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 ةساردلا : لخلامتستل

؛راتراتنتترتال



 :ناونعب هاروتكد ةلاسر باتكلا اذه لصأ

 معتل ١ غوبس : ىمسملا يويسبل ا رصتخم

 (ه ٤ ق :ت) يويسبلا دمحم نب يلع نسحلا يبأ خيشلا ةمالعلل

 يمالسإلا برغلاب يكلاملا بهذملاو يضابإلا بهذملا نيب ةنراقم ةساردو قيقحت

 .(ًاجذومن (ه٦٨٣ :ت) يناوريقلا ديز يبأ نبا خيشلا ةلاسر)
 ساف ةنيدم . سياس - هللا دبع نب دمحم يديس ةعماجب ةيبرغملا ةكل اب ۔ _ ةون

 رمحل ديمح روتكدلا ذاتسألا فارشإ تحت

١٤٢٨۔١٤٣٢ه / ٢٠٠٧۔٢٠١١م
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 :لوصف ةعبرأ اهيفو .

 : لولا لصخلا

 .( اجذومن ةيكلاملاو ةّيض ةيضابإلا ( بابسألاو ةأشنلا .ةيمالسإلا بهاذملا

 :يتاثلا لصفلا

 .ةيركفو ةيخير ات ةقالع .ةيكل امل او ةئض ةيضابإلا

 :ثلاثلا لصفلا

 ةنراقملاو .يناوريقلا ديز يبأ نبا خيشلاو .يويسبلا نسحلا وبآ خيشلا

 .ةلاسرلاو رصتخملا يف امهيجهنم نيب

 :عبارلا لصخلا

 . يويسبل ١ رصتخم ةس ار د





  

  

 هباتك يف لئاقلا ملعي مل ام ناسنإلا ملع ،ملقلاب ملع يذلا هلل دمحلا

 6[٨٢.رطان] « ٌؤوُمَعريزَع هأ ري انتما هدابع نم هلا ىتخ اَمَتِي» زيزعلا
 يف لئاقلا نيعمجأ هللا قلخ فرشأو نيلسرملا مامإ ىلع مالسلاو ةالصلاو

 هبحصو هلآ ىلعو '«نيدلا يف هقفي اريخ هب هللا دري نم» حيحصلا ثيدحلا

 :دعبو ....نيدلا موي ىلإ مهعم انعو ،نيرهاطلا

 ةفئاطل سسؤي ةلي هللا لوسر ىلع لزنتي وهو ميركلا نآرقلا ناك دقف

 عطقتو ،نيدلا يف هقفلا ملعت يف اهتايح نم اطاوشأ يضمت سانلا نم ةهبان

 ةدرجملا ةيملعلا ةنكملا ىلإ لوصولا لجأ نم ناكملاو نامزلا تافاسم

 يف مكحتو ةايحلا تادجتسم جلاعت ،ةرذنمو ةرشبم اهموق ىلإ دوعت ىتح
 ح 2۔ صس س < ص ِِ ہس . س س ے رص صم

 اوُهَفَمَََل ةقبآط مهتي ةقرف نكنم َرَمَت الوت » :ةلي لوقي ،ةمهادلا اهلزاون

 ١٢٢[. .ةبوتلا] 4 وردي مُمَلَعَل مهتلإ اوعجر ادي مَمَمَوَق اوززنشلو نيزلا ىف

 )١( ردقلا لهأ يف ءاج ام باب :ردقلا باتك "يثيللا ةياورب أطوملا يف كلام هجرخأ )٩٠٠/٢

 :مقر ١٩(. يف ههقفي اريخ هب هللا دري نم باب :ملعلا بتك .حيحصلا يف يراخبلاو

 نيدلا )٣٩/١ :مقر ٧٢١(، ةلأسملا نع يهنلا باب :ةاكزلا باتك ملسمو )٩٤/٣ :مقر ٢٤٣٦(

 .نايفس يبأ نب ةيواعم ثيدح نم مهلك



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ا ظ

 ةرمتسملا ملعلا تاسلج هباحصأل دقعي ةلي يبنلا ناك اذه لجأ نمو

 يملعلا ءاقللا دهاشم نم دهشم لك يفو .ةمكحلاو باتكلا مهملعيو مهيكزي

 مهنكمي امب تاطانملاو للعلا ىلإ ةحضاو ةراشإ هباحصأ ةلي يبنلا يطعي

 اذإف لوصألاو دعاوقلا كلت سفنب ةايحلا تادجتسم ةهجاوم نم البقتسم

 نأمطاو ،ةيداهتجالا هتاردق سسحت نادلبلا نم دلب ىلإ ايعاد مهدحأ لسرأ

 يف امكح ةيعادلا اهيف دجي ال دق لزاون ةايحلا يفف ،نيدلا يف ههقف ىلإ

 لعف امك امهحور نم طبنتسيل هيأر دهتجي نأ دب الف ةنسلاو باتكلا صوصن

 دانسإو ،هيقفلا حلطصم سيسأت ةباثمب كلذ ناك دقو ىنثت لبج نب ذاعم عم

 دلق عادولا ةجح يفف ؛سانلا نم ةصوصخم ةفئاط ىلإ ميلعتلاو غيلبتلا ةمهم

 لاق امم ناكف ،حالصإلاو ةوعدلا ةمهمو غيلبتلا ماسو ةفئاطلا هذه ةي يبنلا

 ىلإ اهادأ مث اهاعوف يتلاقم عمس ادبع هللا رَّضن» :مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع

 وه نم ىلإ هقف لماح برو هيقفب سيل هقف لماح بر هنإف ءاهعمسي مل نم
 دمو ةيدمحملا ةلاسرلا باعيتسا نأ تاملكلا هذه نم حضاوو ،‘\«هنم هقفأ

 ،تاطانملاو مكحلل قيقد ءاغصإو قيمع مهف ىلإ جاتحي نيملاعلا ىلإ اهعاعش

 موي لك يف لب رصع لك يف عفدت ةايحلا عقو ىلع ةعراستملا ثادحألاف

 نأ ةمألا هذه ءاهقفل دب ال ناكف ؛ةريثكلا لزاونلاو ةثيثحلا تادجتسملاب

 نم مهيدل رفوت امو ةلي هيبن ةنسو ىلاعت هللا باتك نم هومهف امب اهل اودصتي
 .ةررقملا داهتجالا تاودأ

 مهل تضرف ،ةيمالسإلا ةمألا يف ةقماس ةناكم ءاهقفلل ناك انه نمو

 .نيملاعلا بر نع نوعقومو ،هللا نع نوغلبم مهف ،مهريدقتو سانلا مارتحا

 طرش ىلع هنإ :لاقو ٢٩٤(، :مقر )١٦٢/١ ملعلا باتك كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ )١(

 صن ىفو .طوؤنرألا هححصو ( ٦٠ :مقر )١٨٣/٥ دمحأو .يبهذلا هقفاوف نيخيشلا

 .«هريغ هغلبي ىتح هظفحف ائيدح انم عمس أرما هللا رضن» دمحأ

 



 ج ةمدقتملا  َ « 2٢٤ح ٢ ١
. 

 ةيهقفلا بتكلاب ةمألا اودمي نأ فيرشلا بجاولا اذه مهيلع مّنح دقلو

 وأ تادلجم يف لايجألا ربع اهولقانت يتلا مهمولع اوقصي نأو ةمكحملا

 ىلع لهسيو ،اهظفحو اهباعيتسا ملعلا بلاط ىلع لهسي ىتح ‘تارصتخم
 .اهنم ةدافإلاو اهب ءاتفإلا نيقحاللا ءاهقفلا

 يف اعمط ؛ةيهقفلا تالوطملاب لغتشت ىلوألا ةثالثلا نورقلا تلظ دقلو

 لايجألا دفر ىلإ ادصقو ،ةميكحلا موهفلا اهتزرفأ يتلا ةيملعلا ةداملا عمج

 نع كلذ داز ىتح ،ةمألا هذه نم نيدهتجملا حئارق هتجتنأ ام ةرازغب ةقحاللا

 دعب ةصاخ ،راضحتسالاو مهفلا ةبوعص نوقحاللا هيف ىأرو باعيتسالا دح

 مامإلا ناويد نإ :ليق امكف نيدهتجملا ةمئألا نم ددع هقفب لمعلا ررقت ام

 نيعباتلا هنارقأو ةباحصلا ىواتف نم ةمخض ءازجأ مضي ناك ديز نب رباج

 فلأ نوعبس اهدحو قارعلا ىلإ كلام مامإلا نع لقن امك ،ةرعبأ ةعبس هلمحت

 تادلجم يف تعمج مث ،مقرلا اذه لاثمأ برغملاو زاجحلا ىلإو ،ةلأسم

 ؛تاحيجرتلاو لاوقألا اهيف ترثكف .رابكلا هذيمالت لاوقأ عم ةمخض
 ىلإ ءاملعلا نم ةعومجم ىربناف لاحملا ةديدش لانملا ةبعص اهلعج ام

 ىلإ اهنيماضم بيرقتو ‘تالوطملا راصتخا ىلع دمتعي ديدج جهنم عضو
 لغتشت الف ،اهنم ةحجارلا اهتدام ذخأت ةرصتخم بتك فيلأت وأ ،ملعلا ةبلط

 يف ابيبحتو مولعلا ةبلطل اليهست ‘تافالخلاو تاعيرفتلا ةرثكو ةلدألاب اريثك

 قالغإو داهتجالا عاطقنا كلذ ىلع دعاس دقو ،نوموري امك يعرشلا ملعلا

 لاحلا فعض ىلإ ةفاضإلاب \ةنيعم بهاذم ىلع سانلا رارقتساو ءهباب

 .يسايسلا

 يف هؤاملع لغتشا دقف يضابإلا بهذملا ءاوجألا هذه نع اديعب سيلو

 لاوقأ اهروطس نيب صرت ،ةرصاحلا عماوجلا فيلأتب ىلوألا ةثالثلا نورقلا

 ةديبع ىبأو لديز نب رباج ءاغععشلا يبأ مامإلا لاثمأ نم بهذملا نيطاسأ



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 عماجك ،نيهاربلاو ةلدألا يف ةليزج ةرفو عم ،هذيمالتو ،ةميرك يبأ نب ملسم
 يوكزألا رفعج نب دمحم رفعج نباو .(ه٠٣٢ :ت) يلع نب ىسوم يلع يبأ
 نب لضفلاو ،(ه٣ ق :ت) يراوحلا نب دمحم يراوحلا يبأو .(ه٣ :ق)

 نبا عماجو ،(اه٨٦٢) رقصلا نب نازع ةيواعم يبأو ،(اه٨٧٢ :ت) يراوحلا

 نب باهولادبع مامإلا ىدل رفوت ىتح ،اهريغو ،(ه٣٦٣ :ت) ةكرب

 ترهيت يف هيلإ اهتلقن بتكلا نم لامحأ (ه٨٠٢ :ت) متسر نب نمحرلادبع
 دي ىلع ثلاثلا نرقلا يف تقرحأ يتلا قاتسرلا ةبتكم نإ :ليقو .ةرعبأ ةرشع

 رخزت اذه لثمو باتك فالآ ةعست مضت تناك رون نب دمحم يسابعلا دئاقلا

 عم اهؤاملع بواجت ىتح ،ناكم لك يف ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا هب

 تارصتخملا عضو ىلإ هبهذم يف ملاع لك ىربناف ديدجلا جهنملا ةمغن

 خيشلا ةمالعلا ءالؤه نيب نم ناكف ،ددجلا ملعلا ةبلطل هقفلا ةدام ليهستو

 لوأ عضو ثيح “ينامغتلا يويسبلا يلع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ

 هيف عاطتسا ،يويسبلا رصتخمب دعب اميف يمس يضابإلا بهذملا يف رصتخم
 عبارلا نرقلا ىلإ بهذملا يف اهب لومعملا ةيهقفلا ةداملا راصتخا خيشلا

 اهراصتخاو ةمزاللا ةيهقفلا ةداملا رصح نيب عمجت ،ةديرف ةقيرطب يرجهلا

 .لاوقألا ةرثكو تافالخلا فذحب

 نبا هللادبع دمحم وبأ خيشلا ةمالعلا هريظن ناك هسفن تقولا يفو

 ءةريهشلا هتلاسر ناوريقلا يف هذيمالتل فلؤي (ه٦٨٣ :ت) يناوريقلا ديز يبأ

 .يكلاملا بهذملا يف يهقف رصتخم لوأ كلذب نشديل

 نيثدحملاو ىمادقلا ةيكلاملا ءاملع نم تقال دق ةلاسرلا تناك اذإو

 مل يويسبلا رصتخم نإف تاساردلاو حورشلا ىوتسم ىلع اضيرع اقمامتها
 وأ قيقحت وأ حرش ىلإ رقتفي ةدملا هذه لاوط لظف ‘ظحلا اذه نم ءيش هلني

 بجاولا نم تيأر دقو .يضابإلا هقفلا يف ىربكلا هتيمهأ مغر ةسارد ىتح



 ةمدقملا ١٥

  

 باتكلا قيقحت يف دهتجأو رودلا اذهب موقأ نأ - ةصرفلا تحنس دقو -

 ديز يبأ نبا ةلاسرب هسفن تقولا يف هتنراقم عم ،خاسنلا تادايز نم هتيقنتو

 يهو فالتخالاو ،ةريثك يهو قافتالا نطاوم ىلع زكرت ةنراقم يناوريقلا

 يضابإلا نيبهذملا نيب ةيركفلاو ةيخيراتلا ةقالعلا ثحب ىلإ ةفاضإلاب .ةليلق

 يسايسلا لمعلا ناك ثيح ،يمالسإلا برغلا ءاوجأ يف ةصاخو ،يكلاملاو

 ،©برغملاو سلدنألاو ناوريقلا يف ةيكلاملا لود نمض اكرتشم يملعلاو

 ةنبل عضو يف تقفو دق نوكأ كلذب يلعل ©ترهيت يف ةيضابإلا ةلودلاو

 ءامهنيب ىبرقلا رصاوأ ةيوقتو ©نيبهذملا نيب ةنيتملا ةقالعلا حرص يف ةديدج

 برغلا ةيكلام بتك يف ةيضابإلا نع ةيخيراتلاو ةيركفلا تاسبالملا عفرو
 وهو دصقلا ءارو نم هللاو ًةساردلا ايانث يف كلذ حضتيس امك يمالسإلا

 .داشرلا ليبس ىلإ يداهلا

 ءازجلا هب لانأ ؛ميركلا ههجول اصلاخ لمعلا اذه نوكي نأ لأسأ هللاو

 .ميحر ميلع هناحبس هنإ ليزجلا باوثلاو ليمجلا

 تارماعلا _ طقسم

 م ٢ ٧٢/٣/١١٠۔__ه٢٢/٤/٢٣٤١



 يمالسإلا برشلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 :عوضوملا ةيمهأ

 ةيهقفلا سرادملا نم ةعومجم تمظتنا يرجهلا يناثلا نرقلا يف ۔ ١

 مهمحر نيعباتلاو نث ةباحصلا رصع ءاضقنا دعب يعيرشتلا لمعلا كلس يف

 تابلطتم ةهجاومو يمالسإلا عيرشتلا ميق ىلع ةظفاحملا ةيغب كلذو ؛هلل

 سرادملا هذه تلنم ثيح ‘تادجتسملاو لزاونلا ةجلاعمو ةديدجلا ةايحلا

 ءاملع تهجاو دقو يمالسإلا هقفلاب فرغ امل ساسألا رجحلا دعب اميف

 ىلع عضولا ةرهاظ راشتنا ببسب ةيملعلا بعاصملا نم ريثكلا نرقلا اذه

 تاهاجتالا تمهسأ امك ،ماركلا ةباحصلا ىلع لؤقتلاو 5 ةلي هللا لوسر

 لك .ةلكشملا مجح ميخضتو تابوعصلا هذه ةدايز يف اهرودب ةيسايسلا

 يف ةنيعم ةقيرط مهنم دحاو لك عبتي نأ نرقلا اذه ءاملع ىلع ضرف اذه

 لهأو يأرلا لهأ ةسردم ترهظف سانلل ءاتفإلاو ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا

 سرادملل ىلوألا ةقالطنالا لثمي يرجهلا يناثلا نرقلا ناك املو ‘ثيدحلا

 ،مهتاهاجتاو مهسرادم تددعتو ،نودهتجملا ءاملعلا هيف رثك دقف ةيهقفلا

 مهنمو ،نيعم بهذم هل فرعف هتقيرطو هجهنم خيراتلا انل ظفح نم مهنمف

 هنم لهني اث اعبنم ةيملعلا هراثآ تيقب امنإو لجع ىلع نمزلا هاوط نم
 .نورخأتملا ءاملعلا

 عابتأ ةيهقفلا مهجهانم خيراتلا انل ظفح نيذلا سرادملا نيب نم ناك دقو

 ثيح (ه٢٩ :ت) يناملا يدزآلا ديز نب رباج ءاثعشلا يبأ ريهشلا يعباتلا

 ةديبع وبأ يعباتلا مهرهشأ ذيمالتلا نم ةعومجم ميركلا يعباتلا اذهل ناك

 ةقيرط دعب اميف مهل تراص دقو ،(ه٥٤١ :ت) يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم

 دق ،ةيعرشلا صوصنلا عم لماعتلاو ماكحألا طابنتسا يف ةيملعو ةيجهنم

 تازيملا ضعبب تزيمت اهنكل ىرخألا ةيهقفلا سرادملا نع اريثك فلتخت ال

 لماعتلاو طابنتسالا يف مهقئارطو ةيهقفلا مهءارآ تنود دقو صئاصخلاو



 ةمدقملا . ١٧

  

 سرادملا طاسوأ يف اهنم ريثكلا فرغ بتكلا نم ريبك ددع يف صنلا عم

 .ابوجحم رخآلا ددعلا لظ امنيب ةيهقفلا

 ريغ ةبسن يهو ،ةيضابإلا ةسردملاب دعب اميف ةسردملا هذه تفرغ

 نم درف ىوس نكي مل ةبسنلا هيلإ دوعت يذلا ضابإ نب هللادبع نأل ةحيحص
 ةيمأ ينب ةطلس عم رشابملا ضوافتلا ةمهم هيلإ تلكوأ امنإو ،ةسردملا دارفأ

 هب يمستلا يف ةضاضغ ةيضابإلا دجي ملو ،هب ةسردملا تفرُغ ىتح كاذنآ

 يرجهلا عبارلا نرقلا يفف لاح لك ىلعو .جراوخلا ىلإ مهتبسن نم رسيأ هنأل

 ليصأتلا يف رارقتسالا ةلحرم ىلإ تلصو دق ةيهقفلا سرادملا تناك امدنع

 بهذملا تادمتعم عمجت ةيعجرم ابتكو اصاخ اًجهنم اهل تدمتعاو ،ديعقتلاو

 نم تافلؤمب يظح دق اًضيأ يضابإلا بهذملا ناك هقفلا باوبأ ىتش يف

 ارصاعم هبحاص ناك يذلا «يويسبلا رصتخم» باتك اهرهشأو عونلا اذه

 تادمتعم اًضيأ ريخألا اذه عضو دقو ،يناوريقلا ديز يبأ نبا خيشلا ةمالعلل

 .ةروهشملا هتلاسر يف يكلاملا بهذملا

 ليصأتلا يف هتنراقمو يويسبلا رصتخم قيقحتب موقأ نأ تيأر دقو
 ثحبلا انعضي فوسو ثيناوريقلا ديز يبأ نبا ةلاسرب لاوقألا تادمتعمو

 اجرخ دق امهنأب معزلا دح ىلإ نيبهذملا نيب ريبك براقت مامأ هللا لوحب

 نيبهذملا نيب يقالتلا حورل الإ كلذ امو ،ةدحاو ةاكشم نم اليصأتو اهقف

 كلذ ىلإ فضأ ،يمالسإلا برغملا يف امهنيب يملعلاو يملسلا شياعتلاو

 نم «يويسبلا رصتخم» دعيو .هقفلاو ثيدحلا نيب جزاملا نيتسردملا جهنم

 شطعتملا هيف دجي ‘يضابإلا بهذملا يف اقيقحتو اعمج تافلؤملا نسحأ

 .هتبغر عبشيو هأمظ يوري ام ةعيرشلا ملعل

 ثارتلا ةمدخ ىلإ ىعسي هنوك نم هتيمهأ قيقحتلا اذه بستكيو ۔ ٢

 ةيهقفلا سرادملا ملاعم تأدب امدنع ىلوألا هنورق يف ةصاخو يمالسإلا



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 هيلع رقتسا امم ةيهقفل ةفلا لئاسملا ىف ةدمتعم سيماوق اهسفنل ذختتو إكشتت ت

 بتك يف صخلي حبصأ يذلا دحلا ىلإ .اهذيمالت هيلع عمجأو بهذملا مامإ

 .يملعلا شاقنلاو ليلدلا نم درجتت

 كيمالسإلا هقفلا عوضوم يف ةديج ةمهاسم قيقحتلا اذه مدقي فوس ٣

 ثيح مويلا ىلإ ثحبو شاقن راثم هلئاسم نم ةلمج لازت ال عضوم وهو

 هنيودت خيراتو يمالسإلا هقفلا ىودجب قلعتت اياضق شاقنلا تاودن يف رودت

 .رصعلل هتبكاوم ىدمو

 : ثحيل ١ عق اود

 نب رباج ءارآ لالخ نم ةلماك ةسردملا هذه ملاعم خيراتلا انل ظفح دقل ۔١

 ناليلجلا ناذه يظح دقو ،ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ هذيملتو ديز

 فلتخم يف ةيملعلا لئاسرلاو ةصصختملا تاساردلا نم ةعومجمب

 تادمتعم ىلع ةرقتسم ةسردم لكش يف امههقف زاربإ نأ ديب ،تاعماجلا

 تارودو يملعلا دهجلا نم ديزم ىلإ ةجاحب لازي ال ةنيعم ةيهقف

 .قيقحتلا

 عبارلا نرقلا يف لوألا يمالسإلا ركفلا نم ديزملا فشك يف ةمهاسم

 طابنتسا ىف ةيملعلاو ةيجهنملا قئارطلا نم ديزملا زاربإو ‘يرجمهلا

 . .ةيعرشلا ماكحألا

 مل يمالسإلا عيرشتلا خيرات يف ةيملع تايصخش نع ماثللا ةطامإ

 يف مهتاداهتجاو ةيهقفلا مهجهانم ىلع فرعتلا لبق نم نيسرادلل نستي

 .ةيعرشلا ماكحألا لاجم



 ةمدقملا

 ۔ ٩

  

 وأ رصتخم لكش يف دحاولا بهذملا يف ةدمتعملا ةيهقفلا لئاسملا

 نرق هنأب نوثحابلا ثدحتي يذلا يرجهلا سماخلا نرقلا لبق ةلاسر

 .ةيلوصألا دعاوقلا لامتكا

 هجهنمو هءارآو ةيملعلا هراثآو فلؤملا ةيصخش ىلع كلذك فرعتلا

 يهقفلا

 ةرهاظ اهرابتعاو ةيهقفلا سرادملا نيب بيرقتلا ملاعل ىرخأ ةفاضإ

 يهف ةيعوضوملا هتاقالطناو يمالسإلا ركفلا ءارث نع ربعت ةيحص

 ميظع حرص يف تانبل يلاتلاب
 ريثكلا بطش ىلع يكلاملا هقفلاب نراقملا قيقحتلا اذه لمعي فوس

 ىلا مهراقتفاب كلذك معزلاو ،ةيضابإلاب تقصلأ يتلا ةيهقفلا مهتلا نم

 بسن يذلا مزح نبا لاثمأك ؛ةيهقفلا تافلؤملا ىتح وأ لصؤملا هقفلا

 نأ فشتكيس ثحابلا نكل كةبيرغلا ةيهقفلا ءارآلا نم ةعومجم مهيلإ

 ىمست ةقشنم ةقرف ىوس ةيضابإلا نم نوفرعي اوناك ام هريغو مزح نبا
 .ةيراكنلا

 يضابإلا بهذملا نأ تاعماجلا ةذتاسأو نيثحابلا ةنسلأ ىلع اريثك ددرت

 ةنراقملا تاساردلا نكل هقفلا يف يكلاملا بهذملا نم اج بيرق

 نإف كلذلو يلك لكشب ةمعاد وأ ةريثك نكت مل ةمولعملا هذه تابثإل

 فليسو ثنيهاربلاو ةلدألاب ةقيقحلا هذه معد ىلع لمعيس ماهسإلا اذه

 نيبهذملا نيب براقتلا ةحص كلذب اتبثم ابيرقت هقفلا باوبأ لك ىلع

 تاءاقللاو شياعتلا ءاوجأ ىلع كلذك هدي عضيو .ةيهقفلا ءارآلا يف

 .امهنيب ةيملعلاو ةيسايسلا

 ثارتلا ةدحوب هاروتكدلا كلسم سيئر قالطإ ةصرف ثحابلا لبتها



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا د ٢

 رمحل ديمح روتكدلا ذاتسألا يمالسإلا برغلاب يكلاملا يهقفلا

 اهريثأتو ،يناوريقلا ديز يبأ نبا ةمالعلا خيشلا ةلاسرل ةيملع تاسارد

 نأ روتكدلا ذاتسألا انذأاتسم ۔ ىأرف يكلاملا بهذملا يف يهقفلا

 نيبهذم نم نيرصاعتم نيملاع نيب ةنراقم ةسارد كلذ ىلإ فاضني

 دمتعملا وه لظ ارصتخم اباتك هبهذمل امهنم دحاو لك مدق نيفلتخم

 نم ديزملاب تانراقملا هذه عفدت ام ةداعو .نمزلا نم احدر ايهقف

 .ءاملعلا نم ملاع لكل ةيهقفلا تايلجتلا

 :ثحابلا تهجاو يتلا تابوعصلا

 ©ربصلاو دهجلا نم ريثكلا لئاسرلا نم عونلا اذه لثم يف لمعلا جاتحا

 :نيقش وذ ثحبلا نأ نوك

 خيراتلا ةيئزجلا هذه لوانتت فوسو .ةنراقملا ةساردلاب قلعتي :لوألا

 افنصم يضابإلا بهذملا ناك املو .فالتخالاو قافتالا نطاومو ،مالعألاو

 ثحابلا ناك ،مهتلاو هيوشتلا نم اطسق كلذب المحتم ،جراوخلا ةلمج نم

 ةيمالسإلا بهاذملاو هنيب قراوفلا قيض تابثإو ‘باقلأآلا هذه يفنب ابلاطم

 ةيفارغج ةقطنم يف اعيمج اكرتشا ثيح يكلاملا بهذملا ةصاخو ىرخألا

 .اًخيراتو ةغل ةقفتم ةيرشب سانجأ عم الماعتو ةدحاو

 به ذملا يف تربتع ا 6 ةزكرم ةيهقف صوصن قيقحتب ىنعي : ين اثلاو

 اذه لجألو «لمعلا هيلع ام» ايهقف هيلع حلطصا امك وأ مألا يمه يضابإلا

 :ىلاتلا ىف لثمتت تابوعصلا نم ةلمج ثحابلا تهجاو

 . فلؤمل اب دهعل ١ ةبيرق ت اطوطخم ثٹثثحب ام يف يويسبل ا رصتخمل سيل ۔ ١

 رشاعلا نرقلا ةياهن ىلإ دوعت يدي اهيلع تعقو ةخسن مدقأ امنإو



 ةمدقملا

  

 ةخسنلاو .سنوتو ايبيلو رئازجلاو ،نامغ ةنطلس نم لك يف تابتكملاو

 صنلا نأ ينعي اذهو .ةيرئازج ةبتكم يف اهيلع ترثع يتلا يه مدقألا

 ينلعج ام وهو فلؤملا ىلإ هتبسن ةحص تابثإل ريبك دهج ىلإ جاتحي
 ةيهقفلا تاعوسوملا يف رصتخملا نم تاسابتقالاو لوقنلا يف رظنأ

 نايب» لاثمأ ،يرجهلا سداسلاو سماخلا نرقلا يف تفلأ يتلا ةيضابإلا

 يرجهلا رشاعلا نرقلا يف تفلأ يتلا ىتحو لب ««‘فنصملا»و ،«عرشلا

 .«نيبلاطلا جهنم» باتك لثم

 كف يف ادهج كلذ ينم بلطت دقو ،يبرغم طخب تبتك لصألا ةخسنلا

 نكل ،ةنطلسلا يف انعم نيدوجوملا نييرئازجلا ضعبب ائيعتسم ،هزومر ضعب
 .دمحلا هللو ةلوهسب هتءارق نم كلذ دعب تنكمت دقف اليوط مدي مل كلذ

 نمض لخدت اهيف تاقيلعتلاو ةيشحتلا ماظن نأ ةيناممتلا خسنلا ةلكشم

 مث «هريغ نم وأ ،باتكلا ريغ نم»ب ابلاغ اهيلإ راشيو “فلؤملا نتم

 نم ريثك يفف ؛خسانلا جازمل عضاخ ودبي امك اذه نكل «عجر»ب متخي

 دقو .هنم سيل ام صنلا يف لخديف تاراشإلا هذه زواجتي نايحألا

 امو يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف تافاضإلا نم عونلا اذه ىشفت

 نم عوبطملا يويسبلا رصتخم نأ ىتح .ةيضابإلا تافلؤملا يف هدعب

 هيف دمتعا م٦٨٩١/ه٦٠٤١ ماع ةينامحملا ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو لبق

 رشع عبارلا نرقلا يف يدنكلا رصان نب ديعس خيشلا ةمالعلا ةخسن ىلع

 اهيف دجوت ال ةقرو نيثالث ةبارق هصوصن ىلإ تفاضنا دقو ،يرجمهلا

 ادامتعا اهنم رصتخملا ةيقنتب تمق دقو ‘باتكلا ريغ نم اهنأ ىلإ ةراشإ

 رخآ لقتسم قحلم يف تادايزلا كلت تعمجو "عبرألا خسنلا ىلع

 يناملا - ئضابإلا هقفلا ررضت مك يناملا ثحابلل نيبتيل قيقحتلا

 .!! نييناممملا خاسنلا دنع ةيجهنملا ريغ تالخدتلا هذه نم - ةصاخ



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 ثالثلا خسنلاو لصألا ةخسنلا نيب انايحأ بيوبتلا يف فالتخا كانه ۔٤

 بيترت يف ءاهقفلا اهيلع حلطصا يتلا ةقيرطلا تدمتعاف ،ىرخألا

 امنإو ،ابتك رصتخملل عضت ال خسنلا لك نأ ىلع باوبألاو بتكلا

 دمحم يبأ خيشلا ةمالعلا ةلاسر اًضيأ كلذ لثمو ‘طقف باوبألاب يفتكت

 راصتخالا حور ىلإ برقأ كلذ لعلو ،يناوريقلا ديز يبأ نب هللا دبع

 .اضيأ

 }ةبسنلا ىتح وأ دنسلا نم اهديرجت تارصتخملا يف ثيداحألا ةعيبط ٥

 نم لقني فلؤملا ناك ول ثحابلا ىلع قاش ريغ اذه نوكي دقو

 ىلع لقنلا يف ابلاغ دمتعي يويسبلا نكل ،ةرشابم ةيثيدحلا رداصملا

 لعج ام اذهو ةقباسلا ةيناممتلا تافلؤملا نم كلذ لقني هنأ وأ هظفح

 اريثك يويسبلا نأل ؛ثحابلا ىلع ةبعص جيرختلاو قيقحتلا ةمهم
 ظفل نم ريغي ىرخأ انايحأو ادحاو ثيدح يف نيثيدح نتم لخدي ام

 لصأ ال تاياور ىلع ۔ ليلق اذهو ۔ انايحأ دمتعي هنأ امك ‘ثيدحلا

 دقو رفعج نبا عماجك هلبق ةينامعلا تافلؤملا اهتلوادت امنإو ؤاهل

 ىلإ قيقحتلا يف ترشأف ،قفوأ ملف اهنع ثحبلا يف اريبك ادهج تلذب
 .كلذ

 (ةساردلنا ةطخ) ثحابملاو لوصفلاو ماسقالل يلامجالا ميمصتلا

 ةيليصفتلا تاميسقتلاب ةيديهمتلا ةبطخلاو ةمدقملا دعب ةساردلا تأدب

 قلعتي لوألا مسقلا :نيمسق يف ۔ هللاب انيعتسم ۔ اهتلعجف قيقحتلاو ةساردلل

 .هقيقحت تمر يذلا نتملا نمضتي يناثلاو ةنراقملاو ةساردلاب

 ثحابملا تءاج ،لوصف ةعبرأ يف اضيأ هتلعج دقف لوألا مسقلا امأ

 :يلاتلا وحنلا ىلع اهيف بلاطملاو



 ةمدقتملا

  

 ةّيضابإلا) بابسألاو ةأشنلا ،ةيمالسإلا ةيهقفلا بهاذملا :لوألا لصفلا

 .(ًاجذومن ةيكلاملاو

 ةأشن خيراتو ؤ©بهذملا فيرعت نع ةيديهمت ةمدقمب لصفلا اذه تأدب

 هذه تايمسم هلالخ نم تحضوأو امومع ةيمالسإلا ةيهقفلا بهاذملا

 يف تلخد مث .رثدنا امو اهنم يقب امو ةأشنلا فورظو ،اهيسسؤمو بهاذملا

 نع ثيدحلا راد ثحبملا اذه يف :يضابإلا بهذملا :ناونعب لوألا

 تايصخشلا زربأو .ةيملعلاو ةيخيراتلا سيسأتلا ةلحرمو ©بهذملا ةأشن خيرات

 سرادملا يف يبهذملا ريثأتلا ذم تلصاوو سيسأتلا تانبل تعضو يتلا

 ؛بهذملل لوألا سسؤملا وه ديز نب رباج مامإلا ناك ثيح .نادلبلاو
 راثت يتلا تالاكشإلا نم ريثكلا ىلع ثبجأ مث ،ةيفاو ةمجرتب هتدرفأ كلذلو

 ىلإ بسني اذاملو ،؟ال مأ جراوخلا نم وه لهو يضابإلا بهذملا ةأشن لوح

 ةيفاك ةلدأ ةيضابإلا ىدل لهو ،؟ديز نب رباج ىلإ سيلو ضابإ نب هللادبع

 لوح ةيخيراتلا قئاقحلا ضعب تشقان امك ،رباج ىلإ مهتبسن ىوعد تابثإل
 .نيرخآلا جراوخلا ةداقو رافصلا نب هللادبعو ،عفانب ضابإ نبا ةقالع

 بهذملا لوصأ نع ثيدحلا متي نأ ثحبملا اذه تايضتقم نم ناك

 يه لهو .اًطابنتساو اليوعت يضابإلا هقفلا يف اهريثأتو اهرثأت ىدمو ةيهقفلا

 نأ مأ .هصئاصخو هملاعم هل لقتسم هقف سيسأت ىلع ةرداق ةأشنلاو ةرثكلا نم

 .؟ةيكلاملا ةصاخو مهريغ هقف ىلع اودمتعا ةيضابإلا

 نادلبلاو بهذملا راشتنا نكامأ نع ثيدحلا :ثحبملا اذه بلاطم نمو

 .يلاحلا رصعلا يف هدوجو عضاوم نيأو ،اريصق وأ اليوط اهب رقتسا يتلا

 ركذب - فرشملا ذاتسألا نم هيجوتب - ثحبملا اذه تمتخ اريخأو



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا 3 - ٢٤

  

 رصع ىلإ ىلوألا ةعبرألا نورقلا يف تفلأ يتلا ةيهقفلا تافلؤملاو رداصملا

 نم نكميس كلذ نأل ؛يويسبلا نسحلا يبأ ةمالعلا خيشلا رصتخملا فلؤم

 ثيح نم رصتخملا ىلع تافلؤملا كلت هتعبط يذلا ريثأتلا ىدم ةفرعم

 .بولسألاو جهنملا

 تكلسو ،يكلاملا بهذملا نع ثيدحلل هتصصخف :يناثلا ثحبملا امأ

 تالاكشإلا نكل ،قباسلا ثحبملا يف يضابإلا هريظن ع ثيدحلا كلسم هيف

 يطاعتلا ةمهم ثحابلا ىلع لهس امم ،ةدوجوم ريغ يكلاملا بهذملا لوح

 كلام مامالا بهذملا سسؤمل اضيأ تدرفأو ،ةيكلاملل ةيخيراتلا قئاقحلا عم

 يكلاملا هقفلا راشتنا نكامأو .ةيكلاملا لوصأب قلعتي ام كلذكو ،اًصاخ ابلطم

 ثيدحلا بلطمب - فرشملا ذاتسألا نم حارتقاب - كلذك تمتخو ،هعابتأو

 رصع ىلإ ىلوألا ةعبرألا نورقلا يف ةنودملا ةيكلاملا ةيهقفلا بتكلا مهأ نع

 .ةلاسرلا بحاص

 تاقالعلاو ،ةّيضابإلاو ةيكلاملا نع ثيدحلا يف هتلعج دقو :يناثلا لصفلا

 :بلاطم ةدعو ناثحبم لصفلا اذه يفو ێامهنيب ةيركفلاو ةيخيراتلا

 برغلا ىف نيبهذملا نيب ةيخيراتلا ةقالعلا نع ثدحتي :لوألا ثحبملا

 .ثادحألاو دهاشملاب ةمعفم ةيخيرات ةلحرم تناك ثيح ةصاخ يمالسإلا

 يف تناك نيبهذملا نيب ةيملعلاو ةيسايسلا ءاوجألا نأ اهلالخ نم ثبئثأ

 اهببس ةيخيرات تافطعنمب ترم اهنأ امك ءرفانتلا سيلو قناعتلا ةلحرم

 ةيملعلا تايمستلا ىوتسم ىلع يضابإلا فصلا يف تاقاقشنالا ضعب

 تنود يتلا صوصنلا ضعب ىلع هدوجو ضرفي لظ زغل وهو ،ةيسايسلاو
 ثيفتكا دقف قرشملا يف امهنيب ةقالعلا امأ .ةيضابإلا قح يف ةيكلاملا دنع

 يفارغجلا ءاقللا صرف ةلق ببسب ةحيحش اهنوكل اهيلإ ةيلامجإلا ةراشإلاب

 .ىملعلاو



 ةمدقملا

  

 يف كلام مامإلا ىلإ تبسن يتلا ةلوقملا شقان دقف :يناثلا ثحبملا امأ

 كلت نأ ةلدألاو نئارقلا لالخ نم ثحابلا تبثأ ثيح .ةيضابإلا نع ةنودملا

 نيب ءاقللا ءاوجأ نأو مساقلا نبا مامإلا مالك نم يمه امنإو ةقيقد ريغ ةبسنلا

 تناك كلذك ،ريدقتلاو مارتحالاو بحلاب مستت تناك ةيضابإلاو كلام مامإلا

 تناك مهيف مساقلا نبا يأر امنإو نيرخآلا ةيكلاملا ءاملع عم ءاقللا ءاوجأ

 .لوألا بلطملا يف اذهو .ةيلحرملاو ةيسايسلا هتارربم اضيأ هل

 نيب فالتخالاو قفاوتلا نع هيف ثيدحلا ناكف :يناثلا بلطملا امأ

 براقتلا هجوأ اهلالخ نم ثبثأ ،عورفلاو لوصألا يف نيتيهقفلا نيتسردملا

 نم ةلثمأ تبرض كلذك ةدحاو اهنأ لوقن نأ حصي لب ؛لوصألا يف ريبكلا

 رصتخملا صوصن ضعب لالخ نم ةيهقفلا عورفلا يف مارتحالاو قافتالا

 .ةلاسرلاو

 ةيضابإلا ىلع مكحلا بابسأ نع ثيدحلل :ثلاثلا بلطملا تلعجو

 يف ةيضابإلاب تعفد يتلا تاسبالملا تشقانو ،ةيكلاملا بتك يف ةباتتسالاب

 ىمسملا ىلع اقبطنم مكحلا ناك يلاتلابو ،ائومضمو امسا جراوخلا عبرم

 .نومضملا ةفرعم نود

 نسحلا يبأ خيشلا نيليلجلا نيملاعلا نع ثيدحلل هتصصخ :ثلاثلا لصفلا

 يف هتلعجو ،امهيجهنم نيب ةنراقملاو يناوريقلا ديز يبأ نبا خيشلاو يويسبلا
 :ثحابم ةنالث

 بلاطم نمض ليصفتلا نم عيشب نسحلا يبأ ةريس لوانتي :لوألا

 .ةيملعلا هتناكمو هتأشنو هتايح نع ثدحتت

 اًضيأ بلاطم يف "يناوريقلا ديز يبأ نبا ةريس لوانتي :يناثلا ثحبملاو

 .ىكلاملا بهذملا ىف هتناكمو ةلماك هتريس ىلع فلت



ر د يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا
 

  

 يباتك نيب ةزجوم ةنراقم نع هيف ثيدحلا ناكف :ثلاثلا ثحبملا امأ

 ةقيرط ثيح نمو لقتسم بلطم وهو جهنملا ثيح نم ‘ةلاسرلاو رصتخملا

 ةدرجملا ةءارقلا ىلع كلذ يف تدمتعاو رخآ بلطم يف بولسألاو فيلأتلا

 تقولا يف ائيعتسم بولسألاو جهنملا نأشب تاظحالملا ليجستو ،نيباتكلل

 ةةصاخ ةيكلاملا ةسردملا يف يناوريقلا ةيجهنم نع تاباتكلا ضعبب هسفن

 .ليصفتلاب دحأ هنع بتك نأ قبسي ملف يويسبلا امأ

 لحم هنوك ،يويسبلا رصتخم ةساردل هتصصخ :عبارلا لصفلا اريخأو

 نع ديهمتب اهل تمدق ،ثحابم ةعبرأ يف هتلعجو زاكترالا ةطقنو ثحبلا

 ةديؤم اهلوح تراد يتلا لاوقألاو ،اهتاشن خيراتو تارصتخملا فيرعت
 .هضراعمو

 قيثوتلا ثيح نم يويسبلا رصتخم نع ثدحتي :لوألا ثحبملا ءاج مث

 باتكلا عضو بابسأب قلعتي ام كلذكو اهبحاصل فلؤملا ةبسن ةحصو

 نيب هتناكمو هقبس نمب هرثأتو ،هاوتحمو باتكلا عوضوم مث هفيلأت خيراتو

 نع ثحبلا ادهاج اهيف تلواح ‘©بلاطم ةسمخ يف هلك كلذ ناك دقو ءاملعلا

 ةحيحشلا تامولعملاو ةصصختملا رداصملا ةلق عم ،اهلوح ةيفاو تامولعم

 .تاونسلاو خيراوتلا نع

 ،هرصتخم يف يويسبلا مامإلا جهنم نع ثيدحلل وهف :يناثلا ثحبملا امأ

 اذه لمتشاو ‘فلؤملا دنع يلالدتسالا جهنملا نع :لوالا ،نيبلطم يف وهو

 .عامجإلاو ،ةئشسلاو "ميركلا نآرقلاب لالدتسالا نع ثيدحلا ىلع بلطملا

 .ةلثمألا برضو تاليصفتلاو تافيرعتلا نم ءيش عم ،ناسحتسالاو ،سايقلاو

 بيترتو جاجتحال ١ يف نسحل ١ يبأ ةيجهنم حضتت اًضيأ بلطمل ااذه يفو

 .ةصصختم ةينأتم ةسارد ىلإ ةجاحب لازي ال يذلا ءيشلا وهو ،ةلدالا



 ةمدقملا

  

 وهو ،يويسبلا دنع تاحيجرتلاو تافلاخملا نع وهف :ثلاثلا ثحبملا امأ

 فلاخ يتلا ةيهقفلا لئاسملا ضعب نع ثيدحلا تلمش ؛بلاطم ةتس يف اضيأ

 تلواحو اهفالخ ىلع لمعلا نأب ليق امك وأ ڵبهذملا روهشم نسحلا وبأ اهيف

 .ةيكلاملا ةداسلا دنع كلذك هب لومعملا يأرلاب لئاسملا هذه نراقأ نأ انه

 يف اهتعبتا يتلا يتيجهنم نع ثيدحلا يف :عبارلا ثحبملا اريخأو

 لالخ نم ثحبملا اذ اذه يف تحضوأ دقو نتملا ةجلاعم ءانثأ قيقحتلا

 يتلا ةسماخلا ىلإ ةفاضإلاب ،اهتدمتعا يتلا عبرألا تاطوطخملا نيبلطم

 .انايحأ اهب تنعتسا

 ،ليصفتلا نم ءيشب قيقحتلا ةطخ نع يناثلا بلطملا يف تثدحت مث

 يف ةدراولا تاحلطصملا ضعب نع ثيدحلا بلطملا اذه نمضت دقو

 .باتكلا

 ةعبرألا لوصفلا ىف راد ام ثصخل ةماع ةمتاخ لصفلا اذه ةياهن تلعجو

 .ةدودحم طاقن نمض ثيدح نم

 يف يديهارفلا بيبح نب عيبرلا مامالا دسم ىلع تدمتعا يننإ ثيحو

 ؛ةياورلا يف هرداصم دحأ هلعج يويسبلا نأ رابتعا ىلع نتملا ثيداحأ قيقحت

 اننأل ؛«١قحلم» ىمسم تحت ثحبلا ةياهن يف ةصاخ ةمجرتب هتدرفأ دقف

 دنع الوهجم لظ هنوكل ،دنسملا هباتكو مّلَعلا اذهب يفاو فيرعت ىلإ ةجاحب

 .ةيمالسإلا قرفلا نم ريثك

 ىلع خاستلا لبق نم تدرو يتلا تادايزلا يناثلا قحلملا يف تلعج امك

 ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو لبق نم ةعوبطملا ةخسنلا يف يويسبلا رصتخم نتم

 تادايزلا اهتقحلأ ىتلا رارضألا ىدم ئراقلا نيبتي نأ لجأ نم نامع ةنطلسب

 .ةماع ةفصب يرجهلا رشاعلا نرقلا دعب ةينامعلا بتكلا ىلع



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا .- ٢٨

 يف ةيميداكألا ةقيرطلا هيف تعبتاو نتملا قيقحتل وهف :يناثلا مسقلا

 رداصملا) سراهفلا نم ةعومجم مسقلا اذه ةياهن يف تلعجو قيقحتلا

 (ةماعلا سراهفلاو ،نكامألاو ،مالعألاو "ثيداحألاو ،تايآلاو عجارملاو

 لك هب عفني نأو "ميركلا هجول اصلاخ لمعلا اذه لعجي نأ لأسأ ةللاو

 عيمس هنإ ،نيدلا يف هقفتلاو ريخلا يف اًعماط "ملعلل اديرم صلخم ئراق

 احم ٠.

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو



  

 .مهترهش ىلع ادامتعا ةباحصلل ةمجرتلاب مقأ مل

 .مهريغو .مزح نباو نودلخ نباك ريهاشملل ةمجرتلاب كلذك مقأ مل

 ربلا دبع مامإلاك ةيكلاملا ريهاشمل ةبسنلاب كلذكو .مهترهش ىلع ادامتعا

 .هريغو

 ؛مجارتلا ضعب نع ثيدحلا ءانثأ ذيمالتلاو خويشلا ضعب ةمجرتب مقأ مل

 .هتاحفص ددعو ثحبلا ءابعأ نم ديزيس كلذ نأل

 رابتعا ىلع ةسبتقملا صوصنلا نمض ةدراولا ثيداحألا جيرختب مقأ مل

 .هنم سبتقملا باتكلا ىف ةجرخم اهنأ

 ةناعتسالا عم ،يلكرزلل مالعألا باتك ىلع مجارتلا يف اريثك تدمتعا

 .ىرخألا رداصملا ضعبب

 نم ريبك ددع يف ءاهقفلا فالتخا ركذب تيفتكا امنإو ‘ةلدألا ركذو عازنلا

 .رداصملا ىلع تلحأو لئاسملا

 ،يناوريقلا ديز ىبأ نبا خيشلا ةلاسر يف درو امب اهنم اريبك ًاددع تنراق

.نتملا قيقحت شماه ىلع ةيكلاملا رداصملا نم ددعو



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 .« »ب ةسبتقملا صوصنلل زمرأ

 سيل اًضيأ ناك اذإو ،(ط :نودب) هل زمرأ ةعبطلا مقر هل سيل يذلا باتكلا

 .(ت ،ط :نودب) ام٤عم نانثالا عمتجا اذإو (ت :نودب) ف خيرات هتعبطل

 ،يناوريقلا ديز يبأ نباو يويسبلا نسحلا ابأ مالعألا سراهف نم تينثتسا

 .ةلاسرلا مظعم نولغشي مهنأل كلام مامإلاو
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 .هبحبح بحت 2.2 تتم جد هم رس .جر / 4 ..خ .ر 4

 .اهتاشن خيراتو بهاذملا فيرعت ىلع لمتشت ةيديهمت ةمدقم

 يضابإلا بهذملا :لوألا ثحبملا

 .ةأشنلا خيرات :لوألا بلطملا ه

 .سيسأتلا :يناثلا بلطملا ٠

 .راشتنالا نكامأ :ثلاثلا بلطملا ه

 .يرجهلا عبارلا نرقلا ىلإ ةيضابإلا تافلؤملا :عبارلا بلطملا ٠

 يكلاملا بهذملا :يناثلا ثحبملا

 .ةأشنلا خيرات :لوألا بلطملا ٠

 .سيسأتلا :يناثلا بلطملا ه

 .راشتنالا نكامأ :ثلاثلا بلطملا ه

 .يرجهلا عبارلا نرقلا ىلإ ةيكلاملا تافلؤملا :عبارلا بلطملا ه

 ةمتاخلا





 ل وأل ا لصفلا

 بابسألاو ةأشنلا .ةيمالسإلا ةيهقفلا بهاذملا
 (ًاجذومت ةيكلاملاو ةّيضابالا)

  

  

 بهذملا فيرعت ىلع لمتشت ةيديهمت ةمدقم

 ليصفت نود امومع بهاذملا ةأشن خيراتو

 نأ اهتأشن فورظو بهاذملا خيرات هانتكا ىف عورشلا لبق الوأ دب ال

 ىلإ هتفاضإ ينعت اذامو ؤبهذملا حلطصم نم دوصقملا ددحي افيرعت عضن

 :هقفلا

 رورملاو ريسلاو باهذلا وهو «لمعفَم» نزو ىلع ىميم ردصم بهذملا

 بهذملاو .باهذمو بومُهَذو بهاذ وهف ،ابوهذو اباهذ بهذي بَهَذ نم

 نسح نالفو .ةجاحلا ءاضقل اشم :لجرلا بهذمو .'باهذلاك ردصم
 .'")ةقيرطلا :يأ ©بهذملا حيبقو بهذملا

 ."هيلإ بهذي يذلا دقتعملا :بهذملاو

 بهذو .ائسح ابهذم نالف بهذ :ةيانكلاو زاجملا نمو :يرشخمزلا لاق

 .(٦٢٢ص) حاحصلا راتخم )٣٩٣/١(. برعلا ناسل )١(

 )٢( ديرد نبال ةغللا ةرهمج )١٣٣/١(.

 )٣( برعلا ناسل )٣٩٣/١(.



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 نالفو .لض :نبللا يف ءاملاو .موقلا يف لجرلا بهذو .هتبسن :اذك تلع

 هب ذخأي :يأ ةفينح يبأ لوق ىلإ بهذي

 :نيينعم بهذملل نأ وه يوغللا ىنعملا هديفي يذلاو

 .رورملاو ريسلاو باهذلا :لوألا

 .هيلإ بهذي يذلا دقتعملا :يناثلاو

 لوقي دعب اميف يهقفلا بهذملا حلطصمل ريعتسا يذلا وه لوألاو

 دنع راص مث ،قيرطلا :ةغل بهذملا :انتمئأ ضعب ظفلو» :0"يناقَلا ةمالعلا

 ماكحألا نم ةمئألا ن نم مامإ هيلإ بهذ اميف ةيفرع ةقيقح ءاهقفلا

 ‘"«ةيداهتجالا

 ثيح نم ال ا حالطصالا يف اكارتشا يناثلاو لوألا نيب نأ ودبي الو

 لاق ڵآكلسم وأ ةقيرط نم العأ ةلحرم داقتعالا نأل ؛هاجتالا يف ريسلا

 مومع امهنيب نوكي دقو .'‘«هنع عزني مل :ءيش ىلع هبلق دقعو» :ليلخلا

 قلعتي ام لك ىف راسو بهذ دق نوكي ائيش دقتعا يذلا نأل ؛صوصخو

 )١( ةغالبلا ساسأ )٢١٠/١(.

 لضاف (ه١٤٠١ :ت) :نيدلا ناهرب ،دادمإلا وبأ "يناقللا نسح نب ميهاربإ نب ميهاربإ )٢(

 نم ادئاع ةبقعلا برقب يفوت رصمب ةريحبلا نم (ةناقل) ىلإ هتبسن ‘يكلام يرصم فوصتم
 فيرعتلا يف (لفاحملا ةجهب)و ،دئاقعلا يف ةموظنم (ديحوتلا ةرهوج) اهنم بتك هل .جحلا

 ءاملع نم مهتكردأ نميف رثآملا رشن)و ،هقف (ليلخ رصتخم ىلع ةيشاح)و "لئامشلا ةاورب

 ٣٧. ص ىوتفلا لوصأ رانم باتك ةمدقم )٢٨/١(، يلكرزلل مالعألا :رظني .(رشاعلا نرقلا

 :حت ،(اه١٤٠١ :ت) يناقللا ميهاربإ هيقفلل ،ىوقالاب ءاتفإلا دعاوقو ىوتفلا لوصأ رانم )٣(

 ةيبرغملا ةكلمملا ۔ ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو ،يلالهلا هللادبع .د

 .١٢٢ص .م٢٠٠٢/ه٣٢٤١ ١: ط

 :قيقحت ،لالهلا ةبتكمو راد :رشنلا راد "يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا :فيلأت ،نيعلا باتك )٤(

 )١٤٠/١(. .يئارماسلا ميهاربإ .د / يموزخملا يدهم .د



 ٣٥ يكلا بابسألاو ةأشنلا .ةيمالسإلا ةيهقفلا بهاذملا :لوألا لصنلا
 :مج :

  

 ريسي دقو «هيلإ بهذي يذلا دقتعملا» :مهلوق هرسفي ام اذهو هراثآو هتاقيبطتب

 !! اهباوص دقتعي ال قيرط يف

 ؟داقتعا مأ ةقيرط بهذملا لهف

 تاعجارملا نم ةلحرم دعب ليدعتلل ةلباق قئارطلا نأ وه لاؤسلا ببسو

 ةحصو هكلسمب هتعانق ببسب ناسنإلا هكلس جهنم بهذملا نأكف ،عانقإلاو

 هنبأ يرطلا ثّجَهَنو» :ناسللا يف لاق ،حضوو هل ناب نأ دعب ؛هدروم

 نالفو .هئكَلَس قيرطلا ثجهّنو .كل هّنْجَهَت ام ىلع لمغا :لاقي .هحضوو

 .'«هكلسَم كلست :يأ ؛نالف ليبس جهنتست

 ايلمع اجهنم سيلو يبلق لمع وهو . مزجل ا ىنعمب وهف داقتعالا امأ

 هللا لاق تاعانق نم سفنلا يف امل اعضاخ ليدعتلاو هيف لوحتلا نوكيسو

 امك ةديقعلاف ،[٦٠١:لحنلا] 4 نلميإل ي يحظُم ,هملك ُهُشْلَكَو و هرأ نَم م ل !» :ىلاعت

 يج هعلق امأو &‘"هلمعلا نود داقتعالا سفن هيف دصقي ام» :يناجرجلا اهفرعي

 ."كهلإ نأمطاو بلقلا ِهْئَلَع دقع ام» :اهنأب ةديقعلا فَع دقف

 ©قرفلاو للملا نيب ىتحو لب “تبهذملاو ةديقعلا نيب نذإ قراف ةمثف

 مهنإف :ةلملا امأ» :6'(ه٠٧٥:ت) يضابإلا ينالجراولا بوقعي وبأ لوقي

 )١( برعلا ناسل )٣٨٣/٢(.

 ۔ يبرعلا باتكلا راد :رشنلا راد ،يناجرجلا يلع نب دمحم نب يلع :فيلأت ‘تافيرعتلا )٢(

 ١٥٨. ص .يرايبألا ميهاربإ :قيقحت ،ىلوألا :ةعبطلا ١٤٠٥ ۔ توريب

 6يبينق قداص دماح .د .يج هعلق ساور دمحم .د .ا "يزيلجنإ - يبرع ©،ءاهقفلا ةغل مجعم (٣)

 .«دقع» :ةدام ے٨١٢ ص ،م٥٨٩١/ه٥٠٤١ ١: ط ،توريب ،سنئافنلا راد

 ناك (رئازجلا بونج يف ةدلب نالجراو ىلإ ةبسن) ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ )٤(
 ذملتتو اهب ملعتو سلدنألا ىلإ لحر ،اهريغو هقفلاو لوصالاو ثيدحلاو ريسفتلاب املاع

 "فاصنإلاو لدعلا) بتكلا نم هل ءاوتسالا طخ ىلإ راشأ نم لوأ دعيو ،اهئاملع ىلع

 = لامعألا لضفأ نم وهو ‘بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم بيترتب ماق دقو (ناهربلاو ليلدلاو



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 ،ناطيشلا نيدو كة هللا نيد :نيدلا امهيلع ينب نيذللا نيلصألا اهب اودارأ

 يف اهل ريثأت ال ةلملا عورف نأ ملعاو ..امهاضتقمو كرشلاو ديحوتلا امهو

 لمتشي مسا :ةنايدلاف ،تانايدلا امأو .اهنم جورخلا الو ةلملا يف لوخدلا

 هب ىلاعت هللا نادي ائيد هودقتعا امم اهتبحاص نم ةقرف لك هب تناب ام ىلع

 وأ كلذ ادمع وأ ،الطاب وأ اقح كلذ ناك ءاوس مهفلاخ نم رذع هيف اوعطقو

 لاق ،ةمآلا هذه نم ةنايد لهأل مسا يهف :اهانعمو ةقرفلا امأو ...اطخ

 الخ ام رانلا ىلإ نهلك ةقرف نيعبسو ثالث ىلع يتمأ قرتفتس» :ةي هللا لوسر
 يتلا قيرطلا وهف :بهذملا امأو ...«ةيجانلا كلت يعدي مهلكو ةيجان ةدحاو

 يف بهاذملا ترهظ امنإو ،ميثأت اهيف سيلو ‘عورفلا يف قرفلا اهب تناب
 امنإو .اهمامإ بهذمب ةقرف لك تنابف كةمألا ةمئألا تمستقا نيح ،ةمألا هذه

 يذلا هسفن وهو &‘»«نييسابعلا ةفالخ نم ةيناثلا ةئاملا رخآ يف ةمئألا ترهظ

 نافلتخمو تاذلاب نادحتم ةلملاو نيدلا» :هلوقب يناجرجلا هحضوأ

 عمجت اهنإ ثيح نمو ءائيد ىمست عاطت اهنإ ثيح نم ةعيرشلا نإف ،رابتعالاب

 ثيح نم اذهو "ابهذم ىمتت اهيلإ عجري اهنإ ثيح نمو ةلم ىمست
 اًضيأ - نيدلا :يأ - ىممَسيَو» :"يملاسلا مامإلا لوقي ،تارابتعالاب ةيمستلا

 ةنس يفوت .اقحال يضابإلا بهذملا ىلع اهتامصب تكرت ثيح .اهب ماق يتلا =

 يخامشلل ريسلا 0٤١٩/٦٢ ينيجردلل خئاشملا تاقبط :رظني .م٥٧١١/ ه ٠

 ١٠٥١٢.

 دمح نب ملاس خيشلا :حت ،ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبآ ناهربلاو ليلدلا )١(

 .فرصتب )٢٦/٢(. ص م٦٠٠٢٦/ه٧٢٦٤١ .! ط طقسم ،يثراحلا

 )٢( ص يناجرجلا "تافيرعتلا ١١١.

 ملاع يملاسلا مولس نب ديمح نب هللادبع دمحم يبأ نيدلا رون ققحملا ةمالعلا :وه )٢(

 ةريصبلا رين ناك ‘قاتسرلا لامعأ نم نيقوحلا ةدلب يف دلو ©بهذملا يف قلطم دهتجم

 تالسارم رصمو برغملا ءاملع عم هل ؤريقف هنأ عم شويجلا سأريو اريرض هنأ عم
 ةعماجلاو ةدحولا ىلإ ةيعاد ناك نيصرلا يملعلا قيقحتلاب هتافلؤم تمستا ‘تالصاومو



  

 ةعيرش ىممَسَو كانيلع هيلمي َوُهَو ،كلملا ىّلَع هيلمي لوسرلا نإ ثيح نم ةلم
 قرفلا نيبيف دوعي يناجرجلا نكل &'٨ه«انل هنيب :يأ ؛انل هعرش هللا نإ ثيح نم

 ةلملاو نيدلا نيب قرفلا :ليقو» :حضوأ ةقيرطب يفرعلا يحالطصالا
 لوسرلا ىلإ بوسنم ةلملاو ،ىلامعت هللا ىلإ بوسنم نيدلا نأ بهذملاو
 .'"»«دهتجملا ىلإ بهذملاو

 ،هيلإ لوصولا اندرأ يذلا وه ةيفرعلا تاحالطصالا يف ررقت يذلا اذهو

 ةيهقفلا عورفلاو ‘تاينظلا ىلع لغتشي يداهتجا كلسم بهذملا نأ وهو

 هنأل ؛فلاخملا رذع عطقي ال ثيحب ،اهيف فالتخالاب دعاوقلا حمست يتلا

 ملاعلا يف يلقعلا جاتنإلا رهاظم نم ارهظمو ةيحص ةرهاظ ربتعيس ذئنيح
 رذعيو ،ةيعورفلا تافالخلا يف بهاذملا بابرأ اهيف حماستي ‘يمالسإلا

 يتلا لئاسملا يه يأرلا لئاسم»ف هداهتجاو همهف يف هبحاص دحاو لك

 نم درو ذخأ اهيف اهسفن يف ةلدألا تناك امبر وأ ،ةلدألا اهيف تضراعت امبر

 نع تاياورلا نم ةياور توبث ءاملعلا ضعب ىري دقف ،اهتوبث ثيح

 فالتخالا نوكي انه نمف ،ةياورلا مكلت توبث مدع رخآ ىريو ، ةلي يبنلا

 عطقي الو ءاًّضعب مهضعب للضي الو اضعب مهضعب قسفي الو مهنيب

 دقو .تايعطقلا ةفلاخم يف وه امنإ راذعألا عطق نأل ؛ضعب رذع مهضعب

 هقفلاو هقفلا لوصأو نيدلا لوصأك نونفلا مظعم يف فيلآت هل .رامعتسالا حفاك ،ةيمالسإلا =

 ةمصاعلا ىوزن لامعأ نم فونتب يفوتو .ايعامتجا اًحلصم ناكو خيرأتلاو بدالاو ةغللاو

 ،راونألا ةجهب ‘لوقعلا راونأ ،ماظنلا رهوج :هتافلؤم نمو .ه٦٣٣١ ماع كاذنآ ةيناملا

 ةنماثلا يف تام .اهريغو ..نايبصلا نيقلت "نايعألا ةفحت ،لامكلا جرادم يفاصلا لهنملا

 .ماظنلا رهوج هباتك ةمدقم :رظني .ه٢٣٣١ ةنس نيعبرألاو

 هيَلَع قلع ء(ه٢٣٣١ :ت) ديمح نب هللادبع دممَحم وبأ نيدلا رون ،لوقعلا راونأ قراشم )١(

 ،م٨٧٩١/ه٨٩٣١ ،نامغ ةنطلس ،ةديقعلا عباطم يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا هححصو

 ٢٧. ص

 ١١. ص ىناجرجلا تافيرعتلا )٢)



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 :يأ ؛لوصألا نم ىرخأ ةقرف ةقرف لك هيف تقراف ام نيدلا نأب انؤاملع لاق

 ىرخأ ةقرف ةقرف لك هيف تفلاخ ام وه امنإ بهذملاو لوصألا اياضق يف
 هنأل ؛لوصألا يف اقالتخا ربتعي نيدلا يف فالتخالاف عورفلا اياضق يف

 بهذ لاقي عورفلا اياضق امأ ،عورفلا يف اينيد افالتخا نوكي نأ نكمي ال

 تافالتخا دعت امنإ تافالتخا هذهف اذك ىلإ نالف بهذو اذك ىلإ نالف

 ءاًضعب مهضعب سانلا قسفي ال كلذلف عطقلا دودح ىلإ لصت ال ةيعرف
 .'٨«اًضعب مهضعب للضي الو

 يناعملا يف بهاذملاو دئاقعلا نيب قيرفتلا نأ اضيأ لوقلا نكميو

 امهلمشي هقفلا حلطصم لظ امدعب ،امهنيب لصفلا دعب ءاج ةيحالطصالا

 دجن ةيهقفلا بهاذملا ةقيقح ىلإ عوجرلابف ،فيلأتلا تايادب يف اعيمج

 امنإو تانايدلاو دئاقعلا يفو تايلكلاو لوصألا يف فلتخت ال اهنأ

 جهنم اهنأ امك ،ليوأتلاو ليلعتلا تاودأب لصتت ةيعرف لئاسم يف فالتخالا

 ©قيبطتلا ىلإ ريظنتلا ةلحرمو .ةيلعفلا ىلإ ةيبلقلا ةلحرم زواجتي يلمع
 نم صخأ ىنعم وأ مهفلا وه هقفلاو هقفلاب ايخيرات تطبترا كلذلو

 ١ ز : (٢)

 :يحالطصالا ىنعملا

 يدارمو ،ةيوغللا ةيحانلا نم بهذملا فيرعت يف اليلق سفنلا تلطأ

 ةرازو تاروشنم نم ،يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلل عمتجملا يف ركنملا رييغتل جهنم )١(

 ١٣(. ص) ١: ٢٠٠٩" ط نامغغ ةنطلسب ةينيدلا نوؤشلاو فاقوالا

 كاردإ ىلع لدي .حيحص دحاو لصأ ءاهلاو فاقلاو ءافلا :(هقف) ةدام يف سراف نبا لاق )٢(

 هَْفَي ال :نولوقي .هقف وهف ءيشب ملع لكو .هقفأ ثيدحلا تهيتق :لوقت .هب ململاو ءيشلا
 كُئَهَقْفأو .هيقف :مارحلاو لالحلاب ملاع لكل ليقف .ةعيرشلا ملع كلذب ضئخا مث .هقني الو
 )٣٥٤/٤(. ةغللا سيياقم :رظني .كل هئنِتَب اذإ ءيشلا



 م;تإلإ, بابسالاو ةاشنلا .ةيمالسإلا ةيهقفلا بهاذملا :لوألا لصنلا

    

 نيب نراقن اننأو ةصاخ بهاذملا ةيضق يف ثيدحلل ماعلا راطإلا عضو

 هتميمضو يهقفلا هجهنمب ريخألا رهتشا دقو ،يكلاملاو يضابإلا :نيبهذم
 مغرف يضابإلا بهذملا امأ ،اعابتأو اراشتنا عسوألا ةعبرألا بهاذملا ىلإ

 نم ةرصاعملاو ةميدقلا ۔ هنع تاباتكلا بلاغ نأ الإ نيفصنملا دنع هترهش

 .جراوخلا مساب ترهتشا ةيسايس ةقرف هنأ ىوس هنع فرعت ال ۔ هعابتأ ريغ
 .ةتحب ةيسايس اهنيدايم بلاغ امنإو ،هقفلا يف اهل ظح ال

 نع بهذملا حلطصم يفن قلطنملا اذه نم تاباتكلا ضعب تمار دقو

 ءاج دصارلا ةلجم يفف اهتأشن لصأ يف ةيدقع وأ ةيسايس ةيمالسإ ةقرف لك

 رظن» ةلجملا رظن يف وهف ‘تازارتحالا كلتب ابوحصم بهذملا فيرعت

 ،ناميإلاو دئاقعلا لئاسمب قلعتي الو - عورفلا ةيهقفلا ماكحألا يف داهتجاو

 ،ةيهقفلا بهاذملا نم ةلزتعملاو ةيردقلاو ةئجرملاو جراوخلا دعت ال كلذلو

 يف عزانتو فلاخت اهنأل ؛ابهذم تسيلو ةقرف يهف ةعيشلا لاح وه كلذكو

 .ةيهقفلا ماكحألاو عورفلا يف سيلو دئاقعلاو لوصألا

 :يحالطصالا ىنعملا يف بهذملا فيرعت ىلإ نآلا تأنلو

 لوحتت مث ،ةيوغللا يناعملا ىلع ةيحالطصالا يناعملا دمتعت ام ابلاغ

 يوغللا ىنعملا يف انعم ررقت يذلاو ةيعرشلا وأ ،ةيفرعلا ةقيقحلا ىلإ
 ىنعملا هب ظفتحي ردق وهو ،نيعم هاجتا يف ريسلاو ةقيرطلا وه بهاذملل
 .رخآ نود مامإ اهراتخا يتلا ةقيرطلا ديدحت يف يحالطصالا

 ماكحألا طابنتسا يف ةمئألا نم مامإ اهراتخا يتلا ةقيرطلا وه بهذملاف

 ةيهقفلا ءارآلاو تاداهتجالا عومجمو ،سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نم

 ةينورتكلإ ةلجم ه٨٢٤١ ةجحلا وذ ۔ نوسمخلاو عبارلا ددعلا ادصارلا ةلجم )١(
 ١٦. ص



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ..ةلكرت ٤

  

 فوسو .ةيهقفلاو ةيلوصألا دعاوقلا قفو سانلا رمأ يف اهيلإ لصوت يتلا
 :ةيضابإلاو ةيكلاملا نم لك دنع هفيرعت ىلع رصتقن

 ماكحألا نم هب صتخا ام كلام بهذم» :"يكلاملا يفارقلا مامإلا لاق

 :ءايشأ ةسمخ يف نوكي ةداع ديلقتلا نأ اًئيبم "«ةيداهتجالا ةيعورفلا ةيعرشلا

 اهعناومو اهطورشو اهبابسأو ةيداهتجالاو ةيعرفلا ةيعرشلا ماكحألا»

 ةيلقعلا تج رخف ؤءعناوملاو طورشلاو بابسألل ةتبثملا ججحلاو

 .ةيداهتجالاب ةيرورضلا تجرخو ؛ةيعرفلاب ةيلوصألا تجرخو ،تايباسحلاك
 نم ماكحلا هدمتعت ام خلإ طورشلاو بابسألا ةتبثملا ججحلاب دارملاو

 اعمجم نوكي ال نأ :رخآ ديق ةسمخلا ىلع دازي نأ يغبنيو ،ريراقألاو تانيبلا

 ةيعرفلا ةيعرشلا ماكحألا نم هب صتخا ام الثم كلام بهذم :لاقيف ،هيلع

 .'"«اهعناومو اهطورشو ماكحألا كلت بابسأ نم هب صتخا امو ،ةيداهتجاا

 لهف كلام مامإلا هب صتخا ام يف بهذملا رصحي يفارقلا ريبعت نكل

 نم اغعزج مهل اوقأ حبصت ثيحب بهذمل ١ ريطأت يف بيصن هذيمالتل

 دقف مث نمرو» :هلوقب ىلع ميهاربإ لمحم روتكدلا هدكؤي ام اذه ©؟فيرعتلا

 وه هلاق ام :هب دارملا نأب بهذملا فيرعت ءاملعلا نم نورخأتملا ررح

 هلصأو هدعاوق ىلع يرجي هنوكل ێابهذم هيلإ بسنو ،هتقيرط ىلع هباحصأو

 يفارقلا يجاهنصلا نيدلا باهش "سابعلا وبأ نمحرلادبع نب سيردإ نب دمحأ )١(

 ىلإو (برغملا ةربارب نم) ةجاهنص ةليبق ىلإ هتبسن ةيكلاملا ءاملع نم :(اه٤٨٦ :ت)

 أشنملاو دلوملا يرصم وهو .ةرهاقلاب (يعفاشلا مامإلا ربقل ةرواجملا ةلحملا) ةفارقلا

 يف (قورفلا ءاونأ يف قوربلا راونأ) اهنم لوصألاو هقفلا يف ةليلج تافنصم هل .ةافولاو

 (مامإلاو يضاقلا فرصتو ماكحألا نع ىواتفلا زييمت يف ماكحإلا)و ءءازجأ ةعبرأ

 )٩٥/١(. يلكرزلل مالعألا :رظني .تادلجم تس يف ةيكلاملا هقف يف (ةريخذلا)و

 ۔ ركفلا راد يوازفنلا مينغ نب دمحأ "يناوريقلا ديز يبأ نبا ةلاسر ىلع يناودلا هكاوفلا )٢(

 ۔(١/٣٦١) ‘ه١ ٤١٥ “توريب

 )٣( هسفن )١٦١٣/١(. ص ثىوقالاب ءاتفإلا دعاوقو ىوتفلا لوصأ رانم :رظنيو ٢٢١- ٢٢٣.



 ١ ٤ ي:ثرحر بابسالاو ةاشنلا .ةيمالسإلا ةيهقفلا بهاذملا :لوألا لصفلا
 ......ا ؟؟د٠نة .

    

 لهأ نم هريغ نود هدحو هيلإ بهذ ام دارملا سيلو ،هبهذم هيلع ىنب يذلا

 .'«هبهذم

 .ىنعملا اذه نع جرخت ال فيراعت ةلمج ةيكلامللو

 بهذملل نيعم فيرعت نع ثحبلا يف تدهتجا دقف .ةيضابإلا دنع امأ

 مدقت اهعومجمب نكمي تاراشإ ىوس دجأ مل يننكل يضابإلا هقفلا بتك يف

 حرش يف لوقي بطقلا مامإلاف .ةيضابإلا ةيلقعلا يف بهذملا ىنعمل امقيرعت
 ربعي ال اذه نكل &‘"عورفلا وهو ©رذع هيف عطقي ال ام بهذملاو» :لينلا

 .ءاملع ةعامج وأ مامإ ىلا بهذملا دانسإ ةقي

 ؟يضابإلا حالطصالا يف بهذملا فيرعت نذإ وه امف

 ©بهذملل اًمامإو اسسؤم ديز نب رباج مامإلا نوربتعي ةيضابإلا نأ كش ال

 عباطلا تاذ ةماعلا دعاوقلاب ظافتحالا وه هباحصأ هيلع راس يذلا طخلا نأ ديب

 يأرلا نيب عمجت ةيرظن يهو صوصنلا عم لماعتلا ةيرظنل سسؤملا يجهنملا

 كلت قفو داهتجالل لاجملا مهسفنأل هعابتأ حسفأ دقف كلذ ادع امو ثيدحلاو

 الوق ،هنارقأو "ةديبع يبأ هذيملت وأ ،رباج مامإلا لوق دامتعا ريغ نم دعاوقلا

 ةيمالسإلا تاساردلل ثوحبلا راد يلع ميهاربإ دمحم .د ةيكلاملا دنع بهذملا حالطصا )١)

 نع القن ٣٢. ص م٢٦٠٠٢/ه٣٢٦٤١ ٢: ط .يبد ۔ ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ،ثارتلا ءايحإو

 .ليلخ ىلع يشرخلا شماهب يشرخلا ىلع يودعلا يلع خيشلا ةيشاح

 ةيدوعسلا ةدج داشرإلا ةبتكم ،شيفطأ فسوي نب دمحم ،ليلعلا ءافشو لينلا حرش )٢(

 ٠٥:٢٣ ١٤ه_/٩٨٥ ١م. )٤٨٢٣/٤(. ط

 ةذملتلاو هنع ذخألا يف اورثكأ نيذلا دحأو ديز نب رباج ذيمالت زربأ نم ةديبع وبأ ربتعي )٣(

 نب ملسم ةديبع وبأ همساو ،ةيلخادلا ةسردملا ةرادإ رباج مامإلا هيلإ لكوأ دقو ،هيدي ىلع

 هتنباب ىنكيو يميمتلا ةيدأ نب ةورعل ىلوم ناكو .ةيرجه ٤٥ ماع دلو يميمتلا ةميرك يبأ
 هوبأ امأ "يضابإلا هقفلا بتك يف اراثآ اهنع تيورف اهيبأ نع ملعلا تذخأ يتلا «ةديبع»

  



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 يأر يف ةقحاللا تاداهتجالا عومجم لازتخا وأ ،ةدحاولا ةلأسملا يف اريخأ

 .دحا و

 عابتأ نم عبارلا ليجلا دنع بارغتسا راثم ناك كلسملا اذه نأ ودبيو

 ةخراصلا ةفلاخملا نم برغتسي ناك يناسارخلا مناغ وبأ مامإلاف ؤبهذملا

 هخيش ')مناغ وبأ بتاع امدنعف ةديبع يبأو رباج ذيمالت دنع اهدجي يتلا

 نع اهيف ىقلتف ةرصبلا يف ةديبع وبأ اشن .اًضيأ رباج مامإلل ارصاعم ناك دقف «ةميرك وبأ» =

 ،ديز نب رباج مهكردأ نم كردأ هنإ :ليق لب ،مهنم ةعومجم كردأ دقف ةؤ ماركلا ةباحصلا

 اهيلع ناك يتلا ةفاثكلاب ةنيدملا ىلإ لحر هنأ ةديبع يبأ نع تبثي مل هنأل دعبتسم اذهو

 نع ائأش لقأ ةديبع وبأ نكي مل .جحلا مسوم يف مهب هؤاقل نوكي نأ نكميو ،ديز نب رباج

 نيدلا يف طايتحالا ديدش «ةديبع وبأ» ناك .اغعونق ارباصو اعرو اذهاز ناك دقف رباج هخيش

 هل لاق هباحصأ دحأ ملاس نب رايخ نأ ةجردل تادابعلاو ةراهطلاب قلعتي اميف اصوصخو

 املف اريثك هسفن ىلع ددشي ناكو "سانلا ىلع ددشت تنأ دحأ كباجأ ام ايبن تنك ول :اموي

 اننيد يف هللا اناقشأ دقل :لاق ةددشتملا هيواتف ىدحإب هيرصاعم دحأ وهو جرعألا نايح عمس

 ىلع بهذملا دعاوق اونب لئاوألا ةيضابإلا ءاملع لعلو ؛ءةديبع وبأ» لوقي امك رمألا ناك ول

 .هسفن «ةديبع وبأ» هب مزلأ يذلا طايتحالا أدبم

 ةيرسلا ىلع موقت ةيجيتارتسا دمتعا ثيح يضابإلا بهذملل يناثلا سسؤملا ةديبع وبأ دعي

 بناج نم يمالسإلا ملاعلا ميلاقأ يف مهرشن متيل ذيمالتلا تاعومجم ةئيهتو ؤبناج نم
 رفعج يبأ دهع يف ه٠٥١-٥٤١ نيب ام ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ مامإلا يفوت .رخآ

 رفعج ابأ نأ ىوريو .ةرصبلا يف هدعب نم ةيضابإلا ةمامإ بيبح نب عيبرلا ىلوتو ،روصتنملا
 ارمع «ةديبع وبأ» رمع دقو .«ةّيضابإلا تبهذ» :ةديبع يبأ تومب عمس امدنع لاق روصنملا

 ىرخأو ‘قرشملاب ةدحاو :ناتمامإ امهنع جتن نيذللا هتيبرتو هدهج راثآ ىأر ىتح اليوط
 مجارت ٨٢/١. يخامشلل ريسلا باتك .٢؟٢/٤٩٥ ينيجردلا تاقبط :نم هتريس رظنت .برغملاب

 ناونعب ريتسجاملل يتلاسر رظناو ١٠٩. نوفلخ نبا ةبوجأ قحلم يف يمانلل مالعالا

 «يناسارخلا مناغ يبأ ةنودم لالخ نم ةنودملا ءاملع دنع يليصأتلاو يهقفلا جهنملا»

 ةكلمملا ،زارهملا رهظ ۔ ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك "هللادبع نب دمحم يديس ةعماج

 ٤٤. ص .م٦٠٠٢/ه٧٢٤١ .ساف ۔ ةيبرغملا

 يف سرد ،«ةنودملا»ه باتك بحاص ،(ه٥٠٢-:ت) يناسارخلا مناغ نب رشب مناغ وبآ )١(

 = لوأ عضو ‘هسفن ةديبع يبأب هئاقل ىلإ ريشي ام كانهو ،ةديبع وبأ ةذمالت دي ىلع ةرصبلا



  

 نبا هخيش خيشلو ةديبع يبأ هخيشل هتفلاخم ىلع "زيزعلا دبع نب هللا دبع

 ؟ىَتكشلاو ىبقؤلاو ىرملا ةلأسم يف - نيعمجأ مهنع هللا يضر - سابع

 وه امنإ فالخلا اذه لك نم ىخوتملا نأ حضوت زيزعلا دبع نبا ةباجإ تناك

 .نهو الو هيف لخد ال يذلا قحلا بلط

(١( 

 هتئرول هاري الو كلذ زيجي ال ءاهقفلا نم هزيغ ناكو :زيزعلا دبع نبا لاق»

 ةرهاظ ايكاح ةديبع يبأ ذيمالت ةصاخو ،لتاوألا نيسسؤملا لاوقأ مضي يضابإ رفس

 يناثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف كلذ ناك دقو ،مهنيب يملعلا شاقنلاو فالخلا

 نمحرلادبع نب باهولا دبع يمتسرلا مامإلل ىطعأ برغملل هل ةرايز لالخو "يرجهلا

 ةبتكملاب ةروهشملا هتبتكم ءانغإل هتنودم نم ةخسن )م٢٨ ٤/_ه٨٠٢_ م٨٧ ٤/ه٨٦١)

 يمطافلا مامإلا لخد امدنع م٨٠٩/ه٦٩٢ ةنس نارينلا اهيف تمرضأ يتلاو ةموصعملا

 نم ةنودملا خسنتسا دق حتف نب سورمع صفح وبأ ناكو .ترهيت يعيشلا هللا دبع وبأ

 تاقبطلا :رظني .ترهيت ىلا رفاسي نأ لبق مناغ وبأ هدنع اهعدوأ يتلا ةخسنلا لالخ

 ٢٢٨. ص .يخامشلل ةريسلا ٢٣/٢ ٣٢. ينيجردلل

 ©بسنلا اذه نم لوطأ هتمجرت يف رداصملا انل مدقت مل ڵيرصبلا زيزعلا دبع نب هللادبع

 كانه هدوجو ةفاثكل ارظن ةرصبلا ىلإ بسن امنإو .ددحت مل اهيلإ بسني يتلا ةهجلا ىتح

 ©يرجمهلا لوألا نرقلا نم نيريخألا نيدقعلا دلو هنأ رهظي يذلاو .ديعس وبأف هتينك امأ

 ،ةديبع يبأ ذيمالت نم هتدالو ةنس تنود يذلا ديحولا صخشلا عيبرلا مامإلل ائيرق هنوكل

 نإف دحاو سلجم يف ةديبع يبأ دي ىلع ملعلا اوقلت ابارتأ اوناك ءاملعلا ءالؤه نأ ثيحو

 مناغ يبأ ةنودم يف ملاع زربأ ديعس وبأ ربتعي ،اديعب نوكي نل كلذك نسلا يف مهبراقت

 ديعس يبأ ةردق ىلإ دوعي ببسلاو ،عيبرلاو جرؤملا يبأ لاوقأ ةرثكلا يف قوفت هلاوقأ داكت

 ولخ نم هنقيت دعب الإ تأي مل وهو سايقلل همادختسا ةرثك يف كلذ رهظي طابنتسالا ىلع

 راثآلل هظفح وأ هئافيتسا مدع لامتحال كلذ ىلع هريغ ؤرجي ال امنيب ،رثألا نم ةلأسملا

 لوألا نرقلا نم نماثلا دقعلا يف اهنأ بلاغلاو هتافول ةددحم ةنس رداصملا انل مدقت الو

 قيلعت ٩٧١. يخامشلل ريسلا باتك ٢٣٢٣/٢. ينيجردلا تاقبط :يف هتريس رظنت .يرجهلا

 نوفلخ نبا ةبوجأ قحلم يف يمانلل مالعألا مجارت .طوطخم .ةنودملا ةمدقم يف يملاسلا

 ىف يتلاسر :رظناو ٢٣٢. ص يدشارلا كرابم ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ ١٧.

 ٥٩ - ٦٣. ص «ةنودملا ءاملعل يليصأتلاو يهقفلا جهنملا» ريتسجاملا



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 اذإ :ىرمعلا يف لوقيو كلذ ريجي ال نمم ىعخنلا ميهاربإ ناكو ©كهدعب نم

 ميهاربإ لوقو ؛كبقَعلو كَل يه :لوقي نأ الإ .ةعجار ىهف اهَرَمَع يذلا تام

 .يدنع لدعأ وه

 هلوق راتختو ،لئاسملا َنم ريثك يف ميهاربإ لوقب ُذخأَت تيأر :هل تلق

 ؟لضفأو هنم ؤبكأ وه نم ىلع

 ؟وه نمو :لاق

 .ة ديبع وب أ : تلق

 يذلا يوقلا ؤمألاو اهب اَج نممِم قحلا لوبق قحلا يف فاصنإلا :لاق

 .0_«عّضلاو نهولا هيف لخدي امم هريَعَك سيل َلَلَخ الو هيف لَخَد ال

 امبر كلذ نأو ءاملعلا نيب فالخلا ةروطخب مناغ وبأ رعش امدنعو

 ءةعيطقلا دح ىلإ نيابتلاو ضعبلا مهضعب نم ةءاربلا ىلإ البقتسم يدؤيس
 ىلإ عراس ءاهل ةياهن ال تاعارص ىلإ اهئاملعل اعبت ةمألا لوحتت يلاتلابو

 مأ ءاملعلا فالتخاب ةقالع هل ناك ام اذإ ،ريصملا اذه نع هلأسي جرؤملا يبأ

 فلسلا فالتخا وأ "يأرلا يف فالتخالا نع جرؤملا ابأ تلأس» :لاقف ؤال

 :لاق ؟ضعب نم مهضعب أربي ملو فالتخالا مهعسي دق سيلأ ،مهيأر يف انلبق

 امل فالخ وهو مهليوأت ضعبب سانلا ضعب ذخأ اذإف :تلق عساو كلذ لب

 .؟ال مأ ضعب نم مهضعب أربي له نوملسملا هيلع عمتجا

 عسي ام ،عيرسل اهيلإ كنإ ،اذه اي ةءاربلا ىلع كلمح ام :ابضغم يل لاقف
 ("«انعسي وهف انلبق ناك نم

 دنع يليصأتلاو يهقفلا جهنملا» ناونعب ريتسجاملل يتلاسر :رظناو 0٢٤٧/١ 0٢٤٨ ةنودملا )١(

 .اهدعب امو ١٠٠ ص «يناسارخلا مناغ يبأ ةنودم لالخ نم .ةنودملا ءاملع

 ٩٣/٦٢. قباسلا عجرملا )٢(

  



 ٤٥ ملكؤرإ , بابسالاو ةاشنلا .ةيمالسإلا ةيهقفلا بهاذملا : لوألا لصفلا
.- ٠ 

       انن

  

 يضابإلا بهذملل ددحت نمزلا رورمب هنكل علصألا وه اذه ناك دقل

 تفلأ مث نمو ،لمعلا اهيلع ىرجو بهذملا يف اهدامتعا مت لاوقأ ةعومجم

 ضعب دوجو عم لمعلا هيلع رقتسا ام ىلع ادامتعا ةقحاللا ةيهقفلا بتكلا

 ©ىرخألا بهاذملا دنع لاحلا وه امك بهذملا لخاد ةهيقفلا تافالخلا

 «رفعج نبا عماج» باتك عونلا اذه نم انيلإ تلصو يتلا بتكلا لوأو

 ةيفاصلا ةنونيدلا» باتك يمالسإلا برغلا ةيضابإ دنعو ٣ :ق)

 ©قحلا لهأ لوق تركذو» :لاق ثيح &‘"٣٨٢-:ت) حتف نب سورمعل

 هب هللا فلك امم ةجاحلا اهيف نوكت رومأ ضعب ىلإ يباتكب دصقأ نأ تدرأو

 هب ءاج امبو .ايبن دمحمبو ابر هللاب رارقإلا مهمزلي ام لوأ نأ كلذو ،دابعلا

 ىمسم درو باتكلا اذه يفو &‘"هنيع ةفرط هلهج عسي ال ام اذهو ،قح

 يتأي فوسو ‘يمسرلا فارتعالا نم عونك مهبتك يف ةرم لوأل ةيضابإلا

 لاوقأل زايحنالا ةرهاظ اضيأ حضتت امك ،ىلاعت هللا لوحب اقحال كلذ ليلحت

 يف امهب لاقي نيلوق تكرت دقو» :سورمع لوقي :لئاوألا بهذملا ةمئأ

 نمو هنامز يف ءاملعلا ريهاشم نم يوكزألا رفعج نب دمحم رباج وبأ ةمالعلا خيشلا :وه )١)

 ءامصأ ناكو ©يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم ريخألا فصنلا ءاملع نم وهو نيديجملا نيفلؤملا

 هخايشأ نم ،(م٦٨٨/ه٢٧٢) كلام نب تلصلا مامإلا علخ يف ىسوم نب ىسوم دناس

 باتك هتافلؤم نم 6يوكزال ١ يبضلا .ىضاقلا دمحم نب رمعو ‘تبوبحم نب دمحم ةمالعلا

 دماح نب دومح نب فيس ‘نامغغ ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ :رظني .عماجلا

 )٢٠٧/١(. .م ٣٨٩١/ه١ ٤٠٢٣ ةضهنلا عباطم :طقسم .ىشاطبلا

 دهش ©}ه٣٢٨٦ ةنس يقوتو ،ايبيل يف سرطق ةيرق يف دلو ،حتف نب سورمع صفح وبأ )٢(
 ةنونيذلا» :اهنم ةديدع تافلؤم هل .اهيف رسأو ةبلاغألاو نيتسوفتلا نيب (ونام) ةكرعم

 وهو اهايإ هعدوتسا امدنع مناغ يبأ ةنودم لقن يذلا وهو ‘«سورمعلا باتك»و «ةتفاصلا

 ،ةيادرغ "ةرارقلا ،ثارتلا ةيعمج رشن .ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظني .ترهيت ىلإ هقيرط يف

 ٦٧٠. ص .م ٩٩٩١/_ه ١٤٦٢٠ رئازجلا

 )٣( ص) ةيفاصلا ةنونيدلا لوصأ ٦١٢(.
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 فيعضتب اولاق مهنع ذخأن انك نمم انباحصأ رايخ نم انكردأ نم نأل ؛ةجحلا

 .'«امهوتيمي ملو نيلوقلا كلذ

 امأو» :هلوقب ينالجراولا بوقعي وبأ مومعلا ىلع هفرعي يذلا اذهو

 ،ميئأت اهيف سيلو ،عورفلا يف قرفلا اهب تناب يتلا قيرطلا وهف بهذملا
 لك تنابف ،ةمألا ةمئألا تمستقا نيح ،ةمألا هذه يف بهاذملا ترهظ امنإو

 فالخ نم ةيناثلا ةئاملا رخآ يف ةمئألا ترهظ امنإو ءاهمامإ بهذمب ةقرف

 حالطصالا يف بهذملا ىنعم فيرعتلا اذه لالخ نم حضاوو &'"»«نييسابعلا

 يف لوقيو .همامإ قيرف لك اهيف عبتا يتلا ةيداهتجالا عورفلا وه :يضابإلا

 تايهقفلا نم ةعيرشلا يف ةمألا ةقيرط يهو :بهاذملا امأو» :رخآ عضوم

 غئاس وهو ليلضت الو قيسفت ال ‘كلذ ىلإ لوؤي امو ريسفتلا يف مهبهاذمو

 .'"”«بهاذملا نيب رييختلا ةماعلاو ةصاخلل لمعلاو هب ذخألا

 هيلع ىرج ام وه بهذملا نأ حضتي ©يضابإلا هقفلا بتك لالخ نمو

 هيلع يذلا بهذملاو» :يملاسلا مامإلا لوقي ،داهتجالا هليبس امم لمعلا

 يف دحاولا ربخ لوبق اندنع بمهذممْلاو» :لوقي جراعملا يفو &'ُههىوتفلا

 .ملعأ هللاو ىلاعت هللا قوقح

 ىلإ ةقيرطلا ةفاضإ باب نم نوكت هقفلا ىلإ بهاذملا ةفاضإف اذه ىلعو

 نب ىفطصم :ةعجارم مورك دمحأ جاح :حت ،حتف نب سورمع ةيفاصلا ةنونيدلا لوصأ )١(

 نامع ةنطلس .ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو ،يمعاباب ىسوم نب دمحمو ،يفيرش دمحم

 . . ۔(١٧١٦ ص) م٩٩٩١/ه٠٢٦٤١ ١: ط

 )٢( ناهربلاو ليلدلا )٤٥/٣ -۔٤٦(.

 )٣( هسفن )٦١/٢(.

 فاقوألا ةرازو ةعبط يملاسلا ديمح نب هللادبع نيدلا رون ،يملاسلا خيشلا تاباوج )٤(

 ١: ٢٠٠٩م )٦١٠/٤٦٢(. ط نامغ ةنطلس .ةينيدلا نوؤشلاو

 )٥( جراعملا )٤٧٨/٥(.



 ؛٧ ,متم٦لل بابسالاو ةاشنلا :ةيمالسإلا ةيهقفلا بهاذملا :لوألا لصفلا

  

 دنع هقفلا نأل ؛هئازجأ ضعب ىلإ ءيشلا ةفاضإ وأ صوصخملا مهفلا

 اهتلدأ نم ةطبنتسملا ةلمعلا ةيعرشلا ماكحألاب ملعلا» :نييلوصألا

 تركذ اذإف ،اهسفن لئاسملاو ماكحألا ةعومجم» وه ءاهقفلا دنعو ،ا٠«ةّيليصفتلا

 بتك وأ ،هقفلا يف فيلأتلا وأ ،هقفلا يف درو ام وأ ،هقفلا مهف وأ ،هقفلا ةسارد

 ©يحولا اهب لزن يتلا ،ةيلمعلا ةيعرشلا ماكحألا هذه الإ نونعي ال مهنإف ،هقفلا

 .("«مهتاقبط فالتخا ىلع نودهتجملا هطبنتسا ام ىلعو ،ةينظ مأ تناك ةيعطق

 اذإ ةحيحصلا ةلدألا حارطا ينعي ال بهذملا نأب انه ركذن نأ دب الو

 دنع فوقولا ةمألا ءاملع هيلع يذلا لب ؤديلقتلا ةجحب دهتجملا ىدل تتبث

 اذه يف انلو ،داهتجالا طورش رفوت دعب ءاملعلا لاوقأ ىلع هميدقتو صنلا

 يضابإلا يمدكلا ديعس وبأ لوألا نيليلج نيملاعل نيلاثم ماقملا

 .(ه ٥٧٠ :ت) يكلاملا يفارقلا سابعلا وبأ يناثلاو «(اه٦٥٣ہ:ت)

 وأ اصن باتكلا يف تبث ام انعم نيدلاو» :(""يمدكلا ديعس وبأ لوقي

 يف تبث ام وأ كلذك ةنسلا يف تبث ام وأ فالتخالا هيف زوجي ال ،اڵيوأت
 نيدب هفالخ زوجي الو نيدلا نم هنأ انعمف ءاذه هبشأ ام وأ كلذك عامجإلا

 يأرلا هجو انعم وهف كلذب هيف تأي ملو ،ههبشأ امو اذه ادع امو يأرب الو

 )١( ص يناجرجلا ‘تافيرعتلا ١٧٥.

 )٢( ةيتيوكلا فاقوألا ةرازو ،يمالسإلا هقفلا ةعوسوم )١/١(.

 نامع ءاملع رهشأ نم ،ء(ه٦٥٣-٥٠٣٢) يبعانلا يمدكلا ديعس نب دمحم ديعس وبأ خيشلا )٣(

 ثيح ءةءاربلاو ةيالولا ةلأسم يفو يضابإلا هقفلا يف ريبك رثأ هل ،يرجهلا عبارلا نرقلا يف

 هل .رظنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم ةيالو ىلع نامُغ لهأ نيب رئادلا عازنلا هب هللا مسح

 هذه نم ‘بهذملا خيش هامس يملاسلا مامإلا نأ ىتح بهذملا يف عجارم دعت ةدع بتك

 باتك هلو ‘ديعس يبأ ماكحأ نم ديفملا عماجلاو ،ربتعملا باتكو "ةماقتسالا باتك :بتكلا

 .يروباسينلا رذنملا نبال فارشإلا باتك ىلع ةيشاح نع ةرابع وهو ©فارشإلا تادايز
 ١٨(. ص) ةيلوصألا هؤارآو ةكرب نبا :رظني



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 نم وأ ،نيدلا لوصأ نم ءيش يف ،يأرلا ملع ىلإ غلب نمو .يأرلا لهأل
 كلذ يف لوقلا هلو كلذك وهف ،ههوجو نم هجو نم وأ هباوبأ نم وأ هنونف

 ىلإ غلب نم لك سيلو .هيف يأرلا هجو رصبأو هملع ىلإ غلبو ،هرصبأ يذلا

 باتكلا نم ائيش ظفح نم لك سيل هنأ امك ،هيف يأرلا هجو رصبأ كلذ ملع
 سيل كلذك ،لدعلاب اليوأت نسحأ كلذ هبشأ امو عامجإلا نم وأ ةنسلا نم وأ

 هوجو هرصبب الإ ،يأرلاب لوقي نأ يأرلا هغلابل زوجي لاح ىلإ غلب نم لك
 ناك نإو ،ريسفتلل هرصبب الإ هنيعب فرع امل ريسفتلا هل زوجي ال امك "يأرلا

 ىرحأو دعبأ هدنع يتلا هلئالدب ءيشلا هنع بلطي يذلاف .هنيعب ءيشلا فرعي

 هب رصبي ،هدنع نم رظنو رصب ةدامب الإ هل زوجي الو ‘كلذ هل تبثي ال نأ

 .'«هللا ءاش نإ كلذ مهفاف "يأرلا يف قحلا ةباصإ نم ،هسامتلل دهتجي ام هجو

 ىلع هيف هايتف تجرخف دهتجملا هيف ىتفأ ءيش لك» :يفارقلا لوقيو
 ضراعملا نع ملاسلا يلجلا سايقلا وأ صنلا وأ دعاوقلا وأ عامجإلا فالخ

 نإف ؛ىلاعت هللا نيد يف هب يتفي الو سانلل هلقني نأ هدلقمل زوجي ال حجارلا

 مكحب هررقت دعب اعرش هرقن ال امو ،هانضقنل مكاح هب مكح ول مكحلا اذه

 .اعرش هرقن الف .دكأتي مل اذهو دكأتي مل اذإ اعرش هرقن ال نأ ىلوأ مكاحلا

 دهتجملا مامإلا ناك نإو مارح مكحلا اذهب ايتفلاف مارح عرش ريغب ايتفلاو

 لاق دقو ،هب رمأ ام بسح ىلع هدهج لذب هنأل هيلع اباثم لب هب صاع ريغ

 ىلعف «نارجأ هلف باصأ نإو رجأ هلف أطخاف مكاحلا دهتجا اذإ» :ةلت يبنلا

 مرحي عونلا اذه نم هودجو ام لكف ؛مهبهاذم دقفت رصعلا لهأ ىلع بجي اذه

 .0"«رثكي دقو لقي دق هنكل هنع بهاذملا نم بهذم ىرعي الو ،هب ايتفلا مهيلع

 )١( ط نام ةنطلس .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ،يمدكلا ديعس وبأ ربتعملا ١ )٢٠٤/١(.

 )٢( يفارقلا يجاهنصلا سيردإ نب دمحأ سابعلا وبأ ©قورفلا ءاونأ يف قوربلا راونأ وأ قورفلا

 :توريب - ةيملعلا بتكلا راد .روصنملا ليلخ :حت ٤١١ ١ه_/١٩٩٨ .م ( ١٩٩/٢ (.

  



 ٤٩ . ث73ر٦., بابسألاو ةأشنلا .ةيم السإلا ةيهقفلا بهاذملا :لوألا لصفلا
٠` - , 

 7
3 

 . .-ح؛۔ا :- ل
-. 

    

 نع لءاستن حالطصالاو ةغللا يف بهذملا ىنعمل انديدحت دعب نآلاو

 ؟اهئامسأو ةيهقفلا بهاذملا هذه ةأشن خيرات

 نم ددع لوح ؤ ماركلا ةباحصلا نيب فالخلا نرق رذ نأ ذنم

 ةيهقفلا تافالتخالل ىلوألا ةاونلا نوكتت تأدب ىتح ةيداهتجالا لئاسملا

 هل ناك ةنيعم اندم نطوتسا دق ماركلا ةباحصلا ءالؤه نم ددعف ،ءاملعلا نيب

 يف قلطنا دقو .رصمو ةنيدملاو ةرصبلاو ةفوكلاك ةريهش ةيملع سرادم اهيف

 ادع امو .ةلي هللا لوسر نع اهظفحي يتلا ثيداحألا ددع نم هتيضقأو هاواتف

 دصاقملاو ةيلكلا دعاوقلل قيمعلا مهفلا ىلع ينبملا داهتجالا نإف كلذ

 دي ىلعو .يمالسإلا عيرشتلل ثلاثلا ردصملا وه ةّئُسلاو نآرقلا يف ةيعرشلا

 سفن نولمحي مهو ءاهبنلا ءاملعلا نم دادعأ جرخت ةباحصلا ءالؤه

 وأ يباحصلا اذه اهيلع ناك يتلا ةيركفلا تاقلطنملاو ةيملعلا صئاصخلا

 .)كاذ

 نكي مل ةباحصلا نيب فالخلا نأ ىري '"نيثحابلا ضعب ناك اذإو

 نآرقلاب ةتبلا ساسم هل نكي ملو ،ةيداهتجالا اياضقلا نم اطيسب اددع زواجتي

 يف فالتخالا نأ نوريو اذه فالخ ىلإ نوبهذي نيرخآ ءاملع نإف ؛ةنُسلاو

 نيب ادوجوم ناك كاذ وأ مكحلا اذه ىلع اهتلالدو ةئشسلاو نآرقلا ريسفت

 باحصأو ،دوعسم نبا باحصأ نع ةمألا يف رشتنا ملعلاو هقفلاو نيدلاو» :ميقلا نبا لوقي )١(

 هتماع سانلا ملعف سابع نب هللا دبع باحصأو كرمع نب هللا دبع باحصأو تباث نب ديز

 تباث نب ديز باحصأ نع مهملعف ةنيدملا لهأ امأف ةعبرالا ءالؤه باحصأ نع

 قارعلا لهأ امأو سابع نب هللادبع باحصأ نع مهملعف ةكم لهأ امأو ،رمع نب هللادبعو

 ٢١/١(. نيعقوملا مالعإ) «دوعسم نب هللادبع باحصأ نع مهملعف

 لالخ ،نامُغ يف ةيهقفلا مولعلا روطت ةودن ثوحب) قيبطتلاو ليصأتلا نيب ةيهقفلا دعاوقلا )٢(

 ةرازو كيسلا ناوضر روتكدلا ثحب (اًجذومن ةيعرشلا دعاوقلا "يرجهلا عبارلا نرقلا

 ٣٤. ص ،م٨٠٠٢/ه٩٢٦٤١ ٢: ط ،نامغغ ةنطلسب ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 نأ ىلإ ءالؤه بهذي ثيح ةريثك لئاسم يف امولعمو نو ةباحصلا
 فلتخا امو ‘كلام بهذم ىلع سكعنا ةنيدملا يف ةباحصلا هيف فلتخا ام

 نب ورمع هقف يف رهظ ؛ةكمب نيعباتلاو ةباحصلا نم هريغ عم سابع نبا هيف

 هقف يف رهظ ؛ةفوكلا ءاهقف هيف فلتخا امو حابر يبأ نب ءاطعو رانيد
 )٢(. % ىبأ .ه ٠ ء

 هيلع عيرفتلاو مهجهنم ىنبتو ؤ ةباحصلا ءالؤه نع لقنلا ىلوت دقف نذإ
 رقتسا يتلا ةيمالسإلا راصمألا نم رصم لك يف رابكلا نيعباتلا نم ةعومجم

 نيفو ةباحصلا دعب ةيملعلا ةدعاقلا تسسأت ةنيدملا ىفف "ةؤ ةباحصلا ءاهقف اهب

 نب مساقلاو ،ا)ريبزلا نب ةورعو &‘"بيسملا نب ديعس :ةعبسلا ءاهقفلا دي ىلع

 ةمالعلا رصح دقو .ةيميت نبال «مالعألا ةمئألا نع مالملا عفد» باتك :كلذ يف رظني )١(

 دعب اميف ةاونلا يه ةباحصلا اهيف فلتخا ةيسيئر لئاسم عبس يماسلا ركفلا يف يوجحلا

 نب دمحم :يمالسإلا هقفلا خيرات يف يماسلا ركفلا :رظنا ،ءاهقفلا نيب فالتخالا بابسال

 ،م٥٩٩١/ه٦١٤١ ىلوألا ةعبطلا توريب ۔ ةيملعلا بتكلا راد ،يبلاعثلا يوجحلا نسحلا

 ١/ ٢٣٤٣-٣٤٨١. نابعش حلاص دمحأ :قيقحت

 ،تاساردلاو ثوحبلا راد خيشلا نب ملاس دمحم ،يكلاملا بهذملا يف فالخلا ةاعارم )٢(

 ،ءاهقفلا فالتخا يف اهرثأو يهقفلا ديعقتلا ةيرظنو ٢٢-٢٥. ص .ةيبرعلا تارامإلا ةلود

 ٦٢٣٣-٢٣٢٧. ص ،م٠٠٠٢/ه١٢٦٤١ ١: :ط توريب ۔ ءافصلا راد ،يكورلا دمحم

 )٣٢( :ت) دمحم وبأ يشرقلا يموزخملا بهو يبأ نب نزح نب بيسملا نب ديعس ٩٤هآ(:

 دهزلاو هقفلاو ثيدحلا نيب عمج .ةنيدملاب ةعبسلا ءاهقفلا دحأو ،نيعباتلا ديس

 ماكحأل سانلا ظفحأ ناكو ،اءاطع ذخأي ال ؤتيزلاب ةراجتلا نم شيعي ناكو ،عرولاو

 يلكرزلل مالعألا) .ةنيدملاب يفوت كرمع ةيوار يمس ىتح ءهتيضقأو باطخلا نب رمع
.)٣, ١٢٠ 

 ةعبسلا ءاهقفلا دحأ :(ه٣٩ - )٢٢ هللادبع وبأ يشرقلا يدسالا ماوعلا نب ريبزلا نب ةورع )٤(

 ىلإ لقتناو .نتفلا نم ءيش يف لخدي مل ،اميرك اًحلاص ؤنيدلاب املاع ناك .ةنيدملاب

 وخأ وهو .اهيف يفوتف ةنيدملا ىلإ داعو .نينس عبس اهب ماقأو جوزتف رصم ىلإ مث ،ةرصبلا
 )٢٢٦/٤(. يلكرزلل مالعألا .هيلإ ةبوسنم ةنيدملاب ةورع رثبهو .همأو هيبأل ريبزلا نب هللا دبع



 ٥١ ميته بابسالاو ةاشنلا .ةيمالسإلا ةيهقفلا بهاذملا :لوألا لصفلا
 ,> .. مدخن

 ّ تاجرت
    
    

  

 نب ثراح نب نمحرلا دبع نب ركب وبأو "٦ديز نب ةجراخو ‘'دمحم

 امآ ئ دوعسم نب هبتع نب هللا دبع نب هللا ديبعو كراسي نب ناميلس و &‘“هاشه { (ث) ٠“ى ةع ٠ ه ٠ , ه . .

 ةفينح يبأ خيش ناميلس يبأ نب دامح خيش يعخنلا ميهاربإف :ةفوكلا يف . 2 2(٥)

 .ديز نب رباجو ء'١يرصبلا نسحلا :ةرصبلا ءاهقف نمو

 يف ةعبسلا ءاهقفلا دحأ (ه٧٠١۔-٧٣٢) :دمحم وبأ قيدصلا ركب يبأ نب دمحم نب مساقلا )١(

 نم ةقث اًحلاص ناكو .ارمتعم وأ اجاح (ةنيدملاو ةكم نيب) ديدقب ىفوتو .اهيف دلو .ةنيدملا

 .هنامز لهأ لضفأ مساقلا ناك :ةنييع نبا لاق .همايأ رخاوأ يف يمع .نيعباتلا تاداس

 )١٨١/٥(. يلكرزلل مالعألا

 ءاهقفلا دحأ :راجنلا ينب نم ديز وبأ (اه٩٩-٩٢) ،يراصنألا تباث نب ديز نب ةجراخ )٢(

 )٢٩٢٣/٢(. يلكرزلل مالعألا .ةنيدملاب يفوتو نامثع نامز كردأ ،يعبات .ةنيدملا يف ةعبسلا

 دحأ :(ه٤٩ :ت) يشرقلا يموزخملا ماشه نبا ثراحلا نب نمحرلادبع نب ركب وبأ )٣(

 .ةنيدملا يف يفوت .شيرق بهارب بقليو نيعباتلا تاداس نم ناك ةنيدملاب ةعبسلا ءاهقفلا

 )٦١٥/٢(. يلكرزلل مالعألا .افوفكم ناكو

 ةعبسلا ءاهقفلا دحأ :نينمؤملا مأ ةنوميم ىلوم ا(اه٧٠١-٤٣٢) بويأ وبأ كراسي نب ناميلس )٤(

 نم ملعأ هنإف ناميلس ىلإ بهذا :هل لوقي تفتسم هاتأ اذإ بيسملا نب ديعس ناك .ةنيدملاب

 هيقف ملاع ةقث :هفصو يف دعس نبا لاق .اسراف هوبأ ناكو .نامثع ةفالخ يف دلو .مويلا يقب

 دوعسم نب ةبتع نب هللادبع نب هللا ديبعو )١٣٨/٣(. يلكرزلل مالعألا .ثيدحلا ريثك

 مالعأ نم .اهيف ةعبسلا ءاهقفلا دحأو ،ةنيدملا يتفم (ه٨٩ :ت) :هللادبع وبأ ،يلذعلا

 هنم اريثك جرفلا وبأ دروأو «ةسامحلا» يف هنم ةعطق مامت وبأ دروأ ديج رعش هل .نيعباتلا

 ريثك اهيقف املاع ةقث ناك :دعس نبا لاق .زيزعلا دبع نب رمع بدؤم وهو «يناغالا» يف اضيأ

 )١٩٥/٤(. يلكرزلل مالعألا .ةنيدملاب تام .هرصب بهذ دقو ،رعشلاب ملعلاو ثيدحلا

 نينمؤملا مأ ىلع لخدو "قارعلا هيقف ،نارمع وبأ ،يفوكلا سيق نب ديزي نب ميهاربإ )٥(
 لاق صالخإلا يوذ ءاملعلا نم ناكو ،نيعباتلا نع يوري ام ةماعو يبص وهو اتح ةشئاع

 ميهاربإ مكيفو ينوتفتست :ريبج نب ديعس لاقو ،ريمألا باهي امك ميهاربإ باهن انك :ةريغم
 ةركذت) ةنس نيسمخو فين نبا :ليقو ةنس ٤٩ نيا وهو ه٥٩ ةنس رخآ يف يفوت يعخنلا

 ٧٣/١(. ظافحلا

 ربحو ،ةرصبلا لهأ مامإ ناك ،يعبات :(اه٠١١-١٢) ديعس وبأ يرصبلا راسي نب نسحلا )٦(

 = بشو .ةنيدملاب دلو كاسنلا ناعجشلا ءاحصفلا ءاهقفلا ءاملعلا دحأ وهو ،هنمز يف ةمألا



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 نب ءاطع ""سابع نبا ىلوم ةمركع :لثم نورخآ ءاهقف نيعباتلا نيب كانهو

 6'}ريريس نب دمحمو ءا}ينالوخلا سيردإ وبأو &'"ناسيك نب سوواطو &'"حابر يبأ

(١( 

(٢) 

(٣) 

(٤( 

()٥( 

 ،ةيواعم دهع يف ناسارخ يلاو دايز نب عيبرلا هبتكتساو ‘بلاط يبآ نب يلع فنك يف

 ،مهاهنيو مهرمأيف ةالولا ىلع لخدي ناكف بولقلا يف هتبيه تمظعو ،ةرصبلا نكسو
 ۔(٢/٦٢٢ يلكرزلل مالعألا) .ةرصبلاب يفوت ،ةريثك هرابخأو ،ةمول قحلا يف فاخي ال

 يربربلا ،يندملا "مهالوم يشرقلا هللادبع وبأ ارسفملا ،ظفاحلا ةمالعلا سابع نبا ىلوم ةمركع

 ،ةشئاعو سابع نبا نع ثدح .سابع نبال هبهوف "يربنعلا رحلا يبأ نب نيصحل ناك :ليق .لصألا

 ،ةيمأ نب ناوفصو ،بلاط يبأ نب يلعو ،رماع نب ةبقعو ،ورمع نب هللادبعو ،رمع نباو ،ةريره يبأو

 مأو يردخلا ديعس يبأو ،شحج تنب ةنمحو ،للادبع نب رباجو يراصنألا ورمع نب جاجحلاو

 هينبت نأ الإ اروهشم اهيقف تناك .عفار نب هللادبعو ،رمعي نب ىيحي نعو .ةدعو "ةيراصنألا ةرامع

 عامجإب ةمركع نأ ىلع ،هنع ذخألا يف نوددرتي ءاملعلا نم اددع لعج هنع ىكحي امك ةيرفصلا يأرل

 مالعأ ريس 0٢٨٧/٥ دعس نبا تاقبط :نم هتمجرت رظني ه١٠١ ةنس يفوت ‘تبث ةقث نيثدحملا

 )٩٥٤} ٩٥٧(. لامكلا بيذهت )١٢/٥(، ءالبنلا

 دلو ،مهثدحمو ةكم لهأ يتفم "مهالوم يشرقلا ملسأ نب دمحم وبأ ،حابر يبأ نب ءاطع

 يلع نوعمتجت ةكم لهأ اي :سابع نب هللادبع لاق كرمع ةفالخ يف :ليقو نامثع ةفالخ يف

 يف حصألا ىلع تام ،ءاطع مكيفو لئاسملا يل نوعمجت :رمع نبا لاقو ءاطع مكدنعو

 ٩٨/١(. ظافحلا ةركذت) ةكمب ةرشع سمخ ةنس :ليقو ،ةئامو ةرشع عبرأ ةنس ناضمر

 رباكأ نم :(اه١٦٠١-٣٣) نمحرلادبع وبأ ءالولاب ،ينادمهلا ينالوخلا ناسيك نب سوواط

 ءافلخلا ظعو ىلع ةأرجو ©شيعلا يف اًفشقتو ،ثيدحلل ةياورو نيدلا يف اهقفت نيعباتلا

 ناكو ،ىنمب وأ ةفلدزملاب اجاح يفوت .نميلا يف هاشنمو هدلومو سرفلا نم هلصأ .كولملاو

 ،ءارمألاو كولملا نم برقلا ىبأي ناكو .هيلع ىلصف ‘ةنسلا كلت اجاح كلملادبع نب ماشه

 ._( )٣/ ٢٦٢٤ يلكرزلل مالعألا .يروثلاو سروواطو ©رذ وبأ :ةثالث ناطلسلا وبنجتم :ةنييع نبا لاق

 ناك .هيقف ،يعبات :(اه٠٨-٨) يقشمدلا يذوعلا ينالوخلا ورمع نب هللادبع نب هللا ذئاع

 لاق .قشمد يف ءاضقلا كلملا دبع هالوو .كلملادبع ةفالخ يف 6مهيضاقو قشمد لهأ ظعاو

 ۔(٤/٢٧٢) ءالبنلا مالعأ ريس :رظناو )٢٣٩/٣(. يلكرزلل مالعألا .ماشلا لهأ ملاع :يبهذلا هيف

 مولع يف هتقو مامإ :(اه٠١١-٣٣) ركب وبأ ءالولاب يراصنألا ،يرصبلا نيريس نب دمحم

 هنذأ يف ازازب أشن .ةرصبلا يف هتافوو هدلوم باتكلا فارشأ نم يعبات .ةرصبلاب نيدلا

 ‘كلام نب سنأ هبتكتساو .ايؤرلا ريبعتو عرولاب رهتشاو ‘ثيدحلا ىورو هقفتو ممص
 )١٥٤/٦(. يلكرزلل مالعألا .سنأل ىلوم هوبأ ناكو .سرافب



 ٥٢ انات ك بابسالاو ةأشنلا .ةيمالسإلا ةيهقفلا بهاذملا :لوألا لصنلا

          

     
. : - : : ٠ 

 ء . .٠ ,
١٨ 42:. .: 

 ح

 (هيبعشلاو م"يمخنلا ذلا ةمقلعو ء©"عدجألا نب قورسمو ديزي نب دوسألاو
 ىقشمدلا لوحكمو &١أريبج ري ريبج نب ديعسو ٥ )يضاقلا حيرشو

(١( 

()٢( 

(٣) 

(٤( 

(٥) 

)٦( 

(٧) 

 ةفوكلا ملاع ناك .ظافحلا نم ،هيقف "يعبات (ه٥٧ :ت) يعخنلا سيق نب ديزي نب دوسألا

 )٣٣٠/١(. يلكرزلل مالعألا .هرصع يف

 لهأ نم شةقث يعبات :(اه٣٦) ةشئاع وبأ يعداولا ينادمهلا كلام نب عدجألا نب قورسم

 ملعأ ناكو يلع بورح دهشو .ةفوكلا نكسو اركب ىبأ مايأ يف ةنيدملا مدق .نميلا

 )٢١٥/٧(. يلكرزلل مالعألا .ءاضقلاب هنم رصبأ حيرشو ،حيرش نم ايتفلاب

 ناك ،يعبات :(اه٢٦ :ت) لبش وبأ ،ينادمهلا يعخنلا كلام نب هللادبع نب سيق نب ةمقلع

 ىورو ة يبنلا ةايح يف دلو .هلضفو هتمسو هيده يف دوعسم نبا هبشي .قارعلا هيقف

 مزراوخب ماقأو .ناسارخ ازغو .نيفص دهشو .نوريثك هنع هاورو ،ةباحصلا نع ثيدحلا

 )٢٤٨/٤(. يلكرزلل مالعألا .اهيف يفوتف ةفوكلا نكسو .ةدم ورمبو ،نيتنس

 نم ةيوار :(اه٣٠١ - )١٩ ورمع وبأ "يريمحلا ىبعشلا ،رابك يذ دبع نب ليحارش ني رماع

 نب كلملا دبعب لصتا .ةفوكلاب ةأجف تامو أشنو دلو .هظفحب لثملا برضي ،نيعباتلا

 .رهشأ ةعبسل دلو ،امنيحن اليئض ناكو مورلا كلم ىلإ هلوسرو هريمسو هميدن ناكف ،ناورم

 الإ ثيدحب لجر ينثدح الو ءاضيب يف ءادوس تبتك ام :لاقف ‘هظفح هيلإ غلب امع لئسو
 املاعو .اهيقف ناكو .زيزعلا دبع نب رمع هاضقتسا ‘تاقثلا ثيدحلا لاجر نم وهو .هتظفح

 )٢٥١/٣(. يلكرزلل مالعالا .اراب

 ةاضقلا رهشأ نم :(ه٨٧ :ت) ةيمأ وبأ يدنكلا مهجلا نب سيق نب ثراحلا نب حيرش

 يلعو نامثعو رمع نمز يف ةفوكلا ءاضق يلو ،نميلا نم هلصأ .مالسإلا ردص يف ءاهقفلا

 يف اًنومأم ‘ثيدحلا يف ةقث ناكو ه٧٧ ةنس هافعأف .جاجحلا مايأ يف ىفعتساو ،ةيواعمو

 )١٦١/٣(. يلكرزلل مالعألا .ةفوكلاب تامو ،اًليوط رمعو .رعشلاو بدألا يف عاب هل ،ءاضقلا

 مهملعأ ناك ©يعبات :(ه٥٩ - )٤٥ هللا دبع وبأ ،يفوكلا ،ءالولاب ،۔يدسألا ريبج نب ديعس

 ذخأ ادسأ ينب نم ثراحلا نب هيلاو ينب يلاوم نم لصألا يشبح وهو ،قالطإلا ىلع

 ،هنوتفتسي ةفوكلا لهأ هاتأ اذإ سابع نبا ناك مث رمع نباو سابع نب هللادبع نع ملعلا

 نب دمحم نب نمحرلادبع جرخ املو .اديعس ينعي ؟ءامهد مأ نبا مكيفو يننولأستأ :لاق

 ديعس بهذف نمحرلادبع لتق نأ ىلإ هعم ديعس ناك ،ناورم نب كلملا دبع ىلع ثعشألا

 لاق ،طساوب هلتقف جاجحلا ىلإ هلسرأو (يرسقلا دلاخ) اهيلاو هيلع ضبقف ةكم ىلإ

 ىلاإ رقتفم وهو الإ دحأ ضرألا هجو ىلع امو اديعس جاجحلا لتق :لبنح نب دمحأ مامإلا

 )٩٣/١(. يلكرزلل مالعألا .هملع

 = هيقف :(اه١٦١١ :ت) ءالولاب يلذهلا هللادبع وبأ ،لذاش نب بارهش ملسم يبأ نب لوحكم



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 ‘بهذملا رشن ىلع اولمع عابتألا نم ةلمج ءاملعلا ءالؤهل ناك دقو

 ،نورق ةعبرألاو نرقلا نيب حوارتت ةرتف رمتسا ،ةيملعلا هدعاوق ىلع ءانبلاو

 اهيف اوؤشن يتلا نادلبلا ريغ لمشتل مهضعبل ريثأتلا رئاود تعسوت امبرلو

 ىلع دعب اميف رقتسا رمألا نكل .'»سلدنألا يف يرهاظلاو يعازوألا بهذمك

 بهذملا :يهو ،مويلا ىلإ ةيمالسإلا ةمألا دمتعم تلظ ةيهقف بهاذم ةينامث

 .يمامإلاو ،يديزلاو ،يلبنحلاو ،يعفاشلاو ،يفنحلاو ،يكلاملاو يضابإلا

 ةباحصلا ملع تعزوت ةيهقفلا سرادملا نأب لوقلا نم اقالطناو

 اثث» سابع نبا نم تذختا دق ۔ ةيضابإلا ۔ ةيرباجلا ةسردملا نإف ى .مهجهانمو

 مولعلا يف ذ ارحب نز ناك دقلف ،عورفلا ءانبو لوصألا ريرقت يف ىذتحم امامإ

 ةيضابإلا بتك يف ىلجع ةرظنو ،دحأ ىلع ايفخ كلذ سيلو اهلك ةيمالسإلا
 دنع الإ هتفلاخم نوضفريو هيأر نع نوجرخي ال اهءاملع نأ حضتي ىلوالا

 جهنم نإو ةباحصلا لاوقأ نيب ةرياخملا نإف ؛حصألا توبثو يأرلا لامعإ

 .مهئاملع دنع ررقم

 ءالجألا ءاملعلاب اهتينفأ محدزت ةنيدم يف هسفن دجو دقف كلام مامإلا امأ

 لاوقألا يف ءافتقالا وه اهيف دئاسلا هاجتالا نكل ،نيدلاو عرولا لهأو

 انث هللا دبع هنباو باطخلا نب رمعب طابنتسالا ةيجهنمو ةيهقفلا عزانملاو

 ،يبسو اهب عرعرت .لباكب هدلومو سراف نم هلصأ .ثيدحلا ظافح نم هرصع يف ماشلا =

 ثيدحلا بلط يف لحرو ،هقفتو قتعأو ،اهيلإ بسنف ©ليذه نم ،رصمب ةأرمال ىلوم راصو
 :يرهزلا لاق .اهب يفوتو قشمد يف رقتساو ،نادلبلا نم اريثك فاطو .ةنيدملاف ،قارعلا ىلإ
 . .ايتفلاب هنم رصبأ هنمز يف نكي مل

 ملف روث يبأو يربطلا باحصأ امأو» :جابيدلا يف اًضيأ لاقو )١٢/١(. بهذملا جابيدلا :رظني )١(

 .ةئامعبرأ دعب يربطلا عابتأو ةئامثالث دعب روث يبأ عابتأ عطقناو .مهتدم تلاط الو اورثكي

 ةيقيرفأب ليلق موق هب لاقو هبهذم سراف دالبو دادغب دالبب رشتناو هعابتأ رثكف دواد امأو
 )١٢/١(. بهذملا ءاملع نايعأ ةفرعم يف بهذملا جابيدلا .«نآالا فعضو سلدنالاو



 ٥٥ ۔.ةنتذ ,بابسالاو ةاشنلا .ةيمالسإلا ةيهقفلا بهاذملا : لوألا لصفلا
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        نه ]

 ءاتفإلا نورشابي اوناك ةنيدملا يف نو ةباحصلا نم ددع دوجو ىلإ ةفاضإ

 نب يلعو سابع نباو ‘تباث نب ديزو انث نينمؤملا مأ ةشتئاعك
 قارعلا ةقطنم يف امهدوجو فثكت نيريخألا نيذه نأ الإ "ةو بلاط يبأ

 .اهريغ نم رثكأ

 نيبهذملا نع ثيدحلا زكرن فوس ةمداقلا ثحابملاو لوصفلا يفو

 ةمهاسملاو ©فالتخالاو قافتالا نطاوم يف ثحبلا ةيغب يكلاملاو يضابإلا

 :قيفوتلا هللابو لوقنف سةيمالسإلا بهاذملا نيب بيرقتلا يف





  

  

 ةأشتلا خيرات :لوألا بلطملا

 فورظو ةأشنلا لصأ نيبي باتك فيلأت لئاوألا ةيضابإلا لاب يف نكي مل

 ،يسايسلا بناجلاب قلعتت رمألا ةيادب يف فقاوم اوذختا مهنأل ؛روهظلا

 كلملا تلعجو ،ةدشارلا ةفالخلا ماظنب تحاطأ يتلا ةجوملا ةهجاومو

 اذإ ةيضابإلا ةسردملا يف الوبقم نوكي دق كلسملا اذه نأ مغرو ،اضوضع

 باختناو ىروشلا أدبم نأ الإ اطسقلاو لدعلا ققحتو رومألا تماقتسا ام

 هذه دنع سيئرلا بلطملا وه دعي مكحلا يف ةماقتسالا ىلع هتبساحمو مامإلا

 .ةفئاطلا

 يف ةيمأ ونب فسعتو ديعصتلا ىلإ هجتت ثادحألا ةريتو تأدب املو

 دوعقلاو ةيملسلا ةبلاطملا كلسم ةيضابإلا ذختا ؛نيضراعملا ةقحالم

 نمألا بابتتساو نيملسملا ءامد نقح نآ اوأرو يدحتلاو ةمداصملا نع

 مهتقرف تي كلذلو ؛عيش لك نم ىلوأ ةيمالسإلا ةلودلا يف

 اًضيرعت هعابتأو ""قرزألا نب عفان مهيلع هقلطأ بقل وهو ،(ةدعقلا)ب

  

 ءةقرازألا سأر :دشار وبأ يرورحلا "يلئاولا يركبلا "يفنحلا سيق نب قرزألا نب عفان )١(

 نب هللادبع هرمأ لوأ يف بحص .ةرصبلا لهأ نم ،مههيقفو هموق ريمأ ناك ،مهتبسن هيلإو



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 ةحلسملا ةهجاوملا يف ممهلا ةراثتسال ةلواحمو ضراعملا قليفلا اذهب

 ةقرف ةيضابإلا نأ نورخآلا جراوخلا ةداقو قرزألا نب عفان نظ دقل

 لواح كلذلو ادبم ىلع سسأتت ملو دعاوق نم قلطنت ال بسحف ةضراعم

 ةيضابإلا نآل ؛حلفي ملف ؛حلسملا عارصلا عبرم ىلإ مهعفد هباحصأو وه

 ذنم اولضف ثيح ةيجهنم دعاوقو ،ةيملع سسأ ىلع موقت ةملسم ةفئاط

 اريخأو ،(ةوعدلا لهأ) وأ (نوملسملا) حلطصم مهسفنأ ىلع اوقلطي نأ ةيادبلا

 دعب ءاج _ ةيضابإلا :يأ ۔ ريخألا بقللا اذهو "(ةماقتسالاو قحلا لهأ)

 فةيسايسلاو ةيهقفلا بهاذملا ملاعم تددحت نأ دعب ،ىلوألا ةثالثلا نورقلا

 مسا نومدختسي ةيادبلا يف نويضابإلا نكي ملو» :يمانلا ورمع روتكدلا لوقي

 ةعامج)و (نيملسملا ةمأ)و (نيملسملا) تارابع اومدختسا لب ؛ةيضابإلا

 لامعألا يف (ةيضابإلا) مسا ركذ دري ملو .(ةوعدلا لهأ)و (نيملسملا

 مهنأ الإ اركبم رخآ لمع يأ وأ «مناغ يبأ ةنودم» لثم ىلوألا ةيضابإلا

 يف ةرم لوأل رهظ دقو .هولبقو مسالا اذهب اوفرتعاف قحال تقو يف اوداع

 ہ:تا) حتف نب سورمع ةلاسر يف ةيبرغملا ةِتضابإل أ لامعأل ١

 ,(٢)م(١ )م٨ ٣٩/_ھ ٢٨٢

 ناكو نييومألا عم ةحلسملا ةهجاوملا أدبي نأ بحأو ،يسايسلا هركفب لزعنا هنكل سابع =

 املو (يبهذلا لوقي امك) لقعلا ريحي امب سانلا ضرتعيو ،زاوهألا قوس ىلإ بهذي عفان

 عفان عابتا ىلع دتشا ،ةيواعم دهع يف (ه٥٥ ةنس) ةرصبلا ةرامإ دايز نب هللا ديبع يلو

 ۔ه٥٦ ةنس يف ةيراض كراعم دعب لتقو ،ةرفص يبأ نب بلهملا ىلإ هلاتق ةمهم لكوأو

 مالعأ ريس :يف اهو سابع نبا عم هترواحم ليصافت رظنيو )٣٥١/٧١(. يلكرزلل مالعالا

 )٤٨٦/١٠(. ءالبنلا

 .لوالا ديهمتلا يف هتمجرت تقبس )١(

 )٢( ىمالسإلا برغلا راد "يروخ ليئاخيم :رت ،يمانلا هفيلخ ورمع .د .ةيضابإلا نع تاسارد _

 ط توريب 0١  3٢٠٠١ص٤٦. .



 يضابإلا بهذملا :لوألا ثحبملا

  

 كلت يف دعبتسم ةأشنلا خيراتل صصخم باتك فيلأت نإف اذه ىلعو

 رزن بناجلا اذهب قلعتي امم انيلإ لصو يذلا نكل ‘كلذ مت امبرلو ،ةرتفلا

 ىلع تنود يتلا ريسلا ضعبو شةيهقفلا تاعوسوملا بتك يف همظعم ريسي
 دي ىلع تناك ةيادبلا نأ ىلع ةعمجش اهلكو ؛‘ةميدقلا تالسارملا ةقي

 دنسم يف احضاو كلذ دجت ،يناممملا يدزألا ديز نب رباج ريهشلا يعباتلا

 ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع هثيداحأ يوري يذلا بيبح نب عيبرلا مامإلا
 يناثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف تفلأ يتلا يناسرخلا مناغ يبأ ةنودم مث

 نب ملسم ةديبع يبأ ذيمالت نيب يملعلا لعافتلا ءاوجأ يكحت يهو ؛يرجمهلا

 ةيخيراتلا بناوجلاو لاجرلا ةايحب ةيانعلا هيف لقت يضابإلا خيراتلا نإف اذه ىلإ ةفاضإ )١(

 يتلا بتكلا نم ريثكلا نادقف وه اهمهأ لعل ةريثك بابسأ رومضلا اذهلو .مهراودال
 ريثكلا راثدنا دعب اقحال بناجلا اذه مهلامهإ مث ،ةفلتخم ةيخيرات باقحأ يف ءالؤه اهنود

 ةركبم تءاج ةريسلا نيودت ةلواحم نإف الإو ؛برغلاو قرشلا يف اهوماقأ يتلا لودلا نم

 نب ملاس ةريس وه ةيمالسإلا ةبتكملا ىلإ لصو يخيرات باتك مدقأف .ةسردملا هذه يف

 تمهاد يتلا ثادحألا اهيف يكحي ©يرجهلا لوألا نرقلا ةياهن يف اهنود دقو ناوكذ

 هدعب نم تقحالت يتلا ثادحألا مث ،نافع نب نامثع ثلاثلا ةفيلخلا نمز يف نيملسملا

 يخيراتلا درسلا نيب عمجت اهنأ يه ةريسلا هذه زيمي ام لضفأ لعلو فلؤملا نمز ىلإ
 ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ نؤد مث .ثادحألا كلت ليصافتل يملعلا دقنلاو درجملا

 ةقالعو ةديبع وبأ مهتمدقم يفو بهذملا لاجر نع ةريهشلا هتريس ةنودملا ءاملع دحأ

 ةنودملا ءاملع دحأ يمرضحلا لئاو بويأ وبأ لعف هلثمو ،يبرعلا برغملاو نامممب ةرصبلا

 ىرخألا ريسلا تلاوت دقو ،ةيضابإلا بتك يف ةلماك لوقن اهنم دجوت ريسلا هذهو ،اًضيأ
 بوجحم ىرحالاب اهلج وأ اهضعب ناك نإو ،ةقحاللا تافلؤملا ركذت امك ةرتفلا كلت ذنم

 .مويلا ىلإ انع

 نم ولخي ةيضابإلا خيرات نأ ينالجراولا بوقعي وبأ ظحال يرجهلا سداسلا نرقلا يفو

 حيحصلا عماجلا بيترتو عمجب ماق امدنع كلذو .مهطبضو ةاورلا نع ثدحتت بتك

 نم مهتاجردو ةاورلا ءامسأ يف اباتك فلأف "ةنودملا ءاملع دحأ بيبح نب عيبرلا مامإلل

 .رونلا ري مل اطوطخم اضيأ لازي ال باتكلا اذهو طبضلاو ةلادعلا



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 نم مهريغو ناهدلا حلاص حون يبأو ديز نب رباجب هلاصتاو ")هميرك يبأ
 دعب ىفوتملا يضابإلا خرؤملا مالس نبا اًضيأ هركذ ام مث ،لئاوألا نيسسؤملا

 نم اهريغو ۔'"ناوكذ نب ملاس ةلاسرو ،نيدلا عئارش هباتك يف (_ه٢ )٧٣

 .ا‘”ةثيدحلاو ةميدقلا بتكلا

 :ددصلا

(١( 

()٢( 

(٣) 

(٤( 

 .هتمجرت تقبس
 عرولا ديدش ناك ،ءيط يف هنكسم ناكو ةرصبلا نكس :نامهذلا حون نب حلاص حون وبأ

 خيش» :ينيجرلا هنع لوقي ،عيبرلا ذخأ هنعو ‘هريغو ديز نب رباج نع ذخأ ،ملعلا ريزغ
 حاحصلا بتك هفرعت حون وبأو ،نيحلاصلا قرط جهانو ،قيرطلا لهأ ذاتسأو قيقحتلا
 :ردصملا «رباج مامإلا نع يوري هنأ مهصيصنت عم ٠هقيثوت ىلع اوعمجأ دقو ننسلاو

 .يبايسلا دوعسم نب دمحأ :قيقحت .ريشلا باتك :يخامشلا ،ا٢/٤٥٢ .تاقبطلا :ينيجرلا)

 )٨٢/١(. ةفاقتلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو (م٧٨٩١/ ه ١٤٠٧

 نرقلا رخاوأ يف شاع ‘يضابإلا بهذملا ريهاشم دحأ 5 يلالهلا ناوكذ نب ملاس

 © نفز ديز نب رباج مامإلا ةذمالت دحأ ،(ه١٠١-٩٩) نييرجهلا يناثلا نرقلا لئاوأو لوالا

 ةعقاولا ةيخيراتلا ثادحألا يف زراب رود هل ناكو ،هبتاك ناك ذإ اهتذمالت ةصاخ نم وه لب

 دشارلا ةفيلخلل اززآمو اعيابم بهذ يذلا يضابإلا دفولا دارفأ دحأ وهو ‘تقولا كلذ يف

 عم ضوافتي يذلا دفولا نمض نوكيل ةديبع وبآ هراتخا ،هبثؤ زيزعلا دبع نب رمع سماخلا
 دوهشملا ءارقلا دحأ وهو عاضوالا حالصإ يف ةين نسح نم هيف اوأر امل لداعلا ةفيلخلا

 تاقبط يف يرزجلا نبا هدروأ امك يماشلا رماع نب هللادبع نع ىور دقو ملعلاب مهل

 ٣٦٥. ١٦١٧/١(. مقر ةمجرت ةيضابإلا مالعأ مجعم) .ءارقلا

 ىلإ عوجرلا نكمي يضابإلا بهذملل ةيسيسأتلا راودألاو ةيخيراتلا قئاقحلا هذه ةدافتسال

 «بهاذم الب مالسإ» يمانلا ورمع روتكدلا «ةيضابإلا نع تاسارد» :ةيتآلا رداصملا

 يف ةيضابإلا»_ رمعم ىيحي يلع «ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا»ه _ ةعكشلا ىفطصم

 ۔ يمانلا ورمع روتكدلا :قيقحت «نوفلخ نبا ةبوجأ» رمعم ىيحي يلع «خيراتلا بكوم
 ةكرحلا ةأشن» ينيجردلا ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ برغملاب حئاشملا تاقبط»

 نامُغ ةيضابإب مهتقالعو برغملاو رصم يف ةيضابإلا _ تافيلخ ضوع .د .ةيضابإلا
 .ميلحلا دبع دمحم بجر روتكدلا «نيرحبلاو



 يضابإلا بهذملا :لوألا ثحبملا

  

 ؟ةيرباجلا سيلو ةَّيضابإلاب ةيمستلا اذامل :لوألا لاؤسلا

 ةيمأ ينب مكحب ةحاطإلل نيسمحتملا نم ةعومجم نأ يربطلا ركذي

 ةمهملا هذهب موقي قداص ءاول تحت مامضنالا ةرورض ىلع مهراكفأ تقتلا

 ءالؤهو زاجحلا ةقطنم يف رئاثلا هنت ريبزلا نب هللادبع ىلع رايتخالا عقوف

 فدهلا ناك .روخاملا ءانبأو ،‘»رافصلا نب هللادبعو ،قرزألا نب عفان :مه

 دقف» يماشلا شيجلا نم ةمركملا ةكم ةيامح وه ءالؤه هيلإ ىعسي يذلا

 نب ملسم يومألا دئاقلا دي ىلع ةرونملا ةنيدملا يف ةميلألا ثادحألل تناك

 اهلهأ نم ريبكلا ددعلا لتقو ،اهتحابتساو (ه٣٢٦ ماع) ةرحلا ةعقو يف ةبقع

 ةكم نع عافدلا بوجو اوأرف ،ىلوألا ةمكحملا ىدل ايلب ارثأ تكرت دق

 عم ‘}"ضابإ نب هللادبع كرتشاف ،اهلبق ةنيدملاب لح ام اهب لحي الئل ،ةمركملا

(١( 

(٢) 

 هيلإ اوبسن جراوخلا نم ،ةيرفصلا سيئر :(اه٠٦ وحن) يميمتلا يميرصلا رافص نب هللا دبع
 لجرلا اذه داق ليوط فالخ مهل هتسائر ةحص يفو سايق ريغ ىلع - لاقي اميف -

 ةمركع دي ىلع برغملا ةهج ىلا تدتما هذوفن نأ الإ ةحلسملا تالمحلا نم ةعومجم

 تلاز نأ ىلإ اليوط امز برغملاب ةسامجلس يف ةلود ةيرفصلل لظو سابع نبا ىلوم
 )٩٣/٤(. يلكرزلل مالعألا .نييمطافلا دي ىلع

 لآ سيق نب فنحألا طهر كديبع نب ةرم ينب نم ،ةبلعث نبا ميت نب ضابإ نب هللادبع :وه
 يف ماه رود اهل ناك يتلا ميمت ةليبق نم وهف ،(م٥٠٧/ه٦٨ :ت) يميمتلا سعاقم

 قارتفا ةنتف رصاعو ةرصبلا ةنيدم يف أشن .ةيومألا ةلودلا ردص يف ةيسايسلا ثادحالا

 نامز يف بش دقف ‘ثادحألا كلت نم ةمساح فقاوم هل تناكو ،نيفص دعب نيملسملا

 .ةباحصلا نم اريثك كردأ 6نيعباتلا نم دعي ،ناورم نب كلملا دبع كردأو ،ةيواعم

 رداصملا كلذ ىلع قفتت امك ،ةيسايق ريغ ةبسن يضابإلا بهذملا بسني ضابإ نبا ىلإ
 ديز نب رباج وه هدعاوق عضو يذلا بهذملا مامإ نأ ىلع اًضيأ عمجت يتلا ،ةيضابإلا

 هفقاومل ضابإ نبا ىلإ هيلإ ةبسنلا نع لدغ نكلو “(م١١٧/ه٣٩ :ت) يناملا يدزالا

 نب عفان لاثمأ نم مهئاسؤرو جراوخلل ةرهاظلا هتارظانمو \ةيضابإلا يفلاخم نم ةينلعلا
 ةيردقلا رظان امك ،قح ريغب مهلاومأو مهءامد لالحتساو ،نيملسملا مهضارعتسال ،قرزاألا

 ءارآ اهيف نيبو ،هل حئاصن اهنمض ناورم نب كلملادبع ىلإ هلئاسرب رهتشاو ،ةعيشلاو



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 نب ةدجنو ©قزرألا نب عفانك يومألا عضولا ىلع ةرئاثلا تايصخشلا زربأ

 نب هللادبع بناجب ةكم نع عافدلل نيروهشملا ءامعزلا نم مهريغو ،رماع
 مهتعمج دقف ©نيقيرفلل ةيسايسلا فادهألا فالتخا نع رظنلا ضغب ريبزلا

 .0«دحاولا ودعلا دض كرتشملا عافدلا ةحلصم

 وزغلا نم نمأم يف نآلا ةكم تحبصأو ‘هجو لمكأ ىلع ةمهملا تزجنأ

 نباو قارعلا ىلإ ةدوعلا اذامل نكلو .عوجرلا ىوس ءالؤهل قبي ملو ،يماشلا

 نم فارتعا ىلإ اجاتحم ناك له هسفن ىلإ وعدي امك ةفيلخ لازي ال ريبزلا

 مهناطوأ ىلإ نودوعي مهنم لعج ائيعم امققوم نأ مأ نكي املو ءامعزلا ءالؤه

 .ةعاطلاو ءالولا اومدقي نأ نود

 راضحتسا لالخ نم تالؤاستلا هذه ىلع اوبيجي نأ انه نوخرؤملا لواح

 مايأ ةنتفلا نم فقوملا ديدحت وهو ،ءامعزلا ءالؤه هب يداني يذلا أدبملا

 ءارآ عم قفاوتي اريسفت اهيف مدقي مل ريبزلا نبا ناك املف نافع نب نامثع

 لئاسرلا هذه ةبسن نأ ديب نيدشارلا جهن نع ةيومألا ةطلسلا فارحنا نم اهفقومو هتعامج -=

 يف ردصي ناكو .اهيلإ اهتبسن ةحص مدع ىلإ نيثحابلا نم ددع بهذي ثيح ،رظن لحم هيلإ
 هنم ربكأ ناك نإو "ملعلا يف هذيملت وهف ،ديز نب رباج بهذملا مامإ ةروشم نع كلذ لك

 ؛نييومألا دض ريبزلا نبا عم ةكم نع عافدلا يف كراش ،امادقم اغاجش ضابإ نبا ناك ۔ائس

 هذهلو .«قيرفتلا يلوأ بغش دنع ةدمعلاو ،قيقحتلا لهأ مامإ ناك» :يخامشلا هنع لاق

 مهسفنأ ىلع نوقلطي اونوكي ملف مه امأ ،ضابإ نب هللادبع عابتأب هباحصأ فرع بابسالا
 ترهظو كلذ دعب ةبسنلا هذهب اوضر مهنكلو ،ةماقتسالاو قحلا لهأ وأ ،ةوعدلا لهأ الإ
 ء(١/٢٨) ريسلا باتك :رظني .يرجهلا ثلاثلا نرقلا ةياهن يف مهتافلؤم يف ةيضابإلا ةملك

 )٣٢٨١/١(. ثارتلا ةيعمجل ةيضابإلا مالعأ مجعم

 .فرصتب ،اهدعب امو ٥٥ ص ‘بلاط مشاه يدهم ،يبرعلا قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا )١(

 باسنأ ٥٦٦/١& يربطلل ‘كولملاو لئاسرلا &! ٦٠ص دربملل لماكلا :اضيأ رظنيو

 ١٠٢. ص ث،يرذالبلل فارشألا



 يضابإلا بهذملا :لوألا ثحبملا

  

 نأ نيخرؤملا نيب قافتا دجوي الو .)نيعجار اولفقو هنع اوبحسنا نيدفاولا

 نإف مهيلإ همامضنا ناتبثي دربملاو يربطلا ناك اذإف ،دفولا عم ناك ضابإ نبا

 نم هنوركذي ال طايخ ةفيلخو _ هركذ يف اددرتم ادب يذلا _ يرذالبلا نم الك

 ضابإ نب هللادبعب اوقتلا ءالؤه نأ نوخرؤملا هيلع قفتي يذلا نكل
 مايأ ةبرطضملا عاضوألا اهترفو يتلا ةحناسلا ةصرفلا هعم اوركاذتو ؛ةرصبلاب

 مهنم دحاو لك مدقف ٦٤“}"‘& ماع ةيواعم نب ديزي توم دعب دايز نب هللا ديبع

 جورخلا لضفي :لوألا ،ءارآ ةثالث تناكف ؛عضولا لالغتسال ةيسايسلا هراكفأ

 نب عفان وهو كرشلاب سانلا ىلع مكحلاو لاومألاو ءامدلا لالحتساو

 مل هنأ الإ رافصلا نب هللادبع وهو لاومألاو ءامدلا لحتسي :يناثلاو .قرزألا

 راوحلا يف ةيملسلا قرطلا عابتاو دوعقلا لضفي :ثلاثلاو .عفان لعف امك جرخي

 .(}أضابإ نب هللادبع وهو كرشلا نم ءآرب نيدحوم نيملسم سانلا رابتعاو

(٢) 

 )١( ص دربملل لماكلا ٠٦ !& يربطلا خيرات ٣٩٨/١.

