ةّيضاتإلا

 لوصألا :تافيلخ ضوع 033 ص1991 ‘ه1411 نامع ةنطلس ،بيسلا 7

 .32 :ةيضابإلا ةقرفلل ةيخيراتلا

 كلت يف يعيشلا هللا دبع وبأ هلعف امو ،نييمتسرلا ةمصاع ترهبت طوقس ربخ ةفرعمل ا!)

 ينورابلا :ر ترهيت طوقس لبق تراد يتلا .بورحلاو سقرحو بارخ نم ةميظعلا ةنيدملا

 كولمو ةمئأ يف ةيضايرلا راهزألا 1940/1359(6)(اشاب) ىيحي نب هللا دبع نب ناميلس

 ةرازو رشن ،نامع ةنطلس ،يور .ةيملاعلا عباطملا ،يبيلصلا يلع دمحم :حت ،ةيضابإلا

 0127 :ةيمتسرلا ةلودلا :زاحب ُء358ص ‘م1987 ےه1407 ،نامع ةنطلس ،يموقلا ثارتلا

128. 

 .98/2 نايعألا ةفحت ،يملاسلا :ر .برحلا كلتو قيرحلا ربخ ليصافت ةفرعمل ا"

 .4/1،نايعألا ةفحت ،يملاسلا اث



 ةيضابإلا دنع ةنسلا رذع ح

 : مجارتلاو تاقبطلا بتك :الوأ

 نرقلا ءاملع دحأ ينسارهيلا ءايركز وبأ هفلأ :ةميألا رابخأو ةريسلا باتك ه

 ةيضابإلل خرأ ،ا)ةيضابإلا تاقبطلا بتك مدقأ نم ربتعيو ،ا")يرجهلا سماخلا

 .ةيمتسرلا ةلودلا ةرتف اصوصخ ةمدقتملا نورقلا يف ايقيرفإ لامش يف مهتمئأو

 اذه ربتعي قرشملا يف اهتمئأ ضعبو ةرصبلا يف ةيضابإلا ةوعدلا ركذل ضرعتو
 ةسميأل ا ريس باتكو ٥ دعب بتك نم هيلع دمتعا ‘ءكتدام يف ١ ردصم باتكلا

 “) ع وبطم باتكلاو )مهرابخأو

 ريسب اضيأ يمسو :اةيروطغبلا دمحم نب نرقم هفلأ ةسوفن لهأ ةريس ه

 لهأ ةصاخ مهريسو بهذملا ءاملع مجارتب هباتك يف ينع ،ةسوفن لبج خياشم

 مهيف _ وفن ،مهيف ثيدحلا لتصفي نأ نود نيمدقتملا بهذملا ةمئأ ركذب باتكلا أدتبا ةسوفن

 ءهلهأ لئاضفو ةسوفن لبج نع ملكت مث ،ملعلا ةلمحو برغملا ءاملع لئاوأ ركذو

 + مث

 .رئازجلاب نالجراو نم (1078/471) ديعس نب ركب يبأ نب ىيحي ءايركز وبأ ينسارهيلا ا٨)
 ذاليلج املاع ناك ‘هريغؤ يفوسلا ورمع وبأ هنع ذخأو هريغو يتازملا عيبرلا يبأ نع ذخأ

 نيفلؤملا نم هدعب ءاج نم هيلع دمتعا املاع اخرؤم زربو "فراعملاو مولعلا نم ددعل اعماج
 .2/,92-93 .ريسلا :يخاَمشلا :ر .ملع ةقلح هل تناكف ملعلا ثبب ينع ،ريسلاو مجارتلا نف يف

 ؛قرفملا ،تيبلا لآ ةعماج رشن ءنامع يف ةيضابإلا ةمامإلا ،(رصاعم) يزوف رمع قوراف ا

 .13ص ‘،م1997 ه1417 شندرألا

 .باتكلا لك ،ةميألا رابخأو ةريسلا باتك ءايركز وبأ ،ينسازهيلا :رظنأ ا

 رشنلل ةيسنوتلا رادلا هترشن دقو ،بويأ نمحرلا دبع قيقحتب اهنمو \ةعبط نم رثكأ عبط ا“
 .م1985 ةنس

 ةسوفن لبج ءاملع ءالجأ ن نم (1203/599: :يف ؟يح) دمحم نب نرقم يسوفنلا يروطفغبلا ا

 ءايعملأ ةيوارو اهيقف املاع ناك { ينوانجلا قيفوتو ،يلدجملا دمحم يبأ نع ملعلا ذخأ

 1 192 ريسلا :يخاًمشلا : :ر .ريسلاو هقفلا يف فيلآت هل ،نيدلا بسن ةلسلس لاجر دحأ ربتعي

 ةميأ ةفرعم يف نيئدتبملاو ةماعلا ملس ةلاسر :(1914/1332)ىيحي نب هللا دبع ينورابلا

 .31:37 ص 01906 ‘ه1342ثحاجنلا ةعبطم ،ينورابلا هللا دبع نب ناميلس :جت ،نيدلا



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع جح

 ام اعبتتم فلؤملا رمتساو ،ةيدقعلاو ةيهقفلا ءارآلا ضعب يوحت ريسلا رئاسك يهو

 نم يروظطغبلا باتك ربتعي هيف شاع يذلا يرجهلا سداسلا نرقلا ىتح هلبق

 ةخسنلاو ‘هبحاصل مجرتو يخامشلا هيلع دمتعا دقو هتدام يف ةمهملا رداصملا

 نرقم اهعمس تاياور نم ةاقتسم هتدامو ،اءةطوطخم اهاندمتعاو اهيلع انفقو يتلا

 يف روكذم وه امك راصتخالل ابلط دانسإلا رصتخا هنكل ،مهخويش نع هخويش نع

 .افةقث نع ةقث ةياورب الإ هبتك ام ذخأي مل هنأب حيرصتلا هيفو \طوطخملا رخآ

 يف شاع اينايسولا مالسلا دبع نب ناميلس عيبرلا وبأ هفلأ :خئاشملا ريس ه

 ،ولجآ يف أشنو سنوتب ديرجلا دالب نم ةيليطصقب دلو ،يرجهلا سداسلا نرقلا

 رصتخي دقو ءاهدانسإب ركذي دقو ‘هخويش نع اهاور رابخأ هباتك يف هنود ام لج
 ةيضابإلا لاجر رابخأ عم توح ريسلا هذهو ،هريس ةمدقم يف راشأ امك دانسإلا

 ذع ‘كلذ ريغو ةيدقعو ةيهقف لئاسم وأ ثيداحأ يهو ثمهنع ةلوقنم لئاسم

 .ةبرجب يبرجلا بوقعي نب ملاس خيشلا ةبتكم يف اهيلع تفقو ةطوطخم يدل يتلا ةخسنلا ")
 دقو كركذ امك ةميدق ةخسن نم ،م1965 ه1385 ةنس هسفنب بوقعي نب ملاس اهخسن
 نب ملاس خيشلا. وه باتكلا اذه ىلع رثع يذلا نأ يمانلا ورمع ركذو ،اهنم ةروص تروص

 نب ورمع يمانلا :ر .دوقفم باتكلا اذه نأ نظي ناكو ةبرج يف روطغبلا ةبتكم يف بوقعي

 يف روشنم لاقم {ةيقيرفإ لامش يف اثيدح ةفشتكم ةيضابإ تاطوطخم فصو (رصاعم)ةفيلخ
 ،نوقرم ينابيشلا كرابم نب ناطلس ةمجرت ،1970 ."ةيملسلا تاساردلا" ةلجم 15دلجم
 .25ص
 لهأ ةريس باتك ،(1203/599:يف ؟يح) دمحم نب نرقم يسوفنلا يروطغبلا :رظنأ ا"

 .باتكلا لك ،(ر.د) ،سنوت ،ةبرج ،نزيغ ،يبرجلا بوقعي نب ملاس ةبتكم 3 (خم) ؛ةسوفن

 نم هلصأ (1162/557 يف يح) ناسح نب مالسلا دبع نب ناميلس عيبرلا وبأ ينايسولا ا"

 ناك ،نالجراو ىلإ لحر امك ،غيرأ يداوب يمصاعلا دمحم يبأ نع ذخأ ،سنوت يف ةيليطصق

 ":لاق امك هباتك يف عضي نأ طرشو رابخألاو راثآلا عمجب ىنتعا ،اقيقد اخرؤمو اليلج املاع

 ناكو ،"كوكشلا هيف ينجلاخت ملو ،يدنع حصو يفغلب امم اباتك اهنم مكل فلأ نأ تببحأف 0

 ثريسلا :يخامشلا :ر.هتالحر لالخ مهيقل نيذلا رابكلا ءاملعلا نم ةلمج تاياور هردصم

 .513/2 ،تاقبطلا ءينيجردلا 2



 ةيضابإلا دنع ةنسلا رلع ححص

 باتكلا لازي ال رصع ىللإ اه دعب امو ،ىلوألا ةثالثلا ةيرجهلا نورقلاب
 . (.)اط وطخم

 يذلا اينيجردلا ديعس نب دمحأ سابعلا يبأل :اغ خياشملا تاقبط باتك ه

 يبونج ديرجلا دالب يف نيجرد ىلإ بسنيو ‘يرجهلا عباسلا نرقلا يف شاع

 باتكلا ينع ةنس نيسمخ يف ةقبط لك ةيضابإلا لاجر تاقبط ىلع بتر ،سنوت

 يف ةيضابإلا ةمئأو ءاملعلل مجرتو ،برغملا يف ةيضابإلا ءاملع تاقبطب
 نب بوبحم نايفس يبأ ةياور ىلع ادمتعم ىلوألا ةيرجهلا نورقلا لالخ ،قرشملا

 .عيبرلا دعب قرشملا يف ةيضابإلا ءاملع زربأ نم ناك يذلا يشرقلا ليحرلا

 .ةبراغملا وأ ةقراشملا دنع ةياورلل دانسإلا يف ةمهم ةقلح ربتعي باتكلاو

 ةمئأ نع ارخأتم ءاج نإو هتمدقت يتلا تاياورلا هعمجل اردصم هتدام نوكت كلذبو

 نورقلا كلت يف برغملا ءاملعب ينيجردلا ينع امك نيمدقتملا نم ةيضابإلا

 ةباتك نم دافتساو ،مجارتلا ىحنم باتكلا اذه يف احن دقو ‘رصع ىتح ةمدقتملا

 دمحم ديعس جاحلا ةبتكم يف ةظوفحم ةطوطخم نم ةخسن يدل يتلا ةطوطخملا ةروصو|ا"

 فوكاراك ةبتكمب ظوفحم طوطخم لصأ نم ديعس جاحلا اهروص دقو رئازجلا .ةيادرغ
 خسن كانهو ارطس 20اهرطسأ ددعو ،ةقرو208 اهقاروأ ددعو 00277 مقر تحت اينولوبب

 .ةيادرغب قاحسإ يبأ ةيعمج ةبتكم يف طوطخم ةروص اهنم ‘ىرخأ عضاوم يف اهتيأر ىرخأ

 .1مقرب ظوفحم ،ةحفص299 يف عقي ةبرجب ةينورابلا ةبتكملا يف هيلع تفقو رخآ طوطخمو
 ريسن:(1162/557 يف يح) ناسح نبا مالسلا دبع نب ناميلس عيبرلا وبأ ينايسولا :ر

 ةبتكم نم ةروصم ‘رئازجلا ،ةيادرغ دمحم ديعس جاحلا ةبتكم ،(طوطخم ةروص) ،خئاشملا

 1مقر ،سنوت ،ةبرج سةينورابلا ةبتكملاب ةطوطخم هخسن + 000277 مقر اينولوبب ،فوكاراك

 قيقحتب عوبطم .ءينيجردلا ديعس نب دمحأ سابعلا يبأل برغملاب خياشملا تاقبط باتك ا2)

 .هتعبط تانايب تمدقت ،نيأزج يف يالط ميهاريل

 ؛سنوت بونج نيجرد نم (1271/670) ناميلس نب ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ ينيجردلا ا"
 نالجراو ىلإ لحر مث نيجرد يف ملعت ،ارعاش ابيدأو ،اهيبن اققدم اخرؤمو ىاهيقف املاع ناك

 .خيرات يف ةّسهملا رداصملا نم تاقبطلا هباتك ربتعي إميهاربل نب ىيحي لهس يبأ نع ذخأف

 .118/2 شريسلا :يخامشلا :ر .بهذملا ءاملع مجارتو



 ةيض .الا دنع ةنسلا مراع =۔ححي

 عمجي هلعلو ءايركز يبأ صن لقني ال هلقن يف هنكل ‘هريس يف ايركز يبأك هلبق نم

 مجرتي ملو .هلبق نم بتك يف بتك ام نيبو تامولعم نم هخويش نع هاور ام نيب
 نع ينغي كلذ نأكف 0 مهراهتشاب هباتك ةمدقم يف كلذ اللعم ةباحصلل ينيجردلا

 ةمألاو ،مهيف بتك نم ةمألا ءاملع نم كانه نأ دارأ ينيجردلا لعلو ،مهنع هتباتك

 .ا"); يبنلاب مهلصو ةقلح ةباحصلا ربتعت اهلك

 ميهاريإ نب مساقلا وبأ هفلأ :ا)تاقبطلا باتك هب لخأ امل ةاقتنملا رهاوجلا ه

 لئاوأ و نماثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف شاع ،سنوت يف رمد يف دلو ،يداربلا
 يف ينيجردلا لمعل المكم هلعج هنأ هناونع نم رهظيو ،يرجهلا عساتلا نرقلا

 .هب انعُي مل هنأ ىأز ام هيلع اكردتسم غامهنيب ام تعاج يتلا ةرتفلل تاقبطلا هباتك

 ثادحألا نع ملكت امك ،ةباحصلا ةمئأ ةصاخو ةباحصلا ركذ هيلع هكردتسا اممف

 .مهنيب تراد يتلا بورحلاو عقاوملا ركذو مهدهع يف تعقو يتلا نتفلاو

 يف- ينيجردلا نإف ينيجردلا ىلع اكاردتسا كلذ ةع يداربلا نأ مغرو اذه

 هنأل كلذو ،هريغ لبق نم مهنع بتك امب ةباحصلا عوضوم يف ىفتكا -يريدقت

 باتكف لاح لك ىلعو ىمهنيب عقو امو ةباحصلا ةنتف نع هسفنب ىأني نأ دارأ

 ةمئأ رابخأو ةباحصلا دهع لصفو ىلوألا ةيمالسإلا نورقلا ثادحأب ينع يداربلا

 هتدام ائداب ةيرجه ةنس لكل بوبي ناك هنأ ىتح ؛مهيف ملعلا روحبو ةباحصلا

 ءاهءازإ ةيضابإلا ةمئأ فقاومو ىلوألا نورقلا ثادحأو ى يحولا ءادتباب ةيخيراتلا

 نب كلملا دبع عم ةلدابتملا هلئاسر لالخ نييومألا نم ضابأ نبا هللا دبع فقومك

 بتكلا ءامسأ رهشأب ةمئاق هباتك رخآ يداربلا نَّمتض دقو ‘كلذ ريغو ناورم

 .اةةيضابإلا اهفلأ يتلا ةيبرغملاو ةيقرشملا

 .باتكلا لك ،برغملاب خياشملا تاقبط باتك ،ينيجردلا :رظنأ ا")
 دجوتو ،ارطس 23يف ةحفص لك ‘ةحفص 238 يف طخلا ةقيقد ةيرجح ةعابط عبط باتكلا ا

 .ديعس دمحم جاحلا ةبتكم يف ةظوفحم اهيلع تعلطا ةطوطخم اهنم ةطوطخم خسن باتكلل

 هب لخأ امل ةاقتنملا رهاوجلا ،(1407/810يف يح)ميهاريإ نب مساقلا وبأ يداربلا : رظنأ ا}

 دوعسم نب ناميلسو ينورابلا فسوي نب دمحم ةيانعب عبط ةيرجح ةعابط ،تاقبطلا باتك



 ةبض الا دنع ةنسلا مولع =حجحج

 لبجب دلو ،يخامشلا ديعس نامثع يبأ نب دمحأ سابعلا يبأل اريسلا باتك ه

 ةعُي رشاعلا نرقلا لئاوأو يرجهلا عساتلا نرقلا رخاوأ يف شاع ايبيل يف ةسوفن

 ةةريزغلا ةيملعلا ةداملاب زيمتيو ،ةيضابإلا ءاملع مجارت يف بتك ام لجأ نم هباتك

 رابخألا لقن يف هقرط ددعتو هلبق ةبوتكملا هرداصم عونت ىلإ دئاع كلذو
 .بناجلا اذه يف تبتك يتلا تاباتكلا ةمدقم يف ءاج كلذلو ،اهتياورو

 ةهجو انيبم ىلوألا ةيمالسإلا نورقلا خيراتب هباتك لوأ يف فلؤملا ىنتعا

 ،مهنيب ملعلا ةلمحو ةيضابإلا ةمئأل مجرتو ،اهثادحأ نم ريثك يف ةيضابإلا رظن
 نب بوبحم نايفس يبأ تاياور ىلع -ينيجردلاك- ادمتعم ةرصبلا يف مهطاشنو

 ةيضايإ رداصم ىلع دمتعا هنأ امك ،به ذملا ءاملع تاياور نم اهريغو ليحرلا

 رثكأل اركذ هيف ثحابلا دجيو ءاذه انموي ىلإ اطوطخم اهضعب لازي ال ةبوتكم

 .ا})مهلجل مجرت يذلا يخامشلا رصع ىلإ برغملا يف ةيضابإلا ءاملع
 نم لدعلا يف مهلامو نامع ةمئأ ركذ يف ناعمللاب عئاشلا عاعشلا باتك ه

 ءاملع نم ناك ؛نامعب لخن ةدلب نم ،ا“قيزر نب دمحم نب ديمح هفلأ :انأشلا
 ذنم ،نامع ةمئأل مجارت باتكلا ىوح ؛يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا لالخ نامع

 فينصت ةقيرطو .يبرعيلا دشرم نب ناطلس مامإلا ىلإ دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا

 لجأو ةمئألا ءالؤه ركذ اهنمض ةيرعش ةموظنم هعضو ىلع ةمئاق باتكلا

 ؛رنازجلا ةيادرغ ،ديعس جاحلا ةبتكم ،(خم) +باتكلا لك ه1302 ةنس رصم ،يلدجملا

 .طوطخملا لك 021مقر

 دوعس نب دمحأ حيحصتب عوبطم ،يخامشلا ديعس نب دمحأ سابعلا يبأل ريسلا باتك ()

 .هتعبط تانايب تمدقت ،نيأزج يف يبايسلا

 .باتكلا لك ،ريسلا ءيخامشلا :رظنأ ا2

 .دحاو دلجم يف عوبطم ،دمحم نب ديمح قيزر نبال عئاشلا عاعشلا باتك ا7)

 نم رعاشو بيدأو خرؤم ،(1858/1275) تيخب نب قيزر نب دمحم نب ديمح يلخنلا أ}

 مجارتلاو خيراتلا يف بتكلا نم اددع فلأ ،نيينامعلا نيخرؤملا زربأ دحأ دعي ،لخن ةدلب

 بتكلا نم اهريغو نيبملا حتفلا باتك ةيناطحقلا ةفيحصلا ،عئاشلا عاعشلا اهنم ،ريسلاو

 .53 ،نامع مالعأ ليلد نيثحاب ةعومجم 0128/1 ،نامعنلا قئاقش ،يبيصخلا :ر .ةيخيراتلا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا رالع >

 مامإب قلعتم عطقم لك حرشي مث ،مهرصعب تناك يتلا ثادحألا مهأو مهتافص

 نيذلا صاخشألا باسنأ ركذيو هل ةقفارملا ةيخيراتلا ثادحألا هيف لصفي احرش

 ةقيرط باتكلا اذهل هفينصت ةقيرط يف وحنيو ،لاجملا هل حيتي ام ردق مهركذي
 .مجارتلا

 ءىلوألا ةيمالسإلا نورقلا لالخ اهتمئأو نامع رابخأب فنصملا ينع دقو

 ةيخيراتلا رداصملا نم هريغ نع هزيمي اليصفت ثادحألا ضعب يف لتصفي وهو

 يف رظنلا نم رهظيو ءاهئاملعو اهتمئأ ريسو نامع خيراتب تينع يتلا ىرخألا

 نيبي ال هنأ ريغ شةبوتكم رداصم اضيأو ةيوفش تاياور ىلع دمتعا هنأ باتك اذه

 ينربخأ وأ نامع لهأ نم تاقثلا نع.. :هلوقب انايحأ يفتكي ذإ ،اهلك هرداصم

 مهنع يوري نم ضعب ءامسأ ىلإ انايحأ زيشي هنأ ىلع ،خياشملا نم دحاو ريغ

 (.لع وبطم عئاشلا عاعش باتكو ،لقنيو

 جاحلا مازعأ لقعم وبأ هفلأ :ا©نالجراو خيرات يف نابلا نصغ باتك ه

 خيرات يف هفلأ دقو ،يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع احلاص نب ميهاربإ

 هتاردس ةقطنمل اخيرات ةعي نأ نكمي باتكل اذهو ،ةيرئازجلا نالجراو

 .باتكلا لك ،عئاشلا عاعشلا باتك دمحم نب ديمح قيزر نبا :رظنأ ا")
 نع ةيثحبلا يترايز لالخ نالجراو يف لقعم يبأ ةثرو دنع باتكلا اذه ىلع تعلطا ا

 تاسارك يف ةنودم كانه اهتيأر يتلا ةخسنلا نكلو هنم ابناج تروصو ،بهذملا بتك ناظم

 دمحم نب ديعس جاحلا ةبتكم يف ةظوفحم ىرخأ ةطوطخم ىلع اضيأ تعلطاو ءةمظنم ريغ

 مل ذةسرهفم ةطوطخملاو ،ارطس23اهرطسأ ددعو ةحفص 8 يف عقتو ،مقر نودب ةيادرغب

 .خسنلا خيرات الو اهخسان مسا ركذي

 دلو (1965/1384ت ‘01893/1311 و)مازعأ ومح اباب ،حلاص نب ميهاربإ ينالجراولا ا

 حلاص خيشلاك بازيم يداو ءاملع رباكأ نع ذخأ امك ءاهب رقتساو نالجراوب ذملتنو ،سنوتب

 ةيربربلاب ينعيو ،ماَزغأُاب بقل و ةعلاطملاب امرغم ناكو سيردتلاب لغتشا ،يلغَل رمع نب

 يلع :ر .اهئاملعو نالجراو خيرات لوح هفلؤم اهمهأ نم لئاسرلا نم ةعومجم هل ،ةءارقلا

 ةيضابإلا مالعأ مجعم ؛نيثحاب ةعومجم 0238/4 .خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :رمعم
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 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع ح

 ىلع ةيضابإلا ءاملع نم ريبك ددعب تيظح نأب نالجراو تزيمت دقو ،نالجراوو

 اهخيراتب قلعتي ام لك نالجراو خيرات يف مازعأ بتك كلذلو ،اهخيرات ىدم
 اضيأ عضوو ىاهيف مهخيراتو ةيضابإلا ءاملع رابخأ نم اريثك انيبمو كلذ الصفم
 ميدقلا ذنم نالجراو يف اورهظ نيذلا ةيضابإلا ءاملعل مجارت هباتك نم بناج يف

 عونتم باتكلاو ‘ةصاخلا هتمجرت دحاو لكل العاج رشع عبارلا نرقلا ىلإو
 هتدام ناظم ىلإ ريشيو ،ةيهفشلا وأ ةبوتكملا رداصملا اهنم ،رداصملا
 .")طوطخم نابلا نصغ باتكو اهرداصمو

 نرقلا يف شاع ؛ميهاريإ ناظقيلا وبأ هفلأ :اغ ايخامشلا ريس قحلم باتك ه

 ةيضابإلا ءاملع مجارت يف هبتك ؤرئازجلاب ةرارقلا نم "يرجهلا رشع عبارلا
 خيشلاب همجارت لوأ أدبف ،يخامشلا سابعل ابأ تلت يتلا ةرتفلاب هأدتبا ،مهرابخأو
 ،يرجهلا رشاعلا نرقلا يف شاع يذلا ديعس يمعب ريهشلا يبرجلا يلع نب ديعس

 اليصفت ىوح هباتكو ،هدهع ىلإ ركذلاب ةيضابإلا ءاملع ناظقيلا وبأ عبتت دقو
 هبلغأ يف وهو ،ةيهفشلاو ةيباتكلا رداصملا نيب عمجو ءاهجلاع يتلا ةرتفلا رابخأل
 .اطوطخم باتكلاو ،هرداصم ىلإ ريشي

 دومح نب فيس هفلأ :ا“)نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ ه

 سماخلا نرقلا لئاوأو رشع عبارلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف شاع ءا")يشاطبلا

 نابلا نصغ باتك 1965/1384(6)مازعأ ومح اباب حلاص نب ميهاريإل ينالجراولا :رظنأ ا"}

 (خم) + ،باتكلا لك ،(ر.د) ،رئازجلا ،نالجراو ،لقعم يبأ. ةبتكم (خم) ،نالجراو خيرات يف

 .باتكلا لك ،(ر.د) ،ةيادرغ ‘دمحم نب ديعس جاحلا ةبتكم

 هيلع تعلطا دقو ،رئازجلا يف ةرارقلاب ناظقيلا يبأ خيشلا ةثرو ىدل ظوفحم طوطخملا ا

 .ارطس 22 ‘ةحفص593 يف عقيو ‘بهذملا بتك نع ثحبلل ةيملعلا يتلحر ءانثأ

 ٠(خم) يخامشلا ريس قحلم 1973/1393(6)يدمح ىسيع نب ميهاربإ ناظقيلا وبأ :رظنأ ا)

 .باتكلا لك ،(ر.د) ،رئازجلا ،ةرارقلا ،ناظقيلا يبأ ةبتكم

 يف عوبطم ،يشاطبلا دومح نب فيسل نامغ ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ باتك ا

 .مجحلا ةريبك تادلجم ةثالث



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع حححج

 ةيضابإلا ءاملع اهفلأ يتلا ةيملعلا تاعوسوملا عبتتف ريبك يملع دهجب ماق رشع

 ءاملع رابخأ يف ةريزغ ةيملع ةدام اهنم جرختساف ةيهقفلاو ةيخيراتلا مهبتكو

 ينمزلا اهلسلست بسح ةبترم مجارت ةروص يف هباتك عضوو ىنيينامعلا ةيضابإلا

 رضاحلا انرصع ىلإ هلمع لمكي مل يشاطبلا نكل نامع ىلإ مالسإلا لوخد ذنم
 نوطب يف ةدام نع هدهج فشك دقو ،ليلجلا لمعلا اذه مامتإ لبق ةينملا هتفاو ذإ

 لظ به ذملا يف فينصتلا نأ نم اقباس هانركذ ام دكؤي امب بهذملا ءاملع تانودم

 .ا2ةيخيراتلاو ةيعرشلا نونفلا لك يف لماشلا فينصتلا ىحنم وحني ةليوط انورق

 :باسنخلا بتك :ايناث

 نم ‘يراحصلا يبتوعلا ملسم نب ةملس رذنملا يبأل :برعلا باسنأ ه

 ىلع مظن خيرات باتك وهو يرجهلا سماخلا نرقلا يف شاع ،نامعب راحص

 باتكل هباشم وهف ‘بسنلا عبتت ىلع رصتقي باسنأ باتك سيلو بسنلا ساسأ

 تدرو ينلا هتدام ةميق رهظتو ،ا“!هفينصت ةقيرط يف يرذالبلل فارشألا باسنأ
 نأ ىلع .رابكلا مهمالعأو مهتمئأ نم هفنصم نوكل مهتمئأو ةيضابإلا ءاملع نع

 نييئاطلا يداو نم (1999/1420ت .1929/1347 و)دماح نب دومح نب فيس يشاطبلا ")

 بتكلا نم ددع هل فيلأتلاب لغتشاو ‘ءاضقلا يلو ،بيدأ خرؤمو ،هيقف ملاع نامع ةيقرشب

 يشاطبلا ،161/1 ،نامعنلا قئاقش ‘يبيصخلا:ر .ةيخيراتلاو ةيعرشلا مولعلا يف لئاسرلاو

 ناطلس نب هللا دبع يقورحملا :يف يشاطبلا ةايح ليصفت رظنأو ،نايعألا فاحتإ باتك ةمدقم

 ديسلا ةبتكم ،1ط ،دومح نب فيس خيشلا ةلئسأو ةمجرت يف دودولا ةفحت 6(رصاعم)دشار نب
 .م2000 ےه1408 ،نامع ةنطلس طقسم ،يديعسوبلا دمحأ نب دمحم

 لك ‘نامغ ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ باتك ،دومح نب فيس يشاطبلا :رظنا ا)
 .باتكلا

 ةروص ىلع تفقو دقو ،نيدلجم يف عوبطم ملسم نب ةملس يبتوعلل باسنألا باتك ا

 مسق نمض ةفنصم 053891 مقر ،ةرهاقلا ةيرصملا بتكلا راد يف ظوفحم اهلصأ هطوطخمل

 اهنم عوبطملا ةخسنلا لعلف ،لقأ عوبطملا نأ طوطخملا ةدام مجح نم رهظيو 4 خيراتلا

 .ةصقان

 .11ص ‘نامع يف ةيضابإلا ةمامإلا ،يزوف رمع قوراف ا



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح

 رهشأو اهبورح مهأ نايب عم ،اهباسنأو برعلا لئابق ركذ يف بناج هنم باتكلا
 .اهتايصخش

 كلت يف ةينامعلا لئابقلا رودو ةيمالسإلا حوتفلا نع يبتوعلا ملكت دقو

 نع ملكتو ،مالسإلا لبق ىتح امومع نامع خيرات نع ثيدحلا لصفو ،ثادحألا

 ةرصبلا نم اوهجوت نيذلا ملعلا ةلمح ءامسأ ركذو نامع يف ةيضابإلا ةوعدلا ةيادب
 تناك يتلا ثا دحألاو هلبق اوناك نمم نامع ةمئأ نع ملكتو ‘برغملا و نامع ىلإ

 يبتوعلا ةدام نكل ،مهتمئأو ةيضابإلا ةوعدلا ءاملعل يبتوعلا مجرت دقو .مهروصعب

 .انفلسأ امك باسنألا ساسأ ىلع مئاقلا باتكلا بيترت طسو ةرشتنم كلذ ركذ يف

 لعلو ،رثكأ ةيناطحقلا برعلا باسنأب ىنتعا باسنلل هضرعت يف هن مث
 .ةيناطحقلا ىلإ اهرثكأ روذج دوعت يتلا نامع لئابق .نايب دارأ هنأ ىلإ كلذ عجرم

 كلذ يف هرذع لعلو ،ةيلهاجلا يف ىتح لئابقلا ضعب رابخأ يف درطتسي هدجن امك
 دنع لئابقلا كلت رابخأ ضعب ليصافت ركذ كلذلو ؛باسنألا يف فنص باتكلا نأ

 .(;)اهتاعرفتو اهلوصأ ركذ

 نايب دنع ركذلا مدقتملا قيزر نب دمحم نب ديمح هفلأ :ةيناندعلا ةفيحصلا ه

 لئابقلا اصوصخ ةيناندعلا برغلا باسنأ ركذب هيف ينع ،عئاشلا عاعشلا هباتك

 .اهرابخأ نم افرط اركاذ اهنوطبو اهلوصأ الصفم ،نامع يف مهنم ةميقملا

 نم ةيضابإلا ءاملعل مجرتو ةيناندعلا تالاجر رابخأو ريس ركذب ينع كلذكو

 نب بوبحم نايفس وبأ مهنمو ،زراب رود مهضعبل ناك دقف ،مهتمئأو لئابقلا كلت

 هللا دبع نب ديعس مامإلاو ،ريشبو هللا دبع هانباو ©بوبحم نب دمحم هنباو ،ليحرلا

 ملكت امك ،ةيناندعلا برعلا ىلإ نوبستني نمم ةيضابإلا ةمئأو مالعألا نم مهريغو
 هتدام رشتنت ،هقباسك باتكلا نأ ىقبيو ،مهترصاع يتلا ثادحألا نع قيزر نبا

 ‘ ةيرصملا بتكلا را د ( (خم) + باتكلا لك 4 باسنأل ا باتك .« ملسم نب ةملس يبتوعلا رظنا )1(

 .51 مقر .خيراتلا مىسق }ةرهاقلا



 ةيص الا دنع ةنسلا مولع ل

 .ا.اةطوطخم لازت ال ةيناندعلا ةفيحصلاو ،بسنلا ىلع مئاقلا باتكلا ميظنت طسو

 دقو ،ركذلا مدقتملا قيرز نب دمحم نب ديمح اهفلأ :)ةيناطحقلا ةفيحصلا ه

 .ةيناطحقلا تالاجر رابخأو ريسلا ركذ ذإ ةيناندعلا ةفيحصلا جهن اهيف جهن

 يف لئابقلا باسنأ نع ثيدحلا طسو ةثبنم ةماع ةيخيراتلا ةداملا نأ مغرو

 ةمئأللو نامع لهأ نم ةيناميلا ءاملعل اباب صصخ قيزر نبا نأ دجن اننإف باتكلا

 ال ةيناطحقلا ةفيحصلا و ‘ه رصع ىتح دوعسم نب ى دنلجلا .نم نامع يف ةيناميلا

 . اةةطوطخم لازت

 :ةماعلا ريسلاو خيراتلا بتك :اثلاث

 .يتاهلقلا يدزألا دعس نب دمحم ديعس وبأ هفلأ :)نايبلاو فشكلا باتك ه

 .يرجهلا سداسلا نرقلا يف شاع ،رابكلا نيخرؤملاو نيينامعلا ءاملعلا دحأ وهو

 يمالسإلا خيراتلا نع امهدحأ يف ثدحت نيمسق ىلإ هباتك يتاهلقلا مسق

 ،نامع يف اصوصخ مهتكرح طاشنو مهرابخأو ةيضابإلا ءاملع خيراتو ،امومع

 ءانيلإ تلصو نوينامعلا اهبتك ةماع ةيخيرات ةباتك مدقأ خيراتلاب قلعتملا مسقلا دعيو

 ثادحأ يف ةيضابإلا ءاملع ضعب يأرو هيأر ةنمضم ةيخيراتلا هتباتك نأ امك

 :ر .اهركذ نم ىلع تفقو امنإو ،اهيلع فقأ ملو ،ندنلب ةيناطيربلا ةبتكملاب ةظوفحم ا"
 .86ص نامع يف ةيضابإلا ةمامإلا ،يزوف رمع قوراف

 ءاهنم ةروص يدلو ،ريبكلا مجحلا نم ةقرو 479 نم ةيناطحقلا ةفيحصلا ةطوطخم نوكتت ا)

 .اهتانايب ركذ مدقت اهنم ىرخأ ةخسن كانهو ءارتلكنإب دروفسكأ ةعماج يف ظوفحم اهلصأو
 .(خم)ةيناطحقلا ةفيحصلا ،(1858/1275)تيخب نب دمحم نب ديمح قيزر نبا :رظنأ ا"

 .باتكلا لك ثحابلا ىدل ةروص 05301216 مقر ءارتلجناب دروفسكأ ةعماج

 فشاك ليعامسإل ةديس قيقحتب عوبطمءيدزألا ديعس نب دمحم يتاهلقلل نايبلاو فشكلا باتك ا٨)

 ةخسن اهنم ةطوطخم خسن ةلمج نايبلاو فشكللو هتعبط تانايب تمدقت ،نيريبك نيدلجم يف

 ركذ قبسو اضيأ اهيلع تدمتعا رئازجلاب نجسي ينبب رمع نب حلاص ةبتكم يف ةظوفحم

 ةعماج يف ذاتسألا ،ليلجلا دبع دمحم روتكدلا نآلا هتساردو باتكلا قيقحت يف لمعيو ىاهتانايب

 .هيئزج دحأ يف لمعلا ىهنأ دقو ،سنوت



 ۔ج; :)ح ةيض 1 دنع ةنسلا مولع ححص

 عمجي وهف ؛يتاهلقلا رداصم تددعت دقو ،ا")ىلوألا نورقلا يف يمالسإلا خيراتلا

 .ةيدئاقعلاو ةيهقفلا بتكلاو ريسلا ضعب يف هلبق نود امو ةيوفشلا ةياورلا نيب

 .‘ة) رداصملا كلت رثكأ ىلإ ريشي وهو

 يوكزإلا ديعس نب ناحرس هفلأ :اث)ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك ه

 نرقلا ةيادبو يرجهلا رشع يداحلا نرقلا رخاوأ شاع ،نامعب يكزإ نم ،ينامعلا

 مالسإلاب ارورم ةيلهاجلا نم نامع خيرات هتدام يطغتو ،يرجهلا رشع يناثلا

 ريسو مجارتلا يوحيو ‘يرجهلا رشع يناثلا نرقلا ةيادب ىتح ةعباتتملا هدوهعو

 يمالسإلا خيراتلا يف ةرصتخم ةدام نامع خيرات عم عمجي وهو ،نامع ءاملع

 .دئاقعلاب قلعتت تاعوضوم ضعبو ماعلا

 ةدحاو ةريتو ىلع نورقلا رابخأ درس يف يضمي ال يوكزألا باتك نكل

 ءىرخأ تارتف يف ةداملا يف احش دجن ؛تارتفلا ضعبل اعبشم اليصفت دجن امنيبف

 نم ىوق لوخدو ‘نتفلا روهظب نامع خيرات يف ترهتشا يتلا تارتفلا كلت ةصاخ

 نم لوقنلا نم رثكأ يوكزألا نإف لك ىلعو .اهيلع ةرطيسلل نامع جراخ
 نامع خيرات نع تثدحت وأ نامع ءاملع اهبتك يتلا ريسلاك هتقبس يتلا رداصملا

 نبا ةريسو غايركز يبأل ريسلا باتكو ،يتاهلقلل نايبلاو فشكلا باتك كلذ نمف
 ضعب كلذكو ،يبتوعلا باسنأو يبلكلا نبا باسنأك باسنألا بتك ضعبو ،دادم

 .15ص ثنامع يف ةيضابإلا ةمامإلا ،يزوف رمع قوراف

 .باتكلا لك ،نايبلاو فشكلا ،يتاهلقلا :رظنأ ا

 يدل ةقرو 412 نم هتطوطخم فلأتت ،يوكزإلا ديعس نب ناحرسل ةمغلا فشك باتك ا

 ةنطلسب ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ةبتكم يف ظوفحم يدل يتلا ةروصلا لصأو ،هنم ةروص

 يف اثحاب يلمع ءانثأ يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم يف ىرخأ ةخسن تيأرو ،نامع

 .ةمغلا فشك نم اءزج ققح ينيرحبلا يلديبع دمحأ ذاتسألا نأ امك ةحورطألا هذه عوضوم

 ،يوكزإلا ناحرس وه هفلؤم نأب رداصملا يف هراهتشا مغر لوهجم ىلإ .هبسن فسألل هنكل

 :قيلعتو ةساردو قيقحت :ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك ،لوهجم :ر ،ءزجلا اذه عبط دقو

 .ةيبرعلا ةريزجلا ةلسلس ،1985 :صربق ايسوقين ،رشنلل نوملد ءيلديبع دمحأ



 - جح; ١: ةيضابإلا دنع ةنسلا راع >

 اهريغو يربطلاك ةماعلا خيراتلا بتك نم هلقن ىلإ ةفاضإلاب ،ةيهقفلا رداصملا

 ىلإ أجلي هنأ ريغ ةياورلا قيرطب ،ةيهفش رداصم نم ةدام كلذك هباتك ىوحو
 ذخأو هتثدح نم نييعت نود انباحصأ ضعب ركذ لوقي وأ ،اهيف دانسإلا راصتخا

 .ا.اطوطخم لاز ال ةمغلا فشك باتكو هنع

 رماع نب دمحم ناميلس وبأ هفلأ :ا نامعب ترج رابخأو صصق باتك ه

 ركذو نامع خيرات درسب ينع ،يرجهلا رشع يناثلا نرقلا يف شاع ،اث)يلوعملا
 ىلع دزي ملو ،ةدافتسم هتدام رثكأ نأ رهظيو ،ةيلوح ةقيرطب اهتمئأو اهئاملع

 .ا“)ةطيسب ةرتفب الإ ةمغلا فشك اهاطغ يتلا ةرتفلا

 قيزر نب دمحم نب ديمح هفلأ :نيديعسوبلا ةداسلا ةريس يف نيبملا حتفلا ه

 .خيراتل ضرعت ذإ ،مهدهع ىلع هرصقي مل هنكل ،ديعسوبلا ةلود خيراتل اخرؤم

 مايأ نم اهركذو ؛ةيدزألا ةصاخ نامع لهأ لئابق ىربك بسنب أدتباف نامع

 ةباحصلا ركذ دقو ،نامع خيرات نم ةمدقتملا تارتفلل خ رأو ،مالسإلا لبق ةيلهاجلا

 ضرع امك ءاهئاهقفو نامع ءاملع نع ملكتو ،نيعباتلا نم ءاملعلاو تايباحصلاو

 ةنس ىلإ ةيديعسوبلالا ةرسألا دهعل خرأ مث ،نيمدقتملا نامع ةمئأ ركذل راصتخاب

 هرداصم ركذي دقو ،ةيوفش مأ ةيباتك تناك ءاوس هرداصم تددعتو ه 3

 .باتكلا لك ء(خم) ةمغلا فشك ،يوكزإلا :رظنأ ("
 ةنطلسب يموقلا ثارتلا ةرازو تاروشنم نمض ةريغص ةعطق يف عوبطمو ققحم باتكلا )2(

 .نامع
 اهيقف ناك ،نامعب لواعملا يداو نم (1777/1190) دشاز نب رماع نب دمحم يلوعملا ا7}

 ناك انايحأو ‘طقسمب هل ايضاق ديعس نب دمحأ مامإلا هنيع ثيح ءاضقلا يلو ءارعاش

 عسوأ ربتعيو ضئارفلا يف بذهملا باتك اهنم تافلؤملا نم ددع هل ،هتالوج يف هبحطصي

 .78/1 ،نامعنلا قئاقش "يبيصخلا:ر .ثاريملا يف باتك

 ،نامع يف ترج رابخأ و صصق .(1777/11 90) دشار نب رماع نب دمحم يلوعملا :ر (4)

 لك ‘م1983 ،نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ‘2طءرماع معنملا دبع :حت

 .باتكلا



 - جإ::) ح ةيض 1 دنع ةنسلا مولع ححححح

 .ا.;)اه ركذي ال انايحأ هنكل

 ديمح نب هللا دبع نيدلا رون هفلأ :ا;نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت باتك ه

 ،يرجهلا رشع عبارلا نرقلا لئاوأو رشع ثلاثلا نرقلا رخاوأ يف شاع ،يملاسلا

 ةباتكلا نأ ىأرو مولعلا ىتش يف فلأو ‘هرصع يف نامع بطق يملاسلا ناك دقل

 دسل ةلواحم نايعألا ةفحت هباتكب دارأف ريبك صقن نم يناعت ةينامعلا ريسلا يف

 مهدعب يتأي نمو هرصع ءانبأ ميلعت دارأ يملاسلا نأ امك عصقنلاو للخلا كلذ

 .مهفالسأ اهيلع ناك يتلا لضفلا ةريس

 ةريسو لدعلا ناك امل ":هتمدقم يف لوقيف هباتك نم فدهلا يملاسلا انل نيبيو

 ىلإ يسفن تقوشت راصمألا رئاس نم ةباحصلا دعب ادوجو رثكأ نامع يف لضفلا
 .مهب لهاجلا مهتريس فرعيل ؛ىدهلا ةمئأ راثآ نم هيلع فوقولا يننكمأ ام ةباتك

 نم خيراتلا نكي مل ذإ بابلا اذه يف ةداملا ةلق عم مهرئأل بلاطلا اهب يدتقيلو

 ال ام نايبو ةينيدلا مولعلا ريثأتو لدعلا ةماقإب مهلاغتشا ناك لب باحصألا لغش

 اخيرات الو ةعمتجم ةريس مهل دجن ال كلذلف ؛مهملاف مهألاب اذخأ سانلل هنايب نم ةب

 صنلا اذهو ،اة""خيراوتلاو راثآلاو ريسلا بتك نم هعبتت يننكمأ ام تعبتتف الماش
 امك ،ةسصئألاو ءاملعلا رابخأو ،ةريسلا عمجل يملاسلا هب ماق يذلا دهجلا فشكي

 نم هلبق نم ىلع دمتعا ذإ ،يملاسلا اهدمتعا يتلا رداصملا عونت صنلا فشكي

 يتلا هقفلاو راثآلا بتك ىلع دمتعاو ،يلوعملاو قيزر نباو يوكزإلاك ،نيخرؤملا

 ريثألا نبا بتكك ماعلا يمالسإلا خيراتلا بتك و ،ةيخيرات ةدام اهلخاد يف تنمضت

 هرداصم ركذيو اضيأ ةيهفشلا تاياورلا ىلع دمتعا مث \امهريغو نودلخ نباو

 ،نيديعسيوبلا ةداسلا ةريس يف نيبملا حتفلا ء(1858/1275)دمحم نب ديمح قيزر نبا :را"

 ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ٬هللا دبع يسرم دمحمو رماع معنملا دبع :حت

 .باتكلا لك ،م1977 ه1397 ،نامع

 حيحصتب ع وبطم ،يملاسلا ديمح نب هللا دبع ةمالعلل نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت باتك ا"

 .هتعبط تانايب تمدقت دقو ،نيدلجم يف ضبفطا ميهاريإ قاحسإ يبأ :قيلعتو

 .2/1 ،ةمدقملا ،نايعألا ةفحت يملاسلا ا



 ةيض الا دنع ةنسلا مراع ح

 باتك نإ لوقلا ةلمجو .يهفشلا هذخأ يف ةيملعلا ةقدلا عبتت لواح هنأ رهظيو .اهيف

 يف نيزربملا نم ةع هفلؤم نأ ةصاخ ،نامع خيرات يف بتك ام لجأ نم ةفحتلا

 ةسردملا يفو اصوصخ ةيضابإلا ةسردملا ىوتسم يف فيلأتلاو فينصتلا

 .ا")امومع ةيمالسإلا

 هللا دبع نب ناميلس هفلأ :اثاةيضابإلا كولمو ةمئأ يف ةيضايرلا راهزألا ه

 .ايبيل يف ةسوفن لبجب دلو ،يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع ينورابلا
 ءادتبا ايقيرفأ لامش يف اوعيوب نيذلا ةيضابإلا ةمئأل باتكلا اذه يف ينورابلا خرأ

 ءاملع رابخأ ركذو ةيمتسرلا ةلودلا رخآ ىلإ ،يبيجتلا ديعس نب هللادبع ةمامإ نم

 .ةرصبلا يف ةوعدلا ةمئأ نع ملكت امك ،دوهعلا كلت لالخ ةيضابإلا

 اياضقلا ضعب ةشقانمب هتباتك زيمتتو ،ينورابلا رداصم تعونت دقو

 ٨. اهل هحرط لالخ ةيخيراتلا

 ام عمو ةيضابإلا دنع ةياورلل ةماعلا طورشلا عم اهانفقو يتلا ةفقولا هذه دعب

 .انب ترم ةمهم رومأ ىلع ديكأتلا انب ردجي تاقبطلاو ريسلا نف يف هونود

 .باتكلا لك ،نايعألا ةفحت ،يملاسلا :را"

 .هتعبط تانايب تمدقتو ،نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشنب عوبطم باتكلا ا"

 دحأ دعي (1940/1359ت ،1870/1287 و)(اشاب) ىيحي نب هللا دبع نب ناميلس ينورابلا اة)

 نع ذخأ ،ايبيلب ةسوفن لبجب دلو ينطولا لاضنلا ةداق دحأو ،يمالسإلا ملاعلا يف ءاملعلا ذاذفأ

 رئازجلاب بازيم ىلإ مث رصمب فيرشلا رهزألا مث ،سنوتب ةنوتيزلا عماج ىلإ لحرو هيبأ

 .يلاطيإلا رامعتسالا ةبراحم يف زراب رودب ماق ؛شيفطا ةميألا بطق دي ىلع سرديل

 رصم ىلإ لحر ،هلابقتسا ةيرامعتسالا لودلا لك تضفرو يفنلاب هيلع مكح مث نجسو لقتعا

 تاباتكو تازاجنإ هل اهماكح لبق نم لبقتساو نامعو قارعلاو زاجحلاو لوبناتسإو

 مجعم ؛نيثحاب ةعومجم :ر :عجار هتايحو هرود ةفرعمل .اهركذل ماقملا عستي ال تالسارمو

 .باتك ةمدقم ،ةيضايرلا راهزألا ،ينورابلا )457 مقر ةمجرت \ةيضابإلا مالعأ

 .باتكلا لك ،ةيضابإلا كولمو ةمئأ يف ةيضايرلا راهزألا ،هللا دبع نب ناميلس ينورابلا :را



 ج (;: )ح ةيض الا دنع ةنسلا مولع =

 يف يوارلا نم ةياورلا لوبق يف طرش مهأ لثمي يتلا ةلادعلا طرش كلذ نم

 .مالسإلا طرش عم لخادتي وهو ءةيضابإلا رظن

 نع عرفتيو ،نيرخأتملاف نيمدقتملا دنع ةلادعلا طرش يف مهمزح سملنو

 ةر هنع عرفتي امك ،مالسإلاو ةبوتلا دعب هنم لبقي نكل ،رفاكلا ةياور ةر مالسإلا

 .نايصعلا قساف ةياور

 ةيضابإلا نايب يف رهظ دقو ةلادعلا نع هعرفتب قصلأ قسفلا نأ يريدقت يفو
 نيب الخادت كانه نأ وأ ،ةنامألاب اهنع نوربعي دق مهنأ ةياورلل اطرش ةلادعلل

 رباج يأر ىلع انفقوو ،عدتبملا ةياور مكح ةلادعلا نع عرفتيو ثةنامألاو ةلادعلا

 هللا لوسر ةنس يف دري مل امم ثدحأ ام يه ةعدبلا نأ يف امهريغو ةديبع يبأو

 يف ءاوس 4 رخآ نود بناج يف ةعدبلا اورصحي مل ةيضابإلا نأ انيأر امك !

 يف ددشتلا ىلإ اوليمي مل مهنإ مث ،كلذ ريغ وأ ماكحألا وأ تالماعملا وأ تادابعلا

 امنإو ‘هيف لاكشإ ال ةعيرشلا حور ضراعي ال ثدحم لك نأ ذإ ‘ثدحم لك

 ةيعادلا عدتبملا يف نودتشي مهو ،اهارع ضقن وأ ةعيرشلا ةضراعم يف لاكشإلا

 ىلع نودكؤي امك ‘،هتعدب ىلإ مهاعد نم هتبوت غالبإ عوجرلا عم هنومزلي يذلا

 وه هل مهدارفإ مغر ةءورملا طرشو ثءادألاو ذخألا دنع ةلادعلا نع ثحبلا بوجو

 .هيف لخاد وهف ةلادعلا ىنعمب قصلأ

 يبصلا عامس لبقي الف . اعم ةلادعلا و طبضلاب اطبترم امهم اطرش غ ولبلا دعيو

 لقعلا نأ امك ثةلادعلا ققحت مدعو طبضلا مدع ةنظم ابصلاف ةيضابإلا رثكأ دنع

 مهنكل ٥. وتعملا وأ نونجملا ةيا ور لبقت ال هيلع و . طبضلاب طبترم يساسأ طرش

 .امهيلع ديكأتلا باب نم طورشلا ركذ يف امهولصف

 وهو للخ لك نم ةملاس ةياورلا غالبإل طورشلا مهأ نم وهف طبضلا امأ

 رومأ كانهو ءانقتم اطباض نوكي نأ يوارلل ةب الف ،ناقتإلا عم مزالتت ةفص

 طبتريو ءاهريغو ةسلاجملا ةرثكك ةيضابإلا اهركذ طبضلاو ناقتإلا يف ةرثؤم

.ىنعملاب ةياورلا يف مهفالخ ةلأسم طبضلاب



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع =حححج

 ىتح بيعلا اذه يف ةيضابإلا ددشيو سيلدتلا نم ةمالسلا ةياورلا طورش نمو

 .ةياورلا يف اسيبلت هودع

 ىرخأ طورش كانهو ةيضابإلا مالعأ نيب اهيلع قفتم ةمدقتملا طورشلا هذهو

 كرتي ال نأو ‘ىور ام فالخب يوارلا لمعي ال نأ طرشك مهلك اهيلع اوقفتي مل

 بذكي ال نأو ءاهيوار ةياورلا لوأتي ال نأو 3 ملعلا لهأ نم هريغ هتياورب ذخألا

 ةأرملا ةياور اولبقف اطرش ةيرحلاو ةروكذلا ةيضابإلا لعجي ملو ،هلصأ يوارلا

 .دبعلاو

 ضعب بناجلا اذه ىناع دقف مجارتلاو ريسلا نف يف ةيضابإلا ةباتك نع امأ

 ىلع اهوضرف يتلا ةلزعلاو بورحلا ببسب هوبتك امم بناج عايضك ،تاقوعملا

 .ديج نسح ثارت مويلا ىلإ هنم لصو ام نكل ،مهتابتكم قارتحاو ،مهسفنأ

 رابخأو ريسلا باتكك ،ثارتلا اذه ةمدقم يف مجارتلاو تاقبطلا بتك يتأتو

 ريسو ،‘يروظغبلا نرقمل ةسوفن ريسو ،ركب يبأ نب ىيحي ايركز يبأل ةمئألا

 ديعس نب دمحأ سابعلا يبأل تاقبطلا باتكو ،ينايسولا عيبرلا يبأل خياشملا

 سابعلا يبأل ريسلا باتكو يداربلا مساقلا يبأل ةاقتنملا رهاوجلاو ،ينيجرلدلا

 .اهريغو يخامشلا

 يف ةمهم ةدام نم هتوح امب مجارتلاو ريسلا رداصم نم باسنألا بتك دعتو

 نم فلأ اهضعب نأ اميس ال ،مهرابخأ ضعب نايبو مهباسنأو بهذملا ءاملع ركذ

 وأ ةيناطحقلا ةفيحصلاو يبتوعلل باسنألا باتكك ،بهذملا يف رابك ءاملع لبق

 .ةيناندعلا

 ابصخ ادروم بهذملا ءاملع اهفلأ يتلا ريسلاو ماعلا خيراتلا بتك لكشت كلذكو

 فشكلا باتكك ءادألاو ذخألا يف مهلسالسو مهرابخأ ركذو هئاملع مجارتل

 نيدلا رونل نايعألا ةفحت باتكو ،يوكزإلا ناحرسل ةمغلا فشكو يتاهلقلل نايبلاو

. بتكلا نم اهريغو يملاسلا



 _ ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح

 ةساردلا ىلإ رقتفم رداصملا هذه نم اريبك ابناج نأ انه هب هيونتلا مهملا نمو

 نيب روصحم اهضعب خسنو ؛اطوطخم لاز ام اهنم ريثكلا لب ،قيقحتلاو ةيملعلا

 متي اهيلع روتعلا لعل ةدوقفم اهنأل اهركذن مل ةريثك نيوانع كانهو ،ملعلا لهأ

 خئاشم ريس طوطخم ىلع يبرجلا بوقعي نب ملاس خيشلا رثع امك نيثحابلا ةمهب

 .هدقف نظي ناك نأ دعب ةسوفن

 نع فشكلا يفو اهطورشو ةياورلا طباوض يف ةمدقتملا انتلوج تناك اذإو

 مولع مدخت ريخألا ىلإ ميدقلا نم هئاهقف لسالسو بهذملا ءاملع مجارت ركذ ناظم
 نمو ةلت يبنلا نيب لصاوتلا زسج يهو دانسإلا يف ةمهم ةقلح كانه نإف دنسلا

 ةيضابإلا ةرظن دروت ةفقو نم ةب الف يباحصلا يه هذه لصولا ةقلحو ،هدعب ءاج

.يتآلا لصفلا يف هغولب لمأن ام وهو ءاراثآو ةلادع هيلإ



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع =حج

 مهراثاوةباحصلا ةلادع نم ةيضابإلا فقوم عبارلا لصفلا

 :هتلادعو ئباحصلا فيرعت لوألا ثحبملا

 :ئباحصلا فيرعت -أ

 بَحلصأوءا"رشاعملا : :بحاصلاو .هرشاع ةَباحصو ةباحصو ةبحص هبحص

 اتم مه انو : ىلاعت لاق ،هَعَتَم :انالف بَحْنصأو ،اثهظفح يأ هبحطصاو لجرلا

 انم مه ًالو .اهسفنأ عنمت ال ةهلآلا ينغ ':جاًجزلا لاق )43/21 ءايبنألا)ه4نوُبحنصُ

 )4 رذخب هللا نم نوبحنصي ال" :ة ةداَتَق لاقو ،ا"راقكلا يأ نوئراَجُي :نوبحنصُل

 :ةديبع وبأ لاق ،ا"أراَج كل ناكو كظفح يأ للا كبحَص :هلوق نم وه":ليقو

 نيعلا باتك يفو ءا "نوظفحي ال :يأ © :تخ انم مه الوإل:هؤانث لج هلوقو

 .(7"هبحنصتسا دقف ائيش َمَعال ءيش لكو . بحاص اذ ناك اذإ :لجرلا بَحصأ"

 بحصو : روظنم نبا لوقي ‘ )8( داقنا و عاطأ تدرو يتلا بحص يناعم نمو

 ؛ءاهلا نود رسكلا ىلع سانلا رثكأو ،شفخألا اعيمج اهاكح ،ةباحصو ةباحتصو

 عمج باحصألاو ،اثةّصاخ ءارفلا نع اهعم رسكلاو ،اهعم حتفلا ىلعو

 .519/1‘بحص ةدام برعلا ناسل روظنم نبا ا"

 .٤519/1س.م ا"

 :حت ،سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات ،(1791/1145) ينسحلا ىضترم دمحم يديبزلا ا

 ` ` .188/3 ،م1965 ه1385 .تيوكلا تيوكلا ةموكح ةعبطم جرف دمحأ راتسلا دبع
 .188/3 ،تيوكلا ةعبط ‘س.ما

 .188/3 ،تيوكلا ةعبط ،س.ما

 :حت ثةغللا ةرهمج باتك .(933/2 1) ديرد نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ ديرد نبا يدزألا )6(

 .280/1 ،ء(ت.د) ،نانبل ،توريب 0نييالملل ملعلا راد يكبلعبلا رينم يزمر

 .125/3 نيعلا ،دمحأ نب ليلخلا ا
 .348ص بحص ةدام ،ةغالبلا ساسأ عيرشخمزلا اك

 .51 9/1 ‘بحص ةدام برعلا ناسل ءروظنم نبا )9(



 ةيض الا دنع ةنسلا مراع >=ححجحح

 لوقي امك بيحاصأ ىلع باحصألا عمجيو ردصمف ةباحصلا امأو ،ا.)بحص

 ةباحصلاو باحصألاو باحتصلاو بضّتصلاو":ديرد نبا لوقيو ،اثل يرهوجلا

 نيذلا موقلا مهف ةباحص اولاق اذإو ،باحصألا مهف ةباحص اولاق اذإف ؛دحاو

 يأ ،ةباحتصلا نسح نالف :نولوقي ءاردصم ةباحصلا تناك امبرو .هنوبحصي

 ."ةبحصلا

 لوسرل رشاعملا وهف يباحصلا يف ةنيب ةحضاو ةمدقتملا ةيوغللا يناعملا هذهو

 .هل مئالملاو قفاوملا هيلع ظفاحملا هنع عناملا يماحلاو هنع عفادملاو ةلي هللا

 دروي يفوسلا ورمع ابأ دجن يحالطصالا ىلإ يوغللا ىنعملا نع انلقتنا ام اذإو

 هب نمآو ةلي يبنلا كردأ نم لك هنأب يباحصلل هفيرعت ا“نمجيو نب ىيحي نع
 ٥'هآرو هب نمآ نم" :ليقف ىرخأ الاوقأ هدح يف يفوسلا ركذي مث ،ا؟هنع ذخأو

 تام هنأ انعمف ،ةتري ملو ثكني مل مالسإلا ىلع تامو هآرو هب نمآ نم" :ليقو

 نم يباحصلا ةح نأب يعباتلاو يباحصلا نيب قرفلا زربأ دقو ا "اديقف اديمح
 .(")يباحصلا بحص نم يعباتلاو {لي يبنلا بحص

 .519/1 ،س.ما"

 .705/1 ،ةراضحلا راد ةعبط ضحاحصلا يرهوجلا ا)

 .280/1 كةغللا ةرهمج ديرد نبا ا)

 .ئكذلا عرولاةمالعلا وه:(1074/467) دمحم نب نمجيو نب ىيحي ءايركز وبأ يراوهلا ا)

 ناكس نم ناك ،يفخ ضماغ لك هئاكذب فشاكلا ضماوغلا بحاص يمس يذلا ،؛قتلا نطفلا

 يف مدقلا خسار ناك هريغو نالسيو دمحم يبأ نع ملعلا ذخأ ،رئازجلاب غيرأ يداوب ولجآ

 ةاورلا نم عي ،هذباهجلا نم عمج اهنم جرخت ملع ةقلح هل تناكو ،هعمجي ام لكل انودم ملعلا
 :يخاَمشلا ء370/2 ةريسلا :ءايركز وبأ:ر .يفوسلاو ينايسولا هنع ىنور ،راثآال ظافحلا

 .77/2 . ريسلا

 .183ص (خم)ستالاؤسلا يفوسلا ا}

 ٠ 1 8 4 رص > لس م (6)

 .184ص ،س.ما7



 ةيض لا دنع ةنسلا مولع حصححح

 ثيح يباحصلا دح هنايب يف ليصفت ديزم بوقعي يبأ دنع دجنو

 لبق هآر ناك نإ امأو هب نمآو هآرو ةي هللا لوسر كردأ نم لك يباحصلاو"لوقي

 .نيعباتلا نم وهف هتوم دعب الإ هب نمؤي ملو ثعب ام دعب وأ ثعبي نأ

 .همالك عمسي ال عضومب ناك وأ ،همالك عمس دقو رصبي ال يذلا ىمعألا امأو

 | نم ائيش هيده نم ١ وأ رو ه ولقع مهلك ء ال ؤه نأ الا هعمسي مل مصأ هنكل 5 ر وأ

 ائيش هنع لقع وأ هلقعو لافطألا نم هآر نمو ،ةباحص ءالؤه نإف هلاعفأو هلاوقأ

 فيرعت نم برقي فيرعتلا اذهو ،ا.)'ةباحصلا نم وهف هلاعفأو هلاوقأ نم

 ':يخامشلا لوقي ثيح ءابرقأ يتالتلاو يخامشلا فيرعت نأ ريغ ا2)نيثتحملا

 يباحصلا":يتالتلا لوقيو 0 ا“"هب انمؤم هعمس وأ ت يبنلا ىأر نم بحاصلاو

 .اهب انمؤم ةلي يبنلاب عمتجملا يأ

 .149/1 ‘فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا ا"

 يف تمدق هاروتكد ةحورطأ ،ةيضابإلا دنع داهتجالا جهنم ، حلاص نب ىفطصم وجاب ا

 فيرعت رظناو ‘537ص ؛‘ةنوقرم م1999/1998-ه1420/1419 .رئازجلا ةعماج

 دبع نب نامثع ورمع وبأ حالصلا نبا يروزرهشلا :يف ئيباحصلل نيثتحملا

 ثتوريبو قشمد ؛ركفلا راد رتع نيدلا رون :حت ثيدحلا مولع ،(1246/643)نمحرلا

 هتفرعم قرطو يباحصلا فيرعت يف اسيفن اثحب رظناو .293-294ص ،م1986 ه 6

 رصتخم يف ينامألا رفظ 1887/1304(0)يحلا دبع نب دمحم تانسحلا وبأ يونكللا :دنع

 ةيبرعلا تارامإلا ،يبد عيزوتلاو رشنلل ملعلا راد ،1ط ،يودنلا نيدلا يقت :حت ،يناجرجلا

 .494-513ص ،م1995 ه1415 .ةدحتملا

 ي يبنلا يقل نم هنأب يباحصلا نوفرعي رجح نباو يقارعلاك نيثدحملا نم نيققحملا دجن ا"

 نيسحلا نب ميحرلا دبع نيدلا نيز يقارعلا:ر ليصفتلا نم ديزمل .كلذ ىلع تامو هب انمؤم

 نب دمحم حيحصت ،(يقارعلا ةيفلأ حرش )ةركذتلاو ةرصبتلا ،(1404/806) نمحرلا دبع نب

 رجح نبا ينالقسعلا 2/3-٬7 ،(ت.د)ءنانبل توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،يقارعلا نيسحلا

 ،ثارتلا ءايحإ راد ،(مالسلا لبس نمض ةعوبطم)ركفلا ةبخن 1449/852(6)يلع نب دمحأ

 .230/1 ‘ء(ت.د) ثتوريب

 .450ص لدعلا رصتخم حرش 3 يخامشلا ا

 . 192ص «(خم) ،يخارتلا عفر ،يتالتلا ا٦}



 _ ج;:' ١ ح ةيض الا دنع ةنسلا مولع حححح

 فيرعت ربتعي رخآ عضوم يف هدجن مدقتملا فيرعتلا يتالتلا ركذ مغرو
 نوكيف يريدقت يف ةمهم ادويق هل فاضأ هنكل ىلوألا وه مدقتملا يخامشلا

 .ةتتري ملو ،همالك كردأو ‘هعمسو ةلي ادمحم يبنلا ىأر يذلا صخشلا يباحصلا

 .ادبع مأ ارح ،ىثنا مأ اركذ ناك ءاوس { يبنلاب اقدصم انمؤم اهيف نوكي لاحبو
 .هتوادعل هل بحاصب سيلف كلذب جرخي ارفاك هب عمتجا نم نأ يتالتلا ركذ مث

 هعامتجا لطي ملو ائيش هنع وري مل نإو ايباحص ىمسي هعمس وأ هآر نم نأو
 .(2)هي

 هفرع دقف شيفطا دمحم بطقلاك يباحصلا فرع نم نيرخأتملا نم دجنو

 اةيبايسلا ليمج نب نافلخ هفرعيو ءاهب نمآو ةظحل ولو ةلي يبنلا يقل نم هنأب
 طرتشي الو ،ىثنأ وأ ناك اركذ ،هب انمؤم ةلم يبنلاب عمتجا نم يباحصلا ":هلوقب

 .ا“"ةياورلا الو ةبحصلا لوط

 تبثت ظافلأ ضعب ركذي ينالجراولاف ،ءاملعلا اهركذ ةبحصلا ديفت ظافلأ كانهو

 هربخو هلوق نإف ةي هللا لوسر تبحص لاق اذإف الثمف اهتبثت ال ىرخأو ةبحصلا

 هللا لوسر باحصأ نحن لاق وأ لي هللا لوسر انبحص لاق نإ كلذ لثمو كلبقي

 هب رمأ هنأ ىلع لدي امم ةلي هللا لوسر دهاشم نم دهشم يف ائيش ركذ هنأ وأ !ة

 .195ص ،س.ما)

 داشرإلا ةبتكم 2٬ط ،ليلعلا ءافشو لينلا حرش 1914/1332(0)فسوي نب دمحم شيفطا ا

 .9/ 13 /_ه3 نانبل توريب ،حتفلا راد ةدج

 هيقفو ،ليلج ةمالع ،نامعب لئامس نم (1972/1392)ليمج نب نافلخ ىيحي وبأ يبايسلا ا)

 ناك ،يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف نامع ءاملع ءالجأ دحأ ربتعي كرعاش بيدأو ،يلوصأو

 رون لثم هرصع ءاملع رباكأ نع ذخأ ،ةدابعلا ريثك ناك امك هب افوغش ملعلا بلط يف ادجم

 يبيصخلا :ر .بتكلا نم ددع هلو فيلأتلاب ينعو سيردتلاو ءاضقلا يلو يملاسلا نيدلا

 ةعومجم 051/3 نامع ءارعش ءامسأ يف نامجلا طومس ىلع نامعنلا قئاقش دشار نب دمحم

 .58 ،نامع مالعأ ليلد ،نيثحاب

 يموقلا ثارتلا ةرازو رشن لوصألا لوصف ،(1392/,1972)ليمج نب نافلخ يبايسلا ا
 .356ص ‘م1982 ےه1402 نامع ةنطلس شةفاقثلاو



 _ جح;;:١ح ةيض الا دنع ةنسلا مولع =

 نإو ةمدقتملا غيصلا لثمب عطقي ال يخامشلا دجنو ءا")لبقي هلوق نإف تقولا كلذ

 :لدع ملسم وهو «ةَي يبنلا رصاع نم لاق اذإو ":لوقي وهف لوبقلا ىلإ لام

 هتبحص نكت ملو ‘قدصلا هرهاظ نأل ،لبق ،بحاص انأ وأ ةلي هللا لوسر تبحص
 ينالجراولا دنع ةبحصلا ديفت ال يتلا غيصلا امأو ،ا"ةبتر عةم هنأل ،اهب اعوطقم

 وأ ةينالفلا ةوزغلا يف تنك وأ ث ي هللا لوسر ينلسرأ :يباحصلا لوق لثمف
 هيلإ تيدهأ وأ هتلماع وأ ،ينالفلا عضوملا يف هتيأر وأ ،ةكمب وأ ةنيدملاب هتيقل
 هتنراق ةنيرق دوجو عم الإ هتبحص ىلع لدي امم هيف سيل اذهف ،ةر وأ لبقف

 وأ هالوم وأ ينقتعأف هدبع انأ لاق نإ هدنع كلذ لثمو ، ينالجراولا لوق دح ىلع

 وأ !اذك ةوزغ يف تنك وأ ،ينلسرأ :لاق نم يف ىريف يخامشلا امأ ،اهبيسن

 .ااه ريغو ةبحصلا لمتحي هنإف ،هتيقل
 :يباحصلا ةلادع -ب

 ةيضق ‘يريدقت يف يضابإلا ثارتلا يف امهنيب زييمتلا مهملا نم ناتيضق انه

 ىلع ءانثلا ةيضقو ،ةيلوصألا ةيحانلا نم اهتشقانمو ةباحصلا ةلادع يف مكحلا
 .ةباحصلا

 هيلعو يباحصلا لوقب جاجتحالا ةلأسم اهنع عرفتت وأ ىلوألا ةيضقلا مزالتو

 ىري املاع دجن انيح اننأل كلذو ،يريدقت يف نيتيضقلا نيب طلخلا مدع مهملا نمف

 ةباحصلا ةلمج ىلع ارطاع انسح ءانث هل دجن رخآ انيحو اقلطم سيل ليدعتلا نأ

 اهآزنت لمحي هتقيقح يف رمألاو ،مالكلا يف ضقانتب اعابطنا يطعي امم قيرفت نود
 نورجي مهدجتف ةباحصلا عوضومل مهتجلاعم دنع ةيضابإلا ءاملع روهمج دنع

 ليدعتلا مكحل يملعلا قيقدتلا هتاذ تقولا يفو ةباحصلا ةلمج ىلع رطاعلا ءانثلا

 . نوري امك

 .160/1 ‘فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا ()

 .451 ص لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا ا"
 .160 /1 ،‘فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا اث
 .452ص لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا )4)



 __ ةيض الا دنعةنسلا مولع =حححح

 لاوقأ ىلإ اهيف بهذت ةمألا اندجو ايلوصأ ةباحصلا ليدعت ةلأسم انرظن ام اذإف

 دنع مهتلادع نع ثحبلا موزل يف مهدعب نم مكح ةلادعلا يف مهمكح نإ ليقف ،ةدع

 نيح ىللإ الودع اولازي مل مهنإ ليقو ث0قالطإلا ىلع لودع مه ليقو ىةياورلا

 يف ةلادعلا نع ثحبلا نم ةب الف كلذ دعبو ،مهنيب اميف نتفلاو فالتخالا عوقو

 نم لك نأب ضعبلا نع ليقو كةلادعلا رهاظ نكي مل اذإ مهنم دهاشلا وأ يوارلا

 مامإلا نع هجورخل ةداهشلاو ةياورلا دودرم قساف وهف مهنم املاع ايلع لتاق

 ريغ وهو قساف نيقيرفلا دحأ نأل مهتداهشو لكلا ةياور درب لاق نم مهنمو ،قحلا

 درفنا اذإ هتداهشو مهنم دحاو لك ةياور لوبقب نورخآ لاقو نيعم الو مولعم

 ققحتل ةفلاخملا عم هنم كلذ لبقي الو ‘هقسف يف انككش دقو ،ةلادعلا هيف لصألا نأل

 .نييعت ريغ نم امهدحأ قسف

 ماقم يف تسلو ؛مهبتك يف لوصألا ءاملع اهدروأ يتلا لاوقألا رهشأ هذه

 اذه نم لوق نايب الو ،هلوق ىلع قيرف لك لالدتسا ركذو اهتشقانمو اهل طسبلا
 نود الامجإ اهركذ تدرأ يننكلو ،ا;)ةضافتساب رداصملا هتدروأ دقو كاذ الو

 .كلذ يف ةيضابإلا يأر نع ثيدحلا مث اهباحصأو اهليصافت يف ضوخلا

 ىلإ بهذ نم مهنمف مهعم لاوقألا تددعت ةيضابإلا نإ لوقلا نكمي ءادتباو
 مهقح يف ةعماجلا ةملكلا امأ":لوقي ذإ ،ارمع نب ميهاريل ضويبك قلطملا ليدعتلا

 نب يلع نسحلا وبأ يدمآلا :ر : ةباحصلا ةلادع ةلأسم لوح ليصفتلا نم ديزمل رظنا (!)

 ثتوريب ،يبرعلا باتكلا راد ،1ط ،يليمجلا ديس :حت ؛ماكحألا 1233/630(6)دمحم

 دمحم :حت ‘ىفصتسملا ،(1112/505)دمحم نب دمحم دماح وبأ يلازغلا 102/2 ه 4

 وبأ يكلاملا س130/ 1 ه1413 ،توريب ءةيملعلا بتكلا راد ،1ط ،يفاشلا دبع مالسلا دبع

 .ةدوف ديعس ،يرديلا يلع نيسح :حت ‘لوصحملا ،(1149/543) يرفاعملا يبرعلا نب ركب

 .لوصألا بتك نم اهريغو 0437/4 م1999 ه1420 نامع قرايبلا راد

 ةمالع ‘رئازجلاب ةرارقلا نم (1981/1401ت 01899/1313 و) رمع نب ميهاريل ضويب ال

 نيب ةناكملا عفرأ أوبتيل هتلهأ ةيوق ةظفاحو ءاكذب عتمت ،لجبم ميعزو ،حلصم ةيعادو ،دهتجم

 سلجم سأرتو ،بازيم يف ةيحالصإلا ةضهنلاو ةيملعلا ةكرحلا ينبت ،رئازجلا ءاملع
 ثيدحلاو ريسفتلا كلذ ةمدقم يفو سيردتلاب ينعءالايجأ جرخ يذلا ةايحلا دهعم سسأ ثةباًزعلا



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع حححح

 اميف فوقولاو ىلاعت هللا انرمأ امك مهل رافغتسالاو اعيمج مهنع اضرلا يهف

 ناميلس جاح نب دمحمو .ا")"نيعمجأ ةباحصلا نع ىضرأ انأف ...مهنيب رجش
 نيلدعم قالمإلا ىلع مهنوكل .مهدحأ ةلادع نع لأسن الف":لوقي ذإ ا2يرهطم

 اترابعف ث ا)"ةمئألا نم عامجإلا يف هب دتعي نم عامجإو ةنسلاو باتكلا صوصنب
 امهريغ يفو ،ةباحصلا ليدعت يف قالطإلاب حيرصتلا انحضاو يرهطمو ضويب

 يف يدهم يبأ تارابع ضعب كلذ نم ،ليدعتلا نم عونلا اذه لثم ىلإ اليم دجن

 اوكلسو ىرفوألا مهسلا مهل':ةباحصلا فصو يف لوقي ثيح هدودرو هتبوجأ دحأ

 مالعأ ،ىدهلا موجنو ،ءانسلا ةمئأ مهف ثدشرألا ليبسلا اومزلو ثدصقألا قيرطلا

 .ةمينغ مهتطلاخمو ‘ةَجح مهتوكسو ؛ةّجح مهمالكو ثمالسإلا رانمو نيدلا

 نع بضغارلا .مهقيرط نع غئازلل ليو ،ةاجن مهب ءادتقالاو {ةايح مهب سانئتسالاو

 مهنع ركذي نم الإ مهنيب ىرج ام ركذي نم ىهني هللا همحر يبأ ناك....مهتنس

 .اهنع هللا يضر ةباحصلا يف انداقتعا اذهف ،مهمحرو مهنع هللا يضر ،اريخ

 عيبرلا مامإلا نسم حرش هسيردت دعب ينالقسعلا رجح نبال يرابلا حتف سرد ثيح

 امك يسنرفلا رامعتسالا دض لاضنلا يف ريبك رود هل ؛هقفلاو لوصألا بتك سردو ،يملاسلل

 نيثحاب ةعومجم: ر.مهراودأ لك يف رئازجلا ءاملع نم هناوخإ عم ةلاعف تاكراشم هل ناك

 .33 مقر ةمجرت 020/2 ‘برغملا يف ةيضابإلا مالعأ مجعم

 نب نوهب :حت : مهنع اضرلاو ةباحصلا لضف :(1981/1401)رمع نب ميهاربإ ضويب ا"

 .2ص ،م1996 ه1417 ثرئازجلا ،ةايحلا دهعم ،ةرارقلاب عبط ،نوهب فسوي

 ثرئازجلا يف ةيادرغب ةكيلم نم (1998/1419) ريكب نب ناميلس نب دمحم يرهطملا ا"
 هباتك هيف فلأ ثيح ثيدحلا ملع اهتمدقم يفو ةعيرشلاو ةغللا مولع يف رحبت ،ليلج ةمالع

 حتف ،ناميلس نب دمحم يرهطملا :ر.اطوطخم اثارت هلامعأ بلغأ لازت ال ‘ثيغملا حتف

 .] ص ‘ثيغمل حتف ةمدقم كثيغمل رخ ١

 و مورك دمحأ :حت ‘ثيغملا حتف ،(1998/1419) ريكب نب ناميلس نب دمحم يرهطملا ()

 .104ص ءم19 .ها 9 ه رئازجلا ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا ء1ط نيزاب رمع

 يبأ لاؤس ىلع يدهم يبأ باوج ،(1564/971) ليعامسإ نب ىسيع يدهم وبأ يكيلملا ا

 .ظ16 3 مقر ء رئازجلا ،ةيادرغ ،ديعس جاحلا ةبتكم .ثع ومجم نمض (خم) يلولهبلا يلع



 سحب;; )سح ةيض لا دنع ةنسلا مولع ححص

 عابتاو هباتك عابتاب ىلاعت هلل نيدنو": ا"يبعصملا مساقلا يبأ نب دمحم لاقو

 يعباتو نيعباتلاو راصنألاو نيرجاهملا نم ةباحصلا هيلع امو ةلي دمحم هيبن ةنس

 مهنأ مهنع هللا يضر ةباحصلا يف انداقتعاو ،نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلا

 «نوخشنلا غه هلا بزح نإ الأ طلءهبزحو هللا ءايلوأ مهنأو لودع

 نآرقلاو انيبن دمحمو انبر هللاف ،اندامتعا هيلعو انداقتعا اذهف 22/58(0ةلداجملا)

 ريغ يف هباتك يف هللا مهحدم دقو كانتودق ةباحصلاو ءانتلبق ةبعكلاو ءانمامإ
 .اث"عضوم

 قيرفت نود هقالطإو ليدعتلا مومع ىلإ اليم ةمدقتملا تارابعلا كلت يف حملنو

 يركتفلا حقالتلا عم ةصاخ نمزلا رورم عم زربيو رثكأ ىلجتي جهن وهو
 نم ريثك هجوت كلذ تارمث نم اندجو كلذلو ؛نيملسملا نيب يبهذملا براقتلاو

 هراصنأ هل جهنلا اذهو ،ةباحصلا ةلأسم يف فوقولا ىلإ نيرخأتملا ةصاخ ءاملعلا

 ىسيع نب ورمع صفح وبأ لوقي ،نيمدقتملا نم ىتح ةيضابإلا ةسردملا لخاد

 :(ليوطلا نم)امظان اةيتريمدتتل
 ىَرَج هق ةّباَحَصلآ ني اَم نأ ىوس

 ملأ كاذ يف رذغلا سامتلا نق ١

 (1717/1129)«جاحلاو وُمح»ب ريهشلا ىيحي نب مساقلا يبأ جاحلا نب دمحم يبعصملا )1(

 هل تناك ،ديعس يمع سلجم و ةقلحلا سأرت ،هيبأ نع ذخأ ةقيرع ةيملع ةلئاع نم ليلج ملاع

 ريسلا قحلم :ناظقيلا وبأ :ر .داجأو رثكأف فيلأتلاب لغتشا ،ارابك ءاملع تجرخ ملع ةقلح
 .173 ص ،يراضحلا دعبلا :يريبعجلا .57/1 047/1 (خم)

 ضعب ىلع مساقلا يبأ باوج ،1717/1129(6)مساقلا يبأ جاحلا نب دمحم يبعصملا ا7)

 3 ضعومجم نمض 19 ث13.12 مقر ،رئازجلا ،ةيادرغ ،ديعس جاحلا ةبتكم (خم) ثنينعاطلا

 .و 4- ظ
 هللا دبع نع ذخأ ،ايبيلب ةسوفن نم (1924/1321)«ىسيع نب ورمع نامثع وبأ يتريمدنتتلا اث)

 هخويش هل دهش ،اعراب ارعاشو ءابتاك ايوغلو ،اهيقف املاع ناك ،هريغو ينورابلا ىيحي نب

 يلع رمعم 0113/1 (خم) ريسلا قحلم :ناظقيلا وبأ :ر .فيلأتلاو ملعلا ثبب ماق ،هغوبنب

 .234/4 ؛132ص يناثلا مسقلا ةيناثلا ةقلحلا ،بكوم يف ةيضابإلا ،ىيحي



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح=حححح

 ىهذلا ووذ اهيف راح دق نتف يذف

 مهيلع اهيف قحلا ةجو لكشأ و
 اوُضَرَوَت اهيف سانلا لك كلذل

 ملست ةعيقولا يذ نم ةقرف الو

 ةَعاَمَج يأر بيوصت ىرت لكف

 متشو ادانع ىرخألا يف ق
 ةَبنصُع كفإلاب نيخيشلا يف لوقت

 اومّلَكَت ساتأ هيف ةرديحو

 ةمالس 7 مزح اذ تنك نإف

 مدقت نميقملا ةنع هب مويب
 نأ فوخ بصعتلا كايإ كلاف

 رك هللا ىدل اناتن د ذ صقنت

 هَمْلع ْمَلعَت تنمل ارمأ فقت الو
 و و . ۔

 مل نأ فقوتلاف رئوهتت الو
 .رنأو ئميئاهلا يفن ةنع فقو

 مُكضَت كيأرب باتو كت الو .

 امنإف مهنَع ضراو مهيلع محر
 ")مرتلا اتضرلا ًضخَم مهقوقح

 ام كل حضتاو ،هانيكح ام كنهذ يف ررقت اذإو ":رمع نب دمحم ةتس وبأ لوقيو

 نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر مهنيب رجش امب قلعتلا نأ تملع ءهانلقنو هب انللدتسا

 يف دجأو دقو ‘هلهج عسي امم ناك ثيح ،كلذ ملعي ال نمل لوضفو فكت
 مزجلا الإ ذئنيح مهقح يف قبي ملف ءلودعلا نع لوقنم ليبس كلذ نع ضارعإلا

 نع كلذ لقن امك مهب ىدتقي الودع ةمئأ مهلك مهنوك نم ،مهيف اهلصأل ةلادعلاب

 .42/2-43 .ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا رمعم ا"]

 



 ___ ةيضانالا دنع ةنسلا مولع ححححجح

 نع يهنلا نيب عمجت ةتس يبأ ةرابعو .ا")"ههنيب رجش امع ضارعإلاو ةلي لوسرلا
 حيرصتلا نيبو ‘كلذ يف فوقولاو كاسمإلاو ةباحصلا نيب رجش ام يف ضوخلا

 . اهميمعتو ةلادعلا قالطإب

 يهو ةميظع ةيزم مهلف ةباحصلا امأ":اغشيفطا ميهاريإل قاحسإ وبأ لوقيو
 هللا ةملك ءالعإ ليبس يف مهئامد ةقارإو لي قلخلا لضفأ نع بذلاو ةبحصلا ةيزم
 مومعل كسمأ نإو ":اضيأ لوقيو "ةموؤشملا ثداوحلا نع فكلا راتخيف ىلاعت
 ىيحي يلع لوقيو ءا“"نسحم وهف هللا ىلإ رمألا كرتو مهيف ةدراولا ثيداحألا
 اعوضوم نوكي نأ نم لجأ مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا عوضوم نإ ":اثأرتعم

 ،نوقرم ىدودرلا ةفرعم يف دومحملا كلسملا {(1936/1356)سنوي نب ديعس يتيراعتلا ؤ)

 . .64ص

 نجسي ينب نم ،(1965/1385ت 01886/1305 و) دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ شفطلا ا"

 رهاطلا نع ذخأف سنوت ىلإ لحرو هريغو شيفطا ةميلا بطق همع نع ذخأ ،رئازجلاب

 هجوتف سنوت نع اسنرف هتدعبأ «يسنوتلا روتسدلا بزح سيسأت يف كراش ،هريغو روشاع نب

 .هتازاجنإ ةرثكف طاشنلا يف ةيآ ،اقلفم ابيدأ ايوغلو اققحم ةمالع ناك ،رقتسا اهبو ،ةرهاقلا ىلإ

 ثبتكلا نم تارشعلا ققحو ،لئاسرلاو بتكلا نم ريثكلا فلأو ،جاهنملا ةلجم ردصأ ثيح
 تالصلا قثوو ،رمعتسملا دض لاضنلا معد يف طشنو ،نيقرشتسملا ىلع دودرلا ررحو

 ىوتفلل اعجرم هنوك ىلع ةوالع تايعمجلا نم ددع سيسأت يف كراشو ،ءاملعلاو نيركفملاب
 (خم) ريسلا قحلم :ناظقيلا وبأ :ر .هللا همحر هطاشن عونت يف هلثم ردني ةلمجلابو ،ملعلاو

 .37 ةمجرت 024/2 (برغملا)ةيضابإلا مالعأ مجعم ،نيثحاب ةعومجم ء3/2

 .45/2 شةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا ، ىيحي يلع رمعم "}
 أدب ،ايبيل يف ةسوفنب تولان نم ،(1980/1400 ت1919/1337٬ و) ىيحي يلع رّسعما“

 عماج ىلإ مث ملعلل ةبرج ىلإ لحر ‘ةيرصعلا سرادملا يفو ملعلا تاقلح يف ايبيل يف هميلعت

 مث ،هريغو ضويب خيشلا ىلع ذملتتو رئازجلا يف ةرارقلا ىلإ لحر مث هنم فرتغاف ةنوتيزلا

 هتطشنأ تعونت ىابتاك ابيدأ اخرؤمو ،اعمال ايوبرت اركفمو ءاعلضتم اليلج املاع ايبيل ىلل داع
 نم قحب ربتعي ركفلاو ملعلا ثبو سيردتلاو يفحصلا طاشنلاو .تالاقملاو بتكلا فيلأت نيب

 نمم وهف مهريغو ةيضابإلا نيب الوبق هتاباتك تيقلو ثيدحلا رصعلا يف ةيضابإلا مالعأ
 ذنم نييبيللا برعلا نيفلؤملا ليلد :مالعإلا ةنامأ :ر.نيملسملا نيب ةدحولاو براقتلا ءاول اولمح



 ةيض الا دنع ةنسلا مراع =حح

 لوسر باحصأف تايبصعلا تاوعد نم ةوعدو ،تابغاشملل اثيدحو ‘تارتاهملل

 نأ نمؤمل لحي ال امكو ،قفانم لك ءادعأ مهو }قداص نمؤم لك ءايلوأ مه لي هللا

 عرزيو مهب نيملسملا براحي نأ كلذك هل لحي ال ءاضغبلا نم ةرذ مهل لمحي
 نيملسملا يف ناك اذإو ،مهيلع ةريغلاو مهتبحم ىوعدب نينمؤملا فوفص نيب ةنتفلا
 قيلي ال ىنعم يأ مهدحأل وأ لي هللا لوسر باحصأل لمحي نم ناك بهذم يأ نم

 نأو رافغتسالاو ةبوتلاب هبلق رهطي نأ هيلع نإف ،مهتبحص فرشو مهزكرم لالجب
 نم ةيصعمو انارفك دشأ الو مألأ ال هنإف ،مهتيالوو مهتبحمب ءاضغبلا سند لسغي

 رشع ةثالث لبق لي هلوسرو هللا هبحأ نم ضغب نم ءيش هبلق ىلإ قرطتي ناسنإ

 نارين لمحت يهف ،ةباحصلا ليدعت قبع رشنت اهنوك عم تارابعلا هذه نإ "انرق
 يأرلا نأ انل نيبتي اذكهو ةباحصلا ضغب هبلق يف لمح نم ىلع اهقعاوص

 لب ةيضابإلا ءاملع رثكأ جهنم راص ةباحصلا نيب رجش امع فوقولا ذختملا
 .ةسردملا هذه لخاد هيلع قفتي نأ برتقي

 ىرخأ ةفئاط تحنو ،قلطملا ليدعتلا ىلإ ةفئاط ليم انيأر امكف ليدعتلا امأو

 مومع لضف ركذ نأ دعب ينالجراولا بوقعي وبأف ،ليدعتلا اذه يف دييقتلا ىحنم
 نم يأ-اهانركذ يتلا ىلوألا ةلاحلاب مهلك ةباحصلا نأ حيحصلاو ":لاق ةباحصلا

 كفس نم رومأ مهنم تردص دقو ،هب جرخي ام هنم رهظ نم الإ -ةلادعلاو لضفلا

 الو يرورضلا ملعلا هب لصحي ارتاوت رتاوتم لقع يذ ىلع ىفخي ال ام...ءامدلا

 ."ةباحص اوناك نإو اناكم حيرجتلاو ليدعتلل لعجي نأ دب

 وأ اهحيرجت رهظ نم آلإ ،لودع مهلك ةباحصلا نأ ملعإ" يخامشلا لوقيو
 يف ةباحص اوسيل نم لثم مهريغك ...ةباحصلا":يتالتلا ورمع لوقيو ث اثهدادترا

 .م1977 ه1397 ،سلبارط ،بتكلا راد م1976/_ه1396 ةياغ ىل ايبيلل يمالسإلا حتفلا

 .640 ةمجرت 0،296/2 ،ةيضابإلا مالعأ مجعم ،نيثحاب ةعومجم 6

 .52/2 شةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا رمعم ا"

 .149 -147/1 ‘فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا ا2}

 .450ص ثلدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا ا7)



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع =ححح

 ةلادعلا رهاظ نوكي نم الإ ةداهشلاو ةياورلا يف اهنع ثحبيف مهتلادع نقيت مدع

 ةباحصلا انلقو':رخآ عضوم يف لوقيو ا")"امهنع هللا يضر نيخيشلاك اهعوطقمو

 يباحصلا ةلادعب انلق وأ ةلداع ةطساولا تناك نإف ،مهتلادعب مزجلا مدع يف مهريغك

 يف مهلك ةباحصلا":شيفطا دمحم بطقلا لوقيو ،ا'هلوبق نم فقوت الإو ؤلبق
 نم الإ ،قورافلاو قيدصلا تحتو ةلت يبنلا وهو لدعلا مامإلا تحت مهنأل ةيالولا

 الإ ةيالولا يف مهو..."رخآ عضوم ى يف لاقو ا"بتي ملو اهيف لزو نتفلا رضح

 نتفلا رضح نمو ثلدعلا ةميأ تحت مهنأل ،اهنم بتي ملو ةريبك هنم تنيبت نم

 .""هنم ئرب لالضلا بوصف

 دقف ةنسح ةشقانم ةباحصلا ةلادع يف ةفلتخملا ةمألا لاوقأ نيدلا رون شقان دقو

 ايلع مدق نم الإ مهحرجب لاق نم لوق وأ ةباحصلا عيمج حيرجتب نيلئاقلا لوق در

 قمحلا نم اهدعبأ و ةلأسملا لاوقأ عنشأ نيلوقلا نيذه نإف ":لاقو ةفالخلا يف

 ة 3رَجَشلا تحت ت كنوُعياَبي ذإ نينمؤملا نع ألا : يضر دقل :ىلاعت هلوق اهتداضمل

 ءاَمَحر رافكلا ىلَع ءادشأ هَعَم نيذلاو هللا لوسر ةَّسَحُم )»:هلوقو (18/48حتفلا)

 ىلع ةلادعلاو لضفلا توبثب يضقي باتكلا يآ نم ريثكو (29/48حتفلا)هْمُهَتنَ
 .ا“"اة) (متيدتها متيدتقا مهيأب موجنلاك يباحصأ): ةلي هلوقلو ءةلمجلا

 القان ،اهدعب وأ نتفلا لبق ءاوس ليدعتلا قالطإب لئاقلا لوقلا يملاسلا بقعتو

 ةلأسم ةمامإلا نأ ىلوألا ديتلطاب نيتدعاق ىلع ينبم كلذ نأ جاهنملا بحاص نع

 انيبم لهاجو قسافل ولو ةبلغلاب تبثت اهنوك ةيناثلاو ةيعطق تسيلو ةيداهتجا

 .194-195ص ء(خم) ،يخارتلا عفر ،يتالتلا ا"

 .199ص ،س.ما”
 .406/3 ثةنامضلا ءافو ،شيفطا ا

 .9/1۔لينلا حرش ،شيفطا ا

 دبع وبأو 07/4 ،راكذتسالا يف ربلا دبع نبا نم لك ة يبنلا ىلإ هبسنو ظفللا اذهب هدروأ اث}
 .57/4 ،يرابلا حتف يف رجح نباو ،(117/1)192۔ةبحصلا بادآ يف يملسلا نمحرلا

 .42/2-43‘سمشلا ةعلط ح رش يملاسلا ا



 ةيض الا دنعةنسلا مراع =>حح

 قسفو يفغبلا توبث لطبي لوقلا اذه نأ ىلإ بهذ نم يأر ادكؤمو كلذ نالطب
 ناتفئاط نإو :هلوقب يغابلا قسفو يغبلا توبثب حرصم زيزعلا باتكلاو ،يغابلا

 يتل ولتاَقَف ىرخألا ىلع امها دإ تغب نإف اَمْهَنَْب ا وحلصأف ا ولتَتقا نيذمؤُملا ن

 ةجراخلا ةيغابلا مكح هللا نيبف (9/49تارجحلا) هللا : ىتح يغبت

 هدح هللا رمأ نع جراخ لكو ":ةرابعب هلقن يهنيو ،لتقلا اهمكح نأب هللا رمأ نع

 .عجري ىتح لتقلا هةحو هللا رمأ نع جراخ هنإف رفاكلاك اعطق قساف وهف لتقلا

 (2هدهدتلا ىلإ ىوهلاو بصعتلا ا"/سارمأ هبذجت ملو فصنأ نمل ةيافك اذه يفو

 اة)"ىدرلا يواهم يف

 نيب لصافلا لوقلاو ":هانبتي يذلا لوقلاو هحيجرت انيبم يملاسلا لوقي مث

 اعيمج مهنإ لوقن نأ ةنسلاو باتكلا رهاظل قباطملا وهو ؛ماقملا اذه يف موصخلا

 ىلع ءاقبلا هنم ملع نمف نتفلا دعب امأ ،نتفلا لبق مهنم هقسف رهظ نم الإ لودع
 ىلع ءاقبلا هنم ملعي مل نمو ثاقلطم لدع وهف ةلي هللا لوسر اهيلع ناك يتلا ةريسلا

 نينتتفملا طالتخا ةرثكل ربتخيو نحتمي ىتح هليدعت ىلل عراسي الف ةريسلا كلت

 ىنعم الف ةلادعلا :ىلع هؤاقب ملعي مل نم يف اذه نكلو ،مهريغب نيفوملا طالتخاو

 .ا“ةلادعلا ىلع ءاقبلا هنم ملع نم ناحتمال

 .اهيف الصف ؛لاوقألل اعماج هاري يذلا هلوق ىلع يملاسلا نيدلا رون لدتساو

 ُهَعَم نيذلا و هلا لوسر ةَسَحُم َمَحُم ل :ىلاعت هلوق باتكلا نمف ثةنسلاو باتكلا رهاوظب

 ةيضتقملا تايآلا نم اهريغو (29/48حتفلا)همْهنْيَب ءاَمَحر رافكلا ىلع ءادشأ

 ةف يبنلا لعفبو ،(... موجنلاك يباحصأ):ليهلوقكف ةنسلا امأو \ةباحصلا ليدعت

 بضصعتلا لابح انه يملاسلا دارم لعلو ثاهيلع ديلا سرمتل لابحلا ىلع سارمأ قلطي ا"

 .216/6 ‘سرم ةدام برعلا ناسل روظنم نبا :ر .هطباورو

 برصلا ناسل ،روظنم نبا :ر .لفسألا ىلإ ىلعألا نم عوقولاو جرحدتلاو طوقسلا يأ اك

 .489/13 شهدهد ةدام

 .43/2 .ةيفلألا ىلع سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا ا

 .44/2 ،س.ما



 ۔۔۔۔ (! )=== ةيض اال دنع ةنسلا مولع ححصي

 الولف .هتفالخ ردص يف رمعو هتفالخ يف ركب وبأو مهتداهشب يضقي ناك هنإف
 بصن مث ":يملاسلا لوقي مث ،ليدعت ريغ نم مهتداهشب اومكح ام مهل ةلادعلا توبث

 اذخأ ،روزلا تاداهش ترهظو سانلا يف تانايخلا ترثك نأ دعب نيكزملا رمع

 فلاخم نتفلا لبق مهمكح نأ انملعف هللا رمأ يف اتبثنو مزحلاب اكسمتو طايتحالاب
 .ا(."هلعأ هللاو اهدعب نم مهمكحل

 يبايسلا ليمج نب نافلخك يملاسلا دعب ءاج نم ضعب دنع لوقلا اذه ىرنو

 حدقي ام مهنم رهظ نم الإ ‘لودع نتفلا لبق مهنأ حيحصلاو":هلوقب هرصتخي يذلا

 يف لدبتلا زاوج ىلع ينبم اضيأ دييقتلا اذهو 9 ا)"كلذك نتفلا دعبو ةلادعلا يف

 رفك نمو :ةتس وبأ لوقي ،كلذ يف رشبلا رئاسك ةباحصلاو امومع ناسنإلا ةايح

 ليدبتلا زاوج ىلع ريتسلا باتك يف ةيآلا هذهب لدتسا (55/24 رونلا) كل خب
 ‘ة"تامملا ىلإ مهنم نيفوملا نع هللا يضر- ةباحصلا قح يف رييغتلاو

 ةلمج ىلع ءانثلا نسح مهل دجن مدقتملا ليدعتلا دييقت مهنع انلقن نيذلا .ءالؤهو

 نيب طلخلا يغبني ال هنإف ثيدحلا ةيادب يف يترانثإ يف هتدرأ ام اذهو ،ةباحصلا

 نيبو -ا“هليصفتب ءاملعلا ضعب ينع -يلوصأ جهنم كلذف هدييقتو ليدعتلا ةيضق
 ةباحصلا حيرجت يف عوقولا نع مهيهنو لب ءةباحصلا ىلع رطاعلا مهئانت نسح

 .كلذل ةربعملا مهتارابع ضعب ىلع فقنسو

 .44/2 ،س.م ()

 . .356ص لوصألا لوصف ،يبايسلا ا2)

 ةلاسر ىلع ةتس يبأ ةيشاح 1677/1088(6)رمع نب دمحم ةتس وبأ يبصقلا يشكيودسلا )
 ،نزيغ ،بوقعي نب ملاس خيشلا ةبتكم ،(خم)،ديحوتلا يف يبرجلا نايب نب ملاس نب يلع هذيملت

 .50ص ى(ت.د) ،سنوت ،ةبرج
 اثحب هثحبو اقيقد ايملع اضرع هضرعو ،ثيدحلا هيف لصفو بناجلا اذهب ينع نمما“

 لالخ نمو ‘صيصختلا هباتك يف يدنكلا ركب وبأ ةمالعلا ، لصؤم يملع سقنبو .اقيمع
 .هيلإ فرصتت نيثحابلا دحأ ةمه لعل !اطوطخم لازي الو ،سيفن ثحب هنأ تيأر هيلع يفوقو
 (1162/557)ىسوم نب هللا دبع نب دمحأ ركب وبأ يدنكلا :ر .هيف يذلا يملعلا زنكلا فشكتف

 .ثحابلا ىدل ةروص (ت.د) "يثراحلا دمح نب ملاس ةبتكم (خم) صيصختلا



 ۔_ہج;٫: )ح ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع =حح

 ثتصعقو يتلا ثادحألا ضعبل سمحتم طخ دوجو مدع ينعي ال اذه نأ ىلع

 ءاهلبقن ال تارابع مهنم تجرخف ةلأسملا هذه يف ةددشتملا ةرابعلا ىلإ اولامف

 نكميال ناك نإو ،ددعلا اوليلق ءالؤه نكل كلذ ءاملعلا نم مهريغ هيلع ركنأو

 ةلمج ةمكاحم لباقملاب لبقن ال اننأ امك ،مهيلإ ريشن ال نأ يعوضوملا حرطلا دنع

 يقابب اهتنراقم دنع دارفأ تارابع اهنوك ودعت ال فقاوم لالخ نم ةسردملا هذه

 .اهئاملعو ةسردملا هذه لاجر تارابع

 نامثع قح يف ساق مالك اهيفو ،هتيمال يف "رضنلا نب دمحأ ءالوه نمو

 هريغ نع مالك دوجو ردنيو يداربلاو اثيتاهلقلا دنع مالك دجو امك ،اثيلعو
 ةيالولا لئاسم يف ةراشإ يلاطيجلا ىسوم نب ليعامسإ دنع دجنف ،هاوتسم لثمب

 ناك ،نامعب لئامس نم (1291/690)رضنلا نب هللا دبع نب ناميلس نب دمحأ يلئامسلا ()

 ةيوقلا هتظفاحب رضنلا نبا رهتشا ،لضفو ملع تيب يف أشن هرهد ديحوو هرصع ةمالع

 رعش نم ظفحي ناك هنأ ىوري ،ةغللاو ةعيرشلا مولع يف عساولا هرحبتو .داقولا هنهذو

 قلطأ ىتح ثمظنلا يف ةعارب يتوأ ،لاوطلا دئاصقلا ريغ تيب فلأ نيعبرأ قرفتملا برعلا

 نب ةلدرخ وهو ةروجلا ناهبن ينب كولم دحأ هلتق ،ءارعشلا ملعأو ءاملعلا رعشأ بقل هيلع

 .نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا :ر .ريسيلا الإ هبتك نم قبي ملو ،هتبتكم قرحأو ،يناهبنلا ةعامس
1. . 
 ٠(خم)سرظنلا نبا ةيمال ((1291/690)هللا دبع نب ناميلس نب دمحا رضنلا نب يلئامسلا ا2)

 .2ص اهنم ةروص ثحابلا ىدل ‘ت.د ،نامع ،بريضملا ،يثراحلا دمح نب ملاس ةبتكم

 يناثلا فصنلا ءاملع زربأ دحأ دعي (12/6ق) ديعس نب دمحم هللا دبع وبأ يدزأل ا يتاهلقلا )3)

 .ارعاش اخرؤمو ءاملكتم ايلوصأو ،اهيقف ةمالع ناك ،نامع يف يرجهلا سداسلا نرقلا نم

 و قمعلاب هتافلؤم مستت ،نايبلاو فشكلا باتك اهمهأ تافلؤملا نم اددع فلأ ،ابيدأ ايوغلو

 ،نايعألا فاحتإ ،يشاطبلا:ر . دودرلاو ةيملعلا اياضقلا نم ريثك نع ةحفانملل ردصتو ،عسوتلا

 .29/1 ،نامعنلا قئاقش ،يبيصخلا ء312/1

 ةبتكم (خم) ،نايبلاو فشكلا ،(12/6ق) ديعس نب دمحم هللا دبع وبأ يدزألا يتاهلقلا :را
 وبأ يداربلا ۔ظ٠153و143ص .ك32 مقر ،رئازجلا ،نجسي ينب ،يلعل رمع نب حلاص خيشلا

 .اهدعب امو 54ص ،تاقبطلا باتك هب لخأ ام يف ةاقتنملا رهاوجلا ،ميهاربإ نب مساقلا



 جح( )ح ةيضانإالا دنع ةنسلا راع =حح

 قلعي ملو "اهريغو يناربطلا اهجرخأ ةياور دروأ نأ دزي مل هنكل ،ةءاربلاو
 . ا2)اهيلع

 لبقي ال هنكلو يلعو نامثع رمأ يف ضوخلا بنجتي نم ةيضابإلا ءاملعلا نمو

 - امهببسب لصح ام يف امهدقنيف صاعلا نب ورمعو ةيواعم يف هتاذ جهنلا عابتا

 .اهريغو مالس نبا ءاملعلا ءالؤه ةلثمأ نمو فالخو ةقرفو ةنتف نم -هاري امك

 عمج ول ةباحصلا ةيضق يف مالك نم يضابإلا ثارتلا يف دجوي ام نإف اذه عمو

 ةيضابإلا ءاملع ضعب نأ دجن لب ©" مهريغ هب ملكت امم ائيش يواسي ال اهلك

 الو اهنع مالكلا بحن الو "يشاملاو دئاقلاو بكارلا هللا نعل ": هظفل ثيدح يه ةياورلا ا!

 (2698)ح‘071/3. ريبكلا مجعملا ،يناربطلا :عجاريلف اهل نيبتلا ءاش نمف ،قيلعتلا

 جاح :حت ،مالسإلا دعاوق :(1349/750)ىسوم نب ليعامسإ رهاط وبأ يلاطيجلا :رظني ا2)

 .٠201،171/1م1998/ه1418 ،1ط ىةيبرعلا ةعبطملا ،ريشب ىسوم

 ىفتخاف ،قحلا لهأ ىلع ةيواعم باحصأ نم لطابلا لهأ رهظو ":مالس نبا لوق كلذ نم (3)

 .126ص ءمالسإلا ءدب :مالس نبا :ر ."هب اوكسمت يذلا قحلاب نوملسملا

 نيب تعقو يتلا ةنتفلل تضرعت يتلا يضابإلا بهذملا بتك عبتن فصنملا ثحابلل نكمي ا

 اريثك لعلو ،قرفلا نم مهريغ هركذ امل ةبسنلاب نيهو ليلق هوركذ ام نأ دجيسو ،ةباحصلا

 تالاقم نع عفادن الو ،ةلأسملا هذه يف فقن مويلا نحنو ،مهريغ رداصم نم ىقتسم هنم

 هبيوصت الو دحأ ةئطخت اننكمي ال اننأ امك ،لقي مل هنأب نيمعاز ليق ام يطغن ال كلذكو ،تليق

 ضوخلا نع كاسمإلاب لئاقلا لوقلاب لوقن لب ،كانه وأ انه ليق لوقل راذتعا نع ثحبلا الو
 مهيثحابو ةيضابإلا ءاملع عيمج جهن وهو .اهيلع دحأ انبساحي الف اهتمرب ةلأسملا هذه يف
 لمأن حرطلا ةيعوضوم مازتلا بحن ام ردقبو ،لبق نم مهنم عساو طخ جهن هنأ امك ؤمويلا

 .فاصنإلا نيعب مهبتك يف ثحبلا ةيضابإلا يفلاخم نم

 تلصلا رثؤملا وبأ يصورخلا :اضيأ ةباحصلا عوضومل تضرعت يتلا رداصملا نمو

 ةديس :جحت ‘تاباوجلاو ريسلا نمض ةعوبطم ،رثؤملا يبأ ةريس ،(892/278)سيمخ نب

 يموقلا ثارتلا ةرازو رشن .ةرهاقلا ،ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ةعبطم ثفشاك ليعامسإ

 دمحأ ركب وبأ يدنكلا .311/2: 30722 .م1986 ه1406 ‘نامع ةنطلسب ةفاقثلاو

 رمع نب ناحرس يوكزإلا ،اهدعب امو 15ص (خم) «صيصختلا باتك ىسوم نب هللا دبع نب

 دمحأ يشيقرلا ،211-229 212-0218 ص نم ءةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك ،ديعس نب



 ةيض الا دنع ةنسلا ملع ح

 ملسم وبأ كلذ ةلثمأ نمو ةبتاعملا بولسأب هحرطي عوضوملا اذهل ضرعتي نيح
 )2( يحاورلا

 .ظ24-و12 ،(خم)،مالسإلا مئاعد ح رش مالظلا حابصم هللا دبع نب

 ضعب بتك يف ىتح عوضوملا اذه يف مالكلا نم ريثكلا دجي قرفلا بتك يف ثحابلا نل ا
 بحن الو ةباحصلا نيب تعقو ةريثك اثادحأ مهرداصم نم ةلمج تدروأ دقف ،ةرعاشألا ءاملع

 ملعيل حعوضوملا اذه يف تضافتسا يتلا رداصملا ءامسأ درون امنإو ةلأسملا هذه يف ضوخلا

 .عوضوملا اذه يف تملكت ةمألا لك نأ اهيلع فقاولا

 .(1837/1253:يف ايح ناك )عينم نب دعس نب دمحم يرهزلا :رداصملا هذه نمو

 دمحم وبأ ةبيتق نبا يرونيدلا ،اهدعب امو 64/3 ‘ت.د ‘توريب رداص راد ،ىربكلا تاقبطلا

 ءءاوضألا راد ء1ط ‘يريش يلع :حت ،ةسايسلاو ةمامإلا ((890/276)ملسم نب هللا دبع

 نبا ،اهدعب امو 125-144 88-0103 }46-58ص ثم1990 ‘ه1410 ثنانبل ،توريب
 دمحم نيدلا سمش يبهذلا ے234/4603/3-242 اهدعب امف 42/30 خيراتلا يف لماكلا ريذألا

 ،فورعم داوع راشب :حت (نيدشارلا ءافلخلا ريس)ءالبنلا مالعأ ريس ء(1374/748) دمحأ نب

 .201 0195 0194 0188 0186 ‘س185ص ثم1997_ه1418 ثةلاسرلا ةسسؤم ‘2ط

 .اهضرعل ماقملا عستي ال يتلا ةريثكلا بتكلا نم اهريغو

 دقلو ،ناورهنلا لهأ ةيضق اولوانت نيذلا دحأ يحاورلا ملاس نب رصان ملسم وبأ ربتعي
 ءمظنلا غيلب ،ركذلا قداص ثركفلا قيمع ،رثألا ديعب ،قار بولسأبو دئاصق ةدع يف مهاثر

 نأ الإ ،ناورهنلا لهأب للج ةيضابإلا باصم نأ عمو ،ههجو هللا مرك يلع انديسل اباتع هجوو
 ثتيب يتئامو نيثالث توح ةليوط ةيدصق يف ،ةياغلل رثؤم فيطل باتعب انعلاط ملسم ابأ

 , : (نيوطلا نم)يهو بيترت ريغب اهتايبأ ضعب اهنم انفطتقا

  

 رودن نيرعششَملاب تق ! رئاَقَع نا ورهنلا تابنج ىلع

 روزج نيريسل ترح امك ةوحضب نيملسملا رايخ دبأ

 ريطت جاجَملا تحت مُهُساهو 3 هةخو هلل ميكحتلاب نوج
 ةريغ كيف له راتخملا ةمأ ايق
 دمَحُم نأ هللا لاجرل او

 دمحم نيعب تناك ةَعقوولو

 مه رودص قوف ليخلا روثنصل نمف

 تردوغ قباوتسلا يأ ن نسخح اَبأ

 رويغ هف هللا ة بش نف

 ريق ناورهنلاب هرصاتو

 :ريبث لوزي وأ انيع رق امل

 روخب روذثشصلا كلت يف هللو
 ه . | ء . . ه 4 3¡2 ٠
ريدخ ريدغلا و ه وخأ تنأو



 ج;١:٫ ح ةيض الا دنع ةنسلا رولاع =>حح

 يف ةيضقلا عضو لواحن ام ردق ةيضابإلا نع عفادن ال ماقملا اذه يف نحنو

 ميخضتلا درنو اهثارتو ةسردملا هذه ركف يف هانيأر ام لالخ نم يقيقحلا اهمجح

 انك نإو ،ةباحصلا يف نونعطي مهنأب مهيلع اولمح نيذلا مهيفلاخم دنع ةلأسملا هذهل

 نم توص عمسن مل اننأ اهيف انتيبرت لالخ نم دهشن اننإف ‘ةسردملا هذهل بستنن

 .مهيف ملعلا ةلمح نع الضف مهيف سانلا ماوع نم ال ،مهيف نعطي وأ ةباحصلا بسي

 :لوقي ذإ يملاسلا نيدلا رون هرصع يف نامع بطق ةقيقحلا هذه دكأ دقو

 ةط طق بختصلا بسل اهيف ىقت ال اتتالب هذهف
 "ةيبغ لك عمو ملاع لك عم بهذملا دالب لك اذكهو

 هذه يف توكسلاو فقوتلا وه مويلا ةيضابإلا ءاملع دنع دئاسلا جهنلا ناك اذإو

 نيملسملا نيب براقتلا ىلإ برقأو طوحأو ملسأ هارن يذلا فقوملا وهو-ةلأسملا

 لهأ مارتحا مهيفلاخم نم مهريغ نوبلاطي ةيضابإلا نإف -مهنيب ةقثلا روسج دمو

 ةباحصلا عيمج ةلماعم ةمألا ىلع نإف اذل ةباحصلا نم ريبك ددع مهيفو ناورهنلا

. 

 روذب نهو غارتز كنأك مهَماَه رثنت راَربألاو كلاَمف

 ريدج ع اكئلاب بطخ كناف ىلب ميهنلع يكنتو ًافصَح مهتورذ

 رومخ نينمؤشلا ءامد نأك ةيقبب نينمؤشلاريبأ ا ايلع

 ريكت بونذلا يأ ىلع تنا مُهقافنو مهكرش يفنت كانعمس

 روفك هلإلاب ةوُحَج مهنمو ةقفان وأ نمؤُم الإ سانلا امو
 :ريهش كنم مكحلا اذهو ةوُحج مهب الو قافن مهيف ام تلق ذمو

 :ريصت ءامدلا ماكخأب هأب تنأو مهئامد كفس ناميإلا بجوأ لي

 ريطخ هل اَم ء امد ظفحب دمَحُم مع نبا اي ايفَح 7

 ناويد ،ملسم وبأ يحاورلا :رظنا ةيناورهنلا ةديصقلا نمض ةيباتعلا تايبأل ا ةفرعم نم ديزمل

 .3 28-1ص ،ملسم يبأ

 ةقيقحلا فشك ةموظنم ،1914/1332(6)ديمح نب هللا دبع دمحم وبأ نيدلا رون يملاسلا ا"

 .3 .-ه ا 423 .نامع ةنطلس بيسلا ،يرماضلا ةبتكم .2ط ،ةقيرطلا لهج نمل

 .29ص



 ةيض .1 دنع ةنسلا مولع ح

 .ا.)دحاو رايعمب

 :مهنع اضرلاو ةباحصلا لضف :يناثلا ثحبملا

 زراب ةيضابإلا ءاملع تاباتك يف رهاظ رطاعلا نسحلا ءانثلا نأ انركذ نأ قبس

 سبلل ابنجت بناجلا اذه فشكو هنايبل الامكتساو ،هنم افرط انركذو هونود ام يف

 اذه زاريإ بحن ،ةباحصلا يف نونعطي ةيضابإلا نأب نيملسملا ضعب دنع لصاحلا
 ليدعتلاب اولاق نيذلا ءاملعلا ضعب انركذ نأ قبس دقو ‘ليصفتلا نم ديزمب بناجلا

 بوقعي وبأ لوقي ،ةباحصلل مهلالجإو مهءانث نيبت يتلا مهتارابعب أدبنف أدبنف ،ديقملا

 لجو زع هللا مهركذ يتلا ةلاحلاب مه لي هللا لوسر باحصأ نأ ملعا ":ينالجراولا

 متنكإل: لجو زع هللا لاق ةحدملاو ءانثلاو ةهازنلاو ةراهطلاو ةلادعلا نم اهيلع

 لآ)«ركنلا نَع نومنتو فورعملاب نورسأَت سانلل تجرخأ ةلأ ريخ
 ىلع ءادهش اونوكتل ًاطتسو ةمأ ْمُكاَْلعَج كلذكوإل:لئاق نم زع لاقو(11 03 نارمع
 هللا لوسر ةَّحُس » لاقو (143/2ةرقبلا)هآ ديهش مكيع لوسرلا نوكيو سانلا

 دقل :اضيأ لاقو (29/48حتفل) مهت ءاَمَحر رافكلا ىلع ءادشأ ةَعَم نيذلاو

 لزنأف مهبولق يف ام ملعف ة ةَرَجْشلا تخت ت كنوُعياَبُي ذ نينمؤملا نع للا [ يضر

 . 7 18/48حتفلا)هًابيرق ًاحنف ْمُهباثأو مهيلع ةنيكسلا

 جراوخلا ، يعباسلا :رظنا ةباحصلا نم ناورهنلا يف نيكراشملا ةفرعم يف ليصفتلل ")

 .75-85ص .ةبئاغلا ةقيقحلاو

 .لهأ ةيضق لوح ةيخيراتلا تايا ورلا اهيف [ صّحَم ةسارد ليعامسإ دومحم روتكدللو

 هذهو ؛مهيلإ ةبوسنملا مهتلا لج ةنقو ،مهب قحلأ يذلا يخيراتلا ملظلا ىلإ صلخو ناورهنلا

 لهأ ىلع ىقلي لظ يخيرات ملظل اعفد ،راهشإلاب ةريدج تاساردلا نم اهريغو ةساردلا

 يلع مامإلا راصنأل ناك امك ،مهنع عفادت ةيسايس ةوق مهل نكي مل مهنأ الإ ءيشل ال ،ناورهنلا

 اياضق ،(رصاعم) دومحم ليعامسإ نبا :ر .راصنأ نم ةيواعم بزحل ناك امكو ،هتعيش نم

 رادلا ،ةفاقثلا راد رشن ،ةديدجلا حاجنلا ةعبطم ‘2ط ،(قيبطتو جهنم)يمالسإلا خيراتلا يف

 .34-91ص "م1981 ه1401 برغملا ءاضيبلا

 .149 0 147 /1 ‘فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا ا2)



 ۔ہ;::]_ح۔ ةيضابإلا دنع ةنسلا رالع ح

 ام ريغ يف هباتك يف هللا مهحدم دقو انتودق ةباحصلاو ":يخامشلا لوقيو

 نيذلاو راصتألاو نيرجاهملا نم نونَوألا نوقباسلا » :ىلاعت هللا لاق عضوم

 لوئر ةئَحُم » :ىلاعت لاقو 100(6/ةبوتلا) 4ناتسخإلب مهوشتتا
 اوذهاج ةَمَم أوشآ نيذلاو لوسرلا نكت » :لاقو 29/48(6حتفلا)ه ....هلل

 ةدراولا ثيداحألاو تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ 88/9(6ةبوتلا) ...مهسفنأو مهلاومأب

 ،مهب ىدتهي لودع مهنأ مهيف دقتعنو'"اضيأ لوقيو 8")"مومعو اصوصخ مهحدم يف

 .ا22/58("2ةلداجملا) نوحلملا مه هللا بنزح نإ اَنأ»» هبزحو هللا ءايلوأ مهنأو

 ةفلابلا ةجحلا وه يذلا هللا باتك اندلق نحنو ":يبرجلا يلع نب ديعس لوقيو
 ةسنأ ةليسوب هل ةنيبملا ةف هلوسر ةنسو نامزلا هجو ىلع ةمئاقلا ةزجعملاو

 مهنع هللا يضرو ة هللا لوسر باحصأ ندل نم نيدتهم نيداه نيدشرم نيدشار

 .(ة "...مث ةمألا ىلع ةجحلا مه نيذلا

 يضر- ةباحصلل لسلستلاب دنسم بهذملا":يبعصملا دّسحُم نب فسوي لوقيو
 هلوق لثم ؛مهلضف يف درو ام متملع دقو © يبنلا ىلإو -مهنع ىلاعت هللا

 نأ ولف يباحصأ اوبست ال) :ةف هلوقو ،ا“ (مهنولي نيذلا مث ينرق نورقلا ريخ):
 .ال يباحصأ يف هللا هللا) :هف هلوقو ،ا (... غلب ام دحأ لبج لثم قفنأ مكدحأ

 ؛مهضغبأ يضغببف مهضغبأ نمو مهبحأ يبحبف مهبحأ نمف ؛يدعب اضرغ مهوذختت

 .7-8ص ى(خم)«يسمادغلا ىلع درلا:يخامشلا ()

 .8ص ،س.م ا

 . 32-33 ص ى(خم) ،يبرجلا ديعس ةبوجأ ،يلع نب ديعس يبرجلا اث)
 ...يبنلا باحصأ لئاضف باب ،ةباحصلا لئاضف باتك ؛هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا٨)

 ةباحصلا لضف باب ،ةباحصلا لئاضف باتك هحيحص يف ملسمو 3451(6) )34501333

 .(1964/4)2535...مهنولي نيذلا مث
 1343/3 ...يبنلا الوق باب ؛ةباحصلا لئاضف باتك ‘هحيحص يف يراخبلا هجرخأ اث

 .(1967/4)2540 ...هلوق باب شةباحصلا لئاضف باتك ‘هحيحص يف ملسمو 3470(6)



 ةيضابإلا دنع ةنسلا رذع حي

 مهمومع يف ةريثك ثيداحأ يف ،ا;) (هللا ىذآ دقف يناذآ نمو ،يناذآ دقف مهاذآ نمو

 اهيلع يتلا مهتقيرط ىلع انتبثي نأ هللا لأسنف ثةلاطإلا فوخ اهتكرت ميصوصخو

 .ا2"تومنو ايحن

 ةيضابإلا مهتم ىلع ادر ةلاسر يف ليعامسإ نب ىسيع يدهم وبأ لوقيو

 مكنأ مكنع افغلب كلوق كلذو ،مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا ةلأسمب أدبنف":اهيف

 صوصنلا دورو عم ةباحصلا ضغبن فيك !هللا ناحبس ايف \ةباحصلا نوضغبت

 يف اندنع مه لب ،نوملسملاو كلذ هللا ىبأي ،ةنسو اباتك مهيلع ءانثلاو ،مهلئاضف يف

 مث ثا)"ةحدملاو ءانثلاو ةراهطلاو هيزنتلاو ةلادعلا نم اهيلع هنلا مهركذ يتلا ةلاحلا

 مهو ":الئاق ثيداحألا ضعبب دهشتسا امك ‘تمدقت يتلا تايآلاب يدهم وبأ دهشتسا

 ءاببحصأ يل راتخا دق هللا نإ ):لاق ذإ ةقف هللا لوسر اهب .مهفصو يتلا ةلاحلاب

 سانلاو ةكئالملاو هللا ةفعل هيلعف مهبس نمف ىاناتخأو اراهصأ مهنم يل لعجف

 ءلم مكدحأ قفنا ولف ،يباحصأ يف ينوذؤت ال):اضيأ هقف لاقو ا) (نيعمجأ

 يتنسب مكيلع ):اضيأ هف لاقو ءا (ةفيصن الو مهدحأ دم غلب ام ابهذ ضرألا

 اندز مهللا ،مهيلع ءانثلاو حدملا نم كلذ ريغو ...ا (يدعب نم ءافلخلا ةنسو
. )7( 

 نيمحارلا محرأ اي ،مهترمز يف انرشحاو ،مهبح

 ةيقب يف دنسملا يف دمحأو 696/5)3862(0 ،بقانملا باتك ،هننس يف يذمرتلا هجرخأ ا")

 .(54/5)20568 ‘ثريوحلا نب كلام ثيدح

 .30ص (خم).نيفلاخملا دحأ ىلع درلا 0 دمحم نب فسوي يبعصملا ا2}
 .ظ16 ثيلولهبلا ىلع يدهم يبأ باوج "يدهم وبأ ()

 732/3 .ةدعاس نب ميوع ركذ ؛ةباحصلا ةفرعم باتك ،كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ (4)

 .(4/)1946...ةدعاس نب ميوع ثيدح ،يناثملاو داحآلا يف مصاع يبأ نباو 6656(6)

 .335ص (..يباحصأ اوبست ال)وهو ثيدحلا اذه ليثم جيرخت مدقت (ث}

 ةجام نباو ،175/1)331(6 ثملعلا باتك ليوط ثيدح نمض كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ ا©

 نب دمحم هجرخأو ،(16/1)43 ،نيدشارلا ءافلخلا ةنس عابتا باب ،ننسلا باتك لوأ ،هننس يف

 .(27/1)72 ىيحي نب دمحم انثدح باب ،ظفللا اذهب ارصتخم ةنسلا يف يزورملا رصن

 .ظ16 ،يلولهبلا ىلع يدهم يبأ باوج ،يدهم وبأ ا



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع حجحح

 ةيرفو بذكف ةباحصلا ضعب ىلع راكنإلا امأو ":يتاليحلا عيبرلا وبأ لوقيو .
 يبنلا دمحم انديس ىلع ملسو لص مهللا : ن يبنلا ىلع انتالص ةيفيك هذه و 60 انيلع

 .(1) "هباحصأ و هلآ ىلعو يمألا

 مهنع هللا يضر مهتليضفو ث هللا لوسر باحصأ'": ينيجردلا لوقيو

 "ىدهلا موجن مهف ،مهدادعت ىلإ جاتحن نأ نم ،رهشأ مهايازمو مهؤامسأو
 .ا2'خلإ ىجدلا حيباصمو

 وه ردقلا ليلج ملاع مهمالك نم افرط انلقن نيذلا مالعألا ءالؤه دعب ءاجو

 هجهنم لعج ،سيفن مالكبو ،ليوط سفنب ةلأسملا هذه ثحب ؛ميهاريإ نب ضويب
 ميظع ىلع ليلدتلا ليبس اكلاس مهنع ىضرلاو ةباحصلا نيب رجش امع فوقول
 سوردلا نم ةعومجم يف 6 هلوسر ةنسو هللا باتك نم مهركذ ديمحو ،مهلضف

 عم وهف هنايبو هليلحت نم اضعب ضرع انب ردجيو ‘عوبطم باتك يف تجرخأ
 تايآلا نم ةعومجم همالك ةيادب يف ركذ دقو ،ماقملا اذه يف مئالم اسيفن هنوك

 نيرجاهملا لضف ىلع ةلادلا تايآلا اهنم ،ةباحصلا لضف نايب يف اهب لدتسا
 أوذهاَجَو أوئرجاهَو أونمآ نيذلا نإ ):هللا لوق نيب ضويب طبر دقو ،راصنألاو
 ءايلوأ مهصخت كئتوأ أورتصتو أووآ نيذلاو هللا ليبتس يف مهسفنأو مهلاومأب
 ليبس يف أوئهاَجَو أورَجاَهَو أونمآ نيذلاو :ىلاعت هلوقو 72/8(6لافنألا) ضغت

 قزرو ةرفغم مهل اقح نونمؤملا غه كئلوأ أورتصت أووآ نيذلاو هلا
 اهسفن يه ىلوألا ةيآلا يف اهانركذ يتلا ةعامجلاف":لوقي مث 74/8(6لافنألا)هميرَك
 نأل ،ًادبأ ضقني ال يذلا مكحلا اذهب اهيلع مكحيل ةيناثلا ةيآلا يف اهركذ رترك يتلا

 لمأتملا اهدجي يناعملاو تاتفللا ضعب نيب مث اة)'هيدل لوقلا لدبي ال ىلاعت لل

 مهيلإ راشأف هقح نونمؤملا مه كئلوأل :هلوقب مهفصو ىلاعت هنأ اهنم ث ةيآلل
 لثم نم مظعأو غلبأ اذهو ًاميظعتو مهل ًافيرشت هكئَوأ)» ديعبلا ىلع لدي ظفلب

 .280ص ثقرفلا نيب ةيضابإلا :رمعم ا"

 .6/1‘برغملاب خئاشملا تاقبط ،ينيجردلا اك
 .14ص ،مهنع اضرلاو ةباحصلا لضف 4 رمع نب ميها ريل ضويب )3(



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع ح

 .هينونمؤُملا)» هلوقب مهمظعو ،هيمه]» لصفلا ريمضب مهمظع هنأ امك ،"ءالؤهاظفل

 ىلإ ةراشإلاو ةغالبلاو ةعورلا نم بناج يف ،فيرعتلا ظفلب ناميإلاب مهيلع مكحف

 .اهتلالدو اهنزو اهل ةملك يهو ماتح»طفل فصولا ىلع داز مث ،مهلضفو مهتمظع

 ءازجو "هل ضيقن ال ءاضقو ،هل بقعم ال امكح ،قحلا ناميإلاب مهيلع مكح هللاف

 .ا")ة رفغملا ناميإلا

 .هميرك قزرو ةرفغم هلط :هلوقب مهءازج نيب مث ":ميهاربإ ضويب لوقيو

 .يتأي املو ىضم امل - اقح ةملك هيلع لدت اميفو ؛مهفن اميف - نوكت ةرفغملاو
 لوق كاردإ نكمي كلذب هنأ ميهاريل ضويب نيبي مث ا2) "...تكنلا هذهل اديج اوهبنتو
 ىلاعت هللا مهدعو دقف':لاقو ،ةروفغم الإ مهبونذ عقت ال نييردبلا مرإ :ءاملعلا

 هللا نإف ةرفغملا اودعو ام ةبوتلا مزلتسي هوبكترا ام ناك ولو ىًاقبسم ةرفغملاب

 ل نوقفوي :ينعي (1 ,8/9ةبوتلا)ه وبول مهيلع بات مث :لاق امك مهيلع بوتي

 قح اهنأكو ،مهل تقح ةرفغملاف ؛بنذ ىلع نورصي الو ،رافغتسالاو ةبوتلا
 هناحبس وهف .ة رفخمل ةملك ريكنت ىسنن ال نأ يغبني هنأ امك مهقوقح نم

 ممأ :لاق امنإو .'نارفغلا مهلا وأ 'مهبونذ مهل رفغي كللوأ" :لقي مل ىلاعتو
 .اهتعور ماقملا اذه يف ريكنتللو ةرفغم

 نيذلاو »:ىلاعت هلوق نم اقلطنم نيقباسلا لضف يف ميهاريإ ضويب لمكيو
 نأ نيبيو 75/8(6لافنألا)«مكنم كئَتوأَف ْمُكَعَم أوذهاَجَو أورَجاَهَو عب نم أونمآ
 ينلا ىلوألا ةعامجلا نأ اهنم مهفي مكنم كئلوأف » :هلوق نم ةدافتسملا ةتكنلا

 غنولوألا نوقباسلا مهو راصنألاو نورجاهملا مه اهلوصأو اهدعاوق ،تنوكت
 .مهنم كئلوأف حتفلا لبق مهعم اورجاهو اونمآو ةعامجلا ءالؤه دعب اوؤاج نيذلاو

 نم .مكنم ي يوتسي ف ىلاعت هلوقا نم - ديدحلا ة روس . ةيا اهيتو ةو اهرتسفت ةب ةيآلا هذهو
 مس ول م ۔ ۔ ۔

(1) 

(2) 

(3( 

 . 1 4 ص ؛ سسم م

 . 1 5 ص ؤس م

 . 1 7 7 1 6 ص ء؛س م



 ةيض .الا دنع ةنسلا ملع ح

 نم نونوألا نوقبائملاو» ةبوتلا ةروس ةيآو 10/57(6ديدحلا)«ىننضخلل هللا دعو

 ةَعأو هنع أوئضرو ْمهنَع هللا يضر ناتسضخإب مهوغتتا نيذلاو راصنألاو نيرجامُملا

 زوقلا كبت ادبأ اهيف نيدلاخ راقنألا اهَتحَت يرجت تانج مهل
 .(100/9ةبوتلا)ْميظَعلا

 امهذحأ ينغي دق نافصو امهو ةيولوألاو قتسلاب ربعو':اقلعم ضويب لوقي
 نولوألا» وأ «راصنألاو نيرجاهملا نم نوقباسلاو» :لوقي نأك ،رخآلا نع
 نيذلا لئاوألا :ههنولوألا نوقباسلاإ» ،اعم نيفصولا عمج ىلاعت هللا نكلو ،«مهنم

 .مهنيب نيرجاهملا لبقت ىلإو ةرصنلاو ةرجهلا ىلإو ه يبنلاب ناميإلا ىلإ اوقبس
 لاق نيذلا مه ةرجهلاو ناميإلا يف مه وعبتا نيذلاو ،نولوألا نوقباسلا مه ءالؤهف

 كئتوأف مكتَم أوذهاجو أونرجاقهَو دغب نم أونآ نيذلاوإل:مهيف
 اهبابو ،لازت ال ةرجهلا نأ ةرابعلا حيرصب رتعت ةيآلا هذهو 75/8(6لافنألا)«مكنم

 ربتعي حتفلا لبق دهعلا اذه يف ةكم نم هنيدب رف نم لازي الو ءًاحوتفم لازي ال
 .ا")'قباسلا لوألاك هلضف سيل نكلو ،أرجاهم

 يوتسي ان :ىلاعت هلوقب نولوألا نوقباسلا مه نم نايب يف ضويب دهشتسيو

 ذضَب نيم اوقفنأ نيذلا نس ةَجرت مظعأ كنموأ لاقو حتقلا لبق نم ققنأ نم مكنم
 هنأو 10/57(6ديدحلا) هريبخ َنوُلمعَت امب هللاو ىنل هللا عو نكو اولتاقو

 صنلاف':ضويب لوقي شةكم حتف هَنأ ىلع روهمجلاو ءةيبيدحلا حلص حتفلا :ليق
 تقفنأو حتفلا لبق ترجاهو تملسأ يتلا ةعامجلا ةيلضفأ ىلع صني نذإ ينآرقلا

 نيذلا اهنمو ،راصنألاو نيرجاهملا نم نولوألا نوقباسلا اهنم ةعامجلا هذهو ،تلئاقو

 .‘2"ةباحصلا تاقبط بيترت وه اذهف ؛حتفلا لبق اودهاجو اورجاهو اونمآ

 اهنأ انيبم ةباحصلل ناوضرلاو ةرفغملا ىلع ةلادلا تايآلا ضويب ركذيو
 قزرو ةَرفَغَ ل ي :هلوق اهنم ،ةفلتخم تارابعبو 4 بيلاسألا ةعونتم ةديدع تايآ

 .18-20ص ،س.م ا!
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 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع =حح

 : ِ ٥ م ٠ ۔ . ِ ت . ٤. . ِ + ث ٤, د و ۔... ه د َ

 اوضرو مهنع هللا يضر { ‘ (74/8لافنالا)هئاقح نونمؤملا مه كئلوأل .هميرك

 هحنم دقو هاضر يف دوعي ال ىلاعت هللا نأ ادكؤم ،ه“(100/9ةبوتلا) هنع

 .ناسحإب مهوعبتا نيذلاو ،راصنألاو نيرجاهملا

 نيرجاهملل ئبنلا ىَلَع ىَلَع هللا بات دقل » :ىلاعت هلوق اضيأ تايآلا نمو
 ريو مم

 مث مهنم قيرف بولق غيز داك اَم دغب نم ةرضلا ةعاس يف هول نيذلا راصنألاو ٤ ح ٥ م

 ركذ ىلاعت هللا صخ ثيح ٧(117/9ةبوتلا)«ميحر فور زهب هنإ هع با
 ىللإ هق يبنلا ركذ هنأ امك ‘ةرسعلا شيج يف اوناك نيذلا ،راصنألاو نيرجاهملا

 راصنألاو نيرجاهملاو ة يبنلا ىلع هتبوت نلعأ ىلاعت هللاو" إمهل افيرشت مهبناج

 رفغي نأ مهيلع هتبوت نمو ؛ميحر فوؤر مهب وهو ةرسعلا ةعاس يف هوعبتا نيذلا

 ماملإلاو عوقولا نم مهظفحيو ؛مهنم ردب اسم ةبوتلا ىلإ مهقفوي نأو ،مهبونذ مهل
 .ا.)"وبانأو اوباتف نورصبم مه اذإف مهركذ ءيشب اوُملأ نإو ،ءيشب

 هللا لوقي ذإ ةيبيدحلا حلص موي ناوضرلا ةعيب يف درو ام اضيأ تايآلا نمو

 يف ام َملَعَف ة ةرجشلا تخت دت كنوُعياَبل ذإ نينموملا نع \ يضر ذقل » : ىلاعت

 ةلا ناكو اَهَنوذخأَي ةريثك ناعمو كبيرق احتف مُهباتأو مهيلع ةنيكسلا لزنأف مهبولق
 ةرعشم دقل يف ماللاف ،ةيآلا هذه ضويب للحيو 18/48-19(6حتفلا)هاميكح ازيزع

 يه يتلا "دق'ب ديكوتلا اذه دازو ،يلالجو يتمزعو :لاق هللا نأكف ©فوذحم مسقب

 هللا ركذو مهيلع ةنيكسلا لازنإب ىضرلا كأو ،مهنع يضر هنأ ركذ مث ،قيقحتلل
 .اهنوذخأي ةريثك مناغمو كبيرق ًاحتف مهباثأ هنأب

 ةعيب دهشي مل هب :نامثع مامإلا يف نونعطي نيذلا لوقي ":ميهاربا ضويب لوقي
 نم نوملسملا ىهتنا اذإ ىتح . ..نامثع ببسب تعقو امس ناوضرلا ةعيبو ناوضرلا

 .ا""ا2(نامثع نع هذه) :لاقف هلامش ىلع هانمي ه يبنلا برض ةعيابملا

 .26-27ص "س م )
 ...ىفطصملا ةعيب ركذ خيراتلا باتك ؛ءهحيحص يف بيرق ظفلب نابح نبا هجرخأ ا

 .(626/5)3702 ،نامثع بقانم باب ،بقانملا باتك ؤهننس يف يذمرتلاو (6909) 5
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 ۔ج;::١: ح ةيضابإلا دنع ةنسلا ملع ح

 ة لهاجلا ةيمح ةيمحلا مهبولق يف اورفك نيذلا لعج ذل »:ىلاعت هلوق لوحو

 قحأ اوناكو ىوقتلا ةملك مهملاو نينمؤملا ىلَعَو هلوسر ىلع ةتنيكتس هذلا لزنأق

 نم ةلمج ضويب فشكي .2648 حتفلا)ه اميلع ءيش لكب ثألا ناكو اهلهأو اهب

 مهبولق يف اهزرغو ،مهب اهقصل هنأك يأ ىوقتلا ةملك مهمزلأف :اهنم ؛يناعملا
 الإ هلإ ال :يه ىوقتلا ةملكو ى مهتانكسو ميتاكرحو ١ مهلاعفأ و مهلاوقأ يف اهومزتلاف

 .لثملا اهب هللا برض امك ،نيح لك اهلكأ يت ؤت ةنكمتملا ىوقتلا ةرجشو ٧لل

 4“ىَوقتلا ةملك مُهَمَزْلأو» :ىلاعت هلوق انلمأت اذإو ":هلوقب كلذ نايب ضويب لمكيو

 :رومأ ةثالث يف ةمظعلاو بجعلا ىرن .هماهو اهب قحأ اوناكو » :هلوق مث

 الو هنع كفني نأ نكمي ال ائيش هللا همزلأ نمو : :ىوقل ةملك مهَمزلأل -الوأ

 .نج ناطيش الو سنإ ناطيش ال ،دحأ هنع هكفي ن نأ

 سانلا فصي دقف ىوقتلاب قحأ مه ءالؤه :ينعي اهب قحأ اوناكو » -ايناث
 مه ىوقتلاب قحألا نكلو ،ىوقت يدنع وأ ٠قتم انأ :مهدحأ لوقيف ضىوقنلاب مهتسفنأ

 ءاهيف مهلثامي نم دجوي الو ،مهريغ نم اهب فاصئالا ةقيقحب قحأ مهو ءالؤه
 .ليضفتلا مسا ةروص ىلع تءاج ةغبصلاو