 ةسسؤم ‘ملقلا راد كرمع وبأ يرفصعلا يثيللا طايخ نب ةفيلخ طايخ نب ةفيلخ خيرات )٢(
 )٢٢١/٢(. ء(٢/٠٩١) فارشألا باسنأ ٢: ١٣٩٧ه )٢٥٣/١(، ط توريب ،قشمد ۔ ةلاسرلا

 )٣( خيراتلا يف لماكلا )٤٩١/٣(.

 ضابإ نب هللادبع ةئربتل دربملاو يربطلا نم ةلواحم يهو )٣٩٨/٣(. يربطلا خيرات :رظني )٤(

 نإف الإو كولسلاو ةريسلا نسح نم هيف ىأر امل ؛ءامدلل مهتحابتساو جراوخلا لاعفأ نم

 ىلع يربطلا اهيف دمتعا ،ةقيقد ريغ رافصلا نباو عفان عم ريبزلا نبا ىلإ هجورخ ةياور

 دحأ ناك ضابإ نبا نأ وه هيلإ ليمن يذلاو ،ىرخألا رداصملا اهدكؤت ملو ةاورلا ضعب

 ينب ماكح هب ىدحتيو ههجوتب رهاجي ناك هنأ الإ نييسايسلا ديز نب رباج مامإلا ذيمالت
 نيب يثالثلا ءاقللا ةياور امأ ،(يضابإ) همساب يمس هب ةقالع هل نم لك نإف كلذلو ةيمأ

 يهف راكفألا فالتخا ببسب لاصفنالا اوررق امنيح رافصلا نب هللادبعو ضابإ نبا عفان

 جهنم وه سيل اذهو «مهئامد الإ انل لحي الو» :ضابإ نبا صن يف ءاج هنأل ؛ةطقاس ةياور

 هتعامج نع فرع ام فلاخي وه مث ابأ اكلسم هاضري الو هراعش نم سيلو ضابإ نبا

 لب ،لمأتف ،ةرابعلا كلت عم اذه ميقتسي فيكف مهسفنأ نوخرؤملا هدكؤي ام اذهو .ةدعقلاب



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا . ط

  

 اهنع نوعفادم مهئارآ يف نوصلخم عابتأ ءالؤه نم دحاو لكل ناك

 سانلا ضارعتسا ىلع قرزألا نبا مزع املف ،اليبس كلذ ىلإ اوعاطسا ام

 ىلإ ىعسو يملسلا قيرطلا ضابإ نبا مزتلا رافصلا نب هللادبع هلعف براقو

 ثيح ديز نب رباج مامإلا ىلإ مضنا هنأ حجرألاو عمتجملا يف راهصنالا

 .ةيرس ةقيرطب ىلوألا هتعومجم سسؤي ناك

 نباو قرزألا نب عفان جراوخلا ةداقب عفد ضابإ نبا لبق نم لازعنالا اذه

 ركنأ دقو» :تافيلخ ضوع روتكدلا لوقي «هدعقلا»ب مهتيمست ىلإ رافصلا

 مهوبقلف ةروثلا نع (سادرم عابتأ) مهنارقأ دوعق نوفرطتملا جراوخلا
 يف داهجلا نع ۔ مهرظن ةهجول اقبط - اودعق نيذلا :يأ ؛ةدعقلاب اراقتحا

 مهنومسي اوناكف ةرصبلا يف ةنسلا لهأ امأ .نيملاظلا ةالولا ةبراحمو هللا ليبس

 نع ىضر ةمالعو ‘باقلأ نم مهيذؤي امل ابنجت ،ءارورح ىلإ ةبسن ،ةيرورحلا

 ةمكحملا مسا مهيلع نوقلطي اوناك انايحأو .نيرخآلا يذؤت ال يتلا مهتافرصت

 .0)ةارشلا اضيأ مهسفنأ نومسي اوناكو "مهسفنأ ءالؤه يمسي ناك امك

 ةحابتساو نيملسملا لتق هيلع هعينشتو عفانل ض ابإ نبا ةرواحم هريغو يربطلا دروي =

 ميقتسي فيك مكيلع هللابف ؤفلاخملا ملسملا مد مرحت يتلا ججحلا نم هل درويو مهلاومأ

 هلوح تبرطضاو اريثك هؤش ةيضابإلا خيرات نأ ودبي !! ؟ةفلاسلا ةرابعلا كلت عم اذه

 ليصأت يويسبلا رصتخم يف أرقت فوسو .ةقيقحلا عم ةعيطقلا دح ىلإ لوقنلاو تاياورلا

 ءامد نع ةيمالسإلا تاعامجلا هزنأ نم ةيضابإلا نأ دجتف سفنلا نع عافدلاو لاتقلا ةيضق

 دربملا ،لماكلا ٥٦٧/١، ٥٥٦٨ يربطلا ،كولملاو لئاسرلا :رظني .مهتاكلتمم وأ اهناوخإ

 يسدقلا ةبتكم راجنلا رماع .د ةفسلفو اركفو ةديقع جراوخلا ١١٨. ص

 ١٢١. ص ةيضابإلا لوصألا ىف ةيضفلا دوقعلا .اهدعب امو ٨١ ص م٦٨٩١/ه٦٠٤١ ١: ط

 راد عباطم ©برصلا نيخرؤملا داحتا رشن ‘تافيلخ ضوع .د "ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن )١(

 . ٩٧ ص .م ١٩٧٨ :ندرألا نامع ٥©بعشلا



 يضابإلا بهذملا ؛لوألا ثحبملا

  

 ةظفاحملا هسفن تقولا يفو ،مالسلاو لدعلا ميق ىلع ةظفاحملا نم هباحصأو

 ءاوس ؛ةدشارلا ةفالخلا ماظن ىلإ رابتعالا ةداعإ يهو :ىلوالا بلاطملا ىلع

 روتكدلا ىريو .مكحلا ةسرامم ةقيرط وأ باختنالا ةقيرطب قلعتي اميف ناك
 ةملاسملاو دوعقلا راعشل اهعفرو ةرصبلا ىلإ ةعامجلا هذه زايحنا نأ تافيلخ

 مهبزح ىلإ مامضنالاو مهب لاصتالل ديز نب رباج ريهشلا يعباتلاب عفد

 ميلحلادبع دمحم بجر روتكدلا لوقي امك يأرلا اذه نأ ديب ،'اةيرس ةقيرطب
 ‘بيفغلاب دهشملا ةعانص ةلواحم ىوس هيف سيلو حيحص ليلد ىلإ دنتسي ال

 نب رباج ةعامج ىلإ مضنا ضابإ نبا نأ وه بجر روتكدلا هحجري يذلاو
 ©يملعلا راوحلاو ملسلا ىلإ ةيعادلا مهراكفأب عنتقاو ،ةينامغللا ديز
 ركنأ يذلا ؤ"اةيدأ نب سادرم لالب يبأ ميف ىلع هسفن تقولا يف ةظفاحملاو

 ( ١( ص ؛‘اهسفن ٨٠١.

 6ميمت نب ةانم ديز نب كلام نب ةلظنح نب ةعيبر ينب دحأ وه (م٠٧٦/ه١٦ ؛ت) لالب ربأ )٢(

 نب رباج مامإلا مزال .لئاوالا بهذملا ةملأ نم يعبات .هملا ةيداو .ةيدا نب سادرمب رهتشا

 بهر نب هللادبعو اةشلاعر سابع نبا :مهنم ةباحصلا نم اذدع ىقتلاو ؤ6هنع لخأر ديز

 .اهنم اجنف 6ناررهنلا لهأ نم ناكر 6ميكحتلا ركنأف نيفص يف كراش "يبسارلا

 سمهكر 6؛يسردسلا ثيرح مهنم انراش نيعبرأ نم نؤكنت ةمظنم ةيزسس ةعامج اشنا

 ىلع ملسلا رثآف اهرظن ةهجوب سانلا عاننإل تارظانملار سلاجملا دقعر .يميرصلا
 .نيدحرملا ءامدل مهلالحتسار ؤفيسلاب سانلل مهضؤعت جراوخلا ىلع ركنأ امك ؤ‘برحلا

 ةبرمالا ملاظملاو طرغضلا هنزطضاو ؛هحارس قلطا مث اهنجس ىلإ دايز نب هللا ديبع دمعو
 فلا يف يبالكلا ةعرز نب ملسا ةدايقب اشيج هللا ديبع هيلإ لسراف .مهنم هتءارب نلعي نأ

 .خسارلا ناميإلاو ةليحلاو ربصلاب كلذو ؤ‘كسآ ةقطنمب دايز نبا شيج ءارشلا مزهف الجر

 ةمقلع نب دابع ةدايقب فالآ ةعبرأ هماو ؛م٠٨٦/ه١٦ ةنس رخآ اشيج هللا ديبع هيلإ هجرف

 مهر اعيمج مهولتنو اهبحصر لالب يبأب ارردفل ارضخلا نب دابعب روهشملا ينزاملا
 .سراف ضرأ نم درجب راد رأ جؤت ةفطنمب كلذ ناكر 6ةعمجلا ةالص نرذرب

 هتعزانت كلذ لجأ نم ‘بارصلا ريثك اذهتجم ناكر 6؛عررلار ملعلاب لالب ربأ رهتشا

 ءاور ربصلار داهجلا ىلع ضيرحتلا يف رعش هل 6نيديجملا ءارعشلا نم وهو 6بهاذملا

 :هلوق كلذ نمر 6بدالا بنك يف هريغو دربملا

    



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 قوقحل مهكاهتناو ةدشارلا ةفالخلا ىده نع مهفارحنا هيمأ ينب ىلع

 وأ لاتقلا وأ ةهجاوملا نالعإ ةيادبلا ذنم اضفار لالب وبأ ناك دقو &‘)سانلا

 ينب نكل .لاومألاو ءامدلا ةقارإو رحانتلا ىلإ عمتجملاب عفدي ءيش يأ ةراثإ

 عوجرلا نكمي ةقيرطب هلتقي نم هيلإ اوعفدف كلسملا اذه هنم اوضتري مل هيمأ

 .اهرداصم يف اهيلإ

 ؛نيعباتلا نم ءاملعلا هناوخإ ىري امك ىري فن ديز نب رباج ناك

 ةرورض "سابع نبا ىلوم ةمركعو ،ريبج نب ديعسو ،‘يرصبلا نسحلاك
 نم ةديرف ةقيرط ذاختاب هنارقأ قراف هنكل هيمأ ينب ىلع راكنإلل ةليسو ذاختا

 ةدشارلا ةفالخلا ءايحإ ىلع لمعت ةيرس ةسردم سيسأت يف صخلتت اهعون

 نيباوتلا ةروث ىلإ ريبج نب ديعس مضنا امنيب .ةيمأ ينب تاعمتجم نع اديعب
 .رافصلا نب هللادبع ىلإ ةمركع مضناو

 ءاملعلا نأ الإ نيبقارملا راظنأ نع داعتبالا ديز نب رباج ةلواحم مغرو

 :نيعم نب ىيحي لوقي ،لعفلاب يضابإ ديز نب رباج نأ نوملعي اوناك نيظقيلا

 اهقلطأ يتلا ةيمستلا عم ايرج كلذو ."×اًيرفص ةمركعو اّيضابإ رباج ناك»

 .هعابتأو رباج ىلع ةيمأ ونب

 اكلاهملا بورحلا كلت يف ضاخ نمو ىقتلا يفو ءافولا يف بهو نبا دعبأ =

 اكلامو نصح نب ديز اولتق دقو ةمالس يجرأ وأ ءاقل ثحأ

 اكثلوأ يقالأ ىنح ىقت يندزو يتريصبو يتين ملس بر ايف
 هلتقم دنع هاثرو ،«ليبسلا لالب وبأ باصأ» :هلوق سابع نبا نع لفون نب نيصح ىور دقو
 )٨٩/٢(. ثارتلا ةيعمجل ةيضابإلا مالعأ مجعم .ءارعشلا نم ريثكلا

 ميلحلا دبع دمحم بجر .د ءةرصبلاو نامع ةيضابإب مهتقالعو برغملاو رصم يف ةيضابالا )١(

 ١٦٢ - ٢٣. ص ،(ت :نودب) ١ ط بيسلا ۔ نامغ ةنطلس ۔ يرماضلا ةبتكم

 .هتمجرت تقبس )٦٢(

 تاياورلا نيعم نب ىيحي لطبأ دقو 0٣٤/٢ بيذهتلا بيذهت ا١/١٧ يدع نبال لماكلا :رظني )٣(
 ١٥/١. نيعم نب ىيحي خيرات :رظنا ،ةيضابإلا نم ديز نب رباج ةءارب ىلع صنت يتلا



 يضابإلا بهذملا :لوألا ثحبملا

  

 يذلا وهو ،ةأشنلا لصأ يف ةيضابإلا رداصم هيلع عمجت يذلا وه اذه

 ضابإ نبا مامضنا ةقيرط يف وه فالخلا نكل ،ليدعتلاو حرجلا ءاملع هب رقأ

 رباج ةعامج يف دجو ضابإ نب هللادبع نأ وه هحجرن يذلاو .رباج قيرف ىلإ

 يتلا ءاملعلا نم ةديحولا ةيصخشلا هنأو لالب يبأ راكفأل صلاخلا نصحملا

 ققحيو ،ضوضعلا كلملا ةمزأ نم جورخلا نمضي ايسايس اًجمانرب لمحت

 سيل ذإ ،‘»ةدشارلا ةفالخلا يده ىلإ ةمألاب ةدوعلاو .ةلادعلاو قحلا ميق

 فدهلا امنإو ،راعش يأ تحتو ةقيرط يأب هيمأ ينب ىلع جورخلا وه فدهلا

 ىدملا ىلع ناك ولو ىتح ةمألا دجم ةداعتسال ةحجان ةقيرط ذاختا وه

 قرزألا نبا ىلإ مضنال بسحف ةروثلا وه ضابإ نبا فده ناك ول ذإ .ديعبلا
 هئاول تحت مضنا يذلا ،ثعشألا نب نمحرلادبع ىلإ ىتح وأ رافصلا نبا وأ

 ربسأو اذه نم اركف دعبأ ناك ضابإ نبا نكل ءءارقلاو ءاملعلا نم ةعومجم

 يناملا ديز نب رباج راتخاف كاذنآ ةعوفرملا تاراعشلا ةقيقحل اروغ

 .ةرصبلاب دزألا ةليبق لبق نم يمحملا

 :ةيلاتلا طاقنلاب ةجيتنلا هذه ىلع ميلحلا دبع بجر روتكدلا للديو

 نب هللا ديبع مايأ ةرصبلا ثادحأ دهاشم يف ارضاح ديز نب رباج نكي مل ۔١

 .دايز

 .ةدعقلاب رباج لاصتا ىلع قوثوم ليلد نيخرؤملا ىدل سيل ۔ ١٢

 فيثكلا مهلتكت ليلدب ةرصبلا يف ميمت نم رهشأو ىوقأ دزألا ةليبق ٣
 نم ةيامح ىلإ رباج جاتحي الف يلاتلابو جراوخلا لاتقل بلهملا فلخ

 . ميمب

 رصم يف ةيضابإلا :هباتك يف ميلحلا دبع دمحم بجر روتكدلا بهذي اذه لثم ىلإو )١(

 ٢٣. ۔-٢١ ص 6هرصبلاو نامغ ةيضابإب مهتقالعو برغملاو



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا 7 ٦٨

  

 ءةيضابإلل ةماعلا ةدايقلاب هتيارد ىلع ليلد نامع ىلإ رباجل جاجحلا ىفن ۔ ٤

 .بهذملا مئاعد خيسرتل ةصرف يفنلا كلذ ناكف

 نيذلا مه نيملسملا ةعامج وأ ةدعقلا نأ كلذ ىنعمو» :روتكدلا لوقي
 نبا رود ىهتنا نأ دعب هتدايق تحت اووضناو ،ديز نب رباج ىلإ اومضنا

 هيقفلا اذه اهب معني يتلا ةوقلا ىدم اوأر نأ دعبو ،ةفورعم ريغ ةياهن ضابإ

 مل شطبلاب روهشملا جاجحلا نأ ةجردل .هل دزألا ةدناسم ببسب "يدزألا

 نام ىلإ هيفنب ىفتكاو ةيضابإلاب هتلص فرع امدنع هلتق ىلع ؤرجي

 ليلق يف جاجحلا هل ضرعتي ملو ،ةرصبلا ىلإ داع نأ ثبلي ملو

 .هريثك الو

 رباج قيرف ةيمستل هيمأ ينبل ةصرف ضابإ نب هللادبع مامضنا ناك

 ةينيدلا ةفطاعلا مدختست اهنكل ‘ةضحم ةيسايس مهفادهأو ،هيلإ ةبسن ةيضابإلاب

 رباج مامإلا ىلإ فاضنا اذإ ضابإ نباك ةيركسع ةيصخشو .نيفلاخملا درطل

 .ةظحل يأ ىف ءاصقإلا وأ درطلل ةزهاج تحبصأو اهتبقارم ةدح تداز

 هذه اوسسؤم اهب فرعو ةيمستلا هذه ةيمالسإلا قافآلا يف ترشتناو

 لعفلاب اهنأل ؛ليدعتلاو حرجلا ءاملع ةصاخو ةمألا ءاملع دنع ةسردملا

 ةيمستلا ىلع ءانب جراوخلا ةعومجم ىلإ رباج قيرف مض ىلإ يدوت فوس

 مل رمأ وهو .رافصلا نب هللادبعو قرزألا نب عفانل ميدقلا قيدصلا ضابإ نباب

 قورفلا دوجو مغرف ‘ثيدحلا رصعلا يف نوخرؤملا ىتح هنم كاكفلا عطتسي

 ةدمتعم لظت ةيخيراتلا ةيمستلا نأ الإ جراوخلاو ةيضابإلا جهنم نيب ةحضاولا

 لئالدلا ةلق عمو)» :راجنلا رماع روتكدلا لوقي اهيفن ةيضابإلا لواح امهم

 يركفلا هاجتالا رياسن نأ الإ كلمن ال اننإف ةيضابإلاو جراوخلا نيب طباورلاو

 ٢٠. ص ؛ةرصبلاو نامع ةيضابإب مهتقالعو برغملاو رصم يف ةيضابإلا ( ١(



 يضابإلا بهذملا :لوألا ثحبملا

  

 جراوخلا قرف نمض ةيضابإلا مضنف ةيمالسإلا قرفلا بانك رئاس ىدل ماعلا
 مدعو ميكحتلا راكنإ وه مهنيب عماجلا يركفلا طخلا نأ ساسأ ىلع

 0)«..مكاحلا ىلع جورخلا زاوجو ةمامإلاب شيرق صاصتخا

 ؟جراوخ ةيضابإلا له :يناثلا لؤاستلا

 هذه تدجو ديز نب رباج قيرف ىلإ ضابإ نب هللادبع مامضنا دعب

 :يسايس امهالك نيرابتعال «جراوخلا» ديدجلا بقللا مامأ اهسفن ةعامجلا

 نيضراعملا دحأ ضابإ نب هللادبع نروصتي امك اهسسؤم نأ وه :لوألا

 .رافصلا : نباو قرزألا نبا عم هيمأ ينبل

 ركنأ يذلا ريدح نب سدارم لالب يبأ ركف ةعامجلا هذه ينبتت :يناثلا

 ىلوأو ةفالخلاب قحأ ناك ۔ ههجو هللا مرك ۔ يلع مامإلا نأ ىأرو ميكحتلا

 .ميكحتلا بلط ىلإ لوزنلا نم اهب

 ثدح ام نأ ربتعاو ،ةهجاوملا كلسم ةيادبلا ذنم ضفر لالب ابأ نأ مغرو

 عضولا نأ الإ ةريطخلا هراثأ تلمحت ةيمالسإلا ةمألا يف يسايس فطعنم

 ةحلسملا ةهجاوملاب سيلو ،ةبيطلا ةملكلاو ةحيصنلاب هتجلاعم نكمي يلاحلا

 اممف ،هاركإلا قيرطب ةهجاوملل درجتي نأ الإ اوضفر هيمأ ينب نكل ،تاروثلاو
 :هتبطخ يف لوقي وهو دايز نب هللا ديبعل موي تاذ عمتسا لالب ابآ نأ ركذي

 حيحصلاو ©بنئاغلاب رضاحلاو \ءيسملاب مكنم نسحملا نذخأآل هلللاو»

 ركذ اذكه امو .ناسنإلا اهيأ تلق ام انعمس دق :لاقف هيلإ هني ماقف .ميقسلاب
 دزو ةرزاو ت الأ ٥ َفَر ىلا ميِهرَتَو » :لوقي ذإ ،ذلنتلن ميهاربإ هيبن نع هللا ء وو س م <

 يف قرفلا نع ةسارد :اضيأ رظناو ٨٣. ص شراجنلا رماع .د ةفسلفو اركفو ةديقع جراوخلا )١(

 لصيف كلملا زكرم ٠ ىبلح دمحأ .7 دمحأ .د { ةعيشلاو جراوخلا نيملسملا خيرات

 .٩٧۔-٢٦ ص م ٦٨٩١/_ه٦٠٤١ ١: ط ةيمالسإلا تاساردلاو ثوحبلل



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 روو ۔. ر ےہ ور ه سوس ؟
 ِ س صس صس ,س ك -. & 4 4

 هلزع 7 ٥ رم فوس هيعس ناو © ليعس ام الإ نلضإلل ستل نآو ٥ يرخأ

 .‘٨«ىصاعلاب عيطملا ذخأت كنأ معزت كنإو ٢٧-٤٠[6 .مجنلا] 4 َقَوَكْلا رجلا

 ثدحلا نم ۔ هقيدص ناك دقو - ديز نب رباج دافتسا لالب ىبأ توم دعب

 مهفصول ةصرف هيلإ ضابإ نبا مامضنا ناكف كانفلسأ يتلا ةقيرطلا ذختاف

 .خيراتلا ربع جراوخلاب

 نم كلسم يف مهنيب ءاقتلا الو جراوخلاب مهل ةلص ال ةيضابإلاو
 الإ خيراتلا ربع مهسفنأ نع ةيضابإلا عفاد دقو ةيدايقلا وأ ةيسايسلا كلاسملا

 نأكو ،رركتملا يفنلا اذه لبقي ملو عافدلا اذه مهنم ضري مل ادحأ نأ

 نوهتشي ءالؤهب يننأكو ،هنع ديح الو هنم رفم ال ردق جراوخلاب مهفصو

 تاحرف روتكدلا لاق دقف "مهقاهزإو مهلتق لالحتساو مهئامد كفس

 ربع اهل انمث ةريزغلا مهئامد ةيضابإلا عفد ةيمستلا هذه نأ '"يريبعجلا

 مهنع نوقرتفي ال مهنأ مغر ةيمالسإلا بهاذملا مهنع تفاجتو خيراتلا

 انمث مهئامد اهيف ةيضابإلا عفد يتلا عقاوملا ددعي وهو روتكدلا لوقي ،ءيشب
 نيملسملا مهناوخإ نم ةبسنلا هذه نم اوساق ةيضابإلا نإف ...» :ةيمستلا هذهل

 :يلي ام يف مالآلا هذه نم اضعب ركذنلو ...ةريثك امالآ

 نانثا الإ ةيضابإلا ءاملع نم اهيف قبي مل يتلا (م٦٩٨/ه٢٨٢٦) ونام ةعقاو ۔

 يبلغألا يناثلا ميهاربإ اهيف برقت يتلاو ةئامعبرأ اوناك نأ دعب

 هيدل تبث امدنع هللا ىلإ ىبرق نسحأ (م١٠٩-٤٧٨/ه٩٨٢-١٦٢٦)

 .مهرفك

 قيقحت .)م ١٧٢١/ه٠٧١٦ :ت) ©ينيجردلا ديعس نب دمحأ 6©برغملاب خياشملا تاقبط )١(

 ۔(٢٦/٣١) (ط ‘ت :نودب) ،يالط ميهاربإ :ةعابطو

 .رصاعم .سنوت ۔ ةنوتيزلا ةعماجب يمالسإلا خيراتلا ذاتسأ )٢(



 ٧١ ت يضابإلا بهذملا :لوألا ثحبملا
 .در

  

 ةبرج ىلع (م١١٦٠١-٥١٠١/_ه٣٥٤ - )٤٠٦ سيداب نب زعملا ةلمح ۔

 .(م٩٣٠١۔_ه١٣٤)

 ىلع ةجاهنصل ركسع لزنف» :(ديرجلا) ةيليطصق ةقطنم نم ةيضابإلا ةلازإ ۔
 كلذو اديدش اراصح اهرصاحف سيداب نب زعملا هلسرأ نيجرد ينب ةعلق

 اوجرخ مهل دجنم الو راصحلا مهيلع دتشا املف (م٨٤٠١/ه٠٤٤) ةنس

 يف ام حيبتساو مهرخآ نع اولتق ىتح نولتاقي دحاو لجر جورخ مهيلع

 .تقرحأو تمدهو ةعلقلا

 هتاردسل (م٦٣٢١/ه٣٣٦ :ت) يقرويملا قاحسإ نب ىيحي بيرخت ۔

 ىلع موجهلا نم عسوأ هتلمح تناك نإو 3 ٦/ه٦٢٧ ةنس نالجراوو

 عبس وأ نيرشعو تس ةنس تناك املف» :كلذ يف ينيجردلا لوقي ةيضابإلا

 هيلع راد ام لك مدهف مثلتملا يقرويملا قاحسإ نب ىيحي اهلخد نيرشعو

 .«سمألاب نغت مل نأك نالجراو تداعو دجسملا ىلإ اهروس

 ثوغرد مهمجاهف» :م ٥ ٣٢٥/_ه٠٦٩ ةنس ةبرج ىلع اشاب ثوغرد موجه -

 ةريزجلا لهأ عمتجاو ،يلبقلا لحاسلا ىلع لزنو ةريزجلا لخدو ءاشاب

 لهأ مزهناف ؛اشاب ثوغرد عم نابرعلا تفدارتو ،اديدش الاتق اولتاقو

 اهخيش مدعأ نيح دعب مث ديهش اتئامو فلأ مهنم دهشتساو "ةريزجلا

 ريضلا نم ةيضابإلا لان امم ءيش اذه .(م٠٦٥١/ه٧٦٩) يتالتلا دواد

 .0«جراوخلا ىلإ مهتبسن ةجيتن

 .ةثيدحلا ناولألا ةعبطم ،سوباق ناطلسلا ةعماج رشن .ةيضابإلا ةديقعلل يراضحلا دعبلا )١(

 هذه عجارم ىلع روتكدلا لاحأ دقو ٥٧ - ٥٨. ص .م٧٨٩١/ه٨٠٤١ ١: ط ،نامغ ةنطلس

 سنوت خيرات ةصالخ ١٠\ ص يكلاملا ريغصلا نبال ةيمتسرلا ةلودلا خيرات :يهو ثادحألا

 ٢٦٢٨. ص يخامشلل ريسلا ٦٧. ص باهولا دبع نسحل



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 تايصخش نم تردص ةيضابإلا قح يف ةرئاجلا ماكحألا هذه نم ريثكو

 رفوت نم امأ .مهترشاعمو مهتشياعم وأ مهبتك ىلع عالطإلا اهل حتي مل ةيملع

 نيب نم "مهيف ليق ام نع ادج نوديعب ةيضابإلا نأ فشتكا ظحلا اذه هل

 ©يعيش :ليقو بهذملا يكلام ريغصلا نبا ةيمتسرلا ةلودلا خرؤم ءالؤه

 لزني دحأ سيل» :هلوقب ةيمتسرلا ةلودلا يف يبهذملا حماستلا فصو امنيح

 ءاخر نم ىري امل إمهرهظأ نيب ىنتباو مهعم نطوتسا الإ ءابرغلا نم مهب
 ىتح هلامو هسفن ىلع ةنامأو ،هتيعر يف هلدعو همامإ ةريس نسحو البلا

 نالفل هذهو ،يرصبلا نالفل هذهو يفوكلا نالفل هذه ليق الإ اراد ىرت ال

 اذهو ،نييرصبلا دجسم اذهو ،مهتبحرو نييورقلا دجسم اذهو ،يورقلا

 ىلع اوفرعت نيذلا نيخرؤملا نم ددع لظ نيح يف .'٨ء...نييفوكلا دجسم

 نم مهبرق ةرابع ددري ةرشابم ريغ ةقيرطب مههقفو ةيضابإلا تادقتعم ضعب
 &‘"ةئُسلا ىلإ ليواقألا برقأ ضابإ نبا لوق» :لماكلا يف دربملاك ةنسلا لهأ

 ديزي نب هللادبع باحصأ ةئشلا لهأ ىلإ جراوخلا قرف برقأو» :مزح نباو
 ىلإ برقأ ءالؤه لوقو» :نودلخ نباو ،‘"يفوكلا يزازفلا يضاباألا

 .)ةنسلا

 ةيضابإلا ناطوأ اوراز نيذلا باكلا لج نإف ثيدحلا رصعلا يف امأ

 ةيكلام ةصاخو مهراكفأ تححصتو .امامت مهترظن تريغت مهئاملعب اوقتلاو

 ،ةيضابإلا ىلع ارطع ءانث مهبتكو مهلئاسر يف اوبتك نيذلا يمالسإلا برغلا
 ةيضابإلا ربتعا يذلا بودجملا زيزعلا دبع يكلاملا يسنوتلا روتكدلا لوقي

 )١( ص ثنييمتسرلا ةمتألا رابخأ ٣٦.

 )٢( بدالا يف لماكلا )٢١٤/٢(.

 هتفرعم نكت مل مزح نبا نأ انعم يتأيسو )٨٩/٢(0 لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا )٣(

 .ةيراكنلا ىمست مهنم ةقرف فرعي ناك امنإو .ةقيقد وأ ةطبضنم ةيضابإلاب

 )٤( نودلخ نبا خيرات )١٤٥/٣(۔
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 ٧٢ م, يضابإلا بهذملا :لوألا ثحبملا
: 
 ٢ ح

  

 .نيدلاب ديدشلا مهكسمت نويضابإلا هب فصتي ام زربأو» :اسماخ انس ابهذم

 باحصأل طرفملا مهضغبو - ولغلا دح ىلإ هيهاون بنجتو هضورف ءادأب
 ازع مهسفنأل اوققحي نأ اوعاطتسا نيتفصلا نيتاه لضفبو ‘داسفلاو ملظلا

 ىلع اوظّقاح» :اضيأ لاقو ،«خيراتلا يف مهركذ دلخ ،ايسايس اذجمو .اينيد
 ميوقلا جهنلا نع اوفرحني ملو مهبهذم لوصأ يف ةيدمحملا ةلاسرلا ءافص

 يف ةرربلا هتباحصو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع ناك يذلا

 مهتدايق يف اوسرام الو ،اممثإ مهتالو فرتقا الو مهشاعم رومأو مهكولس

 ةالولا نم ليلقلا الإ اهنم آربي مل يتلا فسعلا ناولأ نم نول يأ الو ،املظ

 نأل لب نيموصعم مهنوكل ال ،اليحتسم ناك مهقح يف ملظلا نإ لب .مهاوس

 مامإلا وه مهيف سانلا رمأب مئاقلاو ادحاو ةسايسلا لجرو مهدنع نيدلا لجر

 ءافلخلا اهيلع راس يتلا مكحلا يف مالسإلا ةدعاق يه كلتو هسفن

 اذه بهذم رشتني نأ يعيبطلا نمف ،اوحفان اهنودو اوظفاح اهيلعو ،نودشارلا

 نمألا هفانكأ يف اودجيل برغملا دالبب سانلا هعابتأ ىلع لبقي نأو ،هنأش

 نم ريثكلا يديأ ىلع ملظلاو بارطضالا ةايح اومئس نم مهو ،ةماركلاو
 .'أ«ساتعلا ينبو ةيمأ ينب لامع

 تلاوت لب اسماخ ايئش ابهذم مهذع نم وه بودجملا روتكدلا سيلو

 يبودنسلا نسح ليلجلا ةمالعلا هلاق ام اهنيب نم ةدع تاباتك كلذ ىلع

 بهذملا » :يناثلا ءزجلا ةيشاح يف لاق ظحاجلل نييبتلاو نايبلا ققحم

 يتلا عدبلا نم نورفني نممو ةلبقلا لضافأ نم بهذملا اذه لهأو - يضابإلا

 مدعبو ددشتلاب نيملسملا ضعب مهمهتي انه نمو ،ءيش يف نيدلا نم تسيل

 لوقب تعدخ تنك دقو ثءارب هنم مه امب مهنومري لب مدقتلل مهترياسم

 نبا راد بودجملا زيزعلا دبع ذاتسالا ،ةيريبزلا ةلودلا مايق ىلإ ةيقيرفأب يبهذملا عارصلا )١(

 ١٠٤. ص .م ٨٠٠٢/_ه١:٩٢٤١ ط 6،توريب - رشنلاو ةعابطلل مزح
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 ءزجلا شماوه ضعب يف هب مهنومهتي ام لمجم تددرف ؛مهيف مهموصخ
 نممو نيملسملا رايخ نم مهنأ تملعف ؛مهيف نيقيلا يل نيبت مث ،لوألا

 كعري الو ،ةنُسلاو باتكلا ىلإ ةلماعمو ةدابع نم مهرومأ لك يف نوعجري

 ىلاعت هللا يضر ةلزتعملل اموصخ فلس اميف اوناك مهنإف مهب ظحاجلا ديدنت

 اب حلاص دمحم رمع خيشلا هلاق ام اضيأ كلذ نمو .'٨«ةفاك نيملسملا نع

 نأ ريغ» :ةيضابإلا نع هفلؤم يف لوقي .بهذملا يكلام وهو لاغنسلا نم

 وه يضابإلا بهذملاب سانلا فيرعتل احاحلإ رثكأ هربتعن يذلا رربملا
 حبصأو ،باتكلا هلوادت بهذملا اذه نع ئطاخ يخيرات مهف ةلازإل يعسلا

 باتك هتعبت لمحتي موهفملا اذهو ةيملعلا ريغو ةيملعلا طاسوألا يف ادئاس

 يتلا ةيملعلا ةداملا وحن مهتيلوؤسم نيردقم الو مهتاباتك يف نيقيقد ريغ

 .«يرشبلا ركفلا نيوكت يف هرود هل دلاخ ءيشك روهمجلا ىلإ اهنومدقي

 بانك نأ قحلاو» :يضابإلا بهذملا نع ةقيقحلا فرع امدنع لوقيو

 ةلي دمحم ةمأ ىلع اونجو ملعلا ىلع اونجو خيراتلا ىلع اونج تالاقملا

 ىلع اودتعاو ميقس وحن ىلع هعئاقو اوبتكو هوروز مهنأل خيراتلا ىلع اونج

 .ءالؤه هلقي مل ام مهتنسلأ يف اولاقو .مهئدابم اوفيزو _ املق ءايربأ موق

 ةقثلا ءافتناو اهيف درو ام ةحص مدع عم ۔ مهبتك نأل ؛ملعلا ىلع اونجو

 قرفلا ءارآ ىلع عالطالا ديري نم اهيلإ عجري عجارم تحبصأ ۔ اهنع
 .ةيملع ةدام ةيأ نم ةيلاخ اهنأ لاحلاو .اهنم ةيملع ةدامب دوزتلاو ةيمالسإلا

 '«اهقيزمت يف ناعمإلاو اهقيرفت ةلواحمل ةلي دمحم ةمأ ىلع اونجو
 .اهئاصقتسا عضوم انه سيل ةريثك عونلا اذه نم ةرخأتملا تاباتكلاو

 ةعابطلل فراعملا راد ©ىبودنسلا نسح :قيقحتو حرش ظحاجلا رمع وبأ ©نييبتلاو نايبلا ) ( ١

 )١٨٣/٢(. .م ١٩٩٠ :سنوت - ةسوس 6رشنلاو

 )٦( هةيناثلا :ةعبطلا ،ةماقتسالا ةبتكم :طقسم "يضابإلا ركفلا يف تاسارد ١٣ ١٤ه/١٩٩٢م!
 ص ٤٨.
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 {مهنع جراوخلا ةفص يفنل ةيضابإلا اهمدق يتلا ججحلا ىلإ يتأن نآلاو

 خيشلاو ©يمانلا ورمع روتكدلاو رمعم ىيحي يلع روتكدلا اهنيب امك اهزربأو

 ۔ :يه مهريغو &‘»يبايسلا دومح نب ملاس

 جراوخلا لاتقل ةرفص يبأ نب بلهملا ريهشلا دئاقلا يدصت :الوأ

 بلهملا نوك ةيومألا ةلودلا حلاصل كلذ ناك دقو ،مهب هليكنتو ،ةقرازألا

 نييومألا نم رطخأو ربكأ ةيضابإلا رظن يف جراوخلا ررض نكل ،مهل ايلاوم

 نمو ،ةسايس نييومألا اهلحتسي امنيب "انيد نينمؤملا ءامد نولحتسي مهنأل
 قيثو لاصتا ىلع اوناكو ،ةيضابإ اوناك بلهملا لآ ةرسأ نأ ايخيرات تباثلا

 جراوخلا لاتق يف بلهملا لذبي ملو ،هنثف يدزألا ديز نب رباج مامإلاب

 دزألا ةليبق نأل ؛ةيضابإلاو مهنيب ةقالعلا مدعب هملعل الإ مهيلع ءاضقلاو

 ةيضقألا يف ىوتفلا تناك اهرادم ىلعو ةيضابإلا يأر ىنبتت تناك كاذنآ

 .دزألا يه بلهملا اهب لتاقي ناك يتلا ةليبقلا نأ مولعمو ،لزاونلاو

 يداني يتلا راكفألاو ءارآلا ءازإ اديدش ضابإ نب هللادبع مامإلا ناك :ايناث

 ،سانلا اهنم رذحيو ،ةمات ةحارصب اهنالطب نلعي ناكو ،قرزألا نب عفان اهب

 ةبغم نم اهيف هرذحي ،قرزألا نبا عم ةديدش تالسارم ددصلا اذه يف هلو

 ريغ نم نيخرؤملا نأ بيرغلاو .مهنمأو نيملسملا ءامد ىلع لواطتلا

 نورصي كلذ عمو ‘ضابإ نبا نم الادتعا هيف نوريو كلذ نوتبثي ةيضابإلا

 .جراوخلاب ةيضابالا ةيمست ىلع

 ثدحملا ةيضابإلا يف ثلاثلا لجرلا نأ وه ةقيقحلا هذه تبثي اممو :ائلاث

 نم اربي حيحصلا دنسملا بحاص يديهارفلا بيبح نب عيبرلا ةجحلا

 .ةيضابإلا نع تاسارد ٤٦١، ٤٦٦٢. ص رمعم ىيحي يلع ،ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا )١(
 .اهدعب امو ١٢٠ ص ىمانلا ورمع .د
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 نإف لعفلا ىلإ لوقلا اوزواجتي ىتح مهوعد» :مهيف لوقي ناكو ،جراوخلا

 انمكح لعفلا ىلإ هوزواجت نإو .مهيلع لومحم مهؤطخف مهلوق ىلع اوقب

 ةيضابإلا لاتق تغوس يتلا ىوتفلا ةباثمب كلذ ناك دقو هللا مكحب مهيف

 خيراتلا لاجر ىلع ايفخ سيلو ،يبلسلا ريثأتلا ةحاس نع مهداعبإو ،جراوخلل

 برغملا يف اوقتلا ةيرفصلاو ةيضابإلا نأ برغملا يخرؤمو نودلخ نباك

 ةيضابإلا لمع لب ةدحاو ةدئام ىلع مهعمجي ناك ام كلذ نكل كيمالسإلا

 ثبع نم ناوريقلا لهأ ذاقنإ ىلع يرفاعملا باطخلا يبأ مامإلا ةدايقب

 عم اولجسي مل ةيكلاملا نإف خيراتلا ربعو .دلبلا تامرحل مهكاهتناو ةيرفصلا

 اهنم ضرغلا ناك ثادحأ تعقو امنإ .ةيبهذملا مساب ةدحاو ةكرعم ةيضابإلا

 .سابعلاو ةيمأ ينبل ةعاطلاو ءالولا ذوفن ةعسوت ىلإ فدهي ،اًضحم ايسايس

 نب يدنلجلا مامإلا لاتق قرشملا يف اًضيأ كلذ ىلع لدي اممو :اعبار

 امدنع ۔ ةيرفصلا نم وهو ۔ ىجراخلا نابيشل ا"أ(اه٤٣١ :ت) ىناملا دوعسم

 ةنونيدلا باتكك ةيضابإلا تافلؤملا ىلوأ يف امومع جراوخلا نم فقوملا اذه ررقت دقو )١(

 انامز ةيضابإلاب اوقتلا نيذلا ةيرفصلا نع لوقي ذإ (ه٣٨٢-۔:ت) حتف نب سورمعل ةيفاصلا

 لهأ نم رئابكلا لهأ كيرشتب :ةيرفصلا تلاقوه يمالسإلا برغلا ضارأ ىلع اناكمو
 ملو هللا هعرشي مل ائيد ،هللا ىلع ةأرج مهلاومأ ةمينغو إمهيرارذ يبس اولحتساو ديحوتلا

 نم تجرخو قحلا تفلاخ ةهبش ليوأت كلذ ىلع اولوأتو ؛ لغ هللا يبن هتريسب نسي

 ةيضابإلاو جراوخلا نيب ءاقل ةمث ناك ولو .هل ةياهن ال ام لالضلا نم مهيلع لخدف ،لدعلا

 نمز يف ةصاخ ةيضابإلا نأل ؛برفملا ضرأ يف ةيرفصلا ىلإ نونوكي ام جوحأ اوناكل
 ةيضابإلا ناك فيك لمأتف اهسفن سورمع اهتيحض بهذ ةديدش نحمل اوضرعت سورمع

 ٥٥٢ ٥٤. ٥٩(. ص) ةيفاصلا ةنونيدلا لوصأ :رظني .ةسايسلا نع الضف ادقتعم مهنوضفري
 ءايضرم الداع ناكو بهذملا ةوقل اببس تناك هتعيب ادوعسم نب يدنلجلا مامإلا :وه )٢(

 ةعاطلاو عمسلا هنم بلط يذلا ةميزخ نب مزاخ يسابعلا دئاقلا عم هبرح يف هنر لتق

 هيلع رصتناف ،نابيش يرفصلا دئاقلا عم لاتق يف كبتشا مامإلا ناك دقو ‘ضفرف ةفيلخلل

 لصو نابيش قحالي ناك يذلا يسابعلا دئاقلا نأ الإ ،هلهأ ىلإ همتاخو هلام عاجرإ ررقو

 ديدهتلا دعبو ،نابيش تاينتقم ميلستبو ةعاطلاو عمسلاب يدنلجلا مامإلا بلاطف ارخأتم
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 ةكرعم ترادو ۔ يسابعلا مكاحلا - حافسلا نم ابراه نامغ ىلإ شيج يف مدق

 نع ةكرعملا ترفسأو هباحصأو نابيش نيبو يدنلجلا مامإلا شيج نيب

 ءالؤه هفوفص ىلإ مضي نأ مامإلا ناكمإب ناك دقو ،هدونجو نابيش لتقم

 ةيرفصلا نكل ‘دحاو يأر ىلع اوناك ول نييسابعلا ةقحالم نم نيبراهلا
 .امامت كلذ فالخبف ةيضابإلا امأ ،ءامدلا اولحتساو نيدلا يف اولاغ جراوخ

 نامغ لهأ دنع ريهشلا دئاقلا نم يضابإلا فقوملا نوكي فوسو :اسماخ

 نأ ةيضابإلا ىلإ همامضناو ةيرفصلل هكرت دعب يناسارخلا ةيطع نب لاله
 ئدابملا كلت نالطبب مهملعيو ،جراوخلا ئدابم ىلإ مهاعد نيذلا ىلإ عجري

 راكفألا ححص نأ دعب هلوبق متف نامُغ ىلإ داع مث ،اهيلإ مهاعد يتلا ءارآلاو

 نب يدنلجلا ديهشلا مامإلل اريزوو ادئاق ناكف ،سانلا اهب ررغ يتلا

 . ف دوعسم

 سيس أتلا : يت اثلا بلطملا

 انللد دقو ديز نب رباج ريهشلا يعباتلا وه يضابإلا بهذملا سسؤم

 .هتناكم ىه امو ديز نب رباج وه نمف ،قباسلا بلطملا ىف كلذ ىلع

 :هدلومو همسا ٥

 يف نامغ يف دلو .روهشم يعبات يدزألا يدمحيلا ديز نب رباج :وه

 ىوزن يف هتدالو ناكم نوخرؤملا ددح دقو . هنبل باطخلا نب رمع ةفالخ

 امنإو رداصملا يف درت ملف هتدالو ةنس ديدحت امأ ،ةينامحملا تايالولا ىدحإ

 ةعاطلاو عمسلا الإ ضفر ةميزخ نكل ،نابيش متاخو لاملا هئاطعإ ىلع قفاو لاتقلاب -=

 ٦٢٤٨-٢٥٠١ ص ةمغلا فشك :رظنا .ه٤٣١ ماع لتق ىتح مامإلا لتاقو ،ناقيرفلا لتتقاف

 ۔(١/٢٧) نايعالا ةفحت ٤٥٥. مقر
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 ةينامزلا فورظلا راضحتسا لالخ نم ،نيثحابلا ضعب لبق نم داهتجا وه

 نب رباجل نومجرتملا وأ نوخرؤملا فلتخي ملو .اهيف دلو يتلا ةيناكملاو

 يف ه٢٢٦ ماع بيرقت كلذ ناكو هخ باطخلا نب رمع ةفالخ يف دلو هنأ ديز

 مهضعب نأ الإ ،يومحلا توقاي هددح امك نامممب عضوم يهو '_أهفوجلا

 هيلع تسبتلا اهميلاقأو نامع ةيفارغج نع هيدل ةرفوتملا رداصملا ةلقلو

 «فوحلا» مهضعب اهامسو ."يبهذلل عقو امك «فوخلا» اهامسف ةيمستلا

 هاكح ام وهو ،ةرصبلاب فوجلا برد اهنأ ىلإ مهضعب بهذ امنيب ،ءاحلاب
 ةرصبلا لزني ناكو ،نامممب ةيحان فوجلا نم هلصأ» :نابح نبا لاق يزملا

 يف فالتخالا نم نكي امهمو .افوجلا برد :هل لاقي عضوم دزألا يف

 اهنأ نويناممتلا نوخرؤملا هيلع يذلاف اهباعشب ىردأ ةكم لهأ نإف ةيمستلا

 .«قرف» :ايلاح ىمستو ىوزن لامعأ نم ةدلب «فوجلاد»

 :هتأشن ٠

 نيب عرعرتي نامغغ هدلب يف أشن ديز نب رباج مامإلا نأ هيف كش ال امم

 مامإلا هنع ىور انبث املاع هوبأ ناك دقلف ،ةميركلا هترسأ ناضحأ يفو اهعوبر

 يناثلا نرقلا ذنم تناك اةميدق ةينامع ةيالو يهو ىوزن ةيالو نادلب ىدحإ يه فوجلا )١(

 سرادملا ةرثكلو ،ةريثك ثادحأ تبقاعت اهيفو ةيسايسلاو ةيملعلا نامغ ةمصاع يرجهلا

 يداليملا رشع نماثلا نرقلا يفو ،مالسإلا ةضيبب تيمس بختنملا مامإلا رقم اهنوكو اهيف
 .مويلا ىلإ ةمصاعلا يه لازت الو ؤبرعلا رحب لحاس ىلع طقسم ىلإ ةمصاعلا تلقتنا

 ءاخب يفوخلا يرصبلا مهالوم يدمحيلا يدزألا ديز نب رباج» :ريسلا يف يبهذلا لاق )٢(

 نباو نسحلا عم دعي ،هنامز يف ةرصبلا لهأ ملاع ناك ،نامغ نم ةيحان فوخلاو }ةمجعم

 ،ينايتخسلا بويأو ،رانيد نب ورمع هنع ثح ،سابع نبا ةذمالت رابك نم وهو ،نيريس
 . ٤٨١/١ - ٤٨٢(. ءالبنلا مالعأ ريس) «نورخآو ةداتقو

 )٣( لامكلا بيذهت ٤٣٥/٤.

 )٤( تاقثلا ١٠١/٤.
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 ضعب لعج 7 ص اصجلل نآرقل ١ م اكحأ» باتك يف امي دح رباج

 تهجوت دقف ،اذيعب لوقلا اذه سيلو .ايباحص ناك هابأ نأ ركذي نيخرؤملا

 فرش ىلإ ىعستو ملعلا بلطت ني هللا لوسر ىلإ نامع نم ةريبك دادعأ

 هباتك يف مهنم اددع '"٨يشاطبلا دومح نب فيس خرؤملا دع دقو ةبحصلا

 .مهريغو يدبعلا راحصو ةبوضغ نب نزامك «نايعألا فاحتإ»

 ىلإ هوبأ هب هجوت مث نامع هدلب يف ةيملع ةأشن ديز نب رباج أشن

 فرع ىتح ةريبك دادعأب ةرتفلا كلت ىف اهيلإ نويناممملا لحري ثيح ةرصبلا

 ترهظف ناكم لك نم دزأل ١ مهلوح رهمجت دقو .مهمساب صاخ يح مهل

 لتاق يذلا ةرفص يبأ نب بلهملا مهنيب نم اةيسايسو ةيملع تادايق مهيف
 .دعب اميف مهدوجو ىهنأو جراوخلا

 مهسرادم نوسسؤي مهو ماركلا ةباحصلا بقري ديز نب رباج ناك

 ،ملعلا يف ةردق هسفن نم سنآو دتشا امدعب مهيلإ مضنا ام ناعرسو ،ةرصبلاب

 هب طيحي نأ نود هنم نكمت ىتح ملعلا هنع ذخأو انقوف سابع نبا هخيش مزلف

 ماركلا ةباحصلا نم اريبك اددع كانه يقتليل ةرونملا ةنيدملا ىلإ لحر مث

 نبا :ينعي رحبلا الإ مهدنع ام تيوحف اّيردب نيعبس تكردأ» :مهنع وه لاق

 .«سابع

 نب رباج نع جيرج نبا نع ةيواعم وبأ ىور» ١٤٨/٤: صاصجلل نآرقلا ماكحأ يف ءاج )١(

 :لاقف هنم لكأي ديص محلب يتأ مرحم نع ةي يبنلا لئس :لاق هيبأ نع ءاثعشلا يبأ ديز

 ۔«الف الإو لكأيف مرحي نأ لبق ديص ناك نإ ينعي :ةيواعم وبأ لاق .هل اوبسحأ

 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو يف لمع رصاعم ملاع ،يشاطبلا دومح نب فيس خيشلا )٢(

 نم ريثكلاب لاصتالا ثارتلا يف هلمع هل أيهف "خيراتلاب ديدشلا هعلوب زيمتي ناك دقو

 ©فلاسلا باتكلا هفيلأت عورشم ءانثأ نامع عوبر يف ةيلخاد ةلوجب ماق مث ڵثتاطوطخملا

 يفوت 6مويلا ىلإ لوألا نرقلا نم نامع ءاملع مظعم هيف بعوتسا ءازجأ ةعبرأ هنم ردصأف

 .ةيقرشلا نامغ تايالو ىدحإ نيياطلا ةدلبب نفدو ه٥٦٤١ ماع يف



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 ١ هملعو هدهز ه

 كلذب لصح دقو ،هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا يف امامإ ديز نب رباج ناك

 ول» :سابع نبا هيف لاقف نيز ةباحصلا هخويش نم ةيلاع ةيكزت تاداهش ىلع
 .هللا باتك نم املع مهعسرال اديز نب رباج لوق دنع اولزن ةرصبلا لهأ نأ

 .")هللا باتك يف امع :لاق امبرو

 لوطي امب ديز نب رباج ىلع ءانثلا يف نؤؤ ةباحصلا تاداهش تلاوت دقو

 نم ملعأ تام مويلا» :هف كلام نب سنأ هنع لاق يفوت امدنعو .انه اهركذ

 .ادج ةريثك يهف نيعباتلا هئالمز تاداهش امأ ضرالا يف

 ةيلحلا يف ميعن وبأ هفصو امك ناكو ،اغرو ادهاز ديز نب رباج ناك دقل

 ."مهردلاو رانيدلا دنع امملسم»

 :هذيمالت .

 هأشنأ يذلا يرسلا ماظنلا يف مهضعب لمعي ؤذيمالت رباج مامإلل

 .ةسايسلاو ملعلا نيب عمجلا قيرط نع قحلا ديطوتو ريخلا رشن هفدهو

 اورخس ملع ةبلط مه امنإو ‘بناجلا اذه نولغشي ال نورخآ ذيمالتو

 هذيمالت امأف ،هريغ نع ةحودنم رباج مامإلا يف مهل ناكف ،هبلطل مهتاقوأ

 0'ةداتقو رانيد نب رمعو حرص نب رمع مهف ةيجراخلا ةسردملا نم

 )١( لامكلا بيذهت ٤٣٦/٤.

 هسفن )٢(

 )٣( ءايلوألا ةيلح ٨٩/٢.

 ةنس دلو ،ليلج يعبات ڵباطخلا وبأ "يرصبلا يسودسلا زيزع نب ةداتق نب ةماعد نب ةداتق )٤(

 ،ةداتق لثم ايندلا يف ناكوأ :يروثلا نايفس لاقو سانلا ظفحأ ةداتق :نيريس نبا لاق ،نيتس

 عبس ةنس نوعاطلا يف طساوب تام ©بسنلاو برعلا مايأو ةغللاو ةيبرعلا يف اسأر ناك

 ١٢٢/١(. ظافحلا ةركذت) ةئامو ةرشع



 ٨١ مكلا . يضابإلا بهذملا :لوألا ثحبملا

 ةسردملا نم هذيمالت امأو بيذهتلا يف يزملا مهركذ نمم مهريغو

 وبأو ،‘'_هبئاسلا نب مامضو ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ مهف ةيلخادلا

 )كامسلا رفعجو (}»جرعألا نايحو .‘ناهذدلا حلاص حون

 نم ةيناتلا ةقبطلا ءاملع نم ةرصبلاب هدلومو ‘بدنلا نم نامغ نم هلصأ :بئاسلا نب مامض )١(

 مايأ يف ايتفلل رصت نممم ناكو ،ديز نب رباج نع ملعلا ذخأ .مهئاهقفو ةيضابإلا ةقئأ
 ةرفص وبأ هعمج ،«مامض تاياور» باتك يف ديز نب رباج نع هتاياور تنؤد دقو ةديبع يبا

 هباتك يف ءاج .ديز نب رباج باحصأ نم هنأ دمحأ مامإلا ركذ دقو ،ةرفص نب كلملادبع

 ديز نب رباج نع مامض نع ةديبع وبأ هل لاقي رمتعم هنع ثدح خيش :ىيحيل تلق» :للعلا

 هل لاقي سأب هب سيل رمتعم هنع ىور لجر :لاق .اذه ةديبع وبأ نم ائكتم لكأي نأ هرك

 تلق .هنع هب نوثدحي نويرصبلا :لاق ؟رمتعملا ريغ هنع ثدح نم :تلق .مساقلا نب هللادبع

 ديز نب رباج نع ىور خيش :لاق ؟وه نم ةديبع وبأ هنع ىور يذلا اذه مامضف :ىيحيل
 لاجرلا ةفرعمو للعلا) :ردصملا «امامض ينعي رمعم هنع ىورو اذه ةديبع وبأ هنع ىور

 !١١(. ،نوفلخ نبا ةبوجأ :ئتازملا فسوي ١٣

 عرولا ديدش ناك !ءيط يف هنكسم ناكو ةرصبلا نكس :نامهدلا حون نب حلاص حون وبأ )٢(

 خيش» :ينيجرتذلا هنع لوقي ،عيبزلا ذخأ هنعو ،هريغو ديز نب رباج نع ذخأ ،ملعلا ريزغ

 حاحصلا بتك هفرعت حون وبأو .نيحلاصلا قرط جهانو "قيرطلا لهأ ذاتسأو قيقحتلا

 :ردصملا «رباج مامإلا نع يوري هنأ مهصيصنت عم ٠هقيثوت ىلع اوعمجأ دقو ننسلاو
 .يبايسلا دوعسم نب دمحأ :قيقحت .ريشلا باتك :يخاممشلا ٢٥٤/٢/! تاقبطلا :ينيجرلا)

 ٨٢/١(. ةفاقتلاو يموقلا ثارتلا ةرازو (م٧٨٩١/ه٧٠٤١

 :هذيمالت نم ‘ديز نب رباج مامإلا :هخويش نم يعبات "يرصبلا يفوجلا جرعألا نايح )٣(

 هنع ةاورلا ضعب لسرأ ،ةداتقو حيرج نباو ،ةبورع يبأ نب ديعسو ©فاصقلا يبأ نب دواد

 .«ةقث جرعألا نايح» :نيعم نب ىيحي هنع لاق ،ةباحصلا نم هركذف مهضعب مهوف .ائيدح

 نم ناك» :يخامشلا ردبلا هنع لاقو .«قثو» :يبهذلا لاقو (تاقثلا) يف نابح نبا هركذو

 :رظني .«هنع ذخأو ارباج بحص نم ءاربك نم نيدلاو ىوقتلا لهأو نيخسارلا ءاملعلا

 ٣٥٩/١. ىبهذلل فشاكلا ١٨٦/٩. نابح نبال تاقثلا ٤٧٦/٧. يزملل لامكلا بيذهت

 . ١/ ٨٣. يخامشلل ريسلا

 امو ةديبع يبأ ملعم ناك :ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ هنع لاق كامسلا نب رفعج )٤(

 زيزعلا دبع نب رمع اوثنه نيذلا دفولا نمض ناك ارباج نع ظفح امم رثكأ هنع ظفح

 = املو ،ةينيدلاو ةيسايسلا تاحالصإلا نم ديزملاب هسفن تقولا يف نيبلاطم .ةفالخلاب



 يمالسإلا برغلا يه ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 نيبتيو .ريثك مهريغو (٢ة رفص ىبأ تنب ةكتاعو “ أىيمرجلا ديز نب هللا دبعو

 اوناكو ،امقيثك ناك رباجب مهئاقل نأ ثيدحلا لهأ بتك يف مهمجارت لالخ نم

 هذه نع ائيش نوملعي ال نيخرؤملا نأ ديب ،هنع نووري مجارتلا بتك بسح

 لهأ نإف نويرسلا هذيمالت امأ رباجل ةبسنلاب اهئاشنإ ةيرسو ،ةسردملا

 .«جراوخلا يأر ىري ناك» :ةرابعلا هذهب مهنوتعني ام اريثك ثيدحلا

 :هت افو ٠

 نيملسملا ءاملع نم ملاع ليحر عم دعوم ىلع ملاعلا ناك ه ٩٢٣ ماع يف

 ايقيقح ادادتما اوناك ثيحب ‘هميلعتو ملعلا بلطل مهسفنأ اورذن نمم

 ناك نإو حجرألا ىلع ماعلا اذه يف ديز نب رباج يفوت ،ماركلا ةباحصلل

 لبق يفوت هنأل ؛ه٣٩ وه حجرألا نكل .ه١٠١ هتافو ربتعي مهضعب

 يف يفوت هنأ بلاغلاو .يرصبلا نسحلا يبأ نب نسحلا لثم :لاق رمع نع رفعج لئس =

 ريسلا ٢/ 0٢٣٢ ،ينيجردلل تاقبطلا :رظني .يرجهلا يناثلا نرقلا نم لوألا فصنلا

 . ٧٥١١. .يخامشلل

 .ايراد نكسو ماشلا مدق !مالعألا ةمئألا دحأ "يرصبلا يمرجلا ديز نب هللادبع ةبالق وبأ )١(

 بويأ هنع ىور .نيريثكو ثريوحلا نب كلامو ناميلا نب ةفيذحو كلام نب سنأ نع ىور

 ىلع ديرأ ثيدحلا ريثك ةقث يعبات .نوريثكو ءاذحلا دلاخو ينانبلا تباثو ينايتخلا
 بيذهت ؛رظنا ١٠٧. :ليقو 60١٠٦ :ليقو 0١٠٥ :ليقو ۔زه٤٠١ ةنس يفوت ،ىبأف ءاضقلا
 ٣٢٨٣. ٥٤٢/١٤. مقر :يملل لامكلا

 ةيبرع ةئيب يف تشاع دقف ةمظعو فرش تيب يف تعرعرتو ةميركلا ةلضافلا هذه تأشن )٢(

 ةيهاركلا تدادزا املو .يرجهلا يناثلا نرقلا ةيادبو يرجهلا لوالا نرقلا رخآ يف ةيمالسإ

 نم مهمربت مهنم ريثكلا رهظأ ،هفسعتو هروج ببسب يفقثلا فسوي نب جاجحلاو دزالا نيب
 رابتعالا ةداعإ عورشم ةمدخ لجأ نم ديز نب رباج هاجتاب مهتلص تدادزاف عاضوالا

 ةرفص يبأ تنب ةكتاع مهنم ناكو ‘بلهم لآ نم دارفأ مهسأر ىلعو ،ةدشارلا ةفالخلل

 مامإلا نع ريثكلا تور ،هتخأ اهلعلو ريهشلا دئاقلا ةرفص يبأ نب بلهملا ةلئاع نم يهو

 .يرجهلا يناثلا نرقلا ةيادب يف تيفوت اهنأ بلاغلاو .ةددحم ةافو ةنس اهل سلو شرباج

 )٤٨/٢(. ينيجردلا سابعلا يبأل برغملاب خياشملا تاقبط



 يضابإلا بهذملا :لوآلا ثحبملا

  

 لاق ديز نب رباج توم دنعو ‘ه٥٩ ماع ىفوتملا يفقثلا فسوي نب جاجحلا

 6«قارعلا ملاع :لاق وأ ءةرصبلا ملاع تام مويلا» :ةداتق هذيملت

 يضابإلا بهذملا راشتنا نكامأ :ثلاثلا بلطملا

 دنع هب ابحرم نكي مل ،ةيضابإلا ىمسم نأب ركذن نأ ةيادب انب ردجي

 يف هب افرتعم نكي مل يرصعلا ريبعتلاب وأ رمألا ةيادب ةيضابإلا
 درو ثيح يرجهلا ثلاثلا نرقلا ىتح ةيملعلا وأ ةيمسرلا تابطاخملا

 كلذ لبق امأو ،‘"“حتف نب سورمعل «ةيفاصلا ةنونيدلا» باتك يف ةرم لوال

 نيب بطاختلا ةغل يه (ةوعدلا لهأ)و ،(نيملسملا ةعامج) حلطصم ناكف

 .موقلا ءالؤه

 تعسوتو اقباس انركذ امك ديز نب رباج دي ىلع ةرصبلا يف سيسأتلا أدب

 يف فانحاألاب ةيضابإلا ىقتلا ثيح ةفوكلا ىلإ لقتنا مث كانه هترئاد

 ةراشإلاب الإ خيراتلا انل ظفتحي مل هديدع تارظانم مهنيب ترجو اهسرادم

 تامولعم انيدل سيل ،نمزلا نم ةليوط ةرتف ةرصبلا يف بهذملا لظو .اهيلإ
 لوألا فصنلا ةياهن ىلإ دتما هنأ نظلا بلاغو .اهنم هئافتخا خيرات نع ةقثوم

 .ةيسابعلا ةلودلا نم

 ىوتسم ىلع عابتأ هل دجو ثيح زاجحلا ىلإ بهذملا ريثأت دتمأو

 نيرخآ خياشم ةدع يف &‘'"يربنعلا نيصحلا نب يلع رحلا يبأك ؛ءاملعلا

 )١( تاقثلا ١٠١١/١.

 .هتمجرت تقبس )٢(

 نم (ه٠٣١ :ت) يميمتلا يربنعلا شاخشخلا نب كلام نب نيصحلا نب يلع رحلا وبأ (٣)

 «دمحم نب ناورم» مايأ اهيف رهاجو .ةكم نكس ،ةرصبلا يف ةورث هل تناك .ةيضابإلا ءاهقف

 = .نميلا يف ةفالخلاب هل عيوبو ناورم ةعاط علخ دق اذه ناكو «قحلا 7 ةرصانمب



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ت ٨٤

  

 نامغو زاجحلا لهأ نم مهنارقأب نوقتلي ةيضابإلا نأ يضابإلا مالس نبا ركذي
 براضم ىمسي ىنمب صاخ ناكم يف جحلا مسوم يف ةرصبلاو برغملاو
 نورشعو ةسمخ مهنم املاع نيسمخو ةئام ءاملعلا نم اهيف ذع دقو ©بوبحم

 نأل ؛زاجحلا يف اليوط يضابإلا دوجولا رمتسي ملو .')نامغ لهأ نم

 يومألا مالعإلا ريثأت ةوق ىلإ ةفاضإ مهيلع ةديدش تناك ةيسايسلا ةلمحلا

 .ايسايس ةئوانملا قرفلا ىلع

 لهأ يف يضابإلا بهذملا راشتنا ثيح نميلا ىلإ زاجحلا نمو

 نب هللادبع قحلا بلاط ةروث تقلطنا اهنمو .اهتيبلاغ اوراص ىتح تومرضح

 ةياهن يفو ه٠٣١ ماع هلتقمب تهتنا هتروث نكل .'٢(اه )١٢٩ يدنكلا ىيحي

 ديدحلاب قثوأو لقتعاف «رحلا يبأ» ىلع ضبقلاب رمأي .ةكمب ةلماع ىلإ ناورم بتكف -

 ،قحلا بلاط راصنأ ضعب قيرطلا يف هكردأو .ريبك خيش وهو .ةنيدملا ىلإ صخشأو

 ناك (فوع نب راتخملا) ةزمح وبأ اهلخد ملو .نيرتتسم ،ةكم ىلإ هب اوداعو هوذقنأف
 نب رمع عمس :متاح يبآ نب دمحم وبأ لاق .ةكم يف لتقو .هلاجر نم رحلا وبأ»

 لاق ،هنع هيبأ نع لضفملا نب رشب ىورو ،جيرج نبا هنع ىور ،ديز نب رباجو زيزعلادبع

 بتكي :لاقف هنع يبأ تلأس .جراوخلا يار ىري ناكو نيصحلا نب يلع تيأر :ةنييع نبا

 قشمد خيرات )٢٢٦/٤(. نازيملا ناسل :رظناو )٢٨٢/٤(0 يلكرزلل مالعالا .هثيدح

 )٤٤٥/٤١(.

 ملاسو شزترافش .ف .ر :حت «ةيضابإ رظن ةهجو نم هخيراتو مالسإلاه مالس نبا باتك )١(

 ١٣٠. ص 5م٥٨٩١/ه٥٠٤١ ١: ط توريب ۔ ارقإ راد ؤبوقعي

 ثراحلا نب ةيواعم نب ثراحلا نب هللادبع نب دوسألا نب رمع نب ىيحي نب هللادبع )٢(

 اهبو تومرضح يف دلو هنأ حجارلا (م٧٤٧/ه٠٣١:ت) «قحلا بلاطهب ريهشلا يدنكلا

 ةرصبلا ىلإ يرفاعملا حمسلا نب ىلعألادبع باطخلا يبأ عم لقتنا .ىلوالا همولع ىقلت

 نب مامضو {ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ مهسأر ىلعو ،نيعباتلا نم مهرصاع نمم ذخأيل
 نب ميهاربإل ءاضقلا بصنم ىلوتف نميلا هدلب ىلإ داع مث .امهيرصاعم نم ريثكو ،بئاسلا
 الإ ںنميلا ىلع يومألا دمحم نب ناورم لماع وهو تومرضح ىلع مسيوقلا لماع إةلبج
 لحي ام» :هباحصأل لاقف ،ديدشلا فسعلاو ،رهاظلا روجلا نم هآر امل ،لاب هل أدهي مل هنآ

 = هريغو ،ملسم ةديبع يبأ هخيش ىلإ بتكف ،«هيلع ربصلا انعسي الو ،ىرن ام ىلع ماقملا انل



 يضابإلا بهذملا :لوألا ثحبملا

  

 ،تومرضح يف ةيضابإلا ةمامإلا ديدج نم ترهظ يرجهلا يناثلا نرقلا

 ثلاثلا نرقلا ةيادب يفو .'١يصورخلا بعك نب ثراولا مامإلا زرب ثيح

 هتطلس ىلإ تومرضح مضي نأ نميلا ىلع نومأملا لماع دايز نبا عاطتسا

 .اهيف رئاشعلا مكح ةرطيسل ارظن ةيلكشو ةيمسا تناك ةطلسلا كلت نأ الإ

 يف تومرضح تلخد ا"ه٦٢٢ رفيج نب انهملا يناممملا مامإلا دهع يفو

()١( 

(٢) 

 نأ تعطتسا نإ» :هيلإ اوبتكف ،رمألا يف مهرواشيو مهيتفتسي ةرصبلاب ةيضابإلا ءاملع نم

 ةمامإ لؤأ ميقيل داهجلاو دجلا دعاس ىلع قحلا بلاط رمشف .«لعفاف ادحاو اموي ميقت ال

 ةمامإلا راد ىلإ هجئاف ؤكلذ ىلع هباحصأ هعيابو إم٦٤٧/ه٩٦١ ةنس نميلاب ةيضابإ روهظ

 سانلا يف بطخ ثيح ‘ءاعنص ىلع ىلوتسا مث ،ةلماعم نسحأ اهيلاو لماعف تومرضحب

 مث .رئاجلا مكحلا ذبن ىلإو ،قحلا هللا نيد ىلإ ةوعدلا يف هجهنمو هتوعد اهيف نابأ ةبطخ

 ةمامإلا لدع امهلهأ ىلع طسبيل ةنيدملاو ةكم ىلإ يراشلا ةزمح وبأ هشويج دئاق هجنا

 ذإ اليوط هتمامإ مدت ملو .حلفي مل هئآ الإ ماشلا ىلإ هتاحوتف ةلصاوم لواحو ،ةيمالسإلا

 ©يدعسلا ةيطع دمحم نب كلملا دبع ةدايقب اشيج دمحم نب ناورم هيلإ لسرأ ام ناعرس

 ىلعو ،م٧٤٧/اه٠٣١ ةنس تومرضحب قحلا بلاط ىلع كلذ دعب ىضقو ،ةزمح ابأ مزهف

 تاقبطلا 0١١٦ ١١٣\ ١١٧، مالسإلا ءدب :مالس نبا :رظني .م٩٤٧/ه٢٣١ ةنس ايئاهن هتروث

 ةيضابإلا مالعأ مجعمو ٥/١، ٤٧ ٧٤. ١٨٧؛ ٢٥٨/٢-۔ ٢٦٢. 0٢٦٥ ٢٧٩. :ينيجردلل

 ٤٠٦/١. :ثارتلا ةيعمجل

 (م٧٠٨۔-٣٩٧/ه٢٦٩١ - )١٧٧ يدزالا يدمحيلا يراشلا يصورخلا بعك نب ثراولا

 رباج يبأ نب ىسوم خيشلا ةسائرب ىوزنب هتعيب تمت .امامإ عيابي نأ لبق مزحلاب رهتشا
 ركذتو .قاقشلاو يغبلاو قافنلاو رفكلا دمخأو ،هلهأو قحلا زعأو لدعلا رهظأف ٧٧٨١

 نب سراف ةدايقب نامع لالتحال ديشرلا نوراه هلسرأ يذلا شيجلل هيدصت رداصملا

 ىلإ ىعس امدنع اًقيرغ يفوت دقو ةمامإلا فيلح رصنلا ناكف .يدزالا هللادبع نب دمحم

 .ىوزنب ناتلحم امهو لاعسو رقعلا نيب روهشم هربقو .نجسلا نم نيجاسملا ضعب ذاقنإ

 ١٠٢. ۔ ١١٤/١ نايعألا ةفحت ٢٥٤ - ٢٦٥. ةمغلا فشك :رظني

 ةنس بجر رهش يف ةعمجلا موي ةمامإلا ىلوت يدزألا يدمحيلا يحجفلا رفيج نب انهملا
 مزحلا تبثت ةريثك لامعأ هل ،ةيعرلا يف لدعلاو مالكلا ةلقو مزحلاو طبضلاب رهتشا ه ٦

 رابخأل عماجلا ةمغلا فشك :رظنا ه٧٣٢ ةنس رخآلا عيبر نم ١٦١ موي هلي يفوت لدعلاو

 ٢٦٠ - ٢٦٣. ص ةمألا



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 ةرهملاو رحشلا كلذ ىلإ اهتقبس نأ دعب ىرخأ ةرم ةيناملا ةمامإلا راطإ

 ،عبارلا نرقلا ةليط ةصلاخ ةيضابإ تومرضح تلظو .اماع نيرشع وحنب

 (ه٤٤٣ وأ ٣٣٤ :ت) ينادمهلا دمحم وبأ لوقي ،اهنومكحي اهنم ةمئأ اهيفو

 يف ىهنيو رمأي يذلا وه ةيضابإلا مامإ نإ :برعلا ةريزج ةفص هباتك يف
 دادحلا هدروأ امك (ه٥٧٣ :ت) يسدقملا لوقيو .نعود ةنيدمو تومرضح

 مهنأ الإ شةبغر ريخلا يف مهل ةمراضحلاو» :تومرضح خيرات يف لماشلا يف

 نرقلا ىلإ نميلا نم قطانمو تومرضح يف يضابإلا دوجولا رمتساو .ةارش
 يف يعفاشلا بهذملل يوقلا ريثأتلا لعفب ىشالت مث "يرجهلا رشع يداحلا
 .'هتومرضح

 دي ىلع هيلإ ةيضابإلا ةوعدلا تلصو دقف ‘يمالسإلا برغلا يف امأ

 ةوعد عم ةقفارتم تناكو ‘يرجمهلا يناثلا نرقلا ةيادب "هدعس نب ةملس

 ،ةلزتعملاو ةيضابإلا نيب ةرجهلل رشع يداحلاو عبارلا نينرقلا نيب تومرضح خيرات :رظني )١(

 ،م٦٠٠٢ ىلوألا ةعبطلا ،الكملا ارشنلاو تاساردلل تومرضح راد ،حلفم جرف ملاس

 لماع ملاع (م٢٥٧/ه٥٣١ :د يح) ينميلا يمرضحلا دسأ نب يلع نب دعس نب ةملس )٢(

 نب رباج بهذملا مامإ نع ملعلا ذخأ "نيعباتلا يعبات ةقبط يف ينيجردلا هفئص ،ةيعادو

 نم لؤأ وه .مهريغو ...بئاسلا نب مامض نعو ؛ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ نعو ديز
 يف ءاج هنإ :ليق .يمالسإلا برغملا دالب يف هيلإ وعديل .ةيضابإلا بهذمب ةرصبلا نم ءاج
 ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ مامإلا هلسرأ ،يداليملا نماثلا /يرجهلا يناثلا نرقلا ةيادب

 بهذمل وعدي ةملس ناك .ادحاو المج نابقاعتي سابع نبا ىلوم ةمركعو وه ءاجف

 ريطغم نب ديمحلادبع نب دمحم هجوت لمعلو .ةيرفصلا بهذمل وعدي ةمركعو شةثضابإلا
 نم نؤكتي ريطغم نبا ةدوع دعب رخآ جوف هالت مث ؛هتوعد راثآ نم ةرصبلا ىلإ يسوفنلا

 ©يوازفنلا يلبقلا دواد وبأو ،ايبيل نم يسمادغلا رارد نب ليعامسإ :مهو ،ةبراغم ةعبرأ

 ةنس ةرصبلا ىلإ اوهجوت .يتاردسلا مصاعو ناوريقلا نم متسر نب نمحرلادبعو

 دي ىلع هعبنم نم ملعلا يقلتل «م٧٥٧/ه٠٤١ ةنس ىلإ اهب اورقتساو إم٢٥٧/ه٥

 = باطخلا وبأ مهعمو برفملا دالب ىلإ اوداع مث ؛ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ



 يضابإلا بهذملا :لوألا ثحبملا

  

 نأ دعس نب ةملس عاطتساو ،انؤخ سابع نبا ىلوم ةمركع دي ىلع ةيرفصلا

 ىلإ اوعجر مث ،ةرصبلا يف ةديبع يبأ ىلإ مهلسرأف ذيمالتلا نم ةسمخ أيهي

 ةيضابإ ةمامإ لوأ تسسأت ىتح هيف ءاتفإلاو بهذملا رشن نولصاوي مهنادلب

 دوجولا ةلازإ ىلوت ثيح ،‘١»حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا يبأ دي ىلع

 هذه ىلع ءاضقلا تعاطتسا ةيسابعلا ةلمحلا نأ الإ ،ناوريقلا نم يرفصلا

 ةلود سيسأت نم ةيضابإلا نكمت ىتح برغملا ءاجرأ ىف اهترصاحمو ةمامإلا

 ةلودلاب دعب اميف تفرع '"(ه١٦١) ماع متسر نب نمحرلادبع دي ىلع ىرخأ

 ملعلا ةلَمَحب خيراتلا بتكو رداصملا يف اوفرغ ينميلا يرفاعملا حمسلا نب ىلعالادبع -=

 .برغملا ىلإ
 :كلذ لبق هسفن نع لوقي ناكو ،ةيضابإلا ةوعدلا يف دعس نب ةملس دوهج تحجن دقو

 لكو .«كلذ دعب تم نإ يلابأ الف هرخآ ىلإ راهنلا لؤأ نم رمألا اذه رهظ ول نأ تددو»

 دالب يف ةيضابإلا ترشتناف ؛هجهن باوصو بهذملاب اناميإو .ةوعدلا يف اصرح كلذ

 )٢٧٤/١( ثارتلا ةيعمجل ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا .مويلا كلذ ذنم يمالسإلا برغملا

 تاقبط )٤٢/١(، ايركز يبأل ةريسلا :٭ )٢٣٥٨-٢٥٩( مزح نبال ةرهمجلا :نع القن
 ۔(٢١ - )١١/١ :ينيجردلل خئاشملا

 ميعز ،ء(ه٤٤١ :ت) باطخلا وبأ ينميلا يريمحلا يرفاعملا حمسلا نب ىلعالادبع )١(

 ةنس برغلا سلبارط ىلع ،هرمأ لوأ ىلوتسا .الطب اغاجش ناك .ةيقيرفإ يف ةيضابإلا
 نيسمخ يسابعلا روصنملا هيلإ هجوو .ه١٤١ ةنس ءدب يف اهلك ةيقيرفإ مكحو .ه ٠

 نيب تعقو رومأ الول .ةبيخلاب بوؤي داكف ©ثعشالا نب دمحم رصم ريمأ ةدايقب الأ

 نيح ىلع (ترس) يف ثعشألا نبا هأجافو .اهلجأ نم مهضعب هقراف باطخلا يبأ باحصأ

 .دادغب ىلإ هسأر لسرأو .افلأ رشع ينثا وحن اوناكو ،هباحصأ نم هعم يقب نمو هلتقف ،ةرغ

 )١٢٧/١(. ريسلا باتك )١٩١/٤(0 نودلخ نبا خيرات )٢٦٩/٣(، يلكرزلل مالعألا :رظنا

 ٧٧١(. ص ) ةيقيرفإ لامش تاسارد

 دلو ،ةيضابإلا مالعأ ربكأ نم ملع ىرسك نب مارهب نب متسر نب نمحرلادبع مامإلا :وه )٢(
 كولم ةرساكألا ىلإ هبسن يف عجريو ‘يرجمهلا يناثلا نرقلا نم لوالا دقعلا يف قارعلاب

 نم همأو هوبأ رفاس ،مالسإلا لبق ،سلدنألا كولم ةقراذللا ىلإ هبسني مهضعبو سرفلا

 مامإلا وه امميتيو ةلمرأ كرتو ،هلجأ هافاو هابأ نأ الإ .جحلا ةضيرف ءادأل زاجحلا ىلإ قارعلا

 = مامإلا اشنف ،ناوريقلا ىلإ اهنباو اهذخأ يبرغم لجرب همأ تجوزت مث ،نمحرلا دبع



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ا

  

 كسنوتو رئازجلاو ايلاح ايبيل نم ءازجأ لمشتل تعسوت ثيح ةيمتسرلا

 لاوش يف يعيشلا هللادبع وبأ يمطافلا ةفيلخلا دي ىلع تهتنا اهنكل

 ©‘"أ)ايبيلب ةسوفن لبج يف مويلا ىلإ ىضابإلا دوجولا رصحنناف .ؤ٨ه٦

 .رئازجلاب بازيم يداوو نالجراوو ،'"سنوت يف ةبرج ةريزجو

 ةلودلا نيبو اهئارمأ نيب ةميمحلا ةقالعلا ترفو دقف سلدنألا يف امأ

 ٨مهنم ةيراكنلا ةقرفلا ةصاخو سلدنألاب يضابإلا راشتنالل الاجم ةيمتسرلا

 ةيضابإلا عم ةرركتم تاءاقل مزح نباو ربلا دبع مامإلا نم لك لجس دقو

 ونب امهو سلدنألاب نيتلود اوسسؤي نأ اوعاطتسا ةيضابإلا نإ لب &'كانه

 كلت يف ةيضابإلا ةوعد رشن فداص مث ،اهيف مولعلا ئدابم ملعتو ،ناوريقلا يف نمحرلا دبع
 ،ةديبع يبأ مامإلا دي ىلع ةساردلل ‘ه٥٣١ ةنس يف ةرصبلا ىلإ لقتناف ،اهب قلعتف عوبرلا

 برغملا ىلإ ملعلا ةلمح ةيقب نع ةديبع وبأ هزيم ؤتاونس سمخ دعب برغملا ىلإ داع
 دهع يف ناوريقلا ىلع ايضاقو ايلاو نيع .عمست مل امو ينم تعمس امب تفإ» :هلوقب

 طوقس دعب نمحرلادبع مامإلا عاطتسا .(ه٥٤١-٠٤١) يرفاعملا باطخلا يبأ مامإلا

 ؤ©ه٥٥١ ةنس يف ةيمتسرلا ةلودلاب تفرع ةيضابإلل ةلود نيوكت باطخلا يبأ مامإلا ةلود

 ©ه١٧١ ةنس يف يفوتو ‘ه٠٦١ ةنس يف ةمامإلاب هل عيوب ،اهل ةمصاع ترهيت ذختاو

 هبطخ هيف تعمج باتك ۔ ٢ شزيزعلا هللا باتك ريسفت يف ۔ ١ :امهو تافلؤملا ضعب كرتو

 ۔ ١٦٢٤/١ - 0١٦٥ ١٢٣٩-١٦١٧ .ريسلا يخامشلا - ٢٩٠/٢ ‘تاقبطلا ،ينيجردلا :رظنا)

 ٥٤٤(. :ةمجرتلا مقر ٦٢٤٦/٦-٢٤٨ .ةيضابإلا مالعأ مجعم

 ايركز نب دمحم نب دمحأ نب نيسحلا :وه هللادبع وبأو .(ا٢؟١/٧) برغملاب خئاشملا تاقبط )١(

 ،برغملا يف مهتوعد رشانو نييديبعلل ةلودلا دهمم .ملعملاب بقليو يعيشلاب فورعملا

 لحرو "يمطافلا هللا ديبع يدهملا يبأ بيبحلا دمحمب هابص يف لصتا .ءاعنص لهأ نم

 ةلود ىلع ءاضقلاو هتعيابمب يدهملل رمألا مت املف "يدهملا ةعيب ىلإ اعدف برغملا ىلإ
 )٢٣٠/٢(. يلكرزلل مالعألا :رظنا .م١١٢/ه٨٩٢ ماع هللادبع وبأ لتق .ناوريقلاب ةبلاغألا

 )٢( برغملا دالب ىلإ لاله ينب ةرجه ىتح مالسإلا راشتنا ذنم ةسوفن لبج )٢١- ٤٢ ٤ه(

 .(٦٥ص) ١ ط ثيدوهزم دوعسم .د )م ١٠٥٣ ۔-٢٦٤٦)

 :حت ،فه٢٢٢١ :ت يبرجلا سار وبأ دمحم .ةبرج رابخأ يف ةبحالا سنؤم باتك :رظنا )٣(

 ٢٣١-٧٠. ص .م٠٦٩١ ماع ١، ص "سنوت ،ةيمسرلا ةعبطملا ،يقوزرملا دمحن

 .ةيكلاملاو ةيضابإلا نيب ةيخيراتلا ةقالعلا ثحبم يف امهيلإ راشيس )٤(



 يضابإلا بهذملا :لوألا ثحبملا

  

 دوجولا ءاهتناب سلدنألاب يضابإلا دوجولا ىهتناو ،‘"رمد ونبو ،ا»لازرب

 .اهب يمالسإلا

 كانه مهيدل تنوكتو ‘ناسارخ يف اضيأ يضابإلا بهذملا رشتناو

 .)"ناسارخ لهأ لمعب ةيضابإلا بتكلا يف اهيلإ راشي ةروهشم ةيهقف سرادم

 وبأو ،يناسارخلا ىسيع وبأو يناسارخلا ةيطع نب لاله اهئاملع نيب نم

 نونطقي اوناكو هتانز نوطب نم نطب مه نيذلا نرفي ينب ةليبق ىلإ نومتني :لازرب ونب )١(

(٢) 

(٣) 

 سلدنالاب ةيضابإلا ةلودلا هذه أشنأ دقو ؛ةليسملاو لفسألا بازلا ضرأب طسوالا برغملاب

 بونجلاب نايج ةيالو يف ه٤٠٤ :ليقو ه٠٠٤ ةنس يف يلازربلا هللادبع وبأ ىعدي لجر

 ةرامإ نيب ريبكلا يداولا ىنحنم يف ةعقاولا «ةنومرق» يف ديدحتلابو سلدنالا نم يقرشلا

 دقو ؤ،لدعلاو قفرلاب ةيعرلا لماعو }اةنسح ةريس همكح يف راسو .ةيليبشإ ةكلممو ةبطرق
 ببسب ه٩٥٤ ةنس يف تطقس نأ ىلإ اماع ٥٤ ةدمل ةيضابإلا ةلودلا هذه ترمتسا

 ،شركب دمحم ىيحي :رظني) اهيلع هترطيسو اهل ةيليبشإ بحاص دابع نب دضتعملا ةمجاهم
 ٢ ط ©بيسلا نام ةنطلس 6‘يرماضلا ةبتكم سلدنألاب يضابإلا دوجولا

 ٢٤-٢٧(. ص ،م٠٩٩١/ه١١٤٧

 نرقلا يف سلدنالا نم يبونجلا مسقلاب «نوروم» وأ «روروم» ةنيدم يف ةرامإلا هذه تميقأ
 يداو ىتح ابونج ةنيدملا هذه لوح دتمت ةريغص ةعقر لغشت تناكو ©يرجمهلا عبارلا

 ناكو ،رمد ينب ميعز يريمدلا يريزت يبأ نب حون ىعدي لجر ةرامإلا هذه ماقأو ؛«هكل»

 ىلإ يريزت وبأ مهدج دفو ةيضابإلا نم مهو .هتانز نوطب نمو سنوت ربرب نم رمد ونب
 مايأ ذنم زاحناو ،ربربلا ءامعز نم هثالمز رئاسك شيجلا يف مدخو روصنملا مايأ سلدنالا

 رثكال ةرامإلا هذه ترمتسا دقو هناطلس اهيلع طسبو اهب رقتساو ةقطنملا كلت ىلإ ةنتفلا

 اهمكح نم رخآ ناكو ‘ه٨٥٤ ةنس يف دابع نب دضتعملا دي يف تطقس ىتح اماع ٦٠ نم

 ،سلدنالاب يضابإلا دوجولا ،شوكب :رظني) ةلودلا دامعب بقلملا حون نب دمحم نب دانم

 .(٠٢٣۔-٨٢ص

 الإ عفدت ال ةاكزلا نأ ناسارخ لهأ نم انباحصأ لاقو» :يصقشلا ةمالعلا لوق كلذ لاثم

 نم ءارقفلل اهعفد اوزاجأف نامغ لهأ نم انباحصأ امأو نيدلا يف ةيالولا لهأ نم ءارقفلل

 نيبلاطلا جهنم :رظني «اهب ىلوأ مهدنع لضفالا نآ الإ ،يلو ريغ وأ ايلو ناك ةوعدلا ٦

 .اهريغو )٢٦٤/٣(. )١٦/٤(. )١٩/٤(



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 بحاص .يناسارخلا مناغ نب رشب مناغ وبأو روصنم يبأ نب متاح روصنم

 دوجولا لظو &«يناسارخلا مناغ يبأ ةنودم» يضابإلا ةقفلا يف ةنودم لوأ

 دي ىلع مهدوجو ءاهنإ مت نأ ىلإ ارمتسم نيوزق رحبو ناسارخ يف يضابإلا
 .يرجهلا رشاعلا نرقلا يف يوفصلا ليعامسإ

 اهطسوو اهبرغو ايقيرفأ قرش يف لازي الو يضابإلا بهذملا رشتناو

 .وشيدقم «اينيكو .اينازنتو رابجنز نم لك يف افيثك مهدوجو لازي ال ثيح

 ةيضابإو نويناممتلا ىلوت دقو ،ادناورو ،يدنوربو ،اناغو لاغنسلاو ،يلامو

 ."هقطنملا هذه يف يضابإلا بهذملا رشن ايبيلو رئازجلا

 دي ىلع يرجهلا يناثلا نرقلا ةيادب رصم يف يضابإلا بهذملا رشتناو

 ."ةرصبلا يف ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ ىلإ اولحر نيذلا ملعلا ةبلط

 ىلوت دقو ،ةيملعلاو ةيسايسلا حراسملا يف كراشي اهب ادمتعم رمتساو

 مهل تصصخ نيدلا حالص نمز يفو ،ةيضابإلا نم ةعومجم رصم ءاضق

 ىلإ ادوجوم ىضابإلا بهذملا رمتساو ،'؛هفيرشلا رهزألاب هصاخ ةقورأ

 .ةيرصملا ةيروهمجلا برغ هويس ةظفاحم يف مويلا

 ،ةنودملا ءاملعل يليصأتلاو يهقفلا جهنملا» ريتساجملل يتلاسر :يف ةيفاو مهتمجرت رظنت )١(

 بادآلا ةيلك ،هللادبع نب دمحم يديس ةعماج يف «يناسارخلا ناغ يبأ ةنودم لالخ نم

 .م٦٠٠٢ ماع ساف ۔ زارهملا رهظ ۔ ةيناسنإلا مولعلاو

 ،نيسح سايلإ دمحأ :روتكدلل ،يلام ةكلمم مالسإ يف ةيضابإلا ءاهقف رود باتك :رظني )٢(
 شقرق دمحم .د ،ينامغلا رودلا ةسارد عم ايقيرفأب مالسإلا خيرات ىلإ لخدملا ١٣. ص

 ٣٣٣. ٤٤٤. ص (ت :نودب) ١ ط راحص ۔ نامع ةنطلس ،ةمسب ةعبطم شريثك نبا ةبتكم

 مهتريس ليصافت رظنت ،مهريغو ‘يرصملا قفوم ميهاربإ وبأو &دابع نب دمحم :مهنيب نم )٣(
 ءةرصبلاو نامع ةيضابإب مهتقالعو برغملاو رصم يف ةيضابإلا :باتك رصم يف يملعلا مهرثأو
 .٠٠١-١٦٩ص 8١ ط بيسلا ۔ نامُغ ةنطلس - يرماضلا ةبتكم ،ميلحلادبع دمحم بجر .د

 )٤( ص هسفن ١٠١.



 يضابإلا بهذملا :لوألا ثحبملا

  

 ةسمخ ةبسن لثميو ،مويلا ىلإ اهب يمسرلا بهذملا وهف نامغ يف امأ
 تاماعز مظعم نأ ىلإ دوعي ببسلاو ناكسلا نم ةئاملا يف نيعبسو

 بيبح نب عيبرلا ثلاثلا لجرلاو ،ديز نب رباجك نامغ نم مهلصأ بهذملا
 يف هئاقبو هعسوت بابسأ نمو .'»ريثك مهريغو دنسملا بحاص يديهارفلا

 ثلاثلاو يناثلا نينرقلا يف ةرصبلا نع اوعطقني مل ملعلا ةلمح نأ وه نامغ

 ملعلا ةبلط اهيلإ لقتناف ،نامُغ ىلإ ةرصبلا نم ةيضابإلا ةسائرلا تلقتنا ىتح

 ةسردم ىلإ ريشأ فوسو ،اهريغو ،نميلاو ناسارخو ،يمالسإلا برغلا نم

 نمو .نسحلا يبأب فيرعتلا ثحبم يف ةبراغملا ةبلطلاب ةئيلملا ةكرب نبا
 مامالل ه ١٣٢ ماع اهيف ةيضابإ ةمامإ لوأ داقعنا اضيأ كلذ بابسأ

 لهأ سلجم يف ءاملعلا نم ميظنتبو ىروشلا ةقيرطب ،‘"دوعسم نب ىدنلجلا
 فصنلا تايادب ىلإ اهب ارمتسم ةمامإلا يف ديلقتلا اذه لظو دقعلاو لحلا

 كلذ دعب مكحلا ةقيرط تلوحت ثيح يرجهلا رشع عبارلا نرقلا نم يناثلا

 .يثارولا ماظنلا ىلإ

 هباتك نأل ارظن "لوألا اهمسق يف ةلاسرلا قحالم يف ةصاخ ةمجرت عيبرلا مامالل تدرفأ )١(

 .يويسبلا رصتخمل ةيثيدحلا رداصملا دحأ

 .هتمجرت تقبس )٢(

 



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا , ٩٢

  

 يرجهلا عبارلا نرقلا ىلإ ةّيضابإالا تافلؤملا :عبارلا بلطملا

 دييقتو فيلأتلاب مامتها ةيضابإلا ىدل ناك ىلوألا ةأشنلا ذنم

 مهدوجو تقحال يتلا ةيسايسلا تالكشملا مغر تاغالبلاو تاعامسلا

 هباتك فلأ يضابإلا بهذملل سسؤملا ديز نب رباج مامإلاف ،ناكم لك يف

 امخض ناك دقو ‘يرجهلا لوألا نرقلا ىلع راتسلا لدسي نأ لبق «ناويدلا»

 ‘_همهذيمالتو ةباحصلا ىواتف نم ةريبك ادادعأ مضي ،لامحأ ةعبس يف

 جراخو لخاد ةيسايسلا ثادحألا نكلو اهسفنب رباج ءارآ ىلإ ةفاضإلاب

 هباوبأو هئازجأ ضعب الإ خيراتلا ةركاذ يف باتكلا اذه تلعج بهذملا

 نب ملسم ةديبع وبأ مامإلا ىلوت مث ،يمانلا ورمع روتكدلا ركذ امك ةقرفتملا
 هباتك ىوس خيراتلا انل ظفحي مل اضيأ هنكل ،فيلأتلا ةلصاوم ةميرك يبأ

 ةلاسر نع ةرابع وهو .ةينامعلا ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو يف عوبطم «ةاكزلا»

 بهذملا يف مهفيلأت ةديبع يبأ ذيمالت لصاو مث ،نامغ لهأ ىلإ اههجو
 :اهنيب نم ناكف

 ثيداحأل هفلؤم هدرفأ باتك وهو :بيبح نب عيبرلا مامإلا دسم ١

 لاوقأ نم ائيش اهب طلخي ملو ماكحألاو بادآلاو ملعلا يف ةلق لوسرلا

 يباحصل الوق عيبرلا اهيف ركذي ةليلق نايحأ يف الإ نيعباتلاو ةباحصلا
 .هقبس يذلا ثيدحلاب هطابترال يعبات وأ

 ،ديز نب رباج نع مامض هخيش نع هتاياور يهو ،عيبرلا مامإلا راثآ ٢
 ةباحصلا نع هيوري اميف رباج مامإلا نع ارثأ ٤ مضي باتكلا اذهو

 يذلا يصورخلا نالهك روتكدلا هقيقحتب ماق دقو ؤةلقَي هللا لوسر نع
 نم وهف اذه ىلعو ‘ه٢٣١ ماع يف مت باتكلا فيلأت نوكي نأ حجر

 )١( ينيجردلا سابعلا يبأل برغملاب خياشملا تاقبط )٨٦/١(.



 ٩٢ : يضابإلا بهذملا :لوألا ثحبملا

  

 ءزجن دعب ،‘١ةيمالسإلا ةبتكملا يف نآلا ىلإ انتلصو يتلا بتكلا مدقأ

 ديز نب رباج مامإلل حاكنلا

 نأ ريغ ،هقف باتك لصألا يف يهو :يناسارخلا مناغ يبأ مامإلا ةنودم

 طابنتسال ةيوبنلا ثيداحألا نم ارفاو اددع هدنسب اهيف قاس فلؤملا

 ثيداحألا كلت ىلإ ةفاضإ مضت ةنودملاو ءاهنم ةيعرشلا ماكحألا

 ثحابلا ىصحأ دقو ،نيعباتلا يعباتو نيعباتلاو ةباحصلل ةريثك اڵاوقأ

 نيح يف ،‘"ةنودملا يف اًعطقنمو انسم ائيدح ١١٤ يديعسوبلا حلاص

 قلعتي اميف اذه ةقيقحلاو ."طقف اميدح ١١١ اهققحم ىصحأ

 ةنودملا ءاملع ماكحأو ىواتف مظعم نإف الإو ،ةدنسملا ثيداحألاب

 اهنأ اونيبي مل نإو حمهدنع تتبث يتلا ةيوبنلا ثيداحألا نم صوصن

 نم ءازجأ اهنأب ةيارد هيدل مناغ وبأ - لئاسلا نآ رابتعا ىلع ثيداحأ

 رباج مامإلا ناويد يف اهدوجو ىلع اضيأ اولوع مهلعلو ثيداحأ
 يف رهظي امك ةنودملا ءاملع مهنمو اظفح هذيمالت هبعوتسا يذلا

 .مهتاباجإ

 نم هغلب ام هيف عمج عيبرلا مامإلا هفلأ باتك وهو :ةديقعلا يف ثيداحأ

 رومأب قلعتت مهدعب نمو ةباحصلا نع راثآو ةلق لوسرلا نع ثيداحأ

 .ةديقعلا

 اهاور تاياور يهو :يشرقلا ليحرلا نب بوبحم نايفس يبأ تاياور

 تاياورلا هذهو ةفلتخم رومأب قلعتت ءاملعلا ضعب نع نايفس وبأ

 رشنت ملو ةيزيلجنإلا ةغللاب ©يصورخلا نالهك روتكدلل هاروتكد ةلاسر ،عيبرلا مامإلا راثآ )١()

 نآلا ىلإ

 ص يدي : ٦٨. ىديعس ١ اص . «ةّيض اب ا دنع ثيدحل ١ ةي اور » : رظن 7 ) ( ٢

  



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا شر ٩٤

 ريسعلا نم هنأ ريغ ««حيحصلا عماجلا» باتك ىلإ '"ينالجراولا اهمض

 نأ مأ لقتسم فلؤم يف تاياورلا هذه ركذ نايفس ابأ نأب مزجلا

 .؟هبتك نم ءيش نم اهطقتلا ينالجراولا

 باتك نم حلفأ مامإلا اهذخأ ثيداحأ يمهو :"حلفأ مامإلا تاياور ۔٦

 .حيحصلا عماجلا ىلإ ينالجراولا اهمض دقو ،يمزراوخلا ديزي يبأ

 يف ينالجراولا اهركذ ةقلعم ثيداحأ يهو :ديز نب رباج مامإلا عيطاقم ۔٧

 .نيعم بيترت ىلع اهبتري ملو حيحصلا عماجلا

 ءاملع رهشأ نم ملع ،ينالجراولا يتاردسلا دانم نب ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ :وه )١(

 ىلع مولعلا ئدابم ذخأ ه ٥٠٠ ةنس دلو ،نالجراو ىرق نم هتاردسب دلو .ةيضابإلا

 نب ىيحي ءايركز وبأو ليعامسإ نب بويأ ناميلس وبأ :اهب هخويش نمو ،نالجراو ءاملع

 غلب ىتح ةديدع نينس ةبطرقب ماقأو ملعلا بلطل سلدنألا ىلإ رجاه شءايركز يبأ
 ىلإ رجاه مث اهععالطاو هملع ةعسل «ظحاجلا» نويسلدنألا هبقلف ،ملعلا يف ةورذلا

 يكحي امك ءاوتسالا طخ نم بيرق ىلإ لصو ىتح ايقيرفإ لهاجم لخدو نادوسلا
 لحر مث ،ةلوهجملا قطانملا هذه فاشتكا ىلإ نيقابسلا نم ناكف .قباسلا عجرملاب كلذ

 نينس عبس هرادب ثكم ،ملعلا ىلع هصرح ةدشلو ،جحلا ةضيرف ءادأل زاجحلا ىلإ

 - ١ :اهنم مولعلا فلتخم يف ةيملع ازاثآ كرت خسنلاو فيلأتلاو ةباتكلا ىلع امفكاع

 :لوقعلا لهأل ناهربلاو ليلدلا - ٢ ،دوقفم وهو ازج نيعبس يف ميركلا نآرقلا ريسفت

 ٤ ،هقفلا لوصأ يف فاصنإلاو لدعلا _ ٣ ،مولعلا نم اهريغو مالكلا ملعو لوصالا يف

 رعش ناويد - ٦ ‘بيبح نب عيبرلا مامإلا دسم بيترت ۔ ٥ ،قطنملا يف :نيرحبلا جرم
 رعشلا نم هنكمت ىلع لدت انيب ٣٦٠ نم ةيزاجحلا اهمسا ةديصق هلو ،دوقفم وهو
 ©ثفسوي نب ميهاربإ قاحسإ وبأ هنبا :هتذمالت رهشأ نم ،تافلؤملا نم اهريغو بدالاو

 هتاردس هسأر طقسمب نفدو ٥٧٠ ةنس يف هتافو تناك ،حون نب بويأ ناميلس وبأو

 ،ثيخامشلا ۔ ٢/ ٤٦١٦٥. ٤٨٧٩-٤٩٥٩. ٥٠١ ي ١/ "تاقبطلا 6ينيجردلا :رظنا)

 ١٠٥ - ١٠٦(. .ريسلا

 .هيلإ ةراشإلا تقبس )٢(



 يضابإلا بهذملا :لوألا ثحبملا

  

 تفرع ةريس هلو ،‘»ليحرلا نب بوبحم ةديبع يبأ مامإلا ذيمالت نمو
 اهنع لوقي يرجهلا سداسلا نرقلا ىلإ ةلوادتم تلظ نايفس يبأ ةريسب

 دحأ 5ٍ يدبعلا ليحرلا نب بوبحم مهنمو» :تاقبطلا يف ينيجردلا

 امم فللاو ،رايخألا فلسلا ريس ديلخت ىلإ قبس نممو ثراجنألا رايخألا

 هقفلا بئارغ نيب دحاو كلس يف كلذ عمجو ءراثآلا نم مهنع هدنع لصحي

 هللا ليبس يف نيدهاجم نم نيدهتجملا بقانم ركذو رابخألا بئاجعو
 نيلوملاو ثربادتلا نيرعشملاو راصقا هنم ادب نم بلاثم ىلع هن هراصنأو

 (".«راذتعالا لوبق قحتساو هرذع ماق نمع رذتعاو رابدألا

 بهذملا يف ةريثك تافيلأت بوبحم ءانبأل نأ يملاسلا مامإلا ركذيو

 تيأر :يداربلا لاق ،اعزج نوعبس هنأ نوركذي بوبحم نب دمحم باتك»ك

 تعمس ‘بوبحم نب دمحم نب ريشب فيلأت ةنازخلا باتكو ثادحاو اءزج هنم

 ىف ن اتسبل ١ ب اتكو ‘ ارمس نبعبس ىف هنأ ركذي دوعسم نب دمحم انخيش

 ،رابخألا بئاجعو هقفلا بئارغ ديقملاو ،رايخألا خايشألا دحأ يشرقلا ليحرلا نب بوبحم )١(

 كلذلو .همأ جوزت يذلا عيبرلا مامإلل بيبر بوبحمو كريسلا يف يخامشلا هفصو اذكه

 ذشي ال هنأ ليق ىتح ةريسلاب افوغش ناك دقو "ةنودملا يف عيبرلا نع بوبحم ةياور ترثك

 ةفورعملا هتريس بتكف نيودتلاب فغشلا اذه مجرت دقو .ءيش نيت هللا لوسر ةريس نم هنع

 ةسردملا هذه ءاملع بتك يف تعزوت اهتدام نأ الإ نآلا ىلإ انع ةبوجحم تناك نإو يهو

 ريسلاو ينيجردلل تاقبطلا باتك ةدام رثكأو هدعب امو يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم ءادتبا

 ةسائرلا هيلإ تلآ يذلا دمحم هدلو بوبحم ءانبأ زربأ نمو .ةريسلا هذه نم يخامشلل

 درو نيملاع نيب نم وهو ٥ثثلاشثلا يرجهلا نرقلا نم لوال ١ فصنلا يف نامغغ يف ةيملعلا

 ريخألا دقعلا يف يفوت .هللا لوحب كانه هتمجرت يتأتس امك يويسبلا رصتخم يف امهمسا

 باتك ٢٦٩/٢. ينيجردلا خياشملا تاقبط :يف هتريس رظنت - يرجهلا يناثلا نرقلا نم

 يمانلل مالعألا مجارت .طوطخم .ةنودملا لوأ يف يملاسلا قيلعت ١٦١/١!١. يخامشلا ريسلا

 ٢٦٧. ص يدشارلا كرابم ،ةديبع وبأ مامإلا ١٠٨. نوفلخ نبا ةبوجأ قحلم يف

 )٢( برغملاب خئاشملا تاقبط )٦٥/٢(.



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا . ٩٦

  

 كلذ ريغو ملاعلا ثودحو ديحوتلا يف فضرلا باتكو اضيأ ريشبل لوصالا

 دعب ةيضابإلا ىدل ناك دقو &هاًضيأ ريشبل ةبراحملا باتكو اضيأ ريشبل
 يلع نب ىسوم يلع يبأ عماجك ؛عماوجلا فيلأت ىلإ هاجتا كلذ

 عماجو ،(ه٣ :ق) يوكزاألا رفعج نب دمحم رفعج نبا عماجو 6(ه٠٣٢ :ت)
 يراوحلا نب لضفلا عماجو ،(ه٣ ؛ق) يراوحلا نب دمحم يراوحلا يبأ

 نبا عماجو ،(ه٨٦٢) رقصلا نب نازع ةيواعم يبا عماجو .(ه٨٧٢ :ت)

 تاباوج نم ديفملا عماجلا» باتك يمدكلا ديعس يبالو ا(ه٣٦٣ ؛ت) ةكرب

 ديعس يبأل فارشإلا تادايز باتكو ،ءازجأ ةسمخ يف عوبطم !ديعس يبأ

 روهشملا ميهاربإ نب دمحم ركب يبأل فارشإلا باتك بقعت هنأ كلذو ءاضيا

 عمج ؛ةرجهلل رشع ةعبسو ةئامثالث ةنس يف ىفوتملا يروباسينلا رذنملا نباب
 فعضو ححصف اهركذ ةلأسم لك يف ديعس ربأ هبقعتو ،ةمألا بهاذم هيف

 ءزجلا قيقحتو ةساردب يسبحلا دمحم ذاتسالا يليمز ماق دقو دعبو برقو
 6ربلا دبع نبال راكذتسالا باتكب هنراقو .عويبلا باتك وهو هنم يقبتملا

 ةعماجب يمالسإلا برغلاب يكلاملا يهقفلا ثارتلا ةدحو لئاسر نمض كلذو

 خيش ةكرب نبالو .ساف ۔ ةيبرغملا ةكلمملاب هللادبع نب دمحم يديس

 باتكو ،اطوطخم لازي ال رفعج نب عماجل حرشلا باتك اضيأ يريسبلا
 نم لض نم لاوقأب هفلاخ نم لاوقأ يف هفلأ اضيأ هل ةنزاوملا باتكو ؤدييقتلا
 لازت ال اهلكو ؤديلقإلا باتكو فراعتلا باتكو أدتبملا باتك اضيأ هلو ،مماألا

 نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ءاج نأ ىلإ ةفاقثلاو ثارتلا ةبتكمب ةطوطخم

 باتكو ،ءازجأ ةعبرأ يف عوبطم وهو يويسبلل عماجلا باتك يرجهلا عبارلا
 .ةلاسرلا هذه يف هققحن يذلا انباتك وهو يويسبلا رصتخم

 يف ةيهقف تافلؤم ةدع تزرب يمالسإلا برغلاب يضابإلا دوجولا يفو
 - عربطم ۔ (نيدلا عئارشو مالسإلا ءدب) :باتك اهنيب نم عبارلاو ثلاثلا نينرقلا

 )١( ص) يملاسلا نيدلا رونل ةيضابإلا ةعشأ نم ةيضرملا ةعمللا ١٣(.



 يضابإلا بهذملا :لوألا ثحبملا

  

 ةنس دعب يفوت ،ناميمرغأ ةيرق نم ،يناميمرغألا مالس نب باول خيشلا هفلؤمل
 مالسإلاب ققحملا اهامس رداصملا يف اهتدمتعا يتلا ةخسنلاو (م٧٨٨/ه ٢٧٢

 اًضيأ وهو ،يسوفنلا يوغيولا يدهم خيشلل باتكو ةيضابإ رظن ةهجو نم
 .ةيغيزامألا ةغللاب بوتكم هنأ الإ ،هناونع ىلإ رداصملا ريشت مل فسألل

 حتف نب سورمع ةمالعلا هفلأ ام نرقلا اذه تافلؤم نم كلذكو

 ةنس يفوت (ايبيل - مويلا تابيحرلاب) نكاسومأ ةيرقل عجريو ‘ينكاسملا
 فورعملا (ةيفاصلا ةنونيدلا لوصأ) باتك :هبتك مهأ نمو م٦٩٨/ه ٢٨٢

 خيشلا وهو نازف ةيضابإ ءاملع دحأ بلط ىلع ءانب هفلأ «(يسورمعلا)ب

 .ةثكانلا ىلع درلا يف ةلاسر فلأ امك .ينازفلا قلاخلادبع

 نرقلا اذه لالخ فيلأتلا ةكرح تروطت دقف يرجهلا عبارلا نرقلا يف امأ

 نم ةعومجم كرتشي نأ وهو ©تافلؤملل يعامجلا فيلأتلا رهظ ثيح

 يف ةفلتخم عيضاوم لمشي يعوسوم باتك فيلأت يف ءاملعلاو خئاشملا

 رداصملا يف تاعوسوملا كلت تفرعو ،ماكحألاو تالماعملاو تادابعلا

 ءاملع ايبيلب ةسوفن لبج نم ءاملع كراشو (ناويدلا) مساب ةيضابإلا ةيخيراتلا

 .(ةبازعلا ناويد)و ،(خايشألا ناويد) :امهو نيتعوسوم مهأ فيلأت يف نيرخآ

 فيلأت يف يسوفنلا يتولاللا زانرج نب ىيحي ايركز وبأ خيشلا مهاس ثيح

 خيشلا :هيف نيكراشملا لبجلا ءاملع نمف ةبازعلا ناويد امأ ،خايشألا ناويد

 سابعلاوبأ خيشلاو ،يسوفنلا ينانسملا حلاص نب دمحمو ،بويأ نب نتفلخي
 .مويلا ىلإ اطوطخم لازي ال باتكلا اذه نأ ريغ .يئاطسرفلا دمحأ

 عوبطملا ةيهقفلا بتكلا نم ةيضابإلا رداصملا هتلقانت ام لمجم اذه

 كانهف الإو ،ىلوأآلا ةعبرألا نورقلا لالخ بهذملا يف ۔ طوطخملاو اهنم

 يتلا يديالا اهل ئيهي ردقلا لعلو ،مويلا ىلإ ةبوجحم لازت ال ةريثك بتك

 .نيملاعلا اهب عفنتو اهيلع عقت





  

  

  

: - 6 

 بهاذملا ملاعم لكشتت تأدب ىتح يرجهلا يناثلا نرقلا فصتنا نإ ام

 دقو ،كاذنآ يمالسإلا ملاعلا رضاوح يف اهعورفو اهلوصأ رولبتتو ،ةيهقفلا
 ةباحصلا نم ددع دوجوب تطبتغا رضاوحلا هذه نم ةرضاح لك نأ انفلسأ

 لاط نمم مهدحأ جهنم ىلع نيقلتملا تاعومجم ترقتسا ىتح . خ ماركلا

 ذيمالتلا نم ةهبان ةعومجم هسفن تقولا يف هل رفوت دقو ،هريثأت مظعو هثكم

 ،طابنتسالاو ليصأتلا يف يملعلا هجهنم اونبتو ،ملعلا لعاشم هنع اولمح

 ةدجتسملا اياضقلا عم اكلسمو ةقيرط ةيعرشلا صوصنلل همهف اودمتعاو

 .ةمهادلا ثادحألاو

 اهيف تأشن ىتلا ةيمالسإلا رضاوحلا نم ةدحاو ةرونملا ةنيدملا تناك

 ردصت نأ ىلإ اذكه اولظو مهجهانم اهيف تسسأتو ءاملعلا تاعومجم

 :ريهشلا مامإلا اذه وه نمف ‘يحبصألا سنأ نب كلام مامإلا سردلا

 يكلاملا بهذملا سسؤم يحبصلا سنأ نب كلام مامالا :لوألا بلطملا

 همسا ٠.

ةليبق حبصأ ىلإ ةبسن يحبصأل ا رماع يبأ نب كلام نب سنأ نب كلام



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا 7 ١.د

  

 سسأتو ملعلا ىلع هناكرأ تماق تيب يف كلام مامإلا أشن ،ةريبك نميلا نم
 هيلع صن ام اذه ،ليلج يباحص رماع وبأ ىلعألا هدجف ؛ىوقتلا ىلع هناينب

 اددع نكل ديرجتلا يف يبهذلا ةياور ىلع ادامتعا ،ةباصإلا يف رجح نبا

 رجح نبا مالك نم مهفي ام اذهو مرضخم يعبات هنأ ىري ءاملعلا نم

 رمع نع ىور "مهئاملعو نيعباتلا نم وهف كلام لفسألا هدج امأ ،"ااضيأ

 ىورو ،مهريغو ةريره يبأو ةشئاعو بلاط يبأ نب ليقعو ةحلطو نامثعو

 هقثو ،'"نورخآو راسي نب ناميلسو عفان لهس وبأو عيبرلاو سنأ هؤانبأ هنع
 يف هل جرخ دقو &اهتاقثلا يف نابح نبا هركذو دعس نباو يئاسنلا

 ريغ يف هدج نع هيبأ نع كلام ىور امنيب "ةريثك ثيداحأ نيحيحصلا

 .أطوملا

 ۔ملعلا يف هتناكمو بلطلا يف هجهنمو !هتأشنو هدلوم :يناثلا بلطملا

 ىلع ةرونملا ةنيدملا يف ةرجهلل نيعستو ثالث ةنس كلام مامإلا دلو

 لأس ،ريغص وهو بلطلا يف ابغار ملعلل ابحم أشن اهبو &‘“لاوقألا رهشأ
 لعفي امك ملعلا بتكيل بهذي له ۔ جابيدلا يف امك ۔ موي تاذ همأ

 تعضوو ،ةرمشم ابايث هتسبلأف ،ملعلا بايث سبلاف لاعت :هل تلاقف ،نورخآلا

 تلاق امك .نآلا بتكاو بهذا :تلاق مث ،اهقوف هتممعو هسأر ىلع ةليوطلا

 لبق هبدأ نم ملعتف ةعيبر ىلإ بهذا :داشرإلاو ةحيصنلا ضرعم يف هل

 )١( ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ٢٩٨/٧.

 )٢( هسقن

 )٣( ريبكلا خيراتلا ٣٠٥/٧١.

 )٤( بيذهتلا بيذهت ١٩/١.

 )٥( 6"يوجحلا .ىماسلا ركفلا ٤٤٦/٢۔-۔٤٤٧.

 )٦١( ص ربلادبع نبال ،ءاهقفلا ةمئألا ةثالثلا لئاضف يف ءاقتنالا ١٠١.



 يكلاملا بهذملا :يناثلا ثحبملا

  

 عبس زمره نبا ىلإ عطقنا هنأ اضيأ بهذملا جابيدلا يف ركذ دقو .هملع

 هيلع ذملتت نم هدحو زمره نبا نكي ملو &‘هريغ هعم طلخي مل نينس
 ثيح نم ۔ همجارت يف حضتي امك ۔ ايعوسوم اذيملت ناك لب كلام مامإلا

 ةئامعست نم رثكأ ىلع ذملتت دقف ةيملعلا سلاجملا عونتو خويشلا ددع

 نب ملاسو ثعفانو ،دانزلا وبأ مهردصتي إمهيعباتو نيعباتلا نم خيش
 ،يرهزلاو ،ردكنملا نباو ،ةورع نب ماشهو ،ملسأ نب ديزو رمع نب هللادبع

 يف ائيعم اجهنم هعابتا عم اذه ،‘"»مهريغو يرغملا ديعسو ليوطلا ديمحو
 ملعلا اذه نإ» :هذيمالت دحأل هسفنب هلاق ؛نيملعملا ءاقتناو خويشلا رايتخا

 ةلي هللا لوسر لاق :لوقي نمم نيعبس تكردأ دقل ؛هنوذخأت نمع اورظناف نيد

 نإو ائيش مهنع تذخأ امف دجسملا ىلإ راشأو نيطاسألا هذه دنع

 اذه لهأ نم اونوكي مل مهنأ الإ ،ائيمأ ناكل لام تيب ىلع نمتئا ول مهدحأ
 .'"«نأشلا

 ةرشع نم هئطوم تاياور صلقتت نأ ىلإ لاحلا ةعيبطب ىدأ يرحتلا اذهو

 يدنع :كلام يل لاق» :بهو نبا لوقي ‘ثيدح فلأ نم لقأ ىلإ فالآ

 نوكي ال :لاق مث ،تومأ ىتح هب ثدحتأ الو .طق هب تثدح ام ريثك ثيدح

 نإف ىوتفلا اياضقو لئاسملا امأ &'؛«هملع نم نزخي ىتح املاع ملاعلا

 دقف الإو ،ةقيقد تاعجارمو يملع صيحمتل عضخ دق نوكي اهنم ردصي ام

 )١( بهذملا جابيدلا ٢٠/١. :ت) زمره نب نمحرلادبع دواد وبأ :وه زمره نباو ١١٧ه(

 يف زؤب نم لوأ وهو .ةنيدملا لهأ نم ئراق ظفاح ماشه ينب يلاوم نم ،جرعالاب فرعي

 :رظني .اهب تامو ،ةيئردنكسإلا رغثب طبار .برعلا باسنأب اريبخ ناك .ننسلاو نآرقلا

 مالعألا :يلكرزلا ٣٤٠/٣.

 )٢( ص ءاهقفلا ةمئألا ةثالثلا لئاضف يف ءاقتنالا ١٢.

 )٢( كرادملا بيترت ٢٣/١. ص ءافعضلا يف لماكلا رصتخم ٧٢.

 )٤( ص ءافعضلا يف لماكلا رصتخم ٧٢.



  

 اهلمح يتلا رافسألاو هنع تلقن يتلا لئاسملا ةرثك عم اذه ىفانتي الو

 ىلإ كلام نع لقن» :يناوريقلا ديز يبأ نبا لاق امك راطقألا ىلإ هذيمالت

 انيلع داز ام ريغ اذه :نييدادغبلا خويش لاق &‘"ةلأسم فلأ نوعبس قارعلا

 ةلحر هيلإ نودصقي اوناك قافآلا لهأ نأل ؛برغملاو رصمو زاجحلا لمهأ

 نادلبلا رئاسو هدلب نم مهريغو ءارمألا دصق عم ثيدحلاو هقفلا يف ائحبو

 ،ىوتفلا يف هفقوت ةرثك عم اذه .اهيلإ ةجاحلا ترثكف اهريغو لزاونلا يف

 ."«يردأ ال :هلوق ةرثكو اهنم بورهلاو

 لك يف ةيملعلا تاعجارملا بولسأ عبتت لصاوي كلام مامإلا لظو

 دق ةددعتم تاياور أطوملل تفرع ببسلا اذهلو ،ةريخألا هتاظحل ىتح هلئاسم

 :يريبزلا قيتع لوقي ‘ناصقنلاو ةدايزلا ثيح نم ضعب نع اهضعب فلتخي

 لك هيف رظني لزي ملف ثيدح فالآ ةرشع نم وحن ىلع أطوملا كلام عضود

 :ناطقلا لاقو «هلك هطقسأل اليلق يقب ولو ،اذه يقب ىتح هنم طقسيو ةنس

 طقسأل كلام شاع ولو ،ناصقنلا يف كلام ملعو ةدايز يف سانلا ملع ناك»

 .(‘«هلك هملع

 )١( كرادملا بيترت ١٤٦/١.

 بتك ىلإ راشأ هنأ :جارسلا سابعلا يبأ نع» :لاق هنأ يراخبلا نع يور ام ىلإ ريشي هلعل )٢(

 ءالبنلا مالعأ ريس «اهتبتك ذم رابغلا اهنع تضفن ام ‘كلامل ةلأسم فلأ نوعبس هذه :لاقف هل

 ٣٩٢١٤.

 )٣( ،تادايزلاو دراونلا ٨/١.

 )٤( كرادملا بيترت ١٩٣/١.



 يكلاملا بهذملا :يناثلا ثحبملا
 ا

  

 ٥ ذيم الت ٥:

 ىلع سرد نيذلا هخويش نأ كلام مامإلا نع مجارتلا باحصأ ركذي

 لجر َلق» :هسفن نع لوقي ؛هنوتفتسيو هنع نووري دعب اميف مه اوراص مهيديأ

 نبا لوقي اذه يفو &‘«ينيتفتسيو ينثيجي ىتح تام ام هنم ملعتأ تنك

 ةمئألا ءالؤه ةياور نكل ضعب نع مهضعب يوري ءاملعلا لاز ام» :ربلا دبع
 هملع يف هناكم عيفرو هردق ةلالج ىلع ليلد يح وهو كلام نع ةلجألا

 ."هناقتإو هظفحو هنيدو

 بويأو ©يرهزلا ملسم نب دمحم هنع اوور نيذلا خويشلا ءالؤه نيب نم

 اًضيأ هنارقأ مهنع ىورو مهريغو نمحرلادبع يبأ نب ةعيبرو "ينايتخسلا

 نب حلاصو ةملس نب دامحو دعس نب ثيللاو ،يعازوأآلاو يروثلا نايفس

 .رغاصألا نع رباكألا ةياورب فرعي ام اذهو ،ناسيك

 مالعأ نم ةئامثالثو فلأ ىلإ كلام نع اوور نيذلا يوجحلا لصوأ دقو

 رصمو ماشلاو ناسارخو ،قارعلاو نميلاو زاجحلا نم ةيمالسإلا راطقألا

 .0}”سلدنألاو ةيقيرفإو

 ناسنإلا قحالت لظت ةيرشبلا ةعيبطلا نأ الإ يرحتلا ةقد مغرو

 ءافعض نع كلام مامإلا ىور دقف كناكم عفترا وأ هنأش الع امهم

 ضعب نع هتياورو ۔‘'قراخملا يبأ نب ميركلا دبع نع هتياورك .ليهاجمو

 )١( ص ثيزاريشلل ءاهقفلا تاقبط ٦٨.

 )٢( ص ءاهقفلا ةمئألا ةثالثلا لئاضف يف ءاقتنإلا ١٥.

 :رظني .فلأ نم وحن مهنأ ينطقرادلا نع ربلا دبع نبا صنو ٤٤٩/٢. ،يماسلا ركفلا )٣٢(

 ١٥. ص ءاهقفلا ةمئألا ةثالثلا لئاضف يف ءاقتنإلا

 )٤( ءالبنلا مالعأ ريس )١٠٢/١١(.



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 نب دمحم اهدلو ةياور يف مارح مأك تالوهجم نهو نيعباتلا تاهمأ

 ) ١ ( لب ز

 امهعونت ضرف ؛ءاهقفو نوثدحم ذيمالتلا نم ناعون كلام مامإللو

 ةحيحصلا ثيداحألا كلت يمه هدنع ةنسلاف .ةنسلاب لالدتسالا يف هتقيرط

 لاوقأ قثوت يتلا كلت يه اضيأو ،اداحآ مأ ةرتاوتم تناك ءاوس ةعوفرملا

 مامإلا صصخت ىلإ ةفاضإ 6مهفارعأو ةنيدملا لهأ لمعو مهيواتفو ةباحصلا

 (١"٨(فثيدحلاو ،هقفلا) جودزملا

 ,مشن اقحال اولوت ءاهقف ذيمالت هل ناك ،نوثدحملا هذيمالت ىلا ةفاضإلابف

 نأ ىتح ،لوصاأللاو دعاوقلا ديدحت مت ءالؤه دي ىلعو قافآلا يف بهذملا

 تبسن سرادم يكلاملا بهذملا يف ترولبت مهكرادم فالتخاو مهترثك نم

 ثيح مألا ةسردملا يهو (ةرونملا ةنيدملا) ةيندملا ةسردملاك ؛اهميلاقأ ىلإ

 مامإلا لاوقأ ةياكحو ىوتفلل ردصتي ةسردملا هذه يفو ،مامإلا نطوم ناك

 .0"مهريغو فرطمو ،‘"نوشجاملا نباك رابكلا هذيمالت كلام

 ىلع لدي ال ةفرعملا مدع نأ ىلع )٦١١٢/٤(0 لادتعالا نازيم «فرعت ال» :يبهذلا اهنع لاق )١(
 نأ قحلاو ،ليهاجم مهنأ ةجحب لضافأ سانأ ثيدحلا نع دعبأ مكف ،قيقحتلا عم حدقلا

 نم نيخرؤملل عقو ام مهل عقو دقو ‘ثيدحلا لهأ نم نينودملا دنع يه امنإ مهتلاهج
 مزلي ال» :هسفن يبهذلا لوقي .دحاو ردصم نم ثادحألا راركتو ،قباسلا نع قحاللا لقن
 هدنع وهو ‘هنع ىور نم لك نأ لاق امم مزلي ال مث تاقثلا لك نع يوري هنأ كلذ نم

 هنأ الإ ،هريغل رهظي ام هخيش لاح نم هيلع ىفخي دقف ظافحلا يقاب دنع ةقث نوكي نأ .ةقث

 )٧٢/٨(. ءالبنلا مالعأ ريس . هنر ،لاجرلا دقن يف يرحتلا ريثك لاح لكب

 .فرصتب ٥٨. ص يلع ميهاربإ دمحم .د ،ةيكلاملا دنع بهذملا حالطصا :رظني )٢(

 )٣( :ت) نوشجاملا نبا ناورم وبأ ءالولاب ىميتلا هللادبع نب زيزعلادبع نب كلملادبع ١٢ ٢ه(:

 .هرمع رخآ يف رضأ .هلبق هيبأ ىلعو هنامز يف ايتفلا هيلع تراد حيصف يكلام هيقف

 يلكرزلل مالعالا )١٦٠/٤(.

 ىلع سرد امك .ةنس نيرشع كلام مامإلا بحص فرطم نب هللادبع نب فرطم بعصم وبأ )٤(

 = ءاهقفلا تاقبط :رظني .ه٩١٢/ه٤١٢ :ليقو ه٠٢٢ ماع ةنيدملاب يفوت ٥ثنوشجاملا نبا



 يكلاملا بهذملا :يناثلا ثحبملا

  

 مازتلا ىلع نيوخألا ةصاخو اهخويش صرحب ةسردملا هذه تزيمت دقو

 دعب يناثلا ردصملا اهربتعاو ،ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا ىلع دامتعالا جهنم

 &إهبهو نبا ةيرصملا ةسردملا نم اضيأ هب رثأت جهنم وهو ،ميركلا نآرقلا

 ."بيبح نب كلملا دبع سلدنألا نمو

 دي ىلع اهخوسر ناك دقف ،ةيقارعلا ةسردملا ىهف :ةيناثلا ةسردملا امأ

 مت اهرولبت نأ ديب &‘يبنعقلاو "يدهم نباك قارعلا نم كلام مامإلا ذيمالت

 ءاوجألاب ةرثأتم نوكتس ةسردملا هذهو .'ث)ديز نب دامح لآ ةرسأ دي ىلع

 هذيمالتو ةفينح يبأ مامإلا دي ىلع قارعلا يف ةدئاسلا ةيملعلا تاخانملاو

 مزاح يبأ نباو ،ميهاربإ نب دمحم رانيد نبا :اًضيأ ةنيدملا ةسردم ءاهقف مهنمو ١٥٣. ص -

 .ةملسم نباو ،عفان نباو

 نم هيقف :(اه٧٩١ - )١٦٥ دمحم وبأ يرصملا ،ءالولاب يرهفلا ملسم نب بهو نب هللادبع )١(

 اهنم ©بتك هل .ةدابعلاو ثيدحلاو هقفلا نيب عمج .كلام مامإلا باحصأ نم .ةمئألا

 هدلوم .هلزنم مزلو هسفن أبخف ءاضقلا هيلع ضرع ،اذهتجم ةقث اظفاح ناكو «عماجلا»

 )١٤٤/٤(. يلكرزلل مالعالا .رصمب هتافوو

 ناورم وبأ يبطرقلا يريبلالا يملسلا نوراه نب ناميلس نب بيبح نب كلملادبع )٢(

 وأ ميلس ينب نم ،ةلطيلط نم هلصأ هرصع يف اههيقفو سلدنالا ملاع :(اه٨٣٢-٤٧١)

 .ةبطرقب يفوتف سلدنألا ىلإ داع مث ررصم رازو .ةبطرق نكسو .ةريبلإ يف دلو .مهيلاوم نم
 )١٥٧١/٤(. يلكرزلل مالعألا .بدالاو خيراتلاب املاع ناك

 :(اه٨٩١۔- )١٣٥ ديعس وبأ ©يؤلؤللا يرصبلا يربنعلا ناسح نب يدهم نب نمحرلادبع ()

 .امهريغو ةبعشو اكلام عمس .دادغبب ثدح (فيناصت) هيف هلو ،ثيدحلا ظافح رابك نم

 يلكرزلل مالعالا ..ايندلا يف اريظن هل فرعأ ال :يعفاشلا لاق .ةرصبلا يف هتافوو هدلومو

 )٣٣٩/٣(.

 لهأ نم تاقثلا ثيدحلا لاجر نم :(ه١٢٦٢ :ت) يثراحلا بنعق نب ةملسم نب هللادبع )٤(

 ملسمو ،اًئيدح ١٦٢٣ يراخبلا هنع ىور .ةكم قيرطب وأ اهيف يفوتو ةرصبلا نكس .ةنيدملا

 .هيف سانلا تبثأ نم وهو ىاريثك هنع ىورف كلام مامإلا نيمي ىلإ سلجي ناكو ،ائيدح ٠

 )١٣٧/٤(. يلكرزلل مالعالا

 .ةيكلاملا لوصالا بلطم يف اهنع ثيدحلا يتأيس )٥(



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 عم ءاوجألا هذه يف ازاشن اونوكي نل اهيف ةيكلاملا ءاملع نإف كلذلو

 مكحلادبع نبا تاعامس قيرط نع ،هلوصأو بهذملا عباطب مهظافتحا

 روصلل يقطنملا ليلحتلا ىلإ نوليميس مهنكل ،كلام مامإلا نع هتايورمو

 ىلع لئالدلا ليلحتو لئاسملا دارفإب كلذو يلوصألا لالدتسالاو .ةيهقفلا

 .'نييلوصألا نم رظنلا لهأو ،نييلدجلا مسر

 ذيمالت نم ردصتي اهيفو ،ةيرصملا ةسردملا يهف :ةثلاثلا ةسردملا امأ

 ."بهشأ ةمئألا مث .عازن الب رهشألا وهو (مساقلا نبا مامإلا ؛كلام مامإلا

 مساقلا نبا تاعامس دمتعتس ةسردملا هذه .مهريغو '_‘ةبصأو ثبهو نباو

 برغلاو لب ناوريقلاو سلدنألا ىلع يوق ريثأت اهل نوكيسو ةنودملا يف

 ةيرثألا ةنسلا ةدئار اهنأب ةسردملا هذه فصوتو .ةفاك يكلاملا يمالسإلا

 ةسردملا هذه يف يكلاملا عقاولا نكل ثيدحلا عم بنج ىلإ ابنج (لمعلا)

 يف ةررقم الوصأ اهتاعامسو ةسردملا هذه تايورم دامتعا ىلا اقحال هجتيس

 .فرصتب 0٦٧ ص يلع ميهاربإ دمحم .د ةيكلاملا دنع بهذملا حالطصا :رظني )١(

 نباب فرعيو ؛هللادبع وبأ "يرصملا يقتعلا ةدانج نب دلاخ نب مساقلا نب نمحرلادبع )٦٢(

 هل ارصمب هتافوو هدلوم .هئارظنو كلام مامإلاب هقفتو .ملعلاو دهزلا نيب عمج ءهيقف :مساقلا

 ،كلام مامإلا نع اهاور ،ةيكلاملا بتك لجأ نم يهو ،اةزج رشع ةتس يف (ةنودملا)

 بهذملا جابيدلا .ريغصلا كلامب بقل دقو فصوت نأ نم رثكأ ةيكلاملا دنع هترهشو

 ١٤٦١.

 هيقف :(اه٤٠٢٦ - )١٤٥ ورمعوبأ "يدعجلا يرماعلا يسيقلا دواد نب زيزعلادبع نب بهشأ )٣٢(

 .هل بقل بهشأو نيكسم همسا :ليق .كلام مامإلا بحاص ناك .هرصع يف ةيرصملا رايدلا

 )٣٣٣/١(. يلكرزلل مالعألا .رصمب تام

 نبا لاق .رصمب ةيكلاملا رابك نم هيقف :(اه٥٢٢ :ت) عفان نب ديعس نب جرفلا نب غبصأ )٤(

 دق ناكو ©فيناصت هلو .بهو نبا بتاك ناكو .غبصأ لثم رصم تجرخأ ام :نوشجاملا

 مالعألا :رظني .مهريغو بهشأو مساقلا نبا بحص مث كلام نم عمسيل ةنيدملا ىلإ لحر
 ۔(١/٣٣٣) يلكرزلل



 ١٧ . يكلاملا بهذملا :يناثلا ثحبملا

 ديكأتل ١ ببسب { ةمات ةروصب ىكل املا بهذمل ١ هيلع رقتسيس امم . بهذملا

 .هريغ نم رثكأ هطبضو مساقلا نبا ةرادج ىلع رمتسملا

 دقو (ساف - سنوت 7 ناوريقلا) ةيبرغملا ةسردملا يهو :ةعبارلا ةسردملا

 ىلع راس مث &‘"دايز نب يلع دي ىلع اهيحانمو ةسردملا هذه لوصأ تسسأت

 نبا دسأو ،‘‘)دشار نب لولهبلاو 0‘"%سرشأ نبا كلام مامإلا ذيمالت نم هرثأ

 .اقحال هنيبنس امك قارعلا لهأ هقفب رثأتيس ريخألا اذه ناك نإو ،تارفلا

 يمالسإلا برغلا يف يكلاملا بهذملا رشن ىر عي ةسردملا هذه ىلإو

 ذاذفألا ءالؤه ذيمالت دحأ نآ مولعمو ىواتفلاو تاداهتجالاب هدوجو زيزعتو

 كلام مامإلل ةيملعلا حورلا عم قفتت ةقيرطب ةنودملا جاتنإ داعأ يذلا وه

 هذه هب زيمتت امم نأ ميهاربإ دمحم روتكدلا ىريو .ا"نونحس مامإلا وهو

 نم ةحيحصلا مئاعدلا ىلع سسؤملا ،أطوملا هقف ىلع تنبنا اهنأ ةسردملا

 )١( ص يطبارملا رصعلا ةياهن ىتح يمالسإلا برغملا يف يكلاملا بهذملا روطت ٢٣٥.

 .برغملل كلام مامإلا ءاطوم» لخدأ نم لوأ :(اه٣٨١ :ت) يسنوتلا يسبعلا دايز نب يلع )٢(

 يلكرزلل مالعالا .نآلا ىلإ سنوت يف فورعم هربقو ،ةيقيرفإب هنم هقفأ هرصع يف نكي ملو
 )٢٨٩/٤(.

 ناكو "مساقلا نباو كلام نم عمس ،سرشأ نبا نمحرلادبع وأ ميحرلادبع دوعسم وبأ ()

 ١٥٧١. ص ءاهقفلا تاقبط .ةياورلل ظفحأ

 ،داهزلا ءاملع نم :(اه٣٨١-٨٢٦١) ءالولاب ينيعرلا يرجحلا ورمع وبأ دشار نب لولهبلا )٤(

 دهزلا يف هرابخأ ©يروثلا نايفسو دعس نب ثيللاو كلام نم عمس .ناوريقلا لهأ نم

 :ليقو .يروثلا لاوقأ ىلإ ليمي دقو ؤ،كلام مامإلا بهذم ىلع (هقفلا) يف باتك هل .ةريثك

 )٧٧/٢(. يلكرزلل مالعألا .هنع باتكلا اونود هباحصأ نإ

 هيقف ضاق :(اه٠٤٢٦ - )١٦٠ نونحسب بقلملا يخونتلا بيبح نب ديعس نب مالسلادبع )٥(

 هلصأ .هلوقي قح يف اناطلس باهي ال ادهاز ناك .برغملا يف ملعلا ةساير هيلإ تهتنا

 نأ ىلإ رمتساو ه٤٣٢٢٦ ةنس اهب ءاضقلا يلو .ناوريقلا يف هدلومو صمح نم ،كيماش

 عورف يف «ةنودملا» ىور .سفنلا يبأ 5امميفع ،ردقلا عيفر ناكو .اذج ةريثك هرابخأ ،تام

 )٥/٤(. يلكرزلل مالعالا .كلام مامإلا نع .مساق نب نمحرلادبع نع "ةيكلاملا



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 ناك لوصألا عابتا ىلع ةسردملا هذه صرح ةدشلو .رثألاو ثيدحلا

 ىلإ فاضنا ام عم ‘تالامتحالا هوجو نايبو ،تاياورلا حيحصت مهجهنم

 بسح ىلع فورحلا طبضو ؛رابخألا بيلاسأ بيترتو ،راثآلا عبتت نم كلذ
 .)أعامسلا يف عقو ام

 ذيملت دي ىلع تسسأت دقو شةيسلدنألا ةسردملا يه :ةريخألا ةسردملا

 عجري يذلاو ،‘"»نوطبشب بقلملا نمحرلا دبع نب دايز مامالا كلام مامإلا
 نب ىيحي هالت مث سلدنألا ىلإ كلام مامإلا أطوم لاخدإ يف لضفلا هيلإ

 يف نونحس مامإلا هادأ يذلا رودلا لثميس ريخألا اذهو "يثيللا ىيحي

 ةصرف سلدنألا ءافلخ نيب ةيملعلا ةناكملا هحنمتس ثيح شةيبرغملا ةسردملا

 هذه نإف كلذلو .ةاضقلا ةيلوت قيرط نع هيلإ ةوعدلاو بهذملا خيسرت

 امهنيب لاصتالا ةوقل "ناوريقلاو سسنوت ةسردمل ايملع ادادتما دعت ةسردملا

 ةسردم امهنودعي ةيكلاملا ضعب نإف كلذلو ،يملعلا امهطاشن لخادتو

 ."ةدحاو

 ىلع بلغي هنأ الإ أطوملا هبتك رهشأو تاياورلاب كلام مامإلا زيمت مغرو

 انايحأ هيوري ام تفلاخ ولو ىتح هنع ةيورملا ةيهقفلا لاوقألا دامتعا هعابتأ

 أطوملا ىلع هقفلا يف ةمدقم ةيكلاملا دنع ةنودملا نأ امك أطوملا يف

 .فرصتب ٧٤. ص يلع ميهاربإ دمحم .د ةيكلاملا دنع بهذملا حالطصا :رظني )١(

 عمس ،(كلذ ريغ ليقو ١٩٤ :ت) نوطبش دايزب فورعملا ©يمخللا ن نمحرلادبع نب دايز )٢(

 ىلع سلدنألا لهأ هيقف ،يثيللا ىيحي نب ىيحي هنعو ثيللا نع ىورو أطوملا كلام نم

 .(اهريغو )١١٦/٣ كرادملا بيترت :رظني .كلام بهذم

 برغملا يف يكلاملا بهذملا روطت :رظني اهتافالتخاو سرادملا هذه ةفرعم يف عسوتلل )٢(

 دنع بهذملا حالطصا :رظني ،اهدعب امو ٩٣٢ص يطبارملا رصعلا ةياهن ىتح يمالسإلا

 بهذملا يف يهقفلا فالتخالا .اهدعب امو ١٧ص يلع ميهاربإ دمحم .د ةةيكلاملا

 .اهدعب امو ٢٥٦ ص يفيلخلا حلاص زيزعلا دبع ،هبابسأو هتاحلطصم يكلاملا



 ١٩ ,. يكلاملا بهذملا :يناثلا ثحبملا

 صيحمتلا ىلع ةدمتعملا ةيهقفلا لاوقألا ةصالخ ةنودملا نوربتعي مهلعلو

 .مامإلا دنع ىوقألا رفوت ريغب ةفلاخملا روصتت ال ذإ ،تاياورلل

 :هتافو ٠

 &‘ةرجهلل ةئامو نيعبسو عست ةنس لوألا عيبر يف كلام مامإلا يفوت

 سلاجملا ثيدح راص امم ءءاهقفلاو نيعباتلا ىلع ريبك رثأ هتافول ناك دقو

 يعن» :تارفلا نبا نأ لاقي ،ةنيدملا نع ةديعبلا قطانملا يف ىتح ،ةيمالسإلا

 كلام ركذو الإ ةقلح قارعلاب ام هللاوف :دسأ لاق .هتومل قارعلا تجتراف كلام

 .'"}«&كلام لوقي مهلك .اهيف

 يكلاملا بهذملا راشتنا نكامأ :ثلاثلا بلطملا

 ةوق :نايسيئر نالماع هل رفوت ةيمالسإلا بهاذملا راشتنا نأ اقباس انمدق

 يلمعل ١ جم انربلاب اميدح هيلع حلطصن نأ نكمي ام لالخ نم عانق إلا

 معدلا ةوق :يناثلاو كاهلزاونو اهتادرفم عم لماعتلاو ةايحلا ةرادإل يسايسلاو

 نم متي ةينطو ةيوه ناكم يأ يف دحاولا بهذملا دعي ثيحب ىسايسلا

 ىلع يصولا هنآل مكاحلل ناعذإلاو ةعاطلا ىلإ ةصاخلاو ةماعلا قوس اهلالخ

 .هئدابمو بهذملا ميف

 فاك ردقب هل ارفوت دق نيرصنعلا نيذه نإف ىكلاملا بهذملل ةبسنلابو

 نأ ىري مزح نبا نأ ريغ ،ةيمالسإلا نادلبلا رثكأ يف هتعقر تعسوت ىتح

 .")ةيسايسلا ةوقلا ىلع طقف ادمتعم ناك هراشتنا

 ةثالثلا لئاضف يف ءاقتنإلا :رظني .نيخرؤملا لبق نم كلذ ىلع قافتالا ربلادبع نبا ركذ )١(

 )١٣٧/٤(. نايعألا تايفو ١٥© ص ءاهقفلا ةمئألا

 )٢( ص ءاهقفلا تاقبط ١٥٥\ كلاسملا بيرقتو كرادملا بيترت )١٦٩/١(.

 )٣( مزح نبا لئاسر )٢٢٩/٢(.
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 سيل مزح نباو .ىرخألا بهاذملا عم اهيف كرتشي هنإف عانقإلا بناج امأ

 يف ةبيصعلا فقاوملا نم ةلمجل ضرعت هسفن وه هنأل ليلحتلا اذه ىف اَمالم

 بهذملا راسحنا تاظحل هنيعب دهاش امك &سلدنألا يف ةيكلاملاب هكاكتحا

 يذلا هسفن وه مزح نبا هلوقي امو .ةطلسلا لعفب يكلاملا مامأ يرهاظلا

 (سنوت) ةيقيرفإب يكلاملا بهذملا راشتنا نع ثدحت امدنع يزيرقملا هدكؤي

 ةيقيرفإ لهأ عجرف» :؛اأسيداب نب زعملا ىلإ ةطلسلا تلآ امدنع سلدنألاو

 ،ناطلسلا دنع اميف ةبغر مويلا كلام بهذم ىلإ مهلك سلدنألا لهأو

 ندملا كلت عيمج يف ءاتفإلاو ءاضقلا ناك ذإ ءايندلا بلط ىلع اصرحو

 ترطضاف ‘كلام بهذم ىلع هقفلاب ىمست نمل الإ نوكي ال ىرقلا رئاسو

 كلت قبط اؤشف كانه بهذملا اذه اشفف ،مهاواتفو مهماكحأ ىلإ ةماعلا

 اًضيأ ضايع يضاقلا هركذ ام عم قفتي يزيرقملا دنع ريسفتلا اذهو &‘"قافآلا

 رتخي مل سيداب نبا نأ ىري ةرهز ابأ خيشلا نكل ،‘ةيكلاملا نم وهو

 ليمأ هل مهو ،دالبلا كلت لهأ نيب اؤشف رثكأ» هنأل الإ يكلاملا بهذملا

 نكمي يجيتارتسا رايخ نذإ وهف .'٨هبلاغلا بهذملا وهو ،نوعزني هيلإو
 6ُ(ه٦٦٣٢) ىفوتملا رصانلا نمحرلادبع نب رصنتسملا لعف ىلع هبحس

 ايرس ۔ابيهم اكلم ناك ،(ه٤٥٤-٨٩٣٢) يبرغملا "يجاهنصلا روصنم نب سيداب نب زعملا )١(

 مامإلا بهذم ناكو .ءارعشلا هتحدم لذبلا ريثك "ملعلل ابحم .ةمهلا يلاع ،اغاجش

 ©فالخلا ةدامل امسح كلام بهذم ىلع هدالب لهأ لمحف .ةيقيرفإب رثك دق ةفينح يبأ

 هيلإ ثعبف ،يسابعلا هللا رمأب مئاقلل بطخو .ةيديبعلا ةعاط علخف إمالسإ ىلإ عجري ناكو

 ةقرب نوصح اوبرخف ،برعلا رصم نم هتبراحمل زهجف ،هفخي ملف ،هددهتي رصنتسملا
 ديبع ينبل بطخي ملو ،‘نامزلا اذه نم رايدلا كلت اونطوتساو ؤنكامأ اوذخأو ،ةيقيرفإو
 )١٤١/١٨(. ءالبنلا مالعأ ريس .ناوريقلاب اهدعب

 )٢( ةيزيرقملا ططخلا )٣٣٢٣/٢(.

 )٣( يكلاملا بهذملا يف يهقفلا فالتخالا )ص١٠(.

 )٤( ةرهز وبأ كلام )ص٢٨٤(.

 نب هللاب رصنتسملا صاعلا وبأ سلدنألاب نينمؤملا ريمأ دمحم نب نمحرلادبع نب مكحلا )٥(
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 :اهيف لوقي يكلاملا بهذملا ميمعتب هرمأي هيضاق ىلإ ةلاسر بتك امدنع

 تلزنأ هربخ ينغلبو هريغ وأ ىوتفلاب ني سنأ نب كلام بهذم فلاخ نمف»

 نم تيأر اميف تربخ دقو» :هلوقب كلذ للعو «قحتسي ام لاكنلا نم هب

 هباحصأ يف رن ملو ‘©بهاذملا لضفأ هباحصأو كلام بهذم نأ بتكلا

 يف تافصلا هذه رفوت مغرو .'«ةعامجلاو ةلا ريغ هبهذم دلقت نميف الو

 مامإلا نأل ؛امتر ةلاصألاب اهينعي نكي مل رصنتسملا نأ الإ يكلاملا بهذملا

 رذتعا هنكل يدهملا لبق نم هبهذمو هئطوم ميمعت هيلع ضرع هسفن كلام

 ىؤرلا ددعتو داهتجالا ةيمهأب هنم اتاميإ ؛'كلسم هضري ملو كلذ نع

 تاردقل ةمجرت اهتقيقح يف يهو ةيطابنتسالا تاردقلا فالتخاو

 .راصمألاو ميلاقألا يف اورشتنا نيذلا ةؤ ةباحصلا

 نوكي نأ رارقلا ردصأ نميف مزلي الو» :يفيلخلا زيزعلا دبع روتكدلا لوقي

 ضعب ءاضقلا ىلوو مكاحلا هب رمأ امبرف ،هيلإ اعد يذلا بهذملل اسمحتم

 اببس كلذ نوكيف همكحي يذلا بعشلا ةماع بهذم هنأل هيلإ نيبستنملا

 ةنحاشملا ىلإ يدؤملا فالخلا ةقش قييضتو عمتجملا عاضوأ رارقتسال

 . ٣) )» رف انتل ١ و

 نسح ناكو ةئم ثالثو نيسمخ ةنس ناضمر يف هيبأ دعب عيوب يناورملا يومألا رصانلا

 اًمكاع لئاضفلاو ملعلا يف ةرطفم همهن اذ ردقلا ريبك لضافألل امركم ملعلل اعماج ةريسلا

 يفوت ،هدعب الو هلبق ال كولملا نم دحأ هعمجي مل ام بتكلا نم عمج ةعلاطملا ىلع

 )٢٦٩/٨(. ءالبنلا مالعأ ريس .ةرجهلل ةئم ثالثو نيتسو تس ةنس رفص يف جلافلاب

 )١( ةحفص يطبارملا رصعلا ةياهن ىتح يمالسإلا برغملا يف يكلاملا بهذملا روطت ١٥٦©

 نب ماشه هلبق سلدنألا ريمأ نم ةيجيتارتسالا هذه دافتسا رصنتسملا نأ ودبيو

 ايتفلاو ءاضقلا هيلإ رصو كلام بهذم ىلع سانلا لمح امدنع ةيواعم نب نمحرلادبع

 يسيرشناولل برعملا رايعملا :رظني ٣٠٦/٦.

 )٢( كلاسملا بيرقتو كرادملا بيترت )٦٠/١( ءالبنلا مالعأ ريس )٧٨/٨(.

 )٣( ص يكلاملا بهذملا يف يهقفلا فالتخالا ١٠٢.



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا
-
 
 ۔; ا

  

 ديلاقم عضو كلام مامإلا بهذمل ةطلسلا ينبت ءارج نم ناك دقو

 بهذملا ذوفن عسوت نم داز ام وهو ،هئاملع ربكأ ديب هتسائرو ءاضقلا

 نب ىيحي مامإلا ىلإ ةاضقلا نييعت ةمهم تدنسأ سلدنألا يفف اهراشتناو

 سفانملا ببسب ازجو اذم يكلاملا بهذملا دهش رصم يفو ،يثيللا ىيحي

 رابتعالا تداعأ ةيبويألا ةلودلا اهمكح ىلوت امدنع هنأ الإ ىعفاشلاو ىفنحلا

 ىلإ دوعي لضفلا ناك ةنيدملا يفو .ءاضقلا هئاملع ةيلوتب ىكلاملا بهذملل

 بهذملا خيسرت يف دعاس امم »م٣٢٩٧ ماع ءاضقلا نوحرف نبا يلوت

 ."هرارقتساو

 برغلا يف يكلاملا بهذملا راشتنال ىرخأ ةروص مسريف نودلخ نبا امأ

 رضاوحلا نم اودصقف الحر اؤدب اوناك برغملا لهأ نأ اربتعم ىمالسإلا

 نإف ماشلاو قارعلا امأ كاذنآ ةنيدملا تناك دقو "مهتئيب عم قفاوتي ام ةيملعلا

 يف مهقيرط يف تناك ةنيدملاو ةكم نأل :يناثلاو فلتخت ةينارمعلا اهتعيبط

 تاليلحت نأ مولعمو .)كلام ىوس اهيف ازربم نكي ملو جحلا ىلإ ةلحرلا

 ملاع :(اھ٩٩٧ :ت) يرمعيلا نيدلا ناهرب ،نوحرف نبا ادمحم نب يلع نب ميهاربإ :وه )١(

 نم ،كلام نب رمعي ىلإ هتبسن لصألا يبرغم وهو .ةنيدملا يف تامو أشنو دلو ‘ثاحب

 ه٢٩٧ ةنس ةنيدملاب ءاضقلا ىلوتو ه٢٩٧ ةنس ماشلاو سدقلاو رصم ىلإ لحر .ناندع

 ،ةيكلاملا خويش نم وهو .اماع ٧٠ وحن نع هتلعب تامف رسيالا هقش يف جلافلاب بيصأ مث

 لوصأ يف ماكحلا ةرصبت)و ،يكلاملا بهذملا نايعأ مجارت يف (ط - بهذملا جابيدلا) هل

 (برغلا ءاملع تاقبط)و (صاوخلا ةرضاحم يف صاوغلا ةرد)و (ماكحاألا جهانمو ةيضقالا

 يلكرزلل مالعالا .هقف ؤبجاحلا نبال تاهمألا عماج حرش يف (تامهملا ليهست)و

 )٥٢/١(.

 نسح نب دمحم :ذاتسالا ،يمالسإلا برغلا يف يكلاملا بهذملا روطت :رظني عسوتلل )٢(

 م٠٠٠٢/ه١٢٦٤١ :ط .ةيبرغملا ةيمالسالا نوؤشلاو فاقوالا ةرازو 6يليبحرش

 .٦٨١۔-٧٦١ ص

 )٣( نودلخ نبا ةمدقم )ص٢٥٨(.
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 ،ةيفارغوبطلاو ةيفارغجلاو ةيراضحلا تايطعملا ىلع دمتعت نودلخ نبا

 ةلقب برعلا ماهتا هل قبس دقو ،سسألا هذه ىلع هليلحت يف دمتعا كلذلو

 ؛بارخلا اهيلإ عرسأ ناطوأ ىلع اوبلغت اذإ برعلا نأ» ةراضحلا يف مهفلا

 مهيف هبابسأو شحوتلا دئاوع ماكحتساب ةيشحو ةمأ مهنأ كلذ يف ببسلاو

 ملاعملل بيرختلا ةعرس نودلخ نبا جعزأ امبرلو ،«ةلبجو اقلخ مهل راصف

 ،سلدنألا يف يمالسإلا دوجولا ءاهتنال ينايبلا رشؤملا طوبه دعب ةيراضحلا

 الف .مهدادعأ ترهمجت امهم رفص مالسإلا نود نم برعلا نأ قحلاو

 ةينارمعلاو ةيراضحلا تاردقلا ريمثت مهناكمإب ناكو ؤةميق اذ امقر نولكشي

 مهيراوج قوسو مهسيمختب نيلغتشم اوناك ةيمأ ينب ةالو نأ الإ ،غيزامألل
 مهتلماعم نأب ملاعلا اوعنقيل \نوشحوتم برب مهنأب مهفينصت متو ؛ماشلا ىلإ

 مالسإلا دادتما نيب احضاو قرافلا ناك كلذلو ،هرربي ام هل ةظلغلاو ةوسقلاب

 ىلع برغلا يف هدادتماو نيدشارلا ءافلخلا مايأ ةباحصلا دي ىلع قرشلا يف

 .نييومألا دي

 :راشتنالا نكامأ ديدحت ىلإ نآلا تأنلو

 كلام مامإلا دي ىلع ةرونملا ةنيدملا يف ةيادب يكلاملا بهذملا رشتنا -

 مهنيب نم ىرخألا بهاذملا نم ةديدع تاسفانمل ضرعت هنكل ،هسفن

 مامز ىلع مهترطيس دعاس دقو ،(١)ناشاق لهأ نم نيمداقلا ةعيشلا

 حورلا هيلإ تداع نأ ىلإ هراسحناو يكلاملا بهذملا لوبذ يف ةنيدملا

 نم ،ناهبصأ برق ةنيدم :نون هرخآو ةمجعملا نيشلاب ناشاقو ٤٥٠/٢. برعملا رايعملا )١(

 لاقي يذلا اهديمرقب قرشلا رايد يف ترهتشا ،مق ةنيدم يبونج عقت ،ناريإ يف لابجلا ندم
 رجاتم اهبو سانلاب ةرماع رطقلا ةريغص ناشاق ةنيدمو :يسيردإلا لاق ،(يناشاقلا) هل

 قارتخا يف قاتشملا ةهزن )٢٩٦/٤(، نادلبلا مجعم :رظنا .نيطلاب اهؤانبو تاعانصو

 ٢٢١(. ص) قافآلا
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 ماع ءاضقلا ىلوت يذلا نوحرف نبا دي ىلع ةيبعشلاو ةيلمعلاو ةيملعلا
 هيلع راص ىتح يلبنحلا بهذملا عسوت ثيدحلا رصعلا ىفو .ه ٢

 .يكلاملا بهذملل نيليلق ريغ عابتأ دوجو عم اهلهأ بلاغ

 ،ىرخألا بهاذملا لبق اهيلإ اقباس ىكلاملا بهذملا ناك رصم ىفو ۔

 وه :ليقو &'هيماذجلا مكحلا نب نامثع دي ىلع كلذ نإ ليق دقو

 نب نمحرلادبع دي ىلع رشتنا مث &‘"ديزي نب دلاخ نب ميحرلا دبع

 .مساقلا

 ايوق ا اسفانم هبهذم نم لعج اهيلإ يعفاشلا / ليحر نكل

 بهذملا عم بنج ىلإ ابنج دوجو بهذملل لظ " .نيينامثعلا

 .مويلا ىلإ يفنحلاو يعفاشلا

 مهلثمو ،يكلاملا بهذملا وه دحوملا مهبهذم نإف نادوسلا لهأ امأ ۔
 .اهريغو اناغو "رجينلاو ،يلامك ةيقيرفإلا قطانملا

 يمالسإلا برغلا نادلب لك يف يبعشلاو يمسرلا بهذملا وهو -

 نب دمحم نع يوري ،ةرضن ىنب نم يماذجلا مكحلا نب نامثعو ١٨٧/١. بهذملا جابيدلا )١)

 بهو نبا هنع ىور ،رمع نب هللا ديبعو ةبقع نب ىسومو ذفنق نب رجاهملا نب ديز
 .ةئامو نيتسو ثالث ةنس يفوت رصم لمهأ نم اهيقف ناك ،امهريغو ميرم يبأ نب ديعسو
 )٢٣٠/١(. لامكلا لامكإ :رظنا

 يناردنكسا يحمجلا بهو نب رمع ىلوم ،نييحمجلا ىلوم ديزي نب دلاخ نب ميحرلادبع )٢(
 رصم مدق نم لوأ مكحلادبع نب نامثعو ميحرلادبع :ينطقرادلا لاق .ىيحي ابأ ىنكي

 دهزلا نيب عمج ناكو كلام ىلإ هتلحر لبق رصمب مساقلا نبا هقفت هدنعو .كلام لئاسمب

 بهو نبا ىورو بهو نباو ثيللا هنع ىور دقو أطوملا كلام نع ىور دقو .ملعلاو
 يفوت .اهيقف ناكو ،هب بجعي ناك اكلام نأ ينغلب :ريكب نبا لاق .بويأ يبأ نب ديعس نع

 )١٠٥/١(. كلاسملا بيرقتو كرادملا بيترت .ةئامو نيتسو ثالث ةنس
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 ليلق دوجو ادع ام «ايبيل - سنوت ۔ ايناتيروم _ رئازجلا - برغملا»
 رئازجلاو سنوت يف يضابإلاو رئازجلاو سنوت يف يفنحلا بهذملل

 .ةيضابإلل ةبسنلاب هنع ثيدحلا قبس ام اذهو ،ايبيلو

 رطق ىلع بلاغلا نإ» :روميت دمحأ روتكدلا لوقيف جيلخلل ةبسنلابو -
 نم اهيلإ نيدراولا نم ةلبانح اهيفو يكلاملا بهذملا نيرحبلاو

 يلبنحلا ءاسحإلا يف ةئشُسلا لهأ ىلع اضيأ نآلا بلاغلاو دجن

 ةيبرعلا تارامإلا امأ "يكلاملا تيوكلا ىلع بلاغلاو ©يكلاملاو

 .يبدو يبظوبأ يف اهيف ةيكلاملا نإف ةدحتملا

 ضعب ىوتسم ىلع الإ دوجو ريبك ةيكلاملل سيلف نامع يف اندنع امأ

 .ةيدوعسلا ةلودلا مايق نابإ دجنو زاجحلا نم نيمداقلا دارفألا

 ىضم اميف امأ ثيدحلا رصعلا يف يكلاملا دوجولا لاحلا ةعيبطب اذه

 لهأو يرلا لهأ بهذم وهو سلدنألا يفو اضيأ قارعلا يف ارشتنم ناك دقف

 بهذم بلغ» :ضايع يضاقلا لوقي "يمالسإلا ملاعلا قطانم ضعبو .ةيلقص
 سلدنألاو ةيقيرفإ دالب نم اهالاو امو رصمو ةرصبلاو زاجحلا ىلع كلام

 ءاذه انتقو ىلإ نادوسلا نم ملسأ نم دالب ىلإ ىصقألا برغملاو ةيلقصو

 ةرصبلاب فعضو ةنس ةئامعبرأ دعب اهب فعضو اريثك اروهظ دادغبب رهظو
 رهظو ،رهبأو نيوزق ىلع ناسارخ دالب ىلع بلغو .ةنس ةئامسمخ دعب

 رشتناو سراف دالبب ناكو .نوسردمو ةمئأ اهريغبو اهب ناكو روباسينب

 .'"«ماشلا دالب نم ريثكو نميلاب

 )١( ص اهراشتناو ةعبرألا بهاذملا ثودح يف ةيخيرات ةرظن ٤٥.

 )٢( :كرادملا بيترت ٧٩/١- ٨٠.



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ت ظفلا

  

 يرجهلا عبارلا نرقلا ىلإ ةيكلاملا تافلؤملا :عبارلا بلطملا

 لالخ نم بهذملا يف فيلأتلا ةكرحل اسسؤم هسفن كلام مامإلا ناك

 ةليوط ةلسلسب رم هنأ امك ،هقفلاو ثيدحلا نيب هيف عمج ثيح «أطوملا» هباتك

 لامتكا ةباثمب كلذ ناكف يلاحلا هعضو ىلع رقتسا نأ ىلإ تاعجارملا نم

 ىتح ذيمالتلا ثتاحار هتلمح نإ امو ،ىواتفلاو راثآلاو تايورملا يف جضنلا

 مامإلا ذيمالت تالاؤسب لفاح لجس يهو .ةنودملا هتلت .قافآلا يف هب اوراط

 لهأ ةقيرط ىلع تارفلا نب دسأ اهأدب مساقلا نبا مامإلا ةصاخو 6مهخيشل

 ةسردملا ةقيرط ىلع ةغاصم ةبذهم نونحس مامإلا دنع ترقتسا مث ،قارعلا

 تيمسف تارفلا نبا راثآب ظفتحت تلظ اهنكل ةيكلاملا ركذي امك ةيرثألا

 نم ىلوألاو أطوملا دعب ةيناثلا ةبترملا ةنودملا لتحتو .اضيأ ةطلتخملاب

 يف يهو ءهقفلاو ننسلا يف ةحضاولا تءاج ةنودملا دعبو لمعلا ثيح

 بيبح نب كلملادبع ظفاحلا اهفلأ ةنودملاو أطوملا دعب ةثلاثلا ةبترملا

 هيف هجتت نييرجهلا ثلاثلاو يناثلا نرقلا ناك دقو ا(ه٩٣٢ :ت) يملسلا

 كلام مامإلا ذيمالت نم اهعمجو تاعامسلا نيودت ةقيرط ىلإ تافلؤملا

 :انركذ ام ىلإ ةفاضإلابف إمهذيمالتو

 «زاؤمملا نباب» فورعملا ميهاربإ نب دمحم مامإلل «ةيزاؤمملاه ١

 .( ه٩٦٢ :ت)

 دمحأ نب دمحم مامإلل ىهو «ةيبتعلا» وأ «ةعمسألا نم ةجرختسملا» - ٢

 .(ه٥٥٢ :ت) ىبتعلا

 سودبع نب ميهاربإ نب دمحم مامإلل «ةنودملاك» يهو«ةعومجملا» - ٣

 .فلؤملا ةافو ببسب اهمتي مل هنكل .(ه٠٦٢ :ت)

 قاحسإ نب ليعامسإ قاحسإ يبأ يضاقلا مامإلل :«هقفلا يف طوسبملا» ٤

 .(ه٢٨٢ :ت)



 ( يكلاملا بهذملا :يناثلا ثحبملا

  

 نب هللا دبع ظفاحلا ةمالعلا م امإلل «مكحل ادبع نبا تارصتخم» ۔٥

 :يهو (ه٤١٢ :ت) نيعأ نب مكحلا دبع

 .بهو نباك هريغو بهشأ نع هتاعامس هيف رصتخا :ريبكلا رصتخملا 7 ]

 .ةلأسم فالآ ةعبرأ هيفو :طسوألا رصتخملا - ب

 .ةلأسم يتئامو فلأ ىلع يوتحيو :ريغصلا رصتخملا - ج

 ٠ قيثوتل او قيبطتل أ ىحنم وحنت ىرخأ بتك تافلؤمل ا هذه تلت مث

 تارصتخملاو حورشلا ةلحرم لثمتس اهنأ ىلإ ةفاضإلاب ،لزاونلا جلاعتو

 :يلاتلا وحنلا ىلع يهو ،يكلاملا هقفلل

 ةيقارعلا ةسردملا مامإ ا(ه٥٧٣ :ت) «يرهبألا ركب يبأ مامإلا بتك» ١ -

 .ريغصلاو ريبكلا مكحلا دبع نبا تارصتخمل اححورش مدق ثيح

 .(اھ ٣٧٨ :ت) بالجلا نب نيسحلا نب هللا ديبع مامإلل «عيرفتلا»

 .«بالجلا نبا رصتخم» اًضيأ ىمسيو

 رصتخم عم ةنراقملا ىف انتسارد عوضوم ىهو ديز يبأ نبال «ةلاسرلا»

 .يويسبلا

 نم ءىشب هيلإ ترشأ دقو ،اًضيأ ديز ىبأ نبال «تادايزلاو رداونلا»

 .خيشلا تافلؤم نع ثيدحلا ءانثأ زيكرتلا

 هب نولمعي ةيكلاملا لظ سيفن باتك وهو ،اًضيأ هل «ةنودملا رصتخم»

 .مويلا ىلإ

 فورعملا دمحأ نب رمع نب يلع نسحلا يبأ مامإلل «ةلدألا نويع»

 .نراقم هقف باتك وهو &(ه٨٩٣-٧ ت) «راصقلا نباب»

 .ربلا دبع نبا ورمع يبأ مامإلل «ةنيدملا لهأ هقف يف يفاكلا»



  

 .«هلضفو ملعلا نايب عماج»و .«راكذتسالا»و «ديهمتلا» ربلا دبع

 ةسردملا يف يهقفلا اهريثأت دتما يتلا بتكلل ةزجوم ةرظن درجم هذه

 ىربكلا تافلؤملا هذهل ةيزاوم ةكرح كانهف الإو نورقلا ربع ةيكلاملا
 ذاتسألا ركذ دقف نايحألا ضعب يف اهحرشو اهراصتخا ىلع تدمتعا

 يف ةلوطملا بتكلل ارصتخم نيرشعو نينثا ةبارق لوبق دمحم ميركلادبع
 "ءادتباو الالقتسا تارصتخم عبسو "نييرجهلا عبارلاو ثلاثلا نينرقلا

 ج لازي ال ضعبلاو ‘ةطوطخم ىرخأ ةريثك بتك ةيكلاملا ةبتكملا ىف هنأ امك

 اهنأب ةيضابإلا اهتاريظن نع تزيمت تافلؤملا هذه نأ تفاللا ءيشلاو

 ةلاح ىلإ دوعي كلذو ،يشاوحلاو حورشلا اهلوح ترثكو تققحو تعبط
 ةيفاقثلا رضاوحلا داور اوناك اهنيطاسأ نأ امك ،ةيكلاملا لولا يف رارقتسالا

 .سلدنألاو "ناوريقلاو رصمو دادغب يف كاذنآ ةيمالسإلا

 ةيبويجن راد الوبق لمحم ميركلا دبع .يكلاملا بهذملا يف تارصتخملاو راصتخالا ) ( ١

 ١٧٠٧-١٠١٨. ص .م٢ ٩٠٠/ه٠٣٤١ ٢: ط .رصم ةمجرتلل

 ١٣٢. ص هسفن )٢(



٠ 

 لصقكل ا ذعنتناخ

  

 هجوأ حرشت يتلا طاقنلا نم ةعومجم بهاذملا خيرات لالخ نم حضتي

 نكميو ،لوصاألاو ئدابملاو ةأشنلا خيرات ثيح نم نيبهذملا نيب براقتلا

 ۔ :يلاتلا يف اهصيخلت

 لهأ يتسردم نيب عمجلا وحن يجهنملا هجوتلا يف نابهذملا كرتشي - ١

 بناجلاب هرثأتو ةنيدملا يف هتأشن مغر كلام مامإلاف ،ثيدحلا لهأو يأرلا

 دقف ،نيهاجتالا نيب عمجلا يف لقتسم جهنم بحاص دعي هنأ الإ يثيدحتلا

 .اهيوري يتلا تاياورلا ضعب ىلع مدقم هدنع لمعلا نأ تبث

 ءةباحصلا نم رشابملا لقنلا ىلع هصرح مغر ديز نب رباج مامإلا هلثمو

 مادختسا يف عسوتلا هنع تباثلا نأ الإ "يأرلا بنجت ىلع كلذك هصرحو

 لهأو يأرلا لهأ نيب طسولا جهنملاب اوفرع هذيمالت نأ امك ،ةيعبتلا رداصملا

 .ثيدحلا

 يف مهتيمسأ دقو ،ةيضابإلا نم ثلاثلا ليجلا كلام مامإلا رصاع ٢

 6كاسيبح نب عيبرل ١ مهسأر ىلعو ٠ ةنودمل ا ء املعب ريتسج املل يتل اسر

 مامالل رفوي مل اذه نأ ديب .مهريغو ،جرؤملا وبأو زيزعلا دبع نب هللا دبعو

نأ انعم ىتأي فوسو ،اههاجتا ريسو ةسردملا هذه طخب ايفاو اغعالطا كلام



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا .. ١٦٠

  

 مهنأش يف هنع يور ام امأ .هديجو ،هبيط ةزمح يبأ ةبطخ دعب مهب هتقالع

 .حجارلا ىلع هلوق نم كلذ سيلف

 راشتنالاو ذوفنلا قطانم نم ريثكلا ىف ةيكلاملاو ةيضابإلا كرتشي ۔ ٣

 بلاغلا نأ ديب يسايسلاو يملعلا كاكتحالا نم اعون مهنيب كلذ رفو دقو

 .يسايسلا لماعلا وه ةيكلاملا راشتنا بابسأ ىلع

 دوعيو تاطابنتسالا دعاوقو لوصألا ةرثكب يكلاملا بهذملا زيمتي - ٤

 دعاوق بلاغ امنإو كلام مامإلا نع ةددحم دعاوق رفوت مدع ىلإ كلذ ببس

 نم ةيكلاملل ةسفانملا ةرثك نأ امك .هيواتفو هتيضقأ نم ةطبنتسم ةيكلاملا

 ةيلالقتسا لالخ نم ةيوهلا عباط ةدايز ىلإ ةجاحلا دلو ىرخألا بهاذملا

 مداقلا لصفلا يفو .ةيضابإلل كلذ رفوتي مل امنيب .اهتايئزج ةرثكو لوصألا

 .ىلاعت هللا لوحب ليصفتلا نم ءيشب اذه لوانتن فوس
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 ةيضابالا نيب ةيخيراتلا ةقالعلا :لوألا ثحبملا

 يمالسالا برغلا يف ةيكلاملاو

 ةيركفلا ةقالعلا :يناثلا ثحبملا

 تاسبالمو "ةيضابإلا يف كلام مامإلا يأر :لوألا بلطملا ه

 .ةيمستلا

 يهقفلا بناجلا يف فالتخالاو قفاوتلا :يناثلا بلطملا ه

 (عورفلاو لوصألا)

 ةباتتسالاب ةيضابإلا ىلع مكحلا بابسأ :ثلاثلا بلطملا ه

 .ىمالسإلا برغلاب ةيكلاملا بتك يف

 ةمتاخلا





 :لوألا ثحبملا

 ةيكلاملاو ةّيضابإلا نيب ةيخيراتلا ةقالعلا
 يمالسإلا برقلا يف

  

  

 اهبلاغ يف تناكف روصعلا ربع تدتما ةيكلاملاو ةيضابإلا نيب ةقالعلا

 عونل خيراتلا نم تارتف ربع تضرعت اهنكل .حماستلاو ءودهلا عباطب مستت

 ببسب امإو جراوخلا قرف نم ةيضابالا فينصت ببسب امإ ،رزجلاو دملا نم
 ةعقرلا يف نيبهذملا نيب يملعلا سفانتلاو يرادإلا كاكتحالا لماوع

 عم ةيادب ةيكلاملا هذختا يذلا كلسملا نآ مولعمو .ةدحاولا ةيفارغجلا

 قرفلا ضعب يدامت ببسب فنعلاو ةدشلاب مستي ناك ةفلاخملا بهاذملا

 ملف ىلاتلابو ةيرفصلاو ةلزتعملاو ةعيشلاك ؛لادتعالا دح نع اهجورخو

 يف مهكارتشا رابتعا ىلع مهريغو ةيضابإلا نيب قيرفتلل اهتعاس تقولا عستي

 لمع ناوريقلا يف ءاضقلا ىلوت امدنع نونحس مامإلاف يسايسلا ىحنملا

 بهذملا اهيف امب دجسملا نم ىرخألا ةيمالسإلا قرفلا لك جارخإ ىلع

 نم ةلمج نأ الإ ءارجإلا اذه يف مهركذ دري مل ةيضابإلا نأ مغرو .يفنحلا

 مهدوجو نأل مهتلمج نم ةيضابإلا اوركذ ةثداحلا هذه ىلع اوقلع نيذلا

 .'اريبكو ارهاظ ناك ناوريقلاب

 ءزجلا يف ةلقتسم ةلود دعب اميف مهسفنأل اوسسأ ةيضابإلا نأ ديب

 )١( ةيبلغأ مجارت ٠٤. ص) ةبلاغألا ةكلمم خيرات دنتسم ٣٨(.



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ١٢٤

  

 يف ديج رثأ اهل ناك ،ةيمتسرلا ةلودلاب تفرع رئازجلا نم يبرغلا يبونجلا

 ةيضابإلا ةيمتسرلا ةلودلا ىفف ،ةيضابإلاو ةيكلاملا نيب ةميمحلا ةقالعلا ةداعإ

 ءارزو يضابإلا مامإلل مهنم نيعو .نيملسم ةوخأك ةيكلاملا ناضتحا مت

 بوقعي وبأ لضأ دقو .نيبهذملا نيب قرفي اهتعاس دحأ نكي ملو ،ةاضقو

 نوعضخي نيذلا نيفلاخملا عم ةيضابإلا ةلودلا لماعت ةقيرط يضابإلا

 ،يأرلا ةيرح مارتحاو يبهذملا حماستلا يف ةياغ يه ةقيرطب اهل ةعاطلاب

 ،مهدالبب اودرفناو ،انتعاطب اوفرتعا نإو» :ناهربلاو ليلدلا هباتك يف لوقيف

 وأ ةمكحم ةيآ ىلع ار نكي مل ام كلذو "مهانكرت مهماكحأ اهيف اورجأو

 . مهلو مهيلع قوقحل ١ بج اوب موقي نم مهنم مهيلع يضقتسنو ةمئاق ةش

 مهل دوقت نمم اوناك اذإ "مهلك ةاضقلا بولسأ ىلع كلذ يف هلوق لبقنو

 بجي ام لك مهنم ذخأنو هيلع مه ام الإ مهتيالو نم انعنمي ملو .مهتانايد

 .مهنم ةجاحلا يوذو مهئارقف يف اهدرنو ،قوقحلا نم

 فلؤم وهو ريغصلا نبا اهلدعو ةلودلا هذه ةريس نيودتب لمكت دقو

 ةسرادألل ةيامحلا نم ءاطغ رفوت نأ ةيمتسرلا ةلودلا تعاطتسا امك .يكلام

 نع لدع ديشرلا نأ ىتح ؛ةيسابعلا ةلودلا نم ىصقألا برغملا يف ةيكلاملا

 .تالايتغالا ةسايس عابتاب ىفتكاو ببسلا اذهل ةسرادألا وزغ

 نم لك يف ةيكلاملا ةينسلا لودلاب ةيمتسرلا ةلودلا ةقالع تدتما

 ةيضابإلا ةيمتسرلا ةلودلا نأ نوخرؤملا هدكؤي يذلاو "ناوريقلاو سلدنألا

 ينيب راجتساف» نييسابعلا نم رف امدنع ةيواعم نب نمحرلا دبع توآ يتلا يه

 مهبهذم رشن ةمهت نم ةيضابإلا جرخ ،ةحمسلا ةيجهنملا هذهبو )٥٩/٢(. ناهربلاو ليلدلا )١(

 بابسال انديهمت ءانثأ اقباس كلذ انيب امك ،ميلاقألاو راصمألا يف ةاضقلا ةيلوت قيرط نع

 .بهاذملا راشتنا



 ١٢٥ ةيكلاملاو ةيضابإلا نيب ةيخيراتلا ةقالملا :لوألا ثحبملا

  

 برغملا لئابق» نإف يرقملا ريبعت بسحو .طسوألا برغملا نم متسر
 نمحرلا دبعل ةدعاسملا دي تمدق يتلا يه متسر ينبل اّيبهذم ةعباتلا طسوألا

 ةيضابإلا كلسم نأ مغرو .سلدنألاب ةيومألا ةلودلا سسؤم لخادلا

 قيبطت يف الخد ةيسايسلا تايجيتارتسالل عضي ال تحب يمالسإ كلسم

 نيرصاعملا ضعب نأ الإ ريجتسملا ةيامحو مولظملا ةراجإ نم مالسإلا ميلاعت
 ةلودلا يف ةياكنو متسر نب نمحرلادبع نم ءاهدو ةسايس ناك كلذ نأ نوري

 ."اريثك ةيضابإلا تقهرأ يتلا ةيسابعلا

 ةدناسمب سلدنألا ىلإ هجوت لخادلا نمحرلا دبعل نامآلا ققحت دعب

 ،نيتلودلا نيب ءارفسلا لدابت ىلإ رمألا روطتو لب "مارتحالاو ةبحملا اهلدابي

 نب ماشه نأ وه انه انينعي امو عوضوملا اذه يف اريثك نوخرؤملا ملكت دقو

 ةقالع ىلع ناك يكلاملا بهذملا عابتا بوجوب اناملرف ردصأ يذلا امكحلا

 ييحم دمحم :حت "يرقملا دمحأ سابعلا وبأ .بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن )١(

 ٢٨/٤. توريب ۔ يبرعلا باتكلا راد ۔ ديمحلا دبع نيدلا

 )٢( بيطلا حفن )٢٩/٣(.

 باتكلل ةينطولا ةسسؤملا .فسوي ميركلادبع تدوج ،ةيمتسرلا ةلودلل ةيجراخلا تاقالعلا )٣٢(

 ١٢٧. ص 8١٩٨٤ ۔ رئازجلا

 ةلودلا ءافلخ نم :يومألا ديؤملا ،ديلولا وبأ رصانلا نمحرلادبع نب مكحلا نب ماشه )٤(

 هتكلمم ريبدتب رثأتساف (ه٦٦٣ ةنس) هيبأ ةافو موي عيوبو ،ةبطرقب دلو .سلدنألاب ةيومألا

 كلملادبع ،روصنملا نبا مث ،رماع يبأ نبا روصنملاب بقلملا هللادبع نب دمحم هيبأ ريزو

 بحاص رمتساو .رصانلاب بقلملا دمحم نب نمحرلادبع يناثلا هنبا مث ارفظملاب بقلملا

 بتكو .هباجأف ،هدهع هيلوي نأ اذه نمحرلا دبع هنم بلط نأ ىلإ صفق يف ةفيلخ ةمجرتلا
 يف وهو ةطرشلا بحاص اولتقف ‘كلذل ةلودلا لهأ ةرئاث تراثف ،هدعب نم ةفالخلاب ادهع هل

 نب ماشه نب دمحم اوعيابو كيؤملا علخب اودانو (ه٩٩٣ ةنس) ةبطرقب ةفالخلا رصق باب

 مث .ريزولا نمحرلادبع اولتقو «هللاب يدهملا» هوبقلو ،هللا نيدل رصانلا نبا رابجلا دبع

 = لتقف ،ةمئاق تاروثلاو ه٠٠٤ ةنس رخاوأ يف هكلم ىلإ ديؤملا ةدوعب تهتنا نتف تناك
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 ةناعتسالاو ،ءارفسلا لدابت ىوتسم ىلع ةيمتسرلا ةلودلاب رخآلا وه ةقيثو

 دق - سابعلا ينب ءادعأ ۔ سلدنألا يف نويومألاو .ةسايسلاو برحلا لاجرب

 دم يف ةضاضع اودجي مل نييمتسرلا نكل ايمسر ابهذم ةيكلاملا نم اوذختا

 بهذملا حماست نم اقالطنا ةطيحملا لودلا عم نواعتلاو ةبحملا روسج

 كلذ ةعجارم نكميو ،نيملسملا ريغ عم ىتح لب نيفلاخملا عم يضابإلا
 .)ةفورعملا هناظمو هرداصم يف عسوتب

 ةرايزلا اولدابت ةيكلاملاو ةيضابإلا ءاملع نإف ،ةيركفلا ةيحانلا نمو

 دوجولا نم مغرلابف ،ترهيتو ناوريقلاو سلدنألا نم لك يف سردلاو
 ةيأ لجست مل هنأ الإ ةيبهولاو راكنلا نم سلدنألا يف ةيضابإلل فثكملا

 ةيراكنلا ةقرفلا يف فارحنالا روهظ مغر ،مهيلع ةيكلاملا نم تاءادتعا

 انرشأ يتلا ةميمحلا ةقالعلا وه كلذ درم لعلو ،ةيضابإلا ىلع ةبوسحملا

 سرادم يف اوتبن ةيكلاملا ءاملع نإف لثملابو .نييومألاو نييمتسرلا نيب اهيلإ

 .ءاملعلا نم ددع مهنم غبنو ترهيت

 ةيكلاملا صخألابو ىرخألا بهاذملا عم نيحماستم ةيضابإلا ناك اذإو

 تدتما ثيح ،سلدنألا يف يضابإلا بهذملا عم اوحماست كلذك ةيكلاملا نإف

 .سلدنألا نم يمالسإلا دوجولا ىهتنا نأ ىلإ اليوط انمز ةيبهذملا ةقالعلا هذه

 اهكلتما نأ دعب ،ةبطرق يف ارس لتقو .لاب اهيف هل أدهي مل ازوهشو نيتنس رمتساو "يدهملا =
 نع ضابقنا هيف المهم ،اميعض ديؤملا ناكو .هللاب نيعتسملاب بقلملا مكحلا نب ناميلس
 )٨٥/٨(. يلكرزلل مالعألا .اميقع تامو ،ةدابعلا ىلإ ليمو سانلا

 ليعامسإ دومحمل يرجهلا عبارلا نرقلا فصتنم ىتح برغملا دالبب جراوخلا باتك :رظني )١(

 ركذي ثيح ،حلفأ نب دمحم يضابإلا مامإلل هتمجرت دنع يليبحرش روتكدلا كلذ دكؤيو
 نمحرلادبع نب دمحم ىبطرقلا ريمألا نع الإ هيار يف ردصي ال ناك هنأ يراذع نبا

 باوصلاو ةعاط اهبسحن ةقالعلا ةوق ىأر يراذع نبا لعلو ٦٥]٦ ٦٦. ص .(ه٣٢٧٢ :ت)

 .نيدلبلا حلاصم يف رواشتلا ىوتسم ىلع ةنيتم ةقالع اهنأ
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 امك ادارفأ وأ الود ةيكلاملاو ةيضابإلا نيب ةميمحلا ةقالعلل تناك دقو

 بهذملا راشتنا ىلع يباجيإ ساكعنا» :يليبحرش نسح دمحم روتكدلا لوقي
 ،ترهاتو اةسامجلس ۔ تارامإلا هذه نيب رمتسملا لصاوتلاف ©يكلاملا

 لدابتلا ىلا ةفاضإلاب يملع راوحو يفاقث لصاوت هنع أشن دق ۔ ةبطرقو

 ٨6«يسايسلا براقتلاو يداصتنالا

 فلتخم نم ةيمالسإلا ةلودلا عم شياعتلا نولبقي ةيضابإلا نأ قحلاو

 يركفلا فارحنالا رهاظم اودهاشي وأ مهنيد يف اوقياضي مل ام اهبهاذم

 ذئنيح مهنإف حملظلا عم قناعتلاو نيدلا عم ةعيطقلا دح ىلإ يسايسلاو

 الإ ۔‘"ركنملا نع نيهان فورعملاب نيرمآ روصلا هذهل نيركنم نونوكيس
 تغلب اذإ عاضوألا رييغتو ةمألاب ضوهنلا ةيضق يف ايلم نوركفيس مهنأ
 نم مهنكمت ىلإ هجتت نئارقلا تناكو دبتسملا مامإلا ةوق فصن مهتوق

 نولقتسي مهلعج ام اذهو .لاومألاو حاورالا يف رئاسخلا لقأ عم رييغتلا

 مهسفنأب يانلا نيلضفم ةيسابعلاو ةيومألا تافالخلا رضاوح نع ةديعب لودب

 لدعلاب مكحي مكاحلا وأ مامإلا ناك اذإ امأ .روجلاو ملظلا ءاوجأ نع اذيعب

 نيوضنملا لوأ نونوكيس ةيضابإلا نإف هدابع يف هللا ةعيرش ميقيو طسقلاو
 عم اولعف امك ،اليبس كلذ ىلإ اودجو ام مهحاورأب هنورصني "هئاول تحت

 يومألا ةفيلخلا عم كلذ اولعف امكو هنف زيزعلا دبع نب رمع لداعلا ةفيلخلا

 نب دمحم ةيسايسلا هترضاح يف لبقتسا امدنع مكحلا نب نمحرلادبع

 ةيامح ىلع هب ناعتسا اذئاقو اريزو نوكيل متسر نب نمحرلادبع نب ديعس

 )١( ص ،يليبحرش نسح نب دمحم :ذاتسالا "يمالسإلا برغلا يف يكلاملا بهذملا روطت ٦٧.

 بهاذملا امأ جراوخلا لعفي امك هنوبجوي الو ،ملاظلا مكاحلا ىلع جورخلا ةيضابإلا زيجي )٢(

 ةيضاقلا صوصنلا نم ددع كلذ يف مهلو ،اداسف هنوربتعيو كلذ نوزيجي الف ةعبرألا

 .ةعاطلاو عمسلا بوجوب

 .(رصتخملا نتم قيقحت) يناثلا مسقلا يف داهجلا باب :رظني )٣(



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ةف ه

  

 نإ» :«ءاريسلا ةلحلا» هباتك يف رابألا نبا ركذي ثيح .اهناكرأ ديطوتو ةلودلا

 نب ديعس نب دمحم وه ،نييمتسرلا ةرسأ نم سلدنألا لخد نم لوأ

 بونج يأ ةريزجلا ةيحانب ميقي دمحم هنبا ناك ؛متسر نب نمحرلا دبع

 نم ةنوذش ةنيدم ىلع ازيم ناك امدنع هسفنل ةفيلخلا هعنطصا دقو ؛سلدنأآلا

 هفراعمل ارظن نايحألا ضعب يف هب سنأيو هيلإ هبرقي ناكو "مكحلا هيبأ لبق

 ةلودلا ةمصاع ةبطرق ىلإ همدقتسا هيلإ ةفالخلا تضفأ املو .هتامولعم ةعسو

 مالسإلا دالب ىلع نامرونلا مجه كلذ ءانثأ .ةرازولاو ةباجحلا يف هفرصو

 وزغل نوجرخي اوناكو نارينلا هيف اولعشأ عضوم ىلع اوراغأ اذإ اوناك مهنأو

 بونج يف مهل زكارم نم ءادوس ةعرشأ تاذ ةريغص بكارم يف ئطاوشلا

 اسنرف عئطاوش ىلع اهولتحا زكارم نم وأ ارتلجنا بونج وأ ،هواندنكسا

 نوقرفي ال نيينثو كاذ ذإ اوناكو إمهمساب كلذ دعب تيمس ةيحان يف ةيلامشلا

 ءمهبرحل هداوق نمحرلادبع ريمألا دشحف .نيملسملا ريغو نيملسملا نيب

 .يرئازجلا متسر نب نمحرلادبع نب ديعس نب دمحم دئاقلا مهسأر ىلع ناكو

 لسرأ ه٠٣٢ ةنس نييدنامرونلاب ةميزهلا لازنإ يف دئاقلا اذه حجن املو

 نم مت امب هربخي ترهيت مامإ يضابإلا حلفأ مامإلا ىلإ الوسر ةبطرق بحاص
 .هديعس نب دمحم دئاقلا لضفب سوجملا ءالؤه ىلع راصتنا

 بابشلا دحأ سلدنألا ىلإ لقتنيس يرجهلا سداسلا نرقلا ةيادب يفو

 ىتح ۔اهيف ةيكلاملا ءاملع دي ىلع سردلا يف ةبغرو ملعلل ابلط يضابإلا
 وه مكلذ ‘هنامز لهأ ملعأ نم حبصأو ةفرعملا يف مدقتو ملعلا يف زرب

 راد :رشنلا راد ىعاضقلا ركب ىبأ نب هللادبع نب دمحم هللادبع وبأ :فيلأت ،ءاريسلا ةلحلا )١(
 .( )٢/ ٣٧٢ سنؤم ىنسح روتكدلا :قيقحت 5ةيناثلا :ةعبطلا م ٨٩١د٥_ ةرهاقلا 7 فراعملا

 ٥(. }٤ص) سلدنألا يف يضابإلا دوجولا
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 ةيضابإلا باطقأ دحأ .(»ينالجراولا يتاردسلا ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ

 يف «فاصنإلاو لدعلا» باتك هل .ةديرفلا فيناصتلاو بتكلا بحاصو

 ددحيس ليلجلا ملاعلا اذه .نيدلا لوصأ ىف «ناهربلاو ليلدلا»و لوصألا

 مهريغو ةيضابإلا نيب شياعتلا ةيضق لصوت تاملكب هيلإ انرشأ يذلا أدبملا

 جهنم يكحي وهو «ناهربلاو ليلدلا» يدقعلا هباتك يف لوقيف ،بهاذملا نم

 :يضابإلا بهذملا يف ثلاثلا مامإلا ؤبيبح نب عيبرلا مامإلا نع شياعتلا

 ترجو مهيديأ تحت انك نأ ،ماكحألا نم نيفلاخملا نيبو اننيب ام كلذكو»

 ۔ ةيضابإلا :يأ ۔ نيملسملا بهذم ماكحألا يف اوفلاخ ولو مهماكحأ انيلع

 مل ام عيمج يف انيلع اهورجأ اذإ مهماكحأ نم عنمن نأ انيلع سيل نأ امك

 .«هيف مهرذع عطقن

 :الئاق فيضيو

 ةاكزلا نم انيلع بجو ام انلاومأ نم اوذخأي نأ مهل عنمن نأ انعسي لهو»

 .«؟ةرطفلاو رشعلاو

 :هلوقب بيجيو

 ."ةداعإ انيلع سيلو هللا دنع انئزجيو كلذ انل سيلف»

 ةلدألا دحأ تناك مهترهش نإف ةيمتسرلا ةلودلاب ةيكلاملا ءاملعل ةبسنلابو

 نييمتسرلا دجاسم ىفف ،ةّيضابإلاو ةيكلاملا نيب ةقالعلا ةناتم ىلع
 ةيناسنإلا فراعملاو مولعلا تعونتو ةيركفلا سرادملا تددعت مهتمصاعو

 حماست نم غلب دقو .ةريثك ةيناسنإ اًمولعو خيراتلاو ةفسلفلاو بلطلا لمشتل

 اياوزو اطبزو مهل دجاسم سيسأت نم ىرخألا سرادملا اونكم نأ ةيضابإلا

 .هتمجرت تقبس )١()

 )٢( ،ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ ،ناهربلاو ليلدلا )٩٨/٦٢(.
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 ريغصلا نبا لوقي \ةيدقعلاو ةيركفلا مهتيرح ةسرامم نم اهلالخ نونكمتي

 نيب ىنتباو مهعم نطوتسا الإ ءابرغلا نم مهب لزني دحأ سيل» :يكلاملا
 هنامآو ،هتيعر يف هلدعو همامإ ةريس نسحو دلبلا ءاخر نم ىري امل .مهرهظأ

 نالفل هذهو يفوكلا نالفل هذه :ليق الإ اراد ىرت ال ىتح "هلامو هسفن ىلع

 دجسم اذهو ،مهتبحرو نييورقلا دجسم اذهو ،يورقلا نالفل هذهو ،يرصبلا

 0أى..نييفوكلا دجسم اذهو نييرصبلا

 لحترا ةبلاغألاو نييومألاو ةيمتسرلا ةلودلا نيب ةديطولا ةقالعلا مكحبو

 ملعلا بلط لجأ نم ناوريقلاو سلدنألا ىلإ ترهات ءاملع نم ةعومجم

 رشنو ءاملعلا جيرخت يف كلذ دعب لضف مهل ناك ىتح ،اهخويشب ءاقللاو

 لوقي يذلا يترهاتلا نمحرلادبع نب مساق :ءالؤه نيب نم ‘بدألاو ملعلا

 يترهاتلا دامح نب ركب ءاسلج نم ناكو سلدنألا لخد» :هنإ يديمحلا هنع

 هنعو يورييذلا مساق نب دمحأ لضفلا يبأ دلاو وهو ‘هنع ذخأ نممو

 يترهاتلا نمحرلادبع نب مساق نب دمحأ مهنمو .'"هربلادبع نب رمع وبأ
 اريغص هيبأ عم ىتأو ترهاتب دلو» :يديمحلا هنع لوقي لضفلا وبأ زازبلا

 نبا نم يترهاتلا لضفلا ابأ عمس :ربلادبع نب رمع وبأ لاقو ،سلدنألا ىلإ
 ،يشرقلا ةيواعم نب دمحمو ‘ةرسم نب بهوو ،غبصأ نب مساقو ميلد يبأ

 ديعس نب رذنم يضاقلاب صتخا الضاف ةقث ناكو يرونيدلا ركب يبأو

 «هنم اريثك تعمسو هتيقل دقو :رمع وبأ لاق ،اهلك هفيلاوت هنم عمسو يطولبلا
 :لاق ،يرمنلا هللادبع نب فسوي رمع وبأ انربخأ» : الئاق يديمحلا فيضيو

 نب دمحم رفعج يبال «ةئُسلا حيرص» باتكب يترهاتلا مساق نب دمحأ ينثدح

 )١( ص نييمتسرلا ةمئألا رابخأ ١٧.

 نمحرلادبع ةيحور :قيقحت ۔ هللادبع وبأ يديمحلا :سلدنألا ةالو ركذ يف سبتقملا ةوذج )٢(

 ٢٩٩. ص ۔ م٧٩٩١/ه٧١٤١-١ ط ۔ توريب ۔ ةيملعلا بتكلا راد - يفيوسلا
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 ناتسربط لهأ ىلإ هتلاسربو هل «داهجلا لئاضف» باتكبو يربطلا ريرج
 '»«يربطلا نع يرونيدلا لضفلا نب دمحأ ركب يبأ نع «ريصبتلا»ب ةفورعملا

 نب كمس نب دامح نب ركب نمحرلادبع وبآ وهو دامح نب ركب مهنمو
 نع ذخأو ،©ترهاتب أشن يذلا (ه٦٩٢-٠٠٢٦) ىترهاتلا وأ ىتانزلا ليعامسإ

 نونحس خيشلا نع اهب ذخأف ه٧١٢ ةنس ناوريقلاب قحتلاو اهئاملع

 اهنم دوزتو "ةيملعلا هرضاوحب فاطو قرشملا ىلإ لقتنا مث ؤآتفسوي نب نوعو

 ءالمإل بصتناو ناوريقلا ىلإ داع مث ،بدألاو ةغللاو ثيدحلاو نيدلا مولعب

 ديبع وبأ هنع لوقيو ")ةعئارلا ةيرعشلا هدئاصق ىلمي ناك امك ‘ثيدحلا

 املاع ناك» :يراذع نبا هنع لاقو ،«ثيدحلل اظفاح ائومأم ةقث ناك» :يركبلا

 بدألا ءالمإل ناوريقلا عماجب ردصت امقلفم ارعاشو لاجرلا زييمتو ثيدحلاب

 ذخألل سلدنألا لهأ نم ريثكلا هيلإ لحتراف ؛م٧٨٨/ه٤٧٢٦ ةنس ذنم ملعلاو

 .")اضيأ ينايبلا غبصأ نب مساق مهنم ناكو ،هيدي ىلع جرختلاو هنع

 ةعانص يف تننفت سورعب هبشأ برغملا يف نذإ ةّيضابإلاو ةيكلاملاف

 ترهيتب تب سرملا عق ةو ءاوسف ،ءارغإلا تاموقم نم هلمحت امب تهابتو لامجلا

 رتشم نوكيس س حرفلا نإف ةيكلاملا ةيبرغملا ةرصبلا اهتراج وأ ةيضابإلا

 . را ه نب دمحأ يكلاملا ترهيت رعاش اهروصي اذكه عيمجلا

 :الئاق مساقلا نب ميهاربإ نب ىسيع شيعلا ابآ حدتما امدنع ؤ“)رازخلا

 )١( ص :هسفن ١٢٤ - ١٢٥.

 )٢( يلكرزلل مالعألا )٦٣/٦٢(.

 ةيابوب رداقلا دبع روتكدلا اهبتك يتلا ةلاقملا :رظني رثكأ عسوتللو )٦٣/٢(، يلكرزلل مالعألا )٣٢(

 ناددعلا قشمد - برعلا باتكلا داحتا نع ردصت ةيلصف ةلجم ۔ يبرعلا ثارتلا ةلجم :يف

 .ه٦٢٦٤١ ناضمر ۔ م! ٠٥ لوألا ن نيرشت ۔ نورشعلاو ةسماخلا ةنسلا - ١٠٠ و ٩

 راد ،نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي ةديصقلا هل اًضيأ ركذو .اذه ريغ ةمجرت هل دي مل )٤(

 )٤٤٠/١(. توريب ۔ ركفلا



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ١٣٢

  

 ضايبو ةرمح يف ةيرصب ةنيق الإ نسحلا لك زاح ام

 ضافم ريغ حشكلاو اهتانجو يف درولاو اهتاظحل يف رمخلا

 يضابإ تمسو ينس فافعو رجاهم كسنو يجرم لكش يف
 يضاتعاف ةرصبب كنم تضوع ةيربو ةيلخ تنأ ترهات
 6"ضايحو رحبأب ضيفتست وأل اهب يفلك يف ءارمحلل رذع ال

 ةسسؤم ،سابع ناسحإ ،يريمجلا معنملادبع نب دمحم راطقألا ربخ يف راطعملا ضورلا )١(
 ثيح ١٠٨(. ص) ٥١٩٨٠ :! ط يجارسلا راد عباطم ىلع عبط ۔ توريب ۔ ةفاقثلل رصان

 لاقي ةنيدم برغملا ضرأ نم سافو ةجنط نيب اميفوه :ةحفصلا سفن يف ةرصبلا نع لاق

 فرعت اهنابلأ ةرثكلو اعرز اهرثكأو ىعرم يحاونلا كلت عسوأ يه ةريبك اًضيأ ةرصبلا اهل
 مهتاراجت عيمج اهرمأ ءدب يف نوعيابتي اوناكو "ناتكلا ةرصبب فرعتو نابذلا رصقب

 نيب يهو ةراجحلاب ينبم اهروسو ةبرتلا ءارمح اهنأل ءارمحلاب اضيأ فرعتو .ناتكلاب

 يف ىربكلا اهتربقمو ،نامامح اهبو تاطالب عبس اهعماجو باوبأ ةرشع اهلو نيفرش
 فرعت ةنيدملا باب ىلع ةبذع رثب نم اهلهأ برشو قاعز ةنيدملا ءامو كلبج يف اهيقرش
 تاصوصخم ةرصبلا ءاسنو .ةبذع رابآو ةريثك نويع اهتانج يف اهجراخو 5ءءافلذ نبا رثبب

 .نهنم لمجأ برغملا ضرأب سيل قئارلا نسحلاو قئافلا لامجلاب



  

  

  

 يمالسالا برغلا يف ةيكلاملا ءاملعو كلام مامإلا يأر :لوألا بلطملا

 ةيمستلا تاسبالمو .ةيضابالا يف

 يف زراب روضح هل ةيمالسإلا ةمآلا ءاملع نم امملاع كلام مامإلا ناك

 سابعلا ينب ماكح عم يملعلا هلصاوتب رهتشي ناكو ،مهتافنصمو مهبتك

 ةيسايسلاو ةيملعلا ةيحانلا نم عمتجملا يف ةقومرم ةناكم هل نمض ام وهو

 .اعم

 ىلإ اعم ةيسايسلاو ةيملعلا ةحاسلا يف هموصخب تعفد ةناكملا هذه

 ةعمسلا هيوشت ةيغب ؛هيلإ لاعفألاو لاوقألا نم ةعومجم ةبسنب اهنم ليلقتلا

 بناج نم يسايسلا لمعلا يف تارربمك هلاوقأ ىلع دامتعالاو ؤبناج نم

 ثيداحألا عضو لالخ نم ةلي يبنلا قح يف مت دق كلذ ناك اذإو ارخآ

 هذه لثم نع اذيعب نوكي نل هريغو كلام مامإلاف ؛ةبوذكملا ةيسايسلا

 .تايلقعلا

 ةفيلخلا مايأ ةمهادلا هنتفلا لوح هؤارآ كلام مامإلا ىلإ بسن ام نيب نم

 ثادحأ نم اهلوح راد امو ‘بلاط يبأ نب يلعو ‘نافع نب نامثع ثلاثلا

انلز ال اننأكو ،مويلا ىلإ ةيمالسإلا ةمألا يف مكحتت اهتايعادت تلظ ةميسج



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ١٢٣٤

  

 كلام مامإلا نع لقنف .نآلا تعقو ول امك امامت ةبخاصلا ءاوجألا كلت شيعن

 ىلع الإ اولتتقا ام هللاو» :ةشئاعو ةحلطو ريبزلا نعو نيتفيلخلا نع لاق هنأ

 اوناك مهنأ نم ةيكلاملا هيلع ام فلاخي صنلا اذهو ‘هرفعألا ديرثلا

 ةباحصلا يف حدقلا اذه نع ربلادبع نبا عفاد دقو &‘”نيلوأتم نيدهتجم

 ءايبنألا يف هلثم ليق دقو ،كلام مامإلل دسحلا باب نم كلذ نأ ربتعأو

 مامإلا ركذ ةعبرألا بهاذملا نيب بصعتلا ةرتف يفو ."نيحلاصلاو ءاملعلاو

 دقف ؛هباحصأو ةفينح يبأ مامإلاك ءاهقفلا نم هئارظنل نيدقتنملا دحأك كلام

 :كلام ثيدح يف عماجلا باتك بيرغ حرش يف :يكلاملا بيبح نبا لاق

 ءادلا نع اكلام اولأس مهنأ فرطم انربخأ :لاق ،لاضعلا ءادلا نع لئس دقود»

 :نيهجوب سانلا للض هنأ كلذو .هباحصأو ةفينح وبأ وه :لاقف ؟لاضعلا

 هب لض مالسإلا يف دولوم مأشأ ،اندنع وهف ،يأرلاب ننسلا ضقنو ،ءاجرإلا

 تاعامجلا لبق نم زومرلا هذه مادختسا نإف نكي امهمو .'هريثك قلخ

 ةنمزألا كلت يف ترثاكت ةيركفلا تاعامجلا وأ يسايسلا مكحلل ةضراعملا

 ةسردملا نم ءاملعلاو ةمئألا ىلع مكحلا تايوتسم ىلع ىتح ديعب دح ىلإ

 .ةدحاولا

 نأب نيبن نأ ةيضابإلا يف كلام مامإلا ةلوقم جلاعن نأ لبق انب ردجيو

 يف بهاذملا هذه تكرتشا املك هتدح دتشت ةيمالسإلا بهاذملا نيب عارصلا

 )١( ديرفلا دقعلا )١٦٥/١(.

 .مصاوقلا نم مصاوعلا :رظني )٢(

 ةيملعلا بتكلا راد :رشنلا راد "يرمنلا ربلا دبع نب فسوي :فيلأت هلضفو ملعلا نايب عماج )٣(

 ١٣٩٨ )٢١١(. ۔ توريب ۔

 )٤( ط ندنل ۔ ةمكحلا راد رمعم ىيحي يلع ©قرفلا نيب ةيضابإلا ٥: ١٤٦٢٥ه/٢٠٠٤م،

 )٤٧٦/١ - ٤٧٧(. تيراعث نب ديعسل «دودرلا ةفرعم ىف دومحملا كلسملاه باتك نع القن

 :ط يبرجلا ١٣٣١ه .



 ١٥ ةيركفلا ةقالملا :يناثلا ثحبملا

  

 ريفكتلا ىوتسم ىلع اداح اعارص هنع دلوي امم ةدحاولا ةيفارغجلا ةعقرلا

 ةيسايسلاو ةيمالكلا قرفلا نيب اعقاو كلذ نكي ملو ،ةيفصتلا ىلإ ةوعدلاو

 بهاذملا نيب ىتح امنإو ،جراوخلاو ءالؤه وأ ،ةئُسلا لهأو ةعيشلاك ؛طقف

 مهنأ فيك ةيكلاملا لوصأ ثحبم يف اقحال ررقن فوسو "مهسفنأ ةعبرألا

 تنيب امك ،قارعلاو رصم يف ةيعفاشلاو فانحألا نم ةديدش ةسفانم اوهجاو

 ربع كلذ روطت .ةفينح يبأ مامإلا بهذم يف يلازغلا مامإلا هلاق ام اضيأ

 دعي ملو .امهمدهو دجاسملا قالغإب ةادانملاو ريفكتلاب مكحلا ىلإ خيراتلا

 هركذ امب انه يفتكنو ،دحأ ىلع ايفخ ةمألا خيرات يف ريطخلا فطعنملا اذه

 ةمئأ نيب ثدح ام لمأت نمود» :لاق امنيح فالخ باهولادبع ذاتسألا

 اوّنقتسا ةيكلاملا نأ ىتح .انلق ام ةحص ىلع ىرفانتلاو رجاشتلا نم بهاذملا

 يف هريغ نم ادحأ نيبهذملا دحأ قرافي الف آقرشملاب ةيفنحلاو ‘برغملاب

 لخد اذإ ةلبانحلا نم ناليج لهأ نأ انغلب ىتحو .ام هجو ىلع الإ هدالب
 .رافكلا يف مهمكح .انيف هلام اولعجو ،هولتق يفنح مهيلع

 دجسم هيف ناك ةيفنحلا دالب نم رهنلا ءارو ام دالب ضعب نأ انغلب ىنح
 كلذ ىريف حبصلا ةالصل موي َلك جرخي دلبلا يلاو ناكو .ةيعفاشلل دحاو

 حبصأ ىنح كلذك لزي ملف ؟قلغت نأ ةسينكلا هذهل نآ امأ :لوقيف دجسملا

 .كلذ يلاولا بجعأف نبللاو نيطلاب دجسملا باب دس دقو اموي

 مهفيناصت يف هريغ ىلع همامإ لضفي ةمئألا عابتأ نم الك نإ مث
 هعابتأب اهيف رختفاف ةفينح يبأ بقانم فنص اّيفنح تيآر ىنح مهتارواحمو
 يقابب ضرعي لاق ث «مهوحنو كرابملا نباو دمحمو فسوي يبأك»

 :بهاذملا

 عماجملا... ريرج اي انتعمج اذإ ...مهلثمب...ينئجف يئابآ كئلوأ

 :نولوقي ةيكلاملا نأ ىتحو ريثك هريغو .ةيلهاجلا ىوعدب هيبش اذهو



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ن 2

  

 ،يعفاشلا مالغ لبنح نب دمحأ :نولوقي ةيعفاشلاو ‘كلامل مالغ يعفاشلا

 نسحلا وبآ هركذ دقو لبنح نب دمحأ مالغ يعفاشلا :نولوقي ةلبانحلاو

 مالغ يعفاشلا نإ :نولوقي ةيفنحلاو ،دمحأ عابتأ نم تاقبطلا يف يفارقلا

 الول :اولاق .ةفينح يبأ مالغ دمحمو نسح نب دمحم مالغ هنأل ؛ةفينح يبأ
 نأ ىتحو ©فالخلا هعم بصنن نأ انيضر امل ةفينح يبأ عابتأ نم يعفاشلا نأ

 كلذ جوحأو ،ايشرق سيل هنأو دلاوملا نم ةفينح ابأ نأب نونعطي ةيعفاشلا

 ،شيرق يلاوم نم لب اًيشرق سيل هنأو "يعفاشلا بسن يف نعطلا ىلإ ةيفنحلا
 امهنأ عم هنع ايوري ملو هاكردأ املسمو يراخبلا نأل ثيدحلا يف امامإ الو

 يف يميمتلاو نيدلا رخف مامإلا جاتحا ىتح هنع ايور الإ امامإ اكردي مل

 لك لعج ىتحو ،هتّيمشاه ىلع لالدتسالا ىلإ يعفاشلا بقانم امهفينصت
 يتلا ثيداحألا ضعب فلؤملا ركذ ممت .(×همامإ ليضفت يف ةنسلا يوري قيرف

 .مهجهانم ةيعرشو ؛مهتمئأ لضف يف بهاذملا باحصأ اهيوري
 نع نونحس اهيوري يتلا ةنودملا يف ءاج ام ةشقانم ىلإ يتأن نآلاو

 كلام لوق ام جراوخلا لتق تيأرأ :تلق» :ةيضابإلا قح يف كلام مامإلا

 ىرأ :مهلك ءاوهألا لهأو ةيرورحلاو ،ةيضابإلا يف كلام يل لاق :لاق ؟مهيف

 ةيرورحلا يف كلام لاقو مساقلا نبا لاق .اولتق الإو اوبات نإف اوباتتسي نأ

 ىلع كلدي اذهو ،الدع مامإلا ناك اذإ اوبوتي مل اذإ نولتقي مهنإ :مههبشأ امو

 اوعد هيلع مه ام ىلإ نوعديو هلاتق نوديري لدع مامإ ىلع اوجرخ نإ مهنأ

 .'"«اولتوق اوبأ نإف ،ةّنُسلاو ةعامجلا ىلإ

 .م ٥: ١٤٢٥ه_/٠٠٤ ٢ ط .ندنل ۔ ةمكحلا راد رمعم ىيحي يلع ١"قرفلا نيب ةيضابإلا )١)

 باهولا دبع ذاتسألل ،«هيف صن اميف يمالسإلا عيرشتلا رداصم » :نع القن )٤٧٦٢/١ - ٤٧٣(

 ١٣٠. ص فه ١٢٣٩٦ ملقلا راد هعبط فالخ

 توريب - رداص راد :رشنلا راد !مساقلا نبا نع نونحس مامإلا ةياور 6ىربكلا ةنودملا )٢)

 )٣/ ٤٧(.



 ةيركفلا ةقالملا :يناثلا ثحبملا

  

 تاسبالملا ةفرعمل ةينأتم ةسارد ىلإ جاتحت ةمكحم تسيل ةرابع يهو

 :يلاتلا وحنلا ىلع كلذو اهيف تليق يتلا

 :ل وأ

 ةبسن دوجوب ديفي ام ديز يبأ نبال تادايزلاو رداونلا باتك يف درو أ

 نبا لاق» :لاق دقف كلام مامإلا ىلإ ةفلاسلا ةلوقملا دانسإ يف كشلا نم

 نب رمع لوق وهو .اولتق الإو نوباتتسي مهنإ :ةيردقلا يف كلام لاقو :زاملا
 ةيضابإلا باتتسي ،‘كلام نع هنظأ كلام باحصأ ضعب لاق .'اازيزعلا دبع

 نع فشكي تادايزلا ىف دراولا نظلا اذهو 8‘٨«اولتق الإو اوبات نإف ،ةيردقلاو

 رثكأ حضتي كلذو هسفن كلام مامإلا ىلإ مكحلا دانسإ يف كشلا نم ةبسن

 نأ روصتي ال كلام مامإلا نأل ؛ةقحاللا طاقنلا يف اهدرونس يتلا ةلدألا يف

 ةقرازألاك ةيضابإلا نم ازطخ دشأ يهو جراوخلا قرف ةيقب ركذ كرتي

 ناك يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملا ىلع ةيرفصلا رطخ نأ مولعمو .ةيرفصلاو

 نم كلذ نذإ نكي مل ©! ؟ةرابعلا هذه يف ةيضابإلا ءاقتنا مت فيكف ،اريبك

 ناحجرو زاملا نبا صني امك هذيمالت ضعب نم وه امنإو كلام مامإلا مالك

 .ةنودملا يف كلام مامإلا ىلإ مساقلا نبا اهبسني ةياورلا نأل ءاج امنإ نظلا

 .مساقلا نبا رظن يف ةيسايسلا جراوخلا ةرهاظل ريسفت برقأ مهنأ رابتعا ىلع

 ظح نكل ء۔يمالسإل ١ برغملاو رصم يف ازراب اروضح نولثمي ءالؤه نوك

 .هيقنتعمو ىمسملا اذه نع ةيبابض تامولعم ىلع فوقولا نأ وه مساقلا نبا

 ىلع هترامإ مايأ كلذ ناك اذإ الإ اقيقد سيل صنلا اذه يف هنن زيزعلا دبع نب رمع جاردإ )١(

 قرفلا لك يوتحي نأ عاطتسا هنأ هنع روهشملا نأل ؛ةفيلخ نوكي نأ لبقو ةنيدملا

 بلاغ يف لب ،سابعلاو ةيمأ ينب يف اهلثم رركتي مل ةمئاوم اهنيب عنصي نأو تافالخلاو
 .ةملسملا لودلا

 ۔ يمالسإلا برغلا راد ،يناوريقلا ديز يبأ نب هللادبع دمحم وبأ ،تادايزلاو رداونلا )٢(

 ١: ١٩٩٩ )٥٤٥/١٤(. ط ‘توريب



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ١٢٨٨

  

 ثودح ىلإ ةيضابإلا نع ةشوشملا ةيئزجلا ةفرعملا هذه تتأ ۔ ب

 هذه جهنم حوضو مدع ببسب ةيكلاملا بتك يف مهيلع مكحلا يف بارطضا

 ،©ىرخأ ةيحان نم يدقعلا كلسملا يفو ،ةيحان نم يسايسلا طخلا يف ةقرفلا

 نبا ىوتف هيلع لدت ام اذهو ؛راكنلا لاوقأ رضحتست امدنع مكحلا دتشيف

 لاق» :رداونلا يف اضيأ ديز يبأ نبا هدروأ يذلا صنلا اذه يف امكو مساقلا

 .‘«ىرحأ كلذف اولتق اذإف مهيلع ىلصي ال :ةّيضابإلاو ةيردقلا يف كلام

 ىوتف يه امك مكحلا ةدح فختف لصألا ةيضابإلا ملاعم ضعب حضتت ةراتو

 يف ءاج امك ةيضابإلا يف كلام مامإلا ىوتف نع لئس امدنع نونحس مامإلا

 ةيضابإلا عدبلا لهأ يف كلام لوق نع نونحس لئسو» :ليصحتلاو نايبلا

 ىرأو ‘©كلذ ىرأ ال :لاقف ؟مهيلع ىلصي ال هنإ ءاوهألا لهأ عيمجو ةيردقلاو

 ىلصي ال :لاق نمو ،هوبكترا بنذل ةالص ريغب اوكرتي الو مهيلع ىلصي نأ
 مهورفكت ال» :لاق ةلي هللا لوسر نأ ثيدحلا ءاج دقو ،مهرفك دقف مهيلع

 لوقن نحنو ،مهل ايدأت مهاتوم ىلع ىلصي ال :كلام لاق امنإو ،«مهبونذب
 ازيبك اردق لمحت ةلأسملا نأ ادج حضاوو "مهل بيدأتلا هجو ىلع كلذ

 ةحص ريدقت ىلع كلام مامإلاف يكلاملا بهذملا تالاجر دنع ةريحلا نم

 ،جراوخ مهنأ ىوس ريثكلا ةيضابإلا نع فرعي هنأ ودبي ال هنع ةلوقملا
 نأل ؛ملاظلا مكاحلا ىلع جورخلا زاوج وه ينسلا ركفلا يف ءالؤه ةميرجو

 عمسلاب ةيضاقلا ثيداحألا نم ةلمج فلاخي هنألو .ههج نم ةنتف كلذ

 نأ ىري ال ةيضابإلا شياع دقو نونحس مامإلا نكل ىرخأ ةهج نم ةعاطلاو

 ىوتف لوأت كلذلو ،بيدأت هنأ هيف ام ىراصق امنإو إمهريفكت بجوتسي كلذ

 .هملعو ههقف عم قستي امب كلام مامإلا

 )١( تادايزلاو رداونلا )٥٤٥/١٤(.
 )٢( ليصحتلاو نايبلا )٤١٠/١٦(.

    



 ١٣٩ ةيركفلا ةقالعلا :يناثلا ثحبملا

  

 ةسوفنو رئازجلا يف ترهيت هقطنم ىلع لصألا ةيضابإلا راصتقا ۔ ج

 لظو ۔راكنلا اهيف مهمحاز اًضيأ قطانملا هذه نأ ىلع كسنوتب ةبرجو «ايبيلب

 فوسف هيلعو ،يرجهلا رشع يداحلا نرقلا ىلإ ادتمم مهنيب يركفلا عارصلا
 رييغتل تاحشرم دجوت ال ىرحألاب وأ ،ةياغلل ابعص مهيلع مكحلا نوكي
 نوكي نأ ضرتفملا ناك تالاحلا هذه لثم يف يرحتلا نأ ىلع .مكحلا

 .يفاكلا ردقلاب رومألا هيدل حضتت ال امدنع ينيدلا ملاعلا ىدل ارضاح

 ءازتجاو ‘نونظلا دامتعاب حمسي ال مالسإلا يف تبثتلا جهنم نأ مولعمو

 .تمصلا وه رومألا هابتشا دنع نمؤملا هيلإ أجلي ام ةياغو ،فراعملا

 مل يذلا دحلا ىلإ ةيضابإلاب ةيرفصلا طالتخا اًضيأ اذه ىلإ فاضي اممو

 خيرات يفف ‘©برغملا يف ةصاخو ،ةيرفصلاو ةيضابالا نيب مهضعب هيف قرفي

 بهذم ىلع موق اذه انتقو ىلإ ءابرغلاو» :مساقلا وبأ لوقي قشمد ةنيدم

 عقوو .‘«ةمركع نع كلذ اوذخأ مهنأ نومعزي ةيرفصلاب نوفرعي ةيضابإلا
 هسفن ةمركعو .‘"عالطالا يف هتعس مغر يرابلا حتف يف رجح نبال كلذ لثم

 كلذكو ،‘"يضابإ يرفص هنأب ةراتو ‘يرفص ةراتو يضابإ هنأب ركذي ةرات

 نب يلع مساقلا يبأ :فيلأت لثامألا نم اهلح نم ةيمستو اهلضف ركذو قشمد ةنيدم خيرات )١(
 :قيقحت إم٥٩٩١ ۔ توريب ۔ ركفلا راد :رشنلا راد ،يعفاشلا هللادبع نب هللا ةبه نبا نسحلا

 )٧٩/٤١(. ،يرمعلا ةمارغ نب رمع ديعس يبأ نيدلا بحم

 نب يلع نب دمحأ :فيلأت "يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف ةمدقم يراسلا يده :رظني )٢(
 © ه٩٧٣١ ۔ توريب ۔ ةفرعملا راد :رشنلا راد كىعفاشلا ىنالقسعلا لضفلا وبأ رجح

 )٤٢٦/١(. بيطخلا نيدلا بحم .يقابلا دبع داؤف دمحم :قيقحت

 مهنيب فالخلا ببسب مهنم هنودعي ال مهسفنأ ةيضابإلاو يرفص هنأب ةمركع راهتشا مغرو ()
 هنأل هنع وري مل كلام مامإلا نأو ،يضابإ هنأ ىرت ةيكلاملا بتك نأ الإ ،ةيرفصلا نيبو

 بتكي مل مل :سيوأ يبأ نبال ليقود :ديهمتلا يف ربلا دبع نبا لوقي ةيضابإلا يأر ىري
 ىف امل ديهمتلا ةيضابإلا يأر ىري ناك هنأل :لاق ؟سابع نبا ىلوم ةمركع ثيدح كلام

 ١٨١/٧. مالسإلا خيرات :رظناو )٢٨/٦(. ديناسألاو يناعملا نم أطوملا



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 0)ةيرفصلا ىلإ ىرخأو ةيضابإلا ىلإ بسني ةرات ناطح نب نارمع عم لاحلا
 .ريكن امنود نيملاعلا نيذهل ملسمو يراخبلا جرخأ دقو

 دقو هلاعفأ نع نوضري الو ةيضابإلا هلبقي ال يجراخ بهذم ةيرفصلاو
 الجر نإ :ليق» :؛0"يصقشلا ةمالعلا لوقي اريثك ةيضابإلا بتك يف مهمذ درو

 تبثن :هل ليقف ،ةبوتلا دارأو "بويأ نب لئاوو عيبرلا ىلإ ءاج ةيرفصلا نم

 هفئص امك (ه٣٩ :ت) ديز نب رباج مامإلا ةقبط نم يعبات .نابيش نب ورمع ينب نم )١(

(٢( 

(٣) 

 لثم ةباحصلا نم اردص كردأ هنأ رداصملا ركذتو .ةرصبلاب اشن .ئخامشلاو ينيجردلا

 نبا سادرم لالب يبأ لتقم دعب اهتماعز هيلإ تلآ "ةرصبلاب ةدعقلا ةميأ نم ناك .ةشئاع

 لعجتو .جراوخلا قرف نمض هفئصت ةيضابإلا ريغ رداصملا كلو .كسصسآ ةعقوم يف ريدح

 ،جراوخلا سوؤر دحأ هنأب دامع نبا هفصو .ةّيرفصلاك قرفلا هذه نم اددع هئاول تحت

 مهعزفمو مهاوتف بحاصو ةرفصلا نم ةدعقلا سيئر ظحاجلا هلعجو .غيلبلا مهرعاشو

 ةارشلا نم ةأرماب جؤزتف ،ةئسلا لهأ نم ناك هنآ اًضيأ رداصملا هذه ركذتو ؛مهفالتخا دنع

 ،كانه تامو مهئايحأ يف يفوت هنأ ليق .مهئامعز نم راصو ‘هب تبهذف ،قحلا ىلإ اهذريل

 عرت هنأ رداصملا عمجتو .م٣٠٢٧/ه٤٨ ةنس ةفوكلا برق ناسيس ذور يف تام هنإ :ليقو

 باحصأ هنع ىورو ةباحصلا نع ثيدحلا ىور .علض ةعيرشلا مولع يف هلو ارعشلا يف

 ءارشلا يف هبهذم ةرصنل هرعش رخس .احيصف ارعاش ناك امك .اهيقف انحم ناكف .ثيدحلا

 ،نييبتلاو نايبلا ٣١٨:: مزح نبا ©برعلا باسنأ ةرهمج :يف هتريس رظنت .ةديقعلا ءادفو

 ،ريسلا ٢!/٢٦٢٣. ٢٢٦۔ ٢٣٢. ٥٤٥٣ ؛١/٧ ينيجردلا .خئاشملا تاقبط 0٣٧/١ ظحاجلا

 ٢٣/١. يبهذلا ظافحلا ةركذت ٧٢٣\ ،يخاممشلا

 املع زربأ نم ،(اه٠٦٠١ :ت) يقاتسرلا يصقشلا ديعس نب سيمخ هيقفلا ةمالعلا :وه

 يف ىتح هركذ رمتساو رشاعلا نرقلا ديلاوم نم "يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف نامُغ

 نم .قاتسرلا نطوتساو ىوزن نم هلصأ "ةبراعيلا ةمئألا يناث فيس نب ناطلس مامإلا دهع

 ةعومجم :رظني .ةيضابإلا هقفلا بتك رهشأ نم وهو (نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جهنم) هتافلؤم
 )٣/٢(. يملاسلل نايعألا ةفحت 6.٥٩ ص (نامغ مالعأ ليلد) نيثحاب

 برغملاو قارعلاب راثآ هل اهولتو عيبرلا ونص هنر يمرضحلا بويأ نب لئاو بويا وبأ :وه
 امع اهيف سانلا عسي ام سانلا ملعي يذلا هيقفلا امنإ» : ت : هْمْلَر هلاوقأ نم .تومرضحو نامغو

 ،عيبرلا دعب ةرصبلا يف ةيضابإلا ةسردملا ةدايق ىلوت ،ةريثكلا لئاضفلا نم هلو ء«هنع هولاس

 ٢٧٨/٢. برغملاب خئاشملا تاقبط :رظنا .ابيرقت يرجهلا ثلاثلا نرقلا لئاوأ يفوت



 ةيركفلا ةقالملا :يناثلا ثحبملا

  

 نيذلا كموق ىلإ يتأت ىتح ةيالو اندنع كل نوكت ال نكلو مالسإلا كل

 ىلإ مكوعدأ تنك ينأ مهل نيبتف سانلا وعدت ايعاد تنك كنأل ؛مهتوعد

 املف مهربخأف مهيلإ بهذف تعجر دقو ‘كلذ نم تبت دق ينأو ،قحلا ريغ

 ةلكشملا نكلو .مالسإلا هل اوتبثو هولبق كلذ دعب لئاوو عيبرلا ىلإ ءاج

 ءاناكمو انامز ةيضابإلا عم اتمازتم ناك برغملا يف مهراشتنا لاجم نأ

 نع ثدحت امدنع نودلخ نبا ىتحف ۔امهنيب ط لخلا نم ثدح ام ثدحف

 اهلعج ناوريقلا يف ةيرفصلا ىلع حمسلا نب ىلعألادبع باطخلا يبأ ةروث

 .‘»يرحتلا ةلقو طلخلا هببس أطخ كش ال وهو &ثاةيضابإ ىلع ةيضابإ ةروث
 ءالجتسا يف ىمادقلا نيثحابلا دنع ةيقيقح ةبغر دوجو اذه لك نم ودبي الو

 تاحفصلا مغر ،يملعلا هجاتنإو هلاجرو هخيرات ةفرعمو بهذملا اذه ربخ

 رشنو هللا ةملك ءالعإ لجأ نم تايحضتلا روص اهيف بتك يتلا ةيخيراتلا

 .يفئاط وأ يقرع زييمت نود بوعشلاو ممألا ىلع ةيمالسإلا ةلادعلا ةلظم

 ةيضابإلا نع تقشنا ىرخأ اقرف نأ يهو ىرخأ ةلكشم اذه ىلإ فاضتو

 مسالا اذهب كسمتت تلظ اهنكل ،ةيبهولا ةيضابإلل ةفلاخملا اهئارآب تدرفناو

 )٤( نيبلاطلا جهنم )٢٨٦/٢(.

 )٥( نودلخ نبا خيرات )١٩٥١١/٦(.

 ةملسم» نم ناك هنإ :متسر ني نمحرلادبع يف هلوق وه نودلخ نبا ءاطخأ ةلمج نمو )٦(

 ناكف حتفلا علاوط عم ةيقيرفإ ىلإ مدقو ،ةيسداقلاب سرفلا ريمأ متسر دلو نم وهو ،حتفلا

 اذه هلوقو ،«مهل اميلحو ةينميلل ةعيش ناكو ،مهنم ةيضابإلاو ةيجراخلاب نيدي ذخأو ،اهب
 ةنس يفوت متسر نب نمحرلا دبعف .هنم فرح ميقتسي ال .تاضقانتملا نم طيلخ وه

 اهاحر تراد دقو ةيسداقلاب سرفلا ريمأ متسر دلو نم نوكي نأ نكمي فيكف ه ٦٨

 نكمي فيكو .هتيرذ نم هنأ ىلع هترابع انلمح نحن اذإ الإ مهللا ۔؟ه٦١-٤١ :يتنس نيب
 ةنس وحن مت نأ ىلإ لصاوتو ۔ه٧٢٦ ةنس أدب وهو ،حتفلا علاوط عم ةيقيرفإ مدق نوكي نأ

 ،حتفلا علاوط عم مدق متسر نبا نوكي نأ ةيخيرات بابسال ۔ ليحتسي هنإ ء؟ه٤

 ١٩٥(. ص) ةمدقملا هباتك يف نودلخ نبا ءاطخأ :رظني .هرخاوأ عم ىتح الو



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ١٤٢

  

 .ةينارمعلا قرفلا هذه نيب نم سنيرخآلا نود اهسفن هب تعنتو اضيأ
 لحتنت ةفئاط ًنإ» :ايركز وبأ يضابإلا خرؤملا لوقي ثةيديزيلاو ،ةينيسحلاو

 مهو ©لبق نم ةعماج مهايإو انعمجت مل ،ةينارمعلا :مهل لاقي ةيضابإلا مسا

 مهو هني دوعسم نب هللادبع ىلإ مهبهذم نودنسي ،ةيضابإ مهتأ نومعزي
 ةيمتسرلا ةلودلا خرؤم يكلاملا ريغصلا نبا امأ ،«ريمع نب ىسيع عابتأ

 مهؤاربك قرتفاو ةيضابإلا تقرتفا هيدي ىلعو» :ةلكشملا هذه انيبم لوقيف

 تسل مسالا اذهو ،ةيبهولاب مهنم موق ىمستو .راكنلاب مهنم موق ىمستو

 فرعأ اذلو باهولا دبع مهعابتال مسالا اذهب اومست مهنأ تعمس دقو ،هفرعأ

 ةيديزيلاب نومسي مهنم ةقرف نأ ةفرعملا لهأ هب ينثدح ام ىلع مهئامسأ نم

 نب ىسيع عبتا نم نوديري ةيرمعلابو اديزي نب هللادبع عبتا نم نوديري

 ىلإ نوليمي ،ةيبهولاب نومسي نم تيأرو نيسحلا نب دمحأ هدعبو ورمع

 ةسوفن نم اندنع ناك نم لجو ،ةيركسعلاب اضيأ نومسيو نيبهذملا نيذه

 ةيمتسرلا ةلودلل رصاعم وهو ريغصلا نبا ناك اذإو ،‘"همسالا اذهب نومسي

 يف ةيبابض هيدل لصحو تايمسملا يف بارطضا هل عقو اهرخاوأ يف ةصاخو

 امدنع دهعلا ديعب يسيردإلا نم ابرغتسم نوكي نل كلذ نإف ؛اهعابتأو اهتبسن

 ةريزج افصاو لوقيف ،ادحاو ىمسم امهلعجيف ةيبهولاو راكنلا نيب قرفي ال
 جراوخ راكن موق مهو .اهلهأب ةرماع ةريزجلا هذهو» :ةبرج نم ةبيرقلا اوزيز
 يلت يتلا روصقلاو نوصحلا عيمج كلذكو ،ةيبهولا مهبهذم مالسإلا يف

 مهدحأ بوث حسامي ال مهنأ كلذو كلذ لثمب نوبهذمتي نيتريزجلا نيتاه

 نأ الإ ةينآ يف هل لكأي الو ،هلكاؤي الو هديب هسمي الو ؤبيرغ لجر بوث

 لك يف نورهطتي مهؤاسنو مهلاجرو ،هاوس دحأ اهبرقي ال ةظوفحم ةينآ نوكت

 )١( ص ايركز وبأ ةمئألا ريس ٨٨.

 )٢( ص ©نييمتسرلا ةمئألا رابخأ ٤٤.



 ١٤٢ ةيركفلا ةقالعلا :يناثلا ثحبملا

  

 ليبس رباع ىقتسا نإو ،ةالص لكل نومميتي مث نوئضوتيو حابصلا دنع موي
 ،رئبلا نع ءاملا كلذ اوجرختساو ،هودرط هونياعو مهرابآ هايم نم ائيش

 عم مهو ،بنجلا اهبرقي ال رهاطلا بايثو رهاطلا اهبرقي ال بنجلا بايثو
 يف سانلا نوملاسيو مهماعط ىلإ نوبدنيو ماعطلا نومعطي نوفايض هلك كلذ

 اذه يف حيصفلا ضقانتلا مغرو &‘\«مهب لزن نمل ةنيب ةلادع مهيفو مهلاومأ

 تبتك ةيبهذملا فاصوألا هذه نم اريثك نأ ىلع رصن انلز ال اننأ الإ فصولا

 دكأتي .ةيفاشكتسا ةيملع ةرايز وأ حيحص رحت اهباحصأل قبسي ملو .ةلاكولاب
 ةليسملا ةنيدم نمو» :ةليسملا ةنيدمل ىرخأ ةرم يسيردإلا فصو يف كلذ

 راجتو ريسايم لئابق اهيف ةنيدم يهو ،رابك ةلحرم ةرشع اتنثا نالجراو ىلإ

 اهنم نوجرخيف ،ةراقنو دالبو ةناغ دالب ىلإ نادوسلا دالب يف نولوجتي ءاينغأ

 جراوخ راكن ةيضابإ ةيبهو مهو ،مهدلب مساب مهدالب يف هنوبرضيو .ربتلا
 .0"مالسإلا نيد يف

 قرفلا هذه ضعب هب زيمتت امم مميتلاو هذه ةراهطلا ةيضق نأ ودبيو

 نم راصبتسالا باتك يفف ةيمستلا ثيح نم ةيضابالا ىلع ةبوسحملا

 سورش ةنيدم يف ةيضابإلا نع هثيدح دنع فلؤملا ركذي راصمألا بئاجع
 ةعمجلا مهبهذم يف نوري الو ،عماج اهب سيل ةنيدملا هذه نأ ةيقيرفإ لامشب

 ."ةلمج ءاملاب لاستغالا ىري ال مهضعبو ،ةراهطلا يف ةبيرغ قرط مهلو

 لدعت مهيدل ام ىلع اوفرعتو لصألا ةيضابإلاب اوقتلا نيذلا ضعب ۔ د

 يدومحلا سيردإ نب هللادبع نب دمحم هللادبع وبأ :فيلأت ،قافآلا قارتخا يف قاتشملا ةهزن )١(

 )٣٠٦/١(. ،ىلوألا :ةعبطلا إم٩٨٩١/ه٩٠٤١ ۔ توريب - بتكلا ملاع :رشنلا راد ينسحلا

 )٢( هسفن ٢٩٦/١.

 خيرات يف قرفلا نع ةسارد باتك نم القن ١٤٤. ١٤٥\ ص راصمألا بئاجع يف راصبتسالا ()
 ثوحبلل لصيف كلملا زكرم يبلح دمحأ دمحم دمحأ .د ءةعيشلاو جراوخلا نيملسملا

 ٧٨. ءاب ص “م ١٩٨٦ _ _ه ١: ١٤٠١٦ ط ةيمالسإلا تاساردلاو



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ت ١٤٤

  

 ةيدقعلا زجاوحلا ضعب دوجو عم ةيضابإلل مهترظن تريغتو مهيدل مكحلا
 هذه يف ةرعاشألاو ةيضابإلا نيب فالخلا نأ ىلع ثنآرقلا قلخب لوقلاك

 امهالك ذإ ©ىلاعت هللا لوحب هنايب يتأيس امك ريغ ال يظفل فالخ ةلأسملا

 .ثدحم بوتكملا ظوفلملا امنإو ،قولخم ريغ يسفنلا مالكلا نأب نالوقي

 امك مزح نبا :ةّيضابإلاب ةرشابم ةلص مهيدل ترفوت نيذلا ءالؤه نيب نمو
 مهبرقأو :مزح نبا لاق» :لاق بهذملا حرش عومجملا يف ءاج .اقباس انفلسأ

 يف لئابقلا لابج يف نآلا نوشيعي مهو :_ حراشلا _ تلق .ةيضابإلا قحلا ىلإ
 دقو نامع يف ًامامإ مهل نأ امك «شكارمو رئازجلاو سنوت نم ةيقيرفإ لامش

 قثوم وهو ديز نب رباج ءاثعشلا ابأ مههقف يف نوعبتي مهنأ مهبتك يف تأرق
 نب هللادبع هنع اهاور تاياورو رابخأ مهدنع هلو ةئُسلا لهأ بتك عيمج يف

 ةلودلا خرؤم وهو ريغصلا نبا يكلاملا خرؤملاو .اندنع اهدجأ مل ضابإ

 نطوتسا الإ ءابرغلا نم مهب لزني دحأ سيل» :لاق ثيح !ةيضابإلا ةيمتسرلا

 هلدعو همامإ ةريس نسحو دلبلا ءاخر نم ىري امل ،مهرهظأ نيب ىنتباو مهعم

 نالفل هذه ليق الإ اراد ىرت ال ىتح هلامو هسفن ىلع هنامأو هتيعر يف

 ،نييورقلا دجسم اذهو "يورقلا نالفل هذهو يرصبلا نالفل هذهو ،يفوكلا

 0"«...نييفوكلا دجسم اذهو ©نييرصبلا دجسم اذهو ،مهتبحرو

 :ايناث

 دق هنكل ةيؤرلاو ليصافتلا لمتكم هنأ دجن ال دق رخآ جرخم كانهو

 ةبوسنملا ةرابعلا يف ةيضابإلا حلطصم لوخد تاسبالم ةفرعمل هب سنأتسي

 رباج مامإلا نع وري مل ضابإ نبا نأ ةقيقحلاو )٢١٩/١٩(. بذهملا حرش عومجملا )١(

 .بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم يف ،ةميرك يبأ نب ملسم ةديبعوبأ وه امنإو

 برغلا راد كزاحب ميهاربإو رصان دمحم .د :حت ؤريغصلا نبا نييمتسرلا ةمتألا رابخأ )٢(

 ٣٦. ص ۔م ٦٨٩١/ه٦٠٤١ ط 6‘توريب ثيمالسإلا



 ١٤٥ ةيركفلا ةقالعلا :يناثلا ثحبملا

  

 ديب ،اهلاخدإ ءارو يسايسلا كارعلا نأ نظن انلز ال انك نإو كلام مامإلا ىلإ

 .رثكأو نيببس ىلإ هيف ثحبي نأ نمؤملا ىلع متحي بجاو راذعألا سامتلا نأ

 اهيف هجوت يتلا ةينمزلا ةدملا لالخ نم هيلإ رظنلا نكمي جرخملا اذه

 ناك مساقلا نبا مامإلا ىلإ هجوملا لاؤسلاف مساقلا نبا مامإلا ىلإ لاؤسلا

 نوكتس لاؤسلا اذه عوقو ةنظمو نونحس مامإلا وه لئاسلاو ،جراوخلا نع

 تثدح يذلا تقولا يف :يأ ؛يرجهلا يناثلا نرقلا نم ريخألا لبق دقعلا يف

 هسفنب لزعنا يذلا ')نيدنف نبا دي ىلع ةيضابإلا فوفص ىف تاماسقنا هيف

 باهولادبع مامإلا عم اعارص ضوخي نأ لضفو ،ىروشلا ةرئاد نع

 كلذ ىدأ .مهدحأ وه ةصاخ هعامج ةراشتسا ىف هطورش ضرفب &‘ا"”ىمتسرلا

 مامإلا دهع يف راكنلا ةكرح ميعز ،“يراكنلا ينارفيلا نيدنف نب ديزي ةمادق وبأ :وه )١(

 هحشر دقو متسر نب نمحرلادبع مامإلل ارصاعم ناك ©ترهيت يف شاع باهولادبع

 ىلإ نوملسملا لام امدنعو ةتسلا رفنلا عم هدعب ةمامإلا بصنمل نمحرلادبع مامإلا

 حيشرتب رداب ۔ مكحلا يف عمطي ناكو ۔ هيلإ اوتفتلي ملو يسلدنألا دوعسمو باهولادبع
 بصانملا نم ءيش ىلع هلعجيو ،هدنع ةوظح لاني نأ اعمط .ةمامإلا بصنمل باهولادبع

 نبا ةليبق سفن نم ىةينارفي تناك باهولادبع مامإلا مأ نأ ةصاخ .ةلودلا يف ةمهملا

 ةمولعم ةعامج نود يضقي الأ باهولا دبع ةعيابم دنع هعم نمو نيدنف نبا طرتشاف .نيدنف

 نيدنف نبا طرش اوضفر ءاملعلا نأ الإ مكحلا نوؤش يف لخدتلا مهل ىنستي ىتح كلذو

 نيعو ةمامإلا باهولادبع ىلوت امدنعو ©باهولادبع مامإلا ةعيابم تمتو ،هعم نمو
 اوراثأف "مهبولق يف دسحلا راث ،هعم نمو نيدنف نبا ىلإ تفتلي ملو ريخلا لهأو ءاملعلا

 ةنتف اوراثأف لطاب طرش وهو ،باهولا دبع مامإلا ةعيابم دنع هوطرتشا يذلا طرشلا ةيضق

 مامإلا نيب برح تعقوف ،ءاوهألا باحصأ ضعبو ،لاهجلا ضعب مهعم فقوو سانلا نيب

 نب لفأ لتقو ثباهولادبع مامإلا بيصن نم اهيف رصنلا ناك "نيدنف نباو باهولا دبع
 تاقبطلا :ةيلاتلا عجارملا رظنت نيدنف نبا ةنتف ليصافت ةفرعملو ،نيدنف نب ديزي باهولا دبع

 ١٣١/١. .يخامشلل ريسلا ،۔ ٤٦/١ - ٥٦ ،ينيجردلل

 ةمامإلا ىلوت دقو ‘برغملاب ةيمتسرلا ةلودلا ةمئأ نم يناثلا مامإلا وه باهولادبع مامإلا )٢(

 ،ةيمتسرلا ةلودلل سسؤملا متسر نب نمحرلادبع مامإلا هدلاو ةافو دعب ۔ه١٧١ ةنس يف

 = يقرلاو لدعلاب باهولادبع مامإلا دهع مستاو ،ةبيهلاو عرولاو ملعلاب فصتي ناك دقو



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ١٤٦

  

 اهقف اهسفن تبسن ؛ا٨(راكنلا) ىمست ةيضابإلا نم ةفئاط دوجو ىلإ عارصلا

 دالبلا نمأب لالخإلا دارأ نم لك ىلع ءاضقلاو ،ةيمتسرلا ةلودلا عوبر يف نمألا رشنو -=

 بانتجاو رماوألا لاثتماب ةديدشلا هرماوأ اهلخاودو هتلود فارطأ ىف لسرأو ،اهتدحوو

 ٥هتلود ءاحنأ رثاس يف ةطرشلا لاجرو ةاضقلاو لامعلاو ماكحلا بترو ؤةيعرشلا يهانملا
 دهع نأ الإ ؛هتريسو هماكحأ يف ائيش دحأ هيلع مقني ملو ‘همكح مهلمشو هلدع مهمعف

 ةلودلا نمأب لالخإلا دارأ نم ضعب اهب ماق .ةيلخادلا نتفلا ضعب نم لخي مل مامإلا اذه
 نأ الإ ؤ©باهولا دبع مامإلا ىلع نيدنف نبا جورخ كلذ نمو ،اهتدحو تيتشتو ،ةيمتسرلا

 ماع يفوت .حلفأ هنبا ةدايقب نيدنف نبا ةنتف ىلع ءاضقلا نم نكمت باهولا دبع مامإلا

 ١٣٣/١ - ١٣٤. :ىخامشلل ريسلا ،۔١/٤٥ ىنيجردلل تاقبطلا ه ٠٨

 تجرخ ةعامج مه «ركنأ» :يأ «ثكن» ةملك نم .ةثكانلا وأ ةثاكنلا وأ ثامكنلا وأ راكنلا )١(
 اومس كلذلف ،هل اهوعطق يتلا نيميلا اوثكنو هتمامإ اوركنأو ©باهولا دبع مامإلا ىلع

 يتلا ةيرسلا ةعيدخلا :يأ ؛ىوجن ةملك نم ةيوجنلاب كلذك نوفرعيو شراكنلابو ثاكنلاب

 كلذك نوفرعيو ،اهوركنأ يتلا باهولادبع مامإلا ةمامإ ةلأسم ةشقانم دنع مهنع تفرع

 نب هللادبع مههيقف ىلإ ةبسن ةيديزيلابو ،ىلاعت هللا ءامسأل ةبسنلاب اودحلأ مهنأل ةدحلملاب
 مامإلا ىلع جرخ يذلا نيدنف نب ديزي يسايسلا مهميعز ىلإ ةبسن وأ "يرازفلا ديزي

 ةبسن هواتشملابو ،هوثدحأ يذلا بغشلا ببسب ةيبغشلاب نوفرعيو ،هتمامإ ركنأو باهولا دبع
 ةيادبلا يف اوناك ثاكنلا وأ راكنلاو .مهل ةديؤملا ةسيئرلا ربربلا لئابق نم ةليبق مسا ىلإ

 ةديقعلاو هقفلا يف مهب ةصاخ الاوقأ اوعدتباو ،هنع اوقشنا مهنا الإ يضابإلا بهذملا ىلع
 كراعم تعقو دقو يضابإلا بهذملا ةمئأ مهنم أربتف ةلصب يضابإلا بهذملا ىلإ تمت ال

 ناك باهولا دبع مامإلا ةدايقب ةيضابإلا نيبو ،نيدنف نب ديزي ةمادق يبأ ةدايقب راكنلا نيب

 راكنلا ةكرح نأ الإ نيدنف نب ديزي لتقو باهولادبع مامإلا بيصن نم اهيف رصنلا

 نرقلا ةيادب عمو 6مهب ةصاخ ةبازعلل سلاجمو تائيه اونؤكو ،ايقيرفإ يلامش يف ترمتسا

 بحاصب روهشملا داديك نب دلخم ديزي يبأ ةدايقب ةمامإ ةماقإ راكنلا لواح يرجهلا عبارلا

 يلامش طسو نم ربكألا مسقلا ىلع رطيسي نأ (ه٦٢٣٣-٦١٣٢) نيب عاطتساو شرامحلا

 قطانم ضعب ىلإ اولصي نأ اوعاطتساو ،ةيراكنلا ةكرحلل يبهذلا رصعلا كلذ ناكو .ايقيرفإ

 مساقلا نب روصنملا يمطافلا مكاحلا دي ىلع عرشو مزه داديك نب دلخم نأ الإ .سلدنالا

 ناك دقو ‘كلذ دعب ةرهاظ مهل رهظت ملف .ةيراكنلا ةكرحلا ةياهن كلت تناكو ،فه٦٣٣٢ ةنس

 ؤ©ه١١ و ‘ه٠١ نرقلا يف اوناك مهنأ ثيح يرجهلا رشع يناثلا نرقلا ىتح دوجو مهل

 نأ الإ ،يريبعجلا خيشلا ركذي امك ،ةبرج ةريزجل يقرشلا بناجلا نورمعي ‘ه٦١ و

 نودعي ةيضابإلاو ؛رمعم ىيحي يلع خيشلا ركذي امك مويلا مهل دوجو الف تهتنا مهتكرح

 = راكنلا تادقتعم مهأو ،يئادع عباط تاذ تناك نيقيرفلا نيب ةقالعلاو ،ةمعن رافك راكنلا



 ١٧ ةيركفلا ةقالملا :ىناثلا ثحبملا

  

 ؛هسلجم نم ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ مهدرط نيذلا ذيمالتلا ضعب ىلإ
 ىلعو .ةديقعلاب قلعتي اميف ةصاخو ةفرطتملا راكفألا ضعب نولمحي مهنأل

 "هفورعملا وبأ بيعشو ‘»زيزعلا دبع نب هللا دبع :ءالؤه سأر

(١( 

(٢) 

 هللا ةيالو _ ٣ ،ةمزلم تسيل هللا ةجح ۔ ٢ ،ةقولخم هللا ءامسأ ۔ ١ :ةيضابإلا اهب اوفلاخ ىتلا

 كلتب لمعلا مزلي نكلو ديحوتلا ادع ضنئارفلاب ملعلا مزلي ال ٤ .لبقتم نيملسملل
 ةعمجلا ةالص ۔ ٦ ،نوكرشم مه هللا قح يف هيبشتلاب نونمؤي نيذلا نوملسملا - ٥ ضئارفلا

 ٩ 5،ةبجاو تسيل ةمامإلا - ٨ ،حابم لوهجملا مارحلا _ ٧ ،ةزئاج ريغ رئاجلا مكاحلا دهع يف

 كانهو مهلاوقأ ضعب هذه ‘هنم ملعأ وه نم نيملسملا يف ناك اذإ لجر ةمامإ زوجت ال

 ةيضابإلاو اةكرحلا هذه نع تثدحت يتلا عجارملاو رداصملا اهتركذ مهل ىرخأ لاوقأ

 كراش هنأ تبثي ملف زيزعلا دبع نب هللادبع امأو ،مهتادقتعمو مهتكرح نمو راكنلا نم نوأربتي

 الإو ،ةمامإلا ثراوت نم طقف اًجعزنم ناك امنإو ،اهدناس وأ ةقرفلا هذه لامعأ نم ءيش يف

 قرفلا نيب ةيضابإلا»ه :رظني .هدعب تءاج ةيراكنلا ىلإ ةبوسنملا دئاقعلاو لاوقألا هذه نإف

 يلع «لدتعم يمالسإ بهذم ةيضابإلا» _ ١٤/٢-٢٠ .رمعم ىيحي ىلع ل «ةيمالسإلاا

 يراضحلا دعبلا»ه - ٢٠٠١-٢٠٨٢ ص ،يمانلا «ةيضابإلا نع تاسارد» ۔ 1 ص رمعم ىيحي

 نب سورمع هباتك نم يدعسلل صنلاو "شماهلا ٢١٣ ص ،يريبعجلل «ةيضابإلا ةديقعلل
 .حتف
 .هتمجرت تقبس

 ةقبط نم وهو ؤملسم ةديبع يبأ نع ملعلا ذخأ يدزألا فورعملا نب بيعش فورعملا وبأ

 يف هخيش فلاخ "نمزلا نم ةرتف اهيف ماقأ هنأ وأ رصم هنطوم نأ رهظيو ‘بيبح نب عيبرلا

 هخيش هبتاعف ةلبقلا لهأ نم نيلوأتملل هكيرشت لئاسملا هذه ةلمج نمو لئاسملا ضعب

 دعب ىرخأ ةرم فالخلا اورهظأ هنكلو ،©بجاحو عيبرلا دي ىلع اوباتف هباحصأ عم هرجهو

 لئاسملا يف مهلاوقأب نوذخأي نكلو إمهنم نوؤربتي ةيضابإلا لعج امم مهخيش ةافو
 ةعس هيف هقفلا نأل ؛حلفأ مامإلا كلذب ىتفأ دقو "مهخياشم هيف اوفلاخي مل امم ةيهقفلا

 ترمهات ىلإ حارف ارصم يف ناك باهولا دبع ةمامإ ىلع فالخلا عقو امدنعو ثءارآلا ددعتل

 املو ،مامإلا دض مهبورح يف راكنلا رصاني وهو نمزلا نم ةدم يقبو ،نيدنف نبا دضاعو

 يقب هلعلو مامإلل هتضراعم لصاوو سلبارط ىلإ بيعش عجر نيدنف نب ديزي مزهنا
 .هنم ةءاربلا نونلعي بهذملا ةمئأ ةيقبو بيبح نب عيبرلا لعج امم ،تام نأ ىلإ كلانه

 ةيقبلاو ،نيتلأسم ىوس اهنم هل سيل ‘تارم سمخ ىوس ةنودملا يف روضح بيعشل سيلو
 قحلم ٩٧/١. ىخامشلا ريس ٢٣٣/٢. ينيجردلا تاقبط :هتريس رظنت) .ةديبع يبأ نع ةياور

 . ( ١١٣ نوفلخ نبا ةبوجأ باتك يف مالعألا فيرعت



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ١٤٨

  

 نب هللا دبع ذيملت يرازفلا ديزي نب هللا لذبع لصاو مث ‘'»جرؤملا وبأو

 باهولا دبع مامإلا نأ مغرو .'"اهل راصتنالاو تافلاخملا كلت دم زيزعلادبع

 ةرتف اوبلس ىتح اعساو ناك مهراشتنا نأ الإ ةريثك نطاوم يف مهيلع بلغت

 اروصحم نيعب اتملا نم ةرهمج دنع راصف .ةيضاب ال ١ حلطصم نمزل ا نم

 ىقتلا كانهو ،ةرصبلا ىلإ نميلاب مدق ةيرق نم لحر ؤينميلا يمدقلا دمحم نب ورمع وه )١(

(٢) 

 رثكأ كلذلو ،ةديبع وبأ مهمزال نيذلا هخويش ربكأو مهيديأ ىلع ذملتتف هنارقأو ةديبع يبأب

 هدلوم رداصملا ددحت مل .هلاوقأل هظفحو ةديبع يبأل هتمزالم ةرثكل هنع لقنلا يف مناغ وبأ

 نأ مولعمو ۔ هللا امهمحر - عيبرلا مامإلا نم ملعلاو نسلا ثيح نم بيرق هنأ رهظي يذلاو

 خيراتلا اذه نع دعبي ال جرؤملا وبأف اذه ىلعو ةيرجه نينامث ماع يف دلو عيبرلا مامإلا

 مناغ وبأ دمتعا ،نيدهتجملاو ءاهقفلا رابك نم جرؤملا وبأ دعي .رخأتي وأ اليلق مدقتي دقف

 .هتافو رداصملا انل ددحت مل ،هيلإ ةبوسنم اهنيودت ىلع صرحو .هئارآ نم ريثكلا ىلع
 :يأ يرجهلا يناثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا رخاوأ يف تناك هتافو نأ هيف كشن ال يذلاو

 يتلا ثادحألل جرؤملا يبأ ةرصاعم ىلع كلذ يف اندنتسا دقو يرجه ١٨٠ - ١٨٥ نيب ام

 ىلإ فدهت ثيح ،ةمامالل باهولادبع مامإلا يلوت مايأ ه١٧١ ماع يف نيدنف نبا اهداق

 نيضراعملا ءالؤهل اهيقف جرؤملا وبأ رمتسا دقف ةيضابإلا رداصملا بسحو .هب ةحاطإلا

 عجر مث نمو ءاهراثأ يتلا لئاسملا يف هتشقانم تمتو نامع راز نأ ىلإ نمزلا نم ةرتف

 غالبإ هيلع اوطرتشا نامغ لهأ نأل رصم وأ ةرصبلا ىلإ ناك هعوجر نأ لمتحيو ،نامغ نم

 ءاطعإ نكميف اذه ىلعو هنر جرؤملا وبأ يفوت قيرطلا يفو هاوتف نع عوجرلاب مهاتفأ نم

 يخامشلل ريسلا باتك :ةيتآلا رداصملا يف هتريس رظنت .تاونس رشع ةبارق ثادحألا هذه

 نبا ةبوجأ قحلم يف يمانلل مالعألا مجارت ،ةنودملا ةمدقم يف يملاسلا قيلعت 1٠١.

 يتلاسر :رظناو ٢٣٩. ص يدشارلا كرابم ،ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ ،ؤ٠١١ص نوفلخ

 ٥٦- ٥٩. ص «ةنودملا ءاملعل يليصأتلاو يهقفلا جهنملاو ريتسجاملا يف

 يف مزح نبا هركذ دقو .٣و٢ق نيب ةفوكلاب شيعي ناك (ه٣ق) يرازفلا ديزي نب هللادبع

 يرازفلا ديزي نب هللادبع باحصأ ةنسلا لهأ ىلإ جراوخلا قرف برقأو :لوقي ثيح لصفلا
 هذيمالت ذيملت هنأ رهشألا نكل ،ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبال ذيملت هنأ ركذ .يفوكلا

 ديحوتلا باتك :ميدنلا نبا اهنم ركذ ةديقعلا يف بتك ةعومجم هل ،زيزعلا دبع نبا ةصاخو

 رخاوأ يف يفوت ،ةعاطتسالا باتكو ،ةضفارلا ىلع درلا باتكو ،ةلزتعملا ىلع درلا باتك

 ١٩(. ص) يعباسلل ةبئاغلا ةقيقحلاو جراوخلا :رظنا .يرجهلا يناثلا نرقلا



 ١٤٩ ةيركفلا ةقالعلا :يناثلا ثحبملا

  

 &‘اهسنوت يف ةبرج ةريزجو ،ناوريقلاو سلدنألا ىلإ مهراشتنا دتماو .مهيلع

 حلطصمب مهنع اوزيامتي نأ نييلصألا ةّيضابإلاب ادح امم ااهريغو

 .'"«ةيبهولا»

 ربع اهقفو ادقتعم مهسفنأل اوسسؤي نأ 7 راكنلا :يأ _ ءالؤه ىأر دقو

 ىرخألا بهاذملا نم مهيفلاخم ىلإ ودبي امك تلصو يتلا تافلؤملا ضعب

 امل ارظن اضيأ برغملا يف ةيبهولا ةيضابإلا اهلوادت امك .ةيضابإلا مساب

 تاراصتنالا هذه نكل ."فيلأتلا ىف ةقدلاو ةيملعلا ةكابسلا نم هب عتمتت

 )١( قافآلا قارتخا يف قاتشملا ةهزن :رظني ٢٩٦/١.

 )٢( قرفلا نيب ةيضابإلا هباتك يف رمعم ىيحي يلع خيشلا لوقي ٢٧١/١: راكنلا حبصأ اذكهو»

(٣) 

 مسا اهسفن ىلع قلطت تيقب دقف كلذ عمو لوصالاو دئاقعلا يف اهتالاقم اهل ةلقتسم ةقرف

 ازييمت ةيبهولا ةملك مهمسا ىلإ ءالصألا ةيضابإلا فاضأف هبشو لكاشم تعقوف «ةّيضابإلا»

 بونجلاو ايبيل ءاحنأ ضعب يف هتقرف ءارآ رشني نأ فورعم وبأ عاطتسا دقو .راكنلا نع مهل

 ةيقيرفإ لامش تاسارد :اضيأ رظني .هةسوفن لبج ىلإ هب مدقتي نأ عطتسي مل هنكلو يسنوتلا

 لوخد ىلإ ىدأ ،يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف نامغ يف عقو اضيأ اذه لثم نإ لب ٤٦(. ص)

 مهل تسيل اهنأ سانلا زيمي نأ نود ةيضابإلا ةرئاد ىلإ ةفرطتملاو ةذاشلا لاوقألا ضعب

 ةقفاوملا تبثت مل جراوخلا ةمئأ ميكحتلا يف فلتخا املف» :يصقشلا ةمالعلا لوقي :الصأ

 نأل ؛ةيضابإلا مساب ةقفاوملا حصت مل اوقرتفا امل ةيضابإلا كلذكو ،ءارشلاو ميكحتلا مساب

 نمل الإ ةقفاوملا حصت مل ةيضابإلا تقرتفا املف ،ةّيضابإلاب نومستي ةيبعشلاو ةيفيرطلا
 يف ةهبشلاو بيرلا نم ضرتعا ام كلذكو مهنم لض نم لالض يف لوخدلا نم ئرب

 ،مهنيب ترج ثادحأ يف نامغ لهأ نم ةيبوبحملاو ةّيضابإلاب ىمستي نميف نينيدتملا

 مهضعب ئرب امبرو ضعب مهضعبل تايالولا كرت مهنم ادب ىتح ،ةريثك رومأ يف فالتخاو

 .«هنيدتو هبهذم ةحص ىلع هل ةجحلا ةماقإ يف دهتجي مهنم دحاو لك لعجو ضعب نم
 )٧١٢/٢(. نيبلاطلا جهنم

 يف مهمالك نم تادلجمو نيواود دالبلا كلت نم دهعلا اذه انيلإ ريطتو» :نودلخ نبا لوقي

 مهسب ةبراض اهنأ الإ ةيلكلاب اهقرطو ةئُسلا يحانمل ةنيابم هعورفو هدئاقع ديهمتو نيدلا هقف
 نودلخ نبا خيرات «ةدسافلا مهلوصأ ىلع عورفلا ءانبو بيترتلاو فيلأتلا ةداجإ يف

 ةيبهولا ةيضابإلا نإف الإو ،راكنلا بتك اهنأ اهنم مهفي نودلخ نبا ةرابعو )٢١٣/٣(.



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 تلصاوت لب لصألا ةيضابإلا دنع باجعإ راثم نكت مل ةيملعلاو ةيسايسلا
 كلذ عبتت امك مهلاوقأ نم ةلمجل مهحايترا مدع نع حصفت دودر مهبتك يف

 ةلودلا دض برح يأ يف مهتكراشم اوضفر امك "لينلا حرش يف بطقلا

 مهتماعو ةيكلاملا ءاملع هيف كراش يذلا تقولا يفف ،ةيمطافلا وأ ةيسابعلا

 يف نييمطافلا ىلع هبرح يف &'داديك نب دلخم ديزي ابأ يروثلا دئاقلا

 ةداهشب يه لب ‘©فصولا نم دحلا اذه ىلإ ةئشسلا لهأ نع فلتخت ال مهعورفو مهلوصأ -

 لثابقلا نأب ملعلا عم ،اقباس كلذ انتبثأ امك ةئُسلا لهأ ىلإ جراوخلا قرف برقأ نودلخ نبا

 ،راكنلا بهذم ىلع اهنأ ىرخأ عضاوم يف دكأ صنلا اذه يف نودلخ نبا اهركذ يتلا

 اهبلغأ يف ةقفتم ةيكلاملاو ةيضابإلا لوصأ نأ فيك يلاتلا بلطملا يف انعم يتأي فوسو

 يتلا لئابقلا نأل يأرلا اذهب انسنأتسا امنإو .ةئُسلا لهأ يحانمل ةنيابم اهنأب لاقي نذإ فيكف

 قيقحت ىلإ ةجاحب لازت ال ةلأسملا نأ ىلع .ةيراكن اهنأب رخآ عضوم يف دكأ اهركذ
 انل ظفحي ملو ©تفصولا اذهب فصتي ام ةروهشملا بتكلا نم مهل سيل راكنلا نأل ؛قيقدتو

 نمضتت اذامو بتكلا هذه نم ائيش نودلخ نبا ركذي مل امك ،نآلا ىلإ اهنم ءيش خيراتلا

 .نيبصعتملا ضعب نم اعامس ةلوقنم اهفاصوأ نأب نظلا بلاغو ،تافلاخملا نم

 نم ءرثاث :(اه٦٣٣ :ت) ديزي وبأ ىراكنلا ىتانزلا ثيغم نب هللا دعس نب داديك نب دلخم )١(

 ©ثبفشقتلاو دهزلا هيلع بلغي ناك .لصألا يربرب ،مهتمئأو ۔ راكنلا ۔ ةيضابإلا ءامعز

 أشنو ،رزوتل ةعبات تناكو (ةليطسق) يف أشنو دلو .نيمكلا ةقيض ةريصق فوص ةبج سبليو

 ترهات ىلإ رفاسو ‘ةيضابإلا نم ةقرف نم مهو ،فاكلا ديدشتب ةيراكنلا طلاخو ثرزوتب
 ةبسحلاب هسفن ذخأ مث) :نودلخ نبا لاق .(سويقت) ىلإ لقتناو ،اهيف نايبصلل املعم ناكف

 ةنس) يمطافلا ىدهملا تام املو (هعابتأ رثكف ه٦١٢ ةنس ركنملا رييغتو سانلا ىلع

 هللا رمأب مئاقلا ركاسع هتلتاقو ،نينمؤملا خيشب بقلتو (ساروأ) لبج ةيحانب جرخ (ه٢٢

 لتاقم فلأ ىتثم يف (ةداقر) ىلع فحزف ،هرمأ مظعو ‘برغملا بحاص (ىدهملا نبا)

 كءاهحابتساف (ةسوس) ىلإ هداوق دحأ لسرأو (ه٣٣٣ ةنس) ناوريقلا هل تعضخو .۔اهكلتماو

 تأدب مث .باودلاو تاتيملا اولكأ ىتح اهلهأ عاجو (ةيدهملا) هتمصاع يف (مئاقلا) رصحو

 ةيدهملا لهأ منغو (ه٤٣٣٢ ةنس) ناوريقلا ىلإ عجرف ،هيلع ربربلا ضعب ضاقتناب همئازه
 (مئاقلا) تامو .اهراصح ىلإ داعف (ةسوس) هيلع تضقتناو ،كراعملا تلاوتو ‘هركسعم

 (ةسوس) ىلع دلخمب ىقتلاف .ةيدهملا نم جرخو هيبأ توم ىفخأف (روصنملا) هنبا ىلوتو
 = يف ،روصنملا هبقعتو ؤريبك ددع هباحصأ نم لتقو ،دلخم مزهنا مث ،الاجس برحلا تناكف



 ١٥١ ةيركفلا ةقالملا :يناثلا ثحبملا

  

 ةيصخش ديزي ابأ نيربتعم ةكراشملا نم ةيبهولا ةيضابإلا عنتمأ ؛ناوريقلا

 &ا١مهسفنأ نييمطافلا نم ارطخ لقأب تسيل يهو كدقتعملا ةدساف ؤةفرحنم

 ."دعب اميف ةيكلاملل نيبت ام وهو

 دنع ترهتشا يتلا راكنلا ةقرف نأ هدافم ائظ اذه لك نم صلختسن

 تلصو نوكت دق ةيضابإلا مساب ىرخألا بهاذملاو يكلاملا بهذملا

 ةعلق يف رصح نأ ىلإ ،مزهناو اليلق (دلخم) هل تبث هكردأ املكو ،قياضمو راعوأو لابج -
 لمحف ىاران اهمرضأو ةونع ةعلقلا لخدو .روصنملا مهنمأف هعم نيذلا نمأتساو (ةماتك)

 3هبلطب روصنملا رمأو جرخو هل اوجرفأف ةركنم ةلمح روصنملا باحصأ ىلع (دلخم)
 دعب هحارج نم تامف روصنملا ىلإ هب اوءاجف .هباحصأ نم ةثالث هلمح دق اًحيرج هوفلأف

 )١٩٤/٧(. يلكرزلل مالعألا )٥٢/٤(« نودلخ نبا خيرات :رظني .مايأ ةعبرأب هرسأ

 ديزي يبأ نع - يبيل يضابإ - رمعم ىيحي يلع خيشلا لوقي )٤١/١(6 خياشملا تاقبط )١(

 وهو هنم اوئرب دقف اريغص ناك ذنم هنوفرعي اوناك دقف ةيضابإلا امأ» :داديك نب دلخم

 فالخلا ىلإ اوحني سكاشم بغاشم هنكلو امملعتم اذيملت سوردلا تاقلح يف لازي ال

 ملف ةيكلاملا هب رتغا امك اورتغي مل هتارماغمب مايقلا أدب املف طلستلاو ةماعزلا ىلإ اونريو

 هل لاق كلذلو .لماكلا يدايحلا فقوم هموصخ نمو هنم اوفقوو هورصني ملو هيلإ اومظني

 كعم انجرخ امنإو مهدجاسم يف مهئإف ؤكعم اوجرخ ةيبهولا نأ نظت ال» :هعابتأ دحأ

 بالك لاتق انلتتقا اذإو ؤكسفن هب ثدحت ام كدنع عدف .ةتيملا هذه لكأ يف ككراشن نحن

 اوناك يتلا لاومألا ةتيملاب ديري» :هلوقب ةرابعلا هذه ينيجردلا سابعلا وبأ حرشو «يحلا

 اهيف ىمتنا يتلا ةرتفلا هذه يف تناك راكنلا ةقرف راهدزال ةرتف مظعأ لعلو .«اهنوبهتني

 هنم مقتناو ناكم لك يف هعابتأ نويديبعلا درش ديزي وبأ لتق املف .داديك نب ديزي وبأ مهيلإ
 مهدئاق ةقيقح اوفرع امل اومدن ممت رمألا لؤأ يف مهودعاسو مهب اورتغا نيذلا ةيكلاملا

 مهئانبأ دئاقع ىلع مهنم افوخ مهنادلبو مهيضارأ يف ةايحلاب ةيضابإلا مهل حمسي ملو
 عانقإلاو ةججاحملاب ةيضابإلا نمو فيسلاب ةيكلاملاو نييديبعلا نم مهموصخ مهعبتتو
 نم دحأ نآلا دجوي الو ريسي نمز دعب مهرمأ ىهتناف مهيلع اهلك لئاسولا هذه تنواعتو

 )٢٧٢٣/١(. قرفلا نيب ةيضابإلا .«ملعأ اميف مهبهذم ىلع سانلا

 )٢( نودلخ نبا خيرات )١٥/٧(.



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا : ١٥٢

  

 'تارفلا نب دسأ مامإلاو \نونحس مامإلاو مساقلا نبا مامإلا ىلإ اهؤابنأ

 عم قفتي وهو ،ةروصلا هذهب مهيلع مكحلا نوكي نأ يعيبطلا نمف ؛مهريغو

 ىلع للدنو .'»ىرخألا بهاذملا لبق الصأ مهيلع ةيبهولا ةيضابإلا مكح

 :يلاتلاب كلذ

 :الوأ

 مامإلا لوق نم سيلو مساقلا نبا لوق نم ودبي امك مسالاب ةيضابإلا ركذ

 كلام يل لاق :مساقلا نبا لاقف جراوخلا نع ناك مامإلل لاؤسلا نأل ؛كلام

 مامإلا ىلع هقفت مث ،ناوريقلاب هقفت ناك «(ه٣١٢ ۔ه٢٤١) تارفلا نب دسأ هللادبع وبأ )١(

 تجتراف كلام مامإلا يعن مث ةفينح يبأ باحصأب هقفتف قارعلا ىلإ لحترا مث ثكلام

 ىلإ لاقتنالا ىلع هرمأ عمجأف كلام تافو نيح تارفلا نب دسأ مدقف ،هتومب قارعلا

 ىلع اهيف بيجي نأ لأسو ،ةفينح يبأ بتك هذه :لاقو ؤ©بهو نبا دصقف رصم مدقف ،هبهذم

 باجأف بلط ام ىلإ هباجأف مساقلا نبا ىلإ بهذف ،ىباو بهو نبا عروتف كلام بهذم
 بتكلا كلت ىمستو نظأو بسحأو لاخأ لاق كش اميفو هلوقب كلام نع ظفح اميف

 ىلإ لحترا مث ؤأبتكلا كلتب ملعلا ةساير هل تلصحو ناوريقلا ىلإ عجر مث ةيدسألا

 نم دب ال ءيش اهيف :مساقلا نبا لاقف ،هيلع اهضرعف مساقلا نبا ىلإ ةيدسالاب نونحس

 كبتك ضراع نأ دسأ ىلإ بتكو ،ءايشأ اهنم كردتساو هيف كش ناك امع باجأو .هرييغت

 .ةيدسألا يف كرابت ال مهللا :لاقف مساقلا نبا غلبف ؤكلذ دسأ لعفي ملف نونحس بتكب
 تامو ،ةيلقص ةريزج نم صفقلا حتفف ايزاغ دسأ ىضمو ،نآلا ىلإ مهدنع ةضوفرم يهف

 ١/ ١٦١٠(. ءاهقفلا تاقبط) "ىلاعت هو هدجسمو هربق اهيفو كانه

 نسح يكلاملا روتكدلا لوقي ٢٦٠١-٢٠٨٢. ص ،يمانلا ورمع .د .ةيضابإلا نع تاسارد )٢(

 ةالصلا مدعو ©ىتوملا ليسغت مدعب ةيبهولا ةيضابإلا نع راكنلا زيمتيو :نسح يلع

 مامإلا بسبو .ةلملا لهأ ريفكتب اوبنذأ اذإ نيفلاخملا لبقتو تنبلا ثيروت مدعبو ،مهيلع

 نولثمي نويبهولا حبصيو ،ةيرفصلا روذجو ولغلا ةفص راكنلا يف ىقبت كلذبو ....يلع
 يلع نسح .د "يرجهلا ثلاثلا ثرقلا يف برغملا يف ةينيدلا ةايحلاه لدتعملا بناجلا

 هذه ىلإ لصوت دق روتكدلا نأ ودبيو ٣٨٣. ص (رشن رادو ،ط :نودب) م٥٨٩١ :ط نسح

 بهذملا ةسوفن لبج لهأ قنتعا دقو» ١٢٦٥: ص يف لاق دقف الإو ،هباتك رخآ يف ةقيقحلا

 ۔«بهو نب هللادبع عابتأ ةيبهو امإو ،ضابإ نب هللادبع عابتأ ةيضابإ امإ مهف ؤيجراخلا

  



 ١٥٢٣ ةيركفلا ةقالملا :يناثلا ثحبملا

  

 نبا نأ اج حضاوو ،«خلإ ...مهلك ءاوهألا لهأو ةيرورحلاو ةيضابإلا يف

 يتلا بابسألل _ ءاوهألا لهأ نمو جراوخلا نم ةيضابإلا دعي ناك مساقلا
 يعقاوو اينهذ برقألا مهنأل ةرشابم مهب ةئدتبم هتباجإ تناك كلذلو ۔ اهانركذ

 ةيكلاملا بتك ضعب يفو ةنودملا يف دري هسفن لاؤسلا اذه نأ ليلدب ،هيلإ

 ةيلصاولا» اهضعب يفو &‘«مهلك ءاوهألا لهأو ةيرورحلا» ةفاضإب

 يه ةيلصاولا نأ مولعمو ،‘ةيضابإلاو ةيردقلا» اهضعب يفو ،'"هةّيضابإلاو
 ،ءاوهألا لهأ ركذ دنع برقألا تناكف برغملا يف ةيكلاملا محاز نمم اضيأ

 .(‘ةليوط تارتف برغلا يف ةلزتعملا عم اوكبتشا مهسفنأ ةيضابإلا نأ امك

 مامإلا ذيمالت وأ مساقلا نبا نم اهنأ ارشؤم يطعي اضيأ ةيردقلا ةفاضإو

 يف ردقلاب اومر نيذلا نإ مث جراوخلا نع لصألا يف لاؤسلا نآل ؛كلام

 يعباتلا مهنيب نمو مهيعباتو نيعباتلا نم ةلمج هلبقو كلام مامإلا نمز
 ريثك مهريغو (»يناميلا هبنم نب بهوو ،ا}يسودسلا ةماعد نب ةداتق ريهشلا

 نأ كلذ نم ىمهدألا لب "مكحلا اذهب كلام مامإلا مهيف مكحي نأ لقعي الف

 يدفصلا حالصلا لوقي ،اذه حصي فيكف ةيردق مهنأب اومهتا مهسفنأ ةيكلاملا

 )١( ىربكلا ةنودملا )٤٧/٣(.

 )٢( ليصحتلاو نايبلا )٤٤٣/١(.

 )٣( ىربكلا ةنودملا :رظني )٤٨/٣(، ليصحتلاو نايبلا )٤٤٣/١( )٤١٠/١٦(.

 )٤( ريسلا باتك :رظنا )١٥٥/١(.

 ةنس دلو ،ليلج يعبات باطخلا وبأ "يرصبلا يسودسلا زيزع نب ةداتق نب ةماعد نب ةداتق )٥(

 .ةداتق لثم ايندلا يف ناكوأ :يروثلا نايفس لاقو كسانلا ظفحأ ةداتق :نيريس نبا لاق ،نيتس

 عبس ةنس نوعاطلا يف طساوب تام ©بسنلاو برعلا مايأو ةغللاو ةيبرعلا يف اسأر ناك

 ١٢٢/١(. ظافحلا ةركذت) ةئامو ةرشع

 يف دلو نيعباتلا ءاملع رابحأ نم صصقلا بحاص .يناميلا هللادبع وبأ :هبنم نب بهو )٦(

 نب هللادبعو سابع نبا نع ىور نيحيحصلا يف مامه هيخأ نع هثيدح ،نامثع ةفالخ رخآ
 وبأو ملسمو يراخبلا هل جرخأ .هبراقأو ،يبارعألا فوعو ،رانيد نب ورمع هنع ىورو ،ورمع
 ٩٤٣٣. مقر ٢٥٦٢/٤ لادتعالا نازيم :رظنا .ه٤١١ ةنس يف يفوت .يئاسنلاو يذمرتلاو دواد



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ١٥٤

  

 ةيفنحلا يف بلاغلاو ةرعاشأ ةّيعفاشلا بلاغ» :مجعلا ةّيمال حرش ىف امك

 .'«ةّيوشح ةلبانحلا ىف بلاغلاو ،ةّيردق ةيكلاملا ىف بلاغلاو ،ةلزتعملا

 :يلاتلاب كلذ نم هيلإ انلصوت ام ةحص ىلع للدنو

 ىلع لدت "يضابإلا يراشلا ةزمح يبا ةبطخ نم كلام مامإلا فقوم ۔أ

 يف كلذ حضتي ،ةفصنم ةيضابإلا نع مامإلا اهكلتمي ناك يتلا تامولعملا نأ

 :ةروهشملا هتلوق لاقف يتي هللا لوسر ربنم ىلع ةزمح يبأ ةبطخ نم هفقوم

 نأ مولعمو '"باترملا تدرو رصبتسمملا اهيف ككش ةبطخ ةزمح وبأ انبطَخ»

 هنع لقنتس اهنأل ؟ باسح فلأ اهل بسحيو الإ ةملك لوقي ال كلام مامإل ١

 ىوتف كلام مامإلا نع رهتشي مل كلذلو ،هيدلقم دنع صنلا ةباثمب نوكتسو

 اروهش ةنيدملا ةزمح ىبأ لوخدل هتشياعم مغر يراشلا ةزمح يبأ دض

 .ةديدع

 ،ةرونملا ةنيدملا ىلإ ةرايزلاب هدصقو كلام مامإلل ةيضابإلا مارتحا ۔ ب
 ىف (ةّيضابإلا) ةفاضإ نأ ىلع لدي اذهو .اقوثوم ائبثو ةجح اممامإ هرابتعاو

 .روكذملا ردصملا نع القن )٤٥٠/١( قرفلا نيب ةيضابإلا )١(
 يميلسلا يدزألا كلام نب ناميلس نب فوع نب راتخملا (ه٠٣١ :ت) يراشلا ةزمح وبأ )٢(

 نب ملسم ةديبع وبأ هلسرأ .بهذملا يضابإ .نامعب دلو ةداقلا ءابطخلا نم .يرصبلا

 نم ةزمح وبأ هجوتو (قحلا بلاط) ىيحي نب هللادبع ةدجن ىلإ ةبقع نب جلبو ةميرك يبا
 هلتاقف ةنيدملاب رمو (نميلا) اهلهأ عيمج هعبتو دمحم نب ناورم لاتقل ماشلا ديري نميلا

 ةكمب ةبطخ ىقلأ دقو ماشلا وحن هفحز عبات مث ةونع اهلخدو مهلتاقف ديدق يف اهلهأ

 مهيلإ دمحم نب ناورم هجوف .ةيغالبلا اهتميقب هونت بدالا بتك لازت ام ةنيدملاب ىرخأو
 ةزمح ىبأ لتقمب ةكرعملا تهتناو يدعسلا ةيطع نب دمحم نب كلملادبع ةدايقب اشيج

 ٢٦٧. ۔٦٦٢ص نيتبطخلا دروأ دقو .٢؟٧١٦-٢/٨٥٢ ينيجردلل تاقبطلا « ٠

 ٧١/٨. يلكزلل مالعألاو ١٠7٩٨. يخامشلل ريسلا باتك

 )٣( ديرفلا دقعلا )٣٠/٢(.



 ١٥ ةيركفلا ةقالعلا :يناثلا ثحبملا

  

 ايسفن ازجاح كلذ لكشل الإو ،كلام مامالا لوق نم تسيل مساقلا نبا ةياور

 نكل .اهركذنس يتلا ةروصلاب يميمحلا ءاقللا نم نكمي ال دق نيفرطلا ىدل

 يف ىتح هورازو ©كلام مامإلاب اوقتلا ةيضابإلاف ؛كلذ فالخب ناك عضولا

 اهركذي امك ةياورلا يه هذهو ،مهذاتساأل ذيمالتلا ةرايز هتايح مايأ رخآ

 ىورود» :لاق يرجهلا سماخلا نرقلا ءاملع نم ىبتوعلا يراحصلا

 انثدح :لاق حبسملا نب دمحم هللادبع وبأ انثدح :لاق هنأ ةوعش نب دمحم

 يناميلا نب نامثع نع ،يناميلا نب نوراه يخأ نبا يكملا دمحم نب نامثع

 :لاقف ،اهيف تام يتلا هتضرم يف سنأ نب كلام ىلع لجرو انأ تلخد :لاق

 .'"«نيديلا عفرو نيفخلا حسم نع تعجر دق ينإ مكدهشأ

 اهنم حضوأو ،الصأ ةنودملا يف مساقلا نبا ةياور عم قفتت ةياورلا هذهو

 نب دمحم مامإلا نع ليصحتلاو نايبلا يف دشر نبا اهركذي يتلا هتياور

 هيدي عفري اكلام تيأر :مساقلا نبا لاق» :لوقي (ه٥٥٢ :ت) يبتعلا دمحأ

 هللا ميظعت نم كلذ نأ ىأر هنأ الإ ؤ‘كلذ كرت هارأ الو ،ةالصلل ريبكتلا يف

 كرذُيأ ! ؟هيدي عفري ملَو :لاقف ‘كلذ نع اكلام انلأس دقلو :لاق ،هلالجإو

 .ةيخيراتلا راحض ىلإ ةبسن ،يراحشلا ،رذنملا وبأ ،يبتومملا ميهاربإ نب ملشش نب ةملس )١(

 يف توقاي هركذ امك ءارحصلا نم قتشم اهمساو رحبلا يلي امم نام ةيحان وأ ةبصق يهو
 هتدالو خيرات ةقدلاو طبضلاب فرعي الو .راحض ىرق نم ةيرق :بتؤعو «نادلبلا مجعم»

 :ليقو ©يرجهلا سماخلا نرقلا ءاملع نم هنأ حيجرتلاو جاتنتسالاب فرعو .هتافو خيراتو

 اهيقف يراحصلا يبتومللا ملسم نب ةملس ربتعي .سداسلا نرقلا علطم ىتح هتايح تدتما

 ثباسنألا باتك هل لاثمألاو ةمكحلاو ةغالبلاو بدألاو بسنلا يف ةمالعو ،اًخرؤمو

 ،قرشملا مالعأ مجعم :رظني .دعب عبطت مل ىرخأ بتك ةعومجمو ‘ناعوبطم ءايضلاو
 باتك نمض ،بدألاو لوصألاو هقفلا نيب يبتوعلا ٥٦٩. مقر ةمجرت ؛رصان دمحم .د

 ٦٦. ص :(يبتوعلا ركف يف تاءارق)

 ،نامغ ةنطلس .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو [(٥ق :ت) يراحصلا يبتوعلا ملسم نب ةملس ،ءايضلا )٢(

 ١: ١٤١١ه/١٩٩١م. )١٥٣/٥(. ط



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ١٥٦

  

 لاق .«تاولصلا يفو ةزانجلا ىلع نيديلا عفر كلام ركنأف !؟ىلاعتو كرابت

 راثآلل ،ةالصلا يف نيديلا عفرل هراكنإ كلام ىلع ركنأ دق» :دشر نب دمحم

 :لاقو ،ةياورلا هذه حرطب ةبابل نبا رمأف 5ةقَي يبنلا نع كلذ يف ةرتاوتملا

 دقو - يأرلاو سايقلاب ننسلا عفد ديري - اذه نم رثكأب ةيضابإلا تلاق ام

 عفر فيعضت ۔ ةنودملا نم لوألا جحلا باتك نم تاياورلا ضعب يف عقو

 يفو» :لاق ريسفتلا يف يبطرقلا كلذكو &ا‘×هريغو مارحإلا يف نيديلا

 نم ءيش يف نيديلا عفري ال :كلام نع «رصتخملا يف سيل ام رصتخم»

 بحأو :لاق "مارحإلا دنع هيدي عفري اكلام رأ ملو مساقلا نبا لاق .ةالصلا

 بتك يف ةصاخ ةناكم كلام ماماللو .'"«مارحإلا دنع نيديلا عفر كرت يلإ

 امك ارثأ ٧٠٠ عرشلا نايب بحاص هل ركذ ثيح قرشملاب ةصاخ .ةيضابإلا
 .اقباس كلذ انركذ

 مساقلا نبا ةايح يف رصم يف ةيكلاملاو ةيضابإلا نيب ةقالعلا تناك ۔ ج

 ىتح ،يركفلاو يملعلا لدابتلا ىوتسم ىلع تدتما شةميمح ةقالع هدعبو
 ملف ةيعفاشلاو ةيكلاملل فيثك طسو يف رصم ءاضق ةيضابإلا ضعب دلقت
 تالدابتو ةيملع تاءاقل مهنيب دقعت تناك لب ضارتعا وأ راكنإ مهنم نكي

 &'"رصم يف ةيسابعلا ةلودلا يضاق ناميلس نب ثوغ :ءالؤه نيب نم .ةيفرعم

 )١( ليصحتلاو نايبلا )١٨٩/٢(.