 .“اَهلهأو » :الئاق دازف مقت امب ىلاعت هللا فتكي مل :هياَهَلهأو » -اتلاث

 ءالؤه مهف ؟ىوقتلا لهأ نع مهتلأس اذإف ،ىوقتلا لهأ مه الؤه :لوقي هنأكو

 ال ©ىوقنلا مهمزلأ نمع مهتلأس اذإو .ءالؤه مهف ؟ىوقتلاب قحا نم :مهتلأس اذإو

 .ا""فاصوألا هذه مظعأ ام هللف ءالؤه مهف اهنع نوگكفني الو مهنع كفنت

 نيذلل كر ن ف » :ىلاعت هللا لوق ضويب اهب دهشتسا يتلا تايآلا نمو
 روققْل اهدب نم كر نإ أوئربَصو اودهاج مت أونتف ام دغب نم أوارجاه
 ىلاعت هللا نأ نيذلل كبر نإ مث :ظفلب ريبعتلا نأ نيبيو 110/16(6لحنلا)«ميحَر
 هلوق نم ةدافتسملا ةيعملا نم مظعأو ىوقأ ريبعتلا اذه نأو مهل هتسفن لعج

 نكي مل نإف 128/16(6لحنلا)«نونسضُم مه نيذلاو أوقتا نيذلا عَم ةللا نإ ):ىلاعت

 .30-31 ص 6 مهنع اضرلاو ةباحصلا لضف رمع نب ميهارب ضويب (1)



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع ححح

 يف امك كلذ مهقاقحتسا بابسأ نيبيو ،ضويب ركذي امك هتجرد يف وهف هنم مظعأ
 داهجلا كلذ يف ربصلاو غاثلاث داهجلاو ءايناث ةرجهلاو الوأ ةنحملاف":هلوقب ةيآلا

 هذه مهنحمب ءالؤه نأ نيبي 6هْميحر روفَعَل اهدعب نمإ» :هلوقب ريبعتلاو ...اعبار

 نم :ةلوقب صيصتتلاو..٬ةمحرلاو ةرفغملا الإ ئلاعت هللا نم نوقحتسي ال ةيلاتتملا

 ضبوننلا ةرثكل امل ءاهتمظعو ةرفغملا ةرثك ىلع لدي هميحر روُفَعَل :هلوقو هاه
 بابسأ تناكو كبوتلا تناكو صالخإلا ناك اذإف ؛اهرفغي الف ابونذ رثكتسي ال ىلاعت هللاو
 ال ىلاعت هللا ئإف اميظع بنذلا نوكي نأ املو .اهترثك ىلع اهرفغي ،ةرفوتم ةرفغملا
 'ع ورشملا اهباب نم ةبوتلا تناك اذإ بنذ هدنع مظاعتي

 ىلع ةلادلا ثيداحألا نم ددعب ركذلا ةمدقتملا تايآلا عم ضويب دهشتسيو

 اهنمو هركذ مدقت دقو ,() ). ...يباحصأ يل اوعد)ثيدح اهنم ،ةباحصلا لضف

 نمو مهبحأ يبحبف مهبحأ نمف "يدعب ًاضرغ مهوذختت ال يباحصل يف هللا هللا)
 .هناحبس هللا ىذآ دقف يناذآ نمو ،يناذآ دقف مهاذآ نمو مهضغبأ يضغببف مهضغبأ

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع يور ام اهنمو ،ا) (هذخأي نأ كشوي هللا ىذآ نمو

 امو :تلاقف رمعو ركب ابأ ىتح ةباحصلا نولوانتي اسانأ نإ):اهل ليق ثيح

 ىلع قلعيو اث (رجألا مهنع عطقني ال نأ هللا بحأو ،لمعلا مهنع عطقنا !نوبجعت
 نيذلا نيلوألا نيقباسلا ءالؤه نإ :هانعم شةشئاعل ليمج مالك اذه" هلوقب ةب ةشئاع مالك

 .مهنع رجألا عطقني ال نأ ىلاعت هللا بحأ ،مهلامعأ تعطقناو مهبر ىلإ اوبهذ

 يف ةشئاع تلاق دقو ،مهل نورفغتسي نيذلا ةهج نمو ى مهنوُبسي نيذلا ةهج نم

 "٨(. (“) (مه وُبسف دمحم باحصأل رافغتسالاب اورمأ) :رخآ ثيدح

 متغلب ام ابهذ لابجلا لثم وأ دحأ لثم متقفنأ ول هديب يسفن يذلاوف يباحصأ يل اوعد) هظفل ")

 يف ديمح نب دبعو 266/3)13839(0 ،كلام نب سنأ دنسم ،دنسملا يف دمحأ هجرخأ (مهلامعأ

 .(287/1)918 ،يردخلا ديعس يبأ دنسم ،هدنسم

 .336ص هجيرخت مدقت ا2)
 .158/6 ،ةنامضلا ءافو هباتك يف ،شيفطا بطقلا هدروأ )3(

 قاحسإو ء(2317/4)3022 ،ريسفتلا باتك لوأ ،ريسفتلا باتك هحيحص يف ملسم هجرخأ ا)



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح

 اذه دعبو :لوقي ثيح سيفنلا هثحب ماتخ يف ميهاربل ضويب ةرابع لقننو

 هلللا يضر نمع اضرلا : :يه ةجيتنب هيف ضوخلا بعصلا ماقملا اذه نم جرخنل

 رجش اميف فوقولاو .ةنجلاب مهرشبو ةقف هلوسر مهنع يضر نّمعو ،مهنع

 الو اذهب نيفلكم انسل ذإ ءادبأ ءيشب مهيلع مكحلا مدعو هيف ضوخلا مدعو ،مهنيب

 مهقيرط مزتلنو مهل رفغتسن مل اذإ انلأسي لب ،مهنع ىلاعت هللا انلأسي نل و نيمزلم

 انر نولوقت ¡ مهد دعب نم اوؤاج نيذلا و :ىلاعت هلوق مزتلنو امهب قحلن ىتح

 اتير اونمآ نيذلل انغ انبولق يف لعجت انو ناميإلاب اًنوقبتس نيذلا اتنا وخإلو ل رفغا

 فئاوطلا هذه ةلمج يف لخدن ىتح (10/59 رشحلا) «ميحَر ا فوور كن

 مهعم ةنجلا لخدن ىتح ىلوألا ليع رلا اذه ءارو ةقحالتملا لفاوقلاو ةعباتتملا

 .ا" هللا ءاش نإ -

 :هلمعو يباحصلا لوق ةيجح :ثلاثلا ثحبملا

 يف مهنأش هديلقثو هلمعو يباحصلا لوق ةيجح ةلاسم يف ةيضابإلا ءاملع فلتخا

 نوليمي نيمدقتملا دجن ،مهدنع ةلأسملا هذه عبتتن نيحو ،اثأةمألا يقاب نأش كلذ

 يأرو ":لوقي رباجف مهت اداهتجا ىلع هميدقتو يباحصلا لوق عابتاب لوقلا ىلإ

 قحأ اوناكو ،لوأال فرعي رخآلا لزي مل ،ىرن يذلا انيأر نم لضفأ انلبق نم

 ٠ اوملعو اودهش دقف ، ناسحإب . نيعباتلاو لي هللا لوسر عم نيرجاهملا كلذب
 عزان ىتح طق موق كلهي مل هنأ ملعأو ،مهرثأ عابتاو مهمادقأ ءطو انيلع قحلاف

 .(8گ321/2)47 شريبزلا نب ةورع نع ىوري ام ‘هدنسم يف هيوهار نب

 .47-50ص ىمهنع اضرلاو ةباحصلا لضف رمع نب ميهاربإل ضويب :ر ا")

 .96ص ‘س.م :ر ا2

 يسوبدلا :رظنا يباحصلا لوق ةيجح يف ةمألا ءاملع ءارأ لوح ليصفتلا نم ديزم ةفرعمل ا

 ليلخ :حت ،هقفلا لوصأ يف ةلدألا ميوقت ،(1039/430)ىسيع نب رمع نب هللا ديبع ديز وبأ

 258ص ثم2001 ه 1421 ىنانبل ،توريب ،ةيملعلا بتكلا راد س1ط ،سيملا نيدلا يحم

 .هقفلا لوصأ يف ةرصبتلا ،(1084/476)يلع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ يزاريشلا ،اهدعب امو

 400- 395ص .م10 ةيروس قشمد ركفلا راد 1٠ط . وتنيه نسح دمحم حت



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع =

 داهتجا مدقي هدجن اذهل اعبتو ،ا")"مهملعب ملعلا لهأ كسمت اذإ ملعلا يف لوألا رخآلا

 اهيف ىضق دقف توملا ضرم يف ةقلطملا مكح اهنم ،لئاسملا نم ددع يف ةباحصلا

 نبا لوق الولو ":كلذ يف لوقيو ثاريم الو اهل قادص ال نأ سابع نب هللا دبع

 ام هلك رمألا بجوتست نأ ررضلا فرع اذإ تجوزت نإو ،ينرسل كلذ يف سابع
 .اث"اهتاريم بهذي مل

 ءاهب لجرلا لخد ناك نإ ةيدبألا ةقرفلا ةدعلا تقو ةحوكنملا يف رباج دمتعاو

 نإف ،يناثلا نم ىرخأ ةدع دتعتو لوألا ةدع ةيقب يضقت ثيحب نيتدعلا مامت موزلو

 اذه حبصيو ،اهتدع تمتأو ‘قادص هيلع اهل سيلو امهنيب قرف اهب لخدي مل ناك

 نب رمع لوق هنأل لوقلا اذه هدامتعا نأ رباج نيب دقو ڵباطخلا دحأ جوزلا

 ريغ ءاهتدع يف ةأرما بطخ لجر يف لأسي ةلأسملا هذه نم ابيرقو ،اباطخلا
 سابع نبا نأ رباج ركذف ءاهجوزتو ةدعلا ءاهتنا دعب هارهظأو ،كلذ امتك امهنأ

 اعمتجي ال نأو ،امهنيب قرفي نأ يلإ بحأف ،هللا ةيصعمب امهرمأ أدب ":لوقي ناك
 ١"4(. درأ

 ؟ ثاريملاب ءيج اذإ بيصن ةمعنلا لهأل له هلئاسر ىدحإ يف رباج لأسيو

 هب هنع قتعأف هالوم ثاريمب يتأ هنأ ينغلب دقف رمع نبا امأو ":هلوقب بيجيف

 مهريغ نكي مل اذإ - ةمعنلا لهأ ىرأ ال :لوقي ناكف سابع نبا امأو قدصتو

 .(" هب قحل الإ - ةيالو مهل لعجو
 يف ديز نب رباج جهنم فشكي ركذي مل امم اهريغو ةمدقتملا فقاوملا هذه نإ

 وبأ وهو رباج ةفيلخ ىضم جهنلا اذه ىلعو ‘هيلع هدامتعاو ةباحصلا يأر هميدقت

 .66ص ثديز نب رباج لئاسر ،ديز نب رباج يدزألا ا")

 . 6 6 ص ؛ سام م )2 (

 .149-150ص ٬ديز نب رباج تاباوج نم ،ديز نب رباج يدزألا :را

 . 1 3 0 ص ؛ سا م )4(

 .67ص ثديز نب رباج لئاسر ،ديز نب رباج يدزألا ا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع ح

 ردصم مهيلع دامتعالاو ،مهنع ذخألاو ،ةباحصلا ىلع ذملتتلا نم لعج يذلا ةديبع

 نم":نايب حضوأب اهيف لوقي يتلا ةمعنلا هذهل نافرعو ركش درومو ،زازتعاو رخف

 دبعب انيلع هللا نم دقو نيدلا نم عيش ىلع وه سيلف ةباحصلا نم ذاتسأ هل نكي مل

 ةقث بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم مع نب وهو بلطملا دبع نب سابع نب هللا

 مهراثآ ىلعف ملعلا يف نوخسارلا مهو مالس نب هللا دبعو دوعسم نب هللا دبعو
 .ا")"إ ريثك هلل دمحلاو انكلس مهجاهنم ىلعو اندمتعا : مهتريس ىلعو انيدتقا

 دهع يأ اهارذ منستي ال ةيزم ةباحصلا دهع ءاطعإ ىلع ةديبع وبأ دكؤيو

 ةلأسم لكو" ،هنع ىنغ يف سانلاف هايإ سانلا هللا فلكي مل ام لك نأ نيبيف ،مهدعب

 ىلإ ةديبع وبأ رظنيو اث"بلو لقع هل نم اهيف بغري سيل ةباحصلا دعب تثدح
 ةلأسم ىلع اقلعم هلوقك اهب ادهشتسم اهقوسيو لالجإلا ةرظنب ةباحصلا تاداهتجا
 افالخ ةعمجلا موي لمعلا كرت هق هللا لوسر باحصأ ضعب هرك ":لئاسملا نم
 امك ةديبع ابأ نأ ىلع ،اة) "ىراصنلا ميظعتو لمعلا كرتب تبسلا ميظعت نم دوهيلل

 نع لقني ام كلذ نمو ،تبثتلا طرشب الإ لقني ام لك نع ذخألا ىري ال ركذلا قبس
 اي هللا كمحري" :هل ليقف لئس دقف هدنع مهنع لقني ام ردق ةلالج دكؤي امب ةباحصلا

 تفرع نإ لاق ؟ةباحصلا نع هاور امنإ ناك اذإ ةقثلا هاتفأ امب لمعيأ ةديبع ابأ

 هيلع دمتعملا زيمت نكلو كعمس ام لكب ثتحي لجرل ملست الو...هب تلمع قحلا

 ."املع هنم لضفأ وه نم لأسيو ليواقألا نم

 نبا لوقي ،هلوق ديلقنو يباحصلا يأر ميدقت يف مالس نبا راس جهنلا اذه ىلعو

 ثدح لك) :دوعسم نب هللا دبع لاقو ":دوعسم نبا نع ةياور ىلع اقلعم مالس

 اوناك ،دمحم باحصأ كئلوأ "تام ناك نمب نتسيلف انتسم مكنم ناك نمو ،(ةعدب

 دمحمل هللا مهراتخا موق ءافيلكت اهلقأو ،ايده اهموقأو ،ابولق اهربأ ؛ةمألا هذه لضفأ

 . 9 ظا 8 ٠(خم) ةديبع يبأ لئاسم ةديبع وبأ )1(

 . ظؤ5 ٤ سم م (2)

 ٠ و 1 4 ٤ سم م )3 (

 .ظ12 ،س.م ٨



 ةيض الا دنع ةنسلا ماع =ححجح

 امب اوكسمتو مهراثآ يف مهوعبتاو ،مهلضف مهل اوفرعاف شهنيد ةماقإو هيبن اف
 ةوعد هذهو )"ميقتسملا ىدهلا ىلع اوناك مهنإف ،مهريسو مهقالخأ نم متعطتسا
 ) ثيدحب اهل ا“دهشتسي هدجن ،هديلقتو ةباحصلا جهنمب ديقتلا ىلإ مالس نبا نم

 مكايإو ثذجاونلاب اهيلع اوتضع يدعب نم نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلع

 لاجم يف يباحصلا لوق ةيجح ديفت ال ةلدألا هذه نكل " ،اة(رومألا تاثدحمو

 .ا" وعمجأ و هيلع اوقفتا امو ،ننسلا نم هوور ام معت لب ،داهتجالا

 ةنس ةباحصلا نم يأرلاو هقفلا لهأ لوق لعجي ليغنز نب اديعس حون ابأ دجنو
 ةنسلا ظفل ميمعت هدارم لعلو ) ؟ةنس وه له يباحصلا لوق نع لئس نيح
 ءاملع ضب هاري هنأو هركذ مدقت رمأ وهو ،يباحصلا نع لقن ام هيف لخديل

 نم قحلي ةمعنلا رفك ىري نيح ‘همكح يف ددشتلا ىلإ ليمي هدجن اننكل ءةيضابإلا

 ةريبكل ابكترم هلاح اذه ناك نم ةعيو مهماكحأو ةباحصلا لاوقأ نع جرخي

 يف ةباحصلا فلاخي نم انه حون يبأ دارم لعلو ءانينمؤملا ليبس ريغ اعبتمو
 ال لمع ةفلاخم ة هلوسر ةنسو هللا باتكب لمعلا جهنم نم هوطخ امو ،مهجهن

 رظنلو ،هوأر يأرل ةفلاخملا تناك نإ امأو ،لاكشإ الف كلذك رمألا ناك نإف ،دحج

 حون ابأ نأ ىلإ ليمأ ينإو ،هيف ام ةالاغملا نم هيف مكحلا اذه نإف هيف اودهتجا

 .هكاردإو هملعب قيلألا وه ذإ لوألا رمألا دارأ

 ىسوم نب ليعامسإ رهاط ابأ ةباحصلا ديلقتب يدانملا طخلا اذه عابتأ نم دجنو

 باتكلا يه ةعبرأ لوصألا لعج نيح كلذل ليصأتلا كلسم كلس دقو ،يلاطيجلا

 كلذ اللعمو ثةنسلا ىلع ةلاد راثآلا نأ انيبم ةباحصلا راثآو عامجإلاو ةنسلاو

 .81 ص ‘نيدلا عئارشو مالسإلا ءدب ،مالس نبا )1(

 .82ص ،س.ما2

 .336 ص هجيرخت مدقت ا)

 .35ص ةيضابإلا دنع داهتجالا جهنم ىفطصم وجابا٨

 .192ص ء..معز نم ىلع درلا ،ليغنز نب ديعس حون وبأ ا)
 .192 ص ،س.ما6



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع =

 باضغ ام لاوحألا نئارقب اوكردأ و ،ليزنتلاو يحولا اودهاش ةباحصلا نأل ":هلوقب

 ؛مه راثآب كسمتلاو ،مهب ءادتقالا ءاملعلا ىأر هجولا اذه نمف نايع مهريغ نع

 نايب يف اضيأ لوقيو .ا٨'صوصخم هجو ىلعو صوصخم طرشب كلذو

 قالتعاو ة هللا لوسر لاوحأ نئارق مهتدهاشمل ةباحصلا لضف امنإو":كلذ

 ةياورلا يف لخدي ال ثيح نم ‘باوصلا مهل ددسيف ،نئارقلاب كردت ارومأ مهبولق

 .ا2)١ذطخلا نع رثكألا يف مهسرحي ام ةوبنلا رون نم مهيلع ضافأ ذإ ،ةرابعلاو

 لوق ةيجح ىري هنأ 0قحاللا هليلعتو قباسلا يلاطيجلا ليصأت رهاظ لهو

 ىري هنأ مأ ؟عامجإلاو ةنسلاو باتكلاك الصأ يباحصلا لوق لعج ذإ يباحصلا

 هترابع عم ىتح زإ ،هموزلو هلوق ةيجح ىري نأ ريغ نم ؟ طقف هتلزنم عفر

 ."...ةعبرأ لوصألا"

 ماقملا ناكو ،ةباحصلا لوق موزلو ةيجحلاب عطقي نيب مالكب رهاط وبأ تأي مل

 مدقت ام هيف ركذ يذلا هباتك يف دروأ هنأ ةصاخ .هنايبو كلذ حاضيإ هنم يضتقي

 ىلع هانلق هق هللا لوسر نع ءاج ام ":لوقت فلسلا ضعب نع اهنأ ركذ ةرابع

 مهف نيعباتلا نع انعاج امو ‘كرتنو ذخأنف ةباحصلا نع انعاج امو ،نيعلاو سأرلا

 ال ديلقتلا مومع دارأ هلعلف سةرابعلا هذه ىلع قلعي ملو ،ا"لاجر نحنو لاجر

 .لوصألا يقابك ةجح يباحصلا لوق رابتعا

 ةباحصلا يأر ليضفت " ساسأ ىلع اومدقت نم لاوقأ رسفت نأ نكمي اذكهو

 هعضو يذلا مكحلاب ديقتلا باب نم وأ ،ا“"هب سانلا مازلإ ال مهريغ يأر ىلع

 .رخآ داهتجا يأ ىلع هرايتخاو ،اةباحصلا

 .76/1؛تاريخلا رطانق ىسوم نب ليعامسإ يلاطيجلا ()

 .182/1-٤183س.ما"

 )ثام.س183-182/1٤.
 .542ص ةيضابإلا دنع داهتجالا جهنم عىفطصم وجاب ا

 .90ص ؛ةيضابإلا نع تاسارد ورمع يمانلا )5(



 ةيض .الا دنع ةنسلا مولع

 ةيجح اهل ةباحصلا لاوقأ نأ ديفي ال هنأ ىلع اومدقت نم مالك لمحي اذكهو

 ىلع قفتملا لوصألا ىوتسم ىلإ ةباحصلا لاوقأ ةجرد عفر ىلل دوقي كلذف ،ةتباث
 امم كلذف ةباحصلا عامجإب قلعتي رمألا ناك نإ الإ مهللا .ًالوصأو رداصم اهلعج

 .هتيجحو عامجإلا عوضوم يف ثحبي

 ماكحألا باب يف يباحصلا لوق ديلقتب لوقلا ىلإ لام نمم ةكرب نبا ىرنو
 ئوق دقو ثةماتلا ةجحلا مه ةباحصلا نأ هدنعف ،رخأ يباحص هفلاخي ال نأ طرش

 ':هيلع اقلعم يليلخلا ناميلس وبأ لوقيو .ا")زيزعلا باتكلا نم لئالدب هجاجتحا
 يف هوشقان امك هيف هوشقانو ،هدعب نم اوؤاج نيذلا ءاملعلا هيف هفلاخ يأر اذهو

 .اغ "درفنم يأر اهيف ةكرب نبا يأ-هل ناك يتلا لئاسملا نم ريثك

 يف ةباحصلا ديلقت نأ ىلإ بهذ ةيضقلا هذه يف لصف نيح ةكرب نبا نكل
 زاوج ىلإ بهذي كلذ لثم يف وهف ،اثزئاج عمسلا قيرط هقيرط ناك امو ماكحألا
 ركذيو ‘ةيجحلا هجو ىلع سيل ماكحألا يف بوجولاب هلوق لعلف ،يباحصلا ديلقت
 مهضعب نع ربخلا لقنب ،مهنع عامجإلا ىكحي دق هنأ زاوجلا مكح اللعم ةكرب نبا

 يف مهنم دحأ نع فالخ لقني مل لاح يف عبطلاب اذهو ،مهعيمج نع هلقنب سيلو
 زوجي ":لوقي ذإ ةكرب نبا دنع رخآ يأر ةلأسمللف كلذ يف فالخ لقن اذإف ،ا)كلذ

 يف فلاخم هل ملع نإؤ ،هريغ هيلع ركني ملو ًالوق لاق اذإ اضيأ مهنم دحاولا ديلقت

 ريسفتو" :هلوقب ةكرب نبا مالك يخامشلا سابعلا وبأ رسفيو ءا)"الف ةباحصلا

 .22/1 عماجلا ثةكرب نبا ()

 تاءارق ث هقفلا لوصأ يف هرودو ةكرب نبا ء(رصاعم)دمح نب دمحأ ناميلس وبأ يليلخلا (2

 -14)يولهبلا ةكرب نبا ىركذب ءافتحا يبدألا ىدتنملا ةودن داصح)سيمدكلا ديعس يبأ ركف يف

 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن \1ط ،م1998 ويام 11-12 ه9 .مرحم5

 .36ص ‘م2001 ه1422 نامع ةنطلسب

 .22 /1 عماجلا \ةكرب نبا ()

 .22 /1 ،س.م (ث)

 .22 /1 ،“س.م اث



 جح ;ر:١ح ةيضابإلا دنع ةنسلا مراع ح

 ثدحت ال و ٤6 مهلا وقأ نريب راتخت ‘ اوفلتخا ١ ذإ ةباحصلا ن _ ملعأ هللا و

 .ا.)"كدحو كسفنل دهتجت اوفلتخا اذإ ةباحصلا ريغو الوق "

 دهع يأ اهلوطي نأ نم ىلعأ ةيزم ةباحصلا دهعل ةكرب نبا لعج كلذ عمو

 ةباحصلا ىلع يعباتلا فالخ ن أ ىلع دكؤيف ؛نيعباتلا دهع ناك ول ىتح مهدعب

 كلذ للعيو ؛مهتقبط غلبي ال يعباتلاف ڵضعب ىلع ةباحصلا ضعب فالخك سيل

 ةداهش لثم سانلا ىلع ةباحصلا ةداهش لعج هللاف ،ةماتلا ةجحلا ةباحصلا رابتعاب

 ةمأ ْمكاَنْلعَج كلذكول:ىلاعت هلوقب كلذ ىلع ةكرب نبا دهشتساو ؛مهيلع ة لوسرلا

 .(143/2ةرقبلا) هديهش مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش أونوكَتل ًاطتسو

 ةق لوسرلا ةداهشك مهتداهش تناك اذإ مهتداهش يف أطخلا عوقو زوجي الف"

 مهديلقت نم رثكأ مهقيدصت موزلو مهلقن ةيجح لالدتسالا اذه نم رهظيو ،ا2)"مهيلع

 .ملعأ هللاو بناجلا اذه وه ةكرب نبا دارم لعلو ،مهلاوقأ يف

 هلوقب ادهشتسم نينمؤملا ليبسل اعابتا ةباحصلا ديلقت يف نأ ةكرب نبا ىريو

 نينمؤُملا ليبس ريغ عبتيو ىهلا هل نيبت ام دعب نم لوسرلا ق قاش نَمو)» :ىلاعت

 لوق نم جراخلاو { )11 5/4ءاسنلا)هأ ريصم تعاتسو َمنَهَج هلصو ىلوق ام هلو

 ` .اة»نينمؤملا ليبس ريغل عبتم ةباحصلا

 قفا ام عابتا اهب دارأ ناك نإف ةمدقتملا ةكرب نبا ةرابع نم ةريح يف ىقبنو
 ام ىتح مهدنع ع امجإال اك راصف مهدهع يق لمعلا هب ى رجو ةباحصلا نيب هيلع

 دهشتسا هنأ ليلدب كلذ دارأ هنأ نظلا بلغأو ،كلذ يف لاكشإ الف ايتوكس هنم ناك

 :% يبنلا لوق وهو ،عامجإلا ةيجح ليلد دعي يذلا ثيدحلاب ةقباسلا ةرابعلا دعب

 حرص دقف كلذ ريغ دارملا ناك نإ امأو ء ( لالض ىلع يتمأ عمتجت ال)

 .521ص ؛لدعلا رصتخم حرش ؛يخامنشلا ()

 .22 /1 عماجلا شةكرب نبا ا

 .22 /1 ،س.م ()

 .67ص هجيرخت مدقت ا٨



 سح ; ١, ةيضانإلا دنع ةنسلا راع ح

 .ا")عابتالاو ديلقتلا زاوجب ءادتبا

 هيف مهلاحو داهتجالا اوفك ةباحصلا نأ ىلع لدي ام ةكرب نبال دجن اننأ ىلع

 مكح يف اودهتجي نأ اوفلك ة هللا لوسر باحصأ نأ ركذي وهف ،سانلا يقابك
 وأ ،جرف ةحابإب مكحي مهنم دحاولا ناك دق و ءاهيف مكحلا هللا مهفلك يتلا ثداوحلا

 هيلإ عجريف ،هداهتجا دعب هلق لوسر نع ربخ ىلع كلذ يف فقي مث ؤلاح كيلمت
 امتإ ناسنإلا نأ ىلع لدي ام كلذ يفو ،لبق هب لمع ناك ام كرتيو ،هب لمعيو

 لوق نأ ىلع لدي ةكرب نبا هركذ يذلا اذهو اهدنع قح وه امب يتأي نأ فلك
 .ةمزلم ةجحب سيل هدنع يباحصلا

 الو ":هلوقب نوفلخ نبا هذكأ ةجح سيل يباحصلا لوق نإ لئاقلا يأرلا اذهو

 .هتلزنم تلجو هردق مظع نإو ملاع ديلقت رظنلا نم ليصحت ىندأ هل نمل زوجي

 :ولق ءيش يف ْمتعَزاَنَت نإف » :ىلاعت هلوقل إمهنود نمم مهريغ وأ ناك ايباحص

 نوك هحيجرت يف يملاسلا نيدلا رون لديو ء(59/4ءاسنلا) لوسرلاو هللا ىل
 ؛ةباحصلا فلتخي ال نأ هتيجحب لوقلا مزال نم نأب ،ةَّجح سيل يباحصلا لوق

 موزل اوري مل مهنأ عم ،رهتشاو عقو دق ةباحصلا نيب فالخلاف ‘كلذك سيل لاحلاو

 عامجإلا لقن دقو ،مهنيب عامجإلاك كلذ راصو مهدعب ءاج نم مهيأر يف مهعبتي نأ

 هتيجح ىلع فالخلا لقن امك ،هلثم يباحص ىلع يباحصلا لوق ةيجح مدع ىلع

 ىلع ةجح يباحصلا لوق نكي مل اذإ هنأ يملاسلا نيدلا رون ىريو هدعب نم ىلع

 .ا)امهنيب قرف ال ذإ يباحصلا ريغ ىلع كلذكف هلثم يباحص

 يباحصلا لوقب صيصختلا ةلأسم "يباحصلا ةيجحل ةبحاصملا لئاسملا نمو

 ول ىتح ملعلا هب صتصخي نأ حصي ال يباحصلا بهذم نأ ينالجراولا ركذيو

 بهذ ذإ بلكلا هيف غلو ءانإ يف ةريره يبأ ايتف كلذ دهاوش نم ركذو ءايوار ناك

 .22-23 ,/1 عماجلا ،ةكرب نبا :را"

 .8ص فراعتلا ‘ةكرب نبا )2(

 .652 ،سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا ا



 ۔حخ(:)ح ةيص الا دنع ةنسلارمرلع جحو

 الي هللا لوسر نع ىور ةريره ابأ نأ نأ عم ‘تالسغ ثالث هيزجت هنأ ىلإ

 ناك نإ بحاصلا لعف امأو ":اضيأ ينالجراولا لوقيو .(ًاعبس هولسغاف):هلوق

 اذإ -ًئباحصلا نأ لصألاو ،كلذ ةفرعمب ىلوأ وه باوجلاو ،ال مأ ماعلا هب صخي

 ضب ىلع هثيدح ىنعم لمح وأ هلعف كرت مث ائيش ةلي هللا لوسر نع يوري ناك
 هلعف يف نظلا نسح ىلع هلمحنو ‘هعابتإ كرتو هعابتإ انل غوسي هنأ -هتالمتحم

 ناك اذإ ،ميباحصلا نأ ىريف يخامنشلا امأ ،ا٨)هثيدح مومعب ذخأن ذإ هكرت يفو

 ةنيرقب آلإ هلمحي ال هنأل كلذو ،عبتي هنإف ،هلماحم ضعب ىلع هلمحو ؤربخل ايوار
 .(ة)ضيحلا ىلع هلمح اذإ ءرقلا لثم ،رمألا رهاظ يف

 ضعب عم يخامشلا مالك ىلع هقيلعت يف كلذ يتالتلا ىري يخامشلل اعبتو

 فرص يأ لمح نإو ":اهيف لوقي يخامشلا مالكب هجزتمملا هترابعو ؛ليصفت
 كلذ يف هب يدتقا...هنم ردابتملا ىنعملا يأ هرهاظ ىلع ةلي هلوق...يباحصلا

 هلمح نإو ثعراشلا دارم ىلع تلد ةنيرقب هيلع هلمح امنإ هنأ رهاظلا نأل لمحلا

 نود يزاجملا ضعبلا ىلع ظفللا لمح ناك هرهاظ فالخ ىلع يأ هريغ ىلع

 ءاملعلا لاوقأ رياغت يأ فالخ- هيف ؛بوجولا نود بدنلا ىلع رمألاو ،يقيقحلا

 .(ة"يباحصلا لمحم ىلع ال رهاظ ىلع لمحي :مهنم رثكألا لاقف -مهئارآ و

 تعقو يعمسلا صصخملا عامس مدعل ةلثمأ رمع نب دمحم ةتس وبأ ركذيو

 تنب ةمطاف ةديسلا :مهنم و ،ا“نيح دعب آلإ اهوعمسي مل مهنأو ،ةباحصلا ضعبل

 هللا لوسر لوقب هف ركب وبأ اهيلع جتحاف ،اهثاريم تبلط نيح ه هللا لوسر

 .128/1-129 ،فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا ا
 . 646ص ‘لدعلا رصتخم ح رش ‘ يخامننلا )2(

 .204ص ء(خم) ،يخارتلا عفر ،يقالتلا اث}
 . و69 ص (خم) لدعلا رصتخم ىلع ةتس يبأ ةيشاح ثةتس وبأ )4)



 ةيض .الا دنع ةنسلا مولع __ ا

 مل ثيدحلا اذهو "") ( ...ةقدص هانكرت ام ،ثرون ال ءايبنألا رشاعم نحن):ةف

 ربخلا عمسي مل -هنع هللا يضر- رمع :مهنمو ةباحصلا نم ريثك هعمسي

 ثنح نيكرششلا أولتقاق» :ىلاعت هلوق مومع نم سوجملا مكح يف صصخملا
 نب نمحرلا دبع هل ركذف ؟عنصأ فيك يرذأ ام ":لاقف ،(5/9ةبوتلا) «مهوُمتدَجَو

 2)(باتكلا لهأ ةنس مهب اونس): هف هللا لوسر لوق نم هعمس ام فوع

 هلوق نمض ةلخاد اهنأ ىلع ئباحصلا ءادأ قرط ضعب نودروي ءاملعلا دجتو

 يباحصلا لوق ربتعي ينالجراولاف ةق يبنلا نع ةنس هنوربتعي ام اهنمو ،هدحو

 هلثمو ،هب لمعلا سانلا مزتلا امم ناك اذإ اهب لمعلا بجي ةنس اذكب ة يبنلا رمأ

 بجي ال هنأب رخآ الوق مهضعب نع ركذيو ،اذكو اذكب ةلق يبنلا انرما لاق اذإ

 اث رمألا ظفل يوري ىتح هب لمعلا

 نع ىهنيو اذكب رمأي ةلي هللا لوسر تعمس" :هلوقو يباحصلا ةرابع ربتعت و

 .ىلع فقولا لهأو مهبهذم ميمعتلا لهأ بهذ اهيفو ،ةمدقتملا غيصلا نم ىوقأ "اذك

 اذكو اذك ي هللا لوسر ةنس نمو اذكو اذك ةنسلا':يباحصلا لاق اذإو ،ا)مهفقو

 .اينالجراولا ركذي امك كلذ يف مالك الو ةنس يهف

 . لي هللا لوسر دهع ىلع اذه لعفن انك ":يباحصلا لوق اضيأ ةنس ربتعي اممو

 ضعب رمع لأس دقو ،لاغفألا نم لي هللا لوسرل رهظي مل ام ىنثتسي هنأ ريغ

 .(261/1)669 ثيراوملا يف باب ،روذنلاو ناميألا باتك هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا"}
 ملسمو ،(2474/6)6346..ثرون ال يبنلا لوق باب ضئارفلا باتك ‘هحيحص يف يراخبلاو

 .(1379/3)1758...ثرون ال يبنلا لوق باب ،ريسلاو داهجلا باتك اهحيحص يف

 278/1)616(6 ‘سوجملاو باتكلا لهأ ةيزج باب ،ةاكزلا باتك ،أطوملا يف كلام هجرخأ ا

 .(264)1056 /3 "فوع نب نمحرلا دبع دنسم ،هدنسم يف رازبلاو
 .٬160/1فاصنإلاو لدعلا ،ينالجرولا ا}

 .160/1 ،س.ما“
 .160/1 ،س.ما3)



 - جح;: ١ ةيض الا دنع ةنسلا مولع _

 .ا٨) (مكرقأف .... ي هللا لوسر مكآر له):لاقف ءام لمع نع ةباحصلا

 ة هللا لوسر ىهن :يباحصلا لوق " :يخامشلا ةرابع ىلع ةتس وبأ قلعيو

 .هقباسك لامجإلا دعب نايبلا ليبق نم اذه نوكي ":هلوقب "كلذ دعب هبني مث ءايشأ نع
 .ا2"دلعأ هلناو ءقق ىفطصملا لوق نم كلذو يوارلا لوق نم اذه نأ الإ

 هحرشو ة يبنلا نع يباحصلا ثيدحت غيص ضعب يتالتلا ورمع ضرعيو

 ":لاق وأ ،"هتعمس ":يباحصلا لوق اهنمو ،لدعلا رصتخم ىلع هحرش يف اهل

 ينأبنأ :لاق وأ "ذكب ينملك يأ ينثدح'وأ ،"اذكب ةلي يبنلا ينملعأ يأ ينربخأ

 هاضتقمب لمعلاو هب ىضرلاو هلوق لوبق غيصلا هذه مكحو "يناهنو ينرمأو

 ىلع يتالتلا قلعيو ءاة)يتالتلا ورمع لوق دح ىلع فالخ الب هب جاجتحالاو

 رمأي هتعمس" :يباحصلا لوق يهو ينالجراولا دنع ركذلا ةمدقتملا غيصلا ىدحإ

 نأل ،نسحتسملا راتخملا لوقلا ىلع ءانب لبقي ":لوقيف "اذك نع ىهنيو اذكب

 ."ةطساو الب هعمس هنأ رهاظلا

 نإ لوقلا ىلإ صلخن ةباحصلا نم ةيضابإلا فقومل ةنيبملا ةفقولا هذه دعب

 ةاكشمو مهتياده قيرط مهوربتعاو ،مهقح مهوطعأو .ةباحصلا اورقو ةيضابإلا
 نيودت يف ةباحصلا عوضومب اونغ دقو ٬لي يبنلا ىلإ مهدانسإ ةقلح يف رون
 مهنأ ودبيو ‘هسفن سيلو نيثتحملا فيرعتل ابراقم يباحصل مهفيرعت ءاجو ،مهثارت

 كلذل اعبت اوركذو ‘هطبضت ادويق هيلع اوفاضأ مث مهئاملع دحأل افيرعت اولقانت

 .اهديفت ال ىرخأو ةبحصلا ديفت غيص ضعب
 وه رهظي يذلاو .بابلا اذه لئاسم تامهم نم ةباحصلا ةلادع ةلأسم يتأتو

 مهنمو ،قلطملا ليدعتلا ىلإ بهذ نم مهنمف \ةيضقلا هذه يف اوفلتخا ةيضابإلا نأ

 .160/1 ،س.ما"ل
 .و140صع (خم)‘لدعلا رصتخم ىلع ةتس يبأ ةيشاح ،ةتس وبأ ا"

 . 1 99ص ‘ (خم) يخارتلا عفر .٠ تالتلا )3(

 .199ص ‘،س.ما“)



 ةيضابإلا دنع ةنسلا ولع ح

 نع ةربعملا ةريثكلا تارابعلا نم اندجو اننأ ىلع ديقملا ليدعتلا ىلإ بهذ نم
 نع عفري ام مهلئاضفو مهلاضفأل نسحلا ركذلاو مهيلع ءانثلاو ةباحصلا لضف

 .ةباحصلا نم مهفقوم نع كانهو انه لاقي ام ةيضابإلا لهاك

 ةليوط تارتف ذنمو ‘ةباحصلا ىلع رطاعلا ءانثلا تارابع ترثك دقلو

 ةباحصلل نسحلا ركذلاب نوجهلي بهذملا باطقأ نم نودعي ارابك ءاملع اندجوو

 نب دمحمو ينيجردلا سابعلا وبأو ،ليعامسإ نب ىسيع يدهم وبأ ءالؤه نمو

 نب دمحم ةتس وبأو ،يتريمدنتلا ىسيع نب رمع صفح وبأو ‘يبعصملا مساقلا

 نب دمحم همعو ،شيفطا قاحسإ وبأو يتاليحلا عيبرلا وبأو يبرجلا يبصقلا رمع

 موجن ءالؤهو ،مهريغو ،رمع نب ميهاربإ ضويبو ،يملاسلا نيدلا رونو ©فسوي

 ط ةف جذامن مهانركذ نمو ،ةعطاس سومش مهيف مه لب ةيضابإلا بهذم يف ةعمال

 .كلذ نم رثكأ دجو بهذملا ثارت علاط نمف

 رجش امو ،ةباحصلا ةنتفانع فكلاو توكسلاب ىدان نيرخأتملا بهذم نأ يفكيو
 وه دصقملا امنإو ،نالعو نالف وأ ةفئاط اضر بلطل وأ ايندل ال كلذ لك ؤمهنيب

 يف ناك يذلا ميهاريإ ضويب مالك يف يملعلا سفنلاو عادبإلا انيأر دقو هللا اضر

 .ذاذفألا هئاملع نمو بهذملا يدهتجم نم نيرخأتملا

 ةءاسإلا اودصقي مل ةيضابإلا ءاملع نم ةباحصلا ةنتف يف اوملكت نيذلا نأ ىلع

 اضر الإ كلذب اوبلطي مل نوري امك مهف ‘تعقو يتلا رومألا ضعب اوركنأ لب مهيلإ

 نكلو ،دعتباو اهنع تكس هتيلف ةلأسملا هذه يف ددشت نم دوجو ركنن ال نحنو ههلا

 ثيح ناورهنلا ةعقو اميس .ال ،اهب نورثأتي مهلعج تعقو ثادحأ نم مهضعب برق

 ةباحص ناورهنلا لهأ نم نأ ىلع ،مهل افلس ناورهنلا لهأ ةيضابإلا ةمئأ ربتعا

 مارتحا يغبنيف ،نيلايكمب ليكلا مدعب ةلأسملا هذه يف نوداني ةيضابإلاو نوفورعم

 .ةباحصلا لك

 مالكل وأ مهنم ةعامج يأرل اعيمج ةيضابإلا مكاحي ال نأ يغبني هنأ لوقلا ةلمجو

 هضفر مالكب ةلأسملا هذه يف ملكت نم بهاذملاو قرفلا يقاب يف نإف ،مهنم ةعامج
.اذكهو ةقرفلا كلت ءاملع نم هباحصأ



 - ہجح;ر٫ ١ ح ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع =حح

 يبأو رباجك نيمدقتملا ضعب دنع هانيأر يذلاف يباحصلا لوق ةيجح ةلأسم امأ

 لوقلا ديفي ال هنكل ،مهداهتجا ىلع يباحصلا داهتجا ميدقت ىلإ ليم امهريغو ةديبع
 ليعامسا رهاط وبأو مالس نبا راس جهنلا اذه ىلعو ‘ةجح يباحصلا لوق دامتعاب

 ديفي ام هيدل نأ دجن يباحصلا لوق ةيجح همالك ضعب دافأ نإو يذلا ىسوم نب

 ةجح سيل يباحصلا لوق نأ نوري ةيضابإلا ءاملع دجن اذكهو .ةجحب سيل هنأ

 .مهداهتجا ىلع هميدقتو هب لمعلاو هديلقت ىلإ مهضعب لام نإو

 .يباحصلا لوقب صيصختلا ةلأسم يباحصلا ةيجح نع ةعرفتملا لئاسملا نمو

 ةلثمأ نوركذيو ىملعلا هب صصخي ال يباحصلا لوق نأ ىلإ ضعبلا بهذ دقو

 جذامن ىلع انفقو دقو ،كلذل مهداهتجا نوريغيف ةرخأتم ةياور يباحصلا عامسل

 اهوركذ عفرلا ال فقولا مكح اهلف هدحو يباحصلا لوق نع ربعت ءادألل غيصو

.يباحصلا عوضوم مهثحب دنع



    

  

  

 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع  

  

 رتملاب ىنعت يتلا ثيدحلا رعولع
 .ةيضابإلا دنع

 ثيدحلا فلتخم :لوألا لصفلا

 .ثيدحلا يف خسنلا : يناثلا لصفلا

 .ثيدحلا ظافلأ بيرغ: ثلاثلا لصفلا

  

  

  
 



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع ح

 ثيدحلا فلتخم ملع لوالا لصفلا

 :فلتخملا يف تامدقم :لوألا ثحبملا

 :فلتخملا فيرعت :الوأ

 لوق يفل مكنإ :ىلاعت هلوق هنمو ،فلتخا نم لعاف مسا فلتخم
 فلاخت "و ٨)"قفتا دض فلتخا":سوماقلا بحاص لاق ،(8/51تايراذلا)44فلتخُم
 ىنعمو ءا2)"رخآلا هيلإ بهذ ام فالخ ىلإ مهنم دحاو لك بهذ اذل اوفلتخاو ،موقلا

 .اة"فلتخاو فلاخت دقف واستي مل ام لكو" ىاقفتي مل يأ افلتخاو نارمألا فلاخت

 دحاو لك ذخأي نأ :ةفلاخملاو فالتخالاو ":نآرقلا تادرفم بحاص لاق

 لك نأل ؛دضلا نم معأ فالخلاو ،هلوق وأ هلاح يف رخآلا قيرط ريغ اقيرط

 ةملك طبض ىلع نيثدحملا رثكأو ،ا“)"نيدض نيفلتخم لك سيلو ،نافلتخم نيدض
 امأ و ،مدقت امك فلتخا نم لعاف مسا نوكت كلذبو ،ماللا رسكو ميملا مضب فلتخم

 وأ ،اةفالتخالا ىنعمب يميم ردصم اهنأ ىلعف ماللا حتفو ميملا مضب اهطبض نم
 .هيف فلتخم وهف رمألا يف فلتخي رمألا يف فلتخا نم لوعفم مسا

 يف ةكرب نبا هنع ةيضابإلا نم َرَبَع نم لوأ دجنف يحالطصالا ىنعملا امأو

 ةحابإب ربخ لق يبنلا نع ىوري نأ كلذ لثمف ءةضراعتملا رابخألا امأو ":هلوق
 6 ١ . . 1 .ه . ٠ . : .آ . ح

 .0 ".... رظنيو ءاعيمج افقويف كلذ رظحيف رخآ ربخ يوريو ؤ يش

 .13/3 ثفلخ ةدام ءطيحملا سوماقلا ،يدابأ زوريفلا ا"

 .91/1 ،فلخ ةدام ثبرعلا ناسل روظنم نبا اث

 .90/9-91 فلخ ةدام ،س.ما)

 ضنآرقلا بيرغ يق تادرفملا {(1109/502) دمحم نب نيسحلا مساقلا وبأ يناهفصألا ا

 .156/1 ‘فلخ ةدام ،(ت.د) ،نانبل توريب ،ةفرعملا راد ؛يناليك ديس دمحم:حت

 .441 ص ‘هحلطصمو ثيدحلا مولع يف طيسولا ،دمحم ةبهش وبأ ا

 .19/1 ،عرشلا نايب هللا دبع وبأ يدنكلا ،18/1 ،عماجلا ةكرب نبا ا٨©



 ةيض .الا دنع ةنسلا ملع

 نيب فالتخالا -ةكرب نبال رصاعم وهو - يمدكلا ديعس وبأ ركذ دقو

 ءا يبنلا نع رثألا هب ءاج ام يف ةطقللا فيرعت يف فلتخا دق ":لاقف تاياورلا
 نأ رابخألا ضعب يفو ،المجم ةنس ةطقللا فرعت نأ رمأ هتأ رابخألا ضعب يف

 .ا.)...ليقو 0 المجم مايأ ةثالث فرعت

 امأو "!هلوق يف يليلخلا دمحم يبأ دنع فلتخملا موهفم نايب دجنو

 امئاق برشلا نع ة هيهنك امهمكح ضراعتو امهانعم دحتا نيتياوركف ضراعملا

 نيثيدح دورو هنأب :فلتخملا شيفطا بطقلا دحيو ،ا"امئاق وه برش دقو
 . ا3) نيفلتخم

 :فلتخملاو ضراعتلا بابسأ :ايناث

 نأ كش الو اةكرب نبا وه امومع فالخلا بابسأ ددعي هاندجو نم لوأ
 :يلي امك بابسألا كلت ديدحت نكميو فالخلا بابسأ نم ءزج فلتخملا بابسأ

 نود طقف رابخألا ضعب وأ ام ربخب ملع ةاورلا وأ ةباحصلا نم ضعبلا نوك ه
 .مهنيب رهتشي ملو هب ملع مهل سيل ام رابخألا نم كانهف هيلعو ثلكلل ءاصقتسا

 رابخألا ضعب عاطقنا يف ةاورلا نيب فالتخالا ببسب رابخألا يف فالتخالا ه

 .اهلاصتا وأ

 ام فعض ريغلا كلذ ىري .دقو ‘مهريغ نع رابخألا ضعبب ةمألا ضعب درفت ه

 .مهغلبي مل

 ، رابخألاو تاياورلا ضعب ىلع فيعضتلاو حيحصتلاب مكحلا يف فالتخالا ه

 .فيعضتلاو حيحصتلا جهانم يف فالتخالا كلذكو

 .180ص ثيدحلا جيرخت مدقت ء339-340 ص (خم)سفاارشألا ىلع بيقعتلا ،يمدكلا !)
 ٠(خم) نيدلا لوصأ يسرك ،(1871/1287) دمحأ نب نافلخ نب ديعس دمحم وبأ يليلخلا اث

 .121ص ،ثحابلا ىدل ةروص ‘ت.د ،نامع ىوزن ،يفيسلا رصان نب دمحأ خيشلا ةبتكم
 .429٬428ص ،لمشلا عماج ،شيفطا اث)



 ةيض الا دنع ةنسلا ماوع ح

 .اهليوأت يف فالتخالا ببسب رابخألا يف فالتخالا ه

 .اهطبضو اهظفح يف فالتخالا ببسب رابخألا يف فالتخالا ه

 يبنلا ىلإ لصي ةباحصلا ضعب ناك دقو":همالك رخآ يف ةكرب نبا لوقي مث

 نم ىسني نم مهنمو ،ربخلا ضعب ركذ دقو ،يباحصلا ىلإ لصي لجرلا وأ ل

 ةدئافل وأ صصقلا هجو ىلع لقني ام اهنمو ،هيف ديزي وأ هانعم ريغيف ًائيش ربخلا
 كلذكو ءكلذل عامجإلا هيلع عقو وأ لمعلا هديأ ام اهنم حيحصلاو ‘هريغل وأ بدألا

 .ا")'دلعأ هللاو ءاهماكحأ و رابخألا تفلتخا

 يتلا فالخلا بابسأ رهشأ يهو ةكرب نبا اهيلإ راشأ يتلا فالخلا بابسأ هذه

 ."فالخلا بابسأ اوثحب نيذلا ءاملعلا اهركذ

 :ضراعتلا عفد قرط :اثلاث

 كلاسم لالخ نم متي تاياورلا نيب عقاولا ضراعتلا عفد نأ ةيضابإلا ىري

 اريشم ةكرب نبا لوقي فقوتلا و حيجرتلا و عمجلا و خسنلا :يه عبرأ قرطو

 ملعي ملو ،ملعلا لهأ دنع امهتحص تبثو ،ناربخ درو اذإف":قرطلا هذه ضعب ىلإ

 يدنع بجاولاف خوسنملا نم امهنم خسانلا الو رخأتملا نم امهنم مدقتملا

 نم عنمت ةلالد امهنم ادحاو ضراعي وأ امهضراعي ملو كلذ نكمأ اذإ امهلامعتسا

 ىلإ ريشي امك ءا“"ءيش امهنم حرطي الو ءامهنم دحاو لامعتسا وأ امهلامعتسا

 .546-547 ,/1،عماجلا \ةكرب نبا :يف فالخلا بابسأ ركذ يق ةكرب نبا تارابع عجارا"

 نم ددع يف فالخلا بابسأ عوضوم ةفلتخملا ةيمالسإلا بهاذملا يف لوصألا ءاملع ثحب ا

 يف فاصنإلا (1128/521)ديسلا نب دمحم نب هللا دبع يسويلطبلا :اهنمو عجارملاو رداصملا

 -33ص نم ےه1403 ،توريب ،ركفلا راد 2ط ةيادلا ناوضر دمحم :حت فالخلا لئاسم

 لوصأ يف تاقفاوملا } (1388/790)ىسوم نب ميهاربإ يطانرغلا يمخللا يبطاشلا 9

 ءنانبل ،توريب ةيملعلا بتكلا راد ء3ط زارد هللا دبع دمحم ،زارد هللا دبع :حت ةعيرشلا

 .12/1-19 ثلامآلا ج راعم ،ديمح نب هللا دبع يملاسلا ،125/4 0م2003 ه4

 .57- 56/2 ،عماجلا ،ةكرب نبا ()



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع ححص

 قرط ضعب نيبيو ،ا")امهدحأ ءاغلإ نم ىلوأ نيربخلا لامعتسا نأب عمجلا ةدعاق
 ناك وأ آ]صاخ رخآلاو ماع امهدحأ ناضراعتم ناربخ درو اذإ هنأب عمجلا

 قرطلا ىلإ ريشيو ،اةماعلا ىلع نايضقي رسفملاو صاخلا نإف ا)أرتسفم امهدحأ
 لهج نإو ، خسان رخأتملاف الإو ؛هيلع لمح عمجلا نكمأ نإف ":هلوقب ثالثلا
 .ا“)" حيجرتلا ىلإ انرص خيراتلا

 امهنم رخأتملا فرعي و ملعي مل نإ هنأ ىريف عمجلاو خسنلا يتالتلا ركذيو
 ركذيو ،ا"عنتمي مل نإ نيليلدلا نيب عمجلا هب لصحي ام بلط امهنم مدقتملا نم
 ملعي ملو لهج نإف ":هلوقب فقوتلاو حيجرتلا -هتيشاح يفح اضيأ يتالتلا ورمع
 حيجرت نع كاسمإلا يأ فقولاف امهنم لوألا دعب عقاولا يأ امهنم رخأتملا نيع

 حيجرتلا كلذ نم ‘نسحأ يأ ىلوأ خيراتلا نيبت ىلإ....رخآلا ىلع امهدحأ

 .ا رخآلا ىلع امهنم لك مدقت لامتحا يف امهئاوتسال

 مدقي وهف ،خسنلاو عمجلاك ضراعتلا عفد قرطل اركذ شيفطا بطقلا دنع دجنو

 .(7عمجلاف عمجلا نكمأو رخأتملا ملعي مل ناف خسنلا

 نيبت مدع دعب حيجرتلا وأ عمجلا رذعت اذإ اوفلتخا مهتأ ىلإ انه ريشن نأ يقب

 نباو يمدكلا ديعس يبأك ةلدألل طقاستلا مدعو رييختلا ىلإ بهذ نم مهنمف ؛خسنلا

 زاوج يخامشلا ةرابع رهاظو ،المعي نيضراعتملا يأب راتخي ثيحب ةكرب
 وأ اففقوت رخآ ليلد نع انزجعو ،خيراتلا لكشأ نإو':عضوم يف لوقي ذإ نينثالا

 .514/1-515 ،س.ما"”
 .ص ظفللا ريسفت دريس اث

 .321/2 ،س.ماة)

 .606ص ثلدعلا رصتخم ح رش ،يخامشلا ()

 .155ص ث (خم) ،يخارتلا عفر ؤيتالتلا ث
 .148ص ،س.م ا

 .4280429ص ،لمشلا عماج ،شيفطا ا

 .3 59ص‘لوصألا لوصف ،يبايسلا 1 2/,93‘سمنشلا ةعلط حرش ،يملاسلا (8)



 ةيضاإالا دنع ةنسلا رالع ح

 انبلط ،خيراتلا لكشأ نإف" :لاقف رييختلا ىلإ بهذ رخآ عضوم يفو ")"انريخت
 ىلإ الو ،امهطاقسإ ىلإ ليبس ال زإ انرتخا ،دجن مل نإو ،جراخ نم حجرملا ليلدلا

 ىرج دقو .اث"رييختلا ة . قبي ملف > حجرم ريغ نم حيجرتلاو ءامهب لمعلا

 .اة)يخامشلا مالكل هحرش دنع يتالتلا ورمع رايتخالاب يخامشلا لوق ىلع

 نإف -خيراتلا يأ-فرعي مل ناف ":هلوق يف شيفطا بطقلا دنع كلذ لثم دجنو
 مهتفصو ةاورلا ةرثكل ادانسإ وأ انتم حيجرتلا هوجو نم هجوب امهدحأ حيجرت نكم

 برقيو .امهدحأب لمعلا ىلع فقوت نكمي مل ناف امهنيب عمجيف الإو ؛ريصملا نيعت

 .ا" خ وسنملاو خسانلا نم فلتخملا

 :ثيدحلا فلتخم يف عمجلا قرط نم :يناثلا ثحبملا

 :صيصختلاب عمجلا :الوأ

 .اث"عمتجاف هتعمج :مهلوق هنمو ضعبب هضعب ءيشلا مض ىلع قلطي عمجلا

 اذإ ءيشلا تفّسج'و ،ا"هقلأو همض اذل اعمج هُعَمْجَي ةقرفت نع َءيشلا َعَمَج"و

 :ىلاعت هلوق يف ذ ىنعمل اذه نآرقلا يف دروو ،ا"انههو انهه نم هب تئج

 ىضعملاو ":يرشخمزلا لاق 3/75(6ةمايقلا)ةَماظع عَمجَن نأ ناسنإلا بتضَأ

 حيرلا اهتفس ام دعب بارتلاب اطلتخم اتافرو ءاميمر اهعوجرو ءاهقرفت دعب اهعمجن

 .اث"ضرألا دعابأ يف اهتريطو

 .606ص ،لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا "]

 .386ص ث،س.ما2

 .155ص ث (خم) ،يخارتلا عفر ،يتالتلا اة)
 434٬435. ص ثلمشلا عماج ،شيفطا ا

 .479/1‘عمج ةدام ءةغللا سيياقم مجعم ،سراف نبا اث)
 .678/1 عمج ةدام طيحملا سوماقلا )6(

 .8 عمج ةدام برعلا ناسل :روظنم نبا )7(

 .259/4 فاشكلا رمع نب دومحم ،يرشخمزلا اث



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع ح

 يف اروهظ ضراعتلا عفد قرط رثكأ نم -يريدقت يف - ربتعت عمجلا ةدعاقو
 يتأيو ‘عمجلا قرط تددعت كلذلو عيضابإلا ثارتلا بتك يف ثيدحلا فلتخم باب

 .ادورو اهرثكأ نم صيصختلاب عمجلا

 يأل صيصختلا يعةمف !ةجح ىلإ جاتحم صيصختلا نأ ةكرب نبا ىريو

 همومع ىلع هؤارجإ بجاولاف درو اذإ ربخلاو" كلذل ليلد ةماقإ نم هل ةب ال ربخ

 ناربخ دروا اذإ هنإف فالتخالاو ضراعتلا ةلاح يفو .ا""ةجحب الإ صخي الو
 .اغ"داعلا ىلع نييضاق رتسفملاو صاخلا ناك رتسفمو آ]صاخ رخآلاو ماع امهدحأ

 .() (لصف ةالصلا كتكردأ ام ثيح ): ربخ ث رابخألا نم ماعلاو صلاخلا ةلثمأ نمو

 قيرطلا ةعراقو مامحلاو ةلبزملاو ةرزجملاو ةربقملا يف ةالصلا نع يهن )ربخو
 لك يف ةالصلا زاوج مومع ديفي لوألا نأ ةكرب نبا ركذيو ءا (لبإلا نطاعمو
 هرخآلا ربخلا مومع هيلع لمتشا ام ضعب صخ اتصاخ يناثلا درو امنيب عضوم

 درويو ىا)"َصاخلا ىلع ماعلا ضرتعي الو ماعلا ىلع ضرتعي [صاخلاف ": لوقيف
 ادجسم ضرألا يل تلعج) :ي يبنلا لوق وه رخآ اصصخم مدقتملا ماعلا ربخلل

 .630/1 عماجلا ،ةكرب نبا ")

 .321 ,2 ؛س.ما2)

 «...ةووادل اننهوَو ىلاعت هللا لوق باب ،ءايبنألا باتك هحيحص يف يراخبلا هجرخأ اث)

 .دجاسملا باتك لوأ ،ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك ‘هحيحص يف ملسمو 3 243( 203

520(370/1). 

 هيلإ ىلصي ام ةيهارك يف ءاج ام باب ،ةالصلا باوبأ باتك ،هننس يف يذمرتلا هجرخأ ا

 اهيف هركي يتلا عضاوملا باب ،دجاسملا باتك ،هننس يف ةجام نباو ء(177/2)346 شهيفو

 ةالصلا باب ،ةالصلا باتك ثراثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو .(246/1)746 .ةالصلا

 .383/1...يف

 .18/1 ثعماجلا ،ةكرب نبا ا



 ةيض الا دنعةنسلا مولع ححص

 امثيح) ربخ ىلع ضرتعم صخألا ربخلا اذه نأ نيبيو ،ا") (اروهط اهبارتو

 نيربخلاب انذخأ اذإف ءمعألا ىلع يضقي آصخألاو" ،معألا (لصف ةالصلا كتكردأ

 يف الإ لصف ةالصلا كتكردأ امثيح ) :لي هلوق ناك امهدحأ طقسي ملو ًاعيمج

 .2" رهاطب سيل عضوم

 اهسفنب قحأ بنثلا) ةق يبنلا ثيدح نيب عمجلا عمجلا نم عونلا اذه ةلثمأ نمو

 ٨٩. ( لطاب اهحاكنف اهيلو يأر ريغب تحكن ةأرما امأ ) :ثيدحو ا( اهتلو نم
 كلذ ةكلام يه لب ،بيثلا حاكن دقع يف هل قح ال ئلولا نأ لوألا ربخلا رهاظف
 ءيلولا طارتشا يف أبيث وأ اركب تناك ةأرما لكل ةماعف ةيناثلا ةياورلا امأو ،هنود

 ربخلاب بتلا تجرخو 6أصوصخم اهسفنب قحأ بثلا نأ ...ركذ يذلا ربخلاوا
 .اة"مومعلا ىلع راكبألا يقبو صوصخملا

 اعفد اهيف عمجلا ىلإ دمعو ةكرب نبا اهشقان يتلا تاياورلا جذامن نمو

 باهإ اميأ) :لي هلوقو ا (ءيشب ةتيملا نم اوعفتنت ال ):لق يبنلا ثيدح ضراعتلل

 .(108/1)255...دجاسملا يف باب ءاهبوجوو ةالصلا باتك ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا"}

 يبنلا لوق باب ‘ةالصلا باتك \ثيدح نم اءزج. هحيحص يف يراخبلاو

 .(168/1)427...تلعج

 .18/1 ،عماجلا ،ةكرب نبا ا2)

 نباو 1037/2)1421(0...بيثلا ناذئتسا باب ،حاكنلا باتك ‘هحيحص يف ملسم هجرخأ ا)

 .(398/9)4088 ،يلولا باب ضحاكنلا باتك اهحيحص يف نابح

 هحيحص يف نابح نباو ،(182/2)2706 ثحاكنلا باتك ‘كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ ا

 .(384/9)4074...حاكنلا نالطب ركذ ،حاكنلا باتك
 .120/2 ،عماجلا شةكرب نبا اث)

 يئاسنلاو ،(94/4)1278 ،ةتيملا دولج باب ،ةراهطلا باتك ‘هحيحص يف نابح نبا هجرخأ ا
 هننس يف يذمرتلاو ،(85/3)4575 شةتيملا دولج ،ةريتعلاو عرفلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف

 .(222/4)1729 .ةتيملا دولج يف ءاج ام باب سابللا باتك

 دمحأ ناك لوقي نسحلا نب دمحأ تعمس ":هجيرخت دعب اقلعم يذمرتلا ىسيع وبأ لاق

 رخأ اذه ناك لوقي ناكو ،نيرهشب هتافو لبق هيف ركذ امل ثيدحلا اذه ىلإ بهذي لبنح نب



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع =ححححح

 ربخلا فيعضتب لوقلا ركذ تاياورلا هذه َعمَج هتشقانم لالخو !ا" (رهط دقف غبد

 هنإف اصاخ ناك امف هيف رظن ربخلا اذه تبث اذإف ؛رابخألا ةلمح نم هدقنل لوألا

 ةتيملا نم اوعفتنت ال ) :ي هلوقف':ةكرب نبا لوقي ،سكعلا ال ،ماعلا ضرتعي

 لوقو (3/5ةدئاملا) هةَتيَمْلا مكيلع تبرخ ةيآلا يف دافأ امم رثكأ ديفي ال (ءيشب
 ربخ يف اهلخدأف ةلمجلا كلت ضعب صخ دقف ،(رهط دقف غبد باهإ اميأ) :ةلق يبنلا

 دقف غبد باهإ امأ ):لق هلوقب ضرتعي نأ بجو اذكه اذه ناك اذإو .ةحابإلا

 .صاخ كلذو ماع اذه نأل 0 (عيشب ةتيملا نم اوعفتنت ال) هلوق ىلع (رهط

 يف ماعلا ىلع صاخلا لمح يف هوفلاخ نم هيف رواحي اراوح ةكرب نبا درويو

 زيوجت مدعب جتحي نم ضعب لاق نإ :اهتصالخو مهتجحب أدبيو ،قباسلا لاثملا
 اق لوسرلا دمصو ؛هيف مومع ال انهه درو ربخلا نأب غابدلا دعب باهإلاب عافتنالا

 (بصع الو باهإب ءيشب ةتيملا نم اوعفتنت ال) :لق هلوق وهو ،هنيعب دلجلا ىلإ

 هللا لوق ىلإ انعجرو ءافقوي نأ بجو ناربخلا ضراعت نإو ،عقو دق ضراعتلاف

 يف ةتيملا ميرحت بجوت ةيآلاو ،(3/5ةدئاملا) هتيملا مكيلع تمرح :هركذ لج

 هقيرط اذه نأ انملع هنم عنمي انربخو دلجلا حيبي كربخ ناك ولف ،اهتاهج عيمج
 .مومعلاو صوصخلا

 ،لقنلا لهأ ضعب هيف ملكت دق ربخ اذه":لوقيف كلذ ىلع درلا ةكرب نبا دروي مث

 الف نحنو ،باهإلا ميرحتب درو كربخ نأ كلذو تمزلأ ام انمزل ام اتباث ناك ولو
 .()" ...باهإلا مسا قاقحتسا عم هلامعتسا حيبن

 فلتخاو 6غبد اذإ ةتيملا دلج لامعتسا يف اوعزانتو ":يدنكلا ركب وبأ لوقي

 اهرهطي ال ةتيملا :نورخآ لاقو ،مهضعب هزوجف ،نيلوق ىلع :اضيأ انباحصأ

 "يذمرتلا :ر ."هدانسل يف اوبرطضا اَمل ثيدحلا اذه لبنح نب دمحأ كرت مث ءاي يبنلا رمأ
 .قباسلا جيرختلا عضوم .ننسلا
 .73ص هجيرخت مدقت ا"

 .هجيرخت مدقتملا ثيدحلا سفن ا"

 .377/1-379“عماجلا ،ةكرب نبا ا")



 ةيضابإلا دنع ةنسلا رولع ححص

 ةجحلاو ،(ءعيشب ةتيملا نم عفتني ال ):ه يبنلا لوق زوجي ال نمل ةجحلاو .غابدلا
 اهنع هللا يضر ةشئاع قيرط نمو ،(رهط دقف غبد باه اميأ):ةف هلوق زاجأ نمل
 دولجلا غابد):ق هنع اضيأ اهقيرط نمو ") (اهغابد ةتيملا ةاكذ) :تلاق

 غابدلا دعب ةتيم لك دلجب عافتنالا ةزاجإ هراتخنو هيلإ بهذن يذلاو ،ا“)(اهروهط
 مسا هقاقحتسا عم هلامعتسا حيبن الو ءادبأ لحي الف ،ناسنإلاو ريزنخلا دلج لإ
 مل ام اباهإ دلجلا يمست امنإ برعلا نأل ‘باهإلا مسا هنع لوزي ىتح باهإلا

 نم)الجر ريع ثيح رعاشلا لوق ةغللا نم ليلدلا .اميدأ يمس غبد اذإف ،غبدي
 :(طيسبلا

 .ا"متألا نم لغت يف رْطْخَت ترصق بهأ نم مويلآ لبق لغت ناك ذف
 يف هنأ ركذ دقف يخامشلا سابعلا وبأ هدروأ ام صيصختلاب عمجلا ةلثمأ نمو

 ةلثمأ نمو "ماعلا ىلع ضاق صاخلا نأ حيحصلاف" آصاخلاو ماعلا ضراعت لاح

 © مومعل صتصخم وهف ،اة) (أ)قاسوأ ةسمخ نود اميف ةقدص ال):ثيدح كلذ

 (84/3)4572 .ةتيملا دولج ىةريتعلاو عرفلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأ )ا

 .(44/1)9 ثغابدلا باب ،ةراهطلا باتك ،هننس يف ينطقرادلاو

 ىرخأ ةياور يفو (هتاكذ ميدألا غابد) ظفلب ىرغصلا ننسلا يف يئاسنلا :هجرخأ ثيدحلا ا

 .ةينآلا باب ،ةراهطلا باوبأ عامج يف (هغابد ميدأ لك روهط) ظفلبو (اهروهط اهغابد)
 باتك ،ىربكلا ننسلا يف (هتاكذ ميدألا غابد) ظفلب يقهيبلا هجرخأو ء(212) (211) ء162/1

 بامهإ لك غابد) ظفلب ينطق رادلا هجرخأو ث(21/1)69 ثغابدلا طارتشا باب ،ةراهطل

 . (16) ،46/1 ثغابدلا باب ،ةراهطلا باتك ،هننس يف (هروهط

 .107/3 ،‘فتصملا ،ركب وبأ يدنكلا اة)

 .237ص .ةيهقفلا تافيرعتلا :يتكربلا :ر .اعاص نيتس يواسي سايقم قسولا ()

 غقرولا ةاكز باب ءةاكزلا باتك ىربكلا ننسلا يف ثيدح نم اءزج يئاسنلا هجرخأ ا

 ...نم ةاكزلا هيف بجت ام باب ،ةاكزلا باتك ٬هننس يف ةجام نباو 2

1793(571/1). 

 .386 ص فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا ا0©



 ةيضابإلا دنع ةنسلا رالع ح

 .ا"( رشعلا نويعلاو ءامسلا تقس اميف):ثيدح

 :(ث) لمجملا ىلع رتسفملا لمحب عمجلا ايناث

 رتبخلا":ةكرب نبا لوقي :لمجملا ىلع رتسملا لمحب عمجلا :عمجلا قرط نم
 كلذ ةلثمأ نمو ءا)"رسفملا ىلع لمجملا يضقي الو ،لمجملا ىلع يضقي رسفملا

 :ثيدحو ) ( هقتعي مث هيرتشيف اكولمم هدجي نأ الإ هدلاو ةلو يزجي ال ) :ثيدح
 ءلوألا ربخلا ليوأت يف فلتخا دقو ا ( هيلع قتع مرخَم محر اذ كلم نم )

 هعابتاب ىلوأ رتسفملا ناك ناربخلا حص اذإ"هيلعو ءارسفم ربتعي يناثلا ربخلاو

 .ا)"ليوأتلل لمجملاب لمعلا نم ىلوأ هب لمعلاو

 هسفن نع يلصملا أردي ) :ثيدح نيب عمجلا ،عمجلا نم عونلا اذه ةلثمأ نمو

 ال) :ثيدحو ءا" (ناطيش وه امنإف هلتاقيلف راملا عنتمي نأ ىبأ نإف عاطتسا ام

 .(125/1)331 ‘ باصنلا يف باب ؛ةقدصلاو ةاكزلا باتك ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ (1)

 نباو ‘(540/2)1413 ءام نم ىقسي اميف رشعلا باب ، ةاكزلا باتك ‘حيحصلا يف يراخبلاو

 .(80/8)3285 .رشعلا باب ، ةاكزلا باتك ‘هحيحص يف نابح

 لامتحا هعم ىقبي ال هجو. ىلع هب دارملا فرعي يذلا فوشكملا ىلع قلطي مسا رتسفملا كل

 نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ يسخرسلا :ر .طقف ادحاو اهجو الإ المتحم نوكي ال وهف ءليوأتلا

 .165/1،(ت.د) ،توريب .ةفرعملا راد سيسخرسلا لوصأ ،(1097/490)لهس يبأ

 فرعي ىتح هيف لامجإلا هجو نايبب الإ هنم دارملا مهفي ال ظفل وهف رسفملا سكع لمجملاو

 .165/1‘يسخرسلا لوصأ ‘يسخرسلا :ر هب دارملا

 .18/1،عماجلا .ةكرب نبا اث

 لادلا ربخلا باب غعويبلا باتك هدنسم يف ةناوع وبأ هجرخأ ا

 باب ،قاتعلا باتك ،راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو ٨(244/3)4831()4832...ىلع

 .109/3...محر اذ كلمي لجرلا

 يف مكاحلاو ،(244/1)972 .ةقاتعلا يف ءاج ام باب ،يقتنملا يف دوراجلا نبا هجرخأ ا_}

 .(233/2)2851 ‘قتعلا باتك إ(رح وهف...)هرخآو كردتسملا

 .245/2 ،عماجلا شةكرب نبا ا©

 ام أرديلو هيدي نيب رمي ادحأ عدي الف ةالصلا يف ناك اذإ مكدحأ ني)ظفلب عيبرلا هجرخأ ا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا رماع حص-ح

 امهدحأ نكي مل ناربخلا حص اذإف " 0٨ (متعطتسا ام اوؤرداو ءيش ةالصلا عطقي

 وأ هلاتقب مكنرمأ ام الإ عيش اهعطقي ال ةالصلا نإ :هق لاق هنأكف رخآلل ًاضقان

 .ا;"دفا رصإ

 هيف اومدختسا ةضراعتملا ةلدألا نيب عمجلا نم ابرض ةيضابإلا ثارت يف دجنو

 هيف نيعتسا يذلا عمجلا نمف 4 ليوأتلاب عمجلا هيمسن نأ نكميو ،ريسفتلاو ليوأتلا

 مأب اهيف أرقي مل نمل ةالص ال) :ثيدح نيب عمجلا ريسفتلاو ليوأتلا يف ةغللاب

 .ا (جادخ يهف باتكلا ةحتاف اهيف ارقي مل ةالص لك ) :ثيدحو ءا (نآرقلا

 ديفي امنيب ‘ةصقان ةالص اهتبنأ ةلم يبنلا نأ يناثلا ثيدحلاب نيجتحملا رظن ةهجوو

 جادخلا ةكرب نبا رسف دقو .ةحتافلا نودب ةالص نوكت نأ يفن لوألا ثيدحلا

 ناصقن هفارطأ يف يذلا وهو ،جدخأ ىمسي يذلا اذهو هب عفتني جادخ :نيينعمب

 اهنينج تقلأ اذإ ةقانلا تجدخ" :ةغللا لهأ لوقب هيلع دهشتساو ،هيف عفن ال جادخو

 ال يذلا وه ةلي يبنلا هدارأ يذلا جادخلاف ،هب عفتني ال ناصقن اذهف " لاق مث ،"أتيم

 .( "لوألا ربخلا يف ةالص هل نوكي نأ ىفن هنأل هب عفتني

 ةالصلا نع يهنلا اهيف درو يتلا رابخألا نيب عمجلا:اضيأ ليوأتلاب عمجلا نمو

 تقو يأ يف ةالصلا اهرهاظ يف حيبت يتلا ثيداحألا نيبو رجفلاو رصعلا دعب

 زاوجلا باب ،اهبوجوو ةالصلا باتك ،هدنسم يف (ناطيش وه امنإف هلتاقيلف ىبأ نإف عاطتسا

 باب ،قلخلا ءدب باتك يف ‘براقم ظفلب يراخبلا هجرخأو 103/1)243(0 ،يلصملا يدي نيب

 عنم باب ،ةالصلا باتك ؛هحيحص يف ملسمو ،(1193/3)3100 ،هدونجو سيلبإ ةفص

 .(362/1)505... راملا

 ؛‘يش ةالصلا عطقي ال لاق نم باب ،ةالصلا باتك ،هننس يف دواد وبأ ظفللا اذهب هجرخأ ا")

 ةالصلا يف وهسلا ةفص باب ،ةالصلا باتك ،هننس يف ينطقرادلاو «(91/1)119

 .(368/1)5()6 ...هماكحأو

 .1/,491 ،عماجلا ،ةكرب نبا ا
 .43ص ثيدحلا اذه ليثم جيرخت مدقت ا7)

 .189ص هجيرخت مدقت ا٨}

 .514/1-515 ،عماجلا ،ةكرب نبا ا"



 ةيضانإلا دنع ةنسلا رالع ح

 عمج دقو ") (اهركذ اذإ اهلصيلف اهيسن وأ ةالص نع مان نم) :ق يبنلا لوقك
 نبا شقان دقو ،لفنلا ةالصب صاخ هأ ىلع يهنلا لمحب امهنيب ةيضابإلا ءاملع

 نأ الإ رصملا ةالص دعب اولصت ال) :ثيدحل مهتياور يف ةياورلا باحصأ ةكرب

 ةضيرف ىلص اذإ ناك هنأ) :لي يبنلا نع هوور امو ث ا (ةعفنرم سمشلا نوكت
 يلع نع اوور امو ،اة) ( رصعلا ةالصو حبصلا ةالص الإ نيتعكر اهدعب ىلص
 هطاطسف لخد مث رصعلا ةالص هرافسأ ضعب يف هباحصأب ىلص هنأ) اضيأ

 ةالص ال ) :لاق هنأ لي يبنلا نع اضيأ يلع نع اوور امو ) (نيتعكر ىلصو

 علطت ىتح حبصلا ةالص دعب ةالص .الو عسمشلا بيغت ىتح رصعلا دعب

 يف ثيدحلا هليصفتو تاياورلا هذهل ةكرب نبا دقن ركذ انل قبس دقو ث ا؟(سمشلا
 وه اهعافتراو بيغت نأ دعب هنأب ةعفترم سمشلا ظفل لوأ دقو ،ا(هبناوج ضعب

 ءالغلا عفتراو ى سانلا نع طحقلا عفتراو ،ةكربلا تعفترا :سانلا لوقت امك" اهباهذ

 هنأ ىلع لدي اذهف "رصعلا دعب هطاطسف يف يلع ةالص امأو ،"نيملسملا نع

 ربخلا ىور يذلا .وه هنأ ىرت الأ ،تقولا كلذ يف اهركذ هيلع تناك ةالص ىلص

 ("" (سمشلا بيغت ىتح رصعلا ةالص دعب ةالص ال ) :لاق هنأ م يبنلا نع

 .ليوأتلاب تاياورلا كلت نيب ةكرب نبا عمج اذكهو

 :ديقملا ىلع قلطملا لمحب عمجلا :اثلاث

 ةلثمأ نمو ،ديقملا ىلع قلطملا لمحي اهيفو ثدييقتلاب عمجلا :عمجلا قرط نمو
 لبإلا نم سمخ يفو ءةاكزلا منغلا ةمئاس يف ) :لي يبنلا لوق نيب عمجلا كلذ

 .178ص هجيرخت مدقت ا"

 .179ص هجيرخت مدقت اث

 .179ص هجيرخت مدقت ()

 .179ص هجيرخت مدقت )

 .179ص هجيرخت مقت ا

 .179 0178 ص رظنا ©

 .546/1-548 ،عماجلا ،ةكرب نبا ا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع =

 سيل):ثيدحو ا“) ةمئاسلا ظفل اهيف دري مل يتلا تاياورلا عم ،ا") (ةاش ةاكز ةمئاس

 ريغ جرخي ديق ةمئاسلا ظفلف ،ا) (ةقدص ةراجلا لبإلا يف الو ةقدص ا ةبوتقلا يف
 دري مل يتلاو ةمئاسلا ركذ اهيف درو يتلا تاياورلا نيب عمجي كلذبو ،اةةمئاسلا

 .ةديقملا ىلع ةقلطملا ةياورلا لمحب كلذو ءاهيف

 يبنلا نع سابع نبا ةياور نيب عمجلا ءاضيأ عمجلا نم عونلا اذه ةلثمأ نمو

 قيرط نم يور امو ا (نيفخلا سبليلف نيلعنلا مرحملا دجي مل اذإ) :لاق هنأ ةلق

 ةيشاملا نع ةقدصلا طقسي .ام باب {ةاكزلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ ()

 ركذ باب ،خيراتلا باتك ‘ليوط ثيدح نم اءزج نابح نبا هجرخأو ء(15/4)7181

 .(502/14)6559...هبتك

 هحيحص يف يراخبلا :هجرخأ ثيدحلا (ةقدص دوذ سمخ نود اميف سيل) ثيدح كلذ نم
 لوأ ،ةاكزلا باتك ، هحيحص يف ملسم ء(1378) 24/2. قرولا ةاكز باب ةاكزلا باتك

 71/8 رشعلا باب ،ةاكزلا باتك ‘حيحصلا يف نابح نبا 979(6) 672/2 .ةاكزلا باتك
(3275). 

 لبإلا انه اهب دارملاو ،اهروهظ ىلع باَتقألا غتضوت يتلا لبإلا :حتفلاب ءةبوتقلا اث}
 ناسل روظنم نبا :ر. لمحلا وأ ريعبلل لحرلا :بتقلا لصأو ةقدص اهيف سيلف لماوعلا

 ك .٬661/1بنتق ةدام ثبرعلا
 ةهبجلا يف الو هعخنلا يف الو هعسكلا يف الو ةراجلا يف سيل) ظفلباثيدح عيبرلا جرخأ ()

 هدنسم يف ،تيبلا لهأ توقب عجرتو بهذتو مامزلاب رجت لبإلا هآراجلا :عيبرلا لاقو (ةقدص

 ثيداحأ تدروو 0 (137/1)338 .هتاكز نع يفع ام باب 0 ةقدصلاو ةاكزلا باتك ،عيبرلا

 9 ةاكزلا باتك ،هننس يف ىنطقرادلا هجرخأ (هقدص لماوعلا لبإلا يف سيل) اهنم ،هانعمل دهشت

 باب ث ةاكزلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو ،(1) 103/2 0 ةقدص لماوعلا يف سيل باب

 ١ .(116/4)7183 شةقدص لماوعلا يف سيل
 راتخم ،يزارلا :ر .ىعرملا ىلإ اهجرخأ اهبحاص اهّماسأو ‘تعر يأ ةيشاملا تّماتس اث)

 ..135/1 ،حاحصلا

 يف يئاسنلاو ،(92/9)3781 ،مارحإلا باب "جحلا باتك ‘هحيحص يف نابح نبا هجرخأ ا
 .(336/2)3659 ،نيفخلا سبل يف ةصخرلا ،جحلا باتك ،ىربكلا ننسلا



 _ جح;١٫٫ ح ةيضابإلا دنع ةنسلا مراع =

 يف درو دقف ") (نيبعكلا نم لفسأ امهعطقيلف ) :لاق هنأ ةي يبنلا نع رمع نب
 يف دري مل ديق طرشلا اذهو ،نيبعكلا لفسأ نم نيفخلا عطق طرش رمع نبا ةياور

 قلطمل ةديقم رمع نبا ةياور حبصت كلذبو ،ةقلطم تدرو يتلاو سابع نبا ةياور

 .سابع نبا ةياور

 ':اهداريإ دعب لوقيف ةمدقتملا تاياورلا عمج يف نايب ديزم ةكرب نبا يطعيو
 دحأ نأل ةمئاسلا ريغ يف ةاكزلا طقسي ةمئاسلا ركذ نأ ملعأ هللاو ۔يدنعو

 مل ةظفل ةدايز يوارلا هيف طقسأ نيربخلا دحأو رخآلا ريغ نايب هيف نيربخلا

 رخآلا ربخلا يف سيل ىنعم اهيف نأل ةدايزلا طاقسإ بجوي الو ،رخآلا اهظفحي

 هنأ ةق يبنلا نع سابع نبا نع يورو ءاذه وحن رابخألا رئاس يف لمعي اذكهو

 نع رمع نبا قيرط نم يورو ‘(نيفخلا سبليلف نيلعنلا مرحملا دجي مل اذإ) :لاق

 ربخ ىلإ ناعجري ناربخلا ناكو (نيبعكلا نم لفسأ امهعطقيلف ) :لاق هنأ ة يبنلا
 لماوعلا يف بجوأ نمو نيلعنلا مدع دنع مرحملا سبلي امع نايب هنأل دحاو

 .اغ"نيربخلا دحأ كرت نم ةب الف ةاكزلا

 :بدنلا ىلع رمألا لمحب عمجلا:اعبار

 ثيداحألا يف ام هتلثمأ نمو ،بدنلا ىلع رمألا لمحب عمجلا :عمجلا قرط نمو

 نيح كلام نب سنأ ثيدحف ،دوجسلاو عوكرلا يف تاحيبستلا ددع تركذ يتلا

 ال هللا لوسرب هبشأ دحأ ءارو تيلص ام ):لاق زيزعلا دبع نب رمع فلخ ىلص
 نأ ديفي ثيدحلا اذهف ا (ارشع ارشع هءارو حبسن انكف :لاق ،باشلا اذه نم

 ميظعلا يبر ناحبس :لاق ةلي يبنلا نأ):ناميلا نب ةفيذح ثيدحو رشع حيبستلا

 يف ةميزخ نباو ،(98/9)3788 ،مارحإلا باب جحلا باتك ءهحيحص يف نابح نبا هجرخأ ا"]

 .(200/4)2683... رسفملا ربخلا ركذ باب كسانملا باتك اهحيحض

 .610/1-611 ثعماجلا ،ةكرب نبا ا

 241/1)721(٠ ‘حيبستلا ددع يف ،قيبطتلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأ ا7)

 .(145/6)2140 ‘سنأ نع ريبج نب ديعس ثيدح ءةراتخملا ثيداحألا يف يسدقملاو



 _ت ةيضانإلا دنع ةنسلا ملع =حح

 .ثالث ددعلا يف ةنسلا نأ ديفت ةياورلا هذهو ،ا") (تارم ثالث

 اقلعمو تاياورلا يف ةدراولا ددعلا ةلأسمل هعمج يف يلاطيجلا رهاط وبأ لوقيو

 ةعامجلا ترثك اذإ ثالثلا نكلو ،نسح اذهو'":هلوقب ءادتبا تاحيبست رشعلا ىلع

 عمجلا هجو اذه ‘رشعلاب سأب الف نيدلل نودرجتملا الإ رضحي مل اذإ امأو نسحأ
 بدنلا و بابحتسالا ىلع ثالثلا نع داز ام لمح عمجلا اذهو .اث)"تاياورلا نيب

 .اضيأ لاحلا ةاعارم نم لمحلا هجو ولخي ال امك

 يف رمع نب دمحم ةتس وبأ -يلاطيجلا ىلإ هازع نإو - عمجلا اذه ركذ نممو
 ىلإ يخامشلا نكاس وبأ ازع كلذكو اهل انسحتسم هركذ دقو ءعضولا ةيشاح

 ."بدنلا يأ ناسحتسالا ىلع داز ام لمحو ،ثالثلاب ءازتجالاب لوقلا عيبرلا

 يف ةضراعتملا تاياورلا نيب عمجلا ،بدنلا ىلع لمحلاب عمجلا ةلثمأ نمو

 نأ هيف بلكلا غلو اذإ مكدحأ ءانإ روهط ):عبسلا لسغ ثيدحك بلكلا غولو ةلأسم

 اث (بارتلاب ةنماثلاو) لفغملا نبا قيرط نم يور امو اةأ(تارم عبس هلسغي
 ثالث لسغي :بلكلا هيف غلي ءانإلا يف ):لاق ةريره يبأ نع ثالثلا ثيدحو

 305/1)604(6 ‘ع وكرلا يف حيبستلا باب ضةالضلا باتك هحيحص يف ةميزخ نبا هجرخأ ا

 .(287/1)888 ،ثدوجسلا باب ءاهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك ،هننس يف ةجام نباو

 .(1/,341)1... لوقي ام ةفص باب ،ةالصلا باتك ‘هننس يف ينطقرادلاو

 ةرضظطتقلا)تاريخلا رطانق باتك ،1350/750(6)ىسوم نب ليعامسإ رهاط وبأ يلاطيجلا ا2)

 .ديعس يمع دهعمب ةعيرشلا مسق ةبلط :حت ،(تاراهطلا نم اهفئاظوو ةالصلا .ةرطنق :ةثلاثلا

 .248-249صءم1998 ه1419ءرئازجلا شةيادرغ .ةيبرعلا ةعبطملاء1ط ،رئازجلاب ةيادرغب

 .318ص ث عضولا باتك ةيشاح رمع نب دمحم ةتس وبأ يشكيودسلا ا7)

 .500/1 ،ت.د ،حتفلا راد حاضيإلا يلع نب رماع ،يخامشلا ()
 مكاحلاو ،(234/1)279 "بلكلا غولو مكح باب سةراهطلا باتك هحيحص يف ملسم هجرخأ ا

 ءانإ يف بلكلا غلو اذإ)ظفلب عيبرلا هجرخأو (265/1)572 .ةراهطلا باتك ،كردتسملا يف

 .(71/1)155 ،تاساجنلا عماج باب ،ةراهطلا باتك ؤهدنسم يف (تارم عبس هلسغيلف مكدحأ

 نباو ،(235/1)280 ،بلكلا غولو مكح باب ةراهطلا باتك ‘هحيحص يف ملسم هجرخأ ا©

 .(114/4)1298 شرآسألا باب ءةراهطلا باتك هحيحص يف نابح



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع حححح

 هلوقو ةريره يبأ ىوتف ركذو ،نييلوألا نيتياورلا ةكرب نبا دروأ دقو (2) (تارم

 ةكرب نبا نكل ،اثالثلاب تاساجنلا لكل عقي ريهطتلا نأ ركذو .انيعضوم يف
 عوقو هرايتخا لد نإو ثبدنلا ىلع ثالثلا نع داز ام لمحب هعمج يف حرصي مل

 ،بابحتسالا ىلع وهف داز امو ،ثالثلاب بوجولا نأ كلذ ىنعمو ،ثالثلاب ةراهطلا

 ءا“ثالثلاب ىفتكي هنأ يف لوقلاب ةكرب نبا مهريغو ديز نب رباجو مامض قبس دقو

 عبسلاب رمألا نأ ىلع لدت مهنم ةراشإ ثالثلاب مهلوق يملاسلا نيدلا رون ربتعاو

 .123/1 بلكلا رؤس باب ،ةراهطلا باتك ،راثآلا يناعم حرش يف يواحطلا هجرخأ ()

 غولو نم ءانإلا نرهطي ثالثلا نأ ىأر دق ةريره وبأ ناك املف ":هبقع يواحطلا لاقو

 الف هب نظلا نسحن انأل عبسلا خسن كلذب تبث انركذ ام ؤ يبنلا نع يور دقو هيف بلكلا

 الو هلوق لبقي ملف هتلادع تطقس الإو هظم ىلإ الإ ق يبنلا نم هعمس ام كرتي هنأ هيلع مهوتن

 نب هللا دبع ىور ام ناكل اخوسنم لعجي الو عبسلا يف انيور امب لمعي نأ بجو ولو هتياور

 قازرلا دبع جرخأو ."هيلع داز هنأل ةريره وبأ ىور امم ىلوأ ةقث يبنلا نع كلذ يف لفغملا

 جرخأو 97/1)336(6 .ءانإلا يف غلي بلكلا باب ،ةراهطلا باتك ،يرهزلا نع ثالثلاب ىوتفلا

 نع دانزلا يبأ نع ةورع نب ماشه نع شايع نب ليعامسإ قيرط نم اثيدح ينطقرادلا

 وأ اسمخ وأ اثالث هلسغي هنأ ءانإلا يف غلي بلكلا يف) ةلي يبنلا نع ةريره يبأ نع جرعألا

 هذه قحلي لاكشإلا نكلو (65/1)13 بلكلا غ ولو باب ضةراهطلا باتك ،هننس يف (اعبس

 دانسإ نم انه يهو ةيماشلا ريغ شايع نبا ةياور داقنلا ليلعتل كلذو يريدقت يف ةياورلا

 نبا :رظنا ةيماشلا هتياور ريغ يف ليعامسإل ةياورلاو دقنلا ةمئأ ليلعت ليصفت ةفرعمل .يندم
 نبا يتسبلا ‘174/1 ،لاجرلا لاوحأ ،يناجزوجلا ،291/1 ،لاجرلا ءافعض يف لماكلا "يدع

 ةعجارم ،نيكورتملاو ءافعضلاو نيثدحملا نم نيحورجملا ،(965/354)نابح نب دمحم نابح

 نب يلع ركاسع نبا ‘124/1 ،‘ه1396 ،ةيروس ‘بلح ،يعولا راد ،دياز ميهاريإ دومحم

 .ركفلا راد يرمعلا نيدلا بحم :حت قشمد ةنيدم خيرات (1156/571)هللا ةبه نب نسح

 نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا سمش يبهذلا ءاهدعب امو 45/9 0م1995 توريب

 ،1ط ثينيدايملا ريرمأ روكش دمحم :حت ،قوثوم وهو هيف ملكت نم ركذ 1348/748(6)دمحا

 .47/1 ه1406 ثندرألا ،ءاقرزلا ،رانملا ةبتكم .

 .401/1-402 397/1-0.398 عماجلا ،ةكرب نبا ا2

 .401/1 “س.ما

 .71/1 دنسملا ،بيبح نب عيبرلا يديهارفلا :را



 ۔ہ;;; )ح ةيضابإلا دنع ةنسلا راع ح

 داز ام يف بذنلاب اولاق ةيضابإلا نأ شيفطا بطقلاو يملاسلا ركذو ثا;)بدنلل

 نم ضزغلا":ةريره يبأ ىوتف ىلع اقلعم يملاسلا نيدلا رون لوقي .ا2)ثدالثلا ىلع

 ةبودنم لب ةبجاوب تسيل عبسلا نأو ثيدحلا نم دارملا نايب ثالثلاب هئاتفإ ركذ
 . (3)" ةؤ

 :ةهاركلا ىلع يهنلا لمحب عمجلا اسماخ

 عمجلا عونلا اذه ةلثمأ نمو شةهاركلا ىلع يهنلا لمحب عمجلا :عمجلا قرط نم

 لضفب لجرلا وأ ،لجرلا لضفب ةأرملا لستغت نأ ةلي هللا لوسر ىهن )ثيدح نيب

 لضفب لستغي ناك لي هللا لوسر نأ) ةنوميم ثيدحو ا“ (اعيمج افرتغيلو ةأرملا
 نم يقابلا ءاملا لضفب لاستغالا نع يهنلا يضتقي لوألا ثيدحلاف ،ا) (ةنوميم

 اددع هداريإ دعب يملاسلا نيدلا رون لوقي ،ةحابإلا يضتقي يناثلاو ،ةأرملا لاستغا

 ءوضولا زاوج ىلع ةلاد ثيداحألا هذهف " :اهنيب عمجلا انيبم كلذ يف ثيداحألا نم

 نايب ىلع هلعفو ،ةهاركلا ىلع يهنلا لمحيف ،هلثم لاستغالاو ،ةأرملا لضف نم

 نود يبنجألاو ةيبنجألا نم ءوضولا لضف ىلع يهنلا لمح نكميو...زاوجلا

 دحأ نع هب رفظأ مل ىنعم اذهو ةيعيبطلا ةوهشلا ةراثإ فوخ ذئنيح نيجوزلا

 .'٨"هللا ءاش نإ احيحص نوكي نأ وجرأو

 دوهش مكح تركذ يتلا تاياورلا نيب عمجلا عمجلا نم عونلا اذه ةلثمأ نمو

 ة هللا لوسر نأ) ةريره يبأ ثيدحك كلذ حيبت تاياور تدروف ثزئانجلا ةأرملا

 .211/1 ثعيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا حرش 0 يملاسلا ا"

 .34/5 ،لامآلا جراعم ،يملاسلا ،113/1 ،لينلا حرش ،شيفطا :را

 .212/1ث حيحصلا عماجلا حرش ،يملاسلا اث)

 يف يئاسنلاو ،(21/1)81...نع يهنلا باب ضةراهطلا باتك هننس يف دواد وبأ هجرخأ ا

 .(117/1)240 ‘بنجلا لضفب لاستغالا نع يهنلا باب ،ةراهطلا باتك ،ىربكلا ننسلا

 نم بحتسملا ردقلا باب ©ضيحلا باتك ‘هحيحص يف ءاثعشلا يبأ قيرط نم ملسم هجرخأ ا

 .(57/1)108 ،ءوضولا باتك ‘هحيحص يف ةميزخ نباو 257/1)323(6...ءاملا

 .111/1 حاضيإلا ،يخامشلا:ر 0200 /1ص حيحصلا عماجلا حرش ،يملاسلا نيدلا رونا
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 .ا.) (... رمع اي اهعد:لاقف ،رمع اهب حاصف ةأرما رمع ىأرف ،ةزانج يف ناك

 ملو زئانجلا عابتا نع انيهن ):تلاق ةيطع مأ ثيدحك كلذ نع ىهنت تاياورو
. ., )2 

 .اغ (انيلع مزعي

 ؛تاياورلا يف نيدراولا ةحابإلاو يهنلا نيب عمجلا يف سانلا فلتخا دقو

 اذهو يهنلا ىرخألا ةياورلا رهاظو ،زاوجلا ىلوألا ةريره يبأ ةياور رهاظف

 لمح ىلإ بهذ يملاسلا نيدلا رون نأ عمو ءاضيأ ةيضابإلا دنع دوجوم فالخلا

 زاوجلاب مهلوقو نيمدقتملا بهذملا ةمئأ ضعب يأر دروأ هنإف ةهاركلا ىلع يهنلا

 يف نوكت الأ -ةزانجلا عييشت بادآ نم يأ -اهنمو ' :لاقف ديز نب رباجو عيبرلاك

 مزعي ملو ):ظفل ىلع قلعيو ،"ةزانجلا عبتت نأ اهل هركي هنأل ،ةأرما نيعيشملا
 :تلاق اهنأكف ،متحتم ريغ ايهن انيهن يأ":هلوقب ةيطع مأ ثيدح يف دراولا (انيلع

 .اث"ميرحت ريغ نم زئانجلا عابتا انل هرك

 :لاوحألا فالتخاب عمجلا اسداس

 ةلثمألا نمو لاوحألا فالتخاب عمجلا هيمسن نأ نكمي عمجلا نم برض كانه

 ام ،عمجلا نم برضلا اذه لالخ نم ۔يريدقت يف - اهمهف نكميو اهتدجو يتلا

 ركذب ةلأسملا ردص دقو ،طرشلاو عيبلا ةلأسم يف ثيداحأ نم ةكرب نبا هدروأ

 ؛رباج لمج عيب ثيدح دروأو ءا (عيب يف نيطرش نع ىهن هنأ ):ل يبنلا ثيدح
 هرهظ رباج طرشو اريعب هللا دبع نب رباج نم ىرتشا هنأ) ءفلة يبنلا نع يور ذإ

 .تيملا ىلع ءاكبلا يف ءاج ام باب ،زئانجلا باتك ؤهننس يف ةجام نبا هجرخأ "
 .(444/2)9729 ،ةريره يبأ دنسم ،هدنسم يف دمحأو ء(505/1)1587

 429/1)1219(٨ ثزئانجلا ءاسنلا عابتا باب زئانجلا باتك ‘هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا"

 .(646/2)938 .زئانجلا عابتا نع ءاسنلا يهن باب ث زئانجلا باتك هحيحص يف ملسمو

 .202/12 لامآلا ج راعم ،يملاسلا اث

 .(227/1)569 ضع ويبلا نم هنع ىهني ام باب عويبلا باتك ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا٨}

 .(329/2)2560 عيب يف نيطرش نع يهنلا يف باب ضع ويبلا باتك ‘هننس يف يمرادلاو
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 نم يور امو ا"( طرشلاو عيبلا ملسو هيلع هللا ىلص زاجأف ةنيدملا ىلإ ةكم نم
 عيبلا لق زاجأف هسفنل اهءالو عئابلا طرتشاف اهقتعتل ةريرب ترتشا ةشئاع نأ)

 عاب يرادلا اميمت نأ) نم يور امو ) (قتعأ نمل ءالولا :لاقو \طرشلا لطبأو
 لك ةكرب نبا رسف دقو ءا (طرشلاو عيبلا ا يبنلا لطبأف اهانكس طرتشاو اراد

 ةريرب ربخ نأ - ملعأ هللاو - يدنع يذلاو ":لاقف ةلقتسم ةلاح اهنأ ىلع ةياور

 ة يبنلا هلعج يذلا ءالولا وهو هكلمت زوجي ال ام طرتشا هنأل ؛زئاج ريغ ناك

 ؛ربخلا اذهل هكلمت زوجي ال بسنلاو ا“(بسنلا ةمحلك ءالولا ةمحل) هلوقل بسنلاك

 هبوكر طرتشا ذإ ريعبلا عيب يف هللا دبع نب رباج ربخ امأو { يبنلا هلطبأ كلذلف
 دقو ةيراعلا هجو ىلع ناك هنإو عيبلا دقع سفن يف نكي مل ةنيدملا ىلإ ةكم نم
 يور يذلا ربخلا نوكي نأ لمتحي هنإف يرادلا ميمت ربخ امأو ،اةاضيأ اذه يور

 عصي ال هتايح مايأ ةدمب ةلاهجلا ناف هتايح مايأ رادلا ىنكس عيبلا يف طرتشا هنأ

 ىنكسلا طرش ناك ولو ‘طرشلاو عيبلا لطب كلذلو ؛مولعم ريغ كلذ نأل اهعم عيبلا

 .176ص هجيرخت مدقت ()

 عيبرلاو 760/2)2061(6...طرتشا اذإ باب ،ع ويبلا باتك ‘هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا"

 باتك هحيحص يف ملسمو 216/1)535(6 .ةدعلاو دادحلا باب قالطلا باتك ،هدنسم يف
 .(1143/2)1504...ءالولا امنإ باب ،قتعلا

 ىهني ام باب ،عويبلا باتك هدنسم يف سابع نبا قيرط نم عيبرلا هجرخأ ا)
 نع هللا دبع نب نوع قيرط نم ،هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هجرخأو 227/1)570(0...هنع

 لجرلا يف باب ،ةيضقألاو عويبلا باتك ،عيبلا لاطيإ ركذي ملو ،ةبتع
 .(546/4)23012...عيبي

 (هللا هلعج ثيح هرقأ بهوي الو عابي ال بسنلا ةلزنمب ءالولا)ظفلب اعوفرم يقهيبلا هجرخأ ا)

 هلثم جرخأو 294/10)21331(0 شهل اكولمم قتعأ نم باب ،قتعلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف

 .ةباحصلا نم ددع نع افوقوم هريغو يقهيبلا

 امنإو ":لاق سابع نبا نأ -رباج ةياور ركذ دعب- اهيف ركذ يتلا عيبرلا ةياور ىلإ ريشي )
 باتك ثدنسملا بيبح نب عيبرلا :ر ."عيبلا ةدقع يف نكي مل طرشلا نأل كلذ اف يبنلا زاجأ

 .(227/1)570...ىهني ام باب ،ع ويبلا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع =

 نمثلا نم طسق هل طرش هيف طرش اذإ عيبلا نأل ازئاج عيبلا ناكل ةمولعم ةذم

 .ا٨) "دلعأ هللاو عيبلا زاج مولعم

 ةدايزلا رابتعاب عمجلا :اعباس

 ةدايزلاب ذخألاو ،اهب ذخألا و ةدايزلا رابتعاب عمجلا تاياورلل عمجلا قرط نمو

 نمو ،اثةدئاف اهل تناك اذإ اميسال اهب ذوخأمو لومعم نيربخلا دحأ يف تحص اذإ

 ضعرزل ال ابلك ىنتقا نم):إالق يبنلا نع ةشئاع ثيدح نيب عمجلا ،عمجلا اذه ةلثمأ

 ىنتقا نم): رمع نبا ثيدحو (4) ('ة)طا ريق موي لك هرجأ نم صقن عرضل الو

 (ناطاريق موي لك هرجأ نم صقني هنإف ةيشام بلك وأ ديصل ايراض ابلك الإ ابلك

 وأ ةيشام بلك الإ ابلك ذختا نم) :ة هللا لوسر لاق:لاق ةريره يبأ ثيدحو .اة)

 هيف داز ةريره يبأ ثيدحف ،ا©(طاريق موي لك هرجأ نم صقتنا عرز وأ ديص
 يأ-عرضلا ىلع ةشئاع ثيدح رصتقا امنيب رمع نبا ثيدح نع عرزلا ديص
 .ةريره يبأو رمع نبا ثيدح نيب عمج دقو ‘عرزلاو- نيقيدحلا يف امك ةيشاملا

 عمجلاو نيتياورلا نيب عمجلا ركذ ةتس وبأ دروأ دقو .ةريره يبأ ةدايز لوبقب

 رمع نبا هلاق ام مهضعب لوأ لب ،ةقث ظفاح هنأل ةريره يبأ ةدايز لوبقب يضقي

 .20 - 19/1 عماجلا ،ةكرب نبا:را"
 .397/1-398 عماجلا ،ةكرب نبا اك

 تافيرعتلا ،يتكربلا :ر .مهرد فصن يواسي قنادلاو ،قناد فصن وه سايق طاريقلا ا

 .179 ،94ص .ةيهقفلا
 .117ص هجيرخت مدقت ا٨)

 ابلك ىنتقا نم باب ديصلاو حئابذلا باتك ؛هحيحص يف يراخبلا هجرخأ اث]
 بالكلا لتقب رسألا باب شةاقاسملا باتك ‘هحيحص يف ملسمو ء(2088/5)5163...سيل

 .(1201/3)1574...نايبو
 بالكلا لتقب رمألا باب ءةاقاسملا باتك هحيحص يف ملسم هجرخأ ا

 بلكلا ذاختا يف باب 6ديصلا باتك ،هننس يف دواد وبأو ء(1203/3)1575...نايبو

 .(108/3)2844 ...ديصلل
 .125/4بيترتلا ةيشاح ،رمع نب دمحم ةتس وبأ ا



 ةيضانإلا دنع ةنسلا رالع ح

 يف نأ ا"( عرز بحاص ناك ةريره ابأ هللا محري ):ةريره يبأ لوق ركذ امل

 بحاص هنأ هنود ةدايزلا هذهل هظفح ببس نأو" ،ةريره يبأ ةياورل اتيبثن كلذ

 .اغ) "هماكحأ فرعت ىلإ جاتحا ءيشب الغتشم ناك نمو ،هنود عرز

 :نيرمألا زاوجب عمجلا انماث

 تاياورلا نيب عمجلا هتلثمأ نمو ،نيرمألا زاوجب عمجلا :عمجلا قرط نمو
 ركذ ىلع رصتقن كلذ يف ثيداحأ ةدع تدرو دقو ،وهسلا دوجس لحم يف ةدراولا

 ليقف ءاسمخ رهظلا ىلص لي هللا لوسر نأ )دوعسم نبا هللا دبع ثيدح ،نيثيدح
 ام دعب نيتدجس دجسف ؛اسمخ تيلص اولاق كاذ امو لاقف ،ةالصلا يف ديزأ هل

 يف مكدحأ كش اذإ ):م هللا لوسر لاق :لاق يردخلا ذيعس يبأ ثيدحو ءا)(ملس

 مث نقيتسا ام ىلع نبيلو كشلا ح رطيلف اعبرأ مأ اثالث ىلص مك ردي ملف هتالص

 ىلص ناك نإو هتالص هل نعفش اسمخ ىلص ناك نإف ملسي نأ لبق نيتدجس دجسي

 دوجس لحم نأ ديفي دوعسم نبا ثيدحف ،ا) (ناطيشلل اميغرت اتناك عبرأل امامتإ
 ءاملع فلتخا دقو ،ميلستلا لبق هلحم نأ ديفي ديعس يبأ ثيدحو ثميلستلا دعب وهسلا

 دعب دوجسلا لحم نأ ىلإ مهنم ريثك بهذف ،مهريغك ةلأسملا هذه يف ةيضابإلا
 صن امك بهذملا ىوتف هيلعو ،اة)يخامشلا نكاس وبأ هححص يذلا وهو ميلستلا
 ال تاياورلا ددعت ىلع ينبم ةلأسملا هذه يف ليصفت كانهو .)يملاسلا نيدلا رون

 .اهجيرخت مدقتملا ملسم ةياور يف درو
 .125/4۔بيترتلا ةيشاح رمع نب دمحم ةتس وبأ ا2

 .اسمخ ىلص اذإ باب ءةالصلا يف وهسلا باوبأ ؛هحيحص يف يراخبلا هجرخأ
 يلصي يلصملا ركذ باب ىةالصلا باتك ‘هحيحص يف ةميزخ نباو 411/1)1168(6
 .(131/2)1056...سمخ
 يف وهسلا باب ةالصلا عضاو دجاسملا باتك .هحيحص يف ملسم هجرخأ )4)

 ةالصلا يف وهسلا ةفص ،ةالصلا باتك ،هننس يف ينطقرادلاو ،(400/1)571...ةالصلا
 .(371/1)20 .هماكحأو

 .648/1_649 حتفلا راد ةعبط حاضيإلا ،يخامشلا اث
 .304/8 لامألا ج راعم ،يملاسلا نيدلا رون ا



 ةيض .الا دنعةنسلا مولع ححح

 ،نيرمألا زاوج لالخ نم عمجلا وه انه انينعي امو ،هليصفت زاجيإلا اذه يف اننكمي
 مل نإف ":لوقي ثيح لوصألا يسرك يف يليلخلا دمحم وبأ لوقلا اذه ركذ نممو

 لبق امهادحإ ةلي هلعف نم ناتياور هيفف وهسلا دوجسك ناهجولا زاج ليوأتلا لبقي

 .ا")"ةالصلا يف ةدايز اهنأل طوحأ ةيناثلا تناك نإو هدعب ىرخألاو ميلستلا

 نكميو ":لوقيو زاوجلا ىلع عمجلا ةيناكمإ ىري يملاسلا نيدلا رون دجنو

 كلذ زوجي ال فيكو ،نيرمألا زاوج ىلع اهلمحت نأ وهو ؛ىرخأ ةهج نم عمجلا

 يف هزاوجب مهضعب لاق ىتح نآرقلا نم سيل امب ميلستلا لبق ءاعدلا اوزوج دقو

 فالخلا لعلو ؟ةالصلا كلت ببسب هيلع اتبجو ناتدجس زوجي ال فيكف ءايندلا رمأ

 .2"كلذ نم ىلوألا يف

 :ههجوأ ضعبو ثيدحلا فلتخم يف حيجرتلا ثلاثلا ثحبملا

 يناعملا نم ةلمجب ظفللا اذه دروو :حجر نم ردصم حيجرتلا :حيجرتلا فيرعت

 هتنزو يأ ءيشلا تحجر هنمو بيلغتلاو ليقثتلاو لييمتلاو ليضفتلاو ةيوقتلاك

 يضي :ًاناحجأر حجريو حجريو حَجرَي نازيملا حَجَرو ،هلقث رادقم ترظنو يديب
 اضيأ ناسللا يف دروو .اث رخآلا ىلع هێلوق دحأ حجر :مهلوق زاجملا نمو ،َلام

 -ميجلا ديدشتب ءيشلا تحجر "و "لقت :هسلجم يف حَجَرو"."نزاولا :جارلا" نأ
 .ا“"هتيوقو هتلضف يأ

 ىلع هب ىوقتت امب ةرامأ نارتقا "يخامشلا هفرعيف حالطصالا يف امأو

 يتلا ةرامألا نارتقا نع ةرابع "هنأب يملاسلا نيدلا رون هفرعيو ،ا"ةضراعم

 ‘ا""اهتضراعم ىلع هب ىوقت امب مكحلا ىلع اهب لدتسي

 .121 ء(خم)سنيدلا لوصأ يسرك ‘نافلخ نب ديعس ثيليلخلا )1(

 .305/8-306 ،لامآلا ج راعم ،يملاسلا ا

 .445/2 حجر ةدام ‘برصلا ناسل ،روظنم نبا :يف يناعملا هذه دورو عجارا
 .466/1 ،حجر ةدام حاحصلا 0 ‘٬221/1حجر ةدام طيحملا سوماقلا ؛يدابأ زوريفلا

 .445/2 ،حجر ةدام ،برعلا ناسل ،روظنم نبا اث
 .605ص. ‘لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا (5)



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح ح

 نيليلدلا نوك لثم ةلدألا ضعب نيب حصي ال حيجرتلا نأ ءاملعلا ركذ دقو

 نيب الو عينظو يعطق نيب الو كالصأ مكحلا ىلع هل ةلالد ال اميف وأ نييعطق

 لمعلا بجي هنإف ،نيينظلا نيليلدلا نيب ضراعتلا عوقو لاح يفو ،نيتيعطق نيتلع
 .اث)ة ريثك هوجوب حجرتيو امهاوقأب

 ىلوألا تايادبلا نم ةيضابإلا ءاملع دنع اعبتم اجهنم رايتخالاو حيجرتلا دجنو

 نيتياور نع زيزعلا دبع نب هللا دبع يناسارخلا مناغ يبأ لاؤس كلذ نم ،مهنوكتل

 نب رمع نع َتيوز يذلا لوقلا اذه :تلق ":هل لوقيف امهنم ةدحاو راتخا ةلأسم يف

 دحأ نع هزثأتأ ؟هتيور نم نع هب تذخأ يذلا رخآلا لوقلا يف تبغرو باطخلا

 ©بلاط يبأ نب يلع لوق هب تذخأ يذلا لوقلا معن :لاق ؟ هف يبنلا باحصأ نم

 نودم ريثك اذه لاثمأو ،ا"ذخأن هبو باطخلا نب رمع لوق نم يلإ بحأ وهو

 ةلثمألا ضعب ضرع عم ىاهمهأل ضرعنسو ،حيجرتلا هوجو تددعت دقو

 ةساردل جاتحم كلذف هوجولا لكل ةلثمأ ضرع بعصي ذإ هوجولا هذه نم بناجل

 :يتألاك عزوتت حيجرتلا هوجوو .ةلقتسم

 :ةدع هوجو هلو يوارلا لاحب وأ دنسلا لالخ نم حيجرتلا الوأ

 نوكي نأب" كلذو هتقثو هتلادع ةوق ثيح نم "يوارلا ةلادعب حيجرتلا اهنم ه
 -مدقتملا يأ-ملعي مل ناو ":شيفطا بطقلا لوقي ،ا“"هنيد يف اظفحتو اعروت دشأ

 احيرص ۔احجرم يأ -دجو نإ هب لمعو امهدحأ حجر -عمجلا يأ-نكمي ملو

 يف يأ - رهشأ وأ ىقتأو لدعأ ناك ام حجريو ءا"مهتلادع ةدايزو ةاورلا ةرثكك

 .192/2 ،‘سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا ")

 غسمشلا ةعلط حرش يملاسلا س605-606ص. ،لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا:ر اك

194-2. 
 .147ص ؛راغشلاو حاكنلا باتك ،زيزعلا دبع نب هللا دبع ديعس وبأ ا

 .203/2 ‘سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا ا
 .429ص لمشلا عماج ،شيفطا اث



 ةيض لا دنع ةنسلا ملع =

 ثيدح كلذ ةلثمأ نمو ةيكزت رثكأ ناك ام مهقرط نم حجرتي كلذبو ،ا٨) ةلادعلا

 ىلع ا ((أضوتيلف هركذ سم نم):ه هللا لوسر لاق تلاق ناوفص تنب ةرسب
 كلا يبن اي لاقف لجر ءاجف ش يبنلا ىلإ ادفو انجرخ) :لاق يلع نب قلط ثيدح

 (هنم ةعضب وأ ةغضم الإ وه له لاقف أضوتي امدعب هركذ لجرلا سم يف لوقت ام

 يف اهقيرط ناحجرل ةرسب ةياور حيجرت ببس انيبم يملاسلا نيدلا رون قلعو )
 نيبو "رهشأو رثكأ ركذلا سمب ءوضولا ضقن ةياور نإ " :لاقف هترهشو ليدعتلا
 .ا“"د ريغ ىلع مدقم نيربخلا نم رهشألا "نأ

 وأ اظقيت دشأ وأ ":يخامشلا لوقي ،هنود نم ىلع ظفحألل حيجرتلا اهنمو ه

 ةياور "مدقت كلذكو "هخسن ىلع دمتعي نم ىلع -حجري يأ-هظفح ىلع دمتعي

 ربعو ،يوارلا هقفب حيجرتلا اذكو كلذ هنم ملعي مل نم ىلع هطبض ملع نم
 ملاعلا ةياور نإف ههقفو يوارلا ملع اهنمو":يملاسلا لاقو ،ا")ملعألاب يخامشلا هنع

 هيقفلا ملاعلا طبضب نظلا ذإ انيمأ ناك نإو هيقفلا ريغ ةياور ىلع ةمدقم هيقفلا
 .)8( حجرأ

 .606ص. ،لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا "]
 60/1)116(6 ‘ءوضولا نم بجي ام باب ،ةراهطلا باتك هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا
 يف دوراجلا نباو 230/1)473(6 ةراهطلا باتك لوأ ،ةراهطلا باتك ،كردتسملا يف مكاحلاو
 .(17/1)16 سركذلا سمب ءوضولا باب ،ىقتنملا
 .(402/3)1119 ‘وضولا ضقاون باب ،ةراهطلا باتك ؛هحيحص يف نابح نبا هجرخأ اث}

 .(149/1)17...سمل يف يور ام باب ،ةراهطلا باتك ‘هننس يف ينطقرادلاو

 .135/2ثلامآلا ج راعم ،يملاسلا ا

 .606ص. ءلدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا اث)

 .203/2 ‘سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا ا©

 .606ص. ،لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا ا

 .203/2 ،سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا ث



 ةيض الا دنع ةنسلا ملع حححح

 بحاص هنوكب ا"أةياورلا ببسل رشابملا يوارلا ربخل حيجرتلا اهنمو ه
 جوزت يف ةنوميم ثيدح حيجرتب كلذل يملاسلاو يخامشلا لثم دقو ءااةعقاولا

 اث (لالح وهو اهجوزت ه هللا لوسر نأ ):اهنع هظفلو لحم وهو اهب ف يبنلا
 جوزت ةف يبنلا نأ ):سابع نبا نع هظفلو مرحم وهو سابع نبا ةياور ىلع

 رسألا ةبحاص اهنأ ببسب ةنوميم ةياور حيجرت عمو ءا (مرحم وهو ةنوميم

 يبأ قيرط نم ةنوميم ةياور تيور ذإ رخآ حجرم كانهف ؤاهعم عقو جاوزلاف

 ةياور حيجرت ركذ دقو ا ةق يبنلل اهبطخ يذلا وهو امهنيب ريفسلا ناكو عفار

 حاكنلا نع مرحملا يهن ثيدح قاسو ةكرب نبا لالح وهو ةنوميم ققيبنلا جوزت

 .امرحم وهو

 هلاثمو ،ا7هلثم ذخأي مل نمع ةهفاشملاب ذخأ نم ةياورل حيجرتلا اهنمو ه

 اهجوز ناكو):تلاق ةريرب قتع ربخ يف ةشئاع نع مساقلاو ةورع ثيدح حيجرت

 ىلع ا (اهريخي مل ارح ناك ولو اهسفن تراتخاف ة هللا لوسر اهريخف ادبع

 .203/2 ،س.م ")
 .607ص. ‘لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا ا2

 نيب ناك يذلا اق لوسرلا ةداهش ركذ ،حاكنلا باتك هحيحص يف نابح نبا هجرخأ )
 ،رهملا باب ،حاكنلا باتك ،هننس يف ينطقرادلاو ،(442/9)4135...ةنوميم نيبو ىفطصملا

67(623). 

 .142ص هجيرخت مدقت ا

 .203/2 “سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا اث

 .72/2 ،عماجلا ،ةكرب نبا ا

 رصتخم حرش ىلع ةيشاح ،يتالتلا ورمع ©606ص. ‘لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا:را”

 .203/2 ‘سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا ے266ص.(خم)لدعلا

 1143/2)1504(٠ "قتعأ نمل ءالولا امنإ باب ،قتعلا باتك هحيحص يف ملسم هجرخأ ا

 .(93/10)4272...ةريرب جوز نأب نايبلا ركذ قالطلا باتك هحيحص يف نابح نباو



 ةيض الا دنع ةنسلا ملع ح

 رون لوقي .") (ةقثهللا لوسر اهريخف ارح ةريرب جوز ناك ):اهنع دوسألا ربخ

 اههفاشيو اهل مرحم وهف مساقلا ةمع اهنأل ":مساقلا ةياور حيجرت يف يملاسلا نيدلا

 .اغ"هاري ال وهو اهنع ىور نمم اقيقحت رثكأ اهنع هتياورف اهيلإ رظني وهو

 ةياور تحجرف ا رباكألا ريغ ىلع ةباحصلا رباكأ ةياورل حيجرتلا اهنمو ه
 هنأ ديفت يتلا سنأ ةياور ىلع ءا (ادرفم جحلاب لهأ ه هللا لوسر نأ ):رمع نبا
 .اث (اجحو ةرمع كيبل لوقي ة هللا لوسر تعمس ):سنأ لوقي اهيفو انراق ناك

 ربخأو ةعيرشلل طبضأ ةباحصلا رباكأ نأب نظلا نأل":يملاسلا نيدلا رون لوقي

 ."ضراعتلا دنع مهريغ ربخ ئلع مدقم مهربخف هف يبنلا لاوحأب

 رتاوتملا حجري ":يملاسلا لوقي ،ا"هنود ام ىلع رتاوتملل حيجرتلا اهنمو ه

 .("يداحآلا ربخلا ىلع هدنس ركذي مل نإو

 نأل كلذو ؛اًزوجت حيجرتلا هوجو نم هجولا اذه رابتعا يف نأ يريدقت يفو

 ال ينظلا ذإ ،ينظو يعطق نيب حيجرت ال نأ اوررق دق مهو ةلالدلا يعطق رتاوتملا

 جوز اهلو قتعت ةأرملا يف ءاج ام باب ءعاضرلا باتك ؤهننس يف يذمرتلا هجرخأ ")

 .ةمألا رايخ يف ءاج ام ،قالطلا باتك ،ننسلا يف روصنم نب ديعسو !(! 3
1259(340/1). 
 .203/2 ‘سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا ا2)
 رصتخم حرش ىلع ةيشاح ؛يتالتلا (506ض ،لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا:ر )3)

 .203/2 ،سمشلا ةعلط ح رش يملاسلا نيدلا رون ح266ص ى(خم)لدعلا

 .(904/2)1231 جحلاب نارقلاو دارفإلا باب جحلا باتك ‘هحيحص يف ملسم هجرخأ ا

 .(238/2)13 ،تيقاوملا باب جحلا باتك ‘هننس يف ينطقرادلاو

 نباو ،(2/,915)1251 :هيدهو يبنلا لالهإ باب جحلا باتك ‘هحيحص يف ملسم هجرخأ ا

 .(240/9)3930 ،..يبنلا جح يف ءاج ام باب .جحلا باتك هحيحص يف نابح

 .203/2 ،سمشلا ةعلط ح رش ءيملاسلا ا©

 0266رصء(خم) يخارتلا عفر ‘يتالتلا ‘606ص. 0لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا:را7

 .203/2 ‘سمشلا ةعلط حرش يملاسلا

 .202/2 ‘سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا اث



 ةيضانإلا دنع ةنسلا ملع ح

 .يعطقلا ضراعي نأ نكمي

 رثكألا ددعلا نأل ":كلذ اللعم يخامشلا لوقي ،ةاورلا ةرثكب حيجرتلا اهنمو ه

 مضنا اذإف ،انظ ديفي ةاورلا نم دحاو لك اضيأو ،لقألا ددعلا نم ؤأطخلا نم دعبأ

 .(;"دادزا رخألا ىلإ

 هاور يذلا يلع ثيدح حيجرت لثم اث/لسرملا ىلع لصتملا حيجرت اهنمو ه
 امم نآرقلا يف ام ءيش مكدنع له هنع هللا يضر ايلع تلأس :لاق ةفيحج وبأ

 الإ نآرقلا يف ام الإ اندنع ام ةمسنلا أربو ةبحلا قلف يذلاو ):لاقف سانلا دنع سيل

 كاكفو لقعلا لاق ؟ةفيحصلا يف امو تلق ،ةفيحصلا يف امو .لجر ىطغي امهف

 نأ ):ينامليبلا نب نمحرلا دبع ثيدح ىلع ا ( رفاكب ملسم لتقي ال نأو ريسألا
 هللا لوسر لاقف ة يبنلا ىلإ عفرف باتكلا لهأ نم الجر لتق نيملسملا نم الجر

 ىلع يعباتلا لسرم حجري كلذكو & (لثقف هب رمأ مث هتمذب ىفو نم قحأ انأ ف

 ثيدح حيجرتك .اهيف فلتخملا ىلع هعفر ىلع قفتملا حيجرت اضيأو ،اهريغ
 يحضي نأ مكدحأ دارأو ةجحلا يذ لاله متيأر اذإ لاق هه يبنلا نأ )ةملس مأ

 .606ص. ثلدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا ()

 .267 صء(خم) يخارتلا عفر ،يتالتلا «(608ص. ‘لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا:ر ا

 يف يئاسنلاو 6/,2531)6507(«6 .ةلقاعلا باب ‘تايدلا باتك هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا}

 .(220/4)6946 شدوقلا باب ؛ةماسقلا باتك ،هننس

 دقو 30/8)15696(6 ،لتقلا ميرحت باوبأ عامج باتك ،ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ ا

 الجر لتق ملسم لجر لك ىلع ضرف لي هللا لوسر نأ)ظلفب اثيدح هريغو قازرلا دبع جرخأ

 باتك ؛هفنصم يف (اهريغ ىلإ هضرأ نم ىفني هنأو مهرد فالآ ةعبرأ باتكلا لهأ نم

 .(92/10)18474 ،باتكلا لهأ ةيد باب لوقعلا

 .266صء(خم) يخارتلا عفر ،يتالتلا ©ك507ص. ،لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا:را)

 .204/2 ‘سمشلا ةعلط حرش ءيملاسلا

 .2657 صء(خم) يخارتلا عفر ،يتالتلا (608ص. ،لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا: ر ا٨



 ةيضابإلا دنع ةنسلا رولع =حح

 ملف ةعس دجو نم):لاق ةريره يبأ ثيدح ىلع (;) (هرافظأ و هرعش نع كسميلف

 ,(2) ) انالصُم نبرقي الف انعم حَضي

 كش ال دحاو هقف لوسرلا نيبو هنيب ناك امف ،اةدانسإلا ولعب حيجرتلا اهنمو ه

 هملع نم حيجرت اذه نم بيرقو نانثا قف لوسرلا نيبو هنيب ام ىلع حجري هنأ

 ةياور ىلع ةروذحم يبأ ناذأ ةياور ةكرب نبا حجرف ؛هريغ هق ىلع لوسرلا

 هملع يذلا وه هنأ عم بواثتلا وري مل ةروذحم ابأ نأ ةكرب نبا ركذ دقو ،ا)لالب

 يبنلا نكي ملو ءحبصلا ناذأ يف بواثتي ناك هنا يورف لالب امأو ،ناذألا ق يبنلا

 يبنلا هملع نم ربخب ةقثلاو" «يراصنألا ديز نب هللا دبع هملع لب ناذألا هملع هلي

 .اة"ة يبنلا ريغو يباحص نم ذخأ نمم لوبقلاب ىلوأ ،هنم ذخأو هنم عمسو الي

 تعمس'": لاق نم حيجرتك ‘ضعب ىلع ءادألا غيص ضعبل حيجرتلا اهنمو ه

 لامتحال .ؤي هللا لوسر نع وأ ةلي هللا لوسر لاق : لاق نم ىلع ةلي هللا لوسر

 يوري نم ةياور حجرتو ااذه لثم يف هريغ نم هعمس نوكي نأو لاسرإلا

 ولو ثيدح باتك ىلإ ادانسإ يوري نم ةياور ىلع ،نالف نع نالف لثم ىانعنعم

 ناك ام ةياور ىلع ةحصلاب روهشم باتك نع يوارلا ةياورو ؤءاروهشم ناك

 نباو 1565/3)1977(6 ةريتعلاو عرفلا باب يحاضألا باتك هحيحص يف ملسم هجرخأ ا"]

 .(237/13)5916 ...ةيحضألا نأ ىلع لادلا ربخلا ركذ ءةيحضألا باتك هحيحص يف نابح
 ةجام نباو (258/4)7566 ‘يحاضألا باتك يف هححصو كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ ا

 .(1044/2)3123 ىال مأ ةبجاو يحاضألا باب يحاضألا باتك ،هننس يف

 .2657ص (خم) يخارتلا عفر ،يتالتلا «(508ص ثلدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا:را

 .129ص نيتياورلا جيرخت مدقت ا

 .442/1-443 ،عماجلا ةكرب نبا ا

 0268ص ء(خم) يخارتلا عفر ،يتالتلا «(608ص. ‘لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا:ر ©
 .202/2 ‘سمشلا ةعلط حرش ءيملاسلا

 



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح

 ىلع يوارلا ةءارق ةياور ىلع كيلع خيشلا ةءارقب يوري نم ةياورو كنود

 .ا")خيشلا

 دق دعبأل اف . ةيا ورلا دنع اسلجم برقأل ١ يولا رلا ةيا ور حيجرت اهنمو ٥

 ذإ يوارلا ةياور حيجرتو ،اأةوقلا هعامس يف نظي برقألاو هعامس برطضي
 ىوقأ غلابلا نأ ىلإ دئاع ببسلاو ،اةاريغص اهلمحت نم ىلع ءاغلاب ةياورلا لمحت
 ,(4) لمكأو القع حصأو اطبض

 :ىلإ هميسقت نكميو نوتملا لالخ نم حيجرتلا ايناث

 :اهمهأ ةريثك هجوأ هلو ثيدحلا ظفل رابتعاب حيجرتلا 1

 فلتخا ام ىلع هظفل ىلع قفتا ام وأ ءاىنعملا ىلع ظفللاب يور ام حيجرت ه
 دهشتلا ظفل يف دوعسم نبا ةياور حجر نم حيجرت كلذ ةلثمأ نمو .ا©هظفل يف

 نم ةروسلا ينملعي امك دهشتلا هيفك نيب يفكو ةلي هللا لوسر ينملع ):لوقي ثيح
 هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا ،تابيطلاو تاولصلاو هلل تايحتلا ؛نآرقلا

 دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ،نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا ،هتاكربو

 ىلع ينعي مالسلا انلق ضبق املف انينارهظ نيب وهو هلوسرو هدبع ادمحم نأ

 .267-268ص ى(خم)يخارتلا عفر ںيتالتلا ‘608ص ثلدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا: رال
 .268ص ،(خم)يخارتلا عفر ثيتالتلا (608ص ،لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا:را”

 .203/2 ‘سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا
 0.268ص ‘(خم) يخارتلا عفر ‘يتالتلا (607ص ،لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا:را

 .204/2 ‘سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا
 .2/,204 ‘سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا ا٨}

 .202/2 ،س.ما )

 .268ص ى(خم) يخارتلا عفر ،يتالتلا '607ص لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا: را

 .202/2 ،سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا



 :88 >ے'ححص ةيضانإلا دنع ةنسلا مولع

 ناك) :لاق اهيفو سابع نبا ةياورك ةباحصلا نم هريغ ةياور ىلع ") ( يبنلا

 تايحتلا لوقي ناكف نآرقلا نم ةروسلا انملعي امك دهشتلا انملعي ةلي هللا لوسر

 هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا هلل تابيطلا تاولصلا تاكرابملا

 ادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا

 يتلا ةغيصلاو ،دهشتلا ظفل ةلأسم يف ةيضابإلا فلتخا دقو ،ا) (و هللا لوسر

 امنيب دوعسم نبا ةياور ظفل ىلإ برقأ ةقراشملا رايتخا اهنأ نيدلا رون ركذ

 ةفلتخملا ظافلألا هلماش يف بطقلا ركذ دقو ...اسابع نبا دهشت ةبراغملا راتخا

 .ا“)اهل ةمألا ءاهقف رايتخا عونتو كلذ يف

 هللا دبع ةياور حيجرت لثم بارطضالا نم املاس هنتم ناك ام حيجرت اهنمو ه

 ىلع ا(ريهط دقف باهإلا غبد اذإ:لوقي لق هللا لوسر تعمس) :لاق سابع نب

 ال نأ رهشب هتوم لبق ةنيهج ىلإ بتك ةي هللا لوسر نأ )ميكع نب هللا دبع ةياور
 ةكرب نبا ةشقانم ضرع انل قبس دقو ءا (بصع الو باهإب ةتيملا نم اوعفتني

 نيب نم نأو ىرخألا ىلع سابع نبا ةياور حيجرت هجو هنايبو نيتياورلا نيتاهل

 .(7)هيف رابخألا ةلقن لكنو ىرخألا ةياورلا ىلع دراولا فعضلا بابسألا

 نؤكي دقف الال دتسا ناك ام ىلع احيرص ال وق ناك ام حيجرت اهنمو ٥

 يبنلا نع اصن نوكي نأ برقأ حيرصلا لوقلا امنيب لقانلا نم ١ داهتجا لال دتسالا

 .(2311/5)5910...نيديلاب ذخألا باب ،ناذثتسالا باتك هحيحص يف يراخبلا هجرخأ !)

 .(302/1)402 ثةالصلا يف دهشتلا باب ،ةالصلا باتك هحيحص يف ملسمو

 نباو (403) 302/1 ،ةالصلا يف دهشتلا باب ،ةالصلا باتك هحيحص يف ملسم هجرخأ )2(

 .(282/5)1952...دهشتي نأ ءرملل ةحابإلا ركذ ءةالصلا باتك هحيحص يف نابح

 .203/8 شج راعملا ،يملانسلا ا)
 .115/2-118 ‘ع رفلاو لصألا لماش ،شيفطا ا

 .53 ص هجيرخت مدقت ا

 .363 ص هجيرخت مدقت ا
 .377/1-379ءعماجلا ،ةكرب نبا:را7



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع =>ح

 لاقو دالوألا تاهتمأ عيب نع ىهن ةلي يبنلا نأ )رمع نبا ثيدح حيجرت لثم ؛الق

 ( ةرح يهف تام اذإف ايح ماد ام اهديس اهب عتمتسي نثروي الو نبهوي الو نعبي ال

 هللا لوسر دهع ىلع دالوألا تاهمأ عيبن انك ):لاق ديعس يبأ ةياور ىلع ا"

 رمع نع دراولا يهنلا هجوو ةلأسملا هذه نم افرط ةكرب نبا ركذ دقو .ال(
 .اميرحت يهن ال بدأ يهن هنأب

 ىلإ برقأ ةلعلا ىوح ام نأل مكحلا ةلع ىلإ ئموملا ربخلا حيجرت اهنمو ه
 هنومضمل هعماس دايقنا ىلإ برقأ للعملا نأل":يملاسلا نيدلا رون لوقي ،نايبلا
 ةطساوب هيلع هتلالد ةهج نمو هظفل ةهج نم ؛نيتهج نم مكحلا ىلع هتلالدلو

 تلأس) :لاق متاح نب يدع ةياور حيجرت انه ةلثمألا نمو "هتلع ىلع هتلالد

 ةملعملا كبالك تلسرأ اذإ لاقف بالكلا هذهب ديصن موق انإ تلق ةلي هللا لوسر

 فاخأ ينإف ،بلكلا لكأي نأ الإ نلتق نإو مكيلع نكسمأ امم لكف هللا مسا تركذو

 ىلع ا) (لكأت الف اهريغ نم بالك اهطلاخ نإو ،هسفن ىلع هكسمأ امنإ نوكي نأ

 تلسرأ اذإ) بلكلا ديص يف :لي هللا لوسر لاق :لاق ينشخلا ةبلعث يبأ ةياور

 .ا (كادي كيلع تدر ام لكو ،هنم لكأ نإو لكف هللا مسا تركذو كبلك

 عضوملا يف هجرخأو ،(134/4)34 ،بتاكملا باتك ،اعوفرم هننس يف ينطقرادلا هجرخأ اا

 وه رمع نأ رباج نع هحيحص يف نابح نبا جرخأو ،(134/4)35 ێافوقوم رمع نع هسفن
 .(166/10)4324...رمع نأب نايبلا ركذ ،قتعلا باتك ،ىهن يذلا

 بتاكملا باتك ،ينطقرادلاو 22/2)2190(0 ‘ع ويبلا باتك ‘كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ ا

38(354). 

 .246/2 .عماجلا ،ةكرب نبا: راث
 .208/2 ،سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا ا

 5 ،بلكلا لكأ اذإ باب ،ديصلاو حئابنلا باتك ؛هحيحص يف يراخبلا هجرخأ اث}
 .ةملعملا بالكلاب ديصلا باب ،حئابذلاو ديصلا باتك هحيحص يف ملسمو (2089)5166/

1929(3). 

 (109/3)2852 ،ديصلل بلكلا ذاختا يف باب ،ديصلا باتك ،هننس يف دواد وبأ هجرخأ ا©

 .(195/4)17783 ،ينشخلا ةبلعث يبأ دنسم ،هدنسم يف دمحأو



 ةيض لا دنعةنسلا مراع ح=ححح

 ةريره يبأ ثيدح حيجرت هتلثمأ نمو ")لعفلا ىلع لوقلا حيجرت اهنمو ه
 هيدي عضيلو ريعبلا كربي امك كربي الف مكدحأ دجس اذل): لي هللا لوسر لاق :لاق

 دجس اذإ ليق يبنلا تيأر):لاق رجح نب لئاو ثيدح ىلع ،لوق هنأل ال (هيتبكر لبق
 نأل كلذو ،لعف هنأل ا" (هيتبكر لبق هيدي عفر ضهن اذإو هيدي لبق هيتبكر عضو
 - هتلالد نألو...ةنيرقب هلدي امنإ لعفلاو ،اهل هعضوب لعفلا نم ةلالد ىوقأ "لوقلا

 يف ةيضابإلا ءاهقف ضعب انيأر كلذلو ،ا“"لعفلا ةلالد نود اهيلع قفتم لوقلا يأ
 نوحجري ةجاحلا ءاضق دنع ةلبقلا لابقتسا نع يهنلا يف ةدراولا ثيداحألا مهلوانت

 الو لوبب اهوربدتست الو ةلبقلا اولبقتست ال ):ثيدح يف لوقلاب درو هنأل يهنلا

 البقتسم ةلبقلل ا" ربدتسُم نيتنبل نيب هقف هدجو هنأ)رمع نبا ثيدح ىلع ا) (طئاغ

 يف طوسبم وه امك عمجلا بهذم اهيف اوبهذ نم لاوقأ عم اذه ،ا“ (سدقملا تيبل

 ,(7) مهبتك

 > قارشإلا ةرهز ىلع قاتشملا ةضور ،يتالتلا .268ص )خ ةم)يخارتلا عفر ،يتالتلا :ر

 .341 ص ديحوتلا ةديقع ح رش ء شيفطا .50ص

 نم ضرألا ىلإ لصي ام لوأ باب ،قيبطتلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأ ا

 عضي فيك باب .ةالصلا باتك هننس يف دوا د وبأو .(229)678/ 1 كهدوجس يف ناسنإل ١

 .(1/,222)840...لبق هيتبكر

 نم ضرألا ىلإ لصي ام لوأ باب ،قيبطتلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأ ا
 عضي فيك باب ،ةالصلا باتك ،هننس يف دواد وبأو 229/1)676(&0 هدوجس يف ناسنإلا

 .(1/,222)838...لبق هيتبكر

 .148-149ص ء(خم) ،يخارتلا عفر ،يتالتلا اث)

 (154/1)386...لهأو ةنيدملا لهأ ةلبق باب ،ةالصلا :باتك هحيحص يف يراخبلا هجرخأ اث

 . ) 141 7(ر265/4 ثةلبقلا رابدتسا نع رجزلا ركذ ،ةراهطلا باتك كهحيحص يف نابح نباو

 يف يناربطلاو ،(50/1)78 ،رامجتسالا يف باب ةراهطلا باتك ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا©

 .(349/12)13312 ،رمع نبا نع ريبزلا ىلوم سنوي ثيدح ةريبكلا مجعملا

 باتك ةيشاح 6 رمع نب دمحم ةتس وبأ . و1 95 ص ( )ح خم)يبعصملا ةيشاح .4 يبعصملا : :ر )7(

 حرش ءشيفطا .550ص ©قارشإلا ةرهز ىلع قاتشملا ةضور ( تالتلا . 146ص عضولا

 . 133/1-134 دنسملا حرش ،يملاسلا .341 ص ديحوتلا ةديقع



 ةيضابإلا دنع ةنسلا رولاع =حححجح

 مأ ةشئاع ثيدح حيجرت لثم ،ريرفتلا ىلع لوقلا ةياور حيجرت اهنمو ه

 ىلصو اسلاج ىلصف ،كاش وهو هتيب يف ةلي هللا لوسر ىلص):تلاق اهنأ نينمؤملا
 متؤيل مامإلا لعج امنإ لاق فرصنا املف ،اوسلجا نأ مهيلإ راشأف امايق موق هءارو

 هلثمو ") (اسولج اولصف اسلاج ىلص اذإو اوعفراف عفر اذإو اوعكراف عكر اذإف هب
 هيف تركذ يذلا يريرقتلا ةشئاع ثيدح ىلع يلوقلا ثيدحلا نم امهو سنأ ثيدح

 وبأ دارأف)..ةالصلا ةماقإ دعب جرخ هنأو سانلاب ركب وبأ يلصيل هرمأو هضرم

 ليق ،هبنج ىلإ سلج ىتح هب يتأ مث كناكم نأ ةلي يبنلا هيلإ أموأف رخأتي نأ ركب

 الصب نولصي سانلاو هتالصب يلصي ركب وبأو يلصي ةلي يبنلا ناكو شمعألل
 ركب وبأ ناكف ركب يبأ راسي نع سلج ةيواعم وبأ دازو ،معن هسأرب لاقف ركب يبأ

 هذه يف ديز نب رباجك ةيضابإلا ةمئأ ضعب نع لقنلا فلتخا دقو ا (امئاق يلصي

 هنع لقنو طقف لدعلا ةمئأل دعاقلا فلخ ةالصلل زاوجلا هديقت هنع يورف ةلأسملا

 رمألا ليزنتب لوقلا ديأو ‘هنع لوألا لوقلا لقن يملاسلا حجر نإو اقلطم زاوجلا

 ىلع لاد مايقلا ىلع مهل هريرقت "نأ ركذو ،نيفلتخم نيتلاح ىلع نيتياورل نيب

 .اث) "..امئاق ةالصلا أدتبا ركب ابأ نأل ةلاحلا كلت يف سولجلا مهمزلي ال مهنأ

 ةيبلتلا يف ةدايزلا مدع ثيدح حيجرت لثم ا“)ريرقتلا ىلع لعفلا حيجرت اهنمو ه

 ةيبلت نع لاق هللا دبع نب رباج ىور امك هنع تكس نإو هق لوسرلا هلاق ام ىلع

 مهللا كيبل ديحوتلاب لهأ ءاديبلا ىلع هتلحار هب توتسا اذإ ىتح جرخف ):لق يبنلا

 متؤيل مامإلا لعج امنإ باب ،ةمامإلاو ةعامجلا باتك ‘هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا!