 )٦٢( يبطرقلا ريسفت )٢٢٢/٢٠(.

 ملو ،هتسايسو ءاضقلا يناعمب سانلا ملعأ ناك .يرصم ضاق :يمرضحلا ناميلس نب ثوغ )٢(

 ©نيطسلفب ةفئاصلا ىلإ جرخو ،ه٠٤١-٥٣١ ةنس رصمب ءاضقلا يلو .ملاعلا هيقفلاب نكي

 يف ةيضابإلا ةبتاكمب مهتاو ،ه٤٤١ ةنس ىلإ ماقأف رصمب ءاضقلا ىلإ هتنس يف داعو

 هرذعف روصنملا رفعج يبأ ةفيلخلل رذتعاف ،دادغب ىلإ لمحو .سبحو لزعف ،برغملا

 ىلإ رمتساف ،يدهملا مايأ يف ،ه٧٦١ ةنس ءاضقلا ىلإ ديعأو .اهب ماقأف ارصم ىلإ هدرو

 عفر )١٩٩/٣(، يدادغبلا بيطخلل قرتفملاو قفتملا )٣٠/٧(، لامكإلا :رظني .يفوت نأ

 ٣٢!١(. ص) رصم ةاضق نع رصإلا



 ١٥٧ ةيركفلا ةقالعلا :يناثلا ثحبملا

  

 ناك هنأ ةيكلاملل نيبصعتملا ءاملعلا دحأ ا"حمسلا يبأ نبا نايتف ثحي

 نبال ةبسنلاب تناك ودبي امك ةمهتلا هذهو ،ةيضابإلاب امهتم ۔ ثوغ :يأ
 نأ ليلدب ،ائيش اهنع نوفرعي نويسابعلا ناك ام ةيسايس ةمهت حمسلا يبأ

 يسوفتلا ةعيبر ينثدح» :نايتف لوقي مهسفنأ ةيضابإلا نم كلذب هثدح يذلا

 تلمحو ،ثوغ ىلإ ةيقيرفإ نم يضابإلا باطخلا يبأ باتك تلمح انأ :لاق

 عقي ةسوفن . نم يضابإ اذه ةعيبرو .'""هباطَخلا يبأ ىلإ ثؤَع باتك

 ىلع ءاملعلا قفت وفتا ةقث ثدحم ناميلس نب ثوغ نإف اذه دعبو .ايلاح ايبيلب

 ."ذاذفألا ةيكلاملا باطقأ دحأ بهو نبا هنع يوري ،هليدعت

 يف عمتجي امدنع رصم يف يعفاشلا مامإلا عم رركتي دهشملا اذه لثمو

 يف ةرظانم نيريخألا نيذه نيب عقتف ؛يضابإلا نالصمو ،درفلا صفح هراد

 لجأ نم لخدتلا ىلإ يعفاشلا مامإلا رطضيف صقني وأ ديزي له ؤناميإلا

 .(‘همصخ ىلع يضابإلا نالصم ةرصن

 ةئامو نيسمخ ةنس دلو سنأ نب كلام نع يوري يرصم رايخلا وبأ حمسلا يبأ نب نايتف )١(
 ىرجو نييرصملا نم هبهذمل نيبصعتملا كلام باحصأ رابك نم ناك نيسمخو ىدحإ وأ

 لئسو كلذب يعفاشلا مهتي ناكو ،هرهشو ناطلسلا هبرضو ‘تاموصخ يعفاشلا نيبو هنيب

 نم مجارتلا بتك ركذت امك ناكو .ناطلسلل طق هتركذ ام هللاو :لاقف ؟كلذ نع يعفاشلا

 ناكف .نيدلا يف رحلا عيب يف ةرظانم يعفاشلا نيبو هنيب تناكف ةرظانملا يف سانلا بغشأ

 كب لعف اذه ىلع تبث نإ :يعفاشلل نايتف لاقف .عابي ال :نايتف لوقيو .عابي :لوقي يعفاشلا

 ةنس نايتف يفوت .اهناظم يف ليصافت ةصقلا هذهلو .اييح اميلح يعفاشلا ناكو .تيكو تيك

 فلتخملاو فلتؤملا )١٦٥/١(، كلاسملا بيرقتو كرادملا بيترت :رظني .نيتئامو سمخ

 )٣٥/٤(. ينطقرادلل

 )٢( ءايلوالا ةيلح )١١٥/٩(، قشمد خيرات )٩٨/٤٨(.

 .نيردصملا سفن )٢(

 )٤( ءايلوالا ةيلح ٩ قشمد خيرات ٣١١/٥٦٢.



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ١٥٨

  

 :ايناث

 ديز يبأ نبا ةمالعلا ةلاسرب يويسبلا رصتخم نراقن اننإ ثيحو

 رفكي ال ثيح ،ةيكلاملا دنع ريفكتلا ةدعاق ررقت اهسفن ةلاسرلا نإف يناوريقلا

 عمجملا مالسإلا ةديقع فلاخي ام دقتعا اذإ الإ ©بنذب ةلبقلا لهأ نم دحأ

 لمعو لوق الو لمعلاب الإ ناميإلا لوق لمكي الو» :ةلاسرلا يف لوقي ،اهيلع

 نم بنذب دحأ رفكي ال هنأو ةئشسلا ةقفاومب الإ ةينو لمعو لوق الو ةينب الإ
 يناودلا هكاوفلا يف يوارفنلا ةمالعلا ةرابعلا هذه حرش دقو &")ءةلبقلا لهأ

 رفكلاب اهبحاصل مكحي نم يف اهبرض يتلا ةلثمألا لالخ نم حضوأو

 مهنأل ايناثو ،الوأ مهيلع قبطنت ال اهنأل اهنم ءيش يف نولخدي ال ةيضابإلاو
 نم يهو ،طقف لئاسم ثالث يف الإ دئاقعلا يف ةرعاشألا عم اوفلتخي مل

 تيأر دقو .هللا نذإب اهحيضوت يتأي فوسو ،اهلوصأ نم سيلو ةديقعلا عورف

 نأ :ىنعملاو» :لوقي "عوضوملا اذه يف هتسافنل الماك يوارفنلا مالك لقنأ نأ

 اذإ همالسإ نيتداهشلاب نايتإلاب ققحتو هناميإ مزاجلا ناميإلاب ررقت نم
 اندنع رفكي ال هنإف هل لحتسم ريغ ناكو تارفكملا نم سيل ابنذ بكترا

 افالخ ،اريبك وأ بنذلا ناك اريغص ناميإلا نع اندنع هب جرخي الو ،هباكتراب

 مهجارخإ يف ةلزتعمللو ،رئاغص ولو بونذلا باكتراب ريفكتلا يف جراوخلل
 هذهو ،يلالحتساب الإ رفكلا يف هلخدت مل نإو ناميإلا نم ةريبكلاب دبعلا

 6هنع نيتياورلا حصأ يف دمحأو يعفاشلاو ةفينح وبأو كلام اهب لاق ةدعاقلا

 وأ دابعلا لاعفأل هللا قلخ ركنمكو "يرابلا ةفص هراكنإب عدتبا نم كلذ لثمو

 لوق رثكأو مهريغو ةيردقلاك عدبلا لهأ رئاس كلذكو ةمايقلا موي هتيؤر

 يناوريقلا ديز يبأ نب هللادبع دمحم يبأ ريغصلا كلام ؤيناوريقلا ديز يبأ نبا ةلاسر )١(

 راد يواطهطلا مساق ىفطصم دمحأ اهبتك يناوريقلا ةلاسر ىلع يناعملا حاضيإ اهعمو

 ٢١. ص (ت ط نودب) يبد ةليضفلا



 ١٥٩ ةيركفلا ةقالملا :يناثلا ثحبملا

  

 لهأ نم هتعدبب جرخ نم امأ ،نوبدؤي لب مهريفكت مدع هباحصأو كلام

 تايئزجلل ملعلاو ماسجألل رشحلاو ثعبلاو ملاعلا ثودح يركنمك ةلبقلا

 ةرورض هب لوسرلا ءيجمب ملع ام ضعب مهراكنإل مهرفك يف عازن الف
 مدع زعلا رايتخاو ،هرفك برقألا :ةفرع نبا لاق مسجملا ريفكت يف عازن عقوو

 .ةيمسجلا يفن ناهرب ماوعلا مهف رسعل هرفك

 وأ ةيتاذلا هللا تافص نم ةفص صخش ىفن نإف :ضايع يضاقلا لاق

 اهيفنو اهدحج نم ةريصب ىلع هنوك لاح :يأ ؛كلذ ىف ارصبتسم اهدحج

 كلذ هبشو امملكتم الو اذديرم الو ارداق الو املاع سيل :هلوقك كلذل ادمعتم

 رفك ىلع عامجإلا ىلع انتمئأ صن دقف 0 هل ةبجاولا لامكلا تافص نم

 .اهب فصولا هنع ىفن نم

 ءالؤهو رفاك وهف ،مالك هلل سيل :لاق نم نونحس لوق لمح اذه ىلعو
 يف ءاملعلا فلتخاف تافصلا هذه نم ةفص لهج نم امأو ،نيلوأتملا نورفكي

 ملو اح هتلاقم دقتعي مل هنأل ؛رفكي ال هنأ يرعشألا هيلإ عجر يذلاو ،هرفك

 هل ملع الو ملاع هللا :لاقف ةفصلا ىفنو فصولا تبثأ نم امأو ،ائئيد اهذختي

 مل لاحلاب ذخأ نمف :نيلوق ىلع هيف فلتخاف اذكهو هل مالك الو ملكتمو

 تافصلا ىفن نمك هرفك مدع دمتعملاو ‘هرفك لآملاب ذخأ نمو ،هرفكي

 امك رفكي هنإف ميدق ريغ هنأ دقتعا نم فالخب ،اًضيأ رفكي ال هنإف ةيونعملا

 هل نأ ىعدا وأ يح ريغ هنأ دقتعا نكلو هتينادحوو هتيهولأب فرتعا نم رفكي

 ،هاوس ملاعلل اًعناص كانه نأ دقتعا وأ ءيش نم دلوتم هنأ وأ ةبحاص وأ الو

 نإف ليصفت هيفف ءاقبلا ةفص ىفن نم امأو ،نيملسملا عامجإب رفك كلذ لكو
 نايرط هيفنب دارأ نم فالخب رفكي الف تاذلا ىلع ةدئاز ةفص يفنلاب دارأ

 لضفلاب دارأ نإف اذك هيلع بجي هللا نإ :لاق نم امأو ،هرفك يف كش الف مدعلا

 هنإف ةدارإلا مدعو رهقلاب :يأ ؛يتاذلا بوجولا دارأ نإو ،رفكي الف ناسحإلاو



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ,ير . ٦١ا_

  

 قلخو ةيؤرلاو ديعولاو دعولا لئاسم امأو .رايتخالاو ،ةدارإلا هيفنل رفكي

 ريفكت مدع ىلوألاف قئاقدلا نم اههبشو ضارعألا ءاقبو لاعفألاو نآرقلا

 لهأ ليلدو ،ىلاعت هللاب لهج اهنم ءيشب لهجلا يف سيل ذإ .اهيف نيلوأتملا

 ظفل قالطإب ةقطانلا ثيداحألاو تايآلا بنذلاب رفكلا مدع ىلع ةئلا

 « صاصقلا مكتتَع كيك انما ينلا اممأَي » :ىلاعت هلوقك يصاعلا ىلع نمؤملا
 ؛اًيوُسَت هَبوَت هلآ َلإ أربت ارماع تبا امنأي»و إ٨٧٠ةرقباا ةيآلا و 2 ع ء هو ه ٠

 ةبوت ريغ نم رئابكلا لهأ نم تام نم ىلع ةالصلا ىلع عامجإلابو ٨[ :ميرحتلا]
 قحتسال رفك ولو ينازلاو قراسلاك ةيصعملا بحاصل دودحلا ةيعورشمبو

 «رفك دقف ةالصلا كرت نم» :ثيدح وحن نم رفكملا هب لدتسا امو ،لتقلا

 اهكرت نإ هلتق نم دادترالاب رفاكلا ةلماعم هلماعي هنأ هانعم نأ ىلع لوؤمف

 ءاح لتقي اذه ناك نإو لعفي ملو تقولا رخآل هانرخأ وأ ادانعو السك

 .')«رفكي هنإف دحاجلا فالخب

 لئاسم يف الإ ةنسلا لهأ بهاذمو ةرعاشألا عم اوفلتخي مل ةيضابإلاو

 دعاوقلا بسح لتقلاو ةباتتسالاب مكحلا وأ رفكلا بجوت ال ةثالث ةيدقع

 :ىهو ةيكلاملا

 يف نيديحولا اوسيل مهو .ةمايقلا موي ىلاعتو كرابت هللا ةيؤر مدع ۔ ١

 نب يلع مامإلا» نع يور دقف نيعباتلاو ةباحصلا نم عمج لب اذه

 نع اًضيأ هجرخأ امك يدعسلا رمعم يبأ قيرط نم ههجو هللا مرك بلاط يبأ

 هازعو ،ريبج نب ديعس قيرطو 6سسيق نب كاحضلا قيرط نم امث سابع نبا

 نب ديعسو ثريبج نب ديعسو يرهزلاو ميهاربإو لوحكمو دهاجم ىلإ
 .«بيسملا

 )١) ىناودلا هكاوفلا )١'/٩٩ ٢. ٣٠٠. ٢٠١(.



 ١١١ .مث نمح ةيركفلا ةقالعلا :يناثلا ثحبملا

  

 ،نيعباتلا نم ةمركعو ،ةباحصلا نم انث رمع نبا نع هيودرم نبا هاورو

 دانسإب حلاص يبأو دهاجم نع هاور امك ديمح نب دبع ةمركع نع هاورو

 &‘“"يزارلاو ،يلازغلا :ةرعاشألا نم هب لاقو &‘٨هرجح نبا ظفاحلا هححص

 اًضيأ ةلزتعملا لوق وهو رانملا ريسفت بحاصو ‘فانحألا نم صاصجلاو

 يف امك هرفكب مكحي ال اڵلوأتم اهب لاق نم نأ نونحس مامإلا نع ءاج دقو

 دعب ثيح رانملا بحاص صني امك ةيعرف ةلأسم يهو .قباسلا يوارفنلا صن
 اولوآ دق ةنُسلا لهأ نأ نايب لوقنلا هذه نم انضرغود» :نيقيرفلا ةلدأل هضرع

 ىضتقم الف \ةعيشلاو جراوخلاو ةلزتعملا تلوأ امك ةيؤرلا ثيداحأ ضعب

 يف قرعأ تاليوأتلا هذه ضعبو ليوأتلا لجأل نيدلا يف قرفتلاو يداعتلل

 ،رخآلا ضعبلا يف غوسي ال تاياورلا ضعب يف غاس امو ضعب نم فلكتلا

 لاجم ىقبي ال ىتح ناهذألا ىلإ يناعملا بيرقت ليوأتلا نم ضرغلا ناك اذإو

 دق هنونفو رصعلا اذه مولع ىلع نيفقاولا نإف صوصنلا يف كيكشتلل عساو

 .0«مهلبق نم هيلإ جاتحي نكي مل ام ىلإ نوجاتحي

 هب دوصقملا نأل ةرعاشألا عم يظفل هيف فالخلاو ،نآرقلا قلخ ۔ ٢

 ءاقولخم سيلف يسفنلا مالكلا امأ ڵتوصلاب موظنملا ربحلاب بوتكملا نآرقلا

 نأ ليلدب ةينيد اهنم رثكأ ةيسايس تناك ةلأسملاف» :يبلاعثلا يوجحلا لوقي

 هتاذب ةمئاقلا ةفصلا ذإ ،يظفل هنأ نيبت مالكلا ةلأسم هب اولؤه يذلا فالخلا

 ددعت نم ارارف ميدقلاب تافصلا مايقب نورقي ال ةلزتعملاو ةميدق ىلاعت

 ضعب بصعتو .ةثداح نحن اهب قطنن يتلا تاوصألاو فورحلاو ءامدقلا

 )١( ص) يليلخلا دمحأ خيشلا ةمالعلل غمادلا قحلا ٤٥(.

 )٢( ص) غمادلا قحلا ٢٨(۔

 )١٦٩/٤(. صاصجلل نآرقلا ماكحأ ()

 )٤( رانملا ريسفت )١٢٨/٩(.

 )٥( رانملا ريسفت )١٢٨/٩(.



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ١٦٢

  

 فحصملا فالغو دلجلا نإ :اولاق لب ،اهمدقب اولاقف لبنح نبال نيبستنملا

 هنأ نيبتف .ملعلا لهأ ءارآ يف دعي ال هلثمو دانع وأ لهج وهو ،نايلزأ

 فالخلا لج اذكهو ،ىلاعت هب تافصلا مايق تابثإ يف الإ فالخ ال

 ةيسايس ةيبزح لئاسم يهف كاذه ىلإ ليآ ةّئُسلا لهأو ةلزتعملا ىلا بوسنملا

 نأ عماجلا هباتك يف نيبي هسفن يويسبلا نسحلا وبأو 6'«...ةينيد ةيبهذم ال

 يف ةيضابإلا دنع يحلطصملا رايخلا وه ناك اذه نأل ؛قولخم ريغ نآرقلا

 هللا مالك :لاقف لأسو» :نسحلا وبأ لوقي يسفنلا مالكلا هب نونعيو ،ةيادبلا

 ؟قولخم ريغ وأ قولخم

 لاقو ،قولخم هللا مالك نإ موق لاقف ؤكلذ يف سانلا فلتخا دق :هل ليق

 كلذ يف فقوو ،“قولخمب سيل هللا مالك نإ - ةمألا رثكأ مهو - نورخآ

 نأ لئاقل زاج ولو ،هل لزت مل هتافصو ،هتافص نم ىلاعت هللا مالكو ،نوفقاو

 نمحرلا لزي مل :لوقي نأ لئاقل زاجل ،ملكت مث املكتم نكي مل هللا نإ :لوقي
 نإ :لوقي نم لوق دسف ،ملكتملا ريصبلا عيمسلا رداقلا ملاعلا يحلا ،ميحرلا

 لدف ،هتفص مالكلاو ،ملاعلا وه هنأ امك ملكتملا وه ذإ قولخم هللا مالك

 ("«قولخم ريغ همالك نأ كلذب

 لحم اهلصأ يف هذهو ،بتي مل اذإ رانلا يف ةريبكلا بحاص دولخ ٣

 ةيكلاملا بهذم قفوو ،داحآلا ثيداحأ الإ اهركنأ نمل اهيف رصان الو فالخ

 ةنسلا لهأ نم اهب لاق كلذلو .داقتعالا يف اهب ذخؤي ال داحآلا ثيداحأ نإف

 "اضر ديشر ديس هذيملتو هدبع دمحم مامإلاك ءاملعلا نم ددع نيرصاعملا
 لئاسم نم اهلبق يتلا ةلأسملاو يه مث اهل انثحب عستي ال امم مهريغو

 )١( يماسلا ركفلا )٣٢/٢(.

 )٢( يويسبلا نسحلا يبأ عماج )١!٤٦(.

 )٣( رانملا ريسفت )٨٣/٣(.



 ١٦٢ ةيركفلا ةقالعلا :يناثلا ثحبملا

  

 .نوناقلا هباتك يف دمحم ميعن دمحم روتكدلا اهققح امك ةيدقعلا عورفلا

 .اذهب لاق نم رفكب مكحت ال ةيكلاملا بتك نأ امك

 "عورفلاو لوصألا يف ةيكلاملا عم نوقفتم ةّيضابإلاف كلذ ادع امو

 نأ امك ‘كلام مامإلا نع ةياورلا كلت ةياكح بجوتسي مهنيب فالخ الو

 مهبتك تناك دقو ،مهكلسم نع نوَضزي الو جراوخلا نم نوؤربي ةيضابإلا
 لوحب اقحال كلذ نيبنس امك جراوخلا نم مراصلا هفقوم نلعأ نم لئاوأ نم

 .هللا

 ء

 :اريخأو

 اننإف كلام مامإلا نع ةلوقملا هذه يفن يف اهانلذب يتلا ةلواحملا مغر

 قرفلا ىلإ رظنت ةصوصخم ءاوجأ عم لعافتي ناك كلام مامإلا نأ اضيأ نظن

 اهنأ ىلع ۔ ةنيدملا لهأ جهنم صخألابو - ثيدحلا لهأ جهنم نع ةلصفنملا

 ةمئألا دحأ اهنيطاسأ ناك ولو ىتح اهيلع ريكنلا ةرابع دتشت ةلاض ةعدتبم

 دمحم نب دمحأ فسوي وبأ» لوقي ءالبنلا مالعأ ريس يفف "ةعبرألا

 رظنف كلام دنع تنك :لوقي ينابيشلا نسحلا نب دمحم تعمس :ينالديصلا

 اذإ ،باتكلا لهأ ةلزنمب مهولزنأف قرشملا لهأ اورظنا :لاقف كهباحصأ ىلإ

 ،ىيحتسا هنأكف ،ينآرف ‘تفتلا مث ،مهوبذكت الو ،مهوقدصت الف ،مكوثدح

 لوقي «نولوقي انباحصأ تكردأ اذكه ،ةبيغ نوكت نأ هركأ "هللادبع ابأ اي :لاقف
 ضعب لاوحأب ءانتعا هل نكي مل هنأل هلاق مامإلا نم لوقلا اذه :تلق :يبهذلا

 بويأ لاح ربخأ امل هارت الأ عرولا وه اذهو ،مهمجارت ربخ الو إموقلا

 ذاتسأ يعاس يناه دمحم ميعن دمحم .د ،ةيمالسإلا بهاذملاو قرفلا دئاقع يف نوناقلا )١(

 م رمإ ہکيرم وص ۔ رشنلاو ةعابطلل مالسلا راد ،اكيرمإ - ةحوتفملا ةيكيرمإلا ةعماجلا ۔ هلوصأو هقفلا

 .٣٣٤۔٤ھ ٢٣ ص .م ٢ ٧٠٠/_ه١:٨٢٤١ ط

 )٢( ص ،يكلاملاو يضابإلا نيبهذملا نيب قافولا تايلكو عمجلا لوصأ ١٥٩.



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ١٦٤

  

 نمم دحاو ريغو ،ليوطلا ديمح كلذك ،هب جتحا فيك يقارعلا ينايتخسلا

 ،هيقفلاو ©قودصلاو ،ةجحلا ةقثلا مهيف ،مهريغك قارعلا لهأو ،مهنع ىور

 نيحيحصلا» يفو .مهتملاو ‘كورتملاو ©تفيعضلا مهيفو كدباعلاو ،ئرقملاو

 لثمك نيعباتلا نم مهيفو .هللا مهمحر نييقارعلا ةياور نم اذج ريثك ءيش»

 .«..نسحلاو ،ةديبعو ©قورسمو ،ةمقلع

 حلطصم مهعمجي ةنيدملا لهأ جهنمل نيفلاخملا ءالؤه نإف رهظي يذلاو

 ،صوصنلا بلاغ يف ةماع كلام مامإلا نم مهيف ةرابعلا يتأتو .عدبلا لهأ

 اهنأ ىلع اهقيوست مت ةنيعم تايمسم اوضرتفي نأ كلذ دعب هذيمالتل نكم امم

 لئسو كلام نع ‘بهو نبا انثدح» :غبصأ لوقي حلطصملا اذه تحت ةلخاد

 .مهفلخ ىلصي نأ ىرأ ال :لاقف مهريغو ةيردقلا عدبلا لهأ فلخ ةالصلا نع

 سيلو ،ءيشلا لجرلا نع ركذي دقو \ةضيرف ةعمجلا نإ :لاق ؟ةعمجلاف :ليق
 يلصأ ال سيلآ ،هب قثأ نم ينغلب وأ ،تنقيتسا نإ تيأرأ :هل ليقف .هيلع وه

 يف وهف ‘كلذ نقيتسي مل نإ :لوقي هنأك .تنيقتسا نإ :لاق ؟هفلخ ةعمجلا

 .'"«هفلخ ةالصلا نم ةعس

 عضوم نم رثكأ يف كلام مامإلا تالاؤس دنع «مهريغو» ةرابع رركت نإ
 انلز ال مامإلا صوصن يف ةفلتخم قرف مضل قيرطلا تدهم ،ةنودملا يف
 .ملعأ ىلاعت هللاو ،قوثوم باطخ يف اهنيعي مل هنأ دقتعن

 )١( ءالبنلا مالعأ ريس )٦٨/٨(.

 )٢( ءالبنلا مالعأ ريس )٦١٨/٨(.



 ١٦٥ ةيركفلا ةقالعلا :يناثلا ثحبملا

  

 (لوص٨لا) يهقفلا بناجلا يف فالتخالاو قفاوتلا :يناثلا بلطملا

 ةيكلاملا لوصألا .الوأ ٠

 ةثالثلا روصعلا كلت يف نيدهتجملا ةمئألا نم هريغك كلام مامإلا ناك

 هبتك يف هرطس ام ناك امنإو ةمولعم الوصأ وأ ةنيعم دعاوق نودي مل ىلوألا

 ثيداحألاو تايآلا يف فيثكلا داهتجالا ةليصح وه _ أطوملا ةصاخو

 ماكحألاو ىواتفلا يف ةيداهتجالا هئارظن تريتغا دقو ةف ةباحصلا لاوقأو

 ىلع دعاس ثيكلاملا بهذملا دنع ةتباث تعاوق لاوقألل حيجرتلا ةقيرطو

 نم عمسو نود ام عيمجل ءارقتسالا ةقد ةصاخ بتك يف اقحال اهماظتنا

 ىلإ هنع تلمح يتلا رافسألاف ؛ريسيلا ءيشلاب كلذ نكي ملو .كلام مامإلا

 نأب ملعن امدنع ةفاثك رمألا دادزيو ،انفلسأ امك اذج ةريثك تناك راصمألا

 &'»ةيمالسإلا راطقألا مالعأ نم ةئامثالثو فلأ نع مهددع داز هنع اوور نيذلا

 ناكو» :يطويسلا مامإلا لاق ىتح رافسألا هذه ةرادص يف ناك أطوملا نأ الإ

 .'"«هدعاوق ضعب ىلإ راشأ أطوملا يف كلام

 دوجو يف دعس نب ثيللا مامإلا ىلإ هتلاسرب هباحصأ سنأتسا دقو

 ؛ةيعرشلا صوصنلا نم ماكحألا طابنتسا يف ةدمتعم دعاوقو ةيلوصأ تاررقم

 اذإف» :لاق امدنع ةلاسرلا هذه يف احضاو الصأ ةنيدملا لهأ لمع ءاج ثيح

 كلت نم مهيديأ يف يذلل ،هفالخ رأ مل هب الومعم ارهاظ ةنيدملاب رمألا ناك

 ."...اهؤاعدا الو اهلاحتنا دحأل زوجي ال يتلا ةثارولا

 )١( يماسلا ركفلا :رظني )٤٤٩/١(.

 )٢( يماسلا ركفلا )٤٠٤/١(.

 دمحم نامثع .د لوصالا ىلع عورفلا جيرخت :اضيأ رظنيو )٤١/١(6 كرادملا بيترت )٣(

 )١٣٨/١-١٣٩(. إم ٨.١ ١٤١٩-١٩٩٨ ط ،رشنلل ةبيط راد _ ناشوش رضخألا



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ١٦٦

  

 يف اودهتجي نأ ةيكلاملا ءاملع ىلع اقحال ةيعضولا هذه متحتس

 اذه ناك دقو ،هيواتفو هبتك نم هدعاوقو كلام مامإلا لوصأ جارختسا

 وه امك ةصاخ تافلؤم لكش يف رولبتي مل هنكل هتيادب يف اطيشن داهتجالا

 دمحم روتكدلا لوقي امك ۔ كلذلو ةيعفاشلاو افانحألا دنع لاحلا

 تايرظن ةلوهسب ىري ال يكلاملا هقفلا لوصأ يف ثحابلا نإ» :- راتخملا

 اذهو ‘"«ةيلوصألا ثحابملا عيمجل ةلماشو يئاهنلا اهلكش يف ةررقم ةلماكتم

 ىلإ ةثالثلا ءالؤه مضنا ثيح يلبنحلاو يضابإلا بهذملا يف هسفن لاحلا

 ظافتحا عم ةماعلا ةيلوصألا دعاوقلا ثيح نم «نيملكتملا» ةيعفاشلا ةسردملا

 ةبسنلاب رمألا نكل ىرخألا بهاذملا نع هزيمت ةصاخ دعاوقب بهذم لك

 ."”فانحألا ىلع احاتفنا رثكأ ةيضابإلل

 ددع دوجو ىلإ بهذملا دعاوق عضو يف ةيكلاملا ءاملع داهتجا ىدأ

 ىتح ؛ىرخألا بهاذملا نم اهتاريظن ىلع قوفتت ةيلوصألا دعاوقلا نم ريبك

 يف هكلسم اهيف حضوأ ةرابع يه امنإو هبهذمل ةمولعم الوصأ ةفينح وبأ مامإلا نودي مل )١(

 دهتجيف نوعباتلا امأ ،ةباحصلا لاوقأ مث هتنش مث هللا باتكب اهيف ذخأي :ماكحالا ريرقت

 لاوقأ ىلع اهيف اودمتعا ةيئارقتسا ةقيرط اوعبتا فانحألا ءاملع نكل .اودهتجا ام لثم مهعم

 ©يهقفلا عرفلا ةمدخل ةيلوصالا ةدعاقلا اوعوط امبرلو "لوصالا اهيلع اونبو مهتمئأ يواتفو

 صاصجلاك ؛لوصألا نف يف رابك مالعأ مهنم زرب ىتح اريبك اداهتجا كلذ يف اودهتجا دقو

 مهلعج ام اذهو ؛يخركلا نسحلا يبأو ،يسخرسلاو ،يودزبلاو سيسوبدلا ديز يبأو

 ةلاسرلا باتك نم ءادتبا ةيعفاشلل اذه لثم رفوت دقو .لوصألا يف اهتاذب ةلقتسم ةسردم

 لوصألا دامتعا يف ةريخألا ةنبللا عضول ةيعفاشلا ءاملع ءاج مث هسفن يعفاشلا مامإلل

 كلذ رفوتي مل امنيب يكبسلاو ،يدمآلاو "يزارلاو ،يلازغلاو ،نيمرحلا مامإك ؛دعاوقلاو

 .ةيكلاملل

 ،طابرلا - نامألا راد 6هابأ دلو راتخملا دمحم .د "يكلاملا هقفلا لوصأ ىلإ لخدم )٦(

 ٩. ص .م ٢: ٤٦٢٤ ١ه_/٣ ٠٠ ط

 ،طقسم ۔ دعاولا ليجلا ةبتكم ءوجاب ىفطصم .د ‘ةيضابإلا دنع داهتجالا جهنم )٣(

 .١٢٤ص .م١:٤٠٠٢ ط



 ١٦٧ ةيركفلا ةقالعلا :يناثلا ثحبملا

  

 ثيح الوصأ بهاذملا رثكأ يكلاملا بهذملا نإ» :ةرهز وبأ خيشلا لاق

 ركفلا يف يوجحلا اهربتعا امنيب الصأ رشع ةعبس ىلإ مهضعب اهلصوأ
 هيف لخدي لوصألا نم ريبكلا ددعلا اذه نكل "لصأ نيرشع يماسلا
 دقو .هللا ءاش نإ اقحال هحضونس امك ىربكلا لوصألا نم ةقثبنملا تايثزجلا

 هقفلا يف دعاوقلا نم اذج ريبك ددع دوجو ىلإ تايئزجلا هذه لوخد ىدأ

 ىلإ يفارقلا اهاهنأ امنيب ،‘»لصأ ةئامسمخ ىلإ يكبسلا اهلصوأ ؛يكلاملا

 فلأ ىلإ لصتل يرقملا اهفعاضو الصأ نيعبرأو ةينامثو ةئامسمخ

 لوصأ نيبو عورفلل ةطباضلا دعاوقلا» نيب - يرقملا :يأ ۔ قرفو .نيتئامو

 ةلدألا ةوقو ،هقئارطو هيف طابنتسالا رداصم يه بهذملا لوصأ نإف ،بهذملا

 يهف دعاوقلا امأ .ضراعتلا دنع اهنيب حيجرتلا نوكي فيكو اهبتارمو ةيهقفلا

 ٥©بهذملا كلذ يف داهتجالا هيلإ ىهتنا يذلا جاهنملا حضوت ةيلك طباوض

 اهدوجو يف ةرخأتم دعاوقلاف ةيئزجلا هلئاسم نيب طبرت يتلا طباورلاو

 عمجو .اهنيب طبرو ،اهتاتشأل عمج اهنأل عورفلا نع يعقاولاو ينهذلا
 اهنأل ؛عرفلا لبق اهدوجو يضتقي ينهذلا ضرفلاف لوصألا امأ ،اهيناعمل

 .6«هطابنتسا دنع اهب هسفن هيقفلا ذخأ يتلا دويقلا

 :يكلاملا بهذملا يف دعاوقلاو لوصألا ةرثك بابسأ

 ةمئألا هعضو ام نأ عيرشتلا خيرات يف اوبتك نيذلا نيب فالخ ال

 عابتألا ةرثك نكل ،يعفاشلا مامإلا ءانثتساب اذج ليلق دعاوقلا نم نوعوبتملا

 )١( ص ٬ةرهز ىبأل ۔ كلام ١١٦.

 )٢( .ىماسلا ركفلا )٤٥٥/١(.

 )٣( ص ةرهز يبال كلام ٢١٦.

 )٤( قورفلا عاونأ يف قوربلا راونأ )٤/١(.

 )٥( ص .ةرهز يبال كلام ٢١٦.



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 هلوصأ ىلع نوعرفيو هنودلقي ادمتعم املاعو ةودق ائيعم امامإ سانلا ءاضتراو

 ةيملعلا تاكاكتحالا مكحب بهذم لك يف نيزرابلا ءاملعلاب عفد ؛هدعاوقو

 تراص ىتح دعاوقلا ديعقتو لوصألا طابنتسا ىلإ ةيهقفلا تارظانملاو

 تناكأ ءاوس هتمئأ فقاوم ريربتل تعمج اهنأكو ودبت بهذم لك لوصأ»

 كاذ وأ جهنملا اذه فلاخت دق يتلا ةيئزجلا ماكحألا نم ةعومجم حيجرتل

 فالتخا ةيضق نم يعفاشلا مامإلا فقوم لثم ةيئدبم فقاوم ميعدتل مأ

 وأ اليصفت لزاونلا عيمجل صوصنلا باعيتسا نم مزح نباو "ثيدحلا
 .')هالامجإ

 امو ©سمخلا ةيكلاملا سرادملا نع ثيدحلا انمدق نأ انل قبس دقو

 ددعت بابسأ ىوقأ نم دعي اذهو ،عيرفتلاو ليصأتلا نم ةسردم لك هب تزيمت

 ."اهترثكو ةيكلاملا لوصألا

 تاعومجم تناك دقف ةيجراخلا سرادملا عم يملعلا سفانتلا ةيضق امأ

 يفف نيرخآلا ةمئألا عابتأ نم ةيملع تاسفانمل ضرعتت يكلاملا بهذملا

 دقو ؤ©فسوي يبأو دمحم هيبحاصو ةفينح يبأل احيسف ناديملا ناك قارعلا

 ةعاربو ،©كلام مامإلا ةرهشل اركبم يكلاملا بهذملاو مهنيب كاكتحالا ثدح

 الك نم ناملاع لدابت ددصلا اذه يفو .مهلوصأ نع بذلا يف هعابتأ

 نسحلا نب دمحم رازف ؛نيوكتلا ةرؤبو نطولا لقاعمل ةرايزلا نيبهذملا

 ىلع قلع دقو ،أطوملا ذخأ هنعو ،ةرونملا ةنيدملا يف كلام مامإلا ينابيشلا

 امك ،ةفينح يبأ هخيش بهذم عم فلتخي وأ قفاوتي امب هلئاسم نم ةلمج
 كلام مامإلا ةحيصنب قارعلا يف فانحألا ءاملع ىلإ تارفلا نب دسأ لحر

 )١) ص 6يكلاملا هقفلا لوصأ ىلإ لخدم ٩.

 )٢) ص 6يلع ميهاربإ دمحم .د ©ةيكلاملا دنع بهذملا حالطصا :رظني ٨٢.



 ١٦٩ ةيركفلا ةقالمعلا :يناثلا ثحبملا

  

 مغرو .‘_لرئاسملا ضارتفا وحن هجتت ةيملعلا هتالويم تناك ثيح هسفن

 يفنحلا هقفلا عباط نأ الإ رصم ىلإ هتلحرو ةرونملا ةنيدملا ىلإ اقحال هتدوع

 نم مهضعب هع ىتح “ هتيضقأ ضعب ينفو هسورد يف هيلع ابلاغ ناك

 .'"”فانحألا

 يدهم نبا ةطساوب اركبم قارعلا ىلإ يكلاملا بهذملا لوصو ناك دقو»

 لذعملا نبا :لاثمأ نم مهعابتأب مث مهريغو يمهسلا ةفاذح يبأو يبنعقلاو

 ."ديز نب دامح لآو ةبيش نب بوقعيو

 ةريثك اصرف فانحألاو ةيكلاملا نيب سفانتلاو كاكتحالا اذه دلو

 ىلإ ةيكلاملا ءاملع رطضا امم ةيهقفلا تالجاسملاو ةيملعلا تارظانملل

 ءاج ىتح» ةسفانملا ردق ىلع نوكي ىتح هديعقتو بهذملا لوصأ عضو

 كلام بهذم حرش يف فيناصتلا نم فلأ يذلا ليعامسإ يضاقلا

 نم لوأ ربتعي ذإ ،اهنوذتحي ملاعم بهذملا اذه لهأل راص ام هل جاجتحالاو

 بهذملا رشن يف اذهب مهاسو “قارعلاب هرهظأو هب جتحاو كلام لوق طسب

 .'_«كانه

 ينباجأ اذإف 5ءاكلام لأسأ نأ ينلمحي هريغو مساقلا نبا ناك» :تارفلا نبا لوقي كلذ يفو )١(

 نإ ةلسلس تنب ةلسلس هذه :لاقو ،اموي يلع قاضف ،اذكو اذك ناك نإف هل لق :يل اولاق

 تلخد ؛قارعلا ىلإ يجورخ نيح هتعدو املف .قارعلاب كيلعف تدرأ نإ .اذك ناك اذك ناك

 :يل لاقف .انصوأ :هل انلقف .دسأ رهص بلاغو يميمتلا ثراح امهو .يل نابحاصو هيلع

 كرادملا بيترت :رظني .«اريخ ةمألا هذه ةحصانمو نآرقلاو ميظعلا هللا ىوقتب كيصوأ

 ١٦٩/١. كلاسملا بيرقتو

 يبهذملا عارصلا :رظني ،كلذك يزريقملاو 0٦٤ ص ٬ةيبلغأ مجارت يف ضايع يضاقلا لثم )٢(

 ٥٨ - ٥٩. ص ةيقيرفإب
 )٣( ص ،“يكلاملا بهذملا يف يهقفلا فالتخالا ١٠٧.

 )٤( كرادملا بيترت ١٦٩/٣-١٧٠.



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 ىوتفلا نوردصتي يكلاملا بهذملا تالاجر ناك ثيح رصم يف امأ

 هسفن يعفاشلا ناك دقو يعفاشلا بهذملا وه ىوقألا سفانملا نإف ءاضقلاو

 نبا نايتف عم رجتشا هنأ ىلإ 'ةيكلاملا بتك ركذت امك هرمأ ةيادب يف ايكلام

 بهذمل ابصعتم ريخألا اذه ناك دقو ،ا"ةيكلاملا مالعأ دحأ حمسلا يبأ

 بهذم ىلع يعفاشلا مامإلا اهلثمي يتلا ةروطخلا كردي نكي ملو ،كلام

 نأل ؛ةيكلاملا ىلع ةروطخ دشأ يعفاشلا بهذملا ناك دقل» ىتح كلام

 نمو رصم ىلإ ةنيدملا نم ركبم تقو يف تلقتنا يكلاملا عاعشإلا زكارم

 مولعب عبشم وهو رصم ىلإ يعفاشلا لحر املو .سلدنألاو ةيقيرفإ ىلإ رصم
 .0"هيركفم ضعب بذجتو يكلاملا ركفلا يف بدت هؤارآ تلعج ةيكلاملا

 بهذملا ةيامح نع ةلوؤسملا ةرسألا يه ديز نب دامح ةرسأ ناك اذإو

 ةرسأ نإف ؛اءالجألا ءاملعلا نم اهيف غبن نم لالخ نم قارعلا يف يكلاملا

 كلام بهذم اهب رشتنا ضرأ لوأف رصم ضرأ امأو» :هلوقب ضايع يضاقلا كلذ ىلع ضن )١(

 ناكف يعفاشلا مهيلع مدق نأ ىلإ "هب ءادتقالا ىلع اهلهأ قبطأو اهيلع بلغو .ةنيدملا دعب

 مهنيبو هنيب ترجو ؛مهئاهقف نم حمسلا يبأ نبا نايتف هيلع رمك نأ ىلإ ،مهيفو مهنم ادحاو
 امو )٢٨/١( كلاسملا بيرقتو كرادملا بيترت .«هباحصأ عم هزيحت تضتقا بوطخ

 ١١. ص يكلاملا هقفلا لوصأ ىلإ لخدم :اضيأ رظنيو ،اهدعب

 .هتمجرت تقبس )٢(

 )٣( ص يكلاملا هقفلا لوصأ ىلإ لخدم ١٥.

 ةرهشو ێاهلاجر ةرثك ىلع ةرسألا ۔ تيبلا اذه ۔ تناك» :كرادملا يف ضايع يضاقلا لوقي )٤(

 مهو .ايندلاو نيدلا يف ددؤسلا بتارم عفرأو "قارعلاب ملعلا تويب لجأ نم ،اهمالعأ

 ثيدحلا يف ةخيشملاو هقفلا ةمئأ نم مهنمف .سبتقا مهنمو كانه بهذملا اذه اورشن

 نيب ام مهركذ رشتناو ضرألا راطقأ يف مهنع يور .ةنس لاجرو ءةلجأ مهلك ،ةدع ننسلاو

 مهدج نمز نم ،ماع ةئامثالث وحن مهتيبو مهتاقبط يف ملعلا ددرتو ڵبرغملاو قرشملا
 مهنم فصو نم رخآ ةافو ىلإ ةئاملا وحن امهدلومو &ديعس هيخأو ،ديز نب دامح مامإلا

 بيرقتو كرادملا بيترت «ةئامعبرأ ماع برق هتافوو .ىلعي يبأ نباب فورعملا 6ملعب

 )٣٠٣/١(. .«كلاسملا



 ١٧١ ةيركفلا ةقالمعلا :يناثلا ثحبملا

  

 لعج يعفاشلا ريثأتلا ةفاثك نأ الإ رصم يف هنع ةلوؤسملا يه مكحلادبع

 مكحلا دبع نب هللادبع نب دمحم وهو ةيعفاشلا ىلإ ليمي اهئانبأ دحأ نم

 الإ ،يكبسلا لعف هلثمو ،ةيعفاشلا يف يزاريشلا قاحسإ وبأ هل مجرت ثيح

 ةيعفاشلا نع عجر مث لصألا يف ايعفاش ناك هللادبع نب دمحم نأب ركذ هنأ

 ركني ضايع يضاقلا ناك نإو ،‘هيطيوبلا عم هفالخ ببسب ةيكلاملا ىلإ

 يعفاشلا ةافو دعب بهذملا ىلإ داع ثيح اكلام انمحم ربتعيو كلذ

 ."ةرشابم

 تحت نابهذملا كرتشي نأ لبق ةسفانملا هذه نع نيضار ةيكلاملا نكي مل

 ددع يف هذيمالتو يعفاشلا ىلع درلل مهؤاملع ىدصت دقل لب ثةيرعشاألا ءاول

 &‘“}ليعامسإ يضاقلا ذيملت ناورم نب دمحأ نب ركب وبأ مهنيب نم ،تابسانم

 يف يعفاشلا مامإلا ىلع در يذلا يريشقلا ءالعلا نب ركب لضفلا وبأو

 دمحم دومحم .د :حت ©يكبسلا يفاكلا دبع نب يلع نب نيدلا جات ©ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط )١(

 ©ه٣٤١٤١ ٢: ط عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل رجه ولحلا دمحم حاتفلا دبع .دو ،يحانطلا

 .(٩١٦۔-٢٦/٨٦)

 )٢( كرادملا ١٥٧/١.

 ناك (ه٣٢٣٣ :ت) .ثيدحلا لاجر نم ضاق ،يكلاملا يرونيدلا ناورم نب دمحأ ركب وبآ )٣(

 هبتك نم .ةرهاقلاب يفوتو نينس ةدع رصمب ناوسأ ءاضق يلو مث "مزلقلا ءاضق ىلع

 (يعفاشلا ىلع درلا)و ،هيلامأ نم وهو .هنم لوألا ءزجلا (ملعلا رهاوجو ةسلاجملا)

 )٢٥٦/١(. يلكرزلل مالعالا .(كلام بقانم)و

 :هل لاقيو ،(اه٠٦٢٦ :ت) يريشقلا لضفلا وبأ .دايز نب دمحم نب ءالعلا نب دمحم نب ركب )٤(

 ٣٣٠ ةنس لبق رصم ىلإ لقتنا .ةرصبلا لهأ نم ةيكلاملا ءاملع نم ضاق ،ءالعلا نب ركب

 (ينزملا ىلع درلا)و (نآرقلا ماكحأ) اهنم ‘بتك هل .ةنس نينامثو فين نع اهب يفوتو

 يضاقلا لاق (ةيردقلا ىلع درلا)و (فالخلا لئاسم)و (سايقلا)و (ةقفلا لوصأ)و (ةبرشاألا)و

 ام) باتكو (ماللا مهيلع ءايبنألا هيزنت) باتكو (لوصالا ذخآم) باتك هل تيأرو :ضايع

 ۔(٢/٩٦) يلكرزلل مالعالا .(ةوبنلا لئالد نم نآرقلا يف



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ت ١٧٢

  

 ذيملت ينزملا ىلع در هل امك 5ةقي يبنلا ىلع ةالصلاب ظفلتلا بوجو مكح

 .)الصلا يف ةلمسبلا ةءارق يف هثاحبأو يعفاشلا

 ةسفانم يف مهسفنأ نودجيس ةيكلاملا نإف سلدنألاو ةيقيرفإ دالب ىف امأ

 فانحألاو ةيكلاملا ءاهقفلا ناك» ناوريقلا يفف ةيرهاظلاو فانحألا م ىرخأ

 ىلع نولبقي نابشلاو اهب ملعلا بالط ناكو ،نيخآتم ةيقيرفأب مهدهع لوأ يف

 ةيسايسلا عاضوألا لدبتو مايألا رورمبو ...نيهقفلاو نيبهذملا ملعت

 ناكو ريطخ دح ىلإ هتقش تعستاو نيقيرفلا نيب فالخلا أشن ةيراضحلاو

 يفو ثفن كلام بهذمب ناوريقلا ناكس قلعت يف ماهلا رودلا نونحسل

 ةجاخ يبأ ةسارف ۔ ليق امك - ققحتو .برغملا لماكب بهذملا اذه راشتنا

 «ةفينح يبأ بتك ىحمت ىتح مايألاو يلايللا بهذت ال» :لاق يذلا ،يقفاغلا

 ناك يذلا عباطلا نأ ةقيقحلاو &‘"؛ئنونحس مايأ كلذك ناكف» :ضايع داز

 ىلع سفانتلا همكحي سيل اهطيحمو ناوريقلا يف نيبهذملا نيب عارصلا هيلع

 ضرعتو ةيملعلا تارظانملا ىلإ روطت لب بسحف ءاتفإلاو ءاضقلا بصانم
 .عورفلاو لوصألل

 مل هءاصقإ نأ الإ اهيلإ اقباس يعازوألا بهذم ناك دقف سلدنألا يف امأ

 ءاملع نم تلعج مزح نبا ةدايقب ةيرهاظلا ةمواقملا نكل &"االيوط انع ذخأي

 هذهو» ةيعافدلا تافلؤملاو 'اةيملعلا تارظانملا نيدايم يف نوزربي ةيكلاملا

 )١( ص ىكلاملا هقفلا لوصأ ىلإ لخدم ١٦١ - ١٧.

 )٢( ص بودجملا زيزعلادبع .ةيريزلا ةلودلا مايق ىلإ ةيقيرفإب يبهذملا عارصلا ٧٤-٧٩١
 كلاسملا بيرقتو كرادملا بيترت ©تفرصتب )١٧٩/١(.

 نأ ىلإ الوأ سلدنألا ةريزج ىلعو ماشلا ىلع يعازوألا بهذم بلغ :ضايع يضاقلا لاق )٣(
 )١٧/١(. كلاسملا بيرقتو كرادملا بيترت ،عطقناف نيتئاملا دعب كلام بهذم اهيلع بلغ

 ۔ مزح نبا ۔ هنيبو يديبعلا شفرح نب ثيللاو مزح نبا نيب ترج يتلا ةرظانملا كلذ نم )٤(

 تارظانملاو تاءاقللا اذه نم يكرتلا ديجملادبع روتكدلا عنص دقو ،يجابلا ديلولا يبأو



 ةيركفلا ةقالعلا :يناثلا ثحبملا

  

 ضرعو ةيئاهنلا مهبهذم سسأ زاربإ ةرورض ةيكلاملا دنع تددج تارظانملا

 يف يجابلا ناميلس نب دمحأ ديلولا وبأ هب ماق ام كلذو ‘لوصألا يف مهئارآ

 .«لوصألا ماكحأ يف لوصفلا ماكحإ» فورعملا هباتك

 مغر ةيكلاملا نيبو مهنيب كاكتحا عوقو رداصملا ركذت ملف ةيضابإلا امأ

 يتلاك ةليلقلا تارظانملا ضعب الإ ،ةيفارغجلا ةعقرلا يف لصاوتلاو ءاقتلالا

 سابعلا يبأو ،(ه٠١-٩ :ق) يكلاملا يسمادغلا ةلوص نيب تلصح

 - يكلام ۔ رياث نب يلع نب يبرعلا ذاتسألا ماق دقو (ه٨٢٩ :ت) يخامشلا

 راشأو «يكلاملا يضابإلا راوحلا» هباتك يف ةرظانملا هذه لوح ةسارد ميدقتب

 روتكدلا لعف هلثمو &اهنيبهذملا نيب تارظانملا ةلق ىلإ باتكلا ايانث يف

 دروأ ثيح «ةيضابإلا ةديقعلل يراضحلا دعبلا» هباتك يف يربعجلا تاحرف

 هبشلل يفن اهبلاغ يف ةيكلاملا ماكحو ةيضابإلا ءاملع نيب تالسارملا ضعب

 انثيدح ءانثأ اهيلإ ريشن فوس يتلاو ،‘"يضابإلا بهذملا لوح تريثأ يتلا

 يلوصألا براقتلا ىلإ دوعي كلذ لعلو ،نيبهذملا نيب ةيخيراتلا ةقالعلا نع

 تالاجم نع ةيضابإلا داعتبا ىلإو ؛ةيحان نم نيبهذملا نيب يعورفلاو
 يف كلذ مهحاسفإ مغر ،ةنوحشملا ءاوجألا يف يملعلا شاقنلاو ةرظانملا

 وه ةريخألا هذه ببس ناكو ،ريغصلا نبا ركذي امك اهوسسأ يتلا لودلا

 «يجابلاو مزح نبا نيب ةيمالسالا ةعيرشلا لوصأ يف تارظانم» هباتك ةيهفشلاو ةبوتكملا -

 .م٦٨٩١/ه٦٠٤١ توريب ۔ يمالسإلا برغلا راد نيهاش روبصلا دبع :رت ؤحت

 ةنطلس ۔ ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ،رياث نب يلع نب يبرعلا ذاتسألا يكلاملا يضابإلا راوحلا )١(

 . ١٧ ٢ ص .م٠ ٦٠/ه٧٢٤١ ١: ط نامغ

 اشاب دمحأ مهسأر ىلعو سلبارط لهأ ىلإ يضابإلا يبعصملا فسوي ةلاسر اهنيب نم (؟)

 نب ليعامسإ شكارم مكاحل يدوراجلا ديعس ةلاسر اهلثمو .ةيضابإلا ةداهش ضفر ببسب

 نب تاحرف .د .ةيضابإلا ةديقعلل يراضحلا دعبلا :رظني .م١!٧٢٧ ۔ه٩٣١١ ماع يف فيرش

 ،نامغ ةنطلس .ةثيدحلا ناولألا ةعبطم سوباق ناطلسلا ةعماج رشن ،يريبعجلا يلع

 ٧٧. ص .م٧٨٩١/اه٨٠٤١ ١: ط



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ١٧٤

  

 نمض ىرخألا رضاوحلا يف مهجاردإ مدعو يسايسلا يضابإلا لالقتسالا
 طاسوأ يف ةداع بهاذملا امهنم حاسنت نابصنم امهو ؛نيتفملاو ةاضقلا ةمئاق

 .اهرك وأ اعوط ريهامجلا

 :يكلاملا بهذملا لوصأ

 دعي ام اهنمو روهمجلا عم اهيف كرتشي ام اهنم يكلاملا بهذملا لوصأ

 ،باتكلا - ١ :روهمجلا عم هيف كرتشي يذلاف ،هتادارفناو بهذملا تازيم نم

 - ٧ ،فرعلا - ٦ ،يباحصلا لوق ٥ ،سايقلا - ٤ ،عامجإلا - ٣ ءةئشلا ٢

 .باحصتسالا

 .ايرظن ناسحتسالا نوضفري مهنإف ناسحتسالا يف ةيعفاشلا ادع ام

 .اًضيأ سايقلا نوطقسي ةعيشلاو ةيرهاظلاو ،ايلمع هيلع نوعرفيو

 نم رثكأ ةفنآلا لوصألا هذه يف ليصفتلا دنع مهلوصأ ةيكلاملا دع دقو

 سيياقم اهيف مهل امنإو ؛روهمجلا ةريتو سفنب اهعم لماعتلا متي ال ثيحب اذه

 هبهذم كلام اهيلع ىنب يتلا ةلدألا نإ» :اولاقف مهريغ نع مهزيمت تايرظنو

 موهفم :يأ ؛هليلدو ،مومعلا :ينعي ؛ةرهاظو ،باتكلا صن» :رشع ةعبس

 ةنسلا نمو ةلعلا ىلع هيبنتلاو ،ىلوألاب موهفملا :ينعي ،هموهفمو ‘ةفلاخملا

 هليلدو هموهفمو ةرهاظو نآرقلا صن نأ» ظحالت تنأف .هسمخلا هذه لثم

 رومألا هذه كلذكو "نآرقلا وهو دحاو لصأ يف لخاد اذه لك ههيبنتو

 ©لالدتسالا يف ةدحاو ةوق يف تسيل اهنأل تركذ اهنكلو ،ةئُسلا نم ةسمخلا

 .0"«هرهاظ ةوق يف تسيل ةفلاخملا موهفمو ،هّصن ةوق يف سيل نآرقلا رهاظف

 الإ نيملكتملا دنع ىنعملا سفنب اهسامتلا نكمي تاليصفتلا هذه نأ مغرو

 )١( ص .يكلاملا بهذملا يف يهقفلا فالتخالا ١١١.

 )٢) يماسلا ركفلا )٤٥٤/١(.

 



 ١٧٥ ةيركفلا ةقالملا :يناثلا ثحبملا

  

 بهذملا زيمت امم اهنأ ضايع يضاقلا ىري اهقيبطت عئاقوو اهبيترت ةاعارم نأ

 .لقعلا بجوي ام ىلع داهتجالا بيترت نإ» :لوصألا يف هديصر نم ديزتو
 نم حوضولا يف هتلدأ بيترت ىلع كنت هللا باتك ميدقت :عرشلا هل دهشيو
 بيترت ىلع ةنسلا كلذك مث .هتاموهفم مث ،كرهاوظ مث اهصوصن ميدقت

 مث اهموهفمو اهرهاوظو اهصوصن بيترت مث اهداحآو اهروهشمو اهرتاوتم

 اهلك لوصألا هذه مدع دنعو .ةنشلا رتاوتمو باتكلا مدع دنع عامجإلا

 ةّئُسلا رتاوتم كلذكو ،هب عوطقم هللا باتك ذإ ؛اهنم طابنتسالاو اهيلع سايقلا

 يف موهفملا مث ،رهاوظلا مث هلك كلذ ميدقت بجوف هب عوطقم صنلا كلذكو

 رتاوتملاو - باتكلا مدع دنع ۔ داحآلا رابخأ مث ،اهانعم يف لامتحالا لوخد

 مهكرتو نيلصألا ىلع و ةباحصلا عامجإل سايقلا ىلع ةمدقم يهو .اهنم
 يف مهنم فالخ نود هاضتقم مهلاثتماو ،ةقثلا ربخ مهغلب ىتم مهسفنأ رظن

 لمع هيلع ىضم ام ىلع لوصألا هذه مدع دنع ارخآ سايقلا مث .كلذ

 .نيعمجأ مهبهاذم ىلعو نييضرملا فلسلا نم مهدعب نمو نلو ةباحصلا

 هقفلا يف مهذخآمو ةمئألا ءالؤه عزانم ىلإ ةلهو لوأل ترظن اذإ تنأو

 .اهجهانم لوصألا هذه يف اًجهان هي اكلام تدجو عرشلا يف مهداهتجاو

 اهل امدقم مث .راثآلا ىلع كي هللا باتك امدقم ،اهكرادمو اهبتارم اهل ابترم

 هولمحت امب نوفراعلا تاقثلا هلمحتي مل ام اهنم اكرات ،رابتعالاو سايقلا ىلع

 .هوفلاخو هريغب اولمع دق ةنيدملا لهأ نم ريفغلا مجلاو روهمجلا دجو ام وأ

 كلس ام تاصوعملا يف مالكلا نع هيرحتو تالكشملا يف هفوقو نم ناك مث

 نع جورخلاو عادتبالا هركيو عابتالا حجري ناكو .حلاصلا فلسلا ليبس هب

 .')«نيضاملا ننس

 )١( بهذملا ءاملع نايعأ ةفرعم يف بهذملا جابيدلا )١/ ١٦(.



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا .

  

 :يهف هريغ عم اهيف فلتخي يتلا لوصألا امأ

 .ةنيدملا لهأ لمع ۔ ١

 .ةيكلاملا دنع عازن لحم وهو فالخلا ةاعارم ٢

 .اهحتف وأ عئارذلا دسو ةلسرملا حلاصملا يف عسوتلا ٣

 .انل عرش انلبق نم عرش ۔ ٤

 .فرعلا ۔ ٥

 كلت لك اوثرو مهنأ وه هيف كلام مامإلا ةيرظن نإف ةنيدملا لهأ لمع امأ

 نب ثيللا ىلإ هتلاسر يف كلذ حضوأ امك ةلي هللا لوسر نع ةيقيبطتلا مولعلا

 ."اندنع رمألاو» عون نم تارابع أطوملا يف ركذي ام اريثك كلذلو )دعس

 لهأ لمع» لصأ يف ةمألا روهمجو ةيكلاملا نيب عازنلا دتشا دقو

 انسلو &‘"هبتك يف مزح نبا كلذ يف ةيكلاملا ىلع عش نم دشأو «ةنيدملا

 مامالا نإ ثيحو .هرداصم يف هيلإ عوجرلا نكميو عوضوملا ثحب ددصب انه

 رهاظ ىلع سايقلا ميدقتو ضراعتلا دنع عامجإلا ىلع ةئشُسلاو باتكلا ميدقت كلذ لثم )١(

 كلذكو ةلسرملا ةحلصملا يف عسوتلاو لسغلا يف كلدلا باجيإ يف امك ةئشلا

 يماسلا ركفلا عجاري - اهيلإ هريغ هقبسي مل لئاسم سمخ نسحتسا ثيح ناسحتسالا

 صوصنل كلام مامإلا تافلاخم نع هعافد ءانثأ تاقفاوملا يف يبطاشلا ددع دقو ٤٠٦١.

 تاقفاوملا :رظني .هيلإ بهذ اميف ةيدصاقملا تارظنلا نم ةلمج اهيوري يتلا ثيداحألا ضعب

 راد :رشنلا راد يكلاملا يطانرغلا يمخللا ىسوم نب ميهاربإ :فيلأت ،هقفلا لوصأ يف

 اهدعب امو ٣/ ٢٢ شزارد هللادبع :قيقحت توريب ۔ ةفرعملا

 ءايحإ راد :رشنلا راد ،يحبصالا هللادبع وبأ سنأ نب كلام :فيلأت كلام مامإلا أطوم )٢(

 ١/ ٣٥٥ ٢/ ٥٨٢٣. ٦٢/ ٦١٠. 0٦١٩/٢ يقابلادبع داؤف دمحم :حت ۔ رصم ۔ يبرعلا ثارتلا

 .اهريغو
 )٤٨٨/٩(. ىلحملا )٣(



 ةيركفلا ةقالعلا :يناثلا ثحبملا

  

 دوصقملا ديدحت نإف ،هتقيقح نيبي ملو لصألا اذه دودح ىلع صني مل كلام

 امك ۔ مهقافتا بلاغو ،ةيكلاملا ءاملع دنع داهتجالا طانم دعب اميف حبصأ هنم

 دنع ةجح حبصي ةنيدملا لهأ لمع نأ وه _ طاشملا نسح خيشلا هيلع صني

 .)هيف يأرلل لاجم الو فيقوتلا هقيرط اميف كلام مامإلا

 امك هطباضو مهسفنأ ةيكلاملا دنع هيف فلتخم وهف فالخلا ةاعارم امأ

 نم ريثكك ؛مامإلا هاعار ليلدلا يوق لوقلا ناك اذإ» :يبلاعثلا يوجحلا لوقي

 اذإو هنم نوكتملا دلولا قحليو ،©قادصو قالطب اهخسفي ةدسافلا ةحكنألا

 .0"ةسماخ جوزت نمك هيلإ تفتلي مل اذج كردملا فيعض ناك

 يضاقلا نم لك اهركذ ىشاحت دقف ةلسرملا ةحلصملا يف عسوتلا امأو

 نيمرحلا مامإ ةوسق ىلإ دوعي كلذ امبرلو &‘يجابلا ديلولا يبأو ينالقابلاو

 لقني» :يفارقلا لاق ىتح &٥عسوتلا عوضوم يف كلام مامإلا ىلع عينشتلا يف

 ءعئارذلا دسو ةلسرملا حلاصملاو دئاوعلا رابتعا هصاوخ نم نأ انبهذم نع

 مهدجو اهارقتسا نمو ‘©بهاذملا نيب كرتشمف فرعلا امأ ،كلذك سيلو

 مهنكلو اهراكنإب حرصي انريغف ةلسرملا ةحلصملا امأو ،اهيف كلذب نوحرصي

 دنع مهسفنأ نوبلاطي الو \ةحلصملا قلطمب نوللعي مهدجن عيرفتلا دنع

 درجم ىلع نودمتعي لب ۔رابتعالاب اهل دهاشلا ءادبإب عماوجلاو قورفلا

 ىلع ةمألا تعمتجا دقف عئارذلا امأو .ةلسرملا ةحلصملا وه اذهو ،ةبسانملا

 نيملسملا قرط يف رابآلا رفحك ؛اغعامجإ ربتعم :اهدحأ ماسقأ ةثالث اهنأ

 هللا بسي هنأ هلاح ملعي نم دنع مانصألا بسو ،"مهتمعطأ يف مسلا ءاقلإو

 )١ ) ص يلع ميهاربإ دمحم .د ةيكلاملا دنع بهذملا حالطصا :رظني ٥٦.

 )٢( يماسلا ركفلا ٤٥٥/١.

 ٩٦. ص ءابإ دلو راتخم دمحم .د يكلاملا هقفلا لوصأ ىلإ لخدم ()

 ١٥. ص هسفن (٤)



 يمالسإلا برغلا يه ةيكلاملاو ةيضابإلا ١٧٨

  

 هشخ عنمي ال هنإف بنعلا ةعارزك ؛اُعامجإ يغلم :اهيناثو .ذئنيح ىلاعت

 عويبك ؛ هيف فلتخم :اهثلاثو . انزلا ةيشخ رادلا ىنكس ىف ةكرشلاو رمخلا

 انلق اننأ ةيضقلا لصاحف ،انريغ انفلاخو ،اهيف ةعيرذلا نحن انربتعا لاجآلا

 .'«انب ةصاخ اهنأل ال انريغ نم رثكأ عئارذلا دسب

 امك هبتك يف هيلع صني مل كلام مامإلا نإف «انل عرش انلبق نم عرش» امأ

 همكحو ةيلمعلا هتاقيبطت نم دافتسي امنإو راتخملا دمحم روتكدلا كلذ ركذي

 اذه رابتعا مدع ىلإ دوقت تاقيبطتلا هذه يف ةساردلا نأ ىلع ،لزاونلا يف

 هيلع ترجو ةنسلا هترقأو ،الثم نيعم مكح يف باتكلا هدروأ اذإ الإ لصألا

 ربتعي ذئنيحف «ةنيدملا لهأ لمع» انه كلام مامإلا دنعو نيملسملا ماكحأ

 نوربتعي ال مهنكل ةيكلاملا عم ةيضابإلا هيف قفتي فيصوتلا اذهو .'"االصأ

 باتكلا يف هرابتعا نم هتيعرش بستكي امنإو ،هل امعاد ةنيدملا لهأ لمع

 نمو عابتأ هل نم نيب لصفي مل ليلدلا نإ» :يملاسلا مامإلا لوقي ةئُسلاو

 ذإ ؛ةجح نوكي الف ،ةمألا لكل الوق سيلف هادع نم لوقف اضيأو ،هل عابتأ ال

 ملاعلا فيلأت باتكلا ةياهن ىلإ) هلعف يف :رشع ثلاثلا بابلا ةيادب نم لوصفلا حيقنت حرش )١(

 ةسارد) (ه٤٨٦ :ت) ىفارقلا يجاهنصلا سيردإ نب دمحأ نيدلا باهش / ققحملا

 :بلاطلا دادعإ ةيمالسإلا تاساردلا يف ريتسجاملا ةجرد لينل ةمدقم ةلاسر (قيقحتو

 نيسح نب ةزمح روتكدلا ذاتسألا خيشلا ةليضف :فارشإ يدماغلا رصان نب يلع نب رصان

 ٤٤٨. ص ،م٠٠٠٢٦/ه١٦٤١ شرعفلا

 كلام مامإلا لوصأ ىلع ةيهقفلا عورفلا نم اضعب ريسفتلا يف يبرعلا نباو يبطرقلا عزف )٦٢(
 ممألا تاعيرشت نايبل تقيس يتلا تايآلل ناضرعتي امدنع .انلبق نم عرش رابتعا يف
 ءانل عرش انلبق نم عرش نأ ىلع ليلد هذهد» :ةرقبلا ةصق يف الثم يبطرقلا لوقيف .ةفلاسلا

 ريكب نبا هيلع صنو يخركلا هراتخاو ،ءاهقفلا نم موقو نيملكتملا نم فئاوط هب لاقو
 كلام لوصأ هيضتقت يذلا وه :باهولادبع دمحم وبأ يضاقلا لاقو ،انثاملع نم يضاقلا

 ماكحأ )٤٦٦٢/١(، )٣٥/٧(. يبطرقلا ريسفت :رظني .يعفاشلا لام هيلإو ،هبتك يف هعزانمو

 )٤١/١(. يبرعلا نبال نآرقلا



 ١٧٩ ةيركفلا ةقالملا :يناثلا ثحبملا

  

 كلذكو .ةلالدلا هتضتقا ام ىلع اهضعب ال ةمألا عيمج لوق يه امنإ ةجحلا

 ضعب مهنأل .ةجح ۔ مهريغ فالتخا عم ۔ ةنيدملا لهأ عامجإ نوكي ال

 نأ هيبنتلا انتوفي ال هنأ ىلع ....ةمألا عيمج عامجإ ضورفملاو .ةمألا

 ؤطاوت روصتي ال ةعبتم ةئس هنأ ىلع ةنيدملا لهأ لمع ىلإ رظني كلام مامإلا

 ةفلاخم ةئُسلا تءاج اذإف ،هتيضقأو ةلي يبنلا لمع ةفلاخم ىلع اهلهأ لمع

 :دجلا دشر نبا لوقي ،اهل اًخسان نوكي ذئنيح هنأل ؛اهيلع لمعلا مدق لمعلل

 ننسلا نم ناك ام امأو .لمعلا اهبحص اذإ يأرب ضراعت ال يضمت ةنسلا نإ»

 لمعلا لاصتا نألل ؛اهيلع لمعلا هب لصتا ام مدقيف اهفالخب لمعلا لصتا يتلا

 ىلع تلوؤت ةنشلا رهاظ سايقلا ضراع اذإو .اهخسن ىلع ليلد اهفالخب
 .'""«سايقلا هبجوي ام

 «باحصتسالا» لصأ ىلع قدصي «انلبق نم عرش» لصأ يف ليق امو

 لهأ نع هلقني مامإلا ناك يذلا لمعلا معدب طورشم ةيكلاملا دنع هرابتعاف

 .ةنيدملا

 ةيضابإلا لوصألا .ايناث

 لوصألا نم ةيكلاملا ةموظنملا هب رخزت ام نع ثيدحلا اقباس انمدق
 ةيهقفلا بهاذملا رثكأ نم» ةرهز وبأ صني امك تناك ثيح .ةيهقفلا دعاوقلاو

 مهدمتعمو ةيضابإلا لوصألا ىلع للدن فوس بلطملا اذه يفو (")«ال وصأ

 يف فالتخالاو قافتالا نطاوم ىلإ كلذ لالخ نم صلخنل هقنفلا يف

 .ةررقملا لوصألا

 )١( سمشلا ةعلط )١٢١٦/٢(.

 )٢( ليصحتلاو نايبلا )٤٨٢/١٨(.

 )٢( ةرهز يبال كلام ص٢١٦.



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 دامتعا ىلع نوقفتم ةيكلاملاو ةيضابإلا نأب ررقن نأ ةيادب انب ردجي
 حلاصملاو باحصتسالاو ناسحتسالاو سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا

 ةيئزجلا تاعيرفتلا نأ الإ 5ةيلقعو ةيلقن ةيعيرشت رداصم فرعلاو ةلسرملا

 اقباس انللد دق انك اذإو .نيبهذملا دنع تاقيبطتلا يف فالتخا لحم نوكتس

 ةيضابإلا لوصألا ىلع للدن نأ نآلا انب نسحي هنإف ةيكلاملا لوصألا ىلع

 نع فشكلا انتجاحل ارظن اليلق سفنلا ليطأ فوسو .ةدمتعملا مهبتك نم

 ىلإ اهنع فرعت ال نيملسملا فئاوط نأ الإ ،خيراتلا يف ةبراض ةيهقف ةسردم

 تهوشت ةيسايسلا تافطعنملاو تاعطاقتلا ببسب امبرلو ،ليلقلا ىوس نآلا

 ىوس اهل سيلو ،اهريغ هقف دمتعت ةسردم اهنأب نظلا دح ىلإ اهتروص

 يف دمحم لامك نمحرلادبع روتكدلا عنص امك يسايسلاو يدقعلا ىحنملا

 بلاغو» :لاق امدنع (يمالسإلا هقفلا يف هراثآو نيدلا لوصأ ملع) هباتك

 روتكدلا مالكو &‘_«هني كلام مامإلا بهذم ىلع ۔ ةيضابإلا :يأ ۔ مهبهذم

 برقلل ارظن ؛ةيهقفلا تاقيبطتلا ضعب ىلإ رظنلاب حيحص نمحرلادبع

 مهلوصأب نولقتسم ةيضابإلا نأ الإ نيبهذملا نيب يركفلاو ينامزلا
 ةدحاو ةلدألا تناك امل نكلو .سيسأتلاو ةأشنلا ثيح نم مهعورفو

 لوقي ،ءارآلا نم ريثكلا قفتت نأ يعيبطلا نمف ؛ةدحاو ةيلوصألا تاقلطنملاو

 هقف هيلع ماق ام ىلع يضابإلا بهذملا ماق» :"رفس دمحم نسح روتكدلا

 اورظنو عيرشتلا خيرات يف اوبتك نيذلا نم ريثكلاو .'«ابيرقت ةينسلا بهاذملا

 بتكلا راد ادمحم لامك نمحرلادبع .د يمالسإلا هقفلا يف هرثأو نيدلا لوصأ ملع )١(

 ٧٦. ص ‘(ت 8ط :نودب) نوريب ،ةيملعلا

 .ةيدوعسلا ۔ زيزعلا دبع كلملا ةعماج كيمالسإلا عيرشتلاو مكحلا ميظنت ذاتسأ )٢(

 )٣( غباونلا راد رفس دمحم نسح .د .يمالسإلا عيرشتلا خيرات ثيمالسإلا هقفلل لخدملا -

 ط .ةدج ٢: ١٤١٤ه“} 8ص ٨١.



 ١٨١ .. ةيركفلا ةقالعلا :يناثلا ثحبملا

  

 ةقيقحلا هذه نوررقي هيهقفلا مهتاعيرفتو مهدعاوقو ةيضابإلا لوصألا يف

 نيدلا لامك دمحم روتكدلاو ،‘٨صابنرشلا ديسلا يلع ناضمر روتكدلاك

 ةيضابالا هقفو» :اولاق امدنع "يعفاشلا يداهلادبع راج روتكدلاو .'"مامإ

 طابنتسا يف مهرداصم فلتخت داكت الو ةنسلا لهأ بهاذم نم بيرق

 مهنيب دجوي ال اذهلو اةلمجلا يف ةنشسلا لهأ بهاذم رداصم نع ماكحألا

 &‘"ثراولل ةيصولا ةزاجإ اهنم :ماكحألا ضعب يف الإ فالخ ةنسلا لهأ نيبو

 لثمتي ريبك يهقف ثارت ةيضابإلا بهذملو ،اهريغو ةبجاولا ةيصولاب لوقلاو

 ۔ث«...ةريثك بتك يف

 اوناك ام ىمادقلا ءاملعلا نإف ثيدحلا رصعلا يف ققحت دق اذه ناك اذإو

 اهسفن ىلع تمسقنا جراوخلا نم ةقرف مهنأ نم رثكأب ةيضابإلا نوفرعي

 الإ مهتافلؤمو مههقفب مهتعني نم تثحب ام يف دجأ ملو ،ةديدع تاماسقنا

 تلق .ةيضابإلا قحلا ىلإ مهبرقأو :مزح نبا لاق» :لاق عومجملا حرش يف
 سنوت نم هيقيرفإ لامش يف لئابقلا لابج يف نآلا نوشيعي مهو : يوونلا

 مهنأ مهبتك يف تأرق دقو .نامُغ يف امامإ مهل نأ امك شكارمو رئازجلاو

 .ةيردنكسإلا - قوقحلا ةيلك ،ةيمالسإلا ةعيرشلا مسق سيئرو ذاتسأ )١(
 .ةيردنكسإلا - قوقحلا ةيلك ةيمالسإلا ةعيرشلا دعاسم ذاتسأ )٢(
 .ةيردنكسإلا ةعماج ،قوقحلا ةيلك ۔ ةيمالسإلا ةعيرشلا سردم )٣(

 ةيآ اهتخسن ۔ ثراولل ةيصولا :يأ ۔ اهنأب اولاق امنإو ؤثثراولل ةيصولا ةيضابإلا زجي مل )٤(
 وه خسانلا نأب لاق ةيضابإلا ضعب نأ ىلع ،«ثراول هيصو ال» ثيدحلا سيلو ،ثيراوملا

 ىلع لدي روتكدلا هركذ امو ،ةيصولا باب يف اًحضاو رصتخملا يف اذه دجتسو ،ثيدحلا
 يهو .أرقي نأ نود بتك وأ عمس نمم كلذ لقن امنإو ،مهبتك ىلع علطي مل اًضيأ هنأ

 .ديدشلا فسالل ةيمالسإلا انتاباتك يف ةيملعلا ةنامألاو ةيعوضوملا ةلكشم

 انرشأ نيذلا ةثالثلا ءاملعلا فيلأت نم ثةماعلا هتايرظنو ىمالسإلا هقفلا ةساردل لخدملا )٥(

 . ١٧٨ ص م٢٠٠٢ ۔ه٣٢٤١ ط .مهيل



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ١٨٢

  

 لهأ بتك عيمج يف قثوم وهو ديز نب رباج ءاثعشلا ابأ مههقف يف نوعبتي

 اهدجأ مل ضابإ نب هللادبع هنع اهاور تاياورو رابخأ مهدنع هلو ةئشلا

 .'ءاندنع

 لقني ةراتف اًضيأ ةبرطضم ةيضابإلا نع مزح نبا تامولعم نأ ةقيقحلاو
 بتك يهو ؛مهريغو يدادغبلاو يرعشألا نسحلا يبأل تالاقملا بتك نم

 ببسب امبر ،اديج مهتقيقح فرعت ملو ةيضابإلا فصنت مل اقباس انرشأ امك
 ةيهقف اڵلاوقأ مهيلإ بسن هنأ بئارغلا نمو - تاماسقنالاو ةيسايسلا ةيبابضلا
 ماعط نومرحي سلدنألاب اندنع ةيضابإلا اندهاشو» :هلوقك بجعلا يف ةياغ

 ءاضقلا نوبجويو ،شبكلاو روثلاو سيتلا بيضق لكأ نومرحيو ،باتكلا لهأ

 يتلا رابآلا ىلع مهو نومميتيو ملتحاف ناضمر يف ازاهن مان نم ىلع

 ىلع ثقلع دقو .اياضقلا برغأ نم هذهو .مهنم اليلق الإ اهنم نوبرشي
 امدنع ةعجنلا دعبأ مزح نبا نأ فيك ثنيبف قيقحتلا ءانثأ يويسبلا صوصن

 يف لازي ال مزح نباو بتك يويسبلا رصتخمو ءاذه لك ةيضابإلا ىلإ بسن
 ىري وهف ،يأرلا اذه فلاخي ربلادبع نبا مامإلا نأ بيرغلاو .'ءاسنلا ماحرأ

 مالك وهو )ءوضولل ءاملا مادختسا نم نورثكي سلدنألا يف ةيضابإلا نأ

 رجحلاب مميتلا نوري الو مميتلا يف بارتلا نوطرتشي ةيضابإلا نأل حيحص

 دقو ٢١٩/١٩. فه٦٧٦ :ت يوونلا فرش نب ىيحي ايركز وبأ ،آبهذملا حرش عومجملا )١(

 بذهملا حرش عومجملا باتك ممتم ركاش دمحأ روتكدلا صن اذه نوكي

 )٦٢( .ةرهاقلا - يجاخلا ةبتكم .مزح نبا كلحنلاو ءاوهلاو للملا يف لصفلا ٤/ ١٤٤.

 نرقلا نم لوألا فصنلا يف اذه هباتك يويسبلا عضو امنيب ؤه٢٨٣ ماع دلو مزح نبا نال )٣(

 ه٥٤٣ ماع بيرقتلابو ،عبارلا

 نم ءاملا نم يفكي ام ىلع راصتقالا الإ اذه كلام ثيدح يف سيلو» :راكذتسالا يف لاق )٤(

 يف مهبهذم بهذ نمو ةيضابإلا ىلع در كلذو ،مومذم هيف فارسإلا نأو .ديدحت ريغ
 )٢٦٦/١(. راكذتسالا .ءاملا نم راثكإلا



 ١٨٣ ةيركفلا ةقالعلا :يناثلا ثحبملا

  

 مامإلاب مهرثأت ببسب طايتحالا ىلع ينبم مههقف نم اريثك نأ امك ]ةيكلاملاك

 مهنع مزح نبا هركذ ام نم اذه نيأ نكلو &ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ
 .رابآلا ىلع نومميتي مهنأ

 نع ةلصفنم تاعومجم اهب سلدنألا نأ كلذ يف مزح نبا رذع امبرلو

 مههقفب اولقتسا ءالؤهو ۔ اقباس مهيلإ انرشأ دقو ۔ راكنلاب نومسي ةيضابإلا
 ةديقعلا يف يرازفلا ديزي نب هللادبع اوعبتا ثيح ةيضابإلا نع مهتديقعو

 نيذلا مه ءالؤهو &‘"سلدناألا ىلإ مهنم ريثكلا لحرو مهعابتأ رثك دقو
 برقأو» :باتكلا سفن يف لاق دقف ؛سلدنألا يف مهدهاشو مزح نبا مهفرعي

 يرازفلا يضابإلا ديزي نب هللادبع باحصأ ةئشسلا لهأ ىلإ جراوخلا قرف

 :لوقيف هباتك يف اذه ررقي مث ،'‘أاضيأ هتلاسر يف كلذ دكؤيو "يفوكلا

 تلاقو .سلدنألا جراوخ ىلع نوبلاغلا مه ةيضابإلا نم راكنلا نأ امك»

 تادابعلاو ةراهطلاب قلعتي اميف اصوصخو نيدلا يف طايتحالا ديدش «ةديبع وبأ» ناك )١(

 ددشت تنأ دحأ كباجأ ام ايبن تنك ول :اموي هل لاق هباحصأ دحأ ملاس نب رايخ نأ ةجردل

 هيرصاعم دحأ وهو جرعألا نايح عمس املف اريثك هسفن ىلع ددشي ناكو "سانلا ىلع
 ؛ةديبع وبأ لوقي امك رمألا ناك ول اننيد يف هللا اناقشأ دقل :لاق ةددشتملا هيواتف ىدحإب

 وبأ» هب مزلأ يذلا طايتحالا ادبم ىلع بهذملا دعاوق اونب لئاوألا ةيضابإلا ءاملع لعلو

 .يخامشلا ريس يف هتريس :رظنا .هسفن «ةديبع

 ذاتسالل ،«سلدناألاب يضابإلا دوجولاه باتك ىلإ عوجرلاب كلذ ليصافت ةفرعم نكمي )٢(

 مهل اوسسأ دق لب ،سلدنالاب ةيضابإلا لئابقلا نم ديدعلا ركذ ثيح ،شوكب دمحم ىيحي

 مزح نبا ةفرعم مدع دكؤي اممو رمد ينب ةلودو ،لازرب ينب ةلودك .ةلقتسم تاليود كانه

 نيذلا لازرب ينب ةليبق نأب ركذي هنأ ؛؟ةيراكن مأ ةيبهو ةيضابإ يه له ؛فئاوطلا هذهب

 يف ةليبقلا هذه نأ نودلخ نبا ركذي امنيب ،ةيضابإ ۔ه٠٠٤ ماع ةلقتسم ةلود مهل اوسسأ

 ء(٢١ ص) سلدنألا يف يضابإلا دوجولا :رظني .الصأ ةيراكن تناك طسوالا برغملا

 ۔(٧/٢٢٧) نودلخ نبا خيرات ٤٩٨\ ص مزح نبال باسنالا ةرهمج

 )٢( ج "مزح نبا لحنلاو للملا يف لصفلا ٦، ص ٨٩.

 )٤( مزح نبا لئاسر )١١٤/٢(۔



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا : : ١٨٤

  

 نم وهو ةبلعث باحصأ ةبلاعثلا نم مهو مركم يبأ باحصأ مهو ةيموركملا

 مهف هباحصأ هنم ئربف ضابإ نب هللادبع عجر ةبلاعثلا لوق ىلإو .ةيرفصلا
 امف مهنع مهبهذمو مهملع يف مهمدقم وه نم انلأس دقلو مويلا هنوفرعي ال

 اهتيمستو قرفلا ميسقت يف صاخ جهنم مزح نبالو ،'«مهنم دحأ هفرع

 يف زكر دقو &‘"ةئسلا لهأ نم اهدعب وأ اهبرق ساسأ ىلع اهفنصي ثيح
 ؟امه ام رفكلاو ناميإلا يف مالكلا» ساسأ ىلع جراوخلا نع هتسارد

 مزح نبا نأ اذه لالخ نم اذج حضوو .ةمامإلاو ،ديعولاو اهب ةيمستلا

 &‘“هب نمؤي يذلا ةّئُسلا لهأ جهنم نع ةديعبلا ةيمالكلا ةقرفلا ءاقتنا موري ناك

 تايمستلا ىوتسم ىلع نايحألا ضعب ءاطخألا يف عقي نأ ابيرغ سيلف

 ءاطخألا ضعب يف عوقولا نم هسفن مصعيل مزح نبا نكي ملف» مالعألاو

 هركذ دنعف "مالعألا هذهل هتدارإ يف ملقلا قبسو وهسلا ليبس نم يه يتلاو

 يفنحلا رميوع نب ةدجن هيمسي جراوخلا ةقرف ىدل تادجنلا ةفئاط سأرل

 ناكم يف حرصي هنأ مغرو "رماع نب ةدجن مساب ةيقابلا رداصملا هركذت امنيب

 نم هيفعي ال اذه نإف رصنتسملا مكحلا طخ نم ةمولعملا هذه لقن هنأب رخآ

 ةيضابإلا نأل ؛احيحص كلذ نوكي دقو )١٤٥/٤(. لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا )١(

 نيرظنملا ملعلا ةمثأ نم وه سيلو ،مهبتك يف ةيهقف ةلأسم ضابإ نبال نوفرعي ال امومع
 ةيسايسو ةيملع ةيصخشك هنكل ،ةيسايس ضارغأل ةيمأ ونب هيلإ مهبسن امنإو ؤبهذملا يف
 سسؤملا ديز نب رباج مامإلا ذيمالت دحأ وهو ،هعروو هملعب ةيضابإلا ىدل فورعم
 ضابإ نبا نأ رهظي يذلاو "مزح نبا لوقي امك ةبلاعثلاب ةقالع هل سيلو ©بهذملل يقيقحلا

 ةهج نم يومالا مالعإلا ريثأت ةماخض ببسبو ،ةهج نم هل ةيفاو ةمجرت بايغ ببسب
 راكنلا امأ بارطضالاو ضقانتلا ىلإ يضفي امب هثارآو هتقيقح يف نوخرؤملا طبخت ىرخأ

 .رخآ ركفب مهلالقتسا ببسب ؛هب ةقلطملا مهتفرعم نوركني فوس لاحلا ةعيبطبف

 )٢) شدئاقعلاو قرفلا هتسارد يف مزح نبا جهنم ٣١/١.

 )٣( لصفلا )٢٦٦/٢(.

 )٤( .ةئجرملا نمض روهشملا مامإلا ةفينح ابأ ركذ كلذلو



 ١٨٥ ةيركفلا ةقالعلا :يناثلا ثحبملا

  

 :لثم رخآ بقلب رهتشا مسا ىلع ابيرغ ابقل قلطي دقو ،اًضيأ اهتيلوؤسم
 ةمهبم اًمالعأ ركذي امك ،جارسلا ملسم يبأب ،يناسارخلا ملسم ابأ هتيمست

 .)«نوعمش نباب فرعي الجر تيأرو :هلوق لثم

 يف نوفرسي ربلا دبع نبا مهآر نمو مزح نبا دنع ليلقلا ءانثتساف نذإ

 مكحلا راصف ؛لبانلاب لباحلا طلتخا نكلو ‘نويقيقحلا ةيضابإلا مه ءاملا

 باتكلا نم ةيضابإلا بلطيس لهف ©فارطألا لك اهيف رذعي ةاجزم ةراجت اهيلع
 ؟ةيبصعلا لابنب مهنومري مأ !! ؟مهيلع اوقدصتيو ليكلا مهل اوفوي نأ نيققحملا

 لوانت يف يناميإلاو يملعلا دايحلاو ،ةدرجملا ةيملعلا ةيعوضوملا نم دب ال هنإ

 .نيملاعلا بر هلل ادوجس ضرألا ىلع اهتهبج عضت ةملسم ةقرف يأ

 .ةيكلاملاو ةيضابإلا نيب اهيف فلتخملا ةسيئرلا ةيهقفلا عورفلا :اثلاث

 ليلقلا يف نوفلتخيو ةيهقفلا عورفلا بلاغ يف ةيكلاملاو ةيضابإلا قفتي
 لخاد عقت ةليلق لئاسم اهنأل ؛ءانع نود هباعيتساو هئاصحإ نكمي امم اهنم

 نيتنثاب نوحرف نبا لوقي امك كلام مامإلا درفنا دقو ،ةداع دحاولا بهذملا

 بهذملا يف دجوي كلذ لثمو ادحأ اهيلع هعباتي مل ةلأسم نيعبسو
 يف الاوقأ لبنح نب دمحأو كلام مامالل نإ لب ،يلبنحلاو يفنحلاو يعفاشلا

 بهذملا هلف يعفاشلا مامإلا امأ ،‘"امهنع روهشم اذهو ،ةدحاولا ةلأسملا

 جهانملا ددعت نأ امك ةيحص ةرهاظ فالتخالاو .ديدجلا بهذملاو ميدقلا

 رشبلا ةعيبط اهيضتقت ةرورض مولعلا تمدقتو كرادملا تعستا املك اهريغتو

 اهيف نوفلاخي ال ةيضابإلا اهب درفني يتلا لئاسملاو ،“يراضحلا كارحلاو

 اهتلق عمو ،ىرخألا ةينسلا بهاذملا عم اهيف نوفلتخي امنإو بسحف ةيكلاملا

 ٤٢/١. دئاقعلاو قرفلا ةسارد يف مزح نبا جهنم )١(

 )٢( ص ةطوقلملا لئاسملا ٤٠.

 )٣( ص ةيكلاملا دنع بهذملا حالطصا ٤٦ - ٤٧.



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ١٨٦

  

 اهبلاغ نأ ىلع ءانب اهعم قفتي نم بهاذملا كلت باحصأ نم دجت اهنأ الإ

 . ةمقو ةباحصلا ىلإ دنسم

 :يلاتلا وحنلا ىلع لئاسملا هذهو

 :نيفخلا ىلع حسملا ۔١

 اَهّئأتي» ةدئاملا ةيآب خوسنم نيفخلا ىلع حسملا نأ ةيضابإلا ىري

 لي مكيرأ ةكَكوُجؤ اونِسعاَف ةزَلَصلا ل : » : اوئَما٤ كيزا

 ©ء[١٦ :ةدئاملا] ةيآلا 4.. . نبَبَعكَنا َل اىلإ مكج و م سورب أوحسم د وحسَماَو قفاَرَمَلَا

 نب يلعو ةشئاعو سابع نباو ةريره يبأ نع ثيداحأ كلذ يف نووريو

 لجرلا حسمي فيك» :ديز نب رباج مامإلا لاق اذه لجأ نمو & نط بلاط يبأ

 مدعب لوقلاو .‘××ءوض رلا سفنب هباتك يف انبطاخي ىلاعت هللاو هيفخ ىلع

 دشر نبا مالك نم مهفيو ‘كلام مامإلا نع يورم لوق نيفخلا ىلع حسملا
 نع كلذ توبث ىري ال ربلا دبع نبا نأ الإ "هنع يور ام رخآ هنأ دجلا

 يف هدنع دمتعملا وهف هب لمعيو حسملا ىري هنأ حيحصلا لب ‘كلام مامإلا

 هنع عفادو ؤ'"فالح نود هباحصأ هيلع يذلا وهو كاكم ةنودملاو أطوملا

 بيع امم حسملا مدعب لوقلا نأ ربتعاو «هلضفو ملعلا نايب عماج» يف كلذك

 .احيحص ريغ هنأ الإ كلام مامإلا ىلع

 مهنأ الإ نيفخلا ىلع حسملا يف ةيضابإلا عم ةيكلاملا فالتخا عمو

 نم الإ باقع الو هيف باوث ال حابملا نأ مولعمو ،‘ثةحابم ةصخر هنوري

 )١( بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ٣٢٦/١\ مقر ١٢٣.

 )٢( ليصحتلاو نايبلا ٨٢/١.

 )٣( راكذتسألا ٢١٦/١.

 )٤( نايرلا ةسسؤم ۔ هلضفو ملعلا نايب عماج )٣١١/٢(.

 )٥( ليلكالاو جاتلا ٢٢٤/١.



 ١٨٧ ةيركفلا ةقالعلا :يناثلا ثحبملا

  

 نع هثازجإ مدع نوريف ةيضابإلا امأ .(هيبطاشلا كلذ ررقي امك ةينلا لالخ

 نم ينثتساو "ةالصلاو ءوضولا ةداعإ هيلع بجو كلذ لعف نمو ،ءوضرولا

 لوقب كسمتم لوأتم هنإف نيفخلا ىلع حسملا ىري نم فلخ ةالصلا كلذ

 .""نيملسملا لاوقأ نم

 :ةالصلا يف يديالا عفر ٢

 يه ةعبرألا بهاذملا عيمج ةيضابإلا اهيف فلاخي يتلا لئاسملا نم

 اهنأ نوري ال ةيضابإلا نإف ،مارحإلا ةريبكت ءانثأ ةالصلا يف يديألا عفر ةلأسم

 مث ةنيعم ةرتف يف كلذ عنص امبر هنأب مهرارقإ عم 9 ةلي يبنلا اهيلع مواد ةنس

 مامإلا نع ةياور اقلطم عفرلا مدعو .")ةالصلا يف ةنيكسلاو عوشخلاب خسن

 نايبلا يف دجلا دشر نبا كلذ دكؤيو ،‘ُ)مساقلا نبا هنع اهيكحي اضيأ كلام

 ةيكلاملا برض كلذلو ،ةيضابإلا لعف اضيأ كلذ نأ ىلإ ريشيسو ليصحتلاو

 مامإلا نع ةتباث اهنوربتعي ال ةياور يهف ،اقباس كلذ انركذ امك ءاًحفص هنع

 لوقي نآرقلا ماكحأل عماجلا يفو ،‘}ساقلا نبا نم ةدكؤم اهنأ مغر كلام

 )١( تاقفاوملا ١٧١/١.

 ٣٩١/١. لينلا حرش (!)

 )٢( ص يكلاملاو يضابإلا نيبهذملا نيب هقافولا تايلكو عمجلا لوصأ ٥٨.

 )٤( ليصحتلاو نايبلا )١٨٩/٢(۔

 ريبكتلا يف هيدي عفري ال اكلام تيأر :مساقلا نبا لاق» :دشر نبا دنع ءاج امك كلذ صنو )٥(

 انلأس دقلو :لاق ،هلالجإو هللا ميظعت نم كلذ نأ ىأر هنأ الإ ثكلذ كرت هارأ الو ،ةالصلل

 نيديلا عفر كلام ركنأف ! ؟ىلاعتو كرابت كرديأ ؟هيدي عفري ملو :لاقف ‘كلذ نع اكلام

 نيديلا عفرل هراكنإ كلام ىلع ركنأ دق :دشر نب دمحم لاق .تاولصلا يفو ةزانجلا ىلع

 .ةياورلا هذه حرطب ةبابل نبا رمأف 5 يبنلا نع كلذ يف ةرتاوتملا راثآلل ةالصلا يف

 نأ دشر نبا مهفو )١٨٩/٢(. ليصحتلاو نايبلا .اذه نم رثكأب ةيضابإلا تلاق ام :لاقو

 ذنم ررقم يأر وه لب ‘كلذك سيلو ،سايقلاو يأرلاب عفرلا تاياور نوعفدي ةيضابإلا
 .مهسيسأت



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا .ينللز و ه

  

 مس اقلا نبا نع رصتخي ام رصتخم يفو» :رثوكلا ةروس ريسفت يف يبطرقلا

 .'«ةالصلا نم ءىش ىف هيدي عفري اكلام تيأر ام

 نأل ؛نيبهذملا نيب فالخلا ةريبك تسيل ةلأسملاف اذه ىلع ءانبو

 ةالصلا لئاضف نم مارحإلا ةريبكت دنع يديألا عفر نوري مهسفنأ ةيكلاملا

 يف ءاج امك كلام مامإلا نع مهدنع تاياورلا حصأب هيف اولمع دقو ،‘")طقف

 ىلع لمعلا نكل اًضيأ ةتباث ةياور يهف اقلطم عفرلا مدع ةياور امأ "ةنودملا

 ضفخ لك يف عفري :لاق دادنم زيوخ نبا ركذو» :ربلا دبع نبا لوقي ،اهفالخ

 ةرمو مارحإلا ةريبكت يف الإ عفري ال :لاق ةرمو رمع نبا ثيدح ىلع عفرو
 عامس هل عقوو» :قاملا لاق ليلكإلاو جاتلا يفو &‘ءهالصأ عفري ال :لاق

 ركذو ۔ عفرلا يف كلام دنع فلتخاو ...كلذ يف عفرلا راكنإ ديز يبأ

 .اهنم عيش يف الو ةالصلا لوأ يف عفر ال :هنع يورو :لاق مث ۔ فالخلا

 ىلع مهضعب اهلوأتو ،راصقلا نباو دادنم زيوخ نباو نابعش نبا اهركذ

 .0}«ةنودملا يف عفرلا فيعضت

 ةياورب هنع ةيضابإلا هدكؤي يذلا وه كلام مامإلا نع يور يذلا اذهو

 .'١اقباس اهيلإ انرشأ دقو ءايضلا يف يراحصلا يبتوعلا اهركذي ةقثوم

 ©بعشلا راد ،يبطرقلا يراصنألا دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ نآرقلا ماكحأل عماجلا )١(

 )٢٢٢/٣(. شةرهاقلا

 يفارقلل سةريخذلا ١٤٨/١\ يورقلل .ةيكلاملا ةداسلا بهذم ىلع ةيهقفلا ةصالخلا )٢(

 .٩١٢ص

 )٣( ىربكلا ةنودملا )٦١٨/١(.

 )٤( راكذتسالا )٤٠٨/١(.

 )٥( ليلكالاو جاتلا )٤٣٥/١(.

 نسحلا يبأ نع ةلأسملا هذه يف حماستلا يكحي ةحفصلا سفن يفو )١٥٣/٥(. ءايضلا )٦(

 = نودسفي مهنأ رن ملو ‘كلذ نولمعي انفالسأ رن ملو :ني نسحلا وبأ لاق» :لوقيف يويسبلا



 ١٨٩ ةيركفلا ةقالعلا :يناثلا ثحبملا

  

 نود ةيكلاملاو ةيضابإلاف ةالصلا يف ىرسيلا ىلع ىنميلا عضو امأ

 ناك نإو اهلعف مدع ىلع نوقفتم ةعيشلا ادع ام بهاذملا نم مهريغ

 &‘اأطوملا يف كلام مامإلا ةياورب نايحألا ضعب يف نوكسمتي ةيكلاملا

 .مهنادلبو مهقطانم بتثبسحب ةيكلاملا هيف فلتخي كلذو

 :ةلمسبلا ۔ ٣

 بهذم وهو ميركلا نآرقلا نم ةروس لك نم ةيآ اهنأ ةيضابإلا ىري
 امنيب ،ةيرهجلاو ةيرسلا ةالصلا يف اهتءارق بجت اذه ىلعو ،اًضيأ يعفاشلا
 نكل ،ارهج الو ارس ةالصلا يف أرقت ال اهنأ ةلبانحلا مهلثمو ةيكلاملا ىري

 أرقي ال :كلام لاق» :ربلادبع نبا لوقي ،ارس اهتءارق نوزيجي فانحألاو ةلبانحلا

 باتكلا ةحتاف يف ارهج الو ارس ةبوتكملا يف (ميحرلا نمحرلا هللا مسب)

 .'"«يربطلا لوق وهو كرت ءاش نإو أرق ءاش نإف ةلفانلا يف امأو ،اهريغ يف الو

 :رهج اميف مامإلا فلخ ةءارقلا ۔ ٤

 نوقفتيو ،ةالصلا يف ةحتافلا ةءارق بوجو ىلع ةيكلاملاو ةيضابإلا قفتي

 ةيضابإلاو هنوبحتسي ةيكلاملا نأ الإ ءارس مامإلا فلخ اهتءارق ىلع
 ةيضابإلاف ؛هب رهج اميف مامإلا فلخ ةءارقلا يف نوفلتخي مهنكل .هنوبجوي

 امهنيب لصاف دوجو عم ةرشابم مامإلا فلخ ةحتافلا ةءارق بوجو نوري

 مهضعب راكنإ نم انيأر ام الإ ،هلعفي مل نم ةالص دسفي هرن مل هلعف نمو ؤهلعف نم ةالص د

 .«ضعب ىلع
 ةوبنلا مالك نم :لاق هنأ يرصبلا قراخملا يبأ نب ميركلادبع نع كلام نع ىيحي ينثدح )١(

 عضي ةالصلا يف ىرخالا ىلع امهادحإ نيديلا عضوو «تئش ام لعفاف يحتست مل اذإ»

 يثيللا ىيحي ةياور أطوملا كروح لاب ءانيتسالاو رطفلا ليجعتو ىرسيلا ىلع ىنميلا
 ٢٧٥(. مقر ١ ٨٥/ا١)

 )٢!( راكذتسالا ٤٣٨/١.

 )٢( راكذتسالا ١/  0٤٦٦٢يناودلا هكاوفلا ،لينلا حرش ٥١٣/١.

 



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 امأ .تاصنإلا هيلعف ةحتافلا دعب ةروسلا يف امأ ،'ااابيرقت ةملك رادقمب

 هيلع نوبجوي لب ،ابأ هب رهج اميف مامإلا فلخ ةءارقلا نوري الف ةيكلاملا

 لاق امك نوريف ةيكلاملا دنع انايحأ فخت كلذ ةدح نكل ،‘'"تاصنإلا

 يف ةلمسبلاب نايتإلاو مامإلا فلخ ةيرهجلا يف ةءارقلا» :عرولا نم يفارقلا

 ةءارق كرت نم نإف ةيضابإلا امأ ."ذئنيح ةالصلا ةحص ىلع قافتالل ةحتافلا

 ،دمعلا يف ةداعإلا هيلعو ،هتالص لطبت مهدنع مامإلا فلخ ةحتافلا

 ..هتالص نم مقي مل اذإ نايسنلا يف كاردتسالاو

 :تونقلا ۔ ٥

 نأ امأ ةيكلاملاو ةيضابإلا هيلع قفتي ةالصلا دعب ءاعدلا ىنعمب تونقلا

 هيف فلتخي ءيش وهف مةيناثلا ةعكرلا نم عوكرلا لبق وأ عوكرلا دعب نوكي
 فلخ الإ هب حصت ةالصلا نأ نوري الو تونقلا نوري ال ةيضابإلاف ؛نابهذملا

 .نالوق هيفف هب ملع اذإ امأ 6مومأملا هب ملعي مل اذإ الوأتم تونقلا ىري نم

 رجفلا ةالص يف ةيناثلا ةعكرلا نم عوكرلا لبق مهدنع تونقلاف ةيكلاملا امأ

 نع ةياورلاب اوذخأي مل نيح يف هن باطخلا نب رمع نع ةياورلاب اذخأ
 نيتياورلا دوجو نكل ،‘”ةالصلا نم عيش يف تونقلا ىري ناك ام يذلا هنبا

 ،حابم وأ طقف بحتسم تونقلا نأ نوري ةلأسملا يف فالتخالا ببسبو

 .0'«كرت ءاش نمو تنق ءاش نمف ءاعد وه امنإ» :لوقي كلام مامإلاف

 )١( ليلعلا ءافشو لينلا حرش )١٢٥/٣(.

 )٢( راكذتسالا ٤٦٣/١\ .يكلاملا هقفلا

 )٣( يناودلا هكاوفلا ٥١٧/١.

 )٤( ج لامآلا جراعم ٤. ص ٤٩١ لينلا حرش ٢/ ١٦٤.

 )٥( ىناعملا بيرقت ىف ىناودلا رمثلا :رظنا .ةيكلاملا دنع نالوق ١/ ١١٦.

 )٦( راكذتسالا  0٢٩٥/٢ةنودملا ٩٦٢/١. ٠ ` .

 )٧( .نيردصملا سفن



 ١٩١ ةيركفلا ةقالملا :يناثلا ثحبملا

  

 :مئاصلا ىلع ةبانجلا نم لسغلا بوجو ۔ ٦

 لوقلا نأ الإ ركبم تقو ىف فالخلا اهلوح راث .ةميدق ةلأسم هذه

 همالتحا لاح يف وأ رجفلا هيلع علطي نأ لبق بنجلا ىلع لسغلا بوجوب

 ةيمالسإلا بهاذملا نأل ؛ناديملا يف مهدحو ةيضابإلا هب كسمت امم راهنلاب

 :ض ةريره يبأ ثيدحب نوذخأي ةّيضابإلاو زاوجلا ىلع ةعمجم اهلك ةينسلا

 اث ةملس مأو ةشئاع ثيدحب نوكسمتيف مهريغو ،ةيكلاملا امأ ملسم دنع

 ۔(»نيحيحصلاو أطوملا يف

 :رقبلا ةاكز ۔ ٧

 ددعلا يف اهلوصو نم أدبت رقبلا ةاكز نأ ىرت ةعبرألا بهاذملا عيمج

 رقبلا نأ ةيضابإلا ىري امنيب ،‘"٥هركذ لحم انه سيل ليصفتب نيثالث ىلإ
 ءانثأ فالخلا نم اهيف امو ةلأسملا تققح دقو .ةاكزلا يف ءاوس لبإلاو

 .رصتخملا قيقحت نم يناثلا مسقلا يف اهل يضرعت

 ؟هتينزمب ينازلا جوزتي له ٨

 ةيضابإلا اهيف كسمت دقو ،ةيضابإلاو ةيكلاملا نيب ةيفالخ ةلأسملا هذه
 نب يلعو ‘بزاع نب ءاربلاو ‘دوعسم نب هللادبع لوقب مهؤاملع صني امك

 ديز نب رباج :نيعباتلا نمو ثؤظ هللادبع نب رباجو ،ةريره يبأو بلاط يبأ
 ۔ ىلاعت هللا مهمحر ۔ يرصبلا نسحلاو نيريس نباو ،ةيضابإلا مامإ

 مهعمو ةيكلاملا امأ .هتينزمب ينازلا جاوز زاوج مدع نوري اعيمج ءالؤهو

 يف ءاج نكلو ،اهحاكن مرحي ال ةأرملاب ىنزلا نأ مهدنعف فانحألاو ةيعفاشلا

 )١( راكذتسألا ٦٢٩٠/١-٢٩١، يشرخلل ليلخ حرش ٧٥/٧.

 )٢( دشر نبال دهتجملا ةيادب ٢٦١/١.

 )٢( ص ينوانجلل عضولا باتك ١٥٦. لينلا حرش ١٦٨/١٠١.



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا .متر ٨٩٢

  

 نبالاو مألا يف رخآ لوق كلام ماماللو ،دسافلا ءاملا نم أربتست اهنأ ةنودملا

 .'»ينازلا ىلع اهمرحي لالحلا ءطولا ةلزنمب هدنع كلذ نإف

 دعُي اهضعبو ،ةّيضابإلاو ةيكلاملا نيب ةروهشملا فالخلا لئاسم يه هذه

 يف عفرلا مدعو نيفخلا ىلع حسملاك :اهلك ةعبرألا بهاذملا عم افالخ

 لئاسملا ةيقب امأ .مئاصلل ةبانجلا نم لسغلا بوجوو رقبلا ةاكزو ،ةالصلا

 ةيهقف عورف كلذ دعب ىقبتو .بهاذملا هذه نيب ىتح دوجوم اهيف فالخلاف

 بهذملا لهأ هيف فلتخي امم اهنأل رظنلل اتفال اهيف فالخلا سيل ىرخأ

 نيب ريبك قراف كانه سيل» :يمانلا ورمع روتكدلا لوقي اذه يفو ،دحاولا

 دمحم خيشلا تفلأ دقو .'"ماع هجوب ينسلا بهذملاو يضابإلا بهذملا

 يضابإلا نيبهذملا نيب قافولا تايلكو عمجلا لوصأ هيف نيب اباتك جاحلاب
 ىدم ۔ باتكلا يف هتسارد ۔ انل ترهظأ دقو» :هتمتاخ يف ءاج يكلاملاو

 ةرثكلا يه لب ۔ اهرثكأ امو - عورفلاو لوصألا بلغأ يف عيمجلا نيب قفاوتلا

 يه لب يمه ام ةليلقو ۔ اهلقأ امو ۔ افالخ عورفلا طاقن ضعب تزربأو 8ةبلاغلا

 يف قيقحتلا ءانثأ دجن فوس يويسبلا رصتخم يفو ."ةردانلا ةليلقلا ةلقلا

 ،ةيهقفلا عورفلا يف قافولاو فالخلا لئاسم نم اريبك اددع يناثلا مسقلا

 .قيفوتلا يلو هللاو ،يناوريقلا ديز يبأ نبال ةلاسرلاب كلذ لك ةنراقمو

 تعمس :لاق ؟هيبأل وأ هنبال لحتأ اهب ينزي ةأرماب قسفي لجرلا تيأرأ» :ةنودملا يف ءاج )١(

 :لاقف ،جرفلا نود اميف اهب ذذلتي وأ هتأرما مأب ينزي يذلا لجرلا نع لثسو .ةرم ريغ اكلام

 نأ هيبأل الو هنبال غبني مل هتأرما مأب ىنز اذإ يدنع لجرلا كلذكف ،هتأرما قرافي نأ ىرأ

 وه اهب ىنز دق يتلا ةأرملا لجرلا جوزتيفأ :تلق .هب ذخآ يذلا ييأر وهو اذبآ اهجوزتي

 رظنيو )١٩٧/٢(. ةنودملا .دسافلا ءاملا نم ءاربتسالا دعب ،معن :لاق ؟كلام لوق يف هسفن

 ٢/ ٥٤٢. ربلادبع نبا ،هنيدملا لهأ هقف يف يفاكلا :اضيأ

 .يمانلا ةفيلخ ورمع روتكدلا ةيضابإلا نع تاسارد )٢(

 جاحلاب خيشلا دمحم خيشلا ،يكلاملاو يضابإلا نيبهذملا نيب قافولا تايلكو عمجلا لوصأ )٣(

 ١٥٩. ص 8١ ط رئازجلا ۔ ةنيطنسق - ثحبلا راد ،رئازجلا ةايحلا دهعمب خيراتلاو ةعيرشلا ذاتسأ



 ١٩٢٣ ةيركفلا ةقالعلا :يناثلا ثحبملا

  

 بتك يف ةباتتسالاب ةيضابالا ىلع مكحلا بابسأ :ثلاثلا بلطملا
 يمالسالا برغلاب ةيكلاملا

 حمست يتلا تافالخلا وأ قراوفلا دوجو مدع قباسلا لالخ نم انل حضتي

 تافلاخم وأ دئاقع دوجو مدعو .الوأ جراوخلا قرف نم ةيضابإلا فينصتب

 لعج يذلا امف .ايناث مهتباتتسا ىتح وأ مهريفكتب ىرخألا يه حمست مهيدل

 ؟ةمراصلا ماكحألا كلتب مهيلع نومكحي ةيكلاملا ءاملع

 ةيضابإلا ىمسم ىلع راكنلا ةقرف ذاوحتساب ةيضاقلا ةلدألل انقوس مغر

 لفغن ال اننأ الإ ؛ماكحألا كلت ببس ءارو اهنأ ةضفخنم ةبسنب نظن يتلاو

 ثيح ،الصأ جراوخلا ىلإ ةيكلاملا ةرظن يهو ،ةيضقلا هذه يف اممهم ابناج

 مامإلا نع اوجرخ نيذلا كئلوأ مه جراوخلا نأ ىلإ مهبتك يف ءارقتسالا دوقي

 مامإلا ماق مث ءارورح ىمست ةقطنم يف اوزاحناو نيفص ةكرعم يف يلع

 يخيرات فطعنم وهو .ناورهنلا ةكرعم يف مهدوجو لاصئتساو مهلاتقب يلع

 لقانت متي ملو يداحألا يومألا مالعإلا ىوس دمتعم ردصم هل نكت مل

 لهأ ءاهقف ةملك قفتت كلذلو ،مهيئوانمو موقلا موصخ نم ىوس هليصافت
 ربخأ لجرب ايجهنم لصتي ؛ادرمتم قشنملا قيرفلا كلذ رابتعا يف 4

 مهتالص عم هتالص رملا زقحي موق جرخيس هئضئض نم نأ ةلي يبنلا
 :هباحصأل ةلي هلوقل جراوخ مهل ليق امنإ ةقف ةباحصلا ىلع جراوخلا»هف

 ،جراوخلا اومسف ةباحصلا نمز يف مهقورمو مهجورخ ناك «...مكيف جرخي»
 مهسلا قرمي امك نيدلا نم نوقرمي» :ثيدحلا اذه يف هلوقب ةقراملا اومسو

 اهلتقت ةقرام امهنم قرمت يتمأ نم ناتفئاط لتتقت» :نتن هلوقبو 6كةيمرلا نم
 رمتسا مث ةقراملاو جراوخلا هب تيمس ام لصأ اذهف .«قحلاب نيتفئاطلا ىلؤأ

 .)«مسالا اودكأف نيطالسلا ىلع مهجورخ

 )١( راكذتسالا )٤٩٨/٢(.



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ١٩٤

  

 نم ددع مهفوفص نيب نم ناك نيذلا ناورهنلا لهأ نيب ةلص ال هنأ مغرو

 نيذلا جراوخلاو ةباصإلا يف رجح نبا كلذ ىلع صني امك زيو ةباحصلا

 ةفاقثلا نأ الإ ،قرزألا نبا عفان دي ىلع ه٤٦ ماع نييومألا نمز اوجرخ

 ءاملع نوكي نلف يلاتلابو .جراوخلا لصأ مه ناورهنلا لهأ نأ كاذنآ ةماعلا

 ءارورح لهأ مه ايخيرات مهدنع جمراوخلاف ؛وجلا اذه نع نيديعب ةيكلاملا

 نيطف يلع ىلع اوجرخ موق ةيرورحلا»ف ناورهنلا ةكرعم تعقو ثيح

 ؛ميكحتلا يف هيلع اومقن اهنم نيليم ىلع ةفوكلا ىرق نم ةيرق :ءارورحب
 ىسوم يبأل هميكحت :ميكحتلاب دارملاو .بنذلاب هورمكو هيلع اوباع :يأ

 .رفاك تنأف هلعافل ركم بنذ لكو كنم ردص بنذ اذه نإ :اولاق يرعشألا

 "ىسوم يبأل هميكحتب ايلع اورك مث يلع ىلع هجورخب ةيواعم اورفك اڵوأف
 .'"«اميظع الاتق مهلتاقف هتعاط نع اوجرخو

 نع ةفرعم جراوخلاب ةيكلاملا ةداسلا ةفرعم نوكت نأ ضرتفملا ناك دقو

 ةيفارغجلا ةعقرلا يف يملعلاو يسايسلا كاكتحالا ةرهاظ اهتدلو ،برق

 يديلقتلا فصولاب جراوخلا فصت اهنأ مهبتك ىلع ظحالملا نأ الإ ،ةدحاولا

 .ةيومألا ةلودلاب مادطصالا نابإ ،يمالسإلا قرشملا يف ءادتبا همسر مت يذلا

 ةقراشملا بتك نم مهنع اهتامولعمو اهتفرعم ۔ ةيكلاملا بتك ۔ سبتقتو

 يميمتلا يدعسلا ريهز نب صوقرحو ،يناطلا (نيصح وأ) نصح نب ديز :مهنمو )١(
 نب هللادبعو ،يملسلا ىفوأ نب ةرجشو ،تاننتلا وذ يدزالا يبسارلا بهو نب هللادبعو

 ينب نم) ةلمرثو ،يسبعلا ةعبض نب (ىفوأ يبأ وأ) ىفوأ نب حيرشو ،يملسلا ةرجش

 ينب نم) يراصنألا ورمع نب مرهو ،لفون نب ورمع وبأو ‘ثراحلا نب ريمعو ،(ةلظنح
 ةبئاغلا ةقيقحلاو جراوخلا :رظني .يجانلا يماسلا دشار نب تيرجلاو ،عفانو 6(فقاو

 .م٩٩٩١/ه٠٢٦٤١ ١: ط ،نامغع ةنطلس ۔ ةضهنلا عباطم ،يعباسلا ناميلس نب رصان
 .ن ةباحصلا نم ءالؤه رابتعا يف ةلماك هرداصم فلؤملا ركذ دقو ١٥٧٥. ص

 )٢( كلاسلا ةغلب )٢٨٩/١(.



 ١٥ ةيركفلا ةقالملا :يناثلا ثحبملا

  

 مهود» :هلوقب ربلا ذبع نبا مامإلا هيلإ ريشي ام اذهو ،كانه نم ةدراولا رابخألاو

 مهنع اهانركذ يتلا مهؤامسأ لب مهريغ كلذب مهيمسي الو ،ةارشلاب نومستي

 ركذو .'«...تايقرلا سيق نب هللادبع لاق كراعشأللاو رابخألا ىف ةروهشم

 .اراعشأ

 صخشي ،ةيكلاملا ىدل يملع رفس مدقأ يهو ةنودملا يف مهفصو نإ لب

 تزاحناو - ههجو هللا مرك - يلع مامإلا نع تجرخ ةعومجم مهنأب جراوخلا

 امل ةيرورحلا»ف ،ةيرورحلاب مهفصو مت كلذلو ،ءارورح ىمسي ناكم ىلإ

 ةملك :يلع لاقف ،هلل الإ مكح ال :اولاقف ؤ©بلاط يبأ نب يلع عم يهو تجرخ

 يف مهتفص فرعأل ينإ اسان فصو ةلي هللا لوسر نإ لطاب اهب ديرأ قح

 نم ۔ هقلح ىلإ راشأو ۔ مهنم اذه زواجي ال مهتنسلأب قحلا نولوقيو ،ءالؤه
 املف يدث ةملح وأ ةاش يطك هيدي ىدحإ دوسأ مهنم ،هيلإ هللا قلخ ضغبأ

 :لاقف ،ائيش اودجي ملف اورظنف ،اورظنا :لاق ؤ©بلاط يبأ نب يلع مهلتاق

 ةبرخ يف هودجو مث كائالث وأ نيترم تبذك الو تبذك ام هللاتو هللاو ،اوعجرا
 لوقو مهرمأ نم كلذ رضاح انأ :هللا دبع لاق .هيدي نيب هوعضو ىتح هب اوتأف

 .ا"!«مهيف يلع
 ىلع ،تادجنلاو ةقرازألاو ةيرفصلل ىمسم وأ فصو ةنودملا يف سيلو

 عقاوم يف يمالسإلا برغلا ةيكلام عم اوكبتشا ةصاخ ةيرفصلا نأ نم مغرلا
 اروضح دجن اننأ نيح يف ،ةقرازألاك جراوخلا ةالغ نم اوناك مهنأ امك ]ةدع

 نود مهيلع مكحلا ىرخألا ةيكلاملا بتك تلقن اهنمو ،ةنودملا يف ةيضابإلل
 ."ةساردلاب ريدج ظحلم وهو ،امقحال كلذ نيبنس امك ،ةفلاخم وأ رييغت ىندأ

 )١( راكذتسالا )٤٩٨/٢(.
 )٢!( ةنودملا )٥٣١/١(.

 )٣( ةيصولا ةباتك نع ثيدحلا ءانثأ تادايزلاو رداونلا باتك يف ةيرفصلا ركذ )٢٦١/١١(٨



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ٧١٩٦

  

 تدرو امك مهفاصوأو جراوخلا ملاعم مسر لواحن ةيلاتلا طاقنلا يفو

 :ةيكلاملا ةداسلا بتك ىف

 اورمكو ،هورمكو يلع مامإلا ىلع اوجرخ نيذلا كعلوأ مه جراوخلا - ١

 نإ» :ةنودملا يف لاق .كلذ صوصن ىلإ انرشأ دقو ،نيمكحلاو ةيواعم

 .'»«كرشلاب هيلع اودهشو هوقرافو ايلع اوعزانف تجرخ ةيرورحلا

 :يفارقلا لوقي ءةعامجلاو ةئشسلا لهأ هيلع ام نوفلاخي قاسف جراوخلا ۔٢

 يف فلتخاو ،قاّسفلا دشأ مهنأل مهتمامإ كلام عنمف ؛جراوخلا امأو»
 ةعامج هيلع ام نأو ،ةئُسلا ةعامج هيف فلاخ ام ةحابإ مهداقتعال مهرفك

 .'"«نيدلا نم سيل ةنسلا

 يف اوفلتخاو» :نيملسملا ءامد نولحتسيو ‘ةباحصلا نورفكي جراوخلا ۔٣

 نيملسملا ءامد نيلحتسملا ةباحصلا نم ريثكل نيرفكملا جراوخلا

 مهريفكت يف كلاملو {ةاغب مه تايانجلا اورخأتمو :...لاقف مهلاومأو

 ."«ةاغب نونوكي مهريفكت ىلعف نالوق

 نوجرخي نيذلا جراوخلا مهنمو» :لداعلا مامإلا ىلع نوجرخي جراوخلا ٤

 .‘‘«هرمأ نولثتمي الو لداعلا مامإلا نع

 برغلا يف ةيكلاملا اوؤان نيذلا نأ امك .ةيكلاملا بتك مظعم اهلقانتت ةرابع يهو =- )٥٤٥/١٤(.

 نم مه ءالؤه نأل ،فانحألا مهب دصقي ام ابلاغو ةئجرملاو ةلزتعملاو ةيضابإلا مه يمالسإلا

 بتك كلذكو ،اريثك مهركذ دري كلذلو ،ةيسايسلاو ةينيدلا ةدايرلا ىلع ةيكلاملا سفان

 اوكبتشا اضيأ ءالؤه نال ؛ةلزتعملاو ةيرفصلا ىلع اريثك زكرت يمالسإلا برغلا يف ةيضابإلا
 .اقباس كلذ ىلإ انرشأ امك ةيمالسإلا قرفلا يه اذكهو .ةدع عقاوم يف مهعم ازيثك

 )١( ةنودملا )٥٩٣٠/١(.

 )٢( ةريخذلا )٢٤٠/٢(.

 )٣( هسفن )٦/١٦٢(.

 )٤( يناودلا هكاوفلا )٣٠١/١(.



 ١٩٧ ةيركفلا ةقالملا :يناثلا ثحبملا

  

 اًعست اوزاجأ جراوخلا نإف» :ءاسن عست نم جاوزلا نوزيجي جراوخلا ۔٥

 اسيلا َنَم مكل باط اَماوحِكناق» :ىلاعت هلوقبو نهل يبنلا عمجب نيلدتسم
 نم عبرأ ىلع ةدايزلا نأب مهيلع درو [٣:ءاسنلا] 4 عبو َتكُتَو ىتم

 .'«رييختلل يتلا وأ ىنعمب ةيآلا يف واولا نأو ،ءايبنألا تايصوصخ

 ةيرف يه امنإ ءاسن عست نم جاوزلاب اولوقي مل جراوخلا نأ قحلاو

 ىلع ايرج ؛اهلقن نم اب برغملا لهأ دجي مل ،قرشملاب مهيلع تيرتفا
 .ةلاكولاب لقنلا ةقيرط

 ،الفن وأ تناك اضرف اهرسأب تاعاطلا وه ناميإلا نإ» :نولوقي جراوخلا ۔٦

 ."«بونذلاب نينمؤملا نم يصاعملا لهأ نورفكيو

 ءاهريخأت مرحيو ةالصلا تقو لوأ يف ءادألا بوجو نأ نوري جراوخلا ۔٧

 ريخأت نأ نودقتعي نيذلا جراوخلا لعف نم تقولا لوأ يف ةردابملا»ف

 .'"«لحي ال اهتقو لوأ نع ةالصلا

 يف جراوخلا نم تلعج ۔ نيملسملا ريفكت اهدشأو - تافصلا هذه لك ۔٨

 نيذلا جراوخلا نإ» :بيبح نبا لاق دقف "اراك ةيكلاملا ضعب رظن

 امايأ مهنم هيلع رهظ نم باتتسي هنأو ،راقك بونذلاب سانلا اورفك

 رافك مهنإ ...مهنم كلذ رهظ اذإ اوجرخي مل وأ اوجرخ ،‘كلذل نجسيو

 نم مههابشأو ،لتاقلاو ،قراسلاو ،ينازلا اومس مهنأل ؛هذه مهتعدبب

 .(‘«ارافك بونذلا لهأ

 صخي ام امأ جراوخلا فصو نم ةيكلاملا بتك يف ءاج ام لمجم اذه

 )١( كلاسلا ةغلب )٢٣٥/٤(.

 )٢( يودعلا ةيشاح )٢٩٩/١(.

 )٣( ليصحتلاو نايبلا )٤٤٣/١(.

 )٤( تادايزلاو رداونلا )٤/١٤ ٤ ٥(.

 



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ١٩٨

  

 يركسعلا مهلواطت ىدمب نوهرم اًضيأ كلذ نإف مهلتقو مهتباتتساب مكحلا
 كلذ ريغب مهلتق نإف الإو ۔ ةعامجلاو ةنسلا لهأ - نيملسملا ةعامج ىلع

 ىلع جرخي مل اذإ ،يرورحلا يف كلام لاق» :ديز يبأ نبا لوقي :حصي ال

 ىلع ادحأ لتق نإ امأف .هلتقن ملف ادحأ لتقي وأ ،هتعدب ىلإ وعديف لدعلا مامإلا

 الإو .هنم تلبق بات نإف ،باتتسيف لدعلا مامإلا ىلع جرخ وأ كلذ هنيد

 "اضيأ ةنودملا يف كلام مامإلا مالكل مساقلا نبا ريسفت سفن وهو .'«لتق

 يف اوناك اذإ جراوخلا ىلع بحتتت ال اهنإف مهيلع ةالصلل ةبسنلاب كلذكو

 ءالؤهف ،رخآ يأر هل نونحس مامإلا نأ الإ .مامإلا ىلع جورخو برح ةلاح

 مه ام ىلإ اوعدو ةعامجلا نع اوناب اممل ءاوهألا لهأ نم مامإلا مهلتق نيذلا»

 نيملسملا نم مهو معن :لاق ؟مهالتق ىلع يلصي له ؛برحلا اوبصنو هيلع

 نأ ىرت الأ "مهيلع ةالصلا كرتت لتقلا اهب اوبجوتسا يتلا مهبونذب سيلو

 دق ادمع لتاقلاو براحملاو .هبنذب لتقلا هيلع بجو دق نصحملا ينازلا

 يتلا مهبونذب سيلو "مهيلع ةالصلا كرتت مل اولتق اذإف لتقلا اوبجوتسا

 مهيلع ىلصي نأ ىرأو ،ماكحألا نم مهجرخت لتقلل اهب اوبجوتساو اهوبكترا

 باحصأ رثكأ يأر وه اذه نأ ودبيو ."عدبلاو مالسإلا لهأ ىلع ىلصي امك

 .فلاسلا بيبح نبا يأر فالخب اذهو .دشر نبا هيلع صني امك كلام مامإلا

 جراوخلا ريفكت مدع ىلع كلام مامإلا باحصأ عامجإ يشرخلا معذيو

 ىلع نيملسملا ءاملع عمجأ :يباطخلا لاق» دقف ،امومع ةئسلا لهأ عامجإب

 )١( تادايزلاو رداونلا )٥٣٩/١٤(.

 :لاق ثيح كلام مامإلا مالكل ليعامسإ يضاقلا ريسفت اًضيأ كلذ لثمو )٥٣٠/١(. ةنودملا )٦(

 امنإو رفكلا ةهج نم اوبوتي مل نإ مهلتقو ءاوهألا لهأ رئاسو ةيردقلا ةباتتسا كلام ري مل»

 )١٥٤/٢(. راكذتسالا .«نيبراحملا نم اداسف مظعأ مهنأل نيدلا يف داسفلا ةهج نم مهلتق ىأر
 )٣( ليصحتلاو نايبلا )٤١١/١٦(. ةريخذلا :رظنيو )٢٧/١٢(.

 )٤( تادايزلاو رداونلا :رظنيو .هسفن )٥٤٤/١٤(.



 ١٩٩ ةيركفلا ةقالعلا :يناثلا ثحبملا

  

 مهتحكانم اوزاجأو نيملسملا قرف نم ةقرف ۔ مهتلالض ىلع ۔ جراوخلا نأ

 .×مهتداهش لوبقو مهحئابذ لكأو

 ؟ةيكلاملا بتك ىف ةيضابإلا نع نذإ اذامف

 بتك يف جراوخلاب مهفصو مت نم مهدحو مه ةيضابإلا نأ اقباس انمدق
 ماع لكشب جراوخلا نيبو مهنيب قيرفت ىندأ ركذ نود .ةيكلاملا ةداسلا

 نأل كلذ ،امامت جراوخلا ىلع مكحلاك نوكيس مهيلع مكحلا نإف يلاتلابو

 لاوقألا نم ةعومجم ىوس سيل ةيكلاملا بتك يف ةيضابإلا نع يكحملا
 نع نوقرتفي ال جراوخ اذهب مهف ،ةئُسلا لهأ اهب نوفلاخي يتلا تادقتعملاو

 نوشجاملا نباو فرطم نع بيبح نبا ركذو» :ديز يبأ نبا لوقي .مهريغ

 ةيردقلا اهلك عدبلاو ءاوهألا لهأ يف اولاق مهنأ غبصأو مكحلادبع نباو

 مالسإلا ىلع مهنأ ،ءاوهألا لهأ عيمجو ةثئجرملاو ةيرورحلاو ةيضابإلاو

 هليوأت ريغ ىلع هولوأتو هللا باتك اوفرحو اوعدتبا مهنأ الإ هب نيكسامتم

 .'"«اولتق الإو اوبات نإف اوباتتسي مهأ

 :ةيكلاملا بتك يف ةيضابإلل ةيفصولا ةيعضولا فشكن ةيلاتلا طاقنلا يفو

 لاق» :مهجورخب ةا يبنلا ربخأ نيذلا جراوخلل دادتما ةيضابإلا ۔١

 نيذلا جراوخلا قرف نم ناتقرف ةيلصاولاو ةيضابإلا :دشر نب دمحم

 ىلع .'"نيدلا نم مهقورمو نيملسملا ىلع مهجورخب ةلي يبنلا ملعأ
 ىتح وأ .ايخيرات جراوخلاب مهل ةقالع ال ةيلصاولا نأ نم مغرلا
 .ةدحاو ةلس يف ءاقرفلا عمجي ةيكلاملا ةعدبلا حلطصم نأ ديب ايسايس

 )١( يشرخلل ليلخ حرش )٤٠٦/٢١(.

 )٢( تادايزلاو رداونلا )٥٤٦/١٤(.

 )٣( ليصحتلاو نايبلا )٤٤٣/١(.



 | يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ر ز

< 

  

 نبا لاق مهريغو ةيرفصلاو ةقرازألاك جراوخلا قرف نم ةقرف اذهب مهف - ٢

 نب هللادبع عابتأ ةيضابإلا :مهنم ءامسأ اهل اقرف اوقرتفا مث» :ربلا دبع
 نب دايز نامعنلا عابتأ ةيرفصلاو ،قرزألا نب عفان عابتأ ةقرازألاو ءضابإ

 .")رفصألا

 :دشر نبا لاق نيملسملا ةعامجل نيفلاخملا ءاوهألا لهأ نم ةيضابإلا ٣

 نيركنملا ريغ هللاب نيفراعلا مالسإلا ىلع مه نيذلا ءاوهألا لهأ امأو»

 ةعامج هيلع ام ريغ ىلع وه نمم مههبشأ امو ةيضابإلاو ةيردقلا لثم هل
 هللا باتكل فيرحتلاو عدبلا نم ةي هللا لوسرل نيعباتلاو نيملسملا

 طقف ةيملق ةيضق هللا باتك فيرحت ةيضقو '"هههليوأت ريغ ىلع هليوأتو
 ةيهام تابثإ ةيكلاملا نم دحأ عطتسي ملو ،عقاولا يف لصأ اهل سيل

 .فيرحتلا اذه

 لوق سايق بقرو» :جراوخلاك بونذلاب سانلا نورفكي ةيضابإلا - ٤
 نم بونذلاب نيملسملا ةعامج نورفكي نيذلا ةيرورحلاو ةيضابإلا
 .""«لوقلا

 ةيردقلا لثم يف اذهو» :ءاوهألا لهأ نم اضيأ ةلزتعملاك ةيضابإلا ٥

 مههبشو ةلزتعملاو ةّيضابإلاو ةيردقلاو ....مههبشو ةلزتعملاو ةيضابإلاو
 مهنأ ىلع عطقي ءاوهألا لهأو اهيف مهدولخب عطقي ال ءاوهألا لهأ نم

 .0"«بونذلا ىلع نيرصملاك رانلا يف نودلخي ال

 هنيد ىف ءاوهألا لهأ نم هنأ هنع ركذي وأ» :ءاوهألا لهأ نم ةئجرملاكو ۔٦

 )١( راكذتسالا )٤٩٨/٢(.

 )٢( ليصحتلاو نايبلا )٤٠٩/١٦(.

 )٣( ليصحتلاو نايبلا )٤١٢/١٦(.

 )٤( ليصحتلاو نايبلا )٤١٣/١٦(.۔



 ٢٠١ , ةيركفلا ةقالمعلا :يناثلا ثحبملا

 هيلع مالكلا أطاوت اذإ هتداهش لبقت الف ةئجرملاو ةيضابإلا لثم
 .'٨«كلذب

 ،ةيرفصلاو مهنيب قرفي ال ةيضابإلا نإف يكلاملا خيراتلا بتك يف امأ ۔٧

 ةيرفصلا» :مكحلا يف مهيلع دشأ ةيضابإلاف ؛ةدعقلا ىلع مكحلا يف الإ

 لاتقلا نع نودعقي نيذلا ينعي ةدعقلا يف الإ ةيضابإلل نوقفاوم مهو
 ءارآلا هذه تبعشت امبرو ،مهنم ةدعقلا ىلع دشأ ةيضابإلا نإف ،مهعم

 كلذب مهامس ،مهسفنأ ةدعقلا مه ةيضابإلا نأ مغر .'"«كلذ دعب

 ثحبم يف هيلإ انرشأ امك نيملسملا لاتق اوضفر امدنع ةقرازألا

 ."بهذملاب فيرعتلا

 )١( ليصحتلاو نايبلا )١١/١٠(.

 )٢( ىصقألا برغملا لود رابخأل اصقتسالا )١٦٤/١(.

 طخ نم ملسالا طخلا هنأ نوريو ،دوعقلا ىلع نوقفتي ةيضابإلاو ةيرفصلا نأ بيجعلاو (؟)

 ةهجاوم ىلإ اقحال ةيرفصلا ركف لوحت امنإو ،قرزألا نب عفان هعبتا يذلا ةهجاوملا

 رافص نبا نأ رداصملا ضعب ركذتو» :يعباسلا رصان ذاتسألا لوقي .رخآ عون نم نيملسملا

 اهضعب لوقي امنيبف ةفلاخملا كلت ةيعون رداصملا ددحت ال هنأ ريغ رومأ يف اعفان فلاخ

 ةيرفصلا نأب اهضعب لوقي ،قرزألا نبا نم ئربو ضابإ نب هللادبع نم ءيرب رافص نبا نأب
 رافص نب هللادبع نيب قافتالا نأ رهظي يذلاو .دوعقلا اوارو ضابإ نب هللادبع لوقب اوذخأ

 نب عفان اهيف فلاخ يتلا ةلأسملا يهو جورخلا نع دوعقلا رمأ يف وه امنإ ةيضابإلاو

 ةرظن نمو ،يتآلا ضابإ نب هللادبع مالكو عفان يأر نيب ةنراقملا نم حضاو اذهو ©قرزألا

 ريسفت وه اذهو .«رّصق» هنأب ضابإ نبا ىلإو «الغ» هنأب قرزألا نبا ىلإ رافص نب هللادبع

 هركذي امو ةمينغلاو يبسلا اولحتسا ةيرفصلاو ةقرازألا نأ نم رداصملا ضعب هركذت ام

 عفان هيلإ اعد ام لثم ىلإ اوعدف رافص نب هللادبعو رماع نب ةدجن ماق» هنأ نم اضيأ اهضعب

 رافص نبا فصو ىنعم نوكي هيلعو .اعيمج اهيلع هنم اثرب رومأ يف هافلاخ امهنأ ريغ

 نبا هفصو ىنعمو ،لاتقلا هباجيإو دوعقلا يف رذعلا هعطق لجأل ولغلاب قرزالا نب عفان

 يأرك ةيرفصلا يأر نوكي اذه ىلعو ،كرشلاب نيفلاخملا ىلع همكح مدعل ريصقتلاب ضابإ
 ةيرفصلا ىلإ بسني نأ اذه ديؤي يذلاو .ريغ ال ةبسن زييمت امهنيب زييمتلا نوكيو ،تادجنلا
 = لكأو ،"مهيفلاخم نيبو مهنيب ةثراوملاو ةحكانملا مهتحابإ نم تادجنلا ىلإ بسني ام نيع
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 دح ىلإ لصي مل نإو ،اديدش ةيضابإلا ىلع مكحلا لعج اذه لك

 ‘كلام مامإلا باحصأ مظعمو نونحس مامإلا يأر وه امك بلاغلا يف ريفكتلا

 كلت ربع ةيرظن ةعانق مهيدل ترفوت نمم ةيكلاملا يرخأتم ضعب نأ الإ

 نالطبب مكحلا يلاتلابو ‘ةيضابإلا لالضب مكحلا يف ددرتي مل فاصوألا

 اهنأل ةيكلاملا دجاسم نم ابيرق تينب اذإ مهدجاسم مده ىتح وأ ،مهاياصو

 .»يسيرشنولا مامإلا اهيكحي يتلا ىواتفلا لثم رارض دجاسم نوكتس ذئدنع

 جرخي مل هنأ دجن ؛برعملا هباتك ءارقتساو يسيرشنولا صوصن لالخ نمو

 نوكي نل مهيلع مكحلا نإف يلاتلابو ،ةيضابإلل ةيديلقتلا ةرظنلا نع اضيأ

 .ءاوجألا كلت نع اذيعب

 انيدي نيبو ثةتبلا ةحيحص تسيل ةيضابإلا يف تليق يتلا فاصوالاو

 ‘كلذ لك ىلع درلا يف ةيفاك صوصنلا نم هيف امو يويسبلا رصتخم نآلا

 ةيضابإلا نيب ةقالع كانه تسيلو تالالض الو ءاوهأ كانه تسيلف

 تباثلا نإ لب ‘ةثئجرملاو ةلزتعملاب ةقالع مهل تسيل كلذكو .جراوخلاو

 يف ةلزتعملاو ةيرفصلا كاهنإ يف لضفلا مهيلإ دوعي ةيضابإلا نأ اخيرات

 روتكدلا لوقي تارظانملاو بورحلا ىوتسم ىلع كلذو ،يمالسإلا برغلا

 يضابإلا يرفاعملا باطخلا يبأ ةروث نع ۔ يكلام ۔ سايلإ دمحأ

 ةيرفصلا ةقرف نأل كلذو برغملا وحن هجوتلا يف أدب مث» :(اه٤٤١ :ت)

 ضيقن ىلع ةيرفصلا كولس ناكو ناوريقلا ىلع ةرطيسلا نم تنكمت

 مهباود اوطبرو ...رئابكلا اوبكتراو مراحملا اولحتساف سلبارط يف ةيضابإلا

 ةيرفصلا نأ رداصملا ضعب فيضتو .ةدعقلا رذعو ،ءاسنلاو لافطألا لتق مدعو 6مهحئابذ -=

 ١٨٣(. ص) ةبئاغلا ةقيقحلاو جراوخلا :رظني «اًضيأ اوزاجأ

 يسيرشنولا ىيحي نب دمحأ سابعلا وأ أبرفغملا عماجلاو برعملا نايبلا :رظني )١(

 ،طابرلا ۔ ةيبرغملا ةكلمملاب ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو ا(ه٤١٩ :ت)

 )١٥٠/١٠-١٥١(. (٢٦٣۔٧/٧١١) .م١٨٩١اه١٠٤١ :ط



 ةيركفلا ةقالملا :يناثلا ثحيملا
| 

4 4
 

  

 جضف ©باسح نودب ءامدلاو لاومألا تحيبتساو .عماجلا دجسملاب

 .سلبارط ةيضابإب اودجنتساو نوملسملا

 لدعلا اهيف دوسي ةيمالسإ ةيروهمج سيسأتل لمعي باطخلا وبأ ناك املو

 باطخلا وبأ راس .ةيرفصلا برح ىلع مزعلا دقع دقف ؛مالسإلا ئدابم قيبطتو
 مث اهيلع تلوتسا دق ةيرفصلا ناك يتلا سباق لتحاو ناوريقلا وحن هدونجب

 ماع ناوريقلا لخدو ،ةيرفصلا ةميزه نم نكمتو ،ناوريقلا ىلع هفحز لصاو

 ثدحي مل ذإ هبورح يف ىلعألا لثملا باطخلا وبأ برضو .م٨٥٧/ه١٤

 ىلإ هدونج دي دتمت ملف ؛بورحلا ةياهن دعب هتدهاشم ناوريقلا لهأ داتعا ام

 اوضرعتي ملو ءائيم اوبلسي ملف راصتنالا دودحب اومزتلاو ،مهئادعأ ثثج

 ناكس سوفن يف ديمح عقو كولسلا كلذل ناكو .مهلاومأو ناوريقلا ناكسل

 باطخلا وبأ عجرو ،ناوريقلا ةرادإ متسر نب نمحرلادبع ىلوتف ،ةقطنملا

 اورقتسا ثيح ىصقألا برغملا ىلإ اوهجتا دقف ةيرفصلا امأ .سلبارط ىلإ
 ناك دقو .‘«مهتاعمجتل ازكرم تحبصأ يتلا ةساملجس ةنيدم اوطتخاو كانه

 نم ناوريقلا لهأ ةيامح وه باطخلا وبأ اهب ماق يتلا ةروثلا هذه ببس

 .""ضرألا يف اودسفأ نيذلا ةيرفصلا

 ءةيرفصلا تافارحنا نم ةحضاو فقاوم لئاوألا ةيضابإلا لجس دقو

 هيلع امو ةئُسلاو باتكلا فلاخي هب اوءاج ام لك نأل ؛لالضلاب مهومهتاو

 :(اه٢٨٢ -:ت) يضابإلا حتف نب سورمع صفح وبأ لوقي ‘نوملسملا

 يبس اولحتساو ديحوتلا لهأ نم رئابكلا لهأ كيرشتب ةيرفصلا تلاقو»

 )١( ص) يبرعلا برغملا يف ةيضابإلا ١٢(.۔

 ةيضابإلا ١١٣/٢. نودلخ نبا ،ربعلا ٧٠١. يشكارملا يرازغغ نبا :رظني ةدازتسالل )٢(

 ينيجردلا :تاقبطلا ٣٤. ص رمعم ىيحي يلع ةثلاثلا ةقلحلا ،خيراتلا بكوم يف

 ٢٩١.
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 هتريسب رسي ملو ،هللا هعرشي مل ائيد ،هللا ىلع ةأرج مهلاومأ ةمينغو ،مهيرارذ

 نم تجرخو قحلا تفلاخ ةهبش ليوأت كلذ ىلع اولوأتو ؛ هل هللا يبن

 اوزاجأف مهلوق ضقانتو .هل ةياهن ال ام لالضلا نم مهيلع لخدف ،لدعلا

 مهرهظأ نيب مايقلاو ،مهتداهش اوزاجأو 6مهحئابذ لكأو ثةلبقلا لهأ ةحكانم
 اولحتناو ©قالط الو نهجاوزأ توم ريغ نم ةلوعبلا تاوذ حاكن اولحتساو

 مهتيرف نم ىصحي ال امم اذهف .ةي لوسرلا ةرجهك اهنأ اومعزو ،ةرجهلا
 نيب اذه دعب عمجي فيكف .''«اوهرك ام اوكرتو اوبحأ ام اوذخأف 6مهتعدخو

 .دحاو نرق يف ةيرفصلاو ةيضابإلا

 نع ةطولغملا ةيخيراتلا تامولعملا نأ نم هيلإ انبهذ ام ززعي اذه لك نإ

 إمكحلا يف برفلا ةيكلام ىلع تشوش يتلا يه قرشملا يف ةيضابإلا
 تجهتنا ةيضابإلا نع ةقشنم قرف دوجوب ةيكلاملا ىدل كلذ دممأت امبرلو

 .لوقنملا خيراتلا بسح جراوخلا لعفل ةهباشم جهانم

 تسيل كلذك هنإف ؛اليصفتو ةلمج ةيرفصلا نوقرافي ةيضابإلا ناك اذإو
 لئاسملا يف الإ مهللا ،ةيركف وأ ةيخيرات ةقالع ىندأ ةلزتعملا نيبو مهنيب

 لوقي نم ةّئسلا لهأ نم ثَدَجَو دقو اقباس اهيلإ انرشأ يتلا ثالثلا ةيدقعلا

 فينع لاجس ةيضابإلاو مهنيب ناك دقف ةرظانملاو لاتقلا نيدايم يف امأ .اهب

 :(ه٨٠٢٦ :ت) باهولادبع مامإلا نع يخامشلا لوقي ،يمالسإلا برغلا يف

 ءاملعلا نم مامإلا ناكو ،عئاقوو تارظانمو بورح ةلزتعملا عم مامإلل ناكو»

 ءاملع نيب ةيملعلا تارظانملا ىدحإ روصي وهو لاق مث 0"نيخسارلا

 اعد مامإلا نإ مث» :ةجحلا ةماقإ لجأ نم ةكرعملا ليبق ةلزتعملاو ةيضابإلا

 جرخف ،ةرظانملا اوبلطو "يدامتلا الإ اوبأو ،اولض هب ام كرت ىلإ ةلزتعملا

 )١( ص) ةيفاصلا ةنونيدلا لوصأ ٥٩٦٢(.