 اولص موقلا نأب نايبلا ركذ ،ةالصلا باتك هحيحص يف نابح نباو (244/1)656 هب

 يف باب ءاهبوجوو ةالصلا باتك ضهدنسم يف هل ابراقم عيبرلا جرخأو (462/5)2104...فلخ
 .(102/1)240 ،تايحتلاو ةالصلا يف دوعقلا

 دهشي نأ ضيرملا دح باب ىةمامإلاو ةعامجلا باتك ءهحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا

 مامإلا فالختسا باب ،ةالصلا باتك ‘هحيحص يف ملسمو 236/1)633(0 ةعامجلا

 .(313/1)418...اذإ

 .354/1-355 ثدنسملا حرش ،يملاسلا ا)

 .362ص ،لوصألا لوصف ليمج نب نافلخ يبايسلا ا



 ةيضابالا دنع ةنسلا راع ح

 لاق ثكل كيرش ال كلملاو كل ةمعنلاو دمحلا نإ ،كيبل كل كيرش ال كيبل ،كيبل

 ...ا.(ائيش لوقي ال عمسي ةق يبنلاو هوحنو ج راعملا اذ نوديزي سانلا امأو

 هنع تكسو ةلي يبنلا ةرضحب ىرج ام حيجرت ؛حيجرتلا نم عونلا اذه نم بيرقو

 .اغ هركني ملو هنامز يف ىرج ام ىلع

 :ثيدحلا ةلالد رابتعاب حيجرتلا -2

 يضتقملا رمع نبا ثيدح حيجرتك موهفملا ىلع قوطنملا حيجرت هنمو ه

 رمع نب نعف ءناضمر رهش لاله ةيؤر يف لدعلا دحاولا ةداهش لوبق هقوطنم
 سانلا رمأو هماصف هتيأر ينأ ةلي هللا لوسر تربخأف ،لالهلا سانلا ىءارت):لاق

 نأ ي هللا لوسر انيلإ دهع):لاق هيفو بطاح نب ثراحلا ثيدح ىلع ا (همايصب
 موهفم يضتقملا ا (امهتداهشب انكسن لدع ادهاش دهشو هرن مل نإف شةيؤرلل كسنن
 .ناضمر لوخدل لدعلا دحاولا ةداهش لبقت ال هنأ هتفلاخم

 ٠ .م ٠. . مه هم ٠ . ٠ .ه  6“إ١.۔ -
 ٥ حيجرد هتلثمأ نمو 4 ) )ةفلاخملا موهعم ىلع ةقفا وملا موهفم حيجرد هنمو

 ركبلا حكنت الو ،رمأتست ىتح مّيَألا حكنت ال:لاق لي يبنلا نأ ):ةريره يبأ ثيدح

 نبا ثيدح ىلع ا7) (تكست نأ :لاق ؟اهنذل فيكو هللا لوسر اي اولاق ،نذأتست ىتح

 .ةيبلتلا يف ةدايزلا ةحايإ باب ،كسانملا باتك ،هحيحص يف ةميزخ نبا هجرخأ ا!

 .(1/,121)465 ‘كسانملا باب ،ىقتنملا يف دوراجلا نباو () 4

 .268ص ث(خم)يخارتلا عفر ،يتالتلا ‘608ص ‘لدعلا رصتخم ح رش ؛يخامشلا: ر )2(

 .203/2 ،سمشلا ةعلط ح رش ءيملاسلا

 .362ص ،لوصألا لوصف ،ليمج نب نافلخ يبايسلا اث}
 يف دواد وبأو (515/1)1541 ،موصلا باتك اهححصو كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ ا

 .(2/,302)2340... دحاولا ةداهش باب كموصلا باتك ،هننس

 .(301/2)2338... نيلجرلا ةداهش باب ءموصلا باتك ،هننس يف دواد وبأ هجرخأ (5)

 .(167/2)1 ؤلالهلا ةيؤر ىلع ةداهشلا باب ،مايصلا باتك ،هننس يف ينطقرادلاو

 .362ص ،لوصألا لوصف ،ليمج نب نافلخ يبايسلا ا
 .(1974/5)4843... بألا حكني ال باب ‘حاكنلا باتك ‘هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا

 .(1036/2)1419 ،حاكنلا يف طورشلاب ءافولا باب ،حاكنلا باتك هحيحص يف ملسمو



 .ةيض الا دنع ةنسلا مولع ححجححجح

 اهنذإو رمأتست ركبلاو اهيلو نم اهسفنب قحأ بيثلا:لاق ي يبنلا نأ )سابع

 .() (اهتوكس
 لقأ)يلهابلا ةمامأ يبأ ثيدح حيجرت لثم ةلالد ىوقألا حيجرت هنمو ه

 ىلع اا (مايأ ةرشع هرثكأو كاهيلايلو مايأ ةثالث بێثلاو ركبلا ةيراجلل ضيحلا
 لقع تاصقان نهنإ):ثيدحو ا (ارهطو ةضيح رهش لك يف لعج هللا نإ):ثيدح
 الو موصت ال اهرمع رطش نهادحإ دعقت :لاقف ؟نهنيد ناصقن امو ليقف نيدو

 نإف':شيفطا بطقلا لاق ةرابعلا صنل ىوقأ هتلالد لوألا ثيدحلاف ا) (يلصت
 .اة"هدعب ناثيدحلا همواقي الف رثكألاو لقألا يف آصن لوألا ثيدحلا

 .390ص هجيرخت مدقت ا"

 يف سنأ قيرط نم عيبرلاو 218/1)59(0 ‘ضيحلا باتك ،هننس يف ينطقرادلا هجرخأ ا

 .(218/1)541 ثةدعلاو دادحلا باب ءقالطلا باتك ،هدنسم

 :ر .هل جيرخت ىلع رثعأ ملو عرفلاو لصألا لماش هباتك يف شيفطا بطقلا هدروأ ا
 .236/1 ،ع رفلاو لصألا لماش ،شيفطا

 ءيش يف هدجأ ملف اريثك هتبلط دقف "يلصت ال اهرهد رطش وأ اهرمع رطشا :يقهيبلا لاق (4)

 نب دمحأ ركب وبأ يقهيبلا :ر ."ملعا هللاو لاحب ادانسإ هل دجأ ملو ثيدحلا باحصأ بتك نم

 .ةيملعلا بتكلا راد ،نسح يورسك ديس :حت ثراثآلاو ننسلا ةفرعم ،(1066/458)نيسحلا

 .365/1 ‘ت.د توريب

 كلام باحصأو انباحصأ لدتساو :قيقحتلا يف يزوجلا نب لاق " : يعليزلا لاقو

 :لاق لي هللا لوسر نع هوور ثيدحب اموي رشع ةسمخ ضيحلا رثكأ نأ ىلع يعفاشلاو

 حيقنتلا بحاص هرقأو ،فرعي ال ثيدح اذهو لاق ،(يلصت ال اهرمع رطش نكادحإ ثكمت)

 دمحم :حت ،ةيارلا بصن ،(1361/762)فسوي نب هللا دبع دمحم وبأ يعليزلا :ر."هيلع

 .192/1 ه1357 رصم ‘ثيدحلا راد ،يرونبلا فسوي

 .236/1 شع رفلاو لصألا لماش ،شيفطا اة)

 



 . (ب )ح : ةيضص لا دنع ةنسلا مولع ____________ل

 :ثيدحلا لولدم رابتعاب حيجرتلا 3

 امهدحأ ناربخ درو اذإو ":ةكرب نبا لاق ،ا")يفنلا ىلع تابثإلا حيجرت هنمو ه

 نم امهنم مةقتملا ملعي مل اذإ ىلوأ تابثإلا ناك هتابثإ بجوي رخآلاو لعفلا يفني

 نوبهذي ام ىلإ حصي انباحصأ لوصأ ىلع اذهو خوسنملا نم خسانلا الو رخأتملا

 نمو ءاخ)"ىنعملا اذه يف ئعفاشلا انقفاو دقو ،رماوألاو ةحابإلاو رظحلا نم هيلإ

 نبا ثيدح ىلع فوسكلا ةالص يف رهجلل تبثملا ةشئاع ثيدح حيجرت هتلثمأ

 فوسخلا ةالص يف رهج ةلي يبنلا نأ):ةشئاع نعف كلذل ضراعملا سابع

 سابع نبا نعو ) (تادجس عبرأو نيتعكر يف تاعكر عبرأ ىلصف هتءارقب

 لاق ،ا“(ةءارق هل عمسأ ملف سمشلا تفسك موي ةلي هللا لوسر بنج ىلإ تنك):لاق

 دئاز ردق هعم رهجلا تبثم نأب كلذ ةتحص ريدقت ىلع ةرو ":يملاسلا نيدلا رون

 يملاسلا للعيو ،"زاوجلا نايبل كلذ لعف ةلث نوكيف ددعتلا تبث نإو ،ىلوأ هب ذخألاف
 نألو ملع ةدايز ىلع تبثملا لامتشال "كلذو يفانلا ىلع تبثملا حيجرت ببس

 .اة""ديكأتلا نم ىلوأ سيسأتلاو ،ديكأتلا ديفي يفانلاو سيسأتلا ديفي تبثملا

 تاهبشلاب أردت دودحلاف ،اهبجوي ام ىلع ةحلا هب أردي ام حيجرت هنمو ه

 رشعلا تاياور حيجرت لثم ،ا7هلعف يف أطخلا نم نوهأ دحلا كرت يف أطخلاو

 .269ص ء(خم)يخارتلا عفر ،يتالتلا ‘611ص ‘لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا: را"
 .207/2 ،سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا

 .20/1،عماجلا ،ةكرب نبا اث

 361/1 ،فوسكلا يف ةءارقلاب رهجلا باب ؤ©فوسكلا باتك هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا7}

 .(620/2)901 فوسكلا ةالص باب ‘فوسكلا ةالص باتك ؛هحيحص يف ملسمو 1016(6)

 .(240/11)11612 ،سابع نبا نع ةمركع ثيدح ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأ ا

 .207/2 ‘سمشلا ةعلط ح رش يملاسلا اث

 .269ص(خم) يخارتلا عفر ،يتالتلا سؤ611ص. ،لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا:ر ا

 .205/2 ‘سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا

 .205/2 ‘سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا ا



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع حححححح

 هللا لوسر لاق لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدحك عطقلا يف مهارد
 اهنأ ةشئاع ثيدحك كلذ نود ام ىلع ا" (مهارد ةرشع نود اميف عطق ال):إلي

 .ا٧)(ادعاصف رانيد عبر يف الإ قراسلا دي عطقت ال):لوقي ةلي هللا لوسر تعمس

 حيجرت لم اة)ديدشتلاو لقثلا ىضتقا ام ىلع فيفختلا دافأ ام حيجرت هنمو ه

 ذإ ضيحلا لاوز نظ لوصح دنع ةدحاو ةرم ةضاحتسملا لسغ يف ةشئاع ثيدح

 فوع نب نمحرلا دبع تحت تناك يتلا شحج تنب ةبيبح مأ نإ ):ةشئاع تلاق

 مث كتضيح كسبحت تناك ام ردق يثكما اهل لاقف مدلا :ةلي هللا لوسر ىلإ تكش

 بوجو يضتقملا ةملس يبأ ثيدح ىلع ا“) (ةالص لك دنع لستغت تناكف يلستغا

 ةأرما نأ) :ةملس يبأ تنب بنيز ينتربخأ لاق ةملس يبأ نعف ةالص لكل لاستغالا

 نأ اهرمأ ةي هللا لوسر نأو فوع نب نمحرلا دبع تحت تناكو مدلا .قارهت تناك

 .ا5) (يلصتو ةالص لك دنع لستغت

 تاقوألا يف يهنلا ثيدح حيجرت لثم ارمألا ىلع يهنلا حيجرت هنمو ه

 ي هللا لوسر نأ ):هيف يور يذلا دجسملا ةيحتب رمألا ثيدح ىلع اهنع يهنملا
 يهنلا ثيدحو ") (سلجي نأ لبق نيتعكر عكريلف دجسملا مكدحأ لخد اذإ :لاق

 تعمس ):لوقي ديعس يبأ ةياور اهنم ةفلتخم ظافلأبو ةاورلا نم ةعومجم هاور

 دعب ةالص الو سمشلا عفترت ىتح حبصلا دعب ةالص ال):لوقي ةلي هللا لوسر

 .(192/3)326 دودحلا باتك ،هننس يف ينطقرادلا هجرخأ ا"]

 .59ص ثيدحلا اذه لثم جيرخت مدقت ا2)

 .206/2-207 ‘سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا اث}

 .149ص هجيرخت مدقت ا٨)

 باتك ،هننس يف دواد وبأو ،(39/1)115 ضيحلا باب ،ىقتنملا يف دوراجلا نبا هجرخأ ا)

 .(78/1)293 ...ةضاحتسملا نأ ىور نم باب ،ةراهطلا

 0267ص ء(خم)يخارتلا عفر ،يتالتلا ‘509ص ثلدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا: را
 .205/2 ‘سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا

 .195ص ثيدحلا اذه جيرخت مدقت ا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع ح

 ال اهنأ انبهذم ىضتقمف ":يملاسلا نيدلا رون لوقي ،'") (سمشلا بيغت ىتح رصعلا

 كلت يف ةالصلا نع يمهنلا مومع عنملا ىلع انل ةجحلاو ...تقولا كلذ يف ىلصت
 لخد تقو يأ يف ثيدحلا يف سيل ذإ ؛هصتصخي ال ةداتق يبأ ثيدحو تاقوألا

 .ا2)"ةالصلا هيف زوجت تقو ىلع هلمحنف

 حيجرتك ةمرحلا ىوس ام ىلع بوجولاو حيبملا ىلع مرحملا حيجرت هنمو ه

 نم دافتسملا ةرمعلا بوجو حيجرت كلذ ةلثمأ نمو اهريغو بدنلا ىلع بوجولا

 كرضي ال ناتضيرف ةرمعلاو جحلا نإ):لي هللا لوسر لاق :لاق تباث نب ديز ربخ

 نأ )هللا دبع نب رباج ربخ نم دافتسملا بدن اهنأب لوقلا ىلع ا (تأدب امهێأب
 دقو ءا (لضفأ وه اورمتعت نإو ال :لاق ؟ يه ةبجاوأ ةرمعلا نع لئس ة ًئبنلا

 نكل بدنلا ىلإ مهنمو بوجولا ىلإ بهاذ مهنمف ةلأسملا هذه يف ةيضابإلا فلتخا

 وهو ":هلوقب بوجولا ىلع شيفطا بطقلا قلعو ،ابوجولا ىلع مهروهمج

 .بوجولا تاياور كلذب احجرم ءا")"انبهذم

 امهدحأ ىور اذإو" :يخامشلا لوقي ،ىولبلا هب معت ال ام حيجرت هنمو ه

 ىولبلا هيف معت ال يذلاف ىولبلا هيف معت ال ام رخآلاو ،ىولبلا هيف معت ام داحآلاب

 ام حيجرتو ،"امهيفان ىلع قاتعلاو قالطلا بجوم حيجرت اضيأ هنمو ،ا"مدقم

 .179ص هلثم جيرخت مدقت ا"

 .78/6.ج راعملا ءيملاسلا اث)

 .268ص ء(خم) يخارتلا عفر ،يتالتلا ‘612ص ؛لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا:ر ا
 .205/2 ‘©سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا

 باتك ؛هننس يف ينطقرادلاو (643/1)1730 ‘كسانملا باتك ،كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ ا

 .(284/2)217 ‘تيقاوملا باب ،جحلا
 .(270/3)931...ةرمعلا يف ءاج ام باب ،جحلا باتك /هننس يف يذمرتلا هجرخأ ا

 .(285/2)223 ،تيقاوملا باب غجحلا باتك ،هننس يف ينطقرادلاو

 7/,152 .نيبلاطلا جهنم ،يصقشلا ،183/8‘فنصملا ،ركب وبأ يدنكلا ا6©
 .6/4 ثلينلا حرش ءشيفطا ا7

 .267 ص (خم)يخارتلا عفر ،يتالتلا 608(0ص ؛لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا:ر ا"



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مراع حي

 ىلع ديكأتلاب نرتقا ام حيجرتو ا)اتعضو امكح دافأ ام ىلع اّيفيلكت امكح دافأ

 هللا يضر تلاق ذإ حاكنلا يف ئلولا طارتشا ديفملا ةشئاع ثيدح حيجرت لثم هريغ

 لطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما امأ) :لوقي ةي هللا لوسر تعمس اهنع

 قحأ مألا لاق ةلق ئبنلا نأ )سابع نبا ربخ ىلع .اث (لطاب اهحاكنف لطاب اهحاكنف

 قيلعت يملاسللو ءا (اهتامص اهنذإو اهسفن يف نذأتست ركبلاو ،اهيلو نم اهسفنب
 لعفأ لدو ،دقعلاب يلولا قح نأو ،دقعلا نود ىضرلاب قحأ دارملا ":لوقي هيف
 نود متي ال اهقحو ،دكآ اهقح نكل ؛اقح اهتلول نأ ةكراشملا يضتقملا ليضفتلا

 نبا مهنمو ةباحصلا نع لوقنم يلو ريغب جيوزتلا داسف نأ ركذ دقو ،اةاهاضر
 .اهلعلا لهأ روهمج هيلعو سابع

 :يجراخ رمأب حيجرتلا عبارلا ثحبملا

 هديأو باتكلا قفاو ام حيجرتك رخآ ليلد هقفاو ام حيجرت هنمو ه

 .حجرم رمأ درجم تسيلو ءايدقن اساسأ نآرقلا ةقفاوم اولعج ةيضابإلا نأ ركذلا
 هقفاو ام حيجرت هنمو اهركذ مدقت امب فتكنلف ةددعتم ةلثمأ كلذ يف انركذو

 عاطتسي ال اهنأل كلذو ةرهلا رؤس ةراهط حيجرت كلذ ةلثمأ نم ارخآ ثيدح

 (تافاوطلاو مكيلع نيفاوطلا نم نهنإ) :اه يبنلا لوقل ،"“)اهرؤس نم عانتمالا

 قبس دقو .ا" (

 .206/2 ‘سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا ؤ"

 .206/2 ‘س.م ا"

 .363 ص هجيرخت مدقت ا)

 .390ص هلثم جيرخت مدقت ا٨)

 .7/3 ثدنسملا حرش ،يملاسلا اة}

 .5/3-6 ،س.م ا

 .429 0428 ص ‘لمشلا عماج ،‘شيفطا ،206/2 ‘سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا ا"

 .154ص ثيدحلا دقن لصف :را

 .206/2 ،سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا اث

 .174/3-175 فنصملا يدنكلا ("



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع جح

 امب جتحاف ڵضراعم سيجنتلاب اهرؤس يف ضراع نإف ":يدنكلا ركب وبأ لوقي .ا
 رهلا هيف غلو اذإ مكدحأ ءانإ روهط) :لاق هنأ ؤ يبنلا نع ةريره يبأ نع ىور
 دق هتأ آلإ تلق ام مزل ربخلا اذه تبث ول :هل ليق ،ا2) (نيترم وأ ةرم لسغي نأ

 مل :ليق نإف ،ربخلا اذهل .ةضراعم ةرهلا رؤس ةراهط يف ةحيحص رابخأ تدرو

 هل دري مل بلكلا ربخ :هل ليق ؟ ةرهلا ربخ تبثي ملو بلكلا رؤس ربخ تبث
 نع يور ام ا“أةسجنب تسيل ةرهلا نأ ىلع لديو .اهمكح تبثف ضراعم
 .اة) (ة رهلا رؤس لضفب أضوتي ناك ةه يبنلا نأ):ةشئاع

 ةدع ديدحت يف ةبيبح مأ ثيدح حيجرت لثم عامجإلا قفاو ام حيجرت هنمو ه

 ال :لوقي ة هللا لوسر تعمس ):ةبيبح مأ تلاق ذإ لايل رشعو رهشأ ةعبرأب ةافولا

 ىلع الإ لايل ثالث قوف تيم ىلع دحت نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي

 اهدح نأ يضتقملا سيمع تنب ءامسأ ثيدح ىلع ا© (ارشعو رهشأ ةعبرأ جوز

 يف ةميزخ نباو (26/1)55...و ءاملا ةراهط يف باب ،ىقتنملا يف دوراجلا نبا هجرخأ ا")

 .(55/1)104...رؤسب ءوضولا يف ةصخرلا باب ‘ءوضولا باتك هحيحص

 نبا لاق 019/1 ،رهلا رؤس باب ،ةراهطلا باتك ،راثآلا يناعم حرش يف يواحطلا هجرخأ ا"

 هوورف هريغ هيف هفلاخ هنأ الإ تبث ةقث ةرقو ؤهدحو ةرق الإ هعفري مل ثيدحلا اذهو ":ربلا دبع

 نم تبجعت يتلا ةأرملا ىلع جتحا ةداتق ابأ نأ ركذو ذهلوق ةريره ىبأ نع نيريس نبا نع

 ام سجنت دنع تناك ولف (سجنب تسيل اهنإ ):لاق ةقف هللا لوسر نأب رهلل ءانإلا هتاغصإ

 .166/1 ثراكذتسالا ،ربلا دبع نبا :ر "هدسفت تناك اهنأل ءانإلا اهل ىغصأ

 .174/3 فنصملا ،يدنكلا ()
 .175/3 ،س.ما“)

 هنم تباصأ دق ءانإ نم ف هللا لوسرو انأ أضوتأ تنك) تلاق ةشئاع نع ثيدحلا ظفل اث

 (72/1)160 ،هايملا ماكحأ باب ضةراهطلا باتك ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ (كلذ لبق ةرهلا

 (131/1)368...ةرهلا رؤسب ءوضولا باب ،اهننسو ةراهطلا باتك ،هننس يف ةجام نباو

 .(69/1)17 ثرهلا رؤس باب ضةراهطلا باتك ‘هننس يف ينطقرادلاو

 .اهجوز اهنع ىفوتملا ةحت باب ،قالطلا باتك ‘هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا
 .(216/1)537 ثةدعلاو دادحلا باب ،قالطلا باتك هدنسم يف عيبرلاو (5 )005



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع ح=حح

 ام يعنصا مث اثالث يبلست :لاقف ه ئبنلا اناتأ رفعج بيصأ امل):تلاق ذإ ثالث

 ليبس ىلع يهنلا ىنعمب يفن "وه (لحي ال) هلوق نأ يملاسلا ركذو ") (تئش
 .اغ) روهمجلا دنع يلايللا نم رشعلا نأ نيب امك "ديكأتلا

 رارقإلا رركت يضتقملا ثيدحلا حيجرت لثم سايقلا قفاو ام حيجرت هنمو ه

 دهش املف ):هيفو انزلاب رقملا ربخ ةريره وبأ ىور دقف :انزلا دح ةماقإل اعبرأ

 هللا لوسر اي ال :لاق ؟نونج كبأ :لاقف هق يبنلا هاعد تاداهش عبرأ هسفن ىلع

 يبأ ربخ ىلع ا (هومجراف هب اوبهذا لاق ،هللا لوسر اي معن :لاق ؟تنصحأ لاقف

 وهو ،ةدحاو ةرم رارقإلا يفكي هنأ ىلع لادلا ينهجلا دلاخ نب ديزو اضيأ ةريره

 مهنيب قق يبنلا مكح مث هرجأتسأ يذلا لجرلا ةأرماب هانزو فيسعلا ربخ

 كنبا ىلعو ،ةر منغلاو ةديلولا ،هللا باتكب امكنيب نيضقأل هديب يسفن يذلاو):هلوقب

 :لاق ،اهمجراف تفرتعا نإف اذه ةأرما ىلإ سينأ اي دغاو ،ماع بيرغتو ةئام دلج

 ةياورلا ديؤي ثيح ا“أ (تمجرف ه هللا لوسر اهب رمأف تفرتعاف اهيلع ادغف
 يف ةيضابإلا دنع فالخلا ةكرب نبا ركذ دقو ،انزلا ةداهش ىلع سايقلا ىلوألا

 ال هنأ ىلإ بهذ نم مهنمو ،هتوبث ىلإ بهذ نم مهنمف ،ةرم رارقإلاب ةحلا توبن

 .اةاعبرأ رارقإلا ةياور احجرم اعبرأ رارقإلاب الإ تبثي

 لاقو 78/3...اهنع ىفوتملا باب ،قالطلا باتك ،راثآلا يناعم حرش يف يواحطلا هجرخأ "
 ادقن ركذو خسنلا ىلع ليلد ال هنأب رجح نبا هبقعتو "خوسنم كلذ نأ عمجأ دق لكو ":هبقع

 .487/ 9 ،يرابلا حتف "رجح نبا :ر .اهطسب نع ماقملا قيضي ثيدحلل تاهيجوتو
 .104/3-105 ثدنسملا ح رش ،يملاسلا اث

 ؛نصصحملا مجر باب ...نم نيبراحملا باتك ‘هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا

 .(1318/3)1691 ،بيثلا مجر باب ،دودحلا باتك هحيحص يف ملسمو ((م 6
 .(2502)6440/ 6 ‘نصحملا مجر باب...نيبراحملا باتك هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا٨)

 .527/2ثعماجلا ،ةكرب نبا: را



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع حصححجحح

 :ئباحصلا هب لمع ام توبثب نظلا نأل" ؛ا.اةباحصلا هب لمع ام حيجرت هنمو ه

 ةالص ريبكت ددع يف ةريره يبأ ثيدح حيجرت لثم ؛ا)"هب لمعي مل اميف هنم ىوقأ
 هيف تام يذلا مويلا يف يشاجنلا ىعن ه هللا لوسر نأ ):ىور دقف ةزانجلا

 ديز ثيدح ىلع ا (تاريبكت عبرأ هيلع رتكو مهب فصف ىلصُسلا ىلإ مهب جرخو
 اهعدن نلف اسمخ رتكف ةزانج ىلع © هللا لوسر فلخ تيلص ):لوقي ذإ مقرأ نب
 ."انموق نمو انم اقافتا تاريبكت عبرأ يهو ":يملاسلا نيدلا رون لوقي ،)(دحأل

 سيل تاريبكت عبرألاب لمعلا ىلع ةباحصلا عامتجا نأ اضيأ يملاسلا ركذيو

 ةحجرم ةجح اهنأ همالك ينعيو ءاهب كتستلل ةجح هتكل رذعلا عطقي اعامجإ
 .عبرال

 ."هيوار هب لمع ام حيجرت حيجرتلا هوجو نمو ه )6(

 دحأ نرتقي نأك ‘ رخأتلا تا رامأ : ضعب هب تنرتقا ام حيجرت اضيأ هنمو ه

 ااذك رهش يف وأ اذك موي يأ خيراتلا قييضتك هريخأت ىلع لدت ةنيرقب نيربخلا

 همالسإ ريخأت اذكو ،قييضتلا تقو لبق عامسلا نوكي نأ هيف نظي عيسوتلا نأل

 يف امهدحأ لصأ ناك نإ هقف يبنلا نامز رخآ يف عقاو ديدشتلا نأل ديدشتلاكو

 حجريو . )7 هيف فالخ ال ام مدق فالخ هخسن يف رخآل ١ و ح وسنم ريغ هنوك

 .268ص ث(خم)يخارتلا عفر ‘يتالتلا &612ص ثلدعلا رصتخم حرش ؛يخامشلا:ر ا"
 .209/2 ‘سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا

 .209/2 ‘سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا ا2)

 ...اعبرأ ةزانجلا ىلع ريبكتلا باب ،زئانجلا باتك هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا
1268(447/1). 
 .(73)5(.)6/ 2... ريبكتلاو زئانجلا يف ميلستلا باب ،زئانجلا باتك ؛هننس يف ينطقرادلا ا)

 .146/13-149،ج راعملا ،يملاسلا ا

 .267ص ث(خم) ‘يخارتلا عفر ،يتالتلا (607ص ؛لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا: را

 :203/2 ‘سمشلا ةعلط حرش يملاسلا

 .268ص(خم) ،يخارتلا عفر ،يتالتلا س613ص ،لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا ا)



 ةيضص لا دنع ةنسلا راع ححص

 ةدايز ىلع لدي ببسلا ركذ نأل" ؛هريغ ىلع هدورو ببسب حرصملا ربخلا

 .(.)"هاور امب همامتها

 ،قلطملا ماعلا ىلع ]آصاخ ببس ىلع دراولا ماعلا حيجرت اذه نم بيرقو ه

 ةاش ثيدحب يملاسلاو يخامشلا هل لثمو اهادع ام نود ببسلا كلذ يف حجريف

 .(3) (رهط دقف غبد باهإ اميأ) :ةنوميم

 لوقب حيجرتلا هوجو يف مالكلا يهننو ،ةريثك حيجرتلا هوجو نإف ةلمجلابو

 ام نأ اهطباضو ثةريثك هريغو يوارلا رابتعاب تاحجرملاو":يملاسلا نيدلا رون

 احوجرم ناك اتظ فعضأ ناك امو ،لوبقلا يف حجرأ ناك نظلا يف ىوقأ ناك
 دعاوقو لاجرلا لاوحأب ةربخ اذ ناك نم نإف ،تاحجرملا ليصفت يف اورثكأ نإو
 حجارلا حيجرت هيلع ىفخي الف فيرشلا عرشلا لاوحأو ة يبنلا لاوحأو ظافلألا

 .ا“"فيعضلا فيعضتو اهنم

 :حيجرتلا نع فقوتلا

 .ةلدألا نيب قيفوتلا لواحمو ضراعتلا سرادل ةيئاهنلا ةلحرملا فقوتلا ربتعي
 اهل لثميو ءاهضراعتل ةفوقوملا رابخألاب عونلا اذه ةيمست ىلع ةكرب نبا حلطصيو

 نم برش هنأ ) يورو .اث (ًامئاق برشلا نع ىمهن)" ةلي يبنلا نأ نم يور امب

 هللا لوق ىلإ عوجرملا ناكو ،نيربخلا قافتا بجوف ":لوقيو ءا (ًامئاق مزمز

 0268ص ،(خم) ،يخارتلا عفر 0يتالتلا ‘ك12ص ،لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا:ر ")
 .210/2 ،‘سمنشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا

 .268ص ى(خم,) ،يخارتلا عفر ،يتالتلا 0(ك12ص. لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا: را

 .210/2 ‘سمشلا ةعلط حرش يملاسلا

 .53 ص هجيرخت مدقت ا)

 .204/2 ‘سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا )4)

 (1601/3)2024 شامئاق برشلا ةهارك باب ،ةبرشألا باتك ‘هحيحص يف ملسم هجرخأ ا

 .(151/1)381ثبارشلا و ماعطلا بادآ يف باب ،ةقدصلاو ةاكزلا باتك ،هدنسم يف عيبرلاو

 .(2130/5)5293 ێامئاق برشلا باب ،ةبرشألا باتك ٬هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا©



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع حححح

 يأ ىلع برشلاو لكألا حيبت ةيآلا هذهف (31/7فارعألا) همأ ورْشاو أولكو)»:ىلاعت

 ضعبو تاقوألا ضعب يف ةلالد صخت نأ الإ براشلاو لكآلا اهيلع ناك لاح

 (")(ءاقسلا مف نم برشلا نع ىهن ) هنأ ةلث هنع يور امب اضيأ لثميو "لاوحألا
 امأو" :هلوقب يهنلا يف تلقن ةلع درويو ،ا (هنم برشو اقسلا ثنخ هنأ )يورو

 .اث)"ةباد هيف نوكت نأ قافشإلل هنإ ليقف هنع يهنلا درو يذلا اقسلا مف نم برشلا
 ضراعت اذإو"':رخآ عضوم يف امهيلع اقلعم لوقيو حيجرتلا يف فقوتي هنكل

 بجو رخأتملا نم امهنم متفتملا الو خوسنملا نم امهنم خسانلا ملعي ملو ناربخلا
 اولكو »:ىلاعتو كرابت هلوقو ةحابإلا ىلإ عوجرملا ناكو ث امهقافتا
 .(“هه"أوبرشاو

 رخأتملا نيع ملعي ملف خيراتلا لهج نإ هنأب هتيشاح يف يتالتلا ورمع ركذيو
 ىلع امهدحأ حيجرت نع كاسمإلاو فقولا نإف ،لوألا دعب عقاو امهنم يأو ،امهنم
 يف امهئاوتسال كلذو ؛حيجرتلا نم خيراتلا نيبت ىلإ ىلوأ ة هقح يف رخآلا

 . ا رخآلا ىلع امهنم لك مدقت لامتحا

 .ا"مهدحأب لمعلا ىلع فقوت ۔عمجلا يأ-نكمي مل ناف':بطقلا لوقيو

 ،بارشلاو ماعطلا بادآ يف باب ،ةقدصلاو ةاكزلا باتك ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا")

 .ةبرشألا باتك ‘هحيحص يف (ءاقسلا يف نم برشلا نع...)ظفلب يراخبلاو (12/1)382

 باتك ‘كردتسملا يف مكاحلاو 2132/5)5305()5306(0 ثءاقسلا مف نم برشلا باب

 .(612/1)1628 ،كسانملا

 مث ،ةوادإلا مف ثنخأ :لاقف دحأ موي ةوادإب اعد ه هللا لوسر نأ)ظفلب دواد وبأ هجرخأ ا2)

 .(3/,337)3721 ثةيقسألا ثانتخا باب شةبرشألا باتك هننس يف (اهيف نم برش

 .21/1 ،عماجلا ،ةكرب نبا ()

 .310/2 ،عماجلا ،ةكرب نبا ()

 .148ص ى(خم) ،يخارتلا عفر ،يتالتلا اث)

 . 4340435 ص لمشلا عماج ،شيفطا ا٨©



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ححححح

 ةيانع نم بناج نع اذه ثيدحلا فلتخم لصف يف هنايب مدقت ام انل فشك

 ثيدحلل مههقف نع ربعي ام ىلع هلالخ انفقوو ،هتياردو ثيدحلا نتمب ةيضابإلا

 .هطابنتساو هلالدتسال مهمهفو

 نبا اهضرع امك هبابسأو فلتخملل انايب اهنايبو فالخلا بابسأ مهف يتأيو
 .هعفدو ضراعتلا ءرد يف هتاذ تقولا يف نيعم مهفلا اذهو ،ةكرب

 بسح ةبترم- لثمتت كلاسم لالخ نم متي ضراعتلا عفد نأ ةيضابإلا ىريو

 ءاوتسال فقوتلاف قبس ام لك رذعت نإف حيجرتلا و عمجلا و خسنلا يف -ةيولوألا

 .كلذ يف مهنيب فالخ ىلع نينتالا زاوج وأ ؤ رييختلا عقي فقوتلا يفو ،نيرمألا

 نيليلدلا لامعإ نأل ىلوأ عمجلاف رذعت نإف ،هيلع لدي ام فرع اذإ عقي خسنلاو

 حيجرتلا مدقي نم مهنمو ‘حَجرمب حيجرتلا مث ،ءاملعلا لاوقأ نم رهظي امك ىلوأ
 .كلذ دعب فقوتلا مث عمجلا ىلع

 يف عمجلا ةدعاق تيأر دقو ڵکصيصختلاب عمجلا اهمهأ ةريثك قرط عمجللو

 صيصختلاب عمجلاو ،اروضح ضراعتلا عفد كلاسم رثكأ نم يضابإلا ثارتلا

 .ادورو عمجلا قرط رثكأ نم

 ىلإ جاتحم صيصختلا نأ ريغ ،ةريثك ةلثمأ انيأر امك صيصختلاب عمجللو
 عمجلا هتيمس دقو ليوأتلاب ةناعتسالا هيف انيأر عمجلا نم برض اهنمو ،هتبثت ةجح
 ملعلا نم طباوضب طبضنم هنكل ثارتلا يف ةثبنم ةريثك ةلثمأ هلو ،ليوأتلاب

 رسفملا لمحب عمجلا اضيأ اهنمو ،اهب طيحي امو ةياورلل كاردإلاو مهفلاو ةياردلاو

 ىلع وأ بدنلا ىلع رمألا لمحبو ديقملا ىلع قلطملا لمحبو لمجملا ىلع
 هذه لكو .نيرمألا زاوجب وأ ،ةدايزلا رابتعاب وأ ،لاوحألا فالتخاب وأ ،ةهاركلا

 ثارت يف اهروضح فشكي امب ،اهضعبب انلثم دهاوشو ةلثمأ اهل عمجلا نم قرطلا

 .ةيضابإلا

 حيجرتلاف ،اهمهفو ةياورلا كاردإ نم رخأ بناج نع انل فشك دقف حيجرتلا امأ

.حيجرتلا هجوأو تاحجرملا كاردإ حيجرتلا مزال نم ذإ ،اهقباس نم ىوقأ ةلحرم



 ةيض 1 دنع ةنسلا مولع ح ح

 يتلا حيجرتلا عاونأ مهأ انضرع دقو ةضراعتملا ةلدألا نيب كلذ قيبطت مهفو

 لاحب وأ دنسلا لالخ نم حيجرتلا اهنم يضابإلا ثارتلا يف اهروضح انيأر

 لكلو غيجراخ رمأب حيجرتلا بلط اهنمو ،نوتملا لالخ نم حيجرتلاو ،يوارلا

 .ةريثك ةلثمأو عاونأ اهنم

 عبتن ىلع هدامتعا هامسم نم حضاو ،يوارلا لاحب وأ دنسلا لالخ نم حيجرتلاف

 طبضلا كلذكو ‘تاحجرملا ةمدقم يف ةلادعلا يتأتو ،ةاورلا لاوحأ ةفرعمو دانسإلا

 ىلع اهلالظب يقلت يتلا تاحجرملا نم اهريغو ثءادألا غيصو دنسلا لاصتاو

 .افعض وأ ةوق يوارلاو دنسلا

 حجرت ام هنمف ،ماسقأ ىلإ هل ءاملعلا ميسقت انيأرف نوتملا لالخ نم حيجرتلا امأ

 .ثيدحلا لولدم هيف ربتعا ام وأ ‘ثيدحلا ةلالدب حجرت ام وأ ،هظفل ىلإ رظنلاب

 نيعتسي تارامأ و لئالد ىلإ حجرملا أجلي هيفف يجراخلا رمألاب حيجرتلا امأ

 ةباحصلا لمعب ديأت ام وأ ،سايقلا وأ عامجإلا وأ باتكلا ةقفاومك ‘هحيجرت يف اهب

 .ةيجراخلا تاحجرملا نم كلذ ريغو

 نم هجو يأب ضراعتلا عفد رذعتي نيح ايئاهن افقوم حيجرتلا نع فقوتلا ىقبيو

 .ةمدقتملا هوجولا

 نتملا عم لماعتلا يف ةيقار ةيجهنم نع ثيدحلا فلتخم نف انل فشك نئلو

 لمكي ام كانه نإف ؛جيجرتلا وأ عمجلا ةدعاق ىلع فرعتلا يف الثمتم همهفو

 خسان نف عم ةلخادتم يهو ثخسنلا ةدعاق يف الثمتم ضراعتلا عفد قرط ةفرعم

 دنع ثيدحلا يف خسنلا نايبل ةلقتسم ةفقو نم دبال ناك كلذلو ‘هخوسنمو ثيدحلا

.يتألا لصفلا يف كلذ قيقحت لمأن ذإ ةيضابإلا
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 :ثيدحلا يف تسنلا :يناثلا لصفلا

 :هتوبث ةقيقحو هطورش ركذو خسنلا فيرعت لوألا ثحبملا

 :خسنلا فيرعت الوأ

 هللا لوق هنمو ةلازإلا ىنعمب درو دقف ،ىنعم نم رثكأب ةغللا يف خسنلا درو

 هنمو ؛هلطبيو هليزي يأ 52/22(6جحلا)«ناَطيَشلا يقلي ام للا خسنيَف :ىلاعت
 :مهلوق ةلازإلا ىنعمب درو اممو ىاهتلازأو اهيلع تفع اذإ موقلا راثآ حيرلا تخسن

 نوكيو هليزي يأ ًاخئست ءيشلا خسنيو .لظلا سمشلا تخسنو بابشلا بيشلا خسن
 ىفعمب ةرات نوكي مجاعملا نم رهظي امك ةلازإلا ىنعمب هدورو نأ ىلع اهناكم

 ناك أرمأ كتلازإ وه خنسلا :درو ذإ ،لدبلا عم ةلازإلا ىنعمب ةراتو بسحف ةلازإلا

 .(ثهريغ ثداحب خسني مث شهب لمعي
 متنك ام خستتنسن انك انإ :ىلاعت هلوق هنمو لقنلا ىنعمب خسنلا دروو

 :لوقتو .اة)مكلامعأ -ةكئالملا يأ-مهبتكتسن :ىنعملاو ،(29/45ةيثاجلا) نولمعت

 لقنلا ىنعمب خسنلا دورو دجنو ‘رخآ باتك ىلإ هيف ام تلقن اذإ باتكلا تخسن

 .ا“ةيوغللا مجاعملا يف مادختسالا ددعتم

 .61/3 ،خسن ةدام ،برعلا ناسل س282/2.ةايحلا ةبتكم ةعبط ،خسن ةدام سورعلا جات :را"

 .61/3‘خسن ةدام ،برعلا ناسل ،روظنم نبا ا2}

 .293/4 © فاشكلا ،يرشخمزلا اث)

 "خسن ةدام ه/ةايحلا ةبتكم ةعبط سورعلا جات يديبزلا :ةمدقتملا رداصملا عم عجارا

 حرشلا بيرغ يف رينملا حابصملا 1368/770(6 )يلع نب دمحم نب دمحأ يمويفلا 2

 .602/1-603 ،خسن ةدام ،(ت.د) ،نانبل ،توريب ،ةيملعلا ةبتكملا ،(يعفارلل) ريبكلا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا رالع =حح

 لقنلا وأ ةلازإلا ىنعمب خسنلا دورو يف لوصألا ءاملع نيب فالخ كانهو

 خسنلا نأ ىلإ مهرثكأ بهذ دقف ،زاجملا هجو ىلع مأ ةقيقحلا هجو ىلع وه له

 هولعجف كلذ سكع ىلإ مهنم ةفئاط بهذ امنيب ،لقنلا يف زاجم ةلازإلا يف ةقيقح

 ةقيقح هقالطإ نوكيف امهنيب كرتشم وه ليقو ‘ةلازإلا يف ازاجم لقنلا يف ةقيقح
 .ا٨;)نيينعملا يف

 ءخسنلا نع مهثيدح دنع ةيوغللا خسنلا يناعمل ةيضابإلا ءاملع ضرعت دقو

 .ةثالث هجوأب دري خسنلا نأ ركذف كلذل ضرعت نم لئاوأ نم ةكرب نبا لعلو
 مل هنكل لقنلا وه اذهو ،"رخآ باتك ىلإ هلبق باتك نم ءيشلا خاستنا " :اهلوأ

 .ليدبتلا و ليوحتلا :يناثلاو ،كلذب هَّسَنسي

 هجولا ركذ مث ،ةماعلا دنع ناموهفملا امه نيينعملا نيذه نأ ةكرب نبا نّيَب دقو

 هلماع ىلع ءيشلا يصحي نأ :ثلاثلا هجولاو ":لاقف ءاصحإلا وهو ثلاثلا

 خسنتسن انك انإ قحلاب مكيلع قطنت انباتك اذه » هركذ لج هللا لوق وحن هب ظفتحيو
 .2 "(29/45ةيثاجلا)«نولَمْغَت متنك ام

 لقنلا وهو خسنلا يناعم نم ادحاو ىنعم ركذيف ةكرب نبا دعب يبتوعلا يتأيو
 مجعم يف هدجن اننكل ،ا“خسنلا ىنعم يف لصألا وه ىنعملا اذه لعجب فيضيو

 ملل نإو لقنلا وهو- هريغ ىلإ باتكلا نم ةباتكلا ىنعمب خسنلا هداريإ عم ةنابإلا

 ليدبتلا عم ةلازإلا وهو يناثلا ىنعملا دروي -ةكرب نباك كلذب همسي

 .ا“". ريغ ثداحب هخسنت مث هب لمع لبق نم ناك ارمأ ليزت نأ :خسنلاو":لوقيف

 (1210/606)نيسحلا نب رمع نب دمحم يزارلا ،113/3-114 ،ماكحألا يدمآلا: را"

 . ه1400 ‘دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج ؛1ط ،يناولعلا ضايف رباج هط :حت ،لوصحملا

423-3. 

 .27/1 عماجلا ،ةكرب نبا اث

 .218/2 ،ءايضلا ،يبتوعلا ا)

 .429/4 سةنابإلا ،يبتوعلا ا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا ملع =حححح

 لاطبإلاو ةلازإلا :خسنلل ةثالث اهجوأ مهدعب ينالجراولا بوقعي وبأ ركذيو

 لوق نم تذخأ هدنع ةلازإلاف ،لاطبإلاو ةلازإلا نيب قرفي وهو ،لقنلاو

 توبثو خوسنملا لاوزب متت ةلازإلا نأ هنم جتنتسيو "لظلا سمشلا تخسن':برعلا

 ةلازإلا نوكت كلذبو .")هناكم سمشلا ءوض ءيجمب لظلا لوزي املثم خسانلا

 باهذ يضتقي وهف لاطبإلا فالخب ‘هلحم ءيش لولحو ءيشلا لاوز نيب ةعماج

 .ا2هباهذب كلذو رثألل حيرلا خسنك ءيشلا

 دحأ دنع هارن ال هريغ نيبو هنيب قيرفتلاو ةلازإلا ىنعمل ديدحتلا اذهو

 ذإ ءاوس ةلازإلاو عفرلا لعج يذلا ؛يفوسلا ورمع وبأ وهو ينالجراولا يرصاعم

 تحستتو لظلا سمشلا تخسن :لاقي ،ةلازإلاو عفرلا :ةغللا يف خسنلاو ":لوقي

 رهظيو "هريغ اهنكامأ يف تبقعأو اهتبهذأو اهتحمو اهتلازأ اذإ :راثآلا حيرلا
 عم ةلازإلا لوصح يف بوقعي يبأك ةلازإلا ىنعم يف ىرج هنأ يفوسلا ليثمت نم

 لب ةلازإلا ىلع ىنعملا اذه رصقي مل هنكل ،لازملا خوسنملا لحم رخآ ءيش لولح
 .موهفملا يف عفرلا كرشأ

 لعج يف هركذ مدقت يذلا نييوغللا جهن ىلع يرجي كلذ دعب يداربلا دجنو

 ةلازإب يهتنت يشالتلا ىلع ةلازإ ،نيبرض ىلع ةلازإلاو ،ةلازإو القن ينعي خسنلا

 لازملا ناكم ءيش لالحإ نم ةب ال اهيفو ةبقاعملا ىلع ةلازإو ؤحيرلا خسنك رثألا
 .(‘ّلظلل سمشلا خسنك

 ءلقنلاو ةلازإلا نيب اكرتشم خسنلا رابتعا يخامشلا سابعلا وبأ ححصيو

 معت ةلازإلا نأب لاطبإلاو ةلازإلا نيب هقيرفت يف ينالجراولا ىلع بقعيو
 . الاطيبإلا

 .161/1 فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا ا"

 .161/1 ،س.ما2

 .230ص ثتالاؤسلا ،يفوسلا ا7}

 .43-44ص ‘قئاقحلا ةلاسر ،يداربلا ()

 .469 ص لدعلا رصتخم ح رش ،يخامشلا (5)
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 ربتعي هدجن اننكل ،هتيشاح يف يتالتلا ورمع ىرج كارتشالاب لوقلا ىلعو

 يأ ءيشلل لقنلاو ":لوقيف اليوحت لقنلا يمسيو ،هناكم نع هتيحنت ءيشلل ةلازإلا

 ىنعمو ":هلوقب امهكارتشا ىنعم نيبيو ،ا")"ةرجشلا تخسن وحن هناكم نع هليوحت
 قاس دقو ،ا2"رخالا نع ادرفنم هل هعضوب امهنم لك ىلع هتلالد امهنيب هكارتشا

 نأ ىلإ امهدحأ بهذف نارياغتملا نالوقلا امهو ةلأسملا يف لاوقألا يقاب يتالتلا

 نأ ىلإ رخآلا بهذو ،ازاجم لقنلا ىنعملو ةقيقح ةلازإلا ىنعمل عوضوم خسنلا

 .اثازاجم ةلازإلا ىنعملو ةقيقح لقنلا ىنعمل عوضوم خسنلا

 دورو نم ثظفللا ةلالد روطت خسنلا ىنعمل هلوانت دنع يملاسلا نيدلا رون عبتتو

 هلامعتساو ،"نايعألا ةلازإ برعلا ناسل يف خسنلا"ذإ ةيسحلا ةلازإلا ىنعمب ةملكلا

 باتكلا خسن يف لمعتسا كلذكو ،هناكم نع لوقنملل ليزم لقنلا نأل لقنلا يف

 نيب كرتشم خسنلا نأ ىلإل بهذ نم ىلع ثريو اهجولا اذه نم لوقنملا هتهباشمل
 وأ يخامشلاك رخآلا ىلع امهدحأ بيلغت نودب هلاق نم ءاوس ،لقنلاو ةلازإلا

 نإ هنأ يه كلذ يف يملاسلا اهحرط يتلا ةجحلاو ،هركذ مدقت امك امهدحأ بيلغتب

 يف كلذكو ،يقيقح لقن الو ةلازإ لصحت مل ذإ لطاب وهف ةقيقح باتكلا خسن ديرأ
 يف ةقيقح هنوك نم ىلوأ انه ةقيقح لقنلا ىنعم سيل ،"راثآلا حيرلا تخسن "ةرابع

 .ا“)"هل هجو الف كارتشالا مدع لصألا و":يملاسلا لوقي مث ءاهتاصرع نم اهتلازإ

 ةلازإلل خسنلا اولمعتسا برعلا نأب ةظفللا ةلالد روطت نايب يملاسلا يهنيو

 ءازاجم اخسن اهومس يناعملا ةلازإ يف تضرع املف ،نايعألا ةلازإ وهو ةيسحلا

 ماكحألا ةلازإ ىلع خسنلا ظفل قالطإ يف ماهفألاو ناهذأال قباسلا راص امل مث

 .205ص (خم)يخارتلا عفر ؛يتالتلا (1)

 .205ص ،س.ما2

 ٠. 2 0 5 ص ؛ا سا م ) 3 (

 .268/1‘سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا ا

 



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع ححص

 ةلازإلا هذه لثم ىلع خسنلا قلطأ عرشلا نأ نيبت نايعألا ةلازإ سيلو ةيعرشلا

 .ا")ةيعرش ةقيقح هيف راصف

 خسنلا ةحي ينالجراولا اندجو يحالطصالا فيرعتلا ىلإ انلقتنا ام اذإو

 .ا2"تباث ناكل هالول هنع رخأتم عرشب مدقتم عرشب اعرش تباث مكح ةلازإ"هنأب

 طرش هيف ركذي نأ ريغ نم عفر مكح لك خوسنملا ةح" نأ ىلإ يفوسلا بهذ امنيب
 ءا“نايبلاو ةلدألا يف يطوشلملا ةحلا اذه ىلع ىرجو ءا"ةياغ وأ ةةم ىلإ

 "اتباث ناكل هالول هنع رخأتم عرشب مدقتم تباث عرش ةلازإ ":هلوقب يداربلا هفرعو

 ليقو ةدابعلا ةدم ءاضقنا نايب وه ليقو ":لاقف هفيرعت يف ىرخأ الاوقأ قاسو
 هيف يخامشلا سابعلا وبأ رصتقاو ،ا"اتباث ناكل هالول ناث رمأب لوألا مكحلا عفر

 يف يتالتلا ورمع اذه ىلع ىرجو ارخأتم عرشب يعرش مكح ةلازإ هنأ ىلع

 يعرش مكح عفر':هلوقب يملاسلا نيدلا رون هفرعو ،ا"/يخامشلا فيرعتل هحرش
. » 7. )8 

 .اث" رخآ يعرش مكحب هتوبث دعب

 :خسنلا طورش ايناث

 :يه خسنلا يف اهدوجو نم ةب ال طورشلا نم اددع ءاملعلا عضو

 سايقلا'ذإ سايقلا كلذب جرخيف ،اايعرش امكحو اباطخ خسانلا نوكي نأ :انوأ
 هنأل اخسان عامجإلا نوكي ال كلذكو ،ا٨اخوسنم الو اخسان عقي الو صتصخي

 .269/1،س.م("”)

 .1/,161 ©فاضنإلاو لدعلا ،ينالجراولا ا2)

 .231 ص ى(خم)تالاؤنسلا ،يفوسلا ا)

 .298ص.(جم خم)نايبلاو ةلدألا ،يطوشلملا ا

 .43-44 ص ،قئاقحلا ةلاسر : يداربلا ا
 .409ص لدعلا رصتخم حرش ،يخامنشلا )6(

 .205ص ث (خم) ،يخارتلا عفر ،يتالتلا ا"
 .269/1‘سمشلا ةعلط ح رش ءيملاسلا نيدلا رون :ر (8)

 .٤284/1س.م اث

  



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع س س س س _

 .اغ) هي هللا لوسر دهع يف تبث ام خسني نأ نكمي الو .ة لوسرلا دعب ثداح

 اطبترم خسنلا نوكب خسنلا ةرئاد جراخ عامجإلا وأ سايقلا نوك مهف نكميو
 ةطلس الو ‘هاوس نود هيف يحولا لوزنل عيرشتلا رصع وه ذإ ،ةلاسرلا رصعب

 ءاج هنمو ‘هل غلبملا هللا عرشل يقلتملا الي ىفطصملا الإ مكح خسن يف دحأل

 .خ وسنملا و خسانلا

 كلذو ،الصفنم هنع ارخأتم يأ خوسنملا نع ايخارتم خسانلا دري نأ :ايناث

 تبث دق مكح عفرف خسنلا امأ":ينالجراولا لوقي خوسنملا مكحلل عفرلا مزال نم
 كلذب ج رخيف ،ا"خوسنملا نامز نع ايخارتم نوكي نأو دب ال خسنلاو ...رقتساو
 خسانلا نوك اهنمو":يملاسلا نيدلا رون لوقي ©فصولا اذه هيلع قدصي مل ام

 .ا“"خسن نايمسي ال ةياغلاو ءانثتسالا نإف خوسنملا نع ارخأتمو الصفنم

 نوكب وأ ةلالدلا ةوقو توبثلا ةجرد يف خوسنملاو خسانلا ىواستي نأ:اثلاث

 ةلأسم يهو رتاوتملا داحآلا خسني له طرشلا اذه لئاسم نمو ‘ىوقأ خسانلا

 لقثألا خسن هلئاسم نمو ‘خسنلا ماسقأ يف اهل نايب ديزم دريسو اهيف فلتخا

 سابعلا وبأ رص امك ،اةكلذ زاوجب ينالجراولا حرص دقو ،سكعلاو فخألاب

 لقتألاب فخألا خسن امأو ،يواسملاو فخألاب لقثألا خسن زاوجب لوقلا يخامشلا
 فلتخملا بابلا اذه لئاسم نمو ،ا©زاوج ىلع روهمجلا نأو هيف فالخلا ركذف

 .ا")ةنسلا وأ باتكلا نم يأ ؛دحاو سنج نم خوسنملاو خسانلا نوكي نأ اهيف

 .473 ص ‘لدعلا رصتخم ح رش ءيخامشلا )1(

 .474ص ،س .م )2

 .166/1 ‘فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا ()

 .284/1‘سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا :را

 .1 68/1 فاصنإلاو لدعلا ،ينالجرلاولا (5)

 .480ص لدعلا رصتخم حرش ،يخامنشلا )6(

 .٬284/1سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا :را7



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع حححححح

 يلقعلا مكحلا يف خسنلا عقي ال هيلعو :ايعرش امكح خوسنملا نوكي نأ :اعبار

 قفتملا طورشلا امأف ":يملاسلا نيدلا رون لوقي ،اهيلع قفتملا طورشلا نم اذهو
 امهنم لك توملاو زجعلا نإف ،نييعرش نيمكح خوسنملاو خسانلا نوك اهنمف اهيلع

 يلقعلا مكحلا ةلازإ كلذكو ءاخسن كلذ ىمسي ال هنأ عم يعرشلا دبعتلا ليزي

 .ا""اخسن ىمسي ال يعرشلا مكحلاب

 بابب خسنلا صخ كلذلو ،ةيعرفلا ةيلمعلا ماكحألا يف خسنلا عقي نأ :اسماخ

 عقي ام ليصفت دريسو ىادئاقعلا ماكحأو رابخألا كلذ نم جرخيو ،ا)يهنلاو رمألا

 .خسنلا هيف

 ىدحإ خسنلا ةدعاق لثمت ذإ غخوسنملاو خسانلا نيب ضراعتلا عوقو :اسداس

 لح تاوطخ ىلوأ ضراعتلا لحل خسنلا نيبت ربتعيو ‘هعفدو ضراعتلا لح دعاوق

 ةل يبنلا نع ىوري نأ لثم ةضراعتملا رابخألا نأ ةكرب نبا ركذيو ،ضرلعتلا

 مدقتملا رظنيو ،اعيمج افقوي "كلذ رظحيف رخآ ربخ ىوريو ،ءيش ةحابإب ربخ

 بوقعي وبأ لوقيو ،ا“)"خوسنملا نم خسانلا ملعيل خيراتلاب رخأتملا نم امهنم
 كناضراعتم ةلي هللا لوسر نعو لجو زع هللا نع ناربخ درو اذلو": ينالجراولا

 اففلك ولف الهس سيل خيراتلا رمأ ناك نإو ؛هنع ءانغ الو خيراتلا يف سانلا رظن

 فرعي مل نإو ،لوألا هب اوخسن امهنم رخآلا اوفرع نإف ،لاحلا قاضل هتفرعم

 .٤284/1س.م :رال

 ء471ص ث‘لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا 0163/1 فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا :رال

 ،روذنلا :هللا دبع يبأ نب نامثع مصألا (655ص ةنوزخملا فحتلا ،يتازملا عيبرلا وبأ

 .205ص

 ،لدعلا رصتخم حرش ؛يخامشلا ؛164/1-165 فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا :را

 .472ص

 .18/1 ،عماجلا ،ةكرب نبا ()



 ةيضابإلا دنع ةنسلا رولع ح

 ءاهقف دنع خسنلا ةدعاق ىلع ديكأتلا دجن اذكهو . ا")"ودهتجا رخآلا نم لوألا

 .امهريغو ،ايتالتلا ورمعوايخامشلا سابعلا يبأك مهدعب اوؤاج نمم ةيضابإلا

 :خسنلا مكح خسنلا توبث ةقيقح-3

 موقت ام ركذي يمدكلا ديعس وبأف ،خسنلا توبث ةقيقح ىلع ةيضابإلا ءاملع دكؤي
 خسانلاو ،يمهنلاو رمألا جرخم جرخي ام اهيف نأو ،ةنسلاو باتكلا نم ةجحلا هب

 نم اهلبق امل ةخسان ل انيبن ةعيرش نأ رخآ باتك يف ركذيو ،ااهريغو خوسنملاو
 َئبن ال ذإ لق يبنلا دعب اهماكحأ نم ءيشل الو اهل خسان الف يه امأو ،عئارشلا

 نم هيلع تام امو !ةمايقلا موي ىلإ ادبأ ةمكحم ةمكحملا هتعيرش ماكحأف" ،هدعب

 .اة)"ةمايقلا موي ىلإ خوسنم وهف هتعيرش خوسنم

 رخألاب امهنم دحاو لك خسني هلل نامكح ةنسلاو نآرقلا نأ ةكرب نبا ىري و

 ئخَو الإ وه نإ "ىوهلا نع قطني امو » :ىلاعت هللا لوقب كلذ ىلع الدتسم
 يف لوقيو ،'ة"هرمأبو هدنع نم لكلا نأ هركذ لج ربخأف "(304/53مجنلا) ه؟ىَحوُي
 هللا مكح نآرقلا نأل :اولاق ءةنسلاب نآرقلا خسن زاجأ نمل ةجحلاو ":رخآ عضوم
 لج هللا لوقب اوجتحاو رخآلاب امهدحأ خسني هللا مكح ةنسلاو ،هركذ لج

 هتأ ىلع لاد باتكلاف ،4ىَحوُي يحو الإ وه نإ "ىوهلا نع قطني امولل:هركذ

 ةرمو ،باتكلا نم ةرم ، ضعبب اهضعب هماكحأ خسني وهف هركذ لج هللا نع ربخي
 .(")"ءالسلا و ةالصلا هيلع هيبن ناسل ىلع

 .176/1 فاصنإلاو لدعلا ،ينالجررولا )1(

 .386ص ‘لدعلا رصتخم حرش ‘يخامنشلا (2)

 .155ص ‘(خم) ،يخارتلا عفر ثيتالتلا (3)

 .19/1 شةماقتسالا ،ديعس وبأ يمدكلا )4)

 .184/1 .ربتعملا ،ديعس وبأ يمدكلا (5)

 .44 /1 ،عماجلا ،ةكرب نبا اك

 .66-67 /1 ،س.م ()



 ةيض .الا دنع ةنسلا مولع ح

 خسني نآرقلا نأ وه ةيضابإلا ءاهقف لج هيلع يذلا نأ اضيأ ةكرب نبا ركذيو
 انباحصأ ضعبل تدجو دقو ":اضيأ لوقيو شةنسلاب عست د ةنسلاو ،ةنسلاو نآرقلاب

 .لوقلا اذهب لاق نم ةجح رخآ عضوم يف درويو ")"نآرقلا خسنت ال ةنسلا نأ
 كرابت هللا نم ربخك اهب ةتعملا ةلالدلا هوجو نم ةلالد مقت مل هنأ اهتصالخو

 لج هللا لاق لب ،نآرقلل ةتسلا خسن ىلع ةمألا عامجإ ::. لوسرلا وأ ىلاعتو

 (106/2ة رقبلا) 4“اَهظم 7 ريخب تأت اَهسنن وا ةَيآ نم خسنت اَم ل هركذ

 يف نآ رقلاك تسيل ىلاعت هللا نم امكح تناك نإو يهو ،نآرقلا لثم تسيل ةنسلا و

 اوتأي نأ ىلع نجلاو سنإلا تعمتجا نئل لق)» :هركذ لج هللا لاق ؤةزجعم هنوك

 4 ريهظ ضخغبل ْمُهئضنَب ناكولو هلثمب نوتأي ال نآ ارقلا اذه ڵمب

 .ا2)"نآ رقلا خسنت نأ زجي مل نآرقلا لثم نكت مل اذإف "(88/17ءارسإلا)

 نأ ركذيو ،هراكنإو خسنلا يفنب نيلئاقلا شقاني كلذ دعب ينالجراولا دجنو

 رمع نب ديبع وهو نيغباتلا دحأ ىلإ لوقلا اذه بسني امك ؛خسنلا اوركنأ دوهيلا

 نبا لمع ةكئالملا ليجست يف اروصحم هلعجو خاستنالاب خسنلا رتسف يذلا يثيللا

 هلوقب .(39/13دع رلا)«ت بثو ُغءاَشَي ام هللا وُحْمَي ط:ىلاعت هلوق رتسفو ،مدآ

 ةكئالملا ليجست دعبف ٠(29/45ةيناجلا)«نومخَت تنك ام خسنتست انك اًنإ:ىلاعت
 .ا ءاشي ام وحميو ءاشي ام هللا تبثي ‘هعفرو مدآ نبا لمع

 اوبهذ يذلا ىنعملا وه خسنلا نم هيلإ انبهذ يذلا ىنعملاق ":ينالجراولا لوقي مث

 ظفللا اوسلطبأو ءظفللا يف انفلتخاو ىنعملا يف انقفتاف ،نآرقلل انايب هومسو هيل

 سمش يف يملاسلا لوقيو .ا“"نيلوألا نم ارذع نوهأ ءالؤهف ىنعملا اوقلطأو
 :(زجرلا نم)هلوقب خسنلا زاوج انيبم لوصألا

 .66 /1 ،س.ما”)

 .66-67 /1 ،س.ما”
 .163/1 ثفاصنإلاو لدعلا ءينالجراولا (3)

 .163/1 ،س.ما“)



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح=حححححج

 ا")دتنسو لقنب هغوقو حص ذقو هزاوج يف فالخ الو

 نوك ثيح نم لقعلا زيوجتف ،القنو القع خسنلا زاوج ىلع لدي ام دروي مث

 يفو ربتعت ال وأ هللا نم الضفت دابعلا حلاصم هيف تربتعا ءاوس هلل العف خسنلا

 نامزألا فالتخاب حلاصملا فالتخال كلذو رهاظ زاوجلاف حلاصملا رابتعا لاح

 ةحلصملا هذه لدبتت مث تقو يف مكح عيرشت يف ةحلصملا زوجت ذإ ‘تفورظلاو

 ريبخلا ملاعلا هللا ىلإ رمألا ةرمو مدقتملا مكحلا خسن رمألا يضتقيف كلذ دعب

 حلاصملا ربتعت مل نإ كلذكو ‘لاحو تقو لك يف دابعلا حلصي امب ريصبلا

 اسع لأسي الف ديريو ءاشي ام لعفي اراتخم العاف هللا نوكل رهاظ زاوجلاف

 ,(2) لعفب

 هميرحت مث مدآ ةعيرش يف تخألاب عاتمتسالا لح اهنم ،ةددعتمف لقنلا ةلدأ امأو

 ةعيرش يف هبوجو مث ميهاربإ ةعيرش يف ناتخلا زاوج اهنمو هدعب عئارشلا يف

 رئاس يف هميرحت مث بوقعي ةعيرش يف نيتخألا نيب عمجلا زاوج اهنمو ىسوم

 .اههمالك دنفو ،مهججح ىلع درو نيركنملا تالاقم يملاسلا عبتت دقو .عئارشلا

 :هيف عقي ام ركذو هريغو خسنلا نيب قيرفتلا يناثلا ثحبملا

 : صيصختلا و خسنلا نيب قرفلا-1

 لالخ نم قراوفلا ضعب ركذ نكميو صيصختلا و خسنلا ني ءاملعلا قرفي

 : امهنع مهمالك

 1٬ط لوصألا سمش ،(1914/1332) مولس نب ديمح نب هللا دبع نيدلا رون يملاسلا ا"}

 .30ص }م2003 ےه1423 نامع ةنطلس بيسلا ،يرماضلا ةبتكم

 .270/1‘سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا :را"

 .45/1-52لامألا جراعم 271/1٬-272؛‘سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا :را



(1) 

(2) 

(3) 

(4( 

)5( 

(6) 

(7) 

 ةيضاإلا دنع ةنسلا ملع ح=ححح

 نأ نكمي ال خسنلاو ،يلقع وأ يلقن ليلدب صيصختلا عقي نأ زاوج :الوأ

 سايقلا نوك اوزوج كلذلو كلذ ركذ مدقت دقو يعرش باطخب الإ عقي

 .ا' !"اصصخم

 امنيب ،اة)خ وسنملا نامز نع خارتم ليلدب عقي نأ خسنلا يف طرتشي :ايناث
 نامزألا مومع تبث اذإ "كلذلو ،نراقملاو قحاللا و قباسلاب عقي صيصختلا

 ال اميصخت ناك نامزألاو نايعألا كلت ضعب خسن مث ،لوقب نايعألاو
 نايب صيصختلا ":رمألا اذه يف قيرفتلا ىلع ةلادلا مهتارابع نمو ،ا"اخسن

 ءانثتسا صيصختلا نأ ":ةرابعلا ىنعمو ،انامزألا نايب خسنلاو ،نايعألا
 نأ ريغ ءا"هؤاهنإو مكحلا نامز ديدحت خسنلاو ،ماعلا مكح نم دارفألا ضعب
 رهشب موصلا دييقتك ،نامزلا هطباض ناك ام صيصختلا هجوأ نم كانه
 ةنمزألا ضعبب مكحلل دييقت درجم اذهف ‘تامولعملا هرهشأب جحلاو ناضمر

 امإ نامزلا يف عقي نأ فيلكتلا مزاول نم "نإ لب مكحلا عفر دارملا سيلو

 ضئارفلا بوجوك اددحم وأ يصاعملاو رفكلا ميرحتو ناميإلا بوجوك ادتمم

 .ا"جحلا و مايصلاو ةالصلا نم

 نامزلا لبقتسم يف هب لمعلا نع خوسنملا ليلدلا مكح جرخي خسنلا :اثلاث

 ءا)رقتساو تبث دق لبق ناك نإو مكحلا كلذل عفر خسنلا ذإ ،هتيجح لطبيو

 .473ص ثلدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا ،166/1 ‘فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا :ر

 .166/1 ،©فاصخنإلاو لدعلا ،ينالجرا ولا

 .284/1 ‘سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا ،166/1 تفاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا

 .298-299ص ء(خم)نايبلاو ةلدألا ،يطوشلملا '218/2،ءايضلا ،يبتوعلا

 .508ص سداهتجالا جهنم ‘ىفطصم وجاب

 .508ص ،س.م

 .166/1 ‘فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا: ر

 



 ةيضابإلا دنع ةنسلا ملع =حححجح

 هب لمعلا ىقبي لب ؛هب جاجتحالا نم ماعلا جرخي ال يذلا صيصختلا فالخب

 . )1 )هصيصخت دعب ه دأ رفأ نم يقب اميف

 نأ ىلع لديف صيصختلا امأ ،ادارم خوسنملا نوك ىلع خسنلا لدي :اعبار

 نأ ىلع لدي صيصختلا ":ىرخأ ةرابعبو ،ادارم سيل مومعلا نع جرخ ام

 ىلع لدي خسنلاو ءاعضو ظفللا هيلع لد نإو ،ءادتبا مكحلاب دارم ريغ جرخملا

 .ا2"ادا رم ناك خوسنملا نأ

 فالخب ء يش هتحت قبي مل نإو ماعلا ىلع خسنلا دورو زوجي :اسماخ

 نم ء يش هتحت ىقبي ال ثيحب ماعلا ىلع ٥ دورو زوجي ال ذإ ؛ صيصختلا

 .(3)دا رفألا

 :ءادبلاو خسنلا نيب قرفلا -2

 كل رهظ ءيش لكو ءا ارهظ ىنعمب ادبو ءادبو اًودبو اودب ودبَي غءيشلا اد
 :(لماكلا نم)رعاشلا لاق .كل ادب دقف

 اث)راظنلل نوتب نيح نآلاف 3 ارتتست ةوجولا نأبخي نك دق 5) 0آ.لا .ث.ک ..... .ا 47 -. ح .< ي

 مَل اَم هللا نس مُهَل اذبو :ىلاعت لاق ،ءافخلا دعب روهظلا ىنعمب دري ءادبلاف

 مهباسح يف نكي مل ام هللا نم مهل رهظو':يأ (47/39 رمزلا)4نوُبستحَي اونوكي

 .1/,131-132‘سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا :را

 .198ص ثةيصنلا ةلدألاو هقفلا لوصأ 0 دمحا نب ميهاربإ يدنكلا اث

 .198ص ،س.ما3)

 نبا 4/,0302.ادب ةدام ،طيحملا سوماقلا (64/14 ،ادب ةدام ،برعلا ناسلا روظنم نبا :را
 .373/9 ودب ةدام "ةغللا يف طيحملا ،دابع

 نيح يسبعلا ريهز نب ةكلام يثري هل ةديصق نم يسبعلا يثراحلا دايز نب عيبرلل تيبلا اة}
 يف برعلا مايأ ‘ ) نورصاعم) لضفلا وبأ دمحم دمحأ دمحم 4 يلع يواجبلا :ر :نايبذ هتلتق

 .257 ص .2 .۔ه1 ،توريب ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد غةيله اجلا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا رواع ححص

 .ا"نايسنلاو لامهإلا مدع نمو ءاولعف ام ةباتك نمو ،ديعولا فالخإ مدع نم
 لوق هنمو لبق نم ادوجوم نكي مل ديدج يأر ءوشن وأ نوكتلا ىنعمب ءادبلا دريو
 ىتح هّننجنسيَل تاتآلا اوأر ام دغب نس مل اذب مث :ىلاعت هلل

 ترصأ ذإ ©تفسوي نجس يف ديدج يأر مهل أشن هانعمو .(35/1 2فسوي) هنيح

 فسوي ىلع طغضلل وأ ،مالكلا ةرثك نم اهسفن ةيامح لجأ نم زيزعلا ةأرما

 روهظ هب فصتا نمل نيقباسلا ءادبلا يينعم نم مزليو ،اةلهنجس نع بيجتسيل
 تزع هل ملعلا ةفصف ،هتمظعو هللا لالجب قيلي ال اذهو ،لهجلا دعب هتودحو ملعلا

 ةطاحإ ينعت ،ةيلزأ ةميدق ةفصلا هذهو ،لجو زع هنع لهجلا يفن اهب داري لجو
 6نوكي امو ناك امب ملاع وهو ،اهل هكاردإو هل اهروهظو هل اهفاشكناو ءايشألاب هللا

 نذإو ،هللا ىلع ءادبلا فصو قالطإ ليحتسي اذكهو امولعم لكب قلعتم هملعو
 نم لوق طقسي امك ،ءادبلا همزال نم خسنلا نأ همعزب خسنلا ركنأ نم قلعت طقسي

 .ءادبلا ليبس ىلع زوجي خسنلا نإ لاق

 نم اوجرخ ىتح طارفإلاو زواجتلاب لوقلا اذهب نيلئاقلا ةكرب نبا فصو دقو

 هرمأ تقو ديري ال وهو ءيشلاب رمأي هلا ن:اولاق مهنأ مهدنع ءادبلا هجوو ثنيدلا

 ىتح ءيشلا ملعي ال هنأ"و ‘هخسنو هليدبت كلذ بقع هل ودبي مث هليدبت وأ هرييغت

 .اريبك اولع نولوقي امع هللا ىلاعت ،ا“)"هريدقت ىلع هملعيف هردقي ام الإ نوكي

 ةجح اهنأ ركذي تايآب ،رخآ عضوم يف ءالؤه ىلع ةرلا يف ةكرب نبا لدتسيو

 دمحم نب ميهاريإ :حت ،ريسفتلا ريسيت ء(1914/1332)ىسيع نب فسوي نب دمحم شيفطا ا"

 .282/12 شم2001 ‘ه1422 رئازجلا ،ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا سيالط

 ديسلا نيدلا باهش لضفلا وبأ يدادغبلا يسولألا :يف تايآلا هذه ريسفت رظنا ا

 .327/12 ،(ت.د) ،نانبل ،توريب ‘ثارتلا ءايحإ راد ،يناعملا حور 1854/1270(6)دومحم

 .رونلا باتك 1808/1223(6)هللا دبع نب ميهاريإ نب زيزعلا دبع نيدلا ءايض ينيمثلا :را"

 دعبلا يلع نب تاحرف يريبعجلا ،108ص ‘م1981 ضرئازجلا ؛ةيادرغ ثةيبرعلا ةعبطملا

 .231-232 ص ‘يراضحلا

 .45/1-46ءعماجلا ،ةكرب نبا ا

 



 ةيض الا دنع ةنسلا مراع ح

 ألو ةرذ اتيل اي أولاقف رانلا ىلع أوفقو ذإ ئّرت اولو :ىلاعت هللا لوقك مهيلع
 أوثنر اولو :ىلاعت هلوقو 27/6(6ماعنألا) نينمؤملا نم نوكتو انر تاتآب بذكن
 نأ لبق نولوقي امب ربخأف ":ابقعم لوقي مث ،(28/6ماعنألا)هةنَع أوهن اَمل أواَعل
 (""نآرقلا يف ريثك اذه رئاظنو ،نوكي فيك اور ول مهنأ ربخأو ،اولوقي

 نأ اهدافم ة هجح -هل هدا ريإ دعب د ۔ةكرب نبا باوج ىلع ةدايز يبتوعلا ح رطيو

 تماد ام هحصو تيمي مث هريبدتب هل اريخ ةايحلا تناك املاط ناسنإل ١ ييحي هلل ذأ

 .ا2)همقسي مث هريبدت يف هل لضفأ ةحصلا

 لاق هنأ معزو ءءادبلاب لاق نم ضعب ةهبش ينالجراولا بوقعي وبأ درويو

 تبثي نأ دارأ هنأو ،ةعيبطلا لاعفأ هلاعفأو ،ايعيبط ريصي نأ هللا نع يفنيل ءادبلاب

 ةللا وخْمَي » :ىلاعت هللا لوق اذه هلوق يف لوأتي هنأ امعاز ،هلاعفأ يف رايتخالا هل

 مث ‘هب رمأ يذلا هللا رمأ ناكل ءادبلا الول هتأو (39/13دعرلا) تبثو ءاشي ام

 .اريبك اولع نولوقي امع هللا ىلاعت ،اثبع هنع هب ىهن يذلا هيهن

 مظعأ رمأ يف مهتعقوأ هذه مهتهبش نأ ركذو ثةلاقملا هذه بوقعي وبأ دنف دقو

 ام ملع دقو ،ملعلاو ةمكحلاب فصتم وهو ‘هيلع لاحم وهو لهجلاب هللا اوفصوف

 ركنتسمب سيلو" ،يهنلا تقو يف مهل حلصيس امو ،رمألا تقو يف دابعلا حلصي

 هللا لوق ليلدب مهل حالص هن هنأو ،ملع امب دابعلا حالصتسا ىلاعت هئلا فطل يف

 ليبتس نَع مهتصبو ن تلحأ تابيط :ل انمرح أوذاه نيذلا ¡ م ملظبف :ىلاعت

 اهنس ريخب تأت اَهسنن وأ ةيآ نم ختسنت ام » :هلوقبو (160/4ءاسنلا) هأ ريثك هللا

 .(ة"اثبع الو الهج نيتلاحلا يف هيلإ بسني الو (106/2ةرقبلا) اهلثم ه

 خسنلا زاوج ىلع يملاسلا نيدلا رون اهدروأ يتلا ةلدألا ضعب ركذ مدقت دقو

 لعفلا نأ ":همالك نمو ءءادبلاب اولاق نمو ،هراكنإب نيلئاقلا ىلع درلا يف لصف دقو

 .8/1-49 .عماجلا ةكرب نبا )1(

 .229/2 ،ءايضلا ،يبتوعلا ا

 .162/1‘فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا ا")



 ةيض الا دنع ةنسلا ملع ح

 يف يهنلاو ةحلصملا تقو يف رمألاف تقو يف ةدسفمو تقو يف ةحلصم نوكي

 خسنلا نيب قراوف كانه نأ مدقت امم نيبتيو ،")"لهج الو ءادب الف ،ةدسفملا تقو
 :طاقن يف اهصيخلت اننكميو ءادبلاو

 ال وهو .ميكحلا عرشملا دنع ةمكحلا هوجو نم هجو خسنلا -

 لهجلا هوجو نم هجو وه يذلا ءادبلا فالخب لجو زع هللا نم الإ نوكي

 .لجو زع هللا ىلع ليحتسيو ،رشبلا مزالي وهو

 نوكي ام ملعيف يلزألا ملعلاب افصتم رمآلا نوكي خسنلا يف -
 ال رمآلاف ءادبلا فالخب ،نيفلكملا ىلع هرودصو هموزل تقو رمألا هيلع

 ءيشلاب رمأي دق نايحأ يفو ‘هرودص دنع الإ ائيش هرمأ نم هيف ملعي
 ةحلصملا مدع روهظل لاحلا كلذ يف هنع عجريف ،هيف أطخلا هل نيبتيف

 .هيف

 نع هعفريس هنأو .عرشملا مكحلا تقوب رمآلا ملعي خسنلا يف -

 لكف هيلعو ،لدب نودب هعفري وأ ،اذك وه رخآ لدب ىلإ اذك تقو يف دابعلا

 هلحم لحي يذلا مكحلاو هدمأو خوسنملا مكحلاب ملعلاك خسنلاب قلعتي ام

 لبقتسم نم هبحاص ملعي ال يذلا ءادبلا سكع ؛ميكحلا عرشملا اهب ملعي

 : خسنلا هيف عقي ام -3

 ناك اذلو ةيعرفلا ةيلمعلا ماكحألا يف الإ عقي ال هنأ خسنلا طورش يف مدقت

 لوقي ،ادئاقعلا ماكحأو رابخألا يف عقي الو ،اخليهنلاو رمألا بابب اصتخم خسنلا

 .271/1‘سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا :را"
 .471 ص ،‘لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا 0163/1 ‘©فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا :را

 ثرونلا :هللا دبع يبأ نب نامثع مصألا ،65ص ةنوزخملا فحتلا ،يتازملا عيبرلا وبأ

 .205ص

 ،لدعلا رصتخم حرش ؛يخامشلا 164/1-0165 ‘فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا :رال

 



 ةيض الا دنع ةنسلا ملع ح

 دعولاو ناميإلا يف ال رمألا يف ناك امنإ عئارشلا نيب خسانتلا":يمدكلا ديعس وبأ

 هللا لبق نم خسنلا هيلع زوجي ال مكحم تباث كلذ لك نإف ، رابخألاو ديعولاو

 .ا.'لوسر الو يبن ةعيرش يف ىلاعتو كرابت

 هيف زوجي الو فلتخي ال دحاو نيدلا لصأ نأ رخآ عضوم يف يمدكلا ركذيو

 نآرقلا نم تايآب لوسرو يبن لك دنع ادحاو نيدلا نوك ىلع لدتسيو ‘فالتخالا

 اتبَحْوأ يذلاو احون هب ىصو اَم نيلا نسم مكل عرش ):ىلاعت هلوق اهنم ميركل

 رك هيف اوقرفت انو نيدلا اوميقأ نأ ىسيعو ىنسوُمَو ميهاربإ هب انيصَو اَمَو كيلإ
 نم هنآإ يدفو غ ءاشي نَم هنإ يبتجت هللا هنإ مهوغذت ام نيكرشملا ىلع

 ذم لبقي نق انيد مالنمإلا ريغ غتبي نمو »:ىلاعت هلوقو 13/42(6ىروشلا)«ابينث
 دنع نيلا نإ ):ىلاعت هلوقو {(85/3نارمع لآ)«نيرساَخلا نم ةرخآلا يف وهو

 مهتنب يغب ملعلا مهءاَج ام دغب نم ًالإ باتكلا أوتوأ نيذلا فلتخا امو ْالنسإلا هللا

 هلوقو 19/3(6نارمع لآ)«باتسحلا غيرت هلا نإق هللا تايآب :رفكي نمو
 كلتف 92/21(6ءايبنألا)«نوذُنعاق مكنر انأو ةدحاو ةمأ مكتَمأ هذه نإ)»:ىلاعت
 قحلي خسنلاو لدبتلا نكل ،لدبتي ال ا)دحاو نيدلا نأ ىلع صنت ةمدقتملا تايآلا

 اذإ عئارشلا نيلسرملاو نييبنلا رومأ نم فلتخت امنإ ":هيلعو ،ماكحألاو عئارشلا

 ةللا ءاش ونو ًاجاهنمو ةَعارش مكنم اَنْلَعَج لكل :ىلاعت هلوقل اقادصم )"تفلتخا

 مكغعجنرَم هللا ىلإ تاريخلا اوقبتساف مكاتآ ام يف مكليل نكتو ةدحاو ةمأ ْمُكَلَعَجَ
 ةعيرشلا يمدكلا ددحيو .(48/5:دئاملا) نوفلت هيف متنك امب مكنيف اعيمج

 اهقحلي يتلا طقف هذهف ءامرحُم وأ الحُم اهنم ناك ام ،اًيهن وأ ارمأ ةدراولا ماكحأل اب

 ,(4) خسنلا

 .472ص

 .183/1-184 ربتعملا ،يمدكلا (")

 .185/1-186 ،س.ما2

 .186/1 ،س.ماة)

 .185/1-186 ،س.ما“

 



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مراع =ححح

 ال ربخلا نأو ،بسحف يهنلاو رمألا يف خسنلا زاوج ىلع ةكرب نبا دكؤيو

 هنإ هركذ لج قداصلا لوقي نأ زوجي سيل'و بذكلا نع لاعتم هللاف ،خسنلا هقحلي

 مت نوكي ال هنإ :لوقي وأ ،نوكي ال هنإ ،لوقي نأب كلذ خسني مث ،اذكو اذك نوكي
 اولع هنع ىلاعتي هللاو ،بذكلا .وه اذه يضاملا يف كلذكو ،نوكي هنإ :لوقي

 لاق"اهيف خسنلا حصي الف رابخألاب ديعولاو دعولا لئاسم يبتوعلا قحليو ""اريبك
 كرشُي نأ رفغي ال ةللا نإ :ىلاعت هلوقب خوسنم ديعولا نأ معز نم ديز نب رباج

 خوسنملاو خسانلا نأل بذك دقف (48/4ءاسنلا)هءاَشَي نمل كلذ نو ام رفغيو هب

 صخري مث رمأ نع ىهني وأ مهنع ففخي مث رمأب هدابع رمأي نأ يهنلاو رمألا يف

 .اغ "ماكحألا خسن امنإو رابخألا خسني مل لجو زع هللاف ،هيف مهل

 عيبرلا يبأ يأر ةح ىلع كارشإلا ىلإ يضفي رابخألا يف خسنلاب لوقلا نإ
 ، رابخألا يف خسانتلا زوجي الو ،ناخسانتي هيهنو هللا رمأو":لوقي ثيح يتازملا

 .ا""ميظعلا هللاب كرشأ خسني ربخلا نأ معز نمو

 ؛امومع مالكلا اذه يف نأ انيبم يتازملا يأر ينالجراولا بوقعي وبأ رسفيو

 لثم لجو زع هللا رابخأ خسن زاوجب لاق نم لوق كلذب دارأ يتازملا نأ زوجيف
 «ثللا الإ ةَإ ات »:هلوقو (7 1/4ءاسللا)«ةذحاَو ةلإ هللا امنإ »:هلوق

 نييبنلا نع هب ربخأ امو شةنئاكلا ايندلا رومأو ةرخآلا رابخأو (7 دمحم)

 ءاأكرشم وهف اذه لثم يف خسنلا زاجأ نمف ةفلاسلا ممألا رابخأو نيلسرملاو

 رمألا ىلع بقاعتت يتلا رابخألا ىلع خسنلا زاجأ" نم كرشلا مكح نم جرخيو

 باجيإو ،رمألا دعب هطوقسو رمألا عم باوثلا باجيإب لاز وأ بجو اذإ يهنلاو

 ضرف اذه لاق يذلا لوألا ربخلا نأو ،رمألا دعب هطوقسو يهنلا عم باقعلا

 افلتخا امنإو ،ةمألا عامجإب نافلتخم ناربخ ضرفب سيل لاق يذلا رخألا ربخلاو

 .42/1 ،عماجلا ،ةكرب نبا ()

 .215/2 ،ءايضلا ،يبتوعلا اث)

 .65ص ةنوزخملا فحتلا ،يتازملا اث}

 .165/1 فاصنإلاو لدعلا ءينالجراولا ا



 ةيض الا دنع ةنسلا راع >ححجح

 دقو ةغللا يف أطخأ امنإف انطخم ناك نإو جرح الف خسنلا زاجأ نمف ةيمستلا يف

 .ا."كاذف ابيصم ناك نإو ،ىنعملاب ىتأ

 ةفرعمك خسنلا اهيف عقي ال ىرخأ ارومأ هركذ قبس ام عم ينالجراولا ركذيو
 .ا2اهفالخب يتأي ال عرشلا ذإ اهلك ةيلقعلا رومألاو بدنلاو ةحابإلاو هللا

 رابخألا عمف ،هيف فيضيو خسنلا هيف زوجي ال ام اضيأ ركذي يفوسلا ىرنو

 امأو ":لوقيو ،بلقلا لاعفأ نم ديحوتلا نود يه يتلا ضئارفلا ركذي ديحوتلاو

 كرشلا لاصخ اضيأ خسنلا هيف زوجي ال اممو ،"زئاج اهيف خسنلاف حراوجلا لاعفأ

 ناك ام ءاوس حراوجلا لاعفأ امأ ،بولقلا لاعفأ نم كرشلا نود يه يتلا رئابكلاو

 .اة)خسنلا اهيف زوجيف لاومألا وأ جورفلا وأ ءامدلا نم

 .عقيال امو خسنلا هيف عقي اميف مالكلل اليصفت يملاسلا نيدلا رونل دجنو

 يف عقاولا خسنلا ةحص يف طرتشي هنأ :اهنم رومأ ىلع دكؤي ليصفتلا كلذ لالخو

 مكحم ديقب يهنلاو رمألا ديقي ال نأ اهنمو ،انييعرف انوكي نأ يهنلاو رمألا
 دبؤي نأ" ينعي ديبأتلاو خسن الف مكحلا ديبأت يضتقي امب ديقت نإف ؛ديبأتلا يضتقي
 لاق اذإ امك تاقوألا نم تقو يف عفر هيلع قرطتي نأ حصي ال مكحم مالكب

 :ىلإ رابخألل هميسقت اهنمو ،ا"ةمايقلا موي ىلإ رمتسم مئاد مكحلا اذه عراشلا
 ماكحألا نع رابخأو -خسنلا اهيف حصي هذهو - ةيعرشلا ماكحألا نع رابخأ

 رانلا :مهلوق لثم ةيسحلا ماكحألا نع رابخأو ‘ثداح ملاعلا :مهلوق لتم ةيلقعلا

 .اهيف دارطتسالا نع ماقملا قيضي تاليصفت كانهو ،اةراح

 .٤165/1س.م ا")

 “166/1٬. فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا ا

 .227ص (خم) ،تالاؤسلا ،يفوسلا اث

 .273/1؛سمنلا ةعلط حرش ،يملاسلا :را

 .٤276/1س.م ا

 © م.س274/1٤.



 ةيضانإالا دنع ةنسلا رالع ح

 :هتفرعم قرطو خسنلا ماسقأ : ثلاثلا ثحبملا

 ةنسلا خسن وه خسنلا ماسقأ نم انه انينعي ام نإ : خسنل ماسقأ -]

 ىللإ ناع رفتي نامسقلا ناذ ده و ءةنسلل ةنسلا خسنو ة ةنسلل نآ رقلا وأ نآ رقلل

 .ىرخأ ماسقأ

 :ةننملل نآرقلا خسن :الوأ

 اسنيب ،ا") زاوجلا ىلإ مهرثكأ بهذف نآرقلاب ةنسلا خسن يف ةيضابإل ا فلتخا

 ةنيبم تء اج ةنسلا نوك نم قلطنت نيعناملا ةجحو ‘ )2 )كلذ عنم ىلإ ضعبلا به ذ

 .(44/16لحنلا) ينل لزن ام سانلل نبل ركذلا كيلإ انلزنأ و ىلاعت لاق ،نآرقلل

 خسنلاو هي هللا لوسر ىلإ نايبلا درم كلذكو .اث اهنايب خسني نأ نكمي أال نيبملاو

 .ا“)نايبلا نم برض

 ذإ عماسلل ارفنم كلذ ناكل ةنسلاب باتكلا خسن عقو ول هنأ"مهل ةيناثلا ةجحلاو

 .غالبلا نايبلاب دارملا نأب ىلوألا ةجحلا يف مهيلع در دقو ،ا)"هب ءاج ام فلاخ

 .اهريغب نايبلا ةحص مدع اذه ينعي الف لي لوسرلا ىلإ نايبلا هجوت عم ىتحو
 اذإ"هنأ اهباوجف ةيناثلا ةجحلا امأو ،هللا نم هجوملا نآرقلا باطخ ةلاح يف ةصاخ

 "» ريفنت الف ىحوي يحو هنأو هللا نم ةلي لوسرلا هب ءاج ام عيمج نأ ملع
 ةالصلا يف هجوتلا خسن دقف ،ةلبقلا ليوحت ةلأسم لثم ‘هعوقوب نوجوجحم مهنأ

 ريغ 6

 ءيفوسلا 0170/1 فاصنإلاو لدعلا ،ينالجرولا }44/1-45 ،عماجلا ،ةكرب نبا ()

 .481ص ثلدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا ے222 ص ى(خم)تالاؤسلا

 ،يفوسلا ،170/1 فاصنإلاو لدعلا ،ينالجرولا ‘44/1-45 عماجلا ،ةكرب نبا اث

 .482صءلدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا ے222 ص ى(خم)تالاؤسلا
 .170/1 فاصنإلاو لدعلا ،ينالجرولا '222 ص ى(خم)تالاؤسلا يفولا (3)

 .1/,291‘سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا ا

 .٤291/1س.م ا_}
 .٤291/1س.م ا©

 .٤291/1س.م ا7)



 ةيض 1 دنع ةنسلا مولع ححص

 هلوقب -هيف نآرقلا نم باطخ نودب هلعفي لي لوسرلا ناك دقو- سدقملا تيب ىلإ

 هلعف دقو ،(149/2ةرقبلا)4مارَحلا دجنسملا رطش كهجو لوف )>:ىلاعت

 هلوقب ا2)خسنف ،ةنسلاب ابجاو ناك ذإ ،ءاروشاع موص خسن كلذكو .ا"اؤێلوسرلا

 نولئاقلا لدتسا كلذكو (1 85/2ةرقبلا)«ةنمئصيف رهشلا مكنم دهش نمق ):ىلاعت

 نش مكئاسن ىلإ ثقرلا مايصلا ةلي مُكَل لحأ»» :ىلاعت هلوقب نآ رتب ةنسلا خسنب

 لع هللا لوسر ىهن نأ دعب كلذ ناكو ؛(187/2ةرقبلا) 4نعَل سابل تن أو مكل سابل

 بورغلا ىلإ ةمتعلا نم موصلا ضرف ناك ام دعب مايصلا ةليل ءاسنلا ةرشابم نع

 نيدلا رون لوقي اث يْمُكئاتسن ىلإ ثقرلا مايصلا ةليل مكل لحأ:هلوقب كلذ خسنف
 اهخسن حصيف ؛ةنسلا نم ىوقأ نآرقلا نإف اضيأو ":هجاجتحا يف افيضم يملاسلا

 :رقأ ةي هللا لوسرف اضيأو ،اهفالخب زجعم هنأ وه اهنم ىوقأ هنوك هجوو .هب

 .اة"ةنسلاب مكحلا ىلع باتكلاب مكحلا هميدقت يف ا اذاعم

 :نآرقلل ةنسلا خسن ايناث

 ةلأسم نإف فالخلا نم ةجرد اهيف دجو دق نآرقلاب ةنسلا خسن ةلأسم تناك اذإ

 ةيضابإلا ءاهقف لج بهذ دقو ،مدعني مل نإو فالخلا اهيف لق ةنسلاب نآرقلا خسن
 نبا لوقي ،ا٨)كلذ ريغ ىأر نمم ليلقلا دجوو ،اةنسلاب نآرقلا خسن زاوج ىل

 .يبتومعلا (47/1-48 ضعماجلا ةكرب نبا 07/2.رفعج نبا عماج ؛رفعج نبا ا"

 .222ص ء(خم)تالاؤسلا ءيفوسلا 0170/1 فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا ؤ230/2ء٬ءايضلا

 .212ص ء(خم) يخارتلا عفر ،يتالتلا 481٬ص ‘لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا

 .291/1‘سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا ا2)

 .170/1‘فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا ا)

 .114ص ذاعم ثيدح جيرخت مدقت )4(

 .1/,291‘سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا اث}

 نبا 8 209-210 ص (جم خم)يراوحلا يبأ ةريس ،يراوحلا نب دمحم يراوحلا وبأ :را

 فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا 0230/2ثءايضلا ،يبتوعلا ،47/1-48 ،عماجلا ،ةكرب

 .213- 212ص ى (خم) يخارتلا عفر ،يتالتلا ؤ222ص ى(خم)تالاؤسلا ،يفوسلا 18/1

 



 ةيض 1 دنع ةنسلا مولع =ححح

 ...ةتسلاب خسنيو ثةتسلا خسني نآرقلا نأ انباحصأ ءاهقف لج هيلع يذلاو":ةكرب

 ضعب بهذم اذه لعلو ،نآرقلا خسنت ال ةنسلا نأ انباحصأ ضعبل تدجو دقو

 يناسارخلا مناغ وبأ "ةكرب نبا مهيلإ راشأ نيذلا" ءالؤه نم لعلو ،اث )"نييرصبلا

 الو نآرقلا نم الإ هخسن لزن ائيش هللا باتك يف ملعن الو ":هتنودم يف ءاج دقف

 نآرقلا خسني امتإ ،نآرقلا تخسن ةياور ملعن الو ،نآرقلا انإ نآرقلا خسني
 .ا)"نآ رقلا

 خسن نأ اهتصالخو ٬لوقلا اذهب نيلئاقلا ججح نم ةجح ةكرب نبا دروأ دقو

 .ة هلوسر وأ ىلاعتو كرابت هللا نع ربخ امإ :يلي امم دحاوب الإ ملعي ال نآرقلا

 ملو هسفن باطخلا نم موقت خسنلا ةلالد نأ وأ ،خسنلا ىلع ةمألا نم عامجإ وأ

 نم خسنن اَمإ» :لاق هركذ لج هللا ن مث هوجولا هذه نم هجو نم ةلالد يأ مقت

 تسيل ةنسلا نأ كش الو (106/2ةرقبلا) هاَهفم وأ اهنم ريخب تأت اهسنن وأ ة

 هنوك يف نآرقلا لثم تسيل اهنكل ىلاعت هللا نم امكح تناك نإو يهو نآرقلا لثم

 نأ ىَلَع نجلاو سنإلا تعمتجا نئل لق » :هركذ لج هللا لوقي اهسفن يف ةزجعم
 ءارسإلا) اريهظ ضخغبل ْمُهُضْغَب ناك وو هلثمب نوتأي ًال نآرقلا اذه شمب أوتأب

 ءانآ رقلل اهخسن زجي مل هزاجعإ يف نآرقل تسيل ةنسلا تناك املو (7

 نإ مث ثنقيتم نارقلاو .ةنونظم ةنسلا ذإ زاجعإلا ىلع ةلثامملا مدع رصتقي الو

 ناكم ةبآ انل اذإو »:لاقف لثملاب نوكي ليدبتلا نأب حرص هنا
 ىلع بيجأ دقو ،انآرقلا نم ةيآ تسيل ةنسلا نأ مولعمو ء(101/1 6لحنلا) ةيآ

 فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا 0230/2ثءايضلا ،يبتوعلا ،47/1 ،عماجلا \ةكرب نبا ")

 .222 ص ء(خم) تالاؤسلا ،يفوسلا ،171/1

 .66/1 ،عماجلا ،ةكرب نبا ا

 .26/1،ةنودملا ،مناغ وبأ يناسارخلا ا7}

 .66-67 /1 ،عماجلا }ةكرب نبا اث)

 .171/1 فاصنإلاو لدعلا ،ينالجر ولا ا٨}



 جح( ١ح ةيض الا دنع ةنسلا مولع ححص

 عقو دقف ةيآب الإ ةيآلا لتبن ال انإ :لقي مل لجو زع هللا نأب ةيآلا هذهب مهلالدتسا
 .ا.)ةيآ ضعبب لب ،ةلماك ةيآ نودب خسنلا

 نامكح ةنسلاو نآرقلا نأ كلذ نم ،نيزيجملا ججح ضعب ةكرب نبا دروأ دقو

 .ىوهلا نع = قطنت اَمَو » :هركذ لج هللا لوق كلذ ةجحو ،رخاآلا امهنم لك خسني

 لج هللا نع ربخي هنأ ىلع لاد باتكلاف "(314/53مجنلا) ىَحوُي يحو انإ - وه نإ

 هيبن ناسل ىلع ةرمو ،باتكلا نم ةرم ‘ ضعبب اهضعب هماكحأ خسني وهف هركذ

 وبأ لوقي امك باتكلا قيدصت ةنسلاو باتكلا يف ام خسنت ةنسلاف ث ا)"مالسلا هيلع

 ءانباحصأ رثكأ هب لاق دقف ةنسلاب نآرقلا خسن امأف ":ةكرب نبا لوقي ،ايراوحلا

 ف ئيبنلا نإ مث ،ةليلو موي لك يف ةعكر ةرشع عبس انيلع ضرف هللا نأب اوجتحاو

 .)اهعيمج كلذ ضعب رفاسملا ىلع نس

 ةنسلا خسنو ةنسلاب ةنسلاو نآرقلاب نآرقلا خسن زئاجو":ينالجراولا لوقيو

 خسني نآرقلا نأ ملعا":لوقي رخآ عضوم يفو ءا" ةنسلاب نآرقلا خسنو نآرقلاب
 .ا""هبحاص خسني امهنم دحاو لك نآرقلا خسنت ةنسلاو ةنسلا

 خسنلا نيب قرفف ةيضقلا هذه يف لصف نم ةيضابالا ءاملع نم كانه نأ يقب

 نيدلا رونو يخامشلا سابعلا وبأ ءاملعلا ءالؤه نمو ،يداحآلا وأ رتاوتملاب نآرقلل

 رتاوتملا اذه ناك ءاوس رتاوتملل داحآلا خسن زاوج مدع ىلإ ابهذ نيذللا يملاسلا

 .171/1 ؤ،س.م ا"

 .66-67 /1 ،عماجلا باتك ،ةكرب نبا اث

 .209-210ص جم خم ،يراوحلا يبأ ةريس يراوحلا وبأ اث

 ىلعو ةعكر ةرشع عبس ميقملا ىلع ):لاق ةلث يبنلا نع سابع نبا نع عيبرلا جرخأ ا
 ءاهبوجوو ةالصلا باتك هدنسم يف (سمخلا تاولصلا اهب ينعي ةعكر ةرشع ىدحإ رفاسملا

 .(82/1)188 ث رضحلاو رفسلا يف ةالصلا ضرف يف باب

 .47/1ؤعماجلا ،ةكرب نبا ا

 .168 /1 فاصنإلاو لدعلا ،ينالجرولا ا

 .170/1 ،س.ما”



 ةيض .1 دنع ةنسلا مولع =>حجحح

 ليلد رتاوتملا نأل حتصي ال يداحآلاب رتاوتملا خسن نأ امهدنعو ىاثيدح مأ انآرق

 .(")ة عطقلا ضراعي نأ هل نكمي ال ئنظلاو ينظ ليلد داحآلا امنيب يعطق

 عدن ال ):هلوقو ام)سيق تنب ةمطاف ربخ رمع ةرب هلوق ىلع يملاسلا لدتساو

 ةقفنلا اهل ...تبذك مأ تقدصأ يردن ال ةأرما ربخل انيبن ةنسو انبر باتك
 . ا)(ىنكسلاو

 ةنسلاب خسنلا حيحصلا ىلع زوجيو ":يتالتلا يبرجلا ناضمر نب ورمع لوقي

 ثَتبأ نأ يل نوكي ام لق :ىلاعت هلوقل زوجي ال ليقو ،نآرقلل داحآ وأ ةرتاوتم
 نم اليدبت تسيل انلق ؤهنم ليدبت ةنسلل خسنلاو 15/10(6سنوي) يسفن ءاقلت نم
 اَم سانلل َنيبتل :ىلاعت هلوق زاوجلا ىلع لادلاو ىوهلا نع قطني امو هسفن ءاقلت

 عوطقم نآرقلا نأل ةيداحلاب نآرقلا خسن عنتمي ليقو (44/16لحنلا)«مهنَلإ لزن
 عقي مل قحلاو ةينظ هيلع نآرقلا ةلالدو مكحلا خسنلا لحم انلق ،نونظم ئداحآلاو

 هنأب ا٨أ (ثراول ةيصو ال)ثيدحل داحآلاب عقو ليقو ةرتاوتملاب الإ نآرقلا خسن
 ةيصولا اريخ كرت نإ توملا مكحأ رضح ال مكيلع بتك ):ىلاعت هلوقل خسان

 نيمكاحلا نيدهتجملل هوحنو كلذ رتاوت مدع ملسن ال انلق (180/2ةرقبلا) نيدلاول

 .اث ةي يبنلا نامز نم مهبرقل خسنلاب

 ةيآلل اخسن سيل ثيدحلا اذه نأ ىلإ بهذ ذإ انه خسنلا يف يأر ةكرب نبالو

 ةبجاو ةيصولا نإف نيبرقأو نيدلاو نم ثراوب سيل نم هنأل ؛اهمكحل نايب وه لب

 .292/1‘سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا 482٬ص لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا :را"

 .292/1‘سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا ا

 ةهحيحص يف ملسم هجرخأ ءاثالث ةقلطملل ىنكس الو ةقفن ال هدافمو سيق تنب ةمطاف ربخ ا]

 نبا هجرخأ رمع لوقو 114/2)1480(6 .ءاسنلا لازتعاو ءاليإلا يف باب ،قالطلا باتك

 باتك هننس يف يمرادلاو ء(63/10)4250 ثةقفنلا باب .عاضرلا باتك ‘هحيحص يف نابح

 .(2/,218)2274 ...اثالث ةقلطملا باب قالطلا

 .48ص هجيرخت مدقت )4)

 .212-213ص ى (خم) ،يخارتلا عفر ،يتالتلا اث



 ةيض .الا دنع ةنسلا مولع =>دحصحح

 نب ي يبنلا نأ ىلع لدي اذهف ؛ةزئاج اهنأ ىلإ بهذ ةبجاو اهنإ لقي مل نمو مهل
 .ا.) اتراو ناك نمل بجت ال ةيصولا آنأ

 :ةنسلل ةنسلا خسن اثلاث

 خسن يف اوفلتخا مهنكل ،ااةنسلل ةنسلا خسن زاوجب ةيضابإلا ءاملع حرص

 ركذ دقو ىيداحآلاب رتاوتملا خسن زاوج ىلإ مهضعب بهذف ،يداحالاب رتاوتملا

 ينالجراولا بوقعي وبأ لوقلا اذهب حرصو ةكرب نبا مالك رهاظ هنأ يخامشلا

 نآرقلا خسنو نآرقلاب ةنسلا خسنو ةنسلاب ةنسلاو نآرقلاب نآرقلا خسن زئاجو ":لاقف

 ةرتاوتملا رابخألاو رتاوتلاب داحآلا رابخأو داحآلا رابخأب داحآلا رابخأو ةنسلاب

 دقو ةرتاوتملل داحآلا خسن زاوج مدع ىلإ ةيضابإلا رثكأ بهذو ءا"داحآلا رابخأب
 يملاسلا نيدلا رونو يخامشلا سابعلا وبأو يفوسلا ورمع وبأ كلذب حرص

 داحآلاو رتاوتلاب رتاوتلاو ةنسلاب ةنسلا خسن زوجيو ":يفوسلا لوقي امهريغو
 زاوجب نولئاقلا جتحاو "زوجي الف داحآلاب رتاوتلا امأو ،رتاوتلاب داحآلاو داحآلاب

 :اهنم ججحب رتاوتملل داحآلا خسن

 .45/1 ،عماجلا شةكرب نبا ا"

 -209ص .جم خم يراوحلا يبأ ةريس ،77/1 يراوحلا يبأ عماج يراوحلا وبأ :را

 لدعلا ،ينالجراولا 0217/2ثءايضلا ،يبتوعلا 18/1-019 عماجلا ةكرب نبا 0

 ءلدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا 0232 ص ٬(خم)تالاؤسلا ،يفوسلا 0168/1 فاصنإلاو

 ةعلط حرش ؛يملاسلا -٬213 212ص (خم)يخارتلا عفر ‘يتالتلا \482ص

 .291/1؛سمنلا

 0212ص ى(خم)يخارتلا عفر ‘يتالتلا ؛482ص ‘لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا اث

 .292/1‘سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا

 .168/1 فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا ا)

 عفر ثيتالتلا (482ص ثلدعلا رصتخم حرش ‘يخامشلا '232ص ‘تالاؤسلا ،يفوسلا ا

 .292/1‘سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا 212٬ص ى(خم)يخارتلا

 .232ص ‘(خم)تالاؤسلا ،يفوسلا ا

 



 ةيض الا دنع ةنسلا ملاع ۔۔۔ح

 نإ الأ هيدانم اوعمس نيح اورادتسا امل ءابق لهأ ىلع ركني مل ةلي يبنلا نأ ه

 نأب ،ةجحلا هذه ىلع مهوضراعم باجأو ،ادحاو ناك يدانملاو ‘تلوحت دق ةلبقلا

 ىلإ ههجو بلقي ناك ة لوسرلا نإف ؛نئارق هتفح ءابق لهأ ىلإ لصو يذلا ربخلا

 كلذ نورظتني اوناك نوملسملاو ،هتلبق نوكتل ةبعكلل ههيجوت هبر ابلاط ءامسلا

 كلذبو هربخ مهدنع عقو ةعامج نع ربخم ةباثمب يدانملا نإف كلذكو ،هنوعقوتيو

 لوق:ىلاعت هلوقب عقاو رمألا ةقيقح يف خسنلا نإ مث ،داحآلا ةلاح نع جرخي

 .ا.)ةعامجلل ةلي يبنلا ربخبو ء(149/2ةرقبلا)4مارَحْلا دجنصلا رطش كهجو

 ةةخسانو ةئدتبم تناك ءاوس ماكحألل هنع نيغلبم داحآلا لي يبنلا لاسرإ ه

 ءاغغلبملا كلذ قدص ىلع دهاوشلاو نئارقلا مقت مل ول ملسم هنأب اذه نع بيجأو

 يداحالاب رتاوتملا خسن زاوج مدعب لوقلا ىلإ بهذ يملاسلا نيدلا رون نأ عمو

 ادحأ نأ لقني مل هنأل كلذو ،جاجتحالا اذه مواقي ال هنأب باوجلا اذه ىلع قلع هتإف

 عتسوو هب ءاج ام ةر سانلل زاجأ غيلبتلل راصمألا ىلإ الت لوسرلا هلسري ناك نمم

 دهاوش وأ نئارق الو ةديعب راطقأو نكامأ ىلإ لسري دحاولا ناكو ،هلوبق كرت مهل

 .)هقدص ىلع لدت

 نإ »ىلاعت هلوق نم نيدلاولا ةيصو خسنك يداحآلاب هتوبثو خسنلا عوقو ه

 ةيصو ال ):ثيدحب (180/2ةرقبلا) ؛نيبرقألاَو نيدلاولل ةيصولا اريَح كر

 نهوكسُسأف :ىلاعت هلوقب تباثلا تويبلا يف يناوزلا سبح خسنكو ى )4 (ثرا ول
 ثيدحب (15/4ءاسنلا)«اليبتس نهل هللا لعجي وأ توملا ًمرُهافَوَتَي ىتح تويبلا يف

 اوجتحا كلذكو ا (...و مجرلا بێثلاب بيذلا :اليبس نهل هللا لعج دق):ق بذلا

 .1/,292‘سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا ،482-483صءلدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا ا"}

 .292/1‘سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا ‘482-483صءلدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا اث

 .292/1؛سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا ا)

 .53 ص هجيرخت مدقت ا٨)
 نابح نباو ،(1316/3)1690 ،ينازلا دح باب ،دودحلا باتك ‘هحيحص يف ملسم هجرخأ ا

 .(271/10)4425 ،..بيثلاو ركبلا مكح نع رابخألا ركذ ،دودحلا باتك اهحيحص يف



 ةيضابإلا دنع ةنسلا رالع ح

 نأ الإ هْسَعطَي معاط ىلع امرَحُم يلإ يحوأ ام يف ثجأ ال لق )ء:ىلاعت هلوق خسنب ع .و ۔ا ٨٨ ۔ ٤ ٦ ٩ ه۔ ه ه حإ ۔ ه .ى . . م - .م . .

 وأ عابسلا نم بان يذ لك نع يهنلا) ثيدحب (145/6ماعنألا) ه“..ةتيم نوكي

 لابقتسا ةيآ خسن نع باوجلاب نيتلوألا نيتيآلا نع بيجأ و .) (ريطلا نم بلخم

 ةذلاثلا ةيآلا امأ ،اخامهب اعوطقم اراص امهيف ةمألا فالتخا مدعل اضيأو ةلبقلا

 .اة)خسان ال اهل صتصخم ثيدحلا نأب اهنع بيجأف

 خسن عنمب لوقلا وه جاجتحال ١ ة وق عم مع التيو 6 سفنلا هيلإ نئمطت ي ذلا و

 دكؤيو ،ئينظلا اهتضراعم ىلإ ىقري ال يعطقلا ةوق نأ ةصاخ رتاوتملل يداحألا

 ريثك هزاجأ نإو اعرش عقي مل يداحآلاب رتاوتملا خسن نأ ةمألا روهمج لوق كلذ

 .القع مهنم

 :خسنلا ةفرعم قرط -2

 :اهمهأ و ،ثيدحلا يف خوسنملا نم خسانلا اهب فرعي يتلا قرطلا ددعتت

 تنك ):ا“"ثيدحب هل اولثم دقو ا هب هحيرصتو خسنلل هنايبو ةلت ئبنلا ربخ ه

 انأو ؤثالث نع مكتيهن تنك ):ا"ثيدحو ا" (اهورزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن
 ةبرشألا نع مكتيهنو ،اورختاو اولكف الأ ثالث دعب يحاضألا موحل :نهب مكرمآ

 .98ص ؛هجيرخت مدقت ا!

 .483-484 ص.لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا ال
 .293/1‘سمشلا ةعلط ح رش ءيملاسلا اث)

 يكبسلا ،159/3 ،ماكحإلا ،يدمألا ‘498/3 لوصحملا ،يزارلا :يف ةلأسملا ليصفت عجارا
 .اهدعب امو 2/,251 ،جاهنملا حرش جاهبإلا ،يلع نب باهولا دبع يكبسلا ؤيفاكلا دبع يلع

 عماج ‘شيفطا '212ص ى(خم) ،يخارتلا عفر ،يتالتلا (66/1-657 ،عماجلا ،ةكرب نبا ا

 .434 ص ثلمشلا
 .434ص ،لمشلا عماج ،شيفطا '212ص ث(خم) ،يخارتلا عفر ،يتالتلا اك

 يف مكاحلاو 194/1)481(0 ثزئانجلا ةالص باب ،زئانجلا باتك ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ )7(

 .(530/1)1385()1386 زئانجلا باتك ‘كردتسملا
 .233 ص ثتالاؤسلا ،يفوسلا :ر (8)



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع ح

 ةرايز نعو ،اركسم اوبرشت الأ ريغ ءاعو لك يف اوبرشاف ميدألا بورض يف الإ

 طخسي امبو ليوعلاو ليولاب وعدت ال يأ ارجه اولوقت الو اهوروزف الأ روبقلا
 .ا.)(هلا

 ناك ):رباج لوق لثم كلذو اهب همزجو خسنلل هركذو يباحصلا حيرصت ه

 لوقي ،اث(رانلا هتسم امم ءوضولا كرت ة يبنلا نم نيرمألا رخآ
 تيك ةيآ تخسن لاقو ن لوسرلا نع يباحصلا ىور اذإ امأو":ينالجراولا

 ىلإ يملاسلا ريشيو ءاهيلغ قفتم ريغ ةلأسملا هذهو ،ا“"لوبقم هلوقف ؤتيكو
 دنع لبقي الف اذكب خوسنم مكحلا اذه نأب يباحصلا لوق امأ "هلوقب كلذ يف فالخلا

 .اة"هلوبق يف فالخ الف اينظ خوسنملا ناك اذإ امأ ،ايعطق خوسنملا ناك اذإ رثكألا

 :( زجرلا نم)هلوق يف خسنلاب يباحصلا لوق لوبق حيحصت ىلإ كلام وبأ بهذو

 .االبق ئيش حنست يبنلا نع القت اَم ال يباحصلا من

 نأ ةتصاخ ێاهمهأ نكي مل نإ خسنلا ةفرعم قرط نم مهألا دحأ خيراتلاب ملعلا ه

 ،نمزلا مهيلع لواطتو ةلاسرلاب سانلا دهع دعتبا املك هتفرعم لقت عيرشتلا بيترت

 متقتملا اونتبتيل ")خيراتلل اوجاتحا لوزنلاو عيرشتلا بيترت سانلا نع بهذ املف

 نباو (672/2)977...ةاة يبنلا ناذئتسا باب ثزئانجلا باتك هحيحص يف ملسم هجرخأ ا"

 .(212/12)5390...ةحابا نأب نايبلا ركذ شةبرشألا باتك ‘هحيحص يف نابح

 .434ص ‘لمشلا عماج ‘شيفطا ‘212ص ى(خم)يخارتلا عفر ،يتالتلا ا2

 نابح نباو ،(19/1)24 ‘ءوضولا كرت يف ءاج ام باب ،ىقتنملا يف دوراجلا نبا هجرخأ (3)

 .(416/3)1134 ‘ءوضولا ننس باب ،ةراهطلا باتك :هحيحص يف
 .173/1 ،‘فاصتنإلاو لدعلا ،ينالجراولا ()

 .299/1 سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا اة}

 .43 ص ،فاطلألا دراوم ،كلام وبأ يكلاملا ا©
 .175/1 فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا ا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع =

 ملعلا دنعو ؛ا") خسنلاب مكحلا نكمي رخأتملا نم متقتملا ةفرعمبف ،رخأتملا نم

 .ا2)هدقتملل رخأتملا خسنب مكحي رخأتملا نم نيضراعتملا نيليلدلا نم متقتملاب

 نأب خيراتلا ةفرعمب -خسنلاب مكحلا يأ - نوكتو "يملاسلا نيدلا رون لوقي

 ةوزغلا يف اذه نأب لاقي وأ ،اذك ةنس يف اذه دروو اذك ةنس يف اذه لزن لاقي

 .اة)"ةينالفلا ةوزغلا يف اذهو ةينالفلا

 هرابتعا ىلع ةكرب نبا صن دقو ،خسنلا ةفرعم قرط ىدحإ وهو عامجإلا ه
 عامجإب فرعي خسنلاف ،ا“"خسنلا ىلع ةمألا عامجإ وأ ":هلوق يف كلذل اقيرط

 ةفرعم قرط نم قيرط وهو اخ وسنم مكحلا وأ ربخلا وأ ةيآلا هذه نأ ةمألا
 .ةربتعملا خسنلا

 اذه" نأ ىلع عَمْجُي نأ خسنلا ةفرعمل قيرط وه ثيح نم عامجإلا ةروصو

 ىلع ديكأتلا يغبنيو ،“"هرخأت ىلع ليلد نم مهدنع ماق امل كلذ نع رخأتم ليلدلا

 زاوج مدع ىلإ اوبهذ ةمألا يقاب عم ةيضابإلا نأ يه ماقملا اذه يف ىرخأ ةلأسم

 .اهركذ قبس ةلأسم يهو عامجإلاب ثيدحلا خسن

 رغص كلذ لثمو ءا" يوارلا مالسإ رخأتك خسنلا ىلع ةلاد تارامأ دوجو ه

 ةليسو تارامألا هذه لثم لعج نكمي رمألا ةقيقح يف نكلو ،يوارلا نس ةثادحو

 اذإف ثخيراتلاب خسنلا ةفرعم قيرط نمض يهو ؛خسنلا نع ثحبلا يف اهب لدتسي

 .486ص ثلدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا ا"

 ،شيفطا 214‘0ص ث(خم) يخارتلا عفر ،يتالتلا ے233ص ث(خم)تالاؤسلا ،يفوسلا:ر ا

 .299/1‘سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا ‘435ص لمشلا عماج

 .299/1 سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا ا)

 .66/1 ،عماجلا ،ةكرب نبا ا“

 .214ص ،(خم) يخارتلا عفر ،يتالتلا ‘486ص ثلدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا ا
 .232ص ‘لوصألا لوصف ،يبايسلا

 .232ص ‘لوصألا لوصف يبايسلا اك

 .208ص ةيصنلا ةلدألا ،دمحأ نب ميهاربإ يدنكلا ا7



 | ةبضاإالا دنع ةنسلا ماع ح

 راطإ نمض لخاد اذهو ‘هطبض ناحجرل هربخ حجر انس ربكأ يوارلا ناك

 اولثم دقو همالسإ رخأت اذإ كلذكو ،خسنلل ةرامأ انه هلعج نكميو مدقت امك حيجرتلا

 .ا;ةريره يبأ ربخو جرفلا آرسم نم ءوضولا يف يلع نب قلط ربخب كلذل

 نع قباس اذك ثيدح نأ ركذي نأب كلذو ،خسنلل ثيدحلا يوار نايب ه

 اذه نإ يوارلا لوق امأو ":هلوقب كلذ ىلع يبايسلا ىيحي وبأ بقعيو ،ا)اذك ثيدح

 ناك نإ اولاق ‘هيمعازل افالخ خسنلا هب تبثي الو هل رثأ الف كلذل خسان ثيدحلا

 نأ زوجي هدنع هتوبث :انلق ،هدنع تبث ام فالخب لوقي نأ نم هنوصت هتلادعف الدع

 .ا)"هداهتجا يف هديلقت انمزلي الو هنم داهتجاب نوكي

 :هخوسنمو ثيدحلا خسان نم جذامن عبارلا ثحبملا

 بتكلا يف هخوسنمو ثيدحلا خسان لوح ةروكذملا ةلثمألا نم ةلمج دجن
 اهبيوبت بسح ةبترم ماقملا هل عستي ام بسح اهنم ضعب ضرع اننكميو ةيضابإلا
 : يهقفلا

 :تاراهطلا باوبأ يف جذامن ضعب الوأ

 (") (ناناتخلا ىقتلا اذإ بجاو لسغلا)ثيدحب ا (ءاملا نم ءاملا)ثيدح خسن ه

 هللا دبع وبأ لوقي ،ا) (لسغلا بجو اهبعش نيب ةأرملا نم لجرلا دعق اذإ)ثيدحو

 .380ص ىرابخألا هذه جيرخت مدقت (أ)

 .232ص لوصألا لوصف "يبايسلا ا

 .232ص ،س.م ا_)

 .( 13 65)5/ 1 ءةبانجلا لسغ هيف نوكي ام باب ،ةراهظطلا باتك ء٥هدنسم يف عيبرلا هجرخأ (4)

 يف نابح نباو .(69/1)343 ...ءاملا نم ءاملا امنإ باب ©ضيحلا باتك :هحيحص يف ملسمو

 هببسو ربخلا ملسم دنع درو دقو ،(443/3)1168 ،لسغلا باب ،ةراهطلا باتك اهحيحص

 ١ ذإ ىتح .« ءابق ىلإ نينثالا موي تقف هللا لوسر عم تجرخ لاق يردخلا ديعس يبأ نع)هظفلو

 لاقف ‘6هرازإ رجي جرخف ؤهب خرصف نابتع باب ىلع ا هللا لوسر فقو ملاس ينب يف انك



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع ح

 ىلع لدي هنع انيور يذلاف (ءاملا نم ءاملا )ةياور قاسو...هاور ام امأو يدنكلا
 ةمئأ خسنلا ىلع صن دقو ،ا)"سانلا رثكأ لمع هلوق كرت ىلعو هاور ام خسن

 .ا“)مهدعب نمو نومدقتملا ةيضابإلا

 تتسم امم اوؤضوت :لوقي لي هللا لوسر تعمس) ةريره يبأ ثيدح خسن ه

 ملو ىلص مث ةاش فتك لكأ ةقف هللا لوسر نأ )سابع نب هللا دبع ثيدحب ا (رانلا

 كرت ة يبنلا نم نيرمألا رخآ) ناك هللا دبع نب رباج ثيدحبو ا (أضوتي

 ملو هتأرما نع لجعي لجرلا تيأرأ هللا لوسر اي نابتع لاقف ،لجرلا انلجعأ: ه هللا لوسر
 .(ءاملا نم ءاملا امنإ :ةقث هللا لوسر لاق ؟هيلع اذام نمي

 .(64/1)133 ةبانجلا لسغ هيف نوكي ام باب ،ةراهطلا باتك ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا!

 هننس يف ةجام نباو ء(456/3)1183 ‘لسغلا باب ‘ةراهطلا باتك هحيحص يف نابح نباو

 .(199/1)608...اذإ لسغلا بوجو يف ءاج ام باب ءاهننسو ةراهطلا باتك

 .(64/1)134 ةبانجلا لسغ هيف نوكي ام باب ،ةراهطلا باتك ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا"

 ؛ناناتخلا ىقتلا اذإ باب ‘لسفلا باتك ؛(..اهدهجو..)هيفو٬هحيحص يف يراخبلاو

 .(456/3)1182 ‘لسغلا باب ضةراهطلا باتك ‘هحيحص يف نابح نباو ء(110/1)287

 .94/9 }ع رشلا نايب ،ميهاربإ نب دمحم يدنكلا ا"}
 ©يخارتلا عفر ،يتالتلا ،168/1 حاضيإلا ،يخامشلا &323/1 ،عماجلا ،ةكرب نبا :رال

 .212ص ء‘(خم)

 .(272/1)352 ثرانلا تسم امم ءوضولا باب ،ضيحلا باتك هحيحص يف ملسم هجرخأ ا

 هجرخأوء(424/3)1146 ‘وضولا ضقاون باب ،ةراهطلا باتك هحيحص يف نابح نباو

 (185) 105/1 ثرانلا تسم امم ءوضولاب رمألا ،ةراهطلا باتك ىربكلا ننسلا يف يئانلا

(186). 

 ةاشلا محل نم ءاضوتي مل نم باب ‘ءوضولا باتك ‘هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا
 رانلا تسم امم ءوضولا خسن باب «ضيحلا باتك ‘هحيحص يف ملسمو ء(86/1)204...و

 ءوضولا ضقاون باب ‘ةراهطلا باتك هحيحص يف نابح نباو ء(3/1)354

3 1140(4). 

 



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع ححص

 هللا لحأ ماعط نم مكدحأ أضوتي ال) ثيدحبو ") (رانلا هتسم امم ءوضولا

 نود اقلطم رانلا تتسم امم ءوضولا خسن ىلع ةيضابإلا ءاملع صن دقو ا(هلكأ

 .الالح ماعط هنأ املاط رخآو عون نيب زييمت

 نب قلط ثيدح وهو ؛ركذلا ]سمب ءوضولا ضقن مدع دافأ يذلا ثيدحلا خسن ه

 سم يف لوقت ام هللا يبن اي لاقف لجر ءاجف ة يبنلا ىلإ ادفو انجرخ):لاق يلع

 ثيدحب أ (هنم ةعضب وأ ةغضم الإ وه له لاقف أضوتي ام دعب هركذ لجرلا

 (5) (أضوتيلف هركذ سم نم):ةي هللا لوسر لاق :تلاق ،ناوفص تنب ةرسب

 .ا (أضوتتلف اهجرف ةأرملا تسم اذإ)ثيدحو

 نطابب [سملا وه ضقانلا سملا نأ ىلل بهذ نم مهنمف ؛ةلأسملا هذه يف ضقنلا

 ذإ ؛ا (هووضو ضقتنا هركذ ىلإ هديب ىضفأ لجر اميأ) ةق هلوقب الدتسم فكلا

 (416/3)1134 ‘ءوضولا ضق اون باب ،ةراهطلا باتك هحيحص يف نابح نبا هجرخأ ا")

 ءوضولا ةق يبنلا كرت نأ ىلع ليلدلا ركذ باب ‘ءوضولا باتك هحيحص يف ةميزخ نباو
 .هننس يف دواد وبأو (27/1)42 ثرانلا تسم امم ناك هئوضول خسان ..وأ رانلا تسم امم

 .(49/1)192 ثرانلا تسم امم ءوضولا كرت يف باب ،ةراهطلا باتك

 .(104) 57/1 ‘ءوضولا هنم بجي ام باب ،ةراهطلا باتك ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا"

 لمشلا عماج ،شيفطا 0140/1 حاضيإلا ،يخامشلا 305 287/1‘0 ،عماجلا ،ةكرب نبا اث

 .288/2ثلامألا ج راعم ،يملاسلا 435٤ 434ص

 .380ص هجيرخت مدقت ا٨

 .380ص هجيرخت مدقت ا

 هنم بجي ام باب ،ةراهطلا باتك ،هدنسم يف هق يبنلا لوق نم السرم عيبرلا هجرخأ ا

 ءاهيلل ةياورلا ححصو ةشئاع ىلع افوقوم كردتسملا يف مكاحلاو 58/1)107(6 ،ءوضولا
 باب ‘ةراهطلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو (233/1)479()480 شةراهطلا باتك

 .(133/1)629 ثاهجرف ةأرملا آسم نم ءوضولا

 رهظب جرفلا سم نم ءوضولا كرت باب ،ةراهطلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ ا7)
 جرفلا سم باب ،ةراهطلا باتك ء راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو 0ء(133/1)630 ‘فكلا



 ةيض الا دنع ةنسلا راع ح

 ناكف ةديبع يبأك ةلأسملا يف دتش نم مهنمو ،ةرشابملاب الإ ققحتي ال ءاضفإلا
 نم ءوضولا عضاوم هريكاذم بيصي نأ كلذب يقتي اهيف يلصيل براوج ذختي
 ناك نإ اننيد يف هللا اناقشأ دقل ":هلوقب جرعألا نايح وبأ هيلع قلع دقو ،هيلجر

 ضقني ال هنأ ىلإ ناهدلا حلاص حون وبأ بهذو )"ةديبع وبأ لوقي امك رمألا

 يف تدرو ةياورلا نأب ضروعو ءلوبلا اهنم جرخي يتلا ةبقثلا سم الإ ءوضولا

 ربدلا نأب ليحرلا نب بوبحم نايفس يبأ نع لقنو ،هلك نوكي نأ يضتقيف ركذلا

 .ا“مهدنع نهتسم ضقني ال رعشلا عضومو نييثنالاو

 ناك ءاوس ركذلا آسمب ضقنلا وه سفنلا هيلإ نئمطت يذلا نأ رمألا ةقيقح يفو

 درو نإو اتسم هنوك نع جرخي ال فكلا رهاظب سملا ذإ اهرهاظب وأ فكلا نطابب
 سم نم) يف سملا ظفل هدكؤيو ،اثفكلا نطابب سملا وه ءاضفإلا يف لصألا نأ

 ةلعل ربدلا نم ةساجنلا عضوم سم مكحلا اذهب قحليو ،َسملاب ربع ثيح (..هجرف
 ضقنب تاياور تدرو دقو ؛جرفلا ىمسم هيلع عقي هنألو ‘ءوضولل يقوتلا

 . ربدلاو ركذلا معتف ا“) جرفلا سم نم ءوضولا

 ءوضولا دعب هب حسمي اليدنم اذختم ناك ةلي هللا لوسر نأ)ثيدح خسن ه

 ةنوميم نع سابع نبا ثيدحب ا (هب ففجيف هايإ هلواني هجاوزأ ضعب ناكو

 .(333/2)8358 ،ةريره يبأ دنسم ،هدنسم يف دمحأو ،74/1 ؛..ءوضولا هيف بجي له

 .166/3 ثدنسملا ح رش ،يملاسلا ()

 ، ربتعملا ،يمدكلا ؛389/1 ،عماجلا ،رفعج نبا :ر .اهيف ليصفتلاو لاوقألا هذه ةفرعمل ا

 حرش ،شيفطا 166/3-0167 ،دنسملا حرش 0122ث134/2 ىج راعملا ،يملاسلا 12

 .133/1 ثلينلا

 ةروظنم نبا :ر .هتحار نطابب اهسم يأ ضرألا ىلإ هديب ىضفأ :برعلا ناسل يف ءاج ا

 .158/15 ءاضف ةدام ،برعلا ناسل

 .ثيداحألا نم هريغو (أضوتتلف اهجرف ةأرملا تسم اذإ)هجيرخت مدقتملا ثيدحلاك ا

 .(55/1)95 ‘هضرفو ءوضولا بادآ يف باب ،ةراهطلا باتك ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ اة}

 (ءعوضولا دعب اهب فشنتي ةقرخ هل تناك لي هللا لوسر نأ )ةشئاع نع اثيدح يقهيبلا جرخأو
 دحأ نأل هفعض هتكل (185/1)842 ثليدنملاب حتسمتلا باب ،ةراهطلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف

 



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع

 هجرف لسغ مث ءامهلسغف هراسي ىلع هنيميب غرفأف السغ ةلي يبنلل تببص ):تلاق
 مث ،قشنتساو ضمضمت مث اهلسغ مث ،بارتلاب اهحسمف ضرألا هديب الاق مث
 ضفني ملف ليدنمب يتأ مث هيمدق لسغف ىتنت مث هسأر ىلع ضافأو ههجو لسغ

 دروأ ذإ ؛هبابحتساو خسنلاب لوقلا ىلإ نومدقتملا ةيضابإلا ةمئأ بهذ دقو ،ا2)(اهب
 نأ اندنع هب لومعملا "ةديبع يبأ لوق حسملا ىلع لادلا ثيدحلا هتياور دعب عيبرلا

 يف مهنم بيغرتو ملعلا لهأ نم بابحتسا وهو ‘ءوضولا دعب هءاضعأ حسمي ال
 .ا) "هئاضعأ ىلع ءاملا ماد ام باوثلا لين

 نبا ثيدحب خسنلا اوملع مهنأكو ":هلوقب ةديبع يبأ لوق ىلع يملاسلا قلعيو
 هنأ لامتحا هدافم ةديبع ىيبأ لوقل رخآ هيجوت ةتس يبألو ،ا“)"يراخبلا دنع سابع

 بحتسملا نأو ،طقف زاوجلا نايبل مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف امنإ هنأ مهدنع تبث

 يملاسلا نكل ،اةارثألا دوجو عم رظنلل ظح ال هنأ مهدعاوق نم هنأ ةصاخ هفالخ

 هفغضو هننس يف يذمرتلا هجرخأو يوق ريغ هدانسإ نأب يدع نبا نع لقنو كورتم هتاور

 ثيدحلا اذهو ،(74/1)53‘ ءوضولا دعب لدنمتلا يف ءاج ام باب ،ةراهطلا باوبأ باتك ءاضيأ

 نب سنأ نعو الي يبنلا نع ركب يبأ نع لاكشإ نم هدنع لخت مل قرط نم يقهيبلا هجرخأ
 اذإ للق هللا لوسر تيأر )لبج نب ذاعم نع اثيدح اضيأ يقهيبلا جرخاو .كل يبنلا نع كلام

 باب ةراهطلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف ،اضيأ هفعض هنكل (هبوث فرطب ههجو حسم اتضوت

 ام باب ،ةراهطلا باوبأ باتك ‘هننس يف يذمرتلاو (236/1)1055 ‘لمعتسملا ءاملا ةراهط

 .(75/1)54 ‘ءوضولا دعب لدنتمتلا يف ءاج

 عيمج نع ةرابع لوقلا لعجت برعلاو«ضرألا هديب برض ينعت (ضرألا هديب لاق) ")

 .206/3 ،يراقلا ةدمع ،ينيعلا :ر .مالكلا ريغ ىلع هقلطت اهنأ امك لاعفألا

 ةبانجلا يف قاشنتسالاو ةضمضملا باب ؛لسغلا باتك هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا

 (254/1)317 ‘ةبانجلا لسغ ةفص باب &ضيحلا باتك هحيحص يف ملسمو (102/1)256

 .(119/1)251 شةبانجلا نم لسغلا ةفص باب ،ةراهطلا باتك ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو

 .(55)95/ دنسملا ،عيبرلا ()

 .150/1 دنسملا حرش يملاسلا ا٨)

 .115/1 ‘بيترتلا ةيشاح رمع نب دمحم ةتس وبأ ا

 



 ةيضابإلا دنع ةنسلا رذع ح

 هب هتعاج اذهلو ةداع هذختا دق ناك كلذ نأ يضتقي لاحلا نأب هيجوتلا اذه بقعت

 يتلا تاياورلا لج نأ عم اذه ")خسنلاب لوقلا رهظألاف ،اهنع هللا يضر ةنوميم

 نم ددع نع ةددعتم قرط نم تدرو اهنكل ،اهباحصأ اهفغض عيبرلا ريغ اهجرخأ

 نم يملاسلا هيلإ بهذ ام يوقي ؛يباحص نم رثكأ نع ةياورلا ددعتو ،ةباحصلا

 .هكرتب خسنلا عقوف اهكرت مث لبق هل ةداع ناك كلذ نأ

 هنأ ق يبنلا نع ةريره يبأ ثيدح نم دافتسملا رامجتسالا بوجو خسن ه

 ىهنو 0 راجحأ ةثالثب ىجنتسي نأ رمأو ،مكنيد رمأ مكملعأ دلاولا لثم مكل انأ) :لاق

 رمألا ةلالد لمح دافأ ثيدحب اث (ةيلابلا ماظعلا يهو ةمرلاو ثورلا نع

 أضوت نم ):لاق هنأ ةف يبنلا نع ةريره يبأ ثيدح وهو بدنلا ىلع رامجتسالاب
 :هلوق ":لوألا ثيدحلا ىلع اقلعم يملاسلا لوقي ؤ (رتويلف رمجتسا نمو رثنتسيلف

 رمأ نم هنع يهنملاو عضوملا اذه يف هب رومأملا ىلإ ةراشإ :(مكنيد رمأ مكملعأ)

 دعب يقب هنإف رامجتسالا بوجو خسن لبق ناك اذه لعلو ،هنم دب ال يذلا نيدلا

 . ا“ةبودنم ةنس كلذ

 :تادابعلا باوبأ نم جذامن ايناث

 يضر ةريره يبأ نعف ثنيديلا يذ ثيدح نم دافتسملا مالكلل ةحابإلا خسن ه

 ةالصلا ترصقأ نيديلا وذ هل لاقف نيتنثا نم فرصنا ةلي هللا لوسر نأ) هنع هللا

 .معن :سانلا لاقف ؟نيديلا وذ قدصأ: ةلي هللا لوسر لاقف ،هللا لوسر اي تيسن مأ

 .150/1 ،دنسملا حرش يملاسلا !)

 يف نابح نباو 50/1)80(0 ،رامجتسالا باب ضةراهطلا باتك ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا2)

 باتك هحيحص يف ةميزخ نباو ،(279/4)1431 ةباطتسالا باب ةراهطلا باتك \هحيحص

 .(42/1)80 ،راجحأ ةثالث نودب ةباطتسالا نع يهنلا باب ،ءوضولا

 ٨(71/1)159...ءوضولا يف راثنتسالا باب ‘ءوضولا باتك ‘هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا}

 212/1)237(6 0رامجتسالاو راثنتسإلا يف راتيإلا باب ،ةراهطلا باتك اهحيحص يف ملسمو

 .(51/1)82 ضرامجتسالا باب ،ةراهطلا باتك ،هدنسم يف عيبرلاو

 .134/1 دنسملا ح رش يملاسلا ا



 ةيضانإلا دنع ةنسلا راع =

 وأ هدوجس لثم دجسف رتك مث ملس مث نييرخأ نيتنثا ىلصف ةلي هللا لوسر ماقف
 امنإ ،سانلا مالك نم ءيش اهيف حلصي ال ةالصلا هذه نإ)ثيدحب ا") (عفر مث لوطأ
 خسنب مهلوق عم- ةيضابإلا بهذ دقو ث (نآرقلا ةءارقو ريبكتلاو حيبستلا وه
 لوقي ،اث اوهس مأ ناك ادمع مالكلاب ةالصلا ضقنب لوقلا ىلإ -مالكلا ةحاي
 يأ -مهدنع ثيدحلا نأ هلصاحو ":نيديلا يذ ةياور ىلع اقلعم يملاسلا

 ريغ هب حرص امك مالكلا خسن لبق ناك يذلا لاحلا ىلع لومحم ۔ةيضابإلا

 ال ةَئصقلا دهش دق ةريره يبأ نوكو ،يرهزلا مالك هيضتقي يذلا وهو مهنم دحاو

 .ا“"كلذ دعب مالكلا خسن نوكي نأ لامتحال ربيخ ماع همالسإ ناك نإو .يفاني

 هيلعنب ىلص ة يبنلا نأ) ةماعن يبأ ربخ يف دراولا لعنلاب ةالصلا خسن ه

 ال) هه هلوقب ا (هتالص ىلع ىنبو امهعلخف ملع مث ،رذق امهيفو هتالص ضعب
 .'.)لوقلاب لعفلا خسن باب نم يفوسلا هع دقو ،ا“ (روهطب الإ ةالص

 وهسلا يتدجس يف دهشتي مل نم باب ،وهسلا باوبأ يف هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا"
 وهسلا باب ضةالصلا عضاومو دجاسملا باتك ‘هحيحص يف ملسمو (412/1)1170 ..ملسو

 باب ءاهبوجوو ةالصلا باتك ؤهدنسم يف عيبرلاو (403/1)573 ،هل دوجسلاو ةالصلا يف

 .(105/1)248 ،ةالصلا يف وهسلا

 ةالصلا يف مالكلا ميرحت باب ،ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك ‘هحيحص يف ملسم هجرخأ ا

 باب ‘ةالصلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو (381/1)537 ،ةحابإ نم ناك ام خسنو

 ثراثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو (360/2)3734 ؤوهسلا هجو ىلع ةالصلا يف مالكلا

 .446/1...وهسلا يف ثدحي امل ةالصلا يف مالكلا باب ،ةالصلا باتك

 حرش يملاسلا 0179/11‘لامألا ج راعم ،يملاسلا '272/1 حاضيإلا ،يخامشلا :را

 .417/2 ؤلينلا حرش ،شيفطا أ368/1 ثدنسملا

 .368/1 شدنسملا ح رش يملاسلا ا

 .115ص ،هجيرخت مدقت ا}
 ريغب ةالص لبقت ال :لوقي اهقف هللا لوسر تعمس ينإ :لاق رمع نبا نع):ظفلب ملسم هجرخأ (6)

 دوراجلا نباو 240/1)224(6 ‘ءوضولا لضف باب ،ةراهطلا باتك ‘هحيحص يف (..روهط

 باتك هحيحص يف نابح نباو 28/1)65(6 ،روهط ريغب ةالص لبقت ال باب ،ىقتنملا يف



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع ح

 ة يبنلا نأ) سابع نبا ثيدحب ا“) (موجحملاو مجاحلا رطفأ )ثيدح خسن ه
 رضظفأ )ثيدح خسنب لوقلا ىلإ ةيضابإلا بهذ دقو .ا (مئاص وهو مجتحا
 ةكرب نبا لوقي ،ثيدحلا اذهل ليوأت مهل ناك امك ،ا©سابع نبا ثيدحب (...مجاحلا

 الجر ناباتغي امهو همجحي ماجح يدي نيب لجرب رم ةلي يبنلا نأ كلذو "كلذ يف

 لاقام ديؤي وبغلا اذهو (مجتحملاو جاح رطفأ ): ةلت لاقف ،نيملسملا نم

 دبع وبأ لقنيوأ؟) "مئاصلا رطفت ملسملا ةبيغ نأ انلق يذلا ربخلا ةحص نم انباحصأ

 انباحصأ لوأت ليق امإو "ةياورلا هذه لع اقلعم يمدكلا ديعس يبأ لوق يدنكلا هللا

 ربخ اذهو ،ناباتغي اناك امهنأ ىنعمل (موجحملاو مجاحلا رطفأ) : هه يبنلا لوق

 ةيضابإلا نأ ىلع ءا ةماجحلا ىنعم يف هرهاظ جرخي ةبيغلا ىنعم يف صاخ
 .ا"”فعضلا نم فوخلا لاح ةماجحلا اوهرك

 اهنم ثيداحأ اهيف تدرو يتلاو رطفلا ةقدص خسنب لاق نم لوق ه

 رظطفلا ةاكز لي هللا لوسر نس تلاق اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع)ثيدح

 نم اعاص وأ رمت نم اعاص ريبكلاو ريغصلاو ىثنألاو ركذلاو دبعلاو رحلا ىلع

 امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحو ا" (طقأ نم وأ ريعش وأ رب وأ بيبز

 .(604/4)1705 .ةالصلا طورش باب ةالصلا

 .232ص ى(خم)تالاؤسلا ،يفوسلا ا")

 .163 ص ‘هجيرخت 2

 .هحيحص يف نابح نباو (593/1)1566 ‘موصلا باتك ‘كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ ا"

 باتك ‘ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو (300/8)3531 مئاصلا ةماجح باب موصلا باتك

 .(2/,223)3215...يف سابع نب هللا دبع ىلع نيلقانلا فالتخا ركذ ،مايصلا

 .86/2 مالسإلا دعاوق ءيلاطيجلا ،166/2 ‘حاضيإلا ،يخامشلا 033/6 ،ءايضلا ،يبتوعلا ا
 .47/2 ،عماجلا }ةكرب نبا ا

 .273/20 }ع رشلا نايب ،ميهاريإ نب دمحم يدنكلا ا٨

 .(خم).فارشألا ىلع بيقعتلا ،يمدكلا \47/2 ،عماجلا ءةكرب نبا :ر .ةلأسملا ليصفتلا

 .273/20 ،ع رشلا نايب ،ميهاربإ نب دمحم يدنكلا ے311؛312 ص

 .(136/1)333 ‘باصنلا يف باب ،ةاكزلا باتك ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا

 



 ةيض .الا دنع ةنسلا مولع حصحح

 ىلع ريعش نم اعاص وأ رمت نم اعاص رطفلا ةاكز ةي هللا لوسر ضرف):لاق
 تخسن اهنأو ءا") (نيملسملا نم ريبكلاو ريغصلاو ىثنألاو ركذلاو رحلاو دبعلا
 للك هللا لوسر انرمأ) :لاق ةدابع نب دعس نب سيق ثيدحب نيجتحم ،لاومألا ةاكزب

 نحنو انهني ملو انرمأي مل ةاكزلا تلزن املف ،ةاكزلا لزنت نأ لبق رطفلا ةقدصب
 .ا2) (هلعفن

 ىلإ مهروهمج بهذو ،رطفلا ةاكز خسنب لوقلا ىلإ ةيضابإلا ضعب بهذ دقو

 ضرف اهنأب لوقلا ىلإ ةقراشملا بهذف ،نيلوق ىلع اهيف اوفلتخا مهنكل خسنلا مدع

 رهاط وبأ ركذو ،اةنس اهنأ ىلإ ةبراغملا بهذو ءاضيأ ةمألا روهمج لوق وهو
 اهنأ ىلإ اوبهذ برغملا لهأو )لبجلا لهأ نم انباحصأ نأ دعاوقلا يف يلاطيجلا
 ليصفت دنع لاق يلاطيجلا نكل ،اةةئيطخ اهكرت سيلو ةليضف اهب ذخألا ةنس
 اهنأو ،هسفن يف ءرملا ىلع بجت اهنأ ىلع اوقفتاو " :رطفلا ةاكز ماكحأ يف هثيدح

 مهل نكي مل اذإ راغصلا هدالوأ يف هيلع بجت اهنأو ءلام ةاكز ال ندب ةاكز

 ."© "...لام

 ...547/2)1432(٠ رطفلا ةقص ضرف باب ،ةاكزلا باتك ‘هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا"

 .هحيحص يف نابح نباو (678/2)984... رطفلا ةاكز باب ،ةاكزلا باتك هحيحص يف ملسمو

 .(94/8)3301 ث رطفلا ةقدص ضرف باب ،ةاكزلا باتك

 باتك يف ،"هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع ": لاقو هححصو كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ ا2)

 نأ ىلع ليلدلا ركذ باب ،ةاكزلا باتك ‘هحيحص يف ةميزخ نباو 568/1)1491(6 ةاكزلا

 ننسلا يف يئاسنلاو (81/4)2394 ،لاومألا ةاكز ضرف لبق ناك رطفلا ةقدصب رمألا

 .(26/2)2286 ثةاكزلا لوزن لبق رطفلا ةقدص ضرف باب ،ةاكزلا باتك ،ىربكلا

 ءيلاطيجلا ء78/2-81 ‘بيترتلا ةيشاح ةتس وبأ ،58/2 دنسملا حرش ءيملاسلا :را

 .193-192ص ‘عضولا باتك ءايركز وبأ ينوانجلا &5ك9/2.مالسإلا دعاوق

 .ايبيلب ةسوفن لبج لهأ ديري ا

 .59/2،مالسإلا دعاوق ،يلاطيجلا اة)

 .60/2 ،س.م ا



 ةيض .الا دنع ةنسلا مولع ج

 بوجولا ىلع قافتالا هللا همحر هتياكح يفو :هلوقب كلذ ىلع ةتس وبأ قلعيو

 اقلطم اهبوجوب دارملا لاقي نأ الإ مهللا ،ةبراغملا انباحصأ نع مدقت ام عم لمأت

 ةيضايإ نإف اذه ىلعو ؛ا")"ةقراشملا هيلإ بهذ ام ىلع شام وهو اهجارخإ

 ءاهتيضرف ىلإ بهذ نم مهنمو رطفلا ةاكز ةّيننس ىلع مهلك اوقفتي مل برغملا

 بهذ نم لوق يملاسلا للع دقو ،اهل قيقحتو مهلاوقأ لكل عبتت ىلإ جاتحت ةلأسملاو

 .ا2) (..ةرَس):ةشنئاع ةياور ظفل رهاظ ىلع اورج مهنأب اهتنس ىلإ ةيضابإلا نم

 نم ةيضابإلا نم هيلإ بهذ نم ريغ دنع دوجوم رطفلا ةاكز ةّينسب لوقلا نأ ىلع
 .اة)ةمألا ءاهقف

 ركب وبأو ةّيلع نب ميهاربإ هيلإ بهذ هنأ يملاسلا ركذف خسنلاب لوقلا امأو

 يئاسنلا هاور ام كلذ ىلع مهليلدو ءانضيأ بهذملا يف لوق هنأو مصألا ناسيك نب
 م ٠

 يف ٠ أب :هلوقب كلذ ىلع يملاسلا بقعو ؛ةدابع نب دعس نب سيق نع هريغو

 ءافتكالا لامتحال خسنلا ىلع ليلد الف ةحصلا ريدقت ىلعو ثًالوهجم ايوار هدانسإ

 لوقلا نإو اذه )"رخآ ضرف طوقس بجوي ال ضرف لوزن نأل لوألا رمألاب

 .ا روهمجلا لوق وه ةيضرفلاب

 .81/2 ثبيترتلا ةيشاح ثةتس وبأ (1)

 .58/2 شدنسملا ح رش ،يملاسلا اث

 نيرخأتملا فالتخا ركذ ذإ ربلا دبع نب رمع وبأ ةلأسملا هذه يف فالخلا ىلإ راشأ نمم

 اهنإ مهضعب لاقو ةدكؤم ةنس اهنأ ىلإ مهضعب بهذ ثيح ؛اهبوجو يف كلام باحصأ نم
 ةيضرفلا ربلا دبع نبا حجرو ،نيلوقلا ىلع دواد باحصأ فالتخا لقن امك بجاو ضرف

 .256/3 شراكذتسالا ،ربلا دبع نبا :ر .ةمألا روهمج لوق اهنأ ادكؤم

 .58/2 ،دنسملا ح رش ،يملاسلا ()

 سيق نع اوورو ءةاكزلاب ةخوسنم يه ةقرف تلاقف اهخسن يف اوفلتخا":ربلا دبع نبا لوقي ا

 ضرف يه مهدعب نمو نيعباتلا نم ملعلا لهأ نم روهمجلا لاقو ثخلإ...نأ ةدابع نب دعس نب

 .256/3 ثراكذتسالا ،ربلا دبع نبا :ر ."بجاو



 ةيضانالا دنع ةنسلا ررلع ح

 :ىرخأ ةيهقف باوبأ نم جذامن اذلاث

 نب ةملسو هللا دبع نب رباج ثيدح وهو ثةعتملا حاكن ةحابإ ثيدح خسن ه

 (") (ءاسنلا ةعتم ينعي اوعتمتست نأ مكل نذأ دق ةلي هللا لوسر نل) الاق عوكألا

 .ا2) ربيخ موي ءاسنلا ةعتم نع الي هللا لوسر ىهن ):لاق بلاط يبأ نب يلع ثيدحب
 ىللإ اوبهذف ةيضابإلا ءاملع روهمج نيمدقتملا ةيضابإلا ءاملع ضعب فلاخ دقو

 ‘بوبحم نب دمحمو ةرفص نب كلملا دبع ةرفص وبأ مهنمو ،ةعتملا يف صيخرتلا

 ميرحتب مدقلا ذنم بهذملا يف دمتعملا لوقلاو ،مهلوق ىلإ بهذملا ءاملع تفتلي ملو

 هتخسن ليق حخوسنم هنأ لوقلا رثكأو ":يملاسلا لوقي اهخسنب مكحلاو ةعتملا
- 

 .ا“"فثيدحلا اذه هخسن ليقو ‘ثاريملا ةي

 لاق :لاق ‘امهنع هلللا يضر سابع نب ثيدحب ةرجهلا بوجو مكح خسن ه

 .(5) (اورفناف مترفنتسا اذإو ةّينو داهج نكلو ةرجه ال):ةكم حتتفا موي ةف يبنلا

 ضرف يه مهدعب نمو نيعباتلا نم ملعلا لهأ نم روهمجلا لاقو ثخلإ...نأ ةدابع نب دعس نب
 .256/3 ثراكذتسالا ،ربلا دبع نبا :ر ."بجاو

 ةعتملا حاكن نع هه هللا لوسر ىهن ام باب ،حاكنلا باتك ‘هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا"

 هنأ نايبو ةعتملا حاكن باب ،حاكنلا باتك هحيحص يف ملسمو (1967/5)4827 سارخآ

 .ةعتملا باب حاكنلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو (1022/2)1405 ،خسن مث...حيبأ

5399(23). 

 .حاكنلا نم زوجي ال امو زوجي ام باب ،حاكنلا باتك ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا

 (1544/4)3979 .ربيخ ةوزغ باب ،يزاغملا باتك ‘هحيحص يف يراخبلاو (209/1)518

 .خسن مث...حيبأ هنأ نايبو ةعتملا حاكن باب ،حاكنلا باتك ‘هحيحص يف ملسمو

1407(1027/2). 

 .26/3 ثدنسملا حرش يملاسلا ()

 )٨ام.س، 26/3.

 .(651/2)1737...ةكمب لاتقلا لحي ال باب ؤجحلا باتك هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا

 دوراجلا نباو (986/3)1353...اهديصو ةكم ميرحت باب ،جحلا باتك ‘هحيحص يف ملسمو

 .(257/1)1030 ،ة رجهلا باب ،ىقتنملا يف

 



 ةبض الا دنع ةنسلا مولع =حصحجح

 بوجو يأ - خسن مث ":مالسإلا لوأ ةرجهلا مكح هنايب دعب يمدكلا ديعس وبأ لوقي
 ال ةلبقلا لهأ كلذ ىلع عمجأو ،ةكم حتف موي هقث هللا لوسر ناسل ىلع - ةرجملا

 هللا لوسر ناسل ىلع ىرج امنإ اهخسن نأو ةخوسنم اهتأ مهنيب افالتخا ملعن

 ال ):ه هلوقب تخسن مث نيع ضرف تناك ةرجهلا نأ رجح نبا ركذيو .")زف
 نيدلاب رارفلا نإف تخسن نإو ةرجهلا نأ يملاسلا ركذي و ،ا(جتفلا دعب ةرجه

 هداسف فيخ نإ بجا و (3)

 تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعف ؛ثالثلا قوف محللا راخدا نع يهنلا خسن ه

 ة هللا لوسر لاقف ه يبنلا نامز يف ىحضألا ةرضح ةنيدملا لهأ نم سان فد

 هللا لوسرل ليق كلذ دعب ناك املف تلاق ،مايأ ةثالث دعب يقب امب اوقدصتو اولك) :

 ةيقسألا اهنم نوذختيو كدولا مج نولعجيو مهاياحضب نوعفتني سانلا ناك : اف

 ةثالث دعب اياحضلا كاسمإ نع تيهن هللا لوسر اي اولاقف ؟كلذ امو هللا لوسر لاقف

 (اورخآاو اوقدصتو اولكف مكيلع تفد يتلا ةفادلا لجأ نم مكتيهن امنإ لاقف كمايأ

 .ا)نومداقلا ةفادلا عيبرلا لاق

 رمألا قلطأ هنأ (اورخداو اوقدصتو اولكف) هلوق حرش يف يملاسلا ركذيو

 سانلا فالتخا ركذو ،كلذ مهل احيبم ثالث ىلإ الإ اعونمم ناك امدعب راخدالاب

 ةرمتسم اهنأب لوقلا ىلإ ةيضابإلا مهنمو روهمجلا بهذف كةحابإلا هذه ىف
 يحاضألا دولج عيب ءاثعشلا وبأ زاجأ كلذلو ةتسلاب ةتسلا خسن نم كلذ اولعجو

 .167/2 شةماقتسالا ،يمدكلا ()

 .259/70ي رابلا حتف { رجح نبا (2)

 .312/1۔دنسملا حرش ،يملاسلا ا7)
 يحاضألا موحل راخدا يف ءاج ام باب ءةريتعلاو عرفلا باتك ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا٨)

 يتلا ةلعلا ركذ ‘ةيحضألا باتك هحيحص يف نابح نباو (244/1)621 ،اهدولجب عافتنالاو

 .اياحضلا باتك ،هننس يف دواد وبأو ،(250/13)5927...يحاضألا موحل نع يهن اهلجأ نم

 .(99/3)2812 يحاضألا موحل سبح باب



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع حح

 .ءا2)لوقلاب لوقلا خسنل اجذومنأ خسنلا اذه يفوسلا ةع دقو "عيبرلا هنع لقن امك

 .ةقادلا دوجو مدع ةلعل ةحابإلا نأب لوقلا ىلإ بهذ نم ةمألا ءاملع نم كانهو

 دجوت مل نإو ثالث دعب اياحضلا موحل كاسمإ نع يهنلا تبث تدجو اذإف

 ةملس مأ ثيدح ":يبطرقلا لاق ،ةقدصلاو راختالاو دوزتلاو كلاب ةت ةتباث ةصخر لاف

 ذخألا نيعتف هبجوم عفترا تعفترا اًملف غةَلعل ناك عنملا نأ ىلع صن ةشئاعو

 ولف ،لاح ةعقاو ثالثلاب دييقتلاو" :رجح نبا لاق ،ا"ةلعلا دوعب مكحلا دوعيو شب

 قلعيو "كاسمإلا مدع ريرقتلا اذه ىلع مزلل عيمجلا ةقرفتب لإ ةلخلا تسن مل

 مهس يف عقاولا فالخلاب فالخلا اذه هبشأ امو تلق" :هلوقب كلذ ىلع يملاسلا

 ؟مهفيلأت َئلإ مامإلا جاينحا ىلع قلعم قاب مأ خوسنم وه لهو ،ةاكزلا نم ةفلؤملا
 .ا"هلعأ هللاو هيضتقم دوجو دنع مكحلا ءاقب ثيدحلا قايس نم رهاظلاو

 اهيلع انفرعت يتلا بناوجلا ضعب ىلع ديكأتلا انب ردجي لصفلا اذه ةياهن يف
 يوغللا هفيرعت نايبب غخسنلا عوضومب ةيضابإلا ةيانع اندجو ثيح ێهلالخ

 رارقتسا ىتح يناعملا هذه نايب يف لماكتلاو روطتلا انيأرو ‘يحالطصالاو
 .حلطصملا

 باب يف لخدي ام اددحمو ،خسنلاب لوقلا طباوض انيبم خسنلا طورش ركذ يتأيو
 ىضخارتي نأو ايعرش امكحو اباطخ نوكي نأ خسانلل دب الف ،لخدي ال امم خسنل
 ال ذإ ايعرش امكح خوسنملا نوكيف ،توبثلا ةوق يف امهيواست عم ‘هخوسنم نع

 .ققحتيو امهنيب ضراعتلا عقي نأو يلقعلا يف عقي

 .344/3-345 ثدنسملا ح رش ،يملاسلا ()

 .232ص ‘(خم) تالاؤسلا ،يفوسلا ا)

 .راكذتسالا ،ربلا دبع نبا :ر ،خسنلاب لوقلا ليصفتلو ،27/10 ،يرابلا حتف ،رجح نبا ا7)

 ٠215/3 شديهمتلا 35

 .27/10 ،يرابلا حتف رجح نبا ا

 .345/3 ،دنسملا حرش ،يملاسلا ا٦}



 ةيض الا دنع ةنسلا رالع =حجح

 ةدع لئالدب هعوقو ىلع نيلدتسم ٠4 خسنلا ةقيقح توبث ىلع ةيضابإل ا دكؤيو

 .هريغو زيزعلا باتكلا نم لئالدب مهيلع نيجتحم ،هركنأ نم ىوعد نيدنفم

 يلقع ليلدب عقي دق صيصختلاف عصيصختلاو خسنلا نيب ةيضابإلا قرفيو

 لطبي خسنلا و ضخسنلاك يخارتلا هيف طرتشي ال صيصختلاو طقف ئعرشلاب خسنلاو

 كلذ ريغو »صصخملا ماعلا ةّيجح يفتنت الف صيصختلا فالخب ،خ وسنملا ةيجح

 همزاول نم ذإ هللا ىلع لاحم ءادبلاف ،ءادبلاو خسنلا نيب نوقرفي امك ركذ امم

 نم كلذ ريغو ؛دابعلا حلصي امب ملعلاو ةمكحلا خسنلا يف ىلجتت امنيب ،لهجلا

 .طقف ةيعرفلا ةيلمعلا ماكحألا هناديمف ،خسنلا هيف عقي ام ةيضابإلا ددحيو ،قراوف

 ىلع مهرثكأو هيف مهنيب فالخلا عقوو ةنسلل نآرقلا خسن يهف خسنلا ماسقأ امأ

 نيب قرفف لصف نم مهنمو ،هزاوج ىلع مهروهمجو نآرقلل ةنسلا خسنو ،هزاوج

 هزاوجب ةيضابإلا حرص دقو ةنسلل ةنسلا خسنو ،نآرقلا خسن يف داحآلاو رتاوتملا

 كلذ ةلثمأو ماسقألا كلتل مهنايب انيأر دقو ،يداحآلاب رتاوتملا خسن يف اوفلتخا مهنكل

 .فالتخالا عضاوم يف فالخلاو عضوم لك يف اهب جتحملا ةلدألاو

 ركذ عم ةيملعلا قيقدتلا نم ديزم نع انيب يتلا خسنلا ةفرعم قرط انل فشكتو
 نايبك "خسنلا ىلع اهب لدتسي يتلا ججحلا نع ربعت يهو ةمتقتملا خسنلا طورش
 قرط مهأ نم وهو خيراتلاب ملعلاو ،خسنلاب ئباحصلا حيرصتو ‘خسسنلل ق يبنلا

 .خسنلا ىلع ةلاد تارامأ دوجوو ،عامجالاب خسنلا ىلع لالدتسالاو خسنلا ةفرعم

 .خسنلل ثيدحلا يوار نايب كلذكو

 ثيدحلا خسان نفل ةفرعمل اقيبطت هخوسنمو ثيدحلا خسان نم جذامن ركذ يتأيو

 هجوأ انيبمو ‘خوسنملاو خسانلا ةفرعمل ةيهقفلا ةجاحلا ادكؤمو ،هخوسنمو

 ةبترتملا ةيهقفلا راثآلاو جذامنلا كلت يف همدع نم خسنلا ىري نم نيب فالتخالا

 يذلا يهقفلا قايسلا بسح ةبوبم جذامنو ةلثمأ درجم هانركذ امو ،كلذ ىلع

 ةيهقفلا خوسنملاو خسانلا ةفرعم تارمث دكؤي يهقفلا اهبيوبت لعلو ‘هيف تدرو

.ركذلا ةمدقتملا



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع =۔ححب

 طابنتسالا ةهج نم نتملا هقفو مهف يف نابصي خسنلاو فلتخملا ناك اذإو

 لالخ نم هكاردإو ثيدحلا هقف يف نيعي امب اهنيب ام مهفو ةلدألا عمجو لالدتسالاو

 ةةبارغ نم اهمهف نع عنمي ام حيزيو ،ظافلألا نيبي اتف كانه نإف الماك نتملا صن

 اميلس ههقف نوكيل هكاردإو ههقف ىلع مث نمو صنلا ةفرعم ىلع نيعي امب اهيلجيو

 لصفلا يف ةفقو هعم انلو ‘ثيدحلا ظافلأ بيرغ نايب يف لثمتي نفلا اذهو ءاقيقد
- 

 .يتآلا ه

 :ثيدحلا ظافلأ بيرغ :ثلاثلا لصفلا

 :ةيضابإلا ثارت يف هحمالم ضعبو بيرغلا ىنعم :لوألا ثحبملا

 بحاص لاقو ءا.)ةضماغلا ةبيرغلا ةملكلاو ،مالكلا نم ضماغلا وه بيرغلا

 :مالكلا نم بيرغلا ":يبتوعلا لاقو ،ا“"يفخو ضمغ :ماركك بارغ" :سوماقل
 نالفو ،برغم اهبحاصو ةبارغ برغت يهف ةملكلا هذه تبرغ :لوقت ضماغلا
 .اهمالك يف برغي

 يف ةبيرغلا ظافلألا ةفرعم وه مكاحلا هللا دبع وبأ ركذي امك هنفو بيرغلا ملعو

 ظافلأ نم ثيداحألا نوتم يف عقو ام هتأب :بيرغلا ةبهش وبأ فرعو نوتملا
 يف نيبراضلا برعلا مالك نم اهنوكل وأ ،اهلامعتسا ةلقل مهفلا نع ةديعب ةضماغ
 .ا راصمألاو ندملا نع نيديعبلا ةوادبلا

 .640/1 ،برغ ةدام ،برعلا ناسل ،روظنم نبا ا٧]
 .154ص ث‘برغ ةدام ‘طيحملا سوماقلا 4 يدابأ زوريفلا (2)

 .576/3 .ةنابإلا ،يبتوعلا ا"

 :حت ،ثيدحلا مولع ةفرعم ،(405/,1015)يروباسينلا هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ مكاحلا ()

 .88/1 ه1397 شنانبل چتوريب ،ةيملعلا بتكلا راد 2ُط نيسح مظعم ديسلا
 .43 1 ص ،ثيدحلا مولع يف طيسولا دمحم ةبهش وبأ (5)

 



 118 >_ ةيضانإلا دنع ةنسلا مولع

 يف ارضاح هدجن ةيضابإلا ثارت يف هدورو ىلإ ىنعملا نم انلقتنا ام اذإو

 .ةلقتسم ةباتك هيف اوفنصي ملو ثةيوبنلا ثيداحألا صوصنل مهتجلاعم

 حمالم ضعب ىلع فوقولا انب ردجي بيرغلل مهريسفت نم جذامن ركذ لبقو

 اهنإ لوقلا نكمي يتأتس يتلا جذامنلاو ةلثمألا عبتت دنعو .مهدنع بيرغلا ةجلاعم

 :جذامنو هل ةلثمأ اهئضعب نمضتيو بيرغلا ماسقأ مهأ لثمت

 يبأ ريسفت كلذ ةلثمأ نمو ێاهانعم نايبو ةدرفملا ةملكلا نايب هماسقأ نمف ه

 ريثكلا يفاجلا :ظجلا وأ ظاوجلاو ،قلخلا ئيسلاب يرظعجلا :يفوسلا ورمع
 .ا") مثإلاب رومألا يف ضوخي يذلا ظاوجلا :ليقو ،هتيشم يف لاتخملا محللا

 ىرخأ ةلثمأ درتس امك هعضوم يف ظافلألا هذه هيف رسف يذلا صنلا دريسو

 .هلثم

 ناتظفللا يتأت نأب كلذو ،ظافلألا نم فلتخملاو فلتؤملا ريسفت اهنمو ه

 ريسفت كلذ نمو ثامهانعم فلتخيف امهقطن يف نيتفلتخم ءامهظفل يف نيتقفتم

 ءاحلا رسكب نحلي نحلو ،دسفي :يأ نَحْلَي ءاحلا حتفب َنَحَلف ،َنَحَل ظفلل يبتوعلا

 نخڵلاو اههجوو هبهذم : يأ لوقلا نحلو 3 نطف يأ نحل لجرو ‘باصأ :يأ

 انرصتخا دقو ،اهتاكرح ريغت عم ةظفللا يناعم تددعت اذكهو ..ءاثل ةنطفلا :يأ

 . رسفملا صنلا عم دريسو يبتوعلا ريسفت

 نم رثكأل ةملكلا دروب كلذو ءاقرتفمو اقفتم بيرغلا دورو اهنمو ه

 يف مهتاوصأ اولعت نيذلاب وأ ،ا)رقبلا باحصأ عارزلاب نيدادفلا ريسفتك ىنعم

 ليصفت دريسو ءا نارقلا يف نيروثلاب وأ ،لبإلا نم نيرثكملاب وأ ،مهثورح
 . رتسفملا صنلا عم لاوقألا

 .425ص ء(خم)ستالاؤسلا باتكء يفوسلا )٨(
 .1 1/1 1 ءايضلا ،يبتوعلا )2(

 . 1 03- 1 02/1 .عماجلا ةكرب نبا (3)

 .681/3 ثةنابإلا ،يبتوعلا )4(



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع =ححجح

 كلذ نم ،دحاو ىنعمب نوكيو ادشمو افقتضْم وأ اففخم دري ام اهنمو ه

 ظفل دري وأ ،'")هتناثم يف لوبلل عماجلا نقاحلا هنأب نونلا ديدشتب ءانزلا ريسفت
 لوبلا عمجي يذلا وهو نقاحلاب اضيأ هورتسفو ،نونلا ددشم ريغ ادودمم ءانز

 .ا“ هب قيضي ىتح هتناثم يف
 اميف ةدراولا جذامنلا فشكتس امك ةيضابإلا دنع بيرغلا ريسفت رداصم عونتتو

 :يلي امك رداصملا هذه ىلإ ةراشإلا لمجنو ؤدعب

 يتلا ظافلألا نم ريثكل رتسفمو ،داضلا ةغل نيعم نآرقلاف :ميركلا نآرقلا :الوأ

 تيظح دقف كلذ يف بجع الو ،ةبيرغ روصعلاو نامزألا فالتخا عم تحبصأ

 لبق نم ظوفحملا دلاخلا باتكلا ءاعو تراص اهنوكل مئاد ظفحب ةيبرعلا ةغللا

 ريسفت هجوأ دحأ يبتوعلا نايب اهنم ،ةددعتم ةلثمأ كلذل دجنو ،ريدقلا يلعلا ظفاحلا

 نأب (30/47دمحم) لوقلا نحت يف ْمُهَنقرْعَتنو » :ىلاعت هلوق نم اطبنتسم نحللا

 نيقفانملا فرعي ةيآلا هذه لوزن دعب لق هللا لوسر ناك ىتح ههجوو هبهذم دارملا

 .اث همالك يف هليمو هنحلب الدتسم ،مهمالك عمس اذل

 تيبلا لخاد نم ءيشلا هب رتسف ام ريخو ،اهسفن ةيوبنلا ةتسلا صوصن :ايناث

 ءنيبطاخملا صاخشألاو نكامألا ددعتب ظافلألا ددعتتو ادحاو ردصملا نأ اميس ال

 كلذ نمو ؛مهنايب ةاكشمو برعلا حيصف ة فيرشلا قطنلا بحاص نوكلو

 نب سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ قيرط نم عيبرلا هجرخأ يذلا ثيدحلا

 امو ةلي هللا لوسر اي هل ليقف وهزت ىتح رامثلا عيب نع ةلي يبنلا ىهن ):لاق كلام

 .) ( رمحت لاق وهزت

 .(124/1)297 ثدنسملا عيبرلا ا"
 .198/3 ةنابإلا ،يبتوعلا 124/1-0125 ،عماجلا ،ةكرب نبا ا2

 .11/11 ،ءايضلا ،يبتوعلا ا

 .(224/1)558 ثع ويبلا نم هنع ىهني ام باب ضع ويبلا باتك ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا



 ةيض 1 دنع ةنسلا مولع ححححح

 -يتأيس امكح يدنكلا ركب يبأ داهشتسا لثم ةباحصلا ريسفت لالخ نم :اثلاث

 ريسفت وأ ) هللا اهعطق يأ :(دي نم تبرأ)رمع لوقب عيطقتلاب برإلا ريسفت يف
 ةياورك مهنع بيرغلا ريسفت ةياور ربع كلذو ،نيمدقتملا ةمئألا دحأ وأ نيعباتلا

 نع يناسارخلا مناغ وبأ كلذ ىور دقف ،ضيبلاو رضخلا رارجلاب متنحلا ريسفت

 ملعألا مه ءالؤهف ا) خلإ... ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ينثدح لاق جرؤملا يبأ

 ىمرم كاردإو ،يوبنلا ثيدحلا صوصن مهفب مهلاغتشال مهريغ نم ةظفللا ىنعمب

 ءظافلألل دراولا ىنبملا مهف لالخ نم دارملا ىنعملا ىلإ لتصوتلل كلذو ،ىنعملا

 .هب لالدتسالا اونسحيو ‘ثيدحلا هقف اونقتي ىتح

 نف لك لهأل ميلستلا باب نم كلذو ،بيرغلا ءاملع تافنصمب ةناعتسالا :اعبار

 مهداريإو ثملعلا اذهل مهعبتتل كلذو ثةنينأمطب مهنع ذخألاو ،مهنف يف صاصتخاو

 وأ باتكلا ىلع نوصني مهنأ دجنو مهلا وقأ و مه راعشأو برعلا ةغل نم هدهاوش

 صن دقف مالس نب مساقلا ديبع وبأ ءالؤه نمو ‘هنع نوذخأي يذلا بيزغلا ملاع

 ءامجعلا ريسفت يف امك ،ةكرب نبا ريغ كلذكو ذخأي نيح هنع هذخأ يف ،ةكرب نبا

 .اث "مانس نب مساقلا ديبع يبأ نع تدجو اذك :لاق ،ملكتت ال اهنأل ةميهبلاب الثم

 هذخأب آصنو ةبيتق نبا نع راغشلا ريسفت هوجو نم اهجو ةيدنكلا ركب وبأ ذخأو

 .ا“عامجلا و ةعضابملا دنع ةأرملا لجرلا راغشإ نم ذوخأم راغشلا نأ ركذف هنع

 مالكو ،ةيبرعلا ظافلألا نايبل ةفنصملا بتكلاو ؤةغللا مجاعمب ةناعتسالا :اسماخ

 هلقنك ؛بيرغلا هريسفت يف ةغللا ءاملع نع يبتوعلا لقن كلذ ةلثمأ نم ؤةغللا ةمئأ

 ةَّتلاو ةّخَتلل ليلخلا نايبو ،لماوعلا رقبلاب نونلا مضب ةخلا ريسفت يئاسكلا نع
 .هليصفت دريسو ءاريمحلا ىلع عقي مسا هنأو ناتغل امهنأ

 .1314 ©فنصملا ،ركب وبأ يدنكلا اأ)

 .54 /2 ء‘ىرغصلا ةنودملا ،يناسارخلا مناغ وبأ ا2)

 .444/2 .عماجلا ،ةكرب نبا ا)

 .103/32 فنصملا ، ركب وبأ يدنكلا ()

 .6/,54-55 ‘ءايضلا ،يبتوعلا ا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا ملع =جحججح

 هب رانتسي يتلا مهلاوقأو مهراعشأو ‘برعلا مالك روثأمب ةناعتسالا :اسداس

 "مئادلا" ظفلل :يدنكلا ركب يبأ ريسفتك ،بيرغلا مالكلا ريسفت يف ،ةريحلا فشكل

 :(ليوطلا نم)رعاشلا لوقب ادهشتسم ،نكاسلا دريس يذلا صنلا يف- هانعم نأو

 .("رضخلا ججلاو لاوهألا اهنود نمو ةجوم كلفلا ريغي ال مئاد ىلح

 :تاراهطلا يف بيرغلا ريسفت نم جذامن :يناثلا ثحبملا

 هللا لوسر اي ،تلاقف هق هللا لوسر تلأس اهنأ )ركب يبأ تنب ءامسأ ثيدح ه

 ركب وبأ لاق .اث (ءاملاب هيصرقأ :ة لاقف ڵبوثلا بيصي دق ضيحلا مد نإ ؤ

 بيصي دق ضيحلا مدف ،نيعبصأب رصعلا ىلإ هانعم عجري صرقلاو" :يدنكلا

 ةيانع ديزم ىلإ جاتحم ضيحلا مد نأ هريسفتو ظفللا اذه اندافأف ،ا"ريثكلاو ليلقلا

 . )4( نتنم سجن نيخث" وه ذإ © ضيحلا مد ةفص ىلإ كلذ عجرم لعلو ،هلسغ يف

 .329/3-330 “فنصملا ،ركب وبأ يدنكلا ا"]

 بوثلا نم ضيحلا مد تح باب ‘ءوضولا باتك ءهحيحص يف ةميزخ نبا هجرخأ ا"
 ضيصحلا مد باب ،ةراهطلا باتك ءىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو (139/1)275... و

 ضيحلا مد باب ‘ةراهطلا باتك ؛هننس يف يمرادلاو (127/1)285...بيصي

 .(218/1)772...بيصي

 رسفو :صرق فيعضتلاب ظفللا ديبع وبأ طبض .286/3 ‘فنصملا ،ركب وبأ يدنكلا ا2)

 ثيدحلا بيرغ .(838/224)مالس نب مساقلا ديبع وبأ يورهلا ،هيعطق يأ :(ءاملاب هيصّرق)
 رسف همالك صنبو 230/1 0م1986 ‘ه1406 نانبل توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،1ط

 اهنأك هتعطق يأ ءاملاب هتصرقو ،هتعطق يأ ءاملاب بوثلا نم مدلا تصرق" لاقف يديمحلا

 يبأ نب دمحم يدزألا يديمحلا:ر.'ةزايحو عطق هنأكو هلسغتف بوثلا رئاس نم هيلإ دصقت

 :حت ،ملسمو يراخبلا نيحيحصلا يف ام بيرغ ريسفت ،(1057/488)هللا دبع نب حوتف رصن

 لاقو 0548/1 ‘م1995 ه1415 رصم ةرهاقلا ،ةنسلا ةبتكم ‘1ط ،ديعس دمحم ةديبز

 دومحم يرشخمزلا :ر."رتن عم عباصألا فارطأب ءيشلا ىلع ضبقلا :صرقلا" يرشخمزلا

 راد ‘2ط ؛ميهاريإ لضفلا وبأ دمحم ،يواجبلا دمحم يلع :حت ،قئافلا (1 144/538)رمع نب

 .171/ 3 ،(ت.د) ثنانبل ،ةفرعملا

 .180/1 ،حاضيإلا ،يخامشلا ا



 ةيض الا دنع ةنسلا رواع >۔ححح

 الو ،مئادلا ءاملا يف مكدحأ نلوبي ال ):ةف يبنلا نع ةريره يبأ ثيدح ه

 :لاقي ،نكاسلا انهاه هانعم مئادلا" :يدنكلا ركب وبأ لاق .ا) (ةبانج نم هيف لستغي

 :(ليوطلا نم)يلذهلا رخص وبأ لاق وه ماد ىتح هتنكسأ ءيشلا تمدأ

 رضخلا ججألاو لاوهألا اَهنوذ نمو { ةجوم كلفلا ريغي ا مئاد ىلع

 مئادلاو &ىنعمب مئاصو فقاوو دكارو مئاد لاقيو ،انهاه نكاسلا مئادلاب ديري

 نم)رخآ لاقو .ءاملاب اهروف تنكسأ يأ ةردقلا تمدأ لاقي ،يرجي ال يذلا

 :(ليوطلا

 ث)"هميدت نينعلا ةادغ انهف اهروذق يلغت برحلا كيلع اَنرَعَس
 يهنلاب هدرفأ ثيح ثءاملا اذه لثم مكح ةيصوصخ هريسفتو ظفللا اذه اندافأف

 .اثرثك وأ لق لمعتسم ءام يأ يف لوبلا نم يهنلا مومع درو نإو هيف لوبلا نع
 ةبانجلا لسغ ىوتسم ىلع تناك ول ىتح هيف ةساجنلا لسغ عنمب رخآ ايهن هدازو

 نوكلو ىةميقلا ةورثلا هذه ىلع ظافحلا نم ديزمل كلذو ،ءاملا اذه سجنت ةيشخ

 .ةساجنلا هذه لوزتف ددجتم ريغ ءاملا اذه

 (94/1)236 ثمئادلا ءاملا يف لوبلا باب ءوضولا باتك هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا")

 .(73/1)162 فهايملا ماكحأ يف باب ،ةراهطلا باتك يف ،سابع نبا نع هدنسم يف عيبرلاو

 ىضعمب مئادلا يعمصألاو ةديبع وبأ رسف .329/3-330 فنصملا ،ركب وبأ يدنكلا ا

 ءيش لكو ،هتنكس اذإ ةمادإ انأ هتمدأو مودي ءاملا ماد' :لاقو ديبع وبأ كلذ مهنع لقن ،نكاسلا

 :(ليوطلا نم)رعاشلا لوقب ديبع وبأ دهشتساو "هتمدأ دقف هتنكس

 الغ اهمَح اذل انع اهؤثقنو { اهُميدنف مهاردق انيلع شيجت
 يرشخمزلا هرسف هسفن ديبع يبأ ريسفتبو ،137/1 ،ثيدحلا بيرغ سديبع وبأ يورهلا :ر

 ناكم يف روصحملا تباثلا مئادلا ءاملا " :يديمحلا لاقو ‘441/1ءقئافلا ى يرشخمزلا :ر

 .370/1‘ نيحيحصلا بيرغ ريسفت ‘يديمحلا "هنم هل جرخم ال دحاو

 .46ص غعضولا ،ينوانجلا (3)



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع =حجح

 وه باهإلاو" :يفوسلا ورمع وبأ لاق ،ا") (رهط دقف غبذ باهإ اميأ) ثيدح ه

 ميضقك لادلاو فلألا حتفب مدأ :هعمجو ،ميدأ وهف غبد اذإف ،غبدي مل ام دلجلا

 :(طيسبلا نم)رعاشلا لاق ،متضقو

 متكلا نم لعن يف رطخت ترصق بهأ نم مويلأ لبق كلعَت ناك اق
 ةزمهلا مضب مألاو اعم امهمضو -ءاهلاو ةزمهلا حتفب- باهإ عمج :بهألاو

 :(طيسبلا نم)ةمرلا وذ لاق ،ةنامدإ اهدحاو ابظلاو لابجلا سويت :لادلا ناكسإو

 ارتولا صناقلا نهل نحأ مدأ { ترظن امك ىصقألا فرشلا ىلإ ومست

 هريسفتو باهإلا ظفل اندافأف .ا)"ماعطلا مادإ عمج :-لادلاو ةزمهلا مضب- مثألاو
 ةعس نع فشكي ام اذهو ،هل رهطم غابتلا نأو هغابد دعب دلجلاب عافتنالا ةحابإ

 ارهطمربتعي غابتلا نأ ىلإ ةيضابإلا بهذ دقو ،دابعلا حلاصمل اهتاعارمو ةعيرشلا

 .ا عابسلا يف مهفالتخا عقوو ،ريزنخلا الإ ناويحلا ةتيم دولجل
 انل اثامرأ بكرن ات هللا لوسر اي :لاقف ة هللا لوسر ىلإ لجر ىتأ ثيدح ه

 أضوتنفأ ،انشاعمل :يأ انهافشل الإ ءام انعم سيلو ةالصلا انرضحتف رحبلا يف

 ورمع وبأ لاق .أأ (هتتيم لحلاو هؤام روهطلا وه) : لاقف ،؟رحبلا ءامب
 .اهيلع بكريف ضعب ىلإ اهضعب ةشي ةبشخ :ثمر اهدحاو ثامرألاو ":يفوسلا

 :(ليوطلا نم)ليمج لاق

 .53 ص هجيرخت مدقت ا")

 ريثألا نباو يرشخمزلاو يديمحلا رسفو ‘ظ 55ص ء(خم) ،تالاؤسلا باتك ،يفوسلا اك

 لعف نزو ىلع "بهأ" يديمحلا هطبضف ‘هعمج طبض يف اوفلتخاو ،هغابد لبق دلجلاب باهإلا

 امنإ ليقو دلجلا وهو باهإ عمج امهحتفبو ءاهلاو ةزمهلا مضب بألا ":ريثأل نبا لاقو ،حتفلاب

 !نيحيحصلا بيرغ ريسفت ‘يديمحلا :رظنأ "الف هدعب امأف غبدلا لبق باهإ دلجلل لاقي

 .83/1شةياهنلا ، ريثألا نبا 0181/2‘قئافلا يرشخمزلا 18/

 .359/1 ،حاضيالا ،نكاس وبأ يخامشلا اث

 .53 ص هجيرخت مدقت ")



 ةيض الا دنع ةنسلا رولاع حححح

 ا" هركو انل سيل رختلا يف ثتمر ىلع © اتنأ ةيقب يتح نم تت
 ىلإ هضعب مضي بشخ وهو ‘ثَمر عمج ثامزرألاو ":يدنكلا ركب وبأ لاقو

 مدقت دقو ،اخ)قباسلا تيبلاب دهشتساو...ليمج لاق .رحبلا يف هيلع بكريف ضعب
 ىلع اهضعب مومضملا بشخلا "اهنأب ثامرألا ريسفتب يدنكلاو يفوسلا ةكرب نبا

 وهو ثَمر عمج :ثامرألا يبتوعلا لاقو.اليمج لوقب دهشتساو "ضعب
 .ا“)"بكرملا

 ءمهيرتعت يتلا ةرورضلا نع اربعم يباحصلا لاؤس يف ثامرألا ظفل ءاج دقل

 نم عونلا اذه يف ءاملا لمح مهنكمي ال مهنأ امك ،لمعلا اذهل نورطضم مهف

 كلذ مهل هريرقتب ةحابإلا يف مهل عتسوو هق هللا لوسر مهرقأف ةطيسبلا باشخألا

 اذه ةمظع نع فشكيل ،هباودل وأ هئامل ءاوس مكحلا اذه رحبلل هئاطعإبو

 .ةحابإلا عسروأب عيرشتلا ءاجف فيفختلا ضعبل هلا ؤس حرط يباحصلاف ،عيرشتلا

 نونلا ديدشتب ءانزلا" عيبرلا لاق ءا (ءاتنز وهو مكدحأ يلصي ال )ثيدح ؟

 ريغ دودمم (ءانز) ":ةكرب نبا لاقو ث ا)هتناثم يف لوبلا عمجي يذلا نقاحلا ينعي

 ىتح هتناثم يف لوبلا عمجي يذلا كلذب ينعي ،نقاحلا ؛ملع أ هللاو ديري ،نونلا ددشم

 .وك6ص ى(خم) ،تالاؤسلا باتك ،يفوسلا (!

 .363/3 ءففتصملا ،يدنكلا ركب وبأ ا2}

 دهشتساو سيعمصألا نع ريسفتلا اذه ديبع وبأ لقن دقو .241-242 /1 ،عماجلا ،ةكرب نبا ا

 ريثألا نباو يرشخمزلا نم لك ريسفتلا اذهب ثامرألا رسف امك ؤاضيأ ليمج لوقب ديبع وبأ هل

 ."هتمملو هتحلصأ اذإ ءيشلا تثمر نم لوعفم ىنعمب -ثّمر يأ-لعف وهو :يرشخمزلا لاق

 .261/2 .ةياهنلا ، ريثألا نبا ،84/2 قئافلا ،يرشخمزلا ،36/1 ‘ثيدحلا بيرغ ،يورمهلا :ر

 .327/3 كةنابإلا ،يبتوعلا ()
 جرخأو (124/1)297 ضةالصلا عماج باب ،ةالصلا باتك هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا٨]

 ةالصلا باتك ‘هحيحص يف نابح نباو )298)ح (نيثبخألا عفادي وهو مكدحأ يلصي ال)اضيأ

 .(430/5)2074 ةعامجلا ضرف باب

 .(124/1)297 ثدنسملا ،عيبرلا اك



 ةيض لا دنع ةنسلا مولع ححصو

 ":يبتوعلا لاق .ا;) ريسفتلا سفن ةديبع يبأ و يئاسكلا نع ةكرب نبا لقنو "هب قيضي

 ركب وبأ لاقو .ا)"هنقتحا اذإ :ءانزإ هلوب لجرلا انزأو ،هلوب نقاح يأ :ءانز

 اذإ ءنز انزي هلوب انز دق هنع لاقي ،هلوب نقاحلا وه :يئاسكلا لاق ":يدنكلا

 نم لصألاو ‘دودمم ءانزلا وهو :ةديبع وبأ لاق ،هنقح اذإ هلوب انزأف ،نقتحا

 :(لماكلا نم)لطخألا لاق ،اةءانز وهف قيض ءيش لكو ،قيضملا

 رافحألا نم ةملظم َءاَرْبَغ اهرغق ءاتز ىلإ تغفذ اذإو

 .ا" هيلع قيضيف هيلع عمتجي لوبلا نأل ؛ءانز رفاحلا يمس

 نم ةروص يهو ةالصلا اهعم حصت ال ةلاح ىلإ هيبنتلا هريسفتو ءانَز ظفل دافأ

 نم ةالصلا بلاطم عم ىفانتت ةلاحلا هذهف ،ااهنع يهنملا نيثبخألا ةعفادم روص

 عوشخلا ققحت مث نمو ،ةيسفنلا ةحارلاف رارقتسالا ىلإ ةيضفملا .ةينامسجلا ةحارلا
 مث نمو ،قلاخلا عم ةاجانملا ققحتت دومعلا اذهبو ،ةالصلا دومع وه يذلا

 .ةاجانملا كلت ربع سفنلاب ىقري يذلا يحورلا ددملا ىلع لوصحلا

 هب اوعقيل سانلا هيلإ راثف دجسملا يف لاب ايبارعأ نأ) ةريره يبأ ثيدح ه

 وبأ لاق ءا (...ءام نم ابونذ هلوب ىلع اوقيرهأو هوعد : ةلي هللا لوسر مهل لاقف

 :بونذلا :انباحصأ لاق :اضيأ لاقو "ةمخضلا ولدلا يه بونذلا ":يدنكلا ركب

 هللا لاقتبيصنلا اضيأ بونذلاو ،ةميظعلا ولدلا :بونذلاو ،ءاملا نم ولد ءلم

 ديبع يبأ ريسفت وهو ،يئاسكلا نع ديبع وبأ هدروأ .124/1-125 ،عماجلا ؛ةكرب نبا )٧(

 .314/2 . ةياهنلا 0 ريثألا نبا ۔94/1 ‘ثيدحلا بيرغ ،يورهلا :ر .ريثألا نباو

 .198/3 ةنابإلا ،يبتوعلا اث
 .94/1 ‘ثيدحلا بيرغ يورهلا :ر .ريسفتلا اذه ديبع وبأ هدروأ ا

 :ر .دهاشلا اذهب يرشخمزلاو ديبع وبأ دهشتسا .385/4 فنصملا ؤركب وبأ يدنكلا ()

 يف ءانزلاو" :ريثألا نبا لاق .124/2 ،قئافلا يرشخمزلا ،94/1 ‘ثيدحلا بيرغ ،يورمهلا

 .314/2 شةياهنلا ،ريثألا نبا "هلوب قيضت هنأل نقاحلل ريعتساف قيتضلا لصألا

 .445/1-446 ثدنسملا ح رش ،يملاسلا ا

 2270/5...اورسي ةق يبنلا لوق باب ،بدألا باتك ؛هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا

 .(11/1)263 ‘دجسملا لضفو دجاسملا يف باب ،ةالصلا باتك ،هدنسم يف عيبرلاو (5777)



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح

 نم) ةمقلع لاق ءابيصن يأ (59/51تايراذلا)4لَم ًابونذ اوُمَلظ نيذلل نإق)»:ىلاعت

 :(ليوطلا

 .اف) وند كاَدَن نم سل قحف ةَمغنب تطبخ دق يح لك يفو

 ةيفيكو لوبلا نم ةعقبلا ريهطتل عورشملا ءاملا مجح بونذلا ظفل اندافأ

 هتيبرت نسحو هفطلو ةلق يبنلا بلق ةعس نع ثيدحلا اذه فشك امك ،ريهطتلا

 .نيقيفر ةاده اونوكيل مهل هبيردتو هباحصأل هميلعتو ،اههيجوتو سوفنلل

 ةكرب نبا لاق .ا) (رتويلف رمجتسا نمو رثنتسيلف أضوت نم)ثيدح ه

 ةكم رامج ىمستو ،ًاضيأ ىصح ىّسسيو ،راغصلا ةراجحلاب وْجَنلا ةلازإ رامتجالا"

 :(ليوطلا نم)رعاشلا لوق ىلإ ىرت الأ .اهرغصل ىصح
 ارحّسلا نسح اهلبق ًاسمش َرأ ملو 3 وىتفلا ُرَحسَت اهنأ آلإ سمشلا يه

 ارمج ةلوح هللا ًةرأو ينيعب هَديلف رامجلا موي ىصحلاب تّمَر

 بيطتسم وهف ،باطتسا :ليق هنمو لجرلا باطتسا :ةراجحلاب يجنتسملل لاقيو

 نبا لاقو "اهنع ىذألا ةلازإب هسفن بط هنأ كلذب ديري ؛ىجنتسا اذإ

 .ا“"فنألا ةغللا يف ةرثنلاو...ةرثنلا نم ذوخأم ؛راثنتسالا نم قاشنتسالاو":ةكرب

 يرشخمزلاو ةميظعلا ولدلاب بونذلا يديمحلا رسف دقو ء88/3 ‘فنصملا ،ركب وبأ يدنكلا ا")

 بيرغ ريسفت يديمحلا :ر ."بونذلا هل ريعتسا امك بيصنلل ريعتساو ":لاق ،ىألملا ولدلاب

 .155/2 قئافلا يرشخمزلا ،245/1 ‘نيحيحصلا

 .436 ص هجيرخت مدقت )2(

 رسف اكلام نأ يعمصألا نع ديبع وبأ لقن دقو .283/1-284 ،عماجلا ءةكرب نبا اث

 هورتسف ورمع ابأو يئاسكلاو نسحلا نب ادمحم نأ ديبع وبأ ركذو ،ءاجنتسالاب رامجتسالا

 بيرغ ‘يورهلا :ر.ةراجحلاب ءاجنتسالاب رامجتسالا رتسف نم ريسفت لقنو ،كلذب

 نبا ."راغتصلا راجحألا يهو رامجلاب حُئَسَتلا :رامجتنمالا": ريثألا نبا لاق ،٬69/1ثيدحلا

 .292/10ةياهنلاء ريثألا

 اهرسفو (...رثنأف تأضوت اذإ )ديبع يبأ ةياور يفو .291/1 عماجلا ،ةكرب نبا ا٨}

 اهئوضو يف قشنتسي نأ هرمأ...قاشنتسالا دنع نيرخنملا نم طقسي ام ينعي رثنأف":هلوقب

 هفنأ يف ام جرختسا مث ءاملا قشنتسا":يرشخمزلا لاق 669/1 ‘ثيدحلا بيرغ ،يورهلا



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع حصحححح

 نمض امهيعضوم ةراهط ىلع ادكؤم رامجتسالاو راثتنالا يظفل دورو ءاج

 .ةراهطلاو ةفاظنلا ديزمل قاشنتسالا يف ةغلابملا ديكأت راثتنالا يفف ءةالصلل ؤيهتلا

 ةلازإب ةباطتسالا رامجتسالا يفو .")مايصلا لاح يف الإ اهيلع دكؤم ةغلابملا هذهو

 مهضعب لامف ث رامجتسالا مكح يف ةيضابإلا ءاملع نيب فالخلا عقو دقو ‘سجنلا

 خسن ثيح هتّيبدن ىلإ مهريغ بهذو ءاخيلاطيجلا ةرابع رهاظ وهو هبوجو ىلإ
 .) يملاسلا هحجر يذلا وهو ءاملاب لسغلا ضرفب هبوجو

 ةرحنملا يف الو ةربقملا يف ةالص ال لاق ةق يبنلا نع سابع نبا) ثيدح ه

 يف ةالصلا نع ىهن )ثيدحو ا“):(قيرطلا ةعراق يف الو لبإلا نطاعم يف الو

 لاق ؛ا) (لبإلا نطاعمو قيرطلا ةعراقو مامحلاو ةلبزملاو ةرزجملاو ةربقملا

 يفو .... رزجي من رحبلا جوم لصي ثيحف :ةرزجملا امأف :يدنكلا ركبوبأ

 نم اهريغو لبإلا ةَرَحتَمف :ةَرَحْنَملا امأو ،ا©نارزجي امهو ءارزج ارزج عاطقنالا

 يذلا عضوملاف ةربقملا امأو ،اهمض و ءابلا حتفب (ةلبزم)ةلبزَم يه لاقيو ،باودلا

 ردصملا رقملاو ،ىربقملا يهو ءاهمضو ءابلا حتفب ةربقمو ةربقم لاقي ،هيف ربقي
 نب هللا دبع لاقو ،'""اربقمو اربق هربقأ انأف هتربق :لوقي ،ربقلا عضوم ىربقتملاو

 .406/3 ثقئافلا عيرشخمزلا " ةرثنلا كرحيو قشنتسي نأ وه :ءارفلا لاقو هرثنو

 .176/1 شمالسإلا دعاوق ،يلاطيجلا ؤ"

 .166/1 ،س.ماتل

 .74/2 ،ج راعملا ،يملاسلا (ة}

 ءاهعوشخو ةالصلا لضف يف باب ةالصلا باتك هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ال

293(22/1). 

 .362ص هجيرخت مدقت ا

 ءاهلا هتلخد امبرو ،رفعج لثم رزجلا عضوم: رزجملا حابصملا يف لاق :ريثألا نبا لاق ا0©

 نبا مزج هبو ، حصأ اذه تلق :ريثنلا ردلا يف يازلا رسكب حاحصلا يفو 0 ةرزجم :ليقف

 .267/1 .ةياهنلا ث ريثألا نبا: ر ."يزوجلا

 .314/5 ،يدنكلا ركب وبأ ا



 ةيض الا دنع ةنسلا ملع ححح

 رحنلاو حبذلا وهو رزجلا عضوم ميملا رسكب ةرزجملا" :ا")يشكيودسلا ديعس
 دنع اهكرابم وهو ءاطلا رسكب نطنَس عمج لبإلا نطاعم ،رسكتو اهؤاز حتفتو

 اهرسكو ءاطلا مضب نطعت لبالا تتطَع ،لوألا برشلا وهو اللع برشتل ءاملا

 وهو نطعم عمج" (لبإلا نطاعم) :يملاسلا لاقو ،اث"تكرب مث تور اذإ انوطع

 نع عوجرلا دنع لبإلا هيف كربت يذلا عضوملا ليقو ،ءاملا لوح لبإلا كربم

 .اضيأ لبإلا هيف نوكت يذلا عضوملا يف لمعتسيو ،ءاملا
 ةالصلا نع يهن يتلا عضاوملا ضعب ةفص نيثيدحلا يف ةدراولا ظافلألا تطعأ

 ةراهطلا نيب عماجلا ،ةالصلل قئاللا ناكملا رايتخا نسح نمض ةلخاد يهو ءاهيف

 ةنوصم ةالصلا عضاوم حبصتل ،ءادتعا نود ريغلا قوقح ةاعارم عم شةفاظنلاو

 .ةيناميإلا ةيجارعملا ةلحرلا كلتل سفنلا ةنينأمط ةققحم شةهبش لك نع
 ملو ىلص مث لكأف ةّبرَوُم فتكب يتأ ةلي هللا لوسر نأ سابع نبا)ثيدح ه

 :ةرَوُملا':يدنكلا ركب وبأ لاقو ،ا")"ةرفوُملا :ةيروسلا ": :عيبرلا لاق .ا“) (أضوتي

 :(ليوطلا نم)تيمكلا لوق هيلع لديو ،ةغللا يف ةصقانلا ريغ ةرقوملا يه

 ةمالع (1658/1068) كلملا دبع نب دمحأ نب ديعس نب هللا دبع دمحم وبأ يشكيودسلا ")

 1034/;٠1625 ةنس ةبازعلا سلجم ةماعز ىلوت "سنوتب ةبرج مالعأ نم ،ليبن ميعزو ،ليلج

 هيلإ عمتجي ةقلح هل ناكو ،نيكال دجسم يف نيمصاختملا نيب لصفي احلصم ،سانلل ايتفم ناك

 ثفيلآتلا نم اددع كرت رمع نب دمحم ةَّتس وبأ هذيمالت نمو ملعلا ذخأل ةبلطلا او ء اهقفلا

 .86-87ص ثةبرج ءاملع مجارت يف ةلاسر :تيراعت نبا :ر .اهب نفدو ةمركملا ةكمب يقوت

 .51ص ‘ةبرج خيرات :بوقعي نب ملاس

 ةيشاح ،(1658/1068) كلملا دبع نب دمحأ نب ديعس نب هللا دبع دمحم وبأ يشكيودسلا اك

 .434/1 ،(حاضيإلا عم)حتفلا راد ةعبط ءحاضيإلا باتك ىلع

 :لاقو ءاملا لوح لبإلا كرنَمب نطعلا ريثألا نبا رسف .441/1ؤدنسملا ح رش ،يملاسلا اث)

 ةرم برشلا ىلإ دعتل ضايحلا دنع تكربو تيقس اذإ نطاوعو ةنطاع يهف لبإلا تنتطَع"

 هيف خانت يذلا عضوملاب نطعلا يرشخمزلا رسفو .258/3 0 ثةياهنلا ،ريثألا نبا :ر ."ىرخأ

 .61,3 .قئافلا ڵيرشخمزلا .لبالا

 قبسو (60/1)114 ،ءوضولا هنم بجي ام باب ،ةراهطلا باتك هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا

 .هانعم يف هل رخآ ظفل جيرخت



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ححح

 بتروُم وضع سيقلا دبعل ناكو ةرياحُي اهنم نيوضع تلشتنالاو
 يفو ،بنرإ دحاولاو ءازإ اتزرإ محللا تعطق لاقي ؤسصقان ريغ امات ينعي

 .ةمهملا ةجاحلا :ليقثتلاب برإلاو ،هللا اهعطق يأ :اا (دي نم تنرأ)ثيدحلا
 .اة)"هتلتاخمو لجرلا تاهادم ةبراوملاو

 ،رانلا هتسم امم ءوضولا بوجو يفن يف ثيدحلا ةلالد انه ةّبروُملا ظفل دكأ

 ام لكأب ءوضولا ضقني ال" هيلعو ،خسنلا لصف يف مدقت امك خوسنم بوجولا نأو

 .)هي هنع حص امب اذخأ رانلا هتسم

 مف هب ةشي يذلا طيخلا ءاكولا" :عيبرلا لاق .ا (ةئسلا ءاكو نانيعلا )ثيدح ؟

 ة لعجف ،ةبرقلا سأر هب ةشي يذلا طيخلا وه ءاكولا" ةكرب نبا لاقو ،'")"ةبرفلا

 يرشخمزلاو ديبع وبأو ورمع وبأو ةديبع وبأ رسف دقو .(60/1)114 ثدنسملا ،عيبرلا اأ)

 هارأ الو ":ديبع وبأ لاقف ،ىنعملا ذخأ لصأ يف اوفلتخا امنإو ءةرفوملاب ةبرؤملا ريثألا نباو

 :(ليوطلا نم)رعاشلا لوقب دهشتساو ى ارإ ًابرإ هتعطق لاقي وضعلا وهو برإلا نم الإ ذخأ

 ابارَوُم اعيمج وأ ًاضعب ملظو مهنم قحلا وذ فصنلا قوف يطعأو

 .ذخؤي مل يتلا ةرفوملا":لوقيف يرشخمزلا امأو ،ىلعألا يف روكذملا تيمكلا لوقب دهشتسا امك

 تمكحأ اذإ ةدقعلا ترأ نم برأ ،هب ةدقعتم محللا نم اهيلع امب ةسبلتم يهف اهمحل نم ءىش
 .33/1،قئافلا يرشخمزلا ،25/1؛٬ثيدحلا بيرغ ،يورهلا :رظنا "سانلا نم اهدش

 كيدي نع تثرأ) :اهنع هقف هللا لوسر لأس لبق ناكو هلأس لئاس ىلع ةري رمعل لوق ا

 باتك ،هننس يف دواد وبأ هجرخأ (فلاخأ اميكل ةلق هللا لوسر هنع تلأس ءيش نع يتتلأس

 .جحلا باتك ،©فنصملا يف ةبيش يبأ نباو (2003 )208/2... جرخت ضئاحلا باب ‘كسانملا

 يأ (تنرأ):رمع لوق ريثألا نباو ديبع وبأ رسفو ،(174/3)13181 ...لبق ضيحت ةأرملا

 .ريثألا نبا ،82/2 ؤثيدحلا بيرغ ،يورمهلا :ر .ةتصاخ نيديلا نم كبارآ تطقس

 .36 033/1 .ةياهنلا

 .4/,131 ،©فنصملا ،ركب وبأ يدنكلا ا

 .164/1 ،دنسملا ح رش ،يملاسلا ا٨]

 هجرخأو (198/1)722 ،‘ءوضولا لضف باب ،ةراهطلا باتك ؛هننس يف يمرادلا هجرخأ اث

 .(61/1)118 ،ءوضولا ضقني يذلا مونلا باب ،هدنسم يف (ربدلا ءاكو نانيعلا)ظفلب عيبرلا



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع _ ۔۔۔۔۔۔_۔_ ك

 ىري ام ىلع ربتلا ةقلح :ةغللا يف ئسلا نأو زاجملا قيرط نم ربتلا ءاكو نينيعلا

 يف ءاكولا يف ةق يبنلا لوق هنمو ءاهملا ءيش لك لصأ ىمسيو ،برعلا
 307 ٠ ِ ۔ ۔ هش

 (“"ءاكولا :صافعلاو ،طيخلا كلذب ديريأث(اهءاكوو اهصافع فرعا):ةطقللا

 يف ةرثؤم امهنيب ةمزالتم ةقالع انيبم هئىلل ءاكو نيعلا نوكب ريبعتلا ءاج

 جاردأ ءوضولا بهذو ءاكولا قلطنا نانيعلا تمان اذإف ءوضولا ىلع ةظفاحملا

 طباضلاو ،هريغ نع مونلا نم ضقانلا ساعنلا ظافلألا هذه تلصف كلذبو ،حايرلا

 ساوحلل بهذملا مونلا نأ كلذ نايبو ةساحلا روضحب ديقملا ءاكولا قالطنا وه

 قلطأ اقلطم مونلاب كلذ ققحت ىلإ بهذ نمف ‘ءوضولا ضقتنيف ءاكولا هعم قلطني

 ضقنلا درق ط ةف عاجبطضال ١ يف هثودح ققح نمو 0 ضقأنلا مونلا يف مكحلا

 نيب قرف نمو همكح هاطعأ عاجطضالاك دجاسلا مون لعج نمو ‘عاجطضالاب

 .ا"فالخلا هجوأ نم اهريغ ىلإ ،ضقنلا مكح يف قيرفتلاب مكح فيفخلاو ليقثلا

 :تادابعلا يف بيرغلا ريسفت نم جذامن ثلاثلا ثحبملا

 نباو يرشخمزلاو ديبعوبأ و ورمعوبأو يعمصألارسف .(198/1)722سدنسملا ،عيبرلا ا"

 317/1‘0145‘ثيدحلا بيرغ ،غيورهلا :ر .ةبرقلا مف دشي يذلا طيخلا:ءاكولا ريثألا

 .ةياهنلا ، ريثألا نباء 395/1،قئافلا ڵيرشخمزلا 061/1 نيحيحصلا بيرغ ريسفت ،يديمحلا

59/1. 
 اذإف ،ءاكولا قلطتسا نانيعلا تمان اذإف ،هَئسلا ءاكو نيعلا نإ)ظفلب ةياورلا يرشخمزلا دروأ ا

 اهلصأ تساإلا:هئسلاو ،ةبرقلل ءاكولاك تسإلل ةظقيلا لعج"هلوقب اهرسفو(أضوتيلف مكدحأ مان

 .قئافلا؛يرشخمزلا."ةهيتس :ليقف تدر ترغص اذإو ذم نم تفذح امك نيعلا تفذحف ةتس

774. 

 .(231/9)3773 ،ينهجلا دلاخ نب ديز دنسأ ام ،هدنسم يف رازبلا هجرخأ ا

 نم ةقفنلا هيف نوكت يذلا ءاعولاب صلفعلا ريثألا نبا رسف .286 /1 ،عماجلا ،ةكرب نبا اث)

 ىلع لعجي يذلا دلجلا يس كلذلو ،فطقلاو ينلا وهو صفعلا نم ذوخأم ،هريغ وأ دلج
 .263/3. ةياهنلا ،ريثألا نبا :ر.ءاصأفع اهقالغوأ ةروراقلا سأر

 .175/1-176 شدنسملا ح رش ،يملاسلا :يف ضقانلا مونلا يف لاوقألا فالتخا رظنأ ا

 



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع =ححح

 :ةكرب نبا لاق .ا") (جادخ يهف باتكلا ةحتاف اهيف أرقي مل ةالص لك )ثيدح ه

 ىَّسسي يذلا اذهو هب عفتني جادخف ،نيبرض ىلع جادخلاو ،اثناصقنلا وه جادخلا

 اذإ ةقانلا تجَخ :لاقي امكو هب عفتني ال جادخو ،ناصقن هفارطأ يف ناك اذإ جدخأ

 هب عفتني ال ناصقن اذهف ثةغللا لهأ بتك يف تدجو اذكه ستيم اهنينج تقلأ

 :ليلخلا لاق ":يبتوعلا لاقو ،ا“)"هب عفتني ال يذلا وه ةلق يبنلا هدارأ يذلا جادخلاف

 .هتالص جةخأو ،مامت ريغل دلولا نم طقسلا ةلزنمب يأ :(جادخ يهف...)ثيدحلا يف

 يهف ةقانلا تَجَدخ لوقتو ،كيلإ جّدخُم مهلوقك ؛جّدخُم صقان لكو ،ةجتخُم يهو
 دقو هتقلأ اذإ كلذو ؛جودخمو جةخُمو جيدخ دلولاو ؤجخُم يهف تَجخأو .جداخ

 هيلع تبني نأ لبق هتقلأ اذإو ،جادخ يهو تجتخ :امد هتقلأ اذإ لاقيو ،هقلخ نابتسا

 .ا"'ضاهجلا وهو ،تضهجأ ليق :رعشلا
 ةميق الف ثاهتيضرف ادكؤم ةحتافلا ةءارق ةيمهأ ىلع الاد جادخلا ظفل ءاج

 مكحلا اذه مومع "جادخ"و "لك" ظفل دكأ دقو ،جادخلل ةميق ال امك ينود ةالصلل

 مامت مدعك ةددعتم ناعمب جادخ ظفل يحويو ،باتكلا ةحتاف ىلإ ترقتفا ةالص يأل

 اذه نم ريفنتلا ىلع هيبشتلا اذه لمحي امك ءاهب عافتنالا مدعو ،اهناصقنو ةالصلا

 .لمعلا

 . 189ص ‘هجيرخت مدقت !)
 بيرغ ‘يورهلا :ر .ناصقنلاب جادخلا يرشخمزلاو يديمحلاو ديبع وبأ و يعمصألا رسف )2(

 .356/1 قئافلا ءيرشخمزلا 0370/1 نيحيحصلا بيرغ ريسفت ،يديمحلا ،47/1‘ثيدحلا

 ريسفت ،يديمحلا '47/1؛ثيدحلا بيرغ ،يورهلا :ر .ىنعملا اذه يديمحلاو ديبع وبأ دروأ اث}

 .370/1 نيحيحصلا بيرغ

 .514/1-515 ،عماجلا ةكرب نبا ا

 تاذ يهف يأ جادخ يهف يرابنألا نبا لاق ':يديمحلا لاقو 0170/5 ءءايضلا ،يبتوعلا اث
 زوجيو لاق راصتخالا يف مهبهذم ىلع هماقم جا دخلا ميقأ و تاذ فذحف ناصقن تاذ يأ جادخ

 لابقإ هللا دبع اولاق امك لعفلا لحم ردصملا ًلَحأف ةصقان يأ ةجدخم ىنعمب جادخ نوكت نأ

 .370/1 ‘نيحيحصلا بيرغ ريسفت ،يديمحلا :ر ."ربدمو لبقم نوديري مهو رابدإو



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع =حح

 ةالصلا رخؤت نأ ةظقيلا يف طيرفتلا امنإو ؛طيرفت مونلا يف سيل )ثيدح
 يف مدقتملا نأ وه ةغللا يف طيرفتلا" :ةكرب نبا لاق .ا٨) (ىرخألا تقو لخدت ىتح

 :(طيسبلا نم)رعاشلا لوق هنمو ،هيف ريصقتلا مدق هنأل ارقم ىمسي ءيشلا

 .(2 داًرول طاًرف َلَجَعَت امك انتباحتص نم اوناكو اَنوُلجْعَتنساَف

 رذعلا بحاصل اهرذعو ةعيرشلا ةعس همون لاح مئانلا طيرفت مدعب ريبعتلا دكأ

 ادكؤم طيرفتلاب ىرخألا تقو لوخد ىلإ ةالصلا رخؤم فصو ءاج كلذ لباقمبو

 كلذ لمح امك ضرفلاب فافختساو بجاولا يف نواهت وهف ‘لمعلا اذه ةروطخ

 .نواهتلا اذه لثم يف عوقولا نم ريفنتلا فصولا
 وأ هلامشب لجرلا لكأي نأ له هللا لوسر ىهن ):لاق هللا دبع نب رباج ثيدح ه
 لاق .اث>(دحاو بوث يف يبتحي وأ ءامصلا لمتشي وأ ةدحاو لعن يف يشمي

 افوشكم ىقبيو رسيألا هقتاع ىلع هرازإ يفرطب يمري نأ ءامصلا ":عيبرلا

 رخآلاو نميألا هقتاع يلع هرازإ فرطب يمري نأ ءاتتحالا ىنعمو اهتروع

 امأو":ةكرب نبا لاقو ،اة"ءامسلا ىلإ ةفوشكم هتروع ىقبتف رسيألا هقتاع ىلع

 هدشيو هبوث لجرلا سبلي نأ وهف ةالصلا يف اهنع ي يبنلا ىهن يتلا ءاًمَصلا

 ةالصلا ءاضق باب ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك ‘هحيحص يف ملسم هجرخأ ا"

 .(84/1)153 ةالصلا تيقاوم باب ،ىقتنملا يف دوراجلا نباو ،(473/1)681...هتئافلا

 رصق يأ اطنرق طرفي رمألا يف َطَرَق' ناسللا يف ءاج .51615 /1 ءعماجلا ،ةكرب نبا ا

 .368/7 ؤطرف ةدام ،برعلا ناسل ،روظنم نبا :ر ."تاف ىتح هعّيضو هيف

 لامتشا نع يهنلا باب ،ةنيزلاو سابللا باتك هحيحص يف ملسم هجرخأ ا)

 1 12/1ةالصلا يف بايثلا باب ،ةالصلا باتك ،هدنسم يف عيبرلاو 1661/3)2099(6ءامصلا

(270). 

 وهف مالكلا ليوأتب ملعأ مهنأو ،ءاهقفلا ريسفت وه ريسفتلا اذه نأ يورهلا ديبع وبأ ركذ ا
 .271/1 ‘ثيدحلا بيرغ ،يورهلا .يناعملا حصأ

 ىللإ هلجر ناسنإلا ئض هنأب ءابتحالا ريثألا نبا رسف .(112/1)270 ثدنسملا .عيبرلا ا"

 هيلع نكي مل اذإ هنأل هنع ىهن امن | و : :لاق " اهيلع ه 7 .هرهظ عم هب امُهُعَمْجَي بوب هنطب

 .335/1 شةياهنلا ،ريثألا نبا :ر "هتروع وتف بول لاز وأ كرحت امير دحاو بوث لا



 ةيص الا دنع ةنسلا مراع =>۔ح

 هنم عفري ملو هب للخت اذإ ءامصلا ةفص برعلا دنع اذكه هيديو هندب ىلع
 يتلا ءاًمَصلا ةرخصلاك هندبو ،هندب ىلع دشي هنأل ءاًمتص تيمس امنإو كابناج

 .ا")قرخ الو عدص اهيف سيل

 لاق .اث(ةالصلا يف لذئسلا نع ىهن ةلي هللا لوسر نأ ةريره ىبأ) ثيدحو ه

 لجرلا لسري نأ وهو ةالصلا يف ةلي يبنلا هنع ىهن يذلا لدتسلا امأو" :ةكرب نبا

 ةفرعم ءابتخالا و ءامصلا ىنعم نايب دافأف ءا هيفرط مضي الو هيبناج ىلع هبوثب
 ريسفت ىلعف ءاهب ةالصلا حصت ال ذإ ةالصلا يف اهنع يهنملا سابللا تائيه ضعب

 ءاهفاشكناب ةالصلا حصت ال هنأل ةروعلا فاشكنا ةئيهلا نم روذحملا نوكي عيبرلا

 يف سفنلا رارقتسا عم ةئيهلا كلت مءالتت ال ءامصلل ةكرب نبا ريسفت ىلعو

 هعنمي هنأل "اهتهاركب لاق نمل افالخ ةالصلل اهضقن يملاسلا حجر كلذلو ،ةالصلا

 اضيأ وهف لدسلا امأ ،ا"دوجس الو عوكر نم نكمتي الف مامتلا ىلع اهئادأ نم

 ةعيرذل ادس تائيهلا هذه يف يهنلا ءاجف ؛ةروعلا فاشكنا فوخ هنع يهنم

 لهأ ريسفت نم وهف يعمصألا نع ريسفتلا اذه ديبع وبأ دروأ .585 /1 ،عماجلا ،ةكرب نبا ا"

 نأل كلذو ءامصلاب ةئيهلا هذه ةيمست ليوأت يبتقلاو يعمصألا نع يديمحلا لقنو ثةغللا

 قرخ اهيف سيل يتلا ءامصلا ةرخصلاك اهلك دقاعملا هيلجرو هيدي ىلع دم لمتشا اذإ سباللا

 .٠217/1نيحيحصلا بيرغ ريسفت يديمحلا .عدص الو

 (67/6)2289 .ةالصلا يف ثدحلا باب ،ةالصلا باتك ‘هحيحص يف نابح نبا هجرخأ ا2)

 .(174/1)643 ،ةالصلا يف لدسلا يف ءاج ام باب ،ةالصلا باتك ،هننس يف دواد وبأو

 داز ةديبع ابأ نكل ،ريسفتلا اذهب يرشخمزلاو ديبع وبأ هرسف .585 /1 ،عماجلا ةكرب نبا اث

 .قئافلا ،يرشخمزلا ،156/2 ‘ثيدحلا بيرغ يورهلا :ر.لدسب سيلف هيبناج ٌمَتض نل

 دجسيو عكريف لخاد نم هيتي لخديو هبوثب لجرلا فحتلي نأ :لدسلا ريثألا نبا رسفو 2

 طسو عضي نأ:رخآ اريسفت ركذو ،هنع اوُهنف هلعفت دوهيلا تناكو" :لاق ،لاحلا اذه ىلع

 .ةياهنلا ريثألا نبا:ر.هيفتك ىلع ءيش الو هلامشو هنيمي نع هيفرط لسريو هسأر ىلع رازإلا

32. 

 .395/1 دنسملا ح رش ،يملاسلا )



 ةيضابالا دنع ةنسلا راع =حح

 هذهب ةالصلا ضقن ىلع اعيمج اوقفتي مل ةيضابإلا ءاهقف نأ ىلع ،ةروعلا فاشكنا
 .ا")ةروعلا فشكنت مل ام تائيهلا

 نإف رهظلاب اودرباف رحلا دتشا اذإ لاق ةلي هللا لوسر نأ ةريره يبأ)ثيدح ه

 مناغ وبأ لاقو ءا"اهسفن اهحيف عيبرلا لاق .ا)(منهج حيف نم رحلا ةدش
 ميكحلا عراشلا ةعسوتب "اودربأ"و "حيف" ظفل اندافأف ،ا"ورخأ :اودربأ :يناسارخلا

 ثحب لحم صاخلا مكحلا اذه ةلع ىقبتو ،رحلا ةدش لاح رهظلا ءادأ تقو يف

 ةلاحلا اهنوكل وأ ‘عوشخلا بلست دق اهنوكل ةقشملا عفر هيف ةمكحلا له "ذإ رظنو
 .اة"باذعلا اهيف رشني يتلا

 ضيب باوثأ ةثالث يف نفك لي هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر ةشئاع)ثيدح ه

 عضوم نم بايث ةيلوحَسلا":عيبرلا لاق.ا (ةمامع الو صيمق اهيف سيل ةيلوحَس

 .248/1 ،مالسإلا دعاوق ،يلاطيجلا \423/1-424 ،حاضيإلا ،يخامشلا ا")

 يراخبلاو (78/1)179 ،ناذألا يف باب ،اهبوجوو ةالصلا باتك ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ اث

 .(199/1)513 س..رهظلاب داريإلا باب ،ةالصلا تيقاوم باتك ‘هحيحص يف

 اهرح راشتناو اهلاعتشاو اهنايلغب منهج حيف يديمحلا رسف .(78/1)179 ثدنسملا "عيبرلا ()

 :ريثألا نبا لاق .235 0168/1 ‘نيحيحصلا يف ام بيرغ ريسفت ،يديمحلا :ر .هتتشو

 يف منهج ران هنأك يأ ليثمتلاو هيبشتلا جرخم هجرخأ دقو ...هناروفو رحلا عوطس :حيفلا

 ظفل لصأ نم اذخأ عيبرلا ريسفتو اذه .484/3 رثألا بيرغ يف ةياهنلا ، ريثألا نبا "هرح

 هترارح ةدش الإ منهج سفن ام رمألا ةقيقح يفو ءاهسفنو ةحئارلا رشن وه يذلا حوفلا وأ حاف

 .550/2‘ح وف ةدام برعلا ناسل ءروظنم نبا :رظنا حوفو حاف ىنعم لوح .اهنايلغو

 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ،ىربكلا ةنودملا ((1914/1332)فسوي نب دمحم شيفطا ا٨

 رسكنا اذإ اهولص يا: اودربأف ": يرشخمزلا لاق .35/1 ،م1984 ه1404 نامع ةنطلس

 .91/1 ثقئافلا ڵيرشخمزلا :ر "لاوزلا دعب سمشلا جهو

 .253/1 ثدنسملا ح رش ،يملاسلا ا"

 (428/1)1214 ‘ةمامع الو نفكلا باب ،زئانجلا باتك ‘هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا
 .(193/1)474 ‘لسغلاو نفكلا باب ىزئانجلا باتك ،هدنسم يف عيبرلاو



 ةيضابإلا دنع ةنسلا ملع >=حح

 دافأ عيبرلا رتسف امك ةيلوحس ظفل لعل ،ا٨)"نميلا ضرأب عضوم وهو الوحتس ىمسي
 .ديعب نم نإو دروتسا امب عسوتلا زوجيف ،نفكلل ةبولجملا بايثلا لامعتسا ةحابإ

 رابج ءاَمْجَعلا ح رج) :لي هللا لوسر لاق :لاق يردخلا ديعس يبأ ثيدح ه

 زيزعلا دبع نب هللا دبع رف ف (سمخلا زاكرلا يفو رابج ندعملاو رابج رئبلاو
 زنكلا ":هلوقب زاكرلا و "رودهم يأ ءيش اهبحاص ىلع سيل ":هلوقب راجلا
 زاكأرلا :انباحصأ رتسف :ةكرب نبا لاقو ،ا"هرئاس هلو هسمخ ىطعيف هبحاص هدجي

 نم ذوخأم زاكرلا مسا نأل ،انباحصأ هلاق ام يدنع لوقلاو )ةيلهاجلا زونك

 .ا")'ة يلهاجلا زونكب زاكرلا ديعس وبأ رتسف كلذكو ،اهلصأ تبثأف حمرلا زكرأ
 مساقلا ديبع يبأ نع تدجو اذك ملكتت ال اهنأل ةميهبلا :ءامجعلا :ةكرب نبا لاقو

 يبارعألا نبا اهرسفف ثةيلوحتملا ريسفت يف فلتخا دقو .(193/1)474 شدنسملا ،عيبرلا ا"

 وهو لوحتسلا ىلإ تبسن اهنأك :روصتملا ةيلوحّسلا :ليقو »ضيبلاب يبتقلاو ،ةينطقلا ضيبلاب

 يديمحلا ححصو نميلاب ةيرق يهو لوحّس ىلإ ةبوسنم بايث اهنإ ليقو ،اهلحسي هنأل راصقلا

 :روضحو لوحتس":لاق نييروضح نيبوث ىف :ىرخأ ةياور يرشخمزلا ركذو ،ريسفتلا اذه

 :(ليوطلا نم)ةفرط لوقب دهشتساو ،"نميلا ىرق نم ناتيرق

 .لوحتسو ةدير هتشو نام اهموسر نأك تايآ حقسلابو

 .159/2 ،قئافلا ءيرشخمزلا 'ك27/1 نيحيحصلا بيرغ ريسفت ،يديمحلا :ر

 (136/1)334 باصنلا يف باب ،ةقدصلاو ةاكزلا باتك ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا"

 .(23/2)2274 ،ندعملا ةاكز باب ،ةاكزلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو

 بيرغ ،يورمهلا :ر .يرشخمزلاو يديمحلاو ديبع وبأ هرتف ردهلاب رابجلا ريسفت ا
 .396/2 ،قئافلا ،يرشخمزلا ؤ291/1 ،نيحيحصلا بيرغ ريسفت "يديمحلا س170/1 .ثيدحلا

 .1680169/2 ،ىرغصلا ةنودملا ،يناسارخلا مناغ وبأ ا٨)

 هنم جرختسي امف اهلك نداعملاب زاكرلا اورسفف قارعلا لهأ امأو ،زاجحلا لهأ هرسف اذهبو(
 نميلسملا لاومأك يهف ؛ازاكر نداعملا نوربتعي ال زاجحلا لهأ نأ امك لاملا تيبل سمخلا هيف

 .396/2 ثقئافلا ،يرشخمزلا ،س171/1‘ثيدحلا بيرغ ،يورهلا :ر .ءاوس اهتاكز يف

 .620 /1 ،عماجلا ،ةكرب نبا ا

 .68/5 ديعس يبأ ماكحأ نم ديفملا عماجلا ،ديعس وبأ يمدكلا ا7)



 ةيضاإلا دنع ةنسلا راع ح

 تناك اذإ رابج ءامجعلا حرج نوكي امنإو نامض ال رده:يأ رابجو ")مالس نب

 هنأ رابج رئبلا نإ ":اهنم ريسفت نم رثكأب رابج رئبلا ةكرب نبا رسفو ،ا)"ةتلفنم
 اهبحاص ىلع سيلف رفاحلا ىلع راهنتف ‘هكلم يف اهرفحيو اهبحاص اهيلع رجأتست
 ."نامض

 هب قطانلاف بجع الو ‘ظفل زجوأب دارملا ىنعملا ىلع الاد اربعم رابجلا ظفل ءاج

 هثدحت امل ةعبت ال يتلا ةبادلا ةفصل اديكأت ءامجعلاب ربعو .ةلت اناسل برعلا حصفأ

 نم يف ةعبتلا طوقس كلذ لثمو ‘كلذ يف اهبحاص ببست مدع طرشب هفلتت وأ

 ةمدخ يف وأ ،كلهف ندعم ةمدخ يف وأ ‘هيلع تراهناف رئب ةمدخ يف رجؤتسا

 امك ىنعملا داحتال كلذو ،كلذ هباش ام وأ ؤهيلع راهنأق جلف وأ هيلع طقسف رادج

 اذه ةروص ةزربم زاكرلاب ةنوفدملا نداعملا ةيمست تءاجو ،ايملاسلا ركذي
 زجوأب ةربعمو ،هتاكز يف ندعم لك نع همكح زيمت عم ةمئالتم هل ةزيممو عونلا
 . ظفل

 ذخؤت ال هنأ مهربخأ ):هل لاقو ةقدصلا ةاعس دحأ ثعب هنأ رمع نع يور ام ه

 نم هلوكألا ":باهولا دبع مامإلا لاق .ا (لحفلاو ضخاملاو ىرلاو ةلوكألا مهنم

 ءا©لماحلا ضخاملاو ءاهدلو ىبرت ىتلا ىبرلاو ،محشلل ةسورحملا ةنيمسلا :منغلا

 .170/1‘ثيدحلا بيرغ ،يورهلا :ر .بيرغلا يف ديبع وبأ هدروأ ا"

 .444/2 .عماجلا ،ةكرب نبا ا2}

 )قام.س445/20٥.

 .60/2-61 شدنسملا ح رش ،يملاسلا )
 نم هب دتعي اميف ءاج ام باب ،ةاكزلا باتك ءليوط ثيدح نمض أطوملا يف كلام هجرخأ ا

 دعي ام باب شةاكزلا باتك ‘فنصملا يف قازرلا دبعو (265/1)601 ،ةقدصلا يف لخنلا

 .(4/,11)6808 شةقدصلا ذخؤت فيكو

 يرشخمزلا رسفو .70ص ةسوفن لئاسم باتك نمحرلا دبع نب باهولا دبع يمتسرلا ا

 رسفو 0452 ،قئافلا ،يرشخمزلا :ر قلطلا وهو ضاخملا اهبرض ىتلا اهنأب ضخاملا

 :ر .لوق ىلع جاتنلا ةثيدحلا وأ نبلل تلعج يتلاب ىترلاو ،لكال تيبر يتلاب ةلوكألا

 .573 ثقئافلا عيرشخمزلا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا رلع ح

 :ضخاملاو ،اهدلو يبرت يتلا يه :ىبرلا "ريخلا نب ىيحي ايركز وبأ لاقو
 خللإ...و ىأرلاو ةلوكال ءانثتسالا ءاج دقل .ا")"حبذلل ةفولعملا:ةلوكألاو ،لماحلا

 قبطي نم ةاعارم ضرفلا قيبطت بحاصي ثيح ءاهتنورمو ةعيرشلا رسي ادكؤم

 يطعتل اهومنو ةورثلا هذه ددجت لفكي امبو مهراضي الف مهتشيعم رسيي امب مهيلع

 .ةلجآلاو ةلجاعلا هترظن يف عيرشتلا اذه ةمظع دكؤي امبو ،اهجاتنإ يف ربكأ اردق

 .مهحالصإو دابعلا حالصل الإ ضرفي مل وهف

 رقبلا نم صاقوأ يف ةلي هللا لوسر يل لقي مل) :لاق لبج نب ذاعم ثيدح ه

 يتأيو .ا"نيتضيرفلا نيب ام يهو صاقوألا" :يناسارخلا مناغ وبأ لاق .ا2)(ائيش

 ايعارمو رمألا قيبطت يف دابعلل ارسيم اضيأ نيتضيرفلا نيب ام يف صيخرتلا

 ثيح قيبطتلا تاداهتجا عفدل اضيأو ،ةرملا هذه يف قدصملا ىلع قيبطتلا ةلوهس

 .نيفرطلا نيب فالتخالاو عزانتلا عفدي امب ةعلا طبض مدع لاح ريدقتلا رسعي

 الو ةعنسكلا يف الو ةراجلا يف سيل ):لاق ةه يبنلا نع سابع نبا ثيدح ه

 مامزلاب رجت يتلا لبإلا ةراجلا " :عيبرلا لاق .ا“ (ةقدص ةَهبَجلا يف الو ةَّخْنلا يف

 .190-191ص ءعضولا ،ينوانجلا ا"

 .100ص هجيرخت مدقت ا2)

 كيرحتلاب صقولا بيرغلا ءاملع رسف .225/2 ‘ىرغصلا ةنودملا ‘مناغ وبأ يناسارخلا اث

 هيف منغلا تبجو ام هنأب صقولا ريسفت يف ورمع وبأ فلاخو ،اضيأ نيتتضيرفلا نيب ام هنأب

 لقي مل رتسف امك ناك ول هنأب ديبع وبأ هبقعتو نيرشعلا ىلإ سمخلا نيب ام لبإلا ضئارف نم

 لبإلا نم سمخ لك يف نأ ةتصان ةف يبنلا ةنسو ءيشب هيف ث هللا لوسر ينرمأي مل ذاعم

 .ةياهنلاء ريثألا نبا 016/1؛قئافلا يرشخمزلا ،244/2 ‘ثيدحلا بيرغ ،يورهلا :ر .ةاش

213/5. 

 ٠ (137/1)338 شهتاكز نع يفع ام باب ، ةقدصلاو ةاكزلا باتك هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا٨]

 يف ىنطقرادلا هجرخأ (ةقدص لماوعلا لبإلا يف سيل) اهنم ،هانعمل دهشت ثيداحأ تدروو

 ننسلا يف يقهيبلاو ء(1) 103/2 . ةقدص لماوعلا يف سيل باب 0 ةاكزلا باتك ،هننس

 .(116/4)7183 ،ةقدص لماوعلا يف سيل باب 0 ةاكزلا باتك ©ىربكلا
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 و ،اة)قيقرلا ةّخْنلاو ،املريمحلا ةَعنسكلا و ،تيبلا لهأ توقب عجرتو بهذتو

 مل ام ةقدص اذه نم ءيش يف سيل ":ةديبع وبأ لاق عيبرلا لاق .!هديخلا ةَهبَجلا

 هريمحلاو رقبلاو لبإلا نم لماوعلا يه ةعئسكلا :ةكرب نبا لاقو ،ا“"ةراجتلل نكت

 دعب ديلاب عرضلا برضي نأ عئسكلا و ڵبرضت يأ عسكت اهنأل ةَعنسك تيمس امنإو

 ةراَج تيمسو ثاهتمزأب رجت يتلا ةرراَجلا و ،..نبللا دعصيل درابلا ءاملاب جضني نأ

 ىنعم يف ةلوعفمءءاملا اهرمع اذإ ةرماع ضرأ لاقي امك ةرورجم ىنعم يف

 .)"ةلعاف

 زاق ريمحلا :ةعنسلا و ،قيقرلا :ةلا و ،ليخلا :ةهبجلا ':يبتوعلا لاق
 ةَّكَنلا :ليلخلا لاقو ،لماوعلا رقبلاب اهورسفو ،نونلا مضب ةَخْنلا :هريغو يئاسكلا

 ةّخْنلا و ةخنلا ":اضيأ يبتوعلا لاقو ريمحلا ىلع عقي مسا وهو ؛ناتغل ةختلاو

 باودلا رئاس يه :ةعئسكلا :يدنكلا هللا دبع وبأ لاقو .ا""رمحلل عماج مسا :ناتغل

 يف ةاكزلا باجيإ مدعب ديكأتلا ثيدحلا دافأ .ا"لامعألا يف اهيلع قاست يتلا

 ضعب يف ةمدختسملا رقبلا وأ لبإلا نع تربع ةراجلاف ڵ©فانصألا ضعب

 بيرغ يورهلا :ر .ريمحلاب ةعسكلا يرشخمزلاو ديبع وبأو يئاسكلاو ةديبع وبأ رسف ا"

 .184/1.قئافلا يرشخمزلا 16/1-017 ،ثيدحل

 .قيقرلاب يرشخمزلاو ةديبع وبأ اهرسف امنبيف ةَّخّنلا ريسفت يف بيرغلا ءاملع فلتخا ا"

 ديبع وبأ لقن دقو ،نميلاو زاجحلا لهأ ىلإ ىنعملا اذه بسنو ،لماوعلا رقبلاب يئاسكلا اهرسف

 :ر .ديدشلا قوسلا وهو خنلا نم ذوخأم هنأ يرشخمزلا دروأ امك ،ريسفتلا اذه يئاسكلا نع

 .184/1‘قئافلا يرشخمزلا 16/1-017 ‘ثيدحلا بيرغ ،يورمهلا

 ريسفت يرشخمزلا دروأو ،ليخلاب ةهبجلا يرشخمزلاو ديبع وبأو يئاسكلاو ةديبع وبأ رسف ا

 .184/1؛قئافلا ڵيرشخمزلا ،16/1-17‘ثيدحلا بيرغ ،يورهلا :ر .ليخلا ماركب مهضعب

 .(137/1)338 ءدنسملا عيبرلا اث)

 .619 /1 ،عماجلا ،ةكرب نبا اة)

 .6/,54-55 ءايضلا ،يبتوعلا ا

 .427/4 ةنابإلا ،يبتوعلا ا

 .108/18 ‘ع رشلا نايب يدنكلا هللا دبع وبأ ا



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ححححححجح

 ظافلألا كلت تدافأ كلذكو لماوعلا نع ةاكزلا عفرل اديكأت كلذ يفو ،لامعألا

 يف صيخرتلا اذه نكل ليخلاو ريمحلاو قيقرلا يف ةاكزلا بوجو مدع ةدراولا
 نم ةاكزلا هتقحل هب رجوت امف ،ةراجتلل مدختسي مل ام ىلع لومحم اهتاكز مدع

 .ةديبع يبأ مالك نم مدقت امك ،ةراجتلا ضورع باب

 ينغل ةقدصلا لحت ال لي هللا لوسر لاق تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع)ثيدح ه

 يوقلا :يوسلا ةرملا وذ" :عيبرلا لاق .ا")(الام شأتمل الو وتس ةرم يذل الو

 .ا"ة وقلا :ةرملا":ةكرب نبا لاقو ،اث"لاملل عماجلا لثأتملاو ؤفرتحملا

 بسكلا ىلع نيملسملا ءانبأ ثحب ةي لوسرلا ةيانع ثيدحلا اذه ظافلأ فشكت

 اهيبنتو غجاتنإلا ىلع ةمألا ثحل ىعسم يف تاردقلاو تاراهملا ةيمنتو لمعلاو

 ،قحتسي ال نم دنع هتقدصب يمري الف ةجاحلا نطاوم لت ىلإ قدصتملل ةلة هنم

 تلح ولو مهريغل لحت ال نيصوصخم فانصأل اهعرش هللا نأل ":يملاسلا لوقي
 .اهب ءاينغألا دادبتسا ىلإ ىضفأل اهلتصأتيو لاومألا عمجي نمل

 امئاص مكدحأ ناك اذإف ةنج موصلا ةلي هللا لوسر لاق لاق ةريره يبأ)ثيدح ه

 وبأ لاق .ا" (مئاص ينإ لقيلف همتاش وأ هلتاق ؤرما نإو لهجي الو ثري الف

 .ةلأسملاو ةقدصلا هل هركت نم باب ث ةقدصلاو ةاكزلا باتك هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا

 .(565/1)1477 ىةاكزلا باتك ‘كردتسملا يف مكاحلاو (144/1)356

 .(144/1)356 شدنسملا ،عيبرلا اغ

 ةوقلاب يرشخمزلاو ،ةوقلاب ةرملا يناتسجسلا ركبوبأ رسف .628 /1 ،عماجلا .ةكرب نبا ا}

 :ر ." مكحم يأر اذ ناك اذإ ةرم وذل هنإ لاقيو لتفلا ةرملا لصأو ": يناتسجسلا لاقو ،ةدشلا و

 دحاولا دبع بيدأ دمحم :حت ،نآرقلا بيرغ 942/330(6)زيزع نب دمحم ركب وبأ يناتسجسلا

 دمحم نب دمحأ نيدلا باهش يرصملا ،457/1 ‘م1995 ‘ه1416 ءةبيتق نبا راد نارمج

 راد ،1ط ،يلوبادلا راونأ يحتف :جت ،نآرقلا بيرغ ريسفت يف نايبتلا ،(1413/815)مئاهلا

 .362/30قئافلا يرشخمزلا ،ء394/1 ،‘م1992 ه1412 رصم ،ثارتلل ةباحصلا

 .97/2 دنسملا حرش يملاسلا ()

 يف يمرادلاو (134/1)330 ‘ناضمر لضف باب ،موصلا باتك ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا

 .(40/2)1771 ؛مايصلا لضف يف باب ‘موصلا باتك ،هننس



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع =ححح

 .هتوهش فعضت مئاصلا نأل ةرتس :يأ ،(ةَنج) ":مساق جاحلا نب دمحم ناظقيلا

 ام الئاس زغلأ نم زغل ناظقيلا وبأ رسفو "هل زرحو نيدلل ظفاح موصلا نأكف
 امنإو ،ءاعولا ةغللا يف صافعلاو ،موصلا وهف هصافع امأ ":هلوقب نيدلا صافع

- 

 ةعطقم كلذب ديري :(ةَرفجْس...) :ةكرب نبا لاق .ا") ( ةرفجَم موصلا )ثيدح ه

 .ا“)"دلعأ هللاو ءاملا صقني هنأو حاكنلل

 وهف ،ةيبيذهتلا هراثآو موصلا دئاوف ضعب نع مايصلل "رقجَماو ةّنجلاا فصو نابأ
 اارسكوءسفنلل ةيامحو ةياقوو ةرتس هنوكك هفادهأ ضعب نيدلا قيقحتل نيعم
 نيترتملا نيبذهتملا ةبتر يف يوضنتل سفنلا هذه دعاسي امب ،اهتدحو اهتوق ضعبل
 دابعلا حالصل تعرش تادابعلا نأ دكؤي امبو ‘هضئارفو نيدلا اذه تادابعب

 .مهحالصإو
 هللا دنع بيطأ مئاصلا مف فولخ : لي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ)ثيدح ه

 يزاجأ انأو ،يل مايصلاف ،يلجأ نم هماعطو هتوهش يدبع قراف كسملا حير نم
 يفو .ا"»ريغت اذإ افولخ فلخي ماعطلاو مفلا فلخ :لاقي ":يبتوعلا لاق .ا (هب

 ةبتكم ،(خم) 0ناظقيلا يبأ باوج ،(1973/1393)يدمح ىسيع نب ميهاربإ ناظقيلا وبأ ا٧)

 .13 ص (ت.د) ،رئازجلا ،ةرارقلا ،غناظقيلا يبأ

 ام ةنجلاو اهنع رجاز حئابقلا نع لئاح رتس يأ ةنج مايصلا ":يديمحلا لاق.13ص ،س.ما2}

 ."هللا باذع نم ةنج اضيأ وهو سرتلا وهو نجملا كلذ نمو هريغ وأ حالس نم هب ترتتسا

 .274/1 ‘نيحيحصلا بيرغ ريسفت ،يديمحلا :ر

 .(38/9)8320 ‘يحمجلا نوعظم نب نامثع ثيدح ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأ ا

 يورهلا ديبع وبأ اضيأ ريسفتلا اذهب ةرفجملا رسف نمم .128/2 ،عماجلا ،ةكرب نبا ()
 نع لحفلا رفج : لاقي حاكنلل ةعطقم يأ ةرفجم "يرشخمزلا لاق ،ريثألا نباو يرشخمزلاو

 .يرشخمزلا 0248/1؛ثيدحلا بيرغ ‘يورهلا :ر ."هنع عطقنا اذإ : اروفج بارضلا

 .278/1 شةياهنلا ، ريثألا نبا ،219/10قئافلا

 يراخبلاو (133/1)327 ‘ناضمر لضف باب موصلا باتك ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا

 .(670/2)1795 موصلا لضف باب موصلا باتك هحيحص يف



 ةيضاإلا دنع ةنسلا رالع ==ححح

 وو روو

 امك هلمع يقاب نع الضف كسملا نم بيطأ هفولخ ذإ ،مئاصلا لضف نايب ثيدحلا

 .مئاصلل ةيزم يه امنيب مفلا رييغت ةحئار نم رفني ءرملاف ،مايصلل ابيغرت ىوح
 :تامرحملاو ماكحألاو عويبلا نم بيرغلا ريسفت جذامن عبارلا ثحبملا

 نعو ةذباتملاو ةسمالملا عيب نع ىهن هنأ هق يبنلا نع) سابع نبا ثيدح ه

 سملي نأ :ةسمالملا ":عيبرلا لاق .ا)(نيماتضَملاو حيقالَملا نعو ةلحلا لبح عيب
 يأ :ةذبانملاو ثاةعيبلا همزليف هيف ام ملعي الو هرشني الو بوثلا فرط لجرلا

 بوث امهنم دحاو لك رظني ملو هبوث رخآلا هل يمريو رخآلل هبوث لجرلا يمري

 يف ام :حيقالَملا و ،اةقانلا نطب يف ام لبح وهو :ةلبَحلا لبحو .اهبحاص

 :ةسمالملا ":يبتوعلا لوقيو ،ا)"ثانإلا نوطب يف ام :نيماتضَملاو ،لوحفلا روهظ

 يديمحلاو يرشخمزلاو ديبعوبأو يئاسكلاو يعمصألا رسف .53/3 ةنابإلا ،يبتوعلا ا")

 بيرغ ،يورمهلا :ر."افوأخ فلخي فلخ ":يورهلا لاق إمئاصلا مف ةحئار ريغتب فوخلا
 .387/1 ‘نيحيحصلا بيرغ ،يديمحلا ،'٬274/1قئافلا ،يرشخمزلا س197/1-198‘ثيدحلا

 (223/1)557 ضعويبلا نم هنع ىهني ام باب ضعويبلا باتك ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ اث

 ةسمالملا نع ىهن ه هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع) يراخبلا جرخأو

 امك (754/2)2039 سةذبانملاو ةسمالملا نع يهنلا باب ،ع ويبلا باتك ‘هحيحص يف (ةذبانملاو

 جتنت نأ ىلإ ملسلا باب ،ملسلا باتك يف رمع نبا نع ةلبحلا لبح عيب نع يهنلا ثيدح جرخأ

 لبحو حيقالملاو نيماضملا نع ةثالثلا نع يهنلا يناربطلا جرخأو (785/2)2137 .ةقانلا

 .(230/11)11581 0غسابع نبا نع ةمركع ثيدح يف !ةلبحلا

 .227/1 ،نيحيحصلا بيرغ ،يديمحلا :ر .اذه نم ابيرق ىنعم ةسمالملل يديمحلا دروأ ا

 نورخآ اهرسف امنيب بوثلا ذبنب اديقم عيبرلا ريسفتك ةذبانملل ريسفتلا اذه يديمحلا دروأ ا)
 .227/1 ‘نيحيحصلا بيرغ ريسفت يديمحلا :ر .ذبني عاتم يأب امنإو ديقم ريغ

 لبدحلاف ،جاتنلا جاتن :يرابنألا نبا هامسو ‘يرشخمزلاو يديمحلاو ديبع وبأ كلذب هرسف ا

 لاق ،قوذنلا نوطب يف يذلا لبح وه رخآلا لبحلاو ،قونلا نوطب يف ام وه لوألا

 راعشإلل ءاتلا هيلع تلخدأ امنإو لمحلاب ىمس امك لومحملا هب ىمس ردصم ":يرشخمزلا

 بيرغ ريسفت ‘يديمحلا 0128/1‘ثيدحلا بيرغ ،يورهلا :ر ."هيف ةثونألا ىنعمب

 .1/,251 قئافلا ڵيرشخمزلا ،487/1‘ نيحيحصلا

 حيقالملا ريثألا نباو يديمحلاو يرشخمزلاو ديبع وبأ رسف .(223/1)557 ثدنسملا ،عيبرلا ٨

 



 ةيضانإلا دنع ةنسلا راع =

 لب لاقيو ،اذكو اذكب عيبلا بجو دقف كبوث تسمل وأ يبوث تسمل اذإ لوقي نأ

 رظني الو ،بوثلا ءارو نم ديب ءيشلا سمتلي يرتشملا نأ وه :ةَتَمالُملا ىنعم

 دحأ لوقي نأ وه :ةذباتملاو ،لعفت ةيلهاجلا تناك اذكهو ءا")عيبلا عقيف هنيعب هيلإ
 بجو هيلإ هاقلأ اذإف ،يلإ عاتملا نم هريغ وأ بوثلا ذبنا هبحاصل نيعيابتملا

 .اة"اهميرحتب ةعيرشلا تءاجف ةزئاج تناك برعلا نيب عويب هذهف ،اعيبلا
 عيبلل نابكرلا اوقَلتت الو اوشَجاتَت ال لاق ي هللا لوسر نأ ةريره يبأ)ثيدح ه

 ال)ريسفت يف عيبرلا لاق .ا (منغلاو لبإلا اوثرئصت الو دابل رضاح خب الو

 مظعي ىتح اهعرض يف نبللا اوكرتتو اهدلوو ةاشلا نيب اولوحت ال يأ" :(او؛رئصت
 ىنضعمب (اورئصت ال ):هلوق ىنعمو ":ةكرب نبا لاقو ،اة"يه كلذك يرتشملا نظيف
 :شجلا امأف ا7"اضيأ لاقو ا)"يرتشملا اهب اورغتل اهعورض يف نابلألا اونقحت ال
 ديزيف اهيف ةبغر يرتشملا دادزيل عيبلا دنع هريغ ةعلسلا يف ناسنإلا ديزي نأ وهف

 اهرسف دقو لبإلا نم لوحفلا بالصأ يف ام وهف نيماضملا امأو ،قونلا نوطب يف ام هنأب
 نبا نع باهش نبا نع كلام نع هاكح يره زألا نأ ريثألا نبا ركذ امك 4 عيبرلا ريسفتك كلام

 ال ام باب ،عويبلا باتك ءأطوملا ،كلام:ر .يبارعألا نبا نع بظث نع اضيأ هاكحو ،بّيسملا

 ،يديمحلا 0128/1‘ثيدحلا بيرغ ،يورهلا (654/2)1343 ناويحلا عيب نم زوجي

 .102/3 ث ةياهنلا ريثألا نبا ،324/3 ،قئافلا :يرشخمزلا ،س٠142/1نيحيحصلا بيرغ

 ىضعملا ريثألا نبا دروأو ةسمالملا يف نيينعملا نيذه يرشخمزلاو ديبع وبأ دروأ ا"}
 ريثألا نيبا 0400/3.قئافلا ،يرشخمزلا ء142/1؛ثيدحلا بيرغ ،يورهلا :ر.لوألا

 .269/4 .ةياهنلا

 .399/3 .قئافلا يرشخمزلا ،142/1؛‘ثيدحلا بيرغ ،يورهلا :دنع هسفن ريسفتلا عجار ا

 .117/17 ثءايضلا ،يبتوعلا ا"

 (225/1)562 ضع ويبلا نم هنع ىهني ام باب ،ع ويبلا باتك ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا

 .(294/4)3344 ...دانزلا يبأ نع بيعش ثيدح ،نييماشلا دنسم يف يناربطلاو

 .(225/1)562 ثدنسملا ،عيبرلا ا

 ،ثيدحلا بيرغ ،يورهلا :ر .ىرخأ ةرابعب نكلو ىنعملا اذهب يرشخمزلاو ديبع وبأ هرسف ٨
 .399/3 .قئافلا يرشخمزلا 1

 .293/2 ،عماجلا ،ةكرب نبا ا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع =ححح

 اهءارش ديري الو ةعلسلا نمث ىلع ديزي نأ :شجلا ":يبتوعلا لاقو ا""اهنمث يف
 .ا2)"هتدايزل اهيلع دازيل

 ةلقاحُسلاو ةنبازُملا نع ةلي هللا لوسر ىهن ):لاق يردخلا ديعس يبأ ثيدح ه

 لاق .ا“ (ضرألا ءارك ةّلقاَحُملاو الخنلا سوؤر ىلع رمتلاب رمتلا عيب ةنَبازملاف
 اذإ كلذكو مولعم لجأ ىلإ لخنلا سوؤر نم رمثلا عيب وه :ةنبازملا ":ةكرب نبا

 .احارقلا قارعلا لهأ هيمست يذلا وهو ،مولعم لجأ ىلإ مولعم بيبزب ابنع ناك
 ضعب لاقو ،لجأ ىلإ هليك مولعم بحب هعرز لبنس لجرلا عيبي نأ وه :ةلقاَحُملاو

 قيرط نم تدجو :لاق هباتك نم رخآ عضوم يفو "عرزلا وه لقحلا :ءاهقفلا

 ةة% يبنلا ىهنف ءمصاختلاو عفادتلا وهو نيدلا قيرط نم ذوخأم ةنتبازُملا نأ ةغللا

 رخآلاو ،خسفي نأ نوبغملا دارأو نبغلا ىلع افقو اذإ نيعيابتملا نأل ؛ةنبازملا نع

 تنز :لاقي ،عفدلا وه نْئزلاو \امكتحاو اعفادت يأ ؛انبازت عيبلا يضمي نأ ديري

 امأف ":هلوق يف ةلقاَحُملا نايب ةكرب نبا لصفيو .اهتعفد يأ :اهلجرب ةقانلا

 ليوأت يف اوفلتخا سانلا نإف ...لي هللا لوسر نم اهنع يهنلا درو يتلا ةلقاَحُملا

 وه :نورخآ لاقو ،بحلاب عرزلا عيب :ةلقاَحُملا :موق لاقف :لاوقأ ةثالث ىلإ كلذ

 لاق ‘ريسفتلا اذهب يديمحلاو يرشخمزلاو ةديبع وبأ هرسف .325/2 ‘س.مال

 بيرغ يورهلا :ر ."هراثأ اذإ ديصلا شجن لاقي ةراثإلا شجنلا لصأ و':يرشخمزلا
 .192/1،نيحيحصلا بيرغ ريسفت يديمحلا ،407/3.0قئافلا ؛يرشخمزلا ،214/1 ثيدحلا

 .118/17 ثءايضلا ،يبتوعلا :رظناو 06/3 شةنابإلا ،يبتوعلا ا

 بيرغ ،يورهلا :ر ‘ىنفعملا اذه ىلع ةنبازملا ريسفت بيرغلا ءاملع رصقا"
 نباء205/1‘نيحيحصلا بيرغ ،يديمحلا ‘٬298/1قئافلا ،يرشخمزلا ‘٬140/1ثيدحلا

 .294/2.ةياهنلاء ريثألا
 (226/1)566 ،ع ويبلا نم هنع ىهني ام باب ،عويبلا باتك ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا٨

 .(763/2)2074...ةنبازملا عيب باب ضع ويبلا باتك هحيحص يف يراخبلاو

 .140/1‘ثيدحلا بيرغ ،يورهلا: ر.كلذب ةلقاحملل مهتيمست قارعلا لهأ نع ديبع وبأ دروأ ا
 .632/1 ‘عماجلا ،ةكرب نبا ا©



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع حص

 ء(ألعبرلاو ثلثلا ىلع ةعرازملا يه :نورخآ لاقو بحلاب ضرألا ءارتكا
 نم همسا ذوخأم لقَحلاو ،هبجوي رظنلاو انباحصأ هيلإ بهذي يذلا وه لوألاو
 ةلماعم ةبراضم لم نينثا نم الإ نوكت ال ةلعافملاو .ةلعافم ةلقاحُملاو ،حارملا

 .رمتلا نم هليكمب ةلخنلا ةرمث عيب ةنبازُملا :يبتوعلا لوقيو.اث"ةمصاخمو

 عيب زوجي ال لوقي "مسالا اذه هيلع يرجأف ةيعوألا يف ةرمثلا نبز وه :ةنبازمملاو

 .اث'ة رمث نيننتزب نينئز
 ضعب ةمرح يهنلا قايس يف اهدروو عم ةمدقتملا ثيداحألا يف ظافلألا كلت تدكأ

 هتلمح امب اهديكأت ءاجو ،اهنع تهن ةعيرشلا نكلو ةدوجوم تناك يتلا تالماعتلا

 ةلماعملا يف ررغلاو ةلاهجلا روص اهيف رهظت ذإ ،ميرحتلا تالالد نم اهيناعم

 نم ملسي ملو هطورش عيبلا فوتسي مل هيلعو ‘كلذ ريغو عيبملا سنجب ملعلا مدعو

 عئابلا قح لفكت طباوضب تءاج ةعيرشلاو .ةمرحلا ىلإل ضفم روذحم يأ

 .سبل لك نع تالماعملاب دعتبتو يراشلاو

 اذه ةمظع دكؤي امب تالماعملا يف يمالسإلا يقلخلا بناجلا ثيداحألا تفشك امك

 روظنملاو يحبرلا بناجلا ىلإ هرظن يف قالزنالا نع لماعتملاب ىأني هنأو نيدلا

 هتلمح امب ةمدقتملا ةثالثلا صوصنلا انل تفشك اضيأو ،هتالماعم يف طقف يعفنلا

 اهطبضو تالماعملا ميظنت يف ةيمالسإلا ةرظنلا لومش تالماعملا روص عونت نم
 نكمي ام ىتح وأ ةكرشلا بورض ضعب وأ ءاركلا وأ عويبلاب قلعتي ام ءاوس

 .كلذ ريغو قوسلا يف ةلماعملا تايقالخأب هفصو

 اهعيبي نأ اّتاَرَعلا بحاصل صخر ل هللا لوسر نأ) :ديعس يبأ ثيدح ه
 هعفر تباث نب ديز نع اضيأ كلذ انغلب :رباج لاق :عيبرلا لاقو (ارمت اهصرخب

 بيرغ يورهلا :ر .ةلقاحملل اهركذ يتلا تاريسفتلا هذه بيرغلا ءاملع دروأ ا!)

 0115/1؛نيحيحصلا بيرغ ريسفت يديمحلا ،298/1؛قئافلا ،يرشخمزلا 0س139/1؛ثيدحلا

 .294/2 شةياهنلا ،ريثألا نبا

 .377/2 ٧س.م ال

 .244/18 ،ءايضلا ،يبتوعلا ا)



 ةيضابإلا دنع ةنسلا رولاع =

 مث نيرخآلل اهرمث لجرلا يطعي لخن اَياَرَعلا" :عيبرلا لاق .ا٨) ل هللا لوسر ىلإ

 اهصرخب اهعيبي نأ ةلي هللا لوسر هل صخرف يلع كل قيرط ال كلذ دعب هل لوقي
 عيبلا دنع لخنلا ةلمج نم لوعت يتلا :ةّيرَعلا ةلخنلاو ":يبتوعلا لاقو ،اث)"رمت

 ءاّاَرعلا :عيمجلاو جاتحم ريغل وأ كلذ اهماع جاتحمل اهترمث لعجت نأ وهو
 :(ليوطلا نم)اهيف لاق ،ءاَرغإلا هنمو ،ارع :لعفلاو

 .اة)"حئاوجلا نينسلا يف ايارع نكلو 3 ةَيبجأر الو ءاَهنسب تسيل
 دابعلاب طيحي امل اهتاعارمو ةعيرشلا ةنورم انيبم ايارعلا يف صيخرتلا ءاج دقف

 قرط رسيي ام مهل عرشيف ،ةيانع ىلإ ميكحلا عراشلا نم جاتحت فورظ نم

 وأ رمأ نم مهيلإ ةهجوملا بلاطملا يف للخ نودو ،مهب عقي رارضإ نود مهتشيعم

 .يهن
 يذو ةنظلا يذ ةداهش زوجت ال لاق ةلي هللا لوسر نأ ):ةريره يبأ ثيدح ه

 زيزعلا دبع نب هللا دبعل تلق ":يناسارخلا مئاغ وبأ لاق .ا (ةّنجلا يذو ةنحلا

 (ةتجلا يذو ةنحلا يذو ةنظلا يذ ةداهش زوجت ال):لاق ي هللا لوسر نأ كخلبأ

 (230/1)580 سشفغلاو خاسفنالاو ابرلا يف باب ،ع ويبلا باتك ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا!)

 ءماعظطلاب ماعطلاو بيبزلاب بيبزلا عيب باب ،عويبلا باتك ‘هحيحص يف يراخبلاو

2064(760/2). 

 .(230/1)580 شدنسملا عيبرلا اث

 اهبحاص اهيرعي ةلخنلا :اهدحأ نيريسفت ةّيرَعلل ديبع وبأ دروأ .511/3 شةنابإلا ،يبتوعلا ا}

 :يناثلاو اهتجاح عضومل رمتب اهرمث عيب هل صخرو ثاهماع رمث هل لعجيف اجاتحم الجر

 صخر ف هلخن ةدحاولا ةلخنلا بحاص لوخدب اذه ىذأتيف رخآ لجرل ريثك لخن طسو يف ةلخنلا
 .خل...ايارع نكلو...تيبلا ةلالدل لوألا ىنعملا ديبع وبأ راتخاو ،رمتب هتلخن رمث ءارش هل

 هنأكف اهترمث بهو اذإ هنأل ةيرع تيمس" :يرشخمزلا لاق 0140/1‘ثيدحلا بيرغ ،يورملا

 .298/1-299 .قئافلا سيرشخمزلا:ر."ءارعإلا اهنم قتشا مث اهنم اهارعو ةرمثلا نم اهدرج

 تاداهشلا باتك ،"ملسم طرش ىلع ":لاقو هححصو كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ ا

 ىلإ راج الو مهتم لبقي ال باب ‘تاداهشلا باتك ©فنصملا يف قازرلا دبعو 4

 .(320/8)15366...نينظ الو هسفن



 ةيض 1 دنعةنسلا مولع جح

 :لاق ؟ةّنحلا امو :تلق ،ا")مهتملا: لاق ؟ةنظلا امف :تلق كةقثلا نع كلذ انغلب لاق

 .(ةنونجلا :لاق ؟ةنجلا وذ امو :تلق نيلجر نيب نوكت يتلا ةنحلا

 نينظ الو ‘هيخأ ىلع رمغ يذ الو ةنئاخ الو نئاخ ةداهش زوجت ال)ثيدح ه

 :يفوسلا ورمع وبأ لاق .ا“) (مهل تيبلا لهأ عم عناقلا الو شةبارق الو ءالو يف

 :(ةبارق الو ءالو يف نينظ الو) ،اةةوادعلا يهو -نيغلا رسكبح (رمغ يذ)'

 لامل الف ،لئاسلا مداخلا :عناقلاو ؤ(مهل تيبلا لهأ عم عناقلا ال)و ،امهتملا وه
 .ةمهتلا -۔ءاظلا رسكب-(ةّنظلا)و .ا")ع ونقلا نم :ينعأ هرقافَم ينغيف هحلصي ءرملا

 ةوادعلا يهو -زمهلا رسكب- ةّنحإلا هاور نمو ،نْنحَتلا -ءاحلا رسكب- (ةنحلا)و

 :(طيسبلا نم)رعاشلا لاق ،ءاضغبلاو

 لجأل ءاط ءاتلا بلقب نطظي مث نتظي لصألا ":يرشخمزلا لاق ،عنظي نظ نم تذخأ ا"

 لاقي نأو اهيف ءاطلا ماغدإو ءاط ءاظلا بلق زوجيو اهيف تمغدأف ءاظ ءاطلا تبلق مث ءاظلا

 ىنعمب ث ةَنظلاو نظلا ركذ رركت دقو ":ريثألا نبا لاق ،381/20قئافلا ،يرشخمزلا :ر ."نظي

 .3/,163 شةياهنلا ،ريثألا نبا :ر ."ةمهتلاو كشلا

 .هيوحت ام رتسي اهفاقتلا ةتش نوكل ةنجلا تيمسو ؛راتتسالا وهو نانتجالا نم ظفللا ذخأ ا"
 لأس زعام ثيدح يفوءهؤافتخاو لقعلا راتتسا هنأل نونجلا و راصبألا نع مهراتتنسال نجلاو

 .307/3-309 ةياهنلا ريثألا نبا :ر. نونج يأ ؟ةنج هب مأ يكتشأ هنع ةلت لوسرلا

 .109/2 ،‘ىرغصلا ةنودملا ،يناسارخلا مناغ وبأ اث}

 .هتداهش زوجت ال نم يف باب ،تاداهشلا باتك ‘هننس يف يذمرتلا هجرخأ ا

 ىللإ راج الو مهتم لبقي ال باب ،تاداهشلا باتك ‘هفنصم يف قازرلا دبعو ( 22984

 .(320/8)15364 ‘نينظ الو هسفن

 0290/1‘ثيدحلا بيرغ ،يوريهلا :ر .ءانحشلاو ةوادعلاب رمغلا ريثألا نباو ديبع وبأ رسف ا

 .384/3 .ةياهنلا ، ريثألا نبا

 يلوتملا وأ هيبأ ريغ ىلإ ءاعةالاب مهتملاب رسفف نينظلل ريسفت نم رثكأ ديبع وبأ دروأ ا
 وأ ،براقألا نم امهريغو سكعلا وأ دلولل دلاولاك هبراقأل هتداهش يف مهتملا وأ ،هيلاوم ريغ

 .290/1-291‘ثيدحلا بيرغ ،يورهلا :ر.ديبع وبأ لام هيلإو هنيد يف مهتملا

 .هوحنو ريجألاو عباتلاو مداخلاك مهتيشاح يف موقلا عم نوكي لجرلاب عناقلا ديبع وبأ رسف ا}
 .291/1‘ثيدحلا بيرغ ،يورهلا:ر.هفورعمو هلضف بلطي لجر عم نوكي لجرلا هلصأو



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع د>_حص=

 .(""نحإلاو ءاضفلاو ةوادعلا تأ مُكَل هرذتص يف نمك ينلعجت ال
 مهتداهش درت نم ضعب ةفص نيمدقتملا نيثيدحلا يف ةدراولا ظافلألا تزجوأ

 ام للعلا نمف ،ءالؤه ةداهش عفد ةلعب اهيناعمو اهتلالد لالخ نم تحوأو ‘لبقت الف

 ىلإ عجري ام اهنمو ،ةنحلاك دقحلاو ةوادعلا يف لثمتن ةيفطاع ةفص ىلإ عجري
 ريغو ةنظلاو رئمغلا يذك ةمهتلاو ةنايخلا ةنظم ىلإ عجري وأ ؤةّنجلاك ةيلقع ةفص
 .هتيامحو قحلا قاقحإ يف عيرشتلا ةقد فشكي كلذ يفو ،كلذ

 ظفحا لاقف ةطقللا نع ة يبنلا لأس الجر نأ ) ينهجلا دلاخ نب ديز ثيدح ه

 .اة) (هيلإ اهدرف اهبحاص ءاج نإ مث ةنس اهضرعأ مث اهَءاكوو اهصافع
 وأ ةقرخ نم هيف نوكي يذلا ءاعولا وه : اهؤاكوو اهصافع " ةكرب نبا لاق

 ام برعلا تمس كلذكو ‘كلذ ىنعم يف نوكي وأ ،هماقم موقي كلذ ريغ وأ ةدلج

 لخدي ام مامصلاو ،ءاعولاك ءيش : ءاكولاك هنأل ،اهتصاقع ةروراقلا سار هب ةشي

 يذلا طيخلا وه ءاكولاو ،اهتصافع كلذ سيلو اهسأر هب ةس وهف ةروراقلا مف يف

 لصج اذإو ،اهيلع صاقعلا ةش اذإ انصاقعا اهتنصقعو ءاكيإ تينكوأ :لاقي هب دشي
 لعاجلا اهل

 .ا"اهننصقع :لاقف .ًاصافع

 صافعلاب ربعف ،مهكالمأو سانلا قوقح ادكؤم لئاسلل ةف يبنلا باوج ءاج

 امع الضف ةطقللا كلت هب ةشت ام ظفح طقاللا ىلع ذإ ،كلذ يف ةغلابم ءاكولاو

 ‘نوصلاو طبضلاو ظفحلا تالالد نم ءاكولا ظفل هلمحي ام ىلإ فضأ اهلخادب

 مزح دكؤي امب اهيلع ةظفاحملاو ةطقللا مكح يف دارملا يهقفلا ىنعملا مدخت اهلكو
 .ةنامألاو ةهازنلا ىلع اهعابتأ اهتيبرتو ريغلا كلم ةيامح يف ةعيرشلا

 يف هييلق ةغل يهو هوادعلا ةنحلا ":ريثألا نبا لاق .207ص ى(خم)تالاؤسلا ،يفوسلا ا)
 .ةياهنلا ريثألا نبا :ر."ثيدحلا نم عضوم ريغ يف تءاج دق اهتلق ىلع يهو هنحإلا

453/1. 
 .(231/9)3773 ينهجلا دلاخ نب ديز دنسأ ام ،هدنسم يف رازبلا هجرخأ )2(

 .ءاكولاو صافعلا نايب مدقت دقو .217/1 ،عماجلا ،ةكرب نبا ا



 ةيض الا دنعةنسلا مولع ححححح

 يلإ نومصتخت مكلثم رشب انأ امنإ لاق ق يبنلا نع سابع نبا نع)ثيدح ه

 عمسأ ام وحن ىلع هل َميضقأف ضعب نم هتجحب منَحْلَأ مكضعب لعلو مكنيب مكحأف

 نم ةعطق هل عطقأ امنإف ائيش هنم ذخأي الف هيخأ قح نم ءيشب هل تيضق نمف هنم

 :هتجحب نحْلأ ":يبتوعلا لاقو ءاث)"قحأو غلبأو عطقأ:نَحْلَأ " :عيبرلا لاق .ا٨) (ران

 وهف انحل ءاحلا حتفب َنَحَل لاقي ،داسفلا :اضيأ نحللاو ،اثلدجأو اهل نطفأ ينعي
 :نآرقلا نم نالف نحل دقو ،دسفي يأ :نحلي نالف :لاقيو ،دسفي :نحلي اذإ نحال

 نحلي نحل لوقي باوصلا ىنعمب نحللا :برعلا مالك يف ءاج دقو ،دسفأ يأ

 ناك اذإ نحل لجر :هنم لاقيو باوصلا نم ءاحلا رسكب نحل وهف ءاحلا رسكب
 هلوق هنمو ،انحل نحلي هتجحل نظطف اذإ لجرلا :مهضعب لاق ، ..ءانطف

 ناكو ،ههجوو هبهذم يف يأ (30/47دمحم)4لوقلا نحل يف ْمُهَنفرْعَتنو ):ىلاعت

 كلذب لدتسي ،مهمالك عمس اذإ نيقفانملا فرعي ةيألا هذه لوزن دعب ةق هللا لوسر

 ءاحلا حتفب ةنطفلا هلعل نحللاو ،همالك يف هليم نم يأ ؛هنحل نم ىري ام ىلع

 فرعي ال فيك سانلا نَحال نمم تبجع .:زيزعلا دبع نب رمع لوق هنمو ،اضيأ

 نمر)ابتاك الجر ركذي ديبل لاق ؤانطف ناك اذإ نحل لجر هنم لاقيو ملكلا عماوج

 :(لماكلا

 .(٨نابو لبذ بئغ ىلع املق . هقب ديعي نحن لوعت

 يف يراخبلاو (223/1)588 ،ماكحألا باب ،ماكحألا باتك ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا")

 .(952/2)2534...نيميلا دعب ةنيبلا باب ،تاداهشلا باتك .هحيحص

 نحلي ":لاقو ىنعملا اذه نم ابيرق يرشخمزلا دروأو .(223/1)588 شدنسملا ؤعيبرلا ا2

 .377/2ءقئافلا ،يرشخمزلا :ر ."ةجحلا نيبيو مهفلا نسحي هنأ هانعم

 .يرشخمزلا :ر .ىفعملا اذهل اليثم ريثألا نباو يديمحلاو يرشخمزلا دروأ ا"
 .241/4 شةياهنلا 0 ريثألا نبا ©560/1؛نيحيحصلا بيرغ ريسفت ،يديمحلا ،377/2.قئافلا

 وبأ يدادغبلا يلاقلا:يف نحل يناعم يف انسح اليصفت رظناو .11/11 ،ءايضلا ،يبتوعلا ا

 ؛يعمصألا داوجلا دبع قيلعتو حيحصت ،يلامألا باتك ،(967/356)مساقلا نب ليعامسإ يلع

 .5 ص (ت. د) ،نانبل ،توريب ،يبرعلا باتكلا راد



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع ح

 هنايب نسحو هقطنم ءرملا مادختسا نم ريذحتلا ثيدحلا يف نحل ظفل دافأ دقف

 امه رذحو قحلا قطن ىلإ ءاضقلا سلجم يف نيمصاختملا هجوو ،نيرخآلا ةزايحل

 يضلنلل اهيبنت ]صنلا لمحو عيضاقلا ىلع ريثأتلا يف قطنملا نسح مادختسا نم

 .دئاوفلا نم كلذ ريغو ،ملعيو ىري ام لالخ نم مكحي وه ذإ هل ارذع اضيأو.

 .ا")( روهطلا الإ لاسكإلا يف سيل لاق ه هللا لوسر نأ بعك نب ئبأ)ثيدح ه

 دقو ،اث)"بلعث ركذ اذك لازنإلا لبق ركذلا راسكنا وه لاسكإلا" :ةكرب نبا لاق

 دقو لسغلا بوجو ديفت ىرخأ ثيداحأب ثيدحلا اذه لثم خسن نايبو ركذ قبس

 زاجيإب دارملا ىنعملا نع اربعم انه لاسكإلا ظفل ءاج ءاكلذ ىلع ةمألا تقفتا

 وهف بجع الو ،رومألا هذه لثم يف مالسإلا بدأب يستكملا ظفلل رايتخا نسح عم

 .ة يرملا بدؤملا حيصفلا يبنلا ريبعت

 ال لاقف ءامإلا نم ايابسلا ءطو نع ىهن ةقق يبنلا نأ) سابع نبا ثيدح ه
 لالا" :عيبرلا لاق .ا“) (ننضحَي ىتح لئاوَحلا الو نعضي ىتح لماوحلا اوئطت

 ألاح مدلا اهيتأي يتلا لئاحلا :ةكرب نبا لاقو ،ا"لاح دعب الاح ضيحلا اهيتأي يتلا

 ء54/1...و عماجي يذلا باب ،ةراهطلا باتك ،راثآلا يناعم حرش يف يواحطلا هجرخأ ا٨

 .(87/1)964...نم ءاملا لوقي ناك نم باب ‘تاراهطلا باتك فنصملا يف ةبيش يبأ نباو

 لسكأ نم ذوخأم لاسكإلا نأ يزوجلا نبا و ةبيتق نبا ركذ .324/1 ،عماجلا ،ةكرب نبا اث

 نبا ملسم نب هللا دبع دمحم وبأ يرونيدلا :ر .لازنإلا هعنم روتف هكردأ مث عماج اذإ لجرلا

 ،دادغب ،يناعلا ةعبطم ‘1ط ،يروبجلا هللا دبع:حت ‘ثيدحلا بيرغ 890/276(6)ةبيتق

 1201/597(6)دمحم نب يلع نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ يزوجلا نبا ‘165/1 ه 7

 نانبل ڵتوريب ‘ةيملعلا بتكلا راد ،1ط ،يجعلق نيمأ يطعملا دبع :حت ‘ثيدحلا بيرغ

 .يرشخمزلا:ر.اضيأ ريثألا نباو يرشخمزلا ريسفت اذهو .2 .م1985 ه 5

 .174/4 شةياهنلا ، ريثألا نبا 2259/30قئافلا

 .ثحبلا اذه نم 431 ص :را

 .58ص هجيرخت مدقت ا

 .(211/1)526 شدنسملا ،عيبرلا ا



 10 ۔>ے٬_= ةيضانإلا دنع ةنسلا مولع

 هيلع تناك امع ريغت يتلا يه :ةغللا يف لئاوحلا ":يبتوعلا لاقو .ا٨)"لاح دعب

 لوق كلذ ىلع لديو سضئاحلا كلذكو ،رييغت اهيلع ماع لك يف اهنأكو ‘لمحلا نم

 ةلاح ىلع نوكي نأ نم ذوعتي هنأكف ؛(نوكلا دعب لوحلا نم هللاب ذوعن ):ه يبنلا
 لك كلذكو ثةنسلا كلت لمحت ال يتلا:لئاحلا ةقانلا :ليلخلا لاق ءاهريغ ىلإ لقتنيف

 تلاح لاقي ،لمحت ىتح لئاح يهو تاونس وأ ةنس لمحلا اهنع عطقني لماح

 :(براقتملا نم)رعاشلا لاق... الووحو الايح لوحت

 .(ث"لوحَو ًالوحق دوذخلا لاوط دورلا نوك ًاوحَو ًادارو

 وهو ءاربتسالا نهيف عرش نم ضعب ةفص لماحلاو لئاحلا ظفل نابأ انهف

 يف ةعيرشلا مزح ىلع لد امك ،اث)'لمحلا لوصح نم محرلا ةءارب فاشكتسا"
 هنأو ٌمةبعت ءاربتسالا" نأ ةيضابإلا رثكأ هيلع يذلاو ،باسنألاو ةلالسلا ةيامح

 .ا“"ةسيآلاو ركبلا قح يف اذكو ةريغصلا قح يف بجي

 بنج الو بلج الو راغش ال): ةه هلا لوسر لاق لاق كلام نب سنأ)ثيدح ؟
 :لجرلل لجرلا لوقي نأ راغشلا" :رثؤملا وبأ لاق .ا) (مالسإلا يف داعسإ الو

 الو اهحاكن هتخأ قادص امهنم دحاو لك لعجيو . يتخأب كجوزأو كتخأ ينجوز

 .'©"كلذ ىوس اقادص امهل ناضرفي

 .145 /1 ،عماجلا \ةكرب نبا ")
 ."لئاح نوللا ريغتم لكو " ىلبلا نم ريغتملا لئاحلا لصأو .333/10 ،ءايضلا ،يبتوعلا 2

 مل يتلاب لئاحلا ريثألا نباو ديبع وبأ رتسف دقو ءاهتداع ريغتل كلذب تيمس لماحلا ريغ لعلف

 ثريثألا نبا ٬407/1 ‘ثيدحلا بيرغ ،يورهلا :ر .لمحت ملو تئطو وأ لمحت

 .463/1شةياهنلا

 .30/3 ،دنسملا حرش ،يملاسلا اث

 .30/3 ،“س.ما“

 يناربطلاو (184/6)10437 ،راغشلا باب ،حاكنلا باتك ‘هفنصم يف قازرلا دبع هجرخأ ا

 .(228/3)2999 ‘قاحسإ همسا نم ثيدح ،طسوألا مجعملا يف

 رسف .و140ص ‘(خم) ،لدعلا رصتخم ىلع ةتس يبأ ةيشاح ‘رمع نب دّمحُم ةتس وبأ ا0©}

 نباو ريثألا نباو يرشخمزلاو ةبيتق نباو ديبع يبأك ريسفتلا اذهب راغشلا بيرغلا ءاملع



 ةيض 1 دنع ةنسلا مولع ححح

 :هبحاصل امهدحأ لوقي ىرخألا قادص هذه قادص نولعجي " :ةكرب نبا لاقو

 وهو ،بلكلا رغش نم ذوخأم رغشلا لصأو ،يتنبا كرغشأ نأ ىلع كتخأ ينرغشأ

 .ا")"هل املع هلعجو ،مسالا اذه نع كلذب ىنك ،لوبيف هلجر عفري نأ
 دنع ةأرملا لجرلا راغشإ نم راغشلا يمس :يبيتقلا لاقو ":يدنكلا ركب وبأ لاقو

 .اف"عامجلا و ةعضابملا

 نم هتخأ لجترلا جوزي نأب رتف راغّشلا حاكن امأو ":رمع نب دمحم ةتس وبأ لاقو
 نالف هينرغش :لاقي ،امهل هنالعجي رهم الب هتخأ هجوزي نأ ىلع رخآ لجر
 ؛ليخلا قابس وهو ،ناهرلا وه :بنجلاو ءاةأفنألا مذج وه :بلجلاو ...رغشأف

 قباسملل هنولعجي ءيش وهو رامقلا هل ناك هسرف قبس نمف .مارح هلك اذه و )1(

 مهعم ىكب رد ادإ يف هدو وه , و ١ لهأب ةبيصم تلزن اذإف ،اخ)ءاكبلا ىف ةنواعملا وه :داعسإلاو داعسلا

 . )3 ( نورخآ سانأ

 هجوزي نأ ىلع هتنبا وأ هتخأ جوزي لجرلاف راغشلا امأو ":ديبع وبأ لاق "مهريغو يزوجلا

 بيرغ يورهلا :ر ."ةرغاشملا يهو اذه ريغ رهم امهنيب سيل هتخأ وأ هتنبا اضيأ رخآلا

 نبا 0207/1‘ثيدحلا بيرغ ةبيتق نبا ٬017/1قئافلا يرشخمزلا ،٬435/1ثيدحلا
 .ةياهنلا ، ريثألا نبا ے218/1نيحيحصلا بيرغ ،يديمحلا ،547/1 ‘ثيدحلا بيرغ ،يزوجلا

2. 