 )٢( ريسلا باتك )١٥٥/١(.
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 نيملسملا ةعامج يف مامإلا هعمو ،نيفصلا نيب يدهملا هيلإ زربو مهملاع
 ،ينم ملعأب تسلو تنأ هرظان لب :لاق .هرظان :سناي نب دمحمل يدهم لاقن

 ثيحب اصاغ ىتح ارضظانتف .سناي لبق نم يف يذلا قرعلا تيشخ نكلو
 يفخ ىتح ثحبلا مهب ىدامتف ،مامإلا الإ نيرضاحلا نم نالوقي ام مهفي ال

 دقو ةرظانملا نم اقرتفاف نوملسملا ركف ،يدهم همحفأف ،هريغو مامإلا نع

 هسرف اباج بويأ هيلإ جرخف كزاربلل ابلاط مهتيماح جرخف ،ةلزتعملا يزخ
 نيقيرفلا كحضأف بوكرلا دادزا نيح لهاجتف ،ناقيرفلا هرصبأ ىتح

 .ينبا لتاق ءاج تاهيه :لاقف ،هابأ الإ ،مهنيعأ هتردزاو ةلزتعملا رشبتساو

 لعفي الو ،هبكر نيح هسرف ىلدأ فيك نورت الأ :لاق .؟كلذ فيكو :اولاف

 .'٨«قذاحلا سرافلا تحت الإ كلذ سرفلا

 مه اوسيلو ةحيحص تسيلف بونذلاب نيملسملل ةيضابإلا ريفكت ةمهت امأ

 رفكلاب نومكحي الو نيملسملا نوركي ا ةيضابإلاف كلذ يف جراوخلاك

 وه مهنع بتك نم هيف عقو يذلا لاكشإلا نكلو .بونذلا بكترم ىلع
 نودصقي مهنكلو «رفاك» ةريبكلا بكترم نأب نولوقي ةيضابإلاف «حلطصملا»

 يليلخلا ةمالعلا لوقي ،‘""ججحلا نم ةعومجم كلذ يف مهلو ،ةمعنلا رفك هب

 رفاك ةغل هيلع قلطي ةريبكلا بكترم نأ ىلع ةلدألا نم ةعومجم دروأ دقو

 نم مسقلا اذه ركني نمم بجعف بجعت نإو» :ةمعن رفك رفاك هنأ ينعيو

 هب نولوقي مهنأب ةيضابإلا ىلع عئشيو ،ةئُسلاو باتكلاب هتوبث دعب رفكلا
 ديحوتلا لهأ نورفكي نيذلا جراوخلا فاصم يف ۔ كلذ ببسب ۔ مهيقليو

 يف ةعوبطم بتك يمالسإلا برغلا يف ةيضابإللو )٦/١(. خياشملا تاقبط ١٦/١(. ) هسفن )١(

 نب الغي رزخ يبال «نيفلاخملا عيمج ىلع درلاه باتك لثم ةعيشلاو ةلزتعملا ىلع درلا

 .يضابإلا يماحلا ينايسولا فاتلز

 )٢( يويسبلا نسحلا يبأ عماج :رظني )١ /٧٨(۔
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 نيثدحملا نم نيققحملا مالك تربدت اذإ تنأو .ةلملا نم مهجرخي اريفكت

 بكترم ريفكت نم انباحصأ هيلإ بهذ ام ةحصب نوحرصي مهتدجو مهريغو
 ۔ ملسمو يراخبلا - نيثدحملا يمامإب ىفكو ‘كرش رفك ال ةمعن رفك رئابكلا

 مامإلا مالك كب رم دقو .ةرم ريغ رفكلا اذهب امهيحيحص يف احرص نيذللا
 هوحن دجتو ،اريسفتو ائيدحو اهقف ةيكلاملا ةمئأ ةمدقم يف وهو يبرعلا نبا

 نم نوققحملا هلاق ام هلثمو املسم حيحص ىلع هحرش يف يوونلا مالك يف

 ةدمع يف ينيعلاو ،يرابلا حتف يف رجح نبا ظ فاحلاك يراخبلا حارش

 .'ههيلع رابغ ال يذلا قحلا وهو يراسلا داشرإ يف ينالطسقلاو ،يراقلا

 هل نيبت امدنع روشاع نبا ؤهاطلا ةمالعلا ةيضابإلا دوصقم كردأ دقو

 نإ :جراوخلا نم ةيضابإلا تلاقو» :لاقف مهسفنأ ةيضابإلا لالخ نم كلذ

 نيمرحلا مامإ هلقن ‘كرش ال ةمعن رفك هرفك نكل ،رفاك تابجاولا ضعب رات

 يف جراوخلا اوقفاو دقف ةلزتعملا امأو .مهتبلط نم هانعمس يذلا وهو ،مهنع

 بهاذمو .اهريداقم يف مهوفلاخ مهنأ الإ ناميإلا نم اظح لامعألل نأ
 :مهنع روهشملا وهو مهؤامدق لاقف ةطبضنم ريغ عضوملا اذه يف ةلزتعملا

 هوفصوو ثناميإلاب الو رفكلاب فصوي ال هنكل رانلا يف دلخم يصاعلا نإ

 بسن كلذكو ةصاخ ةريبكلا باكترال دولخلا قاقحتسا اولعجو قسفلاب
 بكترم نإ :لازغلا ءاطع نب لصاو لاقو لصفلا باتك يف مزح نبا مهيلإ

 كلذب قرافيف ،رفك الو ناميإب فصوي ال :يأ ؛نيتلزنملا نيب ةلزنم ةريبكلا

 ."«ةئجرملا لوقو جراوخلا لوق

 )١( ط نامع ةنطلس ،ةماقتسالا ةبتكم يليلخلا دمح نب دمحأ ،ريسفتلا رهاوج ١ )١٨٤/٢(۔

 دمحم نب دمحم نب رهاطلا دمحم روشاع نبا ريسفتب فورعملا ريونتلاو ريرحتلا )٢(

 نانبل - توريب ©يبرعلا خيراتلا ةسسؤم (ه ١٣٩٣ :ىفوتملا) يسنوتلا روشاع نب رهاطلا

 ٤٦٢٠١ ١ه/٢٠٠٠م )٢٦٤/١(. :ط
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 نم لئاوأ نم مه لب ،ةيضابإلا دنع مهدقتعمل ناكم ال كلذك ةئجرملاو

 مدقأل اصن انه دروآسو .لمع الب الوق ناميإلا اولعج امدنع مهيلع عئش

 يدصق امنإو حتف نب سورمع خيشلل ،يمالسإلا برغلا يف يضابإ فلؤم

 ةيضابإلا بتك لك نإف الإو ،ةيادبلا ذنم ةيضابإلا كلسم نايب وه كلذب

 ىدل رقوت ولو "مهيلإ تبسن يتلا تاهبشلا لك يفنب ةئيلم ةثيدحلاو ةميدقلا
 كلت لثمب مهيلع اومكح امل مهبتك ىلع عالطالا ةصرف نيملسملا قرف

 نإو "نمؤم ملسم دحوم لك نإ :ةئجرملا تلاق» :سورمع لوقي ماكحألا

 اكرتو هللا لاق امل افالخ اهبكترا الإ ةيصعم وأ ،اهكهتنا الإ ةمرح هلل رذي مل

 ايقن انيد هللا عرش دقو ...ةرباكمب هللا لوقل اّضقنو .هللا ىلع ةأرج ؛مكح امل

 ةيصعمب هيف نادي الو ،ركنم الو ملظ الو ،رذق الو دن هيف سيل ،اًصلاخ ايفاص

 ©رجاف وأ هيفس الإ مهتلاقم ىلع مهدعاسي سيلو ودع هيف ىلوتي الو ،برلا

 فللا ةيصعم ىلع ةاصعلا ةأرج تاوهشلا يف أرجتيو ©ىوهلا ضاير يف عتري
 .'”«مهبر طاخسإو

 وه ةيكلاملا ىدل ةيضابإلا ىلع مكحلا ببس نأ انل نيبتي اذه لك نم

 يف ةقيقح هل سيل ام وهو 6 انومضمو امسا جراوخل ١ نم ةيض ابإل ١ رابتعا

 نم ابعص افقوم ةيادبلا ذنم اولجس مهنأ ةيكلاملا ةلكشم نكلو "عقاولا

 نيب قيرفتلا نود ،«عدبلاو ءاوهألا لهأ» حلطصم مهعمجي نيذلا نيفلاخملا

 ةعماجب هلوصأو يمالسإلا هقفلا مسق سيئرو ذاتسأ ،يليحزلا ةبهو روتكدلا ءالؤه نم )١(

 ىلع عالطالاو نامع ةرايزل ةصرفلا هل ترفوت نأ دعب لاق ثيح ۔ ةعيرشلا ةيلك - قشمد

 ةقباسلا ةعبطلا يف ةيضابإلا نع هتبتك امع يعوجر نلعأ ينإو ...اذه» :ةيضابإلا بتك

 مهأو ةيبهذملا ءارآلاو ةيعرشلا ةلدألل لماشلا إةئلدأو ئمالسإلا ةقفلا .«هيف أطخلا نيبتل

 ۔ ركفلا راد يِلِيَحْرلا ةبهو .د.أ ،اهجيرختو ةيوبنلا ثيداحألا قيقحتو ةتهقفلا تايرظنلا
 ٤ )٤٤/١(. ط .قشمد ۔ ةيروس

 )٢( ص) ةيفاصلا ةنونيدلا لوصأ ٥٤(.
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 وأ مهيلع ةالصلا ىتح وأ مهتنكاسم زوجت ال راعشلا اذه تحتو .كلذو اذه
 ةيكلاملا نم نإف الإو دعب نع مكحلل ةبسنلاب اعبط اذهو .'»مهبتك يف رظنلا

 .ةيخيراتلا ةقالعلا بلطم يف اقباس هيلإ انرشأ امك لصألا ةيضابإلا نكاس نم

 ةفئاط نكاس نم مهنمو امامت جراوخلا فالخب مهنأو مهتقيقح هل نيبتو

 ءاوهألا لهأ نم ةيكلاملا فقوم مهيلع قبطف ةيضابإلا مهنأ نظف راكنلا

 عم مهسفنأ ةيضابإلا كلسم وه كلذ نإ لب "ةياهنلا يف هقح كلذو ،عدبلاو

 .اًضيأ هيلإ انرشأ امك راكنلا

 )١( ةنودملا )١٧٦/١(] ةريخذلا )١٣ ا٤ا (. ليصحتلاو نايبلا )٣٨٠/١٦( )١٤٩/١٨(.



  

  

  

 اهبلاغ مستي نيبهذملا نيب ةقالعلا نأ لصفلا اذه لالخ نم حضتي

 طاقنلاو درلاو ذخألا هقيرطب ةيملعلا ءاوجألا بايغو ،رارقتسالاو ءودهلاب

 .دارملا حضوتس ةيلاتلا

 ةيكلاملاو ةيضابإلا نيب ىسايسلاو ىملعلا كاكتحالا قطانم بلاغ ١ -

 نم رثكأ ةيسايسلا هلاكشأ ىف ىدبت دقو ىمالسإلا برغلا ىف

 .ةيملعلا

 ءارفسلا لدابت ىوتسم ىلع نيبهذملا نيب حماستلا نم وج عيشي

 رودو ملعلا تاقلح ةماقإ ىوتسم ىلعو ثذيمالتلاو ءاملعلاو ©نييسايسلا

 .رخآلا ذوفن ةقطنم يف لك ةدابعلا

 نم اريثك يضابإلا بهذملاب ةيمستملا ةيراكنلا ةقرف راشتنا بتس
 قح يف يمالسإلا برغلا ةيكلام تالاقم ريسفت يف تالاكشإلا

 ةيضابالا قح يف ةددشتملا مهصوصن بلاغ هجتت ثيح ةيضابإلا

 كلتل ةيضرالا ريفوت ىلع ةيبهولا ةيضابإلا ةلزع تدعاس دقو .راكنلا

 .راكنلا الإ ةحاسلا يف رهظي ال ثيح ؛لاوقألا

قيقحتلاب دوعت ال ةيضابإلا نع كلام مامإلا ىلإ تبسن يتلا ةلوقملا



< 

م
 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا 

  

 يف داهتجالاب هبشأ وهو "مساقلا نبا هذيملت ريسفت نم يه لب ‘هيلإ

 .مامإلا ذيمالت دنع ءاوهألا لهأ فينصت

 مكحلا رج يذلا وه ةيكلاملا بتك يف جراوخلا نم ةيضابإلا فينصت

 كلت لالخ نم ودبيو ،امومع جراوخلا ىلع مكحلا لثمب مهيلع
 ةقيقح ىلع اديج عالطالا ةصرف ةيكلاملا ىدل رفوتت مل هنأ ماكحألا

 .لصالا ةيضابإلا

 يف ىوس ةيكلاملاو قرشملا ةيضابإ نيب ةيملعو ةيخيرات ةقالع رهظت ال

 يهو يضابإلا ةزمح يبأ ةبطخ نع كلام مامإلا ةلوقم يف لوألا :نيصن

 ةنيدملا يف كلام مامإلل مهترايزو نامُغ ةيضابإ دنع ةيناثلاو ،هيباجيإ

 .كلذك ةيباجيإ يهو

 نوفلتخيو رداصملاو لوصألا نم ريثكلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا قفتي

 ضعبو ،ةنيدملا لهأ لمع وه دحاو لصأ ىوتسم ىلع اهنم ليلقلا يف
 .رداصملل ةيئزجلا تاقيبطتلا
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 يويسبلا نسحلا وبأ :لوألا ثحبملا

 هتأشنو هتايح :لوألا بلطملا ٠

 (ذيمالتلاو خويشلا) ءاطعلاو بلطلا ةايح :يناثلا بلطملا ٠

 ةيملعلا هتناكم :ثلاثلا بلطملا

 يتاوريقلا دي يز يبأ نبا خيشلا :يتاثلا ثحبملا

 (ذيمالتلاو خويشلا) ءاطعلاو بلطلا ةايح :لوألا بلطملا

 ةيملعلا هتناكم :ىناثلا بلطمل ا ه

 هتافو :ثلاثلا بلطملا ٠

 هتافلؤم :عبارلا بلطملا

 (ةناسرلاو رصتخملا ) نيجهنتم نيب ةنراقم :ثلاثلا ثحبملا

 جهنمل ا ثيح نم :لوأل ١ بلطملا ٠

 (اججذومن ةالصلا باتك) ءارآلا نيب ةنراقم :يناثلا بلطملا ه

ةمتاخلا





 :لوألا ثحبملا

 يويسبلا نسحلا وبأ خيبشلا

  

 ةافولاو ةأشتلا :لوألا بلطملا

 ؛اهدعبو ةرتفلا كلت يف نام ءاملع نم اظح رفوأب نسحلا وبأ نكي مل

 دجو هيبأ مساو هتيلح ىوس هبسن نم انل رفوت ال انيديأ نيب يتلا رداصملان

 .فالخ لحم ىرخألا ىهف ةليبقلا امأ ،ةينادلبلا هتبسنو هيبأ

 يويسبلا نسحلا نب يلع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ نذإ وهف

 ىلإ هدلب لهأ بهذي امنيب ،‘هيدنكلا ركب وبأ هبسني اذكه ،يدزألا يدمحيلا

 نب رماع ىلإ اهبسن لصتي ةيناندع ةليبق يهو ليكش ينب نم يليكش هنأ

 اهيلإ هتبسن ترهتشا دقو ،اهيف شاعو دلو يتلا هدلب يه ايسبو .'"!ةعصعص

 ةرتفلا كلت ءاملعف ورغ الو فالخ عضوم هتليبق ديدحت نم تلعج ىتح

 ةعبط ©فشاك ليعامسإ ةديس :حت يدنكلا هللادبع نب دمحأ ركب وبأ ارصتقملا رهوجلا )١(

 ٧. ص ،.م٣٨٩١/ه٢٠٤١ (ط :نودب) نامع ةنطلسب ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو

 بقل ليكشو ،ةعصعص نب رماع نم مهنأ روهشملا ىلع ،ناممب رازنلا نم ةليبق ليكش ونب )٢(
 يهو ،مهملا مهزكرم يهو 6،مهفيس ليكش ينب لزانمو ةعصعص نب رماع دالوأ دحال

 روكلا لبج يقرش امهالكو .ةانه ينب دالب ،تافاغلا نم برقلاب عقتو مهلاحر طحم

 :رظني .مويلا ىتح مهترمإ ةمصاع يه لب ءايسب دلب يف مهرثكأو .لكلا ىدل فورصملا

 ٩. ص ثنامغ لهأ باسنأ يف نايعألا فاعسإ



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ٢١٤

  

 نباو ،يمدكلا ديعس يبأك مهلئابق نم رثكأ ةينادلبلا مهترهشب اوفرع اهلبق امو
 ،يوكزألا يلع نب ىسومو ،يوكزألا رباج يبأ نباو "يوكزألا رفعج
 قفتم حلطصم نادلبلا ىلإ ةبسنلا نإف ودبي امكو .نامُغ ءاملع نم مهريغو

 حنمت دلبلا ةرهش تناك اذإ ةصاخو كاذنآ يمالسإلا ملاعلا راطقأ يف هيلع

 .رفوأ ةرهشو عفرأ ةناكم اهبحاص

 ددع اهيلإ بسن دقو ،نامغ ةيلخادب الهب ةيالو ىرق نم ةيرق يه ايسبو

 ةلحر لوأ بحاص مساقلا نب هللادبع ريغصلا ةديبع يبأك نامغ ءاملع نم

 .'}١٨يوايسبلا ناميلس نب دمحم نب رهزاألاو ،‘هنيصلا ىلإ ةيبرع

 :هداليم ٠.

 كلت يف شاع نم ةداع كلتو ‘كلذ نم ائيش رداصملا انل ددحت مل

 همدقتو صخشلا غوبن دعب الإ ةداع اهب ثرتكي ال داليملا ةنس نألو روصعلا

 تلظ داليملا ةنس نأ الإ نسحلا يبأ يف امهرفوت مغرو ،ةرهشلا وأ ملعلا يف

 يتلا فقاوملا ءارقتساو ثادحألا راضحتساب تاريدقتلل عضخت ةلوهجم

 ءيلم هيف شاع يذلا ينمزلا راطإلا نإف نسحلا يبال ةبسنلابو ،اهيف كراش

 .ةيملعلاو ةيخيراتلا ثادحألاب

 ةكرب نبا هخيش مساب همسا نرتقي ةيقاتسرلا ةسردملا يف زراب ملاع وهف

 يبأب هل اهيبشت ىلوألا ةيضابإلا ةعامجلا هتبقل اذكه ريغصلا ةديبع وبأ مساقلا نب هللادبع )١(

 الجر مساقلا نبا ناك دقو .ةيضابإلا ةسردملا يف يناثلا لجرلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع

 ىلإ ةروهشم ةراجت هلو ،ءاًجضان امهفو اقمعو اًزيرغ املع هلخاد يف زنتكي ارو ازوقو

 ۔(٩٧١١ :رت :قرشملا ةيضابإ مالعأ مجعم :رظنا) اهيلإ لصو يبرع لوأ وه لب ،نيصلا
 ءايسب ةيرق نم خيشو ملاع (ه٧٧٢ :يف يح) يوايسبلا ناميلس نب دمحم نب رهزالا )٢(

 نمو ،رظنلا نب دشار ةمامإ هركو ،هلزع هرك نمم ناكو ،كلام نب تلصلا مامإلا رصاع

 فشك :رظنا .راحص ىلع نازع مامإلا هالو دقو ‘ه٧٧٢٦ ميمت نب نازع مامإلا اوعياب نيذلا

 ٢٠٩/١. نايعالا ةفحت ٢٦٥/٢. ةمغلا

 



 ٢١٥ يويسبلا نسحلا وبأ خيشلا :لوألا ثحبملا

  

 ىلع در هنأ رداصملا ضعب تركذ دقو ىةيناوزنلا ةسردملا رايت ةهجاوم ين

 نكمي امم ‘هه٥٠٣ ماع دلو يذلا يمدكلا ديعس يبأ اهخويش زربأ

 ةبترملا هذه غولب نأل ؛نسحلا يبأ ةدالو ةرتف ديدحت يف هب سانئتسالا

 كلذ ىتأتي الو ،ةيملعلا ةلآلا هل رفوتت مل نمو ثادحألل نوكت ال ةيملعلا

 ىلع هذملتت لالخ نم اضيأ حورتسن امك .ديعس يبأ نارقأل الإ ةداع

 ماع يفوتو ٣٢٠ ةنس ةمامإلاب هل عيوب يذلا هللادبع نب ديعس مساقلا يبأ

 نأ دعبي هنأل يرجهلا عبارلا نرقلا لئاوأ يف بيرقتلاب هتدالو نأ ه٨

 بلغأ ىلع هذملتت اذه ىلإ فاضي نأ نكميو .غولبلا نود ذئدنع نوكي

 امك مهتافو خيراوت دوعت ءالؤهو ةكرب نبا هخيش مهيلع ذملتت نيذلا خويشلا

 .("(اه٢٣٣ )٣٢٨- نيب ام ىلإ رداصملا اهركذت

 دقعلا ةيادب يف تناك نسحلا يبأ ةدالو نأب اّيبيرقت اًئمز يطعي اذه لك

 ."يرجهلا عبارلا نرقلا نم لوالا

 :هتأشن ٠

 عبتت اًضيأ تلفغأ خماشلا ملعلا اذهل داليملا ةنس تلفغأ يتلا رداصملا

 اهلصأ نم ةيضابإلا خيراتلا بتكف ابيرغ اذه سيلو ،اهثادحأ ليصافتو ةأشنلا
 .نمز لك ثادحأو ةيرق لك ليصافت مسري ام بوتكملا نم اهيف سيلو شةليلق
 يناملا خيراتلل لوألا ردصملا دعي يذلاو ةمغلا فشك باتك نإ ىتح

 ديعس نب رمع نب ناحرس ىلإ هبسني هنأ هققحم لواح نإو فلؤملا لوهجم

 )١( ءاملع ةعومجم ،تاباوجلاو ريسلا باتك :رظني )١٠٦/٦٢(.

 .لوالا ءزجلا نايعألا فاحتإ باتك :رظني )٢(

 يويسبلا ثيداحأ» هباتك يف يرذنملا نافلخ روتكدلا ءالجألا نوثحابلا هررق ام فالخب اذهو )٢(

 نسحلا يبأ خيشلل يهقفلا جهنملا» هباتك يف يبايسلا هللادبع روتكدلاو ٢٥\ ص «جيرختو ةسارد

 .يرجهلا ثلاثلا نرقلا رخاوأ يف تناك هتدالو نأ ىلع اصن ثيح }٠٤ص «يويسبلا



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا مر : ٢

  

 شيعي امك هتيرق يف شاع نسحلا ابأ نإف لاح لك ىلعو .يوكزألا ينحرسلا

 جضت هتيرق تناك دقو ،كانه نم لوألا هميلعت ىقلت ثيح ،هنس يف لفط يأ
 نيغبانلا دحأ اذه نوكي نأ دعبتسي الف ؛ءالجألا خويشلاو ةيملعلا ةكرحلاب

 .نيهبانلا سرادم يف

 ةرهشلا نم تغلب اذإ الإ هدلب ىلإ بسني ال ملاعلا نإف بلاغلا يفو

 ةبسنلا فرش نأل ؛نوطبلاو لئابقلا نع اهب ضاعتسي نأ قحتست اغلبم ةيملعلا

 ةبسن تبلغ ةفرعمو ملع دلب ايسب نأ ينعي اذهو لضفأ نوكيس ذئدنع اهيلإ

 ىلع اونوكي هنأ - اذكه عضولاو ۔ اهئانبأ نم ىخوتملاو ،اهيلإ نسحلا يبأ

 .ةياردلاو ةفرعملاو ملعلا نم ةلكاشلا هذه

 لحر هتلآ يف ارفؤَو ملعلا يف ةوق هسفن نم سنآ امل نسحلا ابأ نأ ودبيو

 3رابكلا خويشلا دي ىلع ةذملتلاو ملعلا نم ةدازتسالل ىوزنو الهب ىلإ
 ذملتت اهيفو ،كاذنآ نامممل ةيسايسلاو ةيملعلا ةمصاعلا تناك ىوزن نأ مولعمو

 ؛ةليوطلا هرقتسم تناك دقف الهب امأ .ادشار نب يقشمر نامثع يبأ دي ىلع

 يميلسلا هكرب نب هللادبع دمحم يبأ ربكألا هخيش دي ىلع ذملتت ثيح

 اهيفلاخم ىلع درلاو ةيقاتسرلا ةسردملا ةدايق هدعب نم ىلوت دقو .'"أيولهبلا
 .ةليوط تارظانم نمض

 :هتافو ٥

 امنإو خيراتلا ةددحم تسيل يهف .ةافولا يف انهجاوت ةلكشملا سفن

 يف هتكراشم لالخ نم ءاهيف رمعلا هب دتما يتلا ةينمزلا ةرتفلا ديدحت نكمي

 حرشي ةريس - نسحلا ابأ :يأ _ َبَتَك دقف ،هنمز يف ةدراولا ةيسايسلا ثادحألا

 )١) , رت :قرشملا ةيضابإ مالعأ مجعم ٧٦١.

 )٢( .يناثلا بلطملا يف هتمجرت يتأت فوس

  



 ٢١٧ يويسبلا نسحلا وبأ خيشلا :لوألا ثحبملا

  

 مايأ دشار نب صفح مامإلل ىلوألا ةعيبلا ىلإ تدأ يتلا تاسبالملا اهيف

 ماع يسابعلا يركسعلا دئاقلا "هللادبع نب رهطملل ةيعافدلا هتهجاوم

 ،نسلاو ملعلا يف ةرفو ىلع كاذنآ ناك نسحلا ابأ نأ ودبيو .'"!م٤٧٩/ه٤٦

 دقو .ثادحألا كلت لثم يف ةيملعلاو ةيسايسلا ةراشتسالل نالهؤملا امهو

 يتلا ةاكزلا مرغ هنأو ،ارهظ ةعمجلا ةالص هءارو ديعي ناك هنأ هتريس يف ركذ

 صفح مامإلا ةين تهجتا ه٤٦٣ ماع دعبو روكذملا مامإلا لبق نم تضبق

 يف نيراشتسملا دحأ نسحلا وبأ ناكف ،ديدج نم ةمامإلا ىلإ ةدوعلا ىلإ

 .كلذ زاوج

 نع لقت ال ةليوط ةدم ثكم صفح مامإلا نإف ثادحألا عبتت بسحو

 نبا هركذ ام كلذ ىلع لدي ىةيناثلا ةمامإلا ىلإ داع ىتح تاونس سمخ

 مامإلا نأو ةعاطلاب هل تنادو كاذنآ نامع ىلع ىلوتسا رهطملا نأ ريثألا

 نأ ۔ ريثألا نبا مالك حص اذإو .املعم اهيف ىقبيل نميلا ىلإ هجوت صفح

 هنكل ©يسابعلا وزغلا ببسب عافدلل هتامإ تناك ،(ه٢٦٣ :دعب يح) دشار نب صفح مامإلا )١(

 ىلإ داع مث ىفتخاف رهطملا شيج مامأ مزه دقو ءودبي امك ةريسلا يضرم نكي مل
 دعب ةمامإلا يلوت يف ةطمارقلا هدعاس دقو ،نييناممملا نيب افالخ هتدوع تببسف ؤروهظلا

 نايعألا فاحتإ :رظنا .ىهيوبلا ةلودلا دضع ةلمح دي ىلع لتق هنكلو هيجو ىنب ةلود ةياهن

 . )٣٠٤/١(.`

 جنزلا نكلو يئاطلا ناهبن نب رمع ىلإ تلآو نامع جرفلا وبأ كرت ةلودلا زعم ةافو دعب (!)

 يسابعلا ةلودلا دضع لسرأو ؤجالح نبا ىعدي الجر نامغ ىلع اوبصنو هولتقو هيلع اوراث
 ،جنزلا ىلع رصتني نأ ناعط عاطتساو ناعط برح يبأ ةدايقب ةلمح (ه٢٧٣ ۔ه٨٣٢٣)

 دضع سحاف مهل امامإ دشار نب صفح مامإلا اوبختناف ةصرفلا هذه نويناممملا لغتساو

 نكلو ه٤٦٣ ةنس مامإلا مزه يذلا هللادبع نب رهطملا ةدايقب ةلمح لسرأف رطخلاب هلودلا

 تداع هتوم دعبو تام نأ ىلإ مهل امامإ ىرخأ ةرم صفح مامإلا اونيعو اوداع نوينامملا

 )٢٤٨/١(. يملاسلل نايعألا ةفحت :رظنا .ايلاو زمره ذاتسأ اهيلع نيعو يهيوبلا ذوفنلل نامع

 )٣( ريثألا نبال لماكلا ٢٤٤/٨- ٤٧  0٢٦نايعألا فاحتإ ٤/١ ٣٠. .



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ٢٨

  

 يفكت ةدم دعب الإ نوكي ال هعوجر نإف ۔ نميلا ىلإ هجوت صفح مامإلا
 وهو ‘هشيجو رهطملاب ةحاطالل يجيتارتسالا طيطختلاو عاضوألا بيترتل

 يف ىرخأ ةرم نسحلا وبأ ىتفيس ثيح .ابيرقت تاونس سمخب هردقن ام

 ودبي امك نامغ نكل ،‘كلذ ىلإ انرشأ امك اهدقع زاوج مدعب ةيناثلا هتمامإ

 ناك نسحلا يبأ ذيمالت ضعب نأ ليلدب يناثلا هنمز يف ةليوط ةرتف رقتستس

 ةطوطخملا يف ةقفرملا ةلاسرلا يف امك هتحت دهاجي دوقعم ءاول نع ثحبي

 طساوأ يف نسحلا يبأ ةافو رابتعا نكمي نئارقلا هذه عومجمبو .'"٨(ب)

 اليوط رمع دق نوكي نأ دعبي هنأل ؛يرجهلا عبارلا نرقلا نم نماثلا دقعلا

 مامإلا ةعيب لوح اهيف اراشتسم ناك يتلا ةرتفلا يهو عمسلل هدقف دعب

 .صفح

 (ذيمالتناو خويشلا) ءاطعلاو بلطلا ةايح :يناثلا بلطملا

 بلطلا ةايح :الوأ .

 يف ددرت يذلا ملعلا توص ىلع اوظقيتسا نيذلا دحأ نسحلا وبأ ناك

 تاعومجم ةمالل مدقت ايسب سرادم تناك هينيع حتف املف ءايسب هدلب

 ايسب نم ةبيرق ةفاسم دعب ىلعو .مساقلا نب هللادبع نم ةيادب ،اهذيمالت

 ةكرب نب هللادبع دمحم وبأ ريبكلا هخيش ناك تارتم وليك ةسمخ زواجتت ال

 نوخرؤملا ركذي .ةيسارد الوصفو ةيلخاد اماسقأ مضت الهب يف ةسردم ميقي

 ىلع اهذيمالت زربأ نكل &"اهدحو برغملا نم املاع نونامث اهنم جرخت هنأ

 )١( يشاطبلل ،نايعاألا فاحتإ :اضيأ رظنيو )١/!٢٠٦٢(۔

 .ةدمتعملا تاطوطخملا نع ثيدحلا دنع مسقلا اذه ةياهن يف اهيلإ ريشأ فوس )٢(

 ةكرب نبا ركف يف تاءارق» ةودن لامعأ نمض ،‘هتسردمو هركفو هتايح :ةكرب نبا مامإلا )٣(

 .يملاسلا هللادبع نب دمحم ةبيشلا نع القن ٢٠ ص ‘يبايسلا دوعس نب دمحأ “«يولهبلا

  



 ٢١٩ يويسبلا نسحلا وبأ عيشلا :لوألا ثحبملا

  

 ۔ هنع لمحو ةليوط ةمزالم هخيش مزال ثيح - يويسبلا نسحلا وبأ قالطإلا

 نوؤش ةرادإ دعب اميف ىلوت لب يضابإلا بهذملا هقف - '»يبتوعلا لوقي امك

 .يسايسلا ىحنملا يف اهيفلاخم يدحتو ةسردملا هذه

 لقنتي نسحلا وبأ ناك دقف ىوزنو الهب نيب يناكملا برقلا مكحبو

 دي ىلع هذملتت تباثلا نم ثيح بلطلا ةلحرم يف كلذ ناك امبرلو ،امهنيب

 ركذ امك ،يناوزنلا نسحلا يبأ نب دمحمو ،دشار نب يقشمر يناوزنلا ملاعلا

 ةيملعلا ةمصاعلا لثمت كاذنآ ىوزن نأل كلذ .‘”هفاحتإ يف يشاطبلا كلذ

 ؛نييناممملا ءاملعلا رهشأو ةيملعلا سرادملا ربكأ اهبو ،ناممل ةيسايسلاو

 تلظ دقلو ،ةفلتخملا نامع راطقأ نم ملعلا بالط اهيلإ دري نأ ابيرغ سيلف

 .طقسم ىلإ دعب اميف ةمصاعلا تلقتنا ثيح داليملل ١٩٠٦ ماع ىتح كلذك

 نم الإ ملعلا يقلتل ىوزن ىلإ يويسبلا ليحر ىلع ليلد انيدل سيلو

 سانئتسالا اذه نكل نيروهشملا اهئاملع ضعب ىلع هذملتتب انسانئتسا لالخ

 ،ةيقاتسرلا ةسردملا ىلع ايخيرات نوبوسحم ءاملعلا ءالؤه نأ هيلع ركعي

 ةكرب نبا ةسردم ىلإ اومضنيل الهب ىلإ اولقتنا دق اونوكي نأ اديعب سيلف

 نبا ةسردم يف لوخدلا دعب تءاج ودبي امك ءالؤه نم بلطلا ةلحرم نأل

 يف نيفلاخملاب لاصتالا عنمي ناك كاذنآ يملعلا بزحتلا نأ مولعمو .ةكرب

 نب ىسوم رمأ يف ةالغلا نم دعي نسحلا ابأ نأو ةصاخ ، يسايسلا يأرلا

 ب اتك يف هلئاسرو ةروهشمل ١ هتريس كلذب دهشت امك رظني نب دش ارو ىسوم

 .'"تاباوجلاو ريسلا

 )١( ،يبتوعلا ملسم نب ةملس باسنألا )٢٨١/٢(۔

 )٢( نايعألا فاحتإ )٣٠٠/١(.

 ةيناوزنلا نيتسردملا باحصأ نيب قفاوت» ةمث نأ ىلع للدي ينابيشلا ناطلس ثحابلا نكل )٣(

 = عمج نم هركذ قبس امل ساكعنا اذهو :ىرخألا نم ةسردم لك ةدافتساو ؛ةيقاتسرلاو



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا .. ٢٦٢٠

  

 .هخويش :ايناث ٠

 اذإ الإ ةيملعلاو ةينيدلا ةيعجرملاو ايتفلاو داهتجالا ةجرد لجر غلبي ال

 هخويش ناضحأ يف عرعرتيو انسح اتابن هيف تبني عساو يملع وج هل رفوت

 ،هرصع ءاملع نيعم نم لهني وهو نسحلا وبأ هب طبتغا يذلا اذهو ،هئاملعو

 هون دقو تادجتسملاو اياضقلا هاجتا مهفقاومو مهفراعم قيحر نم فشتريو

 نيدلا ذخأ يف ةدمتعم مهنأ ةجرد ىلإ ءالؤهل ةيملعلا ةمكحلاب هسفنب وه

 نب يراوحلاو مامإلا هللا دبع نب ديعس» :لوقي ةايحلاو ةريسلا ىف هتودقو

 نب هللا دبعو لماك نب دمحم نب ىسيعو ،ةكرب نب دمحم نب هللادبعو ،نامثع
 مهعم همسا ركذأ مل نمم مهريغو ،بوقعي وبأ هللا دبع نب ميهاربإو دمحم

 مهراثآو ءانع باغ اميف مهلوق انلبقو .اننيد مهنع انذخأ نورخأتملا ءالؤهف

 ةنسلاو باتكلا نم هولقعو هوعو دق امم 5هولاق اميف اندنع ءانمألا مهو انققح

 هب يغتبن ال مهلوق انلوقو مهنيد اننيد» :رخآ عضوم يف لاقو .'"هعامجإلاو
 .'"«هللاب الإ ةوق الو لوح الو قيفوتلا هبو هللا ءاش نإ الوح هنع الو الدب

 ايناوزن خيشلا دجت نأ :اهمهأ ةدع رهاظم يف كلذ ىلجتيو ؛ملع ريغب لوقتلا باب دسو مهتملك -=

 .نيتسردملا نم ةاضق هتلود يف دحاولا مامإلا دنع عمتجيو سكعلا وأ "يقاتسر هذيملتو

 ؛«عرشلا نايب»و «ءايضلا» :امه ؛امهنع ثيدحلا قبس نرقلا اذه يف ناتمخض ناتعوسوم انفقوتستو

 ديمع يمدكلا ديعس يبال ايأر ٣٤٠ :الثم «ءايضلا» يفو .يناوزنل ةيناثلاو "يقاتسرل ىلوالا

 ةكرب نبال ايأر ٤٧٠ :الثم «عرشلا نايبو يفو .هدعب نم هباحصأل ءارآ ةلمجو .ةيناوزنلا ةسردملا

 هباتكو يبتوعلا نع القن ٣٥٠ و "يويسبلا نسحلا يبأ هذيملتل ايأر ٦٠ و ،ةيقاتسرلا ةسردملا ديمع

 وهو ©فنصملا بحاص هباوبأ بترمو عرشلا نايبل مدقملا نإف اليلق انرصع انزواجت اذإو .ءايضلا

 فاقوالا ةرازوب تاطوطخملاب ريبخو ثحاب ،ينايشلا ناطلس .سداسلا نرقلا نايعأ نم ،يقاتسر

 ٧٦. ص ،نامُغ يف ةيهقفلا مولعلا روطت ةودن نمض مدقم اذه هثحبو .ةينيدلا نوؤشلاو

 يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ءاملع ةعومجمل «ريسلا»ه باتك نمض طوطخم )١(

 ٣٢٠٥. ص )٣٢٢٣(٨ مقر تحت

 ١٠٥/٦٢. ليعامسإ ديس :حت ،تاباوجلاو ريسلا )٢(



 ٢٦٢١ يويسبلا نسحلا وبأ خيشلا :لوألا ثحبملا

  

 ذخألا يف دهعت نسحلا ابأ نأ ينعي ةناكملا هذهب هيونتلا نأ كش الو

 هترابع يف ام عم ،مهاوقتو مهعروو مهفراعمو مهمولع ىلع فوقولاو مهنع

 ةنتفلا نم اهفقوم يف ةسردملا هذه هتعبتا يذلا يسايسلا ىحنملا حوضو نم

 ىهتنا يذلا مامإلا نأ رخآ عضوم يف ررقيس نسحلا ابأ نأل ؛تلصلا مايأ

 لبق اوناك نمم هدعب ءاج نم امأ هدحو كلام نب تلصلا وه عامجإلا هيلإ

 فقوم مهل ملسي ملو مهتمامإ ىلع عامجإلا مقي ملف هنمز يف وأ نسحلا يبا
 نامُغ لهأ هيلع قفتا امم هتمامإ نإف هللادبع نب ديعس مامإلا الإ .دقن نود

 هنأ نم "نيرصاعملا نيثحابلا ضعبو يملاسلا مامإلا هركذ امو .كاذنآ مهلك

 هترابع يف احضاو كلذ سيلف ،ةيناثلا دشار نب صفح ةيالو نع ايضار ناك

 لوق وحن ىلع ةيالولا نم بقترملا مؤاشتلا نم امك لمحت تناك ام ردقب

 مكتلخَتَسَبَو مكحَوَدَع تلت نآ ٍهكََر ىىَسَع َلاَق» :هلت ىسوم

 ١٦٩[. :فارعالا] 4 َدوُلَممَت فيك َرظنَمَ ضرألا ق

 ةحمل يطعي امب ةيملعلا مهتناكمو خويشلا ءالؤه ركذ ىلإ نآلا تأنلو

 :مهنع ةريسي

 يولهبل ١ يميلسل اةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ : مهلوأ

 .(م٢٧٩/ه٢٦٣ :ت)

 هذيمالت زربأ يويسبل ا دعي امك يويسبل ١ خويش رهشأ ةكرب نبا دعي

 عبرلا ةيادب يف راحصب ةكرب نبا دلو ©كهدعب ةسردملا نوؤش يلوتملاو

 ةنيرق نم ذخأ امنإو ادكؤم كلذ سيلو ‘©يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم ريخألا

 ىفوتو ه٢٢٣٢ماع ةمامإلاب هل عيوب يذلا هللا دبع نب ديعس مامإلل هترظانم

 ريتسجام ةلاسر ‘يدعسلا يلع نب رباج ۔ ةيلوصألا هثارآو ةكرب نبا \؟١/١٢ كنايعالا ةفحت )١(
 ٢٤. ص اهنم ةخسن يدل .عبطت مل



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ٢٢٢

  

 دقو ۔ه٠٠٣ و ٦ ماع نيب ام الهب ةنيدمب دلو :ليقو .اه٨٢٣ ماع

 .'٢)هيلع اليلد مدقي ملو يدوعسملا نارهز روتكدلا كلذ ركذ

 نم يناثلا فصنلا رخاوأ يف حجرألا ىلع هدلوم نإف مومعلا ىلعو

 يف اهنأ انلق اذإ اديعب سيلو .اهنيعب ةنس ديدحت نود يرجهلا ثلاثلا نرقلا
 مجحب مامإ هرظانم نأل ؛يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم سداسلا دقعلا فصتنم

 .هنارقأو هبارتأ نم الإ ةداع نوكت ال نيعبرألا زواجت دقو هللادبع نب ديعس

 رهتشا دقو نامع يف نييلوصألا نيققحملا ءاملعلا نم ةكرب نباو

 لوصألا نيب هيف عمج ثيح "عماجلا هباتكب رهتشا امك «دمحم وبأ» هتينكب

 نم ملعلا بالط اهيلإ جح الهب يف ةيملع ةسردم ةكرب نبالو عورفلاو
 ةسردملا ناكرأ دحأ وهف ةروهشم ةيتايح فقاوم هلو ڵبرغملاو قرشملا

 باتكو ةنزاوملا باتكو فيراعتلا باتك اضيأ هتافلؤم نمو .ةيقاتسرلا
 رباج يبأل عماجلا باتك ىلع ةيشاح وهو رفعج نبا عماج حرشو .دييقتلا
 تادابعلاو ةديقعلا لئاسم يف ةروشنم هلو ،يوكزألا رفعج نب دمحم

 ايهقف ايأر ٤٠ عرشلا نايب يف يدنكلا هل ركذ دقو .تالماعملاو

 عابتأ نم ةبراغملاو ةقراشملا بتك يف هلاوقأ ترثانت امك '"اّيدقعو

 .ىضابإلا بهذملا

 يف هدمتعمو ملعلاو ةريسلا يف هتودقو نيدلا يف همامإ نسحلا وبأ هربتعا

 ةدع يف يأرلا يف هتفلاخم نم كلذ هعنمي ملو &ثهةيسايسلاو ةيملعلا هئارآ

 .هللا لوحب اقحال كلذ نيبن امك لئاسم

 )١() ص .يدعسلا يلع نب رباج ةيلوصالا هئارآو ةكرب نبا ٢٤.

 ٢ ٥. ص ٥‘يدوعسملا سيمخ نب نارهز ةيضابإلا ةسردملا يف يهقفلا هرودو ةكرب نبا ( ٢)

 ٧٨. ص ثنامغغ يف ةيهقفلا مولعلا روطت ةودن نمض ينابيشلل ةيهقفلا تاباتكلا )٣(

 .هعضوم انددحو اقباس كلذ ىلإ انرشأ )٤(



 ٢٢٢ يويسبلا نسحلا وبأ خيشلا :لوألا ثحبملا

  

 .يناوزنلا نسحلا يبأ نب دمحم :ايناث

 هلئاسم ضعب نأ ليلدب نسحلا يبأ نمز يف نيدودعملا ءاملعلا نم وهو

 يردلا بكوكلا باتكك ةقحاللا ةيضابإلا عجارملا يف ةدوجوم هتبوجأو

 وهو &‘_"يقاتسرلا سيمخ خيشلل نيبلاطلا جهنمو &‘'»هيمرضحلا هللا دبعل

 .”ىوكزألا رفعج يبأ عماج ىلع اضيأ ىشحملا

 .(ه٤ :ق) ينالصلا رضخلا نب دمحم نب ناسغ كلام وبأ :ثلاث

 هل ،عبارلا نرقلا نم لوألا عبرلاو ثلاثلا نرقلا يف نام ءاملع زربأ نم

 اهخويش نع ملعلا ذخأ اهيفو راحص هسأر طقسمب ةروهشم ةيملع ةسردم

 .مهريغو دمحم نب ريشب هيخأو ؤ©بوبحم نب دمحم هللادبع يبأ لاثمأ رابكلا
 ةكرب نبا ىلوت دقو ةيضابإلا رداصملا يف ةريثك ةيهقف لاوقأ كلام يبالو

 كلام يبأ لاوقأ دييقت :يأ ؛دييقتلا هباتك يف هنم اهعمس يتلا هلاوقأ نيودت

 هققح امك ه٠٢٣ لبق يفوت ©بوبحم نب دمحم نب هللادبع نب ديعس مامإلاو

 .("نيثحابلا ضعب

 ىوس كلام يبأ ىلع ةرشابملا نسحلا يبأ ةذملت ىلع ليلد انيدل سيلو

 ةمزألا عوضوم هجلاعم ءانثأ هتالاقم نم ةلمج يف يويسبلا هيلإ راشأ ام

 ديفي امب رخآ عوضوم يف هنع لاقو ۔ اقباس كلذ ىلإ انرشأ امك ۔ ةيسايسلا

 ركنأو هلهج نمل هنيبو هب لمعو قحلا رصبأ نم اياقب نم هنإ» :هب هءاقل

 )١( يردلا بكوكلا :الثم رظني ٨/٧.
 )٢( شنيبلاطلا جهنم :الثم رظني ٢/ ٢٠٢٣.

 ةمغلا فشك 0٢٤ ص دادم نبا ةريس 0١٠٨٩ :رت قرشملا مسق ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظني )٢(

 .يبايسلا نسحلا يبأ خيشلل يهقفلا جهنملا ٤٧٠. ص

 )٤( ص يدعسلا ،ةيلوصألا هؤارآو ةكرب نبا ٢٣٣- ٣٤.



: 
 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا را

  

 الهب ةنيدم يف كلام وبأ ناك امدنع مت كلذ لعلو .لعف نم ىلع ركنملا

 لحري ناك يويسبلا خيش ةكرب نبا نأ تباثلاف الإو ءاهب أشن هنإ :ليق ثيح

 فقاوم نم رهظي يذلاو هرافسأ ضعب يف هعم لقتنيو راحص هدلب يف هيلإ

 ميدقت ىوس ملعلا نم كلمي ال ،اريغص ابلاط ناك ةكرب نبا نأ تالحرلا هذه

 ناك اذإو ،رثألا دييقتو ملعلا نيودت ىلع صرحلاو ملعتملاو بلاطلا بدأ

 امك ۔ ريدقتلا ىلع نسحلا يبأ رمع هنإف ه٠٢٣ ماع لبق يفوت كلام وبأ

 وأ هنع لقنلا ةلق رسفي ام اذه لعلو .ةنس نورشع يلاوح ۔ اقباس هانققح

 .هيلإ ةراشإلا

 .بيبح نب دمحم نب ناميلس ناورم وبأ :اعبار

 ىلع رثعأ مل يننكل نسحلا يبأ خويش نم '"يشاطبلاو دادم نبا هركذي

 نبا نأ مغرو ،ةذملتلا نع الضف ،ةرصاعملا وأ هب ءاقللا تبثي حضاو ليلد

 يبايسلا هللا دبع روتكدلا نأ الإ بيبح نب دمحم نب ناميلس وبأ هنأ ركذ دادم

 نأل ؛كلذ يف هدنتسم يردأ الو .'"دمحم نب ناميلس ناورم وبأ هربتعا

 راحص يف ايلاو ناك ،يوزنلا مكحلا نب ناميلس وه ةينكلا هذهب روهشملا

 ىوزن ىلإ داعف مامإلا هلزع نيفلاخملا ىلع هتدش ببسبو ‘تلصلا مامإلل

 &‘٨"أيرجهلا ثلاثلا نرقلا نم ريخألا فصنلا يف ابيرقت كلذ ناك ءاهب يفوتو

 ركذي امك بوبحم نب دمحم ينبا هللا دبعو ريشب ىلع ذملتت يذلا وهو

 )١( يدنكلل عرشلا نايب )٢٢١/٣(.

 )٢( ص .دادم نبال ةريسلا  0٢٤،يشاطبلل نايعألا فاحتإ )٥٢٦/١(.

 دشار نب هللا دبع .د ءعماجلا هباتك لالخ نم يويسبلا نسحلا يبا خيشلل يهقفلا جهنملا )٣(

 ٤٩. ص .م٠١٠٢ ١: ط ةرهاقلا رودنغلا زكرم ©يبايسلا

 )٤( ص يبايسلا نسحلا يبأ خيشلل يهقفلا جهنملا ٤٩.

 )٥( "نايعألا ةفحت )١٣٥/١(.



 ٢٢٥ يويسبلا نسحلا وبأ خيشلا :لوألا ثحبملا

  

 سيلو ‘بيبح نب ناميلس هنأ هحجرأ يذلاف يويسبلا خيش ناورم وبأ امأ

 ناطحق يبأ ةقبط نمو نامع ءاملع نم هع يصقشلا نأ الإ ركذت ةمجرت هل

 .)اذه نم رثكأب هل مجرتي ملو ،ةكرب نباو

 .يفوجلا هللادبع نب ميهاربإ بوقعي وبأ .ًاسماخ

 بتك نأ الإ ،هيدي ىلع ذملتتو نيدلا هنع ذخأ نمم هنأ يويسبلا ركذي

 تلواحو "ملاعلا اذه نع ةراشإ يطعت ال تثحب اميف ةيناممتلا مجارتلاو ريسلا

 .دجأ ملف هقفلا بتك يف ةلأسم نع هل ثحبأ نأ اضيأ

 .(ه٨٢٣ :ت) ىليحرلا بوبحم نب دمحم نب هللا دبع نب ديعس مامإلا :اسداس

 عيوب ادهاز امملاعو اروقو اًميش ناك دقو ،نامممب نيروهشملا ةمئألا نم

 كلام يبأ نارقأ نمو ةكرب نبا خويش نم اضيأ وهو ،زه٠٢٣ ماع ةمامإلاب هل

 ءانثلا يف ركذ دقو .'"٢٣٩١/ه٨٢٣ ةنس يفوت مساقلا وبأ هتينكو "ناسغ

 ."هدرس لحم اذه سيل ليوط مالك هيلع

 .نامثع نب يراوحلا :اعباس

 دمحم وبأ هتينكو يرجهلا عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاملع نم

 كلذ ناكو هللادبع نب ديعسل ةمامإلا دقع نم لوأ هنأ يملاسلا مامإلا ركذ

 _ هللا دبع نب ديعس :يأ _ هعم ناك دقو :يمدكلا ديعس وبأ لاق &'ث‘عافدلا ىلع

 . نسحل ١ نب دمحمو دمحم نب هللا دبعو ن امثع نب ير اوحل ادمحم وبأ

 )١( نيبلاطلا جهنم )٤٨١/١(، يشاطبلا ،نايعألا فاحتإ )٥٢٦/١(.

 )٢( يملاسلا نايعألا فحت ٢٠٧/١، :ت) ،يوزنلا دادم نب هللادبع "دادم نبا ةريس ٩١٧ه/١٥١١م(

 ،ثارتلا ةرازو طقسم ١٩٨٤. ص ٤ ٢، يشاطبلا "نايعألا فاحتإ )٣٠٥/١(.

 )٢( "يملاسلا ،نايعألا ةفحت :رظني كلذ يف عسوتلل )٢٣٦/١(.

 )٤( يملاسلا نايعالا ةفحت )٢٣٦/١(.



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا , ٢٦٢٦

  

 'مهلدع لهجي الو مهلضف رادلا يف ركني ال رفن عم ةدئاز نب دمحمو

 نم يناثلا فصنلا نع جرخت ال اهنكل هتافول خيرات ديدحتلاب انيدل سيلو

 ."يرجهلا عبارلا نرقلا

 .(م٨ ق /ه٤ :ق) لماك نب دمحم نب ىسيع :نماث

 ،ةبترملا هذهب كش ال ملاع هيقف وهو نيدلا هنع ذخأ هنأ يويسبلا ركذ

 هنارقأل هترصاعمو هلضفو هملعب هيونتلا ىوس ةيفاك ةمجرت هل رفوتت ال هنأ الإ

 ."مهريغو ةكرب نب دمحمو نامثع نب يراوحلا

 .دمحم نب هللا دبع .اعسات

 مسالا اذه يف كرتشي نمم ددع دوجو عم لماكلا هبسن يويسبلا ركذي مل

 هنأ يبايسلا هللادبع روتكدلا حجريو ةرتفلا كلت يف نامغ ءاملع نم

 وهو .ا}يصورخلا سيمخ نب تلصلا نب رثؤملا يبأ نب دمحم نب هللا دبع

 :لاق هنأ هنع ىكح دمحم وبأ هتينكو ،هللا دبع نب ديعس مامإلا عياب هيقف ملاع

 نوكي نأ الإ هللادبع نب ديعس نم لضفأ نيملسملا ةمئأ يف ملعن ال»

 نب دشار مامإلا عم قاتسرلاب بشغلا ةعقو يف لتق 5'أدوعسم نب ىدنلجلا

 مه هعم ةعامج عم ديلولا نب دشارل عياب نم لوأ دمحم وبأ ناك دقو كديلولا

 .""هللا دبع نب ديعسل نيعيابملا لاثمأك مهنامز يف

 .هسفن )١(

 )٢( يشاطبلا "نايعالا فاحتإ ٥٢٠/١.

 )٣( ص ،يويسبلا ،ةريسلا ٣٠٥.

 نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأو حلاص نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ :ءالؤه نم )٤(

 .هخيش يبأ نب دمحم نب هللادبع دمحم وبآو ؤبوبحم

 )٥( ص يبايسلا "يويسبلل يهقفلا جهنملا ٥٠- ٥١.

 )٦( "يملاسلا "نايعالا ةفحت ٧٧/١.

 )٧( يملاسلا "نايعألا ةفحت ٢٤١/١.

  



 يويسبلا نسحلا وبأ خيشلا :لوألا ثحبملا

  

 :هذيمالت .

 اريبك اددع يملعلا اهحانج تحت مضت اهنأ كش ال مجحلا اذهب ةيصخش

 ذيمالتلا ددع ةداع اهب رثكي ناتزيم نسحلا يبأل رفوت دقو ،ذيمالتلا نم

 :نيسرادلاو نيقلتملاو

 انيب دقو ةكرب نبا هخيش دعب ةيسايسلاو ةيملعلا ةدايقلا ىلوت :ىلوألا

 نظي الو ،ءاملعلا نم فيثك ددع اهنم جرخت ةريبك ةسردم ةكرب نبال نأ امقباس

 اهانغأ نم هنأ نظن لب ،اهطاشن لطع وأ ةسردملا هذه فقوأ نسحلا ابأ نأ

 .كلذ ىلع اليلد كلتمن ال انك انإو ،اهطاشن عسوو

 نمو ؛ةيسايسلاو ةيملعلا اياضقلا يف ايتفلاو ةيملعلا ةيعجرملا :ةيناثلا

 بالط نع اديعب ةقيض ةيواز يف رصحني نأ هنكمي ال ةبترملا هذه غلب
 ذيمالت نيب نم ديحولا هنأ كلذ ىلإ انفضأ اذإو ،ةفرعملا يديرمو ملعلا

 ةيلاع نوكتس هلوح ذيمالتلا رهمجت ةبسن نإف ؛فلأو بتك نم ةكرب نبا

 .اذج

 ملاعلا اذه ذيمالت نم رداصملا مهب تداج نيذلا نإف لاح لك ىلعو

 هذيمالت ةرثك نم ؤَكذُي ةكرب نبا هخيش لاحك اذه يف هلاحو ،طقف ةثالث

 هللا دبع وبأو ،انفلؤم نسحلا وبأ :طقف نينثا ىوس مهنم فرعي الو هبالطو

 راثآل هدييقت ناك امنإو ©تفرعت ةمجرت هل سيل رخآلا اذهو ،رهاز نب دمحم

 روتكدلا كلذ ققح امك هذيمالت نم هنأ ىلع دهاش دييقتلا هباتك ىف ةكرب نبا

 .(‘هيدعسلا رباج

 نأ يعوسوملا فيلأتلا ةودن يف ركذو ٣٣- ٣٤. ص يدعسلا ،ةيلوصألا هؤارآو ةكرب نبا (ه)

 يعوسوملا فيلأتلا ةودن .ةمجرت هل سيلو دلاخ نب دمحم نب دمحأ اضيأ هذيمالت نم

 .وجاب ىفطصم :حت ٩١١.



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ةر ٢٦٢٨

  

 .يلخنلا راتخملا نب دمحم :نسحلا يبأ ذيمالت لوأو

 يف ةروثنم هلاوقأف نسحلا ىبأ هخيش دعب ايملع اعجرم راص هنأ ودبيو

 ،!عرشلا نايب» يف لاحلا وه امك ،يرجمهلا سماخلا نرقلا نم هقفلا بتك

 يف ءاج ،نيعم رمأ زاوج ىلع هتوكسب متخي لئاسملا ضعب يف ناك ىتح
 ةلالدلا الو ‘ةحابإلا اهيف زوجت ال ةبوصغملا لاومألاو» :نيبلاطلا جهنم

 لاقو .بصاغلا دي نم اهضبق ىلإ لصوتي ال يرتشملا ناك اذإ ،عيبلا الو

 راتخملا نب دمحم ىلع كلذ ضرعو .زئاج بوصغملا يف رارقإلا نأل :نايح
 يف هنارقأو هخويش نم اظح رفوأب وه سيلف هتافو ةنس امأ .'ءاًئيش لقي ملف

 ."اهديدحت

 .نيعم نب نيعم :ايناث

 يف تايبألا نم ةعومجم «عرشلا نايب» بحاص هل ركذ "مظانو رعاش

 مل ينكل نسحلا يبأ ذيمالت نم ادحاو يشاطبلا هدع دقو &"دابعلا لاعفأ

 نب دمحم لوألا ذيملتلا فالخب ةيهقف ةلأسم ىلع ثحب اهيف هل رثعأ
 .ارات دملا

 .(هه٥- ٤ :ق) مساقلا وبأ شيرق نب ديعس :اثلاث

 لوألا فصنلاو عبارلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاملع نم ضاقو هيقف

 نسحلا يبأ نع هتياورب يبايسلا روتكدلا سنأتسا ،يرجهلا سماخلا نرقلا نم

 )١( ،يصقشلا "نيبلاطلا جهنم )١٢/ ٨٧(۔

 )٢( ص ‘دادم نبا ،ةريسلا ٢٤.

 )٣( .يدنكلا .عرشلا نايب )٩٠/١(.

 يبايسلا نسحلا يبال يهقفلا جهنملا )١/ ٥٢١(، يشاطبلا ©نايعاألا فاحتإ )٤(

 ٥٢. ص
٠ 

, 



 ٢٩ يويسبلا نسحلا وبأ خيشلا :لوألا ثحبملا

  

 مالعأ مجعم يف يدعسلا اضيأ كلذ ىلإ راشأ امك ‘»هذيمالت نم هنأ
 .")ةيضابإلا

 هلاحو ،رابكلا ةيملعلا عجارملا نم ايتفم ايضاق ناك ،ىوزن ةدلب نم وهو
 .رثكأ لب ،ركذلا فلاسلا راتخملا نب دمحم لاحك يضابإلا هقفلا بتك يف

 ربع هودنسأ نيذلا نيدلا ءاملع نمو ‘©بهذملا ةلمح نم ىصقشلا هع دقو

 .")نيدلاو ةيالولا لهأ نيقتملا ءاملعلا نم ةلسلس

 وأ يرجهلا سماخلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ةيادب يف يفوت هنأ ودبيو

 اورضح نيذلا ءاملعلا ةلمج نم ناك ديعس نب نسحلا يلع ابأ هنبا نأل هلبق

 اهركذي امك تلصلا ةنتف ءاهنإل ه٤ ٤٣ ماع نامع ءاملع نيب قافتالا ةقيثو

 .(‘ةفحتلا يف يملاسلا

 .يقاتسرلا دمحأ نب مهف :ًاعبار

 نم وهو &‘‘نايبايسلا هركذ امك قاتسرلا لهأ نم ءالجألا ءاملعلا دحأ

 .اذه نم رثكأ هنع انايب يطعت ال رداصملا نأ الإ يرجهلا عبارلا نرقلا ءاملع

 هنع اهاور يتلا ةميتيلا ةلأسملا لالخ نم نسحلا يبأ ىلع هذملتتب انسنأتساو

 يقاتسرلا دمحأ نب مهف ينربخأ» :عرشلا نايب يف ءاج دقف ،شيرق نب ديعس

 ،ناثو نالفل ةلخنلا هذه :لاقف دحاو ءاج اذإ» :لاق هني نسحلا ابأ خيشلا نأ

 اهنأ عمسالو دحأ ءيجي ملو ‘كلذك هنأ هسفن يف ققحتي ام ردقب ،ثلاثو

 .'٨مهل اهنأ اولاق يذلل اهب دهشي نأ ،هل اهنأ ليق دق نم ريغل

 )١( ص يبايسلا هللادبع يهقفلا جهنملا ٥٣.

 )٢( ص ةيضابإلا مالعأ مجعم ٧٧.

 )٢( يصقشلا ،نيبلاطلا جهنم )٤١٢/١(.

 )٤( .يملاسلا ©نايعألا ةفحت )٢٦٩/١(.

 )٥( ص ،ج "يبايسلا ملاس ،جهانملا قدصأ  0٢٣ص يبايسلا هللادبع ،يهقفلا جهنملا ٥٣.

 )٦١( عرشلا نايب )٩٨/٣٣(. يصقشلا ،نيبلاطلا جهنم )٥١/١(.



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 ةيملعلا هتناكم :ثلاثلا بلطملا

 هل تعسوت ىتح ةكرب نبا ةسردم يف همجن عملي نسحلا وبأ داك ام

 ىدبت دقو .هشاقنو هليلحت قمعو همهف ىلإ راظنألا تهجتاو ملعلا تاقلح

 مهنيب نم راتخاو ،ةيناوزنلا ةسردملا باطقأ ىلع درلل ىدصت امدنع كلذ

 مل ذإ يمدكلا ديعس ابأ ةدايرو ةناكم مهمدقأو املع مهرثكأو ادوع مهبلصأ

 ناك نيحلا كلذ ذنمو .ةكرب نبا هخيش ىوس ريظن نم سأرلا اذهل نكي
 لاحرلا هيلإ تدش ،مهفلاو ةسايرلا باحصأو ملعلا باطقأ دحأ نسحلا وبأ

 يف كلذ رهظي همهف قيمعو هملع نيعم نم نولهني ،لاجرلا هوحن تهجتاو

 ناك ءاوس ءايندلاو نيدلا رومأ نع ةمهفتسملاو هيلإ ةهجوملا ةلئسألا ةرثك

 تالاجملا يف ةلئسألا تناك ءاوسو ،يملعلا بيرقلل وأ ،يماعلا دلقملل كلذ

 لكلو "ةلودلا نوؤش ةرادإو ةيسايسلا اياضقلا يف مأ ةديقعو ةدابع ةينيدلا
 مهف ليهستل ،ةماعلاو ةصاخلل رصتخملا هباتك عضو نيمهفتسملا ءالؤه

 ىلع لدي ؛ليلدلا عم حجارلا يأرلاب ةليوطلا لئاسملا راصتخاو نيدلا ماكحأ

 يف لعجن نأ درن مل انكلو باتكلا هب لاطل راثكإلا اندرأ ولو» :هلوق كلذ

 ةعومجم لئاسملا بتكن انلعج امنإو ،اراثكإ الو ائنس الو اًججح باتكلا اذه

 ةيهقفلا ءارآلا يف بهذملا ةدمع رصتخملا حبصأ مث ) 6«اهل ملعتملا ةعرسل

 حلطصم تحت هيف ءاج امب لمعلا ىلع ءاملعلا ةملك تجردو .اليلق الإ اهلك

 .«لمعلا هيلع ام»

 هيف عبتاو تادلجم عبرأ يف عماجلا هباتك عضو ءاملعلاو ملعلا ةبلطلو

 مث ضرتفم لاؤسب ةيهقفلا ةلأسملا ريدصت ىلع موقت هرصع يف ةديرف ةقيرط
 ةيسايسلا يحانملا يف نودشرتسملا امأ .نراقملا هقفلا ةقيرطب هيلع ةباجإلا

 يويسبلا ثيداحأو كيبايسلا ،يهقفلا جهنملا :رظني نسحلا يبأ جهنم ةفرعم يف عسوتلل )١(

 .عبطت مل ريتسجام ةلاسر يرذنملا نافلخ 77 .جيرختو ةسارد



 ٢١ يويسبلا نسحلا وبأ خيشلا :لوألا ثحبملا

  

 هرصع تادجتسم يف هيأر ددحت ريسلا نم ةعومجم هلف ةيرادإلا مولعلاو

 .ةيضق لك نم هفقومو

 دمحم نب يلع نسحلا يبأ خيشلا ريسود» :يداربلا ةلاسر يف ءاج

 ضقنلا يف مالك برغملا لهأ ىلإ وه ام :اهنم ةثالث ىلع تفقو يوايسبلا
 نيعباتلاو ةباحصلا نم نيملسملا ةمئأ ةيمستو شدئاقعلا ركذو درلاو
 . «مهريغو

 نكمي ال ىوقتلاو عرولاو دهزلا نم هب ىلحتي ام عم مجحلا اذهب ملاعو
 نكمي ال امك اهساوح ضعب دقف ولو ىتح ةيملعلا هتناكم نع ىلختي نأ

 ةيحصلا هفورظ تناك امهم هملع نم ةدافإلاو هلاؤس نع اوعطقني نأ سانلل

 تناك هعمس دقفو خاش امدنع كلذلو !هرصع يف ربكألا عجرملا وهو فيك

 ينعي ضرالا ىلع ةباتكلاو .‘"اتوص مهبيجيف ضرألا ىلع هل بتكت سانلا

 هللا دبع نب نامثع دمحم وبأ لوقي نعظو لح ام نيأ ناكم لك يف لأسي هنأ

 رباج وبأ خيشلاو ،ينايسبلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ خيشلا ناك» :مصألا

 نعط هنأ ءالؤه نم دحأ نع انغلبي : ملو نيمصأ يوكرأل ١ رفعج نب ذمحم

 يف ةمئأو ةالصلا يف ةمئأ اوناكو ،مهفلخ ىلص نم ىلع ذحأ وأ نوملسملا

 اميف مص مهو “مهنع راثآلا لقنتو .مهماكحأ ذفنتو ،مهاوتمب ذخؤي ،نيدلا

 .0"«كلذ يف دحأ حدقي ملو ،انغلب

 ةدمعأو دالبلا عجارم ءالؤهو عمسلا دقف ةنظمل مهيف نوحدقي فيكو

 دانسإو ةعيرشلا ةلمح نم مهفالسأل ادادتما مهدعب ءاج نم مهدع دقو ،نيدلا

 :نيبلاطلا جهنم يف يصقشلا لوقي بهذملا عفر مت مهقيرط نعو ،نيدلا

 ٢٨٦. ص “يواربلا ،انباحصأ بتك دييقت يف ةلاسر )١(

 (٢) ،يصقشلا ©نيبلاطلا جهنم )١٧ /٢٧٩(.

 (٣) .يصقشلا ©نيبلاطلا جهنم )١٦٥/١٣(.



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا .. ٢٢٢

 ذدمحم وبأو > يويسبل ا دمحم نب يلع نسحل ١ وبأ خيشل ١ بهذمل ا عفر «

 مهمحر - بوبحم نب دمحم نب هللا دبع نب ديعسو ةكرب نب دمحم نب هللا دبع

 مش اه نب دمحمو يلع نب ىسوم نع نيملسمل ١ نم مهرصعب ناك نمو - هللا

 . «...مهرصعب ناك نمو بوبحم نب دمحمو

 طاسوأ يف ةعرسب رشتنت ةيهقفلا هؤارآو يويسبلا تافلؤم تأدب دقو

 سماخلا نرقلا يضقني نأ لبق برغملاو قرشملا يف ةيضابإلا ةسردملا

 هباتك ه٥٨٤ دعب ىفوتملا يمرضحلا قاحسإ وبأ فلأ نميلا يفف "يرجهلا

 .0"”مماجلا هباتك يف نسحلا يبأ لاوقأ نم ريثكلا هنمضو ججحلاو لئالدلا

 هباتك يلاطيجلا فلأ ةيضابإلا تاعومجم دجوت ثيح ىمالسإلا برغلا ىفو

 لالخ نم يويسبلا ءارآ كلذك امهنمضو جحلا كسانمو مالسإلا دعاوق

 ."عضوم نم رثكأ يف كلذ لعف رصتخملاو عماجلا هباتك

 هلاوقأب سانلا طبغأ اوناك مهدعب ءاج نمو هذيمالت نإف نامغ يف امأ

 '"يبتوعلا ملسم نب ةملس هذيملت ذيملت ءالؤه لوأو .هبتك ىلع ةساردلاو

 هلثمو ،هتاداهتجاو هلئاسم نم ريثكلل ايواح «ءايضلا» هباتك نم لعج يذلا

 يف '}١يدنكلا ميهاربإ نب دمحم ةيضابإلا ةيهقفلا ةعوسوملا بحاص لعف

 (١) .ىصقشلا ©نيبلاطلا جهنم )٦١٤/١(.

 )٢( ص يمرضحلا ججحلاو لئالدلا رظني 0١٠٥ ٥١٨. ٥٧٧. ٥٥٢٣ ٦٢٣٥. 0٦٦٩ 0٦٧٨ ٦٨٨.

 )٣٢( يسوفنلا يلاطيجلا ىسوم نب ليعامسإ رهاط وبأ خيشلا - جحلا كسانم :رظني )٤٣/١(

.)٥٦/٣(. )١٥٦/٣( 

 .هتمجرت تقبس )٤(
 )٥( :ت) يدنكلا ناميلس نب ميهاربإ نب دمحم هللا دبع وبأ عرابلا هيقفلاو ققحملا ملاعلا ٥٠٨ه(«

 دنع هدنج ىلإ كلام نب تلصلا باتك هدي طخب دجو ام :هراثآ نم .ىوزن دمس لهأ نم

 ىوح ءازج نيعبسو فين يف يهو ضعرشلا نايب ةروهشملا هتعوسوم فلأ .ىرطقس ريرحت
 هعورفو عرشلا لوصأ يف ةيضرملا ةعمللاه باتك هلو .نايدألاو ماكحالاو عرشلا لوصأ اهيف



 يويسبلا نسحلا وبأ خيشلا :لوألا ثحبملا

  

 نم لوالا دقعلاو سماخلا نرقلا ءاملع نم ناملع امهو «عرشلا نايب» هباتك

 يبأل الوق ٣٨٠ نم رثكأ ءايضلا باتك مض دقو ،يرجهلا سداسلا نرقلا

 نم القن الوق ٣٧ ىلإ ةفاضإلاب ،الوق ٦٠ عرشلا نايب مضو كنسحلا

 يبأل ةيملعلا ةناكملا ىلع لدي امنإف عيش ىلع لد نإ اذهو .)ءايضلا

 لوقي .ةبقاعتملا راصعألاو هرصع يف هفلخ يذلا يملعلا رثألا ةوقو نسحلا

 ناك ذإ ،ةماه ةيعامتجا راثآ نسحلا يبأل تناكو» :يبايسلا هللادبع روتكدلا

 ةايحلاب ةقلعتم ةريثك ةلئسأ هل تعفرو ءادشرمو اهجومو ىوتفلل الحم
 يويسبلا دعب تءاج يتلا ةيهقفلا تافلؤملل عبتتملاو ،ةيسايسلاو ةيعامتجالا

 ةيلج ةحضاو هراثآو خيشلا اذه هقف دجت ةبراغملاو ةقراشملا ۔ ءاملعلا دنع

 .يصقشلا خيشلاك انباحصأ نم نورخأتملا امأ .'"«اهنم باتك ولخي املقف

 نسحلا يبأ نع لقنلا نم اورثكأ دقف يملاسلا مامالاو ؤبظطقلا مامإلاو

 ."لصأ ام قيمعو بتك ام ةماسج ىلع لدي امب هئارآ ةشقانمو

 :هت افلؤم ٠

 دقو ،ريبكلا يملعلا تيصلا تاذ تافلؤملا نم ةعومجم نسحلا يبال

 :اليصفت انه اهركذنسو ةيملعلا هتناكم بلطم يف الامجإ اهيلإ انرشأ

 ۔ه٨٠٥ :ةنس ناضمر نم نولخ لايل رشعل ءاثالثلا ةيشع ميهاربإ نب دمحم خيشلا يفوت =

 ١٠٩٠. مقر ةمجرت رصان دمحم .د ؛قرشملا مالعأ مجعم :ه ٥٠٧ نابعش ٢٢ ةليل :ليقو

 عرشلا نايب ٢٧/٦٢، ٣٨. 5٣٩ ٩٦. ٢١٨. ٣٨٩. ٥٤٩٤ ،يبتوعلل ءايضلا :الثم رظني )١(

 ٣٦/١. ١٠٦. ١١٣. ٥٧. ٦. ١٦. ٦٩. ٦٥. ٦٦. ٧٩. ٨٥. ١١٧. يردنكلا

 ١٦.

 )٢( ص ثيبايسلا ،يهقفلا جهنملا ٥٨.

 .اذكهو ١٠٨/٦ ١٠٩. ٤٠٦، ١٧٧/٥. ٣١/٦. ١٧/ ٢٣٨ نيبلاطلا جهنم باتك :رظني )٣٢(

 ٥/ ٢٣٨. ٥٩ :جراعملا ۔.٨٢/٤٣١ !٢١٩/١. ١٣٣/١٧. ٥٣/٢٧. لينلا حرش ۔

 .اذكهو



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ٢٣٤

  

 :يويسبلا نسحلا يبأ عماج ١

 ةديقعلا لئاسم هنمض تادلجم ةعبرأ نم همساك عماج باتك وهو

 هقفلا ليبس ىلع ةباجإلا نكل بيجملاو لئاسلا كلسم هيف كلسو ‘هقفلاو

 :يبايسلا روتكدلا لوقي رصعلا كلذ يف ةديرف ةقيرط يهو كنراقملا

 ثدحتي ريبك مسقب هأدب هنأ :لوألا ،نائيش باتكلا بيترت يف رظنلل تفاللاو»

 لعجو بادآلاو ظعاوملاو مكحلا يف بابب همتخ هنأ :يناثلاو ،ةديقعلا نع

 ةديقعلا ىلع ىنبي لمع لك نأ ىلإ حملي هنأكو ،ةبوتلا نع مالكلا كلذ رخآ

 قحل طيرفت وأ ريصقت لك نم رافغتسالاو ةبوتلاب متخي هرخآو ةحيحصلا
 .هلمعلا اذه

 يف يعفاشلا مامإلا هلعف امب ةهيبش عماجلا فيلأت يف يويسبلا ةقيرطو
 يف يعفاشلا داز دقف ؛نسحلا وبأ هلعف امم ىقرأ ةقيرط ىلع هنكل» ةلاسرلا

 نع مث ةلأسملا نع هلأسي هل لداجم هنأك رخآلا صخشلا اذه ماقأ هنأ هتلاسر

 مث ‘هضقن امبرو ليلدلا نم لالدتسالا عضوم نايب ىلإ قرطتي مث ،ليلدلا

 .0«اهب ذخأي ملو مامإلا اهكرت ىرخأ ةلدأ نايب

 يف فورعملا نراقملا هقفلا ةقيرط عبتي مل باتكلا اذه يف نسحلا وبأو

 بهاذملا ركذ يف ةلثمتملاو ،يلاعلا فالخلاب ىمسي ام وأ نامزلا كلذ

 ىرخألا ءارآلا ىلإ ةراشإلاب ىفتكا امنإو ،هتلدأو قيرف لك ججحو اهبابرأو
 يأرلا ىلع ليلدتلاب ةلأسم لك يف الوغشم ناك هنأ امك ،اليلق الإ اهتبسن نود

 اذه يف وهو ©بهذملا يف لمعلا هيلع امل اقلاخم ناك ولو ىتح حجارلا

 نب لضفلا عماجك عبارلاو ثلاثلا نينرقلا يف ةيضابإلا تافلؤمب هبشلا بيرق

 ٧٣. ص يبايسلا "يهقفلا جهنملا )١(

 "يرذنملا دمحم نب نافلخ روتكدلا .ةساردو جيرخت يويسبلا نسحلا يبأ عماج ثيداحأ )٢(
 ٦٧/١. رصم مولعلا راد ةيلك ةرهاقلا ةعماج ةعوبطم ريغ ريتسجام ةلاسر ٣. ص



 يويسبلا نسحلا وبأ خيشلا :لوألا ثحبملا

  

 يلع نب ىسوم يلع عماجو .(م١٩٨/ه٨٧٢٦ :ت) يراوحلا

 ق :ت) يوكزألا رفعج نب دمحم رفعج يبأ عماجو ،(م١٣٢/٤٤٨ :ت)

 يراوحلا نب دمحم :يراوحلا يبأ عماجو تادلجم ةتس يف (م٢/٩
 .ءازجأ ةسمخ يف (م٩/ه٣ :ت)

 نم م٤٨٩١/ه٤٠٤١ ماع يف تادلجم ةعبرأ يف نسحلا يبأ عماج عبط

 .هتاحش دمحم نسحلا يبأ ذاتسألا قيقحتب ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو لبف

 «معنل ١ غوبس « اًيبر اغم ىمسي ام وأ يويسبلا نسحلا يبأ رصتخم ۔ ٢

 .انتسارد لحم وهو

 امك ثالث وأ ناتريس عقاولا يف يهو :يويسبلا نسحلا يبأ ةريس ۔ ٣

 . يداربلا كلذ ىلع صن

 يف ينايسبلا دمحم نب يلع نسحلا يبأ خيشلا نع» ناونعب :ىلوألا

 .«لوألا هدقعو هللا دبع نب رهطملا ىلع هجورخ مايأ دشار نب صفح

 ىلوألا صفح ةمامإ لوح ةعاجش لكب هيأر حضوأ ةريسلا هذه يفو

 مامإلا ناك نإو مئال ةمول هللا يف ىشخي ال امادقم اهيف ناكف ةيناثلاو

 .‘"ةيناوزنلا ةسردملا نم ساسألا هفقوم ىلإ هذه هتأرج عجرأ يملاسلا

 عقاولا ثدحلا نع لاؤسلا لطبأ نم ىلع ةجحلا ةريس» ناونعب :ةيناثلاو

 بهذملا لخاد قرفلا ضعبو ةمألا فالتخا خيرات ةريسلا هذه تلوانت «ناممبب

 ةيالولا ماكحأو هرصع ىلإ ةفالخلا لوح ةيسايسلا ثادحألاو ،هجراخو

 مامإلا ةنتف نم هحجري يذلا فقوملا نايبل اديهمت كلذ لعف دقو ،ةءاربلاو

 وه يأرلا كلذ نأ ائيبم ؛رظنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم ةيضقو تلصلا

 .اقباس كلذ ىلإ انرشأ )١(

 .اقباس عوضوملا كلذ ىلإ انرشأ )٢(



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 ندل نم ةيضابإلا ءاملع نم ةلسلس ربع هداقتعا ردقتو همهف لصأت امم

 نبا هخيشب ءاهتناو مهنارقأو ةديبع يبأو ديز نب رباجب ارورم نو ةباحصلا

 ١. ةكرب

 لوح يمدكلا ديعس نب دمحم خيشلا ىلع درلا يف اهبتك :ةثلاثلا ةريسلاو

 يهو فكش لوقو مأ لاؤس فوقو وه لهو ‘تلصلا ةنتف يف فوقولا ةلأسم

 ىلع اوجرد ةرتفلا كلت ءاملع نكل تاقرو عبس يف عقت اذج ةرصتخم ةريس

 .ةريسلاب ىسايسلاو ىخيراتلا ىحنملا تاذ ةليوطلا ةبوجألا ةيمست

 ءاملع نم ةعومجمل تاباوجلاو ريسلا باتك تنمض ةريسلا هذه لك

 ماع ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو يف عبطو فشاك ليعامسإ ةديس قيقحتب نامع

 .م ١٦١٩١/ه١ ٤٠٦

 .١٥١-١ا٤ا ص & ت اباوجلاو ريسل ا : رظني ) ( ١

  



 :يناثلا ثحبملا

 يناوريقلا دببز يبأ نبا خيشلا

    

  

 ىنتعا دقف ؛يويسبلا هريظن ظحك ديز يبأ نبا خيشلا ظح نكي مل

 هفقاوم مهتافنصم يف اونودو ،ةغلاب ةيانع هتايحب برغلاو قرشلا يف ءاملعلا

 تيصلا وذ ريهشلا يكلاملا مامإلا وهو ال فيك ‘هتافنصمو همولعو هتايركذو

 يف هب قوثوم مامإ ،‘١هريغصلا كلامب هملعو هلضفل بقلملا ريبكلا يملعلا

 كلام بهذم عماجو ،مهتودقو هتقو يف ةيكلاملا مامإ ناك» &'"هتياورو هتيارد

 امب ةفرعمو نايب وذ ملقلا حيصف ظفحلا ريثك ،ملعلا عساو ،هلاوقأ حراشو

 هردق مظعف هباتك يف (م٣١٠١/ه٣٠٤ :ت) بيطلا ركب وبأ هركذ .'"!«هلوقي

 يدادغبلا دهاجم نبا هزاجتساو ‘قرشملا لهأ نم هريغو وه ‘كلذك هخيشو

 "٠. نييدادغبلا هباحصأ نم هريغو

 نانبل ڵتوريب ،يبرعلا دئارلا راد سابع ناسحإ :ميدقتو قيقحت :يزاريشلا ءاهقفلا تاقبط )١(

 ١٦. ص .م ١٨٩١/ه١٠٤١ .! ط

 )٢( :ت) يسباقلا نسحلا يبأ نع كلذ ركذ ٠٣ ٤ه/١٠١٥م(۔

 يلع تادايزلاو رداونلا لالخ نم يداهتجالا هجهنمو هتايح يناوريقلا ديز يبا نبا (٣)

 ١٦١. ص .م ١. ١٤٣٠ه-٠٠٩ ٢ ط مزح نبا راد ،يولعلا

 )٤( ضايع يضاقلا ،كرادملا بيترت )٢١٥/٦(.



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا . ٢٢٨

  

 (ذيمالتلاو خويشلا) ءاطعلاو بلطلا ةايح :لوألا بلطملا

 ةبسن يزفنلا نمحرلادبع ديز يبأ نب هللادبع نب دمحم هللادبع وبأ :وه

 برق يسنوتلا لامشلا يف مسالا اذهب ةقطنم ىلع وأ ،ةيربربلا ةزفن هتليبق ىلإ
 نباب رهتشا ىتح اهيلإ بسنف م٥٥٩/ه١٣٣ ةنس ناوريقلاب دلو 3ةجاب

 .يناوريقلا ديز يبأ

 :هخويش .

 ثيح ؛العو لج نمحرلا ندل نم ةحاتم ةصرف ناوريقلاب هتماقإ تناك
 اهعماج ةصاخ ؛ةفرعملاو ملعلا اياوز اهيف رشتنتو ،ءالجألا ءاملعلاب رخزت تناك

 لاع ردقب مهنم دحاو لك عتمتي اريبك اددع خويشلا نم هل هللا عمجف ،روهشملا

 اهيف ذخأو ،يسيمملا لضفلا يبأو ،دابللا نب ركب يبأك ؛نيدلا يف هقفلا نم

 دمحأ نب هللادبعو كليعامسإ نب سرادو ‘لاسعلا رورسم نب دمحم نع اضيأ

 .ريثك مهريغو ينالوخلا نودعسو ،ىسوم نب دايزو ينايبألا

 :هذيمالت .

 ؛هتافرصتو هتايحو هتافلؤمو ديز يبأ نبا ملع يف رشتنا يذلا غوبنلا ناك

 نم ادحاو حبصيل ءالجألا هخياشم دعب نم مولعلا مامز مالتسال ةرشابم هلممأ

 هخيش نع ملعلا ثرو امنيح يويسبلا هريظنك انه وهو ،ناوريقلا خويش زربأ
 نأ اذه عضولاو دب ال ناكف ةريهشلا هتسردم يف هتفيلخ راص ىتح ةكرب نبا

 بهذملا اهيف رشتنا يتلا ةعقرلا دادتماك ضرألا قافآ مهب دتمتو هذيمالت رثكي

 .ىكلاملا

 ةرهاقلا ثارتلا راد رونلا ويأ يدمحالا دمحم :حت نوحرف نبال جابيدلا :يف هتمجرت رظنت )١(

 لالخ نم يداهتجالا هجهنمو هتايح يناوريقلا ديز يبأ نبا ،ء(١/١٧٤) م٤٧٩١ ٤. ط

 .اهدعب امو ١٥١ ص يولعلا يلع تادايزلاو رداونلا



 ٢٩ يناوريقلا ديز يبأ نبا خيشلا :يناثلا ثحبملا

  

 :هذيمالت رهشأ نمو

 نم وهو ،يعذاربلاب فورعملا يدزألا مساقلا يبأ نب فلخ ديعس وبأ -

 رابك نم ناك» :ةرجشلا يف فولخم هنع لاق .ةيكلاملا ءاهقف رابك

 ظافحو يسباقلا نسحلا يبأو ديز يبأ نب دمحم يبأ باحصأ

 .0«هيف نيفلؤملا بهذملا

 مالعأ نم يناوريقلا ينالوخلا نمحرلادبع نب دمحأ ركب وبأ ۔

 :لاثمأ خويشلا نم ةمهم ةقبط هيدي ىلع تجرخت هرصع يف بهذملا
 ."ه ٤٣٢ ةنس هتافو تناكو ،يرويسلاو زرحم نبا

 ناك يناوريقلا يمرضحلا يديبللا دمحم نب نمحرلادبع مساقلا وبأ ۔

 .ه٠٤٤ ةنس ناوريقلاب يفوت ،نيفلؤملاو ءاملعلا ريهاشم نم اضيأ

 ىلع نوعزوتي ديز يبأ نبال اذيملت رشع ةعست نم رثكأ ءاملعلا دّذع دقو

 لقنو مهتيص رهتشا نيذلا لاحلا ةعيبطب ءالؤهو ،سلدنألاو برغملاو ةيقيرفأ

 ؛كلذ نم رثكأ هيدي ىلع اوجرخت نيذلاف الإو مهفراعمو مهمولع مهنع سانلا

 بولسأ ديز يبأ نبال» نأل نمزلا لماوع لعفب مهركذ ىوطنا امنإو
 لئاسملاب ةقلعتملا ةلئسألا ةراثإب هسورد حتتفي وهف زاتمم (يجوغاديب)

 ءاهنم هعقوتي ام هسفن وه ركذيو .اهئاقلإ ىلع ةبلطلا عجشيو ،ةضماغلا ةقيقدلا
 .'"«ليلغلا يفشي امب اهنع بيجي مث

 بولسأ نم هبشلا بيرق ديز يبأ نبا هعبتي ناك يذلا بولسالاو
 لئاسملا ضرف يف بتكلا لضفأ نم عماجلا هباتك دعي ثيح "يويسلا

 )١( (ت.د) ط سنوتب ةقيتعلا ةبتكملا كروضام دمحم :عتو حت ،غابدلل ناميإلا ملاعم )١٤٦/٣(.

 )٢() ص فولخم دمحم نب دمحم رونلا ةرجش ١٠٨. :مقر ةمجرت ٩!. .(ت.د) ط ركفلا راد

 )٣( ص يولعلا يلع هجهنمو هتايح ديز يبأ نبا ٢٩٨٩ شغابدلل «ناميإلا ملاعم» نع القن )١١٦/٣(.



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا :72 ٢٤٠

  

 ©فداه ئداه يراوح بولسأ ىلع ةلدألاو ججحلا ضرتفي وهف» ،اهتشقانمو
 ةيرم ال احيحص الوصو اهئراق ىلإ ةمولعملا لوصو ةيغب .اهيلع درلاب هفدري

 ،سوردلا يف هذيمالت ىلع هريثي ناك امم ةلئسألا هذه نوكت دقو 5'٠هيف

 .ةيملعلا تاردقملا رابتخاو ةشقانملل مهطاسوأ يف هيقليو

 هرسكل ذيمالتلا دنع بولسألا بوبحم ءاملعلا نم عونلا اذه لاثمأو

 ةياغلا هذه لجأ نم كلام مامإلل ناك دقو ،توكبلا ايافخو فوخلا زجاح

 يف ثيدحلا ءاملع روهمج ناك امنيبف» أطوملا ةياور يف ديرف بولسأ اهريغو
 هسفنل راتخا هخيش نم بلاطلا عامس جهنمل نيلضفم ۔ هنامز دعبو ۔ هنامز

 نم احدر اذه هرايتخا نع عفادو ،هيلع مهضرع عامسو ‘هيلع هبالط ةءارق

 دحأ ىلع أرق هتيأر امف ةنس ةرشع عست اكلام تبحص» :فرطم لاق ،نمزلا

 ء‘ضرعلا زوجي ال لوقي نم ىلع ءابإلا دشأ ىبأي هتعمسو ،أطوملا باتك

 ءاهيف طلغ وأ اهس امبر يوارلا نإ» :هلوقب كلذ يف هجهنم كلام مامإلا رربيو

 نأل امإ :ثالث لالخل طلغلا كلذ عماسلا بلاطلا هيلع دري الو هسفنب هؤرقيف

 نأ امإو ،هتلالجو يوارلا ةبيهل امإو ؤهيلع درلل يدتهي الف لهاج بلاطلا
 لمحيف هبهذم هنأ امهوت افالخ هلعجيف افالتخا فداص عضوم يف هطلغ نوكي

 در أطخأ وأ بلاطلا اهسف ،يوارلا ىلع بلاطلا أرق اذإو :لاق ،اباوص أطخلا

 ةبيه ال هنأل هرضحي نمم هريغ هيلع دري وأ ،هنهذ غارف عم ،هملعل يوارلا هيلع

 عضوم هطلغب فداص نإ فالخلا يف ابهذم اضيأ هل دعي الو ؤبلاطلل
 ."هجوتم هيلع درلاف فالتخا

 )١( ص .يبايسلا "يويسبلا نسحلا يبأ خيشلل يهقفلا جهنملا ٢١٩.

 ثيدحلا صوصن ةسارد جهنم» :رظني عوضوملا اذه لوح كلام مامإلا جهنم يف عسوتلل )٢(

 ۔ وفنأ ةعبطم 0١ ط ،يفاشرخلا سيردإ روتكدلا «ةيقيبطت جذامنو ةيرظن ةمدقم يوبنلا
 دمحم .د .ةيكلاملا دنع بهذملا حالطصا :اضيأ رظنيو ٢٢. 0٢٣ ٢٤. ص ساف ،تنارب
 ٤٣ - ٤٥. ص يلع ميهاربإ

  



 يناوريقلا ديز يبأ نبا خيشلا :يناثلا ثحبملا

  

 يف ةجحو مصخلا ضارتفا بولسأ يعفاشلا مامإلل نأ اقباس انركذ دقو

 ملاعلا هسراميو ،ةبلطلل ديج جهنملا اذه نأ كلذ لالخ نم ودبيو ،ةلاسرلا

 .ةيملعلا هتافنصم ىفو ) ملعلا هسلجم ىف ةداع

 ةيملعلا هتناكم :يناثلا بلطملا

 ناكل ةنيمثلا هرافسأو ةمخضلا هبتك ىوس ديز يبأ نبال دهشي مل ول

 تاقبطلاو ةريسلا بتك اوؤلم مهدعب ءاج نمو هرصع ءاملع نكل .ايفاك كلذ

 تدلق ام» :ناطقلا هللا دبع نب يلع نسحلا وبأ لوقي ،هلضفب افارتعاو هيلع ءانث

 .'«هدلقي ينابسلا تيأر ىتح دمحم ابأ

 ...برغملا لهأ ملاع هيقفلا ةودقلا ةمالعلا مامإلا» :يبهذلا هنع لاقو

 ةيكلاملا ةسردملا وخرؤم هربتعا دقو ،‘"”«لمعلاو ملعلا يف زرب نم ناكو
 ةيكلاملا ءاهقفلا نم نيرخأتملا ةقبطو نيمدقتملا ةقبط نيب ةلصافلا ةقلحلا

 ديز يبأ نبا لبق اوؤاج نم مهب نونعي مهنإف «نومدقتملا» :ةيكلاملا لاق اذإف
 :اولاق اذإو اهريغو مساقلا نباك ةرجهلا راد مامإ ذيمالت نم يناوريقلا

 نبا رثاتسا امك &‘"هدعب ءاج نمو ديز يبأ نبا مهب دصقيف «نورخأتملا»
 نسحلا وبأ هكراش اينث اذإف يكلاملا بهذملا يف «خيشلا» حلطصمب ديز يبأ

 .يناوريقلا يسباقلا

 ةئاملا سأر ىلع نيدلا مهب هللا ددج نمم ىبلاعثلا يوجحلا هذع دقو

 كلذ لقن دقو ©فيحصت وهو «يئاسنلا» هيف درو هنكلو ١٣٧/١\ بهذملا جابيدلا :رظني )١(

 ٢/ ١٤. ص يماسلا ركفلا يف يوجحلا وه امك هنع اضيأ

 )٢( ءالبنلا مالعأ ريس ١٠/١٧.

 رظني ٢٥٩/١\ يقوسدلا هفرع دمحم ،يرديدردلا دمحأ تاكربلا يبأل ريبكلا حرشلا ةيشاح )٢(

 ١٤٠/٢. يلاعثلا يوجحلا "يماسلا ركفلا :اضيا

  



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ٢٤٢

  

 ةمألا هذهل ددجي نم ماع ةئام لك سأر ىلع هللا ثعبي» ثيدحلا يف ءاج امك

 مث !همكح يطعي ءيش براق ام نأب :ةئاملا سأر نع هرخأت ارربم «اهنيد رمأ

 نب رمع نمز يف مت خيراتلا حالطصا نأل يبسن ةئاملا ريدقت نإ

 ) نط باطخلا

 ىتح ؛ةياورلاب ةديدشلا هتيانعل ثيدحلا ءاملع دنع ةناكم ديز يبأ نبالو

 - ديز يبأ نبا :ينعي - هفاصوأ مظعأ نم» :يوازفنلا مينغ نب دمحأ هيف لاق

 كنيتطساوب مساقلا نبا نعو ةطساوب نونحس نع يوري ناك هنأل ؛هدنس ولع

 .'""«ثالئب كلام نعو

 :ةيلاتلا طاقنلا يف يولعلا يلع روتكدلا اهصخليف هعروو هقالخأ امأ

 .ةمهلا عافتراو راقولاو ؤآتمصلا سحو عرولا -

 .ةليبنلا ةفصلاو ماتلا حالصلا -

 عرولاو حالصلا لهأ نم ديز يبأ نب دمحم وبأ ناك» :ضايع لاق -

 . «لضفلاو

 .«قحلل دايقنالا عيرس ناك» :يدوادلا لاق ،هدييأتو قحلل هعوضخل -

 ةاساومو ،ءارقفلا ةدعاسمو ريخلا هوجو يف لاملا قافنإو مركلا -

 .نيباصملا

 هتافلؤم يف حضتي ام كلذو .هلهأب هيونتلاو قحلا نالعإ يف ةعاجشلا -

 .هخويشل هئاثر يفو .ةنسلا لهأ ءارآ اهيف ديأ يتلا

 ةقدصلاو راثيإلا لهأو داوجألا نم هني ناك» :غابدلا خيشلا هنع لاق

 )١( يلاعثلا يوجحلا "يماسلا ركفلا ١٤/٢٣.

 )٢( ،يوازفنلا ،يناودلا هكاوفلا ٨/١.



 1 يناوريقلا ديز يبأ نبا خيشلا :يناثلا ثحبملا

  

 مهوسكيو مهيلع قفني ناك ملعلا ةبلطو ءابرغلاو ءارقفلل لذبلا ريثك
 .(«مهدوزيو

 تافلؤملا نم ةمخض ةعوسوم كرت هنأ الإ روصتي ال ديز يبأ نباك ةمالع
 يف عجارملا مهأ نم دعب اميف حبصتس ءهقفلاو ةعيرشلا نيدايم يف ةمقلا

 ةلاسرلا الإ هل نكي مل ولو اةصاخ يكلاملا هقفلاو ةماع ةيمالسإلا مولعلا

 مولعلا نم اهيف عدوأف ةنس ةرشع ةعبس هرمعو اهفلأ دقف ؛ايفاك كلذ ناكل

 تاجرد ىلإ هبحاصب لصي ركبم يملع غوبنب يشي ام فراعملاو ةيهقفلا

 يف يكلاملا بهذملا نم هفرعت ام كلذ دعب عمج دقو فيك ،نيدهتجملا

 وهف ،ةيكلاملا عورفلا هيف بعوأ «تادايزلاو رداونلا» هباتك يف ىلوألا رافسألا

 دجوي ال ام هنإ :ليق ىتح ؛نيثدحملا دنع دمحأ دنسمك يكلاملا بهذملا يف

 يف باتكلا اذه ءاج دقو ،‘""كلام بهذم يف سيل وهف تادايزلاو رداونلا يف

 يف ةيكلاملا لوعم دحأ وهو «ةنودملا رصتخم» ديز يبأ نبالو .ءزج ةئام

 بهذم نع بذلا» باتكو « ةنسلا لهأب ءادتقالا» باتك هلو ،هدعب امو هرصع

 ىلع سبحلا ةلأسمو نيدترملا دالوأ يف لوقلا ىلع هيبنتلا» باتكو «كلام

 لكوتلاو هللاب ةقثلاه باتكو «تاولصلا تاقوأ ريسفت» :باتكو «نايعألا دلو

 ء«قزرلا نم نومضملا» باتكو ،«نيقيلاو ةفرعملا» باتكو ،«هناحبس هللا ىلع

 ،«نمؤملا ضرع ةيامح»ه باتكو ،«لئاسملا در» باتكو ،«كسانملا» باتكو

 راهظتسالا»ه باتكو ء«نآرقلا زاجعإ يف نايبلا»ه باتكو ««سواسولا» باتكو

 مايق لضف» باتكو ،«هلثم يف سيبلتلا فشك» باتكو ،«ةيركفلا ىلع درلا يف
 .«خيراتلاو يزاغملاو مكحلاو بادآلاو ننسلا يف عماجلا» باتك هلو ،«ناضمر

 )١( ص يولعلا يلع ،هجهنمو هتايح ديز يبأ نبا :رظني عسوتلل ٤.
 .هسفن )٢(



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ٢٤٤

  

 دعب اميف تزواجت اهنكل ةنيعم ةياغل ةهجوملا لئاسرلا نم ةعومجم هلو

 يه عجارم نوكتل ةيملعلا تاحالطصالا يف اهيلع فراعتملا ةلاسرلا دح

 نيب نم .هيلإ تهجو يذلا لاجملا يف مولعلا نم اًرفاو اردق زنتكت ىرخألا

 :ةفورعملا لئاسرلا كلت

 .ةكرح نآرقلا ةءارق دنع هذخأت نميف ةلاسر ۔

 .ةاكزلا نم ةبارقلا ءاطعإ ةلاسر ۔

 .لادجلا نع يهنلا ةلاسر ۔

 .ةيردقلا ىلع درلا يف ةلاسر -

 .يلزتعملا يدادغبلا ةلاسر ةضقانم يف ةلاسر -

 .ةحيصنلاو ةظعوملا ةلاسر ۔

 .ملعلا بلط ةلاسر ۔

 .قدصلا لهأل ةنسحلا ةظعوملا ةلاسر -

 .نآرقلا ةوالت يف ةساملجس لهأ ىلإ ةلاسر -

 .)ديحوتلا لوصأ يف ةلاسر ۔

 دعبو هتايح ىف هانس سانلا رصبأ ايملع اًرانم ديز ىبأ نبا ناك اذكهو

 بيقنتلاو ثحبلا لعلو هتافلؤم ربع همولع نم ذخألا نوقحاللا رثكأو ،هتوم

 )١( غابدلا ناميإلا ملاعم ١١/٣\ باهولا دبع ينسح نسح رمعلا باتك ٦٤٤/١ - ٦٤٨.

 ،ناملكورب لراك يبرعلا بدالا خيرات ٢٦/٢-٩!٢\ يلع ،هجهنمو هتايح ديز يبأ نبا

 ١ ص يولعل ٩-۔٥٠.



 يناوريقلا ديز يبآ نبا خيشلا :يناثلا ثحبملا
 ن

  

 ركذ دقف ،هلئاسرو هتافلؤم نم ديزملا فاشتكا ىلإ دوقي تاطوطخملا ىف

 :اهنيب نم ىرخأ لئاسر هل نأ ملاعملا يف غابدلا

 .قراملا ةرسم نبا ىلع درلا ۔

 .دئاقلا رهاطلا نب دمحم اهب ظعو ةلاسر ۔

 .دادحلا نب ديعس نع تاياكح _ _

 ©يلومشلاو يفرعملا ءارثلاب زيمتت ديز يبأ نبا تافلؤم نأ ظحالملاو

 هبولسأل اًّضيأ ةماعللو امومع ءاهقفللو هذيمالتل ةبسنلاب ىربك ةدافإ تاذ ىهو

 ةلمج و» :هلوقب ضايع ىضاقلا هدكؤي يذلا رمألا ةلهسلا هتغلو سلسلا

 ."«ملعلا ةريزغ ةعيدب ةديفم اهلك هفيلاوت

 هتاقو :ثلاثلا بلطملا

 ىلإ دوعي كلذ امبرلو ،مالعإلا ةافو ديدحت يف ءاملعلا فلتخي ام اريثك

 اذه نم ملاع دقفف ةبيصملا لوه ببسب خيراتلا نيودت دنع سانلا لوهذ

 ديدحت يف فالخلا نم ثدح امكو ،ةميسج ةراسخو ةميظع ةملث دعي زارطلا

 يضاقلا نم لك بهذي ثيح ىناوريقلا عم ثدحي هسفن نإف يويسبلا ةافو

 ةلاحكو تفولخمو ©فقورز دمحأو يجان نباو غابدلاو نوحرف نباو ضايع

 ١٤ ۔ ه٦٨٣ ةنس نابعش نم نيثالثلا ىف تناك هتافو نأ ىلإ ،يلكرزلاو

 .م٩ ٩٦ ربمتبس

 نأ ىلع صنت :ىلوأل ١ ؛نييرخأ نيتياور يروهجأل ١ خيشلا قوسي امنيب

 بهذتو .م ٦٩٩/_ه٦١٣ ةنس اهلعجت :ةيناثلاو .م ٥٠١٠١/_ه٦٩٣ ةنس هتافو

 ص ي يبا نب )١( ىولعلا هجهنمو هتايح ديز بأ نبا ٩-٥٠.

 )٢( كلاسملا بيرقتو كرادملا بيترت ٤٣٨/١.



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ٢٤٦

  

 يذلاو .م٨٩٩/ه٩١٣ ماع تناك هتافو نأ ىلإ نيخرؤملا نم ىرخأ ةفئاط

 .(أه٦٨٣ ةنس هتافو نأ يولعلا ىلع روتكدلاو ،يبلاعثلا يوجحلا هحجري

 دفرت ماوعألاو نورقلا ربع ةدتمم تلظ ديز يبأ نبا ةايح نإف ناك ايأو

 ةفرعمو ءارث ءاطع ناكف ،ةيحلا ةمولعملاو ةيرطلا ةفرعملاب ةقحالتملا لايجألا

 .ةليزج

 )١) بهذلا تارذش :رظني عسوتلل ٣/ ١٣١ ‘ ص نونظلا فشك ٨٤١\ كرادملا بيترت ٤٩٦/٤©

 بهذملا جابيدلا ٣٨/١  6١ج ةيكزلا رونلا ةرجش ١ ص ٩٦ }هجهنمو هتايح ديز ىبأ نبا

 ١٤١٣٠. ىبل اعثلا يوهجلا ٠ يماسلا ركفلا ١٥٥. 65١٥٦ ص “ يولعلا يلع



 :ثلاتلا ثحبملا

 (ةلاسيرلاو رصتخملا) يجهنم نيب ةنر اقم

  

 ةناسرلا يه ديز يبأ نبا خيشلا جهنم :لوألا بلطملا

 فيلأتلا يف هبولسأ ١

 ظفحلا ةلوهس نيب هيف عمج فيلأتلا يف اديرف ابولسأ ديز يبأ نبا عبتا
 تبغر امل» :ةلاسرلا ةمدقم يف كلذ ررق امك راغصلا نيسرادلا ةئفل يقلتلاو

 نم مهبولق ىلإ قبسيل نآرقلا فورح مهملعت امك نادلولل كلذ ميلعت نم هيف
 ىلإ كتبجأف هتبقاع مهل دمحتو هتكرب مهل ىجرت ام هعئارشو هللا نيد مهف
 نيبو "»«هيلإ اعد وأ هللا نيد ملع نم باوث نم كلو يسفنل هتوجر امل كلذ

 مهبولق يف كرتي ،نيسرادلل ابوبحم اباذج بولسألا نوكي نأ ىلع هصرح

 نبا ةلاسر نأ ةيكلاملا ربتعا كلذلو فيلأتلا نم عونلا اذهل ةبحملا نم ازثأ

 :ةكربلا هذه ‘بولقلا يف ملعلا ةكربب هبشأ يه ةيحور ةيصاخ لمحت ديز يبأ

 اهظفح نم نإ :ليق دقف ،اهتيمهأ ديزي امم ‘تافلؤملا رئاس نود اهصخت»

 لاملاو حالصلاو ،ملعلا :ثالث نم ةدحاو وأ اثالث هللا هبهو اهب ينعو

 مساق ىفطصم دمحأ :اهدعأ ©يناوريقلا ديز يبأ ني هللا دبع دمحم وبأ ةلاسرلا نتم ) ( ١

 ٨ ص .ةعبطلا مقرو خيرات نودب يبد تارامإلا - ةليضفلا راد يواطهطلا



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ٢٤٨

  

 دقو» :لاق امدنع ةلاسرلل هحرش ىف يوازفنلا هيلإ راشأ يذلا رمألا "هبيطلا

 رهظ ©بهذملا ةدبزبو ،دعسأ ةروكابب ةبقلملا دمحم ييأ ةلاسرب سانلا لغتشا

 دعب بهذملا يف رهظ رصتخم لوأ اهنأل ؛اهتكربو اهرثأ نم نيقفاخلا يف

 .'"«بالجلا نبا عيرفت

 ىدعتت ال تاقيرو يف ديز يبأ نبا هيف عمج باذجلا بولسألا اذه

 يكلاملا هقفلا تاررقم عيمج - تاعبطلا بسحب ۔ ةقرو نيعبسلاو ةئاملا

 امك ةلاسرلا هذه يف فطصا ثيح ؛تارصتخملا نم هلبق نم اهب قاف ةقيرطب

 اضيأ هحرش يف يجان نبا كلذكو اهحرش يف قورز دمحأ ةمالعلا لوقي

 يف يرهبألا اهدنسأ دقو ‘ثيدح فالآ ةعبرأ ىلع ةينبم ةلأسم فالآ ةعبرأ

 رصح نكميو ، ةلاسرلا ثيداحأ دانسإ يف ةلالجلا كلام» :امس باتك

 :طاقن ةعومجم يف ةلاسرلا يف خيشلا بولسأ

 حرش ىلإ ملعلا بلاط هعم جاتحي ال ام ريبعتلا ةسالسو ةغللا ةلوهس ۔١

 لئاسم تعمج اهنأ ببسب ةقحاللا حورشلا تءاج امنإو ليصفتو

 يف هدهجب ديز يبأ نبا فرع دقو ۔ ليلقلا ادع ام - يكلاملا بهذملا

 نآ ةلوادتملا ةيكلاملا بتك مظعم نم اهعمجو بهذملا لئاسم رصح

 يتأت فوسو .«تادايزلاو رداونلا» هباتك يف ةنودملا اهتمدقم يفو ؛كاذ

 ريبكلا باعيتسالاو قيمعلا مهفلاو مخضلا دهجلا اذهل اَجاتن ةلاسرلا

 ةريهش ديز يبأ نبا ةلاسر» :قورز خيشلا لوقي ،‘ثبهذملا لئاسمل

 تاساردلا زكرم ،يناوريقلا ديز يبأ نب هللادبع ىقتلم يف ينابيشلا دمحم خيشلا ةرضاحم )١(

 ١٧. ص .ناوريقلاب ةيمالسإلا

 )٢( يناودلا هكاوفلا )٢/١(.

 )٣( ص .يكلاملا بهذملا يف تارصتخملاو راصتخالا ١٦١١.

 .ةنس ةرشع ةعبس :ليق امك كاذنآ هرمع ناك ثيح هفيلآت لئاوأ نم ةلاسرلا نأب ملعلا عم )٤(



 ) ةلاسرلاو رصتخملا ( يجهنم ذم نيب ةنراقم :ثلاثلا ثحبملا

(١) 

(٢) 

٢٤٩ 

  

 اهنإ ثيح نم لئاسملاو هقفلا يف عفنلا ةريزغ ،لئاضفلاو بقانملا

 &إهباستكالاو بتكلاو ظفحلا يف مارملا ةميق ©باوبألل عماج لخدم

 نم اهل عمتجي ام عم ةلاسرلا فيلأت يف ةبوذعلا هذه نإف كلذلو

 نم اهريغ ىلع ةمدقم ةلاسرلا نم لعجيس لئاسملل باعيتسالا

 بتكلا نم ريثكلا كلذ ىلع صن امك ‘تتارصتخملاو فيلاوتلا

 .ةيكلاملا

 ةدحاولا ةلأسملل لاوقألا يف ددعت وأ ةيهقف تاعيرفت ةلاسرلا يف سيل

 بهذملا يف حجارلا هنأ بلاغلاو ،ةلأسم لك يف دحاو لوق يه امنإو

 تاحيجرت نم لخي مل ديز يبأ نبا نم كلسملا اذه نأ الإ ،يكلاملا

 نباب ادح امم ؛كلام مامإلا نع روهشملا اهيف فلاخ امبر هب ةصاخ

 دقن يف ةرصبتلا هباتك فلؤي نأ (ه٩١٤) يكلاملا يبطرقلا راخفلا

 طالغألا نم ةعومجم اهيف حضوأ .يناوريقلا ديز يبأ نبا ةلاسر

 ‘'"١بهذملا يأر عم قفتت قفتت ال ةلاسرلا يف تافلاخملاو

 نإ ذإ ،ةيوبنلا ثيداحألاو ،ةينآرقلا تايآلاب ةلاسرلا يف دهشتسي ام لق

 ثيداحألاو تايآلا نم ةملسم تالالدك ةررقم تءاج اهلئاسم بلاغ

 ضعب يف اصن تايآلاب داهشتسالا نم عنمي مل اذه نكل ،اّلصأ
 اًعبسو ةبارقلاب اعبس ءاسنلا نم هناحبس هللا مرحود» :هلوقك عضاوملا

 كناتبو مكنسمتأ م تَمَرُح » :نيي لاقف رهصلاو رب
 ءالؤهف 4 تحَكَلآ ت ا و ج ثاَسَو >> 4 ٦ س س <<,7 و مكحن وح آ ء ى
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 (ط :نودب) ‘توريب ۔ ركفلا راد ةلاسرلا ىلع يجان نبا حرش عم قورز حرش

 ٤٠٢ ١ها/١٩٨٦٢م )١/١(.

 راخفلا نبا رمع نب دمحم هللادبع وبأ يناوريقلا ديز يبأ نبا ةلاسر دقن يف ةرصبتلا

 .ه٥٢٦٤١ 0٢٧ ددعلا "يدمحألا ةلجم روشنم ،ينارمعلا هلإلادبع نب ردب :حت ،يبطرقلا



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 مُضتنَهَمأَو» :ىلاعت هلوق رهصلاو عاضرلا نم يتاوللاو ةبارقلا نم
 ضيحتو» :هلوقو .'‘؛ ةَحَصَرلا ےرت مكشوَعآَو مكتَحَرا 51

 الَو» هناحبس هللا لاق ةضيرف نادبألا لامعأ مهتمزل غولبلابو ةيراجلا
 .'‘ه4 اؤذْنَعَسلَف رثنا مكنم لتكلا علب
 ةراشإلا نود ةلاسرلا ظافلأ نمض اًّصوصن تدرو اهنإف ثيداحألا امأ

 اباتك يرهبرألا ركب وبأ يضاقلا اهل درفأ كلذلو سيثيدح صنك اهيلإ

 عفرف اهلئاسم عيمج هيف عبتت «ةلاسرلا دنسم يف ةلالجلا كلام» هامس

 عرفلا در كلذبو ،ةثو هباحصأ ىلإ وأ ةلي هللا لوسر ىلإ اهانعمو اهظفل
 درو ثيداحألا ضعب كانهو ،‘"اهججحب لئاسملا معدو هلصأ ىلإ

 بهذأ هللا نإ» : هنيل يبنلا لاقو» :لثم ةلاسرلا يف اهعفر ىلع صيصنتلا

 متنأ يقش رجاف وأ يقت نمؤم .ءابآلاب اهرخفو ةيلهاجلا ةيبغ مكنع

 :سانلا باسنأ ملعت لجر يف ال يبنلا لاقو «بارت نم مدآو مدآ ونب

 .'‘هرضت ال ةلاهجو عفني ال ملع»

 هيلإ سمت امب ىفتكا لب بابلاب ةقلعتملا تائيزجلا لك ءاصقتسا مدع ۔٤

 .هلهج فلكملا عسي ال امبو ،ةجاحلا

 .تارصتخملا ةعيبط عم ايرج دودحلاو فيراعتلاو ،مجارتلا نم اهولخ ۔ ٥

 .فيلأتلا يف هجهنم ٢

 نيفلؤملا نم هقبس نم نع فلتخي اجهنم يناوريقلا خيشلا عبتا

 لعف امك ةقباس بتكل ارصتخم هباتك نكي مل ةلاسرلا يف انه وهف ،نييكلاملا

 )١( ص) ركفلا راد نمحرلا دبع نب هللادبع ،يناوريقلا ديز يبأ نبا .ةلاسرلا نتم ٩٠(.

 )٢( ص) ركفلا راد :ط .ةلاسرلا نتم ٠ ٦).

 )٣( ص) .يكلاملا بهذملا يف تارصتخملاو راصتخالا ١٦١(.

 )٤( ةلاسرلا نتم )ص١٦٨(.



 ٢٥١ ) ةلاسرلاو رصتخملا ( يجهنم نيب ةنراقم :ثلاثلا ثحبملا

  

 فلأ نيسمخ يف ةنودملا رصتخا امدنع هسفن وه لعف امكو .هلبق ءاملعلا

 .()ةلأسم

 نإف كلذلو ،‘”راغصلا ميلعتل ءادتبا هؤاشنإ مت باتك يهف ةلاسرلا يف امأ

 ىلع صرحلاو ىنعملا ةقدو ةرابعلا ةسالس هبحاص هيف ىخوتيس هفيلأت
 دنع وأ بهذملا يف حجارلاب ءافتكالا دح ىلإ لاوقألاو ةرابعلا يف زاجيإلا

 نإ هيملعتم مهف نم برقيل ؛اباب هركذ كل تطرش ام كل لصفأسو» :فلؤملا

 .'"«ىلاعت هللا ءاش

 ةيجهنم يف عمجيس اهفلؤم نإف اًيسردم اجهنم ةلاسرلا هذه تناك املو

 كولسلاو قالخألاو بادآلاو ،هقفلاو ،هقفلا لوصأو ةديقعلا نيب فيلأتلا

 :ةيلاتلا طاقنلا يف نيوانعلا هذه نيب عمجلا يف هجهنم ليصفت نكميو

 غلبمو اهفيلأت ببسو ةلاسرلاب تفرع ةمدقمب هباتك فلؤملا ردص ۔١
 :اهيف لوقي عيضاوم نم هنمضتت امو ،هتياغو ،هيلإ ةهجوم يه نم ةاعارم
 امم ةنايدلا رومأ بجاو نم ةرصتخم ةلمج كل بتكأ نأ ينتلأس كنإ»

 لصتي امو حراوجلا هلمعتو ڵبولقلا هدقتعتو ،ةنسلألا هب قطنت

 نم ءيشو اهبئاغرو اهلفاونو اهدكؤم نم ننسلا نم كلذ نم بجاولاب
 كلام مامإلا بهذم ىلع هنونفو هقفلا لوصأ نم لمجو .اهنم بادآلا

 يكحي نايحألا ضعب يف هنكل .'؛ه«هتقيرطو ىلاعت هي سنأ نبا

 :هلوقك دحأ ىلإ اهبسني نأ نود «ليق» ضيرمتلا ةغيصب لاوقألا

 دعب هعبر عيش لك لظ ديزي نأ ىلإ فيصلا يف رخؤت نأ بحتسيو»

 )١( ص) ميدنلا نبال تسرهفلا ٢٨٤(.

 )٢( ص .راهوج دمحم .د يكلاملا بهذملا يف ةيهقفلا تارصتخملا ٣٦٧.

 )٢( ص يبد :ط ،ةلاسرلا نتم ٩.

 )٤( ص يبد ةعبط ،ةلاسرلا نتم ٨.



٢٥٦٢ 

(١( 

(٢( 

(٣) 

)٤( 

()٥( 

 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا .7

  

 دجاسملا يف كلذ بحتسي امنإ :ليقو سمشلا هيلع تلاز يذلا لظلا

 لضفأ تقولا لوأف هسفن ةصاخ يف لجرلا امأو ةالصلا سانلا كرديل

 .')«اهب دربي نأ هل لضفالاف رحلا ةدش يف امأ :ليقو ،هل

 ةسمخ يف (.....ةنايدلا رومأ بجاو) ليصفت يف ةمدقملا دعب قلطنا

 بادآلاو ةيعرشلا ماكحألاو ةديقعلا ملع اهلخادب مظتنت اباب نيعبرأو

 جالعلاك ةصاخ لاوحأ ىلع ةبترتملا ةيصخشلا تافرصتلاو ةيمالسإلا

 .اهريغو ةيقرلاو

 ةلاسرلا حارش نأ الإ ،‘"هقفلا لوصأ نم انونف هجاردإ ىلإ فلؤملا راشأ

 يسلايطلاف ،هقفلا لوصأب دارملا ديدحت يف اوفلتخا اهيلع نوقلعملاو

 ةصخلملا ثيداحألا لوصألاب دارملا» نأ هسفن ديز يبأ نبا نع لقني

 يف ةدراولا نونفلاب دارملا نأ امك "ديناسألا ةفوذحملا :يأ ۔ .ديناسألا

 .""«ءاملعلا ىلإ ةبوسنملا ءارآلا» يه ةمتاخلاو ةمدقملا

 نم ىلع دهاش اذهو» :ةلوقب نيعضوملا نيذه ىلع نارمع وبأ قلعو

 ةبسنلاب لصأ يهف ؛لاجآلا عويب ةلأسمك ؛لئاسملا تاهمأب لوصألا رسف

 :هلوق اذه ىلع لدي ؛هنم تذخأ امل ةبسنلاب عرفو ،اهنم جرخي امل

 هقوس مت وأ ،نيعم جهنم ناونعلا اذه عمجي ال هنأ ودبيو &‘٨هنونفو»

 نبال تءارت املك لئاسملا نمض درت امنإو ةددحم تارربمو بابسأل

 .٠هداريإ نم ةدئاف ديز يبأ

 .اهريغو ١٣. ٢٦٢. ٢٣. ٦٢٤. ٣٤. ٣٥ ص :الثم رظناو ٢٣(، ص) ركفلا راد :ط ،ةلاسرلا نتم

 .ةمدقملا :رظنا

 .(٤٤١ص) ىناوريقلا ديز يبأ نب هللادبع ىقتلم سابع بيبحلا دمحم ذاتسالا

 ١٤٤. ص هسفن

 ٠ ف رصتب هسقنت



 ٩. ٥٢ ) ةلاسرلاو رصتخملا ) يجهنم نيب ةنراقم :ثلاثلا ثعبملا

  

 بهذملا مامإل ةرمتسملا ةراشإلاب هجهنم يف ديز يبأ نبا مزتلي ۔٤

 ريبكلا مامإلا اذهل عابتالاو ةالاوملا سيركت نم عونك ،سنأ نب كلام

 متو ،ةرم ةرشع تس مامإلا ركذ درو ثيح ،ملعلا ةبلط سوفن يف

 ،مساقلا نباو بهشأ لثم هباحصأ ضعب ىلإ هسفن تقولا يف ةراشإلا

 ترولبت ةسردم دوجو ىلإ ةراشإلا باب نم ؛')نونحسو ،كلملادبعو

 يف هدحو كلام سيلف ،نورقلا ربع دادتمالا ىلع ةرداق تحبصأو ايهقف

 نوكي فوسو .نوفلاخيو نولقتسي نودهتجم هباحصأ يف لب ناديملا
 .تاراشإلا هذه لثم مهباعيتساو ةبلطلا مهفل اذج امهم جهنملا اذه

 امك هسفن كلام مامإلا هقف ىلع اساسأ ءاج ةلاسرلا فيلأت نأ لصألاو

 ةمئاق ناوريقلا اهيف امب ةيبرغملا ةسردملا نأ امك .ةمدقملا يف درو

 ىلع ديكأتلا لالخ نم بهذملل راصتنالاو عابتالا أدبم خيسرت ىلع

 مامإلا نع ثيدحلا ثحبم يف كلذ ىلا انرشأ امك هتيوهو هعباط

 .كلام

 ةلاسر يف هقفلا لئاسم عمج ديز يبأ نبا ةلواحم نم مغرلا ىلع ۔٥

 عضو نم كلذك ملسي مل هنأ امك راركتلا نم ملسي مل هنأ الإ ،ةزجوم

 هذه ةجلاعمل حارشلا ضرعت دقو ێاهلحم ريغ يف لئاسملا ضعب
 كلذ لك ىلإ ضرعتو ،رذعلا سامتلاب امإو ريربتلاب امإ ؛ةيلاكشإلا

 تاريربت نأ ىلإ الصوتم ليصفتلاب سابع بيبح دمحم ذاتسألا

 بيترتو ةلاسرلا ةيجهنم ىلإ هجوملا دقنلا در يف ةيفاك تسيل حارشلا
 .'"اهباوبأ

 نبا ١٧٦. ٢١. ٥٢٤ ٥٤٠ ٥٥٠ ص :كلام مامإلا ،ركفلا راد :ط ةلاسرلا نتم :الثم رظنا )١(
 ١٠١. كلملادبع ٨٢. 0١٠١ :نونحس 0١٠٦ :بهشأ ١٠١. 0١٠٦ :مساقلا

 ديز ىبأ نب هلللا دبحع ىقتلم تارضاحم ىف سابع بيبحلا دمحم ذاتسأل ا ثحب :رظني (٢)

 ١٤٢٣-١٦١٩. ص



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا م ٥

  

 قلعتي امو كولسلاو بادآلاو ،هقفلاو ةديقعلا ىلع ةلاسرلا تلمتشا ۔٦

 الإ رصتخملا يف يويسبلل رفوتي مل عمجلا اذهو .جالعلاو ىؤرلاب

 .تالماعملاو

 يهقفلا هرصتخم يف يويسبلا خيشلا جهنم :يناثلا بلطملا

 :رصتخملا فيلأت يف هبولسأ ١

 ثيح نم يناوريقلا هريظن نع اًريثك فلتخي يويسبلا بولسأ نكي مل
 عضو يويسبلا نأب ررقنس انك اذإو باذجلا بولسألاو ةلهسلا ةغللا

 بلاط لوانتم يف نوكيس عبتملا بولسألا نإف يميلعت ضرغل هرصتخم

 امك يويسبلا نأ الإ .تاليصفتلا ةرثكو ةلاطإلا هيف بنجتي "ئدتبملا ملعلا

 ضعب هئوجل ليلدب ميلعتلا نم ةمدقتم ةقبطل باتكلا اذه عضو ودبي

 امدنع ةصاخ ماكحألل طابنتسالا نطاوم ديدحتو ةلدألا قوس ىلإ نايحألا

 طاقنلا يف بولسألا حمالم مسر نكميو ..لوق نم رثكأ ةلأسملا يف نوكي

 :ةيلاتلا

 نود ملعلا بلاط لوانتم ىف هلعجي امم ريبعتلا ةقدو ةرابعلا ةسالس ۔-١

 ملعلا بلاط ةغل يه ةمدختسملا ةغللاف ،©تايشحتو حورش ىلإ ةجاحلا

 جاجحلا بولسأو ةيقطنملاو ةيلوصألا ظافلألاو ديقعتلا نع ةديعب

 .ةرظانملاو

 ةرابعلا راصتخا نيب عمجي فيلأتلا يف ايرف ابولسأ يويسبلا عبتا ٢

 ةيهقفلا تايئزجلاب ظفتحي هسفن تقولا يف هنكل ىنعملا زاجيإو

 الثم ةراهطلا راب بعوتسي ثيحب ةدحاولا ةلأسملا تحت ةجردنملا

 مل كلذلو هيلع لمعلا ىرجو بهذملا هدمتعا امم اهب تاقلعتملا لك

  



 ٢0٥ (ةلاسرلاو رصتخملا ) يجهنم نيب ةنراقم :ثلاثلا ثحبملا

  

 ۔ هيلع ةيشحتلاو هحرش ىلإ يويسبلا دعب ءاملعلا بولسألا اذه رطضي

 3رابكلاو راغصلل اّيهقف امتعم باتكلا اذه لظ لب ۔ انيلإ لصو اميف

 .لئاسم ثالث ادع ام هيف ام لك ىلع لمعلا ىرجو

 اولعف امك هنوحرشي ال ءاملعلا لعج يذلا وه بولسألا اذه ناك لهو

 ةلق ىلإ ادئاع ببسلا نوكي دقو ،اذه نوكي دق ؟ديز يبأ نبا ةلاسر عم

 هقفلاف - حورشلا :يأ - فيلأتلا نم نوللا اذهب ةيضابإلا ءاملع ءانتعا

 وأ تارصتخم اهلبق ابتك حرشت بتك هب دجوت ال امومع يضابإلا

 ديعس يبأ لبق نم رفعج نبا عماج حرشك ثريسيلا رزنلا الإ تالوطم

 حرشكو ةكرب نبا لبق نم اضيأ هحرشو ءربتعملا هباتك يف يمدكلا
 هتبتكم ولخت يضابإلا بهذملاف كلذ ادع امو ،اًج رخأتم وهو لينلا

 دقف بتكلا ىلع ةيشحتلا امأ ،لقألا ىلع ةمولعملا تاحورشلا نم

 .٨0صاخ لكشب يمالسإلا برغلا ةيضابإ دنع ترهتشا

 ددع غلب ثيح رصتخملا يف ثيداحألاو تايآلاب داهشتسالا رثكي ۔٣

 ةسمخو ةئام تغلبف ثيداحألا امأ .ةيآ نيعستو ةعبس تايآلا

 ريسفت تايآلا نم اريثك غبئي لب طقف اذه سيلو ،ائيدح نيرشعو

 كلذ لثمو ،اهب جاجتحالا هجوو ةيآلا نم طابنتسالا نطاوم ددحي

 تالالدتسا نع انثيدح دنع كلذ حضون فوسو ،ثيداحألا عم يتأي

 يف ةقيرطلا هذه اهيف لقت يتلا ةلاسرلا فالخب اذهو .فلؤملا

 .داهشتسالا

 ىلإ أجلي هنأ الإ تاعيرفتلاو ةلاطإلا بنجت ىلع يويسبلا صرح مغر ٤

 باتك ىلع يشكيودسلا هللادبع ةيشاحو تانايدلا باتك ىلع يتالتلا ورمع ةيشاح :لثم )١(

 فسوي ةيشاح "عيبرلا دنسم باتك ىلعو عضولا باتك ىلع يشحملا ةيشاحو ،تانايدلا

 .نيروغبت لوصأ ىلع يبعصملا



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ٢٥٦

  

 هسفن ركذيف دوعي هنكل "يلالدتسالا ةرورضلا هيضتقت امدنع انايحأ كلذ

 نكميو الصأ تالاطإلا هذه لثمل عضوي مل باتكلا اذه نأب ئراقلاو

 :ةيلاتلا طاقنلا يف كلذ حيضوت

 لاوقألا هذه يف بلاغلاو ‘ثيداحألاو تايآلا نم ددعب لوقلل جاجتحالا

 بهذم اهنأل امإو ،هل راصتنالا داري يذلا بهذملا لوق اهنأل امإ

 فلح نإو» :نيميلا فلح باب يف كلذ لاثم ،ةلأسملا كلت يف فلؤملا

 يف فلاخ نإو ثنح معطي ام ،اًماعط نوكي امم لكأف ماعطلا لكأي ال

 الَو مولي » :لوقي ىلاعت هللا نأل ؛هنم لكأ اذإ انلوق اذهف فلاخ نم كلذ

 معطأ ول &[٩:ناسنإلا] « هلا هول كنعل قإ» :كي هلوقو ١٤[ :ماعنالا] « ملت
 ه . ِّ

 َيَضَت نل» :ىلاعت هللا هلوق يف مهلوقو ،معطأ دقف اقبن وأ ءاثق وأ اخيطب

 اميقت نم ىسقا تبنت اتم انل جري كير انل غك دح ماك ع
 ماعطلا اذه لك نأ ىلإ دصق دقف ٦١[ :ةرتبا] ؛اهيَدَعَو اهمَو اًهبآَقَو

 نإو .ملعأ هللاو ،اًماعط معطأ ماعطلا مسا هيلع عقو امو إمعطيو لكؤي

 .«اذه ريغ اولاق اوناك

 اهيلإ ةراشإلاب امإو «ليق» ةغيصب امإ ىرخألا لاوقألا ىلإ ةراشإلا
 هيفو سجن رأفلا رؤسود» :كلذ لاثم «©فالتخا اهيفو» :هلوقب ةرشابم
 هلثم ناك امو باقعلاو بارغلاو لدجألا رعبو رأفلا رعبو .فالتخا

 فلتخم عوبريلاو بضلاو زانخلا رعبو .هكرت بحأ يذلاو ،هيف فلتخم

 ريصي ىتح :ليقو .وحصي ىتح انباحصأ دنع ناركسلا دلجي الو» ،«هيف

 بايث نم هبايث الو ضايبلا نم داوسلا فرعي الو لقعلا باهذ يف

 ميتيلا لام وأ هدنع ةنامأ وأ لجرل هدنع لامب الام ىرتشا نمو» ،'هريغ

 اوءاش نإ مهلامب هذخأ يذلاو لاملا باحصأ ىلإ كلذ نإف كيرشل وأ

 لعف يذلل وه سيلو ،هوكرتو مهل يذلا اوذخأ اوءاش نإو هوذخأ



 ٢٥٧ ( ةلاسرلاو رصتخملا ) يجهنم نيب ةنراقم :ثلاثلا ثحبملا

  

 لاملا نإ :ليق دقو ،هتكرتو فالتخالاب كلذ يف ليق دقو ،هل زوجي ال ام

 .«كلذ ريغ ليقو ،مهاردلا باحصأل

 اهتعجارم دارأ نإف» :هلوقب ةلأسملا فلؤملا متخي لاوقألا رثكت امدنعو

 فالتخالاب كلذ يف ليق دقو ‘هيلع تقو الو راهظلا ةرافك رفك

 اوقفتا ام رثكأو ،هركذ تكرت دقو ،هفصو ريثك هيف فالتخالاو» 5«هانكرتو

 .«رانيد عبر هيلع

 رايتخاب متخت مث ةرصتخم ةقيرطب ةدحاولا ةلأسملا يف فالخلا ركذ ۔٢

 كلذو» :لاثم طايتحالا باب نم امإو ،هدنع حجرألا هنأل امإ ؤفلؤملا

 ةجرفلا امهنيبو ةرتس يلصملا ةرتسو ،ةرتس فينكلا ةرتس نأ يدنع

 ركس :ناركس ركسلا نأ يدنع يذلاو» ،«امهنيب يذلا كلذ نم ةجراخلا

 هنم نوكي رخآو ،قرح وأ عطق ولو لقعي ال ةلبزملا يف ىقلملاك باهذ

 فصن رمخلا يف دبعلا دحو .ملكتيو يذهيو لقعلا ضعب هيفو طيلختلا

 ىتم ملعي ملو ةساجن هبوث يف ىأر نإو» ،«‘ةدلج نيعبرأ رحلا دح

 ،ةليلو موي ةالص لدبي طايتحالا ىلع هنإف ‘هب ىلص دقو ‘هيف تعقو

 ۔«ملع نيح الإ همزلي الف مكحلا يف امأو

 يف رثكي اذهو ،اهيف رظنلاو ةلأسملا ةعجارم ىلإ ئراقلا ةلاحإ بولسأ ۔٤
 ةدش هببسو .داهتجالا لئاسم نع ثيدحلا دنع ةيضابإلا تافلؤملا

 نيب نوعمجي انه مهو ،هللا ىلع لوقتلا نم مهفوخو .انئاملع دنع عرولا

 ةبناجم نم فوخلاو ‘هيلإ ىدأ امب ىوتفلاو داهتجالا ةيعرشب مهناميإ
 تارابع ىلإ ةيريمضلا ةلأسملا هذه نم نوبرهيف ڵباوصلل لوقلا كلذ

 رظناف عيش كلذ نم يسفن يفو» ،«‘كلذ نع لآساو» «هيف رظناف» لثم

 .«كلذ نع لسو فالتخا هيفو» ،«هللا ءاش نإ هيف

 ةيغب لئاسملا نم ةلمجل ةطسبملا تافيرعتلا بولسأ يويسبلا عبتي ۔٥

  



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ٥٨

  

 ،نيميلاب ةيلآلا وه ءاليإلاو» :هلوق لثم لئاسلل اهانعم حيضوت وأ بيرقت

 كتعماج نإ :هلوق لثم كلذو كلعف ىلع هتجوز قالطب لجرلا فلحي نأ

 وهف علخلا امأو» ،‘\ههيلع تمرح ىضمأف اهعماج نإف "قلاط تنأف
 يذلا وه دوقفملاو» &‘"«اهلام نم ءيشب ةأرملا علتخت نأ وهو ،ةيدفلا

 وأ يح وأ تامأ يردي الو يلجني مث برحلا فص يف ناك هنأ حصي

 نم ناك ام الو هجوت نيأ ردي ملو باغ نم هنإف :بئاغلا امأو» ،«لتق
(٣) 

 «كلذ لواطت ولو هتوم حصي ىتح ادبأ بئاغ كلذ نإف هببس

 اهل مهفلا ةدايزل طقف امنإو دودحلاو تافيرعتلا ليبس ىلع كلذ سيلو

 نم ريثكلا كانهف يويسبلا دنع ادرطم سيل اذه نأ ىلع "حيضوتلاو

 باوبألاو عويبلا باوبأ يف ةصاخ فيرعتلا ىلإ رقتفت تارابعلا
 .رصتخملا نم ةريخألا

 ديؤي امم رصتخملا يف ريثك اذهو .ةيناغلا ةجهللا نم ظافلأ مادختسا ۔٦

 نيدهتجملا ءاملعلا نإف الإو ،اًلصأ نيئدتبملل عضو باتكلا نأب لوقلا

 .عماجلا هباتك نم ظافلألا هذه ولخت كلذلو ،اذه ىلإ نوجاتحي ال

 معطي نأ هيلع بجي اذهف نيبامللا معطيو هلامب قدصتي هنأ رذن نمو»

 ءارابك وأ اراغص اوناك ام نيكاسملاو ،راغصلاو نايبصلا نم ءارقفلا

 ٨«ةالصلا يف هعباصأ الو هلصافم عقني الو» ،«اًئيش نيباعللا معطي الو

 كلذ لكف رجآب وأ صجب اهيوطيو اًرفح اهيف رفحي وأ ،نيطب ءامغ وأ»
 .ثدحأ ام درب رمؤيو هيلع ركني كلذ ثدحأ نمو ‘هلعف نم ىلع ركنم

 .اهعضوم نم اهلوحي الو كلسملا ثعوي الو اوش اهيف رظحي الو

 .ءاليإلا ركذ يف باب "يناثلا مسقلا )١(

 .علخلا ركذ يف باب ،يناثلا مسقلا )٢(

 .هماكحأو بئاغلا ركذ يف باب ،دوقفملا ركذ يف باب ،يناثلا مسقلا )٣(



 ٢٥٩ ) ةلاسرلاو رصتخملا ( يجهنم نيب ةنراقم :ثلاثلا ثحبملا

  

 ةعتمأ الو الس الو ،ةراجح اهيف ىقلي الو إةيقاس اهيف لعجي الو

 سلاجم اهذختي الو ءارش الو عيبل نيكاكد اهلعجي نأ هل زوجي الو

 ثباود كرابم الو &،ءام شر الو بارت سبكب اهكلسم ثعوي الو

 كلذو ‘كلذ ريغ الو ،نيطب مامك الو ردس الو طرق الو مرك سرغ الو

 ءانثأ هانعم نايبو هحرشب تمق امم اذه ريغو «هلعف نم ىلع ركنم هلك

 .نتملا قيقحت

 ةسرامم دنع ةيعرشلا تارابعلا فلكملا نيقلت ىف ءىشلا ضعب هبانطإ ۔٧
 رمأ وهو ‘ةفلتخملا هباوبأب حاكنلا باتك يف اريثك رهظي اذهو مكحلا

 «نايبصلا نيقلت» باتك اهرخآو نيينامعلا تافلؤم دعب اميف هيلع ترج

 ينأ اودهشا :لوقي نأ درلا ظفلو» :تارابعلا هذه لثم ‘يملاسلا مامإلل

 كلذف ،اهقالط نم يقب امو اهقحب نالف تنب ةنالف يتجوز تددر دق

 اهقالط نم يقب ام ىلع اهقحب اهتعجارو اهتددر دق :لاق نإو زئاج

 كلذف ةيجوزلا نم هيلع انك ام ىلع اهتددر دق :لاق نإو زئاج كلذف

 ملو اهقالط نم يقب ام ىلع اهتعجار دق ينأ اودهشا :لاق نإو ،زئاج

 .«همزل ةعجارملا دنع قحلا ركذ اذإ هنإ :ليق دقو ،زئاج كلذف قحلا ركذي

 تيب نم هتلحر أدبف ڵكسانملا ءادأو جحلا باب يف اليلق سفنلا لاطأ

 هنطو ىلإ هعدو مث مرحلا هلخدأو قيرطلا يف هقفارو ،جاحلل يوانلا

 ةيرورضلا ماكحألا نم ةلمجب جحلا باتك هيف ردص يذلا تقولا يف

 لاطأ ثيح ضئارفلا يف كلذ لثم لعفو .جاحلا اهيلإ جاتحي يتلا

 ئراقلل عضوو ‘تابصعلاو ضورفلا ىلع ثاريملا ةمسق نع ثيدحلا

 .اهريغو رسكلابو درلابو لوعلابو ةحيحص نوكت فيك ةمسقلا ليصافت

 ضئارفلاو عويبلا باب لثم ،باوبألا ضعب يف راركت يويسبلل عقو

 ءاملع داعأ ثيح خاسنلا فرصت ىلإ دوعي يرظن يف اذهو .اهريغو



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا . ٢٦٠

  

 ءاقحال اهيلع فراعتملا باوبألا بسح باتكلا بيترت رشاعلا نرقلا

 امنإو «باب» حلطصمب تارقفلا ردصت ال ةيبرغملا ةخسنلا نإف الإو

 .«ركذ»

 ىلإ دحاولا باتكلا يف لئاسملا تاقرفتم عمج ىلإ يويسبلا أجلي ٠

 ةالصلا عم كلذ لعف «ةماع ماكحأ» ناونع تحت صاخ بابب اهدارفإ

 دسافملا جئاتن ىلع زكرت ماكحألا هذه بلاغو .مايصلاو جحلاو

 ماكحألا نم امكح فلكملا اهب توفي يتلا تافلاخملاو ‘تالطبملاو

 .كلذ نم همزلي امب يويسبلا هربخيف ،ةيعرشلا تافلاخملا يف عقي وأ

 :فيلأتلا يف هجهنم ۔ ٢

 صرح ببسب ©فيلأتلا يف يناوريقلا هريظن نع يويسبلا جهنم فلتخي

 ناك دقف لوألا امأ سردلا ءانثأ ريغصلا ملعتملا ةينهذ راضحتسا ىلع ريخألا

 نأ درن مل انكلو ،باتكلا هب لاطل راثكإلا اندرأ ولو» ةلاطإلا مدع يعاري

 بتكن انلعج امنإو "راثكإ الو انس الو اجججح باتكلا اذه يف لعجن

 ةدايز يفاني ال اذه يويسبلا ٌضزحو .«اهل ملعتملا ةعرسل ةعومجم لئاسملا

 ناميألاو» ةلاطإلا بنجتو باعيتسالا ةعرس ىلع ظافحلا عم ملعتلا ةعرج

 .«اهيراق اهلمو باتكلا اهب لاطل اهيلع انيصقتسا ول اذه نم رثكأ

 عم ةيلاتلا طاقنلا لالخ نم فيلأتلا يف يويسبلا جهنم حيضوت نكميو

 :ةلاسرلا عم فالتخالا عضاوم ىلإ ةراشإلا

 تايآلاو ملعتلاو ملعلا ةيمهأ يف ةمدقمب هرصتخم يويسبلا ردصي ١-

 هعفدو ملعتملا ةيهش حتف وه فدهلاو ‘كلذ ىلع ثحت يتلا ثيداحألاو

 ةلاسرلا ولخت نيح يف .رجالاو ةدابعلا بلط ةيفلخب اهيلع لابقإلا ىلإ
 لغش نأل امبر ،ليلخ رصتخم كلذك اهنم ولخي امك هاجتالا اذه نم

 بناجلا وه يناثلا لغشو ،راصتخالا ةدش ىلع صرحلا وه لوألا



     ٢٦١ ك (ةلاسرلاو رصتخملا ) يجهنم نيب ةنراقم :ثلاثلا ثحبملا

 دوعيس هنكل ،يويسبلل بسحت ةزيم هذه نإف هيلعو ضحملا ىهقفلا

 هملعي نأ هيلع بجي امو فلكملا هملعتي ام نايب ىلإ باوبأ ةلمج دعب

 ددصب هنأ وه كلذ يف هرذع امبرلو ۔ ةعيرشلاو نيدلا ماكحأ نم

 .عسي ال امو هلهج عسي امع ثيدحلل ديهمتلا

 ءيشب ديحوتلا عوضوم يف يويسبلا لخد ملعلا ةيمهأ نع ثيدحلا دعب ۔٢

 ناميإلا رمأ يف هلهج عسي الو عسي ام نع ثيدحلاب أدب ،ليصفتلا نم

 وحنلا ىلع كلذو مالسإلاو ناميإلاب هسفن تقولا يف افزعم ،مالسإلاو
 :يلاتلا

 .هلهج عسي ال ام ركذ يف ۔

 .ديحوتلا ةفرعم يف ۔

 .هدابع ىلع اهب هللا معنأ يتلا معنلا ركذ يف

 .هلامكإو مالسإلا يف

 نيباب تحت اهمض دهجلا نم ءيشب نكمي ؛لخادت باوبألا هذه نيبو

 ىلع ليصفتلا اذه نكل «ديحوتلا ةفرعم» بابو «هتقيقحو ناميإلا باب» طقف

 هاجتالاب هلاغتشا وه فلؤملا رذع نوكي دقو فراعملا لخادت هيف وحنلا اذه

 باتكب ةديقعلا دارفإ رصعلا كلذ يف ادوهعم نكي مل ذإ ‘فيلأتلا يف يهقفلا

 .اذه ديؤي عماجلا يف يويسبلا عينصو لقتسم

 تافالخلا ركذ بنجت وه ةمدقملا هذه يف يويسبلا ثيدح زيمي امو

 داقتعالا رمأ يف اعيمج نوملسملا هيف كرتشي ام ىلع زيكرتلاو ،اهيف ةيدقعلا

 عماجلا يف لعف امك _ ثدحتي مل انه وهف ؤهيلع ةئراطلا تاهاجتالا نع اديعب

 لاعفأ وأ ،رانلا يف ةريبكلا بكترم دولخ وأ نآرقلا قلخ وأ ،ةيؤرلا يفن نع

 نم هناحبس هب فصتي ام ركذب ىفتكا امنإ تاذلا تافص وأ ردقلا وأ دابعلا



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ٢٦٢

  

 هاجتالا ريرقتب انوكسم ناك يذلا يناوريقلا فالخب "لامكلاو لالجلا توعن

 ةمقو ةباحصلاب ىتح وأ ديحوتلاب قلعتي ام ناك ءاوس .ةينسلا ةسردملل يدقعلا

 ىلع اهيف زكر ةلأسم نيثالثو ةينامثو ةئام ديحوتلا يف هتمدقم تنمضت دقو

 هللا ةيؤر» اهنيب نمو لب ةلزتعملاو ةرعاشألا نيب ةيفالخلا اياضقلا زربأ

 ۔«رانلا نم ةريبكلا بكترم جورخ» ،«قولخم ريغ نآرقلا» ،«ةمايقلا موي ىلاعت

 ةمدقملا هذه يف اديج اهملاعم ددحتت مل تافصلا يف يناوريقلا ةديقع نكل

 لوح فالخلا رثك كلذلو ،ةيرعشأ يه مأ ةيلبنح ةيفلس ةديقع يه له

 اذه يف افلس ةيلبنحلا ةسردملا هتربتعاو \ةلاسرلا حورش يف هتديقع

 تعفد يتلا بابسألا رصتخملل يقيقحت ةمدقم يف تنيب دقو &'هبناجلا

 .يدقعلا بناجلا اذه ىلع زيكرتلا ىلإ يناوريقلاب

 سيسأت يف لضفأو ،نيملعتملل بسنأ يويسبلا هاجتا نإف يرظن يفو
 هذه يف ضوخي نأ ةيادب بغري ال ملعتملا نأل ؛ةلاسرلا نم ةيناميإلا ةيضقلا

 نكل .ةيملعلا ةناكملاو سيسأتلا نم قحال تقو يف الإ اهب عنقي وأ اياضقلا

 .'”يناوريقلل ايوق ارربم دعي ةداحلا تافالخلاب ناوريقلا ءاوجأ باهتلإ انلق امك

 هذه تحت ةديقعلا تايئزج مض ىلع ديز يبأ نبا خيشلا صرح مغرو

 ةئُسلا لهأ دقتعم ريرقتب لاغتشالا نأل ؛دقنلا نم ملست مل اهنأ الإ ةمدقملا

 هللا دبع وبأ كيناوريقلا ديز يبأ نبا ةلاسر دقن يف ةرصبتلا )٢٠٨/١(، يناودلا هكاوفلا :رظني )١(

 ،يناوريقلا ديز يبأ نبا ةمدقم فلسلا ةديقع ١٠٢. ص يبطرقلا راخفلا نبا رمع نب دمحم

 ةكلمملا ضايرلا - ةمصاعلا راد ديز وبأ ركب :ميدقت ،يكلاملا يئاسحالا فرشم نب دمحأ

 .اهدعب امو ١٦١ ص ءةيدوعسلا ةيبرعلا

 ةحفص يطبارملا رصعلا ةياهن ىتح يمالسإلا برغملا يف يكلاملا بهذملا روطت :رظني )٢(
 ةكرش .ةزمح ديجملادبع .د "يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف يناوريقلا عمتجملا ةفاقثو ٠.