 نبا ركذو ىنعملا اذه نم افرط يزوجلا نباو ةبيتق نبا دروأ .160/2،عماجلا ،ةكرب نبا ا")

 نبا 0207/1‘ثيدحلا بيرغ .ةبيتق نبا :ر .هعفر يأ رهملا رغش نم هنأ اضيأ يزوجلا

 .547/1 ‘ثيدحلا بيرغ ،يزوجلا

 .32/,103 “©فنصملا ،يدنكلا ركب وبأ ا2)

 مث اعضوم لزنيف ةاكزلا لهأ ىلع قَّتصُملا مودق دنع اهذَحأ :ناعمب بيرغلا ءاملع هرسف ا

 مهتاقدص ذخأب رمأو كلذ نع يهنف اهتقدص ذخأل اهنكامأ نم لاومألا هيل بلج نم لسر

 حيصيو هيلع بلجتو هرجزيف هتسرف لجرلا عبني قاسلا يف يناثلا .مهنكامأو مههايم ىلع
 "يورهلا :ر.تيوصتلا ىنعمب ةبلجلاب يرشخمزلا هرسفو كلذ نع يهنق ىرجلا ىلع هلايح
 .1/,281 ةياهنلا ريثألا نبا ،224/1 ،قئافلا ڵيرشخمزلا 434/1-٬435ثيدحلا بيرغ



 ح :):س ةيض الا دنع ةنسلا مولع -=

 مالسإلا ءاجف اهنولمعي ةيلهاجلا لهأ ناك يتلا لاعفألا ضعب ثيدحلا نمب

 راغشلا يفف ،دابعلا حلاصمل هتاعارم ميرحتلا لالخ نم عرشلا دكأو ،اهميرحتب

 يف نأ امك ثةعلسلاك اهلعج لبقي الف مالسإلا اهمرك يتلا ةأرملا قحب فاحجإ

 لاح يف اعم نيترسأ مده ىلإ يضفي دق يذلا عازنلا باوبأل اذس هميرحت

 ةوادعلا ىلإ يضفي ام لك نع داعبإ بنجلاو بلجلا ميرحت يفو ،امهطبارت

 يفو ثةدحولاو ةفلألا يف لثمتي ليبن يمالسإ دصقم نع ةعُب كلذ يفف ،نئاغضلاو

 ميلستو قفتي ال امب ةبيصملا ءاكذإو باصملا ىلع ربصلا مدع ةروص داعسإلا

 .هردقو هللا ءاضقب هاضرو ملسملا

 :ىرخأ باوبأ يف بيرغلا ريسفت جذامن :سماخلا ثحبملا

 ءابثلاو متنحلا نع :عبرأ نع مكاهنأو..) هيفو سيقلا دبع ينب دفو ثيدح ه

 .( (..تفزملاو ريقنلاو
 لاق رجلا ذيبن نع جروؤملا ابأ تلأس" :يناسارخلا مناغ وبأ لاق :مَتنَحلا ريسفت

 لاقف متانحلا نع لئس هنأ سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ينثدح

 ناك ام لك وهو رارجلا يه متنحلا عيبرلا لاقو ،ا٨"ضيبلاو ارضخلا رارجلا
 .(2) رضخألاو ضيبألا راخف يف

 اينرُغ اسرف اهيلع قباس يذلا هسرف فلخ لجرلا بنجي نأ وهف بنجلا امأو " :ديبع وبأ لاق ا")
 الالكو ءايعإ لقأ هنأل ،هيلع قبسف يرعلا هسرف بكر ةياغلا نم ابيرق غلب اذإف دحأ هيلع سيل

 .224/1 شقئافلا يرشخمزلا :يف هنم ابيرق رظنأو .435/1‘ثيدحلا بيرغ ،يورمهلا :ر .

 .366/2 ثةياهنلا ،ريثألا نبا ،178/2 ،قئافلا ڵيرشخمزلا :يف ريسفتلا اذه لثم رظنا ا

 .و140ص ى(خم) ،لدعلا رصتخم ىلع ةتس يبأ ةيشاح رمع نب دّمحُم ةتس وبأ اث)

 .(29/1)53 ‘هنيدل أربتسا نم لضف باب ،ناميإلا باتك هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا
 .(117/5)8034 ،ضاعلا نس لاطيإ نايب باب ،دودحلا باتك ،دنسملا يف ةناوع وبأو

 يرشخمزلا ء305/1‘ثيدحلا بيرغ ،يورهلا :ر .رضخلا رارجلاب نورثكألا اهرسف ا

 ،رثألا بيرغ يف ةياهنلا ،ريثألا نبا ؤ246/1 ‘ثيدحلا بيرغ ،يزوجلا نبا ٬407/1 ثىقئافلا

 قاحسإ وبأ امهنع هاور امك رمحلا رارجلاب ىليل يبأ نباو يعخنلا ميهاربا اهرسفو .8/1

 هريسفت امهريغ نع ىورو ؤءارضخ نوكت نأ ىليل يبأ نبا ىفنو بيرغلا هباتك يف يبردحلا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا رولع =ححححح

 رصم نم اهب ىتؤي يتلا تفزملاو" :يناسارخلا مناغ وبأ لاق :تفزُملا ريسفت

 .اة)"عثرقلا لاق هب دلأ ام ةديبع ىبأل تلق

 دحأ نأ هيفو مدقتملا ثيدحلل ملسم ةياور يف ريقنلا ريسفت درو :ريقلا ريسفت
 مث هنورقني عذج) :لاق ،ريقنلاب انيردي ام هللا لوسر اي :لاق سيقلا دبع ينب دفو
 مكدحأ نأ ىتح هومتبرش هنايلغ نكس اذإ ىتح ءاملاو اعيطقلا نم هيف نوفذقي

 .(ةادوع يف ناك ام ريقلا عيبرلا لاق ء(فيسلاب همع ينب برضي

 :حت ثيدحلا بيرغ 899/285(0)قاحسإ نب ميهاربإ قاحسإ وبأ يبرحلا:ر . رضخلاب اهل

 لاقو .667/2 ه1405 شةمركملا ةكم ،ىرقلا مأ ةعماج ،1ط ثدئاعلا دمحم ميهاربإ ناميلس

 ليقو سضيبألا وه ليقو رضخلا رارجلا ثيدحلا يف ةريره وبأ هرسف "ضايع يضاقلا

 هلك راخفلا وه ليقو هريغو جاجزلا نم مولعملا متنحلاب يلط ام وه ليقو رضخألاو ضيبألا

 نب ضايع لضفلا وبأ يضاقلا يبصحيلا :ر ."دوسلا يأ رضخلا انه هلوق ىنعم وه ليقو

 .202/1 ،(ت.د) ةقيتعلا ةبتكملا ،راونألا قراشم ،(1150/544)يتبسلا ضايع نب ىسوم

 .54 /2 ،ىرغصلا ةنودملا ،يناسارخلا مناغ وبأ ا)

 .99/2 ،س.م اث

 دقف ارصم نم بلجت تناك اهلعل .58/2 ىرغصلا ةنودملا ،يناسارخلا مناغ وبأ ا)

 بيرغ ،‘يورهلا :ر.راقلا وهو تفزلاب تيلط يتلا ةيعوألاب تفزملا بيرغلا ءاملعرتسف

 لاق 0427/1 ‘ثيدحلا بيرغ ،يزوجلا نبا ،407/1 ،قئافلا يرشخمزلا ح305/1 ثيدحلا

 هبحاص هب رعشي الو ريغتلا يف ثدحتو بارشلا يف ةدشلاب ع رست هيع وأ يهو ":يرشخمزلا

 ":ضايع يضاقلا لاقو .407/1 ،قئافلا يرشخمزلا :ر.'مرحملا برش نم رطخ ىلع وهف

 ،راونألا قراشم ‘ضايع يضاقلا :ر ."ركسلل هلجعيو بارشلا داسف عرسي هنأل هنع يهن

21. 

 .(1 .848/1 .هللاب ناميإلاب رمألا باب ،ناميإلا باتك ‘هحيحص يف ملسم هجرخأ ا

 مث هطتسو رقي لخنلا نأ وه ريقنلا لصأ .99/2 "ىرغصلا ةنودملا . يناسارخلا مناغ وبأ (5)

 ام ىلع عقاو يهنلاو : ريثألا نبا لاق ءاركن ًاذيبت ريصتل ءاملا هيلع ىقليو رمتلا هيف ذبن

 نبا :ر. 'ريتنل ذيبن نع هريدقت فاضملا فذح ىلع نوكيف ريقتلا ذاختا ىلع ال ،هيف لمي

 .يرشخمزلا 305/1‘0‘ثيدحلا بيرغ ،يورمهلا :يف هريسفت رظناو ،103/5 ؛ةياهنلا ؛ ريثألا

 بيرغ ريسفت ،يديمحلا 4302 ‘ثيدحلا بيرغ ؤ‘يزوجلا نبا ،134/3 ،قئافلا

 .27/2 ثراونألا قراشم عضايع يضاقلا \175/1‘نيحيحصلا



 4 ۔> صح ةيضانالا دنع ةنسلا مولع

 وهف ركسأ بارش لك لاقف عتبلا نع اق هللا لوسر لئس تلاق )ةشئاع ثيدح ه

 ."لسعلا ذيبت: عّتبلا :يفوسلا ورمع وبأ لاق .") (مارح

 نع يهنلا ءاجف ،ةدع داومو ةينآبو برعلا دنع ذيبنلا ريضحت قرط تعونت

 امك- يتلاو عاونألا كلت ةمرح ادكؤم ةمدقتملا ثيداحألا يف ةدراولا عاونألا هذه

 ءاهل نطفي ال دق راكسإلا نم ةيوق ةجرد ىلإ بارشلاب اهب ذابتنالا غلبي ۔رهظي
 كلت دحأ براش فصو ءاجو ءةمزاجلا يهنلا ةغيصب ايوق ادكؤم يهنلا درو كلذلو

 ينب برضي هنإ ىتح هبرش لاح هنع ةساحلا يفنب هقف لوسرلا لبق نم عاونألا

 برعلا ةئيبب ةقث يبنلا ةفرعم قمع صوصنلا كلت ضعب تفشكو ‘فيسلاب همع

 . ريقنلا نع هولأس كلذلو ةصاخلا هتئيب نع مهضعب هملعي امم رثكأ اهتاحلطصمو

 يفو ءاد هيحانج دحأ يف نإف هولقمأف مكدحأ ءانإ يف بابذلا عقو اذإ)ثيدح ه
 يأ: هولقمأ" :عيبرلا لاق .ا ( ءاودلا رخؤيو ءادلا مدقي هنأو ءافش رخآلا

 .ات"ءادلا جرخ امك ءافشلا جرخيل هوسمغا يأ :هولقمأف ":يبتوعلا لاقو ا)هوسمغا
 ."طظاعنلا يف لقامتلاو ،طغلا وهو ،سمغلا وه لقملا" :يدنكلا ركب وبأ لاقو

 (5/,2121)5263...لسعلا نم رمخلا باب ،ةبرشألا باتك هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا!)

 .(247/1)629 شاهبرشو اهعيب ميرحت باب ،..نم ةبرشألا باتك ،هدنسم يف عيبرلاو

 نباو ضايع يضاقلاو يرشخمزلاو ديبع وبأ هرسف .55ص ،(خم)تالاؤسلا سيفوسلا اث
 نوكسو ءابلا رسكب عتبلا ضايع يضاقلا ركذ .لسعلا ذيبن هنأب مهريغو ريثألا نباو يزوجلا
 :ر .ءابلا رسك يف اوفلتخي ملو ءاتلا حتف هيف اوركذ ةغللا لهأ نأو ‘لسعلا بارش هنأ ءاتلا

 ،يرشخمزلا ء302/1‘ثيدحلا بيرغ ،يورهلا ،77/ 1ثراونألا قراشم %عضايع يضاقلا

 .94/1 .ةياهنلا ،ريثألا نبل ،ك3/1 ‘ثيدحلا بيرغ ،يزوجلا نبا ،72/1 ثقئافلا

 ،بارشلاو ماعطلا بدأ باب ،ةقدصلاو ةاكزلا باتك ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا

 .(365/3)3844 ،ةمعطألا باتك ،هننس يف دواد وبأو (148/1)371

 .(148/1)371 ثدنسملا ،عيبرلا اث)

 .289/4 هةنابإلا ،يبتوعلا ()

 0380/3 ،قئافلا ،يرشخمزلا :ر.سمغلاب لقملا ريسفت درو .163/3 ‘فتصملا ،يدنكلا ا

 .347/4 شةياهنلا ريثألا نبا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع ==حححح

 دق ذإ تام ولو ىتح بابذلا ةراهط ثيدحلا يف درو امك بابذلا لقمب رمألا دافأ
 لمحي ذإ بابذلا نم لصاحلا ررضلا ىلإ ثيدحلا راشأ امك ،ا")لقملا لاح تومي

 .هنم رذحلاو ةفاظنلا ىلإ ةماع ةوعد كلذ يفف ،ءادلا هنم بناج

 بينس َع نمث نع ه هللا لوسر ىمهن) :لاق امهنع هللا يضر رمع نباثيدح ه
 يذلا ءاركلا نع ىهن امنإ هنإ :ةغللا لهأ رثكأ لاق" :ةكرب نبا لاق.ا2) (لحفلا

 ءلاملا بسك نم هيلع ذخؤي ام دارأو بنسعلا ركذف ،لحفلا بارض ىلع ذخؤي

 :( رفاولا نم) ءارعشلا دحأ لاقو

 .(ة“راعُم بسع ةحينم رشو ةومتدتترل ةبنع الوو
 ةق يبنلا ريبعت ءاجو ‘مارح اهنأو ةقيرطلا هذه لثمب بسكتلا مكح ثيدحلا دافأ

 .اهزاجم قرطو ةغللا تادرفمب هملعو هتغالب ادكؤم كلذ نع

 لاقف نيميلا وحن هديب ةق يبنلا راشأ لاق يراصنألا دوعسم يبأ نع)ثيدح ه

 لبإلا بانذأ لوصأ دنع نيدادفلا يف بولقلا ظلغو ةنتفلا نإو انه اه ناميإلا نإ الأ

 يف ةوسقلاو ءافجلا )ثيدحو ءا (رضمو ةعيبر ناطيشلا انرق علطي ثيح
 ثرصُي يتلا رقبلا باحصأ عارزلا ينعي (نيداَقلا يف):ةكرب نبا لاق.ا"(نيداقل

 اهبابرأ ىلع ىرجأف ءافيفختلاب نادف اهدحاو ،رقبلا يه نوداةفلاو اهيلع

 .117/2 دنسملا حرش ،يملاسلا ا

 يف ينطقرادلاو (150/1)582 ‘تاراجتلا يف باب ‘ىقتنملا يف دوراجلا نبا هجرخأ ا
 .(47/3)195 ،ع ويبلا باتك ،هننس

 :ر .هيلع ءاركلاب وأ لحفلا بارضب بسعلا رسف .102/1-103 ،عماجلا .ةكرب نبا ا
 بيرغ ‘يديمحلا 0428/2 0قئافلا يرشخمزلا ،٤97/1‘ثيدحلا بيرغ ،يورهلا

 .234/3 شةياهنلا ، ريثألا نبا ٠0199/1نيحيحصلا

 .هحيحص يف يراخبلاو (43/1)58 ،عئارشلاو ناميإلا باب ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا}
 .(1202/3)3126 ،..هب عبتي منغ ملسملا ام ريخ باب ،قلخلا ءدب باتك

 .(564) 208 /٬17دوعسم يبأ نع مزاح يبأ نب سيق ثيدح ؛ريبكلا يف يناربطلا هجرخأا

 نورخآ اهطبضو ءءالعلا نب ورمع وبأ اهطبض نيدادفلل هطبضكو ،ةكرب نبا اهطبض اذكه (6)

 .419/3 .ةياهنلا ريثألا نبا 0148/2 ،راونألا قراشم ،ضايع يضاقلا :ر.(نيدادقلا)ديدشتلاب



 16 >- ةيضاإلا دنع ةنسلا مولع

 اولعت نيذلا مه :يعمصألا لاق ؛هيف فلتخم :دادفلا :يبتوعلا لاقو ،ا٠"اهمسا

 )رعاشلا لاق ،ةفي لجرلا ةف :هنم لاقي ءال رمحألا لاق هبو ،مهثورح يف مهتاوصأ

 :(زجرلا نم

 ديدف مهل انيلع املظ ديزي ينب يلاوخأ تئبنأ
 رقبلا يه :ةددشم نادف اهدحاو ةففخم نيداةفلا :ورمع وبأ لاق ،نودادفلا مهو

 مه : لوقي ناكو ،ئيش يف اذه نم نودادفلا سيلو :ديبع وبأ لاق ڵثرحت يتلا

 ليقو ..اأدادف مهدحاو فلألا ىلإ نيتئاملا اهنم مهدحأ كلمي لبإلا نم نورنثكملا

 : نادفلا :ليلخلا لاقو ...اهمسا اهبابرأ ىلع يرجأف اهيلع ثرحي يتلا رقبلا يه

 يف ةوسقلاو ءافجلا نإ ):ثيدحلا ريسفت اذه لكو ،نارقلا يف نيروث ةادأ عمج .

 .ا""هجو ىلإ هريسفت يف بهذ لكو (نيدادفلا
 ةّسهم ةيوبرت ةرظن نع ةوسقلا وأ ءافجلاو نيدادفلا نيب ةو يبنلا طبر انل نابأ

 رذحي هنأكو بلقلا ةوسق ةدايزو ناميإلا فاعضإ يف ءارثلاو لاملا رثأ يدبت ءادج

 وأ رقبلا وأ لبإلا ةاعر ةعيبط يف لثمتي رخآ بناج كانهو ،هل هبتنيل كلذ راثآ نم

 :ر ءالعلا نب ورمع يبأ نع رقبلاب نيدادفلا ريسفت لقن .102/1-103 ،عماجلا ڵةكرب نبا (1)

 ،يورهلا 0148/2 ،راونألا قراشم ،&ضايع يضاقلا ،120/1 ‘نيحيحصلا بيرغ يديمحلا

 يبأ ريسفت ديبع وبأ بقعتو .181/2 ‘ثيدحلا بيرغ "يزوجلا نبا ،٬125/1ثيدحلا بيرغ

 برعلا تناك الو ءيش يف اذه نم نيدادفلا سيلو اذه ظفحي ورمع ابأ ىرأ الو ":لاقف ورمع

 - نوداةفلا مهنكلو ة يبنلا دعب ماشلا تحتتفا امنإو ماشلا لهأو مورلل هذه امنإ اهفرعت

 بيرغ غيورمهلا :ر ."خلا.. يعمصألا لاق دادف مهدحاو لاجرلا مهو - ديدشتلاب

 .125/1‘ثيدحلا

 ،يزوجلا نبا 0125/1‘ثيدحلا بيرغ ،يورهلا :ر .رمحألاو يعمصألا لوق دورو رظنا ا

 .180/2 ‘ثيدحلا بيرغ

 قراشم ‘ضايع يضاقلا ،٬125/1ثيدحلا بيرغ ،يورهلا :ر .ديبع يبأ لوق دورو رظنأ ا

 .180/2 ‘ثيدحلا بيرغ "يزوجلا نبا ،148/2 شراونألا

 رسفف ،هل داهشتسالاو هنايب .لاطأو هدروأ ريسفت يرشخمزللو .681/3 ةنابإلا ،يبتوعلا ا
 .93/3 ثقئافلا ،يرشخمزلا:ر.مهلمع نم ةاعرلاو نيحالفلا نم ةلصاحلا ةبلجلاب نيدادفلا



 ح (:; )ح ةيص الا دنع ةنسلا مولع ححححح

 بناوجلا نع نودعتبي مئادلا مهلاغشنا عمو ،ةوسقلا كلت نوبستكي مهلعلف اهكالم
 .كلذل هبني نأ هق يبنلا دارأف نزاوتلا رفوت يتلا ةيحورلا

 هلأسأ هقف هللا لوسر تيتأف ةلامح تلَمَحت):لاق قراخم نب ةصيبق ثيدح ه

 ةلأسملا نإ ةصيبق اي لاق مث لاق ءاهب كل رمأنف ةقدصلا انيتأت ىتح مقأ لاقف ،اهيف

 مث اهبيصي ىتح ةلأسملا هل تلحف ةَلاَمَح لّسَحَت لجر :ةثالث دحأل الإ لحت ال
 اماوق بيصي ىتح ةلأسملا هل تلحف هلام تحاتجا ةحئاج هتباصأ لجرو ‘كسمي

 ىوذ نم ةثالث موقي ىتح ةقاف هتباصأ لجرو ‘شيع نم اداَدنس لاق وأ شيع نم

 نم اماوق بيصي ىتح ةلأسملا هل تلحف ةقاف انالف تباصأ دقل هموق نم اجحلا

 اهلكأي انحس ةصيبق اي ةلأسملا نم نهاوس امف شيع نم اداَدنس لاق وأ شيع

 هب تنذتتس عيش لك :دادسلاو ،اخارقفلا : ةقافلا" :ةكرب نبا لاق .ا" (اتحس اهبحاص

 ذئسَي هنأل اهمامص وهو ةروراقلا دادَنس يمس كلذلو .نيسلا رسكب دادس وهف ًالاح

 يف دادتس وذل هنإ :لاقي ،قطنملا يف ةباصإلا هنإف نيسلا حتفب دادتسلا امأو ءاهسأر

 .)ه ريبدتو ةقطنم

 .اهيف يعسلاو ةلامحلا لمحت ةيعورشم اهنم دئاوفلا نم ةلمج ثيدحلا دافأ

 عضو عضاوم ضب نيبو ءاهيف ةقدصلا عضو ةحابإب اهيف قث يبنلا بغرو

 هلامعتسا ءاجو ،شيعلا دادس غلبتلو ةجاحلا دسب ةقدصلا ءاطعإ ديق هنكل ،ةقدصلا

 .يناعملا هذه ادكؤم امهريغو "ةقافلا"و "دادتس"لثم كلذ ىلع ةلادلا ظافلألا ضعب

 نباو (722/2)1044 .ةلأسملا هل لحت نم باب ،ةاكزلا باتك ‘هحيحص يف ملسم هجرخأ )0

 .(190/8)3396 شذخألاو ةلأسملا باب ،ةاكزلا باتك ‘هحيحص يف نابح

 ةةياهنلا: ريثألا نبا ،49/1؛ نيحيحصلا بيرغ ،يديمحلا:ر .ةجاحو ارقف ةقافلا ىمست ا

3. 
 .57/1‘نيحيحصلا بيرغ ،يديمحلا :ر.اللخ هب تدتتم ءيش لك رسكلاب دادسلا نأ دروا"}
 .3532 ثةياهنلا ،رينألا نبا

 .608/1 ،عماجلا \ةكرب نبا ا



 88 >ے٬_= ةبضاإلا دنع ةنسلا مولع

 ثاتتخا نع ه هللا لوسر ىهن لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ)ثيدح ه

 برشيل فطعتو اههاوفأ رسك ةيقنسألل ثاَتتخا لا ":ةكرب نبا لاق .ا") (ةيقنسألا

 هفطعتو هيشم يف رسكتملا يمس كلذلو ، ريسكتلا نم ذوخأم ثاتتخالا و ،اهنم

 لادلا ظفللا ءاجو ،ةيقسألا هاوفأ نم برشلا نع يهنلا ثيدحلا دافأ دق .ا2) "ثنخم

 برشلا قرط نم ةرفنم ةروص نع يهنلا ايوقم اهنم برشيل اههاوفأ رسك ىلع

 .كلذ دعب برشي نمل ةرفنمو ءاقسلا مفل ةثولم امبرو براشلاب ةراض

 نم ةَنجُش محرلا نإ):لاق ةقف يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح ه
 لاق :ةكرب نبا لاق .ا) (هتعطق كعطق نمو هتلصو كلصو نم هللا لاقف نمحرلا

 ثيدحلا" هلوق امنإ :ديبع وبأ لاق ،قورعلا كابتشاك ةكبتشم ةبارق ينعي :ديبع وبأ

 اذه :ملعلا لهأ نم هريغ لاقو .اذه نم وهو اضعب هضعب كسمي امن 'نوُجُشث وذ

 :يأ ةجشاو محر :لاقيو .اذه نم وهو ضعبب هضعب فتلا اذإ نُجتشُم نجش

 ثحي امب ماحرألا كباشت نع اربعم ةَنجُشلاب محرلا فصو ءاج دقو .)"ةطلتخم
 لصو هركذب قحلا اذه ىلع ه يبنلا دكأو هقح ءادأل كباشتلا اذه ةفرعم ىلع

 (2132/5)5302 .ةيقسملا ثاتتخا باب شةبرشألا باتك هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ")
 .(1600/3)2023 ‘بارشلاو ماعطلا بادآ باب شةبرشألا باتك ‘هحيحص يف ملسمو

 ضايع يضاقلاو يرشخمزلاو ديبع يبأك بيرغلا ءاملع رسف .310/2 ،عماجلا شةكرب نبا ا

 ىلإ اههاوفأ ىنث يأ ثتخ نم ذوخأم هنأو ريسفتلا اذهب ثانتخالا ريثألا نباو يزوجلا نباو

 :ر .ةباد اهيف نوكت نأ ةهاركل وأ اهنتني هنأل كلذو يهنلا ةلعل نيهجو اوركذو ،جراخ

 قراشم ضايع يضاقلا ے399/1 ءقئافلا سيرشخمزلا ٬0362/1ثيدحلا بيرغ ،يورهلا

 .82/2 شةياهنلا ،ريثألا نبا ،309/1 ‘ثيدحلا بيرغ ،يزوجلا نبا 241/1 راونألا

 (2232/5)5642 شهللا هلصو لصو نم باب غبدألا باتك ‘هحيحص يف يراخبلا هجرخأ اث

 .(188/2)444 ،اهعطقو محرلا ةلص باب ‘ناسحإلاو ربلا باتك \هحيحص يف نابح نباو

 وأ مضلاب ةنجيش وأ ةنج :ظفللا ديبع وبأ طبضو .و228ص (خم) .أدتبملا ؛ةكرب نبا ا
 يضاقلا ء129/1؛‘ثيدحلا بيرغ ،يورهلا:ر.حتفلا اهيف ضايع يضاقلا ىكحو رسكلاب

 .ةياهنلا ،ريثألا نبا ،521/1 ‘ثيدحلا بيرغ ،يزوجلا نبا245/2٬ ،راونألا قراشم ‘ضايع

4472. 



 :و ۔د۔=حححح ةيضابالا دنع ةنسلا مولع

 اذج امئالم عطقلاو لصولاب ريبعتلا ءاج امك ،اهعطاق هعطقو محرلا لصاو هللا

 .فقوملل

 نيَحلمأ ن نينرقأ نيشبك حبذلا موي هق يبنلا حبذ ):لاق هللا دبع نب رباج ثيدح ه

 ضرألاو تاوامسلا رطف يذلل يهجو تهجو ينإ لاق امههجو املف نيَعوُجوَم

 يتاممو يايحمو يكسنو يتالص نإ نيكرشملا نم انأ امو افينح ميهاربإ ةلم ىلع

 نع كلو كنم مهللا نيملسملا نم انأو ترمأ كلذبو هل كيرش ال نيملاعلا بر هلل

 ءءاصخ ينعي :ءاَجولا عيبرلا رسف .ا٨)(حبذ مث ربكأ هللاو هللا مساب هتمأو دمحم

 ضايب امهنيعأ يف ناذللا ناحلمألا ":ةكرب نبا لاق ."ناقلبالا :ناحلمألاو ":لاقو

 ءايثنأ برضت يذلا وه لإلا نم ءوجوتلاو :(نيمعوُجوَم) ..."يلإ عفر ام ىلع
 يف هريغو ديز يبأ نع تدجوو ‘هنم بارتضلا بهذي ىتح ةراجحلاب ناتضرئو

 أاغزن نغزن اذإف ،هأَجَو دقو ًاتجَو جو دق هايثنأ برض اذإ لحفلل لاقي هنأ ءاجولا
 نأل حاكنلا عطقي هنأ ينعي موصلا ثيدح يف (ءاَجو هنإف) هلوقو ،اءاتصخ وهف

 .ا."'برضي ال ءاجولا

 (95/3)2795 شاياحضلا نم بحتسي ام باب ءاياحضلا باتك ،هننس يف دواد وبأ هجرخأ ا"

 .(253/4)7547 ،يحاضألا باتك ‘كردتسملا يف مكاحلاو

 داوس نم ءيش هضايب بوشي يذلا حلمألا نأ يعمصألا بهذف نيحلمألا ريسفت يف فلتخا ا

 هرسفو ،ةرمح هداوس ولعي يذلا ليقو ضةرمح هضايب طلاخي يذلا متاح وبأ لاقو حلملا نولك

 هرسفو رثكأ ضايبلاو داوسو ضايب هيف يذلاب يئاسكلاو ضايبلا يقنلاب يبارعألا نبا
 بيرغ ،يورهلا :ر .بهشألا لثم وه :يدوادلا لاقو &دوس تاقاط هضايب يف يذلاب يباطخلا

 ثيدحلا بيرغ ،يزوجلا نبا ،379/1 ثراونألا قراشم عضايع يضاقلا ،٬320/1ثيدحلا

 .354/4 شةياهنلا ؤ ريثألا نبال .2

 بيرغ ،يديمحلا :ر .ءاصخلاب ءاجولاو ،نيتصخلاب نيعوجوملا ظفل رسف
 أجو ةدام ‘برصعلا ناسل ،روظنم نبا ،151/5 شةياهنلا ،ريثألا نبا 93/1٬ نيحيحصلا

 نم مهنمو نيًيصخ يأ نيَعوُجوَم نيشنكب ": ريثألا نبا لاق \ةملكلا طبض يف اوفلتخاو 0191/1

 فيفختلا ىلع زمه ريغب نْيجْوَم هيوري نم مهنمو ؤاطخ وهو نيتمركم نزوب نيأَجوُم هيوري

 نيبج وَم نولوقي ثيدحلا باحصأو ":يباطخلا لاقو 0"ةيجوَم وهف اجو هَئيجَو نم نوكيو

 بيرغ يف ةياهنلا . ريثأل ١ نبا :ر : ر ."ء اجولا نم مسال او هؤَجأ هتأَجَو نم نيع وجوم باوصلاو



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع ححححع

٠٨٨ . 

 يفو اهيف هيدهو © يبنلا ةيحضأ ةفص اددحم هتياور يف رباج ظفل ءاج دقو

 .ةههيدهل نايب ظافلألا كلت نايبو ،هب ىدتقيل هلاق امو اهحبذ ةيفيك

 ميجلا حتفب ( بَج) :يفوسلا ورمع وبأ لاق .ا (هلبق امل بج ديحوتلا)ثيدح ه
 .ءاكد كلذكو مانس اهل نكي مل اذإ ابج ةقانلل لاقي ععطق :يأ

 مالسإلا نأو ثهيلإ عجارلا هلوبقو هللا ةمحر ثيدحلا دافأ .ا"لزانملا:بجابجلاو

 هذه لضفل ةميزعب هنيد ىلإ ملسملا لبقيف ،هراثآ و رفكلا تاملظ نم هلبق ام وحمي

 .كاذ موي دلو .هنأك ةبوتلا

 ذوعأ) :بيرغ مالكب باجأف هلأس نأ دعب لجرل هقف هللا لوسر لاق :ثيدح ه

 ورمعوبأ لاق .اث (مآزكلاو مرقلاو ةَمْيألاو ةَميغلاو ةّميَعلا نم ةسمخ نم هقاب
 :-ةمجعم- ةيَغلاو ،انبللا ىلإ قوشلا ةدش :ةمجعم ريغ- ةَمْيَعلا ":يفوسلا

 طلغ حالصإ 98/388(0)ميهاريإ نب دمحم نب دمح يتسبلا يباطخلا ء151/5 شرثألا

 ه1407 ‘قشمد ،ثارتلل نومأملا راد ،1ط ،ينيدرلا ميركلا دبع يلع دمحم :حت ،نيثدحملا

98/1. 

 .128/2 ،عماجلا ،ةكرب نبا ا"

 ننسلا يف ‘ليوط ربخ نمض يقهيبلا هجرخأ (هلبق ام بجي مالسإلا )جرخملا ثيدحلا ظفل ا2}
 ثيدح ثدنسملا يف دمحأو (9/,122)18069 ،نيكرشملا ذخأ كرت باب ريسلا باتك ،ىربكلا

 .(189/4)171812 ،صاعلا نب ورمع

 مالسإلا نأ هلاثمأو ثيدحلا يف دارملاو عطقلا وه بَجلا .53 ص ،تالاؤسلا باتك ،يفوسلا اث}

 .ريثألا نبا:ر.ةيصعمو رفك نم مدقت ام َوُحْمَيو عطقي يأ ،هلبق ام بْجَي ديحوتلا وأ ةبوتلا وأ
 يف عقو يذلاو ":يوونلا لاق .249/1 ،ببج ةدام برعلا ناسل روظنم نبا ،234/1 ثةياهنلا

 ءاصحلاب تحَي راكب نب ريبزلل باسنألا باتك يف انيورو ةدحوملا ءابلاو ميجلاب بُجَي بذهملا
 .(1278/676)فرش نب ىيحي يوونلا:ر."لوألا ىنعمب اضيأ حيحص وهو ةانثملا ءاتلاو

 ءم1996 ،نانبل ‘توريب ركفلا راد ،1ط ‘تاساردلاو ثوحبلا بتكم :حت ،ءامسألا بيذهت

3. 

 .254ص ‘تالاؤسلا باتك يف يفوسلا هركذا

 :ر .ريثألا نباو يزوجلا نباو يركسعلا نسحلاو يرشخمزلاو ةبيتق نبا اذهب اهرسف اث
 ‘ثيدحلا بيرغ يزوجلا نبا ح338/1‘ثيدحلا بيرغ شةبيتق نبا ،3/,42 ثقئافلا يرشخمزلا



 ةيض .الا دنع ةنسلا مولع حححجحح

 قوشلا ةدش :مّرقلاو ،اثحاكنلا ىلإ قوشلا ةدش :ةمألاو ،ا٠)ءاملا ىلإ قوشلا ةدش

 .ا5)"ا“)لكألا :مزكلا ليقو ،لخبلا :مآزكلاو ،ا)محللا ىلإ

 ا (ينم ذلا ألو دد نم تسل ةث هللا لوسر لاق ):لاق كلام نب سنأ ثيدح ه

 نم) رعاشلا لاق ،ندت :لاقي ،ا"بعللاو وهللا :دتلا ":يفوسلا ورمعوبأ لاق

 :(لمرلا

 /382) ديعس نب هللا دبع نب نسحلا دمحأ وبأ يركسعلا 0331/3 .ةياهنلا ريثألا نبا .2

 ةرهاقلا ‘ةيبرعلا ةعبطملا ،1ط ،ةريم دمحأ دومحم :حت ،نيثدحملا تافيحصت (3

 .373/1 ه 2

 042/3 ثىقئافلا ،يرشخمزلا :ر .ءاملل ءاقستسالا ةرثكو شطعلا ةدشب ةميغلا ريسفت درو ا"

 ناسل روظنم نبا 403/3‘0 .ةياهنلا ، ريثألا نبا 0170/2 ‘ثيدحلا بيرغ ،يزوجلا نبا

 .448/12 ،ميغ ةدام ،برعلا

 لوطب ةميألا ريثألا نباو يزوجلا نباو يرشخمزلاو ةبيتق نباك بيرغلا ءاملع رتسف ا
 ‘يزوجلا نبا س158/2 ثيدحلا بيرغ .ةبيتق نبا ؛3/,42 ،قئافلا يرشخمزلا:ر .بزعتلا

 ءميأ ةدام ‘برعلا ناسل روظنم نبا &86/1 .ةياهنلا ؤ ريثألا نبا (49/1 ‘ثيدحلا بيرغ

4012. 

 .يرشخمزلا ء339/1 ‘ثيدحلا بيرغ ثةبيتق نبا :ر .ريسفتلا اذهب بيرغلا لهأ هرتسف ا

 نبا 0170/4ءةياهنلا ريثألا نبا أ237/2 ‘ثيدحلا بيرغ ،يزوجلا نبا ،43/3 ،قئافلا

 .473/12 ،مرق ةدام ،برعلا ناسل ،روظنم

 .376/2 ‘ثيدحلا بيرغ ،يبرحلا :ر .لكألا ةدشب وأ لخبلا نيينعملاب مزكلا ريسفت درو ا

 ةريثألا نبا أ288/2 ‘ثيدحلا بيرغ ،يزوجلا نبا 042/3 ،قئافلا يرشخمزلا

 .49/4شةياهنلا

 .254ص ى(خم)تالاؤسلا باتك ،يفوسللا ا

 بصل املك هرك نم باب ‘تاداهشلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ اك
 ميهاريإ همسا نم باب ‘طسروألا مجعلا يف يناربطلاو (217/10)20754...سانلا

413(132/1). 

 ضقئافلا يرشخمزلا 034/1 ‘ثيدحلا بيرغ ،يورهلا :ر .بيرغلا لهأ هرسف اذكه ا7

 لقن دقو .109/2.ةياهنلا ،ريثألا نبا ‘329/1-330 ‘ثيدحلا بيرغ ،يزوجلا نبا ء41/1

 ىلع ات اذهو ،مدو دي لاثم ىلع دت اذه لاقي :تاغل ثالث ددلا يف نأ رمحألا نع ديبع وبأ

 



 ةيض .الا دنع ةنسلا مولع ححص

 ")نذأو عامس يف يمه نإ ‘ردَدب للعت بلقلا اهأ

 ؤنوبولغملا ءافعضلا ةنجلا لهأ نأ ) ةة© يبنلا نع كلام نب ةقارس ثيدح ه

 .اث ( عامج رثكتسم ظَج ظاوَج يرظفَج لك رانلا لهأو
 ظاوجلاو ،اظيلغلا ظفلا :ليقو ،قلخلا ئيسلا .:يرظغَجلا ":يفوسلا ورمع وبأ لاق

 يف ضوخي يذلا ظاًوَجلا :ليقو ،ا“)هتيشم يف لاتخملا محللا ريثكلا يفاجلا :ظَجلاو

 .اة)"اناظوَج ظوُجي ظاَج :لوفت ،امثإلاب رومألا

 ماللا ةفوذحم ۔دد يأ - يهو ":ريثألا نبا لاقو .نزح لاثم ىلع نتت اذهو ،اتصَعو افق لاثم

 يف ةي مهلوقك ءاي نوكي نأ فوذحملا ولخي الو ،نبك نتتو ىنك ًأدد ةمَّسَمم تلمعتسا دقو

 قارغتسالاو عايش ىلوأل ا ةلمجلا يف دلا ريكنت ىنعمو - نئل يف ذل :مهلوقك انون وأ يذَي

 ،يورهلا :ر ."بعللا و وهللا نم ءيش يف انأ ام يأ ،هنع هزنم وهو الإ هنم عيش ىقبي ال نأو

 .109/2.ةياهنلا ريثألا نبا ،34/1 ‘ثيدحلا بيرغ

 .و 324ص ء(خم).تالاؤسلا باتكء يفوسلا ا"

 ةروس ريسفت ريسفتلا باتك ،ملسم طرش ىلع حيحص لاقو كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ ا

 .(3157) 283/3 ركب همسا نم ثيدح طسوألا يف يناربطلاو(2/,541)3844ث..ملقلاو ن

 مظاصتملا خفتنملا وأ رتكتملا ظيلغلا ظفلا وه ليقو ،نيريسفتلا نيذهب يرظعجلا رسف ا"}
 سيل امب خفتنيو حةمتي يذلا وأ ‘هدنع سيل امب خفتنملا ريصقلا وأ ،ظيلغلا لوكألا وأ ،هسفنب

 .256/1 ‘ثيدحلا بيرغ ‘ةبيتق نبا 3/,73!0 ‘قئافلا ،يرشخمزلا :ر .رصق هيفو هدنع

 نبا 0159/1 ‘ثيدحلا بيرغ ،يزوجلا نبا 0158/1 ،راونألا قراشم ضايع يضاقلا

 .276/1 ؛ةياهنلا۔ ريثألا

 بيرغ ‘ةبيتق نبا :ر.ريصقلا نيمسلا وأ ؤمحللا ريثكلا وأ ضخفتنملا مخضلاب ظجلا رسف ا
 نبا 0274/14 ةياهنلا ،ريثألا نبا ،157/1 ‘ثيدحلا بيرغ ،يزوجلا نبا ؤ258/1 ‘ثيدحلا

 .438/7 ثظظج ةدام ‘برعلا ناسل روظنم

 وأ ،هتيشم يف لاتخملا محللا ريثكلا وأ ضعونملا عومجلاب رسفف ‘ظاوجلا ريسفت يف فلتخا ا
 وأءانهو انه عناصي دحاو رمأ ىلع ميقتسي ال يذلا وأ ،رجافلا وأ 3 " و ةبقرلا ظيلغلا

 0.256/1‘ثيدحلا بيرغ ‘ةبيتق نبا ،247/1 ؛0قئافلا يرشخمزلا :ر .راذهملا باخصلا

 ،يديمحلا ،180/1 ‘ثيدحلا بيرغ ،يزوجلا نبا ؤ165/1 ؛راونألا قراشم عضايع يضاقلا

 .316/1 .رثألا بيرغ يف ةياهنلا ، ريثألا نبا ٤70/1نيحيحصلا يف ام بيرغ ريسفت

 .425ص ء(خم)ءتالاؤسلا باتكء يفوسلا ا

  

 



 -ج إ;٫ :)ح ةيص .الا دنع ةنسلا رولع حححح

 وبأ لاق ا")(سنگلاو ةميخئسلاو قثألاو ربكلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا):ثيدح ه
 :(طيسبلا نم) رعاشلا لاقءا2)لقعلا طالتخا هنإ:ليقو ،ةنايخلا:سنلا":يفوسلا ورمع

 سولأم يأرلا فيعض اذإ ينإ ْمكيدَع يموق نم تلت نإف

 ةشئاع ار( 15/24 رونلا)ههمكتتسلأب ةنولم ذإ)»:ىلاعت هللا لاقءاثبذكلا :قلألاو

 وهوا“قلولا نم (هنوقلت)فاقلا فيفختو ماللا رسكب
 .ا)اة)ة وادعلا:ةميخسلا وه بذكلا

 نيحف ،برعلا ظافلأ بيرغب قث يبنلا ملع ةمدقتملا ةيثيدحلا صوصنلا فشكت

 لوألا صنلا يف دكأو هقطنم بسح هباجأ بيرغلا مالكلا ضعبب هيلإ دفاولا هملك

 ةوهش وأ بارش وأ ماعطل ءاوس ةهارشلا ىلع لمحي كولس لك نم هلاب هتذاعتسا

 وهللا ىلإ ليملا هق ئبنلا قلخ نم سيل نأ يناثلا صنلا يف دكأ امك ‘كلذ ريغ وأ

 تافصلا هذه مهب ليمت نم ضعب تافص نع ثلاثلا صنلا يف فشكو ‘بعللاو

 .453 ص ى(خم)٠تالاؤسلا باتك يف يفوسلا .ركنا )1(

 :ر (459/2 ‘ثيدحلا بيرغ 0 يورهلا :ر .بيرغلا ءاملع دنع ناريسفتلا درو اث

 يف ةياهنلا ،ريثألا نبا 034/1 ‘ثيدحلا بيرغ ،يزوجلا نبا ،55/1 ،قئافلا يرشخمزلا

 شفلاو عادخلا :اهنم يناعملا نم ةلمجب سلألا ناسللا بحاص رسفو .60/1 ثرثألا بيرغ

 نبا :ر .يناعملا نم اهريغو ‘هليهذتو لقعلا باهذو بذكلاو ردغلاو ءوسلا لصألاو قرسلاو

 .7/6 ،سلأ ةدام ڵبرعلا ناسل ،روظنم

 :ر ‘459/2 ،ثيدحلا بيرغ ، يورهلا :ر .بذكلا وأ نونجلاب قلا بيرغلا ءاملع رسف ا"
 .60/1ثةياهنلا ث ريثألا نبا ح35/1 ثيدحلا بيرغ ،يزوجلا نبا ،55/1 قئافلا .يرشخمزل

 يرابنألا نبا هيلع ةرو ،ةزمه واولا لدبأف قلولا نم قلألا نأو يبيتقلا اذه ىلإ بهذا

 عمس امب ملكتي امنإو هيلع ساقي الصأ لعجي ال ةحوتفملا واولا نم ةزمهلا لادبإ نأب اًجتحم

 . 9/10برعلا ناسل روظنم نبا ،61/1 ثةياهنلا ريثألا نبا :ر .هنم

 بيرغ ،يورمهلا :ر .ةنيغضلا وأ سفنلا يف ةدجوملا وأ دقحلاب اضيأ ةميختسلا ترسف ٨

 ء469/1 ‘ثثيدحلا بيرغ ،يزوجلا نبا 066/2 ،قئافلا يرشخمزلا :ر ‘460/2 ‘ثيدحلا

 .2/,350 شةياهنلا ،ريثألا نبا

 .453 ص ى(خم)تالاؤسلا باتك ،يفوسلا اك



 ةيض لا دنع ةنسلا مولع ح

 يفو ،تافصلا كلت نع دعتبيف هتافصو هقلخ ءرملا سسحتيل 6هللاب ذايعلاو رانلا ىلل
 ةنايخلاك ةئيسلا قالخالاو او تافصلا ضعب نم ةق يبنلا ذاعتسا عبارلا صنلا

 .اهنع مهبيرغ يف برعلا ضعب ربع امك اهظافلأ ركذ لالخ نم هريغو بذكلاو

 ةبحلاو تونئسلا و ءاقنلاو انسلا :ماسلا الإ ءاد لكل اود ةعبرأ) :ثيدح ه

 اسر بح وهو فرحلا :اث ءاقتلا" : :يفوسل ورمع وبأ لاق .ا;)(ءادوسلا

 "ا“)لسعلا ليقو ،نمسلا ليقو ،نوُمَكلا :تونئسلا و ،اث)رجرُجها ةقلاتعلا :انئسلاو

 الإ ءاد لك نم ءافش نهيف ثالث لاق ق يبنلا نع كلام نب سنأ)ظفلب اثيدح يسدقملا ج رخأ ا")

 لاق هومكفرعل هللا ءاش ول لاق تونسلا امف هانفرع دق انسلا اذه اولاق تونسلاو انسلا ماسلا

 نع ةحلط يبأ نب هللا دبع نب هللا دبع ثيدح ،ةراتخملا ثيداحألا يف (ةثلاثلا تيسنو دمحم

 1144/2 ‘تونسلاو انسلا باب ،بطلا باتك ،هننس يف ةجام نباو (237/6)2255 ؛0سنأ

 ةه يبنلا تعمس اهنأ ةشئاع نع )ظفلب يراخبلا هجرخأف ءادوسلا ةبحلا ثيدح امأو (3457)

 يف (توصملا لاق ماسلا امو تلق ماسلا نم الإ ءاد لك نم ءافش ءادوسلا ةبحلا هذه نإ لوقي

 .(2153/5)5363 ثءادوسلا ةبحلا باب ،بطلا باتك اهحيحص

 .اجاردإ اهيف ةرابعلا لعلف اهترظن يتلا بيرغلا بتكو مجاعملاو تاياورلا يف ظفللا دجأ مل ا2}
 اذه قرو وأ هب ىوادتي تبن انسلاو .ةيربرب ةغل اهلعلف يفوسلا مالك يف درو اذكه ا
 نبا 0165/1‘نيثدحملا طلغ حالصإ ‘يركسعلا ‘201/2 ،قئافلا ڵيرشخمزلا :ر.تبنلا

 هريغألا نبا:ر.(ىنتسلا)اروصقم ريثألا نبا هطبضو 0501/1 ثيدحلا بيرغ "يزوجلا

 .407/2 .ةياهنلا

 لوق عناق نبا دروأو ،رمتلا نم برض : ليقو نوُمَكلا وأ برلا وأ لسعلاب تونئسلا رسف ا
 .يرشخمزلا :ر .حصفأ حتفلا نأ ركذو نيسلا مضب ريثألا نبا هطبضو ،زينوُشلاب هرسف نم
 نيسحلا وبأ ،407/2 شةياهنلا ،ريثألا نبا ے358/1 ‘ثيدحلا بيرغ شةبيتق نبا ،247/1 ،قئافلا

 ةبتكم 01ط ،يتارصملا ملاس نب حالص :حت ،ةباحصلا مجعم ،(963/351)عناق نب هللا دبع

 .107/2 ه1418 ةرونملا ةنيدملا ،ةيرثألا ءابرغلا

 .452-453ص ى(خم)تالاؤسلا باتك ،يفوسلا ا



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع حححح

 .ةيونأ اهمادختسا نكمي يتلا تاتابنلاو ةيودألاب 6 يبنلا ملع نع ثيدحلا نابأ

 ىلع اث هثحو ءرملا بيصي امم جالعلاو ءاودلا بلط ةيعرش ىلع ثيدحلا لدو

 .كلذ

 موي رشح هيسن مث نآرقلا ملعت نم ه هللا لوسر لاق لاق سابع نبا)ثيدح ٥
 وبأ لاق ":يبتوعلا لاقو ا"ديلا عوطقملا مذجألا " :عيبرلا لاق .ا") (مذجأ ةمايقلا

 :(ليوطلا نم):سملتملا لوقب جتحاو ديل عوطقم :مذُجألا :ديبع

 .اةامذجأ حبصأف ىرخأ هل فكب هّقَك عطاق لثم الإ تنك لهو

 ديعولا"ىلع ثيدحلا لدو هنايسنو نآرقلا لامهإ نم ريذحتلا "مذجأ" ظفل دافأ

 ةوالت نآرقلاب ةيانعلا ىلع ثح كلذ يفو )"هملعت دعب نآرقلا نايسن ىلع ديدشلا
 .هتداعسو هتاجن ليبسو هتياده ةاكشمو ملسملا روتسد هنوك بساني امب المعو

 يباحصأ متنأ لب ..) هيفو لوطأ ثيدح نم هق يبنلا نع ةريره يبأ ثيدح ه

 هللا لوسر اي اولاق ضوحلا ىلع مهطرف انأو يدعب نم نوتأي نيذلا يناوخإ امنإو

 لئاضف باتك ‘هنس يف يمرادلاو (25/1)6 ،نآرقلا ركذ يف باب ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ()

 .(529/2)3340 ،هيسن مث نآرقلا ملعت نم باب ،نآ رقلا

 .(25/1)6 شدنسملا عيبرلا اث

 ريسفتلا اذهو .399/1 ‘ثيدحلا بيرغ 0 يورهلا :رظناو ،370/2 شةنابإلا ،يبتوعلا اث

 هتعيب ثكن نم) يلع ثيدحب ديبع وبأ هل لدتسا عطقلا يأ مذجلا نم ديلا عوطقم يأ منجألل

 اهلك هؤاضعأ تبهذ يذلا انه مذجألا نأ ىلإ يبيتقلا بهذو ،(دي هل تسيل مذجأ وهو هللا يقل

 ابأ نورثكألا رصنو ":يعفارلا ميركلا دبع لوقي ‘ءاضعألا يقاب نم ةبوقعلاب ىلوأ ديلا تسيلف

 نأ اوركذو مهريغو يباطخلا ناميلس وبأو سراف نب نيسحلا وبأو يرابنألا نبا مهنم ديبع

 لوقأ ،"هلكاشمل جاجتحالا ىلإ اوباجأو هريسفت ىلإ ديبع ابأ قبس يرازفلا ةلبج نب اديوس

 ريسفتلا اذهب هرتسف اضيأ عيبرلا وه اهف ؛هرتسفو ديبع ابأ مدقت يذلا ديحولا وه ديوس سيلو

 ىتكف باوثلاو ريخلا نم ديلا يلاخ هللا يقل نآرقلا يسن نم نأب ثيدحلا يبارعألا نبا لوأو
 يف نيودتلا ء(1226/623)دمحم نب ميركلا دبع ينيوزقلا يعفارلا :ر .ديلا هيوحت امع ديلاب

 نبا ء163/1 01987 ‘ثتوريب ،ةيملعلا بنكلا راد ءيراطعلا هللا زيزع حت ،نيوزق رابخأ

 .251/1 .ةياهنلا ،ريثألا

 .17/1 ثدنسملا ح رش ،يملاسلا ()



 ةيضانإلا دنع ةنسلا رالع ح

 ليخ يف ةلّجَحُم رغ ليخ لجرل ناك ول متيأرأ لاق كدعب يتأي نم فرعت فيك
 رغ ةمايقلا موي نوتأي مهنإف لاق هللا لوسر اي ىلب اولاق هليخ فرعي الأ مهُب مهذ
 يضوح نع لاجر نتاذيلو ضوحلا ىلع مهطرف انأو ءوضولا رثأ نم نيلَجَحُم

 اقحُسَق لوقأف كدعب اولدب دق مهنإ لاقيف له الأ مهيدانأف لاضلا ريعبلا ذاذُ ذي امك

 نول اهداوس طلاخي ال يتلا :مئهبلا و ءادوسلا :منهذلا :يبتوعلا لاق .ا٨) (اقحئسف

 :(فيفخلا نم)ةيمأ لاق ،ميهب تيمكو ميهب دوسأ :لاقي ،ا)رخأ

 ميهبلا مالظلاب ليللا اجنسو يبحص مان دقو انهوُم ينراز

 :(ليوطلا نم)يدعجلا لاق ،انيب احضاو ناك اذإ :لّجحم رغأ رمأ لاقيو

 الَجحم رغأ أرمأ تبكر دقف اله اهل الوقو ىليل اَِيَح الأ

 .ا“)" رهشلا لوأ نم مايأ ةثالث :ررغلاو ،ىري ةليل :لالهلا ةرغو
 ءا"ئلع هودرت ىتح هيلإ مكمدقتأ انأ يأ :ضوحلا ىلع مكطرف انأ :يبتوعلا لاق

 عمج رمك ؛ًرغأ عمج لعف نزو ىلع مضلاب ارغ" :رمع نب دمحم ةتس وبأ لاقو
 قوف سرفلا ةهبج يف ضايب ةغللا يف يهو مضلاب ةرغلا نم ذوخأم وهو ،رمحأ

 .ةراهطلا باتك هحيحص يف ملسمو 37/1)43(6 ،دمحم ةمأ ةمألا باب ،عيبرلا هجرخأ ا"

 يراخبلا هجرخأو (218/1)249 ‘ءوضولا يف ليجحتلاو ةرغلا ةلاطإ بابحتسا باب
 .هحيحص يف (ءوضولا راثآ نم نيلجحم اًرغ ةمايقلا موي نوعدي يتمأ نإ ) ظفلب ارصتخم

 . (63/1)136 ،..ءوضولا لضف باب ‘ءوضولا باتك

 ةياهنلا ،ريثألا نبا ؤ262/1 ثراونألا قراشم ءعيبصحيلا :ر. ريثكلا عمجلاوأ دوسلا:مهذلااث

145/2. 

 نورشحي مهنأ وهو دارملل ليوأت ديبع يبألو ،ءالعلا نب ورمع نع ريسفتلا اذه لقن اث

 مهعم سيل ":يرشخمزلا لاقو ،هريغو ج رعو ىمع نم ةفآ الب ءدبألا دولخل ةححصم .داسجأب

 يأ-سرفلا ةبقن ولخب هعم نوكي ضرع نم يراعلا دسج ولخ هبش ايندلا ضارعأ نم ءيش

 0122/1 ‘ثيدحلا بيرغ ‘يورهلا : :ر ."اهل ةفلاخم ةيش نع ۔هرئاود نم هجوب

 .93/1 ‘ثيدحلا بيرغ ،يزوجلا نبا ،137/1 ،قئافلا يرشخمزلا

 .3/,591 هشةنابإلا ،يبتوعلا ]

 .546/3 ،س.ما)



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع =

 ،ءوضولا رثأ نم ةمايقلا موي نمؤملا هجو يف نوكي يذلا رونلل تريعتسا مهردلا

 ليجحتلاو حاحصلا يف لاق ،ليجحتلا نم ذوخأم وهو لجحم عمج (نيلجحم)

 زواجي نأ دعب رثكأ وأ لاق نيلجر يف وأ اهنم ثالث يف وأ سرفلا مئاوق يف ضايب

 ليخالخلا يهو لاجحألا عضاوم اهنأل نيبوقرعلاو نيتبكرلا زواجي الو غاسرألا

 ةمايقلا موي نينمؤملا لجرأ يف نوكي يذلا رونلل ليجحتلا ريعتسا مث خلإ...دويقلاو
 .(." وضولا رثأ نم

 تنأ الو ليق هلمعب دحأ ةنجلا لخدي نل ):لاق قةيبنلا نع سابع نبا ثيدح ه
 .ا2) (هتمحرب هللا يندّمغتي نأ الإ انأ الو لاق هللا لوسر اي

 يف فيسلا دمغي امك اهب يندمغيو هتمحرب ينوسكي ينعي" :عيبرلا لاق
 .اة"دنفج

 .هترتس اذإ :هدمغ يف فيسلا تدمغ نم ذخأ ،ينرتسي :يندمغتي ":يبتوعلا لاق

 :(ليوطلا نم) رعاشلا لاق

 ادَّمَعَت ضرأ لك ءامسلا لظَك رماع ج اهقوف ًاحاَمر ابصن

 .ا٨"ع زانم لك بلغنو رهقن نحن كلذكو ءاهلظيو ضرأ لك رتسي ءامسلا لظ يأ

 ريبعتلا ءاجو ءوضولا لضف اهنم ،دئاوفلا نم اددع نامتقتملا ناثيدحلا دافأ

 يبنلا اهب زيمي ةمالع امهنأو ،كلذ ادكؤم 8 لوسرلا فصو يف ليجحتلاو ةرغلاب
 ايروقم ةماعلا ةروصلا يف مهذلاو مهلاب ريبعتلا ءاجو سضرعلا موي هتتمأ ينب اف
 نوهرم كلذ نأ ذكأ هنأ ريغ ،قئالخلا يقابل افالخ نينمؤملا قارشإ ةروص

 .120/1-121‘عضولا باتك ،رمع نب دمحم ةتس وبأ ا)

 نابح نباو (282/1)736 ،بادآلا باب ،روذنلاو ناميألا باتك ،هدنسم يف عيبرلا هجرخأ ا

 .(60/2)348.... يف ديدشتلاب رمألا ركذ ،ناسحإلاو ربلا باتك ‘هحيحص يف

 .(282/1)736 ثدنسملا ،عيبرلا ()

 دمغ لثمك اهينسبليو اهب ينرتسي يأ هتمحرب ينغتيل ليوأتلاو .598/3 كةنابإلا ،يبتوعلا
 قراشم ‘©ضايع يضاقلا ،76/3 ثقئافلا يرشخمزلا :ر .هرتسيو هنوصي يذلا فيسلا

 .383/3 ثةياهنلا ء ريثألا نبا 0162/2 ثيدحلا بيرغ ،يزوجلا نبا ،135/2 ثراونألا

 



 ر8 ۔ےص"صححح ةضارالا دنع ةنسلا مولع

 نم برشلا دنع هل ناكم الف هباحصأ نم ناك ول ىتح ريغو لتب نمف ؛ةمتاخلاب
 ءرملا ربتعي الف هللا ةمحر ىلع مئاق رمألا نأ دكأ يناثلا ثيدحلا نإ مث هضوح

 .بسحف هلمعب هتاجن

 اهظافلأ ىضتقم مهفو ةغللا كاردإ نم بناوج نع مدقتملا لصفلا انل نابأ

 وه ام اهنمف ،ةعونتم بيرغلاب مهتفرعم تءاجو ةيضابإلا ءاملع ىدل اهتالالدو

 .هب اونتعاو نفلا اذهب اولغتشا نيذلا بيرغلا ءاملع نم دافتسم وه ام اهنمو يتاذ

 امل ريسفتو ىةدرفملا ةملكلل نايب نم ؛هماسقأب بيرغلا روضح انيأر دقو

 افّغضم وأ اففخم درو امو ءاقرتفم وأ اقفتم درو املو ظافلألا نم فلتأ وأ فلتخا

 .كلذ ريغو

 ةنسلاو ،ميركلا نآرقلاك ،مهدنع بيرغلا ريسفت رداصم عونت اضيأ انيأر دقو

 ة يبنلا اهب قطن يتلا ظافلألا يناعمب مهتياردل ةباحصلا ريسفتو ،اهسفن ةيوبنلا
 ،بيرغلا اذه نوفرعي احاحقأ ابرع مهنوك عم اهنم مهبرقو ةياورلا مهترشابمل
 مالك روثأمب ةناعتسالاو ،بيرغلا ءاملع تافنصمو ةغللا مجاعمب ةناعتسالاو
 .برعلا

 راثآ نعو ةلئاه ةيظفل ةورث نع اهضعب ضرع مدقتملا جذامنلا انل فشكتو
 قفو اهبيترت ءاجو ‘بيرغلا ظافلأ يناعم ءالجب احوضو رثكأ تدب ةيوبرتو ةيهقف

 'صرمقلا" ريسفتف ءاهريسفتب ةيهقفلا راثآلا نم ريثكلا قلعت ادكؤم يهقفلا بيوبتلا
 يف "مئادلا" ظفلو عضيحلا مد ةساجن نم صقتختلا ةّيفيك ةأرملا ملع ضيحلا مدل
 مكح نب 'ةغابدلا" ريسفتو ءاصاخ امكح نكاسلا ليلقلا ءاملل ىطعأ ،ءاملا فصو

 نأ امك ،مهشاعم رومأ يف دابعلل ريسيتلا نابتسا كلذبو ،هيف اهققحت دعب دلجلا
 ريسفتو ععوشخلل ةيفانملا ةلاحلا هذه ةفص نع فشك نقاحلاب "ءاتزلا" ريسفت

 نم ءوضو ال هنأو صنلا نم دارملا يهقفلا ىنعملا دكأ محللا فصو يف "ةبرؤملا"

 ضةراهطلل ضقانلا مونلا طباض انيبم هئسلاو ءاكولا ريسفت ءاجو .هلكأ لحأ ماعط

.ةالصلا يف اهتيمهأو ةحتافلا ةءارق ضرف ادكؤم جادخلا فصو ءاج امك



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع =

 يناعملاو ةيهقفلا تالالدلا نم ريثكلا فشكل ديفم ظافلألا هذه نايب نإف اذكهو

.اهيلإ تافتلالا دبعتملل يغبني يتلا ةيعرشلا
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 ثيدحلا رميسقت:لوألا لصفلا

 هقرط ددعتب

 .لوبقملا ثيدحلا: يناثلا لصفلا

 .دودرملا ثيدحلا: ثلاثلا لصفلا

 رتشما ثيدحلا: حبارلا لصفلا

 .درلاو لوبقلا نيب

  

  
  



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع =حححح

 :ةئطوت

 يف ضرعنسو هعاونأو ثيدحلل يحالطصالا بناجلاب حلطصملا نف ىنعي
 نكمي ام ردق ةدتعتملا اهعاونأ عمجي ميسقت قفو عاونألا هذه بابلا اذه لوصف

 داخآلاو رتاوتملاك هقرط ددعت لالخ نم ثيدحلا ميسقت لوألا لصفلا لمشيسو

 .همدعو لوبقلا ثيح نم ثيدحلا ماسقأ جلاعتس ىرخألا لوصفلا امأو ،امهريغو

 .امهب قحتلا امو نسحلاو حيحصلاك لوبقملا ثيدحلا عاونأ يف يناثلا لصفلاف

 يتأيو ‘هنع ةعرفتملا هعاونأو فيعضلاك دودرملا ثيدحلا عاونأ يف ثلاثلاو

 .ةرلاو لوبقلا نيب كرتشملا عاونألا هنايبب امهل المكم عبارلا

 هقرط ددعتب ثدحلا ميسنت :لوألا لصفلا

 :رتاوتملا : لوألا ثحبملا

 :احالطصاو ةغل رتاوتملا ىنعم

 تاوَجَق اهنيبو ءايشألا عباتن ىنعمب وأ اقلطم عباتتلا ىنعمب ةغل رتاوتلا درو

 يف هضعب ءاج اذإ ءيش لكو اطقلاو لبإلا ترتاوت" :ينايحللا لاق تارتفو
 تصبتأ :ربخلا ترتاو" :يعمصألا لاقو 'ةَّقطنصُم ئجت ملو ضعب رثإ

 ارتاوتم ددعتملا يمسف كرفلا وهو ،رتولا نم هلصأو ،ةهينَته نيربخلا نيبو
 ةرتاوملا نوكت ال نأ طرشب نكلو ًادزرق ادرف هبحاص دعب دحاو لك لعج زإ
 ا٨) ةلصاومو ةكرادُم نوكت الإو ؛ةرتف اهنيب

 ":لوقي ذإ يدنكلا هللا دبع وبأ هفرع نم لوأ نأ دجنف احالطصا رتاوتملا امأ

 ىلع ؤطاوتلا مهيلع زوجي ال ةعامج نع ةعامج انربخي نأ وهف رتاوتلا رابخأ اتمأو
 يدنكلا ركب يبأ ةرابع يتأتو ءا" اهيلإ دنتسي ةدهاشم نع نوكيو...بذكلا

 مهيلع زوجي ال ةعامج ربخت نأ رتاوتلا :لوقيف هللا دبع يبأ ةرابعل ةبضتقم

 .275/ 5 ثرتو ةدام سبرعلا ناسل ءروظنم نبا )1(

 .21/1 ضع رشلا نايب ،هللا دبع وبأ يدنكلا ا



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع =>ححب

 هللا دبع يبأ ةرابع نكل "" اهيلا دنتسي ةدهاشم نع نوكي و بذكلا ىلع ؤطاوتلا
 .ةقبط نع ةقبط رتاوتلا روضح تضتقا ذإ دارملا ىلع لدأ

 ةبراغملا نم يفوسلا هدعبو يطوشلملا نم لك ركب ابأو هللا دبع ابأ رصاعيو

 ةعامج نع ةعامج هتلقن ام" هنأب رتاوتملا نافرعيف لدأو عمجأ نوكي امهفيرعت نكل
 يعاستلا الو ؤطاوتلا مهيلع حصي ال امم هنع ربخملاو ربخملا نيب اميف ةلصتم

 مهملع لصأ نوكيو ثداحلإ الو بهذم داقتعا كلذ ىلإ مهاعد الو ممهلا قافتا الو

 لالخ نم هنيبي رتاوتلا فيرعت لواحي نيح يبرجلا اديعس دجنو ،ا“)"ةدهاشملا كلذب
 ىلع مهؤطاوت ليحتسي ةعامج رتاوتلا لهأو ":لوقيف هطباوض نم طباض نايب

 رخآ عضوم يفو "لقعلا ىلإ ال ةداعلا ىلإ ةدنتسم بذكلا ةلاحتساف ،ةداع بذكلا

 ا“"بذكلا ىلع مهئطاوت ةداع ليحتسي ةعامج نع ةعامج رابخإ رتاوتملا ":لوقي
 ملعلا هسفنب ملعلا ديفي ةعامج نع ةعامج ربخ" هنأب يخامشلا سابعلا وبأ هفرعيو
 حرش ىلع هتيشاح يف رصتقاو هفيرعت نع يتالتلا ورمع جرخي ملو )"هقدصب
 . ا©فيرعتلا

 ىلع مهلثم ؤطاوت نكمي ال ةعامج هاور ام "هنأب رتاوتملا يملاسلا فيرعت امأ
 ةداع بذكلا ىلع مهلثم ؤطاوت نكمي ال هنأ ثيحب ،مهلثم ةعامج نع ةداع بذكلا

 ررك هنكل ،نسح فيرعت وهف ا" لوسرلا ىلإ كلذك لقنلا هب يهتني ىتح اضيأ
 .يريدقت يف كلذ ىلإ ةجاح الب ةداع بذكلا ىلع مهلثم ؤطاوت نكمي ال ةرابع

 يبأ فيرعت دروأ دقف ،80/1 جاهنملا ،يصقشلا رظناو ،44/1 فنصملا ،ركب وبأ يدنكلا ("]

 .هنيع ركب
 .246 ص ء(خم)‘تالاؤسلا ،يفوسلا ،ح295ص :(جم خم) ،نايبلاو ةلدألا ءيطونشلملا (2)

 .و124 ث(خم) ،يبرجلا ديعس تاباوج ،ديعس يبرجلا (3)

 .127-128 سسم(
 .434ص ؛لدعلا رصتخم حرش ءيخامشلا (5)

 .186ص ى(خم) ،يخارتلا عفر ،يتالتلا اك
 .8/2 ةعلطلا حرش ءيملاسلا ا”



 ةيص الا دنعةنسلا مولع ح

 ددع هيوري يذلا "هنأب رتاوتملا هفيرعت يف اذه لثم شيفطا بطقلا ىفالت دقو

 نأ كلذ ىلإ فاضنيو ،هئاهتنا ىلإ هئادتبا نم بذكلا ىلع مهؤطاوت ةداعلا ليحت
 يفالتلا انل لمكأ شيفطا بطقلا تيلو ،ا")"هعماسل ملعلا ةدافإ مهربخ بحصي

 .هعماسل ملعلا ةدافإ عم ":هرخآ يف ىفتكاف

 عنتمي ةعامج نع ةعامج هاور ام ":هنأب رتاوتملا يبايسلا نافلخ فرعيو
 .اغ'هطئا رش عامتجا عم ملعلا ديفيو ةداع بذكلا ىلع مهؤطاوت

 يف بذكلا ىلع ؤطاوتلا عنتمي نأب رتاوتملا هفيرعت يدنكلا دمحأ وبأ ديقيو

 ىرج هنأكو ،نيودتلا قيرطب راص ذئدعب لقنلا نأل كلذو ىلوألا ةثالثلا روصعلا

 .اة)نييلوصألا ضعب جهن ىلع كلذ يف

 مهؤطاوت ةداعلا عنمت ةعامج نع ةعامج هتور يذلا هنأب يبونقلا ديعس هفرعيو

 مهدنتسم ناكو ة هللا لوسر ىلإ لقنلا لصي نأ ىلإ بذكلا ىلع مهقفاوت وأ

 .ا)"“رسحلا

 نوكي ثيحب ليدعتلا ضعب عم شيفطا بطقلا فيرعت هيضترأ يذلا فيرعتلاو

 نم بذكلا ىلع مهؤطاوت ةداعلا ليحت ددع هيوري يذلا وه رتاوتملا :يلاتلاك

 ديق نأل كلذو ،هعماسل ملعلا ديفيو سحلا مهدنتسم نوكيو سهئاهتنا ىلإ هئادتبا

 هئادتبا لوأ نم" ديقو ،"ةعامج" ظفل نع ينغي "بذكلا ىلع مهؤطاوت ةداعلا ليحت"

 ذإ ىلوألا نورقلا طرش نع ينغيو هتاقبط لك يف رتاوتلا دوجو دكؤي "هئاهتنا ىلإ

 ءاهدعب ايوفش لقنلا نم بناج يقب نكل نيودتلاب اهدعب اميف ناك لقنلا بلاغ نإ

 رخآ يف بلاغلا يف هققحت لمحي دنسلا لوأ يف رتاوتلا ققحت نإف ىرخأ ةهج نمو
 .نامزلا دادتما ىلع دانسإلا ملع ةلمح ةرثكو تاياورلا راشتنا ةرثكل كلذو ثدنسلا

 .11/1 ةنامضلا ءافو ‘شيفطا ا"

 .238ص لوصألا لوصف ،يبايسلا اك
 .142ص ثةيصنلا ةلدألاو هقفلا لوصأ 0 ميهاريإ يدنكلا ا)

 .كص ‘ثيدحلا مولع يف تامدقم ،ديعس يبونقلا )4)

 



 ةيض الا دنع ةنسلا ملع =۔۔۔حححح

 رابخأ نم ريثكف ثلاثلا نرقلا دعب رابخألا رتاوتمل رابتعا ال هنأ كلذ ىلإ فضأ

 (.;)ىملاسلا ركذ امك كلذ دعب رتاوتلا دح تلخد داحآلا

 :رتاوتلا ماسقأ

 :يونعمو يظفل رتاوتم:ىلإ اخروهمجلاك رتاوتملا ةيضابإلا مسقي

 -رتاوتملل يوارلا يأ - ددعلا كلذ قفتا نإ " هطباضو هموهفم يظفللا رتاوتلاف

 هنيعب ظفللا لقن نإف ":يملاسلا لوقي ،اةيظفللا رتاوتلا وهف ىنعملاو ظفللا يف

 عضاومو ،ةاكزلا ريداقمب َيظفلل لثمي نم مهنم دجنو ،ا“)"يظفل ارتاوت ىمسي

 بذك نم) ثيدحب مهضعب لثم امك كلذ وحنو ةنسلا نم مايصلا تقوو كسانملا

 .ةلثمألا نم كلذ ريغو ا (رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم ئلع

 ىنعم دوجو عم ظفللا يف رتاوتلل ةاورلا فلتخا نإ نوكي يونعملا رتاوتلاو
 ارتوت يمس طقف ىنعملا لقن نإو ":يملاسلا لوقي ا”مهتياورل عماج ًئلك . م ُ ٠ . ٠ ٠. ل .ه 7 ه ,

 .13/2 ةعلطلا حرش ،يملاسلا ا"

 :رظنا .نيتلوصألاو نيثتحملا روهمج دنع رتاوتملا ميسقت لوح ليصفتلا نم ديزم ةفرعمل ا"
 دبع :حت ،يوارلا بيردت 1506/91(6 1)ركب يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج يطويسلا
 ءاهدعب امو 1760180/2 (ت.د) ضايرلا .ةثيدحلا ضايرلا ةبتكم فيطللا دبع باهولا

 :حت ‘رتاوتملا ثيدحلا يف رثانتملا مظن «(1927/1345) رفعج نب دمحم هللا دبع وبأ يناتكلا

 ضنيدلا لامج دمحم يمساقلا س9/1-18 (ت.د) رصم ةيفلسلا بتكلا راد يزاجح فرش

 .1460271/1 ‘ثيدحتلا دعاوق

 .187ص ى(خم) ،يخارتلا عفر ،يتالتلا اث
 ؤ‘يلع نب ديعس يبرجلا :كلذ نم .ابيرق رظناو .8/2 سمشلا ةعلط حرش ثيملاسلا (4)

 .و124 ء(خم)سةبوجأ

 0187ص ء(خم) ،يخارتلا عفر ثيتالتلا 0 246 ص ى(خم) ،تالاؤسلا ،يفوسلا :را

 .430ص ،لسرلا متاخ ثيدح يف لمشلا عماج ،شيفطا

 .109ص هجيرخت مدقت اك

 ٠ 1 8 7 ص كس م )7(



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع ح

 نب ورمع ةعاجشو بلاط يبأ نب يلع ةعاجشب يونعملل نولثميو 8ا")"اّيونعم
 .اغ )يئاطلا هللا دبع نب متاح ةواخسو ‘برك يدعم

 :رتاوتلا طورش

 هتجرد لاني ىتح رتاوتملا يف اهدوجو نم ةب ال اطورش ةيضابإلا طرتشا

 :يتالاك يهو هتلزنمو

 اطرش هلعج ينالجراولا نكل رابخألا لك لوبق يف مهم طرش وهو لقعلا-1

 قثوي ال نولقعي ال نيذلاو نايبصلاو نيناجملا ذإ ؛هيلع ديكأتلا ةيزمل رتاوتملل

 هديكأت ىلع ىرجو 4 ا٨)يخامشلا هطرشو هترورض ىلع دكأ دقو 6 ا3)هه رابخأب

 .اهمالكل هحرش يف يتالتلا ورمع 5 ه د .دن

 قثوي ال دهاشي مل نم رابخأف ؛اهيلع نيلقانلا ربخ دنتسي ثيحب ةدهاشملا 2

 رابخإلا لثم ىةدهاشملا ىلإ نيدنتسم مهربخ يف ةاورلا نوكي نأ ةب الف ،اكاهب

 رابخإلا كلذب جرخيو ؛تامومشملاو تاموعطملاو تاوصألاو كولملاو نادلبلا نع

 ملاعلا نأ ةفلتخملا ملاعلا تاهج نم ريثك عمج ربخأ ول لثم ؛ةيلقعلا رومألا نع

 كلذو ؛هيلع حلطصملا رتاوتلا موهفم نع جرخي مهربخف ،كلذ هبشأ امو ثداح

 اهيف نيربخملا ةرثكل سيلو ،لقاع لكل اهيف رظنلا نكمي امم ةيلقعلا رومألا نأل
 (7) = . أ
 . رد ي

 .و124 ،(خم).ةبوجأ ،يبرجلا ديعس :كلذ نم ابيرق رظناو .8/2 ةعلطلا حرش ،يملاسلا ا"}

 0187 ص ،(خم) ‘يخارتلا عفر ثيتالتلا ، 246 ص ‘(خم) ،تالاؤسلا ءيفوسلا :را"

 .430ص ثلسرلا متاخ ثيدح يف لمشلا عماج ‘شيفطا

 .139 1٤/ فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا اث)

 .434ص ثلدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا ا٨)

 .1 87ص .(خم) ؤيخا رتلا عفر ،يتالتلا (5)

 .139 /1 ،س.ما0©

 عفر ؛يتالتلا 434ْص ؛لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا 010/2 ةعلطلا حرش ،يملاسلا ا

 .431 ص ،لسرلا متاخ ثيدح يف لمشلا عماج ،شيفطا ،187ص ،(خم) ،يخارتلا



 نم نأ ركذف ؛سحلا وهو معأ وه امب ةدهاشملا نع هريغو يخامشلا ربع دقو

 هركذ يذلا سحلا رتسف يتالتلا ورمع نأ ىلع ‘ا")[سحلا ىلإ هدانتسا هطرش

 نوكي نأب ةدهاشملا يأ ":هلوق يف هريسفت ممع نإو ةدهاشملاب اضيأ يخامشلا

 يف ولو متاح دوجك ،ةرهاظلا ةسمخلا ساوحلا ىدحإب سوسحم رمأ نع مهربخ

 ريبعت نأ يريدقت يفو اخ""ىلوألا ةطساوب ؤسح نع نوكيف ىلوألا ةقبطلا

 اهيلإ راشأ يتلا ساوحلا ىقبتو ،ةدهاشملا نم لمشأو عمجأ سحلاب يخامنشلا

 .سحلل تاودأ درجم يتالتلا

 دارملا نأ ركذي نيح سحلاب بحرأ لاجم ىلإ شيفطا بطقلا قلطنيو
 لمشيف ،لصألا يف اسوسحم وأ ةطساوب ولو اسوسحم ناك ام وه سوسحملاب

 ةعامج اوربخأو ‘ةعامج ةكم ىأر اذإ امب كلذل لثميو هددعتملا تاقبطلا

 ةقبطلا دعب ام رابتعاب هيلع قدصي هنإف ،ةعامج اوربخأ ةعامجلا كلتو ،اهدوجوب
 .اة)ىلوثال رظنلاب يأ لصألا يفو ثىلوألا ةقبطلا ةطساوب سوسحم هنأ ىلوألا

 نونوكي و ‘بذكلا ىلع مهؤطاوت ليحتسي ددع نم نوكي نأ هطباضو ددعلا -3

 ددعلا ديدحت ىقبيو ءاطخلا هيلع نمؤي نمم ىأرو دهاش نم ىلل ةرثك نع ةرثك
 اندنع رتاوتلل سيل':هلوق يف ددعلل ةح ال هتأ يفوسلا ةكأ دقو رظنو داهتجا لحم

 يخامشلا ةرابع نم سملنو ،اثهلبق اضيأ يطونشلملا هيلع صن ديكأتلا اذهو ا"ةح
 نووتسملا ،بذكلا ىلع نيئطاوتملا ريغ ددعلا هطورشو" :هلوقب كلذ ىلع ديكأتلا

 .ا""ددعلا نييعتب لاق نمل افالخ...طسولاو نيفرطلا يف

 .434ص ‘لدعلا رصتخم ح رش ،يخامنشلا )1(

 .187ص ،(خم) ،يخارتلا عفر ،يتالتلا اث
 .431 ص ؛لسرلا متاخ ثيدح يف لمشلا عماج ‘شيفطا اث

 .139 /1‘ فاصنإلاو لدعلا ،ينالجراولا ]

 .116ص ث(خم) ،تالاؤسلا ،يفوسلا (5)

 .295ص (جم خم) ثنايبلاو ةلدألا عيطوشلملا )6(

 .434ص ‘لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا )7(



 ٢7 ) ح ةيض .الا دنع ةنسلا رالع ح

 هلقن ام نأل كلذو ؛ةعبرأ نع لقي ال نأ يملاسلاو يطوشلملا طرش دقو

 طرشلا ققحي ال هنإ مث ،ا"ةرثكب سيل ةعبرألا ذإ ؛اعطق رتاوتمب سيل ةعبرألا
 أطاوتي نأ ةداعلا يف نكمي ال نيلقانلا ددع نوكي نأ ةب ال ذإ ،نيلقانلا يف ةفصلاو

 .اثاهريغ وأ ةرثك نم مهلاوحأب ةطبترم ةفصلا هذه نأ ىلع ،بذكلا ىلع مهلثم

 ؛القع بذكلا ىلع مهؤطاوت ليحتسي مهضعب لوق ىلع شيفطا بطقلا قلعيو

 رظنلاب ال ةداعلا ىلإ رظنلاب ةلاحتسالاب مكحي لقعلا نأب لوؤي وأ مهو امإ كلذ نأب

 .اةداعلا نع ادرجم يلقعلا زيوجتلا ىل

 :لثم ىرخأ طورش ىلع ديكأتلا ضعبلا دنع دجنو

 شيفطا هركذ يذلا اذهو ،ا“شيفطا ركذي امك ربخلا يف نافرطلا قفاوتي نأ 4

 يأ مهطسوو ،نيربخملا افرط يوتسي نأو ":هلوقب هيلإ ةراشإلا يف يخامشلا همتقت

 ىلع يتالتلا ورمع قلعيو ءا" رتاوتلا ددع ريخألاو طسوألاو ىلعألا نم لك غلبي

 ىلوألا ةقبطلا ىلإ رظنلاب يأ نيفرطلا يف ":هلوقب هحرش يف يخامشلا مالك

 نأب تاقبطلا نم ةرخآلاو ىلوألا ةقبطلا نيب ام يأ طسولا ىلإ رظنلابو ةريخألاو

 دق ىلوألا ةقبطلا يف رتاوتلا نأ نيبتي اذه نم تاقبطلا لك نم عمجلا كلذ اونوكي
 رتاوتلا ةدافإ يف طرش ءاوتسالا كاذ نأ تملع اذهبو...اهدعب اميف اداحآ نوكي

 -۔يخامشلا ديري-هللا همحر فنصملا مالك رهاظ وه امك هدوجو يف ال ملعلا

 .ا0"ح رشلا يف همالك هديفي امك مهطسوو مهافرط يوتسملا لوقي نأ ىلوألاو

 ؛ رارطضالا هتدافإ يف يحالطصالا موهفملا يف لخادلا رتاوتلا يف طرتشي 5

 اذه يفو ،هب ربخأ نم ملع يف هيلإ اجاتحمو اًيرورض رارطضالا اذه نوكي نأ

 .8/2 ةعلطلا حرش يملاسلا ۔295ص ،(جم خم) ،نايبلاو ةلدألا ،يطوشلملا ا"

 .8/2-9 ثةعلطلا حرش ،يملاسلا ا
 .430ص ‘لسرلا متاخ ثيدح يف لمشلا عماج ،شيفطا )3(

 .430ص ‘لسرلا متاخ ثيدح يف لمشلا عماج ،شيفطا ا٨}

 .436ص ثلدعلا رصتخم حرش ،يخامنشلا (5)

 .187ص (خم) ،يخارتلا عفر ءيتالتلا ا



 ةيض الا دنع ةنسلا مراع ح=حححح

 غولبو ،حيسملا لتق نع دوهيلا رابخإك هب ملعلا ىلإ اورطضي مل رمأ نع زارتحا

 يف روكذم اذه لب" :شيفطا لاق بذكلا ىلع مه ؤطا وت ليحتسي نم دذع نيربخملا

 بهذم حيحصت ىلإ مهوعدي ال نأ - همدقت نمو انخيش - انباحصأ دازو سحلا

 ")"هيلع اوؤطاوت ام ىلإ

 اف)هضيقن ملع هل نوكي ال هنأ امك ربخلاب ملع ىلع عماسلا نوكي ال نأ-6

 اث)هب اوربخأ امب نيملاع سحلا ىلل مهدانتسا عم نوربخملا نوكي نأ-7

 :همكحو رتاوتملا ةيجح

 ملعلا بجوي هنأو ،ةّجح رتاوتملا نأ ىلإ ةمألا روهمج لثم ةيضابإلا بهذ

 رذنملا وبأ كلذ ىلع دكؤيو ،اةأةرورض ملعلا بجوي رتاوتلا ربخ نإ لب ثلمعلاو

 نإ ":لوقيو ،ةرهشلا ملع رتاوتلا ملع يمدكلا ديعس وبأ يمسيو ءا©ادمحم نب ريشب
 ملكتملا نم نانذآلا هتعو ام ملع نم بجوأو نايعلا ملع نم بجوأ ةرهشلا ملع
 الو ةجحم اهحضروأو اهتبثأو مولعلا بجوأ ةّجحلا هذه ":اضيأ لوقيو !"ناسللاب

 امو روهدلا نم فلس ام ملع بجوت اهنأل ةرهشلا ملع نم حضوأ مالسإلا يف ملعن

 هباتك يف دكؤيو ،ااضيأ رتاوتلا ملع هيمسي امك ،"روهشلاو تاونسلا هيلع ىضم

 .430ص ،لسرلا متاخ ثيدح يف لمشلا عماج ،شيفطا ا"

)2( 

(3) 

 .430ص ،س.م

 .430ص ‘س.م
 ،يوارلا بيردت ؤيطويسلا 1/,012 سرثانتملا مظن ؤيناتكلا :ر .رتاوتملا ةيجح لوح ا

 .146/1 ‘ثيدحتلا دعاوق ،يمساقلا 123/1
 .37 ص ‘فراعتلا ةكرب نبا (5)

 .و3 ،(خم) .ةبراحملا ،دمحم نب ريشب يليحرلا ا٨
 .1-86-87 ربتعملا ،يمدكلا ا7

 .1-86-87 ،س.م ا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا رلع ح

 يبرجلا يتالتلا ورمع ركذيو ءا")رتاوتلا نم دافتسملا نيقيلا ملع ىلع ةماقتسالا

 .ا" نيقيلا ملعلا بجوي رتاوتلا نأ اضيأ

 .ةهادب سفنلا يف لصحي يرورض ملع وه رتاوتلا نم لصاحلا ملعلا نإ

 ملع هنأ ىلإ نوريثك بهذف يرظن مأ مرورض وهأ لصاحلا ملعلا يف فلتخا نكل
 ةيضابإلا ءاملع كلذ ىلع آًصن امك ةيرظن تامتقم يأ ىلإ ةجاحلا نود يرورض
 ايرظن ناك ولف يرورض هنم دافتسملا ملعلا "!يملاسلا لوقي ،ااثيدحو اميدق

 لاحلاو هب ملعلا يف ءالقعلا فالتخالو ،تايررظنلا رئاسك نيتمدقم ىلإ رقتفال
 .ا)"ةيرورض ملع هنأ ىلع لدف كلذ فالخ

 ملعلا لوصح يف بهذملا ءاملع يقاب عم هقافتا عم ينالجراولا نأ دجنو

 رتاوتملا ربخلاب ملعلا هل لصح نم ةفرعم نأ ركذيف ؛كلذ يف لتصفي سيرورضلا

 هقح يف ناك اردان الإ هعمسي مل نم نكل ،ةيرورض يه ةرورضلا ةهج نم

 هدنع نوكي مث نمو ‘ءادتبا هلوق ةح ىلع نوكت ةّيبسكلا ةفصف كلذ عمو ێاّيبسك

 .اايرورض

 نم انسفنأ نم هدجن امب يرورضلل رتاوتملا ةدافإ ىلع يخامشلا لدتسيو
 دعب لوقيو ،ةرورض ةباحصلاو ،لسرلاو ،ءايبنألاو ،دادغبو ،ةَكم دوجوب ملعلا

 مالك نم رهظي نكلو "رثكألا لوق وهو اقلطم ةرورض ملعلا ديفي ":كلذ

 1 12/1 .ةماقتسالا ،يمدكلا ()

 .38ص (خم)سقارشإلا ةرهز ىلع قاتشملا ةضور ثيتالتلا ا
 فنصملا ،يدنكلا ء1-86 ،ربتعملا كيمدكلا 0 106ص ى(خم)ءادتبملا ةكرب نبا :را"

 ‘يتالتلا 0139/2 لدعلا ينالجراولا ؤ295 "(جم خم)،نايبلاو ةلدألا عيطوشلملا 44/1

 .12/2-13 ،ةعلطلا حرشءيملاسلا ،187ص ،(خم) ،يخارتلا عفر

 .12/2 شةعلطلا ح رشءيملاسلا ()

 .142/1 ثلدعلا ،ينالجراولا اث

 .435ص ‘لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا )6(



 ةيض .الا دنع ةنسلا مولع ج

 هنأو يرورضلا ملعلا رتاوتملا ةدافإ يف قالطإلا ىلإ ليمي ال هنأ مدقتملا يخامشلا

 .ةها دب سفنلا يف لصحي

 وهف ،رتاوتملا نم ةدافتسم رومأ ىلع هدعب نم يملاسلاو يلاطيجلا دكؤيو

 ام يف داقتعالا بوجوك رومأ ؛نيقيلاو عطقلل اديفم رتاوتملا ربخلا نوك نع عرفتي
 .ا")ةيلمعلا لئاسملا نم ناك ام يف عابتالا بوجو ءةيداقتعالا رومألا نم ناك

 رابتعاب رابخألا رتاوت ةيجح ىلع ةلادلا ججحلا ضعب يويسبلا .ح رطيو

 رابخأ كلذكو ،ةرهتشملا ةديعبلا نادلبلاو ندملا رابخأ نم رهتشا ام مهلوبقو سانلا

 ىلع رتوتلا ةجح موقت هوجولا هذه نمف ێاهقيدصتو اهلقنب ،هباحصأو ةق يبنلا

 رتاوت نأ ىلع ليلدلا امف :ليق نإف ":يدنكلا هللا دبع وبأ لوقي ،انيفلكملا ءالقعلا

 مل يتلا ءايشألاو اهدهاشي مل يتلا نادلبلا نم هملعي ام :هل ليق ؟املع ديفي رابخألا

 عضاوملا يف ةنئاكلا بورحلا وحن ىاهنياعي مل نإو اهل نيربخملا لقنب الإ اهملعي
 ةدراولا سانلا لاوحأ نم هفرعن امو ةيصاقلا نادلبلا يف ةلزانلا نحملاو ةديعبلا

 .اة)"انيلإ

 طئارش عامتجا ةمالع ربتعي هنومضمب ربخ نم ملعلا لوصح نأ شيفطا ربتعيو

 .ا ربخلا كلذ يف رتاوتلا

 ءةنيرقب ال ملعلا هتاذب و هسفنب تبثي هنكل ،المعلاو ملعلا بجوي رتاوتملا نإ

 لباق ريغ داقتعا ملع هنإ يأ ؛ّئنيقي -هركذ مدقت امك- دافتسملا ملعلا نأ امك

 .12/2 ،ةعلطلا حرش ،يملاسلا (47/1 دعاوقلا ،يلاطيجلا ")

 .42ص ‘(جم خم) ،يويسبلا نسحلا يبأ ةريس ،يويسبلا )2(

 نب نامثع مصألا :يف كلذ لثم رظناو ،314/3 ،عرشلا نايب ،ميهاربل نب دمحم يدنكلا اث

 .193-194ص ىرونلا :هللا دبع يبأ

 .432ص ثلسرلا متاخ ثيدح يف لمشلا عماج ،شيفطا )4)

 028 ص ،(خم) ةيهقف ةبوجأ ،يلع نب ديعس يبرجلا أ143/1 ،لدعلا ،ينالجراولا اث
 .435ص ‘لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا

 



 ۔جحإ;ا:١_ح ةيض بالا دنع ةنسلا مولع ححجح

 ':شيسفطا لوقي ،ا")يتالتلا ربعي امك عقاولل همكح ةقباطم و هقدصب مزجي ريغتلل
 .اف )ةلصتم ةنيرق الب ملعلل ديفمو -ع وطقم يأ -هب موزجم رتاوتملا

 ئبنلا نأ) ةرتاوتم ةياورلاو" :لوقي ةكرب نباف :رتاوتلل ةريثك ةلثمأ اوركذ دقو

 ةالصلا ةيضرف يف نأ ركذي يمدكلا ديعس وبأو ث" (ديعلا ةالص ىلص ال
 رتاوتب ا رتاوتلل لثمي يبرجلا ديعسو ا ةيوبنلا رابخألا ترتاوت اهبوجوو
 ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ )ثيدحو ا (سمخ ىلع مالسإلا ينب) ثيدح
 .اهوركذ يتلا ةلثمألا نم كلذ ريغوأث (...هللا الإ هلإ

 :داحآلا ربخ :يناثلا ثحبملا

 نبا لاق ،اث"درفنا :لجرلا دحأتسا ":لاقيو دارفنإلا ىلإ داحآلا ظفل ريشي
 رشع دحأ و نانثا و دحأ : لوقت ددعلا لوأ وه و دحا ولا ىنعمب : دحأل ١ و " روظنم

 ،لطب عمج لاطبأك دحأ عمج داحآلاو ":يدنكلا دمحأ وبأ لوقي ،ا٨ )"ةرشع ىدحإو

 .186ص ى(خم) يخارتلا عفر ،يتالتلا ()

 .435ص ثلسرلا متاخ ثيدح يف لمشلا عماج ،شيفطا ا2)

 دعب بطخي مث رطفلاو ىحضألا يف يلصي ناك ةقف هللا لوسر نأ رمع نب هللا دبع)ثيدح ا

 ديعلا ىلإ بوكرلاو يشملا باب ،نيديعلا باتك هحيحص يف يراخبلا هجرخأ(ةالصلا
 .(326/1)914 ...ةالصلاو

 .590 /1 ،عماجلا ،ةكرب نبا اث

 .183/4 ربتعملا ،يمدكلا ا

 .27-28ص «(خم) .ةيهقف ىواتف يلع نب ديعس يبرجلا ا
 باتك يف ‘هحيحص يف ملسمو ، (12/1)8 ناميإلا باتك يف هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا”
 ةميزخ نباو {(294/4)1446،ناميإلا باتك يف ‘هحيحص يف نابح نباوء(45/1)16 ،ناميإلا

 .(159/1)308 ةالصلا باتك يف ‘هحيحص يف
 (1077/3)2786...يبنلا ءاعد باب ث ريسلاو داهجلا باتك هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا

 .(188/1)464 ضوزغلا عماج باب ،داهجلا باتك ،هدنسم يف عيبرلاو

 .70/ 3 ‘برعلا ناسل روظنم نبا ا

 .70/ 3 ،س.م("



 __ ةيض لا دنع ةنسلا مولع ح

 افلأ ةيناثلا تلدبأ ،نيتزمهب داحأأ:داحآ لصأو ،دحاولا واو نم ةلدبم دحأ ةزمهو

 (.)"هدأأ هلصأ و مدآك افيفخت

 :هلوقب داحآلا يتالتلا فرعيو )"رتاوتملا ريغ داحآلاو":هلوقب يخامشلا هةحو

 هقدصب ملعلا هسفنب هربخ ديفي ال نم ربخ وهو رتاوتملا فالخ وه داحآلا ربخلاو

 ۔ا“ادرف هيف عفارلا ناك امب يليلخلا دمحم وبأ هةحيو ،ا"رثكأ وأ هيوار ناك ادحاو
 فيرعت اذهو "رتاوتلا ددع لمكتسي مل ام داحآلا ربخ ":هلوقب شيفطا هفرعيو

 نع ةعامج هاور يذلا ثيدحلا" :لينلا باتك يف هدروأ يذلا هفيرعت فالخب لوبقم

 .داحآلا ةح ىلع قدصي ال اذهو ءاةاعلاو صاخلا هتفرعم يف ىوتساو تاقلا

 هتيمست نأو رتاوتملا طورشل لمكتسملا ريغ ربخلا هنأب داحآلا ربخ يملاسلا ركذيو

 الماك الاصتا لصتم ريغ اربخ هاريو ءةلقنلا داحآ ىلإ هل ةبسن داحآلاب

 ىلع ىرجو ،فيرعتلا ىلإ هنم موهفملا نايب ىلإ برقأ مالكلا اذهو ،ا7رتاوتملاك
 .'هتموظنم يف ا"يشاطبلا دمحم يملاسلا ديدحت

 .146ص ةيصنلا ةلدألا ،ميهاربإ يدنكلا ا"]

 .439ص ثلدعلا رصتخم حرش ،يخامنشلا اث

 .189ص ء(خم) ،يخارتلا عفر ،يتالتلا اث

 .120 ص ء(خم) ‘لوصألا يسرك ،يليلخلا اث}
 .435ص لسرلا متاخ ثيدح يف لمشلا عماج ،شيفطا ا

 .364/2 لينلا حرش ،شيفطا اك

 .12/2 ،ةعلطلا حرشءيملاسلا ا

 ةمالع ،نامعب شاطب ينب ةافسم نم (1998/1420) رجنخ نب سماش نب دمحم يشاطبلا اث

 هرصع ءاملع رباكأ ىلع ملعلا ىقلتف ىوزن ىلإ لحر مث هدلبب ءادتبا ملعت ،هيبن هيقفو ،ليلج

 ةيبدألا نونفلا نم ددع يف رعشلا مظن ،نيعماللا هتالاجر دحأ ناكف ءاضقلا يلو .اهيف

 باتك ةمدقم ،يشاطبلا ،98/3 ،نامغنلا قئاقش ءيبيصخلا ر .تافلؤملا نم ددع هل .ةيهقفلاو

 .بهذلا لسالس

 بدألاو عورفلاو لوصألا يف بهذلا لسالس 1998/1420(6) سماش نب دمحم يشاطبلا ا



 ۔جخ(::)ح ةيضابإلا دنع ةنسلا راع ح

 :( زجرلا نم)هلوق يف داحآلل افيرعت يكلاملا كلام يبأ دنع دجنو

 ("ةلقن حيحص ذحاو لصألا يف ةلقن ام داحآلا ربخو

 هيوار ناك ىرتاوتلا ىلإ هتني مل ام وهو :دحاولا ربخ "هلوقب يبايسلا هفرعيو

 .داحآلا ربخ فيرعت يف زجم فيرعتلا اذهو ،ا)"رثكأ وأ ادحاو

 :دحاولا ربخ ماسقأ

 ىمسي نم مهنمو ‘©ضيفتسم ريغو ضيفتسم ىلإ داحآلا ربخ ةيضابإلا مسقي

 امب ضيفتسملا ربخلا يبرجلا ديعسو ينالجراولا ةح دقو ،روهشملاب ضيفتسملا
 لوقي ،ا)رتاوتملا نود هنأو ،ربخلا هب ضافتساو ل هللا لوسر نع ةباحصلا هلقن
 ضيفتسملا ربخلا يخامشلا فرعو ءا“)"داحآلا نم ضيفتسملاو ":شيفطا بطقلا

 هفيرعت لثمب يتالتلا هفرعي امك ،الوبقلاب ةمألا هتقلتو ةثالث ىلع داز ام هنأب

 ةمألا هتقلتو لاجر ةثالث ىلع هولقان وأ هتياور يأ هلقن لاجر داز ربخ" لوقيف

 هيلإ عجري يذلا مامإلا وهو سلصأ نم عاش ام" هنأب شيفطا هدحو ،ا"لوبقلاب
 .("" روهشم ىمسي دقو ":لاق ،"نولقانلا

 :(زجرلا نم)هلوقب هدحيو روهشملاب يملاسلا هنع ربعي ضيفتسملاو

 ُروهشملا ةبتر كاذ نوكو 3.3 ........................

 نوصملا هطرشب فصتت مل نورقلا لوأ يف يذلا وهو
 رمتساو كاذ ةنع هولبقو رهتشاو مهيف : داَقَتسا نكل

 .2/,221 ،(ت.د) يموقلا ثارتلا ةرازو رشن

 .36ص ،فاطلألا دراوم ،يكلاملا ")

 .242ص ،لوصألا لوصف يبايسلا ا

 .و124 ،(خم)يبرجلا تاباوج ،يبرجلا ديعس 0142/2 لدعلا ءينالجراولا ا
 .435ص ثلسرلا متاخ ثيدح يف لمشلا عماج ءشيفطا )4)

 .439ص ‘لدعلا رصتخم حرش ؛يخامنشلا (5)

 .189ص ‘(خم) يخارتلا عفر ،يتالتلا )6(

 .338/337ص ثلسرلا متاخ ثيدح يف لمشلا عماج ،شيفطا ا7



 ةيضانإلا دنع ةنسلا ملع ححص

 يف فصتي مل يذلا وه رابخألا نم روهشملا نأ هلصاحو ": اقلعم لوقي مث
 نرقلا يف ربخلا كلذ رهتشا مث ...رتاوتلا طرشب ةباحصلا نرق وهو لوألا نرقلا

 (1)"لوبقلا ىلع مهعم رمتساو هولبقف ثلاثلاو يناثلا

 دقو علصأ نع عئاشلا وهو ضيفتسملا هنمو ":هلوقب يبايسلا ىيحي وبأ هفرعيو

 .ا2'ةثالث ليقو نانثا هتاور لقأو اروهشم ىتسي

 دنسم ةثالث :ىلإ داحآلا ربخ امسق دقف ،داحآلل رخآ ميسقت يفوسلاو يطوشلمللو

 .اعطقنمو لسرمو

 هتلقن برض :نيبرض ىلعف داحآلا رابخأ امأو ":ينالجراولا بوقعي وبأ لوقي

 هرصق ضعبف ،رتاوتملا نود وهو ربخلا هب ضافتساو ةلي هللا لوسر نع ةباحصلا

 ءا“'ةضافتسا ةيزم هيف تناك نيح رتاوتملا سفن نم هلعج ضعبو دنسملا ىلإ

 برض نيبرض ىلع داحآلا رابخأو ":هلوقب يبرجلا ديعس ةرابعلا هذه لصفيو

 حيحصلا دنسملا ىلإ هازع ضعبف ،رتاوتلا نود ربخلا هب ضافتساو ةباحصلا هتلقن

 نهو هلخدي مل ء هللا لوسر ىلإ قرط وأ قيرط نم تاقثلا نع تاقثلا هتلقن ام

 فلتخم الو فيعض الو لوهجم هيف ركذ الو ،نتملا ةهج نم الو دنسلا ةهج نم

 راشأ دقو ىا"ملعلا نود لمعلا اذهو لمعلاو ملعلا بجوي رتاوتملاف ،هيف

 .)داحآلا نم ضيفتسملا نود ام وهو يناثلا برضلا ىلإ يبرجلاو ينالجراولا

 زيمتل ناك امنإ داحآلا ربخ يف ةاورلا ددع ديدحت نأ مدقت امم نيبت دقو

 يتالتلا ورمع هركذ ام الإ اددع داحآلل ددح نم دجأ ملو روهشملا وأ ضيفتسملا

 .13/2 ،ةعلطلا حرش ،يملاسلا ا")

 .242ص ،لوصألا لوصف ،يبايسلا ال
 .116 (خم)تالاؤسلا ءيفوسلا ُع295ص .(جم خم) ،نايبلاو ةلدألا ءيطونشلملا (3)

 .142/2 لدعلاء ينالجراولا ا)

 .28 ص ى(خم)ةيهقف ىواتف يلع نب ديعس يبرجلا ا"
 .28 ص ى(خم)ةيهقف ىواتف يلع نب ديعس يبرجلا ،142/2 لدعلاء ينالجراولا ا©



 ۔-جحإ;ا:]:ح ةيض الا دنع ةنسلا ملع >۔ححح

 .("" رتاوتلا ددع يف لوق ىلع ةاور ةسمخ نم لقأ نوكي نأك " هلوق يف

 :هتّيجحو داحآلا ربخ مكح

 بجوم هتنأو شةيلمعلا لئاسملا يف داحآلا ربخب جاجتحالا ىلإ ةيضابإلا بهذ
 بجوي ال هأ ىلإ اوبهذو ،ةيداقتعالا لئاسملا يف هب جاجتحالا اولبقي ملو ،لمعلل
 . ا2)هلعلا

 امب ةكرب نبا لدتساك ثةلدألا نم ددعب ةيلمعلا لئاسملا يف هتيجح ىلع اولدتساو

 :لاقف تآ .مهاتأ ذإ ءابقب حبصلا ةالص يف سانلا امنيب ):لاق رمع نبا نع يور

 لاق ا (اهولبقتساف ةبعكلا لبقتسي نأ رمأو نآرقلا هيلع لزنأ لي هللا لوسر نإ
 نبا لوقي ا "دحاولا ربخب لمعلا بوجو ىلع ليلد ربخلا اذه يفو":ةكرب نبا
 هدحاولا ربخب لمعلا بوجو ىلع ليلد ثيدحلا يفو ":ربخلا اذه ىلع اقلعم رفعج

 .\'ة"ةبعكلا ىلإ اورادتساف ،ماشلا وحن مههوجو تناكو

 ام):ةةثرمع ثيدحب دحاولا ربخب ذخألا بوجو ىلع ينالجراولا لدتسيو
 لاقف 0 انيلإ هعفر الإ ائيش مهيف عمس ارم هللا دشنأ «سوجملاب عنصأ ام يردأ

 ةنس مهب اونس :لوقي لي هللا لوسر تعمس ينأ دهشأ : فوع نب نمحرلا دبع

 لهأ نيبو مهنيب قرفو مهنيد ىلع مهآرقأو مهنم ةيزجلا رمع ذخأف 0 باتكلا لهأ
 .ا") (كلذ ىوس اميف باتكلا

 .169ص ى(خم) ،يخارتلا عفر ،يتالتلا ()
 لدعلا ،ينالجراولا 0 262/2-264 ءايضلا ،يبتوعلا 4489/1 عماجلا ةكرب نبا :را"

 .15/2-20 ةعلطلا حرش ،يملاسلا 154 ء153/1

 ٠ . .ةلبقلا ليوحت ربخ جيرخت مدقت (ث)
 .489/1 عماجلا ةكرب نبا ا

 .11/2 ،عماجلا ،رفعج نبا اث

 .153/1 لدعلا ،ينالجراولا ا©

 .353 ص ثيدحلا اذه جيرخت مدقت ا7)



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع =حح

 جرخم هجرخم ناك ام لكف "؛ةيعرفلا ةيلمعلا لئاسملا يف ةجح دحاولا نإ

 ديقم كلذ نكل "دحاولا نم ايتفلا يف ةجحلا هب موقت كلذف ‘ةعيرشلا لقنو ةعيرشلا

 ةلأسملا ولخت مل كلذ عمو ،ا")يمدكلا لوقي امك نومأملا ملسملا ةقثلا ملاعلا دحاولاب

 دحاولا نوكي ال هنأ ىلإ بهذ ةكرب نباف ،ةّجحلا يف ددعلا ديدحت يف فالخ نم

 ملاعلا : لاق هنأ يراوحلا يبأ نع حور نب دمحم عفرو نينثا انوكي ىتح ةجح

 ةنسلاو باتكلا ماكحأ عيمجب ًاملاع نوكي يذلا ملاعلاب كلذ حور نبا رسفو ،ةّجح

 .ا2ةّجحلا وه كلذف ةمألا هيف تفلتخا امو

 ادحاو ربخلاو ايتفلا لعجي رفعج نبا نكل ءايتفلا يف ةجحلا يف مالكلا اذهو

 هذفنيو دحاولا ةقثلا لدعلا ديب ماكحألا عيمج يف باتكلا نوملسملا لبق دقو ":لوقيف

 :لوقي ذإ هلالدتساب اديكأت رمألا اذه ينالجراولا ديزيو ث ا"ةقثلا دحاولا لوق لبقيو

 هرابخأو هبتكب تاقدصلا ىلإ ةاعسلا هيجوت دحاولا ربخ لوبق ىلع لادلا ليلدلا"

 .اه هللا لوسر نع هب تعاج امب لسرلا نع يحاونلا لهأ لوبقو ،هرماوأو

 اذإ هللا نيد يف ةجح دحاولا نأ ةواتسم لئاسم يف يرازفلا هللا دبع ركذيو

 اسأ ااعيمج عرفلا نمو لصألا نم كلذ ىلع الدتسم ٬هللا نيد لهأ نم ناك

 ولف ،مهرذع كلذب عطقو دحاو لوسرب هب مهةبعت اميف هدابع جاح هللا نإف :لصألا

 .20/1 شةماقتسالاءيمدكلا !)

 .194/1۔عماجلا ، رفعج نبا ا2}

 .47/2 "س.ما)

 .153/1 لدعلا ،ينالجراولا ا

 مهو -راكنلا لاوقأ ىلإ لام ،نيمئقتملا نم يبرغم ملاع (9/3ق) ديزي نب هللا دبع يرازفلا ا

 بتكو ىواتفو تالاقم هل.ءاهل اعفادم راصو - مهنع اوقشناف ةيضابإلا روهمج اوفلاخ ةعامج
 .يديز هفلأ هر ةرلا اذهلو «ضفاورلا ىلع رلا :هناونع ،مالكلا ملع يف باتك هلو هقفلا يف

 نب دمحم جرفلا وبأ ميدنلا نبا :ر ةلزتعملا ىلع ةرلا باتكو ديحوتلا باتك اضيأ هلو

 نبا 0258/1 م1978 ۔ه1398 ،توريب ،ةفرعملا راد تسرهفلا ء(996/385)قاحسإ

 ..477/2 :ينيجردلا 0133 072 017ص ىمالسإلا ءدب :مالس



 __ ةيض .الا دنع ةنسلا مولع ح

 لوسر لعف نم كلذكو ‘هقلخ ىلع هتجح هب هللا ماقأ امل ةجح نوكي ال دحاولا ناك

 نم امأو ،مهيلع هب جتحي ادحاو الوسر مهقافآ يف سانلا ىلإ لسري هنأ ذإ ةلي هللا

 يضفقتستو ءادح و لمعتستو ادحا و يتفتستو اادحا و يلوت ةمأل ١ نإف : ع زغلا

 اَي :لوقي ىلاعت هللاو ،هيف وه ام لك يف مهدنع ةجح دحاولا كلذ نوكيف ؤ،ادحاو

 زع هلوق لدف (6/49تارجحلا) اونيبتف أبنب قساف مكءاج نإ اونمآ نيذلا اه

 نأ ىلإ ةراشإ ةيآلا يفو ،تتثتلا مهيلع بجو ام قساف ريغ ناك ول هنأ ىلع لجو
 .ا;)قساف ريغ ناك اذإ ةّجح دحاولا

 ةيجحلا قيلعت مزال نم هنأب ةجحلاب رتا وتلا [ صخ نم ىلع ينالجرا ولا هريو

 لطبأ اذإو اهلج يف رتاوتلا مدعل ةعيرشلا ماكحأ لج لاطيإ طقف رتاوتلا ىلع

 .ا2هيلع اهماكحأو ةعيرشلا تينب ام لطبأ دقف داحآلا رابخأ

 نأ ملعا" يخامشلا لوقي ىولبلا هب معت ام يف دحاولا ربخ لوبق ةلأسم يفو

 مأ ،ةحلا يف وأ ،ىولبلا هيف معت امم ناك ءاوس يأ ثاقلطم لبقت دحاولا لدعلا ةياور

 ةباحصلا عوجرب ةصاخ لوبقلا اذه لثمل ةلثمأب يخامشلا دهشتسيو ،ا"امهريغ

 ىقتلا اذإ) ةشئاع ةديسلا ربخ لثم ،ةريثك نطاوم يف ،حدحاولا ربخ يأ - هيلإ

 ءاثركذلا ]اسم نم ءوضولا ضقن يف دراولا ربخلاو ) (لسغلا بجو ناناتخلا

 اذهو" :يخامشلا لاق ،امونلا نم مايقلا دنع نيديلا لسغ يف ةريره يبأ ربخو

 .ا٨"هولبق دقو ،ىولبلا هيف معت امم

 ،بوقعي نب ملاس خيشلا ةبتكم ،(خم)ءةواتسم لئاسم ،(9/3ق) ديزي نب هللا دبع يرازفلا ا٨)
 .18-20ص (ر.د) ،سنوت ،ةبرج ،نزيغ

 .78/1-79 ،لدعلا ،ينالجراولا 2

 .465 ص ثلدعلا رصتخم حرش ،يخامنشلا ا)

 .432ص هجيرخت مدقت ن (4)

 .381ص هجيرخت مدقت ا

 يف هدي سمغي الف همون نم مكدحأ ظقيتسا اذإ :لاق هنأ هف يبنلا نع ةريره يبأ)ثيدح ا٨

 باتك ‘هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (هدي تتاب نيأ يردي ال هنأل اثالث اهلسغي ىتح ءانإلا



 ةيض الا دنع ةنسلا مراع = ح

 ةيضقلا نإف اهيف شاقن ال ةملسم لمعلا لئاسم يف داحآلا ةّيَجح تناك اذإو

 2)ةمألا نم مهعم بهذ نمم مهريغك ةيضابإلا بهذ دقف ،ملعلا لئاسم يف فلتخت
 الوبقم ناك نإو لدعلا ربخف ،داقتعالا لئاسم يف داحآلاب جاجتحالا مدع ىلإ

 ةكرب نبا ئطويو ،اث) ةكرب نبا لوقي امك ًاملع بجوي ال ،امكح هب لمعلا بجيو

 نكمي نكلو ،ةقيقحلاب املع بجوت ال نيدهاشلا ةداهش نأ ركذي نيح ةلأسملل ريظنتب
 ام نيقيلا ةحصو انكرت ول انإ لب ؛ةعيرشلا قيرط نم امهل اديلقت امهلقن دامتعا
 ةداهش زاوجف هيلعو ؛لودع ةرشع ةداهشب الو نيدهاشلا ةداهشب ملع انل حص

 .ا“)ملعلا قيرط نم ال ةعيرشلا ةهج نم نيدهاشلا

 داحآلا رابخأ نأ ركذف يداربلا هيلإ راشأ ام ةكرب نبا هركذ يذلا اذهب هيبش و

 اهب اعوطقم امكح تبثت الو املع بجوت ال اهنأ ثيح نم ‘لوصألا يف لخدت ال

 او هوذخف لوسرلا ْمكاَتآ امولو:لجو زع هللا لوق وهو ،اهلبق عطقب لب اهسفنب
 لوسرلا هب ىتأ ام اهنأ اننظ ىلع بلغ اذإف 7/59(6 رشحلا)4اوهتناف هنع ْمُكاََ

 يف باب ،ةراهطلا باتك ،هدنسم يف عيبرلاو ء(72/1)160 ثارتو رامجتسالا باب ‘ءوضولا

 .(53/1)87 ‘هضرفو ءوضولا بادآ

 .646 ص ثلدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا ا")

 يلع مزح نبا يرهاظلا :ر .دحاولا ةّيجح يف ةمألا ءارآ لوح ليصفتلا نم ديزم ةفرعمل اك

 ه 1404 .ةرهاقلا ‘ثيدحلا راد ،1ط ،ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا (1064/456)دمحأ نب

 :حت ‘لوصألا ملع يف يفصتسملا (1112/505) دمحم نب دمحم دماح وبأ يلازغلا 111

 0117/1 ءغم1998 ۔ه1419 ‘توريب ‘ةيملعلا بتكلا راد ،1ط ،يعفاشلا مالسلا دبع دمحم

 دبع نيدلا يحبص دمحم :حت : ةدوسملا (1328/728)ميلحلا دبع نب دمحأ هيميت نبا ينارحلا

 نب دمحأ نب هلل دبع دمحم وبأ يسدقملا :ء٬320/1ةرهاقلا ،يندملا راد ،ديمحلا

 ديعسلا نسحملا دبع نب زيزعلا دبع :حت رظانملا ةنجو رظانلا ةضور ،1224/620(6).ةمادق

 .111/1 ےه1399 ‘ضايرلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج رشن ‘2ط

 .20/2 عماجلا ةكرب نبا ا)

 .(جم خم).ةكرب نبا تادييقت ء(10/4ق) ةكرب نبا دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ يميلسلا ا

 .و17 082م ،يلعل رمع نب حلاص خيشلا ةبتكم

 



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح

 هجوم هنأك الؤاست يداربلا حرطيو ءا.)هب لمعلا انيلع بجو دقف ،هنع ىهن وأ ال

 ال اهنأ تركذ تنأو لوصألا نم داحآلا رابخأ نإ تلق دقل :هل لاق الئاس نأكف هيلإ

 ديفت ال تناك نإو اهنإ ':ابيجم لوقيف ،ضقانتلاك اذهف اهتلاصأ تيفنو املع ديفت
 نم وهو ملعلا ديفي ماكحألا ىلع ةلدأ هب تبثت يذلاف لوصألا نم ةعت الو ملعلا

 بجوت لوصألا لهأ دنع ةفيعض داحآلا :رخآ عضوم يف لوقيو اث"لوصألا

 .اطقلا و ملعلا نود لمعلا

 داقتعالاو ملعلا دحاولا ربخب لصحي ال هنأ ىلع يتالتلا ورمعو يخامشلا دكؤيو

 «ْمَلع هب كل سيل ام فقت الو ):ىلاعت هلوقب الدتسم رييغتلا لبقي ال يذلا مزاجلا
 نأو (116/6ماعنألا) هضلا الإ نوغبي نإ » لجو زع هلوقو (36/17ءارسإلا)
 هللا ةينادحوك نيدلا لوصأ نم ملعلا يف تايآلا هذه يف دراولا رمألاو بلطلا

 ةلدأب عورفلا يف نظلاب لمعلا نم تبث هتأل كلذو ،هب قيلي ال امع ههيزنتو ىلاعت
 ."كلذ تدافأ ىرخأ

 هنأب داقتعالاو ملعلا لئاسم يف داحآلا ربخب جاجتحالا ةرب لوقلا يملاسلا للعيو

 رومألا نيب ةعيرشلا يف هباحصأ زتمي مل ذإ ؛ضقانتلا يف عوقولا ىلإ يدؤي
 نظلا ةبلغ اهيف يفكي يتلا تاّيعرفلا نيبو ،نيقيلا اهيف بجاولا ةّيداقتعالا
 ركذيو ءا"ةيلمعلا مهعورفب ةينيدلا مهلوصأ طلتخت يلاتلابو قدصلا ناحجرو
 تد يتلا ةلدألل هب لمعلا بوجوو دحاولا ربخ عابتاب انرمأ اننأ :اضيأ يملاسلا

 ملعلا هيف نوكي اميف نظلا عابتا نع هتاذ تقولا يف انيهنو ،تضتقاو كلذ ىلع
 نع اهيف انيهن كلذل ؛نيقيلا ىلع ىنبت داقتعالا لئاسمف ،ةيداقتعالا لئاسملا وهو

 .و68ص ى(خم)«قداصلا ثحبلا ءيداربلا "]

 .و68 ص ،س.ما”

 .ظ213 ص ،س.ماة)

 -190ص٬(خم)٬يخارتلا عفرءيتالتلا:440-442صلدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا ()

1. 

 .20/2 ةعلطلا ح رش ءيملاسلا ا



 ةيضاإلا دنع ةنسلا راع ح

 عطاقلا ليلدلاب نوكت لب طقف نيقيلا ىلع ةّينبم ريغ لمعلا لئاسم امنيب ،نظلا عابتا
 اهيف ذخؤي امنإ نيدلا لوصأ لئاسم نإ ةرلا لصاحو ":لاق مث ،َئينظلاب نوكتو

 رشني ام لجأل ملعلا رمثي ام كرت زوجي الف ؛نيقيلا رمثي ال داحآلا ربخو ،نيقيلاب

 .ا.;)'هدهاشن ام فالخ ىضتقا ربخم رابخأ لبقي ال امك ،نظلا

 نأل ؛داحآلا رابخأب دئاقعلا تابثإ نوري ال ةيضابإلا" :يبونقلا ديعس لوقي
 ةلفغلا هتاورل ضرعي دق ذإ ؛نظلا هانبم داحآلا ربخو ،نيقيلا اهانبم دئاقعلا

 ال ام اذهو ثداحآلا رابخأ نيب ضراعتلا دورولو ،تاقت الودع اوناك نإو نايسنلاو

 يف اهيلع دمتعي الف عطقلا ديفت ال اهنأ ىلع لدي امم رتاوتملا ربخلا يف نوكي
 ةفلاخم نم اهارتعا امل ثيداحألا ضعب اودر ةباحصلا نألو ثدئاقعلا اياضق

 رابخألا حيحصت نأ امك" :اضيأ لوقيو ،اث)"ةنسلا رتاوتمو نآرقلا تايعطقل
 ىلع يعطق ءانب نكمي الف ةّينظ رومأ كلذ وحنو اهيف عضولاب مكحلاو اهفيعضتو

 .اة)"ةرظلا ىلع مئاق رمأ

 عم هنأو 3 ىنعملا قيرطب تيور ثيداحألا نم ريثكلا نأب اضيأ فيضيو

 ةغل مهناقتإو مهكرادم فالتخاب يناعملا طبض يف مهتوافتو كلذ يف ةاورلا فالتخا

 يف هب جتحي ال كلذلو ؛يناعملا تالامتحال ةنظم داحآلا ثيدح نوكي برعلا

 .ا“تابعطقلا

 يف دحاولا ربخ لوبقب لاق نم بهذملا ءاملع لاوقأ نم هيلع انفقو اميف دجن ملو
 نأ طرشب هلوبق ركذت يخامشلا سابعلا يبأ دنع ةدحاو ةراشإ الإ داقتعالا لئاسم

 بجي لعفلا نأ ملعأو "هلوق يه كلذ اهيف ركذ يتلا يخامشلا ةرابعو ةنيرق هقحت

 .18/2-19 ،س.م(")

 ةنطلس طقسم ؛ةضهنلا عباطم ،3ط ،ةاحلا فيسلا ،(رصاعم)كوربم نب ديعس يبونقلا اث)
 .13ص ءهدنسمو هتناكم عيبرلا مامإلا ،يبونقلا ،9!1 ص ه1418 ،نامع

 .13 ص ؛‘هدنسمو هتناكم عيبرلا مامإلا 4 يبوتنقلا (3)

 . 1 3 ص س م )4(



 ۔۔۔۔۔۔۔- ر )دح ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع ححصي

 الو لدع هاورو ‘هدنس لصتا اذإ داحآلا نم هريغو ضيفتسملاب يأ .انايب امهب

 توملا ىلع افرشم هنبا توم نع ناطلسلا ربخأ اذإ امك ةنيرقب الإ املع نابجوي
 انديفي الف ةداتعم ريغ ةركنم لاح ىلع تاردخملا جورخو ،ةزانجو خارص عم

 عم هقلعتم ىلإ لامتحا قرطتي ال يذلا وه ملعلاو رخآ هل نبا توم زاوجل املع

 لاق نملو اقلطم ديفي :لاق نمل افالخ ةنيرق ريغب الو ،مدقت امك هقدصب عطقن ال انأ

 هنأب اهرخأ يف حرصي ذإ ،هترابع يف ابارطضا كانه نأ رهظيو ،اةنيرقب ديفي
 عطقي ال نئارقلاب افتحا ولو امهنأ همالك رخآ موهفم ىلعف قيدصتلاب عطقي ال

 .امهب

 ربخ ةرئاد عستت دق هنأ ركذي ،اهيف عسوتي ةروص يراوحلا وبأ ركذيو اذه
 اهل لثمو ةرورضلا هذه دحو ةرورضلا دنع ديحوتلا باب يف هب لمعيف داحآلا
 ملو مالسلا هيلع ىسيع نيدك رخآ نيد ىلع ضرألا نم لزعم يف لجر نوكب

 ة لوسرلا ثعبمب هوربخأف ةيفاج ةأرما وأ فاج يبارعأ هيقلف ةلي دمحمب عمسي

 هيلع بجيف هرذع عطقناو ةجحلا هتمزلو ةوعدلا هتغلب دقف "!يراوحلا وبأ لوقي

 .اغ "هب ءاج امب لمعلاو ة دمحمب ناميإلا

 دكأ لصمعلا وأ داقتعالا لئاسم يف لدعلا ربخ لوبق يف اديق انه ركذن نأ يقب

 ال امو لخدم هيف لقعلل يذلا لدعلا ربخ نيب لوبقلا يف قرفف ةكرب نبا هيلع
 عم ةجح مهو لقعلا نود ةجح لودعلا هيف نوكي ال ديحوتلاف ءهيف لقعلل لخدم

 هلبق نإف لقعلا هعفدي ربخلا ناك اذإ نانثالا الو ةجح دحاولا نوكي ال امك ،لقعلا

 .اهب نيدتلاو هب ملعلا زاج لقعلا

 .439-440ص ،لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا ")
 .61 يراوحلا يبأ عماج يراوحلا وبأ )2(

 .3340:336ص ء(خم) دييقتلا ةكرب نبا (3)

 



 _ت ةيض الا دنع ةنسلا مولع حص

 :بيرغلاو درفلاو زيزعلا :ثلاثلا ثحبملا

 :زيزعلا :الوأ

 «ثلاثب انزئزعف :ىلاعت هلوق هنمو ،زَعَي زَع نم ذخأو يوقلا وه زيزعلا
 ءيشلا ةزع :ولاق ليلقلا ىنعمب درتو كاناتشو انيوق يأ ددشيو ففخي (14/36سيل)
 هتلقل وهف يحالطصالا ىنعملا يرجي هيلعو ا;)دجوي داكي الف لق اذإ زيزع وهف

 .بيرغلا وأ درفلا نم ىوقأ ايوق راص رخآ قيرط نم هدورول وهو ،زيزع

 نايوار هب درفت ام يمس ":لاقو "نايوار هب درفت ام" :هنأب شيفطا هفرعو

 شيفطا ركذ دقو ،اث""هدوجو ةلقلو رخآ قيرط نم هئيجمل هتوق يأ هتزعل ازيزع

 .اةثيدحلا لهأ فيرعت وه فيرعتلا اذه نأ

 رئاس نود ةثالث وأ نانثا هتياورب درفنا ام زيزعلا ":هلوقب :يملاسلا هفرعو

 .اأذاشلا ماسقأ نم امسق يملاسلا هلعج دقو ،ا“"هنع يورملا ظافحلا ةاور

 ثيدح هلاثم ركذو ،ا7نينثا نع نانثا هاور ام هنأب يميلسلا ديبع وبأ هفرعو

 لوق وهو ‘سنأ نع زيزعلا دبعو ةداتق هاور ذإ ،سنأ قيرط نم يورملا نيخيشلا

 سانلاو هدلاوو هدلو نم هيلإ بحأ نوكأ ىتح مكدحأ نمؤي ال ):: ة لوسرلا

 .180/1 ءحاحصلا راتخم يزارلا ")

 .422ص ؛لمشلا عماج ‘شيفطا ا2}

 .422ص ،س.ما")
 .51/2 فةعلطلا حرش ءيملاسلا ا٨}

 .51/2 ،س.ما”
 ةمالع نامعب يكزإ نم هلصأ (1968/1390) ملسم نب ديبع نب دمح ديبع وبأ يميلسلا ا

 هريغو يملاسلا رونلا نع ذخأ ،سيردتلاو ءاضقلا يلو ،رعاش بيدأو ،هيبن يلوصأو ،هيقف

 .275/3 نامعنلا قئاقش ‘يبيصخلا :ر.ةميق تافلؤم هل ريبك عمج هنع ذخأو
 ةرازو "(خم)سلوصألا ةاكشم ،(1968/1390) ملسم نب ديبع نب دمح ديبع وبأ يملئلا ا}

 .113 ص هقف ب53 مقر ،نامع ةنطلس ىةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 



 _ت ةيض الا دنع ةنسلا ملع ح>ححج

 نانثا هتياورب درفنا ام وه ليقو :لاقف :ئرخأ الاوقأ يميلسلا قاسو ،ا٨) (نيعمجأ

 نبا ةرمض ثيدحك دحاو نع نانثا هاور ام ليقو ،هنع ظفح نم نود ةثالث وأ
 فاقب ىحضألاو رطفلا يف أرق :ةلي هنأ يثيللا دقاو نع هللا ديبع هب درفتو ديعس

 نب لئاو نع ةنييع نب نايفس قيرط نم رهاط نب لضفلا ثيدحكو تبرتقا
 .( ")( رمتو قيوسب ةيفص ىلع ملوأ هق يبنلا نأ )سنأ نع دواد

 : زيزعلل تافيرعت ةثالث يبونقلا ركذو

 ال نأ طرش تاقبطلا نم ةدحاو ةقبط يف ولو نانثا هتياورب درفت ام ليق 1

 .تاقبطلا لك يف نينثا نع ةاورلا لقي

 هيلإ و تاقبطلا نم ةدحاو ةقبط يف ولو ةثالث وأ نانثا هتياورب درفت ام ليقو -2

 .اةحالصلا نبا هعباتو هدنم نبا بهذ

 .تاقبطلا نم ةدحاو ةقبط يف ولو ةعبرأ هتياورب درفت ام ليقو 3

 .ا"الصأ دجوت ال نينثا نع نينثا ةياور نأ ىلإ بهذ نابح نبا نأ ركذو

 ىلإ اذكهو ،طقف نينثا نع طقف نينثا ةياور ديري ناك نإف ":هلوقب كلذ ىلع بقعو

 يف ملسمو (14/1)14...هققلوسرلا بح باب ،ناميالا باتك هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا!