 فلسلا ةديقع .اهدعب امو ١٩٠ ص م٧٩٩١/ه٨١٤١ ١: ط ،سنوت - رشنلاو مسرلا نونف

 ٦. ص ،يكلاملا يئاسحألا فرشم نب دمحأ ،يناوريقلا ديز يبأ نبا ةمدقم



 ٢٦٢ ل { { (ةلاسرلاو رصتخملا) يجهنم نيب ةنراقم :ثلاثلا ثحبملا

  

 يفاني هدض نأو ،هداقتعا هللا بجوأ امم اهنأ ىلع تافالخلا هذهب عفديس

 ليوأتلاب فالخلا ةعسل الصأ ةيكلاملا نم دحأ هب لقي مل ام اذهو ،ناميإلا

 هتيشاح يف يكلاملا يودعلا يديعصلا يلع لوقي كلذلو ،اياضقلا هذه يف

 ناميإلا بجي ام نمض نم ةباحصلا ركذ نع ثدحت امدنع ةلاسرلا حرش ىلع

 ،ناسللاب مهركذ وأ لابلا ىلع هذه ةروطخ ريدقت ىلع هداقتعا بجي امم» :هب

 وأ هباستكا نينمؤملا ىلع هللا بجوأ امم تاليصفتلا هذه تسيلف الإو

 معن .نيدلا يف كلذ حدقي مل اقلطم ةلأسملا هذه نع لفغ ول لب پهداقتعا

 يذ لك ةيفوتو ©تفاصنإلا بجو ناسللا اهيف ثدحت وأ لابلاب ترطخ ىتم
 ».«يناقللا هدافأ امك هقح قح

 ةلاسرلا ولخت نيح يف ‘ثيدح وأ ةيآب باوبألا ب بلغأ يويسبلا ئدتبي ٣

 يويسبلا يتأي نايحألا ضعب يفو عضاوملا ضعب يف الإ كلذ نم

 ثيحب بابلا ايانث يف لاحلا كلذكو ‘ثيدحلاب اهتلالد معديو ةيآلاب

 يناوريقلا امأ ،تايآلاو ثيداحألا نم ددع نم دحاو باب ولخي داكي ال

 :هلوقك اهصنب اهداريإ نود ةيآلا نم طبنتسملا مكحلاب طقف يتأي هنإف

 ءطو هناحبس هللا مرحو» &‘"اهب ةلي هللا رمأ ةبجاو فوخلا ةالصو»

 ءطو لحيو حاكن وأ كلمب باتكلا لهأ نم سيل نمم رفاوكلا

 نهئامإ ءطو لحي الو حاكنلاب نهرئارح ءطو لحيو كلملاب تايباتكلا

 انوتم يتأت اهنأ بلاغلاف ثيداحألا امأو ."هدبعل الو رحل حاكنلاب

 .اقباس كلذ انحضوأ امك فلؤملل

 يلذاشلا يكلاملا يفونملا دمحم نب يلعل ۔ ةلاسرلا حرش ىلع يديعصلا يلع ةيشاح )١(

 بيبحلا دمحم ذاتسالا .ىناوريقلا ىبأ نب هللادبع ىقتلم تارضاحم :نع القن ٩١.

 . . ١٤٩. ص سابع

 )٢( ص) يناوريقلا ةلاسر ٩١(.

 )٣( ص) يناوريقلا ةلاسر ١٤٧(.



 يمالسإلا برغلا يش ةيكلاملاو ةيضابإلا ت غ

  

 امبو هلعف فلكملا ىلع بجي امب باوبألا نم ريثكلا يويسبلا ئدتبي ۔٤
 جئاتنو ،تاعونمملاب بابلا ةياهن يف بقعي مث ضرغلا كلذ هاجت همزلي
 .دمعتلا وأ نايسنلا لاح فلكملا مزلي امو ،تافلاخملا

 فلكملل هبحي ام نايبو رصتخملا يف هتاحيجرتب اريثك يويسبلا ىنعي ۔٥

 ةبسنب هباتك يف ىنعي ال امك «يلإ بحأ» ةرابعب اهيف فلتخملا ءارآلا نم

 ىنعي ال امك ©بهاذملا تايمسم كلذك ركذي الو ىاهيلئاق ىلإ لاوقألا

 ةراشإلاب يفتكي امنإو نيسسؤملا هئاملعو بهذملا زومر ركذب اًضيأ

 ىلع اريثك زكري هنإف يناوريقلا امأ .اًضيأ ردان كلذو هخويش ضعب ىلإ

 لهأ» يأر اذه نأب هربخي وهف ملعتملا ةينهذ يف يبهذملا هاجتالا ةعابط

 نيذلا هذيمالت لوقو ©بهذملا سسؤم «كلام» لوق اذه نأو ،«ةنيدملا

 هزاجأف» ءاهليصأتو ةسردملا هذه دادتما ةيضق مهقتاع ىلع اوذخأ

 نبا لاقف ةجوزلا نفك يف فلتخاو» ،'×مساقلا نبا ههركو بهشأ

 نإ :نونحس لاقو .جوزلا لام يف :كلملادبع لاقو 5اهلام يف :مساقلا

 .'٢)«...ةيلم تناك

 هرصع ءاوجأ يف بلاطلا عضي نأ لواحي ۔ يرظن يف ۔ انه يويسبلاو

 ىلع هذاتسأ ةردق ىلع بلاطلا هيبنت ىلإ ةفاضإلاب ،هنامز ءاملعو

 بلاطلا كسمت ةوق نم ديزي اذهو .رايتخالاو حيجرتلاو طابنتسالا

 :يلاتلا يف هرذع نوكي نأ نكميف يناوريقلا امأ هخيشب

 نم هيفعي اذهو ،ةنس ةرشع ةعبس هرمع ناك ثيح فيلأتلا ءانثأ هنس رغص -

 .ةيداهتجالا هتيصخش ىلع هيبنتلا ةيضق

 )١( يناوريقلا ةلاسر )ص١٠٦١(.
 )٢() ص) يناوريقلا ةلاسر ١٠١١ (.



 ٢٦٥ ..ىت (ةلاسرلاو رصتخملا ) يجهنم نيب ةنراقم :ثلاثلا ثحبملا

  

 يكلاملا بهذملا ميعدت ةرورضو ناوريقلا يف ةسفانتملا سرادملا ددعت ۔

 .ةهجاوملا يف يجيتارتسا رايخك

 كلام مامإلا طخ نع جورخلا مدعو عابتالا ىلع ةيكلاملا ةسردملا صرح -

 سرادملا ىلع احاتفنا رثكأ نودعي نيذلا ةيضابإلا فالخب ۔ هباحصأو

 ناك دقو ،ديلقتلا ذبنو داهتجالا ةرئاد عيسوت ىلإ ةوعد رثكأو ،ىرخألا

 نأ هرصع ةودقو هنامز ملاع لكل حصي ثيحب ةيادبلا ذنم مهكلسم كلذ

 ،مهرصع يف هب ىتفملا عم مءالتي اجهنم هذيمالتو هنمز لهأل طخي

 نم رظنلا حصو ليلدلا تبث ام ىتمف ‘ةيملعلا مهتاردق عم قفاوتيو
 سيلو "ماكحألاو لئاسملا ررحي نأو هيأر لوقي نأ هلف رحبتملا دهتجملا

 طخب ظافتحالا نم دب ال هنأ ىلع ءاطخلا نم اموصعم ةي يبنلا دعب كانه

 ىرجو هئاملع هيلع عمجأ امب ظافتحالاو لوصألاو دعاوقلا يف بهذملا

 وهو .سيسأتلا دنع اهيلع قافتالا مت ةيبهذم ةيوه دعي امم لمعلا هيلع

 راثآب ديقتلاو عابتالا وه بلاغلا نأ الإ ةيكلاملا هيف كرتشي ظح

 .فالسألا

 نم هقح باب لك يطعي ثيحب نسحلا يبأ دنع ليصفتلا ةرئاد عسوت ٦

 رخآ باب قالطلاو ،هدحول باب حاكنلاف ،هتحت ةجردنملا لئاسملا
 يناوريقلا خيشلا امأ عاضرلاو علخلاو ءاليإلاو راهظلاو ةعجرلا اذكهو

 اهلئاسم نيب طبريو ‘دحاو باب تحت نيوانعلا كلت لك لعجي هنإف

 دمحم .د .ةيكلاملا دنع بهذملا حالطصا :اًضيأ رظنيو )٨٩/١(. كرادملا بيترت :رظني )١(

 بهذملاف ‘كلذ فالخ ىري يليبحرش نسح دمحم روتكدلا نكل ٥٠. ص يلع ميهاربإ

 الصأ هلوصأ نم لعج هنأ ةجردل ىرخألا بهاذملا ىلع احاتفنا بهاذملا رثكأ يكلاملا
 روطت :عسوتلل رظني .فالخلا ةاعارم ب ىمسملا وهو ىرخألا بهاذملا عم ةقالعلاب اضاخ

 ٢٣٢} ٢٣٢. ص ىيطبارملا رصعلا ةياهن ىتح يمالسإلا برغملا يف يكلاملا بهذملا



  

 يمالسإلا برغلا يش ةيكلاملاو ةيضابإلا ٢٦٦

 اذه نكل .دحاو باتك تحت تالوطملا يف مظتنت اهنأ رابتعا ىلع

 تاعيرفتلا نود اهيف ةمهملا لئاسملا ىلع رصتقي هلعجيس كلسملا

 ،دحاو باب ،ءاربتسالاو ةقفنلاو ةدعلا كلذ لثمو ،ىرخألا تايئزجلاو

 ةطقللاو ةعيدولاو ةيراعلاو نهرلاو سبحلاو ةقدصلاو ةبهلاو ةعفشلاو

 نيوانعلا هذه نم دحاو لكل نإف يويسبلا امأ .دحاو باب ؤیبصغلاو

 اياضق ادع ام هتحت ةجردنملا تايئزجلا بعوتسي داكي لقتسم باب

 نبا ةقيرط عم قفتت انه يويسبلا ةقيرطو ،قحاوللاو لزاونلاو فالخلا

 .ةنيدملا لهأ هقف يف يفاكلا هباتك يف ربلا دبع

 ماكحألا مث ديحوتلا يف ةمدقم ىلع هفيلأت ةيجهنم يف يويسبلا رصتقا ١٧

 مالسلاو بارشلاو ماعطلا بادآك ؛ةماعلا بادآلل ضرعتي ملو ©ةيهقفلا

 قلعتي ام كلذك هباتك ىلإ مضي ملو ،ديز يبأ نبا لعف امك ناذثتسالاو

 تناك ثيح ةلاسرلا يف يناوريقلا هب زيمت امم اهريغو جالعلاو ىؤرلاب

 امك نيوانع ةعبرأ ىلإ مسقنت ةقباسلا ليصافتلا بسحب ۔ ةلاسرلا :يآ

 تافرصتلاب قلعتي ام لك» نع ثدحتي عبارلا ناونعلا يتأيو انفلسأ

 اهتايضتقمل اهعبت ،اغعرش هب حومسملا ةرئاد يف صاخشألا نع ردصت يتلا

 مكح طانمب قلعتي الو .نيرخآلاب سمي ال امم اهباحصأ لاوحأ نم

 داقتعالا ئدابم نم أدبم وأ يمالسإ بدأ وأ ةلماعم وأ ةدابع يف يعرش

 .'«اهعورفو ةنايدلا لوصأ نم لصأ وأ لمعلا وأ

 عامجإلاك ةيعبتلا ةلدألاب لالدتسالا ةرهاظ يويسبلا رصتخم يف حضتت ۔٨

 يلالدلا سردلاب قلعتي ام كلذكو سايقلاو ۔ اعبت هفنص نم بسحب -

 قرافلا لعلو ،ةلاسرلا يف اذه نم ائيش دجن ال امنيب "ميركلا نآرقلا يف

 ءاذهب ةيارد مهل سيلو راغصلا ملعلا ةبلط ىلإ ةهجوم ةلاسرلا نأ وه

 )١( ص ءديز يبأ نب هللادبع ىقتلم سابع بيبحلا دمحم ذاتسالا ١٦١٧.



 ٢٦٧ (ةلاسرلاو رصتخملا ) يجهنم نيب ةنراقم :ثلاثلا ثحبملا

  

 يف كلذ حضتي امك . ملعل ا ةبلط يطسوتم ىل ١ رصتخمل ا ةهجو امنيب

 امم اهريغو .«كل تنب كل تفص و» :هلوق وحن نم يويسبلا تارابع

 .باعيتسالاو مهفلا ىلع رداق ملع بلاط ضارتفاب قلعتي
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 مامأ ملاعلا ناك نماثلا هدقع ءاضقنا وأ يرجملا عبارلا نرقلا ءاضقنا دعب

 ©فيلأتلا يف اديدج اطخ هبهذمل امهنم دحاو ك طخ نيليلج نيملاع ثارت

 ةيلاتلا طاقنلا يفو ‘هتدام ليهستو هقفلا طيسبت ىلع اديدش اًّصرح عبطو

 :لصفلا اذه يف هلوانت مت ام لمجن فوس

 تلآو يرجهلا عبارلا نرقلا يف يناوريقلاو نسحلا يبأ نم لك أشن -

 ةبسنلاب ناوريقلاو نسحلا يبأل ةبسنلاب نامع نم لك يف ةيملعلا ةسايرلا اهيلإ
 .ديز يبأ نبال

 وبأف ؟ يساردلا ليصحتلا نم ةركبم ةلحرم يف نيملعلا غوبن ىلجت -

 ةكرب نبا هخيش نيرق ةرظانم ىلع اًرداق ناك هنأ الإ هلس رغص مغر نسحلا

 يف ناك رصتخملل هفيلأت نأ حجارلاو ،يمدكلا ديعس وبأ ليلجلا ةمالعلا وهو

 لبق ناك هفيلأت نأ ىلع لدت هنيماضم نأل ؛يميلعت ضرغل اضيأ ركبم تنو

 كلذ عمو ©يناثلا هدقع يف ناك ةلاسرلل هفيلأت نإف ديز يبأ نبا امأ .عماجلا

 ملعل ا ةدبزو بهذملا ةدمع تربتعا ىتح اميظع اريثأتو اريبك اًئييص تققح

 هيف ريغص وهو فيلأتلل هيلإ نايبصلا يملعم ءوجل نأ امك .دعسلا ةروكابو

.سانلا طاسوأ يف همجن عوطسو هتفرعم قمع ىلع ةلالد
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 رصتخملا فيلأت بولسأ يف دمحم وبأ هريظنو نسحلا وبأ قفتي - ٣
 ةيساردلا ةلحرملا اهيضقت يتلا ةطيسبلا قراوفلا ضعب عم ةلاسرلاو

 ءيش ةيهقفلا باوبألاو عورفلاو ةيدقعلا ةمدقملا نإف الإو ،ةفدهتسملا

 قلعتي امم ةلاسرلا باوبأ يف تادايزلا ضعب عم ؤهجاهتنا يف ناكرتشي

 .رصتخملل ةبسنلاب ةيهقفلا ماكحألاو عورفلا تادايزو ،ىؤرلاو جالعلاب

 بولسألا تلوانت يتلا تاساردلا نم ريثكلاب ةلاسرلا تيظح ۔ ٤

 &‘'١ةئاملا تزواجت يتلا تايشحتلاو ةريثكلا حورشلابو ،ةهج نم جهنملاو

 نم ءاملعلا ضعب هب ماق ام ىوس كلذ نم يشب رصتخملا ظحي مل امنيب

 .هيلع ءانثلاو هيف امب لمعلا ىلع ةيقبلا رصتقا مث .همظن

 ورفص ةنيدمب يملعلا سلجملا سيئر يلاليفلا نيزلا نسحلا روتكدلا ذاتسألا انخيش ماق )١(

 ؛ةيبرغملا ةكلمملا تانازخ يف اهشاوحو اهتاقيلعتو ةلاسرلا حورشل ةيفارغويلبب ةساردب
 ناب هديكأت عم .ةيرجح ةعبط امعوبطمو اطوطخم ١٢٣٤ ىلع روثعلا ىلا اهلالخ نم لصوت
 ديز يبأ نب هللادبع ىقتلم تارضاحم :رظني .اريثك ددعلا اذه ديزيس امبر ثحبلا ةدايز
 .١٤١-٩١١ص ثم٣٩٩١/ه٣١٤١ يناوريقلا



    

 محجحجج .

- 

 يويسبلا رصتخم : لولا ثحيملا

 .فلؤملا ىلإ هتبسن ةحصو باتكلا مسا قيثوت :لوألا بلطملا

 .فيلأتلا خيراتو ©باتكلا عضو بابسأ :يناثلا بلطملا

 .هاوتحمو باتكلا عوضوم :ثلاثلا بلطملا

 .قبس نمب هرثأت :عبارلا بلطملا

 .ءاملعلا نيب هتناكم :سماخلا بلطملا

 يويسبلا خيشلا ىدل يلالدتسالا جهنملا :يناثلا ثحبملا
 ةغلا هرصتخم يف

 رداصملا) نسحلا يبأ دنع يلالدتسالا جهنملا :لوألا بلطملا

 (ةيعيرشتلا
 .نآرقلاب لالدتسالا :لوألا عرفلا ٠ه

 .ةنسلاب لالدتسالا :يناثلا عرفلا ه

 .عامجإلاب لالدتسالا :ثلاثلا عرفلا ٠

 .سايقلاب لالدتسالا :عبارلا عرفلا ه

 .يباحصلا لوقب لالدتسالا :سماخلا عرفلا ٠

 .ناسحتسالاب لالدتسالا :سداسلا عرفلا ٠
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 تاحيجرتلاو تافلاخملا :ثلاثلا ثحبملا

 نم اهب لاق نمو ©بهذملا روهشمل نسحلا يبأ ةفلاخم ه

 .ةيكلاملا

 :ةلثمأو جذامن ه

 .ىلوألا ةلأسملا :لوألا بلطملا ٠

 .ةيناثلا ةلأسملا :يناثلا بلطملا ه

 .ةثلاثلا ةلأسملا :ثلاثلا بلطملا ه

 .ةعبارلا ةلأسملا :عبارلا بلطملا ه

 .ةسماخلا ةلأسملا :سماخلا بلطملا ه

 قيقحتلا جهنم :عبارلا ثحيملا

 .قيقحتلا يف ةدمتعملا تاطوطخملا :لوألا بلطملا ه
 .قيقحتلا ةطخ :يناثلا بلطملا ه

 ةماع ةمتاخ



 ةبديحمت ةمدعم
 ء . ...
 اجبابساو اهخبرانو تارصنخملا فيرعت ىلع لمنشنت

  

 : كلغللا يق راصتخالا

 هنأ هيف لصالاو «رصحخ» ةدام دنع راصتخالا ىنعم نويوغللا شقاني

 لصاف هنأكو مسجلا اهيف قدي ةقطنم اهنأل ؛ةلكاشلا يهو ‘ناسنإلا طسو

 ىنعملا اذه نمو ،نيمسقلا نم لقأ ةقطنمب هلفسأ نع ناسنإلا ىلعأ لصفي

 قرطلا تارصتخمو ء‘هبرقأ كولس قيرطلا راصتخاف ،تاقاقتشالا ةيقب يتات

 .(١لهسأ ناك دعبألا قيرطلا كلس اذإو ،اهروعو يف برقت يتلا

 ثيحب هنم لوضفلا كرتو هزاجيإ وهف :مالكلا راصتخا ىنعم يتأي انه نمو
 ."ءيش لك نم لوضفلا فذح راصتخالاو ‘""ىنعملا ىلع يتأي يذلا زجوتست

 طاسوأ ذخأ راصتخالا :لوقي ةغللا لهأ ضعب ناكو» :سراف نبا لاق

 مالكلا رصتخا»ف .رصقلل افدارم دابع نبا هلعجيو .ا0«هبعش كرتو مالكلا

 .رصقأو كاذ نم رصخأ اذهو ،هبرقأ ىف ذخأ قيرطلا رصتخاو

 )٢٤٠/٤(. برعلا ناسل )١(

 )١٨٣/٤(. نيعلا باتك )٢(

 )٢٤٠/٤(. برعلا ناسل ()

 (٤) سراف نبال ةغللا سيياقم مجعم )٨٩/٢ ١ (.

 )٥( ةغالبلا ساسأ )١١٥/١(.
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 .نايأر ؟زاجيإلا وه راصتخالا لهو

 .'»ىنعملا يفف زاجيإلا امأ ظفللا يف راصتخالا نأ ىري :لوألا

 ركذيو ،(ه٢٧٧ :ت) يكبسلا نيدلا ءاهب اذه ىلعو ،قرف ال :يناثلاو

 زاجيإلاف (ه٦٢٦ :ت) يكاكسلا دنع كلذك امهنيب قرف ال هنأ _ يكبسلا

 زاجيإلا نأ :يأ ؛اقلطم ظفللا ليلقت وه ةغل زاجيإلا ناك نإو .راصتخالا وه

 فذحلا عون نم زاجيإلا ناك اذإ نيفدارتم امهلعجي مهضعب نأ امك .معأ

 زاجيإ :نابرض زاجيإلا نأ نييغالبلا دنع ررقم وه امك هنأل ؛رصقلا سيلو
 مالك نم اضعب ناك نإ ليلقلا مالكلا نأ امهنيب قرفلاو ارصق زاجيإو فذح

 زاجيإ وهف هنم لوطأ ىنعم يطعي امالك ناك نإو ©فذح زاجيإ وهف هنم لوطأ

 (ه٥٧٤ دعب :ت) يضابإلا يمرضحلا قاحسإ يبأ ةمالعلا ريبعت يفو . '_ رصق

 ءامهنيب قرف ال هنأ ىلإ ةحارص ريشي ام لاصخلا رصتخم هباتك ةمدقم يف

 باتك لك تلعجو اباوبأ هتلضفو ،اًرجوم ارصتخم اذه يباتك تلعجف» :لوقي

 ةهابن ملاعلا ديزيو ،همهف هيلإ برقيو ،هظفح ملعتملا ىلع لهسيل الاصخ هنم
 «...هملع يف ةيوقتو هبلق يف 3 .

 :حالطصالا يف امأ

 نم نف لك لهأ اهيلع عضاوت يتلا تاحلطصملا يناعم ةداع دافتست

 كرت ىنعمب ىتأي ةغللا ىف راصتخالا نأب انررق دق انك اذإو يوغللا اهانعم

 رايتخا رخآ ىنعمب وأ ٠ ايونعم مأ ناك اًيسح ءيش لك نم هفذحو لوضفلا

 ميركلا دبع ©يكلاملا بهذملا يف تارصتخملاو راصتخالا ء(١/٤٥١) يناودلا هكاوفلا )١(

 ٢١. ص لوبق دمحم

 )٢( ص هسفن ٢٢.

 )٣( ص ثلوبق دمحم ميركلادبع ،يكلاملا بهذملا يف تارصتخملاو راصتخالا ٢٤.

 )٤( ‘يمرضحلا قاحسإ وبأ لاصخلا رصتخم ص٦.



 ةيديهمت ةمدقم

  

 جرخي ال يحالطصالا ىنعملا نإف دارملا ىلإ لوصولا ىف تافاسملا برقأ

 . .ىنعملا اذه نع

 راصتخالا ىنعم نايب يف انه فلتخت فوس ءاهقفلا ةرابع نكل

 ©ضعب ىلإ ءيشلا ضعب مض راصتخالا ةقيقح» :نأب لوقي ينييارفسإلاف

 وه :ليقو .ريثكلا ىنعم ليلقلا يفو ،ليلقلا ىلإ ريثكلا در ءاهقفلا دنع هانعمو

 ىنعملا عم قفاوتي يذلا وه ريخالا اذهو &_ا«ىنعملا ءافيتسا عم ظفللا زاجيإ

 .رصتخم عمج تارصتخملا» :كلاسلا ليلد بحاص لوقي كلذلو ،يوفللا

 اذإ مالكلا رصتخا نم لوعفم مسا وهف ©ىنعملا ةرثك عم ظافلألا ليلقت وهو

 لاق .‘"ءىنعملاب لالخإ ريغ نم ةليلقلا ظافلألا يف ةريثكلا يناعملاب ىتأ

 لوطملا هلباقيو ،هانعم رثكو هظفل لق ام رصتخملاف اذه ىلعو ...» :يقوسدلا

 هظفل لق وأ هانعم لقو هظفل رثك امف اذه ىلعو ،هانعمو هظفل رثك ام وهو

 نآو كال مأ هانعم رثكو هظفل لق ام رصتخملا نأو ،امهنيب ةطساو هانعمو

 عم ظفللا ليلقت راصتخالا :حراشلا لوقف ،ْلق وأ ،هانعمو هظفل رثك ام لوطملا
 رثك ءاوس :يأ ؛اقلطم ظفللا ليلقت هنأ رخآلاو كنيلوق دحأ اذه ىنعملا ةرثك
 .0"«ال مأ ىنعملا

 ةرورض ال ام فذح وه ءاهقفلا هدصق يذلا راصتخالا نإف اذه ىلعو

 وأ بهذملا يف حجارلا ىلع راصتقالاو ةلدألا ةرثكو تاعيرفتلا نم هركذل

 ناك نإو ©تاظحالملاو تاقيلعتلاب قلعتملا لوقلا لوضف كرتو ‘فلؤملا دنع

 وهو ،اهصيخلت ينعي تالوطملا راصتخاف :رخآ ىلإ عون نم فلتخي عضولا
 :لوقلا صخلو ،هتصالخ ذخأ ءيشلا صخل» نأل ؛راصتخالل فدارم ىنعم

 )١( تاغللاو ءامسألا بيذهت ٩٠/٣ - ٩١.

 ٥٦٦. ص راهوج دمحم .يكلاملا بهذملا يف ةيهقفلا تارصتخملا (!)

 ١٨/١-١٩. ىقوسدلا ةيشاح )٢(



 ,يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 عم راصتخا صيخلتلا نكل .'×هحرشو هنيب ءيشلا صخلو ،هرصتخاو هبرق

 عم ظفللا يف اليلقت ابلاغ نوكي يذلا راصتخالا فالخب !ةرابعلا حوضو

 مهنكل .راصتقالا :اذه نم ابيرقو .'"ااًبلاغ ىنعملا يف ضومغ هفلي فيثكت

 ءيشلا ضعبب نايتالا وه راصتقالا نأب ؛راصتخالاو راصتقالا نيب اوقرف»

 ىنعملا ءاقب عم ريثكلا نم ريسيلا ظفللا ديرجت راصتخالاو هضعب كرتو

 فذح راصتقالاو ليلدل مالكلا ضعب فذح راصتخالا :ضعبلو .يلصألا
 ."ليلد ريغل هضعب

 وأ ،هتاغلابم وأ مالكلا يشاوح نم تافلؤملا ةيقنتب قلعتي ام امأ

 ةيقنت :بذهلاو بيذهتلا لصأو .بيذهت وهف هنم فدهلاب رضت يتلا تادايزلا
 يش لك ةيقنت يف هولمعتسا مث اًنسحو اًومن ديزتل فارطألا عطقب راجشألا

 .(‘}هكلذ يف ةيفرع ةقيقح راص ىتح بئاوشلا نم هصيلختو هحالصإو

 اهيلع يتلا ةيهقفلا ةداملا مدقيو ،حجارلا ىلع هيف رصتقي باتك عضو امأ

 دنع هيلع قلطي اضيأ وهف لاوقألا ةياكح > وأ ةلدألا نم راثكإلا نود لمعلا

 ديز يبأ نبا ةلاسرو ،©يويسبلا رصتخم :ليبقلا اذه نمو رصتخم ءاهقفلا

 ربلا دبع نبال ةنيدملا لهأ هقف ىف ىفاكلاو ،ةمادق نبال ةدمعلاو ،يناوريقلا

 .اهريغو

 :اهروهظ بابسأو تارصتخملا خيرات

 بهاذملا نم ددع ىلع ترقتسا ةيمالسإلا ةمألا نأب اقباس انفلسأ

 يف هملاعم تددحت رارقتسالا كلذ ناك .نينيعم ةمئأ ديلقتلا يف عبتت ،ةيهقفلا

 )٨٢٠/٢(. طيسولا مجعملا )١(

 )٢( ص ،لوبق دمحم ميركلادبع ،يكلاملا بهذملا يف تارصتخملاو راصتخالا ٢٤.

 )٣( يناودلا هكاوفلا )١٥٤/١(.

 .( ١٠٦٦ ص) سورعلا جات ) ( ٤



    
 ةبديهمت ةمدقم

 ربتعيو .يرجهلا ثلاثلا نرقلا رخاوأب لوقلا نكمي وأ ،يرجهلا عبارلا نرقلا

 ، يمالسإلا هقفلا ةخوخيش انرق امه عبارلاو ثلاثلا نينرقلا نأ يوحجلا

 :رومأ ةدعل كلذو

 ةمألا نم قلطملا داهتجالا لحمضا ىتح ءاملعلا نيب ديلقتلا عويش :اهلوأ

 .قلطم دهتجم عبارلا لج يف قبي ملو ثلاثلا نرقلا رخآ ائيشف ائيش

 .قالخألا داسف روهظ :ىناثلا

 عمج نم راثكإلاو راصتخالا ةركف تأدب عبارلا نرقلا يف هنإ :ثلاثلا

 .تارصتخملا كلت حرشو ةلدأ نودب عورفلا

 لهأو يأرلا لهأ نيب عازنلا دادتشا وه ديلقتلا ةركف ىلع عجش اممو

 صوصخم قيرف بناج لكل زاحنا ثيح» يسابعلا رصعلا لئاوأ يف ثيدحلا
 يف هجهنم نوجهنيو ةيهقفلا لئاسملا هنع نوقلتي ،هذيمالتب مامإ لك صتخاو

 تأدب نأ كلذ ةجيتن نم ناكف ،هداهتجا هيلع ىنب يتلا ةلدألاو لوصألا

 نع .راشتنالاو عويذلا يف ذخأتو ضعب نع اهضعب زيمتي ءالؤه بهاذم

 بلقتو ةددعتم طاوشأب رم هقفلا نأ نيبتي انه نمو .عابتألاو ذيمالتلا قيرط

 .("ةفلتخم لحارمو راوطأ يف

 بهاذملا دنع هقفلا دومج بابسأ نع اًريثك ءاملعلا ثدحت دقلو

 ىلإ ةفاضإلابف ؤكلذ دعب قلطم دهتجم نم ةيملعلا ةحاسلا ولخو ،ةعوبتملا
 ىلإ ةمألا ماسقناو نييسابعلا ءافلخلا فعض نأ نيثحابلا ضعب ىري قبس ام

 يذلا ىوتسملا ىلع هقفلا يف داهتجالا رارمتسا نود لاح تداليودو تارامإ

 )١( يماسلا ركفلا )١٨١/٣ - ١٨٢(.

 يف ةيهقفلا تارصتخملاه باتك نم القن )١٢/١(. يكلاملا هقفلا يف هرثأو مساقلا نبا (؟)

 ٥٣٥. ص «ىكلاملا بهذملا



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ٢٧٨

  

 نأ ىري نودلخ نبا نأ ريغ .'ةلودلا كسامتو ةفالخلا ةوق مايأ هيلع ناك

 فقوو» ءاتفإلل الهأ سيل نم ردصت نم فوخلا هببس داهتجالا باب لفق

 دسو .مهاوس نمل نودلقملا سردو ،ةعبرألا ءالؤه دنع راصمألا يف ديلقتلا

 املو .مولعلا يف تاحالطصالا بعشت رثك امل هقرطو فالخلا باب سانلا

 ريغ ىلإ كلذ دانسإ نم يشخ املو داهتجالا ةبتر ىلإ لوصولا نع قاع

 سانلا اودرو زاوعإلاو زجعلاب اوح رصف هنيدب الو هيأرب قثوي ال نمو ،هلهأ

 لوادتي نأ اورظحو .نيدلقملا نم هب صتخا نم لك ،ءالؤه ديلقت ىلإ

 دلقم لك لمعو .مهبهاذم لقن الإ قبي ملو .بعالتلا نم هيف امل مهديلقت

 شةياورلاب اهدنس لاصتاو لوصألا حيحصت دعب مهنم هدلق نم بهذمب

 .'١ءاذه ريغ هقفلل مويلا لوصحم ال

 ةرهاظب ىنعت تافلؤم كلذ دعب دهش عبارلا نرقلا نإف لاح لك ىلعو

 ةمئألا لاوقأ عم اهفالتخاو اهقافتا ىدمو نيبهذمتملا ءاهقفلا نيب فالخلا

 ةرهاظب اهمامتها ىلإ ةفاضإلاب عابتالا ظح مهل رفوتي مل نيذلا نيدهتجملا

 :نيعوبتملا ذيمالت ةصاخو دحاولا بهذملا مالعأ نيب ىتح فالخلا

 يهو (ه٩١٣ :ت) رذنملا نب ميهاربإ نب دمحم ركب وبأ اهفلأ يتلاه بتكلاك

 عامجإلاو ننسلا يف طسوألاو ء«ملعلا لهأ بهاذم ىلع فارشإلا»

 (ه٠٢٣ :ت) ىفنحلا يواحطلا فتصو .ءاملعلا فالتخا»و ،«فالتخالاو

 ؛«ءاهقفلا فالتخا»و "راثآلا يناعم حرش» :فالتخالا يف ةروهشملا هبتك

 .تادلجم ةدع يف اهنم لك عقيو

 نم فالتخالا بالقناب سداسلاو عبارلا نينرقلا نيب ام ةلحرملا صتختو

 نم يكلاملا هقفلا دعاوق :نع القن ٥7٣. ص يكلاملا بهذملا يف ةيهقفلا تارصتخملا )١(
 تاساردلا مولبد ةلاسر باهولادبع يضاقلل فالخلا لئاسم ىلع فارشإلا بتك لالخ
 .يكورلا دمحم ،بادآلا ةيلك .ايلعلا

 )٢( نودلخ نبا ةمدقم )٤٤٨/١(.



 ٢٧٩ ةيديهمت ةمدقتم

  

 نب رصن ثيللا يبأ باتك لثم نم ؛ئداه وأ فينع لَدَج ىلإ نراقم هقن

 ،«ةياورلا فلتخم» وأ «فالخلا لئاسم» :(ه ٣٧٣ :ت) يدنقرمسلا دمحم

 يفنحلا يرودقلا باتكو چ«ريبكلا فالخلا» :(ه٠٥٤ :ت) ءارفلا باتكو

 رهشأو .«تايفالخلا» :(ه ٤٥٨ :ت) يقهيبلا باتكو ،«ديرجتلا» :(اه٨٢٤ :ت)

 بتكو &(ه٥٩٥ :ت) دشر نبال «دهتجملا ةيادب» :ةرتفلا هذه تايفالخ

 ،«ذخآملا نيصحت»و "«رظنلا بابل»و ،«فالخلا ذخآم» :(ه٥٠٥ :ت) يلازغلا

 .'«تاياغلاو ئدابملاو

 ةرهاظ تاحشرمو هقفلا ةلاح نع ةيديهمتلا ةمدقملا هذه دعب نآلاو

 ۔ :ةيلاتلا طاقنلا يف تاراصتخالا بابسأ لمجن راصتخالا

 بهذم ىلع سيردتلا ةصرف ديلقتلا ةرهاظو يبهذملا رولبتلا ؤ ؤج رفو

 وه اذه ناك دقو .هلاوقأ عابتإو بهذملا ظفح ىلع ملعلا ةبلط هئشنتو ،دحاو

 ةيهقفلا ةداملا ليهستو ميلعتلا ضرغل نوكي نأ ،تاراصتخالل سيئرلا فدهلا

 ةبطاخملا ةيساردلا ةلحرملا فالتخاب راصتخالا ةجرد فلتختو ،بلاطلل

 ةنوعملا ةمدقم يف وه امك تارصتخملا هذه تامدقم يف ايلج كلذ رهظي

 اذهو ،ربلادبع نبال يفاكلاو ديز يبأ نبال ةلاسرلاو ،باهولادبع يضاقلل

 الثم لوقي يويسبلاف يضابإلا بهذملا يف كلذ لثمو .يكلاملا بهذملا يف
 يف لعجن نأ درن مل انكلو باتكلا هب لاطل راثكإلا اندرأ ولو» :رصتخملا يف

 ةعومجم لئاسملا بتكن انلعج امنإو .اًراثكإ الو ائنس الو اججح باتكلا اذه

 يف (ه٥٧٤ دعب :ت) يمرضحلا قاحسإ وبأ لوقي هلثمو "«اهل ملعتملا ةعرسل

 هتلضصفو ءارجوم ارصتخم اذه يباتك تلعجف» :لاصخلا رصتخم هباتك ةمدقم

 هيلإ برقيو ‘هظفح ملعتملا ىلع لهسيل الاصخ هنم باتك لك تلعجو ااوبا
 0"»«...هملع يف ةيوقتو ،هبلق يف ةهابن ملاعلا ديزيو ،همهف

 )١( ص) ديسلا ناوضر .د يعوسوملا فيلأتلا ةودن :رظني عسوتلل ٦٤(.

 )!( ص يمرضحلا قاحسإ وبأ "لاصخلا رصتخم ٦١.



 يمالسإلا برغلا يه ةيكلاملاو ةيضابإلا . : . ٢٨٠

  

 فعضلا ةلاح» وهو ،لوألا ببسلا نم انأش لقأ رخآ ببس كانه ۔ ٢

 باب قالغإو تتاليود ىلإ اهماسقناو ،ةيمالسإلا ةمألا اهب ترم يتلا

 لودلا نم ءاهقفلا هب ىظحي يذلا عيجشتلا كلذب عطقناف .داهتجالا

 .مهفالسأ نع هوثرو ام دنع فوقولاو ةمهلا روتف ةجيتنلا تناكف ةيمالسإلا

 سانلل يتفيو هيعديو داهتجالل لهأتي مل نم ضعب دوجو كلذ ىلإ فاضي

 ).«داهتجالا باب لفقب اودانف مهمامأ قيرطلا دس ىلإ اودمعف .هيأرب

 َرَرَبو ،داهتجالا ىلع ةردق هسفن نم سنآ نمم ءاهقفلا نم ريثك ةبغر - ٣

 يهقف اباتك هذيمالتل عضي نأب ادهتجم امملاعو اعراب اًخيش هذيمالت نيب

 ىلع ةيداهتجالا هتمصب عضيو هلئاسم هيف بتريو ،هلاوقأ هيف ررحي ارصتخم
 مهفي نأ نكميو .'"هذيمالت نم ابلط اضيأ كلذ نوكي دقو هلئاسم نم ريثك

 يف هيأر يدبي ام اريثك ثيح ؛رصتخملا يف يويسبلا عينص نم اضيأ اذه

 بحأ اذهو) :هلوقب امإو رخآ ىلع لوق حيحصتب امإ ،ةفلتخملا لئاسملا

 .ضورعملا يأرلا يف عالطإلاو رظنلا نم ديزم ىلإ ئراقلا عفدب امإو “(يلإ

 نب سورمعل (ةيفاصلا ةنونيدلا) باتك فيلأتل اببس اذه نوكي نأ اضيأ نكميو

 ةديقعلا لئاسم يف ةرصتخم ةيسارد تالوسبك نع ةرابع وهف ٢٨٢( :ت) حتف

 لك يف يضابإلا بهذملا تاررقم عضو اهنم رهظي تالماعملاو تادابعلاو

 .ماسقألا هذه

 دوعي هذه فيلأت ببسو ،لوطم لصأ نم تارصتخملا ضعب كانه ۔_ا٤ةھ

 كلذل ليوط نمز ىلإ جاتحت اهتءارق نأ وأ ؤتالوطملا ظفح ةبوعص ىلإ

 عمج كلذكو ظفحلل اًريسيت اهظافلأ ليلقتو اهراصتخا ىلإ ءاملعلا اجل

 )١) ص .يكلاملا بهذملا يف ةيهقفلا تارصتخملا ٥٧٢٣.

 )٢( ص 6يكلاملا بهذملا يف تارصتخملاو راصتخالا ٦١٠-٦١١ .فرصتب



 ٢٨١ ةيديهمت ةمدقم

  

 بهذملا زيمت دقو &‘»عمجأ نوكيل عورف نم بهذملا بتك يف قرفتم وه ام

 كلام مامإلا ةنودم نأ ىتح تارصتخملا نم عونلا اذه ةرثكب يكلاملا

 .نورق ةعبرأ ىدم ىلع رثكأ امبرلو ةرم نيرشع ترصتخا

 ةثالث نم نوكملا عرشلا نايب رصتخا دقف يضابإلا بهذملا يف امأ

 ناترم ( ٥٠٨ :ت) يدنكلا ميهاربإ نب دمحم خيشلا هفلؤمل اءزج نيعبسو

 يف (ه٧٥٥ :ت) يدنكلا ىسوم نب هللادبع نب دمحأ ركب يبأ دي ىلع

 نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جهنمو ،اةزج نيعبرأو نينثا يف «“فنصملا» هباتك

 يقاتسرلا يصقشلا ديعس نب سيمخ خيشلل اءزج نيرشعو نينثا يف
 .(ه٠٦٠١)

 بتك ةثالث فيلأتب ءاملعلا ضعب علو امهب دصقأو :مغانتلاو ،علولا ٥

 يف يلازغلا لعف امك رصتخمو طسوتمو لوطم :دحاولا بهذملا يف

 عنقملاو ،(لوطم) ينغملا فلأ امدنع ةمادق نباو (زيجولاو طيسولا)

 ةبلطل (رصتخم) هيقفلا ةدمعو ،(عنقملا نم اليلق عسوأ) يفاكلاو (طسوتم)
 .ملعلا

 اذهو رصعلا ةضوم عابتاو روهمجلا باكر ىلع ريسلا وهف مغانتلا امأو

 رصتخم) هقفلا لوصأ يف ريهشلا هرصتخم يف بجاحلا نبا ةمدقم يف رهظي

 زاجيإلا ىلإ اهليمو راثكإلا نع ممهلا روصق تيأر امل ينإف» :(ىهتنملا

 عيدب هجو ىلع هترصتخا مث ‘هقفلا لوصأ يف ارصتخم تفنص راصتخالاو

 همهفت نع بيدألا دري الو اداص هملعت نع بيبللا دصي ال عينم ليبسو

 ر ١ ][ (٢) ٠.

 )١( ص 6يكلاملا هقفلا يف ثحابم ٨٨.

 (٢) بجاحلا نبا هحرش عم ىهتنملا رصتخم )٢٢٩/١(.



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ٢٨٢

  

 ‘يضابإلا بهذملا هب زيمتي تارصتخملا فيلأتل سداس ببس كانه ۔ ٦

 برغلا نم لك يف ةيضابإلا ةعامج ىلع يلحرملا يسايسلا رثألا وهو

 ينوانجلا ايركز وبأ عضو ايبيلب ةسوفن لبج يفف نميلاو يمالسإلا

 ةبسنلاب حضاو لوحت ةرتف شياع هنأل (عضولا) رصتخملا هباتك 'ه٥ :ق)

 ةرجهلل عبارلا نرقلا ةليط اولواح دق ءالؤه نأ كلذ ڵبرغملا ةيضابإ ىلإ

 ةروث لالخ نم ه٦٩٢٦ ةنس ةيمتسرلا ةمامإلا طوقس دعب روهظلا ةمامإ ءايحإ

 اوركفف لشفلاب تءاب مهدوهج نكل ،'"(م٨٦٩/ه٨٥٣) يماحلا رزخ يبأ

 ضنامتكلا كلسم ىلإ لوحتلا يف مهنايك ىلع ظافحلل ايلمع ايدج اًيكفت

 ."ةيهقفلا ةيوهلا عباط ةدايز هتايضتقم نم ناكف

 نم يمرضحلا قاحسإ يبأ ىلع رطيسي فوخلا ناك دقف نميلا يف امأ

 هباتك عضوف ؛ىرخألا بهاذملا مولع ىلإ هعابتأ لوحتو بهذملا ساردنا

 ينوانجلا نيزوت ريخلا وبأ ديفح وه ،يضابإلا ةمالعلا ينوانجلا ريخلا نب ىيحي ايركز وبأ )١(

 مكح لظ يف شيعي ناك ريخالا اذه نإ ثيحو .يغاوزلا نيزوت ريخلا وبأ خيشلا رصاعم
 ابآ نأ بلاغلاف ؛(م٢٦٠١-٦١٠١/ه٤٥٤-٤٠٤) سيداب نب َزَعُملا ناوريقل يريزلا ريمألا

 /يرجهلا سماخلا نرقلا رخاوأ يف اوشاع نيذلا نييضابإلا خايشالا ةعامج نم وه ايركز

 رشع يناثلا /يرجهلا سداسلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف وأ "يداليملا رشع يداحلا

 .يداليملا

 يف قلأتو ،نيانبإ عماجب نوراه يبأ نب ناميلس عيبر وبأ ةمالعلا هيقفلا ةرمإ تحت سرد

 ةيمست :رظني .ةيهقفلا هتاداهتجا لصفب ةصاخ ةفصبو هملع ةعس لضفب يضابإلا بدألا

 ٩٠(. ص) مهارقو ةسوفن لبج خويش
 اوغلب نيذلا يرجهلا عبارلا نرقلا ءاملع نم يماحلا ينايسولا فاتلز نب الغي رزخ وبأ دعي )٢(

 بحاص ۔ ينالجراولا بوقعي وبأ مامإلا هدع ذإ يضابإلا بهذملا يف داهتجالا ةجرد

 ةمدقم :رظني .مالكلا ملع يف ءارآب اودرفنا نيذلا ةرشعلا ةمئألا نمض ۔ ناهربلاو ليللا
 ءةنوتيزلا ةعماجب ذاتسأ رماع سينو .د قيقحتو ةسارد "نيفلاخملا عيمج ىلع درلا هباتك

 .سنوت
 )٣( ص) يريبعجلا تاحرف روتكدلا ،يعوسوملا فيلأتلا ةودن ٢٢٥(.



 ٢٨٢ ةيدبهمت ةمدتم

  

 بهذملا مولع ليصحتل اليهستو ،ةيحان نم بذجلل ةليسو لاصخلا رصتخم
 .' )اقباس اهانركذ يتلا هتمدقم يف كلذ درو امك ىرخأ ةهج نم اهظفحو

 ضراعمو ديؤم نيب راصتخالا ةرهاظ يف ءاملعلا نم ريثك ملكت دقو اذه

 هقفلا تدقفأ راصتخالا ةرهاظ نأ يف صخلتي نيضراعملا مالك بلاغو

 ىلإو ،ةيحان نم يجاحأو زاغلأ ىلإ هتلوحو ،هدصاقمو هحور يمالسإلا

 ةضراعم نأ ودبيو .ءاهقفلا نيب تافالتخالاو ءارآلا نم لئاهلا مخزلا ةرداصم

 اينعم اذه انثحب سيلو ركبم تقو يف ناك تاراصتخالا نم عونلا اذه

 .يغبني امم رثكأ ثحبلا لوطي نأ ةيشخ تاظحالملا هذه ءاصقتساب

 ملو تحب يميلعت وه ءاملعلا همار يذلا دصقملا نأ نوريف نوديؤملا امأ

 تايعجرمو ةيسارد تاررقم ىلإ مهتارصتخم لوحتت نأ مهنابسح يف نكي
 عضو ءاملعلا ضعب ءاوهتسا نإف كلذلو ‘تالوطملا نع اهب ينغتسي ةيئاتفإ

 .ىضرلاو لوبقلا ىلع ليلد تارصتخملا هذه ىلع تايشحتلاو تاحورشلا

 فلؤملا نمز يف يميلعتلا اهضرغ تدأ دق تارصتخملا نأ ىرأو

 ةيهقفلا ءاوجألا ىلع ةنميهلا راسم ىلإ اههيجوت نكل .ةقحاللا ةنمزألاو

 احيحص اكلسم نكي ملو ،نيفلؤملل اًيلصأ ادصقم نكي مل فيلأتلا جهانمو

 طاقنلا يف ينوانجلاو يمرضحلا راصتخا بابسأ يريبعجلا تاحرف روتكدلا حضوأ دقو )١(

 راشتنا ۔ .ةيضابإ ريغ ةرثك نيب ةّيضابإ ةلق ۔ :يلي اميف صخلتت يمرضحلا يعاود :ةيلاتلا
 ةبغر ۔ ۔(ةينطاب ،ةيفنح شةيعفاش) بهذملا .ءارآلا كلت ىلإ ةماعلا ليم - يف نيفلاخملا ءارآ

 يعاود امأ .تاعوسوملا لوانت يف ةبوعص ۔ .ملقلاو فيتلاب فلتلا كلسم ءايحإ يف

 ةعقاو اهمهأ ةسوفن لبج ىلع تلاوت تابكن ۔ :يتآلاك صخلتت ينوانجلا دنع راصتخالا

 ىلإ ةدوعلا ةلواحم لشف - م٩٠٩/ه٦٩٢ روهظلا ةمامإ ءاهتنا - .م٦٩٨/ه٢٨٢ ونام
 ىلإ يكلاملا بهذملا لوحت ۔ .ملقلا :ةقلحلا ماظن نامتكلا كلسم ثعب - .فيسلا :روهظلا

 ۔ .ةيليطسق يف ةصاخ ةيضابإ ريغ ةرثك نيب ةّيضابإ ةلق ۔ .نيتجاهنّضلا عم ةدايتلا رود

 ٢٤١(. ص) يعوسوملا فيلأتلا ةودن :رظني .تاعوسوملا لوانت يف ةبوعص



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا . عرزل ٢٨٤

  

 وأ ةبلطلا هيجوت متي نأ نكمي ناك ذإ "يشاوحلا باحصأو حارشلا نم اضيأ

 ةلثامم تالوطم فيلأت ةلواحم وأ .ةميدقلا تالوطملا ىلإ هسفن فيلأتلا

 قرطلا راصتخا ىلإ نيرخأتملا نم ريثك بهذ» :نودلخ نبا ةمالعلا لوقي

 ملع لك يف ارصتخم اجمانرب اهنم نونوديو اهب نوعلوي مولعلا يف زاجيإلاو

 اهنم ليلقلا وشحو ظافلألا يف راصتخاب ،اهتلدأو هلئاسم رصح ىلع لمتشي

 ىلع اريسعو ةغالبلاب الخم كلذ راصف نفلا كلذ نم ةريثكلا يناعملاب
 ،نايبلاو ريسفتلل نونفلا يف ةلوطملا تاهمألا بتكلا ىلإ اودمع امبرو ،مهفلا

 هقفلا لوصأو هقفلا ىف بجاحلا نبا هلعف امك ‘ظفحلل ابيرقت اهورصتخاف

 يف داسف وهو .مهلاثمأو ،قطنملا يف يجنوخلاو ،ةيبرعلا يف كلام نباو

 ءاقلإب ءعىدتبملا ىلع اطيلخت هيف نأل كلذو ،ليصحتلاب لالخإ هيفو ميلعتلا

 ميلعتلا ءوس نم وهو ،دعب اهلوبقل دعتسي مل وهو ؤهيلع ملعلا نم تاياغلا
 راصتخالا ظافلأ عبتتب ملعتملا ىلع ريبك لغش كلذ عم هيف مث . يتأيس امك

 ؛اهنيب نم لئاسملا جارختسا ةبوعصو اهيلع يناعملا محازتب مهفلل ةصيوعلا

 دقنلا اذه ىلإو ،‘«ةصيوع ةبعص كلذ لجأل اهدجن تارصتخملا ظافلأ نأل

 .0»يماسلا ركفلا يف اًضيأ يوحجلا بهذ ديدشلا

 )١( نودلخ نبا ةمدقم )٥٣٢/١(.

 )٢( يماسلا ركفلا )0١٤٦/٢ ١٤٧(.



  

  

 :ديهمت

 يف يضابإلا هقفلا تاماعد نم ادحاو هعماجو يويسبلا رصتخم ناك

 كلذ يف ىرخألا بهاذملل ضيفتسملا فيلأتلاو عساولا راشتنالا لظ

 ةينغلا ملعلا ةبلطل رفوي امب ةيضابإلا ءاملع مدقتي نأ دب ال ناكف ،نرقلا

 بهاذملا لاوقأ نم ةكرب نبا هخيش راثكإ كلذ ىلع لدي اممو ،اهريغ نع
 يف ةفوفصم تناك بهاذملا كلت بتك نأ ينعي ام اهتشقانمو ةعبرألا

 نأ ىري ناك نسحلا ابأ هذيملت نكل .ةريهشلا هتسردمو ةكرب نبا ةبتكم

 ىدملا ىلع نوكي دق تارصتخملاو حورشلا نم بتكلا كلت هب رخزت ام

 نم سفانملا دوجو مدعل ؛بهذملا يف ملعلا ةبلط دمتعم ديعبلا وأ بيرقلا

 ةيحان نم تاعازنلاو بورحلا يف بهذملا بتك نم ريثكلا نادقفو ،ةيحان
 بهاذملا ءامسأ ىلإ ةراشإلا هعماج يف يويسبلا بنجت كلذلو ،ىرخأ

 نأ هرصتخم يف صرحو .ةكرب نبا هخيش لعف امك اهئاملعو ىرخألا
 اًموعدم يناعملا حضاو ةرابعلا لهس تارصتخملا نم ايرف امعون نوكي

 دعب ققحت هيلإ ىمر امو .اهيلع نوكيس لمعلا نأ ررقي ةلأسم لكل ةلدألاب

 لاق امك بهذملا يف ةدمتعملا لاوقألا هنودم رصتخملا راص امدنع هتافو

.حاضو نبا



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ٢٨٦

  

 يجيتارتسا رايخ وه لب بصعتلا نم اعون يويسبلا كلسم سيلو
 بهاذملا بلاغ نأل ؛ةيسايسلاو ةيهقفلا بهذملا ةيوه ىلع ظافحلل

 ثدح امك نوررحيو نوفلؤي نوحصان ءاهقف دوجو مدع ببسب ترثدنا

 يذلا هسفن وهو .مهريغو يربطلاو روث يبأو يرصبلاو يعازوألا بهذمل

 يف لاق امدنع تومرضح يف يضابإلا يمرضحلا قاحسإ وبأ هب رعش

 باتكلا اذه فينصت ىلإ يناعد دقف» :«لاصخلا رصتخم» هباتك ةمدقم

 ةفيخو ،راطسألا يف اهدييقتو راصمألا يف ةيضابإلا لوصأ سامطنا ةيشخ
 يمتني نمم اموق تدهاش يتأل ...ةيلصألا ةوعتلا لقعم يف اهنع ةبغّلا

 ءالؤه تيشخ املف حلاصلا فلشلا دصق نع ءاوهألا مهب تغاز اننيدل

 بولق اوليمتسيو ‘فالخلا نم هب اوقختسا امب اوغيزي نأ مهلاثمأو

 قلعتيو ،اهنكامأ يف لوصألا خسرتل هفينصت ىلإ ينانع تفرص ،فاعضلا

 .'\«...اهتوعد لهأ اهب

 ءاملع دنع لاحلا وه امك يويسبلا نإف يجيتارتسالا رايخلا اذه عمو

 - يرجهلا عبارلا نرقلا يف مهتوق جوأ نوشيعي مهو ىتح ۔ ةيضابإلا
 ريرحتب نوفتكي امنإو ؛صافتنالاو بلسلاب ىرخألا بهاذملا نوزمغي ال

 ةدح هملق ىلع ترثأ نم فالخب ،ليلدلاب اهل راصتنالاو بهذملا لاوقأ

 ثرتكأ الو» :ةفينح يبأ مامإلا نع يلازغلا مامإلا هلاق ام الثم رظناو .ةسفانملا

 يذلا هبهذم راشعأ ةعست يف هئطخب عطقأ ينإف اهيف ةفينح يبأ ةفلاخمب

 لوقلا ىقرتي ةيلوصأ دعاوق يف للزلا نم اهيف ىتأ هنإف اهموصخ هيف فلاخ
 ناسحتسالا ىلإ هعوجرو ربخلا ىلع سايقلا ميدقتك ؛نونظلا ناظم نع اهيف

 .اهانركذ لئاسم يف خسن صنلا ىلع ةدايزلا نأ معزو ،هل دنتسم ال يذلا

 ةنظم يف اهيف هعم مالكلا سيلف ،دعاوقلا مرخ يف ةذاش لئاسمب هكسمتو

 )١() ص ‘لاصخلا رصتخم ٦١.



 ٢٨٧ يويسبلا رصتخم :لوألا ثحبملا

  

 مهلعلو ‘هموصخ مدقو همدق هيف يوتسي يقابلا رشعلاو ‘تانونظملا يف رظنلا

 .0)«هيف هيلع نوحجري

 حارطا ةجرد ىلإ انايحأ دتشي ةيهقفلا ةيوهلا ىلع ةظفاحملا عوضومو
 يفف ©فلاخملا بهذمب رثأت نم دحاولا بهذملا ءاملع هفرتقي ام ضعب

 مهنأب يبطاشلا ةرابع يف امك ساش نباو ريشب نبا فصؤ ةيكلاملا ةسردملا

 فيلآتلا ىلع يدامتعا مدع نم متركذ ام امأو» :لوقي ثيح ‘بهذملا اودسنأ

 دنع ةربخلا بسحب هتدمتعا نكلو يأر ضحم نم كلذ سيلف ةرخأتملا

 نباو ريشب نباك نيرخأتملاب ىنعأو ،نيرخأتملا عم نيمدقتملا بتك يف رظنلا

 هقفلاب ءاملعلا نم هتيقل نم ضعب نأل ؛مهدعب نمو بجاحلا نباو ساش

 ضحم اهنكلو ةنشخ ةرابعب ىتأو كنيرخأتملا بتك نع يماحتلاب يناصوأ

 هبحاص نع اهلقني ناك اهيلإ راشأ يتلا ةنشخلا ةرابعلاو .'؛ةحيصنلا

 ."هقفلا اودسفأ» :ساش نباو ريشب نبا يف لوقي ناك هنأ بابقلا سابعلا يبأ

 نباو ساش نبا نإ» :مهيلإ هقفلا اسف ةبسن نم دارملا انيبم يتكبنتلا لاقو

 ،هل ةفلاخم اهنأ عم ©بهذملا يف يلازغلا زيجو نم لئاسم الخدأ بجاحلا

 يف اهلخدأو ةيلوصأ دعاوق ىلع اعورف ىنب ريشب نباو ،سانلا هيلع هبن امك
 دامح نب ليعامسإ يضاقلا نإ :ليق لب .'«هل اهتفلاخم عم بهذملا

 ةفينح يبأ ركذ تيمي ةنس نيعبرأ ثكم ريبك يكلام ملاع وهو يدادغبلا

 )١( لوخنملا )٤٣٩/١(.

 )!( تاقفاوملا )١٤٨/١(.

 ٩٧. ص يهقفلا فالتخالا ٨\ ص جاهتبالا لين (؟)

 )٤( تاقفاوملا )١٤٨/١(.

 .يدادغبلا يدزالا .يمضهجلا كباب نب إمهرد نب ديز نب دامح نب دامح نب ليعامسإ )٥(

 عمس .دادغب نطوتساو ،أشن اهبو .ةرصبلا نم هلصأ .(ه٢٨٢ :ت) مزاح نب ريرج لآ ىلوم

 = يجشاولا برح نب ناميلسو ،يديهارفلا ميهاربإ نب ملسمو ©يراصنألا هللادبع نب دمحم



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 ىلع در امك ينابيشلا هذيملت ىلعو هيلع درلا يف فلأ دقو ©قارعلا يف

 .(}أهسمخلا ةلأسم ىف ىعفاشلا

 فلؤملا ىلإ هتبست ةحصو باتكلا مسا قيثوت :لوألا بلطملا

 يف مهبتكل ةيمست عضو ىلع ت افلؤمل ١ نم ريثكل ١ يف ءاملعلا جرد

 كلذ سيلو مسالا رايتخا تارربمو ةيمستلا ببس نينيبم باتكلا ةمدقم

 نيب دجوي الو باتكلا مسا ىلإ ريشي ام ةمدقملا ىف سيلف امامت فلتخي

 باتكلا ناونع خسانلا عضي ةيقرشملا خسنلا يفف ،ةيمستلا ىلع قافتا خسنلا

 خسنلا امأ ،هبحاص ىلإ باتكلا ةبسن باب نم «يويسبلا رصتخم» مساب

 .«معنلا غوبس»ب هل نونعُتف ةيبرغملا

 ةيضابإلا تافلؤملا ىف تءاج امك ةيمستلا تابثإ لواحن ىلي اميفو

 :ةيبرغملاو ةيقرشملا

 :رصتخملا الوأ

 نب دمحأ ركب ىبأ ةمالعلا دنع تدرو رصتخملا ىلإ ةراشإ لوأ ۔ ١

 مساقلا وبأو كلبنح نب دمحأ نب هللادبعو ‘ظفاحلا نوراه نب ىسوم هنع ىور .مهريغو =

 بهذم ىلع اَهيقف ائنفتم .املاع الضاف ليعامسإ ناك إمهريغو دعاص نب ىيحيو يوغبلا

 ،نآرقلا مولع نم ةديدع ابتكو دنسملا فنصو ‘هل جتحاو ‘هصخلو ‘بهذم حرش .كلام

 قاحسإ وبأ لاق .ينايتخسلا بويأو ،يراصنألا ديعس نب ىيحيو ‘كلام ثيدح عمجو

 هقفلاو .ءاملعلا راثآو ثيدحلاو نآرقلا مولعو ©نآرقلا عمج ليعامسإ ناك :يزاريشلا

 .هيوبيس باتك ملع يف دربملا سابعلا يبأ ءارظن نم ناكو .ناسللا ملعب ةفرعملاو ،مالكلاو

 )٣٠٤/١(. كلاسملا بيرقتو كرادملا بيترت :رظني

 )١( كرادملا ٢٨/٤\} ص يكلاملا هقفلا لوصأ ىلإ لخدم ١١٥.



 ٢٨٩ يويسبلا رصتخم :لوألا ثحبملا

  

 ةنس ١٧٢ ب فلؤملا ةافو دعب :يأ ؛ؤه٧٥٥ ماع ىفوتملا يدنكلا هللادبع

 يهو ه ٣٨٥ ماع هيلإ تلم يذلا خيراتلا بسح ىفوت يويسبلا نأل ؛اًبيرقت

 لقنلا يف هدامتعاو باتكلا راشتنا ةرئاد عسوت ىلع لدت ةركبم ةراشإ

 يف سأب الو .سجن اهقرذو :رصتخملا يفود» :فنصملا يف ءاج .سابتقالاو

 هللا دبع يبأ دنع ىرخأ ةراشإ اهتلت ،"....قرذلا هب ديري كلذ لعلو بايثلا

 درت ام اريثك ثيح «ةريصبلا» هباتك ىف "ه١٢٦ هنس ىفوتملا مصألا نامثع

 .‘.}يويسبلا رصتخم نم اًّضن لقني مث ( رصتخملا نمو) :هدنحع ةرابعلا

 ثيح 6©(_ه ٩ق لئاوأ ىلإ يح) يولمهبلا ديعس نب رمع خيشلا مظن - ٢

 مظن يف نيناممحلا نيفلؤملا نم ريثكلا ةداعك يويسبلا رصتخم مظنب ماق

 :مظنلا علطم يف لوقي تارصتخملا

 ربتخملا مامإلا ىلع يويسبلل رصتخم نم هتمظن يننأل

 احيصف انيبم ابوبم احيحص ارصتخم هتدجو

 نب دمحم نب ناميلس نب ىسوم نب هللادبع نب دمحأ ركب وبأ هيقفلا دهتجملا ملاعلا :وه )١(
 دي ىلع ملعلا ىقلت .ىوزن دمس نم .(ه ٥٥٧ :ت) يجولفألا يدنكلا دادقملا نب هللا دبع

 ىتش يف اراثآ انل كرت دقو .يقفالغلا حلاص نب دمحم نب دمحأو يناوزنلا ركب يبأ هيقفلا

 نيعبرأو نينثا يف عقي ماكحالاو نايدألا يف «فنصملا» باتك :اهمهأ ناك ،نونفلاو مولعلا

 .رصان دمحم .د ©قرشملا مالعأ مجعم .ةءاربلاو ةيالولا يف «صيصختلا» باتك هلو .اءزج

 )٢( ص) يدنكلا ركب وبأ فنصملا ٦١٨(.

 ماكحألاو نايدألا يف ةريصبلا باتك بحاص يوزنلا يرقعلا مصألا نامثع هللادبع وبأ )٣(

 ةأرما نع مماصت هنأل كلذب بقل امنإو دوقعلا باتكو ةنايدلا لوصأ يف ةنابإلاو ،جاتلاو

 عمسي مل هنأ اهمهاوي اهاوكش داعتساو وكشت هتءاج دقو ؛تلجخف هترضح يف تثدحأ

 ذثموي نم بقلف مصأ هنأ اهنم انظ ءايحلا نم دجت ام ةأرملا نع ىرسف .هيف ممصل اهلاقم

 ٣٠٥(. ص) لوألا ءزجلا نايعألا ةفحت .مصاألاب

 )٤( .ةريصبلا :الثم رظنا ٢٠/١© ٥٧. ١١٢.

 )٥ه( نم يولهبلا درو نب دشار نب ديعس نب رمع صفح وبآ هيقفلا خيشلا وه :ديعس نب رمع
 نمم ناكو ،هنامز ءاهقف نم وهو عساتلا نرقلا لوأو نماثلا نرقلا نم ريخألا فصنلا ءاملع

 نايعألا فاحتإ :رظني .نايدألا يف اهرثكأ هقفلا يف زيجارأو دئاصق هل ،رعشلا لوقي ٤٠٥/١.



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 نم ۔ ىحنملا حاضو نب حلاص خيشلا نع ءاملعلا هلقانت يذلا ءانثلا - ٣

 نيب يتلا ةيقرشملا خسنلا عيمج نأ ىتح 0١ يرجهلا عساتلا نرقلا ءاملع

 نع انظفح» :حلاص خيشلا لوقي ةياهنلا وأ ةيادبلا يف ءانثلا هنه ركذت يدي

 هيلع ناك ةني يويسبلا نسحلا يبأ خيشلا رصتخم نأ هللا مهمحر انخايشأ

 :لئاسم ثالث الإ لمعلا

 5اًموي رشع ةسمخ هرثكأ نأ رصتخملا يف ركذ زضيحلا يف :ىلوألا

 .ةرشع هرثكأ نأ لمعلاو

 دحأ ىطعأ اذإ هنأ رصتخملا يف ركذ ءامهضعبل نيجوزلا ةيطع :ةيناثلا

 لمعلاو كلذ زاج ضرملا يف وأ ةحصلا يف هيلع اهدرف ةيطع هبحاص نيجوزلا
 .تبثي ال ضرملا يف هدر امأو كلذ تبث ةحصلا يف ةيطعلا هيلع در اذإ هنأ

 هنم اهعنمي ءيش ىلع هتجوز ىلع لجرلا فلح اذإ اهيف لاق يتلا يه :ةثلاثلا

 .'"«قادصلا اهل نأ ىلع لمعلاو اهل قادص ال نأ :هيف هتصعف هنع اهعنم زوجي امم

 نع لوقنلا - يرجهلا عساتلا نرقلا دعب :يأ ۔ كلذ دعب تلاوت ۔ ٤

 باتك لثم ،«يويسبلا رصتخم» مساب ةيقرشملا تافلؤملا يف رصتخملا
 يملاسلا مامإلا لاق ىتح اهريغو (لامآلا جراعم)و ،(نيبلاطلا جهتنم)

 رصتخملا - يويسبلا - اًّضيأ هلو» :(ةيضرملا ةعمللا) هباتك يف (ه٢٣٣١ :ت)

 .(ينايسبلا رصتخمب روهشملا

 نب حاضو نب حلاص خيشلا هنامز يف ىوتفلا عجرمو ةمالعلا هيقفلا وه :حاضو نب حلاص )١(

 ضعساتلا نرقلا يف حنم ةنيدم ءاملع نم نسحلا يبأ نب دمحم نب نسحلا يبأ نب دمحم

 جرفم نب دمحأ خيشلا :مهنم .مهنم اًريثك رصاع دقو ،هنامز يف نامع ءاملع ريهاشم نمو
 ،يحنملا دمحم نب حلاص خيشلاو ،جرفم نب دمحأ نب درو هيقفلا هدلوو ،يولهبلا

 باتكو ،ناميإلا قئاقحو لدعلا جاهنم :اهنم تافلؤم هل .ناهبن ينب نيطالس رصاع .مهريغو

 )١٣٣/٢(. نايعألا فاحتإ :رظني .ثارتلا ةرازو ةبتكمب دجوي .ماكحالاو نايدألا يف ةريصبلا

 )٢( ،نايعألا فاحتإ )٢٣٠/١(.



 ٢٩١ يويسبلا رصتخم :لوألا ثحبملا

  

 هبحاص ىلإ باتكلا ةبسنو ةيمستلا ةحص تابثإ يف فاك هانمدق ام لك

 عامسلاو لقنلاب هحيرصتو باتكلا ايانث يف ةحيرصلا هترابع الإ نكي مل ولو

 ىلع تارابعلاو لاوقألا ثيح نم باتكلا ةغايص عم ةكرب نبا هخيش نم
 .هيلإ باتكلا ةبسن يف ةيفاك لئالدلا كلت تناكل ؛عماجلا ةباتك ةقيرط

 ىلع عضو دقف ؛فيلأتلا نم فدهلاب ديفي ام باتكلا تارابع ايانث يفو
 نكمي امم ؛لاوقألا ركذو ةلدألا يف ليوطتلا بنجتب لئاسملل راصتخالا وحن

 هب لاطل راثكإلا اندرأ ولو» :يويسبلا لوقي ،اًضيأ ةيمستلا يف هب سانئتسالا
 ءاراثكإ الو ،اننس الو اججح باتكلا اذه يف لعجن نأ درن مل انكلو ،باتكلا

 نم رثكأ ناميألاو» ،«اهل ملعتملا ةعرسل ةعومجم لئاسملا بتكن انلعج امنإو

 ريثك هيف فالتخالاو» ،«اهيراق اهلمو باتكلا اهب لاطل اهيلع انيصقتسا ول اذه

 ىنعم روضح نع ةربعملا تارابعلا هذه لاثمأو ،«هركذ تكرت دقو ،هفصو

 .اذج ةريثك فلؤملا دنع راصتخالا

 وأ تارابعلا هذه نم تءاج ةقراشملا دنع رصتخملاب ةيمستلا لعلو

 ىلع ليلد انيدل سيلو ۔ هرصع يف فلؤملا نم ةدمتعم ةيمست تناك اهنأل

 هترابع عم امامت ةقباطتم تءاج يتلا هتارابعو هلئاسم نأ ىلإ رظنلاب وأ ۔ كلذ

 نكل .لاوقألا ددعتو ةلدألا ءانثتساب عقاوملا نم ريبك ددع يف عماجلا يف

 هنأل عماجلا لبق فلأ امبرلو لقتسم باتك رصتخملا نأ هيلإ نئمطن يذلا

 :لئاسملا نم ريثك دنع نسحلا يبأ لوق مغر ةلاحإلا وأ هيلإ ةراشإلا درت ال

 يف ام ىلع ديزت عماجلا باوبأ نأ امك "«هركذ تكرت ريثك اهيف فالخلاو»

 اهيف لاحأ يتلا لئاسملا نأ يهو اهب سنأتسن ىرخأ ةنيرق كانهو .رصتخملا
 اريخأ الوق اهدمتعاو عماجلا يف داع اهنع لاؤسلاو رظنلا ىلإ هئراق يويسبلا
 ءانثأ يناثلا مسقلا يف هدجتس اذه لكو .لالدتساو ثحب دعب هيلع رقتسا

 .لئاسملا كلت قيقحت
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 :معنلا غوبس :ايناث

 عوبس» مساب يمالسالا برغلا ةيضابإ دنع يويسبلا رصتخم رهتشا

 يفرح لقن اهعيمج يفو ءاًريثك مهتافلؤم يف ةيمستلا هذه تدرو دقو «معنلا

 يخامشلا يلع نب رماع خيشلل (حاضيإلا) باتكك :يويسبلا رصتخم نم

 يلاطيجلا يلع نب ليعامسإ خيشلاو )١٤٠/٢(" :الثم رظنا (ه٢٩٧ :ت)
 ةمألا بطق ةمالعلاو )٢٦٨/١(، :مالسإلا دعاوق هباتك يف (ه٧٥٧ :ت)

 )٢٩١/٢( لينلا حرش يف (ه٢٣٣١ :ت) شيفطأ فسوي نب دمحم

 .مهريغو

 :لوقي ةلوطملا هتلاسر يف 0اه٠١٨يح) يداربلا ةيمستلا هذه دكؤيو

 ةقثلا كلذب ينربخأ ؛معنلا غوبس وهو ‘نسحلا يبأ خيشلا رصتخمو ....)

 ةيمستلا نأ ىلإ ريشي ام يداربلا ةرابع يفو ،'"أ(دمحأ نب عيبر انمع ظفاحلا

 ةبراغملا دنع لوادتملا نكل (يويسبلا رصتخم) يه باتكلل ةروهشملا

 امك هنيعب رصتخملا وه هنآ امامت نوملعي مهئاملع نأ نيبيف ؛(معنلا غوبس)

 نيب ةنراقم ىندأ نإف الإو (...ظفاحلا ةقثلا كلذب ينربخأ) هترابع نم مهفي

 نأ ىري يدعسلا يلع نب انهم ثحابلا نأ ريغ ،دحاو امهنأ نيبتي نيباتكلا

 (معنلا غوبس) نأ نم ةبراغملا هنظي ام حيحصتل ةلواحم يه يداربلا ةرابع

 يتلا يه (معنلا غوبس)ب ةيمستلاو .'”كلذ ىلع هبني نأ داراف ؛رصتخملا ريغ

 بونجلا يف رمد لبجب دلو (ه٠١٨ يف يح) يداربلا ميهاربإ نب مساقلا وبأ لضفلا وبأ )١(

 يلع نب رماع نكاس يبأ خيشلاو ،يبرجلا ىسوم نب شيعي هخويش نم ‘يسذنتلا
 فاشكتسالاو قداصلا ثحبلا اهنم تافلؤم ةدع هل .اهيقف املاعو اخيش حبصأ ،يخامشلا

 هب لخأ ام مامتإ يف ةاقتنملا رهاوجلاو فاصنإلاو لدعلا باتك يناعم رارسأ قئاقح نع

 ۔(٤/٨٠٧) ةيضابإلا مالعأ مجعم .اهريغو تاقبطلا باتك

 )٢( ص انباحصأ بتك دييقت يف ةلاسر ٢٨٥.

 .ثحابلا ةبتكم يف طوطخم ٣. ص يضابإلا هقفلا بتك يف ةءارق )٣(



 ٢٨٩٢ يويسبلا رصتخم :لوألا ثحبملا

  

 يهو يدي نيب يتلا ةطوطخملاف ‘برغملا يف باتكلا تاطوطخم اهب نونع

 لآ ةبتكم ةطوطخم اهلثمو ،اذكه اهناونع قيقحتلا يف الصأ اهدمتعا يتلا

 .صاخلل ٨٦ و ماعلل ٢٤ مقر تحت ردي

 يف :يأ ؛بطقلا رصع يف ىتح ةلوادتم تلظ ةيمستلا هذه نأ ودبيو
 سيلو ،لينلا حرش هباتك يف كلذ ىلع صني امك يرجهلا رشع عبارلا نرقلا
 .ديكأتلاب يويسبلا رصتخمل رخآ ناونع هنأ بطقلا ىلع ايفخ

 فلؤملا ةمدقم نم ةدافتسم تءاج (معنلا غوبس)ب ةيمستلا نأ حجرملاو

 برغملا ىلإ تلقن باتكلا ةخسن نأ لامتحال «...معنلا غوبس ىلع هلل دمحلا»

 ؛دعب تعضو دق ةيمستلا نكت مل ثيح ةرشابم هدعب وأ فلؤملا رصع يف
 نيسرادلا ةبلطلل يويسبلا هعضو باتكلا نأب يلاتلا بلطملا يف حجرنس اننأل

 اًبلاط نينامث مضت تناك دقو ؛هيلإ اهتخيشم تلآ امدنع ةكرب نبا ةسردم يف

 مهرفسو ،مهعم هدوجو يهدبلا نم نوكيسو ،يمالسإلا برغلا ةيضابإ نم
 رهظ نع هوظفح دق بلاغلا يف مهنأل ؛ةساردلا ةياهن دنع مهنادلب ىلإ هب

 يف اجهنم مسري نأ نكمي نيئدتبملاو ةماعلل ديدج عجرم هنألو ،بلقق

 .ىرخأ سرادم

 فيلأتلا خيراتو ‘باتكلا عضو بابسأ :يناثلا بلطملا

 ىلع ةراشإ يطعي وأ فيلأتلا ببسب حرصي ام باتكلا ردص يف دجوي ال

 ،كلذ دكؤي ام انيدل سيل كال مأ ةميدقلا خسنلا يف ادوجوم ناك لهو "لألا

 يرجهلا رشاعلا نرقلا نم ىلوألا ةنسلا ىلإ دوعت انيديأ نيب ةخسن مدقأف

 ةلمسبلاب أدبت رشع يداحلا نرقلا يف ةقحاللا خسنلا نم اهريغك يهو

 ،«ملعلا ميلعت» يف لوألا بابلا يف ةرشابم عرشت مث لي يبنلا ىلع ةالصلاو

 لجأل ناك هراصتخا ببس نأ باتكلا نم نطاوم يف حرصي نسحلا ابأ نكل



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ٢٩٤

  

 اندرأ ولو» :ضيحلا باب يف لاقف كنيسرادلا لبق نم هباعيتساو ميلعتلا ةعرس
 اججح باتكلا اذه يف لعجن نأ درن مل انكلو ،باتكلا هب لاطل راثكإلا

 ملعتملا ةعرسل ةعومجم لئاسملا بتكن انلعج امنإو ،اًراثكإ الو ،اننس الو

 نأ دكؤي باتكلا فيلأت يف نسحلا وبأ هنع حصفأ يذلا فدهلا اذه نإ .«اهل

 نبا هسردم يف اًررقم اجهنم نوكيل امبر يميلعت دصقل ناك فيلأتلا ضرغ
 نم ناكف ،ه٣٦٣” ماع مهخيش ةافو دعب هيلإ تلآ دق اهترادإ نأل ؛ةكرب

 ةجاح نيب عمجي ؛عونلا اذه نم اباتك ملعلا بالطل عضي نأ ىوصقلا ةيمهألا

 نفلا اذه يف فلأ ةكرب نبا هخيش نأ فرعي مل ذإ ،عنقتسملا دازو ملعتملا

 .ملعلا ةبلط ىوتسم قوف صصختم باتك وهو ،عماجلا هباتك ىوس

 بابلا ناك ثيح ؛باتكلا ةيادب وه جاتنتسالا اذهل حيرتسن انلعجي اممو

 ملعلا يف ةبغرملا ثيداحألا نم اددع هنمض دقو (ملعلا ميلعت) ناونعب لوألا

 يف هب انأدتبا ام لوأ) هامسأ الصف نسحلا وبأ صصخ مث هبلط ةرورضو

 فاكب ملعلا بلاط بطاخت ةلهس هلئاسم تءاج مث ،(نآرقلا ملعت ملعلا

 اذإو) (كل تفصو امك وهف هلهج عسي ناك ام لكو) رشابملا باطخلا

 كل تفصو دقو) ،(كل تفصو امك لقف كتلحار تراس اذإف) ا(كل تفصو

 يف كلذ لثم عنصي مل نيح يف .ةريثك ةلثمأو 6(باتكلا اذه يف ةلالدلا

 باتكلا نم اهل جاجتحالاو ةديقعلا يف ةليوط لوصفب هأدتبا امدنع هعماج

 .لقعلاو ةنسلاو

 :نارمأ جاتنتسالا اذه ىلع ركعي دق نكلو

 ةبلط نم نيئدتبملل تناك اهنأ روصتي ال ةريزغ باتكلا ةدام نأ :لوألا

 اذه دكؤي اممو .ةئئلاو باتكلا ةلدأ نم هيف رثكأ نسحلا ابأ نأل ؛ملعلا

 :يأ ؛«يويسبلا رصتخم»ب باتكلا هيمست نم قرشملا ةيضابإ هيلع فراعت ام

 .(عماجلا) هباتكل اًراصتخا ناك هنأ



 ٢٩٥ يويسبلا رصتخم :لوألا ثحبملا

  

 لاوقألا يف بهذملا دمتعم دعب اميف حبصأ باتكلا اذه نأ :يناثلا

 امك لئاسم عبرأ وأ ثالث الإ لئاسملا لك يف هيلع لمعلا ىرج امو ةيهقفلا

 يف ميلعتلل دعأ اذهك رصتخم نوكي نأ نكمي لهف حاضو نبا صن يف

 .هلمكأب بهذم يف اًذمتعمو اعجرم ىلوألا لحارملا

 :لوقن نيرمألا نيذه ىلع ةباجإللو

 ممه تناك دقف ؛برغتسمب كلذ سيلف ةريزغ باتكلا ةدام نوك امأ

 تارصتخم لكش يف ةيعرشلا مولعلا نم هنوقلتي امو ،اج ةيلاع ملعلا بالط
 ةلحرم نوكتس ةمداقلا ةلحرملا نأل ؛ةيديهمت ةسارد ربتعي مجحلا اذه نم

 نم ريثك تامدقم كلذل دهشي ،لالدتسالا قئارطو ةلدألا يف ثحبلاو ةنراقملا

 امك تعضو يناوريقلا ديز يبأ نبال ةلاسرلاف ،ةيوغللاو ةيهقفلا تارصتخملا
 نم برغألاو .رابكلا هلقثتتسي امم نآلا يهو &‘هنادلولا ميلعتل اهفلؤم لوقب

 هفيلأت ىلع نواعت يذلا غبرأ يداوب ةيضابإلا خايشألا ناويد باتك وه اذه

 نم نلعملا فدهلا ناك ،اَةزج نيرشعو ةسمخ يف ءالجألا ءاملعلا نم ةرشع

 ريغ ركذ» :يخامشلا سابعلا وبأ لوقي !! نيئدتبملل ظفحلا ليهست وه هفيلأت

 لهسيل بهذملا يف باتك فيلأت ىلع اوعمتجا ةبازعلا نأ خياشملا نم دحاو

 ريياعم نأ ودبيو .'"«اَةزج نيرشعو ةسمخ يف هوفنصف ،هظفح نيئدتبملا ىلع

 ،مولعلا نم ريداقملا هذه لاطت تناك نامزلا كلذ يف ملعلا ةبلطل ظفحلا

 زواجتي ام اهتاحفص يف اونودي نأ رابكلا تافنصملا يف ءاملعلا رطضتو

 همالك ةبسانمب ىلحملا يف مزح نبا لوقي امك ،راغصلا ىدل ةلصتحملا مولعلا

 يف لقنلاب ءاملعلا دنع ةرهاظ ةروهشم ةياور الإ درون ملو» رفسلا ةالص ىلع
 خيشلا قلع دقو ،«ملعلا لهأ فيكف نيثدحملا نايبص دنع ةلوادتملا بتكلا

 )١( ص هلاسرلا ةمدقم ٣.

 )٢( ريسلا )٣٥٤/١(.
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 نايبص دنع ةلوادتم تناك يتلا بتكلا هذه» :هلوقب مزح نبا مالك ىلع ركاش

 نبا فنصم اهمهأ نمو - سماخلا نرقلا - مزح نبا رصع يف نيثدحملا

 يف تراص “۔ رذنملا نبال ءاملعلا فالتخاو قازرلا دبع فصنمو ،ةبيش ىبأ

 صاوخلا الإ اهمسا عمسي ال يتلا ةيلاغلا رداونلا نم نورقب هلبقو اذه انرصع

 ثيدحلاب نيلغتشملا ةماعو .ةنسلا بتك ىلع نيعلطملا رابك نم

 هتسارد ءانثأ يربعجلا تاحرف روتكدلا هب قلع امف اذه ىلعو .')«اهنوفرعي ال

 تبثي ال _٢) خويش ةعومجم هفلأ يهقف باتك وهو - خايشال أ ناويد باتكل

 يف يقب ظفحلل ريسيتلا رمأ نأ» روتكدلا ىري ثيح تاجاتنتسالا هذه مامأ

 ىوتسم يف صنلا ءاج زاجنإلا ىلإ رمألا لوحت امدنع نكل ،ةبغرلا ىوتسم

 سيل ۔ روتكدلل مالكلاو ۔ لوقن نأ يفكيو ،نيئدتبملا ىوتسم نم ريثكب عفرأ

 ةيميلعتلا صوصنلا نأ ملعن اميفو ‘ةحفص ةئامسمخو نيفلأ ظفح لهسلا نم

 .'"«تاحفصلا نم ددعلا اذه لثم ةداع كردت ال اذهل ةصصخملا

 بالطلا تاردق ىخوتت تناك روصعلا كلت يف فيلأتلا ةيضق نأ لصألاو

 ؛ةداملا ةريزغ ةميسج تافلؤملا تناك املكف ،يقلتلاو مهفلل مهدادعتساو

 نامع يف تطشن ةبراعيلا رصع ةيادب يفف .اهردقب ةيلاع ةيملعلا ممهلا تناك

 يداحلا نرقلا يف مولعلاو فراعملا عاونأ لك تلمش ةعساو ةيملع ةكرح

 نأ ليق ىتح دالبلا ءاجرأ فلتخم ىف سرادم تسسأتو ،يرجمهلا رشع

 لصفي ايضاق نوكي نأ مهنم دحاو لك حلصي حالفلاو كمسلا ئابو راضخلا

 )١( مزح نبال ىلحملا )١٠/٥(.

 وبأو هخسن ىلوت يذلا وهو ،ايركز نب ىسوم نارمع وبأ :ةعبسلا ءاهقفلا ناويدلا اذه فلأ )٢(

 ماردس نب رباجو ،يسوفنلا زانرج نب ىيحي ايركز وبأو ،جونام نب هللادبعو ،يليمنلا ورمع

 ريسلا :رظني .اباتك رشع ينثا نم ناويدلا اذه نوكتي .نيزوت ربجم وبأو حلصم نب بابكو
 ٤٠١. ص ث‘يخامشلل

 )٣( ص .يعوسوملا فيلأتلا ةودن ٢٣١.
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 نأ رصعلا كلذ يف نيئدتبملا ملعلا ةبلط نم عقوتملاف سانلا تاموصخ نيب

 سيمخ خيشلا لثمب عفديس امم ليصحتلاو ةفرعملا نم ردق ىلع اونوكي

 نيرشعو دحاو يف عوبطم وهو (نيبلاطلا جهنم) هباتك ردصي نأ يصقشلا

 رثكأ رصاقتو ،هبلاط لق دق ملعلا تيأر امل ينإف دعب امأ» :ةرابعلا هذهب ازج

 فلسلا تاماقم ىلإ لوصولا نع ممهلا تلكو ،هيف ةبغرلا نع سانلا

 يف يرطاخ تلمعتسا نيقباسلا دصاقم كرد نع تزجعو ‘نيضاملا

 نيبأو ،هقفلا تاتش هيف مظنأو ةعيرشلا ملاعم هيف عمجأ رصتخم فينصت

 .ةعورشم ةعباتتم ةرواجتم ،ةعومجم ةحورشم هلئاسم لعجأو ،هعورفو هلصأ

 هب يرزي ال راصتخاو ،لالم هعم نوكي ال يذلا زاجيإلا ةياغب هيف تعمجف
 هتلعجو نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جهنم باتك هتيمسو لالخإ الو لالقإ

 ملعلا نم نونفو ،ةعيرشلا مولع نم بورض ىلع يوتحي ،اءزج نيرشع أزجم
 لئاسملا ةعلاطمل ‘لوصفلاب الصفمو ،لاوقألاب املعم هتلعجو ،ةعومجم

 .رصتخم اذه انباتكو» :رخآ عضوم يف لاق مث .'ةلالملاو ةلاطإلا نع ابيرقت

 .'"«ةلاطإلا لمتحي ال

 ةجيتن ةيقار ةيملع تائف عمتجملا يف اشنت امدنع لاحلا وه اذكه

 نرقلا يف يكلاملا هقفلا راهدزا ةرتف يفو» يفرعملا ومنلاو يملعلا راهدزالا

 تائفلل ةيبيرقت ةمئالم لئاسو داجيإ اهنم دصقي ناك تالواحم تزرب عبارلا

 هلئاسم طبض قيرط نع ئراقلل همهفاريسيتو ،هاياضقب ةمتهملاو هل ةسرادلا

 يذلا تادايزلاو رداونلا باتك ءاج قايسلا اذه يفو ،اهراصتخاو اهريرحتو

 فنصم يف اهمضو كلام هقف عورف باعيتسا ديز يبأ نبا هفلؤم ىخوت

 باتكلا ءاجف باعيتسالاو عمجلا ةمهم يف ريبك دح ىلإ حجن ز دقو ،دحاو

 )١( نيبلاطلا جهنم )٥/١(.
 )( نيبلاطلا جهنم )٢٢٦/١٨(.
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 رداونلا) باتكل سرادلاو» .يهتنت ال ةيهقف ةدام يفو رافسأ ةدع يف الوطم
 ةرثك نم صلختلاو راصتخالا وحن هجوتلاب هتقالع ظحلي (تادايزلاو

 اذه لوط عمود» ،«تاهمألا رداصملا نم ريثك نم صخلم باتكلاف صوصنلا

 ناك ءاملعلا ضعب نإف فلسلا فينصتب ةئاملا هؤازجأ تفلب ىتح باتكلا

 نباب فورعملا لاوكشب نب فسوي نب رمع نب دمحم هللادبع يبأك ؛هظفحي
 نب ناميلس عيبرلا وبأ ناك كلذكو ‘ه٩١٤ ماع ىفوتملاو راخفلا

 نبا باتك ضرع ه٩٩٥ ماع ىفوتملا ينادمهلا ىسيع نب دحاولادبع
 .'”«هظفحي ناكو ريبكلا ديز يبأ

 .ركذلا ةفلاس ةضيرفلا وج انل اوفصي اذهبو

 ©برغتسمب كلذ سيلف دعب اميف بهذملا دمتعم حبصأ باتكلا نأ امأ

 ديب ذخألاو ملعتملل ةمولعملا طيسبت اهنم فدهلا ناك تارصتخم نم مكف

 اعجرم نمزلا رورم عم حبصت ام ناعرس مث ،لوصألاو هقفلا يف ئدتبملا

 نبا ةلاسرك اهيشاوح ددعتتو اهحورش رثكت دحاولا بهذملا يف اّيهقف
 مهأ تراص مث نادلولا ميلعت انلق امك اهنم فدهلا ناك ،يناوريقلا ديز يبأ

 تدجو ذنم اهنأ :حارشلا ضعب لاق ىتح يكلاملا بهذملا يف يهقف عجرم

 رثك دقو ،نايبتو حرش ةنس لك يف اهل جرخي (عساتلا نرقلا) نآلا ىلإ
 لوأ اهنأل ؛بهذملا ةدبزبو دعسلا ةروكابب تبقلو اهب سانلا لامعتسا

 عماجب ىمسملا بجاحلا نبا رصتخم كلذكو .‘"«بهذملا يف رهظ رصتخم

 ابرغو اقرش ةيكلاملا مامتهاب تيظح يتلا تارصتخملا نم دعي هنإف تاهمألا

 (١) ص راهوج دمحم .يكلاملا بهذملا يف هيهقفلا تارصتخملا ٦٥.

 )٢( يولعلا يلع ،تادايزلاو رداونلا لالخ نم يداهتجالا هجهنمو هتايح يناوريقلا ديز يبأ نبا

 ص ١٦٤. ١١٥.

 .راهوج دمحم ،يكلاملا بهذملا يف ةيهقفلا تارصتخملا :رظني عسوتلل )٢(
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 بالطو ءاهقفلا دنع ةرادصلا زكرم لتحبل ليلخ خيشلا رصتخم خم ءاج مث

 ىتح يفنحلا بهذملا يف يرودقلا رصتخمل ةبسنلاب نأشلا كلذكو .ملعلا

 .«باتكلا» ظفل هيلع قلطأ

 لمعلا هيلع عجرمك ادمتعم نكي مل يويسبلا رصتخم نأب ملعلا عم اذه

 يمرضحلا قاحسإ ابأ نأ ليلدب "يرجهلا سماخلا رخاوأو عبارلا نرقلا يف

 هتمدقم يف ريشي ناك لاصخلا رصتخم هباتك فلأ امدنع 5(ه ٤٧٥ دعب :ت)

 هذهل وه ىدصتف ثهنمز ىلإ يضابإلا هقفلا يف رصتخم باتك دوجو مدع ىلإ
 ملع وه اذإف انبهذم لهأ فيناصت ضعب يف ترظن دقو» :لاق ثيح .ةمهملا

 اًرقتفم ،ملعلا لوصأل لماش ريغ ادحاو ىنعم الإ ةلأسملا يدؤت الو ،روشنم

 وبأو .')«...اًرصتخم اًرجوم اذه يباتك تلعجف بتكلا عيمج يف رظنلا ىلإ

 ناذاش نب ليلخلا مامإلا نم ةرصنلا بلطي اهيف ثكمو نامع راز قاحسإ

 يفو .(ه٥٢٦٤ - )٤٤٥ يدمحيلا ديعس نب دشار مامإلاو ا(اه٥٢٤۔-٥٠٤)

 عجرمك يويسبلا نسحلا يبأل عماجلا باتك ۔ قاحسإ وبأ ذخأ ةرتفلا كلت

 ملو .‘"ججحلاو لئالدلا» هباتك يف اريثك هلاوقأ ىلع دمتعاف ريبك يضابإ

 ةبلطب اًصضاخ ناك هنأ حجري امم "ادبأ رصتخملا ىلإ باتكلا اذه يف رشي

 ريثك نأش وه اذكهو ‘بهذملا يف ادمتعمو اعجرم رهتشي ملو "كاذنآ ملعلا

 .لئاسرلاو تارصتخملا نم

 هاوتحمو باتكلا عوضوم :ثلاثلا بلطملا

 ىلإ ةخسن مدقأ يهو ۔ ةيبرغملا ةخسنلا يف رصتخملا معي عيضاوم ردصت

 ةالص ركذ يف»و ،«حيوارتلا ةالص ركذ يف» :لثم «ركذ يف» حلطصمب ۔ نآلا

 (١) ص يمرضحلا ‘لاصخلا رصتخم ٦.

 )٢( .دعب عبطي مل باتكلا نأ الإ ،نايرثازج ناذاتسا ارخؤم هقيقحتب ماق اطوطخم
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 ةينامع خسن مدقأ يهو ىرخألا عبرألا خسنلا قفتت امنيب ،اذكهو «ىحضلا

 ىلع روثعلا ىلإ البقتسم قدألا ثحبلا دوقي دقو ۔ ،اًضيأ نآلا ىلإ رصتخملل

 !!©باب»ب رصتخملا عيضاوم ريدصت ىلع قفتت خسنلا هذه لك . مدقأ وه ام

 نبا ةلاسر عم قفتي اذهب وهو اهنم ءيش يف «باتكلا» حلطصم ركذ دري ملو

 ةعيبط مءعالي ام وه اذه لعلو باوبأ اهعيضاوم لك نإ ثيح ديز يبأ

 .راصتخال ١

 بتكلا رئاس يف لمعلا وه امك بتك ىلإ باوبألا كلت مض اندرأ اذإو

 :يلاتلا وحنلا ىلع نوكتس يويسبلا باوبأ مظتنت يتلا بتكلا نإف ؛ةيهقفلا

 يف لوخدلا لبقو (اباب رشع دحأ مضيو) ديحوتلاو ملعلا يف ةمدقم ١

 ةالصلا ننس يف :باوبأ ةثالث يويسبلا صصخ ،ةراهطلا باتك

 ىلع كلذو .ءوضولاو ةينلاو تقولاب ملعلا اريخأو ،ةيلامجإلا ضئارفلاو

 .هقح يف نسي امو ،ناسنإلا ىلع بجي ام نايب ليبس

 (باوبأ ةرشع مضيو) تاراهطلا - ٢

 (اباب رشع ةعست مضيو) ةالصلا ٢٣

 (دحاو باب) زئانجلا ۔ ٤

 (باوبأ ةتس) ةاكزلا ٥

 (ديحوتلاو ملعلا باتك يف هيف لوقلا لمجأ هنأ ىلع دحاو باب) داهجلا ۔٦

 (دحاو باب) مايصلا - ٧

 (دحاو باب) ةرطفلا ةاكزو ٨-

 (ناباب) جحلا ۔٩

 (دحاو باب) ناميألا_-٠٧
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 (دحاو باب) فاكتعالاو روذنلا ١

 (دحاو باب) براقألا ةيصو ٢

 (ناباب) ايادهلاو ةيطعلا ٣

 (اباب رشع ةعبس) ضئارفلا ١٧٤

 (ناباب) عويبلا ٥

 (دحاو باب) ةاكذلاو ديصلا ۔ ٦

 (اباب نورشعو ةعبس) امهماكحأو قالطلاو حاكنلا ١٧

 (ناباب) سافنلاو ضيحلا ٨

 (دحاو باب) ةبتاكملاو قتعلا ٩

 (باوبأ ةثالث) ةيراعلاو ةعيدولاو ةنامألا ٠

 (باوبأ ةعبرأ) بصخغلاو ةقرسلاو يدعتلاو ةلاضلاو ةطقللا ١

 (ناباب) تابيطلا ليلحتو ثئابخلا ميرحت ٢٢

 (باوبأ ةعبرأ) دودحلا ۔ ٣

 (باوبأ ةسمخ) تايانجلا۔٤٢

 (ناباب) مومرلاو ةيدوألا ماكحأ ٥

 راضملا نم هيف سانلا عزانت اميف۔-٦

 ميتيلا رمأب مايقلا يف۔ ٧

 ةيهقفلا بهاذملا بتك يف ريظن هل دجوي ال باب وهو) جالفألا رفح يف۔٨

 (نامع لهأب صاخ ير ماظن هنأل ؛ىرخألا
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 (باوبأ ةسمخ) عفشلاو ضرألاو لاومألا لمعو تاراجيإلا ٩

 (باوبأ ةعبرأ) زوجي ال امو اهنم زوجي امو عويبلا ٠

 (ناباب) فلسلا عيبو ةبراضملا يف- ١

 باوبأ نمض سافنلاو ضيحلا ركذت نأ ةيهقفلا تافلؤملا تداتعا دقو

 ©قالطلاو حاكنلا نع ثيدحلا دعب ام ىلإ امهرخأ نسحلا ابأ نأ الإ ءةراهطلا

 ©فاطملا رخآ نوكي نأ ةداعلا ترج ضئارفلا باتكل ةبسنلاب لاحلا كلذكو

 اذكهو .قالطلاو حاكنلاو عويبلا لبق نوكيل همدق اضيأ نسحلا ابأ نأ الإ

 .اًريبك سيل هنكلو ريخأتو ميدقت باوبألا ضعب يف دجوي

 قبس نمب هرثأت :عبارلا بلطملا

 ركذي امدنع اردان الإ رصتخملا يف هرداصمب نسحلا وبأ حرصي ال

 نرقلا ىلإ اليلق عجارتي امبرلو ،هيرصاعمو هخويش ىلإ ةبوسنملا لاوقالا
 يتلا الثم ةلأسملا هذهك ،لاوقألا ضعب هئاملع نع يكحيل مهقبسي يذلا

 بوبحم نب دمحم مامإلا امهدحأ نيليلج نيملاعل نيلوق اهيف ركذي
 لوقي (ه٣٦٣ :ت) ةكرب نب دمحم وبأ هخيش يناثلاو 0ؤ"(له٠٦٢ :ت)

 دقو ©فوشكم اهسأرو يلصت الو ،رامخب الإ - ةأرملا - يلصت الود :اهيف

 يلصت نأ ةأرملل نأ بوبحم نب دمحم نع رثألا يف دجويو ،كلذ اوزاجأ

 نب ليحرلا نب بوبحم نب دمحم هنامز يف نيملسملا خيش وه :بوبحم نب دمحم )١(

 يف لثملا برضم ناك هنامز يف ءاملعلا رهشأ نم يموزخملا يشرقلا ةريبه نب فيس
 مامإلا رصاعو ‘ه٢٦٩١ ةنس هللادبع نب ناسغ مامإلا مايأ اشن ،ىوقتلاو دهزلاو ملعلا

 راحص يف هل ءاضقلا دلقت ه٩٣٢ ةنس كلام نب تلصلا مايأ همجن قلأتو ،رفيج نب انهملا

 نم نولخ لايل ثالثل ةعمجلا موي راحصب نت يفوت .يوكزالا يلع نب ىسوم هخايشأ نم
 ١٩٦ - ١٩٤. ص نايعألا فاحتإ :رظنا .روهشم راحصب هربقو ه٠٦٢ ةنس مرحم رهش
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 ةيطغت نإو زوجي ال كلذ نإ :دمحم وبأ لاق .فوشكم اهسأرو اهتيب يف

 بوبحم نبا ركذ رركتيو .')«اهتيب ريغو اهتيب يف بجاو ةالصلا يف اهسأر

 نب دمحم نع دجوي دقو» :مومرلا نع ثيدحلا دنع رخآ عضوم يف
 ىلعف ،«مالسإلا يف تبث ةيلهاجلا يف مسق مومرلا» :لاق هنأ هنت بوبحم

 عابي الو موسقم الو ثوروم ريغ هنأو نامع لهأ لمع لوقلا اذه

 عيمج نود دحال ادي ذختي الو لسفي الو هيف ىنبي ال هنأو ىرتشي الو

 يتلا رداصملا ىلع يويسبلا دامتعاب ةراشإ يطعي اذهو .'"«ءايحألا هلهأ

 يأ ىلإ يويسبلا رشي ملف كلذ ادع امو ،رفعج نبا عماج اهزربأ لعلو هلبق
 ةدحاولا ةلأسملا يف تافالخلا ركذب يفتكي امنإو ©نيعم ملاع وأ رخآ رثأ

 .اهبسني نأ نود

 نأ وأ ءالمإلا ةقيرط ىلع هعضو مت رصتخملا نأ وه هيلإ ليمأ يذلاو

 كلذ ىلع لدتسن ،نيعم ردصم ىلإ عوجرلا نود هظفح نم هعضو فلؤملا

 ،ىرخأ انايحأ ةياورلاو ظفحلا يف هكشو انايحأ ثيدحلا نوتم يف طلخلاب

 ةباتكلا يف هتركاذ ىلع أكتي نمل الإ أرطت ال لاوحألا هذه لثم ةداعو

 :لاق هنأ ةلي هللا لوسر نع يورد» :ثيدحلا اذه يف الثم لوقي ،ثيدحتلاو
 «نييمدآلا مالك نم ءيشب اهيف لاقي وأ هيف ملكتي نأ حلصي ال هذه انتالص»

 ةوحض ةكم حتف موي ىلص هنأ ةلي هللا لوسر نع يور دقو» &«ينم كشلا

 نم يلصمللو ؤةعبتم ةئُس تراصف ۔ ينم كشلا ۔ اعبرأ وأ نيتعكر راهنلا

 .'"«نيملاعلا بر هللا الإ اهملعي ال تاجرد لضفلا

 .ةالصلا لعف دنع بايثلا سبل ركذ يف باب يناثلا مسقلا :رظني )١(

 .مومرلا باب يناثلا مسقلا :رظني (؟)

 .هيجوتلا باب يناثلا مسقلا :رظني )٢(
 .ىحضلا ةالص باب يناثلا مسقلا :رظني )٤(
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 همهف لالخ نم فلاخملل جتحي هنأ نايحألا ضعب يف حرصيو

 نم رثكألاو .هيف اوفلتخاو» :لوقيف مهرداصم ىلإ عوجرلا ريغ نم مهدعاوقل
 نإف ةفورعم ةرمث نم ءزجب فورعم لام يف لخد نإ هتزاجإ ىلع نامع لهأ

 كلذ نإ :لاق مهضعبو ءاًضيأ الوهجم بيصنلا ناك نإو كزئاج مهدنع كلذ

 هل نوكي نأ بحنو ،لماعلل لصحي ام ىردي ال هنأو لوهجم هنأل زوجي ال

 نأ ريغ نم - كلذ تبثي يذلل ةجحلا نأ الإ ،هيلع عجر وأ عجر نإ هؤانع

 ناك نإو ،عامجإلاو ةنسلاب ةزئاج لخنلا يف ةاقاسملا نأ - مهنع كلذ ذخآ

 .)ءاًلوهجم ضوعلا

 نأ روهشملاو ،ةنيعم ةيصخش ىلإ العف وأ الوق دنسي ىرخأ انايحأ يفو

 ىنثم ةماقإلاو» : :الثم لوقيف ،عماجلا يف هسفنب كلذ تبثي امك ،اهريغل لعفلا

 ةماقإلا وه ةيواعم هدرفأ يذلا نأ مولعمو «ةيواعم ناذألا درفأ امنإو ©ىنثم

 ناذألا باب يف نتملا قيقحت دنع كلذ ىلع تقلع دقو ناذألا سيلو

 .ةماقإلاو

 ثيح ،اهجوز 2 تعلتخا يتلا ةأرملا مسا يف هأطخ اًّضيأ كلذ نمو

 ليهس ةنبا وأ يبأ نب هللادبع تنب ةبيبح نإ :ليق دقو» :علخلا باب يف لاق

 © لت يبنلا مايأ يف هيلإ تعلتخا يراصنألا سامش نب سيق نب تباث ةجوز

 ةليمج اهنأ مولعمو مالسإلا يف ناك علخ لوأ وهو .ةيدفلا ذخأ هل زاجأف

 تحضو دقو ،ةبيبح يهف لهس ةنبا امأ ءاهتخأ ليقو ،يبأ نب هللادبع تنب

 .نتملا قيقحت قيقحت يف اًضيأ كلذ

 ةلالد هيفو ‘هظفح نم ءالمإ ناك باتكلا نأ ىلع ارشؤم يطعي اذه لك

 .عالطالاو ملعلا ةعسو ةركاذلا ةوق ىلع

 لاومألا يف لامعألا ركذ يف باب يناثلا مسقلا :رظني )١(
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 ءاملعلا نيب هتناكم : سماخلا بلطملا

 يف ةدمع ربتعاو ،يضابإلا بهذملا يف ةعيفر هناكمب رصتخملا يظح
 ربتعا لب ،اعم يتفملاو ملعلا بلاطل هنم دب ال اًعجرمو "ماكحألاو ىواتفلا

 .انفلسأ امك لئاسم عبرأ الإ بهذملا لمع هيلع رقتسا دق هيف ءاج ام لك
 نأ الإ .ءالجألا ءاملعلا نم هيلع ءانثلا تاملك تلاوت ةناكملا هذه لجألو

 ةيشحتلا وأ حرشلا ىلإ ريبكلا يهقفلا رفسلا اذه راقتفا وه هابتنالل تفلملا

 ،ال مأ رمألا اذهب ماق نم كانه ناك اذإ يردن الو ،ةليوطلا ةرتفلا هذه لالخ

 حورش نود هنتمب الوادتم لظ رصتخملا اذه نأ وه نآلا ىلإ هفرعن يذلا نكل

 ةجاحلا ريغ نم اهحوضوو هقفلا لئاسمل هئافيتسا ببسب امبر تاقيلعت وأ

 عسوت ثيح رصتخملا تالمجمل حرشلا ةباثمب دعي عماجلا نأل وأ حرش ىلإ

 رصتخملا نأ ءاملعلا ضعب نظ ىتح .ةلدألاو ججحلاو ،يملعلا شرفلا هيف

 .ةساردلا هذه لالخ نم هدكؤن مل ام وهو .عماجلل صيخلت الإ وه ام

 يهو ،زجرلا ةقيرطب هلئاسم لكل مظن وه رصتخملا هب يظح يذلا نكلو
 زيمتي يكلاملا بهذملا نأ نيح يفف ،مهفيلآت يف نويناممتلا اهنم رثكأ ةقيرط

 زيمتي يذلا نإف ،هتالوطم ىتح وأ هتارصتخم ىلع يشاوحلاو حورشلا ةرثكب

 ءالؤه نيب نم ،هنم يقرشملا مسقلا يف ةصاخو ،مظنلا وه يضابإلا هقفلا هب

 ةمدقم يف لوقي ،اممكحم انسح امظن همظن دقف ،يولهبلا ديعس نب رمع خيشلا

 .مظنلا

 رجاف يوغ ناطيش لك نم رهاقلا يوقلا هللاب ذوعأ
 مئآدوسح زاممه لكو ملاظ موشغ رابج لكو
 امئاق ايح ءايحالا يف تمد ام امئاد اريثك ادمح هدمحأ

 :لاق نأ ىلإ

 امنغيل اهاج ةالصلا ضرف املعي دارأ نم ملعيل مث
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 بتعم كيلع ام يمظنب لمعاو بغري نمم تنك نإ عو عمسا

 ربتخملا مامإلا يلع يويسبلل رصتخم نم هتمظن يننأل

 احيصف انيبم ًابوبم احيحص ارصتخم هتدجو

 نأ يحنملا حاضو نب حلاص خيشلا ركذ يرجهلا عساتلا نرقلا يفو

 لمعلا يرجي يضابإلا بهذملا يف يهقفلا نوناقلا وه يويسبلا رصتخم
 مهمحر ۔ انخايشأ نع انظفح» :لوقي .اهنم اعبرأ الإ 5،هيف ةدراولا لئاسملا قفو

 هيلع هلك ، هلي يويسبلا نسحلا يبأ خيشلل كرصتخملا باتك نأ - هللا

 .ها 'أ«لئاسم ثالث الإ لمعلا

 ءاملعلا دحأ وهو (ه٠٢٦٤١ :ت) يشاطبلا دومح نب فيس خيشلا لاقو

 عماج ساج ديفم باتك هراصتخا ىلع ۔ رصتخملا :يأ _ وهو» :نيرصاعملا

 نم لاخ ،ةرابعلا سلس ،لوانتلا لهس ‘ماكحألاو نايدألا لئاسم نم ريثكل

 .ها '"ديقعتلاو راركتلا

 يف يبايسلا دومح نب ملاس هيقفلا خيشلا لاق اضيأ ثيدحلا رصعلا يفو

 نمو» :يويسبلا ةليبقل هضرعت ءانثأ نامع لهأ باسنأب نايعألا فاعسإ هباتك

 عم اجلا بح اص يويسبل ا دمحم نب يلع نسحل ١ وبأ ةمالعلا خيشل ا ايسب

 نم ناباتكلا ناذهو نسحلا يبأ رصتخم باتك هلو نسحلا عماجب روهشملا

 ةكرب نبا دمحم يبأ ةمالعلا ذيمالت نم وهو ،ن 7 ةيهقفلا بتكل ١ رهشأ

 ."روهشملا

 ةعبط ةمدقم يف يليلخلا دمح نب دمحأ ةمالعلا خيشلا ةحامس لاقو

 )١( نايعألا فاحتإ )٢٣٠/١(.

 )٢( .ةحفصلاو ردصملا سقفت

 )٣( يبايسلا ملاس خيشلا نامع لهأ باسنأ يف نايعالا فاعسإ )٩/١(.
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 لوطب فرع نم باتكلا فلؤم نإ» :ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو لبق نم باتكلا

 تارابعلا لهسأ نم هتارابعو ،ءاهقفلا لاوقأ ىلع عالطالا ةرثكو هقفلا يف عابلا

 ؛نايدألا لئاسم نم هنم دب ال امل بعوتسم وهو .ةماعلا ماهفأ ىلإ اهبرقأو
 .'«ماكحألا لئاسم نم هب سأب ال ردقب ذخأ هنأ امك

 يف هنع لقنلا ةرثك يف ءاملعلا نيب رصتخملا ةناكم تفرع دقو

 ءانثأ كلذ ىلإ ترشأ دقو "ةثيدحلاو اهنم ةميدقلا .ةيضابإلا تافنصملا

 بتكلا هيمست ثيح .ةبحاص ىلإ رصتخملا ةبسن ةحص توبث نع يثيدح

 ايأو .رصتخملاب ةيقرشملا هيمست امنيب ،(معنلا غوبس)ب ةيضابإلا ةيبرغملا
 لقنلا ءانثأ رداصملا ةمدقم يف هتلعج هتلزنم ولعو باتكلا اذه ةسافن نإف ناك

 نوكي نأ افرش كلذ هيفكيو ،لمعلا هيلع امو بهذملا يف حجارلا نايبو

 .هتيغب هيف مهنم دحاو لك دجيف ،نورخأتملاو نومدقتملا هنم لهني اث اروم

 .هتبلط ىلع هيف رثعيو

 ريغ .م٦٨٩١/ه٦٠٤١ ١: ط نامع ةنطلسب ،ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو عبط ،يويسبلا رصتخم )١(

 ٤. ص .ققحم
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 ( ةيعيرشتلا رداصملا) نسحلا يبأ دنع يلالدتسالا جهنملا :لوألا بلطملا

 ديهمت

 نم لهس امب عماجلا هباتك يف اهبيترتو هرداصم نع يويسبلا حصفأ

 نم ددع لوانت دقو حيجرتلا يف هتقيرطو ،لالدتسالا يف هجهنم ةفرعم

 ىلإ اًجاتحم لازي ال يويسبلا جهنم نأ ديب ،ليلحتلاب عماجلا هباتك نيثحابلا
 اهيف فلاخي ءارآ هلو ،ةققحمو ةدهتجم ةيصخش وهف تاساردلا نم ديزم

 عوجرلابو .هللا لوحب يلاتلا ثحبملا يف كلذ حضونس امك ةكرب نبا هخيش

 يلمعلاو يرظنلا أدبملا اهيف ضرعي هنأ دجن هتالالدتساو يويسبلا ةلدأ ىلإ

 رأ ملف تركذ اميف ترظن دقو» :عماجلا يف لوقي يرظنلا بناجلا يفف .اعم

 ليبسلا هنإف لسرملا هيبن ةنسو ،لزنملا هللا باتك نم حضوأ ايداه الو البلد

 هيلع حلي ىنعملا اذه سفنو &‘٨«هكرت نم دنع لالضلاو هكلس نمل حضاولا

 نمف» :نيدلا ماكحأ نع اججراخ امهل فلاخملا ربتعيو ،اًريثك رصتخملا يف

 رداصم نكل .«لدبلا هيلعو ةنسلاو باتكلا فلاخ دقف ،اًعبرأ هرفس يف ىلص

 :ةئُسلاو باتكلا ىلإ ةفاضإلاب لمشت يهف ،رثكأ عستت يويسبلا دنع عيرشتلا

 )١( يويسبلا نسحلا يبأ عماج )٥/١(.



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 ةلمج نأل» :الثم لوقي عماجلا يفف ،ىرخألا ةيعبتلا ةلدألاو سايقلاو عامجإلا

 ىلع عامجإلاو ،امهيلع سايقلا نمو ؤهيبن ةنسو هباتك يف هدابع هب هللا دبعت ام

 عامجإلاب الإ متي ال يتلا جحلا ضئارفو» :رصتخملا يف دكؤي اذكهو &‘؛كلذ

 «باتكلا قطنو ةنسلا هيلع تلد ام عم اهيف فالتخا الب نيملسملا نم اهيلع

 دقف ،كلذ نع ىلاعت هللا يهنل ضيحملا يف هتأرما ةعماجم هل لحي الف»

 باتك يف يحولا هب قطن ام عم ةلي هللا لوسر نع يهنلا ءاجو ةمألا تعمجأ

 ملو» ،«عامجإلا اذه دعب اوفلتخا مث» ،ه... ضئاحلا ءطو نع يهنلا يف هللا

 يف ةلعلا نايرجل هب ذخألا بجوي سايقلا ذإ .هيف اوفلتخا اميف لقأ

 ىلع سانلاو سايقلا يف اهمكح همكح ضرألا تتبنأ امو» ،«اهتالولعم

 هنأ عماجلاو رصتخملا يف يويسبلا تارابع يف ظحالملاو .'«نوقفتم كلذ

 نيلئاقلا عم كلذب بهذي لهف ؤةنُسلاو باتكلا قوطنم ىلع عامجإلا مدقي

 لوحب هلصفنس رمأ اذه ،؟ةنَُسلاو باتكلا ليلد نم ىوقأ عامجإلا ليلد نأب

 .عامجإلاب هلالدتسا بلطم يف ىلاعت هللا

 ةيعبتلاو ةيلصألا رداصملاب لالدتسالا عوضوم عسو يويسبلا ناك اذإو

 يف ةفاثكب اهتلالد ىلع نهربو - ضعبلا اهيمسي امك ۔ ةيلقعلاو ةيلقنلا وأ
 يف هتقيرط حيضوت نود ليلدلاب يفتكيس رصتخملا يف هنإف .عماجلا هباتك

 يتلا لئاسملا ضعب يف هنأ الإ تارصتخملا ةداع ىلع هنم مكحلا طابنتسا

 ىلإ رطضيس هيلإ بهذ يذلا هيأر وأ بهذملا يأر اهيف نيبي نأ ةرورض ىري
 يف اليلق سفنلا ليطيسو ،كاذ وأ مكحلا اذه ىلإ لوصولا ةقيرط حيضوت
 يفكي ،ةقيقد تارابعبو ةرصتخم ةقيرط اًضيأ اهنكلو مصخلا ىلع جاجتحالا

 ثفلاخملا ىلع ضارتعالا هجوو ليلد لك نم لالدتسالا هجو اهنم مهفت نأ

 .رصتخملا نم " مسقلا ل يف اهدجت تا بع اهلك )٢)
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 يف بهذملل راصتنالاو جاجتحالا ةرهاظ عم ةنراقملاب ةليلق لئاسم اهنأ امك
 .عماجلا هباتك

 ةحمل يطعي امب ليصفتلا ىلإ لقتننس لمجملا ديهمتلا اذه دعب نآلاو

 هللابو لوقنف رصتخملا يف يويسبلا دنع لالدتسالا جهنم نع ةرصتخم

 :قيفوتلا

 نآرقلاب هلالدتسا :لوألا عرفلا .

 ليلدلا وه نآرقلاف» ةعيفرلا ةناكملا يف ةينآرقلا ةلدألا يويسبلا عضي

 يدهي الو .هكلس نم لضي ال يذلا قحلا وهو ،ميقتسملا قيرطلا ىلإ يداهلا

 نم ريثكلا نإف كلذلو .«عدتراف هنع كاهن امو ،عبتاف هب كرمأ امف "هكرت نم

 يويسبلا لدتسيس ثيح "ميركلا نآرقلا اهردصم رصتخملا يف ماكحألا

 وأ قوطنملاب ةلالدلا تناك ءاوس ماكحألا تابثإل ةيآ نيعبسو نيتنئاب

 فيكو طابنتسالا مت فيك ئراقلل حضويس هنإف لاوحألا لك يفو إموهفملا

 .مكحلل ةررقم ةيآلا تءاج

 لاق ،هلهج نمل رذع الو كنت هللا باتك يف ضرف» ةبانجلا نم لاستغالاف

 .'"«ءاملاب اولستغاف :هانعم» ٦[ :ةدئاملا] 4 أوَهلَعاَك اًبْشُج ّمتنكنَو» :ىلاعت هللا

 ؛يويسبلا هرسفي امك لاستغالا هانعم نأ قوطنملاب لد ةيآلا هذه يف رهطتلاف

 ىضم يويسبلا نأ الإ ،ةيلوقلاو ةيلعفلا ةنسلا هنيبت فوس لمجم مكح هنكل

 الإ ةئُسلا ءاعدتسا ىلإ جتحي ملو ،هتيفيكو لاستغالا ىنعم ليصفت يف امدق

 ةلدأ ةلثمأ نمو ،‘دحاو ءانإ يف اتثث»ح ةشتاعو ةي يبنلا لاستغا ركذ امدنع

 )١( :يويسبلا عماج )١/١(.

 (٢) .هبانجلا نم لسفلا ركذ باب :يناثلا مسقلا .رصتخملا

 هسفن )٣(
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 ءاملا مدع دنع ىلاعت هللا باتك يف ضرف مميتلاو» :رصتخملا يف قوطنملا
 س ه ے,۔۔ه۔ ,يسو مره و س .

 نو أوُرَهَعاَم اًبْسُج مُتنُكنَِو» :ىلاعت هللا لاق ةبانجلاو ةالصلاو ةراهطلل

 َمَلَك اسنلا ُمعَسَمَل وآ طباتلا م مكنم دحأ اج و رقس لع وآ حيرت متك

 ام ةني مكييأو مكهوُجَؤب اوخسماَ ابي اديمع اوُمَمَيَتَق هام اوذجت
 . «قيض نم :هانعم ؛[٦ :ةدئاملا] 4 جرَح نم مكَع لجل هللا ديري

 دجملا َرظَس لهجو ِلَوَف» :ىلاعت هلوقل ضرف ةلبقلا لابقتساو»
 ١٤٤[«"'. :ةرقبلا] "4 مارحلا

 %٨ و و. .5 ٥ و س .ص .ه ِ ۔ےم 4 < س .

 ه اودججْساَو اوغححترت اوثاع ےموزلا اَهَيأتَي» :ىلاعت هللا لاق»

 (©)«هللا باتك ىف ضرف ةالصلا ىف عوكرلاف ] :جحلا]

 يف هيلإ بهذي ام لالخ نم ةيآلا نم مكحلا طبنتسي نايحألا ضعب يفو

 نآرقلا ظافلأل ىلالدلا سردلاب فرعي ام كلذو ،اهظافلأ ريسفت وأ ،اهريسفت

 :اهنم ةديدع رصتخملا يف كلذ ىلع ةلثمألاو "ميركلا

 لكأي ال فلح نم ثينحت ىلع ماعطلا ىنعم مومعب هلالدتسا ۔ ١

 ماعطلا لكأي ال فلح نإو» :لاقف ،ماعطلا ىنعم هيلع قدصي امم لكأف ؛ماعطلا

 اذهف فلاخ نم كلذ يف فلاخ نإو ‘ثنح ؛معطي ام اماعط نوكي امم لكأف

 ...ةالصلل مايقلا يف باصتنالا ركذ يف باب رصتخملا )١)

 دمنتنا رتم تتهخَو رف اهرت هل كتلونت اَتا ف هجو لََت ىر ذم » :اهصنو ()
 امو مهَبَر نم ْقَحنآ هنآ كوشت تتكنآ ارثوأ بلأ دلو ةرطع ثكمو اولوق رثكا ثحو ارح
 :4 ةلمم اَتَع لي ةق

 ..ةالصلل مايقلا يف باصتنالا ركذ يف باب ،يناثلا مسقلا رصتخملا (٣)

 مضحّتعل تكن ارفصناو كنر اودعأو ادجس ارهعكت اوئماع كيآ اهبأتي» :اهمامتو )٤(
 .« وخيت

 .دوجسلاو عوكرلا ركذ يف باب ،يناثلا مسقلا .رصتخملا )٥()

  



 يويسبلا خيشلا ىدل يلالدتسالا جهنملا :يناثلا ثحبملا ٢١٢

  

 تإ » :كنق هلوقو "« معي الو مظي » :لوقي ىلاعت هللا نأل ؛هنم لكأ اذإ انلوق

 يف مهلوقو معطأ دقف اقبن وأ ءاثق وأ اخيطب معطأ ول "»« هللا هنول ركنم

 تت اتم اََل جري لتر انل غذاك رمح ماكل لع َريضَت نل» :ىلاعت هللا هلوف
 اذه لك نأ ىلإ دصق دقن 0 اهيَدَعَو اهمرَْو اهبآَمِقَو اكهقبت نم سكلا

 نإو .ملعأ هللاو ،اًماعط معطأ ماعطلا مسا هيلع عقو امو معطيو لكؤي ماعطلا

 ظفل مومع ىلإ هترظن :انه هلالدتسا نم رهظي يذلاو .اذه ريغ اولاق اوناك

 ظفل قلطت ميركلا نآرقلا تايآ نأل ؛ةيفرعلا ةقيقحلا هصصخت ال يذلا ماعطلا

 يذلا بيطلا ماعطلا نع اولدع ليئارسإ ونبف "معطي ام لك ىلع اماع ماعطلا

 ىلإ ،ىولسلاو نملا وهو مهئاشعو مهئادغ يف ةلوبقم ةبجو سانلا هغيستسي
 لقبلا» :وهو ©تابجولل ذختي اماعط ةيفرعلا ةداعلا هيمست ال ماعط بلط

 عقو ام نإف انه نمو .اًماعط نآرقلا هامس كلذ عمو «لصبلاو سدعلاو موفلاو

 .«اًماعط معطأ» دقف ؛فلاحلا هلكأف ماعطلا مسا هيلع

 نإو» :لاق ةلأسملا هذه لبقف ؛نسحلا يبأ دنع ةدرطم ةدعاقلا هذهو

 شاعي ءيش لك نأل ؛ثنح هب شاعي امم ائيش لكأف شيعلا لكأي ال فلح
 به«.)٥(

 تايآلا يناعم ليوأت يف ءاملعلا فالتخا نيبي نايحألا ضعب يفو ۔ ٢

 2 ٤ 2 ثرو ۔ر ۔ .< 2ِ م س صس 2 2 ,, - ؟ ے < - - - َ ٠ ٠.

 معل الؤ مم وهو ضرالاو توملا رطاف ًنَو دأ هللأ مغا ق » :ةلماك ةيال ١ صنو م اعنأل ا ةروس (١)
 دس
 .ه يكرتننا نم تتركتالو داسآ نم لوأ وكآ نآ تيآ هنإ لق ِ س ے۔ رهس ,< ء۔ ۔۔7<ك < ء۔< . .4 ۔ .ر .وم س مم رم سرع

 .4 اركش الر هلزج كنم ذبز ل ... ط :اهمامتو ناسنإلا ةروص (٢)

 اوطيمآ رَع وه ىنزلآب تتآ َورُه ىزلا روليت لاق اَهيَصبَو ...» اهمامتو ؤةرقبلا ةروس ()
 مهنا كلا هللا ي ربضغي وءاَبَو ةنككسمل او ةل لا مهتلت تسبرضو شل اس ام مكل نإف ارصم .ھ ؟ 2۔,,,َ 22 ّ ح ِ 2 ۔ ح . س و ۔ 1 ,إ- ٠ ۔ & ۔ َ 11 1 ُ < ء - ,ع ٠

 .« رودت اراك اوصع اَب ًكلاَد ّقَحنآ رمب تلا كروثثقَيَو هللا تتيامي كرورغكتي اوناك مم ور و س < ه 71 7 م .. .- . م ۔۔ ح 7 .2 7

 .ةبجاو ثنح نم ىلع ناميألا ةرافك ركذ باب )٤(

 .ةبجاو ثنح نم ىلع ناميالا ةرافك ركذ يف باب :يناثلا مسقلا )٥(

 



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ٣٤

  

 مهمهف ىلإ ادانتسا ؛ةدحاولا ةلأسملا لوح ءارآلا ددعت ىلإ مهب يدؤي افالتخا

 نسحلا وبأ نيبي مث .موهفلا ددعتو كرادملا فالتخاب ىمسي ام كلذو .ةيآلل

 ىلإ لوصولل يفكي اهلوزن تاسبالم يف رظنلاو ةيآلا ربدت يف قمعتلا نأ
 ةالص ةيمست لوح نيملسملا فالتخا نع هثيدح دنعف دوصقملا مكحلا

 ىلع عزانتلا مت دق ةيآلا نأ نسحلا وبأ نيبي مامت مأ ارصق يه له رفسلا

 :لوقي ©ىرخأ ةبسانم نع ثدحتت اهنأل ؛نيقيرفلا مدخي ال امعزانت اهليوأت

 نورخآ اهامسو ،اًرصق موق اهامسف رفاسملا ةالص يف سانلا عزانت دقو»

 لاق .ةيآلا ليوأت يف مهنيب عزانتلاو ،ناتعكر اهنأ ىلع اعيمج اوقفتاو ،اممامت

 ًاورَصَمَت نآ اج كَيَلَع سنف ضرألا يف مئبَرَص ادلو » :ىلاعتو كرابت هللا

 يف . ترف لك :اولاقف ارفسلاو ريسلا وه برضلاو ١٠٠[. :ءاسنلا] "4 ةزَكَصلا

 ةيآلا نايبو ارصق رفسلا ة ةالص ىلص رفسلا مسا بجي ثيح ێرفاسم ضرألا

 عف ن ةوكَصلآ َنِم اورصق أ حثاتجج ركتلَع سنلف» :هلوق ،دارملا ىلع لدي

 7 ةالص وهو .فوخلا يم رصقلا نوكي امنإ اذهف }4 أورَتك يزلا مكنيف

 مهل َتَمَحأَت مهيف تنك ادإَو» :ىلاعت هلوقل ؤكلذ ىلع لدي ةيآلا رخآو
 نأو برحلا يف رصقلا نأ ىلع لدي ١٠٦[، :ءاسنلا] ةيآلا مامت ىلإ "« ةلصلا

 اهنيبف المجم اهضرف لزن ةالصلا نأو كرصق ريغ ناتعكر يه رفسلا ةالص
 نم ميقملا ةالصو رضحلا ةالص نم رفسلا ةالص هتمأ فرعو ةي هللا لوسر

 ل اورفك لأ ب ُمكتيفَي نآ ث ثفخ نإ ةكَصلا َنِم اورصق نآ اتجج دمكَيَلَع نق 9 يف مثَََص اَداَر » :اهصنو )١(

 انيم اكُدَع ركت ائاك ت رفكلا

 اودعأ ٢ و كَعمت مب ت : ةيآل مَمَنَلَ هلحملا مهل َتَسَفَأَك مهف تا ا { :ةلماك اهصنو ءاسنلا ) ( ٢

 رس .م ِِ ط

 َكَعَم َتَتَم اوَنَصينَك اولصي هي رل رمأ ةكبآ اط تلو مَآَرَو ن نيا اونوكيل أودَجَس ادك ممتَحيت

 ركَتَلَع دول تلم سق كيم كت حلَس ها َنَع رع حر ولَفَمَت ل اورك رلا د ١ 7 و مهتحلسأ - مُهَرح اودش لو

 ةكتحيشأاوُمَتت اَوُعَضَت نآ حمر : رطمت نت ىآ مكي داك نإ , مكيتَ حاتجاو ةَدَو هلت
 .4 اًيهَم اماَدَع نرف ريفكت ل َدَعَأ هللا َنإ مكرد أوُذُعَو



 ٣١٥ يويسبلا خيشلا ىدل يلالدتسالا جهنملا :يناثلا ثحبملا

  

 هنيب ام الولو ،فوخلا ةالصو ةعمجلا ةالصو ،ننسلاو .دايعألا ةالص

 .0)«ليبس كلذ ةفرعم ىلإ سانلل ناك ام ةلي هللا لوسر

 ةجح َرُكْذَي نأ راصتخالا ىلع هصرح مغر نسحلا وبأ ىسني ال ۔ ٣
 راصتخالا اذه عم هتجحو هليلد نيبي نأ هسفنل وه حمس دق ماد ام فلاخملا

 نم مدقت ام عم جتحيو رصق رفاسملا ةالص نأ ةيآلاب جتحي يذلاو» :لوقيف

 زاج - مل نينمؤملا ريمأ اي :لاقف هنغ باطخلا نب رمع لأس الجر نأ ؛ةيآلا

 يذلا مكنيعي نآ نآ متخ تإ» :لوقي ىلاعتو كرابت هللاو نمألا يف ةالصلا رصق
 تلأسف ؛هنم تبجع امم تبجع دق :ؤ باطخلا نب رمع لاقف .4 اوك

 اولبقاف نينمؤملا ىلع اهب هللا قدصت ةقدص» :لاقف كلذ نع ةلي هللا لوسر

 رفسلا ةالص نأ ىلع مهقافتا ىلع لدي ام رابخألا هذه يفف .'" هتقدص

 ،لدبلا هيلعو ةنسلاو باتكلا فلاخ دقف ،اًعبرأ هرفس يف ىلص نمف !ناتعكر

 .«امبرأ رفاسملل زاجأ نم لوقل داسف هانّيب اميفو
 جاجتحا ميركلا نآرقلا ظافلأل يلالدلا سردلا تحت جردني اممو ۔ ٤

 فيفختلا ةرورض نع هثيدح دنع هلوقك ؛اًضيأ تايآلا مومعب نسحلا يبأ

 يتلا راثآلاو ثيداحألا نم ةعومجم قاس دقو ؤةعامجلا ةالص يف سانلاب
ُِ 7 - 

 .0"«ه نا 1 نم َرَتَنَت م اورفف » :ءافش هيف ام هللا لاق دقو» كلذ ىلع لدت

 لوصوملا مسا نإف ؛ةوالتلا نم رسيتملا موهفم يف سانلا فلتخا ول ىتحف

 ولو ىتح متي رسيتملا ردقلا نأ ىلع لدي ۔ مومعلا ظافلأ نم وهو ۔ «ام»

 .تايآ ثالثب

 ةيآلا مهف ىف القتسم ابهذم نايحألا ضعب نسحلا وبأ بهذي دقو ۔ ه

 .رفاسملا ةالص ركذ باب )١()

 .قيقحتلا مسق يف هجيرخت يتأيس (!)