 .(67/1)44.. .ةققلوسرلا ةبحم بوجو باب ،ناميالا باتك هحيحص

 ثنيديعلل ةءارقلا يف ءاج ام باب ‘ةالصلا ةماقإ باتك ،هننس يف ةجام نبا هجرخأ ا

1282(08/1). 
 ال بدن رمألا اذه نأ ىلع لادلا ربخلا ركذ ضحاكنلا باتك اهحيحص يف نابح نبا هجرخأ ا

 .(368/9)4061 شمتح

 .113-114ص ى(خم)سلوصألا ةاكشم 0 يميلسلا ا

 .هيف اكرتشاو ةثالث وأ نانثا هاور امب هادَح ذإ زيزعلل حالصلا نباو ةدنم نبا فيرعت رظنا ا"

 .270ص ‘ثيدحلا مولع حالصلا نبا: ر

 .7ص ،ثيدحلا مولع يف تامدقم ،يبونقلا ا
 هيلع نيثتحملا درو ةدوجوم ريغ نينثا نع نينثا ةياور نأ يف نابح نبا ىوعد رظنا ا
 .2/,181 ،يوارلا بيردت يطويسلا :يف ناخيشلا اهجرخأ ةلثمأ ركذو



 ةيضص الا دنع ةنسلا مراع حححجح

 ضعب يف اهدوجول هيلع دودرمف زيزعلا ةروص ديري ناك نإو ،هل انملس ث يبنلا

 .ا٨)ثيداحألا

 ؛انانثا هاور ام ىضتراو زيزعلا تافيرعت نم اددع يرهطملا دمحم ركذو

 هحجر رجح نبا نأ اميس ال هدامتعا ىلإ سفنلا ليمت يذلا وه فيرعتلا اذهو

 اوجرخي مل زيزعلل مهنايب يف مهنع لقنلا متقت نم نأ لوقلا ةصالخو ،اهدمتعاو

 نذإ و ؤ نيمدقتملا نم مهنم هفرع نم دجن ملو ‘ ثيدحلا حلطصم ء املع مالك نع

 .ثيدحلا حلطصم ءاملع نم كلذ اودافتسا مهنإ لوقلا نكمي

 :بيرغلا :ايناث

 نوكت نأ وهو ةحصلا يف نوكت نأ امإ" ةبارغلا نأ ركب يبأ نب ىيحي ىري

 سرفلا برغأ ":مهتغل يف برعلا لوق هلوقل دهشيو ،ا“"ةلادعلا ةياغ نع هتياور
 يف ةياغلا غولب يف انه بارغإلا نأكو ،ا"راثكإلا ةياغ وهو :هينرَج يف

 اة"هنع ةياورلاب ةداعلا رجت مل نمع ىوري نأ يهو خيشلا يف املو" ،ةحصلا

 ءاج برغأ ":اولاق عقوتملا ريغ بيرغلا رمألا نم ةذوخأم انه ةبارغلاف هيلعو

 .ا""ابيرغ راص اضيأ برغأو بيرغ يشب

 نإ ):ثيدح اهل دهشيف ،اهيلع حالطصالا ىلإ نوثتحملا ليمي يتلا ةبارغلا امأو

 يأ :روظنم نبا لاق (ءابرغلل ىبوطف ءأدب امك ًابيرغ دوعيسو ابيرغ أدب مالئمإلا

1 
 ٠ 7 ص 4 لس م ) (

 .275ص ثيغملا حتف ،يرهطملا دمحما

 .1/1 ،ركفلا ةبخن رجح نيبا اث)
 .419ص ثلمشلا عماج ،شيفطا ا

 .641/1‘برعلا ناسل روظنم نبا اث

 .419ص ‘لمشلا عماج ،شيفطا ا٨

 .197/1 ،حاحصلا راتخم ،يزارلا ا



 ۔-جإ;١٫٫)_ح ةيض الا دنع ةنسلا مولع >=

 نيملسملا ةلقل ،هدنع هل لهأ ال ينذلا ديحولا بيرغلاك هرمأ لوأ يف ناك هنإ
 1 ) 1 ( ذئموي

 حلطصم لهأ نع هنأ ركذو "وار هب درفت ام" :هنأب بيرغلا شيفطا فرعيو

 .ا2"ثيدحلا

 نع هيف ةدايز ةياورب وأ هتياورب وار درفنا ام" هنأب بيرغلا يملاسلا فرعيو

 .(ثدنسلا وأ نتملا يف ظافحلا دحأ يرهزلاك هثيدح عمجي

 : ىلإ بيرغلا يملاسلا مسقيو
 .نيحيحصلا يف ةجرخملا دارفألاك حيحص بيرغ -

 ."بئارغلا ىلع بلاغلا وهو" :لاق فيعض بيرغ -
 .""نسح بيرغ )4( . : _

 ةدحاو ةقبط يف ولو دحاو وار هتياورب درفت ام وه ليق" :هلوقب يبونقلا هفرعيو

 .ا؟"تاقبطلا نم

 ءاملع تافيرعت نع جرخت ال نيرخأتملا تافيرعت نأ هيلإ راشي اممو

 .حلطصملا

 .639/ 1‘برغأ ةدام برعلا ناسل روظنم نبا ا"

 حلطصم ءاملع دنع هريغو اذه بيرغلا فيرعت رظناو .422ص ،لمشلا عماج ،شيفطا ا)

 .مكاحلا 01/1 ثزكفلا ةبخن رجح نبا س270ص ‘ثيدحلا مولع حالصلا نبا :يف ثيدحلا

 لهنملا (1033/733)ةعامج نب ميهاريإ نب دمحم ةعامج نبا ،94/1 ثيدحلا مولع ةفرعم

 .55/1 ه1406 ،قشمد ،ركفلا راد ا2ط ناضمر نمحرلا دبع نيدلا يحم :حت ،يورلا

 .حلطصملا بتك نم اهريغو

 .51/2 ،ةعلطلا حرش ،يملاسلا اث)

 .51/2 ،س.ما“

 .7ص ،ثيدحلا مولع يف تامدقم ،يبونقلا اة)



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ححححح

 :درفلا :اثلاث

 يأ نونم ريغو انونم ىارف و ًادارف اوؤاج و ،دارفأ عمجلاو رثولا: رقلا
 درفتسا و ةبرق و رفأ و هيأرب رق :لاقيو درفنا ىنعمب درق و ،ادحاو ادحاو

 (;هب ةررفنا ىنعمب

 ىلع اقلعم هلوق يف يحالطصالا هلولدمب درفتلا ظفل ةكرب نبا مدختسا دقو

 نأ رمأ هنإ :ليقو ا) (ءادنلا بجأ :لاق ،معن :لاق ؟ءادنلا عمست له :لاق )":ثيدح

 .() رظن هيفو انباحصأ هب درفنا لبحلا ةش ربخو ،دجسملا ىلل لبح هل دشي

 يوارلا درفني نأب اقلطم نوكي درفلا ":هلوقب قلطملا درفلا يملاسلا فرعيو

 .ا“"ةصاخ ةفص ىلإ ةبسنلاب نوكيو مهريغو تاقثلا نم دحاو لك نع دحاولا

 هجو نم هكراشي ام دجوي مل يذلا درفلا ثيدحلاب قلطملا درفتلا شيفطا ةحيو

 ةفرعم ناظم يه فارطالا يف ةفنصملا بتكلا نأ ركذيو اهانعم وأ هظفلب
 .ا ةيدرفلا يفتنت قرطلا هذه ةفرعمبو ،اهنع فشكلاو قرطلا 6( ۔-۔ . .... هم . .. . . م

 .208/1 ‘حاحصلا راتخم ،يزارلا ‘333/ 3.رتو ةدام برعلا ناسل روظنم نبا :را"

 سيل هنإ هللا لوسر اي :لاقف ،ىمعأ لجر ق يبنلا ىتأ ):لاق ةريره يبأ نع ثيدحلا ظفلا"
 هل صخرف هتيب يف يلصيف هل صخري نأ اف هللا لوسر لأسف ،دجسملا ىلإ يندوقي دئاق يل
 .هحيحص يف ملسم هجرخأ (بجأف لاق معن لاقف ةالصلاب ءادنلا عمست له لاقف هاعد ىلو املف

 ءادنلا عمس نم ىلع دجسملا نايتإ بجي باب ضةالصلا عضاومو دجاسملا باتك

 موتكم مأ نب ورمع ركذ ،ةباحصلا ةفرعم باتك ‘كردتسملا يف مكاحلاو (41)65

 ديدشتلا باب ،ةعامجلا يف ةمامإلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو (736/3)6673 ،نذؤملا

 يف ديدشتلا باب ءةالصلا باتك ،هننس يف دواد وبأو (297/1)921 ،ةالصلا نع فلختلا يف

 .(151/1)553 ةعامجلا كرت

 .505 /1 عماجلا ،ةكرب نبا ا)

 .51/2 شةعلطلا حرش ،يملاسلا ا

 .424ص ‘لمشلا عماج ،شيفطا ا

 .424ص ،س.م اك



 _ جحإ;:٫ ) ةيض الا دنع ةنسلا مولع =حصحححح

 دحاو صخش هتياورب درفت يذلا وه ": هلوقب درفلا يرهطملا دمحم فرعيو

 (")"م ديقب دّيقي مل يذلا قلطملا درفلا وهو ،هاهتنم ىلإ هلوأ نم رخآ نع

 بسحب ةتوافتم بتارم نيب رئاد كلذ دعب وه مث ":همكح انيبم يرهطملا لوقيو

 هدرفت لوبقملا ظفاحلا طباضلا ةجرد نم ديعب ريغ هب درفنملا ناك اذإف لاحلا

 نسم اديعب ناك نإو ‘فيعضلا ثيدحلا ليبق ىلإ هطحن ملو ،كلذل هثيدح اتسحتسا
 .ا2"هب درفنا ام انددر كلذ

 يذلا ثيدحلا قرط عبتت دعب نوكي درفتلاب مكحلا نأ شيفطاو يملاسلا ركذيو

 .اال هأ ىرخأ ةياور هتكراش له درف هنأ نظي

 قئاقحلا ضعب ىلع ديكأتلا ةداعإ لصفلا اذه ةياهن يف ادج مهملا نم ه

 يداحآو رتاوتم ىلإ هقرط ددعتب ثيدحلا ميسقت نأ كلذ نم ،هلالخ ركذلا ةمدقتملا

 نيثدحملا نم رثكأ ميسقتلا اذهب اونع نيذلا مه ءاهقفلاف ،ءاهقفلا جهنم قفو ءاج

 همكحل اركذو ‘هطورشل انايبو هل افيرعت رتاوتملاب ةيضابإلا ءاملع ةيانع انيأرو

 نرقلا يف يدنكلا هللا دبع يبأ فيرعت يتأيو ،ةركبم ةرتف ذنم هيلع بترتي امو

 يف يدنكلا ركب وبأ همع نبا هدعبو ،رتاوتملل هيلع انرثع فيرعت لوأ سماخلا
 ةداعلا ليحت ددع هيوري يذلا هنأ وه رتاوتملل راتخملا فيرعتلاو ،اهسفن ةرتفلا

 ملعلا ديفيو سحلا مهدنتسم نوكيو ‘هئاهتنا ىلإ هئادتبا نم بذكلا ىلع مهؤطاوت

 .هيف اهققحت ةرورض اوأر يتلا رتاوتملا طورشل عماج فيرعتلا اذهو ،هعماسل

 ةدافإو نيفرطلا قفاوتو بذكلا ىلع هؤطاوت ليحتسي يذلا ددعلاو ةدهاشملاو لقعلاك

 مهميسقت ءاجو طورشلا نم اهريغو سحلا ىلإ دانتسالاو رارطضالا رتاوتلا
 رتاوتملا ةّيجحل مهمكح يف كلذكو روهمجلا ميسقتك يونعمو يظفل ىلإ رتاوتملا

 .لمعلاو ملعلل ابجوم هنوكب

 .272ص ‘ثيغملا حتف ،يرهطملا دمحم(

 ٠ 2 7 2 ص ث٤كس م )2(

 .424ص لمشلا عماج ،شيفطا 05ك1/2 ،ةعلطلا حرش ،يملاسلا اث)



 ةيضابإلا دنع ةنسلا ملع =ححجحح

 .هتلقن داحآل كلذب يمسو ،رتاوتلا طورش لمكتسي مل ام وهف داحآلا ربخ امأ

 . روهشملاب ضيفتسملا مهضعب يمسيو هريغو ضيفتسم ىلإ ةيضابإلا همسقيو

 ةجرد نع لزن ام لك نإ لب ،داحآلل ديقملا ددعلا ديدحت مدع ىلع مهرثكأو
 طباضلا ذإ رتاوتملا يف مهدنع ددعل ديدحت ال كلذكو ءايداحأ راص رتاوتملا

 .بذكلا ىلع ؤطاوتلا مدعب ةنينأمطلا

 ةدئاف ىراصق نأل ثملعلا ديفي ال هنكل لمعلل بجوم ةيضابإلا دنع داحآلا ربخو

 ىلع ىنبت يتلا داقتعالا لئاسم يف هب لدتسي ال كلذبو ؤعطقلا ال نظلا داحآلا
 ،لامتحالا راطإ يف ةرئادلا ةّينظلا ةلدألا ال لامتحالا لبقت ال يتلا ةيعطقلا ةلدألا

 هيف نأ امك ،ضقانتلا قلازم نم دقتعملا نوصي جهنلا اذه لثم نأ ةيضابإلا ىريو

 لوصألا لثمت ةديقعلا لئاسم نأل كلذو ‘تايعرفلا نع ةديقعلا لئاسمل ازييمت

 .عورفلا لثمي امم اهريغ فالخب

 ديدحت اهيف يرجي نكل داحآلا نم عاونأ ضعب درفلاو بيرغلاو زيزعلا لثميو

 ءاهضعب مأ هتاقبط لك يف له فالخ ىلع ةثالث وأ نانثا هاور ام زيزعلاف ددعلا

 يف ولو دحاو هتياورب درفت ام وهف بيرغلا امأ ،ةعبرألا يف زيزعلا لعج نم لقو

 ققحت نإف ،دحاو هتياورب درفنا ام هنأب هتيمست نم رهاظف درفلا امأ ،هتاقبط ىدحإ
 .يبسنلا درفلاف الإو قلطملا درفلا وهف دنسلا تاقلح لك يف دحاولاب درفتلا

 بيرغلاو درفلاو زيزعلا فيرعت يف ةيضابإلا ءاملع ةدافتسا نأ دكؤن نأ يقب

 ةقد لكب اهنع هنوذخأي ام نوبسني مهو ‘ةحضاو ثيدحلا حلطصم ةسردم نم

 .ضعب نم مهضعب نيملسملا نيب ذخألاو براقتلا ىحنم يف بصي اذهو شةنامأو

 ملع عوضوم نم اءزج لثمت هقرط قفو ثيدحلا ميسقت عم هذه انتفقو تناك دقل

 ساسأ ىلع ثيدحلا ميسقت ضرعو نايب ىلإ ةجاح يف انلز الو ‘ثيدحلا حلطصم

 لوصفلا يف انتافقو لعلو ‘ثيدحلا حلطصم نف قمع لثمي وهف ،درلا وأ لوبقلا

.مداقلا لصفلا يف لوبقملا ثيدحلا ضرع اهلوأو ضرغلا اذه ققحت ةمداقلا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع =ححح

 لوبقملا ثيدحلا ىناثلا لصفلا

 :نسحلاو حيحصلا ثيدحلا :لوألا ثحبملا

 :حيحصلا الوأ

 هفرعيو حيحصلا دنسملاب لوبقملا ثيدحلا ينالجراولا يمسي :حيحصلا فيرعت

 هلخدي ملو { هللا لوسر ىلإ قرط وأ قيرط نم تاقثلا نع تاقثلا هتلقن ام "هنأب

 الو فيعض الو لوهجم هيف ركذ الو نتملا ةهج نم الو دنسلا ةهج نم نهو

 .ا.{"هيف فلتخم

 يلع نب ديعسو ا“/يفوسلا ورمع وبأ فيرعتلا اذه لثمب حيحصلا فرعو
 . ا.)يبرجلا

 هلثم نع طباضلا لدعلا لقنب هدنس لصتا ام" :هنأب حيحصلا شيفطا فرعيو

 نكي مل ام وه :لصتملاب ينعي هنأب هفيرعت احراش قلعيو "ةلعو ذوذش نم ملسو

 هتلادع ترهظ نم وه :ينعي لدعلابو ،ناك عطقلا هوجو نم هجو يأب اعوطقم

 ئوق هدانسإ نأ :احيحص هنوك ىنعمو ":لوقي رخآ باتك يفو ،ا“احرجم نكي ملو
 اذإ عقي معن هنايسنو ةقثلا طباضلا اطخ زاوجل رمألا سفن يف هب عوطقم هأ ال
 .()" رتاوت مه

 لدع يذلا وه هدنع حيحص دنسملا ةح نأ يليلخلا دمحم ىيبأ مالك نم رهظيو

 .142/1-143 لدعلا ،ينالجراولا ا"

 .295 (جم خم) ،نايبلاو ةلدألا يطوشلملا ا

 .ظ124/و124 ،يبرجلا ديعس تاباوج ،يبرجلا اث}
 .7/1 ةنامضلا ءافو ،شيفطا ا

 .41 1 ص لسرلا متاخ ثيدح يف لمشلا عماج ،شيفطا اث



 ةيضانإلا دنع ةنسلا راع =حح

 .(;) هيبنلا ىلإ اعوفرم نوكيو هودنسم

 ىلإ هتوأ نم هلثم نع طباض لدع هلقني يذلا ":هنأب يرهطملا دمحم هفرعو
 اذهو ءا)"للعم الو ةاش ريغ يعباتلا وأ يباحصلا وأ قف لوسرلا وهو ،هاهتنم
 مهنم لك ةرظن نيب عمجلا ىعار ذإ ،ءاهقفلاو نيثتحملا جهنم نيب عمج فيرعتل
 .ثيدحلا حيحصت يف

 طباضلا لدعلا لقنب هدنس لصتا ام وه :حيحصلا ثيدحلا :هلوقب يبونقلا هفرعو

 لصتا ام ديق ":نأ ركذو "ةحداق ةلع الو ذوذش ريغ نم ،هاهتنم ىلإ هلثم نع

 لئاقلا لوقلا ىلع ءانب لسرملاو ،دانسإلا سيلدت سلدملا ةياور جرخي ديق :هدنس

 .ا“ةفخلا لسرملاو ‘لضصملاو ،قلعملاو ‘عطقنملاو لسرملا حيحصت مدعب

 نيققحملا فيرعت هنأ ةتصاخ ،ىضترملا فيرعتلا وه يبونقلا هركذ يذلا فيرعتلاو
 .اثيدحلا حلطصم ءاملع نم

 :حيحصلا ماسقأ

 يف باب" :لوقي ذإ ةكرب نبا دنع تءاج ثيدحلا ميسقتل ةلواحم لوأ نأ دجن

 يف ءاهقفلا فلتخيو ،اهب ماكحألا قلعتت يتلا يهو شف ئبنلا نع ةيورملا رابخألا

 نتملا رابخأو ةفوقوملا رابخألاو عيطاقملا رابخأو ليسارملا رابخأ اهنمف ؛اهيناعم

 .120 ص ى(خم).نيدلا لوصأ يسرك ،نافلخ نب ديعس ،يليلخلا ا"
 .177ص ‘ثيغملا حتف ، دمحم يرهطملا اث

 .10ص ،ثيدحلا مولع يف تامدقم ،يبونقلا اث}

 .10نص ،س.م ()

 .33/1‘يورلا لهنملا ةعامج نبا 11-012ص ،ثيدحلا مولع ءحالصلا نبا :را

 نب ميحرلا دبع نيدلا نيز يقارعلا ،12/1-13 .ةركذتلاو ةرصبتلا ،يقارعلا

 ء3ط ،حالصلا نبا ةمدقم نم قلغأ وأ قلطأ امل حاضيإلاو دييقتلا ى (1404/806)نيسحلا

 دمحم نب هط ينوقيبلا '24ص ،م1995 ه1415 ێنانبل ،توريب ىةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم

 ،يبرعلا باتكلا راد \4ط ،يلرمز دمحأ زاوف :حت ،ينوقيبلا ةموظنم ،(1669/1080)ح وتف

 .1/1-2 ه1417 ثنانبل ،توريب



 ج :٫; )ح ةيض الا دنعةنسلا مولع حححح

 رابخألا نم هريغل ضراعملا ربخلاو صقانلا ربخلاو ديازلا ربخلاو ةفيحصلا ربخو

 اّساع رخآلاو اصاخ امهدحأ نوكي نيقيرط وأ قيرط نم نادري ناربخلاو

 لثمو ةدح ىلع مسق لك حرش مث "اخوسنم رخآلاو اخسان امهدحأ نوكي ناربخلاو

 ماسقألا هذه لعج ىلإ ليمي ةكرب نبا ناك نإو امومع يوحي ميسقتلا اذهو .اهل
 ءاملعلا هلعج ام ماسقألا هذه نم نأ ةتصاخ ،هدنع لوبقملا ثيدحلا باب يف لخدت

 امم كلذ ريغو خوسنملاو خسانلاو ثيدحلا فلتخمك ثيدحلا يف ةماع نونف نمض

 ةلوبقملا ماسقألا هذهب دارأ ةكرب نبا نأ يريدقت يفو نسحلاو حيحصلا هيف لخدي

 .هدنع

 دبع يبأك ،ةقراشملا نم ةكرب نبا دعب ءاج نم ضعب ميسقتلا اذه ىلع ىرجو
 يذلا .اةيصقشلا سيمخ ىتح لب ،ا“يدنكلا ركب يبأو ايبتوعلاو ءايدنكلا هلل

 هوعضخي ملف ،ميسقتلا اذه ىلع ءاملعلا ضعب لظو نورقلا نم اددع مهنع رخأت

 نم ءاج دقف دئاسلا لظ ميسقتلا اذه نأ اذه ينعي ال نكلو ،ريوطت وأ ليدعت ىلإ
 .ميسقتلا اذه ريغ مسق نم قرشملا يف كلذ دعب ءاملعلا

 هميسقت يف ةقد رثكأ ناك ينالجراولا بوقعي ابأ نأ دجنف ةبراغملا دنع امأو

 هميسقت يف ركذو ؛افاعضو احاحص رابخألا متسق دقف يحالطصإلا نفلا ىلإ برقأو
 داحآلا رابخأو ،رتاوتملا ربخلا يهو :ةسمخ اهنم حاحصلاو :ماسقأ ةرشع ثيدحلل

 ةفيحصلا رابخأو ليسارملا رابخأو - ةدنسملا رابخألاب نيمسقلا نيذه فصوو -
 .ا)ةفوقوملا و

 يبرجلا ديعس مهنم ‘ هميسقت ىلع هدعب برغملا ءاملع نم ددع ىرج دقو

 .اهدعب امو 16/1 ،عماجلا ،ةكرب نبا (1)

 .اهدعب امو 17/1 ضع رشلا نايب ،ميهاريإل نب دمحم يدنكلا )2(

 .253/2 ءايضلا ،يبتوعلا ا)

 .39/1 ©فنصملا ،ركب وبأ يدنكلا )

 .75/1-76 جاهنملا ،يصقشلا ا}

 .142/1 لدعلا ،ينالجرا ولا اك



 -ج( ١ ةيض الا دنع ةنسلا ملع حححححح

 ضعب اهعونو ،عاونأ ةرشع ىلع هه ئبنلا نع ةدراولا ثيداحألا نأ ملعا ":لوقيو

 ةسمخو حاحص ةسمخ عاونأ ةرشع ىلإ ةعجار اهلكو نيرشعو ةعبرأ ىلإ ءاهقفلا
 رابخأ مث لسرملا مث داحآلا رابخأ مث رتاوتملا حاحصلاو \ةطقاس فاعض

 (;) "...ةفوقوملا مث ةحيحصلا

 مهترظن قفو ءاج نومدقتملا ةيضابإلا ءاهقف هيلع ىرج يذلا ميسقتلا اذه نإ

 نأ ريغ ،دودرملا نم مهدنع لوبقملا هيف ىعاري ميسقتلا نأ ىلع ةمئاقلا ةيهقفلا

 نم جهنلا اذه اندجوو ،اثحيحصلا ميسقت يف رخآ اقلطنم قلطني نيثدحملا جهنم

 حيحصلا يرهطملا دمحم مسقي ذإ ؛نيرخأتملا ةيضابإلا ءاملع ضعب دنع ميسقتلا

 .اهيلع دراو رخآ ححصمب نوكيو هريغب حيحصو ‘هسفنب حيخص :ىلإ

 ىلإ لوبقملا ميسقتو ،دودرمو لوبقم ىلإ ثيدحلا نيثتحملا ميسقت يبونقلا دروأو

 نم كانهو ،هريغل حيحصو ؛هتاذل حيحص ىلإ حيحصلا ميسقتو «نسحو حيحص

 ىلع ضرتعا نم ضارتعا يبونقلا ركذو ©فيعضو حيحص ىلإ ثيدحلا مسق

 نوكب حيحصلا نمض جردنم نسحلا نأو فيعضو حيحص ىلإ ثيدحلا ميسقت

 يف رهظي لاكشإلا نكلو ،لاكشإ ال لوبقلا ةلاح يفو ؛ناكراشتي حيحصلاو نسحلا

 لمشي حيحصلا نوكب بيجأ هنأو ،امهنيب لصفلا نم ةب ال ذئدنعف ضراعتلا ةلاح

 .27 ص ثيبرجلا ديعس تاباوج ،ديعس يبرجلا ا"

 حيحصو حيحصلا فيرعت يف مهدوصقم وهو هتاذل حيحص ىلإ حيحصلا نوثتحملا مسقي ا

 ىلإ نسحلا ةجرد نم هدضع امب ىقترا هجو ريغ نم يور اذإف نسحلا لثم كلذو هريغل

 يمسيو ،ةّحصلا ةجرد غلبيف ربخلا اهب دضتعي يتلا هوجولا نم كلذ ريغو ةحصلا ةلزنم
 فاصوألا توافت ببسب حيحصلا بتر توافتت "!يمساقلا لوقي حيحصلا بتر كلذ مهضعب

 تضتقا ةّحصلا رادم هيلع يذلا نظلا ةبلغل ةديفم تناك ال اهنإف ةوقلا يف حيحصتلل ةيضتقملا

 نوكي امف كلذك ناك اذلو ؛ةيتوقملا رومألا بسحب ضعب قوف اهضعب تاجرد اهل نوكي نأ

 حصأ ناك حيجرتلا بجوت يتلا تافصلا رئاسو طبضلاو ةلادعلا نم ايلعلا ةجردلا يف هتاور
 بيردت ،يطويسلا ،1/1؛ركفلا ةبخن ‘رجح نبا :رظنا ليصفتلا نم ديزمل ."هنود امم
 .80/1 ،ثيدحتلا دعاوق ،يمساقلا ،اهدعب امو 68/1 يوارلا

 .176ص ثثيغملا حتف ،يزهطملا اة)

 



 جح( )ح ةيضص الا دنع ةنسلا مولع حب

 توافتلا اذهو ،ا)توافتلا اذه ىلع اينبم حيجرتلا نوكيف ؛ةتوافتم بتر هلو اعاونأ

 نود وهف هحيحص وأ دانسإلا نسح ثيدح اذه ليق ولف "!شيفطا بطقلا هيلإ راشأ
 دانسإلا نسحي وأ حصي دق هنأل ؛نسح ثيدح وأ حيحص نسح ثيدح مهلوق

 .اث'ةلع وأ ذوذشك نتملا نود اهطبضو هتياور ةقثو هلاصتال

 يف مزجلا مدع راتخملا نأ ىري ذإ ديناسألا حصأ ةلأسم شيفطا ركذي و

 فقوتي ذإ عالطالا رسعل كلذو ،َئباحصب ديقم ريغ اقلطم ديناسألا حصأ هنأب دنس

 .هل موكحملا دنسلا كلذ ىور نمم درف لك يف لوبقلا تاجرد دوجو ىلع كلذ

 :هنع هللا يضر سابع نبا ديناسأ خصأ لاقيف " كلذ زاج اهبحاصب دّيق نإ هنكل

 ضعب حرص دقو ‘ا“سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع عيبرلا (3)

 .‘“ديناسألا حصأ يف قالطإلاب لوقلا نع فقوتلا نيثتحملا ةمئأ نم نيققحملا

 قرط يف ةبردو ةياورلا نفب ةياردو املع مزلتست حيحصتلاب مكحلا ةيلمع نإ

 .حيحصتلاب مكحلا يف فالخلا شيفطا حرطيو ،ميقسلا نم حيحصلا نع فشكلا
 ليقو داقنلا ظاقح نم هيلع دمتعي نم هتحص ىلع [ صخي نأ الا ١ حيحصتب مكحي الف

 .(5) )شيفطا هححص دقو هكا ردل برقو هتفرعم تنكمت نم حيحصت زا وجب

 .10ص ‘ثيدحلا مولع يف تامدقم ،يبونقلا ()

 .413-414 ص لسرلا متاخ ثيدح يف لمشلا عماج ،شيفطا اك
 .412 ص ،س.ما3)

 هتيفلأ يف يقارعلا لوقي ا٨)

 .ذقو اقلطم خصأ هناب انس ىلع امكح نع اُكاتسمإ

 حلطصم يف يقارعلا ةيفلأ (1 404/806)نيسحلا نب ميحرلا دبع نيدلا نيز يقارعلا :ر

 يف هيأر للع دقو ‘2ص ،‘ه1345 ،برغملا ،طابرلا ،ةيلهألا تاعوبطملا \1ط ‘ثيدحلا

 'زّعَيو ،ةتحصلا طورش نم دانسإلا نكمت ىلع بترم ةحصلا ةبترم توافت" نأل كلذو حرشلا

 مالك دروأ دقو "ةاورلا عيمجل ةبسنلاب ةدحاو ةمجرت نم درف لك يف لوبقلا ةجرد ىلعأ دوجو

 .15/1-16 ثيقارعلا ةيفلأ حرش يقارعلا :ر .قالطإلا مدع ىري نمم هريغو مكاحلا

 .412 ص ،س.ما5



 ةيض لا دنع ةنسلا مولع ح

 :طورش ةسمخ يف حيحصلا ثيدحلا طورش صخلتت :همكحو حيحصلا طورش

 ضرعتلا قبس دقو .ا٨)ةلعلا مدعو { ذوذشلا مدعو ك لاصتالاو طبضلاو ،ةلادعلا

 نكميو ‘هلحم يف اهنايب دريس يقابلاو ،ةقباسلا لوصفلا يف طورشلا هذه ضعبل

 نوثتحملا اهطرتشا يتلا اهسفن طورشلا يه حيحصلا ثيدحلل مهطورش نإ لوقلا

 .اغ)حيحصلا ثيدحلا يف

 ةجرد غلب اذإ الإ ،ةّلمعلا رومألا يف هب جاجتحالا وهف حيحصلا مكح امأ

 باب يف دئاقعلا يف ةجح نوكي ام ركذ قبس دقو ،ادئاقعلا يف ةجح راصف رتاوتلا

 .ليصفتلاب رتاوتملا

 :نسحلا ثيدحلا :ايناث

 ام :وهو نسحلا ثيدحلا لمشلا عماج هباتك يف شيفطا فرع :نسحلا فيرعت

 لصتاو ظفل فاضأ دقو ،"هدنس لصتاو يأ":لاق هلاجر رهتشاو هجرخم فرع

 دح ىلع شيفطا نأكف ،"موقو حالصلا نبا هلاق" :فيرعتلا ىلع قلعو ،هدنس

 .)ه ريغو حالصلا نبا لوق هفيرعت يف عمج هفصو

 نع هاور حالصلا نبا نإف رظن حالصلا نبا ىلإ فيرعتلا اذه هتبسن يفو اذه

 ملاعم يف هدروأ هنأو ةيباطخلا فيرعت هتأ نيثدحملا دنع فورعملاو يباطخلا

 إ(6) ننسلا

 .10-13ص ؛ثيدحلا مولع يف تامدقم ،يبونقلا س178ص ،ثيغملا حتف ،يرهطملا :ر (1)

 حرش "يقارعلا ‘12ص ‘ثيدحلا مولع "حالصلا نبا :يف نيثدحملا مالك ليصفت رظنا ا"

 ثثيدختلا دعاوق يمساقلا ے24-25ص ،حاضيالاو دييقتلا ،يقارعلا ،12/1-13 .هتيفلأ

 .حلطصملا بتك نم اهريغو .801

 .19ص ؛ثيدحلا مولع يف تامدقم ،يبونقلا س178ص ‘ثيغملا حتف ،يرهطملا :راق

 .413 ص لسرلا متاخ ثيدح يف لمشلا عماج ،‘شيفطا )4)

 .35/1 يورلا لهنملا ‘ةعامج نبا ،غ30ص ‘ثيدحلا مولع ةفرعم حالصلا نبا :ر (5)

 .ةفرعملا راد ،ننسلا ملاعم ،(998/388)ناميلس نب دمحم نب دمح يتسبلا يباطخلا ا6©

 .11/1 (ت.د)



 ۔ج;١:٫ح ةيض الا دنعةنسلا مولع حححج

 .ا")نسحلا ثيدحلل نيثدحملا تافيرعت ضعبو يباطخلا فيرعت رهتشا دقو

 هعضو هنأك رخآ فيرعتب ةنامضلا ءافو باتك يف اضيأ نسحلا شيفطا فرعو

 يورو ،ةقث لسرم وأ ةقثلا ةجرد نم برق نم دنسم وه نسحلا ":لاقف هسفنب

 اذهب نسحلا فرع ول هنأ ركذ مث "ةلعو ذوذش نع ملسو هجو ريغ نم امهالك
 .ا“"ديقعتلا نع اهدعبأ و اهطبضأ و دودحلا عمجأ" ناكل فيرعتلا

 فرع" :هلوقف :لمشلا عماج يف هركذ يذلا نسحلل هفيرعت شيفطا حرشيو

 نأ لثم ،ًاتفوك وأ ًاَيكم وأ ايقارع وأ يماش وأ ايزاجح هنوك نم :يأ "هجرخم
 ؛نييرصبلا يف ةداتقك كلذو هدلب لهأ ةياورب ارهتشم راص وار نع ثيدحلا نوكي

 نم هفالخب ًافورعم نوكي هجرخم هنإف هوحنو ةداتق نع ءاج اذإ نيترصبلا ثيدحف
 دحاو لكف هيلعو ؛لاصتالا وه ربتعملاو دارملا نأب ديفي "هدنس لصتا" ديقو ،هريغ
 نم ةب الف ؛لاصتالا ديقب نسحلا ةرئاد نم جرخي لضعملاو لسرملاو عطقنملا نم

 مكحلا غوسي الف ؛اهنم ثيدحلا جرخم ملعي ال هلاجر ضعب ةبيغب هنأل هدوجو

 امأو سكعلا ال الصتم جرخملا فرعي مل ولو لاصتالا ربتعملاف كلذلو ،هجرخمب

 يف نوكي ال ىوري ثيدح لك ":هلوقب هنع ربعو يذمرتلا فيرعت تافيرعتلا هذه نمو ا٨)
 اندنع وهف كلاذ وحن هجو ريغ نم ىوريو اذاش ثيدحلا نوكي الو بذكلاب مهتي نم هدانسإ
 .758/1 ،ريغصلا للعلا ،يذمرتلا :ر "نسح ثيدح

 هنأو ليلغلا يفشي ال هنأب امهفيرعت افصاو يذمرتلاو يباطخلا فيرعت حالصلا نبا بقعت دقو

 مقت نم تافيرعت اعماج حقني نأ لواحو حيحصلا نم نسحلا لصفي ام امهمالك يف سيل
 عيرفتلا ىلإ برقأ هلعجي امب امهدحو نيمسقلا ةفص نايب يف لاطأ هتكل نيمسق نسحلل حرطف
 .زجوملا رصتخملا فيرعتلا ىلإ هنم حرشلاو

 ءاملع بقعت دقو ،30-31ص ،ثيدحلا مولع ،حالصلا نبا :رظنأ ليصفتلا نم ديزمل

 دييقتلا ،يقارعلا :رظنا ليصفتلا نم ديزمل .هفيرعتو هبيقعت يف هيلع حالصلا نبا دعب ثيدحلا

 .ةصالخلا يبيطلا ءاهدعب امو 35/1 ،يورلا لهنملا \ةعامج نبا ‘48ص حاضيإلاو

 .42-46ص

 .10/1 ةنامضلا ءافو ؤشيفطا اث



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع =ححجح

 .ا.)حيحصلا نود طبضلاو ةلادعلابف :هلاجر ةرهش

 هلاجر ترهتشاو ‘هجرخم فرع ام "هنأب نسحلا يميلسلا ديبع وبأ فرعو

 .(2'حيحصلا لاجر نود اراهتشا اطبضو ةلادع

 ذوذش ريغ نم هطبض فخ لدعب هدنس لصتا ام" هنأب :يرهطملا دمحم هفرعو
 .(ا3"ةلع ال و

 الإ حيحصلا طورش هيف ترفاوت ام وه نسحلا ":لاقف نيفيرعتب يبونقلا هفرعو
 ريغ نم اليلق هطبض فخ يذلا لدعلا لقنب هدنس لصتا ام وه وأ ‘طبضلا مامت

 ىلع ةلالدلا ىلإ برقأ هارأو هيضترأ يذلا فيرعتلاو ،ا“)"ةحداق ةلع الو ذوذش

 .نيفيرعتلا نيذه نم يناثلا فيرعتلا وه نسحلا

 ةلمج نم اودافتسا نسحلل مهتافيرعت يف ةيضابإلا ءاملع نأ يل رهظي يذلاو

 ةيحالطصالا تافيرعتلا نم نسحلا ريغ ىلع قدصي اذهو ،نيثتحملا تافيرعت
 ،لدعو هيلع فاضأو هاري ام بسح فيرعتلا حقن مهنم دحاو لك نأ ريغ ؤاضيأ
 ةدافتسملا دويقلاو تافيرعتلا ةنراقم يف يصقتلاو عتسوتلا اذه انماقم يف بعصيو

 .ةلقتسم ةلاسر ىلإ اذه لثم عبتت جاتحيو اريثك لوطي كلذ نوكل ةفاضملا وأ

 :نسحلا مكح

 هدانسإب حيحص نسح هيف ليق ام ءاوس هعاونأب نسحلا نأ شيفطا بطقلا ركذ

 .اةءاهقفلا هلمعتساو ءاملعلا رثكأ هلبق ام وه -هتاذل يأ- نسح وأ ،رخآب نسح وأ

 نسحلا نأ شيفطا ىريو ،ا©حيحصلاك ةجح نسحلاو " :ةنامضلا ءافو يف لاقو

 .413 ص لسرلا متاخ ثيدح يف لمشلا عماج ،شيفطا )1(

 .118ص ء(خم)سلوصألا ةاكشم ،ديبع نب دمح يميلسلا )2(

 .183 ص ‘ثيغملا حتف ،يرهطملا (3)

 .19ص ‘ثيدحلا مولع يف تامدقم ،يبونقلا (4)

 .414 ص لسرلا متاخ ثيدح يف لمشلا عماج ،شيفطا ا
 .10/1 ةنامضلا ءافو ،شيفطا اك



 _ جح;١٫٫ ح ةيض .الا دنع ةنسلا مراع ح=حححححح

 لكف ،نيتهجلا نم هتوقل حيحصلا ىلإ نسحلا نم ىقرت رخآ هجو نم يور ام اذإ

 هتأ ال حيحصلاب ةوقلا يف قحلي هنأ ئقرتلاب ينعنو" :لاق ،رخآلا دضعي امهنم

 .ا{"هنبع

 روهمجلا بهذ كلذكو ،ةيلمعلا رومألا يف هتاذل نسحلا لوبق روهمجلا بهذمو

 ةجحب سيل هنأ ىلإ بهذ ذإ ،ا)يسافلا ناطقلا نبا الإ ةجح هنأ هريغل نسحلا يف

 .نسح وأ حيحص دهاش هل ناك وأ ةحيحصلا ةتسلا وأ باتكلا رهاظ قفاو ام الإ

 .ا هححصو يبونقلا هدمتعا لوقلا اذهو ءادج ةريثك هوجو نم ءاج وأ

 :لسرملا ثيدحلا :يناثلا ثحبملا

 .ا"ه_مهأو هقلطأ :ءيشلا لسرأ":مهلوق برعلا ةغل يف درو :لسرملا فيرعت

 :ىلاعت هلوق يف امك قالطإلا وهو لاسرإلا نم هنأل قلطملا يأ لسرملا ربخلاو

 نأكف ؛(83/19ميرم)4أزأ مهأزوَت نيرفاكلا ىلع نيطايشلا السرأ انأ رت ملأ)»

 .اةهتاور عيمجب هديقي ملو دانسإلا قلطأ لسرملا

 .10/1 س.ما")

 .ةعامج نبا ،اهدعب امو 32ص ،ثيدحلا مولع "حالصلا نبا :ر .نسحلا ةيجح لوح اث

 لوصأ يف ةصالخلا ،(1343/743)هللا دبع نب نيسحلا يبيطلا '36-37ص ثيورلا لهنملا

 ؛م1985 ه1405 ،نانبل ،توريب ،بتكلا ملاع ؤ1ط يئارماسلا يحبص :حت ،ثيدحلا
 ميحرلا دبع مامه :حت ،يذمرتلا للع حرش 1393/795(6)بجر نبا يلبنحلا \43-47ص

 دييقتلا ،يقارعلا ،اهدعب امو 606/2 ه1407 ،ندرألا ،ءاقرزلا ،رانملا ةبتكم \1ط ،ديعس

 .60-61ص ‘حاضيإلاو

 نيثدحملا لاوقأ هيف عمج نسحلا ةيجح لوح سيفن ثحب يونكللا تانسحلا يبأل و
 -187ص ينامألا رفظ ،يونكللا :ر .مهتاشقانمو ضعب ىلع مهضعب تابيقعتو ءاملعلاو

98. 

 .19ص ثيدحلا مولع يف تامدقم ،يبونقلا ا

 .285/11 ‘لسر ةدام برعلا ناسل ،روظنم نبا ا

 .159ص ءةّيصنلا ةلدألا ،ميهاربإ يدنكلا 91!01ص ى (خم) ،يخارتلا عفر ،يتالتلا _



 ةيضص الا دنع ةنسلا مولع حصححححج

 ملو ي يبنلا نع ربخلا يعباتلا يوري نأ" هنوكب :لسرملا ةكرب نبا فرع

 هركذي الف يباحص ة يبنلا نيبو هنيب نوكي نأ بجيو" :لاقو "لي يبنلا دهاشي
 ركذ ىلإ جتحي ملو هل ىور ام ىلع رصتقاف يباحصلا نم عمس دق نوكي نأ امإ

 ئباحصلا كلذ نع رابخإلاب ةي يبنلا نع ربخلا هدنع حص نوكي نأ وأ هربخأ نم
 وبأو ،ا)يدنكلا هللا دبع وبأ فيرعتلا اذه ىلع ىرجو ء")"ذو يبنلا ىلإ هدنسيو
 .ا)يدنكلا ركب وبأو ءا)يبتوعلا رذنملا

 .)"هدنس يف ةاورلا ضعب ركذ لامهإل السرم يمس ": ركب يبأ نب ىيحي لاقو

 نأ مولعمو لي هللا لوسر ىلإ يوارلا هدنسأ ربخ "هنأب ينالجراولا هفرعو

 .اث" هللا لوسر عم ةبحص هل عقت ملو كردي ملو بحصي مل هدنسأ يذلا يوارلا
 .ا")يبرجلا ديعس هفرع فيرعتلا اذه لثمبو

 كرتل هدنس لصتي ملو ةلث يبنلا نع يور ام ":هنأب يفوسلاو يطوشلملا هفرعو

 .اث رثكأ وأ طسولا يف الجر يوارلا

 ة لوسرلا نع هب ربخأ ام وهو ،دنسملا ميسق لسرملا ":هلوقب يخامشلا هفرعو
 .اث ربخلا هنع عمسي مل نم

 لاق :هدعب نم وأ ناك ايعبات مباحصلا ريغ لوق"هنأب :يتالتلا ورمع هفرعو

 حالطصا يف اذهو'": لاق ،ا")"لة يبنلا نيبو هنيب ةطساولا اطقسم اذك ةل يبنلا

 .16/1 عماجلا ،ةكرب نبا ")

 .16/1 }ع رشلا نايب ،ميهاريإ نب دمحم يدنكلا ا
 .253/2 ءايضلا ،يبتوعلا اث

 .39/1 فنصملا ،ركب وبأ يدنكلا ()
 .406:407ص لسرلا متاخ ثيدح يف لمشلا عماج ،شيفطا (5)

 .142/1 ،لدعلا ،ينالجراولا اك

 .28 ص ى(خم) ،يبرجلا ديعس تاباوج ،يلع نب ديعس يبرجلا ا
 .246 ص ‘تالاؤسلا ،يفوسلا ى 296ص (جم خم) ،نايبلاو ةلدألا ءيطونشلملا )8(

 .443 ص ‘لدعلا رصتخم حرش ،يخامنشلا )9(



 ةيضابإلا دنع ةنسلا رولاع ح

 .ا2 )"..ا يبنلا لاق ئعباتلا لوق وهف نيثتحملا حالطصا يف امأو ،نييلوصألاا

 :( زجرلا نم)ةعلطلا مظن يف لاق دقف يملاسلا امأو

 لبق يباحصلا نم نكي نيف 3 ليصفلا َوهَف رابخألا لسنرئو
 ةر ال خيحتصلاو يعباتلا يف ارو دق فالخلاو فالخ الب

 تاقلا نع يرزري نم لك نم ةارئملا ةمئأ ني كاذك
 لوألا ءةثالث لاوقأ ىلع لسرملا ةح يف فالتخالا ركذ تايبألا حرش يف مث

 عضوم يأ نم رثكأف دحاو وار هدانسإ نم طقس ام" هنأب هوفآرعو نييلوصألا لوق

 ءاوس ةلق يبنلا ىلإ يعباتلا هعفر ام ":هنأب هوفرعو نيثتحملا لوق يناثلاو "ناك

 راغص نم وأ...و بيسملا نب ديعسو ديز نب رباجك نيعباتلا رابك نم ناك
 ئعباتلا هعفر ام وهو ":ثيدحلا لهأ ضعبل ثلاثلاو "...و يرهزلاك نيعباتلا

 دمحأ وبأ ركذو ،هدنع راتخملا فيرعتلا يملاسلا ركذي ملو ،ا"لة يبنلا ىلإ ريبكلا

 فيرعت ىلإ لام هنكل ،يملاسلا اهضرع يتلا اهسفن تافيرعتلا يدنكلا

 .ا;)نيثدحملا فيرعت لمشيف معأ هنوكل ا)نييلوصألا

 .191 0189ص ى(خم)يخارتلا عفر ،يتالتلا ا"

 .191 ،س.م ا"

 يف يتالعلا دنع لسرملا تافيرعت ليصفت رظناو .44/2-45 ،ةعلطلا حرش ،يملاسلا ا

 ءاهقفلاو نيثتحملا تافيرعت ركذ يف ضافأو ،تافيرعتلا هذه ركذ دقف ،ليصحتلا عماج

 ءليسارملا ماكحأ يف ليصحتلا عماج ،ىدلكيك نب ليلخ نب ديعس وبأ يئالعلا :ر .نييلوصألاو

 .25-31ص

 :عجار اهنمو هتيجحو هانعم لسرملا نع ثيدحلا ةيلوصألا رداصملا ضعب تلصف ا
 نب يلع نب دمحم نيسحلا وبأ يرصبلا :650/4-465 لوصحملا ،يزارلا

 ،نانبل ،توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،1ط ؤسيملا ليلخ قيقحت ،دمتعملا ء(1045/436)بيطلا

 دبع نب دمحم نب روصنم رفظملا وبأ يناعمسلا ء143/2-151 ه 3

 ثتوريب ىةيملعلا بتكلا راد ،يعفاشلا نسح دمحم :حت ثةلدألا عطاوق ء(1096/489) رابجلا

 .376/1-386 01997 ‘ه1418 ثنانبل



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع ح

 .ا2"اذك لعف وأ اذك ةلي هللا لوسر لاق :ّئعباتلا لوق "هنأب شيفطا دمحم هفرعو

 ."اقلطم يباحصلا هنم طقس ام ":هنأب يرهطملا دمحم هفرعو

 هاعمس امم ي ئبنلا ىلإ عباتلا وأ يباحصلا هفاضأ امهنأب :يبونقلا هفرعو

 دافأ دقف ،ةنسلا ماسقأ لك هلومشل ؛فيرعتلا اذه رايتخا ىلإ ليمأو .ا“"هريغ نم

 نإو فيرعتلا يف لخديف يباحصلا لسرمب يمس ام هلومشلو فاضأ ظفل كلذ
 .مكحلا يف آ]صخ

 :لسرملا تاميسقت

 ؛ئعباتلا لسرمو يباحصلا لسرم :ناعون ةمدقتملا تافيرعتلا قفو لسرملا

 ىلع ينبم ميسقتلا اذهو ،مهراغص ىلإو نيعباتلا رابك لسرم ىلإ مسقني اذهو
 .اهماكحأ يف مهفالتخا

 ملع اذإ ةتصاخ كلذ رهظيو ءاوبحص نإو ةباحصلا رابخأ يف عقت ليسارملا نإ
 نع يباحص ينثدح يباحصلا لوقي دقو .لي هللا لوسر نم اوعمسي مل مهنأ مهنم
 نم هعمسي مل هنأ مهفي ام هنمو ةرشابم ةلي يبنلا ىلإ هعفري دقو لي هللا لوسر

 مل ارومأ نووري ذإ ةلي هللا لوسر باحصأ رغاصأل يرجي يذلاك ؛لييبنلا
 مهنم دحاولا نأ وأ ،كلذ طبضي ال نمم رغصلا لاحب مهو مهلعلو ،اهودهاشي

 هللا لوسر نع سابع نبا ةياور كلذ ةلثمأ نمو ێاهيف عقو يتلا ةصقلا نع بئاغ

 اوعض): راصنألا دنع مهنويد اوركذو مهالجأ نيح ريضنلا ينبل لاق هزأ زي

 نحن) :سابع نبا لاق اذهلو ءاريغص ةكمب كاذ ذإ سابع نبا ناكو ا (اولجعتو

 .159ص ىةيصنلا ةلدألا ميهاربإ يدنكلا ا")

 .15/1 ةنامضلا ،شيفطا ا

 .190ص ثيغملا حتف ،يرهطملا ا7}

 .156 عيبرلا مامإلا ،يبونقلا ا"

 ءعويبلا باتك 'هاجرخي ملو دانسإلا حيحص :لاقو كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ ا

 .هقح نم ىندأ هل لجع نم باب ،عويبلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو 2

 مجعملا يف يناربطلاو (46/3)190 ثع ويبلا باتك ،هننس يف ينطقرادلاو( ٠٩286



 ةيض .الا دنع ةنسلا مولع ححححح

 بذكي الو انضعب نم هانعمس ام ةلي هللا لوسر نع يورن ةق لوسر باحصأ
 ,(2(()2) بذكن ال و ا ضعب انضعب

 وهو اهنم ةجرد ىلعألاب ائدتبم هتاجرد بسح لسرملا يطوشلملا بتريو
 ضعب نع مهضعب ةباحصلا لاسرإ ليسارملا ىوقأ نأ ركذيف ،ةباحصلا لسرم

 متيدتقا مهيأب موجنلاك يباحصأ):قق لوسرلا لوقب الدتسم ،ءاوس دنسملاو يهف

 بهذو تتا يبنلا نع يعباتلا لاسرإ يباحصلا لسرم يلي مث ،اث(متيدتها
 ال هتأ يعباتلا لاح نم ملع امب همكح اللعم ،هب جتحي لوألاك هنأ ىلإ يطوشلملا
 يذلا وهف ريبكلا يعباتلا لسرم انه دارأ يطوشلملا لعلو .يباحص نع الإ يوري

 يباحص نع يوري نم لاسرإ هيلي مث يباحصلا نع الإ يوري ال بلاغلا يف

 .اهلوبق يف فالخلا ركذو ،هركذي ملف هتطساو هيف كرتو يعبات نعو ،هريغو

 : عوطقملاو لسرملا نيب قرفلا

 لوهجم لسرملا نإ ثيح نم عوطقملا و لسرملا نيب قرفلا ينالجراولا ركذي

 .ئباحصلا وهو هالعأ دنسلا نم طقاسلاف ٬ة هللا لوسرلا نع يوارلا يباحصلا

 عقاو يف عطقلا نأ ريغ ،امولعم لل لوسرلا نع يوارلا نوكيف عوطقملا يف امأ

 .(249/1)817 ثميهاربإ همسا نم ثيدح يف كطسوألا
 .بزاع نب ءاربلا نع هلثم مدقت دقو ،رثألا اذه ىلع رثعأ ملا")

 .ظ124 ص ء(خم) ،يبرجلا تاباوج ،يبرجلا ديعس :ر ء143/1 ‘لدعلا ،ينالجراولا ا2)

 نيصغ نب ثراحلا هدنس يف نأل ؛ةجحلا هب موقت ال دانسإ اذه :لاقو ،ربلا دبع نبا هجرخأ ا

 .هلضفو ملعلا عماج ثربلا دبع نبا :رظنا .حصي ال ثيدحلا اذه :رازبلا لاقو .لوهجم وهو

902. 

 29/1)11(٨ ثموجنلاك ةباحصلا يف سدئاوفلا يف دمحم نب قاحسإ نب دمحم هجرخأو

 سلجملا يف ،ةقلطملا يلامألا يف رجح نبا هجرخأو ‘عوضوم ثيدحلاو طقاس هدانسإ :لاقو

 نم شمأ دانسإب انل عقو ثيدحلا اذهل نيدانسإ ركذ نأ دعب لاقو 060/1 ،نيعستلاو نماثلا

 .ملعأ هللاو هيلإ هفيرط ححصي هنأكف ،هللا دبع نب رباج قيرط نم نيذه

 . 296ص ى(جم خم) ثنايبلاو ةلدألا ،يطوشلملا ا

 



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع حححح

 .ا.)دنسلا لصتم سيل وهف مث نمو طسولا

 دق عطقلا نأو قيرفتلا اذه ىلإ لسرملا نع همالك ايانث يف يفوسلا ريشيو

 اذه يبرجلا ديعس ركذ دقو اثارثكأ وأ طسولا يف الجر يوارلا كرتب نوكي

 .اة)ينالجراولا هب لاق يذلا قيرفتلا

 :لسرملاب لمعلا مكح

 درت دقو .اهب جاجتحالاو لسرملاب لمعلاب لوقلا ىلإ ةيضابإلا رثكأ بهذ
 اليصفت هدنع د ج ذ نم كانهو ‘ليصفت نود هب لمعلاب ةربعم مهضعب تارابع

 .ابجاو ليسارملاب لمعلا نأ ىلع ءاملعلا رثكأو ":ينالجراولا لوقي ،رثكأ انايبو

 سفنبو ءاهب لمعلا بوجو ىلع رثكألاو ":هلوق يف هلثم يخامشلا ةرابع تءاجو

 .ا")يبرجلا ديعس لاق امهيترابع

 .144/1 ،لدعلا ،ينالجراولا ا)

 .246ص ى(خم) ،تالاؤسلا ،يفوسلا اث

 .28 ص (خم) ،يبرجلا ديعس ةبوجأ ،يبرجلا ا

 .142/2 لدصلا ،ينالجراولا 0199/3 ءايضلا ،يبتوعلا 016/1 ،عماجلا ،ةكرب نبا :را

 حرش ‘يخامشلا ‘246ص ثتالاؤسلا ،يفوسلا ح296صء (جم خم)ءةلدألا يطوشلملا

 ديعس ةبوجأ ،يبرجلا ء192ص ،(خم) ،يخارتلا عفر "يتاللا ‘442ص ،لدعلا رصتخم
 ص ‘عيبرلا مامإلا ،يبونقلا ؛44/2-46 ةعلطلا حرش ،يملاسلا ے28 ص ء(خم) ،يبرجلا

 0161 ص ‘ةيصنلا ةلدألا ،ميهاريإ يدنكلا 23٬ص ‘ثيدحلا مولع يف تامدقم ؤ«) 6

 ،نانبل ‘توريب ،يمالسإلا برغلا راد ،1ط ثرباج مامإلا هقف ،(رصاعم)دمحم ىيحي شوكب

 هقفلا يف هرثأو ثيدحلا فلتخم ،دمحم نب نافلخ يرذنملا \٬43/1م1986 ه 7

 .م1998 ه1419 ،ةرهاقلاب مولعلا راد ةيلكب ةعيرشلا مسق ،هاروتكد ةحورطأ ‘يضابإلا

 .426 ص ٬هنوقرم

 .144/1 ،لدعلا ،ينالجراولا اك

 .442ص ثلدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا ا©

 .28 ص ى(خم) ،يبرجلا ديعس ةبوجأ ،يبرجلا ا}



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع حححححح

 اروهشم ناك امهريغو نسحلاو ديز نب رباجك ةمئألا لاسرإ ":يخامشلا لوقي

 .ا.)'لالدتسالاب اعامجإ ينعأ اعامجإ ناكف دحأ هركني ملو مهنيب اميف الوبقم

 هب لمعلا متحتو بوجولا ىلع نوقفتم رثكألا عمجلا نأ يتالتلا ورمع ركذيو

 الإ ةلي يبنلا نيبو هنيب ةطساولا طقسي ال لدعلا نأل كلذو ؛اقلطم هاضتقمب نايتإلاو

 نيعباتلا رابك لسرم لوبقب لوقلا ححص كلذ دعب يتالتلا نكل ،هدنع لدع وهو
 اروهشم ناك امهريغو نسحلاو ديز نب رباج ةمئألا لاسرإ نأل كلذو ؛ مهتمئأ و

 .اغ)ههنم دحاو هركني مل مهدنع الوبقم ناك هنأ امك ،مهنيب اميف

 يباحصلاف" :يملاسلا لوقي \ةَجح وهو ليسارملا ىلعأ وه يباحصلا لسرم نإ
 ءا"يباحصلا ليسارمب ذخألا بجوف ،قسافلا نم ةياورلا ذخأ نع ىشاحتي لدعلا

 هب لماع نيب هيف اوناك لب ،مهنم دحأ هركني ملو اولسرأ دق ةباحصلا نألو

 .اهل بوصمو

 ريبزلا نباو رمع نباو سابع نباك يباحصلا لسرم امأو" :شيفطا لوقي
 ويهفإإة هنم هوعمسي مل امم ةلي هنع ةباحصلا راغص نم يلع نب نيسحلاو
 .ا0"ةجح

 ةيضابإلا ءاملع دنع يباحصلا لسرمب جاجتحالا مدع قالطإ ركذ نم دجأ ملو
 جاجتحالا در حيحصلاو "اهيف لوقي يبايسلا ليمج نب نافلخ دنع ةرابع الإ
 .ينالقابلا ركب وبأ يضاقلاو ،'رثكألا هيلعو ‘دضاع هعم دجوي مل نإ لسرملاب

 .442ص رصتخملا حرش ،يخامشلا ا"

 .192ص ‘(خم) ،يخارتلا عفر ،يتالتلا اث)

 .45/2 ءةعلطلا حرش ،يملاسلا اث}
 .46/2 ،س.م اث

 .14/1 ةنامضلا ءافو ،شيفطا ا

 ىلإ بهذ نممو ،هلوبق ىلإ بهذ نم مهنمف لسرملا ةر ىلع مهلك نوثتحملا قفتي مل ا©
 ةمئأ نم ءالؤهو ،يعازوألاو ،يروثلا نايفسو ،دمحأ نع الوق يورو كلام مهنم هلوبق

 ريبكلا يعباتلا لسرم لوبق ىلإ يعفاشلا بهذو ،هدر ىلإ مهرثكأ بهذو ،مهريغو نيثدحملا

  

 



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ححححح

 ،ثييداحألاب ملعلا لهأ بهذم هنأ هحيحص ردص يف ‘ملسم مالك نم رهاظلا وهو

 .(""ح داق هل أرط نوكي نأ لامتحال ايباحص ناك نإو ‘طقاسلا ةلادعب لهجلل كلذو

 اقلطم لسرملا مكح لوح مالكلا أدب هنإف ضومغلا ضعب يوحت يبايسلا ةرابعو

 لسرم نود لسرملا اور ءالؤه نكلو لسرملا ةر ىلإ بهذ نم لوق لقنو

 .:ئباحصلا

 هنأ هليصفت يف ىرأ ينكل ،لسرملاب جاجتحالا ةلأسم يف شيفطا دمحم لصفيو
 نم فعضأ وهو ءهب جاجتحالا ىلعو" :لوقي ةرات وهف ادحاو اكلسم كلسي مل

 ناك نإف ":لوقي مث ءا"موقل ًافالخ دحأ هنم طقسي ملو ،هدنس لصتا يذلا دنسملا

 ال هنإف بيسملا نباك هتداع نم كلذ فرع نأك - لدع نع الإ ىوري ال لسرملا

 لهجلا ءافتنال هلسرم لبق - ةريره يبأ رهص وهو ةريره يبأ نع الإ يوري

 لوقيو ىا)"هركذك لدعلا طاقسإ نأل امكح دنسم ذئنيح وهو طقاسلا ةلادعب

 رثكألا هيلعو دضاع هعم دجوي مل نإ لسرملاب جاجتحالا ةر حيحصلاو':اضيلأ

 :مهراغصرو نيعباتلا رابك ديدحت لسرملا نع همالك ايانث يف شيفطا ركذيو

 نيعباتلا راغصب دارملاو {ةباحصلا نع مهتياور رثكأ نم نيعباتلا رابكب دارملاف

 لوق وأ ،لوبقم لسرمب ىوقتي وأ رخآ قيرط نم دنسي نأ طرشب بيسملا نب ديعس لثم

 .ةلاسرلا ،(820/204)سيردإ نب دمحم هللا دبع وبأ يعفاشلا :ر ليصفتلا نم ديزمل

 ناميلس دواد وبأ يناتسجسلا .470/1 .م1939 ‘ےه1358 .ةرهاقلا ‘ ركاش دمحم دمحأ :حت

 ء(ت.د) ،توريب ،ةيبرعلا راد "غابصلا دمحم :حت دواد يبأ ةلاسر 889/275(0)ثعشمألا نب

 مولع ةفرعم ،مكاحلا ،384/1 شةيافكلا ،بيطخلا ‘43/1 ،يورلا لهنملا ةعامج نبا 24/1

 .4/1 ديهمتلا ،ربلا دبع نبا 026/1 ،ثيدحلا
 .258ص لوصألا لوصف :يبايسلا ا"

 .407 ص لسرلا متاخ ثيدح يف لمشلا عماج ،شيفطا ا2)

 .408ص ،س.ماة”
 .407ص ،س.ما٨

 



 _ت ةيضابإلا دنع ةنسلا ملع ح

 .ا")نيعباتلا نع مهتياور رثكأ نم

 فيعضلا دضاعلا اذهو ؛شيفطا لوقي امك فيعضلاب ىتح دضتعي دق لسرملا نإ

 اذهل شيفطا لثميو ءاديدش سيل هفعضو حيجرتلل احلاص نوكي نأ هيف طرتشي

 سيل نإو ءاملعلا نم رثكألا لوق وأ ،هلعف وأ يباحصلا لوقب دضاعلا نم عونلا
 دنسم دوجو شيفطا اهركذ يتلا فيعضلا دضاعلا ةلثمأ نم كلذكو يباحص مهيف

 كلذ ةلثمأ نمو ‘فعض ىلع دنسملا لمتشاو هلسرم قيرط نم درو فيعض رخآ

 .ا2)لوملا خويش ريغ نع ىوري رخآ وار هلسري نأ اضيأ

 لسرملا اذه راشتناو ‘لسرملل ديؤملا سايقلا اضيأ لسرملا دضاع عاونأ نمو

 مل نإو هقفو ىلع رصعلا لهأ لمعو ،عامجإلا دح ىلإ لصي مل نإو ريكن الب

 هدحو لمعلا كلذو \ةجح سيل هدحو لسرملا نوك عم اضيأ عامجإلا دح ىلإ لصي

 .اث ادرفنم امهنم لك فعضل ؛اضيأ ةجح سيل

 لسرم امأو ":هلوقب نيعباتلا راغص لسرم مكح هليصفت يف اضيأ شيفطا ركذيو
 شيفطا نكل ،ا“) "يرهزلاك هفعض ةدشل دضوع ولو هب جتحي الف نيعباتلا راغص

 درجملا لسرملا يف ،بهذملا ءاملع دنع اهب لومعملا طايتحالاب لمعلا ةدعاق قبطي

 نأ ىريف ءيش نم عنملا هلولدم نكل هاوس بابلا يف ليلد دجوي الو ‘دضاعلا نم

 .ا)اطايتحا هلجأل ئيشلا كلذ نع فكلا رهظألا

 لوقي امك حيحصلا ىلع لصاولا ةلادع يف ظفح الإ هيف حدقي ال لسرملا نإ

 ءىفن ولو تكاس هنأل فقاولل ال اتبثم هنوكل عفارلل نوكي هدنع مكحلاو ،شيفطا

 ىلع لبقت ةقثلا ةدايز نوك ىلعو ءمئقم تبثملا نأ ةدعاق ىلع هيأر شيفطا ينبيو

(1) 

(2) 

 ٠ 4 0 8 ص ء٤سا م

 .408ص ،س.م
 .408ص ،س.ماث)
 .408ص ،س.ما“
 .409‘408 ص لسرلا متاخ ثيدح يف لمشلا عماج ،شيفطا (5)



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع ححححجحح

 كلت هيف ىرخأ ةرمو اصقان ةرم هيوري نأب دحاو نم تناك ءاوس حيحصلا

 .ا.)أاصقان هاور نم ريغ نم ةدايزلا كلت تناك وأ ،ةدايزلا

 نم حيجرتلا دعاوق ضعب انيبم زئاج لسرملاب حيجرتلا نأ اضيأ شيفطا ركذيو

 نم امهريغو رمع نباو سابع نباك يباحصلا لسرمف ؛ةلدألا تاجرد لالخ

 ىوتسا ام اذإ هب مكحلاو لسرملا ىلع مدقي لصتملاو ةجح ةباحصلا راغص

 يبأ نع ةبعشو ىرولا هاور اخا (َئلوب الإ حاكن ال) ثيدح كلذ ةلثمأ نمو ،دنسلا

 دنسلا كلذب ةعامجو ليئارسإ هاورو ةلت يبنلا نع ةدرب يبأ نع يعيبسلا قاحسإ

 ديز نب رباجك الصتم ةياور حجرت نإ - ىمسي الو ث هنع ىسوم يبأ نع
 ىلع مةقتلا يف لخدأ ناك طبضلاو ةلادعلا تناك املكاو ؤًالصتم هاور ذإ

 ىلإ برقأ شيفطا اهركذ يتلا ةيحيجرتلا دعاوقلاو طباوضلا هذهو .ا")"لسرملا

 .نيثحملا جهنم ىلإ اهنم ءاهقفلاو نييلوصألا جهنم

 عضولا برست امل نيتئاملا دعب تثدح ةعدب لسرملا در ":يملاسلا لوقي

 نيعباتلا رابك ليسارم ةصاخبو هعفدل هجو الف مث نمو ثةياورلا ىلإ بذكلاو

 لدعلا لسرم نأب لوقلا ":اضيأ لوقيو ،“)"بيسملا نب ديعسو ديز نب رباجك

 .اة)"نيعباتلا و ةباحصلا عامجإ نم هتركذ امل يدنع حيحصلا وه اقلطم لوبقم

 دمحم لوقي ‘ يباحصلا ريغ لسرم فيعضت ىلإ ةيضابإل ا ءاملع ضعب بده ذو

 لوسر نع ثيدحلا ةياورب انلهجل ؛فيعضلا ثيدحلا مكحف همكح امأو ":يرهطم

 .ا©نيثدحملا رثكأ دنع روهشملا وهو ‘ةفص وأ اتاذ ءامكح وأ ةهفاشم ةلي هللا

 لصفف هريغ امأو ‘طقف يباحصلا لسرمب جاجتحالا يف قالطإلا ىلإ يبونقلا لامو

 .410ص ،س.م !)

 .198ص ثيدحلا اذه لثم جيرخت مدقت ا2)

 .409 ص لسرلا متاخ ثيدح يف لمشلا عماج ‘شيفطا اة}

 .47/2 ةعلطلا حرش ،يملاسلا (

 .47/2 ،س.م ا

 .190-191ص ‘ثيغملا حتف ،يرهطملا ا٦

 



 ةيص ابالا دنع ةنسلا مولع ح=ححححح

 ناك اذإ الإ اقلطم ةجحب سيل هنأ لسرملا يف لاقي ام ىوقأو':لوقي ثيح ،هيف
 د تأت ولو ىتح ةجحب سيلف اريغص ناك اذإ يعباتلا لسرم امأ ،يباحص لسرم

 لامتحال داضتعالل ةحلاص ةدنسم تناك ولو ةددعتم قرط نم يتأي نأك ؛تاديؤمب

 لمتحا اذإ ةلصتملا ةياورلا يف هنع ىور يذلا خيشلا سفن طقسأ لسرملا نوكي نأ

 ناك اذإ امأ ،كلتب هداضتعاب ايوق لسرملا نوكي الف هخويش نم هنوكل امهنيب ءاقللا

 .'""سفنلا هيلإ نئمطت دق اذهف تاديؤمب ديأنو اريبك يعباتلا

 يف اوفلتخا ةيضابإلا نأ ،ةمدقتملا لاوقألا ضرع لالخ نم لوقلا ةصالخو

 ءلسرملاب جاجتحالا يف قالطإلا ىلإ بهذ مهنم ريثكلاف لسرملاب جاجتحالا ةلأسم

 لسرمل لوبقلا ديقو يباحصلا لسرمل لوبقلا لعجف ةلأسملا يف لصف نم مهنمو

 .يعباتلا لسرم ةر نم مهنمو ثدويقب يعباتلا

 ةلأسملا هذه لوانت يف جهنملا فالتخا ىلع ينبم يريدقت يف فالخلا اذهو

 .لسرملا ةر نيثتحملا جهنم بلغ نمو اقلطم لسرملا لبق ءاهقفلا جهنم بلغ نمف

 يندجأ و ،دويقب يباحصلا ريغ لسرم لبق امهنيب عمج نمو ،يباحصلا لسرم الإ

 اورهتشا نمم نيعباتلا رابك لسرم لوبقو اقلطم يباحصلا لسرم لوبق ىلإ ليمأ

 مهنوكف ‘تاديؤم مهتاياور ضعبل دجن مل نإو ةياورلا يف ةقدلاو ذخألا يف ةطيحلاب

 غيوست يف فاك مهتاياور مومع يف ةياورلا يف مزحلاو ةقدلاو طبضلاب اورهتشا

 جهنملا اذه اوبستكا لوصفلا ضعب يف تمدق امكو مهنأ ىلع ةوالع ،مهنم لوبقلا

 .ةيا ورلاب الالخإ هب لمعلا يف اوري ملو ،ةباحصلا نم

 :ةقثلا ةدايز :ثلاثلا ثحبملا

 :ةقثلا ةدايز موهفم

 ربخلاب برضلا اذه لثم ىمسو ،ةكرب نبا دنع ربخلا :يف ةدايزلل ركذ لوأ دجن

 يبنلا نع ربخ درو اذإ هنإف :صقانلاو دئازلا ربخلا امأو" :لوقي ذإ صقانلاو دئازلا

 ةدايز هيف نيربخلا دحأ نأ الإ رخآ هجو نم ًاضيأ ربخلا كلذ يورو ،هجو نم الت

 .24ص ،ثيدحلا مولع يف تامدقم « يبونقلا )1)



 ةيص الا دنع ةنسلا مولع حصححححي

 ملو رخآلا ربخلا يف ركذت مل ةدئاف هيف نأل ،نيربخلا نم دئازلا لمعتسا ةظفل

 اهرخآ ىلإ ةصقلا دهاش امهدحأ نوكي نأ زوجي دق امل هعم يناثلا يوارلا اهدروي

 نم دئازلا لمعتسا كلذف رخآلا دهاشي مل ام دهاشيو رخآلا عمسي مل ام عمسيف

 .(." رابخألا

 يف يدنكلا هللا دبع يبأك ةكرب نبا دعب ءاج نم دنع مدقتملا مالكلا اذه دجنو

 .ا"فنصملا يف يدنكلا ركب يبأو ،اءايضلا يف يبتوعلا ةملسو ءالع رشلا نايب

 لوقيو اهسفنب ماق ربخك نيربخلا دحأ يف دئازلاو ":يليلخلا دمحم وبأ لوقي

 ىور اذإ هنأ ىنعمب ةقثلا اهاور اذإ ربخلا يف ةدايزلا ":ةقثلا ةدايز انيبم يملاسلا

 ةدايزلا كلت نإف لوألا ةقثلا ةياور ىلع ةدايز هيفو رخآ ةقث هاورو ثةقث ثيدحلا

 يف ةدراولا ةدايزلا يه مهدح لالخ نم ةقثلا ةدايزف ،'“"ةلوبقم ةقثلا كلذ نم

 ىلع مهمالك رهاظ رصتقا نإو دانسإلاو نتملا يف نوكتو ةقث لقنب ام ةياور

 .نتملا

 :اهنم جذامن و ةقثلا ةدايز مكح

 وهو هسيجنتب لاق نمل ليلدلاو بلكلا رؤس ةساجن ةلأسم ةكرب نبا ركذي

 مكدحأ ءانإ روهط) :لاق هنأ الي يبنلا نع ةريره يبأ قيرط نم يورملا ثيدحلا

 ركذي مث ©" (بارتلاب نهارخأو هالوأ تارم عبس لسغي نأ هيف بلكلا غلو اذ
 اهدعب قتعيو اث (بارتلاب ةنماثلاو...) لفغملا نبا قيرط نم ةيورملا ةدايزلا

 .17/1 ،عماجلا شةكرب نبا ا"

 .17/1 ضع رشلا نايب ،ميهاربا نب دمحم يدنكلا اك
 .2/,253 ‘ءايضلا ،يبتوعلا ا3)

 :40/1 “©فنصملا ،يدنكلا اث)

 .122ص (خم) ،نيدلا لوصأ يسرك نافلخ نب ديعس يليلخلا اث}
 .27/2 ةعلطلا ح رش ،يملاسلا اك

 .372ص ثيدحلا اذه جيرخت مدقت ا}
 .372ص ثيدحلا اذه جيرخت مدقت (8)

 



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع ح=حححح

 تناك نيربخلا دحأ يف تحص اذإ اهب لومعم ثيدحلا باحصأ دنع ةدايزلاو":الئاق

 .(.)"ةدئاف مهدنع

 ىلع رطفلا ةقدص بجوأ ةلي يبنلا نأ): رطفلا ةقدص ربخ يف ةكرب نبا ركذيو

 نمو':لوقي مث ا“أ (نيملسملا نم ىثنألاو ركذلاو دبعلاو رحلاو ريبكلاو ريغصلا
 ربخلا اذه ناكو ا٨) (ا©نونومت نم) :لاق ةي يبنلا نأ رفعج نب دمحم قيرط

 يف لوقيو ،ابجوأ اهب ذخألاو رابخألا يف ةلوبقم ةدايزلاو ،لوألا ىلع ادئاز
 نأل":رابخألا دحأ يف ةدايزلا هلوبق اللعمو ربخلا يف ةدايزلا مكح انيبم رخآ عضوم

 .امهدحأ طاقسإ نم ىلوأ ةدايزلا نم امهيف امب نيربخلاب ذخألا

 نع جرخت ةدايزلا نأ اهنمو ثيدحلا يف ةدايزلا لوبق دويق ضعب يتالتلا ركذيو
 نإف لدعلا اهيوري نأ ةلوبقملا ةدايزلا طباضو ،ةدودرم هذه نإف بذكلا ةدايز

 ءاهنلعض ىلع ةنيرق تلد اذإ الإ ؤاهب لمعو تلبق ةقث لدع وار اهلقنو اهاور

 .البقت ال ذئدنعف ؛اهطوقس ىلع لاد اهنع جراخ رمأ ىلع علطاو

 .397-398 /1 ثعماجلا ةكرب نبا ا"

 نم هريغو دبعلا ىلع رطفلا ةقدص باب ،ةاكزلا باتك هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا)
 ©رظفلا ةقدص باب ةاكزلا باتك هحيحص يف نابح نباو (547/2)1433 ،نيملسملا

 ...رطفلا ةقدص يدؤي مل نم باب ،ةاكزلا باتك ،هننس يف دواد وبأوم 8

2( 1). 

 مُهْنوَُي هلهأ لجرلا نام :تيكسلا نبا نعو ،هتيافكب ماقو هتنوئم لمتحا اذإ انم هنوُمَي هتام اث)

 ىلع ةقفنلا ةرثك نوتلا :يبارعألا نبا لاقو مهلاعو مهيلع قفنأو مهافك :ةنوم و انوم
 . .425/13 ،“برعلا ناسل ،نوم ةدام روظنم نبا :ر ."لايعلا

 .هسفنب رطفلا ةاكز جارخإ باب {ةاكزلا باتك غىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ ا
 (141/2)12 ،(140/2)11 ،رطفلا ةاكز باتك ؛هننس يف ينطقرادلاو 04

 .93/1 شةاكزلا باتك ،هدنسم يف يعفاشلاو

 .32 - 31/2 ،عماجلا ةكرب نبا ا

 .621/1 عماجلا شةكرب نبا اك

 .202ص ى (خم) ،يخارتلا عفر ،يتالتلا ”



 ةيض .الا دنع ةنسلا مولع دح

 ريغ ددع غولب لثمك ؛ةدايزلا لوبق مدع بجوي ام نايب يتالتلا لصفيو

 اذإ ةصاخ ةدايزلا كلت لثم نع مهلثم ةلفغ اهعم روصتي ال ةرثك ةدايزلل نييوا رلا

 نع ةاورلا ةداع نم تناكو اهلقن يعاود ترفوت اذإ كلذكو ادحاو سلجملا ناك

 .'")ةدايزلا كلت لثم نع نولفغي الو هتياور نوعبتتي هنع يورملا خيشلا

 داز يذلا يوارلا ةياور هنع يورملا خيشلا ةري نأ ةدايزلا ةر بجوي اممو

 يورملا ثيدحلا يف ةدايزلا مكحف ؛ةدايزلا كلتب هنع ةياورلا ركنيو ربخلا يف

 حدق نود يورملا بذكي نأ طرشب نكلو غلبأ ةلأسملا تناك هبذك اذإو ،طوقسلا

 اناك نإ امهيف حيرجتلاب متقتملا حرج و ثةلأسملا تمظع حدق نإ هنأل يوارلا يف

 امهتلادع ىقبتو ،ةياورلا طقست حرج نود ةياورلا بيذكت يف ذإ ؛نييواستم نيلدع

 يردأ ال خيشلا لاق نإو ‘كشلاب لوزي ال نيقيلاو نيعم ريغ بنذاكلاو {ةنقيتم اهنأل

 اميف هنم حجرأ انه لوبقلاف ةلفغلاو لوهذلا زاوجل ؛ةدايزلاو ةياورلا تلبق ملعأ الو

 .ا2)دكأأ و هلبق

 ناب دحاو نم تناك ‘حيحصلا ىلع ةقثلا ةدايز لبقتو ":شيفطا دمحم لوقي

 هاور نم ريغ نم ةدايزلا تناك وأ ةدايزلا كلت هيف ةرمو اصقان ةرم هيوري
 .اة"ًاصقان

 ال نأ ةفرعم ىلع ينبم كلذ نأ اهنم دويقلا ضعب طارتشا دكؤي شيفطا نكل

 ةروص نم لوبقلا ذئدنع ىلوألاف سلجملا دتعت لهج نإف ،ادحاو سلجملا نوكي
 .ا“)أقافتا تلبق انيقي ددعت ناو ،هداحتا

 دقي وهف ،يملاسلا دنع اهليثم دجن شيفطاو يتالتلا اهيلع هبن يتلا دويقلا هذهو

 كلت هتياور يف لفاغ يوارلا نأ حجري ليلد لدي مل لاح يف ةقثلا ةدايزل لوبقلا

 .202ص ،س.ما"”)
 .202-203ص ‘ (خم) ،يخا رتلا عفر > ٦التلا )2(

 .410 ص لسرلا متاخ ثيدح يف لمشلا عماج ،شيفطا ا

 .410 ص لسرلا متاخ ثيدح يف لمشلا عماج ‘شيفطا ا



 _ت ةيض .الا دنع ةنسلا مولع حححححح

 يضقت الو ،سلجملا ترضح ةريبك ةعامج نأ ولف ،مهولا يف عقاو هنأ وأ ةدايزلا

 مهنيب نم دحاو اهيوريف ةدايزلا كلت ةياور نع ةلفغلا ىلع مهعامتجاب ةداعلا

 .ا")ةعامجلا نود نم دحاولا كلذ ةلفغب يضقت انه ةداعلاف

 :ةثالث لاوقأ ىلإ ةقثلا ةدايز لوبق ةلأسم يف ءاملعلا فالخ يملاسلا ركذيو

 ىلإ هبسنو ةقث يوارلا نوكي نأ طرشب اقلطم اهلوبقب لوقلا -

 .‘ة) روهمجلا

 .اثثيدحلا لهأ ضعب ىلإ هبسنو ءاهب لوبقلا مدعب لوقلا -

 .27/2 ،ةعلطلا ح رش ،يملاسلا ")

 نم ءاملعلا اهيلإ بهذ ةدع الاوقأ تدروأو ةقثلا ةدايز نع ثيدحلا رداصملا ضعب تلصف اث

 يفو ديقملا لوبقلا وأ قلطملا ضفرلا وأ قلطملا لوبقلا دافأ ام ءاوس نييلوصألاو نيثتحملا

 .اهدعب امو 424/1 شةيافكلا ،بيطخلا :اهنم رظنا .لوبقلا دويق نم ةلمج ركذ ديقملا لوبقلا

 امو 635/2 "يذمرتلا للع حرش ‘بجر نبا ،85-88ص ،ثيدحلا مولع حالصلا نبا

 .133/1 ،ىفصتسملا يلازغلا ء321-325ص ،ةرصبتلا «يزاريشلا ،اهدعب

 نم روهمجلا هيلع يذلا حيحصلا بهذملا نأ ملعو زرقت دق ":عومجملا يف يوونلا لوقي
 فزش نب ىيحي نيدلا يحم يوونلا :ر ."ةقثلا ةدايز لوبق لوصألاو هقفلاو ثيدحلا باحصأ

 ..4/,214 {،م1997 ثنانبل ،©توريب ، ركفلا راد ،بذهملا حرش عومجملا ،(1565/972)

 غللعلا نم ةلع درفتلا نأو ،ةقثلا ةدايز رابتعا مدعب لاق نم لوق رداصملا ضعب تركذ اث
 نبا حيرصتل كلذو ؛رظن همالك يفو ‘نيثتحملا رثكأ ىلإ اهترب لوقلا ريثك نبا بسنو

 نم اهةر نمل افالخ ةقثلا ةدايز اولبق ثيدحلا باحصأو ءاهقفلا نم روهمجلا نأب حالصلا

 ةفرعمل :مهروهمج اهلبقو اهدر ىلإ بهذ نيثتحملا نم ضعبلا نأ ىلع لدي اذهف ،نيثتحملا

 يبأ نيدلا دامع ريثك نبا :ر .اهدرب لاق نم لوق لوح ليصفتلا نم ديزم

 ركاش دمحم دمحأ حرش ‘ثيدحلا مولع راصتخا حرش ثيثحلا ثعابلا ،(1373/774)ءادفلا

 رشنلل ةمصاعلا راد ،1ط يبلحلا يرثألا نسح نب يلع ،ينابلألا نيدلا رصان :قيلعتو قيقحت

 .85ص ‘ثيدحلا مولع ‘حالصلا نبا ،190/1 ،‘ه1415 ێةيدوعسلا عضايرلا ،عيزوتلاو

 ركب يبأ نب دمحم هللا دبع وبأ ميقلا نبا يعرزلا 0635/2 ،يذمرتلا للع حرش بجر نبا

 ه1415 ‘نانبل توريب ةيملعلا بتكلا راد 2٬ط ،ميقلا نبا ةيشاح ء(1351/751) بويأ
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 ۔ہج; ::) ةيض الا دنع ةنسلا مولع ححصحححححح

 ركذ قبس يتلا "دويقلاب اهلوبقو ةلأسملا يف ليصفتلاب لوقلاو -
 .اهمهأ

 نإف ؛ةدايزلل يوارلا اوكراش اذإ ظاقحلا نأ يف صخلتت اقلطم نيعناملا ةجحو

 هتلادع نأب اوبيجأو ،اهس دق نوكي نأ زوجي هنإ مث ؤهقح يف ةمهتلا ثروي كلذ
 كلذكو ‘هنع ةمهتلل عفار نيرخآلا نم وهسلاو ةلفغلا عوقو لامتحا عم هطبضو

 هدنع وهسلا عوقو لامتحا نم دعبأ عمسي مل ام عمس هنأ يف هوهس ةيناكمإ نإف

 .اعمس ام عامس مدعب
 نأ يه يوارلا ةلفغ يضتقي ليلد مقي مل ام اهلوبق ىلع انل " :يملاسلا لوقي

 بجو ءهتلادعل هربخ لوبق بجي لدعلا ناك اذإف ،ةلادعلا ةياورلا لوبق يف ربتعملا

 دحاو ىور ولو ،نيربخ ةلزنمب هيلع ديزملا عم ةدايزلا نأل اضيأ هتدايز لوبق

 نألو ءاذه كلذك ؛قافتالاب نيربخلا هتيوار تلبق ؛امهدحأ هريغ ىورو ؛نيربخ

 .ا"أدتبملا ربخلاك ةقثلا ةياورو مكح اهب قلعتي ةدايزلا

 نم ربتعت يتلا ثيدحلا عاونأ ضعب انل فشك يذلا لصفلا اذه ماتخ يفو

 ثيدحلا نأ اهنم رومأ ىلع ديكأتلا انتوفي ال ةيضابإلا دنع لوبقملا ثيدحلا
 ام" هنأب حيحصلا ثيدحلا فيرعتو ،لوبقملا ثيدحلا عاونأ مره ىلعأ يف حيحصلا
 'ةحداق ةلع وأ ذوذش نود هاهتنم ىلإ هلثم نع طباضلا لدعلا لقنب هدنس لصتا

 امك ،اهوركذ يتلا حيحصلا ثيدحلا طورش نع حصفم هدويقب وهو ،عماج فيرعت

 .مهنم نيققحملا فيرعت لثمي لب ثيدحلا حلطصم ءاملع فيرعت نع جرخي مل هنأ

 مهروظنم اوسكع لوبقملا ثيدحلا ماسقأ نايب يف ةيضابإلا ءاهقف نأ رهظيو
 كلذلو لاصتالا اذهل اهنوكسو سفنلا نانئمطا ديفي امب لاصتالا طرش ءاجف يهقفلا

 نم كلذ ريغو ،ةفيحصلا ربخو عطقنملا وأ فوقوملا مهضعب لبقو ‘لسرملا اولبق

 .29/2 شةعلطلا ح رش يملاسلا ا")

 ٠ 29/2 سم م )2(

 .30/2 ،س.ما



 جح( ١ ةيض الا دنع ةنسلا مولع ححجحح

 مل ثيدحلا لهأ قيرط مهنم جهن نم نأ ىلع ةلماك ةقدب اهلاصتا لجتي مل فانصأ

 .ثيدحلا نم لوبقملا يف ماسقألا هذه لثم لبقي

 فيرعتلاو "حلطصملا ءاملع نم هتدافتسا نع مهدنع نسحلا فيرعت رّبَعو

 اليلق هطبض فخ يذلا لدعلا لقنب هدنس لصتا ام" هنأ وه نسحلا يف هانرتخا يذلا

 .حيحصلاك ةيجح نسحلل نأ ىلإ اوبهذ دقو ،"ةحداق ةلع الو : ذوذش ريغ نم

 ىنع ةكرب نباف ،مهنم نيمدقتملا دنع هفيرعتو هنايبب ةيانع اندجوف لسرملا امأ

 راتخملا فيرعتلاو ‘هدعب ةفئاط هفيرعت ىلع ىرجو هنايبو لسرملا فيرعتب

 عمجألا وه "هريغ نم هاعمس امم ةلق يبنلا ىلإ يعباتلا وأ يباحصلا هفاضأ امهنأب

 .يعباتلا .وأ يباحصلا لسرم نم هعاونأ هلومشل تافيرعتلا يقاب نيب

 هب لمعلاو لسرملل مهرثكأ لوبق يضابإلا ثارتلا يف هانيأر يذلاو
 ادع ام هب جاجتحالا مدعو لسرملا ةر ىلإ مهنم ليلقلا بهذو ،هب جاجتحالاو

 لسرملا نأ ىلع ،هب جاجتحالاو هلوبق ىلع نوقفتي نوداكي يذلا يباحصلا لسرم

 دضتعي دق شيفطا ركذ امك وهو .هيوقت ةلدأب ىوقتيو دضتعي دق اضيأ مهدنع

 يتلا ةيحيجرتلا دعاوقلاو طباوضلا ضعب ركذ دقو ،حيجرتلل حلاصلا فيعضلاب

 اهنم ءاهقفلاو نييلوصألا جهنم ىلإ برقأ -يريدقت يف- اهنكل لسرملا اهب دضتعي
 .نيثدحملا جهنم ىلإ

 لوانت يف جهنملا فالتخا ىلع ينبم تفلسأ امك لسرملا لوح فالخلا و

 در نيثتحملا جهنم بلغ نمو اقلطم لسرملا لبق ءاهقفلا جهنم بلغ نمف ةلأسملا
 .دويقب يباحصلا ريغ لسرم لبق امهنيب عمج نمو ‘يباحصلا لسرم الإ لسرملا

 يوارل ةقثلا ةص ققحتبف ؛اهتيمست نع اعرف ةقثلا ةدايز لوبق يتأيو

 ترجو ،كلذب ةطبضنملا ةدايزلا ةيضابإلا ءاهقف لبق كلذلو ،تلبق هناقتإو ةدايزلا
 اولصف نيذلا ةيضابإلا ءاملع نأ ىلع ،هدعب نمف ةكرب نبا نم كلذ ىلع مهلاوقأ

 .اهلوبق يف قيقدتلا نم اهنأ ىلع ،ىرخأ طباوضو ادويق اوعضو ةلأسملا هذه نايب
ةلالدو سسلجملا داحتا مدع دويقلا هذه نمو ،مهدنع اهلوبق لصألا ناك نإو



 ةيضانإلا دنع ةنسلا مولع =

 دويقلا نم كلذ ريغو ‘هطلغ وأ همهو وأ هوهس وأ داز نم ةلفغ مدع ىلع لئالدلا

 .للخلاو أطخلا اهنع أردتو ماهوألا نم ةياورلا يمحت يتلا ةطباضلا

 ركذب لمتكت ال ثيدحلا حلطصم نمض ثيدحلا ماسقأ ةروص تناك املو ،اذه

 لسع يتآلا لصفلا يف دودرملا ماسقأ ركذ ىلع انلوع دودرملا نود اهنم لوبقملا

.كاذب لمتكت ثيداحألا نايب ةروص



 ۔-ح(:: )ح ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح

 دودرملا ثيدحلا ثلاثلا لصفلا

 :هميسقتو فيعضلا ثيدحلا لوألا ثحبملا

 :فيعضلا ثيدحلا فيرعت

 .ا.'هنتم وأ ،هتياور يف نهو عقو ام "هنأب فيعضلا يخامشلا فرع

 طب ض وأ ةلادع مدعك هلقن يف فعض و نهو لصح ام هنأب :يتالتلا هفآرعو

 هب ح رش فيرعتلا اذهو . )2( ء يش هنم طقسي نأك هظفل و هنتم يف وأ اهباحصأ

 .يخامشلا فيرعت

 هلاق "لاق مث "نسحلا وأ حيحصلا تافص هيف عمتجت مل ام" هنأب شيفطا هفرعو

 مل ام فيعضلاو" :لاقف نيفيرعتب ةنامضلا ءافو باتك يف هفرعو ٠ اة)حالصلا نبا

 رصق ام فيعضلا لقف تئش نإو ":لاق مث ،"نسحلاو ةحتصلا طورش هيف عمتجي

 .ا“"نسحلا ةجرد نع

 .442 ص ثلدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا ا"

 .192ص ،(خم)يخارتلا عفر ،يتالتلا 2

 ء41ص ‘ثيدحلا مولع ،حالصلا نبا :رظناو .415ص ؤلمشلا عماج باتك - شيفطا اث}

 نباك ثيدحلا ءاملع نم حلطصملا ملع يف اونود نمم ريثك حالصلا نبا فيرعت ىلع ىرجو

 نبا .مهريغو يطويسلاو يوونلاو يقارعلاو ةصالخلا يف يبيطلاو يورلا لهنملا يف ةعامج
 .حاضسيإلاو دييقتلا ،يقارعلا 48ص ةصالخلا ،يبيطلا ‘38ص ثيورلا لهنملا ةعامج
 .179/1 ،يوارلا بيردت ،يطويسلا ا52ص

 يه"و ةتسلا لوبقلا تافصب اهنع ربعو ةتس نسحلاو حيحصلا طورش يطويسلا ع دقو
 ؛يطويسلا :ر ."ةلعلا مدعو ذوذشلا مدعو روتسملا يف ةعباتملاو طبضلاو ةلادعلاو لاصتالا

 .179/1 ،يوارلا بيردت

 تافص عمجي مل ام هنأب فيعضلا فرع نم نيثتحملا نمو ،11/1 ،ةنامضلا ءافو ،شيفطا ا

 بيردت ‘يطويسلا :ر .بيردتلا يف يطويسلا هيلإ لامو ديعلا قيقد نبا كلذب هدح دقو ‘نسحلا

 .179/1 "يوارلا

 



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ححححححب

 :( زجرلا نم) يملاسلا نيدلا رون لوقي

 ةدَتَتسُس يف َءاَج نْعَطَك نهو ةهدتتس يف ام وُهَف فيعضلا امأ

 هدنس يف نهو ببسب نسحلا ةجرد نع رصق ام ":هنأب تيبلا حرش يف هفرعو

 .ا")"هتاور ضعب يف نعطلاك

 :( زجرلا نم)هلوقب يكلاملا كلام وبأ هفآرعو

 .ا‘لصتي مل هنتمو هلقت يف لصح نهولا ام فيعضلا ربخلاو

 هارأ فيرعت وهو "لوبقلا طورش هيف رفوتت مل ام ":هنأب يبونقلا هفرعو
 .همدعو لوبقلا طباضب نسحلا نع ه زيميو ‘ فيعضلا ىلع قدصي انسح

 :فيعضلا تاميسقت

 عاونأ ةسمخ ركذ دقف ينالجراولا دنع هاندجو ةفيعضلا رابخألل ميسقت لوأ

 ربخلاف رخألا ةسمخلا امأو " :هلوقب اهد٥َعو ةطقاس فاعض ةسمخ اهنأب اهفصوو

 هميسقت ىلع ىرجو ءا“)"بذكلا مث ريكانملا مث اوشلا مث عيطاقملا مث فيعضلا

 .ا)يبرجلا ديعس

 مث ينالجراولل لدعلا باتك رصتخا دقو - يخامشلا نأ هل برغتسي اممو

 كلذكو هعاونأ تافيرعت ضعب ركذ نإو فيعضلا ميسقت ىلع [آصني مل - هحرش
 ميسقتلا اذه نإف لاح لك ىلعو ،يخامشلا حرش ىلع هتيشاح يف ىيتالتلا ورمع

 .فيعضلا عاونأ لك فوتسي ملو صقان ينالجراولا هركذ يذلا

 .50/2 ،س.ما"ل
 .37ص ثفاطلألا دراوم ،يكلاملا ا2}

 .20ص ؛ثيدحلا مولع يف تامدقم ،يبونقلا ا7)

 .142/1 شلدعلا ،ينالجراولا )4)

 .27ص ء(خم) ،يبرجلا ديعس تاباوج ،يبرجلا ")



 _ت ةيص الا دنع ةنسلا مولع _ ح

 ءعطقنملاو لسرملا :اهددع امك يهو فيعضلا ماسقأ يرهطملا دمحم ركذ دقو

 .ركنملاو ذاشلاو “©بولقملاو ©برطضسملا و ،للعملاو ،سلدملاو ‘لضعملاو

 يه ثيح نم اهبيترت دجن مل نإو ةفيعض ةيضابإلا اهدع ماسقألا هذهو ،كورتملاو

 دمحم يأر ركذ قبسو ،هلوح مهفالخ مدقت دقو لسرملا ادعام فيعضلل ماسقأ

 .ا;)نيثدحملا جهنمل اعبت هفيعضت ىلإ بهذ هنأو لسرملا يف يرهطملا

 ام "هنأب لمهملا ةحيو ‘لمهملا :فيعضلا عاونأ نم هنأ شيفطا بطقلا ركذيو
 ةرات فعضلا نأ ىلع دكأو ،ا"دودرملا ىمسيو ":لاق ءا "لدعلا ريغ نم ىور
 .يورملا مالكلا يف نوكي ةراتو دنسلا يف نوكي

 لب ،هفعض ىلع عمتجي مل ام هنأب هنافرعيو فَعَئضُملا شيفطاو يملاسلا ركذيو

 وهو ":شيفطا لاق ،اةلرخآلا ضعبلل ةيوقتو مهضعبل فيعضت هدنس وأ هنتم يف
 .ا "فيعضلا نم ىلعأ

 :فيعضلا مكح

 نب ملسم ةديبع يبأ دنع يضابإلا ثارتلا يف همكحو فيعضلل ركذ لوأ دجن
 كلذ يف يوريو ،بئاغرلا يف فيعضلاب هجاجتحا نع انل فشكي ذإ ،ةميرك يبأ

 هفلب نم :لاق هنأ لض سابع نبا نع ينغلب :اهيف لوقي سابع نبا نع ةياور

 هغلب امك ثيدحلا ناك نإف ؛هيف دهتجاو ‘لمعلا يف لضفلاو بئاغرلا يف ثيدح

 ام وحن ىلع هرجأ هل ناك هغلب ام ريغ ىلع ثيدحلا ناك نإو ،نارجأ هل ناك
 اذكهو ،ا"ةعدب يف هداهتجا رجأ بهذي الف نينسحملا رجأ عيضي ال هللا نأل ،هغلب

 .188ص ‘ثيغملا حتف ،يرهطملا ا")

 .427 ص ؛لمنشلا عماج باتك ،©شيفطا )2(

 .427ص ،س.م ا3)

 .415ص ،س.ما)

 .414ص ‘لمشلا عماج باتك - شيفطا ،50/2 سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا ا
 .41 4ص ‘ لمشلا عماج باتك - شيفطا )6(

 .و 5 (خم) ةديبع يبأ لئاسم : ةديبع وبأ )7(

 



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع حححجححت

 ثبئاغرلاو لئاضفلا يف هزاوج وهو فيعضلا مكح يف لوألا لوقلا انل لصحت

 .مه نم ديدحت نود ءاملعلا ىلإ هازعو لوقلا اذه ىلإ شيفطا بطقلا لام دقو

 مدعو هعنم ىلع دكأ هنكل ،كلذ يف بهذملا ءاملع ضعب لوق ىلع علطا هلعلف

 .ا.)ها رحلا و لالحلا ماكحأ يف هزاوج

 عفري ام هّيوقي نأ الإ هب لمعلاو فيعضلاب جاجتحالا مدع ىلإ بهذ نم كانهو
 يأل حلصت ال يتلا ةفيعضلا ثيداحألا عاونأ ":يرهطم دمحم لوقي ،هليزيو هفعض

 وأ دهاش نم اهيوقي ام درو نإ الإ ةرشع يهو -لمعلاو جاجتحالا يأ -امهنم
 .ا2"لاثم وأ عباتم

 :اهمهأو فيعضلا ثيدحلا يف ةمألا روهمج لاوقأ يبونقلا ركذ دقو

 قافتاب ةجح سيل ،حورطملاو كورتملاك فعضلا ديدشلا فيعضلا :لوألا

 .ةمألا

 ةريثك قرط نم ءاج اذإ الإ ةجحب سيل هنإف ؛اديدش هفعض نكي مل ام :يناثلا
 مكح نمض لخدي همكحف نييواستم نيقيرط نم ءاج ام امأو ،اهضعب ربجت اهلعلف
 ..)ه ريغل نسحلا

 .11/1 ثةنامضلا ءافو ،شيفطا ا")

 .188ص ثيغملا حتف ،يرهطملا اث

 .20ص ‘ثيدحلا مولع يف تامدقم ،يبونقلا اث

 :اهمهأ لاوقأ ىلإ ةلأسملا هذه يف اوفلتخا ثيدحلا ءاملع نإ لوقلا نكمي

 .نيعم نب ىيحي نع لوقلا اذه لقنو ءاقلطم فيعضلاب جاجتحالا مدع :لوألا لوقلا
 هب حرصو ثملسمو يراخبلا لوق هنأ امك رثألا نويع يف يرمعيلا سانلا ديس نبا هيلإ هبسن

 نب ركب وبأو يرهاظلا مزح نبا هيلإ بهذو ،لاجرلا لاوحأ يف يناجزوجلا قاحسإ وبأ
 ،لاجرلا لاوحأ ،(873/259)بوقعي نب ميهاريإ قاحسإ وبأ يناجزوجلا :ر .امهريغو يبرعلا
 .33/1 ه1405 ،نانبل ،توريب ،ةلاسرلا ةسسؤم ،1ط ،يئارماسلا يردبلا يحبص :حت

 نونف يف رثألا نويع ،(1334/734)دمحم نب دمحم حتفلا وبأ سانلا ديس نب يرمعيلا

 نبا راد ‘1ط وتسم نيدلا يحم ،يوارطخلا ديعلا دمحم :حت ؛ ريسلاو لئامشلاو يزاغملا



 ...سرت ةيضاإلا دنع ةنسلا مولع =ححح

 ؛بئاغرلاو ظعولا يف هب جاجتحالا يف فالخلا يبونقلا ركذو

 يراخبلا لوق وهو" لاقو لوقلا اذه بوصو هب جاجتحالا مدعب ليق دقف-

 وهو ركاش دمحأك نيرخأتملا ضعب بهذ هيلإو ....و ملسم ىلإ بسنو

 ةمألا مع يذلا لهاستلا ءالبل نآلا هب لمعلا نسحي لوق وهو ،ا")"باوصلا
 يوقلا ىلع اهلامعأ لك ىنبت نأو ثاهنيد يوقي ام ىلإ اهتجاحو ؛مويلا

 .تباثلا

 0299/1 ،يوارلا بيردت ‘يطويسلا 665/1 ،م1992 ه1413 ىنانبل ‘توريب ،ريثك

 .113/1-114 ‘ثيدحتلا دعاوق ءيمساقلا

 هب لمعي ليقو ":هباتك نم عضوم يف يطويسلا لاق ءاقلطم هب لمعي هنأ :يناثلا لوقلا
 :ر ."لاجرلا يأر نم ىوقأ كلذ نايري امهنأو دمحأو دواد يبأ ىلإ كلذ وزع مدقتو اقلطم

 299/1 ،يوارلا بيردت يطويسلا

 نب ذمحأ نأ يلبنحلا بجر نبا ركذ دقو ؛هفالخ دري ال نأ طرشب هب لمعي ثلاثلا لوقلا

 لمعلا يهو هنع ةفورعم ةدعاق ىلع هجاجتحا ىنب لسرملاب جاجتحالا ىلإ بهذ نيح لبنح

 ابأ نأ كلذ عجرمو دواد يبأ ىلإ اضيأ يزع لوقلا اذهو ،هفالخ دري مل ام فيعضلا ثيدحلاب

 ،يذمرتلا للع حرش ،بجر نبا :ر .لاجرلا يأر نم ىوقأ فيعضلا نايري دمحأو دواد

 113/1-0114 ‘ثيدحتلا دعاوق يمساقلا 192/1

 ءةسمئألا نم ددع دنع دمتعملا لوقلا وهو كطورشب لئاضفلا يف هب لمعي :عبارلا لوقلا

 لقنو ،يربنعلا ايركز يبأ نع مكاحلا هاكحو ‘كرابملا نباو يدهم نب نمحرلا دبع ىلإ بسن

 رسألا عجاريلف .اهباحصأ ركذو طورشلا لماك نايبل ماقملا عستي الو ،هيلع لدي ام دمحأ نع

 لوبق لوح ةلضافلا ةبوجألا يف يونكللا تانسحلا يبأل سيفن ثحب اهنمو ‘هعضاوم يف

 وبأ يونكللا :ر .كلذ يف طورشلا ركذو عوضوملا يف لصف دقو ،لئاضفلا يف فيعضلا

 .ةلماكلا ةرشعلا ةلئسألا يف ةلضافلا ةبوجألا ،(1887/1304)يحلا دبع نب دمحم تانسحلا

 .م1994 ‘ه1414 شنانبل ،توريب ثةيمالسإلا رئاشبلا راد ا3ط ،ةدغ وبأ حاتفلا دبع قيلعت

 .113/1-114 ‘ثيدحتلا دعاوق ءيمساقلا ءاهدعب امو 298/1 يوارلا بيردت ءيطويسلا

 .20ص ؛ثيدحلا مولع يف تامدقم ،يبونقلا ()

 



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مراع =حححح

 نوكي ال نأ طرشب لئاضفلا يف هتياورو هب لمعلا زوجي ليقو-

 .شيفطا هيلإ لامو ةديبع يبأ لوق هنأ تمدق دقو ")اعوضوم

 . اعوضوم هنوك مدع : اهنم طورش هي جاجتحال ١ يف طرتشت ليقو-

 .( ةو لوسرلا نع تباث هنأ هب لماعلا دقتعي ال نأو ؤماع لصأ تحت ج ردني نأو

 :ركنملاو ذاشلا ثيدحلا يناثلا ثحبملا

 :اةذاشلا ثيدحلا فيرعت

 ىضعمب ًاذوذش رسكلاو مضلاب ذشي و ذشي هنع ذش نم لعاف مسا ذاش ظفل ءاج
:7 

 ةيقب هيلع قراف ام وحنلا لهأ ىّسَسو ،ذاش وهف ،ردنو روهمجلا نع درفنا

 رمألا :يأ ذاوشلاو ":يداربلا لوقي ،ا)اةاش هريغ ىلإ كلذ نع درفناو هباب

(1) 

(2) 

 .20ص ،س.م

 .20ص ،س.م

 :يه داشلل ةثالث تافيرعت ثيدجلا حلطصم ءاملع دنع رهتشا ا}

 هوري مل اثيدح ةقثلا يوري نأ ثيدحلا نم ةاشلا سيل" نأ هنع لقن ذإ :يعفاشلا فيرعت

 نبا لاق ."مهفلاخيف دحاو مهنع ذشيف اثيدح تاقثلا يوري نأ ثيدحلا نم ذاشلا امنإ هريغ

 ."هدرفت ربجي ام ةقثلاو طبضلا نم هل سيل نم هب درفنا وأ ":حالصلا

 ةقث خيش هب ذشي دحاو دانسإ الإ هل سيل ام ذاشلا نأ ركذو :يليلخلا ىلعي يبأ فيرعت

 .ةقث ريغ وأ ناك

 .عباتم لصأ هل سيلو ةقث هب درفنا ام وه ااشلا :مكاحلا فيرعت

 ديعس دمحم :حت ،داشرإلا ،(1054/446)ينيوزقلا هللا دبع نب ليلخلا ىلعي وبأ يليلخلا :ر

 .ةيافكلا ڵبيطخلا ،176/1 ه1409 .ةيدوعسلا عضايرلا ،دشرلا ةبتكم ؤ1ط غسيردإ رمع

 76-077ص ثيدحلا مولع حالصلا نبا ٬119/1 ‘ثيدحلا مولع ةفرعم شمكاحلا س141/1
 .ه

 هبخن ؛ رجح نبا .232/ 1 ،يوا رلا بيردت يطويسلا . 50ص ‘ يورلا لهنملا ةعامج نبا

 .229/1 .ركفلا
 .1 40/ 1» حاحصلا راتخم ،يزارلا .494/ 3 ثذش ةدام برعلا ناسل 4 روظنم نبا )4(



 ...... ةيضابإلا دنعةنسلا مولع ==

 يف رثألا حضاو يوغللا ىنعملا اذهو ا")"لق ىنعمب ةموسوملا لادلاب ةشو ثليلقلا

 .يحالطصالا قالطإلا

 .ةركبم ةرتف يف يحالطصالا هلولدمب ةاشلا ظفل اومدختسا ةيضابإلا نأ دجنو

 ةباحصلا نيب ةروهشم تناك يتلا ثيداحألا نإ" :لوقي زيزعلا دبع نب هللا دبعف

 .اث)" رابتعالا نيعب ذخؤت الأ يغبنيف آاوشلا امأ ،دمتعت نأ بجي يتلا يه نيعباتلاو

 اوعمتجا ام كرتي الو ":هلوقب ةلأسملا ىلع قلعي ذإ جرؤملا يبأ دنع اذه لثم دريو

 .ا"داش ثيدحل الو يأرل ...مايصلا ةنس نم هيلع

 نآرقلا نم اهملع هنأ ،لئاسملا نم ةلأسم ىلع هقيلعت يف رثؤملا وبأ نيبيو

 ةياورلاو ءارآلا نم ةاشلا نأو ةذاشلا ريغ اهيلع عمتجملا نيملسملا راثآو ةنسلاو

 ,(4) هب لومعم ريغ لاوقألاو

 فلاخو تدرفنا ةياورب اهل لقميف ةذاشلا ةياورلا نع ركب نب سابعلا وبأ لأنسيو
 بوقعي وبأ ربعيو ،اهولقنو هب اولاقو هوركذو سانلا هاور ام اهبحاص اهيف
 درت رابخأف ذوذشلا امأو ":لوقيف ربخب ةاورلا دحأ دارفناب ذوذشلا نع ينالجراولا

 كلذ ريغ دحأ ربخلا كلذ وري ملف ةذمالت هل تناك دقو ،ذاش هجو نم ملاع نع
 ا6"يوا رلا

 فيرعت ىلع يتالتلا يرجيو "هتاور تلق ام ":هنأب ةاشلا يخامشلا فرعيو

 .ظ12ص ى(خم) ،قداصلا ثحبلا ،يدا ربلا (")

 لوق نم ضورعملا ناويدلا ،(خيراتلا لوهجم)ناميلس نب نمحرلا دبع تديز وبأ يراوزلا ا

 ةبتكملا "يراوزلا نمحرلا دبع هعمج عومجم نمض (خم) ،عويبلا باوبأ باتك ،ةداتق

 .5ص ثحابلا ىدل ةروص 0111 مقر ،سنوت ،ةبرج ‘ةينورابلا

 .39ص ،(خم) ،هريغو ج رؤملا يبأ تاياور مايصلا باتك ،جرؤملا وبأ ا
 .144/28 ،ع رشلا نايب ،هللا دبع وبأ يدنكلا ()

 .ظ 5ص (خم) ،حاولألا باتك ،ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ يئاطسرفلا ا
 .144/1 ،لدعلا ،ينالجراولا ا

 .442 ص ‘لدعلا رصتخم حرش ءيخامنشلا )7(



 ةيضانالا دنع ةنسلا مولع حص

 :يأ تلق ربخ وه ةاشلا ربخلاو":يخامشلا ةرابع هحرش يف لوقيف يخامشلا

 دحأ نم نييحوتسم يتالتلاو يخامشلا افيرعت ءاج دقو ءا")هولقان يأ :هتاور تردن

 لعلو يحالطصالا لولدملا ىلع لاد ريغ يريدقت يف هنكل ةيوغللا ةاشلا يناعم

 ىلع لاد زجوم فيرعت لكش ىلع سيلو اليوط ءاج نإو- ينالجراولا مالك

 .امهنم رثكأ يحالطصالا ىنعملا

 ظفحأ وه نم هاور امل افلاخم يوارلا هب درفنا ام ":هنأب ذاشلا شيفطا فرعيو

 .ا2"هنم

 زيزعو بيرغ ىلإ مسقنيو هتاور تلق ام ةاشلا ":هلوقب يملاسلا هفرعو
 )3( درفو

 :( زجرلا نم)يكلاملا كلام وبأ لوقي

 ا“"لقنلا هيف حص ول ةياور ل ةَي اَم وه ليق ذاشلاو

 ال ثيحب هنم قثوأ وه نمل ةقثلا ةفلاخم وه ذوذشلاو":هلوقب يبونقلا هفرعو.

 .اة)"امهنيب عمجلا نكمي

 :ذاشلا ثيدحلا ميسقت

 ذوذشلا يرهطملا دمحم فرعيو سدنسلا يف آاشو نتملا يف ةاش ىلإ ةاشلا مسقي

 دنسب هنم قثوأ وه نم ه ١ ور امل افلاخم ه دنسب درفلا هأ ور ام": هنأب دنسلا يف

 . )6( رخآ

 .193 ص ى(خم) ،يخارتلا عفر يتالتلا "]

 .417ص ؛لمشلا عماج باتك - شيفطا ا

 .50/2 ‘سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا ا

 .37ص ثفاطلألا دراوم ،يكلاملا ا]

 .13 ص ثيدحلا مولع يف تامدقم ،يبونقلا ا

 .218ص ‘ثيغملا حتف ،يرهطملا ا©

  

 



 ةيض .الا دنع ةنسلا مولع ح

 نتملا ةاشل يرهطملا عم لثميو ")دنسلا يف نوكي ذوذشلا نأ شيفطا ركذيو
 رانيد نب ورمع نع ةنييع نبا قيرط نم امهريغو ىئاسنلاو يذمرتلا ةياورب

 لوسر دهع ىلع يفوت الجر نأ ):امهنع هللا يضر سابع نبا نع ةجسوع نعو

 السرم ورمع نع هاور ديز نب دامحف (هقتعأ وه ىلوم الإ اثراو عدي ملو ةلي هللا

 هلصو ىلع هعباتو الوصوم هاور ةنييع نبا نكل ،سابع نبا ركذ نودب

 .ةذاش ةلسرملا دامح ةياور نوكت نذإو ،اةهريغو جيرج نبا

 يف هنم طبضأو قثوأو ظفحأ وه نم ياورلا ةفلاخمب عقيف نتملا يف ذوذشلا امأ

 .ا“)ةياورلا ظفل

 .417ص لمشلا عماج باتك - شيفطا ا"

 .220ص ثيغملا حتف ،يرهطملا 417ص ،لمشلا عماج باتك - شيفطا :را

 ةف يبنلا لاقف تام الجر نأ ):امهنع هللا يضر سابع نبا نع مكاحلل ثيدحلا ظفلا"

 .(هايإ هوطعأ ةق هلا لوسر لاقف هقتعأ يذلا وه هل ىلوم الإ دجوي ملف اثراو هل اوسمتلا

 :ةنييع نبا وأ جيرج نبا قيرط نم ةلوصوملا قيرطلا الوأ

 ثيدح اذه ":هيف لاقو كردتسملا يف ةنييع نباو جيرج نبا قيرط نم مكاحلا الوصوم هجرخأ
 امهقيرط نم اضيأ يئاسنلاو (385/4)8013 ‘ضئارفلا باتك ،"يراخبلا طرش ىلع حيحص
 (88/4)6409()6410 ،قتعملا يقبو قيتعلا تام اذإ باب عضئارفلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف

 ،لفسألا ىلوملا ثاريم يف باب عضنئارفلا باتك ،نايفس قيرط نم هننس يف يذمرتلاو
2016(423/4). 

 :لسرملا دامح قيرط ايناث .
 (242/6)12176 ءثءال ولاب ثاريملا باب ضئارفلا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ

 نبا هب غلبي مل السرم ديز نب دامح هاور اذكه يضاقلا لاق ":هلوقب يقهيبلا هيلع قلعو

 ."سابع

 :لوصوملا دامح قيرط اثلاث

 باتك ‘هننس يف دواد وبأو (385/4)8013 ‘ضئارفلا باتك ‘كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ

 (124/3)2905 ،ماحرألا يوذ ثاريم باب ،ضلئارفلا

 -220ص ثيغملا حتف ،يرهطملا دمحم 417٬ص ،لمشلا عماج باتك - شيفطا :را

21. 

 



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ححجحجججحح

 عيمج يف يور دقف ا٨ا (برشو لكأ مايأ قيرشتلا ماأ) ثيدحب شيفطا هل لثمو
 نب -ريغصتلاب- يلغ نب ىسوم ا) (ةفرع موي) ةدايزب هاورو ،ظفللا اذهب هقرط

 هنأ ىلع ربلا دبع نبا هيلإ راشأ ":شيفطا لاق ،رماع نب ةبقع نع هيبأ نع حابر

 طرش ىلع لاقو مكاحلاو نابح نباو ةميزخ نبا اذه ىسوم ثيدح ححص دق
 ةيفانم ريغ ةقث ةدايز اهنأل كلذ ناكو احيحص نسح يذمرتلا لاقو املسم
 .اة'ةفرع يرضاح ىلع اهلمح ناكمإل

 يذلا ةشئاع ثيدحب ا©يرهطملا هل لثمو نتملاو دنسلا يف ذوذشلا عقي دقو
 .(")ينطقرادلا هجرخأ

 مايأ موص ميرحت باب ،مايصلا باتك هحيحص يف ملسم مهنم ةدع قرط نم ةقئاط هجرخأ ا"

 .(800/2)1141 ،قيرشتلا

 ةفرع موي ه هللا لوسر لاق) :لاق هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نع ثيدحلا اذه ظفل ال

 يف مكاحلا هجرخأ (برشو لكأ مايأ نهو مالسإلا لهأ انديع قيرشتلا مايأو رحنلا مويو

 ءهوصلا باتك ،"هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه":لاقو كردتسملا

 اهلجأ نم يتلا ةلعلا ركذ يف موصلا باتك هحيحص يف نابح نباو (00/1)1586

 موي موص لضف باب ؛مايصلا باتك هحيحص يف ةميزخ نباو (368/8)3603...ىهن

 موصلا ةيهارك يف ءاج ام باب موصلا باتك ،هننس يف يذمرتلاو (292/3)2100...ةفرع
 .(143/3)773 ،قيرشتلا مايأ يف

 .70/23 .ديهمتلا ،ربلا دبع نبا :ر .ديهمتلا يف ثيدحلا اذه ربلا دبع نبا جرخأ ا}

 حيحص نسح ثيدح رماع نب ةبقع ثيدحو ىسيع وبأ لاق ":هحيحصت يف يذمرتلا ةرابع ا

 ةيهارك يف ءاج ام باب موصلا باتك ءننسلا ءيذمرتلا :ر ."ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو

 .(143/3)773 ،قيرشتلا مايأ يف موصلا

 .417ص ؛لمشلا عماج باتك - شيفطا ا ا

 .221 ص ٬ثيغملا حتف ،يرهطملا ا©}

 دانسإ اذه":ينطقادلا لاق (ناضمر رهش يف لبقي ه هللا لوسر ناك ):تلاق ةشئاع ثيدح )7(

 هجرخأ ،"تاقتلا نم وهو ‘هظفل لثم ةقالع نب دايز نع يلشهنلا ركب وبأ هعباتو حيحص
 نأ هعجرم ذوذشلا لعلو ،(2/,180)1 ثمئاصلل ةلبقلا باب مايصلا باتك ،هننس يف ينطقرادلا

 .(..لبقث) انه دروو «(..ينلبق ناك) هوور ةاورلا

 



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع =

 :ذاشلا ثيدحلا مكح

 دحأ رابتعاو ،©فيعضلا ثيدحلا نمض ذاشلا ثيدحلا ركذ ءاملعلا جاردإ مغر

 ركذ دقو ،هتر ىلع اوقفتي مل مهنأ الإ ،ذوذشلا نم هولخ لوبقملا حيحصلا طورش
 ةبحصب ًافورعم ًاملاع ةقث يوارلا ناك اذإ يهو ةاشلا اهيف لبقي ةلاح :ينالجراولا
 ديز نب رباج هاور يذلا ربخلاب كلذل لثمو ،هذوذش ىلع ربخلا لبقي امبرف ملاعلا

 أثالثو ًاعبرأو ًاعبرأو اعبسو ينامث) :لاق لي هللا لوسر نأ سابع نبا نع ه
 ملو ":ينالجراولا لاق ا" (رطم الو باحس الو رفس الو فوخ ريغ يف ًاعبرأو
 هل لاقف ،ةقث أرباج نإ :كلام لاقو ؤرباج الإ سابع نبا باحصأ نم دحأ هوري
 دقو ا "هتمأ ىلع أفيفخت هارأ :كلام لاقف ،كلذ لعف لي هللا لوسر ىرتأ لجر

 .اة)اضيأ هلوبقو لاثملا اذه يبرجلا ديعس ركذ

 نع ًاضيأ يورملا ثيدحلا وهو ثااشلا هيف لبق رخآ الاثم ينالجراولا ركذيو
 .ا5» ا“) (اهلاثمأ يف هانعدج هدبع عدج نمو ءهانلتق هدبع لتق نم" : لي هللا لوسر

 اعيمج رصصلاو رهظلا ىلص هيبنلا نأ): سابع نبا نع هتدجو يذلا ثيدحلا ظفلا"
 هجرخأ (رطم الو باحس الو رفس الو فوخ ريغ يف اعيمج ةرخآلا ءاشعلاو برغملاو

 يف ملسمو (106/1)251 ثةالصلا يف وهسلا باب ،اهبوجوو ةالصلا باتك ،هدنسم يف عيبرلا

 رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلا باب ،اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك ‘هحيحص

 ةالصلا تيقاوم باب ءةالصلا باتك ‘هحيحص يف نابح نباو (489/1)705

1596(471/4). 

 .144/1 ،لدعلا ،ينالجراولا 2

 .28-29ص «(خم) ؛يبرجلا ديعس تاباوج ؤيبرجلا (3)

 ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو ،(408/4)8098 .دودحلا باتك ‘كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ ا

 يف دواد وبأو 218/4)6938()6939(0 ثكيلامملاو رارحألا نيب دوقلا باب ،ةماسقلا باتك

 يف ةجام نباو ،(176/4)4515 ،هنم داقيأ هب لثم وأ هدبع لتق نم باب ،دودحلا باتك ،هننس

 .(888/2)2663 شدبعب رح لتقي له باب تايدلا باتك ،هننس

 .144/1 ،لدعلا ،ينالجراولا اث



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع =حجح

 ربخلا امأو ":لوقيف عامجإلا دعب ذاشلا ربخلا روهظ مكح ينالجراولا نيبيو
 هب تبث ام ناك نإف ،عامجإلاو داهتجالا دعب هف هللا لوسر نع رهظ نإ ذاشلا

 اوعجر نإو ًاخوسنم راص مهيأر ئلع اودامت نإف ةباحصلا ىلإ رظن نيدلا دعاوق
 رهظيف عامجإ دقعني املقو .ةلوق ناك اوفلتخا نإو ،انمدق امك عامجإ ناك هيل
 عامجإلا عوقو ليق داهتجالا عقي امبرو هفلاخي ام وأ هلحي ءيش هدعب لوسرلل
 .ا ربخلا روهظو

 همسق دقف ،ركذلا متقتملا هميسقت لالخ نم آاشلا ىلع همكح يملاسلا يطعيو

 نسح بيرغ ىلإو ،نيحيحصلا يف ةجرخملا دارفألاب هل لثميو حيحص بيرغ ىلإ
 .اث""بتارغلا ىلع بلاغلا وهو':لاق فيعض بيرغ ىلإو ،نسحلا مكح همكحو
 .اةنيثدحملا ةمئأ ضعب هيلإ بهذ امل براقم يملاسلا هيلإ بهذ يذلاو

 .14/2 ،س.ما")

 .512 ،سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا اث

 بهذ ذإ يليلخلا ىلعي يبأك هيف مهضعب دشف ،ذاشلا مكح يف نيثدحملا نيب فالخ كانه ا

 نباك مهريغ بهذو هيف فقوتي ةقث نع ناك امو لبقي ال كورتمف ةقث ريغ نع ناك ام نأ ىلإ
 هنم ظفحأ وه نم هدرفم فلاخ ام نأ ركذف ؛ةلأسملا يف ليصفتلا حيحصت ىلإ حالصلا

 ريغ هبحاص نوكي وأ ‘حيحصف طباض لدع وهو - فلاخي مل نإو دودرم ذاش وهف طبضأو

 عمو ثركنم ذاشف دعب نإ هنأ ريغ ‘نسحلا مكح همكحف ۔طباضلا ةجرد نع ديعب الو طباض

 ةلأسملا يف ليصفتلا نم ديزمل ،هيلع نيبقعملا بيقعت نم حالصلا نبا ليصفت ولخي مل كلذ
 .ثيدحلا مولع ةفرعم ،مكاحلا ،اهدعب امو 141/1 شةيافكلا ،بيطخلا \176/1يليلخلا :رظنأ

 .50ص ثيورلا لهنملا ةعامج نبا \76-77ص ثثيدحلا مولع ،حالصلا نبا .1191

 .100/1 ثيدحتلا دعاوق ،يمساقلا ى 232/1 ،يوارلا بيردت ،يطويسلا



 ..... . ةيض الا دنعةنسلا مولع حححجحح

 :ركنملا ثيدحلا

 :همكحو ركنملا ثيدحلا فيرعت

 ضيقن وهو ،ءيشلا كراكنإ :ةركنلاو اذوحجلا وه راكنإلا ىنعملا لصأ

 :اركن و راكنإ هركنأ و ًاريكت رمألا ركن لوقتو ،ةفرعملا فالخ وأ ةفرعملا
 .ا")هلهج

 دنع نم درت رابخأف ريكانملا امأو ":ةركنملا رابخألا انيبم ينالجراولا لوقي

 ركذي ام عيمجو ثيدحلا لهأ قرطب نوفراعلا ملعلا لهأ اهب لوقي ال ةي هللا لوسر

 اث"هدابعب هناحبس يرابلا هيبشت يف ي هللا لوسر نع

 ورمع ىرجو ءاءاملعلا هلبقي ال ام هنأب :ركنملا ثيدحلا يخامشلا ةحيو

 يه -تادودرملاو تاركنملا يأ- ريكانملا رابخألاا نأ ركذي ذإ ‘هدح ىلع يتالتلا

 اهلوبق مدع يضتقت رومأل ؛رابخألا ءاملع اهب ىضري الو اهلبقي ال يتلا رابخألا

 .ا“كلذ ريغو اهيوارب لهجلاو ،اهل عضولاك

 اهب لوقي ال ه هللا لوسر نع درت رابخأف ريكانملا امأو " :يبرجلا ديعس لوقي

 هيبشت يف ةق هللا لوسر نع ركذي ام عيمجك ؛ثيدحلا قرطب نوفراعلا ملعلا له ]

 .اةالعو لج هتاذب قيلي ال امو العو لج يرابلا

 هانعمب ركنملا ثيدحلاب اودارأ مهنأ مهمالك انضرع نم مالك لالخ نم رهظيو

 سيل نكلو ،اام ثيدح ةر ىلع ةلالدلل ثيدحلا ءاملع همدختسا يذلا يمومعلا

 .233/5 سركن ةدام ‘برعلا ناسل روظنم نبا ا"

 .145/1 ،لدعلا ،ينالجراولا ا2)

 .442 ص ،لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا اث

 .193 ص ى(خم) ،يخارتلا عفر يتالتلا ا0}

 .29ص ى(خم) ،يبرجلا ديعس تاباوج ،يبرجلا اث)
 ثيدصلا وركنم مهنأب ةاورلا ضعب اوفصوو ركنملاب ريبعتلا ثيدحلا ءاملع ضعب مدختسا ا

 لحت ال نم ىلع ركنملا هقالطإ يف يراخبلا ءالؤه نمو ؛مهتياور ةر نع كلذب نيربعم



 ةيضابإلا دنع ةنسلا رولع حححححح

 ايأر دجنو ءا")ثيدحلا حلطصم ءاملع هيلع حلطصا يذلا يحالطصالا ىنعملاب

 شيفطا دنع ركنملا ةح يف حلطصملا ءاملع اهركذ يتلا ةيحالطصالا ءارآلا نم

 .'.)"ذاشلا ىنعمب هتأ هيف باوصلا ركنملاو ":هلوقب ركنملا ةح ذإ

 هباتك يف رجح نبا ربع دقو ،ليمكتلاو عفرلا يف يونكللا كلذ ىلع صن امك ،هنع ةياورلا

 وبأ يونكللا :ر.لاحب هب لمعلا زوجي ال يذلا ركتملاب دودرملا ىمسف كلذ لثمب عاتمإلا

 دبع :حت ؛ليدعتلاو حرجلا يف ليمكتلاو عفرلا ،(1887/1304)يحلا دبع دمحم تانسحلا

 .م1987 ع ه1407 ،نانبل ‘توريب ،عيزوتلاو رشنلل ىصقألا راد ،3ط ،ةدغ وبأ حاتفلا

 نيعبرألاب عاتمإلا ء(1449/852)دمحم نب يلع نب دمحأ رجح نبا ينالقسعلا ؤ210ص

 نانبل ‘توريب ‘ةيملعلا بتكلا راد \1ط ‘يعفاشلا دمحم نسح دمحم :حت ‘عامسلا ةنيابتملا

 .ها 8

 :يلاتلاك ركنملا ةح يف ثيدحلا حلطصم ءاملع لاوقأ مهأ رابتعإ اننكمي ا"

 دمحأ ركب وبأ هدح يذلا هدح ةصالخو ءاقلطم درفتلا ىلع ةراكنلا قالطإ :لوألا لوقلا

 كلذ نتم فرعي الو ،هيوار هب درفنا يذلا ثيدحلا هنأب هل هفيرعت يف يجيدربلا نوراه نب

 ضعب ىرج درفتلل ةراكنلا قالطإ ىلعو .طقف هب هاور يذلا قيرطلا كلذ نم الإ ثيدحلا

 .يئاسنلاو دواد وبأو لبنح نب دمحأ مهنمو نيثدحملا

 ةظقوملا يف يبهذلا اذه ىلل بهذ نممو ،هب فيعضلا يوارلا درفنا ام :يناثلا لوقلا

 .اركنم قودصلا هب درفنا ام ةعي دق هنأ ركذ هنكل

 نيمسق ىلإ مسقني .ركنملا نأ ملعا ":دوبعفلا نوع يف يدابآلا قحلا سمش دمحم لوقي
 .ةصاخ هخئاشم ضعب يف فعضلا وأ ظفحلا ءوسب فوصوملا وأ روتسملا هب درفنا ام لوألا

 ىلعو دهاش الو هل عباتم ال امب هدضعي دضاع ريغب لوبقلاب مهثيدحل مكحي ال نمم مهوحن وأ

 وهف كلذ عم فلوخ نإو ،يئاسنلاو دمحأك نيثدحملا نم ريثكل ركنملا قالطإ دجوي مسقلا اذه
 ."نيثدحملا رثكأ يأر ىلع دمتعملا وهو ركنملا نم يناثلا مسقلا

 نبا مالك نم اذه مهفيو ،ةقثلا فلاخو هب فيعضلا يوارلا درفنا ام :ثلاثلا لوقلا

 نوكي نأ :لوألا ؛نيطرش ركنملا ةيمست يف طرش هنأ ةبخنلا يف همالك نم رهظي ذإ رجح

 .ةقثلا كلذب فلاخي نأ :يناثلاو ءافيعض هيوار

 دمحم نيدلا سمش يبهذلا 05ك63/2 ،يذمرتلا للع حرش ‘بجر نبا :ر.ليصفتلا نم ديزمل

 راد ،1ط ،ةدغ وبأ حاتفلا دبع :حت ثيدحلا حلطصم ملع يف ةظقوملا ،(1348/748)دمحأ نب

 0229/1 ركفلا ةبخن رجح نبا ‘42ص ،‘ه1405 نانبل ،توريب ،ةيمالسإلا رئاشبلا



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح ح

 نم)مظنلا يف لوقي رخأ افيرعت حرشلا يفو افيرعت هتموظنم يف يملاسلا ركذيو
 :( زجرلا

 ...................... "لبقي الام ثيدحلا ُرك ذ مو

 عباتم الف هيوار ةهج ريغ نم هنتم ري ال يذلا ركنملا ":حرشلا يف لوقيو

 سيق نب دمحم نب ىيحي ريكز يبأ اةثيدحب يملاسلا هل لثميو ،اث"دهاش الو هل

 .ا“) ( رمتلاب حلبلا اولك ):اهنع هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع

 دمحم يدابآلا ،131/1 ‘ثيدحتلا دعاوق ،يمساقلا أ238/1-239 ،يوارلا بيردت ،يطويسلا

 بتكلا راد ‘2ط كثدواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع .(191 1/1329)ميظعلا قحلا سمش

 .. 290/1 ،م1995 ،توريب ،ةيملعلا

 نإ":لوقي ذإ اهركذ ردجي اشلا نيبو هنيب ةقرفمو ركنملل ةنيبم ةملك يواخسللو

 يف طرتشي ام طبضلا نم هدنع نكي ملو دهاش الو هيف هل عباتم ال امب درفت اذإ قودصلا

 امبرو ،هذوذش يف دشأ ناك كلذ عم هتفص هذه نم فلوخ نإف ،ذاشلا يمسق دحأ اذهف لوبقملا

 ةفقلا يف هنم حجرأ وه نم فلاخ هنكل طبضلا يف ةبترلا كلت غلب نإو ءاركنم مهضعب هامس

 .ذاشلا نم يناثلا مسقلا اذهف طبضلاو
 هخئاشم ضعب يف فعضلا وأ ظفحلا ءوسب فوصوملا وأ روتسملا درفنا اذل امأو

 دهاش الو هل عباتم ال امب هدضعي دضاع ريغب لوبقلاب مهثيدحل مكحي ال نمم مهوحن وأ ةصاخ

 ءيئاسنلاو دمحأك نيثدحملا نم ريثكل ركنملا قالطإ دجوي يذلا وهو ركنملا يمسق دحأ اذهف

 نامسق ركنملاو ذاشلا نم الك نأ لصاحلاف ركنملا نم يناثلا سل وهف كلذ عم فلوخ نلو

 قودص وأ ةقث هيوار ذاشلا نأ يف ناقرتفيو شةفلاخملا ديق عم وأ درفتلا قلطم يف ناعمتجي

 دمحم يواخسلا :ر ."كلذ وحن وأ هتلاهج وأ هظفح ءوسل فيعض هيوار ركنملاو طباض ريغ

 دنهلا ٬ونكل ةعبطم ‘ثيدحلا ةيفلأ حرشب ثيغملا حتف "(1496/902)نمحرلا دبع نب
 .162ص ‘ ه 3

 .417ص ‘لمشلا عماج باتك ،شيفطا ا")

 .50/2 ‘سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا اث

 .50/2 ،س.ماق)

 ديدجلاب قلخلا اولك رمتلاب حلبلا اولك ه هللا لوسر لاق ):تلاق ةشئاع نع ثيدحلا ظفل ا

 يف مكاحلا هجرخأ (ديدجلاب قلخلا لكأ ىتح مدآ نبا يقب لوقيو بضغي ناظيشلا نإف

 



 ةيضابإلا دنع ةنسلا رولع =

 هاور ام ركنملاف ؛ذاشلاو ركنملا نيب قيرفتلاب لوقلا يميلسلا ديبع وبأ ركذيو

 .ا."دحاو ىنعمب امه ليقو" :لاق ،قداص وأ ةقث هاور ام ذاشلاو ؤتفيعض

 هطلغ شحف وار هب درفت يذلا " هنأب ركنملا ثيدحلا يرهطملا دمحم فرعيو

 نم هريغ ةفلاخم كلذك هيف طرتشيو ‘كلذ وحن وأ هقسف رهظ وأ هتلفغ ترثك وأ

 .ا2"ةفلاخملا يف ذاشلاك وهو ،ظافحلا

 لوقي ،هراكنإو هةر مهمالك مدقت نم ضعب مالك لالخ نم نيبت دقف همكح امأو

 يذلا يأ - لوألا فصولا ىلع ناك نإف "!همكح يف الصفم يرهطملا دمحم

 دنسلا يف مهو وأ اطباض الدع نكي مل نإ امأو ،دودرم ركنمف -هفيرعت يف هركذ

 نإو اعرش لبق تاعباتملا نم حجرم هل دجوو ادنس وأ انتم هب درفت وأ ،طقف

 .ا""لدعأ وأ رثكأ وه نمع ظوفحم هنأل ةغل ركنملا مسا هيلع قلطأ

 حلبلا ،ةميلولا باتك ،ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو (135/4)7138 ،ةمعطألا باتك ‘كردتسملا

 .رمتلاب حلبلا لكأ باب ةمعطألا باتك ،هننس يف ةجام نباو (166/4)6724 شرمتلاب

 .(365/7)4399 شةشئاع دنسم ،هدنسم يف ىلعي وبأو (112)3330

 فيعض وهو سيق نب دمحم نب ىيحي ريكز وبأ هدانسإ يفف داقنلا هيف ملكت ثيدحلا اذه
 ."حلاص خيش وهو ريكز وبأ هب درفت" :حالصلا نبا لاقو ،"ركنم ثيدح اذه ":يئاسنلا لاقو

 اذه يزوجلا نبا دعو ،يليقعلاو نابح نباو نيعم نبا هفعضو يليلخلا ىلعي وبأ لاق هلثمبو

 لاقو ،ماشه نب ريكز وبأ دمحم نب ىيخي هب درفت ":ينطقرادلا لاقو ‘تاعوضوملا يف نتملا

 لصأ الو ثيدحلا اذه ىور ليسارملا عفريو ديناسألا بلقي هب جتحي ال ريكز وبأ: نابح نبا

 ."ثيدحلا .رادمو هل

 فعضلا نم عون ركنملاو ‘ءافعض هدنس يفو ركنم هنتم نأ نيبي داقنلا ءالؤه مالكف

 نب ركب يبأ نب دمحأ ينانكلا :ر .هعضو مدعب ملس نإ فيعض اذه ىلع ثيدحلاف .