 ةعامجلا ةالص باب :يناثلا مسقلا )٣(



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ايا هه

 :ىلاعت هلوقب جتحي الثمف ،هيلع ينبملا مكحلا ىلع مهفلا كلذب للديل

 يه دجاسملا هذه» نأ ١٨([. :نجلا] "« ادل هللا م اوعدت لق هلل دسملا َنأَو <

 'هةمات ريغ ةضقتنم هتالصف اهيلع دجسي مل نمف ©كل تفصو يتلا ءاضعألا

 تقلخ ءاضعألا هذه نأ هعم ىري ،روغلا ديعب نسحلا يبأب صاخ مهف اذهو

 ليكشتل هلك مسجلا هيف عمجتي هقيرطب هلل دوجسلا نم هنكمتل ناسنإلا يف

 .هللا ريغل اهب دجسن نأ زوجي الف دوجسلا رظنم

 :ىلاعت لوقب تايحتلل دوعقلا ةيضرف ىلع هلالدتسا اضيأ كلذ نمو ۔ ٦
 و م 1 اد و ۔ . يس س 7

 وهو ء[١٩١:نارمع لآ] "« مهبونج للَعَو ادوعقو اميق هنآ توركذي نيزلا »

 نأ اضيأ مزلي هنأل ؛مكحلا اذه طابنتسا يف نسحلا ابأ دعاسي ال دق لالدتسا

 متي هللا ركذ قلطم نأ دارأ هلعل نكلو .اضيأ اضرف بنجلا ىلع مونلا نوكي

 وه دوصقملا سيلو ءاقلتسالاو دوعقلاو مايقلا نم ناسنإلا تالاح عيمج يف

 ةيآلاب هداهشتسا نأل ؛اممئاق لازي ام لاكشإلا نأ الإ .تايحتلل دوعقلا ةيضرف

 ايرج اهنم ذوخأم مكحلا نأ ىلع لاد «ةالصلا يف ضرف دوعقلاو» :هلوق بقع

 اوئماء يلآ اَهْتأتي» :ىلاعت هلوقب عوكرلل داهشتسالا يف هتقيرط ىلع
 اوعكبرآ» :ىلاعت هلوقب دوجسلاو ٧٧[6 جحلا ''ا« اودُجْسأَو أوغكحت

ِ 

 > ناءرَعْلا نم َرََمَت م اورفف ط : ىل اعت هلوقب ةالصل ١ ىف ة ءارقل او . ٥4 اودجَسَأَو .
 مه ه ك ح . رمح .م َ . 7

 ٢٠[. :لمزملا] & ًةزَلَصلا أوميقأَر هنم َرَََت اًم اوةرقاف» :هلوقو ٢٠[5 :لمزملا]

 .دوعقلاو تايحتلا ركذ باب :رظنا ) ( ١

 .ةالصلا ىف دوجسلا ركذ باب :يناثلا مسقلا )٢(

 ىف ةوُرَححَتَتَيَو مهيوئجم نلَعَادوُعَفَر امسق ةلأ نوركذي يذلا » :ةلماك اهصنو نارمع لآ ةروس () ے « س س ٨ س ص ,< ث صس مسعر س .م - . . 7 .
 .4 راتنأباَدَع اتهَت كنحم الطب ادنك َتقلَع ام انبر ضرألاو تونلا يلح

- 

 مضحَنحَل رتَحنآ ارذصنكو مُكَمَر اونغو ايتمجْساو اوغكتا اونماء كيلأ اَهنأي» :اهمامتو )٤( رم مي حم م لبمس ء ا : .۔٦ےو .ور ...ورم ن هم ي ِ
 .م

 .ه ےروخينت
 .م ه .مس .س إ ٠ .م ه .م ه و س .ه ه م . م ى .

 نحن افصقأو مُكَمَر اودنأو ادجو ارعكتت اوئماَء كيلأ اهبأتي» :اهمامتو "جحلا )٥(
 .. . ر

 .« وخيتت مكنمتت



 يويسبلا خيشلا ىدل يلالدتسالا جهنملا :يناثلا ثحبملا
 ٧ ١ ٢٣

  

 طابنتساو ميركلا نآرقلا تايآب داهشتسالا يف نسحلا وبأ يضمي اذكهو

 مهفو ةيلوصأ ةكلم نم هيدل ام بسح اهنم ةيعضولاو ةيفيلكتلا ماكحألا

 لالدتسا نايب وه انعوضوم نأل ةقباسلا ةلثمألاب انيفتكا دقو .كاردإو

 .قيقدلا هجهنم يف قمعتلاو صوغلا ريغ نم طقف نآرقلاب نسحلا يبا

 ةنسلاب لالدتسالا :يناثلا عرفلا .

 ماكحألا نم ريثكلا يف ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا يويسبلا نسحلا وبأ فظوي

 قلعتي اميف ىتح شةيلالدلاو ةيطابنتسالا هجوألا ىف اهيلإ دنتسيو "ةيعرشلا

 لصو ىتح هرصتخم يف ةيوبنلا ثيداحألا نم رثكأ دقو .كولسلاو بادآلاب

 نم حضتيو ءاًئيدح نيرشعو ةسمخو ةئام ةنسلا نم هب دهشتسا ام عومجم

 ةيثيدحلا رداصملا مظعم ىلع دمتعي هنأ اهركذ يتلا ثيداحألا جيرخت لالخ

 :يلاتلاك يهو ةروهشملا

 ۔ ةبيش يبأ نبا فنصم ۔ بيبح نب عيبرلا دواد وبأ - ملسم ۔ يراخبلا

 كلام مامإلا أطوم ۔ ةفينح يبأ مامإلل ربكألا هقفلا - سودرفلا يف يمليدلا

 .اهريغو

 ةدمتعملا تاياورلا ظافلأ نيب هعمج وه نسحلا ىبأ ىلع ظحالملا نأ الإ

 لك ىور نيلصفنم نيثيدح هصن مضي نايحألا ضعب يفو ،دحاو ثيدح يف

 هتسارد ءانثأ يرذنملا نافلخ روتكدلا ظحال دقو .فلتخم وار امهنم مسن

 ءاهقفلا ةقيرط عبتي هنأ عماجلا يف يويسبلا دنع ةنسلاب جاجتحالا ةرهاظل

 &'اهنوتم ةدحو ىتحو لب اهقرطو ثيدحلا ديناسأب مهمامتها ةلقب ةفورعملا

 يويسبلا نسحلا يبأ عماج ثيداحأ :رظني ةئشسلاب نسحلا يبأ جاجتحا ةفرعم يف عسوتلل )١(

 ةعوبطم ريغ ريتسجام ةلاسر ٤٣ ص "يرذنملا دمحم نب نافلخ روتكدلا ةساردو جيرخت

 .رصم !مولعلا راد ةيلك ةرهاقلا ةعماج



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ٣١٨

  

 نم وه سيلف ۔ ءاملعلا رباكأ نم ناك نإو - ينيوجلاو» :رجح نبا لوقي
 ءاهقفلا نم مه امنإو نيسح يضاقلاو يلازغلا كلذكو ثيدحلا ءاملع

 ةئُسلا ملعب ةسنأ هل نم كلذ فرعي امك هريغو عوضوملا نيب نوزيمي ال نيذلا

 الإو "لاحلا ةعيبطب ةبلاغلا يه ةمسلا هذهو .(«ءالؤه تافلؤم ىلع عالطاو

 .نيثدحملا نع اًوأش لقي ال ءاهقفلا نم اددع نإف

 رصتخملا يف ةيوبنلا ةنسلا عم نسحلا يبأ لماعتل يعبتت لالخ نمو

 .ةلقتسم يهف ‘لوصألا ءاملع دنع روهشملا اهعضوم يف اهعضي هنأ نيبتي

 ءةيلوق ىلإ مسقنت اهتاذ رابتعا ثيح نم اهنأ امك ةصصخمو .ةديقمو .ةنّيبمو

 نتملاو دانسإلا نيب اضيأ نسحلا يبأ قيرفت رهظي امك ،ةيريرقتو ؤ،ةيلعفو

 باب يف هب دهشتسا ثيدح لوأ يف امك فوقوملاو عوفرملا ثيدحلا نيبو
 :ةيلاتلا ةلثمألا لالخ نم حضتي كلذ لكو "ملعلا بلط

 .عيرشتلاب ةلقتسم ةنسلا ١

 :فوسكلا ةالص ۔ أ

 لاقف ميهاربإ توم موي تمسكنا سمشل ١ نأ ل لوسرلا نع يورو»

 ىلصو ماقف ةلي هللا لوسر كلذ غلبف إميهاربإ تومل سمشلا تبيصأ :سانلا

 سانلا بطخ ةالصلا ىضق املف ،ةءارقلاو مايقلا امهيف لاطأو ،ةعامج نيتعكر

 نم ناتيآ رمقلاو سمشلا نإ سانلا اهيأ اي» :لاق مث .هيلع ىنثأو هللا دمحف

 متيأر اذإف ،هدابع كلذب ركذي نكلو ،هقلخ نم دحأل نافسكني ال ،هللا تايآ

 «فسكنا امهيأ ف سك ىلجني نأ ىلإ ،هيلإ اوبغراو ثهللا اوعداو اولصف كلذ

 .«هنيعب دانسإلا سيلو ةياورلا ىنعم

 )١( راطوألا لين )٢٣٧/٦(.



 ٢١٨ يويسبلا خيشلا ىدل يلالدتسالا جهنملا :يناثلا ثحبملا

  

 :ىحضلا ةالص ۔ ب

 راهنلا ةوحض ةكم حتف موي ىلص هنأ ةلي هللا لوسر نع يور دقو»
 لضفلا نم يلصمللو ،ةعبتم ةئُس تراصف ۔ ينم كشلا ۔ اعبرأ وأ نيتعكر

 .«نيملاعلا بر هللا الإ اهملعي ال تاجرد

 :رتولا ۔ ج

 ،©برغملا دعب ناتعكرو رتولا :تاولص سمخ ةالصلا يف ننسلاو»

 رتولا ةالص امأف .ةزانجلا ةالصو ،نيديعلا ةالصو ،رجفلا ةالص لبق ناتعكرو

 ضعبلا اهب ماق اذإ ةزانجلا ةالص نأ ريغ “ضئارفلاب نقحلأ دقف ،ةزانجلاو

 نم ةعومجمب عماجلا يف اهيلع لدتسا دقو ؤ_اهب مقي مل نمع ازجا
 مكل ةدايز ةسداس ةالصب مكتالص هللا متخ» :ةلي يبنلا لوق اهنم ثيداحألا

 رمح نم مكل ريخ يهو ،ةسداس ةالص هللا مكداز» :في لاقو .«مكلامعأ ىلع

 ."٨«رتولا ةالص يهو معنلا

 :رطفلا ةاكز ۔ د

 نمو ،ىلصملا ىلإ جورخلا لبق رطفلا ةادغ ةرطفلا جارخإ بحتسيود
 اهذخأيو ينغلا اهجرخيو .زئاجف مهيلإ اهمدقف اججاتحم ءارقفلا نم ىأر

 ناك ام وأ رمت نم عاص وأ ©بح نم عاص وأ ماعط نم عاص يهو ،ريقفلا

 صنب عماجلا يف اهيلع لدتسا دقو «نيتلاو بيبزلا لثم هيلع اسايق هلثم
 ةقدص ةلي هللا لوسر دهع ىلع جرخن انك» :لاقف هتالولدم ركذ يذلا ثيدحلا

 اهادأ نمف .ةرذ وأ طقأ وأ ريعش وأ رمت نم عاص ‘فانصأ ثالث نم رطفلا

 رييختلا عنم نمو ؤهب ةلي هللا لوسر هرمأ ام ىدأ دقف لي هللا لوسر هريخ امم

  

 .ةالصلا ننس يف باب :يناثلا مسقلا رظنا )١(

 )٢٩٤/١(. يويسبلا نسحلا يبا عماج ()



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا .. هفك

  

 ىلع اوقفتا دقف نيي هللا لوسر نع تءاج يتلا رابخألاو ،ةّنُسلا فلاخ دقف

 '«اهيف رييختلا

. 
 - م

 لمجأ امل .7 ةنسلا ۔ ٢

 دنع رصتخملا يف لاق ةحيرصلا ةلثمألا ضعب كلذ ىلع برضن فوسو

 نأو» :ةيمستلا ثيح نم م امت مأ رصق يه له رفسلا ةالص نع ثيدحلا

 نم رفسلا ةالص هتمأ فرعو .ةلي هللا لوسر اهنيبف المجم اهضرف لزن ةالصلا

 ةعمجلا ةالصو ننسلاو ،دايعألا ةالص نم ميقملا ةالصو رضحلا ةالص

 كلذ ةفرعم ىلإ سانلل ناك ام ةلي هللا لوسر هنيب ام الولو ©تفوخلا ةالصو

 . «ليبس

 عوكرلاو دوعقلا ةلثمأ نآرقلاب هلالدتسا عرف يف لبق نم انركذ دقو

 لاقي ام نيبت يتلا ثيداحألا نم ددعب نسحلا وبأ دهشتسا فيكو ،دوجسلاو

 .عضاوملا هذه يف

 عامجإلاب لالدتسالا :ثلانلا عرفلا .

 دق ردصملا اذه نأ ديب عامجإلا وه عيرشتلا رداصم نم ثلاثلا ردصملا

 نود ةباحصلا عامجإ يف مهضعب هرصحف 6‘تاضارتعالا نم اددع هجاو

 مامإلا نع كلذ ىكح امك هعوقو ةيناكمإ يف مهضعب ككش امنيب إمهريغ
 هعابتأ نأ الإ «بذك دقف عامجإلا ىعدا نم» :هلوق نم مغرلا ىلع ،دمحأ

 اريخأو ."هلوصح ةبوعص نع ةياكح امنإ عامجإلل ايفن سيل كلذ نأ نوري

 نم ماظنلا هيلع رقتسا ام اذهو ،اقلطم هعوقو ةلاحتسا ىلإ مهضعب لصو

 )١( يويسبلا نسحلا يبآ عماج )٤٤٦/١(.

 )٢( لخدملا ج)١١٥/١(.

    



 ٢٢١ يويسبلا خيشلا ىدل يلالدتسالا جهنملا :يناثلا ثحبملا

  

 نيب هعوقو ىوعد نأ نوري ءالؤهو يناكوشلاو 0"»يجاهنصلاو ."ةلزتعملا

 .")مهدعب هعوقو نع الضف اذج ديعب ةباحصلا

 ضعبو هعاونأ ركذن مث الوأ هفرعن فوس اننإف عامجإلا ةقيقح ةفرعملو
 :هقحاول

 عامجإلاو» مزح نبا لوقي مضلاو قافتالا ىنعمب يتأي :ةغل عامجإلا ١

 فاضم ذئنيح وهو ؛قافتالا وهو ،اًدعاصف نانثا هيلع قفتا ام ةغللا يف وه

 يأ يف فالتخا نييلوصألا دنعو .مزعلا :ىنعمب يتأيو .ا‘«هيلع عمجأ ام ىلإ

 .ةقيقح يناعملا هذه

 ريبعتلا ىلإ اهبرقأ لعل نييلوصألا دنع ةدع تافيرعت حالطصالا يف هلو

 نم رصع يف هتافو دعب ةلي دمحم ةمأ يدهتجم قافتا» وه دوصقملا نع

 .٠}يداهتجا يعرش مكح ىلع روصعلا

 ةلواحم ‘«موصعملا لوق لمشي نأ ىلع» مهفيرعت يف ةعيشلا فاضأو

 باوصلا نع جرخي ال ذئنيح همالك نأل ؛عامجإلا ىلع ةيعرشلا ءافضإ مهنم

 .ةمصعلا ةنظمل

 :عامجإلا ةيجح

 مرحتو .هب لمعل ١ بجي 4 ةمأل ١ روهمج دنع ةيعرش ةجح عامجإل ١

 )١( توبثلا ملسم )٢١١/٢(.
 (٢) ص لوحفلا داشرإ ١٤٤.

 ٣٨٧. ص ىفصملا (؟)
 )٤٧/١(. مزح نبال ماكحإلا ()
 )١٤٣/١(. ةكرب نبا عماج )٥(

 )٦( لوصحملا )١٤٢/٤(.

  



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ٢٢٢

  

 يف نيدهتجملا نم ددع دوجو يف لثمتتو ،ةعبرألا هناكرأ ترفوت اذإ هتفلاخم

 مكحلا نع ريبعتلا يف مهترابع ةحارصو ،ةعقاولا هيف تثدح يذلا تقولا

 ©فلخت نودب نيدهتجملا عيمج قافتالا اذه لمشي نأو ،ءاضقلا وأ ءاتفإلاب

 دقعني لب نيدهتجملا نم اددع لوألا نكرلا يف طرتشي ال مهضعب نأ ىلع

 عامجإلاب فرعي ام وهو اًرارقإ ةيقبلا تكسو دحاو دهتجمب ولو هدنع

 .يتوكسلا

 ءةلوبقم امنإو ،ةيعرش ةجحب سيل هنأ ىلإ انفلسأ امك ماظنلا بهذو

 فالخ هيفف يتوكسلا عامجإلا امأ .نييلوصألا نيب فالخ راثم ةلأسملاو

 .يعفاشلا مامإلا هتبثي ملو روهمجلا هتبثأ ثيح اضيأ

 :هع اونآ

 ضعب حرطي نأ وهو يتوكسو .هركذ قباسلا وهو :يلوق ناعون عامجإلل

 ةيقبلا تكسيو ءاضق وأ ىوتفب احيرص ةثداحلا يف مهيأر رصعلا يدهتجم
 فالخب ىظحي ريخألا اذهو ،هنوقفاوي الو كئلوأ لوق نوفلاخي الف مهنم

 «لوق تكاس ىلإ بسني ال» :لاقو يعفاشلا هافن ذإ ،يلوقلا عامجإلا نم ىوقأ

 .مهريغو ةّيضابإلاو ”فانحاألاو 0هروهمجلا هب لوقي امنيب

 :عاونأ ةثالث هولعجف عامجإلا عوقو ةيفيك يف ةيضابإلا عسوت دقو

 .اعم لعفلاو لوقلا ةهج نم نوكي عون ١

 ىلع اوقلطي نأب كلذو كدحو لعفلا وأ اهدحو لوقلا ةهج نم عونو ٢

 رصعلا ضارقنا امهيف طرتشي ال ناذهو ،اّلعف هيلع اوقلطي وأ ،الوق عيش

 .ةيلج ةروصب امهيف ق افتالا لوصح ققحتل

 )١( رظانلا ةضور )١٥١/١(.

 )٢( ريبحتلاو ريرقتلا )٣٢٠/٣(.



 ٣٢٢ يويسبلا خيشلا ىدل يلالدتسالا جهنملا :يناثلا ثحبملا

  

 لعف وأ ،نيقابلا توكسو ضعبلا لوق ةهج نم نوكي ثلاث عونو ٣
 .'٢يتوكسلا عامجإلاب هيلع حلطصا ام وهو نيقابلا توكسو ضعبلا

 نم مهلبق هب لاق نم كانه لب ةيضابإلا هب درفت ائيش سيل عسوتلا اذهو

 :يرصبلا لوقي ،'"عمللا يف يزاريشلاو يرصبلا نيسحلا يبأك ؛نييلوصالا
 العف مهعمجأب اوعمجي نأ وحن لعفلاب ةعامجلا عم نوكي قافتالا نإ»

 مهسفنأ نع اوربخي نأ وحن ىضرلاب نوكيو ،لوقلاب نوكيو .ادحاو

 ،ةيقتلا لاوز عم هتيهارك اورهظي الو ،مهيف لوقلا اورهظي نأ وحنو ،ىضرلاب

 ةلأسم يف اضرلا نع رابخإلا ىلعو لوقلا ىلعو لعفلا ىلع نوعمتجي دقو
 ،هبوجولو هب اوضر ام نسحل داقتعالا ىلع ةلدأ ءايشألا هذه لكو ،ةدحاو

 ىلع اليلد لقعلا ناك ثيح نم هنسح ىلع لدي لعفلا ىلع مهقافتا نأ ىلع
 أطخ ناك ول هنأل ؛هلعف ىلع اوقفتا دق اوناك ثيح نمو ،هنسحل مهداقتعا

 نوعمتجي دقو }‘هنسح داقتعا ىلع نوعمتجي ال امك هلعف ىلع اوعمتجا ام

 ؛بجاو ريغ هنأ ىلع كلذ لديف هلعف كرت ىلعو ءيشلا يف لوقلا كرت ىلع

 ©روظحملا ىلع مهعامجإ كلذ يفو ،اروظحم هكرت ناكل ابجاو ناك ول هنأل

 ."هيلإ ابودنم هوكرت ام نوكي نأ زوجيو

 يدهتجم عيمج عامتجا هيف نوطرتشيو ةيضابإلا دنع ةجح عامجإلاو

 نأ نم ةرهز وبأ خيشلا لاق امك سيلو .ا_اهسرادمو اهبهاذم عيمج نم ةمألا

 مالك اذهو &‘ثةمألا عامجإب نوتعي الو طقف مهعامجإب نودتعي ةيضابإلا

 )١( ص ،وجاب ىفطصم .د ،ةيضابإلا دنع داهتجالا جهنم ٢٥٤.

 )٢( هقفلا لوصأ يف عمللا )٩٠/١(.

 )٢( دمتعملا )٢٣/٢(.

 ٢٥٤. ص ةيضابإلا دنع داهتجالا جهنم (4)

 )٥( ص ةرهز وبأ روتكدلل ،هقفلا لوصأ :رظني ٣٥٧.



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ٢٦٢٤

  

 هيلع درلا ىلوت دقف مومعلا ىلعو .هردصم خيشلا هيف حضوي مل بيرغ

 )٢( وجاب ىفطصم روتكدلاو (أيدعسلا رباج روتكدلا

 :ي ويسبل ا دنع عامجإل ١

 رداصم نم اردصم ربتعيو ،اًريثك يويسبلا دنع عامجإلا حلطصم دري

 هتارابع ضعب يفو "ةنسلاو باتكلاب انورقم هب يتأي ام اًريثكف ،ةيلقنلا عيرشتلا

 مل اننأ الإ .ديهمتلا يف كلذ انفلسأ امك ةنسلاو باتكلا ىلع عامجإلا مدقي

 دوصقم ميدقت وه له ميدقتلا اذه لوح نيعم يأر ىلع رقتسن نأ عطتسن

 يتأي كلذ نأ مأ ،ةنتُسلاو باتكلا نم ةلالد ىوقأ عامجإلا رابتعا نم قلطني

 تارابعلا ضعب يف هنأل ؛دوصقملا مكحلا لوح فالخلا يفن يف ةدايز

 دق ابرلاو» :الثم لوقيف ةنسلاو باتكلا دعب ةثلاث ةبترم عامجإلا رخؤي ىرخألا

 ىلع نوملسملا عمجأو هتنس يف ةلي هلوسرو هباتك يف ىلاعت هللا همرح

 ضيحملا يف عئطاولا نأو» :لوقي ضئاحلا ءطو نع هثيدح دنعو ."«هميرحت

 هاهن دق اميظع ابنذ بكر دق هنأو .هل لحي ال ام لعفو هيلع اًمارح " دق

 دنع هلوقو .‘‘«هميرحت ىلع نوملسملا عمجأو هبوكر نع هلوسرو هللا

 .عامجإلاو ةَئُسلاب ةزئاج لخنلا يف ةاقاسملا نأو» :ةاقاسملا نع ثيدحلا

 ىلع عامجإلا مدقي ناك هنأ ىلع ةنيرق يطعت ال اهعومجمب تارابعلا هذه

 نأ يل رهظي يذلاو هترابع لك يف كلذب مزتلي مل هنأل ؛ةنشسلاو باتكلا

 وه اهنم دصقملا ناك ةنسلاو باتكلا ىلع عامجإلا اهيف مدق يتلا تارابعلا

 .مكحلا كلذ ىلع ةمألا رارقتسا ىلع ديكأتلا ةدايز

 )١( ص دعب عبطت مل هاروتكد ةلاسر يلوصالا هجهنمو ةكرب نيا ٦١٥٩.

 )٢( ص «ةّيضابإلا دنع داهتجالا جهنم رظني ٢٥٤.

 .عيبلا يف ابرلا يف باب :يناثلا مسقلا رظنا )٣(

 .ضيحلا يف باب :يناثلا مسقلا رظنا )٤(

 ضرالا لمع يف باب :يناثلا مسقلا رظنا )٥(



 ٢٢٥ يويسبلا خيشلا ىدل يلالدتسالا جهنملا :يناثلا ثحبملا

  

 عرشلا ججح نم ةجح عامجإلا ربتعي يويسبلا نأ هيف فالخ ال يذلاو
 :عماجلا يف لاق دقف «لالض ىلع يتمأ عمتجت ال» ثيدحب كلذ ىلع للدي

 يتمأ عمتجت ال» :ةل يبنلا لاق دقو كابرلا ميرحت ىلع ةمألا تعمجأ دقو

 6)«مارح وهف مارح هنأ لوسرلا نعو هللا نع ءاجو اوعمجأ املف «لالض ىلع
 الو» :لوقيف عماجلا نم رخآ عوضوم يف ةرابعلا حيرصب ةجحلا هذه دكؤي مث

 ."«مهتروشمو نيملسملا مالعأ يضارت نع الإ مامإلا نوكي

 تابثإ يف عامجإلا عم لماعتي يويسبلا نأ يبايسلا هللادبع روتكدلا ىريو

 يف المجم وأ ،اًماع درو امل اًئيبم وأ ءاًصصخم وأ ءادتبا ديدج يعرش مكح

 هدعاست ال عماجلا نم روتكدلا اهقاس يتلا ةلثمألا نكل ."ةنسلاو باتكلا

 ةلثمألا نأل ؛طقف ةجح عامجإلا رابتعاب قلعتي اميف الإ جاتنتسالا اذه ىلع

 ناك اذإ ةجح عامجإلا ربتعي يويسبلا نأب دهشت رصتخملاو عماجلا نم
 مث ةنسلا وأ باتكلا نم ةجح دروي هترابع لك يفف .ةنسلاو باتكلا هردصم

 نأ يبايسلا همهوت امو كلذ ةلالد ىلع دقعنم ةمألا عامجإ نأب نيبي

 يويسبلا ةياكح ىلإ دوعي امنإ ديدج مكحب لقتسي يويسبلا دنع عامجإلا
 نأ لوقلا رثكأو» :لوقي الثم عماجلا يفف ،الصأ فالخلا دوجو عم عامجإلل
 ظحالت تنأف ؛اةمألا عامجإ اذهو كديدج ءامب دارفنالا ىلع نانذألا حسمت

 ميقتسي ال اذهو ،«ةمألا عامجإ» يكحي مث «لوقلا رثكأ» فالخلا يكحي هنأ

 يفو ،هقفلا بتك يف فالخلا ةروهشم ةلأسملاو ،عامجإلا موهفم عم

 )١( عماجلا )٧١٠/٤(.

 )٢( عماجلا )١٩٤/٤(.

 ٩٣. ص عماجلا هباتك لالخ نم نسحلا يبأ خيشلل يهقفلا جهنملا (؟)

 )4( عماجلا :رظني )٢٣/٢. ٦٠-٦١. ٦٣. ٤ب. ١٠٤. ١٢٢٣. ١٩٥. ٢١٣( ٦١٣/٣. ٧٥٤.

.٩٦٤. ٩٥٤ 

 )٥( عماجلا )٦٠/٢ - ٦١(.



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 سانلا عمجأ دقو ،ةدكؤم ةئُس مارحإلا لبق هيجوتلاو» :اًّضيأ لوقي رصتخملا

 رخآ عضوم يف اضيأ لوقيو .روهشم هيجوتلا ةيئُس يف فالخلاو'"ءاهيلع
 اًموي رشع ةسمخ زواج نإو» :اموي رشع ةسمخ مدلا رظتنت ةئدتبملا نأ انيبم
 هزواجت ال اهتقو كلذ ناك ءاًموي رشع ةسمخلا دعب اًضيح نكي مل

 كلذ نمو .ةلأسملا يف ريهشلا فالخلا قيقحتلا ءانثأ تنيب دقو "عامجإلاب

 ةفلدزمو تافرع يف جحلا ءانثأ عمجلا زاوج ىلع عامجالل هتياكح اًضيأ

 ،عمجو ءةفلدزملاو تافرعب عمجلا ةزاجإ ىلع ةمألا قافتاو» ىنمو عمجو

 يف تنيب دقو &'"«عمجلا لطبأ نم ةجحل ضحد اذه مهعامجإ يفو .ىنمو

 ةنسلا نم تبثي مل هنأ امك ،ةلأسملا يف دوجوملا فالخلا رادقم قيقحتلا

 .كلذ توبث ىلع يويسبلا ديكأت مغر ىنم يف ةلي هعمجب ديفي ءيش

 فالخلا دوجو عم عامجإلا تاياكح نم نسحلا يبال عقو يذلاف نذإ

 مزح نباو دشر نباو ،ربلا دبع نباك ؛رابكلا ءاملعلا نم هريغل عقو يذلا وه

 ةمألا قافتا نأل ؛الصأ عامجإلا ةلاحتساب نيلئاقلا معي ام اذهو ،مهريغو

 مهنم يفتخي وأ ىفخي ال عيمجلا ىدل امولعم نوكي ثيحب نيعم رمأ ىلع

 .لايخلا نم ابرض دعي دحأ

 سايقلا لالدتسالا :عبارلا عرفلا ٠

 سايقو ،ةلالدلا سايقو ةلعلا سايق عاونأ ةثالث لوصألا يف سايقلل

 :هللا لوحب هتيجح .7 اهنم دحاو لك فرعن فوسو ؛ا‘هبشلا

 .هيجوتلا ركذ باب :يناثلا مسقلا رظنا )١(

 .ضيحلا باب :يناثلا مسقلا رظنا )٢(

 .جحلا يف ةلالدلا باب :يناثلا مسقلا رظنا )٣(

 ةلالد سايق ةلع سايق :ةثالث سايقلا ماسقأ :انؤاملع لاق :لوصحملا يف يبرعلا نبا لاق )٤(

 ةصقان اهنأل اهحاكن ىلوتت ال ةأرملا نأ يف انلوقك وهف :ةلعلا سايق امأف ؛ةهبش سايقو

  



 ٢٣٢٧ يويسبلا خيشلا ىدل يلالدتسالا جهنملا :يناثلا ثحبملا

  

 ةلعلا سايق :لوألا بلطملا

 اًسيق هسيقي ءيشلا ساق :عاونألا عيمجل كرتشم فيرعت اذهو :ةغللا يف

 .هلاثم ىلع هردق اذإ :هسيقو هساتقاو اًّسايفو

 يملاسلا مامإلا اهنم ىضترا هدع تافيرعت سايقللف :حالطصالا يف امأو

 ‘٦«امهنيب عماجب مكحلا مولعم ىلع مكحلا لوهجم لمح» فيرعتلا اذه

 ملسي مل هنكلو &نيققحملا عامجإ هيلع ىكحو يدمآلا رايتخا اضيأ وهو

 .(_)داش رإلا يف ف يناكوشلا اهركذ هيلإ تهجو تاضارتعا نم

 روكذملا مكح لثم جارختسا» فيرعتلا اذه يناكوشلا :يأ وه راتخاو

 .تاضارتعالا نم ملاس هنأ معزو 8 '٨«امهنيب عماجب ركذي مل امل

 نم ملاس هنأ اًضيأ ركذ رخآ افيرعت ةعيشلا نم رفظملا اضر دمحم راتخاو

 كلتب رخآ لحم يف هتوبثل ةلعب لحم يف مكح تابثإ» وهو تاضارتعالا
 .هل فيرعت قدأ وه اذه نأ سايقلل هراكنإ عم ىري وهف {'»مةلعلا

 ءاهحاكن دقع يلت ال ةمالا ىلع ءاملعلا قفتاف ؛ةمألاك حاكن دقع يلت نأ زجي ملف ةثونألا -

 ©قرلا ناصقن اهسفن ةمألا حاكنإ عانتما يف ةلعلا نإ :لاق نم مهنمف هليلعت يف اوفلتخاو

 .ةرحلا هيلع انلمحو ةثونألا ناصقنب انللع نحنف ؛ةثونألا ناصقن :لاق نم مهنمو

 ةلازإ هب زوجي الف ‘ءوضولا هب زوجي ال عئام لخلا يف انئاملع لوقك :ةلالدلا سايق امأو

 يتعكرك ةبجاو نوكت الف ةلحارلا ىلع لعفت ةالص رتولا يف مهلوقكو ؛نبللاك ةساجنلا

 ىلع اولدتساو ،عرشلا يف رهطمب سيل هنأ ىلع لخلاب ءوضولا عانتما يف اولدتساف ،رجفلا

 نبال لوصحملا) .لفاونلا صئاصخ نم كلذو ،ةلحارلا ىلع هلعفب بجاوب سيل رتولا
 ١٢٦/١(. يبرعلا

 )١( برعلا ناسل ٦/ ١٨٧.

 ٢١٠/٢. سمشلا ةعلط حرش (!؟)

 )٣( يدمآلل ماكحإلا ٢٠٨/١.

 )٤( لوحفلا داشرإ ١/ ٣٣٧.

 قباسلا عجرملا )٥(

 (٦١) ص هقفلا لوصأ ٤١٦٢.



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ٢٦٢٨

  

 سايقلا يف يقيقحلا دحلا رذعتي :نيمرحلا مامإ لاق امك هنأ قحلاو

 :يناكوشلا لوقي امك كلذ ىلع هقفاو دقو .ةفلتخم قئاقح ىلع هلامتشال

 ."يرابنألا نباو رينملا نبا

 هنأب هوفّرعف ةلالدلا سايق امأ ،ةلعلا سايقل يه امنإ ةقباسلا تافيرعتلاو

 مزالم فصو نم اهيلع لدي ام هيف ركذ لب هيف ةلعلا ركذت مل يذلا سايقلا»

 3امئاق هنوك لاح هدر قراسلا ىلع بجي :قورسملا ىف ىعفاش لوقك ؛اهل

 هيف ديلا تعطق نإو كاگلاه هنوك لاح هيلع هنامض بجيف 7 ديلا تعطق نإو

 ) ) ب وصغمل اك 7 أ

 :سايقلا ةيجح

 ةيعفاشلاو فانحألاو ةيكلاملاو ةيضابإلا نم روهمجلا دنع ةجح سايقلا

 ةلأسمللو ،ةجح هوربتعي ملف ةيمامإلا ةعيشلاو ةيرهاظلا فلاخو .ةيديزلاو

 .لوصألا بتك اهلحم ليصافت

 )١( هقفلا لوصأ ىف ناهربلا )٤٨٩/٢(.

 )٢( لوحفلا داشرإ )٣٣٧/١(.

 نأ وهف :ةلالدلا سايق» :عمللا يف يزاريشلا قاحسإ وبأ لوقي ؛(٣/٥٦١) ريبحتلاو ريرقتلا )٣(

 لدي هنأ الإ عرشلا يف مكحلا هيلع قلع يذلا ىنعملا ريغ ىنعمب لصالا ىلإ عرفلا درت

 مكحلا صئاصخ نم ةصيصخب لدتسي نأ اهنم :برضأ ىلع اذهو .عرشلا ةلع دوجو ىلع
 ىلع اهلعف زاوجب ةوالتلا دوجس بوجو عنم ىلع لدتسي نأ لثم كلذو ؛مكحلا ىلع

 ىلع مكحلا ريظنب لدتسي ام هيليو ؛لفاونلا ماكحأ نم ةلحارلا ىلع هزاوج نإف ؤةلحارلا

 ةاكزلا تبجوف ،هعرز يف رشعلا بجي هنأ يبصلا لام يف ةاكزلا بوجو يف انلوقك ؛مكحلا

 رشعلاب لدتسيف ،هراهظ حصي هقالط حصي هنأ يمذلا راهظ يف انلوقكو ،غلابلاك هلام يف

 اذهو ؛رخآلا ىلع امهدحأ لديف ،ناريظن امهنأل ؛رهاظلا ىلع قالطلابو رشعلا عبر ىلع

 هيف قفتي نأ الإ ،لامتحالا يف ةلعلا سايق نم يفخلا ىرجم يرجي سايقلا نم برضلا

 هقفلا لوصأ يف عمللا) .؛هب مكحلا ضقن يف يلجلاك ريصيف هتلالد ىلع عمجي ام

 ١ ١٠٠(.



 آ 5 يويسبلا خيشلا ىدل يلالدتسالا جهنملا :يناثلا ثحبملا

 ؟ننكتلج

 :هبشلا سايق

 ينالقابلا هفرع امك هانعمو ؛هلوح فالخلا ةرثكل ارظن هسفنب هاندرفأ دقو

 لصألل ههابشإ ةرثكل لصأب عرف قاحلإ» وه جاهبإلا يف يكبسلا هنع هلقنو

 لصألا اهيف عرفلا هباش يتلا فاصوألا نأ دقتعي نأ ريغ نم فاصوألا يف

 .'٨«لصألا مكح ةلع

 :يبرعلا نبا لوقي امك وه مث راصتخالا ةيغب اهانكرت ةدع تافيرعت كانهو

 ىلع ةباحصلا عامجإكف :يقلخلا هبشلا امأف ؛يمكح هبشو يقلخ هبش نابرض

 امإو ةقلخلا هباشت نم امهنيب امل "ةندبلاب ةماعنلاو اةاشلاب ةمامحلا ءازج

 ءةينلا ىلإ رقتفي ءوضولا نأ ىلع ليلدلا يف انئاملع لوقك :يمكحلا هبشلا

 دعبتسا دقو ،مميتلاك ةينلا ىلإ ترقتفاف ةيمكح ةراهط اهنأب ةفينح يبال افالخ

 .'"ةراهطو ةراهط اوهبشف ،نارقتفي فيكف ناتراهط :لاقف ‘كلذ هيلع يعفاشلا

 .ةجحب سيل مأ ماكحألا يف ةجح هنوك يف ءاملعلا فلتخا دقو

 .0”ةجح هنأ يعفاشلا مامإلا ىلإ يناعمسلا هبسن يذلاو

 يف نيمرحلا مامإ كلذ لبقو 6ُجاهبإلا يف يكبسلا هححجر يذلا وهو

 .‘)ناهربلا

 ةجحو &‘'جاهنملا ىف ىجابلا هركذ امك ةيكلاملا دنع كلذك ةجح وهو

 .)ةيضابإلا دنع اضيأ

 )١( جاهبإلا )٦١٧/٣(.

 )١٢٦/١(. يبرعلا نبال لوصحملا (!)

 )١٦٤/٢(. لوصألا يف ةلدألا عطاوق ()

 )٦١٧/٣(. جاهبإلا )٤(

 )٥( ص هقفلا لوصأ يف ناهربلا ٥٦٥.

 )١( .؟؟ص جاجحلا بيترت يف جاهنملا
 )١( سمشلا ةعلط )٣٠٨/٢(.



 اا يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 .0_)ةفينح يبأ باحصأ بهذ هيلإو ةجحب سيل هنأ ىلإ نورخآ بهذو

 يزورملا قاحسإ يبأو ينالقابلا ركب يبأ يضاقلا لوق هنأ يكبسلا ركذو

 .هب حجري نأل حلاص هنأ ركذ يضاقلا نكل يزاريشلا قاحسإ يبأو

 امدنع عيرشتلا رداصم نم اردصم هربتعيو اريثك سايقلا يويسبلا مدختسي

 سايقلا نإف الإو عامجإلا وأ ةّنُسلا وأ باتكلا نم صن ةلأسملا يف دجوي ال

 بجي يذلا رادقملا نع ثدحت عماجلا يفف .صوصنلا هذه نم اصن دري ال

 نم لوقب ذخؤي الو» :لاق مث ؛عاص وهو رطفلا ةاكز نع ءرملا هجرخي نأ

 صنلا عفدي ال سايقلاو «عاص» :لاق ةي يبنلا نأل عاص فصن ربلا يف :لاق

 هب هلللا دبعت ام ةلمج نأل» :هلوقب ىرخأ ةرابع ىف كلذ دكؤيو ،"كلذ ىف

 ىلع لدي صنلا اذه "«امهيلع سايقلا نمو هبن ةئُس ىفو ۔هباتك ىف هدابع

 :نيتيحان نم سايقلل نسحلا يبأ رابتعا

 .يدبعت ۔ ١

 .ةصوصنملا ةلعلا ىلع سايقلا ۔ ٢

 عيمج ءارقتسا ىلإ جاتحي ءيش اذه ةصوصنملا ريغ ةلعلا ربتعي لهو

 .رصتخملاو عماجلا يف هتاقيبطت

 ةقيرطب سايقلا مدختسي نسحلا ابأ نأ نوثحابلا هيف فلتخي ال يذلا نكل

 توبث يف هلوقك ؛اهدارطا نعو ،ةلعلا نع ثدحتي وهف ةطبضنم ةيلوصأ

 )١( لوصالا يف ةلدألا عطاوق )١٦٥/٢(.

 )٢( جاهبإلا )٦٨/٣(.

 )٣( عماجلا )٢١٨/٦٢(.



 ٣٣١ تت ٩ يويسبلا خيشلا ىدل يلالدتسالا جهنملا :يناثلا ثحبملا
.+ 

 ..ا

 يف درطم سايقلا نأ ىرت الأ» :ضيحلا يف ةءعوطوملا ةجوزلا ةمرح

 لجأ نمو ،هلح لبق ءيشلا ىلع لوصحلا يف لجعتلا :هب ينعيو "هورفلا
 ماكحألا يف ةهباشملا روصلا عيمج نسحلا وبآ ئرقتسي سايقلا اذه تابثإ

 يف عامجلا "موصلا يف عامجلا ،“ثوروملا لتق ،ةدعلا يف جاوزلا) :ةيهقفلا

 ء(ءاربتسالا لبق ةيراجلا ئطو ،مارحإلا تقو جحلا يف عامجلا ،فاكتعالا

 ىلإ ءايشأ اهنم مرحو ،هيهنب دبألا ىلع اًجورف مرح ىلاعت هللا اندجو دقو»
 &©٦}...هيلع ءيشلا كلذ مرح ،هل قالطلا لبق اهيفو ةدملا لبق دمعت نمف ،ةدم

 ةعرازملا زاوج نع هثيدح دنع رصتخملا يف لوقيف ةلعلا نايرج نع ثدحتيو

 مهاردلا يف ةبراضملا ىلعو ةتسلا يف تباثلا لخنلا يف ةاقاسملا ىلع اُسايف

 نايرجل هب ذخألا بجوي سايقلا ذإ ،هيف اوفلتخا اميف لقأ ملو» :اضيأ تباثلا
 سايقلا نإف ةلعلل نايرجلا اذه تبثي ال امدنعو ،‘"اهتالولعم يف ةلعلا

 نم ءيش هتراهط يف درو يذلا ةتيملا رعشك سيل ريزنخلا رعشف ،حصي ال

 سايقلا ةحص نع ثدحتيو ...ةنسلا يف ربخ ريزنخلا يف تأي ملو» ةئملا

 مهنيب فالتخالاو» ةوخإلل هبجح يف بالا ىلع دجلا سايق نع هثيدح دنع

 &©ثةوخألا هعم ثروي ملو ابأ هلعج نم لوقب انذخأو ،دجلا ىنعم ين

 ةسارد ىلإ هدرفمب جاتحي ،لوطي سايقلل يويسبلا مادختسا نع ثيدحلاو

 .هصصختم

 عماجلا يف سايقلاب اهتبثأ يتلا ةيهقفلا تاقيبطتلا نإف رصتخملا يف امأ

 راصتخالا ةعيبط عم ايشمت سايقلاب اهيلع ليلدتلا نود رصتخملا يف اهتبثي

 )١( يويسبلا نسحلا يبأ عماج )٨٦/٢(۔

 )( عماجلا )٨٧/٢(.

 .ضرالا لمع يف باب :يناثلا مسقلا :رظنا )٢(

 )٢٠٢/٢(. عماجلا )٤(



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 ةلثمألا يفو ،هنع لودعلابو سايقلاب نايحألا ضعب يف حرصي كلذ عم هنكل

 ۔ :كلذ نايب ةيلاتلا

 زوجت الو» اهتراهط ىلع ضرألا نم جرخي ام ةراهط سايق نع هثيدح ۔ ١

 يف اهمكح همكح ضرألا تتبنأ امو ،ةعقبلاب ضرألا ىلع الإ ةالصلا

 .'«نوقفتم كلذ ىلع سانلاو سايقلا

 ىلع لدو ©ضيحلا يف اهجوز اهثطو اذإ ةأرملا ميرحت نع اًّضيأ ثدحت ۔ ٢

 :ينعي ۔ امهنيب ةقرفلاب لاق نم لوقب ذخألا انيأرو» :لاقف سايقلاب كلذ

 هللا يهنل هيدعتل هيلع ةعقاو ةمرحلا نأو ،۔-‘'ضيحلا يف هتأرما يتأي يذلا

 تقو يف للحملا لاملاك ؛تقوب هيلع رظح دق امم هل هتحابإ لبق ىلاعت

 لاح يف ذخأف لجعف ،هذخأ كلذ لبق هيلع مرحم هبحاصل حابم ،ةدم ىلإ

 هذخأ هيلع مرحيو ،هكرت هيلع بجوي هيلع اًمارح ذخأف ءةروظحملا ةدملا

 هثري يذلا هيلو لتاقو .هلحم لبق هذخأف لجأ ىلإ قح هل نم لثم .هل

 جوزتملا كلذكو مسقت نأ لبق ةمينغلا َلاغو اهمسق لبق ءيفلا ذخأو
 كلذ نع ىلاعت هللا ىهن دقو ؤڵكلذ لاح يف اهعماجيو اهتدع يف ةأرماب

 .جيوزتلاب هل تلحل ةدعلا يضقنت نأ ىلإ ربص ولو هيلع تمرحف

 املف ،اهؤطو هل لحل ربص ولو ئربتست نأ لبق ةيراجلا ءطو كلذكو

 يف اهجرفو ةأرملا جيوزت هيلع مرحو .ةيراجلا جرف هيلع مرح لجع
 يهنلا يف لجع دق هيلع مرحملا ضيحلا يف ئطو يذلا كلذكف .ةدعلا

 سايقو ،امهنيب قرفي امارح ئطوف ،ةدملا ىلع هل حابي نأ لبق ئطوف
 :0"»«هبشأ لاملاب لاملاو هبشأ جورفلاب جورفلا

 .ةرهاطلا ةعقبلا ىلع ةالصلا ركذ باب :يناثلا مسقلا :رظنا )١(

 .ضيحلا يف باب :يناثلا مسقلا :رظنا )٢(
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 ءاسفنلاو» :لاقف ةالصلاو ءطولا ةمرح يف ضيحلا ىلع سافنلا ساقو ٣

 .٠)«لاوحألا عيمج يف ضئاحلاك اهمكح

 ينغلا اهجرخيو» :رطفلا ةاكز يف رمتلاو بحلا ىلع نيتلاو بيبزلا سايق ۔ ٤

 نم عاص وأ ٨“تکبح نم عاص وأ ماعط نم عاص يهو ريقفلا اهذخأيو

 ."«نيتلاو بيبزلا لثم هيلع اسايق هلثم ناك ام وأ رمت

 مد سافنلا»ه :ضيحلا مدب سافنلا مد ههيبشت هبشلا سايق ةلثمأ نمو

 حضويو &‘"«هريغ هجو نم ال اسفن مدلا يمست برعلاو .مد ريغ مايأب تسيلو

 مدلا هلوسرو هللا ىمس دقو» :لوقيف عماجلا يف سايقلا نم عونلا اذه ةقيرط

 هلثم سايقلاو اهنم فرعي امل اسفن مدلا يمست برعلاو اسفن ضيحلا نم

 تقو كلذ نأل ؛دلولا ىلع مدلا تأر اذإ ةالصلا كرتب رثكألا لاق دقو

 .(‘«ملعأ هللاو ةالص اهل هيف نكمي ال

 نسحلا يبأ دنع سايقلا نأ اهعومجم لصاحو .ةريثك ةيقيبطتلا ةلثمألاو

 .ملسملا هب دبعتيو ماكحألا هب تبثت ،ةيعرش ةجح

 ناسحتسالاب لالدتسالا :سماخلا عرفلا .

 ديهمت

 فالخ نييلوصألا نيب اهلوح راد ىتلا رداصملا نم دحاو ناسحتسالا

 ماكحأ هيلع رودت ايعرش اردصم ةيادبلا ذنم فانحألا هدمتعا دقف ريبك
 ةيكلاملا لعف مهلثمو .مهتمئأ ناسل ىلع ةحضاو هتارابع ترهظو .ةديدع

 .سافنلا باب :يناثلا مسقلا )١(
 .رطفلا ةاكز باب :يناثلا مسقلا (آ)

 .سافنلا باب :يناثلا مسقلا )٣(

 )٥٦/٢(. يويسبلا عماج (4)
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 يعفاشلا مامإلا ءاج امدنعو )ملعلا راشعأ ةعست كلام مامإلا هربتعا ثيح

 هترابع لاق ثيح ءهيلإ ريصملا حصي ال لطاب ناسحتسالا نأ ةرم لوأل انعلاط

 ةعيشلاو ،ةيرهاظلا راس هوحن ىلعو &"«عّرش دقف نسحتسا نم» :ةروهشملا

 هذه نيب امئاق فالخلا لظ اذكهو ‘هتيردصمب نيلئاقلا ىلإ ةلبانحلا مضناو

 يتلا ةيمستلا نأل نكلو ،ليلد ريغب عيرشت ناسحتسالا نأل سيل "سرادملا

 ةيمالسإلا ةعيرشلا مامأ يملعلا عضاوتلا عم مءالتت ال لوألا قيرفلا اهراتخا

 اغلبم اهيف هلي لوسرلا نوكيو ،العو لج ةزعلا بر اهيف عيرشتلاب درفني يتلا
 .هبر نع

 لطبيو ،رخآلا ىلع دري نأ قيرف لك لمح حالطصالا يف فالخلا اذه نإ

 ناك نمم ةّيضابإلا نأ ةرتفلا كلت يف ملعي دحأ نكي ملو ،هدنتسمو هليلد

 تزيمت مهصوصن نأو "مهيواتفو مهلئاسم هب نولصؤيو ،ناسحتسالاب لوقي

 سايق وأ هنم ىوقأ ليلد ىلإ سايقلا نع لودعلا وهو ،ناسحتسالل مهفيرعتب
 .هيلع حلطصت سرادملا هذه داكت يذلا فيرعتلا وهو ،ىوقأ

 جرخي ال هنع دلوتي يذلا مكحلاو ،عيرشتلا رداصم نم ردصم سايقلا نإ
 هباشت ظحالو عرفلاو لصألا يف رظن دهتجم ملاع دهج وهف ،نظلا ةرئاد نع

 .عرفلا مكح ىلإ لصألا مكح ىدعف كانهو انه ةلعلا

 سيلف دهتجملا لمع نم اهنأ نانثا عزانتي ال ةطبنتسملا ةلعلا هذه نإ

 لعج يذلا اذهو }ءةصوصنم تناك ولو ىتح اهب نذأي حيرص صن اهيلع

 ءاج اذإف ،ىوقأ ةلدأب هنوتبثي نيرخآلا نكل سايقلا نولطبي ةعيشلاو ةيرهاظلا

 ،ىرخأ تاطانم عرفلا نيبو اهنيب لوحت ةلعلا هذه نأ ررقيل ناسحتسالا

 )١) ماصتعالا )١٣٨/٢(.

 )٢( ىفصتسملا )١٧١/١(.
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 لصألا دصقملا نإف ،ءارسع ةعيرشلا رسي نم لعجت تاسبالمو فورظو

 ىواستيل ‘ناسحتسالا ىلإ سايقلا نم دهتجملا رظن ليوحت يف لخدتيصس
 فرعن فوس اننإف كلذلو ،ةماعلا اهدصاقمو ةعيرشلا تايلك عم مكحلا

 هتروص هللا لوحب حضون مث هلوح تراد يتلا بهاذملا بسحب ناسحتسالا

 .يويسبلا دنع هتاقيبطتو

 :ناسحتسالا فيرعت

 :حالطصال او ةغللا يف هفيرعت ىلع رصتقن فوسو

 ؟ ءيشلا نسحتسيو ،نسح رمأ ام ائيش نأ نظ وأ داقتعا وه :وه ةغللا يفف

 .")انسح هدعي :يأ

 اهدرون فيراعت ةسمخ ناسحتسالل مهضعب عمج دقف :احالطصا امأو

 :ىلاتلاك

 الوكوم عراشلا هلعج اميف يأرلاب لمعلا يأ نظلاو يأرلاب لمعلا ١

 ."هلوصأ يف يسخرسلا نم اذه رهظيو كانئارآ ىلإ

 )١( برعلا ناسل )١١٧١/١٣(.

 يسخرسلا لوصأ (؟) )٢٠٠/٢(( وه :رخآلا عونلاو» :ناسحتسالا نم يناثلا عونلا نع لاقو

 ،هيف لمأتلا ماعنإ لبق ماهوألا هيلإ قبست يذلا رهاظلا سايقلل اضراعم نوكي يذلا ليلدلا

 هضراع يذلا ليلدلا نأ رهظي لوصالا نم اههابشأو ةثداحلا مكح يف لمأتلا ماعنإ دعبو

 نم عونلا اذه نيب زييمتلل اناسحتسا كلذ اومسف ©بجاولا وه هب لمعلا نإف {ةوقلا يف هفوف

 نع مكحلاب لامي هنأ ىنعم ىلع ،لمأتلا لبق ماهوألا هيلإ قبست يذلا رهاظلا نيبو ليلدلا
 نيب زييمتلا يف تاعانصلا لهأ تارابع ريظن وهو هليلد ةوقل انسحتسم هنوكل رهاظلا كلذ

 ىلع بصن اذهو ريسفتلا ىلع بصن اذه نولوقي وحنلا لهأ نإف كدارملا ةفرعمل قرطلا

 الإ تارابعلا هذه اوعضو امو “©بجعتلا ىلع بصن اذهو فرظلا ىلع بصن اذهو ردصملا

 .«ةبصانلا تاودألا نيب زييمتلل
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 هلقن يذلا وه اذهو كهنم ىوقأ سايق ىلإ سايق نع لودعلا ۔ ٢

 ىلإ سايق بجوم نع لودعلا» :لاق ثيح مهضعب نع ،يرصبلا نيسحلا وبأ

 .هنم ىوقأ سايق

 .يفخ سايق ىلإ يلج سايق ىضتقم نع لودعلا ۔ ٣

 .ليلدب سايقلا ىضتقم نع لودعلا ۔ ٤

 :يويسبلا دنع ناسحتسالا

 عيرشتلا رداصم نم اردصم ناسحتسالا ربتعي يويسبلا نأ يف فالخ ال

 عوقو وأ عامجإلا نم وأ ةنسلاو باتكلا يف صنلا مدع دنع هيلإ لودعلا متي

 يف يبايسلا هتبثي امك عماجلا يف كلذ قيبطت سرام دقو ،سايقلا يف جرحلا

 .'"هتسارد

 هدنع ناسحتسالا نأ هنم انمهف اعئار الاثم يويسبلا عضي رصتخملا يفو
 ةاعارم هيف كلذ نأل ؛ىفخلا سايقلا ىلإ ىلجلا سايقلا نع لودعلا وه

 ةلماعملا نأ تدجوو» :هلوق كلذ نم هنع ةقشملا عفرو فلكملا ةحلصمل

 توبث كلذ يفف كلذ حص نإف ضرألاو لخنلا اهتأ ضعب نع ربيخ يف

 ملو .لخنلاو ضرألا يف لاومألا لمع ةزاجإ يف نامع لهأ هيلع لماعي ام

 ىف ةلعلا نايرجل هب ذخألا بجوي سايقلا ذإ اهيف اوفلتخا اميف لقأ

 فلكملا ةحلصم نأل مأ ربخلا ىلإ سايقلا نع لودع وه لهو .'"«اهتالولعم

 .نيرمألا لمتحي ؛يفخلا سايقلاب لمعلا يضتقت

 تام ىتلا قادص نع هثيدح دنع اضيأ عماجلا ينف هظحلت كلذ لثمو

 ١٩١. ص ٢/ ج دمتعملا )١(

 )٢( ص عماجلا هباتك لالخ نم نسحلا يبأ خيشلا جهنم ١٠٥ - ١٠١.

 )٣( .ضرالا لمع باب :يناثلا مسقلا
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 اًموق نأ دوعسم نبا نع كلذ اوعفرو» :اقادص اهل ضرفي ملو اهجوز اهنع

 نكي ملو اهنع تامو اهجوز اهب لخدي ملو ةأرما جيوزت يف هيلإ اومفارت
 نيح دعب ىتح اهيف هيلإ اوفلتخاف ،مهدرو اهنع فقوف اًمادص ةأرملل ضرف

 اًربخ اضيأ لجر هيلإ عفرف .ططش الو سكو الو تاقدصلا طسوأك اهل ضرف

 اهنع لئسن اًقادص اهل ضرف نكي ملو اهجوز تام ةأرما نأ ةلي يبنلا نع

 دوعسم نبا حرفف ،اهئاسن تاقدص طسوأك قادصب ةلي هللا لوسر اهل مكحف

 لبق تام نم نأ انباحصأ راثآ يفو .ملعأ هللاف ةلي هللا لوسر مكح هتقفاومب

 اهل اوري ملو ثاريملا اهلو اهل قادص الف اّمادص اهل ضرفي ملو جاوزلا
 يف هتقحلأ ينم اناسحتسا دوعسم نبا يأر تعفر امنإ .مهيأر اذهو اقادص

 6«هب ملعأ هللاو ،ربخلا اذه لاحل رثألا

 سايقلا ناك نإو فلكملا نع ةقشملا عفر ىنعمب ناسحتسالا ةلثمأ نمو

 ضعب تعضو دقو دلت يتلا ةأرملا نع ةالصلا طوقس وه كلذ ريغ يضتقي

 دلولاو ضاخملا اهءاج نإو ،ةالصلا كرتت مل مدلا لماحلا ءاج اذإف» اهدلو

 ؛دلولا سأر ىلع مدلا ىرتو داليملل نكرت ىتح ةالصلا كرتت مل مدلا تأرو

 نم هنأل كلذ زاج امنإو ادلولا جورخ ىلع لدي كلذو ةالصلا كرتت كانهف

 املو ،طايتحالاب هيف تذخأف ةهبش هيف كلذ :ليقو ،ةدالولا ةهج نم سافن مد

 تعضو دقو ةقشم كلذ نأل اهنطب يف ام لك عضت ىتح ةالص هيف اهمزل
 اسفن ىمسي مدلا جورخو اهنطب يف ام ضعبل ةعضاولا نأ ىلع لديو .هضعب

 نأ» قي يبنلا نع يور دقو ،اسفن هجورخو اسفن مدلا يمست برعلا نال

 ىلع تبكرف ل ،نيملسملا نيعتل ربيخ ةوزغ يف مهعم تجرخ رافغ نم ةأرما
 ،لحرلا ةبيقح ىلع مدلا تأرو تردحناف ضيحلا اهءاجف ،هلاحر ضعب

 ؛«؟تسفن كلعل كل ام» :اهل لاقف ؛ةي هللا لوسر نم تيحتساو تممضتن

 .عماجلا هباتك لالخ نم يويسبلا جهنم (١)
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 دقف .«كبكرم ىلإ يعجراو كب ام يحلصإ» :لاقف شهلا لوسر اي معن :تلاقف

 عيمج تكرتو . ملعأ هللاو ضيح وه امتإو ءاقن بي هللا لوسر هامس

 .«اذهب تذخأو ءاسفنلل اهموزلو ةالصلا كرت نم ‘كلذ يف هيف اوفلتخا ام

 امك ناسحتسالا حلطصمب يويسبلا حرصي مل ةلثمألا هذه لك نم هنأ الإ

 عماجلا يف يويسبلا ةرابع نم يبايسلا همهف امو ،نييلوصألا ةداع وه

 اهدروأ ىتلا ةلثمألا لك ىف اهنأل ؛هدنع ةيمستلا هذه دامتعا دكؤي ال

 .ناسحتسالل يوغللا ىنعملا ىوس ينعت ال

 )١( ص يبايسلا هللادبع نسحلا يبأ خيشلل يهقفلا جهنملا ١٠٦&، :عماجلا رظنيو )٢١/٢©

.)٣٠٢( )٢٢٢/٣ 



 ١ فل اثل ا ثحبمل :

 تاحيجرتلاو تافلاخملا

  

  

  

 :ةيكلاملا نم اهب لاق نمو &تبهذملا روهشمل نسحلا يبأ ةفلاخم

 ٥ ةلثمأو جذامن :

 يتلا ةيهقفلا لئاسملا نم ريثكلل فهرم يدقن سحب نسحلا وبأ عتمتي

 ةيصان كلتما رحبتلاو ملعلا نم طوش دعب هنأ امك ،هفالسأ لمع اهيلع ررقت

 ىلع ملعت نيذلا هخايشأ ةفلاخم نم كلذب نكمتف ،لاوقألا نيب حيجرتلا

 يف ةكرب نبا هخيش فلاخ دقف ،مهتاقلح يف سيردتلا ةناكم أوبتو مهيديأ

 مأ تناك ابيث ةأرملا حاكن يف يلولا طارتشا :اهنيب نم ،لئاسملا نم ةلمج

 ىلع جحلا ةيضرفب هلوقو .'بيثلا يف كلذ هخيش طرتشي ال نيح يف «ازكب

 عبرالا لئاسملا اهنمو .ايروف هنأ ىلع ةكرب نبا بهذي نيح يف يخارتلا

 فلاخ يتلا لئاسملل ليصفتل ١ نم ءيشب صضرعتنس ثحبملا اذه يفو

 هقفلل اهتقفاوم ىدم يف ثحبلا عم ةيضابإلا روهمج نسحلا وبأ اهيف

 :يلاتلاك لئاسملا هذهو ،يناوريقلا ديز يبأ نبا ةصاخو "يكلاملا

 )١( يثراحلا هللادبع نب يلع نب دشار :ثحابلا "يعوسوملا فيلأتلا ةودن )١٠٠/١(.

 )٢( يثراحلا هللادبع نب يلع نب دشار :ثحابلا ،يعوسوملا فيلأتلا ةودن )٩٩/١(۔
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 ىلوألا ةلأسملا :لوألا بلطملا

 .ةثدتبملل ةبسنلاب اموي رشع ةسمخ ضيحلا ةدم رثكأ نأ نسحلا وبأ ىري
 هذه ىدعتي ال نأ بجي اهراظتنا نإف ضيحلا اهب ماد اذإ ةداتعملل ةبسنلابو

 يف ديز يبأ نبا هدمتعا يذلا ةيكلاملا يأر عم قفتي لوقلا اذهو .ةدملا

 ةئدتبملل - ربلا دبع نبا هيلع صني امك ۔ كلام مامإلا دمتعم هنأل ؛ا)ةلاسرلا

 رهظتست نأب ةفورعم اهمايأ يتلا يف عجر هنأ الإ .ةفورعم اهمايأ يتلا يفو
 لوقلا اذهو &‘"ااًموي رشع ةسمخ زواجتي ال نأ بجي كلذ نأ ىلع ،مايأ ةثالث

 نب ملسم ةديبع يبأ بهذملا يف يناثلا مامإلا لوق وه ةيضابإلا يف

 روهمج نكل ،ناممئ لهأ نم ةيواعم يبأو ناسارخ لهأو \ةميرك يبأ
 اموي رشع ةسمخ هرثكأ نأب لوقلاو طقف مايأ ةرشع هنأ ىلع ةيضابإلا

 ‘ُ}اضيأ يعفاشلا مامإلا بهذم

 ةيناثلا ةلأسملا :يناثلا بلطملا

 يف هيلع اهدرف ةيطع هبحاص نيجوزلا دحأ ىطعأ اذإ هنأ نسحلا وبأ ىري

 هيلع در اذإ هنأ ةيضابإلا روهمج دنع لمعلا امنيب ‘كلذ زاج ضرملاو ةحصلا
 ابأ نأ ىلع .تبثي الف ضرملا يف هدر امأو ©كلذ تبث ةحصلا يف ةيطعلا

 :لاق امدنع اهيف ربدتلاو ةلأسملا هذه يف رظنلا ىلإ ئراقلا لاحأ نسحلا

 وأ هخويش هب فلاخي الوق ررقي امدنع هتداع كلتو ،«هربدتو ‘كلذ يف رظناو»
 .لمع نم هيلع ام

 )١( ةلاسرلا نتم )١١/١(.
 )٢( راكذتسالا )٣٤١/١(.
 )٣( جراعملا )٣٧٩/٢(.

 )٤( يسخرسلل طوسبملا )٢٧١/٣(.



 تاحيج رتلاو تافلاخملا :ثلاثلا ثحبملا

  

 هيمسي امك ۔ راصتعالا وأ ةيطعلا يف عوجرلا نيب انه قرفن نأ دب الو

 نيب فالخ ال هنإف لوألا امأف ،‘هل بوهوملا نم ةبهلا در نيبو ۔ ةيكلاملا

 لوبقلا درجمب ةبهلا يف عوجرلا نيجوزلل حصي ال هنأ يف ةّيضابإلاو ةيكلاملا
 يعوطلا درلا امأ ،ءاًضيأ فانحألا يأر وهو لصاوتو ةدوم ةيطع اهنأل ؛امهنم

 نإف ضرملا ةلاح يف امأو لوبقم ةحصلا ةلاح يف هنإف رخآلل امهدحأ نم

 الف هيلعو ‘ثراولاب رارضإلل ةلواحم هنأ ىلع نوقفتم ةيكلاملاو ةيضابإلا

 .')ةثرولل اقح ربتعي ذئنيح هنأل ؛فرصتلا اذه زوجي

 مأ ةيصو درلا ربتعي له وهو رخآ لاكشإ اهيف ةيكلاملا دنع ةلأسملا نكل
 مل وأ تضبق ثلثلا نم ذفنت ةيصو اهنأ كلام مامإلا نع يور يذلاف 5ال

 ."ةيصولا نم ىوقأ اهنإ :ىرخأ ةياور يفو ،ضبقت

 ةثلاثلا ةلأسملا :ثلاثلا بلطملا

 نأ اهقالطب جوزلا فلحي امدنع هنم اهنامرحو ةأرملا قادصب قلعتي
 .جرخت الو لعفت نأ اهل زوجي ال امم ةلزنم نم جرخت الو ائيش لعفت ال

 هذهو ،اهقادص ذخأت الف قيلعتلا قالط اهيلع عقوف ‘كلذ تلعفو تجرخف

 قادصلا نامرحب ةقلعتملا لئاسملا رصح باب نم نسحلا وبأ اهركذ ةلأسملا

 امك رثكألا نإف الإو ةّتَوَدُمملا لاوقألا نم لوقك هيف ةلخاد اهنأ رابتعا ىلع

 لماعت ةلأسملا هذه نإف ةيكلاملا امأ .قادصلا اهل نأ ىلع نسحلا وبأ صني

 ةيكلاملا دنع رهشألا نإف هثينحت تدصق نإف ءاهدصق ضيقن ىلع ةجوزلا اهيف

 .قادصلا اهلو ‘ثنحي هنأ مهروهمج هيلعو

 )١( ليصحتلاو نايبلا )٤٨٠/٣(.

 )٢( كلام مامإلا بهذم ىلع ىوتفلا يف كلاملا يلعلا حتف )٥٢/٥(.



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ٣٤٢

  

 تيوفت ثيح نم اهدصق ضيقن ىلع انه اهلماعي هنإف بهشأ مامإلا امأ

 رارضإلا تون اهنأ رابتعا ىلع الصأ عقاو ريغ هدنع قالطلاف ،عاتمتسالا قح

 .ةيجوزلا ةورعلا لصف تدصقو هب

 عقوملا هنأكف جوزلا رايتخاب عقو قيلعتلا نأل اهل قح قادصلا نأ نوكو

 .‘هرايتخاو جوزلا دصق ىلإ دوعيس ببسلا نإف ةجوزلا تلعف ول ىتحف .هل

 ةعبارلا ةلأسملا :عبارلا بلطملا

 ةلأسم داز حاضولا ابأ هخيش نأ يقابلا دبع نب يلع نب دمحم خيشلا ركذ

 لمعلا نأ ربتعاو يويسبلا رصتخم نم لمعلا هيلع يرجي امم اهجرخأ ةعبار

 نميف يهو ،‘يلمازلا ديعس نب حلاص خيشلا لعف هلثمو ،اهفالخب يرجي
 عئابلا تومب لطبت اهنإ» :رصتخملا يف لاق ،اهبلط اذإ هتعفش عيبب ملع

 توفت اهنأ لمعلاو ،اهيلع لمع ال يهو :حاضولا وبأ خيشلا لاق ،«يرتشملاو
 ذإ ،توفت الو ةعفشلا لطبت الف عئابلا تومب امأف .عيفشلا وأ يرتشملا تومب

 ."هلام هعيبل بابسألا هنم تجرخ دقو ببس هلام

 اهنم هفقوم انل نيبتي ىتح عماجلا يف يويسبلا اهل ضرعتي مل ةلأسملاو

 هيلإ راشأ يذلا وه لوقلا اذه نأ ودبيو ،اهب لدتسا يتلا هتجح يه امو

 يف ةعفشلا هب لطبت ال هنأ اولاق دقف عئابلا توم امأ» :هلوقب يصقشلا ةمالعلا

 نأ ةيضابإلا دنع دمتعملا نإف عيفشلاو يرتشملل ةبسنلاب امأو .'«لوقلا رثكأ

 تام اذإ هنأ ىنعمب .تامملا لبق اهئايحإ مت اذإ امهتوم دعب ةيقاب ةعفشلا

 )١( يناودلا هكاوفلا )٢٩٢/٣(.

 )٢( نايعألا فاحتإ )٣٠١/١(.

 )٣( هسفن

 )٤( نيبلاطلا جهنم )٥٧/١١(۔



 ٢٤٢ تاحيجرتلاو تافلاخملا :ثلاثلا ثحبملا

  

 ةعفشلا نأل» توفت اهنإف زعت ملو هتايح يف ةعفشلا ييحت ملو ىرتشملا

 هلام يف هتوم دعب كردت نأ نع الضف هدنع ةنامأ الو يرتشملا ةمذ يف تسيل
 هنم اهذخأي مل ثيحو .الف الإو هل تحص ميفشلا هذخأ نإ لب هارتشا يذلا

 نالو "اهل اكرت تام ىتح اهكزتو ،اهل اتاوف هتوم ناك اهيحي ملو تام ىتح

 اهنأل ؛هل تتبث اهايحأ نإو .ىوقأ ثرإلاو هذبجت ةعفشلاو هذبجي ثرإلا

 دعب هب اهقلعت بحصتساف عوفشملا تقلعتف اهميلست يرتشملا مزلي ذئنيح
 تام ىتح عيبلاب ملعي مل نإ هنأ هللادبع وبأ رهظتساو ‘يرتشملا توم

 .ادعاصف ثلاث وأ ناث عيب دعب الإ ملعي مل اذإ اهكردي امك اهكردأ يرتشملا

 ءارشلا بقع يرتشملا تام ولو ييحي ملو ملع ولو عيفشلا اهكردي :ليقو
 مدعل هتتاف هلك كلذ يفف تام ىتح ملعي مل وأ ءايحإلا دجي ملو لاصتاب

 .'»ءايحإلا

 ةعفشلا ُثَروت له» :ةدعاق دنع شقانت مهدنع ةلأسملاف ةيكلاملا دنع امأ

 اهب ةبلاطملا يف قحلا عيفشللو ‘ثروت اهنأ وه ةيكلاملا هيلع يذلاو "هال .

 مامإلا لوق وه اذهو ال مأ ثوروملا اهب ملع "ثاريملا نم

 مهدنع اهنإف فانحاألاك ،نييفوكلا رئاسو يروثلا مامإلا فالخب "2

 ۔(هلام وأ هكلم تسيل يهف ثروت الو بهوت ال

 ةسماخلا ةلأسملا :سماخلا بلطملا

 هنمز يف نأ ظحال دق يرجهلا رشاعلا نرقلا يف حاضولا وبأ ناك اذإ

 )١( لينلا حرش )١٦٩/٢٢(۔

 )٢( ةنيدملا لهأ هقف يف يفاكلا )١٦٤/٢(.

 )٣( ةريخذلا )٢٧٥/٧١(.

 )٤( راكذتسالا )٧٤/٧١(.



٢٤٤ 

  

 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

 نإف ؛بهذملا يف لمعلا هيلع ام ةرئاد نع رصتخملا نم لئاسم عبرأ تجرخ

 ىلع حاضو نبا دعب ةريخألا نورقلا ءاملع يأر رقتسا ىرخأ لئاسم ةلمج

 عم ةعومجم يه اهو "قيقحتلا نمض اهيلإ ترشأ دقو ءاًضيأ اهفالخب لمعلا

 :فالتخالاو قفاوتلا ثيح نم يكلاملا هقفلاب اهتنراقم

 نسحلا يبأ يأ ر م

 نم فلخ ىلصي الو | ١

 اذإ ةالصلا يف تنقي

 .هنم كلذ ملع

 لوقي نم فلخ الو

 ل,» ةالصلا يف

       .«نيمآ» « َدلآَصلآ

 ديز يبأ نبا يأر

 عوكرلا لبق تنق تئش نإو -

 تونقلاو ةءارقلا مامت دعب

 كنيعتسن انإ متُهللا»

 كب نمؤنو كرفغتسنو

 كل عنخنو كيلع لكوتنو

 كرفكي نم كرتنو علخنو
 يلصن كلو دبعن كايإ مهللا

 دفحنو ىعسن كيلإو دجسنو

 فاخنو كتمحر وجرن

 كباذع نإ دجلا كباذع

 «قحلم نيرفاكلاب
 « َدنآاصلآ و» :تلق اذإف -

 وأ كدحو تنك نإ نيمآ :لقف

 .اهيفختو ،مامإ فلخ

 رهج اميف مامإلا اهلوقي الو

   .هيف رسأ اميف اهلوقيو هيف

 ت اظحالمل ١

 يناوريقلا ةلاسر

 ٢٩( ص)

 يناوريقلا ةلاسر

   ٢٧( ص )



 ٣٤٤٥ 4 3 تاحيج رتلاو تافلاخملا :ثلاثلا ثحبملا   

 : ش -

 تاظحالملا ديز يبأ نبا يأر نسحلا يبأ يأر م

 يناوريقلا ةلاسر ةبجاو ةّئُس رتولاو | نسحلا وبأ بهذم | ٢

 ١٤٧( ص) .ةبجاو ةّنُس رتولا نأ

 رصتخم حرش | ىلع اوعمجأ :يبطرقلا لاق | باتكلا لهأ ةبوطرو | ٣

 )٨٤/١( ث ۔ ليلخ | ىتح رهاط يحلا نمؤملا نأ | ىراصنلاو دوهيلا نم

 ةبوطر هيلعو جرخي نينجلا .ةسجن

 فالخلا هلخدي الو جرفلا

 امأو جرفلا ةبوطر يف يذلا

 بهذمو انبهذمف رفاكلا

 يف ملسملاك هنأ روهمجلا

 رظنا كلذ عيمج

 يناوريقلا ةلاسر | باتكلا لهأ ماعطب سأب الو | اذإ مهحنتابذ الإ | ٤

 ٨٢( ص) مهحتابذو | اهيلع هللا مسا اوركذ

            .لكؤتو لسغت





    

  

 قيقحتلا يف ةدمتعملا تاطوطخملا :لوألا بلطملا

 نمزلا ةبراقتم اهنم ثالث ،ةميدق خسن سمخ ىلع قيقحتلا يف تدمتعا

 نتملا لصأ اهتلعج يتلا يهو ،يرجهلا رشاعلا نرقلا ةياهن ىلإ دوعي اهمدقأو
 :ةروكذملا خسنلل اليصفت يلي اميفو ‘ثالثلا خسنلا ةيقب اهيلع تلباق مث

 ىسيع خيشلا ةبتكم يف اهيلع ترثع ةخسن يهو .ةيبرغملا ةخسنلا ١

 وافسي نب دياز دي ىلع ،يبرغم طخب تبتك كن .م .د :زمرب رئازجلاب رابزأ
 دحاولا سيمخلا موي ىحضلا ةالص دنع اهخسن نم غارفلا ناك دقو ،نايسولا

 ١. ٦. ٣. ٤( لكشلا :رظنا) .ةرجهلل ةئامعست ماع ةجحلا يذ نم نيرشعلاو

 طسوتملا مجحل ١ نم ةحمص نيعبسو نينئاو ةئام يف ةخسنل >سنلا هذه عقت

 ٢٠٤× ١٤٥. س ايقمب

 أدبت .ةملك ةرشع عبرأ يلاوح رطس لك يفو ،اًرطس ٢٥ ةحفص لك يفو

 غوبس ىلع هلل دمحلا ،ميحرلا نمحرلا هلللا مسب» فلؤملا ةلالهتساب ةخسنلا

 بابب يهتنتو "ملعلا بلط يف ءاج ام باب مث «...ملقلاب ملع يذلا معنلا

 ،عادولا دعب رتشتو عبت الو تغرف اذإ جرخاف» :هلوق دنع جحلا يف ةلالدلا

نأ هقح باب وهو «باوصلاب ملعأ هللاو ،تيبلا قارف ىلع نوزحم تنأو رمتو



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ٢٤٨

  

 عم ةخسنلا رخآ يف هتباتك كردتسا خسانلا نأ الإ مايصلا باتك دعب نوكي

 ٥(. لكشلا :رظنا) .اضيأ ةالصلا باتك نم باوبأ ةلمج

 يويسبلا رصتخمل اهيلع ترثع ةخسن مدقأ اهنأ وه ةخسنلا هذه زيمي ام

 يف لاحلا وه امك «معنلا غوبس باتك»ب _ ةخسنلا :يأ ۔ هيمست ىتلاو

 تبتك اهنكل ،خاسنلا تادايز نم ةيلاخ ةخسن اهنأ امك ،ةيبرغملا تاطوطخملا

 لعج ام وهو ؛اهتياهن يف كلذ ركذ امك هسفن خس انلل يصخشلا ءانتقالل

 اهيف رثكيو ‘تاكاردتسالا اهيف رثكت باوبألا ةمظنم ريغ ةلجعتسم اهتباتك

 اهنوكل خسانلل ةموهفم نكت مل اهظافلأ ضعبف .خسانلا نم يظفللا فرصتلا

 ةيبرعلا ةغللاب قايسلل ماعلا ىنعملل اهبيرقتب خسانلا فرصتيف ؛ ةينامع ةجهل

 .ىحصفلا

 هعم لتخي يذلا دحلا ىلإ طقسلا ةرثك اضيأ ةخسنلا هذه تالكشم نمو

 خسن ىلع اخسان اهلباق دقو .ةديج اهبلاغ يف اهنكل ،لمجلا رتبتو ىنعملا

 .رطسلل يبناجلا شماهلا يف كلذ ىلإ ريشي ىرخأ

 :ةيلاتلا تارابتعالل لصألا ىه ةخسنلا هذه تلعج

 .باتكلل ةخسن مدقأ ١

 .خاسنلا تادايز نم ةيلاخ ۔ ٢

 .هتيادب يفو باتكلا ةياهن يف ةقحاللا باوبألا ةفاضإ نم ةيلاخ ۔٣

 ةينمزلا ةفاسملا صلقي امم اهنم مدقأ اهنأ كشال ىرخأ خسن ىلع ةلباقم ۔ ٤

 .نتملا صنو فلؤملا رصع نيب

 يف اهخسن نم غرف دقف «ب»ب اهيلإ تزمر يتلاو :ةيناثلا ةخسنلا امأ ٢

 نب رمع دي ىلع ،ةرجهلل ةسمخو فلأ ماع ةجحلا يذ نم نماثلا سيمخلا موي



 ٢٤٩ قيقحتلا جهنم :عبارلا ثحبملا

  

 :هللا يف هيخأل لوقي امك اهخسن دقو ،يباصقلا دشار نب هللادبع نب ديعس

 ةبتكمب ةخسنلا هذه دجوت .يولهبلا دشار يبأ نب ديعس نب دمحم نب فلخ

 مقر تحت ©بيسلا ةيالو ۔ طقسم ةظفاحمب يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا

 غلبي ثيح ؛باتكلا رخآ ةدراولا تادايزلا ريغ نم ةحفص ١٩١ يف عقتو ٦٧

 ةقرو لك يف إمس ٢٢ ضرعو ‘مس ٢٩ لوطب ٣١٦ قاروألل يلامجإلا ددعلا

 ٦. ٧١(. لكشلا :رظنا) .ةملك ٠ يلاوح رطس لك يفو ارطس ٢٢ ىلاوح

 اهخسان عضو ثيح ،قيسنتلا ةقدو طخلا نسحب زاتمت ةديج ةخسن ىهو

 ةطقن ىرخأو ةلمج لك نيبو ادوسأللا نوللا نتمللو رمحألا نوللا نيوانعلل

 ؛ادرطم سيل اذه نأ الإ .ةلمجلا كلت ىف ىنعملا ءاهتنا ىلع ةمالع ةريبك

 هب زاتمت اممو ©لمتكم ريغ لازي ال ىنعملاو ةطقنلا عضي نايحألا ضعب يفف

 يف ناتقيرط اهخسانلو ،اًبيرقت نيتخسن ىلع ةلباقم اهنأ اضيأ ةخسنلا هذه

 :اهيلإ ةراشإلا

 نوكت دق هذهو «...ةخسن يفو» :هلوقب نتملا نمض ةراشإلا يتأت :ىلوألا

 .نتملا نمض وه اهجردأف اهنم لقن يتلا ةخسنلا يف ةدوجوم

 ديري يتلا ةملكلا قوف «» فرحلاب ةلباقملا ةخسنلل زمري :ةيناثلاو

 .ةلباقملا ةملكلا فرحلا اذه تحت بتكي مث ؛اهتلباقم ىلإ ةراشإلا

 يف الإ خاسنلا تادايز نم ةيلاخ اهنأ اضيأ ةخسنلا هذه هب زاتمت اممو

 .قيقحتلا ءانثأ اهيلإ ترشأ نيعضوم

 : (ب) ةخسنلا تالكشم ٠

 بتك ةثالث رصتخملا ىلإ تفاضأ اهنأ ةخسنلا هذه تالكشم نم ۔أ

 ءاهتنا ىلإ اريشم باتكلا خسانلا متخي باتك لك ةياهن يفو ؛اًضيأ ةرصتخم

 ٩، ١٠. ١١ !١(. :لكشلا :رظنا) .يويسبلا رصتخم



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 ضورعم باتك وهو «تاحارجلاو شورألاو تايدلا» يف :لوألا باتكلا

 ءاملع نم &‘)اًّعيمج هللا مهمحر ليحرلا نب بوبحم نب دمحم ةمالعلا ىلع
 جاردإ ىلع (ه ،د ج ‘ب) عبرألا خسنلا تجرد دقو ؤيرجهلا ثلاثلا نرقلا

 نم كلذ نأ ودبيو .ةدئافلا مامتل امبر »يويسبلا رصتخم نمض باتكلا اذه

 اهنيب خسنلا هذه نألل ؛نسحلا يبأ نع ادج اسل ءاملعلا ضعب عضو

 شورألا بوبحم نبا ددحي باتكلا اذه يفو نورق ةعبس فلؤملا نيبو
 نع اهنم ريثكلا يف لقنيو صاصقلا تاقلعتم لكو تاحارجلاو تايدلاو

 وه كلذ نأب نظي نيثحابلا ضعب لعج امم هي ليحرلا نب بوبحم هيبأ
 نأ ىلإ راشأ خسانلا نأ مغرو ،‘"نسحلا يبأ دلاو يويسبلا يلع نب دمحم

 دعب ةقحاللا خسنلا نأ الإ ؛بوبحم نب دمحم ىلع ضورعم باتكلا اذه

 .رصتخملا نمض اهجاردإ ىلع ترج رشع يداحلا نرقلا

 باتك نأ مهدنع فراعت لب ةفاضإلا هذه اهيف سيلف ةيبرغملا خسنلا امأ

 رصتخمب ةقالع هل سيل لقتسم باتك «تاحارجلاو شورألاو تايذدلا»

 حرش يف شيفطأ فسوي نب دمحم بطقلا مامإلا كلذ ىلإ راشأ ،يويسبلا

 هذه نم ولخت قيقحتلا يف الصأ اهتدمتعا يتلا ةيبرغملا ةخسنلاو ."لينلا

 .ةفاضإلا

 .ةديقعلا يف نسحلا يبأ ىلإ ةهجوم ةلئسأ نع ةرابع وه :يناثلا باتكلا

 لاؤسلا ةقيرط ىلع ةديفمو ةينغ يهو }ةحفص ةرشع ثالث يف خسانلا اهبتك
 .لصفملا باوجلاو

 داهجلا هيضرف يف نسحلا يب رأل ةلاسر نع ةرابع وهو : :ثلاثلا باتكلا

 .هتمجرت تقبس )١(

 )٢( ص عماجلا يف يويسبلا جهنمل هتسارد يف يبايسلا كلذ لعف ٤٧.

 )٣( ليلعلا ءافشو لينلا حرش )٩١/٣٠(.



 ٢٥١ قيقحتلا جهنم :عبارلا ثحيملا

  

 هجو لاؤسل ةباجإ تءاج ةلاسرلا هذهو مزلي ال ىتمو نيملسملا مزلي ىتمو

 ءاورفك داهجلا مهلك سانلا كرت اذإ دجوي يذلا رمألا يف لوقت ام» :هصنو هيلإ

 وه امو ،داهجلا اذه امو ‘هانعم امو رمألا اذه ريسفت جرخت نأ كعم امف

 اذه نوكي لهف ،نيكرشملا نم داهجلا قحتسي ناك نم مأ ؟نيكرشملا داهج
 امك مهو نامزلا اذه لهأ يف لوقت امف ؟غاسم الو هيف رذع الو اممزالو ابجاو

 نم عضوم يف كلذ نم ءيشب امئاق ةلبقلا لهأ نم ادحأ ملعت لهو ؟ملعت

 ىلإ ايدؤم احرش اذه يف انل حرشت نأ بحأف ؟راطقألا نم رطقو عضاوملا

 تنأو ،يأر ثدحي الو ،دارتسم كلذ دعب ىقبي ال ىتح هبلطنو هسمتلن ام

 .«هللا ءاش نإ لضفتم نسحم

 يف ةصاخ ؛هيف ةدراولا طاقنلا ةسافنل الماك لاؤسلا ركذ تببحأ دقو
 دقو «ةلبقلا لهأ نم» بهذملا يف فلاخملا ءاول تحت داهجلا نع لاؤسلا

 ءاول يأ تحت هللا ليبس يف اداهج نيكرشملا نولتاقي .ةيضابإلا بأد اذه ناك

 يفو ،احضاو فدهلا ماد ام ههاجتاو هبهذم نع رظنلا ضغب دقعنم يمالسإ

 نيطسلف يف لتحملا ودعلا دض داهجلا ةيولأ فالتخا ةرهاظل جالع اذه

 بهذملا يف فلاخملا داهج بوجوب ضعبلا يداني يذلا دحلا ىلإ اهريغو

 .بجعلا يف ةياغ رمأ وهو ،نيدلاو ةديقعلا يف فلاخملا لبق

 هعم بجي يذلا ماعلا راطإلا باوجلا اذه يف نسحلا وبأ ددح دقل

 نوكت ثيحب ةدهاجملا ةيولألل طورشلا نم ةعومجم عضوو داهجلا

 هللا ةملك نوكتل لتاقت ،هيقتتو هلللا يشخت ‘دصقملا ةددحم فدهلا ةحضاو

 سانلاب جزلاو مارحلا لالحتساو سانلا لاومأ كاهتنا نع دعتبتو .ايلعلا يه

 ةيعسوت دئاوف وأ ةيويند حلاصم قيقحتل ؛داتع الو ةدع ريغ نم لاتقلا يف

 ةنونيدلا ةينلا ىلع وهف دجي مل نإو إمهعم دهاج قحلاب اماَوَق دجو نإف»

 جورخلا مهعم زوجي نم دجو ىتم هتين يف هسفن ىلع كلذ بجويو ،كلذب



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ٢٥٢

  

 جرخي الو لضفلا يف بغر نإ الضف وأ ناك اًضرف دهاجو جرخ داهجلا ىلإ
 نم ملعأ تسلو ،لحي ال ام كاهتنا يف داهجلا رثكي الو ،لالضلا لهأ عم

 .0_)« ةلي هلوسرو هب هللا رمأ يذلا هجولا ىلع داهجلا نم ءيشب امئاق ةلبقلا لهأ

 نع يجورخ مغر ةلاسرلا هذه ةيهام ركذ يف دارطتسالا تببحأ دقو

 لهأ يصوأل ينإو رضاحلا انرصع يف ىربك ةيمهأ نم هل امل ؛عوضوملا
 هللاو اهرشنو اهقيقحت ىلع اولمعيو ةلاسرلا هذهب اومتهي نأ صاصتخالا

 .قفوملا

 .ةدحاو ةحفص يهو تادابعلا رومأ يف ةيهقف ةلئسأ :عبارلا باتكلا

 ضعبب ةموتخم ٥“تاحفص عبس يف «ءاضقلا يف ةلاسر» :سماخلا باتكلا

 ةباحصلا نع ةيورم راثآ ةلاسرلا هذه مظعمو هريغو راجلا قح يف ةلئسألا

ِ . 
 ٠. ببح نيعباتلاو

 خيشلا فيلأت رصتخملا باتكلا مت» خسانلا لاق ةلاسرلا هذه ةياهن يفو

 «ينايسبلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ يضرملا يضرلا يقتلا دهازلا ملاعلا

 ةلاسرو ©شورألاو تايدلا باتك دعب اضيأ ةرابعلا هذه لثمب متخ هنأ مغر

 .كلذك داهجلا

 ةدئافلا معت ىتح لقتسملا رشنلاو قيقحتلل ةديفم تافاضإ اهنأ قحلاو

 ةصرف نولغتسي نييناملا خاسنلا نأ اًقمباس تحضوأ دقو ،اهنم ةوجرملا

 كلذ متي ام ابلاغو ةخسنلا نمض فلؤملل ىرخأ تاعومجم مض يف خسنلا

 .هل خوسنملا بلطب

 خسانلا نم ةفاضإ اهتيادب يف نأ اضيأ ةخسنلا هذه تالكشم نمو - ب

 ©بيسلا ©}كطقسم . يديعسربلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب طوطخم 6‘يويسبلا رصتخم ) )١

 ١٨١. ١٨٢. ١٨٣. ص (ب) ةطوطخملا يهو



 ٢٥٢ قيقحتلا جهنم :عبارلا ثحبملا

  

 يف يناثلاو ،«هيلع ثحلاو ملعلا بلط» يف لوألا :نيلماك نيباب ىوتسم ىلع

 ةلالهتساو ةلمسبلا خسانلا فنأتسا نيبابلا ءاهتنا دعب مث ،«نآرقلا ملعت»

 نم انلق امك هذهو «...ملقلاب ملع يذلا معنلا غوبس ىلع هلل دمحلا» فلؤملا

 قيقحتلا ةمهم لعجي ام تاطوطخملا نم ريثك يف نييناملا خاسنلا تالكشم

 ٦(. :لكشلا :رظنا) .نايحألا ضعب يف ةبعص

 اضيأ ةديج ةخسن يهف «ج»ب اهيلإ تزمر يتلاو :ةثلاثلا ةخسنلا امأ ٣

 ٣١١ مضتو ،هقف ١١٣٤ مقر تحت ،ةيناممتلا ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو يف دجوت

 رطس لك مضيو إمس ١٠ ضرعلاو مس ١٥ اهيف ةحفصلا لوط غلبي 5ةقرو

 نم ثلاثلا ءاعبرألا حابص يف اهخسن نم غارفلا مت \ةملك ١٦ ىلإ ١١ نيب ام

 نب دشار اهخسان دي ىلع ةرجهلل نيتسو ةعبسو فلأ ماع بجر رهش

 خيشلا حلاصل اهخسن ناكو ،يولهبلا يخبرلا سراف نب كرابم نب دوعسم

 ۔(٤١ 0١٣ لكشلا :رظنا) .يوزنلا يلضفملا فلخ نب هللا دبع نب ديعس هيقفلا

 رصتخملا ةسرهفب تأدب اهنأل «ب» ةخسنلا نم ًاميظنت رثكأ ةخسن يهو

 نوللاب نيوانعلا اهبحاص عضو امك حوضولاو لامجلا يف ةياغ طخب تبتكو

 ءاهتناب كلذك ىنتعاو «ب» ةخسنلاك اضيأ دوسألا نوللاب نتملاو رمحألا

 ©رمحألا نوللاب اهلخادو دوسألا نوللاب ةريغص ةرئاد عضو لالخ نم لمجلا

 .ةخسنلل رخآ الامج فيضت ميقرتلا ةيلمع يف ةيرورض اهنأ قوف ةقيرط يهو

 يتلا تاملكلا قوف رمحأ اطخ عضي اهخسان نأ اًّضيأ اهتازيمم نمو

 ناونع قوف اضيأ رمحألا طخلا عضي امك ،هيبنتلا يف ةدايز ةلمجلا اهب ئدتبت
 .باب لك

 كلس دقو ةخسن نم رثكأ ىلع ةلباقم ةخسن اهنأ كلذك اهتازيمم نمو

 .«ب» خسان اهكلس يتلا ةقيرطلا سفن ةلباقملا ىلإ ةراشإلا يف اهخسان

  



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ٣٥

  

 نيعضوم يف الإ ةدايزلا نم ةيلاخ «ب» ةخسنلاك اهنأ اضيأ اهتازيمم نمو

 خسان اهنم لقن يتلا ةخسنلا سفن دامتعا ىلإ دوعي كلذ امبرلو اهيلإ ترشأ

 0.١٥ ١٦(. لكشلا :رظنا) .«بر»

 :ةخسنلا هذه تالكشم امأ

 لعف امك اًمامت فلؤملا نتم يف لوخدلا لبق نيبابب اضيأ ئدتبت يهف
 انرشأ امك بوبحم نب دمحمل شورألاو تايدلا بابب متختو .«ب» خسان

 مامت هبو هيبأ نع دجو امم رخآ» :خسانلا لوقي ةخسنلا ةياهن يفو اقباس

 نب دمحم نب يلع نسحلا يبأ ةمالعلا خيشلا رصتخم باتك مت .رصتخملا

 ضعب ىوس ءيش ةياهنلا هذه دعب سيلو ،«هل رفغو هني ينايسبلا يلع

 نم الاح لضفأ اذهب يهو ،نيرخأتملا ءاملعلا لبق نم رصتخملل تاظيرقتلا
 .(ب) ةخسنلا نم تافاضإلا ثيح

 لاحلا ةطسوتم ةخسن يهو «د»ب اهيلإ تزمر دقو :ةعبارلا ةخسنلا - ٤

 يف دحألا موي اهخسن نم غارفلا مت ثيح ؛دحاو ماع «ج» ةخسنلا نيبو اهنيب

 اهخسان دي ىلع ،نيتسو ةينامثو فلأ ماع لوألا عيبر نم نيرشعلاو عبارلا

 نب دشار نب مساق نب رهزألا ني دوعسم نب يلع نب دمحم نب حلاص
 اذهو .كلذ ىلع صني امك هسفنل اهخسن ‘يربعلا ديعس نب رمع نب كلام

 ةديج ةخسن مييقتلا ثيح نم اهنكل طخلا ةدوجب ءانتعالا ةلق رسفي ام

 طخلا تايلامج دقتفي هنكل ؛ةلوهسب ءورقم طخ وه امنإو ،ائيدر سيل طخلاف

 ©شيعلا اهنم نوبسكي ةنهم لاحلا ةعيبطب اهنأل ؛ةداع خاسنلا هب ىنعي يذلا

 ،ىرخألا تايلامجلا ضعبب ىنتعا اهخسان نأ الإ ةيصخش ةخسن اهنوك مغرو
 هلخادو دوسالا نوللاب ةيرئاد طاقن غصو ارمحأ طخب ناونعلا ةباتك :اهنم

 اطخ اًضيأ عضو امك (ج) خسان لعف امك ةلمج لك ةياهن يف رمحألا نوللاب
 ١٨( ١0د لكشلا :رظنا) .باب لك ناونع قوف رمحأ



 ٣٥٥ قيقحتلا جهنم :عبارلا ثحبملا

  

 ةيالو طقسمب يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ةخسنلا هذه عقت

 !مس ١٦ ضرعو مس ٢٢ لوطب ةقرو ٢٢٢ مضتو 0٦٨٧ مقر تحت ،بيسلا

 .ةملك ١٤ ىلإ ١٣ نيب اهيف تاملكلا ددع حوارتت ،ارطس ١٨ ةحفص لك يفو

 ةقيرط نأ الإ ؛ىرخأ خسن ىلع ةلباقم ةخسن اهنأ اضيأ اهتازيمم نمو
 ةملكلا قوف «خ» زمرلا خسانلا اهل عضي ثيحب نتملا نع ةلصفنم ةلباقملا

 نم ٨١ص الثم رظني .ةلباقملا ةملكلا زمرلا تحتو اهتلباقم دارملا

 ةبيرق امبر ادج ةميدق ةخسن نم ةذوخأم ةخسن اهنأ ينعي اذهو طوطخملا

 سنأتسن اننكلو ‘كلذ ىلع اليلد لاحلا ةعيبطب كلتمن الو ؤفلؤملاب دهع
 :نيرمأب كلذل

 لصألا»ه ىرخألا خسنلا فالخب ةخسنلا يف يوغللا طبضلا ةقد ۔١

 ةيوغللا ءاطخألا تاريخألا خسنلا هذه يف رثكي ثيح «ه .ج ‘ب

 ءاًضيأ تاملكلا بارعإب قلعتي امو دوقعلا ظافلأو دادعألا يف ةصاخ

 يف ةخسنلا هذه ىلع تدمتعاو ،نتملا شماه يف كلذ ىلإ ترشأ دقو

 .يوغللا قيقدتلا

 ةبيرق يهف ىرخألا خسنلا يف ةدراولا تادايزلا لك نم ةخسنلا هذه ولخ ۔٢

 يف تاحارجلاو شورألاو تايدلا» باتك ةفاضإ الول لصألا نم ادج

 ١٩} ٢٠( :لكشلا :رظنا) .اهرخآ

 .نتملا لخاد يف خسنلا نيب ةلباقملا تافاضإ نم ةخسنلا ولخ ۔٣

 يف دجو يذلا وحنلا ىلع باتكلا رخآ تافاضإلا نم ةخسنلا ولخ ۔٤

 .(ب) ةخسنلا

 يف ثدح امك باتكلا ةيادب يف نيباب ةفاضإ نم ةخسنلا هذه ولخ ۔ ٥

 .(ه) (ج) ،(ب) ةخسنلا



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ٥٦

  

 :ةخسنلا هذه تالكشم نم ۔

 ةلماك ةحفص ىوتسم ىلع ءاطخأ يف نايحألا ضعب يف خسانلا عقي

 اريشم اهلمكأب ةحفصلا ىلع رمحألا نوللاب ةريبك أطخ ةمالع عضوب موقيف

 .هنم أطخ هنأ ىلإ

 بسح تاحفصلا بيترت يف بارطضا هدنع عقي ىرخأ نايحأ يفو

 يف دوعي مث فلتخم ب ابل ةحفص ةلب اقملا ةحفصلا يف بتكيف ؛ب ابلا

 هيلع هبني وأ كلذ ىلإ ريشي نأ نود بابلا سفن ىلإ اهدعب ىتلا ةحفصلا

 هنأ يفكيو صاخ كلم اهنأ هنم انظ ؛خسنلا دعب اهضييبتب مقي مل هنأ ودبيو

 عوطقم ةطوطخملا نم ىلوألا ةحفصلا نإف اضيأو .هسفنب أطخلا ىلع فقاو

 .رطسأ ةثالث رادقمب هرخآ نم

 ةجيتنلا لثمت ةخسن ىهو «بفه»ب اهيلإ تزمر دقو :ةسماخلا ةخسنلا ه

 يف كلذ ىلع تهبن دق تنكو خسنلا ىف تادايزلا ةرهاظ نم ةعقوتملا

 اجذومن ةخسنلا هذه تلعجو ،نامع يف خسنلا تالكشم نع يديهمت ةمدقم

 فلتخت امدنع نتملا ىف اًضيأ اهب تنعتسا ىننكلو "ةجيتنلا هذه ىلع اذهاشو

 .ليلق وهو عبرالا خسنلا نيب تارابعلا

 فلأ ماع لوألا عيبر نم يناثلا دحألا موي اهخسن نم غرف ةخسنلا هذه

 دي ىلع ىمايرلا هللا دبع نب دمحم نب فلخل تخسنو 6نينامثو ةتسو ةئامو

 رصان نب هللادبع نب ىيحي نب دشار نب ناميلس نب دمحم نب دعاج اهخسان
 خ )١٥( مقر تحت تيوكلا فاقوأ ةبتكم نم ةخسنلا هذه تروص .يمورخلا

 ٢١(. :لكشلا :رظنا) .ةحفص ١٨٨ يف عقتو

 غوبس ىلع هلل دمحلا» فلؤملا ةلالهتساو ةلمسبلاب خسانلا اهأدب ثيح

 افيضأ امهنأ ىلإ انرشأ نيذللا نيباتكلاب ىنث مث «...ملقلاب ملع يذلا "معنلا



 ٣٥٧ قيقحتلا جهنم :عبارلا ثحبملا

  

 مل (ج ‘ب) يف امهنأ وه انه قرافلا نكل (ج ‘ب) يف خاسنلا لبق نم
 خسانلا أدب نيبابلا دعب مث ،ةرياغم ةلالهتساب امنإ فلؤملا ةلالهتساب امهأدبي

 رشي مل ةخسنلا هذه بحاص نأ امك ،ةلالهتسالا سفن مدختساو ةلمسبلاب

 ببسب ةلمتكم ريغ باتكلا ةياهن نإف اضيأو .هامسم ىلإ الو باتكلا ةبسن ىلإ
 .تاقرولا ضعب طوقس

 ةخسنلا هذه يف ةدوجوم ،(ج ‘ب) نيتخسنلا يف ةيطخلا تازيملا سفن

 .ناولألا عونتو ميقرتلا تامالعو طخلا ةدوج ثيح نم

 ةخسنلا نم تخسن اهنإف ودبي امكو ،ةلباقم ريغ ةخسن اهنإف اهتالكشم امأ
 الإ تادايزلا نيمضتو بيوبتلاو ظافلألا يف امامت اهل ةهباشم اهنإ ثيح (ب)

 نب مساقلا يبأ ملاعلا خيشلا نع رخآ اباتك اهب دروأ اهخسان نإف ريخألا يف

 بابب هأدب ةيهقفلا عورفلا يف رصتخم باتك وهو دمحأ نب حرفم نب دمحأ

 مث «تارافكلا نم روشغ هيلع نمل ةينلا» بابب همتخو «ةلَي يبنلا ةالص»

 يف ةحفص ةرشع تس يف اذه لكو دايز نب ديعس خيشلا نع لئاسم هبقعأ

 .طوطخملا ةياهن

 قيقحتلا ةطخ :يناثلا بلطملا

 ،ليوط ربص ىلإ جاتحت اهنأ امك ،ةقدو ةراهم ىلإ جاتحت قيقحتلا ةمهم

 تناك اذإ ةبوعص رمألا دادزيو ،ةزكرمو ةمسد ةققحملا ةداملا تناك اذإ ةصاخ

 ةلق ىلإ ةفاضإ ،اهدانسإ نود لاوقألا ضعبل ةراشإ يطغت ةرصتخم ةداملا هذه

 ىلع هللا تنعتسا دقو ،عجارملاو رداصملا وأ ،دودحلاو تافيرعتلاب ةيانعلا

 ۔ :ةيلاتلا ةطخلا قيقحتلا يف تدمتعاو تابوعصلا هذه زواجت

 وأ امقر ةخسن لك ءاطعإب ،اهنيب ةنراقملل ةميدق خسن سمخ تدمتعا ۔١

  



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ٢٥٨

  

 لالخ نم قايسلاو ىنعملا ىلإ ظافلألا برقأ رايتخا مث كائيعم افرح

 نتملا يف اهتبثأف خسنلا نم لمجلا لضفأ راتخا ثيحب اهسفن خسنلا

 عم .يرحتلاو ةنراقملا يف يتغلابم عم فلؤملا ) صن هنأ ىخوتأ امم

 نوكي اهظافلأ ضعب نأ الإ لصألا ةخسنلا ةيبرغملا ةخسنلا يدامتعا

 .لضفألا راتخأف ؛ثالثلا ةيقرشملا خسنلا ظفل نم ىوتسم لقأ

 امك ،اهباب يف ةلأسم لك تعضو ثيحب .ةليلق يهو لئاسملا ضعب تبتر
 ةدحو اهعمجت ةلقتسم باوبأ ىلإ ةليوطلا تارقفلا ضعب تمسق يننأ

 .ةدمتعملا خسنلا يف بيوبتلا لضفأ رايتخاب اضيأ تمقو ،ةيعوضوم
 نيفوكعملا مدختسأ كلذ ىلإ ةجاحلا دنعو صوصنلا يف لخدتأ مل

 عم فرصتلا وأ ةدايزلا وأ خسنلا فالتخا ىلإ ةراشإلا دنع اضيأو [...]

 .كلذ لك يف شماهلا ىلإ ةلاحإلا

 وأ ةيآلا ةيادب نوكل تايآلا ضعب لامكإ عم ةميركلا تايآلا تجرخ

 .اهمقرو ةيآلا مسا ىلإ ترشأو ،ةبيرق اهتياهن

 يتلا ثيدحلا بتك ضعب ركذب كلذو ةفيرشلا ثيداحألا تجؤخ

 تفلتخا نإ هل ظفل برقأ نع ثحبلا ىلع صرحلا عم ثيدحلا تدروأ

 يضابإلا ردصملا هنأل ؛عيبرلا مامإلا دنسمب ابلاغ تأدبو ظافلألا

 ًأطومب تينثئو هتاياور ىلإ ظفللا دوعي ام اريثكو ثيدحلا يف ديحولا

 مث ،عيبرلا دنسمو ًاطوملا نيب ديدشلا هبشلا رابتعا ىلع كلام مامإلا

 .مهريغو يئاسنلاو دواد وبأو ،يذمرتلاو ملسمو يراخبلاب

 ءاملع هررق ام بسح اهتحص ةجرد ىلإ ثيداحألا مظعم يف ترشأ

 مالكلا نم ديزملا ةفرعمل ةريثك رداصم يف ثحبلا ةلواحم عم ©٥ثيدحلا

 عقو يذلا نوتملا طلخب تهؤن امك .دحاولا ثيدحلا يف ليق يذلا



 ٢٥٩ قيقحتلا جهنم :عبارلا ثحبملا

  

 اردصم اهل دجأ مل ثيداحألا ضعبو ثيداحألا صوصن يف يويسبلل

 .كلذ ىلا ترشأف

 يف سيلو ‘تاقبطلاو مجارتلا ردصم ىلع ادامتعا مالعألا فيرعت ۔٧

 مالعأ امأو ةكرب نباو ٥&بوبحم نب دمحم نيينامُغ نيملاع ىوس نتملا

 .مهترهش ىلع ادامتعا مهل مجرتأ ملف ةباحصلا

 دق يتلا تاملكلا ليكشتو ،نايب ىلإ جاتحت دق يتلا ظافلألا حرش ۔٨

 .ىنعملا وأ ىنبملا ثيح نم شب اهيف لصحي

 .ةليلق يهو ©تدجو املاح باتكلا يف اهيلإ راشملا نكامألاب فيرعتلا ٩

 اهنيب ةنراقملا عم ةةدمتعملا رداصملا نم اهباحصأ ىلإ لاوقألا ةبسن۔- ٠

 .باتكلا فلؤم دنع ءاج ام نيبو

 ىلع فوقولاو باتكلا يف ةفلتخملا لاوقألا نيب ةيهقف تانراقمب مايقلا ١

 لئاسم لك يف كلذ سيلو فالخلا بابسأ ةفرعمو ،قيرف لك ةلدأ

 .اهضعب ىف امنإو باتكلا

 نبال ةلاسرلا باتك ىف ةدراولا لئاسملاب لئاسملا نم ريثكلا ةنراقم - ٢ ١

 ةلماك ةدحاولا ةلأسملا ىف هصوصن تلقن دقو ،ىناوريقلا ديز ىبأ

 ةصاخو ىرخألا ةيكلاملا بتكب نيعتسأ ةلأسملا ىلإ ضرعتي ال امدنعو
 .فلتخم نولب هلك كلذ تددح دقو 1 دبع نبال راكذتسالا باتك

 .باتكلا يف كلذ ىلإ جاتحت يتلا لئاسملا ليصأت ٣

 تادايزلا درجب تمق امك ،نتملا يف خاسنلا ضعب تادايز ىلإ ترشأ ٤

 ،قيقحت الب ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو لبق نم عوبطملا باتكلا يف ةدراولا

 يف ةلخاد تادايزلا كلت تناك ثيح ةلاسرلا قحلم يف اهتعضوو

 .رصتخملا ريغ نم اهنأ ىلإ ةراشإلا نود نتملا



 اا يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 .باتكلل اماع اسرهفو مالعألاو ثيداحألاو تايآلل سراهف تعضو-٥

 © » نيبف ثيداحألا امأ « » نيتصاخ نيتفوقعم نيب تايآلا تعضو۔-٦

 .« » نيبف ىرخألا تاروثأملا امأ

 (ج) ةثلاثلاو ،(ب) ةيناثلا ةخسنلاو ،«لصألا يف»ب لصألا ىلإ تزمر- ٧

 .(ه) ةسماخلاو ،(د) ةعبارلاو

 قيفوتلا يلو هللاو



 ةه اع ٠٠ ٠٠ اخ

  

 نيب ةيملعلاو ةيخيراتلا ةقالعلا ثحب يف ليوطلا طوشلا اذه دعب نآلاو

 ملاعم صخلت يتلا ةمتاخلا ىلإ لصن ةيمالسإلا بهاذملا مدقأ نم نيبهذم
 هثحب قبس ام لكل ةيملعلا ةصالخلا مامأ ميركلا ئراقلا عضتو ةقالعلا هذه

 :ةيلاتلا طاقنلا يف هنع ثيدحلاو

 ،لوصألاو رداصملا ثيح نم ةدحاو تناك ةيمالسإلا بهاذملا ةأشن ۔١

 رفوت امنإو ڵصالخإلا اياونو ةيركفلا تاقلطنملا ثيح نم ةدحاوو

 اهليصأتو اهلقن يف ذيمالتلا عسوت ؛ةمسد ةيملع ةدام مهضعب ىدل

 بهاذملا ضعب تنبت يتلا ةيسايسلا يحانملا نأ امك ،اهيلع عيرفتلاو

 .يرشبلاو يفارغجلا ىوتسملا ىلع راشتنالا ةعقر ةدايز نم اهنكم

 دحأ ،يناممتلا يدزألا ديز نب رباج مامإلا وه يضابإلا بهذملا سسؤم ۔٢

 ةأشن اهنمو ۔ ةيرس نيتسردم هسيسأتب زيمت دقو نيروهشملا نيعباتلا

 هأجلأ امنإو ثءاتفإلاو ةيملعلا سوردلا ىلع دمتعت ةينلعو - ةيضابإلا

 .نييومألا شطب نم فوخلا وه ىلوألا ةسردملا يف ةيرسلا ىلإ
 .ةضراعم ةيسايس ةكرح يأل مهضاهجإو

هيلإ بوسنملا بهذملا يف يهقف ماهسإ ضابإ نب هللادبع مامالل سيل ۔٣



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 مساب ايمسر ائدحتم ناك ثيح يسايسلا ناديملا يف هرود بلاغ امنإو

 .نييومألا تاسايسل ةضراعملا ةيمالسإلا ةعامجلا

 نم ديز نب رباج مامإلا ةعومجم ىلع ةيضابإلا حلطصم نويومألا قلطأ
 ماعلا يأرلا ةراثإ ةلواحمو ‘ةهج نم يملعلا عباطلا نم اهديرجت لجأ

 عم همسا ركذي ضابإ نب هللادبع نأ رابتعا ىلع ىرخأ ةهج نم اهدض
 .نيرخآلا جراوخلا ةداق

 ةيسايس ضارغأل ةبسنلا تءاج امنإو ،جراوخلاب ةيضابإلل ةقالع ال
 بهاذملا نم نيملسملا ءاملعو تالاقملا باتك ىلع تلطنا اهنأ ريغ

 .جراوخلا نمض ةيضابإلا جاردإ ىلع اورجف ؛ىرخألا

 ثيح ،©يحبصألا سنأ نب كلام مامإلا وه يكلاملا بهذملا سسؤم

 اث اعجرم هيواتفو هلاوقأ لجس لمحت يتلا ةنودملاو أطوملا هباتك ناك

 ةيمالسإلا ميلاقألا لك نم هل رفوت دقو ©برغملاو قرشملا يف هذيمالتل

 رضاوحلا يف بهذملا رشن نم اقحال اونكمت ذيمالتلا نم ةهبان ةعومجم

 .كاذنآ ةيفاقثلاو ةيسايسلا ةيمالسإلا

 ةيملعلا ءاوجألا اهترفو ؛ةميمح ةيضابإلاو ةيكلاملا نيب ةقالعلا تناك

 ىلإ بسن امو ،سلدنأآلاو ‘ترهيتو ،ناوريقلا نم لك يف ةيسايسلاو

 ضعب ثودح هببس امنإ ةيكلاملا ءاملع ضعب تقياض مهت نم ةيضابإلا

 ايسايس ةلقتسم قرف ىوتسم ىلع يضابإلا فصلا يف تاقاقشنالا

 .رييغت نود مسالاب ظفتحت تلظ اهقفو

 مهريغو نونحس مامإلاو مساقلا نبا مامإلاك ةيكلاملا ضعب اذه مهوأ

 اهتاهاجتا تناك املو ،ةيضابإلا مساب ايمسر ثدحتت قرفلا هذه نأ

 نيملسملا عامجإو ةئشسلاو نآرقلا يف تباثلا عم قفتت ال اهماكحأو



 ةماع ةمتاخ

  

 ةالصلا مدعو مهتلئاسمو ةيضابإلا ةباتتساب ىواتفلا ضعب تردص

 .توملا لاح مهيلع

 ةنودملا يف كلام مامالا ىوتف يف ةيضابإلا ىمسم دورو ببس وه اذه ۔٩

 ةيضابإلا ىمسم مساقلا نبا جردأ ثيح ،جراوخلا نع لئس امدنع

 اينهذ قرفلا برقأ يه ةقشنملا كلت نأ رابتعا ىلع ،ةفئاطلا هذه نمض

 ىلع رصأ يذلا يومألا مالعإلا ريثأت ةوق ىلإ ةفاضإ ،هيلإ اّتناديمو

 .جراوخلا قرف نمض ةيضابإلا فينصت

 دعاوقلاو لوصألاو ةيعيرشتلا رداصملا لك يف ةيكلاملاو ةيضابإلا قفتي ٠

 تايئزجلا ضعب يف اليلق نوفلتخيو ،ةنيدملا لهأ لمع ادع ةيهقفلا

 نم عرشو ،ةلسرملا حلاصملاو سايقلاك ؛ةيعبتلا رداصملاب ةقلعتملا

 .كرادملاو موهفلا فالتخا وه ابلاغ كلذ درمو .انلبق

 مالعألا دحأ يويسبلا يلع نب دمحم نسحلا وبأ خيشلا ةمالعلا دعي ١

 نإ ثيح ،‘بهذملا ةدمع هرصتخم ربتعيو ‘يضابإلا هقفلا يف نيرثؤملا

 يف فالخ راثم لازت ال لئاسم عبرأ ادع ام لمعلا اهيلع هلئاسم لك

 .هسفن بهذملا لخاد

 دحأ يناوريقلا ديز يبأ نب هللادبع دمحم وبأ خيشلا ةمالعلا هريظن دعيو ٢

 .نيرخأتملاو نيمدقتملا نيب دقعلا ةعساوو ،يكلاملا بهذملا ةدمعأ

 اهلئاسم لك ىلع لمعلا ىرج ثيح ؛يكلام فلؤم رهشأ هتلاسر ربتعتو
 .مهسفنأ ةيكلاملا اهيف فلتخي يتلا لئاسملا ضعب ادع ام

 ةلحرملا يف نافلتخيو ©فيلأتلا بابسأ يف ةلاسرلاو رصتخملا قفتي- ٣

 رصتخملا ناك ،نيئدتبملل ةلاسرلا تعضو امنيبف ،ةفدهتسملا ةيرمعلا

 .ميلعتلا نم ةطسوتملا ةلحرملل



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا نص ٢٦٤

 ةرثكب رصتخملا زيمتيو ©بولسألاو جهنملا يف ناباتكلا براقتي۔-٤

 ىلع زيكرتلاو رثكأ راصتخالاب ةلاسرلا زيمتت امنيب ،ةلدألاو لئاسملا

 .ةيرورضلا بهذملا تاررقم

 نم "ماكحألاو ةديقعلا ىلع يبهذملا عباطلا ديكأت ىلع ةلاسرلا صرحت ٥

 يف امأ ،ةمدقملا يف اذهو ةنسلا لهأ تادقتعم مهأ ىلع زيكرتلا لالخ

 هذيمالتو ‘كلام مامإلا لوألا سسؤملاب اريثك لفتحت ةلاسرلا نإف ماكحألا

 ،©بهشأو مساقلا نباك ؛هنع عافدلاو بهذملا رشن يف لضفلا مهل نيذلا

 .رصتخملا يف كلذ لثم رفوتي ال امنيب .نونحس مامإلا كلذكو ،كلملا دبعو

 نسحلا يبآ ىلإ رصتخملا ةبسن ةحص ىلع ةيضابإلا رداصملا عمجت ٦

 حضتت ال امنإو ةبسنلا هذه ةدمتعملا تاطوطخملا عيمج دكؤت امك

 مأ هعماجل راصتخا وه لهو ،باتكلا فيلأت اهيف مت يتلا ةينمزلا ةرتفلا

 .عماجلا لبق هفيلأت مت لقتسم باتك هنأ نئارقلا بسح بلاغلاو ؟ال

 عونتو نسحلا يبأ دنع ةيلالدتسالا ةردقلا رصتخملا يف ىلجتت ٧

 ةقيرطو ،اهنم طابنتسالاو ةلدألا عم هلماعت قئارطو ،ةيعيرشتلا هرداصم

 .فلاخملا ىلع هجاجتحا

 يف هب لومعملا اهيف فلاخ ةيهقف لئاسم عبرأب نسحلا وبأ ظفتحا ٨
 دنع ةيداهتجالا ةردقلا ىلع ليلد اهتقيقح يف لئاسم يهو ٥©ثبهذملا

 رهظ دقو ،طابنتسالاو رظنلاو داهتجالل هلهؤت يتلا ةيملعلا ةنكملاو ،خيشلا

 .ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملاو ةيكلاملا عم قفتت لئاسملا هذه ضعب نأ

 ©يرجهلا رشاعلا نرقلا ةياهن ىلإ دوعت يويسبلا رصتخمل ةخسن مدقأ ٩

 يف ةيضابإلا تانازخ ىدحإ يف يبرغملا طخلاب ةبوتكم ةخسن يهو

 فصنلا يف تبتك ةيقرشم خسن يهف ىرخألا عبرألا خسنلا امأ ،رئازجلا

 خسنلا هذه نيب فالتخالاو ©يرجهلا رشع يداحلا نرقلا نم يناثلا

 .بيوبتلا ةقيرطو تاملكلا ضعب ىوتسم ىلع فيفط



 ةماع ةمتاخ

  

 هملزاسوإلا ا :انالا ماذزاب لع متيلا مت ارنوبصي ٢
 ميع _ .)ہص اط اب لسو هلا :هحرك ب

 2 ٦ .محا ميلپم <5ر ات اذاو .77
 . . .ه مهمد ل : زه ماخل ا!وهثسنل .وغ ر رب

 .وانع بلخ ہرلا: :اصفناك_ ٠ ,اهخىيلع ىندلام كابع و
 :رانمىرق هلهن ہل جو ةف حصني زيل سلس !حيبست هنس ,او

 ؟ :بلك ئ عاسو ہبلع ناز هفل ) ز د .كنر زع مور حو م)مىليياخم . :

 ةلص ا, السلا بلعلافو !غبعوا زاح هن :رارك >لحيائي م ۔همهرم 1

 ةب ا :ة ; مهي١يلاطل امنب حضتا فباليإناوزبمتنه وو ما اسنا

 ن ; ٢2 مہمو زو ادضإوتت ]سون جا جرا٨ :اي+ مرا ني

 ياهب تلارب ريرتكبلب ]طضزوت سانلا :!عمتمونإ و مر ومس
 يىراطلسلا .حنع7وفحلواين ل مسر»بلست ض و ةقصل ١كءهبتن
 : وزرازحا هلابم ةلاطنس اس انلإ عز هينع هسهن ١ !الإا,ا. ضح

 ا ّ 11 !.او ہجلعہلا۔يحرک و !حهنح_كسيلد لو انن!ن رتعاط

 ` هلزاضو منو بلعمل)زد, نل !لااج الجرنا+ور جهو اوهلا دلوب : ملعلا
 ....ن اهملع
 ز حالس مت ن كل؟ؤ لتم هيراغم هبلا ماعن ا هلم )افيم هيل ¡ :1

 رااا ايب مفاوإزاك انحا :يدابرج هبر ]هللامع دعبا .
 !ورو١اه.;:۔هخ لحو ارقن غم اقيغبوإر ١ أي ه_ذنجي: رثع
 ؟ ه ر .يل هبلع متناوهلا عاتن رح ىميا لالصلا اومر ,ح

 ..ه .هب ١ ٠ هب !حاو )وهطعفف ہلل هبام ,: نآرهلا !هز ./لافهن ١ من ] سح . ١

 .. اينران هف و نانسحرمشعادرجإكل ز .7 نس .
 ءنالا۔ومكت ؟نارعلاوه ركلاو ;ويعنأل من " :ولب

 ٠ . بامملا هرسيف امسلل ل انلخ اعدلمجسبالإ جلا رلهجرسانلا
 . : .ح .7

 . ِ ٍ _ ___ . 3 ١

 )١( لكشلا
 ةيرئازجلا ةيروهمجلا نم رابزأ ىسيع خيشلا ةبتكم نم لصألا ةخسنلا نم ىلوألا ةحفصلا

 .نايسولا واقسي نب دياز :دي ىلع يبرغم طخب تبتك ؤن .م .د :زمر تحت ‘بازيم يداو
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 ٦ ١ .. هو .. _]
 م % ممعت هل كيرتنالوهالاءالا ضكلا مسا

  4هدملىيچےسپب : :مج . ١

 وريسولموا٠ ؟ ا١مهن»هدبحاامحفلاف اجوؤلم هناو هىلازنبم و ۔ :

 ,... ... ة ,يلعلإلص جيجزدي ودوف -
 . وهزاوامتف دصو اميزجاخلا اهلحل ءام ميسلا خ ` :

2 
 . ويل هم نو >ےطخز ناو )هرمتتراطدنيحل هج . .بك ه ( .هج عس

 مادسضنساللوم ماسانزز ةلاميرلاهنناوح ةبح بلع ةانم ه فلا> هعرسرم) { {..
 َ غ :نم هيمألا خال هبرفا امب ةماطلا هن جايفنان )و هماي ال . ..

` . 
 ميرخو اهلك ماظلزمامننا او مراحملا كرتو ملالاب يملاوضيزرمال

 ايلو ةعاخلا و مسدلا ؛:حضتلاارم ..هنزحطزالخساو هامح ١٠

 <وهبايبناو كدوو هبتكوتجطوسلإضوي ن)نايد» جسن اومس بجود اس :هب . .::
 زهو مجن :ه. خيوش ! خورلكيي جےرطلاو; ةزبللو ناسعللو تعبلاوب هباج ط

 ث .حل تجنخانال » ,قالي دضلا ححلوزا ناوالا هزر جنا ههلدن او ہخلاخنيزا»

١ 2 
 . :ههرش در 7 بوررمب> بيهل نلخربج ميهس م )اع هنودب موناو ه متخن

: .. 
 !ہلرومحم 7 ن!٢ىزلخ ىز (, , كنور جنك !۔ىلجهن مح-زينم

 !". هر ر وهوراجب الا 7 ,ةن الربجبلاعييسل !ررهسلا رهوغيهغشولخح . .بل اعم ٨. ر

 !ن ذاه الم ملعا مهب فكتحارلو ة ىلننىللك طني !دب طلحا

 .خ "اليو ماسملا .هبنم ماهد1)هكردياطخلخمب
 . مطح ٣ 4:

 مةج ,ح مونالو ةنس كنخاكآل ن وطسلاو ناكرعلا ٧وز اولان" ٧9

 ؟و«: :,دينايربلا ناغ وام وماجرالاج ام حلبو ضرالا امون ومنلا ام

: 
 ت .!ه+ .م نشراداو ناوسا نوكه ىنام هنابابمباو د . 7 رجه

 ايخ راه ياو هملاجربن ,ثبححومهلجاد نرنفا فوخب !ء ,- نمه مدلا ن ...

 نلا خ ر ج ١ خ ج ؤ ہح !مهفلخ ميع هتيننوا و هدبك

 ء:اومقلاو ينناو مالخناوجا :وجداورصمو سسا د ه. ٥ 4٦:
 .راوغم ديروخت اب مهيثعرف هتين باس او ملم ا م.

. 
 ا 2 - :

 )٢( لكشلا

 لصألا ةخسنلا نم ةيناثلا ةحفصلا

   

  
   

     

  



 ةماع ةمتاخ

  

 وضعبراض»نع ہبنقرثس هبلع ابييواو جرفلاو ةسمخلا هل :7 ةغلا

 سلاه جورخ -م - مم ايحا لاعناوحةورا !زوم انير ! اوب نا .مم .

 ِ د 7 4 .نإلا اط ةلايب قنعلمم م 7

 لسب , ثهتعوو: ذزإرو نلاخهباونيوز ا لمنلا > ياش

 .وولغعرالا::اط اكوزا رم وفهليعزو ٨0 ونايس يلبق ىه جناب ٠.

 .ةفك عروغسا ونوج د مهليو مسالا فرض مهاد ون

 إلونام هلال الوو !نهب ) ملو .ك مله ع١إو:قلاخجف ١٤ ندل

 ,هعومني>هاعامتا ؛٤هي نثلمسو ةبح .رإاصاو ١ ٣

 ثخرتبرماو شل زا ؛اسل ..٠

 احيجزاو ہل)ال) غنال )١ولومغن روم الزالاءم؛توالاوباصنالا واا اهب

 فحهصور انوك هب بكم هفلا حنكبرت أ حمب!حامز زو .عن (١٨ ودر

 : اهسالا يوشو ١كحالاوقخوجكلو ماونلا :كعيززن " !ح دو هن
: 1 \ 

 هتب> ہىلاليض لمح ن و وات اعم مر رب ع:

 هبلص يننال ہرحلا عافجفو هيلالا خيار ن .

 و: > يلماو زرلا تخ اكيو ىلاس مدا :م

 : زفعامالاو نيلاولانوخلحرالا و ايلوجو ديصلاو آم .
 :دجست لحرا ن تاوركغررعوىمنا .. ح > ٠

  
 ! اصن .7 خ لج ء     

 روبين :ال حاهل نابإ غايا ضياف لجو
 ر !جتوز نسلو رارهلاغن كلادنكو) رمش ! لاير !, .هي ..هب

 درج :و عفجني ) !تويز لصفو زاوذلقلل نامرب 1 :
 وع كلاب علفزاو !يرمتسا اها عيجشارمراء: دمه دإ .

 :1 ه ووج ٭١) اهضتل+)١اهبولنبز اةلمال ! :ايسانانغ اهلا .ىب ١ ة .

 اومن 3 3 ر ايو يلجر ام. , وشل الل علل ,ق
 .زا ا   ن -اوجرخ) الجاهجلالت اه ,ترب بجلادتتب : معلاو بول اهب برم

 )٣( لكشلا
 لصألا ةخسنلا نم ةثلاثلا ةحفصلا
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" 
 ٢ >اهجإملاحر الا وكو تمتتخا ل امحهزيبسمجترايم

 ٤ ماكحاو ہماح:او ہناربج ةلصو موبا اضون م انر صاخلاو هنب >٠ 44٨4م

 ٦ .مولاياغع) />١هج وملا ةعاعع نويا ميربان) اذهب ملاجدنرم ہنح۔

 هات حافخلاعجبض لاجرلاب ط )اح كلخو هلل ضابر مألاو للا ٩ اس ٢

 , ٣هكبلمانو صلخب عقيلاحيوجرزعاودماجخزاحقفب دهب ري ۔ه>علا 1 ذإ
 فكنيب ةيصو)اہضيت لزاوعلا نغ ع×.و/وحع ماخو بىصوب نيد
 اولدةف لشلا انانلا عمزد١ هبلع بجلف كبيلإاماخهاب ابح .هوها

 ۔ماحام ةعدلا محرلا حا نوكيال اجه١١خهج!وعمر!و اہلاليبس ء

 لبف !النانضو ل اوع>افما-هدربب نلع داف مترم ! ٣7

 لنمر يسل 77 ) ١. ل د هتلوجر غخابابراجز ! ومل ةوعابو

 : اجلت ,) انؤلو ١ تحيتحجو ومعبب >+اع ةا د

 : لان لانيل منا ! ١حاوننلسلارق )محالنف )خا اوعحالولفغب تالا

 )اجار مه >واس.ردوتوح مهخراجزمجلومهر>۔ لنت
 نا ا . ن وول ١ا ميجرلل احهخ تو
 دبل - اغبلارفل وس الوامونغبمن 7 ارج)٢ح نتف هنا

 . عرشلل هاياو لامتينم حسما ٠! ,م.ااحع هلام ااطجعب مح

 ٠ .حعيتج)اخوياحةحؤلنامفيسومتلطإ اضهاو وها !سقو
 ح - افحز و مهيرإ !اداس دواولنغرو م ةم>اوريصبو ةدرل اي]ورمقر رح

 نامالا ومعلصنااطلعو ةززدلاباورفازام :راعزاحغحرادح فلذم

 مل ابا هتممنكرزاح وبو ار ١,>امسىن .مهاوه افعنالو,هحلبن

 كلبللو يوز . اي ا ,مكو ا هلو يي اسن ماكنتراج ل ےهب)ا ويىبسو

 | ااسىن؟وزاح ةنزلا لاوغعاأ الص ر اطادام اوب ا يح وه -.

 ة ىيممال!و هياما جورت زع انو حلصل اشع ايسزجالو عينوفب > باتكلا

 ةلذ ينالخ ناكرشيم )مرج جلن هلازال ممياسن تلج الوس

> 

 )٤( لكشلا
 .ادحاو امقر نيتلباقتملا نيتحفصلا يطعي طوطخملا يف ميقرتلاو لصألا ةخسنلا نم ةعبارلا ةحفصلا

1 

    _ 
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 هطل

  

 - 1 - _ سبسسبييبي,
 : . سيروللوجبرج اكز يرا سيلو دا حاميرخ تلعانسار .]

 صروخو مور انن مر )رض براخلازيجتمفلاةنرمللزا ام] بعزو

 ةبراذمل)نزلكزامہشحح م طل)>٩اكرا بع ينمل ت اهحمت نوحالع-

 هنال هزانهةرظللوسردهخنو لالاج:دسلموارزوجالاتملاضورجن "
 ےدناض زلب ضر يلم نال الؤىيتسييومو رمخ حبن
 جنت ناحمسطجمانخ إلا تعلتزاو فلاه ٨+ انسلا نكي
 ہنضدنفوفملتواوعيزاب انلول٬حري لال اسل صاخومو هل ريرالو
 وهو ليراف بشنيلالاوا تنابا/ةنمعلاهرج اضنو ةيراضلا ضفتنا
 كاب رفسب نزاو بموجتم هنايد هيررلابزو لال )سال صالخ
 ثياخزلخ ثومو ترتممزا)ن وجيا نر ه»زاضرع سيل
 كهرضلول مبتبلا لخو)/نع؟نام)والببرلاحنع لايالايانتارنر هنن
 هلاورخلؤلتيز)و/وقخ)ؤلشزا مهلايخ :لاو لام)برص)) فلد زام
 ب هزز جلبف٭نو هنزو لحج;دنيوم ربلو وهرتو حم :دا
 جوزتزاوخاا / غو ےهزردلل بهيحلل لال إزاليف دفو تكرتو بالخ

 رواعصحا) لعزم مز إماهلخ نب ترجابمتط امه اهبا جم >د رما
 | ]تجمناكساشلحيبإرعصيزستقللجيبجاناوزاوبجلا مر
 نرمجاختكالق امو حبب ؟ و .: : _,وزرر+رت و حيجلإلؤولجالادرا ليبحلا :اباض زااراہجولعلت يناو عبس يسبالم حلمم

 ومل و فلتلارح 7 . 1 )ثاو
 ليبمورعمما ماحصلاض ےسنج٢ ممر» ازا : , للز
 مم»ر» ماتتخا حمدبو رمودسم ل بلول مره ينزووب ررحم مولح

 :ئجم نولحي ةص ومحم نزوب ضورعلاولرعاصرلاواربصناوا مر وخاض غ مهماردنا ايشجبل)مب جبو ١ ور<ضخجو ب لنازسيزم مورم ةمصو م
 .ور ) بابشلا ض سنبه+ ميارم

 و `
    

 )٥() لكشتلا

 لصألا ةخسنلا .«فلسلا باب» رصتخملا نم ريخألا بابلا اهيف درو يتلا ةحفصلا
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 لحا ١ ولج ہعضن لوگو اعرد مولح سفر ہبورعمل) بابنرر

 . مولعب

 ونح لبإلا ةدورحم ةصواعر خوا ليكوازوبزاكا ز
 :. نو خلا كرش ١وعلنتاحدو غلا 9 فيسل اجاهخبن

 هز .+ اثاوه فلسلاو بلسملاإ ٢؛اضفنشنم انهنعزاك كلاح
 ملسيل لساغ اولا ت نالج ;نو ہينعزافعتبىلبإ)ا ؛جب٢ معزلا

 تجدسلا هبف كزنن يو ولح لباو لور مولحبنزرو مولع نيو

 __ ١4٨;ضعن روز نج كرس نوففننا مخز اطهرخ

 شنرازو بلا مقتنا بلتسملام بطالج كرتنو بلسلا
 باسلا ضقتن | لجاىلسلل ىكذ هز ابمفارتفتنا بناج

 هسبحو هسجنل كلذخ اهسانإأع ہلاملسأنج راكع)زضو

 زم اضوه واملسب كلارتا سيلب اجلس
 ضغننياملصلاو رهز امجاتننال

 فاتكالا لا انرز ير ر نشاف
 فلاوزغ ةخ اج ص خخاب فاد هعنج

 نامالا ف و هملس زم بلصلا بحاص نشم
 ليعفلاوماجازمفكلاز. زاجا افو كلا

 ىسل زضام انهرجخإمزا “ورياج لح نع ىليل (

 ةجوملا بطب جن كنزو اك فلس هلام زلاب نهر)عاضزاو

 حكلاج) ًاهففلا بط بلعو ٢لاضرالعكلا ن وراج :

 | ةنماقعااملنمبلعيرتضيرجت ةلو حرب ىطلورباج كلاف ةعم
 يرا زحنلالامجبجو (زجبضلا لاقملا نم ع"ظلابلسلابحاحناجزاف

 ,هذه كاياطخ قي اتلا اه ؟لاب»وا دد٣»ازو

لا ۔للإو هلحتز ادمبانوم(نازاهحل الإزاكمفسزراغارم ا ام
 بهد

 ,, ثلض فلسلا .ب لتييالو بالتالان هيف هنونف لسن ايزهل ىسل

 هلجاخاوصات ...... ", هضمح و
 جح 4 5 -3 .ره

 ظ _د۔۔۔ 1د۔_عحصاه.. ۔ __۔۔_. ۔ . .ه _۔۔.. .۔١۔.۔“_._۔۔۔۔__.

 لصالا ةخسنلا يف فلسلا باب
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 '` ..,احل سبلو هلبلإاومجابإرلاويفو) جيزم فحزو هضف
 : نيبانالزإلكززياي خا مل)لحزاطهخبؤيو لجال ةغل م
 يداوع ن ! ;زءتيللنويلجالألحفف لجل)ا حلمو " :39

 ‘ إضقنا نف قحلا بلعلا نؤمو فالإزعرخمايلنأهختول سيلو"
 ةةرولاوضمقبزا>سأانا نويدلا نباحاجفكلي سبل لال)لو هكلم
 .وبلبمجنو نيملا نوهب ہخقزبابوالج انلق فلاهونوعون..

 ..غلجإز)هعيسي اتيمياليجهلةنرولل يغب ليذجن وبانتناا ندبلا
    روللبزكيحلجإإا سافلا لام نوتاخ وزان )ةنولف ٠

  

 { هيليزاه موا ةحللصؤخلاوممبالوتبفلا»ن دجا ليبىحمخا ت

 : روا هليزلا هنيز وضلؤبايرماغ خ يد
 تب ءاربا زمإعہفج عجرت مزماضلا
 5 د ہنمروهحمإإعمخج

 )وحورب ع :ةنمزملا

 :ا ااناو لز ره لاحت ن ءعد , +لخدي ٠
 : ةمون إوامبج . 1 يب : 7 ء( هصحرززجحخحررجسلا' ء٥هعالطصانزاغواا اح ةنيما ¡ نخاخانآخنل ليو دعلاللالويزع4ور ند :هتليف ۔ ]

 لات وسلاجالص .وو ضحر:ط نارج و

 الصأ 9 7 . غنا« , « راصجفوبكاورك رمسب وب اهبسسل اهبسشواا 1 0 مجم ٧ » ٠\ رعا وحام الح 4 ٢ اهنجيزاراف رجت ء :: : عجسجز زاوتررلامنايامنلهلجرازجسا اه ببزاجام باح ِ ہبلعنعسجز ..: ءالعا دصرملا اهرك ;وا>در ومو إمنع مان مانو انأ اآاهصاض , و ا . ( ءاصورععب) 4 ٤ العورحعلاو ةحرااح ن رر ١نامر اهلعب ,ةاكراطرا

 ةالصلا باتك نم " خسانلا كاردتسا انه رهظيو لصألا ةخسنلا نم ةريخألا ةحفصلا

 .ةعرسلا لماع ببسب كانه اهتباتك كرت هنأ ىلإ راشأ دقو ؤ©فلسلا باب ةياهن يف اهبتكف

. 
     ؟
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 ا زلاد 7 امز (نر ل : _ : . ك
 : نااث!ا م .انلما ,نجلل !يشولب 1 7 \ ٣ ٦ تنر . 7 اران

 ن لداب نرلا بجر هنازيم لامشل را نئل لجيناں ليب
 ولاو :لواو ,روزلا ا ...... لجر ايانونز :سخ

 : / _ ١ ل انا ازغل ز جف ,ملهو _ ..

 هيكوا نولات ىلت زياالطلل ,:: ززيلب
 : : اق ل .لزا 7 ٦7 ة ر :"هما !ناللشندزن
 _ لاليفلزس نيفين انإلهل لرواف .-.
 _ ر روزن زاغل 7 يريمنلا ا ر :

 ] اهيبا نزرررينااإليلا هراك
 :اولتاز ن زرحةنرادالا درل رنزراالاپ بنرا دتزه بلالا ا

  

       

     
             

        

      
   
    

   
        
      
   
   
    

 نارطم .. , ل ز ء منزرامطنحز يندالا كا

 ليلب انويرلع لماو نابلغ ضرؤ بعل
 : لمم مر اا ابج لبلاو هرصرزناإ يل

 .7 . رانرزپتولاه ليب زنيو ن . :نيزاي باراتبلل .7 هلانت انرلا اين ا
 نريززرلستالرنطنن زاتمي

   

   

   

     

    

      
        

    

  

  
 9 نننرزانازر نيلاغلل ؛هيزارمكلزالزاقخ كلاف هتبتك اتام ايز تلت دانين
 دازال زرنرب نمل [ ! ..يمجوبببحج

 ١ 7 نغي اهزيمي :نايا :نا يلقلا .زمزبزدملنوراننللاييزكبطلزاليتنل نوعري

 نلا ووز زور دنز رزيربإلبانن لظتل هاب اييليتاهلان : همل لايلنورامجن نهاري دنلاب بينم

 _ ةياغز رزذزن .مرح 7 ٠! .نيجتحم

 ( ز د .هدانردوازاكاسحا 'بمزموللزتانلرلان باوطلا . دلتو لايتنوللا كبري :اماناب ,.

 | را :ام ننلام نحل نل إنراضناناك يبح / . دننسازلان هلوما انيناما .- انتلرنو ا

 انعررمي ري طون نخلننل لم . -... ١٠ ر هالاجلز زناكنتنغاج ` `

 الالو وزوب ..ر نأ زا ندا ؛لظخيشتانمنياناظ تالا ة
 ... 'ونولعنازنلن رازلزداللسا ىلاخنهرنالاغيزو ناه با ل :ةنونر زم :ايلاندپ الزم ريل ز ززفائاانزوللم

   
     
 :: اناا :دينب و

 : لجاو تشر رير نس :
, . 

 )٦( لكللا
 .ةرجهلل ١٠٠٥ ماع تبتك دقو "(ب) ةخسنلا نم ةيناثلاو ىلوألا نيتحفصلا

 ،يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم يف ةخسنلا هذه عقت ،يباصقلا ديعس نب رمع دي ىلع

 ٢٦٧. :مقر تحت ،بيسلا ةيالو اطقسم ۔ نامُع ةنطلس
 .رصتخملا نم سيل اباب ةيادبلا يف اهنمض خسانلا نأ فيك انه رهظيو



 ةماع ةمتاخ

 -و __ جج 31 ِ 7 _ -

 ل / . .1

 ناذ ,زاملا نايل شل . لتر .7 ٢
 انلز 1 زدلارخيبز نر برم الما يلقن كدان ه هلم دنسليلاز اهزمر رنول للز لجزو ينيدا انرييالنيرءيرزي | .ه تكنالنهدلم ةزر 7 ايؤرر | نك فاسيا دولناناينن ل منلاخلب ناكما :يرن ي ل , نل

 نينانت .هبنو ارهزاهلتنرقارر ذ ها هلفن

 كملتتت 0 رزا هليم فتانومج ااماولزناسفا الور هبكر تلويمر؛غر -. ادانير الال ااي نالل ىننا ظييلعلللؤوريزإلاب كلاو :اتاو "ةهلالا فلاب
 ذيئا ... نارودل رهعلا انارالاب قزبلا الجند تبنيو لهللاررح عداخ
 , انالك ,زحي راتاعن اني للعي ينراز هالأاب :3 ملظ باتو هلادب انا ز زيننلاه

 ٣ .رم 7 1 .زهان بانلا يا .هولول
 ؛لبنالعبلد دنيل نحيو للكادبانع همالااتغو ب باق ١

 'ليخلێرلافتازار هتلاخ هبلح .دز لكل :نمل بهلاناغ زود

 :لهاب داه ن ا 127 ا ز

 هيلكلل ندري لن
   

    

 ةيالا : لوه هلذ لالز 'ىالازإافزتيلا ره
 ةإلطويجنمإوملاوطهلتنلظتاهماالتنابجاورما يلاومو نا

 ناتار نيدرتو

لاونللالورودالرانادش, فوا اكالودشخباعو
 نيتالو_و

 ٩ ,انميهم تئرب .

 ح اهلزن انغلدب:
,   

  

 زفي

| -- 

 _ ا نتللز ا هنويووجنيؤانماجا باش نونو

  

   

    

  

  
 .بن , هللاوو .... نزتتز:زنو لوللاما :: ليزن يسلازا ش اونيب هوني

 زر : .7 راو زول تاجنم ايف نوريب لنب 13 :نزيلزلا ناوي
 3 .نبي و .... ا
 ٨٣ ترزنب يتم وام يماشلا دبلا ر

 “ يلانيدلا راحي الجد هرامغ زر
 ينترداب اخلانرلو هزنم نيبلزلجتسا اورزغللبلارشيمل مفب

 بالل انلزال الير انبسزراكدلو اداباس نايحزياطرو يبانزنتخل
  

 )٧( لكشلا

 (ب) ةخسنلا نم ةسماخلاو ةعبارلا نيتحفصلا

 ه ,

:. . 