 ةيبرعلا راد ‘2ط ،يوانشكلا ىقتنملا دمحم:حت ،ةجاجزلا حابصم 1437/840(0)ليعامسإ

 نب نيفراعلا جات نب فوعرلا دبع يوانملا ‘229/1 ه1403 ‘توريب

 .44/5 ه1356 ،رصم ىةيراجتلا ةبتكملا ،1ط ،ريدقلا ضيف :(1621/1031)يلع

 .115ص ،(خم) ،لوصألا ةاكشم ،يميلسلا ا")

 .223ص ‘ثيغملا حتف «يرهطملا ا"

 



 _ ةيص لا دنعةنسلا مولع حصحص

 نيسحلا نب يلع نع يرهزلا نع كلام ثيدحب دنسلا ركنمل يرهطملا لثميو

 ملسملا ثري ال ):لاق هق لوسرلا نع ديز نب ةماسأ نع نامثع نب رمع نع
 هاور نم لكو رمع مسا طبض يف كلام فلاخ دقف ،ا)(ملسملا رفاكلا الو رفاكلا

 ةراكتنلا نأل لوبقم ثيدحلاو ":يرهطملا لوقي مث ورمع نع هاور يرهزلا نع

 وهو حيحص ظوفحم نتملاو ‘لدع طباض ظفاح ملاع نمو ،طقف دنسلا يف تعاج

 . ا)"ةجحلا

 .224ص ،س.ما"”)

 نبا قيرط نم يراخبلا هجرخأف ،اكلام ادع ام ورمع طبضب يرهزلا ذيمالت هاور ثيدحلا ال
 .رفاكلا ملسملا ثري ال باب ضئارفلا باتك ‘هحيحص يف يرهزلا نع جيرج

 يف نابح نباو (1233/3)1614 ‘ضئارفلا باتك اهحيحص يف ملسمو 6

 .(394/13)6033 .... العو لج هللا نأب نايبلا ركذ عضئارفلا باتك ا هحيحص

 للملا لهأ ثاريم باب ،ضئارفلا باتك ءأطوملا يف كلام هجرخأف ،كلام قيرط امأو

 نيكرشملاو نيملسملا نيب ةثراوملا يف ىربكلا ننسلا يف ،يئاسنلاو( 2

 ذيمالت نم هئالمز تاياورك كلام قيرط نم ىرخأ تاياور جرخأ هنكل (_ 4

 .(6374) (81/4)6373 ‘يرهزلا

 كلام ثيدح نم باوصلاو" :تاياورلا هذه ىلع اقلعم يئاسنلا نمحرلا دبع وبأ لاق

 تبثتف هل ليق دقو ‘كلذ ىلع هعبات يرهزلا باحصأ نم ادحأ نأ ملعن الو ،نامثع نب ورمع
 .قباسلا جيرختلا عضوم ثيئاسنلا :ر."هراد هذه :لاق هنم

 ثيدحلا يف هلوق ىلع اكلام باهش نبا باحصأ نم دحأ عباتي مل ":ربلا دبع نبا لاق

 الإ نامثع نب ورمع هيف لاق باهش نبا نع هاور نم لكف ،نامثع نب رمع نع دنسملا لوألا
 يدهم نبو يعفاشلاو ناطقلا ىيحي كلذ ىلع هقفاو دقو ،نامثع نب رمع هيف لاق هنإف اكلام

 :كلام يل لاق لاق يدهم نب نمحرلا دبع نع نيعم نبا ركذو ،نامثع نب رمع الإ ىبأو

 فلتخي ال :رمع وبأ لاقو "ورمع راد هذهو رمع راد هذهو ورمع نم رمع فرعأ ال ينارت

 ورمعل ثيدحلا اذه نأ الإ ؤاورمع ىمسي نباو رمع ىمسي نبا نامثعل ناك هنأ بسنلا لهأ

 لهأ ةبيلص نكلو ،ديعسو ديلولاو نابأ نينبلا نم اضيأ هلو رمعل ال ثيدحلا لهأ ةعامج دنع

 .367/5 4 راكذتسالا 4 ربلا دبع نبا :ر ."نامثع نب ورمع كلذ يف هتيب

 .223ص ؛ثيغملا حتف ،يرهطملا اث

 



 _ ح ةيض لا دنع ةنسلا مولع ححححححح

 : للعملاو لضعملاو عطقنملاو سلدملا ثيدحلا ثلاثلا ثحبملا

 :سيلدتلا فيرعت

 ءيشلا َسلتنا و ،ءاوتس ةعلس يل َسلت" :لاقيو ةعيدخلا ىنعمب سلد ظفل درو

 ءافخإ :سيلئتلاو "هب رعشت ال :يأ هتنسلدت و َسلتف هتنسلد و يفخ اذإ

 .")بيعلا

 ملو هتأت وأ هرت مل نم ىلع ثيدحلا هنأب :سلدملا ثيدحلا ينالجراولا فرعو

 .ا2كثدحي

 عمس هنأ امهوم ،هنم عمسي مل نمع يوري نأ ":هلوقب سيلدتلا يخامشلا فرعو

 نوكي وأ ،روهشملا همسا يف صقنل روهشملا همسا ريغب يوارلا ركذي وأ كهنم

 :لاقو "هنيبي ملو ،هنيعي ملو ،مسالا اذه نع يوريف غحرجمو لدعل اذحاو امسلا

 .اة)"ةيا ورلا يف بيع سيلدتلا نأ ملعا"

 يوارلا يوري نأ وه سيلدتلا نأ ركذف يتالتلا ىرج يخامشلا فيرعت لثمبو

 وأ ،هيورم عمس هنأ امهوم هكردي مل و هعمسي مل خيش نع ثيدحلا يوارلا لقنيو
 ءهيف بيعل سانلا نيب رشتنملا همسا فالخب ثيدحلل يوارلا ناسل ىلع هيرجي هنأ

 لدعلا ريغ ةكراشم نم اديفتسم ةقث لدع خيش ملع مساب هخيش يوارلا ركذي نأ وأ
 .اهامسم نيعتب مسالا كلذ حضوي ملو ،مسالا كلذ يف

 يف نوديزي نيذلا مهنأ ركذو بيذاكملا نم نيسلدملا ثيدح يبرجلا ديعس لعجو
 .يحالطصالا نفلا نع ديعب ميمعت مالكلا اذه يفو ،اةهنم نوصقنيو ثيدحلا

 .86/6 ،سلد ةدام ثبرعلا ناسل ،روظنم نبا ا")

 .157/1 ؛شلدعلا ،ينالجراولا ا

 .196ص (خم) ‘452 ص ثلدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا اث}

 .197ص ،(خم) ،يخارتلا عفر ںيتالتلا (
 .29ص ،(خم) ،يبرجلا ديعس تاباوج ،يبرجلا ا}



 مسرم ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع ===حج

 عمسي ملو تاقثلا نع يوري نأ سيلدتلاو ":هلوقب سيلدتلا شيفطا فرعيو

 ريغب نيجرخم موق نع وأ نيلوهجم موق نع نوثتحي موق نع يوري نأ وأ مهنع

 نأ وأ "مهنم عمسي ملو مهري مل خويش نع وأ ،وفرعي ال ىتح مهانكبو مهئامسأ

 له لئسو شقون اذإف نالف لاق :لوقي نأ وأ ءاهب سلديف ريسيلا هتافو ريثكلا عمسي
 اددع انه شيفطا ركذ دقو ..ا;)"ةرلإ هعفدف اباتك جرخأ هنكلو ال لاق نالف نم هتعمس

 فيرعتلا ىلإ هنم حرشلا ىلإ برقأ همالك راصف هعاونأو سيلدتلا روص نم

 .زجوملا

 ةروص ىلع شيفطا جهنم سفنب سيلدتلا ىنعم نايب يف يملاسلا ةرابع يتأتو

 اهنأ مهويو ةياورلا يوارلا يوري نأ سيلدتلا ةفصو ":لوقي ذإ ليصفتلاو حرشلا
 روهشم مسا هنع ىور اذإ امك ‘ىور ام عماسلا لبقيل هنع اهذخأ نم ريغ نع

 رهش يذلا مسالا نع رخآ مساب هيمسيو مسالا كلذ كرتيف هيف ناصقن ىلع لدي

 لبقيل روهشملا لضافلا كلذ نع هزيمت ةفصب هنيبي ملو نالف ىور نم ناك وأ ،هب

 عاونأف ‘لضافلا روهشملا لجرلا وه مسالا كلذ نم ردابتملا ذإ ،ةياورلا عماسلا

 .اغ"ةياورلا يف بيع اهلك ةثالث سيلدتلا

 :هماسقأ قفو ةدح ىلع عون لك فيرعت سيلدتلا فيرعت يف ىلوألاو

 نع ثدحي نأ وهو " :هلوقب يتالتلا ورمع هفرع و :همكحو دانسإلا سيلدت

 وحنو ،هنم هعمس نمم وأ هنود وه نمم هعمس امإو ،هآر ام هلعلو ربكألا خيشلا

 .(ة)كلذ

 ":فيرعتلا دعب هل لثم امك نفلا لهأ نع هذخأ انيبم يرهطملا دمحم هفرعو

 و هرصاع نمع وأ ،هعمس هنأ امهوم هنم هعمسي مل ام هيقل نمع يوري نأ وهو

 .ا" رثكأ نوكي دقو ،دحاو امهنيب نوكي دقو ،هنم هعمسو هيقل دق هنأ امهوم هلقي مل

 .426ص ،لمشلا عماج باتك ،شيفطا "]

 .36/2 ‘سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا ا2)

 .196ص (خم) ،يخا رتلا عفر ءيتالتلا (3)



 ةيضانإلا دنع ةنسلا مولع ححص

 ءاملع انيب ريهش فيرعت سيلدتلا يرهطملا هب فرع يذلا فيرعتلا اذهو
 طقف اهلوأ ركذن ىرخأ تافيرعت هعم ركذو اضيأ يبونقلا هدروأ ثيدحلا حلطصم

 :ماقملا قيضل

 ةغيصب هنم هعمس هنأ امهوم هنم هعمسي مل ام هنم عمس نمع يوارلا ةياور

 ."همدعو عامسلا لمتحت

 احرج هلعج نم ءاهقفلاو نيثتحملا نمف هيف فلتخمف دانسإلا سيلدت مكح امأو
 هاور ام نأو ؛ليصفتلا حيحصلاو ":يرهطملا لاق ،اهتياور لبقت لاق نم مهنمو

 .هعاونأو لسرملا مكح همكحف لاصتالاو عامسلا هيف نبي مل لمتحم ظفلب سلدملا

 لوبقم وهف امههابشأو انربخأ و انثدحو تعمس وحن لاصتالل نيبم ظفلب هاور امو
 . ) 5 ( " هب . 1

 نع يوري نأ وه ) يرهطملا هب هفرع يذلا فيرعتلاو :خويشلا سيلدت

 ال يك هب فرعي ال امب هفصي وأ هبسني وأ هينكي وأ هيمسيف هنم هعمس اثيدح خيش
 .ا6©"فرعي

 رهش ام ريغب هفصي وأ هخيش سلدملا يمسي نأ وهو " :هلوقب يبونقلا هفرعو

 ملو انسح ناك نإف هدصقم يف رظني نأ همكحو ":لاق "هفالخ نهذلا ىلإ ردابتيف هب

 .(."لبقي مل هوحنو ماهيإك اثيبخ هدصقم ناك نإو ،لبق دحأل ةرضم هيف نكت

 .200ص ،ثيغملا حتف ،يرهطملا دمحما

 .73 ص ‘ثيدحلا مولع حالصلا نبا :ر .دانسإلا سيلدتل حالصلا نبا فيرعت وهو )2(

 رظنأو .32ص ‘ثيدحلا مولع يف تامدقم ،يبونقلا ا)

 ،للعلا حرش 0‘بجر نبا س74-76ص ثيدحلا مولع ضحالصلا نبا :يف مهلاوقأ عجارا

 :حت ،خيراتلاو ةفرعملا ،(891/277)نايفس نب فسوي بوقعي وبأ يوسفلا ا586-2
 .13094/3 0‘م1999 ‘ه1419 نانبل ،توريب ثةيملعلا بتكلا راد روصنملا ليلخ

 .202ص ‘ثيغملا حتف ،يرهطملا دمحم ا

 مولع غحالصلا نبا :يف فيرعتلا اذه رظناو ،201ص ‘ثيغملا حتف ،يرهطملا دمحما

 .74ص ثيدحلا

 



 ......إ .... ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع =

 اهتاليصفت اركذو يبونذقلاو يرهطملا اهركذ سيلدتلل ىرخأ ماسقأ كانهو

 نأل كلذو ءاهضرعل ماقملا عتستي ال ،اث)ةيوستلا سيلدتو عطقلاو توكسلا سيلدتك
 .طقف دحا و لصخ يف هحرط نكمي ال هتمرب حلطصملا عوضوم

 :عطقنملا ثيدحلا

 ربخلا لجرلا يوري نأ ":هلوقب عيطاقملا رابخأ هامسو عطقنملا ةكرب نبا فرع

 لجرلا كرت اذإف ،هدانسإ يف هركذي الف الجر طسولا يف طقسيف اةقيبنلا نع

 ضعب هدعب نم هفيرعت ىلع ىرجو "لجرلا كرت ثيح ىلإ ربخلا عطقنا
 .ا“امه ريغو يبتوعلاو يدنكلا هللا دبع يبأك ةقراشملا

 لبق دنس نم وا 5 طاقسإ ", هنأب ركب يبأ نب ىيحي ء ايركز وبأ هفرع و =

 .اة"يعباتلا ىلإ لوصولا

 .ا "ةباحصلا ريغ دحاو وار هنم طقس ام ":هنأب يتالتلا هفرعو

 نإف ،رثكأال ةح الو ":لاق مث "رثكأف وار هنم طقس ام ":هنأب شيفطا هفرعو

 نم وأ نيعضوم نم اعطقنم يمس ال ١ و ؤ عضوم نم اعطقنم يمس طوقسلا ىلا وت

 فيرعت لثمبو ،ا7"امهريغ وأ يعبات وأ ايباحص طقاسلا ناك ءاوسو ،رثكأ وأ ةثالث

 .34ص ثيدحلا مولع يف تامدقم ،يبونقلا ()

 ،ثيدحلا مولع يف تامدقم ،يبونقلا ،اهدعب امو 203ص ‘ثيغملا حتف ،يرهطملا :را"

 ءاملع دنع نيسلدملا بتارمو سيلدتلا ماسقأ تاليصفت اضيأ رظناو ،اهدعب امو 33ص

 نب دمحأ رجح نبا ينالقسعلا 0.97/1‘ليصحتلا عماج ؛يئالعلا :يف حلطصملا

 .رانملا ةبتكم ،1ط ،يتويرقلا هللا دبع نب مصاع :جت ،نيسلدملا تاقبط ،(1449/852)يلع
 .مهماكحأ و مهبتارم ضرع ثيح باتكلا رخآ ىلإ 13/1 ‘م1983 ه1403 ،ندرألا نامع

 .17/1 عماجلا ،ةكرب نبا ا)

 .253/2 ،ءايضلا ءيبتوعلا 017/1 غعرشلا نايب ،هللا دبع وبأ يدنكلا :را

 .410ص ؛لمشلا عماج باتك ،شيفطا اة}

 .189ص ى(خم) ،يخارتلا عفر ،يتالتلا اك
 .410ص ‘لمشلا عماج باتك - شيفطا ا7

 



 جح (: )_ ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع ح=ححح

 ةنامضلا ءافو باتك يف شيفطا هفرعو ")يميلسلا ديبع وبأ هفرع شيفطا

 ال ثيحب رثكأو نيناكم نم اذكو يباحصلا لبق دحاو هتاور نم طقس ام":هنأب

 .ا2;)"ارخآ وأ اطسو وأ الآوأ دحاو وار ىلع ناكم لك نم طقس ام ديزي

 ناكم نم دحاو هتاور نم طقس ام وهو عطقنملا امأ :هلوقب يملاسلا هفرعو

 .اث"طقف دحاو وار اهنم طقس اهلك ،ديزي ال رثكأو نيناكم نم وأ ثدحاو

 لجر هيف ركذ وأ ،لجر هدانسإ نم طقس يذلا ثيدحلا" هنأب يرهطملا هفرعو
 .()"دهبم 4(

 طسو نم يلاوتلا ىلع ال رثكأف وار هنم طقس ام ":هنأب يبونقلا هفرعو

 .ا"دانسإلا

 نانئمطالا ةلاح ىلإ رظن نم مهنمف ةيضابإلا دنع هيف.فلتخا دقف همكح نع امأ

 يملاسلا ححص دقو ‘هلبقف مكحلا يف لسرملاك هلعجو هيف لصاخلا عاطقنالا يف

 هلصوو هتيوقت طرشب الإ هب جتحي ملف فيعضلا ةلماعم هلماع نم مهنمو ،اهلوبق
 وأ عباتمب الوصوم دجو نإ الإ هب جتحي الو ":يرهطملا لوقي رخآ قيرط نم

 .ا7)"مهوحن وأ دهاش

 :همكحو ا)لضعملا ثيدحلا

 .126ص ث(خم) ،لوصألا ةاكشم ،يميلسلا ا"

 .15/1 ةنامضلا ءافو «شيفطا اث

 .52/2 ‘سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا ا7}

 .194ص ‘ثيغملا حتف ،يرهطملا دمحما

 .21ص ،ثيدحلا مولع يف تامدقم ،يبونقلا ()

 .52/2 ،سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا ا٨©

 .195ص ،ثيغملا حتف ،يرهطملا دمحما
 ركذف مكاحلا امأ لسرملا نم ضفخأ هنأ ركذو نيعباتلا يعبات هاور ام هنأب بيطخلا هدح ا

 نبا هحو ،لجر نم رثكأ ةق هللا لوسر ىلإ لسرملا نيب نوكي نأ تاياورلا نم لضعملا نأ
 :ر .عاطقنالا يلاوتب نيثتحملا ضعب هديقو ،ادعاصف نانثا هدانسإ نم طقس ام هنأب حالصلا



 - ج{;١7٫ ح ةيض الا دنع ةنسلا مراع =

 .ههجول ىدتهي ال لضفُم رمأو ،قّلغتنساو ظلغو ةتشا رمألا لضغعأ

 .هيف لاكشإلا ًظلغو ثيدحلا لضعأ عاطقنالا رركت لعلو "دئادشلا تالضفلاو

 يمس كلذلف ؛ ههجول ى دنهي ال ي ذلا لضعلا رمأل ١ روص نم ة روص راصف

 ثيدحلا نع لام يوارلا نأل التضغُم ىمسو ":شيفطا لوقيو ‘لتضغُسلاب ثيدحلا

 ا2"هعنمو هلطع هنأك يأ ؛هلضعأف هدنس نم طقسا ام ببسب اريثك اليم

 نايو ر هنم طقس ام وهو داضلا حتفب لضعُملا ", هلوقب يتالتلا ورمع هفرع دقو

 . )3( رثكأف

 ءا“"طوقسلا يلاوت طرتشيو رثكأ وأ نايوار هنم طقس ام ":هنأب شيفطا هفرعو

 عم رثكأف نانثا هتاور نم طقس ام ":زجوأ ةرابعبو هلثم يملاسلا فيرعت ءاجو

 .ا هسفن فيرعتلا اذهب يبونقلا هفآرعو ،ا"يلاوتلا

 نم طقس ام لضغُسلاو ":لاقف ةنامضلا ءافو باتك يف اضيأ شيفطا هفآرعو

 .ا")"يلا وتلا عم رثكأف نانثا يباحصلا لبق هتاور

 .ا©"يلا وتلا طرشب ادعاصف نانثا هدانسإ نم طقس ام" :هنأب يرهطملا هفرعو

 وهف ىلاوت ذإ عاطقنالا نأ شيفطا لوقي امك لتضغُسلاو عطقنملا نيب قرفلاو

 كلذو ؛لتضفُلا نم اقلطم معأ عطقنملاف هيلعو ؛عطقنمف َلاوتي مل نإو لتضخُس

 ،ثيدحلا مولع ،حالصلا نبا ،36/1 ،ثيدحلا مولع ةفرعم ،مكاحلا ،21/1 .ةيافكلا ،بيطخلا

 .211/1 ،يوارلا بيردت ؤيطويسلا ؛57ص ثيورلا لهنملا ذةعامج نبا ا59لص
 .184/1.حاحصلا راتخم ،يزارلا ،452/ 11 ‘برعلا ناسل روظنم نبا ا"

 .410ص لمشلا عماج باتك - شيفطا اث

 .191-192ص ص ى(خم) ،يخارتلا عفر يقالتلا ا)

 .410ص ؛لمشلا عماج باتك - شيفطا ()

 .52/2 ،سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا ا)

 .21ص ،ثيدحلا مولع يف تامدقم ،يبونقلا ا٨)

 .15/1 ةنامضلاءافو ،شيفطا ا7

 .198ص ‘ثيغملا حتف ،يرهطملا دمحم (8)



 ةيض انالا دنع ةنسلا رولع ححح

 لضغُم لكف ءيلاوتلا ريغ ىلع نييوار طوقس يفو دحاو وار طوقس يف هدارفنال

 لكف عطقنملا نم صاخ عونل بقل وهو ":يرهطملا لوقي ،ا.)سكع الو عطقنم
 .ا2)"الَنضغُم عطقنم لك سيلو ‘عطقنم لضغعُم

 نم امهف ":يملاسلا لوقي هدنع همكح امهاطعأو لسرملا نم يملاسلا امهلعجو

 ءاهقفلا نمف ءاهقفلا جهن هيف يملاسلا جهن دقو ،ا"امهلوبق حيحصلاو لسرملا عون

 .ا“)السرم لضعملا ىمس نم

 عبات نم لسرملا ناك نإف':لسرملا نع اعرف يميلسلا ديبع وبأ امهلعجو

 .اة"ليضغُم وهف نيعباتلا عبات دعب نم ناك نإو ‘عطقنم وهف نيعباتلا

 لتضفُسلا لب 6لتضفُسلا يف قباسلا فالخلا همكح ثيح نم لضعملا قحليو
 هعاطقناف ،الاح أوسأ دحاو عضوم يف عاطقنالا ناك اذإو ،عطقنملا نم الاح أوسأ

 .410-411ص لمشلا عماج باتك - شيفطا ا"]

 .198ص ثثيغملا حتف ،يرهطملا دمحم ا")

 .52/2 ‘سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا ا;)

 بيطخلا ىلإ حالصلا نبا ازعو شالسرم لضعملل ءاهقفلا ةيمست ثيدحلا ةمئأ ضعب لقنا

 هركذ مدقت امو ،هلوق ىلع فقأ ملو ‘هعضوم ركذي مل نكل السرم همالك ضعب يف هل هتيمست

 اضيأ حالصلا نبا ريغ نأ ريغ لسرملا نم ضفخأ هل هلعجو لضعملا ةح يف بيطخلا نع

 .ةعامج نبا ‘60ص ءثيدحلا مولع حالصلا نبا :ر .نيمدقتملا ىلإ لوقلا اذه لثم ازع

 .211/1 ،يوارلا بيردت يطويسلا 47٬ص ،يورلا لهنملا

 امأو ":اهيف لوقي حالصلا نبا اهب بقعتي نأ نكمي اهداريل نسحي ةملك يئالعللو
 مامإو ةيفنحلا دنع ءاوس لسرملاو وهف رثكأف نالجر هدانسإ نم طقس ام وهو لضعملا

 عطقنم لضم لكف ،لسرملاو عطقنملا نم صخأ وه روهمجلا دنعو هعبات نمو نيمرحلا

 اذإ ام نود طقف يباحصلا هنم طقس ام ىلع لسرملا رصق نمو ،الضعم عطقنم لك سيلو

 ينعأ هدنع امهف ثيدحلا لهأ رثكأ نع بيطخلا هاكح امك ئيعباتلاو يباحصلا ركذ طقس

 ديعس وبأ يئالعلا :ر "ملعأ هللاو رخآلا ىلع امهدحأ قلطي ال نانيابتم لضعملاو لسرملا

 .32/1 ‘ليصحتلا عماج

 .126ص ث(خم) ،لوصألا ةاكشم ،يميلسلا ا



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ححص

 .ا")ي رهطملا لاق امك ةجحلا هب موقت ال كلذلو ،هنم أوسأ نيعضوم يف

 :للعملا ثيدحلا

 :اهموهفمو ةلعلا ىنعم

 الو ليلع وهف ضرم يأ لتحا و لعي لع" :لاقي ءأضرَملا ينعت ةلعلا

 نأك ،هتجاح نع هبحاص لعشي ثحلا :ةلعلاو .ةلعب كباصأ ال يأ هللا ك كلع

 نادراو ناينعملا ناذهو ءاث)"لوألا هلغش نع هَعتم ايناث ًالغُش تراص ةلعلا كلت

 عنم ثدح وهو .ةياورلا فعضي ضرملاك نهو يهف يحالطصالا ةلعلا ىنعم يف

 .فعضلا ىلإ ةحصلا نم اهلقنف ،لوألا اهلاح نع اهلوحو ةياورلا

 هب دارملا نأو ليلعتلاو ةلعلا ظفل مادختسا يضابإلا ثارتلا بتك يف دجنو

 ليلعت ىلع ليلدلا ن أ ركذي ليلعت حور نب دمحم ةريس يفف ثيدحلا فيعضت

 تئش نإ):هلوق نم ةي هنع ىوري اميف ةؤهريغ نم ةجيدخ دالوأ يف ثيدحل

 كلذ ضعب مدقت دقو ،هاري امك ليلعتلا هجو قاس مث ث (رانلا يف مهءاغث كتعمسأ

 .)دقنلا لصف يف

 فالتخالا ةلع ىلإ ةراشإلل لولعملاب يمرضحلا قاحسإ يبأ دنع ريبعتلا ءاجو

 هب درو امف هدورو دنع هتحص يف فلتخملا لولعملا لصألا امأف ":هلوق يف

 (5"... رابخأ

 حداق ببس هيف امع ةرابع للعملا ":هلوقب للعملا ثيدحلا شيفطا فرعيو

 اضيأ لوقيو ث "حالصلا نبا هيلإ راشأ ،هنم ةمالسلا رهاظلا نأ عم ضماغ

 .198ص ثيغملا حتف ،يرهطملا ()
 .189/1 ‘حاحصلا راتخم ؤيزارلا \471 / 11 ؤللع ةدام "برعلا ناسل ،روظنم نبا ا

 .208ص ربخلا اذه جيرخت مدقت اث

 .22-23 ص (خم) غحور نب دمحم ةريس حور نب دمحم يدنكلا )4

 .16 ص ‘لاصخلا رصتخم باتك ،سيق نب ميهاربإ قاحسإ وبأ يمرضحلا ا

 .90ص ؛ثيدحلا مولع حالصلا نبا :رظنأو .419ص ،لمشلا عماج باتك «شيفطا ا

 



 ةيض الا دنعةنسلا مولع حصححح

 .ا")هتاور ضعب يف حدق هلخد ام لولعملا وا

 ضماغ ببسا':اخنيثتحملا حالطصا يف اهنأ ركذو ةلعلا يرهطملا فرعو

 .اهنم ةمالسلا روهظ عم ثيدحلا يف حدقي يفخ

 رهاظو ثيدحلا ةحص يف حدقي يفخ ءيش" :ةلعلا نأب يبونقلا ةرابع تءاجو

 .)"هنم ةمالسلا ثيدحلا

 :اهعاونأو ةلعلا بابسأ نم

 فعضلاو مهولاو ةلعلا ىلإ يدؤت يتلا بابسألا نم اددع ينالجراولا انل فشكي

 ناك نإو هنإف لدعلا اهل ضرعتي يتلا ضراوعلا اهنمف ؛ةلمجم ةروصب ثيدحلا يف
 نالمح نسحي ال لاح هيلع يتأي دق لاوحألا نم لاح يف رابخألا لمحل احلاص

 لوهذلاو نايسنلاو نسلا ربك نم" ناك امب اضيأو ،هفيرصتو هليوأتو ثيدحلا

 اتبارعأ نوكيو ،هبهذمل راصتنالاو ،نيدلا نم هجرخي يذلا ليوأتلاو ‘فعضلاو

 يف مهولابو ‘ماكحألا نم هب قلعتي امو هقفلاب ةيارد لوط هل سيل يداوبلا لهأ نم
 .اث"ضعب تاوفو ةياورلا نم يأ-ضعب عامسو ،ثيدحلا

 يوار ةفلاخم" :لتم ةزكرم ةلمجم ةروصب للعلا نم اعاونأ شيفطا ركذيو

 هيلع ةعباتملا مدعو هدرفت وأ ءاددع رثكأو طبضأو ظفحأ وه نمم هريغ ثيدحلا

 يف ثيدح جاردإ وأ فوقوم عفر وأ لسرم لصو يف همهو ىلع هنم نئارق عم

 .419ص ؛لمشلا عماج باتك ،شيفطا ()

 وه ةمالسلا روهظ عم هتحص يف حدقت ةلع ىلع هيف علطا ام هنأب للعملا ثيدحلا فيرعت ا

 ؛ثيدحلا مولع حالصلا نبا :ر .هدعب نم حلطصملا ءاملع هيلع ىرجو حالصلا نبا فيرعت

 ءيمساقلا ؤ252/1 ،يوارلا بيردت ،يطويسلا ،52ص ،يورلا لهنملا \ةعامج نبا ء900ص

 .131/1 ‘ثيدحتلا دعاوق

 .205ص ؛ثيغملا حتف ،يرهطملا ا)

 .13 ص ‘ثيدحلا مولع يف تامدقم ،يبونقلا )

 .155/1 ،لدعلا ءينالجراولا اث



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع =

 وأ لاديإب مهو وأ ،هيف اهجردأ ثيدحلا نم تسيل ةلمج وأ ام ةظفل وأ ،ٹيدح
 .(1 )ةقثب ف

 يف ةعقاولا ةلعلا لاثمف ،دانسإلا يف وأ نتملا يف ةعقاولا ةلعلل شيفطا لثميو

 سنأ نع هربخي هيلإ بتك هنأ ةداتق نع يعا زوألا ةهج نم ملسم ثيدح : )2( نتملا

 اوناكف نامثعو رمعو ركب يبأو لي يبنلا فلخ تيلص):لاق هتأ هثدح هنأ

 لوأ يف ميحرلا ن نمحرلا هللأ مسب نوركذي ال 4 نيملاعلا ابلر هلل دمحلاب نوحتفتسي

 ,(3) (اهرخآ يف ال و ةءارق

 نم اريثك نكل ،ةدايز اهةعف هريغ امأو ،ةلمسبلاب أرق يعفاشلا نأ شيفطا ركذو

 ءا“ةلمسبلا اوركذي ملو ،نيلماعلا بر هل دمحلاب حاتفتسالا نأ ىلع اوقفتا ةاورلا

 .419ص ءلمشلا عماج باتك ،شيفطا )٨(

 .419ص ،س.ما2

 .(299/1)399 ،ةالصلا باتك ‘هحيحص يف ملسم هجرخأ ظفللا اذه ()

 .اوناك امهنع هللا يضر رمعو ركب ابأو هق يبنلا نأ سنأ نع ةداتق نع :يراخبلا ةياور

 ةفص باتك ؛هحيحص يف يراخبلا اهجرخأ « نيملاعلا بر هلل دمحلا)»» ب ةالصلا نوحتتفي

 ةالص ةفص باب ؛ىقتنملا يف دوراجلا نباو (259/1)710 شريبكتلا دعب لوقي ام باب ةالصلا

 باب ضةالصلا ةفص باوبأ عامج يف ،ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو (55/1)181...ةةقهللا لوسر

 .(51/2)2244 ،ةالصلا يف ةءارقلا حاتتفا

 اظوفحم نوكي نأ ىلوأ ظفللا اذهو ":اهجيرخت دعب ةياورلا هذه ىلع اقلعم يقهيبلا لاق

 ينايتخسلا بويأو ليوطلا ديمح مهنم ،ظفللا اذهب ةداتق نع ةداتق باحصأ ةماع هاور دقف

 :ر .مهريغو ةملس نب دامحو راطعلا ديزي نب نابأو ةبورع يبأ نب ديعسو يئا وتسدلا ماشهو

 .قباسلا جيرختلا عضوم ىربكلا ننسلا ،يقهيبلا

 خيشلا لاق ؤسنأ نع هريغو ةداتق نع ظوفحملا وهو :ينطقرادلا نسحلا وبأ لاق

 ٬كلام نب سنأ نع ينانبلا تباثو ةحلط يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ هاور كلذكو :هللا همحر

 ريبكتلاب ةالصلا حتتفي ناك ةقف يبنلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع نع ءازوجلا وبأ هاور كلذكو

 لاق" :(2245)مقرب اهدعب ةلث امم ةياور ىلع اقلعم لاقو "نيملاعلا بر هلل دمحلاب ةءارقلاو

 نوكرتي مهنأ ينعي الو ،ملعأ هللاو اهدعب أرقي ام لبق باتكلا مأ ةءازقب نوؤدبي ينعي يعفاشلا

 .'ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 



 ةيضابإلا دنع ةنسلا رولاع جح

 ام لبق نارقلا مأ ةءارقب نوؤدبي مهنأ ىنعملاو":سنأ باوج لصأ انيبم شيفطا لاق

 كللذ مهف مهتاور ضعب نأكف ذئنيحو ةلمسبلا نوكرتي مهنأ ينعي الو ،اهدعب أرقي

 .ا;"كلذ يف ئطخم وهو همهف امب حًرصف ،حاتفتسالا نم

 حتفتسي لق يبنلا ناكأ لئس هتأ سنأ نع حص امب هريسفت ديؤي ام شيفطا ركذو
 نع ينتلأس كنا ):لئاسلل لاقف ميحرلا نمحرلا هللا مسب وأ نيملاعلا بر هلل دمحلاب

 .ا2) (كلبق دحا هنع ينلأسي امو ‘هظفحأ ام ءيش

 ال هبتاكو ،ةمكأ ناك دقف ةداتق وهو يوارلا لاح نم هليلعت يف شيفطا لدتسيو
 .ءاهقدأو ثيدحلا مولع عاونأ ضمغأ نم اذهو ،ليلعتلا يف معأ اذهو ":لاق ؤ©فرعي

 ةكلمو ةياورلا بتارمب ةمات ةفرعمو ؤعساو ظفحو بقاث مهف وذ الإ هب موقي الو
 يف هاوعد ىلع ةّجحلا ةماقإ نع للعملا ةرابع رصقت دقو ،نوتملاو ديناسألاب ةيوق

 يذلا لاكشإلا ذإ رظن ةقيرطلا هذهب ةداتق طبضل هدقن يفو ،ا"مهردلاو رانيدلا دقن

 نع ىوز نشم لب جيرختلا هنع فشك امك ةداتق نم نكي مل هنايب شيفطا دارأ

 نم حضاو وه امك ،ةلمسبلا عوضوم ركذ نود هوور ةداتق نع ظافحلاف ،ةداتق

 .ةجرخملا ةياورلا ىلع هقيلعت يف يقهيبلا مالك

 نب ورمع نع يروثلا نع ديبع نع ىلعي ثيدحف دنسلا يف ةلعلا لاثم امأو
 نب ورمع نع :لاقف ‘طلغ ىلعي نأب داقنلا حرص ذإ 6(رايخلاب ناعيبلا): رانيد

 كلذب ذش دقو ،رانيد نب ورمع ال )رانيد نب هللا دبع وه امنإ حيحصلاو ؛رانيد

 .419ص ؛لمشلا عماج باتك ه شيفطا )1(

)2( 

)3( 

 .419ص ،س.م

 .420ص ،س.م

 ة يبنلا نع رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع يروثلا قيرط نم هيف حيحصلا قيرطلا ا

 ننسلا يف يئاسنلاو (157/1)617 ،عويبلا يف ءاضقلا باب ،ىقتنملا يف دوراجلا نبا هجرخأ

 .ىرخأ قرط هل ثيدحلا اذهو (9/4)6072 ءاهقارتفا لبق رايخلا بوجو باب ،ىربكلا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا رلع =حح

 يفو بألا مسا يف امهقافتا ىلإ هابتشالا ببس دوعيو ‘ىروتثلا باحصأ رئاس نع

 .ا")امهتافو براقتو ،امهخويش نم دحاو ريغ

 :بوذكملاو برطضملاو بولقملاو جردملا ثيدحلا عبارلا ثحبملا
 ءيشلا يف ءيشلا جًرت"و ؛ءيشلا يف ءيشلا فل ىلع جارئإلا قلطي

 ينف هلعجو هلخدأ :باتكلا يف باتكلا جّرذأو ،...هلخدأو هاوط :هجردأو

 اهنم ذخأ يناعملا هذهو اث "هلخادو هيط :باتكلا جأرتو هيط يف يأ ؛هجنرت

 يفو ثيدحلا لخاد يف اهفلو اهمضو ةظفل لاخدإ وهف ‘ثيدحلا يف جاردإلا ىنعم

 هنم ركذو "يباحصلا مالك هيف جردأ ام "هنأب جردملا ثيدحلا شيفطا ةح دقو

 اذه تلق اذإف...تايحتلا وهو دهشتلا ي هللا لوسر انملع):دوعسم نب هللا دبع لوق
 نبا مالك نم " كتالص تمت دقف اذه تلق اذإف ":ظفلف ا) (خلإ ...كتالص تمت دقف

 نم هنتأ هعماس نظيو ثيدحلا مامت نم كلذ نأ مهوتملا مهوتي دقو ث،دوعسم

 هدح نكميف ،ةاورلا نم هريغ وأ يباحصلا لوق معي جاردإلا نأ ىلع ،اثيدحلا

 .ادانسإ وأ انتم ةياورلا نمض يوارلا هجردأ امب

 هلوأ يفف نتملا يف عقي امب شيفطا لثميو ؛دانسإلاو نتملا يف عقي جاردإلاو

 ليو لاق لي مساقلا ابأ ناف ءوضولا اوغبسأ مث ):ةريره يبأ ثيدح يف عقو
 عقي امك "عوفرم يقابلاو ةريره يبأ مالك نم اوغبسأف":لاق ،اة( رانلا نم باقعألل

 دوعسم نبا ثيدح هلاثمو "رثكألا وهو":لاق ‘هرخآ يفو هطسوو ثيدحلا لخاد يف

 .420ص ‘لمشلا عماج باتك ،شيفطا )1(

 .269/ 2 برعلا ناسل روظنم نبا اك
 .386ص دهشتلا يف دوعسم نبا ثيدح جيرخت مدقت (3)

 .427ص ‘لمشلا عماج باتك ،شيفطا )4(

 ملسمو (73/1)163 ث..باقعألا لسغ باب ‘ءوضولا باتك ‘هحيحص يف يراخبلا هجرخأ اث

 نابح نباو (214/1)242 ءامهلامكب نيلجرلا لسغ بوجو باب ،ةراهطلا باتك هحيحص يف

 .(368/3)1088 ‘ءوضولا ننس باب ،ةراهطلا باتك ‘هحيحص يف



 ةيض الا دنع ةنسلا ملع ححص

 هيف جردأ ":شيفطا لاق ث(خلإ...هلل تايحتلا لاقف ةالصلا يف دهشتلا هملع ةلي هنأ

 دوعسم نبال امالك رحلا نب نسحلا نع هتاور دحأ ةيواعم نب ريهز ةمثيخ وبأ

 نأ تئش ناو مقف موقت نأ تئش نإ كتالص تيضق دقف اذه تلق اذإف ":هلوق وهو

 .ا.;)"دعقاف دعقن

 :بولقملا ثيدحلا

 :ههجو نع هبلق" :مهلوق اهنم ،برعلا ةغل يف ةددعتم يناعمب بلق ظفل ءاج
 .اهلوح :يأ عيش لكو ثيدحلاو ،بوثلا بلق و ؛هفرتص

 ىلع هقيلعت يف ركذ دقف جرؤملا يبأ دنع هاندجو ثيدحلا بلقل ركذ لوأو
 نم ريخألا مويلا موصأ نأ نم يلإ بحأ ناضمر نم اموي رطفأ نأل):ةياور
 لوقي قف يبنلا نأ ىرن انسلو ":جرؤملا وبأ لوقي ،ابلق ثيدحلا اذه يف نأ (نابعش

 وأ نابعش موص هيلع مرحي ملو هيلع هللا اهضرف ةضيرف ناضمر موص نأل !اذه

 بولقم ثيدح :لاق هنأ ثيدحلا اذه يف يناميلا نب نوراه انثدح ،هنم موي رخآ

 اموي رطفأ نأ نم يلإ بحأ نابعش موي رخآ موصأ نأل):ةقف هللا لوسر لاق ،ظفللا

 رباج نع ةديبع يبأ ىلإ ثيدحلا عفر يناميلا نب نوراه انثدح ءا (ناضمر نم
 نإف هتيؤرل اورطفأو ،هتيؤرل اوموص) :لاق ه يبنلا نأ سابع نبا نع ديز نب
 ولمكأف هرطف يف هنود باحسلا لاح نإو ،هل اوتعف هموص يف هنود باحتنلا لاح

 .ا5) "ا) (اموي نيثالث ةدعلا

 .427-428ص ثلمشلا عماج باتك ،شيفطا ا)
 .686/1‘بلق ةدام برعلا ناسل ، روظنم نبا اث

 يف درو يذلا ربخلا باب ءمايصلا باتك ءةشئاع ىلع افوقوم يقهيبلا هجرخأ ثيدحلا اذه ا

 .(211/4)7760 نابعش ررس موص

 .40ص (هتيؤرل اوموص) ثيدح جيرخت مدقت ا
 .32ص (خم)هريغو ج رؤملا يبأ تاياور مايصلا باتك ،جرؤملا وبأ اث



 ةيضاإلا دنع ةنسلا رالع جح

 نع اروهشم نوكيف هديناسأ بلقت ام ":هنأب بولقملا ثيدحلا شيفطا فرعيو

 ثيدحلا ريصيو بلقلا وهف عئاش ريغ ريصيف ؛فرعي مل هريغ هضوع ( اعجيف نالف

 .ا")هنع رهش نم ريغ نع هتيا ور ببسب هيف ابوغرم

 ‘ ملاسك وا رب روهشم هنتم ثيدحك بولقملا ": رخآ عضوم يف شيفطا لوقيو

 دنسم بلق وأ ،هتبارغل هيف بغريل عفانك هقبس يف هريظن ةاورلا نم دحاوب لدبأ

 يراخبلا ىلع دادغب لهأ بلقك ثدحملا ناحتما دصقب رخآ دنسب يورم رخآ نتمل

 .ا2)"اههوجو ىلع اهةرف اناحتما ثيدح ةئم

 اذهو "هريغب اثيدح هتياورب فرعي نم ليدبت ":هنأب يميلسلا ديبع وبأ هفرعيو

 :لوقنف ليدعت عم هفيرعت رايتخا نكميو ءا"هسفن بلقلا ةيلمع فيرعت ىلإ برقأ
 .ادنس وأ انتم هريغ ثيدحب فورعم ثيدحل ليدبت هقحل يذلا ثيدحلا وه

 هنتم يف بلقلا هلخد ثيدح ":ا“)[نفلا لهأ حالطصا يف هنأب يرهطملا هفرعو

 .ا"نتملا يف نوكي امك دنسلا يف بلقلا عقي امنإو ،هدنس وأ

 ضعب نم أطخ عقي دق دانسإلا يف بلقلاو ،دانسإلا وأ نتملا يف بلقلا عقي دقو

 يرهطم دكؤي امك هنكلو ،ادمع ال اوهس عقي دقو ،هبسن وأ يوارلا مسا يف ةاورلا

 بذكلاو عضولا بورض نم كلذ ناك ادمع عقو اذإف ،ثيدحلا فعضل بجوم

 .425-426ص ‘لمشلا عماج باتك ؤشيفطا ا!)

 .433 ص ‘لمشلا عماج باتك ،شيفطا اث

 .119ص ى(خم) لوصألا ةاكشم ،يميلسلا ا}

 .رخآب ائيش هيوار هيف لدبأ ثيدح وه حالطصإلا نف لهأ فيرعت يف بولقملا ثيدحلا ا
 نأ تيأرو .132/1 ‘ثيدحتلا ذعاوق ،يمساقلا :ر .ادمع وأ اوهس ثنتملا وأ دنسلا يف ءاوس

 انيبو هافرعو بلقلا التصفو بولقملا نع ابتك نيدلا ييحم دمحم هباتك ققحمو يناعنصلا

 نب دمحم ينسحلا يناعنصلا :ر .عوضوملا اذه يف هتيأر ام نسحأك هماسقأ

 دبع نيدلا يحم دمحم :حت ،راظنألا حيقنت يناعمل راكفألا حيضوت 1769/1182(6)ليعامسإ

 .98/2-107 ء(ت.د) ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد ،ديمحلا

 .214ص ؛ثيغملا حتف ،يرهطملا ا



 __ :_ ةيض الا دنع ةنسلا مولع دح

 ىتح فعضلاب فوصوم بولقملا ثيدحلا ":اضيأ يرهطملا لوقي ،ا")قالتخالاو

 مدقملا ريخأتو رخؤملا ميدقت نأل ؛مهولاو مهفلا ءوسو ظفحلا ةلقل كلذو ؤححصي

 ثيدحلا ماسقأ نم هنأب بولقملا ىلع يميلسلا ديبع وبأ قلعيو ءا)"كلذ نع ئشان
 . اةفبعضلا

 (“"انعم ريغتيف يوارلا ىلع هظفل دعب بلقني يذلا" هنأو بلقنملا شيفطا ركذيو

 ىور ثيح نينسحملا نم بيرق هللا ةمحر نإ باب يف يراخبلا ثيدحب هل لثمو

 تمصختخا ):اعوفرم ةريره يبأ نع جرعألا نع ناسيك نب حلاص نع يراخبلا

 .اة) (ثيدحلا خلإ...امهبر ىلإ رانلاو ةنجلا

(1) 

(2) 

 .214ص ،س.م
 .217ص ،س.م

 .119ص ى(خم) ‘لوصألا ةاكشم ،يميلسلا ا7)

 .434ص ،لمشلا عماج باتك ،شيفطا اث)

 نإ ةمئألا نم ةعامج لاق دقو ":كلذ يف لوقي ،ينيقلبلاو ميقلا نبا يأر رجح نبا دروأ دقو

 .ئلتمت منهج ناب ربخأ ىلاعت هلنا نأب جتحاو ‘طلغ هنأب ميقلا نب مزجو ثبولقم عضوملا اذه

 كر ملظي انو » :ىلاعت هلوقب جتحاو ينيقلبلا انخيش ةياورلا ركنأ اذكو ،هعابتأو سيليا نم
 .437/13 يرابلا حتف ،رجح نبا :ر .ادحأ

 ثيدحلا اذه نأ ملعاو :ينامركلا لاق ":لوقي ثيح ينامركلا نع يأرلا اذه ينيعلا لقن كلذكو

 ءادحأ هقلخ نم هللا ملظي الو ءىلتمتف رانلا امأو ةمث لاق ،ةياورلا هذه سكعب ق ةروس يف رم

 :ر ."يوارلا نم مهو اذه ليقو ،ملسم حيحص يف اذك .اقلخ اهل ءىشني هللا نإف ةنجلا امأو

 .137/25 ،يراقلا ةدمع ثينيعلا

 ةنجلا تلاقف ،امهبر ىلإ رانلاو ةنجلا تمصتخا) :لاق هقف يبنلا نع ةريره يبأ نع هظفل اث

 ،نيربكتملاب ترثوأ ينعي :رانلا تلاقو ،مهطقسو سانلا ءافعض الإ اهلخدي ال اهل ام بر اي

 ةدحاو لكلو ،ءاشأ نم كب بيصأ يباذع تنأ رانلل لاقو ،يتمحر تنأ ةنجلل ىلاعت هللا لاقف

 نوقليف ءاشي نم رانلل ئشني هنإو ،ادحأ هقلخ نم ملظي ال هللا نإف ةنجلا امأف لاق ،اهؤلم امكنم

 نإ » ىلاعت هللا لوق يف ءاج ام باب ،ريسفتلا باتك ‘هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (...اهيف

 .(2711/6)7010 ،“نينضُملا نس بيرق هللا تمحر



 ةيض اال دنع ةنسلا ملع ح>ح

 رخآ عضوم يف هاور امك هباوص ء(اقلخ رانلا ئشني هنا) هيفو "!شيفطا لوقي

 ") (اقلخ اهل هللا ئشنيف ةنجلا امأف ):ظفلب ةريره يبأ نع..قازرلا دبع قيرط نم

 ؛طلغ هنأ ميقلا نبا مزج اذلو ێابلقنم راصو رانلا ىلإ ةنجلا نم يوارلا ظفل قبسف

 هلوقب جتحاو ةياورلا هذه ركنأف ةياورلا يف طلغلا عوقوب لوقلا ىلإ ينيقلبلا لامو

 .49/18()2فيهكلا) هأدحأ كبر ملظي انو )>:ىلاعت

 عضي ىتح ديزم نم له لوقتو » اهيف ىقلي لازي ال لاق هلق يبنلا نع سنأ نع هظفلا"]
 لازت الو ‘كمركو كتزعب ةق ةق لوقت مث ضعب ىلإ اهضعب يوزنيف ،همدق نيملاعلا بر اهيف
 ءديحوتلا باتك ،يراخبلا هجرخأ (ةنجلا لضف مهنكسيف اقلخ اهل هللا ئشني ىتح لضفت ةنجلا
 .(2689/6)6949...؛“ميكحلا زيزعلا وه ول:هللا لوق باب

 هللا عضي ىنعملاو متقتلا هب دارملا ليقف ،هللا لالجب قيلي امب لوؤم انه مدقلا نأ ملعأو

 لاقي امك اهل نيكستلاو رجزلا نع ةرابع مدقلا عضو ليقو ‘باذعلا لهأ نم اهل همدق نم اهيف

 ىنضعمب ربخلا اذه يف هيلإ فيضأ يذلا مدقلا" لوقي يمدق تحت هتعضوو يلجر تحت هتلعج

 نب رضنلا هلاق ام ىنعم ىلع وأ ءامهليوأت انركذ نيذللا نيهجولا دحأ ىلع كلملاو قلخلا

 نم لوق لوأتي هيلعو ،هقلخ نم هب رفكي نمم هللا ملع يف متقت ام ىنعم ىلع كلذ نأ :ليمش

 طق لوقتو ضعب ىلإ اهضعب يوزنتف همدق نيملاعلا بر اهيف يلدي ىتح ربخلا اذه يف ىور

 لج هللا نم ملعلا مهل مدقت نيذلا مه مهنأ ىنعم ىلع مدقلا مهو ،اهيف قلخلا ءالدإب كلذو ،طق

 نب دمحم ركب وبأ كروف نبا يناهبصألا :رظنا ليصفتلا نم ديزمل "اهنولخدي مهنأ هركذ
 بتكلا ملاع ‘2ط يلع دمحم ىسوم :حت ،نايبو ثيدحلا لكشم ،(1016/406)نسحلا

 راونألا قراشم "يملاسلا 0137/25 ،يراقلا ةدمع "ينيعلا 0386/1 ،م1985 ،نانبل \توريب
 .276-277ص

 .434ص لمشلا عماج باتك ،شيفطا ا

 نإ ةمئألا نم ةعامج لاق دقو ":كلذ يف لوقي ،ينيقلبلاو ميقلا نبا يأر رجح نبا دروأ دقو

 ئلتمت منهج نأب ربخأ ىلاعت هللا نأب جتحاو طلغ هنأب ميقلا نب مزجو ،بولقم عضوملا اذه
 كر لظي او » :ىلاعت هلوقب جتحاو ينيقلبلا انخيش ةياورلا ركنأ اذكو ؤهعابتأو سيليإ نم
 .437/13 ،يرابلا حتف رجح نبا :ر .ه“أدحأ

 رم ثيدحلا اذه نأ ملعاو :ينامركلا لاق ":لاقف ينامركلا نع يأرلا اذه ينيعلا لقن كلذكو

 امأو ،ادحأ هقلخ نم هللا ملظي الو ءىلتمتف رانلا امأو ةمث لاق ،ةياورلا هذه سكعب ق ةروس يف



 588 >= ةيضانإلا دنع ةنسلا مولع

 :برطضملا ثيدحلا

 يف رابخألا نإ ":هلوق يف يمدكلا دنع ثيداحألل بارطضالاب فصولا درو

 .ا"'دهضعب اهافنو ةبرطضم ةماسقلا

 .هجو ىلع ضعب هيوريف ةاورلا هب طلتخا ام ":هنأب برطضملا شيفطا حو

 .اث)يميلسلا ديبع وبأ هفرع فيرعتلا اذه لثمبو ،ا"رخآ هجو ىلع ضعبو

 وار لبق نم ىوري يذلا ثيدحلا ":هنأب نفلا لهأ حالطصاب يرهطملا هفرعيو

 .ا“)"هنيب حيجرتلا نكمي ال شةيواستم ةفلتخم هجوأ ىلع نيددعتم ةاور وأ ادحاو

 ليق ،ملاس لاثم دجوي نأ لقو نتملا يف بارطضالا نوكي دقو ":شيفطا لوقي
 .عامسلا يفن ىلع ةءارقلا يفن لمحب هنع بارطضالا لاز ذإ ةلمسبلا يفن ثيدحك

 .ا" رهجلا يفن ىلع عامسلا يفنو

 يف وأ دنسلا يف ناك ءاوس بارطضالا ذإ ؛فيعض هنإف برطضملا مكح امأو

 دمحم ينثتسيو ءاياورلا طبض مدعب رعشم هنأل ©فعضلل بجوم نتملا

 هيبأ مسا وأ يوارلا مسا يف فالتخالا عوقو يهو ،ةدحاو ةلاح كلذ نم يرهطملا

 رضي الو ضةحتصلاب ثيدحلل مكحي هنإف ؛ةقث يوارلا نوكي نأ طرشب ،هتبسن وأ
 يف ةريثك ثيداحأ دورول كلذو ؛ابرطضم هتيمست عم ركذ اميف فالتخالا

 ،ينيعلا :ر ."يوارلا نم مهو اذه ليقو ملسم حيحص يف اذك ،اقلخ اهل ئيشني هللا نإف ةنجلا

 .137/25 ثيراقلا ةدمع

 .112/1 شةماقتسالا ‘316/5 ،ديعس يبأ ماكحأ نم ديفملا عماجلا يمدلا ا")
 .429ص ‘لمشلا عماج باتك ،شيفطا اث

 .125ص ى(خم) ،لوصألا ةاكشم ،يميلسلا اث
 ‘ثيدحلا مولع ءحالصلا نبا :يف هفيرعت رظناو .210ص ‘ثيغملا حتف ،يرهطملا )4)

 0262/1 ،يوارلا بيردت يطويسلا ،52ص غيورلا لهنملا ةعامج نبا ا93-94ص

 .132/1 ‘ثيدحتلا دعاوق ،يمساقلا
 .429-430ص ثلمشلا عماج باتك ،شيفطا (5)

 .210ص ٬ثيغملا حتف سيرهطملا 430ص ،لمشلا عماج باتك ،شيفطا :را٩

 



 ةيض الا دنعةنسلا مولع ح

 هيلع صن ءانثتسا يذلا اذهو ،ا٨اهب لمعلا ىرج دقو \ةفصلا هذهب نيحيحصلا

 .ا2"ثيدحلا ءاملع ضعب

 نم ويف ،ابرطضم ةيؤرلا ثيدح يليلخلا دمح نب دمحأ ناميلس وبأ دع دقو
 .اة)ةلكشملا ةبرطضملا ثيداحألا ةلثمأ

 : كورتملا ثيدحلا

 رهش نمو لدعلا ريغ ثيدح نم هيلع لوعي ال يذلا هنأب :كورتملا شيفطا ةح
 .اأكورتم هثيدحف ،الوهجم سيلو ةلادعلا نود ناك نمو وهسلا ةرثكب وأ بذكلاب

 وهو دحاو ىنعمب حرطلاو كرتلاو حورطملا ىمسي هنأ يرهطملا ركذيو

 ثيدحلا يف بذكلاب مهتم هيوري يذلا ثيدحلا ":هنأب هفرعيو ،لاطبإلاو طاقسإلا
 رثك نم وأ لعفلاب وأ لوقلاب هقسف رهظ نم وأ ،همالك يف باذك وأ يوبنلا
 فورعملا فالخ ىلع ثةحف ‘هتعدب وأ هتلاهج وأ هتلفغ ترثك وأ ‘هطلغو هشحف

 إ(5)" و ئبنلا نع

 .210ص ،ثيغملا حتف ‘يرهطملا ا"]

 وحنو هتبسن وأ هيبأ وأ دحاو لجر مسا يف فالتخالا عقيو ةحصلاو بارطضالا عمتجي دق ا

 ذوذشلاو بلقلا لخدي دق" :يشكرزلا لاق اةحصلاب هيف مكحي ثيدحلاف ةقث نوكيو كلذ

 .يمساقلا 0 262/1 "يوارلا بيردت يطويسلا :ر ."نسحلاو حيحصلا مسق يف بارطضالاو
 .132/1 ‘ثيدحتلا دعاوق

 ءيملاسلل راونألا قراشم ىلع يليلخلا ناميلس يبأ تاقيلعت ،راونألا قراشم ،يملاسلا :را"

 :يف هيف مهفالتخاو ثيدحلا ءاملع لاوقأ ضعب داريإو ‘ثيدحلا اذهل هتشقانم رظنأو ے367/1

 ثيداحأ ةشقانم اضيأ رظناو 55-060ص ثغمادلا قحلا ،ناميلس نب دمح نب دمحأ يليلخلا

 .اهيف لاكشإلا دوجو ىلإ صلخو نيثتحملا طباوض قفو اهسرد دقف فاقسلا نسح دنع ةيؤرلا

 ءيوونلا راد ‘2ط ‘ةيواحطلا ةديقعلا حرش حيحص ،(رصاعم)يلع نب نسح فاقسلا :ر

 .586-587ص ‘م1998 ‘ه1419 ،ندرألا ،ناََع

 .421 ص ،لمشلا عماج باتك ،شيفطا ا
 .226ص ‘ثيغملا حتف ،يرهطملا ا٨}



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ححح

 :عوضوملا وأ بوذكملا ثيدحلا

 يف هنوكل كلذب بوذكملا ثيدحلا يمسو عقاولا ريغب رابخإلا وه بذكلا لصأ

 ىريو ترشتنا يتلا ثيداحألل امساو املع راص مث ةق لوسرلا هلقي مل عقاولا

 .ةققلوسرلا لوق نم نوكت نأ ةلاحتسا ققدملاو رظانلا

 باتكلل ةمداصملا نآرقلل ةفلاخملا تاياورلا ةيطع نب لاله فصو دقو

 مهل سيل نم ىلع رخآ عضوم يف ىعنو "لصأ اهل سيل يتلا ةبذاكلا تاياورلاب
 ثيداحألا كلت اودمتسا ٬هللا باتك اهضحدي يتلا ةبذاكلا تاياورلا نوعبتي ذفان ملع

 ثيدحلا ظفلل ينفلا مادختسالا نأ مهفن كلذبو .الهلا باتك اوكرتو مهلثم رشب نع

 ال ثيحب باتكلل مداصملا وه -ةيطع نب لاله فصو امك - بوذكملا وأ بذاكلا

 .امهنيب عمجلا نكمي

 ةبذاكلا تاياورلا ضعب نم رذح نيح بويأ نب لئاو هدكأ ىنعملا اذهو

 ةنس نأ اهدافم ةدعاق ىلإ صلخيل ‘لطابو بذك اهأ نيبو ةعدتبملا ثيداحألاو

 .اة)ؤزو هفلاخت ال ىلاعت هللا باتكل ةقفاوم يبنلا

 اوشحوتساو هللا باتك لقث مهأجلأ ":هلوق يف سورمع دنع ىنعملا اذه دجنو

 اذه نم افرط انضرع دقو "ةبذاكلا تاياورلاب اوسنأتساو قحلا نع اورفنو كنم

 يتفلا لولدملا وه انه هيلع ديكأتلا اندرأ امو ،ةمدقتملا لوصفلا يف عوضوملا

 يتلا 'بوذكملا ثيدحلا ىلع ةلالدلا هوجو دحأ نأو ،بذاكلا وأ بوذكملا ثيدحلل

 .80ص (جم خم)ةيطع نب لاله ةريسب ةيطع نب لاله يناسارخلا ا"]

 .81ص ،س.ما2)

 (رفعج نبا عماج نمض عوبطم ) مالسإلا ةفص ،(808/192)بويأ نب لئاو يمرضحلا ا7}

 ،نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،هاكرشو يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم

 .110 0109/1 (ت.د)

 .67ص ثةيفاصلا ةنونيدلا لوصأ حتف نب سورمع ينكاسملا ا

 نع ملكت حرجلا يف تاسارد هباتك نمض نسح ثحب يمظعألا نمحرلا ءايض دمحمل ا
 (٠ رصاعم)نمحرلا ءايض دمحم يمظعألا :ر .ةياورلا يف بذكلا اهب فرعي يتلا تالالدلا



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ححص

 اهعم نكمي ال ةمداصم باتكلل ةمداصملا وه ةيضابإلا دنع اهيلع ديكأتلا ذري

 .عضولا وأ بذكلاب ثيدحلا ىلع نومكحي ذئدنعف ،عمجلا

 يف بذكلا امأو" :بذكلا رابخأ هوجو دحأ انيبم ينالجراولا بوقعي وبأ لوقي

 .ةمألا يديأ يف هتعاشإو لي هللا لوسر نع هنوري امم ةقدانزلا رابخأف ثيدحلا

 .ا")"هلاهجو ةمألا ءافعض يديأ ىلع ترشتناو ةماعلا اهتلبقف

 هللا لوسر نع هنووري امم ةقدانزلا رابخأف بيذاكملا امأو ":يبرجلا ديعس لوقي

 ىلع ترشتناو ،ءاوهألاو عدبلا لهأو ةماعلا هتلبقف ةمألا يديأ يف هتعاشإو

 نم ع رفو ،يناصيدلا ركاش يبأو ءاجوعلا يبأ نباك اهلاهجو ةمألا ءافعض يديأ

 هلوق دعب هنم نوصقنيو ثيدحلا يف نوديزي نيذلا مهو نيسلدملا ثيدح اذه

 نم ينع مكاتأ ام ):هلوقو ءال (رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم ئلع بذك نم):اغف

 .ا"ثيدحلا ا (هللا باتك ىلع هوضرعاف ثيدح

 لوخدو بوذكملا ةيمست مومع يبرجلاو ينالجراولا مالك نم رهظيو

 دمعت وهف يبرجلا ةرابع يف هيلإ راشملا سيلدتلا امأو ،هامسم يف عوضوملا

 وأ بوذكملا ةح هلوخد يف ةكش ال اذهف عضولاو بذكلل ةقيرط هدامتعاو سيلدتلا

 .عوضوملا

 يف عنشأ عضولا ظفل نكل ،دحاو بوذكملاو عوضوملا ثيدحلاف اذه ىلعو

 ةرابع لصت ال نكل ‘هبحاص بذكلاب مهتيو ثيدحلا دري دق كذلو ،ريبعتلاو ةلالدلا

 نومسي دقو ،ىوقأو غلبأ عضولاب فصولا نوكي كلذلو ءععوضوم هنأب لوقلا دقانلا

 .م1995 ه1415 ،نانبل ،توريب ‘بتكلا ملاع 1٬ط ،ليدعتلاو حرجلا يف تاسارد

 .85-90ص

 .145/1 ؤلدعلا ،ينالجراولا ا"

 .109ص هجيرخت مدقت ا

 .110ص هجيرخت مدقت ا7}

 .29 ص (خم) ،يبرجلا ديعس تاباوج ،يبرجلا ()



 ةيضص الا دنع ةنسلا رولع حصححح

 يفو ‘الصأ اثيدح عوضوملا يمسي ال نم كانهو ‘سكعلا وأ بوذكملاب عوضوملا

 .هتيمستو هفينصت يف اوزوجت نكل ،اثيدح سيل وه ةقيقحلا

 هنأو ؛بوذكملاب هفصيف ،هتفرعم قرط ضعب انل نيبيو عوضوملا شيفطا ركذي

 .\;"يورملاو يوارلا يف ةنيرق وأ عضاولا رارقإ وأ لوقلا ةكاكرب فرعي

 عم هتياور مرحتو ،قلتخملا عوضوملا ىمسيو " :هببسو همكح انيبم لوقيو

 ءاة"مهوحن وأ ءارتفا وأ نايسن اهببسو ثًاقلطم هب لمعلاو انيبم الإ هب ملعلا

 ىلع فقو هنأل لبقي ال يذلا رتوزملاب رخآ عضوم يف عوضوملا شيفطا يمسيو

 هبشأ امو هظفل ةكاكرب وأ هعضاو رارقإب اضيأ فرعي اهنأو هعضو نم

 .قباسلا همالك ضعبل راركت هيفو ،اكلذ

 ", هنأب حلطصملا نف لهأ فيرعت قفو ع وضوملا ي رهطملا دمحم فرعيو

 .ا"نيباذكلا نم عونصملا قلتخملا مالكلا

 .420ص ‘لمشلا عماج باتك ،شيفطا ا"

 حيضوت ،يناعنصلا :يف هليصفتو كلذ نايب عجار عضولا بابسأ ءاملعلا ضعب ركذ ا

 .اهدعب امو150/1 ،ثيدحتلا دعاوق "يمساقلا ؤ74/2 راكفألا
 .420ص ،س.ما )

 ام اهنم ،لوقنملا دقن باتك يف عوضوملا ثيدحلا اهب فرعي طباوض ةلمج ميقلا نبا ركذ اث
 ةضقانم اهنمو عوضوملل هبيذكتو سحلاب قلعتي ام اهنمو ،هملع ةعسو دقانلا علضتب قلعتي
 ٬كلذ ريغو ءايبنألا مالك هبشي ال هنأ اهنمو ،نآرقلل هتمداصم وأ ةحيحصلا ةنسلل عوضوملا

 ركب يبأ نب دمحم هللا دبع وبأ ميقلا نبا يعرزلا:ر .عوضوملل ةلثمأو جذامن دروأ هتأ امك

 ،توريب ،يرداقلا راد ،س1ط ،ناديوسلا يعامسلا نسح :حت ،لوقنملا دقن 1351/751(6)بويأ

 .68 .53ث 48 .41 .32/1 ،م1991 ه1411 ىنانبل
 426ص ،س.م )5(

 بيردت ،يطويسلا :يف عوضوملا فيرعت رظنأو ؤ229ص ،ثيغملا حتف "يرهطملا ا
 .اهدعب امو 69/2. راكفألا حيضوت ،يناعنصلا '274/1 ،يوارلا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع =

 هتياور مرحتو ،الصأ ثيدحب سيل وه لب ‘فيعضلا رش وهو ":اضيأ لوقيو

 ضعبو عضولا بابسأ ركذ دقو ،ا")هعضو انيبم الإ ناك ىنعم يأ يف هب ملعلا عم

 .اهطسبل ماقملا عستي ال امب عوضوملا نع فشكلا قرط

 نم ةفئاطل اهيف ضرعت يتالتلا ورمعل ةطوطخم ةلاسر ىلع تفقو دقو

 دروأ بيدألا ةناحيرو بيبللا ةهزن هامسأ عونتم باتك نمض ةعوضوملا ثيداحألا

 اهيلع قلع يتلاو دئاقعلا باوبأ يف ةتصاخ ةعوضوملا ثيداحألا نم ةلمج

 الطاب هيلإ تبسنو ةق هللا لوسر ىلع ةعوضوم اهلك ثيداحألا هذه":هلوقب
 نم اهدض عمساو ":الئاق اهدرت ةحيحص ىرخأ ثيداحأ دروأ مث "..اروزو

 اة)".. نآرقلا قفاوت يتلا ثيداحألا

 فلاخملا اهنمو ىاهبذكب عوطقملا رابخألا يبونقلا ركذي ربخلا ماسقأ نمضو
 باتكل فلاخملا وأ ،ميلسلا لقعلا ةلالدل فلاخملا وأ ،الالدتسا وأ ةرورض عقاولل

 فلاخملا وأ ،عمجلا هجوأ نم هجو يأب امهنيب عمجلا نكمي ال ثيحب زيزعلا هللا
 هوجو لالخ نم امهنيب عمجلل لاجم الو ةفلاخم ةث لوسرلا نع ةرتاوتملا ةنسلل
 ربخ وأ ،عامجإلا ةيعطق ىلع ينبم اذه نكل يعطقلا عامجإلل فلاخملا وأ عمجلا

 .ا“اهبذكب عوطقملا رابخألا نم هددع امم كلذ ريغو ش هلوسرو هللا هبذك نم

 دهشيو ‘تيدحلل نيعاتضولاو عضولل ةيضابإلا ضفر دكؤي هنايب مدقت ام نإ

 الو ،ثيدحلا يف عضولا وأ بذكلا نع مهدعبب هل دوهشملا مهكولس اذه مهضفرل

 درلا جهنم كولس نع يتحورطأب تيأن دقف بناجلا اذه يف ةلاطإلا بحأ

 مدقأ نأ تدرأو هريغ وأ بناجلا اذه يف ةيضابإلا ىلع هيف يعأ امل ةعراقملاو

 .229ص سما"
 .230-235ص ،س.م :راث

 ةناحيرو بيبللا ةهزن ،(1747/1187)يبرجلا ناضمر نب ورمع صخغح وبأ يتالتلا اة}

 ،نزيغ ،يبرجلا بوقعي نب ملاس ةبتكم (بوقعي نب ملاس تانودم نمض طوطخم) ،بيدألا

 .(رت.د) ،(ر.د) ،سنوت ةبرج
 .3-4ص ،(فرصت ضعبب)؛ثيدحلا مولع يف تامدقم ،يبونقلا ا



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح

 هزتت ةلأسم نأ امك .ةجحلا تابثإو قحلا نايبب ليفك وه يذلا يملعلا حرطلا

 عستي ال ليصفت ىلإ اهنايب جاتحي هنم مهتعاربو عضولاو بذكلا نع ةيضابإلا

 بذكلا نم ةيضابإلا ةحاس ولخب دهش نم ةداهش ةفرعم ءاش نمو ‘هضرعل ماقملا

 .")كلذ ناظم ىلإ دعيلف عضولاو
 هذه ةمدقم يفو ،ةيضابإلا دنع دودرملا ثيدحلا عاونأ ةمدقتملا ةفقولا انل تفشك

 كلذو ،ةدودرم ىرخأ عاونأل عماج عونلا اذه نأ ىلع ‘فيعضلا ثيدحلا عاونألا

 رفاوتت مل ام" وأ "هنتم وأ ،هتياور يف نهو عقو ام " هنوكب هفيرعت نم ىتح ذخؤي

 .فيعضلل ةدع اماسقأ اوركذ دقو "لوبقلا طورش هيف

 جهنم اوبلغ نيذلاف ،مهترظن جهنم يف افالتخا هعاونأ يف مهفالتخا سكعو

 ىللإ ءاهقفلا جهنمل نوبلغملا بهذ امنيب عاونألا ضعب فعضب اومكح نيثدحملا

 ىلع اوعمتجا مهنكل .ذاشلا ىتحو لضعملاو لسرملا يف مهفالخ راد هيلعو ێاهلوبق

 .بوذكملا در ىلعو للعملاو كورتملا و ركنملاو برطضملاو سلدملا فيعضت

 يف هب جتحا نم مهنمو ،هدر ىلإ لام نم مهنمف فيعضلا مكح يف اوفلتخا كلذكو

 .طورشو دويقب هب لمعلا ىلإ بهذ نم مهنمو ‘بئاغ رلا

 .ج راوخلا يف مهيأر نمض ةيضابإلا نوركذي عوضوملا اذه نوثحابلاو ءاملعلا جلاعي نيح ا

 بذكلا نع مههزنتب جراوخلل اودهشو ةلأسملا هذه يف نيثحابلاو ءاملعلا نم ددع ققح دقو

 نمو ؛مهموصخ ضب اهاعآا يتلا عضولا يف جراوخلا عوقو ىوعد اودفو ‘عضولاو
 روتكدلاو ةيميت نباو دواد وبأو يدادغبلا بيطخلا ةداهشلا هذه مهبتك يف اندجو نيذلا ءاملعلا

 يهو ماقملا اذه يف ةدحاو ةرابعب يفتكنو ،مهريغو بيطخلا جاجع دمحمو يعابسلا ىفطصم

 مهيرحت نم اوأر امل ":ج راوخلا تاياورل نيثدحملا لوبق ببس افصاو يدادغبلا بيطخلا لوق

 ليصفتلا نم ديزمل ."لاعفألا نم تراوظحملا نع مهسفنأ مهظفحو بذكلا مهميظعتو قدصلا

 يف اهتناكمو ةنسلا ،٠(رصاعم)ىفطصم يعابسلا 0130 0125/1 .ةيافكلا ڵبيطخلا :رظنا

 .82-83 ،م1995 ه1415 .نانبل ،توريب يمالسإلا بتكملا ‘4ط ،يمالسإلا عيرشتلا

 .م1988 ثنانبل ،توريب ،ركفلا راد ،نيودتلا لبق ةنسلا ،(رصاعم)جاجع دمحم بيطخلا



 ةيض الا دنع ةنسلا ملع حححح

 هلولدمب ةاشلا ظفلل ةيضابإلا ءاملع لامعتسا اشلا نع مالكلا لالخ انيأر دقلو

 وه ذاشلل راتخملا فيرعتلاو ثةقثلا ةفلاخمو دارفنالا لوح رودي يذلا يحالطصالا

 فلتخا دقو ،"امهنيب عمجلا نكمي ال ثيحب هنم قثوأ وه نمل ةقثلا ةفلاخم" هنأ

 نم مهنمو ‘هروص ضعب لبق نم مهنمو ،هدر نم مهنمف ‘همكح يف ةيضابإلا

 .يملاسلاك حيحص ريغو حيحص بيرغ ىلإ همنسق

 ركنملا ةح ىلع ىرج نم ءاوس ،مهدنع دودرم وهف ركنملا ثيدحلا امأ

 حلطصملا لهأ ةح قفو هةح نم ىلع وأ ،هنولبقي الو ءاملعلا هركني يذلا دودرملاب

 .دودرم نيعونلا الكف فلاخملا فيعضلاب

 ةيضق يف ةيضابإلا ءاملع ديدشت انيأر دقو ؤفيعضلا نم عون سلدملاو
 هتاميسقتو سيلدتلا فيرعت نأ رهظي يذلاو .هباحصأ ىلع هايإ مهراكنإو ،سيلدنتلا

 اهيف جزم ماسقألا هذه تافيرعتو اهريغ وأ ةيوستلا وأ عطقلا وأ دانسإلا سيلدت ىلإ

 .ثيدحلا حلطصم ءاملع نم دافتسملا مالكلاو مهمالك نيب ةيضابإلا ءاملع

 هنم طقس امب ةكرب نبا دنع هفيرعت انيأرو عوطقملاب مهضعب هامس عطقنملاو
 امب ركب يبأ نب ىيحي هفرعو ‘هدعب ءاج نم هفيرعت ىلع ىرجو ‘هطسو يف لجر

 وه مهتافيرعت نم فيرعت رخآو ،يعباتلا ىلإ لوصولا لبق هدنس نم وار طقس

 ،"دانسإلا طسو نم يلاوتلا ىلع ال رثكأف وار هنم طقس ام" وهو يبونقلا فيرعت

 نم هذخأ نم رثكأ حلطصملا ريوطت يف مهضعب نم اودافتسا ةيضابإلا نأ رهظيو

 ةلاح ىلإ رظن نم مهنمو هفعض نم مهنمف همكح يف اوفلتخا دقو ،مهريغ

 ثكلذك لضعملا يف مهفالخ هنم بيرقو ،يملاسلاك هيلإ نئمطي ام لبقف ةنينأمطلا

 .طوقسلا يلاوت عم رثكأف نايوار هنم طقس ام ىلع مهلوق رادف هدح يف امأو

 ةديفملا اهتلالدب ةلعلا ظفلل ركبملا مهمادختسا رهظيف للعملا ثيدحلا امأو

 -ئيحالطصالا فيرعتلا كلذكو- يفخلا فيعضتلا ىلع اهتلالد نكل ©فيعضتلل

 بابسأ ينالجراولا ركذ دقو ‘ثيدحلا حلطصم لهأ نم ةدافتسم ةرخأتم تعاج

.ودبي ام ىلع بابسألا كلت نايبل ةيتاذ ةلواحم يف ةلعلا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع =ححجح

 مكح دقو ‘برطضملاو بولقملاو جردملا ىرخألا فيعضلا عاونأ نمو

 ىتحو مهدنع تاحلطصملا هذه لامعتسا دوجو رهظي يذلاو ،اهفعضب ةيضابإلا

 ةديفتسم روطتلا ىحنم تذخأ ةيحالطصالا تافيرعتلا نكل مهنم نيمدقتملا دنع

 .تاعوضوملا هذهل حلطصملا ءاملع ةجلاعم نم

 هنع ريبعتلا درو دقف عوضوملاب مهضعب هنع ربعيو بوذكملا ثيدحلا امأو

 مهضفر انيبم امزاح هيلع مهمكح ءاجو "مهيدل ةركبم تارتف نم هيلع حالطصالاو

 اوبذك نم فانصأ ضعب اونيب دقو ،هنم ائربتم ثيدحلا يف عضولاو بذكلا جهنل

 لالدتسالا نكمي يتلا طباوضلا ضعبو عضولاو بذكلا نع فشكلا قرط ضعبو

 .بذكلاو عضولا ىلع اهلالخ نم

 ضب نايبب الإ لماكتت ال لوبقم وأ دودرم نم ثيدحلا ماسقأ ةروص لعلو

.يتآلا لصفلا يف هغولب لمأن ام وهو امهنيب ةكرتشملا عاونألا



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع حص

 :درلاو لوبقلا نيب كرتشملا ثيدحلاعبارلا لصفلا

 :فوقوملاو عوفرملا ثيدحلا لوألا ثحبملا

 يف ضفخلا ضيقن عفرلاو ء" عفتراف هتغفر" :لاقي ،عنضتولا ةض :عفرلا

 ءاهغلبيو هتصق نم هعفري ام وهو : ةعيفر لماعلا ىلع ناالف عقر دروو ء يش لك

 لك ىنعمب (.. غالبلا نم انيلع تعفر ةعفار لك ) رثألا يفو ،هربخ عاذأ ىنعمبو

 عفرلا ىنعم يف دوجوم يوغللا ىنعملا نإف اذكهو ءا)غلبتلف انع غلبت ةغلبم ةعامج

 ةعاذإو ،هنع غيلبتو هيلإ ثيدحلاب غولب وه هق يبنلا ىلإ عفرلا ذإ ؛عالطصالا يف

 .هيلإ هعفرب هلزانم ىلعأ ىلإ ثيدحلل عفرو ،هنع ربخلل

 غولبلا ىنعمب عفرلاب ريبعتلاك يضابإلا ثارتلا يف عفرلا ظفل دورو دجنو

 دبع نب باهولا دبع لوق لثم ٧ يبنلا ىلإ وأ يباحصلا ىلإ عوفرملاب
 ثيدحلا" :رفعج نبا لوقكو “ا)"ريباطخلا نب رمع ىلإ كلذ اوعفر:"نمحرلا

 هعفري يذلا ثيدحلاب ةكرب نبا ربعيو ،ا)"... لي يبنلا نأ ،ةياورلا يف عوفرملا

 عوفرملا ثيدحلل افيرعت يطعي نأ نود اهمكح انيبم ه يبنلا ىلإ يباحصلا
 .يتأيس امك فوقوملا فرع هنأ مغر

 العف وأ الوق ةصاخ ة يبنلا ىلإ فيضأ ام "هنأب عوفرملا شيفطا فرعيو
 .اة"حالصلا نبا لاق اذك ":لاق "لسرملاو عطقنملا و لصتملا هيف لخديو

 .ا“"العف وأ الوق ةلق هيلإ فيضأ ام "هنأب يميلسلا ديبع وبأ هفرعيو

 .105/ 1 حاحصلا راتخم ،يزارلا 01290131/ 8 “برعلا ناسل روظنم نبا :را

 73 ص 4 ةسوفن لئاسم باتك - متسر نبا نمحرلا دبع نب باهولا دبع ا
 .89/2 ،عماجلا باتك 2 رفعج نبا ا}

 .26/1 ثعماجلا ءةكرب نبا ا

 مولع ‘حالصلا نبا :يف حالصلا نبا دنع فيرعتلا رظنأو .415ص ،لمشلا عماج ،شيفطا (5)

 .45ص ،ثيدحلا

 .123 ص ى(خم) ‘لوصألا ةاكشم ،يميلسلا ا



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع =حجح

 هلئاقل عقي الو ءةصاخ ةلق هللا لوسر ىلإ فيضأ ام ":هنأب يرهطملا هفرعيو

 مأ يعبات وأ يباحص هفاضأ ءاوس ،اريرقتو العفو الوق نوكيو ،كلذ ريغ ىلع

 . (. )"امهدعب

 ريغ وأ الصتم ناك ءاوس ة يبنلا ىلإ فيضأ ام ":هنأب يبونقلا هفرعيو

 لوقلا لمشي "فيضأ ام" ديق ذإ يريدقت يفخ نسح فيرعتلا اذهو .ا“)"لصتم

 لسرملا لمشي "لصتملا ريغ" ديقو ،مومعلا ديفت "ام" نأل ةفصلا ىتحو لعفلاو
 .فيرعتلا يف اهليصفت ىلإ ةجاح ال كلذبو هريغو عطقنملاو

 ام ءاوس يي يبنلا ىلإ فاضملا وه عوفرملا نأ ىلع ةقباسلا تافيرعتلا قفتتو

 عوفرملا ظفلل نيمدقألا ضعب تالامعتسا ىقبتو ،ازجوم مأ الصفم درو

 امل عوفرملا ةكرب نبا لامعتساو ءيباحصلا ىلإ عفرلل باهولا دبع لامعتساك

 .اة)نيثدحملا ضعبل لثامم كلذ يف وهو يباحصلا هعفري

 نبا لاق ث يبنلا ىلإ هعفر ةحص ةلاح يف ةجح هنأ عوفرملا ثيدحلا مكحو

 هب لمعلا بجو لعف باجيإب ة لوسرلا نع اربخ يباحصلا عفر اذإو" :ةكرب

 ىلع ناكو ربخلا كلذ خسني هريغ أربخ ىقلي نأ ىلإ نيفلكملا نم هغلب نم ىلع

 .260ص ثيغملا حتف ،يرمهلا ا"

 .27ص ،ثيدحلا مولع يف تامدقم ،يبونقلا ا2)

 وأ لعف وأ لوق نم ةصاخ ة يبنلا ىلإ فيضأ ام وه عوفرملا نأ ىلع نيثتحملا رثكأ ا

 بهذو ،لتصفي نم مهنمو ةرابعلا زجوي نم مهنمو ءاعطقنم وأ الصتم ناكأ ءاوس ريرقت

 .يباحصلاب هتصخ دقف ،هلعف وأ ةف يبنلا لوق نم يباحصلا هب ربخأ ام هنأ ىلإ بيطخلا

 اونع مهنأب كلذ حالصلا نبا لوأو ،لسرملا هلباقم يف عوفرملا لعج نم نيثدحملا نم كانهو
 ، يورلا لهنملا ،ةعامج نبا ‘45ص ‘ثيدحلا مولع ءحالصلا نبا :ر .لصتملا ع وفرملاب

 .183/1 يوارلا بيردت ،يطويسلا 40ْص



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ۔۔حح

 وهف اذكهو ")لوألاب لمعلا كرتو يناثلا ىلإ عوجرلا لوألا ربخلاب لمع نم
 .اغ"لوبقلا طورش هيف ترفاوت اذإ ةجحا مه ٠

 فاضأ نإ اهنم ءاهيف فلتخا اهضعبو عفرلا مكح اهل اروص شيفطا ركذيو

 هللا لوسر دهع ىلع لزعن انك ):رباج لوق لثم هف يبنلا دهع ىلإ يباحصلا

 ضرغ نأل كلذو ؛افوقوم هظفل ناك نإو عوفرملا ليبق نم اذه لثمف ا(

 ةنسلا نم يباحصلا لوق" اهنمو ،اعوفرم ةعي ال ليقو عرشلا نايب انه ياورلا
 اضيأ عفرلا همكحف ،حيبأ وأ ،انيهن وأ ،رمؤن انك وأ ،ةزمهلا مضب انرمأ وأ ،اذك

 .(6'ة ( رفاظألاب هباب نوعرقي) و ،ا“(ةي هب ةالص مكهبشأ انأ ):يباحصلا لوقك

 .26/1 ،عماجلا ،ةكرب نبا ا"

 .27ص ثيدحلا مولع يف تامدقم ،يبونقلا ال
 يف ملسمو (1998/5)4911 "لزعلا باب ،حاكنلا باتك هحيحص يف يراخبلا هجرخأ اث

 باتك ،هننس يف ةجام نباو (1065/2)1439 ،لزعلا مكح باب ضحاكنلا باتك هحيحص

 .(620/1)1927 ،لزعلا باب حاكنلا

 باتك ‘هحيحص يف ملسم هجرخأ (هللا لوسرب ةالص مكهبشأ ينإ ةريره يبأ لوق) ا
 باتك راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو 294/1)392(0... ريبكتلا تابثإ باب ،ةالصلا

 يبأ دنسم هدنسم يف ىلعي وبأو ،240/1 ،هدمح نمل هللا عمس لوقي مامإلا باب ،ةالصلا
 .(357/10)5949 ،ةريره
 ضعجر الإو هل نذأ نإف تارم ثالث ناذئتسالا يف لصف ،ناميإلا بعش يف يقهيبلا هجرخأ ا٩]

88214426( 
 .416ص ‘لمشلا عماج ،شيفطا ا٨

 



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح

 :(.ز)ففوقوملا ثيدحلا

 رصحي نم ءاملعلا نمف فوقوملا ديدحت يف نيهاجتا يضابإلا ثارتلا يف دجن
 يباحصلا ىلع فقو اميف هلعجي نم منمو !يباحصلا ىلع فقو اميف فقولا
 .ئعباتلا و

 نأ وهف ،رابخألا نم فوقوملا ربخلا امأو ":هلوقب فوقوملا ةكرب نبا فرعيو

 .‘ثامهيلع ربخلا فقويف ةيعباتلاو يباحصلا نع ربخلا ىورُي

 يبتوعلاو ،انايبلا يف يدنكلا هللا دبع وبأ فيرعتلا اذه يف ةكرب نبا عبت دقو

 .افنصملا يف يدنكلا ركب وبأو ،ا“)ءايضلا يف

 ىلع هب فقو امف رابخألا نم فوقوملا امأو " :هلوقب ينالجراولا هفرعيو

 .ا" لي هللا لوسر هب غلبي ملو ئباحصلا

 يتالتلا ورمع ىرجو ء")"يباحصلا نع هب ربخأ ام ":هنأب يخامشلا هفرعيو

 . هنايبو هحرش نع دزي ملو هفيرعت ىلع

 كلذ وحن وأ هلعف وأ هلوق نم يباحصلا نع يور امب قالطإلا دنع حلطصملا لهأ هدح (!

 ىلع هفقو لثم اديقم يباحصلا ريغ يف لمعتسي دق هنأ ىلإ اوبهذو ءاعطقنم وأ ناك الصتم

 بيردت ‘يطويسلا ‘46ص ثيدحلا مولع ،حالصلا نبا :ر .اذكهو نالف هفقو وأ ،نالف

 .184/1 ،يوارلا

 .17/1 ،عماجلا ،ةكرب نبا ا)

 .17/1 ‘ع رشلا نايب ،يدنكلا ()

 .253/2 ،ءايضلا ،يبتوعلا ا)

 .39/1 ‘فنصملا ، ركب وبأ يدنكلا اة}

 .144/1 ،لدعلا ،ينالجراولا اث

 .442 ص لدعلا رصتخم حرش ،يخامنشلا ا

 .192ص ء(خم) يخارتلا عفر يتالتلا (8)



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع ح

 :يباحص ىلع هب فقو امف فوقوملاو " :هلوقب فوقوملا يبرجلا ديعس فرعيو

 رييغت عم ينالجراولا فيرعت لثم يبرجلا فيرعتو ")" هللا لوسر هب غلبي ملو

 ولو العف وأ الوق ةصاخ يباحص ىلإ فيضأ ام" هنأب شيفطا هفرعيو
 هيوار نم هدانسإ لصتا ام دنسملاو :لوقي ذإ دنسملا نم امسق هلعجيو ،ا)"اعطقنم

 هتكل ."فوقوملا وهف نت لوسر ركذي مل نإف ليق ؤ لوسر لاقل هاهتنم ىلإ

 ىلإ دانسإلاب لصتي ام هنم ليق ‘لسرملا ماسقأ نم وهو ":هسفن عضوملا يف لوقي
 ':لوقيف رثألاب هتيمست ىلع دكؤيو ،اأرثألا ىمسيو لصتي ال ام هنمو ،ئباحصلا
 "ة يبنلا ىلإ هفضي مل ام لعفن انك يباحصلا لوق هنمو معن ؟ارثأ ىمسي لهو

(5) 

 ."©"عطقنم ولو الوق يباحصلا ىلع رصق ام فوقوملا ":هلوقب يملاسلا هفرعيو

 .ا""العف وأ الوق يباحص ىلإ هب فقو ام " هنأب يميلسلا ديبع وبأ هفرعيو

 فيضأ ام وه" :حلطصملا لهأ تافيرعت نم يبونقلا هيلإ لام يذلا فيرعتلاو

 نأل هرفاوت نم ةب ال طرشلا اذهو ":لاق ،"عفرلا ىلع لدي امم الخو يباحصلا ىلإ

 نأ نكمي ال يتلا ثيداحألاك كلذو ،ىنعم ةعوفرم اظفل ةفوقوم ثيداحألا ضعب

 .ا"ىباحصلا اهلوقي

 .2:8گص (خم) ،يبرجلا ديعس تاباوج ؤيبرجلا (1)

 .415ص ثلمشلا عماج ،شيفطا ا"

 .415ص ،س.م ا

 .415ص ،س.ما٨)

 `.416ص ،س.م )

 .50/2 ‘سمشلا ةعلط ح رش ءيملاسلا (6)

 .123 ص ء(خم) ،لوصألا ةاكشم ،يميلسلا ا

 ريزولا نبا دنع فيرعتلا اذه دورو رظناو .27ص ،ثيدحلا مولع يف تامدقم ،يبونقلا ا



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع ح

 :ا")فوقوملا مكح

 رابخألا نمض هجاردإل حيحص فوقوملا مكح نأ ىلإ ينالجراولا بهذ

 لوسر ىلع اوبذكي ال نأ ةباحصلاب نظلا نأب هيأر ينالجراولا للعيو ةحيحصلا
 هنوغلبي الو مهلوقعب هنوكردي ال امم ه وور ام ناك ا ذإ ةصاخبو " :لاق مث . ل هلدا

 لوألا همالك ىضتقم نكل ءاث)"هنع ذخأ نمم وأ ث لوسرلا نم فيقوتب الإ

 هنأ لئالدلا تلد ام عوفرملا مكح ىطعيف ليصفتلا همالك رخآ ىضتقمو ميمعتلا

 .مهلوق نم سيل

 ةباحصلا نأ مولعمو":لوقيف هيجوتو مالك ديزمب هلوق ىلع ينالجراولا للديو

 نآرقلاب هللا مهاتأف ،ءيش ملعلا نم مهيلإ بسني ال ءالهج ةيلهاج لهأ سمألاب

 اوثدحف ىمهسفنأ ىلع ثيدحلا اوفقوف ةتسلا نمو نآرقلا نم اوملعتف ةلث دمحمبو

 هنوغلبي الو مهلوقعب هنوكردي امم اوور ام نكي ملو ريخ الإ مهيف هب نظي ال امب

 ثيدح لجو ‘هنع اوذخأ نيذلا اضيأ هباحصأ نع وأ ةلي لوسرلا نم فيقوتب الإ

 : لي هللا لوسر ينثدح موي تاذ لاق دقلو ؤفوقوم لي هللا لوسر نع دوعسم نبا

 ا)".. هللا ءاش ام اذه لثم وأ اذه قوف وأ اذه نود" :لاقف هل ادب مث ثيدحلا ركذف

 :يه لاوقأ ىلع فوقوملا مكحب لوقلل اليصفت يبونقلا ضرع دقو

 مدع عم هب اولوقي نأ نكمأو ضحملا يأرلا ليبق نم ناك ام ه

. .. . . )4 
 عم ا“ةيضابإلا روهمج لوق وهو ةجحب سيل وهف هعفر ىلع ةلالد دوجو

 .261/1 .راكفألا حيضوت ،يناعنصلا :ر .هباتك حراش يناعنصلاو يناميلا

 ةفئاطو يعفاشلا دنع ةجحب سيل هدنس لصتا نإو فوقوملا ":همكح انيبم ةعامج نبا لوقي ")
 .42ص ثيورلا لهنملا ةعامج نبا :ر ."ةفئاط دنع ةجح وهو ءاملعلا نم

 .144/1 ،لدعلا ،ينالجراولا ا

 .144/1 ،س.ما3)

 .ص يباحصلا لوق ةيجح ةلأسم يف يباحصلا لصف يف كلذ نايب مدقت ا٨)



 ةيضابإلا دنع ةنسلا ملع ح

 قبس دقو يباحصلا لوق نم اذه نوكي يريدقت يفو ")ةمألا روهمج
 .يباحصلا لصف يف يباحصلا لوق ةيجح ةلاسم ليصفت

 لخد هل سيل هنأ امك ،يأرلا ليبق نم هتع نكمي ال ام ٥

 يوري يباحصلا ناك ول ىتح عفرلا همكح اذهف ،تايليئارسإلاب
 .تايليتارسإلا

 لخدهل هنوك عم عفرلا مدعو عفرلا المتحم ناك ام ه

 الف تايليئارسإلا يوري يباحصلا ناك نإف رظني نأ مكحلاف ،تايليئارسإلاب

 .لبقيف تايليئارسإلا نع يوري نكي مل اذإو ،عفرلاب هيلع مكحي الو ،لبقي

 مكحف تايليئارسإلاب هل لخد الو همدعو عفرلا المتحم ناك ام ه

 .2ةدح ىلع ثيدح لك عونلا اذه

 :لسلسملاو دنسملاو لصتملاو عوطقملا ثيدحلا يناثلا ثحبملا

 ركذ قبس دقو ،ءاملعلا ضعب دنع عطقنملاو عوطقملا تافيرعت نيب لخادت دجوي
 كلذ ركذ قبس دقو عطقنملا فيرعتب هفآرع هنكلو ةكرب نبا دنع عوطقملا ربخلا
 .اهفيرعت ىلع ةكرب نبا دعب ىرج نم ركذ و ،قباسلا لصفلا يف

 نأ كلذو ،طسولا يف عطقنم ربخ لك يه عيطاقملا" :هلوقب ينالجراولا هفرعو

 وأ نينثا وأ دحاو عاطقناب ،هدانسإ لصتي مل و هري مل نم ةلي هللا لوسر نع ثتحي
 عمج ينالجراولا فيرعتو اق هللا لوسر نع ىور نم نيبو يوارلا نيب رثكأ

 نم نوكل يوارلا يعباتلا ىلإ ةراشإلا دوجوف ،عطقنملاو عوطقملا فيرعت نيب

 .262/1-264 ‘راكفألا حيضوت ‘يناعنصلا :رظنا ةلأسملا هذه يف ليصفتلا نم ديزمل ا

 دعاوق ،يمساقلا ،اهدعب امو 395ص ءةرصبتلا ،يزاريشلا ے258ص كةلدألا ميوقت ،يسوبدلا

 .130/1 ‘ثيدحتلا

 .27ص ‘ثيدحلا مولع يف تامدقم ،يبونقلا اث

 .ص قباسلا لصفلا :را

 .1/,144 ،لدعلا ،ينالجراولا اث)



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع ح

 راص رثكأ وأ دحاوب اعطقنم هنوكلو ‘هري مل نم وه ةلي لوسرلا نع ثتحي

 .اعوطقم ينالجراولا هامس كلذ عمو ،اعطقنم

 امهتيمست كلسم يف ةكرب نباو ينالجراولا سكع يفوسلاو يطوشلملا دجنو

 :امهدنع عطقنملا فيرعتو ،عطقنملاب عونلا اذه ايمس دقف ‘ثيداحألا نم عونلا اذهل

 .ا")مهنود نم وأ يعبات وأ يباحصب لب غ هللا لوسرب لصتي مل ام وه

 لهأ فيرعت ىلإ نيمدقتملا فيراعت برقأ ركب يبأ نب ىيحي فيرعت يتأيو
 .اغ ةيعباتلا ىلإ ىهتني يذلا هنأب عوطقملا ةحي وهف حلطصملا

 ىلع ىرجو ءا"لقنلا قيرط هيف لصتي ال ام":هنأب عوطقملا يخامشلا ةحيو
 .)هفيرعت حرش ىلع دزي ملف يتالتلا هفيرعت

 ريغ وهف ًالعف وأ الوق يعباتلا ىلع هب فقو ام "هنأب :عوطقملا شيفطا فرعيو

 .اة"طقنملا

 افوقوم هلعف وأ هلوق نم يعبات نع ءاج ام عوطقملا" :هلوقب يملاسلا هفرعيو

 .(.)"هيلع

 .247ص ى(خم) ،تالاؤسلا ،يفوسلا ح296ص ى(جم خم) ثنايبلاو ةلدألا ءيطوشلملا ا"

 دقو ةمألا ءاملع ضعب هعبتا كلسم سكعلا وأ عطقنملا ىلع عوطقملا قالطإ نأ رهظيو

 يف ةراشإ تدجو ينإ لوقأو . يناربطلا مساقلا وبأو يعفاشلا هلمعتسا دق هزأ حالصلا نبا ركذ

 .ةيافكلا ڵبيطخلا :ر .يديمحلا ريبزلا نب هللا دبع نع بيطخلا اهلقن اضيأ كلذ لامعتسا

 .47ص ثيدحلا مولع ضحالصلا نبا ے290/1

 .41 1ص لمشلا عماج ‘شيفطا اث

 مهلاوقأ نم نيعباتلا نع ءاج ام هنأب ع وطقملل ثيدحلا حلطصم ءاملع فيرعت رظنأو

 ءةصالخلا سيبيطلا ،47ص ‘ثيدحلا مولع ،حالصلا نبا:ر :يف مهيلع افوقوم مهلاعفأو

 .147/1 ‘ثيثحلا ثعابلا 42ص ،يورلا لهنملا ةعامج نبا ،ريثك نبا اك54ص

 .442 ص ‘لدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا ا)

 .192ص ى(خم) ،يخارتلا عفر يتالتلا ]

 .41 1ص ،لمشلا عماج ،شيفطا ا



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع حص

 مهلاوقأ نم مهيلع افوقوم نيعباتلا نع ءاج ام ": هنأب يرهطملا هفرعيو

 .ا2)"دهلاعفأ و

 .اهنود وه نم وأ يعباتلا ىلل فيضأ ام ":هنأب يبونقلا هفرعيو

 بهذ دقف هلوبق يف ةيضابإلا نيب افالخ دجنف عوطقملا مكح نع امأ

 ديعس لوقلا اذه ىلع هعبتو ءا هب لمعلا زاوجب لوقلا ىلإ ينالجراولا

 الإ لوبقم ريغ فيعض هنأ عوطقملا مكح نأ ىلإ يتالتلا بهذو ،ايبرجلا

 لوقي ،ةّجحب سيل هنأ ىلع رثكألاو ،ا©لسرملاك هنإ هيف ليق الوق دروأو ڵةنيرقب
 :( زجرلا نم)لوصألا ةيفلأ يف يملاسلا لوقيو ءا ةجح عوطقملا سيلو ":شيفطا

 و

 .افيعتضلا الو ةجح موقَت فوقوملاو عوطقملاب سيآو

 .(ثةَجحب سيل هنإ عوطقملا نع حرشلا يف لاقو

 يباحصلا لوهجم لسرملا نوكب ع وطقملاو لسرملا نيب ينالجراولا قرفيو

 ريغ ،مولعم عيطاقملا يف ةلق لوسرلا نع يوارلا امنيب ةلي هللا لوسر نع يوارلا

 امك عوطقملا هدح ىلع ًئنبم اذهو ءا" دنسلا لصتي ملو طسولا يف عطقلا نأ

 .مقت

 .50/2 ،سمشلا ةعلط حرش ،يملاسلا )٨(

 .196ص .ثيغملا حتف ،يرمهلا ا2)

 .27ص ؛ثيدحلا مولع يف تامدقم ،يبونقلا ا7}

 .144/1 ثلدعلا ،ينالجراولا ا٨)

 .28ص ى(خم) ،يبرجلا ديعس تاباوج ،يبرجلا ا

 .192ص ء(خم) ،يخارتلا عفر يتالتلا ا

 .41 1ص ‘لمشلا عماج ،شيفطا ا7

 .49/2 ‘سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا ا

 .50/2 ،س.ما

 .144/1 ءلدعلا ينالجراولا ا"



 ہحإه:١| ح ةيض .1 دنع ةنسلا مولع حححح

 سيل اذهف لعفن انك يعبات لاق ول لثم ؛عوطقملا نم روص ضعب شيفطا ركذيو
 مزل هفاضأ نإ هنكل ‘عوطقم لب ةباحصلا نامزل هفضي مل نإ فوقوم الو عوفرمب
 كلذو همدع لمتحيو ءمهريرقتو هيلع مهعالطإ رهاظلا نأل كلذو ؛فقولا لامتحا

 .ا.) هي هريرقت فالخب هيلإ بسني الوق يباحصلا ريرقت نال

 :لصتملاو دنسملا ثيدحلا

 اهتلالد سفنب لاصتالا ةظفلو ،اثهلئاق ىلإ هعفر ثيدحلا يف دانسإلاب داري

 لصا ام :ةلئصأولاف ،مهمالك يف برعلا هنع ربع امم اهل دهشي ام اهل ةيثيدحلا

 عمجلاو ،ةلئصأو امهنيب امف ءيشب لصتا ءيش لك':ثيللا لاق يشلاب
 ."لبحلا نم لصوي ام :لصوملاو "فخلاو بوثلا لصتو :لصولا "و "لصو
 .)"لبحلا يف لبحلا دقعم لصوملا و :هديس نبا لاق

 ،ىلوألا مهتايادب نم ةيضابإلا دنع دانسإلاو لاصتالل ينفلا ريبعتلا دوجو دجنو
 ثيدح ىلع ةلأسم يف هدامتعا نع زيزعلا دبع نب هللا دبع ديعس وبأ رتعي ذإ
 هدانسإو ،ادنسم ءاج يذلا ثيدحلل هفلاخأ نكلو ":لوقيف هتذتاسأ دحأ يأر هب افلاخم

 .ا“ "لصتم

 لوسرلا ىلإ ةنسملا دنسملاب دارأ هنأ زيزعلا دبع نب هللا دبع ريبعت نم رهظيو

 نّسع ذخأ وار لك ثيحب لاصتالا اهيف رهظ ةاورلا ةلسلس نوك لصتملابو !ل
 ىلإ بهذ نم كانه نأ ىلع ءهانعم هل لك دانسإلاو لاصتالا نأ ينعي اذهو ،هقوف

 .ىرنس امك نيينعملا نيب ج زامتلاو لخادتلا

 قيرط نم تاقثلا نع تاقثلا هتلقن ام":هنأب حيحصلا دنسملا ينالجراولا فرعيو

 ةهج نم الو دنسملا ةهج نم نهو هلخدي مل {لي هللا لوسر ىلإ قرط نم وأ

 .41 1 ص ثلمشلا عماج ‘شيفطا )1(

 .133/1‘حاحصلا راتخم ،يزارلا س220/ 3 ،دنس ةدام سبرعلا ناسل روظنم نبا ا"

 .727-728/ 11 ‘لصو ةدام ،برعلا ناسل ،روظنم نبا اث}
 .25ص ء(خم) ،هريغو ج رؤملا يبأ تاياور مايصلا باتك ،جروؤملا وبأ ا0}

 



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع حص

 فيرعتلا اذهو .اهيف فلتخم الو فيعض الو لوهجم هيف ركذ الو ،نتملا
 ام نكل حيحصلا ةح يف متقت دقو حيحصلا ثيدحلا ىلع هدودح رثكأ يف قداص

 امكو دارأ ينالجراولا نأكف (قرط نم وأ قيرط نم)ةرابع وه انه همهف انينعي

 ىلع يداحألا دنسملل ميسقت عضو - يلج لكشب هنيبي مل نإو فيرعتلا دعب ركذ
 نود وهو ربخلا هب ضافتساو قث هللا لوسر نع ةباحصلا هتلقن برض نيبرض

 ديعس حرطلا اذه لثم يف ينالجراولا عبتو ،اخ)ضيفتسملا نود برضو ءرتاوتملا
 .اث)يبرجلا يلع نب

 هللا لوسر نيب اميف نوفورعملا تاقثلا هاور ام ":هنأب دنسملا يطوشلملا فرعيو

 ."لاصتالاو ةلادعلا ربتعت لب ،لاحب ةدع كلذ يف ربتعي الو ،هل عماسلاو قف

 فرعيو ،عطقنمو لسرمو دنسم :ماسقأ ةثالث ىلإ داحآلا رابخأ يفوسلا مسقيو

 .اة"هل عماسلاو قث هللا لوسر نيب اميف نوفورعملا تاقتلا هاور ام" :هنأب دنسملا

 هيف لصتا ام "وأ ،"لقنلا قيرط هيف لصتا ام" :هنأب دنسملا يخامشلا ةحيو

 ."نتملا قيرط

 لاقي نأك ه يبنلا ىلإ لقنلا قيرط هيف لصو ربخ هنأب دنسملا يتالتلا ةحيو

 ا") (اذك لعف وأ اذك لاق هنأ هه هنع نالف نع نالف نع نالف نع

 لوسر لاقل هاهتنم ىلإ هيوار نم هدانسإ لصتا ام" :هنأب دنسملا شيفطا فرعيو
 .لصتملا و دنسملا نيب عمجي فيرعتلا اذهو .ااو

1 

 .142/1 ،لدعلا ،ينالجرلاولا ("

 .142/1 ،“س.ما2)

 .28ص ى(خم) ،يبرجلا ديعس تاباوج ،يبرجلا ا7}

 .296ص ى(جم خم) ثنايبلاو ةلدألا ءيطوشلملا ا٨)

 .246ص (خم) ،تالاؤسلا ،يفوسلا ا

 .439 ص ثلدعلا رصتخم حرش ،يخامشلا ا

 .190ص ى(خم) ،يخارتلا عفر يتالتلا 7

 .415ص ‘لمشلا عماج ،شيفطا ا



 618 ۔۔ح ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع

 ام وهو لصتملا ىمسيو لصوّملاو":هلوقب لصتملا ثيدحلا شيفطا فرعو

 ىلإ لصتم لاقي نأ غوسي معن ،ئعباتلاب لصتا ام ال ،افقوو اعفر هدنس لصتأ

 لاصتالاب ريبعتلا نأ ديري شيفطا نأكو ،ا""الثم يرهزلا ىلإ وأ بيسملا نب ديعس
 هيف لاقي هنود نمف يعباتلا ىلع عوطقملا امأ ،فوقوملاو عوفرملل نوكي امنإ

 .نالف ىلإ لصتم

 ىلإ هيوار نم هدنس لصتا ام " هنأب ةنامضلا ءافو يف لصتملا شيفطا فرعو

 .ا2) "هنود افقو وأ هق يبنلا ىلإ اعفر هاهتنم

 يبنلا نع لوقنملا ثيدحلا نأ ركذ دق لصتملا ثيدحلل هنايب يف يملاسلا دجنو

 نأ وأ ،ةةيبنلا ىلإ هيهني ىتح يوارلا هيوري نأب كلذو هب هلقن لصتي نأ امإ اللق
 ىلع هب رصتقي لب ةلي يبنلا ىلإ هب يوارلا يهتني الف هنع هتياور يف لصفني

 ىلإ هقث يبنلاب هدانسإ لصتملا مسقي مث ،يملاسلا هركذ ام خلإ... وأ يباحصلا

 لصتملاو ‘يداحآلا يقابو ضيفتسملا وهو لماك ريغ الاصتا لصتملا :نيعون

 هلعلو ،يملاسلا ريغ ميسقتلا اذه مسق نم دجأ ملو )رتاوتملا وهو الماك الاصتا

 ريغ لصتملا امأ ،هديفي رتاوتملاو فصولا اذهب عطقلا الماك لصتملا يف ىعار

 راكتبالاو ءاكذلا يف ةيآ ناك يملاسلاف لاح لك ىلعو ،لاصتالا [ئنظ هنوكلف لماك

 .كلذ هب ىرحأف

 حالصلا نبا نم راتخملا فيرعتلا وه دنسملل يرهطملا هراتخا يذلا فيرعتلاو

 يبنلا ىلإ اعوفرم هاهتنم ىلإ هيوار نم هدانسإ لصتا ام ":وهو )ركذي امك
 ,(5) "يت

 .414ص ،س.ما")

 .12/1 ثةنامضلا سشيفطا ا"

 .8/2 ‘سمشلا ةعلط ح رش ،يملاسلا ()

 ام نود هللا لوسر نع ءاج اميف كلذ لمعتسي ام رثكأو ": لاق كلذب حالصلا نبا هفرع ا

 .42-43ص ،ثيدحلا مولع ‘حالصلا نبا :ر ."مهريغو ةباحصلا نع ءاج

 .261 ،ثيغملا حتف ،يرهطملا اة}



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع =ححج

 وأ ات يبنلا ىلإ اعوفرم ناك ءاوس ،هدنس لصتا ام وه "هنأب لصتملا فرعو
 ,(1) هنود نم وا يباحصلا ىلع افوقوم 1( .. 2 . .ه

 هاهتنم ىلإ هلوأ نم هقوف نمع وار لك هاور ام ":هنأب لصتملا يبونقلا فرعو

 .ا2"هلئاق ىلإ لصي ىتح
 :كلذ نمو ،دنسملل حلطصملا لهأل فيرعت نم رثكأ قاسو

 .ارهاظ دنسب يباحص عوفرم " -
 .ا)نيثةحملا نم قيقحتلا لهأ لوق هنأ ركذو "هلئاق ىلإ هدنس لصتا ام "-

 .لصتملل فدارم وهف هيلعو

 . (5)"ا ١ . , وأ ناك ال ست 1 يبنلا ىلإ ؤب . ا ام " _

 .261 ،س.ما")

 .26ص ‘ثيدحلا مولع يف تامدقم ،يبونقلا ا2)

 ام" هنأ ةعامج نبا فيرعتك ،فيرعتلا اذه نم ةبيرق حلطصملا ءاملعل تافيرعت ضعب كانهو

 هدانسإ لصتا ام "هنأب يطويسلاو ،"هاهتنم ىلإ هقوف نمم هل وار لك عامسب هدنس لصتا

 ء40ص ،يورلا لهنملا ‘ةعامج نبا :ر .امهريغو "ناك نم ىلع افوقوم وأ ناك اعوفرم

 .183/1 ،يوارلا بيردت ءيطويسنلا

 ‘44ص ‘ثيدحلا مولع حالصلا نبا :رظنا لصتملا فيرعت لوح ليصفتلا نم ديزملو

 ه راكفألا حيضوت ،يناعنصلا ©ك5ص ثحاضيإلاو دييقتلا 012/1 ثةركذتلاو ةرصبتلا ،يقارعلا

 ينامألا رفظ ثيونكللا 42ْص ثةظقوملا يبهذلا ،!19ص ‘ةصالخلا ،يبيطلا 01

 .226ص

 نبا :ر "لاصتالا هرهاظ دنسب يباحص عوفرم دنسملاو ":هلوقب ةبخنلا يف رجح نبا هفرع ا

 .231/1 ثركفلا ةبخن ارجح

 هازع دقو ة يبنلا ىلإ دنسأ اميف لمعتسي ام رثكأ نأ ركذ نكلو بيطخلا فرع هلثمب ا

 .39ص يورلا لهنملا \ةعامج نبا 021/1 شةيافكلا ،بيطخلا :ر .ثيدحلا لهأ ىلإ اضيأ

 .182/1 ،يوارلا بيردت ،يطويسلا

 .ثيدحلا ءاملع هيلإ هازع امكو ثديهمتلا يف همالك رهاظ وه امك ربلا دبع نبا هيلإ بهذو ا

 بيردت يطويسلا ،39ص ،يورلا لهنملا كةعامج نبا ‘21/1-22 شديهمتلا ،ربلا دبع نبا :ر



 ةيض 1 دنع ةنسلا مولع ح

 .ا2)" (")إلن يبنلا ىلإ هدنس لصتا ام" -

 كلذلو ءاملعلا ضعب دنع اعم دنسملاو لصتملا ىلإ ةرظنلا لخادت نيبتي اذكهو

 .اعم امهانلعج

 :)لسلسملا ثيدحلا

 ريصي حيرلا هتبرض وأ ىرج اذإ هنأ :تدرو يتلا ءاملا ُلسلتَي يناعم نم

 لاق ،ديدحلا ةلسلس هنمو عضعبب هضعب لصتم :وه لسلسملا ءيشلاو ةلسلسلاك

 :(لماكلا نم) ةنساسغلا كولم ةنفج لآ حدم يف تباث نب ناسح

 .لسلتسلا قيحرلاب قفصي ىدرب مهيلع صيرتلا رو نم نوقنس
 لسلست برش اذإ يفاصلا بذغلا ءاملا وهو لتسلئدلا وه " :ثيللا لاقو

 .ا "هيف هتببتص انأ هتلسلس ىرج قلحلا يف ءاملا لسلستو ؤقلحلا يف

 نم نيبتيس امك درا و لسلسملا ثيدحلا موهفم يف ي وغللا ىنعملا ١ دوجوف اذكه و

 .182/1 ثيوارلا

 هيوري نأ ثيدحلا نم دنسملاو ":مكاحلا لوقي ،هريغ هب اضيأ لاقو ‘مكاحلا هيلع صن دقو

 لصي نأ ىلإ هخيش نم هخيش عامس كلذكو هلمتحي نسل هنم هعامس رهظي خيش نع ثتحملا
 نبا 017/1 ‘ثيدحلا مولع ةفرعم ،مكاحلا :ر ."هللا لوسر ىلإ روهشم يباحص ىلإ دانسإلا

 .182/1 ،يوارلا بيردت ،يطويسلا ‘399ص "يورلا لهنملا ةعامج

 .27ص ‘ثيدحلا مولع يف تامدقم ،يبونقلا اث

 روص كلذ نأب حالصلا نبا هبقعتو ءاهتلثمأ دروأو ةينامث اعاونأ لسلسملل نأ مكاحلا ركذ ا
 حالصلا نبا اهفرع امك لسلسملا ةروصو .ةينامث يف رصحتت ال اهنأو لسلسملل ةلثمأو
 ةلاح وأ ةفص ىلع هتياور دنع هدانسإ لاجر عباتت ام يهو ‘حلطصملا ءاملع نم ةفئاطو

 ‘كلذ ريغ وأ العف وأ الوق نوكت نأ امإ يوارلا ةفصو ثةياورلا يف وأ يوارلا يف ءاوس

 دئاوف عونلا اذهل نأ اوركذ امك ،عامسلا لاصتا ىلع لد ام وه لسلسملا لضفأ نأ اوركذو

 مولع حالصلا نبا ء30/1-33 ‘ثيدحلا مولع ةفرعم ؛مكاحلا :ر .يورملل طبضلا ةدايز اهنم

 .187/2 ،يوارلا بيردت سيطويسلا '275ص ثيدحلا

 .130/1 حاحصلا راتخم ،يزارلا ح344/ 11 ‘لسلس ةدام ‘برعلا ناسل ، روظنم نبا ("



 -ح ةيض .الا دنع ةنسلا مولع ح

 ىندألا نم ذخألا لسلستو ذخألا تادكؤم هيف رهظت لسلسملا نأل كلذو ‘فيرعت

 ديدحلا ةلسلسك هقيرط كسامت ةوق يف راص تادكؤملا كلتب هنأكف ىلعألا ىلإ

 .ةلسلستملا ةيوقلا

 :نيمسق ىلإ لسلسملا يرهطملا مسقيو

 وأ ايلوق ناك ءاوس ‘فاصوألا نم فصو يف هتاور قفتا ثيدح وهو :لوألا

 .اعم امه وأ ايلعف

 . )1 هظفلو هتيفيكو ءا دأل ١ فصو يف هتاور قفتا ثيدح وهو : يناثلا و

 قفتا نإو ":لوقي ذإ رجح نبا فيرعت اهنم تافيرعت يرهطملا هيف قاس مث

 وأ ،نالف ينتثدح وأ ،انالف تعمسك ؛ءادألا غيص يف ديناسألا نم دانسإ يف ةاورلا

 نم -۔غيصلا ريغ يأ-اهريغ وأ ...غيصلا نم كلذ ريغو نالف انثدح :لاق

 .اغ'نالف ينثدح دقل هللاب دهشأ:لوقي انالف تعمسك ؛ةيلوقلا تالاحلا

 لثم هيلع رابغ ال يذلا رهاظلا عامس لسلسملاو ":هلوقب لسلسملا شيفطا دحيو

 هركذي لاعفألا نم العف ةياورلا يف ىكحيو دنسلا رخآ ىلإ انالف تعمس لوقي نأ

 .اهنيعب هبحاص نع مهنم دحاو لك

 يلع بص ):ناسنإل يراصنألا بويأ يبأ لوق لثمب كلذل شيفطا لثميو

 فن لوسر لسغي ناك فيك سابع نبا لوسر لأوسل ةباجإ (هسأر لسغف بَصف

 , (مرحم وهو هسأر

 .281 ‘ثيغملا حتف ،يرهطملا ا")

 .231/1 ثركفلا ةبخن ،رجح نبا :يف هدورو رظنأو .281ص ،ثيغملا حتف سيره ا"

 .412ص ‘لمشلا عماج ،شيفطا ا

 ملسمو (653/2)1743 ‘مرحملل لاستغالا باب جحلا باتك ‘هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ا

 نابح نباو (864/2)1205 ،هسأرو هندب مرحملا لسغ زاوج باب ،جحلا باتك ‘هحيحص يف
 .(264/9)3948 ،هسأر لسغي نأ مرحملل ةحابإلا باب جحلا باتك ‘هحيحص يف



 ةيض الا دنعةنسلا مولع حح

 ارباج نإف ديز نب رباج ءوضو كيرأ ىتح يلع بص ):عيبرلا لوق لثمو
 ئلع بص لاق دوعسم نبا نإف دوعسم نبا ءوضو كيرأ ىتح ئلع ابص لاق

 شم ؛كلذ دعب ةدايزلا تناك ءاوس ":شيفطا لوقي ( لق لوسر ءوضو كيرأ ىتح
 هيلع ليربج ءوضو كيرأ ىتح يلع بص يل لاق ق هللا لوسر نإف لوقي نأ
 .ا.ل"نكت مل مأ ،مالسلا

 جردنت يتلا ةرابعلا روص دعت انيبم لسلسملل ةيلامجإ ةروص شيفطا يطعيو

 دهشأ هلوقك ؛طبضلا ديزم ىلع لمتشا يذلا ثيدحلا نأ هلصاحو" :لوقيف هتحت

 وأ ،خلإ...ًآأنالف تعمس لوقي انالف تعمس لوقي وأ ،خلا...نالف ىنثتح دقل هلاب

 يتأي وأ ،ةعمجلا ةالص دعب نالف ينثتح لاق ةعمجلا ةالص دعب نالف ينثدح لوقي
 انفاضأ لوقي وأ هنيمي يف همتاخ تيأرو نالف ينثدح هلوقك :وار لك اهمزل ةفصب

 ىلع ةق لوسر انفاضأ) :لاق يلع ىلإ...ءاملاو رمتلا نيدوسألا ىلع نالف

 (مالسلا هيلع مدآ فاضأ امنأكف انمؤم فاضأ نم لاقو ءاملاو رمتلا :نيدوسألا

 .2"ككلذ وحنو

 :كرتشملا ثيدحلا يف ىرخأ ماسقأ ثلاثلا ثحبملا

 :قلعملا ثيدحلا

 ؛ءاملا اهب بذجي يتلا ةركبلا ىلعأ يف يذلا لبحلا ىنعمب قلعلا درو

 .اه قلغم وهف ءيش هب قلغ ءيش لك و .هب ًقلعَت يذلا ريسلا وه ةبرقلا قلعو
 هذه كارتشال قالطلا قيلعت وأ رادجلا قيلعت نم ذخأ قعُملا ثيدحلا ظفل لعلو

 الف هيلعو ؛هرارمتساو لاصتالا عباتن مدع ةلالد يف ةيوغللا يناعملا عم يناعملا

 .يوغللا هلصأ نم اءزج لكشت ةقباسلا ةيوغللا يناعملا نوكت نأ دعبي

 .413 -412ص لمشلا عماج ،شيفطإا ا!)

 .413ص ،س.ما2

 .189/1 ‘حاحصلا راتخم ،يزارلا '266/10 ،قلع ةدام برعلا ناسل روظنم نبا ا



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع حص

 قيلعت نم ذوخأم ،هطسو ال هدانسإ لوأ نم فذح ام" هنأب شيفطا هفرعيو

 هنأ ريغ ،اث)ةنامضلا ءافو يف هفرع فيرعتلا اذه لثمبو ءا")"هلاصتا عطقل رادجلا

 ال هعيمج وأ هدنس لوأ نم فذح نأب لصتي مل نإف ":هلوقب رخآ عضوم يف هةح

 قفو عطقلاو ،طقف دنسلا لوأ يف لوألا فيرعتلا قفو عطقلاف ،ا)"قلعمف هطسو

 .طسولا ادع امم هريغ وأ لوألا يف نوكي نأ نكمي رخآلا ةحلا

 .ا“"هدنس لوأ يف ةاورلا ضعب فذح ام ":هنأب يميلسلا ديبع وبأ هفآرعيو

 هدنس أدبم نم فذح ام "هنأب حلطصملا لهأ فيرعتب يرهطملا دمحم هفرعيو

 .اة"هتاور نم هقوف نم ىلل ثيدحلا ىزعيو يلاوتلا ىلع رثكأف دحاو

 ("دانسإلا لوأ نم يلاوتلا ىلع رثكأف وار هنم طقس ام ":هنأب يبونقلا هفرعيو

 .فرصت ضعب عم قباسلا فيرعتلا وهو

 يف نوكي ام امهدحأ :نيعون ىلع يراخبلا باتك يف قلعملاو ":يرهطملا لوقي

 ال ام رخآلاو راصتخاب هدانسإ يف فرصتي وهف ،الوصوم هباتك نم رخآ عضوم

 .428ص ‘لمشلا عماج ،شيفطا ا!

 ؛هانعم لصأ نايب يف حالصلا نبا نع اهاور ةياور قيلعتلا قيلغت يف رجح نبا دروأ دقو

 عطق نم هيف عيمجلا كرتشي امل كلذو ،هوحنو قالطلا قيلعتو رادجلا قيلعت نم ذخأ هنأكف
 قالطلا قيلعت نم هذخأ امأو رادجلا قيلعت نم هذخأ تلق ":هلوقب رجح نبا قلعيو .لاصتال

 نب دمحأ رجح نبا ينالقسعلا :ر ."ناتونعم امهنأل هيببسلل برقأ وهف هريغو
 بتكملا ،اط ‘يقزقلا ىسوم نمحرلا دبع ديعس :حت ‘قيلعتلا قيلغت 0 (1449/852)يلع

 .7/1 ه1405 شنانبل ،توريب ،يمالسإلا

 .16/1 ةنامضلا ءافو ،شيفطا ا"

 .412ص ‘لمشلا عماج ،شيفطا ا7)

 .124ص ى(خم) ‘لوصألا ةاكشم ،يميلسلا ()

 ،يمساقلا :يف فيرعتلا اذه نيع دورو رظناو .268 ،ثيغملا حتف دمحم يرهطملا ا

 0124/1 ‘ثيدحتلا دعاوق

 .21 ص ‘ثيدحلا مولع يف تامدقم ،يبونقلا ا

 



 ح ةيضاإلا دنع ةنسلا راع >ححح

 قلع نم ىلإ ةحتصلا هنم دافتسيو مزجلا ةغيصب هدروي وهف اقلعم الإ نوكي
 ةغيصب هنم ناك امف" :لسلسملا مكح يف هلوق يوونلا نع يرهطملا لقنيو .ا")هنع

 فاضملا نم هتحصب مكح وهف افورعم ركذو ىورو رمأو لعفو لاقك ؛مزجلا
 نأ هب لالدتسالا مار اذإ ققدملا ىلعف لك ىلعو ":هلوقب كلذ ىلع قلعي مث ،ا2)هيلإ
 ةجحلل هتيحالص ىريل تاجرختسملا يف هجيرختو هدنسو هلاجر يف رظني
 .اة"عطقنملا يف تاقلعملا نوجردي نفلا لهأ نم نوققحملاو ،اهمدعو

 :دهاشلا و عباتملاو رابتعالا ةفرعم

 وه لهو هيوار هب درفنا يذلا ثيدحلا نع ثحبلا وه رابتعالا نأ شيفطا نيبي
 .)ةقث

 ةاورلا ضعبل ثيدح ىلإ دقانلا وأ ثحابلا دمعي نأب رابتعالا يرهطملا رسفيو
 ٠ءازجألاو ديناسملاو عماوجلاك اهتاظم نم هقرط عبتتب موقيف ،درف هنأ نظي

 .ا ربتسلاب ثيدحلا ءاملع دنع عبتتلا اذه ىمسيو

 وار هاور دق درفل ثيدحلا اذه ناك اذإ ام ةفرعمل اضيأ عبتتلا اذه نوكي دقو

 ذئدنع ثيدحلل ناك ىنعملا وأ ظفللاب دجو اذإف ،ال مأ ىنعملاب وأ ظفللاب هريغ رخأ

 اعباتم نوكي دق دقانلا هدجي امو ءابيرغ وأ ثاقلطم ادرف ناك الإو ،هيلإ عجري لصأ
 .ادهاش نوكي دقو

 نوكي درفتلاب مكحلاو "دهاشلاو عباتلا ىنعمو عبتتلا ةيلمع انيبم شيفطا لوقي
 دجو نإف ،ال مأ رخآ هيوار كراش له درف هنأ نظي يذلا ثيدحلا قرط عبتت دعب

 .270 ‘ثيغملا حتف ،يرهطملا ا")

 .117/1،يوارلا بيردت ءيطويسلا :ر .يوارلا بيردت يف يوونلا مالك دورو رظنا (2)

 .270 ،ثيغملا حتف ،يرهطملا ا7}
 .429 ص ‘لمشلا عماج ،شيفطا (4)

 .239 ،ثيغملا حتف ءيرهطملا ا

 .240 ،س.ما©



 ةيضابإلا دنع ةنسلا راع =ححح

 داهشتسالاو رابتعالل هثيدح جرخي نأ خصي نمم رخآ ايوار وأ ادرف هنوك دعب
 ادهاش يمس ىنعملاب ناك نإو ءاعباتم يمس ظفللا يف قفاوتلا ناك ناف ؛هقفاو

 ذئنيح قلطملا درفتلا هيف ققحتي هناف هانعم وأ هظفلب هجو نم دجوي مل ناو

 ةيدرفلا اهب يفتنتو دهاوشلاو تاعباتملا اهب لصحي يتلا قرطلا ةفرعم هتتظمو
 .(."'فا رطألا يف ةفنصملا بنكلا

 ثيدحلا ظفلب هيوري يذلا ثيدحلا وه يرهطملا هفرعي امك عباتملا ثيدحلاف

 هل ثيدح اذه :لاقيف ،لوألا يوارلا هنع ىور نمع هثيدح حلصي وار لوألا

 .اغ"نالف يوارلا ينعي هعبات وأ ،نالف نع نالف ةياور ،عباتم

 نتم ىوري نأب كلذو لوألا ثيدحلا ىنعمب ىوري ثيدح ":هنأب دهاشلا فرعيو

 ا3)" نالف ةياور نم دهاش هل لاقيف رخآ يباحص ةياور نم لوألا ثيدحلا

 نوكي ام ىلع دهاشلاو ،ظفللاب نوكي ام ىلع عباتملا قالطإو ":يرهطملا لاق

 .ا“سكعلا و دهاشلا ىلع عباتملا قلطي دقو ،لامعتسالا بلاغ وه ىنعملاب

 :يلاعلاو لزانلا ثيدحلا

 عقي امبرو ،نيروهشملا تاقثلا نود امع يور ام " :هنأب لزانلا شيفطا فرعي
 .ا“نيروهشملا تاقثلا نع يور ام ":هنأب هفرعيف يلاعلا امأ ؤاة"للخ هيف

 نب عيبرلا ةياورك ديناسألا قلطمل ةبسنلابو :هلوقب قلطملا يلاعلا دانسإلاب لثميو

 .ا"ثيدحلا بتك يفتصم نم هدعب ءاج نمم هه هللا لوسر ىلإ برقأ هتلف بيبح

 .424 ص لمشلا عماج ،شيفطا ا"

 .240 ،ثيغملا حتف ،يرهطملا ا

 .240 ،س.مات)

 .240 ،س.ما“ل

 .429ص ؛لمشلا عماج ،شيفطا ا

 .429ص ،س.ما©

 .433ص ،س.ما7

 



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح

 ةبسنلاب هلاجر ددع يأ هدانسإ لاجر تلق يذلا ":هنأب يلاعلا يرهطملا فرعيو

 : ماسقأ ةسمخ ىلا هميسقت درويو ٠0 )1 )"ه ريغ ىلإ

 ليلق ددعب هقف هللا لوسر نم يوارلا برق وهو :قلطملا ولعلا :لوألا ه

 قلطمل ةبسنلاب وأ ريثك ددعب هنيعب ثيدحلا كلذب دري ‘رخآ دنسب ةنراقم

 .ديناسألا

 ةيلاع ةفصب ثيدحلا ةمئأ لثم كلذو مامإلا نم يوارلا برق :يناثلا ه

 .مامضو ةديبع يبأو يعفاشلاو كلامك طبضلاو ظفحلا لثم

 حاحصلا باحصأو عيبرلاو نيخيشلا ةياور نم يوارلا برق :ثلاثلا ه

 .ننسلاو

 خيشلا نع رخآ وار ةافو ىلع خيش نع وار ةافو متقتب ولعلا :عبارلا ه

 . هلبق وأ دحاو تقو يف ةافولا رخأت عم هعامس ناك ء ا وس كسفن

 ام خيش نم هعامس متقت يذلاف ،خيشلا نم عامسلا متقتب ولعلا :سماخلا ه

 ,(2) دعب نم هسفن خيشلا كلذ عمس نمم ىلعأ دعي

 ىلإل ةبسنلاب هدانسإ لاجر رثك يذلا ثيدحلا "هنأب لزانلا يرهطملا فرعيو

 :ةسمخلا هماسقأ يرهطملا درويو ءا"هريغ

 ريثك ددعب ق هللا لوسر نم يوارلا دعب وهو :قلطملا لوزنلا :لوألا ه

 .ليلق ددعب هنيعب ثيدحلا كلذب دري رخآ دنسب ةنراقم ةاورلا صاخشألا نم

 نم ةيلاع ةفصب فصتم ثيدحلا ةمئأ نم مامإ نم يوارلا دعب :يناثلا ه

 .مامضو ةديبع يبأو َئعفاشلاو كلام لثم طبضلاو ظفحلا

 .ننسلا باحصأو نيخيشلاو عيبرلا ةياورل ةبسنلاب دعبلا :ثلاثلا ه

 .8 ‘ثيغملا حتف ي رهطملا )1(

 .8-279 ‘ثيغملا حتف ،يرهطملا : ر فرصت ضعبب )2(

 .280 ‘ثيغملا حتف ،ي رهطملا )3(



 ةيض .لا دنع ةنسلا مولع حصحححح

 وار ةافو نع ام خيش نع يوارلا ةافو رخأتب لصاحلا لوزنلا :عبارلا ه

 .خيشلا كلذ نع رخأ

 نم هعامس رخأت يذلاف ؤام خيش نم عامسلا رخأتب لوزنلا :سماخلا ه

 .(.)كلذ لبق هسفن خيشلا كلذ نم عمس نمم لزنأ دعي خيشلا

 :نتملاربخ

 يهف ،نتملا رابخأ امأو ":هلوقب هفرعو ةكرب نبا دنع ةيادب نتملا ربخ ركذ درو

 ىلع دمتعيو ،ةباحصلا نم اهاور نم ركذي الو ةلت يبنلا نع ىورت يتلا

 .2.نتملا رابخألا هذه لثم ىمستو ،اهتحص

 راصتخاب تلقونتو اهتحص ىلع فروعت رابخأ اهتأ ةكرب نبا مالك نم رهظيو

 تلقونتو تلبقو ةحيحص اهنأ يضتقي اهتحص ىلع دمتعاو هلوق نأ ذإ ،اهدانسإ

 .انوتم اهرابتعاب

 يبتوملاو نايبلا يف يدنكلا هللا دبع وبأ فيرعتلا اذه يف ةكرب نبا عبت دقو

 افنصملا يف يدنكلا ركب وبأو ،ا“)ءايضلا يف

 يهنو ،رمأو ،رابختساو ‘ربخ نم مالكلا هنمضت ام ":هنأب نتملا يخامشلا ةحيو
0 : : ٢ ٥ . 

 . ) اهوحنو ؛موهعقمو 0 قوطنمو نيبمو لمجمو ئ صاخو ‘ ماعو س ٠ ُ

 .اهتحص ىلع ادامتعا دنس ريغ نم هب ربخأ ام " :اهنأب نتملا رابخأ فرعيو

 .280 ،ثيغملا حتف ،يرهطملا :ر فرصت ضعبب )
 .17/1 ،عماجلا ،ةكرب نبا اك

 .18/1 عرشلا نايب ،هللا دبع وبأ يدنكلا اث
 .253/2 ‘ءايضلا ،يبتوعلا )4)

 .39/1 ‘فنصملا ،ركب وبأ يدنكلا (5)

 .439 ص ‘لدعلا رصتخم حرش ءيخامشلا )6(

 .442 ص ،س.ما”



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع ح=صححح

 تتبث يتلا ثيداحألا نوتم يه نوتملا رابخأب مهدارم نإ هانلق ام دكؤيو

 يأ نتملا رابخأ":لوقيف يخامشلا فيرعت احراش يتالتلا ورمع لوق اهتحص

 .هب ملعأ :يأ "ربخأ" ،رابخألا نم يش :يأ "ام" يه ،مسالا اذهب ةامسملا ثيداحألا

 ؛مهركذي مل امنإو هتاور ركذ ريغ نم :يأ "دنس ريغ نم" ،هعماس :"هيوار
 مدعو لي هنع هتوبث : يأ "هتحص" ىلع مهركذ مدع يف هدانتسا لجأل : يإ "ادامتعا"

 .() ") (ثيدحلا تاينلاب لامعألا امنإ ):لَي لاق :لاقي نأك مهركذ ىلإ هجايتحا

 :ةفيحصلا ربخ

 يوري نأ وهف ،ةفيحصلا ربخ امأو" :هلوقب ةفيحصلا ربخ ةكرب نبا ركذي
 كلذ ركذي ملو هةج نع هيبأ نع :لوقيف لجر ىلإ هب يهتني نأ ىلإ ربخلا يوارلا
 ربخ يمس هوحنو فصولا اذه ىلع ربخلا اذه ناك اذإف لي يبنلا روكذملا
 اة"ةفيحصلا

 هيبأ نع بيعش نب ورمع ةفيحص لثم ىلإ ريشي هنأ ةكرب نبا مالك نم رهظيو

 دا رأ هلعلف \ةصقان هباتك يف تلقن يتلا ةكرب نبا ة رابع نأ ي ريدقت يفو اهدج نع

 6 ورمع نب هللا دبع هدج ةفيحص يهو اهلقن يتلا بيعش نب ورمع ةفيحصب ليثمتلا

 لاكشإلا رهظيو ؛ةيلاحلا اهتغايص يف لاكشإ نم ولخت ال ةكرب نبا ةرابع ىقبتو

 دبع وبأ ةكرب نبا فيرعت ىلع ىرج دقف ،ءاملعلا نم هنع لقن نم لقن يف اضيأ
 يف يدنكلا ركب وبأو ،اءايضلا يف يبتوعلا و ،انايبلا يف يدنكلا هللا
 اً؟أفنصملا

 .39ص هجيرخت مدقت ا!