- -
 

 1 شأ للا
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 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

    

      

  

 هت

 محص - = 7 : . 1 - -. : . ببسب

 : \ث\ ١

 ! ١

 نازتا المارورلعجاةملعنزبز زغد لوز دنز غر نجير هنلا علهلا ي ز دستنتج نول غ

 نابيزلا زرالا بللا هنيلو تلد اغباللنسليتسمالل ينا

 نت اا 7
 2 ِ لحز ر زا ههرك . ملخ رف هنانس ريناند ا ززلهلغن زات نامثو

 رش " درانيد تيلط ںتاننز ور 1

  

 د , رظككراشاننلرلكنافبنملاتندركد يا غييزج ننيه لشيط

 رناب نياو ةنازنز نبال فنانلدلعناشاي 7 زمري باايفيبزةز تز

 فلتاتفينشما !!زرتنرد زنل نتن [ هبن زيال ز ا ؛نيابكززنام

 رانا نمو لهالل لد رشؤت كل / ه

 نييلع اسنلا نالا ماي لواكزونرم نانفلا 2 :فجنلا نط ب ناه كاز بز" :

 . ٠ لهزدنمزشميلمباللرلرفنتللؤز اليم :نرملا نللناناتغيالي زاكر لالطا
 لبتلارنالمناديغي تزرف تااناملا ,نئاخلا م

 فتاهلل زاوكرت "نيزم يطلل تش فيس نانبلب ,ارزن اغلب .

 ِ انانئذلمزلامام باطو ّ ههزج زرطلا نزندةيببنب نالطب [ : انزاكزوينابجند يزنايز :هلحب نمتلا

 | نانزز وي اناز ): ,_ 7
 انان تانشلؤزنول وسكت ادا لور .,. :" رتراب انن

 نوبت !5 ...مسمس زرززوزيينرادلجاف

 .هلفن بلمرراجللمر اوناك بز [ :.يربلا تالا ؛رباهلخل

 : يران دعيال يوللجنوزجطر نمزلل < ناليملا .او :

 ًنارندلدل نيل ا لل \ {. ريللا : ؛ياايط ر

 ايلعأبكمز :معاي لئالدلا : .!دراهييدر نزاوت ي اناب
 ١ افا زلين رتدلراابزم ةدليجنلهناتخدين لادب زنام

 نيند   ح ر نوناللاغلب نونابل
 انانإ :نزاهني نيدلل 7 :نيدلا وال نارزدلالا

 كثرهلاور !زاغ ارد ناريت نولم :يان ري

 )٩( لكشلا
 (ب) ةخسنلا ه فلسلا بابه رصتخملا نم ريخالا بابلا نمضتت يتلا ةحفصلا

  

   



  

   
                

   
          

   

 ةماع ةمتاخ
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 ...ر زابلا " :اطخ :ازإللترنيوزا ¡لناج لزر نلاان ييلشرلطنررنينلاإتل ا رابخ ارظنجيرالزت ٠ ةدامو نابيل نان هلوالا نايإ ؟ نييز ناملاذيللغمإلذ ذ لهلا نان 77 ةلثاملا ےريإبوزنزلا نابو انن حلي :لزانلا ا : ةيلسم زوزل يركس نكب نازير مونلل وللا جوزالرلنلبنلللغبم لبن ٧٢ عز ناتل ,ماين يامس ان ا ل ...7 لزا ,يزدلا نلبد تاناطخب ..: هلالل جنزلا الال لينزبنرغ يي ايدلااطاجباهنلتإت بيولا زدنج وولازولدانه نون ن 1

 رهجلا امألابابايضيليزيواابا نمتا يننال اليهلا لانارليبلالل انردنبان رازن كيل و ,نيبلا يملالوبل مزل

٤ 
 ..نزست .-.:
 :لزر 7 داشنا باه نلسؤااب»ذ ر نننيلازهازم لد رهاز هب ٨

 ب .للا ¡نتاانلتااب نوخان
 ز زلنر ننئاهطزمتنلن فج بارسلا نيلا
 اينه نيتشبابساگر يش

 مهرازاكانبلمنلربزلاطكرالاا ةياهنال مزهت نول
/ 

 ...يسني نيزوت

 نله ادها تلات +[ ١ وتران كلبننريززانازلرانزابطب :
 .... ناا : زونزوزلراظلا

 زيور يانا ب : نالل لز
  , 7غ الاير اننالنةباش هميتي نآلا ئزالرلزت -... . .. نه

 :ات كنوه
 رارلا رينتل [ ؛يريزاريمن ج . ...ر نرياب يبب ررزاينناونبكلاللار ,زات

 ديزتال ل : !زبلزنا انان زنيو نايتزز
 :الزخلرلهرل زاربا مانهاغعلازةلولابدنسن دارظار :ةاره يزيراف .. ,ررريرراخا

 ك -..

 : ر :
 انلنابيهادملم نازار :ةلولناب لشي اهن

 1 ...۔۔_۔_۔۔۔._.۔.تفاحت._دالكنم دسايمحصخ ديس طنت ...

 )١٠( لكشلا

 ضورعملا شورألاو تايدلا بابب خسانلا لخدي اهيفو .(ب) ةخسنلا «فلسلا باب» ةلمكت

 باس كلذ انحضوأ امك رصتخملا نم سيل باب وهو ‘بوبحم نب دمحم مامإل ا ىلع .اقباس كلذ انحض :خ

 :يلا رؤب رشالبلا ر ن "دنيلارزلات راغا اختلاب زنل توزبلب
     :: لتلا يمي
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 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

        

    
     

  

: : 
 مس -ي 7 بي

 نوب اموز ,

 ...... ز )احيرا 777 ناهلا
 نان اوز هيبنتل رييززعلان هلجا لمرمز هايلل لازو

   

   

    

     

 بئانل ماكأبللغ باغلا لافززارويماكنلا عفرا ,نايسن

 انتيار اا انلما
 شنربلايي لالزلا , ةز اق افر هانبمازا لماك الل نافلا لاك

 . كلزنم 77"
 : هلزنلا ينول :لساؤرلل نيتنانفلا نبا
 ات حلت دوزن رنرو 7 ينا لاجر ليما ! 7

 َ ,دلروو زوا !ننرولزلامزع نبالا : .

 . زاز ونادت كر املا اهلابب

 لاط ازبل :ل زيب يرتل
 ملاهالناون رمن الزالنحل نوالا رزلزئره نانبا
 الزراامناليوزا) ن :ازيل ::ىل

 لنانانفاديه نايرفلا زياي ,العلل العلل ؛نغلاغليزخازردنادن انا

 ازونيبس اا ن نعتمتي ىراال

 نوي رال ل دياه زليلاترمولنجفزانننما
 زيزأ اير ييااتزيوزيرتيم ن ....ب لتنا هراز افنؤلله ههلالا ااادها هزراب .
 ا نيان ا . رد ةهراف اا امكنم هنوركذي ننامهداهلزوت نا هلب :راكبلا ينن نزام

 ل . 27 ملا يملإ نزلليز فانم ولزن
 انن يلاط ناروز اليزر لانتل . . .. ؛النرمزاياجالالانيرن زبزرل 1 ت .ننب نريتس

 جا :هرذلا جناايغ هلدلا نيرعنبشا , ناامزلا ضكرا انن رزنلا دن
 ل دهي ا :انق

7 

 ؛مهكديلزطساغنللرلز ازالب :ةنزح
 ...7 زنواد نولا ا رال قز

 !نانيف ؛ردكرلنلت زاربلا
 :رنتيام موت ;ننونلا نولماع
 غيززالوجراههشنبهلاتانرليال در سابلا جثترا انلپازاسل

  

     

    

    

   

  

    
   

    
    

   

  

      

     

    

          

      
     

   

  

    

    

  
 )١١( لكشلا

 . (ليحرلا نب بوبحم :يأ) هيبأ هنع دجو ام رخآ هنأ انيبم رصتخملا خسانلا متخي انهو

 .رصتخملا نم تسيل ةدايز يهو

  

  

 



    

    
    

     

   
    

    

     
    

   

     

  

 ةماع ةمتاخ
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 َ ج س

 ًانارايزهج وكا :اه وهازكر ل ١ نك نان باعالا زر 77
 ...7 ... ركيا | يانتس

 ' ولزنو اهابر رسو .ا .. نيربراب ,ملجللكلدللاؤ هنيهر ان هياتلا ٢ كديا رحالزيل , يزلا !زوور زور ن :ان ل ههورللن باقر

 يننللماغ ابش ب
4 
 -٧

. 

ونلا :لطر و
ونو ةب

 

 اهةاانبللدانر ذ ناول ةو
 :ةنزبالهيزانلن

 ث نيدلاك لو :للتزف رزنلا

 ت

 : رراهلظرجرز مداو ۔ لاوملا
 ١ : ل 3 و ت . ولغ الزمازهابشرورز زلاب يلاهيمزاينز ل

 " : زيرالاب ز نيزم اما

 س انز 0

 نوهي هل .... ش :را :.
 شر :ازرم اكذلؤهاسلاؤإ ننكرؤفج 7 : !سزيااتتولز لابلا نيلرب لان بايا

 كهنم وولي : م : هنعو زا وتو جا بزلا !ابل

 , اين :ايالمهلا ارلززبشطنرب ؛دنزااط

  
 , :هزهي مغل افما , :دزلا .نر هل دلا

 رلليم نيزا ثهلت
 نننواو ناز لان نولاو | :.ك

 رهزم يلزه !نيال لس رليل "دازال ديبل زوزلا انهلاننو لد فا
 . ةهكاف يااب اانل

 )١٢( لكشلا

 هماتخ مغر ،اهب يهتني رصتخملا ناب متخي مث (ب) ةخسنلا يف ىرخأ اباوبأ خسانلا فيضي انهو
 .اهنم تسيل تافلؤملا ىلع اباوبأ مض يف نييناملا خاتسنلا ةلكشم يهو .قباسلا
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 . ةزسباز رلنكناكتازالم

 :. ن دهارزرلفازؤلفا
 ةليزاباننانلل نبلا

 ,. كموزلؤنرافرالالنززلنلب
 7 !هرزلالرنن لمل ز زاز إ

 ز !هرازو . .
 . باللا الظيلزر "ا 1

  

  

 .فلإ اانه , "رس لمم

 { يزوللا , اهار ناول
 ٠ كلم ._ ِ :
 | !رار :لهو

 :5 إ للا لا للخ

 ر زرانلإتا لزالا
     ا ن لفاكلا ف ١

 ١ 3 نانملا يلال

 )١٣( لكشلا

 ا : ح :

 ن .....ه

 يمالسإلا برغلا يه ةيكلاملاو ةيضابإلا

 هينر
 رتالب موي

 رناشازلانولزدلرغل جلعل
 ... هل

 انرلا ::
 .ر

       

  

 . اهيا ل نازر ٢ رلاو . :اه . : :7 ٠: دلاعو

 ` يزشنامرابت زيال ان { ِ ] نلف ا را

 دوعسم نب دشار ىلع .ةرجهلل ٧ ماع تبتك دقو (ج) ةخسنلا نم ةيناثلاو ىلوألا نيتحفصلا

 ١٤. :مقر تحت طقسم _ نامع ةنطلسب ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ةبتكم يف ةخسنلا هذه عقت .يولهبلا

 .راعشألا ضعب ةدايز عم & .رصتخملا نم سيل اباب ةيادبلا يف اهنمض خسانلا نأ فيك انه رهظيو
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 .7 -1 : ٩
 ٢ 5 !اقزنوص..۔ ۔ليرزرهليا حردلصداره : .

 موسر رجلاو شل 3 3
 ومع زم وزمي لامرلا ع وس ه ديرن

.
٩
٢
 

ل
ن
ا
ع
ر
ى
 .لسر يفطع. ن 

ز
 
 ن

  

 _ نغ توت و
 . مولز ماهمل زيلج ليون سييذملازلمرلعو ب م ول 3

 , ايع :هتسرام لش ::
 مو هااا .درويلحدنلسزهدزمواا!حرنرايكتز لس 3 : 5

 , ,عرلنسداكرلولابلزطللوضحا ؛عحلئبلملال رصلا 1 .ل :

 ٠.٠... . +و رلاو نيضيواضوت .يورملا
 .بوصلا ةرعرخر دلا لإ رمكياماسصاو

 , ب نوخ رخ ونوز:٦ . سركعرفسإع
 ب

 ٍ داباي۔ھا_ اغ .... » ةمع ,:: م ِ ١ رهس ,.ا

 ۔. , ٨۔

77 

 . ٬ هوم مامر
 توص زر بوا ه_ارر رحس _ .عملم رلاو حروع ار ۔

 ةورعو ررصن ارلا مل ١ ..رللو هيزن

 بولإسرونرلمؤط» روبلوميرطاد مم ينرزرو برح ولح اولص ۔ .رخس
 =ي_۔`     . ,

 )١٤( لكشلا
 .ةرجهلل ١٠٦٨ ماع تبتك دكو (د) ةخسنلا نم ةيناثلاو ىلوألا نيتحفصلا

 ،يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم يف ةخسنلا هذه عقت ،يربعلا دمحم نب حلاص يلع
 ٦٨٧. :مقر تحت بيسلا ةيالو .طقسم ۔_ نامع ةنطلسب
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 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

 , ١ :راز .

 . ل ٩ ..
 !امل .دز :7 اذ (

 رووم ر شر 3

. ٠ 
١ ٠ 0 ٠ 

. ١ . 

 ااىانامتيز .

 ' اللا

  

 ك .7 ٠ .نظام .
 هيلوا مال : اهلازمام 2

 ز درس مف خرزرلط نزررا

 _ هج '.لرزمززر :زنراب

 9 1 . .رئاغلا يرالرملعإجلا

 انولب |
 7 2 'ررالولهزتالازرري نيط ١

:4 . 

 هرودلاو .
 ٠١ .راؤيحوالراشللر ازه
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 )١٥() لكشلا

 ۔(ج) ةخسنلا «فلسلا باب» رصتخملا نم ريخالا بابلا نمضتت يتلا ةحفصلا
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 . امم بج ؛.دلالا ب اغيا :نردلا ١: . . ح ل
 : اهن يزلاب ةزملا ' ددجن ٠ ن جيملا از 7 ال ,انف ٠ ا .. ازاف ادل ار اهازوحلعزلاولا
 هن ىرلل زنلصع ١ ريب . ٦. ازا ح ,تانبلاو مززيدونلاديلابز

    

 نانملانخفزملذالنفلافنيلصا روو . خابيام

  
 لكلا )١٦(

. 
 امجننروزاملامونلاحن ا راهتفلازع“ ا - . م ..... و ةرينملامل

. ١ 

 تانبنوزعرةنحنمشعإلللازج ا 3 ك 3 ناط لافتنيچ ينالفلا

 .1 يزو ام 1زننوياقنا .رك ؤ ةفك رباروزرؤيلطرايسلاط
 اجاززيزيريلابدلفم ددن { كرحءبناداهزاصءارهلابنالدليلاداكلروت
 : نانهنت ۔..اناجنزفن ىل .ر .عساوو هايند

 تند ض _ شل هك , .:, -٠: .. :7.,بوضالاهبلا . 3

 ٢ , ةرلتتملف تايبأ ِ ليفلا نعتركنرلداتنب م آ ةيه )رحن هلازيمبالعزررح.
 | : : .. :كلرازيلسلارانغحينلاف : . ماةبسب زر

 ةلننسلكنيشالالوتناز اجح .بمو ا لزنن ولادشودخدبع _

  
  

 مامإلا ىلع ضورمملا شوراألاو تايدلا بابب خسانلا لخدي اهيفو ،(ج) ةخسنلا «فلسلا باب » ةلمكت

 .اقباس كلذ انحضوأ امك رصتخملا نم سيل باب وهو ‘بوبحم نب دمحم
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 ٠. اذاركنملا»هةلهلك يد دا۔هلا : ,جرم 5 هد :

 "نافيك ةلهاكني دن ۔.._ هدو
 .ا ةلماكشيدماز اصلا :هلم اكييرلان متا

. 

: 
 نصفظالزيجلاوموس - دزتصلابعذلزاو هانوطج
 “ةتصيلحر افن , حائننلمخفصتفبجلادب ب

: 
 يها فمضرنم: دلب ؛صنرشذ اكفنإمو

7 

 هيتونزاكزار دراكاهومضلادوداعكرذرلعخب
 بجلروتلزمنزمو هلكربلاشبقترملل لماخ نبا
 . فامملا: . الظامضولترد ا ود الوهبرجرا ,را ا هيدجربانلازم

 . ٠ :اهلبتناررذا « هبالورطلصيمدوتلالناخدكؤن
 ماب دبل منةنهوع هفر وخبلعزاف تيبلا

. 

 ...اتاو ذ رهازلا نون
 ہلناككذب دنرت امس هلول پىلابول جلا ٠

    7ىهلعإصصب اوراس دبزىنبررد کجنکن هسب اف ...

  

. ٠ ٠ 
 ١ ملع ٠ ازلوفدلماكب داترا اس ئ ءالكلرعزذازا»

 .: انيعابنب

 يمالسإلا برشلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا
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 ٠ -. :يززعد انبيجت اريزيزااندنعامخللو ١

٠٠ 
 لجافاخارملطختاستالوبضزناد :نيتملا

. 
 '2دلحعرجلم :زلت اماز ةزمعالو

7 ِ 

 لهووح عوجن نماضلا ةضامل
,.- 7 

 الغ لجرلابججز نرم كلصفا ةما .
 هتخعمبالزلاف داترا

. 
 نارينلا اافا

| 

 اسن لداتالنان الالو انانئام هلان اخيزوننب كسل بايلا ا
. 

 . نعلكت زخ زلوهمدزلجنمإززلالعا جلع 3

 النزدفاهزبملنلو هدماكييدلاىدايملا ٠
 :ب انكف :2 :هف ميف :را ؛ررجوشعرخا هب لخو هلزهملا هيرهلتعكرف

.. ٠. 
 .س نبإ ا ها !اها :هنلا

 ..انه ث اريك ببنلاز: :.ر ايم .
... 7 ْ . : 

 9 ` ٨4:
. 

 .اين .

       

                          

  
 .(ليحرلا نب بوبحم :يآ) هيبأ هنع دجو ام رخآ هنأ انيبم رصتخملا خسانلا متخي انهو

 .رصتخملا نم تسيل ةدايز يهو

  

  

  



 ةماع ةمتاخ
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 ام
 : ٠. قزرو همريرهبا لسارم

 .سايم
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 ولغ دقامو دمرلا إ
 .يبيكاص ةل ا

 امزاع ولاعت عن انمهي يط تز مرت ا
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 رف رلزع مئاع ادارلولابل لطلا ...-- .7
 هرنهوديرورو ,>ضنرلارو 'ووخردول نضا شو وأ ,رحمل ابح .
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 عوراب اناا وسراد سر ء

 .هلس ..ب لے .لس هج ريخ هناخ 7 زوه تتف ند اف

 ولا دي.زنورمهعرحولح .ر اما :ىال .روغ ..< مرا 7
 م .هي.هم .»- رمه ىنم رمن ,مند ن .7ً أ

 دتحر .ف حلادردامووواران لصي مهولاو . ٦.
 همهثرا ,١ور. .: .... ...ن‘ ه_ :رحو - , .ه امن ; 7

 رخ ,زوح ... ٠. «. ؛_رادنارك- ,ه 53 ٠١ ح

 رك . : - ١
 ا «.ي يييرو سس `

 { ماهدال ملابلا زيلمال هلديوتقبس يلجلا لمرلع

 رتت

 ١ .ميغم بم نرمو هيؤصح انحور زاز ماحو ي مذ

  

     

    

   

 د ؛رصر عو .ولا هلهلومناحبتجلمرماقورامويبع كن .

 هللو تسيم نمم زرو نوم لغ يرح

٢٨٢ 

 :۔. ح وح ۔ .. >- .. ۔. -

:٣ 

 :عمسيو حلام هقاب اجاتنإ إ
 ۔ ركراهآررا؟رحيومالملالزلايرنامنإ ز ,

 :ه×رمرمتوحلوولولاكيرلعصلا درتب اتلهن نادهلوجتري
 : ,رف تررصو لفلاص كرد شرمهنولطي مام ويارؤ

 . ۔ ه ونلهم ٹدروهلو زرو يإيسخاب

 , .. سمجمارددزتزمعيرل نان هزجزع ن زكراو
 ..ي الصو رللارطكمل_رااهمالماو

 مه ؟وم هناعلا افل ازع
 - ه. ملام)واسساو

 ..ا..٠١ كبو

 .وو ٥ضا, : .... ٠

 ۔ د , ٠٠. :ير ٦و”زحم مص و

 سح ؛رسو ود هرومل >حرس هرنيراو ملاع دحعم

 ؟ . هدي : ۔.,علرخ يسوم امرلومورط م مونلوي سرح

 .توصخايب دولخ رارد رغطللل ز حملاو عي يحاورلا رعنمم .=

 { "انرعميرصهكررمرص رازم اهىلرهومالزررخ -
{ 

1   . ... 

 )١٧( لكشلا

 ،يربعلا دمحم نب حلاص ىلع .ةرجهلل ١٠٦٨ ماع تبتك دقو (د) ةخسنلا نم ةيناثلاو ىلوألا نيتحفصلا

 بيسلا ةيالو طقسم ۔ نامع ةنطلسب ،يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم يف ةخسنلا هذه عقت

 ٦٨٧. : مق ر تحن 7

  

  



٢٨٤ 

 :هليود هلوما لادلا ازيل
 .مزلا نازحالاو روكنلا فلالو اول االوروصلالوماصاصب ره

 ؛ورولورازلكو اموف زيناؤامو نويلام
 نالو روامو زيرااهنما نيوولح

 اجولانإزلان ناركم كرزب

..... 
 ملبزتخنن هز 5 اومدارولعلاماخلجلز يراون ورو ماللاو

 لخنو جاد ينللز هاهن يلماو لزي لوتعلإلاتب

 ازإ مرهار وجوللا هرهب م لونت زاك
 ليزن دنزنملبملزبراب :ملا رشاد ةمل مانيو

 ماهمل د نبازورؤلايراهب ونا رماسالزفرالوغيبز بمو

 رماطلويزإعرهابت نلعملا رهر لوغ ولواج ومح انم
 هطبرو مد رورمل ليروك اهقرف نيقنانر نوما

 نامسا دكي زستاوانزبهاناسوته وايم
 ةياغو رولوماسن لديز ملسلل لزي
 :ورجريتجاجاهراولكييط هاس دلا اررتراويلل رللارلوخزاو ة

 4 , طحساودورالرج لمل للزناوںوذرمجذ لعو نيلا ١

 ت كنو هيده نود ارن مزهيز هللو

 ظ   لاا

    

 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

 صصتلازابلبع مهنيدل دهمن ديل
 رليل مايبتسرجايلوللو:الاوماصلو وال وزييرلو

 + لاخلا ساور اتاك انراد
 .نايوجازيع يلاي ماخاجلزاربفلاوا نالون للمو

 :ونين

 { لاض هناولمللادالاولس دزلا ابن
 إ نراقرالوز انا ريزولازك فوهر مملعنلملا مهتو

 ا نكاد دام انار داآزادناسا
 اايلهليبموبنوللاو ماعطو وولو مالاو لكلو حالا ة روو
 :. لد يلالازهولماملانرولوييرملاكولاجيزام ديوكت

 :... ٧متلالاميةلت لوا عتملا .

 ا...

 :ن ماقمو وتيس
 ااهووبا اجو ملالا توملاف هناهلو ؤر ومني

 وؤلعردل عورم ج زوليم يلرفيب

 ` _ ىلفدلا ريافلا مالل

  

 الدلامل"ناركدام امز ااغ انلا :
 لوول ييز ايؤر

 )١٨( لكشلا

 .(د) ةخسنلا نم ةعبارلاو ةثلاثلا نيتحفصلا

.
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 ةماع ةمتاخ ٢٨٥

  

 ز ل الل مالس . ا .7 اناد ن !اغا 3
 نرال . ا 3 7 7 ز ... ا انت

  

 ندال اراك >اللاررر
 نفنالوملز افيز دلاو برام . 1 . ار ارا مار باو ر رسام سا اناودنفنلا رهط الكل

 7 لرلو ملعاي كراملا ترط نراو لوك وعلإوناهل

  

   
   

  

    
   

    

    
    
   

   

 ن روللبزروت ." وله اوزلزجزملو لإ رازنل : . راناماجتوا 0 :-. مراعبلك ريعلا راه سم -(ايرلامزكدناكاولامزرلالما رامدل
 ل رولب دراز ...-ص ر وزملاابلزم لا م ] "يرادالا رز هتالو ناملالا ايللنراغلال ز

 رانكادكزانلا اعفداهلزاموزطرامون ادامل يرفلا اولو اتنا - ز
 ١ :هياخنأ هلوالا .مي -

 راغلا ونيف هفوتمساجتا ويلا امور

 اراسخونرادجرو ٤ و هك ا د هندب ؛فلزكتزنافر ودرا زارتلزخمت دزا !زاللا هك استوم نيلب بوحس ولعلا -... ا ... ناتزاملرمز اننم ا ا زر لفاكو نوالا ام ز زقزلسلالمزوشرلز .. اب .. نلقو انرا املطرامراس سنزوزررهملعررنور ملعلل )عبرمو . 7 ا زرلا خجزيخالا .. .... . ...... زات راكد مبغيلهراغي بع ام ... ةورد زورون رتحوملإرانبللمزرو طم وزيزيردبعه تنس ملعم نو
٦٩ 

 ١٧
 انمزتلا ام رتو ا "و تزيم 7 7

 ورلا ارارم
 أزج نارامزمكلوترام رمزو لفلز روخ
 .فزني .
 قحلا لسراف ناضالنخإر هلو هرليفزونلف ر نرهرلل داف ر
 .قللالسامادافدنع هلعااملن يلمر زم عرزاو هررم رو

 هوخالا زمرو وا هزهلامرتاوواو نرام ازشفناونم لعلو 7 ءازام رهدلا نزللام نات اي ةراغلرماولكدزاحلا
 و زلااور ارا ناملا -- 3 رافوبرنلوا +)اهوا ةيولوا ن ااابام زئنصزاوهوزمزنقموريو ب رولناريفلازل نمل لردانيوهنحنا
 لذهردلمجاملزاما [ريورفو نكتال لاي اليف

 _  1(ادرز ٨

 )١٩( لكشلا
 ۔(د) ةخسنلا نم ه فلسلا باب ه نمضتت يتلا ةحفصلا

   



  

َ . 
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 روهزلاب هلح اال ,ليفاعرجلبعخن

 1 , لاز امل 4
 م ي .- :

 ! 4 .ر و رترصزتلاماججبلوببل :لول

ل .
 

 | : م زاداويلماك يرل ع
 ( قفارتي ملق احالف هلس ا ؛ولفملاحشرفورزلل ظن ام ت

: 
 رخزاداوانجفاناذلع ئ زلان ابصلا نولو 7 اهما اهللخت افزلمكترللخأ

 ا 7 اماك يزللتاضمل اوذلحاغ هي
 ا اش رخ ر دنز تف" نعطف ١ناإزبحلاع كنلماك: رلا

 وجے٫او

 الي ا ام زنوربلا مض ر . ذطماكةرملاغإمحلا ا

١ 

 يبواج \ رح ملرجنوو رارملا زةيدنعزاتى كف

. 

 | نرنو راتخنو :الك ي .. | و زنت ل واوييلكربج جوفلارل عراف لخم .ل ّ هيرلا -
 [ ابؤهينزاجنامل وفوةرتحلارلعزي>وعح ارمو تروب

 ازولازيربز ١
 ؛نجالفيزلارورهاو ررك ١

 . نينجلل

 كرفازجرابمافزرك منينالو
 ىو نننرخل

 | نا ووزرعل نب غلي
 [ ةددلإفاوفاحر . حمعرلبينافنامجللوطإ انرغلااءافوإتت هعانفلا

 زعيربالييرخلز
 داافالناهرلانرلخ

 اجرج انلنفاعوللأزومليفالجب زوا
 !ين اكذيرلاو دارمل ازرعلجرففلحخ نوسمخ حلصلازحا
>
 

 ! لراو باتكلزم ١ امه كن لخلىف

 اكو هواسوملاوروگ هتلحرل قوفرخ نالاف 7 حبجع

 ب باوخي اوذيرتم _ . . ٤.
 لسلاو ةولصتاو هخنتؤن

 هنسزوللا

 { 2 ن !نالا تس هه و ز 8 ا

 لاك م سرس . رحجلا مد : . |
 ا

 ١ \ امو ي فرنعم) اربخكلربففل انا
 انكلاخا

 ل اعنمالوريذ×
 { ١

 دوزتو زولتلنالترلا :
 اهفات

  

  
   
      

 ناج انبرل فوته . يب ذ ي ] فلا ج رارسا سن          
 .ق ۔.۔كا.: . أ ._ ث يالول   ل . دكوا { ٩

 ۔ہسي س .ح ر ت ق ز .-

 نب بوبحم :يأ) هيبأ هنع دجو ام رخآ هنأ انيبم رصتخملا خسانل .(ليحرلا نب ب )٠!( لكشلا
 .رصتخملا نم تسيل ةدايز يهو سانا متخي انهو



  

 ابيبح نب عيبرلا ثدحملا مامإلا ١: قحلم

 ورمع نب دشار نب عيبرلا نب ورمع نب بيبح نب عيبرلا ورمع وبأ
 يف دلو ،ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ ذيمالت زربأ دحأ يناممتلا يديهارفلا

 ةدلبب ةنطابلا ةيالو يف نامع هنطوم يف أشنو (ه٥٨-٠٨) نيب ام نامع

 ملعلا تاقلح ثيح ةرصبلا ىلإ رفاس مث ،هتلوفط ىضمأ اهبو \نافطغ

 كانهو اعم ملعلاو ةراجتلل كانه ىلإ نوينامعلا رجاهي ثيحو سيردتلاو

 ذملتت مث ،هرمع نم ةريخألا ثالثلا تاونسلا يف ديز نب رباج مامإلاب ىقتلا

 امك مهريغو بئاسلا نب مامضو ملسم ةديبع يبأ هخيش ىلع هدعب نم

 ،ريسلا باتك ٢٧٣/٢ - ٢٧٧. "ينيجردلا ،خياشملا تاقبط :ةيتآلا رداصملا يف هتريس رظنت )١(

 عباطملا ٣/١- ٥. ،يملاسلا هللا دبع .حيحصلا عماجلا حرش .٧٩۔-١/٥٩ ،يخامشلا

 بيبح نب عيبرلا مامإلا ٢٤٩. ص ،يدشارلا كرابم ،ةديبع وبأ مامإلا .نامع ةنطلس .ةيبهذلا

 نامع ةنطلس ‘©بيسلا ©يرماضلا ةبتكم ،يبونقلا كوربم نب ديعس ‘اهدنسمو هتناكم

 ٤٩. ص ،يديعسوبلا حلاص ةيضابإلا دنع ثيدحلا ةياور .م ٥٩٩١/ه١:٦١٤١ ط



 يمالسإلا برغلا يه ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 ريثكلا نع ىور ،ةديبع يبأ ريغ خويشلا نم ريبك ددع بيبح نب عيبرلل
 ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ مهزربأ نأ ريغ ©فورعملا هدنسم يف مهنم

 ناباتك امهو ،هراثآو هدنسم ىور نيخيشلا نيذه نعو .بئاسلا نب مامضو

 نع يناثلا ىورو ،حيحصلا عماجلا وهو ،ةديبع يبأ نع لوآلا ىور ،ناسيفن

 عضوم ريغ يف انرشأ دقو ،ةيهقفلا ةياورلا هيلع بلغت باتكلا اذهو ،مامض
 كلذك كردأو هن كلام نب سنأ ليلجلا يباحصلا كردأ عيبرلا مامإلا نأ

 ،ورمع نب بيبح هيبأ نع اضيأ ملعلا ذخأ امك ،هتايح رخآ يف رباج مامإلا

 مهنع ذخأ نيذلا هخويش هسفن عيبرلا ددح دقو ناهدلا حلاص حون يبأو

 .٨0«حونو مامضو ةديبع يبأ :ةثالث نع هقفلا تظفح امنإ» :لاقف ملعلا

 :هذيمالت .

 نم ناك يذلا ةديبع يبأ ةفالخ ىلوت هنوك ،نوريثك ذيمالت عيبرلا مامإلل

 نيرشبم اهيلإ مهعاجرإ مث ةيمالسإلا قطانملا ءانبأ نم ددع ميلعت هتسايس
 نوكل دصقملا يف هنع فلتخي هنأ ريغ ،عيبرلا لعف هلثمو ،ةفرعملاو ملعلاب

 ةبلط اهيلإ ثعب يتلا نكامألا يف تماق دق ةديبع يبأ دنع ةدوصقملا لودلا

 ةدايقلا مهميلستو لودلا هذه ءانبأ ميلعت هرود ناك دقف عيبرلا امأ ،ملعلا

 .اهيف ةيملعلا

 لئاو بويأ وبأو يشرقلا ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ :ءالؤه نمو
 نع ةياور اهيف مهتكراشم مظعم نأ الإ ةنودملا ءاملع نم ناذهو يمرضحلا

 وبأو ،يناوزنلا رذنملا نب ريشبو ،يوكزألا رباج يبأ نب ىسومو ،عيبرلا

 ،ىلعملا نب دمحمو ينالعجلا رينلا نب رينمو ،ةرفص نب كلملادبع ةرفص
 .مهريغو يناجيسلا مشاهو

 )١( يخامشلل ريسلا )٩٦/١(.
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 ٠ هتن اكم :

 .ةيضابإلا طاسوألا يف ةمرتحمو ةقومرم ةيصخش بيبح نب عيبرلا ربتعي
 ةفيلخلا ناك هنأ امك ،ةيبهذلا ةلسلسلا يذ حيحصلا عماجلا بحاص وهف

 دفو ىلع هفالختسا يف كلذ لثمتي ،ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأل زربألا

 ءاملع طاسوأ يف اتاطمو اراشتسم ناك هنأ امك ،ةديبع وبأ ضرم امدنع جحلا

 ،نامُعو برغملا يف ةديبع وبأ اهأشنأ يتلا لودلا تاسايسل اًعجرمو ،ةوعدلا

 نيبو متسر نب نمحرلا دبع نب باهولادبع مامإلا نيب فالخلا عقو امدنعف
 مهنيب امكح بيبح نب عيبرلا نوكي نأ ناقيرفلا يضر هتمامإ اوركنأ نيذلا

 .درلاب مهيلإ بتكو

 تاقلح لصاوي ةرصبلا يف عيبرلا لظ ةديبع وبأ هخيش يفوت امدنعو

 ذيمالت هيف قرفت يذلا تقولا يف ،ءاملعلاو نيحصانلاو ةاعدلا أيهيو ملعلا

 ءاملع نم هنارقأ اضيأ كلذ لعف امك ملعلا رشنل راصمألا يف ةديبع يبأ

 .ةنودملا

 ٠ ر اث آ ٥:

 ةدمع وهو هدنسم اهرهشأ ةيملعلا راثآلا نم ةعومجم عيبرلا مامإلا كرت

 عيبرلا هاور ثيح دانسإلا ولعب عيبرلا دسم عتمتيو ‘ثيدحلا يف ةيضابإلا

 ةلسلسب ةهيبش هتلسلسف يباحصلا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع

 ©رمع نبا نع عفان نع كلام مامإلا ةلسلسو ؛هيبأ نع ملاس نع يرهزلا

 هذه لاجر عيمج عتمت دقو دوعسم نبا نع ةمقلع نع يعخنلا ةلسلسو

 ثيح ددعلا ثيح نم اظح مهرثكأ عيبرلا مامإلا نأ الإ طبضلاب لسالسلا

 دنسملا اذه رهتشي ملو ‘ثيدح ةئام عبس ىلع ديزي ام هباتك يف لجس

 ةفئاطلا هذه نوكلو .مهيلع ةيضابإلا موصخ اهضرفي ناك ةيسايس فورظل
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 تاقحالملا نع اديعب اهثارتب ظفتحت تلظ قاقشلا مدعو ةملاسملا بحت

 باتك مامأ مهسفنأ نوملسملا دجوف ثيدحلا رصعلا ءاج ىتح ،تاقياضملاو

 ىلإ هثيداحأ تفاضناف طبضلاو ةقدلا هبحاص هيف ىخوت ثيدحلا يف ميظع

 .ةفورعملا حاحصلا بتك

 هخيش نع هنؤد هقفلاو ثيدحلا يف اضيأ وهو «عيبرلا راثآ» باتك هلو

 روتكدلا هقيقحتب ماق دقو يباحصلا نع ديز نب رباج نع بئاسلا نب مامض

 اذه مضيو ،عبطي ملو دعب مجرتي مل هنأ الإ ةيزيلجنإلا ةغللاب يصورخلا نالهك

 يف ارثأ ٣٣٢ ةرفص نبا كلملادبع ةرفص وبأ هذيملت هنع هاور يذلا باتكلا

 .حاحصلا بتك ىلإ اًضيأ باتكلا اذه فاضيس هتعابط دنعو ‘ثيدحلاو هقفلا

 :ةنودملا يف هعقوم .

 مهيلع دمتعا نيذلا ةثالثلا ةنودملا ءاملع زربأ دحأ عيبرلا مامإلا دعي

 نباو جرؤملا يبأ لاوقأو هلاوقأ نيب نراقي ناكف ،اًريبك ادامتعا مناغ وبأ

 يف عيبرلا مامإلا رهظيو ،الوق ٣٥٩ ةنودملا يف هلاوقأ تغلب دقو ،زيزعلا دبع

 يف مناغ وبأ هاقتلا دقو .ةديبع يبأ لاوقأ هلاوقأ دناست ادهتجم املاع ةنودملا

 هينيرق ةطساوب هنع يوري راص باوبألا ةيقب يفو ةنودملا باوبأ نم ددع

 .لئاوو بوبحم

 :هقيثوت ٠

 وحنلا ىلع مهركذن ليدعتلاو حرجلا ةمئأ نم ددع عيبرلا مامإلا قثو

 :ىلاتلا

 عمس :ئبيبح نب عيبر :لاقف «ريبكلا خيراتلا» هباتك يف يراخبلا هركذ - ١

 .'٨يرصبلا ىسوم نع ىور نيريس نباو نسحلا

 )١( ريبكلا خيراتلا )٢٧٦/٣(.
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(٥) 
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 نسحلا نع يوري بيبح نب عيبرلا :«تاقثلا» باتك يف لاق :نابح نبا

 .)ليعامسإ نب ىسوم نع ىور ،نيريس نباو

 اًضيأ بيبح نب عيبرلاو :«تاقثلا ءامسأ خيرات» هباتك يف نيهاش نبا

 ۔٠۔۔) ٢)

 .'''ةقث وهو نيريس نباو نسحلا نع يوري ‘يرصب

 نب عيبرلا» :لاقف "عضاوم ةدع يف «خيراتلا» هباتك يف نيعم نب ىيحي

 ث«ةقث وهو ،نيريس نباو نسحلا نع يوري يرصب اضيأ بيبح
 .ؤ})«ةقث وهو نيريس نباو نسحلا نع ثدحي يرصب بيبح نب عيبرلا»

 للعلا» هباتك يف كشلل الاجم عدي ال امب هركذ :لبنح نب دمحأ مامإلا
 مدقي ناك :لوقي هتعمس» :دمحأ مامإلا نبا هللادبع لوقي «لاجرلا ةفرعمو

 نع انثدحي يئاطلا رافغلادبع نب مثيهلا :هل لاقي لجر ةرصبلا نم انيلع

 مامض نع بيبح نب عيبرلا :هل لاقي لجر نعو هيأر ةداتق نع مامه

 صنلا اذهو «ثيداحأ ةملس يبأ نب ءاجر نعو ،ديز نب رباج نع

 كش الو «ديز نب رباج نع مامه» :لاق هنأ الإ "دادغب خيرات يف دوجوم

 نب رباجو دمحأ مامإلا مالك يف كلذك اهدورول مامض نع فيحصت هنأ

 يناملا بئاسلا نبا وهف مامض امأو ،ةيضابإلا مامإ ءاثعشلا وبأ وه ديز

 ملقلا راد ةعبط) «خيراتلا» يف نيعم نب ىيحي اضيأ هركذ يضابإلا

 ىنكلا» يف يبالودلا هركذو .نيعضوم يف (يرودلا ةياورب توريب

 «تاقثلا» )٢٩٩/٦(.

 )٨٦/١(. تاقثلا ءامسأ خيرات

 «ءامسألاو ىنكلا» )٢/ ٧٤. ١٥(.

 :خيراتلا )٢٦٠/١( رقم١٧١١.

 :هسفن )١١٣/٢( مقر ٣٥٩٢٣.

 )٥٥/٤(. دادغب خيرات

 :خيراتلا )١٥٧/٦٢( مقر ٣٩٤٠ و)٢٦٨/٢( مقر ٤٧٢٣.
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 ىور ثيح .عيبرلا مامإلا خويش نم امامض نأ مدقت دقو ،«ءامسألاو

 وه اذه بيبح نب عيبرلاو ‘ثيداحأ ةثالث ؤدنسملا يف عيبرلا هنع

 مساب اركذ نيذللا نيرخآلا نع فلتخي وهو ،فورعملا يضابإلا

 :امهو ‘بيبح نب عيبرلا

 يف يراخبلا هركذ :ةماميلا لهأ نم يفنحلا ةملس وبأ بيبح نب عيبرلا ١

 ،(لادتعالا نازيم) يف يبهذلاو (تاقثلا) يف نابح نباو (ريبكلا خيراتلا) .

 (بيرقتلا)و (بيذهتلا) يف رجح نباو (لامكلا بيذهت) يف يزملاو
.٠ ٠ ٠ 

 .همب وهو

 .حالملا ونب :امهل لاقي بيبح نب ذئاع وخأ يفوكلا بيبح نب عيبرلا ٢
 (نيحورجملا) يف نابح نباو ،(ريبكلا خيراتلا) يف يراخبلا هركذ

 (بيذهتلا) يف رجح نباو (بيذهتلا) يف يزملاو (نازيملا) يف يبهذلاو

 .هقيثوت يف فلتخم وهو (بيرقتلا)و

 قحلم) ٢(

 يويسبلا رصتخم باتك ىف تدرو ىتلا تادايزلاب قلعتي قحلملا اذه

 ،م٦٨٩١/ه٦٠٤١ ماع "نامع ةنطلسب ۔ ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو لبق نم عوبطملا

 عبارلا نرقلا يف يويسبلا خسن ىدحإ ىلع هتعابط يف ةرازولا تدمتعا ثيح

 ةينامعلا خسنلا ةداع وه امك ،خاسنلا تادايزب ةثيلم ةخسن يهو ،يرجهلا رشع

 :لاق بئاسلا نب مامض نع ةديبع وبأ» ١١٢ مقر )٥٩/١(، دنسملا يف عيبرلا مامإلا ىور )١(

 ءوضو بنذلا مجع سم نم ىلع سيل» :لاق ةي يبنلا نع يوري سابع نبا نع ينغلب
 لاق :عيبرلا لاق» ٥٢٠ مقر رخآ عضوم يفو «وضو دادحتسالا عضوم سم نم ىلع الو

 تنب ةنوميم هتلاخب جوزت ل يبنلا نأ :سابع نبا نع ديز نب رباج نع بئاسلا نب مامض

 ۔(١/٩٠٢) «مرحم وهو ثراحلا
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 اذه يف تادايزلا هذه جارختساب تمق دقو "يرجهلا رشاعلا نرقلا دعب

 تادايزلا هذه نم ةيناملا بتكلا تررضت مك ئراقلل نيبتي ىتح قحلملا

 .!!! هنع الو هنم تسيل يهو ،‘باتكلا فلؤمل ةءارقلا دنع تبسن ىتلا

 ءوضولاو ةيتلاو تقولاب ملعلا يف باب

 ،كلذب ىلصو ةساجن ءوضولا حراوج نم ةحراج يفو لجر أضوت اذإ :ليقو

 .ناتمات ةساجنلا رثأ قبي مل اذإ ،هئوضوو هتالصو هنظ بلاغ ىلع يضمي :ليقف

 ةراهطلا يق باب

 امهنم (نم) ملعي ملو سجن امهدحأو نيءانإ يف ءاملا ناك اذإ :ليقو]

 رخآلا ءاملا نوكي نأ افوخ أضوتي :ليقف امهريغ ءام هعم سيلو ‘سجنتملا

 لطبي ال (كلذ) نأل امهب آضوتي نأ لبق مميتي الو ااسجن هب أضوت يذلا

 .ملعأ هللاو ارهاط ارخآ (ب) أضوتي يذلا ءاملا نوكي امبرف هءوضو

 هب يلصي نأ هل زوجي الف ةضيرفلا ةالصل هوني ملو ةلفانل آاضوت اذإو

 تعقو رئب يف يراوحلا يبأ نع باتكلا ريغ نمو ،هب يوني نأ الإ ةضيرفلا

 ،ثيغلا باصأ نأ ىلإ ،هللا ءاش ام اهنم جرخي ملو تكرتف ةرذع وأ ةتيم اهيف

 دقف كلذ دعب تلق نإو ،اهنم اوقتسي نأ مهل زاج ترحبتسا اذإف ،اهؤام رثكو
 مل ©تكله دق ةتيملا تناك نإو ،حير وأ معطب اهؤام ريغتي نأ الإ ترهط

 .ملعأ هللاو ةرثكلا دعب ةلقلا اهرضت

 ةراهطلا ضقني ام ركذ يف باب

 يف عقو ولو سجني الف تيم دلج نم ناسنإلا نم جرخ ام نإ :ليقو

 رهاط ءامب ةيناث خبطي داعي هنأ سجن ءامب خبط اذإ رجرجلا نإ :ليقو ،ءاملا
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 يف قشناو خبط نإو هب سأب الف رسكناو لوسغم ريغ وهو يوش اذإ ضيبلاو

 دارجلا ديصل تراس ةأرما يف ليقو ،لكؤي مل لوسغم ريغ وهو خبطلا لاح

 نإو ءاهيلع ضقن الف ادراب ناك نإ :ليقف اهجرف نم ام جرخ مث ةئضوتم يهو
 نيهجولا ىلع ضقتني اهعوضو نإ لمعلاو ،اهئوضو ضقتنا ائخس ناك

 ،ثثدحتيو ملكتي وهو أضوتي نميف ليقو ،لوبلا عضوم نم جرخ هنأل ؛اًعيمج

 ءوضو يف هب هرمأ ام ىتأ اذإ هئوضو يف هيلع ضقن الو ‘كلذ هل هركي :ليقف

 كهئوضو و مامت يف فالتخا نايرع وهو ًاضوتي نميف ليقو .حسم وأ لسغ نم

 اذإو رتتسم عضومب ناك اذإ ضقتني ال لوق هيفو اهئوضو ضقن ينبجعيو

 اذإو .مد هنم جرخي ىتح هءوضو ضقتني الف هدسج نم ةرعش عئضوتملا علقأ

 هئوضو يف هيلع ضقن الف هديب ءيش ةلمقلا نم جرخي ملو هديب ةلمق جرخأ

 ةمرح رظن وأ نينثا نيب ارس عمتسا نمو ،هءوضو ضقني مل اهجرخي مل اذإ
 يوذ ىلإ رظنلاو ،مراحملا وأ هل لحي ال نمم ،هءوضو ضقتنا موق لزنم يف

 .ءوضولا ضقن يف فالتخا جرفلا ىوس ءاسنلا نم مراحملا

 داسف الف اًيسان ناك نإ ليقف ءوضو ىلع وهو رفغتسا لجر يف ليقو
 بذكلا ةفاخم ضقنلا هيلع بجوي يذلاو فالتخا هيف دمعتملاو ،هيلع

 ءوضولا ضقني ال ءاكبلا نإ :ليقو ءوضولا ضقني ال قدصلا حازمو قافنلاو

 اذإ كلذو ،ءوضولا ضقني هنإف كلذ ريغ نم ناك نإو ‘هللا ةيشخ نم ناك اذإ

 اذإ هيلع ضقن الف ءاكبلا هبلغ اذإ تيملا ىلع يكبي نم لثم ،هئاكب يف بذك
 .ملعأ هللاو ؤتركذ امع نكي مل

 فالتخا هءوضو ضقن يفف اهضقن ةن هل زوجي هجو ريغ نم هتالص ضقن نمو

 :ىلاعتو كرابت لوقي هنأل ةيصعم وهف يصاعملاب ءوضولا ضقني يذلا لوقلا ىلع

 .. ۔ہ

 ضقتنا ةتيملا سم نم نإ :ليق دقف ةتيملا امأو ٢٣[ :دمحم] 4 ركنا رأ اولط الو»

 .ايلو ناك ولو ءوضولا ضقني هسم نإ ليقو ،انمؤم وأ ايلو ناك اذإ هءوضو
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 يهف سبيو رادجلا يف اهب ىنب اذإف سجن ءامب تليغ اذإ ةليغلا كلذكو

 .رونسلا الإ ةسجن اهلك عابسلا راوسأو ،ةرهاط

 ةالصلل ضيرمل ا اممييو تيمل ا السغي نأ ضئاحل او بنجلل نإ : ليقو

 لسغلا اهيلع سيلف ثغلابلا اهجوز اهعماج اذإ ةريغصلا ةيراجلاو ،هل اربكيو

 ىلع لمعلاو ©فالتخا هيفو ،ةبقرلا ىلإ لستغت نأ رمؤتو "موزللا قيرط نم

 مدنلاو ةبوتلا اتامز ةبانجلا نم لسغلا كرت نم ىلع نأ ليقو ،انركذ ام

 ،تارافكلا نم همزلي اميف اوفلتخاو ،ماصو ىلص ام لدبو ،رافغتسالاو

 ةرافكو تاولص نم عيض امل تارافك سمخ هيلع نأ مهليواقأ نم طسوألاو

 هتالصل هتبانجل مميتي مل اذإ بنجلاو ،ملعأ هللاو ،ناضمر رهش مايصل ةدحاو

 .ملعأ هللاو ،هيلع ةرافك ال لوقلا ضعب ىفف ‘كلذب هنم الهج

 دجسملا لوخد عنميو نآرقلا أرقي نأ هل زوجي ال بنجلا نإ :ليقو

 ذيواعتلاو فحاصملا لمح نمو كلذ نم ناعونمم امهو ضئاحلا كلذكو

 دجسملا لوخد كلذ دعب هل زوجيو ،مميت دجسملا لوخد بنجلا دارأ اذإو

 .(هتجوز ندب رئاس يف هتوهش يضقي نأ لجرلل زوجي :ليقو) نآرقلا ةءارقو

 ةبانجلا نم لستغأ مهللا كمساب :لوقت ةبانجلا نم لسفلل ةينلاو

 هلل ةعاطو اهلسغ ضرف نم ىلع امع ءادأ ةساجن لك نمو ةضيرفلا

 لوبلا قري ملو ةبانجلا نم لستغا اذإ بنجلا نإ :ليقو . يتي دمحم هلوسرلو

 الف لستغاو لوبلا قيري نأ لبق ىلص نإو ،“قارأ اذإ ةيناث لسغلا همزلي هنإف

 ًأاضوتو ىجنتساف ،دربلا نم كالهلا فاخ بنجأو ةالف يف ناك اذإو ،هيلع لدب

 نع دجوي هنأل ؛هتالص لدبي نأ ينبجعيف كهتب انجل مميتي ملو .ىلصو

 .ملعأ هللاو ةرافك الو هيلع لدب ال :نامثع نب ناميلس

 ةالصلل مميتأو ثادحألا عيمج اذه يمميتب عفرأ :لوقي مميتلل ةينلاو

 . ةلت دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ةساجن لك نم ةراهطو ءاملل الدب



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ٩٦

  

 سيلو ،هيف وه يذلا هلزنم يف ةرسيو ةنمي ظحالي نأ هل يغبني هنإ :ليقو
 ءاملا دجو مث ،ءاملا بلطيو ظحالي مل نإو ،ديعب ناكم ىلإ ىدعتي نأ هيلع

 ىلص دق ناكو تقولا تاف نإو ،ةالصلا لدب هيلعف مئاق هدعب ةالصلا تقوو

 .ملعأ هللاو ؤفالتخا ةرافكلا يفو ،لدبلا هيلعف - بلط الو ةظحالم الب ۔

 اميش هنم لمحي ملو هديب برض اذإ دجسملا بارتب مميتلا زوجي :ليقو
 قيرطلا نم بارتلا ذخأ امأو فالتخا هيف ةربقملا نمو ،هل ةميق ال كلذ نأل

 الف اًئيش دجي ملو هبلط دقو ىلص نأ دعب هآر ناك نمو ىزئاجف هجرخي مل اذإ
 هحراوج نم ءيش يف ناك نإ ،مميتي نأ لبق أضوتي نأ هل يغبنيو ؤهيلع لدب

 بهذأ ةحراجلا مميت نأ دعب اضوت اذإ هنأك ٭اهئضوي نأ هنكمي ال ىلع

 .ءاملا مدع دنع مميتلل ةينلاك مميتلا ةينو مميتلا ءوضولا

 هئضوي نأ هرسعأو مميتلاو ءوضولا ىلع ردقي مل اذإ ضيرملا نإ :ليقو
 نيعتسي نأ هيلع :لوقف ؟هلهأ نم هممييو هئضوي نمب نيعتسي نأ مزال هيلعأ

 يدؤيو ،‘كلذ هيلع سيل :لوقو ،زجع اذإ هلهأ نم نيدبعتملا نم هرضح نمب
 .ملعأ هللاو ردق ام فيك هضرف

 ءءاملا ىلإ راس اذإ دوقلا نم هسفن ىلع فاخيو .ةيرقلا يف نوكي يذلاو

 تناكو ،ةجوز هدنعو مميتي نأ ضيرملل زوجي الو ،مميتلا هل زوجي :ليقف

 ادحأ دجي مل نإو ،اهيلع لقثي الو ،طئاغلاو لوبلا نم هئاجنتسا نع عنتمت ال

 روذعم وهف هتناعإ ىلإ هسفن تاذ نم عربتي ملو كلذ هيلع لقثو ادحأ دجو وآ

 هل زوجي الف اينغ ناك اذإ دارجلاو عوشلا بلاطو ردق امب هضرف يدؤيو
 هنم الهج مميتلاف اريقف ناك نإو ،نيخسرفلا زواجي مل اذإ ةالصلل مميتلا

 .ةرافكلا هيلع لوقف ىلصو

 رفظك تراص تعمج ول نأ ،ةقرفتم مد طقن هيف ناك اذإ بوثلا يف ليقو
 كنسحأ وهف اّطايتحا هكرتو هب لصي مل نمف ،هب ةالصلا يف فالتخاف ،ماهبإلا



٣٨٩٧ 

  

 غوصلاو ،هللا ءاش نإ هيلع قضي مل هب ىولبلا لجأل رخآلا لوقلاب عسوت نمو

 ناك اذإف ،مهتابوطرب هولانو ةضفلاو بهذلا نم افوجم رافكلا هغوصي يذلا

 اًؤشحم نكي مل نإو 36كهره اظ لسغ ولو ةالصلا هب زوجت الف عمشب اًؤشحم

 .ملعأ هللاو ةالصلا هب تزاج هرهاظ لسغ اذإف عمشب

 .ةساجنلا نفشني ال فشحلاو دروزآلا ىناوأ نإ :ليقو

 زاوج يفف ريرح ريغ هنم ةادسلا نأ الإ ريرحب اجوسنم بوث ناك اذإو

 نيعبصإ ضرع ردق ريرحلا ناكو اًريرح ةادسلا تناك نإو فالتخا هب ةالصلا

 .ةالصلا هب زوجت الف

 ضقتنت هنإف .هدوعقو همايقو هدوجس لاح يف هيمدق عفر اذإ يلصملاو

 ءوضولا دسفت ةهقهقلاو فالتخا ةدحاولا عفر يفو ءادمع ناك اذإ هتالص

 الف ءوضولا امأو ةالصلا ضقنيف مسبتلا امأو ،اهيف لخد دق ناك اذإ ةالصلاو

 ءيشب يه سيل لوقو ٥©ضقتنت لوق ©فدالتحخحا اهيفف بلقلا ةكرح امأو ©ضقتني

 .ندبلا ضختمي مل اذإ

 هتالص يلصملا ىلع عطقي ام ركذ يف ٠

 هنأ هيوني ىتح ةرتس نكي مل هيراوي ال ائيش وأ اًبشخ وأ ادوع عضو نإو

 م -

 .هرتس

 .ةساجن هيف ناك اذإ ةالصلا عطقي بنجلا بوث نإ :ليقو

 .مهمادق مهيلع رم اذإ بلكلا :ينعأ كعطقي ال ةزانجلا ىلع ةالصلا يفو

 .فينكلا لثم يهف ادعاصف ثالثلا نم تناك اذإ ةرذعلاو

 .عطقي ال لوبلا :موق لاقو

 .ةدوقوملا رانلاك وه سيلو ،عطقي الف جارسلاو



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا رجح ٢٨٩٨

 اذإ اهيلصي نأ هيلعف ،اهلصي مل تاولصلا نم ائيش لجرلا يسن اذإ :ليقو

 موزل يفف ةالصلا يف هيسن يذلا كلذ دعب ىلصو ةرضاحلا ىلص نإف اهركذ

 .ملعأ هللاو ،هيفكي لدبلا نأ لمعلا هيلع يذلاو ©فالتخا ةرافكلا

 هيلعف اهتقو تاف دقو .هبتنا مث ةالصلا تقو لوخدب ملع نأ لدعب مان نمو

 .اهتقو تاوف دعب هبتنا اذإ هيلع ءىش الف كلذ لبق مان نإو ©،لدبلاو ةرافكلا

 امنإو كزئاجف اهقوطتي ال ةمامعب ىلص نمو :رفعج نبا عماج نمو

 فلاخي الو اوفرعي ىتح هب نوملسملا رمأ ،نيملسملا مامإ مئامعلاب قيوطتل
 لاق دمحم يبأ نع اذكه ،ركذ قيوطتلل سيلف راثآلا يف امأو مامإلا رمأ

 ىلص نإف هتمامع نم هقلح تحت دري ال نأ يلصملا رمؤي ال نسحلا وبأ

 وهو نيملسملا لمع فلاخ دق هنأ الإ اهيف ضقن الو ،ةزئاج هتالصف كلذك

 ملعأ هللاو مهسبلو ةمذلا لهأب هيبشت

 يورو ء«هللا مسا ركذي مل نمل ءوضو ال» :لاق هنأ ةلق هنع يورو

 .«ميحرلا نمحرلا هللا مسب :لقي مل نمل ءوضو ال» :ةن هنع

 5درب وأ رح نم ةرورض نم ناك اذإ لعنلاو شوكلاب ةالصلا زوجت :ليقو

 .ارهاط ناكو يلصملا لغشي الو

 لاق ،هلامش نع رخآو مامإلا نيمي نع لجر فصي نأ زوجي هنإ :ليقو

 موقي ثيح هفلخ لجر فصي نأ زوجيو ،هب لصتم لجر هءارو ناك اذإ زئاج
 ضعب دجسملا يف لجر ىلص اذإو ،خايشألا ضعب اذهب لمع دقو ©فصلا

 ىلص دق ناك نإف ،هتالص عطقي هنإف ةالصلا ةعامجلا مامإ ماقأ مث هتالص

 رثكأ ىلص اذإ لوقو ،اًرتو اهلعجيف ةعكر ىلص ناك نإو ،ةلفان امهلعج نيتعكر
 ةثالث ناك اذإو إمدقت ام ىلع لمعلل اهمتي نأ هلف ةالصلا مامإلا ماقأو هتالص
 وأ لوألا فصلا مادق ةالصلا عطقي امم هريغ وأ بلك رمو ةعامج فوفص



٣٩٩     
 نم هيلع رمي مل نم ىلع عطقي الو مهيلع رم نيذلا ىلع عطقي هنإف طسولا
 مهنيب امعارذ رشع ةسمخ نم لقأ ،رخؤملاو طسولا فصلا ناك اذإ ©فوفصلا

 فصلا ىلع بلكلا رم اذإ اذهبو ،هتالصب مهتالص زوجت ثيحب ،مامإلا نيبو
 فصلا نم جرخ مث فصلا طسو يف لجرلا ةالص تضقتنا اذإ :ليقو ،مدقملا

 ءاوفحزيف اوموقي نأ ىلإ نيدعاق اوثكم نإو ،نيكروتم اوفحزي نأ مهيلع :ليقف
 مومأملا لاق يلولا مامإلا فلخ يلصي ناك اذإو مهيلع ضقن الأ وجرأف

 ةالصب لاق يلولا ريغ فلخ ناك نإو ةةعامجلا مامإ وأ مامإلا ةالصب يلصأ

 نإف ءاعدلا تايآ نم ائيش أرق اذإ ةعامجلا مامإو اهل بحتسي اذكه ،ةعامجلا

 فاخاف ءاعدلا ديري ناك نإو اهتءارق يف هيلع سأب الف سردلا كلذب دارأ ناك

 نأ هل زئاجف اقلفتم ةعامجلا فص لجرلا دجو اذإ :ليقو ،هتالص ضقن هيلع

 لجرلا فصي نأ زئاجف دجسملا قاض اذإ كلذكو ©تفصلا فلخ هدحو فصي

 .اهجو مهحبصأف اووتسا نإف هريغ نمو ،هلامش وأ مامإلا نيمي نع

 ناكو ،ةثالث وأ نانثا ةعامجلا نم لوألا فصلا نم عطقنا اذإ :ليقو

 افحزي ملو امهنم دمعلا ىلع ناك نإف لجر ماقم ردق فصلا نيبو امهنيب

 ،مهيلع داسف الف ةثالث اوناكو ةلاهجبو نايسنلا ىلع ناك نإو ضقنلا امهيلعف

 فرط افصف ةعامجلا ىلإ ايتأ نيلجر يف ليقو ،نينثالا يف فالتخا هيفو

 تبث فصلا نيبو هنيب يذلا رخآلاو ،مامإلا عم عكرو امهدحأ مرحأف ©فصلا

 يغبني ال :ليقو ‘فالتخا مامإلا عم لخد يذلا هبحاص ةالص مامت يفف افقاو

 هنإ :ليق هنأل ؛مامإلا ملسي نأ لبق ةالصلا عضوم نع تلفني نأ مومأملل

 ةمزال هراج ناك اذإ دجسملا ةرامعو ،مامإلا تافتلا دنع ةمحرلا مهيلع رشنتل

 نأ هل سيلو ‘ةعامج امهو هيف هايإو وه يلصي دحاو هل لصح اذإ هيلع

 زوجيف اًرومعم ناك نإو ،رومعم ريغ ناك اذإ ديدشت هيفو &هريغ ىلإ ىطختي

 .ملعأ هللاو هريغ ىلإ ىطختي نأ هل



 ٤ يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 نأ ىسعف هراج وه يذلا دجسملا يف هعم يلصي لجر هل أيهتي مل نإو

 .اروذعم نوكي

 ميقتسي ال امبر هنأل ؛ةعامج نابكرلا ةالص ىفو ،ةنيفسلا ىف الإ :هريغ لاق

 .عجر ملعأ هللاو فوفص مهل

 مومأملا نع اعفترم مامإلا ناكو ةعامج لجرو وه ىلص لجر نعو

 ةالصلا زجت مل رابشأ ةثالث ردق هعافترا ناك اذإف ،رابشأ ةثالث وأ نيربش ردقب

 ةالصب هتالص زوجت الف رابشأ ةثالث اعفترم ناك اذإ مومأملا كلذكو ،مومأملل

 .ملعأ هللاو مامإلا

 :لوقف .هندبو سجن هبوث نأ ملع مث مامإلا ةوفق ذخأ لجر يف ليقو

 :لوقي نم لوق ىلعو ،ةساجنلا هلنت مل اذإ فصلا نم هيلي يذلا ىلع سأب ال

 فاخو ،ةعامج كرتلا عم ىلص نم نإ :ليقو إمهيلع دسفأ ناث مامإ ةوفقلا نإ

 ملو ةيقت كلذ لعف اذإ ةمات هتالص نإ :ةبوقع ةالصلا يف هيدي عفري مل نإ

 .هب نيدتي

 رمأيو هسأر عفريف دوجسلا يف ناك نإف ،ةالصلا مهب متي نيمومأملا نمو
 &،هيف وه يذلا دحلا لجرلا يضقيف "مدقت نالف اي :لوقيو همدقي يذلا لجرلا

 ىلوألا ةدجسلا نم هسأر عفر همتأ اذإف مامإلا همدق يذلا لجرلا ىنعأ

 ىلإ فحزي مث اهعضوم يف وهو امامإ نوكيو هعضوم يف دعب وهو ،ةريبكتب
 ةعكرلا نم ةيناثلا ةدجسلا يف ناك نإف ،هيف ةيناثلا ةدجسلا متيف مامإلا ناكم

 يضقيو مامإلا عضوم يف نوكيف فحزي مث ةريبكتب هسأر عفريف ةيناثلا
 هسأر عفر اذإف ‘دوجسلا لاح يف ناك نإف ةالصلا مهل يضقيو تايحتلا

 ،عبرتي الو ،هيلجر بحسيو ىشم مايقلا لاح يف ناك نإو ‘كروتم وهو فحز

 همدقي يذلا ملعأ اؤزس مامإلا أرقي ناك نإف "مامإلا نيمي نع همايق نوكيو



  

 مهتالص موقلاب متي يذلا لجرلا مدقي نأو ‘تايحتلاو دمحلا نم لصو ثيح

 زاج ،مامإلا ناكم فقي مل ولو ،هتوفق يف ةعامجلا نم دحأ نوكي ثيحب

 .ملعأ هللاو دوجسلا لاح يف ناك اذإ هللا ءاش نإ كلذ

 لصو ثيح أرق دمحلا نم مامإلا ةءارق ىلإ لصي ملو مومأملا ناك نإف

 ،ملعأ هللاو مامإلا لصو ثيح أدب ،اهنم مامإلا نم رثكأ أرق ناك نإو اهسفنب

 راظتنا ةعامجلا ىلعو تقولا ثلث ىلإ ةعامجلا راظتنا مامإلا ىلع :ليقو

 نم نيثلثلاو ثلثلا يف ةالصلا نوكتو هريغ نمو] تقولا يثلث ىلإ مهمامإ
 ةقث الجر مدقتف حيحص ريغ مامإلا ناك اذإو [ملعأ هللاو عجر ةالصلا تقو

 ،نوهراك هل مهو ةعامجلاب يلصي الجر مدقي الو ةعامجلاب يلصي هناكم

 يف مامإلا اهس اذإو ،هل حبسي نأ اهس مامإلا نأ نقيت اذإ مومأملل زوجيو

 ءاسن هفلخ ناك نإو ،هللا ناحبس :لوقي ،لاجرلا نم هفلخ نم هل حبس هتالص

 ءاسنلا فوفص ريخو مدقت ام لاجرلا فوفص ريخو ،نهيديأب نقفصيف

 هيلع اودلاجتل رخؤملا ىلع مدقملا فص لضفب اوملعي ولو رخأت ام

 يف فالتخا ىنعملا لدبي ناك اذإ ةعامجلا مامإ ةءارق يف نحللاو ؤتفويسلاب

 ةالصلا ضقتنتف ةلاهجلا ىلع ناك نإو ءاطخلا هجو ىلع ناك اذإ ةالصلا ضقن

 . ملعأ هللاو

 سيلف ةعامج هيف مؤي يذلا هدجسم يف ىلص اذإ دجسملا مامإ نإ :ليقو

 ةالصب ةالصلا زوجت ثيحب ةالصلا كلت تقو يف ةعامج هيف يلصي نأ زوجي

 مامإ ءاج مث ةعامج هيف دحأ ىلص نإو ©تفوفصلا تلصتا ول نإ لوألا مامإلا

 نيذلا ةالص تدسف ةالصلا كلت تقو يف ةعامج هيف ىلصو دجسملا كلذ

 هيف مؤي يذلا عضوملا يف ىلص هلبق اولص نيذلا مامإ ناك اذإ اهلبق اولص
 داسف الو مهتالص تزاج هريغ عضوم يف ىلص ناك نإو دجسملا مامإ

 رهش ريغ يف ةعامج ىلصت نأ زوجت رتولا نإ :ليقو ،ملعأ هللاو مهيلع
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 ملعأ هللاو ناضمر رهش يف ةعامج ىلصت نأ بحتسملا نأ الإ كناضمر

 سبتلا اذإ :ليقو ،اَرجاهم يبارعإ الو اب ارجاف الو ،اًلجر ةأرما مؤت ال :ليقو
 بلاغ ىلع يضمي :ليقف ،امعبرأ وأ ةثالث ىلص كردي ملف ةعامجلا مامإ ىلع

 حبس نإف ةعكر ديزي الو تايحتلل سلجيف الإو نظ بلاغ هل ناك نإ ،هنظ

 هتالص تمت دقف هل حبسي مل نإو ةعكر دازو هتالص متأ هفلخ نم هل

 ةالصلا يف كشلا مهلثم ىلع يرجي هفلخ نيذلا ةعامجلا ناك نإ ينبجعيو

 نإ :ليقو ،ملعأ هللاو مهلأسي مل كشلا مهلثم ىلع يرجي ال ناك نإو .مهلأس

 نايلصي نامامإ ناك نإو ءزئاج دحاو عضوم يف ةعامج ةالصلا دعب ةالصلا

 ،زوجي الف اعارذ رشع ةسمخ نم لقأ نيمامإلا نيب ناك نإف ،دحاو تقو يف

 امأو زئاجف هبحاص ةالصب ةالصلا زوجت ال ثيحب يلصي مامإلا ناك نإو

 يف ناك اذإ اذهو ‘لاح لك ىلع هدحو يلصي نأ هل زوجيف دحاولا لجرلا

 .ملعأ هللاو دجسم ريغ

 موي ةعمجلا هيف ىلصت عضوم يف ۔ ميقملا يلصي نأ زوجي ال :ليقو
 ىنعم يف ليقو كاهب ٭بلاطم ريغ هنأل هل زئاجف رفاسملا امأو رهظلا - ةعمجلا
 دعب تاولص ىلص اذإ كلذ يف ىنعملاف «ةالص هيلع نمل ةالص ال» :ةت هلوق

 ىلص ام لدب يفف ‘تاولص اهركذ امدعب ىلص اذإف هيلع يتلا ةالصلا ركذي ام

 هلعف يف نكي مل اذإ ةةصخرلاب هل ذخؤي نأ كلذ لواطت اذإ انبجعيو ،فالتخا

 .اهيف هيلع لدب الف هتالصل اركاذ نكي ملو تاولص ىلص اذإ امأو ،امفلاخم

 يف ةينلاو ،اًممامت اهيلصي نأ انبجعيو ،فالتخا نيتلأسملا نيتاه يفو

 رفسلا يف اهيسن اذإ امأو ،تاعكر عبرأ ةتئافلا رهظلا ةالص ةضيرف يلصأ كلذ

 ةضيرف ىلاعت هلل يلصأ :لوقي نأ كلذ يف ةينلاو 5اممامت اهيلصي هنإف اهركذو

 .تاعكر عبرأ ينتتافو يرفس يف اهتيسن يتلا رهظلا

 ةعامجلا عم ىلص امل يلصملا تتاف اذإ رجفلا ةنس نإ :ليقو

   



  

 كلذ ريغ يفو "مويلا كلذ يف سمشلا عولط دعب اهيلصي نأ هل بحتسملاف

 .ملعأ هللاو سمشلا عولط لبق ولو ،اهيلصي مويلا

 نيتروز ىلع دجس نإو هأزجأ نعد نم ةروز ىلع دجس اذإ يلصملاو

 نمل ةالص ال» :ةقي يبنلا لوق ىنعم :ليقو ‘كلام نبا خيشلا نع اذكه هأزجأ

 هيلع ةضقتنم تناك وأ هتالصل ايسان ناك نإ كلذ ىنعم نأ «ةةلص هيلع

 ىلصو ةالص يسن اذإ امأو ،اهيلصي وأ اهلدبي نأ لبق تاولص اهدعب ىلصف

 ولو ،هنايسن لاح يف ىلص اميف هيلع لدب ال كلذف ‘هنايسن لاح يف تاولص

 لدب الو ،اهيسن يتلا ةالصلا يلصي هنإف اهالص دق ةالص تقو اهركذ ناك

 ارضاح اهتقو ناك ولو هتالص ركذي نأ لبق اهالص يتلا ةالصلا يف هيلع

 .لدعلا جاهنم باتك نم اذكه

 ةالصلا يف ةءارقلا ركذ يق باب

 عجري الف ةروسلا وأ دمحلا ةءارق يف لخد دقو ةذاعتسالا يف كش نإو

 .كشلا ىلإ

 دوجسلاو عوكرلا ركذ يق باب

 .مالك خفنلا نإ :ليق هنأل ؛هتالص تضقتنا هتالص يف خفن نم :ليقو

 دوعتقلاو تايحتلا ركذ يق باب

 مراحملا بانتجا هملعي هنكلو رانلا نم اقولخم يقي قولخم ردقي سيلو

 .قيفوتلا هللابو ،رانلا كلذب هللا مهيقي يك مزاوللا ءادأو

 تايحتلا ركذ باب

 .اًبسح مهعفرأف اووتسا نإف



ح يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا
 ٠ 

 مح

  

 .مهفعضأ ةالص مهب يلصي :ليقو

 ةعامحلا ةالص ه

 نأ هل بحتسي هنإف مرحأ دق مومأملاو ةروسلا أرقي مامإلا ناك اذإ :ليقو

 عمتساو دمحلا أرق نإو مامإلا ملس اذإ دمحلاب يتأيو ةروسلا ةءارق عمسي

 نع سانلا فصي نأ زوجي :ليقو ‘كلذ هيزجي :ليقف مامإلا نم ةروسلا ةءارقل

 اذإ يلصملاو ،جراخ نمو لخاد نم دجسملا قاض اذإ هلامشو مامإلا نيمي

 لوق فالتخا اهيف ةلمسبلاو .ضقتنت هتالص نإ :ليقف دمحلا وأ ةلمسبلا ررك

 .اهنم سيل لوقو دمحلا نم اهنأ

 همأ نوكت نأ تننظف .يكبي : لفط توص تعمس » :لاقف كلذ نع لئسف

 .بوبجملاب بوبجملاو .4 دكت ة ء آ ش وه لذ ط ب ةرخؤملا ةعكرلا يف أرقف ،«يفلخ

 ضيرملا ةالص باب

 .ميلست هيلع سيل ريبكتلاب يلصملاو

 رضسل ١ ة الص ب اب

 كلذ نإف» :هيلت هلوق ىنعم امنإو ةتئاف اهركذيف اهيلصي نآ دارأ اذإو

 مان نإو ‘ةعس تقولا يف نأ ىريو ،مان اذإ هنع مثإلا عفر ىنعم يف «اهتقو

 .ةرافكلا هيلعف هيلع اهتقو تاف نإف ،يلابي الو هتالصل اًرطاخمو المهم

 .ملعأ هللاو ،لوقلا يف مدقت ام بسح ىلع اهنع هسفن لغشأ اذإ كلذكو

 يلصيف ةفورعم امايأ هل دحو ةيرق ىلع مامإلا هاڵلو اذإ يلاولا يف ليقو
 .ملعأ هللاو امامت اهيف يلصيف هل دحي مل نإ هدلب ريغ تناك اذإو ،اًرصق اهيف

 يهو اهدلب يف ةالصلا رصقي اهجوزو نكس طرش اهل ةأرما يف ليقو



  

 هذختي نأ الإ هدلب يف ةالصلا متت اهجوزل اعبت نوكت نأ اهل سيلف ،هيف متت

 تمده اذإف ،اهطرش مدهت مل ام ،اًعيمج نيدلبلا يف ةالصلا متت هنإف انطو هدلب

 اهل سيلف هتمده نأ دعب اهطرش ىلإ تعجر نإو ،اهجوزل اعبت تراص اهطرش

 مامإ ماقأ مث دجسم يف ىلوألا هتالص ىلص اذإ رفاسملا نإ :ليقو ‘كلذ

 هتالص متي هنإف دجسملا مامإ مادق عضوم يف يلصي ناك نإف ةالصلا دجسملا

 هتالص مامإلا متي نأ ىلإ فقي هنإف مامإلا فلخ عضوم يف ناك نإو ةرخآلا

 .دعب نم هتالص متي مث

 رمسلا يف عمجلا ةالص باب

 يذلا عضوملا يف ةالصلا متي هنإف رقسلا يف غلب اذإ يبصلا نإ :ليقو

 رصقي رفاسم هارتشا اذإ دبعلاو هنع جرخيو نيخسرفلا ىدعتي ىتح هيف غلب

 ءاذه يف مامتلا ىلع لخدي رصقلاو ‘هديسل اعبت ةالصلا رصقي هنإف ةالصلا

 متي يذلا ديسلا كلم يف وهو ©ترضح دق ةالص تقو يف هارتشا اذإو

 يذلاف كلصي مل هدعب دبعلاو ارضاح اهتقو ناكو رفاسم هارتشا مث ةالصلا

 .امامت ةالصلا كلت ىلصي نأ دبعلل بحن

 نإ امهسفن ةالصب امهتالص نأ دجوي ثالثب ةنئابلاو ةتيمملا نإ :ليقو

 نوكتف اًيعجر اَمالط اهجوز اهقلط اذإ امأو ةالصلا نارصقي لبق نم اتناك

 اهجوزل اعبت لبق نم ارصق يلصت تناك نإ ةعلتخملاو اهجوز ةالصب اهتالص

 رصقت الف اهجوز دلب يف متت تناك نإو ،اهعلاخ اذإ مامتلا ىلإ عجرت اهنإف
 لوقلا ةنئابلاو ةتيمملا كلذكو ،دبعلا ةلأسمل افالخ كنيخسرفلا ىدعتت ىتح

 ةالص رفسلا يف اهتالص نوكت اهوبأ اهجوزي يتلا ةيبصلاو ادحاو امهيف

 ىتح اهيبأ ةالص رفسلا يف اهتالص نوكت ةميتيلا امأو ،لوقلا رثكأ يف اهجوز

 هنم لقتنت ىتح ،ءاُممامت عضوملا يف اهتالص نوكتو &اهجوزب ىضرتو غلبت



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 اجوز هب تيضر نإ ةالصلا يف اهجوزل اعبت نوكت مث نيخسرفلا ىدعتتو

 ةالصلا متت اهنأ الإ اهسفن ةالص اهتالص نوكت اهجوز نم ةريغملا كلذكو

 لجرلا جوزت اذإ :ليقو ،لوقلا يف مدقت ام لثم ،هيف غلبت يذلا عضوملا يف

 لخدي مل هدعبو ،جوزلا دلب ىلإ اراس امهنإ مث ،رفاسم وهو ،ةرفاسم ةأرما
 اهيلإ ىدأ اذإ :ليقو هتالصب يلصت اهنإف اجوز هب تيضر اذإ :ليقف 5اهب

 .اهب لخد اذإ :لوقو اهلجاع

 نم يرفس يف ينمزل ام لدب هلل يلصأ :لوقي رفسلا ةالص لدبل ةينلاو

 هلل ةعاط ةبعكلا ىلإ اهجوتم تاعكر عبرأ رصعلاو رهظلا ةالص ةضيرف

 خيشلا طخب هاندجو ثرتولاو ةرخآلا ءاشعلاو برغملا كلذكو ،هلوسرلو
 .۔ ىلاعت هلل همحر ۔ رمع نب دمحم

 اذإ مامإلا يف هني بوبحم نب دمحم لثس :مامإلا ةالص يف ةلأسم

 دودح يف ماد ام متي وأ ةالصلا رصقيأ ،هريغ وأ طابر ىلإ هعضوم نم جرخ

 ،عجري ىتح هعضوم نم نيخسرفلا ىدعت اذإ رصقلا هيلع لب :لاق ؟نامع

 هباحصأو مكاحلا ىلع نإف ڵ،باحصأ هعمو رصم ىلإ امكاح جرخأ نإف

 هيف ىدعتي ارفس اًرفاسم جرخ نإف مهمكح عضوم يف اوماد ام مامتلا

 هيلعف ،هيف مكحي مل وأ هيف مكحي ،هيف وه يذلا عضوملا نم نيخسورفلا
 نأ هباحصأو مامإلا هالو يذلا يلاولا كلذكو ،ةالصلا رصق هباحصأ ىلعو

 كلذكو ،اًدح هل دجيو فورعم تقو ىلإ مامإلا هيلوي نأ الإ ةالصلا اومتي

 ىرقلا ىلع ةالو اهيف ىلوو قاتسرلا ىلع مامإلا هالو اذإ ريبكلا يلاولا
 {مهل عبت مهعم نيذلا ةارشلا كلذكو ،مامتلا مهالو نيذلا هباحصأو هيلعف

 اونوكي مل اذإ مهسفنأ ةالص مهتالصو ‘مامتلا مهلف نوفلابلا مهدالوأ امأو

 .ملعأ هللا مهدنع ةارش



  

 ةزاتجلا ةالص باب

 ءايلوألا نم دحأ هل نكي ملو ابيرغ تيملا ناك اذإو :باتكلا ريغ نمو]
 هلسغب هرمأ نم ىلإ ةوسكلا عدتف هلسغي دحأ رم اذإف ةوسك هيلع ناكو

 ديدشلا رحلا يف راهنلا فصن دنع تيملا نفد هركي هنإ ليقو [ملعأ هللاو

 ىتح اهبورغ دنعو ،متتسي ىتح سمشلا عولط دنعو ،ةعمجلا موي ىوس

 دنعو نيتقولا نيذه يف هركي تيملا ىلع ةالصلا كلذكو ‘برغملا رضحي

 هنإف لهتسي ملو همأ نطب نم جرخ اذإ طقسلاو ديدشلا رحلا يف راهنلا فصن

 هيلع ىلصي هنإف هيلع لصي ملو تيملا نفد اذإ :ليقو ،هيلع ىلصي الو لسغي

 لعف امك ‘تيملا نالف ىلع ةالصلاب ىونيو ناك عضوم يأ يف كلذ دعب

 ذخأي نأ هيلع سيلف هتخأ وأ لجرلا ةنبا تتام اذإو يشاجنلاب ةلي يبنلا

 نع دجوي اذكه ،«تاوخألاب الو تانبلاب يزعن انسل» :ةلي يبنلا لوقل ،ءازعلا
 لبح وأ ءاقلإ وأ مسب ادمع هسفن لتاقلا "همي نرقلا دمحم نب هللادبع خيشلا

 .ملعأ هللاو ،هيلع ةالصلاو ،هلسغ يف فالتخا

 ،خالا مث ،نبالا مث جوزلا مث ؤ©بألا تيملا ىلع ةالصلاب ىلوأ نإ :ليقو

 هنإف ،ةمأو ةرحو ةأرماو دبعو يبصو لجر نم زئانجلا تعمتجا اذإو معلا مث

 هيلي امم دبعلاو اهيلي امم يبصلاو ‘برغملا يلي امم لجرلا ةزانج نوكي

 ،بيترتلا ىلع يلصملا مادق اهيلي امم ةمألاو هيلي امم ةرحلا ةأرملاو

 ءاسنلا ةالص ةزئاجو ‘تاولصلا نم اهريغ عطقي ام تيملا ةالص عطقي الو

 ىلصي هنإف ،هيلع لصي ملو تيملا نفد اذإو ،لاجرلا مدع اذإ تيملا ىلع

 ملو لجر تام اذإو ،هيلع ةالصلاب ىون اذإ اربقلا نع اديعب ناك ول هيلع
 كايبنجأ ناك اذإ ،هقوف ءاملا هيلع نيبص ءاسن هرضحو لاجرلا نم دحأ رضحي

 نع رصبلا ضغ نهيلعو ‘هلسغ يف مهيلع سأب الف نهنم مرحم ماذ ناك اذإو



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 ءاملا لاجرلا اهيلع بصيف ءاسن اهرضحي ملو ةأرما تتام اذإ كلذكو ،ةروعلا

 .ملعأ هللاو ابص

 ،بارتلاب مميتي هنإف ،همحل أرهتي نأ هيلع فيخ لسغ اذإ رودجملاو

 هيلع ىلصي هنإف ابئات ءاج اذإ موجرملاو لهتسا اذإ نينجلا ىلع ىلصيو

 لثم اهعطقي ال ةزانجلا ةالص نإ :ليقو لسغي هنإف صوصللا هلتق نم كلذكو

 مادق وأ ©تفصلا يف رم اذإ بلكلا وأ بنجلاك ،تاولصلا نم اهريغ عطقي ام

 بوثب نفكتو رطعت نأ زوجي ةتيملا ةأرملا كلذكو "ملعأ هللاو يلصملا

 مدع نإو هريغ نم ىلوأ اهم مرحم وذ اهلزنيف ربقلا يف لوزنلا امأو ،ريرح
 .نكمأ امب دحلا ىقوتيو اهنفد هل زاجو أزجأ رضح نمف

 ناضمر مايق باب

 نم ناتعكر وأ ةعكر هتاف دقو مامإلا ةالص يف لخد اذإ مومأملا نإ :ليقو

 سيلف ،ةزانجلا ةالص يف ريبكتلا نم ءيش وأ "ىحضلا ةالص وأ ،حيوارتلا
 .هتاف امب ىتأي نأ هيلع

 رتولا رخؤيو برغملا تقو يف حيوارتلا يلصي نأ رفاسملل زوجي :ليقو

 .ةرخآلا ءاشعلا روضح دعب الإ ميقملل زوجي الو اهتقو ىلإ

 ةاكزلا يه باب

 نمب نم ةئامعست ضرفلا رمت نم ىرج نيثالثلا نزو نإ :ليقو ......

 ىوزن نمب انم نوسمخ رسبلا ةلسارفو نمو ةئامنامث رياسلا نمو ،ىوزن

 ناكم مهارد جرخي نأ دارأف هلام يف ةاكز هيلع تبجو نم :ليقو ،ملعأ هللاو

 هترمت تكردأو هلام مسقي ملو تام نمو كلذ هل زوجي الف رمتلاو بحلا



  

 مهاردلا ناكم جرخي نأ زوجي :ليق كلذكو اعمتجم يقب اذإ ةاكزلا هيفف

 هنإف ءادنلاب هلام لجر ىنط اذإ :ليقو ،ةاكزلا يف رعسلا لدعي ناك اذإ اضورع

 لمحي الو "يدانملا ةرجأ ةاكزلا ىلع سيلو ،ةميقلا ةلمج نم ةاكزلا جرخي

 لك يف متي ىتح رهنلاب يقس يذلا عرزلا ىلع رجزلاب يقس يذلا عرزلا
 .ةاكزلا باصن امهنم دحاو

 نم ءيشب بهذ وأ كليسلا هلمح وأ ناطلس نم ةحئاج عرزلا باصأ اذإو

 غلبي مل نإ ةاكزلا اهب ربجتو ،هيف ةاكز الف هليك غلبم فرعي نأ لبق تافآلا

 .باصنلا عرزلا

 ©سسأ ام ىلع :لوقف رجزلا ىلع كردأ مث جلفلا ىلع عرزلا سسأ اذإو

 هنم جرخيف رجزلابو جلفلاب يقس ام باسحلاب لوقو ،كردأ ام ىلع :لوقو

 كرجزلاو جلفلاب تقس اذإ ،عرزلا لثم لخنلا يف لوقلا كلذكو ،ةاكزلا

 .ملعأ هللاو

 ةضفلاو بهذلا ةاكز ٠

 الإ ةاكزلا نم همزل ام اهنم جرخأف مهاردلا ةاكز هيلع تبجو نمو]
 [ةدئافلا نم ةاكزلا جرخي نأ همزل ،ةدئاف دافتسا ىتح هدؤي مل اريسي ائيش

 نم اهتاكز كرت ةنس مك فرعي ملو اًنينس اهكزي ملف مهارد هدنع ناك نمو

 فرعي ملو فرعي مل ناك نإو ێاهتاكز جرخيو كلذ ىرحتي هنإف نينسلا
 ةاكز ال :ليقو ،ةدحاو ةنس ةاكز اهنع جرخي نأ هيفكي :ليق دقف يرحتلاب

 .ةاكزلا هيفف نم ةيئامثلث غلب اذإ :ءاهقفلا ضعب لاقو ،هبابرأ ىلع نطقلا يف

 .اهتقفنب اهيلع اموكحم نكي مل اذإ مألا ىلإ ةاكزلا عفد زوجي ال :ليقو

 نم ليكو وأ يصو نم هلفكي نم ىلإ اهعفد اذإ ةاكزلا هل زئاجف ميتيلا امأو
 يف هل اهريص هنأ ملعي ىتح أربي الف امهريغ هل اهضبق اذإ امأو نيملسملا
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 لجر يف ليقو ،اريقف ميتيلا ناك اذإ كلذو ،‘ةوسكو ةقفن نم هحلاصم

 هءاضق ديري يذلا لاحلا هنيد هل عفري :لوقف ©نيد هيلعو ةاكزلا هيلع تبجو

 لاملا نم هدنع يذلا عيمج ةاكز هيلعو .هل عفري ال :لوقو .هتقو يف

 ملو ةرطفل فقو هيف ناك اذإ لاملا يف ليقو ،ةاكزلا هيف بجت امو "مهاردلاو

 مامتل ةرطفلا بيصن لمحي ال هنإ :ليقف ،ةرطفلا بيصنب الإ ةاكزلا هيف غلبي

 .ملعأ هللاو ،لوقلا رثكأ وهو ةاكزلا باصن

 .ةنس يف ىضقي نأ عفري ةاكز

 مايصلا يف باب

 نيديلاب اًدحأ حفاص وأ

 مل ولو رطفي نأ هلف هسفن ىلع كالهلا هيلع فاخي ةلاح هيلع يتأي نأ الإ

 هب مئاقلل زئاجف ملكتي الو ائيش بلطي ال راص اذإو ،ليللا نم راطفإلا وني

 .ملعأ هللاو ،اشطعو اعوج كلهي هكرتي الو ،هلاح يف رظنلا

 .مايأ ةتس وأ مايأ ةثالث ضيحلا اهءاجف اهيضح مايأ ةداع ةأرما يف ليقو

 ثتسلا مامت ىلإ مصت ملو لصت ملف ترهط مث موصلاو ةالصلا تكرتف

 اهيلع لوقو ،اهمايص لدبو ترطفأ ام لدب اهيلع لوق فالتخا كلذ يف :ليقف

 مامت ىلإ مدلا اهعجاري مل اذإ كلذو ،اهتالص لدبو اهموص نم ىضم ام لدب

 الإ لدب اهيلع سيلف تسلا يف اهضيح مايأ ءاضقنا لبق اهعجار نإف تسلا

 .ترطنفأ ام

 حص دق هنإ :لاق اذإ ةيعرلا ىلع همكح تباث وه يذلا مكاحلا نإ :ليقو

 هتحصب مكح اذإ هتيعر ىلع ةجح هلوق ناك اذك ةليل اذك رهش لاله هدنع

 ىلع هتجح تبثت ةنياعم وأ ،لودع ةداهش وأ ،درت ال ةرهش قيرط نم ناك



 ملو نيملسملا راثآ نم هانفرع ام ىلع مايص وأ راطفإ وأ جح موزلو ،هتيعر

 نإو همايص بحتسملاف 6ميغ كشلا موي يف ناك اذإ :ليقو .هفالخ مهل رجي

 نإ :لوقو ثرثألا هب ءاج يذلا تقولا ىلإ ‘هيف كسميف ةيقن ءامسلا تناك

 .هراطفإب سأب الو دحاو باحسلاو وحصلا

 .ضقتنم وهف نيرطق نيب رفسلا يف موص لك :ليق هنأل

 .هلدب اهيلع موي كلذ نأل ؛ءيش همزلي الف موصلا قطي مل اذإ هنأ لوق هيفو

 نإو ،هموي ةيقب كسمي نأ موصلا ىلع يوق اذإ ضيرملا كلذك :ليقو

 .ملعأ هللاو رطفأ دق ناك

 .بيرلا عافتراو رابخألا رتاوت وهو .عفدت ال ةرهشب وأ

 رطضلا ةاكز يف باب

 قمفتيو ءاهقادص نم هيلع ةطورشم تناكو ةمأ هتجوز دنع ناك اذإ :ليقو

 ناكو هيلع تطرش دق نكت مل نإو ،رطفلا ةاكز اهنع جرخي نأ هيلعف ،اهيلع

 تناك اذإ رطفلا ةاكز اهنع جرخت نأ هتجوز ىلع ناك ،هسفن ةبيطب اهيلع قفني

 نيد هيلعو ،ةنس توق هلايعل هيفكي ماعط هدنع لجر يف ليقو ملعأ هللاو ةينغ

 ليقو هيلع ةرطف ال :ليقف ماعطلا نم هديب ام هنايد بلطي ملو هلام قرغتسي

 يف اهجارخإ هيلع له رفسلا يف وهو رطفلا ةاكز هيلع تبجو لجر يف
 كلذ هأزجأ كاهوجرخأف هنع اهوج رخي نأ هلهأ ىصوأ ناك نإ :ليقف ؟هرفس

 ،راسيلا دجو نإ هرفس يف اهجارخإ همزليف ،اهجارخإب مهاصوأ نكي مل نإو

 اذإ ةأرملاو ،ملعأ هللاو ،كلذ هأزجأ ،مهل هنم ةيصو ريغ نم هلهآ اهجرخأ نإو

 ىلع هترطف :ليقف كيح هوبأو اهعم نكسيو هيلع قفنت اهرجح يف اهنبا ناك

 .ملعأ هللاو ،هيبأ
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 جحلا يف باب

 ريغ وأ ةطيخم بايثب ،همارحإ يبوث ىلع فعضي نأ مرحملل زئاجو
 لمعي ءاسك وه ناسليطلاف ،مرحملل ناسليطلا سبل نم ركذي ام امأو ‘ةطيخم

 رثأ ىلع مرحأ اذإ مرحملاو ،ناتكلا لثم رجش وه زخلاو ؤفوص وأ زخ نم

 ©رجفلا وأ رصعلا ةالص دعب ةلفان يلصي نأ هل سيلف ةلفان وأ ةبوتكم ةالص

 ةكم لوخد دارأ اذإ وهف عتمتملا امأو 6ملعأ هللاو ةالص ريغب همارحإ هيزجيو

 .ةرمعب يبليف ،رحنلا موي ىلإ همارحإ ىلع ميقي الآ دارأو ،جحلا رهشأ يف
 همارحإ نم لحو قلحو ،ةورملاو افصلا نيب ىعسو ،“فاط تيبلا ىتأ اذإف

 نماث مويو ،عباس موي ماص اريقف ناك نإو ،رحنلا موي ةاش حبذ اينغ ناك نإف

 ،قيرطلا يف عجر ولو :لوقو ،هدلب ىلإ عجر اذإ مايألا ةعبسو عسات مويو

 هدنع يذلا وه "يدهلا همزلي يذلا جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمتملا نإ :ليقو
 لاقو ،هتوقل هيفكي ام هرفس يف هدنع سيل ناك ولو ،ةنس هلايعو وه هيفكي ام

 ناصقنلا فاخيو هتوقي ام هعم سيلو ‘هرفس يف اًريقف ناك اذإ :ءاهقفلا ضعب

 ،لوقلا رثكأ وهو هنطو يف اينغ ناك ولو "موصلا هل زوجيو ،دجاو ريغ اذهف
 يف هنطو يف اريقف جحلاب رمتعملا ناك اذإ امأو ،ةرجألاب جاحلا كلذكو

 .اينغ هل جوجحملا ناك ولو ،موصلا هيزجيو ةعتملل حبذلا هيلع سيلف ،هرفس

 هلام ثلث ناك نم نأ ، هني حور نب دمحم ىلإ بسني رثأ نمو ،ملعأ هللاو

 :ليقف ،هيلع اهموزل يف فالتخاب ةلماك ةجحل فكي ملو ةيكم ةجحل يفكي

 .ملعأ هللاو ،همزلي الو كلذ يف ةيصو هيلع سيل :ليقو ؤاهب يصوي نأ هيلع

 عتمتو جحلا رهشأ يف جاحلا لخد اذإ ،هتفصف ردصلا فاوط نإ :ليقو

 اذه تيبلاب فوطو لستغي نأ رمأ جحلا رهش نم نماث موي ناك اذإف ةرمعب

 سمخ اهيف يلصيف ىنم ىلإ جرخيو مرحيو جحلاب يبليو ردصلا فاوط وه

 ىلإ ةرايزلا ريخأت يف رثألا يف دجوي ام امأو ردصلا فاوط وه اذهف تاولص
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 دجوي اميفو ةكم نم جورخلل ٠ ادولا فاوط انهاه ردصلاف ردصلا فاوط

 اوفلتخاو "يده هنأ فرعيل ةمالع هيلع لعجي :ليقف يدهلا ديلقت يف رثألا يف

 نم الإ همزلي ال :لوقو ،هيده دلق ثيح نم مارحإلا همزلي :لوقف جاحلا يف
 .تاقمملا

 دق ينإ ،اودهشاف مكدهشأ ينإ :ريجألا لوقي ةرجألاب نهموصي موق لاق ..

 نالف نب نالف كلاهلا نع اججاح جرخأ نأ ىلع ،اذكو اذكب يسفن ترجأ

 انيبن ربق هنع روزأ نأ ىلعو مارحلا هللا تيب ىلإ هدلب نم “ينالفلا

 ،هيبحاص ىلعو هيلع هل ملسأ نأ ىلعو ،برثي ةنيدم ىلإ ةكم نم .ةلي دمحم
 .ةرايزلاو ةجحلا هذه يف هنع لعفأ نأ ىلعو ،انثث» باطخلا نب رمعو ركب يبأ

 بحتسملا نم ٬هللا ءاش امو ،ةنُسو ضرف نم ،نورئازلاو نوجاحلا هلعفي ام

 .ةلق دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ،اهكسانم مامت ىلإ امهمارحإ ندل نم

 اننكمي ال :هتيعر هل تلاقف جحلا ىلإ ريسي نآ دارأ اذإ يلاولا يف ليقو

 دحأ ضرمي امبرو «سانلل قوقحلا بتكي دحأ اهيف سيل اندلب نوكت نأ

 هل نوكي يذلاو ،كلذ مامإلا ىلإ اوكشو ‘هيلع بتكي ادحأ دجي الف مهنم

 لهو ؟ريسملا نع فوقولا هل زوجي له ،جحلا ىلإ ريسملا نم هعنمتو ةدلاو

 كرتي نأ يغبني الو ميظع هرمأ جحلا نإ :باوجلا ؟كلذ نم هعنم مامإلل

 يف هؤادأ هيلع نكي مل هنأ الإ ،هتيعر قوعي ام لجأل همزل دق اضرف ٭(يلاولا)

 نيملسملا رومأ نم امغارف دجي نأ ىلع فقي نأ دارأ اذإف ةدودحم ةنس

 كلذ يف لوقلا ،ةدلاولا كلذكو كلذ ريخأت هيلع قيضي الف عيضي نأ فاخو

 .مدقت ام لثم

 هنإف ةجحلا يفكت ال تناكو هنع اهب جحيل مهاردب لجر ىصوأ اذإو

 يه طلخت نأ زئاجف هنع اهب جحي نم دجي مل نإف غلبت ثيح نم اهب جحي
 .ةمات ةجحلا مهارد يفكت ال اهعم تطلخ يتلا تناك نإ اهريغ ةجحو
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 ،نيملسملا راثآ يف هتزاجإ يف دوجوم ججحلا طلخو دحأ اهب ونعي الو

 5 في يبنلا ربق هنع روزيو ‘كلاه نع جحيل الجر رجأتسا لجر يف ليقو

 ©ثلثلا :لوقو ،عبرلا هترجأ نم ةرايزلل طقسي هنإ :ليقف ،رمأ ةرايزلا نع هقاعف
 أطخ وأ ادمع هكرت ناك ،ةرجألا عبر طقسي هنأ انباحصأ لمع هيلع يذلاو

 نإ :ليقف ،ةرايزلل ريجألا رجأتساف ةرايزلاو جحلل رجؤتسا يذلا يف ليقو

 هرجأتسا ناك نإو ،هرجأ هل سيلف ،هسفنب روزيل ةرايزلاو جحلل رجؤتسا ناك

 بجي ام ىدأو انيمأ هرجأتسا يذلا ناك اذإ كلذ هل زوجي :ليقف اهتيدأت ىلع

 .ةرايزلا يف

 ،هيلع ةبجاو ةجح نع هئزجت الف ،اهيف ثنح ناك ةجح لجر جح اذإو

 اذه تلكأ نإ :لوقي نميفو) ٭لجرلا نع جحت نأ اهل زوجي ال ةأرملا كلذكو

 همزلي ال اذه لك يفف خيشلا ربقل وأ اذك دجسمل وأ ةكمل ةيده وهف ءيشلا

 .(ملعأ هللاو ءيش

 نيميلا ةرافك يف باب

 .لسرم نيمي

 حاكنلا نم مرحي ام باب

 اذإ ريغلا هلف هيصو وأ هليكو ميتيلل جوزت اذإ :ليقو :باتكلا ريغ نمو)
 ليقو (ءايضلا باتك نم ©قادصلا نم هلام نم هاملس ام نامض امهمزليو ،غلب

 ،هذه يه :جوزلا لاقف اهريغ تنب هلو اهوبأ اهب هجؤز ةيبص جوزت لجر يف

 ربجيو ضقتنم حاكنلا :ليقف ،اهمسا ةيبصلا تيسنو ،هذه يه لب :بألا لاقو

 ناك نإف اعيمج اتام وأ جوزلا تام نإف ،هيلع ءيش الو ،اًعيمج امهقالط ىلع

 لوق لوقلا يف ةريغصلا :جوزلا لاقو ةريبكلا :بالا لاقف اذحاو امهمسا

 لاق ام ملس جوزلا ءاش نإف ،قادصلا يف افلتخا نإو حاكنلا ددجيو بالا
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 ىدحإ لجرلا ىلع مرحي :ليقو) ،هب رقأ ام فصن ىدأو قلط ءاش نإو بألا

 هتنباو همأ :بسنلا نمف ،رهصلا نم عبرأو ،©بسنلا نم عبس نهو ،ةوسن رشع
 عبرأ رهصلا نمو عبس ءالؤهف هيخأ تنبو هتخأ تنبو هتلاخو هتمعو ،هتخأو

 ء(اهب لخد ناك نإ هتأرما تنبو هتأرما مأو هنبا ةأرماو هيبأ ةأرما :نهو

 اهنباو اهوبأ :بسنلا نمف :الجر رشع ةعبس ةأرملا ىلع مرحي كلذكو)

 :عاضرلا نمو ،ةعبس ءالؤهف اهتخأ نباو اهيخأ نباو اهلاخو اهمعو اهوخأو

 اهلعب وبأ :رهصلا نمو ‘ةسمخ ءالؤهف اهلاخو اهمعو اهوخأو اهنباو اهوبأ

 يراوحلا يبأ خيشلا نع هتدجو اذك ،اهلعب نبا نباو اهلعب نباو اهتنبا لعبو

 لعبو رفعج نبا عماج يف هتدجو اذك ،امهنيب قرفم هب اهجيوزت مارح هنأ

 .(الجر رشع ةعبس ءالؤهف اهب لخد ناك نإ اهمأ

 .هتاهمأو حكانلا تانب جيوزت هل زئاجف حوكنملا امأو :باتكلا ريغ نمو)

 امأو نهجيوزت حكانلل زئاجف حوكنملا :ينعأ ؛هتالاخو هتامعو هتاوخأ امأو

 لعافلا :ينعأ ؛امهل زئاجو ءامهجيوزت حكانلل زوجي الف همأو حوكنملا ةنبا

 جيوزت كلذكو ‘©فنصملا يف اذك امهنم دحاو لك هتقلطم جيوزت هب لوعفملاو

 نم هل سيلو نيتمأ جوزتي نأ رحللو "ملعأ هللاو تبثي ال ىركسلا ةأرملا

 نيتمأ وأ نيترح جوزتي نأ دبعللو ،عبرأ رئارحلا نم هلو ‘كلذ نم رثكأ ءامإلا
 هديس نذإب جيوزتلا ناك اذإ كلذو عبرأ ءامإلا نم هلو ،ةمأ وأ ةرح وأ

 وأ اهتمع وأ اهتخأ جوزت مث اهقلط مث ةأرما لجرلا جوزت اذإ :ليقو ،ملعأ هللاو
 اعيمج هيلع اتمرح :لاق نم لاقف اهتخأ جيوزتل ادمعتم ناك نإف ءاهتلاخ

 ىلإ بهذي رثؤملا وبأ خيشلا ناكو ‘ةرخآلا هيلع مرحت :لاق نم لاقو

 .ىلوألا هيلع مرحت الو امهنيب قرفي هنإف ةلاخلاو ةمعلا امأو ،ميرحتلا

 دقو ابأ ناك ولو ،ىربكلا ىلع ىرغصلا الو ىرغصلا ىلع ىربكلا ال

 نإ :ليق دقو ،هيلإ هنم صلختيو اهالومل كلذ رشعف اركب تناك نإ :ليق



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ٤١٦

  

 ةدم يف اهتقفنو ارشعلا فصنف ابيث تناك نإو ،اهتميق رشعف اركب تناك

 .اهيلع اهسفن حالصإ

 ةقلطملا ةقفن يف باب

 هيلع نامض نم اهتقفنب اهجوز اهل ىصوأ اذإ ةتيمملاو :باتكلا ريغ نمو

 لوقلا رثكأف ةقلطملا امأو ©فالتخا هيف وأ اهل مدأ ال :لوقو ،مادإلا اهلف اهل

 بيطت نأ تدارأ نإو يلحلا سبلتو بيطت نأ ةتيمملل زوجي الو ،اهل مدآ ال

 سمت نأ اهيلع سأب الف الماح تناك نإو "ملعأ هللاو اهيلع سأب الف اهدالوأ

 نإو ،مايأ ةرشعلاو رهشأ ةعبرألا تضقنا اذإ ةنيزلاو يلحلا سبلتو بيطلا

 اهريصقت يف ةبوتلا اهيلعو يضقنت اهتدعف بيطلا بنتجت ملو ةتيمملا ترصق
 .نوملسملا هب رمأ امل اهتفلاخمو

 ةنسلا قالط يه باب

 تهرك ولو اهدر جوزلل نإف يرتشملا قلطف هتجوز قالط لجرلا عاب اذإو
 اذإو "يرتشملا قحلي جوزلاو اهجوز ىلع ةأرملا قادصو ءانالث نكي مل ام

 نأ هلأ ءاهقادصب اهليكو ىلع اهقالط عابو اهب لخدو ةيبص لجر جوزت
 اهدري نأ هل نإ :ليقف ؟هريغ اجوز حكنت ىتح مأ ،ةيبص دعب يهو اهعجاري
 يف الجر مهتا لجر نعو ،ملعأ هللاو ،اًعلاب وأ ةيبص تناك ةدعلا يف يهو
 هركنأ يذلا لوقلا ناكو ،معن :لاق ،قالطلاب فلحتأ :هل ليقف ،هركنأف ءيش

 همزلي الف فلحأ لقي مل نإو ،قالطلا همزل فلحأ معن :لاق اذإف ،اًحيحص

 عقي قالطلا نإ :ليقف ‘يبص دي يف هتجوز قالط لعج لجر نعو قالط
 .ملعأ هللاو اهيلع

 ةعدبلا قالط يف باب

 يهف اهب لخدي نأ لبق اثالث هتجوز قلط اذإ :ليق دقو :باتكلا ريغ نمو



٤١٧ 

  

 لوقف ثفدالتخحا كلذ يفف ثالث يف ةدحاو قلاط تنأ :لاق اذإو ةدحاو

 تقلط اذإو ‘ثتاقيلطت ثالث لوقو باسحلا برض لثم وه سيلو ةدحاو

 .ملعأ هللاو اًمالط نوكي الف اهجوز ةأرملا

 ضري ملف الف ءاش نإ وأ نالف يضر نإ قلاط تنأ :هتجوزل لاق نإو

 :هتجوزل اذإو .انونجم وأ ايبص وأ اغلاب ناك قالط عقي الف اشي مل وأ نالف

 رم اذإ كلذكو هلوق لوقلاف ۔اقالط هب وني مل هنإ :لاقف ماللا مضب قلاط يه

 مل وأ مهيف هنأ ملع ©قتعلا عقو دبع مهيف هلو قيتع مكدحأ :لاقو ديبع ىلع

 .ملعأ هللاو ملعي

 .عامجلاو مونلا لثم نكس لكألا كلذكو

 جوزلا ريغ نم قالطلا باب

 نأ لوقلا رثكأف نيتنثا الو ةدحاو مست ملو ةلسرم اهسفن تقلط اذإ :ليقو

 اًيعجر اًمالط اهسفن تقلط نإو ،اهدر هل سيلو ثالثلاك ةأرملا نم لاسرإلا

 .ملعأ هللاو اهدر هلف

 ءاليحلا باب

 .ةرحلا لجأ فصن نارهش ءاليإلا يف ةمألا لجأ نإ :ليقو

 رايختا باب

 .ةمأ اهيلع جوزت وأ اهل جوزلا رييختب اهسفن ةأرملا تراتخا اذإ :ليقو
 .ةقيلطت نوكتو قالط الب جرخت اهنإف

 نيميلا ةرافك يق باب

 هنأ لوقلا رثكأو ٠ هيلع ةرافكلا يف فلتخيف .ق اثيمو هللا دهعب فلح نمو

 ىف هيلع :ليقف اذكو اذك تلعف ام هللاو هللاو هللاو :لوقي نميفو ظلغم نيمي



 مح يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا
| 

<
 

  

 هنذإب رذن نإو هديس نذإ ريغب رذني نأ كولمملل سيلو ،ةدحاو ةرافك اذه

 موص لدب همزل نإو هديس نذإب الإ معطي نأ هل سيلف ماعطإلا هيلع بجوو

 ،اهتيدأت دقتعيف ةرافكلاو موصلا امأو ،اهلدبيف ةالصلا امأف ،ةرافك وأ ةالص وأ

 نإ :تلاق ةأرما يفو ‘كلذ يضقيف قتعأ وأ ردق ىتم ‘هديس هل نذأي مل نإ

 ،اهمزلي ام تجوزتو ،ةريقف يهو .ةيفاح اهيشمأ ةجح يلعف انالف تجوزت

 ءيش ال :لوقو رهشأ ةعبرأ مايص اهمزلأ ضعب ‘©فالتخا كلذ يف :ليقف

 مايص :ةلسرم نيمي ةرافك اهيلع :لوقو ©تجح جحلا ىلع تردق نإو ،اهيلع

 ۔ لاهجلا نع رتسي اذه لثم نأ الإ نيكاسم ةرشع معطي ينغلاو - مايأ ةثالث

 تءاش نإف ،ةبكار جحلا ىلع تردقو ،جحلا نع يشملاب اهنيمي ناك نإو

 ةأرما وأ الجر اهعم تجحأو تجح تءاش نإو نيماع يف ةبكار تجح

 لجر يف ليقو ،اًعجار هلمح اهيلع سيلو ةفيرشلا ةكم لصي نأ ىلإ هلمحت
 لاقف ‘ثنح مث "رهدلا مايص وأ ةنس مايص هيلعف ،اذكو اذك لعف نإ :فلح

 .لسرم نيمي ةرافك هيلع :لوقو هسفن يف لعج ام هيلع :لاق نم

 نمو ‘ثنح لدابف لدابي ال فلح نمو ثنح عابف عيبي ال هنأ فلح نمو

 نوملسملا عمجأ ام كلذكو ‘ثيبخ مارح لكف ،ثئابخلا برشي ال فلح

 ركذ دلو اهئيجي نأ ترذن ةأرما يف ليقو ‘ثيبخ مارح وهف ،هميرحت ىلع

 مث رهشأ ةعبس شاعو دلو اهءاجف رهشأ ةعبس ىلاعت هلل موصت يهف شيعيو
 .تام

 ءاهسفن ىلع تلعج ام اهمزليف اهنيمي يف لوقلا تلسرأ تناك نإ :ليقف

 ،رذنلا ءافو اهمزلي الف ،ةفورعم نينس شيعي نأ اهنيمي يف تون تناك نإو
 اذك يجوزل تلعف نإ نيمي فلآ ينمزلي :تلاق ةأرما يف ليقو إملعأ هللاو

 اهيزجي دحاو نيمي لوقو ،نيمي هل هلعفت عيش لك يف اهمزلي :ليقف ؤاذكو

 اهلوق يف فلتخيو ،تثنح اذإ ةلسرم نيمي ةرافك رفكتو ‘تفلح ام عيمجل



  

 وه لوقو ©نيميلا هب دصقي ىتح نيميب سيل :لوقف ،هللاب لقت ملو ،نيمي فلأ
 زوجي :ليقف ،هنم تلكأ نإ كشيع ىلع مارح :اهجوزل تلاق ةأرما يفو كنيمي

 .لسرم نيمي ةرافك رفكتو 3هناحبس هللا ىلإ بوتتو هنم لكأت نآ اهل

 ةأرما جوزتو ءارش ىرتشاف ،جوزتي الو يرتشي ال فلح لجر يف ليقو
 الف ءاًدساف هجيوزتو “&بيع هيفو ضقتنم هارتشا يذلا ءارشلا نأ هل نيبت مث

 هنأ هل نيبت اذإ جيوزتب سيل كلذ نأل ؛جيوزتلا يف ثنحلا هيلع عقي

 ىضري نأ نكميف ءارشلا امأو ،هوجولا نم هجوب مارح وه وأ زوجي ال

 .ملعأ هللاو ثنحلا همزليو عيبلا هيف متيو هيف يذلا بيعلاب

 ةلسرم نيمي ةرافك هيلع لوق “تفالتخا كلذ يفف ميظعلا هللاب فلح نمو

 هنإف هللاب لقي ملو ميظعلاب فلح نم اذكو ‘ةظلغم نيمي لوقو ‘ثنح اذإ

 فللا ءامسأ نم مسا ميظعلا نأل ؛فالتخالا نم مدقت ام لثم نيمي اضيأ همزلي

 مل ولو موصلا همزلي هنإف لعفو اذك تلعف نإ نيرهش مايص يلع :لاق نميفو
 نايب باتك يف اذكف ۔ هلل رذن وأ رذن ىلع لوقي ىتحف رذنلا امأو ۔ هللا ركذي

 ةرافك هيلعف ،اقح اهب عطقو اذك نالف اي كل ىلع ام هللاب فلح نمو عرشلا

 لسرم نيمي ةرافك اذه يف هيلعف ©لعفو اذك لعفي ال هللاب فلح نإو ظيلغتلا

 ضرف وأ شق ةلخن الإ لخنلا عبرتف عبرلا ىلإ اذكو اذك لعفي ال فلح نمو

 سأب ال :ليقف «سوؤرلا لكأي ال فلح نمو ،ثنحي ال :ليقف ،لعف مث اتيقب

 فلح نإو ىون ام هلف ةين هل نوكي نأ الإ ككمسلا سوؤر لكأ يف هيلع

 نإ :لوقلا اذه ىلعف ،اهريغ نبلب اًطولخم هب ىتأف ءاهدح ةاش نبل برشي ال
 ةاشلا هذه نبل نم برشي ال :لاق نإو .هلك هبرشي ىتح ثنحي ال هنم برش

 اذه تلكأ نإ :لاق لجر يفو ،ثنحلا هيلعف هريغب اطولخم اهنم نبلب ىتأف

 ماعطإ امنغ ناك نإ كنيمي ةرافك هيلعف هنم لكأ اذإف مارح يلع وهف ءيشلا

 تلكأ نإ :لاق نإو ،مايأ ةثالث مايصف دجي مل نمف ،مهتوسك وأ نيكاسم ةرشع



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا

  

 فلح نميف ليقو .عيش همزلي الف ىلع لقي ملو مارح وهف ءيشلا اذه

 هنم ءاج يذلا عرزلا ةرمث نم لكأي نأ هل سيلف عرزف بحلا اذه نم لكأي ال

 لكأي نأ هل زئاجف اهترمث تصحو عرز اذإف بحلا اذه لكأي ال فلح نإو

 ةرقب نمس نم لكأي ال فلح لجر نعو ضرأل أ هتكلهتس ا دق هنأل ؟ اهنم

 :ليقف ؟ورمع دنع يهو اهتمس نم قوذي لكأي نأ هلأ ورمع اهارتشاف ،ديز

 لوق ىلع ،اهنمس نم لكأي نأ هلف ديزل ةمئاق تماد ام هنيمي يف ىون ناك نإ

 تناك .اهنيعب ةرقبلا هنيمي يف دح ناك نإو ،تاينلا ىلع ناميألا نإ :لوقي نم

 يف كلذكو ‘هنم لكأ اذإ ثنحي هنإف ءاهنمس نم لكأي الأ هريغ وأ ديز دنع

 ةلخنلا بطر لكأ نع وأ امهلوخد نع فلح اذإ تيبلا وأ رادلا وأ ةلخنلا

 .ملعأ هللاو

 تحت وأ ءامسلا تحت لظتس اف لظ تحت لظتسي ال فلح نمو

 ثنحي الف جراخ نم تيبلا لظو ءامسلا لظ امأف .7 لظ وأ ٨ثباحسلا

 .ثنحي هنإف تيبلا لخاد يفو باحسلا لظ امأو ،امهيف

 رذنلا يق باب

 اهرذن ىضقت وأ ىلصت وأ موصت نأ ةأرملا ترذن اذإو :باتكلا ريغ نمو)

 بجي ام ءادأ نع اهعنم هل سيل لوقو هل لوق فالتخا اهل جوزلا عنم يفف

 اهلو ‘كلذ هل سيلف اهأطي نأ دارأو موصلا يف اهل نذأ اذإو مزاوللا نم اهيلع

 .٭(ملعأ هللاو اهل نذأ اذإ ءاعوطت وأ ارذن وأ ةرافك اهموص ناك هعنمت نأ

 ةيصولا باب

 ادجو ةدج كرتو ةضف باير ال ينامثب هيبرقأل ىصوأ لجر نعو

 نبا ن نباو مع نبا ن نباو }لاخ ي ىنباو مع ينباو 7 6كنيمعو نيوخأو

 طقسو امهس نيتسو ةتس ىف مسقنت اهاندجوف ةلأسملا هذه يف انرظنف لاخ



٤٢٦١ 

  

 ،اًسلف رشع ةينامث مهنم مهس لك بانو ،لاخلا نبا نبا طوقسل "معلا نبا نبا

 ىطعت وآ ،امهس نيتسو ةتس ىلع مسقت ،اّسلف رشع انثا مهاردلا نم لضفو
 يف ةدحاو ةجرد يف لاخلا نباو معلا نبا لعجو ،٭ملعأ هللاو مهرقفأ

 ،كلذ مهفاف ©لاخلا نبا طقس معلا نبا طقس اذإ هنأل ؛ءاطعلاو فيعضتلا

 وأ لاخو "مع نبا ناكو ،معلا مدع اذإ هنأ :انباحصأ لمع هيلع يذلا لوقلاو

 مهس ذخأي نكلو ،هيبأ مهس معلا نبا ذخأي الو ءاوس ءاطعلا يف اناك ةلاخ

 نبال ءيش قبي ملو لاخلا قحل اذإ نكلو ،لاوخألا دالوأ كلذكو ‘هسفن

 ولو هتجرد يف نكي مل هنأل ؛هطوقسل لاخلا طقسي مل ةيصولا هلنت ملو ،معلا

 :ليقو "ملعأ هللاو ةدحاو ةجرد يف لاخلاو معلا نأل ؛ءاوس ءاطعلا يف اناك

 ولو كلاهلا ىلع قح هل نمل لصألا نم ءيشب ضياقي نأ يصولل زوجي

 .ملعأ هللاو مهتوقل هل نيجاتحم دالوألا ناك اذإ رمتلاو بحلا نم ءيش يقب

 ريغ تناك نإو ؤعلئابلل يهف ةكردم ةرمث اهيفو ةلخن عاب اذإ :ليق دقو

 اهلطبي امنإو اهب هل رقملل ةرمثلاف اهب هل رقأ اذإ امأو آيرتشملل يهف ةكردم

 نأ زوجي هبر فرعي ملو قحب كلاهلا ىصوأ اذإو ،ملعأ هللاو ،اهنع عوجرلا

 لاقو ،هلام نم ءيشب يصوملا ىصوأ اذإو ،ةثرولا يأرب ءارقفلا ىلع قرفي
 الف انراو هل ىصوملا ناك نإف يلع هل قحب وأ يلع هقحب لقي ملو قحب

 ةيصولا تناك اذإ اذهو ةيصولا هل تتبث ثراو ريغ ناك نإو ةيصولا هل تبثت

 ،نوهرم حالس تيبلا يفو ،هتيب يف امب هدلول لجر رقأ اذإو 7 يف
 عيمجل مهاردلا نم هؤادف راص ىدف اذإف ،رارقإلا يف لخدي ال هنإ :ليقف

 الصأ راص ةدملا هب تضقناو ،عئابلا همتأو رايخلا عيب امعابم ناك نإو ،ةثرولا

 ةثرولا نم دحأ دارأ اذإو ،ملعأ هللاو تيبلا يف امب هل رقملل تبثو كلاملل

 عيب اذإو نيد كلاهلا ىلع ناكو ،عيبلا هركو كلاهلا لام نم هبيصن ءادف

 ،قفي مل اقرفتم عيب اذ ملو ،كلاهلا ىلع يتلا نويدلاءافوب ماق ةلمج لاملا



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ٤٢٦٢

  

 ،نكي مل وأ ماتيأ مهيف ناك \ةلمج لاملا عيب ىلع نوربجي مهنأ يدنعف

 سمخب لجرل لجر ىصوأ اذإ :ليقو ضورعلا نم مسقني ال ام كلذكو

 تالخن هل دجو نإف ،عدوملا باب نم اذهف ،ينالفلا هلام نم يلسبم تالخن

 لب :لوقو .اهنود :لوقو ،اهدوجأ :لوقو ااهطعسوأ هل ناكو ،هلام يف يلسبم

 هريغ نم هل ىرتشا الإو ،يلسبم تالخن هلام يف دجوي مل نإو ،ءازجألا

 ةلخن هل دجوف هلام نم يلسبملا هتلخنب هل ىصوأ اذإو اهطسو يلسبم تالخن

 نإو ،مدقت اميف فالتخالا هيف ىرج يذلا عونلا نم هل ناك هلام يف يلسبم

 يف امب هتجوزل لجر رقآ اذإو ءيش هل نكي مل يلسبم ةلخن هل دجوي مل
 توملا دعبو فالتخا رارقالا موي تيبلا يف ام توبث يفف هتوم دعب ،هتيب

 هيف لوقلاف اجراخ هنم ناك امو ،ةجوزلا لوق هيف لوقلاف تيبلا يف دجو امف

 لعج يذلاو اهريغو ناويحلا لثم ؤ©بهذيو ءيجي يذلا يف اذه ،ةثرولا لوق

 كلتب اهذفني دحأ مكاحلل أيهتي ملو ةيصولا ةرجأ ضرفو ،نيملسملا هءايصوأ
 مهلك نيغلاب ةثرولا نكي مل اذإ ةرجألا يف هديزي نأ مكاحلل زئاجف ،ةرجألا

 ىلإ اورذتعا نإو "مكحلاب مهكلاه ةيصو ذافنإ مهيلع ناك نيغلاب اوناك نإو
 ،مهاضرب ةيصولا ةرجأ ةدايز تناكو ،اهذافنإ يف دارأ نم لعج ءاهنم مكاحلا

 نيدلا يف اكلهتسم ناكو ةرجألا ةدايزل ةلضف هيف سيل كلاهلا كلام ناك نإو

 .ملعأ هللاو نيملسملا لام تيب نم ةدايزلا تناك

 ةيطعلا باب

 ضرملا يف ةيطعلا در زوجي ال هنأ انباحصأ لمع هيلع يذلا امأو

 هبحو هتجوز رمتب هرمت طلخ يذلا امأو ملعأ هللاو امهريغ الو نيجوزلل

 هطلخ ناك نإ :لاق ڵكلذ هيلإ تبلط افلتخا املف نيضوافتم اناكو ؤ،اهبحب

 اذإو ‘كلذ عيمج يف اهل ءيش الف ،هركن الو ‘كلذ ركنت الو ،اهسفن ةبيطب

 يقب ناك ولو ،اهل همكحف ،ةيطع اهنم هل حبصت ملو ،الزتعم اهلخن رمث ناك

  



٤٢٢ 

  

 نإو ،سفنألا ةبيط دنع ،هيقسيو هتجوز لام رمعي لجرلا نأل هرمعيو اهلام

 .اهلام ةرمث نم هطلخ يذلا يف اهتثرول الو اهل عيش الف تتام وأ تام

 .حاضو نب حلاص خيشلا نع زاجيإلا باتك يف دوجوم اذكه ،ملعأ هللاو

 طولخم ريغ ناكو .هسفنب هعرز اهضرأ عرز نم ناك اذإ بحلا كلذكو
 يطعملا ضبق مث ،ابئاغ اريعب الجر ىطعأ لجر يف ليقو ءاهل همكحف
 ،كلذ دعب يطعملا عجر مث ،هضبق امدعب يطعملا ريعبلا عاب مث 6ىطعأ ام

 هل سيلف ،هكردأ هبحاص هدارأ ول نإ ڵناكم يف ريعبلا ةبيغ ناك نإ :ليقف

 هيلع ردقي ملو ‘هعاب دق ناكو ،هعوجر هيلع بجو نإو ‘كلذ يف عوجر

 يف لوقلاف ،هتميق .ةفرعم كردي مل نإو ؤهتميق وأ هلثم كردأ نإ هلثم هيلعف

 .ملعأ هللاو نامضلاب ةلغلاف هيلع در بلط نإو ،مراغلا لوق ةميقلا

 :هتوخإ لاقف ،هتوخإ ىطعأ ام ضوع ءيشب هدلول لجر ىصوأ اذإ :ليقو

 ىصوأ اميف مهيخأ عم نولخديو مهلوقب كلذ اوركنأو ائيش انوبأ انطعي مل

 .هعم نولخدي الف رارقإلا امأو ،هوبأ هب هل

 تلبق دق هأربأ يذلا لقي ملو هل هيلع قح نم ادحأ لجر أربأ اذإو

 .ملعأ هللاو ،لوبقلا وه ©نآربلا زارحإو هئارب ىف عجري نأ هأ ربأ يذللف كتئارب

 له اطخ هيلإ لسرأ وأ عارك يف ةيده لجر ىلإ ىدهأ لجر يف ليقو

 زكهدر هيلعف عاركلا امأو الف ةساطرقلا امأ :لاق ةساطرقلاو عاركلا در هيلع

 .ملعأ هللاو

 ةيدهلا باب

 اذإ لجرلا ىلع سأب ال :ليقو ©فيفطتلا نم ةأفاكملا كرت نإ :ليق دقو

 ىيحملا ىف هدالوأ نيب لدعلا هيلع نأل هدالوأ طعي ملو ائيش هتجوز ىطعأ

 اًقيح الو ءاجلا دري مل اذإ كهدالوأو هتجوز نيب لدعلا هيلع سيلو تامملاو

  
 



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا :... ٤٢٤
 -. مه دح

  

 ناتجوز هدنع ناك اذإو "ملعأ هللاو ،هيلإ امهناسحإ لجأل كلذ امنإو ،ةرثأ الو

 ©بحي ام اهيلغ ىدأو اهفصنأ اذإف ©ىرخألا نم رثكأ ةدحاو ىطعي نأ دارأو

 .ملعأ هللاو ،اهنم رثكأ ىرخألا ىطعأ اذإ هيلع سأب الف

 ضئارفلا باب

 1 عمو الماك ثلثلا _ سدسلا هعم اهل نم مدع دنع مالل نإ :ليقو

 ثانإلا نم عستو روكذلا نم ةرشع نيثراولا نإ :ليقو كيقب ام ثلئ اهل

 ۔ الع نإو _ بألا وبأو بألاو ‘_۔ لفس نإو ۔ نبالا نباو نبالا روكذلاف

 ملأل وأ ماللو بألل معلاو - بآل وأ مأو بأل ناك _ خألا نباو خألاو

 نإو ةدجلاو مألاو - لفس نإو - نبالا ةنباو ةنبالاف :ءاسنلا امأو ،جوزلاو

 دبعلا :ةتس لاحب ثري ال نمو مالل وأ بالل وأ مألاو بالل تخألاو 7 نولع

 نمو ءلملا يف فلاخملاو دترملاو دالوألا تاهمأو ربدملاو ادمع لتاقلاو

 ىثنخ وأ ىثنأ وأ ناك اركذ دالوألاو ناوبألاو ناجوزلا :لاحب قسي ال

 .ملعأ هللاو

 لحي امو حاكنلا نم لحي ال ام يق باب

 .جيوزتلا ةزاجإ يف فالتخا ‘ةمرحب ةنئابلاو ،ائالث ةقلطملا نإ :ليقو)

 نمم اهريغو هتأرما تخأ تناك وأ ،عبرأ هدنع ناك اذإ امهتدع ءاضقنا لبق

 ملعأ هللاو هتجوز ةمأ حكني نأ لجرلل زوجي الو ،اهيلع اهجيوزت هل زوجي ال

 دبعلا تامو هديس يأرب جوزت نإف هديس يأرب جوزتي نأ دبعلل زئاج :ليقو
 .(هتبقر ىف قادصلاف

 حاكنلا نم مرحي ام ركذ يف باب

 اهب مرحي الو لجرلا ةدعاومك سيل حاكنلا يف ةأرملا ةدعاوم نإ :ليقو

 .جيوزتلا



٤٢٥ 

  

 لاقو ،نادهاشو جوزملاو جوزلا ،ةعبرأ نم لقأ ىلع جيوزتلا زوجي الو

 عينص نم» لاق وأ «حاقس وهف ةعبرأ هرضحي مل حاكن لكد» :ةلي يبنلا

 .«ةاغبلا

 دقعلا دتع جيوزتلا يه باب

 مل اهغلب املف اهقادص نم لقأ قادص ىلع لجرب ةأرما تجوز اذإو

 ءاش نإو قادصلا اهل متي نأ ءاش نإ كلذ اهلف ؤءاهل يذلا قادصلاب الإ ضرت

 قادص ىلع تجوز نإو ،اهجرخيو اهل دقع يذلا قادصلا فصن يطعي نأ

 جيوزتلا تزاجأ كلذ اهغلب املف ،اهسفن ىلع جوزلا تزاجأف اهقادص نم لقأ

 نأ اهيلع بجي ناكو ،يلولا ضرف ام الإ اهل سيلف قادصلاب ضرت ملو

 ملعت مل اهنأ زاوجلا دعب اهاوعدو ،اهقادص مك ملعت ىتح الإ اهسفن حيبت ال

 جيوزتلا اهغلب املف اهيلو اهجوز نإو ..كلذ جوزلا ىلع زوجي الو لبقي ال

 ىتح جيوزتلا خسفناو ‘كلذ لبقي مل ؤتيضر :تلاق مث ىضرأ ال :تلاق

 قادصلاب نمضو هل ادلو لجر جوز نإو ،هل رييغت ريغب جوزلاب ىضرلا نوكي
 هلام يف قادصلا ناك بآلا تام نإف بألا ىلع قادصلا ناك نبالا تامف

 بالا ىلع ناك ضري ملف يبصلا غلب املف ©قادصلاب لبقو هنبا جوز نإو

 فصنف زاج نكي مل نإو "ةأرملاب زاج دق يبصلا ناك نإ قادصلا ةلمج

 جيوزتلا كلذف نبالا ضري ملو \ءيشب نمضي ملو هنبا جوز نإو ©قادصلا

 ىلع جوزت نمو كلذ نع لئسو ملعأ هللاو ،امييش بآلا ىلع رأ ملو دساف

 الب هيلع جوزت نإو هيلعو هل كلذ تبث يضر كلذ هغلب املف ‘هيأرب لجر

 ضرأ ملو جيوزتلاب تيضر :لاقف هغلب نإف ،اًضيأ هيلع تبث يضرف هغلبف هيأر
 هرمأ نإو ©لعف ام هل متي ملو هرمأي مل هنأل جيوزتلا كلذ تبثي مل قادصلاب

 تيضر :لاقف ،مولعم قادص ىلع هيلع جوزتف مولعم قادصب هيلع جوزتي نأ
 نأ هرمأ نإو ‘كلذ هنم لبقي ملو هيلع تبث ،قادصلاب ىضرأ الو جيوزتلاب



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا ٤٢٦

  

 امم رثكأ جوزلا ىلع زجي مل رثكأب هيلع جوزتف مولعم قادصب هيلع جوزتي

 فلاخ دقو ،كلذب ملعأ هللاو ‘هسفن ىلع دازو لعف ام جوزتملا ىلعو ‘هب هرمأ

 يف رظناف ،هلعف زجي ملو داز نيح ةلاكولا نم جرخ دقو الإ هارأ الو هرمأ

 :ىلاعت هللا لاق رارحألا برعلا نم ضعبل مهضعب ءافكأ مالسإلا لهأو كلذ

 الث يبنلا نع يورو ٧١[ .ةبوتلا 4 تب آلآ متب ثتمَوُمَلاَو وثنموُمَلاَو »

 يورو ،يواستلا وه ؤفاكتلاو «مهلاومأو مهؤامد أفاكتت نوملسملا» :لاق هنأ

 هوجوزف هتنامأو هنيد نوضرت نم مكاتأ اذإ» :لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع

 دحأ حاكن دري ال اذه ىلعف ٭ «(ريبك داسفو ضرألا يف ةنتف نكت هولعفت الإ )

 لقأ يف اوفلتخا دقو اهسنج نم تناك اذإ مالسإلا لهأ نم جوزت نم

 نأل رانيد عبر :عطقلا هب ٭كلهتسي ام قادصلا لقأ هب لوقن يذلاو ©قادصلا

 دقو ،هفصو ريثك هيف فالتخالاو ،كلذ اندنع لقأف ،رانيد عبر ىلع عطقت ديلا

 تاقدصلا ىلع جيوزتلاو رانيد عبر هيلع اوقفتا ام رثكأو اهركذ تكرت

 هب تبث جيوزتلا يف ركذ امو ،لخنلاو ديبعلاو منغلاب زئاج اهلك ةلوهجملا

 لثملا قادص ىلإ هعجارف امادص مسي مل نم لكو ‘كلذ نم طسولا اهلو

 الجاع ناك نإو ،زئاج لجآ قح ىلعو زئاجف ريناندو مهارد ىلع جوزت نإو

 ،كلذ نم لقأف ردقي مل نإف اهب زاج نإ ريثك قادص ىلع جوزت اذإف ؤزئاجف
 كلذف طورشلا هذهل نكي ملو ‘كلذ نم لقأف دلت مل نإو فلأف تدلو نإف

 زاج نإ قادص ىلع اهجوزت اذإو ملعأ هللاو يدنع لثملا قادص ىلإ عجري
 قادص ىلع جوزت نإو هنم ءاج امنإ زجعلا نأل ؛قادصلا هيلعف ردقي مل اهب

 .اهثاسن ةّنُس ىلع يهف ةنس اهل ناك نإو لجاع وهف الجآ الو الجاع مسي ملو

 جيوزت يف لجرل لكوتي نأ لجرل سيلو ،لجاع قادصلاف افلتخم ناك نإو
 لاق دقف ةحص الب ليكو هنأ يعدي يذلا جوز نإو ،اهيلو هنأ ملعي ال ةأرما

 امب جوزتملا ىلع نودهشيو ،جوز دق هنإو دقعلا ىلع نودهشي مهنإ :مهضعب

 ليكو وأ يلو هنأ حصي ىتح اهل جوز هنأ نودهشي الو ،ةأرملل قادصلا هب رقأ



٤٢٧ 

  

 مكحلا يف زاوجب جوزت دقو ،جوز هنأ جيوزتلا ىلع نودهشي مث يلو نم

 نإو ،اهتاوخأ الو اهتانب نم دحأل الو حاكنلا دقع اهسفنل ةأرملا دقعت الو

 نم جوزي نم ترمأ اهريغ جيوزت يف ةليك وأ اهسفن جيوزت يف ةيصو تناك
 كلذ ملع اذإ ةلاكولاو كلذ يف ةياصولا نم اهل لعج يذلا مسرلاب لاجرلا

 . حصو

 قادصلا يق باب

 .اهيلع ةدعلاو اهل قادصلا نأل ةدعلا يف قدصت الو

 رثكأف ةلوهجملا طورشلا نم ءيشو قادص ىلع ةأرما لجرلا جوزت اذإو

 .تاقدصلا يف تبثت ةلوهجملا طورشلا نأ لوقلا

 له ايرابتو قالطلا اهمتك مث اًئئاب وأ يعجر اقالط هتجوز قلط لجر نعو
 .ملعأ هللاو ئربي الف انئاب ناك نإو ئرب ايعجر ناك نإف اهقادص نم ئربي

 جيوزتلا هب دري ام يف باب

 هب دري بيع وهف اهنم هللا انراجأ جنرفلا ىلع هب ناك اذإ لجرلاو
 .جيوزتلا

 ةقفنلا يق باب

 .سوماقلا نم اهرسكو اهمضو فاكلا حتفب ةوسكلا

 ةعدبلا قالط يف باب

 يضابإلا نيدلا اذه ىلع تام نم نإ :لاقف هتجوز قالطب فلح نمو

 هتجوز نإ :ليقف رانلا لهأ نم وهف هريغ ىلع تام نمو ،ةنجلا لهأ نم وهف

 .قلطت ال



 د
 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا .ير

  

 هتلخدف ديز راد تلخد نإ قلاط تنأ :هتجوزل لاق اذإ قالطلا ىف ةليحلاو

 نإ :اهل لاق اذإ كلذكو ،قلطت الف هيف ناك بقن نم وأ هحطس قوف نم

 وأ هنم تطبهو هحطس قوف تدعصف قلاط تنأف تيبلا اذه نم تجرخ

 ينيربخت مل نإ :اهل لاق اذإ كلذكو ،قالط اهيلع عقي الف هبقن نم تجرخ

 قلاط تنأف رحبلا يف ىونلاب يمرتو لكأت تناكو هرمت نم هيتلكأ يذلاب

 جرخت ىتح ائالث تلكأ نيتنثا تلكأ ةدحاو تلكأ :لوقت نأ كلذ يف ةليحلاف

 .كشلا نم

 .ةفورعم اًئويب لخدت ىتح قلطت ال :لاق اًضعب نأل اهلثم يف فلتخم هذه

 قالطلا يق ةياكحلا يق باب

 هملكو اًئيش لعفي ال وأ انالف ملكي ال هتجوز قالطب فلح لجر يف ليقو
 ىلع ناسنإلا اهدقعي نيميلا نأل امركم هملك اذإ كلذكو ‘ثنحي مل ٭هلعف وأ

 لاق اذإو ،ملعأ هللاو نايسنلا نم عانتمالا هتردق يف سيلف هتردق بجت ام

 هلف اهريغب تينع :لاقو هتجوز هتعمس نكي ملو قلاط نالف تنب ةنالف :لجرلا

 .قارفلاب هيلع مكح هتكاح نإو هتين

 رطاخلا ريغ يق باب

 قلطت لوقو “هأرقي ىتح قلطت الف هتجوز قالط لجرلا بتك اذإ :ليقو

 ىتح هقالط زوجي ال ىبصلاو ،هريغ وأ دادمب ءاوهلا يف بتك اذإ كلذكو

 ءاليحلا يق باب

 ءاليإ عامجلا ريغ يف اذإو نإو ءاليإب اسيل هريغ يفو ءاليإ عامجلا يف

 .مل اذإو اذإو مل نإو نإ يه ثءاليإب اسيل عامجلا يفو

  



٤٢٩ 

  

 علخلا يف باب

 تامو اضيرم جوزلاو ةحيحص ةأرملا تناك نإف هتجوز لجرلا علاخ اذإو

 بلطمب ناك اذإ اهتدع ءاضقنا لبق تام اذإ هنم اهل ثاريم ال لوقلا رثكأ ىفف

 يف ثاريملا اهلف اهل هنم بلطمب علخلا اذه ناك اذإو ،علخلا ينعأ اهنم

 امهنيب ثاريملاف احيحص جوزلاو ةضيرملا يه تناك نإو لوقلا ضعب

 . ملعأ هللاو

 ةقلطملا در يف باب

 نإ :ليقو ،اهقلطم توفت اهنأ سجن ءامب تلسغ اذإ ةقلطملا نإ :ليقو

 ةينالعلاو ةريرسلاب ةريرسلا» :يي يبنلا لوقل اهملعب درلا ناك اهملعب لجرلا

 ملو اهقالط نم يقب ام ىلع اهتعجار دق ينأ اودهشا :لاق نإو ،«ةينالعلاب

 امأو .همزل ةعجارملا دنع قحلا ركذ اذإ هنإ :ليق دقو زئاج كلذف قحلا ركذي

 كلذف اهقالط نم يقب امب ،اهقادص ىلع اهتعجار دق ينأ اودهشا :لاق اذإ

 .زئاج

 هريغو علخلاو قالطلا يف ةدعلا ركذ يف باب

 ضعبو ،ةدحاو ةضيحب دتعت :ضعب لاقف ‘ناطلسلا اهعماجي يتلاو

 اهتدعاومب سأب الو ةدعلا اهيلع ةبجاو حافسلا وذو ،اهيلع ةدع ال :لاق

 لاق ،ملعأ هللاو ةدعلا يف اهتدعاومب سأب ال ةمألا كلذكو ةدعلا يف

 ةضيح ةأرملا تضاح اذإ هبيخ سابع نبا نع رثألا يف تدجو خسانلا

 دتعت اهنأ ضيحلا اهيلإ عجري ملو اهجوز اهقلطو تغلب نيح ةدحاو

 ضيحلا لقأ نأل ةنس اهتدعف نيموي وأ اموي مدلا تأر ول كلذكو ،ةنس

 .ملعأ هللاو مايأ ةثالث



 يمالسإلا برغلا يف ةيكلاملاو ةيضابإلا يكز 2

  

 دوقفملا يف باب

 تخأ هل ناكو ءاغلبي مل خأ وأ نبا هل ناكو ةبصع دوقفملل نكي مل اذإو

 اهقلطي مكاحلاف ءايلوألا نم دحأ هل نكي مل نإو هتجوز قلطت نأ اهلف
 مكحف اهجوز دقف نم نينس ثالثل دلوب تءاج اذإ دوقفملا ةأرماو ،ملعأ هللاو

 ىضقنا اذإ هلام نم ثاريملا اهلو ،«شارفلل دلولا» :ةي يبنلا لوقل ،هل دلولا

 .ملعأ هللاو نايبتلا نم اذه تومي نأ لبق هدقف

 بناقغلا يف باب

 .وجرأ اميف دلو ذم ،ةنس نوثالثو ةنس ةئام :لوقو ،ةنس نونامث :لوق

 لجأ ىضقنا اذإ جوزتي هنإف اعيمج ندقفو ةوسن عبرأ لجر دنع ناك اذإو

 نيتنس لوقو ضيحلاو لمحلل ةنس صبرت نهنم ةدحاو قلط نإو ،نهدقف

 هيلع صبرت الف اهب لخد نكي مل نإو ،اهقلط يتلاب ناك نإ دلولا قوحلل

 . ملعأ هللاو اهتخأو ةسماخلا جيوزت هل زوجيو

 ضيحلا يف باب

 ةثالث هلقأو مايأ ةرشع ضيحلا رثكأ نأ انباحصأ لمع هيلع يذلا امأو

 .ملعأ هللاو .مايأ

«» = » 

 قاروأ مظاعت ةيشخ اهركذأ مل ةلثامم تادايز ةيلاتلا باوبألا ىفو اذه

 يف تادايزلا ىلع فرعتلا عيطتسي ةنراقم ىندأب ئراقلل نكميو ‘ثحبلا

 هيف امل قفوملا هللاو نتملا لصأل قيقحت نم هب انمق ام يفو .ايلاح عوبطملا

 .ريخلا