 .193 ص ى(خم) ،يخارتلا عفر يتالتلا ا2}

 .17/1 ثعماجلا ،ةكرب نبا ا)

 .17/1 ع رشلا نايب ،هللا دبع وبأ يدنكلا ا)

 .2/,253 ‘ءايضلا ،يبتوعلا ا

 .40/1 ‘فنصملا ،ركب وبأ يدنكلا ا



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع =ححح

 سانف ةفيحصلا رابخأ امأو" :هلوقب ةفيحصلا رابخأ ةلأسم ينالجراولا نيبيو

 هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمعك ةلي هللا لوسر نع اوعمس املك نوبتكي اوناك

 ة هللا لوسر نذأتسا صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نأ) كلذو .ة هللا لوسر نع
 ام بتكأ :لاقف بتكا :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ، هنم عمس ام لك بتكي نأ

 هديب يسفن يذلاوف بتكا :هل لاقف ؟هللا لوسر اي بضغلا لاح يف ولو كنم تعمس

 .اغ)" ((")هناسل ديري قح الإ هنم جرخي ال

 نب بيعش نب ورمع لثم فئاحصلاب رهتشا نم ضعب مسا يتالتلا ركذي مث

 ةدمح نب ةيواعم نب ميكح نب زهبو صاعلا نبا ورمع نب هللا دبع نب دمحم

 .ا "اذه لثم يف هدج نع هيبأ نع ثدحي ناك يريسنقلا

 .ةفيحصلا ربخ اوتوقي مل -ا“)نيثدحملا ةلمج ديري - مهنأ ينالجراولا ركذيو
 يهف مزح نب ورمع ةفيحص فئاحصلا نم ينثتسا نكلو ‘هوحرطي مل مهنأ امك

 يف ‘هننس يف يمرادلاو 187/1)359(0 ىملعلا باتك ثكردتسملا يف مكاحلا هجرخأ ا"

 .ملعلا دييقت يف "يدادغبلا بيطخلاو ،(136/1)484 ثيدحلا ةباتك ري مل نم باب ،ةمدقملا

 .81/1 ‘ثهللا دبع نع تاياورلا ركذ باب ،لوألا لصفلا ،ثلاثلا مسقلا

 .143/1 ،لدعلا ،ينالجراولا اث

 .143/1 ،لدعلا ،ينالجراولا ا)

 عامس مدعب ليق ،هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ةياور يف ءاملعلا نيب فالخلا راد ا
 ءاعامس سيلو اباتك هدج نع هيبأ نع ورمع ةياور امنإو ،هنم عمس هنإ ليقو ،هيبأ نع ورمع
 ةياور نأ ىلإ مهضعب بهذ لب ،هدج نع هيبأ نع ورمع ةياور قيثوت ىلإ بهذ نم مهنمو

 .اباتك سيلو عامس يه هدج نع هيبأ نع ورمع

 دنع ىتح هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ةنيعم تاياورل احيحصت اندجوو

 نباو ينطقرادلاو نيعم نب ىيحيك اقيقدت سانلا رثكأ نم مهو ،ثيدحلا للع نف ءاملع

 قيرط نم تءاج اهباوص نأ ركذف اهنع لئس ةياور متاح يبأ نبا بوصو ،مهريغو يزوجلا

 .داقنلا رظن لحم يه اباتك مهتياور ةروص ىقبتو ،هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع

 مهتيا ورل حيحصتلا مهنع لقن نيذلا ءاملعلا ءالؤه دنع ىتح لقنلا فلتخا دقف كلذ عمو

 ءاج كلذلو اباتك مهتياور نأ نيعم نب ىيحي نع الثم يرودلا لقنف ءاضيأ ليلعتلا مهنع لقنف



 ةيض الا دنع ةنسلا ملاع ححجحجحح

 مث ‘ةفيحصلا هذه مزح نب ورمعل بتك ة هللا لوسر نأ كلذ ببسو ‘هحيحص

 نأ ركذ لي هللا لوسر ننس نم ةلمج يوحت يهو كًالماع نميلا ىلإ اهب هثعب
 .ا")اهريغو تايدلاو لوقعلا ننس اهيف

 :ة ديز نب ارباج نأ هبتك ضعب يف ركذ ربلا دبع نبا نأ ينالجراولا ركذيو

 هوفقوأف اهيلع هوفقويل مزخ لآ ىلإ لسوتو ،مزح نب ورمع ةفيحص ىلإ لحر

 .ا;)دنسملا نم دعت نأ تداك ىتح ءاملعلا دنع اهيف ام رهشأو ،اهلك اهأرقف اهيلع

 نم بهذ نم هيلإ بهذ امك فئاحصلا ربخ فيعضت ببسف لاح لك ىلعو

 كلذلو ءابآلا نع ءانبألا اهثراوت دق فئاحصلا هذه نأ ىلإ عجار نيثتحملا

 .ا"عامسلا اهيف ققحتي مل اهلعلف ،اهوفعض

 امك دمحأ دنع لوقلا فالتخا دروو ،هقيثوت ىرخأ رداصم يف ىيحي نع لقن امنيب ‘هفعض

 .ةلاطإلل ماقملا عستي الو ،امهريغ نع فالتخالا درو

 ،نيعم نبا :رظنا للعلا ءاملعو نيثدحملا ةمئأ ىلإ ةوزعم لاوقألا ليصفت نم ديزمل

 يف ايركز يبأ مالك نم 845/230(0)نيعم نب ىيحي ايركز وبأ نيعم نبا ،462/4 ،خيراتلا

 يزارلا ،48ص٬ه1400 ‘قشمد ثارتلل نومأملا راد ؤفيس رون دمحم دمحأ :حت ،لاجرلا

 بيطخلا نيدلا بحم :حت ‘ثيدحلا للع ،(855/240) دمحم نب نمحرلا دبع متاح يبأ نبا

 لبنح نب دمحا هللا دبع وبأ ينابيشلا ،469/1 ه1405 نانبل توريب ،ةفرعملا راد

 مولعلا ةبتكم ،1ط روصنم دمحم دايز :حت لبنح نب دمحأل دواد يبأ تالاؤس 856/241(6)

 نب دمحأ نب رمع نيهاش نبا يدادغبلا ©230/1-231 ‘ه1414 ءةرونملا ةنيدملا ،مكحلاو

 دمحم نب دامح:حت هيف ثيدحلا داقنو ءاملعلا فلتخا نم ركذ ،(995/385)دمحأ نب نامثع

 يزوجلا نبا س60ص ‘ه1419 ثةيدوعسلا ضايرلا ،فلسلا ءاوضأ ةبتكم ،1ط ،يراصنألا

 بتكلا راد سا!ط سيملا ليلخ :حت ،ةيهانتملا للعلا (1201/597)يلع نب نمحرلا دبع

 ثيداحألا يف ةدراولا للعلا ‘ ينطقرادلا ،721/2 ه1403 ثنانبل ،توريب ،ةيملعلا

 .. 1540156/2 شةيوبنلا

 .143/1 ،لدعلا ،ينالجراولا ()

 .144/1 سما"

 .144/1 ،س.ما“)

 



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع ح

 هيبأ نع يوارلا هيوري ام ":اهنأب ةفيحصلا رابخأل افيرعت يخامشلا دنع دجنو

 نب ورمع ةفيحصكو بيعش نب ورمع رابخأك ،مهدنع ةفيحص نم ،هدج نع

 .ا"يتالتلا ورمع هفيرعت ىلع ىرجو .ا")"مزح

 اذه ةركفو ،ةرلاو لوبقلا نيب كرتشت يتلا رابخألا عم ةمدقتملا ةفقولا هذه تناك

 .اهيف رثؤت ىرخأ تافصب نكلو اهدحو اهفصو ىلع دمتعي ال لوبقلا نأ كراشتلا

 ةحصلا تافص هيف ترفوت امف اهمدع نم اهلوبق مكح يرجي تافصلا هذهل اعبتو

 .حص

 ةيضابإلا ةمئأ ربع دقو ،عاونألا هذه ةمتقم يف عوفرملا ثيدحلا يتأيو

 ىلإ فيضأ ام ىلع هتافيرعت رودتو ‘يحالطصالا هانعمب عفرلا نع نومدقتملا

 ىرخأو عفرلا يضتقت غيص كانهو ‘هتحص لاح يف ةّيجحلاب هل مكحيو ل يبنلا

 .اهوركذو اهونّيب هيضتقت ال

 ام ليقو ‘يباحصلا ىلع فقو ام ليق ؛نيلوق ىلع مهدنع هةحف فوقوملا امأ

 تءاجو ةكرب نبا هفرعف ؛اركبم هفيرعت دجو دقو ،يعباتلاو يباحصلا ىلع فقو

 هتيجح يف اوفلتخاو ،حلطصملا لهأ تافيرعت نمو هنم ةذخآ نيرخأتملا تافيرعت

 اذه يف لصفو دويقب هلوبق ديق نم مهنمو هلبقو هححص نم مهنمف ‘هحيحصتو

 .لوبقلا

 يطوشلملاو ةكرب نباك ءاوس عطقنملاو هامسم لعج نم مهنمف عوطقملا امأ

 رخآ لوق ىلع هنود نمو يعباتلل وأ عباتلل فيضأ امب هدح نم مهنمو ،يفوسلاو

 ديعسو ينالجراولا زاجأ نإو هفيعضت بهذملا يف دمتعملا حيحصلا لوقلاو

 .هريغ لوق ةلأسملا يف دجوي مل اذإ هل امهتزاجإ لعلو ،هب لمعلا يبرجلا

 .445 ص ءلدعلا رصتخم ح رش ،يخامنشلا )1(

 .193 ص .(خم) ،يخارتلا عفر يتالتلا )2(



 ةيضابإلا دنع ةنسلا رولع =ححح

 نم ةفص ققحت يضتقي دانسإلل فصو نع ربعم وهف لصتملا وأ دنسملا امأ
 يففلا ريبعتلا انيأر دقو ،ةحتصلا تافص يقاب ققحت نم ةب ال نكل ةحتصلا تافص

 دنع امهب فيرعتلا ءاجو ،نيمدقتملا ةيضابإلا ةمئأ دنع ادوجوم لصتملا وأ دنسملل

 دنسملل ةرظنلا لخادت انيأر دقو ،هدعب نمو ينالجراولاك مهدعب اوؤاج نم

 كلذل عفرلا يضتقي لاصتالاو ضرعلا يف امهانعمجف مهضعب دنع لصتملاو
 مهتافيرعت يف نورخأتملا دافتسا دقو ‘كلذ نع ةربعم تافيرعتلا ضعب تءاج

 .ةظوحلم ةدافتسا حلطصملا ةسردم نم لصتملاو دنسملل

 ييف نيرخأتملا دنع رثكأ اهدجن لزانلاو يلاعلاو قلعملاو لسلسملا امأ

 .مهيلإ اهوركذ نيذلا ءاملعلا اهازع دقو حالطصالا لهأ نم ةذوخأم اهتافيرعتو

 نيمدقتملا دنع ةفيحصلاو نتملا رابخأل اركذ اندجو انأ ريشن نأ يقب

 امأو ،اهركذ نم اهححص كلذلو اهنم حص ام نتملا رابخأب مهدارمو ،امهاندروأف

 نب ورمع ةفيحصك ‘فئاحصلا يف ةنودملا اهنأ رهظي يذلاف فئاحصلا رابخأ

 نم لعلو ‘ةمألا ءاملع اهيف فلتخا هذهو ‘بيعش نب ورمع ةفيحصو مزح

 .ملعأ هللاو اهححص يذلا هدحو نكي مل ةيضابإلا ءاملع نم اهححص



 ةيض .الا دنع ةنسلا مولع ح

 ةماخلا

 هذه انل تفشك دقو ،طابنتسالاو قيقدتلاو ةسارتلاب اهولوانتو ةتسلاب ةيضابإلا ينع

 ريثكلا ةساردلا هذه لالخ نم ىلجت دقو .ةيانعلا هذهل ةددعتم بناوج نع ةساردلا

 طوطخملا عساولا يضابإلا ثارتلا ةنيفد تلظ يتلا فراعملاو قئاقحلا نم

 هذهل ايفخم ثارتلا اذهل لماشلا نيودتلا جهن ناك ذإ ؛ءاوسلا ىلع عوبطملاو

 ةمألا يقابو ةيضابإلا نيب طبارتلا جيسنو مؤاوتلا ةساردلا هذه تزربأو ،قئاقحلا

 يقاب نع ةقرفلا هذه لزع لواحت يتلا تاوصألا تكسي امب مهئاطعو مهذخأ يف

 .ادارمو افده نيملسملا ةقرف نم تلعج يتلا تاوصألا هذه ءادارفأو ةعامج ةمألا

 اهضرع بعصي ةساردلا لالخ تلجت يتلا قئاقحلا نم ريثكلا نإف لاح لك ىلعو

 اذش نم ضعبل ضرعتنو ،ولحلا اهرمث نم اضعب اذه انفاطق يف راتخنس اننكل

 .بيطلا اهجيرأ

 .ةيلوصألاو ةيثيدحلاو ةيهقفلا هتالالدب ةنسلا حلطصم ةيضابإلا لمعتسا «»

 بناوج لكل لومشلا ةرظن ةنسلا ىلإ اورظنو ،هديدحتو هفيرعتب اونعو

 اهتقالع يف ةنسلا ةلالد عسوت يف مهترظن تفلتخاو ،اهيحانمو ةايحلا

 .ةدح ىلع لك ديدحت نيبو امهل اهلومش نيب رثألاو ربخلاب

 اهدوؤرو هجوأ تددعتو ،ةّيريرقتو ةّبلعفو ةّيلوق ىلإ ةنسلا ةيضابإلا متسق «»

 هذهب مهتيانع ترهظو ،مكحلا ةلقتسم وأ ةخسان وأ ةنيبم وأ ةدكؤم مهدنع

 لوقلا نايب ىللإ مهدنع عونت يذلا نايبلا ةصاخ هجوألاو تاميسقتلا

 قلطمل دييقت وأ ماعل صيصخت نم نايبلا هجوأ تددعتو ،كرتلاو لعفلاو

 .ةنسلا مهفل مهنم اكاردإو ماسقألا هذهب مهتيانع يلجي امب كلذ ريغ وأ

 اولتصأ دقو ،ةيضابإلا دنع يناثلا عيرشتلاو ةيادهلا ردصم ةنسلا تلثم 4

 الوصأ كلذل اعبت اوعرفو ،نآرقلا نم ةنسلا ةيجح ىلع ليلدتلاب كلذ
 ىوتفلا كلذ ةرمث نم ءاجو غاهب ديقتلاو ةنسلاب مازتلالا بوجوك ةيعرف

قفاوملا ريغ ديلقتلا ضفرو ىهنالطبب مكحلاو ةنسلا فلاخ ام لك درب



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع حححجح

 يف اهب ملعلا طارتشاو لالدتسالا يف نآرقلا ةنيرق اهرابتعاو ةنسلل

 .ىوتفلا

 نم مهتمئأل ناكو ،هنوصو هحيحصتل ابلط ثيدحلا دقنب ةيضابإلا ىنتعا «»

 ثيدحلا دقن سيسأت لضف ملسم ةديبع يبأو ديز نب رباجك نيعباتلا
 لاوحأ كاردإو تاياورلا ةفرعم ىلع امهدقن نامامإلا ناذه ىنبو ،مهدنع

 ةمئأل المكم ءاملعلا نم هدعب نمو يدقنلا ةكرب نبا رود ءاجو ثةاورلا

 ةرمث درلاو ‘حيحصتلل ةرمث لوبقلا ساسأ ىلع مهدقن ماقو ،هلبق بهذملا

 .امهنم دحاو يأ ققحت مدع دنع فقوتلاو ©فيعضتلل

 ثارت يف نتملاو دنسلا دقن نم بناوج نيب ةحضاو لخادتلا ةمس تدب +"

 مهقيلاعت نمض اعم امهتجلاعم ىلإ لخادتلا اذه عجرم لعلو ،ةيضابإلا

 طباوض نمض اقلطنم دقنلا ناك دقف لاح لك ىلعو ،تاياورلا ىلع

 دعاوقك درفت مل نإو تاياورلا ىلع مهمالك لالخ نم رهظت دعاوقو

 دانسإلا دقن دعاوق نم ددع دوجو ةساردلا تفشك دقو ،اهيلع حلطصم

 ةفلاخم ةلعك للعلا نم يورملا ولخو دنسلا لاصتاو طبضلاو ةلادعلاك

 .عامجإلاو ةنسلا حيحصو نآ رقلا نم لوصألا
 يفف ،ةيدقنلا ةيضابإلا ةسردملا صئاصخ ضعب نع ةساردلا تفشك »

 نم تبرتقا دنسلا لاصتا يفو دشأ لب نيثدحملاك تناك ةلادعلا طرش

 ىلإ دئاع اذهو ،لاصتالا يف ةنينأمطلا ةلاح ىلإ تلامو ءاهقفلا جهنم

 اهل يهقفلا راطإلا مكحبف ،اهيدل يدقنلا نيثتحملاو ءاهقفلا جهنم جازتما

 لهأو نيعباتلاو ةباحصلا نع رشابملا يقلتلابو ،ءاهقفلا روظنم تسكع

 لئاوألا اهتمئأ لقنت مكحب اضيأ يهو ةياورلا لهأ جهنمب ترثأت ةياورلا
 ةسردم ثيح - زاجحلاو -يأرلا ةسردم ثيح- قارعلا نيب مهبلقت و

 .اعم امهب ترثأت - رثألا

 تمجرت نتملاب ةقئاف ةيانع ةيضابإلا دنع نتملا دقن دعاوق تسكع +"

ثيدحلا دقن دعاوقلا هذه ةمدقم يفو دقنلا نم عونلا اذهل يهقفلا روظنملا



 ةيض 1 دنع ةنسلا مولع ححححححي

 حيحصو قحلاو لقعلا ةفلاخمب دقنلاو ةنسلا حيحصو نآرقلا ىلع هضرعب

 ذخألاو ليوأتلا جهنم لالخ نم نتملا ةجلاعم انيأرو ،ةرهتشملا قئاقحلا

 .مهثارت يف حضاو لكشب هب ىنتعم طايتحالاب

 نوكك ةيضابإلا دنع دقنلا يف اهب ىنتعملا قئاقدلا ضعب ةساردلا تزربأ «»

 عم هحيحصت ىلع عمجملا رابتعاو ‘ينظ وه افعض وأ ةحص مكحلا

 عمجملا" ىمسمب هوزرفأ ذإ حيحصلا عاونأ ىلعأ ةمألا ءانبأ نم مهريغ

 .زيزعلا باتكلل ةمداصم ةروص يأ ضفرو ،"هحيحصت ىلع

 عم مهلماعتو مهتأشن يف ةيضابإلا هب مستا يذلا لادتعالا وج زرفأ «»

 ذخألا باب اودصوي ملف مهيفلاخم نع ذخألاو يقلتلا يف الادتعا مهريغ

 بيلغت ىلإ مهجهنم لامو ،قرفلا ضعب تلعف امك مهقرط ريغ نم

 نكل .ناك نم انئاك هب ءاج نمم قحلا لوبق مهتمئأ راعش ناكو ،لوبقلا
 اهرظن صيحمتلا نم دعاوق ىلع ماق لب ديلقتلا عباط ذختي مل لوبقلا اذه

 وأ ةرلا نيب عقو لوبقلا طرشب ظحي مل امف ،اهيلع اوقبط مث ةيضابإلا
 .فقوتلا

 ريغ ثدانسإلا نفب ةيضابإلا ةيانع نم بناوج ضعب نع ةساردلا تفشك "

 مهتحاس ولخ ىلإ كلذ عجرم لعلو ةيانعلا هذه فنتكي رومضلا ضعب نأ

 ىلإ فضأ ،كلذل ةرمث مولعلا هذه روطت ناك ذإ عضولاو بذكلا نم
 رأ ىلع ،نيعباتلاو ةباحصلا دنع دانسإ نودب ثيدحتلا دوجو كلذ

 ملعلا ةلمحو ديناسألا ةطساوب مت لقنلا نم ريبك بناج نع تنابأ ةساردلا

 ؤ©قارصعلاو زاجحلا نم ةياورلاو ملعلا اولقن نيذلا برغملاو قرشملا ىلإ

 .اقرشمو ابرغم مهنع تقلت يتلا مالسإلا بسنو نيدلا بسن لسالسو

 ةياورلا يف مومعلا بناج ليدعتلاو حرجلا نفب ةيضابإلا ةيانع تذخأ »

 تاحلطصم لخادت مومعلا اذه رمثأو ،ةءاربلاو ةيالولا ماكحأو ةداهشلاو

دوجو تفشكو ثةمدقتملا بناوجلا يف اهب ريبعتلا يف ةقثلاو ئلولاو لدعلا



 ةيض الا دنع ةنسلا مولع حححححح

 ةدرفم ريغ اهنكل ةيضابإلا ثارت لخاد ليدعتلاو حرجلا لئاسم تايعرف

 .اهدحو

 .ةياورلا لوبق يف قيقدتلا ديزم نع يوارلل ةماعلا طورشلا تربع «»

 يف فلتخمو ةيضابإلا نيب اهيلع قفتم نيب طورشلا هذه تددعتو

 مدعو ةءورملاو طبضلاو لقعلاو غولبلاو ةلادعلاو مالسإلاف ااهضعب

 ةصعدبلاف ىرخأ تايعرف اهضعب تحت جردنتو ،اهيلع قفتم سيلدتلا

 ةلادعلا طرش يف ةيضابإلا ددش دقو ثةلادعلا نع عرفتت الثم ةلاهجلاو

 .نيثدحملا نم ىتح رثكأ سيلدتلا مدعو

 دييقتب ةينتعم مهخيراتو مهئاملع مجارت يف ةيضابإلا ءاملع ةباتك تءاج +"

 مجرتم لك ةايح نايب يف ايمومع الكش تذختا اهنكل ،مهراثآو مهرابخأ

 مجارت يف نوثدحملا هبتك ام قسن ىلع تأت ملو ،هرابخأو هخيراتو هل

 تاباتكل ماعلا يخيراتلا نيودتلا جهن ىلإ دئاع كلذ ببس لعلو ،لاجرلا

 ديناسألا فذحو راصتخالاب تاباتكلا هذه تمستاو بهذملا ءاملع

 ةساردلا تفشك دقف بناجلا اذه يف بتك امم ريثكلا عايض مغرو ىافيفخت

 ريسلاو خيراتلاو مجارتلاو تاقبطلا يف رداصملا نم ريبك ددع نع

 .زاربإو ةيانع ىلإ جاتحي طوطخم اهنم ريثكو باسنألا بتكو

 مهو ق يبنلا ىلإ دانسإلا يف ةقلح مهأل ةيضابإلا ريقوت ةساردلا تزربأ ه"

 مهءعاملع نأو ‘كلذ يف ةيضابإلا ءاملع هزنت ةقيقح تدكأو ةباحصلا

 اذهو ثاكلسم ةباحصلا نيب رجش اميف ضوخلا نع فوقولا اوذختا مويلا

 نم سانأ دوجو نأ ىلع .مهيمدقتم نم ةريبك ةفئاط كلسمل دادتما كلسملا

 اهيلإ تراشأ ةقيقح ةباحصلا نيب ةنتفلا ةيضق يف اوملكت ةيضابإلا
 ليلق ددع ةلاقمب ةلماك ةسردم ةمكاحم لدعلا نم سيل نكل ،ةساردلا

 ّ .مهنم

 ةيضابإلا روهمج بهذ ذإ ،فالخلا لق يباحصلا لوق ةيجح ةلأسم يفو «»

ىقبيف ،ةجح هرابتعا ىلإ مهنم ضعبلا بهذو ،ةجح اوسيل هلوق نأ ىلإ



 ةيضانإالا دنع ةنسلا مولع =ححح

 ءاطعاب ةيضابإلا نم ةلمج حرص نإو رايتخالا ىلع ةباحصلا لوق ديلقت

 .مهدعب دهع يأ اهيلإ ىقري ال ةيزم مهدهع

 ىلع اهلالخ انفقوو ،هتياردو ثيدحلا نتمب ةيضابإلا ةيانع ةسردلا تفشك «»

 نف كلذ ةمدقم يف يتأيو ءاطابنتساو الالدتسا ثيدحلا هقف نع ربعي ام

 نوتملا عم لماعتلا يف ةقيمع ةيجهنم ىدبأ يذلا ثيدحلا فلتخم

 .حيجرتلا وأ عمجلاب ضراعتلا ءرد دعاوق لالخ نم ةضراعتملا

 اديقم ههقفو نتملاب ةيانعلا بناج المكم هخوسنمو ثيدحلا خسان نف زربو ٭"

 .هتيعرش ديكأتو هب ةيضابإلا ةيانع اندجو دقو اهطورشو هطباوضب

 ىلع اودكأو ،مهروهمج دنع سكعلاو مهدنع نآرقلل ةنسلا خسن زاوجو

 نايب ىلع مهثارت تانونكم توحو ؛خسنلا ىلع اهب لدتسي يتلا تارامألا

 .هروصو هجذامنو خسنلل عساو

 هب ينع يذلا ‘ثيدحلا ظافلأ بيرغ نفب نتملاب ةيانعلا ةروص لماكتتو «»

 .هكاردإو نتملا هقف يف نيعيل ظافلألا يناعم نع حاصفإلا يف ةيضابإلا

 ثبيرغلا ءاملع ريسفت عم ةقفاوتم مهدنع بيرغلا تاريسفت تءاجو

 ةعساو ةدام لكشل عبتت ول ثيحب نوتملا ظافلأ نايب مهثارت ىوحو
 .ةدع تاساردو حيراطأل

 ثيدحلا تايمسقتو ثيدحلا حلطصم ملعب ةيضابإلا ةيانع ةساردلا تزربأ «»

 ةرتف ذنم ليلجلا نفلا اذه تاحلطصم نم ددعب ةيانعلا تلجتو ؛اهماكحأو

 وأ تاحلطصملل يففلا لامعتسالا ةروص ىلع ناك ام ءاوس ةركبم

 ذخألا جهنم عونتل امجرتم حلطصملا نف ادبو .مكحلاو فيرعتلاو ديدحتلا

 ضعب يف سكعنا ءاهقفلا جهنم ىلإ لام نمف ،ةيضابإلا ةسردملا لخاد هب

 ` .نيثدحملا جهنم بلغ نم هلثمو ،ةيحالطصالا هماكحأ

 اهحيقنتو تاحلطصملا روطت نع ثيدحلا حلطصم لوصف انل تفشك «»

 ءاجو ‘فيرعتلاو موهفملا ىلإ ةظفللا ةلالدل لامعتسالا نم روصعلا ربع

لخاد ايتاذ ناك ام هنم ،يملعو يركف كارح نع اربعم روطتلا اذه



 ةيضابإلا دنع ةنسلا مولع =ححجحح

 حقالتلا ربع ريغلا نم ادافتسم ناك ام هنمو ةيضابإلا ةسردملا راطإ

 .ثيدحلا حلطصم ملع ةسردم عم ةصاخ يفرعملا لماكتلاو

 سيلو ةساردلا نم ديزمل اجاتحم - يريدقت يف - حلطصملا نف لاز ال +"

 ةيادب نم ةيثيدحلا ةيضابإلا ءاملع تاحلطصم عبتت ةحورطأ نم لقأ
 ةنراقم هتدام ةفشاك ملعلا اذه روطت نابسحلاب ةذخآ مويلا ىتح مهنيودت

 .نفلا اذه نم ةدافتسالا بناوج ةنيبمو حلطصملا ملع نيبو هنيب

 مهعماوجو ةيضابإلا تافنصم اهب ئلتمت يتلا ثيداحألا صوصن جاتحتو «»

 مخض لمع وهو اهجيرختو اهدورو ةيفيكل عبتتو ةسارد ىلإ ةميدقلا

 .حيراطألاو تاساردلا نم اريبك اددع بعوتسي

 عمجو ةسارد ىلإ مهبتك يف اهونود يتلا ةيهفشلا مهتاياور جاتحت امك «»

 مأ تناك ةيقرشم يهفشلا لقنلا ةطيرخ رهظت ىتح اهلسالسو اهقرطل

 عساولا ثارتلا ىلع يفوقو لالخ نمو يريدقت يف لمع وهو ةيبرغم

 .حيراطأو تاسارد بعوتسي

 ىلإ جاتحم مهقرط ريغ نم ةدراولا تاياورلا نم ةيضابإلا فقوم نإ "

 مجح انل فشكتل يضابإلا ثارتلا يف قمعتت تاساردب نايبو عبتت ديزم
 نع فشكي امب ميدقلا نم ةسردملا هذه هب تزيمت يذلا حاتفنالاو ةنورملا

 هذه ةنورم نم هانلق ام دكؤي امبو ‘رخآلا لوبقو ةيركفلا ةيددعتلا رهوج

 كلذ نم ريثكلا مهثارت عبتت نم هيلع تفقو امو ،اذه ،ةسردملا

 تامسب فصوتو اهب نظي لازي امو اهجهنم اذه ةسردم نأ بجعألاو
 هلئاق قالغنا نع فشكي ،ملاظ مكح يرمعل كلذو قالغنالاو بصعتلا

 .نيعلا يأر هلاق ام فالخ ىأرل مهبتك نم اباتك حتف هنأ ولف

 الئاس ةساردلل حرتقا امب ينتعي نم رسيي نأ هللا وعدأ ةفقولا هذه ماتخ يف اذكهو

 راونأ نم انيلع ضفي نأو ،ههجول اصلاخ لمعلا اذه لعجي نأ لجو زع هللا

.همركو هلضف بئاحسب انرمغيو ،هتمحر باوبأ انل حتفيو ،هتمكح



 هيض .الا دنع ةنسلا مولع حححجح

 عجارملاو رداصملا سرهف

 :ميركلا نآرقلا :الوأ

 .مصاع نع صفح ةياورب -1

 :تاطوطخملا :ايناث

 :(1872/1289)يلع جاحلا نب ديعس تيراعت نبا

 ثبوقعي نب ملاس خيشلا ةبتكم (خم) ةبرج ءاملع مجارت يف ةلاسر -2

 .(ر.د) سنوت ،ةبرج ،نزيغ
 :(1858/1275)تيخب نب دمحم .نب ديمح قيزر نبا

 .5301216 مقر ىارتلجناب دروفسكأ ةعماج ،(خم)ةيناطحقلا ةفيحصلا -3

 .ثحابلا ىدل ةروص

 :(خيراتلا لوهجم)شوقر نبا

 8ففطعلا ،ناورإ ةبتكم ععومجم نمض (خم) شوقر نبا باتك 4

 .38مقر ،رئازجلا

 :(8/2ق) زيزعلا دبع نب هللا دبع ديعس وبأ

 ينب سوناباب خيشلا ةبتكم حعومجم نمض (خم) ،راغشلاو حاكنلا باتك 5

 .47ب مقر رئازجلا ،ةيادرغ ،نجسي

 :(1973/1393)يدمح ىسيع نب ميهاريإ ناظقيلا وبأ

 رئازجلا ،ةرارقلا غناظقيلا يبأ ةبتكم ،(خم) ،ناظقيلا يبأ باوج 6

 رئازجلا ،ةرارقلا ،ناظقيلا يبأ ةبتكم ،(خم) يخامشلا ريس قحلم -7

 .( ر. د)

 .ينالجراولا لقعم يبأ ةبتكم (خم) ،ناظقيلا يبأ خيشلل نيدلا بسن 8

.26 مقر سارك لقعم يبأ تانودم يف هيلع تفقو ،رئازجلا ،نالجراو



 :هيض الا دنع ةنسلا مولع ححححجح

 :(9/3ق)ناطحق نب دلاخ ناطحق وبأ

 ظوفحم ؛ةينامعلا ريسلا عومحم نمض (خم) ‘ناطحق يبأ خيشلا ةريس -9

 .(ر.د) ،ةيدوعسلا ،مامدلا ،يئانهلا يلع نب بلاغ مامإلا ةبتكمب

 :(10/4ق)ليغنز نب ديعس حون وبأ

 .لقعي ام ىلع شرعلا ىلع ىوتسا هللا نأ معز نم ىلع درلا 0

 .152م مقر ،رئازجلا ،ةيادرغ “نجسي ينب ،دلاخ لآ ةبتكم ،(خم)
 :(1914/1332) فسوي نب دمحم شيفطا

 .ةيادرغ ،نجسي ينب ،ةماقتسالا ةبتكم إ(خم) .ةسوفن لزاون بيترت 1

 .8ج مقر ،رئازجلا

 :( 277/,891يف يح) رفعج نب دمحم رباج وبأ رغعج نبا يوكزإلا

 رئازجلا نجسي ينب ‘بطقلا ةبتكم .رفعج نبال فاضملا عماجلا -2

 .45 مقر

 رصان نب دمحأ خيشلا ةبتكم إ(خم) ،(ماكحألا عماج)رفعج نبا عماج 3
 .ثحابلا ىدل ةروص ث(ر.د) ،نامع ةنطلس ‘ىوزن ،يفينسلا

 :(18/12 ق) ديعس نب ناحرس يوكزالا

 دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم ،(خم) ،ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك 4

 ثارتلا ةرازو ةخسن +571 مقر نامع ةنطلس ‘بيسلا ،يديعسوبلا دوعس نب

 .ثحابلا ىدل اهنم ةروص .ةفاقثلاو يموقلا

 :(1589/997)يبرجلا ايركز نب دمحم هللا دبع وبأ ينورابلا

 خيشلا ةبتكم (جم خم) نيدلا ةبسن يف ينورابلا دمحم خيشلا ةلاسر 5

 .(ت.د)سنوت ةبرج ،نزيغ ،بوقعي نب ملاس

 .ناشلا ثةينورابلا ةبتكملا "(جم خم) ،نيملسملا نيد ةبسن ةلاسر 6

 .55م مقر ،سنوت ،ةبرج

 ،سنوت ،ةبرج ىةينورابلا ةبتكملا ،(جم خم) ،نيملسملا نيد ةبسن 7

 .(رت.د)؛124 مقر

:(1407/810 :يف يح)ميهاريإ نب مساقلا وبأ يداربلا



 هيض .الا دنع ةنسلا ملع حححح

 .(خم) ‘فاصنإلاو لدعلا يناعم نع فاشكتسالاو قداصلا ثحبلا 898

 .ةروص ثحابلا ىدل ،ر.د ،رئازجلا ،ةيادرغ دمحم ديعس جاحلا ةبتكم

 جاحلا ةبتكم ،(خم) تاقبطلا باتك هب لخأ امل ةاقتنملا رهاوجلا 9

 .21مقر ، رئازجلا ،ةيادرغ ،ديعس

 .18جم ،رئازجلا فطعلا ،ناورإ ةبتكم ،(خم)يداربلا تاباوج -0

 :(10/4ق)دمحم نب يلع نسحلا وبأ يويسبلا

 نمض (خم).يويسبلا دمحم نب يلع نسحلا يبأ خيشلا ةريس -1

 .ةينامعلا ريسلا عومجم

 ريسلا عومجم نمض (خم)لاؤسلا لطبأ نم ىلع ةجحلا ةلاسر -2
 .ةينامعلا

 .ةينامعلا ريسلا عومجم نمض (خم).يويسبلا نسحلا يبأل ةلاسر -3

 .ةينامعلا ريسلا عومجم نمض (خم) ديعس نب دمحم ىلع درلا يف -4

 :(20/14ق)ىسيع نبا سوم يرشبلا

 .بريضملا ،يثراحلا دمح .نب ملاس ةبتكم ،(خم) ،هقفلا يف باتك -5

 .ر.د نامع ةنطلس

 :(1203/599:يف ةئيح) دمحم نب نرقم يسوفنلا يروطغبلا

 بوقعي نب ملاس خيشلا ةبتكم ،(خم) ةسوفن لهأ ةريس باتك -6
 .(ر.د) سسنوت ،ةبرج ‘نزيغ ،يبرجلا
 :(1747/1187)يبرجلا ناضمر نب ورمع صفح وبأ يتالتلا

 .ةينورابلا ةبتكملا إ(خم) شةيئارلا ةموظنملا ىلع ةيضايرلا راهزألا-7
 .31 مقر ،سنوت ةبرج ‘ناشحلا

 دمحم ديعس جاحلا ةبتكم ،(خم) يخماشلا رصتخم يف يخارتلا عفر -8

 .اهنم ةروص ثحابلا ىدل ،(ر.د) رئازجلا ،ةيادرغ

 ،نجسي ينب بطقلا ةبتكم ،(خم)ديحوتلا ةتكن ىلع ديضنلا دقعلا -9

. ( رت د) .40/ و مقر ‘ثحابلا ىدل ةروص ٠ رئازجلا ،ةيادرغ



 هيضاإلا دنع ةنسلا مولع =ححح

 حلاص خيشلا ةبتكم ،(خم) ،راربألا ةديقع قيلعت يف راكفألا ةجيتن -0

 .49.م مقر ، رئازجلا ،ةيادرغ ،نجسي ينب ،يلعل رمع نب

 ناشحلا ‘ةينورابلا ةبتكملا (خم)‘بيترتلا حرش يف بيبللا ةهزن 1

 .589 مقر ،سنوت ،ةبرج

 نب ملاس تانودم نمض طوطخم) ،بيدألا ةناحيرو بيبللا ةهزن 2

 .(ر.د) ،سنوت ،ةبرج ،نزيغ ،يبرجلا بوقعي نب ملاس ةبتكم (بوقعي

 :(1560/967)ميها ربإ نب دواد ناميلس وبأ يتالتلا

 ©فضطعلا ،يركبلا ةبتكم حعومجم نمض (خم)بهذملا حدم ةديصق 3

 .29م مقر ،رئازجلا

 :(705/86)ضابا نب هللا دبع يميمتلا

 نمض (خم) ‘ناورم نب كلملا دبع ىلإ ضابإ نب هللا دبع ةلاسر 4

 .هنم ةروص ثحابلا ديب ،ةينامعلا ريسلا عومجم

 :(1988/1408)بوقعي نب ملاس يبرجلا

 ؛سنوت ،ةبرج هتبتكم يف ةظوفحم (خم) ،بوقعي نب ملاس تانودم 5
 .(رت.د) ((ر.د)

 يف هدي طخب (خم)‘يتالتلا فيلآت لوح بوقعي نب ملاس تانودم 6

 (ر.د) سنوت ،ةبرج ،نزيغ ‘هتبتكم يف ةظوفحم تادوسم

 :(1492/898)يلع نب ديعس يبرجلا

 6ر.د ،رئازجلا ‘فطعلا ،ناورإ ةبتكم ،(خم) شةيهقف ةبوجأو يواتف 7

 .هنم ةروص ثحابلا ىدل

 (852/237يف يح) رينلا نب رينم يمايرلا ينالعجلا

 ..ةينامعلا ريسلا عومجم نمض (خم).رينلا نب رينم ةريس 8

 :(1350/750)ىسوم نب ليعامسإ رهاط وبأ يلاطيجلا

 ،سنوت ‘ةبرج ‘ناشحلا ثةينورابلا ةبتكملا (خم).ةينونلا حرش -9

.34مقر



 هيضاإلا دنع ةنسلا مولع ==

 :(12/6ق)هللا دبع نب ميهاريإ قاحسإ وبأ يمرضحلا

 ،يوادرفغلا دوعسم جاحلا ةبتكم ،(خم) ‘48 ص ،ججحلاو لئالدلا 0

 .14 مقر ،رئازجلا ،ةيادرغ

 :(808/192)بويأ نب لئاو يمرضحلا

 ةبتكم ،ةينامعلا ريسلا عومجم نمض (خم) ،بويأ نب لئاو ةريس 1

 .هنم ةروص ثحابلا ديب ،(ر.د) ،ةيدوعسلا ،مامدلا ،يئانهلا يلع نب بلاغ مامإلا

 :(1688/1099) دمحأ نب ناميلس عيبرلا وبأ يتاليحلا

 .ةبرج ،ناشحلا ثةينورابلا ةبتكملا (جم خم) ،يتاليحلل نيدلا ةبسن -2

 .554 مقر ،سنوت

 :(8/2ق)مناغ نب رشب مناغ وبأ يناسارخلا

 ينب ،يلعل رمع نب لاص خيشلا ةبتكم ،(جم خم) ؛مناغ يبأ ناويد -3
 .35ج مقر ،رئازجلا نجسي

 :(752/134)ةيطع نب لاله يناسارخلا

 ديب ،ةينامعلا ريسلا عومجم نمض (خم) ‘ةيطع نب لاله ةريس 4

 .هنم ةروص ثحابلا

 :(892/278)سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ يصورخلا

 ديب ةينامعلا ريسلا عومجم نمض (خم) ‘تافصلاو ثادحألا باتك -5

 .هنم ةروص ثحابلا

 :(1822/1237) سيمخ نب دعاج ناهبن وبأ يصورخلا

 ةعماج ء(خم)ةيناطحقلا ةفيحصلا نمض دعاج خيشلا ةلاسر 6

 .ثحابلا ىدل ةروص 06301216 مقر ىارتلجناب دروفسكأ

 يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكم ،(خم) ناهبن يبأ خيشلا ةبوجأ 7

 .271 مقر ،نامع ةنطلس طقسم .ةفاقثلاو

 :(1871/1287) دمحأ نب نافلخ نب ديعس دمحم وبأ يليلخلا

 .يفيسلا رصان نب دمحأ خيشلا ةبتكم ،(خم) نيدلا لوصأ يسرك 8

.ثحابلا ىدل ةروص ‘ت.د 4 نامع ،ىوزن



 هيضانإلا دنع ةنسلا مولع ح=حححح

 :(763/145)ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ يميمتلا

 نب دمحم جاصلا ةبتكم ،عومجم نمض (خم) {ةديبع يبأ لئاسم 9
 ينب "يلعل حلاص خيشلا ةبتكم 6(جم خم) +(ر.د) ،رئازجلا .ةيادرغ ،ديعس
 .82م مقر ، رئازجلا ةيادرغ ،نجسي

 :(887/273:يف يح)بوبحم نب دمحم نب ريشب رذنملا وبأ يليحرلا

 رئازجلا ةيادرغ ‘©فطعلا ،ناورإ ةبتكم ،(خم)0نيهاربلاو ججحلا 0

 .(ر.د)

 ريسلا عومجم نمض (خم)‘نامعب عقاولا ثدحلا يف ريشب ةريس 1

 .ةينامعلا

 .ةينامعلا ريسلا عومجم نمض (خم).ةبراحملا باتك -2

 .ةينامعلا ريسلا عومجم نمض (خم).فنأتسملا باتك 3

 :(260/,874)‘ليحرلا نب بوبحم نب دمحم هللا دبع وبأ يشرقلا يليحرلا

 ريسلا عومجم نمض (خم) ‘بوبحم نب دمحم خيشلا ةريس 4

 .ةينامعلا

 ،بوقعي نب ملاس خيشلا ةبتكم ،(خم) ،ةنسلا باوبأ نم رصتخملا 5

 .(ر.د) ،‘سنوت ،ةبرج ،نزيغ

 :(8گ258/,71)باهولا دبع نب حلفأ يمتسرلا

 .رئازجلا ،ةيادرغ ،ديعس جاحلا ةبتكم ،(خم).حلفأ مامإلا تاباوج 6

 .ثحابلا ىدل ةروص 0202مقر

 باهولا دبع نب حلفأ يمتسرلاء(824/208)نمحرلا دبع نب باهولا دبع يمتسرلا

(871/258): 

 حلاص خيشلا ةبتكم ،(خم) ،حلفأ مامإلاو باهولا دبع مامإلا تاباوج -7

 .131مقر ،رئازجلا ،نجسي ينب ،يلعل رمع نب

:(17/11ق)يوكزألا هللا دبع نب دمحأ يشيقرلا



 _ اات ___ ح هبضا إلا دنع ةنسلا مولع ح

 مالسإلا مئاعد حرش باتك نم ةسماخلا ةعطقلا) مالظلا حابصم 8

 رئازجلا ‘نجسي ينب ،يلعل رمع نب حلاص خيشلا ةبتكم (رظنلا نبا ةيمال حرش
 .ثحابلا ىدل ةروص 0154م :مقر

 :(1911/1329) ميدع نب ملاس نب رصان ملسم وبأ يحاورلا

 ريوصت ‘فلؤملا طخب (خم) ،رهزألا عرشلا ملع يف رهوجلا راثن 9

 .ثحابلا ىدل ةخسن ،رابجنز ‘يحاورلا دمحم نب ملاس رشنو

 :(خيراتلا لوهجم)ناميلس نب نمحرلا دبع تديز وبأ يراوزلا

 دبع هعمج عومجم نمض (خم) ةداتق لوق نم ضورعملا ناويدلا 0

 ىدل ةروص 111 مقر ،سنوت ،ةبرج ىةينورابلا ةبتكملا ،يراوزلا نمحرلا
 .ثحابلا

 ةمئأ ضعبل يواتف)ةعفشلاو ىرمعلاو ىنكسلاو ةبقرلاو اياصولا 1

 ةبتكملا ،يراوزلا نمحرلا دبع هعمج عومجم نمض (خم) ،(نيمدقتملا ةيضابإلا

 .ثحابلا ىدل ةروص 0111 مقر ،سنوت ،ةبرج كةينورابلا

 نم نيعنتمملا باتك) ةيضابإلا ءاملع هيلع قفتا امم لامعلا باتك 2

 نمحرلا دبع عمج ،نيمدقتملا ةيضابإلا ءاملعل يواتفو تاياور ةعومجم ،(دودحلا
 ،نجسسي ينب 024 مقر ثيلعل رمع نب حلاص خيشلا ةبتكم جم خم يراوزلا

 .ثحابلا ىدل ةروص ثرئازجلا

 :(1678/1088) يبصقلا رمع نب دمحم ةتس وبأ يشكيودنلا
 جاحلا ةبتكم ،(خم)فاصنإلاو لدعلا رصتخم ىلع ةتس يبأ ةيشاح 3

 .اهنم ةروص ثحابلا ىدل ،(ر.د) ، رئازجلا ؤةيادرغ ‘دمحم ديعس

 نجسي ينب ،يركزوأ ةبتكم غعومجم نمض (خم)،ةتس يبأ ةبوجأ 4

 .99ح مقر ث رئازجلا ،ةيادرغ

 يبرجلا نايب نب ملاس نب يلع هذيملت ةلاسر ىلع ةتس يبأ ةيشاح 5

 .(ت.د) ،سنوت ،ةبرج ،نزيغ ،بوقعي نب ملاس خيشلا ةبتكم ،(خم).ديحوتلا يف
(19/13ق) يفال نب سيمخ نب ليمج يدعسلا



 هيض الا دنع ةنسلا ملع حححح

 ضيثراحلا دمح نب ملاس خيشلا ةبتكم ،(خم) ةعيرشلا سوماق 6

 .(ر.د) ،نامع ةنطلس تبريضملا

 :(1968/1390) ملسم نب ديبع نب دمح ديبع وبأ يملسلا

 ،نامع ةنطلس ثةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ء(خم).لوصألا ةاكشم 7

 .هقف ب53 مقر
 :(10/4ق) ةكرب نبا دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ يميلسلا

 ؤ يلعل رمع نب حلاص خيشلا ةبتكم ،(جم خم).ةكرب نبا تادييقت 8

 .82م

 نمض (خم) ،ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم يبأ خيشلا ةريس 9

 .ةينامعلا ريسلا عومجم

 .20 مقر ،نامع ةنطلس .ةيدب ،يملاسلا ةبتكم ،(خم) .دييقتلا باتك 0

 .هنم ةروص ثحابلا ىدل

 ،نجسي ينب ،يلعل رمع نب حلاص خيشلا ةبتكم ،(خم) ،أدتبملا باتك -1

 .هنم ةروص ثحابلا ديب ؛137م مقر رئازجلا

 .ةينامعلا ريسلا عومجم نمض (خم).ةنزاوملا باتك -2

 :(1291/690)هللا دبع نب ناميلس نب دمحا رضنلا نب يلئامسلا

 ث بريضملا ،يثراحلا دمح نب ملاس ةبتكم ،(خم).رظنلا نبا ةيمال 3

 .اهنم ةروص ثحابلا ىدل ،ت.د ؛نامع

 :(12/6ق)ينغ راملا ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ يفوسلا

 .ةيادرغ ‘دمحم ديعس جاحلا ةبتكم ،(خم)ؤقرفلا نايب يف ةلاسر 4

 .76 مقرءرئازجلا

 ةيادرغ ،‘قاحسإ يبأ ةيعمج ةبتكم ،(خم) ،تالاؤسلا باتك -5

 .اهنم ةروص ثحابلا ىدل ،ر.دءرئازجلا

 :(8/2ق)ناليغ نب مشاه يناجيسلا

 ةماقتسالا ةبتكم ،عومجم نمض خم ،ناليغ نب مشاه نع لئاسم 6

.(ر.د) ، رئازجلاب نجسي ينبب



 هيضانإلا دنع ةنسلا مولع ح=حححجح

 (1522/928)دحاولا دبع نب ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ يخامنثلا

 ©ففضطعلا ،ناورإ ةبتكم ،عومجم نمض (خم).يسمادغلا ىلع درلا 7

 .ةروص ثحابلا ىدل ،ر.د ث رئازجلا

 ديعس جاحلا ةبتكم ،(خم).ءيخامشلا رصتخم حرش يخارتلا عفر 8

 .6مقر ث رئازجلا ؛ةيادرغ دمحم

 :(8/2ق)ةيطع نب بيبش ينامعلا

 .ةينامعلا ريسلا عومجم نمض (خم) شةيطع نب بيبش ةريس 9
 :(5'/,11ق) يراحصلا ملسم نب ةملس رذنملا وبأ يبتوعلا

 .خيراتلا مسق ،ةرهاقلا ةيرصملا بتكلا راد ،(خم) ،باسنألا باتك -0

 .53891 مقر

 :(787/170) بيبح نب عيبرلا ورمع وبأ يديهارفلا

 نمض (خم) ‘ديز نب رباج نع مامض نع عيبرلا ايتف وأ راثآ -1

 .ثحابلا ىدل ةروص 042 مقر سنوت ،ةبرج ‘ةينورابلا ةبتكملا غعومجم

 نب حلاص خيشلا ةبتكم ،(خم) بيبح نب عيبرلا اهنع لئس لئاسم 2

 .47ب مقر ،رئازجلا ،ةيادرغ نجسي ينب ،يلعل رمع

 :(1110 / 504) يسوفنلا ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ يئاطسرفلا
 ،ر.د كرئازجلا ‘ةيادرغ ،ديعس جاحلا ةبتكم ،(خم) ،حاولألا باتك 3

 .ثحابلا ىدل ةروص

 :(9/3ق) ديزي نب هللا دبع يرازفلا

 .ةبرج ،نزيغ ،بوقعي نب ملاس خيشلا ةبتكم إ(خم).ةواتسم لئاسم -4
 .(ر.د) ،س سنوت

 :(8/2ق)دمحم نب رمع ج رؤملا وبأ يمدقلا

 .عومجم نمض (خم) ،هريغو جرؤملا يبأ تاياور مايصلا باتك -5

.ثحابلا ىدل ةروص .2 مقر ؟سنوت ةبرج ءةينوررابلا ةبتكملا



 هيض الا دنع ةنسلا ملع حصحححح

 :(8/2ق )ةريبه نب فيس نب ليحرلا نب بوبحم يليحرلا يشرقلا

 عومجم نمض (خم) ‘نامغ لهأ ىلإ ليحرلا نب بوبحم ةريس -6

 .ةينامعلا ريسلا

 :( 886/272) يراوحلا نب دمحم يراوحلا وبأ يرقلا

 ريسفت يف ةيافكلا غولبو ةياغلا ىهتنم يف ةيانغلا زنكو ةياورلا -7

 ،نانبل ،رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلل ةيبرعلا ةظقيلا راد ةروصم (خم) .ةيآ ةئامسمخ

 .م1974 ‘ه1394 ،نامع ةنطلس ؛ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن

 .ةينامعلا ريسلا عومجم نمض (خم) ‘يراوحلا يبأ ةريس 8

 :(12/6ق) ديعس نب دمحم هللا دبع وبأ يدزألا يتاهلقلا

 ينب ،يلعل رمع نب حلاص خيشلا ةبتكم (خم) ؤنايبلاو فشكلا -9
 .ك32 مقر ، رئازجلا ،نجسي

 :( رصاعم) كوربم نب ديعس يبونقلا

 .هنم ةروص ثحابلا ديب ،(خم) ‘ثيدحلا مولع يف تامدقم -0

 :( 886/272يف يح)ديعس نب دمحم ديعس وبأ يبعانلا يمدكلا

 .ةيدب ،يملاسلا خيشلا ةبتكم ،(خم)۔فارشألا باتك ىلع بيقعتلا -1

 .9 مقر ،نامع ةنطلس

 :(1162/557)ىسوم نب هللا دبع نب دمحأ ركب وبأ يدنكلا

 ىدل ةروص ،(ت.د) ،يثراحلا دمح نب ملاس ةبتكم (خم) »صيصختلا -2

 .ثحابلا

 :( 10/4ق) يبرع نب حور نب دمحم هللا دبع وبأ يدنكلا

 .ةيدب ،يملاسلا ةبتكم ،(خم) حور نب دمحم خيشلا ةريس باتك -3

 .3 مقر٬نامع ةنطلس

 :(897/283)يسوفنلا حتف نب سورمع ينكاسملا

 رمع نب حلاص خيشلا ةبتكم حعومجم نمض (خم) إةثكانلا ىلع درلا -4

.ثحابلا ىدل ةروص 0192 مقر ،رئازجلا نجسي ينب ،يلعل



 هيض الا دنع ةنسلا مولع حم

 :(1717/1129)مساقلا يبأ جاحلا نب دمحم يبعصملا

 هديعس جاحلا ةبتكم (خم) ،نينعاطلا ضعب ىلع مساقلا يبأ باوج -5

 .عومجم نمض 19 013.12 مقر ،رئازجلا ،ةيادرغ

 :(1774/1187) دَّمحُم نب فسوي يبعصملا

 يبأ ةيعمج ةبتكم ،(خم) لدعلا رصتخم ىلع يبعصملا ةيشاح -6

 .ةروص ثحابلا ىدل ر.د ،رئازجلا ،ةيادرغ ،قاحسإ

 . خعومجم نمض (خم)،نيفلاخملا دحأ ىلع يبعصملا فسوي در -7

 .ثحابلا ىدل ةروص ،ر.دءرئازجلا ©فطعلا ،ناورإ ةبتكم

 :(12/6ق)ىسيع نب نيروغبت عيطونشلملا

 ةنطلس ءةيدب ،يملاسلا ةبتكم حعومجم نمض (خم) ثنايبلاو ةلدألا -8

 .ةروص ثحابلا ىدل ‘2 مقر ،نامع

 :(1564/971) ليعامسإ نب ىسيع يدهم وبأ يكيلملا

 ملاس خيشلا ةبتكم ،(خم).نامغ لهأ ةلاسر ىلع يدهم يبأ باوج -9

 .ثحابلا ىدل ةروص ،ر.د ‘سنوت ،ةبرج ‘نزيغ ،بوقعي نب

 ةبتكم ،(جم خم) ،يلولهبلا يلع يبأ لاؤس ىلع يدهم يبأ باوج -0
 .13 مقر ثرئازجلا شةيادرغ ،ديعس جاحلا

 :(1120/513) ىسوم نب داجن يحنملا

 دمح نب ملاس خيشلا ةبتكم ،(خم) .ةلدألا قئاقحو ةلكألا باتك -1

 .ةروص ثحابلا ىدل ،نامع ةنطلس بريضملا “ر.د ،يثراحلا

 : : 16/9ق) رمع نب حلاص يوزنلا

 ةيادهلا لهأ نم عامجإلاو ةياورلاو ةيألا ريسفت يف ةيادهلا دعاوق -2

 .14 مقر ،نامع ةنطلس ةيدب ى يملاسلا ةبتكم ،(خم) ،(دنزلا طقس وأ)

 :(1965/1384)مازعأ ومح اباب حلاص نب ميهاربإ ينالجرلاولا

 .لقعم يبأ ةبتكم (خم) ؤنالجراو خيرات يف نابلا نصغ باتك -3

.(ر.د) ةيادرغ ‘دمحم نب ديعس جاحلا ةبتكم (خم) + (ر.د) ، رئازجلا ،نالجراو



 هيضانإلا دنع ةنسلا رولع ح

 :(1162/557 يف يح) ناسح نبا مالسلا دبع نب ناميلس عيبرلا وبأ ينايسولا

 دمحم ديعس جاحلا ةبتكم ء(طوطخم ةروص) .خئاشملا ريس -3

 هخسن + 000277 مقر اينولوبب ©فوكاراك ةبتكم نم ةروصم ثرئازجلا ،ةيادرغ

 .1مقر ،سنوت ،ةبرج ثةينورابلا ةبتكملاب ةطوطخم

 :(1663/1073) ىيحي نب مساق يناريولا

 نمض (خم) ،ينالجراولا بوقعي يبأ نتم ىلع مساق حرش -4
 .ر.د ،سنوت ،ةبرج ‘بوقعي نب ملاس خيشلا ةبتكم عومجم

 :(1054/445) ديعس نب دشار يدمحيلا

 .ةينامعلا ريسلا عومجم نمض (خم) ،ديعس نب دشار مامإلا ةريس -5

 :(1928/1347)دواد نب رمع نب حلاص يلعل

 يف ةظوفحم ،(خم) ،ةبازعلل يلغل رمع نب حلاص خيشلا ةيصو -6

 .اهنم ةروص ثحابلا ىدل ،(ر.د) رئازجلا ،ةيادرغ ،نجسي ينب ،هتبتكم

 :برغملا لهأ نم ءاملع ةعوجم

 نمض (خم).كلام نب تلصلا مامإلا ىلإ برغملا لهأ نم ةريس -7

 .ةينامعلا ريسلا عومجم

 :لوهجم فلؤم

 .ةينورابلا ةبتكملا ،(جم خم) ،"انيدتقا نم ركذ باب" ناونعب ةلاسر -8

 .(رت.د) 063م مقر ‘سنوت ءةبرج ،ناشحلا

 .ةينامعلا ريسلا عومجم نمض (خم) ،نيملسملا راثآ نم ةلاسر -9

 :تاعوبطملا :اثلاث

 :ةماعلا عجارملاو رداصملا -أ

 :( رصاعم) دومحم ليعامسإ نبا

 حاجنلا ةعبطم ‘2ط ى(قيبطتو جهنم)يمالسإلا خيراتلا يف اياضق -0

 .1981 ءه1401 ،‘برغملا ‘ءاضيبلا رادلا ،ةفاقثلا راد رشن ،ةديدجلا

:(8گ260/,74) يلتخلا هللا دبع نب ميهاريإ قاحسإ وبأ دينجلا نبا



 هيض الا دنع ةنسلا مولع حجحح

 فيس رون دمحم دمحأ :حت ،نيعم نب ىيحيل دينجلا نبا تالاؤس -1

 .م1988 ه1408 ،ةرونملا ةنيدملا ،رادلا ةبتكم ؤ1ط
 :(1201/597)دمحم نب يلع نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ يزوجلا نبا

 .ةيملعلا بتكلا راد س1ط سيملا ليلخ :حت ،ةيهانتملا للعلا -2

 .ه1403 نانبل یتوريب

 بتكلا راد ،1ط كيجعلق نيمأ يطعملا دبع :حت ‘ثيدحلا بيرغ -3

 .م1985 ه1405 نانبل ،توريب ،ةيملعلا
 .ه1405 ،توريب ،ةيملعلا بتكلا راد \1ط ،نآرقلا خساون -4

 :(996/385)قاحسإ نب دمحم جرفلا وبأ ميدنلا نبا

 .م1978 ه1398 ،توريب شةفرعملا راد تسرهفلا -5

 :( رصاعم)حلاص هيجاب نبا

 عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةمالس وب راد ،1ط ،ديرجلاب ةيضابإلا -6

 .م1976 ه1396 ،سنوت
 :(1033/733)ةعامج نب ميهاريإ نب دمحم ةعامج نبا

 راد ‘2ط ،ناضمر نمحرلا دبع نيدلا يحم :حت ،يورلا لهنملا -7

 .ه1406 ‘قشمد ىركفلا

 :(12/7ق)ورمع صخفح وبأ عيمج نبا

 .ةيبرعلا ةعبطملا ے2ط ،نيزاب دمحا نب رمع:حت ،ةبازعلا ةديقع -89

 .م2000 ‘ ه1421 رئازجلا ،ةيادرغ

 :(12/6ق) يتازملا نوفلخ نب فسوي بوقعي وبأ نوفلخ نبا

 ثتوريب غجتفلا راد ،يمانلا ةيفلخ ورمع:حت ،نوفلخ نبا ةبوجأ -9

 .(ت.د)

 :(1858/1275)تيخب نب دمحم نب ديمح قيزر نبا

 ،يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،رماع معنملا دبع :حت ،عئاشلا عاعشلا -0

.م1978 ‘نامع ةنطلس



 هيضانإلا دنع ةنسلا مولع =

 :(887/273)مالس نب باول مالس نبا

 بوقعي نب ملاس خيشلا :حت ،نيدلا عئارشو مالسإلا ءدب -1

 .1986 :توريب ، رداص راد عباطم ‘سترافش زيريف قرشتسملاو

 :(1156/571)هللا ةبه نب نسح نب يلع ركاسع نبا

 توريب ركفلا راد ،يرمعلا نيدلا بحم :حت قشمد ةنيدم خيرات -2

 .م| 5

 :(1146/541)يسلدنألا ةيطع نب قحلا دبع دمحم وبأ ةيطع نبا

 زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ررحملا"ةيطع نبا ريسفتا -3

 يعفاشلا دمحم ميهاربإ ديسلا لاعلا دبع ديسلا عيراصنألا ميهاربإ نب هللا دبع:حت

 .م1982-ه1402 ،ةحودلا رطق ،مولعلا راد ةسسؤم 1ط ،ينانعلا

 :(9/3ق) راهقلا دبع فلخ نبا ،وانج ىتف نبا

 ءيمانلا ةيفلخ ورمع:حت ،ىلوألا ةعومجملا ،نازف ءاملع ةبوجأ -4

 .م1991۔ه1411 ،يالط دَنَحم ميهاربإ

 :(1372/747) ريثك نب ليعامسإ ءادفلا وبأ ريثك نبا

 دمحم دمحأ حرش ‘ثيدحلا مولع راصتخا حرش ثيثحلا ثعابلا -5

 ©1ط ثيبلحلا يرثألا نسح نب يلع ثينابلألا نيدلا رصان :قيلعتو قيقحت ركاش

 .ه1415 ةيدوعسلا %ضايرلا ،عيزوتلاو رشنلل ةمصاعلا راد

 ه1414 .نانبل ،توريب ،فراعملا ةبتكم \9ط .ةياهنلاو ةيادبلا -6

4... 

 ثتوريب غنانبل ،نايرلا ةسسؤم ‘4ط ؛ميظعلا نآرقلا ريسفت -7

 .م1998 ه8

 :( رصاعم)ظوفحم دمحم نبا

 ‘توريب يمالسإلا برغلا راد ‘نيسنوتلا نيفلؤملا مجارت -898

2... 

:(17/12ق)يوزنلا دادم نب هللا دبع دادم نبا



 هيض .1 دنع ةنسلا مراع =حجححجح

 .نامع ةنطلس شةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،دادم نبا ةريس -9

 .م14

 :(845/230)نيعم نب ىيحي ايركز وبأ نيعم نبا

 زكرم رشن ‘فيس رون دمحم دمحأ :حت ،يرودلا ةياورب خيراتلا -0

 ء]ط ،زيزعلا دبع كلملا ةعماجب يمالسإلا ثارتلا ءايحإو يملعلا ثحبلا

 .م1979 ه19

 راد فيس رون دمحم دمحأ :حت ،لاجرلا يف ايركز يبأ مالك نم 1
 .ه1400 ،قشمد ،ثارتلل نومأملا

 :(1005/395)دمحم نب قاحسإ نب دمحم ةدنم نبا

 راد ،1ط 0يئايرفلا رابجلا دبع نمحرلا دبع :حت .ةمحلا طورش -2

 . ه 14143 ةيدوعسلا ضايرلا ،ملسملا

 :(1332/,1914) يبعصملا فسوي نب دمحم ةمئألا بطق شيفطا

 . يرماضلا ةبتكمء0 ‘2ط. صلاقلا ملعلاب هونملا صلاخلا بهذلا -3

 .م1998. ه1419 ،نامع ةنطلس

 ،نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ،ىربكلا ةنودملا -4

 م1984 ےه14

 .ةيبرعلا ةعبطملا ،يالط دمحم نب ميهاربإ :حت }ريسفتلا ريسيت -5
 .م2001 ‘ه1422 رئازجلا ،ةيادرغ

 ضحرطم .ةيقرشلا ةعبطملا ،لسرلا متاخ ثيدح يف لمشلا عماج -6
 م1992 ه1412 ‘نامع ةنطلس طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن

 ىلع درلا يف نامع ءاملع ضعبل شيفطا فسوي نب دمحم ةلاسر -7

 .ه1314 ،ينجسيلا ميهاريإ نب دواد هعبط ةيرجح ةعبط ‘ةفرازألاو ةيرفصلا

 .هنم ةروص ثحابلا ديب

 ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ءعرفلاو لصألا لماش -8

.م1984 ‘ه1404 ،نامُغ



 هيض الا دنع ةنسلا مولع ح

 .ةعابطلاو ديلجتلل نومأ ةعبطم ‘ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرش -9

 .ه1406 ‘نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن رصم ةرهاقلا

 .1985 ،ةدج ،داشرإلا ةبتكم ةعبط + م6

 نامع ةعبطم ‘2ط ‘ثيدحلا نف يف ةنامألا ءادأب ةنامضلا ءافو -0

 .نامع ةنطلس ‘ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ‘طقسم ،مرقلا ؤ،اهتبتكمو

 .م1988/_ه9

 :(1683/1094)ينيسحلا ىسوم نب بويأ ءاقبلا وبأ

 .2ط ، يرصملا دمحم ،شيورد ناندع حيحصت ثءاقبلا يبأ تايلك -1

 .م1992 ‘ه1413 ثةرهاقلا ،يمالسإلا باتكلا راد

 :(963/351)عناق نب هللا دبع نيسحلا وبأ

 ةبتكم ‘1ط يتارصملا ملاس نب حالص :حت ،ةباحصلا مجعم -2

 .ه1418 ثةرونملا ةنيدملا ،ةيرثألا ءابرغلا

 :(1545/951) يدامعلا دمحم نب دمحم دوعسلا وبأ

 .(ت.د) ثتوريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ،دوعسلا يبأ ريسفت -3

 :(1974/1394)دمحأ نب دمحم ةرهز وبأ

 .(ت.د) رصم ،ةرهاقلا ،يبرعلا ركفلا راد شهقفلا لوصأ -4

 :( رصاعم)دمحم دمحم وهز وبأ

 .ةرهاقلا ،يبرعلا ركفلا رادرشن رصم ةعبطم 0‘نوثدحملاو ثيدحلا -5

 .(ت.د)‘ رصم

 :( رصاعم)دمحم نب دمحم ةبهش وبأ

 .ةرهاقلا ،يبرعلا ركفلا راد ؤثيدحلا حلطصمو مولع يف طيسولا -6

 .(ت.د)

 :(9/3ق)ناطحق نب دلاخ ناطحق وبأ

 ةمئأو ءاملع ةعوجمل تاباوجلاو ريسلا نمض) ناطحق يبأ ةريس -7

 رشن ،ةرهاقلا ،ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ةعبطم ،فشاك ليعامسإ ةديس :حت ،نامع

.م1986 ه1406 ‘نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو



 هيضانإلا دنع ةنسلا رولع ==جحجح

 :(1911/1329)ميظعلا قحلا سمش دمحم يدابآلا

 .ةيملعلا بتكلا راد ‘2ط ،دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع -8

 .م1995 توريب

 :( رصاعم)نودلخ بدحألا

 ءعيزوتلاو رشنلل ةيدوعسلا رادلا ا2ط ،نيثدحملا فالتخا بابسأ -9

 .م1987 هھ1407 شةيدوعسلا ةدج

 :( 891/277يف يح) رفعج نب دمحم رباج وبأ رغعج نبا يوكزإلا

 ةرازو رشن هاكرشو يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم رفعج نبا عماج 0

 .(ت.د) ،نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 :(712/93) ديز نب رباج ءاثغشلا وبأ يدزألا

 ،يصورخلا فلخ ديعس بيترت :ديز نب رباج مامإلا تاباوج نم - 1

 .م1984 ‘نامع ةنطلس ثةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ‘2ط

 :(1016/406)نسحخلا نب دمحم ركب وبأ كروف نبا يناهبصألا

 ثبتكلا ملاع ‘2ط يلع دمحم ىسوم :حت ،هنايبو ثيدحلا لكشم -2

 .م1985 ‘نانبل ڵتوريب

 :(1039/430)هثلا دبع نب دمحأ 6ميعن وبأ يناهبصألا

 .ه1405 ‘توريب ،يبرعلا باتكلا راد \4ط ثءايلوألا ةيلح -3

 :(967/356)نيسحلا نب يلع ج رفلا. وبأ يناهفصألا

 (ت.د) ،ةرهاقلا ،مدقتلا ةعبطم ،يناغألا -3

 :(1109/502) دمحم نب نيسحلا مساقلا وبأ يناهفصألا

 .ةفرعملا راد ،يناليك ديس دمحم:حت 4 نآرقلا بيرغ يف تادرفملا -4

 .(ت.د) ،نانبل ستوريب

 :(1137/631) هللا دبع يبأ نب نامثع هللا دبع وبأ مصألا

 ةنطلس يور رشنلاو ةفاحصلل نامع ةديرج راد عباطم ‘ةريصبلا -6

 نامع ةنطلسةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،م1984}نامع

.م19840._ه1404.



 618 >>==۔۔۔__۔__۔۔_'ےصجصححححح هرض الا دنع ةنسلا مولع ح

 رشن رصم ءةرهاقلا ،يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم ،رونلا باتك -7

 .م1984 ےه1404 ،نامع ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 :( رصاعم)نمحرلا ءايض دمحم يمظعألا

 ،نانبل ‘تورسيب ،بنكلا ملاع ،1ط ‘ليدعتلاو حرجلا يف تاسارد -8

 .م1995 ه 5

 .:(1854/1270)دومحم ديسلا نيدلا باهش لضفلا وبأ يدادغبلا يسولألا

 .(ت.د) ،نانبل ڵتوريب ‘ثارتلا ءايحإ راد ،يناعملا حور --9

 :(1233/630)دمحم نب يلع نسحلا وبأ يدمآلا

 ثتوريب ‘يبرعلا باتكلا راد ،1ط يليمجلا ديس :حت شماكحألا -0

 .ه14

 :(نارصاعم)نيدلا حالص يراوهلا ،نيساي يبويألا

 ،نانبل بتكلا ملاع 0}]ط .رشعلا تاقلعملا حرش 61

 .م1995۔ه14150‘توريب ٠

 :(1940/1359)(اشاب) ىيحي نب هللا دبع نب ناميلس ينورابلا

 يلع دمحم :حت ءةيضابإلا كولمو ةمئأ يف ةيضايرلا راهزألا -2

 يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،نامع ةنطلس ،يور ثةيملاعلا عباطملا يبيلصلا

 .م1987 ه1407 ،نامع ةنطلس

 :(1914/1332)ىيحي نب هللا دبع ينورابلا

 ناميلس :حت ،نيدلا ةميأ ةفرعم يف نيئدتبملاو ةماعلا ملس ةلاسر -3

 .1906 ه1342 ثحاجنلا ةعبطم ،ينورابلا هللا دبع نب

 :(نورصاعم)لضفلا وبأ دمحم ،دمحأ دمحم 4 يلع يواجبلا

 ثتوريب »يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ‘ةيلهاجلا يف برعلا مايأ -4

 .م1942 ه1

 :(870/256)ليعامسا نب دمحم هللا دبع وبأ يراخبلا

(ت.د) ،ركفلا راد ‘يودنلا مشاه ديسلا :حت ريبكلا خيراتلا 5



 هيضانإلا دنع ةنسلا مولع حححح

 يعولا راد ةبتكم ،1ط غدياز ميهاربإ دوحم :حت ريغصلا خيراتلا -6

 .م1977 ه1397 .ةرهاقلاو بلح

 :(1407/810يف يح)ميهاربإ نب مساقلا وبأ يداربلا
 عبط ةيرجح ةعابط ‘تاقبطلا باتك هب لخأ امل ةاقتنملا رهاوجلا --7

 ةنس رصم ،يلدجملا دوعسم نب ناميلسو ينورابلا فسوي نب دمحم ةيانعب

 .ها 2

 .(ت.د) 0 رئازجلا يف عومجم نمض ةيرجح ةعبط 0قئاقحلا ةلاسر -8

 :(رصاعم)ناسحإلا ميمع دمحم يتكرربلا

 . ه1424 توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ء1ط ،ةيهقفلا تافيرعتلا -9

3... 

 :(965/354) دمحأ نب نابح نب دمحم نابح نبا يميمتلا يتسبلا

 دومحم ةعجارم 0نيكورتملاو ءافعضلاو نيثدحملا نم نيحورجملا -0

 .ه1396 ،ةيروس ‘بلح ،يعولا راد ،دياز ميهاربإ

 .م1979 ےه1399 .ةينامثعلا فراعملا ةرئاد ش1ط ‘تاقثلا باتك -1

 :(10/4ق)دمحم نب يلع نسحلا وبأ يويسبلا

 رشنلاو ةفاحصلل نامع ةديرج راد ،يويسبلا نسحلا يبأ عماج -2

 .م1984 ‘ه1404 ،نامُع ةنطلس طقسم ثةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن

 :(1045/436)بيطلا نب يلع نب دمحم نيسحلا وبأ يرصبلا

 ثتورييب ‘ةيملعلا بتكلا راد ،1ط سيملا ليلخ قيقحت }دمتعملا -3

 .ه1403 ،نانبل

 :(1999/1420)دماح نب دومح نب فيس يشاطبلا

 _ ه1413 !ط .نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتا -4

 .نامغ ةنطلس ،ةضهنلا عباطم ٬م1992/

 :(1998/1420) سماش نب دمحم يشاطبلا

 ثارتلا ةرازو رشن ،بدألاو عورفلاو لوصألا يف بهذلا لسالس -5

.(ت.د) ،يموقلا



 هيض .الا دنع ةنسلا مولع حص

 :(1128/521)ديسلا نب دمحم نب هللا دبع يسويلطبلا

 راد ،2ط !ةيادلا ناوضر دمحم :حت ‘فالخلا لئاسم يف فاصنإلا -6

 .ه1403 ،توريب ، ركفلا

 :(1071/463)تباث نب يلع نب دمحأ بيطخلا يدادغبلا

 ةبتكم ،ناحطلا دومحم:حت ،عماسلاو يوارلا قالخأل عماجلا -7

 .ه1403 ‘ضايرلا فراعملا

 ميهاريإ ؤ©يقروسللا هللا دبع وبأ :حت ،ةياورلا مولع يف ةيافكلا -8

 .(ت.د) ،ةرونملا ةنيدملا ،ةيملعلا ةبتكملا ،يندملا يدمح

 :(996/385)دمحا نب رمع نيهاش نبا يدادغبلا

 م1984 ه1404 ،تيوكلا ،ةيفلسلا رادلا ؤتاقثلا ءامسأ خيرات -9

 دمحم نب دامح:حت ،هيف ثيدحلا داقنو ءاملعلا فلتخا نم ركذ -0

 ._ه1419 شةيدوعسلا ،ضايرلا ©فلسلا ءاوضأ ةبتكم ،1ط ،يراصنألا

 :(1835/1250).دمحم نب نافلخ نب انهم ريهز وبأ يديعسوبلا

 ةنطلس ‘ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن راثآلا بابل باتك -1

 .م1984 ‘نامع

 :(1669/1080)ح وتف دمحم نب هط ينوقيبلا

 باتكلا راد \4هط ،يلرمز دمحأ زاوف :حت ،ينوقيبلا ةموظنم -2

 .ه1417 شنانبل ،توريب ،يبرعلا

 :(893/279)ىسيع نب دمحم ىسيع وبأ يذمرتلا

 ثارتلا ءايحإ راد نورخأو ركاش دمحم دمحأ :حت ،ريغصلا للعلا -3

 .(ت.د) توريب ،يبرعلا

 :(1747/1187)يبرجلا ناضمر نب ورمع يتالتلا

 .ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا قارشإلا ةرهز ىلع قاتشملا ةضور -4

 .(ت.د)، رئازجلا

 :(1808/1223)هللا دبع نب ميهاربإ نب زيزعلا دبع نيدلا ءايض ينيمنلا

.م1981 ،رئازجلا ،ةيادرغ ثةيبرعلا ةعبطملا ،رونلا باتك -5



 هيضانإلا دنع ةنسلا مولع دحج

 ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،جاهنملا ىلع جاتلا -6

 .م2003 ‘نامع

 :(1988/1408)بوقعي نب ملاس يبرجلا

 .1986/1406 ثسنوت ث رشنلل ينيوجلا راد ةبرج ةريزج خيرات 7

 :(976/365)يدع نب هللا دبع نب دمحأ يدع نبا يناجرجلا

 راد ء3ط ،يوازفغلا راتخم ىيحي :حت ،لاجرلا ءافعض يف لماكلا -8

 .م1988 ه1409 ،توريب ، ركفلا

 :(1417/819)دمحم نب يلع نسحلا وبأ يناجرجلا

 ‘توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،1ط لساب دمحم ةسرهف ‘تافيرعتلا -9

 .م2000 ‘ه1421 ثنانبل

 :(1233/630) ينابيشلا دمحم نب دمحم يلع نسحلا وبأ ريثألا نبا يرزجلا

 لداع ‘ضوعم دمحم يلع :حت }ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ -0

 ةكمب زابلا ةبتكم عيزوت ،نانبل ،توريب ثةيملعلا بتكلا راد دوجوم دمحأ

 .(ت.د) ةمركملا

 بتكلا راد ‘2ط ،قاقدلا فسوي دمحم حيحصت ،خيراتلا يف لماكلا -1
 .م1995 ‘ه1415 ‘نانبل چتوريب ،ةيملعلا

 .ه1400 ‘توريب رداص راد ،باسنألا بيذهت يف بابللا -2

 :(1210/606)دمحم نب كرابملا تاداعسلا وبأ ريثألا نبا يرزجلا

 .يقفلا دماح دمحم حيحصت ‘لوسرلا ثيداحأ نم لوصألا عماج -3

 م1948 ‘ه1368 ةرهاقلا ‘ةيدمحملا ةنسلا ةعبطم ،1ط

 دمحم دومحم يوازلا دمحأ رهاط :حت ثرثألا بيرغ يف ةياهنلا -4

 .ه1399 ثنانبل «توريب ،ةيملعلا ةبتكملا ،عيحانط

 :( رصاعم)يلع نب تاحرف يريبعجلا

 ةثيدحلا ناولألا ةعبطم ‘ةيضابإلا ةديقعلل يراضحلا دعبلا -5

.ح 1 9 8 7 ك-ه 1 4 0 8



 هيضانإلا دنع ةنسلا مولع =

 .ةيرصملا ةعبطملا ،ةبرج يف ةيبهولا ةيضابإلا دنع ةبازعلا ماظن -6

 .1975 ،سنوت ةيخيراتلا ةبتكملا ،نونفلاو راثآلل يموقلا دهعملا رشن

 :(11/5ق)ريخلا نب ىيحي ايركز وبأ ينوانجلا

 ۔شيفطا ميهاريإ قيلعت ،هقفلاو لوصألا يف رصتخم عضولا باتك -7

 .(ت .د) ،سنوت ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةمالس وب راد

 :(873/259)بوقعي نب ميهاريإ قاحسإ وبأ يناجزوجلا

 ةسسؤم 0ء1ط ،يئارماسلا يردبلا يحبص :حت ،لاجرلا لاوحأ -8

 .ه1405 نانبل توريب ‘ةلاسرلا

 :(1350/750)ىسوم نب ليعامسإ رهاط وبأ يلاطيجلا

 ةبتكم ‘3ط ،رمع نب نمحرلا دبع ىلكب :حت ،مالسإلا دعاوق -9

 ريشب ىسوم جاح :حت +م1995 ه1416 نامع ةنطلس ،طقسم .ةماقتسالا
 .م1998 ه 1418 ش1ط شةيبرعلا ةعبطملا

 نم اهفئاظوو ةالصلا ةرطنق :ةثلاثلا ةرطنقلا)تاريخلا رطانق باتك -0

 01ط ، رئازجلاب ةيادرغب ديعس يمع دهعمب ةعيرشلا مسق ةبلط :حت ،(تاراهطلا

 .م1998 ه14193 رئازجلا ،ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا

 :( رصاعم)دمح نب ملاس يثراحلا

 ةيروسب ةيبرعلا ةظقيلا راد .ةيضابإلا لوصأ يف ةيضفلا دوقعلا -1

 .(ت.د) ،نانبلو

 :(1015/405)يروباسينلا هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ مكاحلا

 بتكلا راد ‘2ط ،نيسح مظعم ديسلا :حت ‘ثيدحلا مولع ةفرعم -2

 .ه1397 ثنانبل توريب ‘ةيملعلا

 :(1328/728)ميلحلا دبع نب دمحأ هيميت نبا ينارحلا

 يندملا راد ،ثديمحلا دبع نيدلا يحبص دمحم:حت ةدوسملا -3

 .ةرهاقلا

:(899/285)قاحسإ نب ميهاربإ قاحسإ وبأ يبرحلا



 هيضاإلا دنع ةنسلا ملع >حصحح

 مأ ةعماج ،1ط ثدئاعلا دمحم ميهاربإ ناميلس :حت ‘ثيدحلا بيرغ -4

 .ه1405 ةمركملا ةكم ،ىرقلا

 :(6/,11ق)ناميلس نب سيق نب ميهاريإ قحسإ وبأ يمرضحلا

 يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ةعابطلل رابون راد علاصخلا رصتخم5

 .م1984/_ه1404 ،نامع ةنطلس ‘طقسم .ةفاقثلاو

 :(808/192)بويأ نب لئاو يمرضحلا

 ىسيع ةعبطم (رفعج نبا عماج نمض عوبطم ) مالسإلا ةفص -6
 .(ت.د) ،نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن هاكرشو يبلحلا يبابلا

 :(1057/488)هللا دبع نب ح وتف رصن يبأ نب دمحم يدزألا يديمحلا

 دمحم ةديبز :حت ،ملسمو يراخبلا نيحيحصلا يف ام بيرغ ريسفت -7

 .م1995 ےه1415 رصم ثةرهاقلا \ةنسلا ةبتكم ،1ط ؤ،ديعس

 :(1393/795)بجر نبا يلبنحلا

 ةبتكم ،1ط ،ديعس ميحرلا دبع مامه :حت ،يذمرتلا للع حرش -8

 .ه1407 ،ندرألا ،ءاقرزلا ث رانملا

 :(1689/1099)دمحأ نب ناميلس يتاليحلا

 .هجوق دمحم :حت ،(ةبرج ءاملع)يتاليحلا ناميلس خيشلا لئاسر -9

 .م1998 ،توريب ،يمالسإلا برغلا راد ،1ط

 :(8/2ق)مناغ نب رشب مناغ وبأ يناسارخلا

 رشن رصم ثةرهاقلا ةعابطلاو ديلجتلل نومأ ىرغصلا ةنودملا -40

 .م1984 ه1404 ،نامع ةنطلس ‘طقسم ثةفاقتلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 :(892/278)سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ يصورخلا

 ةديس :حت ،تاباوجلاو ريسلا نمض ةعوبطم ؛رثؤملا يبأ ةريس -1

 ثارتلا ةرازو رشن ثةرهاقلا ،ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ةعبطم ،فشاك ليعامسإ

.م1986 ه1406 ،نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا



 هيضاإالا دنع ةنسلا راع = حح

 :( رصاعم) زيزع نب دشار نب دمحم يبيصخلا
 ‘2ط ‘نامغ ءارعش ءامسأ يف نامجلا طومس ىلع نامعنلا قئاقش -2

 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،نامغ ةنطلس ،يور ثةينطولا ةعبطملا

 .م1989.

 :(998/388)ميها ريإ نب دمحم نب دمح يتسبلا يباطخلا

 ©1ط ينيدرلا ميركلا دبع يلع دمحم :حت نيثدحملا طلغ حالصإ -3

 .ه1407 ‘قشمد ،ثارتلل نومأملا راد

 .(ت.د) ،ةفرعملا راد ننسلا ملاعم -4

 :( رصاعم)جاجع دمحم بيطخلا

 نانبل ڵتوريب ،ركفلا راد ‘ةحلطضمو همولع ‘ثيدحلا لوصأ -5

 .م1989.۔ه9

 .م1988 شنانبل چتوريب ركفلا راد ،نيودتلا لبق ةنسلا -6

 :ناميلس نب دمح نب دمحأ ناميلس وبأ يليلخلا

 .ه1409 ‘طقسم \ةضيهنلا عباطم ،غمادلا قحلا -7

 راد رشن ،ةدودحملا اهتبتكمو نامع ةعبطم ،(لوألا باتكلا) ىواتفلا -898

 .م2003 هھ1423 ‘نامع ةنطلس يور ،لايجألا

 ،نامع ةنطلس طقسم ،يور ثةماقتسإلا ةبتكم ،1ط ىماعنألا ةاكز -9

 .م2003 هھه3

 :(1287/,1871) دمحأ نب نافلخ نب ديعس دمحم وبأ يليلخلا

 رشن ،ةرهاقلا "ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ،ناميإلا دعاوق ديهمت -99

 .م1987 ه1407.‘نامع ةنطلس ‘طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 :(1054/446)ينيوزقلا هللا دبع نب ليلخلا ىلعي وبأ يليلخلا

 ‘دشرلا ةبتكم إ1ط سيردإ رمع ديعس دمحم :حت ،داشرإلا -0

. ه1409 ةيدوعسلا ضايرلا



 هيضانإلا دنع ةنسلا رالع =ححح

 :(996/385)دمحأ نب يلع نسحلا وبأ ينطقرادلا

 هللا نيز نمحرلا ظوفحم :حت ،ةيوبنلا ثيداحألا يف ةدراولا للعلا -1

 .م1985 ه1405 ةيدوعسلا ،عضايرلا ،ةبيط راد ،1ط ،يفلسلا

 :(1039/430)ىسيع نب رمع نب هللا ديبع ديز وبأ يسوبد

 ،1ط ،سيملا نيدلا يحم ليلخ :حت هقفلا لوصأ يف ةلدألا ميوقت -2

 .م2001 ےه1421 ىنانبل چتوريب ،ةيملعلا بتكلا راد

 :(1272/670)ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ ينيجردلا

 :ثعبلا ةعبطم ‘يالط ميهاربإ :حت :برغملاب خياشملا تاقبط -3

 .(ت.د) رئازجلا ةنيطنسق

 :(890/276)ملسم نب هللا دبع دمحم وبأ ةبيتق نبا يرونيدلا

 ،توريب ،ءاوضألا راد \1ط ،‘يريش يلع :حت ةسايسلاو ةمامإلا -4

 .م1990 ه1410 ثنانبل

 ،دادغب ،يناعلا ةعبطم ،1ط ،يروبجلا هللا دبع:حت ،ثيدحلا بيرغ -5

 .ه17

 :(1348/748)دمحا نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا سمش يبهذلا

 01ط ،ةدغ وبأ حاتفلا دبع :حت ،ثيدحلا حلطصم ملع يف ةظقوملا -6

 .ه1405 ثنانبل ،توريب ،ةيمالسإلا رئاشبلا راد

 بتكلا راد ،1ط ،يملغملا ىيحي نب نمحرلادبع :حت ‘ظافحلا ةركذت -7

 .ه1374ءنانبل توريب ةيملعلا

 ؛ينيدايملا ريرمأ روكش دمحم :حت ،قوثوم وهو هيف ملكت نم ركذ -8

 ه 1406 شندرألا ،ءاقرزلا ،رانملا ةبتكم ،1ط

 داوع راشب :جحت ث(نيدشارلا ءافلخلا ريس)ءالبنلا مالعأ ريس -9

 .م1997۔ه1418 ثةلاسرلا ةسسؤم ‘2ط فورعم

 ثتورييب ةيملعلا بتكلا راد \1ط ،لاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم -0

 .م1995 ،نانبل
:(982/370)يلع نب دمحأ ركب وبأ صاصجلا يزارلا



 هيضانإالا دنع ةنسلا رذع ح

 ،ثارتلا ءايحإ راد “يواحمق قداصلا دمحم :حت ،نآرقلا ماكح -231أ

 .ه 1405 ،توريب

 :(939/327)يلظنحلا دمحم متاح يبأ نب نمحرلا دبع دمحم وبأ يزارلا

 ثتوريب ‘ةفرعملا راد ،بيطخلا نيدلا بحم :حت ‘ثيدحلا للع -2

 .ه1405 ىنانبل

 ءةينامثعلا فراعملا ةرئاد \1ط ةروصم ليدعتلاو حرجلا باتك -3

 .(ت.د)،دنهلا ،نكدلا

 :(606/,1210)نيسحلا نب رمع نب دمحم يزارلا

 مامإلا ةعماج ،1ط ،يناولعلا ضايف رباج هط :حت لوصحملا -4

 .ه1400 دوعس نب دمحم

 :( رصاعم)هللا دبع نب كرابم يدشارلا

 رشنلل يرماضلا ةبتكم ‘ههقفو ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ -5

 .م1995 ،نامع ةنطلس ‘،عيزوتلاو

 :(1226/623)دمحم نب ميركلا دبع ينيوزقلا يعفارلا

 بتكلا راد ،يراطعلا هللا زيزع حت ،نيوزق رابخأ يف نيودتلا -6

 .1987 ‘توريب "ةيملعلا

 :(971/360)نمحرلا دبع نب نسحلا يزمرهمارلا

 بيطخلا جاجع دمحم :حت ،يعاولاو يوارلا نيب لصافلا ثدحملا -7

 .م1984 ه1404 ‘نانبل توريب ركفلا راد ‘3ط

 :(824/208)متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع يمتسرلا

 ةعبطملا ،يالط دمحم نب ميهاريإ :حت ةسوفن لئاسم باتك -8

 .(ت.د) ،رئازجلا ،ةيادرغ ثةيبرعلا

 :(1911/1329) ميدع نب ملاس نب رصان ملسم وبأ يحاورلا

 ىسيع نب حلاص رشن ،رادنزخلا نمحرلا دبع حت ،ملسم يبأ ناويد -9
.م1986 ےه1406 .راتخملا راد عباطم ،يثراحلا



 هيضانإلا دنع ةنسلا رلع =حححح

 :(1351/751) بويأ ركب يبأ نب دمحم هللا دبع وبأ ميقلا نبا يعرزلا

 ،نانبل توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ‘2ط ‘ميقلا نبا ةيشاح -0

 .1995 ه 5

 ،يرداقلا راد ‘1ط ،ناديوسلا يعامسلا نسح :حت ،لوقنملا دقن -1

 .م1991 ه1411 ثنانبل ‘توريب

 :(1349/794) نيدلا ردب يشكرزلا

 ءيناغفألا ديعس:حت ،ةباحصلا ىلع ةشئاع هتكردتسا امل ةباجإلا -2

 .ه1394 ،توريب ،يمالسإلا بتكملا ؤ2ط

 :( رصاعم)نيدلا ريخ يلكرزلا

 ملعلا راد ،7ط ،(ءاسنلاو لاجرلا رهشأل مجارت سوماق )مالعألا -3

 .1986 نانبل ڵتوريب نييالملل

 :(1089/538)رمع نب دومحم مساقلا وبأ يرشخمزلا

 ‘2ط ؛ميهاريإ لضفلا وبأ دمحم ،يواجبلا دمحم يلع :حت ،قئافلا -4

 .(ت.د) ،نانبل ،ةفرعملا راد

 ثتوريب ‘ثارتلا ءايحإ راد ،يدهملا قازرلا دبع:حت ، فاشكلا -5

 .(ت.د)

 :(1837/1253:يف ايح ناك )عينم نب دعس نب دمحم يرهزلا

 .(ت.د) ،توريب رداص راد ‘ىربكلا تاقبطلا -6

 :( رصاعم)ناميلس نب رصان يعباسلا
 ليجلا ةبتكم رشن ةضهنلا عباطم ‘2ط .ةبئاغلا ةقيقحلاو جراوخلا -7

 .م003(2 ےه1424 ‘نامع ةنطلس ثدعاولا

 :(1914/1332)ديمح نب هللا دبع دمحم وبأ نيدلا رون يملاسلا

 رصنلا ةعبطم ‘شيفطا ميهاريإ قاحسإ وبأ حيحصت ؛ماظنلا رهوج -8

 .ه14

 .ةرهاقلا ،برعلا لجس عباطم ‘ةيضابإلا ةعشأ نم ةيضرملا ةعمللا -9

.م1983 ،نامع ةنطلس ىةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن



 هيض .الا دنع ةنسلا ملع =ححح

 وبأ شَّيفطا :قيلعتو حيحصت نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت -0

 ١ .ه1250 :ةرهاقلا ،بابشلا ةعبطم ‘2ط ‘ميها ربإ قاحسإ

 زع ميدقت ‘بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا حرش -1

 .(ت.د) ،نامغع ةنطلس ثةماقتسالا ةبتكم ،يخونتلا نيدلا

 ةنطلس ،‘حرطم !ةيقرشلا ةعبطملا ؤ2ط سمشلا ةعلط حرش -2

 .م1985 ‘ه1405 ‘نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،نامع

 .نامع ةنطلس ،بيسلا ،يرماضلا ةبتكم ‘]ط ،لوصألا سمش -3

 .م2003 ه 3

 معنملا دبع:حت يليلخلا دمح نب دمحا قيلعت ،لوقعلا راونأ قراشم -4

 .م1993 هھ1416 ،ايروس ،قشمد ،ةمكحلا راد ‘1ط ثيناعلا

 :حت لاصخلا رصتخم مظنب لامكلا جرادم ىلع لامآلا جراعم -5

 نامع ةنطلس ؛ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،ليعامسإ دومحم دمحم

 م1983‘ _ه 3

 ©يرماضلا ةبتكم ‘2ط ثةقيرطلا لهج نمل ةقيقحلا فشك ةموظنم -6

 .م2003‘ه1423 ،نامع ةنطلس ‘بيسلا

 :(892/278)يرا وحلا نب لضفلا دمحم وبأ يماسلا

 رشن ةرهاقلا برعلا لجس عباطم ،يراوحلا نب لضفلا عماج -7

 .م1985ثه1406.نامع ةنطلس ، طقسم ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 :( رصاعم)ىفطصم يعابسلا
 .يمالسإلا بتكملا ‘4ط ،يمالسإلا عيرشتلا يف اهتناكمو ةنسلا -8

 .م1995 هھ1415 نانبل یتوريب

 نب باهولا دبع يكبسلا 1355/756(6)يفاكلا دبع نب يلع يكبسلا

 :(1360/771)يلع

 نانبل ،توريب ‘ةيملعلا بتكلا راد ،جاهنملا حرش جاهبإلا -9

.م1995 ه6



 هيضانإلا دنع ةنسلا ملع حصحججح

 :(942/330)زيزع نب دمحم ركب وبأ يناتسجسلا

 ءةبيتق نبا راد ،نارمج دحاولا دبع بيدأ دمحم :حت 6نآرقلا بيرغ -0

 .م1995 ه6

 : (889/275)ثعشألا نب ناميلس دواد وبأ يناتسجسلا

 ‘توريب ‘ةيبرعلا راد غابصلا دمحم :حت ،دواد يبأ ةلاسر -1

 . (ت. د)

 :(1496/902)نمحرلا دبع نب دمحم يواخسلا

 .ه1303 ىدنهلا ،ونكل ةعبطم ‘ثيدحلا ةيفلأ حرشب ثيغملا حتف -2

 :(1678/1088) يبصقلا رمع نب دمحم ةتس وبأ يشكيودسلا

 .جاحلا ىسوم ريشب :حت ،دعاوقلا باتك ىلع ةتس يبأ ةيشاح -3

 ةيادرغ ةيبرغلا ةعبطملا ‘1ط ،يلاطيجلل مالسإلا دعاوق لصألا عم عوبطم

 .م2001 ‘ه1422 رئازجلا

 .ةنيطنسق ،ثعبلا راد عباطم ،يالط ميهاربإ :حت ،بيترتلا ةيشاح -4

 .(ت.د) ،رئازجلا

 ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو رشن ،ماكحألا باتك ةيشاح -5

 .(ت.د) ،نامع ةنطلس

 .اهنم ةروص ثحابلا ىدل ‘ةيرجح ةعبط ءعضولا باتك ةيشاح -6

 :(1658/1068) كلملا دبع نب دمحأ نب ديعس نب هللا دبع دمحم وبأ يشكيودسسلا

 ء(حاضيإلا عم)حتفلا راد ةعبط .حاضيإلا باتك ىلع ةيشاح -7

 .(ت.د)

 :(1097/490)لهس يبأ نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ يسخرسلا

 .(ت.د) ،توريب ،ةفرعملا راد ،يسخرسلا لوصأ -8

 :( رصاعم)يلع نب نسح فاقسلا

 ،ندرألا ،ناَسَع ،يوونلا راد '2ط ،ةيواحطلا ةديقعلا حرش حيحص -99

 .م1998 ےه9

:(10/4ق) يولهبلا دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ ةكرب نبا يميلسلا



 هيض لا دنع ةنسلا مولع =حح

 ةيقرشلا ةعبطملا ،ينورابلا ىيحي ىسيع:حت ،عماجلا باتك -0

 ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ‘حرطم ‘نامع ةنطلس ءاهتبتكمو

 .(ت.د)٠نامع

 .ه 1404 ؛ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ‘©فراعتلا باتك -1

 .م14

 :(1096/489) رابجلا دبع نب دمحم نب روصنم رفظملا وبأ يناعمسلا

 ةيملعلا بتكلا راد ‘يعفاشلا نسح دمحم :حت ةلدألا عطاوق -2

 .1997 ه1418 ‘نانبل ڵتوريب

 :(12/6ق)ينغ راملا ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ يفوسلا
 ضعبو قحلا نع هب تغاز امو تسلا راكنلا قرف يف ةلاسر -3

 .م2002 ،نامع ةنطلس ءيرماضلا ةبتكم س1ط ،رماع سينو :حت ىرخألا قرفلا

 :(1972/1392)ليمج نب نافلخ يبايسلا

 ،نامع ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن لوصألا لوصف -4

 .م1982 ه 102

 :(م1994/_ه1414)سماش نب دومح نب ملاس يبايسلا

 عباطم شزاجحلاو نميلا يف ةيضابإلا خيرات يف زاجملاو ةقيقحلا -5
 نامع ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،ةرهاقلا برعلا لجس

 .م1980 ه0

 رشن ‘نامع ةنطلس ثةيقرشلا ةعبطملا ‘4ط ،خيراتلا ربع نامع -6

 .م2001 ه1421 ،نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 لجس عباطم يضابإلا بهذملا تاقلح يف يضايرلا دهعملا تاقلط -7

 ثه1400 ‘نامع ةنطلس ثةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ‘ةرهاقلا ،برعلا

1980. 

 :(1506/911) ركب يبأ نب نمحرلا دبع يطويسلا

 ضايرلا ةبتكم ‘فيطللا دبع باهولا دبع :حت ،يوارلا بيردت -8

.(ت.د) عضايرلا ،ةثيدحلا



 هيضانإلا دنع ةنسلا مولع ===ححح

 :(1388/790)ىسوم نب ميهاربإ يطانرغلا يمخللا يبطاشلا
 هللا دبع دمحم ،زارد هللا دبع :حت .ةعيرشلا لوصأ يف تاقفاوملا -9

 .م2003 ‘ه1424 نانبل ،توريب ةيملعلا بتكلا راد ‘3ط زارد

 :(820/204)سيردإ نب دمحم هللا دبع وبأ يعفاشلا

 ةيملعلا بتكلا راد ،يفغلا دبع قلاخلا دبع :حت ،نآرقلا ماكحا-0

 .ه1400 توريب

 .ه1405 ثنانبل توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،1ط ،ملعلا عامج -1

 .م1939 ‘ه1358 .ةرهاقلا ، ركاش دمحم دمحأ :حت }ةلاسرلا -2

 :(17/11ق)يلع نب ديعس نب سيمخ يصقنشلا

 ناميلس نب دمح نب ملاس :حت :نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جهنم -3

 .م1979،نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،يثراحلا

 :(1522/928)دحاولا دبع نب ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ يخامنلا

 ثارتلا ةرازو رشن ءيبايسلا دوعس نب دمحأ :حت ريسلا باتك -4

 .م1987/_ه1407‘نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا

 ،شيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ قيلعتو حيحصت ديحوتلا ةمدقم حرش -5

 .ه1409 ،نامع ةنطلس طقسم ةماقتسالا ةبتكم .

 :(1916/1334) مساق نب ديعس نب مساق يرماعلا يخاَمنشلا

 ،نامع ةنطلس ‘بيسلا ،يرماضلا ةبتكم ‘2ط ،نيتملا لوقلا باتك -6

 .1992 _ه3

 :(1389/792)يلع نب رماع نكاس وبأ يخامشلا

 رشن ‘ةرهاقلا اةعابطلاو ديلجتلل نومأ عباطم ‘حاضيإلا باتك -7

 .1983 ‘ه1403 ‘نامع ةنطلسب يموقلا ثارتلا ةرازو

 :(1246/643)نمحرلا دبع نب نامثع ورمع وبأ حالصلا نبا يروزرهشلا

 توريبو قشمد ثركفلا راد ،رتع نيدلا رون :حت \ثيدحلا مولع -8

.م1986 ے_ه06



 هيض الا دنع ةنسلا مولع ححح

 :(856/241) لبنح نب دمحا هللا دبع وبأ ينابيشلا

 بتكملا ،1ط ‘سابع دمحم نب هللا يصو:حت لاجرلا ةفرعمو للعلا -9

 م1988.۔ه1408 .ةيدوعسلا عضايرلا يمالسإلا

 ،1ط روصنم دمحم دايز :حت ‘لبنح نب دمحأل دواد يبأ تالاؤس -0

 .ه1414 شةرونملا ةنيدملا ،مكحلاو مولعلا ةبتكم

 :(1084/476)يلع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ يزاريشلا

 ركفلا راد س1ط ثوتنيه نسح دمحم حت ؛هقفلا لوصأ يف ةرصبتلا -1

 .م1980 شةيروس
 :(!769/1182)ليعامسإ نب دمحم ينسحلإ انسل

 دبع نيدلا يحم دمحم :حت ،راظنألا حيقنت يناعمل راكفألا حيضوت -ل 7

 .(ت.د) ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راديمحلا
 :(923/310)ريرج نب دمحم يربطلا

 . ه1405 ،توريب ،نانبل ،ركفلا راد ،.ط ،يربطلا ريسفت -ل

 :(1343/743)هللا دبع نب نيسحلأ]يبيطلا
 ملاع 01ط ،يئارماسلا يحبص:حت ‘ثيدحلا لوصأ يف ةصالخلا -4

 .م1985 ه1405 ثنانبل ،توريب ،بتكلا

 :(1064/456)مزح نب ديعس نب دمحأ نب يلع دمحم وبأ يرهاظلا

 . ه1404 ،ةرهاقلا ێثيدحلا راد \1ط ،ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا -5

 ةديدجلا قافألا راد يبرعلا ثارتلا ءايحإ ةنجل :حت ىلحملا -6

 .(ت.د) ،نانبل چتوريب

 :(1404/806)نمحرلا دبع نب نيسحلا نب ميحرلا دبع نيدلا نيز يقارعلا

 نب دمحم حيحصت ى(يقارعلا ةيفلأ حرش )ةركذتلاو ةرصبتلا -7

 .(ت.د)٧نانبل «توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،يقا رعلا نيسحلا

 03ط ،حالصلا نبا ةمدقم نم قلغأ وأ قلطأ امل حاضيإلاو دييقتلا -8

 .م1995 ه1415 نانبل ،توريب ،ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم

  

   

   

 



 هيض الا دنع ةنسلا مولع ححححح

 .ةيلهألا تاعوبطملا ‘!ط ‘ثيدحلا حلطصم يف يقارعلا ةيفلأ -9

 .ه1345 برغملا طابرلا

 :(1449/852)ينالقسعلا يلع نب دمحأ رجح نبا ينالقسعلا

 دمحم نسح دمحم :حت ‘عامسلا ةنيابتملا نيعبرألاب عاتمإلا -0

 .ه1418 ثنانبل ڵتوريب ‘ةيملعلا بتكلا راد ،1ط ،يعفاشلا

 بتكملا ،1ط ،يقزقلا ىسوم نمحرلا دبع ديعس :حت ،قيلعتلا قيلغت -1

 .ه1405 ثنانبل توريب ،يمالسإلا

 بتكلا راد ،اط ءاطع رداقلا دبع ىفطصم :حت ‘بيذهتلا بيذهت -2

 .م1994 ‘ه1415 ثنانبل یتوريب ،ةيملعلا

 ةبتكم 1]0ط ،يتويرقلا هللا دبع نب مصاع :حت ‘نيسلدملا تاقبط -3

 .م1983 ےه1403 ثندرألا ،نامع ىرانملا

 ؤثيقابلا دبع داؤف دمحم :حت ،يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف -4

 .ه1379 توريب ،ةفرعملا راد ڵ©بيطخلا نيدلا بحم

 ،ثارتلا ءايحإ راد ،(مالسلا لبس نمض ةعوبطم)ركفلا ةبخن -5

 .(ت.د) ثتوريب

 :(993 /382) ديعس نب هللا دبع نب نسحلا دمحأ وبأ يركسعلا

 ةعبطملا ،1ط ةريم دمحأ دومحم :حت ،نيثدحملا تافيحصت -6

 .ه1402 .ةرهاقلا ةيبرعلا

 (934/322)ىسوم نب رمع نب دمحم رفعج وبأ يليقعلا

 ةبتكملا راد \1!ط ،كيجعلق نيمأ يطعملا دبع:حت ،ءافعضلا باتك -7

 .ه1404 0،توريب ثةيملعلا

 :(1360/761)يدلكيك نب ليلخ نب ديعس وبأ يئالعلا

 ديجملا دبع يدمح :حت ،ليسارملا ماكحأ يف ليصحتلا عماج -8

؛م1986 ه1407 ،توريب ،بتكلا ملاع ‘2ط ،يفلسلا



 هيضانإلا دنع ةنسلا ملع =ححح

 :(11/5ق) يراحصلا ملسم نب ةملس رذنملا وبأ يبتوعلا

 ةرازو رشن رشنلاو ةفاحصلل نامع ةديرج عباطم ‘باسنألا -9

 .م1984 /ه1404 طقسم ‘نامع ةنطلس شةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 ةرازو رشن ؛‘ةودحملا اهتبتكمو نامع ةعبطم ‘]ط ‘ءايضلا باتك -0

 .م1991‘ه1411 ‘نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 :(1452/855)دمحأ نب دومحم نيدلا ردب ينيعلا

 .(ت.د) ،نانبل توريب ‘ثارتلا ءايحإ راد ،يراقلا ةدمع 1

 :(1112/505)دمحم نب دمحم دماح وبأ يلازغلا

 بتكلا راد ‘1ط ‘يفاشلا دبع مالسلا دبع دمحم :حت ىفصتسملا -2

 .ه1413 ،توريب ةيملعلا

 :( رصاعم) روصنم نب رصان يسرافلا

 يدان رشن ةضهنلا عباطم ‘1ط ‘مالعأو ملاعم مايألا ربع ىوزن -3

 .م1994 ه1415 ىوزن

 :(1231/628)كلملا دبع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ ناطقلا نبا يسافلا

 ديعس تيآ نيسحلا :حت ‘ماكحألا باتك يف ماهيإلاو مهولا نايب -4

 .م1997 ه1418 ‘ةيدوعسلا ،ةرونملا ةنيدملا \ةبيط راد ،1ط

 .(277/,891)نايفس نب فسوي بوقعي وبأ يوسنلا

 .ةيملعلا بتكلا راد روصنملا ليلخ :حت ،خيراتلاو ةفرعملا -5

 .م1999 ‘ه1419 ؛ثنانبل ،توريب

 :(1914/1332)دمحم نب نيدلا لامج يمساقلا

 .ه1399 ،توريب "ةيملعلا بتكلا راد ء1ط ‘ ثيدحتلا دعاوق -6

 :(967/356)مساقلا نب ليعامسإ يلع وبأ يدادغبلا يلاقلا

 باتكلا راد يعمصألا داوجلا دبع قيلعتو حيحصت يلامألا باتك -7

. (ت. د) ،نانبل َتوريب ،يبرعلا



 هيض لا دنع ةنسلا ماع ح=ححححح

 :(1071/463) هللا دبع نب فسوي ربلا دبع نبا يبطرقلا

 راد ڵ!ط ضوعم يلع دمحم ،ءاطع دمحم ملاس :حت ؛راكذتسالا 898

 .م2000 ثنانبل ،توريب ،ةيملعلا بتكلا

 دمحأ ىفطصم :حت سديناسألاو يناعملا نم أطوملا يف امل ديهمتلا -99

 .ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو رشن ،يركبلا ريبكلا دبع دمحم و يولعلا

 .م1967۔ه1387 ،برغملا

 :(1302/702)به و نب يلع نب دمحم حتفلا وبأ ديعلا قيقد نبا يريشقلا

 ةعبطم 01ط ،يولوملا دمحم ةعجارم ‘ماكحألا ثيداحأ يف ماملإلا -0

 .م1963 ۔ه1388 ‘قشمد ث ركفلا راد

 :(11/6ق)ديعس نب دمحم هللا دبع وبأ يدزألا يتاهلقلا

 لجس عباطم ،1ط ‘فشاك ليعامسا ةديس :حت ؤنايبلاو فشكلا -1

 .1980._ه1400 .ةرهاقلا ،برعلا

 :( رصاعم) كوربم نب ديعس يبونقلا

 ثبيسلا ،يرماضلا ةبتكم ،1ط ،هدنسمو هتناكم عيبرلا مامإلا -2

 .م1995 ه 1416 ،نامع ةنطلس

 نامع ةنطلس ‘طقسم ‘ةضهنلا عباطم ‘3ط شداحلا فيسلا -3

 .ه1418:

 :( رصاعم)دوعسم نب ورمع يوابكلا

 ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا ءاهيقفو اثدحم بيبح نب عيبرلا -4

 .(ت.د) ث رئازجلا

 :(1927/1345) رفعج نب دمحم هللا دبع وبأ يناتكلا

 بتكلا راد يزاجح فرش :حت ،رتاوتملا ثيدحلا يف رثانتملا مظن -5

.(ت.د) رصم ءةيفلسلا



 هيض الا دنع ةنسلا مولع ححص

 :( 886/272يف يح)ديعس نب دمحم ديعس وبأ يبعانلا يمدكلا

 يور رشنلاو ةفاحصلل نامع ةديرج راد عباطم .ةماقتسالا -6

 نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،م1985 نامع ةنطلس

 .م1985۔ه5

 رشن ‘برعلا لجس عباطم ،ديعس يبأ ماكحأ نم ديفملا عماجلا -7

 .م1986 ‘ه1406 0 نامع ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 نامع ةنطلس رشنلاو ةفاحصلل نامع ةديرج راد .ربتعملا -8

 ثارتلا ةرازوءنامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشنه1984،يورء

 ةفاقثلا و يموقلا

 :(1623/1033) ركب يبأ نب فسوي نب يعرم يمركلا

 ثتيوكلا نآرقلا راد ءاطع نسح يماس :حت خ وسنملاو خسانلا -9

 .ه1400

 .(1437/840)ليعامسإ نب ركب يبأ نب دمحأ ينانكلا

 ةيبرعلا راد ‘2ط ،يوانشكلا ىقتنملا دمحم:حت ةجاجزلا حابصم -330

 .ه1403 ،توريب

 :( رصاعم)ناميلس نب دمحا نب ميهاريإ يدنكلا

 رشنلل يرماضلا ةبتكم ‘1ط ‘ةيصنلا ةلدألاو هقفلا لوصأ 1

 .م1998 ‘ه1419 ،نامع ةنطلس ،بيسلا ،عيزوتلاو

 :(1162/557)ىسوم نب هللا دبع نب دمحأ ركب وبأ يدنكلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةريس نم بختنملاو ءادتهالا باتك -32

 .ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ةعبطم ،فشاك ليعامسإ ةديس:حت ،نامع ءاملعو ةمئأو

 .م1985 ‘ه1406 ،نامع ةنطلس ‘طقسم ثةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن

 يبابلا ىسيع ةعبطمءدمحأ هللا داج ،رماع معنملا دبع:حت ‘فنصملا -3

 .ت.د ،نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشنء هاكرشو يبلحلا

:(1115/508) يوزنلا يدمسلا ناميلس نب ميهاريإ نب دمحم هللا دبع وبأ يدنكلا



 هيضانإلا دنع ةنسلا مولع =ححح

 نب ملاسل حيحصتلاو ةعجارملا ،عرفلاو لصألل عماجلا عرشلا نايب 4

 ثارتلا ةرازو رشن حرطم ،نامع ةنطلس ثاهتبتكمو نامع ةعبطم ،يثراحلا دمح

 .م1984 ه1404 ،نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا

 :(1887/1304)يحلا دبع نب دمحم تانسحلا وبأ يونكللا

 وبأ حاتفلا دبع قيلعت ،ةلماكلا ةرشعلا ةلئسألا يف ةلضافلا ةبوجألا 5

 .م1994 ه1414 ‘نانبل ،توريب ،ةيمالسإلا رئاشبلا راد ‘3ط ،ةدغ

 03ط ثةدغ وبأ حاتفلا دبع :حت ،ليدعتلاو حرجلا يف ليمكتلاو عفرلا -6

 .م1987 ه1407 ىنانبل ،توريب ،عيزوتلاو رشنلل ىصقألا راد

 01ط ،يودنلا نيدلا يقت :حت يناجرجلا رصتخم يف ينامألا رفظ -7

 .م1995 ه1415 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ،يبد عيزوتلاو رشنلل ملعلا راد

 :(9/3ق) ريغصلا نبا يكلاملا

 راد عزاحب ميهاريإ رصان دمحم :حت ،نييمتسرلا ةمئألا رابخأ 8

 .م1986 ه1406 ‘نانبل \تويب ،يمالسإلا برغلا

 :(1149/543) يرفاعملا يبرعلا نب ركب وبأ يكلاملا

 قرايبلا راد سةدوف ديعس ،يرديلا يلع نيسح :حت لوصحملا 9

 .م1999 ه1420 ؛نامع

 :(1927/1346) سيمخ نب رماع كلام وبأ يكلاملا

 ،نامع ةنطلس ءةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ‘فاطلألا دراوم -0

 .م1985 ه 5

 :(1937/1353)نمحرلا دبع .نب دمحم ءالعلا وبأ يروفكرابملا

 دمحم يقدص :قيثوتو طبض ،يذمرتلا عماج حرش يذوحألا ةفحت 1

 .م1995 ‘ه1415 ‘نانبل ،توريب ث ركفلا راد ليمج

 :(رصاعم)دشار نب ناطلس نب هللا دبع يقورحملا

 61ط .دومح نب فيس خيشلا ةلئسأو ةمجرت يف دودولا ةفحت -2

 . ه1408 ‘نامع ةنطلس طقسم يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم

.0



 6568 >ےدححصحصحجححصحححح هبضا.الا دنع ةنسلا مولع

 :(952/339)ليعامسإ نب دمحأ ساحنلا يدارملا

 ةبتكم ،1ط دمحم مالسلا دبع دمحم:حت ،خوسنملاو خسانلا -3

 .ه1408 تيوكلا ،حالفلا

 :(1295/695)يراذع نبا دمحم هللا دبع وبأ يشكارملا

 0نالوك .س.ج :حت ‘برغملاو سلدنألا رابخأ يف برغملا نايبلا -4

 .م1984 توريب ،ةفاقثلا راد لاصنفورب يفيلإ

 :(907/294) رصن نب دمحم هللا دبع وبأ يزورملا

 بتكلا ملاع ‘2ط ،يئارماسلا يحبص :حت ءاملعلا فالتخا -5

 .ه1406 توريب

 :(1342/742)فسوي جاجحلا يبأ نيدلا لامج ،يزملا

 ء3ط ‘©تفورعم داوع راشب :حت ،لاجرلا ءامسأ يف لامكلا بيذهت -6

 .1994 /_ه1415 ‘توريب ،ةلاسرلا ةسسؤم

 :(897/283)يسوفنلا حتف نب سورمع صفح وبأ ينكاسملا

 نامع ةعبطم ،1ط مورك دمحا :حت شةيفاصلا ةنونيدلا لوصأ -7

 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن نامع ةنطلس طقسم ثةدودحملا اهتبتكمو

 .م1999 ‘ه1420 ،نامع ةنطلسب

 :(1413/815)مئاهلا دمحم نب دمحأ نيدلا باهش يرصملا

 1٬ط ،يلوبادلا راونأ يحتف :حت غنآرقلا بيرغ ريسفت يف نايبتلا 7

 .م1992 ه1412 رصم ث ثارتلل ةباحصلا راد

 :(1998/1419) ريكب نب ناميلس نب دمحم يرهطملا

 ةعبطملا ،اط ،نيزاب رمع و مورك دمحأ :حت ،ثيغملا حتف -8

 .م1999 ‘ه1419 شرئازجلا ،ةيادرغ ،ةيبرعلا

 :(1777/1190) دشار نب رماع نب دمحم يلوعملا

 رشن ‘2ط ؛رماع معنملا دبع :حت ،نامع يف ترج رابخأ و صصق -9

.م1983 ‘،نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو



 هيض الا دنعةنسلا مولع حصححح

 :(1224/620)شةمادق نب دمحأ نب هلل دبع دمحم وبأ يسدقملا

 نسحملا دبع نب زيزعلا دبع :حت ‘رظانملا ةنجو رضانلا ةضور -0

 .ه1399 ‘ضايرلا ‘دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج رشن ‘2ط ديعسلا

 :(1621/1031)نيفراعلا جات نب فعورلا دبع دمحم يوانملا

 ٥ رصاعملا ركفلا راد ،1ط ثةيادلا ناوضر دمحم :حت ‘فيراعتلا 1

 .ه1410 توريب

 .ه1356 .رصم ةيراجتلا ةبتكملا \1ط .ريدقلا ضيف 2

 :( رصاعم)ةفيلخ نب ورمع يمانلا

 رارج رهام ،يروخ ليئاخيم ةمجرت ،ةيضابإلا نع تاسارد -3

 راد ؤ1!ط كوجاب حلاص ىفطصمو رصان حلاص دمحمل حيحصتلاو ةعجارملا

 .م2001 ثنانبل توريب ،يمالسإلا برغلا

 :(1278/676)فرش نب ىيحي نيدلا يحم يوونلا

 ركفلا راد س1ط ‘تاساردلاو ثوحبلا بتكم :حت ،ءامسألا بيذهت 4

 .م1996 شنانبل توريب
 .م1997 ثنانبل ‘توريب ‘ركفلا راد ،بذهملا حرش عومجملا -5

 :(838/224)مالس نب مساقلا ديبع وبأ يورملا

 ،نانبل ڵتوريب ‘ةيملعلا بتكلا راد ‘1ط ‘ثيدحلا بيرغ -6

 .م1986 ذه 06

 :(720/101)ناوكذ نب ملاس يلالهلا

 رصان حلاص دمحم :باتك نمض ةعوبطم ناوكذ نب ملاس ةريس -7

 ةيعمج رشن ،رئازجلا ،ةيادرغ ثةيبرعلا ةعبطملا '2ط ءةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم

 .م1999.۔ه1419 ثرئازجلا يف ةرارقلاب ثارتلا

 :(1175/570) ميهاريإل نب فسوي بوقعي وبأ ينالجراولا

 رابون راد فالتخالاو هقفلا لوصأ ةفرعم يف فاصنإلاو لدعلا 8

 ه1404 ‘طقسم نامع ةنطلس ىةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ،ةعابطلل

.م19



 هيضانإلا دنع ةنسلا مولع ح=حححححع

 :(1150/544)يتبسلا ىسوم نب ضايع لضفلا وبأ يضاقلا يبصحيلا

 .(ت.د) ثةقيتعلا ةبتكملا .راونألا قراشم -9

 :(1334/734)دمحم نب دمحم حتفلا وبأ سانلا ديس نب يرمعيلا

 ديعلا دمحم :حت ،ريسلاو لئامشلاو يزاغملا نونف يف رثألا نويع 0

 ۔ه1413 ‘نانبل ‘توريب ،ريثك نبا راد ،1ط ‘وتسم نيدلا يحم ،يوارطخلا

2... 

 :(1078/471) ديعس نب ركب يبأ نب ىيحي ءايركز وبأ ينسا رهيلا

 رادلا ©بويأ نمحرلا دبع :حت ،ةميألا رابخأو ةريسلا باتك 1

 .م1985 ،رشنلل ةيسنوتلا

 :مالعإلا ةنامأ

 ةياغ ىلإ ايبيلل يمالسإلا حتفلا ذنم نييبيللا برعلا نيفلؤملا ليلد -2

 .م1977 ه1397 ؤسلبارط ،بتكلا راد ،م1976/ه6

 :(نورصاعم)ىفطصم يفيرش ىفطصم وجاب ،ميهاريإ زاحب ‘دمحم يمع اباب

 برفلا راد ‘2ط ء(يمالسإلا برغملا مسق)ةيضابإلا مالعأ مجعم -3
 .م2000 ه1421 ثرئازجلا ،ةرارقلاب ثارتلا ةيعمج رشن ،يمالسإلا

 :(رصاعم) ريكب نب ميهاريإ زاحب
 .م1985 ثرئازجلا ‘كيموفال ةعبطم ‘ةيمتسرلا ةلودلا 4

 :( رصاعم)دمحم ىيحي شوكب

 ؛نانبل ‘توريب يمالسإلا برغلا راد ،1ط ثرباج مامإلا هقف -5

 .م1986 ه7

 :(1981/1401)رمع نب ميهاربإل ضويب

 عبط ؛‘نوهب فسوي نب نوهب :حت ،مهنع اضرلاو ةباحصلا لضف -6

 .م1996 ه1417 .ةايحلا دهعم ،ةارقلاب

:(1988/1409)نودع نالهج



 هيض الا دنع ةنسلا رالع ح

 نب دمحم خيشلا ءارآ لالخ نم ،ةّيضاتإلا دنع يسايسلا ركفلا 7

 ،نامع ةنطلس ‘بيسلا ،عيزوتلاو رشنلل يرماضلا ةبتكم ‘2ط ،شيفطا نب فسوي

 .1991 ۔ه11

 :( رصاعم)دّمَحم نب ضوع تافيلخ

 .نامع ثةيندرألا ةعماجلا رشن :ةيضابإلا ةقرفلل ةيخيراتلا لوصألا 8

 .(ت.د) ،ندرألا

 :تخاش

 .18 مقر 01964 ،دروفسكوأ ةعبط ،يمالسإلا عرشلا ىلإ لخدم 9

 :( رصاعم) رصان نب دمحم حلاص

 .ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا ‘2ط ،ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم 0

 .م1999۔_ه1419 ثرئازجلا يف ةرارقلاب ثارتلا ةيعمج رشن ،رئازجلا

 :(رصاعم) يزوف رمع قوراف

 ،قرفملا تيبلا لآ ةعماج رشن ،نامع يف ةيضابإلا ةمامإلا 1

 .م1997 ه1417 شندرألا

 :( رصاعم)سرويدات يكستيفيل

 رارج رهام ةمجرت ةيلامشلا ايقيرفأ يف نويضابإلا نوخرؤملا -2

 .م2000 ،توريب ،يمالسإلا برغلا راد \1ط ،رارج امير

 :( رصاعم)شقرق دمحم

 ،نامجعب نأرقلا مولع ةسسؤم 01ط ةيضابإلا ةكرحلاو نامع -3

 م1990 ےه1410 ،نامع ةنطلس ،يور ،طقسم ةبتكمو ،تارامإلا

 :نيثحاب ةعومجم

 عم نواعتلاب نامع ةنطلسب مالعإلا ةرازو رشن ،خيراتلا يف نامع -4

 .م1995 ثندنلب ةدودحملا رشنلل ليمإ راد

 :نيثحاب ةعومجم

 _ ه1412 سوباق ناطلسلا ةعماج 01ط ‘نامع مالعأ ليلد -5

1991.



 هيض .لا دنع ةنسلا ملع حححجح

 :(1980/1400) ىيحي يلع رمعم

 .ايبيل يف ةيضابإلا :ةثلاثلا ةقلحلا .خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا -6

 .1964 ةعبط +م1993 /_ه1414 .ةرهاقلا ،هبهو ةبتكم ‘2ط

 يف ةيضابإلا اةعبارلا ةقلحلا ،خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا 7

 كرئازجلا ‘ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا ،ةكبوأ رمع دمحأ :حيحصت ‘رئازجلا

6 |.. 

 ثيدحلا جيرخت بتك - ب
 :(1004/395)ىيحي نب دمحم نب دمحم قاحسإ نبا

 .(ت.د) ،ةرهاقلا نآرقلا ةبتكم ،ميهاريإ ديسلا يدجم :حت ،دئاوفلا 8

 :(8گ227/,41)ديعس روصنم نبا

 لآ زيزعلا دبع نب هللا دبع نب دعس :حت روصنم نب ديعس ننس -9

 . ه1414 ‘ضايرلا ‘يميصعلا راد ،1ط ،ديمح

 : (839/225)ثعألا نب ناميلس دواد وبأ يناتسجسلا يدزألا

 .ركفلا راد ‘ديمحلا دبع نيدلا يحم دمحم :حت ،دواد يبأ ننس -0

 .(ت.د)

 :(929/316)قاحسإ نب بوقعي ةناوع وبأ ينيئارفسالا

 .(ت.د) نانبل ئتوريب ،ةفرعملا راد ،ةناوع يبأ دنسم -1

 :(796/179)سنأ نب كلام هللا دبع وبأ يحبصألا

 رصم ،ثارتلا ءايحإ راد ،يقابلا دبع داؤف دمحم :حت ‘كلام أطوم 2

 .(ت.د)

 :(870/256)ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ يفعجلا يراخبلا

 هريثك نبا راد ‘3ط ءاغبلا بيد ىفطصم :حت ،يراخبلا حيحص -3

 .م1987 ه1407 ،توريب

 (905/292)قلاخلا دبع نب ورمع نب دمحأ ركب وبأ رازبلا

 مولع ةسسؤم ،1ط هللا نيز نمحرلا ظوفحم :حت ،رازبلا دنسم 4

.ه1407 توريب ،نآرقلا



 هيض لا دنع ةنسلا رالع حححححي

 : (965/354)دمحأ نب نابح نب دمحم يميمتلا يتسبلا

 ثتورييب ،ةلاسرلا ،2ط ،طوؤنرألا بيعش :حت نابح نبا حيحص -5

 .م1993 ه4

 :(8گ230/,44)ديبع نب دعجلا نب يلع نسحلا وبا يدادغبلا

 6ردان ةسسؤم 1‘0ط رديح دمحأ رماع :حت ،دعجلا نبا دنسم -6

 .م1990 ه1410 ،توريب

 :(1066/458)ىسوم نب يلع نب نيسحلا نب دمحأ يقهيبلا

 راد ةبتكم ءاطع رداقلا دبع دمحم :ةعجارم ىربكلا يقهيبلا ننس -7

 .م1994 ه1414 ةمركملا ةكم زابلا

 بتكلا راد ،1ط ،لولغز ينويسب ديعسلا دمحم :حت ،ناميإلا بعش -8

 .ه1410 ،توريب ،ةيملعلا

 ©1ط ‘©لولغز ينويسب نب ديعسلا دمحم :حت ،مامإلا فلخ ةءارقلا -9

 .ه1405 توريب ،ةيملعلا بتكلا راد

 .ةيملعلا بتكلا راد ،نسح يورسك ديس :حت ثراثآلاو ننسلا ةفرعم -0

 .(ت.د)٤توريب

 :(883/279)ىسيع نب دمحم ىسيع وبأ يملسلا يذمرتلا

 ،ثارتلا ءايحإ راد ‘نورخأو ركاش دمحم دمحأ :حت ،يذمرتلا ننس -1

 .(ت.د) ،توريب

 :(307/,920)ىنثملا نب يلع نب دمحأ ىلعي وبأ يميمتلا

 نومأملا راد ،س!ط \دسأ ميلس نيسح ةعجارم ،ىلعي يبأ دنسم -2

 .م1984 ه 1404 قشمد ،ثارزنلل

 مولعلا ةرادإ ‘اط ،يرذألا قحلا داشرإ :حت ،ىلعي يبأ مجعم -3

 .ه1407 ثدنهلا ،دابآ لصيف ،ةيرثألا

 (833/219) ريبزلا نب هللا دبع ركب وبأ يديمحلا

 .ةيملعلا بتكلا راد يمظعألا نمحرلا بيبح :حت ،يديمحلا دنسم -4

. ) ت. د) ،توريب



 هيض 1 دنع ةنسلا مولع حصححح

 :(1071/463)تباث نب يلع نب دمحأ بيطخلا يدادغبلا

 .(ت.د) ،ةنسلا ءايحإ راد ،ملعلا دييقت -5

 (996/385) رمع نب يلع نسحلا وبأ ينطقرادلا

 راد ءيندملا ينامي مشاهلا دبع ديسلا :ةعجارم ينطق رادلا ننس -6

 .م1966 هھ1386 توريب ،ةفرعملا

 :(869/255) نمحرلا دبع نب هللا دبع دمحم وبأ يمرادلا

 ءئيصلعلا عبسلا دلاخ ءيلرمز دمحأ زاوف :ةعجارم ،يمرادلا ننس -7

 .م1987 ه1407 ،توريب ،يبرعلا باتكلا راد

 :(768/151)دشار نب رمعم يدزألا يناعنصلا

 ©توريب ‘يمالسإلا بتكملا ء2ط يمظعألا بيبح :حت عماجلا -8

 .ه13

 :(825/211)مامه نب قازرلا دبع ركب وبأ يناعنصلا

 بتكملا ‘2ط يمظعألا نمحرلا بيبح :حت ،قازرلا دبع فنصم -9

 .ه1403 ،توريب ،يمالسإلا

 :(934/321)ةمالس نب دمحم نب دمحأ رفعج وبأ يواحطلا

 بتكلا راد ‘1ط راجنلا ريهز دمحم ةعجارم ،راثآلا يناعم حرش -0

 .م1979 ه1399 ،توريب ،ةيملعلا

 :(822/204)دواد نب ناميلس دواد وبأ يرصبلا يسلايطلا

 .(ت.د) ،توريب شةفرعملا راد ،يسلايطلا دوواد يبأ دنسم -1
 :(7 1/360)بويأ نب دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ يناربطلا

 ةسسؤم 01ط ،يفلسلا ديجملا دبع يدمح :حت ،نييماشلا دنسم -2

 .م1984 هھ1405 ‘توريب ،ةلاسرلا

 نسحملا دبع دمحم نب هللا ضوع نب قراط حت طسوألا مجعملا -3

 . ه1415 .ةرهاقلا نيمرحلا راد ،ينيسحلا ميهاربإ نب

 1٠ط ،ريرمأ جاحلا دومحم روكش دمحم :حت }ريغصلا مجعملا -4

.م1985 ه1405 توريب ءيمالسإلا بتكملا



 هيض الا دنع ةنسلا مولع حد

 ةبتكم 2‘0ط يفلسلا ديجملا دبع نب يدمح :حت ،ريبكلا مجعملا -5

 .م1983 ه1404 لصوملا ،مكحلاو مولعلا
 :(920/307)نوراه نب دمحم ركب وبأ ينايورلا

 ةةبطرق ةسسؤم 01ط ثينامي وبأ يلع نميأ :حت ،ينايورلا دنسم -6

 .ه 1416 .ةرهاقلا

 :(1361/762)فسوي نب هللا دبع دمحم وبأ يعليزلا

 .رصم ‘ثيدحلا راد ،يرونبلا فسوي دمحم :حت ،ةيارلا بصن --7

 .ه17

 :(1013/412)نمحرلا دبع وبأ يملسلا

 ،ثارتلل ةباحصلا راد \1ط ،ديسلا يحتف يدجم :حت ةبحصلا بادآ --8

 .م1990 هھ1410 رصم

 (820/204)سيردإ نب دمحم يعفاشلا

 .(ت.د) ‘توريب ثةيملعلا بتكلا راد يعفاشلا دنسم --9

 (901/287) ورمع نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ ينابيشلا

 .ةيارلا راد \اط ءةرباوجلا دمحأ مساب :حت ،يناثملاو داحآلا 40

 .م1991 ه1411 ‘ضايرلا

 (856/241) لبنح نب دمحا ينابيشلا

 .(ت.د) ةرصم ةبطرق ةسسؤم دمحأ دنسم 1

 .ةيملعلا بتكلا راد ؤاط كطوراقلا ميهاربإ بنيز :حت غعرولا 2

 .م1983 هھ1403 ،توريب

 (901/287)كاحضلا مصاع يبأ نب ورمع ينابيشلا

 يمالسإلا بتكملا ،1ط غينابلألا نيدلا رصان دمحم :حت ،ةنسلا 3

 .م1400 ،توريب

 :(1449/852)ينالقسعلا يلع نب دمحأ رجح نبا ينالقسعلا

 بتكملا ،1ط يفلسلا ديجملا دبع يدمح :حت ؛ةقلطملا يلامألا 4

.ه1416 توريب ،يمالسإلا



 هيص الا دنعةنسلا مولع ححصححح

 :(787/170)بيبح نب عيبرلا ورمع وبأ يرصبلا يديهارفلا

 نب روشاع ©سيردإ دمحم :حت ‘بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم -5

 .ه1415 ‘توريب ةمكحلا راد س1ط٬فسوي

 :(1322/721)دمحم نب رمع نب دمحم هللا دبع وبأ يرهفلا

 ءابرغلا ةبتكم س1ط ،يتارصملا ملاس نب الص :حت ،نيبألا ننسلا 6

 .ه1417 ةرونملا ةنيدملا ،ةيرذألا

 :(889/275)ديزي نب دمحم ةجام نبا هللا دبع وبأ ينيوزقلا

 .(ت.د) ثتوريب ،ركفلا راد ،يقابلا دبع داؤف دمحم :حت ،ةجام نبا ننس

 :(454/,1062)رفعج نب ةمالس نب دمحم هللا دبع وبأ يعاضقلا

 ةسسؤم ‘2ط ،يفلسلا ديجملا دبع يدمح :حت ،باهشلا دنسم -7

 .1986 ‘ه1407 ‘توريب ،ةلاسرلا

 :(864/249) رصن نب ديمح نب دبع دمحم وبأ يسكلا

 دمحم دومحم يئارماسلا يردبلا يحبص :حت ديمح نب دبع دنسم 898

 .م1988 ه1408 ،ةرهاقلا \ةنسلا ةبتكم ،1ط ،يديعصلا ليلخ

 (850/235)ةبيش يبأ نب دمحم نب هللا دبع يفوكلا

 ةبتكم ‘1ط ‘توحلا فسوي لامك :حت }ةبيش يبأ نبا فنصم 9

 .ه 1409 ةيدوعسلا ضايرلا دشرلا

 :)11 59/643)دمحأ نب دحاولا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ يسدقملا

 01ط ،شيهد نب هللا دبع نب كلملا دبع :حت ،ةراتخملا ثيداحألا -0

 .ه1410 ،ةمركملا ةكم ةثيدحلا ةضهنلا ةبتكم

 :(1162/656)يوقلا دبع نب ميظعلا دبع دمحم وبأ يرذنملا

 رابجلا دبع نمحرلا دبع :حت ‘ليدعتلاو حرجلا يف ةلاسر --1

 .ه1406 ،تيوكلا ،ىصقألا راد ةبتكم ء1ط ،يئاويرفلا

 :(916/303)بيعش نب دمحأ نمحرلا دبع وبأ يئاسنلا

 2‘0ط ةدغ وبأ حاتفلا دبع :حت ،(ىبتجملا)ى رغصلا يئاسنلا ننس -2

.م1986 ه1406 ،ايروس بلح ‘تاعوبطملا ةبتكم



 هيضانإلا دنع ةنسلا رولاع =حححح

 يورسك ديس “يرادنبلا رافغلا دبع :حت ©ىربكلا يئاسنلا ننس -3

 .م1991 ےه1411 ثتوريب "هيملعلا بتكلا راد ،]1ط نسح

 (875/261)جاجحلا نب ملسم نيسحلا وبأ يريشقلا يروباسينلا

 ‘ثارتلا ءايحإ راد يقابلا دبع داؤف دمحم :حت ملسم حيحص -4

 .(ت.د) ،توريب

 :(920/307)دوراجلا نب يلع نب هللا دبع دمحم وبأ يروباسينلا

 ©1ط. يدورابلا رمع هللا دبع:حت 0 ةدنسملا ننسلا نم ىقتنملا -5

 .م1988 ه1408 ،توريب ةيفاقثلا باتكلا ةسسؤم

 :(1006/405)هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ مكاحلا يروباسينلا

 01ط ءاطع رداقلا دبع ىفطصم:حت نيحيحصلا ىلع كردتسملا -6

 .م1990 ه1411 ‘توريب ،ةيملعلا بتكلا راد

 (924/311)ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم يملسلا يروباسينلا

 بتكملا عيمظعألا ىفطصم دمحم :حت ةميزخ نبا حيحص -7

 .م1970 &ه1390 توريب يمالسإلا

 :(838/224)مالس نب مساقلا ديبع وبأ يورهلا

 .ه1408 توريب ،ركفلا راد سساره دمحم ليلخ :حت ،لاومألا 8

 ةيوغللا مجاعملاو سيماوقلا -ج

 :(1311/711)مركم نب دمحم روظنم نبا

 .(ت.د) ،رداص راد ،برعلا ناسل 9
 :(933/321) ديرد نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ ديرد نبا يدزألا

 ،نييالملل ملعلا راد ،يكبلعبلا رينم يزمر :حت ةغللا ةرهمج باتك 0

 .(ت.د) ،نانبل یتوريب

 :(1003/393)دامح نب ليعامسإ يرهوجلا

 ،راطع روفغلا دبع دمحأ :حت ةيبرعلا حاحصو ةغللا جات حاحصلا 1

م1979 ه1399 نانبل توريب ‘نييالملل ملعلا راد ا2ط



 هيضانإلا دنع ةنسلا مولع =

 :(1322/721) رداقلا دبع نب ركب يبأ نب دمحم يزارلا

 توريب ،نورشان نانبل ةبتكم رطاخ دومحم :حت حاحصلا راتخم 2

 .م1995 ه5

 :(1791/1145) ينسحلا ىضترم دمحم يديبزلا

 ةايحلا ةبتكم راد تاروشنم سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات 3

 ثتيوكلا ةموكح ةعبطم جرف دمحأ راتسلا دبع :حت +(ت.د) ،نانبل توريب

 .م1965 ثه1385 ،تيوكلا

 :(1143/538)رمع نب دومحم هللا راج يرشخمزلا

 ءنانبل ڵتوريب رشنلاو ةعابطلل توريب راد ،ةغالبلا ساسأ -4

 .م1984 ه4
 :(995/385)دابع نب ليعامسا بحاصلا

 ،توريب ،بتكلا ملاع ،نيساي لآ نسح دمحم : حت ،ةغللا يف طيحملا 5

 .(ت.د)0نانبل

 :(5/,11ق) يراحصلا ملسم نب ةملس رذنملا وبأ يبتوعلا

 دبع رصن ٬ةفيلخ ميركلا دبع :حت ،ةيبرعلا ةغللا يف ةنابإلا باتك -6

 ةرازو رشن ،1ط ؛ةيفص وبأ رساج ،داوع نسح دمحم ،رارج حالص نمحرلا

 .م1999._ه1420‘طقسمء نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 :(786/170)دمحأ نب ليلخلا نمحرلا دبع وبأ يديهارفلا

 راد ،يئارماسلا ميهاريإ »يموزخملا يدهم :حت ،نيعلا باتك -7

 .(ت.د) توريب ،لالهلا ةبتكمو

 :(1414/817)بوقعي نب دمحم نيدلا دجم يذابآ زوريفلا

 .(ت.د) ،نانبل ،توريب ،ةفرعملا راد ‘طيحملا سوماقلا 8

 :(1368/770 )يلع نب دمحم نب دمحأ يمويفلا

 ةبتكملا ،(يعفارلل)ريبكلا حرشلا بيرغ يف رينملا حابصملا -9

.(ت.د) 0نانبل یتوريب ،ةيملعلا



 هيض الا دنع ةنسلا مولع ححححج

 (1004/395 )ايركز نب سراف نب دمحا نيسحلا وبأ ينيوزقلا

 ليجلا راد ،1ط ،نوراه مالسلا دبع :حت ،ةغللا سيياقم مجعم -0

 .م1991 ‘ه1411 ثنانبل ،توريب

 تالاقملاو ثوحبلا

 :( رصاعم)دمح نب دمحأ ناميلس وبأ يليلخلا

 ةكرب نبا ركف يف تاءارق 0 هقفلا لوصأ يف هرودو ةكرب نبا 1

 -14)يولهبلا ةكرب نبا ىركذب ءافتحا يبدألا ىدتنملا ةودن داصح) يولهبلا

 يموقلا ثارتلا ةرازو رشن \1ط 0م1998 ويام 11-12 ه1419 ،مرحم5

 م2001 ۔ه1422 ،نامع ةنطلسب ةفاقثلاو

 ركف يف تاءارق ،يمدكلا ديعس يبأ مامإلا دنع يهقفلا ليصأتلا 2

 ديعس يبأ ىركذب ءافتحا يبدألا ىدتنملا ةودن داصح)6يمدكلا ديعس يبأ

 ةرازو رشن 1‘0ط 0م2000 ويام 15-16 ه1421 ‘رفص11-12)يمدكلا

 .م2001 ‘ےه1422 ‘نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 :( رصاعم)ىفطصم وجاب

 لوألا يملعلا ىقتلملا }ةينامعلا رداصملا يف لوصألا ملع روطت -3

 ةيندرألا ةكلمملا ،تيبلا لآ ةعماج ءاثيدحو اميدق ةقيقشلا نامع ةنطلس ثارت لوح
 .م2002 ه1423 شةيمشاهلا

 :( رصاعم)دوعس نب دمحأ يبايسلا

 يبأ ركف يف تاءارق ۔هخويش ،هتايح ‘يحاورلا ينالهبلا ملسم وبأ 4

 ملسم يبأ ىركذب ءافتحا يبدألا ىدتنملا ةودن داصح)“يحاورلا ينالهبلا ملسم

 رشن ‘1ط ،م1994 ربمسيد17-19 ه1415 ‘بجر14-16) يحاورلا ينالهبلا

 .م1998‘ه1418 ،نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 :نوقرملا :اعبار

 :( رصاعم)ىفطصم وسيرد نبا

 ةيرجهلا ثلاثلا نرقلا ةياهن ىتح ةيضابإلا دنع ةيدقعلا ءارآلا -5

.ةنوقرم ،م1998 دادغب ةعماج ،ريتسجام ةلاسر



 680 ,>۔۔ےس ح هيضان الا دنع ةنسلا مولع

 :(712/93)ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ يدزألا

 ديب ،نوقرم ،نيزاب رمع مورك دمحأ بيترت ديز نب رباج لئاسر -6
 .(ةلاسر 18 يوحت اهيلع اندمتعا يتلا ةنوقرملا ةخسنلا )هنم ةروص ثحابلا

 لصأ نم نوقرم ،مره نب ورمع تاياور ديز نب رباج باتك 7

 .ب21582 مقر ،ةرهاقلا ‘ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم

 :( رصاعم)دمحا نب حلاص يديعسوبلا

 ‘تيبلا لآ ةعماج ،ريتسجام ةلاسر ،ةيضابإلا دنع ثيدحلا ةياور 8

 .م1998 ،ندرألا ،قرفملا

 :(1936/1356)سنوي نب ديعس يتيراعتلا

 .نوقرم دودرلا ةفرعم يف دومحملا كلسملا -9

 :(12/6ق)هللا دبع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ يمرضحلا

 ةروص ثحابلا ديب نوقرم مورك دمحأ حيحصت ججحلاو لئالدلا -0

 .هنم

 :(1522/928)ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ يخامنشلا

 ءينجيوتلا ىنهم قيقحتو ةسارد ‘فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش -1

 .هنم ةروص ثحابلا ىدل ،نوقرم

 :(1110/ 504) يسوفنلا ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ يئاطسرفلا

 ،يوافلخ دمحمأ نب دمحاب :حت ،دابعلا لاعن أ نييبت -2

 .هنم ةخسن ثحابلا ىدل ‘نوقرم

 :(1079/471) فلخي نب ناميلس عيبرلا وبأ يتازملا

 .نوقرم ،يسلدنألا دومحم :حت ،ةنوزخملا فحتلا 3

 :( رصاعم)دمحم نب نافلخ يرذنملا

 مسق ،هاروتكد ةحورطأ غيضابإلا هقفلا يف هرثأو ثيدحلا فلتخم -4

 .هنوقرم ،م1998 ه1419 .ةرهاقلاب مولعلا راد ةيلكب ةعيرشلا

:زودات يكستفيل



 | هيص .الا دنعةنسلا مولع دصح

 :ةملك لوح ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد نع ثحب ةيضابإلا -5

 .1984 ،شوكب يحي :ةيسنرفلا نم ةمجرت :'ةّيضاتإلا
 نع ةمجرتم (ةرضاحم) ةرصبلاب نيملسملا ةعامج -6

 .اهنم ةروص ثحابلا ىدل ةنوقرم ةينولوبلا

 :(نورصاعم)نيثحاب ةعومجم

 .(نوقرم) سقرشملا يف ةيضابإلا مالعأ مجعم 7
 :لوهجم فلؤم

 دمحأ :قيلعتو ةساردو قيقحت ؛ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك -8

 .ةيبرعلا ةريزجلا ةلسلس 01985 :صربق ايسوقين ،يلديبع

 : ( رصاعم)ةفيلخ نب ورمع يمانلا

 لاقم ،ةّيقيرفإ لامش يف اثيدح ةفشتكم ةيضابإ تاطوطخم فصو -9

 كرابم نب ناطلس ةمجرت 01970 ."ةيملسلا تاساردلا" ةلجم ،15دلجم يف روشنم

 .نوقرم ثينابيشلا

 :(رصاعم)جلاص نب ىفطصم وجاب
 ةعماج يف تمدق هاروتكد ةحورطأ ةيضابإلا دنع داهتجإلا جهنم -0

 .ةنوقرم م1999/1998-_ه1420/1419 ىرئازجلا

 ةدافتسا تناك اهرثكأو ةيشاحلا يف هنم اندفتسا ام اهنم)ةيبنجألا عجارملا

 انه اهانتبثأ اننكلو مجرتملا ىلع اهنم ددع يف اندمتعاو ةغللا بناج ةبوعصل ةيلمج

 .(سرهفلا يف
 ع . .

 461- ك آ ع ع ع
 ع 0 م . ج 1 ل ع 197

- . . 5 .. 
 462- ع ] م ل ح . 7 0 : ز م ع

 ع 59-14 . م ج ه ع ع د م 1963 .

, 

 463- س ع آ ح ع , , ,

ح 1, 1936, 33- 56.
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 ___ هيض 1 دنع ةنسلا مولع =

 تاعوضوملاسرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 1 .ةيضابإلا دنع اهتناكمو اهانعم ةنسلا :لوألا بابلا

 2 .ةيضابإلا دنع لولدملاو ىنعملا ةنسلا لوألا لصفلا

 2 .يوغللا ىنعملا لوألا ثحبملا

 7 .ةيلوصألاو ةيهقفلاو ةيوغللا ةلالدلا يناثلا ثحبملا

 21 .ةيثيدحلا ةلالدلا ثلاثلا ثحبملا

 39 ةيضابإلا دنع ةنسلا تاميسقت يناثلا لصفلا

 39 .ةيريرقتلاو ةيلعفلاو ةيلوقلا ةتسلا لوألا ثحبملا
 45 .ةنسلا اهب درت يتلا هجوألا يناثلا ثحبملا
 52 .ةنسلاب نايبلا ثلاثلا ثحبملا

 65 .ةيضابإلا دنع ةنسلا ةيجح ثلاثلا لصفلا

 65 .ةنسلا ةيجح ةلدأ لوألا ثحبملا

 73 .هب لمعلا مدع وأ اهنم مكح وأ ةنسلا در مكح :يناثلا ثحبملا
 83 .عيرشتلا يف اهتناكمو ةيضابإلا دنع ةنسلا ةلزنم ثلاثلا ثحبملا

 97 .ةيضابإلا دنع ثيدحلا دقن جهنم يناثلا بابلا

 98 .هحيحصتو ثيدحلا دقنب ةيضابإلا ةيانع روهظ لوألا لصفلا
 98 .هروهظ تايادبو دقنلا ىنعم لوألا ثحبملا

 104 .هدعب ءاج نمو ةكرب نبا دنع دقنلا يناثلا ثحبملا

 114 .فقوتلاو فيعضتلاو حيحصتلا غيص :ثلاثلا ثحبملا

 122 .ةيضابإلا دنع دنسلا دقن دعاوق نم يناثلا لصفلا

 124 .طبضلاو ةلادعلاب ثيدحلا دقن لوألا ثحبملا

 133 .للعلا ضعب نم هولخو دنسلا لاصتاب ثيدحلا دقن يناثلا ثحبملا

   143 .قرط نم مهدنع حص امب ثيدحلا ةيضابإلا دقن ثلاثلا ثحبملا

  

   



  

 هيضابإلا دنع ةنسلا مولع

 .ةيضابالا دنع نتملا دقن دعاوق نم ثلاثلا لصفلا

 .نآ رقلا ىلع هضرعب ثيدحلا دقن لوألا ثحبملا

 .حيحصلا ثيدحلاب ثيدحلا دقن يناثلا ثحبملا

 حيحصو قحلاو لقعلا ةفلاخمب ثيدحلا دقن ثلاثلا ثحبملا

 .قئاقحلا

 .طايتحالا جهنمو ليوأتلاب دقنلا عبارلا ثحبملا

 ريغ نم ةدراولا تاياورلا عم ةيضابإلا جهنم عبارلا لصفلا

 .مهقرط
 .تاياورلا هذهل مهلوبق لوألا ثحبملا

 مهفقوت وأ مهقرط ريغ نم ةدراولا ةياورلل مهدر يناثلا ثحبملا

 .ةيضابإلا دنع دانسإلاب ىنعت يتلا ثيدحلا مولع ثلاثلا بابلا

 .دانسإلا ملعب ةيضابإلا ةيانع لوألا لصفلا

 .هروطتو دانسإلا ةقيقح لوألا ثحبملا

 .ةيضابإلا هنود ام يف دانسإلا يناثلا ثحبملا

 .نيدلا بسن لسالسو ملعلا ةلمَح: ثلاثلا ثحبملا

 ليدعتلا و حرجلا يناثلا لصفلا

 .نيلدعملا ميسقتو ةلادعلا ةفص لوألا ثحبملا

 .حيرجتلاو ليدعتلا يف ددعلاو غيصلا يناثلا ثحبملا

 .حيرجتلاو ليدعتلا يف ىرخأ ماكحأو لئاسم ثلاثلا ثحبملا

 ةيضابإلا دنع ءادألاو لمحتلل ةماعلا طورشلا ثلاثلا لصفلا

 .مجارتلاو تاقبطلا يف مهتباتكو

 .طورش نم امهنع عرفتي امو ةلادعلاو مالسإلا لوألا ثحبملا

 .ةياورلا لوبق يف ىرخأ طورش يناثلا ثحبملا
 .مجارتلا و تاقبطلا بتك ثلاثلا ثحبملا
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 هيض الا دنعةنسلا مولع

 .مه راثآ و ةباحصلا ةلادع نم ةيضابإلا فقوم عبارلا لصفلا

 .هتلادعو ئباحصلا فيرعت لوألا ثحبملا

 .مهنع اضرلاو ةباحصلا لضف يناثلا ثحبملا

 .هلمعو يباحصلا لوق ةيجح ثلاثلا ثحبملا

 .ةيضابإلا دنع نتملاب ىنعت يتلا ثيدحلا مولع عبارلا بابلا

 ثيدحلا فلتخم لوألا لصفلا

 .فلتخملا يف تامدقم لوألا ثحبملا

 .ثيدحلا فلتخم يف عمجلا قرط نم يناثلا ثحبملا

 .ههجوأ ضعبو ثيدحلا فلتخم يف حيجرتلا ثلاثلا ثحبملا

 .يجراخ رمأب حيجرتلا عبارلا ثحبملا

 .ثيدحلا يف خسنلا :يناثلا لصفلا

 .هتوبث ةقيقحو هطورش ركذو خسنلا فيرعت لوألا ثحبملا
 .هيف عقي ام ركذو هريغو خسنلا نيب قيرفتلا يناثلا ثحبملا

 .هتفرعم قرطو خسنلا ماسقأ :ثلاثلا ثحبملا

 .هخوسنمو ثيدحلا خسان نم جذامن عبارلا ثحبملا

 ثيدحلا ظافلا بيرغ ثلاثلا لصفلا

 ةيضابإلا ثارت يف هحمالم ضعبو بيرغلا ىنعم لوألا ثحبملا
 تا راهطلا يف بيرغلا ريسفت نم جذامن يناثلا ثحبملا

 تادابعلا يف بيرغلا ريسفت نم جذامن ثلاثلا ثحبملا

 ماكحألاو ع ويبلا نم بيرغلا ريسفت جذامن عبارلا ثحبملا

 تامرحملاو

 ىرخأ باوبأ يف بيرغلا ريسفت جذامن سماخلا ثحبملا

 ةيضابإلا دنع ثيدحلا حلطصم سماخلا بابلا

 داحآلا رتاوتملا: هقرط ددعتب ثيدحلا ميسقت :لوألا لصفلا

 زيزعلا
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 هيضاإلا دنعةنسلا مولع

 .رتاوتملا لوألا ثحبملا

 .داحآلا ربخ يناثلا ثحبملا

 .بيرغلاو درفلاو زيزعلا ثلاثلا ثحبملا

 .لوبقملا ثيدحلا يناثلا لصفلا

 .نسحلاو حيحصلا ثيدحلا لوألا ثحبملا

 .لسرملا ثيدحلا يناثلا ثحبملا

 .ةقثلا ةدايز ثلاثلا ثحبملا

 .دودرملا ثيدحلا ثلاثلا لصفلا

 .هميسقتو فيعضلا ثيدحلا لوألا ثحبملا

 .ركنملا و ذاشلا ثيدحلا يناثلا ثحبملا

 .للعملا و لضعملا و عطقنملا و سلدملا ثيدحلا ثلاثلا ثحبملا

 برطضملا و بولقملا و ج ردملا ثيدحلا عبارلا ثحبملا

 .بوذكملاو

 .درلاو لوبقلا نيب كرتشملا ثيدحلا عبارلا لصفلا

 .فوقوملاو عوفرملا ثيدحلا لوألا ثحبملا

 .لسلسملاو دنسملا و لصتملا و عوطقملا ثيدحلا يناثلا ثحبملا

 .كرتشملا ثيدحلا يف ىرخأ ماسقأ ثلاثلا ثحبملا

 عجارملاو رداصملا سرهف

 تايآلا سرهف

 ةيوبنلا ثيداحألا سرهف

 راثآلا سرهف

 راعشألا سرهف

 ةفرعملا تاحلطصملا مهأ سرهف

 ةيثيدحلا تاحلطصملا سرهف أ
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 هيضانإلا دنع ةنسلا مولع

 ةيهقفلا تاحلطصملا مهأ سرهف

 ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا مهأ سرهف
 ةلاسرلا نتم يف نيدراولا مالعألا سرهف

 ةيشاحلا يف مهل مجرتملا مالعألا سرهف

 لئابقلا و تاعامجلا و فئاوطلا سرهف

 نكامألاو نادلبلا سرهف

 تاعوضوملا سرهف

 ةيزيلجنإلا ةغللاب ةحورطألا صخلم
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